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 עיריית סח'נין

 15/2020מכרז פומבי מספר 
   רווחהת ולהסע

 
תוך  הן בולמוסדות  לבתי ספר  מעטפה הסגורה למתן שירותי הסעות  בשיטת ההצעות    את עיריית סח'נין מזמינה בז

 מכרז.להלן ובמסמכי ההכל כמפורט  מחלקת הרווחהשל   העיר סח'נין והן מחוצה 
 

 בין היתר כמפורט להלן: כמפורט במסמכי המכרז, ו תנאיםכל העל המשתתף במכרז לעמוד ב 
 
 אילך.  ו 2010משנת יצור רכבים המתאימים לפי הצרכים של העירייה ההסעות תתבצענה ב .1

 

אנשים עם  יהיו בנויים בהתאם למפרט הטכני להסעת  ים עם מוגבלויות  כלי הרכב המיועדים להסעת אנש .2
 של אגף הרכב, מחלקת התקינה, במשרד התחבורה. יות מוגבלו 

 

אזרח .3 במכרז  להשתתף  הגשת    םישראלי  יםרשאים  במועד  העומדים,  כדין,  בישראל  הרשומים  ותאגידים 
 . בכל התנאים המצטברים של המכרז ,ההצעות

 
לנה .4 במכרז  המשתתף  ורש על  חשבונות  פנקסי  ניהול  ל  )אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  ע"פ  ומות 

 . יש לצרף להצעה אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור בתוקף. 1976 –חשבונות( תשל"ו 

 

הערבות    ולל מע"מ.לשנה שלמה כ  תו הצעמסכום    5%בגובה  בלתי מותנית  ערבות בנקאית  להצעה יש לצרף   .5
תהיה    , והיא , )הנוסח מחייב(בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז, ו9/12/2020ום  עד ליבתוקף  תהיה  

ורק  מחשבונו של המשתתף כן  אך  הונפקה  יש לצרף להצעה אישור הבנק    ועל  בדבר בעלי החשבון ממנו 
 הערבות. 

 

ב .6 לרכוש  ניתן  המכרז  מסמכי  של    העירייהגזברות  את  סך  יוחזרו  2000תמורת  שלא  העבודה    ₪  בשעות 
שבת בין השעה    אחה"צ. ביום   16:00בבוקר ועד השעה    08:00ימים ב' עד ה', בין השעה  ב   פורט להלן:כמ

 (.04-6788895אחה"צ. )טלפון לבירורים:  14:00בבוקר ועד השעה  08:00
 

מספר   .7 לפקס  בכתב  לפנות  ניתן  ולשאלות  לכתובת    04-6788813להבהרות  בדוא"ל  או 
 shadi@sakhnin.muni.il    ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז  שעות לפני מועד הגשת ההצעות.    48עד

 בכתובת תחת הלשונית מכרזים.  www.sakhnin.muni.ilהאינטרנט של העירייה באתר 
 

ת לקבל את  העירייה תהיה רשאית לפצל את המכרז ולקבל את ההצעה הזולה בקווים מסוימים ואינה חייב  .8
 ההצעה כמקשה אחת. 

 

שבמסמכי  .9 לתנאים  בנוסף  הנם  דלעיל  ו  התנאים  במסמכי    ה להצעהמכרז,  כנדרש  המסמכים  כל  יצורפו 
 המכרז.  

 

ידנית   .10 במסירה  להפקיד  יש  המכרז  לדרישות  בהתאם  המפורטות  ההצעות  שיכניסן  את  העירייה  למנכ"ל 
המכרזים  ל השעות    10/9/2020  חמישייום  בוזאת  תיבת  לשעה  בבוקר    09:00בין  אין    13:00ועד  אחה"צ. 

 (. 04-6788805)טלפון לבירורים:  .13:30. פתיחת המכרז תהיה באותו מועד בשעה ות בדוארלשלוח הצע
 
 

 בכבוד רב        
 ר ספואת אבו ריא ד"     

 ראש העירייה                                
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 سخنين  بلدية
 15/2020 رقم مناقصة

 ي اعاالجتم لرفاها قسم سفريات 
 

داخل    سفريات قسم الرفاه االجتماعي لمدارس ومؤسسات  بلدية سخنين تعلن عن رغبتها باستالم عروض بطريقة الظرف المختوم ل
 كما هو مفصل ادناه:   المدينة وخارجها,

 

 المناقصة ومن بينها الشروط التالية:  على المشترك أن تتوفر فيه جميع الشروط حسب أوراق 
 

 

 وصاعداً.  2010من إنتاج سنة  البلدية ألغراض مالئمةتتم في مركبات  ياتالنقل .1
 

لنقل   .2 المعدة  الخاصة  السيارات  االحتياجات  التقنذوي  المواصفات  حسب  مبنية  لنقل  تكون  الخاصة  ية  االحتياجات  ذوي 
 الصادرة عن وزارة المواصالت. 

 

المشترك   .3 العلى  أو  مفي  إسرائيلياً,  أن يكون مواطناً  أن يستوفناقصة  إسرائيل وعليهم  وا جميع شروط شركة مسجلة في 
 المناقصة يوم تقديم الطلبات.  

 
قانون   .4 بموجب  حسابات  دفاتر  يدير  )תשל"ו  أن  חשבונות  אכיפת  ציבוריים  גופים  إرفاق (.  1976)עסקאות  يجب 

 لمفعول.إدارة دفاتر وخصم بالمصدر سارية ا اتصديق
 

بنكية    إرفاقيجب   .5 يساوي  مب  مشروطةغير  كفالة  العرض  5بلغ  قيمة  من  سارية    اإلضافية  القيمةيشمل    كاملةلسنه  % 
  . من حساب المشتركهي  و, )النص ملزم(  بالمناقصةبموجب النص المرفق  أن تكون  و  9/12/2020حتى تاريخ    المفعول

   .الكفالة ه استصدرت يبين صاحب الحساب منتصديق من البنك  إرفاقفقط يجب 
 

البلدية مقابل مبلغ  الحسابات  المناقصة من قسم  يمكن الحصول على أوراق   .6 في ساعات    ش.ج. ال ترد, وذلك   2000في 
  لالتصال )  :0014  –  :008, يوم السبت من الساعة  0061:-  :008حتى الخميس من الساعة    نيناالثدوام البلدية كاآلتي: أيام  

 (.  6788895-04هاتف رقم 
 

حتى    muni.il.shadi@sakhnin د االلكتروني  البريعو    6788813-04لالستفسار يمكن التوجه خطيا عبر فاكس رقم   .7
على    www.sakhnin.muni.il لمناقصة او تنزيلها من موقع البلديه  أنة  معايساعه قبل موعد تقديم العروض. يمكن    48

 اقصات.تحت باب المنالعنوان 
 

يحق للبلدية تجزئة المناقصة والتعاقد مع المقاول صاحب العرض األدنى بأحد المسارات/الخطوط وهي غير ملزمة بقبول  .8
     .العرض كوحدة واحدة

 

باإلضافة  أعالهالشروط     .9 ملف    هي  في  أور  إرفاقيجب  و  المناقصة للشروط  في  مطلوب  هو  كما  المستندات  اق  جميع 
   المناقصة.

 

باليد   .10 وتسليمها  المناقصة  شروط  حسب  المفصلة  العروض  تقديم  يدخلها  يجب  الذي  البلدية  عام  صندوق لمدير  في 
م في نفس الموعد, الساعة  فتح المناقصة سيت  .   00:31  –  :0009بين الساعات    22/12/2016الخميس  يوم  المناقصات  

 (.04-6788805 لالستفسار)هاتف . 3031:

 
 باحترام                        

  ريا أبوصفوات الدكتور          
   رئيس البلدية                  
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 15/2020רווחה מס'  ת ומכרז הסע
 

                                                    
 ת כ ו ל ה 

 
 

 תנאים כלליים. . 1
 
 
 כתב ערבות למכרז.  . 2
 
 
 הצהרת המשתתף.  . 3
 
 
 . ונספחיו  חוזה . 4
 
 

 מפרט הסעות ומחירים.    -נספח א'
 

 מיוחד.  רווחהטופס רשימת מוגבלויות של ילדי  (1) - נספח ב' 
 חד הזכאים להארכת שנת הלימודים.המיו  רווחהתלמידי ה (2) 

 
 פרטי קצין הבטיחות.  - נספח ג'

 
 אישור על קיום ביטוחים.  - נספח ד' 

 
 נוסח ערבות בנקאית לחוזה.  - נספח ה'

 
 על הארכת תוקפו של החוזה.   ס הודעה טופ   - נספח ו'

 
 תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה.  - נספח ז' 

 
 חות לנהגים. דף הנחיות בטחון ובטי   - נספח ח'
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 עיריית סח'נין 
 
 

 15/2020מכרז פומבי מס'                                         
 

 הזמנה לקבלת הצעות מחירים להסעות  
 

 תנאים כלליים 
 

 כ ל ל י  .1
 

המקומית    1.1 סח'נין,    הרשות  מזמינעיריית  "הרשות"(  להסעות  )להלן:  מחירים  הצעות  בזה  ה 
במסמכי   להלן  המפורטים  וההנחיות  הדרישות  התנאים,  פי  על  הוראה  עובדי  ו/או  תלמידים 

 המכרז.
 

לגיל     1.1.1 מתחת  מעונות  ילדי  הסעת  גם  הצורך,  לפי  יכללו,  ההסעה  עפ"י 3שירותי  הכל   ,
 נחיות המנהל ובכפוף להוראות כל דין. ה

 
"כלי     )להלן:בלבד  במוניות  וים זעירים ציבוריים, באוטובוסים  ההסעות תתבצענה באוטובוס   1.2

 , ברכב מסחרי בלתי אחוד )טנדרים(.לא תבוצענה הסעות כלשהן הרכב"(. בשום מקרה
 

 ים להלן:כלי הרכב שישמשו להסעות יעמדו בכל התנאים המצטברים המפורט   1.3
 

 ואילך.   2010 ב יהיו משנת יצור  גיל כלי הרכב לא יעלה על עשר שנים, דהיינו כלי הרכ 1.3.1
ייצור    משנת  רכב  ספק,  הסר  שנת    2010למען  בתחילת  תלמידים  בהסעת  יתחיל  אשר 

, עומד בדרישות הבטיחות של המשרד, וניתן להסיע בו תלמידים עד ז”תשעהלימודים  
 . ז”תשע תום שנת הלימודים 

 
, אלא ניתן  2012נת  משמעות הדבר היא שאין צורך להפסיק פעילות רכב כנ"ל בתום ש 

התלמידים  לאוכלוסיית  בהתאם  תלמידים,  מוסעים  בו  המועד  תום  עד  בו  להשתמש 
 לחוזה ")תקופת החוזה וסיומו(".  8בפרק  8.1פי המפורט בסעיף -המוסעת על

 
, הוראות ציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורהכלי הרכב יכללו את כל האביזרים וה 1.3.2

חדש ]נוסח  התעבורה  התשכ"אפקודת  התעבורה,  ותקנות  תקנות -)להלן  1961-[ 
נוסעים  התעבורה(,   להסעת  המשמשים  רכב  ערכת   תלמידיםלהסעת  ו מכלי  לרבות 

ומילוט ושילוט,  בטיחות  חגורות  ואיתות,  סימון  פנסי  מזגן,  ראשונה ,  עזרה  תרמיל 
 לחוזה.  ח ז'בנספכמפורט 

 
יים בהתאם למפרט הטכני להסעת  כלי רכב המיועדים להסעת נכים ומוגבלים יהיו בנו 1.3.3

        נכים של אגף הרכב, מחלקת התקינה במשרד התחבורה, כמתחייב מהוראות החוק                             
 . 1994  -התשנ"ד  גבלות,ולפעוטות עם מולהסעה בטיחותית לילדים                           

 
יהיו  1.3.4 תלמידים,  להסעת  המשמשים  רכב  בחגור  כלי  לכל ו מצוידים  תקניות  בטיחות  ת 

בטיחות   במושבי  הצורךהנוסעים,  פי  על  מגביהים,  מושבים  ת ו, כמתחייב מתקנו/או 
 . 1961-א' לתקנות התעבורה, התשכ"א364 -' ו א83

 
יהיו   1.3.5 תלמידים  להסעת  המשמשים  רכב  ראשונה, כלי  עזרה  בתרמיל  מצויידים 

 טת בנספח ז' לחוזה. שתכולתו מפור
 

נוסח החוזה   1.4 פי  על  חוזה/ים  לבין הזוכה/ים  בין הרשות  ייחתם    ,עם קביעת הזוכה/ים במכרז 
 שהעתקו רצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז )להלן: "החוזה"(. 
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 תנאים להשתתפות במכרז   . 2
 

ז  במכרז  להשתתף  ותאגידרשאים  ישראל  אזרחי  בישראלה  כדין,  הרשומים,  במועד    ,העומדים  , ים 
 בכל התנאים המצטברים שלהלן:  ,צעותהגשת הה

)הסעת   2.1 ושירותים  מצרכים  על  הפיקוח  בצו  כמשמעו  ל"הסעות"  כמשרד  כדין,  רשומים,  הנם 
 תוקף.-. יש לצרף רשיון בר1985-סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב(, התשמ"ה

 
מוניו 2.1.1 לגשתתאגיד  יכול  הרשות    ת  מטעם  עסק  רשיון  הצגת  לאחר  למכרז 

והצגת רשיונות הסעה מטעם משרד  חייב ברישיון עסק,  ככל שהוא  המקומית,  
 התחבורה למוניות שהוא מתכוון להשתמש בשירותיהן במידה שיזכה במכרז. 

 
פי התיקון לתקנה   2.1.2 יכול לגשת  2)ב()  510על  ( לתקנות התעבורה, תאגיד מוניות 

בה במוניות  למכרז  מיוחדות  נסיעות  לבצע  דהיינו,  לתיקון,  הפעלת  תאם  ללא 
 התנאים המפורטים בתיקון לתקנה.   5אי שיקויימו , בתנמונה

 
על מנת להקל על המשתתפים במכרז, להלן התנאים המפורטים בתיקון לתקנה  

 (: 2)ב() 510
 

במסגרת  2)" המבוצעת  מיוחדת  בנסיעה  במונית  נוסעים  להסיע  אדם  רשאי   )
 ם בכתב לביצוע נסיעות קבועות אם נתמלאו כל אלה:הסכ

 
במונית   (א מבוצעת  שירות  ההסעה  מתן  שמטרתו  תאגיד  לרשות  העומדת 

כאמור   תאגיד  שבבעלות  במונית  או  במוניות  מיוחדות  בנסיעות  הסעה 
 התאגיד(;  –)בתקנת משנה זו 

 למזמין הנסיעה הסכם בכתב עם התאגיד למתן השירות;  (ב

 שנה אחת; תקופת ההסכם לא תפחת מ  (ג

התוספת   (ד להוראות  בהתאם  הסכם",  לפי  "נסיעה  במצב  הופעל  המונה 
 ביעית;הר

בעת הנסיעה יימצא במונית אישור שנתן מנהל התאגיד או סדרן בתאגיד   (ה
מבוצעת   הנסיעה  כי  הרביעית,  בתוספת  ג'  שבחלק  הטופס  לפי  לנהג, 

 " במסגרת ההסכם.
   

ל 2.2 יכול  בודדת  מונית  אחד  מכרז  ב  זכותבעל  מטעם    בלבדלמסלול  הסעה  רשיון  שיציג  לאחר 
 משרד התחבורה למוניתו. 

 לא יחולו על בעל מונית בודדת.  2.1.2ת סעיף לפיכך, הוראו 
 

למען הסר ספק, תאגיד מוניות או בעל מונית בודדת שיזכו במכרז, ולא יעמדו   2.2.1
בתיקון לתקנה    5בכל   יהיו  2)ב()  510התנאים המפורטים  ( לתקנות התעבורה, 

)א( לתקנות התעבורה ולהפעיל מונה בכל  510 -ו  509פי תקנות  -ול עלחייבים לפע
שנקבע במכרז, לעומת עלות הנסיעה בהתאם למונה, והסכום שישולם    נסיעה.
השנייםיהיה   מבין  הרשות    .הנמוך  באחריות  יהיה  זה  תנאי  קיום  על  הפיקוח 

 המקומית המזמינה את ההסעה. 
 

 על פי   ח על התעבורה, שהנם מורשים להסיע בשכרבידם רשיון בר תוקף, על שמם, מאת המפק   2.3
 והתרבות.  רווחהראות הבטיחות של משרד ה תקנות משרד התחבורה והו  

 
כרכב  רשומים  הרכב  כלי  לפיהם  להסעה  המיועדים  הרכב  מרשיונות  צילום  להצעה  לצרף  יש 

 המורשה להסיע נוסעים בשכר.
 

, ככל שיש  1968  –שכ"ח  בידם רישיון תקף לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים ת 2.3.1
 פי דין. -חובת רישוי עסק על

 
רשומים כלי הרכב בכמות הדרושה לביצוע ההסעות  בבעלותם או שבמשרדם   2.3.2

 להם נתנה על ידם הצעת מחיר.   לגבי המסלולים 
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  רכבהתקף המאשר את בעלותם על כלי  על המשתתפים לצרף צילום רשיון רכב  
 ידי הזכיין.-ש באותו רכב עלאו בעלות אדם אחר על הרכב, ואישור השימו

 
 ב הסמכה וכתב מינוי מטעם מנהל אגף קציני  הנם מעסיקים קצין בטיחות בתעבורה בעל כת  2.4

 בורה על פי תקנות התעבורה. חבטיחות בתעבורה במשרד הת 
  כתב ההסמכה של על המשתתפים לפרט את שמו המלא, מספר תעודת הזהות, כתובתו ומספר                

 וכן לצרף צילום רשיון של קצין הבטיחות.  ,לחוזה  בנספח ג'ורה, יחות בתעב קצין הבט 
 

למען הסר ספק, יש להעסיק קצין בטיחות בתעבורה כאמור לעיל גם במקרה של תחנת מוניות  
 אשר בעליה ניגש למכרז. ואפילו במקרה של מונית בודדתמוניות,  20 -מ  פחותהמפעילה 

 יקו.קצין בטיחות בתעבורה במקום להעס במקרה כזה ניתן לשכור שירותים של
 

 פחות בדרישות האלה: נהגים בחברות ההסעה יעמדו ל 2.5
 

 א. הנהג בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג. 
 ב. לנהג אישור רפואי המעיד על מצב בריאות תקין. 

 .2001  –מים התשס"א ג. אישור לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויי
 ת. פי כל דין, כפי שייקבע מעת לע-ד. כל אישור נוסף על

 
בנקאית 2.6 בנק  ,ערבות  ידי  על  לבישראל    שהוצאה  השווה  בסכום  המשתתף,  לבקשת   ,-  5%  

 ש"ח.  5,000 -מ בסכום שלא יפחת  מסכום ההצעה לא כולל מ.ע.מ., ובכל מקרה 
                  
שה  התשלום היומי בכל אחד מהמסלולים להם הוג  –משמע  ההצעה" לעניין סעיף זה  "סכום                  

הרשות,    X  220הצעה   לפקודת  )כללי(,  לצרכן  המחירים  למדד  צמודה  תהא  הערבות  יום. 
ל הרצ"ב    דוגמת  בהתאם  ה'הערבות  של    ,()נספח  לתקופה  האחרון    90בתוקף  מהמועד  יום 

 . נאי המכרז, וזאת להבטחת קיום ת להגשת הצעות במכרז
                  
להגיש                 רשאית  תהיה  הערבות    הרשות  יעמוד  את  לא  שהמשתתף  אימת  כל  לגבייה 

לפסילת   תביא  כאמור,  בנקאית,  ערבות  המצאת  אי  זה.  מכרז  תנאי  פי    על  בהתחיבויותיו 
 לחוזה.  7.7ההצעה. ערבות זו תוחלף בעת חתימת החוזה בערבות המפורטת בסעיף 

 
 
 ההצעה . 3
 

כחלק בלתי  גבי טופס מפרט הסעות ומחירים  על  הצעת המחירים תוגש במטבע ישראלי בלבד,   3.1
 ובהעתק נוסף. המחירים ירשמו בכתב ברור, בעט.    נפרד מהחוזה 

לגביו   הסעות  מסלול  בכל  הרכבים  סוגי  לכל  מחיר  הצעות  ליתן  במכרז  המשתתף  על  חובה 
 חירים.מוגשת על ידו הצעת מ 

 
. ניתן להגיש הצעה  מן האומדן המצורף  )אפס או הפחתה(  ה על דרך מתן הנחהה תהיההציע

מהם.   לחלק  רק  או  הקווים  ללכל  הבלעדי  הדעת  שיקול  ולבחור  לעירייה  הזכייה  את  פצל 
הוגשה   לגביהם  הקווים  בכלל  הזולה  בהצעה  לבחור  או  הקווים  מן  אחד  בכל  הזולה  בהצעה 

 . ₪  5000 -מן ההצעה בפועל אף לא פחות מ  וזאחהערבות הבנקאית תהיה   יר.הצעת מח
 

ב  3.2 הכרוכות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות,  את  יכלול  בהצעה  ההסעההמחיר  שירותי  ,    מתן 
 והמשתתף לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו. 

                
 קש לכל כיוון.בהצעה יפורטו מספר כלי הרכב, סוגם, והמחיר המבו                

 
שהקבלן יזכה בהסעה הלוך ושוב, הרי שהמחיר  ר לכיוון אחד, שעה  אם ההצעה תציין מחי 3.2.1

 נים ייחשב כמכפלה של המחיר האמור בשתיים. לשני כיוו 
 

 המכרז  בשולי  כל דף ובמקום המיועד לכך. מסמכי על המשתתף לחתום על     3.3   
 

בהצע    3.4  המשתתף  ידי  על  שיצוינו  נכונים  המחירים  יהיו  הבתו  שירותי  מתן  במשך  עבור  סעות 
 עות ומחירים. בהתאם לכל אחד מהמסלולים המפורטים במפרט הס תקופת ההתקשרות, 
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)יולי   , המיוחד בחופשת הקיץ  רווחהלתלמידי ה  ,אוגוסט(-במקרה של חודשי לימודים נוספים 
 . מתחייב המסיע להמשיך לבצע את ההסעות באותם תנאים

 
כל   הסר  כלמען  מודגש  על ספק,  שיצויינו  המחירים  ורק    י  אך  יהיו  בהצעתו,  המשתתף,  ידי 

  רווחה ל מתן שירות אחר, לרבות שירותי ליווי תלמידי  ולא בעבור כ  שירותי הסעותבעבור מתן  
 .  המיוחד

 
 
 

ה ועדת  באפשרות  מחירים  הצמדת  מהאפשרויות    מכרזיםלעניין  אחת  לבחור  הרשות  של 
 הבאות )מחק את המיותר(: 

לעיל,  מ .1 האמור  מן  למעט  או  לגרוע  והצבלי  להסעות  אגף  אישור  לעניין  טיידות  לרבות 
ה בכפוף    רווחהבמשרד  הוהתרבות  במשרד  ולתקציבים  לכלכלה  המינהל    רווחה להנחיות 

ה במשרד  התעבורה  על  המפקח  עוד    רווחהו/או  כל  כי  מובהר  האגף"(,  "אישור  )להלן: 
התייקרויו הקפאת  בדבר  הממשלה  החלטת  עלתקפה  ישולמו  ולא  יאושרו  לא  ידי  -ת, 

הנהר ההסעות  במפרט  המפורטים  והמחירים  התייקרויות,  פיצויי  כל  המקומית  ם  שות 
תביעות   או  דרישות  או  טענות  כל  יהיו  ולא  אין  ולקבלן  זה  נתון  המשקללים  מחירים 

מעבר למחיר המרבי    זאת למעט במקרים שאושר מנגנון לעדכון תעריפים  בעניינים אלה.
הלהשתתפ משרד  ידי  על  שמאושר  המינהללפי    רווחהות  ולתקציבים  לכלכלה הנחיות 

ה תקציב  רווחהבמשרד  אגף  עם  תיאום  הועברה  לאחר  כך  על  והודעה  האוצר  במשרד  ים 
וכן, ככל שיתבצע   רווחהלרשויות המקומיות על ידי אגף א' הסעות והצטיידות במשרד ה

יקו המרבי  המחיר  מן  החריגה  סכום  תעריפים,  שלא עדכון  כך  התעריף  עדכון  מסכום  זז 
 ן מצב של עדכון תעריף מלא בעבור מחיר הגבוה מהמחיר המרבי ייתכ

 
 או 
 
 -מדדיוצמדו לשיוצעו על ידי המשתתף  מחיריםה .2

      ______________________________________ _______________________ 
 

 תחייבת לבצע את כל ההסעות בכל למען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי הרשות אינה מ   3.5   
 עדי.המסלולים המפורטים בנספח א', וכי ההחלטה בעניין מסורה לשיקול דעתה הבל  

 
ז 3.6 בנושא  מופנית  הקבלנים  לב  לפרק  תשומת  למסור  4ה  ניתן  לפיו  משנה  ע  בחוזה,  לקבלן  בודה 

 אש ובכתב. כך הסכמת הרשות, מרלבתנאי שיעמוד בכל התנאים הנדרשים ובתנאי שניתנה   
 

למכרז,    2.1.3ל מונית בודדת, אשר כאמור בסעיף  זו אינה קיימת לגבי בעלמען הסר ספק, אפשרות  
 מסלול אחד בלבד.  רק בגיןמכרז וכל לזכות בי
 

כי אם קבלן מסוים יזכה במסלולים בהיקף רחב יותר   ,כמו כן, תשומת לב הקבלנים מופנית לדרישה 
להעסיק קבלני משנה,  מצאים בבעלותו, ולשם כך יהיה עליו  מכפי שמאפשרת כמות כלי הרכב הנ

 מפורשות בהצעתו.  יהיה עליו להצהיר על כוונתו זו מראש, ולציין זאת 
 

    ההצעה לא תהיה מותנית בזכיה במספר מסלולים או במספר מסלולים מינימלי ובהגשת ההצעה      3.7              
   ו, כל מסלול לגביו יוחלט כי על נספחי  יבצע בהתאם להוראות המכרזמצהיר המשתתף ומתחייב כי            
 הצעתו הינה ההצעה הזוכה.           

 
 לקבלנים אשר הנהיגו מערכות ניהול בטיחות ואיכות של מערך תחבורה   10%תינתן עדיפות של     3.8

               –"הקופסה הירוקה" (, ואשר בכלי הרכב שלהם מותקנת  9301ותעבורה יבשתיות )תקן ישראלי          
 תקנות מצלמות אבטחה. מערכת לניטור התנהגות הנהג בעת הנהיגה, ואשר בכלי הרכב שלהם מו         

 
 

 מסמכים ואישורים  . 4
 

 את המסמכים והאישורים המפורטים להלן:להצעתו  על המשתתף לצרף 
 

            עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת   אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק   4.1
 .1976 -ניהול חשבונות( תשל"ו 
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 במקור. אישור תקף על ניכוי מס 4.2   
 

               יצורפו אישורים מתאימים לגבי רישום התאגיד שמות    ,היה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד 4.3
 את התאגיד בחתימתם.  מורשי החתימה וסמכותם לחייב                           

 
 . מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף עוסק אישור 4.4   

 
 .למכרז 2.5אישורים כמפורט בסעיף   4.5

 
 הוצאות המכרז  .5

 
במכרז ובהשתתפות  למכרז  ההצעה  בהכנת  הכרוכות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות  על    ,כל  תחולנה 

 המשתתף.
 

מורת סכום  ז, לרכוש את מסמכי המכרז ונספחיו ת על כל משתתף שיהיה מעוניין לגשת למכר 5.1
 . שלא יוחזר ₪ 2,000של 

 
 תוקף ההצעה . 6

 
יום מהמועד האחרון להגשת הצעות    90ידי המשתתף יהיו בתוקף לתקופה של    המחירים המוצעים על

 במכרז. 
 של החוזה.  7ישולמו ויעודכנו בהתאם לאמור בפרק  לזוכה/ים במכרז התשלומים 

 
 

 םושינוייהבהרות  . 7
 

זמנים     7.1 צפיפות  הבמפאת  ישיבת  תתקיים  הבהרות  לא  שאלות  לשלוח  ניתן  -04לפקס  הרות. 
  הגשת ההצעות.שעות לפני מועד    48עד    shadi@sakhnin.muni.il בכתובת  "ל  אלדואו    6788813

                  
 

       ז, להכניס שינויים ותיקונים  ן להגשת המכרעת, קודם למועד האחרו   הרשות, רשאית בכל   7.2
 לשאלות המשתתפים.   במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה                         

 
ויובאו בכתב לידיעתם של   השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז 

על ידי רוכשי    או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו/כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום ו 
 מסמכי המכרז. 

 
 שמירת זכויות  . 8

 
והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל  כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לרשות,     8.1

 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.
 

תם במכרז  ם שהצעתו/ם תקבע כזוכה את תנאי הצע הרשות  תהא זכאית לאכוף על המשתתף/י   8.2
 בהתאם לתנאי החוזה. 

 
 

 הגשת ההצעה  . 9
 

לידי מנכ"ל העירייה אשר יכניסן    במסירה ידנית  הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז יש להפקיד
מס'  ל פומבי  מכרז  המכרזים  ב  15/2020תיבת  הרשות  החל    10/9/2020 יום  בוזאת  סח'נין  במשרדי 

 .13:30ת תהיה באותו מועד בשעה פתיחת ההצעואחה"צ.  13:00עד לשעה בבוקר ו  09:00מהשעה 
 

דרישות המכרז והנו על אחריותו הבלעדית של    משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על
 המשתתף.

 
 בחינת ההצעות  .  10

 

mailto:shadi@sakhnin.muni.il
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כל שינו  10.1 ו/או  אי השלמת מקום הטעון מילוי  ו/או  י או תוספת שייעשו  אי הגשת הצעת מחיר 
  , כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים  במסמכי המכרז או

 עלול לגרום לפסילת ההצעה.  ,בכל דרך אחרת ובין במכתב לוואי או
 
מהות   10.2 לעומת  מחירה  מבחינת  סבירה  בלתי  שהיא  בהצעה  כלל  להתחשב  לא  רשאית  הרשות 

בשל   או  ותנאיה,  מסעיפיההצעה  לסעיף  מפורטת  התייחסות  הרשות    ,המכרז  חוסר  שלדעת 
 מונע הערכת ההצעה כדבעי. 

 
לקב אינה  הרשות   10.3 ה  למתחייבת  ההצעה  כזוכה.  את  שהיא  הצעה  כל  או  ביותר,    הרשות זולה 

 רשאית  לפצל את הזכייה בין מספר משתתפים. 
 
א 10.4 ההצעות  בבחירת  שיקוליה  בחשבון  לקחת  רשאית  תהא  של  הרשות  וכושרו  אמינותו  ת 

א לבצע  וגופים  המשתתף  מקומיות  רשויות  ושל  הרשות  של  נסיונה  ואת  המוצע,  החוזה  ת 
 אחרים עם המשתתף בעבר. 

 
אמצעים   (א בהם  שמותקנים  רכב,  כלי  שברשותם  למציעים  עדיפות  לתת  רשאית  הרשות 

 להפחתת זיהום אויר.  

 
            לשביעות         , או הבהרות נוספותהרשות תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/    (ב

           על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת     ,גם לאחר פתיחת ההצעות  ,המלא  רצונה
 שיקוליה, כאמור. 

 
 

 הודעה על הזכיה וההתקשרות .  11
 

     עם קביעת הזוכה/ים במכרז תימסר להם על כך הודעה במכתב רשום. המשתתף/ים שיקבע/ו  11.1
לחתוםכז                            מתחייב/ים  במכרז  כמפורט    וכה/ים  בנקאית  ערבות  לרשות  ולהמציא  החוזה               על 
 לחוזה.  7.7בסעיף                           

 
          יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום, אליה תצורף הערבות    ,משתתף שהצעתו לא תתקבל    
 אה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז.  הבנקאית שהומצ                          

 
הרש  11.2 תהא  בהתחייבויותיו,  יעמוד  לא  והמשתתף  במכרז  היה  הזכייה  את  לבטל  רשאית  ות 

וזאת לאחר שניתנה   ידי הרשות בהודעה,  על  בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע 
לתקן את המעו נדרש  בה  הודעה  המעוות בהתאם  למשתתף  תיקן  לא  והמשתתף  להודעה  ות, 

 ותוך זמן שנקבע בהודעה.  
               
 רוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.אין בסעיף זה כדי לג                     

  
לגביה   11.3       שבידה  הבנקאית  הערבות  את  להגיש   הרשות  רשאית  במכרז,  הזכייה     וכן    ,בוטלה 

פצה את הרשות על כל הפסד שיגרם על ידה, והמשתתף ימכרז למי שייקבע  למסור את ביצוע ה
 כך.               לה בגין 

 
 
 

 בכבוד רב,               
 ד"ר ספואת אבו ריא   

 העירייה ראש                 
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 דוגמת נוסח 
 יוגש על ידי המשתתף         
 עם הצעתו  במכרז יחד       

 
 

 לכבוד  
          הרשות המקומית 

___________ 
___________ 

 
 כתב ערבותהנדון: 

 
 

ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  "המבקשים"( אנו    -)להלן                              על פי בקשת  
  -נ"ל למדד כמפורט להלן )להלן  ש"ח  בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך ה                    

ולהבטחת מילוי תנאי המכרז      15/2020שי הצמדה"(, זאת בקשר עם השתתפותם במכרז פומבי מס'  "הפר
 ותנאי חוזה ההתקשרות. 

 
בים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם  אנו מתחיי

ם באופן כלשהו, או לדרוש  הטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכהראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי ל 
טענת   כלפיכם  לטעון  ומבלי  אחרת,  דרך  בכל  או  משפטית  בתביעה  המבקשים  מאת  תחילה  הסכום  את 

 הי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. הגנה כלש
 

פר דרישות, שכל אחת  ת או במסבפעם אח  ,אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל
 ישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. ייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרמהן מת 

 
 במכתבנו זה:

 
המח    -   "מדד" מדד  לסטטיסטיקה  משמעו  המרכזית  הלשכה  ידי  על  המתפרסם  )כללי(,  לצרכן  ירים 

 ולמחקר כלכלי. 
 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
 

מדד החדש"(  "ה  -ל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן  המדד שפורסם לאחרונה לפני כר מתוך  אם יתבר
חודש   בגין  ביום    7/2020כי המדד החדש עלה לעומת המדד  היינו _______נקודות    15/8/2020שפורסם 

  "המדד היסודי"( יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן  -)להלן  
 היסודי. המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד  

 
 ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 
 ועד בכלל.  9/12/2020ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 
 לא תענה.  ישה שתגיע אלינו אחרידר

 
 לאחר יום _________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 

 
 

 בכל צורה שהיא. ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה 
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 עניין כתב ערבות זה.לא תיחשב כדרישה לדרישה בפקסימיליה  
 
 

 תאריך: __________                                         בנק: __________ 
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 תאריך: ________ 

 
 

 לכבוד 
   עיריית סח'נין

   30810, סח'נין 35ת.ד. 
 
 

 .,א.נ
 

 015/202  מכרז הסעות  פומבי מס'
 

 הצהרת המשתתף 
 

 
 

בזה   ומתחייבים  מצהירים  המכרז,  מסמכי  כל  את  זהירה  בחינה  ובחנו  בעיון  שקראנו  לאחר  הח"מ  אנו 
 כדלקמן: 

 
אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו מסכימים  

המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה    ז וכי לא נציג כל תביעות או דרישותלכל האמור במסמכי המכר
 ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

 
התנאים   בכל  עומדים  אנו  כי  מצהירים  במכרזאנו  מהמשתתפים  כל    ,הנדרשים  על  עונה  זו  הצעתנו  כי 

ה שירותי  את  לתת  עצמנו  על  מקבלים  אנו  וכי  המכרז,  שבמסמכי  לתנאים  הדרישות  בהתאם  הסעה 
 שבמסמכי המכרז. 

 
 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

 
יום מהמועד האחרון    90יטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לב 

 להגשת הצעות. 
 

בזכיה במס  כולל  ואנו  פר מסלולים או במספר מסלולים מינימהצעתנו אינה מותנית בדרך כלשהיא,  לי, 
 מתחייבים לבצע כל מסלול אשר יוחלט לגביו כי הצעתנו היא ההצעה הזולה.  

 
יבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו  אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חי

 לביניכם.
 

ע  בנקאית  ערבות  מוסרים  אנו  הצעתנו  קיום  לתקופה  ל  להבטחת  בתוקף  ש"ח,   _______ יום  ל  עד סך 
9/12/2020  . 

 
ימים ממועד הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד    7אנו מתחייבים כי תוך    ,היה והצעתנו תתקבל

 ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה.  בידכם
 

שנמסר הבנקאית  הערבות  כי  מסכימים  אנו  בהתחייבויותינו  נעמוד  לא  כלשהי  ומסיבה  ידנו  היה  על  ה 
תוגש לגביה על ידכם, וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים    בקשר עם השתתפותנו במכרז

 וקבועים מראש. 
 

  ,בשמו מוגשת ההצעה  המציעמטרות והסמכויות הקבועות במסמכי  אנו מצהירים כי הצעתנו הנה בגדר ה
ל  ו הסכם לחתימתנו עה על פי כל דין אוכי אין כל מניע  ,על הצעה זו  המציעלחתום בשם    םכי אנו זכאי

 הצעה זו. 
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 כן אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים:
 
 

 מוש בודק התיק בלבד לשי ( ולמילוי הפרטים על ידי הקבלן X –לסימון )ב 
 

 
    ____ יש / אין /     חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימהמסמכי המכרז ו

 
 

    ____ יש / אין /                    ח  ________ ש"  "סערבות בנקאית ע
 
 

    ____ יש / אין /               אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות  
 
 

    ____ יש / אין / ל ניכוי מס הכנסה במקור אישור תקף ע
 

 
    ____ יש / אין / אישור עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף 

 
 

    ____ ן /יש / אי  למכרז  2.5פורט בסעיף  ים כמ אישור
 
 

    ____  רשיון תקף לכל הרכבים אשר ישמשו להסעות                                      יש / אין / 
 
 

    ____ יש / אין / קצין בטיחות בתעבורה                             כתב הסמכה של לום צי
 
 

    ____ יש / אין /                     שום וזכויות חתימה         לקבלן שהוא תאגיד: אישור רי
 

 
 ן / ____ הוכחות בדבר בעלות ברכבים מתאימים להסעות                                 יש/ אי

 במספר הנדרש.              
 
 
 
 
 

                              ______________________________ שם המשתתף: 
 

           ________________ ______________ טל:  כתובת: 
 

                        __________ _____________________  איש הקשר: 
 

                     ______________________ חתימה וחותמת: ______ 
 

                ___________ _______________________ תאריך: 
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 ז ה ח ו 

 
 

 2020שנת   ום _______ לחודש ______ שנערך ונחתם ב __________ בי
 
 

 -ב י ן  -
 

 עיריית סח'נין   
 30810, סח'נין 35ת.ד. 

 04-6788809, פקס. 04-6788805טל. 
 )להלן: "הרשות המקומית"(                                                                     

 ; מצד אחד                         
 

 -ל ב י ן  -
 

                   
   _____________________ 
  ____________________ 

 )להלן: "הקבלן"( 
 

 מצד שני; 
 
 

הנ    הואיל מס' והקבלן  פומבי  במכרז  הזוכים  הזוכה/אחד  הסעות    15/2020  ו  שירותי  למתן 
 ; , לרווחה, והסעות מיוחדותלתלמידים

 
המוברצון   והואיל  שירוהרשות  מהקבלן,  להזמין  הסעות  קומית  של  לרווחה  לתים  תלמידים, 

שירותי  בהתאם לתנאי המכרז והוראות חוזה זה, והקבלן מעונין לתת לרשות המקומית    
 הסעות בתנאים, כאמור. 

 
_ התכנסה ועדת המכרזים והמליצה בפני ראש העירייה על הצעתו  וביום ____________ והואיל:

כהצע  הקבלן  המצורשל  במפרט  כמפורט  בקווים  הזוכה  בה  כחלק  זה  לחוזה  נפרד  ף  לתי 
 , וראש העירייה אישר וקיבל את המלצת ועדת המכרזים כאמור. ממנו

 
 __________ . קציביים  ולהוצאה הכרוכה בקיום חוזה זה יש כיסוי תקציבי בסעיפים הת והואיל:

 
 זה. חוזה ל על פי ובהתאם לתנאי  והתדדים מעוניינים להסדיר את היחסים ביניהם הכ והואיל:

 
 
 
 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 
 

 
 כללי  - 1פרק 

 
 דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה.  1.1

 
 הצעת הקבלת על צרופותיה מהוות חלק בלתי נפרד מן החוזה.  1.2

 
 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן:   1.2

 
 . עיריית סח'נין " שות"הר

 
 __________ לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, שליחיו, ומורשיו _______________          "הקבלן" 
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 המוסמכים.                         
 

הסעה         -"המכרז"  שירותי  למתן  הרשות  ידי  על  שהתפרסם  לרווחה  להמכרז  תלמידים, 
 . 15/2020' והסעות שונות מכרז פומבי מס

 
פו ובין שאינם מצורפים, לרבות כל  כל נספחיו, בין שצור  פירושו של החוזה, על  -"החוזה" 

 מסמך חתום על ידי הצדדים שיצורף לחוזה בעתיד. 
 

המרכזית     -"המדד"  הלשכה  ידי  על  המתפרסם  )כללי(  לצרכן  המחירים  מדד 
 לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו. 

 
 זה.ציגה לענין  חוזה מעת לעת, לשמש נ  ,בע על ידי הרשותמי שיק   -"המנהל" 

 
 

 שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה : הנספחים    1.3
 

 מפרט הסעות ומחירים.  '  נספח א 
 מיוחד. רווחהטופס רשימת מוגבלויות של ילדי (  1)    נספח ב' 

 המיוחד הזכאים להארכת שנת הלימודים.  רווחהתלמידי ה  (2)
 פרטי קצין בטיחות.    ' נספח ג 
 ל קיום ביטוחים. ור ע איש  '  נספח ד

 נוסח ערבות בנקאית לחוזה.    נספח ה'
 טופס הודעה על הארכת תוקפו של החוזה.          נספח ו' 
 תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה.     נספח ז' 
 בטיחות.  ביטחון ו הנחיות  נספח ח' 

 
 חוזה". , יכונו להלן ולשם הקיצור "מסמכי ה כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות חוזה זה

  
מצהיר כי קרא את מסמכי החוזה, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות שבהם  הקבלן     1.4

 וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו. 
 

 מעת לעת.     ,בתוקףכפופה להוראות חוק התקציב אשר יהא ידוע לקבלן כי ההתקשרות על פי חוזה זה    1.5 
 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו הידע, היכולת המשאבים הכספיים, הכישורים, המיומנות, כלי    הרכב       1.6 
המתאימים, במספר הנדרש, הציוד, כל הרשיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע ההסעות וכן פוליסות  

ים המקצועיים וכן כל  עות לפי החוזה, העובד אימות, לכל כלי הרכב אשר ישמשו להסביטוח תקפות ומת
 הדרוש על מנת לתת את שירותי ההסעות בהתאם למסמכי החוזה ועל פי כל דין. 

 
לתנאים     1.7 בהתאם  ובדייקנות,  ביעילות  בנוחות,  בבטיחות,  ההסעות  את  לבצע  בזה  מתחייב  הקבלן 

 ט במסמכי החוזה. הכללים של המכרז ועל פי המפור
 

אחראי   1.8 פעולה  הקבלן  כל  כי  מחייב  הקש  לכך  ביצועה  ואשר  זה  חוזה  פי  על  הסעה  שירותי  במתן  ורה 
ו/או   פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו רשיון  קבלת רשיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על 

 היתר ו/או מילוי אותו תנאי. 
 

שירותי     1.9 את  ליתן  מתחייב  ההסעההקבלן  זמני  בלוח  גמישות  תוך  לפי   ההסעה,  ההסעה,    ובמסלולי 
הרכב   כלי  ולמספר  המוסמכות  הרשויות  ידי  על  שיקבעו  לתנאים  ובכפוף  המקומית,  הרשות  קביעת 

 שנותרו ברשותו לאחר גיוס למערכת הבטחון גם לכשיוכרז במדינה מצב חירום. 
 
חודשים   1.10  לשלושה  אחת  המקומית,  לרשות  ימציא  ל  הקבלן  להפעיל  שיוכל  הרכב  כלי  רשימת  מתן  את 

 ב חירום. שירותי הסעות במצ
 

נמצאות   1.11 מסיע,  נהג  כל  יחתום  עליהן  מפורטות,  ובטיחות  בטחון  ח'הנחיות  מתחייב  .  בנספח  הקבלן 
לשמור על הוראות כל דין וכן הוראות כללי הביטחון והבטיחות, לרבות קיום ויישום ההוראות ביטחון  

 כל שתעודכנה.   ההסכם ועדכונן במשך תקופת ההסכם, כובטיחות נושא 
 

ידי    הן על    -1983-קבלן יאכוף ויקפיד על שמירת הוראות חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים התשמ"גה   1.12
 הנהגים והן על ידי הנוסעים. 
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מסוה 1.13.1 במוסדות  מין  עברייני  של  העסקה  למניעת  החוק  הוראות  כל  את  לקיים  בזה  מתחייב  יימים,  קבלן 

 . 2001 –התשס"א 
 

 "מוסד" הוא "עסק להסעה העוסק בין השאר בהסעות קבוצות קטינים". ראות החוק, , עפ"י הולעניין זה 
לסעיף    "   2בהתאם  ועיסוק(:  העסקה  )איסור  זה  יעסיק מעס  )א()  בחוק  ולא  במוסד  לעבודה  יקבל  לא    יק 

ף קטן  ר שהורשע כאמור בסעיבגי  )ב(בגיר.    בעבודה במוסד, בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו
יעסוק   לא  במוסד.  ב)א(  והור  )ג(עבודה  )א(  קטנים  סעיפים  ממועד-אות  יחולו  לפי   )ב(  בעבירה    ההרשעה 

שנים לאחר שחרורו של הבגיר     20 –שנים לאחר ההרשעה, ואם נידון למאסר  20הוראות סעיף קטן )א( ועד 
 מבית הסוהר בשל אותה עבירה." 

ידו אישור ממשטרת  -מכל המועסקים עללדרוש    חייבדים יהיה  קבלן שיזכה במכרז הסעות תלמי  ך, כללפיכ 
 ישראל כנדרש בחוק ולהציגו לרשות המקומית.

 
 שירותי הסעה  - 2פרק 

 
תלמידים    2.1 הסעות  לבצע  בזה  מתחייב  הוראה   הקבלן  עובדי  בסיס    ו/או  על  זה  חוזה  לתנאי  בהתאם 

קביעת הרשות    ועל פי  רווחהמוסדות ה  לחוזה , בימי הלימודים של  נספח א'בהמחירים שהוצעו על ידו  
 בלבד.

 
 הקבלן מתחייב להעסיק נהגים שעומדים בתנאי הסף הבאים: 2.2

 
 א.  הנהג בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג.  

 ב.  לנהג אישור רפואי המעיד על מצב בריאות תקין. 
 

לים ובטיחות משותפת לנהגים, לנציגי  וע ההסעות, השתלמות נההקבלן מתחייב לבצע טרם תחילת ביצ       2.3  
הנחיות    ההסעה,  סדרי  האלה:  בנושאים  הנהגים  יתודרכו  ובה  הספר,  בית  לנציגי  המקומית,  הרשות 
תורפה    נקודות  הנסיעה,  במהלך  מתפתחים  אירועים  ועם  קשיים  עם  התמודדות  בהסעה,  בטיחות 
מית המחויבים בדיווח על אירועים  בבית ספר וברשות המקו  ותיות בציר התנועה, בעלי תפקידיםיחבט 
חריגים, ניתוח מקרים ותגובות בזמן ההסעה, נהלי דיווח מחייבים, ניתוח תאונות ולקחים מהן, כללי   
מגבלות  בטיחות בעליה ובירידה מהרכב, התנהגות במצבי חירום, בדיקות רכב בתום הנסיעה, הבנת ה  
 דומה. שיש לילדים בזמן הנסיעה וכ  

 
מתחייב  או    הקבלן  המקומית  הרשות  של  ההסעות  ולרכז  ספרי  הבית  ההסעות  לרכז  לדווח 
הילדים    בהתנהגות  הקשורה  ההסעה,  בזמן  המתעוררת  בעיה  או  תקלה  כל  על  האזורית, 
צורך לערוך בדיקה של  והנוסעים או בחציית כביש של ילד, מייד לאחר שירד מרכב ההסעה. במידת ה 

 פעולה לעתיד.  דים הרלוונטים, להפיק לקחים ולסכם דרכי  ציגים אלו ובעלי התפקיהאירועים עם נ
 

הקבלן מתחייב להתייצב במקומות האיסוף, בזמן, עם רכב תקין, נקי וכשיר לביצוע ההסעות, והכל על     2.4
 פי הוראות המנהל. 

 
  הפעיל וזה זה, ידאג ל כב המשמש למתן שירותי הסעה על פי חהקבלן מתחייב כי במקרה של תקלה בר   2.5

כך שבכל מקרה תבוצענה ההסעות במועדן    ,רכב נוסף חליפי לשם מתן שירותי ההסעות על פי החוזה
 ולפי התנאים שבמסמכי החוזה.

 
בכתב של הרשות, בכלי רכב השונים מהמפורט  מראש והקבלן יהיה רשאי לבצע את ההסעות באשור     2.6

הרבמ שכלי  ובלבד  ומחירים,  ההסעות  לביצוע  פרט  ישמשו  אשר  בטיבם, כב,  יפחתו  לא  ההסעות, 
נוחותם ובטיחותם מכלי הרכב המפורטים במפרט הסעות ומחירים. בכל מקרה לא תשולם לקבלן כל  

 , במקרים של שינוי בכלי הרכב המשמשים להסעות.בנספח א'תוספת תשלום על המחיר המצוין 
 

תקפו של החוזה, כי מרכב  תקין לכל אורך תקופת    הרכב יהיו במצב בטיחותיייב כי כלי  הקבלן מתח    2.7
כלי הרכב השונים,   כי  לייעודם של הרכבים,  בנויים בצורה המתאימה  יהיו  וכל חלק מהם  כלי הרכב 
שיהיו   כפי  התעבורה  ותקנות  התעבורה  לפקודת  בהתאם  הם  ומבניהם  סימוניהם  אביזריהם,  ציודם, 

 תיהם של הרכבים. לעת, לרבות התנאים בהם או ברשיונו  בתוקף, מעת
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בערכת     2.8 תקין  במזגן  מצויידים  יהיו  ההסעות  יבוצעו  באמצעותם  אשר  הרכב  כלי  כי  מתחייב  הקבלן 
ולהסעות    אביזרי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין לכלי רכב המשמשים להסעות נוסעיםובכל  מילוט  

ימון  , פנסי ס בוי אש תקנייםמטפי כי  חילוץ, מגבה, משולש אזהרה, , לרבות ערכת חילוץ, גלגל  תלמידים
הכל כמפורט בתקנות התעבורה, כפי שתהיינה    ,וארגזי עזרה ראשונה  ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט

 בתוקף, מעת לעת. 
 

ידי הרשות או  -על  הקבלן מתחייב כי ידאג להפעיל את המזגן בשעת ההסעה בכל עת שיידרש לעשות כן  2.9
 נוסעים. ה

 
ים יענו על כל המתחייב מתקנות התעבורה החלות על  להסעת תלמידכלי הרכב    הקבלן מתחייב כי כל   2.10

 הסעת תלמידים. 
  

 
 
 
 
 

 בתקנות התעבורה רכב להסעת תלמידים מוגדר:
 

אוטובוס פרטי או רכב ציבורי המיועד לפי מבנהו לשמש להסעת תלמידים,    –"רכב להסעת תלמידים"   
סימושהתקיימ  לפנסי  בו הדרישות המתייחסות  בטיח ו  חגורות  ואיתות,  כפי שקבע השר  ן  ושילוט,  ות 

של   הרגילות  העבודה  בשעות  התחבורה  במשרד  הרכב  באגף  הציבור  לעיון  המופקדות  זה,  לעניין 
 המשרד, ושצוין ברישיונו שרשאי הוא לשמש כרכב להסעות תלמידים. 

התע  בתקנות  מוגדרת  מונית  ספק,  הסר  להלמען  המיועד  ציבורי  מנועי  כ"רכב  עשרה  בורה  עד  סיע 
 ד הנהג ואשר צויין ברשיון הרכב כמונית". אנשים מלב

המסיעה    מונית  על  גם  חל  תלמידים,  הסעת  על  החלות  התעבורה  מתקנות  המתחייב  כל  לפיכך, 
 תלמידים, לרבות פנסי סימון ואיתות ולרבות שילוט. 

 
ילדים    כל דין החלות על הסעת  תיבויותיו על פי חוזה זה לפי הוראוהקבלן מתחייב לפעול בביצוע התחי    2.11

לרבות ההוראות המתחייבות מן התיקון    ;לרבות הוראות הדין הנוגעות להסעת ילדים נכים  ,ותלמידים
ילדים או יותר לסיים בהצלחה קורס למסיעי    9לתקנות התעבורה, המחייב כל נהג המסיע    84לתקנה  

הרי  רשות  שאישרה  ילדיםילדים  קבוצת  להסעת  היתר  ולקבל  כפ  שוי,  הרישוי,  רשות  שיהיו  מטעם  י 
לתקנות התעבורה "הסעת ילדים", ולרבות    83; לרבות ההוראות המתחייבות מתקנה בתוקף, מעת לעת

( לתקנות התעבורה, לפיו תאגיד מוניות  2)ב'()  510ומתיקון תקנה    509ההוראות המתחייבות מתקנה  
ורטים בתיקון  התנאים המפ  5  שיקויימו, בתנאי  ללא הפעלת מונהות במוניות  יכול לבצע נסיעות מיוחד 

לתקנות התעבורה    168למכרז; ולרבות ההוראות המתחייבות מתקנה    2.1.2לתקנה והמופיעים בסעיף  
 )שעות נהיגה(. 

 
ו/או     2.12 במוניות  ו/או  תקני,  מרכב  עם  אחוד  מסחרי  ברכב  יתבצעו  ההסעות  כי  מתחייב  הקבלן 

זעירים  באוטו באוטובציבוריים  בוסים  ורו/או  ואך  מוסים  ברכבים  לא  ק  שגילם  המפורטים,  הסוגים 
 ואילך.    2019 יעלה על עשר שנים, דהיינו שנת ייצור 

 
למכרז, תאגיד מוניות או בעל מונית בודדת שזכה במכרז למסלול אחד בלבד,    2.1.4כפי שפורט בסעיף   2.13

עול  עבורה, יהיו חייבים לפ( לתקנת הת2)ב'()  510בתיקון לתקנה  התנאים המפורטים    5ולא יעמדו בכל  
 )א'( לתקנות התעבורה ולהפעיל מונה בכל נסיעה. 510 -ו  509פי תקנות -על

 
הטכני   2.14 למפרט  בהתאם  בנויים  יהיו  ומוגבלים  נכים  להסעות  המיועדים  הרכב  כלי  כי  מתחייב  הקבלן 

לעת, ועל פי    ה במשרד התחבורה, כפי שיעודכן, מעתלרכב להסעות נכים של אגף הרכב, מחלקת התקינ
 ל חוק קיים או שיחוקק לעניין, וכל זאת ללא תוספת תשלום כלשהי. הוראות כ

 
הקבלן מתחייב כי לצורך מתן שירותי ההסעות יעסיק, כל תקופת תוקפו של חוזה זה, קצין בטיחות   2.15

תשכ"א התעבורה  תקנות  להוראות  בהתאם  הסמכה  כתב  יפורטו    6119-בעל  האישיים  פרטיו  אשר 
ות יבקר וינהל את מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה. בין היתר,  לחוזה. קצין הבטיח  ג'  בנספח

כי הרכבים המשמשים   ידי הקבלן הנם בתוקף,  על  כי רשיונות הנהיגה של הנהגים המועסקים  יוודא 
  כלי הרכב יהיו תקפים ומתאימים לכלי להסעות הנם במצב תקין וכי פוליסות הביטוח והרשיונות של  

 הרכב המשמשים להסעות. 
 



 15/2020מכרז הסעות   –עיריית סח'נין 
- 19 - 

 

  
 ____________ חתימת המשתתף: ___________ 

19 

הקבלן מתחייב כי בכל מקרה בו יוחלף על ידו קצין הבטיחות בקצין בטיחות אחר יעשה הדבר בתאום  
 והקבלן יעביר לרשות את פרטיו האישיים של קצין הבטיחות החדש.   ,מראש ובכתב עם הרשות

 
     עו בדיקה ברכבים קודם סעות יבצהגים המבצעים את שירותי ההקבלן מתחייב לגרום לכך שהנה   2.16

ובסוף   , הרכב, וכן במהלך ובסיום הנסיעה על מנת לאתר חפצים חשודים להעלאת תלמידים לכלי             
 כל   

 מהרכב.  כל הילדיםנסיעה לודא ירידת             
 

   לתדרך אנשים זרים כלשהם, וכן    ,תי ההסעותהקבלן מתחייב שלא להסיע בכלי הרכב, בעת מתן שירו    2.17
 ול גם הם כנדרש.את הנהגים לפע

 
המנהל יהא רשאי, מבלי שיהא עליו לנמק זאת, לדרוש מהקבלן להחליף את הנהג ו/או אחד העובדים   2.18

 והקבלן מתחייב למלא מיידית אחר דרישת המנהל. 
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 שינויים - 3פרק 
 

קב   3.1 את  לבטל  רשאית  תהא  חלקם,  הרשות  או  כולם  ההסעה,  שירותי  ושתיקבע  לתלת  קצובה  קופה 
 שעות מראש.  24ודעה, וזאת בהודעה של בה

 
ניתנה על ידי הרשות  הודעת ביטול, כאמור, לא יהא הקבלן זכאי לקבל תשלום או פיצוי כלשהו בגין  

 שירותי ההסעות המבוטלות. 
 

י ההסעות  על שינויים במתן שירות   ,רות לקבלן, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להובכל עת  הרשות  רשאית   3.2
 כדלקמן: 

 
 מבחינת אורכם.  -ינויים במסלולי הנסיעה ש -
 ביטול מסלולי נסיעה.  -
 שילוב מסלולי נסיעה  -
 תוספת מסלולי נסיעה.  -
    תוספת או הפחתה של כלי רכב הנובעות מגידול או צמצום במספר התלמידים.  במקרה של תוספת כלי  -
 המסיע. היה זהה למחיר בו זכה רכב, המחיר עבור כלי רכב י                
 שינוי בימי ו/או בשעות ההסעה/ות.  -

 
במקרה של הוספת מסלולי נסיעה תימסר    .תימסר לקבלן בכתב ומראש  ,כאמור   ,ההודעה על שינויים

'  ג  7.3ף  בסעיבהתאם למפורט  יהיה     נסיעה    שעות מראש. התשלום עבור הוספת מסלולי  96ההודעה  
 לחוזה זה. 

 
        ודגש כי הרשות המקומית רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהנחיית למען הסר ספק, מ   3.2.1             

               , להורות לקבלן גם על שינוי במסלול הנסיעה המיועד לשלב הסעת תלמידים  רווחהמשרד ה                          
 .ות מקומית אחרתרשאים בתחום שיפוט של מישובים ו/או מוסדות הנמצ                          

 
    מסלול לרשות אחרת כדי לאסוף תלמידים  את השינוי ב בצע ל מתחייבבמקרה כזה, הקבלן      
 . עם אותה  הרשותזו, למרות שהחוזה שחתם אינו   מרשות      
 עיף מפורט בסגם הוא על פי היהיה  הכז ל שינוי כאמור במסלובמקרה של  לקבלן התשלום      
    .לחוזה זה     7ב' בפרק  7.3     
 

כי כלי הרכב אשר  בכתב,  לעיל רשאית הרשות  להורות לקבלן    3.2  -ו  3.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים     3.3
הסעות שירותי  למתן  לשמש  היו  ביטול,  אמורים  על  הודיעה  הרשות  במצב  ןאשר  יושארו  כאמור,   ,

 לצורך ביצוע ההסעות.כוננות 
 

הרשו  המקומיתהודיעה  שרותי  לקבל  ,בכתב  , ת  ניתנו  ולא  הסעה  בכוננות  הרכב  כלי  השארת  על  ן 
בשיעור   זכאי לתשלום  הקבלן  יהא  בכוננות,  כלי הרכב  שלגביהם הושארו    , מהסכומים  50%ההסעות 

 קר בלבד.ת בוהסעובגין  וזאת  אשר היו מגיעים לקבלן לו נתנו אותם שירותי ההסעות בפועל,  
 

 שנה מ  זכויות והעסקת קבלניאיסור הסבת   - 4פרק 
 

הקבלן מתחייב לא להסב ולא להעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין     4.1
 מראש ובכתב.   ,בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם קיבל את הסכמת הרשות

 
שותפות     4.2 או  הנו תאגיד  והקבלן  יראו בהעברת  היה  רשומה  בלתי  או  יותר מהשליטה    25%רשומה  או 

כהעברת  בת בחלקים,  נעשתה  אם  בין  אחת  בבת  נעשתה  העברה  אם  בין  השותפות  מזכויות  או  אגיד 
 לעיל.   4.1זכות המנוגדת לסעיף 

 
הקבלן מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לשם מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה אלא לאחר     4.3

ובכתב.    קבלת מראש  המקומית  הרשות  רשאהסכמת  תהא  המקומית  דעתה  הרשות  שיקול  לפי  ית, 
משנה   קבלן/י  של  העסקתו  לאשר  שלא  להחלטתה,  נימוקים  במתן  חייבת  שתהא  ומבלי  הבלעדי, 
על   ההסעות  שירותי  ולטיב  החוזה  מסמכי  הוראות  לקיום  האחריות  תהא  מקרה  בכל  מסוים/ים. 

 הקבלן. 
 

מקר            הבכל  הסכמת  תינתן  לא  להה  המקומית  שאינרשות  משנה,  קבלני  בתנאים  עסקת  עומדים  ם 
בפרקים   בפניה    2  -ו    1המפורטים  שיוצגו  לפני  ולא  המחויבים,   בשינויים  למכרז,  הכלליים  לתנאים 

 פרטי ההתקשרות עם קבלני המשנה. 
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 וביטוח  אחריות – 5פרק 
 

ד המשמשים אותו במתן  מו לכלי הרכב ו/או לרכוש ו/או לציוהקבלן יהא אחראי לכל אובדן או נזק שיגר     5.1
 שירותים על פי חוזה זה. ה

 
בלי      5.2 שהוא,  איזה  נזק,  או  חבלה,  תאונה,  כל  ובגין  לכל  ומוחלטת  מלאה  אחריות  אחראי  יהא  הקבלן 

ג'  יוצא מן הכלל, שייגרמו מכל סיבה או עילה שהיא לרשות  ו/או לעובדיה ו/או לשליחיה  ו/או לצד  
כתוצאה,   לרכוש,  או  לגוף  מכלשהו,  בעקיפין,  או  רשלנ במישרין  מחדל  או  שהם,  םיימעשה  איזה   ,

 הקשורים או הנוגעים, בביצוע התחייבויות הקבלן על פי מסמכי החוזה. 
הקבלן יפצה את הרשות  ו/או את הניזוק)ים(, לפי המקרה, בכל  דמי הנזק שיגיע  לו)ה(, להם)ן(.הקבלן  

בגין כל תאונה, חבלה  כל אחריות וחבות לכל וומראש את הרשות, עובדיה, ושלוחיה מ משחרר לחלוטין  
 או נזק כנ"ל. 

 
במידה     5.3 שירותו,  המועסק  אחר  אדם  או  עובד  כל  כלפי  לרבות  שלישי,  צד  כל  כלפי  אחראי  הקבלן 

ים שייגרמו  , או לפי כל דין אחר, לנזק1968ואחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(  
מתן שירותי ההסעות. אם תתבע הרשות  על נזק  עות או כתוצאה מביצוע  להם תוך כדי שירותי ההס

סכום   כל  לשלם  או  הרשות  כנגד  התביעה  את  לסלק  הקבלן  על  יהא  לעיל,  מהאמור  כתוצאה  שנגרם 
 שיפסק לחובתה על ידי בית משפט בפסק דין סופי. 

 
ולשפות     5.4 לפצות  בזה  וכנהקבלן מתחייב  ועל  נזק  כל  על  דרישה,בשלמות את הרשות  או  תביעה  כל    גד 

כל   בגין  שלוחיהם  מעובדיהם,  מי  כל  נגד  או  נגדם  כלשהוא,  אדם  ידי  על  שתוגש,  שהיא,  עילה  מכל 
בסעיף   שמפורט  נזק  או  חבלה  ו/או    -5.2ו  5.1תאונה,  לעובדיה  ו/או   לרשות   כולל  אדם  לכל  לעיל 

 במלואן שייגרמו.   לשליחיה, לרבות הוצאות המשפטיות
 

פי חוזה זה ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, מתחייב הקבלן לערוך    בלן עלבהתחייבויות הק  מבלי לגרוע    5.5
 על חשבונו את הביטוחים המפורטים להלן:

 
 ביטוח חבות חוקית כלפי הציבור על פי כל דין, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך:    5.5.1
 

 דשים על פי השער היציג או בשקלים ח לר ארה"ב()דו 500,000$                                       -תובע 
 או בשקלים חדשים על פי השער היציג  )דולר ארה"ב( 500,000$  -חודשים(   12מקרה ותקופת )

 
ידי הקבלן בקשר     5.5.2 ועובדיהם המועסקים על  עובדים, קבלני משנה  ביטוח חבות מעבידים בגין 

 עם החוזה. 
 
הרכב   5.5.3 לכלי  רכוש  ג'  צד  ההסעו  ביטוח  לביצוע  שאינם  המשמשים  גוף  לנזקי  הרחבה  כולל  ת, 

 מבוטחים בביטוח חובה. 
 

 בפוליסות יכללו התנאים הבאים:   5.6
 

 הרשות המקומית ועובדיה יכללו בשם המבוטח.  )א( 
 

 בביטוח החבות יכלל סעיף אחריות צולבת.    )ב( 
 

טח, יעשה  ן ובין על פי רצון המבבקשת הקבלביטול הביטוח, בין על פי  יכלל סעיף הקובע כי   )ג( 
 יום לפחות לפני מועד הביטוח המבוקש.  60בהודעה מוקדמת שתימסר גם לרשות  

 
 . הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים )ד(         

 
 .נקבע כי ביטוחי הקבלן הינם ראשוניים ביחס לביטוחי הרשות )ה( 

 
 תבוטל זכות השיבוב כלפי הרשות. ( )ו

 
 

כשהוא חתום על ידי    ,נספח ד'  ,רשות אישור על קיום ביטוחים למתן שירותי הסעותהקבלן ימציא  ל   5.7
 . חברת ביטוח
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לפי סעיף     5.8 עליו לבצעם,  יבצע את הביטוחים אשר  לא  והקבלן  הרי    5.5היה  כולם או מקצתם,  דלעיל, 

יו,  ם תחת לבצע את הביטוחי  תהא הרשות רשאית  ,ת כלשהי בקשר לכךמבלי להטיל על הרשות  חבו
הביטוח דמי  את  ידה  ,ולשלם  על  ששולמו  אלה  כספים  ולנכות  השוטפות,  הפרמיות  בצרוף    ,לרבות 

מכל סכום שעליה לשלם לקבלן מכוח חוזה זה בכל זמן שהוא, או  ,  15%הוצאות תקורה בשיעור של  
 . לגבותם מהקבלן בכל דרך חוקית אחרת

 

 
 יחסי הצדדים  - 6פרק 

 
בין הרשות  לבין הקבלן יחשב הקבלן כעצמאי ולא כעובד. בכל מקרה בו  מערכת היחסים  הקשור ל  בכל   6.1

וכן   כאמור,  מתביעה,  כתוצאה  הרשות  תחויב  בו  סכום  בכל  הרשות  את  הקבלן  יפצה  אחרת  יקבע 
 בהוצאות משפט ובשכ"ט עוה"ד. 

 
פיקו   6.2 תחת  ימצאו  הקבלן  שלעובדי  ואחריותו  ביקורתו  השגחתו,  בלבד ה  חו,  והקבלן  בלבד  ישא    קבלן 

לרבות תשלום שכר   פי מסמכי החוזה  על  שירותי ההסעות  והקשורות במתן  הכרוכות  בכל ההוצאות 
עבודה, זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום זה. כמו  

הסעה,    , שיועסקו במתן שירותיקופת תוקפו של חוזה זה לגבי עובדיוכן מתחייב הקבלן לקיים בכל ת
 את האמור בכל דין ולמלא אחר כל האמור בחוקי העבודה.

 
 

 תשלומים וערבות - 7פרק 
 

תמורת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה יהא הקבלן זכאי לתמורה בהתאם למפורט     7.1
 בנספח א'. במפרט הסעות ומחירים 

 
   ן הנם בגין מתן שרותי  ההסעות לפי  תשלומים להם זכאי הקבללמען הסר כל ספק מובהר בזאת כי ה

            , ועל פי סוג כלי הרכב המשמש להסעות. לא תעשה כל התחשבנות על  בנספח א'המסלולים המפורטים             
 שבנויות. בסיס אחר כמו תשלום לנוסע, מחיר לק"מ וכיו"ב התח            

 
            

ל   7.2 להקבלן  זכאי  יהא  תשלא  במספר  תוספת  שינויים  בגין  ו/או  האיסוף  נקודות  מספר  בגין  כלשהי  ום 
ולא   ההסעות,  שרותי  למתן  המשמש  הרכב  כלי  סוג  שונה  לא  עוד  כל  הרכב  בכלי  שיוסעו  התלמידים 

 נשתנה  אורך מסלול הנסיעה.
ה הקבלן זכאי לתוספת  ות איסוף או יותר באותו מסלול, יהינקוד   3למרות זאת, במקרה של תוספת של   

 ממחיר המסלול.  2%ל ש
 

 התשלומים במקרים של שינויים במתן שירותי ההסעות יהיו על פי המפורט להלן:    7.3
 

הרשות המקומית לא תהא חייבת בתשלום כלשהו לקבלן בגין שירות הסעות שבוטלו על ידה,   א. 
נתן  להי  יםההסעה שהיו אמוראם בוטלו זמנית, וזאת בגין שירותי  בין אם בוטלו לתמיד ובין  

חלוף   בתשלום    24לאחר  חייבת  הרשות  תהא  לא  כן  כמו  הביטול.  על  ההודעה  ממתן  שעות 
 כלשהו לקבלן בגין שינויים בימי ו/או בשעות ההסעות. 

 
לתשלום לו  השתנה אורך מסלול/י נסיעה/ות, מסיבה כלשהיא, יתווסף או יפחת, לפי העניין,   ב.

 ש"ח לכל קילומטר.  3.00זכאי הקבלן, סך של  
 

החליטה הרשות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להוסיף מסלול/י נסיעה נוספים, יקבע התשלום לו   . ג
זכאי הקבלן על ידי המנהל על בסיס ניתוח מחירי הקבלן בגין מסלולי ההסעה/ות האחר/ים,   

הרשות  ידי  על  הנדרש  הרכב  כלי  בסוג  שמי  בהתחשב  ולאחר  ההסעות,  לביצוע  עת  המקומית 
 טענות הקבלן.   

 
ים והיא רשאית,  / לקבלן מסלול/י נסיעה חדש  הוסיף הרשות  אינה חייבת ל   ,ען הסר כל ספקלמ

 לפי שיקול דעתה, למסור את ביצועם לאחרים. 
 

  50%בכל מקרה לא יגדל היקף ההתקשרות בשל שינויים כמפורט בסעיף זה בשיעור העולה על   . ד
 מהיקף ההתקשרות המקורי. 
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שירותי   עותקים בגין      3-בש קלנדרי יגיש הקבלן לרשות  חשבון מפורט  כל חודהאחד לחמישה בן  בי    7.4
 ההסעות שניתנו על ידו בחודש החולף. 

 
תוך   החשבון  את  יבדוק  להפחית    7המנהל  רשאי  יהא  המנהל  בחלקו.  או  במלואו  ויאשרו,  ימים 

המהחשבון   הבגי  סכומיםאת  ון  בפועל  בוצעו  שלא  תלמידים  חלקית.  /סעות  בוצעו  בנוסף    זאת,או 
עם קבלת אישור המנהל  תוגש  לחוזה.    9.4לקנסות שיוטלו על הקבלן בהתאם לטבלה המפורטת בסעיף  

 על ידי הקבלן חשבונית מס לתשלום בהתאם לסכום שאושר על ידי המנהל. 
 

על שאושרו  הסכומים  את  לקבלן  תשלם  המקומית  המנהל    הרשות  המצאת   יום  35תוך  ידי    ממועד 
 לתשלום. חשבונית מס 

 
והם יעודכנו רק     2017לינואר    1 ההסעות נכונים ליום  שבנספח א' לחוזה המחירים המפורטים במפרט     7.5

להתייקרויות הודעה אשר    ,בהתאם  תינתן  המקומיות    שלגביהם  להסעות  לרשויות  אגף  ידי  על 
ה במשרד  בכפוהתרב  רווחה והצטיידות  להנחיות  ות  ולוף  לכלכלה  ההמינהל  במשרד    רווחה תקציבים 

 תקופה שלאחר המועד האמור. ב, לאחר תיאום עם אגף תקציבים במשרד האוצר
למכרז, כל עוד תקפה החלטת הממשלה בדבר הקפאת התייקרויות, לא יאושרו    3.5כפי שצויין בסעיף    

 פיצויי התייקרות.  
 

כי   בזאת,  מובהר  ספק  הסר  לתעכועדלמען  יתווסף  יהיה,  אם  תעריפים,  המירביים  ירן  ההסעות  פי 
 .  רווחהמאושרים להשתתפות על ידי משרד הש

 
ביצוע     7.6 מ.ע.מ בשיעור החוקי שיהא בתוקף בעת  יתווסף  זה  פי חוזה  על  לכל תשלום שיש לשלם לקבלן 

 התשלום. 
 

לפי הנוסח הרצ"ב  ,  ל חברת ביטוח ו/או ערבות שעם חתימת חוזה זה ימציא הקבלן כתב ערבות בנקאית     7.7
מסכום ההתקשרות השנתי המוערך, כמוגדר להלן לו הוא זכאי    %5  -שווה ללחוזה , בסכום ה   ה' פח  כנס

תהא   הערבות  החוזה.  מסמכי  פי  על  התחייבויותיו  כל  ביצוע  להבטחת  וזאת  ההסעות,  שירותי  בגין 
האריכה, מפעם לפעם, לפי  מתחייב לוהקבלן    ,זהחוזה  חודשים ממועד חתימת    39בתוקף לתקופה של  

בכל מקרה בו לא יאריך הקבלן את הערבות    למועד האמור.א בתוקף עד  ישת הרשות, כך שהיא תהדר
הרשות דרישת  כל    , לפי  למילוי  עד  הערבות  סכום  את  ידה  תחת  ולעכב  לממשה  רשאית  הרשות  תהא 

 לרשות  על פי חוזה זה. התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה ו/או לחלט ממנה כל סכום המגיע 
 

יומי, עבור כל ההסעות המוזמנות  התשלום ה  -ין סעיף זה משמע  המוערך לעני רות השנתי  סכום ההתקש
 . מספר הימים כאמור בהבהרות למכרזכולל המ.ע.מ. מוכפל בבצירוף 

 
 רשימת חברות הביטוח הרשאיות להציע ערבות מצורפת בנספח לחוזה. 

 
ד וכי  הערבות בלב  הנו לצורך קביעת סכום למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי הסכום השנתי המוערך  

 בפועל בלבד ובכפוף להוראות חוזה זה. שינתנו ההסעות שירותי הקבלן יהא זכאי לתשלומים על פי 
 

   כאמור, תחשב  המצאת ערבות ביצוע כאמור לעיל הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה ואי המצאת ערבות    7.8
   לתבוע מהקבלן פיצויים על  ינה זכאית לבטל את החוזה לאלתר וכהפרה יסודית של החוזה, והרשות המזמ 

 הפרת החוזה. 
 

 ערבות הביצוע תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות מסמכי החוזה.      7.9
        

 ולכיסוי של:  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש הערבות להבטחת
 

    או אי מילוי תנאי כלשהו  ות,המזמינה עקב או בקשר עם הפרה כל נזק או הפסד העלול להיגרם לרש א(  
 מתנאי חוזה זה. 

 
    כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן, הרשות המזמינה עלולות להוציא או לשלם או להתחייב  ב(  

 בהם בקשר עם חוזה זה. 
 

ם או מקצתם, בפעם  הרשות המזמינה רשאית לגבות את סכומי הערבויות, כול  בכל מקרה, כאמור, תהא 
 עמים, ולהיפרע מתוכן לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור. אחת או במספר פ 
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 תקופת החוזה וסיומו - 8פרק 
 
 

  הכל בכפוף לכפי      31/8/2022החל מיום חתימתו ועד ליום  מוסכם בין הצדדים כי חוזה זה יהא בתוקף      8.1
 לגיל התלמידים התאם ללוח שנת הלימודים ובהתאמה ב

   
הסעות   ימי  בעבור  ורק  אך  יהיה  לקבלן  התשלום  כי  בזאת  מודגש  ספק,  הסר  בפועללמען  ,  שבוצעו 

 ולקבלן לא תהיה כל עילה לבקש תשלום בעבור ימים בהם לא בוצעו הסעות.   
  

חוזה זה  להאריך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את תקופת תוקפו של  ת ברירה )אופציה(  לרשות  תהא זכו     8.2
לתקופה של שתי שנות לימודים נוספות, בכל פעם לתקופה של שנת לימודים נוספת ובלבד שתיתן על  

 יום מראש. 60  כך הודעה לקבלן
              

 לחוזה.   שבנספח ו'ההודעה תינתן על פי נוסח ההודעה 
 

מקרה של פיגור  היענות לבקשת הרשות למימוש זכות הברירה )אופציה(, בהקבלן רשאי שלא ל 8.2.1
וזאת פרט למקרים    7.4יום מעבר למוסכם בסעיף    90בתשלום כלשהוא מצד הרשות   לחוזה, 

אי   ההסכם,  על  חתימה  אי  לרבות  הקבלן,  מהתנהלות  כתוצאה  נגרם  בתשלום  הפיגור  בהם 
 שגויים וכיוצא בזה.  שבון הנושא פרטיםהמצאת אישורים כנדרש, הגשת ח

 
 לעיל תהא הרשות  רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להביא חוזה זה   8.2 -ו  8.1על אף האמור בס"ק  8.3

של   מראש  בהודעה  סיום  או    30לידי  כספיות  תביעות,  ו/או  טענות  כל  לא תהיינה  לקבלן  לקבלן.  יום 
מורה בגין שירותי הסעות אשר ביצע  זכותו לקבל את התאחרות, בגין סיום ההתקשרות, כאמור, למעט  

 ום ההתקשרות, ובכפוף להוראות חוזה זה. בפועל עד למועד סי
 

 הפרות, ביטול מכרז ופיצויים - 9פרק 
 

,  2.16,  2.15  2.14,  2.12,  2.10,  2.9,  2.8,  2.7,  2.5,  2.4  ,1.13,  1.12הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי סעיפים      9.1
סודית המזכה  נם תנאים עיקרים ויסודים בחוזה והפרתם תחשב כהפרה יה  5.6  -ו  5.5,  4.3,  4.1,  2.18

מסה"כ סכום ההתקשרות השנתי, הנקוב    10%את הרשות  בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגובה  
למדד    7.7בסעיף   ועד  זה  חוזה  חתימת  במועד  הידוע  האחרון  מהמדד  למדד,  צמודים  כשהם  לחוזה, 

ד ותרופה  בפועל לרשות, וזאת מבלי לגרוע מזכות הרשות  לכל סע  שיהא ידוע במועד תשלומםהאחרון  
 . , המוקנים לה על פי מסמכי החוזה ועל פי כל דיןאחרים

 
בסעיף     9.2 האמור  הפיצויים  סכום  את  לנכות  זכאית  תהא  או    9.1הרשות  לקבלן  שיגיע  סכום  מכל  לעיל 

 לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.
 

ניכוים תש   9.3 או  הפיצויים  מהתחייב   לום  הקבלן  את  ישחררו  לא  לקבלן  המגיעים  פי  מסכומים  על  ויותיו 
 חוזה זה.

 
לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לרשות המזמינה    9.2  -ו  9.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים   9.4

  פורטות להלן, תהא הרשותעל פי חוזה זה או על פי כל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרות החוזה המ
 המזמינה זכאית לפיצויים מוסכמים כמפורט בצידם: 

 
 

 פיצוי מוסכם ושא ההפרה נ

דקות בהתיצבות לתחנת האיסוף    30דקות ועד    15איחור של מעל  
 הראשונה או לשעת תחילת הלימודים במוסד החינוכי 

150   ₪ 

מעל   של  האיסוף    45ועד    30איחור  לתחנת  בהתייצבות  דקות 
 מודים במוסד החינוכי שונה או לשעת תחילת הליהרא

300   ₪ 

מעל   של  הראשונה  דקות    45איחור  האיסוף  לתחנת  בהתייצבות 
 או לשעת תחילת הלימודים במוסד החינוכי 

500   ₪ 

 ₪   250 רכב הסעה מלוכלך 
 ₪   500 יממות  2מזגן לא תקין / לא עובד מעל 
 ₪   750 יממות  3מזגן לא תקין / לא עובד מעל 

 ₪   500 נהגהתנהגות לא נאותה של ה
 לכל יום עבודה₪  500 ם שני 10 -רכב הסעה חלופי בגיל של יותר מ



 15/2020מכרז הסעות   –עיריית סח'נין 
- 25 - 

 

  
 ____________ חתימת המשתתף: ___________ 

25 

 ₪   100 אי מסירת רשימת רכבים המופעלים על ידי הקבלן 
 לכל יום ולכל רכב₪  1,000 שילוב קווים ללא אישור הרשות המזמינה 

 הלכל הסע₪  500 רכב שלא מתאים לדרישות הרשות המזמינה 
 ₪   1,000 בנקודה מאושרת על ידי הרשות המזמינה איסוף או פיזור שלא 

 
 

הרשות המזמינה זכאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע לקבלן, או   9.5
דעתה   שיקול  לפי  הכל  העניין,  לפי  חלקה,  או  הערבות  חילוט  לרבות  אחרת,  חוקית  דרך  בכל  לגבותם 

 רשות המזמינה.הבלעדי של ה
 

 שחרר את הקבלן מהתחייבויותיו. וי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לקבלן לא יניכ 9.6
 

הפרה    החוזה ו/או איזה מתנאי המכרזהרי אם הפר הקבלן את    ,לעיל  9.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף     9.7
משפטית  ,יסודית ותרופה  סעד  לכל  זכאית  המקומית  הרשות  חו  ,תהא  פי  בשל  על  )תרופות  החוזים  ק 

תהא הרשות זכאית לתבוע את    ,ויות האמורותועל פי הדין. מבלי לגרוע מהזכ  1970-פרת חוזה( תשל"אה
אכיפת החוזה ו/או לבטל את החוזה ו/או לתבוע פיצויים על הפרת החוזה ו/או לחלט את הערבות/יות  

 הבנקאית/יות ו/או להשלים את ביצוע ההסעות באמצעות קבלן אחר. 
 

יסודית של חוזה זה ויזכו  הרי האירועים הבאים יחשבו כהפרה    ,לעיל  9.1ר בסעיף  מבלי לגרוע מהאמו   9.8
 את הרשות  בכל הזכויות המוקנות לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית: 

 
 הקבלן, כולם  הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי     9.8.1

       יום ממועד  30חלוטין תוך קם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו ל או חל    
 ביצועם.    

 
הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו , כולם או חלקם, או     9.8.2

, ובמקרה  סיורגל ו/או מונה נאמן לנכו/או ניתן נגדו צו פשיטת    הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל
ה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק  של קבלן שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלט

מפרק זמני, ו/או ניתן ביחס אליו צו  מפרק קבוע, או ניתן נגדו צו פירוק, או מונה לו מונה לו או 
שרה או  או שהוא הגיע לפ  ,1999  -של חוק החברות התשנ"ט    350פי סעיף  -לעיכוב הליכים על

פנה   שהוא  או  חלקם,  או  כולם,  נושיו  עם  ארכהסידור  קבל  למען  בקשה או    ,לנושיו  הגיש 
 . 1999  -של חוק החברות התשנ"ט  350על פי סעיף    ,למען הסדר איתם לפשרה

 
 הוכח להנחת דעתה של הרשות כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.    9.8.3
 
דעת   9.8.4 להנחת  הרשות  הוכח  של  א  ה  הקבלן  מענק,  כי  שוחד,  הציע  או  נתן  מטעמו  אחר  אדם  ו 

 טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או בקשר לחוזה זה או ביצועו. דורון או 
 
כי הצהרה     9.8.5 של הרשות  דעתה  להנחת  עם מהותית  הוכח  בקשר  או  במכרז  שניתנה  של הקבלן 

שר היה בה כדי להשפיע  לא גילה עובדה מהותית אאו שהקבלן    ,חתימת חוזה זה אינה נכונה 
 על ההתקשרות עמו. 

 
לא יראו את השימוש האמור בזכויות הרשות     ,לעיל  9.7שה הרשות בחלק מזכויותיה על פי סעיף  השתמ    9.9

חייב   יהיה  והקבלן  ובכתב,  במפורש  כך  על  הודיעה  הרשות  אם  אלא  הרשות  ידי  על  החוזה  כביטול 
 וד לא נתנה לו הודעה כאמור. ותיו על פי החוזה, כל ע לעמוד בכל התחייבוי 

 
   . יום לא יהווה הפרה של חוזה זה ולא יזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו מהרשות  7ל עד איחור בתשלום ש    9.10

יום האמורים, יהא  הקבלן זכאי לריבית בגובה    7איחרה הרשות  בביצוע תשלום מעבר לתקופה של  
פ  ריבית ה חוק  עפ"י  כשההנהוגה  והצמדה,  ריבית  ועד  יא  סיקת  לתשלום  שנקבע  מהמועד  מחושבת 

 לתשלום בפועל. 
 

של  פ   הרשות  מצד  בתשלום  בסעיף    90יגור  למוסכם  מעבר  בפיצוי    7.4יום  הקבלן  את  יזכה  לחוזה, 
של הסכום בפיגור, וזאת פרט למקרים בהם הפיגור בתשלום נגרם כתוצאה    10%מוסכם מראש בגובה  

ם, אי המצאת אישורים כנדרש, הגשת חשבון הנושא  לרבות אי חתימה על ההסכמהתנהלות הקבלן,  
 שגויים וכיוצא בזה.  פרטים
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 שונות  - 10פרק 
 

 גילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות החוזה לבין                  10.1
הנספחי הוראות  בין  סתירה  ו/או  הנספחים  השוניםהוראות  הקבלן  ,ם  לקבל    יפנה  מנת  על  למנהל 

 וש שינתן על ידי המנהל, יחייב את הקבלן.הנחיות בדבר הפירוש הנכון. הפיר 
 

 מעת לעת.  ,תוקף ההתקשרות על פי חוזה זה, כפוף לחוק יסודות התקציב שבתוקף 10.2
 

  בין קצוב ובין שאינו   הרשות תהא זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה כל חוב, 10.3
 י כל הסכם, התחייבות או חבות אחרת על פי כל דין. קצוב, המגיע לה ממנו, בין על פי חוזה זה ובין על פ 

 
 ספרי הרשות  וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן על פי חוזה זה.  10.4

 
ו והרשות  לא תהא קשורה בכל  תנה בין הצדדים במלוא תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמו 10.5

הצהרו  פרסומים,  נכללים  הבטחות,  שאינם  פה,  בעל  ובין  בכתב  בין  והתחייבויות,  הסכמים  מצגים,  ת, 
 בחוזה  זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. 

 
כתב, ובחתימת שני  כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה ב  10.6

 דים.הצד
 

לפי   10.7 למשנהו  ליתן  צריך  אחד  שצד  הודעה  לפי  כל  רשום  במכתב  או  אישית  במסירה  תינתן  זה  חוזה 
 הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה . 

 
 שעות לאחר הישלחה מבית דואר בישראל.  72הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כנתקבלה  10.8
התאם להוראות  נו לו מלוא הסמכויות בהקבלן מצהיר כי ידוע לו שבעירייה מכהן חשב מלווה אשר הוק  10.9

לכל תשלום על  ת העיריות נוסח חדש וכי לחוזה זה אין כל תוקף והקבלן לא יהיה זכאי  פקודג ל142סעיף  
 פיו כל עוד הוא לא נחתם ע"י כל מורשי החתימה לרבות החשב המלווה.

 
בקיים   10.10 זה  בחוזה  הכרוכה  להוצאה  כיסוי  מסעיף  קיים   .______________ בזאת,מספר  כי    ובהר 

רק לאחר קבלת הכספים מהגוף ו/או  אך ו  קבלן, תועבר לזהחוזה  התמורה עבור מתן השירותים נשוא  
תשלומים.   בדבר  להנחיותיו   ובהתאם  הממן,  הממשלתי  העברת  משרד  מעיכוב  הנובע  בתשלום  איחור 

ואינה מהווה בשום  החוזהע"פ  הממן לא תיחשב כאיחור בתשלום    ףוהכספים מהג צורה שהיא    שלעיל 
 כיין. עילה לעיכוב או ביטול מתן השירות ע"י הז

 
 ום: ולראיה באו הצדדים על החת

 
 
 

 _______________           ____________                   _____          ___________     ______________ 
 החשב המלווה      בר הרשות המקומית   גז          הקבלן                    ראש הרשות המקומית                

 
 
 

לן המפורט לעיל מאשר כי ביום _________ הופיעו  של הקב   / רו"ח  ___________  עו"ד  אני הח"מ 

ה"ה על  ______________ה בפני  בפני  וחתמו  "הקבלן"(  _____________)להלן:  כמנהלי  משמשים 

דרושים על פי כל דין לחתימתו על חוזה זה  חוזה זה כי נתקבלו אצל הקבלן כל ההחלטות והאישורים ה

 הקבלן. של ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את וכי חתימתם

 
 
 

                                     ________ 
 עו"ד/רו"ח                
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 נספח א' 
 

   המחירהצעת  – מפרט הסעות ומחירים
 
 
 
 

 
 מס' 

 
 מסלול הנסיעה 

 מספר
 נוסעים  

שעת 
 יציאה/ 

 חזרה

מן ז
נסיעה  
מוערך  
 בדקות 

אורך  
מסלול 
 בק"מ  

ימים  
 בשבוע

סוג רכב  
 הנדרש 

כמות  
כלי  
 רכב  

מחיר  ה
אחד  לכיוון 
אחד  לרכב 
 לפני מע"מ

ז  אחו
 הנחה ה

 המוצעת

המחיר  
לאחר  
 הנחה 

            
 
1 

לבית   –מסח'נין 
קאנא בסח'נין  

 ובחזרה

 
4 

 א.צ.ז  ה'-א' 10 20 7:30-א'
 מעלון 

2 178 
 

  

 א.צ.ז  ה'-א' 10 20 16:00-פ'
 מעלון 

2 178 
 

  

 
2 

לבית   –מסח'נין 
קאנא בסח'נין  

 ובחזרה

 
11 

 64 1 א.צ.ז  ה'-א' 10 15 7:30-א'
 

  

 64 1 א.צ.ז  ה' -א' 10 15 16:00-פ'
 

  

 
3 
 

לבית   –מסח'נין 
גיל בכרמיאל  

 ובחזרה

 א.צ.ז  ה'-א' 15 30   7:30 -א'  4
 מעלון 

1 284 
 

  

 א.צ.ז  ה'-א' 15 30 16:00 –פ' 
 מעלון 

1 284 
 

  

 
4 

למעון  –מסח'נין 
אלנור בסח'נין 

 ובחזרה

 
12 

 1 א.צ.ז  ימים 3 10 15 14:30 –א'
 

65   

 1 א.צ.ז ימים 3 10 15 18:00-פ'
 

65   

 
5 

מועדונית 
שיקומית  

 בסח'נין  ובחזרה

 
12 

 1 א.צ.ז ימים 3 40 50 7:30-א'
 

65   

 1 א.צ.ז מיםי 3 40 50 15:00-פ'
 

65 
 
 

  

 
6 

למעון  –מסח'נין 
מאג"ר בכפר 
 ורדים ובחזרה

 
4 

 א.צ.ז  ה'-א' 30 30 7:30-א'
 מעלון 

1 294   

 א.צ.ז  ה' -א' 30 30 16:00-פ'
 מעלון 

1 294   

 
7 

למרכז    –בסח'נין  
 אבדאע ובחזרה

 
27 

 א.צ.ז  ה'-א' 30 30 7:30-א'
 

2 65   

 .ז א.צ ה' -א' 30 30 16:00-פ'   
 

2 65   

 
8 

בחזרה    –בסח'נין  
 ממרכז אבדאע

 
13 

 א.צ.ז  ה'-א' 30 30 16:00 -פ'
 20עד 

1 65   

 
9 

חזרה   –בסח'נין  
 ממרכז אבדאע

 
5 

 א.צ.ז  ה'-א' 30 30 16:00-פ'
 מעלון 

2 178   

   
בי"ס ואדי אלעין    10

אבדאע   למרכז 
 ובחזרה

 65 1 א.צ.ז.  ה-א' 30 30 7:30 -א' 4
 

  

א  בדאע  ממרכז 
 בחזרה לבתים

 65 1 א.צ.ז.  ה'-א' 30 30 16:00פ'  4
 

  

   
למעון  11 מסח'נין 

בעראבה   אלראזי 
 ובחזרה

 
4 
 

 מלווה 

 ה'-א' 15 20 7:00-א'
 שבת

 א.צ.ז. 
 מעלון 

1  
125   ₪ 

  

 ה'-א' 15 20 15:00-פ'
 שבת

 א.צ.ז. 
 מעלון 

1  
125   ₪ 
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למעון  12 מסח'נין 
תקשורתי   יום 

 הבנצרת ובחזר

 
1 
 

 מלווה 

 50 45   
 מונית

 
1 

 
225   ₪ 

 

  

 50 45   
 מונית

 
1 

 
225   ₪ 

  

למעון  13 מסח'נין 
שיקומי  יום 
בחיפה   מיח"א 

 ובחזרה

 
2 
 

 מלווה 

 50 45   
 מונית

 
1 

 
225   ₪ 

  

 50 45   
 מונית

 
1 

 
225   ₪ 

  

 
 

 

  לפני מע"מ ההצעה סה"כ  

  17%מע"מ לפי 

  כולל מע"מ ההצעה סה"כ  

 
 . ם לא כוללים מע"מהמחירי

המלווהקווים   החזרת  עלות  את  כולל  המחיר  מלווה,  להיות  חייבת  א  בהם  ואיסופה  קשר חה"צ  בבוקר  כל  ללא 

 .הסעת המלוות והעירייה לא תהיה חייבת בכל תוספת תשלום לקבלן בגיןלמספר הפיזורים 

 

 למכרז.  3.5בהתאם לאמור בסעיף   *
 בצע הסעות לשני הכיוונים, המחיר עבור  כיוון אחד בלבד ויידרש ל יר עבוראם הקבלן יציין בהצעתו מח   **

 ידו בשתיים.-צע עלשני הכיוונים יהיה מכפלת הסכום המו
יציין בהצעתו מחיר עבור   *** עבור    2אם הקבלן  לכיוון אחד בלבד, המחיר  לבצע הסעות  ויידרש  כיוונים 

 ידו. ( מן הסכום המוצע על 50%כיוון אחד יהיה מחצית )
 להתנות את ההצעה בזכיה במספר מסלולים ומספר מינימלי של מסלולים.  ** מובהר בזה כי לא ניתן  **
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 נספח ב' 
(1) 

 
 מיוחד רווחהיות ילדי ורשימת מוגבל

 
 ללא הגבלת מרחק  מיוחדתהזכאים לנסיעה מאורגנת 

 
 
 
 
 

 תלמידים אוטיסטים.  -
 
 תלמידים חולי נפש.  -
 
 )שיתוק מוחין, ניוון שרירים וכיו"ב(.  תלמידים עם נכויות פיסיות קשות -
 
 תלמידים עם פיגור קשה.  -
 
 תלמידים עם פיגור בינוני.  -
 
 תלמידים עיוורים וחרשים.  -
 

ה  מיוחד אשר מגבלותיהם מפורטות ברשימ  רווחהדי  עים ילכלי הרכב המסי לחוזה,    2.10כמפורט בסעיף  
,  א'364  -א')א( ו 83ת התעבורה  וכמתחייב מתקנ  ,ו/או מושב מגביה דלעיל, יהיו מצויידים במושב בטיחות  

 ובחגורות בטיחות תקניות לכל הנוסעים. 
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 נספח ב' 
(2) 

 
 המיוחד הזכאים להארכת שנת הלימודים  רווחה תלמידי ה

 
 ר  ספ-כיתות מיוחדות בבתי           ר מיוחדים  ספ-בתיגני ילדים ו

 הרגיל  רווחהל הש                        )ובכלל זה חטיבות עמלניות( 
 

חופשות קיץ בכל  סוג הכיתה 
 המגזרים 

מחצית  יולי 
 אוגוסט

 בעלי פיגור    – 15
 בעייתיים   -בינוני רב         

 כן כן

 בעלי פיגור קשה /   – 24
 סיעודיים  מוק  / ע         

 כן כן

 בעלי פיגור בינוני   – 26
 מורכב          

 כן כן

 משותקי מוחין   – 19
 נכויות פיסיות  ובעלי         
 בעייתיים -קשות רב       

 כן כן

 כן כן אוטיסטים  – 21
 בעלי הפרעות   – 28

 נפשיות קשות )חולי            
 נפש(         

 כן כן

 חירשים ולקויי   – 11
 בעייתיים -יעה רבשמ         

 לא כן

   עיוורים ולקויי – 12
 בעייתיים -ראייה רב       

 לא כן

 לים    חולים בבתי חו – 13
 רגילים          

 לא כן

 בעלי פיגור קל   – 16
 בעייתיים -רב         

 לא כן

 בעלי הפרעות   – 17
 התנהגותיות קשות          

 לא כן

 לקויי למידה   – 20
 ם עייתייב-רב          

 לא כן

 בעלי משכל גבולי   – 23
 בעייתיים -רב         

 לא כן

 מעוכבי התפתחות   – 29
 ( )בגנ"י         

 לא כן

 לא כן מעוכבי שפה )גנ"י(  – 30

ופשות קיץ בכל ח כיתה סוג ה
 המגזרים 

מחצית  יולי 
 אוגוסט

 בעלי פיגור בינוני   – 15
 בעייתיים  -רב         

 כן כן

 בעלי פיגור קשה /   – 24
 עמוק  / סיעודיים         

 כן כן

משותקי מוחין   – 19
 ובעלי  
נכויות פיסיות           

 קשות  
 בעייתיים -רב         

 כן כן

 כן כן אוטיסטים  – 21
 חירשים ולקויי   – 11

 בעייתיים -שמיעה רב       
 לא כן

   עיוורים ולקויי – 12
 בעייתיים -ראייה רב       

 לא כן
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 נספח ג' 
 

 פרטים אישיים של קצין בטיחות 
 
 
 
 
 

 רט להלן: ם כמפולחוזה אשר פרטיו האישיים הנ  2.15הנני מתחייב להעסיק קצין בטיחות בהתאם לסעיף  
 
 

                ז: ____________________שם: ________________ מס' ת.
 

_____________    _________________________________________  כתובת:    : מיקוד 
                  

 
 _____________   קצין בטיחות בתעבורה מטעם משרד התחבורה: כתב הסמכה שלמספר 

 
          של קצין הבטיחות בתעבורה. כתב ההסמכה צילום * מצ"ב 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ______________ _____ ___ : החברה תימה וחותמתח            _________ _____שם החברה: ___________ 
 
 
 
 
 
 

 שם קצין הבטיחות: ____________________      חתימה וחותמת קצין הבטיחות: ____________________
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 ד'  נספח
 

 ישור על קיום ביטוחיםא
 

 לכבוד 
 

 ________ ____________ 
 

 "( המזמין" )להלן:   
 

 א.נ.,
 

 _____________ )להלן: "הקבלן"(   שור על קיום ביטוחים שלאי       הנדון:
 "(השרותים)להלן: " בגין מתן שרותי הסעות של תלמידים ועובדי הוראה בצירוף מלווים 

 
 
 

 ה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלקמן:___חבראנו הח"מ ____________ 
 
לביטוח  א פוליסות  הקבלן  לבקשת  הוצאנו  השירותינו  פביצוע  על  לקבלן  ם,  המזמין  בין  חוזה  י 

 :ליד הסעיף הרלבנטי(  Xההסכם(, כמפורט להלן )סמן  –מיום____________, )להלן 
 

ה אחרת  ל פעולביטוח אחריות כלפי צד שלישי בקשר עם בצוע השירותים ובקשר לכ
ו/או קשורה לביצוע ההסכם, ל ידי  בעת  על  הנגרמים  נזקי רכוש  רבות הרחבה לכסוי 

 י גוף שאינם מכוסים על ידי בטוח רכב חובה.כלי רכב וכן נזק
 

 $ דולר  500,000 תובע      :גבול אחריות
 $ דולר  500,000   מקרה ותקופה                          

 
  , משנה ועובדיהםהמועסקים בעבודות, לרבות קבלני    עובדים ר כל הביטוח חבות מעבידים עבו

 למקרה ולתקופה.  5,000,000$  ,לתובע דולר 1,500,000 -בסך בגבולות אחריות 
 

גוף שאינם מבוטחים בבטוח החובה של כלי רכב    ביטוח חובה ונזקי  וביטוח צד שלישי רכוש 
 . המשמשים לביצוע השירותים, לפי הרשימה המצ"ב

 
 בשקלים חדשים, שווי ערך לסכומים בדולרים   ניתן לבצע את כל הביטוחים הנ"ל בסכומים הערה:      

 עיל. המפורטים ל      
 

חברות   לרבות  מטעמו,  הבא  וכל  המזמין  כנגד  תחלוף  על  ויתור  סעיף  יכלל  הקבלן  של  הביטוח  בפוליסת 
 בנות ושלובות של המזמין. 

 
יכים  ________ ועד ______________ )שני התאר______  -תקופת הביטוח בכל הפוליסות היא החל מ

 נכללים(. 
 

 :אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים
 

 מזמין נכלל כמבוטח נוסף, המזמין לעניין זה לרבות עובדי המזמין. ה א( 
 

 בביטוח החבות יכלל סעיף אחריות צולבת.  ב( 
 

חידושן  ג(  אי  ו/או  הפוליסות  ביטול  כי  הקובע  תנאי  שתמסר יעשה    נכלל  מוקדמת  בהודעה 
 י מועד הביטול ו/או  אי החידוש. יום לפנ  60למזמין  
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 . עבור הביטוחיםהפרמיות  הקבלן לבדו אחראי לתשלום 
 

  כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים 
 המזמין. ביטוח אחר לא יופעל כלפי 

 
לב א בפוליסות  בטל יטוח  מעבידים  וחבות  שלישי  צד  כלפי  המתייחס  חריות  חריג  כל  ומבוטלים:  ים 

, טעינה ופריקה, כלי רכב )מלבד האחריות לפי חוק הפיצויים לנפגעי  למנופים, מעליות, מכשירי הרמה
נוער,   וקבלני משנה ועובדיהם, עבודת  תאונות דרכים(, אש, התפוצצות, אדים, שטפון, בהלה, קבלנים 

 . בטוח לאומימין שבו פועל הקבלן, תביעות של המוסד ל של המזרכוש 
 

לקי כאישור  ידיכם  על  מתקבל  זה  כתב  כי  לנו  הביטוח  ידוע  תנאי  או  ום  בו  יחול  לא  ולפיכך  בהסכם, 
 בפוליסות שינוי ללא הסכמתם מראש ובכתב. 

 
____ __ ______        ______________ 

 חתימת המבטחים               תאריך                                    
 
 

 _________ ח: _________________ כתובת ___________________ טל: ______שם סוכן הביטו 
 

 : רשימת הפוליסות
 

                                         _________________  פוליסת אחריות כלפי צד שלישי מס'
 

 _______ ___________  פוליסת ביטוח חבות מעבידים מס'
 

                                          . 
 רשימת כלי הרכב  

 
תע  מספר רישוי  תיאור  ודת  מספר 

 ביטוח   חובה 
תעודת   מספר 

ג'   צד    –ביטוח 
 רכוש

  -תקופת ביטוח מ  
 _____ עד ____ 
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 נספח ה' 
 

                                         לכבוד
 הרשות המקומית 

 
_______ ______ 

 
 _____________ 

 
 

 א.נ.
 

 כתב ערבות    הנדון:
 
 

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך    "המבקשים"(  -קשת _______________  )להלן  על פי ב
ך הנ"ל  הס  של ___________ ש"ח ) ______________ ( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת

)להלן   להלן  כמפורט  ההצמדה"הפר  -למדד  חוזה    ,"(שי  לפי  התחייבויותיהם  כל  להבטחת    15/2020וזאת  
 .  ךמחלקת הרווחה לביצוע שירותים של הסעות  

 
דרישתכם   עם  מיד  הצמדה  הפרשי  בתוספת  הנ"ל  לסך  עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  אנו 

להראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבל לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן    הטיל עליכם לבסס אוי 
שתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון  כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המ

 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 
 

או במספר דרישות, שכל אחת מהן    סכום הנ"ל בפעם אחתל האתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו ש
 תיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישו 

 
 במכתבנו זה:

 
לסטטיסטיקה    - "המדד" המרכזית  הלשכה  ידי  על  המתפרסם  )כללי(,  לצרכן  המחירים  מדד  משמעו 

 ולמחקר כלכלי. 
 

 כדלקמן:בו הפרשי הצמדה יחוש
 

חדש"( כי  "המדד ה  -מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן  אם יתברר  
נקודות   היינו  ביום__________  שפורסם   _________ חודש  בגין  המדד  לעומת  עלה  החדש  המדד 

)להלן   ל  -__________  השווה  סכום  ההצמדה  והפרשי  הקרן  יהיו  היסודי"(  החדש  הכפ"המדד  המדד  לת 
 הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.  בסכום

 
 תלויה ולא ניתנת לביטול.  ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי

 
 ועד בכלל.   31/12/2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי  _________ לא תענה. 
 לאחר יום _________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 

 
 עברה ולהסבה בכל צורה שהיא. רבות זו אינה ניתנת להע
 

 בות זה.דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ער
 
 
 

         תאריך:___________                                                             בנק:_________ 
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 נספח ו' 
 

 ת תוקפו של חוזה הסעההודעה על הארכ      
 
 

 )שנת הלימודים ______________(     חוזה שנערך ונחתם ביום __________ סימוכין:  
 

 ________________________  בין: 
 

                       ________________ שכתובתו:  ________________________  לבין: 
 

                    ____________ )להלן הקבלן(___________________ עוסק זעיר/מורשה מס' __ 
 
 
 

 של החוזה הרינו רשאים להאריך את תקופת החוזה בשנה נוספת;  8.2ובהתאם לסעיף   הואיל  
 

 _ .עד ליום ____________  וברצוננו להאריך תוקף החוזה והואיל  
 

 מוסכם ומוצהר כי בחוזה יחולו השינויים כדלקמן:
 י( )מצ"ב העתק מהחוזה המקור

 
והתמורה   .1 הארכת החוזה,  גם בתקופת  המקורית  לפעול במתכונתם  ימשיכו  מסלולי החוזה המקוריים 

 תהיה בהתאם למחיר שהיה בתוקף בשנה הקודמת התוספת וההתייקרויות המאושרות.
 
ל .2 המפורטים  יבמסלולים  לגבי  הלן  שינויים  לפרט  )יש  שהסתיים  החוזה  לעומת  הבאים  השינויים  חולו 

 ם שהתארכו ו/או התקצרו ו/או שלא היו קיימים בחוזה הקודם ו/או שהיו קיימים ובוטלו. מסלולי
 
ש"ח                     במקום סכום של _________ש"ח תמורת מתן השירותים כמפורט בחוזה יבוא הסך   . 3

 ע"מ(. )לא כולל מ
 

 _____________ ( __________________________           במקום האמור בסעיף )מס'  . 4
 

  יבוא _________________________________________________________
 

בטיחות   . 5 קצין  העסקת  לרבות  התעבורה,  מתקנות  המתחייב  כל  את  לבצע  דאג  כי  מצהיר  הקבלן 
לתקנות התעבורה, לרבות רישום במשרד הסעות, רישום הרכב    84תקנה  הל שללתעבורה, ומהוראות הנו

להסיע נוסעים תמורת שכר, וקבלת אישור מעבדה מוסמכת לגבי הוראות התקינה של משרד  כמורשה  
 התחבורה לרכב המסיע נוסעים תמורת שכר. 

 
סעיף   .6 על  שיענו  רכב  לכלי  דאג  כי  מצהיר  כלי    2.12הקבלן  דהיינו,  שלחוזה,  על  רכב  יעלה  לא    10גילם 

 שנים. 
 

 כמפורט בחוזה הנ"ל. פרט לשינויים שפורטו לעיל יחולו כל התנאים  
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

 _________________      ________________________ 
 רשות המקומית תמת החתימה וחו            חתימה וחותמת הקבלן                                                

 
         

 שריון תקציבי: ____________ 
 

 מקורי _____________ שנת חתימת החוזה ה
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 נספח ז' 
 

   תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה 
 

 הערות כמות שם הפריט מס'

  1 תרמיל גב תואם לתכולה  1
  5 משולש בד  2
  2 תחבושת אישית  3
  1 ונית תחבושת בינ 4
  1 חסם עורקים  5
 מגדלים שונים  5 אגד )תחבושת(  6
  3 איספלנית )מיקרופור(  7
  20 פלסטר  8
  1 מלע"ק )מספריים(  9

  20 פד גזה סטרילי  10
  1 סד קשיח לקבוע  11
  2 פלידין נוזל   12
  2 פולידין משחה  13
  2 סביעור  14
  1 מסכת כיס להנשמה  15
  3 כדוגמת ברנשילד( תחבושת לכויות ) 16
  1 כה היפוטרמית שמי 17
 זוגות  10 כפפות חד פעמיות  18
 וץ לפנס סוללות מח  1 פנס ראש  19

 
 כן תהיה ברכב אלונקה מתקפלת אחת. -כמו
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 נספח ח' 
 
 

 לבטחון, בטיחות ושעת חרום  בכיר  אגף
 
 

 הנחיות בטחון ובטיחות 
 
 
 כללי  א.   

 
 באיזורים השונים.  טחון ב הביים הן פועל יוצא של מצההנחיות בנושא אבטחת הסעות תלמיד  ..11

 ם שהם: צה"ל ומשטרת ישראל. ההנחיות מתואמות עם גורמי הביטחון האחראי       
 

ולשנות  ..22 לקבוע  האחראים  והבטיחות  הביטחון  גורמי  מוסמכים  בהמשך  למובא  סדרי    נוסף  את 
 קבעו מעת לעת.האבטחה של הסעות התלמידים בהתאם לצורכי הביטחון והבטיחות שיי

 
 למידים יהיה בעל אזרחות ישראלית. ע תיסמנהג ה   ..33

 
 

 : לסווג את ההסעות כדלקמן אפשר  ..44
 

 ת בתחום הישוב העירוני. הסעו
 

בתחומי המועצות האזוריות ובמרחב התפר   המועצות המקומיות  /  הסעות  עימות  בקו  עיריות    /  
 ורשויות "קו התפר". 

 
 בשומרון. והסעות ביהודה 

 
 
 ן:טחויומרכיבי אבטחה וב הנחיות ב.  
 
 
 חימוש ומיגון.  1  

 
 מוש, ויש לעשות את כל הניתן לשם כך.בכל הסעה בתחום העירוני רצוי שהנהג יהיה ח   )א(   

 
 בהסעות תלמידים במועצות אזוריות, וכן במועצות מקומיות ובעיריות שבמרחב התפר ובקו    )ב(  
 העימות יהיה הנהג חמוש באקדח.           

 
 ובכלל זה אבטחת  שומרון, שבהן האחריות על הביטחון השוטף, ובהסעות ברחבי יהודה     ( ג)                            

  .הסעות התלמידים היא על צה"ל, יהיה הנהג חמוש באקדח   
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 אבטחה וביטחון. 2

 
י ו/או עפ"י  ממוגני יר הסעות תלמידים באזורי יהודה ושומרון תתבצענה אך ורק בכלי רכב  

 "ל. הנחיות צה 
 

י בשטחי  התלמידים  הסעת  של  השלבים  בכל  סגורים  יהיו  וחלונותיו  הרכב  הודה  דלתות 
 ושומרון. 

 
 אבטחת האוטובוס בחניה 

 
 בעת חניית האוטובוס יש לוודא שהדלתות והחלונות נעולים. 7.8.1.1

 
 אין להחנות אוטובוסים בחניונים לא מסודרים.  7.8.1.2

 

 להסעות  כבים ים/הרשות הפלשתינית בראין לבצע הסעות של תושבי השטח 7.8.1.3
 תלמידים בכל עת.  

 
 קה עפ"י הטופס הרצ"ב. לפני כל העלאת תלמידים לאוטובוס יש לבצע בדי 7.8.1.4

 
 

 :  קשר.   3
 

 כל רכב המסיע תלמידים יצויד במכשיר קשר למוקד כלשהו. 
 

יהיו כל  בהסעות המבוצעות על ידי המועצות האזוריות בתחומי הקו הירוק ורשויות "קו התפר"  
מצוי  הרכב  למוקד  מכשיר  ב ידים  כלי  הרשות    –ביטחוני  קשר  או  המשטרה  או  הצבאי  הממשל 

 . או למוקד ביטחוני אחר –המקומית 
 

בשומרון יותקנו לחצני מצוקה מפרוייקט "ברק" של חברת  ובכל רכב המסיע תלמידים ביהודה  
דו  ."מוטורולה" דיבור  זה יאפשר פתיחת ערוץ  בין הר-ציוד  ואז כיווני  עקת  כב למוקד הביטחון, 

 וחות לסיוע בזמן אמת. כ
הרשות,   על  היא  ההתקנה  הואחריות  את    הביטחון,אגף    -  רווחהמשרד  האחזקה  יממן  עלות 

 השנתית רק ברכבים השייכים ישירות לרשות המקומית ולא לקבלן פרטי. 
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 טופס בדיקה ביטחונית לאוטובוס המסיע תלמידים 

 
 

 ________________ ודש: הח   : ______________ מס' הרישוי של האוטובוס
 
 

 שם הרשות: ________________________ 
 
 

    
 

       

תאי   שם הנהג השעה התאריך 
 המטען 

תא  
 המנוע 

אזור  
 הגלגלים 

אזור  
מיכל  
 הדלק 

גחון  
 האוטובוס 

פנים  
 האוטובוס 

 הערות  חתימת הנהג

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 

 מקומות הבדיקה באוטובוס 



 15/2020מכרז הסעות   –עיריית סח'נין 
- 40 - 

 

  
 ____________ חתימת המשתתף: ___________ 

40 

 רגנות ת מאו. אבטחת הבטיחות בהסעוג
 

 
 : מאפייני הפעילות והנחיות כלליות. 1

 .  רווחהיימות הסעות מאורגנות המובילות את התלמידים למוסד הבמוסדות רבים ברחבי הארץ ק ▪

ורואה חשיבות עליונה  רווחההמשרד   ▪ ית התנהגות נכונה ובטוחה של  בהקני, בסיוע לתלמידים בעיצוב 
   .תורגנוכונה במהלך ההסעות המא תלמידים להתנהגות נ

בית הספר. האחר  ▪ כלל, אינה באחריותו הישירה של  על  ההסעה המאורגנת, בדרך  יות הישירה מוטלת 
. למרות זאת,  רווחהההורים ועל הרשות המקומית וזאת בהתאם לסוג ההסעה בה מגיע הילד למוסד ה

רשות  ות, לשתף את ההורים והוהדרכה לבטיח   רווחה את חובתה לבצע פעילות    רווחהרואה מערכת ה
בא להבטיח  כדי  אחר,  קהילתי  גורם  כל  או  המקומית  המשטרה  את  לערב  את  המקומית,  המרבי  ופן 

 שלומם וביטחונם של הילדים בהסעות . 

וממנו, חייבת להתחיל    רווחהההיערכות של המוסד החינוכי לבטיחות בהסעות מאורגנות אל מוסד ה ▪
ההיע במהלך  ולהשתלב  הקיץ  שנת  בחופשת  פתיחת  לקראת  על  הלימורכות  מבוססת  זו  פעילות  דים. 

 חה בנושא הבטיחות בהסעות. עבודה משותפת של התלמידים עם ההורים וכל המשפ

כולל אירועי   ▪ חריגים,  והפקת לקחים מאירועים  הנהלת המוסד תקבע הנחיות ברורות לדיווח, תחקור 

 "כמעט ונפגע" של תלמידים במהלך הסעות מאורגנות. 

 
 :לוהן א סכנות בהסעות מאורגנותה. 2

 
 תאונה במהלך העליה והירידה מרכב ההסעה. 

 מהלך הסעה מאורגנת. אלימות והתפרעות תלמידים ב

 חוסר תשומת לב של נהג השארת ילד ברכב ההסעה בתום הנסיעה. 

 תאונה של ילד היורד מהסעה ונדרש לחצות כביש בדרך לביתו. 

 

 

 : וממנו רווחהאל מוסד ה גנות ת הבטיחות בהסעות מאורבעלי תפקידים המשפיעים על אבטח. 3

 
 מנהל המוסד 

 

לתכנון:    3.1  יחפעולות  המוסד  את  מנהל  וימפה  יאבחן  וקיים,  במידה  הסעות  רכז  לרבות  עובדיו,  צוות  עם  ד 

הסיכונים בהסעות מאורגנות של תלמידים לסוגיהם. מומלץ שיעשה זאת במהלך החופש עוד לפני תחילת   

בישי  וייקהשנה,  יגדיר  בה  צוות  את בת  השאר    בע  בין  בהסעות,  הבטיחות  לסידורי  בנוגע  ההנחיות  כלל 

 ינוי רכז הסעות, מינוי נאמני הסעות, מקום, שליטה ובקרה על תחנות ומסוף ההסעות.   את אלה: מ ישקול  

 ר יכללו    והוראה לתלמידים אש רווחה: מנהל המוסד ידאג לקיים פעולות הסברה והסברה רווחהפעולות  3.2

 כים מחייבים והנחיות להתנהגות של התלמידים בהסעות.  ות ערהורא      

 המוסד ישתף את ההורים, ידריך וינחה אותם בהבטחת הבטיחות של ילדיהם     מנהלשיתוף ההורים:  3.3

האיסוף          בתחנת  הילדים  להתנהגות  הנוגע  בכל  הישירה  אחריותם  את  להורים  יבהיר  כן  כמו  בהסעות. 

 כביש וכדומה. ציית ורדה, בזמן הנסיעה, בח והה
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ילדים מוסעים בהסעות מאורגנות, או   300שבו מנהל מוסד שיש בו מעל  רווחה: במוסד מינוי רכז הסעות 3.4

, יעסוק בריכוז  רווחהבפחות לפי שיקול המנהל, ימנה רכז הסעות אשר יהווה סמכות מקצועית במוסד ה

עות ופיזורם בתום הלימודים  ם בהס קליטת התלמידים המגיעיהדרכות התלמידים, יקבע נהלים פנימיים ל 

 ומית ומשטרת התנועה. ויהיה בקשר עם ההורים ועם הגורמים ברשות המק

: מנהל המוסד יקבע נהלים פנימיים במצב שבו ילד אינו  דיווח, בדיקה של אירועים חריגים והפקת לקחים 3.5

להפיץ את סיכומי    ידאג  חריג לפי שיקול דעתו,  מגיע לבית הספר. כמו כן, ידאג לתחקר ולבדוק כל אירוע

 יפיץ גם להורים ולתלמידים. הבדיקה והפקת הלקחים לכלל צוות המורים, ובמידת הצורך 

המיוחד, ידאג לוודא שהמלווים מתודרכים בכל הנוגע לבטיחות   רווחהבהסעות לתלמידים במיוחד:  רווחה 3.6

וחד, וכן, סידורי העליה  המי רווחהודיים של תלמידי הההסעה, דיווח על אירועים מיוחדים, על צרכים ייח

 וממנו.  חה רוו והירידה ביציאה ובכניסה של התלמידים למוסד ה

 

 רכז הסעות בית ספרי   
 )במידה והוחלט שלא למנות פונקציה כזו במוסד, יגדיר מנהל בית הספר מי יבצע הפעולות הבאות( 

 
והגדרת תפקידקבלת כתב מינוי:   3.7 בית הספר. כמו    יקבל כתב מינוי  ידממנהל  וחניכה  כן  אג לקבל תדרוך 

 יות ממנו בתפקיד. במידת הצורך ממנהל בית הספר שיגדיר את מכלול הציפ 
 

בהסעות:   3.8 ונהלים  תקנון  במשמעת  קביעת  העוסקים  בהסעות,  להתנהגות  ברור  ותקנון  נהלים  יקבע 
 ה.  ישים בירידה מרכב ההסע ירידה ועליה מרכב ההסעה, חציית כב  והתנהגות בזמן ההסעות, אלימות,

 

כלי הרכב:   3.9 חגורות הבטיחות בכלי הרכב  חגורות בטיחות בכל  לפעולות  יוודא קיומן של  וידאג  המסיעים 
 הסברה והטמעה בעניין החובה של הילד לחגור חגורת בטיחות במהלך הנסיעה.  

 

מלווים:   3.10 לתדרוך  מלווים  או  בהסעות,  מלווים  וישנם  יתדרך    רווחהבמידה  ויקבע  מיוחד,  המלווים  את 
כביש, בסיום  ורות לפעולותיו של המלווה בתחילת ההסעה, במהלכה, בסיוע לתלמידים לחצות  ות ברדריש

 הנסיעה ובבקרה על הורדת כלל הילדים מרכב ההסעה וכדומה. 
 

יקבע מתוך השכבה הבוגרת, נאמני הסעות שיסייעו לשליטה ובקרה בהסעות, יקבל מהם  נאמני הסעות:   3.11
 אירועים חריגים.דיווח על  

 

אירבדיק 3.12 חריגים:  ת  יפע ועים  לקחים,  מהם  יפיק  אליו,  המדווחים  חריגים  אירועים  לשיפור  יתחקר  ל 
 ההסעות ויפיץ עדכונים ולקחי אירועים לכלל המורים והתלמידים. 

 

חינוכיות:   3.13 הספר  פעולות  בית  צוות  ועם  בדרכים  לבטיחות  הרכז  עם  בשיתוף  חינוכיות  פעילויות  ייזום 
 נהגות נאותה של תלמידים בזמן ההסעות. ת, הת ב התנהגות תומכת בטיחולעיצו

 

יהיה בקשר עם רכז התחבורה ברשות או הבעלות ועם חברת  ות:  קשר עם הרשות המקומית וחברת ההסע 3.14
 ההסעות אשר תעביר דיווח מהנהגים על אירועים חריגים במהלך ההסעות. 

 

 מחנך 

 בהסעות. טוחה ת ובהוראות להתנהגות במחנך הכיתה יתדרך את תלמידיו בהנחיו 3.15

על אירועי  3.16 הדיווח  ויטפח אצל תלמידיו את  יעודד  עליו לבדוק אירועים   מחנך הכיתה  ם חריגים בהסעות. 
 אלו, לנתח אותם עם התלמידים ולהעביר את הלקחים מהם להנהלת בית הספר. 
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 מורה תורן

וף היום, ייתן את דעתו  פר בסהספר ועוזב את בית הס  לבית   07:30  -המורה התורן המגיע בשעות הבוקר ב  3.17
, איסור מעבר מאחורי רכב הסעה, סיוע לילדים  בין השאר גם לכל הקשור בהסעות: עליה בטוחה להסעה

 קטנים סביב ההמולה וההתגודדות במסופים, שמירה על סדר והתנהגות הגונה במסופי ההסעה.  

 

 רכז התחבורה ברשות המקומית  

נ  3.18 והאיסוף:יפוי  ההורדה  האיסוף רכז    קודות  תחנות  כל  את  למפות  ידאג  המקומית  ברשות  התחבורה 
ילדים  של  ללא    וההורדה  ההסעה  לרכב  בטוחה  גישה  מאפשרות  אלו  שתחנות  וידאג  המקומית  ברשות 

 הפרעה לתנועה הזורמת. 

  ף כי ההורדה של הילדים רכז התחבורה יתכנן וישאקביעת נקודת איסוף והורדה בטוחה ללא חציית כביש:     3.19
ביתו של התלמיד, זאת כדי למנ  רווחהע בצד שבו נמצא מוסד התתבצ וע חציית כבישים  ובצד שבו נמצא 

 מיותרת.  

רכז התחבורה ידאג לתדרך את חברות ההסעה והנהגים שבה, ובין השאר ידגיש את  תדרוך חברות ההסעה:     3.20
הק בדלת  ילדים  של  וירידה  עליה  האלו:  לרכזהנושאים  דיווח  בלבד,  ולרכז  ההסע   דמית  ספרי  הבית  ות 

ויקות, סריקות רכב בתום הנסיעה, פעולות במצבי  התחבורה על אירועים חריגים, ציון נקודות האיסוף המד 
לגבי   דגשים  נסיעה,  בזמן  תלמידים  התנהגות  בטיחות,  חגורות  חגירת  תאונה,חשיבות  של  ובמצב  חירום 

 המיוחד ועוד.  רווחהילדים מה

חריג    3.21 אירועים  מוסדות  יים:  בדיקת  הנהלות  עם  רצוף  ויהיה בקשר  במהלך הסעות  חריג  אירוע  כל  תחקר 
 ורכזי ההסעות, כדי לעדכן אותם בממצאי בדיקות האירועים החריגים ובטיפול המחייב הנדרש.  חהרוו ה

בתקנות התעבורה:     3.22 עומדים  עמידה  של חברות ההסעה  שכלי הרכב  ידאג  בדרישות משרד רכז התחבורה 
לי הרכב  ות המחייבות להסעות ילדים, בין אלו: קצין בטיחות בתעבורה אשר בודק את כ ובתקנ התחבורה  

 וכשירות הנהגים, תקינות חגורות בטיחות במושבים, ערכת עזרה ראשונה בכל רכב וכדומה. 

 

  בהסעות מאורגנותהסעת תלמידים . 4

 

 חברת ההסעה וכלי הרכב שברשותה 4.1 

 שיון הפעלה בתוקף מהמפקח על התעבורה במשרד  שאת רחברת ההסעה מחויבת ל    4.1.1
 התחבורה.    

    מינוי בתוקף של קצין בטיחות בתעבורה אשר קיבל מינוי מהאגף לקציני בטיחות לחברה     4.1.2

 במשרד התחבורה.            

ן  עת תלמידים. על הרישיותלמידים או יותר, בכל גיל, יהיה בעל רשיון להס  9נהג המסיע      4.1.3

 לתקנות התעבורה(.   84ברשותו תהיה חותמת "רשאי להסיע תלמידים" )תקנה  ש  

בעניין שעות נהיגה ומנוחה. תקנה זו מפרטת   168חברת ההסעה תקפיד על הנחיות תקנה   4.1.4

את     יתחיל  לא  נהג  כי  השאר  בין  מדגישה  התקנה  הנהג.  של  והמנוחה  הנהיגה  שעות  את 

שעות רצופות לפחות. היא מציינת כי    7ודה במשך  ץ לעב ו אלא לאחר מנוחה שמחועבודת  

שעות בכל תקופה    68  -שעות ולא יותר מ  24שעות בכל תקופה של    12-נהג לא ינהג יותר מ  

שעות רצופות. נהג לא    4ימים. יפסיק את נהיגתו לחצי שעה לפחות לאחר נהיגה של    7של    

שעות    6חות אחרי נהיגה של  עה לפאם הפסיק את נהיגתו לש שעות אלא    9  -ינהג יותר מ  

בתקנה     מופיעות  ההנחיות  יתר  תשכ"א  /שעו168רצופות.  התעבורה,  תקנות  נהיגה,   –ת 

 תעבורה.  – 230, פרק 1961  
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ה 4.1.5 מוסד  אל  מאורגנת  תלמידים  הסעת  בו  שקיימת  מקום  תבוצע    רווחהבכל  היא  וממנו, 

נוסעים   להסעת  שהותאם  רש  ברכב  ידי  על  לכך  הר והורשה  אוטובוסי ות  כגון  או  ישוי,  ם 

 ת בו חגורות בטיחות.מוניות ושמותקנואוטובוסים זעירים ציבוריים ו  

רכב ההסעה יהיה אך ורק מחברה המעסיקה קצין בטיחות בתעבורה. במקרה של פיטורי/   4.1.6

מיום עזיבת קצין  התפטרות קצין הבטיחות, על בעל החברה להודיע למזמין תוך יומיים    

 ולשכור קצין בטיחות חלופי תוך שבועיים מעזיבת קודמו. יחות הבט  

 וצענה בשום מקרה ברכב מסחרי בלתי אחוד )כגון טנדרים(. הסעות לא תב 4.1.7

בן   4.1.8 תקין,  יהיה  הסעה  ונמצא    10רכב  הנדרשות  הבדיקות  כל  את  עבר  היותר,  לכל  שנים 

 בורה. פיקוח של קצין בטיחות בתע   תחת  

רכב   יכללו כלי הרכב   4.1.9 ידי משרד התחבורה מכלי  על  הנדרשים  והציוד  כל האביזרים  את 

נוסעים  המשמשי   להסעת  תלמידיםם  סימון  ולהסעת  פנסי  מזגן,  מילוט,  ערכת  לרבות   ,

 ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט, ערכת עזרה ראשונה וערכת כיבוי אש.   

תלמידים 4.1.10 המסיעים  הרכב  ב  כלי  בולט,  באופן  תלמידים",  אמצעויצוינו  "הסעת  שלט  ת 

   ובשלט נוסף המפרט בצורה ברורה את יעדי הנסיעה.  

בטיחות   4.1.11 בחגורות  וחגורים  הרכב  במושבי  ישובים  התלמידים  כאשר  רק  תתבצע  הנסיעה 

 ובהתאם לרשיון. לא יוסעו תלמידים בעמידה גם אם הרשיון של הרכב מתיר זאת.   

ומוגבלים יהיו בהתאם למפרט הטכני להסעת נכים של   נכים  י הרכב המיועדים להסעת כל 4.1.12

 ינה במשרד התחבורה. אגף הרכב במחלקת התק  

 ברכב ההסעה יהיו חגורות בטיחות תקניות ותקינות.     4.1.14

 ארגון סדרי ההסעה במסוף ההסעות הבית ספרי        4.2

 ע את תחנות האיסוף  , תקבעולה עם מנהל בית הספר הרשות המקומית, תוך שיתוף פ .  4.2.1    
 ם הילדים לא יוכרחו לחצות וההורדה. מומלץ  כי תחנות אלה תיקבענה במקומות שבה 
 כבישים לפני עלייתם על הרכב המסיע ואחרי רדתם ממנו.  

 
ה,  במידה וישנם תלמידים המסיימים מוקדם יותר את הלימודים ואמורים להמתין להסע .   4.2.2    

 וע סידורים מתאימים שיבטיחו כי התלמידים נמצאים תחת  ר לקבעל מנהל בית הספ   
  הסעה לתלמידים היא באחריות הרשות  תחזוקתן של תחנות התקנתן ו השגחה.  
 המקומית/בעלות.   

 
 מסוף ההסעות הבית ספרי :  .  4.2.3           

 
 .כל קווי ההסעה  ישולטוהמסוף יאושר ע"י הרשות המוסמכת ו.   4.2.3.1       

גדרות 4.2.3.2        תוקמנה  והתלמידי-.  התנועה,  מאזור  התלמידים  להפרדת  יורשו  מגן  לא  ם 
 להימצא באזור זה.   

בהילוך אחורי.  4.2.3.3 שימוש  ללא  יציאה  יאפשר  בתחנה  כי מסלול התנועה  יש לשאוף   .
 נחיות  במקרים שחייבים להשתמש בהילוך אחורי, יפעל הנהג על פי הה  
 ות בתקנות  התעבורה.  מחייב הבטיחותיות ה  

 כה מוגבהת מעל פני הכביש  תחנת ההסעה תשולט באופן ברור. תותקן מדר   4.2.3.4
 שבה יוכלו הילדים לחכות מחוץ לאזור התנועה של המכוניות.   ככה ס ותותקן  
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ל המוסד  האחריות לסדר ומשמעת במסוף הינה של הנהלת המוסד החינוכי. מנה   4.2.3.5
מורים     בעת העלאת התלמידים  תורניימנה  על הסדר  שיפקחו  במידה מספקת  ם 
 לא יכנסו או יחצו את אזור התנועה. ויוודאו שהתלמידים   

 מומלץ לבית הספר לקבוע נאמני הסעות מתוך תלמידי הכיתות הבוגרות ולהכשיר אותם     4.2.4

 ת ההסעה. לפעול כמסייעים על שמירת הסדר והבטיחות בתחנו  

לתהאחרי    4.2.5 ע"י  ות  ההנחיות  ולמילוי  ההיסעים  לסדרי  מפגעים  להסרת  הפיסית  קינות 
 ינה של הבעלות/הרשות המקומית. הנהגים ה

 העלאת תלמידים והורדתם במסוף תתבצע באמצעות הדלת הקדמית בלבד.   4.2.6

ה 4.2.7 לפתח  בצמוד  המיועדת  בתחנה  תתבצע  במסוף  והורדתם  תלמידים  העלאה  העלאת 
 .  וההורדה  בלבד

 הכניסה אסורה".   –יותקן שילוט אזהרה בולט "שטח תמרון אוטובוסים  4.2.8

יכללו   4.2.9 אלו  סדרים  והוריהם.  התלמידים  לידיעת  ויובאו  ברורים  יהיו  ההסעה  סדרי 
 התנהגות באירועים חריגים )תאונות, פגיעה חבלנית, שרפה(. 

הזהירות בדרכים )עליה על  גות ולילדים את כללי ההתנה  מנהל בית הספר ומוריו יסבירו 4.2.10
ן הרכב, חציית כבישים תוך שימת לב  הרכב וירידה ממנו, איסור הוצאת ראש או ידיים מ 

 וכדומה(. 
מנהל בית הספר ידאג להעביר לתלמידים הוראות התנהגות בתחנת הסעה ובזמן הנסיעה,   4.2.11

 לו: ות הא הדריך את ילדיהם בהורא ובנוסף יעביר דף להורים כדי לסייע להם ל

 
 אין לרוץ אל רכב הסעה העומד בתחנה או מתחיל בנסיעה.       4.2.12

המדרכה      4.2.13 על  לעמוד  יש  להסעה  המתנה  משפתה.  בשעת  לפחות  אחד  צעד  של  במרחק   ,
 במקום שאין מדרכה יש להמתין ליד עמוד התחנה במרחק שני צעדים משפת הכביש.

 בתחנת ההסעה.  אין לשחק 4.2.14

ולפ הגיע   4.2.15 בטור  אליו  ולעלות  לחלוטין  נעצר  שהוא  עד  להמתין  יש  לתחנה,  ההסעה  י  רכב 
 התור. 

הכניסה לרכב ההסעה והיציאה ממנו, היא בדלת המיועדת לעליית נוסעים, בדלת הקדמית   4.2.16
 בלבד! 

 הנסיעה תהיה כאשר התלמיד חגור בחגורת בטיחות.   4.2.17

 . החלוןוציא את היד או הראש מאין לה 4.2.18

 אין לרדת מהרכב כל עוד הוא בתנועה.  4.2.19

גובה  יש לרדת מהרכב בזהי 4.2.20 ובמתינות ורק מהדלת הקדמית. יש לזכור כי באוטובוס  רות 
 המדרגות עולה על הגובה המקובל. 

 צה.אסור באיסור חמור להפריע לתלמיד אחר לרדת מרכב ההסעה או לדחוף אותו החו 4.2.21

להתרחק מיד מרכב ההסעה ולחכות על המדרכה עד שייסע. אין לחצות  ה יש  אחרי היריד 4.2.22
 לפני רכב ההסעה או מאחוריו. את הכביש 

מנהלי בתי הספר ומוריו יבהירו לילדים כי במקרים של התפרעות ברכב בעת הנסיעה או   4.2.23
  לל זה ים או גורמי הנזק, ובכ גרימת נזק לרכב בעת הנסיעה תופעלנה סנקציות נגד המתפרע

 השעיה מההסעה לתקופה מסוימת וכן תשלום פיצויים עבור הנזק שנגרם. 

הורי התלמיד,  ההשע  ועם  בית הספר  מנהל  עם  עם הרשות המקומית,  בתיאום  יה תבוצע 
 וכל הגורמים האלה יקבלו דיווח על משך ההשעיה. 
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 ליווי בהסעה על ידי מבוגר 4.3

 וגר )הורה, מורה וכדומה(. דם מבילדים ילווה על ידי א  רצוי שרכב המסיע 4.3.1

תלמ 4.3.2 בהסעת  חובה  הוא  מבוגר  ידי  על  הליווי  מוסדות  של  בהתאם   רווחהידים  המיוחד, 
  –לתקנות המשנה של החוק להסעה בטיחותית של ילדים ופעוטות עם מוגבלות התשנ"ד  

1994 . 

  ה ארוך, יהיה מלווה.  מומלץ כי בהסעות אזוריות, שבהן מסלול הנסיע 4.3.3

זו על ידי    בהסעה מאורגנת של תלמידי פנימיות למוסד חינוכי או לבתיהם, תלווה הסעה 4.3.4
 מבוגר או על ידי תלמיד כיתה י"ג שעבר הכשרה מתאימה.

ותרגול   4.3.5 בהסעה  תפקידיו  הגדרת  את  שיכללו  הספר  בבית  ותרגול  הכשרה  יעבור  מלווה 
בל רשימה של מספרי טלפון של  גם יקמצב של תאונה. המלווה  ההתנהגות במצבי חירום וב 

 המוסד ושל הורי התלמידים.

י 4.3.6 שבו  אתו, במצב  יחד  המלווה  זאת  יעשה  כביש,  לחצות  ועליו  ההסעה  מרכב  יורד  לד 
מאחורי רכב ההסעה.המלווה יפקוד את התלמידים, לפי רשימה, בתחילת הנסיעה, יעקוב  

 בסיום הנסיעה.  ברכב  ויוודא שלא נשאר תלמידאחר מהלך האיסוף וההורדה, 

ר, על פי חוק להסעה בטיחותית של בהסעת תלמידים נכים, הליווי יעשה על ידי אדם מבוג 4.3.7
 . 1.9.95, שנכנס לתוקפו ביום 1994  –ילדים ופעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד 

 המיוחד  רווחההסעת תלמידי ה 4.4

 :מיוחדת ללא הגבלת מרחקהתלמידים הבאים זכאים להסעה   4.4.1

 

 מידים אוטיסטים תל

 תלמידים חולי נופש 

 תלמידים עם נכויות פיזיות קשות  

 דים עם פיגור קשה תלמי

 תלמידים עם פיגור בינוני 

 תלמידים עיוורים 

 תלמידים חירשים. 

המיוחד, ללא קשר לסוג הלקות, כולל לקויות קלות, חובה על   רווחהבהסעת תלמידי ה 4.4.2

ימתין עם התלמיד ליד ביתו אדם מבוגר עד בוקר  אוג כי בהסעת האיסוף בההורים לד
בצהרים מבית הספר לבית התלמיד ימתין בתחנת הגעת רכב ההסעות; בהסעת הפיזור  

 ההורדה ליד בית התלמיד אדם מבוגר שיקלוט את התלמיד ויוביל אותו לביתו. 

, ואין לאפשר הורדה אין לאפשר המתנת התלמיד לבדו עד להגעת רכב ההסעה בבוקר 
ת והשארת התלמיד לבדו בדרכו לביתו בצהרים. זאת, למעט מקרה בו ההורים ד הבילי
כי התלמיד מסוגל ורשאי    הצהרה בכתבברשות המקומית    רווחהבירו למנהל אגף היע

)תאונה,  לקרות  שעלול  אירוע  בכל  לילדם  בלעדית  אחראים  הם  וכי  לבד,  להישאר 
 ו"ב(.היעלמות, חטיפה, אסון וכי

ההורים-כמו  ה ידאג  כן,  על  מהמפקח  אישור  לקבל  את   רווחהו  המכיר  המיוחד 
ב  כי  והמאשר  רצון  התלמיד)ה(,  את  למלא  לאפשר  ניתן  מסוים  תלמיד  של  מקרה 

 ההורים.



 15/2020מכרז הסעות   –עיריית סח'נין 
- 46 - 

 

  
 ____________ חתימת המשתתף: ___________ 

46 

ולפעוטות עם מוגבלות התשנ"ד   4.4.3 לילדים   –בהתאם לתקנות החוק להסעה בטיחותית 
על ידי מבוהמיו   רווחההסעות של תלמידים מה,  1994 וצב לתפקידו  גר שי חד תלווינה 

החינוכי המוסד  מנהל  קביעת  פי  הבעלו  על  או  המקומית  הרשות  המוסד. או  של  ת 
המלווה יעבור תהליך הכשרה הכולל הדרכה למצבי חירום, יכיר את דרכי התקשורת 

 להורים של הילדים, מוקד עירוני וכן משרדו של רכז התחבורה וההסעות של הרשות. 

ילד   4.4.4 המסיעים  הרכב  דלעיל,   חהרווי  כלי  ברשימה  מפורטות  מגבלותיהם  אשר  מיוחד, 
בטי  במושב  מצוידים  גיל  יהיו  עד  לילדים  המיועד  )בוסטר( ,  3חות  מגביה  ובמושב 

מגיל   לילדים  גיל    3המיועד  ובחגורות ,  8ועד  זה,  בנושא  התעבורה  מתקנת  כמתחייב 
 בטיחות תקניות לכל הנוסעים.

 

 בטיחות לנהג הנחיות   4.5

 נו רשאי לשנות את מסלול הנסיעה על דעת עצמו.נהג איה   4.5.1

, לעזור את רכב ההסעה כל עוד נמצאים בו תלמידים.  שום מקרהבהנהג אינו רשאי,     4.5.2
מן   ירידתו  טרם  המנוע  את  מכבה  הנהג  אם  גם  מחייבת  זו  הנחיה  ספק,  הסר  למען 

 הרכב.

מורי  4.5.3 הסעות,  על  אחראים  הסעהמורים  בתחנות  תורנים  מטעם  פי   או  ם  קוח 
 : את הנהגים ויבדקו את עמידתם בדרישות הבאותהרשות/בעלות, ינחו 

ולדאוג    4.5.3.1 על הנהג לפתוח את הדלת הקדמית בלבד    כשמגיעים לתחנת האיסוף 
 שהתלמידים ייכנסו לרכב בצורה מסודרת. 

 אין להסיע תלמידים בעמידה.    4.5.3.2

ם למתרחש בתוך הרכב )הוצאת ידיים ערני גנסיעה על הנהג להיות  במהלך ה    4.5.3.3
מחוץ תל  וראש  של  פרועה  התנהגות  מסוכנות  לרכב,  והתנהגויות  מידים 

 אחרות(. 

הדלת   4.5.3.4 דרך  ורק  אך  מהרכב  ירידה  הנהג  יאפשר  היעד  לתחנת  כשמגיעים 
 הקדמית. 

או ביתו    רווחהמוסד היש לשאוף כי ההורדה של הילד תתבצע בצד שבו נמצא     4.5.3.5
 מיד, כדי  שלא ייאלצו לחצות כבישים. של התל

הסעה קבועות ומוסדרות מראש. אין להעלות או  התלמידים ייאספו בתחנות     4.5.3.6

 להוריד תלמידים במקומות מזדמנים. 

 הנהג יבדוק את הרכב בתום ההסעה כדי לוודא שלא נשאר בו ילד או חפץ.   4.5.3.7

איסור   4.5.3.8 דלקים חל  אחסנת  על  ס  מוחלט  או  מכל  דלק  תוספי  לרבות  שהוא,  וג 
בת אחר,  מסוכן  או  דליק  חומר  כל  ו/או  אחר  שמן,  מקום  בכל  או  המטען  א 

 ברכב.
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 גיל ילד היושב ליד הנהג בהסעת תלמידים מאורגנת )לא במכוניות פרטיות(    4.6

ד  יל הילן חלו שינויים לגבי ג א' לתקנות התעבורה עודכנה לפני מספר שנים, ומאז העדכו 83תקנה  
 שמותר להושיב במושב הקדמי ליד הנהג. 

 
, בתנאי שהוא יושב  8עד גיל    3ב הקדמי של הרכב ילד מגיל  בהתאם לעדכון מותר להושיב במוש

 על מושב מגביה )בוסטר(. 
 

שלא   מומלץ  אך  הילד,  מול  המותקנת  האוויר  כרית  ניתוק  חובת  אין  כאלה  במקרים  עקרונית, 
)להושיב   אלה  בגילאים  של  שני  3-8ילדים  במקרה  הכרית  שהפעלת  מאחר  אוויר,  כרית  מול  ם( 

 לום הילד. תאונה עלולה לסכן את ש
 

שנים, מותר להושיב ילד במושב הקדמי ללא כל אמצעי עזר, פרט לחגירתו בחגורת    8החל מגיל  
 הבטיחות התקנית של הרכב. 

 
 .יש לדאוג לכוונון גובה החגורה בהתאם לגובה הילד

 
אוטובוסים, אוטובוסים זעירים    –ב, בכלי הרכב של חברות ההסעה  של הרכאשר למושב האחורי  

, אך יש  8עד גיל    3אין חובת שימוש במושב מגביה )בוסטר( לגבי ילד מגיל    -או מוניות  ציבוריים  
 חובה לחגור חגורות בטיחות. 

  מושבים , אין להושיב ילדים בואולם, מאחר ורק חגורות מותניים הינן בטיחותיות בגילאים אלה
 בהם יש חגורה אלכסונית. 

 
 

 ות על ידי הרשות או הבעלות תוקפן של הוראות הבטיחות בהסעות מאורגנ 4.7

המתחייבות  4.7.1 הבטיחות  הוראות  כל  לביצוע  תדאג  הבעלות,  או  המקומית   הרשות 
 מתקנות התעבורה של משרד התחבורה ומהוראות הבטיחות של משרדנו. 

 

אל    4.7.2 והנחיות  בנושהוראות  והחוזה ו  המכרז  של  האחיד  בנוסח  ייכללו  בטיחות  א 
 להסעות תלמידים.     

אי קיום הוראות הבטיחות על ידי מסיע כלשהו יגרום לקיזוז תשלומים המגיעים לו      
 בגין ההסעה, עד כדי הפסקת ההתקשרות עם החברה. 
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 חינוכי רשימת בדיקה לבטיחות בהסעות תלמידים במוסד ה

מטרת  זו  מטרת רשימה  זו  לסיירשימה  לסייה  הה  מוסד  למנהל  הע  מוסד  למנהל  אחרווחהרווחהע  אחד  ולכל  למפקח  בטיחות,  ליועץ  המקומית,  לרשות  אח,  אחד  ולכל  למפקח  בטיחות,  ליועץ  המקומית,  לרשות  ר,  ר,  , 

הנושאים   עיקרי  זו מרכזת את  רשימה  בהסעות תלמידים.  בטיחות  על  הגורמים המשפיעים  הנושאים  לבדוק את מכלול  עיקרי  זו מרכזת את  רשימה  בהסעות תלמידים.  בטיחות  על  הגורמים המשפיעים  לבדוק את מכלול 

  הקשורים לנושא זה ומאפשרת לקבל תמונת מצב כללית בכל הנוגע לעניין זה. הקשורים לנושא זה ומאפשרת לקבל תמונת מצב כללית בכל הנוגע לעניין זה. 

  

 טיחות ברכב ההסעה  הב

 שנים  10רכב ההסעה לא יעלה על כב: גיל הר

 ת בטיחות ברכב מותקנות חגורוחגורות בטיחות: 

 הרכב אינו  רכב מסחרי והוא רכב אחוד )ללא תא נוסעים המופרד מתא הנהג ( 

 לרכב שלט  "הסעת תלמידים"  ושלט נוסף המפרט את יעד הנסיעה שילוט : 

 ו לה שנקבע עומדת בלוחות הזמנים ההסעה עמידה בזמנים: 

 

 התנהגות התלמידים ברכב ההסעה בעליה ובירידה ממנו 

 התלמידים חגורים בחגורות בטיחות ות: חגורות בטיח

 מספר התלמידים תואם את  מספר המושבים  מספר תלמידים מול מספר מושבים: 

 אין תלמידים או מלווים העומדים ברכב 

 מידים  מתבצעת בדלת הקדמית בלבד של התלת  התלמידים והעלייה הורד ירידה בדלת הקדמית: 

 הנהג בסוף הנסיעה ובדיקה שלא נשאר ילד ברכב מתבצעת סריקה של סריקה בתום הנסיעה: 

 
 

 מיוחד  רווחה

לפקודת   ו'  סימן  להוראות  בהתאם  גלגלים  כיסא  על  ומוגבלים  לנכים  מעלון  ההסעה  ברכב  קיים 

 עם כסאות(   ת נכים)רק בהסע1970-(, תש"להבטיחות בעבודה )נוסח חדש

 קיימים מתקני עגינה לעגלות 

 קיים מלווה בהסעה 

 שב  בחלק האחורי של הרכב המלווה יו

 

 

 וההכוונה והבקרה בהם  תחנת ההסעה והמסוף הבית ספרי

בטיחות:   התחנות  גדרות  לאוטובוס.  העלייה  בתחנת  למדרכה  הכביש  בין  המפרידות  גדרות  קיימות 

 ה לרכב ההסעה. העליי  ת את התלמידים לנקודתמתעלו

 יעדי הנסיעה" קיים שילוט והכוונה לתחנות ההסעה לפי " שילוט והכוונה: 

קיים ליווי והשגחה של מורים תורנים ומבוגרים מטעם בית הספר בעת  השגחה של מורים תורנים:  

 לרכבי ההסעה  ההעליי

אחורי:   בהילוך  הסיכונים  מבצע  ההסעה  ורכב  פבמידה  ננקטות  אחורי,  סיכונים  עולות  ילוך  מניעת 

ים ברציף ההסעה, קיים איסור מוחלט  לתלמידים במהלך זה: ישנם הנחיות מפורטות לנהגים ולתלמיד

 למעט יציאה מרציף התחנה. -על נסיעה לאחור 

 הכניסה אסורה"   -קיים שלט אזהרה "שטח תמרון אוטובוסים  
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 רווחה חות בהסעות במוסד הוהסברה להגברת הבטי רווחהפעולות ל

 קיים רכז הסעות בבית הספר כז הסעות בית ספרי: ר

 רנות מורים להשגחה בזמן העלייה והירידה מההסעות קיימת תותורנות מורים: 

קיימים תלמידים "נאמני בטיחות בהסעות", ומתקיימות פגישות חניכה לתלמידים  נאמני הסעות:  

 אלו 

 רסברה וחניכה בבית הספקיימות פעולות ההסברה:  רווחה

למלווים:  תדר ביך  ולמלווים  ישנם(  )אם  למלווים  ובקרה  תדריך  קיים  במיוחד    רווחההאם  המיוחד 

ודיווח   טלפון  רשימות  קבועים,  נהלים  ישנם  למלווים  האם  המקומית.  והרשות  הספר  בית  מטעם 

 למוקד, למד"א ולהורים. 

חריגים:   אירועים  אירועבדיקת  של  בדיקה  ישנה  התלהאם  עם  יחד  חריגים  הספר,    מידים,ים  בבית 

 ברשות המקומית ובחברת ההסעות. 

האם ישנה תקשורת בין חברת ההסעה לרכז ההסעות בבית  הסעות:  קשר בין חברת ההסעה לרכז ה

תאונות,   אלימות,  חריגים,  לאירועים  הקשור  בכל  ברשות  ורכז התחבורה  חברת ההסעות  ובין  הספר 

 ומתבצעת הפקת לקחים. 

 דה נוספת:נקו

 פת:נקודה נוס

 קודה נוספת:נ

 
 

 נקודות לבדיקה לרשות המקומית/ בעלות 

 רת ההסעה ישנו קצין בטיחות בתעבורה לפי תקנות התעבורה המחייבות. לחבקצין בטיחות: 

הקשור   בכל  ההסעות  חברת  ונציגי  הנהגים  את  תדרך  המקומית/הבעלות,  הרשות  של  התחבורה  רכז 

 ם ובטיחות בהסעות. חריגי מסלולי הסעה, אירועיםלקשר רצוף, לדיווח, 

במלווים:   תודר  רווחההמלווים  בכלל,  ומלווים  לשגרה  המיוחד  קבע  והוראות  נהלים  להם  וניתנו  כו 

 ולמצבי חירום בעת נסיעה. קיימת לכל מלווה רשימה מעודכנת של התלמידים המוסעים. 

 ת אלו בנקודו תנו דגשים בטיחותיים מופו ונקבעו נקודות האיסוף והפיזור וניתחנות הסעה: 

 ל הפקת לקחיםמתבצעות בדיקות לאירועים חריגים וקיים תהליך שאירועים חריגים: 

 נקודה נוספת:

 נקודה נוספת:

 

  

 

 
 


