
  

 ________________________________________________________________________ 
  

 חתימת המשתתף_______________   

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

 עיריית סח'נין  
  

 7/2021עמ/נוהל הזמנת הצעות מחיר 

 מבדקי בטיחות/תברואה/מתקני משחקים/מתקני ספורט  

   2021/2022מוכנות מוסדות חינוך 
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 ________________________________________________________________________ 
  

 חתימת המשתתף_______________   

  

  תוכן עניינים 
  

  
  העמוד                התוכן / המסמך 

  
   3                 המציע פרטי  

  
 3        נתונים חשובים 

  
 4       פרסום ודרישות הנוהל 

  
 6      רשימת מוסדות לבדיקה  –נספח א ' 

    
 7       הצעה כספית  – נספח ב '

  
 8      קריטריונים לבחינת ההצעות

  
 9     רשימת שביצע המשתתף בעבר  – נספח ג '

  
   10      חשש לניגוד ענייניםנוהל מניעת   – נספח ד ' 

  
 19           נוסח חוזה התקשרות  –נספח ה '  

  
 25           נוסח ערבות קיום חוזה  –נספח ו ' 
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 ________________________________________________________________________ 
  

 חתימת המשתתף_______________   

  

   פרטי המציע:
  

    
 שם המציע: 

  

    
 תעודת זהות / ח.פ.  

  

    
 כתובת לרבות ת.ד.  

  

    
 מספר טלפון: 

  

    
 מספר פקסימיליה:  

  

    
 מספר טלפון נייד:  

  

  
 _____________________@______________________________  

  
 כתובת דואר אלקטרוני:  

  

  

   נתונים חשובים 
  
  

 13:00 בשעה 8/7/2021 יום חמישי
  

  
 הגשת ההצעות  

אישית   סגורה  מסירה  למנכ"ל במעטפה 
 מר קאסם אבו ריא.העירייה 

   0528901444, 04-6788805טלפון לבירורים: 

  
 דרך ואופן ההגשה  

 בדוא"ל:   5/7/2021עד יום שני 
@sakhnin.muni.ilibrahim 

  
 הבהרות  

תחת ו/או  ההנדסה  מחלקת   העירייה  אתר 
 הלשונית מכרזים בכתובת  

 www.sakhnin.muni.il 

  
 עיון במסמכים  

ימציא  הזוכה  רק  בנוהל  ערבות להשתתפות  אין 
 לקיום החוזה  ערבות

 ₪  10,000יהיה  סכום הערבות
 30/9/2021תוקף הערבות 

  
 ערבות בנקאית  

  

http://www.sakhnin.muni.il/
http://www.sakhnin.muni.il/
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 ________________________________________________________________________ 
  

 חתימת המשתתף_______________   

  

   7/2021עמ/נוהל הזמנה להגשת הצעות מספר  עיריית סח'נין

  למתן שירותי מבדקי בטיחות למוסדות חינוך
  
ייעוץ מוניציפלי לעריכת מבדקי בטיחות למוסדות חינוך  עיריית סח'נין מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי 

 שבבעלות העירייה כמפורט להלן: 
  

 אישור ממעבדה מוסמכת על תקינות מתקני המשחקים במוסד.  .1
שנים ע"י קונסטרוקטור לתקרות תלויות ,סככות צל , עמודי תאורה  , תליית יחידות   5-בדיקה אחת ל .2

 המזגנים וכל אלמנט קונסטרוקטיבי אחר שנדרשת עבורו בדיקה.  
 שנים של בודק חשמל למערכת החשמל וההארקה.   5-בדיקה אחת ל .3
  בדיקה ויזואלית אחת בשנה של חשמלאי מוסמך ומעלה למכשירי ומתקני חשמל. .4
  דיקה שנתית לאמצעי כיבוי. ב .5
 יציבות עצים ע"י אגרונום/גנן מוסמך. –בדיקה לפי הצורך  .6

  
  

 על המועמד למלא אחר התנאים שלהלן במצטבר:  
  

 . 1795 – יחיד או תאגיד, עוסק מורשה בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, התשל"ו  .1
  

ותשלום   .2 חשבונות  ניהול  (אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לפי  ורשומות  חשבונות  פנקסי  לנהל 
  . ברשותו אישור ניכוי מס במקור בתוקף.1796 –חובות מס) תשל"ו 

  
/ בודק בטיחות במוסדות חינוך אשר  על המשתתף להיות בעל רישיון תקף לער .3 יכת מבדקי בטיחות 

עבור   או  מקומיות  רשויות  עבור  לסוגיהם  חינוך  במוסדות  בטיחות  מבדקי  לעריכת  הסמכה  קיבל 
  בעלויות אחרות של מוסדות חינוך.

  
  ברשותו אישור כשירות לערוך מבדקי בטיחות ושמו מופיע במאגר משרד החינוך. .4

  
בנוסף בעל תעודת בדיקה שונות של מתקני חצר ומשחקים, מאושר על ידי מכון התקנים  עדיף שיהיה   .5

  הישראלי .ו/או,
  

ידי מכון התקנים הישראלי ומשרד  .6 על  שיהיה בעל תעודת בדיקה שונות של מתקני ספורט, מאושר 
  הכלכלה .ו/או ,

  
רת מול משרד החינוך במערכת שיהיה בעל מידע מספיק בהגשת בקשות הפעלה לבתי ספר וניהול הניי  .9

  הממוחשבת .
  

בדקי לפני הגשת ההצעה מ  בעל ניסיון בתחום של לפחות שלוש שנים אשר ביצע בחמש השנים האחרונות  .8
  מוסדות חינוך. 100 -בטיחות ליותר מ

  
 את ההצעות בצירוף כל המסמכים והנספחים כשהם חתומים בעט יש להגיש  במעטפה סגורה לידי מנכ"ל  .7

בצהריים. ההצעות תיפתחנה ע"י הוועדה המקצועית   13:00  בשעה  8/7/2021  העירייה עד ליום חמישי
 במועד הנ"ל בסמוך למועד ההגשה. 

  
משתתף שהצעתו תזכה יהיה חייב להמציא לעירייה עם חתימת החוזה ערבות בנקאית בלתי מותנית .  10

ורף למסמכי המכרז והיא תהיה בתוקף עד על הערבות להיות בהתאם לנוסח המצ₪.    10,000בסכם של  
 עם אפשרות להארכה בהתאם לדרישת העירייה.  30/9/2021ליום 

  
ימים מיום החתימה על החוזה פוליסת    7כן יהיה על המשתתף שהצעתו תזכה להמציא לעירייה תוך   .11

ביטוח אחריות מקצועית ו/או אישור מחברת הביטוח בדבר עריכת ביטוח כנ"ל. סכום הביטוח לא יפחת  
 ממיליון ₪. 
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 ________________________________________________________________________ 
  

 חתימת המשתתף_______________   

  

יש לצרף להצעה קורות חיים של המשתתף בהן יפרט בין היתר את השכלתו, ניסיונו, ופרטים על משרדו   .12
   כן יהיה עליו למלא את הטבלה נספח ג.' כמו מספר המועסקים בו וכישוריהם.

  
, אבראהים שלאעטהאינג'  סגן מהנדס העירייה  ל   4/2121/29לבירורים ניתן ליצור קשר עד ליום שני   .13

   . sakhnin.muni.ilibrahim@, או לשלוח שאילתה בדוא"ל 6787465-04 לטלפקס מספר
  

הכשירות המקצועית להתקיים בבעלים של התאגיד  מובהר בזאת כי במידה ומדובר בתאגיד על תנאי   .14
  ו/או מנהליו ו/או בודק בטיחות שיא שהתאגיד מעסיק לפחות שלוש שנים ברציפות.

 
 הבדיקות תתבצענה בליווי מר מוג'יב זבידאת, קצין בטחון מוסדות חינוך של העירייה. .15

  
  האמור לעיל הנו בנוסף למה שנאמר במסמכי ההזמנה. .16

  
לגבי אומדן העירייה בטופס הצעת המחיר המצורף.  על הספק לכתוב    הנחהן שיעור  על הספק לציי .17

בבירור את גודל ההנחה באחוזים, ואם היא תינתן בשבר עשרוני הוא יהיה לא יותר משתי ספרות לאחר  
  הנ"ל תהיה נכונה לכל סעיפי כתב הכמויות . ההנחההנקודה. 

  
 על המשתתף לצרף להצעתו בין היתר את המסמכים שלהלן:  .19

  
 תעודת עוסק מורשה.   .א
  תעודת התאגדות ואישור מורשי חתימה. –כשמדובר בתאגיד  .ב
  אישור ניהול פנקסי חשבונות בתוקף. .ג
  אישור ניכוי מס במקור בתוקף. .ד
רת המכשירה את  תעודת / רישיון בודק מוסדות חינוך / תברואה / מתקני ספורט או כל תעודה אח .ה

  המשתתף ע"פ תנאי נוהל זה בתוקף.
   אישור כשירות בתוקף. .ו
   המלצות ואישורים בדבר ניסיון העבר ככל שיש. .ז
  קורות חיים. .ח

  
העירייה    .18 של  האינטרנט  מאתר  אותם  להוריד  ו/או  הנוהל  במסמכי  לעיין  מכרזים ניתן  הלשונית  תחת 

    ww.sakhnin.muni.ilw בכתובת 
 

 בכבוד רב
 ד"ר ספואת אבו ריא  

 ראש העירייה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sakhnin.muni.il/
http://www.sakhnin.muni.il/
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 ________________________________________________________________________ 
  

 חתימת המשתתף_______________   

  

   ספח א'נ
  

  רשימת מוסדות החינוך
  
  
  

 מבדק בטיחות   המוסד  כמות 

 בית ספר  11

 גן ילדים  56

 מוסד קשור  5

 מבדק תברואה   בית ספר  11

 גן ילדים  56

 מוסד קשור  5

 מבדק מתקני  בית ספר  11
 משחק/ספורט 

 גן ילדים  56

 מוסד קשור  5

  
  
  
  

 ים ברשימת בתי הספר / גני הילדים או מספר המוסדות הטעונים בדיקה.יתכנו שינויי
  

 ******* 
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 ________________________________________________________________________ 
  

 חתימת המשתתף_______________   

  

 נספח ב'   
 2021/2022-במוסדות חינוךביצוע עבודות בטיחות  ההצעה הכספית

  
  

   הוראות להגשת המכרז בשיטת הנחה על אומדן העירייה:
  

  החומר המועבר לספקים כולל כתב כמויות מתומחר ע"י העירייה . .א
  על הספק לציין שיעור הנחה לגבי אומדן העירייה בטופס הצעת המחיר המצורף  . .ב
), ואם היא תינתן בשבר עשרוני  1באחוזים (גם אם היא %על הספק לכתוב בבירור את שיעור ההנחה  .ג

   הוא יהיה לא יותר משתי ספרות לאחר הנקודה .
רשאית ועדת  –מודגש בזאת כי במידה ושיעור ההנחה או התוספת הנ"ל לא יהיה ברור וחד משמעי  .ד

  ההתקשרויות לפסול את ההצעה על הסף .
   ההנחה תהיה נכונה לכל סעיפי כתב הכמויות . .ה

  
 מבדק בטיחות   המוסד  כמות  מחיר (ש"ח)  סה"כ 

 בית ספר  15 1200 18000

 גן ילדים  56 600 33600

 מוסד קשור  5 1000 5000

אישור  בית ספר  5 600 3000
קונסטרוקציה 
 גן ילדים  11 600 6600 במידת הצורך  

 מוסד קשור  2 600 1200

 מבדק מתקני  בית ספר  11 600 6600
 משחק/ספורט 

 גן ילדים  56 600 33600

 מוסד קשור  5 600 3000

    סה"כ: ₪ 110,600

 הנחה_% ___:    

סה"כ לאחר   
 הנחה: 

 מע"מ:   

סה"כ   
כולל 
 מע"מ: 

  
 _______________ 

  
 חתימת המציע  
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 ________________________________________________________________________ 
  

 חתימת המשתתף_______________   

  

   קריטריונים לבחינת ההצעות ושקלולן
  

 בחינת ההצעות ושקלולן תיעשה ע"פ שלושה פרמטרים כמפורט להלן:   .1
  

   נקודות. 30 -הוותק   .א
התרשמות הוועדה המקצועית מחוזקו ומיכולתו של הבודק לבצע את העבודות לרבות המלצות וזמינות   .ב

   השנים הקודמות. 5  -לרבות ניסיון קודם של הבודק בעריכת מבדקי בטיחות בעיקר בנקודות.  35 –
  נקודות. 5 –היותו של הבודק / המשרד "מציע מקומי" שמשרדו ממוקם בתחום שיפוט העירייה  .ג
  נקודות. 30 –הצעת המחיר אשר תכלול את כל היועצים כאמור לעיל  .ד

  
לעניין הותק נדרש לפחות ותק של שלוש שנים כבודק בטיחות מוסמך למוסדות חינוך. הניקוד יהיה   ותק:ה .2

  כדלקמן:
 שנות ותק  הניקוד  

3 3 

6 4 

7 5 

12 6 
15 9 

18 8 

21 7 

24 10 

29 11 

 ויותר 12 30
  

המשתתפים   ההתרשמות .3 מן  אחד  לכל  ניקוד  לתת  יידרשו  אשר  הוועדה  חברי  התרשמות  קודם:  וניסיון 
המתבסס בעיקר על עבודות שביצע בעבר וכן הצעתו. כל אחד מחברי הוועדה יעניק לכל אחת מן ההצעות 

ה. חוות , והניקוד הסופי לפי קריטריון זה יהיה הממוצע של הניקוד של כל חברי הוועד35  - ל  0ניקוד הנע בין  
  .דעת הוועדה תדרג את ההצעות בהתאם לניסיון המקצועי

  
  

   נקודות והניקוד של יתר ההצעות יהיה לפי הנוסחה שלהלן: 31הצעת המחיר: ההצעה הזולה תקבל  .4
  
  

   ההצעה הזולה ביותר   X    30ניקוד ההצעה הנבדקת       =      
 ההצעה הנבדקת                 

  
 
 
 
 
 
 
 

 ***** 
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 ________________________________________________________________________ 
  

 חתימת המשתתף_______________   

  

   נספח ג' 
  

   המשתתף בעבררשימת מבדקים שביצע 
  

 . שקדמו להגשת ההצעהלהלן רשימת המבדקים של מוסדות חינוך שערכתי בחמש השנים 
  
  

איש הקשר  פרטים  
 ומס' הטלפון 

שם מזמין   היקף המבדק  
 המבדק 

 שנת המבדק 
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 ________________________________________________________________________ 
  

 חתימת המשתתף_______________   

  

   נספח ד'

 נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים   

    בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות 
  

 מבוא:    .1
  

הרשויות המקומיות מתקשרות עם סוגים שונים של יועצים חיצוניים על ידי חוזה קבלני לביצוע מטלות שונות,  
יועץ, כאמור, עלול להיות במצב של חשש לניגוד עניינים בין עבודתו ברשות המקומית לבין עניין אחר שלו, או לבין  

 תפקיד אחר שהוא ממלא .  
  

יועצים ברשויות המקומיות   כי טרם העסקתם של  יובטח  לקבוע את ההליך שבאמצעותו  הוא  זה  נוהל  מטרת 
תיבחן סוגיית ניגוד העניינים לגבי המועמד לתפקיד ויינקטו צעדי מנע, לפי הצורך, שימנעו מצבים שבהם עלול  

 להתעורר חשש לניגוד עניינים . 
  

 בנוהל זה:   
  

ות בינו לבין הרשות המקומית היא על ידי פי חוזה קבלני והוא אינו במעמד של עובד  כל מי שההתקשר –"יועץ " .1
 הרשות המקומית, לרבות יועצים בהתנדבות או יועצים בשכל סמלי:   

  
 היועץ המשפטי לרשות המקומית .    –"היועץ המשפט " .2

  
 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים .   –"שאלון " .3

  
מנהל היחידה שבה יועסק היועץ, ובאין מנהל יחידה, יראו את מנכ"ל הרשות המקומית,   –"מנהל היחידה " .4

 את מזכיר הרשות המקומית, כמנהל היחידה .  –ובאין מנכ"ל 
  

 חובת הבדיקה של שאלת ניגוד העניינים:    .2
  

לתחילת עבודתו של המועמד שייבחר    בכל מכרז, או בכל הליך בחירה אחר לתפקיד יועץ ברשות המקומית, התנאי  (א)
הוא בחינת סוגיית ניגוד העניינים ומילוי שאלון, ובמידת הצורך, על פי החלטת היועץ המשפט, הכנת הסדר למניעת  

 ניגוד עניינים וחתימת המועמד עליו .  
העניינים, ייעשו בדיקת סוגיית ניגוד העניינים, ובמידת הצורך חתימת המועמד על הסדר מתאים למניעת ניגוד    )ב(

 לפני חתימת חוזה העסקה בינו לבין הרשות המקומית וכתנאי לחתימתו .  
הרשות  )ג(    על  מסוים,  לנושא  יועץ  בהעסקת  עניינים  לניגוד  חשש  להתקיים  שעשוי  ובמקרה  המתאימים  במקרים 

קבלת ההחלטה על  המקומית להקדים ולבצע הליך בדיקת סוגיית ניגוד העניינים, עוד בשלבי בחירת היועץ וטרם 
 בחירתו .  

ימשיך בעבודתו    )ד( יתחיל בעבודתו ברשות המקומית או לא  כי מועמד כאמור לא  לוודא  באחריות מנהל היחידה 
 ברשות המקומית, כל עוד לא הוסדר נושא ניגוד העניינים, כפי שנקבע בנוהל זה .  

  
 מילוי שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים:    .3

  
סיום הליכי הבחירה לתפקיד יועץ ברשות המקומית, או ככל שנדרש עוד במהלך הליכי בחירתו של יועץ  לאחר    (א)

עניינים,   לניגוד  חשש  לאיתור  שאלון  למלא  בבקשה  המועמד  אל  בכתב  היחידה  מנהל  יפנה  מקומית,  ברשות 
   ים .המועמד יתבקש להחזיר את השאלון על היועץ המשפטי של הרשות המקומית כשכל פרטיו מלא

עבור רשויות מקומיות    –השאלון יהיה כדוגמת השאלון המצורף להנחיה בנוגע לנוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים    (ב)
 . 

11 
,בהתחשב   )(ג מסוימים  לתפקידים  או  ספציפי  לתפקיד  להתאימו  כדי  השאלון  על  להוסיף  רשאי  המשפטי  היועץ 

בדרישות התפקיד ובשאר נסיבות העניין, במסגרת זאת, אם היועץ מבצע עבודות עבור גורמים נוספים, על היועץ  
עובד עובדיו או משרדו  ו/או הלקוחות שהיועץ,  הגופים  ים בעבורם, במידת הצורך  המשפטי לבקש את רשימת 

 ייוועץ היועץ המשפטי בנושא במנהל היחידה .  
 ידי המועמד לתפקיד .  -היועץ המשפטי יקבל את השאלון המלא שהוחזר אליו על (ד)

  



  

 11 

 ________________________________________________________________________ 
  

 חתימת המשתתף_______________   

  

 בחינת שאלת ניגוד העניינים ופתרונה .   .4
  

ידי המועמד לבין  -י התפקיד עלהיועץ המשפטי יבחן האם, בנסיבות המקרה, קיים חשש לניגוד עניינים בין מילו  (א)
ענייניו האחרים, בחינת קיום חשש לניגוד עניינים עם הנתונים שמסר היועץ בחלק א' של השאלון, תיעשה על ידי  
היועץ המשפטי בהתייעצות עם מנהל היחידה, אם לדעתו של היועץ המשפטי קיים חשש לניגוד עניינים, כאמור,  

 את המידע הרלבנטי גם לידיעת מנהל היחידה, וייוועץ בו .  לפי חלק ב' של השאלון, הוא יעביר  
במידת הצורך ידרשו היועץ המשפטי ומנהל היחידה מהמועמד הבהרות לתשובותיו, פרטים נוספים, או התייחסות    (ב)

 לעניינים נוספים, בכתב או בעל פה .  
  1,1555ם לעקרונות שנקבעו בהנחיה מס 'בבחינת שאלת ניגוד העניינים וגיבוש פתרונה יפעל היועץ המשפטי בהתא  (ג)

 להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, בשינויים המחויבים . 
במקרים שבהם, לדעת היועץ המשפטי, ניתן לנטרל את ניגוד העניינים בין עניינו האחר של המועמד לבין תפקידו    (ד)

לפי   כאמור,  הסדר,  המשפטי  היועץ  יערוך    , עניינים  ניגוד  למניעת  הסדר  עריכת  של  בדרך  המקומית  ברשות 
 העקרונות המותווים בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה שהוזכרה לעיל .  

אם סבר היועץ המשפטי כי בנסיבות המקרה לא ניתן לנטרל את ניגוד העניינים בדרך של עריכת הסדר למניעת    )(ה
ניגוד העניינים, ואין מנוס מלפסול את המועמד מלשמש בתפקיד, הוא יעביר את מסקנתו להתייחסות המועמד  

ו לראש הרשות המקומית ולאחראי,  ולאחר קבלת התייחסותו בכתב, ואם לא שינה את דעתו, יעביר את חוות דעת
אם נקבע בחוות דעתו של היועץ המשפטי כי בנסיבות העניין לא ניתן לנטרל את ניגוד העניינים, לא יועסק המועמד  

 על ידי הרשות המקומית בתפקיד זה .  
מועמד, חתימת יש לציין כי במקרים שבהם סבר היועץ המשפטי כי נדרשת עריכה של הסדר למניעת ניגוד עניינים ל  (ו)

 המועמד על הסדר כאמור תהיה תנאי לחתימת חוזה העסקה עמו .  
  

 החובה לעדכן את היועץ המשפטי כל אימת שעלול להיווצר חשש לניגוד עניינים במהלך מילוי המשרה .   .5
  

נה  היועץ המשפטי יזהיר את המועמד לתפקיד כי האחריות להימנע ממצב של ניגוד עניינים מוטלת בראש ובראשו 
עליו. על המועמד מוטלת חובה, כאמור, ובכלל זה מוטלת עליו החובה להיוועץ ביועץ המשפטי בכל מקרה של ספק  
נצפו מראש העשויות להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים,  בדבר יישום הוראות ההסדר, או בסוגיות שלא 

שינוי בתוכן הצהרותיו בשאלון, חובתו היא    ולפעול לפי הנחיותיו. כן יזהיר היועץ המשפטי את המועמד כי אם חל
 לפנות אל היועץ המשפטי, למסור לו בכתב את מלוא המידע הרלבנטי ולפעול על פי הנחיותיו     .  

  
החובה לעגן הוראות נוהל זה בחוזה העסקה של יועץ ולקבוע כי מילוי הנוהל הוא תנאי מהותי להעסקתו של   .6

 החוזה על כל הנובע מכך .   היועץ והפרתו תהיה הפרה מהותית של
  

 *************** 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

   שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים
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 ________________________________________________________________________ 
  

 חתימת המשתתף_______________   

  

 הרשות המקומית: עיריית סח'נין 
  

 סוג ההתקשרות: מבדקי בטיחות במוסדות חינוך  
  

   תפקידים וכהונות –חלק א '
  

 פרטים אישיים    .1
  

 _____ ______ ז_______.ת____ _______ _______שם משפחה: ______שם פרטי:___________
  

 ___________ עיר/יישוב __________ מיקוד:__________   ת.ד. / רח' : כתובת . שנת לידה ____ /___/___ 
  

 מס' טל. ___________________ מס' טלפון נייד: ______________________   
  

 תפקידים ועיסוקים:   .2
  

של   לתקופה  קודמים  ועיסוקים  תפקידים  משרה   4פירוט  כנושא/ת  כעצמאי/ת,  כשכיר/ה,  (לרבות  אחורה  שנים 
 בתאגיד, כקבלן/ית, ליועץ/ת וכד .)'  

  
 להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג (חברה, שותפות, עמותה וכיו"ב.)   נא

  
 נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות (יש לציין במפורש גם תפקידים בהתנדבות) .  

  
התפקיד ותחומי   תאריכי העסקה  

 האחריות  
תחומי הפעילות של  
 המעסיק  

 שם המעסיק  

        

        

        

        

        

   
 תפקידים ציבוריים:    .3

  
 לעיל.    2פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות שלא צוינו בשאלה  

  
של   נא לתקופה  קודמים  ולתפקידים  נוכחיים  לתפקידים  שנים    4להתייחס 

 אחורה .  
 הגוף   התפקיד    תאריכי מילוי התפקיד  

      

      

      

      

      

 חברות בדירקטוריונים בגופים מקבילים:    .4
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 ________________________________________________________________________ 
  

 חתימת המשתתף_______________   

  

פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים בין אם ציבוריים ובין  
 אם שאינם ציבוריים .  

  
 שנים אחורה .   4להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של  נא

  
פעילות מיוחדת  

כגון  0בדירקטוריון
חברות בוועדות או 

 תפקידים אחרים   

 סוג הכהונה 
(דירקטור חיצוני או 
מטעם בעלי מניות  
 ככל שמדובר  
בדירקטור מהסוג 

 נא לפרט גם   –השני 

 תאריך התחלת  
הכהונה ותאריך  
 סיומה 

שם 
התאגיד/רשות/גוף  
 ותחום עיסוקו 

        

        

        

        

        

        

  
 קשר לפעילות הרשות המקומית:    .5

האם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, שלא כאזרח המקבל שירות, לפעילות הרשות  
המקומית שבה אתה מועמד/ת לעבוד, או לגופים הקשורים אליו (ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים  

 וא קשור אליהם)?  שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים אחרים שה 
  

 שנים אחורה .   4להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של  נא
  

 נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט .  
  

לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או בגופים מקבילים בו ו/או עובד    – "בעל עניין" בגוף  
בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו (אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות  

 ).  1, בתאגידים הנסחרים בבורסה1768 – ערך, התשכ"ח 
  

 ______________________________________________________________ 
  

   1768-חוק ניירות ערך, תשכ"ח
  

 "בעל עניין", בתאגיד    
  

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות    )1(
דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו  

הון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה  הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מ
 בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו ,לעניין פסקה זו .  

  
 יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן .   (א)

  
הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים, לעניין זה, "נאמן  החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את  (ב)

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף    –"
   לפקודת מס הכנסה . 112)(ו) או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 2(א()46
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 ________________________________________________________________________ 
  

 חתימת המשתתף_______________   

  

  
   חברת רישומים  .) חברה בת של תאגיד, למעט 2(

   
 

 כן/לא   
  

 פרט/י:   0אם כן
  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 

  
 לגבו קרובי משפחה   2- 5פירוט תפקידים כאמור בשאלות  .6

  
 לעיל לגבי קרובי משפחתך .    5-2פירוט תפקידים, כאמור, בסעיפים  

  
 יש להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד .  

  
נא לפרט את שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות לעיל (למשל ,אם בן/ת  

ברה בדירקטוריון, יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך התחלת הכהונה, סוג הכהונה ופעילות  זוגך ח
 מיוחדת בדירקטוריון) .  

  
 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך .  –"קרוב "

  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 

  
 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד:    .9

  
את/ה   שאליו  בתפקיד  לך  כפופים  או  בעקיפין),  או  (במישרין  עליך  ממונים  להיות  שאמורים  ומי  את/ה  האם 

יחסי כפיפות במסגרות אחרות,   מועמד/ת, מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיימים ביניכם 
 כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות ?  

  
 כן/לא 

  
פרט/י:   0אם כן

 _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 

לך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים האם ידוע לך על תפקידים תפקידים ועניינים ש  .8
ועניינים שלא פורטו לעיל, שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד  

 שאליו את/ה מועמד/ת ?  
  

ילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם ,חמות, חתן, כלה,  "קרוב :"בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות ו
 נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ .   

  
 כן/לא   

  
 פרט/י:   0אם כן

  
_____________________________________________________________________________ 
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 ________________________________________________________________________ 
  

 חתימת המשתתף_______________   

  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 

 תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינם של מקורביך שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינם ?   .7
  

י התבקשת  האם  לא  שאליהם  האחרים,  קרוביו  של  אחרים  ועניינים  כהונות  עיסוקים,  תפקידים,  על  לך  דוע 
 להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים) .

 שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת ? 
  

 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה .  
  

לעיל (לדוגמה תפקידים ועיסוקים של קרובים אלה,    1- 8נא להתייחס במיוחד לנושים שעליהם נשאלת בשאלות  
 ם או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם לפעילות הרשות המקומית) .  חברויות בדירקטוריוני

 כן/לא 
  

 פרט/י:   0אם כן
  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 

 פירוט קורות חיים ועיסוקם:   .11
  

ה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה, כולל  נא צרף/י בנפרד קורות חיים מעודכנת ליום מילוי השאלון, הכוללות השכל
 תאריכים .  

  
  נכסים ואחזקות: –חלק ב '

  
 אחזקות במניות:    .11

  
 פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של קרוביך .  

  
התשכ"ח   ערך,  ניירות  בחוק  כמשמעו  בתאגיד  עניין  כבעל  שלא  אחזקה  לפרט  צורך  הנסחרים    1768  –(אין  בתאגידים 

 ).   2בבורסה
  

 לחנך .  בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שו –"קרוב 
 כן/לא   

  
 פרט/י:  0אם  כן

  
תחום עיסוק 

 התאגיד/הגוף   
שם המחזיק (אם   % החזקות   

המחזיק אינו  
 המועמד)  

 שם התאגיד/הגוף  

        

        

        

 נכסים שאחזקתם , מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .   .12
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 ________________________________________________________________________ 
  

 חתימת המשתתף_______________   

  

האם קיימים נכסים אחרים שבבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך  
 במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה מועמד>  

  
 צא ומי שסמוך על שולחנך . בן/ת זוג, הורה, צא –"קרוב "

  
 כן/לא 

  
 פרט/י:   0אם כן

  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 

  
חוק  ___________________   __________________________________________________________

   1768-ניירות ערך, תשכ"ח
  

 "בעל עניין", בתאגיד    
מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות    )2(

דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו  
הון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה  הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מ

 בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו ,לעניין פסקה זו .  
  

 יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן .    (ג) 
  

החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים, לעניין זה, "נאמן   (ד)
הסדר כמשמעותו לפי סעיף  למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן ל   –"

   לפקודת מס הכנסה . 112)(ו) או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 2(א()46
  

   ) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים  .2(
   

 חבות כספים בהיקף משמעותי:   .13
  

להתחייבויות  או  לחובות  ערב  או  כספים  חייב  ישנם,  אם  העסקיים,  משותפיך  מישהו  או  קרוביך  את/ה,  האם 
 כלשהם ?  

  
 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך .  –"קרוב "   

  
 כן/לא 
 פרט/י:   0אם כן

  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 

 נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .   .14
  

האם ידוע לך על נכסים אחרים, שלא פורטו לעיל, שעשויים להעמיד אותך במצב חשש לניגוד עניינים בתפקיד  
 שאליו את/ה מועמד/ת ?  

  
גופים   (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים), של  לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך,  נא להתייחס 

 שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם .  
  

 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה .  
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 ________________________________________________________________________ 
  

 חתימת המשתתף_______________   

  

מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין ,ו/או מכהן    לרבות  –"בעל עניין" בגוף  
 בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו  . 

  
 כן/לא 
 פרט/י:   0אם כן

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 

האם את/ה או קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים ,אם ישנם, הייתם מועמדים ברשימה כלשהי בבחירות   .15
 האחרונות לרשויות המקומיות או מלאתם תפקיד כלשהו בבחירות אלה מטעם אחת הרשימות שהתמודדו.  

  
 רה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך . בן/ת זוג, הו –"קרוב "

  
 כן/לא 
 פרט/י:   0אם כן

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 

  
    הצהרה: –חלק ג '

  
 אני החתום/ה מטה _________________________ ת.ז. ___________________ מצהיר/ה בזאת כי:   

  
 כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרוב ולמקורבי, הם מלאים, נכונים ואמיתיים .   .1

  
כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישית, אלא אם כן נאמר   .2

ים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או  במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידוע 
 אינם ידועים לי מידיעה אישית .  

  
מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים   .3

 עם התפקיד .  
  

יינים במילוי התפקיד,  אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד ענ  .4
 עד לקבלת הנחייתן של היועץ של הרשות המקומית בנושא . 

  
אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל ,סוגיות   .5

המשפטי   ביועץ  איוועץ  עניינים,  לניגוד  חשש  של  במצב  אותי  להעמיד  שעשויות  מראש,  נצפו  הרשות  שלא  של 
 המקומית, אמסור לו את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו   .  

  
  

 ______________         _______________      ________________ 
 חתימה           שם                   תאריך       

 ***** 
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 ________________________________________________________________________ 
  

 חתימת המשתתף_______________   

  

   נספח ה'

 7/2021עמ/נוהל 
 הסכם מבדקי בטיחות/תברואה/מתקני משחקים 

 2021/2022מתקני ספורט/מוכנות מוסדות חינוך 
 2021שנערך ונחתם בסח'נין ביום           לחודש        שנת 

 
 בין:       

  מצד אחד

 עיריית סח'נין   
  3081000 , סח'נין35, ת.ד .128אלג'ליל 
  052-8901448 , נייד: 6989429-04טלפקס 
   sammer@sakhnin.muni.ilדוא"ל: 

 ( להלן: "העירייה")
 

 
 

   
   

  
 לבין: 

 _______________________     שם: 
 

 ___________________   ת.ז. / ח.פ.
  

 _______________________   כתובת:
  

 _______________________   טלפון. 
  

 _______________________   פקס . 
  

 _______________________   דוא"ל: 

     

  מצד שני
     ( להלן: "הבודק")

  
נותני שירותים מספר נוהל התקשרות עם  לביצוע   7/2021עמ/  ועיריית סח'נין פרסמה 

עבודות מבדקי בטיחות / תברואה / מתקני משחקים / מתקני ספורט / מכונות מוסדות 
 2021/2022חינוך 

 הואיל 
  

הצעתו של הבודק מיום   החליטה וועדת ההתקשרויות לקבל את __________ ביום  ו  
ב'   במסמך  להצעתו  ,בהתאם  הנ"ל  העבודות  לביצוע  הצעת   –____________  טופס 

 מחיר . 

 והואיל 
  

והכישורים     המיומנויות  הניסיון,  הידע,  ההכשרה,  את  לו  יש  כי  מצהיר          והבודק 
 המתאימים לביצוע העבודות על הצד הטוב ביותר.  

 והואיל:
  

בסעיפים תקציבי  כיסוי  יש  זה  בחוזה  הכרוכה  , 1742500750  ולהוצאה 
 . 2021לתקציב העירייה המאושר לשנת   1742000781,1741000750

 
 אי חכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:  

 והואיל:
  
  

   בלתי נפרד ממנו.המבוא של החוזה מהווה חלק  .1
 

  ו על כל נספחיה מהווה חלק בלתי נפרד מן החוזה./2121ההצעה של הבודק בנוהל  .2
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 ________________________________________________________________________ 
  

 חתימת המשתתף_______________   

  

   עבודות שעל הבודק לבצע כוללות בין היתר: .3
 
  אישור ממעבדה מוסמכת על תקינות מתקני המשחקים במוסד. .א
שנים ע"י קונסטרוקטור לתקרות תלויות ,סככות צל , עמודי תאורה    5-בדיקה אחת ל .ב

 , תליית יחידות המזגנים וכל אלמנט קונסטרוקטיבי אחר שנדרשת עבורו בדיקה. 
 שנים של בודק חשמל למערכת החשמל וההארקה.   5-בדיקה אחת ל .ג
  חשמל.בדיקה ויזואלית אחת בשנה של חשמלאי מוסמך ומעלה למכשירי ומתקני  .ד
  בדיקה שנתית לאמצעי כיבוי.  .ה
 יציבות עצים ע"י אגרונום/גנן מוסמך. –בדיקה לפי הצורך  .ו

  
 תמורת קיום כל התחייבויותיו של הבודק תשלם לו העירייה סכום כולל של____________   .4

  ₪ כולל מע"מ וזאת בהתאם לפירוט שלהלן:
 

 מבדק בטיחות   המוסד  כמות  מחיר (ש"ח)  סה"כ 

 בית ספר  15 1200 18000

 גן ילדים  56 600 33600

 מוסד קשור  5 1000 5000

אישור  בית ספר  5 600 3000
קונסטרוקציה 
 גן ילדים  11 600 6600 במידת הצורך  

 מוסד קשור  2 600 1200

 מבדק מתקני  בית ספר  11 600 6600
 משחק/ספורט 

 גן ילדים  56 600 33600

 מוסד קשור  5 600 3000

    סה"כ:  ₪ 110,600

הנחה___%    
 : 

סה"כ לאחר   
 הנחה: 

 מע"מ:   

סה"כ   
כולל 
 מע"מ: 

  
וכל חריגה מסכום   ומעבר לסכום החוזה,  בנוסף  לבודק  כל תשלום שהוא  העירייה לא תשלם 
החוזה שלא תאושר ע"י מורשי החתימה של העירייה מראש ובכתב לא תחייב את העירייה כלל  

 ועיקר. 
 

לאחר הנפקת חשבונית מס כדין בסיום    –נספח ב' לנוהל    –התשלום יהיה בהתאם להצעת הבודק  
אחר אישור מהנדס העירייה ו/או מי שהוסמך על ידו, התשלום יהיה על בסיס שוטף העבודה, ול

  ימים מיום אישור החשבונית . 90+ 
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 ________________________________________________________________________ 
  

 חתימת המשתתף_______________   

  

במידה ויתברר לעירייה שביצוע העבודה אינו לשביעות רצונה ו/או בניגוד להוראות אזי היא זכאית  .5
או דרישה מכל סוג  /לבטל את ההתקשרות ולהתקשר עם קבלן אחר, ולא תהיה לקבלן כל תביעה ו

   שהוא בגין כך .
  

ימי עבודה מיום קבלת צו התחלת עבודה חתום ע"י מהנדס העירייה .העירייה   45תקופת הביצוע:   .6
  רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה להאריך תקופת החוזה ללא הגבלה.

  
 תקופות נוספות  תקופת ההסכם הינה עבור שנת לימודים אחת, עם אופציה להארכה לשתי .7

, העירייה רשאית בהסכמת הבודק להאריך את תקופת ההסכם כאמור ללא מכרז וזאת  (שנה כל אחת)
   לפי שיקול דעתה והחלטתה הבלעדיים, וזאת בהתאם ולפי תנאי הסכם זה .

  
הבודק מתחייב להוציא לפועל את העבודות האמורות בהתאם לכתב הכמויות המצורף, לפי המחיר   .8

תוך  העירייה  של  הגמור  רצון  לשביעות  המחיר  הצעת  נשוא  העבודה  את  לסיים  ומתחייב  שהציע, 
   התקופה הנקובה .

 
בלבד יהיה אחראי לכל אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק לגוף או לרכוש אשר יגרם לעובדים ו/או לכל הבודק   .9

  אדם בשטח בעת העבודה נשוא ההצעה .
  

ל נזק גוף ו/או לרכוש ו/או נזק לכל אדם לרבות מבנים, ציוד ותכולה הבודק בלבד יהיה אחראי לכ.  10
   שאירעו מחמת מעשה או מחדל של הבודק, עובדיו וכל הפועל מטעמו בקשר לביצוע העבודה .

  
בעת ביצוע העבודה הנ"ל הבודק יקיים וינקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים והמתחייבים עפ"י   .11

   החוק ועפ"י כל דין .
  

בהתאם  .12 שהיא  סיבה  מכל  לבצעה  ו/או  העבודה  את  לבטל  הזכות  את  לעצמה  שומרת  העירייה 
לשיקול דעתה הבלעדי, המלא והסופי, במקרה זה לא תהיה למציע על טענה כספית ו/או אחרת  

  בגין כך .
  

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין חלק מהעבודה, בכל כמות שהיא, הכל לפי  .13
   חיר, ובהתאם לתקציב העומד לרשותה .אותו מ

  
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הבודק מצהיר כי ידועים ומוכרים לו כל הוראות ונהלי העירייה   .14

על  ולנהוג  אחריהם  למלא  מתחייב  והוא  השירות,  ביצוע  בעת  ולבטיחות  לביטחון  המתייחסים 
ונוספים שייקבעו, ככל שייקבעו ,מפעם לפעם על  פיהם, וכן למלא אחר כל הוראות ונהלים אחרים 

  ידי העירייה .
  

הבודק מתחייב לבצע את העבודות במועד, בדייקנות, ביעילות והנאמנות לשביעות רצון העירייה,  .15
וכן למלא אחר הוראו כל רשות מוסמכת ולפעול בהתאם להוראות כל דין במהלך ביצוע העבודות  

   ובכל הקשור לביצוען .
  

הרישיונות    הבודק .16 והניסיון,  היכולת,  המקצועית,  המיומנות  הכישורים,  בעל  הינו  כי  מצהיר 
,האישורים וההיתרים הדרושים לביצוע העבודות, יש לו את כוח האדם, כלי הרכב, הכלים והציוד 
הוא   וכי  העבודות  לביצוע  הדרושים  המתאימים,  והמקצועיים  הכלכליים  והאמצעים  הנדרשים, 

  ין לבצע את העבודות .מורשה על פי כל ד
  

הבודק מתחייב לבצע את העבודות נשוא המכרז, בהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר ,ובכפוף  .17
,והוראות  והחוזה  המכרז  נשוא  לעבודות  הקשורות  והנחיות  מחייבים  תקנים  לרבות  שין,  כל  להוראות 

  והנחיות העירייה וכל גורם מוסמך אחר .
  

מת .18 בטיחות  הבודק  לענייני  בכל הקשור  שוטף  ייעוץ  לעירייה  לתת  זה,  בהסכם  עבודתו  במסגרת  חייב 
 .בנושאים ו/או בתחומים שבמכרז, היועץ יינתן ללא כל תמורה נוספת כספית ו/או אחרת
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 ________________________________________________________________________ 
  

 חתימת המשתתף_______________   

  

זה ימציא הבודק לעירייה עם חתימת חוזה זה ערבות   .19 על פח חוזה  להבטחת קיום כל התחייבויותיו 
. על הערבות להיות בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז  10,000₪  בנקאית בלתי מותנית בסכם של

 עם אפשרות להארכה בהתאם לדרישת העירייה.   30/9/2021 והיא תהיה בתוקף עד ליום' מסמך ו
  

  מעביד:-העדר יחסי עובד. 20
  

הבודק מצהיר כי הינו קבלן עצמאי ואין בינו ו/או בין מי מעובדיו ו/או משמשיו לבין העירייה יחסי   .א
מעביד. הבודק יפעל לקיום כל זכויותיהם של עובדיו, על פי כל דין, בגין עבודתם בשירותו ובגין -עובד

  הפסקתה .
  

,עם סיום החוזה, לא יהיה הבודק זכאי לפיצוי וכי הוא ו/או שאיריו  למניעת ספק מובהר בזאת כי   .ב
לא יצברו בגין חוזה זה זכויות לגמלאות, הטבות סוציאליות או הפרשות מקופות פנסיה המשולמות  

   ע"י מעביד לעובד .
  

הבודק מתחייב כי יישא בכל התשלומים, ההוצאות והמסים, בקשר עם העסקתם של עובדיו ו/או מי  .ג
כל  מטע ו/או  מלווה  ו/או  מס  וכל  בריאות  מס  לאומי,  ביטוח  הכנסה,  מס  עבודה,  שכר  לרבות  מו, 

,לרבות  ו/או למנהל  פי חוזה זה לחברה  על  זכות הניתנת  ואין לראות בכל  תשלום סוציאלי אחר, 
לפקח, להדריך או להורות לבודק, ו/או לעובדים מטעם הבודק, ו/או למי מטעם הבודק אלא אמצעים  

ביצוע הוראות חוזה זה במלואן, ולא תהיינה לבודק ו/או לעובדים מטעמו ו/או לכל מי    להבטחת
מטעמו ו/או לכל מי מטעמו, כל זכויות של עובד המועסק על ידי העירייה והם לא יהיו זכאים לכל 

  תשלומים, פיצויים, או הטבות, או זכויות של עובד כלפי מעבדיו מטעם החברה .
  

א, יקבע בית משפט ו/או בית דין, כי עובד, או עובדים של הבודק, או כל מי  היה ומכל סיבה שהי .ד
מטעם הבודק הנם עובדים של החברה, בין ביחד עם הבודק ובין בנפרד, כי אז מתחייב הבודק לפצות 
את החברה, מייד לפי דרישתה הראשונה, על כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, שהעירייה תידרש לשלם  

ף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל          לכל אדם ו/או גו
.  

  
   סודיות:. 21

  
מתן  .א במסגרת  אליו  שהגיע  ,מידע  אדם  כל  לידיעת  להעביר  ולא  בסוד  לשמור  מתחייב  הבודק 

 שירותיו על פי חוזה זה ובקשר עימם. 
  

הבודק מתחייב להחתים את עובדיו ו/או משמשיו העוסקים במתן השירותים על הצהרות סודיות  .ב
 כאמור לעיל. 

  

חו .ג וכל  ,הדוחות  ,התוכניות  ,הפרוגראמות  הסקרים  עלכל  שייאסף  אחר  תכנוני  מנהל  מר   - ידי 
הפרויקט לשם ביצוע שירותיו שלפי חוזה זה, ישמרו על גבי חומר מגנטי ויהיו בבעלותה הבלעדית  
יימסרו   בשליטתו,  או  הבודק  של  ברשותו  יהיו  אשר  אחר  מסמך  וכל  אלו  .מסמכים  העירייה   של 

להעתיקם ו/או למחקם היה רשאי  לעירייה, על פי דרישתה, בתקופת החוזה ולאחריה .הבודק לא י
 אלא לצרכיי קיום התחייבויותיו על פי חוזה זה. , ו/או לעשות בהם שימוש כלשהו

  
   איסור הסבת זכויות:  . 22

  
,הנובעות בין במשתמע    הבודק לא יהיה רשאי לבצע כל עסקה בקשר עם זכויותיו ו/או התחייבויותיו .א

או  מזכויותיו,  זכות  כל  לשעבד  או  להמחות  להעביר,  לרבות,  זה,  מחוזה  במפורשות  ובין 
הסכימה מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, או בקשר אליו וזאת ללא אישורה מראש ובכתב של החברה.  

או מחובה   העירייה לבקשת הבודק כאמור, לא יהיה בכך לשחרר את הבודק מהתחייבות ,מאחריות
 כלשהי על פי חוזה זה או על פי כל דין. 
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 ________________________________________________________________________ 
  

 חתימת המשתתף_______________   

  

  
מאוגד ,או    לצורך סעיף זה ,תחשב כהעברה גם כניסה לשותפות עם אדם אחר, או כל גוף משפטי

 בלתי מאוגד, או הקמת חברה לצורך ביצוע התחייבויותיו של הבודק על פי חוזה זה. 
  

התחייבויותיה ו/או זכויותיה על   או את/העירייה תהא רשאית להעביר ו/או להמחות את החוזה ו .ב
פיו, כולן או חלקן, על פי שיקול דעתה, לכל גורם אחר, לרבות לעיריית תל אביב או לאוניברסיטת  
תל אביב, ללא צורך בהסכמה נוספת מאת הבודק .הבודק נותן בזאת, מראש ,את הסכמתו להעברת  

העירייה, יחתום הבודק על כל המסמכים  זכויות ו/או התחייבויות העירייה כאמור לעיל .לבקשת  
 הדרושים לצורך העברת זכויות ו/או התחייבויות העירייה כאמור לעיל.  

  
   שמירת הזכויות: .23

  
יהיו בבעלותה הבלעדית    כל תפוקת העבודה, יצירה מקורית וזכות יוצרים הנובעות מניהול הפרויקט .א

להעבירם לאחר, לכל מטרה אחרת שנראית לעירייה של העירייה והיא תהיה רשאית לפרסמם ו/או  
   זכאים לכל תשלום נוסף עבור כל יצירה מקורית וזכות יוצרים. .הבודק או מי מטעמו, לא יהיו

  
  העברת השירותים והזכויות האמורות בס"ק (א) לעיל, לאחר, אינה טעונה הסכמתו של הבודק. .ב

  
   מחלוקות: .24

  
 קיומן של מחלוקות בין הצדדים לא יהווה עילה לעיכוב ביצוע התחייבויותיהם על פי חוזה זה.   .א

 
בערים   .ב חיפה  ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז  יהיה אך  זה  לחוזה  הנוגע  ככל  מקום השיפוט 

 חיפה, עכו, ובקריות .  
  

   ויתור: .25
  

אלא אם נעשו בכתב ונחתמו ע"י אותו    ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו תקפים  ,כל ויתור .א
 צד. 

  
ויתור כוויתור על כל ו ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא ייחשב ה .ב

 הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה. 
  

   מסירה: .26
  

החוזה, שתישלח    הצדדים לחוזה זה מסכימים בזאת שכל הודעה או התראה, בקשר לעניין מענייני
נמסרה   כאילו  תחשב  למשנהו,  צד  ידי  על  הצדדים  כתובות  פי  על  כיאות  וממוענת  רשום  בדואר 

שעות משעת משלוחה בדואר רשום ממשרד הדואר. על אף האמור לעיל ניתן    92לתעודתה עם תום  
במכשיר  ו/או  במשרדם  או  הצדדים  בכתובת  במסירה  ו/או  ביד  מסירה  ידי  על  הודעה  למסור 

 מיליה ומועד המסירה או מועד שיגור הפקסימיליה, לפי העניין, הוא זה שיקבע. פקסי
  

  חשב מלווה: .27
  

הבודק מצהיר בזה כי ידוע לו שלעירייה מונה חשב מלווה מטעם משרד הפנים אשר הוענקו לו מלוא  
זכות חתימה מחייבת על מסמכים שיש ב142הסמכויות ע"פ סעיף   הם  ג לפקודת העיריות, לרבות 

מורשי    כלהתחייבות כספית של העירייה לרבות חוזים, וכי לחוזה זה אין תוקף כל עוד לא נחתם ע"י  
 , קרי ראש העירייה, גזבר העירייה, והחשב המלווה.  החתימה של העירייה

  
בסעיפים   תקציבי  כיסוי  יש  זה  חוזה  נשוא  העבודות  בביצוע  הכרוכה  , 1942511951להוצאה 

 2021לתקציב העירייה המאושר לשנת  1941111951, 194211981
  

  
 ולראייה באו הצדדים על החתום 
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 חתימת המשתתף_______________   

  

   נספח ו' 
   רבות לביצוע החוזה:ע

   תאריך:           
 לכבוד   

 עיריית סח'נין   
    31811, סח'נין 35ת.ד .

  
 א.ג.נ ,.  

   כתב ערבות מס:'הנדון:        
  

לסך של עד  כל סכום  לתשלום  כלפיכם  בזה  ערבים  בלבד)₪    10,000  אנו  עשרת אלפים ₪  "סכום קרן )  (במילים:  להלן: 
של   (הערבות" התחייבויותיו  כל  קיום  להבטחת  וזאת  להלן,  המפורט  באופן  המדד  של  בלבד  לעלייתו  צמוד  כשהוא 

 לביצוע מבדקי בטיחות בבתי הספר   7/2021מ/ע ומתן השירותים ע"פ חוזה מספר (להלן: "החייב")______________ 
 .2121/2121 
   

 אופן חישוב ההצמדה:   
 בכתב ערבות זה תהיה למונחים שלהלן המשמעות שלצדם:   

  
"המדד" משמעו: מדד מחירי תשומה בבניה למגורים כפי שהוא נקבע ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בין אם הוא  

 שר יבוא כדין במקומו .  פורסם כל ידה ובין אם פורסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר או משרד רשמי אחר, או כל מדד א
  

לחודש   ב   2021שנת    מאי"המדד הבסיסי" משמעו: המדד המתייחס  זה   2021יוני    לחודש  15  -שפורסם  למועד    או סמוך 
   קרי: המדד הידוע במועד הגשת ההצעה.בשיעור ___________ נקודות. 

  
 כתב ערבות זה .   המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום התשלום עפ"י -"המדד הקובע" משמעו:

בכל מקרה בו יתברר בעת ביצוע תשלום על פי כתב ערבות זה כי המדד הקובע עלה לעומת המדד הבסיסי, יוגדל בהתאם  
 סכום הדרישה, כפי שיעור עלייתו של המדד הקובע בהשוואה למדד הבסיסי, הכל לפי חישובי הבנק .  

  
ך מהמדד הבסיסי או שווה לו, לא תחושב הצמדה ואנו נשלם לכם למניעת ספק מובהר בזאת כי אם המדד הקובע יהיה נמו

 את סכום קרן הדרישה שתדרשו . 
  

אנו נשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם עד לגובה סכום קרן הערבות (לעיל ולהלן: "קרן הדרישה"), כשהוא צמוד   (א)
יה עליכם חובה לבסס את דרישתכם ו/או  ימים מיום קבלת דרישתכם, מבלי שתה  7לעיל, בתוך    1לפי האמור בסעיף  

 לדרוש תחילה את התשלום מאת החייב . 
דרישה לתשלום צריך שתהיה ערוכה בכתב וחתומה, עליה להימסר במקור ולהתקבל בסניף הבנק המצוין בכתב ערבות  ה

 זה על פי הכתובת המצוינת בו והכל בשעות העבודה בהן הסניף פתוח לקהל . 
לצורך ערבות זו  דרישה בפקסימיליה או במברק או בתקשורת מחשבים או כל כיוצא בזה לא תיחשב כדרישה מספקת   (ב)

 ולא נשלם על פיה .  
זו לטובת מספר מוטבים, כי אז כל דרישה על פיה צריכה להיעשות ע"י כולם ביחד והתשלום על פי   ( ג) הוצאת ערבות 

 הערבות יבוצע על ידינו לכולם יחד . 
  

דרישה לתשלום על פיה צריכה  ועד בכלל או עד שיבוצע התשלום על פיה. כל    30/9/2021  ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום
 - לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת ודרישה שתתקבל על ידינו    -להתקבל על ידינו ולא יאוחר מהמועד האמור  

 לא תיענה    .  
  

 ערבות זו ניתנת להארכה מדי פעם בהתאם לדרישת העירייה.  
  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה  . 
 בנק  

  *** סוף*** 


