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חתימת המציע: ___________ 
 

לאספקת ציוד משרדי, חומרי אומנות וציוד היקפי 
 
1. מסמכי המכרז כוללים את החלקים הבאים:   

              
עמ'  פירוט  מס' 
 3 כללי, הזמנה להציע הצעות ולוחות זמנים לקיום המכרז  פרק א' 

 4-10 תנאי המכרז, הוראות למשתתפים, תנאי סף ותנאי המכרז הכלליים   פרק ב' 
 11-16 הקריטריונים לבחינת ההצעות  פרק ג' 

 17-26 הסכם התקשרות    

נספחים לחוזה  

 27-29 תנאים מיוחדים להתקשרות  א' 

 30-43 פירוט העבודה ודרישות לביצוע (מפרט מיוחד)   ב' 

 60-61 הצעת המשתתף (נספח 7 למכרז)  ג' 
 44 רשימת חוקי העבודה וחוקים אחרים  ד' 
נספחים למכרז  

 45 הצהרת המשתתף במכרז   1
 46-47 נוסח ערבות בנקאית אוטונומית נלוות למכרז (הגשה)   2

נוסח ערבות בנקאית אוטונומית לתקופת הביצוע  2א' 
 48 תצהיר בדבר היעדר הערת עסק חי    3
 49 רשימת בנקים וחברות ביטוח המורשים להוציא ערבות   4

 50-54 דרישות הביטוח   5
 55-56 הצהרת המשתתף על מעמדו המשפטי   6
 57-59 הצהרת עסק בשליטת אישה  6א' 
 60-61 הצעת המשתתף  7 / נספח ג' לחוזה 

 62 הצהרת המציע עמידה בתנאי סף    8
 63 אישור רו"ח בדבר היקף כספי  8א' 
 64 הצהרת המציע עמידה בתנאי סף בדבר רישיון עסק   9

 65-67 תצהיר והתחייבות לעניין העסקת כח אדם – עבירות פליליות   10
 68-71 הצהרות המשתתף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים   11

 72 הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד החברה או לחבר המועצה    12



 

פרק א  –  כללי 
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חתימת המציע: ___________ 
 

1. כללי 

1. חברת יובל חינוך בע"מ (חל"צ) (להלן: "החברה") מבקשת לקבל הצעות למכרז בדבר אספקת 
ציוד משרדי, חומרי אומנות וציוד היקפי למטה החברה, לצהרונים שבהפעלתה, ולמוסדות 
חינוך בעיר תחת ניהול עצמי. כל זאת, תחת הסכם מסגרת על פי המפורט במסמכי המכרז על 

נספחיו. 

2. ההגדרה המלאה של השירותים הינה כמפורט בנספח ב' לחוזה (להלן: "השירותים"). 

3. כל מקום במסמכי המכרז בו מופיעה לשון זכר, משמע גם לשון נקבה ולהיפך. 

4. להלן המועדים הרלוונטיים לצורך הגשת הצעה במכרז זה: 
  

עד ליום 24/4/2022 שעה 12:00, בדוא"ל:  העברת שאלות הבהרה על 
maayan@yuvalchi.co.il; המכרז (במייל) 

ביום 11/4/2022 בשעה 10:00 ; יש להירשם מראש בדוא"ל: 

כנס משתתפים בזום – חובה 
maayan@yuvalchi.co.il, עד ליום 10/4/2022 בשעה 12:00 

קישור יישלח לכל הנרשמים.  
מציע שייאחר בכניסה לזום מעל 15 דק' לא יורשה להשתתף. 

הגשת הצעות לתיבת 
עד ליום 18/5/2022 בשעה 12:00, ברחוב יהודה הלוי 48, ת"א 

המכרזים  

עד ליום 18/9/2022 (כולל).  מועד תוקף ערבות המכרז 

 

2. מועד הגשת ההצעות 
מועד אחרון להגשת הצעות  18/5/2022 עד השעה 12:00 

מעטפה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת הצעות תיפסל ולא תובא לדיון. 
 

3. רכישת מסמכי המכרז:  

1. ניתן לעיין במסמכי המכרז החל מיום 4/4/2022 בשעה 12:00, ללא תשלום וקודם לרכישתם 
 .www.yuval-chinuch.co.il   :באתר החברה בכתובת

2. את מסמכי המכרז יש להוריד מאתר החברה (עותק שלם על נספחיו), ולצרף להגשה אסמכתא 
בדבר רכישת מסמכי המכרז ע"ס 1,000 ₪.  

3. רכישת מסמכי המכרז תתבצע בהעברה בנקאית בלבד לחשבון החברה, להלן פרטי החשבון: 
שם החשבון: יובל חינוך בע"מ, בבנק לאומי מס' 10, סניף לב דיזנגוף 806, מס חשבון: 

  .557200/54

בהערות להעברה יש לרשום את מספר המכרז (01/2022) ושם המציע.  
 

4. כנס משתתפים 
כנס המשתתפים במכרז  יתקיים  בתאריך 11/4/2022 בשעה 10:00 באמצעות אפליקציית ה-

            ZOOM השתתפות חובה! 

 

5. פרטים נוספים 

א. יש להעביר שאלות ובקשות להבהרות בדוא"ל: maayan@yuvalchi.co.il עד ליום 
24/4/2022 בשעה 12:00.  

       לא תתקבלנה שאלות לאחר תאריך זה. 
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1. הגדרות: 
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חתימת המציע: ___________ 
 

1.1. החברה - יובל חינוך בע"מ (חל"צ)  

1.2. הועדה - ועדת המכרזים של החברה או כל ועדה אחרת שבסמכותה לבחון את ההצעות 
ולהחליט על הזוכה במכרז. 

1.3. המנהל- מנהלת פרויקט "יובל בגן" או מי מטעמה, מנהל אגף פרויקטים יובל חינוך ו/או מי 
מטעמו.  

 
2. תנאים כללים: 

2.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבלת ההצעה כולה או חלק ממנה. 

2.2. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 

2.3. החברה רשאית לפצל את היקף ההתקשרות בין המשתתפים במכרז, עפ"י שיקול דעתה. 

2.4. כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהכנת מסמכי המכרז וההצעה למכרז זה יחולו על 
המשתתף במכרז ולא יוחזרו לו. 

2.5. זכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז 
שייכות לחברת יובל חינוך בע"מ (חל"צ). המשתתפים במכרז אינם רשאים לעשות בהם 

שימוש כלשהו אלא לצורך הגשת ההצעה או לצורך ביצוע העבודה/אספקת הטובין. 

2.6. אין לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי של החברה להזמין את העבודה/ הטובין 
נשוא המכרז. 

2.7. הכמויות המצוינות במסמכי המכרז הן לצורך אומדן בלבד ולצורך קבלת החלטות בקשר 
להצעת המשתתף במכרז. 

2.8. הכמויות שתבוצענה בפועל תהיינה שונות מהרשום במסמכי המכרז, למשתתף במכרז לא 
תהיה עילה לתביעה בגין השינוי בכמויות. מחירי היחידה יישארו בתוקף לכל תקופת החוזה 

ולכל כמות שתידרש ע"י החברה לביצוע. 

2.9. החברה ו/או הוועדה תהא רשאית לדרוש מכל המשתתפים במכרז ו/או חלקם השלמת 
מסמכים ו/או מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או פרטים נוספים ו/או הבהרות 
נוספות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו או עמידתו בתנאי סף אחר, על פי שיקול דעתה, 
לשביעות רצונה המלא, על מנת לבחון את המשתתף והצעתו לרבות עמידתו בתנאי הסף 

במסגרת שיקוליה.  

2.10. ימצא המשתתף במכרז במסמכי המכרז סתירות, שגיאות, אי התאמות או שיהיה לו 
ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, עליו להודיע על כך לייעוץ המשפטי 

בחברה עד ליום 24/4/2022, בדוא"ל-  maayan@yuvalchi.co.il לפני הגשת הצעתו. 

2.11. הצעת המשתתף במכרז תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד. החברה לא תקבל 
הצעה של משתתף במכרז שהינו "מיזם משותף" או "חברה בייסוד". 

 

3. תנאים כלליים ותנאי סף להשתתפות במכרז. 

 

תנאי סף-  
רשאים להשתתף במכרז תאגידים הרשומים כדין בישראל העומדים, ביום הגשת ההצעות, בכל 

הקריטריונים הבאים: 

פרק ב'  –  תנאי המכרז 

 

3.1. המציע הינו תאגיד רשום בישראל כדין או עוסק מורשה.  

  על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים: 

mailto:maayan@yuvalchi.co.il
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3.1.1. תעודת רישום מאת הרשם הרלוונטי (רשם החברות או רשם העמותות או רשם 
השותפויות או רשם האגודות השיתופיות). התעודה תהיה מאושרת ומעודכנת.  

3.1.2. אם המציע הינו שותפות לא רשומה, עליו לצרף להצעתו את הסכם ההתאגדות בין 
השותפים או תצהיר לפיו המציע הינו שותפות לא רשומה.  

3.1.3. מציע שהינו תאגיד יצרף להצעתו אישור בתוקף בדבר מורשי חתימה וזהות בעלי 
המניות - אישור עו"ד או רואה חשבון המאשר שההצעה חתומה ע"י מי שהוסמך 
לחתום בשם התאגיד בהתאם לתקנות ההתאגדות שלו. האישור הנ"ל חייב להיות 

בתוקף בזמן הגשת ההצעה. 

3.2. ניסיון מוכח באספקת ציוד משרדי, חומרי אומנות וציוד היקפי נשוא המכרז בהיקף של 
300,000 ₪ לפחות כל שנה, במהלך שלוש שנים מתוך החמש שנים האחרונות 2017-2021 
כאשר מתוכם 150,000 ₪ בכל שנה יהא ללקוח אחד, שהינו ארגון/ תאגיד ציבורי / רשות 

מקומית / משרד ממשלה / בנק וכד', שלו 10 אתרי אספקה לפחות. 

 

להוכחת עמידתו של המציע בתנאי זה יציג את המסמכים הבאים: 

3.2.1. הצהרת המשתתף במכרז על היותו בעל ניסיון מוכח באספקת ציוד משרדי חומרי 
אומנות וציוד היקפי ואישור רו"ח בנוסח המצורף כנספח 8 ו-8א' למסמכי למכרז. 
החברה רשאית לבדוק ולאמת את נתוני ההצהרה לרבות מהגורמים שפורטו ע"י 

המשתתף במכרז במסמכים אלו ובטרם ההכרזה על הזוכה במכרז. 

 

3.3. ברשות משתתף במכרז שהינו יצרן יהא רישיון עסק לייצור חומר גלם, מוצר, מכשיר או 
חלקיו שלא פורטו במקום אחר, בהתאם לקבוע בפריט 10.9 בתוספת לצו רישוי עסקים 

(עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995 או כל פריט שקדם לצו זה, או כל פריט רלבנטי אחר.   

 

להוכחת עמידתו של המציע בתנאי זה יציג את המסמכים הבאים: 

3.3.1. העתק רישיון עסק של המשתתף במכרז ע"פ המפורט בסעיף 3.3 לעיל. הרישיון יהא 
על שם  המשתתף במכרז וככל שהינו תאגיד ו/או שותפות יהא הרישיון על שם 
התאגיד ו/או על שם מי ממנהליו ו/או על שם מי מבעלי מניותיו ו/או השותפים, 

בהתאמה.  

3.3.2. מציע שאינו יצרן יחתום על הצהרה בנוסח המצורף כנספח 9 למסמכי המכרז. 

 

3.4. המשך קיומו של המציע "כעסק חי" או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע 
להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי". יובהר כי הנתונים הפיננסיים יתבססו על הדו"ח הכספי 

השנתי המבוקר האחרון הקיים במועד הגשת ההצעות. 

להוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע לצרף להצעתו תצהיר בדבר היעדר הערת עסק חי 
בנוסח המצורף כנספח 3 למסמכי המכרז. 

 

3.5. התחייבות כי יעסיק בעבודות נשוא המכרז והחוזה אך ורק עובדים העומדים בדרישות חוק 
עברייני המין, ושלא עברו כל עבירה בדרגת "עוון" ו/או "פשע" כמדורג בחוק העונשין, בנוסח 

המצ"ב כנספח 10.  

 

3.6. צירוף ערבות בנקאית נלוות להגשת המכרז ע"ס 22,000 ₪ כנדרש בתנאי המכרז, בנוסח 
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חתימת המציע: ___________ 
 

המצורף למסמכי המכרז כנספח 2. 

 

המציע יצרף להצעתו ערבות אוטונומית ובלתי מותנית לטובת החברה, בסך של 22,000 ₪ 
שתעמוד בתוקף עד ליום 18.9.2022 וזאת בנוסח המצורף כנספח 2 למסמכי המכרז. יש 

להגיש את הערבות המקורית. אין להגיש העתק ערבות.  



 

על המציע יהיה להאריך את תוקפה של הערבות במידה והליכי המכרז יתעכבו, וזאת 
בהתאם לדרישתה של החברה. משתתף שיידרש לעשות כן, ולא יעמוד בדרישה זו, תיחשב 

הצעתו כפסולה במידה ותוקף הערבות יפוג, וכן תהווה עילה לחילוט הערבות. 

ערבות ההגשה תמומש/תחולט, בהתראה של 3 ימים מראש, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של 
החברה, במקרה שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר מועד ההגשה ו/או יסתייג מתנאי 
המכרז ו/או לא יעמוד באיזו התחייבות ו/או ינהג שלא בתום לב בהתאם להצעתו ולתנאי 
המכרז ו/או לא יצרף את הערבות הביצוע. אין במימוש/בחילוט ערבות ההגשה כדי לפגוע 

בזכות כלשהי מזכויות עורך המכרז לכל סעד אחר, עפ"י כל דין.  

 

3.7. חתימה על הצהרת המציע לפיה הינו מחזיק בכל ההיתרים, האישורים והרישיונות 
הנדרשים על פי כל דין לצורך מתן השירותים, כמפורט במכרז זה ויכול לעמוד בכל 

ההתחייבויות על פי הסכם ההתקשרות (נספח 1).  

 

3.8. המציע רכש את מסמכי המכרז. המציע יצרף להצעתו קבלה המעידה על רכישת מסמכי 
המכרז.  

 

3.9. המציע השתתף בכנס משתתפים.   

 
בדיקת התנאים כל הנ"ל (סעיפים 3.1-3.9 לעיל) תיערך בהתאם למסמכים שיוגשו על ידי המשתתף 

במועד הגשת הצעתו. 
 

הצעה שלא יצורפו לה המסמכים המפורטים – לא תתקבל. 

    6
חתימת המציע: ___________ 
 

 
 

תנאים כללים 
3.10. אישור בתוקף בדבר ניהול חשבונות – אישור מפקיד מורשה על ניהול פנקסי חשבונות 
ורשומות כאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), תשל"ו-1976, 

והתקנות שהותקנו על פיו. 

3.11. אישור מרשויות המס על ניכוי מס הכנסה במקור. 

3.12. אישור מרשויות המע"מ בדבר היות המשתתף עוסק מורשה. 

3.13. תצהיר המשתתף – בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום, בהתאם לחוק 
עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת 
עובדים זרים כדין), תשל"ו-1976. תצהיר בכתב כמשמעותו בפקודת הראיות, בהתאם 

לנוסח התצהיר הרצ"ב כנספח 11 להסכם. 

3.14. אישור משטרה לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים התשס"א-2001 
ביחס לעצמו (לרבות בעלי השליטה בו) ולעובדיו שיספקו את המזון בפועל. 

מובהר ומוסכם בזאת, כי ככל שיזכה במכרז, על הספק להמציא אישורי משטרה ביחס 
לעצמו (לרבות בעלי השליטה בו) ולעובדיו הגברים שיספקו את המזון בפועל, לכל אורך 
תקופת החוזה, וכי ככל שיתחלפו עובדי הספק במוסדות הרלוונטיים, במהלך תקופת 

ההסכם, ימציא המפעיל אישורי משטרה בהתאם, גם לגבי העובדים החדשים. 

3.15. על המשתתף במכרז לציין מהו מעמדו המשפטי. 

טופס  הצהרה על מעמד משפטי מצורף כנספח מס' 6 למכרז.  
במקרה של תאגיד או שותפות יצורף אישור מאת רשם החברות המעיד על שמו של 

המשתתף במכרז. 

 
4. תוקף ההצעה:  

תוקף ההצעה הינו 4 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. תוקף ההצעה ניתן יהיה 



 

להארכה ב-4 חודשים נוספים עפ"י דרישת החברה לפני פקיעת ההצעה או לחילופין בדרך 
של הארכת תוקף הערבות שבסעיף 6 להלן בהתאם לאמור בסעיף 6.5 להלן. 

 

5. מחויבות להצעה: 
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משתתף במכרז יגיש טופס הצהרה בו הוא מאשר כי קרא ובחן בחינה זהירה את כל מסמכי 
המכרז וכי והגיש את הצעתו בהתאם לכך.  

טופס  הצהרת המשתתף במכרז מצורף כנספח מס' 1 למכרז. 

 

6. ערבות למכרז: 

6.1. כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית מבוילת כחוק או ערבות מחברת 
ביטוח מבוילת כחוק, הכל על פי האמור להלן (להלן: "הערבות"). 

6.2. על המשתתף במכרז להגיש את הערבות על פי נוסח טופס כתב הערבות, המצורף כנספח 
מס' 2 למכרז. 

6.3. כל הערבויות הנזכרות במכרז זה ובנספחיו פירושן ערבויות מבוילות כחוק. 

6.4. הערבויות שניתן לצרפן למכרז הן אך ורק על פי המפורט להלן: 

6.4.1. ערבות בנקאית - ערבות ממוסד בנקאי ו/או מוסד כספי ו/או אגודה שיתופית 
לאשראי, המורשים להוציא ערבות ע"י המפקח על הבנקים, לפי הרשימה המצורפת 

כנספח מס' 4 למכרז. 

6.5. תוקף הערבות יהיה ל-4 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז וניתן יהיה 
להארכה ב-4 חודשים נוספים, על פי דרישת גזבר החברה או מי שהוסמך על ידי החברה. 

6.6. משתתף במכרז שלא יצרף אחת מהערבויות שלעיל באופן הנדרש בסעיף זה, לא תדון 
הוועדה בהצעתו והיא תיפסל. 

6.7. משתתף במכרז שהצעתו לא זכתה - תוחזר לו הערבות שצירף. 

6.8. משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה (להלן: "הזוכה") ואשר לא יחתום על החוזה במועד 
שייקבע ע"י החברה, תהא החברה רשאית לחלט את סכום הערבות שהפקיד לטובתה. 

6.9. עם חתימת החוזה על הזוכה במכרז להחליף את הערבות שצירף להצעתו בערבות ביצוע. 
הערבות תהיה מבנק או מחברת ביטוח מהרשימה שצוינה לעיל. הערבות ו/או ההפקדה יהיו 
בסכום שנקבע בחוזה. נוסח הערבות יהיה על פי נוסח כתב הערבות המצורף כנספח 2א' 

למסמכי המכרז.  

 

7. אופן הגשת ההצעות: 

7.1. המשתתף במכרז יגיש לחברה את חוברות המכרז עם הנספחים וההמלצות, בשני העתקים 
זהים, על גבי הטפסים המיועדים לכך.  

7.2. מסמך הצעת המחיר עצמו (נספח 7 למכרז) בצירוף ערבות המכרז יוגשו במעטפה נפרדת, 
כשהיא סגורה היטב, ומוגשת עם יתר מסמכי המכרז, כמתואר בסעיף 7.1 לעיל. 

7.3.  הצעת המשתתף תצוין כאחוזי הנחה בכל קטגוריה. 

7.4. הצעת המשתתף במכרז תהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה שיחתם בין הזוכה במכרז לבין 
החברה. 

7.5. המשתתף במכרז יגיש הצעתו במסירה ידנית, עד המועד האחרון שנקבע להגשת הצעות 
במכרז, לכתובת הבאה: 

יובל חינוך בע"מ (חל"צ)  
יהודה הלוי 48 

קומה 8 
תל אביב 

 



 

7.6. ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. חל איסור על הגשת הצעה על ידי מספר ישויות 
משפטיות ולכן לא תותר הגשת הצעות במשותף.  

7.7. הישות המשפטית הקובעת לעניין בחינת ההצעה ועמידה בתנאי המכרז, הינה הישות 
המשפטית החתומה על כתב ההצעה [להלן: "המציע"]. ככל שמוגשת הצעה של שותפות, 

אחריות המציעים במשותף כלפי החברה הינה ביחד ולחוד. 

7.8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את ההזמנה כולה או חלק ממנה ואף שלא לבצע 
כלל את ההזמנה. 

7.9. מובהר, כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק לצרכי 
נוחות, ואינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" 

עפ"י דיני המכרזים. 

7.10. סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הנובע ממכרז זה ומהחוזה הנובע ממנו, תהא לבתי 
המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. 

7.11. את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז, אין להוסיף או למחוק על גבי מסמכי המכרז 
אלא במקומות שצוינו לשם כך, וכל שינוי או סטיה מתנאים אלה, עלול לגרום לפסילת 

ההצעה. תשומת ליבם של המשתתפים למסמכים שעליהם לצרף להצעותיהם. 

7.12. על מסמכי המכרז לכלול את כל המסמכים המצויים במעטפת המכרז, בקשר עם המכרז 
הנדון, לרבות כל תוספת ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או הבהרה בכתב שנמסרה לרוכשי חומר 

המכרז. 

 

8. תקינות ההצעה: 
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8.1. הצעות שיוגשו באופן השונה מהמפורט לעיל עלולות להיפסל. 

8.2. הסתייגות כלשהי של המשתתף במכרז עלולה לגרום לפסילת הצעתו. 

8.3. הצעות שיוגשו לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, לא ייפתחו. 

8.4. החברה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה. 

8.5. החברה איננה אחראית לכל הפירושים ו/או ההסברים שינתנו בעל פה למשתתפים במכרז. 

8.6. החברה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, להכניס שינויים 
ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים 
והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של 
המשתתפים בכנס הספקים/ קבלנים ורוכשי מסמכי המכרז באמצעות כתובת דוא"ל/ 

מספרי הפקס שיימסרו על ידם.  

8.7. על המשתתף לחתום בעט כחול על כל דף במסמכים אשר קיבל לידיו בעת רכישת מסמכי 
המכרז, בראשי תיבות, ולחתום באופן מלא, על ידי מורשי החתימה מטעמו, על הדף האחרון 
של מסמכי המכרז ועל כל דף שבו נדרש למלא פרטים בדיו, וביניהם על תנאי המכרז 
והצהרת המשתתף, ונוסח החוזה ונספחיו, במקום שבו נדרשת חתימה, יש לציין את שמו 

המלא של החותם, בכתב ברור. 

8.8. על המשתתף לחתום על כל מסמך שקיבל מאת החברה בקשר עם השתתפותו במכרז, 
ולרבות הוראות נוספות, הבהרות, סיכום ישיבת הבהרות וכד', ולצרפם לחוברת המכרז 

שתוגש על ידו. 

8.9. רישום שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות בחומר המכרז, שלא במקום המיועד 
לכך, אם בגוף המסמכים ואם במכתב לוואי, לא יחייב את החברה ועלול להביא לפסילת 

מסמכי המכרז של המשתתף. 

8.10.  על המשתתף להגיש הצעתו על טופס כתב ההצעה, והמשתתף חייב למלא את כל פרטי כתב 
ההצעה, לא תתקבל הצעה שמולאה חלקית. רק הצעה המוגשת לגבי כל הקטגוריות 

המופיעות בכתב ההצעה תישקל. 

8.11. מובהר כי "כתב ההצעה" לעניין זה הינו זה המופיע בנספח ג' (נספח 7) למסמכי המכרז. 

המציע יגיש הצעתו על גבי כתב ההצעה. 



 

8.12. בהצעתו ייקח המציע בחשבון את כל חובותיו של המפעיל ואת כל ההוצאות, מכל מין וסוג 
שהוא, הכרוכות בביצוע ההזמנות והעבודות, והמשתתף לא יהא זכאי לכל תשלום או מימון 
נוסף מאת החברה. לא תישמע כל טענה מצד המשתתף בדבר אי הכרת דרישות המכרז ו/או 

העבודות. 

8.13. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי החברה אינה מתחייבת להתקשר בחוזה זה לביצוע מלוא 
העבודה או חלקה, וכי ההחלטה לגבי כך, מסורה לשיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף למגבלות 

תקציביות ותזרימיות הקיימות בחברה, ובהתאם לצורך. 

8.14. אם המציע ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות וכו' במסמכי המכרז ואל מול כל דין, תקנה, 
צו וכו', או שיהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של סעיף או פרט כלשהו בקשר עם 
המכרז וההתקשרות מכוחו, עליו לפנות לחברה בכתב ותשובה תישלח לכל המשתתפים 
בהליך ללא ציון שם הפונה. החברה אינה אחראית עבור כל פירושים או הסברים שיינתנו 

בעל פה. 

  maayan@yuvalchi.co.il :8.15. ניתן לפנות בכתב ליועמ"ש החברה, עו"ד מעיין שטייף בדוא"ל
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יש לוודא קבלת הפנייה. הפניה תכלול את שם המכרז, מספר המכרז, מספר העמוד במכרז, 
מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה, פירוט השאלה, פרטי השואל, מס' טלפון, מס' 

פקס וכתובת דוא"ל.  

8.16. איחור בקבלת התשובות או אי קבלתם, לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת הצעתו 
או להתחשבות של ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה אחרת לכל דבר ועניין. 

8.17. לא תישמע טענה מפי המציע, כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים 
שניתנו או נעשו על ידי החברה, אלא אם אלה ניתנו ע"י החברה בכתב, כאמור לעיל. 

8.18. המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז, יבקר באתרים השונים ובמקום ביצוע 
העבודות בזמנו החופשי, וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי 
המקום, את מהות וכמות העבודה הנדרשת ואת הקשיים העלולים להתגלות בעת ביצוע 
העבודות במהלך תקופת ההתקשרות. ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז ולביצוע 
העבודות הכלולות בהוראותיו ימסרו למעוניינים כאמור בס"ק 8.7 לעיל, וכן בישיבת 

ההבהרות. 

8.19. הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי המכרז 
והחוזה ידועים ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז 

ובחוזה. 

8.20. כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם 
מפרטי המכרז ו/או החוזה ונספחיו ו/או דבר שאינו מופיע בהם, לא תתקבל לאחר הגשת 

הצעת המציע. 

 

9. הודעה על הזכייה וההתקשרות: 

9.1. החברה תמסור למשתתפים במכרז הודעה בכתב על זכייתם/אי זכייתם במכרז. 

9.2. בין הזוכה/ זוכים במכרז לבין החברה ייחתם חוזה שהעתקו, על נספחיו, מצורף בחלק ב' 
של מסמכי המכרז, בשינויים המחויבים, אם יהיו כאלה, כתוצאה מהחלטת הועדה. תנאי 
ההתקשרות עם הזוכה / זוכים במכרז יהיו על פי תנאי המכרז והחוזה הנ"ל (בשינויים 

המחויבים) על נספחיהם. 

9.3. הזוכה במכרז יחתום על החוזה תוך 7 ימים מיום שיידרש לכך. 

9.4. הזוכה במכרז יגיש עד למועד החתימה על החוזה אישור על קיום ביטוחים, חתום ע"י חברת 
הביטוח, להבטחת קיום דרישות הביטוח המפורטות בחוזה.  

טופס  אישור על קיום ביטוחים מצורף בנספח מס' 5 למכרז. 

9.5. היה והזוכה במכרז לא יעמוד בהתחייבויותיו בסעיפים קטנים 9.2, 9.3 ו- 9.4 לעיל ו/או לא 
ימציא ערבות לחוזה כנדרש בסעיף 6.9 לעיל, תהא החברה רשאית לבטל את הזכייה במכרז 
בהודעה בכתב לזוכה, החל מן התאריך שייקבע על ידי החברה בהודעה זו, וכן למסור את 
ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה. כמו כן, לחברה תהא רשות לדרוש פיצוי מהמשתתף 

במכרז על כל הפסד שייגרם לה בשל כך. 
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9.6. בכל מקרה בין אם בוטלה הזכייה במכרז מכל סיבה שהיא ובין אם לאו, רשאית החברה 
לחלט את הערבות, כולה או מקצתה. כמו כן, לחברה תהא רשות לדרוש פיצוי מהמשתתף 

במכרז על כל הפסד שייגרם לה בשל כך. 
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פרק ג' - הקריטריונים לבחינת ההצעות 
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1. השיקולים בבחינת ההצעות 

       בשיקוליה בבחינת ההצעות תתחשב החברה בגורמים הבאים: 

1.1. מחיר ההצעה הכולל – משקל  100% 
1.2. החברה אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הכוללת הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה. 
החברה רשאית לפצל את הזכייה בין מספר מציעים בחלקים שווים או לא שווים ביניהם, לפי 
שיקול דעתה, והיא רשאית אף שלא לקבל אף אחת מההצעות ו/או לבטל את המכרז לגבי חלק 
מהשירותים ובכל מקרה לא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטתה 

של החברה, באשר תהיה. 
1.3. החברה תהיה רשאית אך לא חייבת לדרוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל אחד מהמציעים 
פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או אישורים 
דקלרטיביים, בין אם המסמך כלול ברשימת המסמכים המפורטים בתנאי המכרז ובין אם אינו 
כלול, או ניתוח נתונים תפעוליים וכספיים, לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע, גם 
לאחר פתיחת ההצעות וזאת על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, וניסיונו המקצועי לרבות 
עמידתו בתנאים המוקדמים שפורטו לעיל, והמציע חייב לספק לחברה את הפרטים וההוכחות 
הנדרשים. אם המציע יסרב למסור פרטים, מסמך, אישור, הסבר, או ניתוח נתונים כאמור, 

רשאית החברה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. 
 

2. בדיקת ההצעות: 
2.1. בדיקת התנאים המוקדמים (תנאי סף) - כל הצעה תיבדק למול הדרישות המפורטות בסעיפים 
3.1-3.9 לפרק ב' לעיל. במידה וימצא כי חסרים פרטים או מסמכים ביחס לתנאי הסף וועדת 
המכרזים תשקול את האפשרות לבקש השלמת הפרטים, בכפוף להוראות הדין ביחס לפגמים 
טכניים ו/או מהותיים ולהוראות מסמכי המכרז. הצעה שבסופו של דבר יימצא, כי אינה עומדת 

באיזה מתנאי הסף, תיפסל ולא תידון כלל בשלבים הבאים.  
2.2. ניקוד הצעת המחיר כאמור יהווה 100% מהציון הכולל.  

מציע יהיה חייב להגיש הצעתו לכל אחת מהקטגוריות המפורטות בהצעת מחיר, כאשר כל 
קטגוריה תיבחן בנפרד. 

בכל קטגוריה ייבחרו עד 3 זוכים, כאשר ההצעה הזוכה היא זו עם הצעת המחיר עם אחוז 
ההנחה הגבוה ביותר לאותה קטגוריה. 

2.3. ככל שיוגשו הצעות עם ציון זהה, ייבחר המציע אשר יש לו ניסיון רב יותר בביצוע העבודות 
נשוא המכרז (בהתאם לפירוט בנספח 8) ובהתרשמות החברה מניסיונה בעבר עם המציע, ככל 
שקיים. מבלי לפגוע באמור לעיל, החברה תהא רשאית להביא בכלל שיקוליה את אמינותו 
וכושרו של המציע לבצע את החוזה, ואת כל המרכיבים וכל הנתונים בהצעה, לרבות מקום 

עסקיו ופנייה לממליצים. 
2.4. המזמין יתחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה באמינותו, ניסיונו, כישוריו, 
מיומנותו והמוניטין של המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, תוך השמת דגש על ניסיון 
שלילי קודם של המזמין – אם היה כזה, ובאופן כללי, בכל קריטריון ענייני אחר אותו מוצא 

לנכון לשקול, לקראת קבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה.     
2.5. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול מסמכי מכרז של משתתף שהורשע בעבירה פלילית, לרבות 
בעבירות בניה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 והתקנות והצווים לפיו. כן תהא ועדת 
המכרזים רשאית שלא לדון במסמכי מכרז שהוגשו על ידי משתתף הנמצא על שטח ציבורי 

בתחום העיר תל אביב יפו, שלא כדין. 
2.6. החברה תהא רשאית לנהל מו"מ עם הזוכה במכרז, לשם שיפור הצעתו, בהתאם לדין, ובהתאם 

לאמור להלן. 
2.7. החברה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה שהיא בהוצאות כלשהן של המשתתפים במכרז, 
ולרבות הבדיקות המוקדמות, הוצאות בגין ערבויות, דמי קניית מסמכי המכרז וכיו"ב הוצאות 

הכרוכות בבחינת ההליך או בהגשת ההצעות או בקשר עם ההליך. 



 

2.8. החברה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי 
המכרז, שלדעת החברה מונעת הערכת ההצעה כדבעי. 

2.9. אין בקביעת זוכה כלשהו במכרז בכדי להטיל על החברה חובה, או להעניק למי שנקבע כזוכה 
את הזכות, להתקשרות עם החברה בהיקף כלשהו. 

2.10. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב בפגמים פורמליים באיזו הצעה שהיא, במידה 
שויתור שכזה לא יגרום כל נזק לחברה ולא יפגע, לדעת החברה, בעקרונות השוויון. 

2.11. לא תורשה הגשת הצעות נפרדות של מציעים, שהינם גופים מאוגדים בעלי אישיות נפרדת, 
כאשר מי מבין יחידי הגוף המאוגד האחד ו/או קרובו, הינו גם בעלים ו/או בעל מניות ו/או שותף 
ו/או נושא משרה, כמשמעותו בחוק החברות, התשנ"ט-1999, ו/או מנהל בגוף המאוגד האחר, 

והכל בין בעקיפין ובין במישרין. 
"קרוב" לצורכי סעיף זה משמע: בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא, או צאצא של בן הזוג, 

או בן זוגו של כל אחד מאלה. 
2.12. לא יהיה  רשאי  להגיש  הצעה  למכרז  זה  מציע  אשר יש לו הסכם, הסדר ו/או הבנה במישרין 
או בעקיפין, עם מציע אחר במכרז בנוגע להצעתם למכרז, או אשר יש לו קשר עם מציע אחר 

במכרז. 
לעניין זה:  

"הסכם, הסדר ו/או הבנה"- בין במפורש ובין מכללא, בין בכתב ובין בעל פה או בהתנהגות, בין 
אם הוא מחייב על-פי דין ובין אם לאו;  

"קשר" - המציע שולט או נשלט ע"י המציע האחר, המציע והמציע האחר נשלטים ע"י אותו 
בעל שליטה, כאשר "שליטה" הינה כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. 

"במישרין או בעקיפין" – לרבות בכל אחד מאלה: 
1. באמצעות אדם אחר, קשור או שאינו קשור לצד להסכם, או ביחד עימו; 

2. באמצעות שלוח או נאמן; 
3. ביחד עם אחר בשיתוף פעולה לפי הסכם, הסדר ו/או הבנה; 

4. באמצעות זכויות המוקנות לפי הסכם, הסדר ו/או הבנה; 
5. מכח החזקה או רכישה בידי קרוב, חברת נאמנות או חברת רישומים.    

2.13. הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות החוזה 
ונספחיו, והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת. 

2.14. החברה רשאית לפסול הצעה שלא תוגש בהתאם למבנה הנדרש במכרז. 
2.15. החברה אינה חייבת לקבל הצעה במלואה ושומרת לעצמה את הזכות ליישם חלקים ממנה ולפי 

לוחות הזמנים הנוחים לה. 
2.16. החברה רשאית לבטל, לצמצם או להרחיב את השירות הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. אין 
בהתקשרות עם הזוכה כל התחייבות מצד החברה להימנע מקבלת שירותים גם מספקים 

נוספים. 
2.17. החברה תהיה רשאית לבקש ממשתתפי המכרז ניתוח תמחירי של הצעתם בנוסח שיועבר להם. 
בניתוח התמחירי יצוינו מלבד הרווח הקבלני ורכיבים נוספים גם מרכיבי השכר למועסקים 
כגון: שכר יסוד, חופשה, חגים, נסיעות, הבראה, הפרשה לפנסיה, הפרשה לקרן השתלמות, 

מחלה, הפרשה לפיצויים, ביטוח לאומי, תוספות שונות לפי צווי  הרחבה (ככל שישנן) ועוד.  
2.18. מובהר בזאת כי הנתונים שיוצגו בניתוח התמחירי על ידי המשתתף במכרז יחייבו אותו במהלך 
כל תקופת ההתקשרות עם החברה במידה ויוכרז כזוכה במכרז ומשלא יעמוד המשתתף במכרז 
במהלך ההתקשרות עימו בנתונים שהוצגו על ידו בניתוח התמחירי, תהא החברה רשאית לקזז 

כספים המגיעים לו בגין ביצוע העבודות, והכל בהתאם לאמור במכרז זה על נספחיו.   

2.19. המשתתף במכרז מתחייב להגיש לעיון החברה את הניתוח התמחירי הנ"ל וזאת לא יאוחר מ-
72 שעות ממועד בקשתה בכתב ובנוסח שיועבר על ידה. הרכיבים בניתוח התמחירי יוצגו על 

בסיס אחיד: שעתי, יומי או חודשי. 
מובהר בזאת, כי התחשיב שעומד בבסיס אומדן החברה למכרז כמו גם הניתוחים התמחירים 
שיוגשו ע"י משתתפי המכרז אינם לפרסום ולא יועברו למשתתפי המכרז ו/או לצד ג' כלשהוא. 
2.20. בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה 
שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו 
נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה 
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שתשולם לו, בהתאם להצעתו ו/או ביתר התחייבויותיו על פי החוזה למעט השינויים 
המתחייבים בנסיבות העניין. 

2.21. החברה שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספים לביצוע חלק העבודות שהזמנתן 
בוטלה/ נדחתה. 

 

3.  קטלוג פריטים מצולם  
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3.1. הספק מתחייב לצרף להצעתו לחברה קטלוג פריטים מצולם של הפריטים אותם הציעו בקובץ 
PDF, וכן מתחייב הספק לעדכן את הקטלוג עם כל שינוי דגם וכפי שיאושר ע"י החברה. 

3.2. יובהר כי הספק מתחייב לספק את החומרים שהגיש ושאושרו על ידי החברה, לאורך כל תקופת 
ההתקשרות לרבות הארכותיה, אלא אם יאושר אחרת מראש ובכתב על ידי החברה וכמפורט 

בסעיף 8 לנספח א' לחוזה.   
 

4. היקף הרכישות 

4.1. אומדן היקף הרכישות מוערך למטה החברה ומוסדות החינוך המשתתפים במסגרת המכרז 
עומד ע"ס של כ-3,000,000 ₪. ההיקף הנ"ל מובא כאומדן בלבד לרכישות שתבוצענה באמצעות 
חוזה המסגרת שיחתם. אין החברה מתחייבת  לבצע רכישות בהיקף הנ"ל או בכל היקף אחר, 
וכן שומרת לעצמה החברה את הזכות להקטין (אפילו ב-100%) ו/או להגדיל את הסכום הנ"ל, 
הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ועפ"י אילוצים תקציביים הקשורים בביצוע רכישות 

בכלל ובביצוע רכישות חומרי אומנות בפרט. 

4.2. הגדלה או הקטנה של היקף הרכישות, לא תקנה למשתתף במכרז עילה לתביעה להגדלת מחירי 
היחידה שהציע במכרז, או לכל תביעה אחרת והמשתתף במכרז מוותר על כל טענה ו/או תביעה 
ו/או דרישה כנגד החברה במידה ולא יימסרו לו עבודות בכלל או מספר העבודות יהיה קטן או 

גדול מהצפוי. 

4.3. מוסכם על המשתתפים במכרז כי החברה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי רשאית לפצל את הזמנת 
ציוד משרדי, חומרי אומנות וציוד היקפי לעד 3 ספקים בכל קטגוריה. האמור בסעיף זה מותנה 
כי יהיו מספיק הצעות כשרות במכרז ובכפוף לגובה הצעת המחיר ושיקולים אחרים של ועדת 

המכרזים. 
 

5. הכרזה על זוכים וחלוקת עבודה 

5.1. החברה תכריז על עד 3 זוכים בכל קטגוריה במכרז, חלוקת העבודה תתבצע בהתאם לשק"ד 
הוועדה בהינתן יתרון להצעות הזולות.  

 
6. חתימת החוזה, כשיר שני והשבת ערבות מכרז 

6.1. משתתף/ים שיבחר/ו כזוכה/ים במכרז יתבקשו לחתום על הסכם ההתקשרות בתוך 7 ימי 
עבודה מיום קבלת הודעה על זכייתו/ם במכרז, ולהמציא במועד זה ערבות למכרז, את אישורי 
ביטוחי הקבלן (נספח 5) בנוסחו המקורי, חתום כדין על ידי מבטחי המציע וכן כל מסמך אחר 

שיידרש בהתאם לחוזה ולמכרז. הוראה זו הינה מהותית. 
6.2. לא הומצאו המסמכים הנדרשים חתומים ע"י המשתתף הזוכה, כנדרש במסמכי ובהודעת 
הזכייה, יחשב המשתתף כמי שלא עמד אחר הצעתו, זכייתו במכרז תבוטל וערבות המכרז 
תחולט כאמור בסעיף ערבות המכרז המפורט לעיל; המשתתף מוותר בזאת באופן בלתי חוזר 

על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין חילוט הערבות במקרה כזה. 
6.3. בנוסף, תמסור החברה הודעה מתאימה גם לבעל ההצעה הכשרה השנייה במדרג, אם וככל 

שיוחלט על בחירתה. 
6.4. ועדת המכרזים רשאית אך לא חייבת לבחור בכשיר שני על פי שיקול דעתה הבלעדי. כשיר שני, 
אם וככל שאכן ייבחר, יוכרז כזוכה במכרז אם מסיבה כלשהיא לא יחתום הכשיר הראשון על 

חוזה במועדו ו/או יסתיים עימו החוזה במהלך תקופת הניסיון כהגדרתה בהסכם. 
6.5. לא עמד המציע הזוכה בדרישות המכרז ו/או המזמין במהלך תקופת הניסיון, תופסק 
ההתקשרות בחוזה בין המציע הזוכה במכרז למזמין (החברה). במקרה כזה תהא החברה 
רשאית להתקשר בחוזה עם הכשיר השני שהצעתו דורגה שניה בעדיפותה לפי שקלול הציון 



 

הכללי וכך הלאה ו/או להתקשר עם כל גורם אחר, בהתאם לדין. כל התחייבויות החלות על 
המציע הזוכה יחולו על המציע הנ"ל בהתאמה.  

6.6. משתתף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה למסמכי המכרז באופן הבא: 
משתתף שנבחר כזוכה במכרז - עם המצאת כל המסמכים והנספחים הנדרשים לרבות ערבות 
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ביצוע וביטוחים, בהתאם לתנאי ההסכם וכאמור בהודעת הזכייה. 
6.7. משתתף שהוכרז כבעל ההצעה הכשרה השנייה במדרג (אם וככל שוועדת המכרזים תחליט 
להכריז על כשיר שני) – לאחר השלמת ההתקשרות עם המשתתף הזוכה; לחילופין, במקרה 
ולא תשתכלל ההתקשרות עם המשתתף הזוכה תוך 14 ימים מיום שנמסרה ההודעה לכשיר 
השני ולאחר המצאת כל המסמכים והנספחים הנדרשים לרבות ערבות ביצוע וביטוחים, 

בהתאם לתנאי ההסכם וכאמור בהודעת הזכייה. 
6.8. משתתף שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בדוא"ל. 

6.9. אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות החברה כנגד הזוכה עפ"י כל 
דין. 

 
7. תקופת ההתקשרות ואספקת השירותים: 

7.1. תקופת ההתקשרות הראשונה הינה ל-12 חודשים מיום _______ ועד ליום ________. 
שלושת החודשים הראשונים של תקופת ההתקשרות הראשונה יהוו תקופת ניסיון במהלכם 

החברה תבחן את התנהלות המציע. 
7.2. תקופת הניסיון - הסכם זה יבוא לידי סיום עם תום תקופת הניסיון הנ"ל בהתאם לשיקול 

דעתה של החברה. הודעת החברה למציע כאמור, תהא סופית ולא ניתנת לערעור. 
7.3. לחברה נתונה האופציה להאריך החוזה בארבע תקופות, בנות שנה כל אחת. בסה"כ לא תעלה 
תקופת ההתקשרות על תקופה של חמש שנים, ככל שהחברה תאריך את תקופות ההתקשרות. 
לחברה קיימת האופציה הבלעדית לקבוע האם להאריך את ההסכם כמפורט בהסכם זה, ואם 

לאו.  
7.4. החברה תודיע על רצונה בהארכת ההתקשרות לספק, עד 30 ימים לפני תום תקופת החוזה 

המקורי.  
7.5. בתקופת הארכה יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם זה, בכפוף לשינויים שהתחייבו מעצם 
הארכת ההסכם. מיד עם קבלת ההודעה על הארכת ההסכם ידאג הספק להארכה ו/או חידוש 
הערבויות הבנקאיות, אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח וכל מסמך אחר הטעון הארכה 

ו/או חידוש.  
7.6. המציע יתחיל ויסיים את העבודה בהתאם למועדים שייקבעו בהזמנות העבודה, או לפי הוראות 

המנהל. 

7.7. במידה ולא יעמוד המציע במועדים הקבועים בחוזה ובהזמנות העבודה, ישלם המציע פיצויים 
מוערכים ומוסכמים מראש, והכל כמפורט בחוזה, ומבלי לגרוע מכל סעד הנתון לחברה לפי 

הדין ו/או ההסכם. 

7.8. על אף האמור לעיל ובכל מקום אחר בחוזה זה, רשאית החברה בכל עת, מכל סיבה שתיראה 
לה גם שלא מחמת הפרת החוזה או פגם שנתגלה בו, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי 
גמר, על ידי הודעה בכתב אשר תינתן לספק 30 יום מראש. הובא החוזה לידי גמר כאמור, תשלם 
החברה לקבלן את התמורה המגיעה לו על פי החוזה בגין העבודות אשר ביצע בפועל לשביעות 
רצונו המלא של המנהל עד למועד הפסקת ביצוע העבודות כמופיע בהודעת החברה, בניכוי כל 
הכספים אותם החברה זכאית לקזז ו/או להפחית בהתאם לחוזה ו/או בהתאם לכל דין. כנגד 
קבלת התמורה הנ"ל, לאחר הניכויים, לא תהיינה לספק כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות 
בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במוניטין ואובדן רווחים ותשלום עבור 
ציוד שהוזמן אך טרם סופקו בפועל, כתוצאה מהפסקת העבודה והבאת החוזה לידי גמר 

כאמור.  

 

8. הזמנת רכש: 
8.1. הרשות בידי החברה להזמין מהמפעיל את כל העבודות ו/או חלקן לפי שיקול דעתה המוחלט 
ועל המציע הזוכה להיענות להזמנות החברה לבצע את העבודה ו/או השירות הנדרש בהתאם 

לדרישת החברה ועל פי תנאי המכרז. וכן הרשות בידי החברה לבצע חלק מהעבודה בעצמה.  



 

8.2. מובהר ומודגש בזאת במפורש, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע חלק מהעבודות 
הכלולות במכרז בהתאם למגבלות התקציביות. החברה שומרת לעצמה הזכות, במפורש על אף 
כל האמור בהסכם, לבצע חלק בלבד מהעבודות נשוא המכרז מבלי שהפסקת ביצוע העבודה או 
ביטול חלקי ממנה יחייבו את החברה בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא לספק והספק מוותר בזאת 
על כל דרישה ו/או תביעה/טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור והכרוך בביצוע חלק מהעבודות 

נשוא המכרז. 

8.3. מובהר ומוסכם כי לחברה שיקול דעת מוחלט באשר להערכת היקף העבודות, מיקום העבודות, 
היקפן, מהותן, מורכבותן, רווחיותן וכיו"ב. הזוכה מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או 

תביעה בגין חלוקת העבודה כאמור לעיל.  

8.4. החברה רשאית להגדיל את החוזה שייחתם בעקבות המכרז בשיעורים המירביים בהתאם 
להוראות תקנה 3(7) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987. 

8.5. יובהר בזאת, כי לא תשולם כל תמורה בגין עבודה שבוצעה ללא הזמנת רכש חתומה כדין ע"י 
מזכירות ביה"ס ו/או חשבות החברה. לא תשמע כל טענה בדבר אי תשלום בגין ביצוע עבודה 

ללא הזמנה חתומה כדין. 
 

9. סודיות ההצעה והעיון במסמכי המכרז:  
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9.1. ועדת המכרזים תאפשר למציע שהצעתו לא התקבלה במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים 
ובמסמכי ההצעה הזוכה, בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 22(ט) לתקנות העיריות (מכרזים), 

תשמ"ח-1987 בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 ובהתאם להלכה הפסוקה. 
9.2. הצעת המציע תיחשב כאילו ניתנה ללא כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והמציע ער לכך כי אם 

ייקבע כזוכה, תועמד הצעתו לעיונם של המשתתפים במכרז. 
9.3. מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים  (להלן: "חלקים 
סודיים"), שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום המכרז, ינהג 

כדלקמן: 
1) יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמן אותם באופן ברור וחד משמעי. 
2) ינמק מדוע יש  למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי 

בדף נפרד ויציין את החלקים הרלוונטיים כאמור. 
3) מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון 
מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז . מציע שסימן חלקים בהצעתו כסודיים יראו 
אותו כמי שמסכים למסירת שאר חלקי הצעתו אשר לא סומנו לעיון מציעים אחרים. 
4) סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם 
בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון 

בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים. 
5) למרות כל האמור לעיל, ידוע למציע כי כתב ההצעה, אינו בבחינת מסמך סודי והוא 

יותר לעיון. 
9.4. למרות כל האמור לעיל, יודגש, כי  שיקול הדעת הסופי בדבר היקף זכות העיון של המציעים 
הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות דיני המכרזים ולאמות 

המידה המחייבות רשות מנהלית. 
9.5. ועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת מציע בטענה של סוד מסחרי או סוד 

מקצועי אם היא אינה מנומקת ו/או בשל סימון גורף בהצעה. 
9.6. החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם 
כסודיים  תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק 

זמן ההולם את נסיבות העניין. 
9.7. החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע הזוכה בטרם 

מסירת החומר לעיונו של המבקש.   
 

10. שמירת זכויות: 
10.1. כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות 

שימוש במסמכי המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת ההצעה מטעמם במכרז זה. 
10.2. החברה תהא זכאית לאכוף על המציע שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז, בהתאם 

לתנאי החוזה. 



 

10.3. חל איסור על המשתתפים לתאם את הצעותיהם בינם לבין עצמם. 
 

11. קביעה שונה של בית המשפט לאחר זכייה במכרז:  
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נקבע זוכה במכרז (להלן: "זוכה המקורי") והחל בעבודתו, ולאחר מכן קבע בית משפט מוסמך כי 
משתתף אחר הוא הזוכה במכרז (להלן: "זוכה מאוחר"), מתחייב הזוכה המקורי לפנות את שטח 
העבודה לטובת הזוכה המאוחר. במקרה שכזה, לא יהא זכאי המקורי לשום פיצוי או תשלום מאת 
החברה , פרט למוצרים אשר הוזמנו ואשר סופקו בפועל כפי שאושר ע"י המנהל. לזוכה המקורי 

לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה, בגין ההליך שבוצע.  
 

12. המחאת זכויות עתידית: 
מובהר בזאת, כי לחברה מספר תאגידים ומוסדות עירוניים והחברה שומרת לעצמה הזכות לעשות 
שימוש בתוצאות מכרז זה גם עבור אותם גופים ו/או תאגידים עירוניים ו/או מוסדות עירוניים, בין 
באמצעות הסבת חלק מזכויותיה לפי ההסכם ובין באמצעות הרחבת מסגרת ההסכם, בהתאם 

לתקנה 3(7) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987.  
לאור האמור לעיל, יראו את המציע במכרז כמי שהסכים לכך כי לחברה הזכות להמחות ו/או 
להעביר ו/או להסב זכות אחת או יותר מזכויותיה וחובה או יותר מחובותיה לפי מכרז זה, לתאגיד 

ו/או למוסד עירוני כאמור. 
 
 
 

 ___________________          _________________        _________________
         שם המציע    מס' עסק מורשה/ח.פ  כתובת המציע 

 
 
 
 

             
טל. פקס המציע     שמות מורשי החתימה 

 
 
 
 

חתימה וחותמת המציע:                  תאריך :      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

חוזה מס' _____ 
 

חוזה לביצוע עבודות/ למתן 
שירותים/ לאספקת טובין 
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חוזה 
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חתימת המציע: ___________ 
 

 
שנחתם ונערך בתל-אביב-יפו ביום ____ לחודש _________שנה ______. 

 
 

בין 
 

 
יובל חינוך בע"מ (חל"צ)  

ח.פ 51323754 
יהודה הלוי, 48 

תל-אביב 
                                          להלן – "החברה"     מצד 

אחד 
 

לבין 
 

 
 _____________________

                                           להלן - הספק     מצד שני 
 
 

הואיל והחברה פרסמה מכרז פומבי מס' 01/2022 (להלן: "המכרז") בתאריך ___________ 
לקבלת הצעות לביצוע עבודה ו/או שירותים ו/או אספקת טובין, כמפורט בנספח א', בנספח 

ב' - המפרט הטכני לחוזה זה. 
 

והואיל והספק נענה לבקשה והציע הצעתו במסמך המפורט בנספח ג' שכותרתו "טופס הצעת 
המחיר" מתאריך ___________  שיכונה להלן - "הצעת הספק"; 

 
והואיל והחברה קיבלה את "הצעת הספק", על פי החלטת ועדת מכרזים מס'_________, בישיבה 

מס' ________שהתקיימה בתאריך __________. 
 
 

ולפיכך מוסכם בין הצדדים כדלקמן: 
 

1. כללי 

1.1. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 

1.2. מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, 
וכי החברה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים 
והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם 
לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם 
נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, והספק יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין ויתור ו/או 

הסכמה ו/או שינוי שלא נעשה בדרך האמורה. 



 

1.3. הספק מתחייב לעמוד בכל תנאי הסף לביצוע ההתקשרות, כפי שפורטו בתנאי המכרז של חוזה 
זה. סטייה מתנאים אלה תהווה הפרה יסודית של החוזה, אלא אם קיבל הספק אישור בכתב 

לכך. 

1.4. הצדדים מסכימים כי העבודה או השירותים הניתנים על ידי הספק ניתנים במסגרת של מתן 
שירותים וכעבודה קבלנית ולא במסגרת יחסי עבודה הנהוגים בין עובד ומעביד. למען הסר 
ספק, הצדדים מצהירים בזאת כי לא יתקיימו יחסי עבודה בין עובדי הספק אשר יבצעו עבודה 

במסגרת מתן השירותים על ידי הספק לבין החברה. 

1.5. הספק ישא בהוצאות ביול חוזה זה ובהוצאות ביול מסמכים אחרים הקשורים או נובעים 
מחוזה זה, אם וככל שיחולו. 

 

2. מונחים והגדרות 

בחוזה זה תהא למונחים הבאים משמעות כמוגדר להלן: 

2.1. המנהל - מנהל היחידה, כמפורט במסמך התנאים המיוחדים להתקשרות נספח א' לחוזה זה. 
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2.2. העבודה או השירותים - הפעילות הנדרשת בהתאם לתנאי חוזה זה ונספחיו. 

2.3. הטובין - הסחורה המסופקת עם העבודה, לרבות השירות הנלווה המתחייב. 

2.4. המפרט הטכני - מסמך המפרט את הדרישות הטכניות של העבודה ו/או השירותים ו/או 
הטובין הנדרשים. 

2.5. אספקה מתמשכת/לסירוגין - אספקת עבודה ו/או שירותים ו/או טובין המשתרעת לאורך 
הזמן הנקוב בחוזה זה, בכמויות ובמועדים בהתאם לדרישת החברה. 

2.6. המדד - המדד המצוין במסמך התנאים המיוחדים להתקשרות, נספח א' לחוזה זה. 

2.7. מסמכים המצורפים לחוזה 

  המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:   

  מסמך התנאים המיוחדים להתקשרות המצורף בנספח א' לחוזה. 

  המפרט הטכני המצורף בנספח מס' ב' לחוזה. 

  מסמך הצעת המחיר, החתום ע"י הספק, המצורף בנספח ג' לחוזה. 

  המכרז עצמו על תנאיו ונספחיו וכן רשימת מסמכים נלווים לחוזה, המצורפים 

כולם כנספח ד' לחוזה. 

2.8. במקרה ובמהלך העבודה מתגלה סתירה בין המסמכים שלעיל, יהיה תקף המסמך האחרון 
שפרסמה החברה. 

2.9. החברה אינה אחראית עבור כל פירושים ו/או הסברים שניתנו בעל פה. 

 

3. תקופת ההתקשרות (לאספקה מתמשכת או למתן שירותים מתמשכים בלבד) 

3.1.  תקופת ההתקשרות בין הצדדים תהיה לשנה מיום החתימה על החוזה. 

3.2. החברה שומרת לעצמה את האופציה הבלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 שנים 
נוספות, שנה או חלק ממנה בכל פעם, בתנאים ובמחירים בכפוף להתייקרויות, כפי המוגדר 

בחוזה. 

3.3. הודעה על הארכת החוזה תימסר לספק 30 יום לכל הפחות לפני תום מועד ההתקשרות. 

 

4. שינויים בהיקף ההתקשרות והעסקת ספקים אחרים 

4.1. החברה רשאית להגדיל את היקף ההתקשרות, כולה או פרט מפרטיה, בשיעור שלא יעלה על 
50% ובלבד שתודיע על כך לספק בכתב ומראש. 



 

4.2. החברה רשאית להקטין את היקף ההתקשרות, כולה או פרט מפרטיה ובלבד שתודיע על כך 
לספק. ההודעה תיכנס לתוקפה 14 יום מיום משלוחה. 

4.3. הזכות בידי החברה לבצע גם חלק מהשירותים הכלולים בחוזה זה בעצמה או באמצעות 
ספקים אחרים. 

4.4. החברה רשאית לפרסם מכרזים נפרדים לשירותים נשוא חוזה זה או לחלקם ו/או לבצע כל 
התקשרות אחרת לפי ראות עיניה ולספק לא תהא כל טענה ו/או תביעה לכך שפריטי המכרז 
האחר או ההתקשרות האחרת כלולים בחוזה זה. כמו כן, החברה תהייה רשאית למסור חלק 

מהשירותים נשוא חוזה זה לספקים אחרים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

 

5. איסור הסבת זכויות 

5.1. הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את החוזה, כולו או חלקו, או כל טובת 
הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד את זכויותיו על פי חוזה זה, 

כולן או חלקן, אלא אם קיבל את הסכמת החברה מראש ובכתב.  

5.2. החברה זכאית להכניס צד שלישי בנעליה בכל הנוגע לחוזה זה ולהעביר, להמחות, להסב, 
לשעבד ו/או להמחות על דרך השעבוד את זכויותיה ו/או חובותיה עפ"י חוזה זה לצד שלישי 
לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בקבלת הסכמתו של הספק לכך, ובלבד שאותו צד שלישי 
ייקח על עצמו את התחייבויות החברה כלפי הספק כמפורט בחוזה. המנהל יודיע לספק בכתב 
על ההעברה, ההמחאה, ההסבה, השעבוד ו/או ההמחאה על דרך השעבוד, לפי העניין, והם 

יכנסו לתוקף במועד הנקוב בהודעה. 

 

6. הדרישה מהספק 

6.1. הספק מתחייב לספק בצורה מהימנה ומקצועית את האמור במפרט הטכני, כמפורט בנספח 
ב' לחוזה זה ובהצעת הספק. 

6.2. שום ויתור, הנחה, המנעות מפעולה במועדה או ארכה מצד החברה לא יחשבו כויתור על 
זכויותיה, אלא אם כן ויתרה החברה על כך באופן מפורט ובכתב. 

 

7. אחריות הספק ובטיחות 

7.1. הספק יהיה אחראי לאיכות העבודה ו/או השירותים ו/או הטובין המסופקים על ידו לפני 
האספקה וישא באחריות מוחלטת בגין פגמים, אם יתגלו על ידי החברה לאחר ביצוע העבודה 

ו/או השירותים או לאחר מסירת הטובין.  

7.2. בטיחות - על הספק יחולו כל החוקים, התקנות וההוראות החלות בדין בנושא בטיחות לרבות 
בטיחות בעבודה. כמו כן מתחייב הספק למלא אחר כל הוראות חוק ארגון הפיקוח על 
העבודה, התשי"ד - 1954 והתקנות שהותקנו מכוחו לרבות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 

(מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט - 1999 וכן כל חוק או תקנה שיבואו במקומם.  

 

8. התמורה 

8.1. תמורת אספקת העבודה ו/או השירותים ו/או הטובין דלעיל יקבל הספק מהחברה סכום 
כמפורט בהצעת הספק, המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה. 

8.2. מוסכם על הצדדים כי התמורה המצוינת במסמך הצעת הספק תהיה צמודה, בהתאם למפורט 
במסמך התנאים המיוחדים לחוזה המצורף בנספח א'. 

8.3. החשבונות לתשלום יוגשו ע"י הספק ע"ג חשבונית מס כחוק, מקור והעתק, בצרוף תעודת 
משלוח. 

8.4. בחשבונית לתשלום יכלול הספק את כל הפרטים הבאים: 
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8.4.1. שם החברה, כתובתה, טלפון ותאריך החשבונית. 

8.4.2. מספר עוסק מורשה. 

8.4.3. אסמכתא להזמנה וגורם מטפל. 

8.4.4. כמות ומחיר ליחידה, הסכום הכולל ליחידה, מע"מ וסה"כ לחשבונית. 

8.4.5. התייקרות - במידה וקיימת. 

8.4.6. חותמת וחתימת החברה. 

 

9. תנאי התשלום 

9.1. התשלום יבוצע לאחר קבלת העבודה ו/או השירותים ו/או הטובין ואישור המנהל או מי 
שימונה על ידו, על עמידתו בכמויות ובאיכות הנדרשת, כפי שמוגדרים במסמך הדרישות. 

9.2. החשבון ישולם ע"י החברה בהתאם למועד הקבוע בחוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-
2017 או כל חוק אחר שיבוא במקומו לעניין זה (להלן: "חוק מוסר תשלומים לספקים"). 
החשבון ישולם ללא כל תוספת שהיא, בניכוי הסכומים שהחברה חייבת בניכויים על פי כל 

דין.  

9.3. מובהר בזאת, כי הספק מחוייב לצרף לחשבון את כל הנתונים ו/או המסמכים, בהתאם לנדרש 
עפ"י החוזה על נספחיו, וכי החברה תהא זכאית לעכב ו/או להחזיר חשבון שהוגש שלא כנדרש, 

בהתאם לקבוע בחוק מוסר תשלומים לספקים.  

9.4. החברה תשלם את המגיע עפ"י תנאי החוזה בהמחאות בנקאיות ו/או בהודעת זיכוי לבנקים, 
לפי בחירת החברה. 

9.5. הספק לא יהיה רשאי להמחות את זכותו לקבלת סכומי כסף מהחברה, אלא אם כן קיבל על 
כך הסכמה מראש מאת גזבר החברה או מי שימונה על ידו. 

 

10. מועדי האספקה 

10.1. מועדי אספקת העבודה ו/או מתן השירותים ו/או אספקת הטובין יהיו כמפורט במסמך 
התנאים המיוחדים להתקשרות, המצורף בנספח א' לחוזה זה ובמפרט הטכני המצורף כנספח 

ב' לחוזה זה. 

 

11. הפסקת ההתקשרות על ידי החברה 

11.1. החברה רשאית להפסיק את ההתקשרות בכל עת, אף לפני המועד הנקוב בהצעת הספק, מבלי 
שתהייה חייבת במתן הסברים כלשהם, ובלבד שתשלח על כך הודעה בכתב לספק, חודש ימים 

מראש. 

11.2. החברה רשאית להפסיק את ההתקשרות בינה לבין הספק מיידית על ידי הודעה בכתב, כשיש 
בידי החברה הוכחות להנחת דעתה, שהספק או אדם אחר בשמו של הספק, הגיש חשבונות 

כוזבים בקשר להתקשרות זו או כל התקשרות אחרת בין החברה לספק. 

11.3. במקרה של הפסקת ההתקשרות לא יהיה הספק זכאי לפיצויים ו/או לתשלומים מכל סוג 
שהוא מעבר לתמורה בגין העבודה ו/או השירותים ו/או הספקות שנתן/סיפק בפועל, לשביעות 

רצונה של החברה ובהתאם לתנאי החוזה על נספחיו, עד לאותו מועד. 

 

12. קיזוז חובות 

12.1. החברה רשאית לקזז מהתשלומים המגיעים לספק מכל סכום שהוא כל חוב שהספק חייב 
לחברה על פי כל דין או חוזה וזאת ללא כל הודעה מוקדמת. 
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13. עובדי הספק 

13.1. למען הסר ספק מוצהר ומובהר בזאת, כי בין החברה לבין הספק ו/או מי מטעמו מתקיימים 
יחסים מסחריים בלבד, במסגרתם מספק הספק לחברה עבודה ו/או שירותים ו/או טובין 
כמפורט בנספח א' ובנספח ב'- המפרט הטכני לחוזה זה, כנגד התמורה שנקבעה בסעיף 9 

לחוזה זה.  

13.2. הצדדים מצהירים ומאשרים בזה, כי העובדים שיבצעו מטעם הספק את התחייבויותיו על פי 
חוזה זה (להלן: "עובדי הספק") הינם עובדיו של הספק בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, 
פיקוחו והשגחתו המלאים של הספק. אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין החברה 

לבין הספק ו/או מי מטעמו ולרבות ובמיוחד מי מעובדיו, יחסי עובד ומעביד. 

13.3. הספק מצהיר, כי הוא בלבד ישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקת עובדי הספק, 
ויהיה אחראי להם ולתשלומים, בהתאם לכל דין, לרבות בהתאם לכל הסכם קיבוצי ו/או צווי 
הרחבה רלוונטיים ו/או חוזה זה. הספק יהיה אחראי בלעדית לכל הניכויים על פי דין, תשלומי 
החובה, המסים, הביטוחים (לרבות ביטוחים סוציאליים), ההיטלים ו/או המלווים החלים על 
מעביד על פי כל דין בגין עובדיו ולכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודה/מתן 

השירותים/אספקת הטובין על פי חוזה זה. 

13.4. בנוסף, מובהר ומוסכם, כי הספק ישלם לעובדים תוספות על פי דין, לרבות בגין עבודה 
בשבתות וחגים ו/או בשעות נוספות ו/או עבור ימי מחלה ו/או ימי חופשה ו/או עבודה בלילות, 
וכן יבטח את עובדיו ביטוח פנסיוני, בקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים (או שילוב 
ביניהם) בגוף פיננסי שייבחר על ידי העובד, כאשר הספק מתחייב להפריש בגין הביטוח 
הפנסיוני של העובד את הקבוע בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק וכפי שיעודכן מעת 
לעת. לעניין הפיצויים מובהר בזאת כי הספק יפריש סכום זה לסוג הביטוח הפנסיוני שבחר 
העובד (דהיינו לא לקרן פיצויים מרכזית) וכן הספק יתחייב מראש, ואף יציין בהסכמי 
ההעסקה עם עובדיו כי הוא מתחייב מראש להשאיר סכום זה בביטוח הפנסיוני בו בחר העובד 
בכל מקרה (דהיינו, גם אם העובד לא פוטר או עבד פחות משנה או מכל סיבה אחרת - הסכום 
שהופרש בגין פיצויים יישאר בקופת העובד) הפרשות אלו תבוצענה על ידי הספק בגין כל 
העובדים במסגרת השירותים הניתנים לחברה מכח חוזה זה, בכל היקף העסקה שהוא על ידי 

הספק ועל פי החלק היחסי.  

13.5. הספק ימסור לכל עובדי הספק הודעה על תנאי העבודה כמתחייב בחוק הודעה לעובד (תנאי 
עבודה), התשס"ב-2002, ובה פירוט התחייבויותיו כלפיו כמעבידו כאמור בחוזה זה, על פי כל 

דין, הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה.  

13.6. מובהר בזאת, כי הפרת כל הוראה של חוקי העבודה ו/או הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה 
על ידי הספק כלפי עובדי הספק, ובפרט ההוראות שבחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, 
מהווה גם הפרת יסודית של חוזה זה ותקנה לחברה מלבד כל התרופות הנתונות לה על פי דין 

גם את התרופות שבסעיף 21 להלן.  

13.7. מובהר ומוסכם, כי עלות שעת עבודתם של עובדי הספק תקבע על ידי הספק בלבד. מוסכם, כי 
שכר עובדי הספק לא יפחת משכר המינימום בכל עת (על פי חוק, הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה 
- הגבוה מביניהם) ובתוספת כל הזכויות הסוציאליות המגיעות לעובד ממעבידו על פי חוקי 

העבודה, ההסכמים הקיבוציים, ו/או צווי ההרחבה החלים לפי העניין.   
הספק מתחייב לשאת בהוצאות נסיעת העובדים אל מקום העבודה וממנו ו/או להסיע את 
העובדים על חשבונו אל מקום העבודה וממנו, ולפיכך מוסכם, כי שכר עובדי הספק כאמור 

בסעיף זה לא יכלול את עלות הנסיעה בתחבורה ציבורית אל מקום העבודה וממנו.  

13.8. משכר העובד ינוכו מס הכנסה, מס בריאות וביטוח לאומי בלבד על פי הוראות החוק בעניין. 
משכר העובד לא ינוכו סכומים כלשהם לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין 

ביגוד, טלפון, עלות קורס הכשרה בסיסית ועלות ימי רענון.   

13.9. כמו כן ומבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל מתחייב הספק לשלם את שכר עובדיו במועד 
שהוסכם ביניהם ובכל מקרה לא יאוחר מהמועד הקבוע בחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958. 
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13.10. הספק יעסיק עובדים בעלי אזרחות ישראלית, או עובדים זרים בעלי רשיון עבודה ושהייה 
בתוקף, לצורך ביצוע העבודה/ מתן השירותים/ אספקת הטובין שבחוזה זה, אלא אם פורט 

אחרת בתנאי הסף להעסקת עובדים על ידי הספק.  

13.11. החברה תהיה רשאית לבדוק מעת לעת את שיעור התשלום שישלם הספק כאמור בסעיפים 
קטנים 13.3 - 13.4 לעיל ועל הספק להמציא לחברה, לפי בקשתה, ובתוך 21 יום ממועד 
בקשתה, את כל המסמכים הדרושים לשם כך, לרבות (אך לא רק) תלושי שכר, דוחות שונים, 

אישורי רואה חשבון, טפסי 106, טפסי 126 ועוד. 

13.12. הספק מתחייב שלא להציב את מי מעובדיו לעבודה בחברה, בהתאם לדרישת המנהל ועל פי 
שיקול דעתו הבלעדי של המנהל וללא דרישת הסבר, זאת תוך מתן השירותים שבחוזה זה על 

ידי עובד/ים אחר/ים המועסקים על ידי הספק. 

 

14. ערבות להבטחת ביצוע החוזה 

14.1. הערבות הבנקאית שהומצאה על ידי הספק תשמש להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו של הספק 
על פי חוזה זה (להלן: "הערבות"). 

14.2. גובה הערבות לחוזה זה נקוב במסמך התנאים המיוחדים, נספח א' לחוזה זה. 

14.3. הספק מתחייב להאריך, מפעם לפעם, את תוקף הערבות לפחות 15 יום קודם למועד פקיעתה, 
על פי הנחיות גזבר החברה או מי שהוסמך על ידי החברה. 

14.4. הערבות (כשהיא תקפה) תשאר בידי החברה עד לארבע חודשים לאחר תום תקופת החוזה, על 
הארכותיו או לאחר גמר ביצוע העבודה/מתן השירותים/אספקת הטובין לפי תנאי החוזה, 
לשביעות רצונו של המנהל, על פי המאוחר מביניהם. החברה תהיה רשאית להאריך את תוקף 

הערבות לתקופה של 4 חודשים נוספים על פי דרישת גזבר החברה או בא כוחו. 

 

15. נזיקין, שיפוי וביטוח 

15.1. הספק יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, חבלה, או נזק, איזה שהוא, 
בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו לחברה ו/או לעובדיה ו/או שלוחיה ו/או למי שבא מטעמה ו/או 
לאדם אחר כלשהו או לצד שלישי כלשהו, לגוף ו/או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של הספק 
ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנוגע, במישרין או בעקיפין, 
בביצוע התחייבויות הספק על פי מסמכי ונספחי חוזה זה. הספק יפצה את החברה ו/או את 
הניזוק(ים) לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו לה/להם. הספק משחרר לחלוטין ומראש את 
החברה, עובדיה, שלוחיה ואת מי שבא מטעמה מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה, חבלה 
או נזק כנ"ל שארעו כתוצאה מהרישא לסעיף זה, לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש בכל עילה שהיא, 
אלא במידה שחבלה או נזק, כאמור, נגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל מכוונים של החברה או 

מי מטעמה. 

15.2. הספק מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם הנמצא 
בשרותו כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא שנגרמו ממעשה או מחדל הקשור, במישרין או 

בעקיפין, בביצוע התחייבויות הספק על פי חוזה זה. 

15.3. הספק אחראי כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר והמועסק בשרותו, במידה 
ואחריות כזו מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) 1968 או לפי כל דין אחר, לנזקים 
שייגרמו להם בשל מעשה או מחדל רשלניים או מכוונים של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו 
ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנוגע, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות הספק 
על פי חוזה זה. אם תתבע החברה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל מי שבא מטעמה על נזק, 
שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על הספק לסלק את התביעה כנגדם ו/או לשלם כל סכום 

שייפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם על ידי בית משפט בפסק דין . 

15.4. הספק מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את החברה על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, 
מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי 
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שבא מטעמה, בגין כל תאונה, חבלה או נזק שמפורט בסעיפים קטנים 16.1, 16.2, 16.3 שלעיל, 
לכל אדם לגוף ו/או לרכוש, לרבות הוצאות משפטיות שייגרמו להם. 

15.5. הספק יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל אבדן, ו/או פגיעה ו/או נזק מכל סוג שהוא 

שייגרם לרכוש החברה, על ידי הספק או מי מטעמו ומתחייב להשלים כל אובדן ולתקן כל נזק 
כאמור, ללא דיחוי תוך שימוש בחומרים ובחלקים חדשים, הכל על מנת להחזיר את רכוש 

החברה למצבו טרם גרימת הנזק (או האובדן), כאמור.  

15.6. ביטוח על ידי הספק: 

15.6.1  מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי מסמכי החוזה ומאחריותו לנזקים להם הוא 
אחראי בהתאם לסעיפים קטנים 15.1 עד 15.5 שלעיל, ומבלי לגרוע מהוראות הדין, 
מתחייב הספק לערוך על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח 5 "תנאים 
כלליים לביטוחי הספק" לרבות האמור בנספח 5 (א') "אישור ביטוחי הספק" 

המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי חוזה זה על נספחיו. 

15.6.2  מוסכם ומוצהר בזה כי ביטוחי הספק האמורים בס"ק 15.6.1 לעיל ייערכו באמצעות 
חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל (להלן: "ביטוחי הספק" או 

"הביטוחים"). 

 

15.7. הספק מתחייב ומצהיר בזאת, כי בכל מקרה של תביעה שתוגש על ידי עובד הספק ו/או מי 
מטעמו, בכל עניין הכרוך בחוזה זה ו/או הנובע ממנו ו/או בדרישה להכרה ביחסי עבודה ו/או 
בזכויות הנובעות ו/או קשורות ליחסי עבודה עם החברה (להלן: "תביעה סותרת"), יודיע על 
כך הספק לחברה, בכתב. הספק מתחייב להתייצב בערכאות הרלוונטיות, להצהיר ולהוכיח, 

כי הוא המעסיק היחיד והבלעדי של עובדו, על כל המשתמע מכך. 

15.8. היה ומסיבה כלשהי ייקבע, למרות האמור בחוזה זה וההסכמות בין הצדדים לעניין בסיס 
ההתקשרות ו/או בקשר עם תביעה סותרת או אחרת, על ידי רשות מוסמכת לרבות על ידי גוף 
שיפוטי, כי מי מעובדי הספק הינו עובד של החברה ו/או כי על החברה לשאת בחבויות כלפיו 
מתוקף זכויות הנובעות ו/או קשורות ליחסי עבודה, תהא החברה רשאית לקזז מסכומים 
שהיא חייבת לספק ו/או הספק יהיה חייב לשפות את החברה בגין כל סכום שייפסק, ככל 
שייפסק,  ו/או הוצאה ו/או תשלום שיהיה עליה לשאת, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, 

בעקבות קביעה או תביעה סותרת כאמור. 

15.9. מובהר, כי הספק אחראי לתשלום כל מס ו/או היטל ו/או תשלום חובה מכל מין וסוג שהוא, 
בגין ביצוע העבודה/מתן השירותים/אספקת הטובין לחברה על פי חוזה זה, והחלים על הספק. 
הספק יהיה אחראי לתשלום כל דרישה ו/או תביעה לתשלום, ככל שתוגש לחברה בהקשר זה, 
על ידי רשות כלשהי. היה ותשלום כאמור ישולם על ידי החברה ישפה הספק את החברה 

במלוא התשלום שישולם על ידה. 

 

16. מעקב אחר ביצוע העבודה ו/או מתן השירותים ו/או אספקת הטובין 

16.1. על הספק חלה חובת הניהול, הפיקוח והאחריות לאיכות, כמות ולוח זמנים לביצוע העבודה 
ו/או השירותים ו/או אספקת הטובין. 

16.2. הספק מתחייב כי תהיה אפשרות ליצור קשר עם האחראי מטעם הספק בכל שעה. 

 

17. כפיפות והנחייה מקצועית 

17.1. המנהל יהיה מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על טיב ואיכות העבודה ו/או השירותים ו/או הטובין 
הניתנים על ידי הספק. 

17.2. הפיקוח על ידי המנהל לא ישחרר את הספק מהתחייבויותיו כלפי החברה ומאחריותו בעד 
טיב ואיכות העבודה ו/או השירותים ו/או הטובין, בהתאם למסמכי החוזה. ביקורת המנהל 
לא תקטין את אחריותו של הספק כלפי ביצוע, טיב ואיכות העבודה ו/או השירותים ו/או 

הטובין, כאמור. 
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17.3. הספק יעדכן את המנהל ויקבל את אישורו לביצוע כל שלב באספקת העבודה ו/או השירותים 
ו/או הטובין. 

17.4. מובהר ומוצהר בזאת כי אין באמור בסעיף זה כדי ליצור יחסי עבודה בין החברה לבין מי 
מעובדי הספק. 

17.5.  החברה או המנהל מטעמה יהיו מוסמכים לקבל מן הספק את פרטיו ו/או פרטי עובדים 
מטעמו בכל עת וזאת לצורך פניה למשטרת ישראל על פי סעיף 8 לחוק המרשם הפלילי ותקנת 

השבים, תשמ"א – 1981. 

 

18. ביקורת קבלת העבודה ו/או השירותים ו/או הטובין על ידי הספק 

18.1. תשלום התמורה בחוזה זה יבוצע לאחר שהמנהל יבדוק ויאשר את טיב ואיכות העבודה ו/או 
השירותים ו/או הטובין שסופקו, בהתאם לנדרש במסמכי החוזה ונספחיו. 

18.2. על הספק לבצע תיקונים והשלמות, על חשבונו, כפי שנדרשו ע"י המנהל, הנובעים מביצוע לקוי 
או חסר של העבודה ו/או מתן השירותים ו/או מאספקה לקויה ו/או חסרה של הטובין ו/או 

מאספקה של טובין באיכות לקויה. 

18.3. במקרה שהספק לא יבצע את העבודה ו/או את מתן השירותים ו/או את אספקת הטובין 
בהתאם לתנאי החוזה ולהנחת דעתו של המנהל, רשאי המנהל או מי שימונה על ידו, בהתאם 
למיטב שיקולו, לנכות מהתשלומים המגיעים לספק. כמו כן, תהיה החברה רשאית לרכוש את 
העבודה ו/או השירותים ו/או הטובין על חשבון הספק והוא ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך, 

והחברה תהיה רשאית לגבותן ו/או לנכותן מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לספק. 

18.4. בנוסף לאמור לעיל, היה וביצוע העבודה ו/או השירותים ו/או אספקת הטובין, כאמור 
בסעיפים קטנים 18.1 עד 18.3 לעיל לא תבוצע כראוי, לדעת המנהל, וזאת מסיבה כלשהי 
לרבות (אך לא רק) אם הסיבה היא העדר עובדים ו/או עבודה לקויה, יהווה הדבר הפרה 

יסודית של החוזה.  

 

19. שמירת זכויות וסודיות 

19.1. הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את ביצוע 
התחייבויותיו על פי חוזה זה, כולן או חלקן, וכל ידיעה שהגיעה אליו בקשר עם ביצוע חוזה 
זה והמתייחסת לכל ענין ונושא הקשור בחברה ואשר אינו נחלת הכלל, אלא בהסכמת החברה 
מראש ובכתב או בהתאם להוראת צו של בית משפט בארץ. הספק מתחייב כי הוראה זו תקוים 
גם על ידי עובדיו והוא יחתים כל אחד מעובדיו על נוסח של מסמך הצהרת סודיות אשר תוכנו 

יאושר על ידי המנהל. 

19.2. תכניות שיפותחו ויוכנו על ידי הספק עבור החברה יהיו רכוש החברה. 
החברה רשאית להשתמש בכל זמן כראות עיניה בחומר ובכל ידיעה, מסמך, או פרטים אחרים 
שנמסרו ע"י הספק והחברה רשאית לפרסם או למסור חומר, כולו או מקצתו, למי שתמצא 

לנכון בכל דרך שתראה בעיניה, הכל לפי שיקול דעתה וללא צורך בקבלת הסכמת הספק. 

 

20.  הפרות 

20.1. הצדדים מסכימים בזה כי סעיפים 1.3, 1.4, 1.5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 לחוזה זה 
הינם בגדר הוראות עיקריות ויסודיות לחוזה, אשר הפרתם תחשב כהפרה יסודית של החוזה. 

20.2. בכל מקרה של הפרה יסודית של הוראה בחוזה זה או הפרה ההופכת להפרה יסודית בהתאם 
לדין של הוראה מהוראות החוזה, לרבות אלו אשר נקבעה להן תרופה מפורשת בחוזה זה, 
תהייה החברה באמצעות המנהל רשאית לבצע כל אחת מן הפעולות שלהלן, או כולן יחדיו, 
ללא צורך בפסק דין, או החלטה שיפוטית אחרת וזאת בנוסף לכל סעד אחר העומד לה על פי 

דין: 
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20.2.1. לבטל את החוזה בהודעה בכתב 72 שעות מראש והספק לא יהא זכאי לכל פיצוי בשל 
כך. 

20.2.2. להפסיק את ביצוע העבודות ו/או השירותים ו/או אספקת הטובין נשוא חוזה זה 
מיידית ומבלי לבטל את החוזה ולהשלים את העבודות ו/או השירותים ו/או אספקת 

הטובין בעצמה או באמצעות אחר. 

20.2.3. לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצוע החוזה (על פי סעיף 15 לעיל), כולה או 
מקצתה, לשם כיסוי ההוצאות ו/או ההפסדים שנגרמו לה. 

20.2.4. לעכב ו/או לקזז כספים המגיעים לספק בגין ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים 
שבוצעו ו/או אספקת הטובין שביצע עד ההפרה לשם כיסוי ההוצאות ו/או ההפסדים 

שנגרמו לחברה. 

 

21. כתובות הצדדים והודעות 

21.1. כתובות הצדדים לצרכי חוזה זה הינן כדלקמן: 

הספק - ________________________________. 

החברה – יהודה הלוי 48,  תל אביב. 

21.2. כל הודעה שישלח מי מן הצדדים למשנהו לכתובות הנ"ל, תחשב כאילו הגיעה לתעודתה כעבור 
72 שעות מעת השלחה בדואר רשום. 

21.3. הודעה שתמסר במסירה אישית תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בעת מסירתה בכתובות הנ"ל. 

21.4. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור לחוזה זה הינה בבתי המשפט המוסמכים בתל 
אביב. 

 
ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 
 

 
 _________________ _________________ __________________ 

 הספק סמנכ"ל הכספים בחברה מנכ"לית החברה 
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נספח א' לחוזה - תנאים מיוחדים להתקשרות 
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1. פירוט ההגדרות 
המנהל – מנהלת מחלקת חינוך בחברה או מי שהוסמך על ידו. 

2. ערבות 
גובה הערבות להבטחת ביצוע התחייבויותיו של הספק עפ"י חוזה זה יהיה בסך של  65,000 ₪. 

3. מועדי האספקה 
אספקת הטובין תהיה לשיעורין, בהזמנות חלקיות, לפי דרישת החברה, עד 48 שעות ממועד 
הזמנת בתי הספר שישתתפו במכרז ולמטה החברה, ועד לכל היותר 4 ימי עסקים להזמנה 

המרוכזת לצהרונים המשתתפים במכרז. 

4. מדד / התייקרויות 

4.1      המחירים המוצעים יהיו קבועים בשנת ההתקשרות הראשונה. 
4.2    בתחילת כל שנת התקשרות נוספת יוצמדו המחירים למדד המחירים לצרכן ויהיו קבועים 

לאורך כל שנת ההתקשרות. 
4.3  המדד הבסיסי לחישוב התייקרויות יהיה המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות. 

המדד הקובע לחישוב ההתייקרויות יהיה המדד הידוע בתחילת כל שנת התקשרות. 
4.5 לא תשולם כל התייקרות במשך שנה ממועד החתימה על החוזה. למען הסר ספק, לאחר 
שנה המחיר יעודכן בכל מקרה, אף אם המדד הינו מדד "שלילי", דהיינו, אף אם המדד 

הקובע נמוך מהמדד הבסיסי. 
4.6 בנוסף לאמור לעיל, לא תשולם כל התייקרות על פיגור כלשהו לאחר תקופת האספקה 

שצויינה בחוזה. 

5. תנאים מיוחדים לשינויים בתנאי ההתקשרות 
אם יתברר כי בשוק קיימים מחירים (למוצרים זהים) הזולים ב-20% ומעלה ממחירי חוזה זה 
שמורה לחברה הזכות לבטל ההתקשרות או לחילופין לדרוש מן הספק הוזלת מחירים או לבצע 
רכישה מכל צד ג' אחר מזדמנת ולספק לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה 

בגין כך. 

6. פיצויים מוסכמים 
החברה רשאית לחייב את הספק בפיצוי מוסכם של 500 ₪ בגין כל מקרה של אי עמידה בדרישות 
החוזה על נספחיו לרבות אי אספקה במועד, אספקה מוצר שונה וכד'. יובהר, כי הפיצוי המוסכם 

יידרש מאת הספק לאחר מתן התראה והזדמנות לתקן את ההפרה. 
 

7. אספקה, הובלה ואריזה 
7.1 נקודות האספקה ברחבי העיר ת"א-יפו הינם במשרדי החברה ו/או בצהרונים שבהפעלתה. 

7.2 האספקה כנגד הזמנה מאושרת וחתומה. 
7.3 כל משלוח ייארז בנפרד בהתאם להזמנה שהתקבלה ותסופק למשרדי החברה ו/או לצהרון 
שצוין בהזמנה. למשלוח יש לצרף העתק תעודת משלוח אשר תיחתם בצירוף שם המקבל 

בכתב קריא ותלווה בהטבעת חותמת המחלקה המזמינה. 
אספקה לבתי הספר שישתתפו במכרז תיערך בנפרד ותשולם ישירות ע"י בתי הספר. 
7.4 חשבוניות שלא יצורפו אליהן תעודות משלוח ברורות וחתומות לא יועברו לתשלום. 

8. שינוי דגם 
הספק מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות יהיו ברשותו את כל הפריטים והחומרים אשר פורטו 
בנספח ב' לחוזה (מפרט הטכני) בהתאם לדגמים שהוגשו לבדיקה טרם הכרזתו כזוכה וכי ידוע לו 
שאינו רשאי לספק כל פריט אחר זולת הפריטים הקבועים בנספח ב' לחוזה, אלא אם קיבל על כך 

אישור המנהל מראש ובכתב. 
אספקת מוצר שונה מזה שאושר על ידי החברה, ללא אישור המנהל בכתב ומראש תהווה הפרה 

יסודית של החוזה, אשר תקנה לחברה את מלוא הסעדים המוקנים לה מכח החוזה.  



 

יובהר, כי החברה תהיה רשאית להוסיף פריטים או מוצרים שלא נכללו במפרט הטכני נספח ב' 
לחוזה ועל המציע יהיה לספקם בהתאם להצעת הנחה שהוצעה על ידו לאותה קטגוריה. 

9. קטלוג פריטים מצולם  

    28
חתימת המציע: ___________ 
 

הספק מתחייב לצרף להצעתו לחברה קטלוג פריטים מצולם של הפריטים אותם הציעו בקובץ 

PDF, כן מתחייב הספק לעדכן את הקטלוג עם כל שינוי דגם וכפי שיאושר ע"י החברה. 

10. תשלום  

10.1. החשבוניות יוגשו למנהל לתשלום, בתחילת כל חודש קלנדרי, עבור השירותים שסופקו 
בחודש החולף ובצרוף דו"ח המפרט את הפריטים שסופקו לכל מוסד חינוך. החשבון 
ישולם ע"י החברה בהתאם למועד הקבוע בחוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-

2017 (להלן: "חוק מוסר תשלומים לספקים") או כל חוק אחר שיבוא במקומו לעניין 
זה. החשבון ישולם ללא כל תוספת שהיא, בניכוי הסכומים שהחברה חייבת בניכויים 

על פי כל דין. 

10.2. חשבוניות אשר יוגשו לתשלום יהיו מאושרות ע"י חתימת המנהל. 

10.3. החברה תהא רשאית לפני מועד חידוש החוזים ומימוש הזכות להארכת החוזה עם 
הזוכה/ים כמוגדר בסעיף 4 לחוזה (מידי שנה), לנהל משא ומתן עם הזוכה/ים לקבלת 
הנחה נוספת על ההנחה או התוספת שניתנה על ידם בנספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה.   

11. שכר מועסקי הספק 

11.1. למען הסר ספק מובהר, כי הספק מתחייב לשלם למועסקיו שכר על פי כל דין בתוספת 
כל הזכויות הסוציאליות המגיעות למועסק ממעסיקו על פי חוקי העבודה, ההסכמים 
הקיבוציים ו/או צווי ההרחבה החלים לפי העניין, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור 
לעיל בגין דמי נסיעות, עבודה בשבתות ובחגים ו/או בשעות נוספות ו/או עבור ימי 

מחלה ו/או ימי חופשה ו/או עבודה בלילות. 

11.2. הספק מתחייב להמציא לחברה בתוך 21 יום מיום הדרישה את כל האישורים ו/או 
הרישיונות הנדרשים, לרבות ממשרד הכלכלה, מרואה חשבון ומכל גורם אחר וכן 
תלושי שכר של מועסקיו המועסקים על ידו לצורך מתן השירותים על פי החוזה וכן 
להשיב על כל פניה בעניין זכויות מועסקיו כאמור. בגין הפרת סעיף זה, רשאית החברה 
לחייב את  הספק בפיצוי כספי מוסכם בסך של 500 ₪ לכל יום איחור לכל מסמך 

שיידרש. 

12. ביקורות מטעם החברה 

12.1. הספק מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שייערכו מטעם החברה. 

12.2. במקרים שבהם תימצא על ידי הבקרה הפרה של זכויות מועסקים, יועברו כל 
הממצאים בכתב לספק. הספק מתחייב להמציא בתוך 7 ימים תצהיר בכתב חתום על 
ידי רואה חשבון מטעמו ומאומת ע"י עו"ד, המפרט תיקון מלא של הליקויים, כולל 
תשלום רטרואקטיבי למועסקים שזכויותיהם הופרו. החברה רשאית להשהות את 

התשלום/ים הבא/ים לספק או חלקו/ם עד למילוי תנאי זה.  

12.3. כמו כן מתחייב הספק להשיב בכתב בתוך 7 ימים על כל תלונה שתועבר אליו מהחברה 
בדבר פגיעה בזכויות המועסקים המועסקים על ידו. בתשובתו יפרט הספק את הליך 

בדיקת התלונה ואת האופן שבו טופלה. 

12.4. מובהר בזאת כי היה ותופסק ההתקשרות על ידי החברה, בהתאם לסמכותה על פי 
סעיפי החוזה, לא יהיה בהפסקת ההתקשרות משום ויתור כלשהו על טענה או על 

תביעה למיצוי מלוא זכויות החברה על פי תנאי ההתקשרות ועל פי כל דין. 

12.5. הספק מצהיר ומתחייב כי יקיים את כל האמור בסעיף 14 לחוזה והקבוע בנספח 10 
לחוזה בדבר תשלום שכרם וזכויותיהם הסוציאליות של כל המועסקים שיבצעו מטעמו 
את העבודות נשוא חוזה זה וזאת ללא קשר לאופן  ההתקשרות עימם, לרבות כאשר 
ההתקשרות עימם הינה באמצעות קבלני משנה, קבלני כח אדם ו/או כל דרך אחרת. 

12.6. בגין הפרת הספק את התחייבויותיו כלפי מועסקיו לרבות לעניין שכר מועסקיו 
והתנאים הסוציאליים והכל בהתאם לקבוע בחוזה על נספחיו, רשאית החברה לחייב 



 

את הספק בפיצוי כספי מוסכם בסך הנקוב במפרט הטכני  לכל הפרה עבור כל אחד 
ממועסקיו או בסך של 100 ₪ ליום לכל הפרה עבור כל מועסק ממועסקיו. 

13. החברה כמפעל חיוני 
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13.1. הספק מצהיר כי ידוע לו כי החברה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או כ"מפעל למתן שירותים 
קיומיים" והספק מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד 

המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מחוקים הבאים: 

13.1.1. הכרזה על מצב חירום על-ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום 
(סמכויות מיוחדות) תשל"ד-1973. 

13.1.2. הכרזה מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, 
תשי"א-1951. 

13.1.3. הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה 
(נוסח חדש), תשל"א-1971. 

13.1.4. הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף 38 לחוק יסוד הממשלה. 
אזי, תחולנה הוראות החוקים הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967 
ו/או הוראת כל דין רלבנטי אחר, גם על מועסקי ו/או שירותי ו/או כלי הספק המשמשים לצורך 

ביצוע העבודות נשוא חוזה זה. 

14. מועד תחילת העבודה  

14.1. על אף הקבוע בסעיף 4.1 לחוזה, מוסכם בין הצדדים כי תקופת ההתקשרות תחל ביום 
________ או בהתאם להוראות המנהל ותסתיים ביום ________. לחברה שמורה 
הזכות הבלעדית להאריך את ההתקשרות ב-4 שנים נוספות, בכל פעם, בשנה או חלק 

ממנה. 

14.2. החברה רשאית להודיע לספק 24 שעות מראש כי, אין צורך בביצוע השירותים וזאת 
עקב שביתה במערכת החינוך. מובהר בזאת, כי בגין ימי השביתה כאמור, לא תשלם 
החברה כל תמורה בגין התקופה היחסית בחודש בה לא ניתן השירות וזאת עד למועד 

סיום השביתה.  

15. איסור העסקת קבלני משנה 
מבלי לגרוע בכלליות האמור בסעיף 6.1 לחוזה, מובהר בזאת כי על הספק חל איסור להעסיק קבלני 
משנה ו/או קבלני כח אדם ו/או מועסקים באמצעות קבלני משנה ו/או קבלני כח אדם לצורך ביצוע 

העבודה, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של המנהל. 

16. מנגנון נאמנות 
בכל מקרה המהווה הפרה יסודית של הוראה מהוראות החוזה, הקשורה לחובות הספק ביחס 
למועסקיו ו/או נובעת מהן, לרבות אלו אשר נקבעה להן תרופה מפורשת בחוזה, וכן בכל מקרה 
המהווה הפרה של ההוראות המנויות בתוספת השלישית של החוק להגברת האכיפה על דיני 
העבודה, התשע"ב-2011, רשאים החברה והספק, בהסכמה, למנות נאמן, אשר יהיה אחראי לקיום 
כל חובות הספק שלא מולאו ביחס למועסקיו במסגרת החוזה, וזאת לרבות ביצוע תשלומים שונים 

מתוך כספי הספק המצויים ו/או המעוכבים בחברה.  

17. רישום נוכחות 

4.1 מעסיק יתקין על חשבונו ויערוך שימוש בשעון נוכחות או באמצעי טכנולוגי מתאים אחר, אשר 
יבטיחו רישום מלא, מדויק ונכון של שעות העבודה בפועל של מועסקיו אצל מזמין השרות 

ותשלום מלא בגינן, באופן הניתן לבקרה ופיקוח שוטפים. 

4.2 על המועסק לבצע החתמה אישית בשעון הנוכחות או באמצעות האמצעי הטכנולוגי האחר ועליו 
לדווח דיווחי שעות עבודה אמיתיים המשקפים נכונה את שעות עבודתו בפועל. 

 

*   התנאים המפורטים במסמך זה משלימים את תנאי החוזה. 



 

יובל חינוך 
 
 
 
 
 
 

מפרט טכני 
 

 לביצוע עבודה/ מתן שירותים/ 
אספקת טובין 

 

נספח ב' לחוזה 
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חתימת המציע: ___________ 
 

כתובתסוג מוסדמיילמזכירה/מנהלניתטלפון מוסדשם המוסדמס"ד

אקסלרוד נתן 5יסודיavivmazkirut@gmail.comזהבה073-3845031אביב1

עבודת ישראל 16יסודיdachnos_h@mail.tel-aviv.gov.ilליזה6593525   6593408אגיאל2

כהנשטם 16יסודיdafnaz17@gmail.comזרקו דפנה6055475אהבת ציון3

שמעון התרסי 31יסודיgaliailan111@gmail.comאילן גליה6044362אוסישקין4

מנדס פרנס 17יסודיalokhuwa@gmail.comאשקר הנא6818555אחוה5

עמק ברכה 48יסודיofra133@gmail.comאליאס עופרה0733845961איילון6

גרונימן 11יסודיilanotlv@walla.comשמוש קרן6413567אילנות7

קהילת קנדה 3יסודיhelen121963@gmail.comהלן073-3845275  ,073-3845271איתמר בן אבי8

רדינג 35יסודיalumot4u@gmail.comעטיה יעל6994197אלומות9

רדינג 47יסודיalonimtlvschool@gmail.comהילה0733845431אלונים10

מגדל שרשן 17יסודיemazkirut@gmail.comקרן שרעבי073-3845383אלחריזי11

לויטן יצחק 7יסודיtheilac0@gmail.comכהן תהילה6414612ארזים12

בורלא יהודה 25יסודיaran4u.telaviv@gmail.comרויטל0733845370ארן13

ילין דוד 11יסודיosnatbs327@gmail.comאוסנת0507855196   /03-7937248ארנון14

אונקלוס 8יסודיbavliyerushalmi2010@gmail.comענת7937034בבלי ירושלים15

הפטמן 6יסודיgatnio_y@mail.tel-aviv.gov.ilגטניו יונית6578270ביכורים16

בית צורי אליהו 20יסודיjenny.betzuri@gmail.comרז ג'ני6578290בית צורי17

בצרון 19יסודיarazi.meital@gmail.comמיטל5624991בלוך18

בלפור 12יסודיbalfour.tlv@gmail.comהיזמי יהודית0733845990בלפור19

לובטקין צביה 35יסודיmark_l@mail.tel-aviv.gov.ilאורטל מחליפה6318331בעל שם טוב20

החשמונאים 92יסודיverticalschooltlv@gmail.comשיר מזר7937238גבעון21

שפירא צבי הרמן 21יסודיorlimash@gmail.comאורלי5288331גבריאלי22

המסגר 7יסודיad250184@gmail.com  דסליין אביבה0733845220גוונים23

הירקון 248יסודיhiki_300@walla.comחיקי0733845490גורדון24

יד לבנים 18יסודיzipi41@walla.comציפי7397453גיבורי ישראל25

אד"ם הכהן 5יסודיgretz511220@gmail.comנואל5220034גרץ26

קהילת ורשה 12יסודיmdyalin3@gmail.comרוני דן0733845390דוד ילין27

הותיקים 2יסודיdizingof10@gmail.comמנשה זהבה6813042דיזנגוף28

הנגרים 23יסודיsshuli70@walla.co.ilשולמית7937130דרויאנוב29

גבעתי 4יסודיzivam4257@gmail.comמשען זיוה7393504הגליל30

דקל 7יסודיpazitbz43@gmail.comבן זקן פזית073845315הדקל31

פיקוס 19יסודיgsbvbg@gmail.comלאמי אילנית5065003החשמונאים32

מודיליאני 19יסודיzehavitharel5@gmail.comהראל זהבית6960787היובל33

מושיע 21יסודיrachamim_y@mail.tel-aviv.gov.ilרחמים יפה6882931הירדן34

נס לגויים 53יסודיhmeshutaf@gmail.comנאוה7937294המשותף35

וילנסקי משה 24יסודיshimritdror10@walla.comמאבי שמרית0733845590המשתלה36

נועם 8יסודיoffice@openschool.org.ilחלי6819202הפתוח37

הר נבו 4יסודיrikibura@gmail.comבורה רבקה7937150הר נבו38

נחל שורק 5יסודיzares_d@mail.tel-aviv.gov.ilדבורה5181405חבד בנות39

המערכה 3יסודי21helimi@gmail.comמזרחי רחלי7304421חבד בנים40

קדם 40יסודיimyazid@walla.comאלגראב אשואג6823774חסן ערפה41

אנטיגונוס 6יסודיdayan_l@mail.tel-aviv.gov.ilדיין לימור0733845710יהודה המכבי42

נחל שורק 3יסודיhaleli-sasi_s@mail.tel-aviv.gov.ilמרק לימור7440723 ,7440754יפה נוף43

עולי הגרדום 5יסודיysgav.school@gmail.comשרי שרון03-6578344ישגב44

קובנר אבא 19יסודיkochavschool@gmail.comחן אלונה7937021כוכב הצפון45

שבטי ישראל 77יסודיsabrine279@gmail.comסברין03-5185252כולנא46

אלנקווה 13יסודיmirav_b@mail.tel-aviv.gov.ilבר מירב0733845260כפיר47

לויד ג'ורג' 2יסודיyazdi_e@mail.tel-aviv.gov.ilעדן0733845830לאומנויות48

הרצל 155יסודיmazkiruteva@gmail.comקרן קרדי0733845622לטבע49

בושם 76יסודיshabtai_s@mail.tel-aviv.gov.ilשבתאי שירה073-3845201ליבנה עפרה חזה50

רשימת מוסדות בניהול עצמי המשתתפים במכרז: זמן אספקה – עד 48 שעות 
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חתימת המציע: ___________ 
 

כתובתסוג מוסדמיילמזכירה/מנהלניתטלפון מוסדשם המוסדמס"ד

קדש ברנע 4יסודיabudi_r@mail.tel-aviv.gov.ilעבודי רוית6472712מגן51

אלון יגאל 31יסודיelimelechliat@gmail.comאלימלך ליאת0733845750מודיעים52

ברקוביץ 8יסודיmalkih1000@gmail.comהוכברגר מלכה0733845156מוריה53

שלומציון המלכה 65יסודיyedoavy@gmail.comידואב ירדנה6057379מירון54

ולנברג ראול 35יסודיsaritpaled@walla.co.ilפלד שרית6474683משה שרת55

זינגר בשביס יצחק 3יסודיgoldin_g@mail.tel-aviv.gov.ilגולדין גלינה0733845280נופי ים56

הקרן 7יסודיmor9661@gmail.comקארש מורן5181751    6821935נופים57

אנדרסן 22יסודיnizanim.yoman@gmail.comדורית6419880ניצנים58

בקר אהרון 10יסודיchiprut_l@mail.tel-aviv.co.ilהאפט קורן לילך6482862נעמי שמר59

אורים 41יסודיgalitnofim@walla.co.ilגלית6881173עמיאל רמב"ם60

ברנפלד שמעון 15יסודיaroas_s@mail.tel-aviv.gov.ilארואס שרית7393780עציון61

הצבי 5יסודיtzvishapira1@gmail.comעדנה0733845510צבי שפירא62

עשהאל 3יסודיirazahala@gmail.comאירה מירוז6472593צהלה63

רוזנבלום יאיר 11יסודיzukeyaviv@gmail.comמולאי אושרית7937134צוקי אביב64

ניסים אלוני 8יסודיavitaltzamarot@gmail.comאביטל7241399צמרות איילון65

שבח 2יסודיrutial26@gmail.comרותי733845023קשת66

יגור 2יסודיrokachtlaviv@gmail.comאוסטרייך מורן7396287רוקח67

פיינשטיין מאיר 83יסודיkorintlv@gmail.comלוי קורין6424760רמת אביב ג'68

ק"ם 65יסודיbrachasarig@gmail.comבריג'יט6476316רמת החייל69

דה מודינה אריה 24יסודיshorashim156@gmail.comקויטגרו רונית6874149שורשים70

דה מודינה אריה 24יסודיkesemg24@gmail.comקסם073:3845115שכונתי שפירא71

מעפילי אגוז 74יסודיaharon_ay@mail.tel-aviv.gov.ilאיילת 073-384-5093 תל חי72

מנדלי מוכר ספרים 19יסודיcarolineavigil@gmail.comקרולין0733845212תל נורדאו73

העליה 49יסודיayeleteilat503@gmail.comשלום חרזי073-384-5402ביאליק )עירוני ו'(74

גאולה 30על יסודי  Bason_r@mail.tel-aviv.gov.ilרונית בסון0733845131גאולה75

פרסיץ שושנה 9על יסודיmaz@pelechtlv.orgדור רינת0733845440הפלך76

רוטשילד 124על יסודיyfat@art-yeshiva.org.ilיפעת6856835ישיבת בר אילן77

שפרינצק 4על יסודיshoham_y@mail.tel-aviv.gov.ilיעל שוהם6959111עירוני א'78

צייטלין 22על יסודיsmdr10022@gmail.comראובן6963119עירוני ב"ג79

ועידת קטוביץ 47על יסודיbenlevi1811@gmail.comרויטל6053665עירוני ד'80

בן יהודה 227על יסודיkoren_v@mail.tel-aviv.gov.ilורד6040039עירוני ה'81

חידושי הרי"ם 14על יסודיkurteran_a@mail.tel-aviv.gov.ilענת5185252עירוני ז'82

התשעים ושלוש 4על יסודיsima.sh2@tlvedu.org.ilסימה6390164עירוני ח'83

טשרנא 7על יסודיmagnezi_l@mail.tel-aviv.gov.ilליאת6316525עירוני ט'84

שטריקר 19על יסודיmeshulamnina@gmail.comנינה6052384עירוני י"א85

דונולו הרופא 12על יסודיdinaamran@gmail.comאשרף5001111עירוני י"ב86

ולנברג ראול 28על יסודיyaelkb5@walla.co.ilיעל כבירי6470970עירוני י"ד87

שושנה פרסיץ 3על יסודיszofnat1@gmail.comשושי צפנת073-3845972עירוני כ"ד עמוס עוז )סמינר 88

אלון יגאל 30על יסודיelimor221@gmail.comאלי מור03-793-7044עירוני כ"ט ראשית בנות89

האתרוג 27על יסודיbochari_na@mail.tel-aviv.gov.ilנדא6821196עירוני ל"ב90

טולוז 3על יסודיgarbou.nadia3@gmail.comנאדיה7937232עירוני ל"ג91

צוויג סטפן 7על יסודיtsameret.a@shamir.schoolצמרת אריה073-384-5451עירוני ל"ד שמיר92

אלוני ניסים 8על יסודיavitaltzamarot@gmail.comאביטל073-3845461צמרות-עירוני ל"ז93

מעפילי אגוז 76על יסודיmazkirutrozm@gmail.comאפרת שבת03-7394560רוז מצקין94

פרסיץ שושנה 3על יסודיtichon.net.lida@gmail.comלימור6236500תיכונט95

מרדכי מאיר 2פנימייהarnon_o@mail.tel-aviv.gov.ilג'ניה0733845666מתחם הפנימיות96

פרופסור שור 10פנימייהarnon_o@mail.tel-aviv.gov.ilג'ניה03-5025503פנימיית בית הילד97

מרדכי מאיר 2פנימייהarnon_o@mail.tel-aviv.gov.ilג'ניה03-5025504פנימיית בית הנוער98

מרדכי מאיר 2פנימייהarnon_o@mail.tel-aviv.gov.ilג'ניה03-5025505פנימיית גבעת הוד99

רוקח 64 ר"גאחרzahava28@013net.netזהבה7516728חווה חקלאית100

אשר ברש 2אחרyael argov hacmun <argov.yael@gmail.comתמר6578333מרכז עמית למחוננים101

יגאל אלון 30אחרfanny@pisgatlv.co.ilפאני7937111מרכז פסג"ה102
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חתימת המציע: ___________ 
 

 

 

שכונה כתובתשם גננת טלפון גננת טלפון בגן שם הגן מס"ד

חינוך מיוחדיצחק אלחנן 2נעמתי יוכבד-חנה035173220052-2205031חינוך מיוחד דרור/  1

רבי פנחס 4 - יפואטיאס אורטל037447445052-4842064הרובע2

יפו גזלמן מייזל 3ענתבי שושנה035084236052-2956062צדף3

יפו געירית 3סיגי אלזם036594161542500134ים תכלת4

יפו פסטלוצ'י 31סלע חדווה0377304716050-8698812הענק וגנו5

יפו פסטלוצ'י 31ענבר שלומי0373384189058-6604849החתול במגפיים6

יפו פסטלוצ'י 31כורדי סוזן036028331050-9946371אפון הפלא7

יפו דאריסטו 16עירית אזרצקי035063628054-4839276גליל8

יפו דנרדור 3ברוכים-חסון טובה036593964052-7607310טורקיז9

יפו דנרדור 3חדד יפה036593962052-4853643אפיק10

יפו דרובינשטיין 18מרים מדמון036581545052-2224730זהרון11

יפו דיצחק רובינשטיין 5 יאהרוני נילי035066211054-6602724שונית12

נבטים 1כולאב איבתיסאם35473462522500374נמל13

יפו דיצחק רובינשטיין 5 יאמל נשרווי035079144054-5856410גל14

חינוך מיוחדיצחק רובינשטיין 11רחמים נטלי035083794054-9810653יונק הדבש חנ"מ15

לב יפוחבר הלאומים 2סליבה לינדה035181733052-4805135כוכב הים/פנינה16

לב יפומגן אברהם 9יוסף רחל035241878052-3280175המזח17

לב יפומגן אברהם 9חסיד אודליה036818641054-5589046הדיג18

לב יפומעפילי סלבדור 11מוסא עאידה035622634053-8777486 ידע/ ירון19

לב יפונחל שורק 5מירב וייס036826979054-4642456צוק20

נווה עופר )תל כביר(זלמן שז"ר 46נעמי דוידוב0733845083055-6727882אמיר21

נווה עופר )תל כביר(זלמן שז"ר 46כהן דבורה ברכה0733845084052-7156554זמורה/ גרופית22

נווה עופר )תל כביר(זלמן שז"ר 46קצנטיני אילנית0733845085050-5547000נצר23

נווה עופר )תל כביר(זלמן שז"ר 46שרית ניסימוב0733845086053-7231000פעמונית24

נווה עופר )תל כביר(שקד 33 )שז"ר 46(שער יסמין036818612050-5222696כרמל25

נווה עופר )תל כביר(צונץ 7רחמנוב אלה036820009052-4777310אוריין26

נווה עופר )תל כביר(צונץ 7לביא רחל036830045050-2004072רעות27

קרית שלוםבורמה 11דאנש  ישר אוריה035788772052-7153610נוי28

קרית שלוםבורמה 11רות ביטון036180219050-9610696חושן29

קרית שלוםבורמה 11פרידמן מאיה036132509052-8200277ברקת30

קרית שלוםבורמה 11לוגסי יפה035702513050-4225532טופז31

קרית שלוםקמינסקה  9מימי כהן036825573052-6855887שוהם32

קרית שלוםקמינסקה  9רות נרסיס036817571507221064בדולח33

קרית שלוםרינגלבלום 7פקנייב שרה036818642052-2649354חדווה34

קרית שלוםרינגלבלום 7חממי מוריה -קוצ'ק036818606058-3215546אודם )ממ"ד(35

קרית שלוםרינגלבלום 7אזרפרד מאיה036818643052-5526023ספיר )ממ"ד(36

הותיקים 3בביוף חיה036818614052-7679142פרג37

חינוך מיוחדותיקים 17בבייב גילה039741030050-4147361נופר38

שכונת שפיראהתיבונים 33יוסופוב עדינה036875959055-6764722ניצוץ )ממ"ד(39

כוכב הצפון40
דוידיאן יהודית036881447052-3336878

אבודרהם 3

 )בעל העקידה 33(
שכונת שפירא

שכונת שפיראבעל העקידה 34עשור אורינה0733845167050-7897924אוריון41

שכונת שפיראבעל העקידה 34חבני כרמלה0733845164052-2240365נוגה42

שכונת שפיראבעל העקידה 34נויזר ציונה0733845166054-5446260מאדים/ חמה43

שכונת שפיראבעל העקידה 34גהוסלקר רינה000000000054-7594739כוכב44

מחניים )מעפילי אגוז(הרצפלד 20מיכל דיגמי036316225050-3601680הר גלבוע45

מחניים )מעפילי אגוז(הרצפלד 20רמדי ושדי יעל037396647050-4140091הר מוריה )ממ"ד(46
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חתימת המציע: ___________ 
 

שכונה כתובתשם גננת טלפון גננת טלפון בגן שם הגן מס"ד

מחניים )מעפילי אגוז(מעפילי אגוז 108בוכניק אליאס ליאת037392291050-8188993הר הארי47

מחניים )מעפילי אגוז(מעפילי אגוז 108טויל קרן037302050050-5240311הר שלמה48

מחניים )מעפילי אגוז(מעפילי אגוז 16חיון אורנה036310266054-4780832הר תבור49

מחניים )מעפילי אגוז(מעפילי אגוז 16זגורי אסתר036315341052-8828204הר נבו )ממ"ד(50

מחניים )מעפילי אגוז(מעפילי אגוז 52מזרחי נועה036310094052-6361248הר ארבל51

מחניים )מעפילי אגוז(מעפילי אגוז 52מיכל דניאל037391523052-7621097הר כרמל52

מחניים )מעפילי אגוז(מעפילי אגוז 64גרג'י דליה036310224052-2998086הר רביד53

מחניים )מעפילי אגוז(מעפילי אגוז 64ריקי וינר036310223052-2206594הר אודם54

מחניים )מעפילי אגוז(מעפילי אגוז 87אהרון עדינה036313742050-6558035בלון55

מחניים )מעפילי אגוז(מעפילי אגוז 89שרה חוגי036318157054-5737866הר כביר )ממ"ד(56

מחניים )מעפילי אגוז(מעפילי אגוז 89אדמון מזי036310276054-2557723הר ארגמן )ממ"ד(57

נווה אליעזרבירנית 3איילה לוי037303727052-7852425הר בשמת58

נווה אליעזרבירנית 3מכטייב אלוירה037305954052-8331738הר שגב59

נווה אליעזרהבושם 91נלי שמאי036310225050-28158521הר ירושלים60

נווה אליעזרהבושם 91רחל קהלנו052-4822474סומק61

נווה ברבורצבי נישרי 5סרוסי נורית037302153052-3346024הר זיו62

נווה צהלבן חייל 2 /סמטת איתן 11אורטל סומבול036310287054-8825660דרורים63

נווה צהלבן חייל 2 /סמטת איתן 11אזרד אסנת037304738052-5656789הר ציון64

נווה צהלבן חייל 2 /סמטת איתן 11מיכאלי זהבה037398960050-8523220הר חרמון65

שכ' כפיר מחל 20 )אלנקוה 36(זיוה חימוב037305895050-8330270הר שיפון66

שכ' כפיר מחל 20 )אלנקוה 36(סינואני אהובה037305894052-3567561הר יונתן67

שכ' כפירמקרא קודש 10תמי בן משה037300869050-2886088הר סיני68

שכ' כפירצביה לובטקין 35אלון רחל037301293054-6320492הר צורים )ממ"ד(69

שכ' כפירצביה לובטקין 35רם אורלי036314652052-6230220הר כנען )ממ"ד(70

שכ' כפירצביה לובטקין 35בורוכוב צביה036318887053-3324024ס"א חט"צ 712

שכונת התקוהאורים 11ניצנה חרזי037713930052-8723952מסיק/ זית72

שכונת התקוהאורים 11רונית מלחי039654792058-3288457עץ השדה73

שכונת התקוהאורים 11בן חמו דנה037713928052-8708887רימון/ תאנה )ממ"ד(74

ששת הימים 31גליק מלי036490575050-6545906רענן75

ששת הימים 31סופיה אדמון036490244052-7659707מנגו76

שורק/ הודיה77
כהן ויסמן מרגלית036393590054-8461868

רח התשעים ושלוש 6 

יד אליהו)פינת מעפילים(

חינוך מיוחדהגיבור האלמוני 17מבדלי גליה036030848052-3280173חינוך מיוחד נשר/ דוכיפת78

חינוך מיוחדביצרון 6זהבה צדיק035468741054-6986915סנונית79

חינוך מיוחדביצרון 6שרעבי זהבה054-8181856מפרש80

חינוך מיוחדאבא אחימאיר 26מנעולי זהבה037440374052-3851527רם81

חינוך מיוחדדפנה 15מיכל אלכסי036950218053-3151509 עורבני82

אבוקה 1פרץ חסיטל טלי35297489507807100בת גלים83



 

כתב כמויות  
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חתימת המציע: ___________ 
 

פרק א' – ציוד משרדי 

 
תיאור מוצר  מחיר ליחידה/מארז   מס"ד 

 ₪                            85.38   TS-610R/Z אקדח סיכות קנגרו 1 

אקדח סיכות רפיד 13/8   40.00                            ₪  2 

גומיות 100 גרם   4.60                              ₪  3 

דיו לחותמות   24.50                            ₪  4 

חוצץ מנילה מדורג 1/12 הדר עבה   3.40                              ₪  5 

חוצצים מנילה עבה 1/12   4.90                              ₪  6 

חוצצים מנילה פוליו 1/7   3.80                              ₪  7 

חוצצים פלסטיק פוליו1/12   5.95                              ₪  8 

חותמת אוטמטית בינוני שחור   46.00                            ₪  9 

טוש בכוס 1/48 1/96 אומגה   32.00                            ₪  10 

טוש הדגשה 1/4   7.70                              ₪  11 

טוש הדגשה זוהר   2.50                              ₪  12 

טוש ללוח מחיק 4   11.03                            ₪  13 

טוש ללוח מחיק אקספו   3.30                              ₪  14 

טוש ללוח מחיק ארטליין   3.30                              ₪  15 

טוש ללוח מחיק ארטליין צבעים שחור,אדום,כחול,סגול   3.30                              ₪  16 

טוש לשקף    15.00                            ₪  17 

טוש מוניקס 1/12 (פאואר ליין)   26.90                            ₪  18 

טוש מוניקס 12 בחבילה   31.00                            ₪  19 

טיפקס פיילוט/UHU/אקו   3.50                              ₪  20 

כיס פוליגל   9.90                              ₪  21 

כרטיסיות מנילה (200) 1/8   39.00                            ₪  22 

 ₪                            29.90   A4 1/200 כרטיסיות מנילה 23 

 ₪                            56.80   A3 מארז למינציה 24 

 ₪                            24.90   A4 מארז למינציה 25 

מדבקות לבנות   7.70                              ₪  26 

מדבקות צבעוניות 32 דף בחבילה   9.94                              ₪  27 

מדבקות צבעוניות 32 דפים עירית   5.04                              ₪  28 

מדבקות שונות ***10 דף***   11.97                            ₪  29 

מהדק מס 5   3.20                              ₪  30 

 ₪                              1.50   P803 -מ"מ X7575 מזכריות בלוק 100 דף 31 

מזכריות בצבעים זוהרים- X5138 מ"מ 500 דף בקובייה   5.50                              ₪  32 

 ₪                              5.99   1/3 X5040 00153 מזכרית 33 

מזכרית 75*75   3.85                              ₪  34 

 ₪                            35.00    P606/3191 מחדד- מכונת חידוד גוף מתכת- מחדד דגם 35 

 ₪                            14.44   MAPED TONIC מחדד כפול 36 

מחדד מתכת אייזן   2.14                              ₪  37 

מחדד מתכת קטן   0.30                              ₪  38 

מחדד שולחם עם תפס גוף מתכת    14.20                            ₪  39 



 

תיאור מוצר   מחיר ליחידה/מארז    מס"ד
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חתימת המציע: ___________ 
 

מחיקון ללוח מחיק   7.90                              ₪  40 

מחק קטן רגיל   0.40                              ₪  41 

 ₪                            31.00    FX MS -82 CASIO מחשבון דגם 42 

 ₪                            22.10   CASIO 8 MS מחשבון שולחני 43 

 ₪                            11.03   N מנקב 480 ל-12 דף קנגורו 44 

מנקב בינוני 600 קנגורו/רפיד    13.90                            ₪  45 

מספריים 13 מאפד איכותיים לילדים   3.85                              ₪  46 

מספריים 8 שחור   4.19                              ₪  47 

מספריים איכותיים 8 אינטש   6.40                              ₪  48 

מספריים פופ   1.00                              ₪  49 

מעמד לסלוטייפ שולחני בינוני 36 יארד (כבד)   12.00                            ₪  50 

נייר A3 לבן 80 גר   51.20                            ₪  51 

נייר עיתון   7.45                              ₪  52 

 ₪                            33.00   A3 נייר צילום 53 

 ₪                            14.50   ALLCOPY או HP OFFICE איכותי A4 'נייר צילום 80 גר 54 

 ₪                            24.90   A4 נייר צילום צבעוני קלריאנה 55 

נעצים 100 יח'   0.85                              ₪  56 

סט 3 מגשי מסמכים עם הגבהות קבוע דיל   33.00                            ₪  57 

סט מגשים שקופים 1/3   58.00                            ₪  58 

סיכות 10 קנגורו פלדה   1.03                              ₪  59 

סיכות 13/8 קנגרו לאקדח 8 מ"מ   14.44                            ₪  60 

סיכות 26/6 ל-5000 קנגרו פלדה   6.75                              ₪  61 

סיכות חיבור 26/6   3.85                              ₪  62 

סיכות חיבור 26/6   3.85                              ₪  63 

סיכות מתפצלות 19 ממ   9.90                              ₪  64 

סלוטייפ 18 ממ 3/4   0.55                              ₪  65 

סלוטייפ 3 יח' בשקית   2.48                              ₪  66 

 ₪                              1.00   X3/436 סלוטייפ 67 

סרגל אותיות מפל מעל הלוח עברית/אנגלית   34.78                            ₪  68 

סרגל מתכת 15 ס"מ   1.28                              ₪  69 

סרגל מתכת 30 ס"מ   2.99                              ₪  70 

סרגל מתכת 60 ס"מ   14.26                            ₪  71 

סרגל פלסטיק 30 ס"מ    0.80                              ₪  72 

עט הדגשה מלבני H-198D, צהוב   1.30                              ₪  73 

עט חד פעמי קוברה   0.45                              ₪  74 

עט טיפקס פיילוט   5.90                              ₪  75 

 ₪                            12.74   CELLO SMOOTH 'עט כחול 20 יח 76 

עט מחיקה/טיפקס עם לחצן דגם 002   2.30                              ₪  77 

עט סימון ארטליין 70/90   3.90                              ₪  78 

 ₪                              6.50   tepper G-2 עט פיילוט 79 

 ₪                              9.00    G-TEC-C4 עט פיילוט 80 

 ₪                              8.00   tepper G2 עט פיילוט 81 

עט פיילוט V-BALL גריפ 05/07   8.50                              ₪  82 



 

תיאור מוצר   מחיר ליחידה/מארז    מס"ד
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חתימת המציע: ___________ 
 

עט רולר יוני בול EYE-150 0.5, כחול   4.90                              ₪  83 

עט רולר פיילוט G-TEC 0.4 כחול   8.20                              ₪  84 

עט רולר פיילוט G-2 0.5 כחול   6.40                              ₪  85 

עפרון עם מחק 12 בחבילה   4.90                              ₪  86 

 ₪                              4.19   UNIVERSITY עפרון עם מחק 87 

עפרון צבעוני 1/12   10.50                            ₪  88 

צמדן גליל זכר/נקבה   21.90                            ₪  89 

קאפא 5 מ"מ גיליון   16.90                            ₪  90 

קלסר פלסטי   7.50                              ₪  91 

קלסר פלסטי גב8 גב 5   7.90                              ₪  92 

רינג פוליו   6.00                              ₪  93 

שדכן 26 קנגרו   7.90                              ₪  94 

 ₪                              9.80   P45 שדכן 35 (26/6) קנגורו אכותי 95 

שדכן מס' 10 קנגרו   5.04                              ₪  96 

 ₪                            11.03    HS-45-P שדכן קנגרו 97 

שקיות פס לבן 1/100 30 מקרון   8.50                              ₪  98 

שקיות פס עבה 1/50 לבן פוליו (45 מיקרון)    8.90                              ₪  99 

שקיות פס עבה פוליו   8.90                              ₪  100 

שקיות פס שחור   14.00                            ₪  101 

שקף A4 לכתיבה - 150 מיקרון   37.00                            ₪  102 

תיק גמיש   0.80                              ₪  103 

 
 

 
 



 

פרק ב' – חומרי אומנות: מלאכה ויצירה 
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חתימת המציע: ___________ 
 

 
 

מחיר ליחידה/מארז  תיאור מוצר  מס"ד 

אבקת נוצצים גליטר צורות במלחיה 6 צבעים   8.46                              ₪  104 

אזיקונים לבנים 300*5.8 100 יח'   10.20                            ₪  105 

אלבד בד בלתי ארוג 25 מ'    24.90                            ₪  106 

אלבד גליל 25 מטר   25.56                            ₪  107 

אקדח דבק- W40 גדול   33.15                            ₪  108 

 ₪                            39.90   w40 אקדח דבק חם 109 

 ₪                            17.01   W40 בבליסטר ZIRO אקדח דבק חם 110 

בד ערבי   24.65                            ₪  111 

ביג חם ארוך 20 ס"מ   1.70                              ₪  112 

בלונים 1/100   26.00                            ₪  113 

בלוק שחור 1/4 12 דפים קרטון קשיח אחורי   24.65                            ₪  114 

 ₪                            33.15   A3 בלוק שרטוט 25 דף 115 

בצק אומגה 9*144   14.50                            ₪  116 

בצק אומגה 9*200 גר'   21.28                            ₪  117 

בקבוקי יין 10 יח'   12.74                            ₪  118 

בריסטול 1/4 לבן 240 גרם- 125 יח'   106.25                          ₪  119 

בריסטול A4 זוהר   21.28                            ₪  120 

בריסטול A4 לבן   9.00                              ₪  121 

בריסטול לבן / צבעוני גודל גיליון    1.98                              ₪  122 

 ₪                            31.90   A4 250 בריסטול לבן 123 

 ₪                            12.74   A4 בריסטול צבע אחיד 70 דף 124 

בריסטול צבעוני   1.50                              ₪  125 

בריסטול צבעוני A4 70 יח'   11.03                            ₪  126 

 ₪                            28.90    A4 1/100 בריסטול שחור 127 

 ₪                            10.00    A4 בריסטול שחור 70 יח 128 

בריסטול שחור A4 100 בחבילה   28.00                            ₪  129 

בריסטול שחור A4 70 יח'   17.01                            ₪  130 

בריסטול שחור גיליון    2.70                              ₪  131 

גומי משרדי חום/צבעוני 9.5 ס"מ 100 גר'   8.50                              ₪  132 

גופיפים קוטר 30 מ"מ   0.28                              ₪  133 

גופיפים קוטר 50 מ"מ   0.53                              ₪  134 

גופיפים קוטר 70 מ"מ   1.08                              ₪  135 

גזירות סול   12.74                            ₪  136 

גזירות סול נוצץ   14.44                            ₪  137 

גיל ארקו 12 צבעוני מעורב אומגה   4.19                              ₪  138 

גיליון סול 40/100   3.33                              ₪  139 

גירי מדרכה  20 בדלי   8.00                              ₪  140 

גליל אלבד ויסקוזה 25 מטר צבעים שונים   25.26                            ₪  141 

 ₪                            33.15   M3 4011 גליל דבק דו צדדי ספוגי חזק במיוחד 142 

גפרורים עץ טבעי 100 גר'   5.04                              ₪  143 

גפרורים עץ צבעוני כ- 100 גר'   5.90                              ₪  144 
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דבק אמוס גליטר 120 מ"ל   6.00                              ₪  145 

דבק גלון פלסטי אומגה   32.00                            ₪  146 

דבק דוצ 3 ס"מ   46.75                            ₪  147 

דבק דוצ 4 ס"מ   56.10                            ₪  148 

דבק דוצ 6 ס"מ   69.70                            ₪  149 

דבק חם- פתיליות לאקדח   1.11                              ₪  150 

דבק חם נרות  1 ק"ג    40.80                            ₪  151 

דבק מגה גלו אומגה 250 מ"ל   7.50                              ₪  152 

דבק מגע ספריי   49.03                            ₪  153 

דבק סטיק סטדלר 20 ג' גדול    7.35                              ₪  154 

דבק סטיק קטן לאונרדו/קוברה    2.05                              ₪  155 

דבק פלסטי  900 גר' אומגה   12.74                            ₪  156 

דבק פלסטי גלון   26.90                            ₪  157 

 ₪                              1.70   MICRO 15 דבק שפתון בינוני לאונרדו 158 

דובלקס גב לבן 70/100 400 גר'   10.20                            ₪  159 

דפדפים רצועות קרטון גלי צבעוני   15.00                            ₪  160 

דפי סול A4 מעורב צבעים   8.46                              ₪  161 

זהב נצנצים 100 גר'   4.19                              ₪  162 

חוט גומי לבן   1.62                              ₪  163 

חוט דייג 0.4 מ"מ   5.90                              ₪  164 

חוט מתכת סליל 1.0 (כ-25 מ')   29.00                            ₪  165 

חוט מתכת סליל כ250 מטר   24.30                            ₪  166 

חוט סיליקון עגול 25 מטר 0.8 מ"מ   5.04                              ₪  167 

חוט ריקמה   2.99                              ₪  168 

חוט שעווה 50 מ צבעוני   15.82                            ₪  169 

חוט שפגט 100 גר   6.75                              ₪  170 

חותכי אותיות   9.00                              ₪  171 

 ₪                            75.00   M חימר 20 ק"ג ללא שמוט/מעורב 172 

חימר מעורב 3 ק"ג   12.74                            ₪  173 

חימר שמוט 20 ק"ג   69.00                            ₪  174 

חיתוכי פסיפס צבעוניים ליצירה   21.28                            ₪  175 

חמרן 5 מטר/25 ס"מ   33.15                            ₪  176 

חרוזי אקרליק 450 גר' צבעוניים   21.28                            ₪  177 

טוש בכוס 1/48 1/96 אומגה   32.00                            ₪  178 

טוש בכוס אומגה 96 בכוס   32.00                            ₪  179 

טוש ג'יוטו 48 בכוס   32.00                            ₪  180 

טוש זהב/כסף עבה/דק בסיס שמן   6.90                              ₪  181 

טוש לשקפים   7.56                              ₪  182 

טוש מוניקס 1/12   26.90                            ₪  183 

טוש עבה 100   14.04                            ₪  184 

טוש פרממנט 90 ליינפלוס סט-12 ח   23.00                            ₪  185 

טוש פרממנטי מוניקס בודד שחור   2.20                              ₪  186 

טושים 48 עבים אומגה   25.00                            ₪  187 
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טושים 96 דקים אומגה   25.00                            ₪  188 

טפט גליל 1 מ' הולוגרמה   19.60                            ₪  189 

 ₪                            14.50   (X5050 בקרטון) כוסות נייר 220 מ"ל שתייה חמה 1/50 190 

כלי כיור סקורה 5 יח'   127.50                          ₪  191 

כפפות לטקס S עם אבקה 100 יח'   34.00                            ₪  192 

כפתור מגנט 12 מ"מ עובי 4 מ"מ 12 יח'   5.04                              ₪  193 

כרטיסיות בריסטול A3 180 153 גרם 1/2   103.68                          ₪  194 

כרטיסיות מנילה    96.00                            ₪  195 

 ₪                            29.90   A4 1/200 כרטיסיות מנילה 196 

לבד דביק 10 יח' X3020 בצבעים שונים   17.01                            ₪  197 

 ₪                            10.69   (X12080) לוח פוליגל 198 

 ₪                            10.80   X10080 לוח פוליגל 199 

 ₪                              2.90   A4 לוח קאפה מוקצף 5 מ"מ לבן 200 

מגבונים לחים   27.00                            ₪  201 

מגנט דיסקיות בבליסטר 10 יח' קוטר 20 מ"מ   10.20                            ₪  202 

מגרפה לחול פלסטיק   1.28                              ₪  203 

מדביקון דבק סיליקון 250 מ"ל   11.03                            ₪  204 

מדבקה לבנה 34*53 מ"מ (9 מדבקות בדף)   8.50                              ₪  205 

מדבקות לבנות (32 דף)   8.32                              ₪  206 

מדבקות עירית   6.00                              ₪  207 

מדבקות צבעוניות 32 דף בחבילה    9.94                              ₪  208 

מדבקות צבעוניות 32 דפים עירית   4.70                              ₪  209 

מחדד כפול מטאלי   10.20                            ₪  210 

מחק פחם   10.20                            ₪  211 

מכחול ראש עגול 12 יח' ליצירה   17.01                            ₪  212 

מכחולים-סט סינטטים 1/5 עגול/שטוח   17.00                            ₪  213 

 ₪                            24.65   G-148L מכחולים סט 4  שטוח + עגול 214 

מכחולים סיננטים- סט   20.75                            ₪  215 

מנקה מקטרות 100 יח   10.70                            ₪  216 

מנקה מקטרות 30 ס"מ 100 יח'   7.61                              ₪  217 

מנקה מקטרות מתכתי 100 יח'   10.17                            ₪  218 

מסכה עיניים לבנה 50 יח   20.00                            ₪  219 

מסקינג טייפ 1   5.62                              ₪  220 

מסקינג טייפ 1"   4.60                              ₪  221 

מסקינגטייפ 0.5"   4.25                              ₪  222 

מסקינגטייפ 1.5"   5.95                              ₪  223 

מפה לפי מטר   10.26                            ₪  224 

מקלוני כותנה מעץ 80 יח' צמרונים   1.62                              ₪  225 

מקלות ארטיק 135 יח'   7.50                              ₪  226 

מקלות ארטיק טבעי 200 גר'   5.04                              ₪  227 

מקלות ארטיק צבעוני 200 גר'   5.90                              ₪  228 

מקלות רופא טבעי 200 גר' כ- 80 יח'   6.75                              ₪  229 

מקלות רופא צבעוני 200 גר כ- 80 יח'   7.61                              ₪  230 
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נוצות צבעוני קטנות 10 ג   2.60                              ₪  231 

נייר אלומיניום   45.90                            ₪  232 

נייר חן 70/100 מעורב 1/50   114.74                          ₪  233 

נייר מבריק מעורב 50/70 20 גליונות   14.44                            ₪  234 

נייר ממו קובייה צבעוני   12.50                            ₪  235 

נייר משי 10 צבעים 20 יח'   14.44                            ₪  236 

נייר פחם מולטיפילם 100 דף שחור   59.50                            ₪  237 

 ₪                              8.46   A4 'נייר צילום צבעוני מעורב 100 יח 238 

נייר קרפ 1.5 מ' סט מעורב 12 יח   9.60                              ₪  239 

נייר קרפ זוהר סט 5 יח   11.50                            ₪  240 

נצנצים 100 גר'   8.50                              ₪  241 

סול נוצץ מעורב 10 צבעים   12.74                            ₪  242 

סינר חד פעמי בדיספנסר אורז 100 יח'   41.65                            ₪  243 

סכין יפני פלסטי רחב   1.49                              ₪  244 

סכין פלסטיק גדול עם מעצור   14.45                            ₪  245 

 ₪                              1.27   X363/4 סלוטייפ 246 

סרגל מתכת 30 ס"מ   10.20                            ₪  247 

סרט דו צדדי 19 מ"מ 25 מטר   17.00                            ₪  248 

סרט מגנט 3 מטר רוחב ס"מ דביק   8.46                              ₪  249 

סרט מתנות 300    13.90                            ₪  250 

עט סימון ארטליין 90/70   3.90                              ₪  251 

עיניים זזות 10 מ"מ 100 יח'   2.48                              ₪  252 

עיניים זזות 12 ממ' 100 יח'   4.19                              ₪  253 

עיניים זזות 15 מ"מ 100 יח'   3.00                              ₪  254 

עפרון אקוורל MONDELUZ 24 גוונים   169.15                          ₪  255 

עפרון צבעוני 1/12   4.40                              ₪  256 

עפרון צבעוני 12 בחבילה   10.80                            ₪  257 

עפרון שרטוט    26.01                            ₪  258 

 ₪                              5.10   B9 עפרון שרטוט שטדלר 259 

עפרונות צבעוניים ג'מבו יהלום 12 יח' משושה   17.01                            ₪  260 

עפרונות צבעוניים יהלום 24 יח' אומגה   12.74                            ₪  261 

פוליטילן 5 ק"ג   21.00                            ₪  262 

פומפון 1-50 יח'   4.19                              ₪  263 

פומפון 1.5-50 יח'   8.46                              ₪  264 

פומפון 2 50 יח'   12.74                            ₪  265 

פונפונים (50) 1"   6.30                              ₪  266 

פחם טבעי מעורב 1/12 **מונמרט**   24.50                            ₪  267 

פחם סיננטי שחור 1/12 אומגה   24.84                            ₪  268 

פייטים 100 גר'   9.00                              ₪  269 

פייטים מעורב צבעים 100 גר'   5.90                              ₪  270 

פלסטלינה 250 גר אומגה   4.30                              ₪  271 

פלסטלינה ניאון פונגו סט 4/250   17.50                            ₪  272 

פלסטלינה פלסטיגן 10 צבעים 250 גר   34.10                            ₪  273 
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פלסטלינה פלסטיגן זוהר 250*4   17.01                            ₪  274 

פלסטלינה צבעוניות 400 גר'   8.50                              ₪  275 

פנדה יחיד מונמרט 1/12   47.82                            ₪  276 

פסטל שמן 24 אומגה   12.74                            ₪  277 

פסטל שמן זוהר 12 אומגה   8.46                              ₪  278 

פסטל שמן מתכת כסף זהב נחושת אומגה   8.46                              ₪  279 

פסיפס 10 מ"מ 1 ק"ג   29.83                            ₪  280 

צבע אקריל 220 מ"ל אומגה   14.04                            ₪  281 

צבעוני 70 יח A4 בריסטול   9.00                              ₪  282 

צבעי אמסטרדם אקר' 250 מ"ל 702 שחור למפ   42.50                            ₪  283 

צבעי אמסטרדם אקר' 500 מ"ל 317   67.15                            ₪  284 

צבעי גואש אומגה 500 מ"ל (צהוב,כחו,אדום,לבן,שחור)   6.20                              ₪  285 

צבעי גואש ספוג אומגה 6/70 בשרינק אומגה   17.01                            ₪  286 

צבעי הדפס WATERC.B אדום כתום 311   21.25                            ₪  287 

צבעי ידיים אומגה אדום   5.90                              ₪  288 

צבעי מים 30 ממ' 12 יח'   12.74                            ₪  289 

צבעי מים כפתורים 1/24 ג'יוטו   23.90                            ₪  290 

צבעי מים סט 12 גוונים שקוף   50.15                            ₪  291 

צבעי סטודיו 1/24 אומגה   19.93                            ₪  292 

צבעי סטודיו 24/1 אומגה   19.93                            ₪  293 

צבעי פסטל סט שמן/מים 36 יח'   126.65                          ₪  294 

צבעי שעווה 36 יח קריון סופר ג'מבו ארגונו   23.00                            ₪  295 

צורת ליצן רקדן ליצירה תלת מימד   16.00                            ₪  296 

צלופן סט 15 יח' מעורב 50/90    11.00                            ₪  297 

צמדן 25 מ' זכר/נקבה   17.01                            ₪  298 

צמר בהבה 100 גר'   7.61                              ₪  299 

צמר גפן 100 גר'   3.85                              ₪  300 

 ₪                            16.90   X10070 קאפא 5 מ"מ 301 

קידס ארט דבר גליטר זוהר 120 גר   4.00                              ₪  302 

קיסמי שיניים במלחייה 30 יח'   2.56                              ₪  303 

קלפי משחק   3.50                              ₪  304 

קפא שחורה 70*100 5 מ"מ   24.65                            ₪  305 

קרטון אפור 2 מ"מ 100/70   10.20                            ₪  306 

 ₪                              1.33   A4 1/8 קרטון ביצוע 307 

 ₪                            11.00    A4 'קרטון ביצוע 25 יח 308 

קרטון ביצוע A5 חתוך 1/18 מארז 25 יח'   8.46                              ₪  309 

קרפ   1.50                              ₪  310 

רפיה טבעית 50 גר'   6.75                              ₪  311 

שבלונה זוג   11.03                            ₪  312 

שיפודי עץ 100 יח'   2.48                              ₪  313 

 ₪                            20.00   X4080 100/1 שקיות צלופן 314 

שקיות צלופן 25/35 100 יח' 25 מ'   23.00                            ₪  315 

שקף A4 לכתיבה- 150 מיקרון   40.00                            ₪  316 

Dummy TextDummy TextDummy Text



 

 ₪                            29.83    PVC 100 100 יח' 150 מיקרון PVC שקפים לכתיבה 317 
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פרק ג' – ציוד היקפי נוסף 
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מכשיר למינציה C330/ אחריות ל- 3 חודשים   385.00                          ₪  318 

משטח ג'ל לעכבר   37.42                            ₪  319 

 ₪                          175.00   Logitech MK220 מקלדת ועכבר אלחוטי 320 

BLUETRACK DESKTOP  מקלדת ועכבר אלחוטי
 ₪                          202.56   MICROSOFT 321 

 ₪                            53.85   XL934 HP 935XL טונר סט 322 

 ₪                            47.01   XL951 HP 950XL טונר סט 323 

 ₪                          117.09   XL903 HP טונר סט תואם 324 

טונר HP 933XL צבעוני מקורי   115.47                          ₪  325 

 ₪                          117.09   XL953 HP טונר צהוב מקורי 326 

טונר HP26A שחור מקורי    530.00                          ₪  327 

 ₪                          294.00   HP 3030-1012 טונר 328 

 ₪                          589.00   HP X26 402 טונר 329 

 ₪                          439.00   HP-CF226A טונר מקורי 330 

 ₪                            49.57   CF226X HP טונר שחור תואם 331 

 ₪                          389.00   Brother צבעוני TN321 טונר 332 

 ₪                          339.00   Brother שחור TN321 טונר 333 

 ₪                          495.00   Brother שחור TN3410 טונר 334 

 ₪                          178.00   HP מקורי w1106A טונר 335 

 ₪                          145.00   Brother 5330 טונר דיו צבעוני 336 

 ₪                          195.00   Brother 5330 XL טונר דיו שחור 337 

 ₪                          298.00   1050 Brother TN טונר 338 

 ₪                          369.00   2220 Brother TN טונר 339 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** יובהר, כי החברה תהיה רשאית להוסיף פריטים או מוצרים שלא נכללו במפרט לעיל ועל המציע 
יהיה לספקם בהתאם להצעת הנחה שהוצעה על ידו לאותה קטגוריה. 
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חתימת המציע: ___________ 
 

 
רשימת חוקי העבודה וחוקים אחרים 

הספק מתחייב לקיים בתקופת חוזה ההתקשרות אחר האמור בתוספת השנייה לחוק בית הדין 
לעבודה התשכ"ט -1969 לרבות, בחוקים ובצווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לסוג 

העבודות שבחוזה כפי שיפורטו להלן.  

כמו כן מתחייב הספק לקיים בתקופת חוזה ההתקשרות אחר יתר החוקים המפורטים להלן: 

  חוק שירות התעסוקה, תשי"ט – 1959. 

  חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א – 1951. 

  חוק דמי מחלה, תשל"ו – 1976. 

  חוק חופשה שנתית, תשי"א – 1950. 

  חוק עבודת נשים, תשי"ד – 1954. 

  חוק שכר שווה למועסק ולמועסקת, תשכ"ו – 1965. 

  חוק עבודת הנוער, תשי"ג – 1953. 

  חוק החניכות, תשי"ג – 1953. 

  חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה),תשי"א – 1951. 

  חוק הגנת השכר, תשי"ח – 1958. 

  חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג – 1963. 

  חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה -1995. 

  חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987. 

  חוק הודעה למועסק (תנאי עבודה), התשס"ב – 2002. 

  פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) 1945. 

  פקודת הבטיחות בעבודה 1946. 

  חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד – 1954. 

  חוק שרות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז – 1967. 

  חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז- 1957. 

  חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח – 1988. 

  חוק מועסקים זרים (העסקה שלא כדין) התשנ"א – 1991. 

  חוק העסקת מועסקים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו – 1996. 

  פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998. 

  סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998. 

  חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז- 1957. 

  חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א – 2001. 

  סעיף 29 לחוק מידע גנטי, התשס"א – 2000. 

  חוק הגנה על מועסקים בשעת חירום, התשס"ו-2006. 

  סעיף 5 א' לחוק הגנה על מועסקים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או          

  במינהל  התקין) התשנ"ז – 1997.  

  חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א – 2001. 

  תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שרות לקטינים  
( אישור המשטרה), תשס"ג – 2003. 
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חתימת המציע: ___________ 
 

אל יובל חינוך בע"מ 

 יהודה הלוי 48 

 תל-אביב  

הצהרת המשתתף במכרז 
  

פרטי המכרז: 

מכרז מסגרת פומבי מס' 01/2022 - לאספקת ציוד משרדי חומרי אומנות וציוד היקפי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________                      _________________________ 

                         תאריך                       חתימה וחותמת 
 
 

אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים 
בזה כדלקמן: 

אנו מצהירים בזה, כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו מסכימים  .1
לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו 

מוותרים מראש על טענות כאמור. 

אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל  .2
הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את האספקה ו/או העבודה שבנדון, בהתאם 

לתנאים המפורטים בחוזה ובמסמך הדרישות המקצועיות ו/או המפרט הטכני המצורף אליו. 

אנו מצהירים כי ברשותנו כל הרישיונות והאישורים הנדרשים לביצוע העבודות כנדרש וכמפורט בנספח  .3
הטכני (נספח ב' לחוזה).  

אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .4

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך 120 יום מהמועד האחרון  .5
להגשת ההצעות או לתקופה נוספת בהתאם להארכת ערבות המשתתף במכרז, בהתאם לסמכות העירייה 

ולכל זמן שהערבות על הארכותיה תהיה בתוקף. 

להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית בתוקף בנוסח ובסכום הנקובים במסמכי המכרז.  .6

אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים, כי בתוך 7 ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד  .7
בידכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה המתאים. 

עד המצאת הערבות הבנקאית בהתאם לחוזה תשמש הערבות הבנקאית שמסרנו בנוגע למכרז להבטחת  .8
כל התחייבויותינו על פי המכרז. 

אם מסיבה כל שהיא לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים שאת הערבות הבנקאית, שצרפנו למכרז,  .9
כולה או מקצתה, תחלטו כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש. 

אנו מסכימים, כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה,  .10
כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על 

הצעה זו. 

שם המשתתף/ החברה כתובת טלפון שם איש הקשר 
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חתימת המציע: ___________ 
 

ערבות נלוות למכרז מסגרת פומבי 01/2022  
לכבוד: 

יובל חינוך בע"מ 
יהודה הלוי 48 
תל-אביב-יפו   

כתב ערבות (בש"ח) 
 

כתב ערבות 
מספר: 

 

 

 

הואיל ועל                    (להלן "הנערב")  

 
 

להמציא לכם ערבות בנקאית בסך של 22,000 ₪.  

סכום הערבות במילים   עשרים ושניים אלף שקלים חדשים.  
  

כערובה למכרז מסגרת פומבי מס' 01/2022 - לאספקת ציוד משרדי חומרי אומנות וציוד 
היקפי 

 

הרי תמורת הסכמתכם לקבל ערבותנו זאת, ועל פי בקשת הנערב, הרינו ערבים בזאת כלפי החברה בעד 
הנערב, בש"ח עד סכום השווה ל-22,000 ₪. 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום, כאמור, בתוך 3 ימים מתאריך הדרישה כפי שיפורט בה. 

ערבותנו זאת היא מוחלטת ובלתי תלויה, אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים לבטלה בדרך 
כל שהיא.  

מוסכם בזאת במפורש, כי לא תהיו חייבים לנקוט הליכים משפטיים נגד הנערב ו/או לפנות בדרישה 
מוקדמת לנערב ו/או לממש בטחונות אחרים, כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות על ידינו. 

תוקף הערבות עד תאריך 18.9.2022 ועד בכלל, וכל דרישה מצדכם לתשלום הנזכר לעיל צריכה להישלח 
אלינו בדואר רשום, או להימסר לנו במסירה אישית כנגד חתימתנו עד התאריך הזה. 

ערבות זאת על כל תנאיה תוארך לתקופה נוספת של ארבעה חודשים על פי דרישת סמנכ"ל הכספים 
בחברה או מי שהוסמך על ידו, ותישלח אלינו עד תאריך 18.9.2022 ועד בכלל. 

 

פרטי הבנק 

כתובת             

קוד  שם ומס' סניף הבנק  עיר   מס'  רחוב 
הבנק  בית 

 

בברכה, 

 

                 שם פרטי ושם משפחה                                        תאריך                                           חתימה  
 

 
 

מספר הערבות בבנק 

 
 

תאריך 

פרטי הנערב 
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חתימת המציע: ___________ 
 

ערבות ביצוע - מכרז מסגרת פומבי 01/2022  
לכבוד: 

יובל חינוך בע"מ 
יהודה הלוי 48 
תל-אביב-יפו   

כתב ערבות (בש"ח) 
 

כתב ערבות 
מספר: 

 

 

הואיל ועל                    (להלן "הנערב")  

 
להמציא לכם ערבות בנקאית בסך של 65,000 ₪ (סכום הערבות במילים: שישים וחמישה אלף ₪), 
כערובה למכרז מסגרת פומבי מס' 01/2022 - לאספקת ציוד משרדי חומרי אומנות וציוד היקפי, הרי 
תמורת הסכמתכם לקבל ערבותנו זאת, ועל פי בקשת הנערב, הרינו ערבים בזאת כלפי החברה בעד 

הנערב, עד סכום השווה ל-65,000 ₪. 
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - "המדד") בתנאי הצמדה שלהלן: 

"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש ____ שהתפרסם בתאריך ______ או בסמוך לכך.  

"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות זו.  

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: 

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת 
ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה 
נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם  את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל הפרשי 

הצמדה. 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום, כאמור, בתוך 3 ימים מתאריך הדרישה כפי שיפורט בה. 

אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה 
מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת 

הנערב. 

ערבותנו זאת היא מוחלטת ובלתי תלויה, אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים לבטלה בדרך 
כל שהיא.  

מוסכם בזאת במפורש, כי לא תהיו חייבים לנקוט הליכים משפטיים נגד הנערב ו/או לפנות בדרישה 
מוקדמת לנערב ו/או לממש בטחונות אחרים, כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות על ידינו. 

תוקף הערבות עד תאריך ________ ועד בכלל, וכל דרישה מצדכם לתשלום הנזכר לעיל צריכה להישלח 
אלינו בדואר רשום, או להימסר לנו במסירה אישית כנגד חתימתנו עד התאריך הזה. 

ערבות זאת על כל תנאיה תוארך לתקופה נוספת על פי דרישת סמנכ"ל הכספים בחברה או מי שהוסמך 
על ידו, ותישלח אלינו עד תאריך ________ ועד בכלל. 

פרטי הבנק 

כתובת             

קוד  שם ומס' סניף הבנק  עיר   מס'  רחוב 
הבנק  בית 

בברכה, 

 
                 שם פרטי ושם משפחה                                        תאריך                                           חתימה  

 
 

מספר הערבות בבנק 

 
 

תאריך 

פרטי הנערב 
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חתימת המציע: ___________ 
 

 
תצהיר בדבר היעדר הערת עסק חי  

 
אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי 

אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן: 

1. אני משמש כ___________[הח"מ יציין את תפקידו]  בחברת __________[שם המציע או החבר 
במציע ככל שרלוונטי] ח.פ ______________ (להלן: "החברה") ומוסמך מטעמה לחתום על 

תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת מכרז מס' ________.  

2. לא נכללה בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת _______ [שנת הדיווח האחרונה בה 
חתמה החברה על דוחות מבוקרים] 'אזהרת עסק חי' או 'הערת עסק חי' וממועד החתימה על 
הדוחות הכספיים ועד למועד החתימה על תצהיר זה לא חל שינוי מהותי לרעה במצב העסקי של 

החברה עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומה של החברה "כעסק חי". 

3.  אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 

 

ולראיה באתי על החתום:  
 

 
שם המצהיר: ______________________ 
תפקיד בחברה: ____________________ 

שם החברה: _______________________ 
כתובת: __________________________ 
מס' טלפון: _______________________ 
תאריך: _________________________ 

חתימה: _________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רו"ח –חותמת לשם זיהוי  
 
 
 
 
 

__________________
_ 

 



 

נספח מס' 4 

    49
חתימת המציע: ___________ 
 

 
רשימת בנקים וחברות ביטוח המורשים להוציא ערבות 

 
להלן רשימת בנקים וחברות ביטוח מהם ניתן לקבל ערבות, עפ"י הנוסח המקובל על העירייה: 

 
 

רשימת חברות ביטוח  רשימת בנקים מסחריים 

איילון חברה לביטוח בע"מ  בנק איגוד לישראל בע"מ 
אליהו חברה לביטוח בע"מ  בנק אוצר החייל בע"מ 

ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית  בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ 
בע"מ  בנק דיסקונט לישראל בע"מ 

כלל ביטוח אשראי בע"מ  בנק יורו-טרייד בע"מ 
הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ  בנק החקלאות לישראל בע"מ 

כלל חברה לביטוח בע"מ  בנק מזרחי טפחות בע"מ 
החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר  בנק הפועלים בע"מ 

חוץ בע"מ  בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ 
מגדל חברה לביטוח בע"מ  בנק ירושלים בע"מ 

מנורה חברה לביטוח בע"מ  יובנק בע"מ 
הראל  חברה לביטוח בע"מ  בנק לאומי לישראל בע"מ 

חברה לביטוח אשראי - אשור בע"מ  בנק לפתוח  התעשיה  בישראל בע"מ 
החברה הישראלית לביטוח אשראי  בנק מסד בע"מ 

בע"מ  בנק ערבי ישראל בע"מ 
בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ 
בנק קונטיננטל לישראל בע"מ 

בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ 
CITIBANK N.A (סניפים בישראל 

בלבד) 
HSBC Bank plc (סניפים בישראל בלבד) 

רשימת בנקים למשכנתאות 

בנק אדנים למשכנתאות בע"מ 
בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ 

בנק לאומי למשכנתאות בע"מ 
בנק עצמאות למשכנתאות ולפיתוח 

בע"מ 
הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות 

בע"מ 
טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ 
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חתימת המציע: ___________ 
 

 
 

נספח 5 – תנאים כלליים לביטוחי הספק: 

לעניין הגדרות נשוא נספח ביטוח זה: 

__________________________________________(להלן: "הספק")   : שם הספק 

יובל חינוך בע"מ (להלן: "החברה")   : המזמין 

אספקת ציוד משרדי חומרי אומנות וציוד היקפי (להלן: "השירותים").   : השירותים 

 

1. מבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותו של הספק על פי חוזה זה ו/או על פי הדין, מתחייב  הספק 
לפני מועד החתימה על חוזה זה ו/או לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא חוזה זה על ידו ו/או 
מטעמו ו/או עבורו (המוקדם מביניהם), לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת מתן 
השירותים נשוא חוזה זה, את הביטוחים המפורטים להלן, באמצעות חברת ביטוח המורשית 

כדין לפעול בישראל (להלן: "ביטוחי הספק" או "הביטוחים"):  

2. אחריות כלפי צד שלישי; 

2.1 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותו של הספק על-פי דין בשל מעשה או 
מחדל רשלני בקשר עם מתן השירותים אשר גרמו לאובדן פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו 
של כל אדם ו/או גוף שהוא בכל הקשור למתן השירותים בקשר עם החוזה, לרבות פגיעה או 

נזק לחברה ו/או למי מהבאים מטעם החברה בקשר עם חוזה זה. 

2.2 גבולות האחריות 2,000,000 ₪ (מיליון ₪) לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. 

2.3 ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות, בהלה, חבות הספק 
בגין וכלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, מתקנים סניטאריים פגומים, זיהום תאונתי 
מקרי ובלתי צפוי, שביתה והשבתה, הרעלה מכל דבר מזיק במאכל או משקה, וכן תביעות 
תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי (למעט לגבי עובדים שהספק חייב לשלם בגינם דמי ביטוח 

לאומי). 

2.4 פוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הספק על פי נספח 5 (א') אישור 
ביטוחי הספק תורחב לשפות את החברה, מנהליה ועובדיה בקשר עם חוזה זה (להלן: "יחידי 
המבוטח") היה ותוטל על מי מהם אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של הספק ו/או מנהליו 
ו/או עובדיו, בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד 

עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

2.5 בפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש החברה שאינו רכוש בבעלותו ו/או שימושו, של 
הספק, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי (למעט אותו חלק של הרכוש עליו פועל 

הספק ישירות). 

3. חבות מעבידים; 

3.1 ביטוח חבות מעבידים המבטח את אחריותו של הספק על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או 
עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 1980 כלפי העובדים המועסקים על ידו במתן 
השירותים בקשר עם החוזה בגין תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית (להלן: "מקרה ביטוח") 
שייגרמו למי מהם תוך כדי ועקב עבודתם במשך תקופת הביטוח בכל הקשור במתן 

השירותים בקשר עם החוזה. 

3.2 גבולות האחריות בביטוח חבות מעבידים: 

3.2.1 20,000,000 ₪ לתובע. 

3.2.2 20,000,000 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. 

3.3 הפוליסה לביטוח חבות מעבידים לא תכלול הגבלות בדבר שעות עבודה ומנוחה, חבות הספק 
כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או עובדיהם (היה והספק ייחשב כמעבידם), פיתיונות 

ורעלים והן בדבר העסקת נוער המועסקים על פי החוק. 



 

3.4 בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תורחב לשפות את 
החברה, מנהליה ועובדיה, היה ונקבע לעניין קרות מקרה ביטוח, כי מי מהם נושא בחובות 

מעביד כלשהן  כלפי מי מעובדי הספק. 

3.5 כמו כן מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסת הביטוח תכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות 
התחלוף (השיבוב) של מבטחי הספק כלפי החברה, מנהליה ועובדיה ובלבד שהאמור בדבר 

הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

3.6 ביטוח אש מורחב; 
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ביטוחי הרכוש של הספק (אם וככל שייערכו ובמידה ויהיו רלוונטיים לחוזה זה) יכללו סעיף 
מפורש בדבר ויתור על זכות התחלוף (השיבוב) של מבטחי הספק כלפי החברה, מנהליה 
ועובדיה ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

בזדון. 

4. הספק מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות לעיל ולהלן ואת 
מהות השירותים המפורטים בחוזה זה במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך 

עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן. 

5. הספק מתחייב, לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא חוזה זה על ידו ו/או מטעמו, להמציא 
לידי החברה את המסמכים המפורטים להלן והמהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, בהתאם 

לתנאים וההיקפים המפורטים בחוזה זה (להלן: "מסמכי הביטוח"): 

5.1 אישור קיום ביטוחי הספק בהתאם לנוסח המצורף לחוזה זה כנספח 5 (א') להלן: "אישור 
ביטוחי הספק". 

5.2 בנוסף להמצאת אישור ביטוחי הספק נספח 5 (א') החתום כאמור, מתחייב הספק כי בכפוף 
לקבלת דרישה בכתב מהחברה (להלן: "הדרישה") במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא 
לתביעה על פי איזה מפוליסות הביטוח ו/או על מנת לאפשר לחברה לבחון את קיום תנאי 
הביטוח שבחוזה ימציא הספק לחברה את חלקי הפוליסות המתייחסים להתקשרות נשוא 
חוזה זה בלבד (להלן: "מסמכי הביטוח") ומבלי שייחשפו נתונים מסחריים שאינם 

רלוונטיים לשירותים נשוא חוזה זה. 

5.3 מוסכם בזה כי המצאת ההעתקים מפוליסות הביטוח (מסמכי הביטוח), כאמור, לרבות 
האישור בדבר עריכת הביטוחים נספח 5 (א'), כאמור, לא תפגע ו/או לא תגרע מהתחייבויות 

הספק על פי חוזה זה, על נספחיו. 

5.4 מוסכם בזה על הספק כי המצאת אישור ביטוחי הספק (נספח 5 (א')), כאמור,  הינה תנאי 
יסודי בחוזה זה וללא המצאת אישור ביטוחי הספק (נספח 5 (א')), כאמור, לא יוכל הספק 
להתחיל במתן השירותים נשוא חוזה זה. על אף האמור לעיל, מוסכם בזה כי אי המצאת 
מסמכי הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 10 ימי עבודה ממועד בקשת 

החברה בכתב, להמצאת המסמכים כאמור. 

6. ביטוחי הספק כאמור לעיל יורחבו לכסות בין היתר את אחריותו של הספק כלפי קבלנים וקבלני 
משנה (לעניין ביטוח חבות מעבידים היה והספק ייחשב למעבידם) כמו כן יורחבו ביטוחי הספק 
לשפות את החברה, מנהליה ועובדיה היה וייתבעו בגין אחריות שתוטל על מי מהם עקב מעשה 

ו/או מחדל רשלני של הספק (להלן: "יחידי המבוטח"). 

7. על הספק להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם השירותים נשוא חוזה זה, במשך 
כל  התקופה בה יהיה חוזה זה בתוקף. 

8. למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח 
המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת ביטוחי הספק (נספח 5 (א')'), הינם דרישה 
מינימאלית המוטלת על הספק, ועל הספק לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויות ולקבוע את 
סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. הספק מצהיר ומאשר כי הוא 
יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעם החברה בכל 

הקשור לסכומי הביטוח ו/או לגבולות האחריות ו/או לתנאי הביטוח כאמור לעיל ולהלן. 

9. ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנותם לרעה בתקופת 
הביטוח, אלא אם נמסרה על כך לספק ולחברה הודעה בכתב בדואר רשום 30 (שלושים) יום מראש 
על כוונתו לעשות זאת. מבטחי הספק יתחייבו כי לא יהיה תוקף לביטול ו/או שינוי לרעה שכאלו 
לגבי החברה ו/או מי מהבאים מטעם החברה בקשר עם חוזה זה אם לא נמסרה הודעה בכתב 

כאמור לעיל ובטרם חלוף 30 (שלושים) הימים ממועד מסירת ההודעה. 

10. בכל פעם שמבטחו של הספק יודיע לספק ולחברה כי איזה מבין ביטוחי הספק על פי הביטוחים 



 

שנערכו לפי נספח 5 זה "תנאים כלליים לביטוחי הספק", לרבות האמור בנספח אישורי ביטוח 
הספק (נספח 5 (א')) עומד להיות מבוטל או משונה לרעה, כאמור בסעיף 9 לעיל, מתחייב הספק 
לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא לחברה אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול 

או השינוי לרעה של הביטוח הקודם, כאמור לעיל. 

11. ביטוחי הספק ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך 
על ידי החברה וכי מבטחי הספק מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר שיתוף 
ביטוחי החברה. לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – 

1981 ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי החברה וכלפי מבטחיה. 

12. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 
כנגד החברה ו/או מי מהבאים מטעם החברה בקשר עם חוזה זה בגין נזק לרכוש בבעלותו של 
הספק ו/או המשמש אותו במתן השירותים נשוא חוזה זה ואשר הספק זכאי לשיפוי בגינו על פי 
ביטוח הרכוש שנערך על ידו (בין אם נערך ובין אם לאו), והוא פוטר בזאת את החברה ו/או מי 
מהבאים מטעם החברה בקשר עם חוזה זה מכל אחריות  לנזק כאמור (לרבות בגין ההשתתפות 
העצמית המוטלת על הספק). אולם מוסכם בזה כי הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם 

לנזק בזדון.  

13. הספק מתחייב לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות בנספח 5 זה "תנאים כלליים 
לביטוחי הספק" לרבות באישור ביטוחי הספק (נספח 5 (א'), וכל תשלום אחר שיידרש על ידי 
חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא ולקיים את כל הוראות הפוליסות כלשונן, ומבלי לפגוע 
בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, ככל 
שקיימות ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים בקשר עם 

חוזה זה. 

14. הספק מתחייב להודיע לחברה עם היוודע למנהליו על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה על פי 
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי או חבות מעבידים. כן מתחייב הספק לשתף פעולה עם החברה 
ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס הספק, ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר החברה 

תחליט להגישה למבטחים ו/או מימוש זכויות החברה על פי ביטוחי הספק. 

15. כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הספק יהיה אחראי לשפות את החברה ו/או מי מהבאים 
מטעם החברה בקשר עם חוזה זה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי 
ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח שלא בתום לב על 
ידי הספק ו/או מנהליו ו/או מי מהעובדים המועסקים על ידו, בכפוף לכך כי האחריות ו/או חובת 

השיפוי מוטלת על הספק על פי חוזה זה ו/או על פי הדין. 

16. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ייקבע בפוליסות כי הפרה בתום לב ו/או אי קיום 
בתום לב של תנאי  מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הספק, לרבות, אך לא מוגבל, איחור 
במתן הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה שנעשו בתום לב על ידי הספק ו/או מי מטעמו, לא יפגעו 

בזכויות החברה, מנהליה ועובדיה לקבלת שיפוי על פי ביטוחים אלו.  

17. לא יאוחר מ - 7 (שבעה) ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הספק, מתחייב הספק להמציא לחברה 
את אישור עריכת הביטוח (נספח 5 (א')) כאמור בסעיף 5 לעיל, בגין הארכת ביטוחי הספק לתקופה 
נוספת, הספק מתחייב לחזור ולהמציא את אישור ביטוחי הספק (נספח 5 (א')), במועדים 
הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד הינו מחויב בעריכת הביטוחים בהתאם לאמור בחוזה זה 

על נספחיו.  

18. הספק מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור ביטוחי הספק (נספח 5 (א')) כאמור, הינה תנאי מתלה 
ומקדים לתחילת ו/או להמשך מתן השירותים והחברה תהא רשאית למנוע מהספק את תחילת 
ו/או המשך מתן השירותים כאמור במקרה אישור ביטוחי הספק (נספח 5 (א')), כאמור, לא 

הומצא במועד המוסכם כנדרש. 

19. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הספק, המצאתם ו/או בבדיקתם ו/או אי בדיקתם, 
על ידי החברה  ו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או על מי מטעמה ו/או 
להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי מאחריותו 
ו/או מהתחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה ו/או על פי הדין ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי 

על החברה ו/או על מי מהבאים מטעמה בקשר עם חוזה זה. 

20. למען הסר ספק מובהר כי המצאת או אי המצאת מסמכי הביטוח לרבות אישור ביטוחי הספק 
(נספח 5 (א')) כאמור בסעיפים 7 ו–  20 לעיל במועד, לא תפגע בהתחייבויות הספק על - פי חוזה 

זה, על נספחיו. 

21. החברה רשאית (אך לא חייבת) לבדוק את אישורי הביטוח אשר יומצאו על ידי הספק כאמור לעיל 
והספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו על פי נספח 
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ה' זה "תנאים כלליים לביטוחי הספק". 

22. הספק מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של החברה ביחס למסמכי הביטוח (הפוליסות) ואת 
אישורי הביטוח וזכותה לבדוק את הפוליסות ואת אישורי הביטוח ולהורות על תיקונם כמפורט 
לעיל, אינה מטילה על החברה ו/או על מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי הפוליסות 
ואישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה 

שהיא המוטלת על הספק על פי חוזה זה ו/או על פי הדין. 

23. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי החברה תהייה רשאית לעכב כל סכום לו הינו 
זכאית על פי תנאי נספח ה' זה "תנאים כלליים לביטוחי הספק" מהתמורה העומדת לזכות הספק 
בקשר עם ההתקשרות נשוא חוזה זה ובתנאי שהודיעה על כך לספק, בכתב, 7 (שבעה) ימים 

מראש.  

24. מוסכם בזה על החברה כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם 
על החברה, יושב לספק הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו לחברה (באם נגרמו) בקשר עם 

התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור. 

25. מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על הספק 
בלבד, ובכל מקרה לא על החברה ו/או על מי מהבאים מטעם החברה בקשר עם חוזה זה. 

26. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה לעיל, מתחייב הספק למלא אחר כל דרישות 
והוראות החוק לביטוח לאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, התקנות וכדומה, 
שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים 
שיועסקו על ידו במתן השירותים נשוא חוזה זה, לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או 

זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת חוזה זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

27. מובהר בזאת, כי כל הוראה בנספח ה' זה "תנאים כלליים לביטוחי הספק" בקשר לביטוח אינה 
באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הספק לנזקים באם יגרמו 

כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין. 

28. מובהר, כי הוראות נספח ה' זה "תנאים כלליים לביטוחי הספק" הנן מעיקרי החוזה, והפרתן 
מהווה הפרה יסודית של החוזה. 

29. לא ביצע ו/או לא קיים ו/או לא האריך הספק את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה 
במלואם או בחלקם, תהא החברה רשאית, מבלי לפגוע בזכויותיה לפי חוזה זה או על פי דין, לעכב 
כל תשלום המגיע ממנה לספק לפי חוזה זה.  מוסכם בזה על החברה כי עם הצגת העתקים בתוקף 
מפוליסות הביטוח (מסמכי הביטוח) לרבות נספח אישור ביטוחי הספק ((נספח 5 (א')), בהתאם 

לנדרש על פי החוזה ולמוסכם על החברה, ישולם לספק הסכום המעוכב, כאמור. 
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חתימת המציע: ___________ 
 



 

נספח 5 (א') - אישור ביטוחי "הספק" 
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חתימת המציע: ___________ 
 

 __________________ תאריך הנפקת האישור  אישור קיום ביטוחים 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו 
כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת 

הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

מעמד מבקש האישור אופי העסקה המבוטח מבקש האישור 

שם    נותן השירותים.    מקבל השירותים. שם 

  ספק.   חברה עירונית. 

  חוזה למתן שירותים.    רשות מקומית. 
 

יובל חינוך בע"מ (החברה)  

עיריית תל אביב   ו/או 
(העירייה) 

ח.פ. ח.פ. 51-323754-5 (החברה) 

רח' יהודה הלוי 48, תל אביב  
(החברה) 

מספר סוג הביטוח 
הפוליסה 

תאריך 
תחילה 

תאריך 
סיום 

גבול האחריות/ 
סכום ביטוח 

כיסויים נוספים בתוקף 

חלוקה לפי 
גבולות אחריות או 
סכומי ביטוח 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ה' מטבע סכום    

 
צד שלישי 

 
 _________

 
 _______

 
 _______

 2,000,000
למקרה 

ולתקופת 
הביטוח. 

 

302 - אחריות צולבת. ₪. 
307 – קבלנים וקבלני משנה - 

הרחבה. 
315 - כיסוי לתביעות המל"ל. 

321 - מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או 
מחדלי 

        המבוטח - מבקש האישור. 
322 – מבקש האישור מוגדר כצד 

שלישי. 
328 - ראשוניות. 

 
חבות 

מעבידים 

 
 _________

 
 _______

 
 _______

 20,000,000
לתובע 

 20,000,000
לתקופת 

הביטוח. 

 .₪
 

 .₪

309 - ויתור על תחלוף לטובת מבקש 
האישור. 

319 - מבוטח נוסף - היה וייחשב 
כמעבידם 

        של מי מעובדי המבוטח. 
328-  ראשוניות. 

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי 
המצוין בנספח ה'): 

(046) מכירת ציוד.  

ביטול/שינוי הפוליסה  
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול בתקופת הביטוח של איזה מפוליסות הביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 (שלושים) 

יום לאחר משלוח הודעה בכתב בדואר רשום למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 
מהדורת הפוליסה 

 __________ חברת 
הביטוח 

 __________ הערות  ביט מהדורה  

חתימת האישור 
המבטח: 
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חתימת המציע: ___________ 
 

 
הצהרת המשתתף על מעמדו המשפטי 

 
על המשתתף במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי ולמלא את הפרטים בטבלאות שלהלן: 

א. מעמד משפטי 
 
 
 

   
 
 

 

 

ב. פרטים כלליים (יש לצרף תדפיס מרשם החברות / עמותות) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ג. שמות בעלי זכות החתימה (חברה בע"מ/ עמותה/ אגודה שיתופית/ שותפות רשומה) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ד. שמות השותפים (שותפות רשומה או שותפות לא רשומה או משתתף במכרז (פרטי)) 
 
 
 

 מספר זהות שם משפחה שם פרטי דוגמת חתימה 

 מספר זהות שם משפחה שם פרטי דוגמת חתימה 
 

שם המשתתף במכרז  

כתובת המשתתף  
במכרז 

כתובת מייל  

טלפון  

טל' נייד  

פקס  

מס' עוסק מורשה  

מספר התאגיד  
 

 חברה בע"מ  עמותה  אגודה שיתופית  שותפות  שותפות  משתתף       
במכרז (פרטי)  לא רשומה  רשומה 

(יש למלא  (יש למלא  (יש למלא  (יש למלא  (יש למלא  (יש למלא 
טבלאות ב'  טבלאות ב' ד')  טבלאות ב' ג' ד')  טבלאות ב' ג')  טבלאות ב' ג')  טבלאות ב' ג') 

ולצרף דו"ח מעודכן  ולצרף דו"ח מעודכן  ולצרף דו"ח מעודכן  ד') ולצרף דו"ח מעודכן 
מרשם השותפויות  מרשם האגודות  מרשם העמותות  מרשם החברות 

השיתופיות 

 



 

    56
חתימת המציע: ___________ 
 

  רואה חשבון/ עורך דין 

 
 
 

 

אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו  דוגמת חותמת 
  
על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים.  

  
 _________________ _______________ 

 שם פרטי שם משפחה 
 

 _________________ _______________ 
 תאריך חתימה 

 

 אני מאמת/ת את חתימות מורשי החתימה של החברה/ העמותה/ האגודה השיתופית/ השותפות הנ"ל  

ומאשר/ת כי חתימתם מחייבת את __________________ (החברה/ העמותה/ האגודה השיתופית/ 
השותפות) לכל דבר ועניין. 

        _____________                                 ___________________                            
      תאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

נספח מס' 6 א' 

    57
חתימת המציע: ___________ 
 

עסק בשליטת אישה 
 

משתתף במכרז העונה על דרישות תקנה 22 (ה1) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987, לעניין 
עסק בשליטת אישה, נדרש להגיש אישור רו"ח ותצהיר מאומת ע"י עו"ד לפיו העסק הוא בשליטת 

אישה. 
 

לשם הנוחות וההבהרה, ההגדרות לעניין זה כהגדרתן בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 
 :1992

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא  "אישור" 
התקיים אף אחד מאלה: 

א. אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה - הוא אינו קרוב של 
המחזיקה בשליטה. 

ב. אם שליש מהדירקטורים אינם נשים - אין הם קרובים של המחזיקה 
בשליטה. 

כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981.  "אמצעי שליטה" 

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין  "מחזיקה בשליטה" 
או בעקיפין, בלמעלה מ- 50% מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק. 

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל  "נושא משרה" 
ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה. 

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא  "עסק" 
הוציאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל. 

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד, עם נשים  "עסק בשליטת אישה" 
אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות 1 ו- 

2 של ההגדרה אישור. 

בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא.  "קרוב" 

תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה.  "תצהיר" 

 

תצהיר 

1. אני גב' ____________________ ת.ז _______________ מצהירה בזאת כי העסק 
_____________________ (המשתתף במכרז) מזהה ח.פ/ע.מ ______________  נמצא 
בשליטתי בהתאם להגדרות סעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 ובהתאם לתקנה 

22(ה1) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987. 

  



 

2. אני מצהירה כי זהו שמי, זוהי חתימתי וכי האמור בתצהירי זה נכון. 
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חתימת המציע: ___________ 
 

חתימה  תאריך  ת.ז.  שם מלא 

 
 
 
 
 

אימות עורך הדין 

 

אני, הח"מ, _______________עו"ד, מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיעה בפני גב' 
_______________, מספר זהות _______________, ולאחר שהזהרתיה כי עליה להצהיר את 
האמת וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישרה את נכונות הצהרותיה 

בתצהיר זה וחתמה עליו בפני. 

 

 

     

חותמת  תאריך  מספר רישיון  ת.ז.  שם מלא 
וחתימה 

 
 

 



 

אישור רו"ח 
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חתימת המציע: ___________ 
 

 
יודפס על נייר לוגו של משרד רואה החשבון 

 
 

תאריך:_______________ 
 
 

לכבוד 
_____________ (שם המשתתף במכרז) 

 
 
 

הנדון: אישור עסק בשליטת אישה 
 

אנו משרד רו"ח __________________, רואי החשבון המבקר של חברתכם (המשתתף במכרז 
_________________), מאשר כי המשתתף במכרז מס' _________לביצוע _______________ 
הינו עסק בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992 ובהתאם לתקנה 

22 (ה1) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987. 
 

 
 
 
 

בכבוד רב, 
 

 ________________________
 

רואי חשבון 
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חתימת המציע: ___________ 
 

נספח 7 למכרז /נספח ג' לחוזה/ – טופס הצעת מחיר 

אני הח"מ, מוסמך להצהיר, להתחייב ולחתום על כתב ההצעה למכרז 01/2022 בשם המציע 
________________________, כדלקמן: 

1 בכל מקום המצוין בלשון הווה ראשון יחיד [אני] הכוונה היא גם למציע.  

2 המציע ו/או מי מטעמו, בדק היטב את כל תנאי המכרז כפי שפורטו במכרז, בחוזה ובמסמך 
ההוראות למשתתפים על כל נספחיהם, ובדק את כל הוראות הדין, התקנים והנהלים החלים על 
מתן אספקת השירותים נשוא המכרז והביא בחשבון כל פרט העלול להשפיע על הצעת המציע 

שלהלן.  

3 קראתי בבירור את התנאים המפרטים את שיקולי החברה בבחירת הזוכה במכרז. 

4 קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והבנתי אותם וכן תנאיו ידועים ומוכרים לי, וקיבלתי מנציגי 
החברה את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לגיבוש ההצעה והתחייבויות המציע, ולא תהא לנו 
כל טענה כלפי החברה בקשר עם אי- גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או 
לעובדות הקשורות לביצוע העבודה ואספקת השירותים, וכי בהתאם לכך נקבעה ההצעה ע"י 

המציע. 

5 ידוע לי, כי כל הצעה שאינה תואמת את הדרישות שפורטו במכרז, לא תובא לדיון. 

6 ידוע לי, המחירים אינם כוללים מע"מ כחוק ואופן ההצמדה יהיה כמפורט בנוסח החוזה. 

7 ידוע לי, כי החברה שומרת לעצמה הזכות לקבל כל הצעה או לדחותה, לרבות ההצעה הזולה 
ביותר, ואף לדחות ההצעות כולן.  

8 מובהר כי החברה אינה מתחייבת לניצול מלא או חלקי של הערכה תקציבית זו, ובכל מקום 
תקבע את היקף אספקת השירותים על פי צרכיה ותקציבה במסגרת שיקול דעתה הבלעדי. 

9 הערכת החברה כי ההוצאות הכוללות בגין התקשרות זו, תעמוד על סך של כ-3,000,000 ₪. יחד 
עם זאת, יובהר כי אין החברה חייבת בביצוע כל העבודות והשירותים המפורטים לעיל ו/או 
לממש כל ההיקף התקציבי המוערך וכי התמורה תשולם בגין שירותים ועבודות שבוצעו בפועל 
ובהתאם לדרישה, זאת בהתאם לעבודה בפועל, וכי החברה אף רשאית לפצל החוזה בין עד זוכים 
בכל קטגוריה. לא תישמע כל טענה מצד הזוכה בדבר אי מימוש ההיקף התקציבי כאמור לעיל. 

10 ידוע לי כי החברה רשאית להגדיל את החוזה שייחתם בעקבות המכרז בשיעורים המרביים 
בהתאם להוראות תקנה 3(7) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987. 

11 ידוע לי כי עליי לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה ואספקת השירותים, ובכללן כל 
תשלום - במידה ויידרש כזה - בגין דרישת הרשויות המוסמכות. 

12 ידוע לי כי לא אהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין עבודה אשר בוצעה על ידי שלא בהתאם להזמנה 
מאושרת מראש ע"י מנהל המכרז או מי מטעמו.  

13 המחירים הנקובים בכתב ההצעה הינם בגין מנה ליום, שיחול ביחס לכל אחד מסוגי המנות, על 
פי הנקוב במפרט העבודה ובטבלה המפורטת להלן הכוללים ביצוע העבודה במלואה וכל 

השירותים המפורטים כנדרש במכרז. 

14 ידוע לי, כי עליי להגיש הצעתי במעטפה חתומה וכי אופן בחירת ההצעה/ות הזוכה/ות יהיה 
כמפורט בפרק ג' למסמכי ההצעה. 

15 ידוע לי, כי כל הצעה שאינה תואמת את הדרישות שפורטו במפרטים, לא תובא לדיון. 

16 ידוע לי, כי החברה שומרת לעצמה הזכות לקבל כל הצעה או לדחותה, לרבות ההצעה הגבוהה 
ביותר, ואף לדחות ההצעות כולן. 



 

17 ידוע לי, כי העדר הצעה בכלל יגרום לפסילת מסמכי ההצעה כולה.  

18 בהתאם לאמור לעיל הנני מציע הצעתי כדלקמן: 

% הפחתה  - במקרה של הסכמה   הצעת משתתף במכרז  
למחירים במפרט הטכני יש למלא את  
הספרה "0".  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
* מובהר כי ניתן להציע הפחתה למחירים המצוינים במפרט הטכני (נספח ב' לחוזה) או הסכמה בלבד 
(במקרה של הסכמה יש למלא את הספרה "0") אך אין להציע תוספת. משתתף במכרז שיציע תוספת 

הצעתו תפסל.  
** בהתאם לאמור במפרט הטכני מחירי הסעיפים אינם כוללים מע"מ. 

*** מובהר כי על המציע להגיש הצעתו לכל הקטגוריות המצוינות, משתתף שיגיש הצעה חלקית הצעתו 
תיפסל. 

 
 

 

ולראיה באתי על החתום: 
 
 
 

 ____________________(2 _________________(1              ______________________
       חתימת המשתתף                         מורשי חתימה 

 
 
 

 
 

 _____________________          _____________________ ______________________
             שם מלא    מס' טלפון              מס' ח.פ./ת.ז. 

 
 
 
 
 

 ___________________       ________________________________________________
         כתובת למשלוח הודעות              תאריך    
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חתימת המציע: ___________ 
 

 

 _____________ קטגוריה א' – ציוד משרדי 

 
 _____________

קטגוריה ב' – ציוד אומנות ומלאכה 

 
 _____________

קטגוריה ג' – ציוד היקפי 



 

 נספח 8
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חתימת המציע: ___________ 
 

נספח 8 למכרז - להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף 3.2  
 
 

טלפון  שם אישר  מס' אתרי  היקף כספי  שם הלקוח  שנה  
הקשר  אספקה 

      2017

      

      

      2018

      

      

      

      2019

      

      

      2020

      

      

      2021

      

      

* ככל שלמציע נדרשות רובריקות נוספות להצגת מלוא ניסיונו, ניתן להדפיס נספח זה כמספר הפעמים 
הנדרש למציע, ולמלאו כנדרש. 

** נא להקפיד על פירוט כל ניסיון המציע גם מעבר לתנאי הסף שכן החברה שומרת על הזכות לבחון 
ניסיון זה בהינתן מצב של הצעות עם ציון זהה כמפורט בפרק הוראות למשתתפים. 

הנני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת 
 

המצהיר/ה 
אישור 

 
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד (מ.ר. ___________), 
במשרדי שברחוב ____________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה 
____________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד 
וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות 

תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני. 
 
 

חתימה + תאריך  חותמת   
 



 

נספח 8א' 
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חתימת המציע: ___________ 
 

 
אישור רו"ח בדבר היקף כספי – תנאי סף 3.2 

 

אני הח"מ, רו"ח _____________ של ____________________ ת.ז./ח.פ./ח.צ./ע.ר. 

______________ (להלן: "המציע") מאשר בזאת כי מחזור ההכנסות של המציע מאספקת ציוד 

משרדי, חומרי אומנות וציוד היקפי, במהלך שלוש (3) שנים מתוך חמש (5) השנים האחרונות (-2017

2021) - לפחות מ-300,000 ₪ כל שנה, כאשר מתוכם 150,000 ₪ בכל שנה הינו ללקוח אחד, שהינו ארגון/ 

תאגיד ציבורי / רשות מקומית / משרד ממשלה / בנק וכד'. 

אישור זה ניתן על ידי לצרכי עמידתו של המציע בתנאי הסף במכרז פומבי מספר 01/2022 של חברת יובל 

חינוך בע"מ. 

       
לראיה באתי על החתום:  

 

תאריך: ____________ 

 

חתימת משרד רואי החשבון: ____________ 

שם משרד רואי החשבון: _______________ 

כתובת: __________________________ 

מס' טלפון: _______________________ 
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חתימת המציע: ___________ 
 

 
 

לכבוד,         תאריך: __________ 
חברת יובל חינוך בע"מ (חל"צ)  

 

 
 

הנדון: תצהיר להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף 3.3 
 

 
אני  _____________________________  נושא ת.ז מס' ___________________  

          (שם המנהל/מורשה חתימה המשתתף במכרז) 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה 
כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן: 

 

א. הנני משמש כ – ______________ אצל ___________________ והנני מוסמך להצהיר        
                                                 (תפקיד)                                       (שם המשתתף במכרז) 

    בשמו ולחייבו. 

ב. תצהירי זה ניתן בתמיכה לצורך עמידת המשתתף במכרז בתנאי הסף הקבוע בסעיף 3.3 לתנאי 
הסף של מכרז מסגרת פומבי 01/2022 שפורסם על ידי החברה לאספקת ציוד משרדי, חומרי 

אומנות וציוד היקפי. 

ג. הנני מצהיר כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת. 
                               

 

 ____________________                                                                                           
                                                                                                                                  (חתימת המצהיר) 

 
 

אישור עו"ד 
 

אני הח"מ   ___________________ עו"ד,  מאשר/ת בזה כי ביום  _________________ 
התייצב בפני מר'/גב' ____________________  מ.ז. ____________ המורשה                                                                                                                                                                               

(שם המצהיר)                                                  

 
לחתום בשם ____________________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את  האמת  

                                      (שם המשתתף במכרז) 

האמת וכי אם לא י/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/מה בפני על 
תצהירו/ה דלעיל. 

 
חתימה וחותמת עו"ד ______________ 
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חתימת המציע: ___________ 
 

 

 

 

לכבוד תאגיד יובל חינוך בע"מ, 

 
 

א.ג.נ, 

הנדון: כתב הצהרה והתחייבות לעניין העסקת כח אדם – עבירות פליליות 

אני/נו הח"מ,     ת.ז.    , מצהיר/ים ומתחייב/ים בפניכם 
כדלקמן: 

2. הנני/ו מצהיר/ים ומתחייב/ים בזאת, כי אני/ו ו/או מי מטעמי/נו, עומדים בדרישות החוק למניעת 
העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001, על תקנותיו [החוק והתקנות, להלן: 
"חוק עברייני המין"], וכן בהוראות חוק העונשין, התשל"ז-1977 על החקיקה הנובעת ממנו 
[להלן: "חוק העונשין"], וכי אעסיק/נעסיק במוסדות הרלוונטיים כהגדרתם בחוק עברייני מין, 
במסגרת העבודות נשוא הליך זה, אך ורק עובדים העומדים בדרישות חוק עברייני המין, ושלא 

עברו כל עבירה בדרגת "עוון" ו/או "פשע" כמדורג בחוק העונשין. 

3. ככל שאזכה/נזכה בהליך וכתנאי לחתימת החוזה, אני/ו מתחייב/ים, מצהיר/ים ומאשר/ים 
בזאת, כי עם חתימתי/נו על החוזה, אמציא/נמציא לחברה אישורי משטרה, בהתאם לחוק 
ולתקנות כאמור [להלן: "אישור המשטרה"], לגבי/נו, לרבות בעלי השליטה בי/נו, ככל שישנם, 

וכן לגבי כל עובדי/נו שיעבדו במוסדות חינוך.  

4. מובהר ומוסכם בזאת, כי אמציא/נמציא אישורי משטרה לגבי/נו, לרבות בעלי השליטה בי/נו 
(ככל שישנם), וכן לגבי כל עובדי/נו בעבודות נשוא ההליך, לאורך כל תקופת החוזה, וכי ככל 
שיתחלפו עובדי/נו, במהלך תקופת ההסכם, אמציא/נמציא אישורי משטרה בהתאם, גם לגבי 

העובדים החדשים. 

5. הנני/ו מצהיר/ים כי חתמתי/נו על כתב התחייבות זה וההצהרות דלעיל, לאחר שהובהרו לי/נו 
משמעויותיו, ולאחר שקיבלתי/נו את כל ההבהרות שנדרשו על ידי/נו, וללא כל כפיה, לחץ או 

השפעה בלתי הוגנת.  

ולראיה באנו על החתום: 

 
 __________________     _________________
תאריך         חתימה  

 
 



 

תצהיר בדבר העדר רישום עבירה פלילית 
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חתימת המציע: ___________ 
 

 
 

אני הח"מ, __________________, ת"ז מס' ____________, מרח' ___________________, 
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

מצהיר בזה בכתב כדלקמן: 

1. הנני משמש כ-  ___________________________, ב_____________ מספר התאגיד 
__________(להלן: "התאגיד") והנני מגיש תצהיר זה כחלק בלתי נפרד מהצעתו של התאגיד 

במכרז פומבי מס' 01/2022. 

2. ב- 7 (שבע) השנים קודם למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לא הוגש נגד התאגיד או נגדי, 
ולמיטב ידיעתי לא הוגש נגד מי ממנהליו האחרים של התאגיד (דירקטורים, חשב ומנהל פדגוגי) 
כתב אישום באשמת ביצוע עבירה מבין העבירות המנויות בתוספת השנייה לחוק המרשם 
הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981, או בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה הכרוכה באלימות 
או בעבירת מרמה, ולא הורשע התאגיד, ולא הורשעתי אני ולא הורשע מי ממנהליו האחרים של 

התאגיד בעבירה כזו במהלך התקופה האמורה. 

3. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 

 

 ___________________________   _________________________

חתימה            חותמת המציע 

 

אישור עו"ד 

אני הח"מ ________ , עו"ד (מ.ר. ________ ) מאשר, כי ביום ________ הופיע/ה בפניי מר/גב' ________  
, ת.ז. ________  , שהינו מורשה חתימה מטעם המציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 
וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן 

תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי. 

 

 _________________
חתימה וחותמת עוה"ד) 
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חתימת המציע: ___________ 
 

 

אני החתום מטה:  

שם פרטי:  _________________________ 

שם משפחה:  _________________________ 

תעודת זהות: _________________________  

בעל/ת זכות חתימה בחברה/המציע/המפעיל/היועץ: ______________       
ח.פ./ע.מ.:___________ (להלן: "המציע") 

 

מצהיר/ה בזה כי כל העובדים, מנהלים או מי מטעם המציע, אשר יועסקו בביצוע השירותים נושא מכרז, 
במהלך כל תקופת ההתקשרות, לא הורשעו בעבירות שיש בהן קלון ו/או עבירות פיסקאליות ו/או 
עבירות מין ו/או בעבירות שיש קשר בינן לבין ביצוע העבודה כדוגמת העבודות והשירותים נשוא מכרז 

זה.      

 

 _____________________________  _________________________

חתימה             חותמת המציע 

 

אישור עו"ד 

אני הח"מ ________ , עו"ד (מ.ר. ________ ) מאשר, כי ביום ________ הופיע/ה בפניי מר/גב' 
________  , ת.ז. ________  , שהינו מורשה חתימה מטעם המציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

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

 _________________
(חתימה וחותמת עוה"ד) 
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חתימת המציע: ___________ 
 

תצהיר המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 (להלן: "החוק") (מעודכן): 
העסקת עובדים כדין  

 
אנו הח"מ, חב'_____________________ ח.פ. _______________מרח'_______________, 

מאשרים, מצהירים ומתחייבים, כדלקמן:  
1. אנו מצהירים ומתחייבים כי אנו מעסיקים אך ורק עובדים בעלי אזרחות ישראלית המועסקים 
באופן חוקי ועפ"י כל דין, או עובדים אשר שוהים בישראל באופן חוקי, כשברשותם היתרי שהיה 
כדין בישראל, בתוקף ואשר עובדים בישראל באופן חוקי אשר ברשותם היתרי עבודה חוקיים 

שהוצאו להם כדין ע"י הרשות המוסמכת.  
2. אנו מתחייבים כי במהלך ביצוע כל העבודות שנבצע עבורכם, נעסיק בכל עת אך ורק עובדים בעלי 
אזרחות ישראלית שיועסקו כעל ידנו באופן חוקי ועפ"י כל דין, או עובדים אשר שוהים בישראל 
באופן חוקי, כשברשותם היתרי שהיה כדין בישראל, אשר יהיו בתוקף בכל תקופת עבודתם אצלנו 
במהלך ביצוע העבודות עבורכם, ואשר עובדים בישראל באופן חוקי כשברשותם היתרי עבודה 
חוקיים שהוצאו להם כדין ע"י הרשות המוסמכת, ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות 

עבורכם.  
3. אנו מתחייבים שלא להעסיק עובדים אשר שוהים באופן בלתי חוקי בישראל או כאלה שאין 

ברשותם אישור שהייה ואישור עבודה בישראל כדין.  
היה ואישור השהיה או אישור העבודה של מי מעובדינו המועסק בעבודות שאנו מבצעים עבורכם, יפקע 
או יבוטל או יסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא, אנו מתחייבים להפסיק את העסקתו של העובד 

מידית כאשר יודע לנו או מיד עם קבלת דרישה כזו מכם.  
4. אנו מסכימים כי תהיו רשאים לבחון, בכל עת כפי שתמצאו לנכון, את אישורי השהיה והעבודה של 

עובדינו המועסקים בעבודה אצלכם.  
היה ונפר את ההתחייבות דלעיל, מכל סיבה שהיא, ויתברר כי מי מעובדינו אינו מקיים את האמור לעיל, 

יחולו ההוראות הבאות:  
 א. עבודת  העובד תופסק עפ"י הוראה של נציגכם לעובדים או לנציגנו, לאלתר.  

 ב. אתם תשלחו לנו הודעה בכתב בעניין זה.  
 ג. העבודה תתחדש רק לאחר שנציג בפניכם אישורים דרושים לפיהם כל עובדינו המועסקים 

בעבודה עבורכם מקיימים את התנאים המפורטים לעיל.  
 כל עיכוב בביצוע העבודה בגין האמור לעיל לא יזכה אותנו בהארכה ולא ישנה את המועד בו עלינו 

לסיים את העבודות עפ"י החוזה בינינו.  
 ד. היה ונפר את ההתחייבות הפרה נוספת, מכל סיבה שהיא, תהיו רשאים להפסיק את 

ההתקשרות עמנו, לבטל את החוזה עמנו, ולהפסיק את ביצוע כל העבודות על ידינו, מיד וללא צורך 
בהודעה מוקדמת או בהתראה ולהעביר את ביצועה לאחר.  

אנו לא נהיה זכאים לכל פיצוי שהוא בגין הפסקת ההתקשרות ונהיה מנועים מלנקוט הליכים למנוע את 
ההתקשרות עם אחר לביצוע העבודות או לעכב את ההתקשרות עמו.  

5. ידוע לנו כי ההצהרות וההתחייבויות המפורטות לעיל הן מעיקרי ההתקשרות בינינו וכי החברה 
התקשרה עמנו על סמך ההצהרות וההתחייבויות דלעיל, וכי הפרת ההתחייבויות דלעיל תהווה 

הפרה יסודית של החוזה בינינו, על כל המשתמע מכך.  
ולראיה חתמנו, היום______________.  

 _____________________
חתימת המציע באמצעות 

מורשי החתימה 
א י ש ו ר עו"ד 

אני הח"מ ________ , עו"ד (מ.ר. ________ ) מאשר, כי ביום ________ הופיע/ה בפניי מר/גב' 
________  , ת.ז. ________  , ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה 

לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה 
עליו בפניי. 

 _________________
(חתימה וחותמת עוה"ד) 
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חתימת המציע: ___________ 
 

 

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

1. הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ (להלן: "המציע") שהוא הגוף המבקש 
להתקשר עם החכ"ל ("המזמינה"). אני משמש/ת כ__________ אצל חברת ____________ 

(להלן: "הספק") ומוסמך/ת ליתן מטעמו תצהיר זה. 

2. ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי המזמינה וייחתם בין הצדדים 
הסכם התקשרות, מתחייב המציע כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות (לרבות כל תקופת 
התקשרות מוארכת) לקיים כלפי המועסקים מטעמו בביצוע השירותים נשוא המכרז, את 
האמור בהסכמים הקיבוציים הרלבנטיים את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים לענף ואת 

האמור בכל החוקים הבאים (להלן: "חוקי העבודה"):  

חוק שירות התעסוקה, תשי"ט – 1959 

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א – 1951  

חוק דמי מחלה, תשל"ו – 1976 

חוק חופשה שנתית, תשי"א – 1951 

חוק עבודת נשים, תשי"ד – 1954  

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו – 1996 

חוק עבודת הנוער, תשי"ג – 1953 

חוק החניכות, תשי"ג - 1953 

חוק הגנת השכר, תשכ"ח – 1958 

חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963 

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה – 1995  

חוק שכר מינימום, תשמ"ז – 1987 

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תשס"א- 2001 

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) תשס"ב - 2002 

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 

יש למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים להלן: 

3.  הנני מצהיר כי המפעיל ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום*; 
4.  המפעיל או בעל זיקה** אליו הורשע בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך חלפה שנה אחת 

לפחות ממועד ההרשעה*; 
5.  המפעיל או בעל זיקה אליו הורשע בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך חלפו שלוש 

שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה*. 
[*"בעל זיקה" - כהגדרת מונח זה בסעיף 2ב' לחוק] 

הנני מצהיר, כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 
 ___________

חתימת המצהיר 

א י ש ו ר עו"ד 

אני הח"מ ________ , עו"ד (מ.ר. ________ ) מאשר, כי ביום ________ הופיע/ה בפניי מר/גב' 
________  , ת.ז. ________  , ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה 

לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה 
עליו בפניי. 

 _________________
(חתימה וחותמת עוה"ד) 
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חתימת המציע: ___________ 
 

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו - 1976 (להלן: "החוק") 

אני הח"מ, ________, בעל  ת.ז מס' ________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן: 

אני משמש/ת כ________ אצל ________ (להלן: "המפעיל") ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו 
ובעבורו. 

בתצהיר זה: 
"בעל זיקה" - מי שנשלט על ידי המפעיל, בעל השליטה בו, ואם המפעיל הוא חבר בני אדם - גם בעל 

השליטה בו או חבר בני אדם שבשליטת בעל השליטה בו. 
"שליטה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 

הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה למפעיל:     (סמן ב-X את המשבצת המתאימה) 
 לא הורשעו בפסק-דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום י"ז בטבת התשס"ב (1 בינואר 2002) 

לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א- 1991 
(להלן - "חוק עובדים זרים") ובשנה שקדמה למועד תצהיר זה. 

    הורשעו בשתי עבירות או יותר שנעברו אחרי יום י"ז בטבת תשס"ב (1 בינואר 2002) לפי חוק 
עובדים זרים, בפסקי דין חלוטים, אך במועד מתן תצהיר זה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד 

ההרשעה האחרונה. 
זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.    ___________ 

חתימת המצהיר 

אישור עו"ד 

אני הח"מ ________ , עו"ד (מ.ר. ________ ) מאשר, כי ביום ________ הופיע/ה בפניי מר/גב' 
________  , ת.ז. ________  , ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה 

לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה 
עליו בפניי. 

 _________________
(חתימה וחותמת עוה"ד) 
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חתימת המציע: ___________ 
 

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 (להלן: "החוק") 

 
אני הח"מ________________________________, ח.פ. _______________, המפעיל/ מנכ"ל 
המפעיל/ שותף ______________________ [מחק את המיותר] לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר 
את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן*: 

 

1. למחוק את הסעיפים הלא רלוונטים:  
 

א. על המפעיל ובעל זיקה** לא חלות הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 
התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות"); 

 

ב. על המפעיל ובעל זיקה חלות הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות והוא מקיימן; 
 

ג. על המפעיל ובעל זיקה המעסיקים יותר מ-100 עובדים לפנות למנכ"ל משרד העבודה 
והרווחה והשירותים החברתיים לקבלת הנחיות יישום סעיף 9 לחוק שוויון זכויות; 

 

ד. המפעיל ובעל זיקה אליו פנו למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לקבלת 
הנחיות יישום סעיף 9 לחוק שוויון זכויות ופעלו ליישומן; 

 

ה. המפעיל ובעל זיקה אליו יעבירו למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים עותק של 
התצהיר תוך 30 ימים ממועד חתימה על ההתקשרות;  

 
 

2. הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 
 ___________

חתימת המצהיר 

 
* [על המפעיל למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים] 

 
** "בעל זיקה" כהגדרת מונח זה בסעיף 2ב' בחוק. 

 
 

א י ש ו ר עו"ד 

אני הח"מ ________ , עו"ד (מ.ר. ________ ) מאשר, כי ביום ________ הופיע/ה בפניי מר/גב' 
________  , ת.ז. ________  , ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה 

לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה 
עליו בפניי. 

 _________________
(חתימה וחותמת עוה"ד) 
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חתימת המציע: ___________ 
 

 

הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות או לחבר המועצה והעדר ניגוד עניינים 

 

אני  ________המציע במכרז 01/2022 ("המציע") מבקש להודיע ולהצהיר כי : 

1. כי יש / אין (מחק את המיותר) לי קשר עסקי ו/או משפחתי או קשר קבוע אחר כלשהו עם מי 
מחברי המועצה ו/או עובדיו הבכירים של תאגיד יובל בע"מ ו/או עיריית תל אביב לרבות ראש 

העירייה. 

2. ידוע לי כי ועדת המכרזים של החברה תהיה רשאית לשקול פסילת הצעת המציע אם יש קרבה 
כאמור לעיל, או אם נמסרה הצהרה לא נכונה מטעמו. 

3. אני מצהיר כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין התחייבויותיי על פי מכרז זה לבין כל פעילות ו/או 
התחייבות אחרת שלי. 

4. אני מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים ביני לבין החברה במישרין ו/או בעקיפין 
ואני מתחייב בזאת להודיע לחברה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים או קרבה כאמור עם היוודע 

לי הדבר. 

5. אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. 

6. הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 
 
 

שם המציע: _____________________ חתימת המציע:_____________________ 
 
 
 

א י ש ו ר עו"ד 
אני הח"מ ________ , עו"ד (מ.ר. ________ ) מאשר, כי ביום ________ הופיע/ה בפניי מר/גב' 
________  , ת.ז. ________  , ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה 
לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה 

עליו בפניי. 
 _______________

(חתימה וחותמת עוה"ד) 

 

* בכל מקרה בו קיים חשש לניגוד עניינים תכריע עמדת ב"כ החברה 

 
 
 
 

 


