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  2021/40מכרז פומבי מס' 

חברתיים/קהילתיים בעיר דימונה באמצעות סטודנטים.לארגון, ניהול והפעלת פרויקטים   
 

 
לארגון, ניהול והפעלת פרויקטים ינה בזאת מציעים להגיש הצעותיהם עיריית דימונה מזמ .1

חברתיים/קהילתיים בעיר דימונה באמצעות סטודנטים. בהתאם למפורט במסמכי המכרז על נספחיו 
 המהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 

 
 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באגף הגזברות במשרדי העירייה, אצל הגב' יפה מרציאנו, קומה ב', וזאת  .2
ועד ליום  12:00בשעה   10.10.21מיום  החל)כולל מע"מ( אשר לא יוחזרו, וזאת ₪  500תמורת תשלום בסך 

 .  12:00בשעה  24.10.2021

 

באמצעות פנייה בכתב בלבד, מנהל אגף צעירים, , אלגי עדיאלפרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל מר  .3
 17.10.2021עד ליום  10.10.21החל מיום  , ADIELELGI@Dimona.muni.il בכתובת דואר אלקטרוני:

  14:00בשעה: 
 
 

מובהר כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. העירייה רשאית  .4
 ניסיונה הקודם של העירייה עם המציע. להתחשב, בין השאר, ב

 
 

מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו אישיות  .5
משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או 

 נושא משרה ו/או שותף של המציע.
 
 

 בשניההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה ההתקשות על נספחיו( תוגש  .6
בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה של המציע, כאשר היא  עותקים

 ידי המציע.-ממולאת וחתומה על

 

בבניין  303מכרזים ,קומה ג' חדר ועדות ה מנהלת ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד לגב' יפה עזריה, .7
הצעה אשר לא תוגש במועד, לא  .14:00עד השעה   24.10.2021ביום העירייה ותשולשל לתיבת המכרזים 

 תתקבל.
 
 

 . היועמ"ש קומה ג' בבניין העירייה בלשכת 14:15בשעה:  24.10.2021ביום פתיחת תיבת המכרזים תתקיים  .8
 

חלקים מההצעה )לרבות מסמכים, נספחים ואישורים( אשר יוגשו לאחר היום והשעה הנקובים דלעיל, ייפסלו  .9
 ידי העירייה. -ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על

 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                                          
 בני ביטון                                                                                                                                          

 ראש עיריית דימונה                                                                                                                                  
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 קהילתיים / חברתיים / חינוכיים פרויקטים והפעלת ארגון ,ניהול ,לארגון הצעות לקבלת הזמנה

 בעיר המתגוררים סטודנטים באמצעות דימונה בעיר

 

 :המבוקשים השירותים / העבודות עיקרי .1 

 

 הפעלת לצורך ,מוכח ניסיון בעלי עמותות / מגופים הצעות לקבל מעוניינת דימונה עיריית 1.

 המתגוררים סטודנטים באמצעות ,דימונה בעיר קהילתיים / חברתיים פרויקטים

 הפרויקטים"(." / "התכנית :להלןבעיר )

 

 כדלקמן: ,זה בהליך הכזוכ שיבחר מפעילי גורם "ע ירוכזו ינוהל ,המבוקש הפרויקט2.

בשכונות שיוגדרו על  בעיר דימונה חברתיים/ קהילתיים לטובת הציבור פרויקטים וניהול ריכוז

בין אם הינם בני העיר דימונה ובין  בעיר המתגוררים סטודנטים י"ע יבוצע, הפרויקט ידי העירייה

להתגורר בעיר דימונה תוך מתן  בן היתר, יהא על הגורם המפעיל לפעול להבאת סטודנטים .אם לאו

 סיוע להם במציאת מקום מגורים בעיר.

 

 . בכוונת העירייה לבחור זוכה אחד לפי אמות המידה והפרמטרים שנקבעו להלן לבחירת זוכה.3

 

 והפרויקטים התוכניות של לפועל להוצאה הבלעדי האחראי יהיה ,כזוכה שייבחר המפעיל 4.

, על פי כל הקריטריונים והדרישות להפעלת התוכנית עיר דימונהבבאמצעות הסטודנטים המתגוררים 

 על כל הכרוך בכך.

 

מכל הגורמים   התוכניות / הפרויקטים להפעלת הנדרשים האישורים כל לקבלת אחראי המפעיל 5.

 הרלוונטיים לפעילויות. 

 

ועל פי כל דין או הנחיה של  ומקצועי תקין באופן הפעילות כל לביצוע אחראי יהיה המפעיל 6.

 הרשות ו/או משרד ממשלתי רלבנטי. 

 

 ,כזוכה נבחר הוא בו בתחום הפעילות מערך כל על ומושלם מלא באופן אחראי יהיה המפעיל 7.

ריכוז   על ידי העירייה, אישור התוכנית ,כתיבת התוכנית ,הסטודנטים לפרויקטבכלל כך על גיוס 

הנדרשים לביצוע  והחומרים האביזרים הציוד אספקת ,דיווח ,בפועל התוכנית ביצוע ,ותיאום

 הכרוכה עקיפה או/ו נלווית ב וכן לביצוע כל עבודה"ריכוז ותיאום וכיוצ ,א"אספקת כ ,הפעילות

 .נוספת תמורה כל ללא וזאת ,ומושלם מלא באופן הפרויקטים בביצוע

 

     דרישת פי על חוזה על לחתום ,הזכייה הודעת מקבלת ימים 7 בתוך יידרש ,בהליך זוכהה8.

 40/2021מכרז פומבי מספר 
 בעיר קהילתיים / חברתיים פרויקטים והפעלת ניהול ,לארגון

 סטודנטים באמצעות ,דימונה
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 .העירייה של הביטוח יועצי דרישת פי על ביטוחים אישור לצרףו העירייה

 

ידי מנהל חתימת החוזה עם הזוכה תהיה מותנית בכך שהתוכנית המוצעת על ידו תאושר על  9.

   אגף הצעירים בעירייה או נציג אחר שהעירייה תקבע.

 

  שנה אשר תתחדש בשנה נוספת בכל פעם בהתאם של לתקופה תהא הזוכים עם ההתקשרות 10.

שנה  בגין כל .שנה בכלט לפרויק תקציבי אישור לקבלת בכפוף ,העירייה של הבלעדי דעתה שיקולל

 העיריה של החתימה מורשי י"ע חתום מכתב מפעילל יצא ,להתקשר עם הזוכה תחליט העיריה שבה

 .אוטומטית תופסק ההתקשרות כאמור חתום מכתב ללא .ההסכם הארכת המאשר

 

 31 ליום עד שנה בכל ויסתיימו יבוצעוית חלו עם תחילת שנת הלימודים האקדמי הפרויקטים .11

 .אוגוסט בחודש

 

 ,ידו על שהוגשו בתוכניות התחייב אותן הפעילויות כל ביצוע כנגד למפעיל תשולם התמורה 12.

 .לספקים התשלומים מוסר חוק לפי תשלום בתנאי ,הנדרשים הדיווחים כל לקבלת כפוף

 

 י"ע לו שיינתנו התקציבים מתוך ,בפרויקטים שיופעלו לסטודנטים מלגות ישלם המפעיל 13.

 .המציע י"ע שתוגש הכלכלית התוכנית במסגרת יינתן לכך ופירוט העירייה

 

 :הזוכה י"ע שיבוצעו והפרויקטים תהתוכני פירוט    .2

 

בדגש על האוכלוסייה  שתוגדר על ידי העירייה העצמת תושבי השכונה .1

 הוותיקה במסגרת הפעילות עם הסטודנטים.

במסגרת הפעילות, הסטודנטים יהוו מודל לחיקוי, עבור כלל קהלי  .2

 היעד.

 היהאוכלוסי עם והחברתי האישי הקשר טיפוח .3

 של בהיבט לרבות ,וסובלנות פתיחות המעודד שיח יצירת .4

 .תרבותיות

 .היעד קהל בפני העומדים והאתגרים לקשיים קשבת אוזן מתן .5

 .ולהצלחה להצבת יעדים ושאיפה עידוד למצוינות .6

 ויעדי מטרות

 הפרויקטים

 החברתיים

 והקהילתיים

  

 3, לפחות שתוגדר על ידי העירייה אישי לאוכלוסייה הוותיקה בשכונה ליווי   1.

 אזרחים ותיקים לכל סטודנט.

 פעילות קבוצתית של הסטודנטים עם האוכלוסייה הוותיקה בשכונה. 2.

אירועי תרבות ופנאי בשכונה, על פי לוח השנה היהודי ואירועים . הפקת 3

 מיוחדים.

 . ארגון שבתות קהילתיות, קיום סעודות שבת משותפות עם תושבי השכונה 4

 תיאור

התוכניות והפעילויות 

 הנדרשות
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סה"כ תקציב   ₪ 250,000

 העירייה 

עבור היקף פעילות 

 מלא

 הפעילות מתחלקת לשניים:

)האוכלוסייה פעילות הסטודנטים אל מול הקהילה המורחבת בשכונה  .א

 שעות 130 –"פרלמנט"(  –הוותיקה וכלל הקהילה 

 140 –פעילות הסטודנטים לטובת גיבוש ובניית קהילת הסטודנטים  .ב

 שעות 

 
 

 שעות   היקף

 לכל הפעילות

 סטודנט

 ,הסטודנטים בתוכנית לכל ושוטפת הדרכה מקצועית לספק המציע מחויב

 ,הורים מנחי :כגון הקהילתיים בתחומים העוסקים מקצועי אנשי י"ע

 .ב"וכיוצ חינוכיים יועצים ,סים"עו

 דרישות נוספות
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 :בהליך להשתתפות סף תנאי   .4

 

 .תקין ניהול אישור עם ר"מלכ / תאגיד :מוכר גוף להיות המציע על  א.

 (.ניהול תקין אישור + ר"מלכ / תעודת התאגדותשל ) תעודת הרישום יצרף את המציע

 

 / חברתיים פרויקטים לפחות בהפעלת שנים 3 של ניסיון להיות בעל המציע על   ב.

 .שנה בכל סטודנטים 50 -מ יפחת שלא בהיקף ,סטודנטים י"ע קהילתיים

 '.א בנספח המצורפת בטבלה ניסיונו את יפרט המציע

 

הפעלת פרויקטים חברתיים בתוך שכונות תוך שילוב שנים לפחות ב 5על הציע להיות בעל ניסיון של . ג

 בנספח המצורפת בטבלה ניסיונו את יפרט המציע אוכלוסיית השכונה בפעילות החברתית/קהילתית.

 '.א

  

 :להלן בעל הכישורים וההשכלההינו  המציע מטעם התוכנית המוצע רכז /מנהל    .ד

 מוכר אקדמי ממוסד ראשון תואר    

 .קהילתיים / חברתיים פרויקטים ריכוז / תכנון / בארגון לפחות שנתיים ניסיון    

 '.ג בנספח כמפורט ,מטעמו המוצע הרכז פרטי את יצרף המציע

 

 .התוכנית לביצוע פיננסית / כלכלית יכולת בעל המציעה. 

 '.ב בנספח כמפורט ,כלכלית בדבר יכולת הצהרה יצרף המציע

 

 חשבונות  ניהול אכיפת ,ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי כחוק חשבונות ספרי מנהל המציע ו.

 אישור לצרף המציע על זה תנאי להוכחת –1976. ו"התשל מס חובות ותשלום

 עסקאות חוק לפי תצהיר על חתם וכן ,במקור מס ניכוי שיעור על אישור ,ספרים ניהול

 '.ד כנספח המצורף בנוסח ציבוריים גופים

 

 על זה תנאי להוכחת .העירייה מועצת חבר או/ו עירייה לעובד קרבה נעדר להיות המציע על ז.

 .זו לפניה 'ו כנספח המצורף בנוסח הצהרה לצרף מהמשתתפים אחד כל

 

 חוק פי על בעבירות ,למכרז המצורף בתצהיר המפורט הזמן בפרק הורשע לא המשתתף ח.

 המצורף בנוסח הצהרה לצרף המשתתף על זה תנאי להוכחת .זרים ועובדים מינימום שכר

 .זו לפנייה 'ז כנספח

 

 מין עברייני של העסקה למניעת החוק בתנאי לעמידה ולהתחייב להצהיר המציע על ט.

 המצורף בנוסח הצהרה לצרף יש זה תנאי להוכחת 2001. – א"תשס ,מסוימים במוסדות

 .זו לפנייה 'כנספח ח
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 :הצעות הגשת אופן   .5

 

 המציע ידי התכנית לכלול את המתווה המוצע על על ,המציע יצרף תכנית חינוכית והפדגוגית מפורטתא. 

 .עילל בטבלה כמפורט ,הצעתו מוגשת עבורו באזור הנדרשות הפעילויות כל לביצוע

 

.    התקציב מיצוי אופן בדבר מלא פירוט הכוללת ,מפורטת כלכלית תכנית יצרף המציע ב

 המוצע לביצוע התוכנית בגין אזור בגינו מוגשת הצעתו, המקושרת לתוכנית הפדגוגית והחינוכית לעיל. 

 

להדרכה והכוונת הסטודנטים, לפני הפעילות  ,כנית ההדרכה המוצעת על ידוהמציע יצרף את תג. 

 ובמהלכה , לצורך ביצוע הפרויקטים. 

 

 :הבהרה בקשות או/ו שאלות   .6

מנהל אגף צעירים, , עדיאל אלגיניתן לקבל אצל מר  ו/או שאלות הבהרה פרטים נוספים בדבר המכרז 
החל מיום  , ADIELELGI@Dimona.muni.il באמצעות פנייה בכתב בלבד, בכתובת דואר אלקטרוני:

  14:00בשעה:  17.10.2021עד ליום  10.10.21
 

 

 .  העירייה תפרסם  תשובות ו/או הודעות  ו/או עדכונים בקשר להליך הנדון באתר האינטרנט העירוני. 2

חובה על המתעניינים  בהליך לעקוב אחר הודעות שתפרסם העירייה באתר, ולצרף להצעתם, כל מסמך 

  שיפורסם כאמור כשהוא חתום על ידם.



                            :המציע חתימת

 22 מתוך 8 עמוד

 

 

 :הזוכה ההצעה לבחירת מידה אמות   .7

 :להלן הפרמטרים לפי ותנוקדנה השכונה בגין תיבדקנה ההצעות

 

מס לניקוד פרמטר מקסימאלי ניקוד

 ד"

 תוכניות בהפעלת למציע שיש הניסיון שנות מספר נקודות 10

 באמצעות   ,חברתיות   /   קהילתיות   /   חינוכיות

 .סטודנטים

.1 

 וביצוע של למציע בהפעלה הניסיון שיש שנות מספר נקודות 10

 .בפריפריה ,חברתיות / קהילתיות / חינוכיות תוכניות

.2 

ברשויות מקומיות  ומספר הקהילות אותן הקים הארגון במסגרת עבודותי נקודות 10

 בשיתוף פעולה עם הקהילה המקומית. ותפריפריאלי

3. 

 ,העירייה ל"מנכ :שהינו) מקצועי צוות התרשמות נקודות 20

 אגף מנהלהצעירים,  אגף  מנהל  ,העירייה  יתגזבר

 החינוכית מהתוכנית ( מטעמם או נציגיםמנהל המתנ"ס  ,הרווחה

 / החברתיים /הקהילתיים  הפרויקטים להפעלת

 .המציע ידי על המוצעים הקהילתיים

.3 

 ,העירייה ל"מנכ :)שהינו מקצועי צוות התרשמות נקודות 20

 אגף מנהלהצעירים,  אגף  מנהל  ,העירייה  גזברית

 ההדרכה מתוכנית מטעמם(, או נציגיםמנהל המתנ"ס  ,הרווחה

 .המציע ידי על המוצעת

.4 

 ,העירייה ל"מנכ) :שהינו מקצועי צוות התרשמות נקודות 20

 אגף מנהלהצעירים,  אגף  מנהל  ,העירייה  גזברית

 הכלכלית מהתוכנית מטעמם( או נציגיםמנהל המתנ"ס  ,הרווחה

 .המציע ידי על המוצעת

.5 

עם  בפעילויות חברתיות קהילתיות המבוצעות עבור ו/או יחד ניסיון נקודות  10

 אזרחים ותיקים 

6. 

  סה"כ נקודות  100



                            :המציע חתימת

 22 מתוך 9 עמוד

 

 

 

 

 :הבאים האישורים את לצרף המציע על   .8

 .הסף תנאי להוכחת הנדרשים האישורים כל   .א

 :לרבות ,המציע הצעת לניקוד הנדרשים האישורים כל   .ב

 .הפרויקטים להפעלת חינוכית / פדגוגית תכנית  -

 .הפדגוגית בהלימה לתוכנית החינוכית כלכלית תכנית  -

 .ידי המציע על המוצעת לסטודנטים ההדרכה תכנית  -

 

 :ההצעות הגשת אופן   .9

 .זו בפניה הכלולים על הטפסים ורק אך תוגש הצעה 1.

 זהה עותק + מקורי אחד עותק)  מהודקים / כרוכים בשני עותקים הצעתו למלא המציע על .2 

 מצולם(מלא 

 עותקי שני .לדרישות בהתאם הנדרשים והאסמכתאות המסמכים כל את יכלול עותק כל 3.

 ההצעה חייבים להיות זהים.

 למסור יש ,המכרז תנאי כל פי על ,הנדרשים והאסמכתאות המסמכים כל בצירוף ההצעה את 4.

אצל רכזת ועדות המכרזים, הגב' יפה  המכרזים לתיבת (בדואר לשלוח לא) ידנית במסירה

 ליום עד מרכז מסחרי חדש שד' הנשיא.  – העירייה בנייןל בקומה השלישית עזריה,

 .בדיוק 0014: בשעה  24.10.20 

 

 

אין העירייה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק   :  הבהרות .10

 כלפי תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל תהא לא ולמציעים הבלעדי דעתה שיקול לפיוזאת  מההצעה

 לבצע שיש וההתחייבויות הפעולות כל של ומושלם מלא ביצוע תכלול המציע הצעת   .בגין כך העירייה

בא  אינו ,הפרסום בגוף "הצעה" בלשון השימוש כי בזאת מובהר . זו פנייה נשוא והכללים הדרישות י"עפ

 .המכרזים דיני פ"ע הצעה לכדי המשתתף י"ע שיוגשו המסמכים את להכשיר

אין לבצע שינויים על גבי מסמכי המכרז. הצעה שעל גביה יבוצעו שינויים רשאית תהיה הוועדה לפסול -

 אותה ולא להביאה לדיון. 

 



                            :המציע חתימת

 22 מתוך 10 עמוד

 

 

 

 

 
 

 

 

 1. :המציע שם 

 2. .:ר.ע ./פ.ח / .מ.ע 

 3. :כתובת 

 4. : קווי טלפון 

 5. :פקס 

 6. :נייד 

 7. :מייל 

 8. *:איש הקשר שם 

 9. :הקשר איש טלפון 

 אצל העובדים 'מס 

 :המציע

.11 

 מנהלים פרטי שם המציע אצל תפקידו ותק

 בכירים ועובדים

 :המציע אצל

.13 

   

   

   

   

 כדין למציע שנמסר יחשב הקשר לאיש שיימסר מידע*

 

 

 

 'א נספח

 המציע על מידע דף



                            :המציע חתימת

 22 מתוך 11 עמוד

 

 

 

 פרויקטים של ,סטודנטים באמצעות ,בהפעלה ,המציע ניסיון על מידע

 :קהילתיים / חינוכיים / חברתיים

 

 

                :כאמור פרויקטים בהפעלת המציע של הניסיון שנות מספר

 

 

 + ממליץ שם

 טלפון

 סטודנטים כמות

 בתכנית שהופעלו

 עבורו הגוף שם

 התכנית הופעלה

 שנה הפרויקט תיאור

     

     

     

     

     

 

 



                            :המציע חתימת

 22 מתוך 12 עמוד

 

 

 קהילתיים / חינוכיים / חברתיים פרויקטים בהפעלת ,המציע ניסיון על מידע

 :בפריפריה

 

 

            :בפריפריה כאמור פרויקטים בהפעלת המציע של הניסיון שנות מספר

 

 עבורו הגוף שם טלפון + ממליץ שם

 התכנית הופעלה

 שנה הפרויקט תיאור

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 תאריך                                                        חתימת המשתתף 

 

 

 

 

 

 



                            :המציע חתימת

 22 מתוך 13 עמוד

 

 

 :הפרויקט בפועל את שינהל ,המציע מטעם המוצע התוכנית רכז פרטי

    

 שם המציע:__________________

                                            :כתובת    

                                      :נייד טלפון    

                                          :השכלה    

 ________  :קהילתיים / חברתיים / חינוכיים פרויקטים ובהפעלת בריכוז ניסיונו שנות 'מס    

 :תיאור פרויקטים קהילתיים, חינוכיים, חברתיים, שרוכזו על יד הרכז 

 

 בוצעה עבורו הגוף הפרויקט תיאור טלפון +ממליץ שם

 הפעילות

 הפעילות שנת

    

    

    

    

    

    

 

                                          :המציע חתימת                                                                    תאריך

 

                                          :הרכז חתימת                                                                    תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'ב נספח

 המציע מטעם הרכז פרטי



                            :המציע חתימת

 22 מתוך 14 עמוד

 

 

 

 'ג נספח

 כלכלית יכולת בדבר הצהרה

 

 אני הח"מ _________________________ת"ז _________________ המשמש כ _________

 

 של עיריית דימונה    מכרז____________ , המשתתפת בבחברת _____________

לכליות כבעל כל האמצעים והיכולות ה )להלן  "המשתתף"(, מצהיר ומתחייב בזאת כי המשתתף,

והפיננסיות לבצע את הפעילויות, והשקעת המשאבים הנדרשים להפעלת הפרויקטים החברתיים / 

  חינוכיים / קהילתיים, באמצעות סטודנטים בהתאם להצעתנו.

 

 חתימת המצהיר ____________

 

 

 

 אישור

 

הופיע   ת כי ביום/מאשר                    מרחוב (                     ) .ר.מ ד"עו /                             מ"אני הח

 על וחתם אישית המוכר  לי  /                  'מס  .ז.שזיהה  עצמו  על  ידי  ת                   'גב/בפני  מר

לעונשים  צפוי יהא כן לא שאם האמת את להצהיר אליו כי ,אותו שהזהרתי לאחר זה תצהיר

 .בפני עליה נכונות הצהרתו וחתם את אישר ,בחוק הקבועים

 

 

 ד"עו חתימת                                                                                                                 

 _______________________



                            :המציע חתימת

 22 מתוך 15 עמוד

 

 

 ד נספח

 ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר

 

 את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר.                             ז.ת                                ,מ"הח אני

 :כדלקמן בזאת ה/מצהיר, כן אעשה לא באם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה וכי האמת

 

 הנני   1. משמש שם   תפקיד                                                   ב                     כ

 .המשתתף

 .המשתתף מטעם זה תצהיר לתת מוסמך הנני 2.

 

 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן יש 3.

  ***;תוריבע ישתמ תרויב** ועהורש אל וילא* הקיז עלב וא המשתתף

להגשת האחרון במועד אך***,עבירות משתי ביותר** הורשעו אליו* זיקה בעל או המשתתף

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה למכרז ההצעות 

, ציבוריים גופים עסקאות לחוק (א)ב2 בסעיף כהגדרתו – "זיקה בעל" *

 1976 -תשל"ו 



                            :המציע חתימת

 22 מתוך 16 עמוד

 

 

 31.10.02יום לאחר שנעברה בעבירה חלוט דין בפסק הורשע - "הורשע" **

איסור ) זרים עובדים חוק לפי עבירה או -1987 ז"התשמ ,מינימום שכר חוק לפי עבירה – "עבירה" ***

 כהגדרתו שירות ולעניין עסקאות לקבלת . -1991א"התשנ (, העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים

 עבירה גם ,-2011 ב"התשע, העבודה דיני של האכיפה להגברת לחוק 2 בסעיף

 .חוק לאותו השלישית בתוספת המנויות החיקוקים הוראות על

       שוויון לחוק 9 סעיף הוראות' – א חלופה :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן יש 4.

 1998 -ח"התשנ ,מוגבלות עם לאנשים זכויות        

 .המשתתף על חלות אינן "(זכויות שוויון חוק" :להלן)         

 .אותן מקיים והוא המשתתף על חלות זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות – ב חלופה         

 המשנה בחלופות ולסמן להמשיך יש - לעיל 4 בסעיף' ב החלופה את שסימן למשתתף 5.

 :להלן הרלוונטיות

  .עובדים -100 מ פחות מעסיק המשתתף ) (1 - חלופה         

 העבודה משרד ל"למנכ לפנות מתחייב והוא,לפחות  עובדים 100מעסיק  המשתתף ) (2 -חלופה          

 ובמידת, זכויות שווין לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים הרווחה

 בעבר התחייב שהמשתתף במקרה .ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם – הצורך

ונעשתה  ,לעיל  ) (2ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה "לפנות למנכ

 ואם ,ממנו כנדרש הוא מצהיר כי פנה ) (2 –עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה 

 .ליישומן פעל גם הוא ,זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו ליישום הנחיות קיבל

 ל"למנכ זה מתצהיר העתק להעביר מתחייב המשתתף – לעיל 4 בסעיף 'ב החלופה את שסימן למשתתף 6.

 התקשרותו ממועד ימים 30 בתוך החברתיים והשירותים והרווחה העבודה משרד

 כאמור(. התקשרות שתהיה ככל) המזמינה עם

 

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

 המצהיר וחותמת חתימה                                                                                                                 

 ד"עו אימות

ה /הופיע                        מאשר כי ביום (                           .ר.מ)ד "עו ,                            מ"אני הח

 וכי האמת את להצהיר ה/עליו ה כי/לאחר שהזהרתיו ,                     .ז.ת ,                     'גב/בפני מר

 תעשה/יעשה לא באם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי תהא/יהא

 .בפני עליו ה/בחתמו לעיל ה/תצהירו תוכן את בפני ה/אישר ,כן

 ד"עו חתימת                        

  

 

 

 

 

 

 



                            :המציע חתימת

 22 מתוך 17 עמוד

 

 

 
 לכבוד: עיריית דימונה 

 א.ג.נ., 

 

 :הבאים הסעיפים הוראות את לידיעתי הביאה דימונה עיריית כי בזאת מצהיר הנני 1.

 : כדלקמן הקובע (חדש נוסח) העיריות לפקודת ' )א(א 122 סעיף 1.1

 אחוזים עשרה או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על ,סוכנו או שותפו ,קרובו ,חבר מועצה"

 עם לעסקה או לחוזה צד יהיה לא ,בו אחראי עובד או מנהל מהם שאחד או ברווחיו או בהונו

 ההודעה של (א) 12 כלל 1.2 ".אחות או אח ,בת או בן ,הורה ,זוג בן – "קרוב" ,זה לעניין ,העירייה

 :הקובע המקומיות ברשויות הציבור נבחרי של עניינים ניגוד למניעת כללים בדבר

 ,זה לעניין :המקומית הרשות עם לעסקה או לחוזה צד יהיה לא המועצה חבר"

 בו שיטה בעלי קרובו או שהוא תאגיד או קרובו או מועצה חבר - "מועצה חבר"

 ( )ב("1) 2 -ו ( ב( )1) 1 בסעיף "קרוב"ו "שליטה בעלי" הגדרות אה)ר

פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או " :כי הקובע (חדש נוסח) העיריות לפקודת (א) 174 סעיף 1.3

 חוזה בשום ,סוכנו או שותפו או זוגו-בן על ידי או על ידי עצמו ,במישרין או בעקיפין ,מעוניין

 ".למענה המבוצעת עבודה העירייה ובשום עם שנעשה

 ,זוג בן: לי אין העירייה מועצת חברי בין 2.1 : כי ולהצהיר להודיע מבקש הנני לכך בהתאם 2.

 מי לא ואף אחות או אח ,בת או בן ,הורה

 חלק מהם לאחד שיש ,שותפו או סוכנו ,קרובו ,מועצה חבר אין 2.2 .שאני לו סוכן או שותף

 שאחד או הצעתי את הגשתי באמצעותו התאגיד של ברווחיו או בהונו אחוזים עשרה על העולה

 מהם

 .בו אחראי עובד או מנהל

 .ברשות העובד ,סוכנו שאני מי או שותף ,זוג בן לי אין 2.3

 אם או ,לעיל כאמור קרבה לי יש אם הצעתי את לפסול רשאית תהיה העירייה כי לי ידוע   3.

  .נכונה לא הצהרה מסרתי

 .אמת הינו זו בהצהרה והאמור ,נכונים ומלאים הינם לעיל הפרטים שמסרתי כי בזאת מצהיר אני    4.

 ,העיריות לפקודת )3( 'א 122 סעיף מהוראות ובפרט בכלל דין כל מהוראות לגרוע כדי לעיל כאמור אין 5.

 להתיר רשאית הפנים שר ובאישור מחבריה 2/3 של ברוב העירייה מועצת לפיהן

  א' )א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות . 122התקשרות  לפי סעיף 

 

                         :המציע חתימת                                               :המציע שם

 

 

 

 

 

 'ו נספח

 מועצה לחבר או/ו הרשות לעובד קרבה העדר בדבר הצהרה



                            :המציע חתימת

 22 מתוך 18 עמוד

 

 

 
 

 תצהיר

 : זה בתצהיר

 (.חדש נוסח) הכנסה מס בפקודת כמשמעותו ":ישראל תושב"

 החברות"(.  חוק:"להלן) 1999 – ט"התשנ החברות לחוק 268 בסעיף כמשמעו : "שליטה בעל"

 .החברות בחוק כמשמעותו ":משרה נושא"

 .החברות בחוק כמשמעו :   "עניין בעל"

 . 1968 ח"התשכ ,ערך ניירות בחוק כמשמעותה :     "שליטה"

 . 1987 ז"התשמ ,מינימום שכר חוק ":מינימום שכר חוק"

 

                                  במציע             במשרת נושא ,                                .ז.ת נושא                           מ"הח אני

 צפוי אהיה כן אעשה לא אם וכי האמת את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר ,

 : כדלקמן בזאת מצהיר ,בחוק הקבועים לעונשים

 

או כל /מ ו"אני הח 2. .דימונהשל עיריית  במכרזאני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי להשתתפות  1.

 לפי חלוט בעבירה דין בפסק לא הורשענו ,או כל נושא משרה במציע/או כל בעל עניין ו/בעל שליטה ו

 זו הצעה למועד הגשת שקדמו בשנתיים מינימום שכר חוק

 .העירייה עבור

 . אמת זה תצהירי ותוכן חתימתי להלן ,שמי זהו כי מצהיר הנני  3.

 

                            ________________                                                   _______________ 

  המצהיר                                                                           תאריך                                    

 אישור        

אני הח"מ ____________ עו"ד, מאשר/ת בזאת  כי ביום _______ הופיע בפני מר ____________ 

נושא ת"ז ____________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי  

 לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה. 

 דין עורך                          

 1 'ז נספח

 מינימום שכר תצהיר נוסח



                            :המציע חתימת

 22 מתוך 19 עמוד

 

 

 

 
 תצהיר

 : זה בתצהיר

 (.חדש נוסח) הכנסה מס בפקודת כמשמעותו ":ישראל תושב"

 החברות"(. חוק:"להלן) 1999 – ט"התשנ החברות לחוק 268 בסעיף כמשמעו : "שליטה בעל"

 .החברות בחוק כמשמעותו ":משרה נושא"

 .החברות בחוק כמשמעו :   "עניין בעל"

 . 1968 ח"התשכ ,ערך ניירות בחוק כמשמעותה :     "שליטה"

 א"התשנ (הוגנים תנאים אבטחת) כדין שלא העסקה ואסור זרים עובדים חוק ":זרים עובדים חוק"

1991 . 

                       במשרת נושא ,                                   .ז.ת נושא                                    מ  "הח אני

 האמת את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר ,                             במציע

 : כדלקמן בזאת מצהיר ,בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה כן אעשה לא אם וכי

 

 .דימונהעיריית  של במכרז זה כחלק מהצעתי תצהירי נותן אני    1.

 דין בפסק הורשענו לא ,במציע משרה נושא כל או/ו עניין בעל כל או/ו שליטה בעל כל או/ו מ"הח אני 2.

 שקדמו בשנתיים ,זרים עובדים חוק לפי בעבירה חלוט

 .העירייה עבור זו הצעה הגשת למועד

 .אמת זה תצהירי ותוכן חתימתי להלן ,שמי זהו כי מצהיר הנני   3.

 

 המצהיר                                                                                 תאריך

 

 אישור       

                         הופיע בפני מר                          ת בזאת כי ביום/מאשר ,ד "עו                         מ"אני הח

 את האמת כי עליו להצהיר שהזהרתיו לאחר                         .ז.ת נושא

 .זה תצהירו על בפני חתם ,בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה כן יעשה לא אם וכי

 

 דין עורך  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 'ז נספח

 זרים עובדים העסקת תצהיר נוסח



                            :המציע חתימת

 22 מתוך 20 עמוד

 

 

 'ח נספח

 2001 - א"התשס ,מסויימים במוסדות  מין עברייני של העסקה למניעת חוק לעניין תצהיר

 

 

 אני הח"מ _______________________________  ת"ז _____________________  .1

 ___________, המשמש כ ______________________________ בחברת ________

של עיריית דימונה )להלן "המשתתף"(. מצהיר ומתחייב בזאת כי  40/21מכרז המשתתפת ב

 יהיוהמשתתף ו/או מי מעובדיו אשר יספקו את העבודות ו/או השירותים עבור העירייה, לא 

עובדים אשר הורשעו בפסק דין חלוט בעבירות מין או כל עבירה לפי סימן ה' לפרק י' בחוק 

מור בחוק למניעת העסקה של עברייני מים , כא 352למעט סעיף  1977העונשין, תשלו"ז 

 .2001 –במוסדות מסויימים, התשס"א 

  .זה בתצהיר כאמור הורשע אשר בעתיד אדם כל להעסיק לא מתחייבים הננו כן כמו .2

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו .3

 

 

 המצהיר חתימת                                                                                                  

 

 אישור

 

הופיע   ת כי ביום/מאשר                    מרחוב (                    .ר.מד )"עו /                             מ"אני הח

 על וחתם אישית המוכר  לי  /                  'מס  .ז.שזיהה  עצמו  על  ידי  ת                   'גב/בפני  מר

 יהא כן לא שאם האמת את להצהיר אליו כי ,אותו שהזהרתי לאחר זה תצהיר

 .בפני עליה הצהרתו וחתם את נכונות אישר ,בחוק הקבועים לעונשים צפוי

 

 

 ד"עו חתימת                                                                                                           



                            :המציע חתימת

 22 מתוך 21 עמוד

 

 

 

 
 

                          :תאריך

 

 דימונה עיריית : לכבוד

 

 בעיר וקהילתיים  חברתיים בפרויקטים סטודנטים להפעלת 40/21במכרז  השתתפות הצעת :הנדון

 דימונה

 

 ,דין כל פי ועל ,ונספחיומכרז ה תנאי כל פי על העבודות את לבצע ים/מתחייב נו/הנני 1.

 .העירייה של הגמור רצונה לשביעות

 

 – בתכניות החינוכיות שפורטו כפי על ידנו כל התכניות המוצעות את מתחייבים לבצע הננו 2.

 .להצעתנו שמצורפות ובתכניות ההדרכה הכלכליות בתכניות ,פדגוגיות

 

 כל את ולהשקיע ,ומושלם מלא באופן והפרויקטים התכניות כל את לבצע מתחייבים הננו 3.

 ,הפרויקטים בביצוע הכרוכות והעלויות תההוצאו בכל ולשאת ,כך לשם הנדרשים המשאבים

 .המכרז במסמכי הנקובה מהתמורה ,נוספת תמורה כל ללא

 

 

                              :המציע חתימת                                                                       :תאריך

 

 ד"עו אישור

            ביום כי בזאת מאשר ,                         :בכתובת ,              .ר.מ                     ד"עו מ"הח אני

 .בפני זו הצעה על וחתמו המציע בשם לחתום ים/המוסמכ                                     :בפני ו/התייצב

 

 

                        ד"עו חתימת                                                                                       תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'ט נספח

 



                            :המציע חתימת

 22 מתוך 22 עמוד

 

 

 ה ס כ ם
 2021שנערך ונחתם בדימונה ביום ____ לחודש ____ שנת  

 
    עיריית דימונה                                         בין: 

 דימונה.  1מרכז מסחרי חדש, ת.ד.                                               
 באמצעות מורשה החתימה מטעמה                           
 

 :מצד אחד           העירייה"()להלן: "
 

                                    _______________ לבין:
 מכתובת: ________________                                                 

 -באמצעות מורשה החתימה מטעמם:_______________
 

 :מצד שני           ") "הגוף המפעיל)להלן: 
 
 

כפר סטודנטים בשכונת מטרה אשר תגדיר  \והעירייה מעוניינת לקדם פעילות הפעלת קהילת הואיל;
 העיריה.

 
המזמין גופים העוסקים בבינוי והקמת קהילות  4020/21והעירייה פרסמה מכרז מס  והואיל;

 סטודנטים להגיש מועמדותם להקמת קהילות בעיר.
  

מניעה חוקית, חוזית או אחרת, להתקשרותם בהסכם זה, והצדדים מצהירים כי אין כל  ;והואיל
וזאת הן מבחינת התקשרויותיהם הקודמות או הקיימות כיום, והן מבחינת היעדר ניגודי 
עניינים בין עיסוקיהם האחרים הקיימים או העתידיים לבין שיתוף הפעולה בין הצדדים, 

 לצורך הפרויקט, כמפורט בהסכם זה
 

)מאתיים   250,000דימונה החליטו לתקצב את קהילות הסטודנטים בעיר בסך של ועיריית  :   והואיל 
₪  10,000עבור הפעילות וכן מלגות מפעל הפיס ואמות המידה לפי ₪. אלף(  םוחמישי

  .לסטודנט
 

 וברצון הצדדים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם, והכל כמפורט להלן בהסכם זה; והואיל; 
 
 

 :בזה בין הצדדים לאמורלפיכך הוסכם והוצהר 
 

 כללי .1
 
 .המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו 1.1
 מקום בו קיימת סתירה בין הוראות הסכם זה לבין נספחיו, תגברנה הוראות הסכם זה. 1.2
כותרות הסעיפים וההגדרות המפורטות בהסכם זה, נועדו לצרכי נוחות בלבד, ואין להשתמש  1.3

 בהן לצרכי פרשנות, או לצורך השלמת פרטים, או הסקת מסקנות לגבי כוונת הצדדים. 
 

 מותנה ומוסכם בין הצדדים כדלקמן:לפיכך מוצהר, 
 
 מהות הפרויקט .2

 
סטודנטים אקטיביסטית אשר תבנה גרעין הפרויקט יוקם במטרה להקים בעיר קהילת  2.1

 .התיישבות בעיר ותוביל בעיר מגוון מיזמים לעשייה חברתית בחיבור לאוכלוסייה המקומית
 

 

 



                            :המציע חתימת

 22 מתוך 23 עמוד

 

 

במסגרת הפרויקט יקימו הסטודנטים המשתתפים בו, קהילות חזקות המקיימות חיים במסגרת  2.2
בפעילות הקהילתית בעיר "(. חברי הקהילה יהיו מעורבים הקהילהקהילתית )להלן: "-חברתית

ובשכונות שתגדיר העירייה, יזמו ויובילו תהליכים משמעותיים בתחומים השונים ויראו את 
 העיר דימונה כביתם.

 
 התחייבויות העמותה המפעילה: .3

 
הגוף המפעיל מצהיר כי יפעיל  את הפרויקט בשנת הלימודים האקדמית תשפ"ב, בהתאם  3.1

זה והוגשה למכרז כ"נספח א'" והמהווה חלק בלתי נפרד ל"תכנית העבודה" אשר מצורף להסכם 
 "( תכנית העבודהממנו )להלן: "

בנוסף לתוכנית העבודה אשר הוגשה ומצורפת כנספח א להסכם זה להלן עקרונות העבודה של  3.2
 פעילות הקהילות:

 -תחומי אחריות של הגוף המפעיל לתכנית

הגוף המפעיל  יפעל  לשווק ולגייס את הסטודנטים אשר   שיווק וגיוס הסטודנטים לתוכנית: .1
ייקחו חלק בתוכנית קהילת הסטודנטים בעיר לשנות הלימוד תשפ"ב, הפרסום יעשה בשיתוף 

 עם עריית דימונה ועם אישורה מראש בלבד.

 
בגוף המפעיל יבחר בתהליך המיון הכלול: מילוי  – מיון וגיוס חברי קהילה להשתתפות בתוכנית .2

טופס הרשמה,  יום מיון קבוצתי וראיון אישי לכלל המועמדים ותקבל אל התוכנית רק מי 
 שימצאו מתאימים.

 
הגוף המפעיל ילווה על ידי רכז מטעמו וכן כל הצוות הנוסף הנדרש  -הפעלת תוכנית הקהילות .3

נטים בעיר בשני צירים מרכזיים: גיבוש הקהילה עבור הפעלת התוכנית את קהילת הסטוד
והפעלת המשימות החברתיות של הסטודנטים בעיר, וזאת בהתאם לתוכנית העבודה שתבנה 

 בתיאום עם מרכז הצעירים של דימונה או מי מטעמה.
 

ליווי הפעילות מול של מלווה הקהילה,  לווי וניהול מקצועי הפעלת התוכנית תכלול בין היתר:
גיוס כח האדם הדרוש לשיקול דעת העמותה בהפעלת הפרויקט, קביעת הפעילויות  יםהסטודנט

החברתיות, ניהול הקשר עם הסטודנטים, הפעלת מערכי הדרכה, סמינרים וימי עיון מקצועיים 
וכיו"ב, מעקב ביצוע שעות הפעילות של הסטודנטים והרכזים, גיבוש תוכנית העבודה ואישורן 

 רייה, קיום הכשרות וסמינרים לסטודנטים לאורך השנה.אל מול המנהל מטעם העי

הבניית מודל העשייה החברתית בקהילת הסטודנטים המשימתית, אישור תוכנית עבודה אחודה  -
והחלטה על קבלה או פינוי של סטודנט  ,קהילתית-המתכתבת עם תכנית העבודה השכונתית

 העירייה.מהקהילה, יתקיים בשיתוף פעולה והסכמה של המנהל מטעם 
 
 מבנה תכנית הקהילה יהיה כדלהלן:   -

 שעות שבועיות. 3 -ערב קהילה

 שעות שבועיות  4 -עשייה חברתית

 שעות שנתיות  50 -סמינרים, שבתות, טיולים במהלך השנה

 
הגוף המפעיל ישלם יבצע וינהל מעקב אחר ביצוע שעות הפעילות כנדרש על ידי  -תשלום המלגות .4

הסטודנטים ותספק לעירייה אישורי דוחות ביצוע עבור כל גורם שיידרש על מנת שיתאפשר 
 תשלום המלגות. 

 



                            :המציע חתימת

 22 מתוך 24 עמוד

 

 

תשלום המלגות יבוצע בשני מועדים בשנה )סיום סמסטר א, וסיום שנת הלימודים( ישולמו בכל 
על מנת לשלם את המלגות במועד  המלגה לסטודנטים אשר לוקחים חלק בתוכנית.פעם מחצית 

יום טרם תשלום המלגות את המלגות לתשלום   45הקבוע תעביר העירייה במועד שלא יאוחר מ 
עבור הסטודנטים, וזאת כדי שלא ייווצר עיכוב כלשהו בתשלום המלגות לסטודנטים אשר 

כי הגוף המפעיל ישלם את המלגות רק לאחר קבלתן רור לצדדים לוקחים חלק בפעילות. ב
מהעירייה וכל עיכוב שייווצר בתשלום על ידי העירייה ומקורותיה יוביל לעיכוב בתשלום 

 לסטודנטים. 

 
₪  13,000המלגה השנתית אשר תשולם לסטודנט תעמוד על סה"כ של כ   -מבנה המלגה

 מהמקורות הבאים:
 ו לגוף המפעילמעיריית דימונה אשר ישולמ₪  3,000 -
 מלגת מפעל הפיס אשר תושלם ישירות לחשבון הבנק של הסטודנט.₪  5,000 -
מלגת אמות מידה אשר תשולם ישירות על ידי העירייה או במידה ותבחר על ידי הגוף ₪  5,000 -

 המפעיל ככל וזו העביר לו את הכספים הנדרשים בזמן על מנת לשלם את המלגה.

( ואחת בסמסטר ב על 6,500בסיום סמסטר אל על חצי מהסכום ) המלגה תשולם בשתי פעימות אחת
 (6,500הסכום המשלים )

 
  

הגוף המפעיל יבצע פיקוח ובקרה על שעות ההתנדבות של הסטודנטים המשתתפים בפרויקט  3.3
"(, על הפעילות שהם מבצעים במסגרת תוכנית העבודה, תנהל מעקב ותגיש הסטודנטים)להלן: "

שעות התנדבות לעירייה, פעם אחת עד ליום  אחרון לחודש אוגוסט )או לפי דוחות ביצוע ודו"ח 
יום מפניית נציג העירייה  בכתב, בציון התקופה  30דרישה סבירה של נציג העירייה, וזאת תוך 

להלן. הדו"ח יכלול  3.4אליה מתייחס הדו"ח, ובחלוקה לסוגי הפעילות האמורים בסעיף 
וונטיות שבוצעו בתקופה אליה מתייחס הדו"ח, לרבות: נספח התייחסות לפעולות תפעוליות רל
 תקציבי, ודוח מילוי על הפעילות.

 
הגוף המפעיל יפעל לגייס סטודנטים אשר ירכיבו את הקהילה. כל חברי הקהילה יתגוררו בעיר  3.4

 דימונה.   
 

 במסגרת הפעילות הקהילתית יפעלו הסטודנטים על בסיס נספח א' להסכם זה ובתחומי עשיה 3.5
 .חברתית אשר יופעלו ויוגדרו במשותף עם השותפים המפעילים

 
מנהל פעילות  לסטודנטים יחנוך וילווה את האת \: הגוף המפעיל ימנה רכזליווי ופיקוח .3.5.1

הסטודנטים בפעילותם ובנוסף יוודאו שכל סטודנטים מדווחים כראוי את שעות 
 הפעילות שלהם במערכת הממוחשבת של הגוף המפעיל. 

 ההסכם והפרויקטתקופת  .4
 

תוקפו של ההסכם ותחולתו הינו לשנה ויחל עם תחילת שנת הלימודים האקדמית תשפ"ב ועד 
לסיומה. לעירייה שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות בשתי תקופות נוספות, כאשר כל הארכה 

 שנים.   3תהיה לשנה אקדמית אחת באופן בו ההתקשרות כולה לא תעלה על 
 
 תשלומים .5

 
סכומי התמורה המפורטים בהסכם זה, אשר יועברו לגוף המפעיל, ישמשו למימון מלגות לסטודנטים 
ולמימון הליווי המקצועי של הפעילות החברתית של הסטודנטים והכל במסגרת תכנית העבודה 

 המסוכמת עם השותפים המפעילים. 
 

 1או ביום  יום מיום חתימת ההסכם 30ישולם כ ₪  62,500תשלום ראשון על סה"כ  .5.1.1
 1לדצמבר, המוקדם מבניהם עבור רבעון מס' 
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 ( 2)רבעון  2022לפברואר  1ישולם ביום ₪  62,500תשלום שני על סה"כ של  .5.1.2
 (3)רבעון  2022למאי  1ישולם ביום ₪  62,500תשלום שלישי על סה"כ של  .5.1.3
וח לאוגוסט למול ד 1ישולם ב  62,500תשלום רביעי ואחרון לשנה האקדמית על סה"כ של  .5.1.4

 יום מהגשת הדו"ח. 30ביצוע פעילות שנתי אשר יוגש לעירייה לא יאורח מ 
במידה ותבחר העירייה להאריך את ההתקשרות בתקופות התקשרות נוספות, תשולם התמורה  -

 באופן הבא:
 בשנת הפעילות תשפ"ג: .5.1.5

 2022לספטמבר  1ישולמו עד לתאריך  1בגין רבעון ₪  62,500 -
 2022לדצמבר  1ישולמו עד לתאריך  2בגין רבעון ₪  62,500 -
 2023מרץ  1ישולמו עד לתאריך  3בגין רבעון ₪  62,500 -
 30למול דו"ח ביצוע לא יאוחר מ  2023לאוגוסט  1ישולמו עד לתאריך  4בגין רבעון ₪  62,500 -

 יום מהגשת הדו"ח. 
 בגין שנת הפעילות תשפ"ד: .5.1.6

 2023לספטמבר  1ישולמו עד לתאריך  1בגין רבעון ₪  62,500 -
 2023לדצמבר  1ישולמו עד לתאריך  2בגין רבעון ₪  62,500 -
 2024מרץ  1ישולמו עד לתאריך  3בגין רבעון ₪  62,500 -
 30למול דו"ח ביצוע לא יאוחר מ  2024לאוגוסט  1ישולמו עד לתאריך  4בגין רבעון ₪  62,500 -

 יום מהגשת הדו"ח. 
 

-הגוף המפעיל שמספרוהסכומים להם זכאי הגוף המפעיל יועברו לחשבון  .5.1.7
 _________________סניף _________בנק ___________.

 
 
 

במידה ותחליט העירייה להגדיל את תמיכתה בפרויקט באמצעות העירייה מעבר לסכום תמורה  5.2
פרויקט, יעשה הדבר בהתאם לאמור בהסכם זה ולנספחיו תוך אישור בכתב של העירייה ושל 

ההתקשרות והרחבת היקף הפעילות המבוצע בעיר במסגרת פרויקט הגוף המפעיל בדבר הרחבת 
 זה ובכפוף לכל דין.

 
הגוף המפעיל מצהיר, שידוע לו כי כל כסף שיועבר אליו על ידי העירייה במסגרת הסכם זה נועד  5.3

לצרכים המפורטים בהסכם זה, ולא לכל מטרה אחרת במסגרת פעילותו, והיא מתחייבת, כי 
  רה זו בלבד וישמשו מימון הפעילות בפרויקט בלבד.כספים אלה ישמשו למט

 
 

 אחריות -הצהרות הצדדים  .6
 
הצדדים מצהירים כי אין בשיתוף הפעולה בהתאם לאמור בהסכם זה ו/או בקידום הפרויקט  6.1

מעביד בין הצדדים, לרבות בין העירייה לבין הסטודנטים -על ידם כדי ליצור יחסי עובד
בפרויקט מטעם הגוף המפעיל וכי ולא יהיה לצוות והרכזים וכל גורם אחר המשתתף 

העובדים של מי מהצדדים ו/או מי מטעמם המועסק על ידם כל זכויות של עובד של משנהו, 
והם לא יהיו זכאים לתבוע מהצד השני כל תשלום, פיצוי ו/או תשלומים ו/או הטבות אחרות 

 בקשר עם ביצוע הסכם זה.
ם שכרם של חברי הצוות מטעמו וכל מועסקיו כל צד יהא אחראי באופן מלא לתשלו 6.2

האחרים, וכן לתשלום כל הזכויות והסכומים הנלווים לפי כל דין, ככל הנדרש כאשר הגוף 
המפעיל מתחייב לקיים הליך מיון קפדני וראיון אישי למועמדים וכן לבקש מהמשתתפים 

 בפרויקט לדווח על עבר פלילי.  
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 יוצריםסודיות, מאגרי מידע וזכויות  .7

 

הצדדים מתחייבים בזה לשמור בסודיות מוחלטת את כל המידע, לרבות הסודות המסחריים       7.1
והמקצועיים ו/או הקשורים בו ו/או נוגעים אליו במישרין ו/או בעקיפין, אשר הגיעו לידיהם 
במשך ו/או עקב ביצוע הסכם זה ו/או ביצוע הפרויקט, ולא ימסרו ולא יגלו כל מידע כזה, 

או מקצתו, לשום אדם שלא הוסמך לכך מטעם מי מהצדדים, ללא קבלת הרשאה  כולו
 מוקדמת לכך מראשו בכתב של צד ממשנהו.

 

מובהר במפורש כי כלל מאגרי המידע של מי מהצדדים להסכם, מהווים קניינם הרוחני  7.2
וסודותיהם המסחריים, כמשמעם לפי כל דין, אשר הינם ואף יישארו בבעלות המלאה 
והבלעדית של כל אחד מן הצדדים לו שייך מאגר המידע האמור, ואין לראות בהסכם זה, 
כהרשאה, מכל מין וסוג שהוא, בין במישרין ובין בעקיפין, בידי הצד שכנגד, לשימוש 

 ברשימות ו/או במאגרי המידע של  משנהו מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא.

 

זכויות היוצרים בכל השירותים שיסופקו על ידי הגוף המפעיל /או מי מטעמה, כחלק        7.3
מהסכם זה וכן בכל חומר שיתקבל, יאסף, יוכן ויעובד על ידי הגוף המפעיל  במסגרת ביצוע 
הפרויקט לפי הסכם זה, לרבות דוחו"ת, מחקרים וכל כיוצא באלה יהיו שייכים לגוף 

 "(.  החומרים: "המפעיל ולעירייה )להלן

צד להסכם לא יהא רשאי לפרסם את החומרים או חלקים מהם, ללא אישור מראש ובכתב      7.4
 של הצד השני. 

ידי הגוף המפעיל לצורך איסוף נתונים -העירייה תשתף פעולה ותסייע לגורמים שיורשו על     7.5
ר דימונה, דורש ו/או פרסומים. מוסכם כי פרסום שנוגע חלקו, עיקרו או כולו לפעילות בעי

  אישור מראש של העירייה.  

כל מהלך של גיוס משאבים עבור הפעילות בעיר דימונה על ידי הגוף המפעיל, נדרש את       7.6
  .אישורם של השותפים המפעילים

 מעביד-העדר יחסי עובד .8

הצדדים מצהירים, כי המפעיל ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו הינו בבחינת "קבלן עצמאי"  8.1
אינו משתלב במסגרת העירייה וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו, לרבות הזכויות  אשר

הניתנות למזמינה לפקח או להורות הוראות למפעיל, כדי לשנות מהיחסים המשפטיים בין 
הצדדים או כדי להוות משום יצירת יחסי עובד מעביד בין המפעיל ו/או מי מעובדיו ו/או מי 

 ו מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.מטעמו ובין המזמינה ו/א

המפעיל יישא באופן בלעדי בכל התשלומים הקשורים להעסקת עובדיו ו/או מי מטעמו לרבות  8.2
שכר עבודה ותנאים סוציאליים וכל תשלום אחר הדרוש על פי כל דין ו/או הסכם בהקשר זה 

 ו/או החל על מעביד בגין עובדיו. 

כל חבות שהיא, במישרין ו/או בעקיפין, ביחס  להסרת ספק מובהר, כי על העירייה לא תחול 8.3
להעסקת עובדי המפעיל בידי המפעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המפעיל ישפה את המזמינה 
מיד עם דרישתה הראשונה של המזמינה לכך בכל סכום בו תישא או תחויב המזמינה בקשר 

פעיל, שעניינה קיומם של לתביעה של מי מעובדי המפעיל או כל אדם או גורם הקשור עם המ
 יחסי עובד ומעביד בינם ובין המזמינה.

 כח אדם .9

המפעיל מתחייב לבצע את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, באמצעות עובדים מתאימים,  9.1
מקצועיים, מיומנים ומנוסים, לשביעות רצון העירייה, ולשם כך, מתחייב להעסיק בעצמו ועל 

 לשם מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם. חשבונו את כל כח האדם המתאים והדרוש
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לעבודות המפעיל על פי הסכם זה אשר לצורך ביצוען דרוש היתר או רישום על פי כל דין,  9.2
 מתחייב המפעיל להעסיק רק מי שרשום או שיש לו רישיון או היתר כאמור, הכל לפי העניין.

מי העבודה המקובלים המפעיל מתחייב להעסיק את עובדיו על פי כל הכללים שנקבעו בהסכ 9.3
 בענף אליו משתייכים עובדיו, ולמלא אחר הוראת כל דין ו/או הסכם קיבוצי ישימים.

המפעיל אינו רשאי למסור ביצוע התחייבויותיו ו/או זכויותיו עפ"י הסכם זה, כולן או מקצתן,  9.4
כתב. לצד שלישי כלשהו, כולל קבלני משנה אלא אם כן קיבל את הסכמת העירייה לכך מראש וב

-נתנה המזמינה את הסכמתה כאמור לעיל, לא יהא בכך כדי לפטור את המפעיל מאחריותו על
 פי ההסכם, והמפעיל יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של מי מטעמו כאמור.

המפעיל מתחייב להפסיק עבודתו של כל עובד שלו, עובד של קבלן משנה וכל אדם אחר הנמצא  9.5
ידו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, מיד לכשיידרש לעשות בשירותו והמועסק על 

כן ע"י המזמינה או הנציג, להרחיקו מתחום מבנה המזמינה, ולמצוא לו מחליף לאלתר. 
המזמינה או הנציג לא יהא חייב לנמק את דרישתו, והמפעיל מתחייב למלא אחריה ללא כל 

 ערעור.

 ביטול ההסכם עקב הפרה .10

מהמקרים המפורטים להלן העירייה תהיה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר, ללא בכל אחד  10.1
מתן הודעה כלשהי למפעיל ולבצע את התחייבויות המפעיל, על פי הסכם זה, בין בעצמו ובין בכל 
דרך אחרת כפי שימצא לנכון, לרבות בידי מפעיל חלופי והמפעיל מוותר על כל טענה ו/או  תביעה 

 או אחרת כלפי המזמינה ו/או המוסד הרלוונטי ו/או מי מטעמם בשל  כך: ו/או דרישה כספית ו/

המפעיל הוכרז כפושט רגל או שניתן נגדו צו כינוס נכסים או קבלת נכסים או צו פירוק,  .10.1.1
בין באופן זמני ובין באופן קבוע, או הוטל עיקול על חלק מהותי מנכסי המפעיל באופן שיש 

בהמשך יכולתו של המפעיל לבצע התחייבויותיו על פי בו, לדעת העירייה, חשש לפגיעה 
 הסכם זה.

המפעיל הסב, או התיימר להסב, את ההסכם כולו או מקצתו באופן ישיר ו/או עקיף,  .10.1.2
לרבות בדרך של העברת שליטה במפעיל לאחר/ים מבלי לקבל את הסכמת  לכך מראש 

 ובכתב.

 בפועל אין המפעיל מבצע את ההסכם.  .10.1.3

 הסכם הפרה יסודית.המפעיל הפר את ה .10.1.4
 

 

ימים מיום שנדרש לכך  7בכל מקרה של הפרה שאינה יסודית, יתקן המפעיל את ההפרה בתוך  10.2
ע"י העירייה או מי מטעמה. לא תיקן המפעיל את ההפרה כאמור, תהיה העירייה רשאית לבטל 

 ההסכם וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה למזמינה עפ"י ההסכם ועפ"י כל דין.

הפרת הוראה כלשהי הכלולה בסעיפים שעניינם הצהרות והתחייבויות המפעיל, ביצוע  10.3
ביטוח,  הסבה או העסקה של קבלני משנה  מזמין,-אדם, יחסי מפעיל-כחהשירותים, טיבם, 

 בניגוד לתנאי ההסכם, תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

 אחריות ושיפוי .11

בלעדי באחריות, בהתאם להוראות הסכם זה ועל מוסכם ומוצהר בזאת כי המפעיל ישא באופן  11.1
פי כל דין, לכל נזק רכוש או גוף, הפסד, הוצאה או אובדן, בין ישירים ובין עקיפים, שיגרמו 
לעירייה, למי מעובדיה או לצד שלישי כלשהו, לרבות כל עובדי המפעיל וכל ספק משנה, ומי 

מפעיל, מי מעובדיו, מנהלי עבודה מטעמו, כתוצאה ישירה או עקיפה ממעשה ו/או מחדל של ה
מטעמו, קבלני המשנה המועסקים על ידו, ו/או כל גורם אחר מטעמו בקשר לביצוע חיובי 
המפעיל עפ"י הסכם זה או הנובעים ממנו, לרבות כתוצאה משימוש במוצרים המסופקים על ידו 

 ו/או הובלתם ו/או פריקתם שם .
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ין כל נזק ישיר ו/או עקיף, הפסד, אובדן, חיוב ו/או המפעיל ישפה את העירייה ואת מי מטעמה בג 11.2
הוצאות שיגרמו למזמינה בעטיו של המפעיל או מי מטעמו, כמפורט לעיל, וזאת מיד עם דרישתו 
הראשונה של המזמינה ממנו לעשות כן. בכל מקרה בו תאלץ העירייה לשלם פיצוי או כל תשלום 

מתחייב המפעיל לשפות ולפצות את המזמינה  אחר אשר על פי הוראות סעיף זה חל על המפעיל,
בגין כל סכום ששולם על ידו כאמור, בתוספת כל ההוצאות שהמזמינה עמד בהן בשל כך 

 ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מיד כשיידרש לעשות כן ע"י המזמינה.

עת צד המפעיל מסכים בזאת מראש לכך שהעירייה תצרף אותו כנתבע נוסף ו/או תגיש נגדו הוד 11.3
ג', לפי בחירת המזמינה, בכל מקרה בו תתבע העירייה ע"י מאן דהוא בקשר לביצוע הוראות 

 הסכם זה ו/או כל דין. 

בהתקשרות המפעיל עם ספקים/ספקי משנה שייעשו על ידו )לצורך מילוי התחייבויותיו כלפי  11.4
מפורש לפיו יהיו  העירייה עפ"י דין ועפ"י הוראות הסכם זה( מתחייב המפעיל לקבוע בכתב תנאי

 אותם ספקים/ספקי משנה מחויבים כלפי המזמינה, לשאת בכל נזק שייגרם על ידם. 

מבלי לגרוע מאחריותו כאמור, ידאג המפעיל ויוודא בפועל כי הספקים/ספקי המשנה יערכו גם  11.5
ביטוחים מתאימים והולמים לרבות ביטוח אחריות מקצועית, כאשר המזמינה תתווסף 

כ"מבוטח נוסף". בפוליסת אחריות המעבידים יתוסף תנאי לפיו יורחב ביטוח זה לפוליסות אלו 
 לשפות את העירייה והיה ויחשב למעבידם של עובדי אותם ספקים/ספקי משנה. 

 הפרת הוראה מהוראות סעיף זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה. 11.6

   ביטוח 11.7

פעיל כי יהיו ברשותו במשך כל מבלי לגרוע מאחריותו של המפעיל כאמור בהסכם זה, ידאג המ 11.8
 יחד ולחוד. עירייהתקופת ההסכם, ועל חשבונו בלבד, פוליסות ביטוח תקפות לטובתו ולטובת ה

הכללת הוראה מפורשת בכל פוליסה בדבר ביטול ו/או צמצום ו/או שינוי הפוליסה על ידי  11.9
 . עירייהיום לפחות, ל 60המבטח תיעשה רק לאחר הודעה מוקדמת של 

ההשתתפות העצמית בכל הפוליסות, אם קיימים כאלה, יחולו במקרה נזק מבוטח על הספק דמי  11.10
 או היצרן לפי העניין.

המפעיל מתחייב לדאוג לכך כי מבטחו יכניס בביטוחים תנאי מפורש על פיו ביטוחיו של המפעיל  11.11
 . העירייהייחשבו ביטוחים ראשוניים ולא יידרש שתוף ביטוחי 

 אישורי הביטוח בגין כל הביטוחים דלעיל חתומים ע"י מבטחיו. לעירייההמפעיל ימסור  11.12

ימים לפני תחילת  3את אישורי הביטוח כאמור לעיל עד  לעירייהבמידה שהמפעיל לא ימציא  11.13
להביא הסכם זה לידי סיום מיידי בהודעה בכתב למפעיל ולמפעיל או  העירייהההסכם, רשאית 

 תביעה בקשר לכך. למי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או 

 העירייהכל אחת מהפוליסות הנזכרות לעיל תקבע במפורש שאין למבטחים זכות חזרה כלפי  11.14
ו/או מי ממוסדותיו ואו מי מהפועלים בשמו ומטעמו בטענה כלשהי בקשר לכל תשלום שמשולם 

 לניזוק כלשהו.

וליסות לרבות בפ פתנוס תהינה מבוטח  העירייההפוליסות שצוינו לעיל תכלולנה הוראה כי  11.15
 סעיפי אחריות צולבת בפוליסות החבויות.

המפעיל ישלם את הפרמיות במועדן וימנע מלעשות כל מעשה ו/או מחדל העלול להשפיע על תוקף  11.16
את העתקי הפוליסות הנזכרות לעיל ואת העתקי הקבלות על  לעירייההפוליסות. המפעיל ימסור 

 תשלומי הפרמיות בקשר אליהם. 

תעמודנה בתוקפן בכל תקופת ההסכם היסודית ו/או תקופת האופציה, על פי  פוליסות הביטוח 11.17
 יום נוספים לאחר תום תקופת ההסכם ו/או האופציה, על פי העניין. 30העניין, ולמשך 
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 למפעיל העירייהיום מיום הודעת  30 -במידת הצורך ועד להוצאת הכיסוי הקבוע לא יאוחר מ 11.18
ימים מיום ההודעה על הזכייה כאמור, כתבי כיסוי  7תוך , יוצאו על שם המפעיל, בועל זכיית

 זמניים לפוליסות הנזכרות לעיל. 

אין בהוצאתם או בקיומם של ביטוחים כאמור בסעיף זה ו/או בערכים הנקובים בהם כדי לבטל  11.19
ו/או לצמצם ו/או לשנות בצורה כלשהי מאחריותו של המפעיל על הסכם זה ו/או על פי כל דין, 

 ל המפעיל תעמוד בהיקפה המלא ותחייב את המפעיל.ואחריותו ש

סעיף זה לעיל, על סעיפי המשנה שבו, הינו מעיקרי הסכם זה והפרתו מהווה הפרה יסודית של  11.20
 ההסכם.

 

 איסור המחאה .12

המפעיל אינו רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, לכל  12.1
גורם שהוא בכל דרך שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות ע"י העברת השליטה במפעיל 

 העירייהלבעלי מניות ו/או לאחרים לרבות התקשרות עם קבלני משנה מבלי לקבל את הסכמת 
)למען הסר ספק, יודגש כי על קבלני המשנה להיות רשומים כחוק, עוסקים  לכך מראש ובכתב

מורשים, ובעלי ידע מקצועי(. ניסה המפעיל להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו עפ"י ההסכם 
לכך, לא תהיה להמחאה כאמור כל תוקף, ולא תהיה  העירייהכאמור לעיל ללא קבלת אישור 

למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה. למען הסר ספק, בכך כדי לפטור המפעיל מאחריותו 
המזמינה רשאית לסרב לבקשת המפעיל להמחות זכויותיו ו/או חובותיו עפ"י הסכם זה כאמור 
לעיל ללא צורך בנימוק כלשהו ולא תהיה בכך כדי לפטור את המפעיל מביצוע איזו 

 מהתחייבויותיו עפ"י ההסכם. 

הא רשאית בכל עת להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו עפ"י ייה תעירהמבלי לפגוע באמור לעיל,  12.2
ההסכם כולן או כל חלקן הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בקבלת אישור המפעיל לכך 
וללא כל תמורה ו/או פיצוי כלשהו. להסרת ספק וככל שיידרש, חתימת המפעיל על הסכם זה 

 .תהווה אישור והסכמה מראש לאמור בסעיף זה

 גביה וקיזוז .13

, או מי מטעמה, בתשלום כלשהו החל על המפעיל, בין על פי ההסכם ובין על פי העירייהנשאה  13.1
כל דין, יהא המפעיל חייב להחזירו למזמינה מיד כשיידרש לעשות כן, והכל בצירוף הפרשי 

 הצמדה וריבית כדין.

רשאית לנכות, לחלט או לקזז מכל סכום אשר יגיע ממנה למפעיל בין על פי ההסכם  העירייה 13.2
ובין בדרך אחרת, כל סכום המגיע או שיגיע לו מאת המפעיל בין על פי ההסכם ובין בדרך אחרת 

 ללא צורך במתן הודעה כלשהי בגין ביצוע הניכוי, החילוט או הקיזוז כאמור.

ס של המפעיל שנמצא בידי )או שיגיע לידי( המזמינה או שנמצא תהא זכות עכבון בכל נכ לעירייה 13.3
בחצרה של המזמינה, וזאת עד לגובה סכום הפיצויים אשר המפעיל חייב )או יהא חייב( למזמינה 

 על פי הסכם זה.

המפעיל לא יהיה רשאי לקזז מסכומים המגיעים ממנו למזמינה סך כלשהו, והוא לא יהיה רשאי,  13.4
 ב תחת ידו נכס כלשהו של המזמינה.מכל סיבה שהיא, לעכ

 

 שונות .14

הסכם זה ממצה את המוסכם בין הצדדים בכל העניינים הנדונים בהסכם. אין תוקף לכל משא   14.1
פה, -ומתן, הצהרה, התחייבות ו/או הסכמה אשר נעשו ו/או הוחלפו בין הצדדים, בכתב או בעל

 עובר לחתימת הסכם זה על נספחיו.

שינוי בהסכם זה לא יהיה בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב, מראש מוסכם על הצדדים כי שום   14.2
 ובחתימת  מורשי החתימה של שני הצדדים.
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מעניהם של הצדדים הינם כמפורט בראש ההסכם, וכל הודעה שתשלח ע"י צד אחד למשנהו,   14.3
ימי עסקים מעת מסירתה למשלוח בדואר רשום, או ביום  3תיחשב כאילו נתקבלה כעבור 

ן לאחר משלוחה או מסירתה. ואולם הצדדים רשאים להעביר הודעות אחד העסקים הראשו
 למשנהו באמצעות דוא"ל, במידה שהתקבל אישור הצד השני לקבלת דבר הדוא"ל.

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים ו/או הקשורים לחוזה זה תהא לבתי   14.4
 ולהם בלבד.  המשפט שלום דימונה והמחוזי באר שבע לפי העניין 

 
     

 ולראיה באו הצדדים על החתום:         
 
 
 
 

_____________                                              ________________ 
 הגוף המפעיל                                        העירייה            

 
 

מרח'_______________ שהנני עו"ד של התאגיד, המפעיל  אני הח"מ ______________, עו"ד

הנ"ל, מאשר בזאת כי חתימותיהם של ה"ה ______________________________ בצירוף חותמת 

"( לכל דבר ועניין, ע"פ מסמכי המפעילהתאגיד כפי שנעשו כאמור לעיל, מחייבות את התאגיד האמור )"

 קף. ההתאגדות של המפעיל והחלטותיו בנות התו

 
 ___________ היום:____________

 עו"ד 
 
 

 
 
 

 
 תאריך_________
 

 לכבוד 
 עיריית דימונה

 
 הנדון: הצהרה בדבר קירבה/העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה

 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: ת דימונההנני מצהיר בזאת כי עיריי 1
 

 )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:א' )א( לפקודת העיריות  122סעיף  1.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק 

העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד 
ן זה, יצד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעני יהאאחראי בו, לא 

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות. -"קרוב"   
)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  1.2

 המקומיות הקובע: 
צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית;  יהא"חבר המועצה לא  

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או  -ין זה, "חבר מועצה" ילענ
"קרוב" בסעיף קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו

()ב((."1)5-()ב( ו1)1  
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  1.3
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נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין,  יהא"פקיד או עובד של עירייה לא 
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה -על ידי עצמו או על ידי בן

 עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."
 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2
לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא  )מחק את המיותר(בין חברי מועצת העירייה יש / אין  2.1

 סוכן או שותף.
חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק  )מחק את המיותר(יש / אין  2.2

העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או 
 שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. –בן  )מחק את המיותר(יש/ אין לי  2.3
 

ה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור של העיריי המכרזיםידוע לי כי ועדת  3
 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. 4

 
( לפקודת 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות  2/3העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב 
 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122לפי סעיף 

 
 
 שם המשתתף: ___________________      חתימת המשתתף: __________________   
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 'דנספח 
 

 1976 –קאות גופים ציבוריים התשל"ו אישורים על פי חוק עס
 

 )א( לחוק. 2יש לצרף העתקי האישורים הנדרשים לפי סעיף 
 

 לנוחות, להלן נוסח הסעיף:
 

)א( לא יתקשר גוף ציבורי עם תושב ישראל בעסקה למכירת נכס או למתן שירות לגוף  "
הציבורי אלא לאחר שהומצא למי שמייצג את הגוף הציבורי באותה עסקה אישור מפקיד 

  -חשבון או מיועץ מס, או העתק ממנו, המעיד שאותו תושב -מורשה, מרואה
 

לנהלם על פי הפקודה וחוק מס ערך  ( מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו1)
 מוסף או שהוא פטור מלנהלם; 

 
( נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן 2)

 "מס לפי חוק מס ערך מוסף.
 
 
 
 

 
 


