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 2020/6' מסמכרז  -א'  מסמך

 

"( הינו איגוד ערים מסוג אשכול רשויות האשכול" )להלן: המערבי הנגב רשויות אשכול .1
וניהול  הקמהשירותי למתן רשויות בנגב המערבי מזמין לקבל הצעות  10-מקומיות הפועל ב
 .קהילה טכנולוגית

 
 . www.westnegev.org.ilבאתר האשכול שכתובתו ניתן לעיין במסמכי המכרז  .2

 

ליום  עדידי המציעים בכתב מודפס בלבד, -על אשכוליועברו ל שאלות ובקשה להבהרות .3
קבלת לוודא    יש.  innovation@westnegev.org.il  מייל  לכתובתאו  ,  12:00בשעה    14/05/2020

    .052-4410339או  073-7269274 :טלפון' במס שאלות ה

        
 -מהשאלות הבהרה וכן יפורסמו באתר האשכול לא יאוחר  ששלחותשובות ישלחו לכל  .4

 פניות טלפוניות בעניין בירורים לא תענינה וממילא לא תחייבנה את האשכול.  27/05/2020
 

 במעטפה עם כל יתר מסמכי המכרז וכל המסמכים הנלווים תוגש המשתתף במכרז  הצעת .5
לתאם יש    –  האשכול  במשרדי  ית בלבדבמסירה ידנ   6/2020סגורה בציון מס' מכרז פומבי מס'  

 .   הגעה מראש
 

. לא תתקבל הצעה לאחר המועד 12:00בשעה  11/06/2020ההצעה תוגש לא יאוחר מיום 
 האמור.

אלף  שניים עשרובמילים: ₪  12,000אוטונומית בסך  ערבות בנקאית להצעתוהמציע לצרף  על .6
 . המכרז למסמכי המצורף בנוסח 31/12/2020 לתאריך עד הפחות לכל בתוקף שקלים חדשים

 
בחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין י  האשכול .7

 ההצעות. 
 

אינו מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה בכלל והוא רשאי לבטל  האשכול .8
   את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו. 

 

                        
 בכבוד רב,                                                                                         

 
 אורי פינטו,                                                                                                                       

 מנכ"ל האשכול                                                                                                                   
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 הוראות למשתתפים במכרז -מסמך ב'

 

 רקע: -אשכול רשויות נגב מערבי  .1

 

"( הינו איגוד ערים מסוג אשכול רשויות האשכול" שכול רשויות הנגב המערבי )להלן:א

שירותי בנייה לקבל הצעות לביצוע בזאת רשויות בנגב המערבי מזמין  10-מקומיות הפועל ב

  וניהול קהילה טכנולוגית בנגב המערבי. 

, מועצה אזורית אופקים  תושבים:  250,000בהן מעל  רשויות בנגב המערבי    10-פועל ב  האשכול

מועצה אזורית מרחבים, נתיבות, מועצה אזורית לקיה, אשכול, מועצה אזורית בני שמעון, 

  מועצה אזורית שער הנגב. ורהט, מועצה אזורית שדות נגב, שדרות, 

חברתי ושירותים מוניציפאליים, זאת תוך שימוש -שכול הוקם במטרה לקדם פיתוח כלכליהא

 אבים. מש םביתרון לגודל ובאיגו

 

אשר  ("הפרויקט")להלן:  יזמים טכנולוגיים בנגב המערבי תבהקמת קהילהאשכול מעוניין 

האצת ויצירת הזדמנויות לקידום החדשנות והיזמות הטכנולוגית במרחב הנגב מטרתה הינה 

 .המערבי

להקמה חיצוני מבקש האשכול להתקשר עם גוף  ,לקדם את הפרויקטלסייע לאשכול  ל מנתע

  ניהול הקהילה הטכנולוגית של הנגב המערבי. לו

 

 :פרויקטמהות ה .2

טק המתפתחת בבאר שבע יחד עם האוניברסיטה, הקמת יחידת התקשוב -תעשיית ההיי

טק והטכנולוגיה בנגב -ומהלכים נוספים מייצרים הזדמנויות רבות להתפתחות עולמות ההיי

 המערבי. 

 חלל עבודה משותף המהווה סביבת עבודה ייחודית)  חמישה האביםקמים  נגב המערבי  באזור ה

אשר   ,  באופקים, נתיבות, רהט, מ.א. אשכול ושדרות(  ת ושיתופי פעולההמעודדת הפרייה הדדי

מ' במכללת ספיר  850והאב של  (southup)מצטרפים לחממה הטכנולוגית הקיימת בשער הנגב 

 בפיתוח מקצועות המדיה והדיגיטל.  מתמחהאשר 

ים ויזמיודעת לדבר עם יזמים בתחילת דרכם  בבניית קהילה אשראת הצורך מזהים אנו 

 בשלבים מתקדמים יותר. 

ם אשר יגוף שמחובר לכלל הארגונים הרלוונטיתהווה  הקהילה הטכנולוגית באשכול נגב מערבי  

עוסקים בעולמות החדשנות, היזמות והטכנולוגיה או לחלופין בתחומים שהאשכול מבקש 

לפתח ולחבר אותם לכדי חזון משותף שמטרתו הוא מיצוב ומיתוג האזור כמוביל  ,לקדם

 טכנולוגי ובעל שם ארצי ועולמי.

על מנת לקדם את חזון האשכול ולחזק את השייכות הגיאוגרפית של תושבי רשויות כל זאת, 

חיבורים  ליצורהזדמנויות ו להנגישהאשכול על ידי חיבור כלל המתעניינים בעולמות היזמות, 

 בכלל השלבים.  הנגב המערבי משמעותיים לקידום יזמי
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 תכולת העבודה ותקופת ההתקשרות: .3

 שלבי העבודה: .3.1

 :ניתוח מצב קיים  .3.1.1

בין  סקירה ולמידת השחקנים, הקהלים והפעילויות הקיימות בתחום  .3.1.1.1

 .היתר ע"י קיום פגישות עם הגורמים הרלוונטים באזור

 . יחד עם הגורמים הרלוונטים באשכול אפיון וניתוח המצב הקיים .3.1.1.2

 פעילותתכנית פיתוח תכנית הקמה ו .3.1.2

ראשונות של פעילות ומבט עתידי *התכניות יתייחסו לשנת ההקמה, שלוש שנים 

 .)לאחר ביסוס הפעילות(

 מיתוג ושיווק הקהילה: .3.1.3

 .יצירת קונספט )רעיונית וויזואלית( .3.1.3.1

 .בניית מותג ותיחזוקו במגוון המדיות .3.1.3.2

 גיוס חברים לקהילה: .3.1.4

 .הגדרת קהלי היעד .3.1.4.1

 התאמת שיטות גיוס אפקטיביות.  .3.1.4.2

 גיוס חברים לקהילה ושימורם.  .3.1.4.3

 מתן ייעוץ ומענים שוטפים לחברי הקהילה בהתאם לצורך.  .3.1.4.4

 ניהול שותפויות:   .3.1.5

בין היתר ע"י קיום פגישות תקופתיות  בניית רשת שותפים ותחזוקה .3.1.5.1

 . ועבודת יישוג אינטנסיבית

 גיוס תמיכות למיזמים.  .3.1.5.2

 יצירת שיתופי פעולה עם תכניות יזמים רלוונטיות.  .3.1.5.3

 יצירת תוכן:   .3.1.6

 . (ייזום, ניהול והפקת אירועים )מיטאפים, האקתונים .3.1.6.1

 אפיון, בנייה, עדכון ותחזוק אתר אינטרנט לקהילה. .3.1.6.2

 בנייה וניהול עמוד וקבוצת פייסבוק לקהילה.  .3.1.6.3

 

 :כפיפות ואחריות .4

 ו.למנכ"ל האשכול או לכל איש קשר שמונה לכך מטעמידווח על עבודתו נותן השירותים 

 

 אומדן:  .5

 חודשי התקשרות.  ₪24 עבור  250,000-ביצוע העבודות מוערך ב

  :"מסמכי המכרזהמסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז  .6

 הגשת הצעות להזמנה  -' אמסמך 

 הוראות למשתתפים במכרז  -מסמך ב' 

 ערבות המציע -ג' מסמך

 ערבות ביצוע  -נוסח ערבות למכרז  -ד' מסמך
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 ( 1-8)לרבות נספחים ת המציע והצעת והצהר -' המסמך 

 נוסח ההסכם ונספחיו:  -'ומסמך 

 ביטוחיםאישור קיום  - 2'וספח נ 

   

 : תנאי סף להשתתפות במכרז  .7

ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות, בכל התנאים רשאים להשתתף בהליך זה אך  

 :)תנאי סף( הבאים, במצטבר

או יחיד הרשום בישראל או יחיד אשר   המציע הינו תאגיד רשום המתנהל על פי דין .7.1

עמותה שבין מטרותיה   –במידה והמציע הינו עמותה    .מקום מושבו במדינת ישראל

 .הז מכרזהשירותים נשוא הרשומות בתקנון רשומה גם מטרה הכוללת את 

נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או  אינוהמציע  .7.2

 .פשיטת רגל

 המציע צירף ערבות בנקאית בהתאם לנוסח המצורף למכרז .7.3

)להלן:  1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ומציע עומד בדרישות לפי ה .7.4

 "(, כדלקמן:ציבורייםחוק עסקאות עם גופים "

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם  .7.4.1

-להוראות פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

1975. 

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד שומה על  .7.4.2

ק מס ערך מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חו מנהלהכנסותיו ול

 .1975-מוסף התשל"ו

לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין  1ב2-ו ב2 פיםמציע עומד בדרישות סעיה .7.5

ומתן ייצוג הולם לאנשים עם  העסקת עובדים זרים כדין ,תשלום שכר מינימום

 .יותומוגבל

מוכח באחד לפחות מהשניים הבאים )ניסיון בשניהם  ניסיוןעל המציע להיות בעל  .7.6

 מקנה יתרון(:

 . 2020-2014בתהליכי בינוי קהילות ו/או ניהול קהילות בין השנים  ניסיון    .7.6.1

ניסיון בעבודה עם קהילות יזמים ו/או עבודה בחממות ו/או תכניות מאיץ   .7.6.2

  .2020-2014בין השנים 

על הפעילות  ולפחות שני מכתבי המלצהלהוכחת האמור ייצרף המציע קורות חיים 

 .הרלוונטית

 

 דרישות מקצועיות .8

בעל יכולת מוכחת לגישה יזמית, עבודה קהילתית ויישוג, וניהול מגוון עולמות  .8.1

  . תוכן

 יכולת הפעלת מיזם משותף לכלל הרשויות השותפות במיזם.  .8.2

 ג, הפצה, שיווק וגיוס. והמציע בעל תשתית מקצועית וטכנולוגית לצורך מית .8.3
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עמידה בשלושת הסעיפים שלעיל מקנה חובה.    שלעילמתוך שלושת הסעיפים    בשנייםעמידה  

  יתרון. 

 למסמך ה'.  1יש למלא את נספח  8.1-8.3להוכחת האמור בסעיפים 

 

 דרישות נוספות המקנות יתרון:   .9

  יזמים מהשדה הטכנולוגי. של ניהול ו/או ליווי המציע מציג ניסיון .9.1

המציע יכול להעמיד רשת שותפים רלוונטית ברמה המקומית )הנגב המערבי(, הארצית  .9.2

 והבינלאומית.

 . )למעלה משלוש רשויות( למציע ניסיון בתפעול פרויקטים אזוריים .9.3

המציע מפעיל מיזמים נוספים בתחומים היכולים להשלים את תחום המיזם ויציע שיתופי  .9.4

 פעולה מקצועיים. 

 משתתפים(  40בינוניים ומעלה )החל מבהפקת אירועים מוכח המציע בעל ניסיון  .9.5

כנית ובכלל זה מחויבות לגיוס משאבים לטובת ולמציע יכולת הקצאת משאבים נוספת לת .9.6

יש נה והצעה ותרומה מקצועית שתיתן ערך מוסף להפעלת המיזם.  התכנית, כח אדם, מב

 לצרף מסמכים המוכיחים גיוס כספים למיזמים דומים בעבר. 

 

 מנהל הפרויקט .10

 מנהל, יש לציין במפורש את שם האו עמותה  במידה וההצעה מוגשת ע"י חברה או שותפות .10.1

הפרויקט" מתייחס  מנהל(, כאשר המונח "הפרויקט" מנהל"שינהל את הפרויקט )להלן: 

 להלן גם למציע שאינו מאוגד

ופירוט הניסיון הקיים   מקצועיי, השכלת רקעדה, העבו שותפי את לציין יש כן כמו .10.2

על תתי הסעיפים יש  10-9את המסמכים הנדרשים בסעיף . או ניהול קהילות/בבינוי ו

 לפרט עבור מנהל הפרויקט המוצע. 

 

 

 שאלות הבהרה .11

 לבדוא" בכתביוגשו שאלות הבהרה  .11.1

innovation@westnegev.org.il  12:00 בשעה 14/05/2020עד ליום. 

 .052-4410339או  073-7269274חובה על המציע לוודא הגעת שאלות ההבהרה בטלפון   .11.2

 12:00בשעה    27/05/2020המציעים בכתב עד ליום    תשובות לשאלות ההבהרה ימסרו לכל   .11.3

, המכרזההבהרה יהיו חלק ממסמכי  התשובות לשאלות וכן יפורסמו באתר האשכול

פניות טלפוניות בעניין בירורים לא תענינה   ויצורפו להצעה כאשר הם חתומים ע"י המציע.

 ומימלא לא תחייבנה את האשכול. 

על נספחיו, לרבות ביחס  המכרזמובהר בזאת, כי הסתייגויות ו/או הערות למסמכי  .11.4

, יש להעלות אך ורק במסגרת שאלות הבהרה כאמור ובמועד במכרזלדרישות הביטוח 

על נספחיו   המכרזערות ביחס למסמכי  שנקבע לכך. לא תתקבלנה כל הסתייגויות ו/או ה

 לאחר חלוף המועד לשאלות הבהרה כאמור ו/או במסגרת ההצעות שתוגשנה.
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 האשכוליחייבו את  האשכולאך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב על ידי  .11.5

והם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי ההליך ומהצעת המציע והם יצורפו על ידי 

 ו כשהם חתומים וכן כשהם מלאים, ככל שנדרש.המציע להצעת

   : המכרזרבויות ע .12

 על סךרעון עם דרישה ראשונה, יבת פהמציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית,  12.1

 (, חתומה כדין,ערבות השתתפות  -)להלן  אשכול רשויות הנגב המערבי   לפקודת    ,₪  12,000

לצרף את הערבות המקורית ולא  יש. ג' מסמךזה מכרז בנוסח המצורף כדוגמא לתנאי 

 העתק. 

 .31/12/2020  ליוםהערבות תעמוד בתוקפה  עד  12.2

מתחייב המציע להאריך תוקפה של הערבות אשכול, במידת הצורך או על פי דרישת ה 12.3

הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה -אי יום נוספים. 90לתקופה נוספת של עד 

 .  לחילוט הערבות

, האשכולהערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של   12.4

ו/או ינהג שלא בדרך  זהמכרז י כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנא

מקובלת ובתום לב, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של האשכול לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד 

 שייגרמו לו עקב ההפרה כאמור. 

למען הסר ספק יודגש, כי לא תתקבל ערבות של חברת ביטוח ו/או המחאה אישית ו/או  12.5

הבנקים נוטים לשנות את הנוסח של   המחאת עסק ערב. בנוסף, על המציע לקחת בחשבון כי

 כתב הערבות, וכי באחריותו של המציע בלבד להקפיד על הנוסח התואם המצורף למכרז זה. 

על הסף  תיפסל –הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל  12.6

    .ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים

 את ערבות המציע בין היתר במקרים הבאים:  כי, האשכול יהיה רשאי לחלוט יובהר 12.7

 המציע נהג בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים בהצעתו.   12.7.1

 המציע מסר מידע מוטעה בהצעתו.   12.7.2

 המציע חזר בו מהצעתו בחלוף המועד להגשת ההצעות.   12.7.3

 המציע שנבחר כזוכה פעל בניגוד לחלק ו/או כלל ההוראות במסמכי המכרז  12.7.4

 ונספחיו. 
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יום מיום קבלת ההודעה על הזכייה,   14  ע שהצעתו תוכרז כזוכה, מתחייב להעמיד בתוךצימ 12.8

, עשרים וחמישה אלף שקליםובמילים: ₪  25,000בסכום של ערבות בנקאית אוטונומית, 

   .ד' מסמךכהמצורף בנוסח  "(ערבות ביצועהמצורף למסמכי המכרז  )להלן:"  בנוסח

 צמודה למדד המחירים לצרכןאשכול רשויות הנגב המערבי, ערבות הביצוע תהיה לפקודת  12.9

, חתומה כדין ובלתי מותנת וניתנת על פי תנאיה לחילוט בפנייה חד כמפורט בכתב הערבות

 , כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו ע"פ תנאי החוזה.האשכולצדדית של 

 בערבות ההשתתפות ובערבות ביצוע.   המציע יישא בכל ההוצאות הכרוכות 12.10

 ביטוח .13

המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז(  13.1

 שינוי כל ללא במכרז הנדרש כפי ביטוחים קיום ואישור הפוליסות אתימציא לאשכול 

 .המכרז הגשת בטרם אחר הליך או הבהרה שאלות בהליך שינוי אושר אם אלא בתוכנם

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל  13.2

חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של   אצלחשבונו  

 התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות האשכול.

ועל את כל דרישות הביטוח באמצעות מאחר ואין אפשרות להוציא לפ  –לב המציע    לתשומת 13.3

העתקי פוליסות או  אשכול, יהיה על המציע הזוכה למסור ל"אישור קיום ביטוחים"

תמצית פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים 

 מהמציע הזוכה.

 למען הסר ספק מובהר בזאת: 13.4

 

ין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי א .א

להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח 

 לא נלקחו בחשבון בהצעתו. אשכולשלו לדרישות ה

מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות האשכול במועד  .ב

 ובמכרז, שמורה לאשכול הזכות, לפי שיקול דעתהרשום בהסכם או בכל מקום אחר 

הבלעדי, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר וכן 

לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו  ולנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשות

 .ומעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפי ול

הביטוח של האשכול יהיו רשאים לשנות את תנאי הביטוח הנדרשים האשכול ו/או יועץ  13.5

 במכרז.

 



9 

 

westnegev.org.il  .8776515מיקוד:  5050| ת.ד  |info@westnegev.org.il  |073-7269274 
 

 דרישת פרטים מהמציע  .14

גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר פתיחתן,  ראה לנכון,יבכל עת ש הא רשאי,האשכול י 14.1

 להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות נוספות )להלן: לדרוש מהמציע,

חוסנו הכלכלי, ניסיונו  המלא, על מנת לבחון את המציע, וונ"(, לשביעות רצהפרטים"

 תוכן הצעתו, איכותה או לכל צורך או מטרה הנוגעות למכרז, למציע ולהצעתו,, המקצועי

  הבלעדי. וועל פי שיקול דעתו, ראה לנכון, במסגרת שיקולייככל ש

ובתוך המועד ו של האשכול המציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים, לשביעות רצונ 14.2

שלא לדון בהצעתו ו/או לראות   האשכול  רשאי  שנקבע והיה ולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא,

באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל 

  המשתמע מכך.

 הצהרות המציע  .15

ואישור שכל פרטי המכרז כמוה כהצעה , הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז 15.1

וההסכם ידועים ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז 

הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי -ובהסכם. כל טענה בדבר טעות או אי

  המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

 נות את המסמכים שהועברו אליו, ו/או תנאי כלשהו ור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשאס 15.2

  מתנאי המכרז ו/או ההסכם. 15.3

תנאי מאשכול רשאי לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע ה 15.4

  המכרז ולפסול את הצעת המציע.

 

 הגשת ההצעות  .16

למסור ביד במעטפה סגורה בתיבת המכרזים במשרדי האשכול, בציון את ההצעות יש  16.1

  ".06/2020' "מכרז פומבי מס

במשרדי  ,12:00בשעה  11/06/2020ך אחרון להגשת ההצעות הוא עד תאריה המועד 16.2

יש לתאם הגעה   -להאשכול , במסירה ידנית. לא תתקבל הצעה לאחר המועד כאמור לעי

 . מראש

שלוח הצעה בדרך אחרת מהדרך המצוינת לעיל אינו עונה על דרישות המכרז, והוא על מ 16.3

 אחריותו הבלעדית של המציע. 

ידי -, כולל מסמכים נוספים שיישלחו )במידה שישלחו( למציעים עלמכרזכל מסמכי ה 16.4

 .כחול בדיוחתימה מלאה וחותמת המציע  -מו על ידי המציע , ייחתהאשכול

 .כחול בצבעעל המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי ההצעה בדיו  16.5
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תפורסם רשאי להאריך את המועד להגשת ההצעות. הודעה על הארכה כאמור  האשכול 16.6

 די להבטיח מתן ארכה להגשת הצעות.אין באמור בסעיף כ. באתר האשכול

מציע לא יגיש יותר מהצעה אחת. תוגש על ידי מציע יותר מהצעה אחת, יהיה המזמין  16.7

רשאי לפסול את כל ההצעות שהגיש המציע, או לבחור לדון באחת מההצעות בלבד, או 

 לשלב ביניהן, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

ההצעה תוגש ע"י מציע אחד בלבד, לא תותר הגשת הצעה משותפת ליותר ממציע אחד  16.8

 גם באמצעות מיזם משותף או בכל דרך אחרת. 

הצעה שתוגש שלא בהתאם לדרישות הזמנה זו על נספחיה במלואם, לרבות הצעה או  16.9

מוטעית, מבוססת על הנחות בלתי נכונות, מבוססת על הבנה מוטעית של ההליך, הגשה 

לא בהתאם למכלול דרישות ההזמנה, הכוללת הסתייגות כלשהי לגבי תנאי מתנאיהם ש

של מסמכי ההזמנה, בין ע"י תוספת ו/או מחיקה ו/או השמטה ו/או בכל דרך אחרת ו/או 

 .מזמיןהבלעדי של ה ועלולה להיפסל על פי שיקול דעת -הצעה שלא תוגש במועד 

 

  :ההצעות בחינת .17

 

את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע שלא יעמוד בתנאי הסף הצעתו  בחןי האשכול .18

 לא תבוא במניין ההצעות. 

 

 :הזוכה המציע בחירת שקלול .19

 : הסופי מהציון 0%6 עד – מוצע מחיר .19.1

 : הניקודלחישוב  הנוסחה

(
 ההצעה הזולה ביותר

הצעת המציע
) ∗ 60% 

 

המעידים על הניסיון   מהמסמכיםייבחן על פי התרשמות  - 40% - מקצועי ניסיון .19.2

 המקצועי. 

 

תשומת לב המציעים, כי ניקוד הניסיון המקצועי יינתן על סמך המסמכים שיציגו, ובהתאם 

 לשיקול דעת האשכול.

 

 באמצעות הפנים משרדהמשרד לשוויון חברתי ו"י ע ממומנתהמציע  עם ההתקשרות .20

עלות ההתקשרות בכל מקרה לא תחרוג מסכום התקציב , לכן. מוגבל ייעודי תקציב

ימי עסקים לאחר קבלת  10יהיה  יועץהמאושר. כן מובהר בזאת, כי תשלום שכה"ט ל

יום  30-המימון מהמשרד לשוויון חברתי ו/או ממשרד הפנים, אך בכל מקרה לא יאוחר מ

 .מיום קבלת החשבון
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מצם את היקפי העבודה כמפורט בפניה זו. האשכול שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצ .21

מבלי לפגוע בכלליות  לרבות ביטול הפניה ולמציעים לא תהייה כל טענה בשל האמור.

האמור, במידה ומכל סיבה שהיא, יבוטל התקציב לפרויקט רשאי האשכול לבטל את 

 הפרויקט. 

 

 כלשהי.האשכול איננו מחויב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה  .22

 

 :תשלום תנאי .23

, וכאמור בחוזה למתן הצדדים בין והוסכם שהוצע למחיר בהתאם יתבצע התשלום

 . למכרזשירותים המצ"ב 

 ידי על שיתבקש כפי, מממן גורם לכל לרבות, שיידרש מסמך כל על יחתום הזוכה המציע

 .ההתקשרות ביצוע לצורך האשכול

 

 ההתקשרות עם המציע הזוכ .24

"(, יהא עליו הזוכהמציע שהצעתו תוכרז כזוכה ותימסר לו הודעה בכתב על זכייתו )להלן:"  

יום מיום קבלת הודעת הזכייה, לחתום על החוזה  7, תוך אשכוללסור אל משרדי ה

בחתימתו ובחותמתו במקומות המיועדים לכך וכן להמציא באותו מועד את ערבות הביצוע 

אישור קיום ביטוחים ו  "(ערבות ביצועלהלן:"  )  המכרז,  למסמכי  'ד מסמךכבנוסח המצורף  

 . למסמכי המכרז' 2ונספח לבהתאם 

כולם או  ,במסמכי המכרזלא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים 

לחלט את   לבטל את זכייתו במכרז,,  הבלעדי  ורשאי עפ"י שיקול דעתאשכול  הא הימקצתם,  

 ווכן למסור את ביצוע המכרז למי שיקבע על יד להצעת המציע כאמור,הערבות המצורפת 

  בגין כך.ו על כל הפסד שיגרם ל האשכולוהזוכה יפצה את  לעיל,יותיו מבלי לפגום בזכו

 

 כללי: .25

שייחתם עם הזוכים ו/או ההסכם  המכרזו/או הזכייה המכרז רשאי לבטל את  האשכול .25.1

מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי  .האשכולשל  הבלעדי ועל פי שיקול דעתוזאת  המכרז

לרבות משרד הפנים ו/או אישורים שונים, זה עשוי להיות כפוף לקבלת  המכרזביצועו של 

היתרים ו/או או קבלת תקציבים ו/או /מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי ו

 המכרזביטול  לפיכך, קיימת אפשרות ל  ו/או הסכמות שונות,של גורמים אחרים אישורים  

או לדחייה כאמור לעיל  במכרזו/או ההסכם שייחתם עם הזוכים  המכרזו/או הזכייה 

רואים את המציעים  המכרזבעצם הגשת ההצעה  המכרזבמועד ההתקשרות עם הזוכים 

כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, וכמוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה 

  .ן מלא וללא כל סייגבאופ כנגד המזמין בעניין זה

ההתקשרות בהתאם לתקציב שיתקבל ממשרד הפנים  תקופתהאשכול רשאי לשנות את  .25.2

 לתקופה מסוימת. או המשרד לשוויון חברתי, ואין חובה להתקשר 
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אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו  האשכול .25.3

זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם בשל אי קביעת הצעתו כהצעה  מכרזב

 המתאימה ביותר.

 

 

 בכבוד רב,                 

 מנכ"ל –אורי פינטו 

 אשכול רשויות נגב מערבי    
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 - '  ג  מסמך

 06/2020  להשתתפות במכרז מסרבות בנקאית  ע

 לכבוד

 רשויות נגב מערביאשכול 

 כתב ערבות הנדון:  

, 06/2020בקשר למכרז פומבי מס' ( להלן: "המבקש") פי בקשת ___________________ -על 

שנים עשר ובמילים: ) ₪  12,000 להננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה 

ידי הלשכה -בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על אלף ₪( 

, בין המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות, (להלן: "המדד")המרכזית לסטטיסטיקה 

  לבין מדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות. 2020______________ _מדד חודש 

, ימים מעת הגיעה אלינו דרישתכם הראשונה בכתב  5ידינו תוך  -סכום הערבות ישולם לכם על .1

, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח ולנמק את אשכולחתומה ע"י ה

  את סכום הערבות מאת המבקש. לי שתהיו חייבים לדרוש תחילהבדרישתכם ומ

פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר -וכל דרישה על    2020/12/31תוקף ערבות זו יהיה עד ליום   .2

ידינו -מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על

  .אשכולפי דרישת ה-ימים נוספים על 90לתקופה של 

  להסבה או העברה בכל צורה שהיא.ערבותנו זו איננה ניתנת  .3

 בכבוד רב,  

 

 

 כתובת סניף הבנק  מס' הבנק ומס' הסניף  שם הבנק

     

 חתימה וחותמת  שם מלא  תאריך

 

  



14 

 

westnegev.org.il  .8776515מיקוד:  5050| ת.ד  |info@westnegev.org.il  |073-7269274 
 

 ערבות ביצוע הסכם -ד' מסמך

   

 לכבוד  

 רשויות נגב מערבי אשכול  

  

 ........................... 'הנדון: ערבות מס

  

עשרים וחמישה אלף במילים: ₪  )ו 25,000לסך של אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד 

 1-אשר יוצמדו למדד המחירים לצרכן מדד בסיס מתאריך _______________)החודש ה (ש"ח

חייב"( להתקשרות( אשר ידרשו מאת: _______________________________ )להלן: "ה

 . 06/2020' מכרז פומבי מסבקשר עם חוזה 

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל בפקס ו/או מייל

לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או  

 החייב. 

  

  ._____________ _____ ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ____________ עד לתאריך

  

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  

  

 שכתובתו:  דרישה על ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק

 

  

  

 

                                     

 

 

 

 

   ___________________    'מס' הפקס   ;   ____________________ מס' הטלפון  

 

 

 

 

 הבנקכתובת סניף  מס' הבנק ומס' הסניף  שם הבנק

     

 חתימה וחותמת  שם מלא  תאריך
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  -מסמך ה' 

 

 הצעת מחיר 

 /202006למכרז מס' 
 

 טכנולוגית בנגב המערביבינוי וניהול קהילת יזמים שירותי למתן 

 

 ( בשני עותקים - יש להגיש במעטפה נפרדת)

 

 

 ___ ₪.______תמורה מוצעת ע"י המציע _____ .1

 מובהר בזאת, כי התקציב למימון חוזה זה מוגבל

 

 המחיר אינו כולל מע"מ. .2

 

 

 

 ____________________________________________תאריך: 

 

 שם התאגיד המציע: ___________________________________

 

 שמות החותמים בשם התאגיד המציע: ______________________

 

   ________________________של התאגיד המציע: חתימה וחותמת

 

 

 

 בשני עותקים  - במעטפה נפרדת יוגשזה  טופס
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 המציע:ויכולות ניסיון  -1נספח 

 ניתן לצרף מסמכים וקבצים נוספים אשר יכולים לתמוך במוצג במסמך זה.  •

 

 _____________שם מנהל הפרויקט: _______

 

 ___________________מוצע מטעם: ______

 

 יכולת לגישה יזמית, עבודה קהילתית וניהול מגוון עולמות תוכן:  . 8.1

 הניסיון והקשרים הרלוונטים שלך לעולם היזמות: פרט את  -

 

 

 

 

 פרט את ניסיונך בעבודה קהילתית/ עבודה עם קהילות:  -

 

 

 

 

 

 פרט את עולמות התוכן בהן עסקת במהלך עבודתך הרלוונטית לנשוא מכרז זה: -

 

 

 

 

 

 : . האם פעלת במסגרת ו/או ניהלת מיזמים המשותפים למספר שותפים? אם כן, פרט8.2

 

 

 

 

 הצג את התשתיות הקיימות והמתוכננות שביכולתך להציע לצורך מיתוג, הפצה, שיווק וגיוס:  .  8.3
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 פרט את הניסיון הקיים בניהול ו/או ליווי של יזמים ומיזמים מהשדה הטכנולוגי באם ישנו: . 9.1

 *יש להציג את מהות העבודה, סוגי המיזמים, סדרי גודל ומשך הליווי/הניהול. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. האם ביכולתך להעמיד רשת שותפים רלוונטית ברמה המקומית, הארצית והבינלאומית? 9.2

 ד שבעה שותפים פוטנציאלים(: אם כן, פרט )ע

רלוונטיות למיזם הקהילה  מהות הקשר שם

 הטכנולוגית

   

   

   

   

   

   

   

  

 . הצג פרויקטים אזוריים משותפים )שיתוף פעולה של שלוש רשויות ומעלה( שניהלת: 9.3

ממליצים 

)שם 

ומספר 

 טלפון(

 סטטוס: 

התנעה/ 

פעילות/ 

 הסתיים

משך 

 המיזם

מסגרת 

 תקציבית

גופים 

 שותפים

מטרת 

 המיזם

שם 

 המיזם
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. פרויקטים נוספים שהמציע מפעיל/מנהל בתחומים היכולים להשלים את תחום המיזם 9.4

 ו/או שיתופי פעולה אפשריים: 

סטטוס 

 המיזם

מהות 

החיבור 

 הפוטנציאלי

מסגרת 

 תקציבית

גופים 

 שותפים

 שם הפרויקט מטרת הפרויקט

      

      

      

 

 . ניסיון בהפקת אירועים בינוניים ומעלה: 9.5

כמות  שותפים/מזמינים האירוע וסוג  שם  

 משתתפים

מסגרת 

 תקציבית

חד פעמי/ 

 מתמשך

     

     

     

 

  :לתכנית. יכולת הקצאת משאבים נוספת 9.6

יכולת סיוע פוטנציאלית  מהות הקשר שם האדם ו/או הארגון

מקצועי, )כ"א, מבנים, ידע 

 תקציב(
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 _______ המכרז' של ההמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך  2נספח 

 

 

 תעודת התאגדות של המציע בתוקף למועד

 הגשת ההצעות המאשרת

 כי המציע הינו תאגיד רשום

 המתנהל על פי דין
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 נספח 3

 ______ המכרז' של ההמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך 

 

 אישור עדכני של עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה במציע

 

 לכבוד

 רשויות נגב המערביאשכול 

 

 

 אישור זכויות חתימה הנדון:

 

אני הח"מ, _________________________ עו"ד / רו"ח**, המשמש כעו"ד / רו"ח** של המציע: 

____________________ )שם התאגיד ומס' התאגיד(, מאשר בזה כי על גבי ההצעה שאישורי 

זה מצורף לה חתמו ה"ה _____________________,  _____________________ וכי חתימת 

ה"ה ________________ ביחד עם חתימת _________________, בתוספת חותמת מוטבעת 

 עיל, מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.הכוללת את שם המציע כאמור ל

 

 

      

 ____________________   תאריך: ____________________

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח         

 

 

 

 *ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של עורך הדין / רואה החשבון המאשר.

 ** נא מחקו את המיותר.
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 4נספח 

 ______ המכרז' של ההמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך 

 

 :יש לצרף

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם   .1

פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו  להוראות  

- 1975. 

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על   .2

חוק מס ערך מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי    מנהלהכנסותיו ול

 . 1975 -מוסף, התשל"ו 

 . א(5)נספח  תצהיר בנוסח המופיע להלן  .3
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 5נספח 

 

 ______זהמכר' של ההמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 

 

אני הח"מ, ___________________ בעל/ת ת.ז. שמספרה ___________________, לאחר 

שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

 מצהיר/ה בכתב כדלהלן: 

 

 (."התאגיד"בעל מניות ב _________________________ )להלן: /מנהלאני משמש/ת כ .1

 

 1976-אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2

 ( "חוק עסקאות גופים ציבוריים")להלן: 

 [בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקה המיותרת ✓סמן הנני מצהיר/ה כי: ] .3

  זיקה אליו )כהגדרת עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע התאגיד ולא הורשע בעל

מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים 

ולפי חוק שכר  1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 ;1987-מינימום, התשמ"ז

 

 –או 

 

  כהגדרת מונח זה בחוק עד למועד עריכת תצהירי זה התאגיד ו/או בעל זיקה אליו(

עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור 

ולפי חוק שכר מינימום,  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

הנ"ל חלפה שנה אחת לפחות  מכרז, ואולם, עד למועד הגשת ההצעה ל1987-התשמ"ז

 ה. ממועד ההרשעה האחרונ

הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם  .4

 התאגיד, אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.

 

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך
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 אישור

 

___________ מ.ר. __________ מאשר/ת בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני אני, עו"ד  

מר/גב' ____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה 

_______________/ המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 

קבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה לעונשים ה

 עליו בפניי.

 

 

 

 

 

 חתימה וחותמת   תאריך
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 6ספח נ

 ______  המכרז ' של ההמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך 

או עו"ד על כך שלמציע לא נרשמה הערת עסק חי והוא אינו  רו"ח אישור

נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או 

 פשיטת רגל

  



25 

 

westnegev.org.il  .8776515מיקוד:  5050| ת.ד  |info@westnegev.org.il  |073-7269274 
 

 

 ______  המכרז' של ההמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך  7נספח 

 הצהרת הקבלן/ מציע בדבר אי תאום הצעות

 

 לכבוד

 הנגב המערבי רשויותאשכול 

 א.ג.נ.

 

  06/2020_במכרז מס' הצעה: הנדון

 

 תצהיר

הריני להצהיר, כי בהתאם להחלטות חברת _____________________________ מיום 

שבנדון והריני למכרז ( הנני המוסמך להצהיר בשם החברה בהתאם "החברה"_________ )להלן 

   מן:לקלהצהיר כד

 

 עם כל קבלן ו/או מציע פוטנציאלי. מכרזהחברה לא תיאמה את הצעתה ב .1

שבנדון ולא פנתה   מכרזהחברה לא מנעה מקבלן ו/או מציע פוטנציאלי כלשהו להגיש הצעה ב .2

 לגורם כלשהו בהצעה, בקשה או דרישה כאמור.

החברה מתחייבת שלא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי ההצעה לאחרים, עד לשלב פתיחת   .3

 .מכרזמעטפות ה

 .הו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, ולראיה באתי על החתוםאני מצהיר/ה כי ז .4

 

_________________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                                       

 אישור

ביום ___________  אני הח"מ, עו"ד _________ מ.ר. __________ , מאשר/ת בזה כי

התייצב/ה בפניי מר'/גב' _____________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז שמספרה __________ 

המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא 

יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה 

 ליו בפניי.ע

הריני לאשר כי בהתאם להחלטות החברה מר'/גב' _______________ מוסמך להצהיר בשם 

 החברה את ההצהרות שבתצהיר זה וכי ההחלטה התקבלה כדין.

 

_________________ 

  עו"ד )חתימה + חותמת(
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 8נספח 

  _______ המכרז' של ההמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך 

 קרבה משפחתית לעובד האשכולהצהרת הקבלן/ מציע בדבר 

 או חבר מועצה ברשויות האשכול

 

 מביא בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים: אשכול

 

 א' לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, כדלקמן:122סעיף  .1

 

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק  .א

או עובד אחראי בו, לא  מנהלבהונו או ברווחיו, או שאחד מהם  10%העולה על 

בן זוג, הורה, בן או בת,  –יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

 אח או אחות".

ללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור של הכ  12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

 , כדלקמן:1950-א')א( לצו המועצות המקומית, תשי"א103סעיף  .2

 

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק  .ב

או עובד אחראי בו, לא  מנהלבהונו או ברווחיו, או שאחד מהם  10%העולה על 

בן זוג, הורה, בן או בת,  –יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

 אח או אחות".

ללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור של הכ  12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ג

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

, קובע כי פקיד או עובד מועצה לא 1950-לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א 142סעיף  .3

ידו בן זוגו או שותפו או סוכנו, -ידו עצמו על על-יהיה נוגע מעוניין במישרין או בעקיפין, על

 חוזה שנעשה עם הרשות ובשום  עבודה שמבוצעת למענה.בשום 

 

 , כדלקמן:1958-א' לצו המועצות המקומית )מועצות אזוריות(, תשי"ח89סעיף  .4

 

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק  .ד

או עובד אחראי בו, לא  מנהלבהונו או ברווחיו, או שאחד מהם  10%העולה על 

בן זוג, הורה, בן או בת,  –ה צד לחוזה או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב יהי

 אח או אחות".

של הכללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור   12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ה

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 
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ן לך קירבה משפחתית, אם ישנה או איבהתאם לכך הינך מתבקש להודיע בהצהרה שבנספח   .5

 כלשהו, או עם עובד רשותרשות מרשויות האשכול לפי ההגדרות דלעיל, עם חבר מועצה 

 .מרשויות האשכול או עובד האשכול

 

 .מכרזהצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי ה .6

 

ההוראות המתירות לדירקטוריון  אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט .7

ובלבד שלא יהיה כאמור  או עפ"י החלטת שר הפנים להתיר התקשרות    וברוב חבריהאשכול  

 .בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב

 

____________________________________________________________________ 

 הצהרה

 

מס'  מכרזן להשתתף ביאני הח"מ ___________________________ המעוני

 , מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:האשכול_______________ שפורסמו ע"י 

 

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר .1

יש/אין )מחק את האשכול ת יומועצת רשודירקטוריון האשכול ו/או בין חברי  א.

 המיותר( לי בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן שותף.

לתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר(  ב.

או  בהון 10%לאחר מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 

 או כעובד אחראי. מנהלברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כ

אשכול ו/או באיזו יש/אין לי )מחק את המיותר( בן זוג, שותף או סוכן העובד ב ג. 

 .מרשויות האשכול

 

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  האשכולים של מכרזידוע לי כי ועדת ה .2

 ו אם מסרתי הצהרה לא נכונה.משפחתית כאמור לעיל, א

 

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .3

 אמת.

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 שם המציע: _____________________  חתימת המציע: _______________________    
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 'ומסמך 

 

 

 החוזה

 

 

 המהווה חלק בלתי נפרד 

 ממסמכי המכרז 
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 חוזה התקשרות  

 בנייה וניהול קהילה טכנולוגית שירותי לביצוע 

 בנגב המערבי

   

 2020ביום ______ לחודש __________ שנת  ב_________ שנערך ונחתם 

   

  -ב י ן   -

 

 אשכול רשויות נגב מערבי 

 נתיבות  8רח' יוסף סמלו 

 (  "האשכול ") להלן: 

   ;מצד אחד

  -ל ב י ן   -

 

 

 

 

 

 

 ("" הספקלהלן: )

 מצד שני;

   

   

 ,בנייה וניהול קהילה טכנולוגיתשירותי לביצוע   _________ 'והספק זכה במכרז  מס   הואיל

 (;  "המכרז ")להלן:  האשכול שפורסם על ידי

וברצון האשכול להזמין מהספק את ביצוע העבודות בהתאם לתנאי המכרז והספק מעונין  והואיל

 לבצע את העבודות והכל בתנאים המפורטים במסמכי המכרז .  

 והצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם החוזיים במסגרת הסכם זה.  : והואיל

   

   הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: לפיכך הוצהר ,

 

 

 ____________________ שם:____________________ ח.פ.:

 __________________ ____________________ עיר: מרחוב:

 ____________________ דוא"ל:_________________  טלפון:
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   כללי .1

 דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה.   1.1

  בחוזה זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצידם: 1.2

 

 הגדרות: 1.3

 אשכול רשויות נגב מערבי  - "המזמין" .א

ידו -או מי שימונה על נגב מערבירשויות מנכ"ל אשכול  - "המנהל" .ב

 לניהול חוזה זה.

עיריית אופקים, עיריית  – "רשויות האשכול"או  "רשויות המזמין" .ג

שדרות, עיריית רהט, עיריית נתיבות, מועצה אזורית 

אשכול, מועצה אזורית שער הנגב, מועצה אזורית בני 

 שמעון, מועצה אזורית מרחבים, מועצה אזורית שדות נגב.

 

 העסקה .2

 

המזמין מוסר בזאת לנותן השירותים ונותן השירותים מקבל בזאת על עצמו, לתת את 

המצ"ב לחוזה זה )להלן: נספח א'  ב  ולרשויות הנמצאות בתחומו כמפורט  השירותים לאשכול  

 ( וזאת בהתאם להוראות חוזה זה."השירותים"

 

 הצהרות והתחייבויות נותן השירותים .3

 ייב בזאת כדלקמן:נותן השירותים מצהיר, מאשר ומתח 3.1

 כי הינו בעל הידע, היכולת והניסיון למתן השירותים. .א

כי עומד לרשותו צוות עובדים בעל הכישורים הנדרשים למתן השירותים,  .ב

לרבות מדריכים, יועצים, תכנתים ועובדים אחרים, וכל זאת במספר הדרוש 

 למתן השירותים.

כספיים, למתן השירותים, בהתאם כי ברשותו כל האמצעים, לרבות אמצעים   .ג

 לכל הוראות חוזה זה.

בהתאם לנסיבות, לפני כל התקשרות,  –כי ידווח למזמין ולרשויות המזמין  .ד

על כל קשר עסקי או אחר שבינו ו/או בין מי מבעלי מניותיו ו/או בין מי מנהליו 

לבין מי מהגורמים אשר יספקו שירותים למזמין או לרשויות המזמין ו/או מי 

 מבעלי מניותיהם ו/או מי ממנהליהם.

כי מתן שירותים כלשהם על ידו למקבלי שירותים אחרים לא יפגע בביצוע  .ה

 התחייבויותיו כאמור בחוזה זה.

ייתן את השירותים, לרבות כל המטלות אשר הוטלו עליו עפ"י חוזה  נותן השירותים 3.2

הכל בכפוף למועדים זה, בהתאם לכל דין, כל תקן וכל הוראה של הרשויות המוסמכות ו

 כאמור בהסכם זה.
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נותן השירותים ייתן את השירותים בשים לב להנחיות והמלצות ארגונים רלוונטיים  3.3

כגון המשרד לשווין חברתי, המיזם הלאומי 'ישראל דיגיטלית, משרד הפנים, משרד 

 התקשורת וכיוב'.

יין מספור נותן השירותים ייתן את השירותים בהתאם לסביר והמקובל, לרבות לענ 3.4

 מסמכים, העברת מסמכים, שרטוטים, סטנדרטיים למערכות מחשב ולתוכנות.

נותן השירותים מצהיר ומאשר, כי בדק ובחן את הפרטים הנדרשים למתן השירותים,  3.5

לרבות צורת ואופן הביצוע וכל הדרישות לעניין זה ולא תהיינה לו כל טענות ו/או 

 דרישות ו/או תביעות לעניין זה.

שירותים ייתן את השירותים בהתאם לדרישות הטכניות המקצועיות נותן ה 3.6

 המקובלות, והכל בצורה יעילה, מדויקת ומסודרת.

 

 כפיפות .4

נותן השירותים מתחייב לתת את השירותים בהתאם להנחיות וההוראות כפי שיינתנו מעת 

מת הסכם זה ו/או רשויות המזמין. על אף האמור בסעיף זה, מיד ובסמוך לחתי  יועץלעת ע"י ה

ימנה המזמין איש קשר, אשר יהיה בקשר עם נותן השירותים בכל הקשור להסכם זה )להלן: 

 (."איש הקשר"

 

 תקופת ההסכם ומועדי מתן השירותים .5

.  נוהל ממועד הודעת הזכייה ב  שבוע חודשים, אשר יחלו  24הסכם זה הינו לתקופה של  5.1

השירותים קשר עם האשכול כדי לקבוע נהלי  בשבועיים עד מועד מתן השירות יצור נותן 

 עבודה מסודרים עם איש הקשר. 

חודשים נוספים שיחלו מיד עם סיום תקופת   6- למזמין זכות להאריך תקופת הסכם זה ב  5.2

. הוראות חוזה זה יחולו גם  , או לתקופה קצרה יותר לעיל   5.1ההתקשרות המפורטת בסעיף  

רבות הפקדת אישור קיום ביטוחי נותן  , ל המחויבים על התקופה המוארכת בשינויים 

 השירותים.   

נותן השירותים ייתן את כל שירות מהשירותים המפורטים בהסכם זה בהתאם לקבוע  5.3

בהסכם זה, או במועד עליו יורה המזמין, וזאת כל עוד המזמין ו/או הרשויות לא גרמו 

 במעשה או מחדל לעיכוב במודע במתן שירו כלשהו.

לעיל, נותן השירותים יערוך ויגיש לאישור המזמין, במועד שייקבע מבלי לגרוע מהאמור  

 בנספח א'.על ידו, לוח זמנים מפורט למועד מתן השירותים המפורטים 

נותן השירותים אינו רשאי לשנות את לוחות הזמנים אלא בהסכמת המזמין מראש 

 ובכתב.

 נותן השירותים ישתתף בישיבות שיקיים המזמין ככל שיידרש. 5.4

מוסכם ומוצהר בזאת כי עיכובים שיגרמו בביצוע השירותים שמקורם במזמין לא  5.5

 ייחשבו כהפרה של ההסכם על ידי נותן השירותים.

 

 התמורה .6

 .בנספח ב' עבור ביצוע מלוא השירותים תשולם לנותן השירותים התמורה כמפורט   6.1

 ותים.להסרת ספק מובהר כי המזמין בלבד יהא אחראי לתשלום התמורה לנותן השיר 6.2
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למען הסר כל ספק, נותן השירותים איננו זכאי בגין כל התחייבויותיו נשוא חוזה זה  6.3

לעיל, גם אם  6.1לתשלום נוסף כלשהו מעבר לתשלום התמורה כנקבע בסעיפים בסעיף  

 ביצוע השירותים  והשלמתם יימשכו מעבר למועד שנקבע לעניין זה.

כל הכרוך ו/או הקשור ו/או הנובע למען הסר ספק מודגש בזה כי התמורה כוללת את  6.4

ממתן השירותים על פי ההסכם, לרבות מתן הדרכות, ביצוע תיקונים , ייעוץ, ביצוע 

עדכונים, הפקת דוחות, העברת דוחות וקבצים לגורמי פנים וחוץ או כל נושא אחר 

המוגדר במסגרת מסמכי המכרז. הגדלה או הקטנה של היקף העבודות, בכל שיעור 

קנה לזוכה במכרז עילה לתביעה להגדלת המחיר שהציע במכרז או לכל שהוא, לא ת

תביעה אחרת והמשתתף במכרז מוותר על כל טענה ו/או דרישה כנגד המועצה במידה 

 ולא יימסרו לו עבודות בכלל או מספר העבודות 

 יהיה קטן או גדול מהצפוי

 

 סיום החוזה .7

לתקציב ובכפוף    במכרז  ההזכייל  ממועד הודעה ע  חודשים  24של  לתקופה  חוזה זה הינו   7.1

. לפיכך, רשאי האשכול לסיים את ההתקשרות לאחר שיסתיים מהגורמים המממנים

 24גם אם טרם חלפו ו/או ממשרד הפנים התקציב שיתקבל מהמשרד לשוויון חברתי 

החודשים, או להאריך את תקופת ההתקשרות אם התקציב שיתקבל מהמשרד לשוויון 

 יאפשר זאת.ו/או ממשרד הפנים חברתי 

למזמין הזכות לסיים ולבטל חוזה זה בכל מועד שהוא, לאחר מתן הודעה מוקדמת  7.2

 יום, וזאת גם במקרה בו לא הייתה הפרה של חוזה זה. 30בכתב של 

ת ההודעה המוקדמת, שירותי ייעוץ כפי שיידרש ע"י נותן השירותים יספק בתקופ 7.3

 המזמין ויקבל עליהם תמורה.

לעיל לא יהווה הפרה של חוזה ולא יזכה את נותן   7.2סיום וביטול החוזה כאמור בסעיף  7.4

השירותים ו/או את המזמין בהתאם למקרה בפיצוי כלשהו ו/או בתשלום כלשהו למעט 

 להלן. 7.3התשלום כאמור בסעיף  

לעיל במקרה בו לא  7.2סיים וביטל המזמין חוזה זה בהתאם לזכותו כאמור בפסקה  7.5

הפר נותן השירותים חוזה זה, יהיה עליו לשלם לנותן השירותים עבור השירותים 

 שבוצעו בפועל עד לאותו מועד.

חודשים, מכל סיבה שהיא,   3במקרה בו הופסקה אספקת השירותים לתקופה העולה על   7.6

מעשה ו/או מחדל של נותן השירותים ו/או מי מטעמו, יהא זכאי נותן אשר אינה עקב 

השירותים, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, שלא לחדש את אספקת השירותים 

 ולבטל חוזה זה בהודעה בכתב למזמין.

 ביטול חוזה זה במקרה כאמור לעיל לא יהווה הפרה של חוזה זה ע"י מי מהצדדים.

לערוך חפיפה  יועץטול חוזה זה, כאמור לעיל, יהא על הבמקרה של סיום ו/או בי 7.7

מסודרת עם הגורם החלופי שימונה ע"י המזמין ויעביר אליו את כל התיקים והמסמכים 

הדרושים לו לצורך המשך מתן השירותים. למעט מסמכים ו/או כל מידע שהינו סוד 

 מסחרי ו/או מרשם אשר הזכויות בו שייכות לנותן השירותים. 

או הפסקה בביצוע השירותים לגבי רשות מרשויות המזמין מכל סיבה שהיא לא  עיכוב 7.8

יעכב את ביצוע השירותים אצל יתר רשויות המזמין ו/או את הביצוע של הפרויקט, ועל 
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נותן השירותים להמשיך ולספק את השירותים לגבי יתר רשויות המזמין בהתאם לכל 

בעבודה של אותה רשות לא הייתה  הוראות חוזה זה. ככל הניתן, ובלבד שההפסקה

יום  30-בלתי צפויה, יודיע המזמין לנותן השירותים על ההפסקה בביצוע השירותים כ

 מראש.

בכל מקרה בו, עקב כוח עליון ו/או מעשה ו/או מחדל, שאינם בשליטת המזמין, לא ניתן  7.9

 העבודות.  לבצע את העבודות, יעוכב ביצוע השירותים עד למועד בו ניתן לחדש את ביצוע

יחולו גם במקרה והעבודות המפורטות בתכנית   7.8למען הסר ספק, הוראות סעיף   7.10

 המאושרת לא בוצעו עקב מעשה או מחדל של מי מהרשויות המקומיות.

למרות כל האמור לעיל, במקרה של הפרת חוזה זה ע"י נותן השירותים, וההפרה  7.11

ים, תעמוד למזמין הזכות לבטל יום ממועד מתן הודעה לנותן השירות  15לא תוקנה תוך  

חוזה לאלתר בהודעה בכתב לנותן השירותים. האמור לעיל יחול גם במקרה בו הוגשה 

בקשה לפירוק נותן השירותים ו/או הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים לנותן השירותים 

ו/או הוטלו עיקולים על נכסי וזכויות נותן השירותים, ובקשות כאמור ו/או עיקולים 

 ידי המזמין.-יום ממתן ההודעה לנותן השירותים, על 15ר לא בוטלו תוך כאמו

 

 השירותים .8

וכל חלק מהם כפופים לאישורו של המזמין או נספח א' ביצוע השירותים המפורטים ב 8.1

מי מטעמו. המזמין יהא רשאי לעדכן את נספח השירותים מעת לעת, בהתאם לדרישות 

 שתקבלנה מרשויות המזמין.

השירותים ניתנים למזמין ולרשויות המזמין, והתחייבויות נותן השירותים הינה כלפי  8.2

כל אחד מהם, ביחד ולחוד. לפיכך הפרת חוזה זה כלפי המזמין ואו מי מרשויות המזמין 

תהווה הפרה ישירה בין נותן השירות כלפי המזמין ו/או מי מרשויות המזמין באופן 

 ן חתומות על הסכם זה.ישיר, גם אם רשויות המזמין אינ

להמציא למזמין, עפ"י דרישתו הראשונה,   נותן השירותיםבנוסף לכל האמור לעיל, על  8.3

הכין ו/או ערך כפועל יוצא מהתחייבויותיו    נותן השירותיםו/או מסמכים, אשר    ביאורים 

 נשוא חוזה זה.

אי, בכל למען הסר כל ספק, נותן השירותים מאשר בזאת, כי ידוע לו שהמזמין יהיה רש 8.4

מועד שימצא לנכון, להעסיק, יועצים ו/או גורמים אחרים אשר ייעצו למזמין בכל הנוגע 

לשירותים אשר על נותן השירותים לבצע בהתאם לחוזה זה. שכר המזמין יועצים 

כאמור בסעיף זה, לא יישא נותן השירותים באחריות כלשהי בגין ייעוץ שקיבל המזמין 

והמזמין פוטר את נותן השירותים בגין כל טענה ו/או  שלא באמצעות נותן השירותים

 תביעה בקשר עם האמור בסעיף זה.

נותן השירותים ימנה לביצוע השירותים, כאמור בחוזה זה, כוח אדם איכותי, וזאת בכל  8.5

 הדרגים.

למזמין הזכות לדרוש את השעייתם מביצוע השירותים של מי מטעמו של נותן  8.6

בלבד אינו מתאים לביצוע השירותים נשוא חוזה זה. השירותים, אשר לדעת המזמין 

הופנתה לנותן השירותים דרישה כאמור, יהיה עליו להשעות לאלתר את אותו אדם, 

אשר השעייתו נדרשה, ולהעמיד לאלתר עובד חלופי בעל מיומנות ומקצועיות כנדרש 
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להלן: לאותו תפקיד גם ע"פ הנקבע בחוזה זה, אשר העמדתו כפופה לאישור המזמין )

 "(. החלפת כוח אדם כאמור תהא על חשבון נותן השירותים.העובד החלופי"

נותן השירותים יהא המעסיק של כל הפועלים מטעמו בכל הנוגע לפרויקט. אם מי  8.7

מהפועלים מטעמו של נותן השירותים, בכל הנוגע לשירותים, יתבע את המזמין ו/או מי 

, לרבות בעילה של יחסי עובד מעסיק, מהרשויות המזמינות בפרויקט בכל עילה שהיא

יהא על נותן השירותים לשפות את המזמין ו/או מי מהרשויות המזמינות בגין כל תביעה 

 כאמור.

נותן השירותים וכל הפועלים מטעמו אינם מוסמכים ואינם רשאים להתחייב ו/או  8.8

 .להתקשר ו/או לסכם עם גורם כלשהו בשם המזמין ו/או בשם מי מרשויות המזמין

 

 זכויות .9

מוסכם על הצדדים, כי לנותן השירותים אין כל זכויות יוצרים בתכנונים ו/או בתוכניות  9.1

ו/או במפרטים ו/או במסמכים, על כל סוגיהם, אשר הוכנו בכל הנוגע לשירותים, 

 בהתאם לעניין. –והבעלות בהם מוקנית ו/או תוקנה למזמין בלבד 

העיכבון, עד כמה שקיימת לו כזאת, ביחס לכל נותן השירותים מוותר בזאת על זכות  9.2

תוצרי הייעוץ ו/או כל חלק מהם וביחס לכל התוכניות, המפרטים, המסמכים האחרים 

 אשר נמסרו לנותן השירותים כפועל יוצא מביצוע השירותים.

 הוויתור כאמור לעיל, של נותן השירותים אינו מותנה בתשלום התמורה המגיעה לו. 9.3

 

 אחריות/ביטוח .10

נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים במסירות, ללא שיקולים זרים,  10.1

בנאמנות וברמה מקצועית נאותה והוא אחראי לטיב השירותים שבוצעו על ידו ו/או ע"י 

 מי מטעמו.

אישר המזמין ו/או מי מטעמו ו/או תכניות ו/או מפרטים ו/או מסמכים אחרים  10.2

ירותים, והכל בכל הנוגע למתן השירותים, ו/או ביצוע פעולה כלשהיא שהכין נותן הש

לא יפטור הדבר את נותן השירותים מאחריותו המקצועית המלאה, ואין באישור 

כאמור כדי להטיל על המזמין ו/או על מי מהפועלים מטעמו אחריות כלשהי לטיב 

 התוכניות ו/או המסמכים ו/או המפרטים ו/או השירותים.

ן השירותים יהיה פטור מאחריותו המקצועית למרות האמור לעיל בסעיף זה, נות 10.3

כאמור לעיל במקרים בהם המזמין ו/או מי מהפועלים מטעמו דרש לבצע את השירותים 

באופן מסוים ונותן השירותים הודיע בכתב למזמין, כי לפי דעתו המקצועית אין לבצע 

ין לבצע ע"י המזמ  יועץאת השירותים באופן שנדרש ע"י המזמין ולמרות הודעתו נדרש ה

 השירותים באותו אופן מסוים אשר נדרש.

"( נזקנותן השירותים יהיה אחראי לכל אובדן, פגיעה, נזק או הפסד )להלן: " 10.4

שיגרמו הוא ו/או מי מעובדיו ו/או כל הפועל מטעמו, במעשה או במחדל לו הינו אחראי 

ו של כל אדם ע"פ דין, תוך כדי ו/או עקב ביצוע השירותים נשוא הסכם זה, לגופו ורכוש

או גוף שהוא, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות למזמין ולפועלים מטעמו של 

נותן השירותים יהיה חייב לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו אם חיוב של . המזמין

דין חלוט של בית משפט, ובתנאי -המזמין ו/או מי מטעמו בגין הנ"ל ייקבע בפסק
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ל תביעה כאמור והמזמין ו/או מי מטעמו לא מנעו שניתנה לנותן השירותים הודעה ע

אם ייגרם  –מנותן השירותים להתגונן בשמם כנגד תביעה כאמור על כל נזק שייגרם 

לכל אדם או גוף שהוא בעקבות איזה מהמעשים הנ"ל, והוא מתחייב לשפות את המזמין 

המזמין   ו/או מי מטעמו, מיד עם דרישתם הראשונה לעשות כן, במלוא הסכום ששילמו

ו/או מי מטעמו  בקשר לנזק וכן על כל ההוצאות שהמזמין ו/או מי מטעמו נשאו בהן 

בקשר לתביעה בגין הנזק והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין ו/או מי מטעמו על פי הסכם 

 זה ו/או על פי כל דין, לכל תרופה או סעד אחרים.

את מי מהפועלים  נותן השירותים מתחייב בזאת לפצות את מי מעובדיו ו/או 10.5

מטעמו בגין כל פגיעה או נזק )רכושי ו/או גופני( אחר שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב 

ביצוע השירותים, והוא מתחייב לשפות את המזמין ו/או את רשויות המזמין, מיד עם 

דרישתם הראשונה לעשות כן, במלוא הסכום ששילמו המזמין ו/או הרשויות המזמין 

זק כאמור, וכן בכל ההוצאות שהמזמין ו/או הרשויות המזמין נשאו בקשר לפגיעה או נ

בהם בקשר לתביעה בגין פגיעה או נזק כאמור, והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין ו/או 

הרשויות המזמין על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים. האמור 

תים להתגונן כנגד תביעות כאמור אשר לעיל אינו פוגע או גורע מזכותו של נותן השירו

 הוגשו כנגד המזמין גם בשמם של המזמין ו/או רשויות המזמין.

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מתחייב נותן השירותים לבטח את כל עובדיו בביטוחים 

 מתאימים כנגד כל הסיכונים המקובלים.

רשויות המזמין, נותן השירותים יהיה אחראי לכל נזק אשר ייגרם למזמין ו/או ל 10.6

במישרין או בעקיפין, כתוצאה מביצוע לקוי ו/או רשלני ע"פ דין של השירותים אשר 

עליו לספק ע"פ חוזה זה, לרבות אי ביצועם או ביצועם של השירותים בהתאם ללוח 

 הזמנים שהוגדר.

 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד ו/או יחסי שליחות

בהתקשרותו עם המזמין הוא פועל כקבלן עצמאי, נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת, כי   .11

מעסיק, וכן כי -וכי אין ולא ייווצרו בינו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין יחסי עובד

אינו זכאי, ולא יהיה זכאי לכל זכות ו/או תשלום ו/או הטבה סוציאלית ו/או פיצוי מלבד 

 התמורה הנקובה בהסכם זה.

 

ערכאה משפטית כי בניגוד להצהרת נותן השירותים לעיל, מתקיימים יחסי היה וייקבע ע"י  .12

מעסיק בין המזמין לבין נותן השירותים ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו, אזי מוסכם -עובד

 כדלקמן:

פי הסכם זה מהווה את עלות המעביד -הסכום ששולם לנותן השירותים על 12.1

נותן השירותים כולל רכיבי פיצויים, ידי -להעסקת עובד לביצוע התפקיד המבוצע על

 חופשה מחלה, גמל, מיסי החובה ותשלומים לביטוח לאומי.

יום מהמועד בו ייקבע  30נותן השירותים ישיב למזמין ו/או רשויות המזמין תוך  12.2

כי מי מטעמו היה או הינו עובד שכיר של המזמין את כל התשלומים העודפים שקיבל 

במשך כל התקופה שעד לאותו מועד מעבר למשכורת  מהמזמין ו/או רשויות המזמין

 שהייתה משולמת לו כעובד שכיר.
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב נותן השירותים לשפות את המזמין בגין כל סכום בו  .13

יחויב לכל גורם כתוצאה מהקביעה כי הגיש את שירותיו למזמין כעובד ולא כקבלן עצמאי, 

לאומי, מס הכנסה וכיו"ב, וכן יפצה את המזמין בגין כל  לרבות תשלומים למוסד לביטוח

הוצאה, לרבות הוצאה משפטית שתהיה כרוכה בדרישה ו/או תביעה להכרה בו ו/או במי 

מטעמו כעובדי המזמין ו/או הוצאה הנובעת ממנה. כל סכום עודף שנותן השירותים יהא 

צמודה עפ"י חוק פסיקת  חייב בהשבתו כאמור לעיל, יישא הפרשי הצמדה וריבית חודשית

 ריבית והצמדה, וזאת החל מהמועד בו שולם ועד למועד השבתו למזמין.

 

המזמין יהיה זכאי לקזז סכומים עודפים אלו כנגד כל סכום שיגיע לנותן השירותים  .14

 מהמזמין עפ"י תנאי ההתקשרות או עפ"י החלטת ערכאה שיפוטית.

 

ן בינו לבין המזמין ו/או רשויות המזמין יחסי נותן השירותים מצהיר בזאת, כי ידוע לו שאי .15

שליחות וכי אינו מוסמך להתקשר ולהתחייב בשם המזמין ו/או רשויות המזמין, אלא אם 

 כן יקבל לשם כך הרשאה מראש ובכתב בכל עניין ועניין בנפרד.

 

 שונות .16

רשאי   אינו רשאי להסב לאחר חוזה זה או כל חלק ממנו וכן אין הוא  נותן השירותים 16.1

להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב 

 ומראש.

 לצדדים תעמוד זכות קיזוז הדדית בגין כספים שיהיו חבים הצדדים האחד לשני. 16.2

נותן השירותים אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים כולם או מקצם,  16.3

 אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

כות המקומית הבלעדית בנוגע לכל סכסוך ו/או חילוקי דעות אשר יתגלעו בין הסמ 16.4

 הצדדים, בכפוף לבוררות כאמור לעיל, תהא נתונה לבתי המשפט בעיר חיפה.

כל הודעה לעניין חוזה זה אשר תשלח בדואר רשום תיחשב לכל דבר ועניין כאילו  16.5

 ואר רשום.ימים ממועד משלוח, באם נשלח בד 3נתקבלה אצל הצד האחר 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

 __________________ __________________ 

 נותן השירותים המזמין 
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 אישור

 

אני הח"מ ________ עו"ד של _____________ )להלן: "נותן השירותים"( מאשר בזאת כי ביום 

_______, ת.ז. _____________, _________ חתם/מו בפני על הסכם זה ונספחיו ה"ה 

_________, ת.ז. ____________, בשם נותן השירותים, כי אצל נותן השירותים התקבלו כל 

ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של נותן השירותים ועל פי כל דין 

את נותן השירותים   לחתימת נותן השירותים על חוזה זה וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת

 לכל דבר ועניין.

 כן אני מצהיר, כי השירותים ניתנים בהתאם למטרות העמותה כפי שהן פורטו בתקנונה.

 

 

                             ___________________ 

 דין )חתימה + חותמת( -עורך 

 

 אישור

 

בע"מ )להלן: "המזמין"( מאשר בזאת כי ביום נגב מערבי אני הח"מ ________ עו"ד של אשכול 

_________ חתם/מו בפני על הסכם זה ונספחיו ה"ה _______, ת.ז. _____________, 

_________, ת.ז. ____________, בשם המזמין, כי אצל המזמין התקבלו כל ההחלטות וכל 

מסמכי ההתאגדות של המזמין ועל פי כל דין לחתימת המזמין על חוזה  האישורים הדרושים על פי

 זה וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המזמין לכל דבר ועניין.

 

 

 

                               ___________________ 

 דין )חתימה + חותמת( -עורך 
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 נספח א' 

 השירותים 

 

 רקע .1

( אשר "הפרויקט"בהקמת קהילת יזמים טכנולוגיים בנגב המערבי )להלן: האשכול מעוניין 

האצת ויצירת הזדמנויות לקידום החדשנות והיזמות הטכנולוגית במרחב הנגב מטרתה הינה 

 .המערבי

לקדם את הפרויקט, מבקש האשכול להתקשר עם גוף חיצוני להקמה לסייע לאשכול  ל מנתע

 ולניהול הקהילה הטכנולוגית של הנגב המערבי.  

 

 מהות הפרויקט: .2

טק המתפתחת בבאר שבע יחד עם האוניברסיטה, הקמת יחידת התקשוב -תעשיית ההיי

טק והטכנולוגיה בנגב -ומהלכים נוספים מייצרים הזדמנויות רבות להתפתחות עולמות ההיי

 המערבי. 

 חלל עבודה משותף המהווה סביבת עבודה ייחודיתבאזור הנגב המערבי קמים חמישה האבים )

( באופקים, נתיבות, רהט, מ.א. אשכול ושדרות,  אשר ת ושיתופי פעולההמעודדת הפרייה הדדי

מ' במכללת ספיר  850והאב של  (southup)מצטרפים לחממה הטכנולוגית הקיימת בשער הנגב 

 אשר מתמחה בפיתוח מקצועות המדיה והדיגיטל. 

ים אנו מזהים את הצורך בבניית קהילה אשר יודעת לדבר עם יזמים בתחילת דרכם ויזמ

 בשלבים מתקדמים יותר. 

הקהילה הטכנולוגית באשכול נגב מערבי תהווה גוף שמחובר לכלל הארגונים הרלוונטיים אשר 

עוסקים בעולמות החדשנות, היזמות והטכנולוגיה או לחלופין בתחומים שהאשכול מבקש 

לקדם, לפתח ולחבר אותם לכדי חזון משותף שמטרתו הוא מיצוב ומיתוג האזור כמוביל 

 טכנולוגי ובעל שם ארצי ועולמי.

כל זאת, על מנת לקדם את חזון האשכול ולחזק את השייכות הגיאוגרפית של תושבי רשויות 

האשכול על ידי חיבור כלל המתעניינים בעולמות היזמות, להנגיש הזדמנויות וליצור חיבורים 

 משמעותיים לקידום יזמי הנגב המערבי בכלל השלבים. 

 

 תכולת העבודה  .3

 :ניתוח מצב קיים .3.1

סקירה ולמידת השחקנים, הקהלים והפעילויות הקיימות בתחום בין היתר ע"י  .3.1.1

 קיום פגישות עם הגורמים הרלוונטים באזור.

 אפיון וניתוח המצב הקיים יחד עם הגורמים הרלוונטים באשכול.  .3.1.2

 פיתוח תכנית הקמה ותכנית פעילות .3.2

ות של פעילות ומבט עתידי *התכניות יתייחסו לשנת ההקמה, שלוש שנים ראשונ

 )לאחר ביסוס הפעילות(.

 מיתוג ושיווק הקהילה: .3.3

 יצירת קונספט )רעיונית וויזואלית( .3.3.1

 בניית מותג ותיחזוקו במגוון המדיות. .3.3.2
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 גיוס חברים לקהילה: .3.4

 הגדרת קהלי היעד .3.4.1

 התאמת שיטות גיוס אפקטיביות.  .3.4.2

 גיוס חברים לקהילה ושימורם.  .3.4.3

 מתן ייעוץ ומענים שוטפים לחברי הקהילה בהתאם לצורך.  .3.4.4

 ניהול שותפויות:  .3.5

בניית רשת שותפים ותיחזוקה בין היתר ע"י קיום פגישות תקופתיות ועבודת יישוג  .3.5.1

 אינטנסיבית. 

 גיוס תמיכות למיזמים.  .3.5.2

 יצירת שיתופי פעולה עם תכניות יזמים רלוונטיות.  .3.5.3

 יצירת תוכן:   .3.6

 ייזום, ניהול והפקת אירועים )מיטאפים, האקתונים(.  .3.6.1

 אפיון, בנייה, עדכון ותחזוק אתר אינטרנט לקהילה. .3.6.2

 בנייה וניהול עמוד וקבוצת פייסבוק לקהילה.  .3.6.3

 

 :כפיפות ואחריות .4

 ו.כול או לכל איש קשר שמונה לכך מטעמידווח על עבודתו למנכ"ל האשנותן השירותים 

 נותן השירותים 

 

 דרך אבני .5

 שלהלן:  הדרך  אבני  לפי  השירותים  נותן  ע"י  יינתנו  לעיל  זה  א'  בנספח  המפורטים  השירותים

 הגורמים עם קשרים ויצירת קיים מצב ניתוח מסמך הגשת – (5%) 1 דרך אבן .5.1

 חוזה מחתימת יום 45 -ברשויות הרלוונטים

 מיום  חודשים  שלושה  –  מוסכמת  פעילות  ותכנית  הקמה  תכנית  –  (10%)  2  דרך  אבן .5.2

  החוזה. חתימת

  השוטפת  הפעילות ביצוע כנגד לחודשיים אחת שוטף באופן תשולם היתרה .5.3

  בפועל. הנדרשת

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

  

   

                      ____________________________       ____________________________ 

 יםנותן השירות                                                                               יןהמזמ                        
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 ספח ב'נ

 תנאי תשלום
 

 ₪ ____כנגד ביצוע מלוא התחייבויותיו ישלם המזמין לנותן השירותים סכום כולל  של  .1

 , אשר ישולמו כדלקמן:("התמורה")להלן: 

a.  מהתמורה. 5%-ישולם סך השווה ל 1בסיום אבן דרך 

b.  מהתמורה. 10%-ישולם סך השווה ל 2בסיום אבן דרך 

c.   מסכום העסקה.   8.5%לאחר מכן היתרה תשולם בעשרה תשלומים שווים בגובה של

התשלומים יבוצעו אחת לחודשיים כנגד ביצוע הפעולות הנדרשות בפועל כפי 

 שיוגדרו בתוכנית העבודה.  

 

 לנספח א' לחוזה זה. 3, כאמור בסעיף קבלת התוצריםבאישור התשלום לכל שלב מותנה  .2

שלדעתו את השירותים  , ולהורות לנותן השירותים להשלים  הדיווח  המזמין רשאי להעיר על

לא בוצעו כלל או לא בוצעו באופן סביר לפי שיקול דעתו, ונותן השירותים יפעל עפ"י 

 הוראות המזמין.

 

למזמין זכות לקזז מהתמורה סכום שהוא שווה ערך לעבודות או פעולות שנותן השירותים  .3

 .למרות שהיו רשומות בדיווח לא ביצע

 

למזמין חשבונית מס עבור   יועץיום לאחר סוף החודש בו מסר ה  45התשלום החודשי ישולם   .4

 החודש הקודם.

 

מכיוון שהמימון לתשלום התמורה הינו במלואו מהמשרד לשוויון חברתי ומשרד הפנים,  .5

מהספק, ובלבד ימי עסקים מיום קבלת החשבון  10רשאי האשכול לדחות את התשלום עד 

 יום, גם לא קיבל את המימון.  45שוטף +שבכל מקרה ישלם את התמורה לאחר 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

  

 

  

                      ____________________________       ____________________________ 

 יםנותן השירות                                                                               יןהמזמ                        
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 נוסח ההסכם –' 2ומסמך 

 נספח ביטוח 

 בתחום ישוביםאו /ו ישובי נגב מערביאיגוד אשכול יהאשכול בסעיף זה )ביטוח( יקרא:  .1
ו/או  לאיגוד קשורים גופיםאו /ו מהאיגוד שירותים שמקבל מיאו /ו האיגוד של הטיפול

 .המשרד לשוויון חברתי ומשרד הפנים -משרדי מדינת ישראל  

פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה -עלספק מבלי לגרוע מהתחייבויות ה .2
 מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בהסכם זה.ספק פי כל דין, ה-אחראי על

ת הביטוח בלבד. כל דרישו ספקעלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על ה .3
לפני ההתקשרות בין הצדדים.  ספקהרשומות בהסכם זה ייושמו בפוליסות הביטוח של ה

 יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.  ספקה

בגין   אשכולמצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי ה ספקה .4
היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות   כל נזק או אבדן שניתן

 תביעות תחלוף מחברות ביטוח. 

הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור קיום  .5
להיקף  ואו מי מטעמ אשכול"ב, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של ההמצביטוחים 

יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל  ספקביטוח. על הוגודל הסיכון העומד ל
 ולצד שלישי.  אשכולהאפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, ל

את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות  ספקהפר ה .6
באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו  אשכולאחראי לנזקים שייגרמו ל ספק, יהא האשכולה

 אשכולכל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפיו, והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי ה
 כל טענה כאמור. 

לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת  ספקה .7
 לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

על הסכם זה, ימציא   אשכולהחתימה על הסכם זה וכתנאי לחתימת ה ימי עבודה לפני 14 .8
ביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים כפי האת אישור קיום  אשכולל ספקה

ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל -הנדרש על פי הסכם זה, כשהם חתומים על
 לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים.

ביטוחים ו/או בפוליסות, הום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ימי עבודה לפני ת 14 .9
 אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת.  אשכולל ספקימציא ה

ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין משום המוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום  .10
בין אם חברת הביטוח מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין,  ספקמתן פטור כלשהו ל

כאמור לעיל,   אשכולהתחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאתם לידי ה
 אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.   אשכולאין בה כדי להטיל על ה

ביטוחים הלבדוק את אישור קיום  היה רשאיי אשכולמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי ה .11
, בדיקתם או אי בדיקתם על ספקהיה חייב לעשות כך. למען הסר יו/או הפוליסות אך לא 

מאחריות על פי דין או אחריות על פי  ספקאינה פוטרת את ה ואו מי מטעמ אשכולידי ה
 הסכם זה. 

, אשכוליכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות ה ספקה .12
 .ב"וכיוצאחרים, כתובות, מידע עסקי סודי  ספקיםלרבות מחירים, שמות מבוטחים או 

לשנות או לתקן את  ספקלבקש מה יהיה רשאי אשכולמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי ה .13
ביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי ההסכם. ההפוליסות ו/או את אישור קיום  

ביטוחים ו/או הפוליסות האישור לתקינות אישור קיום    הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה
 אחריות כל שהיא.   אשכולולא תחול עקב כך על ה

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי  .14
על פי דין בכל הוצאה  ספקשא היההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש , י

 קב העיכוב כאמור. או נזק שיגרם ע
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לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק, אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת   ספקה .15
 ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה או ההשתתפות העצמית.

 אשכולל ספקיחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימציא ה ספקבמידה וה .16
המקורי כשהם חתומים על ידי המבטח  יםואישור קיום הביטוחאת העתקי הפוליסות 

 החדש. תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו השירותים נשוא ההסכם. 

ו/או הבאים  אשכולמצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ה ספקה .17
הפוליסה ( עפ"י  בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי )או שהיה זכאי אלמלא תוכן ומטעמ

הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק 
 . ספקכאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון ל

ביטוחים ) בכפוף להרחבי השפוי( יכלול את השם המבוטח בכל הפוליסות ובאישור קיום  .18
 . אשכולה

ביטוחים יכללו : ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. ביטוח אחריות ההפוליסות ואישור קיום   .19
 אחריות מקצועית .מעבידים. 

כל הפוליסות תכלולנה: סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על  .20
 . וויתורווהבאים מטעמ  אשכול.  סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי הספקה

. סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ספקכאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי ה
הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך   ספקוהביטוח של ה   אשכולביטוח כפל כלפי מבטחי ה

. כיסוי ביטוחי בגין רשלנות ו/או רשלנות רבתי. כיסוי זיהום פתאומי. סעיף אשכולעל ידי ה
לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר לפיו הפוליסות 

יום מראש. סעיף לפיו  60לכל הפחות   אשכולהודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי ה
 לקבלת שיפוי.   אשכולבתום לב לא תפגע בזכויות ה ספקמעשה או מחדל של ה

גין: תביעות שיבוב של הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי ב .21
לביטוח לאומי למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי  סדהמו

עובדיו. שימוש ברכב שאינו חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה לביטוח כל רכב מנועי. 
 פגיעה בכל רכוש כולל רכוש בבעלות האשכול.

סייגים בגין: זיהום פתאומי. אי  בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או .א
יושר של עובדים. חריגה מסמכות בתום לב. אובדן השימוש ועיכוב עקב נזק מכוסה. 
אחריות בגין קבלני משנה. אובדן מידע ומסמכים. הוצאת דיבה. השמצה והוצאת לשון 

 הרע .
 בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ירשמו:  .ב
מיום  עד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי יחול ". מורטרואקטיביתסעיף "תקופת ביטוח  (1

 לבין הקבלן. קרןההתקשרות בין ה
 חודשים לאחר ביטול או  12סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת" . תקופת גילוי של  (2

 אי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י קבלן, ובתנאי שאין  
 ביטוח אחר המכסה את חבות קבלן באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה.  

    Personal Injuryסעיף "פגיעה אישית" (3

22.  

' או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי 19הפוליסות תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט  .23
 הביטוחי. 

 הרחבי שיפוי: .24

למעשה   והרחבת שיפוי לטובת האשכול  בגין אחריות  תכלולצד שלישי    פוליסת .א
ותכלול סעיף "אחריות צולבת" לפיו יחשב  ספקו/או טעות ו/או מחדל של ה

 על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד. הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה 

חשב כמעביד של יביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את האשכול באם  .ב
 .ספקעובדי ה

פוליסת צד שלישי תורחב לכלול נזק פיננסי טהור )אף אם אינו נלווה לנזק  .ג
 פיזי(
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ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח הגבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום  .25
כפי  – ₪ . ביטוח אחריות מעבידים 2,000,000 –וכדלקמן: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 

 ₪  2,000,000אחריות מקצועית . הפוליסה של הספק

ו/או לערוך ביטוחים  ספקקיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי ה ספקככל שלדעת ה .26
את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו  ספקהנוספים ו/או משלימים, יערוך 

 הוא ובכפוף לאמור לעיל. 

יהיו רשאים לשנות את הסדרי הביטוח הנדרשים  אשכולהביטוח של ה יועץו/או  אשכולה .27
 .ספקיום מראש ל 30בהסכם זה מעת לעת, תוך מתן הודעה מוקדמת של 

 

ף זה )סעיף הביטוח( ייושמו באישור לוודא שכל דרישות הביטוח על פי סעי  ספקבאחריות ה .28
 קיום הביטוחים.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקום בהסכם זה לעיל, ולאורך כל תקופת ההסכם,  .29
 ספקלמלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. על ה  ספקמתחייב ה

המשנה מטעמו יקפידו אף חלה החובה על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא כי כל קבלני 
 הם למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו.

 ספקמבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין, ה .30
ו/או ע"י   אשכולמעת לעת ע"י ה-אם יקבעו-מתחייב לקיים את נוהלי הבטיחות אשר יקבעו

שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל  פקסהמבטח. כן מתחייב ה
או לגרום נזק לרכוש, אשר עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בכך כדי לסכן 

 חיי אדם.

מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסת הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע  ספקה .31
הזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות ו

 לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך. אשכולולדרישת ה

לפי  ספקהוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי ה .32
חבות כל שהיא. לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת  אשכולהסכם זה, או כדי להטיל על ה

 אשכול, כי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי הבמפורש
, אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק )למעט ושלא היו קיימות כלפי

 ( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.אשכולה

 הפרה של סעיף זה )סעיף ביטוח(, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם. .33
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 אישור על עריכת ביטוח 

 אישור קיום ביטוחים 
 
 

 לבין ______________________  איגוד אשכול ישובי נגב מערביבהסכם שבין  

 הקמה וניהול קהילה טכנולוגית                                             

 

 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) אישור קיום ביטוחים

המידע המפורט באישור זה אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. 
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.

 ממעמד מבקש האישור העסקה אופי המבוטח ממבקש האישור

 שם 
איגוד אשכול יישובי נגב 
מערבי ו/או ישובים בתחום 
הטיפול של האיגוד ו/או מי 
שמקבל שירותים מהאיגוד 
 ו/או גופים קשורים לאיגוד

ו/או משרדי ממשלה 
קשורים להקמה של 

 .הקהילה הטכנולוגית 

   שם 

 נדל"ן ☐ 

 שירותים ☒ 
 אספקת מוצרים    

 ______אחר: ☐ 
 

 

 משכיר ☐ 

 שוכר☐ 

 זכיין☐ 

 קבלני משנה☐ 

 מזמין שירותים☒ 
 מזמין מוצרים    

 ☐X  ______ :אחר 
 

איגוד אשכול יישובי נגב מערבי ו/או ישובים 
בתחום הטיפול של האיגוד ו/או מי שמקבל 
 שירותים מהאיגוד ו/או גופים קשורים לאיגוד

ו/או משרדי ממשלה קשורים להקמה של 
 .הקהילה הטכנולוגית 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

 מען
 , נתיבות8סמילו רחוב 

 מען
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 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי 
גבולות אחריות 
או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

השתתפות 
 עצמית

כיסויים נוספים 
 בתוקף

יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום מטבע סכום
בהתאם לנספח 

 הקודים

ביט   צד ג'
2019 

  2,000,000  ₪   302 
 אחריות צולבת

309 
ויתור על תחלוף 

 האישורלטוב מבקש 
315 

 כיסוי לתביעות מל"ל
318 

 –מבוטח נוסף 
 מבקש האישור

320  - 
מבוטח נוסף בגין 
מעשי או מחדלי 

מבקש  –המבוטח 
 האישור

327 
 ראשוניות

 
 
 
 

אחריות 
 מקצועית

    2,000,000  ₪   
301 

אבדן 

 מסמכים

302 

אחריות 

 צולבת

303 

הוצאת 

לשון הרע 

במסגרת 

כיסוי 

אחריות 

 מקצועית

304  

 הרחב שיפוי

309 

ויתור על 
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תחלוף 

לטוב 

מבקש 

 האישור

318 

מבוטח 

נוסף 

מבקש 

 האישור

325 

מרמה 

ואי יושר 

 עובדים

325 

פגיעה 

 בפרטיות

326 

 ראשוניות

327 

שיהוי /עיכוב
 מקרה עקב

 ביטוח
331 

 –גילוי  תקופת
חודשים  36

 תקופת מתום
 הביטוח

אחריות 
 מעבידים

 
 

ביט  
2019 

    ₪   309 
ויתור על תחלוף 
 לטוב מבקש האישור

318 
מבוטח נוסף היה 
וייחשב כמעבדים של 
מי מעובדי המבוטח 

 מבקש האישור –
327 

 ראשוניות
 

 
 
 
 
 

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

 

 מחשוב – 035
  מידע – 036
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 ביטול/שינוי הפוליסה 

לאחר משלוח הודעה  יום 60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 
 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 נספח השרותים

 
 

 השירות נשוא ההתקשרותתיאור 

קוד 
 השירות

קוד  תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 השירות

 071 שירותי ניהול 001 אבטחה

אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה 
 002 וקירור(

 שירותי ניטור
072 

 073 שירותי ניטור 003 אספקת גז ודלק

 074 שירותי פיקוח ובקרה 004 אשפה ושירותי מחזור

 075 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה( 005 בדיקות מעבדה ודגימות

 076 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי( 006 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי

 077  שירותי קוסמטיקה 007 עבודות קבלניות גדולות -בניה 

 078 שירותי תחזוקה ותפעול 008 בקרה, ביקורת תקנים ושמאות

 079 שירותי תחזוקת מערכות 009 בקרת מוסדות חינוך

 080 שירותים אווירי/ימי 010 בריאות הנפש

 081 שירותים בחו"ל 011 בתי אבות ומעונות

 082 שירותים משפטיים 012 גביה וכספים

 083 שירותים פרא רפואיים 013 גינון, גיזום וצמחיה

 084 שירותים רפואיים 014 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות

 085 שכירויות והשכרות 015 דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים

 086 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים 016 הדרכות/ קורסים/ סדנאות

 הובלות והפצה
017 

תחזוקת ציוד ורשתות חשמל 
 087 ותקשורת

 088 תפעול ציוד 018 הכנת מכרזים נהלים והנחיות

 089 תקשורת וחברות הסלולר 019 הסעת נוסעים

 090 אספקת סככות הצללה 020 הפקת אירועים/אולמות אירועים

 091 תכנון סככות הצללה 021 הריסות/פינויים

 092 הקמת קהילה טכנולוגית 022 השקעות ויזמות

 093 ניהול קהילה טכנולוגית 023 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה

 094 - 024 מנהלות/מינהלותחברות 

 095 - 025 חדרי כושר וספורט

פסולת, פינוי  -חומרים מסוכנים וכימיקלים 
 026 והובלה

- 
096 

 097 - 027 חינוך/קורסים/סדנאות

 098 - 028 חקירות

 099 - 029 צומח/חי -חקלאות 

 100 - 030 טיסות

 101 - 031 יועצים/מתכננים

 102 - 032 כוח אדם

 103 - 033 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל

 104 - 034 מחקרים וסקרים

 105 - 035 מחשוב

 106 - 036 מידע

 107 - 037 מיפוי

 108 - 038 מכירת/רכישת/השכרת ציוד

 109 - 039 ממוני ויועצי בטיחות

 110 - 040 תחזוקה/ שירות/ וחלפים -מעליות 

 111 - 041 וולטאיות-פוטו מערכות 

 112 - 042 מערכות בקרה ושליטה

 113 - 043 מערכות גילוי וכיבוי אש

 114 - 044 מערכות השקיה והולכת מים

 115 - 045  נדל"ן / השקעות ויזמות

נופש וטיולים )לרבות 
 046 מדריכים(/קייטנות/פעילות לילדים

- 
116 

 117 - 047 ניהול מבנים
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 118 - 048 ניקיון

 119 - 049 נשק וחומרי נפץ

 120 - 050 ספרינקלרים

 121 - 051 עבודות מתכת

 122 - 052  עבודות עץ

עבודות תחזוקה ושיפוץ 
 053 )חשמל/איטום/אינסטלציה(

- 
123 

 124 - 054 פארק שעשועים ומים/ אטרקציות

 125 - 055 פלסטיק

 126 - 056 פעילות בחוץ לארץ

 127 - 057 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה

 128 - 058 צמ"ה

 129 - 059 צנרת והנחת קווי מים וביוב

 130 - 060 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(

 131 - 061 קמעונאות

 132 - 062 רוקחות

 133 - 063 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות

 134 - 064 רפואה משלימה

 135 - 065 שיפוצים

 136 - 066 שירות לאומי

שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי 
 067 ומלונאות

- 
137 

 138 - 068 שירותי ביקורת

 139 - 069 שירותי גניזה וארכיב

 140 - 070 שירותי דת

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 

 

westnegev.org.il  .8776515מיקוד:  5050| ת.ד  |info@westnegev.org.il  |073-7269274 
 

 נספח סעיפים מיוחדים  
 

כיסויים נוספים  קוד הסעיף כיסויים נוספים בתוקף
 קוד הסעיף בתוקף

 371 - 301 אובדן מסמכים

 372 - 302 אחריות צולבת

דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע 
 373 - 303 במסגרת כיסוי אחריות מקצועית

 374 - 304 הרחב שיפוי

 375 - 305 כלי ירייה  -הרחבת צד ג' 

נזק בעת שהות זמנית  -הרחבת צד ג' 
 376 - 306 בחו"ל

 377 - 307 קבלנים וקבלני משנה -הרחבת צד ג' 

ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )יש 
 378 - 308 לפרט(

 379 - 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור

 380 - 310 כיסוי  למשווקים במסגרת חבות מוצר

 381 - 311 כיסוי אובדן תוצאתי עבור מבקש האישור

 382 - 312 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה

 383 - 313 כיסוי בגין נזקי טבע

 384 - 314 כיסוי גניבה פריצה ושוד

 385 - 315 כיסוי לתביעות המל"ל

 386 - 316 כיסוי רעידת אדמה

 387 - 317 אחר )יש לפרט( -מבוטח נוסף 

 388 - 318 מבקש האישור -מבוטח נוסף 

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי 
 389 - 319 אחר –המבוטח 

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי 
 390 - 320 מבקש האישור -המבוטח 

 391 - 321 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה

 392 - 322 אחר -מוטב לתגמולי ביטוח 

 393 - 323 מבקש האישור -מוטב לתגמולי ביטוח 

 394 - 324 מרמה ואי יושר עובדים

פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות 
 395 - 325 מקצועית

 396 - 326 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח

 ראשוניות

)המבטח מוותר על כל דרישה או טענה  397 - 327
 מכל מבטח של מבקש האישור(

 398 - 328 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'

 399 - 329 שעבוד לטובת גורם אחר )יש לפרט(

 400 - 330 שעבוד לטובת מבקש האישור

 12 –תקופת גילוי )יש להוסיף תאריכים( 
 401 - 331 חודשים מתום תקופת הביטוח

- 332 - 402 

- 333 - 403 

- 334 - 404 

- 335 - 405 
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- 336 - 406 

- 337 - 407 

- 338 - 408 

- 339 - 409 

- 340 - 410 

- 341 - 411 

- 342 - 412 

- 343 - 413 

- 344 - 414 

- 345 - 415 

- 346 - 416 

- 347 - 417 

- 348 - 418 

- 349 - 419 

- 350 - 420 

- 351 - 421 

- 352 - 422 

- 353 - 423 

- 354 - 424 

- 355 - 425 

- 356 - 426 

- 357 - 427 

- 358 - 428 

- 359 - 429 

- 360 - 430 

- 361 - 431 

- 362 - 432 

- 363 - 433 

- 364 - 434 

- 365 - 435 

- 366 - 436 

- 367 - 437 

- 368 - 438 

- 369 - 439 

- 370 - 440 

 


