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 4204242מכרז פומבי מס'                                         
 

 הזמנה לקבלת הצעות מחירים להסעות תלמידים ו0או עובדי הוראה
 

 תנאים כלליים
 

 כ ל ל י .1
 

( מזמינה בזה הצעות מחירים "הרשות")להלן:  עיריית קרית מלאכיהרשות המקומית   1.1
להסעות תלמידים ו0או עובדי הוראה על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים להלן 

 במסמכי המכרז.
 

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

 
"כלי   )להלן:בלבד במוניות וההסעות תתבצענה באוטובוסים זעירים ציבוריים, באוטובוסים   1.4

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

 להסיע מוחלט איסור חל התעבורה א' לתקנות 84 תקנה פי על כי יובהר ,ספק הסר למען

 .הסעה חברות על והן פרטיים אנשים על הן חלה זו תקנה .שכר תמורת פרטי ברכב נוסעים
 

ציע לצורך עמידתנו בתנאי מיא ה, ובהתאם, רשיונות הרכב שימצכלי הרכב שישמשו להסעות  1.3
 יעמדו בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן: הסף של מכרז זה,

 
כאלה שמועד עלייתם  דהיינו כלי הרכב יהיוב לא יעלה על עשר שנים, גיל כלי הרכ 1.3.1

 .ואילך 4212חל בשנת  , כמצויין ברשיון הרכבלכביש, 
אשר יתחיל ו ,4212 שמועד עלייתו לכביש חל במועד כלשהו בשנתלמען הסר ספק, רכב  

, עומד בדרישות הבטיחות של פ"אהתשבהסעת תלמידים בתחילת שנת הלימודים 
 .א"פתשהד, וניתן להסיע בו תלמידים עד תום שנת הלימודים המשר

גם אם גילו  ,4242משמעות הדבר היא שאין צורך להפסיק פעילות רכב כנ"ל בתום שנת  
אלא ניתן להשתמש בו עד תום המועד בו  עולה במהלך השנה על תקופה של עשר שנים,

 1.1י המפורט בסעיף פ-על מוסעים תלמידים, בהתאם לאוכלוסיית התלמידים המוסעת
 לחוזה ")תקופת החוזה וסיומו(". 1בפרק 

 
, הוראות כלי הרכב יכללו את כל האביזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה 1.3.4

תקנות : ")להלן 1691-פקודת התעבורה ]נוסח חדש[ ותקנות התעבורה, התשכ"א
לרבות ערכת  יםתלמידלהסעת ומכלי רכב המשמשים להסעת נוסעים (, "התעבורה

תרמיל וערכת כיבוי אש  , פנסי סימון ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט,, מזגןמילוט
 לחוזה. בנספח ז'עזרה ראשונה כמפורט 

 מצויידים להיות חייבים יהיו,הכביש על עלייתם למועד קשר ללאאוטובוסים 

 ,עבורההת לתקנות 'ב 370 מתקנה שמתחייב כפי ,עשן/אש לגילוי אוטומטית במערכת

 . 6278 י"ת ישראלי לתקן ובהתאם

 )י"מת( הישראלי התקנים מכון באתר ל"הנ התקן את לרכוש ניתן
 

כלי רכב המיועדים להסעת נכים ומוגבלים יהיו בנויים בהתאם למפרט הטכני להסעת   1.3.3
       הוראות החוק נכים של אגף הרכב, מחלקת התקינה במשרד התחבורה, כמתחייב מ                           
 .1662 -התשנ"ד  ,ולפעוטות עם מוגבלותלהסעה בטיחותית לילדים                         

 
 ,גלגלים בכסאות ומוגבלים נכים להסעות המיועדים הרכב כלי כל כי מתחייב הקבלן  1.3.2                          

 בטיחות, חגורות של סטים( ) מערכות  בשתי מצויידים ממונעים, יהיו או רגילים 

 לריתום והשניה  ,הרכב רצפת אל שבכסא ההתקנים דרך הכסא האחת לעיגון

 , 2012 משנת 10542 מספר ISO המחייב לתקן זאת, בהתאם .לכסא התלמיד

 .באינטרנט למצאו או נכים לרכב אביזרים אצל מתקיני לרכישה ניתן ואשר
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ת בטיחות תקניות לכל והיו מצוידים בחגורכלי רכב המשמשים להסעת תלמידים, י 1.3.5
ת ו, כמתחייב מתקנו0או מושבים מגביהים, על פי הצורךהנוסעים, במושבי בטיחות 

 .1691-לתקנות התעבורה, התשכ"א א'392 -' וא13
 

, כלי רכב המשמשים להסעת תלמידים יהיו מצויידים בתרמיל עזרה ראשונה 1.3.9
 ולל מוניות.שתכולתו מפורטת בנספח ז' לחוזה, כ

 
 ,עם קביעת הזוכה0ים במכרז ייחתם בין הרשות לבין הזוכה0ים חוזה0ים על פי נוסח החוזה  1.2

 שהעתקו רצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז )להלן: "החוזה"(.
 
 להשתתפות במכרז סף תנאי  . 4

 
במועד  ,יםהעומד ,רשאים להשתתף במכרז זה אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים, כדין, בישראל

 בכל התנאים המצטברים שלהלן: ,הגשת ההצעות
 

 הנם רשומים, כדין, כמשרד ל"הסעות" כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים       4.1 
יש לצרף רשיון להוכחת תנאי זה . 1615-סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב(, התשמ"ה )הסעת  

 תוקף.-בר
 

 רז לאחר הצגת רשיון עסק מטעם הרשות המקומית, תאגיד מוניות יכול לגשת למכ  4.1.1
  והצגת רשיונות הסעה מטעם משרד התחבורה ככל שהוא חייב ברישיון עסק,          
 למוניות שהוא מתכוון להשתמש בשירותיהן במידה שיזכה במכרז.         

 
i                   4.1.4  אגיד מוניות יכול לגשת ( לתקנות התעבורה, ת4)(ב) 512על פי התיקון לתקנה

 למכרז 
 , בתנאי ללא הפעלת מונהבהתאם לתיקון, דהיינו, לבצע נסיעות מיוחדות במוניות                     
 התנאים המפורטים בתיקון לתקנה. 5שיקויימו                     

 
 (:4)(ב) 512אים המפורטים בתיקון לתקנה על מנת להקל על המשתתפים במכרז, להלן התנ                                 

 
  ( רשאי אדם להסיע נוסעים במונית בנסיעה מיוחדת המבוצעת במסגרת הסכם בכתב 4)"     

 לביצוע נסיעות קבועות אם נתמלאו כל אלה:        
 

 ההסעה מבוצעת במונית העומדת לרשות תאגיד שמטרתו מתן שירות הסעה בנסיעות        
 התאגיד(; –ות במוניות או במונית שבבעלות תאגיד כאמור )בתקנת משנה זו מיוחד       

 למזמין הנסיעה הסכם בכתב עם התאגיד למתן השירות;
 תקופת ההסכם לא תפחת משנה אחת;

 המונה הופעל במצב "נסיעה לפי הסכם", בהתאם להוראות התוספת הרביעית;
או סדרן בתאגיד לנהג, לפי בעת הנסיעה יימצא במונית אישור שנתן מנהל התאגיד 

 "הטופס שבחלק ג' בתוספת הרביעית, כי הנסיעה מבוצעת במסגרת ההסכם.
   
 לאחר שיציג רשיון הסעה מטעם  למסלול אחד בלבדמכרז ב זכותבעל מונית בודדת יכול ל     4.4

 משרד התחבורה למוניתו. 
 לא יחולו על בעל מונית בודדת. 4.1.4לפיכך, הוראות סעיף  

 
 התנאים  5למען הסר ספק, תאגיד מוניות או בעל מונית בודדת שיזכו במכרז, ולא יעמדו בכל  4.4.1

פי תקנות -ת התעבורה, יהיו חייבים לפעול עלו( לתקנ4)ב() 512המפורטים בתיקון לתקנה 
שנקבע במכרז, לעומת עלות  ל מונה בכל נסיעה.י)א( לתקנות התעבורה ולהפע512 -ו 526

הפיקוח על קיום  .הנמוך מבין השנייםלמונה, והסכום שישולם יהיה  הנסיעה בהתאם
 תנאי זה יהיה באחריות הרשות המקומית המזמינה את ההסעה.

 
b 4.3        בידם רשיון בר תוקף, על שמם, מאת המפקח על התעבורה, שהנם מורשים להסיע

 בשכר על פי 
 והתרבות.תקנות משרד התחבורה והוראות הבטיחות של משרד החינוך  

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

 המורשה להסיע נוסעים בשכר.
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i 4.3.1  ככל שיש חובת 1691 –בידם רישיון תקף לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח ,  
ii          פי דין.-רישוי עסק על 
 

iii 4.3.4 רשומים כלי הרכב בכמות הדרושה לביצוע מופעלים ום משרדבאמצעות בבעלותם או ש 
iv           להם נתנה על ידם הצעת מחיר.  ההסעות לגבי המסלולים 

או  רכבהתקף המאשר את בעלותם על כלי על המשתתפים לצרף צילום רשיון רכב 
 ידי הזכיין.-בעלות אדם אחר על הרכב, ואישור השימוש באותו רכב על

 
c 4.2      ים קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם מנהל אגף קציני הנם מעסיק 

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

 ף צילום רשיון של קצין הבטיחות.וכן לצר ,לחוזה בנספח ג'קצין הבטיחות בתעבורה, 
 

למען הסר ספק, יש להעסיק קצין בטיחות בתעבורה כאמור לעיל גם במקרה של תחנת מוניות 
 אשר בעליה ניגש למכרז. ואפילו במקרה של מונית בודדתמוניות,  42 -מ פחותהמפעילה 

  במקרה כזה ניתן לשכור שירותים של קצין בטיחות בתעבורה במקום להעסיקו.
 

d 4.5    :נהגים בחברות ההסעה יעמדו לפחות בדרישות האלה 
 

 הנהג בעל אזרחות ישראלית.א. 
 הנהג בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג. ב.
 .לגבי כל נהג קיימת הצהרה של קצין הבטיחות של החברה, כי הנהג כשיר רפואית לנהיגה. ג
לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות ירות מין על היעדר רישום עב. אישור ד

 .4221 –מסויימים התשס"א 
(, נהג המסיע 1665 –)ה'( תשנ"ה  2ב' לתקנות התעבורה )תקנת משנה  12ה. בהתאם לתקנה 

ילדים או יותר, ואשר קיבל את רשיון הנהיגה  6שנים, המונה  12עד  קבוצת ילדים שגילם
היתר מאת רשות הרישוי להסעת חייב להחזיק ב 1.1.1669י יום לפנ 11-ו 7, 9, 5לדרגות 

 , לאחר שסיים בהצלחה השתלמות למסיעי ילדים שאישרה רשות הרישוי.קבוצת ילדים
 

המציע יצרף את רשימת הנהגים המועסקים על ידו למספר הקווים המוצעים על ידו, וכן יצרף תצהיר 
לי נסיון של שנתיים לפחות בסוג הרכב בו הוא נוהג וכן מטעמו לפיו הנהגים המועסקים על ידו הינם בע

המעד על מצב בריאות תקין וכן אישורים לפי חוק למניעת העסקת  מקצין בטיחות יצורף אישור רפואי
למען הסר ספק יובהר בזאת כי העירייה תהא  .4221 –עברנייני מין במוסדות מסויימים התשס"א 

כל  ובכלל זהט שהוא הנוגע למסמכי המכרז כולל לתנאי הסף רשאית לדרוש מהמציעים להשלים כל פר
 מסמך, רשימה, תצהיר, אישור, רישיון ולמציעים לא תהא כל טענה ו0או דרישה בענין זה. 

 
 . המלווים בחברות ההסעה יעמדו לפחות בדרישות אלה:4.5.1

 
 .4221 –אישור לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים התשס"א 

המציע יצרף את רשימת המלווים המועסקים על ידו , וכן יחתום על תצהיר כי כל המלווים המועסקים  
 על ידו הינם מורשים לעבוד במוסדות חינוך בהתאם לחוק למניעת העסקת עברנייני מין.

 
 ₪  5,222-מ שלא יפחת , לבקשת המשתתף, בסכוםבישראל שהוצאה על ידי בנק ,ערבות בנקאית      4.9

 כל התקשרות שאומדנה עולה על  .מע"מלא כולל  ש"ח 122,222להתקשרות שאומדנה מגיע עד  
או חלק מסכום ₪  122,222לכל ₪  4,522 א יפחת מ סכום זה, תחייב את הגדלת הערבות בסכום של

  זה.
 

בכל נדרש( עלות המלווים במידה וללא ) התשלום היומי  –"סכום ההצעה" לעניין סעיף זה משמע         
 יום.  442 -ב מוכפל  אחד מהמסלולים להם הוגשה הצעה 

 
עבור  ןשתינתנדרשת בגין הצעת המחיר ( ערבות הצעה)מכרז הערבות כי שוב ושוב יובהר בזאת                

ערבות המכרז , דהיינו,  םעלות המלוויעבור בגין הצעת המחיר שתינתן ולא  עלות ההסעות

 .עות בלבדסגזרת מהצעת המחיר שתינתן למלווים אלא מהצעת המחיר להאינה נ (ערבות הצעה)
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 , לפקודת הרשות, בהתאם או לא צמודה הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן )כללי(
וזאת להבטחת  11.11.42עד ליום  לפחות בתוקף לתקופה של ,()נספח ה'הערבות הרצ"ב  דוגמתל

מהמציעים להאריך את תקופת הערבות למשך תקופות  העירייה רשאית לדרוש. קיום תנאי המכרז
. לא האריך המציע את תוקף ערבות המכרז על פי דרישת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדינוספות 

מובהר ומוסכם כי: ערבות בסכום גבוה מהנדרש  . העירייה, תהא העירייה רשאית לבטל את הצעתו
או ערבות לתקופה מאוחרת מהתקופה  או ערבות שאינה צמודה למדד או צמודה לכל חודש אחר

 .שנדרשה, תחשב כערבות תקינה לכל דבר ועניין
 

                 
  ף לא יעמוד בהתחיבויותיו עללגבייה כל אימת שהמשתתאת הערבות  הרשות תהיה רשאית להגיש       
  זו תוחלף בעת פסילת ההצעה. ערבותפי תנאי מכרז זה. אי המצאת ערבות בנקאית, כאמור, תביא ל    
 לחוזה. 7.7חתימת החוזה בערבות המפורטת בסעיף     

 
 
 ההצעה . 3
 

עותקים, על גבי טופס  4-, ב)"שקל חדש"( בלבדחוקי ישראלי  הילךירים תוגש בהצעת המח 3.1
רשמו בכתב יובהעתק נוסף. המחירים י כחלק בלתי נפרד מהחוזהמפרט הסעות ומחירים 

 ברור, בעט. 
בכל מסלול  , וכן לגבי המלווים,מכרז ליתן הצעות מחיר לכל סוגי הרכביםחובה על המשתתף ב

 הסעות לגביו מוגשת על ידו הצעת מחירים.
 

 ,המחיר בהצעה יכלול את ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן שירותי ההסעה  3.4
קבע והמשתתף לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שי  לרבות עלות המלווים להסעה

 בהצעתו.
               
 בהצעה יפורטו מספר כלי הרכב, סוגם, והמחיר המבוקש לכל כיוון.                

 
אם ההצעה תציין מחיר לכיוון אחד, שעה שהקבלן יזכה בהסעה הלוך ושוב, הרי שהמחיר  3.4.1

 לשני כיוונים ייחשב כמכפלה של המחיר האמור בשתיים.
 

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

המחירים שיצוינו על ידי המשתתף בהצעתו לא יעלו על המחירים שנקבעו ובוצעו באותם    3.2 
 מסלולי הסעה בשנת הלימודים הקודמת ומפורטים בנספח א'.

 
 כל ,לו שקדמה השנה מסלולי את משקפים המכרז במסגרת הקבועים שהמסלולים מאחר

 ייחשב לא ,ההסעות לביצוע הנדרשים הרכב כלי מספר כולל ,קיים במסלול שיחול ישינו

 .חדש כמסלול
 שנת תחילת לאחר קצר זמן ייקבעו הנדרשים הרכב כלי ומספר הסופיים המסלולים
 הלימודים

 .המכרז של הגדלה משום זה בעדכון ואין
 

תן שירותי הסעות במשך עבור מבהמחירים שיצוינו על ידי המשתתף בהצעתו יהיו נכונים 
 בהתאם לכל אחד מהמסלולים המפורטים במפרט הסעות ומחירים.  תקופת ההתקשרות,

 ,לתלמידי החינוך המיוחד בחופשת הקיץ ,אוגוסט(-במקרה של חודשי לימודים נוספים )יולי
  .מתחייב המסיע להמשיך לבצע את ההסעות באותם תנאים

בחודש יולי, מתחייב  לתלמידי החינוך הרגיל כן, במקרה של הארכת שנת הלימודים-כמו
 המסיע להמשיך לבצע את ההסעות באותם תנאים.

 
למען הסר כל ספק, מודגש כי המחירים שיצויינו על ידי המשתתף, בהצעתו, יהיו אך ורק 

ווי תלמידי חינוך יל ר כל מתן שירות אחר, לרבות שירותיוולא בעב שירותי הסעותבעבור מתן 
 . תומחרו באופן נפרדאשר י המיוחד

 
 למען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי הרשות אינה מתחייבת לבצע את כל ההסעות בכל   3.5   
 המסלולים המפורטים בנספח א', וכי ההחלטה בעניין מסורה לשיקול דעתה הבלעדי.  
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ן משנה בודה לקבלע בחוזה, לפיו ניתן למסור 2ה לפרק תשומת לב הקבלנים מופנית בנושא ז 3.9
 בתנאי שיעמוד בכל התנאים הנדרשים ובתנאי שניתנה לכך הסכמת הרשות, מראש ובכתב.  

 
למכרז,  4.4על מונית בודדת, אשר כאמור בסעיף למען הסר ספק, אפשרות זו אינה קיימת לגבי ב

 מסלול אחד בלבד. רק בגיןמכרז יוכל לזכות ב
 

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

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

   ספר מסלולים מינימלי ובהגשת ההצעה ההצעה לא תהיה מותנית בזכיה במספר מסלולים או במ     3.7              
  מצהיר המשתתף ומתחייב כי יבצע בהתאם להוראות המכרז על נספחיו, כל מסלול לגביו יוחלט כי            
 הצעתו הינה ההצעה הזוכה.          

 
  לכלול מערכת טכנולוגית חייביםכלי הרכב של החברה הזוכה המיועדים להסעת תלמידים יהיו      3.1

, אשר ניתן לרכישה במכון 1חלק  9222המתריעה על שכחת ילדים ברכב, העומדת בתקן ישראלי 
 התקנים הישראלי )מת"י(.

 
 ו'  392כלי הרכב של החברה הזוכה המיועדים להסעת תלמידים יהיו חייבים לכלול, בהתאם לתקנה      3.6         

, אשר ניתן לרכישה במכון 5625ראלי העומדת בתקן ישמערכת טכנולוגית לתקנות התעבורה, 
 התקנים הישראלי )מת"י(.

מערכת טכנולוגית המתריעה על סטיית הרכב מנתיב הנסיעה או  למען הסר ספק, מערכת זו הינה
 הולך רגל לפני חזית הרכב או בצידי הרכב. כלי רכב או על המצאות

 כמפורט בהמשך הליך זה תינתן עדיפות של:
   

 שר הנהיגו מערכות ניהול בטיחות ואיכות של מערך לקבלנים א 5% .3.6
 (.6321בורה יבשתיות )תקן ישראלי תחבורה ותע  

 
              –אשר בכלי הרכב שלהם מותקנת "הקופסה הירוקה" לקבלנים  4.5%  3.6.4

הרכב שלהם מותקנות מצלמות  אשר בכלי0או לניטור התנהגות הנהג בעת הנהיגה, ו מערכת
לדעת את מיקום אשר בכלי הרכב שלהם מותקנת מערכת איכון המאפשרת  0אואבטחה, ו

 .אמצעים למניעת זיהום אויר ו0או אשר בכלי הרכב שלהם מותקנים הרכב בכל רגע נתון
 לקבלנים אשר בכלי הרכב שלהם מותקנת 4.5%    3.6.3                          

 ולכי רגל או רוכבי אופניים הנמצאיםמערכת המתריעה בפני התנגשות או פגיעה אפשרית בה
 בשטחים ה"מתים" שלצידי הרכב.

תצהיר בדבר קיומן של מערכות בטיחות בכל המציע נדרש לצרף להצעתו את נספח יח' )
 (  כשהוא חתום ע"י מורשי החתימה במציעהרכבים אשר באמצעותם ינתן השירות לעירייה

 ומאומת ע"י עו"ד.
 
 
 
 

 'ה גלוי והנו המחירים המרביים המופיעים בנספח אהאומדן במכרז זיובהר כי 
 
 מסמכים ואישורים . 2

 
הנדרשים במכרז זה ובכל זה את המסמכים והאישורים כל האת להצעתו על המשתתף לצרף 
 המפורטים להלן:האישורים 0מסמכים 

 
           יפת  אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכ 2.1

 .1679 -ניהול חשבונות( תשל"ו 
 

 אישור תקף על ניכוי מס במקור. 2.4   
 

              יצורפו אישורים מתאימים לגבי רישום התאגיד שמות  ,היה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד 2.3
 מורשי החתימה וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.                        

 
 .אישור עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף 2.2   
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 .למכרז 4.5.1, 4.5 4.2, 4.3 פיםאישורים כמפורט בסעי 2.5
 

 )נספח יז'( – תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז               2.9
 

 הוצאות המכרז .5
 

נה על תחול ,כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז
 המשתתף.

 
על כל משתתף שיהיה מעוניין לגשת למכרז, לרכוש את מסמכי המכרז ונספחיו תמורת סכום  5.1

 ₪. 522שלא יעלה על 
 
 

 תוקף ההצעה . 9
 

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות  62המחירים המוצעים על ידי המשתתף יהיו בתוקף לתקופה של 
 במכרז. 

 של החוזה. 7ויעודכנו בהתאם לאמור בפרק  ישולמולזוכה0ים במכרז התשלומים 
 

 
 

 הבהרות ושינויים . 7
 

 

מבקש להציג שאלה או בקשה להבהרה לגבי מכרז זה, יהיה רשאי לפנות בכתב, החל מיום שמשתתף  .7.1

 . 14:22בשעה  24.21.42ליום הפרסום ועד 

כותרתו תהיה בדואר אלקטרוני שרכזת ועדת מכרזים, עו"ד שני משה, את השאלות יש להפנות אל  .7.4

  .m.org.il-@kshaniכתובת הדוא"ל היא  4204242מספר פומבי הבהרות למכרז 

אלא לוודא קבלת הודעת הדוא"ל  שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת השאלות המשתתפים מתבקשים .7.3

 באמצעות "אישור מסירה".

 .Wordבפורמט השאלות  אתהמשתתפים מתבקשים לשלוח  .7.2

ו המלא וטלפון ליצירת קשר עמו, מספר המכרז, שם המסמך ומספר בפנייתו יציין המשתתף את שמ  .7.5

הסעיף  אליו מכוונת שאלתו. השאלות תוגשנה במבנה הבא, תוך הפרדה בין שאלות לעניין החוזה 

 ושאלות לעניין המכרז:

 שאלה סעיף הזמנה0 מפרט0חוזה #
1.     

4.     

 כלדקמן: נט של העירייה שכתובתואתר האינטרב 19:22בשעה  22.21.42עד ליום רסמו תשובות יפו .7.9

m.org.il-www.k  .באחריות המציע לעקוב באתר האינטרנט של העירייה, אחר שינויים והבהרות  

 הנוגעים למכרז זה.

מובהר כי התשובות לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לצרף את קובצי התשובות  .7.7

 לות, חתומים ע"י המציע, למענה המציע כנספח לסעיף זה.  לשא

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, שינויים ו0או  .7.1

תיקונים במסמכי המכרז, כולל בהסכם המצורף בין אם ביוזמתה ובין אם בעקבות תשובה להליך 

 נים כאמור, יהפכו אלה לחלק בלתי נפרד מתנאי מכרז זה.ההבהרות. הוכנסו שינויים ו0או תיקו

http://www.k-m.org.il/
http://www.k-m.org.il/
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במידה ויתקבלו הצעות שוות העיריה תהא רשאית לבחור את מי המציעים לפי שיקול דעתה ו0או  .7.6

לחלק את העבודה בין המציעים באופן שתקבע ו0או לערוך הליך הצעות מחיר בין המציעים,  הכל לפי 

 בענין זה.שיקול דעתה ולמציעים לא תהא כל טענה 

 

במידה וימצא כי בעת מבלי לפגוע בכל זכות העומדת לעירייה לפי דין ו0או לפי הוראות מכרז זה,  .7.12

,  תהא העירייה מעטפה אחת בלבדו0או הוגשה  מעטפות הצעהפתיחת תיבת המכרזים לא הוגשו 

 . וכן לקבוע מועד חדש לתוקף הערבות מכרזהגשת הצעות ללקבוע מועד חדש לרשאית 

 

הגיש את )שהמציע  הגשת הצעות למכרז, יהאקבע מועד חדש לנויחידה מעטפה והוגשה ה במיד

פתיחת החדש שנקבע לעד למועד להותיר את הצעתו בתיבת המכרזים רשאי  (המעטפה היחידה כאמור

מציע ה לא ידרש, )דהיינו הותיר את הצעתו בתיבת המכרזים כאמור( , ואם נהג כך תיבת המכרזים

 שהינה מצויה)להצעתו שצורפה והערבות  ,להצעתו ערבות חדשהו0או לצרף  ף הערבותלהאריך את תוק

למועד בו נפתחה תיבת  שפורסמו עוברלאור הוראות המכרז  דקתיבהאמורה לעיל( יחידה המעטפה ב

   המכרזים בפעם הראשונה.

 

הצעות  ונקבע מועד חדש להגשתכאמור והוגשה מעטפה יחידה מבלי לגרוע מהאמור לעיל במידה 

במועד  אך ורק בחזרה )המעטפה יחידה הנ"ל(לקבל את הצעתו וש ודרל רשאיהמציע יהא למכרז, 

קיבל  . אשר בה נמצא כי הוגשה רק מעטפה אחת כאמורפתיחת תיבת המכרזים הראשונה ובמעמד 

יהא המציע רשאי להגיש הצעה חדשה למכרז בהתאם להוראות , בחזרה כאמורהמציע את הצעתו 

 תפרסם העירייה. המכרז ש

 

 
 
 שמירת זכויות . 1

 
כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לרשות, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל   1.1

 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.
 

תהא זכאית לאכוף על המשתתף0ים שהצעתו0ם תקבע כזוכה את תנאי הצעתם במכרז  הרשות  1.4
 התאם לתנאי החוזה.ב

 
 

 הגשת ההצעה . 9
 

הנמצאת תיבת המכרזים ל ,הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז יש להפקיד במסירה ידנית
. על  המעטפה עליה קרית מלאכי  1בבניין העירייה בקומה ב', מרכז מסחרי בחדרו של סגן ראש העיר 

, קרית 1במרכז מסחרי משרדי הרשות ביש להפקיד כאמור לעיל  4204242מכרז פומבי מס'  מצוין 
  .29:22שעה  11.20.42 לא יאוחר מיום וזאת  ,מלאכי
 

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

 
 בחינת ההצעות . 12

 
ל שינוי או תוספת שייעשו אי הגשת הצעת מחיר ו0או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו0או כ 12.1

 ,במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים
 עלול לגרום לפסילת ההצעה. ,ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת

 



 ולהסעות אקראיותהסעות תלמידים ו0או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד  4204242מכרז מס' 
 

12 
 חתימה וחותמת המציע ________________________

הרשות רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  12.4
שלדעת הרשות  ,ו בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרזההצעה ותנאיה, א

 מונע הערכת ההצעה כדבעי.
 
, או כל 0 בעלת הניקוד הגבוה ביותר את ההצעה הזולה ביותר למתחייבת לקבאינה הרשות  12.3

 רשאית  לפצל את הזכייה בין מספר משתתפים. הרשות הצעה שהיא כזוכה. 
 
ת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו וכושרו של הרשות תהא רשאית לקח 12.2

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

 
ו0או כל פרט  הרשות תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו0או הבהרות נוספות

על מנת  ,גם לאחר פתיחת ההצעות ,רצונה המלא תלשביעו ,שהוא לרבות השלמת מסמכים
 לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת   שיקוליה, כאמור.

 
 . 122סה"כ הניקוד המירבי הינו 

 :להצעה הינו כדלקמן אופן קביעת הניקוד
 

 ניקוד אמות מידה
בגין ביותר ההצעה הזולה נקודות  62עד  מחיר

נקודות. יתר  62 כל מסלול תזכה ל
להצעה  ינוקדו באופן יחסיההצעות 

 .הזולה ביותר
מערכות ניהול בטיחות ואיכות של קיומה 

מערך תחבורה ותעבורה יבשתיות )תקן 
        (.6321ישראלי 

 נקודות 5

 נקודות 4.5 קיומה של מערכת "הקופסה הירוקה" 
מערכת המתריעה בפני קיומה של 

התנגשות או פגיעה אפשרית בהולכי רגל 
בשטחים  פניים הנמצאיםאו רוכבי או

 ה"מתים" שלצידי הרכב.
 

 נקודות 4.5

 
 
 

 הודעה על הזכיה וההתקשרות . 11
 

עם קביעת הזוכה0ים במכרז תימסר להם על כך הודעה במכתב רשום. המשתתף0ים שיקבע0ו     11.1
            בנקאית כמפורט  כזוכה0ים במכרז מתחייב0ים לחתום על החוזה ולהמציא לרשות ערבות                        
 .לחוזה 7.7בסעיף                         
         יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום, אליה תצורף הערבות  ,משתתף שהצעתו לא תתקבל    
 הבנקאית שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז.                         

התחייבויותיו, תהא הרשות רשאית לבטל את הזכייה במכרז היה והמשתתף לא יעמוד ב 11.4
בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על ידי הרשות בהודעה, וזאת לאחר שניתנה 
למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות, והמשתתף לא תיקן המעוות בהתאם להודעה 

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

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

את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה, והמשתתף יפצה את הרשות על כל הפסד שיגרם לה בגין       
 כך.                  

 
 

 בכבוד רב,             
 אליהו זוהר

 ראש הרשות המקומית                               
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 נוסחהדוגמת 
 וגש על ידי המשתתףת        
 במכרז יחד עם הצעתו        

 
 

 לכבוד 
          הרשות המקומית

___________ 
___________ 

 
 כתב ערבותהנדון: 

 
 

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

 ולהבטחת מילוי תנאי המכרז 4204242"הפרשי הצמדה"(, זאת בקשר עם השתתפותם במכרז פומבי מס' 
 ותנאי חוזה ההתקשרות.

 
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם 
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש 

ומבלי לטעון כלפיכם טענת את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, 
 הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת  ,אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל

 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
 

 נו זה:במכתב
 

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

 
 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

 
"המדד החדש"(  -אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן 

ן חודש ______ שפורסם ביום _____ היינו _______נקודות כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגי
"המדד היסודי"( יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן  -)להלן 

 המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.
 

 ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 בכלל. ועד 11.11.42עד ערבות זו תישאר בתוקפה 
 

 לא תענה. דרישה שתגיע אלינו אחרי
 

 לאחר יום _________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
 
 

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

 
 

 בנק: __________         תאריך: __________                                
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 חתימה וחותמת המציע ________________________

 
 תאריך: ________

 
 

 לכבוד
 הרשות המקומית 
____________ 
____________ 

 
 

 א.נ.,
 

 4204242 מס'מכרז הסעות תלמידים ו0או עובדי הוראה מכרז פומבי 
 

 הצהרת המשתתף
 

 
 

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

 
אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו מסכימים 
לכל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו0או אי הבנה 

 על טענות כאמור. ואנו מוותרים בזאת מראש
 

כי הצעתנו זו עונה על כל  ,אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז
הדרישות שבמסמכי המכרז, וכי אנו מקבלים על עצמנו לתת את שירותי ההסעה בהתאם לתנאים 

 שבמסמכי המכרז.
 

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

יום מהמועד האחרון  62הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך 
 להגשת הצעות.

 
הצעתנו אינה מותנית בדרך כלשהיא, כולל בזכיה במספר מסלולים או במספר מסלולים מינימלי, ואנו 

 היא ההצעה הזולה.  מתחייבים לבצע כל מסלול אשר יוחלט לגביו כי הצעתנו
 

אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו 
 לביניכם.

 
 .11.11.42עד ליום להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית על סך _______ ש"ח, בתוקף 

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

 בידכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה.
 

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

 קבועים מראש.ו
 

 ,בשמו מוגשת ההצעה המציעאנו מצהירים כי הצעתנו הנה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי 
וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על  ,על הצעה זו המציעלחתום בשם  םכי אנו זכאי

 הצעה זו.
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 חתימה וחותמת המציע ________________________

 
 

 כן אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים:
 
 

 לשימוש בודק התיק בלבד ( ולמילוי הפרטים על ידי הקבלןX –לסימון )ב 
 

 
    ____ יש 0 אין 0       חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימהמסמכי המכרז ו

 
    ____ יש 0 אין 0                    ________ ש"ח  ערבות בנקאית ע"ס

 
    ____ יש 0 אין 0                אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות 

 
    ____ יש 0 אין 0  אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור

 
    ____ יש 0 אין 0  אישור עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף

 
    ____ יש 0 אין 0  למכרז  4.5.1, 4.5 4.2, 4.3 פיםסעיבאישורים כמפורט 

 
    ____ יש 0 אין 0     הסעות                             רשיון תקף לכל הרכבים אשר ישמשו ל

 
    ____ יש 0 אין 0 קצין בטיחות בתעבורה                            כתב הסמכה שלצילום 
 

    ____ יש 0 אין 0                           לקבלן שהוא תאגיד: אישור רישום וזכויות חתימה
 

 יש0 אין 0 ____                              בים מתאימים להסעותהוכחות בדבר בעלות ברכ
 במספר הנדרש.             

 
 + אישורים רפואיים + אישור לפי חוק  )נספח טז'( רשימת הנהגים

 יש0אין____        למניעת העסקת עברייני מין 
 

 יש 0אין _____רשימת המלווים + אישור לפי חוק למניעת העסקת עברייני מין        
 

 יש 0אין _____                 תצהיר בדבר העסקים הנהגים בהתאם להוראות החוזה  
  
 יש0אין ______       ניגוד עניינים  –הצהרת המציע  
  
 יש0אין_______          הצעתר המציע  
  
 יש0אין_______        תצהיר חתום לפי חוק שכר מינימום  

 
 יש0אין_______        ין העסקת עובדים זריםתצהיר חתום לעני 

 
 יש0אין_______       תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז              

 
 תצהיר בדבר קיומן של מערכות בטיחות בכל הרכבים אשר באמצעותם ינתן השירות לעירייה

 
 

                              ______________________________ שם המשתתף: 
 

           ________________ ______________ טל:  כתובת: 
 

                        _______________________________ איש הקשר: 
 

                     _______________חתימה וחותמת: _____________
 

                __________________________________ תאריך: 
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 חתימה וחותמת המציע ________________________

 
 
 
 

 ח ו ז ה
 
 

 4242שנת   שנערך ונחתם ב __________ ביום _______ לחודש ______ 
 
 

 -ב י ן  -
 

  ____________________ 
 

      ____________________  
 )להלן: "הרשות המקומית"(                                                                    

 ;ד אחדמצ                         
 

 -ל ב י ן  -
 

                   
  _____________________ 
  ____________________ 

 )להלן: "הקבלן"(
 

 מצד שני;
 
 

למתן שירותי הסעות  4204242והקבלן הנו הזוכה0אחד הזוכים במכרז פומבי מס'  הואיל 
 לתלמידים ועובדי הוראה;

 
עובדי  לן, שירותים של הסעות לתלמידים ו0אווברצון הרשות המקומית להזמין מהקב והואיל 

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

 
 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 
 כללי - 1פרק 

 
 וזה.דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות הח  1.1

 
 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן:  1.4

 
 _________________________. ""הרשות

 
 _________________________ לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, שליחיו, ומורשיו         "הקבלן" 

 המוסמכים.                        
 

הרשות למתן שירותי הסעה לתלמידים ו0או עובדי  המכרז שהתפרסם על ידי      -"המכרז" 
 .4204242הוראה מכרז פומבי מס' 

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

 מסמך חתום על ידי הצדדים שיצורף לחוזה בעתיד.
 

המרכזית  מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה  -"המדד" 
 לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.
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 מעת לעת, לשמש נציגה לענין  חוזה זה.  ,מי שיקבע על ידי הרשות  -"המנהל" 

 
 

 שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה :הנספחים   1.3
 

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

 תלמידי החינוך המיוחד הזכאים להארכת שנת הלימודים.  (4)
 פרטי קצין בטיחות.   'נספח ג
 אישור על קיום ביטוחים. ' נספח ד

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

 בטיחות. ביטחון ו הנחיות  ח' נספח
 

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

הקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי החוזה, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות שבהם   1.2
 טים בהם ובמועדים שנקבעו.וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפור

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

 
הרכב יים, הכישורים, המיומנות, כלי הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו הידע, היכולת המשאבים הכספ    1.9 

נות הנדרשים על פי כל דין לביצוע ההסעות וכן פוליסות המתאימים, במספר הנדרש, הציוד, כל הרשיו
ביטוח תקפות ומתאימות, לכל כלי הרכב אשר ישמשו להסעות לפי החוזה, העובדים המקצועיים וכן כל 

 הדרוש על מנת לתת את שירותי ההסעות בהתאם למסמכי החוזה ועל פי כל דין.
 

וחות, ביעילות ובדייקנות, בהתאם לתנאים הקבלן מתחייב בזה לבצע את ההסעות בבטיחות, בנ  1.7
 הכללים של המכרז ועל פי המפורט במסמכי החוזה.

 
הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה במתן שירותי הסעה על פי חוזה זה ואשר ביצועה מחייב   1.1

ו0או קבלת רשיון ו0או היתר ו0או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו רשיון 
 היתר ו0או מילוי אותו תנאי.

 
הקבלן מתחייב כי יורה לנהגים העובדים מטעמו להציג בפני בקר0פקח אשר יזדהה כעובד משרד   1.1.1

החינוך או מטעמו, כל מסמך שיתבקש, לרבות רישיון נהיגה, רישיון רכב, תעודת ביטוח, ועוד 
 כפי שיידרש.

 
, תוך גמישות בלוח זמני ההסעה ובמסלולי ההסעה, לפי הקבלן מתחייב ליתן את שירותי ההסעה  1.6

קביעת הרשות המקומית, ובכפוף לתנאים שיקבעו על ידי הרשויות המוסמכות ולמספר כלי הרכב 
 שנותרו ברשותו לאחר גיוס למערכת הבטחון גם לכשיוכרז במדינה מצב חירום.

 
שימת כלי הרכב שיוכל להפעיל למתן הקבלן ימציא לרשות המקומית, אחת לשלושה חודשים את ר  1.12 

 שירותי הסעות במצב חירום.
 

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

 ועדכונן במשך תקופת ההסכם, ככל שתעודכנה.   ובטיחות נושא ההסכם
 

ידי  הן על  -1613-גקבלן יאכוף ויקפיד על שמירת הוראות חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים התשמ"ה  1.14
 הנהגים והן על ידי הנוסעים. 

ר ", חל איסו7סעיף  4214"צו תשע"ב הנ"ל, למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בהתאם לתוספת א' לחוק 
 .גם כאשר האוטובוס או הזוטובוס ריק מנוסעיםעישון באוטובוס או בזוטובוס המסיעים תלמידים, 

ידי נהג ההסעות, גם כאשר אין תלמידים ברכב, תגרום להטלת -בהתאם לאמור לעיל, הפרת איסור זה על
 בחוזה. 6.2ש"ח על חברת ההסעות, כמפורט בטבלת הקנסות שבסעיף  1,222קנס בסך 
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 ות מסויימים,קבלן מתחייב בזה לקיים את כל הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדה 1.13
 .4221 –התשס"א 

 "מוסד" הוא "עסק להסעה העוסק בין השאר בהסעות קבוצות קטינים". ,לעניין זה, עפ"י הוראות החוק 
 בל לעבודה במוסד ולא יעסיקיק לא יקמעס )א() בחוק זה )איסור העסקה ועיסוק(: " 4בהתאם לסעיף  

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

שנים לאחר שחרורו של הבגיר   42 –אם נידון למאסר שנים לאחר ההרשעה, ו 42הוראות סעיף קטן )א( ועד 
 מבית הסוהר בשל אותה עבירה."

ידו אישור ממשטרת -לדרוש מכל המועסקים על חייבלפיכך, כל קבלן שיזכה במכרז הסעות תלמידים יהיה  
עם  אישורים כאמור יידרש הקבלן להציג לרשות המקומית .ולהציגו לרשות המקומית ישראל כנדרש בחוק

ובהתאם  של הרשות המקומית מפעם לפעם, עפ"י דרישתהוכן  חתימה על החוזה וכתנאי לחתימתו,ה
 להוראות החוק.

 
 

 שירותי הסעה - 4פרק 
 

בהתאם לתנאי חוזה זה על בסיס  ו0או עובדי הוראה הקבלן מתחייב בזה לבצע הסעות תלמידים  4.1
של מוסדות החינוך ועל פי קביעת הרשות  לחוזה, בימי הלימודים נספח א'המחירים שהוצעו על ידו ב

 בלבד.
 

 הקבלן מתחייב להעסיק נהגים שעומדים בתנאי הסף הבאים: 4.4
 

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

 כשיר רפואית לנהיגה.ג. לגבי כל נהג קיימת הצהרה של קצין הבטיחות של החברה, כי הנהג 
לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות על היעדר רישום עבירות מין ד. אישור 

 .4221 –מסויימים התשס"א 
(, נהג המסיע 1665 –)ה'( תשנ"ה  2ב' לתקנות התעבורה )תקנת משנה  12ה. בהתאם לתקנה 

ר קיבל את רשיון הנהיגה ילדים או יותר, ואש 6שנים, המונה  12קבוצת ילדים שגילם עד 
היתר מאת רשות הרישוי להסעת חייב להחזיק ב 1.1.1669לפני יום  11-ו 7, 9, 5לדרגות 

 , לאחר שסיים בהצלחה השתלמות למסיעי ילדים שאישרה רשות הרישוי.קבוצת ילדים
 

לנהגים, לנציגי הקבלן מתחייב לבצע טרם תחילת ביצוע ההסעות, השתלמות נהלים ובטיחות משותפת       4.3  
הרשות המקומית, לנציגי בית הספר, ובה יתודרכו הנהגים בנושאים האלה: סדרי ההסעה, הנחיות  
בטיחות בהסעה, התמודדות עם קשיים ועם אירועים מתפתחים במהלך הנסיעה, נקודות תורפה  
על אירועים  בטיחותיות בציר התנועה, בעלי תפקידים בבית ספר וברשות המקומית המחויבים בדיווח 
חריגים, ניתוח מקרים ותגובות בזמן ההסעה, נהלי דיווח מחייבים, ניתוח תאונות ולקחים מהן, כללי  
בטיחות בעליה ובירידה מהרכב, התנהגות במצבי חירום, בדיקות רכב בתום הנסיעה, הבנת המגבלות  
ידים בהסעות יתייצבו   כמו כן, הקבלן מתחייב כי מלווי התלמ שיש לילדים בזמן הנסיעה וכדומה. 

 להדרכות 0 השתלמויות בהתאם לדרישת הרשות המקומית.
 

 
הקבלן מתחייב לדווח לרכז ההסעות הבית ספרי ולרכז ההסעות של הרשות המקומית או  4.3.1 

הקשורה בהתנהגות הילדים  ,על כל תקלה או בעיה המתעוררת בזמן ההסעה ,האזורית 
מייד לאחר שירד מרכב ההסעה. במידת הצורך לערוך  ,דוהנוסעים או בחציית כביש של יל 
ק לקחים ולסכם דרכי של האירועים עם נציגים אלו ובעלי התפקידים הרלוונטים, להפיבדיקה  
 פעולה לעתיד. 

 
הקבלן מתחייב להתייצב במקומות האיסוף, בזמן, עם רכב תקין, נקי וכשיר לביצוע ההסעות, והכל על   4.2

 פי הוראות המנהל.
 

 הפעיל הקבלן מתחייב כי במקרה של תקלה ברכב המשמש למתן שירותי הסעה על פי חוזה זה, ידאג ל  4.5
כך שבכל מקרה תבוצענה ההסעות במועדן  ,רכב נוסף חליפי לשם מתן שירותי ההסעות על פי החוזה

 ולפי התנאים שבמסמכי החוזה.
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ן לכל אורך תקופת תקפו של החוזה, כי מרכב הקבלן מתחייב כי כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי תקי  4.9
כלי הרכב וכל חלק מהם יהיו בנויים בצורה המתאימה לייעודם של הרכבים, כי כלי הרכב השונים, 
ציודם, אביזריהם, סימוניהם ומבניהם הם בהתאם לפקודת התעבורה ותקנות התעבורה כפי שיהיו 

 של הרכבים. בתוקף, מעת לעת, לרבות התנאים בהם או ברשיונותיהם
 

הקבלן מתחייב כי כלי הרכב אשר באמצעותם יבוצעו ההסעות יהיו מצויידים במזגן תקין בערכת   4.7
ולהסעות  אביזרי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין לכלי רכב המשמשים להסעות נוסעיםובכל מילוט 

, פנסי סימון אש תקניים, לרבות ערכת חילוץ, גלגל חילוץ, מגבה, משולש אזהרה, מטפי כיבוי תלמידים
הכל כמפורט בתקנות התעבורה, כפי שתהיינה  ,וארגזי עזרה ראשונה ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט

 בתוקף, מעת לעת.
מערכת כן, הקבלן הזוכה מתחייב כי בכלי הרכב אשר באמצעותם יבוצעו ההסעות תהיה מותקנת -כמו

, אשר ניתן לרכישה 1חלק  9222בתקן ישראלי טכנולוגית המתריעה על שכחת ילדים ברכב, העומדת 
 במכון התקנים הישראלי )מת"י(.

לכלול מערכת טכנולוגית  חייביםכמו כן, כלי הרכב של החברה הזוכה המיועדים להסעת תלמידים יהיו 
, המתריעה על סטיית הרכב מנתיב הנסיעה או על המצאות הולך רגל לפני חזית הרכב או בצידי הרכב

 .ו' לתקנות התעבורה 392נה כמתחייב מתק
 , אשר ניתן לרכישה במכון התקנים הישראלי )מת"י(.5625המערכת תעמוד בדרישות התקן הישראלי 

 
ידי -על עת ההסעה בכל עת שיידרש לעשות כןידאג להפעיל את המזגן בשנהג הרכב הקבלן מתחייב כי  4.1

 הרשות או הנוסעים.
 

 את והמבצעים ,המשנה ני/קבלן ידי על או/ו ידו על המועסקים םהנהגי כי מתחייב כמו כן, הקבלן     

 הרכב מנוע הפעלת אי בדבר ,א' ו ב' 72 התעבורה תקנת להוראת בהתאם יפעלו ,ההסעות שרותי

  .בחנייה נמצא הרכב- כאשר
מזגן  הפעלת לצורך המנוע פעולת את להמשיך מעוניין הנהג אם גם מחייבת זו תקנה ,ספק הסר למען
  .הרכב

 הפרת של במקרה זה שבחוזה הקנסות בטבלת המפורט לקנס מופנית הקבלן לב תשומת ,זה בעניין

 .ל"הנ התקנה
להסעת תלמידים יענו על כל המתחייב מתקנות התעבורה החלות על הקבלן מתחייב כי כל כלי הרכב   4.6

 הסעת תלמידים.
 התעבורה רכב להסעת תלמידים מוגדר: בתקנות 
אוטובוס פרטי או רכב ציבורי המיועד לפי מבנהו לשמש להסעת תלמידים,  –ידים" "רכב להסעת תלמ 

שהתקיימו בו הדרישות המתייחסות לפנסי סימון ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט, כפי שקבע השר 
לעניין זה, המופקדות לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של 

 יונו שרשאי הוא לשמש כרכב להסעות תלמידים.המשרד, ושצוין בריש
למען הסר ספק, מונית מוגדרת בתקנות התעבורה כ"רכב מנועי ציבורי המיועד להסיע עד עשרה  

 אנשים מלבד הנהג ואשר צויין ברשיון הרכב כמונית".
לפיכך, כל המתחייב מתקנות התעבורה החלות על הסעת תלמידים, חל גם על מונית המסיעה  

 ים, לרבות פנסי סימון ואיתות ולרבות שילוט.תלמיד
 
הקבלן מתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה לפי הוראות כל דין החלות על הסעת ילדים   4.12

לרבות ההוראות המתחייבות מן התיקון  ;לרבות הוראות הדין הנוגעות להסעת ילדים נכים ,ותלמידים
ילדים או יותר לסיים בהצלחה קורס למסיעי  6ייב כל נהג המסיע לתקנות התעבורה, המח 12לתקנה 

ילדים שאישרה רשות הרישוי, ולקבל היתר להסעת קבוצת ילדים מטעם רשות הרישוי, כפי שיהיו 
ולרבות לתקנות התעבורה "הסעת ילדים",  13לרבות ההוראות המתחייבות מתקנה ; בתוקף, מעת לעת

לפיו תאגיד מוניות  ,לתקנות התעבורה (4)ב'() 512תיקון תקנה ומ 526מתקנה ההוראות המתחייבות 
התנאים המפורטים בתיקון  5, בתנאי שיקויימו ללא הפעלת מונהיכול לבצע נסיעות מיוחדות במוניות 

לתקנות התעבורה  191למכרז; ולרבות ההוראות המתחייבות מתקנה  4.1.4קנה והמופיעים בסעיף לת
 )שעות נהיגה(.

 
ן מתחייב כי ההסעות יתבצעו ברכב מסחרי אחוד עם מרכב תקני, ו0או במוניות ו0או הקבל  4.11

ו0או באוטובוסים ואך ורק ברכבים מהסוגים המפורטים, שגילם לא ציבוריים באוטובוסים זעירים 
 .ואילך 4212  , חל בשנתהרכבכמצויין ברשיון כאלה שמועד עלייתם לכביש, יעלה על עשר שנים, דהיינו 

 12להסעה לא לעלות על  , ובשנות ההתקשרות לאחר מכן, על גיל הרכבים המשמשיםפ"אהתשל בשנה"
 .שנים
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למסלול  שזכה במכרזלמכרז, תאגיד מוניות או בעל מונית בודדת  4.4 -ו 4.1.1 כפי שפורט בסעיפים 4.14
ורה, יהיו ( לתקנת התעב4)ב'() 512התנאים המפורטים בתיקון לתקנה  5אחד בלבד, ולא יעמדו בכל 

 )א'( לתקנות התעבורה ולהפעיל מונה בכל נסיעה.512 -ו 526פי תקנות -חייבים לפעול על
 
הקבלן מתחייב כי כלי הרכב המיועדים להסעות נכים ומוגבלים יהיו בנויים בהתאם למפרט הטכני  4.13

עת, ועל פי לרכב להסעות נכים של אגף הרכב, מחלקת התקינה במשרד התחבורה, כפי שיעודכן, מעת ל
 הוראות כל חוק קיים או שיחוקק לעניין, וכל זאת ללא תוספת תשלום כלשהי.

 
 רגילים ,גלגלים בכסאות ומוגבלים נכים להסעות המיועדים הרכב כלי כל כי מתחייב הקבלן   4.13.1

 הכסא לעיגון האחת ,בטיחות חגורות של )סטים( מערכות בשתי מצויידים יהיו ,ממונעים או

 .לכסא התלמיד לריתום והשניה ,הרכב רצפת אל שבכסא קניםההת דרך

 אצל לרכישה ניתן ואשר , 2012 משנת 10542 מספר ISO המחייב לתקן בהתאם ,זאת
 מתקיני

 .באינטרנט למצאו או נכים לרכב אביזרים
 
 

הקבלן מתחייב כי נהג רכב להסעת נכים ידאג לעיגון כסאות הגלגלים לרצפת הרכב כמתחייב  4.13.4
 לעיל.

 
 למען .גלגלים בכיסא המוסע תלמיד ולהורדת המעלון להפעלת ידאג נכים להסעת רכב נהג  4.13.3      

 .המעלון את להפעיל המלווה על מוחלט איסור חל ,הסר ספק
 
הקבלן מתחייב כי לצורך מתן שירותי ההסעות יעסיק, כל תקופת תוקפו של חוזה זה, קצין בטיחות  4.12

אשר פרטיו האישיים יפורטו  1691-בהתאם להוראות תקנות התעבורה תשכ"אבעל כתב הסמכה 
לחוזה. קצין הבטיחות יבקר וינהל את מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה. בין היתר,  בנספח ג'

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

 הרכב המשמשים להסעות.
 
 קצין הרכב תקינות של הרגילה לבדיקה בנוסף ,מעלון עם ברכב שמדובר ככל ,ספק הסר למען

 ותקינות שמן דליפות ,הידראוליקה כולל ,המעלון תקינות את ידו בחתימת ויאשר יבדוק הבטיחות

 .המעלון של ההפעלה
 

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

 
 

 נסיבות ישנן כן אם אלא ,הלימודים שנת כל במשך הסעה במסלול נהג יוחלף לא כי מתחייב הקבלן  4.15

 .הלימודים שנת כל במהלך ההסעה את יקיים נהג שאותו מאפשרות שאינן  
 

    קבלן מתחייב לגרום לכך שהנהגים המבצעים את שירותי ההסעות יבצעו בדיקה ברכבים קודם ה      4.19
 ובסוף כל   ,חפצים חשודים הרכב, וכן במהלך ובסיום הנסיעה על מנת לאתר להעלאת תלמידים לכלי            
 מהרכב. כל הילדיםנסיעה לודא ירידת            

 
  אנשים זרים כלשהם, וכן לתדרך  ,הקבלן מתחייב שלא להסיע בכלי הרכב, בעת מתן שירותי ההסעות   4.17

 את הנהגים לפעול גם הם כנדרש.
, גם יש לרכב ברכב ההסעות םו0או תלמידילמען הסר ספק, חל איסור על הסעה בעמידה של מבוגרים  

 .ההסעות רישיון להסעה בעמידה מטעם משרד התחבורה
 

, תוך שימוש בכבישי אגרה )כביש כפי שיונחה על ידי המנהלהקבלן מתחייב מראש לבצע את ההסעות,    4.11
מבלי לגרוע מכל  , הנתיב המהיר לתל אביב, מנהרות הכרמל, וכל כביש שיוגדר בעתיד ככביש אגרה(.9

על הקבלן מתחייב להתקין איתורן זכות שהיא העומדת לעירייה לפי הוראות מכרז זה 0או לפי כל דין, 
בכל   לצפות תוכל עירייהה)של האיתורן( אשר באמצעותו  ,רכבים בהם יבוצעו השירותים לעיריהכל ה

 .מתן השירותים לעירייהאמת אחר רגע נתון לרבות בזמן 
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שיהא עליו לנמק זאת, לדרוש מהקבלן להחליף את הנהג ו0או אחד העובדים המנהל יהא רשאי, מבלי  4.16
 והקבלן מתחייב למלא מיידית אחר דרישת המנהל.

 
שלא תבוצע העבודה ע"י המסיע בכל מקרה, שעות, 2ובתוך הקבלן מתחייב לדווח לרשות באופן מיידי     4.42

 בשל העדרות התלמיד מכל סיבה שהיא.
 
 
 

 שינויים - 3פרק 
 

 כמות כלי הרכב בכל מסלול המבוצע על ידי הקבלן תקבע בכל תחילת שנת לימודים בה החוזה תקף,       3.1
 וזאת בהתאם לצרכי הרשות באותה שנת לימדים. השינוי בין מספר כלי הרכב שמבצעים מסלול קיים

 בשנה אחת לעומת שנת לימודים אחרת לא יחשב הקטנה או הגדלה לצורך הסכם זה.
 

הרשות תהא רשאית לבטל את קבלת שירותי ההסעה, כולם או חלקם, לתקופה קצובה ושתיקבע    3.4
 שעות מראש. 42בהודעה, וזאת בהודעה של 

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

 שירותי ההסעות המבוטלות.
 

  קרים בודדים של טל את קבלת שירותי ההסעה, כולם או חלקם, גם במהרשות תהא רשאית לב 3.4.1
או מכל סיבה אלרת שבגללה התלמיד , בשל מחלת התלמיד המוסע ביטול הצורך בהסעת בוקר

 בהודעה הניתנת לקבלן ההסעות בהתראה של שעה אחת.נעדר מהלימודים, 
 ( 52%זכאי לקבל מחצית )במקרה של ביטול שירותי ההסעה בשל מחלת התלמיד, הקבלן יהיה 

הסעת הבוקר מהסכום שהיה מגיע לו אילו ניתנו שירותי ההסעה בפועל, וזאת בגין שירותי 
 בלבד.

 
ההסעה לא בוצעו בפועל, וזאת בשל העדרות התלמיד, בכל מקרה, ויתברר לרשות כי שירותי 

ו, הרי לן או מי מטעמ. ולא בשל נסיבות התלויות בקבאם מסיבת מחלה או מסיבה אחרת
 עוד במועד ההעדרות לרשות המקומית. שהרשות תשלם מחצית. ובלבד שהקבלן מסר הודעה

 
על שינויים במתן שירותי ההסעות   ,, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להורות לקבלןבכל עת הרשות  רשאית  3.3

 כדלקמן:
 

 מבחינת אורכם. -שינויים במסלולי הנסיעה  -
 ביטול מסלולי נסיעה. -
 מסלולי נסיעה שילוב -
 תוספת מסלולי נסיעה. -
   תוספת או הפחתה של כלי רכב הנובעות מגידול או צמצום במספר התלמידים.  במקרה של תוספת כלי  -

 רכב, המחיר עבור כלי רכב יהיה זהה למחיר בו זכה המסיע.                
 שינוי בימי ו0או בשעות ההסעה0ות. -

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

' ג 7.3בסעיף בהתאם למפורט יהיה   נסיעה  שעות מראש. התשלום עבור הוספת מסלולי 69ההודעה 
 לחוזה זה.

 
        למען הסר ספק, מודגש כי הרשות המקומית רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהנחיית   3.3.1            

              , להורות לקבלן גם על שינוי במסלול הנסיעה המיועד לשלב הסעת תלמידים משרד החינוך                          
 .רשות מקומית אחרתמישובים ו0או מוסדות הנמצאים בתחום שיפוט של                           

 
   ל לרשות אחרת כדי לאסוף תלמידים מסלואת השינוי ב בצע ל מתחייבבמקרה כזה, הקבלן      
 עם אותה  הרשות.זו, למרות שהחוזה שחתם אינו  מרשות      
 מפורט בסעיףגם הוא על פי היהיה  הכזשינוי כאמור במסלול במקרה של  לקבלן התשלום      
    .לחוזה זה   7ב' בפרק  7.3     
 

כי כלי הרכב אשר בכתב, ית הרשות  להורות לקבלן לעיל רשא 3.4 -ו 3.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים   3.2
, כאמור, יושארו במצב ןאשר הרשות הודיעה על ביטול, אמורים היו לשמש למתן שירותי הסעות

 כוננות לצורך ביצוע ההסעות.
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לקבלן על השארת כלי הרכב בכוננות הסעה ולא ניתנו שרותי  ,בכתב ,הודיעה הרשות המקומית 

 ,מהסכומים 52%רו כלי הרכב בכוננות, יהא הקבלן זכאי לתשלום בשיעור ההסעות שלגביהם הושא
 הסעות בוקר בלבד.בגין וזאת  אשר היו מגיעים לקבלן לו נתנו אותם שירותי ההסעות בפועל, 

 
 
 

 
 איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה - 2פרק 

 
, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין הקבלן מתחייב לא להסב ולא להעביר את החוזה, כולו או מקצתו  2.1

 מראש ובכתב.  ,בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם קיבל את הסכמת הרשות
 

או יותר מהשליטה  45%היה והקבלן הנו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה יראו בהעברת   2.4
חלקים, כהעברת בתאגיד או מזכויות השותפות בין אם העברה נעשתה בבת אחת בין אם נעשתה ב

 לעיל. 2.1זכות המנוגדת לסעיף 
 

הקבלן מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לשם מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה אלא לאחר   2.3
קבלת הסכמת הרשות המקומית מראש ובכתב. הרשות המקומית תהא רשאית, לפי שיקול דעתה 

שלא לאשר העסקתו של קבלן0י משנה  הבלעדי, ומבלי שתהא חייבת במתן נימוקים להחלטתה,
מסוים0ים. בכל מקרה תהא האחריות לקיום הוראות מסמכי החוזה ולטיב שירותי ההסעות על 

 הקבלן.
 

בכל מקרה לא תינתן הסכמת הרשות המקומית להעסקת קבלני משנה, שאינם עומדים בתנאים            
נויים המחויבים,  ולא לפני שיוצגו בפניה לתנאים הכלליים למכרז, בשי 4 -ו  1המפורטים בפרקים 

 פרטי ההתקשרות עם קבלני המשנה.
 
 

 וביטוח אחריות – 5פרק 
 

הקבלן יהא אחראי לכל אובדן או נזק שיגרמו לכלי הרכב ו0או לרכוש ו0או לציוד המשמשים אותו במתן    5.1
 השירותים על פי חוזה זה.

 
ת לכל ובגין כל תאונה, חבלה, או נזק, איזה שהוא, בלי יוצא הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלט  5.4

מן הכלל, שייגרמו מכל סיבה או עילה שהיא לרשות  ו0או לעובדיה ו0או לשליחיה  ו0או לצד ג' כלשהו, 
, איזה שהם, הקשורים או םיילגוף או לרכוש, כתוצאה, במישרין או בעקיפין, ממעשה או מחדל רשלנ

 בויות הקבלן על פי מסמכי החוזה.הנוגעים, בביצוע התחיי
הקבלן יפצה את הרשות  ו0או את הניזוק)ים(, לפי המקרה, בכל  דמי הנזק שיגיע  לו)ה(, להם)ן(.הקבלן 
משחרר לחלוטין ומראש את הרשות, עובדיה, ושלוחיה מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה, חבלה 

 או נזק כנ"ל.
 

ישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק שירותו, במידה הקבלן אחראי כלפי כל צד של  5.3
, או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו 1691ואחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( 

להם תוך כדי שירותי ההסעות או כתוצאה מביצוע מתן שירותי ההסעות. אם תתבע הרשות  על נזק 
ל, יהא על הקבלן לסלק את התביעה כנגד הרשות או לשלם כל סכום שנגרם כתוצאה מהאמור לעי

 שיפסק לחובתה על ידי בית משפט בפסק דין סופי.
 

הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את הרשות על כל נזק ועל וכנגד כל תביעה או דרישה,   5.2
דיהם, שלוחיהם בגין כל מכל עילה שהיא, שתוגש, על ידי אדם כלשהוא, נגדם או נגד כל מי מעוב

לעיל לכל אדם כולל לרשות  ו0או  לעובדיה ו0או  -5.4ו 5.1תאונה, חבלה או נזק שמפורט בסעיף 
 לשליחיה, לרבות הוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו.

 
מבלי לגרוע בהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, מתחייב הקבלן לערוך   5.5

 בונו את הביטוחים המפורטים להלן:על חש
 

 4,222,222 ביטוח חבות חוקית כלפי הציבור על פי כל דין, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך  5.5.1
 למקרה ולתקופה.₪ 



 ולהסעות אקראיותהסעות תלמידים ו0או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד  4204242מכרז מס' 
 

41 
 חתימה וחותמת המציע ________________________

ביטוח חבות מעבידים בגין עובדים, קבלני משנה ועובדיהם המועסקים על ידי הקבלן בקשר   5.5.4
 עם החוזה.

 
כוש לכלי הרכב המשמשים לביצוע ההסעות, כולל הרחבה לנזקי גוף שאינם ביטוח צד ג' ר  5.5.3

 מבוטחים בביטוח חובה.
 

 בפוליסות יכללו התנאים הבאים:  5.9
 

 הרשות המקומית ועובדיה יכללו בשם המבוטח. )א( 
 

 בביטוח החבות יכלל סעיף אחריות צולבת.   )ב( 
 

פי בקשת הקבלן ובין על פי רצון המבטח, יעשה  יכלל סעיף הקובע כי ביטול הביטוח, בין על )ג( 
 יום לפחות לפני מועד הביטוח המבוקש. 92בהודעה מוקדמת שתימסר גם לרשות  

 
 .הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים )ד(        

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

 
 כלפי הרשות. תבוטל זכות השיבוב )ו( 

 
 

כשהוא חתום על ידי  ,נספח ד' ,הקבלן ימציא  לרשות אישור על קיום ביטוחים למתן שירותי הסעות  5.7
 .חברת ביטוח

 
 

דלעיל, כולם או מקצתם, הרי  5.5היה והקבלן לא יבצע את הביטוחים אשר עליו לבצעם, לפי סעיף   5.1
א הרשות רשאית לבצע את הביטוחים תחתיו, תה ,מבלי להטיל על הרשות  חבות כלשהי בקשר לכך

בצרוף  ,לרבות הפרמיות השוטפות, ולנכות כספים אלה ששולמו על ידה ,ולשלם את דמי הביטוח
מכל סכום שעליה לשלם לקבלן מכוח חוזה זה בכל זמן שהוא, או , 15%הוצאות תקורה בשיעור של 

 לגבותם מהקבלן בכל דרך חוקית אחרת.
 
 

 דיםיחסי הצד - 6פרק 
 

בכל הקשור למערכת היחסים בין הרשות  לבין הקבלן יחשב הקבלן כעצמאי ולא כעובד. בכל מקרה בו   9.1
יקבע אחרת יפצה הקבלן את הרשות בכל סכום בו תחויב הרשות כתוצאה מתביעה, כאמור, וכן 

 בהוצאות משפט ובשכ"ט עוה"ד.
 

ואחריותו של הקבלן בלבד והקבלן בלבד ישא עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו   9.4
בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות במתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה לרבות תשלום שכר 
עבודה, זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום זה. כמו 

ה לגבי עובדיו, שיועסקו במתן שירותי הסעה, כן מתחייב הקבלן לקיים בכל תקופת תוקפו של חוזה ז
 את האמור בכל דין ולמלא אחר כל האמור בחוקי העבודה.

 
 תשלומים וערבות - 7פרק 

 
תמורת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה יהא הקבלן זכאי לתמורה בהתאם למפורט   7.1

 בנספח א'.במפרט הסעות ומחירים 
 

   הר בזאת כי התשלומים להם זכאי הקבלן הנם בגין מתן שרותי  ההסעות לפי  למען הסר כל ספק מוב
 , ועל פי סוג כלי הרכב המשמש להסעות. לא תעשה כל התחשבנות על בנספח א'המסלולים המפורטים              
 בסיס אחר כמו תשלום לנוסע, מחיר לק"מ וכיו"ב התחשבנויות.                      

 
           

הקבלן לא יהא זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין מספר נקודות האיסוף ו0או בגין שינויים במספר   7.4
התלמידים שיוסעו בכלי הרכב כל עוד לא שונה סוג כלי הרכב המשמש למתן שרותי ההסעות, ולא 

 נשתנה  אורך מסלול הנסיעה.
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 ו על פי המפורט להלן:התשלומים במקרים של שינויים במתן שירותי ההסעות יהי  7.3

 
הרשות המקומית לא תהא חייבת בתשלום כלשהו לקבלן בגין שירות הסעות שבוטלו על ידה,  א. 

להינתן  יםבין אם בוטלו לתמיד ובין אם בוטלו זמנית, וזאת בגין שירותי ההסעה שהיו אמור
לום שעות ממתן ההודעה על הביטול. כמו כן לא תהא הרשות חייבת בתש 42לאחר חלוף 

 כלשהו לקבלן בגין שינויים בימי ו0או בשעות ההסעות.
 

השתנה אורך מסלול0י נסיעה0ות, מסיבה כלשהיא, יתווסף או יפחת, לפי העניין, לתשלום לו  ב.
למען הסר ספק, במקרים אלה לא תשולם כל  ש"ח לכל קילומטר. 5.22זכאי הקבלן, סך של 

 .תוספת אם לא הושלם הקילומטר הראשון
 

חליטה הרשות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להוסיף מסלול0י נסיעה נוספים, יקבע התשלום לו ה . ג
זכאי הקבלן על ידי המנהל על בסיס ניתוח מחירי הקבלן בגין מסלולי ההסעה0ות האחר0ים,  
בהתחשב בסוג כלי הרכב הנדרש על ידי הרשות המקומית לביצוע ההסעות, ולאחר שמיעת 

  טענות הקבלן.  
 

ים והיא רשאית, 0לקבלן מסלול0י נסיעה חדש הוסיףהרשות  אינה חייבת ל ,ן הסר כל ספקלמע
 לפי שיקול דעתה, למסור את ביצועם לאחרים.

 
 52%בכל מקרה לא יגדל היקף ההתקשרות בשל שינויים כמפורט בסעיף זה בשיעור העולה על  . ד

 מהיקף ההתקשרות המקורי.
 

שירותי  עותקים בגין 3-בקלנדרי יגיש הקבלן לרשות  חשבון מפורט  כל חודשהאחד לחמישה בבין    7.2
 ההסעות שניתנו על ידו בחודש החולף.

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

סף זאת, בנובגין הסעות תלמידים שלא בוצעו בפועל ו0או בוצעו חלקית.  סכומיםאת המהחשבון 
עם קבלת אישור המנהל תוגש לחוזה.  6.2לקנסות שיוטלו על הקבלן בהתאם לטבלה המפורטת בסעיף 

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

 92תוך  , ובכפוף לאישור הגזבר,הרשות המקומית תשלם לקבלן את הסכומים שאושרו על ידי המנהל
-ומצאה חשבונית מס לתשלום, כמתחייב מ"חוק מוסר תשלומים התשע"זמתום החודש בו ה יום

4217". 
 

   .4242לאוגוסט   1 ההסעות נכונים ליום בנספח א' לחוזה שהמחירים המפורטים במפרט    7.5
 

שיהא בתוקף בעת ביצוע  לכל תשלום שיש לשלם לקבלן על פי חוזה זה יתווסף מ.ע.מ בשיעור החוקי  7.9
 התשלום.

 
לפי הנוסח הרצ"ב ו0או ערבות של חברת ביטוח, עם חתימת חוזה זה ימציא הקבלן כתב ערבות בנקאית   7.7

מסכום ההתקשרות השנתי המוערך, כמוגדר להלן לו הוא זכאי  5% -לחוזה, בסכום השווה ל כנספח ה'
תהא בגין שירותי ההסעות, וזאת להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה. הערבות 

והקבלן מתחייב להאריכה, מפעם לפעם, לפי  ,זהחוזה חודשים ממועד חתימת  13בתוקף לתקופה של 
בכל מקרה בו לא יאריך הקבלן את הערבות  למועד האמור.דרישת הרשות, כך שהיא תהא בתוקף עד 

תהא הרשות רשאית לממשה ולעכב תחת ידה את סכום הערבות עד למילוי כל  ,לפי דרישת הרשות
 חייבויותיו על פי מסמכי החוזה ו0או לחלט ממנה כל סכום המגיע לרשות  על פי חוזה זה.הת

התשלום היומי, עבור כל ההסעות המוזמנות  -סכום ההתקשרות השנתי המוערך לעניין סעיף זה משמע 
 יום. 442 -לא כולל המ.ע.מ. מוכפל ב

 זה.רשימת חברות הביטוח הרשאיות להציע ערבות מצורפת בנספח לחו
 

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי הסכום השנתי המוערך הנו לצורך קביעת סכום הערבות בלבד וכי 
 בפועל בלבד ובכפוף להוראות חוזה זה.שינתנו ההסעות שירותי הקבלן יהא זכאי לתשלומים על פי 

 
רבות כאמור, תחשב המצאת ערבות ביצוע כאמור לעיל הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה ואי המצאת ע   7.1

והרשות המזמינה זכאית לבטל את החוזה לאלתר ולתבוע מהקבלן פיצויים על  ,כהפרה יסודית של החוזה   
 הפרת החוזה.   
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  .ערבות הביצוע תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות מסמכי החוזה    7.6
        

 הבטחת ולכיסוי של:ל תשמש הערבות ,בכלליות האמור לעיל מבלי לפגוע
 

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

להוציא או לשלם או  עלולה המזמינה הרשות , אשרהקשורים לקבלן כל ההוצאות והתשלומיםב(  
 בהם בקשר עם חוזה זה. להתחייב 

 
תהא הרשות המזמינה רשאית לגבות את סכומי הערבויות, כולם או מקצתם, בפעם  ,כאמור ,בכל מקרה

 אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכן לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור.
 

 
 תקופת החוזה וסיומו - 0פרק 

 
 

או כפי   1.6.4242ם מוסכם בין הצדדים כי חוזה זה יהא בתוקף לתקופה של שנת לימודים אחת מיו   1.1
בהתאם ללוח שנת הלימודים , חידי משרד החינוך לקראת שנת הלימודים תשע"-שייקבע ויפורסם על

 ובהתאמה לגיל התלמידים, דהיינו:
  42.9.4241יסודי: עד יום -תלמידי חטיבות הביניים והחינוך העל 
  32.9.4241תלמידי החינוך היסודי: עד יום  
                  .31.7.4241: עד יום 31.7הזכאים להארכת שנת הלימודים עד ליום  תלמידי החינוך המיוחד 

 ,15.1.4241: עד יום 15.1תלמידי החינוך המיוחד הזכאים להארכת שנת הלימודים עד ליום 
 לחוזה. (4)כמפורט בנספח ב

תאם לבחירת ימים בשנה בה 9תלמידי החינוך המיוחד בעלי הלקויות הקשות הזכאים לתוספת של עד 
 מוסד החינוך בו הם לומדים.

במקרה של צורך בהסעה באחד או יותר מן הימים הנ"ל, הקבלן מתחייב להעמיד את הרכב הדרוש 
 להסעה, בתנאים הרגילים שנקבעו להסעה במהלך כל השנה.

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

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

הא זכות בחירה )אופציה( להאריך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את תקופת תוקפו של תלרשות     1.1.1
 חוזה זה למשך חודשי הקיץ, בעבור תלמידי החינוך הרגיל שימשיכו ללמוד בקיץ.

  
אופציה( להאריך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את תקופת תוקפו של חוזה זה לרשות  תהא זכות ברירה )   1.4

לתקופה של שתי שנות לימודים נוספות, בכל פעם לתקופה של שנת לימודים נוספת ובלבד שתיתן על 
 יום מראש. 92  כך הודעה לקבלן

 לחוזה. שבנספח ו'ההודעה תינתן על פי נוסח ההודעה             
 

שלא להיענות לבקשת הרשות למימוש זכות הברירה )אופציה(, במקרה של פיגור  יהקבלן רשא 1.4.1
, וזאת פרט למקרים לחוזה 7.2יום מעבר למוסכם בסעיף  62בתשלום כלשהוא מצד הרשות 

בהם הפיגור בתשלום נגרם כתוצאה מהתנהלות הקבלן, לרבות אי חתימה על ההסכם, אי 
 א פרטים שגויים וכיוצא בזה.המצאת אישורים כנדרש, הגשת חשבון הנוש

 
 לעיל תהא הרשות  רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להביא חוזה זה  1.4 -ו 1.1על אף האמור בס"ק  1.3

יום לקבלן. לקבלן לא תהיינה כל טענות ו0או תביעות, כספיות או  32לידי סיום בהודעה מראש של 
ל את התמורה בגין שירותי הסעות אשר ביצע אחרות, בגין סיום ההתקשרות, כאמור, למעט זכותו לקב

 בפועל עד למועד סיום ההתקשרות, ובכפוף להוראות חוזה זה.
 

 הפרות, ביטול מכרז ופיצויים - 9פרק 
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 4.12, 4.14, 4.12, 4.6, 4.1, 4.7, 4.5 ,4.9 ,4.2 ,1.13, 1.14, 1.1.1הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי סעיפים    6.1
הנם תנאים עיקרים ויסודים בחוזה והפרתם  5.9 -ו 5.5, 2.3, 2.1  4.42, 4.16 , 4.11 , 4.17 ,4.19, 4.15

מסה"כ  12%תחשב כהפרה יסודית המזכה את הרשות  בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגובה 
לחוזה, כשהם צמודים למדד, מהמדד האחרון הידוע  7.7סכום ההתקשרות השנתי, הנקוב בסעיף 

ועד למדד האחרון שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל לרשות, וזאת מבלי לגרוע  במועד חתימת חוזה זה
 ., המוקנים לה על פי מסמכי החוזה ועל פי כל דיןמזכות הרשות  לכל סעד ותרופה אחרים

 
לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן או  6.1הרשות תהא זכאית לנכות את סכום הפיצויים האמור בסעיף   6.4

 ית אחרת.לגבותם בכל דרך חוק
 

תשלום הפיצויים או ניכוים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי   6.3
 חוזה זה.

 
לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לרשות המזמינה  6.4 -ו 6.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  6.2

תהא הרשות  ,ין הפרות החוזה המפורטות להלןעל פי חוזה זה או על פי כל דין, מוסכם בין הצדדים כי בג
 המזמינה זכאית לפיצויים מוסכמים כמפורט בצידם:

 
 פיצוי מוסכם נושא ההפרה

דקות בהתיצבות לתחנת האיסוף  32דקות ועד  15איחור של מעל 
 או לשעת תחילת הלימודים במוסד החינוכי הראשונה

452  ₪ 

לתחנת האיסוף דקות בהתייצבות  25ועד  32איחור של מעל 
 או לשעת תחילת הלימודים במוסד החינוכי הראשונה

522  ₪ 

 דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף הראשונה 25איחור של מעל 
 או לשעת תחילת הלימודים במוסד החינוכי

1,222  ₪ 

 ₪  1,522 העסקת נהג למרות שהרשות הורתה להפסיק את העסקתו
 ₪  522 רכב הסעה מלוכלך

 ₪  522 גןאי הפעלת מז
 ₪  522 יממות 4מזגן לא תקין 0 לא עובד מעל 
 ₪  752 יממות 3מזגן לא תקין 0 לא עובד מעל 

 ₪  1,222 הסעת תלמידים ברכב שאינו מורשה על פי דין להסעת תלמידים 
 לכל אירוע₪  1,222 ב' בדבר איסור התנעת רכב חונה-א' ו 74הפרת תקנת תעבורה 

 לכל יום עבודה₪  4,222 הרשות אישור וללא החוזה לתנאי דבניגו משנה קבלן העסקת
 לכל יום עבודה₪  1,222 מאושר שאינו בכביש או עפר בדרך נסיעה י"ע דרך קיצור

 שנתיים של ניסיון ללא זעיר ציבורי אוטובוס/אוטובוס נהג
 לפחות

 לכל יום עבודה₪  1,222

ם מבקרי , כולל אי שיתוף פעולה עהתנהגות לא נאותה של הנהג
 ההסעות )אנשי משרד החינוך ו0או בקרי חברת ביקורת מטעמו(

522  ₪ 

 לכל יום עבודה₪  1,222 שנים 12 -חלופי בגיל של יותר מכולל רכב רכב הסעה 
 ללא רכב זה בכלל המזמינה הרשות לדרישות מתאים שלא רכב

 מגביהים מושבים או/ו בטיחות מושבי או/בטיחות ו חגורות
 הסעה לכל₪  1,222

 לכל יום עבודה₪  1,222 תקינות לא בטיחות חגורות
 לכל יום עבודה₪  1,222 )מעלון עם ברכב( תקין לא מעלון

 ₪  452 אי מסירת רשימת רכבים המופעלים על ידי הקבלן
לכל יום ולכל ₪  4,222 שילוב קווים ללא אישור הרשות המזמינה

 רכב
 דרכים תאונת/יגחר אירוע בדבר המקומית לרשות דיווח אי

 במהלך הנסיעה שקרתה
1,522  ₪ 

 ₪  1,222 איסוף או פיזור שלא בנקודה מאושרת על ידי הרשות המזמינה
העדר מערכת טכנולוגית למניעת שכחת ילדים או מערכת 
טכנולוגית המתריעה על סטיית הרכב מנתיב הנסיעה, או על 

 הימצאות הולך רגל לפני חזית הרכב

1,222  ₪ 

גם אם הרכב באוטובוס או בזוטובוס המסיע תלמידים, עישון 
 ריק מתלמידים

1,222  ₪ 

 ₪  1,222 ההסעה ברכב מורשים שאינם נוסעים הסעת
 ₪  1,222 זוטובוס/באוטובוס האחורית מהדלת תלמידים הורדת/העלאת

 ₪ 5,222 וודא ירידת כל הילדיםאי ביצוע סריקה ברכב בתום כל נסיעה ל
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 ₪ 1,222 עדרות מלווה על כל יום העדרות ה
בריחת נהג מבקרי הסעות של העירייה או מביקורת משרד 

 החינוך 
1,222 ₪ 

 ₪ 522 אי דיווח על אי ביצוע הסעה 
 
 

או  ,הרשות המזמינה זכאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע לקבלן 6.5
הכל לפי שיקול דעתה הערבות או חלקה, לפי העניין,  טלרבות חילו, לגבותם בכל דרך חוקית אחרת

 הבלעדי של הרשות המזמינה.
 

 ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לקבלן לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו. 6.9
 

הפרה  כרזהחוזה ו0או איזה מתנאי המהרי אם הפר הקבלן את  ,לעיל 6.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   6.7
על פי חוק החוזים )תרופות בשל  ,תהא הרשות המקומית זכאית לכל סעד ותרופה משפטית ,יסודית

תהא הרשות זכאית לתבוע את  ,ועל פי הדין. מבלי לגרוע מהזכויות האמורות 1672-הפרת חוזה( תשל"א
את הערבות0יות אכיפת החוזה ו0או לבטל את החוזה ו0או לתבוע פיצויים על הפרת החוזה ו0או לחלט 

 הבנקאית0יות ו0או להשלים את ביצוע ההסעות באמצעות קבלן אחר.
 

הרי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו  ,לעיל 6.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   6.1
 את הרשות  בכל הזכויות המוקנות לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית:

 
 הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן, כולם   6.1.1

       יום ממועד  32או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך     
 ביצועם.   

 
ם, או , כולם או חלקיונכסים לגבי נכס הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס  6.1.4

, ובמקרה ו0או ניתן נגדו צו פשיטת רגל ו0או מונה נאמן לנכסיו הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל
של קבלן שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק 

ו ניתן ביחס אליו צו ק זמני, ו0ארמפמפרק קבוע, או ניתן נגדו צו פירוק, או מונה לו מונה לו או 
או שהוא הגיע לפשרה או  ,1666 -של חוק החברות התשנ"ט  352פי סעיף -לעיכוב הליכים על

הגיש בקשה או  ,סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה
 .1666 -של חוק החברות התשנ"ט  352על פי סעיף  ,מען הסדר איתםל לפשרה

 
 להנחת דעתה של הרשות כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.הוכח   6.1.3
 
כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון  הוכח להנחת דעתה של הרשות  6.1.2

 או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו0או בקשר לחוזה זה או ביצועו.
 
של הקבלן שניתנה במכרז או בקשר עם  מהותיתהוכח להנחת דעתה של הרשות כי הצהרה   6.1.5

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

 
לא יראו את השימוש האמור בזכויות הרשות   ,לעיל 6.7השתמשה הרשות בחלק מזכויותיה על פי סעיף    6.6

ם הרשות הודיעה על כך במפורש ובכתב, והקבלן יהיה חייב כביטול החוזה על ידי הרשות אלא א
 לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה, כל עוד לא נתנה לו הודעה כאמור.

 
  .יום לא יהווה הפרה של חוזה זה ולא יזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו מהרשות 7איחור בתשלום של עד    6.12

יום האמורים, יהא  הקבלן זכאי לריבית בגובה  7ל איחרה הרשות  בביצוע תשלום מעבר לתקופה ש
מחושבת מהמועד שנקבע לתשלום ועד , כשהיא עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה הנהוגה ריביתה

 לתשלום בפועל.
 

לחוזה, יזכה את הקבלן בפיצוי  7.2יום מעבר למוסכם בסעיף  62יגור בתשלום מצד הרשות של פ  
, וזאת פרט למקרים בהם הפיגור בתשלום נגרם כתוצאה בפיגורשל הסכום  12%מוסכם מראש בגובה 

מהתנהלות הקבלן, לרבות אי חתימה על ההסכם, אי המצאת אישורים כנדרש, הגשת חשבון הנושא 
 פרטים שגויים וכיוצא בזה.
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 שונות - 12פרק 
 

 הוראות החוזה לבין           גילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו0או בהוראות הנספחים ו0או סתירה בין      12.1
יפנה הקבלן למנהל על מנת לקבל  ,הוראות הנספחים ו0או סתירה בין הוראות הנספחים השונים

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

 מעת לעת. ,תוקף ההתקשרות על פי חוזה זה, כפוף לחוק יסודות התקציב שבתוקף 12.4
 

הרשות תהא זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה כל חוב, בין קצוב ובין שאינו  12.3
 קצוב, המגיע לה ממנו, בין על פי חוזה זה ובין על פי כל הסכם, התחייבות או חבות אחרת על פי כל דין.

 
 ולמו לקבלן על פי חוזה זה.ספרי הרשות  וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים שש 12.2
תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו והרשות  לא תהא קשורה בכל  12.5

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

 
ל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב, ובחתימת שני כ 12.9

 הצדדים.
 

י כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפ 12.7
 .הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה

 
 שעות לאחר הישלחה מבית דואר בישראל. 74לה הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כנתקב 12.1

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 
 
 
 

 _______________           ____________                           ________________    ______________ 
 ומית         גזבר הרשות המקומית  הקבלן                    חותמת הרשות המקומית            ראש הרשות המק        

 
 
 
 
 
 

של הקבלן המפורט לעיל מאשר כי ביום _________ הופיעו  0 רו"ח ___________  עו"ד  אני הח"מ 

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

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

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

                                   ________ 
 עו"ד0רו"ח               
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 :אנו הח"מ מאשרים בזה כדלקמן
 

ים לפי כל דין; כי ההוצאה הכספית כי בחוזה זה נתקיימו כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרוש

 לביצועו מתוקצבת מסעיף ________ בתקציב רגיל0מאושרות תקציב בלתי רגיל מס'________.

 
 

________________           _________________ 
 יתגזבר הרשות המקומ    ות המקומיתראש הרש              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח א'
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מס' 

סדורי

מס' 

מסלול
מסלול הנסיעה

מס' 

מוסעים

ימים 

בשבוע

סוג  הרכב 

הנדרש

המחיר המירבי 

למסלולים קיימים
מחיר ליווי מירבי

מחיר נסיעה 

סה"כמחיר ליוויללא מע"מ 

₪ 77

₪ 77

₪ 97

₪ 97

₪ 175.0

₪ 175.0

150.0 ₪מונית2בי"ס סולם+מגן הלב+תפנית בית שמש

₪ 120.0

₪ 120.0

₪ 114.0

₪ 114.0

₪ 87.0

₪ 87.0

₪ 117.0

₪ 117.0

₪ 284.0

₪ 284.0

₪ 326.0

₪ 326.0

₪ 400.0

₪ 400.0

₪ 400.0

₪ 400.0

₪ 100

₪ 100

₪ 340

₪ 340

1

אם הקבלן יציין בהצעתו מחיר עבור כיוון אחד בלבד ויידרש לבצע הסעות לשני הכיוונים ,המחיר עבור שני הכיוונים יהיה מכפלת הסכום המוצע על-ידו בשתיים.2

אם הקבלן יציין בהצעתו מחיר עבור 2 כיוונים ויידרש לבצע הסעות לכיוון אחד בלבד,המחיר עבור כיוון אחד יהיה מחצית )50%( מן הסכום המוצע על-ידו.3

מובהר בזה כי לא ניתן להתנות את ההצעה בזכיה במספר מסלולים ומספר מינימלי של מסלולים.4

שעות איסוף פיזור אינן קבועות וניתנות לשינוי לפי מערכת ביה"ס 5

מסלול חדש מס' סידורי 10-11חובה שברכב יותקן ממיר מתח w 800 לפחות 6

מסלול 722 מס' סידורי 13 חובה שברכב יותקן ממיר מתח W 800 לפחות 7

8

למסלול 706 -   נדרשים 3 רכבים בשעות הבוקר 9

מחיר המלווה המירבי המוצג בטבלה לעיל מתייחס לעלות בגין איסוף ופיזור .במידה ותידרש הסעה נוספת לצורף פיזור בלבד ,מחירו יהיה מחצית 

מסכום הליווי בכלל .

3

     הסעות תלמידים ועובדי הוראה תשפ"א

למילוי ע"י הקבלן

6

1

5706

150 אז"צ

אז"צ 14

א-ו8יד בנימין+בני ראם מסגרות חנ"מ4724

לא נדרש א-ו1

130בי"ס נופים כנות +בי"ס גדרה 2

150

3

4

א-ו

א-ו3גן אירוס בית עזרא

אלומה -חזון יחזקאל774

א-ו760

200

למילוי ע"י הרשות 

ק.מלאכי קרית גת )בן צבי+גני ילדים  +לב 

מנחם (
150

בי"ס סולם+מגן הלב+תפנית בית שמש

758

א-ו 24

130 745

7787
קרית מלאכי בי"ס נביאים +בתי ספר 

נוספים קרית גת
לא נדרש אז"צ 14א-ו5

מונית

אז"צ

אז"צ

אז"צ

אז"צא-ו3בי"ס שתילים+שיח סוד+דקלים8704

מעלון

אז"צא-ו2בי"ס נועם בנים+שתילים+דקליםחדש9

200 מעלוןא-ו1בי"ס לודחדש11

חדש10

200

140מוניתחדש12 קרית מלאכי גדרה -ביס

200 א-ו1בי"ס רימון ראשל"צ

270 מעלון

א-ו2

א-ו1קרית מלאכי ירושלים בי"ס אלי"ן13722

המציע נדרש לנקוב ) בטבלה( במחיר המוצע על ידו בגין המסלולים ו/או הליווי אליהם מוגשת הצעתו. מובהר בזאת כי מציע אשר 

ינקוב במחיר הגבוה יותר מהמחיר המרבי המופיע בטבלה, הצעתו לאותו סעיף )מסלול / ליווי( תיפסל.

 
 

 
 
 

  נספח ב'
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 חתימה וחותמת המציע ________________________

  

  תלמידי החינוך המיוחד הזכאים להארכת שנת הלימודים

  
  כתות מיוחדות במוסדות חינוך כוללניים:

 מחצית   ימי בחירה
  אוגוסט

  אפיון המוגבלות  קוד כיתה  סוכות  חנוכה  פסח  יולי

שכלית   מוגבלות 16   כן  כן  כן  כן  כן  6עד 
  קלה  התפתחותית
שכלית   לותוחשד למוגב

  התפתחותית קלה

מוגבלות שכלית  15 +26   כן  כן  כן  כן  כן  6עד 
התפתחותית בינונית וחשד 

 למוגבלות שכלית 
  התפתחותית בינונית

 שכלית   מוגבלות 24   כן  כן  כן  כן  כן  6עד 
 התפתחותית 

קשה0עמוקה0סיעודית וחשד 
שכלית   למוגבלות

 התפתחותית 
  יתקשה0עמוקה0סיעוד

משותקי מוחין ונכות  19   כן  כן  כן  כן  כן  6עד 
  פיזית 

  אוטיזם 21   כן  כן  כן  כן  כן  6עד 

  הפרעות נפשיות 28   כן  כן  כן  כן  כן  6עד 

הפרעות  17   לא  לא  לא  כן  לא  לא
  התנהגותיות0רגשיות

  חרשים ולקויי שמיעה 11   כן  כן  כן  כן  כן  כן

  עיוורים ולקויי ראיה 12   כן  כן  כן  כן  כן  כן

  לקות למידה 20   לא  לא  לא  כן  לא  לא

 התפתחות0שפה  מעוכבי 29 +30   לא  לא  לא  כן  לא  לא
 (גנ"י)

  

 : כתות מיוחדות במוסדות חינוך רגילים
 ימי 

  בחירה
 מחצית 
  אוגוסט

  גבלותאפיון המו  קוד כיתה  סוכות  חנוכה  פסח  יולי

משותקי מוחין ונכות  19   כן  כן  כן  כן  כן  6עד 
  פיזית 

  אוטיזם 21   כן  כן  כן  כן  כן  6עד 

  חרשים ולקויי שמיעה 11   כן  כן  כן  כן  כן  6עד 

  עיוורים ולקויי ראיה 12   כן  כן  כן  כן  כן  6עד 

 הפרעות נפשיות  28  כן  כן  כן  כן  כן   6עד 

שכלית   מוגבלות 16  כן  כן  כן  כן  כן   6 עד
 התפתחותית קלה 

 שכלית   מוגבלות 15  כן  כן  כן  כן  כן   6עד 
התפתחותית 
 בינונית 

הפרעות  17   לא  לא  לא  לא  לא  לא
  התנהגותיות0רגשיות

  לקות למידה 20   לא  לא  לא  לא  לא  לא

  
 
 



 ולהסעות אקראיותהסעות תלמידים ו0או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד  4204242מכרז מס' 
 

32 
 חתימה וחותמת המציע ________________________

 נספח ג'
 

 טיחותפרטים אישיים של קצין ב
 
 
 
 
 

לחוזה אשר פרטיו האישיים  4.15קצין בטיחות בהתאם לסעיף או להתקשר עם הנני מתחייב להעסיק 
 הנם כמפורט להלן:

 
 

                שם: ________________ מס' ת.ז: ____________________
 

מיקוד : _____________   _________________________________________ כתובת: 
                  

 
 _____________  קצין בטיחות בתעבורה מטעם משרד התחבורה: כתב הסמכה שלמספר 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 ______________________ : החברה תימה וחותמתח           ______________שם החברה: ___________
 
 
 
 
 
 

 קצין הבטיחות: ____________________      חתימה וחותמת קצין הבטיחות: ____________________שם 
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 חתימה וחותמת המציע ________________________

 
 נספח ד'

 
 מצ"ב כקובץ נפרד –אישור ביטוחים 
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 חתימה וחותמת המציע ________________________

   
 

 נספח ה'
 

                                        לכבוד
 הרשות המקומית

 
_____________ 

 
_____________ 

 
 

 א.נ.
 

 כתב ערבות   הנדון:
 
 

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

תיהם לפי חוזה לביצוע וזאת  להבטחת כל התחייבויו ,"("הפרשי ההצמדה -למדד כמפורט להלן )להלן 
 שירותים של הסעות תלמידים ו0או עובדי הוראה מיום___________. 

 
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם 
 הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן

כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון 
 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 

 לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.מתייחסת 
 

 במכתבנו זה:
 

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

 
 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

 
"המדד החדש"( כי  -בפועל, על פי ערבות זו )להלן  אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום

המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _________ שפורסם ביום__________ היינו נקודות 
"המדד היסודי"( יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש  -__________ )להלן 

 היסודי.בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד 
 

 ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.
 דרישה שתגיע אלינו אחרי  _________ לא תענה.

 לאחר יום _________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 ימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.דרישה בפקס
 
 
 

        _____תאריך:___________                                                             בנק:_______
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 חתימה וחותמת המציע ________________________

 
 נספח ו'                            

 
 הודעה על הארכת תוקפו של חוזה הסעה     

 
 

 )שנת הלימודים ______________(     ________חוזה שנערך ונחתם ביום __ סימוכין: 
 

 ________________________ בין:
 

                       ________________ שכתובתו:  ________________________ לבין: 
 

                    _______________ עוסק זעיר0מורשה מס' ______________ )להלן הקבלן(____
 
 
 

 של החוזה הרינו רשאים להאריך את תקופת החוזה בשנה נוספת; 1.4ובהתאם לסעיף  הואיל 
 

 וברצוננו להאריך תוקף החוזה עד ליום _____________. והואיל 
 

 נויים כדלקמן:מוסכם ומוצהר כי בחוזה יחולו השי
 )מצ"ב העתק מהחוזה המקורי(

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

 תהיה בהתאם למחיר שהיה בתוקף בשנה הקודמת התוספת וההתייקרויות המאושרות.
 
שהסתיים )יש לפרט שינויים לגבי  במסלולים המפורטים להלן יחולו השינויים הבאים לעומת החוזה .4

 מסלולים שהתארכו ו0או התקצרו ו0או שלא היו קיימים בחוזה הקודם ו0או שהיו קיימים ובוטלו.
 
ש"ח                  במקום סכום של _________ש"ח תמורת מתן השירותים כמפורט בחוזה יבוא הסך  . 3

 )לא כולל מע"מ(.
 

 ( _______________________________________           במקום האמור בסעיף )מס'  . 2
 

  יבוא _________________________________________________________
 

הקבלן מצהיר כי דאג לבצע את כל המתחייב מתקנות התעבורה, לרבות העסקת קצין בטיחות  . 5
רישום במשרד הסעות, רישום הרכב לתקנות התעבורה, לרבות  12לתעבורה, ומהוראות הנוהל של תקנה 

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

 
 12לחוזה, דהיינו, כלי רכב שגילם לא יעלה על  4.14הקבלן מצהיר כי דאג לכלי רכב שיענו על סעיף  .9

 שנים.
 

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

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

_________________     ________________________ 
 חתימה וחותמת הקבלן                                                            חתימה וחותמת הרשות המקומית

 
         

 ציבי: ____________שריון תק
 

 שנת חתימת החוזה המקורי _____________
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 חתימה וחותמת המציע ________________________

 נספח ז'
 

  תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה
 

 הערות כמותה שם הפריט מס'

1 

על  תרמיל גב תואם לתכולה
פי ההנחיות )יש לציין על גביו 

"מגן דוד אדום" ו"עזרה 
 ראשונה"(

1  

4
  5 משולש בד  

3
  4 תחבושת אישית  

2
  1 תחבושת בינונית  

5
-)מומלץ חוסם עורקים מסוג 1 סם עורקים וח  

C-A-T) 
9

 גדלים שוניםב 12 אגד )תחבושת(  

7
  3 איספלנית )מיקרופור(  

1
  42      פלסטר  

6
 

  
  1 )מספריים( כמלע"

12
  42 פד גזה סטרילי  

11
 )מומלץ סד מדגם 1  בועיסד קשיח לק  

SAMSPILNT) 
  1 סביעור  14
13

  1 מסכת כיס להנשמה  

12
 
  

יות )דוגמת ותחבושת לכו
  3 ברנשילד(

15
  1 רמיתתשמיכה היפו  

19
 זוגות 12 פעמיות-כפפות חד  

17
 
  

יש לפרק את הסוללות ולשמור  1 פנס ראש
 פנסגוף המחוץ ל אותן 

11
 
  

 1רוחב בתחבושות אלסטיות 
  3 ס"מ

16
  

( בגדלים A.W.יר )ומנתבי או
 אחד מכל גודל 3 1,4,3

 
בבירור תוכנם והוראות השימוש בהם, ובכלל זה התאריך  נועל כל בקבוק ועל כל קופסה יצוי הערה:

 האחרון לשימוש. 

 
 כן תהיה ברכב אלונקה מתקפלת אחת.-כמו
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 חתימה וחותמת המציע ________________________

 נספח ח'

  
  בטיחות, ביטחון ושעת חירום

  

  ביטחון

  

  חנייה ות בהסעות ובמפרציהנחיות ביטחון ובטיח -נוהלי ביטחון בבתי הספר 

  

  

  כללי   1.1

  

 הרשות המקומית אחראית על ארגון ההסעות של התלמידים אל מוסדות החינוך ומהם.      1.1

זמנית מכמה אוטובוסים בצמוד -כאשר תלמידים מגיעים בהסעות מאורגנות, המורידות את התלמידים בו     1.2
זמנית באותה נקודת הורדה0העלאה העלולה -תלמידים בולמוסד החינוכי, נוצר מצב של הצטברות מאות 

 לשמש יעד לפיגוע. 

ההנחיות בסעיף זה נועדו לפרט את הפעולות שיש לבצע לצורך אבטחת ביטחונם של תלמידי מערכת החינוך 
  בבתי הספר שיש בהם הסעות, יחד עם הרשות המקומית ועם המשטרה שעיקרן:

בי המצטבר באותה נקודת זמן הן בתחילת יום הלימודים והן בסיומו מיפוי בתי הספר ומספר התלמידים המר -
 )בעת פיזור התלמידים(

קיום סיור בנקודת ריכוז התלמידים על ידי קב"ט מוסדות החינוך הרשותי, בלוויית קצין אבטחה  -
 תחנתי0מרחבי0מחוזי של משטרת ישראל, וקביעת תכנית האבטחה . 

 -תתבסס על(קודות ריכוז התלמידיםבנ)האבטחה במפרצי החנייה       1.3 -

 מערך האבטחה של משטרת ישראל באותה רשות, בהתאם להיערכות המחוז0המרחב0התחנה המשטרתיים;  -

 סריקות בוקר יסודיות על ידי מאבטחי המוסד החינוכי שבצמוד לבית ספרם יש תחנות הסעה.  -

  ידים בהסעות היא על משטרת ישראל.האחריות הכוללת לאבטחת מפרצי החנייה ונקודת ריכוז התלמ     1.2

  

  הנחיות ביטחון בהסעות 

  

  כללי  4.1

 ההנחיות בנושא אבטחת הסעות תלמידים הן פועל יוצא של מצב הביטחון באזורים השונים .  4.1.1
 ההנחיות מתואמות עם גורמי הביטחון האחראים: צה"ל ומשטרת ישראל. 

ון והבטיחות האחראים מוסמכים לקבוע ולשנות את סדרי נוסף למובא בהמשך, גורמי הביטח   2.1.2
האבטחה של הסעות התלמידים בהתאם לצורכי הביטחון והבטיחות שייקבעו מעת לעת, ובהתאם 

 להנחיות משטרת ישראל ו0או צה"ל. 

 נהג המסיע תלמידים יהיה בעל אזרחות ישראלית.    4.1.3

  לקמן:כד פשר לסווג את ההסעות א     4.1.2

 עירייה 0 מועצה מקומית.  –ות בתחום היישוב העירוני הסע .א

הסעות בתחומי המועצות האזוריות0המועצות המקומיות (בעיקר הסעות לבתי  .ב
 ספר אזוריים) ורשויות "קו התפר". 

 הסעות בקו העימות וביהודה ובשומרון.  .ג
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  הנחיות ומרכיבי אבטחה וביטחון     2.2

  חימוש ומיגון  4.4.1  

מידים במועצות אזוריות בתחומי הקו הירוק, בדגש על רשויות קו תפר, יהיה בהסעות תל .א
רשאי מנהל תחום ביטחון, בטיחות וחירום מחוזי, בתיאום עם הרשות המקומית, 

 להנחות כי הנהג יהיה נושא אקדח בהתאם להוראות שעה. 

 בהסעות תלמידים ברחבי יהודה ושומרון על הנהג להיות חמוש באקדח.  .ב

  אבטחה וביטחון  2.2.2      

 הסעות תלמידים באזורי יהודה ושומרון תתבצענה בכלי רכב ממוגני ירי ו0או על פי הנחיות צה"ל.  .א

 דלתות הרכב וחלונותיו יהיו סגורים בכל השלבים של הסעת התלמידים בשטחי יהודה ושומרון.  .ב

  אבטחת האוטובוס בחנייה .ג

 החלונות ותאי המטען נעולים.  בעת חניית האוטובוס יש לוודא שהדלתות,  (1

 אין להחנות אוטובוסים בחניונים לא מסודרים.  (                  2

 אין לבצע הסעות של תושבי השטחים0הרשות הפלסטינית ברכבים להסעות תלמידים בכל עת.    ( 3

 לפני כל העלאת תלמידים לאוטובוס יש לבצע בדיקה על פי הטופס בנספח שלהלן. ( 4

  קשר 4.4.3

 כל רכב המסיע תלמידים יצויד במכשיר קשר למוקד כלשהו או בטלפון סלולארי. 

  

  הנחיות בטיחות בהסעות 

  

  הרשות המקומית ורכז התחבורה ברשות המקומית  3.1

רכז התחבורה ברשות המקומית ידאג למפות את כל תחנות האיסוף וההורדה של הילדים ברשות  .א
מאפשרות גישה בטוחה לרכב ההסעה, ללא הפרעה לתנועה  המקומית ויוודא  שתחנות אלו

 הזורמת. 

רכז התחבורה ידאג שהורדת הילדים תתבצע בצד שבו נמצא מוסד החינוך ובצד שבו נמצא ביתו  .ב
 של התלמיד, ללא צורך לחצות כביש. 

רכז התחבורה ידאג לתדרך את חברות ההסעה ואת הנהגים שלהן בנושאים הנוגעים לבטיחות  .ג
 . בהסעות

רכז התחבורה יתחקר כל אירוע חריג במהלך ההסעות על פי הנחיות הרשות ויהיה בקשר רצוף עם  .ד
ההנהלות של מוסדות החינוך ועם רכזי ההסעות כדי לעדכן אותם בממצאי בדיקות האירועים 

 החריגים ובטיפול המחייב הנדרש. 

ורה ובתקנות המחייבות הרכז יוודא שכלי הרכב של חברות ההסעה עומדים בדרישות משרד התחב .ה
 להסעות ילדים. 

הרשות המקומית תהיה חייבת לעדכן מיידית את משרד החינוך לגבי כל אירוע חריג שקרה   ו .
 במהלך הנסיעה, לרבות תאונת דרכים. 

   

  הסעת תלמידים בהסעות מאורגנות     3.4 

  

  חברת ההסעה וכלי הרכב שברשותה  3.4.1

רישיון הפעלה בתוקף מהמפקח על התעבורה במשרד התחבורה. חברת ההסעה מחויבת לשאת  .א
כמו כן, הסעת התלמידים תבוצע ברכב שהותאם להסעת נוסעים והורשה לכך על ידי רשות 
הרישוי, כגון אוטובוסים או אוטובוסים זעירים ציבוריים, מוניות וטיוליות שמותקנות בהן 

 חגורות בטיחות. 
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בטיחות בתעבורה אשר קיבל מינוי מהאגף לקציני בטיחות  לחברה יהיה מינוי בתוקף של קצין .ב
 במשרד התחבורה. 

תלמידים או יותר, בכל גיל, יהיה בעל רישיון להסעת תלמידים. על הרישיון  9נהג המסיע  .ג
אין  1996שברשותו תהיה חותמת "רשאי להסיע תלמידים". אם הרישיון ניתן לנהג לאחר 

 צורך בחותמת . 

ות ימציא לרשות המקומית מסמך ממשטרת ישראל ובו רשימת כל הנהגים ד . מנהל חברת ההסע
 המסיעים תלמידים ברשות, המאשר כי אין להם רישום על עבירות מין. 

 חברת ההסעה תקפיד על הוראות הדין בעניין שעות נהיגה ומנוחה.  .ה

 רכב ההסעה יהיה אך ורק מחברה המעסיקה קצין בטיחות בתעבורה.  .ו

בחוזה), שעבר את כל  2.11שנים לכל היותר (כמפורט בסעיף  10קין, בן רכב ההסעה יהיה ת .ז
 הבדיקות הנדרשות והוא בפיקוח של קצין בטיחות בתעבורה. 

כלי הרכב יכללו את כל האבזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה מכלי רכב  .ח
אשונה וערכת המשמשים להסעת נוסעים ותלמידים, לרבות ערכת מילוט, מזגן, ערכת עזרה ר

 כיבוי אש. 

    אוטובוסים יכללו גם מערכת אוטומטית לגילוי אש0עשן, כפי שמתחייב מהנחיות משרד            

 התחבורה.            

ט . בכלי הרכב של החברה הזוכה חובה להתקין מערכת טכנולוגית המתריעה על שכחת ילדים 
ן לרכישה במכון התקנים הישראלי , אשר נית1חלק  6400ברכב, העומדת בתקן ישראלי 

 (מת"י.) 

כמו כן, כלי הרכב של החברה הזוכה המיועדים להסעת תלמידים יהיו חייבים לכלול  
ומערכת טכנולוגית המתריעה על סטיית הרכב מנתיב הנסיעה או על המצאות הולך רגל לפני 

ייה מנתיב, חזית הרכב או בצידי הרכב. המערכת תספק את ההתרעות הבאות: התראות סט
שמירת מרחק, התנגשות ברכבים ואופנועים, התנגשות בהולכי רגל ורוכבי אופניים בקדמת 
הרכב ובצדדיו (שטחים מתים). על הטכנולוגיה להיות מאושרת ע"י יצרן רכב מערבי ולספק 

 התרעות קוליות וויזואליות. 

תלמידים" ושלט  כלי הרכב המסיעים תלמידים יצוינו באופן בולט, באמצעות שלט "הסעת .י
 נוסף המפרט בצורה ברורה את יעדי הנסיעה. 

חל איסור מוחלט על הדבקת מדבקות ו0או התקנת וילונות אטומים מכל סוג שהוא על כל  .יא
חלונות הרכב, אשר מונעים אפשרות צפיה לתוך מרכב הרכב מחוצה לו, במקרה של חשד 

 לשכחת ילד ברכב ההסעה. 

ם ו0או המבוגרים ישובים במושבי הרכב וחגורים בחגורות הנסיעה תתבצע רק כאשר התלמידי .יב
 בטיחות ובהתאם לרישיון. לא יוסעו תלמידים בעמידה גם אם רישיון הרכב מתיר זאת.  

 ברכב ההסעות.  מבוגרים ותלמידיםלמען הסר ספק, חל איסור על הסעה בעמידה של                                  

נכים ומוגבלים יהיו בהתאם למפרט הטכני להסעת נכים של אגף  כלי הרכב המיועדים להסעת .יג
 הרכב במחלקת התקינה במשרד התחבורה. 

 יד . נהג רכב להסעת נכים ידאג לעיגון כסאות הגלגלים לרצפת הרכב כמתחייב לעיל. 

טו .הקבלן מתחייב כי כל כלי הרכב המיועדים להסעות נכים ומוגבלים בכסאות גלגלים ,רגילים או 
ונעים, יהיו מצויידים בשתי מערכות (סטים) של חגורות בטיחות, האחת לעיגון הכסא דרך ממ

 ההתקנים שבכסא אל רצפת הרכב, והשניה לריתום התלמיד לכסא. 

   , ואשר ניתן לרכישה אצל מתקיני 2012משנת  10542מספר  ISOזאת, בהתאם לתקן המחייב            

 ו למצאו באינטרנט. אביזרים לרכב נכים א           

 נהג רכב להסעת נכים ידאג להפעלת המעלון ולהורדת תלמיד המוסע בכיסא גלגלים     . .טז
 למען הסר ספק, חל איסור מוחלט על המלווה להפעיל את המעלון.

  על חברת ההסעות חלה חובה לדווח מיידית לרשות המקומית על כל אירוע חריג בו  .יז
 התלמידים או רכב ההסעה, לרבות תאונת דרכים.   מעורבים                      
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  ארגון סדרי ההסעה במסוף ההסעות הבית ספרי  3.3 

  העלאת תלמידים והורדתם במסוף תתבצע באמצעות הדלת הקדמית בלבד .  .31.3 

העלאת תלמידים והורדתם במסוף תתבצע בתחנה המיועדת בצמוד לפתח ההעלאה וההורדה   3.3.4
  בלבד. 

  הכניסה אסורה ." –ט אזהרה בולט "שטח תמרון אוטובוסים יותקן שילו 3.3.3

   הכניסה לרכב ההסעה והיציאה ממנו, היא בדלת המיועדת לעליית נוסעים, בדלת הקדמית   .34.3
  בלבד!

  הנסיעה תהיה כאשר התלמיד חגור בחגורת בטיחות .  .3.5.3 

  אין להוציא את היד או הראש מהחלון.  .3.6.3 

  ן לרדת מהרכב כל עוד הוא בתנועה.אי  .3.7.3 

 יש לרדת מהרכב בזהירות ובמתינות ורק מהדלת הקדמית. יש לזכור כי באוטובוס גובה         . 3.8.3

  המדרגות עולה על הגובה המקובל.                   

  אסור באיסור חמור להפריע לתלמיד אחר לרדת מרכב ההסעה או לדחוף אותו החוצה.  .3.9.3 

אחרי הירידה יש להתרחק מיד מרכב ההסעה ולחכות על המדרכה עד שייסע. אין לחצות את  10.3.3
  הכביש לפני רכב ההסעה, מאחוריו, או בצמוד אליו.

. בסמכות הרשות המקומית להבהיר לילדים כי במקרים של התפרעות ברכב בעת הנסיעה או 3.11.3
נגד המתפרעים או גורמי הנזק, ובכלל זה גרימת נזק לרכב בעת הנסיעה תופעלנה סנקציות 

  השעיה מההסעה לתקופה מסוימת וכן תשלום פיצויים עבור הנזק שנגרם.

   

  הנחיות בטיחות לנהג   3.2

 הנהג אינו רשאי לשנות את מסלול הנסיעה על דעת עצמו.  3.2.1

 ים .למידת  , לעזוב את רכב ההסעה כל עוד נמצאים בו בשום מקרההנהג אינו רשאי ,     3.2.4

 למען הסר ספק, הנחיה זו מחייבת גם אם הנהג מכבה את המנוע טרם ירידתו מן הרכב. 

העברת תלמידים מרכב ממוגן לרכב שאינו ממוגן מותרת רק באישור תחום ההסעות במחוז  3.4.3

   ואך ורק בתחום מוסד חינוכי או בתחום מתקן ציבורי שבאחריותה של הרשות המקומית, או 
 "י תחום ההסעות במחוז. באתר שאושר ע

  , לכך  במקום המאושרלמען הסר ספק, יודגש כי במקרה של העברת תלמידים מרכב לרכב   

 חל איסור מוחלט על השארת תלמידים להמתין לבדם לרכב האחר.   

עד להגעת הרכב האחר ,והתלמידים  ימתיןבמקרה כזה, הרכב המגיע ראשון לנקודת ההעברה   
 , מבלי להמתין כלל מחוץ לרכב ההסעה. ב לרכבישירות מרכיעברו 

    

כשמגיעים לתחנת האיסוף על הנהג לפתוח את הדלת הקדמית בלבד ולדאוג      4.4.3   

 שהתלמידים ייכנסו לרכב בצורה מסודרת בדלת הקדמית בלבד.         

 אין להסיע תלמידים בעמידה.  3.2.5
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 יסוף או פיזור תלמידים, חל איסור מוחלט על הסעת רכב הסעות לאחור בעת א 3.2.9

  .(לתקנות התעבורה 45תקנה )ביציאה ממסוף ההסעות של בית הספר   למעט                  

 הוצאת ידיים )במהלך הנסיעה על הנהג להיות ערני גם למתרחש בתוך הרכב  3.2.7

  .(וראש  מחוץ לרכב, התנהגות פרועה של תלמידים והתנהגויות מסוכנות אחרות                

  כשמגיעים לתחנת היעד יאפשר הנהג ירידה מהרכב אך ורק דרך הדלת הקדמית. 3.2.1

  הורדה או העלאת התלמידים מן הרכב תתבצע רק בצד שבו נמצא מוסד החינוך  3.2.6

  או  ביתו של התלמיד, כדי  שלא ייאלצו לחצות כבישים.                

 אין להעלות או התלמידים ייאספו בתחנות הסעה קבועות ומוסדרות מראש.  3.2.12

  להוריד  תלמידים במקומות מזדמנים.                

 הנהג יבדוק את הרכב בתום ההסעה כדי לוודא שלא נשאר בו ילד או חפץ.  3.2.11

 חל איסור מוחלט על אחסנת דלקים מכל סוג שהוא, לרבות תוספי דלק או שמן ,  3.2.14

 ן או בכל מקום אחר ברכב. ו0או כל חומר דליק או מסוכן אחר, בתא המטע                

  

 (לא במכוניות פרטיות)גיל ילד היושב ליד הנהג בהסעת תלמידים מאורגנת   . 3.5

א' לתקנות התעבורה עודכנה לפני מספר שנים, ומאז העדכון חלו שינויים לגבי גיל הילד  83תקנה 
 שמותר להושיב במושב הקדמי ליד הנהג. 

  

, בתנאי שהוא יושב על 8עד גיל  3הקדמי של הרכב ילד מגיל בהתאם לעדכון מותר להושיב במושב 
 , תוך שהוא חגור בחגורת בטיחות כחוק. )בוסטר(מושב מגביה 

  
 להסיע ילדים אלה במושב הקדמי ליד הנהג.  איסור מוחלטלמרות זאת, בהסעות תלמידים חל 

  

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

  
 יש לדאוג לכוונון גובה החגורה בהתאם לגובה הילד. 

  
אוטובוסים, אוטובוסים זעירים  –אשר למושב האחורי של הרכב, בכלי הרכב של חברות ההסעה 

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

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

  

  תוקפן של הוראות הבטיחות בהסעות מאורגנות על ידי הרשות או הבעלות.  3.6

. הרשות המקומית או הבעלות, תדאג לביצוע כל הוראות הבטיחות המתחייבות  מתקנות 3.6.1

 התעבורה של משרד התחבורה ומהוראות הבטיחות של משרד החינוך 

הוראות והנחיות אלו בנושא בטיחות ייכללו בנוסח האחיד של המכרז והחוזה להסעות    3.9.4
  תלמידים    .

ראות הבטיחות על ידי מסיע כלשהו יגרום לקיזוז תשלומים המגיעים לו בגין אי קיום הו              
 ההסעה, עד כדי הפסקת ההתקשרות עם החברה. 
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 נספח ט'
 

 לכבוד

__________ 
 
 

 ניגוד עניינים -הצהרת מציעהנדון: 
 

 לקמן:הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו0או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כד

 אינני נמנה על אחד מאלה: .א

 קרוב משפחה )בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות( של חבר0ה מועצת העיר קרית מלאכי. (1)

 סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר. (4)

 בן זוג של עובד עיריית קרית מלאכי. (3)

 סוכנו או שותפו של עובד עיריית קרית מלאכי. (2)

( לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. 4)-(1ה )תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנ (5)

 ( לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.4)-( ו1ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה )

 

הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין  .ב

את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה  חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן

שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי 

שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן 

י העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשמבוטל לא תהיה העירייה חייבת החוזה לביטול על יד

 להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

 

כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני  .ג

 יה מייד עם קרות השינוי.מתחייב להודיע על כך לעירי

 

 

 

                       _______________                                             ____________ 

 תאריך                                                       חתימה וחותמת הקבלן                                    
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 נספח י'
 הצהרת המציע 

 לכבוד

 עיריית קרית מלאכי

 א.ג.נ.,

שירותי הסעות תלמידים ו0או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות  4204242מכרז מס' הנדון: 

 אקראית ומיוחדות עבור עיריית קרית מלאכי

 

מקצועית של אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מודע ומכיר את מהותה ה .1

 העבודה נשוא המכרז.

 

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז כולל נספחיו וכי תנאי המכרז וכל הגורמים האחרים  .4

המשפיעים על ביצוע העבודות נשוא המכרז, ידועים ומוכרים לי. וכן הבנתי את שיטת ביצוע העבודה, 

 כרי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.התנאים והיקף העבודה לפיהם אצטרך לבצע העבודה, ולקבל ש

 

להבטחת קיום הצעתי הנני מצרף ערבות בנקאית ללא תנאי לטובת העירייה בנוסח המצורף למסמכי  .3

כולל ______₪ המכרז צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בסך 

 למימוש במשך כל תקופה זו.מע"מ. הערבות תהא בתוקף עד ליום _______ ותהא ניתנת 

 

 אני מצהיר בזאת: .2

 

הנני בעל הידע והמומחיות הדרושים למתן השירות נשוא המכרז והנני מסוגל מכל בחינה שהיא,  .א

 לבצע את כל הדרישות ו0או התחייבויות על פי הוראות המכרז.

 

ות נשוא ברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את העבוד .ב

 המכרז.

 

 הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו0או התחייבות על פי הוראות המכרז. .ג

 

ידוע לי שהאחריות המלאה לביצוע תוכנית העבודה וכי הציוד, כח האדם והאמצעים המופיעים  .ד

ם במכרז הם בבחינת הכרח מינימאלי וכי אני מתחייב לספק מידי יום את כל הציוד והאמצעי

הדרושים לביצוע העבודה בהתאם למכרז זה המאושרת ודרישות המפרט הטכני והוראות הסכם 

 זה, וכמות העובדים הדרושה בהתאם לצרכים ולעמידה מיטבית בדרישות העבודה.

 

 

אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו0או תקן לצורך מתן השירות נשוא המכרז, לרבות  .ה

 ודה, ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק שכר מינימום לפחות.דרישות בטיחות וגהות בעב
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המחירים, כפי שנרשמו על ידי בהצעתי, כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל  .ו

מין סוג הכרוכות בביצוע העבודות נשוא תנאי המכרז על פי תנאי המכרז, עפ"י הכלול במפרט 

 לא כולל מע"מ.הטכני לרבות רווח, וכל הוצאה אחרת 

 

ידוע לי כי כל המחירים הכלולים בהסכם זה על נספחיו יהיו צמודים למדד הבסיס כהגדרתו  .ז

 במכרז.

 

 הצעתי זו בתוקף ותחייב אותי עד סיום תקופה של הערבות לקיום ההצעה ועד בכלל. .ח

 

 בעל הניקוד הגבוהידוע לי שאין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה  .ט

 כל שהיא.ביותר או הצעה 

 

ידוע לי שהעירייה תהא רשאית בכל שלב, שלאחר בחירת הזוכה במכרז במקרה של הפרת ההסכם  .י

ו0או בשל אי עמידה בתוכנית העבודה לפנות למציע הבא שהצעתו, עמדה בתנאי המכרז והיתה 

מקרה כזה לא השניה בטיבה, וזאת מבלי צורך לנמק ועפ"י שקול דעתה הבלעדי ואני מסכים כי ב

תהא לי כל טענה בהקשר לכך וכי בהשתתפותי במכרז אני מוותר בזאת באופן סופי ומוחלט על כל 

 טענה הקשורה להחלטה כאמור.

ידוע לי שכל המידע, המסמכים, התכניות, וכל חומר שהועבר אליו ו0או הוכן, תוכנן ובוצע על ידי  .יא

י של העירייה ואין למוסרו ו0או להפיצו בכל הינו רכושה הבלעד -בקשר עם ביצוע חוזה זה, כאמור

 דרך לגורם אחר ללא אישור בכתב ע"י העירייה.

 

אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי עפ"י המכרז בהתאם לכל תנאיו, לשביעות  .5

 רצון העירייה ו0או מהממונה מטעמה, ועל פי הוראות ההסכם בכפוף לדין.

 

 הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן:אם הצעתי תתקבל,  .9

 ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז: 12תוך     9.1

 

 לחתום על ההסכם ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום כדין.  9.1.1                  

 .להמציא לכם ערבות בנקאית ופוליסת ביטוח, הכול כמפורט בחוזה  9.1.4                  

 

 יום מיום הודעתכם בדבר זכייתי במכרז, להתחיל בביצוע העבודות נשוא   המכרז. 32תוך  9.4

 

 לעיל כולן או                                                  9אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .7

ייתי במכרז וכן תהא רשאית לחלט את הערבות                                                           מקצתן העירייה תהא רשאית לבטל את זכ            

 הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי.
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יות כן ידוע לי ואני מסכים שסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום ההתחייבו .1

 שנטלתי על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 

כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה ו0או מי מטעמה  .6

 עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 

עו את העבודות נשוא המכרז הנני מצהיר כי בהצעתי התחשבתי בעובדה כי עלי לשלם לעובדים שיבצ .12

 .1617לפחות שכר מינימום ע"פ חוק שכר מינימום התשמ"ז 

 

בעצם הגשת הצעה זו הריני נותן הסכמתי לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז, והנני מוותר בזאת ויתור  .11

סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו0או הוראה הכלולים במכרז לרבות 

 רישותיו.ד

 

 

 

 

 פרטי המציע:

 

 שם המציע: ____________________ ח.פ. ______________

 

 כתובת: _____________________ טלפון: ____________ מס' פקס: ____________

 

  פרטי החותם מטעם המציע:

 

 שם פרטי: _________   משפחה: __________  ת.ז. _______________

 

 __________  טלפון נייד: __________________תפקיד במציע: ______

 

 תאריך: ____________   חתימה + חותמת: ________________
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 עיריית קרית מלאכי

 נספח  יא'
 

 תצהיר בעניין תשלום שכר מינימום
 

כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  אני הח"מ, ......................., בעל0ת ת.ז מס'  ....................... לאחר שהוזהרתי
 צפוי0ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר0ה בזאת בכתב כדלקמן:

 
 בתצהיר זה: 4204242הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז מס' 

שירותי הסעות תלמידים ו0או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראית ומיוחדות עבור 
 ית קרית מלאכיעירי

 
 כל אחד מאלה: –" בעל זיקה" .ב

 חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;  (1)

 (         אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:4)                       

 )א(  בעל השליטה בו;

 )ב(  חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, 

 אמור של המציע, ותחומי פעילותו דומה במהותו להרכב  כ       

 של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של                                                                     

 המציע;                                           

 )ג(   מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;

 חבר  –יע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית אם המצ  (3)

 בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט                                      

 במציע;                                      

 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים  –" שליטה מהותית"                        

 של אמצעי שליטה בחבר בני האדם;                        

 כמשמעותם בחוק   –" שליטה" ו"החזקה", "אמצעי שליטה"            

 1611 -הבנקאות )רישוי(, התשמ"א             

הנני מצהיר0ה בזאת כי אנוכי , וכל בעל זיקה אלי, כי הננו מקיימים את החובות בעניין זכויות  .ג
פי חוקי העבודה המפורטים להלן, ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים  העובדים על

 הרלוונטיים לענף. 

  1656 –חוק שירות התעסוקה , תשי"ט  

  1651 –חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א  

  1679 –חוק דמי מחלה, תשל"ו  

  1679 –חוק חופשה שנתית , תשו  

  1652 –חוק עבודת נשים , תשי"ד            

  1695 –חוק שכר שווה לעובד ולעבודת, תשכ"ו  

  1653 –חוק עבודת הנוער , תשי"ג  

  1653 –חוק החניכות , תשי"ג  
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  1651 –חוק חיילים משוחררים, החזרה לעבודה, תשי"א  

  1651 –חוק הגנת השכרת , תשי"ח  

  1693 –חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג  

  1665 –ולב( , תשנ"ה חוק הביטוח הלאומי  )נוסח מש 

  1617 –חוק שכר מינימום, התשמ"ז  

  4224 –חוק הועדה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב  
 את המשבצת המתאימה( -Xהנני מצהיר0ה בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי:     )סמן ב .ד

 דין חלוט ביותר משתי עבירות  על הפרת חוקי -לא הורשענו בפסק 

 העבודה המפורטים לעיל במשך שלוש השנים האחרונות ועד המועד                

 האחרון להגשת ההצעות במכרז.                 

הורשענו ביותר מעבירה אחת  לפי חוקי העבודה המפורטים לעיל בפסקי דין חלוטים, אך במועד     
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  האחרון להגשת ההצעות במכרז תחלוף שנה אחת

נקנסנו בקנס אחד בלבד על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין העבירות המנויות     
 בחוקי העבודה  המנויות לעיל. 

ב או דוח במהלך השלוש השנים האחרונות קודם לפרסום המכרז לא ניתנה כל חוו"ד שלילית בכת    
 ביקרות של אחד ממשרד הממשלה איתם התקשרתי , בעניין זכויות עובדים.

 הנני מצהיר כי השכר שישולם על ידינו לעובד עבור שעת עבודה ביום חול   .6

 רגיל לא יפחת מ ____ש"ח לשעה             

ספח התמחירי בנוסף הנני מצהיר כי עלות השכר למעביד לשעת עובדה, כולל המרכיבים המפורטים בנ 
 שצפרנו )נספח ח (, לא יפחת מ _____ש"ח לשעה. 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .12

 __________________ 
 

 אישור

. . . . . . . . . הריני לאשר בזאת כי ביום . . . . . . . . . . . . . . . .הופיע בפני . . . . . . . . . . . . . . . ., עו"ד , מר0גב' . . . . . . 

., ת.ז . . . . . . . . . . . . . . . ., ולאחר שהזהרתיו0ה כי עליו0ה לומר את האמת וכי ת0יהיה צפוי0ה לעונשים הקבועים 

    בחוק אם לא ת0יעשה כן, אישר0ה נכונות תצהירו0ה דלעיל וחתם0מה עליו בפני 

 , עו"ד-___________________________   

 

 נספח יב'                          
   

 ת צ ה י ר 1.1
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 אני הח"מ ____________________ )ת.ז. ___________________(

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

 בכתב כדלקמן:
 
 __)להלן: .         הנני מנהל של חברת ______________________________1

שירותי הסעות תלמידים ו0או עובדי הוראה  4204242"( אשר מגיש את הצעתו במכרז מס' התאגיד"                      
 ."העבודות"   .להלן  למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראית ומיוחדות עבור עיריית קרית מלאכי

 
 
בפסק דין חלוט בשתי  31.12.4224שעו לאחר תאריך הנני מצהיר כי התאגיד ובעל זיקה אליו לא הור .4

או  1661 –עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 
 .1617 -בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 
  *     -או          -  

 
בפסק דין חלוט בשתי  31.12.4224ריך הנני מצהיר כי התאגיד ו0או בעל זיקה אליו הורשעו לאחר תא

או  1661 –עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 
 , אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1617 –בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 
 
 .1679–סקאות גופים ציבוריים, התשל"ו": כמשמעותו בחוק עבעל זיקהבתצהירי זה   " .3

 
 * מחק את המיותר

     
                       

                                                                              ___________________ 
 חתימת המצהיר               

 

_____________ שכתובתי בתאריך ___________ הופיע בפני עו"ד ______________

_______________________________________________ ה"ה _________________ )ת.ז. 

__________________(, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם 

 לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.  

 

 

 

         _____________________ 

 חותמת וחתימת עורך דין                 
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    נספח יג'                                                                         עיריית קרית מלאכי
           

 - 1953הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג 
 
 

 ]תיקון: תשל"ב, תשנ"ח[  . העבדה מסכנת33

 

  -המעביד נער באחד מאלה 

 או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;  2א או 4,4( בניגוד להוראות סעיפים 1)

 , כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו; 5( במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף 4)

שר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם, בהתאם ( בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ש3)

 ; 9להוראות סעיף 

 אין להעבידו בה בגילו;  7( בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף 2)

( לחוק 4)א()91מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  -, דינו 12( בניגוד להוראות סעיף 5)

 חוק העונשין(.  -)להלן  15 1677-העונשין, התשל"ז

 

 א. העבדה אסורה אחרת ]תיקון: תשנ"ח[33  .1

  -המעביד נער באחד מאלה 

 א, שעניינן בדיקות רפואיות; 11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  14או 11( בניגוד להוראות סעיפים 1)

, שעניינן שעות עבודה 45תן לפי סעיף , או בניגוד להוראות היתר שני42-ו 42, 44,41( בניגוד להוראות סעיפים 4)

 ומנוחה; 

, לרבות הוראות בעניין קביעת מספר 2א, או 4, 4( בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 3)

 מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה. 

 ( לחוק העונשין.4א())91מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  -דינו 

 

 . פירושים ]תיקון: תשל"ג, תשנ"ח[ 1 

  -)א( בחוק זה 

 שנה ;  19מי שעדיין לא מלאו לו  -"ילד" פירושו 

 שנה ;  11שנה, אך עדיין לא מלאו לו  19מי שמלאו לו  -"צעיר" פירושו 

 ילד או צעיר ;  -"נער" פירושו 

 וכל מי שהנער נמצא ברשותו, בפיקוחו, או בהשגחתו ; "הורים", לגבי נער, לרבות אפוטרופוס של הנער 

 ;"; 4 1652-מפקח עבודה כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד -"מפקח עבודה" פירושו 

 מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי ;  -"מפקח עבודה אזורי" פירושו 

 ;  41וצא על פי סעיף פנקס שה -"פנקס עבודה" פירושו 

מכירה או הצעת מכירה, וכן שירות או הצעת שירות ברשות הרבים  -"רוכלות" או "התעסקות ברוכלות" פירושו 

 במקום ציבורי או מבית לבית. 

  -)ב( לענין חוק זה רואים נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו אם הנער עובד

יא לצורך עסקם או משלח ידם, להוציא עבודה ארעית שלא בתעשייה ועבודה חקלאית בעבודה שה -( אצל הוריו 1)

 במשק של ההורים ; 



 ולהסעות אקראיותהסעות תלמידים ו0או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד  4204242מכרז מס' 
 

21 
 חתימה וחותמת המציע ________________________

לרבות  -( אצל אדם אחר, בכל עבודה, בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו;לעניין זה, "עבודה" 4)

 רוכלות;

לשם עסק או לשם ריווח, ובכלל זה במקום ( בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו בלבד אף אם אינה 3) 

 שהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אגב עבודה מעשית. 

 

)ג( לעניין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית, אמנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום, 

פעמית, -לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד, ואף אם ההעסקה הייתה חד , כהעבדה, אף אם2כאמור בסעיף 

 לרבות שיתופו.-וזאת בין אם ההעסקה הייתה בתמורה ובין שלא בתמורה;לעניין זה, "העסקת ילד" 

 

 . גיל עבודה לילד ]תיקון: תשכ"ט, תשל"א, תשל"ב, תשל"ג, תשנ"ח[ 4   

 שנה. 15)א( לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו 

, לא יועבד אלא אם נתקיים 1626 -שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, תש"ט  15)ב( ילד שמלאו לו 

 אחד מאלה: 

 ; 1653 -( הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי"ג 1)

 ( בוטל. 4)

 ; 1626 -ט ( לחוק לימוד חובה, תש"1) (II)ב( )5( ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף 3) 

( מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד 2)

 המתאימה לגילו. 

-לחוק לימוד חובה, תש"ט 5שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף  12)ג( שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו 

 יות כללי או מיוחד. ; היתר על פי סעיף קטן זה יכול לה3 1626

 )ד( בוטל.

 

 א. עבודה בחופשת לימודים ]תיקון: תשל"ב, תשנ"ה[ 4 

שנה, מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית, על אף האמור  15שנה וטרם מלאו לו  12)א( ילד שמלאו לו 

העבודה והרווחה  , בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו, הכל כפי שיקבע שר4בסעיף 

בתקנות ובתנאים שיקבע, לרבות מספר השעות שמותר להעביד ילד כאמור;תקנות כאמור, או מקצתן, יכול שיחולו 

 )ג(.4גם על העבדת ילד לפי סעיף 

 , לא יחולו על העבדה כאמור בסעיף קטן )א(.1653-)ב( הוראת חוק החניכות. תשי"ג

 

 נ"ח[ . הופעות וצילומים ]תיקון: תשכ"ט, תש2 

שנים, בהופעה ציבורית, אמנותית או  15)א(, אין להעביד ילד שטרם מלאו לו 4)א( מבלי לגרוע מהוראות סעיף 

 לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום. 

, רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר, לתקופה מוגבלת, להעבדתו של 4)ב( על אף הוראות סעיף קטן )א( וסעיף 

 לתיווך להעבדתו של אותו ילד, בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן )א(. ילד פלוני או 

 לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות, לימוד או אימון לצורך ההופעה.  -)ג( בסעיף זה, "הופעה" 

 

 . איסור עבודה במקומות מסוימים ]תיקון: תשכ"ט, תשנ"ה, תשנ"ח[ 5 

מקום שקבע שר העבודה והרווחה, בין בדרך כלל ובין במיוחד, אם לדעתו שנה, לא יועבד ב 15ילד, אף אם מלאו לו 

עבודתו של ילד, באותו מקום, עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית, הנפשית או החינוכית בשל טיב העיסוק, 

 מיקומו או בשל כל סיבה אחרת. 
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 . עבודות אסורות 6 

או צעיר בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה  שר העבודה רשאי לאסור או להגביל, בתקנות, העבדת ילד

שהעבודה בהם עלולה לדעתו, לפגוע בבריאותם, שלומם או בהתפתחותם הגופנית, אף אם העבדתם אינה אסורה על 

 פי הסעיפים הקודמים. 

 

 . גיל מיוחד לעבודות מסוימות 7 

וני לא יועבד בעבודה פלונית, אם לדעתו עלולה שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות, כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פל

העבודה לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, החינוכית, הרוחנית או המוסרית של הנער, אף אם 

 העבדתו אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.

 

 . אישור רפואי להעבדה ]תיקון: תשנ"ח[11 

 ה רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעבדתו. )א( לא יועבד נער אלא אם כן נבדק בדיק

עבודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושה קביעה  -( בפרק זה, "עבודה המחייבת בדיקות התאמה" 1)ב( )

מקדמית רפואית על התאמתו הבריאותית של הנער לעבוד בה, וכן עריכת בדיקות רפואיות חוזרות לעניין התאמתו 

 ית לאותה עבודה. הבריאות

( לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקבע את התאמתו 4) 

 לעבודה כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך. 

( יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה מבחינת 4( אישור לפי פסקה )3) 

בריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער, ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן לשם ניסיון;האישור סיכון ה

 יירשם בפנקס העבודה של הנער

 

 . בדיקה רפואית חוזרת ]תיקון: תשכ"ג, תשל"ג, תשנ"ח[ 14

קבע שר העבודה )א( נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה, במועדים ובתנאים ש

 בדיקה רפואית חוזרת(.  -והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה )להלן 

)ב( על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה, ירשום המוסד הרפואי 

ל הנער, ויביא אותם המוסמך, בפנקס העבודה של הנער, כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו ש

, וכן לידיעת 9 1656-לידיעת ההורים, המעביד, לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט

 ." 7 1653-מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות, התשי"ג

 . הודעה על תוצאות בדיקה רפואית ]תיקון: תשנ"ח[13 

  -, כי 14-)ב(ו11אית על פי סעיפים )א( העלתה בדיקה רפו

 ( בוטל ; 1)

 ( הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד; 4)

  -( העבודה בה מועבד הנער משפיעה לרעה על מצב בריאותו 3)

 ימסור המוסד הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי. 

לאחד מהורי הנער, ואם נאמר בהודעה שהנער אינו מתאים  )ב( מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה

 לעבודה בה הוא מועבד, יישלח העתק גם למעבידו של הנער וללשכת העבודה הכללית שבאזורה הוא מועבד. 

 

 . איסור העבדה לאחר קבלת הודעה 12 
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קבלת ההודעה, או , יחדל להעביד את הנער תוך עשרה ימים מיום 13קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף 

תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי, בעבודה שאליה מתייחסת ההודעה או בעבודה הדומה לה 

 מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער.

 . יום עבודה ושבוע עבודה ]תיקון: תשנ"ח[42 

 ם שעות עבודה לשבוע. )א( לא יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעי

)א( 5שעות עבודה ליום, לפי סעיף  1-( על אף הוראות סעיף קטן )א(, במקום עבודה שמותר בו לעבוד יותר מ1)א

, יכול שיועבד צעיר עד תשע שעות ליום עבודה, ובלבד ששבוע העבודה 1 1651-לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א

 שעות עבודה. 22לא יעלה על 

פני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי הסכם או נוהג, לא )ב( ביום של

 יועבד נער יותר משבע שעות עבודה. 

הזמן שבו עומד הנער לרשות העבודה, לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לנער  -)ג( "שעות עבודה" פירושו 

 . 44ות על פי סעיף להחלפת כוח ואויר, חוץ מהפסק

 

 . שעות המנוחה השבועית 41 

 )א( לא יועבד נער במנוחה השבועית. 

  -)ב( המנוחה השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול  

 את יום השבת ;  -( לגבי נער יהודי 1) 

ם השישי בשבוע, הכל לפי המקובל עליו את יום השבת או את היום הראשון או את היו -( לגבי נער שאיננו יהודי 4) 

 כיום המנוחה השבועית שלו. 

 

 . הפסקות 44 

שעה לפחות, ובכלל זה  302)א( הועבד נער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה, תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה, 

ההפסקה היא של תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות. ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, 

 חצי שעה לפחות. 

 )ב( ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות. 

)ג( בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא אם הייתה נוכחותו 

ם במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והנער נדרש על ידי מעבידו להישאר במקו

 העבודה ; במקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

 

 . איסור עבודת לילה ]תיקון: תשנ"ה[ .42 

 )א( נער לא יועבד ולא ירכול בלילה. 

שעות שבין  14פרק זמן של  -, חל עליהם 11 1626-)ב( בסעיף זה, "לילה", לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה, התש"ט

 44:22שעות שבין  12, אינו חל עליו, פרק זמן של 1626-י צעיר שחוק חינוך חובה, התש"טולגב 21:22ובין  42:22

 .29:22ובין 

 )ב( רואים נער כמועבד, לעניין סעיף זה, גם אם הוא עובד בבית ספר מקצועי.  1)ג( על אף האמור בסעיף  

 . היתר עבודת לילה ]תיקון: תשכ"ג, תשל"ג, תשנ"ח[ 45 

 במקום שבו עובדים במשמרות.  43.22י להתיר העבדת צעיר עד שעה )א( שר העבודה רשא

)א( לפקודת סדרי השלטון והמשפט,  6)ב( בתקופה שבה קיים במדינה מצב של חירום בתוקף הכרזה לפי סעיף 

 . 43.22, רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר במקום שבו עובדים במשמרות, גם אחרי שעה 14 1621-תש"ח
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העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, את העבדתו  )ג( סבור שר

 בלילה במקום שבו עובדים ברציפות. 

 12)ד( סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, העבדתו של נער שמלאו לו  

 ם לשמירת בריאותו, חינוכו והתפתחותו המוסרית של הנער. , אם לדעתו הובטחו התנאי42.22שנים עד שעה 

בחקלאות או במפעל תעשיה שבהם עובדים במשמרות  42.22)ה( שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה  

בעבודה חקלאית עונתית  25.22ותנאים מיוחדים מצדיקים זאת; כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה 

 חיל בעבודה.שבה מקדימים להת

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח יד'
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 ימולא ע"י המציע ויצורף להצעתו 

 

 דף מידע ארגוני 

 

 שם המציע : _____________________________  .1

 מס' רישום ברשם החברות0עוסק מורשה: ___________________________ 

 כתובת : _______________________________ 

 ום _________________________________ כתובת משרד רש

 מס' טלפון :____________________ נייד:________________________ 

 מ' פקס:________________ 

 עיסוק  המציע: ________________________________________________ .4

       ____________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________ 

  

 אנשי המפתח אצל המציע :  .3

 

    שנות ותק                                  תחום ההתמחות                                     שם             

 _______________                __________________             _______________ 

_______________                __________________             _______________ 

____             ______________________________                ______________ 

_______________                __________________             _______________ 

_______________                __________________             _______________ 

 

ו מיעד המציע לעבודה בעירייה על פי חוזה פרטים בדבר האמצעים וכוח האדם , אות : כוח אדם ואמצעים  .2

 זה : 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח טו'                          
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 4221-לפי חוק למניעת העסקת עברייני מין,התשס"א-ת צ ה י ר 
 
 

 אני הח"מ ____________________ )ת.ז. ___________________(
 

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

 
 .         הנני מנהל של חברת ________________________________)להלן: 1

שירותי הסעות תלמידים ו0או עובדי הוראה  4204242"( אשר מגיש את הצעתו במכרז מס' התאגיד"                      
 ."העבודות"   .להלן  סעות אקראית ומיוחדות עבור עיריית קרית מלאכילמוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולה

 
 

 הנני מצהיר כי כל הנהגים והמלווים המועסקים על ידי מורשים לעסוק                .4

 .4221 -בעבודה עם ילדים לפי חוק למניעת העסקת עברייני מין, התשס"א           

 

                     
                                                                              ___________________ 

 חתימת המצהיר               
 

בתאריך ___________ הופיע בפני עו"ד ___________________________ שכתובתי 

. _______________________________________________ ה"ה _________________ )ת.ז

__________________(, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם 

 לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.  

 

         _____________________ 

 חותמת וחתימת עורך דין                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח טז'
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 תקופת העסקה האם מורשה מספר רשיון מספר ת"ז שם הנהג

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 

  –נספח יז' 
 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז
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בתאגיד  אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד

 _____________________ )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי: 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.  .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.  .4

תייעצות, המחירים ו0או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא ה .3
 הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר . 

המחירים ו0או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז  .2
 זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה . 

 הצעות במכרז זה.  לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש  .5

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  .9

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .7

מתחרה הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או  .1
 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

  למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 אם כן, אנא פרט:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________ 

א לחוק ההגבלים 27אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 . 1611-סקיים, תשמ"חהע

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר

 
 אישור עורך הדין

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר0ת כי ביום ___________________ הופיע0ה בפני 

מר0גב'  במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב0עיר ________________

______________________ שזיהה0תה עצמו0ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר0ת לי באופן אישי, 

ואחרי שהזהרתיו0ה כי עליו0ה להצהיר אמת וכי יהיה0תהיה צפוי0ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה0תעשה 

 כן, חתם0ה בפני על התצהיר דלעיל.

 

 _____________  ______________________            _____________ 

 חתימת עורך הדין   חותמת ומספר רישיון עורך דין           תאריך 

 

 נספח יח'           
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 לעירייה שירותהתצהיר בדבר קיומן של מערכות בטיחות בכל הרכבים אשר באמצעותם ינתן 
 

 
ס ת"ז _____________ העובד בתאגיד אני הח"מ______________________________ מ

 בכל הרכבים אשר באמצעותם ינתן השירות לעירייה _____________________ )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי

  :את המערכות הקיימות בפועל(  xלאורך כל תקופת ההתקשרות קיימות המערכות הבאות )יש לסמן ב 

 
  (.6321ותעבורה יבשתיות )תקן ישראלי תחבורה  מערכות ניהול בטיחות ואיכות של מערך 

 
  "מערכת לניטור התנהגות הנהג בעת הנהיגה, ו0או אשר בכלי הרכב שלהם מותקנות    –"הקופסה הירוקה

מצלמות אבטחה, ו0או אשר בכלי הרכב שלהם מותקנת מערכת איכון המאפשרת לדעת את מיקום הרכב בכל 
 .מצעים למניעת זיהום אוירא ו0או אשר בכלי הרכב שלהם מותקניםרגע נתון 

 
 בשטחים  מערכת המתריעה בפני התנגשות או פגיעה אפשרית בהולכי רגל או רוכבי אופניים הנמצאים

 ה"מתים" שלצידי הרכב.
 
         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך
 המצהיר

 
ם ___________________ הופיע0ה בפני אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר0ת כי ביו

במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב0עיר ________________ מר0גב' 

______________________ שזיהה0תה עצמו0ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר0ת לי באופן אישי, 

ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה0תעשה ואחרי שהזהרתיו0ה כי עליו0ה להצהיר אמת וכי יהיה0תהיה צפוי0

 כן, חתם0ה בפני על התצהיר דלעיל.

 

 _____________  ______________________            _____________ 

 חתימת עורך הדין   חותמת ומספר רישיון עורך דין           תאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 

אישור על קיום ביטוחים -נספח ד'   

 
הנפקת האישור  תאריך ור קיום ביטוחיםאיש

(DD/MM/YYYY) 
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הנפקת האישור  תאריך ור קיום ביטוחיםאיש
(DD/MM/YYYY) 

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

 האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

 שם 
 עיריית ק. מלאכי

  שם  הספק

 נדל"ן☐

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

 שירותי הסעותאחר: ☐
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______☐

 ת.ז.0ח.פ. ח.פ.

 מען למשלוח דואר  
 

כתובת הרכוש 
 המבוטח  

  
 כיסויים

 סוג הביטוח
לפי  חלוקה

אחריות  גבולות
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

ום גבול האחריות0 סכ תאריך סיום תאריך תחילה
 ביטוח

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 חריגים
יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

        
       
       
       
        

, 344, 340, 310       צד ג'
349 ,329 ,341, 

אחריות 
 מעבידים

      319 ,340, 

        
אחריות 
 מקצועית

       

        
 

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 245הסעת נוסעים 

 
 ביטול0שינוי הפוליסה

 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 32ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
 בדבר השינוי או הביטול. האישור

 
 חתימת האישור

 המבטח:
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 נספח השירותים 

 קוד  תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 השירות

 קוד  תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 השירות

 071 רוקחות 001 אבטחה
 072 רכב0מוסכים0חנייה0הסעות 002 אחסון0 מחסנים )לרבות מחסני ערובה וקירור(

 073 רפואה משלימה 003 אספקת גז ודלק
 074 שיפוצים 004 אשפה ושירותי מחזור

 075 שירות לאומי 005 בדיקות מעבדה ודגימות
 076 שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי ומלונאות 006 ביגוד0 טקסטיל0 אופנה

 077 שירותי ביקורת 007 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי
 078 שירותי גניזה וארכיב 008 מטבחיים0 משחטותבית 

 079 שירותי דת 009 עבודות קבלניות גדולות -בניה 
 080 שירותי מעבדה0תיקונים0 התקנה 010 בעלי חיים

 081 שירותי משרד 011 בקרה, ביקורת תקנים ושמאות
 082 שירותי ניהול 012 בקרת מוסדות חינוך

 083 שירותי ניטור 013 בריאות הנפש
 084 שירותי פיקוח ובקרה 014 בריכה0 פארק שעשועים ומים0 אטרקציות

 085 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה( 015 בתי אבות ומעונות
 086 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי( 016 גביה וכספים

 087 שירותי קוסמטיקה  017 גינון, גיזום וצמחיה
 088 שירותי תחזוקה ותפעול 018 דברי ערך0 אספנות0 אומנות
 089 שירותי תחזוקת מערכות 019 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות

 090 שירותים אווירי0ימי 020 דרישות מיוחדות0צרכים מיוחדים
 091 שירותים בחו"ל 021 הדרכות0 קורסים0 סדנאות

שירותים לציבור )לרבות: גופים ציבוריים, מלכ"ר  022 הובלות והפצה
 וחל"צ(

092 
 093 שירותים משפטיים 023 הופעות0 קולנוע0 שירותי בידור

 094 שירותים פרא רפואיים 024 הכנת מכרזים נהלים והנחיות
 095 שירותים רפואיים 025 הסעת נוסעים

 096 שכירויות והשכרות 026 הפקת אירועים0אולמות אירועים
 097 תאגידי מים 0 מכון טיהור שפכים 027 הריסות0פינויים
 098 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת 028 השקעות ויזמות

 099 תכשיטים0 אבני חן 029 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
 100 תפעול ציוד 030 חברות מנהלות

 101 תקשורת וחברות הסלולר 031 חדר כושר0 אימוני ספורט
 102 - 032 חדרי כושר וספורט

 103 - 033 פסולת, פינוי והובלה -חומרים מסוכנים וכימיקלים 
 104 - 034 חינוך0קורסים0סדנאות

 105 - 035 חקירות
 106 - 036 צומח0חי -חקלאות 

 107 - 037 טיסות
 108 - 038 יועצים0מתכננים

 109 - 039 כוח אדם
 110 - 040 מהנדס, אדריכל, הנדסאי

 111 - 041 מזון0 שירותי הסעדה0 בתי אוכל
 112 - 042 מחקרים וסקרים

 113 - 043 מחשוב
 114 - 044 מידע
 115 - 045 מיפוי

 116 - 046 מכירת0רכישת0השכרת ציוד
 117 - 047 ממוני ויועצי בטיחות

 118 - 048 תחזוקה0 שירות0 וחלפים -מעליות 
 119 - 049 מערכות בקרה ושליטה

 120 - 050 מערכות גילוי וכיבוי אש
 121 - 051 מערכות השקיה והולכת מים

 122 - 052 וולטאיות-מערכות פוטו
 123 - 053 מפעל ייצור )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי העסקה"(

 124 - 054 נדל"ן 0 השקעות ויזמות 
 125 - 055 נופש וטיולים )לרבות מדריכים(0קייטנות0פעילות לילדים

 126 - 056 ניהול מבנים
 127 - 057 ניקיון

 128 - 058 י נפץנשק וחומר
 129 - 059 ספרינקלרים

 130 - 060 עבודות מתכת
 131 - 061 עבודות עץ 

 132 - 062 עבודות תחזוקה ושיפוץ )חשמל0איטום0אינסטלציה(
 133 - 063 פלסטיק

 134 - 064 פעילות בחוץ לארץ
 135 - 065 ציוד תאורה והגברה

 136 - 066 צילום0שידורי רדיו0טלוויזיה
 137 - 067 צמ"ה

 138 - 068 צנרת והנחת קווי מים וביוב
 139 - 069 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(

 140 - 070 קמעונאות )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי העסקה"(
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 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים 
 ףקוד הסעי כיסויים נוספים בתוקף קוד הסעיף כיסויים נוספים בתוקף

 371 - 301 אובדן מסמכים
 372 - 302 אחריות צולבת

 373 - 303 דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות מקצועית
 374 - 304 הרחב שיפוי

 375 - 305 כלי ירייה  -הרחבת צד ג' 
 376 - 306 נזק בעת שהות זמנית בחו"ל -הרחבת צד ג' 
 377 - 307 נהקבלנים וקבלני מש -הרחבת צד ג' 

 378 - 308 ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )יש לפרט שם וכתובת(
 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 סוי בגין נזקי טבעכי
 384 - 314 כיסוי גניבה פריצה ושוד

 385 - 315 כיסוי לתביעות המל"ל
 386 - 316 כיסוי רעידת אדמה

 387 - 317 אחר )יש לפרט שם וכתובת( -מבוטח נוסף 
 388 - 318 מבקש האישור -מבוטח נוסף 
 389 - 319 חהיה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוט -מבוטח נוסף 

 390 - 320 אחר )יש לפרט שם וכתובת( –מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
 391 - 321 מבקש האישור -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 392 - 322 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה
 393 - 323 אחר )יש לפרט שם וכתובת( -מוטב לתגמולי ביטוח 

 394 - 324 מבקש האישור -גמולי ביטוח מוטב לת
 395 - 325 מרמה ואי יושר עובדים

 396 - 326 פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית
 397 - 327 עיכוב0שיהוי עקב מקרה ביטוח

 398 - 328 (המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור) ראשוניות
 399 - 329 יחשב כצד ג'רכוש מבקש האישור י

 400 - 330 שעבוד לטובת גורם אחר )יש לפרט שם וכתובת(
 401 - 331 שעבוד לטובת מבקש האישור

 402 - 332 תקופת גילוי )יש להוסיף תאריכים(
 403 - 333 ₪. 1,222,222מינימום גבולות אחריות -
- 334 - 404 
- 335 - 405 
- 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 

 


