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בעירייה פועל חשב מלווה מטעם משרד הפנים והסכם זה  לא יחייב את העיריה אלא 
לאחר צירוף חתימת החשב המלווה בצד חתימת מורשי החתימה של העיריה וחותמת 

  העיריה

 

 עיריית באקה אלגרבייה

 2/2222קול קורא/מכרז פומבי מס' 

התקשרות לביצוע מיזם משותף לביטחון 
 אספקת חבילות מזון  –תזונתי 
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בעיריה פועל חשב מלווה מטעם משרד הפנים והסכם זה  לא יחייב את העיריה אלא 
לאחר צירוף חתימת החשב המלווה בצד חתימת מורשי החתימה של העיריה וחותמת 

 העיריה

 
 אלגרבייה באקהעיריית 

 חברתיים לשירותיםהמחלקה 
_________________________________________________________ 

 

 2/2222מס'  מכרז
 

 מזון חבילות אספקת - תזונתי לביטחון משותף מיזם לביצועהתקשרות 
 

 מיזם להפעלת גוף עם להתקשר ברצונה כי, בזאת מודיעה אלגרבייה באקה עיריית
 במשבר או כרונית במצוקה למשפחות מזון חבילות אספקת - תזונתי לביטחון

 
 :כללי

 
 בריא מזון של מספקת לכמות וכלכלית פיזית נגישות להבטיח נועד תזונתי לביטחון המיזם .1

 .ומזין
 
 .מזון חבילות באמצעות, חודש בכל משפחות 226 -לפחות ל סיוע נותן המיזם .2
 
 נוספות לשנתיים אופציה עם, 31.12.2222 עדמיום חתימת החוזה ו לתקופה הינה ההתקשרות .3

 ., לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלבדי של העיריהחלקה( או לשנה ,)מפעם לפעם
 
; למשפחות מזון חבילות לטובת 2222ת בשנ ח"ש 111,322 של ייעודי תקציב אישרה העיריה .4

 .1142212412סעיף תקציבי 
 

 .יותר ומקיף רחב מענה מתן לצורך נוסף מימון מבקשת העיריה .5
 

 :הצעות להגשת עקרייםקריטריונים 
 
 תבחנה ההצעות כל. המבוקשת ההפעלה לתפיסת או הפתרון לארכיטקטורת הגדרה זו בבקשה אין .6

 .מהמציעים מי עם להתקשר מתחייבת אינה והעיריה ענייני באופן
 

 בוועדת לדיון העברתה בטרם וזאת, מהבאים המורכבת היגוי ועדת י"ע וינוקדו יבחנו ההצעות .4
 : המכרזים

 
 .בעיריה רווחה מלשכת ס"עו, בעיריה רווחה לשכת מנהלת, העיריה ל"מנכ 

 
 :שלהלן בקריטריוניםגם  לעמוד המציע המוסד על .1

 
 .רווח[ כוונת ללא ]מוסד ר"כמלכ מוכר גוף להיות .א
השנה,  ימחודש כל חודשב ,בחודש מזון חבילות 226 לפחות ולחלק לספק התחייבות .ב

בעירייה וע"י מנכ"ל שיאושר ע"י מנהלת מחלקת רווחה  תזונתי וערך מגוון בעלות
 . )ג( להלן1העיריה, וזאת בחלוקה שבסעיף 
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לרכישת לכרטיס ש"ח  252או כרטיסים בשווי של  י קנייהתלושחלוקת אספקת ו .ג
 משפחות לפחות מדי חודש. 226 -ל /מרכוליםמוצרים מסופרמרקט

משפחות  226 -פירות וירקות לשל  לחבילה ₪ 125בשווי של  חבילותאספקת וחלוקת 
 חודש.מדי לפחות 

משפחות  226 -ל מוצרים יבשיםשל  לחבילה ₪ 125בשווי של  חבילותאספקת וחלוקת 
 חודש.מדי לפחות 

ו/או תלושים והכרטיסים לרכישת  המזון חבילות עבור (העיריה חלק) העיריה מימון .ד
 ,ללא כל יוצא מן הכלל ,מוצרים מסופרמרקט וכל הדרוש להפעלת המיזם והצלחתו

 לאמסך כל העלות הכוללת של המיזם בכל חודש ובתנאי שסכום זה  12%יעמוד על 
כאשר הסכום ש"ח לחודש(,  עשרת אלפים מאה ושבעים) לחודש ח"ש 12,142 על יעלה

 ., לפי הסכום הנמוך מביניהםכולל מע"מ
כוח אדם וכיו"ב, לרבות העסקת כל כוח , תשל המיזם, מינהלתיומלא ארגון שלם  .ה

 הנדרש לכך, כולל רכז/ת להפעלת המיזם.האדם 
 .מזון חבילות ואספקת בהכנת רצופות שנים 3 לפחות של ניסיון בעל .ו
סק כדין של הרשות המקומית בתחומה כדין מאת משרד הבריאות ורישיון ערישיון  .ז

 פועל העסק להכנת ואספקת חבילות מזון.
 .הסכם/  קורא קול בחוברת הנדרש נוסף נתון או/ו תיעוד כל לצרף .ח  

 
, כנדרש עצמי הון של לקיומו אסמכתאות או התרומה גיוס ליכולות אסמכתאות תכיל ההצעה .9

 .לעיל 1 בסעיף כאמור נדרשים סף תנאי ושאר הניסיון להוכחת אסמכתאות וכן
 

והוברר כי יותר מהצעה אחת עומדת בתנאים ובדרישות ההליך,  אחת מהצעה יותר היה והוגשה .12
 שיציעכי אז העיריה תנהל עם המציעים האמורים מו"מ לבחירת אחד מביניהם, כאשר המציע 

או  בסופו של יום מספר חבילות המזון הגדול ביותר יבחר כגוף עמו תתקשר העיריה בהסכם
 .ריהבשיטת ההגרלה כפי שתחליט ועדת המכרזים של העי

 
 לעיין ניתן) העיריה י"ע שנערך בנוסח הסכם על לחתום חייב יהיה העיריה י"ע שיבחר הגוף .11

מנהל מחלקת מכרזים  בלשכת, העיריה במשרדי תשלום ללא השלמה ההליך ובחוברת בחוזה
ו/או באתר האינטרנט של  (14:22 - 9:22 בשעות', ה -' א בימים, עיריהב חוזים והתקשרויות

 .העירייה
 

 מטעמה מי או העיריה של כלשהי התחייבות משום בגינה מעשה בכל או זו הודעה בפרסום אין .12
 .כלשהם גוף או אדם כלפי

 
 עד, במסירה ידנית בלבד ולהגיש הצעתו לעיריה לפנות רשאי מתאים עצמו הרואה מוסד .13

והתקשרויות בעיריה, מר חוזים לידי מנהל מחלקת מכרזים , 60:22שעה  61.1.2222 לתאריך
, הרלוונטיים האישורים כל רוףיבצ, ההתקשרות את לבצע מסוגל הוא כי ולהודיע, ח'דר ענאבסה

 תוגש ההצעה) העיריה ל"מנכ בלשכת בעיריה לה המצורפים והמסמכים ההצעה להגישו
 .("2/2222על המעטפה לרשום "מכרז  ;שתוכנס לתיבת המכרזים בעיריה סגורה במעטפה

 
 ., או בכל דרך אחרת מלבד במסירה ידניתתתקבל כל הצעה שתוגש לאחר המועד האמורלא  

 
, לכתובת 32.5.2222 מתאריך יאוחר ולא עד ,להבהרות ובקשה שאלות, בירוריםל לפנות ניתן .14

 .khader@baqa.co.ilדוא"ל 
 

 קבלו יועברו לדיון ולהחלטה בפני ועדת המכרזים בעיריה.תהצעות שי .15
 

 להצעתו גם:  ףמציע לצרעל הגוף ה .16
 

 .על ניהול ספרים כדיןבתוקף אישור  .א

 ניכוי מס במקור.בגין בתוקף אישור  .ב
 .בתוקף ,בתחומה מתנהל העסק שיון עסק של הרשות המקומיתיר .ג

 תעודת עוסק מורשה. .ד

 בנוסף: יצרף אם המציע הינו תאגיד, .ה

 ./העמותהתעודת רישום החברה .1
 אישור מורשי חתימה. .2
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 חתומים ע"י מורשי החתימה המוסמכים של המציע. קורא יהיוההצעה ומסמכי קול  .3

 המלצות. .ו

 מוכר כמלכ"ר. מוסד  אישור בתוקף על היות המציע .ז

נספח  – המצ"בתצהיר קרבה משפחתית חתום ע"י המציע ומאושר בפני עו"ד, לפי הנוסח  .ח
 .'א

 .'בנספח  – המצ"בתצהיר העדר הליכים משפטיים לפי הנוסח  .ט

 .נספח ג' – המצ"בניגוד עניינים לפי הנוסח שאלון לאיתור חשש ל .י

 המצ"ב - 2122 - 9221טבלת ניסיון המציע באספקת חבילות מזון לרשויות מקומיות בשנים  .יא
 .נספח ד' –

נספח  – המצ"ב 1946 –הצהרות ותצהירים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  .יב
 .ה'

 .נספח ו' – המצ"בתצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כחוק  .יג

 .נספח ז' – המצ"בתצהיר מציע בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  .יד

 .נספח ח' – המצ"בתצהיר בדבר העדר רישום עבירה פלילית  .טו

 פרופיל כללי של המציע. .טז

 
 יובהר ויודגש כי:

 
 .הנדרשיםהעיריה תהא רשאית לפסול הצעה שלא יצורף אליה חלק ו/או כל המסמכים  .14

 
מציע לצורך קבלת הבהרות להצעתו או להעירייה רשאית במהלך בדיקת והערכת ההצעות לפנות  .11

 .במטרה להסיר אי בהירות נושא כלשהוא שעלול להתעורר
 

 הזוכה לשינויים או תיקונים בהצעתו.  המציעהעירייה מוסמכת לבוא בדברים עם  .19
 

יהיה סופי,  בגין כל חודש בו יועברו/יסופקו חבילות מזון סכום ההשתתפות החודשי של העיריה .22
נומינלי וקבוע לכל אורך תקופת החוזה, והאופציה, והעיריה לא תשלם כל תשלום ו/או תמורה ו/או 

ש"ח  12,142עד הוצאה, ללא כל יוצא מן הכלל, מעבר לסכום ההשתתפות החודשי )סכום חודשי של 
כל ההוצאות  - למעטאך לא  –ו/או הוצאה נוספת, לרבות (. הקבלן ישא בכל עלות מע"מ כולל

 בהתאם לאמור במסמכי ההליך, התקורות, ובכלל זה כל /המיזםהדרושות לביצוע העבודות
המכונות, הציוד, האמצעים, כח האדם, ההובלה, הניוד, האספקה, ההפעלה של  המצרכים, המזון,

רישיונות, האישורים ו/או כל תשלום אחר מכלול האמצעים הדרושים לביצוע העבודות, האגרות, ה
ובין בגין פעילותו  ,הפרוייקט/המיזם/העבודה נשוא ההליךאותו חייב לשלם המשתתף, בין בגין 

 .בכךהקשורה 
 

 הכלליים וליתן מענה לכל הדרישות המפורטות. במסמכי ההליךעל המציע לענות על כל הדרישות  .21
 

כי הצעתו גלויה וכי במידה ותהיינה פניות של ספקים אחרים, לראות את הצעתו,  ,המציע מצהיר .22
במסמכי לא תהיה לו כל מניעה או התנגדות לכך. במידה והמציע מתנגד לאמור, עליו לציין זאת 

ול הדעת בחשיפת הצעת המציע סעיפים שברצונו שיסווגו כחסויים. עם זאת, שיקל ולהפנותהצעתו, 
 . לעיריהנתון 

 
יום מהמועד האחרון  122ועד לתקופה של בעיריה  מסירתהההצעה תהא בתוקף החל ממועד  .23

 להגשת ההצעות בהליך זה.
 

 השירות הנדרש:
 

עשרים )מאתיים  226 לפחות לספקלהפעיל את המיזם לביטחון תזונתי וכן הקבלן מתחייב  .24
 )ג( לעיל.1 -)ב( ו1מדי חודש והכל כאמור וכמפורט בסעיפים ( חבילות מזון ושתיים

 
והספק מתחייב לעמוד  העיריהיהיו על פי דרישת  וחלוקת חבילות המזוןשעות הספקת ימי ו .25

 במועדים כנדרש.
 

יאושר ע"י מנהלת לשכת רווחה בעיריה וע"י מנכ"ל  הןערך התזונתי שלהו חבילות המזוןהרכב  .26
 העיריה.
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 שמירת זכויות:
 

לאחר פתיחת ההצעות ו/או החלטה על , בכל שלב שהוא, גם ההליךלעירייה הזכות לבטל  .24
מפעיל/זוכה, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלבדי, ולמציעים לא תהיה כל זכות תביעה ו/או 

 טענה נגד העירייה בעניין זה ולא תהיה להם כל זכות לערער אחרי החלטת העירייה.

 
 

 בכבוד רב
 

 ראיד דקה
 ראש עיריית באקה אלגרבייה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 'אספח נ
  

   תאריך:        
 

 לכבוד
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 עיריית באקה אלגרבייה
 

       
 א.ג.נ.,

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

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

 הקובע כדלקמן: (נוסח חדש)דת העיריות ולפק (א)א122סעיף  .1.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה   

אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או 
 אח או אחות." בן זוג, הורה, בן או בת, -ין זה, "קרוב" ילעסקה עם העיריה; לענ

של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות  (א)12כלל  .1.2
 הקובע: 

לעניין זה, "חבר מועצה"   "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית  
הגדרות "בעל שליטה" ראה )חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  -

 ."((ב()1)2 -ו (ב()1)1ו"קרוב" בסעיף 
 קובע כי:  (נוסח חדש)לפקודת העיריות  (א)144סעיף  .1.3

יה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על י"פקיד או עובד של עיר  
 שום עבודה המבוצעת למענה."זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העיריה וב-ידי בן

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .2
 

 בין חברי מועצת העיריה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או שותף. .2.1
אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו  .2.2

 יד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.או ברווחיו של התאג
 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות.-אין לי בן .2.3

 
ידוע לי כי ועדת המכרזים של העיריה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או  .3

 אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 
 שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת, כי הפרטים  .4
 
לפקודת העיריות,  (3)א122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3לפיהן מועצת העיריה ברוב של 
 ת בלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.לפקודת העיריו (א)א122

 
 

 _________________חתימת המשתתף:_        שם המשתתף: __________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 'בנספח 
   תאריך:         

 לכבוד
 עיריית באקה אלגרבייה

       
 א.ג.נ.,
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 תצהיר העדר הליכים משפטיים הנדון:  
 

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

 .("חוק החברות"להלן: ) 1999 -לחוק החברות, התשנ"ט  261כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":
 כמשמעותו בחוק החברות. "בעל עניין":

 .1961 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  "שליטה":
 

וזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, אני הח"מ _______________ נושא ת.ז. ___________ לאחר שה
 וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 
 ("המשתתף"להלן: )אני נותן תצהירי זה חלק מהצעת _________________________  .1

חבילות אספקת  –להפעלת מיזם לביטחון תזונתי של עיריית באקה אלגרבייה בהליך קול קורא 
 מזון למשפחות במצוקה כרונית או במצבה.

 
תפקידי במשתתף הינו _______________________ ואני מוסמך לתת תצהיר זה בשמו של  .2

 המשתתף.
 
הנני להצהיר, כי לא עמדו ולא עומדות נגד המשתתף ו/או מי מבעלי המשתתף ו/או מי ממנהלי  .3

פטיות ו/או הליכים משפטיים תביעות מש ו/או מי מבעלי השליטה במשתתף, המשתתף,
הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על 

 המשך תפקוד המשתתף.
 
אני מעולם לא הורשעתי בעבירה פלילית*/הורשעתי )מחק את המיותר( בשנת _________   .4

 בעבירה של _______________________.

 

המשתתף מעולם לא הורשע בעבירה פלילית* / הורשע )מחק את המיותר( בשנת _________   . 3
 בעבירה של _______________________.

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .4
 

___________________    ___________________ 
 חתימת המצהיר           תאריך 

 
 אישור עו"ד

ני הח"מ, ___________________ עו"ד, מ.ר. _________ מאשר/ת בזאת כי ביום __________ א
הופיע בפני מר _______________________ נושא ת.ז. ________________ ולאחר שהזהרתיו, 
כי עליו להצהיר את האמת, וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על 

 ה.תצהירו ז
 

       __________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד        

 
 
 
 
 
 
 

 נספח ג'
 

 שאלון  לאיתור  חשש  לניגוד  עניינים
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)היה המציע תאגיד, השאלון יוגש ע"י כל אחד מהמנהלים וכן ע"י 
כל בעל מניות ו/או שותף בשותפות רשומה ובמקרה של עמותה ע"י 

 יו"ר העמותה(
 וכהונותתפקידים  -חלק א'  

 פרטים אישיים .6
 שם משפחה: _____________________________________________

 שם פרטי: _______________________________________________
 מס' זהות  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

 רחוב: _______________________________________  כתובת: 
 _____ מיקוד: ____________עיר/ישוב: ______________

 מס' טלפון: _________________ מס' טלפון נייד: _________________
 מס' פקס: ___________________

 תפקידים ועיסוקים .2
שנים  4פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של 

 אחורה (

 בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד'(.  לרבות כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה 
 נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חברה, שותפות, עמותה וכיו"ב(. 

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

 
 שם המעסיק

 וכתובתו
תחומי הפעילות 

 של המעסיק
התפקיד ותחומי 

 האחריות
 העסקהתאריכי 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 

 תפקידים ציבוריים .3
 .לעיל 2שלא צוינו בשאלה פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות     

 שנים אחורה. 4נא להתייחס לתפקידים נוכחים ולתפקידים קודמים לתקופה של         
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תאריכי מילוי  התפקיד הגוף 
 התפקיד

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 

 מקבילים בגופים או בדירקטוריונים חברות .4
 

 גופים פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או

 .אחרים, בין אם הם ציבוריים ובין אם שאינם ציבוריים

 

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

שם התאגיד/ רשות/ גוף 
 עיסוקוותחום 

תאריך התחלת 
הכהונה ותאריך 

 סיומה

פעילות מיוחדת  1סוג הכהונה
  2בדירקטוריון

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 

 המקומית הרשות לפעילות קשר .5

 

 כאזרח המקבל שלא קשר, או זיקה בו, עניין בעל שאתה לגוף לך, או יש, או היו האם
 זיקה זה אליה )ובכלל לגופים הקשורים לפעילות עיריית באקה אלגרבייה או ,שירות

                                           
 שמות בעלי המניות  –נא לפרט גם  –דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות. ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני  1

 שמינו אותך   
 תפקידים אחריםכגון חברות בוועדות או  2
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 לגופים עיריית באקה אלגרבייה או שבשליטת סטטוטוריים לתאגידים קשר או
 אליהם(? קשורה שהיא אחרים

 

 כל לציין נא .אחורה שנים 4של  ולתקופה נוכחיים ולקשרים לזיקות להתייחס נא

 .מפורט באופן קשר או זיקה
 

או  כדירקטור, מכהן או/ו בגוף אחזקות לו שיש מי כל לרבות -בגוף  עניין" "בעל

 צורך לו. אין חיצוני יועץ או/ו אותו מייצג או/ו בו עובד או/ו בו מקבילים בגופים

 ,1961 –ח "התשכ ערך, ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד עניין כבעל שלא לפרט אחזקה

  .3בבורסה בתאגידים הנסחרים

 לא / כן

 

י: /פרט כן, אם
 ______________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

_____________________ 
 

 משפחה קרובי לגבי 5-2בשאלות  כאמור תפקידים טפירו .1
 

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

 

 .בלבד בהווה ולכהונות לתפקידים להתייחס יש

 

שנדרשו  הרלבנטיים והפרטים המשפחתית הקרבה סוג הקרוב, שם את לפרט נא

 התאגיד שם לפרט יש בדירקטוריון, חברה זוגך ת/בן )למשל: אם לעיל  בשאלות

 .בדירקטוריון( מיוחדת ופעילות הכהונה סוג הכהונה התחלת תאריך ותחום עיסוקו,
 

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

________________________________________________ ______ 

                                           
 1961-חוק ניירות ערך, תשכ"ח  3

  –"בעל עניין", בתאגיד     
מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד, או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות  (1)

או  דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד, או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד
או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה שבו,  25%כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 

 –לעניין פסקה זו  ;או יותר מהדירקטורים שלו 25%או רשאי למנות 
 לעניין ;יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך האמורים (א)
לעניין זה,  ;באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמוריםהחזיק אדם בניירות ערך  (ב)

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו  –"נאמן" 
  ;לפקודת מס' הכנסה 122()ו(, או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 2)א()46לפי סעיף 

 ה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.חבר (2)
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 ____________ 

 בתפקיד לממונים או לכפופים זיקות .7

 

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

  ?אחרים בארגונים משותפת בכהונה מכהנים ת,/מועמד ה/את שאליו לך בתפקיד

 
 קשרי עסקיים, קשרים אחרות, במסגרות כפיפות יחסי ביניכם האם מתקיימים

  ?אחרות או זיקות משפחה

 לא / כן

י: /פרט כן, אם
 ______________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__ 

 

 חשש לניגוד של במצב להעמידך העלולים קרוביך, של או שלך ועניינים תפקידים .1

  עניינים

 

שעלולים  קרוביך, של או שלך ,לעיל פורטו שלא ועניינים תפקידים על לך ידוע האם

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

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

 לא / כן      

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 _________________ 

 

שעלולים  מקורביך, ושל האחרים קרוביך של ועניינים ם, כהונותעיסוקי תפקידים, .9
 עניינים לניגוד חשש של במצב להעמידך

האחרים,  קרוביך של אחרים ועניינים כהונות עיסוקים, תפקידים, על לך ידוע האם

חברים  זה ובכלל( מקורביך של או לעיל, בשאלות להתייחס התבקשת לא שאליהם

עניינים  לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד שעלולים ,)עסקיים ושותפים קרובים

  ?ת/מועמד ה/את שאליו בתפקיד

 .ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא
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 לעיל )לדוגמה, 1-1בשאלות  נשאלת שעליהם לנושאים במיוחד להתייחס נא
 מקבילים, בגופים או בדירקטוריונים אלה, חברויות קרובים של תפקידים ועיסוקים

 .המקומית( הרשות להם לפעילות שיש וקשר

 

 לא / כן

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 _________________ 

 ועיסוקים חיים קורות פירוט .62

 השכלה השאלון, הכוללות מילוי ליום מעודכנות חיים, קורות בנפרד י/צרף נא

 .תאריכים כולל ובהווה, עיסוקים בעבר ופירוט

 
 נכסים ואחזקות -חלק ב' 

 אחזקות במניות .66
פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים 

 כלשהם, שלך או של קרוביך.

אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 
 .4בבורסה הנסחרים בתאגידים  1961 –

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. -"קרוב" 
 כן / לא

 אם כן, פרט/י:
שם 

 התאגיד/הגוף

 שם המחזיק
אם המחזיק אינו 

 המועמד

תחום עיסוק  אחוזי החזקות
 התאגיד/הגוף

 
 
 
 
 

   

                                           
 1961-חוק ניירות ערך, תשכ"ח 4

  –"בעל עניין", בתאגיד 
מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד, או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות  (1)

ירקטור של התאגיד או דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד, או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כד
או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה שבו,  25%כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 

 –לעניין פסקה זו  ;או יותר מהדירקטורים שלו 25%או רשאי למנות 
 לעניין ;יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך האמורים (א)
לעניין זה,  ;אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמוריםהחזיק  (ב)

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו  –"נאמן" 
  ;מס' הכנסה לפקודת 122()ו(, או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 2)א()46לפי סעיף 

 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. (2)
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שם 
 התאגיד/הגוף

 שם המחזיק
אם המחזיק אינו 

 המועמד

תחום עיסוק  אחוזי החזקות
 התאגיד/הגוף

 
 
 
 
 

   

 
 

 חשש של במצב להעמידך עשויים בהם שימוש או מכירתם  שאחזקתם, נכסים .62

 לניגוד עניינים
 

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

 מועמד? 
 

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

 

 לא / כן        

 
אם כן, פרט/י: _______________________________________________ 
__________________________________________________________

 ______________________________________________________ 
 

 בהיקף משמעותי חבות כספים .60
האם את/ה, קרוביך או מי משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב 

 לחובות או להתחייבויות כלשהם? 

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

 
 כן / לא

 
אם כן, פרט/י:  

 ______________________________________________________
__________________________________________________________

______________________________________________________ 
 

 נכסים אחרים שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .61
האם ידוע לך על נכסים אחרים, שלא פורטו לעיל, שעשויים להעמיד אותך במצב של 

 נים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת ?חשש לניגוד עניי

נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים 
עסקיים(, של גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי 

 עניין בהם.
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 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.
 

לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין  -על עניין" בגוף "ב
במישרין ובין בעקיפין, ו/או מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו 

 ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו.
 

 כן / לא
 

אם כן, פרט/י: ___________________________________________ 
__________________________________________________________

______________________________________________________ 
 

 הצהרה  -חלק ג' 
 אני החתום/ה מטה _____________________ ת.ז מס'_______________

 מצהיר/ה בזאת כי:      
 
עצמי, לקרובי ולמקורבי, הם כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר ל .1

 מלאים, נכונים ואמתיים.

 

כל  המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם  .2
מידיעה אישית, אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת 
 במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי

 מידיעה אישית.
 

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

 

אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד  .4
משפטית של עיריית עניינים במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתה של היועצת ה

 באקה אלגרבייה בנושא.
 

אני מתחייב/ת לכך שבמקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון, או יתעוררו  .5
במהלך הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, העלולות להעמיד אותי במצב של 
 חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועצת המשפטית של עיריית באקה אלגרבייה, אמסור

 לה את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיה.
 

מובהר לי כי על ההסדר למניעת ניגוד עניינים שייערך לי, במידת הצורך, יחול חוק  .6
 .1991 –חופש המידע, התשנ"ח 

 
 
 

    __________________                 _________________ 
 חתימה                                   תאריך          
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 נספח ד'
   2622 - 6122באספקת חבילות מזון לרשויות מקומיות בשנים  טבלת ניסיון המציע

 בכל שורה יש להתייחס לשנה קלנאדרית אחת בלבד. *
 

 
 את כל האסמכתאות לתמיכה בנתונים המפורטים לעיל לרבות המלצות.על המציע לצרף לטבלה זו 

 
 

 

         

        ______________________ 

 חתימה וחותמת של המציע           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם הרשות המקומית בה 
 סיפקתי חבילות מזון

השנה בה סיפקתי את 
 חבילות המזון 

כמות חבילות המזון 
 שסופקה באותה השנה

 

היקף 
 כספי

איש קשר ברשות 
 המקומית
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 נספח ה'
 

 6171 –הצהרות ותצהירים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 
 

שכר מינימום כדין והתחייבות לשמירה על זכויות עובדים לפי חוק עסקאות  תשלום תצהיר בדבר
 )להלן: "החוק"( 6171 -גופים ציבוריים, תשל"ו 

 

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

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

 נההנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמי .1

 חברתכ__________ אצל  ת/"(. אני משמשהמזמינה)"מ.מ. זמר"(, המציע)להלן: "

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

וייחתם בין הצדדים  נהככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי המזמי .2

הסכם התקשרות, מתחייב המציע כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות )לרבות כל תקופת 

שרות מוארכת( לקיים כלפי המועסקים מטעמו בביצוע השירותים נשוא המכרז, את התק

האמור בהסכמים הקיבוציים הרלבנטיים את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים לענף ואת 

 "(: חוקי העבודההאמור בכל החוקים הבאים )להלן: "

 1959 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 

  1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 

 1946 –חוק דמי מחלה, תשל"ו 

 1951 –חוק חופשה שנתית, תשי"א 

  1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד 

 1996 –חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו 

 1953 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג 

 1953 -חוק החניכות, תשי"ג 

 1951 –חוק הגנת השכר, תשכ"ח 

 1963 –ויי פיטורים, תשכ"ג חוק פיצ

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

 1914 –חוק שכר מינימום, תשמ"ז 

 2221 -א"תשס והתפטרות לפיטורים מוקדמת הודעה חוק

 2222 - ב"תשס( עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק

 1954-התשי"זקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, מצו הרחבה לביטוח פנסיוני 

 להלן: םיש למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיי

 מצהיר כי הספק ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום*; הנני . 3



14 
 

 או בעל זיקה** אליו הורשע בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך חלפה שנה אחת הספק . 4

 לפחות ממועד ההרשעה*;

 ליו הורשע בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך חלפו שלושאו בעל זיקה א הספק . 5

 שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה*.

 ]* יש למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[

 ב' לחוק[2כהגדרת מונח זה בסעיף  -]**"בעל זיקה" 

 

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

 המצהיר חתימת

  
 עו"ד  אישור

הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________אני הח"מ 

כי יהא/תהא צפוי/ה , ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת ו  ________, ת.ז.   ________

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

 עליו בפניי.

_________________ 
 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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 נספח ו'
 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כחוק

 )להלן: "החוק"( 6171 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

מת וכי אהיה לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את הא, ________בעל  ת.ז מס'  ,________אני הח"מ, 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן: /הצפוי

 רו.ו"( ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו ובעבמציעה)להלן: " ________אצל  ________אני משמש/ת כ

 בתצהיר זה:

גם בעל  -הוא חבר בני אדם  מציעה, בעל השליטה בו, ואם מציעהמי שנשלט על ידי  -" בעל זיקה"
 השליטה בו או חבר בני אדם שבשליטת בעל השליטה בו.

 1961 -התשכ"חכהגדרתה בחוק ניירות ערך,  -" שליטה"

 (את המשבצת המתאימה -Xסמן ב:     )מציעלהנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה 

 (2222בינואר  1בעבירה שנעברה לאחר יום י"ז בטבת התשס"ב )דין חלוט -לא הורשעו בפסק 

)להלן  1991 -לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 מועד תצהיר זה.בשנה שקדמה לו"( חוק עובדים זרים" -

לפי חוק  (2222בינואר  1שנעברו אחרי יום י"ז בטבת תשס"ב )הורשעו בשתי עבירות או יותר     

 תצהיר זה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד מתן עובדים זרים, בפסקי דין חלוטים, אך במועד

 ההרשעה האחרונה.

 

    זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

        ___________ 
 המצהיר חתימת

 

 עו"ד א י ש ו ר

הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________אני הח"מ 

, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה   ________, ת.ז.   ________

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

 עליו בפניי.

_________________ 
 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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 נספח ז'
 

 הולם לאנשים עם מוגבלותתצהיר מציע בדבר ייצוג 
 
 

 ("החוק")להלן:  1946 -,התשל"ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
 

/ מנכ"ל מציע, ה_______________אני הח"מ________________________________, ח.פ. 
/ שותף ______________________ ]מחק את המיותר[ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר מציעה

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן*: את האמת וכי אהיה
 
  למחוק את הסעיפים הלא רלוונטים: .1

 
לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9לא חלות הוראות סעיף ובעל זיקה**  מציעהעל  .א

 ;"(חוק שוויון זכויות)להלן: " 1991-התשנ"ח
 

 לחוק שוויון זכויות והוא מקיימן; 9סעיף חלות הוראות בעל זיקה על המציע ו .ב
 

עובדים לפנות למנכ"ל משרד העבודה והרווחה  122-על המציע ובעל זיקה המעסיקים יותר מ .ג
 לחוק שוויון זכויות; 9והשירותים החברתיים לקבלת הנחיות יישום סעיף 

 
לקבלת המציע ובעל זיקה אליו פנו למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים  .ד

 ;לחוק שוויון זכויות ופעלו ליישומן 9הנחיות יישום סעיף 
 

יעבירו למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים עותק של זיקה אליו ובעל  מציעה .ה
 ; ימים ממועד חתימה על ההתקשרות 32התצהיר תוך 

 
 
 
 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .2

___________ 
 המצהיר חתימת

 
 

 למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[ מציע* ]על ה
 

 ב' בחוק.2כהגדרת מונח זה בסעיף  "בעל זיקה"** 
 
 
 

 עו"ד  א י ש ו ר

הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________אני הח"מ 

, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה   ________, ת.ז.   ________

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

 עליו בפניי.

_________________ 
 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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 נספח ח'
 תצהיר בדבר העדר רישום עבירה פלילית

 
אני הח"מ, __________________, ת"ז מס' ____________, מרח' ___________________, 

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

ב_____________ מספר התאגיד ___________________________,   -כהנני משמש  .1

והנני מגיש תצהיר זה כחלק בלתי נפרד מהצעתו של התאגיד  __________)להלן: "התאגיד"(

 _____________________________במכרז פומבי מס'

מועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לא הוגש נגד התאגיד או נגדי, קודם להשנים )שבע(   4 -ב .2

ולמיטב ידיעתי לא הוגש נגד מי ממנהליו האחרים של התאגיד (דירקטורים, חשב ומנהל פדגוגי) 

לחוק המרשם כתב אישום באשמת ביצוע עבירה מבין העבירות המנויות בתוספת השנייה 

, או בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה הכרוכה באלימות 1911-הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א

או בעבירת מרמה, ולא הורשע התאגיד, ולא הורשעתי אני ולא הורשע מי ממנהליו האחרים 

 של התאגיד בעבירה כזו במהלך התקופה האמורה.

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

 

 

_________________________   _____________________________ 

 המציעחותמת              חתימה

 

 אישור עו"ד

הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________אני הח"מ 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה מורשה חתימה מטעם המציע  שהינו ,  ________, ת.ז.   ________

בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה  להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים

 בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי.

 

_________________ 
 ()חתימה וחותמת עוה"ד
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בעיריה פועל חשב מלווה מטעם משרד הפנים והסכם זה  לא יחייב את העיריה אלא 
החתימה של העיריה וחותמת  לאחר צירוף חתימת החשב המלווה בצד חתימת מורשי

 העיריה
 

 הסכם
 שנערך ונחתם בבאקה אלגרבייה בתאריך _________

  
 עיריית באקה אלגרבייה בעניין שבין: 
 מצד אחד    ("העיריהלהלן: ")   

 
 _____שם: ____________ ל  ב  י  ן: 
 _______________ ת.ז./ח.פ.:   
 _________________ כתובת:   
 :__________________טלפון    
 מצד שני   (ו/או "הספק" "הקבלן"להלן: )   

 
 –להפעלת מיזם לביטחון תזונתי , לקבלת הצעות /מכרזהליך קול קוראוהעיריה פרסמה  והואיל

 תושבי העיר באקה אלגרבייהמבין אספקת חבילות מזון למשפחות במצוקה כרונית או במשבר 
 .("העבודה"ו/או  "הפרוייקט"ו/או  "המיזם")להלן: 

 
, כשהיא מבוססת ומותאמת להוראות המצ"בה הצעה כמפורט בהצעתו יוהקבלן הגיש לעירי והואיל

 .ההליךמסמכי 
 

אישור עוסק מורשה כדין, אישור רשיון עסק כדין, והקבלן מנהל תיק עצמאי כדין, ובידו  והואיל
ואישור על היותו  הול ספריםאישורים על ניכוי מס במקור ועל ני ,עסקאות גופיים ציבוריים

 כולם בתוקף.כש - מוסד מוכר ללא כוונות רווח )מלכ"ר(
 

והחלטת   ,הזוכההצעה כ______ _והצעת הקבלן נמצאה ע"י ועדת המכרזים בישיבתה מיום _ והואיל
יה בתאריך _________; והעיריה מסכימה להתקשר יועדת המכרזים אושרה ע"י יו"ר העיר

 אי ההסכם להלן.עם הקבלן בכפוף לתנ
 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 
 המבוא להסכם זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם ויקרא בכפיפה אחת עמו. .1

 
 והתחייבות הקבלן השירות

עשרים )מאתיים  226 לפחות לספקלהפעיל את המיזם לביטחון תזונתי וכן הקבלן מתחייב  .2
שיאושר ע"י מנכ"ל העיריה ומנהלת מחלקת חבילות מזון לפי הרכב ו/או ערך תזונתי ( ושתיים

לחודש בכל חודש, והכל  5עד מדי כל חודש מחודשי השנה, פעם אחת בכל חודש,  רווחה בעיריה,
 בחלוקה כלהלן:

 
 מזון לרכישת מוצרילכרטיס ש"ח  252אספקת וחלוקת תלושי קנייה או כרטיסים בשווי של 

 משפחות לפחות מדי חודש. 226 -רקט/מרכולים למסופרמ
 

מדי משפחות לפחות  226 -פירות וירקות ל לחבילה של ₪ 125בשווי של  חבילותאספקת וחלוקת 
 חודש.

 
מדי משפחות לפחות  226 -ל לחבילה של מוצרים יבשים ₪ 125בשווי של  חבילותאספקת וחלוקת 

 חודש.
 

הקבלן מתחייב לארגן ולהוציא לפועל את המיזם בכללותו, גם בכל הקשור מבחינת כוח אדם, 
 מינהלתית וכיו"ב.

 
מוסכם בין הצדדים, והקבלן מתחייב בכך גם מפורשות, כי לא יסופק שום מזון או מוצר או פריט 

ק יברר נוסף כלשהו ללא כל יוצא מן הכלל, שעומד בניגוד לדת האיסלאם, ובכל מקרה של ספ
ויתאם הקבלן ענין זה עם מנהלת מחלקת רווחה בעיריה ועם מנכ"ל העיריה ויפעל לפי הנחיותיהם 

 בלבד.
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ו/או בכמות קבועה  ו/או בכל חודש מהקבלן באופן רצוף חבילות מזוןהעירייה אינה חייבת להזמין  .3

וסוג שהוא וללא יה בכל טענה ו/או תביעה, מכל מין י, והקבלן לא יבוא לעיראחרת כלשהיו/או 
 .יוצא מן הכלל

 
תהא עד למקום  ,ומוכנות לחלוקה ארוזותכשהן  ע"י הקבלן, של חבילות המזון (ההובלה)האספקה  .4

למקום שיקבע ע"י  החבילותכולל פריקת והכנסת ) בתחומי העיר באקה אלגרבייהקבע העיריה תש
 (.העיריה

 
יק כוח אדם מקצועי ומנוסה הנדרש הקבלן מתחייב להעסבלי לגרוע משאר התחייבויות הקבלן,  .5

 ותואם לצורך מתן השירותים, באיכות המקצועית הטובה ביותר.
 

יספק את השירותים בנאמנות, במומחיות ובמקצועיות הטובה ביותר, והוא יישא באחריות הקבלן  .6
 ת לטיב השירות, איכותו ותוצאותיו, ולטיב ולאיכות חבילות המזון על כל תכולתן.הבלעדי

 
, מיד עם בחבילה/ות פריט אחר כלשהוכל ו/או  חבילת מזוןהקבלן מתחייב להחליף, ומיד, כל  .4

 .מנהלת לשכת רווחה בעיריהבקשת העיריה ו/או 
 

הקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין ו/או למלא בקפדנות אחרי הוראות העיריה ו/או מחלקת  .1
 ובכל הקשור בשירות נשוא הסכם זה. תברואה בעירייה בכל הקשור בעסק שלו

 
הקבלן יהא אחראי בלעדי ובלבדי לכל נזק שיגרם לכל מאן דהוא בעקבות ו/או כתוצאה מאכילת  .9

  מזון.בכלשהו ממרכיבי חבילות מרכיב בו/או שימוש 
 

 :הצהרות הקבלן

 העבודה ולבצעכי הינו בעל רקע מקצועי מתאים המאפשר לו לספק את  ,מצהיר ומאשר הקבלן .12
 , ההצעה ושאר הוראות הסכם זה.המיזם בהתאם למסמכי ההליך

 

הקבלן מצהיר, כי בידיו כל רישיון ו/או היתר הנדרש על פי דין לביצוע העבודה ו/או המיזם וכי  .11
 ימשיכו להיות בידיו רשיונות/היתרים תקפים כאמור במשך כל תקופת ההתקשרות.

 
, המכשירים, המומחיות, הניסיון, הידע, כוח כי בידיו הכלים, החומרים, הציוד ,מצהיר הקבלן .12

האדם, האמצעים, הכישורים, הרישיונות וכיוצ"ב, למלא באופן מדויק ומלא את דרישות העירייה 
כמפורט ובהסכם זה על כל נספחיו, וכדי לבצע את העבודה ו/או השירות ו/או המיזם באופן מלא 

 ומדוייק.
 

כי יפעל בכל הקשור בביצוע הסכם זה, אם בעצמו ואם על ידי מי מעובדיו או על  ,מצהיר הקבלן .13
 ידי מי מטעמו, במומחיות ובמקצועיות בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

 
לרבות  ,שיסופקו יעמדו בכל הסטנדרטים המקובלים שחבילות המזוןמהקבלן מתחייב לכך  .14

, ועשויים ו/או גבוההית, ויהיו באיכות לרבות מבחינה בריאותו מבחינת התקנים המחירים ביותר
ועם תאריך שימוש מותר של ששה חודשים לפחות  איכותייםמורכבים מחומרים ו/או ממצרכים 

 . מיום הספקת חבילות המזון
 

 ישא בשוםתולא  תהיה אחראיתלא  העיריהכי  ,הצדדים מצהירים ומסכימים בזאת מפורשות א. .15
 מכל סוג או סיבה, לרבות מוות, נזק גוף או נזק רכוש,תשלום, הוצאה, הפסד, אובדן או נזק 

לבאים מכוחו ו/או מועסקים  , לעובדיו,לקבלן, לרבות ו/או צד שלישי אחרלכל אדם שייגרמו 
שלישי, תוך כדי ועקב ביצוע הוראות  , ולכל צדהעיריהשל  העל ידו, לעובדים או לבאים מכוח

 מכל אחריות בקשר לכך. העיריהאת  משחרר והקבלןהסכם זה ו/או הוראות שניתנו על פיו 
 

לרבות  יהיה אחראי לבדו לכל נזק, הוצאה, הפסד, אובדן או פגיעה מכל סוג או סיבה, הקבלן ב. 
אדם שיעבוד  מוות, נזק גוף או נזק רכוש שייגרמו על ידו ו/או על ידי עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל

, לעובדים ולמועסקים הולעובדי לעיריהלרבות  ו/או לכל צד שלישי,בשמו או מטעמו, לכל אדם 
כדי או עקב ביצוע השירותים או בקשר אליהם או תוך  , ולכל צד שלישי ו/או תוךהקבלןמטעם 
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על פי הסכם זה, ובכלל זה כל נזק שנגרם בשל טובין  הקבלן לוי התחייבויותיכדי או עקב מ
 /או בגין אכילתם.ו/או בגין השימוש בטובין אלו ו שסופקו במסגרת הסכם זה

 
חייב  יהיה חייב לשלם את דמי הנזק ו/או הפיצוי שיגיעו בהתאם לאמור לעיל וכן יהא הקבלן ג. 

שנגרם  יתבע לשלמו מחמת נזקתידרש ו/או ת שהעיריהבמלוא כל סכום  העיריהלשפות את 
ם בקשר ע לעיריהכמתואר לעיל, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד, וכן עבור כל הוצאה שתיגרם 

 .ההליכים אלה או עם בירור התביעה שתוגש נגד
 

הקרוב  מתחייב לתקן, להשלים ולהיטיב כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל במועד הקבלן ד. 
 הקבלןולחייב את  לתקן את הנזק העיריהביותר לאחר התרחשותם, אך אין בכך לגרוע מזכות 

 בתשלום הוצאותיו.
 

 איסור הסבה או המחאה:
בזאת, כי הקבלן אינו רשאי להסב ו/או לשעבד ו/או למשכן ו/או להמחות ו/או להעביר את מוסכם  .16

החוזה, כולו או חלקו, או כל טובת הנאה ו/או זכות ו/או התחייבות על פיו, לאחר, בין בתמורה ובין 
זה שלא בתמורה, ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להסב ו/או להעביר את זכויותיו וחובותיו על פי חו

 זה, כולן או חלקן, בין במישרין ובין בעקיפין, ו/או בכל דרך אחרת שהיא.

 

לעיל פעולתו תהא בטלה, לא תחייב את העיריה והדבר יחשב  (16)פעל הקבלן בניגוד לאמור בסעיף  .14
ימים, העיריה תהא פטורה  4כהפרה יסודית להסכם בין הצדדים. לא תקן הקבלן את ההפרה תוך 

כל תמורה ו/או פיצוי לקבלן, גם תמורה עפ"י הסכם זה ואשר טרם שולמה, ומשוחררת מתשלום 
גם אם אז עבר כבר מועד תשלומה, וזאת בנוסף לכל סעד ו/או תרופה אחרים העומדים לטובת 

 העיריה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י הדין.
 

ניותיו ממ 25%היה הקבלן חברה ו/או שותפות רשומה, כי אז העברת ו/או שעבוד ו/או משכון  .11
בחברה ו/או מחלקו בשותפות, בכל דרך שהיא, בין במנה אחת ובין במספר מנות, תיחשב להפרה 

 .לעיל (14)לעיל ותחול עליה הוראת סעיף  (16)של האמור בסעיף 
 

 חלק העיריה/השתתפות העיריה:
 ריתעבכנגד עמידת הקבלן בכל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, להלן,  42בכפוף לאמור בסעיף  .19

ותלושים ו/או כרטיסים לרכישת מוצרים פקו חבילות מזון ובכל חודש בו יסהעיריה לקבלן 
ובתנאי  מסך כל העלות הכוללת של המיזם בכל חודש 12% סך שלבהתאם להסכם זה מסופרמרקט 

קבוע  יהיה הסכום. , לפי הסכום הנמוך מביניהם(כולל מע"מ)ש"ח  12,142 שסכום זה לא יעלה על
ולא ישא הפרשי הצמדה וריבית נומינלי  ויהיה ,גם בתקופת האופציהו הסכם,לכל תקופת ה

 .כלשהם ו/או כל תוספות ו/או התייקרות מכל מין וסוג שהוא

 

מס וכן חשבון  חשבונית בגין החודש שהסתיים, בכפוף להגשתיום  02שוטף + לקבלן  הסכום ישולם .22
 יה. יבעיר רווחהמחלקת  תמנהלע"י מאושר 

 
 :ההתקשרותתקופת 

תקופת ההתקשרות תהא לתקופה החל מיום חתימת החוזה ועד להלן,  39בכפוף לאמור בסעיף  .21
 (."התקופה המקורית")להלן:  31/12/2222ליום 

 

את תקופת תוקפו של הסכם זה  , מעת לעת,, לעירייה הזכות להאריךלעיל 21חרף האמור בסעיף  .22
מעבר ובנוסף לתקופת תוקפו המקורי במצטבר לשנתיים נוספות עד לפרק זמן נוסף, כולו או חלקו, 

שתינתן לקבלן ע"י  בכתבבכפוף להודעה וזאת  של ההסכם והכל לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט,
. ההודעה תהא חתומה ()התקופה המקורית העיריה שבוע ימים לפני תום תקופת ההסכם המקורי

ע"י יו"ר העיריה, גזבר העיריה, החשב המלווה, ונושאת חותמת העיריה, אחרת אין בה כדי לחייב 
 העיריה לא תהיה חייבת לנמק את החלטתה. העיריה בדבר.

 
העירייה רשאית להפסיק ו/או לבטל הסכם זה בכל עת, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, והקבלן  .23

טענות כלשהן, והוא לא יהא זכאי לכל פיצויי או תשלום בעקבות זאת, למעט לא יבוא אליה ב
 תשלום חובות העבר.
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 ובקרה: פיקוח
העיריה תהא רשאית לבקר בכל עת במקום העסק של הקבלן ו/או במקום בו מוכנות ונארזות  .24

והציוד,  ןפרטי חבילות המזוקיון המקום, יעבור הקבלן, לעמוד בעצמה על מצבו, נ חבילות המזון
 כללי ההיגיינה הנוהגים והקיימים וכיו"ב.  זה תנאי יסודי מתנאי הסכם זה.

 
שיסופקו, לפי שיקול דעתה  חבילות המזון העיריה תהא רשאית להתערב בפרטי ובמרכיבי  .25

 פ כל דין ו/או עפ"י הסכם זה."המוחלט, ומבלי לפטור את הקבלן מכל אחריות שלו ע
 

 :ביטוח
לעשות ביטוח אחריות בגין כל הסיכונים, כאשר במסגרת הפוליסה העיריה מתחייב הקבלן  א. .26

 .תהא מבוטחת נוספת

 

המצאת טופס האישור על קיום הביטוחים בהתאם לאמור בסעיף זה מהווה תנאי מהותי  .ב
 בהסכם.

 
 ערבות בנקאית:

 במעמד חתימת הקבלן על הסכם זה, ימציא הקבלן לעיריה ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת .24
ש"ח. סכום הערבות יהיה  22,222ביצוע הסכם זה וקיום התחייבויות הקבלן על פיו בסכום של 

 .לאורך כל תקופת תוקפו של ההסכםצמוד למדד המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף לתקופה 

 

היה והקבלן לא עמד בהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה, כולן ו/או מקצתן, העיריה תהא רשאית לממש  .21
יה יהבנקאית במלואה ו/או בחלקה, וזאת בצד כל תרופה ו/או סעד אחרים העומדים לעיר הערבות

 עפ"י הדין ו/או עפ"י הסכם זה.
 

 פיצויים:
ש"ח  1,222יה פיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך של ימוסכם בין הצדדים, כי הקבלן ישלם לעיר .29

 בגין כל יום בו יפר הקבלן את התחייבויותיו, כולן או מקצתן, עפ"י הסכם זה.  (₪אלף )

 

בעסקו בלבד. הקבלן מצהיר ומתחייב לא  העבודהמוסכם בין הצדדים כי הקבלן מתחייב לבצע את  .32
להעביר את העבודה והשירות המתבקשים ע"פ הסכם זה, לספק משנה. במידה והקבלן יפר 

ב האמור כהפרה יסודית להסכם זה. בשל כך, הקבלן ישלם לעירייה התחייבותו בסעיף זה, ייחש
ללא צורך בהוכחת נזק מצד העירייה, וזאת בנוסף ובמצטבר לכל תרופה,  ₪ 52,222פיצוי בסך של 

 או סעד, או פיצויי המגיע לעירייה עפ"י הדין ו/או על פי ההסכם.
 

בנוסף לסכום הפיצוי המוסכם  בלןמהקאין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של העירייה לתבוע  .31
 מראש גם פיצויים נוספים המגיעים לה ע"פ כל דין בגין הפרות הספק אות הוראות ההסכם.

 
 :עובדים זריםאיסור העסקת 

הקבלן מתחייב לא להעסיק לצורך ביצוע העבודה ו/או השירותים נשוא הסכם זה עובדים זרים,  .32
ן באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה ביעל ידי הקבלן ון בעקיפין, בין אם ביוזאת בין במישרין ו

 או כל גורם אחר.

 

העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות כאמור תהווה אי עמידה בתנאי ההסכם ותהווה הפרה  .33
 יסודית של הסכם מצד הקבלן.

 
"עובדים זרים" לצורכי הסכם זה: עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה  .34

ביהודה, שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, 
הסדרים כלכליים והוראות )ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו 

 .1994 -, תשנ"ה (וני חקיקהתיק) (שונות
 

 אי קיום יחסי עובד מעביד:
הקבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי  .35

 עובד מעביד בינו לבין העירייה.
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הקבלן מתחייב להעסיק עובדים על פי דין. כן מתחייב להעסיקם בהתאם להוראות כל החוקים  .36
 בישראל.החלים 

 

כי הינו המעביד של עובדיו וכי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עבוד מעביד בין  ,הקבלן מצהיר .34
 העירייה לבין מי מעובדיו.

 
 כיסוי תקציבי ואישורים עפ"י דין:

העיריה מצהירה, כי נתקיימו כל התנאים וניתנו כל האישורים הדרושים עפ"י דין לצורכי ובקשר  .31
 להסכם זה.

 
לתקציב העירייה המאושר לשנת  1142212412הכספית הכרוכה בהסכם זה מכוסה בסעיף ההוצאה  .39

2222. 
 

גם המשך התקשרות עתידית תהיה מותנית וכפופה לאישור חלקה של העיריה במיזם במסגרת  .42
 התקציבים השנתיים הרלוונטיים.

 
יעלה על  גובה השתתפות העיריה הסופי במיזם יקבע סופית בתקציבים שיאושר ובתנאי שלא .41

 לחודש. חש" 12,142
 

 סמכות שיפוט:
קובעים כי לבית המשפט השלום בחדרה ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות  הצדדים .42

הבלעדית והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או ממתן השירותים, 
 לפי העניין.

 
כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב  .43

ין שלא נעשה יובחתימת מורשי החתימה מטעם העיריה. הקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה בענ
 בדרך האמורה.

 
ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא יחשב הויתור כויתור על כל  .44

פרה שלאחר אותה הפרה או כל הפרה אחרת של הסכם זה. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד ה
 הצדדים לא יהא בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי אותו צד.

 
הודעה שתשלח, בדואר רשום ו/או במסירה אישית לצד אחד ע"י משנהו לכתובתו המפורטת  כל .45

ימים מיום שליחתה בדואר ו/או מיד עם מסירתה  3תוך  בהסכם זה, תיחשב כאילו שהגיעה ליעדה
 בפועל בביצוע מסירה אישית.

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
____________      ______________ 

 העירייה              הקבלן      
    ______________ 
 החשב מלוו       
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