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 מבוא

 

הפעלת חוגים שונים מזמין בזה הצעות ל"(, המרכז" –)להלן  לב השרוןהרפואי לבריאות הנפש המרכז  .1

 (. "המכרז" –)להלן 

שומר לעצמו את הזכות לפצל את הזכייה במכרז זה בין  רכזוהמהמכרז מחולק לתחומי פעילות שונים   .2

כאשר לכל תחום מתחומי החוגים עשויים להיבחר מספר מפעילים, תחומי הפעילות, מספר מציעים לפי 

 כמפורט להלן: 

 

מספר נותני שירות אפשריים  תחום פעילות

 לבחירה במסגרת המכרז

 1 הגנה עצמית\קפוארה

 5 אומנות ציור ויצירה

 2 ספורט

 2 ליצנות רפואית

 1 הקקרמי

 3 תנועה ומוזיקה

 2 טיפול בבעלי חיים

 2 מוזיקה )תיפוף וקצב(

 

 

. המציע יכול להגיש הצעה להפעלת חוג אחד ("חוג"תחום פעילות )להלן: ההצעה תוגש בנפרד ביחס לכל  .3

 הפעילות במכרז. תחומיאין חובה ליתן הצעת מחיר לכל  תחום התמחותו.התאם לאו מספר חוגים ב

"( מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם מסמכי המכרז" –כל המסמכים המצורפים למכרז זה )להלן  .4

 כמשלימים זה את זה.

( העומדים בדרישות המציע"" –למכרז רשאים להגיש הצעות מציעים שהינם תאגיד או יחיד )להלן  .5

 אמור במסמכי המכרז.כ שירותיםהמכרז ובתנאיו והמסוגלים לספק את ביצוע ה

 מציעיבוצעו אך ורק על ידי המציע הזוכה במכרז וכי לביחס לכל חוג יובהר כי השירותים נשוא מכרז זה  .6

 מציעלא תעמוד האפשרות להסב את מחויבויותיו בהתאם להסכם זה לאחר. השירותים יבוצעו על ידי ה

 בעצמו ובאחריותו המקצועית.

 מנותני השירותים מטעמו למשרד לא יתקיימו יחסי עבודה. המציע או מי עוד יובהר, כי בין .7

כל התקשרות ליישום ההצעה תכלול התחייבות המציע לעמוד בתנאי הסכם ההתקשרות בנוסח המצורף  .8

 למסמכי המכרז.

 

 בכבוד רב,

 יהודית אלי

 תאדמיניסטרטיבי תמנהל

 יו"ר וועדת המכרזים
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 תוכן העניינים

 

 הוראות כלליות -1פרק 

 חוברת הצעה –נספח א' 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים -' 1נספח א

 הצהרה בדבר קיום הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות -' 2נספח א

 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז -' 3נספח א

 אישור עורך דין בדבר מורשי חתימה -' 4נספח א

 התחייבות לשמירת סודיות וניגוד עניינים -' 5נספח א

 ניתוח אמות מידה בטיב/איכות הטובין והשירות  -נספח ב' 

 הצעת מחיר -נספח ג'  

 חוזה ההתקשרות -' דנספח 
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 כלליותהנחיות  – 1פרק 

(, הריני פונה אליכם בזאת "בית החולים", "המרכז" –)להלן  לב השרוןבשם המרכז הרפואי לבריאות הנפש 

פרק זה כולל רקע על המרכז,  .במרכז הרפואילהפעלת חוגים  2/2021מכרז  בבקשה לקבלת הצעות במסגרת

 מתכונת ביצוע העבודה, התנאים הכלליים להגשת ההצעות, אופן הגשת ההצעות והדרך לבחירת הזוכה.

על המציעים לקרוא בעיון פרק זה. הצעות שלא תעמודנה בתנאים המפורטים בפרק זה עשויות להיפסל. לא 

 מצעים את תנאי פרק זה, או כי לא הבין אותם כראוי. תתקבלנה טענות כלשהן כאילו לא ידע מי מה

 הוראות כלליות .1

 פנייה זו מכילה את פרטי המכרז וחוברת ההצעה: .1.1

בחלק זה מפורטים מהות הבקשה, אופן הגשת הצעות ואופן בחירת  – פרטי המכרז .1.1.1

 הזוכה.

שישמש להגשת ההצעות. הצעות שלא תוגשנה על גבי טופס  נספח א' –חוברת ההצעה  .1.1.2

זה תפסלנה על הסף וכל שינוי שיתבצע על גבי טופס זה משולל תוקף ועשוי להביא 

 לפסילת ההצעה. 

בלשון זכר הכוונה לזכר בכל מקום במסמך זה וביתר מסמכי המכרז, בו מוזכר גורם כלשהוא  .1.2

ולנקבה, ולהיפך, בכל מקום בו מוזכר גורם כלשהוא בלשון נקבה הכוונה לזכר ונקבה גם כן, אלא 

 אם כן צוין במפורש אחרת.

כל המסמכים המצורפים למסמך זה מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם עליו יחתמו הזוכה במכרז  .1.3

 והמשרד, ויש לראותם כמשלימים אותו.

 ותים הנדרשיםפירוט השיר .2

, פונה לקבלת הצעות להפעלת חוגי העשרה במרכז לב השרוןהנפש המרכז הרפואי לבריאות  .2.1

 הרפואי.

, לצורך שיפור מיומנויות והבוקר במרכז, בשעות אחר הצהרייםחוגים  לקיים מטרת המכרז היא  .2.2

תחומי החוגים יופעלו בתוך  לאחר שעות הטיפול המקצועי. העשרהופנאי וחברה של המטופלים 

הספק שיזכה , באמצעות ("ההוסטל" –המרכז ובהוסטל לניצולי השואה השייך למרכז )להלן 

  מטעמו )במקרה של ספק זוכה שהוא חברה בע"מ(.  דריכיםבהפעלת כל חוג, ו/או באמצעות מ

או בשעות  20:00 - 16:00ה' בשעות אחר הצהריים בין השעות -פעילות החוגים תתקיים בימים א' .2.3

 60פעילות תהיה במשך הכל בתיאום עם המחלקה. כל יחידת  9:00-12:00הבוקר בין השעות 

של ההוסטל. בתוך המחלקות ו/או  של המרכז הרפואיבתוך המחלקות דקות. הפעילות תתבצע 

על הספק להביא למקום בו נערך החוג את הציוד הקבוע והמתכלה, ולדאוג לערוך אותו לפני 

 תחילת החוג.

להיות אנשי מקצוע טיפולי או בעלי השכלה  לא יידרשומובהר כי המדריכים שיפעילו את החוגים  .2.4

 טיפולית.

מורכבת אשר מצריכה רגישות וסבלנות של כל עובדי  מתן החוגים למטופלי המרכז הינו משימה .2.5

הספק לצרכים המיוחדים של המטופלים. על הספק לדאוג לכך שכל עובדיו אשר יפעלו בתוך 

 כז יהיו בעלי ניסיון רלוונטי ומוכנים להתמודד עם האתגרים הכרוכים באספקת השירותים.המר
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 בכל מקרה של אירוע חריג, יש לדווח לנציגי המרכז מידית ולקבל את הנחיותיהם. .2.6

המרכז יהיה רשאי לדרוש מהספק לקבל אישור בטחוני להעסקתו של עובד מקצין הביטחון של  .2.7

פק יידרשו לספק אישור לעובד בהתאם לחוק למניעת העסקת עובדי הסהספק ו/או המרכז. 

 על פי החוק. והדבר נדרשמין היה  ברייניע

תקציב לתקופה מוגבלת של שישה  המרכז הרפואי עומדלרשות מובהר בזאת כי נכון למועד זה,  .2.8

 .יתקציב מקור בכפוף לקיום תקופה זו, חודשים. הפעילות תמשך לאחר

( שעות שבועיות  לחוג קרמיקה, ומינימום 3הוא מינימום שלוש )היקף השירותים הנדרש  אומדן .2.9

 האומדן האמור מתייחס לכל חוג ולכל זוכה.( שעות שבועיות לכל יתר החוגים. 4ארבע )

 :להלן התחומים בהם נדרשים חוגים .2.10

 קפוארה/הגנה עצמית .2.10.1

 אומנות ציור ויצירה .2.10.2

 ספורט .2.10.3

 ליצנות רפואית .2.10.4

 קרמיקה .2.10.5

 ומוזיקהתנועה  .2.10.6

 טיפול בבעלי חיים .2.10.7

 מוזיקה )תיפוף וקצב(. .2.10.8

מובהר בזאת כי המספרים המצוינים לעיל מהווים אומדן בלבד. המרכז יהיה רשאי, על פי  .2.11

שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכי האוכלוסייה, להוסיף או להפחית מהמספרים המצוינים 

 י סבירה על הספק., הכבדה בלתהמרכז הרפואילעיל, ובלבד שלא יהיה בכך, לדעת 

הספק אינו רשאי להפעיל קבלני משנה בביצוע השירותים לפי מכרז זה, אלא בכפוף לקבלת אישור  .2.12

 .מראש ובכתב מהמרכז

טרם תחילת מתן השירותים, כל צוות המדריכים מטעם הספק הזוכה וכן בכל עת בו יוחלף מדריך  .2.13

חווית ן כשעה אחת, עם מנהלת מפגש אוריינטציה, ב יערוךו/או יצטרף מדריך חדש לצוות,  

של בית החולים. מובהר כי השתתפות צוות המדריכים במפגש הינה חובה וכי לא תשולם המטופל  

הינה  עוד מובהר כי הדרכת צוות המדריכיםלספק תמורה נוספת עבור ההשתתפות במפגש. 

 באחריות הספק.

 לוח זמנים לעריכת המכרז .3

 תאריך פעילות

  פרסום המכרז

 13:00שעה  9.12.21יום חמישי  שאלות הבהרההמועד האחרון להגשת 

 13:00שעה  23.12.21יום חמישי  המועד האחרון לקבלת תשובות 

בתיאום פרטני עד למועד האחרון להגשת  סיור התרשמות ממקום הפעילות
 בקשות לשאלות הבהרה

 13:00שעה  6.1.22יום חמישי  המועד האחרון להגשת הצעות

 ( שנים5לא תארך יותר מחמש  ) ההצעה תוקף
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המרכז רשאי לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת 

ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז 

 ידי נציג המשרד.-או נרשם על

 הרפואיסיור במתקני המרכז  .4

המציעים המעוניינים בכך, רשאים, אך לא חייבים, לקיים סיור במתקני המרכז הרפואי בתיאום  .4.1

 מר מורן פסח, ס. מנהלת אדמיניסטרטיבית, מראש עם 

 hasharon.co.il-moran.pesach@levבמייל: 

 מועד הגשת בקשה להבהרות, כמפורט בטבלת המועדים לעיל.מה לא יאוחראת הסיור  לתאםיש  .4.2

 תקופת ההתקשרות .5

. למזמין קיימת הזכות בכפוף לאישור תקציבי (1ההתקשרות הראשונה הינה לשנה אחת )תקופת  .5.1

( כל אחת, 1( תקופות נוספות בנות שנה אחת )4להאריך את תקופת ההתקשרות בעוד ארבע )

 .( שנים5ך יותר מחמש  )ובסה"כ תקופת ההתקשרות לא תאר

 . ןהארכת ההתקשרות, באם תהיה, תהיה בהודעה בכתב של מורשי החתימה מטעם המזמי .5.2

כתקופת ניסיון למתן השירות. באם בתום תקופה זו לא יהיה  יוגדרושלושת החודשים הראשונים  .5.3

המזמין שבע רצון מהשירותים המתבקשים נשוא מכרז זה, תסתיים ההתקשרות עם הזוכה 

וכה לא תהיה כל טענה בעניין זה. הזוכה יהיה זכאי לתשלום רק בגין השירות שניתן עד למועד ולז

סיומו. במקרה שכזה, יהא רשאי המזמין לפנות למציע שדורג הבא אחריו על ידי ועדת המכרזים 

 המשרדית להמשך מתן השירותים בתחומים המדוברים. 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .6

מצטברים הם ויש לראותם כמשלימים זה את זה. הצעה שלא תעמוד בכל  תנאי הסף שלהלן .6.1

 תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים. –המוקדמים למכרז התנאים 

 תנאי סף מנהליים .6.2

תאגיד הרשום בישראל, שותפות, שותפות לא רשומה  תושב ישראל או  על המציע להיות .6.2.1

 .או עצמאי

המציע אינו בעל חובות אגרה  –שותפות ככל שהמציע עצמאי, חברה או  .6.2.1.1

שנתית ברשות התאגידים בשנים שקדמו לשנה שבה מוגשת ההצעה והוא 

 אינו חברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.

אם הגוף המציע הינו מלכ"ר עליו להיות בעל אישור ניהול תקין, מטעם רשם  .6.2.1.2

 העמותות, בתוקף לשנה השוטפת.

-התשל"ו בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המציע מחזיק .6.2.2

 לרבות: , )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( 1976

אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי  .6.2.2.1

-חשבונות על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו

ר מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו או שהוא פטו 1975

וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס 

 ערך מוסף.

mailto:moran.pesach@lev-hasharon.co.il
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תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי חוק  .6.2.2.2

 .1987-ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991-עובדים זרים, תשנ"א

 לחוק שוויון לאנשים עם מוגבלות. 9בר עמידתו בהוראות סעיף המציע יצהיר בד .6.2.3

 מצהיר כי לא תיאם את הצעתו. המציע .6.2.4

 תנאי סף מקצועיים .6.3

ו/או העובדים מטעם המציע בעלי תעודת הכשרה/ הסמכה על סיום לימודים/ קורס/  המציע .6.3.1

, ככל שתחום הכשרה מקצועית )לא השתלמות( בתחום הרלוונטי אליו הגיש הצעתו

 .הפעילות מצריך הכשרה כאמור

במקרה והגיש מציע הצעה ליותר מתחום פעיות אחד עליו להמציא אישורים ואסמכתאות  .6.3.2

 ולעמוד בתנאי סף זה ביחס לכל תחום בנפרד שלגביו הגיש הצעה. 

השנים  3המציע בעל ניסיון מקצועי מוכח בתחום אליו נוגעת הצעתו של לפחות שנה מתוך  .6.3.3

 בהפעלת חוגים בתחום הפעילות שלגביו הגיש הצעה. שקדמו לפרסום המכרז 

 

 מסמכים נדרשים להוכחת תנאי הסף .7

 .:6.2לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף  .7.1

 , יש לצרף:6.2.1.1לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף  .7.1.1

יד על היעדר חובות אגרה שנתית בשנה נסח חברה/שותפות עדכני המע .7.1.1.1

אתר האינטרנט של שקדמה למועד הגשת ההצעה. הנסח ניתן להפקה דרך 

  בכתובת: רשות התאגידים

ce.gov.il/mojheb/rasuthataagidimwww.justi. 

תעודת עוסק מורשה ולגבי מציע שהוא תאגיד יש לצרף בנוסף תעודת  .7.1.1.2

התאגדות. במידה שהמציע הוא שותפות לא רשומה, על המציע לצרף 

להצעתו הסכם ההתאגדות בין השותפים או תצהיר לפיו המציע הינו שותפות 

 רשומהלא 

"ר יש לצרף אישור , במידה והמציע הינו מלכ6.2.1.2לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף  .7.1.2

 ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, תקף לשנה הנוכחית.

, יש לצרף אישור תקף מרואה חשבון או פקיד 6.2.2.1לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף  .7.2

-שומה המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

1976. 

 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא., יש לצרף 6.2.2.2יף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסע .7.3

 למכרז.  '1נספח אחתום על ידי המציע ועל ידי עורך דין בנוסח המופיע ב

, יש לצרף הצהרה בדבר עמידתו בהוראות סעיף 6.2.3הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף  לצורך .7.4

לחוק שוויון לאנשים עם מוגבלות בנוסח  9

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot
http://www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim
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 למכרז. נספח א .7.5

, יש לצרף הצהרה בנוסח המופיע ב6.2.4לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף  .7.6
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 למכרז. '3נספח א .7.7

  יש לצרף: 6.3לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף  .7.8

 קורות חיים מפורטים ועדכניים נכון למועד הגשת ההצעה. .7.8.1

הסמכה על סיום לימודים/ קורס/ הכשרה מקצועית )לא השתלמות(  /תעודות הכשרה  .7.8.2

 הכשרה כאמור(.ככל שתחום הפעילות מצריך ) בתחום הרלוונטי אליו הגיש הצעתו

  .חוברת ההצעה – נספח א'ל 10טבלה בנוסח המופיע בסעיף  .7.8.3

 דרישות נוספות .8

המציע יצרף להצעתו את רשימת הפרטים בהצעתו של המציע, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים  .8.1

 למכרז. נספח א'ל 5והוא יזכה בהתאם לסעיף במידה 

ידי המציע -המציע יצרף להצעתו התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים חתומה על .8.2

 (.'5נספח א)

המרכז לשאלות ההבהרה, ככל המציע יצרף את מסמכי המכרז, לרבות מסמכי התשובות ששלח  .8.3

שהיו כאלה, כשהם חתומים. יש לחתום על כל מסמכי המכרז בראשי תיבות בתחתית כל עמוד 

( יחתמו גם מורשי נספח א'כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם. בנוסף, על טופס הגשת ההצעה )

חתימה מטעם המציע, בצירוף חותמת רשמית של המציע. המציע יצרף להצעתו אישור חתום על 

. מובהר כי אם '4נספח אידי עורך דין בדבר מורשי החתימה המורשים לחייב את המציע, בנוסח 

המציע הינו שותפות לא רשומה, האישורים הנדרשים עפ"י המכרז יינתנו על שם השותפות או על 

 .שם אחד מהשותפים

 כל מסמך אחר הנדרש לצורך הגשת הצעה זו, על פי מסמכי המכרז. .8.4

 ההצעות והערכתן בדיקת .9

 הצעות תיעשה לפי שקלול ציוני איכות ומחיר לפי היחס:בחינת ה .9.1

 30% –הצעת מחיר להצעה  .9.1.1

 100שקלול הצעת המחיר הנמוך ביותר יקבל שציון הצעת המחיר יקבע כך  .9.1.1.1

נקודות וכל המציעים האחרים ינוקדו בציון נמוך יותר ביחס להצעה הזולה. 

 החישוב ייעשה על פי נוסחת החישוב הבאה:

= ציון המחיר להצעה הנבחנת  
שקלול הצעת המחיר הנמוכה ביותר

שקלול הצעת המחיר הנבחנת
 × 100 

יובהר כי לצורך השוואת ההצעות בלבד, יילקחו הצעות המחיר כשהן כוללות  .9.1.1.2

לרבות חומרים,  מע"מ וכל מס או תשלום אחר שעל המשרד לשלם לספק

 .הוצאות נסיעה וזמן נסיעה

 

 70% –איכות הצעה  .9.1.2

עבור כל לבחינת איכות ההצעה פירוט הקריטריונים שעל פיהם יינתן הניקוד  להלן

 תחום הכלול בהצעת המציע.

 נק'. 50 – רושם כללי של המראיין .9.1.2.1

 נק'.  20 –ניסיון  .9.1.2.2

I)  נק' 10 –כללי  או יותר בעבודה במרכז רפואי שנהניסיון של. 
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II)  נק' 20 –מרכז לבריאות הנפש או מוסד של משרד הרווחה . 

III)  זה לא יינתנו יותר ממירב הנקודות במקרה של ניסיון משולב בסעיף

 במספר מוסדות.

 נק'. 30 –זמינות לעבודה שבועית  .9.1.2.3

I)  אחר  רצופות שעות 2-ליום בשבוע לו המציע יהיה זמין לעבודה כל עבור

 נק' . 1 – הצהרים

II)  שעות רצופות אחר  3-יום בשבוע לו המציע יהיה זמין לעבודה לכל עבור

 ק' .נ 2 –הצהרים 

III)  שעות רצופות אחר  4-יום בשבוע לו המציע יהיה זמין לעבודה לכל עבור

 נק' . 4 –הצהרים 

IV)  שעות רצופות  3-יום בשבוע לו המציע יהיה זמין לעבודה לכל עבור

 נק' . 2 –בשעות הבוקר 

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, המרכז שומר לעצמו את הזכות לגרוע נקודות ממציע,  .9.1.3

המרכז כספק ציוד או שירותים ולא עמד בלוחות הזמנים ו/או  אשר עבד בעבר עם

בסטנדרטים של השירות הנדרש, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב 

העבודה שסיפק. במקרה זה, תינתן לספק המציע זכות טיעון בכתב או בעל פה, לפי 

 שיקול דעתה של ועדת המכרזים, לפני מתן ההחלטה הסופית.

לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע, אשר יתגלה כי כלל  בהר כי המרכז שומרעוד מו .9.1.4

 בהצעתו מידע שיקרי או מטעה.

כן שומר לעצמו המרכז את הזכות לפנות ללקוחותיו של המציע, בין אם צוינו ובין שלא  .9.1.5

צוינו בהצעתו, לצורך התרשמותו מניסיונו ו/או ניסיון הצוות המוצע מטעמו כפי שפורט 

 .לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו ושביעות רצונם ממנובהצעה 

 ההצעות חישוב הציון המשוקלל )מחיר ואיכות( ודירוג .9.2

הציון הכולל במכרז יחושב על ידי שקלול ציון האיכות בהתאם למשקולות שבסעיף  .9.2.1

למכרז( בהתאם  9.1 וציון המחיר )כפי שהתקבל בחישוב שבסעיף 9.1.2 למכרז  9.19.1

 לנוסחת החישוב הבאה:

שוקלל להצעה הנבחנתהציון המ  =   )ציון איכות × 70%( + )ציון מחיר × 30%( 

 המציע שיקבל את הציון הכולל הגבוה ביותר יזכה במכרז. .9.2.2

 המרכז שומר לעצמו את הזכות לבחור מספר זוכים לכל חוג. .9.2.3

 תנאי מתן השירותים על ידי הספק .10

יינתנו על ידי הספק והעובדים המועסקים על ידו ובהתאם לצורכי המרכז ולשביעות  השירותים .10.1

רצונו. הספק או מי מטעמו לא יהיו רשאים להעביר או להסב את זכויותיהם ע"פ הצעה זו כולן 

 או חלקן לצד שלישי, אלא בהסכמה מראש ובכתב מהמרכז או מי מטעמו.

 או מי מטעמם.לוחות הזמנים יקבעו בשיתוף הספק והמרכז  .10.2

יחל להעניק את השירותים לאחר חתימת מורשי החתימה מטעם המרכז על הסכם  הספק .10.3

 ההתקשרות והזמנת עבודה.
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 שאלות והבהרות .11

פניות ו/או בקשות הבהרה ו/או כל שאלה אחרת הנוגעת למכרז יש להעביר בדואר אלקטרוני, במסמך   .1
 WORD  לא יתקבלו מסמכים סרוקים או בפורמט( בלבדPDF,)   באמצעות הדואר האלקטרוני
                 hasharon.co.il-liorm@levהודית אלי, במייל   יללשכת המנהלת האדמיניסטרטיבית, הגב'  
המזמין לא יתחשב .  42100נתניה מיקוד  90000ת.ד.   תבבכתו או 098902701או באמצעות הפקס  
 בפרטים/מידע שנמסרו ע"י גורם אחר. 

 
 WORDעל השואל לציין בבירור לאיזה סעיף במכרז מתייחסת השאלה. השאלות יוגשו במסמך  .11.1

 בלבד בהתאם לטבלה שלהלן::

מספר 

 שאלה
 מסמך

מספר סעיף 

במסמכי 

 המכרז

מספר 

 עמוד
 שאלה

     

     

     

יובהר, כי רק שאלות בכתב שנשלחו אל כתובת המייל לעיל יזכו למענה ורק תשובות בכתב יחייבו  .11.2

 את המזמין. 

 הפניות תכלולנה את פרטי הפונה, לרבות מספר טלפון וכתובת דוא"ל לצורך מתן מענה.  .11.3

 ללא ציון שם הפונה. של מנהל הרכש הממשלתי,התשובות יפורסמו באתר האינטרנט  .11.4

המרכז כל תשובה אשר לא קיבלה את ביטויה במסגרת מסמך התשובות אינה מחייבת את  .11.5

 הרפואי.

 לוודא קבלת סיכום התשובות.לעיין מעת לעת באתר ו באחריות המציעים .11.6

 התשובות שתתפרסמנה תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .11.7

יע ליתן למשרד הודעה מובהר כי בכל מקרה של פגם או חסר במכרז או מסמכיו, חובה על המצ .11.8

בכתב בדבר האמור מיד עם גילויה על ידו ועל פי המפורט לעיל, שאם לא כן יהא מושתק מלטעון 

 כל טענה בהקשר זה.

 המרכז רשאי לא להתייחס לפנייה מסוימת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. .11.9

לטענת השתק כל תשובה של המרכז או מי שהוסמך לצורך כך, שלא תינתן בכתב, לא תיצור בסיס  .11.10

 או מניעות. 

 אופן הגשת ההצעותהצעת המציע ו .12

 ורה השעתית לכל שעת פעילות בתחוםהמציע ימלא את טופס הצעת המשתתף וינקוב את התמ .12.1

 הפעילות הרלוונטי. הצעת המציע תנקוב בסכומים ללא מע"מ.

 התמורה השעתית המוצעת כוללת את כל העבודות, החומרים, ההוצאות והעלויות הכרוכים .12.2

 .ומילוי כל התחייבויות המשתתף לפי ההסכםהוצאות נסיעה, זמן נסיעה באספקת השירותים, 

הצעת המשתתף תעמוד בתוקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב את המשתתף החל ממועד  .12.3

המרכז יהיה רשאי  .חודשים מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות למכרז 3הגשתה ועד תום 

חודשים נוספים, וזאת  3את תוקף הצעתם למכרז לתקופה נוספת בת להאריך לדרוש מהמציעים 

הבלעדי, וכל אחד מהמציעים מתחייב להאריך את תוקף ההצעה , מיד עם קבלת  ולפי שיקול דעת

 לכך. מרכזדרישת ה

mailto:liorm@lev-hasharon.co.il
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ההצעה פירושה כי המציע מצהיר בזאת כי הוא עומד בתנאים המקדימים המפורטים  הגשת .12.4

ות העבודה, הסכים לכל תנאי המכרז וכי בטרם הגיש את הצעתו, במסמכי המכרז, הבין את מה

קיבל את מלוא המידע האפשרי, מאשר את נכונות כל הנתונים, הפרטים והעובדות המסופקים 

ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של  על ידו,

 המכרז על כל פרטיו וחלקיו.

כן, בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר היטב את הדין בישראל, לרבות  כמו .12.5

אם כי בלי לגרוע מכלליות האמור, את דיני המכרזים החלים בישראל ובכלל זאת את כל דרישות 

)א( לתקנות חובת 6הרישום והרישוי הנדרשים. המציע מצהיר כי הוא עומד בדרישות תקנה 

 המכרזים.

תוגשנה בשפה העברית. כמו כן נספחים, אישורים תעודות וכל פרט אחר הנדרש במכרז  ההצעות .12.6

 יוצגו רק בשפה העברית.

 בתחילת ההצעה יש לצרף תוכן עניינים, כמו כן העמודים בהצעה יהיו ממוספרים. .12.7

בחוברת ההצעה מצורפים טפסים שונים ודרישות למסמכים מהמציע. יש למלא את חוברת  .12.8

לצרף את כל המסמכים הנדרשים, בסדר המפורט בחוברת ההצעה ונספחיה  ההצעה בשלמותה,

 וכן למספרם.

את כל עותקי ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, לתיבת  .12.9

בתיבת . לב השרוןבית החולים לבריאות הנפש במבנה המאבטחים בכניסה להמכרזים הממוקמת 

" בלבד, ללא שם להפעלת חוגים במרכז הרפואי  2/2021"מכרז ציין: מכרזים על המעטפה יש לה

 פרט מזהה אחר. המציע או כל

 .13:00בשעה  6.1.2022עד ליום חמישי האחרון למסירת ההצעות הינו  המועד .12.10

 המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל תיפסל על הסף. מעטפה שלא תימצא בתיבת .12.11

ו הבלעדי המוחלט ומבלי שתהא עליו חובת הנמקה, יודגש כי המרכז רשאי, לפי שיקול דעת .12.12

למציעים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עם  .להאריך את המועד להגשת הצעות

 הארכת המועד כאמור.

 אשר לא תוגש בהתאם להוראות סעיף זה אפשר שתדחה על הסף.  הצעה .12.13

 תוקף ההצעות שיוגשו במענה למכרז .13

יאריך את  המציע לעיל. 3אשר בסעיף מועד הנקוב בטבלת המועדים ההצעות יעמדו בתוקף עד ל .13.1

לקבלת החלטה סופית במכרז  תוקף ההצעה לקיום תנאי המכרז בהתאם, לבקשת המשרד, עד

 זה. 

 והסתייגויותשינויים  .14

לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים בין 

במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהיה ועדת המכרזים רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט בנדון, 

 לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:

 ;לפסול או לדחות את הצעתו של המציע .14.1

 לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל; .14.2

 הבהרות מן המציע בעניין השינוי שנעשה; לדרוש .14.3
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את ההצעה או כל פעולה אחרת בהתייחס להצעת המחיר, בכל מקרה של טעות חישובית,  לתקן .14.4

הודעה על  הגלויה על פני ההצעה והכל עד כדי שינוי סכומים כתיקון לטעויות החישוביות כאמור.

 שינוי כאמור במידה ויבוצע, תימסר למציע.

 שמירת סודיות והיעדר ניגוד עניינים  .15

יתחייבו לשמור בסוד, לא להעביר, להודיע, למסור, להביא לידיעת כל הספק ועובדיו ומי מטעמו  .15.1

אדם, כל ידיעה שתגיע אליהם אגב או בקשר עם ביצוע ההסכם או בתוקף או במהלך או אגב 

וך תקופת ביצועו, לפני תחילתו או לאחר מכן, לרבות שימוש בכל האמצעים הנדרשים ביצועו, ת

 על מנת לשמור על אבטחת מידע ברמה גבוהה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מחויב לפעול בהתאם לכל דרישות אבטחת מידע כנדרש ממנו  .15.2

נה על מידע במערכות בנושא הג 3/15לפי כל דין ובכלל זה לפעול בהתאם לאמור בחוזר מנכ"ל 

( או www.health.gov.il/hozer/mk03_2015.pdfממוחשבות במערכת הבריאות )זמין בכתובת: 

 מכוח כל הוראה של המרכז בעניין זה. 

ורה לו את כל בסיום ההסכם עם הספק, מתחייב הספק להחזיר למשרד או למי שהמרכז י .15.3

 המסמכים והפרטים או כל חומר אחר שהובא לידיו ו/או שאסף במסגרת ביצוע ההסכם.

כל עובד או מי מטעמו של המציע יחתום טרם תחילת עבודתו במסגרת התקשרות זו על הצהרת  .15.4

. לא תחל העסקתו של עובד ו/או מי מטעם הזוכה אשר יסרב או ימנע '5נספח אסודיות לפי נוסח 

 מלחתום על הצהרת סודיות.

כמו כן, מהווה הפרת הוראה זו עבירה פלילית על פי  . מפר הוראה זו יהא צפוי לתביעה משפטית .15.5

 .1977-לחוק העונשין, התשל"ז 118סעיף 

ה את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים והאישיים עם גורמים אחרים המציע יפרט בהצע .15.6

העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותיו למשרד בהתאם להצעה זו )לעניין זה יש לפרט 

(. ועדת המכרזים שומרת לעצמה את גם קשרים של בני משפחה או תאגידים הקשורים למציע

 למצב של ניגוד עניינים במתן השירות נשוא המכרז.הזכות לפסול הצעות שיש בהן לדעתה חשש 

 1981יודגש כי על מציע זוכה תוטל עליו האחריות לפעול בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א  .15.7

והתקנות על פיו, בכל האמור במאגרי המידע אליהם יהיה קשור, ואלו שייווצרו זמנית מתוקף 

 פי הנחיות אחראי אבטחת מידע במשרד. התקשרות זאת, בעת ביצוע הבדיקות אצלו. כל זאת על

המציע מתחייב שלא לתת לעובדיו היתרי גישה למאגרי המידע אם הם אינם מורשים, נדרשים,  .15.8

 ו/או מחויבים מתוקף עבודתם במסגרת התקשרות זאת.

 עיון בהצעת הזוכה .16

, עומדת למציעים הזכות לעיין 1993-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם לתקנה  .16.1

 בהצעה הזוכה.

במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי  .16.2

במפורש אלו פרטים בהצעתו הוא מבקש שיהיו  נספח א'סוד מקצועי או מסחרי יפרט המציע ב

חסויים. מציע שלא יציין פרטים שכאלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה. ההחלטה 

יע מראש הסופית על חיסיון סעיפים תהה של המרכז בלבד. בהגשת הצעתו מסכים ומאשר המצ

 כי אין ולא יהיו לו כל טענות, דרישות ו/או תביעות כנגד המרכז בגין כל החלטה בנדון.

http://www.health.gov.il/hozer/mk03_2015.pdf
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סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם  .16.3

של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות 

 ים.המציעים האחר

יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה גלויה למציעים האחרים, ובמסגרת הליך  .16.4

 העיון בהצעות ניתן יהיה להציגה כאמור.

עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים ותקנותיו, ולאחר תאום מראש עם  .16.5

 מזכירת הוועדה.

 הזוכה התחייבויות ואישורים שידרשו מהמציע .17

יום מיום  14הזוכה ייחתם הסכם בנוסח ההסכם הרצ"ב. לא חתם הזוכה על ההסכם תוך עם  .17.1

 שנמסר לו ההסכם לחתימה, יהיה המזמין רשאי לבטל את זכייתו.

ימים מיום  14תוך  בדבר קיום ביטוחים,הזוכה במכרז יידרש להמציא למרכז הרפואי אישור  .17.2

 טח.הודעת הזכייה, כאשר הוא מלא וחתום כנדרש ע"י המב

תנאי להתקשרות הוא כי המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות  –ככל שהמציע תאגיד  .17.3
שבה מוגשת ההצעה והוא אינו חברה מפרת חוק או בהתראה התאגידים בשנים שקדמו לשנה 

 לפני רישום כחברה מפרת חוק.
יכים שיתנו המציע מצהיר ומתחייב כי ככל שיזכה בהליך זה וטרם תחילת הענקת השירות, המדר .17.4

את השירותים בפועל מטעמו יידרשו לעמוד בתנאי הכשירות לביצוע השירותים אצל המזמין 

בהתאם לבדיקת מחלקת משאבי אנוש ו/או מנב"ט המרכז ושיקול דעתו הבלעדי של משרד 

 הנדרשים: הבריאות. ואלה הליכי הקליטה

 בדיקת רישום פלילי בהתאם לחוק. .א
אישור משטרתי כנדרש על פי חוק למניעת העסקה הפנייה למשטרת ישראל להמציא  .ב

, בדבר העדר הרשעות בעבירת מין, 2001 -של עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א
 לחוק האמור.  1כהגדרתה בסעיף 

 בדיקת קרובי משפחה וניגוד עניינים. .ג
 הפנייה לביצוע חיסונים על פי נוהל משרד הבריאות. .ד
 ואבטחת מידע.החתמה על טפסי שמירת סודיות  .ה
אימות מסמכים הנדרשים על פי דרישות התפקיד )רישיון, השכלה, ניסיון וכו'(  .ו

 בהתאם לנוהל משאבי אנוש "איסוף ואימות מסמכי דרישת סף לתפקיד".
ביצוע אימות רישיון/תעודת רישום במקרים הרלוונטיים וסיום תכנית חיסונים   .ז

 מהווים תנאי לתחילת ההתקשרות. 

מאשר כי ללא אישורים אלה לא ניתן יהא להחל בהתקשרות בפועל, ובהגשת המציע מבין ו
הצעתו מצהיר ומתחייב כי הוא מוכן לבדיקות האמורות ולא תהא לא כל טענה ו/או דרישה 
אם וככל שיוחלט על ידי המזמין שלא להתקשר עמו עקב תוצאות הבדיקות כאמור ו/או 

 מן העניינים המנויים לעיל.אי קבלת אישור משרד הבריאות באחד או יותר 
 

   מהווה תנאי מוקדם לביצוע הליכי ההתקשרות.  זה 17ף סעימילוי דרישות 

 

 פיקוח ובקרה מטעם המרכז הרפואי .18

המציע מתחייב לאפשר לאחראי מטעם המרכז או מי מטעמו של המרכז לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע 

 ההסכם שייחתם.כלל השירותים הנדרשים במכרז זה ועל הוראות 
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 זכויות המרכז לפי מכרז זה .19

המרכז שומר לעצמו את הזכות לבחור את ההצעה המעניקה לו את מירב היתרונות על פי אמות  .19.1

לבחור בהצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא  מתחייב המידה שנקבעו במסמכי המכרז אבל אינו

 אחרים.  כלל, מטעמים תקציביים או להתקשר שלא להחליט ורשאי יהיה

המרכז רשאי להרחיב או לצמצם את היקף המכרז או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או  .19.2

אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז על הזוכה במכרז, ללא צורך בנימוק החלטתו, ללא הודעה מוקדמת 

 וללא כל פיצוי. במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.

חשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת איכות או המרכז רשאי לפי שיקול דעתו, לא להת .19.3

 שאין בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המרכז מונעת הערכת ההצעה כראוי.

למרכז הרפואי נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה אל המציע כדי לקבל הבהרות או כדי להסיר  .19.4

, והתקנות שהותקנו מכוחו, וכן לבקש 1993-אי בהירויות, בכפוף לחוק חובת המכרזים, התשנ"ג

השלמות של מסמכים או פרטים שלדעת ועדת המכרזים אין בהשלמתם כדי לפגוע בעקרון השוויון 

ו/או לבקר במתקני המציע ו/או לזמן לראיון נוסף מי מהמציעים, שימצא לנכון על פי שיקול דעתו 

 הבלעדי.

וההתקשרות עם הזוכה לא תצא אל הפועל לבחור כשירים נוספים, כך שבמידה למזמין הזכות  .19.5

המזמין עם הכשירים הנוספים על פי סדר  מכל סיבה שהיא ו/או שתצא לפועל באופן חלקי יתקשר

  דירוגם

למזמין נשמרת הזכות לבחור יותר ממציע אחד לביצוע השירותים. המזמין שומר לעצמו את  .19.6

 עבודה בין מספר זוכים. הזכות להתקשר עם הזוכה לגבי חלק מהצעתו ו/או לפצל את ה

ידי המרכז -בהר וברור לכל כי ההתקשרות וממימוש המכרז עלו, מ2.8מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .19.7

מותנית בקיום תקציב. המרכז שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או את ההתקשרות 

 במידה ולא יאושר התקציב לעניין מכרז זה, ללא כל פיצוי.

כי אין בהודעה על בחירת זוכה כדי ליצור יחסים חוזיים בין המרכז והספק  למען הסר ספק, מובהר .19.8

וכי בטרם נחתם בין המרכז והספק ההסכם המהווה חלק מחוברת זו, המרכז רשאי לבטל או לשנות 

 את החלטתו על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

 

 אישור המציע .20

וככל שהדברים נוגעים להתחייבויותיי אם אזכה אני מאשר כי קראתי את כל האמור לעיל, הבנתי אותו, 
 במכרז, אני מתחייב כי אבצע אותם בהתאם לאמור.

הערות, השגות או שאלות שהיו לי )אם היו כאלה( הועלו על ידי בפני נציגי המזמין לפני הגשת הצעתי וקבלתי 
 בקשר אליהם תשובה מספקת להנחת דעתי.
 מור בכלל מסמכי מכרז זה ובהסכם המצורף.אני מצהיר כי השירותים יינתנו בהתאם לא

 

 

_____________________ 
    

 חתימת וחותמת המציע     
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 נספחים

 חוברת ההצעה –נספח א' 

 2/2021מכרז 

 

  

 

 שם מלא של המציע, 
 כפי שהוא מופיע ברשם רשמי

 

  

  חתימת המציע
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 טופס הגשת הצעה

 לכבוד

 לב השרוןהמרכז הרפואי לבריאות הנפש 

  משרד הבריאות

 2/2021מכרז הנדון : הצעה ל

 אני החתום מטה מציע בזה את שירותי לביצוע העבודה שבנדון, בהתאם לתנאי המכרז. .1

הנני מצהיר ומאשר שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על כל  .2

  נספחיו, ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה. 

: המציע יפרט את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים והאישיים עם גורמים אחרים העדר ניגוד עניינים .3

צור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים למשרד בהתאם להצעה זו )לעניין זה יש לפרט גם קשרים העלולים לי

 של בני משפחה או תאגידים(:

 _______________________________________________________________ .א

 _______________________________________________________________ .ב

 _______________________________________________________________ .ג

 _______________________________________________________________ .ד

 _______________________________________________________________ .ה

 _______________________________________________________________ .ו

אין לי או לבן משפחתי או לתאגידים הקשורים עמי כל ניגוד עניינים עם גורמים אחרים אני מצהיר בזאת כי  .4

העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותי למשרד בהתאם להצעה זו, במידה ויתגלה חשש לניגוד 

 עניינים כאמור, אודיע על כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם המשרד.

 שוף סוד מסחרי או סוד מקצועי. וכן הנימוק למניעת החשיפה: להלן העמודים בהצעתי העלולים לח .5

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

.________________________________________________ 

 16 סעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים. הכל בכפוף לאמור בסעיף 

לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, הינה של ועדת המכרזים למכרז. בכל מקרה ידוע 

 של המרכז אשר תפעל בעניין זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שכל המסמכים המצורפים להצעתנו זו וחתומים על ידי מהווים חלק בלתי  .6

כמשלימים אותו; ואולם, בכל מקרה של ניגוד בין תנאי נפרד מההסכם, באם נזכה במכרז, ויש לראותם 

כלשהו המופיע במסמכים האמורים, המצורפים להצעה זו, ובין תנאי כלשהו המופיע בהסכם, תהיה עדיפות 

 לתנאי המופיע בהסכם.
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_________________  _________________ 
 חתימה בראשי תיבות  תאריך

 

 פרטים על המציע )ככל שמדובר במציע שאינו תאגיד, חלק מהפרטים אינם רלוונטיים(: .7

  שם המציע: 7.1
 

  המס' המזהה )מספר חברה, ת.ז.(: 7.2

סוג התארגנות )חברה, שותפות, שותפות  7.3
  לא רשומה, עצמאי, מלכ"ר(:

  תאריך התארגנות: 7.4

שמות הבעלים )במקרה של חברה,  7.5
 שותפות(:

 
 
 
 

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב  7.6
 בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם:

 
 
 
 

  שם המנהל הכללי: 7.7

 המציע )כולל מיקוד(:מען  7.8
 
 
 

  שם איש הקשר למכרז זה: 7.9

  טלפונים: 7.10

  פקסימיליה: 7.11

  מס' טלפון נייד: 7.12

  מייל:-אי 7.13
 

 

 חתימת המציע:

__________________ __________________ __________________ 

 חתימה שם החותם תאריך

 

 הנני מאשר כי בדקתי את פרטי המציע, והינם נכונים. 

 

__________________ __________________ __________________ 

 חתימת עו"ד שם עו"ד תאריך

 

 
 הוכחת העמידה בדרישות הסף  .8
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_________________  _________________ 
 חתימה בראשי תיבות  תאריך

 

סעיף 

 במכרז 
 הנושא

 קיים/

 לא קיים

 , יש לצרף:6.2.1.1לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף  6.2.1.1

יד על היעדר חובות אגרה שנתית בשנה שקדמה למועד נסח חברה/שותפות עדכני המע

אתר האינטרנט של רשות התאגידים בכתובת:הגשת ההצעה. הנסח ניתן להפקה דרך 

  www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim 

 

"ר יש לצרף אישור , במידה והמציע הינו מלכ6.2.1.2לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף  6.2.1.2

 ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, תקף לשנה הנוכחית.

 

, יש לצרף אישור תקף מרואה חשבון 6.2.2.1לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף  6.2.2.1

או פקיד שומה המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים 

  .1976-ציבוריים, התשל"ו

 

6.2.2.2 

 

שגיאה! מקור ההפניה לא , יש לצרף 6.2.2.2יף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסע

 למכרז. '1נספח אחתום על ידי המציע ועל ידי עורך דין בנוסח המופיע ב נמצא.

 

  שגיאה! תוצאה לא חוקית עבור טבלה. 6.2.3

6.2.4 
בנוסח  , יש לצרף הצהרה בנוסח המופיע ב6.2.4לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף 

 .למכרז. שגיאה! תוצאה לא חוקית עבור טבלה.המופיע ב

 

6.3 

 יש לצרף: 6.3לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף 

 .קורות חיים מפורטים ועדכניים נכון למועד הגשת ההצעה 

  חוברת ההצעה – נספח א'ל 10טבלה בנוסח המופיע בסעיף. 

 

 

 הוכחת העמידה בדרישות נוספות .9

סעיף 

 במכרז 
 הנושא

 קיים/

 לא קיים

8.1 
המציע יצרף להצעתו את רשימת הפרטים בהצעתו של המציע, שהמציע מעוניין שיהיו 

  למכרז. נספח א'ל 5והוא יזכה בהתאם לסעיף חסויים במידה 

 

8.2 
ידי -המציע יצרף להצעתו התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים חתומה על

 (.'5נספח אהמציע )

 

9.38.3 

המרכז לשאלות המציע יצרף את מסמכי המכרז, לרבות מסמכי התשובות ששלח 

ההבהרה, ככל שהיו כאלה, כשהם חתומים. יש לחתום על כל מסמכי המכרז בראשי 

 תיבות בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם.

 

  כל מסמך אחר הנדרש לצורך הגשת הצעה זו, על פי מסמכי המכרז. 8.4
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_________________  _________________ 
 חתימה בראשי תיבות  תאריך

 

 פירוט הניסיון המוצע .10

א אני הח"מ ____________________, ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם ל

 אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

מכרז במסגרת  –"המציע"(, המבקש להתקשר עם משרד הבריאות  –הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________________, שהוא המציע )להלן 

2/2021 

 אני מצהיר/ה, כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 
 הערות כלליות:

  אריך סיום מתן השירות.של ת לפי סדר כרונולוגיהמציע מתבקש למלא את טבלאות הניסיון 

  של אנשי הקשר לעניין ניסיונו. עדכנייםעל המציע להקפיד למלא פרטי התקשרות 

  המפורטים ניתן לצרף מספר עותקים של הטבלאות בנספח זה ככל הנדרש, או לצרף טבלאות נפרדות שבנה המציע, כל זמן שהטבלאות כוללות את כלל הנתונים

 בטבלאות שלהלן.

 המציע 10.1
 למכרז. 6.3.1מד בתנאי הסף לניסיון כמפורט בסעיף המציע עו 10.1.1

 למכרז(: 6.3.1)סעיף  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.על המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו  10.1.2

שם הגוף / הארגון 
 לו ניתן השירות

-פרטים בדבר השירותים או מהות השירות שניתן על
 ידי המציע

גיל מקבלי 
 השירותים

מספר אנשי הצוות 
באמצעותם סופקו 
 השירותים בכל שנה

 פרטי איש קשר תקופת מתן השירות
מחודש 

 ושנה
עד חודש 

 ושנה
שם איש 

 קשר
טלפון נייח 

 ונייד
 תפקיד

    / /    

    / /    

    / /    

    / /    

 לעיל.* ניתן לצרף מספר עותקים של הטבלה ככל הנדרש, או לצרף טבלה נפרדת שבנה המציע, כל זמן שהטבלה כוללת את כלל הנתונים המפורטים בטבלה 
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_________________  _________________ 
 חתימה בראשי תיבות  תאריך

 

 

 הצהרת המציע בדבר נכונות הנתונים בסעיף הניסיון:

 חתימת נציג המציע
 
  

___________________ ___________________ ___________________ 

 חתימה וחותמת המציע שם תאריך
 

 
 דין-חתימת עורך

 
_____________ דין ________________, מאשר/ת כי ביום __/__/__ הופיע/ה בפני הנציג _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. -אני הח"מ, עורך

 י על התצהיר דלעיל.המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי /יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפנ/
 

________________________ _________________________________________ _________________________________ 

 חתימה וחותמת דין-שם מלא ומ.ר של עורך תאריך
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_________________  _________________ 
 חתימה בראשי תיבות  תאריך

 

 1976-( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו1ב)ב()2תצהיר על פי סעיף  – '1נספח א

 

החבר במציע יגיש נוסח זה במידה ואינו תאגיד[]   

 

 

בזאת, בכתב,  ה/(, מצהירהחבר במציע ________)להלן: אני הח"מ_____________, נושא ת.ז. מס' ____
 כדלקמן:

  

 כי התקיים אחד מאלה:  ה/הנני מצהיר .1
 במקום המתאים(  X)יש לסמן 

 /שתי עבירות לפי חוק עובדים זריםיותר מהורשעו בלא  ואו בעל הזיקה אליהחבר במציע ו 
 ו/או לפי חוק שכר מינימום.

  החבר במציע ו/או בעל הזיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או
לפי חוק שכר מינימום אולם חלפה שנה ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד האחרון 

 להגשת הצעות למיון מוקדם זה.  
   –לעניין סעיף זה 

"עבירה", "חוק שכר מינימום" ו"חוק  בתצהירי זה, למונחים )על הטיותיהם( "בעל זיקה", "הורשע",
. אני 1976 -עובדים זרים" תהא המשמעות שניתנה להם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם. 
 

יא חתימתי וכי כי שמי הוא ______________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה ה ה/הנני מצהיר .2
 תוכן הצהרתי אמת. 

 

 _______________                                                                              _____________  

תימהתאריך                                                                                                 שם המצהיר + ח  

 

 אישור

 

אני הח"מ, עו"ד                            מ.ר                  מאשר/ת בזאת כי ביום ___________הופיע/ה בפני 
אשר זיהה את עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' _________ ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי   במשרדי, מר/גב'

, אישר/ה את הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כןעליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 
בפני. יהעל ה/חתםו נכונות התצהיר דלעיל  

 

_____________                          _____________              ___________ 

וחתימה                                   תאריך *שם                             חותמת          

 

חותמת צריכה לכלול גם את מספר רישיון עורך הדין*ה  
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_________________  _________________ 
 חתימה בראשי תיבות  תאריך

 

 

 

 

החבר במציע יגיש נוסח זה במידה והינו תאגיד[]  

 

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם __________________ 
( מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:החבר במציע שמספרו ____________)להלן:   

 

 כי התקיים אחד מאלה:  ה/הנני מצהיר .1
 במקום המתאים(  X)יש לסמן 

 /שתי עבירות לפי חוק עובדים זריםיותר מהורשעו בלא  ואו בעל הזיקה אליהחבר במציע ו 
 ו/או לפי חוק שכר מינימום.

  החבר במציע ו/או בעל הזיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או
לפי חוק שכר מינימום אולם חלפה שנה ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד האחרון להגשת 

 הצעות למיון מוקדם זה.  
   –לעניין סעיף זה 

"עבירה", "חוק שכר מינימום" ו"חוק  בתצהירי זה, למונחים )על הטיותיהם( "בעל זיקה", "הורשע",
. אני 1976 -עובדים זרים" תהא המשמעות שניתנה להם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם. 
 

, כי הנני חתימתיהנני מצהיר כי שמי הוא _____________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא  .2
  וכי תוכן  הצהרתי אמת.  מוסמך לתת תצהיר זה בשם החבר במציע

 

__________      ______________ 

 תאריך                                                                                 שם המצהיר+ חתימה

 

 אישור

 

אני הח"מ, עו"ד                            מ.ר                    מאשר/ת בזאת כי ביום ___________הופיע/ה בפני 
_____________,אשר מוסמך לתת תצהיר זה בשם החבר במציע הרשום בישראל   במשרדי מר/גב'

ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר  ,_________ מס' באמצעות ת.ז. ה/זיהה את עצמועל פי כל דין, ואשר 
, אישר/ה את נכונות התצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן

  . בפני יהעל ה/חתםו דלעיל

 

_____________                          _____________              ___________ 

  וחתימה                                   תאריך *חותמת     שם                        
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_________________  _________________ 
 חתימה בראשי תיבות  תאריך

 

 הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותהצהרה בדבר קיום  – '2נספח א

 
 "(.המכרז" –)להלן  2/2021מכרז נספח זה מוגש במסגרת 

 
אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 

"( המבקש להתקשר עם המציעתצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "הנני נותן 
עבור מטופלי המזמין. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר  הפעלת חוגיםל 2/2021עורך התקשרות מספר 

 זה בשם המציע. 
 
 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

  לא חלות על המציע. 1998מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון זכויות לאנשים עם 9הוראות סעיף 

  חלות על המציע והוא מקיים  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף 
 אותן.        

נדרש לסמן  חלות על המציע 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9)במקרה שהוראות סעיף 
x )במשבצת המתאימה: 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 
 :במשבצת המתאימה( X עובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
  ,1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו םיישו בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה

 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת  
, הוא פנה כאמור ואם 1998עם מוגבלות, התשנ"ח  זכויות לאנשים לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו  פעל ליישומןקיבל הנחיות ליישום חובותיו 
 התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

 
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 

 ימים ממועד ההתקשרות. 30רותים החברתיים, בתוך והשי
 

 
 .זהו שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת

 
_______________ _______________ _______________ 

 חתימה וחותמת המציע שם החותם תאריך
  

 
 

 אישור עורך דין
 

 

_____________ הופיע/ה בפני במשרדי  אני הח"מ ________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום
אשר ברח' _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גב' _________________ 
שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על  להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים
 התצהיר דלעיל.

 
_______________ ______________________ _____________________ 

 חתימה וחותמת מספר רישיון תאריך
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_________________  _________________ 
 חתימה בראשי תיבות  תאריך

 

 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז – '3נספח א

 

אני, הח"מ _________ מס ת"ז _________ העובד אצל המציע ___________ )יש לציין את שם המציע( 
 מצהיר בזאת כי: 

 ל תצהיר זה בשם המציע. אני מוסמך לחתום ע .1
 . "(המכרז" –להלן  2/2021מכרז אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע ב .2
בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם התאגיד/עוסק  .3

 מורשה ופרטי יצירת קשר עמו(:
 

בו ניתנת  תחום העבודה  שם התאגיד/עוסק מורשה
 קבלנות המשנה

 פרטי יצירת קשר 

     
     

 
המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות,  .4

 לעיל(.  3הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 
המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד/עוסק מורשה אשר מציע  .5

הצעות במכרז זה או תאגיד/עוסק מורשה אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני 
 לעיל(.  3המשנה אשר צוינו בסעיף 

 ש הצעות במכרז זה. לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגי .6
 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  .7
 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8
הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה  .9

 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 
 

 במקום המתאים Xיש לסמן 
 .למיטב ידיעתי, המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 
 :המציע נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז, אנא פרט 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
א לחוק ההגבלים 47מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף אני מודע לכך כי העונש על תיאום 

 . 1988-העסקיים, תשמ"ח
 

         
חתימת   שם המצהיר  חותמת המציע  שם המציע  תאריך

 המצהיר
 אישור עורך הדין

 
אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני 
במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' 
______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן 

רי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אישי, ואח
 יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 
_____________ ______________________ ____________ _ 

 חתימת עורך הדין חותמת ומספר רישיון עורך דין תאריך 
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_________________  _________________ 
 חתימה בראשי תיבות  תאריך

 

 אישור עורך דין בדבר מורשי חתימה – '4נספח א

 

 

_____________________________, מאשר בזאת כי  אני החתום מטה, עו"ד __________, אשר כתובתו

שפרסם המרכז הרפואי, פרטי החתומים:  2/2021מכרז החתומים על מסמכי 

_______________________________ )מר/גב', ת.ז., חותמת וחתימה(, אשר זיהיתיו/ה/הם על פי ת"ז 

______________ )שם המציע( שמספרה _____________, הוא/היא/הם מורשי החתימה מטעם המציע __

 וחתימתו/ה/תם מחייבת את המציע.

 

 

________________________ ________________________ _______________________ 
 חתימה וחותמת דין-שם מלא ומ.ר של עורך תאריך
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_________________  _________________ 
 חתימה בראשי תיבות  תאריך

 

 

 התחייבות לשמירת סודיות וניגוד עניינים – '5נספח א

 למכרז( 8.2)סעיף 

 –)להלן  2/2021מכרז "( פרסם מרכזהלן "הוהמרכז הרפואי לבריאות הנפש לב השרון )ל הואיל
 "השירותים"(; 

 
 "המציע"( מעוניין להשתתף במכרז זה;  –והמציע_____________ )להלן  והואיל
והמרכז התנה השתתפות המציע במכרז בתנאי שהמציע והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל  והואיל

המידע כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות המציע לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות 
 המידע; 

 
והוסבר לי כי במהלך עיסוקי במתן השירותים למשרד ו/או בקשר אליהם יתכן כי אעסוק ו/או  והואיל

ל לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין אקב
בעל פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, השייך למזמין ו/או הנודע למזמין ו/או לפעילויותיו בכל 

 –צורה ואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות )להלן 
 ;"המידע"(

 
והוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכם, עלול לגרום לכם  והואיל

 ו/או לצדדים שלישיים נזק , והוא עלול להוות עבירה פלילית;
 
 

 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:
 
 

 והנובע מן השירותים או ביצועם.לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור  .1
לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים  1ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .2

או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא  מרכזל
ין עקיף, לצד כל מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר וב

 שהוא.
לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית  .3

 או אחרת כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו.
להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי  .4

 החובה.
כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר להיות אחראי  .5

יגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי 
 לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

אחר או חפץ שקיבלתי מכם  להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או .6
או השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב 
מתן השירותים או חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל 

 שהוא של חומר כאמור או של מידע.
יות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי במתן שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי לה .7

 השירותים כאמור לעיל.
בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם  .8

  , תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.
די במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לי

 .1981 -וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1997 –מהווים עבירה על פי חוק עונשין, התשל"ז 
 התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לבינכם. .9

 
 

  חתימת נציג המציע 
   

   

________________________ _________________________________________ _________________________________ 

 חתימה וחותמת המציע שם החותם  תאריך
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_________________  _________________ 
 חתימה בראשי תיבות  תאריך

 

 נספח ב'

 ניתוח אמות מידה בטיב / איכות הטובין והשירות )70% מהציון המשוקלל(

מירבי  ניקוד הנושא הנבדק
 לסעיף

 ניקוד 
 ספקה

 הערות

 המראייןרושם כללי של 

 נק' 50

  

 מספר שנות פעילות בתחום )ותק בתחום(

 התרשמות כללית מאיכות התקשורת

 התרשמות כללית מהתכנים אותם מעוניין להעביר

 חוות דעת לקוחות )יש לציין טלפון ופרטי לקוח(

 שם לקוח:___________ טלפון:____________

 ניסיון

 נק' 20

  

 –ניסיון של שנה או יותר בעבודה במרכז רפואי כללי 
 נק'. 10

ניסיון במרכז לבריאות הנפש או מוסד של משרד 
 נק' 20 –הרווחה 

 זמינות לעבודה שבועית

 נק' 30

  

 2-עבור כל יום בשבוע לו המציע יהיה זמין לעבודה ל
 נק' 1 –שעות רצופות אחה"צ 

 3-עבור כל יום בשבוע לו המציע יהיה זמין לעבודה ל
 נק' 2 –שעות רצופות אחה"צ 

 4-עבור כל יום בשבוע לו המציע יהיה זמין לעבודה ל
 נק' 4 –שעות רצופות אחה"צ 

 3-עבור כל יום בשבוע לו המציע יהיה זמין לעבודה ל
 נק' 2 –שעות בשעות הבוקר 

שצוינו על ידי המציע בתשקיף המשתתף.  מציעיםיינתן על ידי תשאול ההציון בנוגע לשירות )סעיף א'( 
 ' למכרז זה.נספח גהמזמין יתשאל שני לקוחות לפחות והכול בהתאם לשיקול דעתו ובהתאם לטופס ב

לחוות דעתו בכתב, תתועד חוות הדעת ע"י המזמין ותשמש תחליף מלא לטופס  מציעיםאם יסרב מי מה
 הכתוב.

 _________________________       : החוגשם     ________________________      שם המציע: 

 _________________________המראיין:   שם    : ________________________הראיוןתאריך 

  המראייןחתימת 

________________________ 
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 נספח ג' 

 הצעת מחירטופס 

 

 
 המחיר: הצהרת המציע לעניין הצעת .1

לאחר שקראתי את מסמכי המכרז, קיבלתי הסברים, ושאלותיי נענו על ידי המזמין, אני  .1.1

 מגיש בזאת את הצעתי לאספקת השירותים כמפורט במסמך זה.

כי החלטות ועדת המכרזים תתבססנה על אמות המידה שנקבעו, התשקיף ידוע לי  .1.2
 .זו יוהמסמכים שצורפו להצעת

  
 רת.חייב לקבל אף הצעה, הזולה ביותר או אח ידוע לי, כי המזמין אינו .1.3

 

הצעת המחיר כוללת את כל העלויות הכרוכות במתן כלל השירותים המפורטים ידוע לי כי  .1.4
לרבות במכרז לרבות שכר, נסיעות, שכ"ד, רכישת ציוד, הוצאות משרדיות, ביטוחים, עלויות 

 ."פ כל דיןתפעול, ניהול ורווח המציע וכן מע"מ או כל מס או היטל אחר ע
 

  להלן הצעת המחיר: .1.5

 במידה ומדובר בשעות הבוקר, יש לציין זאת בעותק של נספח זה.

 

 הצעת המחיר לשעת פעילות** *תחום פעילות

 הגנה עצמית\קפוארה
 אומנות ציור ויצירה

 ספורט
 ליצנות רפואית

 הקקרמי
 תנועה ומוזיקה

 טיפול בבעלי חיים
 מוזיקה )תיפוף וקצב(

 

 למסמכי המכרז. 2.10על פי הטבלה בסעיף למציע *יש לסמן בעיגול את תחום הפעילות הרלוונטי 

 יש למלא טופס הצעת מחיר נפרדת. לגביו מוגשת הצעת מחיר לכל חוג

**המחיר כולל חומרים, ציוד, הוצאות נסיעה. המחיר אינו כולל מ"מ. ספקים אשר פטורים מתשלום 

 ם פטורים מתשלום מע"מ.מע"מ יספקו מסמך המעיד כי ה

 

 תחום פעילות

 זמינות שבועית**

 א
זמינות 

 יומית
 ב

זמינות 

 יומית
 ג

זמינות 

 יומית
 ד

זמינות 

 יומית
 ה

זמינות 

 יומית

 
 

         

" בימים בהם הספק פנוי לתת שירות ולמלא את שעות הפעילות הזמינות בכל יום V**יש לסמן "

 בשבוע.
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________________________  ________________________ 

 נותן השירות ו/או הספק      תאריך

 

 

 אישור

 

אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום 

_________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו 

באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה 

 בפני.

                                                                          ____________                                                        ________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד               תאריך                          

 

 

 



 חוזה ההתקשרות -'  דנספח 

 ה ס כ  ם

 למפעילי חוגיםמתן שירות 

 

 השרון-אשר נערך ונחתם במרכז הרפואי לבריאות הנפש לב

 ביום  ______ בחודש  ______בשנה  ______

 

 מרכז רפואי לבריאות הנפש לב השרון   בין

 42100נתניה  90000ת.ד.  

 )להלן: "המרכז הרפואי"(      

 ____________  ובין 

 כתובת: _____________  

 "(ותן השירות ו/או הספקנ)להלן: "       

 

 

  לב השרון, המתייחס להפעלת חוגים במרכז הרפואי 2/2021מכרז  פרסםמרכז וה  : הואיל

 ."המכרז"(  )להלן:    

 

 והצעתו של הספק הוכרזה כזוכה במכרז זה להפעלת חוג ______________ )להלן:  : והואיל

 בהתאם להקשר(. –"השירותי/ים" ו/או "החוג/ים"    

 

 ונותן השירותים מצהיר כי הוא בעל הכישורים והנסיון הנדרשים ליתן את    הואילו

 פי כל דין, -השירותים כהגדרתם להלן, בעל הרשיונות וההיתרים הנדרשים על   

 פוליסות ביטוח מתאימות ותקפות וכן האמצעים המתאימים לביצועם וכי הוא יבצע    

 . ומקצועיותאת המוטל עליו במומחיות, מיומנות,    

 

 מעוניין לרכוש את השירותים כמפורט במסמכי המכרז. רכז והמ   והואיל:

 

 במסגרת שירות המדינה  שלאוהצדדים מסכימים, כי השירותים עבור המרכז ניתנים   והואיל:

 על כל המשתמע מכך, אלא כאשר נותן השירותים פועל כקבלן עצמאי המוכר את    

 שירותיו למרכז, מעניק את שירותיו על בסיס קבלני, ומקבל את תמורת שירותיו    

 כמתחייב ממעמד זה לרבות לעניין תעריפי התשלומים ולעניין הזכויות והחובות    

 והכל כמפורט בהסכם זה;   

 

 

 אשר על כן הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 :כללי .1
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רות הכלולות והנספחים להסכם וכן מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי המבוא להסכם זה לרבות כל ההצה 1.1

 . נפרד ממנו ויפורשו ביחד עמו

 סתירה בין מסמכים: 1.2

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הצעת הספק כפי שאושרה על ידי המזמין לבין גוף ההסכם ויתר 

ההסכם על פני האמור בהצעת נספחי ההסכם כולם או חלקם, תגברנה הוראות גוף ההסכם ויתר נספחי 

הספק. המזמין רואה את מסמכי המכרז ואת כל חובות הספק, כפי שהן מפורטות בו, כחלק בלתי נפרד 

מהסכם זה. בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז לחוזה, או בין המסמכים לבין עצמם או כל סתירה 

 אופן המיטיב עם המזמין במכרז.שהיא במכרז זה על נספחיו )כולל החוזה(, תפורשנה הוראותיו ב

 

 הצהרות והתחייבויות נותן השירות .2

מדריך מורשה ומיומן וכי הוא בעל כל הידע, הניסיון, מורה או מצהיר כי הוא  נותן השירות ו/או הספק 2.1

 .לצורך הפעלת החוג המיומנות ואישורים הנדרשים לשם כך

פעולות ו/או קיימות התחייבויות אשר ימנעו ו/או כי לא תלויה נגדו כל תביעה משפטית שהיא ולא נעשו  2.2

על פי הסכם זה וכי אין לו כל ניגוד אינטרסים ליתן  ולמלא אחר התחייבויותי ועשויות למנוע ממנ

 כאמור בהסכם זה.  םשירותי

 .1987-ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-כי אין לו הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א 2.3

 .מקיים את הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות או שהוראות החוק אינן חלות עליוכי הוא  2.4

 לספק את השירותים על פי ההסכם על הצד הטוב ביותר. 2.5

 בפרט, ובמרכז הרפואי בכלל. ולפעול בהתאם לכללי האתיקה המקובלים על מטפלים מסוג 2.6

לא חלים כל יחסי עובד מעביד בינו ובין המזמין  כי הוא נותן את השירותים על פי הסכם זה כעצמאי וכי 2.7

 ו/או מדינת ישראל. 

 עליו להציג למרכז הרפואי את המסמכים הבאים: השירות נותןלהתחלת ביצוע השירותים על ידי כתנאי  2.8

"חיסון  7/13אישור על ביצוע כל החיסונים הנדרשים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות  2.8.1

  עובדים מערכת הבריאות".

 https://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/Pages/health_workers.aspx 

 .ור לאתר משרד הבריאות המפורט לעילאו מסמך הצהרה על ויתור כפי שמופיע בקיש

חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש הוראות הצגת תו ירוק בהתאם ל 2.8.2

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש ול 2020-)הוראת שעה(, תש"ף

וכל דרישות משרד הבריאות בהתאם לו ,2021-)הוראת שעה( )תו ירוק לעובדים(, התשפ"ב

 המתעדכנות מעת לעת.הוראות החוק 

-ל פי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"אאישור משטרתי כנדרש ע 2.8.3

 )לגברים בלבד( לחוק האמור. 1, בדבר העדר הרשעות בעבירת מין, כהגדרתה בסעיף 2001

המחייבים אותו ו/או את  טפסים, הוראות תצהירים ונהליםיתחייב לחתום על  נותן השירות ו/או הספק 2.9

חקיקה בתחום העסקת עובדים, עמידה בדרישות חוק להעסקת אנשים  עובדיו, לרבות התחייבויות לקיום

בעלי מוגבלויות, שמירה על סודיות רפואית ואבטחת מידע, שמירה על כללי הבטיחות בעבודה ונהלי 

ביטחון הקשורים לכניסת עובדים לחצרי המזמין. טפסים, הוראות, תצהירים ונהלים אלו מהווים חלק 

 להסכם זה. 'אנספח -מנים כמכלול כנפרד מהסכם זה ומסובלתי 

 

 ההתקשרות .3

https://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/Pages/health_workers.aspx
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יתן למרכז הרפואי שירותים כמורה או כמדריך בתחום שיעורי  נותן השירות ו/או הספק 3.1

.________________________________ 

 שיתואמו מול המדריך בימים כפי שיתואם מול נציגי המרכז הרפואי מספר הפעמים בשבוע הדרכה יהיה

 מרכז הרפואי.)להלן: "המועדים"( ב

 נציגי המרכז הרפואי לצורך הסכם זה הינם: 3.2

 ________________אסי טינגר האוס , רכזת חוגים , נייד : 

 ____________גלית לוי, מנהלת שרותי הסיעוד, נייד: 

ואי מוסכם כי מנהלת שרותי הסיעוד ו/או רכזת החוגים ו/או אח/אחות אחראי/ת מחלקה במרכז הרפ 3.3

ידווח לו על כל פעולותיו וכי גורם זה יוכל לפקח על פעולות נותן  נותן השירות ו/או הספקשיהיה הגורם 

השרות ולהורות לו לשנות הנחיות וניהול בחוג ככל שהדבר נוגע לבטיחות וטיב השירות שניתן ע"י נותן 

 השירות.

מורים עליו להודיע למרכז הרפואי למלא תפקידו/ה באחד המועדים הא נותן השירות ו/או הספקמנבצר  3.4

 שעות מראש ובמקרה של מועד קצר יותר, תוך זמן סביר על אי יכולתו להופיע כאמור. 48לפחות 

המרכז הרפואי רשאי שלא לקיים את העבודה באחד המועדים האמורים או אף בכולם ובלבד שיודיע על  3.5

 שעות מראש. 24 לפחות 3.3כך לנותן השירות במועדים המפורטים כפי שמופיע  

לקיים את העבודה באחד או יותר מהמועדים, ישלים את  נותן השירות ו/או הספקבמידה ונבצר מ 3.6

העבודה שלא ביצע/ה במועד מוקדם ככל האפשר ובתאום עם המרכז הרפואי והמרכז הרפואי רשאי 

 לדרוש מנותן השירות להשלים את העבודה שלא בוצעה בכל מועד שיקבע.

ידווח לאח/אחות אחראית מחלקה/משמרת  בתום כל יום פעילות על מס'  או הספקנותן השירות ו/ 3.7

 המשתתפים ועל כל אירוע חריג שאירע במהלכו.

 

 אחריות  .4

בקשר למעשים  עפ"י כל דין אחראייהא  נותן השירות ו/או הספק, זה בהסכם האמור מן לגרוע מבלי 4.1

 וללא סוג מכל עקיף נזק לרבות, לרכוש או/ו לגוף, הפסד או/ו פגיעה או/ו אובדן או/ו נזק לכל ומחדלים

 לצד או/ו לעובדיו או/ו לספק או/ו ולמבוטחי או/ו ומטעמ למי או/ו למרכז הרפואי שיגרמו, הכלל מן יוצא

 בהסכם ומוגדר כמפורט, העבודה ביצוע/השירות מתן/הטובין אספקת עם בקשר או/ו עקב כלשהו שלישי

 ".השירותים: " להלן, זה

 בגין, הראשונה ודרישת עם מיד, המרכז הרפואי את לשפות או/ ו לפצות מתחייב השירות ו/או הספקנותן  4.2

למרכז  שייגרמו, המרכז הרפואי כנגד שתוגש תביעה בגין ד"עו ט"ושכ הוצאות לרבות, הוצאה או/ו נזק כל

 על או זה הסכם פי על, בשמו או/ו מטעמו מי או/ו הספק של באחריותו שהינו מאירוע כתוצאה הרפואי

 לו אפשריו וכנגד שתוגש תביעה או/ו דרישה כל קבלת אודות לספק ודיעי המרכז הרפואי . דין כל פי

 שיפוי יינתן רק לאחר פסק דין שקבע חבות כאמור לספק.  .מפניה להתגונן

 בצורה לגרוע או לצמצם כדי הספק ידי על להלן כמפורט הביטוחים בעריכת אין כי, מובהר זה בהקשר 4.3

 מחובתו הספק את לשחרר כדי הביטוחים בעריכת יהיה ולא, להסכם בהתאם מהתחייבויותיו שהיא כל

 או/ו זה הסכם פי על לו אחראי שהוא נזק כל בגין ומטעמ מי או/ו המרכז הרפואי את לפצות או/ו לשפות

 . דין כל פי על

 וממנ שיגיע סכום מכל, בכללותו זה סעיף לפי זכאי אוה להם סכומים לנכות רשאי האי המרכז הרפואי 4.4

נותן השירות ו/או מ לגבותם רשאי האי וכן, שהוא זמן בכל, חוק פי על וריבית הצמדה בצירוף לספק

 ת.אחר דרך בכל הספק
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, התקנות, החוקים כל את ומדוקדק קפדני באופן ולקיים לשמור מתחייב נותן השירות ו/או הספק 4.5

 הצורך מן למעלה. ההסכם פי על ידו על הניתנים לשירותים המתייחסים והתקנים ההוראות , הצווים

 – ה"תשנ , משולב נוסח לאומי לביטוח החוק והוראות דרישות כל אחר למלא מתחייב הספק כי, יובהר

 באופן, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי אך, ובעיקר, פיו על שהותקנו והתקנות הצווים כל ואחר 1995

 במתן שיועסקו ועובדיהם שלו המשנה קבלני או/ו שליחיו או/ו עובדיו כל, נותן השירות ו/או הספקש

 תקופת כל ובמשך עת בכל יהיו, זמני או מקרי באופן האמורות בעבודות שיעסקו אלה לרבות, השירותים

 ל."הנ החוק פי שעל הזכויות לכל זכאים ההתקשרות

 נותן השירות ו/או הספק של התחייבות מכל לגרוע באות אינן, שבו המשנה סעיפי כל על, זה סעיף הוראות 4.6

 בגין כלשהי מאחריות נותן השירות ו/או הספק את לשחרר כדי בהן ואין דין כל פי על או/ו ההסכם לפי

 . הספק בביטוחי מכוסה שאינו או המכוסה וכדו'  הפסד/ אובדן/ נזק

 

 ביטוח .5

משרד  –מדינת ישראל  ולטובת בזה לטובתו המפורטים הביטוחים כל את ולקיים לבצע הספק מתחייב 5.1

 את, לב השרוןלמרכז הרפואי לבריאות  ולהציג לב השרוןהבריאות, המרכז הרפואי לבריאות הנפש 

 מהמצוין יפחתו לא האחריות גבולות כאשר הנדרשים והתנאים הכיסויים כל את הכוללים הביטוחים

 :להלן

 :ביטוח חבות מעבידים 5.1.1

ובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי ע 5.1.1.1

 ישראל והשטחים המוחזקים.

 לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. ₪  20,000,000האחריות לא יפחת מסך  גבול 5.1.1.2

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה  5.1.1.3

 ויחשב כמעבידם.

המרכז הרפואי לבריאות הנפש משרד הבריאות,  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  5.1.1.4

היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי היא נושאת בחבות לב השרון 

 .מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו

 :ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 5.1.2

פק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי הס 5.1.2.1

 גוף ורכוש כולל נזק גרר, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

 למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. ₪  1,000,000גבולות האחריות לא יפחתו מסך  5.1.2.2

 (.CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) 5.1.2.3

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,  5.1.2.4

 .קבלני משנה ועובדיהם

 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי. 5.1.2.5

 מבוטל.  -חריג אחריות מקצועית ביחס לנזקי גוף  5.1.2.6

 1,000,000מסך  יערוך הספק ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות שלא יפחת כחלופה,

ולתקופת ביטוח )שנה(. למען הסר ספק מובהר כי ניתן לערוך גם ביטוח אחריות מקצועית ₪ 

 ואת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי כביטוח אחד עם גבול אחריות משותף.

המרכז הרפואי לבריאות הנפש משרד הבריאות,  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  5.1.2.7

 ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו. לב השרון
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 :כללי 5.1.3

 :בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים

המרכז משרד הבריאות,  -מדינת ישראל  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: 5.1.3.1

 בכפוף להרחבי השיפוי לעיל. הרפואי לבריאות הנפש לב השרון

ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא,  בכל מקרה של צמצום או 5.1.3.2

 תיום לפחות במכתב רשום למנהל 60אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 

 .המרכז הרפואי לבריאות הנפש לב השרוןשל  תהאדמיניסטרטיבי

המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל  5.1.3.3

ועובדיהם וכן כלפי  המרכז הרפואי לבריאות הנפש לב השרוןמשרד הבריאות,  –

המשתתפים בחוג )המטופלים(, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך 

 כוונת זדון.

בטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל הספק אחראי בלעדית כלפי המ 5.1.3.4

 החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק. 5.1.3.5

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר  5.1.3.6

יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה קיים ביטוח אחר, לא 

 במלוא  הזכויות על פי הביטוח.

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים. 5.1.3.7

המרכז משרד הבריאות,  –הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל  5.2

פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות , להחזיק בתוקף את הרפואי לבריאות הנפש לב השרון

משרד הבריאות,  –הביטוח תחודשנה על ידו מדי תקופת ביטוח, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל 

 בתוקף. המרכז הרפואי לבריאות הנפש לב השרון

המרכז הרפואי לבריאות  אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים, יומצא על ידי הספק ל 5.3

, עד למועד חתימת החוזה. הספק מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת רוןהנפש לב הש

לכל המאוחר שבועיים  המרכז הרפואי לבריאות הנפש לב השרון המבטח אודות חידוש הפוליסות ל

 לפני תום תקופת הביטוח.

 מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות הספק לפי סעיפי

הביטוח המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק כדי 

לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו 

המופיעות לעיל. על הספק יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, 

 הבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו כנדרש לעיל.על מנת ל

, שומרת לעצמה את המרכז הרפואי לבריאות הנפש לב השרוןמשרד הבריאות,  –מדינת ישראל  5.4

הזכות לקבל מהספק בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות 

ון את עמידת הספק בסעיפים אלו ו/או העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שתוכל לבח

מכל סיבה אחרת, והספק יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת 

הדרישה. הספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות 

חוק מפוליסות הביטוח מוסכם כי הספק יהיה רשאי למ להתחייבויותיו על פי הוראות סעיף א' לעיל.

 .כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו
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המרכז הרפואי לבריאות הנפש לב משרד הבריאות,  –מצהיר ומתחייב כי זכות מדינת ישראל הספק 

משרד   -לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל  , השרון

על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא  או, המרכז הרפואי לבריאות הנפש לב השרון, הבריאות

לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה 

לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם הספק כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

 נבדקו ובין אם לאו. לאו, בין אם

למען הסר ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בסעיפי ביטוח אלו, גבולות האחריות ותנאי  5.5

הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הספק , ואין בהם משום אישור המדינה או מי 

ת לרבות גוף מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים רכוש וחבו

 ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה  אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק 5.6

אות הנפש המרכז הרפואי לברימשרד הבריאות,  -ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל 

 , על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.לב השרון

 אי עמידה בתנאי סעיפי ביטוח אלו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 5.7

 

 התמורה .6

 תנאי לקבלת התמורה הוא קבלת הזמנה חתומה. 6.1

התמורה עבור השירות תשולם בהתאם למספר יחידות השירות הכולל שניתן ע"י נותן השירותים בחודש  6.2

 מרכז הרפואי. של ה החוגים  תאו רכזהמנהלת האדמיניסטרטיבית מסוים וכפי שאושרו על ידי 

 ' להסכם זה.גהתמורה תשולם בהתאם להצעת המחיר האמורה בנספח  6.3

הלת האדמיניסטרטיבית של המרכז הרפואי חשבונית מס כדין. יגיש למנ נותן השירות ו/או הספק 6.4

לחשבונית יצורף דו"ח המפרט את כל הפעילויות שהוזמנו על ידי המרכז הרפואי ובוצעו על ידי הספק 

 בחודש אליו מתייחסת החשבונית.

יום מתאריך  30החשבונית תוגש בתחילת כל חודש עבור החודש שחלף ותשולם בתנאים של שוטף +  6.5

 שתה ואישורה על ידי המנהלת האדמיניסטרטיבית/רכזת החוגים של המרכז הרפואי.הג

 לא תשולם תמורה מעבר לכמות הפעילויות שהוזמנה בהזמנה החתומה ובוצעה בפועל. 6.6

בזאת כי התמורה כמפורט לעיל הינה התמורה המלאה והסופית בגין ביצוע הוראות  הצדדים מסכימים 6.7

היה זכאי לכל תשלום נוסף לרבות לא לכיסוי הוצאותיו בגין שימוש בציוד הסכם זה ונותן השירותים לא י

ו/או חומרי עזר המשמשים אותו לצורך הפעלת החוגים, ו/או הוצאות נסיעה ו/או ביטול זמן, וכל תשלום 

 של מס או היטל על הכנסותיו על פי הסכם זה ו/או בגין ניהול עסקיו, יחולו על נותן השירותים בלבד.

 

 ום יחסי עובד ומעבידאי קי .7

מצהיר כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא נותן את השירות למרכז הרפואי.   נותן השירות ו/או הספק 7.1

כן מצהיר נותן השירות כי הוא רשום כעוסק מורשה במע"מ ורשום כעצמאי במוסד לביטוח לאומי ובמס 

של שלטונות המס על ניהול ספרים  הכנסה. נותן השירות יציג בפני המרכז הרפואי אישורים מתאימים

ופטור מניכוי במקור. כן יציג נותן השירות בפני המרכז הרפואי אישור המוסד לביטוח לאומי על תשלום 

 לביטוח לאומי ועל היותו נחשב לעובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי.

לא יציג לה באם זה  נותן השירות ו/או הספקמובהר כי המרכז הרפואי יוכל לעכב תשלום תמורה  7.2

 האישורים כאמור.
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לבדו יהיה אחראי באופן בלעדי לתשלום שכרם של עובדיו וכל ההוצאות הנלוות  נותן השירות ו/או הספק 7.3

 והמתחייבות על פי כל דין.

מצהיר כי בינו למרכז הרפואי, אין, לא יתקיימו ולא מתקיימים יחסי עובד  נותן השירות ו/או הספק 7.4

שירות לשפות את המרכז הרפואי בגין כל תובענה שתוגש כנגד המרכז הרפואי ומעביד. כן מתחייב נותן ה

מעובדיו למרכז הרפואי, בין אם או מי  נותן השירות ו/או הספקשעילתה בקיום יחסי עובד ומעביד בין 

 תוגש ע"י נותן השירות ו/או ע"י עובדו ו/או ע"י חליפים ו/או יורשם על פי דין ובין אם ע"י צד ג' כלשהו.

 

 תקופת ההסכם .8

הסכם זה נחתם לתקופה שמיום ___________ ועד יום ____________ )להלן: "תקופת  8.1

 ההתקשרות"(.

כתקופת ניסיון למתן השירותים. באם בתום תקופה זו לא יהיה  יוגדרושלושת החודשים הראשונים  8.2

שבע רצון מהשירותים, תסתיים ההתקשרות עם הספק ולא תהיה לו כל טענה בעניין זה. הזוכה  המרכז

לפנות  רכזיהיה זכאי לתשלום רק בגין השירות שניתן עד למועד סיומו. במקרה שכזה, יהא רשאי המ

הייעוץ בתחומים  יםתהשירוהמשרדית להמשיך מתן  כרזיםלמציע שדורג הבא אחריו על ידי ועדת המ

 דוברים ובלבד שההתקשרות עימו תהיה במסגרת היקף ההתקשרות שנקבעה מראש כאמור.  המ

יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק ללא צורך במתן הודעה מוקדמת במקרה שימונה  רכזהמ 8.3

 ליועץ מפרק סופי או זמני.

ת מבלי יום ממתן הודעה בכתב וזא 30יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק בתוך  מרכזה 8.4

 נדרש לנמק זאת. רכזשהמ

יהיה רשאי  רכז, והמרכזמובהר כי הספק אינו זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע בו אלא בהסכמת המ 8.5

 לפעול בעניין זה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

חובה לפצות את הספק או לשלם לו רכז לא תהיה על המ המרכז,ידי -בכל מקרה של ביטול ההסכם על 8.6

ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק עד לביטול ההסכם. תשלום מכל סוג 

 המרכז.ע"פ הצגת חשבוניות כנדרש ולאחר בדיקתן ואישורן ע"י  לספקתמורה זו תשולם 

בכל מקרה של הפסקת ההסכם כאמור לא יהיו לספק כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות תשלום בקשר  8.7

 עם ביטול ההתקשרות כאמור.

 

 שמירת סודיות, פרסומים .9

נותן השירותים, מתחייב לשמור על סודיות ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת  9.1
כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו במהלך או עקב ביצוע הסכם זה תוך תקופת ההסכם או לאחר מכן; 

המצורף בזאת להסכם זה  4נספח הכל כמפורט בהרחבה בהתחייבויות נותן השירותים נשוא 
 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

נותן השירותים מצהיר בזאת, כי ידוע לו, כי אי מילוי התחייבויותיו לשמירת סודיות כאמור,  9.2
וכן  1981-וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1977 -מהווים עבירה פלילית לפי חוק העונשין, התשל"ז 

צפוי לעונשים  וכי יהיה 1996 -כויות החולה, התשנ"וחוקים אחרים לפי סוג המידע, לרבות חוק ז
 הקבועים בחוק בגין אי מילוי התחייבויותיו.

ידי עובדיו, מנהליו, סוכניו -נותן השירותים מתחייב לגרום לכך, שהסודיות כאמור תישמר גם על 9.3
ותו; ידי נותן השירותים או באמצע-והמועסקים על ידיו, וכל מי שהחוזה כאמור יובא לידיעתו על

 והוא יעביר עותק חתום מנספח ג' על ידי כל מי שיבוא מטעמו לביצוע הסכם זה, לידי נציג המרכז.
בכל הפרסומים הקשורים בביצוע השירותים, אם וככל ויהיו כאלו, עפ"י נותן השירותים מתחייב, כי  9.4

תואם מראש הסכם זה מכל סוג שהוא, נוסח הפרסום, לרבות תוכנו, אופן הצגת שם ולוגו המרכז, י
 עם נציג המרכז ויקבל את אישורו.
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 העדר בלעדיות .10
יוכל לקבל שירותים מן הסוג נשוא חוזה זה,  רכזלספק לא תהיה בלעדיות, בקבלת עבודות מהמזמין והמ

שלא לבקש מהספק או מכל גורם אחר כלשהו  רכזומכל סוג אחר, מכל גורם אחר כלשהו, וכן רשאי המ
שירותים כלל או לבטל חלק מן השירותים נשוא חוזה זה, לרבות שינוי בכמויות, ולבצע שירותים אלו בעצמו, 

 .רכזהכל לפי שיקול דעתו המוחלט של המ
 

 המחאת זכויות .11
סור לגורם נותן השירותים מתחייב לא להסב לאחר הסכם זה או חלק ממנו ולא להעביר ו/או למ 11.1

 זה, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מראש ובכתב של המרכז. אחר כל זכות ו/או חובה הנובעים מהסכם
 נותן השירותים מתחייב לא למסור לאחר ביצועם של השירותים, כולם או מקצתם 11.2

 

 שונות .12

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הם: 12.1

 ______ נותן השירות ו/או הספק

 42100נתניה, 90000לב השרון, השיבולים צור משה, מען למכתבים: ת.ד  המרכז הרפואי

שעות משעת משלוחה בדואר  72כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו תחשב כאילו הגיעה למענה מקץ  12.2

 רשום, ואם נמסרה ביד תחשב כאילו נתקבלה מאופן מיידי.

ומבטל כל הסכם ו/או הבנה הסכם זה ממצה את כל ההסכמות והבנות הצדדים ביחס למתן השירות  12.3

 קודמים.

בתי הדין  סמכות השיפוט המקומית לדיון בכל סכסוך הקשור בהסכם זה הנה של בתי המשפט או 12.4

 אלה בלבד.המוסמכים באזור תל אביב ו

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

________________________  ________________________ 

 המרכז הרפואי     נותן השירות ו/או הספק
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 נספח א'

 

 

 הוראות ונהלים המחייבים את קבלן השירות/ים

 

 

 התחייבות הקבלן לשמירת סודיות -  1 –' א

 התחייבות אישית לשמירת סודיות  - 2 –' א

 התחייבות הקבלן לשמירה על החקיקה בתחום העסקת עובדים -  3 –' א

 התחייבות הקבלן לשלם לעובדיו תשלומים סוציאליים -  4 –' א

 מינימום שכר וחוק זרים עובדים חוק לפי הרשעות העדר בדבר תצהיר -  5 –' א

 תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות -6 –א' 
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 לכבוד:
 המרכז הרפואי לבריאות הנפש לב השרון

 

 התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 

 

והמזמין )להלן: "המרכז הרפואי לבריאות הנפש לב השרון" ו/או "המרכז" ו/או "ביה"ח" ו/או "משרד   הואיל
הבריאות" ו/או "המדינה"( ביקש מקבלן השירות/ים לספק ו/או לבצע עבורו שירות ו/או עבודה כמפורט 

 בהסכם זה. 

השירות/ים והבאים מטעמו ישמרו על סודיות והמזמין התנה ביצוע השירות ו/או העבודה בתנאי שקבלן   והואיל
כל המידע כהגדרתו להלן, וביצוע העבודה/השירות אושר על סמך התחייבות המציע לעשות את כל הדרוש 

 לשמירת סודיות המידע;

 אי לזאת, אני הח"מ, קבלן השירות/ים, מתחייב כלפיכם כדלקמן:

 ידם:בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצ .1

( השייך למזמין ו/או לעובדי המזמין ו/או למטופלים Know-How( ו/או ידע )Informationכל מידע ) - "מידע"
בהווה /או שטופלו בעבר ע"י המזמין ו/או הקשור באספקת השירות/העבודה נשוא מכרז זה, בין בעל פה ובין בכתב 

אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת,  ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או
בין ישיר ובין עקיף, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: נתונים, מסמכים, דו"חות, התכתבויות, מידע אודות 
המזמין והחולים השוהים אצל המזמין )לרבות זהותם(, צילומים שצולמו במתחם המזמין, מידע המתייחס למצב 

י או הנפשי של מטופל ע"י המזמין או לטיפול הרפואי בו, ו/או מידע מתוך כל רשומה רפואית של בריאותו הגופנ
 מטופל במזמין. 

כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן בקשר לאספקת העבודה/השירות נשוא הסכם זה, בין אם  -"סודות מקצועיים" 
ע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר נתקבל במהלך אספקת השירות/העבודה או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגו

 יימסר לקבלן השירות/ים על ידי המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו של המזמין. 

בכל מקרה של הפרת סודיות מצד קבלן השירות/ים, קבלן השירות/ים משחרר את המזמין מכל אחריות או חובה מכל  .2
רות/העבודה אשר בוצעו על ידו ומתחייב לשאת באחריות סוג שהיא אשר תהיה מוטלת או שתחול בקשר לביצוע השי

לכל נזק, אובדן או הפסד שיגרמו למזמין ו/או לרכושו ו/או לעובדי המזמין ו/או למטופלי המזמין ו/או לצד ג' כלשהו 
 ו/או לרכוש כלשהו אשר נגרמו תוך כדי, בגין או מחמת ביצוע השירות/העבודה על פי הסכם זה.

כם כי המזמין איננו ולא יהיה צד לכל תביעה מצד המציע/נותן השירות לגבי תביעות רשלנות למען הסר ספק, מוס .3
 מקצועית הנובעת מהפרת הסודיות, כל אחריות על תביעות אלו תחול על המציע/נותן השירות בלבד. 

ים עקב או בהקשר /כל ידיעה או מסמך או חפץ או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל, שהגיעו לידי קבלן השירות .4
לא יוציא ולא יעביר ולא ימסור אותם קבלן השירות/ים לצד שלישי כלשהו, ללא יוצא מן הכלל, או  –למתן שירותיו 

לרשות הרבים, וכן לא יוציא ולא יעביר ולא ימסור קבלן השירות/ים כל חלק מהם או כל זכות או טובת הנאה בהם לצד 
ם הותר הדבר על ידי הגורם המוסמך מטעם המזמין, בכתב.  קבלן השירות/ים שלישי כאמור או לרשות הרבים, אלא א

מצהיר כי ידוע לו ומקובל עליו כי כל החומרים ו/או המוצרים ו/או הרשימות ו/או המאגרים מכל סוג ומין המשמשים 
 .לביצוע המשימות על פי הסכם זה יחשבו לרכוש המזמין, הן בתקופת ההסכם והן לאחר תום תקופה זו

 קבלן השירות/ים מצהיר כי ידוע לו שתוקף סודיות מידע רפואי הנו ללא תפוגת זמן. .5

כל החומרים והמוצרים אשר יפותחו ו/או יבוצעו כתוצאה מביצוע הסכם זה לרבות טפסים ו/או מערכת ממוחשבת  .6
כי אין להשתמש  יחשבו כקניינו הבלעדי של המזמין לרבות העברתם לידי קבלן השירות/ים. למען הסר ספק מוסכם

בחומרי השירות, מסמכים, מסמכי מחשב וכדומה שלא לצורך השירות/העבודה או להעבירם לגורם שלישי אלא באישור 
 המזמין.

קבלן השירות/ים מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע שהגיע או יגיע לידיעתו במסגרת  ו/או בהקשר לפעילותו  .7
יא כל מידע לאדם ו/או לגוף כלשהו ולא לעשות בו כל שימוש שלא בהקשר אצל המזמין ולא להעביר בכל צורה שה

לעבודתו או באמצעות אחרים. קבלן השירות/ים לא יוציא כל מידע רפואי, מידע על שוהים אצל המזמין, עובדים או כל 
 ו כל צורה אחרת(. מידע סודי אחר אל מחוץ לתחומי המזמין. הדברים אמורים לגבי כל צורה של מידע )דיגיטלי, פיזי א

קבלן השירות/ים לא יעבד המידע בכל אמצעי שאיננו רכוש המזמין אלא אם כן ניתן לכך אישור מפורש על ידי הגורם  .8
 המוסמך ובכתב.

תקף גם בהקשרים להעברת מידע, בין אם בזדון ובין אם ממחדל/התרשלות בקיום  1,2למען הסר ספק, האמור בסעיפים  .9
 הנחיות אבטחת המידע.
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מזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע בקרות לבחינת קיום נהלי אבטחת המידע על ידי קבלן השירות/ים. קבלן ה .10
 השירות/ים מתחייב לתקן את הליקויים שיימצאו בתוך תקופת זמן שתיקבע על ידי המזמין.

ו באחריותו ויכול קבלן השירות/ים מתחייב לעדכן את המזמין בכל אירוע אבטחת מידע או שינוי שהתבצע בתחומו א .11
להשפיע על אבטחת המידע של מידע המזמין שברשותו )כגון: שינוי כלשהו במערכות מידע ,העסקת קבלני משנה , שינוי 

 הוספת עובדים וכו'( ולקבל אישור על כך  מראש מהמזמין./

סודיות המופיעה באחריות קבלן השירות/ים להחתים את כל העובדים שיעבדו מטעמו בתחומי המזמין על הצהרת  .12
בנספח להלן לפני תחילת העבודה אצל המזמין או עבורו. המזמין שומר לעצמו את הזכות לבקר מימוש הנחיה זה בכל 

 עת ביצוע ההחתמה כאמור.

לכל עובד שיימצא כי לא ₪  1,000מוסכם על שני הצדדים כי במקרה ותמצא חריגה מסעיף זה, הפיצוי המוסכם הנו  .13
ור. אין בקנס זה או בבקרה זו בכדי לגרוע מאחריות קבלן השירות/ים כפי שהוגדרה בסעיפי הוחתם על הצהרה כאמ

 הסכם זה. 

הפר קבלן השירות/ים את ההסכם הפרה יסודית או נהג בביצוע ההסכם בדרך שאינה עולה בקנה אחד עם הוראות  .14
דין לבטל את ההסכם לאלתר או לשהותו  ההסכם , יהיה רשאי המזמין על פי בחירתו בנוסף על כל זכות שיש לו על פי כל

 וכן לדרוש פיצויים על הנזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כתוצאה מהפרה.

 

 

 ולראיה באתי על החתום

    :היום
 שנת בחודש יום 
 

קבלן 
 השירות/ים:

   

 ת"ז שם פרטי ומשפחה 
 
 

   

 חתימה כתובת
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 אחד מעובדיו( )קבלן השירות/ים נדרש להחתים על טופס זה כל
 

 התחייבות לשמירה על סודיות והנחיות לאבטחת מידע

 
 

אני הח''מ ____________________________ת.ז ________________ קבלן השירות/ים ו/או עובד בשליחות קבלן 

 השירות/ים 

 

 (:המזמין"מצהיר ומתחייב בזה כלפי המרכז הרפואי לבריאות הנפש לב השרון )להלן: 

בסוד, לא להעביר, להודיע, למסור, לגלות או להביא לידיעת כל אדם, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה לשמור  .1
ובין שלא בתמורה, בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחר מכן, כל ידיעה שתגיע אלי בקשר עם או עקב קבלת מידע 

לאחר מכן, ולרבות כל נושא הקשור למחקר, מהמזמין, או בתוקף עבודתי תוך כדי תקופת ביצוע העבודה, לפני או 
 תהליכים, תחשיבים, נתונים, שרטוטים, מסמכים וכל מידע שהירנודע לי עליו והקשור לקבלת מידע זה.

מובהר בזה כי הגדרת מידע שבכתב התחייבות זה תכלול כל ידע ו/או מידע ו/או חומר  מקצועי ו/או טכנולוגי ו/או  .2
רים מטעמה, כל עוד לא הפכו להיות נחלת הכלל, וכל מידע הנוגע למשרד הבריאות מסחרי של המזמין ו/או של אח

-ו/או המזמין, אשר נמסר לחברה, ו/או לעובדים ו/או הגיע ו/או יגיע לידיהם או לידיעתם, עקב ביצוע השירות, בעל
יה ואופן שהוא, פה, ברשימות, בדיסקטים, בתיקים, בתוכנות מחשב, בתרשימים, בחוברות, במסמכים ו/ובכל מד

 לרבות כל תוצר, רעיון תכנית או מסמך. מובהר כי המידע יהיה ויישאר בכל עת קניינה המלא של משרד הבריאות.

מידע של/הנוגע למשרד הבריאות ו/או המזמין, על כל צורותיו, המועבר למשרדי קבלן השירות/ים ו/או לעובדים לא  .3
משרד הבריאות ו/או המזמין. במידה וקיים צורך להוציא מידע יצא מתחום קבלן השירות/ים אלא חזרה למשרדי 

שכזה מחוץ לתחומים אלו, יעשה הדבר אך ורק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב ממנהל אבטחת מידע. בבקשה 
לקבלת ההיתר יובא הנימוק לצורך ע"י גורם ניהולי בחברה. בתום השימוש בחומר שנתקבל ממשרד הבריאות ו/או 

קבלן השירות/ים גריסתו או החזרתו למשרד הבריאות ו/או המזמין, בהתאם להנחיות הגורם ממנו המזמין תוודא 
 הגיע החומר .

קבלן השירות/ים והעובדים יוודאו כי מידע של משרד הבריאות ו/או המזמין אשר יש להוציאו מתחום המשרדים,  .4
רות/ים או למשרדי משרד הבריאות ו/או לעיל, יועבר בהקדם האפשרי לתחום משרדי קבלן השי 3סעיף -בהתאם לתת

מנת לאפשר אחסון ובקרה כנדרש. כמו כן, קבלן השירות/ים והעובדים מתחייבים שלא להשאיר חומר -המזמין, על
של משרד הבריאות ו/או המזמין ברכב חונה ו/או לאפשר הוצאת חומר לביתם של עובדים, אלא לאחר יידוע וקבלת 

 שרד הבריאות ו/או המזמין מראש ובכתב.אישור ממנהל אבטחת המידע במ

מסמכים הכוללים מידע, המיועדים לתליה על לוחות המודעות בשטח קבלן השירות/ים יקבלו את אישור הנהלת  .5
 קבלן השירות/ים בהיבטי אבטחת מידע בטרם תלייתם.

דרישות משרד ב שעומדת מידע אשר אין בו עוד צורך ייגרס במכונת גריסה הממוקמת בשטח העבודה, במגרסה .6
 X 15 2 מ גדולים שאינם פתיתים ייוותרו הגריסה לפחות. דהיינו, לאחר 4 ברמה DIN 32757 פי תקן-הבריאות, על

עד לגריסתו של המידע תוודא הנהלת קבלן השירות/ים נעילתו כמוגדר. אין להשליך מסמכים הכוללים מידע  .מ"מ
 וסרם למנקים.של משרד הבריאות ו/או המזמין לפחי האשפה ואין למ

ידי קבלן השירות/ים ו/או ע"י -לא יועבר מידע או כל חלק ממנו, בכל צורה או אופן, בין במישרין ובין בעקיפין, על .7
העובדים אל צד שלישי כלשהו, לרבות גורמים ו/או מועסקים של קבלן השירות/ים אשר אינם משולבים בשירות זה, 

 חשבים ניידים, מדיה מגנטית או אופטית.לרבות מידע המגיע בפקס, מסמכים, קלטות, מ

קבלן השירות/ים והעובדים מתחייבים בזאת שלא לקחת ממשרד הבריאות ו/או המזמין ו/או לעיין ו/או לצלם ו/או  .8
לשכפל מדיה מגנטית או מסמכים הנמצאים על שולחנות עובדי משרד הבריאות ו/או המזמין, בעמדות העבודה או 

הבריאות, זאת למעט מידע כמתואר שיינתן לעובדים במסגרת ולצורך מתן השירות בכל שטח אחר שברשות משרד 
 מגורמי משרד הבריאות בתוקף עבודתם.

קבלן השירות/ים והעובדים מתחייבים בזאת שלא לצלם במצלמות/טלפונים מאושפזים של המזמין ע"מ שלא לחשוף  .9
 את זהותם ברבים.

ות כל שימוש במחשבי משרד הבריאות ו/או המזמין אלא אם ניתן קבלן השירות/ים והעובדים מתחייבים שלא לעש .10
לכך אישור מפורש ומראש ממנהל אבטחת המידע של משרד הבריאות ו/או המזמין. השימוש ייעשה לצורך שאושר, 

 וזאת בלבד.

יק, קבלן השירות/ים והעובדים מתחייבים שלא להכניס למחשבי משרד הבריאות ו/או המזמין כל אמצעי זיכרון נת .11
 באשר הוא.  USBאו דיסק וכן כל התקן  Disk-on-Keyכגון 
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באם קבלן השירות/ים מחזיק ברשותו מאגר מידע של משרד הבריאות ובאם מידע זה כולל היבטים של "צנעת הפרט"  .12
יחולו על מאגר זה כל דרישות האבטחה  -כפי שמוגדרים בחוק וכן היבטים עסקיים ואסטרטגיים של משרד הבריאות 

 שהן מיושמות במאגרי המידע של משרד הבריאות. כפי

ידוע לי כי אני מחויב לשמור על סודיות כלפי משרד הבריאות, וכי אי מילוי התחייבותי לסוגיות כאמור, עלולה לגרום  .13
 לי לנזקים, כמו גם משרד הבריאות.

 כוחו.והתקנות שמ -1981התשמ"א  -ידועה לי חובת שמירת הסודיות מכוח חוק הגנת הפרטיות  .14

 .1977לחוק העונשין, התשל"ז  118כן ידוע לי, כי אי מילוי התחייבותי על פי האמור לעיל, מהווה עבירה אף לפי סעיף  .15

 התחייבותי זו ניתנת בהביני את תוכנה והסכמתי לכתוב בה. .16

על המידע הנמצא  ידוע לי כי סודיות מידע רפואי הנה ללא תפוגת זמן וכי חלה על קבלן השירות/ים ועובדיו חובה להגן .17
 בחזקתם, כמפורט במסמך זה, ללא הגבלת זמן כלשהי.

ההתחייבויות שבכתב התחייבות זה מוחלטות ובלתי חוזרות ותחייבנה את קבלן השירות/ים ואת  העובדים  .18
הקשורים בעבודה עבור משרד הבריאות, במהלך תקופת השירות ולאחר סיומו, לרבות לאחר סיום העסקת העובד 

 השירות/ים, ללא הגבלת זמן כלשהי. ע"י קבלן 

מובהר כי כל ההתחייבויות שבכתב זה יחולו והינן מחייבות את קבלן השירות/ים ואת עובדי קבלן השירות/ים, ביחד  .19
ולחוד, לרבות מקום בו נרשם מפורשות "קבלן השירות/ים", אלא מקום בו עולה מסדר הדברים כי ההתחייבות הינה 

 . של קבלן השירות/ים בלבד

 

 

 שם מלא: ____________________________           מספר זהות ____________________ 

 

 

 תאריך:_____________________   חתימה: _____________________________
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 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

 
ידי ועל מנת לבצע את השירות/העבודה -שיועסקו עלהריני מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה, לגבי העובדים 

האמורים בהסכם זה, את האמור בחוקי העבודה המפורטים בתוספת ובהתאם לחוקי עבודה עתידיים כפי שיהיו 
בתוקף בכל עת, וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים 

כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה הכלכליים לבין ההסתדרות ו/או 
 יוערכו או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.

 
ידוע לי כי המזמין יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה לפיהם מועסקים 

 ועו של סעיף זה.עובדי, וזאת כדי לוודא את ביצ
 

 1959 –חוק שירות תעסוקה תשי"ט 
 1951 –חוק שעות ומנוחה תשי"א 

 1976 –חוק דמי מחלה תשל"ו 
 1950 –חוק חופשה שנתית תשי"א 

 1954 –חוק עבודת נשים תשי"ד 
 1965 –חוק שכר שווה לעובד ולעובדת תשכ"ו 

 1953 –חוק עבודת הנוער תשי"ג 
 1953 –חוק חניכות תשי"ג 

 1951 –חיילים משוחררים )חזרה לעבודה( תשי"א חוק 
 1968 –חוק הגנת השכר תשכ"ח 

 1963 –חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג 
 1995 –חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה 

 1987 –חוק שכר המינימום תשמ"ז 
 1981 –חוק הזדמנות שווה בתעסוקה תשמ"א 

 
ך מכרז זה הינם מועסקים במסגרת הארגונית שלי, ולא יתקיים ידי לצור-ברור לי כי כל העובדים שיועסקו על

 מעביד.-בינם לבין ביה"ח כל קשר של עובד
 
 
 

 חתימה וחותמת שם מורשה החתימה
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 התחייבות המציע לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים, 

 שכר מינימום וקיום חוקי העבודה
 
 

_________________מצהירים בזאת כי אנו מתחייבים לעמוד בדרישות התשלומים הסוציאליים ושכר אנו הח"מ 

המינימום לעובדים וכן לקיים את כל חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידינו באספקת השירות/העבודה 

 תהיינה(.הנדרשים על פי מכרז זה, במהלך כל תקופת ההתקשרות )לרבות תקופות הארכה, במידה ו

 

 חתימה וחותמת שם מורשה החתימה

  

  

  

 

 

  הדין עורך רישיון מספר את גם לכלול צריכה*החותמת 
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 תצהיר בדבר  העסקת אנשים עם מוגבלות

1976-תשל"ו)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 1ב2על פי סעיף   

1998 -"ח התשנשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  ולחוק  

 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

"( המבקש להתקשר עם המציע___________________ שהוא המציע )להלן:  "הנני נותן תצהיר זה בשם 
___________________ לאספקת ____________________ עבור  פרמס התקשרותעורך 

 __________________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

 המציע על חלות לא 1998 ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות וןשווי לחוק 9 סעיף הוראות. 
 חלות על המציע והוא מקיים  1998 ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 

אותן.          

נדרש  המציע על חלות 1998 ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף שהוראות)במקרה 
 :במשבצת המתאימה( xלסמן 

 עובדים 100-מ פחות מעסיק המציע. 
 יותר או עובדים 100 מעסיק המציע. 

 :במשבצת המתאימה( X עובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת םהחברתיים לש

 .ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם –הצורך ובמקרה  ,1998 ח"התשנ
 לשם החברתיים והשירותים והרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל לפנות בעבר התחייב המציע 

, הוא פנה 1998 ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום  בחינת
)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה  פעל ליישומןכאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.
 

 הרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל זו פסקה לפי שמסר מהתצהיר העתק להעביר מתחייב המציע
.ההתקשרות ממועד ימים 30 בתוך, החברתיים והשירותים  

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 
ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה ת
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.      

________________  ___________________ ___________________ 

 חתימה   רישיון חותמת ומספר    תאריך   

 


