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עיריית מודיעין עילית בשיתוף עם מתנ"ס מודיעין עילית והחברה 
 הכלכלית לפיתוח מודיעין עילית בע"מ

 ירתםאומנים ובחנוהל מאגר 

 מבוא והגדרות 

 "(,העירייה)להלן ייקראו שניהם: "עיריית מודיעין עילית, בשיתוף עם מתנ"ס מודיעין עילית  .1

 "המועמד" או "נותן השירותים" -" והמאגר)להלן גם: " אומניםמאגר לבחירת  להקים מבקשת

 .להלן למפורט ובהתאם לצרכיה בהתאם עבודות לביצוע לעת מעת תפנה ( אליהם"האמןאו "

אמנותיות", כפי נותני שירותים שונים, לביצוע "עבודות להפעיל  עירייההמאגר יאפשר ל .2

תקנון המועצות ( ל4)3שרויות בפטור ממכרז לפי תקנה שיפורט בהרחבה להלן, באמצעות התק

מיועד כללי המועצות המקומיות )מכרזים(, ו – 1981-המקומיות )יהודה והשומרון(, התשמ"א

וכן לשימוש מתנ"ס מודיעין עילית והחברה הכלכלית  השונים, עירייהלשימוש אגפי ומחלקות ה

 (.נספח א'בהתאם לתחומים שברשימות ) לפיתוח מודיעין עילית בע"מ,

הצגות, סרטים, סדנאות, עבודות יצירה, מופע  –"עבודה אומנותית" במסגרת נוהל זה הינה  .3

 שירה, מופע ריקוד, הרצאה, כנסים וכיוצ"ב.

ועדה המורכבת מנציג אגף התרבות בעירייה, נציג  –" וועדת ההתקשרויות" או "הוועדה" .4

. העירייה רשאית למנות היבעירי מתנ"ס עיריית מודיעין עילית, ונציג מחלקת התקשרויות

נציגים מקצועיים נוספים לפי העניין. מטרת הנוהל הינה לאפשר לעירייה לבחור נותן שירותים 

תוך זמן קצר ויצירת שקיפות וודאות איכותי בעל זמינות והתאמה גבוהה לביצוע השירותים, 

 כלפי נותני השירותים הרשומים במאגר ואלו המעוניינים להיכלל בו. 

 .זה האמורים בנוהל לתנאים ובהתאם דין כל פי על תיעשה רשימהל הוספת נותן שירותים .5

מובהר בזאת, כי הפנייה במסגרת נוהל זה אינה מהווה מכרז ולא יחולו על הפניות הנעשות  .6

להתקשר עם מי  עירייהם לנוהל דיני המכרזים, ואין באמור בנוהל זה כדי לחייב את הבהתא

מהמועמדים שיכללו ברשימה ו/או להזמין עבודה בהיקף כלשהו ו/או כל התחייבות אחרת 

 הנוגעת לרשימה ו/או למועמדים. 

 רשימת נספחים המצורפים לנוהל זה: .7

 ;לנותני השירותים רשימת תחומים – 'א נספח

 וניסיונו; המועמד ופרטי ברשימה להיכלל בקשה  הגשת טופס – 'ב נספח

 הסכם התקשרות; – 'ג נספח

יובהר כי נותן שירותים שייבחר במסגרת נוהל זה לביצוע שירותים, יידרש לחתום על ההסכם,  .8

  .התקשרות לכל בנוגע, לו לנוהל זה לרבות הנספחים המצורפים כנספח ג'המצורף 

 סף תנאי .9

 עוסק פטור,  הנם אשר ישראל אזרחי -ברשימה  להיכלל מועמדותם את להציג רשאים .9.1

  .בישראל כדין הרשום תאגיד או מורשה עוסק

 הרשימ לכל ביחס כי להוכיח רשימותהמ יותר או באחת להיכלל המעוניין מועמד על .9.2

 :להיכלל מעוניין הוא בה
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נותן השירותים צירף הצעה מפורטת של כלל השירותים אותם מבצע נותן  .9.2.1

)כולל  , קהל היעדהרצאות/סדנאות /שמות המופעיםהשירותים, ובכלל זאת, 

אור המופע ברמת התוכן יתו, מחיר למופע קהל היעד, גיל התייחסות למגדר(

 ., מתי המופע הועלה לראשונהוהביצוע

 העבודות ביצוענדרשים, ככל שנדרשים, לה והרישיונות התעודות בכל מחזיק .9.2.2

 .הרשימה נשוא

בכפוף לאישור גורם שיוסמך  ,למגזר החרדי של נותן השירותים התאמה מלאה .9.2.3

 ה לעניין זה.ע"י העירי

עבודה אומנותית זהה לזו  שירותי מועמדותו, להגשת שנה קודם במהלך העניק .9.2.4

 .גדולים וצירף המלצותלגופים ציבוריים ו/או גופים פרטיים המוצעת למאגר 

עבודה אומנותית המועמד עומד בתנאי הסף הספציפיים המפורטים לצד כל  .9.2.5

לעניין התקשרות  ,מראש העירייהו/או בהתאם לכללים שתקבע   ברשימה

, ככל שתקבע. ועדת ההתקשרויות תהא רשאית לשנות את דרישות הסף מסוימת

 .העירייה ו/או תקופת הניסיון הנדרשת מעת לעת ובהתאם לצרכי

 להגשת מועמדות להיכלל במאגר  מסמכים

כלל  את לבקשתם יצרפו דלעיל, הסף בתנאי והעומדים מאגרב להיכלל המבקשים מועמדים .10

 :הבאים המסמכים

 .נספח ב' בנוסח ניסיונו לרבות המועמד ופרטי ברשימה להיכלל טופס הגשת בקשה .10.1

 . והיכרותו של המועמד עם העולם החרדי ניסיונו המועמד, פרופיל .10.2

 העבודות )ככל ונדרשים(.  לביצוע נדרשים תעודה או רישיון העתק .10.3

 פטור/אישור ניהול תאגיד/ עמותה.  /מורשה עוסק תעודת העתק .10.4

 .1976- ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים האישורים כל .10.5

 ,הסף בתנאי המועמד של עמידתו על המעידות נוספות אסמכתאות או/ו המלצות .10.6

לרבות כל תעודה ו/או מסמך שיש בו כדי להוכיח את עמידתו של המועמד בתנאי הסף 

  .נספח א'שב ברשימההספציפיים המפורטים 

 .בשנה האחרונההמלצות מהגופים להם העניק שירות  .10.7

על  להעיד כדי בו יהיה אשר אחר מסמך כל לצרף המועמד לעיל, רשאי לאמור בנוסף .10.8

 .ידו על הניתנים והשירותים מקצועיותו

ועדת  לעיל, רשאית האמורים מהמסמכים איזה ברשימה להיכלל לבקשתו המועמד צירף לא .11

המועמד  את לכלול שלא ,והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול ולפי בלבד זה מטעם ההתקשרויות,

מהמסמכים  איזה יבהיר או/ו יתקן או/ו ישלים או/ו יוסיף כי לבקש לחלופין או ברשימה,

 ,מהותיים שאינם מפגמים להתעלם הועדה רשאית וכן בה המפורטים הנתונים או/ו שבבקשתו

 .דעתה שיקול לפי

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף נותני שירותים עמם התקשרה בעבר ולא  .12

 הייתה שבעת רצון מהייעוץ שהתקבל על ידם, מנימוקים שתפרט הוועדה בהחלטתה.  
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 במפורש יציין עבודות אומנותיות למספר מתאים וניסיונו נתוניו, השכלתו פי על אשר מועמד .13

יש למלא פרטים מלאים  .מועמדות אליהם להגיש ברצונו אשר התחומים כל את שמות בבקשתו

בגין כל עבודה אומנותית בנפרד )יודגש כי על נותן השירותים להציג את עמידתו בדרישות בעבור 

כל עבודה אומנותית בנפרד וביחס לכך יובהר לדוגמא כי הצגה בעבור ילדי גן והצגה בעבור 

 כיתות חטיבה יחשבו כשתי עבודות אומנותיות נפרדות(.

  המועמדות הגשת אופן

( אליה יצורפו כלל המסמכים הנדרשים כפי נספח ב')בקשה  הגשת טופס גבי על הבקשה תוגש  .14

073-פקס' או באמצעות  auvah@modil.org.ilבאמצעות דוא"ל שפורט לעיל, ואלו יימסרו 

במשרדי העירייה , גב' א. הרשלר  ועדת ההתקשרויות תאו במסירה אישית למרכז 2347427

 , מודיעין עילית.4ברחוב שער המלך 

, גב' א. הרשלר טופס הגשת הבקשה על נספחיה, יימסר כאמור למרכזת ועדת התקשרויות .15

 עירייה, אשר תפורסם באתר האינטרנט של העירייהבהתאם להזמנה להצטרף למאגר של ה

  .ובשני עיתונים רשמיים

  .PDFלקובץ אחד בפורמט את הבקשה והמסמכים יש לאגד )לסרוק(  .16

 יםלמועד מעבר גם ברשימה להיכלל בקשות לשלוח יהיה ניתןיובהר כי , לעיל האמור אף לע .17

 יועברו אלו בקשות אולם ,בהם פרסמה העירייה הזמנה להצטרף למאגר נותני השירותים

 פי על וזאת פתיחת הרשימה,לאישור ועדת ההתקשרויות אשר תקבע האם יש מקום לריענון/ 

בהתאם לסעיף זה תעשה מנימוקים ותים נותני שירההתקשרויות. הוספת  דעת ועדת שיקול

 .שיירשמו על ידי הועדה

 . השירותים תעודכן אחת לשנה לפחות, על פי החלטת הועדהנותני  רשימת .18

פתוחה לעיון הציבור באתר האינטרנט  רשימת המציעים תנוהל באופן ממוכן, תפורסם ותהיה .19

 של העירייה. 

 לרשימה נותני שירותים בחירת

השירותים שיגישו הצעותיהם, העומדים בתנאי הסף המפורטים לעיל, יכללו באופן כלל נותני  .20

 אוטומטי במאגר האמנים של העירייה.

לוועדת ההתקשרויות שמורה הזכות, מנימוקים שיירשמו, שלא לאשר רישום על אף האמור,  .21

 מועמד למאגר בהתאם לשיקול דעתה, גם אם המועמד עומד כנדרש בתנאי הסף המפורטים.

וועדת ההתקשרויות או  תבמקרה כאמור, מרכזהנימוקים לדחייה יירשמו בפרוטוקול הוועדה. 

 מי מטעמו יישלחו למועמד הודעה בכתב על דחייתו. 

אשר מועמדותו נדחתה על ידי ועדת ההתקשרויות, תינתן אפשרות להשיג  נותן השירותיםל .22

ול לאחר הצגת הטיעונים של בכתב על ההחלטה. החלטת וועדת ההתקשרויות תירשם בפרוטוק

 . נותן השירותים

 הרשימה עדכון

 .העירייה לצרכי בהתאםבכל עת,  עודכןהמאגר י .23

mailto:auvah@modil.org.il
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 של כניסתם תהא ועדת ההתקשרויות רשאית לאשר המאגר ובהתאם לצורך, עדכוןבמסגרת   .24

בהתאם לשיקול דעתה  וזאת ברשימה הנמצאים ולנפות מועמדים מועמדים נוספים לרשימה

  ובהתאם להוראות נוהל זה.ולצרכיה, 

 מהמאגר נותני שירותיםהשעיה/ הוצאה של 

 מאגר, יהיו בין היתר: הרשומים מ נותני שירותיםמקרים בהם ניתן להשעות או להוציא  .25

 . המאגר נשוא במקצוע לעיסוק מקצועי רישיון שלילת .25.1

 . הפעילותעירייה ו/או למשתתפי ל נזק בגינו ונגרם המועמד מעורב שבו חמור אירוע .25.2

אי שביעות רצון מטיב השירות ו/או זמינות ו/או כל סיבה אחרת שפוגעת בעבודת  .25.3

 . העיר מודיעין עיליתובמתן השירות לתושבי  עירייהה

הרשום בדבר השעייתו או  נותן השירותיםמרכז הוועדה או מי מטעמו ישלח הודעה בכתב ל .26

בכתב על ההחלטה בפני וועדת תינתן אפשרות להשיג  נותן השירותיםהוצאתו מהמאגר. ל

ימים מקבלת ההחלטה. החלטת וועדת ההתקשרויות תירשם בפרוטוקול  7ההתקשרויות בתוך 

 . נותן השירותיםלאחר הצגת הטיעונים של 

 איסור ניגוד עניינים

גיש מועמדותו להיכלל במאגר נותני השירותים, אשר מ נותן השירותים, על כי בזה מובהר .27

 אסור וכי עירייהל שייתן במסגרת השירותים פעילותו לבין עיסוקיו בין עניינים מניגוד להימנע

לעניין זה יובהר כי על נותן השירותים שייבחר לחתום על  .עניינים לניגוד באפשרות להימצא לו

 הסדר ניגוד עניינים, המצורף להסכם ההתקשרות, כחלק בלתי נפרד הימנו.

למרכז ועדת  מיד להודיע מועמדותו להיכלל במאגראשר מגיש  על נותן השירותים .28

 .עירייההנחיות ה לפי ולפעול עניינים לניגוד חשש כל על ההתקשרויות

 את לחייב כדי ,עירייהה ידי על הרשימה בניהול או/ו בנוהל זה באמור בזאת, כי אין מובהר .29

 כלשהו בהיקף עבודה להזמין או/ו ברשימה המועמדים שיכללו מבין מי עם להתקשר עירייהה

 .למועמדים או/לרשימה ו הנוגעת אחרת התחייבות כל או/ו

 מהמאגר נותני שירותיםבחירת 

 תחרותית בפניה צורך ללא שירותים נותן בחירת

בהתאם לנוהל זה, תהא העירייה רשאית להתקשר עם כל נותן שירותים שהינו חלק מהמאגר,  .30

 לכל נותן שירותים.₪  30,000מקסימלי של בפטור ממכרז ומהצעות מחיר, וזאת עד לסך שנתי 

מובהר כי במסגרת זו תהיה העירייה רשאית להזמין מספר מופעים ובתנאי כי סך 

 ההתקשרויות בשנה לא יעברו את הסכום האמור.

 4 רותים ימלא המציע את הצעת המחיר בנספח ג'יבכל פניה של העירייה / המתנ"ס לביצוע ש .31

 המצורף להסכם.

השנתי המקסימלי עתידה לעבור את הסך  )ו/או סך ההתקשרויות( עברה ו/או ככל שהתקשרות .32

 בנוגע לנותן שירותים מסוים, תפעל העירייה כמפורט להלן.₪,  30,000של 

 הסכום את עבר השנתי ההתקשרות שסכום ככל) תחרותית פניה במסגרת שירותים נותן בחירת

   (לעיל המוגדרמקסימאלי ה
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 ת הועדה,יפנה בכתב למרכזאו במתנ"ס ו/או בחברה הכלכלית, בעירייה ו/הגורם הרלוונטי  .33

מהמאגר ואת  נותן השירותיםיגדירו מראש ובטרם הפניה למאגר את הצורך בשליפת 

 לשליפה(.  רלוונטיים נוספים קריטריוניםההכשרה, השירותים ו)הניסיון,  הפרמטרים הנדרשים

לעיל ובהתאם להוראות  בסעיף כאמור הנדרשים הפרמטרים קביעת לאחר: מהמאגר שליפה .34

 בחירת -שליפה מן המאגר על ידי מרכזת הועדה. נותני שירותים 4שליפה של נוהל זה, תבוצע 

 ניתן הצורך במידת. הנדרשים לפרמטרים בהתאם תתבצע אשר סיווג, התמחות, תחום

  .צורך ויש במידה אחת התמחות או אחד מתחום יותר לבחור ניתן. נוספים בפרמטרים להתחשב

מהמאגר תיעשה בשים לב למידת התאמתם לפרמטרים הנדרשים ו/או  נותני השירותיםשליפת  .35

כך שהבחירה תיערך בסבב מחזורי, ככל שניתן, באופן הוגן ומעניק את מירב  –באופן אקראי 

 . עירייההיתרונות ל

מהמאגר )בהתאם על מרכזת הוועדה לפנות )במייל או בע"פ( לכל המועמדים אשר נשלפו  .36

לסכומי ההתקשרות שלעיל( ולבדוק האם הנם זמינים למתן השירות וכן לבקש מהמועמדים 

מודגש כי בכל מקרה לא  להגיש הצעת מחיר, במועד שייקבע, בגין השירות הספציפי המבוקש.

כל במידה ו תעלה הצעת המחיר על המחיר שצוין בעבור השירות הספציפי בעת כניסה למאגר.

 נותני שירותיםהוועדה לשוב למאגר ולבחור מתוכו  תעל מרכז –ם אינם זמינים המועמדי

 שנעשה. נוספים אשר עלו במסגרת הסינון 

במקרים בהם מדובר בהתקשרות בסכום העולה על הסכום המינימאלי השנתי כמפורט לעיל,  .37

. מובהר כי 70%בחינת ההצעות תתבצע כך שלהצעת המחיר יינתן משקל שלא יעלה על 

התקשרויות מן הסוג האמור בסעיף זה תקבע הועדה את המשקל שיינתן להצעת המחיר ב

ולאיכות ההצעה וכן תקבע את רכיבי האיכות שייבחנו ואת המשקל שיינתן לכל רכיב, מראש.  

 הצעותאם קיימת בעירייה רשימת מציעים לסוג ההתקשרות הרלוונטי, ההחלטה לערוך בדיקת 

 הרשימה תתקבל מטעמים מיוחדים, שיירשמו בפרוטוקול.  מתוךשלא 

יש לבחון את התאמת כל המועמדים שאותרו למתן השרות המבוקש,  -נותני השירותים בחינת  .38

 בין היתר בהתאם לקריטריונים הבאים:

 . נותן השירותיםניסיונו של  .38.1

 נותן השירותים לשירותים הנדרשים.מידת התאמתו של  .38.2

 הם עם העולם החרדי וביצוע השירותים בעבור האוכלוסייהיכרות נותן השירותי .38.3

 החרדית.

ואם כן מה הייתה מידת שביעות הרצון  עירייהל נותן השירותיםהאם בעבר שימש כ .38.4

 ממנו. 

)בהתייחס להיקף השעות הנדרש, אורך ספק את השירות ל נותן השירותיםזמינות  .38.5

 . במועד המבוקשלספק את השירותים  נותן השירותיםהתקופה( והסכמתו של 

 בדיקת היעדר ניגוד עניינים.  .38.6

ת מתוך רשימת על אף האמור לעיל, רשאית הוועדה שלא לערוך פנייה תחרותית לקבלת הצעו .39

, אלא לערוך בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון, לאחר שבחנה את האפשרות נותני השירותים
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ין זה אפשרי ומוצדק לערוך כי בנסיבות העניין א המאגרלערוך פנייה תחרותית להצעות מתוך 

 פנייה בדרך זו. 

וועדה תבחן את עמידתם של המציעים בתנאי הסף, בהתאם לאמות המידה שנקבעו מראש. ה .40

לאחר סיום בדיקת ההצעות ובירור הפרטים הנדרשים, בהתאם לצורך, תיתן הוועדה את 

 החלטתה. 

את מירב היתרונות  הוועדה רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר, המבטיחה .41

ע"פ אמות המידה שנקבעו, ומכלול הפרמטרים שפורטו לעיל, או להחליט שלא לבחור  עירייהל

 בכל הצעה שהיא. 

הוועדה לבחון רשאית  לא תצא לפועל מכל סיבה שהיא נותן השירותיםבמידה וההתקשרות מול  .42

התקשרויות אפשרות להתקשר עם מועמד אחר מתוך המועמדים שנבחרו, אשר אינו בעל 

 נוספות/רבות. 

 ההתקשרויות תערך כאמור ככל הניתן בסבב מחזורי, ואולם ועדת נותן השירותיםבחירת  .43

 ייחודיות בהתקשרויות, עירייהה לצרכי בהתאם נותן השירותים עם להתקשר לבחור רשאית

 מיוחדים ומנימוקים נותן השירותיםו/או בהתחשב בניסיון קודם מול אותו , דחופות או/ו

 . שיירשמו

יובהר ויודגש כי בכל הנוגע להתקשרות עם אמן ייחודי, בכפוף להכנת חוות דעת מקצועית  .44

אודות ייחודיות אותו אמן, אשר תגובה בחוות דעת משפטית, תהיה העירייה רשאית להתקשר 

עם האמן ללא התייחסות לקבוע בנוהל זה והדרישות לכניסה למאגר וזאת בכפוף לכך שתפעל 

כללי המועצות  – 1981-נון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון(, התשמ"אתקלבהתאם 

 המקומיות )מכרזים(.

 פיקוח ובקרה 

ועדת ההתקשרויות תהיה אחראית על קביעה והפעלה של אמצעי פיקוח ובקרה ועל יישום  .45

 הנוהל. 
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 ספח א' נ

 לאומנים  רשימת תחומים

 
 דרישות ביטוח התחום 
 סדנא לבלונים  .1

 
 לא נדרש ביטוח

 סדנא לחיתוך פרות וירקות  .2
 

נדרש אישור קיום ביטוחים 
 5כנספח ג'

אפ -הצגות ילדים/הצגות מבוגרים/סטנד -תיאטרון   .3
תיאטרון בובות /והומור  

 לא נדרש ביטוח

שירה/נגינה/ תזמורות -מוסיקה   .4  לא נדרש ביטוח 

ללא מופע אש קסמיםו םלהטוטי  .5  לא נדרש ביטוח 

הכוללים מופע אש קסמיםו םלהטוטי  .6 נדרש אישור קיום ביטוחים  
5כנספח ג'  

 לא נדרש ביטוח בלונים  .7

נדרש אישור קיום ביטוחים  חיות  .8
 5כנספח ג'

עלילתי/תיעודי/תלת מימד -סרטים   .9  לא נדרש ביטוח 

 לא נדרש ביטוח סיפורים אישים, סיפורי חיים  .10

 לא נדרש ביטוח שעות סיפור בהפעלה  .11

 לא נדרש ביטוח סדנאות/הרצאות/הפעלות  .12

 לא נדרש ביטוח אמנות פלסטית/חזותית  .13

נדרש אישור קיום ביטוחים  קולינריה  .14
 5כנספח ג'

 לא נדרש ביטוח ספרות  .15

 לא נדרש ביטוח מודעות  .16

 לא נדרש ביטוח תקשורת  .17

 לא נדרש ביטוח איכות סביבה/גינון  .18

 לא נדרש ביטוח ניהול  .19

נדרש ביטוחלא  מנהיגות  .20  

21.  ODT  נדרש אישור קיום ביטוחים
 5כנספח ג'

 לא נדרש ביטוח תזונה  .22

 לא נדרש ביטוח קידום בריאות  .23

 לא נדרש ביטוח תורני/יהדות  .24

 לא נדרש ביטוח עיצוב  .25

 לא נדרש ביטוח קהילה  .26

 לא נדרש ביטוח חינוך  .27

 לא נדרש ביטוח ניהול תקציב/פיננסי  .28

 לא נדרש ביטוח הורות  .29

 לא נדרש ביטוח ייעוץ ארגוני  .30

 לא נדרש ביטוח בלונים  .31

 לא נדרש ביטוח משחק  .32

נדרש אישור קיום ביטוחים  תנועה וספורט  .33
 5כנספח ג'

 לא נדרש ביטוח שיווק  .34

 לא נדרש ביטוח גרפולוגיה  .35

נדרש אישור קיום ביטוחים  נגרות  .36
5כנספח ג'  

נדרש אישור קיום ביטוחים  אלקטרוניקה  .37
5כנספח ג'  
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 נספח ב'

 
 בקשה להיכלל ברשימה ופרטי המועמד וניסיונו טופס הגשת 

 
 לכבוד

 עיריית מודיעין עילית
 

 בתחום האומנות נותן שירותיםכהנדון: בקשה להתקבל 
 

 .העירייהותני השירותים של נ על ידכם הצטרפות למאגר ,ותן שירותיםכנהנני מבקש להתקבל 
 

 פרטים:
 

 מקצוע שנת לידה מס' זהות שם פרטי שם משפחה
     

 טלפון בבית ת.ד. מיקוד רח'                מס' בית יישוב כתובת פרטית
     

 
 פרטי העסק:

 
 סלולארי פקס טלפון מיקוד מס' בית רחוב יישוב שם העסק

     
 

   

 דואר אלקטרוני
 
 

 
 :הרשאים לחתום בשם העסקמורשי חתימה 

 
 

 _____________________  מעמד בעסק _________________________  ת.ז. ____שם ומשפחה  
 

 _____________________________  מעמד בעסק ____שם ומשפחה  _________________  ת.ז. 
 

 _____________________  מעמד בעסק ________שם ומשפחה  _________________  ת.ז. ____
 

 
 חובה לפרט(: -לקוחות עיקריים )בענפי פעילות עיקריים של המבקש 

 
 שם הממליץ            3לקוח  שם הממליץ                2לקוח  שם הממליץ                1לקוח  השירותים
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 :פירוט השירותים הניתנים על ידי נותן השירותים

 
שם ההצגה/ מופע/ 

סדנא/ כנס/ 
 הדרכה 

גילאי קהל  קהל היעד
 היעד

 תיאור מפורט של המופע מחיר המופע

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 ביטוח

 
 האם יש ביטוח: יש / אין

 ככל שסומן שיש:
המבטחת את העסק :  החברה

________________________________________________________________________ 
 

נגד אלו סיכונים : 
_______________________________________________________________________ 

 
סכומי הפוליסה : 

________________________________________________________________________ 
 

 

 כלל האישורים הנדרשים במסגרת הנוהל.הספק מתבקש לצרף את 
 

 
 

 הצהרה על אמיתות המידע
 
 

אני, הח"מ ________________ ת.ז. _________________ מצהיר כי הפרטים שמסרתי בטופס רישום 
 זה הם מלאים, נכונים ואמתיים. 

 
 

              _____________________________ 
 תאריך                                    חתימה                                                 
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  'נספח ג

 נוסח הסכם התקשרות 

   

 2018__ בשנת ביום _______ לחודש ___במודיעין עילית שנערך ונחתם 

     

   עיריית מודיעין עילית  

    , מודיעין עילית4המלך מרחוב שער   

 "(העירייה)להלן: "  

 מצד אחד                                     

 

 לבין

 ___________________ הספק:  

 ________________ ת.ז./ח.פ.

 ________________ מרח'               

 טל' __________________               

 "(השירותיםנותן )להלן: "                 

  מצד שני                                      

   

, כמפורט בהסכם זהעבודה אומנותית, כהגדרתה ו לרכוש שירותי העירייהוברצון  והואיל

 "(; השירותים)להלן: " להסכם 4נספח ג' על נספחיו, ובכלל זאת 

מצהיר כי הינו בעל הידע, הניסיון, כוח האדם המתאים, המיומנות  ונותן השירותים והואיל

 והכישורים לשם הענקת השירותים;

וסוכם בין הצדדים כי השירותים הנ"ל יבוצעו לא במסגרת יחסי עבודה הנהוגים  והואיל

פועל כבעל מקצוע עצמאי הנותן שירותים  נותן השירותיםבין עובד ומעביד, אלא שה

 אופי השירותים הניתנים;על בסיס  עירייהל

וברצון הצדדים לקבוע בהסכם זה את תנאי ההתקשרות והיחסים המשפטיים  והואיל

 .עירייהל פקת השירותים על ידי נותן השירותיםביניהם לצורך אס

 

 הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:אי לכך 

 :להסכםרשימת נספחים המצורפים  .1

 ;מין עברייני של העסקה למניעת חוק פי על תצהיר – 1 'ג נספח

 ;התחייבות להיעדר ניגוד עניינים – 2 ג' נספח

 ;תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – 3 'ג נספח

 ;נספח פירוט השירותים הנדרשים והתמורה – 4 'ג נספח

 נותן השירותיםהצהרות והתחייבויות  .2

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: נותן השירותים

הידע המקצועי, הכלים, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע האמור כי הינו בעל  .2.1

 בהסכם זה במלואו, במקצועיות, במומחיות ובנאמנות.



 

 20מתוך  11עמוד 
 

כי לא תלויה נגדו כל תביעה פלילית, ולא נעשו פעולות ו/או קיימות התחייבויות אשר  .2.2

 ימנעו ו/או עשויות למנוע ממנו למלא אחר התחייבויותיו על פי ההסכם.

את השירותים הנדרשים לפי הסכם זה בקפדנות, ביעילות ובמקצועיות,  ייתןכי  .2.3

, בכפוף עירייהידי ה-ובמועדים שיידרשו בנסיבות העניין ו/או כפי שייקבע על במקומות

 להוראות הסכם זה.  

כי אינו ולא יהיה קשור בהסכם או בדרך המחייבת אחרת ו/או דרך היכולה להיות עם  .2.4

 עירייהר הינו בעל אינטרס היכול להיות נוגד לאינטרס של הגורם או/ו מזמין אחר, אש

. עירייהולא קשורה באופן ישיר או בעקיפין לכל פרויקט, נכס או ספק שירות הקשור ל

לעניין זה יובהר כי על נותן השירותים לחתום על תצהיר העדר ניגוד עניינים המצורף 

 להסכם. 2כנספח ג' 

מין וזאת בהתאם לחוק למניעת העסקה  עבירות ה בגיןלו ו/או למי מעובדיו הרשע איןכי  .2.5

 נותן השירותים .2001-של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א

כנספח המצורף  תצהיר כאמור עירייהוכל עובד מטעמו  מתחייב לחתום ולהציג בפני ה

 תנאי זה הינו יסודי בהסכם.להסכם זה.  1 'ג

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים  –להסכם  3 נספח ג'נותן השירותים צרף וחתם על  .2.6

 ציבוריים.

מתחייב לבטח עצמו ועובדים מטעמו כנדרש על פי חוק הביטוח הלאומי  נותן השירותים .2.7

 ועל פי כל דין

או  עירייהמתחייב לבטח עצמו בביטוח על מנת למנוע הפסד לו או ל נותן השירותים .2.8

  הקשור בעיסוקו ובהתחייבויותיו נשוא הסכם זה.בכל עירייה, ל

 ההסכם תקופת .3

תקופת )להלן: "עד לסיום השירותים כהגדרתם בהסכם  הסכם זה יעמוד בתוקפו .3.1

 "(. ההסכם

של  קפולבטל הסכם זה בכל עת וגם במהלך תקופת תו תרשאי העירייה תהיהיובהר כי  .3.2

מראש, ובמקרה האמור לא שעות  48שהיא בכפוף למתן הודעה בת , מכל סיבה ההסכם

זכאי לכל תמורה מעבר לתמורה בגין השירותים אשר בוצעו בפועל  יהא נותן השירותים

  עד לאותו מועד.

 מעביד -ההתקשרות ואי קיום יחסי עובד .4

 נותן השירותיםהצדדים מסכימים ומצהירים בזאת כי היחסים ביניהם הינם יחסים של  .4.1

מעביד, על כל הכרוך -תקיימו ביניהם יחסי עובדומזמין שירות וכי לא מתקיימים ולא י

 והנובע מכך.

ואין בכוונתו  עירייהמצהיר כי אינו משתלב במסגרת הארגונית של ה נותן השירותים .4.2

 לעשות כן.  

לפי כל  ובכל האחריות המוטלת עלי נותן השירותיםהשא ייבכפוף לאמור בהסכם זה,  .4.3

בביצוע ו קבוליהם של המועסקים על ידדין ו/או הסכם ו/או נוהג לתשלום שכרם ו/או ת

 הסכם זה.

מצהיר כי בכפוף לכל דין, האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת תחול  נותן השירותים .4.4

נותן עובדי מבכל מקרה של פציעה, פגיעה, נכות, מוות או נזק אחר שיגרמו למי  ועלי

 ההסכם.ו/או מי מטעמם תוך כדי ביצוע ו/או בעקבות ביצוע  השירותים
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 מהות ותוכן השירותים .5

נספח  –להסכם  4בנספח ג' עירייה שירותים, כמפורט מתחייב לספק ל נותן השירותים .5.1

 השירותים והתמורה.

 התמורה  .6

תמורת ביצוע כל התחייבויות הנותן השירותים כמפורט בהסכם זה ובנספחיו, תשלם  .6.1

 פירוט השירותים והתמורה. –להסכם  4בנספח ג' העירייה לנותן השירותים סך כמפורט 

, אשר ימסור נותן מיום אישור החשבון 45שוטף +: נותן השירותיםאופן התשלום ל .6.2

או עם קבלת הכסף מהגורם המממן כפי שיפורט בהזמנת  עירייהעל ידי ה השירותים,

 . העבודה המאוחר מביניהם

 אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח .7

ו/או נזק רכוש ו/או אובדן שייגרם לנותן השירותים  נותן השירותים אחראי לכל נזק גוף  .7.1

ועובדיה ו/או לצד שלישי כלשהו בכל הקשור ו/או הנובע  עירייהו/או למי מטעמו ו/או ל

שירותים ו/או כתוצאה ממעשה או מחדל של נותן השירותים ו/או  מי מטעמו בכל מה

ת לאבדן, נזק או הקשור לשירותים ו/או על פי ההסכם. נותן השירותים אחראי בלעדי

קלקול לציוד מכל סוג ותיאור, הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך 

ביצוע השירותים  וכן לכל נזק שיגרם לעובדיו )להן "הנזקים"( . נותן השירותים פוטר 

ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב  עירייהבזאת את ה

ו/או את הפועלים מטעמה על כל סכום שיחויבו לשלם עקב נזקים  העיריילשפות את ה

 כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד.

שיקול דעתו לכיסוי מיטב נותן השירותים מתחייב לערוך ביטוחים מתאימים, על פי  .7.2

 אחריותו על פי האמור לעיל ו/או על פי דין .

רותים בנושאים להלן: מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר בזאת כי נותני שי .7.3

 , תנועה וספורט  מתחייביםODTהפעלות בהשתתפות חיות, מופעי אש, קולינריה, 

המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, ביטוחים ולקיים לפחות את הלערוך 

טופס האישור על נפרד ממסמכי ההתקשרות  )להלן: " המהווה חלק בלתי 5ג'נספח 

ו עם קבלת הזמנת עבודה ו/או מתן מציאי שלעיל השירותים נותני "(. קיום ביטוחים

את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי השירותים / המוקדם מבין השניים 

 .נותן השירותים  מבטחי 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש הצגת אישור ביטוח מנותני שירותים נוספים  .7.4

 ם הניתנים.בהתאם לשיקול דעתה ואופי השירותי

 הפרות ופיצויים .8

לשלם על נותן השירותים על פי הסכם זה, יהיה  יוהתחייבות מהתחייבויות נותן השירותים הפר .8.1

כתוצאה מההפרה כאמור, וזאת מבלי לגרוע  הפיצוים בעד הנזקים וההפסדים שייגרמו לעירייה ל

 לפי כל דין.  עירייהמכל זכות או סעד אשר יעמדו ל

להסכם, בגין הפרות של ההסכם  4מהאמור, מצורפת טבלת קנסות ופיצויים לנספח ג' מבלי לגרוע  .8.2

 על ידי נותן השירותים.
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 שונות .9

לא רשאי להעביר לאחר/ים הסכם זה כולו, או כל חלק ממנו, או כל זכות  נותן השירותים .9.1

 עירייהמזכויותיו או התחייבות מהתחייבויותיו לפיו, אלא לאחר קבלת הסכמתה של ה

 אש ובכתב על כך. מר

ל שינוי ו/או ביטול של סעיף מסעיפי הסכם זה, ייעשה אך ורק במסמך בכתב אשר יהיה כ .9.2

 חתום על ידי שני הצדדים.

תהא רשאית להשתמש בזכויותיה לפי הסכם זה לפי ראות עיניה ואי שימוש  עירייהה .9.3

 בזכות כלשהי ו/או אי שימוש במועד לא יחשב כוויתור ו/או דחייה ו/או הודאה מצידה.

 כל סכסוך ו/או מחלוקת בין הצדדים תובא להליך גישור טרם פניה לערכאות משפטיות. .9.4

כל המחלוקות, לפנות לערכאה משפטית, לא צלח הליך הגישור ואחד הצדדים מעוניין  .9.5

 .בירושליםבתי המשפט המוסמכים הסכסוכים והתביעות ללא יוצא מן הכלל ידונו בפני 

כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע במבוא לו. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לצד  .9.6

האחר על פי כתובתו כאמור, תיחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען, שלושה ימים לאחר 

 בעת מסירתה. -מסירתה בבית דואר בישראל ואם נמסרה ביד 

 

 ולראיה לנכונות כל האמור לעיל באו הצדדים על החתום

 

 

               _______________     _______________ 

 נותן השירותים                                     עירייהה            
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 נספח ג' 1 

 מין עברייני של העסקה למניעת חוק פי עלתצהיר 

 2001-במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א
 

"( מציעה)להלן: "___ אני מר_____________, ת"ז _____________, המשמש כ__________

ו/או מי מעובדיו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירת מין היא : עבירה לפי  ציעבזאת כי המ מצהיר

. כאמור בחוק למניעת העסקה של 352למעט סעיף  1977 -סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין, תשל"ז

 .2001-עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א

 הורשע כאמור בתצהיר זה. כמו כן הנני מתחייב שלא להעסיק בעתיד כל אדם אשר

 

 הו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. ז

           

         ____________ 

 חתימת  המצהיר

------------------------------------------------------------------------------ 

 אימות

 

__________ מאשר בזאת כי ביום  אני הח"מ , עו"ד  ________________,  מ.ר

_______________ פגשתי את מר ______________  נושא ת.ז  ____________, ולאחר 

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן 

 .וואמיתותיחתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו 

 

 __________________תאריך: ו"ד                          _____________________, ע

              

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 לתאגיד -אישור עורך דין 

 

אני , הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה 

ת"ז ___________, המורשה בחתימתו לחייב את חברת ______________, 

התאם להוראות תקנון ב"( מציע_______________ המשתתפת ב___________ )להלן: "ה

 ובהתאם לכל דין.ציע המ

 

 

 __________________תאריך:  _____________________, עו"ד                   
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  2 'גנספח 
 התחייבות להעדר ניגוד עניינים 

 2018בשנת  ביום ____ בחודש _____מודיעין עילית שנערכה ונחתמה ב

 על ידי:

____________________ 

 ת.ז. ________________

 מרח' _______________

הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים,  ניגוד עניינים מכל  .1

 מין וסוג שהוא, ו/או קשרים עסקיים או קשרים אחרים עם גורמים בקשר למתן השירותים

 ."(עירייההלעיריית מודיעין עילית )להלן: "

הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום שירותי הייעוץ  .2

השירותים בין , במהלך תקופת מתן עירייהוהביקורת נשוא מתן השירותים, למעט מטעם ה

 .עירייההצדדים,  אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של ה

הנני מתחייב כי במשך כל תקופת ההתקשרות לא אפעל מתוך ניגוד עניינים ואמנע מכל  .3

 עירייהתפקיד ו/או עיסוק אחר היוצר או עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין עבודתי עבור ה

 לבין עיסוקיי האחרים. 

באופן מיידי, על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול להימצא  עירייהני מתחייב להודיע להנ .4

 במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים. 

על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור  עירייההנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש ל .5

יי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיה בעניין. להלן, בניגוד להתחייבויות 2-3בסעיף 

שלא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר  תרשאי עירייהה

 ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי  אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

 יינים.כל מידע נדרש לצורך בחינת חשש לניגוד ענ עירייההנני מתחייב בזאת להמציא ל .6

 בדבר ניגוד עניינים.  2/2011הנני מצהיר ומתחייב לעמוד בתנאים הקבועים בחוזר מנכ"ל  .7

  

 ולראיה באתי על החתום: _______________________________
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 נספח ג' 3 

 תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים

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

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

 שם ,תפקיד) _______________________ב ________________כ משמש הנני. 1

 .ציע(המ

 ציעהמ מטעם זה תצהיר לתת מוסמך הנני. 2

 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן יש . 3

 ;***עבירות משתי ביותר **הורשעו לא אליו *זיקה בעל או המציע 

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

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה למכרז ההצעות

 .1976– ו"תשל , ציבוריים גופים עסקאות לחוק( א)ב2 בסעיף כהגדרתו – "זיקה "בעל* 

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

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

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

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

 .חוק לאותו השלישית בתוספת המנויות החיקוקים הוראות על

 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן יש. 4

 1998 -"חהתשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות – 'א חלופה  

 .המציע על חלות אינן"( זכויות שוויוןחוק )להלן: "

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

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

 :להלן הרלוונטיות

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

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

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

 לפנות בעבר התחייב שהמציע במקרה .ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם – הצורך ובמידת

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

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

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

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה  –לעיל  5בסעיף  (2). למציע שסימן את החלופה 6

ימים ממועד התקשרותו עם  30למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 המזמינה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(.

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

 

חתימה וחותמת 

 המצהיר
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 "דעו אימות

 

___________  ביום כי מאשר"ד )מ.ר. _____________( עו"מ ______________, הח אני

 כיה /שהזהרתיו לאחר.ז. ______________, תגב' _______________, /מר בפניה /הופיע

תעשה /יעשה לא באם בחוק הקבועים לעונשיםה /צפויתהא /יהא וכי האמת את להצהירה /עליו

 .בפני עליוה /בחתמו לעילה /תצהירו תוכן את בפניה /אישר, כן

 

____________ 

 (ד"עו)
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 4נספח ג' 

 פירוט השירותים הנדרשים במסגרת ההסכם והתמורה

 

 השירותים שיבצע נותן השירותים הינם: .1

1.1. .______________________________________ 

1.2. .______________________________________ 

1.3. .______________________________________ 

1.4. .______________________________________ 

1.5. .______________________________________ 

 ______________________________________.שעות וימי מתן השירותים  .2

₪, התמורה שתשולם לנותן השירותים בגין ביצוע השירותים הינה סך של ______________  .3

  ., במידת הצורך, בהתאם לגורם עמו התקשרה העירייהבתוספת מע"מ כדין

יהא  יובהר כי התמורה הינה התמורה הסופית המגיעה לנותן השירותים ונותן השירותים לא

 זכאי לכל תמורה נוספת לרבות בגין הוצאות נסיעה, ביטול זמן וכו'.

מיום קבלת החשבונית על ידי נותן השירותים ואישורה על  45שוטף+ –אופן תשלום התמורה 

או עם קבלת הכסף מהגורם המממן כפי שיפורט בהזמנת  ידי הגורמים הרלוונטיים בעירייה

  .הםיניהעבודה המאוחר מב

  וקנסות הפרות .4

בנוסף על האמור בהסכם מודגש כי בגין ההפרות המפורטות בטבלה שלהלן יידרש נותן 

השירותים לשלם פיצוי מוסכם כקבוע לצדן. אין בתשלום כאמור בכדי להפחית מכל טענה ו/או 

 דרישה ו/או סעד לו זכאית העירייה.

 
 מוסכם פיצוי הפרה

מעלות  10% יקוזז איחורדק' של  10 כל בגין דק'  10של מעל  איחור
  .המופע

אי קבלת השירות אליו התחייב היועץ 
 במלואו, בהתאם לתנאי ההסכם על נספחיו

 מעלות המופע 50%קיזוז 

שעות לפני מועד קיומו  48ביטול המופע 
 המוסכם

 מעלות המופע 50%קנס בסך 

שעות לפני מועד  48ביטול המופע פחות מ 
 קיומו המוסכם

 מעלות המופע 75%קנס בסך 
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  5נספח ג'
 אישור על קיום ביטוחים    

 
 

 לכבוד
 עיריית מודיעין עילית )להלן: "העירייה" ו/או "המזמינה"(

 מודיעין עילית 4שער המלך 
 
 

הנדון: אישור על קיום ביטוחים של _____________________________  )להלן: "נותנת השירות" 
ו/או "המפעיל"(  בגין ו/או בקשר עם מפעיל ________________ / הדרכה _________  ו/או 
__________________ ו/או מתן שירותים נלווים בקשר עם המפורט בהסכם / הזמנה 

 הלן: "השירותים" ו/או "הפעילות"(מיום___________ )ל
 

 אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלהלן:
            

אנו ערכנו למפעיל פוליסות לביטוח בגין הפעילות ו/או כללנו את הפעילות בפוליסות קיימות של  .1
 המפעיל, כמפורט להלן:

ביטוח אחריות חוקית א. 
צד  כלפי הציבור )"ביטוח

 פוליסה מספר שלישי"(
__________________ 

לכיסוי אחריות על פי דין של המפעיל ו/או עובדיו וכל מי מטעמו 
בגין אבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שייגרמו לצד שלישי כלשהו 

 בגין ו/או בקשר עם ביצוע הפעילות.

 למקרה ולתקופת הביטוח.₪   2,000,000סך  :גבולות אחריות
 

הביטוח מורחב לכלול את העירייה בגין ו/או בקשר למעשה או  .1 :מיוחדיםתנאים 
 מחדל של המפעיל והפועלים מטעמו.

 נזק לעירייה ייחשב כנזק לצד שלישי. .2
 הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת. .3
הביטוח מכסה תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי כלפי  .4

 לחוק המל"ל. 328העירייה בהתאם לסעיף 
ומדובר בפעילות ספורטיבית חריג אחריות מקצועית לא ככל  .5

 יחול על נזקי גוף.
 

 לכל מקרה ביטוח.₪    20,000לא תעלה על סך של  : השתתפות עצמית
  ביטוח חבות מעבידיםב.   

 פוליסה מספר
___________ 

ו/או חוק האחריות  לכיסוי אחריות המפעיל על פי פקודת הנזיקין
למוצרים פגומים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שייגרמו 

 לעובדים המועסקים על ידו בביצוע הפעילות. 
 למקרה ולתקופת הביטוח. ₪  20,000,000לתובע, ו  ₪ 6,000,000סך   גבולות אחריות:

 
היה ותוטל הביטוח מורחב לכסות את אחריות העירייה ועובדיה  :תנאים מיוחדים

עליהם אחריות כמעביד לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות 
 מקצוע שייגרמו לעובדי המפעיל בקשר עם ביצוע הפעילות.

 
_______________________  -תקופת הביטוח היא החל מ .2

 ועד_______________________)כולל(.
 

 המפעיל ו/או העירייה בהתאם להרחבות שלעיל. –בפוליסות הנ"ל שם "המבוטח" יהיה  .3
 "העירייה" לעניין אישור זה: עיריית מודיעין עילית ו/או חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל. 

 
 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4

ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה ו/או עובדיה, למעט כלפי מי שגרם לנזק  .א
 בזדון.

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת המפעיל ו/או ביזמתנו ו/או לשינוי תנאיהם לרעה,  .ב
יום לפחות לפני מועד  60אלא לאחר שנמסור למפעיל ולעירייה הודעה בכתב, במכתב רשום, 

 הביטול ו/או השינוי המבוקש.
 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות. .ג
 

דמי הביטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות העצמיות  המפעיל לבדו אחראי לתשלום .5
 הקבועות בהן.
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כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר  .6

קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה, ולגבי העירייה הביטוח הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", 
יפוי  המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיו  מבלי שתהיה לנו המזכה אותו במלוא הש

לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59זכות תביעה ממבטחי העירייה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 
 , ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל.1981 –
 

נאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לת  .7
 במפורש באישור זה ובלבד שאין בשינוי כאמור כדי לצמצם מהיקף הפוליסות המקוריות .

 
 

 ______________                             ___________________       ____________________ 
  חתימת חברת הביטוח         שמות החותמים                                      תאריך            
 
 

 : פרטי סוכן הביטוח
 

 פקס:_____________ טלפון:_________________  שם_____________________
 


