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 2222 יוני

 
 

 גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל
 

   מיזוג אוויר בפריסה ארציתלמתן שירותי    0202/20מס' מכרז פומבי 

 
אגף ע"י הוקמה ש הינה הקדש "(גשר)להלן: " של ישראלגשר שירותי השיקום התעסוקתי 

 . השיקום במשרד הרווחה, כזרוע ביצועית לאבחון ושיקום תעסוקתי לאנשים עם מוגבלויות

 

, הכל בהתאם שירותי מיזוג אוויר בפריסה ארציתלמתן מתכבדת להזמין בזה הצעות  גשר

 למפורט במסמכי המכרז.

 

עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת  את מסמכי המכרז לרבות נוסח חוזה

 יפית פולטוב, עו"דאצל  חולון, 1המצודה רח'  גשר)התשלום לא יוחזר( במשרדי  ₪ 022תשלום של 

. כמו כן, ניתן לקבל פרטים נוספים 0:22-10:22ה', בין השעות  –"(, בימים א' גשרמשרדי )להלן: "

  .yafit@gesher-il.orgבאמצעות דואר אלקטרוני ב יפית פולטו עו"דאצל 

 

בתאום מראש או באתר  גשרניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי 

 ..il.org-.gesherwwwבכתובת:   גשרהאינטרנט של 

 

כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים  , בגרסתם כמו שהתקבלו,את ההצעות ומסמכי המכרז

עותקים, יימסרו במסירה אישית בלבד )לא  2-המציע בהתאם לדרישות המכרז, ב וחתומים בידי

, גשרבדואר( במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז ויופקדו בתיבת המכרזים, במשרדי 

, יש לקבל אישור מעו"ד יפית פולטוב בדיוק 12:22לא יאוחר מהשעה  22.20.2222  -' ה עד יום

 .בתיבת המכרזים בדבר הפקדת מסמכי המכרז

 

המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הינו מנהל ספרי חשבונות כחוק ולהוכיח כי יש לו 

 הניסיון והיכולות כדרישות המכרז. 

 

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. גשראין 

 

 

 

 גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל
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לגשר  שירותי מיזוג אוויר בפריסה ארציתלמתן    20/0202מס' מכרז פומבי 

  שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל

 

 מסמכי המכרז     

 תנאים למשתתפים במכרז – נספח א'

   .  שיטת הפעלה – נספח ב'

 .פריסה ארצית -אתרי גשר – 'גנספח 

 הצעת המציע.  הגשת טופס  – 'דנספח 

 .סיוןיתצהיר על היקף נ- 1'הנספח 

 פרוט ממליצים. -0'ה נספח

 התקשרות. הסכם – 'ונספח 

 .סודיותנספח שמירה על  - 'זנספח 

 .תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים – 'חנספח 

 .הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות – 'טנספח 

 .אישור עריכת ביטוחים –'ינספח 

 .הצהרה על העדר ניגוד עניינים -'יאנספח 
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 תתפים במכרזתנאים למש–נספח א' 

  רקע כללי  .1

 

בזה הצעות למתן שירותי  נהמזמי ("גשר")להלן:  גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל

 .והסכם המצורף להו הז מכרזמסמכי  על פי  שרותי מיזוג אוויר בפריסה ארצית

 

   פריסה גאוגרפית .2

 

יזוג נדרשים על שירותי המממוקמת בפריסה ארצית, מהצפון ועד הדרום  גשרכגוף ציבורי,  .2.1

ולרווחתם של עובדי גשר  באופן המיטבי עבור הנהנים משירותיה גשרלהבטיח פעילות מנת 

 .ומקבלי השרות

או יסגרו \מצ"ב מפת גשר עדכנית, כאן המקום לציין כי ככל ויפתחו מקומות חדשים ו .2.2

  יחידות הצעת המציע תהיה כשירה גם למקומות חדשים שיפתחו, אם ייפתחו.

 

 השירות אופן .0

 רכש והתקנת מזגנים 0.1

מתן שרותי אחזקה הכוללים: תיקון תקלות, ו/או ביצוע אחזקה מונעת לציוד מיזוג אויר  0.2

 לפי קריאות.

 

 והתחלת טיפול זמן תגובה .4

מרגע קבלת   שעות 12 –קשוב( קריאה דחופה )כיתת מחשבים, חדר שרתים, חדרי ת 4.1

 .הבקשה לשירות

 שעות. 24 – מרגע קבלת הבקשה לשירות קריאה רגילה 4.2

 

 ביצוע העבודה: .5

צוותי החברה הזוכה ינועו ברכב של החברה או מטעמה. כל הוצאות הרכב יחולו על  5.1

 החברה.

 כלי העבודה, החלקים והחומרים לביצוע העבודה יסופקו על ידי החברה. 5.2

 ין, נציגו או מי שימונה על ידו.מעסיק בין החברה ובין המזמ –לא יווצרו כל יחסי עובד  5.0
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 נזקים:  .6

החברה תהייה אחראית לכל נזק שיגרם לתשתית או אדם עקב מתן שירות  6.1

 .או לא נכון\או רשלני ו\ו לקוי

לא תהיה אחראית על נזקים שיגרמו לציוד הנ"ל ע"י גורם לא מקצועי  גשר 6.2

 מצד המזמין, צד שלישי או כח עליון.

 

 התמורה: .0

תמורת השירות הנ"ל ולכל התחייבויות החברה המפורטות בהסכם ישלם המזמין  0.1

 לפי המחירון שיקבע בסיום המכרז.

 

 תנאי תשלום: .8

בתום ביצוע התיקון של כל תקלה, תחייב החברה את המזמין על פי הסעיפים  8.1

 בכתב הכמויות.

 לסכומים יתווסף מע"מ כחוק. 8.2

 .ואישורה מסהחשבונית  מיום קבלת גשר אתימים  05החיוב יתבצע שוטף +  8.0

 

 והיקפה:ההתקשרות  תקופת  .0

החל מיום החתימה על  לשנההיא  "(הזוכההמציע )לעיל ולהלן: "תקופת ההתקשרות עם   0.1

נוספותבכפוף  עוד שנהלהארכה ב -בלבד  לגשר -עם אופציה  עם הזוכה הסכם ההתקשרות

משירותי הזוכה, לאישור התקציב בכל שנה, למגבלות  , למידת שביעות הרצוןגשרלצורכי 

 התקציב, לתקנות שהותקנו מכוחו ולתנאי ההסכם.

מובהר כי על אף האמור לעיל, לגשר שמורה הזכות לסיים התקשרות זו גם בתום השנה  0.2

 ימים לפחות 02הראשונה וזאת בהתראה מראש ובכתב של 

סכם ההתקשרות ייכנסו לתוקף במועד תקופת ההתקשרות עם המציע והחתימה על ה 0.0

 שייקבע על ידי גשר ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.  

  תמורה בגין ההתקשרות  .12

 

יהיו בהתאם למחירון דקל ולאחוז ההנחה  המרבי לתשלום בעד שירותי הזוכהף התערי   12.1

 "(.   התעריף המרביאשר יציע המציע שזכה במכרז )להלן: "

. על המציע לציין בטופס הגשת הצעת המרבי ףהתעריעל נתן באחוז הנחה מחיר תיהצעת ה 12.2

 המרבי.  ףאת הצעתו לאחוז ההנחה מהתערי ב'כנספח המחיר המצ"ב 

לא רכיבי מתן השירותים, הזוכה  כוללת את כלהתמורה הנקובה בהצעת הזוכה  יובהר כי 12.0

ות תשלומים בגין לכל תשלום או הטבה אחרת בגין מתן השירותים לרב ה זכאייהי

נסיעות, אש"ל  ,טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקסנסיעות, שכר עובדיו, הוצאות 

 וכיוצא באלה הוצאות.

 בהתאם לצורכי גשר ואילוצי תקציב של גשר. הינואומדן היקף העבודה  12.4
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 דרישות סף  .11

 

 להלן: רשאים להגיש הצעות מציעים העומדים בתנאי הסף במצטבר, כפי שמפורט

שנים לפחות בביצוע שירותי מיזוג אוויר ומכירת מזגנים.  0ניסיון של  על המציע להיות בעל 11.1

 . המלצות בכתבועל המציע להוכיח ניסיונו הרלוונטי של המציע, 

 על המציע להיות עוסק מורשה לצורך מע"מ. 11.2

עד  202בירות לפי סעיפים בעכמו כן הם לא הורשעו בעבירה בטחונית, ו המציע  לא הורשע 11.0

 למסמכי בנספח ז')כמפורט , 1000-לחוק העונשין, התשל"ז 408עד  414-ו 000עד  080, 200

. זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (מכרזה

 . , כמו כן המציע לא הורשע בפס"ד חלוט הקשור להעסקת עובדיו ותנאיהם1081-התשמ"א

מציע מנהל ספרים כחוק ובידיו אישורים תקפים בהתאם לחוק עסקאות גופים ה 11.4

 .1006-ציבוריים, התשל"ו

התאגיד רשום כדין בישראל במרשם הרשמי הרלוונטי )רשם  -במידה והמציע הוא תאגיד  11.5

 החברות/שותפיות(.

 המציע רכש כדין את מסמכי המכרז וצירף להצעתו קבלה בגין רכישת המכרז. 11.6

 המציע צירף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים בהתאם למכרז זה. 11.0

 

 תשומר גשרעל הסף.  זה עשויה להידחותהצעה אשר לא תוגש בהתאם להוראות סעיף 

לעשות כן( לתקן פגמים טכניים שנפלו בהצעה על  תמחויב  האת הזכות )אך אינ הלעצמ

 .מכרזהמנת להתאימה לדרישות 

 

 ים על ידי הזוכהתנאי מתן השירות .12

 

 . הזוכה  לאהולשביעות רצונ גשרובהתאם לצורכי בלבד  השירותים יינתנו על ידי הזוכה 12.1

 הצעה זו כולן או חלקן לצד שלישי.ע"פ  יהא רשאי להעביר או להסב את זכויותיו

 

הזוכה ומי מטעמו מתחייבים להעניק את השירותים במומחיות, במקצועיות ובמיומנות על  12.2

 .הדיןי הסטנדרטים המקצועיים וכללי פ

 

או בתאריך אחר שייקבע  על הסכם ההתקשרות חל את העבודה ביום חתימההזוכה י 12.0

בהסכם, בהתאם למועד שייקבע על ידי גשר ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וכאמור, בהתאם 

 .לקריאת גשר לביצוע שירותי מיזוג בפריסה ארצית
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 בהליך זה:ות המידה תהליך בחירת הזוכה ואמ .10

 

 תהליך בחירת הזוכה במכרז זה תבוצע בשלושה שלבים, כמפורט להלן:

 

 , תבחן ועדת המכרזים האם המציע עומד בתנאי הסף להשתתפותבשלב הראשון 1.31

במכרז ותפסול מציעים שאינם עומדים בתנאי הסף האמורים, אם קיימים 

 כאלה.

ותדרג את  שעמדו בתנאי הסףההצעות את  ועדת המכרזיםתבחן , בשלב השני 1.30

ההצעות על  פי מחיר ההצעה ואיכות ההצעה. במסגרת הדירוג, יינתן ביטוי 

 לפרמטרים הבאים:

 
 .82%–מחיר ההצעה 

 .22%  –איכות ההצעה 

 
 המפורטות להלן: בהתאם לאמות המידה בדיקת ההצעות תבוצע   10.0

 

 משקל אמת מידה מס'

הזולה  הצעת המחיר )הצעת המחיר 1

ביותר תקבל את הציון המרבי ושאר 

ההצעות יקבלו ציון ביחס להצעה 

 הזולה ביותר(

82% 

המציע בביצוע העבודות  ניסיון 2

האמורות במכרז זה, היינו הענקת 

 שירותי מיזוג אוויר בפריסה ארצית.

12% 

שצורפו למכרז  התרשמות מהמלצות 4

 והתרשמות וועדת מכרזים. 

12% 

 122%  סה"כ

 

 
יקבלו את הציון הגבוה ביותר בהתאם ש( המציעים 0) , שלושתבשלב השלישי 1.31

לאחר  על המציע להתייצב לראיוןלעיל, יזומנו לראיון.  לאמות המידה המפורטות

המציעים שזומנו לראיון.  0קיום ראיון, יבחרו חברי ועדת המכרזים באחד מבין 

 0-כות שלא לבחור באחד מעל אף האמור, שומרת לעצמה ועדת המכרזים את הז

 המועמדים שעלו לראיון ו/או לא לבחור באף מועמד מבין המציעים.

 ניגוד עניינים / סודיות / בעלות .14

 

הזוכה יצהיר ויתחייב שאין ולא יהיה לו, במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים,  14.1

מבלי וג שהוא. מתום תקופת ההתקשרות, ניגוד עניינים מכל מין וס חודשים 12ובמהלך 
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לגרוע מכלליות האמור, הזוכה לא ייצג ולא יפעל, במהלך תקופת ההתקשרות, מטעם כל 

 .עשויה להיות רלוונטית לגביו גשרגורם אשר עבודת הזוכה עם 

 

 .הזוכה יידרש לחתום על התחייבות לשמירת סודיות 14.2

 
ולא תהיה  גשרלעדי של כל מסמך שיכין המציע במסגרת מתן השירותים יהיה קניינה הב 14.0

למציע או למי מטעמו כל טענה או תביעה בנוגע לכך. בנוסף, הזוכה או מי מטעמו לא יעשו 

 שימוש במידע שיגיע לידיעתם במסגרת השירותים.

 אי תחולת יחסי עובד מעביד .15

ו/או  ו/או עובדיו הזוכהבתנאי מתנאיו כדי ליצור בין  אין בתנאי מכרז זה לרבות נספחיו או 15.1

 .לגשרהשירותים יחסי עובד מעביד בכל הנוגע למתן  גשרמי מטעמו לבין 

 הינו קבלן עצמאי לצורך ביצוע השירותים, והוא בלבד יהיה אחראי לכל יובהר, הזוכה 15.2

תשלום הנוגע להעסקת עובדיו לצורך ביצוע השירותים. כמו כן  הזוכה יהיה האחראי 

ו נזק מכל סיבה שהיא שיגרמו לו, לעובדיו, סוכניו ו/או אבדן, פיצוי, תשלום א הבלעדי לכל

 לא ישא בכל תשלום בגין הנ"ל. גשרכל צד שלישי בעקבות ביצוע השירותים ו

יהיה אחראי לבדו לכל תביעה של עובד מעובדיו הנוגעת ליחסי העבודה שבינו ובינם  הזוכה 15.0

 או להעסקתם במתן השירותים. 

 תנאים כלליים .16

קבלת הבהרות או השלמות לפנות אל המציעים, או אל מי מהם, ל תרשאי גשר 16.1

לשביעות רצונה המלא ורשאית היא לעשות כן בכל עת גם לאחר פתיחת  להצעותיהם

ההצעות והכל על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי ותוכן הצעתו, 

גשר ע, אם לא יעשה כן, רשאית והמציע יהא חייב לספק את הפרטים בתוך המועד שנקב

 שלא לדון בהצעה של המציע.

 

בכל עת, בהודעה שתועבר בכתב, להקדים או לדחות את המועד האחרון  תרשאי גשר 16.2

 ה, על פי שיקול דעתהז למכרזלהגשת ההצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים 

 המוחלט.

 
אם אחד  או להחליט שלא להתקשר כלל לבחור בהצעה כלשהי, תמתחייב האינ גשר 16.0

 , מטעמים תקציביים או אחרים. המציעים

 
בכדי לסיים את הליכי הבחירה  הז מכרזבהר, כי אין בהודעה על זוכה בלמען הסר ספק מו 16.4

והזוכה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם  גשראו כדי ליצור יחסים חוזיים בין 

על פי  הלבטל או לשנות את החלטת תרשאי גשרים, על חוזה ההתקשרות בין הצדד גשר

 הבלעדי והמוחלט. השיקול דעת
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יובהר, כי תקופת ההתקשרות עם המציע, החתימה על הסכם ההתקשרות ותחילת ביצוע  16.5

השירותים על ידי המציע, ייכנסו לתוקף רק במועד שייקבע על ידי גשר ועל פי שיקול 

 דעתה הבלעדי.  

 
 יום מהמועד להגשת ההצעות 122וגש למכרז זה תהיה בתוקף לתקופה של כל הצעה שת 16.6

 לשםגשר יוארך תוקף ההצעה לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י  גשרבמכרז. לפי דרישת 

 . במכרז הזוכהבחירת 

 
מציע הסבור שחלקים מסוימים בהצעתו מהווים סוד מסחרי או מקצועי יציין זאת  16.0

על  תהיה רשאיתש לגשר, ההחלטה הסופית בעניין מסורה בהצעתו למכרז. על אף האמור

 להתיר עיון במסמכים, בכפוף להוראות כל דין. הפי שיקול דעת

 

 מסמכים אשר יצורפו להצעותה .10

 

הקשורים למתן השירותים  על המציע להגיש את המסמכים הבאים ,ירמלבד הצעת המח

 המוצעים על ידו:

 

 :איכות לביצוע השירותים האמוריםו ניסיון מסמכים המעידים על 1.31

 

 תצהיר לחתימת המציע המתייחס להיקף ניסיונו ועבודתו של המציע.   – 1'דספח נ 10.1.1

)ניתן להגיש אף יותר  ממליצים 5 לפחות על המציע להגיש רשימה של -2'דספח נ .10.1.2

ו את תפקיד עבור הממליץ, שבוצעה יציין המציע את סוג העבודהרשימה ב מכך(,

על המציע להוכיח את ו/או דרגתו של הממליץ וכן מספר טלפון בו ניתן להשיגו. 

 מסמכים וקורות חייםצירוף אסמכתאות, באמצעות  ניסיונו בהתאם לתנאי הסף

 .המלצות בכתבושיפרטו את ניסיונו הרלוונטי של המציע, 

, ת השירותיםקורות חיים של עובדי המציע המיועדים להעניק אעל המציע לצרף  .10.1.0

 . במידה ויש

מובהר בזאת, כי באחריותו של המציע לוודא את נכונות מספרי הטלפון של  .10.1.4

 הממליצים  השונים שניתנו על ידו. 

 

 :להצעתונוספים שעל המציע לצרף  מסמכים 10.2

 

 משלטונות מע"מ. אישור עוסק מורשה 10.2.1

 ציע(. אישור על רכישת מסמכי המכרז )על שם המ 10.2.2

, מפקיד מורשה, רואה 1006 -אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  10.2.0

חשבון או יועץ מס כי המציע מנהל ספרים כחוק, ומדווח לפקיד השומה ולמע"מ 

 כחוק }תנאי סף{.

 העתק מתעודת רישום התאגיד במרשם הרשמי הרלוונטי–אם המציע הוא תאגיד   10.2.4

 .בר מורשי החתימה בתאגידאישור עו"ד בדו



 

 

12 

 ' חתום על ידי המציע.דטופס הצעת מחיר נספח   10.2.5

 חתום על ידי המציע. –שמירה על הסודיות  נספח – ה'נספח  10.2.6

 '.ח, בנוסח כנספח 1006-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 10.2.0

  .'טתצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות בנוסח נספח 10.2.8

חתום על ידי המציע. במידה ולמציע יש עיסוקים נוספים שעלולים  - 'יאנספח 10.2.0

בכדי  'יאלהעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים, עליו לציין זאת בגוף הנספח 

 להביא עובדה זו לידיעת חברי וועדת המכרזים.

 

 אופן הגשת ההצעות .18

 

וכנסו תבשני העתקים ו תוגש, הבמכרז ז כאמור הצעת המציע חתומה ולמלאה 18.1

על גבי המעטפה לא יהיה כל ציון וסימן מלבד ציון ברור של שם . לתוך מעטפה

 כדלקמן: 22/2222מכרז שהינו הומספר 

 מיזוג אוויר לגשר בפריסה ארצית3 למתן שירותי  - 21/0202מכרז מס' 

אשר , שרגהצעות יש להגיש אך ורק לתיבת המכרזים המצויה במשרדי  18.2     

במעטפות סגורות ואטומות כאמור ללא  , חולון1ממוקמים ברחוב המצודה 

על המציע המגיש את ההצעה לקבל מעו"ד יפית פולטוב  סימני זיהוי של המציע

 .אישור בדבר הגשת ההצעה

הצעה  .12:22בשעה  , 22.20.2222 -ה' המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום

 להגשת ההצעות לא תובא לדיון ותפסל על הסף3שתגיע לאחר המועד האחרון 

 עותקים בצירוף כל המסמכים הרלבנטיים. 2 -את ההצעות יש להגיש ב           18.0

 

 ,יפית פולטובלעו"ד הבהרות בקשר לפנייה זו, רשאי לפנות בכתב  המבקשמציע  18.4

בשעה  2222.18.26 ה' פניות כאמור תתקבלנה עד ליום il.org-yafit@gesherבדוא"ל 

 -ה' , עד ליוםדוא"ל. מענה לשאלות ההבהרה יועבר לידי הפונים, באמצעות 12:22

 3גשרויובהר, רק תשובות בכתב תחייבנה את   25.20.2222

 
 

 חובת הזוכה במכרז .10

 
"( ותימסר לו הודעה בכתב הזוכהמציע שהצעתו תתקבל ותהיה הצעה זוכה )להלן " 10.1

ם על החוזה על כל נספחיו ולהחזירו לגשר כשהוא חתום על זכייתו, יהא עליו לחתו

כדין, תוך המועד שייקבע על ידי גשר ובהתאם לשיקול דעתה, וכן להמציא לגשר 

באותו מועד את נספח הביטוח )נספח ח'( להלן חתום על ידי חברת הביטוח של 

 המציע.

לעיל, כולם  12.1לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים בס.  10.2

או  מקצתם, תהא גשר רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו במכרז, 

וכן למסור את ביצוע המכרז למי שיקבע על ידה, והזוכה יפצה את גשר על כל הפסד 

 שיגרם לה בגין כך.
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 שיטת הפעלה: -נספח ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דיווח מנהל מרכז 
 על תקלה

יל מי
למנהלת 

 הרכש

מייל 
למוקד 
 החברה

 ₪ 422עד 
אישור 

סמנכ"ל 
 טלפוני

₪  422מעל 
הצעת 
מחיר 

למנהל 
 המרכז

הזמנת רכש 
למנהל המרכז 
למנהלת רכש 

+ הצעת 
 1מחיר 

אישור מנכ"ל 
 גשר

הזמנת עבודה 
על ידי מנהלת 

 רכש

ביצוע 
 העבודה
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 המציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים: 13

 

 אישור רו"ח על ניהול ספרים. .א

 בשלוש השנים האחרונות.₪  מיליון 2אישור מחזור כספים שנתי של לפחות  .ב

 אישור רישום חברה כחוק. .ג

 אישור משטרה על העדר עבירות מין לעובדי החברה שבשטח )גברים בלבד(. .ד

יע נותן שירות בשלוש השנים המלצות משלושה גורמים, אשר להם המצ .ה

 האחרונות.

 

ניתן לרכוש את טפסי המכרז במשרדה של יועמ"ש גשר שרותי שיקום התעסוקתי  .2

ה' בין השעות :  –בימים: א'  20-6810008חולון טל:  1של ישראל ברחוב מצודה 

20:22-14:22. 
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 פריסה –אתרי גשר  -נספח ג'

 מיקום שם האתר מס"ד
 פקיעין מפעל מקדם תעסוקה 1
 מג'ד אל כרום מפעל מקדם תעסוקה 2
 ג'אן-בית מפעל מקדם תעסוקה 0
 אבו סנאן מפעל מקדם תעסוקה 4
 טבריה מרכז שיקום 5
 עכו מרכז שיקום 6
 נצרת מרכז שיקום 0
 נצרת עלית מפעל מקדם תעסוקה 8
 טמרה מפעל מקדם תעסוקה 0

 בית שאן מפעל מקדם תעסוקה 12
 חיפה מרכז שיקום 11
 חיפה מפעל מקדם תעסוקה 12
 מגדל העמק מרכז שיקום 10
 מגדל העמק מפעל מקדם תעסוקה 14
 יעל מפעל מקדם תעסוקה 15
 חדרה מרכז שיקום 16
 חדרה מפעל מקדם תעסוקה 10
 קדימה מפעל מקדם תעסוקה 18
 פתח תקוה מרכז שיקום 10
 תל אביב יפו מרכז שיקום 22
 חולון הנהלה ראשית 21
 חולון בית ספר תעסוקתי 22
 רחובות מרכז שיקום 20
 רחובות מפעל מקדם תעסוקה 24
 מזכרת בתיה מפעל מקדם תעסוקה 25
 ראשל"צ מפעל מקדם תעסוקה 26
 אור יהודה מפעל מקדם תעסוקה 20
 ירושלים מרכז שיקום 28
 ירושלים מפעל מקדם תעסוקה 20
 דאשדו מרכז שיקום 02
 אשקלון מרכז שיקום 01
 אשקלון בית ספר תעסוקתי 02
 אשקלון מפעל מקדם תעסוקה 00
 באר שבע מרכז שיקום 04
 באר שבע מפעל מקדם תעסוקה 05
 נתיבות מפעל מקדם תעסוקה 06
 אילת מרכז שיקום 00

 

 

 זמן תגובה 3.

 שעות. 12 –קריאה דחופה )כיתת מחשבים, חדר שרתים, חדרי תיקשוב(  .א

 שעות. 24 –אה רגילה קרי .ב
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 ביצוע העבודה: 13

צוותי החברה הזוכה ינועו ברכב של החברה או מטעמה. כל הוצאות הרכב  .א

 יחולו על החברה.

 כל כלי העבודה, החלקים והחומרים לביצוע העבודה יסופקו על ידי החברה. .ב

מעסיק בין החברה ובין המזמין, נציגו או מי שימונה על  –לא יווצרו כל יחסי עובד  .5

 ידו.

 

 נזקים:  63

החברה תהייה אחראית לכל נזק שיגרם לתשתית או אדם עקב מתן שירות  .א

 לקוי.

החברה לא תהיה אחראית על נזקים שיגרמו לציוד הנ"ל ע"י גורם לא מקצועי  .ב

 מצד המזמין, צד שלישי או כח עליון.

 

 התמורה: 3.

תמורת השירות הנ"ל ולכל התחייבויות החברה המפורטות בהסכם ישלם  .א

 ן לפי המחירון שיקבע בסיום המכרז.המזמי

 

 תנאי תשלום: 83

בתום ביצוע התיקון של כל תקלה, תחייב החברה את המזמין על פי הסעיפים  .א

 בכתב הכמויות.

 לסיכומים יתווסף מע"מ כחוק. .ב

 ימים מהוצאות חשבונית מס. 05החיוב יתבצע שוטף +  .ג

 

 לוח זמנים: 93

להסכמה בשנה נוספת על תוקף מכרז זה מיום הפעלתו לשנה אחת עם אופציה  .א

 פי החלטת גשר.

 

 אופן ההגשה: 123

 המציע יגיש את הצעתו על בסיס אחוזי הנחה ממחירון המצורף )נספח ב'(. .א

 

 גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל בברכה,
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 הצעת המציעהגשת טופס  – ' ד נספח 

 לכבוד 

 גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל

 

 יזוג אוויר לגשר בפריסה ארציתמהצעה למתן שירותי : הנדון

 

 מגיש בזאת הצעתי לאספקת שירותי ,כל מסמכי המכרזאני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון את 

 , בתנאים המפורטים במסמכים הנ"ל.מיזוג אוויר לגשר בפריסה ארצית

ממחירון דקל אחוז הנחה מוצע  מבצע העבודה

במחירון  15.241בהתאם לסעיף 

  דקל

 חברת מיזוג אוויר

ומתן שירותי מיזוג 

אוויר ומכירת מזגנים 

 וחלקיהם

 

 

 

_______% 

 

 והיטלים הכרוכים בביצוע  , נסיעותהתמורה הנ"ל כוללת את כל המיסים, אגרות

 , למעט מע"מ3השירותים, ככל שישנם

 מכרז זה, הדרישות הטכניות המפורטות בהתמורה כוללת את כל העבודות הנלוות ,

טיים ו/או מגבלות ואילוצים ו/או תנאי עבודה ודרישות חוקים, תקנים ותקנות רלבנ

 3   גשרמיוחדות של 

 ( 3 לכל תשלום יתווסף  נספחידוע לי, כי התשלום יבוצע בתנאים המפורטים בהסכם)'ד

 מע"מ בשיעור החוקי התקף במועד ביצוע התשלום3

  כללי

חשבת כגורם ידוע לי כי לא תתקבל מגורם אחד יותר מהצעה אחת. לצורך זה שותפות נ .1

 אחד אך ורק אם מדובר בשותפות רשומה כחוק.

בהצעה זו ידועים לי ואני מקבלם ו במכרזאני מצהיר בזאת כי כל הפרטים המופיעים  .2

 במלואם ללא סייג.
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הצעה זו מוצעת לאחר שבדקתי את כל התנאים הכרוכים במתן השירותים ומצאתים  .0

ל אי הבנה, פגם או אי התאמה מתאימים וראויים, ואני מוותר בזאת על כל טענה ש

 אחרת.

הנני מצהיר כי אם הצעתי תזכה, אבצע את העבודות הנדרשות ברמה ובטיב הגבוהים  .4

 . גשרשל  המלא הות לביצוע העבודות, לשביעות רצונביותר על פי כל ההוראות וההנחי

ותי הנני מצהיר כי הנני בעל ניסיון, ידע ומומחיות בביצוע השירותים הנדרשים וכי ברש .5

 .מכרזידע ואמצעים כנדרש לביצוע העבודות ברמה גבוהה ובהתאם לכל דרישות ה

הצעה זו, על כל פרטיה, מרכיביה וחלקיה תעמוד בתוקפה ותחייבני החל ממועד  .6

ם נוספים אם יו 02הימים מן המועד האחרון להגשת ההצעה, וכן  02מסירתה ועד תום 

 ה כאמור.בדבר הארכת תקופת ההצע גשרתימסר לי הודעת 

ידוע לי כי שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים וכי במקרה של אי התאמה תתוקן  .0

 הצעתי לפי העותק בו נקוב הסכום הנמוך ביותר.

להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או  תרשאי וועדת מכרזיםידוע לי כי  .8

 .לגשרות רה להבטיח את מירב היתרונלהחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא והכל במט

לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי  תרשאי וועדת מכרזיםידוע לי כי  .0

 .לשיקול דעתה הבלעדי בלבד הז מכרזהוראות 

וכי כל עוד לא  וועדת מכרזיםידוע לי כי בחירת ההצעה הזוכה טעונה החלטה בכתב של  .12

 כלפי. כל מחויבות גשרמור לא מוטלת על נמסרה לי הודעה בדבר החלטה כא

, אם אזכה, אני מתחייב בזאת כי אחתום על הסכם לביצוע השירותים בנוסח המצורף .11

. ידוע לי כי ביצוע פעולות אלו ועל פי שיקול דעתה הבלעדי גשרבמועד שייקבע על ידי 

 במועד הקצוב לכך מהווה תנאי לסיום הליכי ההתקשרות.

מנויות בסעיף לעיל, כולן או אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות ה .12

 מקצתן, במועד הקצוב לעיל, אאבד את זכותי לקבל העבודה. 

 , גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק במכרזידוע לי כי כל התחייבות המופיעה  .10

 זה, מחייבת את הצדדים.

הצעה זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת  .14

 אותי כאמור לעיל3  בתוקפה ומחייבת

 בכבוד רב,        

    __________ 

 חתימה מלאה                 
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 שם מלא של המציע )באותיות דפוס(: _____________________________________

אדם / שותפות / חברה / אחר: נא לפרט:  אישיות משפטיות:

__________________________________ 

 3 : ___________________________________________________ת3ז3 או מס' ח3פ

בשם המציע:  לגשרשיעניקו את השירותים שמות ומספרי הזיהוי של האנשים 

__________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

ע: שמות ומספרי הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המצי

________________________________________ 

 כתובת: __________________________________________________________

 פקס: ______________________________ לפון: ________________________ט

 דוא"ל: __________________________________________________________

 

 )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו"ב( אישור חתימה

 ___________אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר בזאת כי ה"ה _________

ת3ז3_______________________ מוסמכים לחתום בשם _________________, ולחייב 

 אותה, כי הם חתמו על מסמך זה בפני3

 חתימה מלאה: _______________________תאריך: ___________________ 
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 על היקף ניסיוןתצהיר  – 1'הנספח 

מר את האמת וכי אם ו_______ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לאני הח"מ, נושא ת"ז שמספרה____

 לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן.

 .י מיזוג אוויר בפריסה ארציתבמתן שירותשנים  0לפחות  סיון של ייש לי נ .1

מטעמנו  לגשרהמועמד/ים להעניק את השירותים  .2

 הם:_________________________________________________________.

 הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

         ______________ 

 

___ הופיע בפני ___________,  אני הח"מ, עו"ד __________, מאשר בזה כי ביום ______

נושא ת"ז שמספרה _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לאמר , וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי 

 לעונשים הקבועים בחוק, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.

 

                                  ________________ 

 ________, עו"ד                                            
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 פירוט שמות ממליצים –0' הנספח 

 

על המציע לפרט את מספרי הטלפון של שמות אנשי הקשר שציין בתצהירו )ככל שניתן(  ו/או 

 ממליצים  אנשי קשר אחרים

 

 המציע רשאי לציין למעלה מחמישה ממליצים

  

סוג העבודה  דרגה/ תפקיד שם הממליץ שם הארגון 

 שבוצעה

 מספר טלפון 
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 ה ס כ ם -  'ונספח 

 

 0202ביום _____ לחודש _____ שנת _________ שנעשה ונחתם ב

 

 

 3 גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל   בין:

 (;"גשר" -)להלן 

 מצד אחד

 , __________________     בין:ל

  _______________, ח'מר     

  _____________טלפון:      

 "(;נותן השירותים" –)להלן      

 מצד שני

 

הכל כמפורט להלן בהסכם  מיזוג אוויר בפריסה ארציתלקבל שירותי  נתמעוניי גשרו  הואיל

 (; "השירותים")להלן:  מכרז' לאכנספח מפרט השירותים המצורף זה וב

לבצע שירותים כאמור ומצהיר כי הינו מנוסה ומיומן וכן  לגשרהציע  ונותן השירותים  ואילוה

את השירותים באופן, במועדים  גשראימים לבצע עבור בעל הכישורים והאמצעים המת

 ובתנאים המפורטים בהסכם זה;

ן עובד והצדדים החליטו כי השירותים יבוצעו שלא במסגרת יחסי העבודה הנהוגים בי  והואיל

במיקור חוץ, המעניק  פועל כבעל מקצוע עצמאי נותן השירותיםלמעביד, אלא כאשר 

על בסיס קבלני, ומקבל תמורת השירותים כמתחייב ממעמד זה  לגשרשירותים 

 שירותים על בסיס קבלני; בהתאם למתן

א, את ביצוע השירותים על בסיס קבלני דווק לנותן השירותיםלמסור  מהמסכי גשרו  והואיל

, על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין תעריפי יחסי עובד מעבידשלא במסגרת 

התשלומים והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיים, וזאת בהתחשב באופי השירותים 

על פי הסכם זה ויתר התנאים הכרוכים במתן השירותים לפיו, ההולמים העסקה על פי 

 תקשרות במסגרת יחסי עובד ומעביד;התקשרות למתן שירותים ואינם הולמים ה

 

 לכן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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  כותרותומבוא  .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 1.1

, אשר צורפו להצעתו של המכרזסמכי המצורפים למ נספחיםהמובהר בזאת כי  1.2

 במסגרת ההצעה, מהווים אף הם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. מציעה

 זה.  הסכםונספחיו יגבר האמור ב ההסכםמקרה של סתירה בין ב 1.3

 כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו. 1.1

 

 גשר תנציג .2

נציג " –)להלן  ו סמנכ"ל גשר מר גדעון רוזןלעניין הסכם זה, הינ גשר תנציג 2.1

ותן נלבכל עת על ידי מתן הודעה בכתב  הלהחליף את נציג תרשאי גשר"(. גשר

 . השירותים

 והיקפה:ההתקשרות  תקופת  .3

_____________ ועד ליום החל מיום  לשנהתקופת ההתקשרות הנה  3.1

____________. 

 

, בכפוף לשנה נוספת יך את תקופת ההתקשרותלהאר נתונה האופציה בלבד לגשר 3.2

 . גשרלצורכי 

 

לגשר בלבד ניתנת האפשרות להפסיק את הסכם ההתקשרות הנ"ל עם נותן  3.3

 יום. 02ותים בהודעה מראש של השיר

 

 השירותים .1

  ,המכרזהינם כמפורט במסמכי  נותן השירותיםת השירותים שיינתנו על ידי הגדר 1.1

 כדלקמן:

שירותי מיזוג אוויר ליחידות גשר בהתאם לפריסה ארצית שבה לגשר  1.1.1

 יחידות בכל הארץ.

, על פי לגשרלספק  נותן השירותיםבתקופת השירות מקבל על עצמו  1.1.2

  .המכרזבמסמכי , את השירותים המפורטים יהתודריש

 

 הצהרות והתחייבויות כלליות .5

, כי הנו בעל  הידע, הודרישותי גשרמצהיר בזה כי הבין את צרכי  נותן השירותים 5.1
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הניסיון והמיומנות הדרושים לשם מתן השירותים, וכי בידיו כל האמצעים 

יכו להיות בידיו , והם ימשגשרצוע השירותים בהתאם לדרישות הדרושים לבי

 במשך כל תקופת ההסכם.

 מתחייב בזה: נותן השירותים 5.2

כוח אדם מיומן במידה מספקת מקום בו יזדקק  גשרלהעמיד לרשות  5.2.1

 בביצוע עבודתו.  השירותיםלכך לביצוע 

במסמכי לעיל וכמפורט לכך, כי השירותים כהגדרתם מתחייב  מציעה 5.2.2

יבוצעו על  תן השירותיםנובמידה ויבוצעו על ידי כוח אדם מטעם  מכרזה

ידי עובדים מיומנים ומנוסים המסוגלים לספק את השירותים בצורה 

 . גשרוהטובה ביותר על פי דרישות  המהירה

יהיו על חשבונו  נותן השירותיםלמען הסר ספק, הפעלת עובדים מטעם  5.2.3

 . גשרוללא כל תוספת מאת 

לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים למתן  5.2.1

 .גשריל, מעולה ולשביעות רצונו של השירותים באופן יע

ולעשות כל דבר נדרש  לתת את השירותים ברמה מעולה ומקובלת, 5.2.5

 היה עושה לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה. מציעוסביר ש

 ם זה3סעיף משנה זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכ

 דיווח .6

נותן יגיש  ,גשרכל גורם אחר שימונה על ידי  סמנכ"ל גשרבהתאם להנחיות  6.1

שסופקו על ידו בהתאם  השירותים ו, דו"ח על, לאישורגשר לסמנכ"ל השירותים

שסיפק בחודש החולף והפעילות העבודה לאמור בהסכם זה, ובו יפרט את היקף 

קת שירותי מיזוג אוויר תוך פירוט מלא של הפעולות היינו הענ אתה ביצע

בפריסה ארצית עבור גשר וכן יפרט את המקומות והיחידות בהם נתן את 

 .השירות

יוגש בראשון  נותן השירותיםלעיל, בגין פעילותו של  6.1הדו"ח האמור בסעיף  6.2

 לכל חודש בין החודש שחלף.

בגין שירותים שסופקו על  לנותן השירותיםמובהר בזאת כי לא תשולם תמורה  6.3

יו בהתאם לאמור בהסכם זה, בטרם קבלת טופס הדיווח כשהוא ממולא כדבעי יד

 .היינו, סמנכ"ל גשר -גשרומאושר על ידי נציג 

 

 התמורה .7

על פי הסכם זה,  נותן השירותיםתמורת מתן השירותים ומילוי יתר התחייבויות  7.1
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כאמור ובהתאם לסעיף תמורה לנותן השירותים בגין השירות שנתן  גשרשלם ת

ממחירון דקל בקטגוריה "מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות"  15.241

סך במטעם גשר   22/2222בניכוי אחוז הנחה כפי שהגיש בהצעתו במסגרת מכרז 

  בתוספת מע"מ. , אחוז הנחה__________ של 

 אופן ביצוע התשלום: 7.2

, בגין שירות אישור יהא רשאי להגיש חשבונית לתשלום נותן השירותים 7.2.1

ים ובגין השירותים הניתנים על ידו בהתאם לאמור בהסכם זה, תשלומ

 בחודש שחלף. עבודות שירות מיזוג בפריסה ארצית לגשר עבור

 מסמנכ"ל גשרלאחר קבלת אישור לתשלום  לנותן השירותיםשלם ת גשר 7.2.2

והמועדים כדלקמן: שוטף + פי הנהלים -בהתאם להוראות סעיף זה ועל

 . גשרות על ידי נציג , הכל בכפוף לאישור החשבוני62

על פי הסכם זה, מותנית בהגשת טופס דיווח התמורה קבלת מובהר בזאת כי  7.3

 לעיל. 6כאמור בסעיף 

אינו זכאי לתשלום עבור שעות נסיעה  נותן השירותים, כי למען הסר ספק יודגש 7.1

 .ואחרים העסקת עובדים מטעמו או להחזר הוצאות נסיעה, אש"ל, כלליות

בסעיף זה, לא  אחר או נוסף פרט לאמור דים כי שום תשלוםמוסכם בזה בין הצד 7.5

, לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי גשרישולם על ידי 

הסכם זה, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר איתם ו/או כל הנובע מהם, לא 

 ולא לכל אדם או גוף אחר. לנותן השירותיםלחברה ולא 

סקה תהיה בהיקף שעות מינימאלי, או בכלל, והזמנת כי ההע תמתחייב האינ גשר 7.6

 .ועל פי המגבלות התקציביות באופן בלעדי גשרכי השירותים תהיה על פי צר

נותן השירותים מתחייב כי על כל עבודה בהתאם למכרז זה יהיה אחריות של  7.7

 שנים על הרכיבים אותם יתקין כולל אחריות יצרן. 4שנתיים על העבודה וכי 

 נותן השירותיםדים מטעם צוות העוב .8

יבצע את השירותים נשוא הסכם זה באמצעות צוות  ונותן השירותיםבמידה  8.1

עובדים, הרי שהוא מתחייב כי צוות העובדים יהיה מיומן ומנוסה, הכל בכפוף 

 .להסכם זה 0לאמור בסעיף 

מותרת  גשרבמשרדי ועובדיו לשטחים ולמשרדים שונים  נותן השירותיםכניסת  8.2

ורך ביצוע השירותים ולא לכל מטרה אחרת, הכל בכפוף להנחיות אך ורק לצ

 מתחייב לתדרך ולהנחות את עובדיו בהתאם.  נותן השירותים. גשר ינציג

פי -בה שהיא, לרבות עלמכל סי נותן השירותיםבמקרה של החלפת עובד של  8.3

בין העובד המתחלף לבין  להעברת מידע מלא נותן השירותים, ידאג גשרדרישת 

 פו.מחלי
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 פה ובין בכתב, לחדול -, בין בעלמנותן השירותיםשמורה הזכות לדרוש  לגשר 8.1

מלהעסיק בביצוע השירותים נשוא הסכם זה כל עובד מעובדיו מכל סיבה שהיא 

רישת יהא חייב להפסיק את עבודת העובד, כאמור, מיד עם ד ונותן השירותים

ר כדי לגרוע מהוראות אינה טעונה הנמקה. אין באמו גשרלעשות כן. הוראת  גשר

 להסכם זה. 0סעיף 

מתחייב למלא בכל עת אחר הוראות כל הדין בקשר להעסקת  נותן השירותים 8.5

עובדים ו/או מועסקים, לרבות ביצוע כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים על 

ידי המעביד וכל התשלומים שמעביד חייב בניכויים על פי החוק. מובהר בזאת כי 

תחשב כהפרת הוראות הסכם  1080-שכר מינימום התשמ"זהפרת הוראות חוק 

ו/או מי  לנותן השירותים גשרי לגרוע מן העובדה שאין בין זה. אין באמור כד

 להלן. 0מטעמו יחסי עובד מעביד, כמפורט בסעיף 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד .9

ן נותמצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין  נותן השירותים  9.1

יחסי עובד מעביד בכל הנוגע  גשרו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין  השירותים

 בהתאם להסכם זה. לגשרהשירותים למתן 

כאמור  הינו קבלן עצמאי לצורך ביצוע השירותים נותן השירותיםעוד מוצהר, כי  9.2

, והוא מטעם גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל 22/2222במכרז מס' 

אי לכל אבדן, פיצוי, תשלום או נזק מכל סיבה שהיא שיגרמו לו, בלבד יהיה אחר

ישא בכל תלא  גשרלעובדיו, סוכניו ו/או כל צד שלישי בעקבות ביצוע השירותים ו

 תשלום בגין הנ"ל.

 למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בין הצדדים: 9.3

שהיחסים ביניהם לפי הסכם זה אינם יוצרים יחסי עובד ומעביד, אלא  9.3.1

שירותים על בסיס קבלני  לגשרמזמין לקבלן עצמאי המספק יחסים בין 

 ומקבל תמורת השירותים כמתחייב ממעמד זה.

ולמועסקים על ידו בביצוע העבודה זכויות  לנותן השירותיםלא תהיינה  9.3.2

ו/או המדינה והם לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או  גשרשל עובדים אצל 

ולו ו/או סיומו ו/או הטבות כלשהן בקשר לביצוע הסכם זה ו/או ביט

 הפסקתו מכל סיבה שהיא.

יהיה אחראי לבדו לכל תביעה של עובד מעובדיו הנוגעת  נותן השירותים 9.3.3

 ליחסי העבודה שבינו ובינם או להעסקתם במתן השירותים. 

, המדינה, הממשלה או עובדיהם או שליחיהם יתבעו על ידי גשרובמידה  9.3.1

לה שהיא הקשורה להסכם או מי מטעמו בכל עי נותן השירותיםעובד 

כל תשלום, פיצוי, הוצאה, שכר טרחה או  נותן השירותיםזה, ישלם 
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תשלום אחר הנדרשים או הכרוכים בתביעה ובצורך להתגונן בפניה, 

 וישפה אותם בגין כל סכום או תשלום שנשאו בו.

אם ייקבע, כי למרות כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי  9.3.5

נותן ובין מי מטעם  גשרו יחסי עובד ומעביד בין בהסכם זה התקיימ

 נותן השירותיםבתשלום כלשהו, ישפה  גשר, ובשל כך יחויב השירותים

על כל חבות שישא בה כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד, ככל  גשראת 

 שיהיו.

מסיבה כלשהי, במועד כלשהו אחרי תחילתו של הסכם זה, כי  אם יקבע 9.3.6

אה לידי ביטוי בהסכם זה, יש לראות את למרות כוונת הצדדים, שב

ההתקשרות נשוא הסכם זה כהעסקת עובד, וכי חלים עליה הדינים 

והתנאים החלים על עובד, הרי מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי 

השכר כעובד, בשל ההעסקה בעקבות הסכם זה, יחושב בהתאם לקבוע 

האפשר, הכל כפי  לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ודרגה דומים ככל

שייקבע על ידי נציב שירות המדינה, ובאין תפקיד זהה או דומה כאמור 

לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שירות המדינה. 

חישוב השכר ייעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וכל החיובים 

ך והזיכויים על פי הסכם זה מחד גיסא, והחישוב החדש כאמור מאיד

 גיסא, יקוזזו הדדית.

 סודיות .11

מצהיר בזה כי ידוע לו שמידע ומסמכים אשר בידיו ו/או אשר  נותן השירותים 11.1

ו/או למי מטעמו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו לפי חוזה  ויגיעו לידיו ו/או לעובדי

מתחייב לשמור על כל מידע  ונותן השירותיםזה ו/או בקשר עמו הינם סודיים 

ד ולהביא סעיף זה לידיעת עובדיו המועסקים על ידו בעבודות ומסמך כאמור בסו

 זה.  הסכם הקשורות בביצוע 

כל מסמך שנמסר לו או למי  לגשרלהחזיר  נותן השירותיםכמו כן, מתחייב  11.2

 מטעמו בקשר עם הסכם זה מיד בתום הטיפול בו לצורך הסכם זה.

זה אך ורק  םהסכמתחייב להעסיק בעבודות הקשורות בביצוע  נותן השירותים 11.3

 אושרלא  גשרעובד אשר  .עובדים אשר הוחתמו על הצהרת סודיות מתאימה

 זה. הסכםאותו לא יועסק בקשר עם ביצוע 

נותן של כל עובד המועסק ע"י את הפסקת העסקתו לדרוש  תרשאי גשר 11.1

זה ללא מתן נימוקים ולפי שיקול דעתו המוחלט.  הסכםבמסגרת השירותים 

אדם כזה עם קבלת הדרישה  להפסיק את העסקתו שלמתחייב  נותן השירותים

 ללא ערעור. גשרמאת 

מילוי ההתחייבות על פי סעיף זה -מצהיר בזאת כי ידוע לו שאי נותן השירותים 11.5

, וכי יביא הוראות 1000 -לחוק העונשין, התשל"ז  118מהווה עבירה לפי סעיף 
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 .והחוק והוראות סעיף זה לידיעת עובדי

 עיקרי ויסודי בהסכם זה3סעיף זה הינו תנאי  11.6

 

 ניגוד עניינים .11

מצהיר בזה כי הוא מכיר את הכללים והמגבלות בדבר איסור  נותן השירותים 11.1

ניגוד עניינים וכי אין במועד חתימת הסכם זה כל חשש לניגוד עניינים ביחס עם 

 ו/או מי מטעמו. לנותן השירותיםביצוע השירותים נשוא הסכם זה ביחס 

ייב לשמור על הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים. מתח נותן השירותים 11.2

אם ובמידה שיווצרו מצבים בהם יתעורר חשש לניגוד עניינים, במהלך ביצוע 

ו/או מי  לנותן השירותיםהשירותים על פי הסכם זה או כתוצאה מהם, ביחס 

וליועץ  גשר לסמנכ"למתחייב להודיע על כך מיידית  נותן השירותיםמטעמו 

 .גשרשפטי של המ

, עובדים מציעהלרבות בעלי  -ו/או מי מטעמו"  נותן השירותיםלעניין סעיף זה, " 11.3

"בן   ., עובדיו ומועסקיונותן השירותיםומועסקים מטעמו, בני משפחה של בעלי 

-משפחה" ו"בעל עניין" יפורשו בסעיף זה כהגדרתם בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

1068. 

 סודי בהסכם זה3סעיף זה הינו תנאי עיקרי וי 11.1

 

 אחריות וביטוח .12

יהיה אחראי לבדו לכל אובדן, פגיעה ונזק מכל סוג שהוא )לרבות  נותן השירותים 12.1

מוות, נזק גוף ונזק רכוש( שיגרמו לכל אדם )לרבות חבר בני אדם מאוגד או בלתי 

, לעובדים ולמועסקים מטעמו, לעובדים ולמועסקים מטעם לגשר, לרבות (מאוגד

ו/או לכל צד שלישי, כתוצאה ו/או עקב מתן השירותים לפי  נותן השירותים

הסכם זה ו/או כל הכרוך בשירותים אלו, בין שהשירותים נעשו כדבעי ובין שנעשו 

 ברשלנות. 

יהיה חייב לשלם את דמי הנזק ו/או הפיצוי שיגיעו בהתאם לכך  נותן השירותים 12.2

דרש ת גשרכום אשר , מיד עם דרישה, בגין כל סגשרוכן יהיה חייב לשפות את 

לשלמו כתוצאה מתביעה או דרישת תשלום מחמת נזק שנגרם כמתואר לעיל, 

 לרבות הוצאות ושכר טרחת עו"ד. 

מתחייב לתקן, להשלים ולהיטיב כל נזק או אובדן שנגרמו  נותן השירותים 12.3

כאמור בסעיף זה לעיל במועד הקרוב ביותר לאחר התרחשותם, אולם בין בכך 

 בתשלום הוצאותיו. נותן השירותיםלתקן את הנזק ולחייב את  גשרלגרוע מזכות 
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יב חות גשרלפי סעיף זה היא מוחלטת ותעמוד גם אם  נותן השירותיםאחריות  12.1

 בתשלום.

זה, מכל סיבה שהיא, לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות הסכם סיומו/ביטולו של  12.5

ה או קשורה ז הסכםלגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מ נותן השירותים

 אליהם.

על פי כל דין ועל פי  נותן השירותיםמבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של  12.6

לטובתו  -מתחייב לקיים על חשבונו  נותן השירותיםיתר הוראות הסכם זה, 

במשך כל תקופת השירותים בהתאם להסכם, וכל עוד אחריותו  - גשרולטובת 

, פוליסות ביטוח כדלקמן )להלן: קיימת בהתאם להסכם ו/או על פי כל דין

 (:"נותן השירותים"ביטוחי 

 פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי: 12.6.1

הפוליסה תבטח אחריות כלפי צד שלישי על פי כל דין   12.6.1.1

 –בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך שווה ערך ל 

 -$ )חמש מאות אלף דולר ארה"ב( לאירוע כלשהו ו 522,222

ולר ארה"ב( לכל האירועים במצטבר $ )מיליון ד1,222,222

 בתקופת הביטוח. 

הפוליסה תכלול סעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח  12.6.1.2

 כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

הפוליסה לא תכלול חריגים והגבלות בקשר עם: אש,  12.6.1.3

התפוצצות, שטפון, רכוש שהמבוטח פועל בו, שביתה, 

המוסד לביטוח לאומי וטיפול  השבתה, תביעות תחלוף מצד

 במסגרת הגשת עזרה ראשונה.

 ביטוח חבות מעבידים     12.6.2

על פי כל דין, בגין  עובדי המציעכלפי הפוליסה תבטח אחריות  12.6.2.1

ם נזקי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחי

 המוחזקים.

 $ )5,222,222 –גבולות האחריות לא יפחתו מסך שוות ערך ל  12.6.2.2

ארה"ב( לאירוע כלשהו ובמצטבר בתקופת  מליון דולרחמישה 

 הביטוח.

, והמבטחים יוותרו גשריורחב לכלול את נותן השירותים שם המבוטח בביטוחי  12.7

, בקשר עם כל נזק, ובלבד שהויתור הוהבאים מטעמ גשרעל זכות התחלוף כנגד 

 על זכות התחלוף מצד המבטחים לא יחול לגבי אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.
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במעמד חתימת הסכם זה, וכתנאי מוקדם לתחילת  לגשרימציא  ותיםנותן השיר 12.8

ביצוע השירותים, אישור מאת מבטחיו בדבר עריכת הביטוחים המפורטים 

 גשרבקש זאת ת. אם הז מכרזלמסמכי  ח'כנספח בסעיף זה, בנוסח המצורף 

הראשונה, את העתקי  הלפי דרישת לגשרחייב להמציא  נותן השירותיםיהיה 

הביטוח ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידו פוליסות 

 עבור הפוליסות.

מיד על כל  לגשרכל תנאי הביטוחים, ולהודיע  מתחייב לקיים את נותן השירותים 12.9

או ביטוח  אחריות כלפי צד שלישיביטוח אירוע העלול להוות עילה לתביעה על פי 

ככל שידרש  גשרלשתף פעולה עם  נותן השירותים. כן מתחייב אחריות מעבידים

 חליט להגישה למבטחים.ת גשרלשם מימוש תביעת ביטוח אשר 

מתחייב לשלם את הפרמיות עבור ביטוחיו במועדן, ולא לעשות  נותן השירותים 12.11

 כל מעשה שיש בו כדי לצמצם או להפקיע את תוקף הביטוחים.

הרחבות יבצע שינויים, התאמות ו נותן השירותים, גשרדרוש זאת תאם  12.11

 בפוליסות שיערוך כאמור לעיל.

ו/או  לגשר, בהמצאתם נותן השירותיםאין בעריכת הביטוחים האמורים על ידי  12.12

, כדי להוות אישור גשרבביצוע שינויים, התאמות והרחבות בפוליסות לפי דרישת 

בדבר התאמתם של הביטוחים לדרישות ההסכם. כמו כן, עריכת הביטוחים, 

, הטעמאו מי מ גשראמור לא יטילו אחריות כלשהי על השינויים וההתאמות כ

 על פי ההסכם ו/או על פי כל דין. נותן השירותיםולא יצמצמו את אחריותו של 

יהיה רשאי לערוך על חשבונו ביטוחים נוספים או משלימים כפי  נותן השירותים 12.13

 שימצא לנכון.

המלאים אחראי להשיב מיד לקדמותם את גבולות האחריות  נותן השירותים 12.11

בכל מקרה בו תימסר למבטחים הודעה על תביעה אשר  מציעהבמסגרת ביטוחי 

 תביא להפחתת גבולות האחריות או סכומי הביטוח.

מצהיר בזה כי לא  נותן השירותים מצהירמבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה,  12.15

זכאי  שנותן השירותיםבגין נזק  גשרתהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה כנגד 

יפוי עבורו )או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה לש

 מכל אחריות לנזק כאמור. גשרבפוליסה( במסגרת ביטוחיו, והוא פוטר בזאת את 

יכללו הוראה לפיה יהיו קודמים וראשונים לכל ביטוח  נותן השירותיםביטוחי  12.16

 גשרוף ביטוחי , אם בכלל, תוך ויתור המבטח על דרישה לשיתגשרשיערך על ידי 

 בקרות מקרה הביטוח.

יכללו הוראה לפיה לא יבוטלו ולא יצומצמו על ידי  נותן השירותיםביטוחי  12.17

 יום מראש. 62לפחות  לגשרכל סיבה שהיא ללא מתן הודעה המבטח מ
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 נותן השירותיםארבעה עשר יום לפני תום תוקפה של פוליסה כלשהי מביטוחי  12.18

לשוב ולדרוש זאת ממנו,  גשרשיהיה על , מבלי לגשר נותן השירותיםימציא 

 אישור ביטוח מחודש לתקופה נוספת.

 

 איסור הסבת ההסכם .13

אינו רשאי להמחות כל זכות או חובה על פי הסכם זה ו/או  נותן השירותים 13.1

 למסור ו/או להעביר לאחר את זכויותיו או חובותיו או חלק מהן.

ניגוד להוראות סעיף זה לעשות ב נותן השירותיםכל מסירה או העברה שיתיימר  13.2

 תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות  נותן השירותיםזכויותיו של  13.3

 בשעבוד כלשהו.

 הפרות .11

הסכם זה הפרה לא יסודית ולא תיקן את ההפרה בתקופת  נותן השירותיםהפר  11.1

זה הפרה יסודית, בכתב או הפר הסכם  גשר יהארכה שתינתן לו על ידי נציג

לבטל הסכם זה, ולמסור את ביצוע השירותים לכל אדם או  גשרהיה ת תרשאי

, וזאת בנוסף לזכויותיו על פי על דין ועל פי נותן השירותיםגוף אחר, על חשבון 

 ההוראות האחרות בהסכם זה.

כאמור בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת  -לצרכי הסכם זה "הפרה יסודית"  11.2

. בנוסף לכך, מוסכם כי כל אחד מן המעשים הבאים הינו 1001 -"א חוזה(, התשל

 הפרה יסודית של ההסכם:

, 11, 12, 0, 8,  5.2.5: הפר הוראה מהוראות הסעיפים נותן השירותים 11.2.1

12 ,10 ,14. 

שיש בהם נגיעה לכינוס  נותן השירותיםהוחל בהליכים משפטיים כנגד  11.2.2

וג כלשהו ו/או חיסול נכסים, הסדר עם או לטובת נושים, פירוק מס

 עסקים באופן אחר. 

אינו לשביעות  נותן השירותיםכי ביצוע השירותים על ידי  ה מנכ"ל גשרקבע 11.3

בהודעה  נותן השירותיםלהפסיק את מתן השירותים על ידי גשר  ת, רשאיורצונ

 יום מראש. 02מוקדמת של 

 

 

 כללי .16

 .שרגלא יציג עצמו כסוכן, שליח או נציג  נותן השירותים  16.1
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לא יהא רשאי להעביר איזו מזכויותיו או חובותיו לפי הסכם  נותן השירותים 16.2

 זה, כולן או  מקצתן, לכל צד שלישי שהוא.

 גשרהיה תהתאם להסכם זה ולהוראות כל דין, ב גשרמבלי לגרוע מזכויות  16.0

/או מכל מקור על פי הסכם זה ו לנותן השירותיםלקזז כל סכום שיגיע  תרשאי

 .שיהיהאחר, אם וככל 

הוראות הסעיפים הנוגעים לאיסור ניגוד עניינים וסודיות, ולמתן השירותים  16.4

 ברמה מעולה הינם תנאים עיקריים ויסודיים של ההסכם.

אם מי מהצדדים לא יממש איזו מזכויותיו לפי הסכם זה, לא ייחשב הדבר  16.5

 לויתורו על זכויותיו אלו, ולא יצור כלפיו השתק או מניעות.

י סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל הנוגע להסכם זה מוסכם בזאת כ 16.6

 .תל אביבתהיה לבית המשפט המוסמך ב

מצהיר בזה כי הוא מנהל פנקסים בהתאם לחוק עסקאות גופים  נותן השירותים 16.0

את האישורים הנדרשים לפי החוק  לגשרוכי ימציא  1006 -ציבוריים, התשל"ו 

 האמור.

להסכם לשלוח לצד השני תשלח לפי כל הודעה אשר על אחד הצדדים  א. 16.8

 המענים הבאים:

 .20-6826001 פקס: , חולון1המצודה רחוב  – גשר

 ח', מר__________  - נותן השירותים

 ______________., פקס': __________________

כל מכתב או הודעה, אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל, יחשבו כאילו  .ב

ריך המשלוח, כל עוד לא הוכח שעות מתא 02נתקבלו על ידי הנמען תוך 

 היפוכו של דבר.

כל הודעה אשר שוגרה במכשיר הפקסימיליה תחשב כאילו הגיעה  .ג

שעות, אם שוגרה במהלך יום העסקים הרגיל, ונתקבל  24לתעודתה בתוך 

 אישור מכשיר הפקסימיליה להעברתה התקינה בשלמותה. 

 

 -ולראיה באו הצדדים על החתום  -

 _____________________________ ___________________ 

 נותן השירותים    גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל
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 נספח שמירה על הסודיות – 'זנספח 

 
גשר שירותי השיקום בין " 22/2222מס'  חוזה/ מכרזמנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד  .1

להלן לבין ______________________,  ",גשר, להלן ""התעסוקתי של ישראל

 ".מציעה"

מצהיר בזאת כי ידוע לו, כי כל מידע ומסמכים אשר יגיעו לידיו במסגרת עבודתו,  המציע .2

מתחייב שלא להוציא מסמך  המציעהנם סודיים ואין לפרסמם. מבלי לגרוע מן האמור, 

ללא אישור מראש ובכתב של  גשרמשרדי או כל חומר כתוב ממוחשב כלשהו מתחומי 

 .ת הדין החלים עליו מכוח החוקו/או הוראו גשרנציג 

מתחייב לשמור על סודיות המידע והמסמכים הכרוכים במתן השירותים  נותן השירותים .3

לשמור בסוד ולא להעתיק,  המציעשהגיעו או יגיעו לידיו ו/או למי מטעמו. כן מתחייב 

להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע או שהגיעה אליו ו/או למי 

 מטעמו עקב ביצוע השירותים תוך תקופת ביצוע השירותים, לפני תחילתם או לאחר מכן

 . למעט הוראות הדין החלים עליו מכוח החוק

 מתחייב לשמור על חובת שמירת הסודיות גם לאחר תום תקופת מתן השירותים. המציע .1

ית מתחייב כי במקרה של איבוד מסמך כלשהו או במקרה של כל תקלה ביטחונ המציע .5

על התקלה ויפעל בהתאם  גשרכלשהיא הכרוכה בסודיות, ידווח באופן מיידי לנציג 

 .גשרלהוראות שיינתנו לו על ידי נציגי 

מתחייב להעסיק במסגרת השירותים הקשורים בביצוע הסכם זה ו/או בקשר עמו,  המציע .6

ד . עובגשראך ורק עובדים אשר הוחתמו על הצהרת סודיות מתאימה בהתאם להוראות 

 את העסקתו לא יועסק במסגרת הסכם זה. הלא אישר גשראשר 

פה ובין בכתב, לחדול מלהעסיק בביצוע השירותים -, בין בעלמהמציעלדרוש  תרשאי גשר .7

יהא חייב להפסיק את עבודת  והמציענשוא הסכם זה כל עובד מעובדיו מכל סיבה שהיא, 

אינה טעונה  גשרר. הוראת לעשות כן, ללא ערעו גשרהעובד, כאמור, מייד עם דרישת 

 הנמקה.

 . הולעובדי לגשרת הפרט" הקשורים מתחייב לשמור על היבטי "צנע המציע .8

 הצהרה

אני הח"מ מצהיר, כי קראתי את האמור בנספח זה, הבנתי את תכנו, ואני מתחייב לקיים את 

/או לעובדי ההוראות הכלולות בו. ידוע לי שכל הידיעות אשר יהיו בידי ו/או אשר תגענה לידי ו

ו/או למי מטעמי תוך כדי ביצוע התחייבויותיי לפי חוזה זה ו/או בקשר עמו הינן סודיות ואני 

מתחייב לשמור על כל ידיעה כאמור בסוד ולהביא הוראות אלו לידיעת עובדי המועסקים על ידי 

 בין במישרין ובין בעקיפין לשם ביצוע החוזה ו/או בקשר עמו.

 : _________________מציעהחתימת         תאריך:______________ 
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 תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים –' חנספח 

 

. ז.ת________________________ 'חמר_________________  מ"הח אני

 הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר_______________ 

 :כלהלן מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק

 מוסמך ואני___________ כ מכהן ואני( תאגידה – להלן) מ"בע___________  התאגיד נציג אני

 -כי תאגידה מטעם להצהיר

 * מחק את המיותר *

 1006-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק ב2 בסעיף כהגדרתו) ההתקשרות מועד עד ,

( לא הורשעו בפסק דין לחוק ב2 ףבסעי כהגדרתו) אליו זיקה בעל אוהתאגיד ( החוק -להלן

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור  -חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה

ום, חוק שכר מינימ לפי או 1001-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 (.הז מכרז, בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעות ל1080-התשמ"ז

 או             

 ב לחוק( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר 2ו בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף אתאגיד ה

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  -משתי עבירות )עבירה לעניין זה

, 1080-חוק שכר מינימום, התשמ"ז לפי או 1001-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

קשרות חלפה שנה לפחות ממועד (, אולם במועד ההת28.2226שנעברה לאחר יום 

 ההרשעה האחרונה.

 __________________ 

 

 אישור 

הנני מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עו"ד ________________ במשרדי 

___________, מר __________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. מספר ___________ ח'שבר

להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  /המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו

 בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

  _____________ תאריך חתימה _________________  חותמת _______________
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 הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות – 'ט נספח

 

 

אחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה אני הח"מ __________ ת.ז. __________ ל

 צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 

הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותים(,  .1

; 1005-; פקודת מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו1052-התשי"ב

 408עד  414-ו 000עד  080, 200עד  202; סעיפים 1008-חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח

, למעט הרשעות שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת 1000-לחוק העונשין, התשל"ז

 .1081-השבים, התשמ"א

 או              

 :הנני מצהיר כי הורשעתי בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות 

 ___________________ )יש לפרט את העבירות(. ____________

  

הואיל וכך אני נותן/נת בזאת הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה 

קיים אודותיי במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו להלן, על פי חוק המרשם הפלילי 

 .1081 -ותקנת השבים תשמ"א 

זאת מראש על קבלת הודעה במקרים של כמו כן, למען הסר כל ספק, אני מוותר/ת ב

 מסירת מידע כאמור לעיל.

מידה , ובהז מכרזהסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת תוקפה של ההצעה המוגשת ל 

 .גשר, במשך כל תקופת ההתקשרות עם ואזכה 

 

  -ולראיה באתי על החתום  -

 

________ __________   _________     _____________   _________   _________ 

 שם פרטי ומשפחה        שם האב          שנת לידה       תעודת זהות        תפקיד תאריך   

 

_____________________________   _____________ 

 חותמת וחתימה      כתובת
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 אישור

 

ז. אני הח"מ __________ עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע בפניי ה"ה ___________ ת.

__________ המשמש בתפקיד _______________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

לומר את האמת וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,  חתם בפניי על 

 הצהרה זו. 

 

  

_________________ חתימה  
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  ת ביטוחיםאישור בדבר עריכ - 'ינספח 

 

 תאריך: _____________      

 

    לכבוד

 גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל

 
                   "(מציעבזה כי ערכנו למבטחנו ______________________ )להלן: "ה הננו מאשרים

הביטוח מיום _______________ עד יום  לתקופת ח.פ. _____________________

)להלן:  גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראלעם  להסכם_____בקשר ___________

, בכיסוי את הביטוחים המפורטים להלן ,מיזוג אוויר בפריסה ארציתבדבר מתן שירותי  (,"גשר"

 :שלא יפחת מתנאי ביט הרלוונטיים לתקופת הביטוח

 

 פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי: .1

שלישי על פי כל דין בגבולות אחריות אשר לא יפחתו הפוליסה תבטח אחריות כלפי צד  2.1

 -$ )חמש מאות אלף דולר ארה"ב( לאירוע כלשהו ו 522,222 –מסך שווה ערך ל 

 $ )מיליון דולר ארה"ב( לכל האירועים במצטבר בתקופת הביטוח. 1,222,222

כל הפוליסה תכלול סעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור  2.2

 אחד מיחידי המבוטח.

הפוליסה לא תכלול חריגים והגבלות בקשר עם: אש, התפוצצות, שטפון, רכוש שהמבוטח  2.3

פועל בו, שביתה, השבתה, תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי וטיפול במסגרת 

 הגשת עזרה ראשונה.

 ביטוח חבות מעבידים     .2

דין, בגין נזקי גוף ורכוש בכל  על פי כל עובדי המציעכלפי הפוליסה תבטח אחריות  0.1

 מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.תחומי 

מליון דולר ארה"ב( חמישה  $ )5,222,222 –גבולות האחריות לא יפחתו מסך שוות ערך ל  0.2

 לאירוע כלשהו ובמצטבר בתקופת הביטוח.

 כללי

 ת הביטוח  נכללו התנאים הבאים:בפוליס

אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף ידי -לעבכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  .1

 .לגשרום לפחות במכתב רשום י 62ה על ידינו הודעה מוקדמת של אלא אם ניתנ

, -אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה, כלפי מדינת ישראל .2

,  ועובדיהם,  ובלבד  שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק גשר משרד ראש הממשלה

 תוך כוונת זדון.מ
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והשתתפויות  הפוליסהבלעדי כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור האחראי יהיה ה מציעה .0

 .המילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסול עצמיות ככל שתדרשנה,

 .מציעפוליסה תחולנה בלעדית על הההשתתפויות העצמיות הנקובות ב .4

או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע  .5

, גשרו משרד ראש הממשלה–קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל  כאשר

 והביטוח הינו  בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

             

 ור זה.על פי האמור באיש תההמקורית עד כמה שלא שונ הבכפוף לתנאי וסייגי הפוליס

 
 

 בכבוד רב,                                                                                       
                    

                                                                     
                                                                    ___________________________ 

 חתימת מורשי המבטח וחותמת המבטח               תאריך______________                    
 
 

 
 מתאריך                  ועד : ___________________ מס' פוליסה צד שלישי :

 
 ועד  מתאריך               _____________ מס' פוליסה חבות מעבידים :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

00 

 התחייבות להעדר ניגוד ענייניםהצהרה ו -'יאנספח 

 2222שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____ 

 

 על ידי:

____________________ 

 ת.ז. ________________

 _______________ ח'מר

 

ם כהגדרתם את השירותי ת(  מקבל"גשר")להלן:  וגשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל הואיל

 להלן;

 השירותים; מעניק את והואיל

 והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים ולאחריו; והואיל

 כדלקמן: גשרלפיכך הנני מתחייב כלפי 

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

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

 השירותים.

על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול להימצא  ,באופן מיידי לגשרהנני מתחייב להודיע  .2

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

ר עם כל גורם כאמור על כל כוונה שלי, להתקש לגשרלדווח מראש  הנני מצהיר ומתחייב .3

להלן, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיה בעניין.  2-0בסעיף 

לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד ש תרשאי גשר

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

 ולראיה באתי על החתום:

 


