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 עיריית ערד 

 25/2021מכרז פומבי מספר  

 לעריכת ביטוח רכבי העירייה

רות הארכה אפש)עם  2022הצעות לעריכת ביטוח רכבי העירייה לשנת  קבלל מבקשת ערד עיריית .1
 .שנים 5נוספות( ובסה"כ  שנים לארבע

 
תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר בניתן לעיין  .2

 . 12:00בשעה  2021/11/05החל מתאריך  www.arad.muni.il העירייה
 

שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א',  ₪ 1,000את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת  .3
; יום ג' בין השעות 18:30 - 16:00; אחה"צ, ביום א' בין השעות 12:30 – 08:30ד', ה'  בין  השעות 

לת המעטפה בדואר תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקב ; יום ב' אין קבלת קהל.15:30 - 08:30
ה' בין השעות: -ב' , ד' ו -, בימים 08 – 9951612יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 

13.00-16.00. 
 

 רשאים להשתתף במכרז:  .4
 חברות ביטוח. א.

 סוכני ביטוח מורשים המקיימים את התנאים המצטברים הבאים: ב.
 סוכן בר תוקף בכל ענפי הביטוח הכלולים במכרז. רישיוןאשר להם  -
 רכב בן חמש שנים לפחות. כליקודם בביטוח  ניסיוןאשר להם  -
 

בשעות העבודה המקובלות , אשתמקר מיטל' הגבאצל  המכרז ניתן לקבל בדברפרטים נוספים   .5
 .08-9951627בטלפון  

 
ההצעות החתומות תוגשנה במעטפה סגורה שעליה יצוין מספר המכרז, תימסרנה במסירה ידנית  .6

לא יאוחר מתאריך  העירייה"ל מנכ בלשכת המצויה, ערד בעירייתותוכנסנה לתיבת המכרזים 
 .12:00בשעה  30/11/2021

 
 העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. אין .7

 

 :למכרז התאריכים ריכוז להלן .8
 

 עד תאריך פעילות

 15/11/2021 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה

 30/11/2021 המועד האחרון להגשת הצעות

 01/01/2022 מועד כניסת הביטוחים  

 00:00בשעה 

 

 ניסן בן חמועו"ד             

 ראש העיר              
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 תנאים למפרט ביטוחים  

 

 תנאים כלליים למפרט ביטוחים .1

 -:זה למכרז הצעותיהם להגיש רשאים 1.1

 .ביטוח חברות .א

 : הבאים המצטברים התנאים את המקיימים מורשים ביטוח סוכני .ב

 .במכרז הכלולים הביטוח ענפי בכל תוקף בר סוכן שיוןיר להם אשר -             

 .לפחות שנים חמש בןכלי רכב  בביטוח קודם סיוןינ להם אשר -   

    

 :ביטוח סוכן המציע היה 1.2

  מוגשת בשמה ביטוח חברת מאת אישור, הצעתו עם ביחד, להמציא עליו יהא .א
 .המוצעים לתנאים מסכימה החברה וכי גהיליצ מורשה הוא כי, ההצעה  

 .בלבד אחת ביטוח חברת בשם הצעה להגיש רשאי הסוכן יהא .ב

  על שהוגשו ההצעות כל תפסלנה, אחת מחברה יותר בשם הצעות הסוכן הגיש   
 .ידו  

 :הבאים המסמכים את להצעתו יצרף .ג

 (.חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על אישור (1)

 .במכרז הכלולים הביטוח ענפי בכל תוקף בר מורשה ביטוח סוכן שיוןיר צילום (2)

 .ל"הנ הדרישות את מקיימת שאינה הצעה כל לפסול רשאית תהיה הרשות .ד

 

 המציעים מתבקשים להציע הצעתם על גבי הטפסים המצ"ב ולא לחרוג מגדרם. 1.3

 המציעים יצרפו להצעתם:  

חישוב דמי הביטוח, יהיה לפי חישוב ברוטו לתשלום, כולל כל הרחבות החובה  א. 
, בדף ריכוז מסר חישוב לכל כלי רכב בנפרד וכן סכום של הטבלאותיהמפורטות להלן, י 
 הפרמיות. 

 המציעים רשאים לצרף חומר נוסף לפי שיקול דעתם. ב. 

 ביותר או כל הצעה אחרת שהיא.אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה  1.4

הכל בהתאם חלקם לאו  שברשותה העירייה תהיה רשאית לערוך את הביטוחים לגבי כל כלי הרכב 1.5
 .לשיקול דעתה הבלעדי
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  –שאלות הבהרה  1.6

המציעים רשאים למסור לעירייה שאלות או בקשות להבהרות והסברים )ככל  16.1.
 15/11/21עד יום  גב' מיטל אשתמקרל meital_a@arad.muni.il  דוא"לב ודרושים(

יש לוודא קבלת , וכן WORDאת השאלות יש להעביר על גבי קובץ  .12:00בשעה 
הרשות שימסרו למציעים, . רק הודעות/תשובות בכתב של הדוא"ל במשרדי העירייה

 יחייבו את הרשות ויהוו חלק ממסמכי המכרז.

כולל כתובת על הפונה לציין בפנייתו את מספר ושם המכרז, ואת פרטיו של הפונה  1.7.2
שינויים  חולוככל שי תשובה.לצורך קבלת פקס ומספר טלפון  דואר אלקטרוני, מספר

בלתי נפרד מכרז תופץ הודעה לכל רכשי חוברת המכרז והיא תהווה חלק גוף הב
 ממסמכי המכרז.

 להלן תיאור המבנה להגשת שאלות ובקשות הבהרה:  1.7.3

 

  

  

 

 

, בפורמט , אלא אם נשלחו לנציג הרשותיודגש כי הרשות לא תענה לשאלות הבהרה 1.7.5
השאלות  ן יודגש, כי הרשות אינה מתחייבת לענות על כלכ ובמבנה המוכתבים לעיל.

 שיוגשו.

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל 1.7.6
 תחייבנה את הרשות. –תשובות בכתב 

 ובירור פרטים:בחירת ההצעה הזוכה  1.8

העיריה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה ולפי הצורך, לפנות למציעים לצורך בירור פרטי הצעתם,  
 סיונו.יהתאמת ההצעה לדרישות מפרט הביטוחים ובירור פרטים על המציע כישוריו ונ

וש כנגד דרש לספק שירותי טיפול בתביעות, ברמה גבוהה וזמינה לרבות טיפול בתביעות רכיהמבטח י 1.9
 צד ג', בביטוחי הרכב.

, ואשר יתנו פתרון מלא לכל אירוע העיר ערד, אשר יפעלו באזור מוסכי הסדר מספרהמבטח ימנה  1.10
 ביטוחי.  שמאות הרכב הנפגע על ידי השמאי תתואם עם המבוטח.

ומתחייב לשמור המציע לא יעשה שימוש במסמכי פניה זאת כולם או מקצתם שלא לצורך הגשת הצעתו,   1.11 
 על סודיות פרטי הפנייה.

ימים קודם המועד האחרון  7 לתקן את מסמכי המכרז עד ללפי שיקול דעתה הרשות תהיה רשאית  1.12
 המכרזואף לבטל אשר רכשו את מסמכי המכרז להגשת ההצעות ובלבד שתודיע על כך לכל המציעים 

 .בכל מועד שתמצא לנכון

 תקופת הביטוח: 1.13 

 "תקופת הביטוח הראשונה".  להלן 01.01.2022-31.12.2022  ביטוח הרכב יהיה לתקופה א. 

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה
 נוסח השאלה פרק וסעיף רלבנטיים
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תהיה בתום "תקופת הביטוח הראשונה" ובכפוף להסכמת המבטחים להאריך את הביטוחים,  ב.
קופות  4ל  פעם,הרשות רשאית להאריך את תוקף הביטוחים לתקופות נוספות של שנה אחת בכל 

מסר למבטחים. בתקופת ישתשנים סה"כ, בהודעה בכתב  חמשעד לתקופת כוללת בת נוספות 
"תקופת הבטוח הראשונה" עד כמה  לגבי ההארכה יחולו כל התנאים המוסכמים עם המבטחים 

 שלא שונו בהסכמת הצדדים.

  חתום על ידי המציע. , במלואו המכרז טופס על  תוגש ההצעה .א 1.14

 ".רכבי העיריה לביטוחי מכרז" ירשם עליה סגורה למעטפה תוכנס החתומה ההצעה .ב 

 התימסרנמספר המכרז,  יצויןההצעות החתומות תוגשנה בתוך מעטפה סגורה שעליה  .ג 
, לא בעיריית ערד, המצויה בלשכת מנכ"ל העירייהבמסירה ידנית ותוכנסנה לתיבת המכרזים  

 .12:00בשעה  30/11/2021 יאוחר מתאריך

 הסדרי  תשלומים  51.1 

תעודות חובה ישולמו ע"י המבטחים. העירייה תעביר לחברת הביטוח תשלום, בתשלום אחד,   1.15.1
 יום מיום מתחילת הביטוח. 30לא צמוד,  

  יום מיום תחילת הביטוח. 60כל יתר הביטוחים ישולמו בתשלום אחד, לא צמוד,   1.15.2

החלפות, ורכבים אשר ירכשו במשך שנה, ביטוחיהם יערכו על פי תנאי הכיסוי שיסוכמו  1.15.3
 יום לאחר מועד התחלת הכיסוי. 60וישולמו בתשלום אחד,  

)לרבות ראטה -בביטוחים אשר יערכו לתקופות קצרות משנה יחושבו דמי הביטוח על בסיס פרו 1.15.4
 (.  בביטוח חובה

 על כל טופס והצהרה שצורפו למכרז ועליהם נדרשת חתימתו.על המציע לחתום  1.16

 מיגונים  17.1

דרישת המיגון תתבסס ככל האפשר על המיגון הקיים ברכב כיום, דרישת מיגון  –דרישות מיגון  א.
 ברכב חדש תתואם עם המבוטח.

בכל מקרה לא יקבעו דרישות מיגון באופן חד צדדי על ידי המבטח, ללא תיאום מוקדם עם  ב.
המבוטח. משהוסכמו דרישות המיגון יוקצה למבוטח זמן מתאים לביצוע המיגון, אשר בכל 

 יום. 60 -רה לא יפחת ממק

המציע לא יעשה שימוש במסמכי פניה זאת כולם או מקצתם שלא לצורך הגשת הצעתו, ומתחייב לשמור   1.18
 על סודיות פרטי הפניה. 

 תנאים ביטוחים כלליים החלים על כל הבטוחים .2

א לאחר שהוסכם בכתב המבטחים מאשרים הסכמתם לכל תנאי מפרט זה, וכל שינוי לא יקבל תוקף, אל 2.1
 על ידי המבוטחים.

אור החצרים, אופי יהמבוטחים, ת יסוקיהמבטחים והמציעים מאשרים כי קבלו מידע מלא בדבר ע 2.2 
תה להם או שיכולה ין והם מוותרים על כל טענה שיש להם או שהייהסיכון ופרטים אחרים הנוגעים לעני

 יתה להיות להם בקשר לכך.יה

עדיפים למבוטח למרות האמור בנוסחי הפוליסות המצורפים הרי בכל נושא בו נקבעו בחוק הסדרים  2.3
 החוק ביחס לאותו נושא.ת הוראו על פני אלה הקבועים בפוליסות, יחולו לפי בחירת המבוטח בכל עת 

ול הביטוח ביטול הביטוח ע"י המבטח: מוסכם ומוצהר כי למרות הנאמר בכל פוליסה בדבר זכות ביט 2.4
על ידי המבטח מכל סיבה שהיא, לא יהיה לביטול על ידי המבטח תוקף אלא ביום ובשעה הנקובים 

 מועד.יום לפני אותו  60בהודעה בכתב שתימסר למבוטח לפחות 
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על ידי המבוטח: מוסכם ומוצהר כי בנגוד לאמור בכל פוליסה  במקרה מכל סיבה שהיא  ביטול הביטוח 2.5
קופת הביטוח, יהיה חייב בתשלום  ע למבטח על ביטול חלק מן הביטוחים או כולם תוך שהמבוטח יודי

 פרמיה לפי חשוב יחסי עבור התקופה בה היו הביטוחים המבוטלים בתוקף.

המבוטחים יוותרו על כל זכות שיבוב הקיימת להם במפורש או מכללא בעקבות תשלום פיצוי ו/או שיפוי  2.6
 פים הנכללים בהגדרת המבוטח.למבוטח נגד המבוטח וגו

 באירוע בו יהיו מעורבים יותר מכלי רכב אחד של העיריה תגבה השתתפות עצמית פעם אחת בלבד. 2.7

מוסכם כי כלי רכב של העירייה יחשבו "כצד ג'" האחד כלפי האחר, לרבות כל רכוש ו/או נכס ו/או בניין  2.8
 עניין בו. שבבעלות העירייה או לעירייה יש חזקה עליו או

 ותעריפי רכבים חדשים שירכשו בביטוח מקיף וביטוח חובה יהיו בהתאם לאותה שיטת תמחור,  דהיינ 2.9
 אותה מערכת הנחות מתעריפוני חברת הביטוח .

שלישי.  הנתונים  על פי בקשת העירייה יעביר המבטח פירוט מלא של התביעות ואומדן של תביעות צד  2.10
עצמי, הוצאות נלוות, נזק מוחלט,  יוגשו ברשימה שתכלול את כל התביעות / אומדן מחולק על פי נזק 

 גניבה ושיבובים.

 המבוטח .3

ו/או עובדים של הנ"ל ו/או נהגים אשר הורשו לנהוג בכלי העירייה(   –)להלן ערד  עיריית  –"המבוטח"  
 המבוטח.הרכב ע"י כל אחד מיחידי 

העירייה בלבד תהיה המבוטח הראשי ובעלת הפוליסות והיא בלבד תהיה רשאית לחתום על כתבי קבלה  
 וסילוק במקרה של נזקים עצמיים. 

   נהג צעירותנאי גיל ותק  .4

 הביטוח מתייחס  לכל נהג למעט נהג צעיר ו/או חסר וותק בנהיגה, אלא במקרה שצוין אחרת.  4.1

נהיגה בר תוקף  ןברישיוו/או נהג המחזיק  , 24יר ו/או חסר ותק בנהיגה" יוגדר כנהג עד גיל "נהג צע 4.2
 תקופה קצרה משנה.

 יללכ .5

וכן באזור ובאזורים או בשטחי האחריות  האזרחית הפלסטינית.  מדינת ישראל,   תחום טריטוריאלי: 15.
  .1970על פי המוגדר בפקודת ביטוח רכב מנועי )נוסח חדש(  להכו

 התנאים המוצעים יחולו גם על כלי הרכב שירכשו ו/או יצטרפו במהלך תקופת  הביטוח. 5.2

לפי דרישת העירייה יעמיד המבטח לעירייה מוסכי הסדר. המבוטח לא יהיה מוגבל לשימוש במוסכי  5.3
 י שיקול דעתו.ההסדר בלבד, אלא ישתמש בהם על פ

 המבטח ינחה את מוסכי ההסדר להשתמש בחלפים מקוריים. 5.4

 רושיא .6

הכלליים חתימת המציע על האישור המצורף מהווה אישור והצהרה להסכמתו לכל התנאים  א.
על ידי המציע האמורים לעיל ולכל תנאי הפוליסות המפורטות במפרט, ולכל הערה שתצוין 

 המקורי יהיה הקובע.בגוף המפרט בין בכתב יד ובין בדפוס, תהיה בטלה ומבוטלת והנוסח 

העירייה בהגשת הצעה זו לעריכת ביטוחי כלי רכב העירייה הננו מאשרים כי אם תודיע לנו  ב.
שלשה חדשים בכתב, באמצעות פקס. או בהודעה בע"פ על עריכת הביטוחים באמצעותנו תוך 

שיקבע בהודעה בהתאם מהמועד האחרון שנקבע להגשת הצעה, ייכנס הביטוח לתוקף בתאריך 
 לכל תנאי מפרט זה.
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 לכלי הרכב המפורטים ברשימהמשולמות  הננו מתחייבים להנפיק תעודות ביטוח חובה ג. 
 לפני מועד כניסת הביטוח לתוקף. 

הות העסקה שיהיה עליו להתקשר בה הגשת ההצעה ע"י המציע פירושה כי המציע הבין את מ ד. 
והסכים להם ללא כל שינוי,  והנספחיםבהתאם למכרז וכי הבין את תנאיו ואת תנאי החוזה 

וכי בטרם הגיש הצעתו, קיבל את מלוא המידע בעירייה ולא תשמענה טענות מצד מציע שלא 
 ידע או לא הבין פרט או תנאי מתנאי המכרז או מפרטיו.

 תוקף ההצעה .7

יום מהמועד  90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצירופיה למשך 

יום נוספים והמציע חייב  90האחרון הקבוע להגשת ההצעות. העירייה רשאית לבקש להאריכה למשך 

 לעשות כן.

 

 סטייה מתנאי המכרז .8

 תהא הועדה רשאית לפסול הצעתו. –יה ממנו ימציע שיגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסט

 

 הסתייגות .9

ע"ג ו/או בנוסף להצעה תפסול  ותרשםלא באה לידי ביטוי כאמור לעיל  אשרכל הסתייגות של המציע 

 .ההצעהאת 

 

 ראש העירייהואישור ועדת מכרזים  .10

של ראש העירייה  ויה במכרז זה כפופה להמלצתה של ועדת המכרזים בעירייה ולאישוריזכ (א)

 ובלעדיהם אין כל תוקף לעסקה.

החוזה שייחתם עם הזוכה כפוף לחתימתם של מורשי החתימה בעירייה ובלעדיהם אין כל תוקף  (ב)

 לחוזה. 

 פי מכרז זה.  -האמור בסעיף זה מהווה תנאי יסודי לכל התקשרות על (ג)

, הבנקאית הערבותידי ראש העירייה, העירייה תשיב למציע את -היה וההתקשרות לא תאושר על (ד)

 ולמציע לא תהיינה טענות ו/או תביעות כלשהן כלפי העירייה.

 מילוי ההצעה .11

 את ההצעה יש למלא  בשני עותקים כדלקמן:

 "(.המבוקשתהתמורה " -על ידו עבור )להלן המבוקשתאת התמורה  בהצעתו( על המציע לרשום 1) .א

 ערך מוסף.-תכלול מס המבוקשתהתמורה  ( 2)   

חייבים להיות זהים. במקרה של אי התאמה בסכומים הנקובים בעותק האחד שני עותקי ההצעה  .ב

 .העירייה עם מיטיביםלעומת העותק האחר, יתוקנו הסכומים לפי העותק בו נקובים הסכומים ה

ל כמפורט ונספח והכ כלתיבות על שני עותקים של  –על המציע לחתום חתימה מקורית מלאה או בראשי  .ג

 במסמכי מכרז זה.

http://www.arad.muni.il/


 
 

 www.arad.muni.il |  6699516-08טל.: |  , ערד 6הפלמ"ח | עיריית ערד  

 ביטוחים-מחלקת גזברות 

9951627-08טל.   

9951710-08פקס.   

 

 יחתום רק מי שהוסמך לכך בתקנון החברה בתוספת חותמת התאגיד. –המציע הוא תאגיד אם  .ד

 עליו לציין זאת במפורש. –אם המציע פועל כנאמן  .ה

פי דרישת העירייה, יפרט הנאמן לעירייה בתצהיר בכתב את  זהות הנהנה ואת סיווגו של  –מיד על  .ו

 החיוב במע"מ.ן יהנהנה כ"עסק", "מוסד כספי", "מלכ"ר" וכו' לעני

היה ולא פרט הנאמן את זהות הנהנה וסיווגו כאמור לעיל, יחויב אישית בכל ההתחייבויות אותם  .ז

 פי הצעתו על כל חלקיה, נספחיה וצירופיה.-התחייב כנאמן על

למציע אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים בחוברת מכרז זו, והוא חייב למלא  .ח

 גבי המסמכים הכלולים בחוברת זו, לרבות החוזה.-אך ורק על את הצעתו ולהגישה

ידי -ידי המציע בטופס ההצעה, בתנאי החוזה ובנספחיו ו/או כל הסתייגות על-כל שינוי שיעשה כל .ט

 לפסילת ההצעה. תביאתוספת בגוף המסמכים או במסמך נפרד או בכל דרך אחרת 

 בהחלטתה תחשב והיא. שהיא הצעה כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת אינה העירייה .12

 .בהמלצות או קודמות בעבודות שנבחנה כפי המציע של ביכולתו

 ופיננסית ביצועית  ליכולת הוכחה במכרז מהזוכה המוחלט דעתה שיקול"י עפ לדרוש רשאית העירייה .13

 דעתה שיקול"י עפ העירייה רשאית כאמור הוכחה של בהעדרה. זה מכרז נשוא לביצוע המתחייב בהיקף

 מעטפות פתיחת בעת אחריה שבאה זו את הזוכה כהצעה ולהכתיר הזוכה ההצעה את לפסול הבלעדי

 .המכרז

העירייה רשאית לפסול הצעה כאשר מחירי היחידה אינם סבירים באופן שמונע לדעת  העירייה הערכת   .14

 ההצעה כדבעי. לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז.

 –בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת מכרז זו על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים )להלן  .15

 "(:צרופים"

 בות כמפורט בתנאי המכרז.ער (א)
 אם המציע הוא תאגיד: (ב)

 ידי רשם החברות.-תעודת התאגדות מאושרת על (1)
 ידי רשם החברות.-תזכיר ההתאגדות ותקנון התאגיד מאושרים על (2)
 :הבאים ייניםחשבון  בענ–דין או רואה -אישור מטעם עורך (3)

 ( שמות מנהלי התאגיד.3.1) 

 ין.יהחתימה של התאגיד אשר חתימתם מחייבת את התאגיד, לכל דבר וענ ( שמות מורשי3.2)    

 ( כתובת משרדו הרשום של התאגיד.3.3)    

  –אם המציע הוא שותפות  (ג)
 תעודה מאושרת של רישום השותפות אצל רשם השותפויות. (1)
 הסכם השותפות. (2)

המכרז. הצעה שתוגש יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל יחד עם הצעתו של המציע ועם כל מסמכי  (ד)
 תהא הועדה רשאית לפסלה. –ללא כל המסמכים המבוקשים 

 

  חזרת מציע מהצעתו .16

היה ובמהלך התקופה שבין המועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות לבין המועד האחרון לתוקפה של 

ה לצורך הופע-הערבות, יחזור בו המציע מהצעתו ו/או לא יעמוד בהתחייבויות הנובעות ממנה, לרבות אי
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תהא העירייה רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל  –חתימה על החוזה בנוסחו הסופי 

 "(.ההודעה" –את החוזה, אם נחתם, תוך מתן הודעה בכתב למציע )להלן 

ידי המציע עד לתאריך  -תהא רשאית העירייה לחלט  כל סכום ששולם על –נשלחה ההודעה כאמור  .א

 כפיצוי מוסכם על הצדדים, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגדה.מתן ההודעה, וזאת 

( לא יפגע בזכות העירייה לפעול ו/או לתבוע כל  סעד אחר שיראה לה 1חילוט כאמור בסעיף קטן ) .ב

 בהתאם לכל דין.

 הצהרת המציע

 מגיש ההצעה: .17

 שם:_______________________ כתובת:_____________________

 שי החתימה  של החברה:מור .18

1______________________.  2______________________. 

 נתוני וכיהנני מצהיר בזה בחתימת ידי כי קראתי את כל מסמכי המכרז המצורפים ושאינם מצורפים  .19

ן ומסוגל לבצע את העבודה בתנאים המפורטים במכרז יהמכרז ברורים לי בהחלט וכי הנני מעוני

 י בהצעת המחירים.ובמחירים שנקבת

 יהיה מר ________________ מצ"ב מסמכים. מטעמי הקשר אישבאם אזכה בעבודה,  .20

 

 נותן השירות______________ שם החותם ______________

 

 חתימה וחותמת _________________
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 מפרט -ביטוח רכב 
 

 רכוש( ביטוח  חובה  וצד ג') פרטי הביטוח המבוקש -טון  3.5רכב פרטי ומסחרי עד  .1

 

 . 1970 –על פי פקודת רכב מנועי )נוסח חדש(  התש"ל   .בטוח חובה 1.1

 .  רכוש -ביטוח צד ג'  1.2

 טון.     3.5לפי פוליסת תקנית לרכב עד  –תנאי כיסוי  1.2.1

 . ₪ 1,000,000 –גבול אחריות שלא יפחת מ  1.2.2

בגבול האחריות המקובל אצל הזוכה במכרז  הרחבה לנזקי גוף שאינם מכוסים בביטוח חובה 1.2.3
 למקרה. ₪ 350,000ובלבד שלא יפחת מסך של 

אינה  ביטוח צד ג' יורחב לכסות חבות שהמבוטח יהא חייב בה על פי פקודת הנזיקין, אשר 1.2.4
 מכוסה בביטוח רכב חובה, בגין נזקי גוף שנגרמו לצד שלישי ע"י הרכב המבוטח.  

 

 . ₪ 1,000         -השתתפות עצמית  1.3

 :הרחבות כיסוי 1.4

 ביטוח גרירה ושירותי דרך. 1.4.1 

 למקרה. ₪ 30,000ביטוח הוצאות הגנה משפטית עד סך  1.4.2 

ח של העירייה בכלי רכב מבוטח אחר של העירייה תחשב כפגיעה פגיעת כלי רכב מבוט 1.4.3 
 ברכב של צד ג' והנזקים שיגרמו לרכב הנפגע יהיו מכוסים.  

 )ללא השתתפות עצמית(.שבר שמשות לרכב  1.4.4 
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 רשימת כלי הרכב

 

 

 

    

  ₪ _________________          )צד ג' +חובה( ס ה " כ

  

 מספר רישוי מס'

 

 פרמיה     שנת יצור יצרן/סוג רכב
 
  ₪צד ג'   

 לתשלום
 

  ₪ חובה    

    2006 איסוזי די מקס 2446660 1

   2013 סקודה אוקטביה  2557312 2

   2008 איסוזי די מקס 2669463 3

   2018 סיטרואן ברלינגו  28354701 4

   2009  -טויטה קורולה 3152970 5

   2016 איסוזי די מקס 3562639 6

   S  2010איסוזו די מקס  3804672 7

   S  2016איסוזו די מקס  4087439 8

   2019 תא כפול -איסוזו  48239201 9

   2014 סיטרואן ברלינגו 5686364 10

   2014 סיטרואן ברלינגו 5725564 11

   2005 סיטרואן ברלינגו 68774-59 12

   S 2004איסוזו די מקס  71242-57 13

   S 2004איסוזו די מקס  7124357 14

   s 2004איסוזו די מקס  7217557 15

   2012 סיטרואן ברלינגו 8692578 16

   2015 סיטרואן ברלינגו 8741530 17

   סה"כ 

http://www.arad.muni.il/


 
 

 www.arad.muni.il |  6699516-08טל.: |  , ערד 6הפלמ"ח | עיריית ערד  

 ביטוחים-מחלקת גזברות 

9951627-08טל.   

9951710-08פקס.   

 

 

 חובה  + ביטוח  מקיףביטוח   פרטי הביטוח המבוקש -טון   3.5טוח רכב מעל בי .2

 . 1970 –על פי פקודת רכב מנועי  )נוסח חדש( התש"ל  ביטוח חובה 12.

 .  רכוש -ביטוח צד ג'  22.

 של המציע.     ןטו 3.5לפי פוליסה לביטוח רכב שאינו פרטי ואינו מסחרי מעל  –תנאי כיסוי  2.2.1

 . ₪ 1,000,000 –גבול אחריות שלא יפחת מ  2.2.2

 . ₪ 3,000לא תעלה על  -השתתפות עצמית  2.2.3

בגבול האחריות המקובל אצל הזוכה במכרז  הרחבה לנזקי גוף שאינם מכוסים בביטוח חובה 2.2.4
 למקרה ותקופה .    ₪ 350,000ובלבד שלא יפחת מסך של 

 

, אשר אינה ביטוח צד ג' יורחב לכסות חבות שהמבוטח יהא חייב בה על פי פקודת הנזיקין 2.2.5
 מכוסה בביטוח רכב חובה, בגין נזקי גוף שנגרמו לצד שלישי ע"י הרכב המבוטח.  

של טון  3.5לביטוח רכב שאינו פרטי ואינו מסחרי מעל לפי פוליסה  -  ביטוח מקיף  )כולל צ"ג כנ"ל( 32.
 המציע.

 -כולל את ההרחבות ותנאי הכיסוי הבאים, ללא תוספת מחיר : 

 . ₪ 3,500 -השתתפות עצמית מקיף  2.3.1 

 . ₪ 100, בהשתתפות עצמית של עד  ₪ 1,100ביטוח רדיו ומכשירים חשמליים עד סך  2.3.2

 למקרה. ש"ח  30,000ביטוח הוצאות הגנה משפטית עד סך  2.3.3

 ש"ח(. 100ביטוח שמשות על בסיס חילוף ) ה.ע עד   2.3.4

אליו  יכלול כיסוי למזגן  אויר שברכב ולכל התוספת והאביזרים הצמודים  הכיסוי הבטוחי 2.3.5
אביזרים נוספים "אביזרים סטנדרטיים"(  -אשר הותקנו על ידי היצרן ו/או ספק הרכב )להלן 

יחסת יהרחבה זאת איננה מתללא תוספת מחיר.  ₪ 4,000שאינם סטנדרטיים יכוסו עד לסך 
 2.3.2דיסקים, אשר יבוטחו כאמור בסעיף דיו טייפ, רדיו דיסק, ומחליפי למערכות שמע כגון ר

 לעיל.

 יום מיום הגניבה, למען הסר ספק הנזק  30תשלום תגמולי ביטוח בגין גניבת רכב תוך  2.3.6
 יחושב על פי ערכו של הרכב ביום הגניבה. 

 . 1.5% של  בשעור תהיה השתתפות עצמית בגין נזקי ירידת ערך 2.3.7

 בפועל.השתתפות העצמית במקרה של נזק לרכב, תקבע על פי ההשתתפות החלה על הנוהג  2.3.8

 כיסוי פרעות שביתות מהומות אזרחיות ונזק בזדון. 2.3.10 

 משווי הרכב  % 10השתתפות עצמית של עד  - הרחבה לכיסוי כנגד סיכוני רעידת אדמה 2.3.11

 . ₪ 10,000והנזק ובכל מקרה שלא תעלה על ביום                 

 כיסוי עבור מיתקנים והתקנים מיוחדים ברכב לפי ערכם. 2.3.12

 . ₪ 5,000בסך כיסוי לארגז כלים, ברזנטים סולמות וכיו"ב על בסיס נזק ראשון  2.3.13
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 הבטוחי גם מנוף, יכלול הכיסוי ו , מתקן דחס לגבי רכבים בעל מיתקנים מכאניים כגון 2.3.14
 כיסוי אחריות סכום הביטוח במקרה כזה יכלול את המתקנים( לרבות המתקנים )את   
 .מתקניםהבגין כלפי צד ג'   

 רשימת כלי הרכב

  מקיף  –טון  3.5רכב מסחרי מעל 

    ₪ ____________מקיף + חובה           סה"כ       

 פרטי הביטוח המבוקש:  – + טרקטורים נגררים + רכב מיוחד .3

 (ביטוח חובה וצד ג' )רכוש 

 . 1970 –על פי פקודת רכב מנועי  )נוסח חדש(  התש"ל  ביטוח חובה. 13.

 , ביטוח צד ג' רכוש   23.

 של המציע.טון  3.5 עדלפי פוליסה לביטוח רכב שאינו פרטי ואינו מסחרי  –תנאי כיסוי  3.2.1

 .הרחבה לנזקי גוף שאינם מכוסים בביטוח חובה  3.2.2 

למקרה   ₪ 500,000גבול אחריות המקובל אצל הזוכה במכרז ובלבד שלא יפחת מסך של  
 ותקופה . 

ביטוח צד ג' יורחב לכסות חבות שהמבוטח יהא חייב בה על פי פקודת הנזיקין, אשר אינה 
  מכוסה בביטוח רכב חובה, בגין נזקי גוף שנגרמו לצד שלישי ע"י הרכב המבוטח.  

 .₪   1,000,000  -גבולות אחריות שלא יפחתו מ  3.3 

 .₪  1,000  -השתתפות עצמית  3.4

 למקרה. ₪ 30,000אות הגנה משפטית עד סך ביטוח הוצ 3.5

 כיסוי אחריות בגין מתקנים מיוחדים לרבות מנופים ומתקני הרמה בהתאם לרשימת הרכבים. 3.6

פגיעת כלי רכב מבוטח של העירייה בכלי רכב מבוטח אחר של העירייה תחשב כפגיעה ברכב של  3.7
 צד ג' והנזקים שיגרמו לרכב הנפגע יהיו מכוסים 

 

שנת  יצרן/סוג רשיון רכב 
 יצור

ערך משאית 
 ₪לביטוח 

ערך מתקן 
 ₪לביטוח 

 פרמיה לתשלום 

 מקיף פרמיה      
₪ 

פרמיה חובה 
₪ 

לטמונים -משאית  23969901 1   2018 293,120 147,069   

2 3201476 
משאית -דימלר קרייזלר

סל להרמת אדםועם מנוף   2012 92,430 28,314 
  

3 6999734 
משא מנוף לפינוי פחים 

 טמונים
2016 222,300 130,555   

   60,000 115,830 2011 וולבו משאית 7266070 4

   סה"כ
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 צד שלישי בלבד –רכב מיוחד ונגררים  רשימת כלי הרכב

 ₪ חובה     ₪צד ג'  שנת יצור יצרן/ סוג רכב רכב   ןרישיו מספר

   2008 מכסחת קובוטה  33200 1

   2016 מכסחת ווקר קובוטה דיזל 140341 2

   Z997R 2019מכסחת ג'ון דיר  348874 3

   2014 עגלת חץ -נגרר  1075154 4

   1996 ג.רגיל-נגרר 1115215 5

   kut 1985 7ארגז -נגרר 1164855 6

   2016 מטאטא כבישים גונסון 127708 7

   2016 מטאטא כבישים שמידט 128965 8

   2015 מחפרון אופני  132774 9

   2017 מלגזה מפעל שיקום מפעל 143881 10

   2018 מטאטא כבישים ראבו 159773 11

   1997 מחפרון-הנדסי 45020 12

   2018 טרקטור מיול 6021489 13

   1998 טרקטור-חקלאי 6042315 14

   2009 טרקטור משא קאווסקי 6206368 15

   1998 מרכז-נגרר 6344515 16

   2007 ג.עבודה-נגרר 6463324 17

   1998 נגרר רכין 6469024 18

   2015 טרקטור מיול 7682833 19

   1995 נגרר רכין 905786 20

   2014 נגרר תאורה נייד 9071575 21

   1993 ג.רגיל-נגרר 9123900 22

   2008 נגרר 9219968 23

   1993 נגרר 9225800 24

   1993 מ.מים-נגרר 9247300 25

   2016 פטר-נגרר  9429678 26

   1996 ג'יון דיר-חקלאי 9534200 27

   1996 ג'ון דיר-חקלאי   9566200 28

   2014 נגרר פתוח 9630375 29

   2015 נגרר לגנרטור 9760476 30

   2005 גרור רגיל 9835657 31

   2007 נגרר אריה מקור 9843360 32

   2003 נגרר 9844800 33

   2009 01נגרר מסוג  9874168 34

   2011 נגרר קופרשטיין 9891872 35

   2014 נגרר גנרטור 9960475 36

   2013 נגרר סגור 9979174 37

   2021 נגרר פתוח 69833802 38
    ס ה " כ
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 ₪_______________        צד ג' + חובה  סה"כ     

 

 :הכיסוי המבוקש -טון  3.5ביטוח רכב מסחרי מעל  .4

 (ביטוח חובה וצד ג' )רכוש 

 . 1970 –על פי פקודת רכב מנועי )נוסח חדש( התש"ל   ביטוח חובה. 14.

 , ביטוח צד ג' רכוש   24.

 של המציע. ןטו 3.5מסחרי מעל  לפי פוליסה לביטוח רכב שאינו פרטי ואינו –תנאי כיסוי  4.2.1 

בגבול האחריות המקובל אצל הזוכה במכרז  הרחבה לנזקי גוף שאינם מכוסים בביטוח חובה 4.2.2
 . למקרה ותקופה ₪ 350,000ובלבד שלא יפחת מסך של 

ביטוח צד ג' יורחב לכסות חבות שהמבוטח יהא חייב בה על פי פקודת הנזיקין, אשר אינה  4.2.3
 מכוסה בביטוח רכב חובה, בגין נזקי גוף שנגרמו לצד שלישי ע"י הרכב המבוטח.  

  ₪   1,000,000  -גבולות אחריות שלא יפחתו מ  4.3 

 .₪    3,000  -השתתפות עצמית  4.4

 למקרה. ₪ 30,000ביטוח הוצאות הגנה משפטית עד סך  4.5

 כיסוי אחריות בגין מתקנים מיוחדים לרבות מנופים ומתקני הרמה בהתאם לרשימת  הרכבים. 4.6

 (.₪ 100ביטוח שמשות על בסיס חילוף ) ה.ע עד  4.7

פגיעת כלי רכב מבוטח של העירייה בכלי רכב מבוטח אחר של העירייה תחשב כפגיעה ברכב של  4.7
 צד ג' והנזקים שיגרמו לרכב הנפגע יהיו מכוסים 
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 רשימת כלי הרכב

 צד שלישי בלבד –טון   3.5רכב  מסחרי מעל 

 מספר רישוי 

 

 פרמיה        שנת יצור יצרן/סוג רכב

 

 צד ג'      

 לתשלום

 

 חובה

1 
 2010 אשפה מאן 2974772

  

2 
 2010 אשפה מאן 2974872

  

3 
 2011 דחסן וולבו  3627378

  

4 
 2013 שברולט סוואנה 9624113

  

   סה"כ

  

  ₪ ___________ צ ד ג'+ חובה           סה"כ     

 

 פרטי הביטוח המבוקש -ביטוח ציוד מכני הנדסי  .5

 שלישי + חובה ביטוח צ.מ.ה. + צד 

 ביטוח חובה. 15.

 רכוש -ביטוח צד ג'    25.

 טון. 3.5לפי פוליסה תקנית לרכב עד  –תנאי כיסוי  5.2.1

 .₪ 1,000,000 -גבול אחריות שלא יפחת מ 5.2.2 

 .₪ 1,600לא תעלה על  -השתתפות עצמית  5.2.3 

גבול אחריות המקובל אצל הזוכה במכרז  .הרחבה לנזקי גוף שאינם מכוסים בביטוח חובה 5.2.4   
ביטוח צד ג' יורחב לכסות חבות  למקרה ותקופה .   ₪ 350,000ובלבד שלא יפחת מסך של 

שהמבוטח יהא חייב בה על פי פקודת הנזיקין, אשר אינה מכוסה בביטוח רכב חובה, בגין נזקי 
  גוף שנגרמו לצד שלישי ע"י הרכב המבוטח.  

 של המציע. 2016 לפי פוליסת ביט  - ביטוח צ.מ.ה 35. 

 :כל הסיכונים כולל את ההרחבות ותנאי הכיסוי הבאים, ללא תוספת מחיר -היקף כיסוי

 .₪ 20,000 -גרירה וחילוץ  5.3.1  
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 למקרה. ₪ 30,000ביטוח הוצאות הגנה משפטית עד סך  5.3.2  

 כיסוי פריצה, גניבה ונזק בזדון. 5.3.3  

 לכיסוי סיכון רעידת אדמה ונזקי טבע. הרחבה 5.3.4  

 . ₪ 30,000וכיו"ב, על בסיס נזק ראשון ע"ס גנרטור כיסוי לארגז כלים, חלפים, כלי עבודה  5.3.5

 . ₪ 11,000ביטוח מטען עד    5.3.6

 .משווי הכלי הגבוה מבניהם 1%או  ₪ 6,000 -השתתפות עצמית  5.3.6  

 .₪ 20,000משווי הכלי, מינימום  20%גניבה/פריצה/זדון          

 .₪ 10,000משווי הכלי, מינימום  10%רעידת אדמה          

   . ₪ 10,000משווי הכלי, מינימום  5%נזקי טבע          

 ישולמו תגמולי הביטוח על פי  נזק חלקיערך הכלי כחדש. במקרה של  - בסיס הביטוח 7.35.  

 ינון ללא ניכוי בלאי.ערך כ 

 ציוד מכני הנדסי 

 

  ₪ ____________    ס ה " כ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 רכב   ןרישיו מספר

 

שנת  יצרן/סוג
 יצור

 ערך לביטוח
 ₪כחדש 

      פרמיה       

 

  ₪צ.מ.ה        

  לתשלום

 

  ₪ צד ג'     

₪  

 

   ₪חובה    

     ₪ 413,500 2020 מטאטא כביש שמידט 183144 1
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 ריכוז  -הצעת  פרמיות  

 

 ס ה " כ חובה צד ג' /צ.מ.המקיף 

 

 

  –טון  3.5עד ומסחרי רכב פרטי  .1

 צד ג' 

 

--- 

 

 

  

  

 – טון 3.5מסחרי מעל רכב  .2

 מקיף 

 

 

 

--- 

  

  

 –רכב מיוחד ונגררים  .3

 צד ג'  בלבד 

 

--- 

   

  

 – טון  3.5מסחרי מעל  רכב .4

 צד ג'  בלבד 

 

--- 

   

  

 צ.מ.ה + צד ג'  .5

 

    

 

 ס ה " כ
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 '1נספח 

 זה בנספח המיותרות האפשרויות מחיקת על להקפיד נא

 

 תאריך: _________        לכבוד

 ערדעיריית 

 א.ג.נ.,

  /העדר קרבהבדבר קירבההעדר ניגוד עניינים והנדון: הצהרה 

 לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה

 המיותר()יש למחוק את 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: ת ערדהנני מצהיר בזאת כי עיריי 1
 הקובע כדלקמן: [נוסח חדש]א' )א( לפקודת העיריות  122סעיף  1.1

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים "
עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -ן זה, "קרוב" ילעני

 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות הקובע: 12כלל  1.2
חבר  -ין זה, "חבר מועצה" ימית; לענ"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקו 

מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
 "()ב((.1)5-()ב( ו1)1

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  1.3
-עקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או ב

 זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2

לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או  )מחק את המיותר(יש / אין בין חברי מועצת העירייה  2.1
 שותף.

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על  )מחק את המיותר( ןיש / אי 2.2
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד 

 אחראי בו.

 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. –בן  )מחק את המיותר(יש/ אין לי  2.3

של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי  מכרזיםהידוע לי כי ועדת  3
 הצהרה לא נכונה.

הנני מצהיר שלא אעסוק בכל דרך שהיא במישרין או בעקיפין שתגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים מול  4
 העירייה.

ין אשר נמצא בטיפולי אשר עלול להעמידני במצב של כמו כן, הנני מתחייב להודיע לעירייה בלא דיחוי על כל עני 5
 ניגוד עניינים .

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. 6
 

 שם המשתתף: ___________________      חתימת המשתתף: __________________

 

 

http://www.arad.muni.il/


 
 

 www.arad.muni.il |  6699516-08טל.: |  , ערד 6הפלמ"ח | עיריית ערד  

 ביטוחים-מחלקת גזברות 

9951627-08טל.   

9951710-08פקס.   

 

 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  - 2נספח 

____________, לאחר שהוזהרתי כי אני החתום מטה, מר/גב' _______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה 
 עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

 

בתמיכה להצעה במכרז אני הוסמכתי כדין על ידי __________________ )להלן: "המציע"( לחתום על תצהיר זה  .1

 )להלן: "ההליך"(.   מס' ________

גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת  –המציע, מי שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם  .2

(, לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה 1968 –כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  –בעל השליטה בו )שליטה 

בשנה שקדמה למועד  1991-תשנ"אלפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, ה

ההרשעה האחרונה לא  –הגשת ההצעה להליך; ואם הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק 

 הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה להליך;

גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם  –המציע, לרבות חבר בני אדם שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם  .3

שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני 

האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע, וכן מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה, ואם 

גם חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט  –ליטה מהותית המציע הוא חבר בני אדם שנשלט ש

(, לא הורשע בעבירה לפי חוק שכר 1981-כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –במתקשר )שליטה 

במועד הגשת ההצעה להליך חלפה שנה אחת  –, ואם הורשע בעבירה אחת לפי אותו חוק 1987-מינימום, התשמ"ז

במועד הגשת ההצעה להליך חלפו שלוש  –ממועד ההרשעה, אם הורשע בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק לפחות 

 שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

    _____________ 

 חתימת המצהיר      

 אישור

בפני, עו"ד ______________, במשרדי ברחוב הנני מאשר בזה, כי ביום ___________ הופיע 

__________________, מר/גב'______________, שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות מספר ____________, 

המוסמך/ת לחתום על ההצעה להליך ועל תצהיר זה בשם המציע, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

 שים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.יהיה/תהיה צפוי/ה לעונ

 

 _______________       _______________ 

 חותמת       חתימה
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 סודיותתצהיר שמירת  - 3נספח 

 

יריית מצהיר ומתחייב בזה, כלפי ע _______עובד___________________________________ ת.ז. __ אני הח"מ,

 "(:העירייה)להלן:    ערד 

לשמור בסוד, לא להעביר, להודיע, למסור, לגלות או להביא לידיעת כל אדם, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה  .א

ובין שלא בתמורה, בין בתקופת העסקתי בעירייה ובין לאחר מכן, כל ידיעה שתגיע אלי בקשר עם או עקב ביצוע 

השירותים המוסכמים, או בתוקף עבודתי תוך כדי תקופת ביצוע ההסכם, לפניה או לאחר מכן, הסכם זה לביצוע 

, מסמכים דוחות כספיים לרבות כל נושא הקשור למדיניות, לקביעת מדיניות, מחקר, תהליכים, תחשיבים, נתונים,

 וכל מידע שנודע לי עליו והקשור להסכם זה.

, וכי אי מילוי התחייבותי לסודיות ערדחייב לשמור על סודיות כלפי עיריית כהגדרתו בהסכם זה מת מציעידוע לי כי ה .ב

 כאמור עלולה לגרום לו לנזקים, כמו גם לעירייה.

 והתקנות שמכוחו. 1981 –ידועות לי חובת שמירת הסודיות מכוח הגנת הפרטיות, התשמ"א  .ג

 .1977 –לחוק העונשין, התשל"ז  118כן ידוע לי כי אי מילוי התחייבותי עפ"י האמור לעיל, מהווה עבירה לפי סעיף  .ד

 התחייבותי זו ניתנת בהביני את תוכנה, והסכמתי לכתוב בה. .ה

התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ההסכם האמור. התחייבות זו לא תחול על מידע שהוא בבחינת  .ו

 הכלל. נחלת

 

 חתימת המצהיר:__________________    תאריך: _______________

 

 

 אישור

 

אני הח"מ, __________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ________________ הופיע בפני מר _______________ 
יהיה צפוי לעונשים  נושא ת.ז. ______________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן

 הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

                                                

                                         __________________ 

 דין –עורך  חתימת                                            
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 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים –  4נספח 

הקבלן מתחייב לקיים בכל תקופת הסכם זה, לגבי העובדים שיועסקו על ידו, אחר האמור בהוראות 
כל דין ובכלל זה, בחוקי העבודה המפורטים להלן וכל חוק אחר רלוונטי גם אם לא הופיע ברשימה 

שישונו מעת לעת, לרבות חוקים חדשים שיחוקקו שלהלן, כפי שהם בעת חתימת החוזה ו/או כפי 
  בתקופת ההתקשרות.

תנאי זה הינו מתנאי היסוד של ההתקשרות ואי עמידה בחוק כלשהו בתחום זה, יהווה הפרה 
 יסודית של ההסכם על כל המשתמע מכך.

 .1959 –חוק שרות התעסוקה, תשי"ט 

 .1959 –חוק שעות העבודה והמנוחה, תשי"א 

 .1976 –, תשל"ו חוק דמי מחלה

 .1950 –חוק חופשה שנתית, תשי"א 

 .1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד 

 .1965 –חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשכ"ו 

 .1953 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג 

 .1953 –חוק החניכות, תשי"ג 

 .1959 –חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א 

 .1958 –חוק הגנת השכר, תשי"ח 

 .1963 –וק פיצויי פיטורין, תשכ"ג ח

 .1995 –חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה 

 .1987 –חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 .2008 –חוק פנסיה חובה 

המזמין יהיה זכאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים 
 של סעיף זה.עובדים אצל הספק וזאת כדי לוודא את ביצועו 

_______________                   _____________                  _____________ 

 תאריך                                      שם מלא                            חתימה וחותמת

 

 אישור

________________ הופיע בפני מר אני הח"מ, __________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום 
_______________ נושא ת.ז. ______________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

__________________ 

 דין –חתימת  עורך                                            
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 ניסיון תביעות – 5נספח 
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