
 

 

 

 

 מזכיר המועצה

 המועצה המקומית גסר אל זרקא
 17/2019פרסום מכרז מס' .

 
 אספקת ציוד לבית ספר לחינוך מיוחד אלופא :  שם פרויקט

רשומות(  תיחידים או תאגידים )לרבות שותפויו –רשאים להשתתף במכרז מציעים 

והמציאו את כל  מצטברבהעומדים, במועד הגשת ההצעות, בכל התנאים הבאים 

 :והעומדים בדרישות הקבועות בהם להלן האישורים והמסמכים המפורטים

בתחום ילדים או בוגרים עם  באספקת חומרים ,ציוד וריהוט. ניסיון למציע  .1

 מוגבלות.

שתעמוד בתוקפה עד ₪   10,000ערבות בנקאית אוטונומית צמודה , ע"ס של  .2

  29.1.2020ליום 

בצהריים  לתיבת מכרזים   12:00בשעה :  10.201992.: עד יום   מסירת ההצעות  .3

 במשרדי המועצה.

בבית הספר  23.10.2019קבלת הבהרות מפגש מציעים יתקיימו עד    .4

) המועצה שומרת  10:00בשעה  לחינוך מיוחד )אלופא( גסר אל זרקא 

 לערוך מפגשים נוספים במידה ויהיה צורך בכך (  לעצמה הזכות

 אשר לא יוחזרו למציע  .  ₪ 1,000:עלות רכישת חומר מכרז .5

(  לקבלת הבהרות  04-6362354ג'ורבאן ) בטלפון  מחמד ניתן לפנות למר  .6

 :0015 - :009ה  בין השעות  -א  םנוספות בעניין  מכרז זה, בימי

 

 בכבוד רב,

 מוראד עמאש

 המקומית יו"ר המועצה
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ג'סר אל  הרשות המקומית
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 : גיסר אל זרקאהרשות המקומית

 
 ציוד לבי"ס אלופא ז להספקת מכר

 
 
 

   
 תנאים כלליים
 

 כ ל ל י .1
 

 בזה את )להלן: "הרשות"( מזמינה ג'סר אל זרקא  המקומיתהרשות        1.1
 להשתתף    חברת____________________________________             

 להספקת ציוד לבי"ס אלופא ר מחימכרז וליתן הצעת  
   במסמכי מכרזן וההנחיות המפורטים להלת דרישולבהתאם  ,        
 .פי המכרז"(-)להלן גם:  "הרכישה" או "הרכישות על         

 
הספקת הציוד לבית ספר פי המכרז, הינן בהתאם למפרט -הרכישות על      1.2

הנדרש להספקה וכתב הכמויות ) להלן גם: "נספח א' לחוזה המכרז"(    אלופא 
והינם חלק בלתי  נפרד ממסמכי המכרז, בכפוף ליתר הוראות המכרז ובליבם 

 חוזה  המכרז. 
 

המכרז  עם קביעת הזוכה/ים במכרז ייחתם בין הרשות לבין הזוכה/ים חוזה/ים         1.3
שהעתקו רצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז )להלן:  ,על פי נוסח החוזה

 "החוזה"(.
 תנאים להשתתפות במכרז  . 2

 
 ,בישראלרשאים להשתתף במכרז זה אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים כדין, 

 בכל התנאים המצטברים שלהלן: ,במועד הגשת ההצעות ,העומדים
 

 כעסק )עוסק מורשה או חברה בע"מ( להספקת הפריטים  הנם רשומים כדין,       2.1.1
 בהתאם לקבוע במסמכי  המכרז ובנספח א'      עבור בתי ספר מזגנים המהווים                           

 לחוזה                              
 עסק בתוקף בנוסף  רשיון צילום של יש לצרף המכרז בפרט )להלן גם: הציוד"(.                          

 לצילום של תעודת ההתאגדות.                          
 

 באספקת חומרים ,ציוד וריהוט. ניסיון למציע  2.1.2
 בתחום ילדים או בוגרים עם מוגבלות

)בנספח א'                 עבור בתי ספר ציודביכולתם לספק את כל הקבוע ברשימת ה       2.1
לחוזה המכרז(, באיכות גבוה  לשביעות רצונה של  המזמינה, ובזמן הקבוע בחוזה 
המכרז, כאשר בהספקת  הפריטים הנדרשים   כאמור, הכוונה היא לרבות ביצוע 

  ,  בהתאם להנחיות המועצה ו/או מי מטעמה.          בכפר ג'סר אל זרקא תי ספרהמשלוח  לב
 

 של  , לבקשת המשתתף, בסכוםבישראל  שהוצאה על ידי בנק ,בות בנקאיתער       2.3  
הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן )כללי(, לפקודת ₪ .   10,000

,   29.1.2019  בתוקף לתקופה של ,הערבות הרצ"ב דוגמתהרשות, בהתאם ל
 . וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז

לגבייה כל אימת שהמשתתף לא את הערבות  הרשות תהיה רשאית להגיש                  
יעמוד בהתחיבויותיו על פי תנאי מכרז זה. אי המצאת ערבות בנקאית, כאמור, 

 תביא לפסילת ההצעה. 
 
 ההצעה . 3
 

 בי .ההצעה הנה לפי שיעור הנחה באחוזים ביחס למחיר המיר 3.1
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 מסמכים ואישורים . 4
 

 את המסמכים והאישורים המפורטים להלן:להצעתו על המשתתף לצרף      
 

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים  4.1
 .1976 -ניהול חשבונות( תשל"ו  ציבוריים )אכיפת

 
 אישור תקף על ניכוי מס במקור. 4.2   

 
     יצורפו אישורים מתאימים לגבי רישום  ,מוגשת על ידי תאגידהיה וההצעה  4.3

 התאגיד שמות מורשי החתימה וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.                
 
 
 הוצאות המכרז .5

 
 ,כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז

 תחולנה על המשתתף.
 

משתתף שיהיה מעוניין לגשת למכרז, לרכוש את מסמכי המכרז ונספחיו על כל  5.1
 ₪. 1,000ל   תמורת סך ש

 
 

 תוקף ההצעה . 6
 

יום מהמועד האחרון  90המחירים המוצעים על ידי המשתתף יהיו בתוקף לתקופה של 
 להגשת הצעות במכרז. 

 
 

 הבהרות ושינויים . 7
 

להעלות כל שאלות ו/או בקשות  במכרז המשתתפיםבמידת הצורך, מוזמנים        7.1
מחמד גרבאן להבהרה הקשורות במכרז זה בטרם יגישו הצעותיהם, למר' 

  04-6362354מנהל בית ספר אלופא במספר טל':
 

  הרשות, רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים        7.2
 ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.              

השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב 
לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי 

 שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז.ומספרי הפקס  הכתובות
 

 
 זכויותשמירת  . 8

 
כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לרשות, והמשתתפים במכרז לא יהיו   8.1

רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה 
 במכרז זה.

 
הרשות תהא זכאית לאכוף על המשתתף/ים שהצעתו/ם תקבע כזוכה את תנאי   8.2

 הצעתם במכרז בהתאם לתנאי החוזה.
 

 ההצעההגשת  . 9
 

בתיבת  ,הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז יש להפקיד במסירה ידנית
שעה  29.10.2019 לא יאוחר מיוםוזאת  המועצה,במשרדי    16/2019  המכרזים מכרז

 בצהריים . 12:00
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משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והנו על 
 אחריותו הבלעדית של המשתתף.

 
 בחינת ההצעות . 10

 
ת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או ואי הגשת הצע 10.1

תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי 
עלול  ,ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,שינוי או תוספת בגוף המסמכים

 לגרום לפסילת ההצעה.
אית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה הרשות רש 10.2

לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף 
 שלדעת הרשות מונע הערכת ההצעה כדבעי. ,מסעיפי המכרז

את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא  למתחייבת לקבאינה הרשות  10.3
 הזכייה בין מספר משתתפים. רשאית לפצל את הרשות כזוכה. 

הרשות תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו  10.4
וכושרו של המשתתף לבצע את החוזה המוצע, ואת נסיונה של הרשות ושל 

 רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המשתתף בעבר.
הרשות  תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות  10.5

על מנת לבחון את  ,גם לאחר פתיחת ההצעות ,רצונה המלא לשביעות ,נוספות
 שיקוליה, כאמור. המשתתף והצעתו במסגרת

 
 הודעה על הזכיה וההתקשרות . 11

 
 עם קביעת הזוכה/ים במכרז תימסר להם על כך הודעה במכתב רשום.        11.1

 .כזוכה/ים במכרז מתחייב/ים לחתום על החוזה  המשתתף/ים שיקבע/ו             
יקבל על כך הודעה בכתב,  ,משתתף שהצעתו לא תתקבל                           

  בדואר רשום, אליה 
 הבנקאית שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז.  תצורף הערבות                          

היה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו, תהא הרשות רשאית לבטל את  11.2
הזכייה במכרז בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על ידי הרשות 
בהודעה, וזאת לאחר שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות, 

   והמשתתף לא 
 כל דין. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי             

  את הערבות הבנקאית )לפדות( בוטלה הזכייה במכרז, רשאית הרשות להגיש     11.3
  את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה, והמשתתף  וכן למסור ,לגביה שבידה            
 הרשות על כל הפסד שיגרם לה בגין כך. את יפצה           

 11.4      מטעם משרד הפנים וכל התקשרות של המועצה יודגש כי במועצה מכהן חשב מלווה

מחייבת אישורו מראש. בהעדר אישור החשב המלווה לא יהא תוקף להתחייבויות 

 והתקשרויות המועצה. 

 
                                                                                                               

 בכבוד רב,
 

 עמאש מוראד פתחי                                                                             
הרשות  ראש                         

 המקומית
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יוגש על ידי   
 המשתתף

במכרז יחד עם  
 הצעתו

 
  לכבוד

          הרשות המקומית
___________ 
___________ 

 
 מכרז  – כתב ערבותהנדון: 

 
 

"המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל  -)להלן                            על פי בקשת 
ש"ח  בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך  10,000 סכום עד לסך של 

 "הפרשי הצמדה"(, זאת בקשר עם השתתפותם במכרז -הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן 
 ולהבטחת מילוי תנאי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות.  09/  2019  מס'פומבי 

 
צמדה אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי ה

מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את 
דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית 
או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

בפעם אחת או במספר  ,ו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"לאתם תהי
דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם 

 לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
 במכתבנו זה:

 
משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי(, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית   -   "מדד"

 ולמחקר כלכלי. לסטטיסטיקה
 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

 
 -אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן 

"המדד החדש"( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ______ שפורסם ביום 
ההצמדה  "המדד היסודי"( יהיו הקרן והפרשי -_____ היינו _______נקודות )להלן 

סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד 
 היסודי.

 
 ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל.  .2020.129ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 
 .המועד הנ"ל  לא תענה דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת._ 29.1.2020לאחר יום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
 
 

 תאריך: __________                                         בנק: __________
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 ________תאריך: 
 

 
 לכבוד

 הרשות המקומית 
____________ 
____________ 

 
 
 .ג.נ.,א
 

 16/2019_' מסז מכר -אלופא   בתי ספרציוד ל  הספקת מכרז לביצוע                  
 הצהרת המשתתף

 
 
 

אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים 
 ומתחייבים בזה כדלקמן:

 
אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי 
אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות 

 על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 

כי הצעתנו זו  ,הנדרשים מהמשתתפים במכרזאנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים 
לבצע את כל הספקת עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז, וכי אנו מקבלים על עצמנו 

 המזגנים לבתי ספר בהתאם לנדרש עפ"י ההוראות והתנאים האמורים במסמכי המכרז. 
 

 אחרים.אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים 
 

יום  90הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך 
 מהמועד האחרון להגשת הצעות.

 
אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה 

 מחייב בינינו לביניכם.
 

על סך _______ ש"ח, בתוקף  להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית
 לתקופה של _______ יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 

 
ימים ממועד הודעתכם נחתום על מסמכי  7 אנו מתחייבים כי תוך ,היה והצעתנו תתקבל

 החוזה ונפקיד בידכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה.
 

מסכימים כי הערבות הבנקאית היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו 
שנמסרה על ידנו בקשר עם השתתפותנו במכרז תוגש לגביה על ידכם, וסכום הערבות 

 יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.
 

אנו מצהירים כי הצעתנו הנה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו 
וכי אין כל מניעה על פי כל  ,אגיד על הצעה זוכי אנו זכאי לחתום בשם הת ,מוגשת ההצעה

 דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
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 כן אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים:

 
 

 לשימוש בודק התיק בלבד ( ולמילוי הפרטים על ידי הקבלןX –לסימון )ב 
 

 
אין  /יש     חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימהמסמכי המכרז ו

/ ____    
 
 

    ____ יש / אין /                    ________ ש"ח  ערבות בנקאית ע"ס
 
 

יש / אין                אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות 
/ ____    

 
 

יש / אין  אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור
/ ____    

 
 

    ____ יש / אין /                                                    יונות הפעלת עסק/חברה           רשיו
              

 
    ____ יש / אין /                      תאגיד אישור רישום וזכויות חתימה         לספק שהוא 

 
 

  ____ יש / אין /        הוכחות בדבר כושר מקצועי ופיננסי                                              
 
 

 
 

                              ______________________________ שם המשתתף: 
 

           ________________ ______________ טל:  כתובת: 
 

                        _______________________________ איש הקשר: 
 

                     _______________חתימה וחותמת: _____________
 

                __________________________________ תאריך: 
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 נספח א' 

     

     

     

     

     

 
       מתקני חוץ

 סה"כ מחיר יח' כמות תאור מוצר 

         

 

 20056 218 92 יציקת משטח גומי בטיחותי 

 

 0     מתחם מתקני כושר

 

 5750 5750 1 מתחם בשני גבהים 

 
 6900 6900 1 סולם אפקטי

 

 5750 5750 1 מיטת כפיפות בטן כפולה 

 
 5750 5750 1 מקבילים כפול 

 

 1500 1500 1 התקנת מכשירי קושר 

 1500 1500 1 שלט אתר 

 

לוח קיר תחושתי טקטילי 
)ניתן לשלב  100*30מפותל 

מספר לוחות בעלי גוונים 
 שונים ( ומרקמים

10 528 5280 
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התקנת לוח קיר טקטילי 
 מפותל 

10 90 900 

 53386 סה"כ     

 9075 מע"מ     

 
    

סה"כ כולל 
 מע"מ 

62,461.62 

      

     

 

כלים טיפוליים לריפוי 
 בעיסוק 

      

 סה"כ  מחיר כמות  שם פריט  

 
 94 94 1 משטח מיון גיאומטרי

 

 128.2 128.2 1 בונים דגמים עם הברגה 

 

 93.16 93.16 1 הך בגלילים מעץ 

 

 42.73 42.73 1 מיקי מאוס-ח'  24פאזל רצפה 

 45 45 1 מגדל הנוי 

 29.9 29.9 1 פאזל פירות 

 
 29.9 29.9 1 פאזל חיות בית

 
 29.9 29.9 1 פאזל חיות בר

 29.9 29.9 1 פאזל צב 

 

 73.5 73.5 1 פאזל דו צדדי -פקק תנועה 

 

 73.5 73.5 1 פאזל דו צדדי -דגים ברשת 

 
 29.9 29.9 1 פאזל החורף
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 29.9 29.9 1 פאזל ראש זנב חיות בית

 
 67.5 67.5 1 פאזל פנים ילד

 
 73.5 73.5 1 פאזל גוף גדול ילדה

 

 29.9 29.9 1 פאזל הכרת הצבע

 
 73.5 73.5 1 פאזל ליצן בלונים

 

 73.5 73.5 1 פאזל צבע וגודל למתחילים

 126.49 126.49 1 דייג דגים 

 
 419.05 419.05 1 1דגמים בחרוזים 

 61.02 61.02 1 40טלסקופ  

 
 419.05 419.05 1 2דגמים בחרוזים 

 
 29.66 29.66 1 פאזל צעצועים

 

 51.28 51.28 1 נסיכות -פאזלים בקופסה  4

 

 25,36,49פאזלים בקופסה  3
 ל במבי ודמבו

1 42.73 42.73 

 
 47 47 1 6,9,12,16ופו וויני 

 

 24פאזל רצפה ענק פינוקיו 
 חל`

1 42.73 42.73 

 

 42.73 42.73 1 חל` 24פאזל רצפה ענק 

 

ח פיל  24פאזל רצפה ענק 
 נפיל

1 42.73 42.73 
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 42.73 42.73 1 חל 24פאזל החיות האהובות 

 

 42.73 42.73 1 נמו -חל`  24פאזל רצפה ענק 

 
 67.52 67.52 1 היער המופלא

 96.58 96.58 1 501טיסה  

 

organicubes 510 510 1 אורגניקוב 

 135 135 1 אקווריום 

 

 348.6 348.6 1 השחלת חרוזים לפי דגם

 
 135 67.5 2 דפי עבודה רב פעמיים

 

 135 67.5 2 דפי עבודה לתרגול מוטורי

 
 224 224 1 השחלת שרוכים

 
 374.1 374.1 1 כפתורים בתנועה

 

 404.6 404.6 1 חרוזים לפי דגם עץ השחלת

 
 589.74 589.74 1 תפישה ותפיסה

 
 144.44 144.44 1 מיון צורות וצבעים

 

 260.68 260.68 1 מונופול כרטיס אשראי

 
 55.55 55.55 1 פירות עץ+מגש

 
 85.47 85.47 1 שעת השיא ג'וניור

 
 290 290 1 חוליה בשורה

 
 288.55 288.55 1 קוביות דגם -על הגובה
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X 179 179 1 מגה סקצ`ר 

 

 399 399 1 הברגה אלקטרונית לפי דגם

 

 650 650 1 מעמד תאטרון בובות

 

Diggity Dog - הכלבלב 
 האלקטרוני

1 199 199 

 
 149 149 1 הך פטיש אור קולי

 199 199 1 טופנימו 

 DJ 1 85 85בינגו  

 

 189 189 1 ערכת דסקיות מגנטית

 
 113 113 1 תחנת אוטובוס

 
 296.7 59.34 5 ק"ג 1חול קיניטי 

 
 144.44 144.44 1 טרקטור חווה מנגן

 
 29.9 29.9 1 הך פטיש ראשון שלי

 50.4 50.4 1 מקליקונים 

 
 135.89 135.89 1 2מגנה דיסק 

 

 188.5 188.5 1 ירוק 1משחק זיכרון ענק רמה 

 

 2משחק זיכרון ענק רמה 
 כתום

1 188.5 188.5 

 
 50.42 50.42 1 הטבעותאוצר 

 33.33 33.33 1 טאקי 

 50.42 50.42 1 פיקולו 

 

 106.83 106.83 1 עברית -מפולת פינגווין 

 76.9 76.9 1 פרה עיוורת 
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 76.92 76.92 1 -צבעוני לטף

 
 213.66 106.83 2 חתול ועכבר

 106.83 106.83 1 לוטי קרוטי 

 
 106.83 106.83 1 עברית-אחי הדב

 106.83 106.83 1 התמנוןפול  

 
 85.47 85.47 1 ספירה בצבע

 
 115.38 115.38 1 המבוך הקסום

 

 42.73 42.73 1 דורה-פאזלים בקופסא  3

 
 106.83 106.83 1 פילו קוורצטי

 

 195.72 195.72 1 צעדים ראשונים תפישה בודד

 68.37 68.37 1 עושים כסף 

 58.97 58.97 1 מגדל פיזה 

 58.97 58.97 1 קפיץ קוף 

 
 29.9 29.9 1 מיני בול פגיעה

 
 94.01 94.01 1 סקוצ'י ביג לבוש

 
 119.6 119.6 1 הנסיך והנסיכה

 
 85.47 85.47 1 צורות חשיבה

 
 85.47 85.47 1 חיות במשבצות

 
 54.61 54.61 1 פיל וחתול החדש

 110.76 110.76 1 תפוס נוצה 

 
 92.3 92.3 1 מחבואים בספארי

 70.08 70.08 1 כובעלמה  

 94.01 94.01 1 פלונטר 

 34.188 34.188 1 תירס חם 

 49.57 49.57 1 באזזז 

 100.85 100.85 1 זמן תגובה 
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 47 47 1 ערבית רמיקוב פורטונה

 
 33.33 33.33 1 ניחוש מישוש

 29.9 29.9 1 תלוי בקוף 

 
 29.9 29.9 1 תופסת צוללות

 
 116.23 116.23 1 זחל נולד לרקוד

 68.37 68.37 1 עץ הקופים 

 

 106.83 106.83 1 גופים גאומטרים תלת ממדיים

 

פו  -חל`  24פאזל רצפה ענק 
 הדב

1 42.73 42.73 

 42.73 42.73 1 שלוף 

 
 42.73 42.73 1 סקוצי בואו נתלבש 

 68.37 68.37 1 לוח הפלא  

 
 92.3 92.3 1 הרפתקה בקוטב

 

 38.46 38.46 1 גופים הנדסיים לפעוטות 

 

 42.73 42.73 1 מעמד -טנטריקס דיסקברי 

 

 30 5 6 אוחז עיפרון תחושתי

 

 120 10 12 עיפרון טקטילי דגם גמבו

 64 16 4 אוחז קונכיה 

 

 HANDצמיד המכוון 
WRITER 

1 30 30 

 100 25 4 מחדד טריו 

 
 8 4 2 אוחז טקטילי
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 EASI GRIP 5 30 150מיני 

 

בעלי  EASI GRIPמספריים 
 להב קצר ומעוגל יד ימין

5 42 210 

 

בעלי  EASI GRIPמספריים 
 להב קצר ומעוגל יד שמאל

5 42 210 

 

 45מספריים  עם לולאה גדולה 
 מ"מ

5 49 245 

 

מספריים ללימוד ואימון 
DUALL CONTROL יד ימין 

5 40 200 

 

מספריים ללימוד ואימון 
DUALL CONTROL  יד

 שמאל
5 40 200 

 

מספריים איכותיים עם פתיחה 
 עצמית ליד ימין

5 39 195 

 

מספריים איכותיים עם פתיחה 
 עצמית ליד שמאל

5 39 195 
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 PUSHמ"מ  45מספרי שולחן 
DOWN 

2 55 110 

 

 530 265 2 ערכת מספריים בסיסית

 

בעלי  EASI GRIPמספריים
 מ"מ יד ימין 75להב ארוך 

5 42 210 

 

בעלי  EASI GRIPמספריים 
 מ"מ יד שמאל 75לבה ארוך 

5 42 210 

 

דפי עבודה לפיתוח מיומנות 
 הגזירה

2 99 198 

 

האימון המושלם לכף היד 
 R-GRIPכתום 

2 153 306 

 

טרה טיוב אדום קושי ועובי 
 בינוני

2 10 20 

 
 NUC 2 42 84מברשת 

 
 L 3 49 147רצועות אחיזה 

 

 360 60 6 מאחז  אונביסלי לסכו"ם 

 

כפית כבד משקל לילד עם 
 זווית ליד ימין 

5 90 450 

 
 480 160 3 מיני טיימר חזותי וקולי 
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גליל משטח נגד החלקה רוחב 
 מטר כחול  1ס"מ אורך  20

2 115 230 

 

 S-M 5 49 245רצועות אחיזה לסכום 

 

 ARKZ-VIBE 2 245 490כלי רוטט 

 

digiextend 679.45 135.89 5 לתרגול אצבעות 

 

 DNA 4 28 112כדור תחושה 

 

 CHEWY TUBE 3 49 147נשכן אדום 

 

 SUPER CHEW 3 35 105נשכן אדום 

 

 RESENSE 2 110 220ערכת 

 

 120 60 2 מאחז אוניברסלי משופר קטן

 

 100בובת נחום תקום קשיחה 
 ס"מ + אפליקציות

1 490 490 

 

כיסוי הגנה מרופד לקפצית 
 ס"מ  120

3 150 450 

 

שטיח קליעה למטרה תשע 
 ריבועים 

1 170 170 
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 290 290 1 מטר  1.2קפצית טרמפולינה 

 

נדנדת סהר קשיחה מרופדת 
150*60*50 

1 950 950 

 
 260 260 1 מנהרה חצי שקופה 

 
 850 850 1 תאים  5כוננית 

 

 850 850 1 מיכלים גדול  8ארון 

 592 148 4 כיסא בוק 

 

כיסא מטפל פניאומטי עגול עם 
 גב ללא חישוק 

4 650.58 650.58 

 

 38כיסא גננת פלסטיק גובה 
 ס"מ

1 74.1 74.1 

 

 80*120מראה תלויה לקיר 
 ללא התקנה 

1 390 390 

 

מטר כולל  3מדף איחסון 
 התקנה 

1 1390 1390 

 
 183.5 183.5 1 70*50סקוטר עץ 

 

חל' גודל  5לוח קיר זחל שלם 
213 

1 2600 2600 

 

 500 500 1 40*100לוח פעילות לקיר תנין 
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 95 19 5 כדור ספוג גדול איטלקי 

 

 45 4.5 10 ס"מ קטן 5כדור מעיכה 

 

 560 560 1 45*120נדנדת גליידר מרופד 

 

מזרן פעילות 
 +צמדנית שמושנית4*10*200

2 293 586 

 

 290 29 10 גר' 85טרה פלסט 

 

זווית  4סולם שוודי בודד +
 חיבור ללא התקנה 

1 790 790 

 
 250 250 1 התקנת סולם שוודי 

 

סולם שוודי תופסת מגלשה 
 לסולם שוודי

1 720 720 

 

יחידות  4מסלול שיווי משקל 
 מעץ

1 650 650 

 

 1060 1060 1 90*60חבית קשיחה מרופדת 

 

 520 520 1 60*50*80מדרגות קשיחות 

 

 899.25 899.25 1 חלקים 5מערכת  -שרפרפים 

 

 130 130 1 ס"מ 65כדור פיזיו אטלקי 
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 341.88 85.47 4 ס"מ 35רשת לתרגול אדום 

 

 136.7 13.67 10 ס"מ 50חישוק שטוח 

 

 550 55 10 כדורים 2סט ווסטים בוגרים + 

 

 160 160 1 לוח שיווי משקל דו כיווני

 
 760 760 1 שרפרפי עץ 5סט 

 
 125 25 5 איכותי גוגו גדול

 

צלחת שיווי משקל 
 )ויסטיבולרית(

1 280 280 

 

כיסוי הגנה לקפצית עגולה 
 ס"מ  120קטנה 

1 150 150 

 

האימון המושלם לכף היד 
 כתום

2 153 306 

 

 200 200 1 לוח לבד ללא התקנה

 
 250 25 10 טבעת זיזים

 750 750 1 ספסל שוודי 

 

 282.34 141.17 2 התקנת נקודת תליה 

 

נקודת תליה בתקרת בטון  
 ללא התקנה 

2 181.17 362.34 
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 1.2גומיית הפעלה אישית 
 מטר

10 15.38 153.8 

 

קליעה למטרה מרובע 
100*100 

1 144.44 144.44 

 
 890 890 1 מגירות 12ארונית 

 

 203 203 1 90*60שולחן גן מתכת צבע 

 
 590 590 1 עגלת גרוטאות

 220 220 1 מדף כפול 

 

סט תחושות קשה לשרפרפי 
 עץ

1 304 304 

 

חצי כדור זיזים לפעילות 
 סנסומוטורית

10 59 590 

 

 6סט קליעה למטרה 
 חישוקים+בסיס+מוט 

1 102.56 102.56 

 120 12 10 טבעת גומי 

 
 125.4 62.7 2 ק"ג 1כדור כח גומי 

 
 299.1 29.91 10 שק דילוג בינוני 

 

 250 25 10 ס"מ 20טבעת סיליקון 

 

 +INTEL-I5מחשב נייח מעבד 
 מסך+מקלדת+עכרב 

1 4500 4500 
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מדפסת לייזר הכוללת רשת 
XEROX WORKCENTRE 

3215V-N1 
1 850 850 

 58864.76 סה"כ      

 10007.01 מע"מ      

 
    

סה"כ כולל 
 מע"מ 

68,871.77 

      

      

 

כלים טיפוליים לשפה 
 ותקשורת

      

 סה"כ  מחיר כמות  שם פריט  

 
 34.18 34.18   חצי חצי תחבורה

 
 64.31 68.4 1 לשלוף במעוף

 

THE CARAVAN - 128.2 128.2 1 השיירה 

 
 128.2 128.2 1 התולעת המתגלגלת

 

 34.18 34.18 1 חצי חצי פירות וירקות

 

 34.18 34.18 1 חצי חצי משחקים ובית

 

 38.46 38.46 1 לוטו חמשת החושים

 42.73 42.73 1 לוטו לוגי 

 
 38.46 38.46 1 לוטו אני ומשפחתי

 487.17 487.17 1 פאראנדולה 
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 34.188 34.188 1 חצי חצי חיות

 

 48בובות אנטומיות גומי מלא 
 ס"מ

4 127.35 509.4 

 149 149 1 איפה מגנטי 

 
 179 179 1 יוצא דופן מצולמים

 149 149 1 למה מגנטי 

 149 149 1 מי מגנטי 

 149 149 1 מתי מגנטי 

 
 249 249 1 משחק מי מה מו

 

 Whatפתרון בעיות בבית 
Would You Do At Home If 

... 
1 149 149 

 

פתרון בעיות בבית הספר 
What Would You Do At 

School If ... 
1 127.35 127.35 

 

 Whatפתרון בעיות בקהילה 
Would You Do At 

Community If ... 
1 149 149 

 
 149 149 1 אני יוצר יוצא דופן

 199 199 1 אנלוגיות 

 
MANNERS 1 199 199 
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 389 389 1 מסלול קטגוריות

 

Everyday Go-Togethers - 
 SD אסוציאציות מצולמות

1 149 149 

 

 MAYBE 1 340 340סיבה ותוצאה 

 

 - 2משחק מסלול תרגילי פה 
Oral-Motor Alien Fun 

1 499 499 

 

 170.08 170.08 1 מושגים במרחבלוטו 

 
 129 129 1 עולם השפה שלי

 79 79 1 יש לי חוש 

 450 450 1 הסיפור שלי 

 

 200 40 5 משרוקית חתול וכנרית

 
 299 299 1 מה הבעיה )מקצועי(.

 
 340 340 1 שליפה )מקצועי(

 79 79 1 חלום לי 

 

סיפור רצף -שוש קפשוש 
 הומור

1 349 349 

 
 349 349 1 2שוש קפשוש 

 
 100.62 100.62 1 משחק סוכריות

 
 128.2 128.2 1 מה לא בסדר

 
 170.94 170.94 1 מה עושים עם
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 49 49 1 אז מה עושים ?

 
 38.4 38.4 1 לוטו ראשון שלי

 29.9 29.9 1 לפני ואחרי 

 38.46 38.46 1 בית לי 

 38.46 38.46 1 אוכל לי 

 
 38.4 38.4 1 משחק זיכרון

 38.4 38.4 1 ניגודים 

 

 34.18 34.18 1 רבעיות מיון לקבוצות א

 

 34.18 34.18 1 רבעיות מיון לקבוצות ב'

 55.55 55.55 1 לוטו א` 

 55.55 55.55 1 לוטו ב' 

 
 29.9 29.9 1 ערבית -אני וביתי 

 
 34.18 34.18 1 רצף סדר יום

 
 34.18 34.18 1 4סיפור רצף 

 
 34.18 34.18 1 6סיפור רצף של 

 
 97.5 97.5 1 דומם-צומח-חי

 
 76.92 76.92 1 משחקים ראשונים 4

 
 50.42 50.42 1 מה אני מרגיש?-ערבית

 
 41.88 41.88 1 1פרצופים מצחיקים 

 
 41.88 41.88 1 2פרצופים מצחיקים 

 
 170.9 17.09 10 בובת כפפה חיות

 
 85.47 85.47 1 מה במשפצת

 
 85.47 85.47 1 מה עוד במשבצת

 42.73 42.73 1 לוטו הפכים 

 
 58.97 58.97 1 משפטים מהלב
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 76.06 76.06 1 מילים מהלב

 
 128.2 128.2 1 לרא)ע(ות את היחסים

 
 239.31 239.31 1 לאבד ולמצוא

 

 128.2 128.2 1 לרא)ע(ות את הכבשים

 
 153.84 153.84 1 משלוש יוצא אחד

 196.58 196.58 1 מעמקים 

 
 239.31 239.31 1 קורה כאן מה

 153.84 153.84 1 מרגישון 

 

 128.2 128.2 1 משימות מהלב ערבית

 42.73 42.73 1 הפכים 

 
 79.48 79.48 1 מי אני ומה שמי ?

 41.02 41.02 1 למי יש 

 98.29 98.29 1 נחש מי ? 

 

-שלבים 4רצפים 
sequences:4step 

1 267 267 

 

whats wrong 267 267 1 ? מה הטעות 

 
c.c adjectives 1 267 267 

 
 110.6 110.6 1 קופצים לקניות

 

 999 999 1 100מבחן תבור לאוצר מילים 

 

 199 199 1 מושגי מרחב מגנטי 

 41.88 41.88 1 זרוק ת'זבל 



28 
 

 

-משחק ערכים -מה שחשוב 
 בשפה הערבית

1 123.93 123.93 

 

בשפה -קלפי ארכיטיפ 
 הערבית

1 110.25 110.25 

 

 152.99 152.99 1 קלפי מסרח אלאדואר בערבית

 

 152.99 152.99 1 קלפי דיאלוג בערבית

 

 152.99 152.99 1 קלפי השראה בערבית

 

קלפי מנגנת הרגש+מפתחות 
 הלב

1 282.05 282.05 

 
 127.35 127.35 1 לא ומלאך\קלפי כן

 

 127.35 127.35 1 חכמת הדרך -קלפי מרלין

 

 127.35 127.35 1 מסרים ותובנות -קלפי מרלין

 
 127.35 127.35 1 קלפי פריזמה

 

 170.08 170.08 1 קלפי ספקטרה בשפה הערבית

 161.53 161.53 1 קלפי פלאבי 

 

קלפי תנאנין וסאחראת 
 ועגאאיב

1 127.35 127.35 
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 127.35 127.35 1 קלפי המרפאה שבי

 

 127.35 127.35 1 ללא מלה-קלפי מרלין המסע

 

 127.35 127.35 1 בליווי מלה -קלפי מרלין המסע

 135.89 135.89 1 קלפי מיבי 

 

IN-OUT- 153.84 153.84 1 משחק של גילויים 

 
 127.35 127.35 1 מסע נשי-קלפי נריה 

 
 93.16 93.16 1 טריק או משימה

 

 76.06 76.06 1 קלפי אוצרות הלב

 51.28 51.28 1 ערכים 

 50.4 50.4 1 מי השף 

 

 51.28 51.28 1 לתת ולקבל! -ערבית

 

 50.42 50.42 1 מה אני רוצה? -ערבית

 
 59 59 1 נתת קבלת!

 

 144.44 144.44 1 משחק ערכים -על מה ולמה 

 152.13 152.13 1 קלפי טנדו  

 
 152.13 152.13 1 קלפי פרסונה 

 
 152.13 152.13 1 קלפי פרסוניטה 

 

 170.94 170.94 1 קלפי דואט מערכת יחסים 

 152.13 152.13 1 קלפי מורנה  

 
 67.52 67.52 1 קלפי יד ביד ערבית
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 170.08 170.08 1 קלפי אני בי בערבית 

 
 59.82 59.82 1 רגשות מספרים 

 
 205.12 205.12 1 ארץ ייצורי הנפש 

 
 170.08 170.08 1 לשחק באמ"ת 

 247.86 247.86 1 מה המצב 

 

 177.77 177.77 1 במעגל השנה כל השנה 

 
 170.94 170.94 1 מחוברים בלב 

 
 128.2 128.2 1 ססמוקלף ידיים 

 110.25 110.25 1 מפתח הלב  

 
 116 116 1 קלפי רגשות 

 
 225.64 225.64 1 קלפי הו בערבית 

 
 129 129 1 קלפי על הבמה 

 

TOUCHCHAT 5400 900 6  בערבית 

 

 2090 2090 1 שולחן משרדי פינתי 

 

 2700 1350 2 210*80*50ארון שירות 

 

כיסא משרדי לחדר ריפוי 
 בדיבור 

1 900 900 
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ריצפה אנטראקטיבית מדגם 
מציאות מדומה אופטי אילוזון 

 60לבעלי צרכים מיוחדים כולל 
משחקים עם אפשרות לכיתוב 

 בערבית 

1 36000 36000 

 

בעל  48מסלול ריצה מאקס 
 suspensionבולמי זעזועים 

vo2 double  
1 6545 6545 

 72693.92 סה"כ      

 12358 מע"מ      

 
    

סה"כ כולל 
 מע"מ 

85,051 

      

      

      

      

      

      

 
       טיפול במוזיקה 

 סה"כ  מחיר  כמות  שם פריט  

 

 A300  1 1090 1090אורגן מידלי 

 

 769 769 1 קריוקי -בידורית איכותית

 

 239.3 23.93 10 תיבה סינית כפולה 

 68.3 6.83 10 קליק קלק  
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תפסן סגר  -ס"מ  18משולש 
 נעילה

10 34.18 341.8 

 

 1025.6 102.56 10 ס"מ  20זוג מצילות פליז 

 

 213.6 21.36 10 קבסה טבעות על גליל פלסטיק 

 
 128.2 12.82 10 ידית פעמוני חיות 

 
 213.6 21.36 10 פעמון בכלוב 

 

 512.8 51.28 10 ס"מ  30שבשבת )טורנדו(גשם 

 

 145.2 14.52 10 זוג מרקס קלאסי בשקית 

 

ס"מ עור  25טמבורין עץ 
 אמיתי 

10 51.28 512.8 

 

 20טמבורין ללא עור צבעוני 
 ס"מ 

10 34.188 341.88 

 
 288.88 144.44 2 דרבוקה מצרית 

 
 800 400 2 רמקולים מוגברים 

 6690.96 סה"כ      

 1137 מע"מ     

 
    

סה"כ כולל 
 מע"מ 

7,828.26 
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 לכבוד 
 מועצה מקומית ג'סר אל זרקא 

 
 ג.א.נ,,

 
 17/2019הצעת המשתתף מכרז מס' 

 

מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל 
 בזה כדלקמן:

לאחר שקראנו בעיון, בחנו בקפידה והננו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז, והצעתנו זו  .1
מוגשת בהתאם, ולא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, 

 והננו מוותרים בזה מראש על כל טענה כאמור.

 )הנחה מינימאלית( או יותר. 0%הצעתנו יכול שתנקוב באחוז הנחה ידוע לנו, כי  .2

ידוע ומוסכם עלינו כי התמורה כוללת את כל השירותים נשוא המכרז, לרבות כל אלו  .3
 . המפורטים בהסכם המכרז ובמפרט הטכני

בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, ובתמורה לקיום מלוא התחייבויותינו  .4
 ___________% במלים ______________מסמכי המכרז, הצעתנו הינה כדלקמן:עפ"י 

 

ידוע לנו כי התמורה הנקובה לעיל הינה קבועה ואחידה ולא נהיה זכאים לתמורה נוספת,  .5
 למעט ככל שהדבר נכלל במסגרת סעיפי ההסכם.

 

 
 

__________    ____________________________ 
 + חותמת במקרה תאגידחתימת המציע     תאריך    

 

 מס' הזיהוי: ______________________ ______________________ שם המציע:

 כתובת המציע:_______________________________________________________

 פקס': _______________   דוא"ל _________________ טל': ________________
 

 טל' נייד: ______________________                  _____________________איש קשר: 
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 ה ס כ ם

 
 

 שנערך ונחתם ביום ______ בחודש ______ בשנת _________                                           
 

 :בין

 מקומית ג'סר אל זרקא  מועצה 

 כפר ג'סר אל זרקא 

 "(המועצה)להלן: "  

מצד            
 אחד 

 
 ____________________________  לבין :

 מצד שני                                            כתובת ______________________  
 

 ) להלן לשם הקיצור " הקבלן " (  
                         

 
 
 

והמועצה מעוניינת לספק ציוד לבית הספר אל וופא לפי תנאי מכרז מס'         הואיל

 __________ )להלן: 

 "(.הציוד "                           

 

והקבלן זכה במכרז  שקיימה המועצה לאספקת הציוד לאחר שהגיש הצעה על סך        והואיל

 "(.הצעת המחירכולל מע"מ )להלן: "₪  של _______  

 

 והמועצה הנפיקה הזמנת עבודה מס' _________ביום ______________      והואיל   

 

והקבלן מצהיר כי הינו בעל היכולת , וכן בעל הכישורים המתאימים והמספיקים  והואיל     

 לצורך אספקת הציוד ביצוע נשוא הסכם זה.

 

 לפי כך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 

 זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.המבוא להסכם  .1

 

לא יהיה כל תוקף לשינוי, תוספת או גריעה מהסכם זה לאחר מועד חתימתו, אלא אם  .2

 גובשו בכתב ונחתמו ע"י שני הצדדים.

 

להסכם זה מצורפת הצעת המחיר מיום ________שהגיש הקבלן למועצה ואשר תהווה  .3

 הנ"ל. חלק בלתי נפרד מהסכם זה וכן העתק הזמנה מס'_______

 

 :היקף העבודות עפ"י ההסכם .4
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הקבלן מתחייב לספק את הציוד והכמויות כמפורט בהצעת המחיר שהגיש  .א

והמצורפת להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו , ובהתאם להנחיות הנציג 

 "(.נציג המועצהשימונה על ידי המועצה לצורך הסכם זה )להלן: "

 

חתימת ההסכם ויסיים את אספקת הציוד הקבלן יחל לספק את הציוד מיד  עם  .ב

 בפרק הזמן שנקבע לכך על פי הודעה שתמסר לו על ידי נציג המועצה.

 

הקבלן יספק את הציוד עפ"י כתב הכמויות  לשביעות רצון המועצה,  ונציגה וימלא  .ג

 אחרי הוראותיהם.

 

 המחירים / התמורה : .5

 

להסכם, תשלם המועצה  4מוסכם בין הצדדים כי תמורת הציוד שצויין בסעיף  .א

 לקבלן את התמורה המפורטת בהזמנה מס' _____________ המצורפת . 

 

מע"מ, ומהווה תמורה ממצה  כוללמוסכם כי המחיר בסך של _____________   .ב

 וסופית לביצוע כל התחייבויויו של הקבלן עפ"י הסכם זה.

 

ימים לאחר קבלת הסכום מהגורם המממן ולאחר  5ל תשולם לקבלן התמורה הנ" .ג

 אישור נציג המועצה על השלמת אספקת הציוד .

 

הקבלן מתחייב לא לספק ציוד כלשהו מעבר מעבר לאלה שפורטו בהצעת המחיר  .ד

ומעבר לכמויות שצויינו שם אלא בהודעה חתומה על ידי מורשי החתימה של 

 המלווה וגזבר המועצה, ומראש. המועצה, קרי ראש המועצה החשב

 

 ושיפוי אחריות לנזק

 

מתחילת העבודה ועד לגמר העבודה, על הקבלן להגן על העבודה וכל דבר העלול להיפגע  .6

שייגרם לכל דבר השייך למי שהוא ק ידי העבודה וכן תחול עליו אחריות לכל נז-על

לעיל: לא מילא הקבלן אחר כתוצאה מן העבודה ועליו לתקן מיד כל נזק שייגרם כמתואר 

התחייבותו זו תוך הזמן שנקבע לכך ע"י המנהל רשאית המועצה לתקן את הנזק בעצמה 

ולזקוף את הוצאותיה על חשבון הקבלן והקבלן מתחייב לשאת בכל סכום שיידרש ממנו 

 כאמור.

 

הקבלן אחראי לכל נזק או אובדן שייגרמו במישרין או בעקיפין כתוצאה מביצוע העבודה  .7

לגופן או לרכושו של אדם כלשהוא, לרבות עובדיו משמשיו ופועליו של הקבלן וכל מי 
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שימצא במקום העבודה בשמו ומטעמו, והקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים המעשיים 

לשפות את המועצה בכל סכום שהיא תחויב בו למניעת כל נזק כאמור והקבלן חייב 

 כאמור, לרבות כל ההפסדים וההוצאות שייגרמו לה בקשר לכך.

 

הקבלן אחראי כלפי צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת הנזיקין  .8

)נוסח חדש( ו/או לפי כל דין אחר, לנזקים שיגרמו במישרין או בעקיפין מביצוע העבודה 

כך, באם תידרש המועצה ו/או תתבע לשלם סכום כלשהו לניזוק כאמור בגין נזק ובקשר ל

שנגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה מהעבודה, חייב הקבלן מיד עם קבלת הודעה מאת 

המנהל לשפות את המועצה בכל סכום שהיא תחויב בו כאמור, לרבות כל ההפסדים 

נציג את תוך הזמן הנדרש ע"י וההוצאות שייגרמו לה בקשר לכך . באם לא יעשה ז

, תהיה המועצה לבוא לידי הסכם עם הניזוק בתנאים שיראו לה וכל סכום המועצה

 שהמועצה תשלם ינוכה מהכספים המגיעים ממנה לקבלן.

 
הקבלן מצהיר ומאשר שהוא קבלן עצמאי ולא מתקיימים בינו לבין המועצה יחסי עובד  .9

 הם עובדיו בלבד מעביד וכיח העובדים שיבצעו אתת העבודה 

 

 בטיחות

 

הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם שמירה על בטחונו ונוחיותו  .10

עובדיו, פועליו וכל מי שימצא במקום העבודה מטעמו וברשותו ולמלא  של הציבור. לרבות

 1970 –אחרי כל הוראות כל דין לרבות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 

 פיה.-שהותקנו על והתקנות

 

 תובות הצדדיםכ

 

כל הודעה שתשלח ע"י צד אחד . כתובת הצדדים לצרכי חוזה זה כברישא להסכם זה .11

 72פי אחת הכתובות המפורטות לעיל. תראה כאילו הגיעה לתעודתה כעבור -למשנהו על

פי אחת הכתובות המפורטות לעיל. -שעות וכל הודעה שתשלח ע"י צד אחד למשנהו על

 שעות מתאריך מסירתה בבית הדואר. 72כאילו הגיעה לתעודתה כעבור תראה 

 
 

 ולראייה באו הצדדים על החתום היום __________.
 

 
 ולראיה באו הצדדיים על החתום,

 
 

_________________  ___________________  
 _________________ 

גזבר המועצה                      החשב המלווה של המועצה   ראש המועצה  
 

__________________ 
                     הקבלן
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