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 הוראות כלליות  .א

 הצעות להציע הזמנה .1

"( מזמינה בזאת גופים העומדים בדרישות שיפורטו להלן, להגיש הצעה העירייהעיריית עפולה )"
 של המשרד להגנת הסביבה, 9697לפעילות חינוכית בנושאי סביבה לפי קול קורא ביצוע פרויקט 

 כמפורט במכרז זה על נספחיו, לרבות בחוזה המצורף למכרז ונספחיו.

 למכרז זמנים לוח .2

 :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן .1.2

 מועד פעילות

 12:00שעה  18/12/2018 מועד אחרון לשאלות הבהרה

 12:00שעה  25/12/2018 מועד אחרון להגשת הצעות 

 30/3/2019 תוקף ערבות הגשה למכרז

 במכרז או שנקבעו השונים במועדים והתאמות שינויים לערוך רשאית העירייה .1.1

להגשת  האחרון המועד את לדחות וכן הבהרות למתן המועד זה ובכלל ,פיו על

 תימסר כאמור דחייה בדבר הודעה .זה מועד חלף לא עוד כל ,ההצעות

 וכן המכרז מסמכי רכישת שמסרו בעת לפרטים בהתאם במכרז למשתתפים

 .המכרז פורסם בו באמצעי

עילות קט פביצוע פרויהצעות מחיר ללקבלת  פומביעיריית עפולה מפרסמת בזאת מכרז  .3

 ת הסביבה.של המשרד להגנ 9697חינוכית בנושאי סביבה לפי קול קורא 

 תנאים להגשת הצעות .4

תכנית ולצרף  1כנספח לחתום על טופס הצעת המציע המצ"ב גיש ההצעה מתבקש מ .1.2

 . המפורט בסוף מסמך זה הפעילותשנים בהתאם למפרט  3 -עבודה ל

 את המסמכים כדלקמן: ההצעהעל מגיש ההצעה לצרף לטופס  .1.1

פרופיל של מגיש ההצעה / תיאור מפורט של פעילותו, לרבות רשימת לקוחות  .1.1.2

 בהווה(. ו)בעבר 

השנים האחרונות,  5-שנים לפחות, ב 3המלצות המעידות על ניסיון מוכח של  .1.1.1

 בתחום החינוך הסביבתי ברשויות מקומיות בישראל.

 מציע שהוא תאגיד יצרף צילום תעודת התאגדות. .1.1.4
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 אישור עו"ד בעניין מורשי החתימה. מציע שהוא תאגיד יצרף  .1.1.1

 אישור השכלה אקדמי.  .1.1.4

 במקור.אישור תקף על ניכוי מס  .1.1.4

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  תקף לניהול חשבונות אישור .1.1.4

 .1976-חשבונות(, התשל"ו

, חתום ע"י רו"ח, בו יובהר כי לא )במקרה שמדובר בחברה( אישור "עסק חי" .1.1.4

, בשנתיים שקדמו להגשת מגיש ההצעהנרשמה בדוחות הכספיים המבוקרים של 

 "עסק חי". כקיומו ההצעה, הערת אזהרה על המשך 

 לקול קורא זה.  2כנספח תצהיר היעדר ניגוד עניינים, בנוסח המצורף  .1.1.4

תצהיר חתום בכתב לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים  .1.1.24

, 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2כדין בהתאם להוראות סעיף 

  .3כנספח  קורא זהמאושר ע"י עו"ד. זאת, בהתאם לנוסח המצורף לקול 

תצהיר חתום בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה. מצ"ב  1.2.11

 .4נספח 

 התמורה .5

 ולם למציע שיזכה במכרז תהיה כדלקמן:התמורה השנתית שתש

 10%סכום ההקצבה שיקבע ע"י ועדת התמיכות של המשרד להגנת הסביבה בתוספת 
 השתתפות העיריה.

מספר התושבים  X 1.25עפ"י המידע הקיים כיום ברשות העיריה, סכום התמיכה הינו 
 ₪. 10,000ה )לפי הלמ"ס( + יבעירי

אולם, מדובר בסכום מוערך בלבד שעלול להשתנות בהתאם להחלטות המשרד להגנ"ס. 
 העיריה אינה אחראית ואינה מחויבת לסכום כלשהו, שכן שיקול הדעת בנושא אינו שלה.

על סכום של  5כנספח ת אוטונומית בנוסח המצ"ב ית בנקאוציע לצרף להצעתו ערבעל המ .6

20,000 .₪ 

 ₪. 10,000ז ימיר ערבות זו בערבות ביצוע על סכום של רכהזוכה במ .7
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בנוסח ספח ביטוחים ה, במעמד חתימת החוזה, ניעל הזוכה במכרז יהיה להמציא לעירי .8

 .6ספח כנהמצ"ב 

 סכום זה לא יוחזר מכל סיבה שהיא. ₪. 500 –המכרז עלות רכישת מסמכי  .9

יבור, בקומת במשרד לפניות הצבמסירה אישית,  עירייהאת מסמכי ההצעה יש להגיש ל .11

. כל הגשה בדרך 12:00בשעה  25.12.18וזאת עד ולא יאוחר מיום  הכניסה של בניין העירייה

 אחרת לא תתקבל. 

 ". חינוכית בנושא סביבהלפעילות ההצעה תוגש במעטפה סגורה, על גביה יירשם "הצעה  .11

וזאת    ati@afula.muni.ilלגב' אתי יפרח במייל לפנות זה יש  למכרזלבירורים בכל הקשור  .12

 .12:00בשעה  18.12.18 עד ולא יאוחר מיום

 

 אבי אלקבץ

 

 ראש עיריית עפולה
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 מפרט הפעילות 

 9697בנושא סביבה קול קורא  חינוכית פעילותקט לביצוע פרויעבור המפרט הנדרש  להלן

 המשרד להגנת הסביבה

 

 מפרט

הדרכה וליווי  בתי ספר יסודיים/חטיבה 
להסמכה לבתי ספר ירוקים בהתאם לפרק א 

 בקול קורא 

 א"תשפ, פ"תש ל"לשנה סביבה בנושא חינוך
 ב"תשפו

במהלך רשותי הגשת תכנית, הדרכה ופעילות 
תשפ"ב הכוללים את -רחב בשנים תש"פ

 :הסעיפים הבאים ,במסגרת פרק ב'

א( בבתי ספר יסודיים ובגני ילדים בשכונת 
גבעת המורה בדגש על הכרות ויציאה אל 

 היערות ובהתאם לפרק ב' בקול קורא.

ב(פעילות בחטיבות הבינים)שתים( ברחבי העיר 
 ם.ע"פ נושאים מפורטים ונוספים לבחירתכ

כגון : מחזור מזון, זיהום אוויר, הפלסטיק 
 ונזקיו, מחזור אלומיניום.

ג(ליווי והפקת סרטון/ אנימציה סביב סוגיה 
אקולוגית עם תלמידי כיתה י' במגמת צילום 

 תיכון אורט בן גוריון

הצעה לפעילות במסגרת פרק ג' של הקול 
 הקורא: פעילות קהילתית

להגשה לפורטל מילוי טפסים מחייבים, הכנתם 
מרכבה לבקשת תמיכה כספית במסגרת הקול 

 הקורא
 

 הערות

 הזוכה יקבע בהתאם לאמות המידה הבאות: .1

 .70%  –טיב ותוכן התכנית  .א

 .15%   -סיון ינ .ב

 .15%   -המלצות  .ג

אין העיריה מתחיבת לקבל את ההצעה במלואה והיא שומרת לעצמה את הזכות לחלק את  .2
 בחלוקה לפרקים.העבודה בין מספר זוכים 
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 טופס הצעת המציע – 1נספח 

 לכבוד 

 עיריית עפולה

של המשרד להגנת  9697הנדון: ביצוע פרויקט לפעילות חינוכית בנושאי סביבה לפי קול קורא 
 הסביבה

 

 18/2018אני ________________ החתום מטה מגיש בזאת את הצעתי למתן שירותים במכרז 
 שבנדון.

 
  שם המציע 

  מספר זהות /חברה/שותפות 

  סוג ההתאגדות

  תאריך התאגדות

 שמות הבעלים
1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 
 שם ות.ז. של מורשה חתימה

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 
  שם המנהל

  כתובת המציע

  מספרי טלפון

  מספר פקס

  דוא"ל

 :הצהרות והתחייבויות המציע

ידוע כי לא תתקבל הצעה שהוגשה על ידי יותר מגורם אחד. לצורך זה שותפות נחשבת  .1
 כגורם אחד אך ורק אם מדובר בשותפות רשומה כחוק.

 אני מצהיר בזאת כי כל הפרטים המופיעים בחוברת המכרז ובהצעה זו ידועים לי ואני  .2
 מקבלם במלואם ללא סייג.

 הצעה זו מוצעת לאחר שבדקתי את כל התנאים הכרוכים במתן השירותים ומצאתי אותם  .3

 מתאימים וראויים, ואני מוותר בזאת על כל טענה של אי הבנה, פגם או אי התאמה אחרת.
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מצהיר כי אני  מודע לתנאי התשלום, ללוחות הזמנים וליתר האילוצים הכרוכים הנני  .1

 בביצוע השירותים, ולא יהיו לי כל טענות בגין אי קשיים או אילוצים כאמור.   

 הנני מצהיר כי אם הצעתי תזכה, אבצע את השירותים הנדרשים ברמה ובטיב הגבוהים  .5
 העיריה.ונה המלאה של ביותר על פי כל הוראות המכרז, לשביעות רצ

הנני מצהיר כי הנני בעל ניסיון, ידע  ומומחיות בביצוע השירותים הנדרשים וכי ברשותי  .6

 הידע ואמצעים כנדרש למתן השירותים ברמה גבוהה ובהתאם לכל דרישות המכרז.

הצעה זו, על כל פרטיה, מרכיביה וחלקיה תעמוד בתוקפה ותחייבני החל ממועד מסירתה  .7
 .30.3.19ועד ליום 

ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או להחליט  .8
 ה.ילעירישלא לבחור כל הצעה שהיא והכל במטרה להבטיח את מירב היתרונות 

 ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי  .9

 רשאית הועדה להחליט על בחירת חלק מהשירותים  הוראות מכרז זה כולן או חלקן. כן
 המפורטים במסמכי מכרז זה בלבד.

ידוע לי כי ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים ואישור של ראש  .10
ה כל עירי, וכי כל עוד לא נמסרה לי הודעה בדבר החלטה כאמור לא מוטלת על העיריהה

 מחויבות כלפי. 

לבין המציע הזוכה. ביצוע עיריה הזכייה אינה מהווה התקשרות בין ה יובהר, כי הודעת .11
ושל המציע והגשת  עיריהההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם  ע"י מורשי חתימה של ה

אישור בדבר קיום ביטוחים וערבות ביצוע. ידוע לי כי החתימה על ההסכם במועד הקצוב 

 לכך מהווה תנאי לתחילת ההתקשרות.

כי ידוע לי שאם לא אבצע את האמור  לעיל, כולן או מקצתן, במועד  אני מצהיר בזאת .12

 הקצוב לעיל, אאבד את זכותי לביצוע  השירותים נשוא המכרז.  

 הפעילות המוצעת

 מצ"ב תוכנית העבודה המוצעת על ידי.

 

 :לראיה באתי על החתום

 _____________________ תאריך: 
 _____________________ חתימה:

 מסמך זה ייחתם ע"י המציע ותצורף אליו תכנית עבודה העבודה. :הערה

הסכם בין העיריה לבין המציע שיזכה במכרז ייחתם לאחר סיום ההליך 
 המכרזי וקביעת התמורה.
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 התחייבות להימנעות מניגוד עניינים – 2נספח 

 לכבוד
 עיריית עפולה

 נ., ג. א.

 התחייבות להימנעות מניגוד ענייניםהנדון: 

פעילות קט ללביצוע פרוי פומביבמכרז  ה( יצא"עיריהה" :)להלן ועיריית עפולה :הואיל
 של המשרד להגנת הסביבה. 9697בנושאי סביבה לפי קול קורא חינוכית 

 ; ובכוונתי להגיש את הצעתי  :והואיל

 .מניגוד ענייניםנדרשתי לאשר ולהתחייב להימנעות  הגשת ההצעהכחלק מתנאי ו והואיל

 הריני מצהיר ומתחייב כדלקמן: לפיכך,

, תבחר להתקשר איתי( היהעירי)ככל ש לא אייצג ולא אפעל, במהלך תקופת ההתקשרות .13
 עשויה להיות רלוונטית לגביו. עירייהמטעם כל גורם אשר עבודתי עם ה

ואפעל לפי  יהיעירדית לאודיע על כך מי –לניגוד עניינים בכל מקרה שבו יתעורר חשש  .11

 . ההוראותי

 , כפי שיהיו מזמן לזמן.עיריהנושא הקשור להתחייבות זאת, אפעל לפי הוראות ה בכל .15

גם לאחר תום תקופת ההתקשרות או עם סיום ההתקשרות  ןהתחייבויות אלו יעמדו בתוקפ .16
 מכל סיבה שהיא. העיריה,ביני לבין 

ט על מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ידוע לי כי תנאי לכל התקשרות עתידית עימי )ככל שיוחל .17

(, הינו מילוי שאלון לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים, עיריההתקשרות שכזו ע"י ה
 . עיריה, בדיקתו ואישורו ע"י ה2/2011בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 

 

 תאריך: _________                          חתימה: ____________
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 ציבוריים גופים עסקאות לחוק ב2 סעיף י"עפ הצהרה – 3 נספח
 

 האמת את לומר עליי כי שהוזהרתי לאחר. ______________ז.ת_____________  מ"הח אני

 :כדלקמן בכתב זאת מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק העונשים לכל צפוי אהיה וכי

: להלן_________________________________ ) במציע חתימה זכות בעל אני .1
 .החברה בשם זה תצהיר לתת ומוסמך"(, החברה"

 :מהשניים אחד מתקיים בחברה כי מצהיר אני

 ציבוריים גופים עסקאות לחוק ב2 בסעיף כמשמעו לחברה זיקה בעל או/ו החברה .1.1

 חוק לפי עבירות משתי ביותר חלוט דין בפסק הורשעו לא"( זיקה בעל: "להלן)

: להלן) 31.10.02 יום לאחר  שנעברו, מינימום שכר חוק לפי או זרים עובדים
 "(.עבירות"

 ובמועד, עבירות משתי ביותר חלוט דין בפסק הורשעו בחברה זיקה בעל או/ו החברה .1.2
 . האחרונה ההרשעה ממועד משנה למעלה חלפה זה למכרז ההצעות להגשת הקבוע

 .אמת תצהירי ותכן חתימתי זו, שמי זה כי מצהיר אני .2

 
________________ 

 המצהיר חתימת

 אישור

 :כדלקמן בזה מאשר ד"עו ,________מ"הח אני

 מוכר. __________ / ז.ת באמצעות עצמו זיהה אשר______, ה"ה בפניי הופיע________ ביום

 בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי יהיה וכי האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו ולאחר, אישית לי
 .זו הצהרה על בפניי חתם, כן יעשה לא אם

 .החברה בשם לחתום מוסמך ל"הנ החותם

 
________________ 

 התצהיר מקבל חתימת
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 4נספח 
 לכבוד 

 עיריית עפולה

 או לעובד הרשות ו/תצהיר בדבר היעדר קירבה לחבר מועצה הנדון: 

 עיריית עפולה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:אני הח"מ מצהיר בזאת כי  .1
 

 א)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, הקובע כדלקמן : 122סעיף  .1.1
״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על 
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 

, בן או בת, אח או בן זוג, הורה -לחוזה או לעסקה עם העירייה, לעניין זה, ״קרוב״ 
 אחות״.

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות 12כלל  .1.2
 המקומיות הקובע:

״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה, ״חבר 
ה הגדרות חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו )רא -מועצה״ 

 ( )ב(״.1) 2 -( )ב( ו1) 1״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, הקובע כי: 174סעיף  .1.3
״פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או 

ובשום עבודה זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה -על ידי בן
 המבוצעת למענה״.

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .2
בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני  .2.1

 לו סוכן או שותף.
אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים  .2.2

חיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או בהונו או ברוו
 עובד אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .2.3
ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  .2.1

 מסרתי הצהרה לא נכונה.
עיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי ל .2.5

 הינו אמת.
( 3א) 122אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .2.6

מחבריה ובאישור שר הפנים  2/3לפקודת העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב של 
א)א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו  122רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 

 פורסמו ברשומות.
 

 שם המציע: __________________________

 

__________________ 

 חתימת המציע        
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 סח ערבויותנו 5נספח 

 שיש לצרף להצעה יהיה כדלקמן: ערבות השתתפות במכרזנוסח 

 לכבוד

 עיריית עפולה

 

 ג. א. נ.,

 

בלבד )להלן:  ₪ם אלף( עשרי) 20,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 
"(, כשהוא צמוד למדד כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת: סכום הערבות"

מס'  פומבי_________________________________________ בקשר עם מכרז 
של המשרד  9697בנושאי סביבה לפי קול קורא פעילות חינוכית ביצוע פרוייקט ל 18/2018

 .להגנת הסביבה

לצרכי ערבות זו "מדד" משמעו: מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר 

על אותם נתונים עליהם בנוי וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי 
 המדד הקיים ובין אם לאו.

המדד אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום עפ"י ערבות זו )להלן: "
המדד )להלן: " 15.12.18"( כי המדד החדש עלה לעומת המדד שפורסם ביום החדש

המדד החדש  "(, אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עלייתהיסודי
 "(.סכום הערבות המוגדללעומת המדד היסודי )להלן: "

למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו לא יחול שינוי 
 בסכום הערבות.

אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה, תוך שבעה ימים לאחר יום קבלת דרישתכם 
רבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את הראשונה בכתב, כל סכום בגבול סכום הע

דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב, ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלם 
 עפ"י כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.

ועד בכלל וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב  30.3.19ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 
סניף החתום מטה שמענו הוא: _____________________ למשרדי ה

______________________, לא יאוחר מאשר בתאריך הנ"ל, בשעות שבהן הסניף 
הח"מ פתוח לקבלת קהל. דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל, לא תיענה. מודגש בזה 

פקסימיליה, כי דרישה בכתב, כאמור לעיל, אינה כוללת דרישה שתגיע לבנק באמצעות ה
 מברק או כל אמצעי אלקטרוני אחר וזו לא תחשב כ"דרישה" בהתאם לכתב ערבות זה. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
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 יהיה כדלקמן: ערבות הביצוענוסח 

 לכבוד

 עיריית עפולה

 

 ג. א. נ.,

 

בלבד )להלן:  ₪אלף( ארבעים) 40,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 
"(, כשהוא צמוד למדד כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת: סכום הערבות"

 פומבי_________________________________________ בקשר עם מכרז 
של המשרד  9697פעילות חינוכית בנושאי סביבה לפי קול קורא קט לביצוע פרוי_______ל

 .להגנת הסביבה

 

מדד תשומות הבניה המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לצרכי ערבות זו "מדד" משמעו: 
לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר 

וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי 
 המדד הקיים ובין אם לאו.

המדד לפני התשלום עפ"י ערבות זו )להלן: "אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה 
)המדד הידוע "( כי המדד החדש עלה לעומת המדד שפורסם ביום __________ החדש

"(, אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל המדד היסודי)להלן: " ביום הוצאת הערבות(
 סכום הערבותבשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן: "

 "(.המוגדל

למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו לא יחול שינוי 
 בסכום הערבות.

אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה, תוך שבעה ימים לאחר יום קבלת דרישתכם 
הראשונה בכתב, כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את 

לדרוש תחילה תשלום מהחייב, ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלם  דרישתכם או
 עפ"י כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.

( יום מתום תקופת ההתקשרות 30ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ______________ )
הוא: וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב למשרדי הסניף החתום מטה שמענו 

_____________________ ______________________, לא יאוחר מאשר בתאריך 
הנ"ל, בשעות שבהן הסניף הח"מ פתוח לקבלת קהל. דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד 
הנ"ל, לא תיענה. מודגש בזה כי דרישה בכתב, כאמור לעיל, אינה כוללת דרישה שתגיע 

אמצעי אלקטרוני אחר וזו לא תחשב  לבנק באמצעות הפקסימיליה, מברק או כל
 כ"דרישה" בהתאם לכתב ערבות זה. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
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 6נספח  –נספח ביטוחים 
 נספח אישור ביטוח

 לכב'
 וגופיה )להלן: "העירייה"/"המזמין)ה("/"המבוטח השני"( עיריית עפולה. 1

 . ................................... ח.פ./מ.ז...........................................................  שם מלא. 2 

 )להלן: ""המפעיל"/המדריך"/"הספק"/"הקבלן /המבוטח )הראשי("(      

 ______סניף/מח'_________________________ שם חברת הביטוח מאת: 

 א./ג.נ.,

 )להלן: "האישור"( אישור על קיום ביטוחיםנספח הנדון: 

 )להלן: "השרות"/"נשוא הביטוח"( הסכם לקיום פעילות חינוכית בנושא סביבהסימוכין: 

 (  ₪נקוב במטבע דולר ארה"ב או ב )               

 _________ עד __________, כדלהלן: -הרינו לאשר כי ערכנו ביטוחים לנשוא הביטוח לתקופת הביטוח מ

 "אש מורחב" בערך כינון לציוד המשמש לנשוא הביטוח.   יטוח רכושב .1
, שלגביהם בתחילת תקופת הביטוח השנתית לא יפחתו מסכומי גבולות אחריות למקרה ביטוחי חבויות .2

כנקובים ₪, ובמצטבר, בשווי השקלי לפי שער חליפין יציג ליום תשלום תגמולי הביטוח, או בסכום ב 
 להלן:

 וכן בגין:  ,₪וקית כלפי הצבור צד ג' גוף ורכוש על פי דין: שני מיליון לביטוח אחריות ח 2.1
 א( כל ההוצאות הסבירות שיעשו להגנה בפני תביעה לפיצוי מקרה ביטוח; 

 ב( מעשה ו/או מחדל כולל עקב פעולה מקצועית רשלנית והחריג בפוליסה לא יחול לענין זה עד   
 ; (סמן את המתאים – על בסיס הגשהכהרחבה או כביטוח נפרד )₪ למיליון     

 ג( משתתפי הפעילות ייחשבו צד ג' גם זה כלפי זה.
 ד( שיפוי למזמין ומי מטעמו כמבוטח נוסף בגין אחריות למעשי ו/או מחדלי המבוטח ומי מטעמו. 

לחבותו החוקית של ₪ חמישה עשר מיליון  :(במידה שמועסקים עובדיםלביטוח חבות מעבידים ) 2.2
מוות, פגיעה גופנית או מחלה של כל מועסק, וכן ישפה את המזמין היה שנטען  המעסיק בגין

 לעניין קרות תאונת עבודה כי נושא בחובת מעביד כלשהי.  
: מוצהר ומוסכם כי לענין נשוא הביטוח בלבד, היקף הביטוחים שערכנו למבוטח לא הרחבות ותנאים מיוחדים

 הביטוח, וכי נכללו/יחולו התנאים והסעיפים כדלהלן:יפול מתנאי "ביט" התקף בתחילת מועד 

ביטוחי החבות לעיל כפופים לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי  (2
נגדכם ומי  -למעט נגד מזיק בזדון  -המבוטח בנפרד. ויתרנו ללא הדדיות על זכות השיבוב/התביעה 

 מטעמכם, ומבטחיכם.
 יום מראש בדואר רשום. 30לכם התרעה  לביטול או צמצום כיסוי, אלא לאחר שנמסור לא יהא תוקף (1
אחריות ג( רשלנות רבתי. ב( פגם בהיתר/ברשיון עסק כעילה בלעדית; א( זכויותיכם לא תפגענה מחמת:  (4

מבוטח אחר ל: הודעת מקרה ביטוח במועד ו/או לאי קיום תנאי פוליסה בתום לב; וכן לדמי ביטוח 
 פויות עצמיות )במידה שיחולו(, ואלה לא יחולו עליכם.ולהשתת

", ללא זכות השתתפות או תביעה ממבטחיכם לשאת Primary))הביטוחים הינם בחזקת "ביטוח ראשוני  (1

ואנו מוותרים על טענת שיתוף או  1981 –לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א  59בנטל החיוב כאמור בסעיף 
 ביטוח כפל.

 ים להוסיף על האמור בביטוחים ובשום אופן לא לגרוע מהם. התנאים האמורים לעיל בא (4
התאמה בין האמור באישור לבין התנאים שבפוליסות יחייבו התנאים -במקרה של סתירה או אי (4

 שלטובתכם.
 בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור באישור זה.

  ולראיה באנו על החתום:

 _____ תאריך_________  חתימה: ____________שם חתם/מו"ח מטעם חברת הביטוח

 חותמת מקורית של חברת הביטוח

 

 אישור ביטוח זה ימלא את תנאי החוזה לאחר חתימת חברת הביטוח ובקרת יועץ הביטוח, ד"ר מיכאל מירון *


