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 להפעלת חוגים ו/או קורסים ו/או סדנאות העשרה קול קורא 

 בפארק כפר סבא 

 

להפעלת חוגים  הצעות    להגיש"( מזמינה בזאת גופים המעוניינים בכך,  העירייה)להלן: "  כפר סבא עיריית  
( כמפורט בקול  "הקול הקורא" או "ההליך")להלן:    ו/או קורסים ו/או סדנאות העשרה בפארק כפר סבא

 קורא זה על נספחיו.  

 כללי  .1

רק   הצדדים  את  תחייבנה  הסעיף  והוראות  בלבד  כלליים  הינם  להלן,  זה  בסעיף  המובאים  הפרטים 
מפורטת ומפורשת אחרת. הייתה התייחסות אחרת כאמור,  במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת  

 תחייב ההוראה האחרת והמפורטת. 

פארק כפר סבא הינו הפארק הגדול ביותר בעיר. הפארק ממוקם במזרח העיר ליד אזור התעשייה,   .1.1
  ה ייהאוכלוסהפארק נותן ביטוי לצרכים מגוונים של  ומהווה את "הריקה הירוקה" של תושבי העיר.  

בפארק  . ועוד, והוא משמש מרכז פעילות שוקק חייםתרבות, חברה, ספורט, אמנות, טבע    , כגוןבעיר

 שלל מתקנים ואטרקציות לקהל המבקרים, ביניהם:  
 

גן המשחקים, חי פארק, הבריכה האקולוגית, גינת המאביקים,   –  מתקנים בשלב א' בפארק .1.1.1
ו   כושר  מתקני  חורף,  בריכת  הטיפולית,  רולר,  TRX  –הגינה  הוקי  מגרש  סקייטפארק,   ,

 מתחם פאמפטרק. 
 

בפארק  .1.1.2 ב'  בשלב  ו    –   מתקנים  כושר   מתקני  נגיש,  משחקים  הפארק, TRX  –גן  בוסתן   ,
 חם נינג'ה. מיניפיץ', מגרשי שחמט, שולחנות טניס, מת

 
 

 . מתחם טרמפולינות .1.1.3
 

 
מפעילים זוכים אשר יקבלו את ניקוד האיכות המרבי המשוקלל    2העירייה תבחר בקול קורא זה עד   .1.2

 (."המציעים הזוכים")מחיר+איכות( מבין כלל המציעים בהליך )להלן: 
 

המציעים  זוכים במקרה של פעילות שאינה זהה לפעילות    2-ניתן יהא לאשר זוכים נוספים מעבר ל
 הכל לפי שיקול דעתה.     -הזוכים ובמועדים בהם המתחמים פנויים 

 
גודלו,   .1.3 לרבות  ומאפייניו  הפארק  בנתוני  בהתחשב  תחומים,  במגוון  להיות  עשויות  ההפעלות 

המתחמים הקיימים בו והמתקנים הפזורים בו, לרבות אקולוגיה וקיימות, טבע, חקלאות, איכות  
 סביבה, ספורט, אמנות, וכיוב'. 

 
 

 סדנא הוא מעוניין להפעיל. על כל מציע למלא במסגרת מסמך א' איזה חוג ו//או קורס ו/או  .1.4
 

כל משתתף יכול להגיש הצעה להפעלת חוג/קורס/סדנא אחת או למספר חוגים/קורסים/סדנאות   .1.5
 )לפי שיקול דעתו( ובלבד שהוא עומד בתנאי הסף שפורטו ביחס לקול הקורא.  

 



  

המפעיל/ים הזוכה/ים יהיו מחויבים להסכם ההתקשרות המצ"ב לקול קורא זה. ההסכם )מסמך   .1.6
ידי    ה'( על  ומושלם  חתום  כשהוא  ויוגש  הקורא  בקול  ההצעות  הגשת  במעמד  כבר  ייחתם 

 המשתתפים. 

 

 מטרות  .2
 

 מתן מענה לשעות הפנאי.  .2.1
 

 העשרה והתפתחות אישית.  .2.2
 

 קהילתי בעיר כפר סבא.  -חיבור והידוק הקשר החברתי  .2.3
 

 הכרת הטבע העירוני וחיזוק הזיקה אליו.   .2.4
 

 קהל היעד  .3
 

 תושבי העיר והערים הסמוכות. ילדים, נוער ומבוגרים,  .3.1
 

 חברות וארגונים.   .3.2
 

 בתי ספר.   .3.3
 

 
 תנאים כלליים  .4

 
עם   .4.1 יחד  העירייה  ידי  על  ייקבעו  מפגש  כל  ומשך  החוג/קורס/סדנא  במסגרת  המפגשים  תדירות 

 המפעיל/ים הזוכה/ים בהתאם לתכנית הפעילות שתוצג על ידי המשתתפים במסגרת קול קורא זה.  
 

כל אחד מהזוכים ישלם לעירייה תשלום שעתי קבוע לפי הצעתו בקול קורא זה בהתאם לכמות   .4.2
ישולם חלק המע"מ  השעות של הפעיל  חובת מע"מ על העסקה  כי ככל שתחול  בפועל. מובהר  ות 

 לעירייה על ידי הזוכה.  
 

את   .4.3 לעת  מעת  להאריך  תוכל  העירייה  כאשר  שנה  של  לתקופה  תהא  הזוכה  עם  ההתקשרות 
 שנים .  5חודשים עד לסך כולל של   12ההתקשרות לתקופות נוספות של 

 
 

ללא  .4.4 ההתקשרות  את  לבטל  תוכל  שהיא,    העירייה  סיבה  מכל  נימוק,  או  הסבר  במתן  צורך  כל 
 ימים.   30בהתראה של  

 
 
 
 
 
 
 
  



  

 תנאי סף  .5
 

( שנים לפחות בהפעלת החוג/הקורס/הסדנא אותו הוא מעוניין להפעיל עבור  3בעל ניסיון של שלוש ) .5.1
 העירייה כפי שסומן על ידו במסמך א'.  

 
 עמידתו בתנאי סף זה יפרט המציע על ניסיונו במסגרת מסמך א'. להוכחת

 
-במקומות מסוימים, תשס"אהמציא ביחס למדריך, אישור משטרה לפי חוק העסקת עברייני מין   .5.2

)בהתאם להוראות משטרת ישראל. נשים המגישות מועמדות אינן חייבות בהמצאת האישור    2001
 כאמור(. 

 
יש להמציא אישור תקף ועדכני, עד שביעיים לפני המועד האחרון להגשת הצעות, על שמו של  

 .המדריך
 

 
 מסמכים להגשה:  .6

 
 עיל: על כל מציע לצרף להצעתו את כלל המסמכים ל 

 
 מסמכי הליך זה חתום בכל עמוד ועמוד.  .6.1

 
 פרופיל המציע, קו"ח ותחומי עיסוקו בפרט היחס לקבוע התנאי הסף לעיל.   .6.2

 
( המוצע על ידו. הסילבוס  "החוג"סילבוס או פירוט של החוג/הסדנא/הקורס )להלן לשם הנוחות:   .6.3

 או הפירוט יכללו לכל הפחות את המידע הבא:  
 

 מטרת החוג.  .6.3.1
 קהל היעד של החוג.  .6.3.2
 תוכן החוג והפעילויות שיבוצעו במסגרתו.   .6.3.3
 המדריכים בחוג.  .6.3.4
 ייחודיות החוג.  .6.3.5
 משך זמן החוג וכן לו"ז )מספר שעות/ימים/שבועות/חודשים וכיוב'(.    .6.3.6

 
החוגים  בבחירת  העירייה  את  ישמשו  הפירוט  או  הסילבוס  כי  המציעים  לב  תשומת 
והמפעילים השונים, משכך קיימת חשיבות יתרה על הפירוט והצגת התכנים באופן ברור 

 ונהיר. 
 

 במסגרת נספח ג'.הצעת המחיר  .6.4
 

 : 1976-כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  .6.5
 

 שה או אישור בדבר היותו עוסק פטור. העתק תעודת עוסק מור .6.5.1
 אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור.  .6.5.2
 תצהיר בדבר "קיום דיני עבודה".  .6.5.3
 תצהיר בדבר "ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות".  .6.5.4

 
 . ד'תצהיר היעדר קרבה לחבר מועצה או לעובד עירייה בנוסח מסמך  .6.6

 



  

 ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו:   .6.7
 

 העתק תעודת התאגדות של המשתתף. .6.7.1
אישור עו"ד או רו"ח כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי ההליך הן   .6.7.2

מורשי   וכי  וענין  דבר  לכל  המשתתף  את  ומחייבות  המשתתף  מטעם  חתימה  מורשי  של 
בש ולחתום  המשתתף  את  לחייב  הוסמכו  הנ"ל  אחר  החתימה  או  נוסף  מסמך  כל  על  מו 

 שיידרש לצורכי הליך זה והוצאתו אל הפועל.  
 

 '.ה הסכם חתום בנוסח מסמך   .6.8
 

 
 הצעות:ההגשת  מועדאופן ו .7

 
בסעיף   המפורטים  המסמכים  כלל  בצירוף  ההצעה  ל  ,לעיל  2את  ב יש  הדוא"ל: הגיש  אמצעות 

motim@ksaba.co.il ,  12:00בשעה  10/06/2022,  שישיוזאת עד ליום.  
 

 מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה תחולנה על המשתתף.  ל כל ההוצאות, מכ
 
 

 אופן בחינת ההצעות  .8
 

 בדיקת ההצעות תיערך בשני שלבים כמפורט להלן:  .8.1
 

בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידת המציע בתנאי הסף. מציעים אשר הצעתם   –  שלב א' .8.1.1
 תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף יעברו לשלב ב' של ההליך.  

 
 ניקוד הצעת המציע בהתאם לקריטריונים דלהלן: – שלב ב' .8.1.2

 
ניקוד  פירוט אופן הבחינה הקריטריון מס"ד

 מירבי  

התרשמות  .1
מהמציע  

ומהחוג/הפעילות 
 המוצעת

כמו   קודם.  ניסיון  פרופיל,  יציג  המשתתף 
הפעילות   תכנית  את  המשתתף  יצרף  כן, 

 המוצעת, כאמור בקול קורא זה. 
 

של   מניסיונו  ותתרשם  תבחן  העירייה 
להפעלת   הנוגע  בכל  המשתתף 
לאוכלוסיית   חוגים/סדנאות/קורסים, 
היעד נשוא הקול הקורא, המלצות חיוביות  

 וכיוב'.   על המשתתף
 

הפעילות   מתכנית  העירייה  תתרשם  כן 
המציע   של  ויכולתו  והתאמתו  המוצעת 
קורא   קול  מושא  השירותים  את  להעניק 

 זה.
 

  40עד  
 נקודות.

mailto:motim@ksaba.co.il


  

ניקוד  פירוט אופן הבחינה הקריטריון מס"ד
 מירבי  

העירייה   תוכל  זה  קריטריון  ניקוד  לצורך 
להתרשם מהמסמכים שלפניה ו/או להזמין  
בפני   או  בפניה  לראיון  המשתתפים  את 

 ועדת משנה מטעמה.  
 

פירוט   לצרף  המציע  החוג/פעילות  על  על 
 ולכל הפחות את המידע הבא:

 מטרת החוג.  .1
קהל היעד של החוג )גילאים/מגדרים   .2

 וכיוב'(.  
 תוכן החוג והפעילויות שיבוצעו בו.  .3
 המדריכים בחוג.  .4
 ייחודיות החוג.  .5
משך זמן החוג וכן לו"ז )מספר  .6

 שעות/ימים/שבועות/חודשים(.

לפי   אשר  הצעות  לפסול  תוכל  העירייה 
דעתה יש בהם משום סיכון הציבור  שיקול  

ו/או שימוש באיזה מהמתקנים לתקופה או  
לפגוע   כדי  בו  שיש  ריאלי  לא  זמן  למשך 
במתקני   הרחב  הציבור  של  בשימוש 

 הפארק. 

 

על המשתתף לצרף המלצות חיוביות בקשר   המלצות  .2
 עם הפעלת החוגים/הקורסים/הסדנאות. 

 
ב יעמדו  שיצורפו  קריטריונים  ההמלצות 

 הבאים: 
 ההמלצה חתומה.  .1
 ואילך.   2018ההמלצה היא משנת  .2
חיובית   .3 היא  לא   – ההמלצה 

 אינפורמטיבית בלבד.  

כאמור   התנאים  בכל  העומדת  המלצה  כל 
ב המשתתף  את  עד    2- תזכה    20נקודות 

 נקודות אפשריות.  

  20עד  
 נקודות.

  40עד   בהתאם למפורט בנספח ג'  הצעת המחיר  
 נקודות.

 נקודות   XXXXX 100 סה"כ 

 
 

 כללי   .9
 



  

 

ההליך ו/או  יכולה לבטל את ההליך בכל עת ולא לבחור זוכים מכוחו, ו/או לשנות את  העירייה   .9.1
 לפרסם הליך חדש במקומו ללא צורך במתן נימוק הכל לפי צרכיה ושיקול דעתה. 

 
 העירייה תוכל לנהל מו"מ עם מציעים ביחס להצעתם או לבחור, בעקבות ההצעות שהגיעו אליה.  .9.2

 

                                                                                                                          ______________ 

 יובל בודניצקי, מנכ"ל העירייה         

 

 

 

  



  

 פרטי המשתתף וניסיון קודם –מסמך א' 

 

 פרטי המציע: 

 

       שם המשתתף: .1

           הזיהוי: מס'  .2

         מען המשתתף )כולל מיקוד(: .3

        שם איש הקשר אצל המשתתף:  .4

          תפקיד איש הקשר:   .5

           טלפונים:  .6

           פקסימיליה: .7

          דואר אלקטרוני:  .8

 

 החוג/קורס/סדנא המבוקש )להלן ולשם הנוחות: ייקרא "החוג"(.  .1
 

 לצרף: ביחס לכל חוג יש 
 

 סילבוס או פירוט של החוג המוצע. הסילבוס או הפירוט יכללו לכל הפחות את המידע הבא: 
 
 מטרת החוג.  .א
 קהל היעד של החוג )גילאים/מגדרים וכיוב'(.   .ב
 תוכן החוג והפעילויות שיבוצעו בו.  .ג
 המדריכים בחוג.  .ד
 ייחודיות החוג.  .ה
 שעות/ימים/שבועות/חודשים(משך זמן החוג וכן לו"ז )מספר  .ו

תשומת לב המציעים כי הסילבוס או הפירוט ישמשו את העירייה/הנהלת הפארק בבחירת  
 החוגים והמפעילים, משכך קיימת חשיבות יתרה לפירוט והצגת הדברים באופן ברור ונהיר. 

 

 הערה: 

 פתיחת החוג דינאמית ומשתנה, ותלויה בין היתר במס' המשתתפים.  

 

 

 

 



  

 סף תנאי ה .2
 

   5.1תנאי הסף שבסעיף 
 

( שנים לפחות בהפעלת החוג/הקורס/הסדנא אותו הוא מעוניין להפעיל  3בעל ניסיון של שלוש )
 לעיל.   1עבור העירייה כפי שצוין על ידו בסעיף 

 
השנים בהן   3 שם החוג מס"ד

 הופעל החוג
הגוף בו הופעל 

 החוג
איש הקשר  

בגוף בו הופעל 
 החוג

טלפון איש 
 קשר

1.      

2.      

3.      

 
 

 
 מדדי איכות   .3

 
 8.2.2בסעיף   1מדד איכות 

 
 יש לצרף קו"ח/פרופיל מקצועי/תעודות הסמכה )אם ישנן( עבור כל אחד מאנשי הצוות המקצועי.  

 
 8.2.2בסעיף  2המלצות לעניין מדד איכות 

 
ואילך( אשר יצרף המשתתף ביחס לחוג/ים אותו/ם   2018כל המלצה חיובית עדכנית )משנת 

נק'   20נק' עד   2 -הפעיל/מפעיל מגופים עבורם הפעיל את החוג כאמור, תזכה את המשתתף ב 
 אפשריות.  

 

 

 

 שם המשתתף: _____________________                                                                                                

 חתימה וחותמת המשתתף: ____________                                                                                                

 תאריך: __________________________                                                                                                

 

 

 

  



  

 קיום דיני עבודה  תצהיר    –מסמך ב'   

אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים  
 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:   

"( שהוא הגוף הגוף"  –הנני נותן תצהיר זה בשם ____________________ מס' זיהוי ______________ )להלן   .1
 . אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. כפר סבאבהסכם עם עיריית המבקש להתקשר 

" הינו כהגדרתם מועד ההתקשרות"-" והרשעה"; "עבירה" ; "בעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2
יני עבודה  "(, תחת הכותרת "קיום דהחוק"  -)להלן   1976 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  2בסעיף  

 תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם. –

 : 1הנני מצהיר בזאת כי הגוף ובעל הזיקה אליו .3

 לפחות    חלפוהורשעו ביותר משתי עבירות אולם במועד ההתקשרות,    אוהורשעו ביותר משתי עבירות    לא
 שלוש שנים ממועד ההרשעה האחרונה. 

   מצ"ב( ההתקשרות.  למועד  שקדמו  האחרונות  השנים  השלוש  במהלך  עבירות  משתי  ביותר  הורשעו 
 פרטים בדבר ההרשעות לרבות מהותן ומועדן(.

 :2עוד אני מצהיר כי על הגוף או על בעל זיקה אליו  .4

 הוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה בשלוש השנים שקדמו למועד  לא
 ההתקשרות.

  הוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה בשלוש השנים שקדמו למועד
 ההתקשרות. )מצ"ב פרטים בדבר העיצומים לרבות מהותם ומועדם(. 

 1998-גבלות, התשנ"ח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מו .5

   להלן: "חוק שוויון זכויות"( לא   1998- לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף(
 חלות על הגוף. 

  לחוק שוויון זכויות חלות על הגוף והוא מקיים אותן; 9הוראות סעיף 

הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם  עובדים לפחות הוא מתחייב לפנות למנהל    100ככל שהגוף מעסיק או יעסיק  
)ג(  9לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; בהתאם להוראות סעיף    –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך    9בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

 ות על הפניה עצמה ויישום ההנחיות כאמור.  לחוק שוויון זכויות, הגוף מתחייב לפעול על פי ההנחיות כאמור וליישמן כמו גם לעדכן את הרש

ימים ממועד תחילת   30אנו מתחייבים להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 
 ההתקשרות. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .6

                                                                                                 ____________________ 
 חתימת המצהיר                                                                                                            

 אישור 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי ברחוב  
ופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי  ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי בא

 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי. 
                                                                                     _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                               תאריך             
 

 
 יש לסמן את אחת מהאפשרויות בסעיף.  1
 יש לסמן את אחת מהאפשרויות בסעיף.  2



  

 ים עם מוגבלות   ייצוג הולם לאנש תצהיר   –'   ג מסמך 

 ( 11תנאי לעסקה עם גוף ציבורי )תיקון מס' 

___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה  אני הח"מ ____________ ת.ז.  
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  

  –___________ ח.פ. / ע.מ. ___________ )להלן הנני נותן תצהיר זה בשם _____________  .1
"(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת  הרשות"( המבקש להתקשר עם עיריית כפר סבא )להלן: " הגוף"

 לתת תצהיר זה בשם הגוף. 

 אני מצהיר כדלקמן:  .2

  שוויון  )להלן: "חוק  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף
 זכויות"( לא חלות על הגוף. 

  לחוק שוויון זכויות חלות על הגוף והוא מקיים אותן;  9הוראות סעיף 

עובדים לפחות הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה    100ככל שהגוף מעסיק או יעסיק   .3
לפי סעיף   יישום חובותיו  ז  9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת  ובמידת  לחוק שוויון  כויות, 

ליישומן; בהתאם להוראות סעיף    –הצורך   זכויות, הגוף  9לשם קבלת הנחיות בקשר  )ג( לחוק שוויון 
ויישום   עצמה  הפניה  על  הרשות  את  לעדכן  גם  כמו  וליישמן  כאמור  ההנחיות  פי  על  לפעול  מתחייב 

 ההנחיות כאמור.  

העבודה הרווחה והשירותים  אנו מתחייבים להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד  .4
 ימים ממועד תחילת ההתקשרות.  30החברתיים, בתוך  

          ____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                                                    

 אישור

אשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי  הריני ל
ברחוב ____________, מר/גב' ____________, ת.ז _____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו  

  להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל
 וחתם עליו בפניי. 

 _________________    __________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                  תאריך             

 

 

 

 



  

 תצהיר היעדר קרבה לחבר מועצה או עובד רשות – ' דמסמך 

 

 הרשותתצהיר בדבר היעדר קירבה לחבר מועצה או לעובד הנדון: 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  כפר סבאעיריית 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  
או שאחד   ברווחיו  או  עם  בהונו  לעסקה  או  לחוזה  צד  יהיה  לא  בו,  עובד אחראי  או  מנהל  מהם 
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״.  -העירייה, לעניין זה, ״קרוב״  

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

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

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

 )א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, הקובע כי:  174סעיף  .1.3

, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי  ״פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין
 זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה״. -בן

 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 לו סוכן   .2.1
 או שותף. 

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו   .2.2
 או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו. 

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.  .2.3

לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי  ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית   .2.4
 הצהרה לא נכונה. 

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו   .2.5
 אמת.

( לפקודת  3א׳ )   122אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף   .2.6
של   ברוב  העירייה  מועצת  לפיהן  להתיר    2/3העיריות,  רשאית  הפנים  שר  ובאישור  מחבריה 

 א׳ )א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.  122התקשרות לפי סעיף  

_________________ _ 

 חתימת המציע                          
 

  



  

 הסכם   –' המסמך  

 שנערך ונחתם ביום _____ חודש _____ שנת _____ 

 בין

   כפר סבאעיריית 

 )להלן: "העירייה"( 

 ;מצד אחד            

 

 -לבין-

 ________________________ 

 _________________________ 

 להלן: "המפעיל"( )

 ;שנימצד             

פארק כפר בלהפעלת חוגים ו/או קורסים ו/או סדנאות  והעירייה פרסמה קול קורא    הואיל 
 ; בהתאמה( "הקול הקורא" ו"החוג"סבא בעיר כפר סבא )להלן:  

א'    והואיל בנספח  כמתואר  החוג  של  בהפעלה  מתאים  ניסיון  בעל  הינו  כי  מצהיר  והמפעיל 
 ;להסכם זה

בהסתמך על הצהרות המפעיל וניסיונו, הסכימה כי המפעיל יפעיל את החוג והעירייה,   והואיל
 ;כהגדרתו להלן וזאת במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם זה

 וכחלק מתנאי ההליך נקבע כי הצדדים יחתמו על הסכם הפעלה זה;    והואיל

 

 לפיכך הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1

 ויש לקראו ביחד עם הוראות  ובחזקת תנאיו  המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו   .1.1
 ההסכם עצמן. 

 כותרות ההסכם נועדו לנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לשם פרשנות ההסכם.  .1.2

 הנספחים להסכם זה )המהווים חלק בלתי נפרד ממנו( הינם: .1.3

 .פרטים נוספיםתיאור  הפעילות, מועדי קיום הפעילות,  –'  אנספח  .1.3.1

 דרישות ביטוח.  –' בנספח  .1.3.2



  

 הצעת מחיר.   –נספח ג'  .1.3.3

 

 הגדרות .1.4

 כל עוד לא נאמר אחרת, למונחים שלהלן תהא הפרשנות שבצידם:

 .כפר סבאעיריית  - "העירייה" 

 כלל שטחיו והמתחמים בו. על בעיר  פארק כפר סבא   - "הפארק"

עובדיו, שלוחיו, מורשיו המוסמכים, ולרבות  כהגדרתו לעיל לרבות נציגיו,   - "המפעיל"
 ;כל מי שפועל בשמו או מטעמו

"הפעילות" 
 או "החוג"

אשר   - זה,  קורא  קול  במסגרת  המפעיל  ע"י  המוצעת  החוג/קורס/סדנא 
 תתקיים בפארק כפר סבא.  

או מי שימונה על ידי העירייה לשמש כמנהל לצורך   פארק כפר סבאמנהל  - "המנהל"
 ; הסכם זה

 

 הצהרות והתחייבויות המפעיל .2

 המפעיל מצהיר בזאת כדלקמן:

כי קרא את ההסכם על נספחיו, הבינו והגיש את הצעתו על בסיס האמור בהסכם וכי לא תהא לו   .2.1
 על טענה ו/או תביעה בשל חוסר הבנה ו/או פרשנות כזו או אחרת של תנאי ההסכם. 

 כל מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת לביצוע התחייבויותיו מכח הסכם זה.עליו כי אין  .2.2

כי בהפעלת החוג כמפורט בהסכם זה אין הפרה של זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של   .2.3
 צד ג' כלשהו.  

בו    מקום הפעילות המיועדכי בדק וראה את   .2.4 ולמטרת השימוש  ומצא אותו מתאימים לצרכיו 
  והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה שעניינן מצבו, מיקומו, תנאיו הפיזיים וכיוב'.

וחל איסור  חוג/קורס/סדנא  מוגבל למטרת הפעלת    מקום הפעילות בפארקכי ידוע לו שהשימוש ב .2.5
 הוראה זו הינה עיקרית ויסודית בהסכם.    –לכל מטרה אחרת  קום הפעילותלעשות שימוש במ

כי ידוע לו שאי נכונות הצהרותיו בחוזה זה ו/או מסירת פרטים לא נכונים ו/או השמטת פרטים   .2.6
עירייה במלוא הסעדים העומדים לה לפי חוזה זה ועל פי כל דין, לרבות ביטול ההסכם  יזכו את ה

 ותשלום פיצויים. 

כי ידוע לו כי במקביל להפעלת החוג, מתקיימים בפארק חוגים נוספים ו/או פעילויות נוספות,   .2.7
יות  ולפיכך בין היתר, עליו להיערך כי הפעילות במסגרת החוג לא תפריע ולא תמנע קיום פעילו

 אחרות. 

והוא    2001  –כי הוא מכיר את החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א   .2.8
יפעל על פיו וכי כל עובד  שיועסק או יופעל על ידו במתחם יהא בעל אישורים מתאימים בהתאם  

 לחוק זה.  



  

 מהות ההתקשרות  .3

את החוג, הכל בהתאם להוראות  העירייה מוסרת בזאת למפעיל והמפעיל מקבל על עצמו להפעיל   .3.1
 הסכם זה על נספחיו ובפרט האמור בנספח א'.  

ככל והחוג כולל שימוש במתקני/מבני הפארק השונים, אזי מובהר כי ניתנה בזאת למפעיל רשות   .3.2
שימוש בלתי ייחודית ולתקופה קצובה במתקני/מבני הפארק לצורך הפעלת החוג בלבד ואין ולא  

ו/או   טענות  למפעיל  נעשה  יהיו  בהם  המבנים  ו/או  המתקנים  למצב  ביחס  תביעות  ו/או  דרישות 
 שימוש.  

עוד מובהר כי המפעיל לא יהא "דייר מוגן" במבני ו/או מתקני הפארק ולא יוכל להחזיק בהם או   .3.3
 לעשות בהם שימושים אחרים מעבר לרשות שניתנה לו במסגרת הסכם זה.  

ולא   כי הוא לא שילם  בזה  התחייב לשלם דמי מפתח כלשהם או תמורה אחרת  המפעיל מצהיר 
פיו, ועל כן לא יהיה המפעיל רשאי  -כלשהי, בנוסף לתמורה המפורטת בחוזה זה עבור ההרשאה על

ו/או לפי חוק    1958- לדרוש ולא יהיה המפעיל זכאי לקבל דמי מפתח לפי חוק דמי מפתח, תשי"ח
יה מפעם לפעם בתקופת תוקפו של חוזה זה,  הגנת הדייר )נוסח משולב( ו/או כל חוק אחר, כפי שיה

, לא תחול על הסכם זה הגנת הדייר ו/או  1972-וכי בהתאם לחוק הגנת הדייר )נוסח משולב(, תשל"ב
 חוקי הגנת הדייר כלשהם. 

יופעל באמצעות מדריכים בעלי הכשרה מתאימה ורישיונות מתאימים   .3.4 המפעיל מתחייב כי החוג 
 לפי הצורך והעניין.  

י  .3.5 ספק על חשבונו את כלל החומרים, האביזרים והציוד הדרושים לרבות חומרי למידה,  המפעיל 
 (, לפעילויות השונות במסגרת החוג. "הציוד"יצירה וכד' )להלן: 

אחסון הציוד במבני/מתקני הפארק יהא על אחריותו הבלעדית של המפעיל. מובהר כי בכל מקרה,   .3.6
ן אחראיות לציוד ו/או לשלמותו, ומובא במפורש  העירייה ו/או הנהלת הפארק ו/או מי מטעמן אינ 

 לידיעת המפעיל כי הציוד אינו נכלל תחת ביטוחי העירייה. 

, ולהשתמש בו באופן זהיר  וסביבתו הקרובה בכל עת  אזור הפעילותעל המפעיל לשמור על ניקיון   .3.7
 . והוגן

 

 תקופת ההסכם .4

 _________ ועד ליום __________. חודשים החל מיום  12-תקופת ההתקשרות נקבעת ל  .4.1

"( עד לתקופה  תקופת ההארכהחודשים )להלן "  12החוזה יחודש מאליו לתקופות נוספות של    .4.2
 שנים לכל היותר.   4כוללת )של כלל ההתקשרות( של 

ימים לפחות   30על אף האמור לעיל, העירייה תוכל להודיע על ביטול ההסכם בהודעה מראש של  .4.3
 . נימוק כלשהו ללא צורך במתן וזאת

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות העירייה להביא הסכם זה לכלל ביטול באופן מיידי בכל מקרה   .4.4
של הפרת ההסכם באופן יסודי ו/או בכל מקרה בו התברר כי המפעיל נהג במירמה ותוך הפרת  

 אמון העירייה בקיום ההסכם ו/או לא שילם את דמי השכירות. 

)הוא   .4.5 ישמור  משרד  המפעיל  לרבות  המוסמכות  הרשויות  והנחיות  הוראות  כל  על  ועובדיו( 
 הבריאות בכל הנוגע להתנהלות המתחם בתקופת חירום קורונה ובכל מצב חירום רפואי אחר. 



  

 

 אישורים, רישיונות והיתרים .5

המפעיל מתחייב כי  יהיו בידיו את כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הדרושים על פי כל דין   .5.1
 למילוי כלל התחייבויותיו על פי ההסכם. 

המפעיל מתחייב כי במשך כל תקופת הסכם זה הרישיונות כאמור יישארו בתוקף ולא יבוטלו, ישונו   .5.2
או יוגבלו וכי יקיים את כל תנאיהם וכן כי ישיג כל רישיון או היתר שיידרש על פי דין בעתיד ובמהלך  

 תקופת ההתקשרות. 

יקבל ה .5.3 השימוש  שירות התעסוקה,  לצורך מטרת  חוק  להוראות  ורק בהתאם  אך  עובדים  מפעיל 
אזרחות    1959  –התשי"ט   בעלי  שאינם  עובדים  להעסיק  רשאי  המפעיל  יהיה  לא  מקרה  ובשום 

 ישראלית אלא אם יש בידיהם אישור עבודה כחוק בישראל.

 

 זהות המדריכים  .6

יה מראש ובכתב והם לא  זהות המדריכים אשר יעבירו את החוג מטעם המפעיל, תאושר ע"י העירי  .6.1
 יוחלפו אלא בהסכמתה.  

 
לעירייה שמורה הזכות לדרוש מהמפעיל להחליף את המדריך/ה אשר יעביר את החוג במדריך/ה   .6.2

אחר/ת )אפילו אם אושר/ה על ידה קודם לכן( והמפעיל יעשה כן תוך שבוע ימים מיום קבלת  
 ההודעה מהעירייה. 

 
נ"ל ולא תישא בכל אחריות ו/או הוצאה בגין הפסקת  העירייה אינה חייבת לנמק את דרישתה ה .6.3

 ההפעלה כאמור.  
 

היה וכתוצאה ממחלה ו/או כורח ו/או כח עליון לא יוכל מדריך אשר אושר ע"י העירייה כאמור,   .6.4
להגיע להדרכה ישלח המפעיל מדריך חילופי ובתנאי שהעירייה אישרה מראש גם את זהותו של  

ום מראש עם העירייה ו/או הנהלת הפארק, ייקבע מועד חדש  המדריך החילופי, לחילופין, בתיא
 להשלמת המפגש החסר.  

 הוראות מנהל   .7

 המפעיל מתחייב להישמע להוראות המנהל או מי מטעמו בכל הנוגע להסכם זה.  .7.1

הוראותיו של המנהל יכול שיינתנו בכל עניין הקשור לביצועו של הסכם זה ובין היתר יכול שיהיו   .7.2
ציודו של המפעיל, המוצרים הנמכרים על ידו, שמירת הניקיון, שעות הפתיחה  בקשר למקום אפסנת  

 וכיו"ב.  

 
 תשלומים לעירייה  .8

 נספח ג'.  –תמורת מתן השירותים ישלם המפעיל לעירייה את הסכום הנקוב בהצעתו  .8.1
 

( לכל חודש עוקב ביחס לחודש  5התמורה תועבר מהמפעיל לעירייה אחת לחודש עד ליום החמישי ) .8.2
 הקודם. 

 
 ככל שתחול חובת תשלום מע"מ על העסקה היא תתווסף על ידי המפעיל ותשולם לעירייה.   .8.3



  

 היעדר יחסי עובד מעביד  .9

מודגש בזה כי המפעיל הינו במעמד של מפעיל עצמאי וכי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין   .9.1
 העירייה לבין המפעיל ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו. 

לביצוע כל התשלומים, ההפרשות והניכויים שיש    –אי בלעדי לעובדיו ובכלל זה  יהא אחרהמפעיל   .9.2
לבצעם לרבות שכר, משכורת, דמי ביטוח, דמי ביטוח לאומי, מס הכנסה, דמי הבראה, שכר שעות  
נוספות, דמי חופשה, דמי מחלה, תשלומים לקרן פנסיה ו/או לקופת גמל, פיצויי פיטורים וכל  

סיק בהתאם לכל דין ו/או הסכם קיבוצי ו/או הסכם אחר שהמפעיל צד  תשלום אחר החל על המע
 לו.   

המפעיל מתחייב לשפות את העירייה בגין כל סכום אשר תחויב העירייה לשלם על פי פסק דין או   .9.3
  - הסכם פשרה בגין תביעה של מי מעובדי המפעיל לרבות פסק דין או קביעה בעניין יחסי עובד

דין, וזאת בתוך  -ה, כולל הוצאות משפט ושכר טרחת עורךינ עיל וב מעביד בין מי ממועסקי המפ 
 ימים מדרישת העירייה.  30

 פינוי  .10

המפעיל מתחייב לפנות את המתחם בתום תקופת ההתקשרות או עם סיומה על פי הוראות הסכם   .10.1
זה אף בטרם תמה תקופת ההתקשרות, לפי המועד המוקדם יותר, ולהחזיר את המתחם לעירייה  

י וחופשי מכל אדם וחפץ, ובמצב טוב, נקי, תקין וראוי לשימוש, כפי שהיה בעת קבלת  כשהוא פנו
החזקה במתחם ע"י המפעיל, כאשר כל מערכותיו פועלות ותקינות, למעט בלאי שהינו תוצר של  

 שימוש רגיל וסביר. 

בתום תקופת ההסכם,   .10.2 יפנה את המתחם  לא  והמפעיל  כי במקרה  בין הצדדים,  בזאת  מוסכם 
₪ )שלוש מאות שקלים    300עירייה עבור כל יום איחור בפינוי, פיצויים מוסכמים בסך של  ישלם ל

 חדשים( ליום, וזאת מבלי לפגוע בזכותה לכל תרופה או סעד אחר על פי הסכם זה ועל פי כל דין.  

בנוסף  תהא העירייה רשאית להיכנס למתחם ולהוציא ממנו כל ציוד או מיטלטלין הנמצאים   .10.3
 בהם.

העירייה לא תישא בכל תשלום או פיצוי בגין נזק לציוד ולמיטלטלין שיישארו במתחם או שיוצאו   .10.4
או   בעצמה  לתפוס  רשאית  תהא  העירייה  לפינוי.  שיקבע  המועד  לאחר  העירייה  ידי  על  מהם 

 באמצעות צד ג' את החזקה במתחם.

 אחריות   .11

פן שהוא לכל נזק ו/או אובדן  העירייה וכל מי שבא ו/או פועל מטעמה לא יהיו אחראים בכל או .11.1
ו/או הפסד ו/או פגיעה שיגרמו למפעיל ו/או לעסקו ו/או לרכושו, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות  
האמור, נזק או פגיעה שנגרמו עקב כניסת העירייה ו/או  מי מטעמה למתחם למטרה או למטרות  

בזדון   נגרם  ההפסד  ו/או  האבדן  הנזק,  כן  אם  אלא  זה  בחוזה  ידי  המפורטות  על  במתכוון  או 
 העירייה.  

המפעיל יהיה אחראי בלעדית כלפי העירייה ו/או עובדיה לכל אובדן ו/או תאונה ו/או חבלה ו/או   .11.2
והבאים   עובדיה  לעירייה,  ו/או  כלשהו  שלישי  לצד  שיגרמו  לרכוש  ו/או  לגוף  נזק  ו/או  קלקול 

ה מטעם המפעיל ו/או  מטעמה ו/או למשתמשים במתחם ו/או לעובדי המפעיל ו/או לקבלני משנ 
 לעובדיהם ו/או למי מטעמם הנובע בקשר או כתוצאה מביצוע ההסכם. 

באחריותו   .11.3 שהם  נזקים  לגבי  אחריות  מכל  מטעמה  הפועלים  ואת  העירייה  את  פוטר  המפעיל 
פי הדין ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה,  -כאמור בהסכם זה ו/או על

לכך על ידה, על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות    ימים מיום שנדרש  7תוך  



  

הוצאות ושכ"ט עו"ד. העירייה תודיע למפעיל על תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשרו לו להתגונן  
 מפניה על חשבונו. 

 

 העברת זכויות .12

הסכם זה הינו הסכם עם המפעיל בלבד ואסור למפעיל להעביר, למשכן, להחכיר,  מובהר ומוסכם כי   .12.1
 לשעבד כל זכות מהזכויות הניתנות לו בהסכם זה במלואה או בחלקה או להרשות לזולתו שימוש  

 הועברו זכויות המפעיל בניגוד לאמור לעיל, ייחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה. .12.2

 

 ביטוח .13

 להסכם זה.  ב' בנספח  דרישות הביטוח מוסדרות

 הפרה ותרופות  .14

מבלי לגרוע מכל תרופה או זכות, הנתונים לעירייה, לפי חוזה זה ולפי כל דין )לרבות חילוט הערבות   .14.1
הבנקאית(, הרי בכל אחד מהמקרים הבאים תהא העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי  

המפעיל מהמתחם באמצעות מפעיל אחר ו/או בכל  לתת התראה, לבטל את חוזה זה ו/או לסלק את  
 דרך אחרת:

במידה וימונה למפעיל ו/או לנכסיו כונס נכסים או כונס נכסים כמנהל )זמני או קבוע(, או  .14.1.1
 אם הוגשה בקשה למינוי כונסי נכסים ו/או מנהל כאמור;

כינוס  אם המפעיל יפשוט את הרגל, או הוגשה נגדו בקשה לפשיטת רגל או כשניתן נגדו צו   .14.1.2
נכסים לגבי נכסיו כולם או חלקם, או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו או לחלק  

פירוק מרצון, או כשהוגשה -ידו החלטה על- מרכושו, או במקרה של גוף מאוגד, נתקבלה על
נגדו בקשה לפירוק, או שניתן נגדו צו פירוק או שמונה לו מפרק קבוע או מפרק זמני, או  

רה או סידור עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבלת  שהוא הגיע לפש
 ; 1983- ארכה או פשרה למען הסדר איתם לפי פקודת החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג

במקרה והוטל עיקול על רכושו של המפעיל, או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם משרד  .14.1.3
 ההוצאה לפועל לגבי רכושו של המפעיל. 

 
תרופה או זכות, הנתונים לעירייה, לפי חוזה זה ולפי כל דין )לרבות חילוט הערבות    מבלי לגרוע מכל .14.2

הבנקאית(, הרי בכל אחד מהמקרים הבאים תהא העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא  
באמצעות מפעיל אחר ו/או בכל דרך    מהמתחםהתראה, לבטל את חוזה זה ו/או לסלק את המפעיל  

 אחרת:

ו/או השכיר את   .14.2.1 או מקצתו, לאחר  כולו  או    ו)כול   המתחםכשהמפעיל הסב את החוזה, 
 ( בשכירות משנה בלי הסכמת העירייה מראש ובכתב;וחלק

התברר כי המפעיל מסר לעירייה הצהרות ו/או נתונים ו/או דו"חות כוזבים במסגרת ביצוע   .14.2.2
 ;תפקידו

פי הסכם זה ועל פי כל דין )רישיון  כשהמפעיל לא חידש רישיון ו/או היתר הנדרש ממנו על  .14.2.3
מותנה, אישור על בקשה לקבלת רישיון ו/או כל אישור אחר שאינו רישיון כנדרש בהסכם 

 זה אינו מהווה חידוש(.  
 ;אם המפעיל הפר הפרה יסודית את ההסכם .14.2.4
אין במקרים המנויים לעיל, כדי לגרוע מזכות הביטול המוענקת לעירייה בגין הפרת חוזה,  .14.2.5

 פי כל דין. -ל דין וכן מהסעדים הנוספים ו/או החלופיים העומדים לרשותה על פי כ-על



  

 
המפורטות   .14.3 מהפעולות  אחת  כל  לעשות  העירייה  רשאית  החוזה,  מהוראות  הוראה  המפעיל  הפר 

 להלן: 

 ידי המפעיל;- לחלט את הערבות הבנקאית אשר ניתנה לה לשם ביצוע ומילוי חוזה זה על .14.3.1
 נזק ו/או הוצאה ו/או שיפוי ו/או פיצוי; לתבוע את המפעיל בגין כל   .14.3.2
-לעשות בעצמה ואו באמצעות אחרים את העבודות )או חלקן( שהמפעיל חייב בביצועם על .14.3.3

 י חוזה זה ולחייב את המפעיל בהוצאות הכרוכות בכך, לרבות באמצעות חילוט הערבות.פ
 

 כללי  .15

כלשהם, אשר לא נקבע    חל תשלום כלשהו על המפעיל בהתאם להסכם זה, לרבות תשלום דמי נזק .15.1
ימים מיום משלוח ו/או מסירה ביד של הודעה    7לגביו מועד תשלום בהסכם זה, תשלומו יחול בתוך  

 בכתב על כך מאת העירייה. 

ע"י   .15.2 לעירייה  שישולם  סכום  כל  ייזקף  זה,  הסכם  פי  על  כלשהם  כספים  לעירייה  המפעיל  חייב 
נועד למטרה אחרת, לפי הסד ר הבא: החזר הוצאות העירייה, ריבית,  המפעיל, אף אם סכום זה 

 הפרשי הצמדה וקרן חוב. 

הסכמה מצד העירייה ו/או המנהל לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא   .15.3
 ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר. 

הנוגע   .15.4 בכל  העירייה  מנקיטת אמצעים מצד  או מחדל  מפעולה  הימנעות  הנחה, ארכה,  ויתור,  כל 
 תיה, לא יחשבו כוויתור על זכויות העירייה, אלא אם כן ויתרה העירייה באופן מפורש בכתב.לזכויו

מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים את המותנה בין הצדדים במלואו וכי העירייה לא   .15.5
תהיה קשורה בכל הבטחות, הצהרות, מצגים, מכתבים, הסכמים קודמים והתחייבויות בין בע"פ  

, שאינם נכללים בחוזה זה ושנעשו אם בכלל, לפני חתימתו. כל שינוי או תיקון לחוזה זה  ובין בכתב
 וכל תוספת לחוזה זה יעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים. 

במחוז שיפוטה של  סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל הנוגע להסכם זה נתונה לבתי המשפט   .15.6
 . העיר כפר סבא

ני לפי הסכם זה, תינתן במכתב רשום לפי הכתובת של הצד  כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד ש  .15.7
השני, המפורטת במבוא להסכם, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר, דינה  

 שעות מזמן מסירתה בדואר.  72כדין הודעה שנמסרה ביד, כעבור 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 ________________       _________________ 

 המפעיל        העירייה 

 

  



  

 תיאור החוג, המיקומים ומועדי השימוש  –' אנספח 

 

 נספח זה בא להוסיף על הוראות ההסכם ולא לגרוע מהן. 

לנספח זה יצורף כחלק בלתי נפרד הסילבוס ופירוט החוג אשר הוצג על ידי המפעיל בקול הקורא ואושר על  
 ידי העירייה.  

 

 ת החוג/הפעילו .1
 

)לעיל   .1.1  ________________________________________________ חוג  הינו  החוג 
 (. "החוג"ולהלן: 

 
 מצ"ב מסמך פירוט תכני החוג חתום כדין על ידי המפעיל והעירייה.  .1.2

 
 מספר המשתתפים בחוג: עד _________.    .1.3

 
 החוג. ככל שלא יירשמו _______ משתתפים לחוג עד ליום _______, יבוטל  

 
 שמות המדריכים:  .1.4

 
1.4.1. .____________________ 
1.4.2. .____________________ 
1.4.3. .____________________ 

 

 מקום הפעלת החוג  .2
 

 הפעלת החוג תתבצע ב_____________________ אשר בפארק כפר סבא.
 

על אף האמור לעיל, לעירייה ו/או למנהל הפארק שמורה הזכות להעביר את קיום החוג למיקום  
אחר מתאים בפארק, בהתאם למספר המשתתפים/לאופי הפעילות ובהתאם לצרכיה, באופן זמני או  

 באופן קבוע.   
 

 מועדי השימוש  .3
 

 השימוש ב__________________ לשם הפעלת החוג ייעשה במועדים כדלקמן: 
 

 ביום ________________ בין השעות ________________.

 ביום ________________ בין השעות ________________.

 ביום ________________ בין השעות ________________.
 

 

 

 



  

  



  

 דרישות ביטוח –' בנספח 

 

יועבר למפעיל על ידי העירייה לאחר שיהא מידע ביחס לסוג הפעילות  
 בהתאם לשק"ד הבלעדי של יועץ הביטוח מטעם העירייה. שאושרה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 הצעת מחיר –' גנספח 

 

לשלם לעיריית  כפר סבא  אנו הח"מ ____________________ ח.פ/ע.מ _________________ מציעים  
 : חוג/קןרס/סדנא כמפורט בהצעתו סך של בגין הפעלת 

 

 

 ₪ לשעת פעילות בתוספת מע"מ כדין _______ 

 

 הערות: 

 נקודות והוא ינוקד בהתאם לנוסחא הבאה: 40במרכיב המחיר ניתן לקבל עד  .1

 

ההצעה   השעתית הנבחנת

ההצעה  השעתית  הגבוהה  ביותר
× 𝟒𝟎 =  ניקוד הצעת  המחיר

 

 דקות בהתאם לסוג הפעילות המוצעת. 45דקות או  60שעת פעילות =  .2

 

                                                                                                             ________________ 

 חתימה וחותמת המשתתף             

 

 


