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 חתימת המציע: ____________ 

מזמין בזאת קבלת הצעות    "האיגוד"(  -)להלן     איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון כרמל   .1

להכנה ויישום של תוכנית חינוכית לצרכנות נבונה בבתי ספר ברשויות המקומיות שבתחומי  

הספר"-)להלן  האיגוד   במסמכי  "בתי  המפורטים  ולהנחיות  לדרישות  לתנאים,  בהתאם   ,)

 מכרז זה.  

 

תום, את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים, ונוסח החוזה עליו יידרש הזוכה במכרז לח .2

 .https://www.sviva-sc.org.il ניתן לרכוש באתר האינטרנט של האיגוד בכתובת :
 

₪, שישולמו לאיגוד ולא    500תנאי להשתתפות במכרז הינו תשלום דמי השתתפות בסך של   .3

 יוחזרו.  

 

רוכש ימסור במעמד רכישת המסמכים את שם המשתתף, כתובת מלאה, מספר טלפון   .4 כל 

 דוא"ל, איש הקשר למכרז ותפקידו.ופקס, כתובת 

 

על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בכל צורה שהיא,   .5

ליום  שתהא בתוקף עד    ₪  00030,בנוסח המצורף לתנאי מכרז זה, לטובת האיגוד בסכום של   

.238.31 . 

 

ויערך ביום .6 ,  המפגש יתקיים ב"זום",  14:00בשעה      31/5/2022  מפגש מציעים אינו חובה, 

 . Shai@sviva-sc.co.ilבדוא"ל : שי אגמוןלקבלת קישור יש לפנות 

 

את ההצעה וכל מסמכי המכרז, כשהם מושלמים וחתומים ע"י מגיש ההצעה לפי כל ההוראות   .7

אישית   במסירה  המכרזים  לתיבת  להגיש  יש  המכרז,  במסמכי   הכלולות 

  .15:00 בשעה _16.06.2022יאוחר מיום  לא במשרדי האיגוד
 

 . לא יתקבלו הצעות שיוגשו לאחר המועד האמור. אין לשלוח את ההצעות בדואר .8

 

  7.6.2022  עד ליום  sc.co.il-Shai@svivaשאלות הבהרה ביחס למכרז ניתן לשלוח בדוא"ל:   .9

 . 16:00ה בשע

 

 

 

 

 _________________________ 

 ניר סהר 

 איגוד ערים    מנכ"ל            

 לאיכות הסביבה            

 כרמל   -   שרון            
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 חתימת המציע: ____________ 

 

 

 מסמך א' 
 

 3/22מס    תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז 

 

 כללי 

 

הסביבה .1 לאיכות  ערים  כרמל  –  איגוד  הצעות  "האיגוד"(  -)להלן  שרון  קבלת  בזאת  מזמין 

בבתי    "התכנית"( -)להלן  למכרז להכנה, כתיבה ויישום של תוכנית חינוכית לצרכנות נבונה  

ברשויות המקומיות שבתחומי האיגוד בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות    םספר על יסודיי

 המפורטים במסמכי המכרז בכלל, ובחוזה המצורף, על נספחיו.

 

בתוכני .2 הסביבתיתל חינוכי  פרויקט  להפעלת    תהמדובר  המודעות  והטמעת  ,  הגברת  עידוד 

 .אורח חיים מקיים ועשייה סביבתית בקרב תלמידים ותושבים

 

העזבונות"   .3 "קרן  מאת  בתקציב  מקורה  התוכנית  כפופה    "הקרן"(  -)להלן  הפעלת  והנה 

 נות.  לתנאים והאישורים של הקרן הפעלת התוכנית מותנית בקבלת התקצוב מקרן העזבו 

לא תשמע כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה מצד הזוכים, ו/או משתתפי המכרז בקשר לאי  

 הכנה ויישום התוכנית והיקפה במקרה של אי קבלת תקצוב ממשרד החינוך כולו או חלקו. 

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז 

 

רשאי להשתתף במכרז ולהגיש הצעה אך ורק מציע שמתקיימים בו, במועד האחרון להגשת   .4

ואשר ימציא יחד עם הצעתו את    המפורטים להלן  כל התנאים המצטבריםהצעות למכרז,  

 המסמכים המעידים על עמידתו בתנאי הסף המפורטים להלן:  

 

ת  ו תכני  2לפחות    של  בכתיבה(  2016-2021בחמש השנים האחרונות )  ניסיוןמציע בעל   4.1

רגל ת  והעוסק )שונות(    תו חינוכי טביעת  הקטנת   / פסולת  צמצום   / נבונה  צרכנות 

   .עבור לפחות רשות מקומית אחת אקולוגית

זה.   בסעיף  לניסיונו  להצעתו אסמכתאות  לצרף  שהמציע  על המציע  ככל  כי  יובהר, 

גוף אשר המציע  עצמו לא עומד בתנאי זה, יוכל המציע להגיש הצעתו בצירוף אדם או  

 התקשר עימו לצורך מכרז זה ולו יש את הניסיון האמור.
 

  2לפחות    של  ה ויישוםהפעלב(  2016-2021בחמש השנים האחרונות )  ניסיוןמציע בעל   4.2

חינוכיו תכני אקולוגיתת  והעוסק)שונות(    תות  רגל  טביעת  לפחות    בהקטנת   3עבור 

   .רשויות מקומיות

זה.   לניסיונו בסעיף  על המציע לצרף  על המציע לצרף להצעתו אסמכתאות  כן,  כמו 

רשויות מקומיות עבורן בוצעו העבודות בנושאים    2  -להצעתו המלצות מלא פחות מ  

 המוזכרים בסעיף זה.  
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 חתימת המציע: ____________ 

 

 ההצעה לכלול: מסמכי על כמו כן,  .5

 . שבתחום האיגודהצעה לתוכנית לצרכנות נבונה ליישום בבתי הספר בערים  5.1

 פרופיל/קו"ח היועץ או החברה. 5.2

 פירוט רקע מקצועי כולל ניסיון עבודה קודם מול רשויות ומשרדי ממשלה.  5.3

 . פירוט ניסיון בהובלת פרויקטים של חינוך סביבתי ברשויות מקומיות 5.4

 

ויש ברשותו אישור כי הינו רשום כדין בכל מרשם רשמי  גוף מאוגד על פי דין,    נוהמציע ה .6

 יש לצרף להצעה, אישור על הרישום כאמור. כל דין. לדרישות  בהתאם

 

ניתן לו אישור ניהול תקין תקף ע"י הגורם  ר,  אם המציע הוא עמותה או חברה לתועלת הציבו .7

 במקרה זה, יש לצרף אישור ניהול תקין תקף.  . המתאים ברשות התאגידים

 

החשבון המעיד על ניהול ספרי שבונות  מציע בעל אישור בר תוקף מפקיד השומה ו/או רואה   .8

 . 1976על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת וניהול חשבונות( תשל"ו, 

 

 אישור בר תוקף מפקיד השומה ו/או רואה החשבון לצורך ניכוי מס.  .9

 

 נגד המציע לא תלויים ועומדים צו פירוק או צו כינוס נכסים. .10

 

 .המעידה על כךוצירף קבלה  המציע רכש את מסמכי המכרז .11

 

 המציע צירף ערבות בנקאית כנדרש להבטחת הצעתו, בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז.  .12

 

להסרת ספק מובהר, כי כל תנאי הסף שפורטו בסעיף זה לעיל, וכל יתר התנאים והדרישות   .13

המפורטים במסמכי המכרז, חייבים שיתקיימו במציע עצמו, ולא בגוף משפטי אחר כלשהו,  

הקשור למציע בקשר משפטי כלשהו, אלא אם נאמר אחרת. עוד יובהר,    לרבות גוף משפטי

 שאין להגיש הצעה אחת המוגשת על ידי שני מציעים או יותר.

 

 מסמכי המכרז 

 

לאחר החתימה על החוזה עם הזוכה במכרז למסמכי החוזה  יהפכו  מסמכי המכרז שלהלן,   .14

 "מסמכי המכרז"(;  -)להלן

 ; להשתתפות במכרזתנאים מוקדמים  –' מסמך א .א

 פרטי המציע;  –' ב מסמך .ב

 ; ערבות בנקאית –' ג מסמך .ג

 ;הצהרת המשתתף – ד' מסמך .ד

 מבנה התוכנית המוצעת; –מסמך ה'  .ה

 ;   1976-ו" התשל,  ציבוריים גופים עסקאות לחוק ב2  סעיף לפי תצהיר – ו' מסמך .ו

 תצהיר היעדר הרשעות בעניין שכר מינימום ועובדים זרים;   נוסח -מסמך ז'  .ז

 אישור בדבר זהות מורשי חתימה של המציע;  -מסמך ח'  .ח
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 חתימת המציע: ____________ 

  הצהרה והתחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין  -מסמך ט'   .ט

 ; 2001  –במוסד מסוימים, תשס"א 

 ; חוזה התקשרות -   י' מסמך .י

 מפרט טכני;  - מסמך יא'  .יא

 אישור קיום ביטוחים;   -מסמך יב'  .יב

 כל מסמך ו/או נספח נוסף שהוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים.  . יג
 

 בדיקת מסמכים  

על המציע לקרוא היטב את כל מסמכי המכרז. אם המציע ימצא סתירות, שגיאות   א. .15

ו/או אי התאמות במסמכי המכרז ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק  

עליו להודיע על כך במכתב, שיימסר לאיגוד,    חובהשל עניין, סעיף או פרט כלשהו,  

מכרז. תשובות לאמור במכתב  ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות ל  5לפחות  

ככל   הקבלנים,  בסיור  ולמשתתפים  המכרז  לרוכשי  הצורך,  במידת  תימסרנה, 

 שנערך. 

 
 להצעתו מסמך התשובות הנ"ל ולחתום עליו.   לצרףל כל מציע ע .ב

 

הגשת ההצעה תשמש ראייה לכך שהמציע בדק את כל המסמכים, מכיר, מבין ויודע   א. .16

 ל על פיהם. את תוכנם, מסכים להם ומתחייב לפעו
 

יוכל לקבל   ב.  כי  לפני הגשת הצעתו למכרז  על המציע לברר עם סוכן/חברת ביטוח 
 אישור על קיום ביטוחים בנוסח המצורף למכרז. 

לאחר הגשת ההצעה לא תתקבל שום טענה או תביעה מצד המציע המבוססת על חוסר ידיעה,   .17

 כלשהי ביחס למסמכי המכרז. אי הבנה, ספק במשמעות, כוונה שונה, טעות או ברירה 

 

יום מיום המועד האחרון להגשת ההצעות. אם   90ההצעה תיחשב כתקפה לכל פרטיה למשך  .18

ודיע האיגוד למציע במשך פרק זמן זה על זכייתו במכרז תחייב ההצעה את המציע  האיגוד  י

 יום נוספים. הארכה כאמור מחייבת את המציע.  90-להאריך תוקף ההצעה עד ל יהיה רשאי
 

 תימה על מסמכי המכרז ח
 

יחתום על כל עמוד של כל אחד    ( "המציע"  –)להלן  המעוניין להשתתף במכרז זה   א. .19

ממסמכי המכרז המקוריים )למעט מעטפת המכרז(, ויחזירם עם הצעתו במעטפת  

 המכרז.

 

עובדים זרים וחוק שכר מינימום חתום ע"י המציע יצורף  ין העסקת  יתצהיר בענ  .ב

תזכה   שהצעתו  מציע  לאיגוד.  שיוחזרו  המכרז  מסמכי  וליתר  המשתתף  להצעת 

במכרז יהיה חייב להגיש לאיגוד, כתנאי לחתימת החוזה עמו, תצהיר כאמור חתום  

 ידו ומאושר ע"י עו"ד. -על
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 חתימת המציע: ____________ 

תפסול הצעתו    -ר לעיל  אי חתימת המציע על טופס "הצעת משתתף במכרז" כאמו .ג

 למכרז.

אי   .ד או  ברורים  בלתי  פרטים  מילוי  הפרטים,  כל  מילוי  אי  ההצעה,  בגוף  מחיקות 

חתימה על כל מסמכי המכרז עלולים לגרום לפסילת ההצעה לפי שיקול דעת ועדת  

 המכרזים. 

 

 תיפסל. -הצעה שתצורף לה הסתייגות עקרונית למכרז או לתנאיו או שינוי יסודי להם  כל .20
 

 ערבות בנקאית 
 

מסחרי    –על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית, בלתי מותנית, מבנק מורשה   א. .21

של   בסכום  המצו"ב,  לנוסח  בהתאם  האיגוד,  לטובת  )   30,000מוכר,  עשרת  ש"ח 

 תיפסל.  -ה ללא צירוף הערבות הבנקאית  הצע(. אלפים שקלים חדשים בלבד 

 

יגרום לפסילת    -כל שינוי של תנאי מהותי בכתב הערבות לעומת הנוסח המצו"ב   .ב

 הצעת המשתתף. 

 

תנאים מהותיים בכתב הערבות יהוו: סכום הערבות, הצמדת הסכום )לרבות סוג   .ג

מועד   ו/או  אופן  לנערב,  המציע  בין  זהות  להצמדה(,  הקובע  המדד  וחודש  המדד 

מועד   הערבות,  תוקף  תקופת  הערבות,  עצמאות  הערבות,  לפרעון  האיגוד  דרישת 

פקיעתה, וכל תנאי נוסף העלול לגרוע או להגביל זכויות האיגוד ו/או אפשרות פרעון  

 ערבות. 
 

עד   .ד תקפה  תהיה  לדרוש    238.31.  ליום  הערבות  זכאית  תהיה  האיגוד  בכלל.  ועד 

 נוספים. חודשים  3הארכת תוקף הערבות למשך 
 

הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז תחולנה על המציע   .ה

 בלבד.
 

ערבות בנקאית אשר לא נדרש פרעונה ע"י האיגוד ואשר נמסרה ע"י המציע שלא   .ו

זכה במכרז תוחזר למציע לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא יאוחר מ  

ההצעות למכרז או ממועד הארכת הערבות  חודשים מהמועד האחרון להגשת    3  –

 כאמור בס"ק )ד( לעיל, לפי המאוחר מבין מועדים אלו. 
 

לפחות   .ז יש  בו  שנתן    5במכרז  הערבות  למציע  תוחזר  נפסלו,  שלא  כשרות  הצעות 

ההצעות הזולות  ביקש מציע    2ובלבד שהמציע יבקש זאת בכתב ושהצעתו אינה בין  

 בר כויתור על הצעתו במכרז. להחזיר ערבותו כאמור לעיל ייחשב הד
 



שרון כרמל  –   איגוד ערים לאיכות הסביבה   

 3/22'  מס   פומבי   מכרז 

 של תוכנית חינוכית לצרכנות נבונה הכנה, כתיבה ויישום 

 בבתי הספר 
 
 

 חתימת המציע: ____________ 

האיגוד לדרוש מהמציע    ילעיל, רשא   7הודע למציע על זכייתו במכרז כאמור בסעיף   .ח

על   שתיקבע  לתקופה  הערבות  תוקף  את  – הארכת  להאריך  מתחייב  והמציע  ידה 

 . שנתיים תוקף הערבות בהתאם. הארכת התוקף כאמור לא תעלה על
 

)ט( לעיל, רשאלא האריך מציע את תוקף הערבות כאמור ב .ט )ד( או  האיגוד    יס"ק 

לתבוע פיצויים ו/או סעדים    ורעון הערבות וזאת בלי לפגוע בזכות ילדרוש ולקבל פ 

 נוספים.
 

 חתימת ההסכם  

המציע שיזכה במכרז יחתום על ההסכם )ונספחיו( וימציא לאיגוד את ההסכם וכל המסמכים   .22

מועד החתימה(.    –זכייתו במכרז )להלן  ימי עבודה מיום קבלת הודעה על    10הנדרשים תוך  

מיליה או בדואר או תימסר לו ידנית. נשלחה  יהודעה כאמור תישלח למציע באמצעות פקס

בפקס  בדואר  יההודעה  נשלחה  הזכייה;  הודעת  קבלת  כמועד  משלוחה  יום  יחשב    –מיליה 

 ימים ממשלוח ההודעה.  3יחשב מועד קבלת ההודעה  

 

  –א ימציא כל המסמכים הדרושים לחתימת ההסכם )לרבות  יחזור בו המציע מהצעתו, או ל .23

ערבות לביצוע ואישור על קיום ביטוחים, כנדרש במכרז ו/או בהסכם(, או לא ימציא לאיגוד  

כלשהי   אחרת  התחייבות  אחר  ימלא  לא  או  החתימה  למועד  עד  ידו  על  החתום  ההסכם 

ם תוכל להחליט על זכייתו  תהיה זכייתו במכרז בטלה, וועדת המכרזי  -בהתאם לתנאי המכרז  

 של מציע אחר במכרז.  
 

הבנקאית   .24 הערבות  פרעון  האיגוד  ותקבל  תדרוש  לעיל  כאמור  במכרז  המציע  זכיית  בטלה 

 שהגיש המציע ולא תהיינה לו טענות או תביעות בקשר לכך.

 

ימי עבודה נוספים במידה וייווכח כי    7-מנכ"ל האיגוד יהיה רשאי להאריך מועד החתימה ב  .25

ים עיכובים אובייקטיביים שמנעו מהמציע לחתום על ההסכם או למלא אחר התחייבות  קיימ

 אחרת כאמור לעיל. 
 

 

 

 דחיית מועד ביצוע 

 

חודשים לאחר תאריך חתימת ההסכם    3האיגוד רשאי לדחות תחילת העבודה עד   א. .26

במסמכי   האמור  אחר  למועד  עד  או  ביצועה  להתחלת  בהסכם  שנקבע  המועד  או 

לפי המאוחר שבין מועדים אלו. כמו כן רשאי האיגוד להתנות תוקפו של    -המכרז  

 ההסכם או ביצוע העבודה בתנאים כאמור במסמכי המכרז ו/או ההסכם. 
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 בבתי הספר 
 
 

 חתימת המציע: ____________ 

ע"י   ב.  להתבצע  אמור  וההסכם  המכרז  עפ"י  העבודה  מימון  כי  בזה,  קרן  מובהר 
 המממן(.  –)להלן העזבונות כאמור לעיל 

לאיגוד   המימון  יועבר  לא  אצל  אם  תתקבל  לא  משמעית    ואו  חד  התחייבות 
וכל האיגוד  י ל לפי שיקול דעת האיגוד(,  ומן לביצוע המימון )הכמומחייבת של המ

חודשים לאחר תאריך חתימת ההסכם.    6לדחות ביצוע העבודה לפרק זמן של עד  
לא התקבל המימון או ההתחייבות בתוך פרק זמן זה תבוטל זכייתו של הזוכה  

תהי  ולא  מי  במכרז  ו/או  האיגוד  כלפי  תביעות  או  דרישות  טענות,  כל  לו  ינה 
 . ומשלוחי 

 סכום ההצעה, טעויות 

ב  .27 ובעת  ע"י האיגוד תימצא שגיאה בהכפלת מחירי היחידות  יבמקרה  קורת כתב הכמויות 

תחשב האיגוד אך ורק במחירי היחידות, וסיכומי  יבכמויות, או שגיאה בסיכום הסעיפים,  

הסעיפים והסיכום הכללי בכתב הכמויות יתוקנו בהתאם. סיכום מתוקן זה ייחשב כסכום  

 ההצעה של המציע. 

 

 

   שקלול ההצעות

 

המחיר   .28 בהצעתוהרכיב  המציע  שיפרט  למחיר  בהתאם  בהתאם    ינו  להם  מתחייב  והמציע 

 . להצעתו

 

ברשויות האיגוד כולן או חלקן ע"פ שיקול    כיתות בבתי ספר על יסודיים  25התוכנית תופעל ב  

 דעת האיגוד. 

 

ובלבד  דעתו הבלעדי  פי שיקול  על  לעיל,  הכיתות המפורטות  כמות  לשנות  האיגוד רשאי 

. ככל שהתוכנית תופעל בכמות של כיתות   25   שכמות הכיתות המקסימאלית לא תעלה על 

 , המחיר לו יהיה זכאי המציע, ישולם לו באופן יחסי ובהתאם להצעת המחיר. 25הפחותה מ  

 

 

 

 
 

 

כמות מינימאלית   תאור העבודה 

 לביצוע 

 מוצע בש"ח מחיר 

   כולל מע"מ 

 הערות  

כתיבה והכנת  

התוכנית עד  

לאישורה על ידי  

 האיגוד 

   

מפגשי תדרוך 

והנחייה לרכזי  

 שעות   3לפחות 

 

ניתן לערוך מפגש משותף   

 לקבוצת מורים 
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 בבתי הספר 
 
 

 חתימת המציע: ____________ 

מעורבות חברתית  

של בתי הספר  

 ומחנכי הכיתות 

מפגשים עם 

 הכיתות  

שעות הוראה   10

 לכיתה  

 כיתות   25סה"כ 

 שעות  250

כולל גיוס המדריכים   

והנחייתם, העסקתם )אין  

יחסי עובד מעביד בין  

 המדריכים לאיגוד(.  

התנסות ביזמות  

חברתית קבוצתית  

הכוללת פעילות  

 שיא מסכמת  

שעות   9סה"כ 

 הוראה לכיתה  

 כיתות  25סה"כ 

מפגשי הנחייה לקבוצות   

בגדלים משתנים בהתאם  

 לצורך ולפרויקט 

סיור לימודי  

  5במהלך  שייערך 

 שעות לפחות

 כיתות   25

 ₪ לכיתה            לפי 

כולל עלות הביקור, הסעה,   

אבטחה אם יש צורך, ליווי  

 . הסיור

    סה"כ

 

 

  בחירת ההצעה הזוכה במכרז זה, תהיה בהתאם לאיכות התוכנית המוצעת שהגיש המציע  .29

מהווים   31כאשר השקלול הכולל לאיכות התוכנית על פי הקריטריונים המופיעים בסעיף  

 . מכלל שיקולי הועדה  20%

  הצעת המחיר שמצרף המציע במכרז זה ביחס   בחירת ההצעה הזוכה במכרז זה תסתמך על .30

כפי  ל התוכנית  מהווה    יםהמכרז  תיבתבשמצוי  אומדן  ההצעה  מחיר  מכלל    80%כאשר 

 .שיקולי הועדה

 

ותתן  .31 ידי המציע  על  וועדת מקצועית מטעם האיגוד, תבחן את התוכנית המוצעה שתוגש 

 ניקוד לתוכנית המוצעת, בהתאם לאמות המידה והקריטריונים המפורטים מטה:
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 בבתי הספר 
 
 

 חתימת המציע: ____________ 

 הציון המרבי ניקוד אמת המידה  מס"ד
 

1. 

 

 

מציע )או מי אשר מטעמו( בעל 
תוכניות   בכתיבת  ניסיון
 תו העוסק )שונות(    תו חינוכי

 הקטנת טביעת רגל אקולוגית
עבור רשויות מקומיות בחמש 

( האחרונות  -2016השנים 
2021 .) 

 
 

 

נקודות לכל כתיבה של    5
  2תוכנית נוספת מעבר ל  

הנדרשות   התוכניות 
 במסגרת תנאי הסף. 

 
 

 נק'   20עד 

 

2 . 

 

מציע )או מי אשר מטעמו( בעל 
תוכניות   בכתיבת  ניסיון
 תו העוסק )שונות(    תו חינוכי

 הקטנת טביעת רגל אקולוגית
עבור רשויות מקומיות בחמש 

( האחרונות  -2016השנים 
2021 .) 

 

 

נקודות לכל כתיבה של    5
לרשות   נוספת  תוכנית 
מעבר   נוספת  מקומית 
תנאי   במסגרת  לנדרש 

 הסף.

 
 

 נק'   20עד 

 

3. 

 

 

בעל    הפעלתב  ניסיוןמציע 
)שונות(   תוחינוכי תוכניות  

הקטנת טביעת רגל   תוהעוסק 
רשויות   אקולוגית עבור 

השנים  בחמש  מקומיות 
 (. 2016-2021האחרונות )

 

 

נקודות לכל הפעלה של   5
  2תוכנית נוספת, מעבר ל 
התוכניות הנדרשות  
 במסגרת תנאי הסף. 

 
 

 נק'   20עד 

 

4. 

 

 

 

מהתוכנית  התרשמות 
בהתאם  היתר,  בין  המוצעת, 

 לפרמטרים הבאים:  

התוכנית  מידה,  ובאיזו  האם 
ידע  עולם  בערכים,  עוסקת 
הצרכנות  בתחום  ומיומנויות 
הנבונה, תוך העמקה והעשרה 
ולמידה  הוראה  בדרכי 

 מגוונות 

התוכנית  מידה,  ובאיזו  האם 
פני   על  מוסף  ערך  מציעה 

  
 נק'   40עד 
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 בבתי הספר 
 
 

 חתימת המציע: ____________ 

 הציון המרבי ניקוד אמת המידה  מס"ד
בתחום  אחרות  תוכניות 

 מענה ייחודי לצורך.  ונותנת

התוכנית  מידה,  ובאיזו  האם 
שותף  החינוכי  בצוות  רואה 

 מרכזי בתהליך. 

וצוות  הרכז  ניסיון  בחינת 
 ההדרכה המוצע. 

נדרשים  משאבים  אילו 
התוכנית,  להפעלת 
יישומה  את  המאפשרים 

 בהתאם לתכנון. 

מדדי   מגדירה  התוכנית  האם 
 תוצאות 

וחומרים  בציוד  שימוש 
 לביצוע התוכנית 

 נקודות  100סה"כ    

 

 
 המשתתפים במכרז 

הצעה למכרז תוגש רק ע"י אדם פרטי אחד תושב ישראל או ע"י תאגיד משפטי אחד   א. .32

 תיפסל.  –הצעה שלא תוגש כאמור )חברה/שותפות, הרשומה כדין בישראל(. 

 

היו מספר מציעים המבקשים להגיש הצעה משותפת למכרז, יגישו הצעה באמצעות   .ב

י  בצירוף  )אדם או תאגיד אחד(,  חוזר  ח  וכ  – פוי  יאחד מהם בלבד  נוטריוני בלתי 

מהמציעים   אחד  כל  ההצעה.  למגיש  ייחשב  והוא  במכרז,  לייצגם  כוחו  המייפה 

 המגישים הצעה משותפת חייב לעמוד בכל תנאי הסף של המכרז.

 

ישירות   .ג המכרז  מסמכי  קיבל(  שלא  ממי  זוטא  במכרז  )או  רכש  שלא  ממי  הצעה 

 . תיפסל –מהאיגוד 
 

תצרף להצעתה תעודת התאגדות של החברה  משתתפת במכרז שהיא חברה רשומה,   א. .33

של   רו"ח   / עו"ד  ע"י  מאושרת  כשהיא  מנהליה  של  ורשימה  החברות  רשם  אצל 

 החברה. 

 

של   .ב התאגדות  תעודת  להצעתה  תצרף  רשומה,  שותפות  שהיא  במכרז  משתתפת 

כל   של  ופרטיו  זהותו  בדבר  עו"ד/רו"ח  ואישור  השותפויות  רשם  אצל  השותפות 

 השותפות. שותף ואחריותו לחובות 
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 בבתי הספר 
 
 

 חתימת המציע: ____________ 

להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים   .ג

 לחתום ולהתחייב בשם התאגיד. 
 

לחתימת   .ד כתנאי  לאיגוד,  להמציא  חייבת  במכרז  זכתה  שהצעתה  רשומה  חברה 

 החוזה עמה, תמצית רישום מרשם החברות, להנחת דעתו של היועמ"ש לאיגוד. 
 

 תיקונים והבהרות שינויים, 

אינ א. .34 שניתן  ו  האיגוד  ו/או הסבר  פירוש  הבהרה,  לכל  למשתתפים    פה-בעלאחראי 

 במכרז, ומשתתף במכרז לא יהא רשאי להסתמך עליהם. 

 

האיגוד רשאי בכל עת, לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לדחות מועד זה   .ב

 ת למסמכי המכרז. ו/או להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ולתת הבהרו
 

חלק   .ג מהווים  המכרז,  הליכי  במהלך  בכתב  שיינתנו  והבהרות,  תיקונים  שינויים, 

בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ובכל מקרה של סתירה יגברו על האמור ביתר מסמכי  

 המכרז.

 

המכרז   .ד רוכשי  כל  לידיעת  בכתב  יובאו  כאמור  והבהרות  תיקונים  שינויים, 

נ )אם  הקבלנים  בסיור  בפקסימיליה  והמשתתפים  ו/או  במברק  ו/או  בדואר  ערך( 

 ו/או במסירה ידנית. 
 פסילה

זה  .35 מסמך  הוראות/תנאי  אחר  מילוי  אי  לעיל,  המפורשות  הפסילה  בהוראות  לפגוע  מבלי 

 ככתבם עלול לגרום לפסילת ההצעה. 
 

 ביטול המכרז או אי ביצועו

  ביותר או כל הצעה שהיא ושומר  טובה מתחייב לקבל את ההצעה ה  ו האיגוד אינ א. .36

הבלעדי,    והזכות לבטל המכרז או כל חלק או פריט שלו,  לפי שיקול דעת לעצמו את  

בכל מועד ו/או שלב במכרז, לא לחתום על ההסכם ו/או לא לבצעו, כולו או מקצתו,  

 יבה שהיא. סמכל 

 

נת  האיגוד רשאי לא להתחשב ו/או לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה, לרבות מבחי .ב

 מחירה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים. 

 

חליט האיגוד כאמור לעיל, לבטל המכרז ו/או שלא לבצע את העבודות ו/או לא  ים  א .ג

לחתום על ההסכם, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה, ו/או דרישה ו/או טענה  

כרז  מכל סוג שהיא, למעט ההוצאה בגין רכישת טפסי המכרז, שתוחזר לזוכה במ

זוכה כאמור או שתוחזר לכל המשתתפים במכרז אם טרם   נקבע  בלבד, אם כבר 

 נקבע זוכה במכרז. 

 



שרון כרמל  –   איגוד ערים לאיכות הסביבה   

 3/22'  מס   פומבי   מכרז 

 של תוכנית חינוכית לצרכנות נבונה הכנה, כתיבה ויישום 

 בבתי הספר 
 
 

 חתימת המציע: ____________ 

לעצמ .ד שומר  דעתוהאיגוד  שיקול  לפי  ביצוע    ו ,  על  להחליט  הזכות  את  הבלעדי, 

העבודות נשוא המכרז, בשלמותן או חלקים מהן בלבד, ו/או על דחיית ביצוע חלק  

לפצל המכרז כולו, ו/או העבודות האמורות בו  מהעבודות לשלב מאוחר יותר, ו/או  

שלמה   הצעה  למסור  חייב  המציע  זאת  למרות  שונים.  מציעים  בין  לחלקו  ו/או 

 ומלאה לכל סעיפי כתב הכמויות, אלא אם צויין במפורש אחרת במסמכי המכרז. 
 

 המקום והזמן להגשת ההצעה

ים תוכנס למעטפת  הצעת המשתתף במכרז עם כל יתר מסמכי המכרז וכל המסמכים הנלו  .37

לידי עובד שהוסמך   במסירה ידנית בלבדהמכרז המצורפת למסמכי המכרז ותוגש סגורה 

 ,  חדרה 3המסגר    , רחובהאיגוד משרדילקבל ההצעות ב

  .15:00 בשעה_16.06.2022 מיום לא יאוחר עד ו

 לתיבת המכרזים.עטפה תוכנס ע"י העובד הנ"ל בלבד, מ .38
 

 

 

        ______________________ 

 ניר סהר 

 מנכ"ל איגוד ערים  

 כרמל   -   שרון   לאיכות הסביבה 
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 3/22'  מס   פומבי   מכרז 

 של תוכנית חינוכית לצרכנות נבונה הכנה, כתיבה ויישום 

 בבתי הספר 
 
 

 חתימת המציע: ____________ 

 מסמך ב' 
 

   שרון כרמל –   איגוד ערים לאיכות הסביבה 

 22/3מכרז פומבי מס'  

 

 המציע  פרטי
 

 המציע____________________________________________________________ שם 

 סטטוס משפטי ) חברה /עמותה/ חברה לתועלת הציבור ( ___________________________ 

 סטטוס במע"מ ) עוסק/מלכ"ר( _____________________________________________ 

 ___________________________ מספר התאגיד ______________________________

 שנת ההתאגדות ________________________________________________________ 

 מען התאגיד___________________________________________________________ 

 טלפון ________________________ פקס____________________________________ 

 ______________________________________________________ דואר אלקטרוני ___

מטרות המציע כפי שהוגדרו בתקנון  
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

__________________________________ __________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________ 

 תפקידים במציע  פרטים על בעלי ה 

 

שם ושם  תפקיד
 משפחה 

 טלפון  מען  מספר זהות

יו"ר הדירקטוריון/הוועד  
 המנהל  

    

     מנכ"ל 
     רואה חשבון מבקר 

     מבקר פנים
     יו"ר וועדת ביקורת  

     סמנכ"ל כספים/גזבר 
     יועץ משפטי  

 

 

 

 



שרון כרמל  –   איגוד ערים לאיכות הסביבה   

 3/22'  מס   פומבי   מכרז 

 של תוכנית חינוכית לצרכנות נבונה הכנה, כתיבה ויישום 

 בבתי הספר 
 
 

 חתימת המציע: ____________ 

 מסמך ג'

   לכבוד 

 שרון כרמל  -איגוד ערים לאיכות הסביבה 

 

 ערבות בנקאית הנדון: 

 

)להלן:      __________ ח.פ   ___________ בקשת  פי  כלפיכם  "המבקש"על  בזה  ערבים  אנו   )

)להלן: "סכום    (,חדשים  שקלים  אלף  שלושיםבמילים:  )  ₪  30,000לסילוק כל סכום עד לסך של   

ויישום תוכנית     3/22עם השתתפות המבקש במכרז מס'  וזאת בקשרהערבות"(,   לכתיבה הכנה 

ולהבטחת מילוי תנאי    שרון כרמל    –צרכנות נבונה בבתי הספר ברחבי איגוד ערים לאיכות הסביבה  

ימים ממועד   14מסמכי המכרז אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוך 

גיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם  קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שת

בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או  

לחיוב   בקשר  למבקש  לעמוד  שיכולה  כלשהי  הגנה  טענת  כלפיכם  לטעון  ומבלי  אחרת,  דרך  בכל 

 כלשהו כלפיכם. 
 

תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את  

אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל  

 הנ"ל. 

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 ועד בכלל. 31.8.23ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה.  31.8.23דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.   31.8.23לאחר יום  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 דרישה בפקסימיליה תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 בכבוד רב, 

 

 בנק 
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 3/22'  מס   פומבי   מכרז 

 של תוכנית חינוכית לצרכנות נבונה הכנה, כתיבה ויישום 

 בבתי הספר 
 
 

 חתימת המציע: ____________ 

 מסמך ד' 

   שרון כרמל - איגוד ערים לאיכות הסביבה 

 

   22/3מכרז פומבי מס'  
 

 לכבוד 

 שרון כרמל   -איגוד ערים לאיכות הסביבה 
 

 שתתף ת המצהרה

 

מצהיר .1 הח"מ  בעיוןש  לאחר  ,אני  זהירה   קראתי  בחינה  המכרז  ובחנתי  מסמכי  כל  בין  את   ,
המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, מצהיר ומתחייב  

   כדלקמן:בזה 

גורמים  וכל ה   נאי המכרז כי ת  ומסמכיו,  כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז  , הנני מצהיר .א
, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי  השירותהאחרים המשפיעים על  

לקבל על עצמי את  מציע  למתן השירותים ואני  יודע את כל הפרטים הנוגעים  הנני  את הצעתי.  
כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל זה לספק את  

 . בהתאם להצעתיהשירות 

הידע,   .ב בעל  הכשירות, הרישיונות, ההיתריםהנני  לביצוע    המומחיות,  הדרושים  והכישורים 
  כל מסמכי המכרז העבודות נשוא המכרז, גם מבחינת המימון גם מבחינה מקצועית, בהתאם ל

ולא אציג כל דרישות או תביעות המבוססות על ידיעה ו/או אי הבנה ואני מוותר בזאת מראש  
 על טענות כאמור. 

 אני מצהיר בזה כי הצעה זו מוגשת ללא קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .ג

היה בתוקף ותחייב אותי במשך היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לבטול או לשינוי ות  הצעתי זו  .ד
 קפה של הצעתי. ו יוארך ת ידרוש האיגודבתנאי המכרז. במידה ו  התקופה כפי שהוגדר ה

להבטחת קיום הצעתי והתחייבויותיי אני מוסר ערבות כנדרש במסמכי המכרז. היה ומסיבה   .ה
בהתחייבויותי אעמוד  לא  מוסכם  א   יכלשהי  כפיצוי  ידכם  על  הערבות תחולט  כי  ני מסכים 

 וקבוע מראש.

אני מסכים כי האיגוד יהיה זכאי, אך לא חייב, לראות בהצעה זו ובקבלתה על ידי האיגוד   .ו
 התחייבות בלתי חוזרת ומחייבת ביני לבין האיגוד. 

ה .ז לא  גם אם  בחוזה,  זה  ובכלל  זו  בחוברת מכרז  כל התחייבות המופיעה  כי  לי  וזכרה  ידוע 
   במפורש בחלק זה, מחייבת אותי.

אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל   .ח
אחד מהם לחוד, ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא  

 על ידי כל החתומים מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד.
 



שרון כרמל  –   איגוד ערים לאיכות הסביבה   

 3/22'  מס   פומבי   מכרז 

 של תוכנית חינוכית לצרכנות נבונה הכנה, כתיבה ויישום 

 בבתי הספר 
 
 

 חתימת המציע: ____________ 

א בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת  הצעה זו הי .2
 אותי כאמור דלעיל. 

 

אני   .3 בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת ההצעה,  הינה  ההצעה 
הצעה  זכאי לחתום בשם המציע על הצעה זו ואין כל מניעה על פי כל דין או חוזה לחתימתי על  

 זו.

 

  שם המציע: 

  כתובת המציע:

  טלפון ופקס:

  מספר עוסק מורשה: 

  נייד: 

  דואר אלקטרוני:

שם ותפקיד מורשה/מורשי  
 החתימה מטעם המציע: 

 

  חתימה וחותמת: 

  תאריך:

 

 

 עו"ד:אישור 

עו"ד  ,_________ הח"מ  "  אני  )להלן:   ____________ ביום  המציע של  כי  בזה  מאשר   ,)"

המציע   אצל  כי  המציע,  בשם   ________________ ה"ה  זו  הצהרה  על  בפני  חתמו   ________

נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין  

 לחתימת הקבלן על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המשתתפים לעיל מחייבת את המציע 

 

 

 

 

  _______________    ________________ 

 עורך דין      תאריך            

 מסמך ה'  

 

 מבנה התוכנית המוצעת 
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 של תוכנית חינוכית לצרכנות נבונה הכנה, כתיבה ויישום 

 בבתי הספר 
 
 

 חתימת המציע: ____________ 

 

ותנוקד על ידי וועדת מקצועית של האיגוד,  תיבדק    להצעתו תוכנית מוצעת, אשרעל המציע לצרף  

 במסמכי המכרז. בהתאם לקריטריונים המפורטים 

 

 הפחות, את הפרקים הבאים:על התוכנית המוצעת לכלול לכל 

 

 

 השירותים ומטרותיהם המרכזיות המציע לגבי אספקת חזון כללי של  .א

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 תפיסה חינוכית של המציע  .ב

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________ _____________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

על המציע לפרט את הצעתו למתווה לשנת הפעילות כולל התייחסות    –   מתווה הפעולה המתוכנן .ג

לעד שני פרויקטים ייחודיים שנתיים. לצורך ניקוד אמת מידה זו על המציע להתייחס בין היתר  

   לכל הקריטריונים המפורטים להלן:

 

מתווה מוצע לשעות ההוראה בכיתות, כולל תכנים עיקריים, יעדים מציאותיים מאתגרים  (1

י השגה, קביעת תבחינים למדידת התקדמות התלמידים באמצעות מדדים המכוונים  ובר

 להשגת היעדים המבוקשים  

 

  

 ______________________________________________________________ 

 

במסגרת  (2 שיועברו  המוצעים  לתכנים  התייחסות  כולל  הסיורים,  להפעלת  מוצע  מתווה 

  3)יש לתת לפחות  התרומה של הפעילות להצלחת התכנית   הסיורים ולמדדים שישקפו את  

 חלופות שונות לסיור (  

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
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 3/22'  מס   פומבי   מכרז 

 של תוכנית חינוכית לצרכנות נבונה הכנה, כתיבה ויישום 

 בבתי הספר 
 
 

 חתימת המציע: ____________ 

 

שיועברו   (3 מוצעים  תכנים  לדוגמה,  סילבוס  כולל  הקבוצתי,  הליווי  להפעלת  מוצע  מתווה 

במסגרת התהליך, כולל הצבת יעדים בתחום התנהגויות ודרכי פעולה, בדגש על מעורבות  

 חברתית ומדידה של השגת יעדים אלה.   

 ______________________________________________________________ 

 

שמתווה   (4 הצגת  כולל  לקהילה,  התרומה  לפרויקט  לפעילות    לושמוצע  לפחות  דוגמאות 

   כאמור

 ________________________________________________________ 

 

נבחרים  (5 נושאים  פירוט  לרבות  ההדרכה  לצוותי  ההכשרות  מערך  להפעלת  מוצע  מתווה 

   וצירוף סילבוסים לדוגמה 

 ______________________________________________________________ 

 

המציע   (6 של  מוצלחת  התמודדות  של  פרטניים  מקרים  או  לפרויקטים  דוגמאות  הצגת 

   בתחומים הרלוונטיים לנושא המכרז

 ______________________________________________________________ 

 

קהלי יעד שונים )לרבות עולים מארצות שונות, מגזרים דרכים ושיטות להתאמת הטיפול ל (7

   שונים וכיו"ב(

 ______________________________________________________________ 

 

פנים (8 למנגנונים מוצעים  תוך  -התייחסות  וקונפליקטים  ארגוניים להתמודדות עם קשיים 

   ך כדי מתן השירותיםכדי מתן השירותים, לרבות התמודדות עם אירועים חריגים תו

 ______________________________________________________________ 

 

, ובפרט מעקב מקצועי על עבודת הרכז  ארגוניים-כלים מוצעים להפעלת פיקוח ובקרה פנים .ד

באירועים   וטיפול  בקרה  זמנים,  בלוחות  עמידה  הפעילות,  על  המעקב  )מנגנוני  והמדריכים 

 חריגים  

 

 ___________________________________________________________ 
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 3/22'  מס   פומבי   מכרז 

 של תוכנית חינוכית לצרכנות נבונה הכנה, כתיבה ויישום 

 בבתי הספר 
 
 

 חתימת המציע: ____________ 

 

הצוות שיספק את השירותים .ה לגיוס  המוצעים  תכנית  והסטנדרטיים  המיון  לרבות תהליכי   ,

לבדיקה בעת גיוסם, התייחסות למנגנונים מוצעים לניהול, שיתוף והפצת ידע בארגון בעת מתן  

 ים לשימור עובדים ומניעת תחלופה גבוהה בעובדים  השירותים וכן התייחסות למנגנונים מוצע

 

 ___________________________________________________________ 

 

יתר הניקוד יינתן על בסיס התרשמות כללית )הצבת יעדי איכות ושירות ואמצעים להנחלתם   . ו

ית היעד  במסגרת אספקת השירותים, הפגנת בקיאות בתחום הרלוונטי והיכרות עם אוכלוסי 

בהירות   לשירות,  ותוספות  חדשניים  רעיונות  המנחה,  המקצועי  הקו  וצרכיה,  המכרז  של 

 וישימות התכנית המוצעת וכיוצא בזה(  

 

 ידי האיגוד. -הנני מתחייב לפעול בהתאם לתכנית שתאושר על

 : חתימת המציע

 

 חתימה וחותמת המציע  שם החותם  תאריך 

 ריק  ריק  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



שרון כרמל  –   איגוד ערים לאיכות הסביבה   

 3/22'  מס   פומבי   מכרז 

 של תוכנית חינוכית לצרכנות נבונה הכנה, כתיבה ויישום 

 בבתי הספר 
 
 

 חתימת המציע: ____________ 

 מסמך ו'
 

 3/22מכרז פומבי מס'    - שרון כרמל  - איגוד ערים לאיכות הסביבה 
             

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

מכתובת    __________ מס'  זהות  תעודת  נושא/ת   ,____________ הח"מ,  אני 

אהיה  __________ _ וכי  אמת  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר  לעונשים  ________,  צפוי/ה 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

חוק )להלן: "  1976  –הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו   .1
.  רבהתאם למכרז האמו  ,7/21  מס'  פומבי"(, כחלק מהצעה במכרז  עסקאות גופים ציבוריים

המשמ  תהיה  זה  בתצהיר  המפורטים  בחוק למונחים  להם  הנתונה  גופים    עות  עסקאות 
 ציבוריים.

עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים,   .2
חוק שכר  )להלן: "   1987  – לא הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  

 "(.  חוק עובדים זרים: " )להלן 1991  –התשנ"א  ,"( ו/או לפי חוק עובדים זריםמינימום

לחלופין, אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום   .3
במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה    -ו/או חוק עובדים זרים  

 האחרונה.  

 הריני מצהיר, כי מתקיים אחד מאלה:  .4

חוק )להלן: "   1998-זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח לחוק שוויון    9הוראות סעיף   .א
 "( אינן חלות עליי. שוויון זכויות

( 2)א()1ב2לחוק שוויון זכויות חלות עליי ואני מקיימן, כמפורט בסעיף    9הוראות סעיף   .ב

  לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 
     _____________        ____________________ 
 חתימת המציע                                  תאריך   

 אישור
 

בפני   הופיע/ה   ____________________ ביום  כי  בזאת  מאשר/ת  עו"ד________  הח"מ  אני 
זיהה/זיהתה   אשר   ____________ מר/גב'   _________________________ ברחוב  במשרדי 

רשומה: עצמ שותפות  או  תאגיד  הינו  והמציע  ]במידה  מס'_________  ת.ז.  באמצעות  ו/עצמה 
בתפקיד________________   ומטעמה[,  ה המשמש  זה בשמה  לעשות תצהיר  והמוסמך/ת  מציע 

ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק  עליולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/
 ר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/ה עליו בפני. אם לא יעשה/תעשה כן, איש

 
 

           ___________________ 
 

 חתימה וחותמת                                             



שרון כרמל  –   איגוד ערים לאיכות הסביבה   

 3/22'  מס   פומבי   מכרז 

 של תוכנית חינוכית לצרכנות נבונה הכנה, כתיבה ויישום 

 בבתי הספר 
 
 

 חתימת המציע: ____________ 

 
 מסמך ז' 

 

 22/3מכרז פומבי מס'    -   שרון כרמל - איגוד ערים לאיכות הסביבה 
 

 כדין ותשלום שכר מינימום תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים 

מטעם_________   החתימה  מורשה   ,_______ מס'  ת"ז  נושא   ,______________ הח"מ  אני 

 (  המעסיקשמספרו ____________)להלן: 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  

 מצהיר/ה בזה כדלקמן : 

חובותיי לרבות תשלום שכר בשנה האחרונה, בשנת ______________, לכל עובדיי  קיימתי את כל  

כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליי,  

- אם חלים עליו, )ולרבות החיקוקים המפורטים התוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט

ה והשירותים החברתיים ממונה על ביצועם, וכן חוק הביטוח הלאומי  ששר העבודה, הרווח  1969

תשנ"ה משולב[,  ותשלומים  1995- ]נוסח  כחוק  מינימום  משכר  פחות  שילמתי  לא  מקרה  ובכל   )

סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן  

 יועסקו על ידי במהלך כל תקופת ההתקשרות.לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים ש

 במקום המתאים(  Xהנני מצהיר כי התקיים אחד מאלה: )יש לסמן  .1

   עובדים חוק  לפי  עבירות  ביותר משתי  חלוט  דין  בפסק  הורשע  לא  המעסיק 

 זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום.

   המעסיק הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר

האחרון   למועד  עד  האחרונה  ההרשאה  ממועד  שנה  חלפה  אולם  מינימום 

 להגשת הצעות למכרז זה.  

 - לעניין סעיף זה

  - כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א – "שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

1981  . 

 כל אחד מאלה: - ה" "בעל זיק 

 חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים.  (1) 

 אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (2)

 ;בעל השליטה בו )א(  

חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו   )ב( 

בנ  פעילותו של חבר  ותחומי  נותן השירותים  י האדם  להרכב כאמור של 

 ;דומים במהותם לתחומי פעילותו של נותן השירותים

 ;מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה )ג( 

חבר בני אדם    – אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית   (3)

 ;אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים



שרון כרמל  –   איגוד ערים לאיכות הסביבה   

 3/22'  מס   פומבי   מכרז 

 של תוכנית חינוכית לצרכנות נבונה הכנה, כתיבה ויישום 

 בבתי הספר 
 
 

 חתימת המציע: ____________ 

חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום או חוק עובדים זרים   הורשע בפסק דין   -"הורשע" 

 (.  31.10.2002שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ) 

 . 1991  -חוק עובדים זרים, התשנ"א  -"חוק עובדים זרים"

 . 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז -"חוק שכר מינימום"  

מהותית" יותר    -"שליטה  או  רבעים  של שלושה  של אמצעי שליטה  החזקה  בסוג מסוים 

 בחבר בני אדם.

 

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  

 

 ____________________  ____________________  ________________ 

 חתימה וחותמת      שם     תאריך          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



שרון כרמל  –   איגוד ערים לאיכות הסביבה   

 3/22'  מס   פומבי   מכרז 

 של תוכנית חינוכית לצרכנות נבונה הכנה, כתיבה ויישום 

 בבתי הספר 
 
 

 חתימת המציע: ____________ 

 

 מסמך ח' 
 

 3/22מכרז    -   שרון כרמל - איגוד ערים לאיכות הסביבה 
 

 המציע  של חתימה מורשה אישור

 החתימה:   זכות בעלי שמות

 משפחה:_________ ת.ז.:__________דוגמת חתימה:__________  פרטי:________שם שם

 משפחה:_________ ת.ז.:__________דוגמת חתימה:__________  פרטי:________שם שם

 

 כיועץ  המשמש___________________  מרחוב____________________   ד"עו, מ"הח אני

 .___________________  ז.ת___________________   ה"ה  כי בזה  מאשר, המציע  של משפטי

 ,  לחתום מוסמכים הינם._____________________ ז.ת_____________________  -ה "וה

 ,  המציע  ידי  על  כדין   החלטה  נתקבלה   וכי,  הללו  המסמכיםכל    על,  המציע  מטעם  החתימה  מורשי  והם

 המסמכים  כל על  לחתום  ל "הנ  את ולהסמיך  זה  בהליך  להשתתף  ,שלו  ההתאגדות  למסמכי  בהתאם

 : שחתימת באופן,  הללו 

 בנפרד  מהם אחד כל 

   יחדיו  שניהם 

 אחר __ _________ 

 המיותר  את *מחק

 . ועניין דבר  לכל המציע את תחייב, המודפס שמה או  המשתתף חותמת בצירוף

 

 _________  חותמת _____________   הדין   עורך חתימת____________ תאריך

 

 

 



שרון כרמל  –   איגוד ערים לאיכות הסביבה   

 3/22'  מס   פומבי   מכרז 

 של תוכנית חינוכית לצרכנות נבונה הכנה, כתיבה ויישום 

 בבתי הספר 
 
 

 חתימת המציע: ____________ 

 מסמך ט'
 
 

 הצהרה והתחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של 

 2001 -עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 

הנני הח"מ, ________________ מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של   .1

)להלן    2001  –עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א   לפיו  החוק(, חל עלי    –והתקנות 

 ______________________.    -כנותן השירותים במסגרת מכרז מס' ________ 

 

כי .2 בזאת  על    הנני הח"מ,_____________ מצהיר  איסור  חל  לחוק,  כי בהתאם  לי  ידוע 

העסקת בגיר בין בתמורה ובין בהתנדבות בין ישירות על ידי, ובין באמצעות קבלני משנה,  

ללא קבלת אישור מראש  ממשטרת ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק. אישור  

בקשתו    כאמור יכול להתקבל מהמשטרה על פי בקשתו של בגיר המועמד לעבודה או על פי

של המעסיק/המוסד בצירוף ייפוי כוח מטעם הבגיר וצילום ת.ז של הבגיר והכל בהתאם 

 לחוק.  

 

בנוגע לחובה   .3 כל דרישות החוק  הנני הח"מ,_________________ מתחייב למלא אחר 

גוף, כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את   לגבי כל אדם או  לקבל את אישור המשטרה 

 שאדרש.   האישורים ולהציגם בכל עת

 

 : חתימת המציע

  _________________    _______________    _______________    ________________ 

 חתימה/חותמת              מס' זהות/עוסק מורשה                                       תאריך   שם            

 הריני לאשר בזאת כי:    

     _______________________    _______________________ 

הינם מורשי חתימה של המציע וכי הוזהרו כדין בדבר אמיתות הצהרתם דלעיל ובדבר אי עמידה  

 בדרישותיה. 

 :חתימת עו"ד

  _________________    _______________    _______________    ________________ 

 חתימה/חותמת              מס' זהות/עוסק מורשה                               תאריך   שם        עו"ד      

 

 



שרון כרמל  –   איגוד ערים לאיכות הסביבה   

 3/22'  מס   פומבי   מכרז 

 של תוכנית חינוכית לצרכנות נבונה הכנה, כתיבה ויישום 

 בבתי הספר 
 
 

 חתימת המציע: ____________ 

   מסמך י'

 

 הסכם

 

   חדרהאשר נערך ונחתם ב 

 

 

 2022ם _______ בחודש _______בשנת  ביו

 

 

 שרון כרמל  –איגוד ערים לאיכות הסביבה  בין:

 המסגר  מרח' 

 ( "האיגוד" -  )להלן

 מצד אחד;      

 

 

 __________________________  לבין:

 

  מרח'______________________  

 (" הספק" -)להלן  

 מצד שני; 

 

 

פרסם   :הואיל _____  והאיגוד  מס'  פומבי  תוכנית    "המכרז"(-)להלן  מכרז  של  ויישום  להכנה 

האיגוד   בתחומי  המקומיות  ברשויות  ספר  בבתי  נבונה  לצרכנות   -)להלן  חינוכית 

 ;"הפרוייקט"(

ויישום  :והואיל הכנת  לצורך  המתאימים  והכישורים  הניסיון  הידע,  בעל  הנו  כי  הצהיר,  והספק 

 ; "ההצעה"( -)להלן התוכנית והגיש הצעתו למכרז 

  

 ווועדת המכרזים של האיגוד, הכריזה על הצעתו של הספק כהצעה במכרז;  :והואיל



שרון כרמל  –   איגוד ערים לאיכות הסביבה   

 3/22'  מס   פומבי   מכרז 

 של תוכנית חינוכית לצרכנות נבונה הכנה, כתיבה ויישום 

 בבתי הספר 
 
 

 חתימת המציע: ____________ 

הוראות    םמעונייניוהצדדים   :והואיל במסגרת  ביניהם  המשפטיים  היחסים  מערכת  את  להגדיר 

 הסכם זה; 

 
 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1
 

 הגדרות .2
 

להגברת המודעות הסביבתית, תוכנית חינוכית לצרכנות נבונה בבתי הספר    -  "התוכנית" 2.1

 עידוד והטמעת אורח חיים מקיים ועשייה סביבתית בקרב תלמידים.

 

כתיבת והכנת התוכנית ויישומה, הכל בהתאם להוראות   -"הפרוייקט" / "השירותים"  2.2

 המכרז, הצעת הספק, הוראות הסכם זה והנחיות האיגוד.

 

העזבונות"    - "  המממןהגוף  " 2.3 "קרן  מאת  בתקציב  מקורה  התוכנית    -)להלן  הפעלת 

והנה כפופה לתנאים והאישורים של הקרן הפעלת התוכנית מותנית בקבלת   "הקרן"(

 התקצוב מקרן העזבונות.  
 

 מהות ההתקשרות 

הספר  כיתות י' של בתי    30הכנה כתיבה ויישום של תוכנית לצרכנות נבונה עבור תלמידים ב   .3
 בתחומי האיגוד, בשנת הלימודים תשפ"ב בהתאם לתנאי המכרז והסכם זה. 

 

 התחייבויות הספק 

הצעתו,   .4 המכרז,  לתנאי  בהתאם  האיגוד  עבור  הפרוייקט  את  לבצע  בזאת  מתחייב  הספק 
  י לתיומהווה חלק ב  נספח א'הוראות הסכם זה והמפרט הטכני המצ"ב להסכם זה מסומן  

 נפרד הימנו.
 

ידי עובדים מקצועיים בעלי הכשרה מתאימה.  -מתחייב כי שירותיו יינתנו על הספק מצהיר ו .5
תקופת   לאורך  המדריכים  של  מקצועי  ליווי  ומתן  הכשרה  הנחיות,  לתן  הספק  באחריות 

 הפרוייקט.   
 

 הספק מתחייבת לפעול בשיתוף פעולה ובתאום מלא עם האיגוד. .6
 

 כמו כן, הספק מתחייב: .7
 

בידיו  כי הנו מנהל פנקסי   .7.1 וכי  ומדווח לרשויות המס בהתאם לחוק,  כדין  חשבונות 
ניהול   )אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  להוראות  בהתאם  כך  על  אישורים 

 חשבונות(.
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 חתימת המציע: ____________ 

כי יש באפשרותו הטכנית והמקצועית לקיים את כל תנאי הסכם זה ואין כל מניעה   .7.2
 על פי כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.

 

 כי הנו בעל הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע האמור בהסכם זה.  .7.3
 

קיימות   .7.4 ו/או  פעולות  נעשו  ולא  שהיא  משפטית  תביעה  כל  נגדו  תלויה  לא  כי 
פי   ו/או עשויות למנוע ממנו למלא אחר התחייבויותיו על  ימנעו  התחייבויות אשר  

 הסכם זה. 
 

מלהעניק .7.5 אחרת  מניעה  כל  לו  אין  בשל    כי  לרבות  זה  הסכם  פי  על  השירותים  את 
ניגוד   ו/או  סודיות  שמירת  ו/או  דומות  התחייבויות  ו/או  קודמות  התחייבויות 

 אינטרסים ו/או חובת נאמנות ו/או העדר תחרות ו/או כל סיבה אחרת. 
 

כי השיקולים והקריטריונים לפיהם יבצע את הפרוייקט וייתן את חוות דעתו לגבי   .7.6
 ועיים ותמי לב בלבד.השירותים הנם מקצ

 

יובהר, כי הספק מתחייב לוודא כי בידי כל עובדיו אישור ממשטרת ישראל, לפיו אין מניעה   .8
  - להעסקתם בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א  

טרם כניסתו למוסד החינוכי לשם מתן השירותים, מתחייב הספק להציג בפני קצין   .2001
חון של המוסד החינוכי אישור כאמור הן לגביו והן לגבי כל אחד מעובדיו האמורים  הביט

להיכנס למוסד החינוכי לשם מתן השירותים. באם יתברר כי הספק או אחד מעובדיו נכנס  
 למוסד החינוכי מבלי שיש בידו אישור כאמור לעיל, יחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם.

 

 ההתקשרות  

 

יספק   .9 בנאמנות,  הספק  האיגוד  עבור  הטכני  והמפרט  זה  בהסכם  המפורטים  השירותים 
 במסירות ובמלוא זמנו. 

 

 פעילות הספק

 

האיגוד ממנה בזאת את הספק להיות ספק של האיגוד והספק מתחייב בזאת לספק לאיגוד   .10
 את השירותים בפרוייקט נשוא הסכם זה, בכפוף להוראות הסכם זה . 

 

ו להמחות זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה ו/או להעביר  הספק לא יהא רשאי להסב ו/א .11
 את ביצוע ההתחייבויות הנובעות ממנו לצד שלישי כלשהו.

 

הספק מתחייב לפעול בביצוע פעילותו על פי הסכם זה בתיאום עם ובכפיפות למנהל האיגוד   .12
 וזאת באופן אישי ובסיוע של עובדי האיגוד. 
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 חתימת המציע: ____________ 

 מעביד-תחולת יחסי עובד-אי

 

עובד   .13 יחסי  מי מטעמם  ו/או  הצדדים  בין  שייווצרו  כוונה  הייתה  ולא  ואין  זו  בהתקשרות 
מעביד. כל צד מתחייב למלא את כל חובותיו על פי כל דין ו/או הסכם כלפי עובדיו ו/או מי  
תנאים   זכויותיהם,  ו/או  משכורותיהם  תשלום  לרבות  זמניים(,  עובדים  )לרבות  מטעמו 

 ם.סוציאליים ותנאי עבודת
 

מוסכם ומובהר בזאת כי אם מסיבה כלשהי ייקבע על ידי רשות מוסמכת )שיפוטית או מעין   .14
שיפוטית( כי מתקיימים יחסי עובד מעביד בין הספק לבין האיגוד, או מי מטעמן או עובדיהן,  
והאיגוד יידרש לשאת בתשלום כלשהו ו/או הוצאה בגין כך, הספק ישפה את האיגוד בכל  

 בות שכ"ט עו"ד שהאיגוד יחויב בה. חבות כספית שהיא, לר
 

 

 הימנעות מתחרות וסודיות

 

בין   .15 ימנע מלעסוק  זה,  פי הסכם  על  עוד הנו ספק של האיגוד  כל  כי  הספק מתחייב בזאת 
ובין   כשכיר  בין  אחר,  משפטי  תאגיד  באמצעות  ובין  בעצמו  בין  בעקיפין,  ובין  במישרין 

במצב של ניגוד אינטרסים כלשהו עם  כעצמאי, בכל משלח יד או עסק אחרים ו/או להיות  
 האיגוד, אלא אם יקבל את הסכמתו המפורשת של האיגוד מראש ובכתב. 

 

הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי כל מידע שיגיע לידיו עקב קישוריו עם האיגוד על פי הסכם  .16
זה, לרבות מידע שיוכן על ידו אשר מתייחס לתחום העיסוק של האיגוד לרבות נוסחאות  

חו"ת ו/או נתונים ו/או רישומים ו/או עלויות מוצרים ו/או תמחירים ו/או כל מידע  ו/או דו
הקשור בספקים ו/או בלקוחות קיימים ו/או פוטנציאליים ו/או כל מידע הקשור במכירות  
של האיגוד ו/או בשיטות השיווק שלו ו/או בפעילותו, הנו ויהיה סודי והנו ויהיה תמיד רכושו  

וא ניתן לידיעתו של הספק אך ורק בקשר לקשריו עם האיגוד על פי  הבלעדי של האיגוד וה
הסכם זה, והספק מתחייב בזאת לא לעשות שימוש כלשהו ו/או לגלות את המידע האמור  

 לצד שלישי כלשהו ללא הסכמת האיגוד מראש ובכתב. 
 

ו/או לספקים של   .17 כולל מידע סודי השייך ללקוחות  הנ"ל  כי המידע הסודי  הספק מצהיר 
יגוד ואשר האיגוד מחויב לשומרו בסוד והנו מתחייב לשמור בסוד ולא לגלות ו/או לעשות  הא

 שימוש כלשהו במידע הנ"ל. 
 

ימים מיום מסירת הודעה    7הספק מתחייב לתקן כל הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה מתוך   .18
 על ההפרה על ידי האיגוד. 

 

זה בהסתמך על התחייבויותיו  הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו שהאיגוד מתקשר עמו בהסכם   .19
 ונכונות הצהרותיו כפי שהן מפורטות בהסכם זה. 

 

 התמורה לספק 

תמורת ביצוע התחייבויות הספק על פי הסכם זה והצעת המחיר, ישלם האיגוד לספק את   .20
 הסכומים המפורטים, כדלקמן: 
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 חתימת המציע: ____________ 

כמות   תאור העבודה 

מינימאלית  

 לביצוע 

  מוצע בש"חמחיר 

 כולל מע"מ

 הערות  

כתיבה והכנת התוכנית עד  

 לאישורה על ידי האיגוד 

   

מפגשי תדרוך והנחייה  

לרכזי מעורבות חברתית  

של בתי הספר ומחנכי  

 הכיתות

 שעות   3לפחות 

 

ניתן לערוך מפגש   

משותף לקבוצת  

 מורים 

שעות   10 מפגשים עם הכיתות   

 הוראה לכיתה  

  25סה"כ 

 כיתות  

 שעות  250

כולל גיוס   

המדריכים  

והנחייתם,  

העסקתם )אין  

יחסי עובד מעביד  

בין המדריכים  

 לאיגוד(.  

התנסות ביזמות חברתית  

קבוצתית הכוללת פעילות  

 שיא מסכמת  

שעות   9סה"כ 

 הוראה לכיתה  

  25סה"כ 

 כיתות 

מפגשי הנחייה   

לקבוצות בגדלים  

משתנים בהתאם  

 לצורך ולפרויקט 

סיור לימודי שייערך  

 שעות לפחות 5במהלך 

 כיתות   25

₪            לפי 

 לכיתה 

כולל עלות הביקור,   

הסעה, אבטחה אם  

יש צורך, ליווי  

 . הסיור

    סה"כ

 

מובהר, כי האיגוד רשאי לשנות כמות הכיתות המפורטות לעיל, על פי שיקול דעתו הבלעדי   .21
   . 25 ובלבד שכמות הכיתות המקסימאלית לא תעלה על

 

, המחיר לו יהיה זכאי הספק ישולם  25מ  יופעל בכמות של כיתות הפחותה    שהפרויקטככל   .22
 לו באופן יחסי על פי הסכומים האמורים לעיל.  

 

הספק יעביר למנהל דו"ח ביצוע חודשי וחשבונית מס בגין הסכומים האמורים לעיל. המנהל   .23
המפורטים לעיל ישולמו לספק שוטף  יבדוק את החשבונית לצורך ביצוע התשלום. הסכומים  

 ימים מיום העברת חשבונית המס לאיגוד.  45+ 
 

המלאה   .24 הקבועה  התמורה  הנם  לעיל,  האמורים  הסכומים  כי  בזאת  מסכימים  הצדדים 
והסופית בגין כל שלב ביצוע וכוללים את כל הוצאות הספק לביצוע כל התחייבויות הספק  

 כאמור בהסכם זה. 
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 חתימת המציע: ____________ 

כל תשלום נוסף לרבות לא לכיסוי הוצאותיו, וכל תשלום של מס או  הספק לא יהיה זכאי ל .25
 היטל על הכנסותיו על פי הסכם זה ו/או בגין ניהול עסקיו, יחולו על הספק בלבד. 

 תקופת ההסכם וסיומו 

היה והגוף המממן יפסיק את הפרוייקט מכל סיבה שהיא, יהא הספק זכאי לתמורה המגיעו   .26
 מועד הפסקתה. לו בגין הפעילות שהתבצעה עד 

 

לתקופה,   .27 או  לצמיתות  לו  שתיראה  סיבה  מכל  הספק  עבודת  את  להפסיק  רשאי  האיגוד 
ימים, והספק מתחייב לפעול לפי הוראות האיגוד. במקרה של הפסקה    30בהודעה מראש של  

הפסקת   הודעת  למועד  עד  שביצע  העבודה  בגין  שכר  לספק  האיגוד  ישלם  לצמיתות 
 ההתקשרות. 

 

ל, הצדדים מסכימים בזאת כי הסכם זה יבוא לידי סיום אם ובמועד בו  על אף האמור לעי .28
יהיה   כי האיגוד  כן הצדדים מסכימים בזאת  דין. כמו  הוכרז פסול  נפטר הספק או  חו"ח 
רשאי לקצר את תקופת ההסכם אם מעל הספק באמון האיגוד ו/או הוכרז פושט רגל ו/או  

 זה.  מונה נאמן על רכושו ו/או הפר תנאי מתנאי הסכם
 

תוך   .29 זה  הסכם  תנאי  של  הפרה  כל  לתקן  מתחייב  על    7הספק  הודעה  מסירת  מיום  ימים 
 ההפרה על ידי האיגוד.   

 

או כל  /או תביעות ו/הופסקו השירותים על פי הסכם זה, לא יהיו למי מהצדדים כל טענות ו  .30
 דרישה אחרת בגין הפסקת ההסכם ו/או סיומו. 

 

 ביטוח ואחריות 

 

בגין כל נזק או הפסד שיגרם לאיגוד עקב מעשה או מחדל רשלני של הספק או  הספק אחראי   .31
מי מטעמו בקשר עם השירותים הניתנים על פי הסכם זה, והוא מתחייב לפצות ולשפות את  

 האיגוד בגין כל נזק או הפסד אשר יגרם כאמור. 
 

ולקיים על    להבטחת .32 פי דין, מתחייב הספק לערוך  ועל  אחריות הספק כאמור בהסכם זה 
חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים מתאימים  
והתנאים   מהביטוחים  יפחתו  שלא  ובלבד  דעתה,  שיקול  לפי  כאמור  אחריותו  להבטחת 

פח ב' המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, נס
 . "טופס האישור על קיום ביטוחים"( -)להלן זה 
 

ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין    הספק .33
בידי מבטחי הספק המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת  

איגוד במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר ידי מבטחי הספק ל-חתום עלהאישור  
האיגוד בתרופות בגין הפרת ההסכם. הספק ישוב וימציא אישור ביטוח    הפרתו מזכה את

מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת  
 דרישה כלשהי מהאיגוד.  

 

מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים    אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע .34
הספק   את  לשחרר  כדי  בהם  ואין  דין,  כל  פי  ועל  ההסכם  פי  על  הספק  כנגד  לאיגוד 

 מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.
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 חתימת המציע: ____________ 

 

 זכויות יוצרים וקניין רוחני 

 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני, בכל חומר   .35
ו/או מסמכים ו/או מידע ו/או תכניות ו/או דוחות וכל חומר אחר כתוב או ממוחשב שהוכן  
לצורך פרוייקט זה על ידי הספק יהיו רכושו הבלעדי של האיגוד, ולספק לא תהא זכות בהם 

 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ביחס לזכויות בחומרים שפותחו.   ולא יהיה לו כל
 

מוסכם בזאת, כי הספק יהיה מנוע מלעשות, בכל דרך שהיא בעצמו ו/או על ידי אחרים, כל   .36
שימוש שהוא בחומר ו/או בתוכניות ו/או במידע שהוכן במסגרת הפרוייקט, והוא לא יהיה  

או למכרם לצד שלישי כלשהו, אלא אם רשאי להעבירם ו/או לאפשר את השימוש בהם ו/
 קיבל את אישורו והסכמתו המפורשת של האיגוד מראש ובכתב.  

 

 

 שונות

 

 כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.   .37
 

הסכם זה ממלא ומשקף את מלוא ההסכמות שהושגו בין הצדדים, ומבטל כל הסכמה ו/או   .38
 פה.  - שהושגו ביניהם, בין בכתב ובין בעל הבנה קודמות 

 

כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן כמפורט במבוא להסכם זה. כל הודעה שתשלח בדואר   .39
כעבור   ליעדה  נמסרה  כאילו  תחשב  למשנהו  צד  ידי  על  שיגורה    3רשום  מעת  עסקים  ימי 

מיליה,  בעת מסירתה ואם נשלחה בפקסי  – בדואר רשום; אם נמסרה ביד במסירה אישית  
 בעת התקבלה אצל הנמען ובלבד כי מדובר ביום עסקים. 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 

 

 

 __________________  ___________________   
 האיגוד                 הספק 
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 חתימת המציע: ____________ 

 

 

 מסמך יא'  

 

 מפרט טכני

פעילויות חינוכיות להגברת  מגוון    ההמפעיל באיגוד,    חינוך סביבתיהמכרז מפורסם על ידי מחלקת  

תלמידים   בקרב  סביבתית  ועשייה  מקיים  חיים  אורח  והטמעת  ולעידוד  הסביבתית  המודעות 

 . במכרז זה, האיגוד תוקצב על ידי קרן העזבונות ליישום תוכנית חינוכית לצרכנות נבונה.ותושבים

להכנה ויישום   מכרז ,שרון כרמלזו, פרסם איגוד ערים לאיכות הסביבה במסגרת יישום התחייבות 

 . "התוכנית"( -)להלן   גשל תוכנית לצרכנות נבונה בשנת הלימודים תשפ"

    התוכנית:מטרת 

עם סוגיית הצרכנות על    ות להתמודדבקרב תלמידים  אחריות ופעולה מעשית    ,פיתוח הבנה, מודעות

תבחינים  וכן  הצבת יעדים מציאותיים, מאתגרים וברי השגה  התוכנית תכלול  היבטיה הסביבתיים.  

יעדים בתחום ידע ועמדות, יעדים בתחום ההתנהגות, יעדים  יעדים אלה.  המכוונים להשגת    ומדדים

  .בתחום התנהגויות ודרכי פעולה בדגש על מעורבות חברתית

 

 התוכנית תכלול היבטים עיוניים ומעשיים: 

  היבטי עיוני:

קיימות,   משבר האקלים והקשר לתרבות הצריכה )נושאים מרכזיים מומלצים: ושאהקניית ידע בנ

אקולוגית רגל  טביעת  וסביבה,  פסולת,  צרכנות  בייצור  מרכזי  כגורם  הצריכה  תרבות  כלכלה  , 

לסביבה ותרומתן  שיתופית  כלכלה  זכויות  מעגלית,  קנייה,  שיקולי  פיננסי,  בחינוך  יסוד  מושגי   .

צרכנות     קניות ברשת,בזבוז מזון והשפעתו על משבר האקלים, יוזמות לצמצום בזבוז מזון.   הצרכן,  

למסרים   ביחס  ביקורתית  חשיבה  אריזות,  הפחתת  פסולת,  צריכה=הפחתת  הפחתת  מושכלת, 

בתיות והחברתיות, פעולות שניתן לנקוט על  פרסומיים. תופעת האופנה המהירה והשלכותיה הסבי

 מנת להקטין את טביעת הרגל האקולוגית של תעשיית האופנה.  

ידי   יכלול סיור לימודי, שמטרתו היא הרחבת תשתית הידע הניתנת לתלמידים על  החלק העיוני 

לסיורים   )דוגמאות  אלה  למטרות  בהתאם  יתוכנן  והוא  התיאורטי  הידע  של  ויישום  המחשה 

   ים: מתקן למיון והטמנת פסולת, סיור במפעלים רלוונטיים, מרכזים חקלאיים וכו'.  אפשרי

, כולל סיור לימודי בהיקף של  שעות הוראה שבועיות  10בהיקף של  העיוני של התוכנית יהיה    היבט ה

 שעות הוראה.  5
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 חתימת המציע: ____________ 

 

   :היבט מעשי

  , ת הספרית והקהילתית אימוץ התנהגויות המאפיינות אורח חיים צרכני מקיים ברמה האישית, הבי

של  ציבורית  ובפעילות  במעורבות  התנסויות  המזמנת  אחראית  סביבתית  התנהגות    פיתוח 

מענים  התלמידים וייזום  בקהילה  צרכים  לזיהוי  עצמית  מסוגלות  ותחושת  מוטיבציה  פיתוח   ,

 לצרכים אלה, הקניית מיומנויות לייזום, תכנון וביצוע של פרויקטים חברתיים סביבתיים.  

, כולל אירוע  שעות הוראה  9הנחייה וביצוע של פרויקט קבוצתי בהיקף של  כולל  מעשי  היבט  הה

 שיא. 

התוכנית   כתיבת  בתהליכי  דגש  לכך  לתת  יש  ייחודיים  תוצרים  להוביל  מהתוכנית  מצופה 

 .והטמעתה

של בתי הספר בתחומי האיגוד, על פי   חט"בכיתות    25ב  תלמידים  מובהר, כי התוכנית הנה עבור  

 . שיקול דעתו הבלעדי של האיגוד

 תיאור העבודות הנדרשות לצורך הכנת ויישום התוכנית על ידי הספק: 

 : כתיבה והכנת התוכנית עד לאישורה על ידי האיגוד .1

על הספק לכתוב, לערוך ולנסח את התוכנית ולקבל את אישור האיגוד או כל גורם אחר   .א

משרד   הסביבה,  לאיכות  המשרד  לרבות  בהתאם מטעמה,  הכל  העזבונות,  וקרן  החינוך 

 לדרישות האיגוד. 

לתלמידים   .ב וייעודה  תכניה  מבחינת  מותאמת  תהיה  על ו התוכנית  ספר  בבתי  למורים 

 יסודיים בכיתות י'.  

פרויקט   .ג של  הנחייה  עם  להתמודד  החינוך  צוותי  מסוגלות  לפיתוח  מענה  תיתן  התוכנית 

 במסגרת מעורבות חברתית.  

התוכנית תכלול את המטרות והיעדים, הנושאים המרכזיים בתוכנית, סילבוס, עקרונות   .ד

 עבודה ודרכי פעולה, תוצאות מצופות , משאבים נדרשים להפעלת התוכנית.  

התוכנית תתבסס על עקרונות של הוראה בהובלת התלמידים מתוך סקרנות ומוטיבציה   .ה

 פנימית. 

ולפרט,   התוכנית תכיל רובד ערכי חברתי לחיזוק .ו תחושת האכפתיות והשייכות לקהילה 

ומועילות   אישית  מסוגלות  תחושת  כגון  אישיים  חוסן  גורמי  את  תחזק  האישי  ברובד 

 חברתית.  

 התוכנית תפורסם בקובץ דיגיטלי כולל קישורים לסרטונים או אתרים נוספים.   .ז
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 חתימת המציע: ____________ 

 

 : כיתותמפגשי תדרוך והנחייה לרכזי מעורבות חברתית של בתי הספר ומחנכי ה .2

התוכנית תכלול כתיבה והנחייה של מפגש תדרוך לרכזי מעורבות חברתית של בתי הספר   .א

 שעות.   3ושל מחנכי הכיתות בהיקף של לפחות 

 ההנחיה תכלול מתן כלים פדגוגיים להגברת יכולת הליווי וההנחיה של הצוות החינוכי.  .ב

פרונטנ .ג בצורה  או  בזום  מורים,  לקבוצת  משותף  מפגש  לערוך  חודש  יתן  במהלך  לית. 

 ספטמבר או אוקטובר. 

 

 :מפגשים עם הכיתות .3

שעות שבועיות לכל כיתה וסיור לימודי אחד    10על הספק לבצע מפגשים עם הכיתות בהיקף של  

 לכל כיתה כמפורט מטה. 

 על ידי הספק: ביזמות חברתית קבוצתית הכוללת פעילות שיא מסכמתהתלמידים תנסות ה .4

יקיים   .א לקבוצותמפגשי  הספק  לבצע    ,הנחייה  לצורך  ניתן  בהתאם  משתנים  בגדלים 

 ולפרויקט.  

תכני הליווי יכללו פיתוח תחושת מסוגלות, העצמה, יצירת אקלים המעודד יזמות בקרב  .ב

 התלמידים והצוות החינוכי.  

מעור .ג יגלו  התלמידים  שבה  חברתית  ביזמות  התנסות  תהליך  יכלול  יזהו   בות, התהליך 

שיא   אירוע  של  וביצוע  תכנון  כולל  מענה,  להם  ויתנו  ובחברה  בקהילה  חברתיים  צרכים 

 מסכם בבית הספר או בקהילה.  

 

 לכל כיתה:  שעות לפחות 5סיור לימודי שייערך במהלך  .5

 . הספק יבחר את מקומות הסיור בתיאום מראש עם האיגוד .א

ידי המחשה ויישום של הידע    מטרת הסיור היא הרחבת תשתית הידע הניתנת לתלמידים על .ב

התיאורטי והוא יתוכנן בהתאם למטרות אלה )דוגמאות לסיורים אפשריים: מתקן למיון  

   והטמנת פסולת, סיור במפעלים רלוונטיים, מרכזים חקלאיים וכו'(.  

הביקור .ג את  יתאם  אישור    ,הספק  הורים,  אישורי  הסעה,  לתיאום  הספר  בית  מול  ידאג 

 חה אם יש צורך.  יציאה מבית הספר, אבט

 רכיב הסיור יכלול : הכנה, סיור, עיבוד.  המדריך של הכיתה ילווה את הכיתה לסיור.  .ד

 

 כוח אדם ליישום התוכנית 

לא יהיו יחסי עובד מעביד בין  מובהר, כי  באחריות הספק לגייס ולהנחות את המדריכים.   .א

 המדריכים לאיגוד.  

יכים מול בתי הספר, קשר קבוע עם  הפעלת התוכנית כוללת רכז שיתאם את שיבוץ המדר .ב

 בתי הספר לתיאום שוטף.  

 רכז התוכנית:  
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 חתימת המציע: ____________ 

לצורך מתן השירותים ימנה הספק רכז לפעילות מטעמו אשר יישא באחריות על ביצוע  .1

 הפרויקט מטעמו וישמש איש קשר מול האיגוד ומול בתי הספר.  

 הרכז יהיה אחראי על קליטתם לעבודה, שיבוצם והנחייתם המקצועית של המדריכים. .2

 . המדריכיםמקצועי של  הליווי  הרכז יהיה האחראי על תהליכי ה  .3

 . תיאום שעות ההדרכה מול מנהלי בתי הספר או מי מטעמםהרכז יהיה אחראי על  .4

תכנון,   .5 על  אחראי  יהיה  כל   הסיורים וביצוע    תיאוםהרכז  קבלת  על  מעקב  לרבות 

האישורים הרלוונטיים הנדרשים מן הגורמים המוסמכים לפי הצורך, על פי הנחיות 

 חוזר מנכ"ל. 

המדריכים, על תכנון תיאום וביצוע אירוע השיא, לרבות הרכז יהיה אחראי, יחד עם   .6

לפי   המוסמכים  הגורמים  מן  הנדרשים  הרלוונטיים  האישורים  כל  קבלת  על  מעקב 

 הצורך, על פי הנחיות חוזר מנכ"ל.  

פעולות   .7 לבצע  אחראי  יהיה  המקצועיים  הרכז  התהליכים  כל  אחרי  ומעקב  בקרה 

 והפדגוגיים המתבצעים במסגרת התוכנית.  

עמידה בלוחות זמנים, טיפול באירועים חריגים, שיתוף פעולה כז יהיה אחראי על  הר .8

 .שיח שוטף וזמינות עם מנהלת מחלקת החינוך באיגוד ערים 

על   .9 אחראי  יהיה  כמפורטהרכז  התוכנית  הסיורים הפעלת  של  תקציבי  תכנון  כולל   ,

 ואירועי השיא, ואישור ההוצאות מול האיגוד. 

   בהתאם לדרישת האיגוד.   גשת דיווחים תקופתייםההרכז יהיה אחראי על  .10

על הספק יהא לגייס, להעסיק ולשבץ מדריכים בעלי ניסיון מוכח ומשמעותי בהוראה  מדריכים:  

   ו/או הדרכה בתחומי קיימות וסביבה.  

לתכנן ולקיים את ההכשרות, למלא דו"חות מעקב  מציעה הזוכה  באחריות ההכשרת המדריכים:  

 וח ככל שידרשו ע"י האיגוד.  אחר ההכשרות ולדו

 : לוח זמנים

על הספק להיות ערוך עם תוכנית מאושרת ומוכנה לביצוע בבתי הספר עד ולא יאוחר   .1

 . 1.11.2022מיום 

כי   .2 יעביר הספק לאישור האיגוד טבלה מסודרת מובהר,  בטרם תחל התוכנית לפעול 

הכוללת את כל פרטי המדריכים ופירוט הכיתות שהוצמדו להם, לפי חלוקת היישובים,  

 מועד תחילת הפעילות, ימים ושעות ההוראה.  

יוודא ביצוע של    דככל שיהיו שינויים בשיבוץ, על הספק לשלוח רשימה עדכנית. האיגו .3

בשטח. המציע יעדכן את האיגוד לגבי כל שינוי שיתרחש בכל הקשור בפעילות   התכנון

 לפני התרחשות השינוי(.    –)מועד, מיקום, אירועים מיוחדים, סיורים וכו' 

לעת,  .4 הספק, מעת  מענה  את  ולעדכן  לשנות  רשאי  יהיה  ההתקשרות האיגוד  במהלך 

 ובהתאם לשיקול דעתה ולצרכיה, וזאת בתיאום עם הספק.

כה מתחייב להשתתף בפגישות עם הגורם המקצועי באיגוד ובכל ועדות ההיגוי, כפי  הזו .5

 שיתבקש.
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 חתימת המציע: ____________ 

 :הצטיידות

ויישומה כוללת כל הציוד והחומרים הדרושים לשם כך, לרבות ימי הסיור   עלות הכנת התוכנית 

 והשיא שיתקיימו. 

 : שרות

ובמקצועיות ולספק תשובות ופתרונות  הספק מחויב למתן שרות איכותי ומקצועי, לנהוג באדיבות  

 במהירות וביעילות. 

  :מקצוענות ואחריות

הספק מחויב לפעול במקצוענות, מתוך אחריות לשירות שהופקד בידיו. הספק לוקח אחריות על כל  

 מעשיו ויפעל באופן שיאפשר לו לעמוד ביעדים המוגדרים של זמן, עלות, איכות ובטיחות.

 

 :הוראות כלליות

אישית    התוכנית .א להתפתחות  התוכנית  במסגרת  לתלמידים  הניתנת  למעטפת  תתווסף 

 ומעורבות חברתית  תוך תיאום עם רכזי המעורבות החברתית במוסדות הלימוד. 

נציגים מטעם מנהל חברה  ידי ועדת היגוי התכלול את נציגי איגוד ערים,  - התוכנית תלווה על .ב

 מטעם המשרד להגנת הסביבה.   ורפרנט מחוזי לחינוך וקהילה ונוער במשרד החינוך 

   תוכל לעדכן מעת לעת את פרטי התוכנית.  ת ההיגויוועד .ג

 האיגוד יוכל לדרוש מהגוף המבצע דיווחים ודוחות ביצוע.  .ד

   מגוונים. מאגר תוכן באמצעי של גישה מרחוק ובו מערכי שיעורהספק יקים  .ה

    , למחנכים ולרכזי המעורבות החברתית.נגיש למדריכים המאגר יהיה  . ו

  חומרי הלמידה יישארו נגישים גם לאחר סיום ההתקשרות.  .ז

 כל הזכויות לחומרי הלמידה יהיו שייכות לאיגוד.   .ח

 .  והערכה על הפעלתהתהליכי מדידה התוכנית תכלול  .ט
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 חתימת המציע: ____________ 

 אישור קיום ביטוחים לצורך מכרז  – מסמך יב'
 

 לצורך מכרזאישור קיום ביטוחים  18/7/2021ר תאריך הנפקת האישו

  יחד עם הפוליסה וחריגיה.  תנאי  כל  את   כולל   אינו  זה  באישור  המפורט המידע   המפורט בה.  בהתאם למידע ביטוח בתוקף,   פוליסת  שלמבוטח ישנה  לכך  אסמכתא מהווה  זה  ביטוח  אישור
 זה   באישור  תנאי  שבו  במקרה   למעט  הביטוח בפוליסת  האמור יגבר   הביטוח  בפוליסת הקבועים התנאים   לבין  זה באישור  שמפורטים   בין התנאים  סתירה   של  במקרה זאת,

 האישור.  עם מבקש  מיטיב

 מבקש האישור*  המבוטח  אופי העסקה*  מעמד מבקש האישור* 

Xמזמין השירותים  

: איגוד ערים לאיכות  שם : שם
 . שרון כרמל הסביבה 

  

 X  שירותים   

   ת.ז/.ח.פ.

 X ; ויישום של  הכנה, כתיבה

תוכנית חינוכית לצרכנות נבונה  

 בבתי הספר 

 מען:    מען: 
 

    

    

 

 כיסויים 
כיסויים נוספים בתוקף  

 וביטול חריגים 
 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לרשימה

 הסגורה המנויה בנספח ד' כפי 

 שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, 
 ביטוח וחסכון

מטב 
 ע

 השתתפות 
 עצמית 

 גבול
אחריות/  

סכום  
 ביטוח 

נוסח   תאריך תחילה  תאריך סיום 
ומהדורת  
 הפוליסה 

מספר  
 הפוליסה 

 הביטוח   סוג
 

לפי    חלוקה 
גבולות  

 אחריות או
 סכומי ביטוח 

         
אחריות צולבת.  – 302  
הרחב השיפוי.  – 304  
ויתור על תחלוף. – 309  
אובדן תוצאתי. – 311  
מבוטח נוסף מבקש   – 321

 האישור. 
ראשוניות.  – 328  

₪ 
 

 צד ג'   ביט  2,000,000 

ויתור על תחלוף  – 309  
מבוטח נוסף היה   – 319

ויחשב כמעבידם של עובדי  
 המבוטח.

ראשוניות  – 328  
 

₪ 
 

אחריות    ביט  20,000,000 
 מעבידים

אובדן מסמכים.  – 301  
מרמה ואי יושר   – 3025

 עובדים 
הרחב השיפוי  – 304  
ראשוניות.  – 328  
  6תקופת הגילוי  – 332

 חודשים
אובדן תוצאתי. – 311  
עיכוב / שיהוי  327  
מבוטח נוסף בגין   – 321

 מעשי ומחדלי המבוטח. 

₪ 
 

אחריות      4,000,000 
 מקצועית

 אחר        
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 חתימת המציע: ____________ 

 
 ביטול/שינוי הפוליסה * 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי   יום   30   לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא  שינוי
 הביטול.  או

 

 .ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף באישור ביטוח כללי ואישור על הסכמה לעריכת ביטוח  *

 

 בלבד  אישור זה מהווה הסכמה לעריכת ביטוח" :ניתן להוסיף את הכיתוב באישור על הסכמה לעריכת ביטוח  **

 

 ההון, ביטוח וחסכון* כפי שמפורסם על ידי רשות שוק 'ג המפורטת בנספחהסגורה יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה  ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,)בכפוף פירוט השירותים

 (*:ביטוח וחסכון ,ההון

 :המבטח
 חתימת האישור

 פעילות לילדים 055חינוך  034הדרכות/קורסים/סדנאות. -021


