
 
 

 
 ביישוב עומר להפעלת בית הספר למוסיקה   47/2022מס' קול קורא 

 

"( מבקשת לקבל הצעות להפעלת בית ספר למוסיקה )של המועצה)להלן: "  עומרהמועצה המקומית  

 (, הכל כמפורט להלן. "ביה"ס למוסיקה" )להלן: עומרהמועצה ביישוב 

 כללי  .1

את   .1.1 יפעיל  זה,  בהליך  למוסיקההזוכה  המועצה    ביה"ס  עומר  של  בהתאם המקומית 

באמצעות ו,  5כנספח  למפרט ולתכנית העבודה המצ"ב כחלק בלתי נפרד מקול קורא זה  

 כמפורט בהליך זה. הכל  מנהל מטעמו,

)או    הודעת זכייתוהחל מיום    ביישוב עומר   ביה"ס למוסיקההמציע הזוכה יפעיל את   .1.2

, כאשר למועצה 2331.8.20ועד ליום  סמוך לכך ככל שניתן בהתאם לדרישת המועצה(  

זכות הברירה להאריך את התקופה באופן אוטומטי מידי שנה. במידה ומי מהצדדים 

)המועצה ו/או המפעיל( יהא מעוניין בהפסקת ההתקשרות יש להמציא הודעה בהתאם 

  5כולה )כולל הארכות( לא תעלה על    חודשים מראש. בכל מקרה תקופת ההתקשרות  3

 שנים.  

בתאריך הנקוב בסעיף   ביה"ס למוסיקההמפעיל הזוכה יהא ערוך להפעלה מידית של   .1.3

 לעיל.  2.1

באופן מלא, הן ברמה   ביה"ס למוסיקה המפעיל יקבל על עצמו את האחריות לניהול   .1.4

התוכן ברמת  והן  ותכניות    ,האדמיניסטרטיבית  המפרט  בהוראות  ועמידה  קיום  תוך 

 המוסיקה המצורפות להליך זה. 

ביה"ס המפעיל מתחייב לעמוד בכל דרישות והוראות המפרט המצורפות להפעלת מוסד   .1.5

בתלמוסיקה מקצוע  אנשי  שהם  רכזים   מדריכים,  מורים,  יעסיק  השאר,  ובין  חומי , 

שנים לפחות  3לפחות מסגל ההוראה להיות בעלי ניסיון של   70%על   . המוזיקה השונים

בהוראה מוזיקלית לכלל גילאי האוכלוסייה. על המפעיל לוודא כי המורים, המדריכים 

בין   כי  ויודגש  יובהר  להפעיל את התכנית.  ויכולת  כישורים  ידע,  בעלי  הינם  והרכזים 

מ ההוראה  אנשי  לבין  מעסיק. המועצה  עובד  יחסי  יתקיימו  לא  הזוכה  המציע  טעם 

יועסקו על ידו וכי    בביה"ס למוסיקה המציע הזוכה מתחייב כי כלל הגורמים שיועסקו  

אין בהוראות מסמך זה כדי להביא לקיום יחסי עובד מעסיק בין המועצה למי מטעם 

 המציע הזוכה. 

מפעיל לבין הגורם מקבל שכרם של מנהל התכנית והמדריכים מטעם המפעיל יקבע בין ה .1.6

 . התשלום

להציג למועצה   .1.7 לימודים להפעלת    בכל שנההמפעיל מתחייב   ביה"ס למוסיקהתכנית 

והתוכניות המוסיקה המצורפות.   וכן את העלות שבכוונתו  בהתאם להוראות המפרט 

שאינם  מתלמידים  והן  עומר  תושבי  שהינם  מתלמידים  הן  שנה  אותה  במהלך  לגבות 

 ב להוראות ההסכם המצורף. תושבי עומר בשים ל



 
 

   בוטל. .1.8

 בהתאם לדרישות המועצה. וכל הנדרש מכח הסכם זה יבטח את פעילותו  המפעיל .1.9

 המפעיל מתחייב לשמור על ניקיון המבנה וכל הציוד שנעשה בו שימוש ועל חשבונו.  .1.10

. המפעיל  במצב תקין ושמיש  5המפעיל יקבל את כל הכלים הציוד המוזכרים בנספח   .1.11

ולהחזירם בסיום   שמירת ותחזוקת הכלים במשך כל תקופת ההסכםיהא אחראי על  

, כשהם תקינים ושמישים במצב בו קיבל אותם לידיו)מכל סיבה שהיא(  ההתקשרות  

 . למעט בלאי סביר.

 המפעיל מתחייב לכבות כל פריט חשמלי בסיום הפעילות בכל יום )מזגנים, אורות(.  .1.12

בגין   .1.13 קבועים  שימוש  בדמי  לשאת  יידרש  וכן  המפעיל  הספר  בית  יופעל  בו  המבנה 

 בתשלומי החשמל, הכל כקבוע בהסכם. 

 תנאי סף  .2

 על המציעים המגישים מועמדותם לעמוד בכלל התנאים המצטברים שלהלן: 

תעודת עוסק מורשה. ככל שהמציע   )יש לצרףהינו יחיד או תאגיד רשום כחוק    המציע .2.1

ותעודת התאגדותתאגיד, יצרף בנוסף   נסח חברה עדכני מאת , אישור מורשי חתימה 

 . ()אין צורך בפירוט שעבודים(רשם החברות 

המציע בעל ניסיון בהפעלת תכניות הכשרה מוסיקאליות, הכוללות הוראת המוסיקה,  .2.2

הרכבים   הקמת  יחידניים,  שלשיעורים  שנתי  כספי  בהיקף  פחות ל    מוסיקאליים, 

במשך    200,000 וזאת  לשנה,  השנים  ₪3  בין  לפחות,   שנים 

המציע יצרף פירוט בדבר ניסיונו הקודם בהפעלת תכנית העשרה כאמור, ).  2017-2022

הניסיון  טבלת  את  ימלא  וכן,  ניסיונו,  על  המעידות  ואסמכתאות,  המלצות  כולל 

 (.לקול קורא זה 1כנספח המצורפת 

מטעמו,    יעמידהמציע   .2.3 מוצע  תכנית  החינוך   שהינומנהל  בתחום  ניהולי  ניסיון  בעל 

שנים לפחות, ובעל השכלה בתחומי המוסיקה של תואר שני לפחות,   5המוסיקלי של  

תעודת גמר של מוסד בינלאומי המקביל לתואר שני, מוכר על   –או מקביל לתואר שני  

המציע יצרף קו"ח ותעודות של המנהל המוצע על ידו המעידות על )ידי הגוף המוסמך.  

 (.תו בדרישת הסףעמיד

 ההצעה .3

 המעוניינים להגיש מענה לקול קורא זה יגישו את המסמכים הבאים: 

 להוכחת תנאי הסף דלעיל.  כלל המסמכים הנדרשים  .3.1

על כלל   4כנספח    אליו  מסמכי הקול קורא, על נספחיהם, לרבות ההסכם המצורףכל   .3.2

 כאשר הם חתומים בכל עמוד ועמוד. נספחיו 

 הכנסה במקור, על שם המציע. אישור תקף על ניכוי מס   .3.3



 
 

 , על שם המציע. לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  תקף אישור .3.4

וכן,   , 2כנספח  בנוסח המצורף    1976-לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  תצהיר .3.5

לחוק עסקאות גופים   2אישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור בהתאם לסעיף  

 . 1976 –ציבוריים, תשל"ו 

 . 2022הוגשה הצעה על ידי עמותה יצורף להצעה אישור ניהול תקין בתוקף לשנת  .3.6

, 2001- תשס"אתצהיר על פי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,   .3.7

 . 3כנספח  חתום ומאומת ע"י עו"ד, בנוסח המצורף

 א' לפקודת מס הכנסה לעניין תרומה למוסד ציבורי.  46אישור לפי סעיף  .3.8

 תוכנית עבודה שנתית )ראו הנדרש פרמטרים לבחינת ההצעות מטה(.   .3.9

 ושאלות הבהרה  לקול קוראהגשת המענה  .4

ניתן לפנות אל   הז  לקול קוראלקבלת פרטים נוספים או הבהרות בנושאים הקשורים   .4.1

   michrazim@omer.muni.il    :באמצעות המייל  עוזרת המנכ"ל, הגב' הדר קקון,

ליום   קבלת    12:00בשעה    31/10/2022עד  שמספרו:   המיילולוודא    בטלפון 

הצורך גם באתר האינטרנט של תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו במידת      .08-6291122

 המועצה.  באחריות המציע לוודא קבלת המייל. 

המסמכים  .4.2 כל  בצירוף  מועמדותם,  להגיש  מוזמנים  הסף  בדרישות  העומדים  מציעים 

יאוחר מיום  הז  בקול קוראהנדרשים כמפורט   ידנית בלבד, לא   09/11/2022, בהגשה 

 . עצהבלשכת ראש המולתיבת המכרזים של המועצה  12:00בשעה 

הקול בעצם הגשת הצעתו, נותן המשתתף את הסכמתו לכל התנאים הכלולים במסמכי   .4.3

כל טענה קורא על  ובלתי מסויג  ויתור סופי, מוחלט  ומוותר  , לרבות הסכם ההפעלה, 

 לרבות סבירותם.   הקול קוראבקשר לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי 

 אופן בחירת הזוכה בהליך  .5

 , כמפורט להלן:איכות  100%המידה לקביעת הזוכה בהליך זה יהיו  אמות .5.1

הוראת    –  40% .5.1.1 הכוללות  מוסיקאליות,  הכשרה  תוכניות  בהפעלת  ניסיון 

של שנתי  כספי  בהיקף  מוסיקאליים,  הרכבים  הקמת  לפחות    המוסיקה, 

הסף    200,000 בתנאי  לנדרש  מעבר  ניסיון  שנת  כל  לשנה.  את    –₪  תזכה 

 .  40עד לסך מרבי של נקודות,  5המציע ב  

המלצות מרשויות מקומיות בהן פעל המציע. המועצה תפנה למספר    -  10% .5.1.2

פניית   במסגרת  הבלעדי.  דעתה  לשיקול  בהתאם  המציע,  שהציג  רשויות 

המועצה יישאלו הרשויות על מידת שביעות רצונן מהמציע ויתבקשו לדרגו  

 . 1-10בין 



 
 

המוצע    -  30% .5.1.3 התכנית  ממנהל  הי  –התרשמות  לשיקול  בין  בהתאם  תר, 

עם   ראיון  לעבור  מנהל התכנית המוצע  יידרש  של המועצה  דעתה הבלעדי 

והתרבות של המועצה.   אגף החינוך  נציגי  ייקחו חלק  וועדה מקצועית בה 

חברי הוועדה ינקדו את התרשמותם ממנהל התכנית המוצע. בין הפרמטרים  

 התכנית. שיילקחו בחשבון ייבחן ניסיונו וכישוריו של המנהל מטעם 

תכנית עבודה. המציע יצרף להצעתו תכנית עבודה שנתית, והמועצה   – 20% .5.1.4

תבחן את ההצעות שהתקבלו ותדרגם בהתאם לשיקול דעתה ולהתרשמותה  

 מההצעה שהוגשה. 

המועצה תהיה רשאית שלא לבחור את ההצעה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר בהתאם  .5.2

 לאמות המידה לעיל.  

כל הבדיקות הנחוצות לבחינת ההצעות לרבות שיחות ו/או    המועצה רשאית לבצע את .5.3

 התכתבות עם ממליצים, הכל על פי שיקול דעתה. 

 הוראות כלליות  .6

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה או לדחות את כל ההצעות או חלקן,  .6.1

את   שלב  בכל  קוראלבטל  שהצעותיהם הקול  המשתתפים  עם  ומתן  משא  לנהל   ,

בתנאים שונים ו/או זהים, והכל   ףחדש ו/או נוס  קול קוראתימצאנה מתאימות, לפרסם  

 על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

כראוי   .6.2 והמסמכים הנדרשים בקשה שלא תמולא  כל האישורים  לה  יצורפו  ו/או שלא 

 עלולה להידחות. 

 . שלא תוגש במועד הקבוע לעיל לא תיבדק הצעהלתשומת לב המציעים כי   .6.3

מפעיל יעבוד בהתאם לתוכנית היישובית של אגף החינוך ויגיע לישיבות שיוזמן אליהן  ה .6.4

 ג בפניו. לטובת שיתוף פעולה מלא עם המועצה ובתוכנית היישובית שתוצ

 המועצה. מול  המפעיל מתחייב להציג נתוני פעילות ובהתאם למה שיתבקש .6.5



 
 

 1נספח 
 

 מידע בדבר ניסיון קודם של המציע 
 
 

"( מצהיר  המציע______________ מורשה חתימה מטעם ______________ )להלן: "אני הח"מ  
 בזאת כדלקמן: 

 
__ גופים,   ______________ עבור ___ _____________המציע הינו בעל ניסיון במתן  שירותי __

 __ השנים האחרונות:________________ גופים ציבוריים, במהלך _____בהם __ 
 

שם הגוף עבורו ניתנו 
 השירותים

 השירותים שניתנו 
 

מועד ביצוע 
 השירותים

 פרטי איש קשר  
 )שם, תפקיד, טלפון נייד( 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
 

 מהלקוחות המפורטים לעיל.  אישורים/לצרף המלצות יש
 
 

 בכבוד רב, 
 
 

_______________________              ___________________   ____________________ 
 חתימה וחותמת         תפקיד                                                                     שם מלא              
 

____________________________                  _______________________ 
 טלפון                                                                      כתובת                         

 

  



 
 

   2נספח 

 תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים 
 ( יש למלא באמצעות מורשי החתימה מטעם המציע) 

 
הח  את  "אני  להצהיר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר   ______________ ______________,ת.ז.  מ 
 :ה בזאת כדלקמן/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/וכי אהיה צפויהאמת 

 . הנני משמש בתפקיד ________________ כ_______________________  )שם המציע(. 1
 . הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע. 2
 :.  יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן3

 ; ***ביותר משתי עבירות **אליו לא הורשעו *המציע או בעל זיקה 
זיקה   בעל  או  הורשעו  *המציע  משתי    **אליו  להגשת  ***עבירותביותר  האחרון  במועד  אך   ,

 ההצעות למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 
 .1976-ו"ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל 2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" * 

 . 31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום   –** "הורשע" 
התשמ   " –"עבירה  *** מינימום,  שכר  חוק  לפי  זרים    1987-ז"עבירה  עובדים  חוק  לפי  עבירה  או 

. ולעניין עסקאות לקבלת שירות  1991-א")איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ 
, גם עבירה על הוראות  -2011ב "לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע  2כהגדרתו בסעיף  

 ספת השלישית לאותו חוק. החיקוקים המנויות בתו
 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן. 4

)להלן:   1998  -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף    –חלופה א'     
 ן חלות על המציע. "( אינחוק שוויון זכויות"

 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.  9הוראות סעיף   – חלופה ב'    
הרלוונטיות  יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה  – לעיל   4. למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף 5

 :להלן
 עובדים.  100-המציע מעסיק פחות מ   –( 1חלופה ) 
  ( ל משרד העבודה  "והוא מתחייב לפנות למנכעובדים לפחות,    100המציע מעסיק    –(  2חלופה 

לחוק שווין זכויות, ובמידת   9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  
ל משרד  "לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ  –הצורך  

( חלופה  הוראות  לפי  החברתיים  והשירותים  הרווחה  התקשרות  2העבודה  עמו  ונעשתה  לעיל,   )
( הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות  2שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה )

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.   9ליישום חובותיו לפי סעיף 
למנכ"ל    המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה  – לעיל    4. למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  6

בתוך   והשירותים החברתיים  והרווחה  עם המזמינה    30משרד העבודה  ימים ממועד התקשרותו 
 )ככל שתהיה התקשרות כאמור(.

 . הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.7
           

 ____________ 
 )חתימת המצהיר(                                                                                                                           

 
 

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 אימות

 
__________ מאשר בזאת כי ביום _______   אני הח"מ , עו"ד  ________________,  מ.ר

פגשתי את מר ______________  נושא ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו  
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על  

 תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו. 
 
 

 ___________________      _______ _____________ 
 חתימה+חותמת               תאריך                  

 
 ------------------------------------------------------------------------------ 

 
 



 
 

 לתאגיד  -אישור עורך דין 
 

אני , הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה  
______________, ת"ז ___________, המורשה בחתימתו לחייב את חברת  

)להלן: "המציעה"(  __________ ____________ __________ המציעה ב ____________
 בהתאם להוראות תקנון המציעה ובהתאם לכל דין.

            
 ___________________      _____________________ 

 חתימה + חותמת                             תאריך    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 3נספח 

תצהיר על פי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א- 
2001 

 
 

אני מר_____________, ת"ז _____________, המשמש כ_____________, בחברת___________,  

_________ , מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי מעובדיו לא  "( במכרז מס' המציע המציע/ה )להלן: "

למעט    1977 -הורשעו בפסק דין חלוט בעבירת מין היא : עבירה לפי סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין, תשל"ז

- . כאמור בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א352סעיף 

2001 . 

 ייב שלא להעסיק בעתיד כל אדם אשר הורשע כאמור בתצהיר זה. כמו כן הנני מתח

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  

           

          ____________

  

 חתימת  המצהיר                      

 ------------------------------------------------------------------------------------ 

 אימות

 

אני הח"מ , עו"ד  ________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______________  

פגשתי את מר ______________  נושא ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את  

נו  האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכ 

 ואמיתותיו.

 

 תאריך: __________________              _____________________, עו"ד                    

              

 ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 לתאגיד  -אישור עורך דין 

 

אני , הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה ______________, ת"ז  

משתתפת ב___________  ___________, המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________ ה

 )להלן: "המציע"( בהתאם להוראות תקנון המציע ובהתאם לכל דין. 

 

 תאריך: __________________              _____________________                    עו"ד:

  



 
 

   4נספח 

 עומר במועצה המקומית  הסכם להפעלת בית הספר למוסיקה
 
 

 _______ בחודש ________ שנת _________ שנערך ונחתם ב_________ ביום 

 

בין: _______________________  ת.ז. ____________ מרחוב _____________   )להלן:"  
 "(המועצה

 מצד אחד              

)להלן:     ______________ מרחוב   ____________ ת.ז.    ___________________ לבין: 
 "( המפעיל"

 מצד שני              

המצוי ושל המבנה בו הוא מופעל    ביה"ס למוסיקהוהמועצה היא הבעלים הרשום של   : הואיל

 "(;  ביה"ס למוסיקהמבנה )להלן: " תחומהב

למוסיקה   :והואיל הספר  בית  להפעלת  המועצה  שפרסמה  קורא  קול  במסגרת  זכה  והמפעיל 

למוסיקה  , בהצהירו כי הינו בעל הידע, הניסיון והיכולת להפעיל את ביה"ס  במועצה

 ;ת המועצה ולשביעות רצונהוש יבהתאם לדר

והצדדים מצהירים בזה כי לא חלה עליהם כל מגבלה חוקית להתקשרות זו וכי ידוע   והואיל:

להם כי רק בתנאי מוקדם ויסודי זה מוכנים הם להתקשר ביניהם בתנאי הסכם זה,  

 והכל כמפורט בהסכם זה להלן;

 :הלןלפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדל

 כללי  .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.  .1.1

כותרות הסעיפים בהסכם זה מובאות לנוחיות בלבד והן אינן מהוות חלק ממנו ולא   .1.2

 ישמשו לצורכי פרשנות. 

להסכם   .1.3 שיצורף  כפי  נוסף  נספח/מסמך  כל  וכן  זה  להסכם  המצורפים  הנספחים 

בעתיד )ככל ויצורף(, ובלבד שאלה חתומים ע"י הצדדים ומסומנים כנספחים להסכם  

 זה, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  

 אי תחולת הגנת הדייר  .2

לפי הסכם זה    ביה"ס למוסיקה המפעיל מצהיר כי ידוע לו שזכות השימוש במבנה   .2.1

 . ו/או התקנות מכוחו  1972  –איננה מוגנת לפי חוק הגנת הדייר )נוסח משולב( תשל"ב  

 



 
 

 ביה"ס למוסיקההפעלת מבנה  .3

ההודעה על    החל מיום  עומרביישוב    ביה"ס למוסיקההמציע הזוכה יפעיל את מוסד   .3.1

,  31.8.2023ועד ליום  וך לכך ככל שניתן בהתאם לדרישת המועצה(  )או סמ    זכייתו

)להלן:    כאשר למועצה זכות הברירה להאריך את התקופה באופן אוטומטי מידי שנה

האופציה" לא  "(תקופות  הארכות(  )כולל  כולה  ההתקשרות  תקופת  מקרה  בכל   .

 שנים.   5תעלה על 

שיקול דעתם הבלעדי להביא את ההסכם  מבלי לגרוע מהאמור, רשאים הצדדים לפי   .3.2

חודשים מראש. השתמשה המועצה בזכות    3לידי סיום בכל עת, וזאת בהודעה בכתב  

זו והביאה את ההסכם לידי סיום, לא תהיה היא חייבת לשלם לעמותה כל פיצוי  

 .שהוא בגין הבאת ההסכם לידי סיום

בתאריך הנקוב בסעיף    ביה"ס למוסיקההמפעיל הזוכה יהא ערוך להפעלה מידית של   .3.3

 לעיל.  3.1

זה לידי סיום    הסכםעוד, כי המועצה רשאית להביא את ההתקשרות על פי    מוסכם .3.4

 בכל עת וללא הודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 הפר את ההסכם הפרה יסודית.  מפעילה .3.4.1

בהפרה שאינה יסודית ולא תיקן את ההפרה בתוך    הסכםהפר את ה  מפעילה .3.4.2

 ימים מיום שנמסרה לו התראה בכתב על כך.  7

לשביעות רצון המועצה, ולא נקט באמצעים    הסכםאינו מבצע את ה  מפעילה .3.4.3

בתוך   תיקון  הטעון  את  לתקן  מנת  התראה    7על  לו  שנמסרה  מיום  ימים 

 בכתב על כך. 

באופן מלא, הן ברמה    ביה"ס למוסיקההמפעיל יקבל על עצמו את האחריות לניהול   .3.5

האדמיניסטרטיבית והן ברמת התוכן תוך קיום ועמידה בהוראות המפרט ותכניות  

 זה.   לקול קוראהמוסיקה המצורפות 

והוראות המפרט המצורפות להפעלת   .3.6 ביה"ס  המפעיל מתחייב לעמוד בכל דרישות 

אנשי מקצוע בתחומי  , ובין השאר, יעסיק מורים, מדריכים, רכזים  שהם  למוסיקה

שנים לפחות    3לפחות מסגל ההוראה להיות בעלי ניסיון של    70%  .המוזיקה השונים

המורים,   כי  לוודא  המפעיל  על  האוכלוסייה.  גילאי  לכלל  מוזיקלית  בהוראה 

יובהר   ויכולת להפעיל את התכנית.  ידע, כישורים  המדריכים והרכזים הינם בעלי 

י ההוראה מטעם המציע הזוכה לא יתקיימו יחסי  ויודגש כי בין המועצה לבין אנש

  בביה"ס למוסיקהעובד מעסיק. המציע הזוכה מתחייב כי כלל הגורמים שיועסקו  

יועסקו על ידו וכי אין בהוראות מסמך זה כדי להביא לקיום יחסי עובד מעסיק בין  

המועצה תהא רשאית להורות למפעיל להחליף    המועצה למי מטעם המציע הזוכה.

 כלשהו מטעמו ככל שתראה בכך צורך.  עובד



 
 

שכרם של מנהל התכנית והמדריכים מטעם המפעיל יקבע בין המפעיל לבין הגורם   .3.7

   .מקבל התשלום

  שנתית, מידי שנה וטרם תחילתה, המפעיל מתחייב להציג למועצה תכנית לימודים   .3.8

למוסיקה   להפעלת המוסיקה    ביה"ס  והתוכניות  המפרט  להוראות  בהתאם 

 המצורפות.  

, כי התשלום שייגבה מהמשתתפים לא יהא גבוה מהעלות חוגים  המפעיל מתחייב .3.9

עוד מתחייב המפעיל, כי תוענק הנחה לתושבי   דומים המצויים בסביבה הקרובה. 

עומר כך שהעלות עבורם תהא נמוכה מהעלות הרגילה הנגבית מתלמיד שאינו תושב  

עיל להציג גם את העלות  עומר.  בעת הצגת תוכנית הלימודים השנתית, מתחייב המפ

 הנדרשת על ידו לשנה הקרובה, לכולם ולתושבי עומר בפרט.  

במשפחות   .3.10 לתמוך  הבלעדי,  דעתה  לשיקול  בהתאם  רשאית,  המועצה  כי  יובהר 

מועטות יכולת כלכלית וזאת בהתאם לאמות מידה שייקבעו על ידי המועצה. במקרה  

לם המועצה את ההפרש  כאמור בו תתמוך המועצה במשפחות מועטות יכולת, תש

 בגין אותו ילד/ה שקיבל/ה הנחה למציע הזוכה.  

הסכם  ל  4.1נספח  המפעיל יבטח את פעילותו בהתאם לדרישות המועצה כמפורט ב  .3.11

 זה.

לאשורם   .3.12 לו  וברורים  ידועים  וכי  החוזה  מסמכי  כל  את  קרא  כי  מצהיר  המפעיל 

האמצעים,   הידע,  היכולות,  לו  יש  וכי  שבהם,  והדרישות  האדם  התנאים  וכוח 

ובמועדים   בהם  המפורטים  והתנאים  הדרישות  פי  על  ולבצעם  לקיימם  המתאים 

 שנקבעו. 

כדין, כי אין ולא עומדים כלפיו ו/או כלפי מי מטעמו   ם  המפעיל מצהיר כי הינו רשו  .3.13

תביעות משפטיות ו/או הליכים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל וכי אין כל פעילות  

 בכדי להשפיע על המשך תפקוד המפעיל ו/או בעלי התפקידים בו.חריגה אשר יש בה  

יישוביים   .3.14 בטקסים  ולהשתתף  חלק  לקחת  יידרש  כי  לכך,  ומסכים  מודע  המפעיל 

לשיקול  אותם תקיים המועצה,   נתון  יהא  היקף האירועים  מכך.  כל המשתמע  על 

מ ייפחת  לא  אך  לצרכיה  ובהתאם  של המועצה  בשנה.    4  -דעתה הבלעדי  אירועים 

ספק   הסר  למען  מראש.  סביר  זמן  אירוע  לכל  ביחס  המפעיל  את  תעדכן  המועצה 

 יובהר, כי השתתפות המפעיל באירועי המועצה תהא ללא כל תשלום מצד המועצה.

 ביה"ס למוסיקההשימוש במבנה  .4

  המפעיל מתחייב בזאת: 

והוגן ולמנוע כל קלקול או נזק    , סבירבאופן זהיר  ביה"ס למוסיקהלהשתמש במבנה   .4.1

 בו.

כל רשות   .4.2 צווים, של  עזר, תקנות,  כל ההוראות, החוקים, חוקי  ולמלא את  לקיים 

  ו/או לגבי השימוש בו.  ביה"ס למוסיקהמוסמכת, החלים לגבי המבנה 



 
 

ניקיון מבנה   .4.3   ביה"ס למוסיקה בזמן השימוש ולאחריו המפעיל מתחייב לשמור על 

 . וסביבתו הקרובה דרך קבע

מתקיימות   .4.4 למוסיקה  ביה"ס  במבנה  כי  לכך,  ומודע  מסכים  הוא  למפעיל,  ידוע 

פעילויות נוספות/אחרות כדוגמת תזמורת עומר. השימוש במבנה ימשיך להיעשות  

ע"י כל המורשים מטעם המועצה לעשות שימוש במבנה, תוך תיאום מראש ובהתאם  

ך ולא תהא לו כל טענה  לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה. כאמור, המפעיל מודע לכ

 ו/או דרישה כנגד המועצה בעניין.   

בתוספת  ₪     1,550המפעיל יישא בתשלום דמי שימוש חודשיים בגין המבנה בסך של   .4.5

ככל שהרשות  ביחס למע"מ יידרש לשלמו  )(.  "דמי השימוש)להלן: "  לחודש  מע"מ

לשלמו  תי המסדרש  רשויות  ידי  בעל  ישולמו  השימוש  דמי  חודשיים  (.  תשלומים 

 קבועים בתחילתו של כל חודש.

המפעיל יישא בתשלום החשמל הנובע מהשימוש במבנה והפעלת ביה"ס למוסיקה   .4.6

היחסי   במבנה. השימוש  לשימושו  יחסי  כדלקמן:ובאופן  יחושב  יישא המפעיל    בו 

במבנה) הערכת    יתר הפעילויותבהפחתת    תשלום החשמל החודשי עבור כל המבנה

הפעילוי  ממוצע החודשים  יתר  יהיו  במבנה  הייתה    6/2022עד    9/2021ות  לא  בהם 

. טול דוגמה: חיוב החשמל החודשי של כל המבנה  פעילויות של בית הספר למוסיקה(

₪,    ₪700. חיוב החשמל החודשי )בממוצע( של כל יתר הפעילויות הינו    1,000הינו  

 ₪.    300החיוב החודשי של מפעיל יהא היתרה, קרי 

 

 הסבת ההסכם איסור  .5

הסכם זה, כולן או מקצתן,    ו/או חובותיו מכח המפעיל אינו רשאי להעביר זכויותיו   .5.1

וכן אסור לו להרשות לאחר להשתמש בו לבד ו/או ביחד עמו, ללא הסכמת המועצה  

מראש ובכתב. למען הסר ספק, עובדיו ומבקריו של המפעיל יהיו זכאים להשתמש  

 מטעמו של המפעיל.  ביה"ס למוסיקהבמבנה 

לאחר   .5.2 זכויותיה  להעביר  רשאית  תהיה  אישורו/המועצה  קבלת  של  ללא  הסכמתו 

 . לא תפגענה  על פי הוראות הסכם זהובלבד שזכויות המפעיל המפעיל 

 

 וביטוח  אחריות .6

אחראי באחריות מלאה, בלעדית ומוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה,    מפעילה .6.1

נכות מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעובדיו ו/או למי מטעמו תוך כדי או עקב  

 ויותיו על פי הסכם זה.ביצוע או מחדל מביצוע התחייב

אחראי לכל    מפעיל מבלי לפגוע בכל הוראה מהוראות הסכם זה או מכל דין, יהא ה .6.2

פגיעה, הפסד ונזק, כולל נזק גופני ו/או הוצאה כלשהי שייגרמו למועצה ו/או למי  



 
 

ו/או של עובד    מפעילמטעמה ו/או לכל אדם אחר, כתוצאה ממעשה או מחדל של ה

 קשר עם ביצוע השירותים. מעובדיו או מי מטעמו, ב

למען הסר ספק, אין בכל דבר האמור בהסכם זה, או בהוראה או הנחיה שתינתן על   .6.3

על ידי המועצה, כדי להטיל על המועצה אחריות, לכל אבדן ו/או פגיעה    מפעילפיהם ל 

לכל צד שלישי   ו/או  ו/או הוצאות, כאמור, שייגרמו למועצה  נזק  ו/או  ו/או הפסד 

, של עובד מעובדיו או מי מטעמו, או  מפעילשה או מחדל של השהוא כתוצאה ממע

 בקשר עם ביצוע השירותים המפורטים בהסכם זה.

אם ייגרמו למועצה ו/או למי מטעמה ו/או לאדם אחר כלשהו נזק, הפסד, אבדן ו/או   .6.4

תאלץ המועצה ו/או מי מטעמה לשלם פיצויים ו/או הוצאות כלשהם בגין העילות  

ת שכר טרחת עו"ד והוצאות נוספות בקשר עם הליכים כלשהם,  האמורות לעיל, לרבו

לשפות את המועצה ו/או מי מטעמה ו/או אדם אחר כלשהו    מפעילמתחייב בזאת ה

אשר נגרם להם נזק או הוצאה כאמור, במלוא הסכום, מייד עם קבלת הודעה, בעד  

סכום ואותו  לשלמו,  המועצה  שתידרש  תשלום  או  סכום  המגיע    כל  כחוב  יראוהו 

זה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של    הסכםעל פי    מפעיללמועצה מן ה

פי   על  ו/או  דין  כל  פי  על  מי מטעמה  או  סעד    הסכם המועצה  ו/או  לכל תרופה  זה 

 אחרים. 

למועצה  מפעילה .6.5 שנגרמו  הוצאה  או  נזק  כל  ולהשלים  לתקן  למי    מתחייב  ו/או 

ד עם דרישת המועצה. המועצה תהא רשאית לבצע את  יי מטעמה, כמפורט לעיל, מ

  במידהו/או מי מטעמו וזאת    מפעילהתיקונים הנדרשים עקב נזקים שנגרמו על ידי ה

  מפעיל ימים ממועד קרותם ולחייב את ה  7לא ביצע את התיקונים תוך    מפעילשה

 בתשלום התיקונים. 

  מפעיל ה  מתחייב  דין  כל  פי  על  או/ו  זה  הסכם  פי  על  מפעילה  מאחריות  לגרוע  מבלי .6.6

  דרישות: "להלן)  4.1  בנספח  המפורטים   הביטוחים   את  חשבונו  על  ולקיים  לערוך

 . "(הביטוח דרישות"  להלן) זה  מהסכם נפרד  בלתי כחלק המצורף"( הביטוח

 

 יחסי הצדדים  .7

פי    מפעילה .7.1 על  המועצה  עם  בהתקשרותו  כי  כ   הסכםמצהיר,  פועל  הוא    מפעילזה 

אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו ו/או בין מי  ובלתי תלוי וכי עצמאי  

ה מטעם  שיועסקו  העובדים  וכל  ומעביד,  עובד  יחסי  המועצה  לבין    מפעיל מטעמו 

 במתן השירותים ויתר התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו ויחשבו כעובדיו בלבד. 

מתחייב, כי יישא בכל התשלומים, ההוצאות והמיסים, בקשר עם העסקתם    מפעילה .7.2

מס   לאומי,  ביטוח  הכנסה,  מס  עבודה,  שכר  לרבות  מטעמו,  מי  ו/או  עובדיו  של 

ום סוציאלי אחר. אין לראות  בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או כל תשל 



 
 

ו/או   לו  להורות  ו/או  לפקח  לרבות  למועצה  זה  הסכם  פי  על  הניתנת  זכות  בכל 

 לעובדים מטעמו אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות הסכם זה במלואן. 

היה ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט ו/או בית דין, כי עובד ו/או מי מטעמו של   .7.3

בי  מפעילה המועצה,  של  עובד  ההנו  עם  ביחד  מתחייב    מפעיל ן  אז  כי  בנפרד,  ובין 

, ללא  לפצות ולשפות את המועצה, מייד לפי דרישתה הראשונה, על כל סכום  מפעילה

גוף בקשר עם קביעה כזו,   יוצא מן הכלל, שהמועצה תידרש לשלם לכל אדם ו/או 

 לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל. 

 

 חובת סודיות .8

כל מידע, אלא לשם  המפעיל מתחייב לשמור   .8.1 יעביר לאחר  ולא  חובת הסודיות  על 

הסודיות   שמירת  לחובת  בנוגע  הדין  להוראות  ובכפוף  ההסכם  לפי  תפקידו  ביצוע 

 המפעיל ידאג לקיום סעיף זה גם ע"י עובדיו.   והגנת הפרטיות.

 

 שינוי החוזה   .9

ובחתימת שני  כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב   .9.1

 הצדדים, והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה. 

 

 מיצוי ההתקשרות  .10

זה אלא אם נעשה בכתב ובהסכמת הצדדים.    הסכםלא יהיה כל תוקף לכל שינוי ב .10.1

לא    מפעילשום ויתור, ארכה, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה מצד המועצה או ה

לפי העניין ולא ישמשו מניעה לכל    מפעיל ייחשבו כוויתור על זכויות המועצה או ה

 תביעה. 

הכתוב בהסכם זה ממצה בלעדית את המוסכם בין הצדדים ואין להתחשב בכל משא   .10.2

ו/או   במצגים  ו/או  חתימתו  עם  בבד  בד  שהתקיים  או  לחתימתו,  שקדם  ומתן 

אי לחתימתו והסכם זה יבוא במקום  בהתחייבויות ו/או בחוזים שקדמו או שהיו תנ

 , אם היו. מפעילכל החוזים הקודמים בכתב או בעל פה בין המועצה לבין ה

נתונה   .10.3 ו/או הפרתו, תהא  ביצועו  זה,  הסמכות המקומית הייחודית בקשר להסכם 

 לבתי המשפט המוסמכים ולשכות ההוצאה לפועל בעיר באר שבע בלבד. 

  זה וכל הודעה שנשלחה מצד למשנהו, לפיכתובות הצדדים הינן כבכותרת להסכם   .10.4

שעות מעת מסירתה בדואר במכתב    72הכתובות דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום  

מחשבים    בתקשורת  או  בפקסימיליה  נשלחה  או  ביד  נמסרה  ואם  בעת    –רשום, 

 מסירתה. 

 



 
 

 כללי  .11

המועצה רשאית לקזז מהתשלומים המגיעים למפעיל על פי הסכם זה, כל חוב, בין   .11.1

קצוב, ובין שאינו קצוב, המגיע לה ממנה, בין על פי הסכם זה ובין על פי כל הסכם,  

 התחייבות או חבות אחרת על פי כל דין.

ששולמו   .11.2 לתשלומים  הנוגע  בכל  לכאורה  ראיה  ישמשו  וחשבונותיה  המועצה  ספרי 

 למפעיל על פי הסכם זה. 

וק אשר עשוי  בכל עיס  המפעילמשך תקופת ההסכם ומתן השירותים, לא יעסוק  ב .11.3

 השירותים וביצוע השירותים למועצה.   מתןלהוות ניגוד עניינים עם 

 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 _________________    __________________ 
 המפעיל        המועצה

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   4.1נספח 

 ביטוח   חנספ

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________.   -" המבוטח"
האישור" עומר   –"  מבקש  מקומית  ו/או    מועצה  עירוניים  חברות  ו/או  תאגידים  סמך ו/או    גופי 

 .   רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
 הפעלת בית ספר למוזיקה    –" השירותים"

פי כל דין, על  - פי הסכם זה ו/או על-על   של המבוטחמבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות   .1
לערוך ולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן    המבוטח

המפורטים  השירותים הביטוחים  את  המצ"ב ,  השירותים  נותן  ביטוחי  עריכת  באישור 
 "(. המבוטחביטוחי אישור )להלן: " לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו

 
ימים לפני    7להמציא לידי מבקש האישור  המבוטח  ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על   .2

ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת  או    מועד תחילת השירותים
השירותים,   המבוטחמתן  ביטוחי  אישור  מבטח  את  בידי  חתום  בהתאם המבוטח,   ,

אישור )להלן: "  2019-1-6להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון  
 "(.  המבוטחביטוחי 

להמציא לידי מבקש האישור   המבוטח, על  המבוטחלא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי  
בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת    ביטוחי המבוטח   אישור את  

 ההתקשרות על פי ההסכם. 
עומד להיות    יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח  בכל פעם שמבטח המבוטח

לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא   ול בו שינוי לרעה, על המבוטחמבוטל או עומד לח
 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.  30אישור עריכת ביטוח חדש, 

במועד או בהתאם להוראות סעיף    מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח
לקיים את כל   סכם זה, ועל המבוטחעל פי ה  ביטוח זה, לא תגרע מהתחייבויות המבוטח

גם התחייבויות מהמבוטחתאם    יו  בדרישות    מנע  עמידתו  אי  בשל  כן  לעשות  האפשרות 
יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש   כמפורט לעיל. מוסכם כי המבוטח

יתאפשר   כך שלא  עקב  מטעם מבקש האישור  כלפי הבאים  ו/או  השירותים    לוהאישור 
 כנדרש. להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח 

המבוטח .3 ביטוחי    על  תנאי  כל  את  במלואם  המבוטחלקיים  הביטוח  דמי  את  לשלם   ,
המבוטח שביטוחי  ולוודא  לדאוג  התחייבויות    ובמועדם,  תקופת  כל  במשך  בתוקף  יהיו 

. כן מתחייב  המבוטחלקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי    המבוטח 
ולשתף   המבוטח לתביעה  עילה  להוות  אירוע העלול  כל  על  מיד  למבקש האישור  להודיע 

על  יוחלט  אשר  ביטוח  תביעת  מימוש  לשם  שיידרש  ככל  האישור  מבקש  עם  ידי  - פעולה 
 מבקש האישור להגישה למבטחים.  

 
רשאי .4 האישור  המבוטח  מבקש  ביטוחי  אישור  את  ועל    לבדוק  לעיל,  כאמור  שיומצא 

כאמור    לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח  המבוטח
, בהמצאת אישור המבוטחבנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי  

באי   ו/או  בבדיקתם  ו/או  אלה  ביטוחים  עריכת  בגין  כדי  ביטוח  בשינויים  ו/או  בדיקתם 
למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי    להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח 

- על  על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח
 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על

לבין האמור בסעיף ביטוח    המבוטחבכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי  
על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח    לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח  זה, על המבוטח

 זה.

  מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף .5
  המבוטח , שאינה פוטרת את  המבוטחמזערית המוטלת על  , הינה בבחינת דרישה  ביטוח זה

לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי    למבוטחפי דין.  - פי הסכם זה ו/או על-ממלוא החבות על



 
 

לגבולות   הקשור  בכל  האישור  מבקש  מטעם  מהבאים  מי  כלפי  ו/או  האישור  מבקש 
האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא  

 . המבוטחעל ידי 
ו/או לערוך ביטוחים   קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח   בוטח ככל שלדעת המ

לביטוחי   משלימים  ו/או  המבוטח,  המבוטחנוספים  ו/או    יערוך  הנוסף  הביטוח  את 
ייכלל  ויד- . בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך עלנו המשלים כאמור, על חשבו   ,

כלפ לתחלוף  המבטח  זכות  על  ויתור  בדבר  מפורש  מי  סעיף  כלפי  ו/או  האישור  י מבקש 
ו/או   מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף 

על שייערך  המבוטח- משלים  שם    ידי  לכליורחב  בכפוף  המבוטח  האישור,  מבקש  את  ול 
 לסעיף אחריות צולבת. 

פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש   המבוטח .6
לנזק   או  לאבדן  מאחריות  תוצאתי  האישור,  או  כלשהו  ישיר  לרכוש  להיגרם  עלול  אשר 

בבעלות ו/או באחריות המבוטח ו/או מי מטעמו אשר מובא לאתר השירותים ו/או שנעשה 
וכל כלי עבודה   האמור, לרבות כלי רכב )ומבלי לגרוע מכלליות  בו שימוש בקשר לשירותים

מאחריות  אחר וכן  השירותים.(,  עם  בקשר  בשמו  או  מטעמו  הבאים  לכל  אולם    לנזקים 
 הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

 
על המבוטח   בהתקשרות המבוטח .7 ו/או בקשר עם השירותים,    עם קבלני משנה במסגרת 

 .ולמים ביחס להיקף וסוג פעילותםלדרוש כי יערכו על ידם ביטוחים ה 
המבוטח כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  ביחס    למען  האישור  מבקש  כלפי  באחריות  נושא 

ישא  ו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. המבוטח  לשירותים, בין אם בוצעו באמצעות
בשל  שייגרם  נזק  ו/או  אובדן  כל  בגין  לפצות את מבקש האישור  ו/או  לשפות  באחריות 

ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי  - ם שבוצעו עלהשירותי
 ובין אם לאו.   ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח  המבוטח

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור 
יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים,   המבוטחמובהר, כי      אחריות כלשהי.

העצמית ההשתתפות  לסכום  מתחת  שהם  נזקים  כי  לרבות  במפורש  מוסכם  כן,  כמו   .
המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח  

דין או    יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי 
 לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב. 

 
מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות 
נספח ביטוח זה, אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים 

רת בעניין במתכונות תמציתית בהתאם להוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אח
זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה 
בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח 
לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו 

המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחליף את  יחול שינוי בהוראות 
בכפוף  וזאת  חלופיים,  ביטוח  אישורי  בנוסח  המצ"ב  הביטוח  אישורי  נוסח  דוגמת 

 להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור. 

 יכללו הוראות לפיהם:   ביטוחי המבוטח .8
וכי מבטח    ו/או הבאים מטעמוידי מבקש האישור  -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .8.1

והבאים    מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור  המבוטח 
 . מטעמו

, לא ייכנס לתוקף אלא  המבוטחשינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי   .8.2
 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.  יום לאחר משלוח הודעה של המבטח 30

והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום    הפרת תנאי ביטוחי המבוטח  .8.3
לקבלת    תגרע מזכויות מבקש האישור  עובדיו ומנהליו, לאו/או    לב על ידי המבוטח

 פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור. 
כאשר   .8.4 כלשהי את אחריות המבטח,  בדרך  מצמצם  ו/או  סעיף המפקיע  וקיים  היה 

ו/או   תנאים מוקדמים לכיסוי  לרבות  כל סיבה אחרת  ו/או בשל  ביטוח אחר  קיים 
אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא  

 מו.ו/או הבאים מטע מבקש האישור יופעל כלפי 



 
 

ביט מהדורה  היקף   .8.5 יפחת מתנאי  )אם קיים(  2013הכיסוי לא  רבתי  . חריג רשלנות 
  יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח 

 .  1981 -על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 
המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש   .8.6

 אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  ,  האישור
 

המבוטח .9 בהשתתפויות    על  ולנשיאה  הביטוח  דמי  בתשלום  לשאת  האחריות  מוטלת 
 העצמיות החלות על פיהן.  

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית. 
  



 
 

תאריך הנפקת   אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYYהאישור)

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

 יטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. הב
 מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  המבוטח מבקש האישור*

ו/או מועצה מקומית עומר שם: 
תאגידים ו/או חברות עירוניים  

רשותיים ו/או   גופי סמךו/או 
עמותות בשליטתם ו/או 

נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או  
 עובדיהם

 נדל"ן ☐ _________ שם: 

  שירותים☐

אספקת  ☐
 מוצרים

הפעלת אחר: ☐
בית ספר  
 למוזיקה

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐

ת.ז./ח.פ.:   _________ ת.ז./ח.פ.: 
 _________ 

 _________ מען:  _________ מען: 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי  
 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

ת. 
 תחילה 

ת. 
 סיום

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח

כיסויים 
נוספים בתוקף  
 וביטול חריגים  
יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד' 

 מטבע סכום

צולבת   ₪  4,000,000     צד ג' אחריות 
(302 ) 

וקבלני  קבלנים 
 ( 307משנה ) 

תחלוף   על  ויתור 
מבקש   לטובת 

 ( 309האישור )
לתביעות   כיסוי 

 ( 315המל"ל ) 
בגין  נוסף  מבוטח 
מחדלי   או  מעשי 

מבקש    - המבוטח  
 ( 321)  האישור

האישור   מבקש 
 ( 322מוגדר כצד ג' )

 ( 328ראשוניות ) 
מבקש   רכוש 
ייחשב   האישור 

 ( 329כצד ג' ) 

תחלוף   ₪  20,000,000     אחריות מעבידים על  ויתור 
מבקש   לטובת 

 ( 309האישור )
היה    -מבוטח נוסף  

כמעבידם   וייחשב 
מעובדי   מי  של 

 ( 319המבוטח )
 ( 328) ראשוניות 

ביטול חריג אחריות  -אחר
מקצועית לעניין נזקי גוף  

 במסגרת פוליסת צד ג'

       

 

)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה  פירוט השירותים 
 (*: ג'המפורטת בנספח 

 חינוך/קורסים/סדנאות -034

 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
לאחר משלוח  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.  * באישור ביטוח כללי 



 
 

   5נספח 

 בית המוסיקה טכני מפרט 
 

 מפרט טכני בית המוסיקה   .1

 אולם עליון  Yamahaפסנתר  -

 מסדרון  Hauber Stuttgartפסנתר  -

 93חדר  Rigaפסנתר  -

 93פסנתר חדר  -

 94חדר   Ukraineפסנתר  -

 ללא גלגלים  95פסנתר בחדר  -

 מבנה בית המוסיקה   .2

חדרי לימוד, חדר מפוצל המשמש כמזכירות וכן אולם אחד    3מבנה בית המוסיקה מכיל   •

 גדול לשימוש המפעיל.  

 יובהר כי אין להשתמש במחסן למטרות המפעיל. •

 מצ"ב שרטוט המבנה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 תכנית עבודה 

 המבנה הניהולי: 

של המועצה    והספורט   הנוער "ס למוסיקה של המועצה פועל במסגרת אגף החינוך, התרבות,  ביה

 האגף.  תמנהל ,כהן סמדרוכפוף ל

אדם של המפעיל ואשר יספק מענה לפחות    מכח  יורכב"ס למוסיקה  ביההגוף המנהל והמפעיל את  

 למשימות הנדרשות, בין היתר:

 . למוסיקה"ס ביה בכל העניינים הקשורים לניהול ולתפעול   עיסוק •

 רישום, מעקב וגביית דמי השתתפות. ל  הקשור בכל  התעסקות, מזכירות  שירותי •

תפקידם   ביצוע  לגופים  במסגרת  ולדווח  שירותים  לקבל  העניין,  פי  על  בתוך    נדרשים,  הבאים 

מנהל והתקשרויות,    עלהחינוך    אגף  תהמועצה:  רכש  על  הממונה  ,  אחזקה  מחלקתמחלקותיו, 

 המועצה וראש המועצה.   תוביטחון ובטיחות, יועץ משפטי, גזבר המועצה, מזכיר

 

 : עבודה עם גופים חיצוניים

מנהל   תפקידיו  ובלתי  ביהבתוקף  רשמיים  קשרים  לקיים  נדרש  למוסיקה  גופים  "ס  עם  רשמיים 

 כגון: בהתאם להנחיות הממונה מטעם המועצה,  הכל, ומוסדות ממשלתיים ואחרים

 משרד החינוך  -

 משרד התרבות  -

  מוסדות וקרנות מימון -

 ספר למוסיקה ומוסדות מוסיקליים אחרים בארץ ובחו"ל בתי -

 עם ערים תאומות בחו"ל   -

 גופים בקהילה   -

 

 לקונסרבטוריון דרישות ניהוליות 

 והתאמתה לתכנית היישובית של אגף החינוך ככל שיתבקש. תוכנית עבודה שנתית  בנית -1

 , כולל קשר מתמיד עם מערכת החינוך ביישוב.למוסיקה בישוב  פיתוח והרחבה של החינוך  -2

  תלמידים הרשמת פרסום ועידוד  -3

 קליטת תלמידים חדשים  -4

המקומית -5 המועצה  עם  למשפחות    תיאום  הנחות  יכולת  למתן  הקריטריונים  מעוטי  לפי 

 ובכפוף להנחיות ונהלים.    הנהוגים במועצה

 ובהתאם לאחריות.    בתיאום עם המועצה המקומית תחזוקת המבנה -6

של   -7 לפועל  תכניותהוצאה  להתמיד  מגוון  שיש  עבודה  הנחת  מתוך  והופעות  קונצרטים,   ,

 . ולהמשיך בפעילות הקיימת ולהרחיבה

, הכוללת סיוע בהפקת מוסיקה עם ההרכבים השונים  המקומיתקשר הדוק עם המועצה   -8

 באירועים בישוב 

 עם ערים תאומות  יחסי חוץ -9



 
 

 , מלגות, ולצרכים נוספים גיוס משאבים לטובת הפעילות -10

 על התקדמות התלמידים, ורמת ההוראה  פיקוח פדגוגי -11

 לפחות שני קונצרטים לאורך השנה לכל תלמיד  הפקת קונצרטים -12

 שונים בישוב  כייםחינו  ובפרויקטים,  השקעה בבתי ספר מנגנים -13

 פי הצורך- רישום, אחסון, תחזוקה ורכישת כלי נגינה נוספים על – טיפול בכלי הנגינה -14

 . בית הספרהשאלה של מגוון כלים לתלמידי  – השאלת כלי נגינה -15

בישיבות   -16 חובה  ידי  השתתפות  על  מטעמו  המנהל  או  המפעיל  יוזמן  אליהם  ומפגשים 

   .המועצה ו/או אגף החינוך ו/או כל גוף מטעם המועצה

הצגת נתוני פעילות בפורמט ועם הנתונים שיתבקשו על ידי המועצה ו/או אגף החינוך של   -17

  .המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


