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 הזמנה להציע הצעות לשירותי כתיבת מחזה עבור המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון
 מבוא .1

גוש קטיף וצפון השומרון, שהינו תאגיד ממשלתי שהוקם לפי החוק להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון  המרכז להנצחת מורשת
לשירותי כתיבת מחזה עבור המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף "(, מזמין בזה הצעות החוק)להלן: " 2008-השומרון, תשס"ח

" לפי העניין(. בנוסף על האמור בהזמנה זו, תנאי ההתקשרות המחייבים השירותים" / "ההצעה)להלן: " וצפון השומרון
ייקבעו בהסכם נפרד )להלן: "ההסכם"(. בכל מקרה של סתירה בין נוסח ההזמנה ו/או ההצעה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח 

 ההסכם על נספחיו, ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים וכנוסח הכתוב בהזמנה ובהצעה. 
 

 תאור השירותים הנדרשים .2

בפסקאות הבאות ובנספחים, מתוארים עיקרי השירותים הנדרשים מן הזוכה. המרכז שומר לעצמו את הזכות  .2.1
 לפרט ככל שיידרש בהמשך גם לאחר הגשת ההצעות. 

 השירותים יכללו: כתיבת מחזה עבור המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון. .2.2

 באופן המקצועי ביותר וכמפורט להלן ובהסכם שייחתם.המציע הזוכה יידרש לעבוד  .2.3
המציע יהיה אחראי לשיתוף פעולה מלא עם המרכז, ועם כל גוף רלבנטי ועם כל גוף לפי שיקול דעתו הבלעדי של  .2.4

 המרכז ובהתאם להחלטותיו.

י להחליף מנהל התוכן של המרכז. המרכז רשא –נציג המרכז לצורך ביצוע הסכם זה הוא הרב קובי בורנשטיין  .2.5
 את נציגו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב למציע. נציג נותן השירותים ייקבע בהסכם לפני ביצוע השירותים.

 תנאי סף ופירוט השירותים המבוקשים מופיעים בנספח א'. .2.6

 

 תקופת ההתקשרות .3

את לוח  תקופת ההתקשרות עם המציע שייבחר תהא לשנה מיום חתימת ההסכם עם הזוכה. המרכז יקבע בהסכם .3.1
 הזמנים המדויק לביצוע העבודות. לוח הזמנים המחייב ייקבע בהסכם ועל פי דרישות המרכז.

על אף האמור לעיל, המרכז שומר לעצמו את זכות הברירה )אופציה( ויהא רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי  .3.2
יום מראש, כל זאת  30עד  להתקשר עם המציע הזוכה לתקופה נוספת של עד שנה אחת, בהודעת המרכז בכתב שתישלח

בכפוף לצרכי המרכז, לאישור התקציב מדי שנה, למגבלות התקציב, להוראות כל דין לרבות הוראות חוק התקציב, חוק 
חובת המכרזים, התקנות שהותקנו מכוחו ותנאי ההזמנה וההסכם. זכות הברירה תמומש רק לאחר שנותן השירותים ימציא 

 ם ולפי דרישות המרכז.למרכז תצהירים ואישורים תקפי

 

 שווי ההתקשרות .4
הצעת המחיר תהיה סופית, תהיה נקובה בש"ח ותכלול מע"מ ואת כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות ונובעות 
מביצוע השירותים, לרבות הוצאות בגין העסקת כוח אדם, נסיעות, הוצאות משרדיות, מיסים, אגרות והיטלים הכרוכים 

 כיו"ב.בביצוע השירותים ו

 

 המרכז רשאי .5
 המרכז שומר לעצמו את הזכות להחליט שלא לבחור זוכה כלשהו ככל שנראה לו כי אף מציע לא מתאים. .5.1
 המרכז רשאי לבחור במציע גם אם הצעתו אינה הנמוכה ביותר, וזאת בשל שיקולי איכות. .5.2

יהיה המרכז רשאי להתקשר על פי שיקול המרכז אינו חייב לרכוש שירותים בהיקף כלשהו ו/או לרכוש שירותים כלל, וכן  .5.3
 דעתו עם ספקים אחרים ו/או נוספים לצורך קבלת השירותים, והכל מבלי שהדבר יזכה את הזוכה בפיצוי כלשהו.

השירותים, או להזמין רק חלק מהשירותים )הכל  המרכז שומר לעצמו את הזכות להגדיל או להקטין מראש את היקף .5.4
ל המרכז(. יובהר כי במקרה זה תשולם התמורה בהתאם לשירותים שינתנו בפועל עפ"י בהתאם לצרכים ושיקול דעתו ש

דרישת המרכז מראש ובכתב בלבד. עוד יובהר, כי הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו עקב הקטנת ו/או הגדלת היקף 
 השירותים.

קרה שההתקשרות עם הזוכה הראשון לא המרכז רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לקבוע מציע ככשיר שני, שלישי וכו', למ .5.5
תצא אל הפועל מכל סיבה שהיא, בין במקרה שבו הזוכה יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עימו או בכל מקרה שלא 

 תמומש הזכייה עם הזוכה ו/או תופסק מכל סיבה שהיא.

ור באתרי המציעים, שיחות/פניות המרכז רשאי לערוך את כל הבדיקות הנחוצות לבחינת ההצעות ושקלולן, לרבות ביק .5.6
 לממליצים ועריכת בדיקות איכות שונות, הכל על פי שיקול דעתו של המרכז. 

 המרכז שומר לעצמו את הזכות לפנות במהלך בדיקת והערכת ההצעות אל המציע, כדי לקבל הבהרות להצעתו. .5.7

בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות מפרט הזמנה זו, הוראות כל דין והלכה פסוקה, המרכז רשאי מנימוקים שיירשמו, להורות על  .5.8
תיקון כל פגם שנפל במסמכי ההזמנה ו/או בהצעה או להבליג על הפגם, וזאת אם מצא כי החלטה זו משרתת באופן המרבי 

 את תכליתה של הזמנה זו. 

י שיקול דעתו הבלעדי, לתקן או לשנות את מסמכי ההזמנה כולם, והוא יודיע על כך לפני המועד המרכז רשאי בכל עת, לפ .5.9
האחרון להגשת ההצעות. המציעים יערכו את הצעותיהם או יתקנו את הצעותיהם בהתבסס על התיקונים או השינויים 

 כאמור.

הצעת המחיר של הספק הזוכה, פעילות המרכז יהיה רשאי להוסיף במהלך תקופת ההתקשרות, במסגרת תנאי ההזמנה ו .5.10
ושירותים נוספים בתחום השירותים הניתנים על פי ההזמנה גם אם לא נזכרו במפורש במסמכי ההזמנה, כתוצאה משינויים 
ומהחלטות המרכז, שינוי באוכלוסיות היעד, בתנאי השוק ועוד, שיסופקו ע"י נותן השירותים, בהתאם להחלטת המרכז 

 ייקבע על ידו.ולפי לוח זמנים ש

 למען הסר ספק, כל ביטוי שמשמעו שהמרכז "רשאי", משמעו שלא מוטלת על המרכז כל חובה בעניין. .5.11
 



 
 
 

 סיום התקשרות .6

 בהתראה ההסכם תקופת תוך, ממנה חלק כל או כולה, גמר לידי ההתקשרות את להביא שהיא סיבה מכל רשאי יהיה המרכז .6.1
 .מראש ימים 30 של

, המרכז יהיה - ידו על פשע מסוג עבירה ביצוע של במקרה או השירותים נותן מצד ההסכם של יסודית הפרה של במקרה .6.2
 .מוקדמת התראה ללא את ההסכם לבטל רשאי

 לפעול רשאי יהיה והמרכז, המרכז בהסכמת אלא בו לקבוע מעבר ההסכם להארכת זכאי אינו השירותים נותן כי מובהר .6.3
. במקרה של עיכובים מצד המרכז שיגרמו לאי עמידה בזמנים הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם - אחר עניין כבכל - זה בעניין

 מצד נותן השירותים, המרכז יאריך את מועד מתן השירות באופן סביר.

 מכל תשלום לו לשלם או השירותים נותן את לפצות חובה המרכז על תהיה לא, המרכז ידי-על ההסכם ביטול של מקרה בכל .6.4
 . ההסכם לביטול עד שסיפק השירותים עבור בהסכם בועההק התמורה למעט, סוג

בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, נותן השירותים מחויב להעביר למרכז את כל החומר שברשותו והשייך  .6.5
למרכז או את כל העבודה שעשה עבור המרכז עד להפסקת ההסכם, אם אפשר לבטל את המשפט הזה גם כדאי הרי לא שייך 

תחילתו של מחזה. ללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי נותן השירותים אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל  שיעבירו
 סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו.

 

 תאריך אחרון למסירת ההצעות
 2020לינואר  1ד טבת תש"פ 



 נספח א'

 כללי .1
"המרכז"(, שהינו תאגיד שהוקם לפי החוק להנצחת המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון )להלן: 

, מזמין בזאת הצעות מחיר להתקשרות שעניינה שירותי כתיבת 2008-מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, תשס"ח
 מחזה )להלן: "השירותים"( הכל כמפורט להלן.

 
 תנאי סף: .2

ן למועד האחרון להגשת ההצעות על מגיש/ת ההצעה לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלן, באופן מצטבר, ונכו
 מתוך התחייבות לעמוד בתנאים בכל משך ההתקשרות: 

"המשרד"  -המציע הינו אדם או תאגיד הרשום כדין בישראל, אשר כתב וכותב מחזות שהוצגו בפני קהל )להלן  .2.1
 ו/או "המציע"(; 

 רותים"(; למציע ישנה יכולת מקצועית לספק את השירותים המפורטים במסמך זה )להלן: "השי .2.2
מחזות שהוצגו בפועל )לצורך  4שנים וכתב לכל הפחות   4המציע בעל ניסיון בשירותים אלו לכל הפחות במשך  .2.3

הגשת הצעת מחיר של כתיבת מחזה( / המציע בעל  ניסיון בליווי תהליך קבוצתי של כתיבת מחזה )לצורך כתיבת 
 מחזה בתהליך עבודה עם קבוצה(.

 ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר נושים; המציע אינו בהליכי פירוק  .2.4
 ; 1973-בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2.5
 המציע משלם לעובדיו שכר מינימום כחוק, לרבות הפרשות בגין זכויות סוציאליות; .2.6
המציע אינו מבצע פעולה שקיים ניגוד עניינים בינה ובין פעילות המזמין )המזמין רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי  .2.7

 לקבוע כי המציע אינו עומד בתנאי זה(; 
 

 המטרות .3
יצירת מאגר מחזות איכותי לשימוש בתי הספר, במסגרת יום גוש קטיף במערכת החינוך המרכז מעוניין ב

, מסיבת בר/ בת מצווה ובבמות יבת סיום כיתה ח' , סיום כיתה י"בספריות שונות כדוגמת מסובפלטפורמות בית 
 נוספות של בתי ספר, תיכונים, אולפנות וישיבות.

 

 פירוט השירותים המבוקשים .4
 ניתן להציע לאפשרות אחת או לשתי האפשרויות: א. כתיבת מחזה. ב. כתיבת מחזה בתהליך בית ספרי.

 
 .כולל מע"מ ₪ 000,12הצעת המחיר לא תעלה על סך של   -אופציה א  לכתיבת מחזהבקשת הצעת מחיר 

 .דק' )כולל ריקודים ושאר תוספות( 60-90אורך ההצגה  .א
 .תוכן ההצגה יתאים לערכי המרכז למורשת גוש קטיף בהתאם לדרישות מנהל התוכן וצוות מרכז קטיף .ב
 .יוכלו להיות לעזר בשלבי התחקירלרשותנו ארכיון מרשים ומקיף ומרכז מבקרים אשר  .ג
 .התאמת ההצגה לקהל היעד המוגדר מראש )ניתן ליעד לגילאי תיכון/ כיתה ו' / חט"ב( .ד
 זכויות היוצרים של המחזה יהיו של המרכז )הקרדיט יישאר של כותב/ת המחזה( .ה
 .עמידה בזמנים שיקבעו .ו

 
 .כולל מע"מ ₪ 15,000הצעת המחיר לא תעלה על סך של    - אופציה ב  בקשת הצעת מחיר לכתיבת מחזה

 כתיבת מחזה בתהליך בית ספרי יחד עם תלמידי בית הספר :
 רקע: המחזאי/ת תלווה קבוצת כתיבה בבית הספר אשר בסופו של התהליך יהיה בידה מוצר מוגמר של מחזה.

 את המחזה בית הספר יעלה כהצגה בליווי במאי/ת והפקה מקצועית.
 מבקשים הצעת מחיר לתהליך בניית המחזה. אנו

 
 דק' )כולל ריקודים ושאר תוספות(. 60-90אורך ההצגה  .א
 תוכן ההצגה יתאים לערכי המרכז למורשת גוש קטיף בהתאם לדרישות מנהל התוכן וצוות מרכז קטיף. .ב
 לרשותנו ארכיון מרשים ומקיף ומרכז מבקרים אשר יוכלו להיות לעזר בשלבי התחקיר. .ג
 התהליך לקבוצת הכתיבה ולקהל היעד שעתיד לצפות בהצגההתאמת  .ד
 בניית תוכנית מפגשים בהם צוות הכתיבה יעבור תהליך למידה, תחקיר ויצירה משמעותי. .ה
בהתאם לתוכנית, יש להגדיר את מספר הפגישות הנדרשות ופרק הזמן הנדרש לתהליך ועמידה בזמנים  .ו

 שנקבעו.
 כז )הקרדיט יישאר של כותב/ת המחזה(.זכויות היוצרים של המחזה יהיו של המר .ז
המחזה הסופי שייכתב בתהליך יהיה כזה שיוכל לעלות על במות אחרות על ידי צוותים אחרים בדומה  .ח

 לכל מחזה אחר.



 
להצעה יש לצרף מתודולוגיה ותוכנית מפורטת של ליווי הכתיבה. כגון: מספר מפגשים, תכנים והאופן בה 

 .ההקבוצה תעבור את תהליך הכתיב
 

 צירוף חומרים .5
 בריף ראשוני עד עמוד אחד. –רעיון למחזה  .5.1

 ממליצים. .5.2

שמות אנשי קשר להמלצה(  דוגמאות של מחזות )והיכן הועלו+ 3יש לצרף  –הצגת תיק עבודות  .5.3
 מהארבע שנים האחרונות.



 ההצעה
 לכבוד

 המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון
 המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרוןהצעה לשירותי כתיבת מחזאות עבור 

אני __________________ )שם המציע( החתום מטה מגיש בזאת את הצעתי, לרבות טופס הצעה זה, 
 1 ובמחירים המפורטים להלן.

 פרטים על המציע   .1
 שם המציע ____________________________ .א
 מספר חברה/שותפות/עמותה _______________ .ב

 סוג התארגנות )חברה/שותפות/עמותה( ________  .ג
 תאריך התארגנות _______________________  .ד
 שמות הבעלים )במקרה של חברה או שותפות(:  .ה

____________________________________ 
____________________________________ 

 שמות ומספרי ת.ז של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע: .ו
______________________  _____________ 

_________________  __________________ 
 שם המנכ"ל ___________________________ .ז
 מען המציע )כולל מיקוד(: _________________________________ .ח
 מען המציע )כולל מיקוד(: _________________________________ .ט
 _____________________________טלפונים:  .י

 פקסימיליה: ___________________________ .יא
 דוא"ל:_______________________________ .יב
 

אני מצהיר/ה בזאת כי הנני בעל/ת יכולת לספק את השירותים ברמה גבוהה ומקצועית. כמו כן, אני בעל/ת  .2
וד, תוכנות, כוח אדם, ידע ואמצעים כספיים ניסיון באספקת שירותים מן הסוג נשוא ההזמנה וכי ברשותי צי

 הדרושים למתן השירותים הדרושים להצעה.
 אני מצהיר/ה בזאת כי הנני בעל כל הרישיונות/היתרים הנדרשים על פי דין למתן השירותים. .3
הצעה זו מוצעת לאחר שבדקתי את כל התנאים הכרוכים במתן השירותים ומצאתי אותם מתאימים  .4

 ותר בזאת על כל טענה של אי הבנה, פגם או אי התאמה אחרת.וראויים, ואני מו

 פרופיל המציע/ה, המלצות ואישורים: .5

 :תיאור כללי של המבנה הארגוני וקורות חיים .א
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________  

 
 ותק וניסיון מקצועי רלבנטי של המציע: .ב

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________   

 
 
 ממליצים על המציע בהתאם לתחום הנדרש )יש לציין פרטי התקשרות עם הממליצים(: .ג

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

  

                                                 
המציע רשאי לצרף מסמך נפרד, ובו פירוט מלא של המידע הנדרש בסעיפים הבאים. יובהר, כי כל תוספת מותרת רק  1

 בהתאם להוראה מפורשת ובכפוף לכך שלא יהיה כל שינוי להצעה.



 דומים לשירותים המבוקשים )כולל אנשי קשר שניתן לפנות אליהם( בפרויקטים ניסיון .6
 

  __________________________________שם הלקוח/החברה:  א
 תאריכי הביצוע

טלפון  טלפון קווי תפקיד איש הקשר  
 סלולרי

 מתאריך )__/__/__(      
 עד תאריך)__/__/__(

 תאור העבודה )יש לצרף דוגמאות(:
 
 
 
 
 
 

 

  שם הלקוח/החברה: __________________________________ ב
 תאריכי הביצוע

טלפון  טלפון קווי תפקיד הקשראיש   
 סלולרי

 מתאריך )__/__/__(      
 עד תאריך)__/__/__(

 תאור העבודה )יש לצרף דוגמאות(:
 
 
 
 
 
 

 
 

  שם הלקוח/החברה: __________________________________ ג
 תאריכי הביצוע

טלפון  טלפון קווי תפקיד איש הקשר  
 סלולרי

 )__/__/__(מתאריך       
 עד תאריך)__/__/__(

 תאור העבודה )יש לצרף דוגמאות(:
 
 
 
 
 
 

 
  



 ההצעה: .7
 כל ההזמנה דלעיל וההצעה המצורפת על כל פרטיהן, מקובלות עלי.  .10.1

 הצעה זו, על כל פרטיה, מרכיביה וחלקיה תעמוד בתוקפה ותחייבני החל ממועד מסירתה  .10.2
יום נוספים אם  30תוקפה של ההצעה יוארך לתקופה של מן המועד האחרון להגשת ההצעה.  90ועד תום 

 תימסר למציעים הודעה על כך מהמרכז.

ידוע לי כי המרכז רשאי להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או להחליט שלא לבחור כל הצעה  .10.3
 שהיא והכל במטרה להבטיח את מירב היתרונות למרכז.

 ה ו/או שהוגשה שלא על פי הוראותיו.ידוע לי כי המרכז רשאי לפסול כל הצעה שנעשת .10.4
 

 התמורה: .8
 

 )כולל מע"מ(. ₪הצעת מחיר לכתיבת מחזה:_________ 
 

 )כולל מע"מ(. ₪הצעת מחיר לכתיבת מחזה בתהליך עבודה:_________ 
 
 

יודגש ויובהר כי התמורה המבוקשת מהווה את התמורה הסופית, המרבית והכוללת עבור כל  .8.1
השירותים שיסופקו על ידי, ככל שאבחר לביצוע השירותים, ובעבור ביצוע כלל המטלות והעבודות 

 הכרוכות במתן השירותים בהתאם לכל הדרישות והתנאים של המרכז. 

תמורה המפורטת לא ישולם לי ו/או למי מטעמי במהלך מתן כן ידוע לי כי כל תשלום נוסף מעבר ל .8.2
פי הזמנה זו, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר עמם, אלא -השירותים ו/או לאחר פקיעת הקשר על

 ידי המורשים לכך.-בהתאם להזמנה/הסכם בכתב שייחתמו מראש וכדין על
 
 
 

 
 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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