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 הזמנה להציע הצעות למתן שירותים בנושא: ייעוץ תקשורתי, יחסי ציבור, פרסום ודיגיטל 
  

 מבוא .1
ועדת המכרזים במרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון )להלן: "המרכז"(, שהינו תאגיד שהוקם לפי 

)להלן: "החוק"(, מזמינה בזה הצעות למתן  2008- החוק להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, התשס"ח
 מפורט במסמכי המכרז.שירותים בנושא: "ייעוץ תקשורתי, יחסי ציבור, פרסום ודיגיטל", הכל בהתאם ל

 
 

 טבלת ריכוז מועדים )טבלת עזר( .2
 

 מועד פעילות 
 28/08/2022  מועד פרסום המכרז
 בצהריים 12:00בשעה  15/09/2022  בניצן -כנס ספקים במרכז 

 בצהריים  12:00בשעה  20/09/2022 לא יאוחר מיום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים  
 04/10/2022עד יום  השאלות והתשובותמועד פרסום 

 בצהריים 12:00בשעה  18/10/2022 המועד האחרון להגשת הצעות 
  ימי עבודה מיום שנמסרה לו ההודעה על הזכייה  7בתוך  מועד חתימה על הסכם ההתקשרות

 הצדדים על חתימת היותר, ממועד קלנדריים, לכל ימים 15 בתוך תחילת מתן שירותים
 ההתקשרות הסכם

 
המרכז שומר לעצמו שיקול דעת בלעדי לשנות כל אחד מן המועדים המנויים לעיל בהודעה   .2.1

 שתפורסם באתר המרכז, ולא תהא למי מהמציעים כל טענה או דרישה בקשר לכך. 
 

 הגדרות .3
 המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, שהוקם לפי החוק.  – המרכז .3.1
חוברת ההצעה וחוברת ההצעה   –ההזמנה; פרק ב'  –פרק א'  –מסמכי המכרז  .3.2

 הנספחים המצורפים לפרק ג'(.  –" נספחים )"  –ההסכם; נספחים  –הכספית; פרק ג' 
, פרסום ודיגיטל"  תקשורתי, יחסי ציבורומענה  שירותים בנושא: ייעוץ    –  השירותים .3.3

 כמפורט במכרז.
 מנכ"ל המרכז. – נציג המרכז .3.4
 מי שהגיש הצעה למכרז זה. – המציע .3.5
 חודשים מלאים.  12 – שנה .3.6
הדרישות הבסיסיות המגדירות את המינימום הנדרש על מנת להגיש  – דרישות סף .3.7

 הצעה. 
תשובת המציע להזמנה, הכוללת את כל חוברת ההצעה, כל המידע   – הצעה להזמנה .3.8

הנדרש להזמנה כגון מסמכים המעידים על עמידתו בדרישות ההזמנה, התחייבותו לעמוד  
 כל זאת עפ"י דרישות ההזמנה.  –בתנאי ההזמנה והצעת מחיר 

קריטריונים מוגדרים מראש המשמשים להשוואת ההצעות שהוגשו   – אמות מידה .3.9
 בהזמנה.

וקללו אמות משקל יחסי של כל אחד מהקריטריונים שבאמצעותו יש –משקלות  .3.10
 המידה.

שייקרא להלן: "מציע זוכה" ו/או "מציע" )כשלפי הקשר הדברים מדובר  – זוכה .3.11
שנקבע ע"י וועדת  ב"מציע הזוכה"( ו/או "נותן שירותים" כאשר מדובר בנותן השירותים,

 המכרזים ליתן את השירותים למרכז.
 

 רקע כללי  -תיאור השירותים הנדרשים  .4
ייעוץ תקשורתי, יחסי ציבור פרסום המרכז מעוניין לרכוש את השירותים נשוא מכרז זה:  .4.1

, לשם קידום ויישום מטרת החוק, שעיקרה הנצחת מורשת ההתיישבות בגוש קטיף ודיגיטל
 לחוק(.  1וצפון השומרון, וכך להנחיל ערכים לאומיים וחינוכיים )סעיף  
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 המרכז מעוניין להפעיל את השירותים באמצעות ובסיוע נותן שירותים מקצועי. .4.2
מובאים עיקרי השירותים אשר מפורטים במסמכי המכרז על נספחיהם בסעיפים הבאים  .4.3

 ובמיוחד בנספחים א' וב' לפרק ג'.
 

 עיקרי השירותים  .5
המציע הזוכה יידרש לספק למרכז את השירותים ובכללם מתן שירותים בהתאם למפורט במסמכי 

והתוצרים הבאים, שתיאורם בא רק המכרז, בהסכם ובהתאם להנחיות המרכז, וכן לספק את העבודות  
 לרבות ולא למעט:

ובין היתר שירותים לשם העצמת המרכז ולחשיפת    –תקשורתי, יחסי ציבור פרסום ודיגיטל  ומענה  ייעוץ  
פעילותו לציבור, למוסדות, לאנשי ציבור, גורמי תיירות ועוד במדיות השונות. לרבות: עיתונות ארצית 

ומגזרית, עלונים שונים, רדיו, אינטרנט, ניו מדיה ובין היתר באמצעות מקומית / מקצועית / נישתית  /
 מדיות חברתיות ועוד, הכל כמפורט במכרז.

 
 תקופת ההתקשרות .6

חודשים( מיום חתימת ההסכם עם   24תקופת ההתקשרות עם המציע שייבחר תהא לשנתיים )  .6.1
 הזוכה. 

על אף האמור לעיל, המרכז שומר לעצמו את זכות הברירה )אופציה( ויהא רשאי בהחלטתו  .6.2
על פי שיקול דעתו הבלעדי להתקשר עם המציע הזוכה ובכפוף לדין להאריך את ההתקשרות 
בשנה נוספת בכל פעם במשך שלוש פעמים )בסך הכל עד חמש שנים כולל התקופה הראשונה(.  

יום מראש, כל זאת  30בהודעת המרכז בכתב שתישלח עד החלטת המרכז כאמור תועבר 
בכפוף לצרכי המרכז, לאישור התקציב מדי שנה, לאישור מועצת המרכז או הנהלתו בהתאם 
לסמכויות, למגבלות התקציב, להוראות כל דין לרבות הוראות חוק התקציב, חוק חובת 

ברירה תמומש רק לאחר המכרזים, התקנות שהותקנו מכוחו ותנאי המכרז וההסכם. זכות ה
שנותן השירותים ימציא למרכז תצהירים ואישורים תקפים לפי תנאי מכרז זה ולפי דרישות 

 המרכז.
בכפוף לאמור לעיל, ככל שהמרכז יבקש לממש את האופציה הקנויה לו, שמורה למרכז הזכות  .6.3

חית להחליט על צמצום היקף השירותים בהתאם לשיקול דעתו וכאמור במסמכי המרכז להפ
 באופן יחסי את התשלום.

לאחר תום תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות הארכה, אם יהיו, המציע הזוכה מתחייב  .6.4
להשלים את תהליך מתן השירותים כמפורט לעיל, לפי דרישת המרכז בכתב, בתנאים 
הקבועים במכרז זה, בהצעה ובהסכם ההתקשרות, בנושאים אשר הועברו אליו על ידי המרכז 

 ופת ההתקשרות ואשר הטיפול בהם טרם הסתיים. במהלך תק
למרכז שמורה הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה לפני תום תקופת ההתקשרות בתום  .6.5

ימים   30הזדקקותו לשירותים או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהודעה בכתב,  
 על. מראש, וסך התמורה הסופית ייקבע בהתאם להיקף השירותים שניתן בפו

 היותר, ממועד קלנדריים, לכל ימים 15 תוך השירותים למתן מוכן המציע הזוכה להיות על .6.6
 .ההתקשרות הסכם הצדדים על חתימת

 
 

 תנאים מקדימים )תנאי סף(  .7
 רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העונים על כל התנאים הבאים:

כדין או עוסק  בישראל רשום כדין, תאגיד בישראל רשומה שותפות ישראל, תושב הוא המציע .7.1
 על אזהרה האחרונות המס שנות לשתי המבוקרים הכספיים קיימת בדוחות מורשה; לא

הוא אינו חייב בחובות כאגרה  -עסק חי", ואם המציע אינו יחיד  "כ התאגיד של קיומו המשך
 דין כגון רשם החברות, רשם פי על רשום הוא שבו המרשם על שנתית לרשם המופקד

 ות וכיו"ב עבור השנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה.השותפוי
המציע רשום בכל מרשם המתנהל על פי דין ויש לו כל אישור ו/או רישיון ו/או רישוי ו/או  .7.2

היתר הנדרשים על פי כל דין לביצוע השירותים נשוא מכרז זה, כשהם תקפים. היה והמציע  
ם הרשמי הרלוונטי. היה והמציע הוא תאגיד, על התאגיד להיות רשום כדין בישראל במרש

הוא עמותה או חברה לתועלת הציבור, עליו להיות רשום כדין ובעל אישור ניהול תקין עדכני 
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מהמרשם הרלוונטי. יובהר כי לא רשאים לחבור מספר גורמים לשם הגשת הצעה, למעט  
 שותפות רשומה כדין.

]נוסח חדש[ וחוק מס ערך  המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי פקודת מס הכנסה .7.3
)או פטור מחלק מהם( וכן מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל  1975-מוסף, תשל"ו

המכס על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, ועומד בכל התנאים הקבועים  
 .  1976- בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

בעלי השליטה בו( לא הורשע בעבירה שנושאה מנהליו ו –המציע )ואם המציע הוא תאגיד  .7.4
פיסקאלי )כגון: אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי רישום תקבול וכיוצ"ב(, או 

,  1977- לחוק העונשין, התשל"ז 438עד  414- ו 393עד  383, 297עד  290בעבירות לפי סעיפים 
 .1981-זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים התשמ"א

ביחס לחברה, החברה אינה חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת  .7.5
חוק. "חברה מפרת חוק" לעניין סעיף זה הינה חברה או חברת חוץ שהפרה חובה לשלם אגרה 

  1999-( בחוק החברות, התשנ"ט 6) 44ת בתשלומם לפי סעיף או תשלומים אחרים שהיא חייב
בחוק   348או  141)להלן: "חוק החברות"(, או שהפרה חובה להגיש דוח לפי הוראות סעיפים 

א 362החברות אשר רשם החברות רשם אותה במרשם החברות כחברה מפרת חוק לפי סעיף 
 לחוק החברות. 

העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, המציע אינו "קבלן כוח אדם", כהגדרתו בחוק  .7.6
 . 1996- התשנ"ו

שנים לכל הפחות.  3המציע הינו משרד יחסי ציבור, פרסום ודיגיטל בעל וותק פעילות של  .7.7
הוותק יחושב מיום תחילת פעילות המציע, ובלבד שלא יכלול פעילות לפני פתיחת ספרים  

ן ברשם החברות / משרדי הרשם  במס הכנסה ובמע"מ ולא לפני רישומו של המציע )רישום כדי
 הרלבנטי והכל אם חייב ברישום(. 

בהסברה, יחסי ציבור, פרסום ודיגיטל,   2022-2019למציע ניסיון לכל הפחות במהלך השנים  .7.8
, הכל כנדרש בשירותים המבוקשים במכרז, זה בכלל ערוצי ניו מדיה ורשתות חברתיות

 ומתוכם:
רים, מוזיאונים, גופים ממשלתיים ו/או שנתיים לכל הפחות באחד מאלו: מרכזי מבק

שהינם   -סטטוטוריים ו/או רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים )כולל עמותות( 
 גדולים יחסית לסוגם מבחינת תקציב או לקוחות בפריסה רחבה )להלן: "ארגונים"(. 

ניסיון הערה: להוכחת תנאי זה על המציע להגיש בעת הגשת ההצעה, תיק עבודות ובו פירוט ה
הרלוונטי, רשימת ארגונים להם נתן שירותים ופירוט סוגי השירותים שניתנו וכן צירוף מצגת על 

 גבי מדיה דיגיטלית המתארת קמפיינים עיקריים שבוצעו על ידי משרדו ללקוחות מרכזיים.
למציע ניסיון בניהול של לכל הפחות שלשה קמפיינים / פרויקטים של הסברה, יחסי ציבור,   .7.9

 ם ודיגיטל לארגונים. פרסו
הערה: להוכחת תנאי זה, על המציע להציג בעת הגשת ההצעה רשימת קמפיינים / פרויקטים 

 שביצע, תוך צירוף דוגמאות קונקרטיות.
בידי המציע משאבי אנוש מידע, עזרים, מומחיות ואמצעים הדרושים לשם אספקת  .7.10

 השירותים )יש לספק דוגמאות כמפורט להלן(. 
לצורך מתן השירותים לפי מכרז זה, על המציע להעמיד צוות עובדים   –  משאבי אנוש .7.10.1

שלושה(, שכולם עובדיו, אשר יבצעו בפועל את השירותים נשוא המכרז,   –)לכל הפחות 
 - שעל כל אחד מהם לעמוד בדרישות כמפורט להלן, כשהמציע עצמו ואם הוא תאגיד 

ותר לשירותים הנדרשים, מי מבעליו ו/או ממנהליו הבכירים, המקצועי והמתאים בי
 יהיה מנהל הצוות, והם בעלי כישורים כדלקמן:

בעל ניסיון  -לצורך מתן השירותים הנדרשים מוגדר כ"מנהל הצוות"  – מנהל הצוות .7.10.2
השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון  7שנים לכל הפחות במהלך  4קודם מוכח של 

  3 -לכל הפחות ל י המכרז להגשת הצעות למכרז זה, במתן שירותים כמתואר במסמכ
 ארגונים. 

אחד מחברי הצוות שהינו בעל   - מומחה בתוכן ובדיגיטל וממלא מקום –עוזר א'  .7.10.3
השנים האחרונות  4ניסיון קודם במתן השירותים של שנתיים לכל הפחות במהלך 

שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, שימונה כעוזר בעת מתן השירותים 
וכממלא מקום למנהל הצוות ולהחלפתו בכל עת שייבצר ממנהל הצוות ליתן שירות 

 ם.במהלך מתן השירותי
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: תנאי זה לא מתיר למנהל הצוות היעדרות שגרתית ממתן השירותים, אלא הערה
 לצורך נקודתי.

אחד מחברי הצוות שהינו בעל ניסיון קודם במתן  - עוזר ב' מומחה בתוכן ובדיגיטל .7.10.4
השנים האחרונות   4גיטל של שנתיים לכל הפחות במהלך  יהשירותים ובמיוחד בתוכן ובד

 שת הצעות במכרז זה, וישמש כעוזר למנהל הצוות. שקדמו למועד האחרון להג
המלצות של גופים ציבוריים, שמהן ניתן להסיק באופן ברור כי המציע   3המציע צרף   .7.11

 יכול לספק את השירותים שבמכרז זה.
 המציע השתתף בכנס ספקים כמפורט להלן.  .7.12

ות החוק ובכללם  הערה: הוותק והניסיון הנדרשים בסעיף זה, הינם בשל רצון המרכז בקיום הורא
בנושא מתן השירותים והקמת מרכז ההנצחה, ברמה גבוהה, רצון במיצוב המרכז ובניית המוניטין 
שלו כמקצועי ואיכותי, וכן קבלת תמורה הולמת להשקעת משאבי המרכז לשם קבלת השירותים 

 המבוקשים ברמה גבוהה. 
 

צעתו תהא פסולה ולא תידון התנאים המפורטים לעיל הם תנאי סף. מציע שלא יעמוד בכולם, ה
 כלל. 

יובהר כי תנאים אלה צריכים להתקיים באישיות המשפטית של המציע עצמו ובעובדיו, ולא 
 בקבלני משנה. 

 כמו כן, יובהר כי תנאים אלה צריכים להתקיים במציע בעת הגשת הבקשה.
 

 צירוף מסמכים ואישורים  .8
 

רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר יצרפו את מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי מורשי חתימה מטעמו 
 פרק ב': –וכן את המסמכים והאישורים הבאים לחוברת ההצעה 

  
 אישורים על הגוף המציע:  .8.1

כדין; יש לצרף העתק אישור עדכני מהמרשם  השותפות או התאגיד רישום תעודת .8.1.1
הרלבנטי בדבר מיהות המציע, אישור עדכני רשמי בדבר היעדר חובות אגרה וכן אישור 
עו"ד בדבר מורשי החתימה, ונסח חברה מלא ועדכני אשר הופק מאתר רשות 

 התאגידים. 
או יצרף להצעתו את הסכם ההתאגדות בין השותפים    -מציע שהוא שותפות לא רשומה   .8.1.2

תצהיר עליו חתומים השותפים, אשר לפיו המציע הינו שותפות שאינה רשומה וצילום 
יצרף להצעתו תעודת עוסק מורשה  -ת.ז. של כל השותפים; מציע שהוא עוסק מורשה

 יצרף אישור ניהול תקין מרשם העמותות. –וצילום ת.ז.; מציע שהוא עמותה 
ת גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חוק עסקאוקיומם של כל האישורים הנדרשים לפי  .8.1.3

]בנוסח המצורף בנספח ח'[ והתיקונים לו,   1976- חשבונות ותשלום חובות מס(, תשל"ו
 והאישורים הבאים: 

חוק   תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי .8.1.3.1
]בהתאם  1987-ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991-עובדים זרים, תשנ"א 

 לנספח י'[. 
אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי  .8.1.3.2

  1975-חוק מס ערך מוסף, תשל"וחשבונות על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ ו
או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח 

 למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.
 עניינים בנוסח המצורף בנספח יב'. אי ניגוד בדבר הצהרה .8.2
עמידה בדרישות התקן לפי  –במקרים שבהם קיים תקן ישראלי רשמי בנושא ההתקשרות  .8.3

 . 1953-חוק התקנים, התשי"ג 
ונים  כל חוברת ההצעה מלאה עם כל חומר שיש לצרף אליה כולל פירוט והוכחת הנת .8.4

הרלבנטיים באשר לכל תנאי הסף המפורטים לעיל ובאשר לנתונים האחרים המבוקשים.  
לרבות: תיאור כללי של המבנה הארגוני, קורות חיים של כל אחד מחברי הצוות כמתואר 
לעיל, פירוט והוכחת הותק, פירוט והוכחת ניסיון רלוונטי להתקשרות במכרז, הצגת  

ט מידע ועזרים שברשות המציע לשם הפעלת השירותים, מומחיות וצירוף דוגמאות, פירו

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=346329
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=346329
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/D603917E-B905-4854-BE5F-8BA2A02A4F77.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/D603917E-B905-4854-BE5F-8BA2A02A4F77.htm
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שלוש המלצות לרבות פרטי התקשרות עם הממליצים, ותק וניסיון כח אדם, המחיר המוצע 
 )במעטפה נפרדת(. הכל לפי דרישות המכרז.

 תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות בנוסח המצורף בנספח ז'. .8.5
בחוק העסקת עובדים זרים על ידי קבלני   תצהיר כי המציע אינו "קבלן כוח אדם", כמשמעו .8.6

 , בנוסח המצורף בנספח ט'.1996-כוח אדם, התשנ"ו
תצהיר המציע ו/או בעלי השליטה בו בדבר קיום חובותיו, בקביעות בשנה האחרונה, כלפי   .8.7

עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים 
במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים החלים עליו, 

 סוציאליים כנדרש, בנוסח המצורף כנספח יא'.
  1992-חוק חובת המכרזים, תשנ"ב ל 15במידה והמציע עונה על הדרישות לתיקון מספר  .8.8

הוא רשאי להגיש אישור  –ים בעסקים(, וככל שמעוניין שתינתן לו העדפה בשל כך )עידוד נש
 ותצהיר שלפיו העסק הוא בשליטת אישה.

כל אישור ו/או רישיון ו/או רישוי ו/או היתר ו/או תקן ישראלי רשמי ככל שנדרשים על פי כל   .8.9
 דין לביצוע השירותים נשוא מכרז זה, כשהם תקפים.

המרכז,  ידי על למציעים שיישלחו עדכון והודעות הבהרה לשאלות המרכז תשובת .8.10
על ידו, הובנו,  התקבלו אכן הללו כי לאישור המציע ידי על חתומות כאלה, כשהן שיהיו ככל

 ההצעה.  הכנת בעת בחשבון ונלקחו

 או ההצעה את לקבל שלא המרכז מסמכים, אישורים ותצהירים כאמור, רשאי צירוף בהיעדר -
 סף תנאי מהווה שהגשתו מסמך הגשת של המסמכים. אי השלמה לבקש דעתו שיקול לפי

 .לפסילת ההצעה להביא עלולה במכרז, להשתתפות
 
 

 ההצעה והתמורה: מבנה, תכולה ונציג מטעם המציע .9
 

 כללי  .9.1
הגשת ההצעה פירושה כי המציע מצהיר כי הוא עומד בתנאים המקדימים )תנאי הסף(  .9.1.1

מהות השירותים, הסכים לכל תנאיהם וכי בטרם הגיש את האמורים לעיל, הבין את 
הצעתו, קיבל את מלוא המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, 
ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של 

 המכרז על כל פרטיו וחלקיו. 
מראש לכל תנאי המכרז והכל בלא שינוי   הגשת הצעה מטעם המציע, מהווה הסכמה .9.1.2

 ו/או תוספת.
ימים מהמועד האחרון  120הצעה שהוגשה, על כל צרופותיה, תעמוד בתוקפה במשך  .9.1.3

הקבוע להגשת ההצעות, ותוקפה יוארך לתקופה נוספת אם תימסר למציעים הודעה על 
 כך מהמרכז.

גבי הטופס ו/או לפי פרק ב' למסמכי המכרז, על  -הצעת המציע תוגש בחוברת ההצעה  .9.1.4
ההוראות בחוברת, ובמידת הצורך ובהתאם להוראות, בצירוף אישורים ומסמכים 

 כנדרש במסמכי המכרז.
ההצעה תוגש בשפה העברית בצורה מושלמת בתשובות מלאות ומפורטות ולפי הסדר  .9.1.5

 הנדרש. כל החסרה ו/או הסתייגות, תוכל לשמש עילה לדחיית ההצעה. 
 

 חתימה על ההצעה .9.2
ע יחתום חתימה מקורית מלאה ובצירוף חותמת בכל מקום במסמכי המכרז בו המצי .9.2.1

 נדרש זאת במפורש, ובכל דף אחר יחתום בראשי תיבות.
יחתום רק מי שהוסמך לכך בתקנון החברה   -אם המציע הינו חברה או שותפות רשומה   .9.2.2

ה או בחוזה השותפות ובתוספת חותמת התאגיד ויצורף אישור עו"ד או רו"ח שהחתימ
 מחייבת את המציע.

 
 
 

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=256851
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=256851
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 מילוי ההצעה .9.3
המציע לא ימחק ו/או ישנה בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים בחוברת מכרז  .9.3.1

זו, והוא חייב למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי מסמכי המכרז, אלא אם כן 
ע  נאמר אחרת. כל שינוי ו/או מחיקה ו/או הסתייגות ו/או הוספה שייעשו על ידי המצי

 במסמכי המכרז, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 
 לא כאילו ולראותם כאמור, תוספת או שינוי מכל להתעלם רשאית המכרזים ועדת .9.3.2

 האמור על בנוסף הודעה למציע  להודיע חייב לא המרכז הבלעדי.  שיקול דעתה לפי נעשו,
 נעשו לא כאילו האמורים השינויים את המציע, יראו את הצעת המרכז קיבל זה. בסעיף
בסטייה  שמולאה הצעה לפסול שלא רשאית המכרזים האמור, ועדת אף על כלל.

 המכרז, דרישות את תואמת ההצעה הסטייה, אף על כי שוכנעה אם ל,"הנ מההוראות
 .לב בתום נעשתה הסטייה וכי משמעית ברורה וחד היא

 
 התמורה .9.4

השירותים שכר אשר שיעורו הכולל תמורת ביצוע מתן השירותים, ישלם המרכז לנותן  .9.4.1
 והסופי יפורט בנספח ההצעה הכספית.

: סכום התמורה לנותן השירותים עבור השירותים בהתאם תמורה סופית וכוללת .9.4.2
למכרז זה על נספחיו לרבות ההצעה הכספית המאושרת בידי המרכז בהסכם, יהא סכום 

לל את כל הוצאותיו של נותן מירבי, סופי וכללי עבור ביצוע מתן השירותים, וייחשב ככו
השירותים, הן הישירות והן העקיפות לרבות הוצאות בגין העסקת כוח אדם, נסיעות, 
הוצאות משרדיות, מיסים, אגרות והיטלים הכרוכים בביצוע השירותים, הפקת דו"חות  
ומסמכים שונים, השתתפות בישיבות וכן כל הוצאה אחרת שתידרש למתן השירותים 

 . נשוא מכרז זה
התמורה תשולם למציע הזוכה בהתאם לדיווח על ביצוע הפעילויות המפורטות במכרז,  .9.4.3

 –והיא תשולם על החלק היחסי של הדיווח מכלל הפעילות במכרז, הכל בכפוף להסכם 
פרק ג' למסמכי המכרז; המחיר המפורט בהצעה יישאר קבוע במשך כל תקופת 

 אות המכרז.ההתקשרות. עדכונים והצמדה יתבצעו בהתאם להור
התמורה הכוללת עבור אספקת השירותים המפורטים במכרז זה על נספחיו תהיה   .9.4.4

חודשים בתקופת האופציה(, כפוף לביצוע   12חודשים( )או  24לתקופת ההתקשרות )
 השירותים בפועל. 

למען הסר כל ספק ועל אף הנאמר במכרז ובהסכם, התמורה לנותן השירותים תהא על  .9.4.5
ביצוע בפועל. ככל שההסכם יסתיים ו/או עבודת נותן השירותים   בסיס שעתי בלבד ולפי

תופסק, מכל סיבה שהיא, המרכז לא יישא בכל תשלום מעבר למועד הפסקת 
 השירותים. 

 
 הנחה לתמורה .9.4.6

 על התעריפים והמחירים כפי שנקבעו ע"י המרכז בחוברת ההצעה, תחול "הנחה" אשר תיקבע בדרך הבאה:  .א
 ה אשר תוצע ע"י המציע ותצוין במקום המתאים לכך בנספח ההצעה הכספית.  שיעור ההנח   –"הנחת מציע"   .ב
 יובהר כי לא תתקבל הנחה בערך שלילי )מינוס(.   . ג
( יצוין כי אחוז ההנחה המרבי לא יעלה על שיעור של עשרה אחוזים  1  –חודשים    24-לגבי התמורה הכללית ל  .ד

קשים המציעים לנקוב הן את סך ההנחה ( על מנת לאפשר השוואה ברורה בין המציעים, מתב2(; 10%)
 באחוזים והן את סכום התמורה המבוקש על ידם לאחר ההנחה.

יש  – באשר לתשלום לפייסבוק או לגורמים אחרים לצורך קידום, קמפיינים וכו'לגבי אחוז )%( העמלה  .ה
יף זה בקביעת )משקל סע  4%או    3%,  2%,  1%,  0%. ניתן להציע רק במספרים שלמים :4%-ל  0%להציע % בין  

 (. 10%משקל המחיר הינו 
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 אופן הגשת ההצעה .9.5
 יש לענות על כל הסעיפים המפורטים בחוברת ההצעה ואין להשאיר סעיפים ללא מענה.  .9.5.1
ההצעה תוגש בשני עותקים זהים )מקור+ העתק(, כרוכים בהדבקה או בספיראלה או  .9.5.2

בכל דרך שתמנע את פירוק החוברת. הצעת המחיר תוגש במעטפה סגורה, תוך ציון: 
למתן שירותים בנושא: "ייעוץ תקשורתי, יחסי ציבור, פרסום   01/22"מכרז פומבי מס' 

 ".1מעטפה מס'  - חוברת ההצעה – ודיגיטל
למתן שירותים    01/22הצעת המחיר תוגש במעטפה סגורה, תוך ציון: "מכרז פומבי מס'   .9.5.3

מעטפה מס'  - הצעת המחיר – בנושא: "ייעוץ תקשורתי, יחסי ציבור, פרסום ודיגיטל
2 ." 

יוגשו יחד  2שבמעטפה מס'  –ו"הצעת המחיר"  1שבמעטפה מס'  –"חוברת ההצעה"  .9.5.4
בתוך מעטפה אחת )להלן: "מעטפת המכרז"(   כשכל אחת מהן במעטפה נפרדת וסגורה,

תוך ציון שם המכרז ומס' המכרז וללא סימן מזהה של המציע על גבי המעטפה, באופן  

למתן שירותים בנושא: "ייעוץ תקשורתי, יחסי ציבור,  01/22זה: "מכרז פומבי מס' 
 מעטפת המכרז". –פרסום ודיגיטל" 

, 1בדיקת תוכן מעטפה מס'  שתסתיים לאחר רק המכרזים ועדת י"ע תיפתח 2 מעטפה .9.5.5
 הקבועות במכרז.  המידה לאמות בהתאם המציע של המקצועית יכולתו ולאחר שתדורג

על המציע לחתום על כל דף מדפי הצעתו במתכונת המצורפת בחוברת ההצעה ובנוסף   .9.5.6
על המציע לדאוג להחתים עו"ד או רו"ח על אותם הדפים בהצעה בהם מצוין כך 

 במפורש.
על המציע לשלשל את מעטפת המכרז כשהיא סגורה היטב, לתיבת המכרזים במבנה  .9.5.7

 משרדי המרכז שבניצן )אין לשלוח הצעה בדואר(, כשהיא מלאה ושלמה על צרופותיה. 
את מעטפת המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים של המרכז בימים א' עד ה' בין השעות  .9.5.8

 .בצהריים 12:00ה בשע  18/10/2022 , וזאת עד ליום 13:00עד  09:00
הגשת ההצעה חתומה, מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי  .9.5.9

המכרז והחוזה המצורף לו על נספחיו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את 
 הסכמתו הבלתי מסויגת.

 נוספת לתקופה הצעות להגשת האחרון המועד את להאריך רשאית המכרזים ועדת .9.5.10
 .ידה על שתיקבע ובדרך מטעמה שתפורסם דעתה הבלעדי, בהודעה שיקול פי על

 לא הצעות להגשת האחרון במועד המרכז של המכרזים בתיבת תימצא שלא הצעה .9.5.11
 .כלל תידון

 
 ההצעה בשם המציע בלבד .9.6
 הצעות אחרים המגישים אנשים או גופים  עם תיאום או הסכם, קשר כל  וללא בלבד, המציע בשם תוגש  ההצעה

 בביצוע שבשליטתם או תאגיד/ו  האחרים מהמציעים מי להעסיק רשאים המציעים יהיו לא כן, כמו למכרז זה.
 תוגש הצעה אחדים. גופים או תאגידים מספר של משותפת הצעה להגיש מהשירותים לפי מכרז זה; אין אלו אי
 התנאים בכל מלא באופן נפרדת, לעמוד משפטית כאישיות בעצמו, המציע ובשמו בלבד. על אחד מציע ידי על

לרבות  אחר גוף כל של בדרישה עמידה למציע לייחס יהיה ניתן המכרז, ולא במסמכי המוקדמים המפורטים
 עם הגוף מיזוג לגביו בוצע  אשר גוף ולמעט למציע כלשהי בדרך הקשור אחר גוף כל או בת אם, חברת חברת
 .המכרז במסמכי אחרת צוין כן אם , אלא1999-ט"החברות, התשנ לחוק 323 סעיף י"עפ  המציע

 
 נציגים לניהול ההתקשרות .9.7

 להחליף  רשאי יהיה ההתקשרות. המרכז מנהל לתפקיד מטעמו נציג ימנה המרכז זה, מכרז לביצוע הקשור בכל
 המרכז עד מול הפעילויות כל על אחראי שיהיה זה מכרז לנושא קשר איש עת; על המציע למנות בכל נציגו את
 במכרז; פרטי יזכה המציע גם אם ההתקשרות ביצוע את של המציע ילווה איש הקשר בחירת הזוכה. תהליך תום

 וניסיונו".  המציע בדבר בחוברת ההצעה ב"פרטים ימולאו איש הקשר
 
 

 ניגוד עניינים  .10
המציע מתחייב לשמור על הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים. אם ובמידה  .10.1

וייבחר המציע כזוכה וייווצרו מצבים שבהם יתעורר חשש לניגוד עניינים, במהלך ביצוע  
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השירותים על פי הסכם זה או כתוצאה מהם, ביחס למציע או מי מטעמו, המציע מתחייב 
 פטי של המרכז. להודיע על כך למנהל וליועץ המש

 המרכז רשאי נספח יב' בדבר אי ניגוד עניינים; בנוסח הצהרה להצעתו יצרף המציע .10.2
 הנוגע נוסף מידע וכל השלמות זכייתו, בדבר למציע הודעה לאחר לרבות עת, בכל לדרוש
 הסדר למניעת הסדר עריכת לשם  או המציע, עם ההתקשרות אפשרות לשם בחינת לעניין
 פי העניין.  על עניינים ניגוד

 מלספק מנוע יהיה מטעמו מי או/ו הזוכה כי להחליט עת, בכל המרכז רשאי, כי יובהר .10.3
 .עניינים לניגוד חשש השירותים למרכז בשל את

 
 סודיות ואיסור שימוש במסמכי המכרז .11

המציע ישמור על סודיות כל מידע שיימסר לו ע"י המרכז בקשר למכרז או ביצוע   .11.1
השירותים על פיו. המציע לא יהיה רשאי לגלות את פרטיו ופרטי הצעתו לכל גורם אלא 

 בהסכמת המרכז מראש ובכתב.
מסמכי המכרז הם רכושו של המרכז והם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו  .11.2

והגשתה בלבד. על המציע להחזירם לידי המרכז עד המועד האחרון להגשת הצעות בין אם 
ההצעה ובין אם לא יגישה. אין המציע רשאי להעתיק או להשתמש במסמכי ההצעה  יגיש את  

 לכל מטרה אחרת.
 

 קריטריונים, ומשקלות-אמות המידה –בחירת הזוכה במכרז  .12
 

 בחירת הזוכה במכרז תיעשה כמפורט להלן: 
 בדיקת העמידה בתנאי הסף  –שלב ראשון  .12.1

עמידה בתנאים המוקדמים )תנאי הסף(   , עם "חוברת ההצעה" ותיבדק1תחילה תפתח מעטפה מס'  
וצירוף האישורים והמסמכים הנדרשים. ככל שהמציע יעמוד בתנאי הסף ובצירוף המסמכים 

 והאישורים הנדרשים, ייבחן השלב הבא כדלקמן.
 60% –ניקוד רכיבי האיכות )לפני ראיון( בהתאם למסמכי ההצעה  -שלב שני  .12.2
 20% -ראיון התרשמות  –שלב שלישי  .12.3

בכל אחד מסעיפי האיכות וציון איכות  70%יעים שהצעותיהם קיבלו לכל הפחות ציון של רק מצ
ויותר, יוזמנו לראיון; המרכז יקבע את התרשמותו הכללית מהמציע   80%כולל בסעיפי האיכות של  

לגבי מידת יכולתו, התאמתו, ניסיונו וכישוריו לביצוע המשימות נשוא מכרז זה בצורה הטובה 
ביותר. במידה והמציע לא ירצה ו/או לא יגיע לאחד משני מועדים לראיונות שיוצעו על ידי המרכז, 

 צעתו. המרכז יהא רשאי לפסול את ה
אמות המידה לשלב השני ושלישי, ידורגו על ידי צוות ייעודי, שימונה על ידי ועדת  .12.4

המכרזים של המרכז ואשר יגבש המלצות בפניה. הצוות ינקד כל אחת מאמות המידה בציון 
נקודות. הבדיקה תיערך בהתאם להוראות המכרז והדירוג ייעשה לפי שיקול  100עד  1של 

תן לציון שיאושר על ידי ועדת המכרזים, יהיה בהתאם לאחוז הנקוב דעת הצוות. המשקל שיינ
 בטבלת אמות המידה והמשקלות המצורפת.

בבחינת הרכיבים השונים, המרכז רשאי לבחון ולהשתמש בנתונים שבחוברת ההצעה   .12.5
על כל פרטיה, לפנות לממליצים וללקוחות, ולבדוק פעילות וחומרים שהפיק המציע בשלוש 

 ת כפי שפירט המציע ו/או בכל דרך אחרת.השנים האחרונו
המצורפת למכרז זה ובה יבואו לידי ביטוי אמות המידה   Exelהנתונים יוזנו לטבלת  .12.6

-והמשקלות שייקבעו גם בהתאם לפירוט הרלבנטי בטופס ההצעה. ציון הוותק בטבלת ה
Exel .הראשית, ייקבע בהתאם לטבלת חישוב הוותק בטבלה המשנית 

 20%ד רכיב העלות ניקו  -שלב רביעי  .12.7
לאחר מתן הניקוד למציעים בגין איכות ההצעה, תיבחנה הצעות המחיר של  .12.7.1

 המציעים השונים. 
בכל אחד מסעיפי האיכות )כולל  70%רק לגבי הצעות שקיבלו לכל הפחות ציון של  .12.7.2

ויותר, תפתח המעטפה עליה מצוין  80%הראיון( וציון איכות כולל בסעיפי האיכות של 
"הצעת מחיר", ואז תבחנה גם מבחינת הצעת המחיר. ועדת המכרזים במרכז רשאית 
שלא לפסול הצעות שקיבלו ניקוד נמוך מהניקוד האמור, מנימוקים שיירשמו 

 בפרוטוקול. 
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בדיקת כל מסמכי ההצעה וצרופותיה, תיעשה בהתאם לתנאי המכרז. נתגלו טעויות  .12.8
טעויות חשבוניות, רשאית ועדת המכרזים של המרכז לתקן אותן, תוך מתן הודעה סופר או 

למציע. ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה שלא על פי הוראות מכרז זה או 
חלקן ו/או שתהיה חסרה לרבות חוסר פרטים וחוסר במסמכים ו/או אישורים, מוטעית או 

 ם החליטה הוועדה אחרת מטעמים שיירשמו.מבוססת על הנחות בלתי נכונות, זולת א
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כאמור, רק להצעות שעברו את שלב העמידה בתנאי הסף, ייעשה שקלול כמפורט  .12.9
 להלן בטבלת אמות המידה והמשקלות: 

 לקביעת הציונים  -הסבר כללי  אמות המידה 
משקלות 

 )אחוז( 

1.  
ותק המציע 

בתחום 
 הרלוונטי 

שנים בתחום הרלוונטי להתקשרות  3המציע הוא בעל ותק מוכח של לכל הפחות 
%5 במכרז ובכלל זה בתחום יחסי הציבור, פרסום ודיגיטל.   

2.  
ניסיון 

בפרויקטים  
 קודמים

בהסברה,  2022-2019למציע ניסיון לכל הפחות במהלך השנים  .א
יחסי ציבור, פרסום ודיגיטל, ערוצי ניו מדיה ורשתות חברתיות 

 ומתוכם:  זה בכלל
שנתיים לכל הפחות באחד מאלו: מרכזי מבקרים, 
מוזיאונים, גופים ממשלתיים ו/או סטטוטוריים ו/או 

שהינם גדולים   -ציבוריים רשויות מקומיות ו/או גופים 
 יחסית לסוגם מבחינת תקציב או לקוחות בפריסה רחבה.

הערה: להוכחת תנאי זה על המציע להגיש בעת הגשת ההצעה, תיק 
עבודות ובו פירוט הניסיון הרלוונטי, רשימת ארגונים להם נתן 
שירותים ופירוט סוגי השירותים שניתנו וכן צירוף מצגת על גבי מדיה 

המתארת קמפיינים עיקריים שבוצעו על ידי משרדו  דיגיטלית
 ללקוחות מרכזיים. 

למציע ניסיון בניהול של לכל הפחות שלשה קמפיינים / פרויקטים  .ב
 של הסברה, יחסי ציבור, פרסום ודיגיטל לארגונים. 

הערה: להוכחת תנאי זה, על המציע להציג בעת הגשת ההצעה רשימת 
 ירוף דוגמאות קונקרטיות.קמפיינים / פרויקטים שביצע, תוך צ

 
בציון הניסיון של המציע, ייבחנו פרויקטים דומים לנדרש במכרז. רכיב זה יחושב,  
לפי שיפוט המרכז והתרשמותו, באופן יחסי בהתאם לאיכות ולטיב הניסיון והיקף 
 הניסיון, גם, ככל שיידרש, בבדיקה מול לקוחות, ופרויקטים שבוצעו בידי המציע. 

%51  

  .ג
תשתית 

 מקצועית

בחינת תשתית מקצועית של המציע ובכלל זה מידע, עזרים, מומחיות ואמצעים 
 5% הדרושים לשם אספקת השירותים.

 דוגמאות  .ד
שניתנו / ניתנים בידי המציע המצביעים על   שרותי יח"צ, דוברות, פרסום ודיגיטל

 יכולות המציע. 
10% 

 10% המלצות המצביעות על יכולות המציע.  המלצות  .ה

 משאבי אנוש   .ו 
בחינת כל עובד מוצע של מנהל השירותים מבחינת  -בהתאם לחומר שמוגש במכרז 

 15% התאמה, ניסיון ומקצועיות. בחינה כוללת לצוות המוצע. 

 ראיון   . ז

בסעיף זה ייבחנו בין השאר: שיטות העבודה, שיטת ניהול, קשר מול לקוח, 
יצירתי הנדרש,  –ניהול שת"פ, תכנית העבודה המוצעת, הצד הרעיוני 

היכרות עם התחומים הנדרשים בכלל ועם תפקידי המרכז, היכרות עם 
 הנדרש למרכז והצעת מתודולוגיה ומתווה פעולה, מקצועיות. 

20% 

 מחיר  .ח
רכיב זה יחושב באופן יחסי, כאשר ההצעה הזולה תקבל את מלוא הניקוד וכל הצעה 

 . 10%-; רכיב העמלה 90% –אחרת תחושב באופן יחסי. הצעת המחיר 
20% 

 
המרכז, גם לפי יכולת תוכן, ניהול תוכן וחשיבה  מציע ייבדק לפי שק"ד*לגבי כללי מרכיבי האיכות, 

קריאטיבית וכן בחינת תוצרים, הצלחות ופוטנציאל. לדוג' בחינת תוכן, הצלחה בחיזוק מעמד גופים 
להם ניתנו שירותים, בהרחבת החשיפות, בגיוון מעגלי החשיפה והמודעות במגזרים שונים ובכלל 

 .טראפיק וכיו"ב –, בתנועה הציבור בישראל, בעלייה בהתעניינות הציבור
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 המרכז רשאי  .13
המרכז שומר לעצמו את הזכות להחליט שלא לבחור זוכה כלשהו למכרז ככל שנראה  .13.1

 לו כי אף מציע לא מתאים.
המרכז אינו חייב לרכוש שירותים בהיקף כלשהו ו/או לרכוש שירותים כלל, וכן יהיה   .13.2

השירותים( על פי שיקול דעתו, להתקשר עם ספקים המרכז רשאי בכל עת )גם בעת מתן 
, והכל  או חלק מהם לפי שיקול דעתו הבלעדי אחרים ו/או נוספים לצורך קבלת השירותים
 מבלי שהדבר יזכה את הזוכה בפיצוי כלשהו. 

ועדת המכרזים במרכז רשאית שלא לבחור כל הצעה שהיא גם אם היא הזולה ביותר  .13.3
הגבוה ביותר באמת המידה, בגין נסיבות מיוחדות )ובמקרה ו/או גם אם קיבלה את הציון 

זה, לאחר זכות טיעון להצעה בעלת הציון הגבוה ביותר( בין השאר, אם מצאה כי ההצעה  
בלתי סבירה לפי תנאיה ו/או שהוגשה ללא כל המסמכים המבוקשים במכרז זה ו/או באופן 

ו ו/או אם מצאה כי אופי עסקיו המעורר חשש בדבר יכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותי
של המציע אינם מתאימים למתן השירותים נשוא מכרז זה ו/או אם היא חסרה מענה מפורט 

 לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המרכז מונע הערכת ההצעה כדבעי. 
המרכז שומר לעצמו את הזכות להגדיל או להקטין מראש את היקף השירותים, או  .13.4

כל בהתאם לצרכים ושיקול דעתו של המרכז(. יובהר כי להזמין רק חלק מהשירותים )ה
במקרה זה תשולם התמורה בהתאם לשירותים שיינתנו בפועל עפ"י דרישת המרכז מראש 
ובכתב בלבד. עוד יובהר, כי הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו עקב הקטנת ו/או הגדלת  

 היקף השירותים. 
 חדש מכרז לפרסם או ממנו, חלקים או כולו, המכרז את לבטל רשאי המרכז כן, כמו .13.5

 או הצפיות מתחום בעלויות יחרגו המתקבלות שההצעות במקרה לרבות ,שהיא סיבה מכל
 כתוצאה או הזמנים בלוחות צפוי בלתי משיבוש או כתוצאה הסף, בדרישות יעמדו שלא

 כי מובהר לעיל, לאמור בנוסף ב."וכיו בעיות תקציב רשויות, אישורי מנהליים, מעיכובים
 גבוה או נמוך במחיר הן שהוגשו בו ההצעות במקרה גם המכרז את לבטל רשאי יהא המרכז
 הוגן למרכז כמחיר שנראה או במחיר באומדן שנקבע מהמחיר סביר בלתי או מהותי באופן
 תיאמו חלקם או כולם כי המציעים להניח סביר בסיס קיים בו  במקרה לשירותים, או וסביר
 .הצעות

המרכז יהיה רשאי לפצל את הזכייה בין מספר זוכים בחתך גיאוגרפי ו/או בהתאם  .13.6
לכל חתך שהמרכז ימצא לנכון בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. המרכז רשאי, לפי שיקול דעתו 
הבלעדי, לקבוע מציע ככשיר שני, שלישי וכו' )להלן: "כשיר ב"(, למקרה שההתקשרות עם  

מכל סיבה שהיא, בין במקרה שבו המציע הזוכה יחזור בו   הזוכה הראשון לא תצא אל הפועל
הזוכה  -מהצעתו או יפר את ההתקשרות עימו או בכל מקרה שלא תמומש הזכייה עם המציע 

 ו/או תופסק מכל סיבה שהיא.
יום    120הצעתו של מציע שנבחר ככשיר ב' תעמוד בתוקפה ותחייב אותו לתקופה של   .13.7

כאמור. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותו של המרכז   ממועד קבלת הודעת המרכז על בחירתו
לפרסם  -מבלי לגרוע מכלליות האמור  -לפעול בכל דרך חוקית אחרת במקרה זה, לרבות 

הליך חדש. אין בבחירת כשיר ב' ו/או בכריתת הסכם עימו כדי לפגוע בכל זכות או טענה 
 שיעמדו למרכז כנגד הזוכה במקרה כאמור.

נותן שירותים חלופי איתו ניתן יהיה להתקשר במהלך תקופת  המרכז רשאי לבחור .13.8
המכרז וההסכם, על פי קביעת ועדת המכרזים של המרכז, תוך עמידה בכל תנאי המכרז, וזאת 
 במידה והזוכה במכרז לא יעמוד, לפי שיקול דעת המרכז, בתנאים שנקבעו במכרז ובהסכם. 

זוכה תוך תקופה מסוימת, אך  המרכז לא מתחייב לסיים את הליכי המכרז ולקבוע .13.9
יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות רשאי   120אם הליכי אישור המכרז לא יסתיימו לאחר  

המציע לבטל את הצעתו. הודעה על ביטול ההצעה תועבר למרכז בכתב ללורנס בזיז בדוא"ל 
laurence@merkazkatif.co.il רק  בלבד. יש לוודא קבלת הדוא"ל באישור בדוא"ל חוזר ו
 . 077-4324101שעות, יש לוודא קבלת הדואר בטל':  24במידה ואין מענה בדוא"ל בתוך 

המרכז רשאי לערוך את כל הבדיקות הנחוצות לבחינת ההצעות ושקלולן, לרבות  .13.10
ביקורים, ראיונות, סקירות, שיחות/פניות לממליצים, פנייה לקבלת חוות דעת מגורמים 

אשראי וכיו"ב, ועריכת בדיקות איכות שונות, הכל על פי  שלישיים, לרבות מצב כלכלי, דירוג 
 שיקול דעתו של המרכז. 
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המרכז שומר לעצמו את הזכות לפנות במהלך בדיקת והערכת ההצעות אל המציע,  .13.11
כדי לקבל הבהרות, השלמה של מסמך או מידע לצורך בחינת ההצעה ו/או כדי להסיר אי 

מתחייב להמציא לו מיד עם דרישתו, את בהירות המתעוררת בעת בדיקת ההצעה, והמציע 
 הנדרש. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות מפרט מכרז זה, הוראות כל דין והלכה פסוקה, ועדת  .13.12
המכרזים רשאית מנימוקים שיירשמו להורות על תיקון כל פגם שנפל במסמכי המכרז ו/או 

בי את טובת בהצעה או להבליג על הפגם, וזאת אם מצאה כי החלטה זו משרתת באופן המר
 הציבור ואת תכליתו של מכרז זה. 

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי ההליך, או כל הסתייגות לגביהם, בין אם ע"י   .13.13
תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.  

אילו לא נעשו, לפי  ועדת המכרזים רשאית להתעלם מכל שינוי או תוספת כאמור, ולראותם כ
שיקול דעתה הבלעדי. המרכז לא חייב להודיע למציע הודעה בנוסף על האמור בסעיף זה. 

 קיבל המרכז את הצעת המציע, יראו את השינויים האמורים כאילו לא נעשו כלל. 
המרכז רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז  .13.14

כך לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. המציעים יערכו את הצעותיהם  כולם, והוא יודיע על  
 או יתקנו את הצעותיהם בהתבסס על התיקונים או השינויים כאמור.

המרכז רשאי לבטל את המכרז בכל עת אם תוגש הצעה אחת בלבד ו/או משיקוליו   .13.15
 הוא, ולמציע/ים לא תהא כל זכות לפיצוי בשל כך. 

במהלך תקופת ההתקשרות, במסגרת תנאי המכרז המרכז יהיה רשאי להוסיף  .13.16
והצעת המחיר של נותן השירותים הזוכה, שירותים נוספים בתחום השירותים הניתנים על 
פי המכרז גם אם לא נזכרו במפורש במסמכי המכרז, כתוצאה משינויים ומהחלטות המרכז, 

תים, בהתאם להחלטת שינוי באוכלוסיות היעד, בתנאי השוק ועוד, שיסופקו ע"י נותן השירו
 המרכז.

מבלי למעט מהאמור לעיל, ועדת המכרזים תהייה רשאית עפ"י  -הליך תחרותי  .13.17
שיקול דעתה לבצע הליך תחרותי נוסף ביחס לתמורה, וזאת במקרה ששתי הצעות או יותר 
ינוקדו בניקוד זהה באמת המידה שהינו הניקוד הגבוה ביותר באמת המידה בהשוואה לניקוד 

לו יתר ההצעות. יובהר, כי ההליך התחרותי יערך בין ההצעות שקיבלו את הניקוד אותו קיב
הזהה והגבוה ביותר. היה וועדת המכרזים תחליט על הליך תחרותי נוסף, תודיע ועדת 
המכרזים למציעים שנקבעו על פי האמור לעיל, כי הם רשאים להגיש, במועד שתורה הוועדה  

נאים מיטיבים עם המרכז לעומת הצעתם המקורית. הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם בת
 היה ומציע לא יגיש הצעה נוספת, תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית למכרז זה.

מבלי לגרוע מזכויות המרכז בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל ובהתאם לאמור בכל  .13.18
מסמכי המכרז ובכללם ההסכם, המרכז יהיה רשאי לדרוש ולקבל מן הזוכה בתקופת 

 ההתקשרות ותוך שנה לאחר מכן כל מידע הקשור בביצוע השירותים.
למען הסר ספק, כל ביטוי שמשמעו שהמרכז "רשאי", משמעו שלא מוטלת על המרכז  .13.19

 כל חובה בעניין. 
 

 נותני שירות  –כנס ספקים  .14
בצהריים  12:00בשעה  15/09/2022 כנס ספקים ייערך במרכז המבקרים בניצן ביום .14.1

 . למשך כשעתיים
 ספקים. בכנס להשתתף יידרשו למכרז, הצעה להגיש המעוניינים מציעים .14.2

 בכל להשתתף המציע על במכרז. הצעה להגשת תנאי ומהווה הינה חובה בכנס ההשתתפות
 בכנס להשתתף המעוניין סיומו. על מציע על להכרזה מתחילתו ועד הספקים, כנס של שלביו

 ליום  הכנס עד מועד לפני laurence@merkazkatif.co.ilפרטיו ל:  את לשלוח הספקים
בבוקר. בהודעה יש לכלול את הפרטים הבאים: שם ומס' המכרז,  09:00בשעה  12/09/2022

 שם המציע, מען, כתובת דוא"ל שאליה ניתן להעביר מידע ומס' טלפון נייד, כדלקמן:
שירותים בנושא: "ייעוץ תקשורתי, יחסי ציבור, פרסום ודיגיטל" )הודעה על  01/22מכרז 

 השתתפות בכנס ספקים(
   שם המציע 
   שם הפונה 

mailto:laurence@merkazkatif.co.il
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   מען
   אתר אינטרנט
   כתובת דוא"ל
   מס' טלפון נייד

   
 

 למועד בסמוך למשתתפים יועבר הוא פרוטוקול יירשם הספקים כנס שבמהלך ככל .14.3
 המכרז. ככל ממסמכי כחלק חתום כשהוא מהפרוטוקול עותק להצעתו המציע יצרף קיומו.

 המכרז מתנאי תנאי משנות או גורעות המוסיפות, החלטות כנס הספקים במסגרת שיתקבלו
 לא ומחייבות. סופיות בפרוטוקול, שתופענה אלו, פי החלטות תהיינה מהמפרט פרטים או

 שנאמרו או בפרוטוקול נרשמו אחר, שלא דבר מצג, הבטחה או אמירה, לכל תוקף יהיה
 .אחרת בדרך או פה בעל למציע

 
 שאלות, הבהרות והודעות .15

בלבד  laurence@merkazkatif.co.ilשאלות ובקשות להבהרות יש לשלוח בדוא"ל  .15.1

. שאלות ובקשות שיגיעו לאחר מועד זה, בצהריים 12:00בשעה  20/09/2022 לא יאוחר מיום
 לא ייענו. 

המכרז, שם המציע, מען, כתובת שאלה ובקשה יכללו את הפרטים הבאים: שם ומס'   .15.2
דוא"ל, שאליה ניתן להעביר מידע; יש למקד את השאלה לסעיף ספציפי במסמכי המכרז 

 ולנסחה באופן בהיר ומלא; המבנה להשאלות ובקשה להבהרה כדלקמן:

 שירותים בנושא: "ייעוץ תקשורתי, יחסי ציבור, פרסום ודיגיטל"  01/22מכרז 
   שם המציע 
   שם הפונה 

   מען
   אתר אינטרנט
   כתובת דוא"ל

   מס' טלפון
   

 
 

הפניה לפרק, עמוד 
 וסעיף במכרז

השאלה / הבקשה  
 להבהרה 

 

   
   

 
 שימוש באמצעות המרכז נציג אל השאלות הגעת את לוודא המציע באחריות .15.3

 אוטומטי קריאה" אישור"נשלחות המבקשת   אלקטרוני דואר אחרי הודעות מעקב באפשרות
 בטלפון ועדת המכרזים מרכזת בידי התקבלה ל"הדוא הודעת כי לבדוק לחלופין או מהנמען
 . 077-4324101שמספרו 

מציע שלא יפנה כאמור למרכז, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי  .15.4
 בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב במכרז.

 ל"הדוא לכתובת נשלחו אם הבהרה, אלא לשאלות ישיב לא המרכז יודגש, כי .15.5
 על להשיב מתחייב אינו המרכז כי יודגש, לעיל. כן המפורטים לעייל, באופן ובצורה המצוינת

 .שיוגשו  השאלות כל
תשובות לשאלות ובקשות ההבהרה )ללא ציון פרטי המציע ולפי ניסוח שיבחר המרכז  .15.6

לשאלות ולבקשות(, ובמידת הצורך עדכונים, יפורסמו באתר המרכז 
http://www.mkatif.org/  12:00בשעה  04/10/2022תחת הכותרת: "מכרזים" עד יום 

השינויים יהיו מהותיים ו/או מסיבה חשובה בעיני המרכז, יהא המרכז רשאי בצהריים. ככל ו

mailto:laurence@merkazkatif.co.il
http://www.mkatif.org/
http://www.mkatif.org/
http://www.mkatif.org/
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להודיע על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ו/או מועדים אחרים, וזאת בהודעה באתר 
 האינטרנט של המרכז.

באחריות המציעים לעקוב אחר ההודעות ו/או ההבהרות שיתפרסמו מעת לעת,  .15.7
למכרז ומסמכיו. יצוין כי תשובות והבהרות שלא ניתנו  באתר האינטרנט של המרכז, ביחס

בכתב, לא יחייבו את המרכז. באחריות כל מציע לבדוק את אתר האינטרנט הנ"ל ולקרוא את 
הודעות המרכז האמורות ובהתאם להן להגיש את הצעתו. יובהר, כי ככל שתידרשנה על פי 

קשות המציעים, לאחר המועד שק"ד הבלעדי של המרכז הבהרות נוספות גם ללא שאלות וב
האמור לעיל, גם הן תפורסמנה באתר האינטרנט הנ"ל ובאחריות המציעים להתעדכן. עוד 
יובהר, כי רק תשובות שיפורסמו כאמור יחייבו את המרכז, וכי תשובות או הבהרות שלא 
 פורסמו באתר האינטרנט, לא תחייבנה את המרכז. יודגש, כי על המציעים ועל כל מתעניין 

 לעקוב אחר ההודעות וההבהרות באתר המרכז שההודעות שבו הן הקובעות לעניין זה.  
התשובות וההבהרות שיימסרו כאמור, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז  .15.8

 ומצרופותיו. 
את מסמך השאלות, הבקשות להבהרה והתשובות, כשהוא  להצעתו על המציע לצרף  .15.9

 חתום על ידו בכל דפיו. 
 

 
 הצעהפסילת  .16

מבלי למעט מהאמור במכרז זה ומהסמכות לפסול הצעה, הצעתו של מציע תיפסל על הסף בכל אחד 
 מהמקרים הבאים:

 לעיל.  7אי עמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיף  •

 ההצעה לא שולשלה לתיבת המכרזים של המרכז עד המועד הקובע. •
 
 

 הודעת זכייה, התחייבויות ופעולות הנדרשות מאת הזוכה במכרז .17
"הודעת הזכייה"(, תימסר למציע בכתב  -הודעה למציע בדבר זכייתו במכרז )להלן  .1

 בדוא"ל. 
ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף בפרק ג' למסמכי המכרז, על ידי  .2

ימי עבודה מיום שנמסרה  7מורשי החתימה של המרכז, חתימתו על ידי הזוכה תוך 
שיקבע המרכז, והגשת אישור בדבר עריכת לו ההודעה על הזכייה או במועד אחר 

 פרק ג' למסמכי המכרז. -ביטוחים, כנדרש בהסכם 
 מובהר בזאת כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין המרכז למציע הזוכה.  .3
 ידי על שייקבע במועד ההתקשרות מסמכי על יחתום לא הזוכה שהמציע במקרה .4

 זכייתו את מעיקרה, ולבטל כבטלה ההצעה את לראות המרכז רשאי יהא המרכז,
 במכרז.

 או כולה זכייתו, את לאחר אחרת בדרך להעביר או להסב  רשאי אינו שיזכה המציע .5
 המציע ימשיך זה במקרה וגם בכתב, המרכז הסכמת את כן קיבל אם אלא חלקה,
 .המכרז פי על להתחייבויותיו בכל הנוגע המרכז כלפי אחראי להיות שיזכה,

 
 ביטוח  .18

מבלי לגרוע מאחריות הזוכה ומהתחייבותו על פי כל דין ועל פי יתר תנאי הליך זה,  .18.1
במשך כל תקופת ההתקשרות על  -לטובתו ולטובת המרכז  -יידרש הזוכה לקיים על חשבונו 

פי מכרז זה, וכל עוד אחריותו קיימת בהתאם להסכם שייחתם עמו ועל פי כל דין, פוליסות 
 פרק ג' למסמכי המכרז. – ביטוח בתוקף כאמור בהסכם

 מכרז הוראות יתר פי ועל דין כל פי על ומהתחייבותו הזוכה מאחריות לגרוע מבלי .18.2
יידרש המציע הזוכה להמציא במעמד חתימת ההסכם אישור מבטח בדבר קיום ביטוחים  זה,

 פרק ג' למסמכי המכרז. -כמפורט בהסכם 
 למכרז זה. יובהר כי אין להגיש אישור חתום במועד הגשת ההצעה 
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 חזרת המציע מהצעתו .19
היה ובמהלך התקופה שבין היום האחרון הקבוע להגשת הצעתו ולפני חתימת  .19.1

ההסכם, המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בהתחייבות הנובעת ממנה, תהא ועדת 
המכרזים רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל את הודעת הזכייה למציע. 

חתימה על ההסכם שקולה להפרתו. במקרה כזה יהיה המרכז רשאי להיפרע יובהר, כי אי 
 מהמציע בגין כל נזק שנגרם לו כתוצאה מהפרה זו.

מיום הפרת הסכם בידי הזוכה ו/או מיום משלוח הודעת ביטול הזכייה כאמור, יהיה  .19.2
נה  המרכז רשאי לנקוט בכל פעולה שימצא לנכון לקבלת השירותים, בלא שתהיה למציע כל טע

ו/או תביעה כנגדו. כמו כן, המרכז יהיה רשאי לנקוט כל צעד אחר הנראה לו לנכון, לרבות 
 תביעת כל סעד ו/או פיצוי על פי דין.

במקרה של אי התייצבות המציע הזוכה לחתום על החוזה או במקרה של הפרה  .19.3
ב', אחרת של החוזה בסמוך לאחר חתימתו, רשאית ועדת המכרזים להתכנס ולבחור בכשיר 

כשיר ג' והלאה כזוכה במכרז. במקרה כזה יחולו הוראות מכרז זה על נספחיו על הזוכה  
 החלופי. 

 
 פרשנות והיררכיה בין המכרז להסכם .20

ההסכם המצורף למפרט מכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  .20.1
שלים זה  המכרז. יש לראות את המכרז ואת ההסכם המצורף לו )על נספחיו( כמסמך אחד מ

 את זה.
במקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה יעשה מאמץ ליישב בין שני  .20.2

הנוסחים. בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה יגבר נוסח ההסכם  
 על נספחיו, ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים וכנוסח הכתוב במכרז.

כולל ההסכם על   השונים המכרז מסמכי בין התאמה אי  או רהסתי על אף האמור, כל .20.3
 ו/או המציע חובות את המרחיב מסמך, תפורש באופן באותו שונות הוראות בין נספחיו או

 הבלעדי דעתו שיקול לפי יבחר המרכז בהירות, אי או סתירה של המרכז. במקרה זכויות את
 .המכרז מסמכי של העדיף הפירוש או/ו הנכון הניסוח את

 
 עיון במסמכים –החלטות ועדת המכרזים  .21

ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז, לעיין במסמכים שונים בהתאם  .21.1
 לדין. 

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו, למעט הצעת המחיר, כוללים סודות מסחריים ו/או  .21.2
למציעים חלקים סודיים(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם  –סודות מקצועיים )להלן 

 אחרים: 
יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים. יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו   .1

 משמעי. -באופן ברור וחד
במידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית. מציע שלא סימן חלקים  .2

 ובהצעתו כסודיים, יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים. 
ון חלקים בהצעה כסודיים, מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  סימ .3

בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון  
 בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים. 

שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים  כי  יודגש,   .21.3
על בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות בלבד, אשר תפ

 ִמנהלית. 
החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם   .21.4

שהמציע הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה למציע, ותאפשר לו להשיג על 
 כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין. 

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של המציע, תודיע על כך ועדת המכרזים  .21.5
 למציע בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

 –   1993-)ו( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21יודגש בזאת בהתאם להוראות תקנה   .21.6
 כי עיון במסמכי המכרז, החלטות ועדת המכרזים ו/או ועדות המשנה, ההצעה הזוכה וכל 

ככל שיותר העיון בו, בכפוף להחלטת ועדת המכרזים  –מסמך אחר בהתייחס למכרז זה 
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במרכז, ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות, העלות הכרוכה, לדעת ועדת המכרזים, בקיום 
 . 1993- )ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21הוראות תקנה 

 
 זכויות יוצרים .22

או מטעמו,  ידו על המועסקים או הזוכה של  העבודה ני( בתוצריהרוח הקניין זכויות לרבות(הזכויות   כל
 בהם רשאי לנהוג שיהא בלבד, המרכז של המלאה בבעלות יהיו המרכז, עם הזוכה התקשרות במסגרת
 ביצוע לאחריה, לרבות או ההתקשרות תקופת כדי תוך לו שיראה שימוש כל בהם ולבצע בעלים כמנהג

 ללא או לאחר, בתמורה העברתו או פרסומו, מחדש, עריכה או השלמות תוספות, והכנסת שינויים
זכויות  כל על המרכז לטובת כוויתור כמוה זה למכרז הצעות הגשת לעיל, מהאמור לגרוע מבלי .תמורה

המרכז  שיעשה שימוש לכל אישור כמתן הזוכה, וכן, כמוה המציע עבודת בתוצרי שיהיו ככל היוצרים
 .כאמור העבודה בתוצרי

 
 אחריות .23

המרכז אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו  .23.1
 למכרז זה הן אם יזכה והן אם לא יזכה.

מובהר בזאת, כי בכל מקרה לא יהא מציע זכאי להחזר או לפיצוי כלשהו בקשר עם  .23.2
 מכל סיבה שהיא.השתתפותו במכרז זה, בין אם זכה ובין אם לאו ובין אם בוטל המכרז 

 
 בכבוד רב,

 מרדכי )מוכי( בטר
 יו"ר וועדת מכרזים
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 פרק ב

 
 
 
 
 
 
 
 

 חוברת ההצעה
( והצעת המחיר 1לתשומת לב המציעים: מילוי הפרטים הנדרשים+ מסמכים + )מעטפה מס' 

 ( יוגשו בשתי מעטפות נפרדות2)מעטפה מס' 
 בתוך המעטפה הכללית



 

21 

 

 לכבוד
 ועדת המכרזים 

 המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון
 

 

 ייעוץ תקשורתי, יחסי ציבור, פרסום ודיגיטל  01/22הצעה למכרז פומבי 
 

אני _________________ )הגוף המציע( החתום מטה מגיש בזאת את הצעתי למכרז הנדון כמפורט במסמכי 

 כמפורט להלן.המכרז, לרבות בחוברת הצעה זו, ובמחיר 
 
 פרטים על המציע    .1

 שם המציע ____________________________ .א
 סוג התארגנות )חברה/שותפות/עמותה( ________  .ב
 מספר 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
 טלפונים: _____________________________  .ט
 פקסימיליה: ___________________________  .י

 דוא"ל: _______________________________ .יא
 
המורכבת ממספר גורמים, אלא רק מגורם אחד. לצורך זה שותפות נחשבת ידוע לי כי לא תתקבל הצעה  .2

 כגורם אחד אך ורק אם מדובר בשותפות רשומה כחוק.
אני מצהיר בזאת כי אני מומחה בעל ניסיון באספקת שירותים מן הסוג נשוא המכרז וכי ברשותי ציוד,  .3

כספיים הדרושים למתן השירותים הדרושים בהתאם ותוכנות ללא פגיעה בכל דין, כוח אדם, ידע ואמצעים  
 לכל תנאי המכרז.

אני מצהיר בזאת כי הנני עומד בכל תנאי המכרז ובעל כל הרישיונות/היתרים הנדרשים על פי דין למתן  .4
 השירותים נשוא המכרז.

אני מצהיר בזאת כי כל הפרטים הנדרשים לביצוע השירותים בהתאם להוראות המכרז וכל הפרטים   .5
 ופיעים במסמכי המכרז על כל חלקיהם, ידועים לי ואני מקבלם במלואם ללא סייג. המ

הצעה זו מוצעת לאחר שבדקתי את כל התנאים הכרוכים במתן השירותים ומצאתי אותם מתאימים  .6
 וראויים, ואני מוותר בזאת על כל טענה של אי הבנה, פגם או אי התאמה אחרת.

 

 
  המציע יצרף מסמכים נפרדים לגבי המידע הנדרש בסעיפים הבאים וכל מסמך ומידע שיש לדעתו בכדי לעזור

לחברי צוות הבדיקה לבחון את טיב הצעתו, איכותו ועמידתו בתנאי הסף, לרבות כל מסמך היכול להשפיע על 
 ניקוד ההצעה.  

 א יהיה כל שינוי ו/או חריגה מהוראות המכרז.יובהר, כי כל תוספת לחלק זה של המכרז מותרת בכפוף לכך של
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 פרופיל המציע, המלצות ואישורים:  .1
 יאור כללי של המבנה הארגוני: ת .א

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

שנים בתחום הרלוונטי להתקשרות   3פירוט והוכחת ותק המציע לשם מתן השירותים של לכל הפחות   .ב
 במכרז ובכלל זה בתחום דוברות, יחסי ציבור, פרסום ודיגיטל. 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

 
 פירוט והוכחת ניסיון קודם במתן השירותים בתחום הרלוונטי להתקשרות במכרז: .ג

בהסברה, יחסי ציבור, פרסום  2022-2019יש לפרט ניסיון המציע לכל הפחות במהלך השנים 
 ודיגיטל, ערוצי ניו מדיה ורשתות חברתיות ומתוכם:

שנתיים לכל הפחות באחד מאלו: מרכזי מבקרים, מוזיאונים, גופים ממשלתיים ו/או 
ם גדולים יחסית לסוגם  שהינ  -סטטוטוריים ו/או רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים  

 מבחינת תקציב או לקוחות בפריסה רחבה.
להוכחת תנאי זה על המציע להגיש בעת הגשת ההצעה, תיק עבודות ובו פירוט הניסיון  הערה:

הרלוונטי, רשימת ארגונים להם נתן שירותים ופירוט סוגי השירותים שניתנו וכן צירוף מצגת על 
 ם עיקריים שבוצעו על ידי משרדו ללקוחות מרכזיים.גבי מדיה דיגיטלית המתארת קמפייני

יש לפרט את שם הלקוח, איש קשר )תפקיד וטלפון(, היקף התקשרות שנתי בש"ח, תאריכי  
טיוב, - פייסבוק, גוגל, אינסטגרם, יו )בדיגיטל פירוט פלטפורמות כגון:פעילות, השירות שניתן 

 אאוטבריין, טאבולה, לינקדאין וכו'(.
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
 )מספר קמפיינים(: פירוט והוכחת ניסיון קודם במתן השירותים בתחום הרלוונטי להתקשרות במכרז   .ד

למציע ניסיון המציע בניהול של לכל הפחות שלשה קמפיינים / פרויקטים של הסברה, יחסי ציבור, 
פרסום ודיגיטל לאחד מאלו: מרכזי מבקרים, מוזיאונים, גופים ממשלתיים ו/או סטטוטוריים ו/או 

ת תקציב או לקוחות שהינם גדולים יחסית לסוגם מבחינ -רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים 
 בפריסה רחבה. 

להוכחת תנאי זה, על המציע להציג בעת הגשת ההצעה רשימת קמפיינים / פרויקטים  הערה:
טל  יניהול תחום הדיגעל המציע להציג בבירור  שביצע, תוך צירוף דוגמאות קונקרטיות.

 .םמימסוי ותשל לקוח והסושיאל
 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
מומחיות ואמצעים פירוט תשתית מקצועית של המציע ובכלל זה משאבי אנוש מידע, עזרים,  .ה

הדרושים לשם אספקת השירותים )יש לספק דוגמאות בקישורים לאתרים ו/או בצירוף חומר שלא  
 עמודים לשם פירוט כאמור(. 5יעלה על 
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_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
הצגת דוגמאות המצביעות על יכולות המציע במתן השירותים ברמה גבוהה  .ו 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 
הצגת פרזנטציה רעיונית המשקפת את גישתו התקשורתית, הפרסומית, המתודולוגית והמקצועית  . ז

לביצוע השירותים הנדרשים במכרז זה עבור המרכז ומיצובו כמרכז ממלכתי הפונה לכלל הציבור על 
ווה למסמך הצעה זה. בפרזנטציה יובאו, בין היתר, מתודה מגזריו. הפרזנטציה תוגש במסמך נל

שקפים /  5ותכנית כללית למתן השירותים וכן תיאור פריסת השירותים לאורך השנה )הכל בעד 
 דפים(. 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

שלוש המלצות של ארגונים על המציע בהתאם לתחום הנדרש במכרז, שמהן ניתן להסיק באופן ברור  .ח
כי המציע יכול לספק את השירותים שבמכרז זה, ברמה מקצועית גבוהה )יש לציין פרטי התקשרות 

 עם הממליצים(. 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
 כח אדם  ותק וניסיון  .2
 

יש לפרט הוכחת ותק וניסיון של מנהל הצוות ועובדיו המוצעים שיסייעו בידו ומיועדים על ידו למתן השירותים. 

 כיב האיכותי.יודגש, כי למידע ולמסמכים הנדרשים בחוברת זו, השפעה מכרעת על שיפוט ההצעה בר

 הפירוט יכלול, בין היתר, את הפרטים הבאים: 
 
 

 על המציע לצרף לחלק זה: 

 – הוכחת עמידה בתנאי משאבי אנוש כמפורט להלן  .א
שלושה(, שכולם עובדיו, אשר יבצעו בפועל את השירותים נשוא   –למציע צוות עובדים )לכל הפחות 

מי   -כשהמציע עצמו ואם הוא תאגיד  המכרז, שעל כל אחד מהם לעמוד בדרישות כמפורט להלן,
מבעליו ו/או ממנהליו הבכירים, המקצועי והמתאים ביותר לשירותים הנדרשים, יהיה מנהל הצוות, 

 והם בעלי כישורים כדלקמן: 
  - לצורך מתן השירותים הנדרשים מוגדר כ"מנהל הצוות"  – מנהל הצוות .1

השנים האחרונות  7שנים לכל הפחות במהלך  4בעל ניסיון קודם מוכח של 
שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, במתן שירותים כמתואר 

 ארגונים.  3  -לכל הפחות לבמסמכי המכרז 
אחד מחברי הצוות שהינו   -וממלא מקום    מומחה בתוכן ובדיגיטל  –עוזר א'   .2

השנים    4בעל ניסיון קודם במתן השירותים של שנתיים לכל הפחות במהלך  
האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, שימונה כעוזר 
בעת מתן השירותים וכממלא מקום למנהל הצוות ולהחלפתו בכל עת 

 מתן השירותים.שייבצר ממנהל הצוות ליתן שירות במהלך 
אחד מחברי הצוות שהינו בעל ניסיון   -עוזר ב' מומחה בתוכן ובדיגיטל  .3

גיטל של שנתיים לכל הפחות יקודם במתן השירותים ובמיוחד בתוכן ובד
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השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז  4במהלך 
 זה, וישמש כעוזר למנהל הצוות.

 ובדיו המוצעים שיסייעו בידו ומיועדים על ידו למתן השירותים. קורות חיים של מנהל הצוות וע .ב
בקורות החיים יש לתת דגש על פירוט הניסיון הרלוונטי, הידע והכישורים בהתאם לתנאי הסף 

 המקצועיים המפורטים במכרז, ויתר הדרישות שנקבעו במכרז.

וצעים מטעמו, שירותי הסברה רשימת ארגונים להם נתנו בעבר ונותנים כיום מנהל הצוות והעובדים המ . ג

 ויחסי ציבור ולפרט את סוגי השירותים שניתנו או ניתנים. 

פרטים בדבר ניסיון מקצועי אחר של מנהל הצוות והעובדים המוצעים מטעמו בצירוף כל מסמך התומך  .ד

 בכך.

 תעודות המעידות על השכלת מנהל הצוות והעובדים המוצעים מטעמו. .ה

 
  -אנו מתחייבים לספק את השירות באמצעותבהמשך להצעה המוגשת בזה, 

גב' / מר _______________ת.ז.  –מנהל הצוות 
___________________טלפון______________ נייד_______________ 

 דוא"ל_________________
 

גב' / מר _______________ת.ז._  –עוזר א' וממלא מקום 
_______________ __________________טלפון______________ נייד

 דוא"ל_________________
 

גב' / מר _______________ת.ז.__ _________________טלפון______________  –עוזר ב' 
 נייד_______________ דוא"ל_________________

 
 

 הצעת המחיר:  .3
 בתוך מעטפת המכרז. במעטפה נפרדתהצעת המחיר בחוברת ההצעה הכספית תוגש 

 
 הצהרת המציע  .4

על כל פרטיה, מרכיביה וחלקיה תעמוד בתוקפה ותחייבני  -חוברת ההצעה והצעת המחיר  –הצעה זו  .4.1
יום מן המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז כקבוע בתנאי  120החל ממועד מסירתה ועד תום 

אם תימסר למציעים הודעה על  יום נוספים  30המכרז. תוקפה של ההצעה יוארך לתקופה נוספת של 
 כך מהמרכז.

ידוע לי כי שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים וכי במקרה של אי התאמה, ולפי שיקול דעת המרכז,  .4.2
 תיפסל הצעתי או תתוקן לפי העותק בו נקוב הסכום הנמוך ביותר.

חליט שלא לבחור ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או לה .4.3
 כל הצעה שהיא והכל במטרה להבטיח את מירב היתרונות למרכז.

ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי הוראות מכרז  .4.4
 זה כולן או חלקן. 

כי ידוע לי כי בחירת ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים. כמו כן ידוע לי  .4.5
ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף כפרק ג' למסמכי המכרז על ידי מורשי החתימה 
של המרכז, והגשת אישורים בדבר קיום ביטוחים כנדרש בהסכם. ידוע לי כי הודעת הזכייה אינה 

 מהווה התקשרות בין המרכז לזוכה.
הוזכרה במפורש בחלק זה, מחייבת  ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה במסמכי מכרז אלו, גם אם לא .4.6

 את הצדדים.
הצעה זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת  .4.7

 אותי כאמור לעיל.
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 התמורה .5
 מילאתי את סעיף התמורה בחוברת ההצעה הכספית עבור מתן השירותים בהתאם למסמכי המכרז.  .5.1
יודגש ויובהר כי התמורה המבוקשת מהווה את התמורה הסופית, המרבית והכוללת עבור כל  .5.2

השירותים שיסופקו על ידי, ככל שאזכה, במסגרת מכרז זה, ובעבור ביצוע כלל המטלות והעבודות 
 השירותים בהתאם לכל הדרישות והתנאים המפורטים במסמכי המכרז.  הכרוכות במתן

כן ידוע לי כי כל תשלום נוסף מעבר לתמורה המפורטת לא ישולם לי ו/או למי מטעמי במהלך מתן  .5.3
פי מכרז זה, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר עמם, אלא - השירותים ו/או לאחר פקיעת הקשר על

 ידי המורשים לכך.-תמו מראש עלבהתאם להזמנה/הסכם בכתב שייח
 

 מסמכים

 אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים הבאים .6
 יש / אין   שם המסמך

   כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי מורשי חתימה.
   אישור מהמרשם הרלבנטי בדבר אופן ההתאגדות, אישור עו"ד בדבר מורשי חתימה. –תאגיד 

- אישורים תקפים, עבור המציע ועבור כל קבלן משנה מטעמו לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 
 )נספח ח'( לרבות אישור בדבר עוסק מורשה, ניהול פנקסים ודיווחים.  1976

  

   צות ואישורים.פרופיל המציע, המל 
   פירוט נדרש לגבי הצוות 

   )כל נספחי ההסכם המצורפים לפרק ג' למעט אישור ביטוח( כל הנספחים הרלבנטיים מלאים וחתומים
בתוך מעטפה -תזכורת: במעטפה נפרדתמלאה, מושלמת ומפורטת ) –חוברת ההצעה, עם הטופס שבה 

 (. שתוכנס למעטפת המכרז 1מס' 
  

   (. שתוכנס למעטפת המכרז 2בתוך מעטפה מס' -תזכורת: במעטפה נפרדתמלאה ) –המחיר הצעת 
 

__________________ ___________________ ___________________ 
 תפקיד חתימה שם               

 
__________________ ___________________ ___________________ 

 תפקיד חתימה שם               
 

     תאריך        חותמת תאגיד 
 

 להוסיף במקרה של תאגיד או שותפות רשומה
 

     מרח'          אני הח"מ עו"ד / רו"ח 
 מוסמכים לייצג את המציע                   מצהיר בזה כי ה"ה   

 וחתימותיהם מחייבות את המציע.                
 

   חותמת:    חתימה:        תאריך 
  

 
 .סעיף זה הינו סעיף עזר בלבד ולא כולל את כל הפרטים הנדרשים; הנוסח המחייב הוא המופיע במסמכי המכרז 
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 2מעטפה מס'  –במעטפה נפרדת  -הצעת המחיר תמולא במסמך זה  –"חוברת ההצעה הכספית"   
 

 חודשים  24-הצעת המחיר ל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 הצעת אחוז עמלה באשר לתשלום לפייסבוק או לגורמים אחרים לצורך קידום, קמפיינים וכו'

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 הערות:
התמורה הכוללת עבור אספקת השירותים המפורטים במכרז ובהסכם זה על נספחיהם תהיה   .א

 , כפוף לביצוע השירותים בפועל. חודשים( 24לתקופת ההתקשרות )
לנותן השירותים תהא על בסיס שעתי למען הסר כל ספק ועל אף הנאמר במכרז, התמורה הנ"ל   .ב

בלבד. ככל שההסכם יסתיים ו/או עבודת נותן השירותים תופסק, מכל סיבה שהיא, המרכז 
 לא יישא בכל תשלום מעבר למועד הפסקת השירותים.

שעות )לשנתיים( ומחיר השעה יכלול   1,280החישוב השעתי ייעשה לפי הצעת המחיר )כולל מע"מ( חלקי   . ג
 מע"מ.

ר ספק, כל המחירים כוללים מע"מ ולא תתבצע תוספת מע"מ לחישוב מחיר השעות ו/או לכל  למען הס .ד
 חישוב אחר.

 
 חתימת מורשי חתימה

 
 

__________________ ___________________ ___________________ 
 תפקיד חתימה שם                

 
__________________ ___________________ ___________________ 

 תפקיד חתימה שם               
 

     תאריך        חותמת תאגיד 
 

 
 

  

תעריף לפי  
 הערכת המרכז

אחוז 
 הנחה

למילוי  
המציע 

 (10%)עד 

 למילוי המציעהצעת המחיר לאחר הנחה 

 
₪   250,000עד: 

 כולל מע"מ

 
______% 

 
 כולל מע"מ ₪עד___________

 
 כולל מע"מ ₪במילים: עד ___________________

 4%ל 0%אחוז עמלה למילוי המציע בין 
 4%או  3%, 2%, 1%, 0%להציע רק במספרים שלמים :ניתן 

 
______% 



 

27 

 

 פרק ג
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ההסכם
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 הסכם למתן שירותים
 שנערך ונחתם ביום _____ בחודש ____ בשנת התשפ"ב

 ( 2022)ביום _____ בחודש ____ בשנת 
 
 בין: 

 מורשת גוש קטיף וצפון השומרוןהמרכז להנצחת 
 79287מיקוד  19ניצן ת.ד 

 המיוצג בידי מנכ"ל המרכז
 )להלן: "המרכז"( 

 מצד אחד
 לבין: 

__________________________ 
__________________________ 

 באמצעות המוסמכים לחתימה: 
 ___________ נושא ת.ז. __________ -ו  __________________________ נושא ת.ז. 

 )להלן: "נותן השירותים"( 
 מצד שני

 
 מבוא .1

והמרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, שהינו תאגיד שהוקם לפי חוק להנצחת מורשת גוש  הואיל 
"(, מעוניין בהפעלת שירותים בנושא ייעוץ תקשורתי, החוק)להלן: "  2008- קטיף וצפון השומרון, תשס"ח

)להלן: "המכרז"( ובהסכם זה על נספחיו  01/22יחסי ציבור, פרסום ודיגיטל כמפורט במכרז פומבי 
 "(. השירותים)להלן: "

 
ונותן השירותים הגיש הצעתו למכרז והצעתו נבחרה כהצעה הזוכה במכרז, בכפוף ובהתאם להוראות  והואיל

 להלן והוא מעוניין בביצוע השירותים; הסכם זה 
 

ונותן השירותים מצהיר כי הינו בעל הציוד, האמצעים, הידע המקצועי, המומחיות, המיומנות,  והואיל
המקצועיות, הניסיון וכוח האדם הדרושים למתן השירותים ברמה מעולה, והוא התחייב לפעול וליתן 

 פורטים בהסכם זה; את השירותים למרכז באופן, במועדים ובתנאים המ
 

והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד בין המרכז לבין   והואיל
נותן השירותים, וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד 

 מעביד; 
 

 . 04025318 התקציבית מס'והתחייבות המרכז על פי הסכם זה מתוקצבת בתקנה   והואיל
 

 על כן מוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 המבוא והסכם זה .2

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. .2.1
 הנספחים להסכם זה כוללים את המסמכים הבאים: .2.2

 מסמכי המכרז. .2.2.1
 נספח א'. –כללי  –פירוט השירותים  .2.2.2
 נספח ב'. –מפרט השירותים  .2.2.3
 נספח ג'.  –דרישות תשלום אופן הגשת  .2.2.4
 נספח ד'. –טופס דין וחשבון ודיווח פעילות  .2.2.5
 נספח ה'. –אישור עריכת ביטוחים  .2.2.6
 נספח ו'. –השנים האחרונות  5-הפניות לפסקי דין, ככל שניתנו, בתביעות נגד נותן השירותים, ב .2.2.7
 נספח ז'. –תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות  .2.2.8
 נספח ח'.  –וריים תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציב .2.2.9

 נספח ט'. – 1996- תצהיר לעניין חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו .2.2.10
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 נספח י'. –תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום  .2.2.11
 נספח יא'.-תצהיר בדבר תשלומי מעביד ושכר מינימום  .2.2.12
 .נספח יב' –עניינים  ניגוד בדבר הצהרה .2.2.13

 עיפים להסכם זה ניתנות לשם נוחות התמצאות והן לא תשמשנה לפרשנות הסכם זה.כותרות הס .2.3
 כל האמור בהסכם זה בלשון זכר ייקרא בלשון נקבה במשמע. .2.4
למען הסר ספק, הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז וייקרא כיחידה אחת עמו. הוראות הסכם  .2.5

 לגרוע מהמכרז. זה באות להוסיף על המכרז, ואין בהוראות הסכם זה כדי
בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בו את הפרוש והמשמעות המוקנים להם במכרז ובפירוט  .2.6

 השירותים בנספחים.  
במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין המכרז לבין הוראות הסכם זה ו/או בין הנספחים לבין הוראות  .2.7

 פורש אחרת. הסכם זה, יחולו הוראות המיטיבות עם המרכז, אלא אם נאמר במ
 

 נציגי הצדדים .3
נציג המרכז לצורך ביצוע הסכם זה הוא ____________. המרכז רשאי להחליף את נציגו בכל עת על  .3.1

 ידי מתן הודעה בכתב לנותן השירותים.
נציג נותן השירותים לצורך קשר עם המרכז בנוגע לביצוע הסכם זה הוא ___________. נותן  .3.2

 להחליף את נציגו, אלא אם יקבל את הסכמת המרכז בכתב ומראש.השירותים לא יהא רשאי 
 

 הצהרות הצדדים .4
 . 2022המרכז מצהיר בזאת, כי ההוצאה וההרשאה להתחייב הכרוכים בהסכם זה, תוקצבו בשנת  .4.1

נותן השירותים מצהיר בזה כי הינו בעל הידע, הניסיון, המומחיות, משאבי האנוש, היכולת והאמצעים  .4.2
קת השירותים. ככל שלנותן השירותים לא תהא יכולת כאמור ו/או ככל שיחלו  הדרושים לשם אספ

הליכים משפטיים כנגד נותן השירותים שיש בהם נגיעה לכינוס נכסים, הסדר עם או לטובת נושים, 
 פירוק מסוג כלשהו ו/או חיסול עסקים באופן אחר, ייחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם.

ק את השירותים המפורטים במכרז, בהסכם ובנספחיהם בעצמו, בהתאם נותן השירותים מתחייב לספ .4.3
 לדרישות המרכז, להוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין.

זכויותיו וחובותיו של נותן השירותים על פי הסכם זה אינם ניתנים להמחאה לצד שלישי כלשהו, אלא  .4.4
בסעיף זה כדי לחייב את המרכז להתיר באישור מראש ובכתב של המרכז. על מנת למנוע ספק, אין 

המחאה לצד שלישי והדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי. גם במקרה של הסבת זכויות או חובות יישאר 
נותן השירותים בכל מקרה אחראי בפני המרכז לכל הקשור לביצוע הוראות הסכם זה. מבלי למעט 

בכל הקשור למתן השירותים הן על מהאמור, התקשרויות נותן השירותים עם ספקים וקבלני משנה 
אחריותו הבלעדית, לרבות תשלומים מכל מין וסוג, ויבוצעו לפי חוק חובת מכרזים ותקנותיו ובהתאם 

 ולדין. 

נותן השירותים מתחייב בזה לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים לשם מתן  .4.5
מקצועית גבוהה, בעמידה בתקנים ובהיתרים   השירותים וליתן בפועל את השירותים במיומנות וברמה
 הנדרשים לפי דין, באופן מעולה ולשביעות רצון המרכז. 

נותן השירותים מתחייב בזה לדווח מיידית למרכז על כל בעיה ו/או קושי וכיו"ב המתעוררים בקשר  .4.6
 עם מתן השירותים.

י קיבל את כל ההחלטות נותן השירותים מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים כ .4.7
הנדרשות, ביצע את כל הפעולות הדרושות, לרבות הפעולות הדרושות על פי דין, לשם התקשרות 
בהסכם זה וכי הגורמים החותמים בשמו על הסכם זה הוסמכו לכך כדין; וכי מתן השירותים על ידו  

בכל הקשור לכל זכויות למרכז בהתאם להסכם זה אינו פוגע ולא יפגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות 
 יוצרים ולכל זכויות קניינית של צד ג' כלשהו. 

 שום דבר בהסכם זה לא יתפרש כבא למעט מן הסמכויות הנתונות למרכז ולבעלי התפקידים שבו. .4.8
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 מהות השירותים .5
 כללי  .5.1

ההתיישבות בגוש קטיף המרכז מעוניין בקבלת השירותים לשם קידום מטרת החוק, שעיקרה הנצחת מורשת 
לחוק(. וכן לבטא את החשיבות המיוחסת  1וצפון השומרון, וכך להנחיל ערכים לאומיים וחינוכיים )סעיף 
 להתיישבות בגוש קטיף וצפון השומרון ולפועלה לאורך השנים. 

 
 השירותים  .5.2

 .בנספחים א', ב' פירוט השירותים מופיע  .5.2.1
המרכז באמצעות נציגו ו/או צוות בראשות מנהל בכל הקשור לשירותים האמורים בהסכם זה,  .5.2.2

המרכז, הוא זה שקובע את המדיניות, את היעדים וההישגים הנדרשים, מתווה את קווי הפעולה,  
נותן הנחיות לפני ובמהלך ביצוע השירותים ומפקח על ביצועם לשביעות רצונו, ובכלל זה תהליכי 

דעתו, יקבע ויפרט מעבר למפרט המצורף המשוב, הסיכום והפקת הלקחים. המרכז, לפי שיקול 
 בנספחים א', ב' ויחליט בדבר המדיניות והפעולות הנוספות הנדרשות למתן השירותים.

לפי דרישת המרכז, נותן השירותים יכתוב תכנית פעולה מפורטת למתן השירותים )להלן:  .5.2.3
תכנית זו  "התכנית"( בהתאם להנחיות המרכז ואולם בכל מקרה שבו יתעוררו במהלך כתיבת

 תכריע דעתו של המרכז ו/או נציגו.  -חילוקי דעות מכל סוג שהוא, לרבות בתחום המקצועי 
נותן השירותים מתחייב להעביר למרכז את התכנית המפורטת למתן השירותים, ובהתאם לצורך  .5.2.4

 ולהנחיות המרכז, להעביר למרכז את המלצותיו.
 

 על הזמנת השירותים  .5.3
בהסתמך על הצהרותיו של נותן השירותים, מזמין בזה המרכז מאת נותן השירותים מתן  .5.3.1

 ואספקת שירותים, כמפורט במכרז ובהסכם זה על נספחיהם.  
נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים המפורטים במכרז, בהסכם ובנספחיהם, בהתאם  .5.3.2

 דין.  לדרישות המרכז, להוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל
 שום דבר בהסכם זה לא יתפרש כבא למעט מן הסמכויות הנתונות למרכז ולבעלי התפקידים שבו. .5.3.3
פנייה במסגרת הזמנת עבודה נוספת לקבלת שירותים מנותן השירותים תיעשה בהתאם לצרכי  .5.3.4

 המרכז ולשיקול דעתו המקצועי, באישור ובחתימה כדין. 
או להוסיף שירותים ובין היתר  , להפחיתנותמוסכם ומוצהר בזאת כי המרכז יהיה רשאי לש .5.3.5

, ללא או בכלל לא בתחומים מסויימים לדרוש יותר שירותים בתחום אחד ופחות בתחום אחר
 צורך בהתייעצות או בהסכמת נותן השירותים.

נותן השירותים מתחייב לנהל את ביצוע השירותים נשוא הסכם זה באמצעות נציגו כאמור  .5.3.6
ת מקצועי שיורכב מעובדיו כהגדרה במסמכי המכרז ו/או כפי שיוגדר בהסכם זה ובאמצעות צוו

 בידי המרכז.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזאת כי המרכז יהיה רשאי לדרוש החלפת מי מאנשי הצוות  .5.3.7

 המקצועי של נותן השירותים ונותן שירותים יהיה חייב להיענות לדרישות המרכז.
 

 יחסי הצדדים .6
השירותים מצהיר בזאת כי ידוע לו שהוא נותן את השירותים למרכז על בסיס קבלני, על כל  נותן  .6.1

המתחייב והמשתמע מכך, ואין ולא יהיו בין נותן השירותים ו/או עובדיו שיעסיק לטובת מתן 
 השירותים לפי הסכם זה ו/או מי מטעמו לבין המרכז יחסי עובד מעביד.

לו שהמרכז מסכים למסור לידיו את ביצוע השירותים על בסיס נותן השירותים מצהיר בזאת שידוע  .6.2
קבלני במכוון, על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין תעריפי התשלומים והן לעניין הזכויות 

פי הסכם זה, ויתר התנאים, ההולמים  -והחובות ההדדיים, וזאת בהתחשב באופי השירותים על 
 קשרות במסגרת יחסי עובד מעביד.התקשרות למתן שירותים ואינם הולמים הת

למרות כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, במידה ויידרש המרכז במועד  .6.3
כלשהו לשלם תשלום שמקורו בטענה כי שררו יחסי עובד מעביד בין המרכז לבין נותן השירותים ו/או 

את המרכז, מיד עם דרישה על כל למי מעובדיו ו/או למי מטעמו, יהיה על נותן השירותים לשפות 
 ההוצאות שיהיו למרכז בשל קביעה כאמור.
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 פיקוח ובקרה .7
נותן השירותים מתחייב בזה לפקח על אופן התנהלות ביצוע השירותים והפעולות הנובעות מהן  .7.1

באמצעות דו"חות כתובים, אשר ימולאו בידי ממונים מטעם נותן השירותים ויועברו למרכז אחת 
 ' ו/או בהתאם לכל דרישה של המרכז. נספח דלחודש. הדוחות יוגשו כדוגמת הנוסח ב

נותן השירותים מתחייב לאפשר לנציג המרכז ו/או למי מטעמו לבקר פעולותיו בכל הכרוך במתן  .7.2
השירותים ובביצוע הסכם זה. המרכז יהיה רשאי לעיין בדוחות נותן השירותים בכל עת שיחפוץ בכך, 

עיונו של המרכז לפי בקשתו שתימסר לנותן השירותים. כמו כן, נותן השירותים מתחייב והם יועברו ל
 למנות מבין עובדיו איש קשר קבוע עם המרכז שיידרש לרכז את כל השירותים נשוא הסכם זה.

חשב המרכז, המבקר הפנימי של המרכז או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים לקיים בכל עת, בין  .7.3
ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל נותן השירותים בכל הקשור למתן השירותים  בתקופת ההסכם

 ולרבות: דרך מתן השירות, הפעולות שבוצעו והעלויות. 
ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו, במידת הצורך ובאופן סביר, עיון בספרי החשבונות ובמסמכים  .7.4

ראוי, לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית   של נותן השירותים שינוהלו ויוצגו באופן המאפשר פיקוח
 והעתקתם. בכלל זה תהיה הביקורת רשאית לדרוש הוכחות לתשלום שכר כנדרש. 

נותן השירותים מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או  .7.5
שישנם בידו. נותן  מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל

השירותים מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות 
 שיידרשו על ידי המרכז. 

נותן השירותים מתחייב לקיים את האמור בסעיף זה גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם  .7.6
 ומצוי בידי צד שלישי. 

עובר לסיום מתן השירותים ו/או לאחר מכן ו/או לפי דרישת המרכז ובמועד  בנוסף לכל האמור לעיל, .7.7
שייקבע על ידו, נותן השירותים יידרש להעביר דוח מסכם מסודר ומרוכז על הפעילות שהתבצעה. בדוח 

 המסכם ייכתבו המלצות בדבר הפקת לקחים. 
דריך או להורות לנותן מוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה למרכז לפקח, לה .7.8

 השירותים, הינם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו ולא גורעת מאחריות נותן השירותים. 
 

 היתרים רישיונות ואישורים  .8
נותן השירותים מצהיר בזה כי הוא בעל היתרים הנדרשים על פי דין למתן השירותים, וכי הוא מנהל  .8.1

וכי ימציא למרכז את האישורים  1976-וריים, תשל"ו פנקסים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציב
 . נספח ח' הנדרשים לפי החוק האמור. הצהרה תינתן לפי 

מובהר כי נכונותן של הצהרות נותן השירותים המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו, היא תנאי מהותי  .8.2
ד שלאחר מכן בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מוע

 ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד נותן השירותים. 
נותן השירותים מתחייב להודיע למרכז מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו ו/או במידע שמסר  .8.3

בהצעתו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם 
 30ל זה כל אישור שנזכר במכרז. אי קבלת אישור ו/או מידע כאמור בתוך להסכם זה על נספחיו ובכל

 ימים ממועד דרישת המרכז, יהווה עילה להפסקת ההתקשרות המרכז עם נותן השירותים.
נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים  .8.4

 נשוא הסכם זה. 
 

 ההתקשרותתקופת  .9
חודשים( מיום חתימת ההסכם. על אף האמור, נותן השירותים   24תקופת ההתקשרות תהא לשנתיים ) .9.1

מתחייב להשלים את מתן השירותים בהתאם ללוח הזמנים שייקבע כמפורט בנספח ב' ובכפוף לנסיבות 
יר לנותן ולעיכובים שלא תלויים בו, ואין ב"תקופת ההתקשרות" או בהארכתה בידי המרכז כדי להת

השירותים לחרוג מלוח הזמנים האמור ו/או לגרוע מהשירותים, אלא באישור מראש ובכתב של 
 המרכז.

על אף האמור לעיל, המרכז שומר לעצמו את זכות הברירה )אופציה( ויהא רשאי בהחלטתו על פי שיקול  .9.2
נוספת בכל  דעתו הבלעדי להתקשר עם נותן השירותים ובכפוף לדין להאריך את ההתקשרות בשנה

פעם במשך שלוש פעמים )בסך הכל עד חמש שנים כולל התקופה הראשונה(. החלטת המרכז כאמור 
יום מראש, כל זאת בכפוף לצרכי המרכז, לאישור  30תועבר בהודעת המרכז בכתב שתישלח עד 

התקציב מדי שנה, למגבלות התקציב, להוראות כל דין לרבות הוראות חוק התקציב, חוק חובת 
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רזים, התקנות שהותקנו מכוחו ותנאי ההזמנה וההסכם. זכות הברירה תמומש רק לאחר שנותן המכ
 השירותים ימציא למרכז תצהירים ואישורים תקפים לפי תנאי המכרז והסכם זה ולפי דרישות המרכז.

בכפוף לאמור לעיל, ככל שהמרכז יבקש לממש את האופציה הקנויה לו, שמורה למרכז הזכות להחליט   .9.3
צמצום היקף השירותים בהתאם לשיקול דעתו וכאמור במסמכי המרכז להפחית באופן יחסי את על 

 התשלום. 
המרכז יהיה רשאי מכל סיבה שהיא להביא הסכם זה לידי גמר, כולו או כל חלק ממנו, תוך תקופת  .9.4

 ימים מראש. 30ההסכם בהתראה של 
רה של ביצוע עבירה מסוג פשע על  במקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד נותן השירותים או במק .9.5

 יהיה המרכז, רשאי לבטל הסכם זה ללא התראה מוקדמת. –ידו 
מבלי למעט מהאמור בהסכם זה ביחס לחובות נותן השירותים, ועל אף האמור לעיל ביחס לתקופת  .9.6

ההתקשרות, לקראת תום השנה הראשונה מחתימת ההסכם, תיערך בחינה מקיפה והמרכז יחליט 
 תן השירותים.בדבר המשך מ

מובהר כי נותן השירותים אינו זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע בו אלא בהסכמת המרכז, והמרכז  .9.7
 בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.  –כבכל עניין אחר  –יהיה רשאי לפעול בעניין זה 

ידי המרכז, לא תהיה על המרכז חובה לפצות את נותן השירותים או -בכל מקרה של ביטול ההסכם על .9.8
שלם לו תשלום מכל סוג, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק עד לביטול ל

 ההסכם. 
בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, נותן השירותים מחויב להעביר למרכז את כל החומר  .9.9

שברשותו והשייך למרכז או את כל העבודה שעשה עבור המרכז עד להפסקת ההסכם, ללא דיחוי וללא  
ם פגיעה. מובהר כי נותן השירותים אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות שו

 לא בשל תשלום המגיע לו. 
למען הסר ספק, מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם לאחר  .9.10

 הפסקת הסכם זה.
 

 העדר זכות ייצוג .10
ירותים איננו סוכן, שלוח או נציג של המרכז מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי נותן הש .10.1

ואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את המרכז בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב במהות השירותים 
 נשוא הסכם זה. נותן השירותים מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן ויישא באחריות 

 גוד לאמור בסעיף זה.הבלעדית לכל נזק למרכז או לצד שלישי, הנובע ממצג בני 
 ייצוג המרכז לכל מטרה שהיא טעון הסמכה מפורשת לכך על ידי המרכז, מראש  .10.2

 ובכתב.
נותן השירותים לא יעשה שימוש בתוארו או בתפקידו במרכז שלא במסגרת פעילותו על פי  .10.3

 הסכם זה.
 

 העסקת עובדים וקבלני משנה  .11
 נותן השירותים מתחייב לשם אספקת השירותים להעסיק כוח אדם בהיקף ובעל  .11.1

 כישורים וניסיון כנדרש וכעולה מהמכרז, מההצעה, והסכם זה, על נספחיהם. 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי המרכז יהיה רשאי לקזז מהתמורה שהוא חייב  .11.2

ים יחסיים, אם יתברר כי נותן השירותים אינו להעביר לנותן השירותים עקב מתן השירותים, סכומ
 מקיים את מצבת כוח האדם בהתאם לדרישות המרכז והוראות הסכם זה על נספחיו. 

- נותן השירותים לא יהיה רשאי להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט .11.3
 לצורך ביצוע הסכם זה, בין כעובד ובין כקבלן משנה. 1959

ירותים עובדים, יהיה הוא אחראי לקיום מלא ושלם של כל חוקי העבודה העסיק נותן הש .11.4
 .  1987-החלים על העובדים, ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז

נותן השירותים מתחייב כי אם יעסיק נערים הדבר יהיה בהתאם להוראות חוק עבודת הנוער,  .11.5
 . 1952 -התשי"ג 

ביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב בנוסף, על נותן השירותים להצהיר כי שילם בק .11.6
מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה 
שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש וישלם כנ"ל  

 להסכם זה. כנספח יא' במהלך כל תקופת ההתקשרות, בנוסח המצורף 
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נותן השירותים מתחייב למלא בכל עת אחר כל הוראות הדין בקשר להעסקת עובדים, לרבות  .11.7
ידי המעביד וכל התשלומים שמעביד חייב בניכויים -ביצוע כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים על

 על פי חוק. 
פרה יסודית כה –לכל דבר ועניין   –מובהר כי הפרת הוראות חוקים וצווי הרחבה אלה, תחשב  .11.8

 של הסכם זה. 
 

 שימוש בכלים ובחומרים .12
כל הכלים והחומרים, הדרושים לשם אספקת השירותים, יירכשו על ידי נותן השירותים ועל  .12.1

 חשבונו, אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב.
כל הכלים והחומרים בהם יעשה נותן השירותים שימוש לצורך אספקת השירותים, יהיו מסוג  .12.2

 לאספקת השירותים בהתאם להסכם זה. המתאים ללא סייג
 – מובהר כי עשיית שימוש בכלים, חומרים או תוכנות, שיש בהם פגיעה בזכויות צד ג' תחשב  .12.3

 כהפרת הסכם זה. –לכל דבר ועניין 
 
 

 איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים  .13
בכך נותן השירותים רשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת המרכז, ובלבד שלא יהיה  .13.1

 משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה.
לדעת המרכז   –על אף האמור, נותן השירותים אינו רשאי לספק שירותים לאחר, באופן שיש בו   .13.2

 משום פגיעה באספקת השירותים לפי הסכם זה.  -
נותן השירותים מתחייב לשמור על הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים. אם ובמידה  .13.3

ים בהם יתעורר חשש לניגוד עניינים, במהלך ביצוע השירותים על פי הסכם זה או שייווצרו מצב
כתוצאה מהם, נותן השירותים מתחייב להודיע על כך בכתב למנכ"ל המרכז באופן מיידי ולמלא אחר 
הנחיותיו, והוא הדין במקרה שייוודע לו על חשש לניגוד עניינים ביחס למי מעובדיו / מועסקיו. "ניגוד  

 נים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור. סעיף משנה זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.עניי
 

 התמורה )המרכז בלבד ימלא את סעיף התמורה לאחר הזכיה במכרז( .14
התמורה הכוללת שישלם המרכז עבור אספקת השירותים המפורטים במכרז ובהסכם זה על  .14.1

חודשים(, כפוף לביצוע השירותים   24פת ההתקשרות )נספחיהם תהיה בסך של עד ________ ₪ לתקו
 בפועל. 

התמורה השעתית שישלם המרכז עבור אספקת השירותים המפורטים במכרז ובהסכם זה על  .14.2
נספחיהם תהיה בסך של עד _______ש"ח כולל מע"מ לשעה ]החישוב השעתי ייעשה לפי הצעת המחיר 

ל התקופה ו/או השעתית ו/או החודשית לפי הדבק שעות )לשנתיים([ )להלן: "התמורה" לכ  1,280חלקי  
הדברים(, בהתאם לכל האמור במכרז על נספחיו ולפי דרישות המרכז, ובכפוף לביצוע בפועל. למען  

 הסר ספק, עבור אספקת שירותים בחלק מחודש, תועבר תמורה יחסית.
המכרז,  המרכז יהיה רשאי אך לא חייב, להוסיף במהלך תקופת ההתקשרות, במסגרת תנאי .14.3

שירותים נוספים בתחום השירותים הניתנים על פי הסכם זה בין אם נזכרו או לא נזכרו בו במפורש, 
₪ כולל מע"מ  2,000 עדבהתאם להחלטת המרכז. תמורת תוספת זו, המרכז ישלם תמורה נוספת של 

 עדעל סך של לחודש או במחיר שיקבע לפי שירותים מסוימים / ייעוץ, ובלבד שסך תמורה זו לא יעלה 
₪ לשעה ]ובתנאי שיועץ לפי סעיף זה עומד בכללי תעריף   ₪170 כולל מע"מ לשנה ולא תעלה על    24,000

שעות לשנה(. מחיר סופי של תוספת זו על חלופותיה ייקבע בידי  141- תכ"מ ליועצים[ )דהיינו, עד כ
המחיר ביחס לתנאי ההסכם ולא הצדדים באופן שלא יעלה על  בין מ"ובמו ההסכם המרכז, לפי תנאי

על מחיר נותן השירותים ללקוחות אחרים. תוספת ומחיר כאמור יחולו רק אם תימסר הודעה בכתב 
ומראש מהמרכז לנותן השירותים לפני ביצוע תוספת השירותים האמורה והוראות הסכם זה יחולו גם 

להוסיף שירותים או ליצור ציפייה  על תוספת זו. למען הסר ספק, אין בסעיף זה כדי לחייב את המרכז 
 כזו אצל נותן השירותים. 

מודגש ומובהר כי התמורה האמורה, מהווה תמורה סופית וכוללת עבור כל השירותים  .14.4
שיסופקו במסגרת הסכם זה, וכן עבור ביצוע כלל המטלות והעבודות הכרוכות והנלוות למתן 

, בהסכם ובנספחיו. שום תשלום אחר, השירותים בהתאם לכל הדרישות והתנאים המפורטים במכרז
או נוסף פרט לתמורה לא ישולמו על ידי המרכז בהקשר להסכם זה, לא במהלך תקופת הסכם זה ולא 
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אחריה עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן השירותים, לא לנותן השירותים ולא לאדם 
 אחר, אלא בהתאם להסכם בכתב שיחתם מראש.

וראות הסכם זה, לנותן השירותים לא תהיינה כל דרישות וטענות למרכז בגלל  מבלי לגרוע מה .14.5
עיכובים בתשלום התמורה כולה או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או 

 משדרישת התשלום או הדו"ח לא אושרו. 
 נותן השירותים מתחייב להחזיר למרכז מיד כל סכום עודף שקיבל מהמרכז.  .14.6
ספק מוסכם בין הצדדים כי המרכז לא יהא אחראי לכיסוי גירעון כלשהו שייגרם   למען הסר .14.7

 לנותן השירותים עקב מתן השירותים.
למען הסר כל ספק, סעיפי התמורה וכל סעיף או ביטוי במכרז, לא ימעטו מחובת נותן  .14.8

. ויובהר, כל השירותים לפעול בהתאם למכרז על כל סעיפיו, פרטיו ונספחיו ובמיוחד לפי נספח א וב'
מקום שתהא סתירה במכרז )או חסר(, היא תפורש לפי הפירוש המרחיב את חובות נותן השירותים 

 ומיטיב עם המרכז.
למען הסר כל ספק ועל אף הנאמר במכרז ובהסכם, התמורה לנותן השירותים תהא על בסיס  .14.9

ת נותן השירותים תופסק, שעתי בלבד כאמור לעיל ולפי ביצוע בפועל. ככל שההסכם יסתיים ו/או עבוד
מכל סיבה שהיא, המרכז לא יישא בכל תשלום מעבר לתשלום בגין ביצוע שעות עבודה בפועל ולא יישא 

 בכל תשלום מעבר למועד הפסקת השירותים. 
 

 ביצוע התשלום .15
התשלומים יבוצעו מידי חודש בחודשו בהתאם לתמורה, לביצוע שירותים בפועל ולהעברת  .15.1

מלווה בדין וחשבון בנספח ג' שת תשלום"( מאת נותן השירותים למרכז כמפורט חשבון )להלן: "דרי
 ו/או לפי הגדרות המרכז.ד' על אספקת השירותים על ידו כמפורט בנספח 

 הרשות בידי המרכז לאשר את דרישת התשלום ואת הדין וחשבון במלואם או בחלקם.  .15.2
המרכז יודיע לנותן השירותים בתוך עשרה ימים מיום קבלת דרישת התשלום ומהדו"ח, לפי זה  .15.3

שהוגש אחרון, איזה חלק מן הדו"ח ומדרישת התשלום מקובל עליו, ולנמק מדוע לא קיבל את החלקים  
 שאינם מקובלים עליו.  

ידי נציג -לום עלעל נותן השירותים להגיש למרכז דרישת תשלום סופית לאחר אישור דרישת התש .15.4
 המרכז. 

תשלום התמורה עבור החלק מדרישת התשלום המקובל על ידי המרכז ואושר ע"י נציג המרכז,  .15.5
ייעשה, לאחר האישור והגשת דרישת התשלום הסופית שתוגש בשלבים המפורטים לעיל, בכפוף 

כפוף להיעדר  , בכפוף לאישור המרכז ובבנספח ג' להגשת הדיווחים הנדרשים, לרבות אלו המצוינים 
עיכובים בהעברת כספים ממשרד רוה"מ ו/או ממוסדות המדינה, לפי התנאים הבאים )אלא אם שונו 

 בתכ"מ ואז יועברו בהתאם(:
בכל חודש   24-לבין היום ה   15-התקופה שבין היום ה  –בסעיף זה: "מועד התשלום הממשלתי"   .15.5.1

 לועזי )כולל שני ימים אלו(. 
בחודש, ישולם בתחילת   15-1תשלום"( אשר יוגשו בתאריכים  חשבון/חשבונית )להלן: "דרישת   .15.5.2

 מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב. 
בחודש, ישולם בחודש העוקב לפי יום הגשת  24-16דרישת תשלום אשר תוגש בתאריכים  .15.5.3

 יום מיום הגשת החשבון.  30החשבון, כלומר בדיוק 
בחודש העוקב, דהיינו בסוף  24- ישולם בבחודש,  31-25דרישת תשלום אשר תוגש בתאריכים  .15.5.4

 מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב. 
כל האמור לעיל, בכפוף לאישור דרישת התשלום בידי המרכז במועד האמור, שאם לא כן, מועד  .15.5.5

 התשלום ייקבע בהתאם למועד האישור באותם תנאים דלעיל.
תו בגין אי עמידה במתן המרכז רשאי להפחית תשלומים באופן יחסי בהתאם לשיקול דע .15.6

 השירותים בפועל כאמור בנספח ב' או בגין דרישה מראש להפחית פרטי שירות מסוימים.
המרכז רשאי לעכב תשלומים עקב בירורים שיערוך בגין דיווחי נותן השירותים שהוגשו שלא  .15.7

 אלו. בהתאם לנדרש בחוזה זה, ולנותן השירותים לא תהא כל עילת תביעה בגין עיכוב תשלומים 
התמורה המפורטת לעיל תישאר קבועה במשך כל תקופת השירות. במקרה שבו יחולו שינויים  .15.8

בשינוי המע"מ עד מועד קבלת החשבונית, היא תעודכן בהתאם לשינוי המע"מ ולתמורה לה זכאי נותן 
 השירותים. 

במידה שהמרכז יחליט להאריך את תקופת ההתקשרות עם נותן השירותים, בהתאם לזכות   .15.9
 18השמורה לו בהסכם זה, והתקופה המצטברת שתחלוף ממועד תחילת ביצוע העבודות תעלה על 
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"המדד"( בתנאים כפי  -חודשים, יוצמדו המחירים ממועד זה ואילך למדד המחירים לצרכן )להלן 
 שייקבע מדי פעם בהוראות.

ובע, התחשיב לקביעת שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין מדד הבסיס לבין המדד הק .15.10
 כדלקמן:

 חודשים מיום החתימה על ההסכם.  18הוא המדד הידוע בתום  -"מדד הבסיס"  .15.10.1
 הוא המדד האחרון הידוע בעת הגשת החשבונית. -"המדד הקובע"  .15.10.2

 הרלוונטי במדד שינוי יחול ההתקשרות של הראשונים החודשים 18 במהלך על אף האמור, אם .15.11
 התאמה תעשה ,במכרז שנקבע כפי ההצעות, גשתלה האחרון ממועד ומעלה 4% לכדי יעלה ושיעורו
 המדד עבר שבו ממועד ידוע שהיה מדד, בין השוואה על יתבסס שיעור ההתאמה כדלהלן: לשינויים

 ת. /החשבון  הגשת במועד/י הקובע המדד לבין 4% את
 

 זכות קיזוז  .16
המרכז לשלם לנותן השירותים  נותן השירותים מסכים ומצהיר בזאת כי המרכז יהא רשאי לקזז מהתמורה שעל  

פי הסכם זה או  -כל סכום המגיע למרכז מנותן השירותים על -פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר - על
 פי כל הסכם אחר. - על
 

 נזיקין  .17
נותן השירותים יישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא  .17.1

ל מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו, או לרכוש  לגופו או רכושו שלו או ש 
 המרכז או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה. 

מוסכם בין הצדדים כי המרכז לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו  .17.2
או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו או לגופו או רכושו של נותן השירותים 

לרכוש המרכז או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, 
 וכי אחריות זו תחול על נותן השירותים בלבד.

כל טענה,  מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, נותן השירותים מצהיר בזה כי לא תהיה לו  .17.3
דרישה או תביעה כנגד המרכז בגין נזק שנותן השירותים זכאי לשיפוי עבורו )או שהיה זכאי לשיפוי  
אלמלא השתתפות עצמית בפוליסה( במסגרת ביטוחיו, והוא פוטר בזאת את המרכז מכל אחריות לנזק 

 כאמור.
ת הודעה על כך אחריות נותן השירותים לפי סעיף זה היא מוחלטת והוא מתחייב מיד עם קבל .17.4

מאת המרכז, לשפות את המרכז על כל נזק, תשלום או הוצאה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עו"ד,  
שייגרמו לו מכל סיבה שהיא, אף בגין היותו מחזיק במקרקעין או על פי כל דין, הנובעים ממעשיו או 

 מחדליו של נותן השירותים כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.
 

 ביטוח  .18
מבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של נותן השירותים על פי כל דין ועל פי יתר הוראות   .18.1

פי האמור - הסכם זה, נותן השירותים יקיים על חשבונו את כל הביטוחים הנדרשים לכיסוי אחריותו על
 בהסכם זה.

למרכז לא יאוחר ממועד החתימה על הסכם זה וכתנאי לחתימתו ימציא נותן השירותים  .18.2
אישור מאת מבטחיו בדבר עריכת הביטוחים הנדרשים בהסכם זה, בהתאם לנספח הביטוח המצורף 

ולפי אישור מראש של המרכז בדבר גבולות הביטוח נספח ה'  –להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו 
 המינימאליים. 

יותו  נותן השירותים מתחייב שאישור הביטוח יהיה בתוקף בכל תקופת ההסכם וכל עוד אחר .18.3
 קיימת בהתאם להסכם ו/או על פי כל דין, וימציא למרכז אישור מחודש במידת הצורך. 

אם יבקש זאת המרכז, יהיה נותן השירותים חייב להמציא למרכז לפי דרישתו הראשונה, את  .18.4
 העתקי פוליסות הביטוח ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידו עבור הפוליסות.

רותים מתחייב לקיים את כל תנאי הביטוחים, ולהודיע למרכז מיד על כל אירוע נותן השי .18.5
העלול להוות עילה לתביעה על פי הביטוחים. כן מתחייב נותן השירותים לשתף פעולה עם המרכז ככל 

 שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר המרכז יחליט להגישה למבטחים. 
יעה ו/או שיבוב ו/או חזרה ו/או השתתפות כנגד המבטחים יוותרו על זכות התחלוף ו/או תב .18.6

מדינת ישראל והבאים מטעמה, בקשר עם כל נזק, ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף מצד המבטחים 
 לא יחול לגבי אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.
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נותן השירותים יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות  .18.7
החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות. נותן השירותים מתחייב לשלם את ולמילוי כל 

הפרמיות עבור ביטוחיו במועדן, ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם או להפקיע את תוקף 
הביטוחים. יודגש כי ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על נותן  

 השירותים. 
ידרוש זאת המרכז, נותן השירותים יבצע שינויים, התאמות והרחבות בפוליסות שיערוך  אם .18.8

 כאמור לעיל. 
אין בעריכת הביטוחים האמורים על ידי נותן השירותים, בהמצאתם למרכז ו/או בביצוע  .18.9

שינויים, התאמות והרחבות בפוליסות לפי דרישת המרכז, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של 
דרישות ההסכם. כמו כן, עריכת הביטוחים, השינויים וההתאמות כאמור לא יטילו הביטוחים ל

אחריות כלשהי על המרכז או מי מטעמו, ולא יצמצמו את אחריותו של נותן השירותים על פי ההסכם 
ו/או על פי כל דין. כמו כן, אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את נותן השירותים מכל חובה 

ו על פי כל דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של המרכז על כל סעד או זכות החלה עלי 
 המוקנים לו על פי הדין ועל פי חוזה זה. 

 נותן השירותים יהיה רשאי לערוך על חשבונו ביטוחים נוספים או משלימים כפי שימצא לנכון.  .18.10
האחריות המלאים במסגרת ביטוחי נותן השירותים אחראי להשיב מיד לקדמותם את גבולות   .18.11

נותן השירותים בכל מקרה בו תימסר למבטחים הודעה על תביעה אשר תביא להפחתת גבולות 
 האחריות או סכומי הביטוח.

נותן השירותים מתחייב להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח בכל תקופת ההתקשרות החוזית  .18.12
וחים לכל אורך תקופת ההסכם ועם דרישת עם המרכז. נותן השירותים מתחייב לחדש את כל הביט

המרכז להמציא את העתקי פוליסות הביטוח מאושרות על ידי המבטח או אישור בחתימתו על חידושן 
 למרכז.

 
 זכויות קניין ויוצרים  .19

ידי נותן השירותים במסגרת הסכם זה ותוצאותיהם, ללא יוצא מן  -כל השירותים שיסופקו על .19.1
ת, רעיונות, תצוגות, מצגות, מיצגים, סרט וכל מסמך, קובץ, תכנים הכלל ולרבות שרטוטים, תכניו

לימודיים ואחרים, דרכי פעולה, חוות דעת, דוחות, יצירה מכל סוג ומין כמשמעותה בחוק זכויות יוצרים 
ובכל דין וכל כיו"ב )להלן: "תוצרים"( אשר יוכנו על ידי נותן  2007- חוק זכות יוצרים, התשס"ח

י מטעמו במסגרת הסכם זה, ייחשבו כקניינו המוחלט של המרכז, התמורה דלעיל  השירותים ו/או מ
תהווה תמורה גם עבור זכויות אלה, וכל הזכויות בהם, לרבות זכויות היוצרים, יהיו שייכות למרכז 

 בלבד. 
המרכז יהיה רשאי לעשות בכל התוצרים כאמור, תוך כדי תקופת השירות ולאחריה, כל שימוש  .19.2

ג שימצא לנכון, כבעלים הבלעדי בהם, לכל דבר ועניין, לרבות ביצוע שינויים והכנסת מכל מין וסו
 תוספות, השלמות או כל עריכה מחדש; פרסום; העברה, בתמורה או שלא בתמורה לגורמים אחרים.

נותן השירותים לא ישתמש בתוצרים, במסמך כלשהו או בכל חלק מהשירותים ו/או  .19.3
 ובכתב של המרכז.תוצאותיהם, ללא אישור מראש 

ידי המרכז בביצוע מחקרים -נותן השירותים מתחייב לשתף פעולה ולסייע לחוקרים שיורשו על .19.4
 בהתייחס לשירותים נשוא הסכם זה.

המרכז יהיה זכאי לדרוש ולקבל מנותן השירותים במהלך מתן השירותים, או לאחר מכן את  .19.5
 הסכם זה. כל התוצרים מכל מין וסוג הקשורים למתן השירותים נשוא

במהלך קיום ההסכם לפי דרישה ועם סיום ההסכם בכל דרך שהיא, לרבות ביטולו, ימסור  .19.6
נותן השירותים למרכז את כל תוצרי המקור בקבצים פתוחים לשימוש והעותקים של התוצרים שהוכנו 

 על ידו כאמור בהתאם לדרישות המרכז.
יהיה רשאי לעכב את התוצרים   מלבד מה שיתיר המרכז במפורש ובכתב, נותן השירותים לא .19.7

 האמורים תחת ידיו מכל סיבה שהיא והוא מוותר על כל זכות עיכבון בחומר.
נותן השירותים מצהיר כי לא הפר/יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי ו/או מידע  .19.8

 כלשהו לפני, במהלך ולאחר ביצוע ההתחייבויות עפ"י הסכם זה בכל הקשור לשירותים. 
שה תביעה נגד המרכז לפיה חומר מסוים שהוכן בידי נותן השירותים בהתאם להסכם זה, הוג .19.9

מפר זכויות יוצרים, מתחייב נותן השירותים לשפות את המרכז עם דרישה ראשונה, בגין כל הסכומים 
 שיחויב לשלם בגין התביעה האמורה, וכן להחליף על חשבונו את החומר המפר בחומר אחר שאינו מפר.
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במידה שנותן השירותים משתמש בחומרים של בעלי זכויות אחרים לצורך הפעלת השירותים,   .19.10
עליו לקבל היתר לשימוש בחומרים אלו. ואם ההיתר כרוך בתשלום, יבצע זאת נותן השירותים על 
חשבונו. ככל שלפי הנסיבות נראה לנותן השירותים שעל המרכז לשאת בתשלום בגין ההיתר האמור, 

 להציע זאת מראש ולקבל אישור בכתב ומראש מאת המרכז.  הרי שעליו
 

 שמירת סודיות .20
נותן השירותים מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל גורם,   .20.1

במישרין, בעקיפין או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא 
"( שיגיעו לידי נותן השירותים, עובדיו מידע סודיפי טיבם אינם נכסי הכלל )להלן: "או כל דבר אחר של

או מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם המרכז, וזאת במהלך 
 ללא אישור המרכז מראש ובכתב. -ביצוע ההסכם, לפניו או לאחר מכן 

ים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או נותן השירותים מתחייב לשמור בתנא .20.2
 שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם המרכז. 

המרכז רשאי להורות לנותן השירותים בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות  .20.3
קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים ונותן השירותים מתחייב למלא 

 אחר דרישות המרכז בנדון. 
יצוע הסכם זה, נותן השירותים מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לב .20.4

 אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג המרכז המוסמך. 
נותן השירותים מתחייב למסור למרכז מיד עם סיום מתן השירותים על פי הסכם זה את כל  .20.5

המידע הסודי שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים וכן כל מידע, מסמך או נכס שנמסר לו על ידי  
 כלשהו שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה.המרכז, ולא להשאיר בידיו כל מידע 

נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל, מהווה עבירה על חוק  .20.6
 . 1977-העונשין, התשל"ז 

עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא נותן השירותים יעמיד לרשות המרכז בצורה מלאה,  .20.7
  - ע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירות ולביצוע הסכם זה )להלן מסודרת ועניינית את כל היד

"המידע"(. כל המידע יועבר למרכז ו/או לצד שלישי שימנה המרכז, בכל אופן שבו הוא קיים )בכתב, 
בקבצי מחשב, בע"פ ו/או כל אופן אחר(, בלוח זמנים שייקבע ע"י המרכז, וללא כל תמורה נוספת. למען 

 את כי כל המידע הינו קניינו הבלעדי של המרכז.הסר ספק, מובהר בז
 

 ידי נותן השירותים- אי מילוי חיוב על .21
היה ולא מילא נותן השירותים חיוב מחיוביו, רשאי המרכז מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת  .21.1

 הקיימת לו בין אם לפי חוק ובין אם לפי הסכם זה לבצע, את אחת הפעולות הבאות או כולן ביחד: 
ותן השירותים את החיוב בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו, ולקזז את לבצע במקום נ .21.1.1

 ההוצאות שנגרמו לו בשל כך מהתשלומים המגיעים לנותן השירותים לפי הסכם זה. 
 לבטל את ההסכם בהודעה בכתב. .21.1.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירותים מתחייב להחזיר למרכז את כל ההוצאות הישירות  .21.2
ידי נותן השירותים, ולשפות את -לו בגין אי מילוי הוראות הסכם זה על נספחיו עלוהעקיפות שהיו 

 המרכז בגין נזקים שנגרמו או שייגרמו עקב ביטול ההסכם. 
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המרכז לדרוש ביצוע בעין של הסכם זה על נספחיו ואין  .21.3

 פי כל דין או הסכם.  -מרכז עלבכך כדי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת המוקנית ל
 

 מיצוי זכויות .22
מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים,  .22.1

 והם מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג, בין בכתב ובין בעל פה, שקדם לחתימתו. 
נעשה בכתב ונחתם על ידי לא יהא תוקף לכל השמטה, תוספת, או שינוי בהסכם זה, אלא אם  .22.2

 הצדדים. 
 

 ישוב חילוקי דעות .23
אם יתעוררו בין הצדדים חילוקי דעות הקשורים לחוזה, מסכימים הצדדים לנסות וליישב את  .23.1

 הסכסוך בדרך של משא ומתן ישיר, או בסיועו של מגשר, שזהותו תקבע בהסכמת שני הצדדים. 
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ישיר, רשאי כל צד לזמן ישיבת היוועדות עם היה והצדדים לא יישבו את הסכסוך במשא ומתן   .23.2
המגשר בתוך שלושים ימים; המגשר יבחן עם הצדדים, בישיבה משותפת או בישיבה נפרדת, את 

 האפשרות ליישב את חילוקי הדעות ביניהם בגישור. 
 לא הסכימו הצדדים לפנות לגישור, רשאי כל צד להגיש תובענה לבית המשפט. .23.3
ור לא הסתיים בתוך שלושה חודשים מיום הפניה הראשונה למגשר, פנו הצדדים לגישור, והגיש .23.4

רשאי כל צד להגיש תובענה לבית המשפט, אלא אם כן הסכימו הצדדים להמשיך את הגישור לתקופה 
 נוספת שקבעו.

אין בסעיף זה כדי לפגוע בזכותם של הצדדים להגיש לבית המשפט תובענה, לרבות בקשה  .23.5
 משי לצד לחוזה או לצד שלישי. לסעד זמני, כדי למנוע נזק מ

 
 כתובות והודעות .24

 כתובות נותן השירותים והמרכז הינן כמפורט בראש ההסכם. .24.1
כל הודעה שתימסר לכתובת דלעיל בדואר רשום, תיחשב כאילו נמסרה לנותן השירותים תוך   .24.2

 שעות מתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. 72
 

 ולראייה באו הצדדים על החתום
 

  _________   __________      ____________________ 
 

 נותן השירותים     ֹ חשב המרכז    המנהל הכללי 
 

 חתימה וחותמת
 

 אימות חתימה:
 

אני ______________הח"מ עו"ד מאשר בזאת כי נותן השירותים _____________ רשום בישראל כדין; כי  
הסכם זה בשמו חתמו עליו לפני ומוסמכים לעשות כן בשמו; וכי ה"ה_______________ אשר חתמו על 

 חתימתם על הסכם זה מחייבת את נותן השירותים.
 

   ___________      תאריך: ________
 חתימה וחותמת עורך דין               
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 נספח א' 
 

 הקדמה למפרט בנספח ב'  –השירותים בנושא: "ייעוץ תקשורתי, יחסי ציבור, פרסום ודיגיטל" 
 

 רקע כללי .1

)להלן: "החוק"( נועד לשם הקמת  2008-החוק להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, תשס"ח  .1.1
צעותו מרכז, שהנו תאגיד סטטוטורי, שינציח את מורשת ההתיישבות בגוש קטין וצפון השומרון, ובאמ

 יונחלו ערכים לאומיים וחינוכיים.

 על המרכז לכלול: אתר, מכון וארכיון בהתאם להגדרות החוק. .1.2

בהתאם לחוק, על המרכז להקים אתר הנצחה של מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, שיכלול תערוכה  .1.3
חיי   מתמדת המציגה את ההתיישבות בגוש קטיף וצפון השומרון, ובכלל זה מידע על היישובים, על

התושבים ועל ההתמודדות עם אתגרי התקופה. באתר יתקיימו באופן סדיר, פעילויות הנצחה ופעולות 
 חינוך והסברה הקשורות לתחומים האמורים.

 
 כללי  –תיאור השירותים הנדרשים  .2

בסעיפים הבאים מפורטים עיקרי השירותים. התיאור המפורט של הפעולות הנכללות בשירותים  .2.1
בנספח ב' ולפי דרישות מפורטות של המרכז שיועברו לנותן  –הנדרשים הוא זה המופיע להלן 

 השירותים. תיאור השירותים בנספח א' וב', מצטרף לכל המובא במסמכי המכרז על נספחיהם.
תקשורתי אסטרטגי ושוטף של יחסי ציבור, דוברות, ומענה נה קבלת ייעוץ מהות ההתקשרות ה .2.2

 תקשורת, פרסום ודיגיטל מאת נותן השירותים. 
נותן השירותים יידרש למתן שירותי ייעוץ אסטרטגי ושוטף כולל דוברות והסברה של המרכז, גיבוש   .2.3

יבוש פתרונות האסטרטגיה התקשורתית של המרכז, סיוע בעיצוב תדמית ומיצוב המרכז, ג
אסטרטגיים ושוטפים לבעיות תקשורת דחופות, נוכחות תקשורתית מידית בכל מקום ובכל זירה 

 נדרשת, פעילות בקרב מובילי דעת קהל, פעילות בניו מדיה, רשתות חברתיות וכדו'.
הן באמצעותו והן באמצעות  –נותן השירותים יידרש למתן ייעוץ ופעילות בתחום הפרסום ודיגיטל  .2.4

 בהתאם לשיקול דעת המרכז. –תני שירות חיצוניים לפי הצורך נו
במסגרת השירות יידרש נותן השירותים להשתתפות בישיבות עם גורמי חוץ או פנים / סיורים וכדו'  .2.5

  ככל שיתבקש בידי המרכז.
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 1נספח ב' 
 

ובדים )מנהל  בפתח הדברים מובהר, כי אף שנותן השירותים מקצה לצורך מתן השירותים צוות של שלושה ע
הרי שבפועל מתן השירותים ייעשה מול איש קשר אחד, שהוא מנהל הצוות, שמוגדר: "מנהל    1צוות ושני עוזרים(, 

 הצוות" או "נותן השירותים" לפי הקשר הדברים(. 
ובכללם מתן  תקשורתי, יחסי ציבור, פרסום ודיגיטלומענה ייעוץ נותן השירותים יידרש לספק למרכז שירותי 

נספחיו ובהתאם להנחיות המרכז, הכל לטובת מיצוב המרכז שירותים בהתאם למפורט במסמכי המכרז על 
דגש על הגדלת מעגלי החברה הישראלית שנחשפים כמעולה בתחומו, הפונה למעגלים שונים בחברה הישראלית ב

 שיווקו, פרסומו והעלאת המודעות אליו אצל קשת גורמים כמפורט, וכן:למרכז, 
 

 כללי על מתן השירותים:  .א

כולל כתיבתה והעברתה לצוות   –תקשורתית, הפרסומית והדיגיטל של המרכז  לגבש את האסטרטגיה ה •
 המרכז;

לפעול באורח אקטיבי, בחשיבה קריאטיבית ויצירתית, באמצעי התקשורת השונים לשם חיזוק מעמד  •
 המרכז, תוך הצגת הישגי המרכז ותרומתו;

 מדו התקשורתי של המרכז;ליזום פעילות יחסי ציבור, תקשורת, פרסום ודיגיטל לחיזוק מעמדו ומע •

קופירייטינג ועיצוב לפרסומים שונים,   -שירותי קריאייטיב לבצע פעולות פרסום ודיגיטל ובכלל זה  •
 'כתיבת פוסטים, הכנת מודעות, באנרים, דיוורים וכו

 ללוות את פעילותו השיווקית והפרסומית של המרכז; •
 כאלה; לטפל ב'משברים' הטעונים ליווי תקשורתי, במידה ויהיו  •

לימוד המרכז, מטרותיו, יכולותיו וצרכיו מבחינה פרסומית, שיווקית ותודעתית  -בעניין האסטרטגיה  •
בכל הפלטפורמות הדיגיטליות והאחרות; ניתוח שוק; ניתוח, ייעוץ והתאמה להתפתחות הטכנולוגיה;  

 הכנת תכנית אסטרטגית ותכנית עבודה כדלקמן.
 

 תכנית עבודה  .ב
בתחילת שנה, בכל רבעון ולפני כל פרויקט, יכין נותן השירותים תכנית עבודה )אסטרטגית ושוטפת לפי  •

הנדרש( בנוגע לכלל השירותים, לאישור המרכז. יצוין כי התכנית תעודכן במהלך העבודה, לפי העניין 
 והכל באישור המרכז.

 דרך, לוחות זמנים.התכנית תגדיר את תהליך העבודה ותכלול מטרות, משימות, אבני  •
 

כחלק מהעצמת המרכז, חשיפת פעילותו,    -כללי    –אסטרטגי ובשוטף    –תקשורתי ופרסומי  ומענה  ייעוץ   . ג
והנגשת שירותי המרכז לציבור ולגורמים שונים, בין היתר באמצעות המדיות השונות, נותן השירותים 

בעיצוב תדמית המרכז, וכן יגבש את האסטרטגיה התקשורתית והפרסומית של המרכז, יפעל ויסייע 
לגיבוש פתרונות אסטרטגיים לבעיות תקשורת ובכללן לבעיות דחופות ומתן המלצה למרכז לפתרון 

 המועדף.
 (, עומק וטווח ארוך.20-דגש ביוזמות )ובכלל זה יוזמות לשנת ה

 דגש על הגדלת מעגלי החברה הישראלית שנחשפים למרכז. 
מרכז ולחשיפת פעילותו לציבור, למוסדות, לאנשי ציבור ועוד שירותים לשם העצמת ה –שירותי יח"צ  .ד

במדיות השונות. לרבות: בעיתונות ארצית / מקומית / מקצועית / נישתית ומגזרית, עלונים שונים,  
וכו', פורומים   whatsapp, facebookרדיו, אינטרנט, ניו מדיה ובין היתר באמצעות מדיות חברתיות: 

 ייל, במידת הצורך, במידה מסוימת, במדיה בחו"ל ועוד. אינטרנטיים, תקשורת מוב
פעילות בקרב מובילי דעת קהל, גורמי קבלת החלטות וגורמים   –פעילות יח"צ וייעוץ תקשורתי ופרסומי   .ה

שונים כפי שיגדיר המרכז; פעילות וייעוץ בנושאי יח"צ, דוברות, פרסום ומו  דעות על המרכז ופעילותו  
החלטת המרכז, שבהם הן בפעילות השוטפת והן באירועים כגון כנסים, ימי עיון וכדו' ובפעילויות לפי 

 תתבצע עבודה נקודתית ומוגברת להצלחת האירועים, היח"צ, הפרסום, הדיגיטל והדוברות. 
פעילות לנוכחות תקשורתית מידית ולטווח הארוך בכל מדיה ומקום נדרש לשם  -נוכחות תקשורתית  .ו

 העצמה וחשיפה של המרכז. 
 שירותי דוברות והסברה. .ז
מנהל הצוות להשתתף בישיבות עם גורמי חוץ או פנים / סיורים במסגרת השירות, יידרש  –ישיבות  .ח

וכדומה ככל שיידרש בידי המרכז. מבלי למעט מהאמור לעיל, מנהל הצוות יגיע לישיבות ניהול, תיאום 
וישיבות עם גורמים שונים מעת לעת, שיתקיימו לרוב במרכז בניצן, בהתאם לתדירות שתיקבע על ידי  

 
כמובן שראוי שהמציע יסתייע בעובדיו המקצועיים, שאינם ב"צוות העובדים"  שלושת העובדים כמפורט( 1

 ם.ואשר מתאימים למתן השירותי
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בשבועיים, עם הגורמים המקצועיים מטעם המרכז, וכל גורם אחר לפי  המרכז, ולכל הפחות פעם 
 החלטת המרכז.

ככל שיתעורר קושי נקודתי ובתנאי כי ניתנה הסכמת המרכז מראש, יוכל מנהל הצוות לבקש אישור 
ב' יחליף אותו בישיבה או דיון ובתנאי כי החלפות אלו יעשו במידה  –נציג המרכז כי אחד מיועצים א' 

 נקודתי. ולצורך
השירות יתמקד, בין היתר, במטרה לחשוף את פעילות המרכז,  –מיקוד תיירותי ומשיכת מבקרים  .ט

להגביר את המודעות אליו ולמשוך אליו מבקרים מכל הגוונים והמגזרים בחברה הישראלית, גם כאלו  
רך זה ומבלי שמיעטו לבקר ו/או לא ביקרו בו עד תחולת הסכם זה וכן למשוך תיירות פנים וחוץ. לצו

למעט משאר השירותים, נותן השירותים יפעל מול כל גורם נדרש, לרבות: גופים מוסדיים ופרטיים, 
משרדי ממשלה, ארגוני עובדים, גמלאים, תנועות נוער, ארגוני תיירות או ספקי תיירות ארציים ובינ"ל 

הדרך, חברות תעופה, בתי מלון, כגון: איגוד סוכני הנסיעות, איגוד מארגני תיירות נכנסת, אגודת מורי  
 מארגני תיירות שונים, עמותות.

השירות יתמקד, בין היתר, במטרה לחשוף את פעילות המרכז על מנת  -מיקוד לצורך גיוס משאבים  .י
לסייע לו בגיוס משאבים מכל מקור חוקי ממשלתי, ציבורי ופרטי. לצורך זה ומבלי למעט משאר 

 ול כל גורם נדרש. השירותים, נותן השירותים יפעל מ
 השירות יינתן במשרדי נותן השירותים ובכל מקום שיידרש לשם שירות ברמה גבוהה. .יא
מנהל הצוות יטפל באופן אישי בניסוח ההודעות לעיתונות, בכינוס מסיבות עיתונאים, בשיחות רקע עם   .יב

פעילותו,  עיתונאים, מובילי דעת קהל, ועם כל גורם שיסייע להצלחת השירותים ולהצלחת המרכז ב
 ביחסי הציבור השוטפים ובכל פעולה שתידרש במסגרת השירותים.

ליווי המרכז במהלך כל  גיבוש אסטרטגיה פרסומית, גיבוש קמפיין פרסומי וביצועו,  -פרסום ודיגיטל  . יג
תקופת ההתקשרות באספקטים הפרסומיים בפרט והשיווקיים בכלל, שירותי ייעוץ, רכישה וניהול  

קופירייטינג ועיצוב לפרסומים שונים, מודעות, באנרים, דיוורים   -ותי קריאייטיב  מדיה דיגיטלית, שיר
פירוט לאלו בנספח המצ"ב: "נספח שירותי פרסום  –וכו'. גיבוש קמפיינים פרסומיים וסיוע בביצועם 

 ודיגיטל". 
עול  לצורך השגת מטרות המרכז לפי מכרז זה, נותן השירותים יידרש לפ -הנחיות המרכז ואישורים  .יד

ולספק שירותים בהתאם להנחיות הכלליות והמקצועיות של המרכז ויקבל אישור לפעולותיו, הודעותיו 
 ולפרסומים שונים. 

עם סיום השירותים ו/או בכל שלב קודם שיגדיר המרכז, נותן השירותים   –מסקנות, המלצות והגדרות   .טו
 חום השירותים.יידרש להגיש מסקנות, המלצות והגדרות מפורטות לעבודה מיטבית בת

 
 

 תכנון ושעות עבודה 
 יתבצע מידי שנה. –תכנון שנתי 

יתבצע מידי רבעון, תתקיים ישיבת תכנון לשלושה חודשים קדימה לצורך תכנון מתן השירותים  –תכנון רבעוני 
ניתוח מקצועי של הפעילות ותוצאותיה וכן מסקנות השונים ומינונם. בין היתר, נותן השירותים יביא בישיבה 

 והמלצות להמשך. 
הרבעוני, תתקיים מידי חודש בחודשו ובה תיקבע הערכת ישיבה במתכונת דומה לישיבת התכנון  -תכנון חודשי 

 מסגרת שעות ותחומי הפעילות. 
בישיבות אלו נותן השירותים יעביר את המלצותיו, אך המרכז הוא זה שיחליט בדבר מינון,  -המלצות והחלטות 

 תיעדוף השירותים וביצועם. 
ועים המרכזיים והחשובים של המרכז )כנסים, ליווי ונוכחות חובה של נותן השירותים באיר  –אירועים מרכזיים  

יובהר, כי המרכז רשאי  ך, אירועי יום השנה(.ינומסעות נוער, אירועי כ"ב בשבט ציון יום השנה במערכת הח 
 לדרוש מנותן השירותים, הפקה או סיוע להפקת אירוע במסגרת השירותים בהתאם לכישוריו ויכולותיו. 

 640שעות לחודש )ועד    53שירותים רציפים לאורך כל השנה ולכל הפחות: כ  נותן השירותים יספק  -שעות עבודה  
 שעות בחודש מסוים מחייבת אישור מראש ובכתב של מנהלת הפרויקטים של המרכז.  55-שעות לשנה(. חריגה מ

שעות בשנה )עד לסך שעות של    141כפוף להחלטת המרכז ולשיקול דעתו בלבד, המרכז יוכל לבקש תוספת של עד  
 שעות(, אך החלטה זו מחייבת אישור מראש ובכתב של המרכז כאמור כמו כל חריגה ממסגרת השעות.  781

על נותן השירותים להיות עם היד על הדופק ולהציע, בהתאם לנסיבות "לשמור שעות" לחלקים השוטפים ו/או 
 הנדרשים לכל השנה. 

 הבהרות: 
כלל השירותים בהתאם למכרז זה, יינתנו באמצעות נותן השירותים בהתאם לסל השעות כנ"ל, ובכפוף  .1

להחלטת המרכז מעת לעת בדבר תמהיל השירותים )כגון יותר ייעוץ ודיגיטל ופחות עיסוק ישיר בהפקת 
 חומר פרסומי ויח"צ(. 

כדי לחייב את המרכז במשהו מבחינת סדר גודל להערכת המרכז. אין בהערכה זו  אומדן וסל השעות הינו   .2
 היקף השעות החודשי והשנתי ואין בו כדי לחייב מראש את המרכז בקבלת כלל השירותים.

לאורך כל תקופת ההסכם יוכל המרכז לדרוש יותר שירותים בתחום אחד ופחות )או בכלל לא( בתחום  .3
, בתקופות מסוימות בשנה אחר, יותר שעות בחודש אחד ופחות בחודש אחר. לצורך ההבהרה לדוגמא

 "פיקים" בפעילויות מרכזיות(, יידרשו יותר שרותי יחסי ציבור מזמנים אחרים בשנה. 3-)לרוב כ
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למען הסר ספק ועל אף האמור לעיל, המרכז לא מתחייב מראש להזמנת שעות עבודה מינימליות מנותן  .4
אלא בהתאם לצרכי המרכז  השירותים וודאי שלא למלוא השירותים ו/או להתקשרות בהיקף כלשהו,

 .ושיקול דעתו הבלעדי
 ן;דוח פעילות והצלחות בסוף כל רבעו  על נותן השירותים להגיש דוח שעות ופעילות בסוף כל חודש; .5

 . הדוחות יוגשו באופן מפורט ולפי הגדרות המרכז.דוח פעילות בסוף שנת עבודה
המרכז, תיבדק הצלחת נותן השירותים במתן השירותים, ועל אף  יובהר כי מעת לעת, לפי שק"ד .6

שתקופת ההתקשרות המקורית הקבועה בהסכם הינה לשנתיים, לקראת תום השנה הראשונה מחתימת 
נותן השירותים ייבחן לפי  ההסכם, תיערך בחינה מקיפה והמרכז יחליט בדבר המשך מתן השירותים.

מתן השירותים לרבות: בדבר חיזוק מעמד המרכז, פרסום  תוצריו והצלחותיו תוך בחינת תוצאות
טראפיק  – המרכז ושיווקו, הרחבת החשיפה למרכז וגיוון מעגלי החשיפה והחברה, עלייה בתנועה 

עם נותן   לשימוש המרכז בזכותו להפסיק את ההתקשרותתוצאת הבדיקות תהוונה שיקול    והתקדמות.
 השירותים בכל עת לפי שיקול דעתו. 
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 2פח ב' נס
 נספח שירותי פרסום ודיגיטל  

בזירות השונות )רדיו, עיתון, אינטרנט, רשתות חברתיות(   -ניהול קמפיינים משלב היוזמה ועד לסיום    -קמפיינים  
 כולל קמפיינים לטווח קצר לפי הצורך. ייעוץ שוטף במהלך הקמפיין ודיוקים במהלכו. 

ססת יעדים ובכלל זה בניית קונספט קריאטיבי לקמפיינים, הכנת תכנית פרסום ושיווק מבו -תכניות וביצוע 
כתיבה ועיצוב בהתאמה למסרים ולקהלי היעד עליהם יוחלט; בניית תכניות מדיה עבור קמפיינים בכלים  
ובערוצי המדיה השונים )כולל פלטפורמות חדשות(; פעילות פרסומית ושת"פ מול מוסדות, גופי תקשורת, אתרים 

 פרסום באמצעים דיגיטליים אחרים כדוא"ל, וואטסאפ ועוד. ת;ומובילי דעה ברשתו
וניתוח שוטף, וזאת בהתאם להגדרת צורכי   במהלך כל קמפיין וביצוע כל תכנית, נותן השירותים יגיש דוח"ות

 ,המרכז ובכלל זה: דוחות ככל שיידרש, סיכום של תכנון מול ביצוע כולל התחום התקציבי, חשיפות, הקלקות
 הורדות, שיתופים וכו' וכן לקחים ומסקנות להמשך.

 – תכנון, ביצוע, רכישה וניהול  –מדיה 
לתקציב שעליו יוחלט במרכז )כולל שירותים  הכנת תכנית מדיה כללית בהתאם -תכניות מדיה  .1

שיינתנו בידי נותני שירות אחרים(; התכנית תכלול את כל הנדרש כמקובל בשוק ובכל אופן ייכללו  
בה: יעדים בהתאם למטרות המרכז ולדרישותיו וכן בהתאם לפעילות המרכז על פני לוח השנה;  

ם להלן, הדיגיטלי והלא דיגיטלי( כולל  ג –אומדן עלויות שירותי הפרסום )"פרסום" / "מדיה" 
 הפקת החומרים. 

הכנת תכניות מדיה ממוקדות בהתאם לצורך שיכללו את הנ"ל וכן יעדים ממוקדים כמו נושא 
 החשיפות, הקלקות וכיו"ב. 

לצורך הדוג' הוצאה לפועל של תכנית פרסום תכלול גם הזמנת  –הנ"ל  הוצאה לפועל של התכניות .2
שטחי פרסום או המלצה עליהם בהתאם לדרישת המרכז )כל הזמנה תדרוש אישור מראש ובכתב 

 של המרכז, שכן חלק יוזמן ישירות בידי המרכז(.
לאחר כל תיאום, פיקוח ובקרה בין ועל קבלני המדיה וכן הגשת דוחות והפקת לקחים למרכז  .3

 קמפיין ובתום כל רבעון.

בניית אסטרטגיית תוכן; תחקיר ומיפוי קהלי יעד שונים; ניהול פעילות קידום התוכן  -תוכן  .4
בפלטפורמות השונות; קריאייטיב תוכן ורעיונות לכתבות לפי הנדרש; כתיבה ויישום תוכן באתר 

ת ובריף לעורכי הכתבות; המרכז כפלטפורמת תוכן ובכל מקום שיידרש; העברת נקודות עיקריו
הפיכת רעיונות ותכנים של המרכז לתכנים מתאימים לאתר ולרשתות; יעוץ תוכן ויוזמות 

 להעלאה לאתר ולרשתות; הפיכת תכני המרכז למרתקים למגזרים ולמגוון גילאים. 
פעילות אתר כלל הנוכחות הדיגיטלית של המרכז ובכלל זה ניהול  –אתר המרכז ופייסבוק  .5

בניית קהילת דיגיטלית ; ים פרסומים ותדמיתייםינניהול קמפי; וברשתות החברתיות האינטרנט
עובדי   בקרב  פעילות והטמעהניהול דף הפייסבוק של המרכז;  ;  והגדלת התנועה בכל ערוצי הדיגטל

בנייה והעלאת קמפיינים באופן מקצועי  ; ניהול סושיאל ויחסי הציבורהמרכז בתחום הדיגיטל; 
ני; ייזום, רעיונות וכתיבת מודעות תוכן מוכוונות קהל, שיווק ולפי פילוחים )כולל  כולל גאנט רבעו

העלאת רעיונות לקהל יעד ופילוחים שונים( )לכל הפחות כתיבת פוסט לשבוע(; מעקב שוטף וייזום 
פעולות להגברת תנועה; ייעוץ שוטף על כל אפשרויות הפרסום כולל פילוחים וסוגי קמפיינים. 

בעל החשבון. הבהרה: מדובר בפוסטים ופעולות שיגרמו להנעה לפעולה, לכניסות,  המרכז יהיה
 ללייקים, לתעבורה והשתתפות. 

הערה: המרכז, לפי שק"ד, יוכל לדרוש מנותן השירותים או מגורם אחר העברת תשלום לפייסבוק 
 או לגורמים אחרים לצורך קידום, קמפיינים וכו'

" כללי בתחילת מתן השירותים, לפני כל קמפיין ולפני כל רבעון;  ביצוע מחקר "מילות חיפוש  –גוגל   .6
מודעות טקסט )לכל הפחות( בשנה בהתאם לרשימת "מילות החיפוש" שתאושר; עיצוב  12כתיבת 
מודעות טקסט ובאנר )לכל הפחות( בשנה בהתאם לרשימת "מילות החיפוש" שתאושר;   12והעלאת  

גוגל בהתאם - וש, ברשת המדיה וביוטיוב; ניהול קמפייניםברשת החיפ  –ניהול קמפיין ממומן בגוגל  
לדרישות המרכז לקידומו באופן מיטבי כולל הנחיית צוות המרכז לתיקון תכנים, בחירת עמודים 
מרכזיים באתר ועבודה עליהם; עבודת קישורים לשם הגברת טראפיק איכותי ודירוג גבוה בגוגל; 

קהל ולתוכן; ניתוח מקצועי כולל מסקנות והמלצות ניהול קמפיינים בגוגל וביוטיוב בהתאם ל
 להמשך. המרכז יהיה בעל החשבון.

ביצוע או ייעוץ והמלצה על בעלי   –טוק, לינקדאין, אאוטברין / טאבולה ועוד -אינסטגרם, טיק .7
 מקצוע מובילים ומתאימים מבחינת צורך ותקציב; המרכז יהיה בעל החשבון. 

 דפי נחיתה )לכל הפחות( לשנה. המרכז יהיה בעל החשבון. 10 יצירה, עיצוב ותכנות –דפי נחיתה  .8

הפקה בכל הקשור לנ"ל, בכל מקרה לגופו, תכלול, בין היתר: עיצוב, עריכה, קופירייטינג, כתיבה,  .9
 . ייעוץ בעניין הויזואל והמיתוגבנוסף לאלו,    צילום, גרפיקה, פיתוח, תכנות, פיקוח והגשת מסקנות.

נותן השירותים יספק שירותי קריאייטיב ופלנינג לכלל תוצרי : קריאייטיב והפקהעוד לגבי שירותי   .10
באנרים, תמונות לפוסטים בפייסבוק, אינסטגרם  ,הפרסום הדיגיטלי, ובכלל זה: עמודי נחיתה

 לשיווק באינטרנט ועוד. New Media ורשתות אחרות, הפקת סרטוני
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 – ה, עריכה, עריכה לשונית, עריכה עיצובית בכלל השירותים הנ"ל ייכללו כתיב –כתיבת תכנים  .11
פסקאות, כותרות וכיו"ב, העברה למרכז לאישור לפני פרסום, פרסום רק לאחר אישור המרכז 

 בהתאם למנגנון שייקבע בכתב.
בקשר לכל הנ"ל ולפי הצורך, נותן השירותים יכין סקיצות, לאישור המרכז ובסופו של דבר מוצר  .12

 סופי בהתאם לאישור המרכז.
באחריות הספק להעביר את הקבצים שאושרו על ידי נציג המרכז ולאחר סגירתם לגורם המפרסם  .13

 ו/או לחברות אחרות, בהתאם להנחיות נציג המרכז. 
על נותן השירותים לעבוד מול מנהלת הפרויקטים של המרכז שאחראית   –עבודה מול אנשי המרכז   .14

פי הצורך; בכל הקשור לתכנים באשר לכלל  על תכלול. בנוסף לכך יש לעבוד מול מנכ"ל המרכז ל
השירותים, יש לפעול בתיאום ובאישור עם מנהל התוכן של המרכז; ויודגש, בשל הגורמים 

 המעורבים, נוהל עבודה מסודר ייקבע מול מנהלת הפרויקטים. 
המלצה על בעלי מקצוע מובילים ומתאימים מבחינת צורך ותקציב לכל פרט מהנ"ל, בקשת הצעות  .15

 והתנהלות מולם )הכל במידת הצורך ולפי דרישת המרכז ותקציבו(.מחיר 
 
 ספח ג' נ
 

 אופן הגשת דרישות תשלום למתן השירותים
 

דרישת התשלום תוגש מידי חודש וצריכה לציין את הפרטים הבאים וכל פרט נוסף לפי הנחיות חשבות 
 המרכז:

 
 לכל דרישה לתשלום יש לצרף:

 סכום כספי מבוקש.  -דרישת התשלום  .1

 דו"ח מילולי כמפורט בנספח ד'.  .2

 חתימת מורשה חתימה.  .3
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 דו"ח ודיווח פעילות  -טופס    -  נספח ד'
 

 תאריך:_________ דיווח לחודש:________
הדו"ח יוגש לפי הנחיות המרכז ויכלול התייחסות לשירותים שניתנו )כמפורט בנספחים א' וב'( ולכל הפחות לפי הטבלה  

 המצ"ב. 
 

תאור הפעילות בתוך שאר שירותי יח"צ, פרסום ודיגיטל לרבות פירוט רשימת פרסומים / פוסטים / ישיבות / כולל  
 בודהשעות ע

 

 מספר שעות   

ישיבות, כולל זום,    
טלפון, מיילים, נסיעות  

 וכו'
 

פוסט אחד לשבוע  
 ותכנים

 

  גוגל ושאר הדיגיטל 

  כנסים, מסעות וכו

  יח"צ 

הכנת תוכניות, ניהול 
  קמפיינים, הוצאה לפועל 

קריאייטיב, תוכן,  
הפקה, ביצוע )כולל 
פרסום, שיווק, דפי  

 וכו'(נחיתה, באנרים  

 

  ניהול מול בעלי מקצוע

  אחר )פירוט( 

  סה"כ 

 
הטבלה לצורך הדוג' בלבד. אין בה כדי לחייב את המרכז במשהו ואין בנזכר בה בכדי למעט מכלל השירותים    הבהרה:

 לפי המכרז. 
 הערות

______________________________________________________________ 
 לקחים / המלצות לעתיד

 
שם רושם הדו"ח:___________                   
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 נספח ה' 
 א י ש ו ר    ע ר י כ ת    ב י ט ו ח

 
 

 תאריך_____________
 

 לכבוד 
 המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון )להלן: "המרכז"( 

 א.ג.נ., 
 אישור עריכת ביטוח הנדון: 

)להלן "נותן השירותים"( ולטובת ____________________________    הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו
 - מדינת ישראל והמרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון )להלן: "המרכז"( 

חודשים( מיום חתימת   24לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________ ]לשנתיים )
תים גם אם תוארך לפי ההסכם בקשר לשירותי הפעלת "מכרז פומבי ההסכם[ ובכל אופן לתקופת מתן השירו

", את הביטוחים המפורטים  ייעוץ תקשורתי, יחסי ציבור, פרסום ודיגיטללמתן שירותים בנושא: " 01/22מס' 
 להלן: 

. ביטוח אחריות כלפי צד ג' המבטח את נותן השרות בגין אחריות חוקית לפגיעה, אובדן או נזק לגופו ו/או  1
רכושו של כל אדם ו/או גוף, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, למרכז ולפועלים מטעמו ו/או בשמו, בגבול ל

 ₪ )במילים: מיליון ₪( לאירוע ובמצטבר במשך תקופת הביטוח. 1,000,000-אחריות שלא יפחת מ
מכשירי הרמה,  הלה, ביטוח זה לא יהיה כפוף לכל הגבלה הנובעת משימוש או אחזקת נשק, אש, התפוצצות, ב

משקה, שביתה והשבתה ותביעות  פריקה וטעינה, מכשירים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או
תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. מדינת ישראל, המרכז עובדיו וכל הבאים מטעמו נרשמו כמבוטחים נוספים 

 בפוליסה בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 
 
לפגיעה   בגין חבותו החוקית של נותן השירותים כלפי עובדיו ועובדי מי מטעמו בקשר     –מעבידים    . ביטוח חבות2

למרכז בגבול אחריות  גופנית ו/או מחלה שתגרם להם תוך כדי ועקב העסקתם בקשר לחוזה בין נותן השירותים

פת הביטוח. ביטוח זה תקו מיליון ₪( לאירוע ובמצטבר במשך  עשרים)במילים: ₪  20,000,000-שלא יפחת מ
לא יהיה כפוף לכל הגבלה בלא אישור המרכז, כגון בדבר עבודות בגובה או בעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני  

היה ונטען כי הוא נושא  וכן שימוש בנשק. הביטוח יורחב לשפות את המרכז משנה ועובדיהם, העסקת נוער
 ים. בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי נותן השירות

הביטוחים הנ"ל כפופים לתנאי על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אחר הנערך על ידי המרכז ואנו מוותרים על       
 כל דרישה לשיתוף ביטוחים אלו בקרות מקרה הביטוח.

אנו מאשרים בזאת כי כל הביטוחים האמורים לעיל לא יצומצמו ולא יבוטלו אלא אם תימסר הודעה כתובה        
 יום מראש. 60לידי המרכז לכל הפחות 

אישורנו כפוף לתנאים ולהסתייגויות של פוליסות הביטוח המקוריות עד כמה שלא שונו על פי האמור        
 חתום בשם חברתנו.  באישור זה, והחתום מטה מוסמך ל

_________________ 
חתימה                                                                                                                                                               

 וחותמת המבטח
                                                                                                                                                                     

________________ 
ם ש                                                                                                                                                            

 החותם/ים  ותפקידו 
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 נספח ו'
 נספח ו'. –השנים האחרונות  5-הפניות לפסקי דין, ככל שניתנו, בתביעות נגד נותן השירותים, ב
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 נספח ז'
 

 תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות
 
 

אני הח"מ __________ ת.ז. __________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל 
 העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 
הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי ו/או נחקרתי בעבר בגין עבירה כנגד בטחון המדינה או בגין עבירה שנושאה 
פיסקאלי )כגון: אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכיו"ב(, או בגין עבירות 

, למעט עבירות שלגביהן חלפה  1977- , התשל"זלחוק העונשין  438עד    414-ו   393עד    383,  297עד    290לפי סעיפים  
 .  1981-תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים תשמ"א

 
ככל שיהיה צורך בביצוע בדיקות ביטחוניות ו/או אחרות אודותי ובהתאם לדין, אני נותן/נת בזאת הסכמתי 

שם הפלילי על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודותיי במר
 . 1981-השבים תשמ"א

 
 כמו כן למען הסר כל ספק אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת מידע כאמור לעיל.

 
 הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות עם המרכז.

 
 ולראיה באתי על החתום 

 
__________ ________________ _________ _______ ___________ 

 תעודת זהות שנת לידה שם האב שם פרטי ומשפחה  תאריך
 

________________________    ___________ ______________ 
 חותמת וחתימה    תפקיד                   כתובת              

 
 

 אישור 
 

אני הח"מ __________ עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע בפניי ה"ה ___________ ת.ז. __________ 
המשמש בתפקיד _______________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי  

 לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, חתם בפניי על תצהיר זה.  
 
 

         ____________ 
 חתימה              
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 נספח ח' 
 

 תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים 
 
 

אני הח"מ _________________ ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן: 

 

נותן השירותים( ואני מכהן כ___________ ואני מוסמך להצהיר  –___________ בע"מ )להלן אני נציג חב' 
 -מטעם נותן השירותים כי

 

החוק(    -, להלן 1976- ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2עד מועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף   •
ן חלוט ביותר משתי עבירות ב לחוק( לא הורשעו בפסק די2הספק או בעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,   -)עבירה לעניין זה
 (. 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א

 או 

פסק דין חלוט ביותר משתי ב לחוק( הורשעו ב2נותן השירותים ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף  •
עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  -עבירות )עבירה לעניין זה

(, 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987- או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א 
 . אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לכל הפחות ממועד ההרשעה האחרונה

 

 ]למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי[ 

 __________________ 

 

 

 אישור  

 
הנני מאשר בזה, כי ביום ________ הופיע בפני, עו"ד _________, במשרדי ברחוב _____________ מר 

ידי תעודת זהות מספר ___________/המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו -_____________, שזיהה עצמו על
עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל  כי 

 וחתם עליה. 

  
            
        ____________    

                   
 עורך דין             
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 נספח ט' 
 

 1996- תשנ"ו תצהיר לעניין חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, 
 
 

אני החתום מטה, מר ______________, נושא ת.ז. שמספרה _______________, לאחר שהוזהרתי  .1
 כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בכתב כדלקמן: 

 _____________________ ומוסמך לחתום על תצהיר זה.  באני מורשה חתימה  .2
_____________________ אינו "קבלן כוח אדם" כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח  .3

 . 1996-אדם, תשנ"ו
 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4

 
            
      _______________    
     

 חתימת המצהיר                       
 
 
 
 

 אישור 
 

הנני מאשר בזה, כי ביום ________ הופיע בפני, עו"ד _________, במשרדי ברחוב _____________ מר 
ידי תעודת זהות מספר ___________, המוסמך לחתום על תצהיר זה  -_____________, שזיהה עצמו על

פוי לעונשים בשם התאגיד בו הוא מורשה חתימה, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צ
 הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.  

            
 

      ____________      
                   
 עורך דין           

 
 
 
 
 
 
 



 

52 

 

 נספח י'  
 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום 

_______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה אני הח"מ 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

"( המבקש להתקשר עם עורך  המציע הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "

 . "ייעוץ תקשורתי, יחסי ציבור, פרסום ודיגיטלבנושא: "  01/2022התקשרות במכרז 

 

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 

)להלן:    1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו בעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

 "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. חוק עסקאות גופים ציבוריים "

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,   –  "עבירה"משמעותו של המונח  

לחוק   2, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז  1991-התשנ"א

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית 2011- להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 לאותו חוק.

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

  ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו

 "(. מועד להגשה" )להלן:

   לכל הפחות ממועד   וחלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות    הורשעו המציע או בעל זיקה אליו

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  לכל הפחות   ולא חלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעו המציע או בעל זיקה אליו

 שה.  ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההג 

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

____________________       ____________________         ____________________ 

 חתימה וחותמת          שם                 תאריך    

 

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 

ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה  ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת  

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  

 

_________________           ___________________               ___________________ 

 חתימה וחותמת           מספר רישיון             תאריך            
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 נספח יא' 
 
 

 תצהיר בדבר תשלומי מעביד ושכר מינימום 
 

"(, נושא ת.ז. נותן השירותיםאני הח"מ מורשה חתימה מטעם נותן השירותים ______________ )להלן: "
___________ מצהיר בזאת כי נותן השירותים שילם בקביעות בשנת האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי 

ם וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל  העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציי
מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים 
הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו במהלך כל 

 תקופת ההתקשרות.
 
 

_____________      ____________  _______________ ___________ 
 חותמת  חתימה               שם מורשה החתימה       תאריך         

 
 

 אישור 
 

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי נותן השירותים רשום בישראל על פי דין וכי ביום 
ר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ __________ הופיע/ה בפני במשרדי מ

המוכר/ת לי באופן אישי אשר חתם על הצהרה זו בפני, מוסמך לעשות כן בשם נותן השירותים, לאחר 
 שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן. 

 
 
 

     _______                                  ____________ 
 חתימה וחותמת עורך דין          תאריך                                   
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 נספח יב' 

 תצהיר אי ניגוד עניינים 

 

"(, נושא ת.ז. נותן השירותיםאני הח"מ מורשה חתימה מטעם נותן השירותים ______________ )להלן: "

 ___________ מצהיר בזאת כי: 

אין כל חשש לניגוד עניינים, בין עיסוקיי לבין מתן השירותים על פי הסכם זה או כתוצאה מהם, ביחס אלי   .1

ו/או למי מטעמי ו/או לעיסוקיי. במידה ויהיה חשש כזה הנני מתחייב להודיע על כך למנהל וליועץ המשפטי 

 של המרכז.

המגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים. אם ייווצרו מצבים שבהם יתעורר הנני מתחייב לשמור על הכללים ו .2

חשש לניגוד עניינים, במהלך ביצוע השירותים על פי הסכם זה או כתוצאה מהם, ביחס אלי ו/או למי מטעמי 

 ו/או לעיסוקיי, הנני מתחייב להודיע על כך למנהל וליועץ המשפטי של המרכז. 

 

 ___________   ____________ ___ 
 שם מורשה החתימה    תאריך         
 
 _____________      ____________ 

 חותמת חתימה                   
 
 

 אישור 
 

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי נותן השירותים רשום בישראל על פי דין וכי ביום 
__________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ 

שירותים, לאחר המוכר/ת לי באופן אישי, אשר חתם על הצהרה זו בפני, ומוסמך לעשות כן בשם נותן ה
 שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן. 

 
 
 

                       _______                ____________ 
 חתימה וחותמת עורך דין          תאריך                                   
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