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 השומרון להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון יצירות הגשת ת להזמנה להציע הצעו
 מבוא  .1

-המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, שהינו תאגיד ממשלתי שהוקם לפי החוק להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, תשס"ח
2008  " הצעותהחוק)להלן:  בזה  מזמין  תאגידים(  "(,  )לא  השומרוןלהנצחת  אומנות  ליצירות    מפרטיים  וצפון  קטיף  גוש  )להלן:    מורשת 

. בנוסף על האמור בהזמנה  קבלת מלגות לשם עידוד היצירה בתחום מורשת גוש קטיף וצפון השומרוןומציע    לפי העניין(  " הפעולות"  " /ההזמנה"
" )להלן:  נפרד  בהסכם  ייקבעו  שהינו חלק מההזמנההמצ"ב  "(ההסכםזו, תנאי ההתקשרות המחייבים  נוסח  ,  בין  של סתירה  בכל מקרה   .

 וכנוסח הכתוב בהזמנה.   מרכז ההסכם, יגבר נוסח ההסכם על נספחיו, ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את ה ההזמנה לבין נוסח  
 

 הפעולות הנדרשות מהמציעאור ית .2

. המרכז שומר לעצמו את  "(היוצר" / "המציע)להלן גם "  מן הזוכה  הפעולות הנדרשותבפסקאות הבאות ובנספחים, מתוארים עיקרי   .2.1
 הזכות לפרט ככל שיידרש בהמשך גם לאחר הגשת ההצעות.  

 : הבאים בלבד מהתחומיםיכול לפנות להצעת אחד מציע  .2.2
 

 כתיבת מחזה. •

 הפקת סרט.  •

 הפקת ביצוע שיר.  •

 הפקת מחזה.  •

 יצירת אומנות אחרת  •

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

 להחלטותיו. 

מנהל התוכן של המרכז. המרכז רשאי להחליף את נציגו בכל עת על    –נציג המרכז לצורך ביצוע הסכם זה הוא הרב קובי בורנשטיין   .2.5
 הפעולות. ייקבע בהסכם לפני ביצוע   המציע ב למציע. נציג  ידי מתן הודעה בכת

 מופיעים בנספח א'. פעולות  תנאי סף ופירוט ה .2.6

 

 ת תקופת ההתקשרו .3
תקופת ההתקשרות עם המציע שייבחר תהא לשנה מיום חתימת ההסכם עם הזוכה. המרכז יקבע בהסכם את לוח הזמנים המדויק לביצוע  

על אף האמור לעיל, המרכז שומר לעצמו את זכות הברירה )אופציה( ויהא    ייקבע בהסכם ועל פי דרישות המרכז.. לוח הזמנים המחייב  פעולותה
 לפי כללי המרכז ובהתאם לדין.  רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להתקשר עם המציע הזוכה לתקופה נוספת של עד שנה אחת

 

 מלגה שווי ה  .4

 ₪.   5,000עד   –כתיבת מחזה  .1
 ₪.   10,000עד   –הפקת סרט  .2
 ₪.  10,000עד   –הפקת ביצוע שיר / קליפ  .3
 ₪.   15,000עד   –הפקת מחזה  .4
 ₪.   10,000עד  –יצירת אומנות אחרת .5

 
סוגי היצירות האמורות לעיל לפי שיקול דעתו ובהתאם  מכל  עבור הגשה אחת  ₪    15,000על אף האמור לעיל, המרכז רשאי לתת מלגה עד סך של  

 לפוטנציאל שיראה. 
ככל ומדובר  התשלום כולל מע"מ  )ולהערכתו.  בהתאם לשיקול דעתו  מהנקוב לעיל  סכומים נמוכים    לקבוע מספר זוכים ולקצוב   המרכז רשאי

מכל  אחרות  הוצאות  . המרכז לא יישא ב(הוא חייב להוציא חשבונית כדין  –שהפעולות נעשות במסגרת עסקו או שחייב לכך לפי דין    בעצמאי
, לרבות הוצאות בגין העסקת כוח אדם, נסיעות, הוצאות משרדיות, מיסים, אגרות והיטלים  פעולותין וסוג שהוא הכרוכות ונובעות מביצוע המ

 , אלא אם ייקבע אחרת בהסכם.וכיו"ב פעולות הכרוכים בביצוע ה

 

 המרכז רשאי  .6
 ו כי אף מציע לא מתאים. המרכז שומר לעצמו את הזכות להחליט שלא לבחור זוכה כלשהו ככל שנראה ל .6.1
 בחור מציע כלשהו ויכול לבחור כמה מציעים. המרכז אינו חייב ל .6.2

המרכז רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לקבוע מציע ככשיר שני, שלישי וכו', למקרה שההתקשרות עם הזוכה הראשון לא תצא אל הפועל מכל   .6.3
יפר את ההתקשרות עימו או בכל מקרה שלא תמומש הזכייה עם הזוכה ו/או תופסק  סיבה שהיא, בין במקרה שבו הזוכה יחזור בו מהצעתו או  

 מכל סיבה שהיא. 

המרכז רשאי לערוך את כל הבדיקות הנחוצות לבחינת ההצעות ושקלולן, לרבות ביקור באתרי המציעים, שיחות/פניות לממליצים ועריכת   .6.4
 בדיקות איכות שונות, הכל על פי שיקול דעתו של המרכז.  

, וכן לבקש אישורים הנדרשים רכז שומר לעצמו את הזכות לפנות במהלך בדיקת והערכת ההצעות אל המציע, כדי לקבל הבהרות להצעתוהמ .6.5
 . לפי דין או לצורכי המרכז

פגם שנפל בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות מפרט הזמנה זו, הוראות כל דין והלכה פסוקה, המרכז רשאי מנימוקים שיירשמו, להורות על תיקון כל   .6.6
 במסמכי ההזמנה או להבליג על הפגם, וזאת אם מצא כי החלטה זו משרתת באופן המרבי את תכליתה של הזמנה זו.  

המרכז רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לתקן או לשנות את מסמכי ההזמנה כולם, והוא יודיע על כך לפני המועד האחרון להגשת  .6.7
 תיהם או יתקנו את הצעותיהם בהתבסס על התיקונים או השינויים כאמור. ההצעות. המציעים יערכו את הצעו

 למען הסר ספק, כל ביטוי שמשמעו שהמרכז "רשאי", משמעו שלא מוטלת על המרכז כל חובה בעניין.  .6.8
 
 

 



 סיום התקשרות  .7

  ימים   30  של  בהתראה   הסכםה  תקופת  תוך ,  ממנה  חלק  כל  או   כולה ,  גמר  לידי  ההתקשרות   את   להביא  שהיא  סיבה   מכל  רשאי   יהיה  המרכז .7.1
 . מראש

  ללא   את ההסכם  לבטל   רשאי ,  המרכז  יהיה  -   ידו  על   פשע  מסוג   עבירה   ביצוע   של   במקרה  אוהמציע    מצד   ההסכם  של  יסודית   הפרה   של   במקרה  .7.2
 . מוקדמת התראה 

  -   אחר  עניין  כבכל  -  זה   בעניין   לפעול   רשאי  יהיה  והמרכז ,  המרכז  בהסכמת  אלא   בו   לקבוע  מעבר   ההסכם   להארכת  זכאי   אינוהמציע    כי   מובהר  .7.3
  סיום הפעולות, המרכז יאריך את מועד  המציע. במקרה של עיכובים מצד המרכז שיגרמו לאי עמידה בזמנים מצד  הבלעדי  דעתו   לשיקול  בהתאם 

 באופן סביר. 

  התמורה   למעט ,  סוג  מכל תשלום  לו  לשלם  או  המציע הזוכה  את לפצות  חובה  המרכז  על  תהיה  לא ,  המרכז  ידי-על  ההסכם  ביטול   של  מקרה  בכל .7.4
 .  ההסכם לביטול דלפי הפעולות שביצע ע בהסכם  הקבועה 

מחויב להעביר למרכז את כל החומר שברשותו והשייך למרכז או את כל    המציע הזוכה בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא,   .7.5
אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו    המציע הזוכהללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי    עד להפסקת ההסכם,  פעולות שביצע במסגרת זוה

 מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו. 
 

 פרטים באתר  .8
 

להצעה, באתר  .8.1 הנדרשים  והפרטים  להשתתפות  אחר  http://www.mkatif.org  של המרכז  אינטרנט ה  התנאים  לעקוב  . באחריות המציעים 
 ההודעות ו/או ההבהרות שיתפרסמו מעת לעת, באתר האינטרנט הנ"ל, ביחס להזמנה. 

בדוא"ל   .8.2 לפנות  ניתן  הבהרה  מיום  בלבד    laurence@merkazkatif.co.ilבשאלות  יאוחר  תשפ"ג  לא  חשון   12:00בשעה  15/11/2022כ"א 
 בצהריים.

.  מנההז , מחייבות ונחשבות כחלק בלתי נפרד ממסמכי ה הזמנהיודגש, כי הודעות, שינויים, תיקונים, תשובות והבהרות באתר המרכז ביחס ל .8.3
תשובות,   הודעות,  כולל  ידו  על  חתום  הנדרש  כל  את  כחלק מהצעתו  ולהגיש  לפרסום באתר  לפעול בהתאם  המציע  על  הגשת ההצעה,  בעת 
הבהרות, תיקונים וכיו"ב. לאור האמור לעיל, על המציעים להתעדכן באתר האינטרנט ולפעול בהתאם להוראות בו שהן תיחשבנה למעודכנות  

 ולמחייבות. 

  

http://www.mkatif.org/
mailto:laurence@merkazkatif.co.il
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