
 
 
 

 55-מכרז לקבלת הצעות למנהל פרויקט )פרויקטור( לתכנון וניהול פעילויות ואירועי שנת ה 

 עבור המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת

שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, תאגיד מכח המרכז למורשת מלחמת ששת הימים,  .א

-חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, התשע"ז

"( מתכבד לפנות אליכם במסגרת מכרז לקבלת הצעות לבחירת מנהל פרויקט המזמין)להלן: " 2017

מת ששת הימים עבור המזמין, לציון מלח 55-ה)פרויקטור( לתכנון וניהול פעילויות ואירועי שנת 

להסכם המצורף למסמכי המכרז ואשר ייחתם  כנספח א'והכל כמפורט במפרט השירותים המצ"ב 

 "(.השירותיםעם המציע הזוכה )להלן: "

המזמין, מרכז מורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת,  – רקע .ב

 .ם והחוץ להנחלת מורשת מלחמת ששת הימיםפועל בתחום תיירות הפני

 .תקציבי אישורל בכפוףחתימת המזמין על ההסכם ומימוש ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה  .ג

המזמין רשאי לבקש ביצוע רק עבור חלק מהשירותים המפורטים, לפי שיקול דעתו הבלעדי,  .ד

 ובהתאם יותאם היקף העבודה של המציע הזוכה והתמורה שתשולם לו תהיה בהתאם באופן יחסי. 

 "(.הפרויקטור המוצעכל מציע יפרט מי יהיה הפרויקטור המוצע מטעמו )להלן: " .ה

 תקופת התקשרות: .ו

)להלן:  07.06.2022ועד ליום  1.2.2022רות עם המציע הזוכה תהיה מיום תקופת ההתקש .1

 "(. תקופת ההתקשרות"

להודיע על הפסקת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא,  יהא רשאי מזמיןלמרות האמור לעיל ה .2

. הובא ההסכם לידי בכתב ומראש לנותן השירותים ימים 30בכפוף למתן הודעה מוקדמת של 

לנותן השירותים בעד אותו חלק מהשירותים שהוא ביצע  ם המזמיןשלתסיום כאמור לעיל 

בפועל עד למועד הבאת ההסכם לידי סיום, ונותן השירותים לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או 

 תמורה בגין הפסקת ההתקשרות. 

 הצעת המציע הזוכה תהיה בתוקף למשך חודשיים ממועד קבלת הודעת הזכייה. .ז

 תנאי סף .ח

 כל התנאים שלהלן, באופן מצטבר, רשאי להגיש את הצעתו: רק מציע שימלא אחר

מציע שהוא תאגיד יצרף להצעתו תעודת התאגדות ותדפיס עדכני של תמצית הרישום  .1

 המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין. 

 צרף תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת הצעה זו.יעוסק מורשה  שהוא מציע

 התקפה למועד הגשת הצעה זו.פטור ק צרף תעודת עוספטור יעוסק  שהוא מציע

המציע מקיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות  .2

 .1976 –מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 



 
 
 

להצהיר ולהתחייב על גבי הצעתו כי אם הצעתו תבחר להוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע 

ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה אישור ניכוי מס במקור, אישור  3יר למזמין בתוך הוא יעב

 .להסכם כנספח ב'צ"ב מתצהיר הניהול ספרים כדין וכן ה

של שנתיים לפחות בריכוז תכלול סיורים, בניית תכני  2017לפרויקטור המוצע ניסיון מאז שנת  .3

וונטיים )היסעים, הדרכה וכיו"ב(, הדרכה, תפעול תיירות אל מול ספקים ונותני שירות רל

 תכלול פרוייקט מול/עם אתרי מורשת ואתרי טבע. 

 המציע ימלא על גבי הצעתו את הפרטים המוכיחים עמידה בתנאי זה.

וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו  מציעים,מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למס' 

 ., למעט במקרים של מיזוג או רכישהאחרתאגיד מציע/במסגרת הצעתו נתונים של 

 הליך הבהרות .ט

בכתב   למזמיןלפנות  גוףרשאי כל  12:00בשעה  1.202281.החל מיום פרסום המכרז ועד ליום  .1

ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה  h.org.il-lizi@g :בלבד באמצעות דואר אלקטרוני

 במייל חוזר.או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו. יש לוודא קבלת הפנייה  הקשורה במכרז

 פניות יבוצעו בפורמט הבא, על גבי קובץ וורד: .2

 פירוט שאלה/הבהרה סעיף במכרז עמ' במכרז

   

רק  14:00בשעה  20.1.2022תשובות יפורסמו באתר האינטרנט של המזמין וזאת עד ליום  .3

אותו  כההסמי שהמזמיןאו מי  המזמיןתשובות, הבהרות או החלטות שיישלחו בכתב על ידי 

. הודעה או תשובה שלא תינתן בכתב כאמור, לא תיצור כל מניעות, המזמיןלכך, יחייבו את 

 . וולא תחייב אות המזמיןהשתק או ויתור כלפי 

 . ( לעיל1ועד הקבוע בסעיף ח)המלאחר  ומתחייב לענות לפניות שיתקבלו אצל ואינ המזמין .4

 אמות המידה לבחירת המציע הזוכה: .י

 :אילו מציעים ייכללו ברשימה ועדת המכרזים של המזמיןתבחר המידה על פיהן  להלן אמות

1. 

 

 גובה הצעת המחיר עבור ביצוע השירותים המפורטים במכרז זה.

הצעת המחיר הנמוכה ביותר תקבל את הציון הגבוה ביותר ושאר ההצעות 

 ידורגו ביחס אליה. 

 נקודות 40

 ןלרבות המזמיהמלצות מלקוחות/מעסיקים קודמים של הפרויקטור המוצע,  .2

ן , לפי מדדים של איכות העבודה, עמידה בלו"ז, תקשורת עם מזמיועצמ

. לצורך ניקוד רכיב האיכות ניתן וכיו"ב , גמישות, איכות החומריםהשירות

הצעתו או אלו יהיה לפנות, בין היתר, ללקוחות קודמים שהמציע יציין על גבי 

 .שיופיעו בפרופיל הפרויקטור המוצע

 נקודות 25

התרשמות מניסיון הפרויקטור המוצע אשר יהיה בדומה לניסיון הדרוש במכרז  .3

פרויקטור המוצע אשר יופיע זה, כפי שיעלה מפירוט הלקוחות הקודמים של ה

בהצעת המציע או כפי שיעלה מקורות החיים ו/או מפרופיל הפרויקטור המוצע. 

 נקודות 30
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 יתרון ינתן בגין ניסיון הפרויקטור המוצע מול משרדי ממשלה.

 נקודות 5 ינתן ניקוד בגין ניסיון בהדרכה ובתחומי ידיעת הארץ. .4

ועדת המכרזים להסתייע בגורם מקצועי ו/או ועדה מקצועית לצורך מתן ניקוד האיכות תוכל  .יא

 מטעמה.

 הצעתו תפסל. – ( לעיל(3)-(2)סעיפים יא)ברכיב האיכות סה"כ נקודות  45 -מציע שיקבל מתחת ל .יב

דת מציעים וע 3 -יחד עם זאת, אם מספר ההצעות בקבוצת המציעים הסופית יהיה מתחת ל

 .נקודות 40 -עפ"י שיקול דעתה עד ל המכרזים יהא רשאי להוריד ניקוד האיכות

 הליך הגשת ההצעות ובחינתן .יג

 מציע אשר יהיה מעוניין להגיש הצעה בהליך זה יגיש את הצעתו על גבי מסמך הצעת המציע. .1

 כל מציע מתבקש לצרף להצעתו את המסמכים הבאים: .2

 מכרז זה לקבלת הצעות, כאשר הוא חתום על ידי המציע בכל עמוד. .א

 ה על ידי המציע.הצעת המציע חתומ .ב

תדפיס פרוטוקול הבהרות, ככל שחולק על ידי המזמין, כאשר הוא חתום על ידי המציע  .ג

 בכל עמוד. 

 יים ו/או פרופיל של הפרויקטור המוצע, במיוחד בתחום השירותים שבנדון.ח-קורות .ד

ההסכם המצ"ב למכרז זה )לרבות נספחיו( חתום על ידי המציע, כאשר הוא חתום על ידי  .ה

 בכל עמוד. המציע

הקבועים אמות המידה האיכות בהתאם לכל מסמך נוסף שהינו רלוונטי לצורך ניקוד  .ו

 .( לעיל4)-(2בסעיף י)

בשעה  1.202242.עד ליום  h.org.il-office@gההצעות יוגשו על ידי שליחתן לכתובת דוא"ל  .3

 שיגיעו לאחר מועד זה לא תתקבלנה. . הצעות14:00

 כללי .יד

המזמין רשאי, אך לא חייב, לבקש פרטים, אישורים, המלצות ומסמכים אחרים מן המציע  .1

במסגרת בדיקת הצעתו, לרבות השלמת פרטים וקבלת הבהרות וכן לברר פרטים בנוגע למציע 

 יצים.ולטיב השירותים שניתנו על ידי המציע אצל צדדים שלישיים, לרבות הממל

 הגשת הצעה במכרז זה מהווה הסכמת מגיש ההצעה לכל תנאי המכרז. .2

הא רשאי )אך לא חייב( לקיים הליך תחרותי נוסף עם קבוצת מציעים סופית שתכלול המרכז י .3

 .)ככל שיהיו( את לפחות שלוש ההצעות אשר ימצאו כטובות ביותר

 תבחר.  - והאיכות המחיר ניקוד קלולנקודות בשהאת מירב  שתקבלההצעה  .4

 המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה בכל שלב ולא תחול עליו חובת נימוק הביטול. .5

מובהר כי אין בבחירת המציע הזוכה ע"י המרכז כדי ליצור בלעדיות במתן השירותים שבנדון  .6

 למציע הזוכה. 
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תקופת  שלושת חודשי ההתקשרות הראשונים עם הספק יהיו תקופת ניסיון. ככל שבמהלך .7

הניסיון תפסק ההתקשרות, ואף במקרה שההתקשרות לא תתגבש לכתחילה, המרכז יהא 

 רשאי להתקשר עם המציע שהצעתו דורגה במקום השני )וכן הלאה(.

 אין במכרז זה כדי לגרוע מסמכויות המרכז על פי כל דין.  .8

 

 בברכה,            

 

   איחודה, בגבעת התחמושתהמרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ו  



 
 
 

 הצעת המציע

ת.ז שמספרה ______________, מס' ח.פ. / ע.מ. / הח"מ, מר/גב' ____________, נושא/ת  ואנ

המגיש הצעתו במסגרת מכרז לקבלת הצעות  ("המציע"_________________ )בשם מצהיר בזאת 

ציון מלחמת ששת ל 55-עי שנת התכנון וניהול פעילויות ואירולמנהל פרויקט )פרויקטור( לבחירת 

 ", לפי העניין(.המכרזאו " "המזמין")להלן: הימים 

 ע"י המציע לחתום על הצהרה זו בתמיכה להצעה למכרז הנ"ל. הוסמכתי כדין .1

 פנייתכם.ומודיע בזאת על הסכמתנו להשתתף במאשר קבלת פנייתכם דלעיל  יאנ .2

, נושא/ת ת.ז. שמספרה הפרויקטור המוצע מטעם המציע הוא ה"ה ____________ .3

 .___________ 

 תוך תיאום עמכם ובכפוף להסכמתכם.רק  ףככל שהצעתנו תבחר, הנ"ל יוחל

של שנתיים לפחות בריכוז תכלול סיורים, בניית תכני  2017לפרויקטור המוצע ניסיון מאז שנת  .4

 יו"ב(, תכלולהדרכה, תפעול תיירות אל מול ספקים ונותני שירות רלוונטיים )היסעים, הדרכה וכ

 בטבלה שלהלן יפורט ניסיון הפרויקטור המוצע כנ"ל:  פרוייקט מול/עם אתרי מורשת ואתרי טבע.

שם הלקוח/  מס"ד

 המעסיק

 

מועד תחילת 

וסיום השירותים/ 

 העבודה

מאפיינים של הלקוח; פירוט אודות מהות השירותים/ 

העבודה; רלוונטיות בין הלקוח/ השירותים והשירותים 

 המבוקשים במכרז זה

1    

2    

3    

  

 ים: לפנייתנו זו מצורפ .5

 פרופיל/קורות חיים של הפרויקטור המוצע מטעם המציע.  .א

הקבועים אמות המידה האיכות בהתאם לכל מסמך נוסף שהינו רלוונטי לצורך ניקוד  .ב

 .( למכרז3)-(2בסעיפים י)

 המכרז, נבצע את השירותיםלבצע השירותים על פי  שנבחראנו מצהירים ומתחייבים כי ככל  .6

במכרז, בהתאם להתחייבויותינו במסמך זה ובהתאם להוראות בהתאם להנחיות שפורטו 

 .ההסכם המצ"ב למכרז



 
 
 

 

תמורה השעתית הסופית והמוחלטת ה -הננו מתכבדים להגיש הצעת מחיר למתן השירותים .7

 -במסמכי מכרז זה עומדת על סך של  המבוקשת בגין מתן השירותים למזמין בהתאם לנדרש

 ______________ ש"ח )בתוספת מע"מ(.

כפי שנכתב בהסכם, התמורה לנותן השירותים תהיה מכפלת שעות העבודה בפועל בהצעת המחיר 

שעות  40-כל אופן לא יותר משעות )וב 40 -ל 25שלו, כאשר שעות העבודה השבועיות יהיו בין 

 שבועיות(.

בגין כל שירותי מוחלטת וסופית מלאה  התמורה המבוקשת על ידינו לעיל הינההרינו לאשר כי  .8

וכוללת את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע מסמכי מכרז זה, על פי והפרויקטור המוצע  המציע

לתוספות כלשהן, לרבות בגין שכר טרחה,  םהיה זכאינובמתן השירותים, ללא יוצא מן הכלל, ולא 

 ת, עמלות או תוספת אחרת.החזר הוצאות, החזר נסיעו

 זהו שמי/נו, זו חתימתי/נו ותוכן הצהרתי/נו דלעיל אמת. .9

 

      _______     _________________         _______________________________________ 

 מטעם המציע                 י החתימהה/שם ות.ז. של מורש    שם המציע  וחותמת         תאריך                              

  



 
 
 

 הסכם למתן שירותים –נספח למכרז 

  

 2022שנערך ונחתם בירושלים ביום __ לחודש ____ שנת 

 

 המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת,  בין

ואיחודה, בגבעת תאגיד מכח חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים 

 2017-התחמושת, התשע"ז

 ירושלים רח' ________,

 ;מצד אחד      "(ןהמזמי" או "המרכז)להלן: "

 

 ___ ת.ז. _______ / ח.פ. ________________________  לבין

 ____________________________________   כתובת

 ____________________________דוא"ל __________

 ;מצד שני       "( נותן השירותים)להלן: "

 

, והצעת מנהל פרויקט )פרויקטור(לקבלת הצעות לבחירת והמזמין ערך מכרז לקבלת הצעות  הואיל

 נותן השירותים נבחרה;

ניהול למתן שירותי בקבלת שירותיו המקצועיים של נותן השירותים  נתוהמזמין מעוניי הואילו

לציון מלחמת ששת הימים  55-פעילויות ואירועי שנת התכנון וניהול לפרויקט )פרויקטור( 

 (;השירותים")להלן:  להסכם זה א'כנספח כמפורט במפרט השירותים המצ"ב  עבור המזמין

והשירותים יבוצעו מטעם המציע באופן אישי ע"י גב'/מר _____________ )להלן:  והואיל

 "(;הפרויקטור"

מתן כי הוא בעל הידע הכישורים, הניסיון והיכולת המתאימים ל מצהירונותן השירותים   והואיל

  השירותים ולביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, 

בהסכם  ותו עם המזמיןלא ידוע  על כל מניעה שבדין ו/או בהסכם להתקשר השירותיםולנותן  והואיל 

 זה, והוא מעוניין לספק למזמין את השירותים, הכל כמפורט בהסכם זה;

 

 ולכן הוסכם והוצהר בין שני הצדדים כדלקמן:

 

 המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1

 

 הצהרות והתחייבויות נותן השירותים .2

מפורט בהתאם ל ם, באמצעות הפרויקטור, עבור המזמיןשירותיהנותן השירותים יספק  2.1

 להסכם זה. א'בנספח 

 ומתחייב כי החלפת הפרויקטור תהא כפופה לאישור המרכז.נותן השירותים מצהיר  2.2



 
 
 

בעל ניסיון במתן השירותים נשוא והפרויקטור נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי הוא  2.3

רשיונות, ביטוחים והאישורים הנדרשים כוח האדם הדרוש, הסכם זה, הכשרה, יכולת, 

ידה בלוחות זמנים לביצוע השירותים נשוא הסכם זה ברמה מקצועית גבוהה ותוך עמ

 , ויהיה אחראי לטיב ואיכות השירותים שיינתנו על ידו. נציג המזמיןעליהם יורה 

די זמן פנוי על מנת לבצע את כל התחייבויותיו  פרויקטורנותן השירותים מאשר כי יש ל 2.4

 עפ"י הסכם זה.

ן לא שעות שבועיות, ובכל אופ 25-40היקף השירותים של נותן השירותים יהיה בהיקף של  2.5

עיות. המזמין יהא רשאי לערוך שינוי במסגרת היקף שעות העבודה שעות שבו 40 -יותר מ

 של נותן השירותים בהתאם לצורכי המזמין ובאישור מראש ובכתב של הגב' מירב ארגמן.

שמורה הזכות המלאה והבלעדית לשנות הדרישות לגבי  למזמיןנותן השירותים מסכים כי  2.6

הכול בהתאם לשיקול  לרבות צמצום היקף השירותים, ואופיים,היקף השירותים הנדרשים 

 . המרכזהבלעדי של  הדעת

, ביחס לביצוע השירותים, באופן למזמיןנותן השירותים מתחייב ליתן דיווחים שוטפים  2.7

 . הועל פי דרישתהמזמין שייקבע ע"י 

דו"ח  השירותיםלעיל, אחת לחודש יגיש נותן  2.6מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  2.8

 מפורט על שעות העבודה ועל המטלות והפעולות שבוצעו באותו חודש.

, 1976-נותן השירותים מצרף להסכם זה תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2.9

 להסכם. כנספח ב'בנוסח המצ"ב 

ה נותן השירותים מצהיר כי למיטב שיפוטו והבנתו אין כל מניעה, חוקית או אחרת, העלול 2.10

 להוות מניעה להתקשרות בהסכם זה ו/או לסיכול מתן השירותים על ידו.

ים . נותן השירות"(נציג המזמיןו גב' מירב ארגמן )להלן: "לעניין הסכם זה הינ נציג המזמין 2.11

יפעל על פי הנחיות נציג המזמין לשביעות רצון המזמין בביצוע ומתן השירותים לפי הסכם 

 זה.

 

 ההתקשרותתקופת  .3

)להלן:  07.06.2022ועד ליום  01.02.22תקופת ההתקשרות עם נותן השירותים תהיה מיום  3.1

 "(. תקופת ההתקשרות"

הא רשאי להודיע על הפסקת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, י מזמיןלמרות האמור לעיל ה 3.2

. הובא ההסכם בכתב ומראש לנותן השירותים ימים 30בכפוף למתן הודעה מוקדמת של 

לנותן השירותים בעד אותו חלק מהשירותים שהוא  שלם המזמיןתכאמור לעיל  לידי סיום

ביצע בפועל עד למועד הבאת ההסכם לידי סיום, ונותן השירותים לא יהיה זכאי לכל פיצוי 

 ו/או תמורה בגין הפסקת ההתקשרות. 

 

 



 
 
 

 התמורה .4

בתמורה לביצוע בפועל של השירותים המפורטים בהסכם זה נותן השירותים יהיה זכאי  4.1

מדי חודש תמורה לפי שעות מתן השירותים אשר בוצעו בפועל לפי דו"ח השעות לקבל 

לעיל( ואשר יצורף לכל בקשת תשלום,  2.8החודשי שיגיש לנציג המזמין )כאמור בסעיף 

בתוספת מע"מ כדין ₪ ין, במכפלה של _______ ובכפוף לאישור הדו"ח ע"י נציג המזמ

 "(.התמורה)להלן: "

 עיכוב בהעברת הדו"ח כאמור לעיל עלול להביא לעיכוב בהעברת התשלום. 4.2

לאחר המצאת חשבון לידי  30התמורה תשולם בהעברה בנקאית בתנאי תשלום של שוטף +  4.3

_____( | חשבון המזמין. התמורה תועבר לחשבון: בנק ____ )_____( | סניף _____ )

 עם קבלת התשלום.למזמין חשבונית מס תוגש ______. 

הנ"ל מהווה תמורה מלאה בגין כל שירותי נותן השירותים על פי הסכם זה וכוללת  ההתמור 4.4

את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע ובמתן השירותים, ללא יוצא מן הכלל, ונותן השירותים 

ן שכר טרחה, הכנת דוחו"ת, החזר הוצאות, לא יהיה זכאי לתוספות כלשהן, לרבות בגי

 החזר נסיעות, עמלות או תוספת אחרת.

מכל תשלום אשר ישולם לנותן השירותים תנכה המזמין כל סכום הנדרש לניכוי על פי כל  4.5

דין, לרבות מס הכנסה על פי תיאום מס כפי שימציא לה נותן השירותים, או בהתאם 

 לתקנה הרלוונטית. 

ציא למזמין אישור ניהול ספרים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים נותן השירותים ימ 4.6

ל ידי שלטונות המס, רואה חשבון או יועץ מס; או אישור חלופי על , מופק ע1976-התשל"ו

 כך שהוא פטור מחובת ניהול ספרים. 

 

 וביטוחאחריות  .5

שר ייגרם עקב נותן השירותים יהיה אחראי עפ"י דין, לכל נזק, הפסד, הוצאה ו/או אבדן א 5.1

בקשר עם ביצוע )לרבות הפרויקטור( מעשה או מחדל של נותן השירותים או מי מטעמו 

   ומתן השירותים על פי הסכם זה, מכל סיבה שהיא, לרבות רשלנות או עוולה אחרת.

 5.1תבע לשלם סכום כלשהו בגין אחריות נותן השירותים לפי האמור בסעיף י והמזמיןהיה  5.2

בכל תשלום כאמור, לרבות הוצאות  המזמיןתן השירותים לשפות את לעיל, יהיה על נו

שלם סכום כלשהו אלא אם ניתנה לנותן ימשפטיות ושכ"ט עו"ד, ובלבד שהמזמין לא 

 השירותים הזדמנות סבירה להתגונן ו/או להסיר את הדרישה או התביעה.

ת לתחום נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי הוא מחזיק בפוליסות ביטוח המתאימו 5.3

 עיסוקו.

 

 

 



 
 
 

 ביטול ההסכם .6

רשאי לבטל הסכם זה, עם או בלי ליתן המזמין על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה,  6.1

במקרה שבו הפר נותן השירותים את ההסכם בהפרה יסודית, ובכלל זאת  ,הודעה מוקדמת

 ציגי נ"ימים מיום שניתנה לנותן השירותים הודעה על ההפרה ע 7הפרה שלא תוקנה בתוך 

ו/או במקרה של מינוי כונס נכסים ו/או מינוי מפרק ו/או פתיחת הליכי הוצל"פ  המזמין,

 .כנגד נותן השירותים

א וה םהא זכאי לכל התרופות, להי לעיל, המזמין 6.1בקרות אחד המקרים האמורים בסעיף  6.2

ור ולמסבאופן מיידי זכאי לפי החוק, ולרבות הזכות לבטל את ההסכם עם נותן השירותים 

את המשך השירותים לכל גוף אחר, ונותן השירותים יהא מנוע מלהפריע או להתערב בכל 

, התוכניות המידעאת כל המסמכים, הפרסומים,  למזמיןמסירה כזאת, ויהיה חייב למסור 

 וכל חומר אחר שהוכן בקשר ו/או באופן הכרוך במתן השירותים נשוא הסכם זה. 

 

 ענייניםסודיות והימנעות מניגוד  .7

מבלי לגרוע מכל חובות הסודיות החלות על נותן השירותים הוא מתחייב לשמור בסודיות  7.1

ולא להעביר ו/או להודיע ו/או למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם ו/או גוף אחר כל ידיעה 

ו/או מסמך ו/או תוכנה ו/או מידע הקשור במישרין ו/או בעקיפין להסכם זה ו/או לשירותים 

ל פיו. האמור בסעיף זה יחול על נותן השירותים ו/או מי מטעמו גם לאחר לאחר הניתנים ע

 סיום תקופת ההסכם או הפסקתו מכל סיבה שהיא. 

)לרבות פעילות נותן השירותים מצהיר בזה כי אין כל ניגוד עניינים בין התחייבויותיו  7.2

ם ימנע מניגוד ענייניעבור המזמין לעיסוקים אחרים שיש או יהיו לו וכי הפרויקטור מטעמו( 

ישיר או עקיף כאמור. נותן השירותים יביא לידיעת המזמין כל חשש או מידע העשוי ליצור 

 ניגוד עניינים כאמור. 

 

 מעסיק-אי תחולת יחסי עובד .8

נותן השירותים מצהיר כי הוא נותן את השירותים על פי הסכם זה כקבלן עצמאי וכי אין  8.1

יצור בינו ו/או מי מטעמו )לרבות הפרויקטור מטעמו( בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ל

תן השירותים וכל מי מטעמו לא יהיו זכאים לכל מעסיק וכי נו-לבין המזמין יחסי עובד

תשלום ו/או זכות אשר זכאי להם עובד שכיר. נותן השירותים ישא על חשבונו ובאחריותה 

 המלאה בשכר עובדיו ובתשלום מלוא זכויותיהם הסוציאליות. 

, מכל סיבה שהיא, ייקבע לעיל 9.1מוסכם בין הצדדים במפורש כי אם למרות האמור בס"ק  8.2

התקיימו ו/או מי מטעמו  נותן השירותיםלבין  המזמיןידי גורם שיפוטי מוסמך כי בין -על

בחבות כלשהי הנובעת מן המזמין  חוייביו/או באם מעסיק  -או מתקיימים יחסי עובד

מייד עם  ,המזמיןאת  נותן השירותיםישפה  כי אזכאמור  םיהטענה בדבר קיומם של יחס

בדבר  מקביעהחוייב בתשלומו לנותן השירותים והנובע כאמור תדרישה, על כל סכום ש



 
 
 

לערוך במקרה כאמור בסעיף זה, רשאי המזמין היה בנוסף י .קיסמע-קיומם של יחסי עובד

גיעה לו על פי הסכם זה, התחשבנות רטרואקטיבית בדבר התמורה המ נותן השירותיםעם 

 מעבר לעלות המקורית על פי הסכם זה. ולא תהיה עלות נוספת בגין העסקת מזמיןבאופן של

 קניין רוחני .9

גיש למזמין במסגרת יש המסמכיםנותן השירותים מצהיר ומתחייב כי כל העבודות ו/או  9.1

לא יהוו הפרה בכל אופן מתן השירותים יהיו יצירה עצמאית ומקורית שלו או מי מטעמו ו

של זכויות קניין רוחני של צד ג' וכי הוא רשאי להקנות למזמין את כל הזכויות המוקנות 

 . שלהלןלמזמין כאמור בסעיף 

מוסכם ומוצהר בזאת במפורש שכל הזכויות בתוצרי השירותים, סימני מסחר, סודות  9.2

יין רוחני הקשור כל קנלרבות כל פיתוח, קוד ועיצובים, וכן מקצועיים, מסחריים ואחרים 

עם השירותים, בין אם רשומים ובין אם לאו, לרבות שינויים בהם, שיבוצעו על ידי נותן 

השירותים, כתוצאה מביצוע השירותים, יהיו וישארו בכל עת קניינו הבלעדי והמלא של 

המזמין ואין בהסכם זה כדי להעניק לנותן השירותים כל זכות בעלות שהיא, ולא תהא לו 

היה יאו תביעה במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור לשירותים ולתוצריהם. המזמין  כל טענה

 .הרשאי להשתמש בתוצרים כאמור בכל אופן שיעלה על דעת

האמור בסעיף זה מהווה הסכם להעברת זכות יוצרים ולהעברת הזכות המוסרית  9.3

 .2007-כמשמעותם בחוק זכות יוצרים, התשס"ח

 כללי .10

אי להסב את ההסכם ו/או להעביר חיוביו, כולם או מקצתם, לצד ג' נותן השירותים אינו רש 10.1

 מראש ובכתב. המזמיןכלשהו אלא בהסכמת 

אין בהסכם זה משום מתן בלעדיות לנותן השירותים לשירותים המוגדרים בהסכם זה  10.2

 רשאי לקבל את השירותים נשוא הסכם זה באמצעות כל צד שלישי. והמזמין

ד להסכם זה לא יהווה ויתור של אותו צד על זכותו ולא תמנע אי שימוש בזכות כלשהי של צ 10.3

 מאותו צד מלהשתמש בכל זכויותיו לאחר מכן.  ויתור על זכות יעשה בכתב בלבד.

תהא סמכות שיפוט ייחודית  ירושליםוסכם בזה, כי לבתי המשפט המוסמכים בעיר מ 10.4

 ו.ובלעדית לדון בכל עניין או סכסוך הקשור להסכם זה או הנובע ממנ

הסכם זה מבטא את מלוא ההסכמות וההבנות שבין הצדדים וכל הסכמה ו/או הבנה  10.5

כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת להסכם זה לא יהיו ברי תוקף אלא קודמת הינה בטלה. 

 אם נעשה בכתב ונחתם על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

                     ___________________   ___________________ 

 נותן השירותים            המזמין     





 
 
 
 

 מפרט השירותים -א' להסכם נספח 

ת הימים, ובתוך כך שיחרור ואיחוד למלחמת שש 55-כחלק מהיערכות לפעילויות ואירועי שנת ה

התחמושת, מבקש לאתר נושא.ת ירושלים, המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, בגבעת 

  .55-פרויקטור.ית תכלול אירועי שנת ה :תפקיד

 להלן פירוט הפעילויות:

 70-ים ורבתי. כברחבי ירושל -ו-מיזם סיורים לבתי הספר, בשיתוף קק"ל פעילות לכיתות ה' .1

 .אפריל( -סיורים על פני כחודשיים )פברואר

ום בימי רביעי, חמישי יסיורים כל  3-כ -ומאיסיורים לקהל הרחב ברחבי ירושלים במהלך אפריל  .2

 ושישי.

 סיורים כל יום. 20 -כ -סיורים במהלך שבוע יום ירושלים לקהל הרחב .3

 אירועים בגבת התחמושת במהלך חודש מאי. 4סיוע באופרציה של הפקת  .4

 

 יד:תיאור התפק

 וך כך:, ובתהסיוריםניהול אופרציה של 

 ברחבי הארץ. העבודה תכלול: לתלמידי בתי ספרתכלול מיזם סיורי משותף עם קק"ל  .1

 עבודה שוטפת מול קק"ל וגבעת התחמושת. -

 רים.תיאום מול קק"ל על התאריכים הנבחרים לסיו -

 תי הספר על המסלול, תיאום ציפיות טרם מסלול.עמידה בקשר ישיר עם ב -

 שיבוצי מדריכים לסיור בתי הספר. -

 פר והאתרי המבקרים הרלוונטיים.רה ומנוחה( מול בתי הסתיאום מסלולים )כולל מקומות עצי -

 התקשרות עם חברת היסעים עבור בתי הספר.  -

 ועוד פעולות נוספות הקשורות לפעילות הנ"ל.  -

 

 . העבודה תכלול:תכלול סיורים לקהל הרחב ברחבי ירושלים .2

 שיבוצי מדריכים. -

ומדריך, זמינות וכשירות המסלולים געת משתתפים וידוא תקינות הסיור )עמידה בזמנים, ה -

 בהם מבקרים(.

 ועוד פעולות נוספות הקשורות לפעילות הנ"ל.  -

  



 
 
 
 

 תצהיר המציע - ב'נספח 

אני, החתום מטה ________________________, נושא ת.ז. שמספרה ___________________, 

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

 מצהיר בכתב כדלקמן:

בתחום ייעוץ שירותי המספק "( הספקהנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________ )" .1

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים  עבור פיתוח והקמת אתר אינטרנט

 .ואיחודה, בגבעת התחמושת

 .הוסמכתי כדין לחתום על תצהיר זה מטעם הספק .2

 יו.אינו מצוי בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר עם נוש הספק .3

ו/או "בעל זיקה", כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות,  הספק .4

בעל , )להלן: "1976 –תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

"(, מקיימים את הוראות חוק עסקאות גופים חוק עסקאות גופים ציבוריים( )להלן: ""זיקה

ציבוריים, בנוגע לשכר מינימום ולהעסקת עובדים זרים כדין ובנוגע להוראות החיקוקים המנויות 

ו/או בעל  ספק, וה2011-בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

הורשעו ביותר משתי עבירות על חוקי העבודה ו/או בעבירות שיש עמן קלון,  הזיקה לא נקנסו ולא

רות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה במועד ההתקש -ואם הורשעו ביותר משתי עבירות

 האחרונה. 

ממלא אחר כל הוראות חוק ו/או דין הקיימים במדינת ישראל ביחס  הספקכמו כן, הנני מצהיר כי  .5

רבות הסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף, צווי הרחבה וחוקי המס, ולרבות להעסקת עובדים, ל

 החוקים הבאים: 

 1959-חוק שירות התעסוקה, התשי"ט; 

 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א; 

 1976-חוק דמי מחלה, התשל"ו; 

 1950-חוק חופשה שנתית, התשי"א; 

 1954-חוק עבודת נשים, התשי"ד; 

  1965-ולעובדת, התשכ"וחוק שכר שווה לעובד; 

 1953-חוק עבודת הנוער, התשי"ג; 

 1953-חוק החניכות, התשי"ג; 

 1951-חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( התשי"א; 

 1958-חוק הגנת השכר, התשי"ח; 

 1963-חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג; 

 1995-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה; 

 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז; 



 
 
 
 

 2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב. 

  1996-על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"וחוק העסקת עובדים; 

 2011-החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב . 

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד הגשת הצעתנו, מתקיים אחד מעלה  .6

 בחלופקה הרלוונטית[ X]יש לסמן 

  'להלן  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –חלופה א(

 .הספק"חוק שוויון זכויות"( לא חלות על 

  'והוא מקיים אותן. הספקלחוק שוויון זכויות חלות על  9וראות סעיף ה –חלופה ב 

 ש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות[:י –שסימן את חלופה ב'  ספק]ל

 ( 1חלופה )– עובדים; 100-מעסיק פחות מ הספק 

 ( 2חלופה )– 100עסיק יפנות אם עובדים לפחות, והוא מתחייב ל 100מעסיק  הספק 

עובדים לפחות, למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם 

לשם קבלת  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9ישום חובותיו לפי סעיף בחינת י

 הנחיות בקשר ליישומן.

התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  ספקבמקרה שה

( ונעשתה אתו התקשרות שלגביה 2והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה )

כנדרש ממנו, ואם קיבל  מצהיר כי פנה פקסה –התחייב כאמור באותה פסקת משנה 

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן. 9הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

מנכ"ל משרד מתחייב להעביר העתק מפנייתו ל הספק –לעיל  6במקרה שסומנה חלופה ב' בסעיף  .7

כהגדרת מונח זה  ימים מ"מועד ההתקשרות", 30העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 .1976-בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

 ______________ ________________________ 

 הספקחתימה וחותמת          תאריך         

 

 אישור

אני הח"מ, ____________,עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר, כי ________, ת.ז. ________, 

ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים  הספקהמורשה לחתום בשם 

 צהיר על נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.ה -הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 

__________________ 

 עו"ד

 


