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 א׳ באדר ה׳תשפ״ג 

22/02/2023 

 

 

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

  2017-המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, התשע"ז

 )להלן: "המרכז"( 

 יחסי ציבור  שירותי  למתן 01/2023 פומבי מס'מודיע בזאת על עריכת מכרז 

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, תאגיד   .1

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

"(, פונה בזאת במכרז פומבי לקבלת הצעות למתן שירותי יחסי  המזמין)להלן: "  2017-התשע"ז

המצ"ב   השירותים  במפרט  כמפורט  )להלן:    '1כנספח  ציבור,  זו  לפנייה  המצורף  להסכם 

 ", לפי העניין(.  השירותים"

 

    השירותים והיקפם

יחסי הציבור הנדרשים    שירותיהמציע הזוכה במסגרת הליך זה יידרש לספק למזמין את מכלול   .2

  , והכל בהתאם הכתובה, האלקטרונית והמשודרת  -בכלי התקשורת    עילות, לרבות פ וניהולם

"(. השירותים)להלן: "להסכם המצורף לפנייה זו    '1כנספח  למפורט במפרט השירותים המצ"ב  

 נפרד מהסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה.    מפרט השירותים יהווה חלק בלתי

על הסכם  המזמין  במסגרת פניה זו יחתום מול    המזמיןע"י ועדת המכרזים של  המציע שיבחר   .3

 לפנייה זו.   '1כנספח למתן השירותים המצ"ב 

המזמין מודיע בזאת כי ההתקשרות עם המציע הזוכה בפנייה זו יהיה בכפוף לקיומו של אישור   .4

קשרות על פי  תקציבי, וכי במועד פרסום הפנייה טרם התקבל האישור התקציבי למימוש ההת

פנייה זו. המזמין מפרסם פנייה זו על מנת לקדם את לוח הזמנים האפשרי למימוש ההתקשרות  

הזכייה בכפוף לקיום אישור   רשאי להתנות את הודעת  יהיה  ואולם המזמין  זו,  פנייה  פי  על 

 תקציבי. 

תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה שנתיים ממועד החתימה של הצדדים על ההסכם.   .5

  12פעמים את ההתקשרות עם הספק כשכל הארכה תהיה עד    3למזמין תהיה אפשרות להאריך  

 שנים.   5  -חודשים, כך שסה"כ תקופת ההתקשרות עשויה להגיע ל

ה .6 לעיל  האמור  שהיא,  י  מזמין למרות  סיבה  מכל  ההתקשרות,  הפסקת  על  להודיע  רשאי  הא 

. הובא ההסכם לידי  ן השירותיםבכתב ומראש לנות  ימים  30בכפוף למתן הודעה מוקדמת של  

לעיל   כאמור  המזמייסיום  ביצע  ן  שלם  שהוא  מהשירותים  חלק  אותו  בעד  השירותים  לנותן 

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

 תמורה בגין הפסקת ההתקשרות.  
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 אופן ניהול הליך זה  

מסמך הצעת המציע הרצ"ב לפנייה זו את התמורה החודשית המבוקשת  כל מציע יציע על גבי   .7

 על ידו עבור מתן השירותים. 

כל מציע יידרש להציע עובד מטעמו אשר ישמש כאיש קשר מול המזמין מטעם המציע וכגורם   .8

"(, וזאת במקרה והמציע יזכה.  איש הקשרשירכז השירותים למזמין מטעם המציע )להלן: "

 ש הקשר תהא כפופה לאישור המזמין.  מובהר כי החלפת אי

כי   רשאיי   המזמיןמובהר  דעת תהא  שיקול  לפי  היקף  הבלעדי,    ו,  את  לצמצם  או  להרחיב 

    .העבודות הנדרשות

 

 תנאי סף 

 : תנאי הסף שלהלן, באופן מצטבר  כל אחרבעצמו  מציע שימלא רשאי להגיש הצעה   .9

 . 2018שירותי יח"צ, קרי החל מחודש פברואר  שנים לפחות במתן    5המציע הינו בעל ניסיון של   .א

לפחות   .ב של  בהפקה  קודם  ניסיון  יש  תקשורת    100למציע  מערכות  מול  בעבודה  פרסומים 

 .2022וכתבים מהעיתונות וזאת במהלך שנת  

למציע יש ניסיון של שנתיים לפחות במתן שירותי יח"צ ללקוחות מסוג אתרי מורשת ו/או   .ג

 בישראל, וזאת במהלך חמשת השנים האחרונות. מוזיאונים ו/או אתרי תיירות 

להוכחת תנאי הסף האמורים לעיל, המציע יצהיר על כך וימלא פרטים על גבי מסמך הצעת המציע,  

 כנדרש שם.

 

 אמות מידה 

 :ין את המציע הזוכהועדת המכרזים של המזמתבחר המידה על פיהן    להלן אמות .10

נקודות(. המציע שהצעתו תהיה הזולה ביותר יקבל    30)המהווים    30%  –  גובה הצעת המחיר .א

 את מלוא הניקוד לפי רכיב זה ויתר המציעים יקבלו ניקוד יחסי אליו. 

האיכות אשר יינתן למציעים יהיה על בסיס    ציוןנקודות(.    70)המהווים    70%  –  ציון איכות  .ב

 המפורט בטבלה שלהלן:

 

אמת מידה   מס"ד

 לניקוד 

   מקסימלי ניקוד בחינת אמת המידה 

 

1 

 

התרשמות  

מניסיון  

 המציע 

התרשמות מניסיון קודם של המציע, תוך    

 התייחסות לתחומי עיסוק רלוונטיים למזמינה.  

המציע ואיש הקשר   לרבות במסגרת ראיון אישי עם 

 מטעם המציע   

 

35 
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לצורך התרשמות מניסיון המציע יש לצרף למעטפת  

ההצעה פרופיל של המציע וכן תיק פרסומים  

שהמציע סיפק עבור לקוח בתחום אתרי מורשת ו/או  

מוזיאונים עימו/ם המשרד עבד/ עדיין עובד במהלך  

 חמשת השנים האחרונות.  

]לצורך קבלת ניקוד לפי רכיב זה ניתן לצרף  

 פרטים/מסמכים נוספים[ 

 

2 

 

שביעות רצון  

לקוחות  של 

 קודמים 

לקוחות קודמים של  הציון יקבע על פי חוות דעת של 

המציעים )לרבות המזמין עצמה(, לפי בחירת  

המזמין, לגבי איכות מתן השירותים, זמינות המציע  

ואיש הקשר מטעמו וביצועי המציע. במקרה  

שלמזמין יש ניסיון מוקדם הוא יהא רשאית לקבוע  

 הציון עבור רכיב זה על סמך התרשמותו בלבד. את 

 

20 

 

3 

 

התרשמות  

מאיש הקשר  

המוצע  

מטעם  

 המציע 

התרשמות מניסיון איש הקשר המוצע אשר יוקצה  

למתן השירותים מול המזמין במהלך תקופת  

  לרבות במסגרת ראיון אישי עם ההתקשרות  , 

 המציע ואיש הקשר מטעם המציע   

  

]לצורך קבלת ניקוד לפי רכיב זה ניתן לצרף  

 פרטים/מסמכים[ 

 

15 

 

המכרזים תהא רשאית למנות ועדה מקצועית  מובהר בזאת כי לצורך מתן ניקוד האיכות ועדת   .11

 מטעמה. 

 

 אופן בחירת ההצעה הזוכה 

בשלב ראשון יבדוק המזמין האם המציעים בפנייה תחרותית זו הוכיחו עמידה בתנאי הסף.   .12

 מציעים אשר יוכיחו עמידה בתנאי הסף יעברו לשלב השני.

 ( לעיל.  3)- (2( )1)ב( )10בשלב השני, ועדת המכרזים תבחן גם את ניקוד האיכות המפורט בסעיף  .13

יפסלו. יחד עם זאת, אם   –נקודות    70מתוך    55- הצעות אשר יקבלו ציון איכות כולל הנמוך מ .14

ל מתחת  יהיה  הסופית  המציעים  בקבוצת  ההצעות  תהא    3  -מספר  המכרזים  ועדת  מציעים 

 נקודות.  60 -ניקוד האיכות המזערי עפ"י שיקול דעתה עד ל רשאית להפחית את

 מחיר(.  של ההצעה בכללה )איכות+ שקלוללאחר קביעת ציון האיכות יבוצע  .15
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המזמין יהיה רשאי להכריז על המציע אשר הצעתו המשוקללת )מחיר +איכות( תהיה בעלת   .16

  23יעים כמפורט בסעיף עם מצ תחרותי נוסףהניקוד הגבוה ביותר כמציע זוכה או לקיים הליך 

 להלן או לבטל המכרז. 

 

 הגשת הצעות  

 מציע אשר יהיה מעוניין להגיש הצעה בהליך זה יגיש את הצעת המציע המצ"ב לפנייה זו. .17

 להצעת המציע יש לצרף: .18

מציע שהוא תאגיד או שותפות רשומה כדין יצרף תעודת התאגדות ותדפיס עדכני של תמצית   .א

יצרף  לפי  בפנקס  לגביו   המתנהלתהרישום   מורשה  עוסק  שהוא  מציע  עוסק    דין;  תעודת 

 תקפה. מורשה 

אישורים תקפים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות   .ב

חוק עסקאות גופים )להלן: "  1976- מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( התשל"ומס, שכר  

 .  אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות –"( ציבוריים

המציע הזוכה יתבקש להעביר למזמין בנוסף תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוסח  

 להסכם המצורף לפניה זו.   2כנספח המצ"ב 

המצ .ג ו/או  פרופיל  מורשת  אתרי  בתחום  לקוח  עבור  סיפק  שהמציע  פרסומים  תיק  וכן  יע 

 מוזיאונים עימו/ם המשרד עבד/ עדיין עובד במהלך חמשת השנים האחרונות. 

 המציע יצרף להצעתו קורות חיים של איש הקשר מטעמו. .ד

ע"י מורשי חתימה מטעם   .ה נספחיו, חתומים בכל עמוד  על  לרבות ההסכם  זו,  פניה  מסמכי 

 ע בצירוף חותמת. המצי

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

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

 למציע ולטיב השירותים שניתנו על ידי המציע אצל צדדים שלישיים, לרבות הממליצים. 

לפנשאלות   .19 זובנוגע  ל  יה  בכתב  ה ניתן  :  פנות  זולוטרבסקי,  אל  :  ל"דואאמצעות  ביעל 

 h.org.il-purchase@g ,12:00בשעה   03/23/02 עד ליום. 

 , במבנה הבא:בלבד WORDתוגשנה בקובץ שאלות או בקשות להבהרה של המציעים, 

 

 

 אופן הגשת ההצעות  .20

ההצעה אך ורק על גבי הצעת המציע המצ"ב, ולצרף אליהם את המסמכים יש להגיש את  .א

 שלעיל, כשהם חתומים על ידי המציע בכל עמוד ועמוד.   19סעיף כמפורט ב

 # עמוד סעיף במכרז  פירוט השאלה/ הבהרה 

    1.  
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יוגשו     .ב "14:00בשעה  ,  3/2023/12עד לתאריך  ההצעות  יירשם  במעטפה שעליה  מכרז   , 

ן סימני זיהוי של המציע.  " בלבד, ללא ציו יחסי ציבור  שירותי    למתן  01/2023  פומבי מס'

את המעטפה יש לשלשל בפועל לתיבת המכרזים המוצבת במחלקת הגזברות, שבמתחם 

ה' בין השעות  -, ירושלים, כשהיא סגורה וחתומה, בימים א'5המזמין ברח' זלמן שרגאי  

 .  14:00-ל  09:00

 ותיפסל על הסף. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון כלל   .ג

המזמין יהא רשאי )אך לא חייב( לקיים הליך תחרותי נוסף עם קבוצת מציעים סופית שתכלול   .21

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

ארבעת חודשי ההתקשרות הראשונים עם הספק יהיו תקופת הניסיון. ככל שבמהלך תקופת   .22

ההתקשרות, ואף במקרה שההתקשרות לא תתגבש לכתחילה, המזמין יהא  ההתקשרות תפסק  

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

לעצמהמזמין   .23 דעתו.    ו שומר  שיקול  ועפ"י  סיבה שהיא  זו מכל  פנייה  לבטל  הזכות  ועדת  את 

 . המכרזים של המזמין תפעל בהתאם לסמכויותיה המוקנות לה עפ"י כל דין

 

 עיון במסמכי המכרז  .24

ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי   .א

)ו( לתקנות  -)ה(   21ש"ח, בהתאם לקבוע בתקנה    200ההצעה הזוכה, תמורת תשלום בסך של  

 .1993 –חובת המכרזים, תשנ"ג 

חלקים  –ת עסקיים )להלן  מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודו  .ב

סודיים(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, יציין במפורש בטופס ההצעה  

משמעי,  - מהם החלקים הסודיים, יסמן את החלקים הסודיים שבטופס ההצעה באופן ברור וחד

  ובמידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית. מובהר בזאת כי פרטי ההצעה 

 הכספית הזוכה, לא יהוו בכל מקרה סוד מסחרי וזאת לפי דיני המכרזים וההלכה הפסוקה.   

מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון   .ג

למען הסר ספק מובהר ומודגש בזה כי המחירים    מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז.

 .ינם ולא יהוו סוד מסחריהנקובים בהצעה הזוכה א 

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הסכמה לכך שאותם חלקים בהצעה ייחשבו כסודיים גם   .ד

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

 של הצעות המציעים האחרים.

ית בדבר מתן זכות עיון למציעים  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי שיקול הדעת וההכרעה הסופ  .ה

 והיקפו של העיון, הינו של ועדת המכרזים.  

 מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.  .ו

 

 בכבוד רב,

 המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת
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 הצעת המציע 

הח"מ, מר/גב' ____________, נושא/ת ת.ז שמספרה ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי    ואנ

 לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

נותן .1 בשם    נת/הנני  זה  )תצהיר  פניה    ("המציע"_________________  במסגרת  הצעתו  המגיש 

ציבור עבור    שירותי  מתןלתחרותית   ירושלים  יחסי  המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור 

 )"הפנייה"(.   ואיחודה, בגבעת התחמושת

 ע"י המציע לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז הנ"ל. הוסמכתי/נו כדין .2

 פנייתכם.ומודיעים בזאת על הסכמתנו להשתתף ב אנו מאשרים קבלת פנייתכם דלעיל  .3

 . 2018שנים לפחות במתן שירותי יח"צ, קרי החל מחודש פברואר   5ו בעל ניסיון של המציע הינ  .4

בטבלה שלהלן יפורטו לקוחות קודמים של המציע להם ניתנו שירותי יחסי ציבור אשר רלוונטיים  

 למזמין. 

 שם הלקוח  מס"ד

 

תחילת   מועד 

וסיום  

 השירותים

מהות  הלקוח;  של  מאפיינים 

ההתקשרות/השירותים;  

הלקוח/  בין  רלוונטיות 

והשירותים  השירותים 

 המבוקשים בפנייה זו 

ההתקשרות   היקף 

לציין   )ניתן  השנתי 

מדוי או  יסכום  עולה  ק 

סך   50/100/200של    על 

 אש"ח( 

1     

2     

3     

4     

5     

 

  

מורשת ו/או מוזיאונים ו/או אתרי  למציע יש ניסיון של שנה לפחות בעבודה עם לקוחות בתחום אתרי   .5

 תיירות, וזאת במהלך חמשת השנים האחרונות. 
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לפחות   .6 של  בהפקה  קודם  ניסיון  יש  וכתבים    100למציע  תקשורת  מערכות  מול  בעבודה  פרסומים 

 מהעיתונות וזאת במהלך השנה האחרונה. 

מורשת ו/או מוזיאונים  למציע יש ניסיון של שנה לפחות במתן שירותי יח"צ ללקוחות מסוג אתרי   .7

 ו/או אתרי תיירות, וזאת במהלך חמשת השנים האחרונות. המציע מתבקש לפרט את שם הלקוחות:

 שם הלקוח  מס"ד

 

וסיום  תחילת  מועד 

 השירותים

ההתקשרות/  מהות 

 השירותים

    

    

    

 

 איש הקשר המוצע מטעם המציע הוא ה"ה ____________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ___________.   .8

 מצ"ב קורות החיים של איש הקשר המוצע מטעמנו. 

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

 ים: לפנייתנו זו מצורפ  .9

 פיל המציע.  לפנייה, ובכלל זאת פרו 19המסמכים האמורים בסעיף   .א

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

 . ( לפנייה3)ב()10 -( ו1)ב()10בסעיפים 

בהתאם    , נבצע את השירותיםפניההלבצע השירותים על פי    שנבחראנו מצהירים ומתחייבים כי ככל   .10

שפורטו   בהתאם  להנחיות  המצ"ב  בפניה,  ההסכם  להוראות  ובהתאם  זה  במסמך  להתחייבויותינו 

 . לפנייה

השירותים .11 למתן  מחיר  הצעת  להגיש  מתכבדים  והמוחלטת    - הננו  הסופית  החודשית  התמורה 

המבוקשת בגין מתן שירותי יחסי ציבור למזמינה בהתאם לנדרש במסמכי פנייה זו עומדת על סך של  

 ______________ ש"ח )בתוספת מע"מ(.   -

הינה .12 לעיל  ידינו  על  המבוקשת  התמורה  כי  לאשר  וסופית  מלאה    הרינו  שירותי  מוחלטת  כל  בגין 

וכוללת את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע ובמתן השירותים, ללא יוצא  מסמכי פניה זו,  על פי    המציע

  לתוספות כלשהן, לרבות בגין שכר טרחה, החזר הוצאות, החזר נסיעות,   םהיה זכאינמן הכלל, ולא  

 עמלות או תוספת אחרת. 
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 זהו שמי/נו, זו חתימתי/נו ותוכן תצהירי/נו דלעיל אמת.  .13

 

      _______     _________________         _______________________ ________________ 

 שם ות.ז. של מורשי החתימה מטעם המציע                       שם המציע  וחותמת            תאריך                                

 

 

 אישור 

נושא/י  בפני    ו /אני  הח"מ, עו"ד, מ.ר. ________________, מאשר, כי ביום _____________, הופיע

  הם / כי עליו  ם/ולאחר שהזהרתי אותוהמציע על הצעה זו  ת.ז. _______________, המורשה לחתום בשם  

בפני על  נכונות    ו/הצהיר   -כן    ו/ לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה  ים/ צפוי  ו/ כי יהיהלומר את האמת ו

 עליה בפני.   מו/דלעיל וחתם ם/הצהרתו

 _______________ 

 עו"ד 
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 הסכם למתן שירותים  –  לפנייה   1נספח 

  

 2023שנערך ונחתם בירושלים ביום __ לחודש ____ שנת  

 

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

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

   2017-התשע"ז

מרח' _______, ירושלים      

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

 

 ___ ת.ז. _______ / ח.פ. _______ _____________ ____  לבין

 _________ ________________________ ___    כתובת

 ____________________________ דוא"ל __________ 

 ; מצד שני       "(  נותן השירותים)להלן: " 

 

תחרותית למתן שירותי יחסי ציבור עבור המזמינה, והצעת נותן השירותים  והמזמינה ערכה פנייה   הואיל 

 נבחרה; 

למתן שירותי יחסי ציבור  בקבלת שירותיו המקצועיים של נותן השירותים  נתוהמזמינה מעוניי  הואילו

 (; השירותים")להלן:  להסכם זה 1כנספח כמפורט במפרט השירותים המצ"ב  עבור המזמינה

למתן      והואיל המתאימים  והיכולת  הניסיון  הכישורים,  הידע  בעל  הוא  כי  מצהיר  השירותים  ונותן 

  השירותים ולביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, 

בהסכם    ותו עם המזמינהלא ידוע  על כל מניעה שבדין ו/או בהסכם להתקשר  ולנותן השירותים והואיל 

 כל כמפורט בהסכם זה; זה, והוא מעוניין לספק למזמינה את השירותים, ה

 

 ולכן הוסכם והוצהר בין שני הצדדים כדלקמן:

 

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

 להסכם זה. 1בנספח  כמפורט   יחסי ציבור עבור המזמינהנותן השירותים יספק שירותי  .ב

 

 הצהרות והתחייבויות נותן השירותים  .ג

השירותים מצהיר ומתחייב כי הוא בעל ניסיון במתן השירותים נשוא הסכם זה למוסדות  נותן  .1

כוח האדם הדרוש,  , הכשרה, יכולת,  ם הרלוונטיים למזמינהגדולים וכן טיפול בלקוחות בתחומי

רשיונות, ביטוחים והאישורים הנדרשים לביצוע השירותים נשוא הסכם זה ברמה מקצועית  

בלו עמידה  ותוך  יורה  גבוהה  עליהם  זמנים  המזמינהחות  ואיכות  נציג  לטיב  אחראי  ויהיה   ,

 השירותים שיינתנו על ידו.  
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 נותן השירותים מאשר כי יש לו די זמן פנוי על מנת לבצע את כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה. .2

שמורה הזכות המלאה והבלעדית לשנות הדרישות לגבי    למזמינה נותן השירותים מסכים כי   .3

 . המזמיןהבלעדי של  וותים הנדרשים ואופיים, הכול בהתאם לשיקול דעת היקף השיר

שוטפים   .4 דיווחים  ליתן  מתחייב  השירותים  באופן  למזמינהנותן  השירותים,  לביצוע  ביחס   ,

 .  הועל פי דרישתהמזמינה  שייקבע ע"י  

תשל"ו .5 ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  לפי  תצהיר  זה  להסכם  מצרף  השירותים  ,  1976-נותן 

 להסכם. 2כנספח  וסח המצ"ב בנ

העלולה   .6 אחרת,  או  חוקית  מניעה,  כל  אין  והבנתו  שיפוטו  למיטב  כי  מצהיר  השירותים  נותן 

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

ו/או מי שימונה    הרכש במרכז  תמנהל  יעל זולוטרבסקי,ה  לעניין הסכם זה הינ   נציג המזמינה .7

"  במקומו/ה המזמינה)להלן:  השירותים  "(נציג  נותן  המזמינה  .  נציג  הנחיות  פי  על  יפעל 

 לשביעות רצון המזמינה בביצוע ומתן השירותים לפי הסכם זה.

כאיש  .8 ישמש   ________ שמספרה  ת.ז.  נושא   __________ שה"ה  מתחייב  השירותים  נותן 

למ השירותים  שירכז  וכגורם  השירותים  נותן  מטעם  המזמין  מול  נותן  קשר  מטעם  זמין 

"(. נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי החלפת איש הקשר תהא  איש הקשרהשירותים )להלן: "

 כפופה לאישור המזמין. 

 

 ההתקשרות תקופת  .ד

חתימת הצדדים    מועדחל מתהא לתקופה של שנתיים הההתקשרות בין הצדדים עפ"י הסכם זה   .1

 "(.  תקופת ההתקשרותעל הסכם זה )להלן: "

פעמים את ההתקשרות עם נותן השירותים כשכל הארכה    3למזמינה תהיה אפשרות להאריך   .2

 שנים.  5 -חודשים, כך שסה"כ תקופת ההתקשרות עשויה להגיע ל  12תהיה עד 

להודיע על הפסקת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא,    תהא רשאית  מזמינהלמרות האמור לעיל ה .3

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

לנותן השירותים בעד אותו חלק מהשירותים שהוא ביצע    שלם המזמינה תסיום כאמור לעיל  

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

 תמורה בגין הפסקת ההתקשרות.  

 

 התמורה  .ה

שירותים המפורטים בהסכם זה נותן השירותים יהיה זכאי לקבל  בתמורה לביצוע בפועל של ה  .1

ומוחלטת  חודשית  תמורה   כדין  סופית  מע"מ  בתוספת  ש"ח   ________ של  )להלן:  בסך 

 "(. התמורה"
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לאחר המצאת חשבון לידי    30התמורה תשולם בהעברה בנקאית בתנאי תשלום של שוטף +   .2

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

 עם קבלת התשלום.למזמינה חשבונית מס תוגש ______.  

הנ"ל מהווה תמורה מלאה בגין כל שירותי נותן השירותים על פי הסכם זה וכוללת את    ההתמור .3

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

זכאי לתוספות כלשהן, לרבות בגין שכר טרחה, החזר הוצאות, החזר נסיעות, עמלות או תוספת  

 אחרת.

נציג המזמינה הכולל  לנותן השירותים  תשלום  כל   .4 יועבר בכפוף להמצאת דו"חות כנדרש ע"י 

 סיכום הפעולות אשר בוצעו ע"י נותן השירותים. 

מכל תשלום אשר ישולם לנותן השירותים תנכה המזמינה כל סכום הנדרש לניכוי על פי כל דין,   .5

א  השירותים,  נותן  לה  שימציא  כפי  מס  תיאום  פי  על  הכנסה  מס  לתקנה  לרבות  בהתאם  ו 

 הרלוונטית.  

נותן השירותים ימציא למזמינה אישור ניהול ספרים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים   .6

, מופק על ידי שלטונות המס, רואה חשבון או יועץ מס; או אישור חלופי על כך  1976-התשל"ו 

 שהוא פטור מחובת ניהול ספרים. 

 

 אחריות   .ו

עפ"י   .1 יהיה אחראי  השירותים  עקב  נותן  ייגרם  ו/או אבדן אשר  הוצאה  נזק, הפסד,  לכל  דין, 

מעשה או מחדל של נותן השירותים או מי מטעמו בקשר עם ביצוע ומתן השירותים על פי הסכם  

    זה, מכל סיבה שהיא, לרבות רשלנות או עוולה אחרת.

  ( 1ו)תבע לשלם סכום כלשהו בגין אחריות נותן השירותים לפי האמור בסעיף  ת  והמזמינההיה   .2

את   לשפות  השירותים  נותן  על  יהיה  הוצאות    המזמינהלעיל,  לרבות  כאמור,  תשלום  בכל 

לא   שהמזמינה  ובלבד  עו"ד,  ושכ"ט  לנותן  תמשפטיות  ניתנה  אם  אלא  כלשהו  סכום  שלם 

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

 

 ביטוח  .ז

השירותים   .1 נותן  מאחריות  לגרוע  נותן  מבלי  מתחייב  דין  כל  פי  על  ו/או  זה  הסכם  פי  על 

"   3בנספח  השירותים לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים   דרישות )להלן: 

ובעלת  ביטוח כדין  מורשית  ביטוח  חברת  אצל  זה,  מהסכם  נפרד  בלתי  כחלק  המצורף   )"

משך לכל  אלו,  בביטוחים  כמבוטח  המזמין  את  להוסיף  ומתחייב  מתן  תקופת    מוניטין, 

מתחייב לחדש את בטוח האחריות המקצועית שלו    נותן השירותים  השירותים עפ"י הסכם זה.

 שנים נוספות לפחות.  3, למשך  התקשרות זומידי שנה, לאחר סיום 

כלשהם   .2 משלימים  ו/או  נוספים  ביטוחים  בעריכת  צורך  יש  השירותים  נותן  ולדעת  היה 

ערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח  לביטוחים הנ"ל מתחייב נותן השירותים ל 
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כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמינה ו/או הפועלים מטעמה לעניין  

לעניין   מטעמה  הפועלים  ו/או  המזמינה  את  לכלול  המבוטח  שם  יורחב  ו/או  רכוש  ביטוחי 

וח בנפרד עבור כל אחד מיחידי  ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביט

 המבוטח. 

ידי   .3 על  ביטוח הנערך  לכל  הינם קודמים  יכללו תנאי מפורש לפיהם  נותן השירותים  ביטוחי 

המזמינה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי המזמינה. כמו כן יכלל  

נותן השירותים לא   יצומצמו, ולא יבוטלו,  בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי 

 יום מראש.  30אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המזמינה, 

נותן השירותים מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם   .4

 את דמי הביטוח. 

הביטוח ו/או  מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי נותן השירותים, בהמצאת אישור   .5

בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי נותן השירותים כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמינה  

ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את נותן השירותים מאחריותו על  

 פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

סכם זה, תהא המזמינה  אם לא יבצע נותן השירותים את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי ה .6

רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת נותן השירותים ולשלם את דמי הביטוח,  

לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, והמזמינה תהא רשאית לנכות סכומים  

אלה מכל סכום שיגיע ממנה לנותן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מנותן השירותים  

כל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על המזמינה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים  ב

עבור נותן השירותים, ונותן השירותים מוותר בזה על כל טענה נגד המזמינה בדבר עריכת או  

 אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם. 

די המזמינה הינם תנאים  מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לי .7

במועד   הביטוח  עריכת  אישורי  המצאת  אי  ו/או  הביטוחים  עריכת  ואי  זה  בהסכם  יסודיים 

 יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

 

 ביטול ההסכם  .ח

לבטל הסכם זה, עם או בלי ליתן    תרשאיהמזמינה  על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה,   .1

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

בתוך   תוקנה  ע  7הפרה שלא  על ההפרה  הודעה  לנותן השירותים  שניתנה  מיום  נציג "ימים    י 

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

 . נותן השירותים

לכל התרופות, להן    תהא זכאית  ( לעיל, המזמינה 1בקרות אחד המקרים האמורים בסעיף ח) .2

זכאייה השירותים    תא  נותן  עם  ההסכם  את  לבטל  הזכות  ולרבות  החוק,  מיידי  לפי  באופן 
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רב  ולמסור את המשך השירותים לכל גוף אחר, ונותן השירותים יהא מנוע מלהפריע או להתע

למסור   חייב  ויהיה  כזאת,  מסירה  הפרסומים,    למזמינהבכל  המסמכים,  כל  ,  המידעאת 

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

 

 סודיות והימנעות מניגוד עניינים  .ט

בסודיות ולא  מבלי לגרוע מכל חובות הסודיות החלות על נותן השירותים הוא מתחייב לשמור   .1

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

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

קופת  על פיו. האמור בסעיף זה יחול על נותן השירותים ו/או מי מטעמו גם לאחר לאחר סיום ת

 ההסכם או הפסקתו מכל סיבה שהיא.  

נותן השירותים מצהיר בזה כי אין כל ניגוד עניינים בין התחייבויותיו עבור המזמינה לעיסוקים   .2

וכי ימנע מניגוד עניינים ישיר או עקיף כאמור. נותן השירותים יביא   אחרים שיש או יהיו לו 

 עניינים כאמור. לידיעת המזמינה כל חשש או מידע העשוי ליצור ניגוד 

  

 מעסיק -אי תחולת יחסי עובד  .י

אין   .1 וכי  עצמאי  כקבלן  זה  הסכם  פי  על  השירותים  את  נותן  הוא  כי  מצהיר  השירותים  נותן 

מעסיק  -בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו ו/או מי מטעמו לבין המזמינה יחסי עובד

ם ו/או זכות אשר זכאי להם עובד  וכי נותן השירותים וכל מי מטעמו לא יהיו זכאים לכל תשלו

מלוא   ובתשלום  עובדיו  בשכר  המלאה  ובאחריותה  חשבונו  על  ישא  השירותים  נותן  שכיר. 

 זכויותיהם הסוציאליות.  

, מכל סיבה שהיא, ייקבע  לעיל  10.1מוסכם בין הצדדים במפורש כי אם למרות האמור בס"ק   .2

התקיימו או  ו/או מי מטעמו    השירותים נותןלבין  המזמינה ידי גורם שיפוטי מוסמך כי בין -על

בחבות כלשהי הנובעת מן הטענה  המזמינה    חוייבת ו/או באם  מעסיק    -מתקיימים יחסי עובד

מייד עם דרישה, על    , המזמינה את    נותן השירותיםישפה   כי אזכאמור    םבדבר קיומם של יחסי

בדבר קיומם של יחסי    מקביעהחוייב בתשלומו לנותן השירותים והנובע כאמור  תכל סכום ש

ת  .קיס מע-עובד זה,    תרשאיהמזמינה  היה  בנוסף  בסעיף  כאמור  עם  במקרה  נותן  לערוך 

באופן    השירותים זה,  הסכם  פי  על  לו  המגיעה  התמורה  בדבר  רטרואקטיבית  התחשבנות 

 בר לעלות המקורית על פי הסכם זה.מע ולא תהיה עלות נוספת בגין העסקת מזמינהשל

 

 קניין רוחני  .יא

במסגרת מתן   נה גיש למזמייש המסמכיםנותן השירותים מצהיר ומתחייב כי כל העבודות ו/או  .1

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

כאמור    נהאת כל הזכויות המוקנות למזמי  נהלמזמי קניין רוחני של צד ג' וכי הוא רשאי להקנות  

 .  שלהלןבסעיף 
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סודות   .2 מסחר,  סימני  השירותים,  בתוצרי  הזכויות  שכל  במפורש  בזאת  ומוצהר  מוסכם 

כל קניין רוחני הקשור עם  לרבות כל פיתוח, קוד ועיצובים, וכן  מקצועיים, מסחריים ואחרים  

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

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

בהסכם זה כדי להעניק לנותן השירותים כל זכות בעלות שהיא, ולא תהא לו כל טענה או תביעה  

להשתמש   תהיה רשאית  נההמזמיבמישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור לשירותים ולתוצריהם.  

 . הבתוצרים כאמור בכל אופן שיעלה על דעת

האמור בסעיף זה מהווה הסכם להעברת זכות יוצרים ולהעברת הזכות המוסרית כמשמעותם   .3

 . 2007-בחוק זכות יוצרים, התשס"ח

 

 כללי  .יב

נותן השירותים אינו רשאי להסב את ההסכם ו/או להעביר חיוביו, כולם או מקצתם, לצד ג'  .1

 מראש ובכתב.  המזמינהכלשהו אלא בהסכמת 

זה   .2 בהסכם  המוגדרים  לשירותים  השירותים  לנותן  בלעדיות  מתן  משום  זה  בהסכם  אין 

 לקבל את השירותים נשוא הסכם זה באמצעות כל צד שלישי.  תרשאי והמזמינה

י שימוש בזכות כלשהי של צד להסכם זה לא יהווה ויתור של אותו צד על זכותו ולא תמנע  א .3

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

תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית    ירושליםוסכם בזה, כי לבתי המשפט המוסמכים בעיר  מ .4

 ור להסכם זה או הנובע ממנו. לדון בכל עניין או סכסוך הקש

הסכם זה מבטא את מלוא ההסכמות וההבנות שבין הצדדים וכל הסכמה ו/או הבנה קודמת   .5

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

 בכתב ונחתם על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים.

 הינן כמפורט בתחילתו. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה  .6

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

                     _____________ ______   __________ ___ ______ 

 נותן השירותים                              המזמין                           
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 מפרט השירותים  - להסכם   1נספח 

 

השירותים תקשורתית   למזמיןיספק    נותן  עבודה  ותכנית  אסטרטגיה  הכוללים  ציבור  יחסי  שירותי 
 .למודעות ברחבי מדינת ישראל ובחו"ל וופעילות המזמיןבמטרה להביא את 

 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירותים יכללו: 

 הכנת חומרי הסברה והודעות לעיתונות על פי הצורך.   .א

חוברות   .ב ידיעות,   , כרוניקות  מאמרים,  כגון  פרסומיים  וחומרים  תוכן  חומרי  ועריכת  ניסוח  כתיבה, 

לידיעת הציבור הרחב   ותחומי פעילותו. הבאת חומרי ההסברה השונים  וכו' אודות המרכז  ,כתבות 

 ורת רדיו, טלוויזיה, עיתונות ותקשורת אלקטרונית. באמצעות  עבודה מול עיתונאים, גופי תקש

יצירת נוכחות פרסום שוטף וקבועה של הודעות, כרוניקות,  וכתבות בכלי התקשורת ברמה המקומית   .ג

 וברמה הארצית. 

יח"צ   .ד אסטרטגיית  בהתאם    -גיבוש  בתקשורת  השנתית  הפעילות  של  הכוללת  שנתית  תוכנית  בניית 

והפיתוח העסק ומיתוג המרכז כאתר  לתוכניות השיווק  ותכנון של מיצוב  י של המרכז, תוך חשיבה 

 לאומי בעל חשיבות בציבוריות הישראלית. 

 תכנון וייזום אירועי תקשורת, יחסי ציבור והסברה או חשיפה סביב נושאים מוגדרים. .ה

 ליווי מהלכים ציבוריים הנוגעים לתחום פעילותו של המרכז. .ו

כנסים והפקות מיוחדות כפי שיוגדרו על ידי  ,  ירושליםסים, יום  כגון טק  -  ומרכזיים  אירועים גדולים .ז

מיתוג ומיצוב הטקסים ברמה הארצית והשתתפות עפ"י הצורך בישיבות ההפקה וההכנה של    –  המרכז

 אירועים אלו.  

 . בחינת שת"פ עם גופי תקשורת כשותפים או נותני חסות .ח

 הכנת תיק יח"צ הכולל את כל הפרסומים שבוצעו.  .ט

תגובה   .י הדורשים  טיפול במשברים תקשורתיים,  היתר  בין  יכלול  הציבור  יחסי  ניהול  הצורך  במידת 

 מידית. 

 נהלי העבודה  .יא

ג  נותן השירותים לבין נצי  איש הקשר מטעםכל פעולה בקשר להסכם זה תעשה לאחר תיאום בין   .1

בכל עת ובלבד שתימסר הודעה    ה להחליף את נציג  תרשאי  המזמינה.  המזמינה )כהגדרתם בהסכם(

 מתאימה על כך לנותן השירותים.

לתת הנחיות ישירות לנותן השירותים שלא    המזמינהאין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע מזכות   .2

 באמצעות נציגו. 

באופן אישי ובזמינות    למזמינהאיש הקשר מטעם נותן השירותים ייתן השירותים נשוא הסכם זה   .3

 שר"(.  בכל עת )"איש הק
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ונציג .4 הקשר  ביניהם,    המזמינה   איש  שוטפות  עבודה  פגישות  דיווחים  לרבות  יתאמו  למטרת 

בנושא, בחינת המטרות ועמידה  המזמינה    שוטפים, פיתוח אייטמים אפשריים בכפוף להנחיות נציג

פעם בשבוע. הפגישות הנ"ל יהיו מקוונות למעט  יתקיימו לפחות  . הפגישות הנ"ל  ביעדים שסוכמו

  המזמינה.במשרדי שהפגישה תהיה פרונטלית  חודשפעם ב

הועדה   .5 בפני  רלוונטיים  מסמכים  ויציגו  היגוי  בוועדת  ישתתפו  המזמינה  נציג  ו/או  הקשר  איש 

 עבודה(.  ת)פרסומים ותוכניו

לפגישת .6 השירותים  נותן  ממנהלי  ואחד  הקשר  איש  יגיעו  רבעון  נציג    בכל  עם  רבעונית  עדכון 

. בפגישה זו יוצג תיק עבודות המכיל את כל הפרסומים, שהתפרסמו באותו  האו מי מטעמ   המזמינה

 רבעון, בכל אמצעי התקשורת. 

כי   .7 לערוך ביקורת שוטפת או    םרשאי  ויהי   הו/או מי מטעמ  המזמינהבנוסף, מסכימים הצדדים 

צעות פנייה ישירה לאמצעי התקשורת השונים,  אקראית לגבי אופן ביצוע השירותים, לרבות באמ

 ונותן השירותים מתחייב לשתף פעולה עם הביקורת ולהציג כל מידע שיידרש לשם עריכתה. 
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 נספח 2  - תצהיר  

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

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

 כדלקמן:

המגיש הצעתו במסגרת פניה תחרותית    ("נותן השירות"_________________ )תצהיר זה בשם    נת/הנני נותן .1

 ת. מרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושליחסי ציבור    שירותי  למתן

 הוסמכתי/נו כדין ע"י המציע לחתום על תצהיר זה.  .2

 נותן השירות אינו מצוי בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר עם נושיו.  .3

 עובדי נותן השירות הינם כולם בעלי תעודת זהות ישראלית או בעלי היתר עבודה בישראל שהייה בתוקף. .4

ידי נותן השירות אך ורק עובדים בעלי -יצוע העבודות נשואות החוזה, יועסקו עלהריני מתחייב כי לצורך ב .5

 אזרחות ישראלית ו/או בעלי היתר עבודה כדין. 

נותן השירות ו/או "בעל זיקה", כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום   .6

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

ציבוריים גופים  מינימום עסקאות  לשכר  בנוגע  ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  הוראות  את  מקיימים   ,)"

ולהעסקת עובדים זרים כדין ובנוגע להוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה  

נותן השירות ו/או בעל הזיקה לא נקנסו ולא הורשעו ביותר משתי עבירות  , ו2011- של דיני העבודה, התשע"ב

במועד ההתקשרות חלפה   -על חוקי העבודה ו/או בעבירות שיש עמן קלון, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות

 שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  

דין הקיימים במדינת ישראל ביחס  כמו כן, הנני מצהיר כי נותן השירות ממלא אחר כל הוראות חוק ו/או   .7

להעסקת עובדים, לרבות הסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף, צווי הרחבה וחוקי המס, ולרבות החוקים 

 הבאים: 

 ; 1959-חוק שירות התעסוקה, התשי"ט •

 ; 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א •

 ; 1976-חוק דמי מחלה, התשל"ו  •

 ; 1950-התשי"א חוק חופשה שנתית,  •

 ; 1954- חוק עבודת נשים, התשי"ד •

 ; 1965-חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, התשכ"ו •

 ; 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-וח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה חוק הביט •
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 ; 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 חתימתנו על תצהיר זה, מתקיים אחד מאלה  .8

 בחלופה הרלוונטית[ X]יש לסמן 

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

 שוויון זכויות"( לא חלות על נותן השירות.

  'לחוק שוויון זכויות חלות על נותן השירות והוא מקיים אותן.  9הוראות סעיף  –חלופה ב 

 

יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות[:  –]לנותן השירות שסימן את חלופה ב'   

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

  ( 2חלופה )–  עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של  100נותן השירות מעסיק

לחוק  9משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  במקרה שנותן השירות התחייב בעבר לפנות 

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

נותן השירות מצהיר כי פנה  כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות   –כאמור באותה פסקת משנה 

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

לעיל   3נותן השירות מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף    –לעיל    8מקרה שסומנה חלופה ב' בסעיף  ב .9

ימים מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת מונח    30למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  

 . 1976-זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

__               _____________________________________ 

 חתימה וחותמת נותן השירות                      תאריך 

 אישור 

אני הח"מ, ____________,עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר, כי ביום ________, הופיע בפני                       

עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי ת.ז. ________, המורשה לחתום בשם נותן השירות ולאחר שהזהרתי אותו כי 

 הצהיר בפני על נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.  -לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 

 __________________ 

 עו"ד
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 נספח 3– דרישות ביטוח 

 

 

 (DD/MM/YYYY) האישור תאריך הנפקת    אישור קיום ביטוחים 

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

 סת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. בפולי
 מעמד מבקש האישור  אופי העסקה*  המבוטח  מבקש האישור* 

למורשת   המרכז שם: 
מלחמת ששת הימים,  

שחרור ירושלים  
, בגבעת ואיחודה

 התחמושת 

 נדל"ן ☐ שם:

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☐

 ______ אחר: ☐
 

יחסי  שירותי   פומבי למתןמכרז 
 ציבור

 משכיר                                ☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐

 ת.ז/ח.פ: 500501994 ת.ז/ח.פ:

,  5זלמן שרגאי   מען:
 ירושלים 

 מען: 

 כיסויים
סוג  

 הביטוח 
 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

  וביטול  בתוקף נוספים כיסויים
   חריגים

 מטבע  סכום  ' ד  לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש

מבקש    -309 ₪    ביט    רכוש לטובת  תחלוף  על  ויתור 
 -314כיסוי בגין נזקי טבע,    -313האישור,  

ושוד,   פריצה  גניבה  כיסוי    -316כיסוי 
 ראשוניות  -328רעידת אדמה, 

צולבת,    -302 ₪  2,000,000   ביט   'ג צד הרחבת    -304אחריות 
ג'  -307שיפוי,   וקבלני    - צד  קבלנים 
לטובת    -309משנה,   תחלוף  על  ויתור 

האישור,   לתביעות    -315מבקש  כיסוי 
מבוטח נוסף בגין מעשי או    -321המל"ל,  

 -322מבקש האישור,    -מחדלי המבוטח
מבקש האישור ייחשב כצד ג' בפרק זה,  

מבקש  -329ראשוניות,    -328 רכוש 
 האישור ייחשב כצד ג' 

  אחריות
 מעבידים

שיפוי,     -304 ₪ 20,000,000   ביט   על    -309הרחבת  ויתור 
האישור,   מבקש  לטובת   -319תחלוף 

וייחשב כמעבידם של   נוסף היה  מבוטח 
 ראשוניות -328מעובדי המבוטח, מי  

אחריות  
 מקצועית

מסמכים,  -301 ₪ 2,000,000   ביט   דיבה,    -303  אובדן 
במסגרת   הרע  לשון  והוצאת  השמצה 

מקצועית,   אחריות  הרחבת    - 304כיסוי 
לטובת    -309שיפוי,    תחלוף  על  ויתור 

בגין    -321  מבקש האישור,  נוסף  מבוטח 
המבוטח מחדלי  או  מבקש    -מעשי 

מרמה ואי יושר עובדים,    -325,  האישור,  
כיסוי    -326 במסגרת  בפרטיות  פגיעה 

מקצועית,   עיכוב/שיהוי    -327אחריות 
ביטוח,   מקרה  ,    ראשוניות   -328עקב 

 חודשים( 12תקופת גילוי  ) -332
 *: (ג'סכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח )בכפוף, לשירותים המפורטים בה פירוט השירותים

 שירותי שיווק, פרסום ומדיה 104
 ביטול/שינוי הפוליסה* 

 האישור למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול   או לרעת מבקש האישור שינוי
 בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור  
 המבטח:


