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ברשויות  קול קורא להצעות להשתתפות המשרד בכנסים

 2018לשנת  מקומיות בפריפריה החברתית

 רקע .1

"( פועל בהתאם להחלטת ממשלה המשרדהמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל )להלן: " .א

, בהם 15/05/2016מיום  1453והחלטת ממשלה מספר  01/11/2015-מיום ה 631מספר 

רד: חיזוק החוסן החברתי, הגדלת הצמיחה הכלכלית יעדים לפעילות המשההוגדרו 

 יכות החיים בפריפריה החברתית.וצמצום פערי הזדמנויות ושיפור א

המשרד יוזם פרויקטים רבים ומקצה משאבים למימוש יעדיו בתחומים שנקבעו: חינוך  .ב

, דיור ופיתוח עירוני, תעסוקה, איכות חיים ותרבות פנאי ופיתוח החברה פורמליהבלתי 

 הקהילה.ו

 לחיזוק חשוב אמצעי הם, השנה כל במהלך הנערכים עיון וימי , ועידותתערוכות, כנסים .ג

 .משרדה עוסק בהם השונים בתחומים המקצוע אנשי בין הקשר

 את, היתר בין, מקדם ,בינלאומיים או מקומיים ,עיון וימי תערוכותועידות, , כנסים קיום .ד

המתקיימים  בינלאומיים כנסים של במקרהו, אלו בתחומים העוסקת הקהילה בקרב הידע

 .ל"מחו למומחים בארץ המקצוע אנשי בין החשוב הקשר אתבישראל, 

 העוסקים עיון וימי תערוכותועידות, , בכנסים להשתתפותו הצעות לקבל מעוניין המשרד .ה

 התחומים ופיתוח קידום לצורך"(, הכנסים" להלן) פעילותו שבנושאי השונים בתחומים

 . המשרד הממונ עליהם

 המשרד להשתתפות הצעות לקבלת זה קורא קול המשרד מפרסם, לעיל האמור לאור .ו

 אשר יתקיימו בישראל.  עיסוקו בתחומי ותערוכות עיון ימי, בכנסים

 100,000 על העולה בסכום בכנס (שירותים ירכוש לא) כספית ישתתף לא המשרד, ככלל .ז

 מעלויות 50% על יעלה לא דהמשר של המקסימלי ההשתתפות סכוםכן,  כמו. ח"ש

או /ו הכנס לנושא ישירות קשורות אינן המשרד לדעתאשר  הוצאות ניכוי לאחר, הכנס

 אישור את שיקבלו חריגים במקרים ,זה מכלל לסטות רשאי יהא המשרדחיוניות לו.  אינן

 . ירשמויש מיוחדים ומנימוקים, המשרד של המכרזים ועדת

 

 תהגדרו .2

המשרד ישתתף אך ורק בעלויות של כנסים, תערוכות וימי  -"תיתחברהפריפריה גבולות ה" .1

  עיון שיתקיימו בגבולות המוגדים כפריפריה חברתית:

ואינן ) העדכנילפי דירוג הלמ"ס  1-4כלכלי  -רתיהמסווגות באשכול החב המקומיות רשויות .א

 .(ות המשרדרמצויות באזור הנגב או באזור הגליל לפי הגד

 5כלכלי  -המסווגות באשכול החברתי המקומיות רשויותיים בשכונות/אזורים סטטיסט .ב

, ואינן מצויות באזור הנגב או באזור הגליל לפי הגדות העדכני ומעלה לפי דירוג הלמ"ס

 .העדכנילפי דירוג הלמ"ס  1-8 אחד או יותר המסווגהמשרד, שבתחומן אזור סטטיסטי 

  . 15/5/2016-המיום  1453רשימת השכונות נקבעה בהחלטת הממשלה מספר 
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ואינן מצויות  העדכניומעלה לפי דירוג הלמ"ס  5כלכלי -מועצות אזוריות באשכול חברתי .ג

באזור הנגב או באזור הגליל לפי הגדרות המשרד, שבתחומן יישוב אחד או יותר המסווג 

  .העדכנילפי דירוג הלמ"ס  4-1כלכלי -באשכול חברתי

: ת מעת לעת באתר המשרד בכתובתרשימת הישובים והשכונות בפריפריה מתעדכנ .ד

galil.gov.il/About/OfficeNews/Pages/periphery.aspx-http://negev  

המשרד ישתתף אך ורק בעלויות של כנסים, תערוכות וימי עיון  -"פריפריה חברתיתהגדרת " .2

 י קשר ורלוונטיות לפריפריה החברתית.בעל

 של שלפיה "פריפריאליות" היא שאלהה סהתפיבבסיס הגדרת הפריפריה החברתית עומדת 

 נגישות לשירותים, למוקדי בריאות, השכלה, תרבות, תעסוקה, מסחר וכו', והיכולת של

 ל רמתהאזרחים לנצלם באופן אפקטיבי. שירותים אלה משפיעים באופן מהותי ויומיומי ע

, החיים בפריפריה. הנגישות אינה מתמצת רק במרחק פיזי, אלא גם ביכולת לגשר על המרחק

 מנת לבטא בצורה המיטבית את-אזורית והן ברמת הפרט ואמצעיו. על-הן ברמה התשתיתית

 על שיקולים תתבססמהמושג פריפריה חברתית, הגדרת אזורי הפריפריה החברתית 

 כלכליים המבטאים את היכולת למצות את פוטנציאל-רתייםגיאוגרפיים, ועל שיקולים חב

 .הנגישות והקרבה למרכז הארץ

בתוך שכונות או אזורים ספציפיים, לרבות בערים   לצד זאת, פריפריה חברתית קיימת גם

חיפה, ראשון לציון ורחובות, שככלל אינן נחשבות או נתפשות כפריפריה. , דוגמת תל אביב

בעבר על ידי ממשלת ישראל במסגרת פרויקט "שיקום שכונות". הוכרו  שכונות אלו כבר

ממדית עם תופעת הפער החברתי המתרחב במדינת -מקיפה ורב מטרתו הייתה התמודדות

חברתית ואזורי התבלות פיזית במרכזים עירוניים וביישובי  ישראל, וטיפול במוקדי מצוקה

 פיתוח. 

חייב להיות בעל קשר ורלוונטיות לפריפריה התערוכה או יום העיון, הוועידה, נושא הכנס, 

החברתית. לשם המחשה, כנס כללי בתחום פיתוח תעסוקה, ללא קשר ורלוונטיות לפריפריה 

 החברתית, לא יתוקצב. כנס כללי אודות פערים בחינוך לא יתוקצב. 

מפגש או כינוס, בן שעות אחדות או ימים מעטים, המוקדש לאחד מנושאי הפריפריה  -"כנס" .3

, ובעל תרומה כלשהי לפריפריה החברתית. במהלך הכנס 3חברתית שיפורטו להלן בסעיף ה

ניתנות הרצאות בנושאי הכנס על ידי אנשי מקצוע או מומחים בתחום, ומתקיימים מפגשים 

 אישיים בין המשתתפים. 

 

 בתחומים כנסים קצאת תקציב עבור קיוםלה הצעות להציע בזה מזמין המשרד .3

 :הבאים

חינוך  )הכשרות, העשרות, חוגים וכדומה( ם פעילויותוקי -ינוך הבלתי פורמאלי הח בנושא .א

 .במסגרות חוץ בית ספריות בלתי פורמאליות

 וכדי ,חיזוק הבסיס החברתי והכלכלי של הפריפריה החברתית -הפיתוח העירוני  בנושא .ב

 .וריותציב לרבות מבני ציבור ותשתיות ם בפריפריה החברתית,להקל על פיתוח היישובי

http://negev-galil.gov.il/About/OfficeNews/Pages/periphery.aspx
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בפריפריה החברתית,  קידום כושר הייצור והשבחת ההון האנושי -התעסוקה  בנושא .ג

וצמצום  יצירת מקומות תעסוקה יציבים, הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה

 ה.האבטל

ח מערך שטחים ופיטנאותה ו איכות חיים ביסוס -איכות חיים ותרבות הפנאי  בנושא .ד

משיכה למטיילים  מקורות תרייצערכי טבע ומורשת, ח ותיפר וומישפתוחים לסוגיהם, 

 .ולמבקרים

 .המקומיות ק הקהילותוזיח -הילתי ק-חברתי בנושא .ה

 לפעולות בעקיפין או במישרין יםקשורה, להיות -יובהר כי על הנושאים המוזכרים בס"ק א .ו

 להתפתחות לתרום בכדי להם הסיוע בעצם ויש, פריפריה החברתיתתחום הב המשרד

 . תחוםה וקידום

 

 נאי סף להגשת בקשת השתתפות כספיתת .4

שיתקיימו באזורים המוגדרים  , ועידות, תערוכות וימי עיוןהמשרד יתקצב רק כנסים .א

)יובהר ויחודד כי ברשויות בהן ישנן רק שכונות הנכללות בפריפריה  חברתית כפריפריה

פריפריה או במועצות אזוריות בהן יש ישובים מסוימים בלבד הנכללים ב, החברתית

פריפריה חברתית כ המוגדר להתקיים בשטח , תערוכה, יום עיון,הכנס החברתית, על

  .בלבד(

 בעלי משמעות פוליטית.  שאינם רק כנסים מקצועיים המשרד יתקצב  .ב

בדרך אחרת מלבד קול  , הוועידה, התערוכה או יום העיוןהמשרד אינו מתקצב את הכנס .ג

 קורא זה.

גוף ממשלתי, מוסד ציבורי   מחקר, מוסד ,אקדמי מוסדבות: המציע הינו גוף ציבורי, לר .ד

יוכל להגיש בקשה רק אם מדובר בכנס שהוא גוף למטרות רווח מציע  .או רשות מקומית

 (.יוצ"באו יריד שמטרתם המוצהרת היא קליטת עובדים חדשים )יריד תעסוקה וכ

. להוכחת 1976 -"וחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשלהקבועות בהמציע עומד בדרישות  .ה

 עמידה בתנאי זה יש לצרף להצעה:

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות .1

 שהוצא על ידי פקיד שומה וממונה אזורי מס ערך מוסף )אישור 1976 –התשל"ו 

יו לשאת על –המכסה את התקופה עד סוף השנה(. אישור שהוצא על ידי רואה חשבון 

תאריך עד שנה קודם לתאריך ההצעה. אישורים אלה ייבדקו ויאומתו ע"י חשבות 

  מול מערכת המידע של רשות המיסים.המשרד 

, מאושר ע"י תצהיר המציע בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום .2

ז בנוסח המצ"ב למכר 1976 –עו"ד, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 כנספח א'.

, מרשם מעודכן לשנת הגשת הבקשהעל מציע שהוא חברה לצרף להצעתו נסח חברה   .ו

החברות, בו יפורטו פרטי בעלי המניות והדירקטורים בו, ושיצביע על היעדר חובות של 
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המציע לרשם החברות )מלבד חוב אגרה לשנת הגשת הבקשה( ועל כך שהחברה אינה 

 מפרת חוק.

או אגודה שיתופית, לצרף להצעתו אישור תקף בדבר ניהול תקין,  על מציע שהוא עמותה  .ז

 מהרשם הרלבנטי לעניין.

 החתימה בו. המציע לצרף אישור עו"ד בדבר מורשייעל   .ח

המציע יצרף להצעתו תצהיר בדבר תשלום תנאים סוציאליים בהתאם להוראת כל דין,  .ט

 . כנספח ב'וסח המצ"ב מאושר ע"י עו"ד, וכן התחייבות המציע לקיום חוקי העבודה בנ

התוכנית במייל את  לקול קורא זה טופס הבקשה המצורף כנספח ג'ע"ג על המציע להגיש   .י

  המבוקש והצעתו להשתתפות המשרד בכנס.הראשונית של הכנס, תוך פירוט המידע 

 ₪.  30,000-גבוה מ יםתקציב הכנס .יא

 משתתפים. 100מספר המשתתפים בכנסים הוא לכל הפחות  .יב

רשות מקומית שאיננה נכללת באופן מלא בפריפריה החברתית )שכונות או  מציע שהוא .יג

פריפריה החברתית מוגדר כישובים במועצות אזוריות(, יוכל להגיש בקשה רק אם בשטח ה

 תושבים לכל הפחות. 4,000מתגוררים 

 . 2018בשנת  בקשות 2מציע יכול להגיש עד  .יד

שאינו סמלי, קרי, לא יעלה  בתשלום לקהל הרחב והכניסה אליו אינה מותניתפתוח הכנס 

 למשתתף. ₪ 10על 

 למען הסר ספק, יובהר כי אין המשרד מתחייב לקבל הצעה שתוגש, כולה או חלקה. 

 

 התנאים לקבלת ההצעה על ידי המשרד .5

 מותנה בתנאים הבאים:ור השתתפות כספית של המשרד בכנס איש .א

 נערכים  יםו כי הכנסהמלצת ראש אגף בכיר פריפריה חברתית וחוות דעת מטעמ

 בפריפריה החברתית וכי הנושא בעל קשר ורלוונטיות לפריפריה החברתית.

 בהתאם, הוועדה המשרדית לאישור חסות ממשלתית ופרסומת מסחרית אישור 

 .15.3.1תכ"ם  להוראת

 או העיון יום, בכנס המשרד של כספית להשתתפות חוקית מגבלה קיימת לא 

 .התערוכה

 הנושא עבור תקציבי מקור מוסדר. 

  .אישור ועדת החסויות הבין משרדית בחשב הכללי על פי הצורך 

 .אישור ועדת המכרזים של המשרד 

לפני  יום 45לפחות  תוגש העיון יום /הכנס של הראשונית התוכניתהכוללת את  ההצעה .ב

 או הנדרש במועד שלא תוגשנה אשר הצעותב ידון אל המשרד .המועד המתוכנן לקיום

  .מבוקשים מסמכים בהן שייחסרו
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מועד הכנס, מקום הכנס, קהל היעד,  ההצעה תכלול, לכל הפחות, את הפרטים הבאים: .ג

מספר המשתתפים הצפוי, רשימת נואמים/מרצים, נושאי ההרצאות/נאומים, שם המפעיל 

 אמצעי פרסום הכנס ותוכנית תקציבית מפורטת של הכנס. 

נותן החסות העיקרי לכנס. כל אחד מנותני  המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל יהיהד. 

החסות האחרים יהיה נותן חסות משני בלבד. זהותו של כל נותן חסות משני תובא 

 או עיון ימי, בכנסים המשרד של הכספית ההשתתפותלאישור המשרד מראש ובכתב. 

 .זה לנושא שהוקצה זמין תקציב בקיום התלוי תהיה בתערוכות

 וזכויות ההתחייבויות להסדרתהסכם הנוגע  ייחתם תתקבל עתושהצ למציע המשרד ביןה. 

 .'ד כנספחבנוסח המצורף  הצדדים

, הכנס בקשר עם המשרד דרישות קיום כנגד תינתן המשרד של הכספית השתתפותוו. 

 . הרלוונטיים האישורים קבלת לאחרהמציע, ו עם שיוסכם כפי, תערוכה, יום עיון

, להקטין רשאי והוא זה קורא קול לפי כלשהי הצעה לקבל חייב אינו המשרד כי, מובהרז. 

 לעניין, המציע עם מ"מו לנהל וכן, זה נושא לצורך המיועד התקציב את לבטל או להגדיל

 . השתתפותו וסכום המשרד דרישות

 המוצעים השירותים את ובמפורט במפורש לציין / תערוכה העיון יום / הכנס מארגני עלח. 

 .אלו שירותים כנגד המבוקש ההשתתפות סכום ואת, המדובר \בכנס למשרד

 להשתתפותו כתנאי הכנס תכני בגיבוש להשתתף לדרוש רשאי יהא המשרד כי, מובהרט. 

בכל מקרה בו המשרד יראה לנכון כי התכנים אינם רלוונטיים לפריפריה החברתית  .הכספית

 את השתתפותו בכנס. ולקידום ופיתוח התחומים עליהם אחראי המשרד, המשרד ראשי לבטל 

, ובכל אמצעי התקשורת , תערוכה, יום עיוןבכל פרסום הקשור לכנסכי המציע מתחייב י. 

אינטרנט וכדומה( לציין את שותפות המשרד  הזמנות, ראיונות, השונים )לרבות מודעות,

ככל שהמשרד יאשר חסות, אופן . בבולטות לוגופרסום הבכנס, באמצעות רישום שם המשרד ו

ם עמידה בתנאיום יתואם עם אגף יחידת הדוברות, התקשורת וההסברה של המשרד. הפרס

כל לשלילת התקצוב.  יביאוהכרחית לצורך תשלומים בפועל. אי ציון שם ולוגו המשרד  אלה

מבקש להתקשר עם נותן חסות משני, יקבל כתנאי מציע שאושרה לו חסות על ידי המשרד ו

לרבות אופן הצגת החסות ואופן הצגת פרטי נותן מוקדם להתקשרות את אישור המשרד, 

 החסות והיחס בין פרסום שם המשרד ושם נותני החסות. 

מארגני  חלה חובה על ,, תערוכה, יום עיוןאישר המשרד את השתתפותו הכספית בכנסיא. 

 הכנס להעביר לידי המשרד חוזה חתום, עד שבוע לפני מועד הכנס.

 למשתתפים להיגרם שעלולים נזקים של ראוי לכיסוי יםמתאימ ביטוחיםהמציע יערוך יב. 

יובהר כי המשרד רשאי  .שלישיים לצדדים או המארגן לעובדי, , יום עיון, תערוכהבכנס

כן יובהר כי המציע שאושרה לו חסות  להתנות את השתתפותו הכספית בעריכת הביטוחים.

ד לא יישא באחריות יישא במלוא האחריות הביטוחית במקרה של אירוע ביטוחי והמשר

 בנושא.

 כספי דיווח הצגת ולאחר , תערוכה, יום עיון,הכנס קיום לאחר יבוצע המשרד תשלוםיג. 

 .שייחתם להסכם ובהתאם המשרד לדרישות בהתאם הכול ,המארגן הגורם ידי-על חתום
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 בחינת ההצעות .6

 ההצעות תיבחנה ע"י המשרד, בהתאם לקריטריונים שיפורטו להלן.  .א

לנושאי  רלוונטיותי להתייעץ עם נציגי משרדים אחרים שלהם יכולה להיות המשרד רשא .ב

 הכנס, לצורך בחינת ההצעה.

 בקשות. 2כל מציע רשאי להגיש עד  .ג

  תהיה על פי החלופות כדלקמן: בדיקת ההצעות .ד

  לצורך בחינת ההצעות.אחת לחודשיים הוועדה המשרדית תתכנס 

  הצעות. 4-ככל שיוגשו מעל להוועדה המשרדית תתכנס 

בהתאם לשיקול לבדיקת ההצעות המשרד שומר לעצמו את הזכות לשנות את השיטה  .ה

  .דעתו הבלעדי

 

 דרך הגשת ההצעות .7

ניתן להגיש הצעות להשתתפות המשרד בכנס על פי נוהל זה באופן מידי, החל ממועד  .א

. המועד  p2017@png.gov.ilדוא"ל לכתובת בתוגש צעה . ה2018ובמהלך שנת  הפרסום

 .17:00בשעה  30.10.2018-ה יוםרון להגשת הצעות הינו האח

 בתנאי הסף וביתר הוראות קול קורא זה.כמפורט להצעה יצורפו המסמכים הנדרשים  .ב

 המייל התקבל ע"י קבלת מייל חוזר המאשר קבלה.באחריות המציע לוודא כי  .ג

 .בקרהו מעקברכזת  –ה גב' דורין אופיר לצורך נוהל זה הינמטעם המשרד הקשר אשת  .ד

 .doreeno@png.gov.ilניתן לפנות לאשת הקשר בשאלות הבהרה בכתובת המייל 

 

 אמות מידה לניקוד ההצעות -שלבי בדיקת הבקשות .8

 שלב בדיקת תנאי הסף: -שלב א'

, תיבחן עמידת ההצעה בתנאי הסף המקצועיים והמנהלתיים כאמור שתתקבל הבקשהלאחר 

 סל ולא תעבור לשלב בדיקת איכות ההצעה.לעיל. הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף תיפ

  

 שלב בדיקת איכות ההצעה: -שלב ב' 

, בהתאם לקריטריונים המצוינים לשלב בדיקת האיכותהצעה שעמדה בכל תנאי הסף, תעבור 

 :, תערוכה, יום עיוןלהלן, ובהתחשב בהצעת המציע להשתתפותו הפעילה של המשרד בכנס

 לפרמטר מרבי ניקוד תונבחי ודרך הקריטריון

הניקוד יינתן על סמך הניסיון, ההשכלה  .והמציגים בוס הכנאיכות 

השתתפות אישי ציבור בכנס  ,נק'( 4) והמוניטין של המציגים בכנס

המוניטין של  ,נק'( 2) )דוגמת שרים, חברי כנסת, ראשי רשויות(

החשיפה התקשורתית המתוכננת )מודעות , נק'( 1) מנחה הכנס

, אינטרנט וכדומה או פריסה רחבה יותר מקומיות, פלאיירים

20% 
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האופן בו ימותג וישווק , נק'( 4) הכוללת גם עיתונות, רדיו וכדומה(

, המיקום המדויק של נק'( 1) , בניית מיניסייט לכנסנק'( 2) הכנס

אולם  –הכנס )שם המקום בו יערך הכנס, המבנה בו יערך הכנס 

, גיוון בנושאי נק'( 2) כנסים, אולם הרצאות, חדרי לימוד וכדומה(

. הניקוד נק'( 4) נושא אחד או שילוב של מספר נושאים –ההרצאות 

בסעיף זה יבוצע על ידי ראש אגף בכיר פריפריה חברתית ויהיה 

  מפורט ומנומק.

הניקוד בסעיף זה  .נושא הכנס לתחומי העיסוק של המשרד התאמת

מפורט  יבוצע על ידי ראש אגף בכיר פריפריה חברתית ויהיה

 ומנומק.

10% 

הכנס לרבות מספר הפאנלים ומספר המציגים ותכני מתודולוגיית 

, נק'( 1) , קבוצות דיוןנק'( 1) , שולחנות עגוליםנק'( 3) בכל פאנל

, גיבוש תוצר נק'( 4) העלאת מודעות לנושא הפריפריה החברתית

, נק'( 2) , חוברת עם עיקרי הכנסנק'( 3) לכנס דוגמת קובץ מאמרים

 1) הצעות לדרכי פעולה ,נק'( 3) מחקרים ושיתופי פעולה מתוכננים

מוכנות המגיש לשיתוף פעולה עם המשרד בגיבוש  ,נק'(

. הניקוד בסעיף זה יבוצע על ידי ראש נק'( 2) מתודולוגיית הכנס

 אגף בכיר פריפריה חברתית ויהיה מפורט ומנומק. 

20% 

בקש. השתתפות האחוז המוצע למימון הכנס ממקורותיו של המ

₪.  100,000השתתפות ותקרה של  50%-המשרד מוגבלת ל

 3אחוזים מעלות הכנס:  50-60השתתפות המבקש בשיעור של 

אחוזים מעלות  61-70נקודות, השתתפות המבקש בשיעור של 

אחוזים  71-נקודות. השתתפות המבקש בשיעור הגבוה מ 7הכנס: 

 נקודות. 10בכנס: 

10% 

 7נקודות, יומיים  3קיים הכנס: יום אחד מספר הימים בהם מת

 נקודות.  10ימים ומעלה  3נקודות, 
10% 

נקודות,  6משתתפים:  101-250מספר המשתתפים הצפוי בכנס: 

נקודות.  20משתתפים:  500נקודות, מעל  13משתתפים:  251-500

לב המציע כי למספר המשתתפים יש השפעה על הניקוד.  מתשי

 ותר בפועל, יביא להפחתת התמיכה. מספר משתתפים נמוך י

20% 

השנים האחרונות, בהם  3-ניסיון המבקש בעריכת כנסים ב

 6-10נקודות,  3 :כנסים 5משתתפים. עד  100השתתפו לפחות 

 נקודות. 10 :כנסים 11נקודות, מעל  7 :כנסים

10% 

 בו רשום כנס, הכוונה גם לתערוכה וליום עיון.  בטבלה בכל מקום
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 אישור סופי  -שלב ג'

 מכרזיםהתקבל, בתנאים שייקבעו, יעברו לאישור ועדת  החסויותהצעות אשר ועדת 

, כמוגדר משרדית במשרד האוצר-המשרדית ובמידת הצורך לאישור ועדת פרסום וחסויות בין

 . 15.3.1בהוראת תכ"ם מספר 

פי כל דין  למען הסר ספק, יובהר כי קבלת ההצעה טעונה אישור כל הגורמים הנדרשים על

 ו/או נוהל.

 

 שיעור ההשתתפות )תמורה( .9

, תערוכה, יום עיון, לא ישתתף כספית )לא ירכוש שירותים( בכנסככלל, המשרד  .א

כמו כן, סכום ההשתתפות המקסימלי של המשרד לא . ש"ח 100,000בסכום העולה על 

ת , לאחר ניכוי הוצאות אשר לדע, תערוכה, יום עיוןמעלויות הכנס 50%יעלה על 

ו/או אינן חיוניות לו.  , תערוכה, יום עיון,המשרד אינן קשורות ישירות לנושא הכנס

במקרים חריגים שיקבלו את אישור ועדת  המשרד יהא רשאי לסטות מכלל זה,

 המכרזים של המשרד, ומנימוקים מיוחדים שיירשמו. 

ם , תערוכה, יותפסל. כנס - 70% -בציון הנמוך מ שתדורג , יום עיון, תערוכה,כנסהצעה ל .ב

סעיף ג' ומעלה יזכה להשתתפות כספית מלאה או חלקית על סמך  70%שיקבל ציון עיון, 

, בהתאם ובכפוף למגבלות תקציביות ו/או חוקיות ו/או לתחזיות עתידיות בדבר להלן

 נוספים שיוגשו וכן לאישור הנדרש בשלב ג' האמור להלן. , תערוכות, ימי עיוןכנסים

 החלוקה התקציבית: .ג

  :נקודות.  70ניקוד מינימום של הבקשה 

  30,000תקציב המינימום של כנס, יום עיון, תערוכה הינו  .₪ 

 לכנס, תערוכה, יום עיון.₪  100,000-השתתפות המשרד מוגבלת ל 

  מעלות הכנס, תערוכה, יום עיון. 50%השתתפות המשרד לא תעלה על 

  באופן יתוקצבו ₪  100,000-ל₪  30,001כנס, יום עיון, תערוכה, שעלותם נעה בין

 50%-לנקודה, ובכל מקרה לא יותר מ₪  500( כפול 70-100הבא: ניקוד הבקשה )

 מעלות הכנס, תערוכה, יום עיון.

  באופן הבא: ניקוד יתוקצבו ₪  100,000-כנס, יום עיון, תערוכה, שעלותם גבוהה מ

מעלות הכנס,  50%-לנקודה, ובכל מקרה לא יותר מ₪  1,000( כפול 70-100הבקשה )

 לכנס, תערוכה, יום עיון.₪  100,000-תערוכה, יום עיון, ולא יותר מ

קחו בחשבון את י, שיקולי התקצוב יתשוויוניוהתקצוב למציעים יעשה ע"פ אמות מידה  .ד

, את מידת העניין של המשרד ואת הציון , תערוכה, יום עיוןהנושא בו מתקיים הכנס

  שניתן למציע.

בהוצאות שכירות של מבנה ככל והמבנה בבעלות מציע הבקשה או המשרד לא ישתתף  .ה

 בבעלות חברה שהינה בבעלות המציע. 

המשרד ישתתף בהוצאות שכירות בכפוף להצגת הסכם או הזמנת שכירות ובכפוף  .ו

 לאמור בסעיף ה' דלעיל.  
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 סייגים  .10

 אין המשרד מתחייב לקבל הצעה שתוגש, כולה או חלקה.  .א

ת למציעים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות המשרד יהיה רשאי לפנו .ב

לפרטים בהצעה וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת המשרד כדי לסייע לו בקבלת 

 החלטות. כן ניתן יהיה לפנות למציעים בבקשה להשלמת מסמכים.

המשרד יהיה רשאי לבטל נוהל זה בכל שלב כפי שיראה לנכון. בכל מקרה, המציעים,  .ג

 ישאו בהוצאותיהם בקשר לפנייתם.והם בלבד, י

 מותנית בקיום תקציב לנושא וקבלת כל האישורים הדרושים. השתתפות המשרד בכנס .ד

המשרד שומר לעצמו את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים בפניה זו ובנספחיה,  .ה

 לרבות בכל תנאי מתנאיה ובמועד הגשת הבקשות הנדרש. 

ות אם הוא סבור כי קיימים טעמים המצדיקים לבקש מהמציעים הבהר המשרד רשאי .ו

 זאת.

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי הפניה, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת  .ז

 בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולה לגרום לפסילתה.

 לא יאושרו בקשות במקרים הבאים: .ח

אשר פעילותו ומטרותיו עומדות בסתירה כאשר קיימת מעורבות של גוף חיצוני, . 1

 לפעילות או לתפקידים של המשרד המעורב או של משרד אחר. 

כאשר יש בפעילות טעם לפגם מבחינה מוסרית, ציבורית או אחרת, או שיש בה . 2

 משום הטעיה או פגיעה בשוויון. 

פי כאשר קיים חשש כי הפעילות עלולה להציג באור שלילי את המשרד, גוף מגו. 4

 המדינה או את המדינה עצמה. 

כאשר מדובר בפרסומת מסחרית הכרוכה במתן בלעדיות לגוף חיצוני. ואולם . 6

הוועדה הבין משרדית רשאית להתיר, בנסיבות חריגות ומטעמים מיוחדים שיירשמו 

 2.4.2.3.4בהחלטתה, מתן בלעדיות כאמור לגוף חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 

 .15.3.1לתכ"ם 

כאשר מדובר בפרסומת מסחרית שיש בה מסרים שאינם קשורים ישירות לפעילות . 7

הגוף החיצוני נושא החסות או הפרסומת. כך, לדוגמה, לא יינתן היתר לפרסומת 

מסחרית או לחסות ממשלתית שיש בהן מסרים המפרטים, משבחים או נותנים 

או שיש בהם כדי גושפנקה למוצר, שירות או פעילות מסוימים של הגוף החיצוני 

ליצור מראית עין של קשר בין המשרד לבין הגוף החיצוני מעבר לקשר במסגרת 

 הפעילות שלה ניתנה החסות.

אם מטרתה העיקרית של הפעילות שאליה נוגעת הבקשה היא קידום או פרסום . 8

של עסקים, גיוס תרומות או יצירת רווחים עבור גוף חיצוני. חשיבות הפעילות 

 ן לאור תפקידיו, מטרותיו ומאפייניו של המשרד.כאמור תיבח
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 סמכות השיפוט .11

יהיו בעלי הסמכות המקומית הבלעדית בכל סכסוך  תל אביבבתי המשפט המוסמכים ב

 הקשור לפניה זה או העסקה על פיו.

 

  הליך הבהרות .12

, p2017@png.gov.ilכתובת: אמצעות דואר אלקטרוני בפנות בכתב בהשאלות והבהרות יש ל

 התשובה תישלח במייל חוזר. 

המשרד שומר לעצמו את הזכות להימנע מלהשיב לגופה של השגה אם ימצא כי מתן מענה להשגה 

 עלול לסכל או לפגוע בהליך הפניה או בתכליתו. 

 

 שונות .13

 אירועים שהמשרד ייתן להם חסות יפורסמו מעת לעת באתר המשרד.

ג'. יש לחתום בראשי תיבות על -לא באופן מלא ולחתום על נספחים א', ב' ויש למ

 נספח ד'.

 

                                                             

 

mailto:p2017@png.gov.il
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 נספחים

 1נספח א'

 

 עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום -תצהיר 

 )ימולא ע"י מציע שאינו תאגיד(

 

 

_____________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את אני הח"מ__

 כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

 

 1976 -תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .1

 ות המצויות בו ובתמיכה לקול קורא.וההגדר

משתי עבירות,  ן תצהירי זה, אני ובעל זיקה אלי לא הורשענו ביותרעד מועד מת  .2

הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות  -ואם הורשענו ביותר משתי עבירות

 במכרז, חלפה/ תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון  .3

ות במכרז, אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים במשרד להגשת ההצע

 התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

 חתימה  תאריך

 

 אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני 

ולאחר  ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________

זהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים שה

 בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

 חתימה  תאריך
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 2נספח א'

 עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום -תצהיר 

 )ימולא ע"י מציע שהינו תאגיד(

 

ני הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את א

 כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

 

 המציע( ומוסמך להצהיר מטעם המציע. -אני נציג _____________ )להלן .1

 

 1976 -ציבוריים, התשל"ותצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים  .2

 .וההגדרות המצויות בו ובתמיכה לקול קורא

 

עד מועד מתן תצהירי זה, לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות,  .3

הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות  -ואם הורשעו ביותר משתי עבירות

 במכרז, חלפה/ תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 

במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון  .4

להגשת ההצעות במכרז, אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים במשרד 

 התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

 
 תאריך

 

 חתימה 

 

 אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני 

ולאחר  __________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' __________

שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

 חתימה  תאריך
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 '1נ ס פ ח  ב

 

 לכבוד

 רד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילהמש

 

 הצהרה

 

ככל והעסקתי עובדים במהלך השנה האחרונה אני הח"מ ______________ )להלן: "המציע"(, 

נושא ת.ז. ___________ מצהיר בזאת כי שילמתי בקביעות בשנה האחרונה, בשנת 

קיבוציים ___________, לכל עובדי כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים ה

וההסכמים האישיים החלים עלי, במידה שחלים עלי, ובכל 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 ידי במהלך כל תקופת 

 ההתקשרות.

 

_____________      ____________  _______________ ___________ 

 תאריך       שם מורשה החתימה     חתימה               חותמת   

 

 אישור

 

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ביום 

_________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' _____

_________ המוכר/ת לי באופן אישי אשר חתם על הצהרה זו בפני, מוסמך לעשות כן בשם 

המציע, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בחוק אם לא יעשה/תעשה כן. 

 

                          _______           ____________ ______ 

 תאריך                                       חתימה וחותמת עורך דין
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 '2נ ס פ ח  ב

 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

אני הח"מ מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם, ככל שייחתם, בעקבות זכייתי 

לגבי העובדים שיועסקו על ידי את האמור בחוקי העבודה המפורטים  21/16בקול קורא מס' 

 בהמשך לזה:

 1959 -חוק התעסוקה, תשי"ט

 1951 -חוק שעות העבודה והמנוחה, תשי"א

 1976 -חוק דמי מחלה, תשל"ו

 1951 -חוק חופשה שנתית, תשי"א

 1954 -חוק עבודת נשים, תשי"ד

 1996 -חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו

 1952 -חוק עבודת הנוער, תשי"ג

 1953-חוק החניכות, תשי"ג

 1949 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט

 1958 -חוק הגנת השכר, תשי"ח

 1963 -חוק פיצויי הפיטורין, תשכ"ג

 1987 -חוק שכר מינימום, תשמ"ז

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

 

 

____________   _______________    ______________ 

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של נציג המציע           תאריך
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 נ ס פ ח  ג'

 לכבוד

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילמשרד ה

 

קול קורא להצעות להשתתפות המשרד בכנסים ברשויות מקומיות בפריפריה  -טופס הצעה

 0182החברתית לשנת 

 

 ____________שם הכנס:____________________________________________ .1

 שם הגוף המארגן:__________________________________________________ .2

 ___________:_________________________________שם מגיש הבקשה ותפקיד .3

 ____________________פרטי קשר של מגיש הבקשה )אימייל, טלפון וטלפון נייד(: __ .4

___________________________________________________________________ 

  :קהל היעד של האירוע .5

____________________________________________________________________ 

 ____________________________ :מספר המשתתפים הצפוי .6

)בכנס שנמשך מספר  ומועדו מדויקת והמבנה המדויק( מיקום המדויק של הכנס )כתובת .7

                                                 : ימים יש לציין את טווח התאריכים ומספר הימים המדויק(

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 מי יזם את הפעילות נשוא הבקשה: _____________________________________ .8

מהות הפעילות הצפויה:  .9

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

פירוט האם נושא הבקשה שנוי במחלוקת ציבורית משמעותית:  .10

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

בעבר ניתנה חסות על ידי המשרד או האם השתתף המשרד בפעילות דומה. במקרה שכן,  אם .11

 יש למסור פירוט בנוגע למהות הפעילות שבוצעה בעבר:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

     
 

16 
 

מדובר באירוע חד פעמי או בפעילות מתמשכת, או לחילופין בפעילות שצפויה להישנות  .12

בעתיד: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________ 

לקול  2מידת התאמתו לתחומים הרלוונטיים למשרד, כפי שמצוין בסעיף , תחום הכנס .13

, תרומת הכנס למשרד , המידה שבה הפעילות מסייעת לקידום מטרות המשרדקורא

 :ולתחום הפריפריה החברתית

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 ציגים, אישי הציבור, המנחיםתוכנו של האירוע, ותכניתו, באם גובשה, לרבות רשימת המ .14

ואופן שיתופו המוצע של המשרד )נא להרחיב ככל המתבקש(: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

נושא אחד מרכזי או שילוב נושאים, מספר הפאנלים, שולחנות  –הגיוון בנושאי ההרצאות  .15

עגולים, קבוצות דיון, תוצר לכנס דוגמת חוברת, הצעות לדרכי פעולה עתידיים, שיתופי 

 ות לשיתוף פעולה עם המשרד בגיבוש התכנים. פעולה מתוכננים, מוכנ

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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 העלויות הכוללות הצפויות להפקת האירוע )תוך פירוט העלויות לגבי כל רכיב ורכיב(, יש .16

  להרחיב ככל המתבקש:ו לציין את אחוז ההשתתפות של הגופים השותפים

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

ההכנסות הצפויות מכלל הגורמים השותפים באירוע )לרבות חסויות, דמי השתתפות וכיוצא  .17

 באלה(: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

פירוט היקף שילוב המשרד במהלך הכנס, לרבות הופעת נציגי המשרד בכנס, פרסום שם ולוגו  .18

המשרד בפרסומי האירוע, מודעות, שילוט, ביתן תצוגה, כרטיסי כניסה לאירוע וכיו"ב )נא 

 : (להרחיב ככל המתבקש

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

תיאור יכולת המבקש לארגן כנס באופן ראוי ומכובד. לעניין זה יילקח בחשבון גם ניסיון  .19

 : המבקש בתחום

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

. יש להתייחס מידת החשיפה הצפויה לאירוע באמצעי התקשורת השונים, ותוצרי האירוע .20

לתקשורת ארצית ומקומית, פלאיירים, אינטרנט, רדיו, אינטרנט, בניית מיניסייט, מיתוג 

  תבקש:נא להרחיב ככל המ במידה וקיימת טיוטה מוכנה של פרסום יש לצרפה, ושיווק.

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 ת הכספית המבוקשת מהמשרד )נא להרחיב ככל המתבקש(:סכום ההשתתפו .21

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

על מארגן הכנס לציין במפורש את כל המקורות הנוספים אשר תומכים בכנס במתן חסות,  .22

ר הגשת ההצעה, חל שינוי בפרטי נותני והיקפן. יודגש בהקשר זה, כי היה ובמועד כלשהו לאח

החסות לכנס הרלבנטי, חובתו של מארגן הכנס )מגיש הבקשה( לעדכן בכתב )באמצעות מייל( 

 את המשרד בדבר האמור, בהקדם האפשרי נא להרחיב ככל המתבקש(:

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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חסות לנושאים הבאים: תחום יעל מארגן הכנס לפרט את כלל הגופים המעורבים לרבות התי .23

 עיסוקם, היקף הפעילות הצפוי של כל גוף, מעמדם המשפטי

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

משרדי ממשלה נוספים אשר הוגשה אליהם בקשה לתמיכה בכנס תוך פירוט היקף התמיכה  .24

 שהתבקש ושאושר:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 מהי מידת החשיבות הציבורית של הפעילות: .25

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

שים לב המציע לכל הדרישות והתנאים הרשומים בנוהל. שים לב המציע לטבלת הניקוד ולכל 

יב הסופי. המציע נדרש המרכיבים המצוינים בטבלה ובעלי השפעה על הניקוד הסופי ועל התקצ

להתייחס בהצעתו לכל הנדרש בכל קורא תוך שימת דגש על מרכיבי הניקוד. המציע רשאי לצרף 

להצעתו כל חומר עזר אותו הוא רואה לנכון דוגמת פרסומים, מצגות, חומרי רקע וכל מידע רלוונטי 

תקציב כלשהו  שהמציע רואה לנכון שיכול לסייע לוועדה המשרדית בקבלת החלטתה האם לאשר

 ואת גובה התקציב. 
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 נספח ד'

 השתתפות המשרד בכנס______________ –הסכם 

 מס' חוזה:

 

 , ביום_____ בחודש______ שנת_____אביב-בתלשנעשה ונחתם 

 

 -ב י ן-

 

ע"י המנהל הכללי של המשרד לפיתוח הפריפריה,  תהמיוצגממשלת ישראל בשם מדינת ישראל 

 פיתוח הפריפריה, הנגב והגליל המורשים כדין לחתום בשם המדינההנגב והגליל וחשב המשרד ל

 "המשרד"(  להלן:)

 

 ;מצד אחד

 -ו ב י ן-

_________________________ 

 "(המארגן)להלן: " _________________________

  

 מצד שני;

 

והצדדים מעוניינים שהמשרד ישתתף בכנס בנושא___________,  אשר המארגן  הואיל:

 "(;הכנס)להלן: " מקום() __________ב  )תאריך( __________רוך ביוםצפוי לע

  

והמארגן מצהיר כי הוא בעל האמצעים, הידע והמיומנות לערוך את הכנס ולנהל  והואיל:

אותו בצורה ראויה, באופן, במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם זה ובהתאם לכל 

 דין;

  

ן ובתנאים המפורטים בהסכם זה, אושרה בוועדת והשתתפות המשרד בכנס, באופ והואיל:

 ______________ של המשרד ביום____________; 

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא, נספחים ופרשנות .1

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. בכל מקרה של סתירה בין ההסכם גופו 

 ההסכם גופו עדיפות.לבין נספחיו, הוראת 
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 ההתקשרות .2

להסכם  ג'-בנספחים א'המארגן מקבל על עצמו לערוך את הכנס, בהתאם למפורט  .א

 זה, בכפוף לשינויים שיאשר המשרד מראש ובכתב.  

 

המארגן מצהיר בזה כי ידוע לו שהוא עורך ומארגן את הכנס באופן עצמאי לחלוטין,  .ב

עובד מעביד בין המארגן או מי מעובדיו על כל המשתמע מכך ומבלי שייווצרו יחסי 

 או מי מטעמו לבין המשרד.

 

 נציג המשרד .3

מר שמואל , ראש אגף בכיר פריפריה חברתית ונציג המשרד לצורך ביצוע הסכם זה הינ

"(. המשרד יהא רשאי להחליף את הממונה בכל עת, הממונה)להלן: " ו, או מי מטעמליטוב

 באמצעות הודעה שתישלח למארגן.

 

 

 ורה ותנאי תשלוםתמ .4

ישלם המשרד תמורת השתתפות המשרד בכנס, בהתאם להסכם זה ונספחיו,  .א

המארגן מילא אחר  כי ובתנאי מ,"מע כולל ,₪_________למארגן  סכום של  

התחייבויותיו כלפי המשרד וערך את הכנס בהתאם לאמור בהסכם זה ונספחיו 

 "(.התמורההממונה )להלן: " רצון לשביעות

יקבל מהמשרד כל תשלום או הטבה אחרת מעבר לתמורה, לרבות  המארגן לא .ב

 הוצאות מסוגים שונים הקשורות להתחייבויותיו כלפי המשרד. 

מוסכם בזה בין הצדדים כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בס"ק א לעיל, לא  .ג

ישולם על ידי המשרד, לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי 

, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר איתם ו/או כל הנובע מהם, לא הסכם זה

 למארגן ולא לכל אדם או גוף אחר.

 המארגן יגיש למשרד חשבונית עסקה לצורך קבלת התמורה. .ד

ימים מיום שהתקבלה חשבונית העסקה במשרד. עם  45התמורה תשולם בתוך  .ה

 קבלת התמורה יעביר המארגן למשרד חשבונית מס.

או מי מטעמו רשאי לערוך ביקורת כספית בכל שלב משלבי הסכם זה חשב המשרד  .ו

ולעכב תשלום, בחלקו או בשלמותו, עד לגמר הביקורת. ככל שתיערך ביקורת 

כאמור, המארגן מתחייב לשתף פעולה עם המשרד בעניין זה, באופן מלא, ולמסור 

 למשרד כל מסמך שיידרש, הקשור לעריכת הכנס.

 

 בכנסביטול השתתפות המשרד  .5
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המשרד יהא רשאי בכל עת לבטל את השתתפותו בכנס, על אף האמור בסעיף זה,  .א

 , באמצעות הודעה בכתב שימסור למארגן. באופן מלא או חלקי

ימים ממועד  7-הודיע המשרד על ביטול השתתפותו בכנס, בהתראה של פחות מ .ב

הכנס, ישלם המשרד למארגן את ההוצאות שהוציא המארגן לצורך השתתפות 

 משרד בכנס, אשר לא ניתן לבטלן או להשיבן.ה

מכל מקום, הסכום שישלם המשרד במקרה של ביטול השתתפותו בכנס, לא יעלה  .ג

 .לקול הקורא 9על הסכום הנקוב בסעיף 

המשרד לא יהיה חייב למארגן כל פיצוי, תמורה, או תשלום בקשר לביטול   .ד

 .השתתפותו בכנס

 

  היתרים רישיונות ואישורים .6

צהיר ומתחייב בזאת כי הוא וכל מי מטעמו מחזיקים במסמכים המארגן מ .א

ובאישורים התקפים הנדרשים לצורך עריכת הכנס כאמור בהסכם זה ונספחיו 

בהתאם להוראות כל דין, לרבות מסמכים ואישורים תקפים מאת הרשויות 

 המוסמכות. המארגן מתחייב להציגם למשרד בכל עת שידרוש זאת. 

קת אישורים, רישיונות והיתרים ברי תוקף כאמור היא תנאי ידוע למארגן כי החז .ב

מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות המארגן לעניין זה, כולן או חלקן, תיחשב 

 כהפרה יסודית של ההסכם אשר תשלול ממנו את הזכות לקבלת תמורה. 

המארגן מתחייב להודיע למשרד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו כאמור,  .ג

רבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו למלא את השירותים ל

 בהתאם להסכם זה על נספחיו. 

 המארגן מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין.  .ד

 

 קניין רוחני וזכויות יוצרים .7

המשרד יהיה בעל זכויות היוצרים הבלעדי בכל התוצרים שהוא יספק במסגרת  .א

והמארגן לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש בהם, אלא לצורך הכנס עריכת הכנס, 

 נושא הסכם זה.

פי הסכם זה, המארגן לא יפר כל זכות קניין רוחני, כולל -במסגרת עריכת הכנס על .ב

זכויות יוצרים, של גורם כלשהו. הופרו זכויות כאמור, יהיה המארגן האחראי 

 הבלעדי בגין הפרה זו.

אחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא הגבלת סעיף זה יהיה בתוקף אף ל .ג

 זמן, בכפוף לכל דין.

 

 טיב התוצרים .8
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המארגן יהיה אחראי לכל מגרעת, ליקוי או פגם שיתגלו בתוצרים שיסופקו, או בכל  .א

חלק מהם, ויפצה את המשרד בעד כל נזק והפסד שיגרמו לו מחמת אחת או יותר 

 מהסיבות המנויות לעיל.

 

 חובת ביטוח   .9

ארגן מתחייב לערוך ביטוחים מתאימים לכיסוי ראוי של נזקים שעלולים המ .א

 להיגרם למשתתפים בכנס, לעובדי המארגן או לצדדים שלישיים.

 המארגן יציג את הביטוחים למשרד, ככל שיידרש לעשות כן.  .ב

אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי לפטור את המארגן מכל חובה החלה עליו על פי  .ג

 ה זה.דין ועל פי חוז

 

 נזיקין .10

המארגן יישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה  .א

 שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים

מטעמו, או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של 

 הסכם זה.

ים כי המשרד לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה מוסכם בין הצדד .ב

 שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של המארגן או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או

של העובדים מטעמו או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה 

 מהפעלתו של הסכם זה, וכי אחריות זו תחול על המארגן בלבד.

מארגן מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל ה .ג

 סיבה שהיא הנובעים מרשלנותו, במעשה או מחדל.

 

 עובדי המארגן .11

כל המועסק על ידי המארגן בתפקיד כלשהו, יועסק על חשבון המארגן בלבד ועל  .א

 המארגן תחול האחריות לגבי תביעותיו הנובעות מיחסיו איתו.

עסק על ידי המארגן ייחשב לכל צורך כעובדו או כשליחו של המארגן בלבד. כל המו .ב

דמי ביטוח, דמי  –כן תחול על המארגן חובת התשלומים שהוא חייב בהם במשכורת 

ביטוח לאומי, דמי הבראה, שכר שעות נוספות, מס מקביל, תשלומים לקרן פיצויים 

כל יתר התשלומים החלים על או קרן מבטחים, תשלומים בגין מחלה או בגין לידה ו

המעביד בהתאם לכל דין או הסכם, או בהתאם לדרישות ארגון העובדים שבו 

 מאורגן המועסק על ידי המארגן.

המארגן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות עובדיו כדרוש על  .ג

וק ארגון פי כל דין, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי פקח עבודה במובנו בח

 .1954 –הפיקוח על העבודה, התשי"ד 
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 המחאת זכויות .12

אין המארגן רשאי להעביר זכויות או חובות לפי הסכם זה, כולם או מקצתם, לגורם אחר, 

 אלא באישור מראש ובכתב מהממונה.

 

 כללי .13

המארגן או מי מטעמו לא יהיה סוכן, שליח או נציג המשרד ולא יציג עצמו ככזה,  .א

 ישור לכך מהמשרד, מראש ובכתב.אלא אם קיבל א

המארגן יישא באחריות הבלעדית לכל נזק למשרד או לצד שלישי, הנובע ממצג  .ב

בניגוד לאמור בסעיף זה. ייצוג המשרד לכל מטרה שהיא טעון הסמכה מפורשת לכך 

 על ידי המשרד, מראש ובכתב.

וויתור של אם אחד הצדדים לא יעמוד על זכויותיו לפי הסכם זה, לא ייחשב הדבר כ .ג

 אותו צד על זכויותיו.

המארגן מצהיר בזה כי ידוע לו שאין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה  .ד

שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל חובה או צורך לקבל רישיון, היתר או רשות, או מן 

 הצורך לתת כל הודעה, כנדרש על פי כל דין.

ף רק אם נעשו בכתב ובחתימת כל כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יהיו בתוק .ה

 הצדדים להסכם.

 בהסכם זה: .ו

 למניין הלוח הגרגוריאני. -"שנה" ו"חודש" 

כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד אף בלשון הרבים במשמע, וכן להיפך; וכל האמור 

 בהסכם זה במין זכר אף במין נקבה במשמע, וכן להיפך.

 השני תשלח כל הודעה אשר על אחד הצדדים להסכם לשלוח לצד .ז

 :ת המיילובכתוב

 p2017@png.gov.il –המשרד 

 __________________________ -המארגן

 באחריות המציע לקבל אישור נתקבל .ח

כל מכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל יחשבו כאילו נתקבלו על ידי  .ט

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

 שיפוט הייחודי בכל הקשור להסכם זה, לרבות הפרתו יהיה בירושלים.מקום ה .י

 ______________.ההוצאה תמומן מסעיף תקציב:  .יא

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש הסכם זה:
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 , אריאל משעל

 משרד מנכ"ל ה

 רו"ח, רם לוי 

 חשב המשרד

 חתימת המארגן וחותמת 

 

 

 

________, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתומים לעיל ____________ אני הח"מ _________

_________________ מס' ת.ז. ________, המוכרים לי אישית/ -מס' ת.ז. ___________ ו

אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, חתמו בפני מטעם תאגיד___________ על הסכם זה, וכי הם 

 _______ בחתימותיהם.מוסמכים לעשות כן ולחייב את תאגיד______

 __________________    ______________________ 

 עו"ד       תאריך  

  

 

 
  


