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 המכרזעיקרי  1
 יובהר כי: 

ובחוזה המצורף  המכרזהאמור בפרק זה הוא כללי ותמציתי בלבד. המידע המחייב הוא זה המפורט בגוף 

 , על נספחיהם.הל

 כללי 1.1
להפעלת תכנית "תור הזהב" למנהיגות מקומית בגיל , 01/2018מכרז פומבי מס. מפרסם בזאת המשרד 

 השלישי בפריפריה החברתית.

 רקע 1.2
 החיים איכות ושיפור הזדמנויות פערי צמצום ,והחברתי האזרחי החוסן בחיזוק רבה חשיבות רואה המשרד

 . החברתית והפריפריה הגליל, הנגב ביישובי

 במטרה קהילתי-החברתי בתחום יפעל המשרד כי נקבע 1/11/2015 -ה מיום 631 מספר בהחלטת הממשלה

 .המקומיות את הקהילות לחזק

תור את תכנית " פיתחיית הגיל השלישי, המשרד לשם חיזוק הקהילות המקומיות ובדגש על אוכלוס

 .", תכנית ייחודית למנהיגות מקומית לגיל השלישי בפריפריה החברתיתהזהב

 מטרות המכרז 1.3
להעצמת מנהיגות מקומית בגיל השלישי בפריפריה "תור הזהב" כנית את ת בחירת ספק אשר יפעיל

עמקת והבפריפריה החברתית  לבני הגיל השלישי העשרת הידע הקבוצתיבמטרה להביא ל ,החברתית

וכן ליצור תעסוקה ופעילות הוואי והיכרות  ההיכרות עם הזהות התרבותית המקומית וחיזוק הקהילתיות,

בנוסף, התכנית תביא ליצירת קהילה של בני הגיל השלישי  .עם אתרי מורשת מקומית ומנהגי המקום

 ב במערך התנדבות ישובי.תשולוכן איכותי כמפורט. קהילה זו הנהנים מת

 אופן בחירת הספק הזוכה  1.4

 .מכרזבהמפורטים ספק זוכה אחד אשר יספק את השירותים המבוקשים המשרד מבקש לבחור  .1

-ו לאיכות 60%, כאשר המשקל לכל מרכיב יהיה מחירהזוכה יבחר על פי מרכיבים של איכות ו .2

 .מחירל 40%
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 השירותים המבוקשים 2
  כללי 2.1

 רקע  2.1.1

 ,והחברתי האזרחי החוסן בחיזוק רבה חשיבות רואה והגליל הנגב, הפריפריה לפיתוח המשרד .1

. החברתית והפריפריה הגליל, הנגב ביישובי החיים איכות ושיפור הזדמנויות פערי צמצום

 קהילתי-החברתי בתחום יפעל המשרד כי נקבע 1/11/2015 -ה מיום 631 מספר בהחלטת הממשלה

 .מקומיותה את הקהילות לחזק במטרה

את תכנית  פיתחלשם חיזוק הקהילות המקומיות ובדגש על אוכלוסיית הגיל השלישי, המשרד  .2

 ", תכנית ייחודית למנהיגות מקומית לגיל השלישי בפריפריה החברתית. תור הזהב"

מודעות לצריכת בחוסר כמו גם בהפריפריה החברתית מאופיינת בקשיי נגישות לאירועי תרבות  .3

פנאי. באוכלוסיית הגיל השלישי בפריפריה הדבר בולט עוד יותר. רמת הניידות תרבות ואירועי 

כמו גם חוסר נגישותם וחשיפתם לפעילויות. דבר זה קריטי  באפשרויות, שלהם מוגבלת

 לפעילויות מעשירות בקהילה.  וזקוקהלאוכלוסייה זו אשר כבר אינה עובדת 

ועלת להשגת שוויון ההזדמנויות לאוכלוסיית " שמה לה למטרה את עניין זה ופתור הזהבתכנית " .4

 הגיל השלישי בפריפריה החברתית ולחיזוק הקהילתיות בה.

מטרת התכנית להצמיח אנשים מתוך קהילת בני הגיל השלישי בפריפריה החברתית אשר ייזמו  .5

עשירם בידע רב ותספק הכשרה ותעסוקה למשתתפיה ויובילו את הפעילויות בקהילה. התכנית ת

והובלת  במטרה לפתח קהילתיות ל העצמת הנהגה מקומית בקרב הגיל השלישי בפריפריהבדגש ע

אירועי שיא בתחומי תרבות המורשת והמנהיגות תוך העשרת הידע הקבוצתי והכרות עם הזהות 

 התרבותית המקומית. 

בוגרי התכנית יישמו את החומר הנרכש ויזמנו קהלים, מקומיים ומהחוץ, להכיר את יישובם  .6

 צעות התרבות, ההנהגה המקומית וההיסטוריה של הישוב.באמ

התכנית כוללת הכשרת מנהיגות באמצעות קורס המעשיר בסדרת מפגשים את משתתפי התכנית  .7

בקורס נכללת רכישה של  .ומקנה ידע משמעותי בדגש על מנהיגות, תרבות והיסטוריה מקומית

גרת בקהילה ואיתור הצרכים שלהם דרכים לאיתור אוכלוסייה בוו מתודות הדרכה והעברת ידע

 בכדי לקבצם ביחד.

, תושבים בני הגיל השלישי בוגרי הקורס, יוכשרו להיות מנהיגים מקומיים בקהילה בה הם חיים .8

 להניע את קהל בני הגיל השלישי וליצור קהילה. 

 משתתפי התכנית יוכשרו להדריך סיורים ביישובים וליזום פעילויות תרבות ומורשת שיתקיימו .9

לשם כך, במהלך ההכשרה יעסקו בלימודי התרבות הייחודית של האזור כמו גם  ביישובם.

בהיסטוריה המקומית של אותו המקום. יועברו סיורים באזור שיעניקו ידע על מבנים, בעלי חיים, 

 צמחים ולמעשה כל נושא משמעותי לקהילה באזור. 

לכה למעשה, ויובילו בסיוע אנשי בחלק השני של התכנית, בוגרי הקורס יישמו את שלמדו ה .10

תינתן מלגה לבוגרי הקורס  ,מקצוע פעילויות שונות ביישובם לאור החומר הנלמד. בשלב זה

 שיעבירו את הפעילויות, המדרבנת אותם להתנסות באופן מעשי בתוכן שרכשו בקורס.
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תכנית  יערכו פעילויות משתנות בישובים ומחוצה להם שמיועדות לאנשי הגיל השלישי על פי .11

סיורים ביישובים, מפגשי אמן, הכרות עם מבנים  :הכוללתשתיבנה בשיתוף המנהיגים המקומיים 

ייחודים ליישוב והסיפור ההיסטורי שלהם כגון בתי כנסת עתיקים, מסגדים, אתרי תיירות, 

 הרצאות בתחומים מגוונים, סדנאות מוסיקה ומחול וכיוצא בזה.

דולים שבהם ישתתפו בני הגיל השלישי מאשכול ישובים, אשר יערכו אירועים אזוריים גבתכנית  .12

 את אותם האירועים יתכננו ויובילו המנהיגים המקומיים, בוגרי התכנית.

תשולב תכנית התנדבותית ישובית בקהילה, אותה יובילו המנהיגים  במסגרת תור הזהב .13

 המקומיים ובה יקחו חלק קהילת בני הגיל השלישי.

 המכרז יעדיומטרות  2.1.2
להעצמת מנהיגות מקומית בגיל השלישי בפריפריה "תור הזהב" כנית אשר יפעיל את ת קספ בחירת

עמקת והבפריפריה החברתית  לבני הגיל השלישי העשרת הידע הקבוצתיבמטרה להביא להחברתית 

וכן ליצור תעסוקה ופעילות הוואי והיכרות  ההיכרות עם הזהות התרבותית המקומית וחיזוק הקהילתיות,

 ם אתרי מורשת מקומית ומנהגי המקום.ע

 תקופת ההתקשרות 2.1.3

 על ידי ת הרכשהזמנ/ההתקשרות הסכם על החתימה ממועד חודשים 12 למשך תהא ההתקשרות תקופת

במספר  ההתקשרות תקופת משך להאריך הזכות את המכרז עורך לעצמו שומר, כן כמו. המשרד חשב

 המכרז לתנאי זהים בתנאים "(הנוספת ההתקשרות תקופת" להלן) לנכון המשרד שימצא כפיתקופות 

 של מוקדמת בהודעה וזאת המקורי ההסכם חתימת מיום חודשים 36 על תעלה שלא מצטברת ולתקופה

 .הנוספת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות תקופת מועד תום לפני מראש יום 30

 תכולת השירותים המבוקשים 2.2

 כללי 2.2.1
 :במקבילי פעילות צערוכמה הספק הזוכה יידרש לתפעל 

 להלן(. 2.2.3למנהיגות מקומית, באמצעות קורס ייעודי )ראה סעיף  בני הגיל השלישיהכשרת  .1

כה בהם בעת פעילותם יישום ומימוש הידע והכלים שרכשו משתתפי הקורס, על ידי ליווי ותמי .2

 להלן(. 2.2.4בקהילתם הלוקאלית )ראה סעיף 

בניית קהילה של בני הגיל השלישי בישובים הנהנים מפעילות התכנית אשר מפתחת שדות  .3

 להלן(. 2.2.4.1.12-15 )ראה סעיףהתנדבות בישובם 

 המזמין יקבע את רשימת היישובים בהם בכוונתו להפעיל את התוכנית. .4

 בכל עת רשאי המזמין לעדכן את רשימת הישובים המשתתפים בתוכנית. .5

, מגזר חרדי, )יהודי שאינו חרדי(  יה החברתית נכללים שלושה מגזרים: מגזר כלליבישובי הפריפר .6

  הקורסים יותאמו לכל אחת מהאוכלוסיות.כל מגזר לא יהודי. 

כי תכנית זו והיקפי הפעילות הנכללים בה יהיו כפופים לתקציב שהמשרד יקצה לשם כך.  יובהר .7

 המובא הפירוט, הפעילות היקפי ועל וביםהייש היקף על קורסים פתיחת על מתחייב לא המשרד
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 לתקציב בהתאם ןלהגדיל אף או מהפעילויות חלק את להקצות רשאי והמשרד מחייב אינו להלן

 .כך לשם יקצה שהוא

 זכייההלאחר  עבודההתכנית  2.2.2

 כללי 

 .המזמיןבנות תכנית עבודה בשיתוף עם נציג בשלב ראשון יידרש הזוכה ל

 התכנית תכלול את כלל הפעילויות והשירותים הנדרשים מהזוכה בתקופת ההתקשרות לרבות: 

 לימוד והכרת כלל הפעילויות שבוצעו עד היום כולל הפקת לקחים ופעילות שיפור בהתאמה. .1

כגון:  למשך שנת תקציב הגדרת לוחות זמנים, תקציב ומשאבים עבור כלל הפעילויות המתוכננות .2

 ת שיווק והסברה, אירועי שטח ועוד.קורסים, פעילויו

 בניית "גרף אירועים" בציר הזמן. .3

 לאחר זכייה ובקרת תכנית העבודהניהול  

 תכנית העבודה תנוהל על ידי הזוכה במתכונת פרויקטאלית כדלקמן:

את השלבים ואבני הדרך )כולל הצגת לוח "גרף אירועים" אשר יציג  כאמור  תכלולתכנית עבודה  .1

 (.המשרדן נתון ע"פ דרישת "גאנט" בכל זמ

 לוחות זמנים. .2

 משאבים ואמצעים נדרשים. .3

 גורמים מעורבים. .4

 .תכנית העבודהדוחות מעקב ובקרה בכל זמן נתון אודות התקדמות  .5

 :פעילות מבוצעתסטטוס קבועים ל מפגשים .6

, צוותי השטחבין הגורמים המעורבים, , בתדירות שבועית, זוכהבתוך צוות המפגשים  .א

 גורמי חוץ:

  סיכום מפגש כולל יופק על ידי מנהל הפרויקט מטעמו של הזוכה, בסיום כל מפגש

 .החלטות, משימות לביצוע כולל סימון אחראי למימוש

  המזמיןסיכום המפגש יופץ לכל המשתתפים עם העתק לנציג. 

 ראה  -הזוכה יעדכן את תכנית העבודה של הפרויקט בהתאמה )בגיליון הממוחשב

 ן(.להל 2.2.2.2.7סעיף 

 :נציג המזמיןויקט מטעם המציע עם מנהל הפרבין  חודשייםדו מפגשי סטטוס  .ב

 יתקיים מפגש סטטוס בין  שני בכל חודש 10-ולא יאוחר מתאריך ה ייםאחת לחודש

המזמין יוכל לדרוש מפגשי סטטוס  .נציג המזמיןל הזוכהמנהל הפרויקט מטעמו של 

 פי הצורך.לנוספים 

 יהיה באחריות הזוכה. לכל מפגש יוזמנו גורמים דו חודשי תיאום מפגש הסטטוס ה

 .המזמיןכדרך קבע במשרדי  יתקייםמעורבים על פי הצורך. המפגש 
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  בתום כל מפגש יופק על ידי מנהל הפרויקט סיכום מפגש כולל החלטות, משימות

 לביצוע כולל סימון אחראי למימוש.

 ראה  -)בגיליון הממוחשב הזוכה יעדכן את תכנית העבודה של הפרויקט בהתאמה

 להלן(.

הזוכה ינהל, יעדכן ויתחזק )בתדירות יומית( גיליון ממוחשב לניהול השלבים, אבני הדרך,  .7

עבור כלל הגורמים המעורבים בפרויקט: צוות הזוכה  -המשימות הכרוכות בביצוע הפרויקט  

 ועוד(. רשויות מקומיותוגורמי חוץ )משרדי ממשלה, 

יקט כאמור, יופק ע"פ דרישת המשרד דוח סטטוס חודשי כולל "גאנט", בהתאמה לעדכון הפרו .8

הדוח יתאר את התקדמות העבודה הפעילויות השונות שבוצעו וכן מספר המשתתפים בהן. 

 לוחות הזמנים אשר הוגדרו במכרז.תאמה לתכולה ולבה

בות: הזוכה יצטייד על חשבונו באמצעי מחשוב לצורך מתן השירותים המבוקשים במכרז, לר .9

 שרת, עמדות מחשב, מדפסות, מערכות תקשורת ומערכות גיבוי ואמצעי סריקה.

  .OFFICEתוכנות שונות לרבות תוכנת הזוכה יצטייד על חשבונו בכמו כן 

  ורס מנהיגות מקומיתק 2.2.3

 מטרת הקורס 

על ידי בקהילתם. מנהיגים מקומיים כאת בני הגיל השלישי )משתתפי הקורס(, הקורס נועד להכשיר 

 הקניית כלים ומיומנויות בתחומים הבאים: 

ואופן הבנת  איתור אוכלוסייה בוגרת בקהילהתושבי הקהילה, הנעה מקומית,  היסטוריהתרבות, , מנהיגות

 צרכיה.

 

 מרכז קורס 

 לכל קורס יוגדר מרכז קורס מטעמו של הזוכה.

המרכז יהיה  פיזית בכל המפגשים.המרכז ילווה את כל מהלך קיום הקורס ומשלב ייזומו, ויהיה נוכח 

ואישורם מול מנהל הפרוייקט. תיאום מפגשי הקורס עם  משתתפים בקורסאיתור האחראי על 

 .המשתתפים, ליווי המשתתפים והגעה לכל מפגש

 

 לקורס פיתוח הדרכה 

 .יפותחו בתאום עם המשרד ע"י הזוכהחומרי הדרכה וידע ארגוני אודות שיטות הלימוד, 

הזוכה יידרש לרכז את חומרי הלימוד והידע, ולבנות מהם תכנית הכשרות בעלת ראייה כוללת המותאמת 

 משתתפי הקורס, המגזר ממנו הם מגיעים ועוד.למאפייני 

 יאושרו מראש ע"י המזמין.לרבות שמות המרצים תכני הקורסים 

 אים:הזוכה יידרש להצגת תכנית ההכשרות אשר תכלול לפחות את המרכיבים הב

 .תכנית העבודהעיתוי ההדרכה בהתאמה ל .1

 )קבוצת למידה, חניכה אישית, סדנה, הרצאה(. ההדרכהשיטת  .2
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 מערך השיעורים )שעות לימוד ונושאים(. .3

 תרגול ומבחנים. .4

 מרצים ומנחים. .5

 לומדות ולימוד מרחוק. .6

 אביזרי לימוד והכשרה. .7

 תקציב ועלויות. .8

 

 הקורס נושאי 

 מנהיגות ואחריות. .1

 וארגון סיורים והעשרה תרבותית לתושבי הקהילה בהקשר הלוקאלי.אופן ביצוע  .2

 .מערכי לימוד על אומנות,  בדגש על מלאכות שונות שבקרב האוכלוסייה המקומית .3

 לתושבי הקהילה. הובלת קבוצות וניהול קורסים .4

 והסברת פעילות תכנית תור הזהב, בדגש על אירועים ספציפיים מתוכננים.שיווק  .5

 השונות. הפעילויותאבים מקומיים לסיוע וקיום והפעלת משגיוס  .6

 .ואדמיניסטרציהארגון  .7

 וניהולם ע"פ נהלי התכנית.הפקת אירועים  .8

 .למידת עמיתים והעצמה .9

 כים.ידע בסיסי בעזרה ראשונה ובבטיחות בדר .10

 הובלת מערך התנדבות ישובי. .11

 

 מערך שיעורים בקורס  

, אקדמיות לימוד שעות 3במשך  יישוב מכל נבחרים משתתפים 2 עבור מפגשים 10יהיה בן   קורסה .1

 שעות אקדמיות. 30סה"כ 

יותאם למאפייני אותו המגזר. מספר הקורסים שיפתחו  . הקורסיפתח לפחות קורס אחד לכל מגזר .2

 מראש מול המשרד.ויאושר בסך הכל יתואם 

 בכל תוהתנסויו סיורים, הרצאות, סדנאות פריסת משך הקורס תתואם עם המזמין. הקורס יכלול .3

 .פעילות יום

  ., אלא באישור חריג של המזמיןמשתתפים 20-כל קבוצת לימוד תכלול לא יותר מ .4

 .עבור סיוע להוצאת הפעילויות השונות לפועל - תכניתלתקופת התינתן מלגה בוגר קורס לכל  .5

 משרד. השיעורים בקורס תאושר מראש ע"י התכנית מערך  .6

 לקורס האמור:להלן דוגמה לתכולת מערך השיעורים  .7

שמות המרצים, הערך המוסף שלהם והעלות . 1מס' הזכיין יגיש הצעת תכנית עבודה בדומה לטבלה 

   (.10נספח מס' טבלה למילוי ראה/י ) תאושר בנפרד מראש ע"י נציג המשרד שלהם
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 :1טבלה מס' 

 /ההדרכהשיטת הלימוד נושא המפגש מס. מפגש
 שיעור במקום ההדרכה:  .1

 בשטח מפגשים, שלי המקום
 היישוב על ידע והעמקת

הרצאות על ידי מרצים בעלי היכרות עם 
 היישובים הרלוונטיים

 שיעור במקום ההדרכה:  .2
 העברת סיפורים מקומייםאומנות 

 

הנחייה על ידי במאים ומספרי סיפורים 
מקצועיים )בהתאמה למגזר אליו משתייכים 

 משתתפי הקורס(
 שיעור במקום ההדרכה:  .3

 בקהילהוהתנדבות מנהיגות 
 

 הרצאות על ידי מרצים ו/או מנחים 

 שיעור במקום ההדרכה:  .4
 מתודות ושיטות הדרכה 

מנחים מקצועיים בעלי ידע הנחייה על ידי 
 בשיטות למידה והעברת ידע

 שיעור במקום ההדרכה:  .5
ממנו  למגזר ייחודית תרבות

 מגיעים משתתפי הקורס

 השונים התרבות לתחומי מומחים

 :סיור  .6
 שונות ומלאכות אומנות, אמנות
וכן  המקומית האוכלוסייה בקרב

 וכדומה חיים בעלי, צמחים

 כן וכמו אורחים אמנים ידי על יינתנו ההרצאות
  ומרצים ואומנים אמנים ידי על

 :סיור  .7
 של והיסטוריה מקומית היסטוריה

 נושא וכל מבניםוכן  הייחודי המגזר
 ביישוב לקהילה משמעותי

 י מרצים מקצועייםיד על יינתנו ההרצאות
 

 שיעור במקום ההדרכה:  .8
 ראשונה בעזרה בסיסי ידע

 בדרכים ובבטיחות

מדריכים המוסמכים לתחומי עזרה ראשונה 
 ובטיחות בדרכים

 :סיור  .9
 קורסים וניהול קבוצות הובלת
 לשטח יציאה בשילוב

 מרצים ומנחי קבוצות מקצועיים

 שיעור במקום ההדרכה:  .10
 מסכם מפגש

 ומשובים סיכום שיחות

             

 לארגון וביצוע הקורסשתיות ולוגיסטיקה ת 

 כללי 2.2.3.6.1

 .וביעדי הקורסהזוכה יידרש לתכלל את מערך התמיכה הלוגיסטית כדי להבטיח את עמידת 

 ההערכות הלוגיסטית תכלול את המרכיבים הבאים לפחות:

 ארגון מתקן האירוח המיועד לביצוע הקורס. .1

 .ההכשרות, בהתאם לדרישות המזמיןסה גיאוגרפית של מיקומי פרי .2

, מרצים, מדריכים, חומרי אדמיניסטרציה הקורס, מרכזאיוש סגל לפעילות ההדרכה הנדרשת:  .3

 כיבוד וכדומה.השכרת כלי נגינה )במידת הצורך(, עזר, 

כנון חניכה פרטנית והנחייה מטעמו של הזוכה בקורס עצמו ובכל הקשור לתכני הקורס ות .4

הפעילויות והסיורים שלאחריו. לפעילות השוטפת, לסטטוס תכנית העבודה, לפתרון בעיות מול 

 גורמים מעורבים ועוד.

מטעם הזוכה אשר  מרכז קורסבמקרה וההכשרה תתפרס ביותר מאתר אחד, ימונה בכל אתר  .5

 .מטעמו של הזוכה למנהל הפרויקטיהיה כפוף ארגונית ומקצועית 

  )כולל חיבור, הפקה וחלוקה(. דוחומרי לימו הדפסת הסילבוס, ההדרכהארגון חומרי  .6
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, באמצעות אתרי הרשויות בקרב קהל היעד: פרסום ברשתות החברתיות, במתנסים הקורסשיווק  .7

 המקומיות וכדומה.

לפחות:  תהכוללעם לוגו המשרד ותכנית תור הזהב, לכל תלמיד  אישיתמחברת ממותגת אספקת  .8

 .ס, אמצעי כתיבהתכנית הקורו מידע

 .מסמכים מעוצביםליעלה המשרד דרישה ש ן כלהדפסה של תעודות מסיימי הקורס וכעיצוב ו .9

 מאפים, למשך כל פעילות הקורס כיבוד למשך שעות קיום שיעור בקורס: שתייה חמה/קרה .10

 .צהרייםלוכריכים להפסקות השיעור  פירותו

הן באמצעות דף נוכחות שיוחתם לפחות פעמיים הרישום ייעשה  - בקורס רישום המשתתפים .11

ממוחשב. הרישום יכלול לפחות את השדות הבאים: שם המשתתף, ת.ז., באופן ביום קורס והן 

 כתובת, מס. קורס, מיקום קורס.

 הקורסמפרט מתקן האירוח לביצוע  2.2.3.6.2

 גישה נוחה הן ברכב פרטי והן ברכב ציבורי.במתקן האירוח תהא  .1

דרי הרצאות ממוזגים ומאווררים, ללא  מטרדים סביבתיים, המאפשרים במתקן האירוח יהיו ח .2

בעזרים , לדרישות המשרד/או ו בהתאם לצורך, והמצוידים הצפויהמשתתפים כמות הקליטה של 

, מחשב, DVDווידאו, מסך להקרנה ממכשיר  DVDהמפורטים להלן: מקלט טלוויזיה ומכשיר 

, לוחות כתיבה מחיקים לרבות אמצעי הכתיבה ואביזרי עזר וידאו, מקרן ברקו, פליפצ'ארט

 אחרים, אמצעי כתיבה לכל אחד מהמשתתפים. 

 .מתקן האירוח יעמוד בכל דרישות החוק הנוגעות לנגישות נכים ובעלי מוגבלויות .3

 מראש. ,מול המזמין הספציפי, אשר את מתקן הארוחלהזוכה על  .4

 

 הקורסביצוע   2.2.3.6.3

 השונים.  ם,  על מרכיביהבפועל הקורסיםנית בשלב זה הזוכה יממש את תכ

מול המזמין. לצורך עבור המשתתפים ו הקורסהזוכה הינו האחראי הבלעדי והמוחלט על ביצוע מוצלח של 

 הפעלה וכלי שליטה ובקרה כגון: שיטותן של וכך יפעיל הזוכה מיגו

 .הקורס, במתקן/ני האירוח למשך כל קיום  נציג הזוכהשהות פיזית מתמדת וזמינות מלאה של  .1

 בכל פתיחת יום לימודים. הקורסרישום ממוחשב של משתתפי  .2

ואופן הפתרון שננקט ע"י  ,הקורסדיווח לנציגי המזמין אודות בעיות ואילוצים הצצים במהלך  .3

 הזוכה. 

ביעות לש הקורספתרון כל הבעיות הארגוניות/לוגיסטיות/הדרכתיות המתעוררות במהלך קיום  .4

 נציגי המזמין.המשתתפים ורצונם המלא של 

ופן התנהלות יום הלימודים בהיבטי אודות איעובר משוב למשתתפים פעמיים במשך הקורס  .5

 .הקורסשונים לרבות: המרצה, יום הלימודים, מתקן האירוח ומהלך  איכות

 2דר עד על המשתתפים בקורס להיות נוכחים בכל מפגשי הקורס. ניתן למשתתף בקורס להיע .6

מפגשים, למעט מקרים חריגים באישור המשרד. משתתף שיעדר יותר מהמכסה המותרת ולא 
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המשרד לא יעביר קיבל אישור מראש לכך, לא יוכר כבוגר הקורס ולא תינתן לו מלגה. בנוסף, 

מהמשתתפים לא היה נוכח במהלכו. על הזוכה לדאוג  20%-תשלום לזוכה עבור קורס שלמעלה מ

  פים הרצויה.למכסת המשתת

 :הקורספעמים במהלך קיום  3לפחות  הזוכה ידווח לנציג המזמין .7

  כמות משתתפים, אופן ההתנעה, בעיות ארגוניות וכדומה. הקורסבפתיחת  : 

  כמות משתתפים, היעדרויות, עמידה ביעדים, שביעות רצון                                                                         :הקורסבמהלך

 .הקורסמשתתפים, הצעות לשיפור ותיקון ליתרת השיעורים 

  ביעדיו,  הקורס, בעיות עיקריות, אופן עמידת הקורס: סיכום מהלך הקורסבסיום

תיקון ו חו יתואם עם המשרדיסואמצעות משוב שנובכלל זה בהפקת לקחים 

 .ליקויים מוצע להמשך

 

 רגון וביצוע פעילות שטחא 2.2.4

 מתכונת ההפעלה 

 .בוגרי הקורס יישמו את שלמדו הלכה למעשה בחלק זה .1

לידי ביטוי בפועל את החומר  יג מקומי" תכנית עבודה, אשר תביאהזוכה יידרש להגדיר לכל "מנה .2

 הנלמד בקורס ואת יעדי ומטרות המשרד.

בבניית מטעמו של הזוכה אשר ילווה אותו  בידי חונך לווה באופן פרטניכל "מנהיג מקומי" י .3

)במשך תקופת בכל פעילותו לאחריה, והתוכניות בתקופת הקורס ו המצגות, הסיורים

 בקרב הקהילה ממנה הגיע. ההתקשרות( 

 .החונך מטעמו של הזוכה בסיוע, ביישובו יםוסיור שונות פעילויות בהובלת יסייע, קורס רבוג כל .4

שבהם ישתתפו בני הגיל השלישי מאשכול ישובים, אשר גדולים , יערכו אירועים אזוריים כן-כמו .5

 .כננו ויובילו המנהיגים המקומייםאותם ית

 נקבעו האשכולות הבאים: תכניםבהתייחס להתפלגות האוכלוסייה בפריפריה והצורך להתאים  .6

שיקבעו,  מס. אשכולות מגזר   #
בהתאם לגודל 

 האוכלוסייה
 3 לא יהודי  .1

 3 חרדי  .2

)יהודי  כללי  .3
 שאינו חרדי(

2 

 

ניתן  80-כב בתכנית מהפריפריה החברתית שישתתפומעריך את כמות הישובים והמשרד מאחר            

 ישובים. 10אשכול יכלול עד  להעריך שכל

האשכולות יקבעו ע"י המזמין לאחר שישקלו : רשימת הישובים המשתתפים, הקרבה בניהם  .7

 וההתאמה המגזרית לאופי האשכולות.
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הפריסה עשר פעילויות שיפרסו על פני חודשי השנה ) ם "סל פעילויות" הכוללבכל ישוב יתקיי .8

פעילות יתואמו עם קיים חודשים, החודשים בהם לא תת 2 אחת לחודש, למעטתהיה ככל הניתן 

 :הפעילויות מהם יהנה כל ישוב הינםבהתאמה לכל מגזר(. חשב המשרד, בהת

לכל הפחות  1מופע  , הכוללותלפי בחירת הישוב לכל הפחותתרבות ופנאי ישוביות פעילויות  5

ראה/י סעיף ) סיור ישובי 1(, 2.2.4.2.4ראה/י סעיף ת )וות בין דוריויפעיל 2 (,2.2.4.2.3סעיף  )ראה/י

 . (2.2.4.2.5ראה/י סעיף רוע אזורי גדול )יא 1(, 2.2.4.2.1ראה/י סעיף סיור חוץ ישובי ) 1(, 2.2.4.2.2

 אום עם המשרד ובשיתוף בוגר הקורס.רועים לכל יישוב בתיהזכיין ידרש לאשר גאנט א

תחילת  לפנימראש  אשר יואשרלכל מרכיב בסל הפעילויות  מגוון אפשרויותעל הזוכה להציע  .9

פירוט  -(: בסעיף פעילות בין דורית2.2.4.2לדוגמא )ראה/י פירוט בסעיף ע"י המשרד. הפעילויות 

וכן  ,פירוט האמנים -אתרים בארץ שאליהם הכניסות תתבצענה, בסעיף פעילות מופע של אמן

 אפשרויותהאת  לא לאשרש רשאי. המשרד בשאר הסעיפים המרכיבים את סל הפעילויות הלאה

במידה ולא תהיה שום אפשרות שהמשרד יאשר, המשרד יגרע את אותה הפעילות  נה.שתוצע

 לישוב והזוכה לא יספק אותה.( 2.2.4.2מסל הפעילויות )ראה/י פירוט בסעיף 

משתתפים  רק קבוצתיהיה גיוון במשתתפי הפעילויות השונות של הישובים. לא יווצר מצב ש .10

 .תור הזהברועים והפעילוית השונות המוצעות בכל הסיורים, האימ תהנהמהקהילה ספיציפית 

לסעיף זה יהיו המשתתפים בתכנית להתנדבות קהילתית בישוב במסגרת תור הזהב  החרגה

 (.41)ראה/י סעיף 

הזוכה יבצע מהלכי שיווק והסברה ביישובים הרלוונטיים כדי לקדם ולתמוך את הצלחת המנהיג  .11

 הפרסום יכללו: המקומי בפרט ותכנית תור הזהב בכלל. מהלכי 

 אתרי הרשויות המקומיות.בסים, "פרסום ברשתות החברתיות, במתנ 

 יחסי ציבור במקומונים, ותקופירייטינג וגרפיקה, פוסטרים ופלאיירים, מודע. 

להציע יתבקש נית "תור הזהב" בהובלת משתתפי התכנית, כל ישוב המשתתף בתכ בנוסף לאמור, .12

 בקהילה במסגרת התכנית.  התנדבותתכנית "התנדבות תור הזהב" שתוכנה 

ההתנדבות תתואם בין רכז גיל שלישי ברשות או במתנ"ס או כל  תכני תכנית ההתנדבות ופריסת .13

 גורם רלבנטי אחר ברשות המקומית, לבין המשרד.

תינתן העדפה בהשתתפות בסיורים  יותהישוב"התנדבות תור הזהב" למתנדבים בתכניות  .14

  תור הזהב".עילויות השונות בתכנית "ובפ

ישובית.  לתכנית ₪ 50,000-תכנית ההתנדבות עד לנוסף לצורך גיבוש תקציב המשרד יעמיד  .15

מערך ההתנדבות )לדוגמה: ווסטים זוהרים ועזרים נוספים ציוד לתקציב המשרד יעמוד לטובת 

התקציב למשמרות זה"ב וכיוצא בזה( וכן לכיבוד קל למפגשים של משתתפי מערך ההתנדבות. 

ליישובים לפי אמות מידה שוויוניות וכנגד הוצאות שיאושרו מראש ע"י הגורם המקצועי  יוקצה

תכנית תאושר מראש ע"י ה. לא יאושרו הוצאות עבור כח אדם .בתאום עם חשבות המשרד

  המשרד.
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 התכניתתכולת פעילות  

 חוץ ישוביסיור  2.2.4.2.1

סוג  #
   הפעילות

תיאור 
 הפעילות

מס.  המשתתפים()בהתייחס למספר   פירוט
 משתתפים 

משך 
 פעילות

סיור חוץ   .1
 ישובי

 

 

ארגון והפקת 
סיור מחוץ 

ליישוב 
בהשתתפות 

תושבי 
 הקהילה

 

 הדרכת הקבוצה ליום סיור שלם 

  איסוף ופיזור מכל ישובי  האשכול עד למקום הסיור )כולל
 ק"מ 200-נסיעות במרחקים מעל ל/ים ממוגני יריאוטובוס

  דרישת הישובים(לפי  - ךבמידת הצור

 מיתוג המשרד באמצעות שילוט בכל האוטובוסים 

 כניסות למשתתפי הסיור לאתרים ברחבי הארץ 

 )חובשים ומאבטחים )במידת הצורך 

  של צוות ביום הסיור  נוכחותליווי ו -ליווי צוות מקצועי
התנהלות תקינה:  המוודאלסיור(  1)מינ' מלווה הפרוייקט 

 ן כלמשרד בפתיחת הפעילות וכילוט, ציון המיתוג הכולל ש
 של יום הסיור הנדרש להפקה בפועל

יום  50
 סיור

 סיור ישובי 2.2.4.2.2

סוג  #
   הפעילות

תיאור 
 הפעילות

מס.  )בהתייחס למספר המשתתפים(  פירוט
 משתתפים 

משך 
 פעילות

סיור   .2
 ביישוב

 

 

ארגון והפקת 
 יישובבסיור 

בהובלת 
 בוגרי הקורס
בהשתתפות 

תושבי 
 הקהילה

 

  ק"מ מתחומי הישוב( 20)עד  סיור ביישובלמדריך צמוד 
  בהובלת בוגרי הקורס

 אוטובוס במידת הצורך להקפצות בתוך הישוב 

  של צוות ביום הסיור  ונוכחותליווי  -ליווי צוות מקצועי
התנהלות תקינה:  המוודאלסיור(  1)מינ' מלווה הפרוייקט 

 ן כלת וכילוט, ציון המשרד בפתיחת הפעילומיתוג הכולל ש
 של יום הסיור הנדרש להפקה בפועל

 
 בחירת מינ' סעיף נוסף:

 הישובי אמן/מרצה כתוספת לסיור 

  כתוספת  הכניסה כוללת פעילות()כניסה לאתרים בישוב
 לסיור הישובי

  הישובימנחה סדנאות כתוספת לסיור 
 

יום  50
 סיור

 תרבות ופנאי בישוביםפעילויות  2.2.4.2.3

 

סוג  #
   הפעילות

תיאור 
 הפעילות

מס.  )בהתייחס למספר המשתתפים(  פירוט
 משתתפים 

מקום 
 הפעילות

משך 
 פעילותה

מופע   .3
 אמן של
 

 

ארגון והפקת 
מופע אמן 

בישוב 
בהשתתפות 

תושבי 
 הקהילה

 )מופע של אמן )כולל עלויות נסיעה והגברה 

  של  במופעליווי ונוכחות  -ליווי צוות מקצועי
לפעילות(  1)מינ' מלווה צוות הפרוייקט 

התנהלות תקינה: מיתוג הכולל  המוודא
 ן כלילוט, ציון המשרד בפתיחת הפעילות וכש

 של המופע וטיפול באמן הנדרש להפקה בפועל

 100-כ
משתתפים 

 ויותר

בישוב 
)ללא 
 עלות(

 כשעה

מפגש   .4
 עם אמן

ארגון והפקת 
מפגש עם 

אמן בישוב 
בהשתתפות 

תושבי 
 הקהילה

 עם  מספרי סיפורים,  מפגש של הקהל
שחקנים, אנשי קולנוע, אנשי תקשורת ומדיה, 

טים, זמרים, מרצים, רקדנים, סטנדאפיס
המשלב שיחה ומופע  יוצרים, קוסמים וכו'

 קטן

  של  במופעליווי ונוכחות  -ליווי צוות מקצועי
 לפעילות(  1)מינ' מלווה  צוות הפרוייקט

התנהלות תקינה: מיתוג הכולל  המוודא
 ן כל, ציון המשרד בפתיחת הפעילות וכילוטש

50 
 משתתפים

בישוב 
)ללא 
 עלות(

 כשעה

http://negev-galil.gov.il/Pages/Home.aspx


 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
 להפעלת תכנית "תור הזהב" למנהיגות מקומית , 01-2018מכרז פומבי מס. 

  בפריפריה החברתית בגיל השלישי
 

 תל אביב 8שאול המלך שדרות , הנגב והגליל, פריפריהלפיתוח המשרד ה

galil.gov.il/Pages/Home.aspx-http://negev 

 81מתוך  15עמוד 

 

של המפגש וטיפול  הנדרש להפקה בפועל
 באמן

סדנת   .5
 יצירה

ארגון והפקת 
סדנת יצירה 

בישוב 
בהשתתפות 

תושבי 
 הקהילה

  סדנה פעילה של יוצרים שונים כגון אומנים
 חזותיים, תכשיטנים, שוזרי פרחים וכו'

  של  בסדנאליווי ונוכחות  -ליווי צוות מקצועי
 לפעילות(  1)מינ' מלווה  צוות הפרוייקט

התנהלות תקינה: מיתוג הכולל  המוודא
 ן כלילוט, ציון המשרד בפתיחת הפעילות וכש

 של הסדנה הנדרש להפקה בפועל

50 
 משתתפים

בישוב 
)ללא 
 עלות(

שלוש 
 שעות

סדנת   .6
 תרבות

ארגון והפקת 
סדנת תרבות 

בישוב 
בהשתתפות 

תושבי 
 הקהילה

  סדנאות מחול, משחק, שירה, נגינה, קולנוע
 וכו'

  של  בסדנאליווי ונוכחות  -ליווי צוות מקצועי
 לפעילות( 1)מינ' מלווה  צוות הפרוייקט

התנהלות תקינה: מיתוג הכולל  המוודא
 ן כלילוט, ציון המשרד בפתיחת הפעילות וכש

 של הסדנה הנדרש להפקה בפועל

50 
 משתתפים

בישוב 
)ללא 
 עלות(

שלוש 
 שעות

 

 דורית-פעילות בין 2.2.4.2.4

סוג  #
   הפעילות

מס.  )בהתייחס למספר המשתתפים(  פירוט תיאור הפעילות
 משתתפים 

משך 
 פעילות

פעילות   .7
 דורית-בין
 

 

ארגון והפקת 
-פעילות בין

סבים דורית )
וסבתות+נכדים 

( ונכדות
ביישוב/מחוץ 

ליישוב  
בהשתתפות 

 הקהילהתושבי 
 

 הסעות  

 מיתוג המשרד באמצעות שילוט בכל האוטובוסים 

  כניסות לאתרים בידי הישוב: דורית -ביןבחירת פעילות
 /סדנת יצירה/סדנת תרבות/מופע מותאםברחבי הארץ

  (שלם )במידה וידרש פעילותהדרכת הקבוצה ליום 

  של  פעילותליווי ונוכחות ביום ה -ליווי צוות מקצועי
 המוודאלפעילות(  1)מינ' מלווה צוות הפרוייקט 

ילוט, ציון המשרד התנהלות תקינה: מיתוג הכולל ש
של יום  הנדרש להפקה בפועל ן כלבפתיחת הפעילות וכ

 פעילותה

 100-כ
בני הגיל  50)

 50-השלישי ו
 נכדים/נכדות(

יום 
 פעילות

 

 

 אירוע אזורי  2.2.4.2.5

סוג  #
   הפעילות

תיאור 
 הפעילות

מס.  )בהתייחס למספר המשתתפים(  פירוט
 משתתפים 

מקום 
 הפעילות

אירוע   .8
אזורי 

 גדול
 

 

ארגון והפקת 
מופע אזורי 

גדול 
בהשתתפות 

תושבי אשכול 
 ישובים

  מופע של אמן בעל שם לקהל ממספר ישובים המותאם
למגזר הישוב ורצונו. כולל הגברה, תאורה, סדרנים, 

הנדרשות אבטחת אמנים והתאמת הבמות בתוספות 
 עפ"י בקשת האמנים.

 מישובי האשכול הסעות לאירוע 

 אנשים( הכוללת  40-קבלת פנים לאמנים ולמכובדים )לכ
 שתיה קרה/חמה, עוגות ועוגיות, פירות  כיבוד קל: 

  של צוות  אירועבליווי ונוכחות  -ליווי צוות מקצועי
התנהלות  המוודא מלווים לאירוע( 4)מינ'  הפרוייקט

ילוט, ציון המשרד בפתיחת תקינה: מיתוג הכולל ש
 אירועשל ה הנדרש להפקה בפועל ן כלהפעילות וכ
 וטיפול באמן

350-600 
 משתתפים

אולם 
נגיש 

לאשכול 
 ישובים

 

  פתיחהאירוע  2.2.4.2.6
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סוג  #
   הפעילות

תיאור 
 הפעילות

מס.  )בהתייחס למספר המשתתפים(  פירוט
 משתתפים 

מקום 
 הפעילות

אירוע   .9
ת פתיח
  קורס

 

 

ארגון והפקת 
אירוע פתיחת 

 קורס מגזרי 

  וברכות קבלת פנים  קורס מגזרי הכוללפתיחת אירוע
)כיבוד קל הכולל שתיה קרה/חמה, עוגות ועוגיות, פירות 
וכריכונים( למשתתפים: משתתפי הקורס, נציגי המשרד, 
צוות הנהלת הפרוייקט, צוות ליווי והפקת הפרוייקט, 

 הרשות המארחת.נציגי 

 הרצאה/מפגש עם אמן לקהל המשתתפים 

  של צוות  במופעליווי ונוכחות  -ליווי צוות מקצועי
התנהלות  המוודא מלווים לאירוע( 2)מינ'  הפרוייקט

ילוט, ציון המשרד בפתיחת תקינה: מיתוג הכולל ש
  אירועשל ה הנדרש להפקה בפועל ן כלהפעילות וכ

 50-כ
 משתתפים

בישוב 
בו 

מתקיים 
 הקורס

 

 

 אירוע סיום 2.2.4.2.7

סוג  #
   הפעילות

תיאור 
 הפעילות

מס.  )בהתייחס למספר המשתתפים(  פירוט
 משתתפים 

 מקום הפעילות

אירוע   .10
סיום 
 קורס

 

 

ארגון והפקת 
אירוע סיום 

קורס לכל 
 המגזרים 

  אירוע סיום קורס לכל המגזרים הכולל קבלת פנים
)כיבוד קל הכולל שתיה קרה/חמה, עוגות ועוגיות, 
פירות וכריכונים( למשתתפים: משתתפי הקורס, 
נציגי המשרד, צוות הנהלת הפרוייקט, צוות ליווי 

 והפקת הפרוייקט, נציגי הרשות המארחת.

 טקס חלוקת תעודות למסיימי הקורס 

 הסעות לאירוע 

 של  באירועליווי ונוכחות  -יווי צוות מקצועי ל
 המוודא מלווים לאירוע( 2)מינ'  צוות הפרוייקט

ילוט, ציון התנהלות תקינה: מיתוג הכולל ש
הנדרש להפקה  ן כלהמשרד בפתיחת הפעילות וכ

 של האירוע  בפועל

 100-כ
 משתתפים

בכנסת )או 
לחלופין במקום 
שיקבע לפי 

 שיקול המשרד(

  שיווק ויח"צפרסום,  2.2.4.2.8

סוג  #
   הפעילות

 פירוט תיאור הפעילות

פרסום,   .11
שיווק 
 ויח"צ

 

 

בניית אתר לתכנית "תור 
חזוקו באופן ותהזהב" 
 שוטף

  נתונים עיצוב האתר ושילוב הקמת אתר אינטרנט עם בסיס להוספת
  (מקצוע+מעצב ישאכולל ם )אילוגוה

  צוות קבוע שיזרים מידע ויעדכן את האתר באופן תחזוק האתר הכולל
 תהחברתי קבוע על הפעילות היום יומית בישובי הפריפריה

לתכנית  פייסבוקדף    .12
 ותחזוקו באופן שוטף

 נות וסרטי הזנת מידע שוטף יום יומי על הפעילות עידכון והעלת תמו
 , כתיבת תוכן מידעי על הפרויקט ועידכונווידיאו מתוך הפעילויות

 השוטף בתדירות יום יומית
בעיתונות פרסום    .13

 ובטלוויזיה
  פרסום מודעות בעיתונות המקומית והארצית בכפוף להחלטת המשרד 

  תוכניות תוכן לקידום הפרויקט עפ"י בחירת פרסום בטלוויזיה: רכישת
 מרואיינים ומסרים של המשרד ובאישורו

סייט המקושר -בניית מיני   .14
 )אופציונלי לאתר המשרד

 (לפי שיקול המשרד–

  הקמת מיני סייט )אתר מצומצם( והעלאת תכניים כלליים על הפרויקט
 עידכון הודעות לעיתונות , דבר אתר וכו' .ת של פעמיים בחודשבתדירו

של ציבור היחסי את צוות ממשרד יחסי ציבור מקצועי וקבוע שיקדם   ציבור-יחסי   .15
אופן שוטף גליל בהנגב וה, תור הזהב והמשרד לפיתוח הפריפריהתכנית 

. קידום כתבות במקומונים בישובים המתבצעת בהתאם לפעילות
 בעיתונות הארצית בטלוויזיה ובכל אמצעי התקשורת הקיימים.
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 במכרזהגורמים המעורבים  2.3

 ןנציג המזמי 2.3.1

בכל  ,לבוא בקשר עם הזוכה וצוותו ,המשרדשל  ומטעמ היחידהוא הגורם המוסמך  ןנציג המזמי .1

 .במכרזוש מלא של השירותים המבוקשים והתוצרים מהקשור לביצוע ומי

נציג יועברו לזוכה וצוותו על ידי  השירותים,כלל ההנחיות הקשורות למכרז זה בנוגע לניהול  .2

 בלבד.  ןהמזמי

 ראש אגף בכיר פריפריה חברתית או מי מטעמו. ד לעניין זה יהיה מר שמואל ליטוב,נציג המשר .3

 ע ומנהל הפרויקטצוות המצי 2.4

 צוות המציע 2.4.1

לצורך ביצוע השירותים יעמיד המציע צוות מקצועי ומיומן, כנדרש לשם אספקת  .2.4.1.1

)ראה/י פירוט תנאי סף . השירותים המפורטים במסמכי המכרז באיכות הגבוהה ביותר

 (.2.8סעיף 

 פרויקט:המנהל  2.4.2

ביצוע הפרויקט על המציע להעמיד לצורך מתן השירותים מנהל פרויקט שיהיה אחראי על  .2.4.2.1

ויהווה כתובת עליונה מטעמו של הזוכה לכל  מטעמו ושישמש כאיש קשר מול המשרד

 .("מנהל", "מנהל פרויקט" –)להלן  הקשור בהתנהלותו במכרז

 מנהל הפרויקט יהיה אחראי על הכנת תכנית עבודה מפורטת, בתיאום עם המשרד. .2.4.2.2

כנית העבודה תוך מיצוי מנהל הפרויקט יהיה אחראי על הנעת העבודה בהתאם לתו .2.4.2.3

 לרשותו. ותהעומדוהתשתיות הפיזיות פוטנציאל כוח האדם המקצועי 

לניהול ומימוש עמידתו של הזוכה ביעדיה  כולל מנהל הפרוייקט ינהל ויהווה אחראי .2.4.2.4

 ומטרותיה של תכנית תור הזהב, לרבות היבטי איכות ולוחות זמנים.

הפועלים במסגרת התכנית, את גורמי החוץ עובדי הזוכה  וינחה אתו מנהל הפרוייקט ינהל .2.4.2.5

 הרלוונטיים, לרבות פיקוח ובקרת ביצועים של כל גורם.

מנהל הפרוייקט יקיים מפגשי סטטוס שבועיים עם צוות הזוכה והגורמים המעורבים  .2.4.2.6

 .הרלוונטיים

 .חודשיים עם נציג המזמין-מנהל הפרוייקט יתאם קיום מפגשי סטטוס דו .2.4.2.7

ויהיה זמין עבור  נשי המקצוע של המשרד או מי מטעמופעולה עם אמנהל הפרויקט ישתף  .2.4.2.8

 .המשרד בכל שעות העבודה המקובלות

 מנהל הפרוייקט יהיה שכיר של המציע בכל תקופת ההתקשרות עם המשרד. .2.4.2.9

קידו אלא לאחר קבלת אישור הגוף המציע לא יהיה רשאי להעביר את מנהל הפרויקט מתפ .2.4.2.10

 בכתב. מהמשרד

שאי לדרוש מהחברה להחליף את בעלי התפקידים בפרויקט בכל עת נציג המשרד יהא ר .2.4.2.11

על פי שיקול דעתו. במקרה זה יהיה על החברה להעמיד בעל תפקיד העומד בתנאי הסף 
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 של המכרז, אשר יאושר על ידי נציג המשרד.

ח האדם הדרוש, לרבות עובדי ובנוסף, יעמיד המציע לצורך ביצוע השירותים את כל כ .2.4.2.12

 מחשוב ועוד.משרד ומנהלה, 

לביצוע ויצירת קשר עם הספקים הנדרשים המציע יהיה האחראי על קליטת כוח האדם  .2.4.2.13

 הפעלת הפרויקט וניהולו.

על הגוף המציע להצהיר בפני המשרד כי לעובדים אלו יש את הכישורים הנדרשים לביצוע  .2.4.2.14

עלו העבודות המתוארות לעיל. העובדים ימלאו אחר הוראות מנהל הפרויקט והמשרד, ויפ

 בהתאם לתוכנית העבודה. העובדים חייבים להיות ייצוגיים ובעלי יכולות הדרכה.

להכשרת עובדים על פי ו המציע אחראי לעובדים, לאיכות העבודה, לגיבוי, למילוי מקום .2.4.2.15

 צרכי השירותים במכרז.

מובהר כי הגוף המציע ו/או מי מטעמו לרבות עובדיו לא ייחשבו כעובדיו של המשרד, וכי  .2.4.2.16

ט תשלום התמורה המגיעה לגוף המציע, הרי שהוא ו/או מי מטעמו לרבות עובדיו לא למע

יהיה זכאי מהמשרד לכל תשלום ו/או תמורה ו/או הטבה אחרת בגין מתן השירותים נשוא 

מכרז זה. המציע יידע את עובדיו, ויצהיר על כך עם תחילת הקשר עמו, כי ידוע לכל 

עובדים ומועסקים במסגרת הארגונית של המציע,  העובדים המועסקים על ידו, כי הינם

 ולא של המשרד או גוף אחר.

 המשרד רשאי לאשר או לא לאשר העסקת עובדים מסוימים בצוות של המציע. .2.4.2.17

עובדים, הוא יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל חוקי העבודה  הזוכה הגוףהעסיק  .2.4.2.18

 .1987-החלים על העובדים, ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז

הזוכה תלושי שכר, מידע, מסמכים ופרטים אחרים  מהמציעהמשרד זכאי בכל עת לקבל  .2.4.2.19

 .ובדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדי

י לקיום שלם ומלא של צווי הרחבה להסכמים אאחר הזוכה המציעבנוסף לאמור, יהיה  .2.4.2.20

 קיבוציים החלים על העובדים.

מובהר בזאת כי כניסת הזוכה או עובדיו ומי מטעמו למשרד וביצוע השירותים על ידם  .2.4.2.21

מותנית בקבלת אישור בטחוני מוקדם בהתאם להוראות הביטחוניות של המשרד. אדם 

אשר לא קיבל אישור בטחוני מהמשרד, לא יועסק במסגרת ביצוע השירותים. כל כוונה 

הצוותים מטעמה יכולה להתבצע רק לאחר  של החברה לערוך שינויים/ תחלופה בהרכב

 מהגורם שיוסמך לכך.בכתב קבלת אישור מראש 

 

 ( SLAאמנת שירות ) 2.5

 פיצויים מוסכמים בגין ליקויים בפעילות הזוכה  2.5.1

במהלך כל תקופת ההתקשרות  הזוכהאמנת השירות מגדירה את רמת השירות הנדרשת מ .2.5.1.1

 ברמת השירות המוסכמת. עמידה בגין איהזוכה ישלם  שאותםואת הפיצויים המוסכמים 

http://negev-galil.gov.il/Pages/Home.aspx


 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
 להפעלת תכנית "תור הזהב" למנהיגות מקומית , 01-2018מכרז פומבי מס. 

  בפריפריה החברתית בגיל השלישי
 

 תל אביב 8שאול המלך שדרות , הנגב והגליל, פריפריהלפיתוח המשרד ה

galil.gov.il/Pages/Home.aspx-http://negev 

 81מתוך  19עמוד 

 

 על ,פיצוי מוסכםהוא יידרש לתשלום  ברמת השירות המוגדרתבמקרה בו הזוכה לא יעמוד  .2.5.1.2

מימוש  פי מידת החריגה מהרמה המוגדרת ובהתאם לטבלת הפיצויים המוסכמים שבסעיף

ות בכל דרך, כולל באמצע . את הפיצויים אפשר יהיה לגבותפיצויים מוסכמים על ידי המזמין

 .ואישור של מורשה חתימה מטעם המזמיןשל המזמין חתימה הקיזוז יישא  .מחשבונית קיזוז

זה  מכרזפי  עלופי חוק  על ולפעול בדרכים המוקנות ל ובלי לגרוע מזכויותי –המזמין רשאי  .2.5.1.3

זוכה אחר ולהחליפו ב במקרה של אי עמידה בהתחייבויותיו הזוכהאת עבודתו של  להפסיק –

 או לפעול בכל דרך אחרת.או בספק אחר 

פגיעה ברמת  תלונותיו בגיןואת  את השגותיולזוכה נציג המזמין רשאי בכל עת להעביר  .2.5.1.4

הפרויקט  למנהל  –פה או בטלפון  בעל –ישירה  פנייהתועבר באמצעות התלונה . השירות

ליקוי לשביעות רצונו של נציג אם לאחר העברת התלונה לא יטופל ה .הזוכהמטעמו של 

אליהם שהליקוי, שעת ההתרחשות, הגורמים במסמך רשמי של המזמין:  ויתועד –המזמין 

העתק ממסמך התלונה יועבר לחשב  .והזמן שחלף עד לתיקונו או לאי תיקונופנייה הנעשתה 

 .לנציג הזוכהוהמזמין 

הנזקים בגין הפיצוי על  ילמנהל הפרויקט מטעמו של הזוכה, כבכתב יודיע חשב המזמין  .2.5.1.5

 יהתה . לזוכה2.5.2 סעיףבטבלה על פי המסכום החיוב  הליקויים המתוארים בדוח יקוזזו

  .אליו מתאריך שליחת ההודעהימי עבודה  7נגד הקיזוז תוך  זכות לטעון בכתב

 הפיצויים המוסכמים בגין פגיעות שונות ברמת השירות  2.5.2

 

 

  עלות השירותים המבוקשים 2.6

 יטת התמחורש 2.6.1

, תוך פירוט הצעתו בהתייחס (2)נספח  בחוברת ההצעההמציע יציע את המחיר המוצע על ידו  .1

לכל תתי הסעיפים המופיעים בעמודת תקרה מקסימלית למחיר. לא ניתן לחרוג מהתקרה 

 המקסימלית עבור כל תת סעיף.

 שיעור הפיצוי המוסכם בגין הפגיעה ברמת השירות תיאור הפגיעה ברמת השירות )הליקוי( #
 בש"ח לא כולל מע"מ

פיגור בביצוע קורס המנהיגות בהתאם   .1
 לתכנית העבודה

 על כל יום של פיגור ₪ 1,000

 לכל מקרה ₪ 2,000 אי הגעת מרצים לקורס המנהיגות  .2

 לכל מקרה ₪ 500 חוסר במשאבים נדרשים בקורס המנהיגות  .3

 לכל ליקוי ₪ 1,000 פעילות השטחליקויים בביצוע   .4

עמידה של הזוכה בלוחות הזמנים של אי   .5
תכנית העבודה כולל הגשת חומרים, דיווחים 

 כמפורט במכרז –

 שבוע של פיגורבגין כל  ₪ 1,000

אי הגעה/איחור משמעותי למפגשים שנקבעו   .6
 בהשתתפות נציגי הזוכה

 בגין כל מקרה ₪ 500

 נציג המזמיןאי מענה של הזוכה לפניות   .7
 

 על כל מקרה ₪ 500
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 מהתקרה המקסימלית המצוינת %20-לא יכולה להיות נמוכה ביותר מלכל סעיף הצעת המחיר  .1.2

 .פרסום, שיווק ויח"צ ףלמעט סעי

תת  בתמחור דלהלן בסוף כל תיאור שירותיופיע  2.4גין כח אדם של המציע המפורט בסעיף ב .2.3

 ליווי צוות מקצועי.סעיף: 

לפעילות מוגדרת )"מחירון"( מקסימלית עלות על פי  יהיה מכרזים בשתמחור השירותים המבוק .3.4

 כדלקמן:

 

תיאור  #
 השירות

 סעיף 
 במכרז

יחידת 
מידה 

 לתמחור

 תקרה מקסימלית למחיר

 קורס   .1
 מנהיגות

  קורס  1 2.2.3
  ₪ 50,500עד 

 
 –תקרת מקסימום )תוכן הסעיפים כמפורט במכרז  פירוט

 :(2.2.3ראה/י סעיף 
 ₪ 5000 -ציוד טכני  -

 -עיצוב )כולל לוגו הפרוייקט וכו'( גרפיקה והדפסות  -
5500 ₪ 

בניית הקורס )כולל תכני סילבוס, איתור מרצים וכו'(  -
– 15,000 ₪ 

 ₪ 12,000 –מרכז קורס  -

 ₪ 3000 –כיבוד  -

 ₪ 10,000 –ליווי צוות מקצועי בקורס  -
 

חוץ  סיור  .2
 ישובי

  סיור 1 2.2.4.2.1
 ₪ 6743עד 

 
 –תקרת מקסימום )תוכן הסעיפים כמפורט במכרז  פירוט

 :(2.2.4.2.1ראה/י סעיף 
 ₪ 1300 –לאוטובוס(  1הדרכה ) -

 ₪ 2600 –אוטובוסים  -

 לאדם( ₪ 30) ₪ 1500 –כניסות לאתרים  -

 ₪ 730 –חובשים ומאבטחים  -

 ₪ 613=  10%  -ליווי צוות מקצועי  -
 

סיור   .3
 ישובי

  סיור 1 2.2.4.2.2
 ₪ 3300עד 

 
  -תקרת מקסימום )תוכן הסעיפים כמפורט במכרז  פירוט

 :(2.2.4.2.2ראה/י סעיף 
 ₪ 1500 –הדרכה והסעה  -

 בחירת מינ' סעיף נוסף:

 ₪ 1500 –אמן/מרצה  -

 ₪ 1500 –כניסה לאתרים )כולל פעילות(  -

 ₪ 1500 –מנחה סדנאות  -

 ₪ 300=  10%  -ליווי צוות מקצועי  -
 

פעילויות   .4
תרבות 
ופנאי 

 :בישובים

  מופע 1 2.2.4.2.3
 ₪ 5500עד 

  -תקרת מקסימום )תוכן הסעיף כמפורט במכרז  פירוט
 :(2.2.4.2.3ראה/י סעיף 

 ₪ 5000 –מופע  -
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של מופע 
 אמן

 ₪ 500=  10% -ליווי צוות מקצועי  -
 

פעילויות   .5
תרבות 
ופנאי 

 :בישובים
מפגש עם 

 אמן

  מפגש 1 2.2.4.2.3
 ₪ 3300עד 

  -תקרת מקסימום )תוכן הסעיף כמפורט במכרז  פירוט
 :(2.2.4.2.3ראה/י סעיף 

 ₪ 3000 –מפגש  -

 ₪ 300=  10% -ליווי צוות מקצועי  -
 

פעילויות   .6
תרבות 
ופנאי 

 :בישובים
סדנת 
 יצירה

סדנת  1 2.2.4.2.3
 יצירה

 
 ₪ 3300עד 

  -תקרת מקסימום )תוכן הסעיף כמפורט במכרז  פירוט
 :(2.2.4.2.3ראה/י סעיף 

 ₪ 3000 –סדנה  -

 ₪ 300=  10% -ליווי צוות מקצועי  -
 

פעילויות   .7
תרבות 
ופנאי 

 :בישובים
סדנת 
 תרבות

סדנת  1 2.2.4.2.3
 תרבות

 
 ₪ 3300עד 

  -תקרת מקסימום )תוכן הסעיף כמפורט במכרז  פירוט
 :(2.2.4.2.3ראה/י סעיף 

 ₪ 3000 –סדנה  -

 ₪ 300=  10% -ליווי צוות מקצועי  -
 

פעילות   .8
 דורית-בין

  פעילות 1 2.2.4.2.4
 ₪ 11,000עד 

 
  -תקרת מקסימום )תוכן הסעיפים כמפורט במכרז  פירוט

 :(2.2.4.2.4ראה/י סעיף 
 ₪ 5000 –הסעות  -

 ₪ 5000 –כניסות לאתרים/מופע/הדרכה/סדנאות  -

 ₪ 1000=  10%  -ליווי צוות מקצועי  -
 

אירוע   .9
אזורי 

 גדול

  אירוע  1 2.2.4.2.5
 ₪ 68,200עד 

 
  -תקרת מקסימום )תוכן הסעיפים כמפורט במכרז  פירוט

 :(2.2.4.2.5ראה/י סעיף 
 ₪ 61,000 – הסעותמופע ו -

 ₪ 1000 –קבלת פנים  -

 ₪ 6,200=  10%  -מקצועי ליווי צוות  -
 

אירוע   .10
 פתיחה

  אירוע 1 2.2.4.2.6
 ₪ 6,050עד 

 
  -תקרת מקסימום )תוכן הסעיפים כמפורט במכרז  פירוט

 :(2.2.4.2.6ראה/י סעיף 
 ₪ 1500 –קבלת פנים  -

 ₪ 4000  –מרצה/אמן  -

 ₪ 550=  10%  -ליווי צוות מקצועי  -
 

אירוע   .11
סיום 
 קורס

  אירוע 1 2.2.4.2.7
 ₪ 9900עד 

 
  -תקרת מקסימום )תוכן הסעיפים כמפורט במכרז  פירוט

 :(2.2.4.2.7ראה/י סעיף 
 ₪ 3000 –קבלת פנים, טקס וברכות  -

 ₪ 6000 –הסעות  -
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 הערכת תקציבאומדן ו 2.6.2

 מלש"ח. 10-כהיקף התכנית השנתית במקסימום המשרד מעריך את  .1

 .80-בתכנית בכהמשרד מעריך את כמות הישובים המשתתפים  .2

ע"י המשרד כאמור, המשרד לא מתחייב על היקף הישובים שישתתפו בתכנית. כל ישוב שיאושר  .3

 הזוכה.שיספק ( 2.2.4.1.8יהנה מסל פעילויות מלא )ראה/י סעיף 

 :זה( להיקף המשרדהערכה בלבד, אין בכך משום התחייבות ) התכנית בטבלה להלןהערכת היקף  .4

 ₪ 900=  10%  -ליווי צוות מקצועי  -
 

פרסום   .12
שיווק 
 ויח"צ

לכל  2.2.4.2.8
 התכנית

 
 *₪ 250,000עד 

 
  -תקרת מקסימום )תוכן הסעיפים כמפורט במכרז  פירוט

 :(2.2.4.2.8ראה/י סעיף 
 ₪ 10,000 –בניית אתר  -

 ₪ 50,000 –תחזוקת אתר שוטפת  -

 ₪ 25,000 –דף פייסבוק ותחזוקתו  -

 ₪ 45,000 –פרסום בעיתונות  -

 ₪ 30,000 –פרסום בטלוויזיה  -

 ₪ 30,000 –סייט** -מיני -

 ₪ 60,000 –יחסי ציבור  -
ר לעצמו את הזכות להעלאת תקציב הפרסום לפי * המשרד שומ

 הצורך.
. במקרה זה הזכות שלא לרכוש שירות ** המשרד שומר לעצמו את

 .סייט יופחת מהתשלום לזכיין-כזה הסכום שיוצע בעד המיני

תיאור  #
 השירות

 סעיף 
 במכרז

עלות  פירוט 
 מקסימלית

 סה"כ ישובים 80עבור 

בניית קורס  א. 2.2.3 קורס .1
 לוגסטיקה ו

)מפורט בסעיף 
2.6.1) 

 
 
 

 
50,500 ₪ 

 

 
קורסים  *6

מותאמים 
 מגזרית

 
303,000 ₪ 

 
963,000 ₪ 

 
 -פיםמשתת 120)*

 40בחישוב נגרעו 
הבוגרים של 

התכנית בשנתה 
 מרצים בכירים ב. כפיילוט(  הראשונה 

עלות למרצה 
לשעה אקדמית עד 

כולל  ₪ 1000
 נסיעות
שעות  30)סה"כ 

אקדמיות עד 
30,000 ₪) 

 
30,000 ₪ 

 

 
* קורסים 6

מותאמים 
 מגזרית

 
180,000 ₪ 

 

 מלגות ג.
מלגה לכל בוגר 

 ₪ 4000קורס ע"ס 
בוגרים  20)סה"כ 
 80,000 –בקורס 

₪) 
 

 
80,000 ₪ 

 

 
* קורסים 6

מותאמים 
 מגזרית

 
480,000 ₪ 

 
סיור חוץ  .2

 ישובי
2.2.4.2.1  

 מפורט במכרזכ
 

 
6743 ₪ 

 

 
 אוטובוסים 192

 מסיירים 9,600
  

 
1,321,628 ₪ 
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 ופן ההתחשבנות בין המזמין לזוכהא 2.6.3

לעיל כאשר דרישת תשלום תוגש  .2.2.2חודשי כמפורט בסעיף דוח ביצוע  למשרדיעביר  הזוכה .1

 כל חודשיים.

 .יאשר את דוח הביצוע )המבטא את עמידת הזוכה בתכולה ובלוחות הזמנים( ןנציג המזמי .2

 הזוכה ימציא חשבונית מס כחוק. נציג המזמיןבהתאמה לאישור  .3

יובהר כי התשלום יאושר רק לאחר הביצוע בפועל, הגשת אסמכתאות תואמות ואישור הגורם  .4

 .נציג המזמין - המקצועי

המתפרסמת מעת לעת באתר האינטרנט  1.4.3תנאי התשלום יבוצעו על פי הוראת תכ"ם מספר  .5

 של משרד האוצר בכתובת:

 http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf. 

  2.2.4.2.2 סיור ישובי .3
 מפורט במכרזכ

 
3300 ₪ 

 

 
 סיורים 80

 
264,000 ₪ 

 
פעילויות  .4-7

תרבות 
ופנאי 

 בישובים

2.2.4.2.3  
 מפורט במכרזכ

פעילויות  5)מינ' 
, לבחירת הישוב

 (1מינ' מופע 
 

 
18,700 ₪ 

 

 
ישובים )סה"כ  80

 לויות(יפע 400

 
1,496,000 ₪ 

 

-פעילות בין .8
 דורית

2.2.4.2.4  
 מפורט במכרזכ
 

 
11,000 ₪ 

 

 
 2) פעילויות 160

 פעילויות לישוב(
 

 
1,760,000 ₪ 

 

אירוע  .9
 גדולאזורי 

2.2.4.2.5  
 כמפורט במכרז

 
68,200 ₪ 

 

 
 אירועים 16

 
1,091,200 ₪ 

 
אירוע  . 10

 פתיחה
2.2.4.2.6  

 כמפורט במכרז
 

 
6,050 ₪ 

 

 
 קורסים 6

 
36,300 ₪ 

 
 אירוע סיום .11

 קורס
2.2.4.2.7  

 כמפורט במכרז
 
 

 
9,900 ₪ 

 

 
)אירוע  קורסים 6

 3לכל  1סיום 
 קורסים(

 
19,800 ₪ 

 

פרסום,  .12
שיווק 
 ויח"צ

2.2.4.2.8  
 כמפורט במכרז

 
250,000 ₪ 

 

 
250,000 ₪ 

 

 
250,000 ₪ 

 
 תכנית  .13

 התנדבותית
 בקהילה

2.2.4.1.12
-15 

 
הגשת תכנית 

 ישובל מפורטת
 

 
 *₪ 50,000עד 

אומדן סעיף זה  *
  נערך ע"י המשרד

   

 
 80ישובים ) 80

 תוכניות(
 

  
 
 ₪ 2,000,000 -כ
 

    תקורה .14
 9%עד 

  
828,173 ₪ 

 
  

  סה"כ
 10,030,100 ₪ 
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המתפרסמת מעת לעת באתר אינטרנט  7.17.2תנאי ההצמדה יבוצעו על פי הוראת תכ"ם מספר  .6

 של משרד האוצר בכתובת:

 http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf 

 מועד הגשת הצעות. -תאריך בסיס .א

 חודש מיום הגשת הצעות. 18 -תאריך התחל הצמדה .ב

 מחירים לצרכן. -מדד .ג

  .התשלום יבוצע בגין משתתפים בפועל .7

 : .2.2.4פעילות אחת מסל הפעילויות כפי המפורט בסעיף ובבמידה 

  , אותה פעילות תבוטל ולא יועבר תשלום עבורה.50%-יפחת ממספר המשתתפים  .א

כפעילות הפעילות תחשב יועבר תשלום עבורה אך מהרצוי,  80%-מספר המשתתפים יהיה קטן מ .ב

 .חסרה

התשלום יהיה עבור  –תהיינה פעילויות חסרות לישוב מסך כל סל הפעילויות  20%-במידה ו .ג

 .בלבד אחוז הביצוע בפועל

 

 הקדמה 2.6.4

, 1976-ויבוריים, התשל"צ , הפועל על פי חוק עסקאות גופיםתאגיד מכרזרשאי להגיש הצעה ל .1

והעומד בכל תנאי הסף הבאים ואשר צירף את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בחוברת ההצעה 

 . המכרזהמצורפת בקובץ נפרד למסמכי 

ן, תהא על פי רשימת המסמכים והאישורים ללהת עמידתו של המציע בתנאי הסף הוכח .2

 .המכרזהמפורטים בחוברת ההצעה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 

 תנאי סף מינהליים 2.7

הרשום בישראל על פי דין, שאינו בעל או יחיד על המציע להיות במועד הגשת ההצעה: תאגיד  .1

הוא  –ואם הוא חברה  ,2018שנת חוב בגין אגרה שנתית למרשם הרלוונטי לשנים הקודמות ל

 אינו בעל רישום כחברה מפרת חוק או בעל התראה לפני רישום כאמור.

עליו לצרף תעודה המעידה על היות המציע עוסק מורשה  –במידה והמציע עוסק מורשה/מלכ"ר  .2

 ./ תעודת רישום כמלכ"ר לצורך מע"מ לעניין חוק מס ערך מוסף

 גל ולא מונה לו מפרק או כונס נכסים.המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת ר .3

 אינו תחת אזהרת "עסק חי". המציע .4

 

 ערבות בגין הגשת ההצעה 2.7.1

 ₪ 250,000 בסך לתשלום ובלתי מותנית אוטונומית ערבות בצירוף מותנית במכרז השתתפותה .1

לפיתוח הפריפריה, הנגב  משרדה לפקודת (שקלים חדשיםמאתיים וחמישים אלף : במילים)

 .והגליל

http://negev-galil.gov.il/Pages/Home.aspx
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 .31.5.18-עד ללמכרז ההצעות האחרון להגשת יום מהמועד 60 למשך בתוקף תהיה הערבות .2

 לא במקרה שהמציע, הבלעדי דעתו שיקול פי על הערבות את לחלט רשאי יהיה המכרז עורך .3

 הליכי במהלך לב בתום יפעל לא או/ו המכרז ולתנאי בהתאם להצעתו בהתחייבויותיו יעמוד

 .המכרז

 לעסוק רישיון שברשותה ישראלית ביטוח' חב של ערבות או, בנקאית ערבות תהיה הערבות .4

' חב י"ע חתומה) 1981 – א"תשמ( ביטוח) פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק פי על בביטוח

יש לציין  .12 נספח – בחוברת ההצעה הערבות של מחייב נוסח (.הביטוח סוכן י"ע לא הביטוח

שאין לסטות מנוסח זה, ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול הצעה ככל והערבות לא תוגש 

 בהתאם לנספח.

ועדת המכרזים תאפשר למציעים המעוניינים בכך, להגיש לבדיקתה את ערבות ההצעה עד שבוע  .5

  p2017@png.gov.ilלפני המועד האחרון להגשת הצעות, לכתובת מייל 

 

 תנאי סף מקצועיים 2.8

 ארגון וביצוע קורסים – ניסיון המציע 2.8.1

במהלך  קורסים בתחום התרבות, 2 של לפחותארגון, ניהול וביצוע פיתוח, על המציע להיות בעל ניסיון ב

  .מיעוטים()חרדים ו יחודיותעבור אוכלוסיות קורס אחד , מהם לפחות 2017 עד 2014השנים 

 :במצטבר, כדלקמן קורס נדרש לעמוד בתנאי הסף הבאיםכל 

 ניהולית או חברתית. הקורס עסק בתחום של פיתוח מנהיגות .1

 .20המשתתפים בכל קורס עמד על לפחות  מספר .2

 . 30היקף שעות הלימוד בכל קורס עמד על לפחות  .3

 או החברה פרויקטים בתחום התרבות–ניסיון המציע  2.8.2

העומד בתנאי הסף הבאים המציע ארגן, ניהל וביצע לפחות פרויקט אחד  2017עד  2014במהלך השנים 

 כדלקמן:במצטבר, 

ברמה הארצית או ברמה  קהל היעדבקרב  ,הפרויקט עסק בקידום תכנים תרבותיים או חברתיים .1

 שנים. 50חתך גיל מעל  –קהל היעד  המקומית )רשות מקומית(.

 אתרים שונים. 3הפרויקט התפרס בלפחות  .2

 הפרויקט בוצע עבור משרד ממשלתי או רשות מקומית. .3

 ניסיון מנהל הפרויקט מטעם המציע 2.8.3
 על מנהל הפרויקט לעמוד בתנאים הבאים במצטבר:

שנים האחרונות בניהול פרויקטים בתחום ה 10-בשנים  3מנהל הפרויקט יהיה בעל ניסיון של לפחות  .1

 .ח"מלש 5-שלא יפחת ממצטבר התרבות בהיקף תקציבי 

שנים האחרונות.  5-בבתחום התרבות לפחות פרויקטים  20מנהל הפרויקט יהיה בעל ניסיון בניהול  .2

   .אש"ח 15-מפרויקט לצורך סעיף זה יחשב הפקה של ארוע/ הצגה/ מופע תרבות שעלותו לא פחתה 
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 צוות הפרויקט מטעם המציע 2.8.4
 הצוות יכלול את הפירוט דלהלן במצטבר:

אנשים במשרה מלאה בתפקידים: יועץ אומנותי, מפיק ומתאמי פעילות  4צוות המציע יכלול לפחות .      1

 או בתפקידים מקבילים לנ"ל. אנשים אלו יוקצו ע"י המציע לפרויקט זה בלבד. 

אנשים במשרה חלקית בתפקידי ליווי התכנית או בתפקידים  5ות לפחבנוסף צוות המציע יכלול .     2

 מקבילים לכך. אנשים אלו יהיו קבועים ויתנו שירות לפרויקט לפי הצורך.

 מנהלה  3
 כללי 3.1

 תיאום הצעותאיסור  3.1.1

המציע, בעל עניין במציע, כל גוף שהמציע הוא בעל עניין בו או נושא משרה, בכל אחד מהם  .3.1.1.1

של המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו הן לפני קיום המכרז, הן לא יפעלו לתיאום הצעתו 

 במהלכו, והן בזמן תקופת ההתקשרות.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המדובר באיסור לתיאום הצעות לרבות: .3.1.1.2

למעט אדם או גוף  -כריתה מפורשת של הסכם או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו 

בעניין בעלויות, שיתוף פעולה, מימון, מחירים, העברת נכסים,  -שהוא בעל עניין במציע 

 אסטרטגיות להצעה וכיוצא באלו.

קבלה של מידע כאמור או החלפת מידע בצורה אחרת, פרסום מידע או גילויו לאדם או לגוף  .3.1.1.3

כלשהו, כאשר ידוע למציע כי האדם או הגוף הוא בעל עניין או נושא משרה או שלוח או 

 חר.עובד של מציע א

 המזמין יראה בחומרה היבטים של תיאום מחירים או הגבלה של התחרות. .3.1.1.4

במקרה של תאום הצעות כאמור יוכל המזמין להשעות מציע / ספק מהשתתפות במכרז זה  .3.1.1.5

 ו/או לבטל את הסכם ההתקשרות עימו ולחלט את הערבויות ברשותו.

 יתוף פעולה עם מציעים אחרים ש 3.1.2
ו בלבד. לא תתאפשר הגשת הצעה עם גופים או מציעים אחרים המציע יכול להגיש הצעה בשם עצמ

(Joint Venture .) 

 המכרזשאלות ספקים אודות  3.2

  משרדל העברהשאלות נוהל העברת  3.2.1

 01/2018מכרז פומבי מס' תחת הכותרת " למשרד. השאלות יועברו משרדלהגיש שאלות ל ניתן .1

באמצעות הדואר  "בפריפריה החברתיתלהפעלת תכנית תור הזהב למנהיגות מקומית בגיל השלישי 

 p2017@png.gov.ilלכתובת: האלקטרוני 
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 .עורך המכרזחריות המציע לוודא באמצעות הדואר האלקטרוני כי שאלותיו הגיעו בשלמותן לנציג בא .2

 מפורט בטבלת ריכוז התאריכים. מכרזמועד אחרון להגשת שאלות ל .3

. לא תתקבלנה שאלות בלבד Wordבאמצעות תוכנת השאלות יוגשו במבנה הבא )יש להגיש שאלות  .4

 או כל תצורה אחרת(: PDFבפורמט 

 

 

 

 לשאלות מציעים המשרדמענה  3.2.2

: המשרדתפורסמנה בקבצי הבהרות באתר האינטרנט של לשאלות שהוגשו  המשרדתשובות  .1

galil.gov.il/Pages/Home.aspx-http://negev ,  מכרזיםתחת הכותרת   לשאלות  המשרדמענה

 . 01/2018מספר  מכרזל -מציעים 

 לשאלות מופיע בטבלת ריכוז התאריכים.  המשרדתאריך אחרון להפצת המענה של  .2

 .המכרזומהווה חלק בלתי נפרד מ הוא הנוסח המחייב המשרדהתשובות של נוסח  .3

מורשה/י החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד ויוגשו עם  על ידיייחתמו  המשרדתשובות  .4

 יובהר כי יש לחתום רק בסוף ההצעה בלבד. .מכרזהצעתם ל

 .המשרדרק תשובות אשר נמסרו בכתב מחייבות את  .5

 .המשרד, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשרדיכול ויתקיימו מספר סבבי תשובות של  .6

בפרסום שאלות ההבהרה או כל באתר המשרד מוטלת האחריות על המציע להתעדכן מעת לעת  .7

  .פרסום/ עדכון אחר

 

 הצעת המציע  3.3

 כללי 3.3.1

 הצעת המציע והמידע שבה הם רכושו של המציע.  .1

 מכרזהמציעים ברשאים (, 1)ה'( ) 20סעיף  1993 –התשנ"ג  המכרזיםחובת בהתאם לתקנות  .2

אודות  המכרזיםימים ממועד מסירת הודעת ועדת  30, וזאת תוך המכרזבמסמכי הליך לעיין 

 . המכרזתוצאות 

מציע לא , יציין אלו חלקים בהצעתו הם לדעתו סוד מסחרי או סוד מקצועי. מציע בהצעתו

ל ההצעה הזוכה, אשר ביחס אליהם טען בהצעתו כי הם מהווים יהיה רשאי לעיין בחלקים ש

 סוד מסחרי או מקצועי.

תהא רשאית, וזאת על פי שיקול דעתה, להציג  המכרזיםיובהר, כי על אף האמור לעיל ועדת 

, כל מסמך אשר להערכתה אינו מהווה סוד מקצועי או מסחרי והוא מכרזבפני המציעים ב

רשאי לגבות אגרה עבור עיון  המשרד. המכרזיםחוק חובת דרוש על מנת לעמוד בתקנות 

 כאמור.

 השאלה  הסעיף במכרז סידורי 
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 אופן הגשת ההצעה  3.3.2

זיהוי חיצוני  פרטי המציע או כל סימן ללא ציוןבאריזה אטומה אחת,  ההצעה יש לארוז את

לתוך האריזה יוכנסו שתי מעטפות  ."8201-10מספר  מכרזהצעה ל"רשם יי האריזה על אחר.

 סגורות כמפורט להלן:

 למכרז: מענה .א

 לחלוטין, תוך ציון על  וחוברת "העתק"(, זהות"מקור"  חוברת) חוברות כרוכות שתי

. על המכרזיאוגד מענה המציע לכל פרקי  חוברת"מקור", "העתק"(. בכל  –הכריכה 

 ".01-2018" מכרזמענה ליירשם: " חוברתכל 

 "חוברת החתומה בחתימות מקוריות של מורשה/י החתימה אצל  –" חוברת מקור

 המציע.

 :מכרזצעת המחיר לה .ב

ציון כל מידע לגביה למעט שם המעטפה  לאהצעת המחיר למכרז תוגש במעטפה סגורה ל

 )הצעת המחיר( 

 מעטפה הצעת המחיר תוגש בשני עותקים: "מקור" והעתק". ההצעה תוכנס ל

הצעת לאריזה. על מעטפת הצעת המחיר, יירשם: "היא ם גאטומה, ותוכנס ונפרדת 

  ".01-2018 מכרזמחיר ל

 "הצעה החתומה בחתימות מקוריות של מורשה/י החתימה  –" הצעת מחיר מקור

  אצל המציע.

ויצוין שוב כי לא ניתן להכניס ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה אם לא תוגש בהתאם להנחיות 

 רז.את הצעת המחיר לתוך חוברת המכ

לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, משרד המשרדי אשר נמצאת ב המכרזיםאת ההצעה יש להגיש לתיבת  .1

וזאת לא יאוחר מן המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת  ,13תל אביב, קומה  8שדרות שאול המלך 

 כמפורט בטבלת ריכוז המועדים.  המכרזים

, כמפורט המכרזיםאחרון להגשת הצעות לתיבת עד למועד ה המכרזיםצעות שלא תמצאנה בתיבת ה .2

 .המכרזים ועדתפני לא תובאנה לדיון ב בטבלת ריכוז המועדים,

 תוקף ההצעה 3.3.3

 .מכרזב הספק הזוכהההצעה תעמוד בתוקפה עד לחתימה על הסכם ההתקשרות עם  .1

יכי יום נוספים לאחר סיום הל 180מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הצעות שלא נבחרו תעמודנה בתוקפן  .2

עימו. יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות  מכרזב הוכרז כזוכה, וזאת למקרה שבו מציע שהמכרז

  .מכרזבכזוכה להכריז על בעל ההצעה הבאה בטיבה  המכרזיםאלה רשאית ועדת  בנסיבות

 דרישה למידע נוסף או הבהרות 3.3.4
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בכתב או בעל פה להצעה, , הבהרות המכרזרשאית לבקש מכל מציע, בכל שלב של  המכרזיםועדת  .1

ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי הוגן על מציעים 

 אחרים. ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה.

אישורים המצאת רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר, המלצות או  המכרזיםועדת  .2

, וכן לבצע המכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי כרזמהמתייחסים לדרישות המפורטות ב

 כל פעולה אחרת הדרושה לבחינת ההצעה.

, אם מצאה כי אין לאשר פגם כלשהורשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או  המכרזיםועדת  .3

ואת  המשרדכדי לפגוע בשוויון בין המציעים וכי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת בו 

 ., הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזיםזה מכרזתכליתו של 

 הצעה מסויגת או מותנית 3.3.5

מסמכי מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות  .1

, ובכלל זה ימנע מכל שינוי, הסתייגות או התניה על דרישות הסכם ההתקשרות ונספחיו. המכרז

 פסול הצעה מסויגת או מותנית.אי להמשרד רש

ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי להעלות את השגותיו או  המכרזמציע הסבור כי דרישות  .2

 את הערותיו במסגרת הליך ההבהרות בלבד.

  מכרזהוצאות השתתפות ב 3.3.6
. למציע המכרזיהיו על חשבון המציע, וזאת ללא קשר לתוצאות  מכרזכל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות ב

 בגין הוצאותיו כאמור. מהמזמיןדרישה או טענה להחזר כספים או כל פיצוי אחר כל לא תהיה 

 

  האופן בחירת הזוכ 3.4

 כללי 3.4.1

 זה. מכרזבעורך המכרז מבקש לבחור ספק זוכה אחד  .1

 .מכרזל אחתמציע רשאי להגיש הצעה  .2

 כל הצעה יורכב משני מרכיבים: להציון  .3

 משקל בציון הכולל המרכיב

  60% איכות

  40% מחיר

המשרד רשאי לבקש מהמציעים השלמות או  ראשון תיבחן עמידת ההצעות בדרישות הסף.הבשלב  .4

 הבהרות להצעתם.

 יתר ההצעות תידחנה. , יעברו לשלב בחינת האיכות. המכרזמציעים אשר יעמדו בדרישות הסף של  .5

 יובהר כי:

בתנאי הסף מציע כשיר אחד )אשר עמד  במקרה בו ייוותר בסיום הליך בדיקות עמידת ההצעה

 בדרישות הסף במלואם(, רשאית וועדת המכרזים:
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לנהל עימו מו"מ אודות הצעת המחיר שלו ולבחור בו, או לא לבחור בו כזוכה, על פי שיקול  .א

 דעתה הבלעדי.

 לבחור בו כזוכה מבלי לנהל עימו מו"מ. .ב

 לבטל את המכרז. .ג

 ה הבלעדי של ועדת המכרזים.לקבל כל החלטה אחרת בהתאם לשיקול דעת .ד

עורך לניקוד האיכות הגבוה ביותר יוזמנו לראיון אצל  תזכינהשלושת המציעים אשר הצעותיהם  .6

  .המכרז

בעלות ציון זהה שתדורגנה בשלושת המקומות ם תהיינה היהצעותמציעים אשר יהיו מספר בו במקרה  .7

 ראשונים.יוזמנו כל המציעים אשר דורגו בשלושת המקומות ה ,הראשונים

 . (2)ראה/י נספח  הצעות המחיר של המציעים השונים תיבדקנה, הראיוןעם סיום שלב  .8

 וההצעות ,המכרזים ועדת"י ע תיפתחנה, לעיל הראיון שלב את שעברו ההצעות של המחיר מעטפות

 המקנות ניקוד נפרד לכל סעיף בהצעת המחיר.  2שבנספח  ינוקדו בהתאם לאמות המידה

 :כדלקמן ידורגוההצעות 

לאותו  את מלוא הנק'בין ההצעות, תקבל מביותר  המיטיבהההצעה  -כל סעיף בהצעת המחיר  .8.1

 הסעיף.

הצעה ב, ההצעה המיטיבה ביותר יחושב ע"י חלוקה של אשרציון מחיר,  תקבלנהההצעות  יתר .8.2

 להלן: הנוסחההחישוב יתבצע לפי  .במספר הנק' המירביהנבדקת, ומוכפל 

P =  
ההצעה המיטיבה ביותר 

ההצעה הנבדקת
 ×  מספר נקודות המירבי

 המחיר הסופי לכל הצעה יחושב ע"י סכום כל נק' הסעיפים בהצעת המחיר.ציון  .8.3

 

ההצעה הזוכה תיקבע בהתאם לציון המשקלל את הציון שנקבע לאיכות ההצעה ולהצעת המחיר, כך  .9

שניתן להצעת המחיר יינתן משקל של  , ולציון60%שלציון שנקבע לאיכות ההצעה יינתן משקל של 

 ( יחושב על פי הנוסחה שלהלן:Y. הציון המשוקלל )%40

Y =
(0.6 × ציון האיכות) + (0.4 × ציון המחיר)

100
 

ההצעות תדורגנה בסדר יורד, מהגבוה לנמוך, בהתאם לציון המשוקלל. ההצעה שתקבל את הציון 

 .תועבר לאישור זכייתה בוועדת המכרזיםהמשוקלל הגבוה ביותר, תדורג במקום הראשון ו

שומר לעצמו את הזכות לבחור ביותר מזוכה אחד, או לפצל את השירותים המבוקשים  עורך המכרז .10

 .בין יותר מזוכה אחד, והכל בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי

 ההצעהאיכות  בדיקת 3.4.2
מס.  דאופן הניקו מרכיב האיכות #

נקודות 
 מירבי

  ישוב עבור כל פית רחבה, לתו של המציע לפעול בפריסה גאוגרתיבחן יכו המציע ןניסיו  .1
 יםתנאי הסף מופיע אתרים לפחות, 3)לאלה שהוצגו בתנאי הסף נוסף 

  .(בסך הכל נקודות 14)עד  הנקוד 1תוענקנה  ,לעיל( .2.8בסעיף 

14 
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מס.  דאופן הניקו מרכיב האיכות #
נקודות 

 מירבי
 (9 )ימולא בנספח

מנהל ניסיון   .2
 הפרויקט

 המוצע

נוסף לאלה שהוצגו בתנאי הסף )ואשר עומד , נוסףעבור כל פרויקט 
 פרויקטים 14)עד  נקודה 1תוענקנה  ,לעיל( .2.8בתנאי הסף כמופיע בסעיף 

 .בסך הכל(
 (9)ימולא בנספח 

14  

שביעות רצון   .3
מגורמים 

ממשלתיים/ 
רשויות 

 מקומיות

מכתב של שביעות רצון המפרט את הפרויקט ואת ביצועו עבור כל 
 נקודה 1/ הרשות המקומית תוענקנה הממשלתי לשביעות רצון המשרד

 בסך הכל(.מכתבים  12)עד 
יש לציין . רותיבסעיף זה יתקבלו המלצות רק מהגורם המזמין את הש)

רות ואת שביעות הרצון יקף השירות, את היבמכתב את מועד הזמנת הש
 [(ומעלה 9יחשבו לצורך ניקוד רק ציונים של ] 10עד  1-מ

12 

המציע יצרף מסמך בן לא יותר משלושה עמודים, בו יתאר את ניסיונו,  מתודולוגיה  .4
על ידיו, על פי הפרמטרים  תור הזהבהיערכותו ואופן תפעול תכנית 

 כדלקמן:
 א ודרישות המכרז )תוכן ולוגיסטיקה(.לנוש וניסיונהתאמת  .1

 בהיבטי השירותים מכלול לביצוע ידו על המוצעת העבודה שיטת .2
 (.השטח פעילות וליווי)קורסים  ולוגיסטיקה, תוכן

 בהתאמה הזהב תור תכנית התנהלות אודות ודיווח בקרה שיטות .3
 .מוגדרות עבודה לתכניות

 .השירותים למתן המציע צוות הערכות אופן .4
 

נקודות(  3כנית )עד התמהתרשמות מ במשוקלל כל פרמטר ינוקד
המציע לעניין זה  .נקודות( 2כנית )עד מהתרשמות מיישימות התו

 בפרויקטים אחרים מכתבי המלצה לאופן ביצוע המתודולוגיה יצרף
המשרד רשאי לתת ניקוד עודף  .מגורמים ממשלתיים איתם הוא עבד

לגורם שיציג המלצה מגורמי מקצוע במשרד על שביעות רצון בביצוע 
 המתודולוגיה בפרויקטים בעבודה עם המשרד.

" 5" = גרוע, "1נקודות, כאשר: " 5כל פרמטר לעיל ינוקד על פי סולם בן 
 = טוב מאוד.

20 

 המשרדלניקוד האיכות הגבוה ביותר יוזמנו לראיון אצל  תזכינהשלושת המציעים אשר הצעותיהם 

. אי התייצבות המזמיןיוזמנו לראיון אצל  מנהל הפרויקטו מנכ"ל המציע ראיון  .5
 נקודות לכל מוזמן. 10של כל אחד מהמוזמנים יגרום לגריעת 

יראיין את צוות המציע על פי הפרמטרים הבאים. לכל  המשרדצוות 
 :נקודות מירביות 10מטר תוענקנה פר
 .על ידי צוות המציע הבנת מטרות ויעדי המכרז .1

מתודולוגיה מוצעת לביצוע השירותים הנדרשים במכרז: המציע  .2
ף על ידו להצעה להציג את מסמך המתודולוגיה שצור וצוותו יידרשו

 יל בטבלה זאת(.לע 4)סעיף 

  התאמת המציע וצוותו לביצוע השירותים המבוקשים במכרז. .3

 התרשמות כללית. .4

40 

 100 סה"כ:  

 לב ג' ש 3.4.3

 ההצעהעלות  בדיקת 
  .בחוברת ההצעההצעת המחיר אשר ספח בנהמחיר המוצע על ידו המציע יציין את 

ות לפי תתי סעיפים תיאור שירסעיף בנפרד פירוט מחיר מוצע לכל כן בהשלמה להצעתו, המציע יצרף -כמו

מהתקרה המקסימלית עבור כל תת  לא ניתן לחרוג. 2.6.1בסעיף  המופיעים בטבלת תמחור השירותים

 המופיע בטבלת תמחור השירותים. סעיף
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 מציע כ"זוכה" הכרזת אישורים בגין מסמכים ו 3.5
המסמכים הבאים על פי יגיש את האישורים, ו - המכרזיםכזוכה על ידי ועדת המציע במידה והוכרז 

 .המשרדהודעת הזכייה אליו על ידי  מסירתימים מ 7תוך המפורט להלן 

 רשאית לפסול את הכרזתו של המציע כזוכה, במידה ולא יעמוד בדרישות אלה.  המכרזיםיובהר כי ועדת 

 ערבות ביצוע  3.5.1

שמו, מקורי ובלתי מותנה לשם הבטחת  עם קבלת הודעה על הזכייה, הזוכה ימציא כתב ערבות על .1

)חמישה אחוזים( כולל מע"מ, מערך ההתקשרות  5%ביצועו של ההסכם. כתב הערבות יעמוד על 

)תשעים( יום מעבר לתקופת ההתקשרות עם הזוכה.  90עד  -לשנה עם הזוכה. תוקף כתב הערבות 

 אם ההתקשרות עם הזוכה תוארך, הערבות תוארך בהתאם.

למסמכי המכרז. נוסח זה מחייב ואין לסטות ממנו.  12ות הביצוע מצורף כנספח הנוסח של ערב .2

 הנ"ל.  12המשרד לא יחתום על ההסכם עם הזוכה אם תהיה סטייה כלשהי מנוסח הערבות שבנספח 

הערבות האמורה תהיה ערבות בנקאית של בנק ישראלי או של חברת ביטוח ישראלית, שברשותה  .3

. אם הערבות 1981 -רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א 

תהיה של חברת ביטוח, החתימה לאישור הערבות תהיה של חברת הביטוח עצמה ולא של סוכן 

 מטעמה.

עומדת לזוכה האפשרות לבקש להגיש הוראת חלף ערבות לפיה הזוכה  7.7.1תאם להוראת תכ"מ בה .4

מאשר למדינה לעכב סכום, בגובה סכום ערבות הביצוע שהתבקשה, מתוך התשלומים להם זכאי 

הזוכה בגין ההתקשרות, ובכלל זה בגין שירות שבוצע על ידי הזוכה אף בטרם הוגשה חשבונית בגין 

ר מהתשלום הראשון לו זכאי הזוכה. זאת, כתחליף לכתב ערבות ביצוע. בקשת הזוכה ביצועו, כב

   תיבדק בהתאם להנחיות ולתנאים המפורטים בהוראת התכ"מ.

דעתו הבלעדי, בכל מקרה שהזוכה לא יעמוד -המשרד יהא רשאי לחלט את הערבות לפי שיקול .5

גוע בזכויותיו של המשרד לכל סעד אחר בהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו במכרז זה; זאת, מבלי לפ

 לפי כל דין. 

עם סיום ביצוע כלל העבודות, תומר ערבות הביצוע לערבות טיב. ערבות הטיב תהיה בתוקף למשך  .6

 חודשים נוספים. 12

 התקשרות  הסכם 3.5.2

ממועד שליחת הודעת הזכייה אליו ימים , יעביר תוך שבעה המכרזיםמציע אשר הוכרז כזוכה על ידי ועדת 

, חתום על ידי מורשה/י החתימה מטעמו של המציע על כלל נספחיוהסכם התקשרות  המשרדעל ידי 

בתוספת חותמת התאגיד על כל עמוד בהסכם ההתקשרות, כולל במקום המיועד לכך בעמוד האחרון, 

 בהתאם לנוסח המחייב בחוברת ההצעה.

 אישור על עריכת ביטוחים 3.5.3

, יעביר תוך שבעה ימים קלנדריים ממועד שליחת המכרזיםאשר הוכרז כזוכה על ידי ועדת  מציע .1

אישור על עריכת , אך לא יאוחר מיום החתימה על ההסכם על ידי המשרד, הודעת הזכייה אליו
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 .בהתאם לנוסח המחייב בנספח ד' להסכם ההתקשרותביטוחים 

 אישור זה יצורף כנספח להסכם ההתקשרות. .2

  המשרדזכויות  3.6

 המכרזביטול הליכי  3.6.1

 המכרזבוטל יבאם חדש.  מכרזאו לפרסם  המכרזרשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את  המשרד .1

 .מכרזאשר הגישו הצעות ל מציעיםשלח לכל הת המכרזביטול הודעה על לפני בחירת זוכה, 

, מכרזאחר ב ףמשתתהמציעים או כל את או לשפות לפצות  המשרד, לא יהיה חייב במקרה של ביטול .2

 .בכל צורה שהיא

 . המכרזיםועדת נתונה באופן בלעדי בידי ומספרם ההחלטה אודות הזוכים  .3

 תוקף ההצעה  3.6.2

 . מכרזב הזוכהעד לחתימה על הסכם ההתקשרות עם ותחייב את מגישה ההצעה תעמוד בתוקפה  .1

ימים ממועד  7אם מציע יחזור בו מהצעתו, לא יעמוד בהתחייבויותיו ולא יתקן את ההפרה תוך  .2

רשאי לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה  המשרד, יהא המשרדמסירת ההודעה על כך על ידי 

ולהתקשר עם כל אדם שימצא לנכון וכן יהיה רשאי לחלט כפיצוי קבוע ומוסכם מראש את כל הסכום 

, או חלקו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או זכות אחרת העומדים המכרז הנקוב בערבות

 כלפי מציע כאמור, לפי כל דין. למשרד

יום נוספים לאחר סיום הליכי  180מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הצעות שלא נבחרו תעמודנה בתוקפן  .3

, לרבות בשל חזרתו מכל סיבה שהיא מכרזתופסק ההתקשרות עם זוכה ב, וזאת למקרה שבו המכרז

 מתפקודו. המשרדאו אי שביעות רצון של  המשרדמהצעתו, הפרתו את ההתקשרות עם 

 מכרזעם זוכה ב הפסקת ההתקשרות 3.6.3

 עילות להפסקת ההתקשרות  

יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה ולחלט ערבויותיו, בהתרחש כל אחד או יותר מן  המשרד

 המקרים הבאים:

אם ימונה קדם מפרק, מפרק זמני או מפרק קבוע לזוכה. ויובהר כי, במקרים המפורטים לעיל על  .1

 בדבר מינוי כאמור. למשרדהזוכה להודיע מידית 

אם ימונה כונס נכסים זמני או כונס נכסים קבוע לעסקי ו/או רכוש לזוכה. ויובהר כי, במקרים  .2

 בר מינוי כאמור.בד למשרדהמפורטים לעיל על הזוכה להודיע מידית 

 למשרדאם יינתן צו הקפאת הליכים לזוכה. ויובהר כי, במקרה המפורט לעיל על הזוכה להודיע מידית  .3

 בדבר מתן צו כאמור.

 ימים. 30אם הפסיק הזוכה לנהל את עסקיו לתקופה העולה על  .4

 הסתלק הזוכה מביצוע הסכם ההתקשרות. .5

 ת השירותים אותם מספק הזוכה למזמין.חוסר שביעות רצון נצברת ומתועדת של המזמין מרמ .6
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צבר מספר מקרים של תשלום פיצויים מוסכמים, או , מכרזבהזוכה חרג מהרשום באמנת השירות  .7

 מהווה עילה להפסקת ההתקשרות עמו. המשרדאשר על פי שיקול דעתו של 

 בחירת כשיר שני  3.6.4

הבלעדי, תהיה רשאית לאחר קביעת הספק המועמד לזכייה, ועדת המכרזים, על פי שיקול דעתה  .1

בהליך שקלול ההצעות כ"כשיר  ה שנייה לאחר הצעת המועמד לזכייהלבחור במציע אשר הצעתו דורג

 שני". 

יום נוספים מעבר למועד המקסימאלי המפורט  90הוכרז מציע ככשיר שני, תוארך תוקף הצעתו למשך  .2

 במכרז זה. 

ינהג שלא בתום לב, או מכל סיבה אחרת אם לא יעמוד הספק הזוכה באיזו מדרישות המכרז או  .3

יום מיום חתימתו על הסכם  90המפורטת במסמכי המכרז, רשאי עורך המכרז, בתקופה שעד תום 

ההתקשרות עם הספק הזוכה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להודיע לכשיר השני שהוא "מועמד לזכייה" 

צעתו של הכשיר השני, במקום עם ולאחר מכן להתקשר עם הכשיר השני, בהתאם לתנאי המכרז ולה

 הספק הזוכה. כמו כן, עורך המכרז יהיה רשאי לחלט את הערבות הבנקאית של הספק הזוכה.

 אי שלמות ההצעה 3.6.5

, אשר המכרזרשאי שלא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי  המשרד

, או הגשת מעטפות לא בהתאם סף תנאי בשל היותו או ראוימונע הערכת ההצעה כ המשרדלדעת 

 להוראות.

 ושימוש בו המכרזבעלות על  3.6.6
לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו  מציע, אשר מועבר להמשרדזה הוא קנינו הרוחני של  מכרז

 .ת המציעשימוש שאינו לצורך הכנת הצע

 פיצול ההצעה 3.6.7
 :רשאי המשרד  

 מהשירותים המבוקשים.לקבל חלקים  .1

 .בשלביםאת קבלת השירותים המבוקשים  לממש .2

 המחאת זכות או חובה  3.6.8
, אלא אם ומהסכם שנחתם על פיו זה מכרזאינו רשאי להמחות לאחר כל זכות או חובה הנובעת מהזוכה 

; ניתנה הסכמת המשרדובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של  מראש ובכתב המשרדכן ניתנה לכך הסכמת 

מהתחייבות ואחריות או חובה כלשהי על פי כל דין הזוכה לשחרר את כאמור, לא יהיה בכך כדי  המשרד

 ה.ז מכרזולפי 

 פיקוח ובקרה 3.6.9
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"(, יבצעו, פעולות שוטפות של פיקוח ובקרה על הנציגים"–/נציגי המזמין, או מי מטעמם )להלן המשרד

מיום חתימת תפקוד הזוכה ומי מטעמו, לעניין אספקת השירותים. ביצוע כזה ייערך באופן רציף החל 

ההסכם, על פי שיקול דעתם הבלעדי של הנציגים ויכול שבעקבותיו יידרש הזוכה להעביר מידע כתוב או 

על פי  בעל פה, נתונים ותשובות בנושאים עליהם התבצעו הפיקוח והבקרה. נתונים אלו יועברו לנציגים

 דרישתם. 
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 חוברת ההצעה 4
 

 

 מדינת ישראל 

 הנגב והגליללפיתוח הפריפריה, משרד ה
 

  01-2018מכרז פומבי מס. 
להפעלת תכנית "תור הזהב" למנהיגות 

 מקומית בגיל השלישי בפריפריה החברתית
 

 חוברת ההצעה
 

 

 :מציעשם ה

 

 :מכרזאיש הקשר מטעם המציע לפרטי 

 

 :מורשה החתימה של המציע וחותמת התאגידחתימת 
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 לצירוף להצעת המציע נדרשיםהאישורים ונספחים  רשימת

ההשתתפות במכרז מותנית בהמצאת כל האישורים והמסמכים המפורטים בחוברת ההצעה, כשהם תקפים למועד הגשת 
בכל אישור או התחייבות אשר עבורן נדרשות חתימות של גורם כלשהו לרבות מורשה חתימה, עו"ד, רואה חשבון,  ההצעה.

 שם ושם משפחה, חתימה, חותמת התאגיד. נציג בנק/חברת ביטוח, יש לחתום כדלקמן:

 

 נספחים .1
 

מס. 
 נספח

 שם הנספח

 המציע פרטיאימות  ה אודותהצהר  .1

  הצעת המחיר של המציע במכרז  .2

 ניגוד ענייניםאודות היעדר  הצהרה  .3

 הצהרה אודות אי תיאום הצעות במכרז  .4

 תצהיר המציע בדבר עידוד העסקת עובדים ישראליים  .5

 פיננסית תאודות איתנותצהיר המציע   .6

 הצהרה אודות העסקת אנשים עם מוגבלות  .7

 עסק בשליטת אישהאישור אודות   .8

 וצוותוהמציע  הצהרה אודות ניסיון  .9

 הצעת תכנית עבודה למערך שיעורים בקורס   .10
 הצהרה אודות היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום .11
 דוגמה בלבד -נוסח ערבות בגין הגשת הצעה .12
 מכרזהאישור מסמכי  .13
 הסכם התקשרות .14

 

 אישורים ומסמכים .2
מס. 

אישור
/ 

 מסמך

 שם הנספח

15. 
 

אישור פקיד שומה, רואה חשבון או יועץ מס המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות כדין או שהוא 
ושהינו נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו ושהינו מדווח על עסקאות שמוטל עליהן  פטור מלנהלם

, בצירוף אישור ניכוי מס במקור הכל בהתאם ובכפוף לאמור 1975-מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו
 בחוק עסקאות גופים ציבוריים

 הוראות הדין הנוגעות לעניין.העתק תעודת רישום המציע כתאגיד בישראל במרשם, תקפה על פי  .16
אישור כי המציע אינו בעל חוב בגין אגרה למרשם הרלוונטי לשנים הקודמות לשנת  .17

2016 
 אישור כי המציע אינו בעל רישום כחברה מפרת חוק או בעל התראה לפני רישום כאמור .18
 12ערבות בגין הגשת הצעה )ערבות "מכרז"( על פי הנוסח המחייב בנספח  .19
  אישור רואה חשבון לעניין "מחזיקה בשליטה" .20

21. 
עמודים )לצורך ניקוד מרכיב איכות  3-מסמך בן לא יותר מ –מתודולוגיה מוצעת 

 ההצעה(

22. 
)לצורך ניקוד מרכיב איכות  שביעות רצון מגורמים ממשלתיים/ רשויות מקומיותמכתבי 
 ההצעה(

23. 
 המציע: פירוט מחיר מוצע לכל תיאור שירות לפי תתימסמך השלמה להצעת המחיר של 
 2.6.1סעיפים המופיעים בטבלה בסעיף 
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 :1מס.  נספח

 הצהרה אודות אימות פרטי המציע
  תאריך

  :לכבוד
 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 תל אביב 8שדרות שאול המלך 
  01-2018מכרז פומבי מס. הנדון: 

 הזהב" למנהיגות מקומית בגיל השלישי בפריפריה החברתיתלהפעלת תכנית "תור 
 "המכרז"( –)להלן 

)שם מלא(, בעל רישיון מס. ___________ המשמש כעורך __________________ , עורך הדיןאני

 מאשרהדין החיצוני של ______________ המציע במכרז )להלן "המציע"( 

 : מכרזב את הפרטים הבאים לגבי המציע בתאריך:_________________

  המציע כפי שהוא רשום במרשם
הכתובת הרשמית של משרדי הקבע 

 של המציע
 

  טלפון
  פקס

  סוג התארגנות
  תאריך הרישום

  מספר מזהה
  מספר חשבון בנק

איש קשר מטעם 
 למכרז המציע

  שם מלא
  תפקיד

  טלפון משרד
  טלפון נייד

  דוא"ל
  פקס

מורשה/י החתימה 
מטעם המציע על 

פי החלטת 
ירקטוריון/ ד

 הנהלת המציע 

 דוגמת חתימה וחותמת ת.ז. תפקיד שם מלא
    

 דוגמת חתימה וחותמת ת.ז. תפקיד שם מלא
    

 

 ,בכבוד רב

 טלפון  כתובת שם עורך הדין

   

 חתימה וחותמת מס. רישיון תאריך
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 סגורה -המחיר תוגש במעטפה נפרדת  הצעת  :2מס.  חנספ

 הצעת המחיר של המציע 

  :לכבוד
 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 תל אביב 8שדרות שאול המלך 
  01-2018מכרז פומבי מס. הנדון: 

 להפעלת תכנית "תור הזהב" למנהיגות מקומית בגיל השלישי בפריפריה החברתית
 "המכרז"( –)להלן 

 –______________, המציע במכרז )להלן  בשמו שלני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת תצהיר א

 "המציע"(:

לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 אעשה/נעשה כן, מצהיר/ה/ים בזה כדלקמן:

 אגרה.מע"מ וכן כל היטל או המחירים הינם סופיים וכוללים  .1

זכאי לכל תשלום או הטבה אחרת בגין מתן  אהיהלא המוצעת על ידי להלן יובהר כי למעט תשלום התמורה  .2

 וכיו"ב.השירותים, לרבות תשלומים בגין הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, נסיעות, אשל 

כי כל מציע נדרש למלא את כל הסעיפים בטבלת הצעת המחיר המופיעה להלן,  )מציע שלא ימלא את  יצויין .3

 אחד הפרמטרים, הצעתו תיפסל(

 מציע שיחרוג מהמחיר המקסימלי הצעתו תחשב כאילו נקב במחיר המקסימלי. .4

 בטבלה צוינתהמ המקסימלית מהתקרה %20-מ ביותר נמוכה להיות יכולה לאלכל סעיף שירות המחיר  הצעת .4.5

 פרסום, שיווק ויח"צ ותקורה. סעיפי למעט. 2.6.1 בסעיף

 להלן הצעתנו: .5.6

  תאריך

תיאור  #
 השירות

 סעיף 
 במכרז

יחידת 
מידה 

 לתמחור

ניקוד 
מקסימלי 

 לסעיף

מחיר מוצע ליחידת  עלות מקסימלי מחיר 
מידה אחת בש"ח 

 כולל מע"מ

כמות יחידות 
מידה לחישוב 
ההצעה בלבד 
)לפי הערכת 

המשרד במכרז 
אין  –

התחייבות 
מצד המשרד 

 להיקף(

סך מחיר 
מוצע בש"ח 

 כולל מע"מ

קורס   .1
 מנהיגות

  נק' 8 קורס  1 2.2.3
)ללא  ₪ 50,500עד 

עלות מרצים בכירים 
 ומלגות(

 

 6  

חוץ  סיור  .2
 ישובי

  נק' 9 סיור 1 2.2.4.2.1
 ₪ 6,743עד 

 

 192  

3.   
 סיור ישובי

  נק'  12 סיור 1 2.2.4.2.2
 ₪ 3,300עד 

 80  

פעילויות   .4
תרבות ופנאי 

 בישובים:
מופע של 

מפגש , אמן
עם אמן,  

 , סדנת יצירה
   סדנת תרבות

 5מינ'  2.2.4.2.3
פעילויות 
הכוללות 

מינ' 
 1מופע 

  נק' 17
 
 

 ₪ 18,700 עד
 

 80  

-פעילות בין  .5
 דורית

2.2.4.2.4 1 
 פעילות

  נק' 12
 ₪ 11,000עד 

 

 160  
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לפי ות תיאור שירסעיף בנפרד פירוט מחיר מוצע לכל  מלאללצרף  ישבהתאמה למחיר שהוצע לכל סעיף, 

מהתקרה המקסימלית  לא ניתן לחרוג. 2.6.1בסעיף  תתי סעיפים המופיעים בטבלת תמחור השירותים

 הלן טבלה למילוי:ל .המופיע בטבלת תמחור השירותים עבור כל תת סעיף

אירוע אזורי   .6
 גדול

  נק' 13 אירוע 1 2.2.4.2.5
 ₪ 68,200עד 

 

 16  

אירוע   .7
 פתיחה

  נק' 2 אירוע 1 2.2.4.2.6
 ₪ 6,050עד 

 

 6  

אירוע סיום   .8
 קורס

  נק' 1 אירוע  1 2.2.4.2.7
 ₪ 9,900עד 

 

 2  

פרסום,   .9
 שיווק ויח"צ

לכל  2.2.4.2.8
 התכנית

  נק' 13
 ₪ 250,000עד 

 

  לכל התכנית 

תקציב כולל,  9%עד  נק'  13   תקורה  .10
עבור כלל הרכיבים 

 .2.6.2בסעיף 

 

 

 (%-)יש לכתוב ב

  לכל התכנית

  סה"כ מחיר מוצע בש"ח כולל מע"מ:      

תיאור  #
 השירות

 סעיף 
 במכרז

יחידת 
מידה 

 לתמחור

עלות מחיר 
 מקסימלי 

מחיר מוצע ליחידת 
מידה אחת בש"ח 

 כולל מע"מ

מחיר מוצע לפי תתי 
 סעיפים

קורס   .1
 מנהיגות

  קורס  1 2.2.3
 ₪ 50,500עד 

)ללא עלות 
מרצים בכירים 

 ומלגות(
 

  
 (₪ 5000 )עד ציוד טכני

______________ ₪ 

 
עיצוב וגרפיקה 

 (₪ 5500 והדפסות  )עד
______________ ₪ 

 
)עד בניית הקורס 

15,000 ₪) 
______________ ₪ 

 
 12,000 )עדמרכז קורס 

₪) 
______________ ₪ 

 
 (₪ 3000 )עדכיבוד 

______________ ₪ 
 

ליווי צוות מקצועי 
 (₪ 10,000 )עדבקורס 

______________ ₪ 
 

חוץ  סיור  .2
 ישובי

  סיור 1 2.2.4.2.1
 ₪ 6,743עד 

 

 (₪ 1300 )עד הדרכה 
______________ ₪ 

 
 2600 )עדאוטובוסים 

₪) 
______________ ₪ 
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 )עדכניסות לאתרים 

 לאדם( ₪ 30,  ₪ 1500
______________ ₪ 

חובשים ומאבטחים 
 (₪ 730 )עד

______________ ₪ 

 )עדליווי צוות מקצועי 
10%  =613 ₪) 

______________ ₪ 

3.   
 סיור ישובי

  סיור 1 2.2.4.2.2
 ₪ 3,300עד 

 )עדהדרכה והסעה  
1500 ₪) 

______________ ₪ 

 
בחירת מינ' סעיף 

 (₪ 1500 )עד נוסף:
 
 אמן/מרצה  -

 
כניסה לאתרים )כולל  -

 פעילות( 
 
 מנחה סדנאות  -

 
______________ ₪ 

 
  )עדליווי צוות מקצועי 

10%  =300 ₪) 
 

______________ ₪ 
 

פעילויות   .4
תרבות ופנאי 

 בישובים:
מופע של 

מפגש , אמן
עם אמן,  

 , סדנת יצירה
   סדנת תרבות

 5מינ'  2.2.4.2.3
פעילויות 
הכוללות 

מינ' 
 1מופע 

 
 
 

 ₪ 18,700 עד
 

 :אמן של מופע 
 (₪ 5000מופע )עד 

______________ ₪ 
 

 )עדליווי צוות מקצועי 
10%  =500 ₪) 

______________ ₪ 
 

 :אמן של מפגש
 (₪ 3000)עד מפגש 

______________ ₪ 
 

 )עדליווי צוות מקצועי 
10%  =300 ₪) 

______________ ₪ 
 

 :סדנת יצירה
 (₪ 3000סדנה )עד 

______________ ₪ 
 

 )עדליווי צוות מקצועי 
10%  =300 ₪) 

______________ ₪ 
 

 :סדנת תרבות
 (₪ 3000סדנה )עד 

______________ ₪ 
 

 )עדליווי צוות מקצועי 
10%  =300 ₪) 

______________ ₪ 
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-פעילות בין  .5
 דורית

2.2.4.2.4 1 
 פעילות

 
 ₪ 11,000עד 

 

 (₪ 5000 )עדהסעות  

______________ ₪ 
 

כניסות 

לאתרים/מופע/הדרכה

 (₪ 5000 )עד/סדנאות 

______________ ₪ 
 

ליווי צוות מקצועי  

 (₪ 1000=  10%)עד 

______________ ₪ 
 

אירוע אזורי   .6
 גדול

  אירוע 1 2.2.4.2.5
 ₪ 68,200עד 

 

 )עדמופע והסעות  

61,000 ₪) 

______________ ₪ 
 

 1000 )עדקבלת פנים 

₪) 

______________ ₪ 
 

 )עד ליווי צוות מקצועי 

10%  =6,200 ₪) 

______________ ₪ 
 

אירוע   .7
 פתיחה

  אירוע 1 2.2.4.2.6
 ₪ 6,050עד 

 

 1500 )עדקבלת פנים  

₪) 

______________ ₪ 

 4000  )עדמרצה/אמן 

₪) 

______________ ₪ 

  )עד ליווי צוות מקצועי 

10%  =550 ₪) 

______________ ₪ 

אירוע סיום   .8
 קורס

  אירוע  1 2.2.4.2.7
 ₪ 9,900עד 

 

קבלת פנים, טקס  

 (₪ 3000 )עדוברכות 

______________ ₪ 

 (₪ 6000 )עדהסעות 

______________ ₪ 

  )עדליווי צוות מקצועי 

10%  =900 ₪) 

______________ ₪ 

פרסום,   .9
 שיווק ויח"צ

לכל  2.2.4.2.8
 התכנית

 
 ₪ 250,000עד 

 

 10,000 )עדבניית אתר  

₪) 

______________ ₪ 

תחזוקת אתר שוטפת 

 (₪ 50,000 )עד
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שמות של אמנים/מנחי  3 לפחותובה פירוט של  זו רשימהיש למלא מה למחיר שהוצע, תאבה

סדנאות/מדריכים/ אתרים ברחבי הארץ לדוגמא ועלותם הכספית ו/או קבלות לאמנים בסדר גודל דומה 

 המכרז עורך .ולנדרש בה בהתחשב במחיר המקסימלי האפשרי המצוין במכרז ובהתאמה לכל פעילות

 :ןו/או עלות את הדוגמאות המוצעות שומר לעצמו את הזכות לדחות

 

 הפירוט פעילותתיאור ה

 המבוקש

 הפירוט המוצע 

 דוגמאות( 3)לפחות 

 העלות 

 

 

 חוץ ישובי סיור
 (2.2.4.2.1 )סעיף

 

 

אתרים 

ברחבי 

 הארץ

 

  

  

  

  

  

 

 הפירוט פעילותתיאור ה

 המבוקש

 הפירוט המוצע 

 דוגמאות( 3)לפחות 

 העלות 

 

 

 ישובי סיור
 (2.2.4.2.2 )סעיף

 

 

 שמות

 אמן/מרצה/

מנחה 

 סדנאות

 

  

  

  

  

  

 

______________ ₪ 

דף פייסבוק ותחזוקתו 

 (₪ 25,000 )עד

______________ ₪ 

 )עדפרסום בעיתונות 

45,000 ₪) 

______________ ₪ 

 )עדפרסום בטלוויזיה 

30,000 ₪) 

______________ ₪ 

 30,000 )עדסייט -מיני

₪) 

______________ ₪ 

 60,000 )עדיחסי ציבור 

₪) 

______________ ₪ 
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 הפירוט פעילותתיאור ה

 המבוקש

 הפירוט המוצע 

 דוגמאות( 3)לפחות 

 העלות 

 

פעילויות תרבות ופנאי 
 בישובים:

  מופע של אמן

 (2.2.4.2.3 )סעיף

 

 

שמות 

 אמנים

 

  

  

  

  

  

 

 הפירוט פעילותתיאור ה

 המבוקש

 הפירוט המוצע 

 דוגמאות( 3)לפחות 

 העלות 

 

פעילויות תרבות ופנאי 
 בישובים:

  עם אמן שמפג

 (2.2.4.2.3 )סעיף

 

 

שמות 

 אמנים

 

  

  

  

  

  

 

 הפירוט פעילותתיאור ה

 המבוקש

 הפירוט המוצע 

 דוגמאות( 3)לפחות 

 העלות 

 

פעילויות תרבות ופנאי 
 בישובים:

  סדנת יצירה

 (2.2.4.2.3 )סעיף

 

 

סדנאות 

ומנחי 

 סדנאות/

 אומנים

 

  

  

  

  

  

 

 הפירוט פעילותתיאור ה

 המבוקש

 הפירוט המוצע 

 דוגמאות( 3)לפחות 

 העלות 

 

פעילויות תרבות ופנאי 
 בישובים:

  סדנת תרבות

 (2.2.4.2.3 )סעיף

 

 

סדנאות 

ומנחי 

 סדנאות/

 אמנים
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 הפירוט פעילותתיאור ה

 המבוקש

 הפירוט המוצע 

 דוגמאות( 3)לפחות 

 העלות 

 

 

  דורית-פעילות בין

 (2.2.4.2.4 )סעיף

 

אתרים 

 ברחבי הארץ/

שמות 

 מופע/אמנים/

סדנאות 

 ומנחים

  

  

  

  

  

 

 הפירוט פעילותתיאור ה

 המבוקש

 הפירוט המוצע 

 דוגמאות( 3)לפחות 

 העלות 

 

 

  אירוע אזורי גדול

 (2.2.4.2.5 )סעיף

 

 

שמות 

אמנים 

 בעלי שם

 

  

  

  

  

  

 

 הפירוט פעילותתיאור ה

 המבוקש

 הפירוט המוצע 

 דוגמאות( 3)לפחות 

 העלות 

 

 

  פתיחת קורסאירוע 

 (2.2.4.2.6 )סעיף

 

 

 שמות

 מרצים/

 אמנים

 

  

  

  

  

  

 

 

 ולראייה באנו על החתום:

 

 

 
 
 

חתימה וחותמת  ת.ז שם מורשה החתימה
 תאגיד

 תאריך
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 :3מס.  חספנ
 הצהרה אודות היעדר ניגוד עניינים

 
  תאריך

  :לכבוד
 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 תל אביב 8שדרות שאול המלך 
  01-2018מכרז פומבי מס. הנדון: 

 להפעלת תכנית "תור הזהב" למנהיגות מקומית בגיל השלישי בפריפריה החברתית
 "המכרז"( –)להלן 

 
 
______________, המציע במכרז  בשמו שלני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת תצהיר א

 "המציע"(. –)להלן 

לעונשים הקבועים בחוק אם לא לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים 

 אעשה/נעשה כן, מצהיר/ה/ים בזה כדלקמן:

אין בהגשת הצעה למכרז ובביצועה בפועל במקרה של זכייה, משום ניגוד עניינים עסקי אישי שלי/נו או 

 של עובדי/נו או של ספקי משנה וחברות צד שלישי המעורבים בהצעה או בביצועה.

ם כי במידה ויחול שינוי באמור לעיל אודיע/נודיע על כך למשרד ללא בנוסף לכך, הנני/הננו מצהיר/ה/י

 .דיחוי

 

 זה שמי/נו, להלן חתימתי/נו ותוכן תצהירי/נו דלעיל אמת:

חתימה וחותמת  ת.ז. שם מורשה החתימה

 תאגיד

 תאריך
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 : 4ח מס. נספ

 הצהרה אודות אי תיאום הצעות

  תאריך

  :לכבוד
 הפריפריה, הנגב והגלילהמשרד לפיתוח 

 תל אביב 8שדרות שאול המלך 
  01-2018מכרז פומבי מס. הנדון: 

 להפעלת תכנית "תור הזהב" למנהיגות מקומית בגיל השלישי בפריפריה החברתית
 "המכרז"( –)להלן 

 

______________, המציע  בשמו שלני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת תצהיר א

 "המציע"(: –במכרז )להלן 

 

לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 אעשה/נעשה כן, מצהיר/ה/ים בזה כדלקמן:

באופן עצמאי, ללא  המציעהמחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי  .1

  .התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות  .2

  .במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה

 מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. לא הייתי מעורב בניסיון להניא  .3

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  .4

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .5

ים עם מתחרה או מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודבר המציעהצעה זו של  .6

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

  ,לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז אם כן, אנא פרט: המציעלמיטב ידיעתי 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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א לחוק 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 . 1988-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 

 ה שמי/נו, להלן חתימתי/נו ותוכן תצהירי/נו דלעיל אמת:ז

 

 

 

 אישור עורך הדין

אני החתום מטה, 

 עו"ד:

הופיע/ה/ו בפני  מאשר כי ביום:

 במשרדי אשר ברחוב:

 בישוב/עיר:

    

אשר זיהה עצמו על ידי  מר/גב':

 ת.ז. מס.:

אשר זיהה עצמו על  מר/גב':

 ידי ת.ז. מס.:

    

המוכר/ת/ים לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה/ים כי עליו/ה/עליהם להצהיר אמת וכי 

יהיה/תהיה/יהיו צפוי/ה/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה/יעשו כן, חתם/ה/ו 

 .בפני על התצהיר דלעיל

 תאריך חתימה וחותמת מס. רישיון שם עו"ד

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

חתימה וחותמת  ת.ז. שם מורשה החתימה

 תאגיד

 תאריך
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 :5מס. ספח נ

 תצהיר המציע בדבר עידוד העסקת עובדים ישראליים

 

  תאריך

  :לכבוד
 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 תל אביב 8שדרות שאול המלך 
  01-2018מכרז פומבי מס. הנדון: 

 בפריפריה החברתית להפעלת תכנית "תור הזהב" למנהיגות מקומית בגיל השלישי
 "המכרז"( –)להלן 

 

אני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת הצהרה בשמה של ______________, המציע במכרז 

 ."המציע"( –)להלן 

לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 כדלקמן: אעשה/נעשה כן, מצהיר/ה/ים בזה

 :7.12.9בהתאם להוראת תכ"ם 

 בין, זרים, למעט מומחי חוץ, וזאת עובדים, למכרז בהתאם מתן השירותים לצורך יעסיק לא המציע

 אחר גורם כל או משנה קבלן, אדם כוח קבלן באמצעות ובין המציע ידי על אם בין, בעקיפין ובין במישרין

 . במסגרת המכרז המציע יתקשר עמו

 י דלעיל אמת:תלהלן חתימתי ותוכן הצהרזה שמי, 

 

 

 אישור עורך הדין
אני החתום מטה, 

 עו"ד:
הופיע/ה/ו בפני  מאשר כי ביום:

 במשרדי אשר ברחוב:
 בישוב/עיר:

    
אשר זיהה עצמו ע"י  מר/גב':

 ת.ז. מס.:
עצמו ע"י  אשר זיהה מר/גב':

 ת.ז. מס.:
    

המוכר/ת/ים לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה/ים כי עליו/ה/עליהם להצהיר אמת וכי 
יהיה/תהיה/יהיו צפוי/ה/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה/יעשו כן, חתם/ה/ו 

 .בפני על ההצהרה דלעיל
 תאריך חתימה וחותמת מס. רישיון שם עו"ד

 
 

   

 
 
 

שם מורשה 

 החתימה

 תאריך חתימה אישית חותמת תאגיד ת.ז.
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 :6מס. ספח נ
 איתנות פיננסית תצהיר המציע לעניין

  תאריך
  :לכבוד

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
 תל אביב 8שדרות שאול המלך 

 01-2018מכרז פומבי מס. הנדון: 
 להפעלת תכנית "תור הזהב" למנהיגות מקומית בגיל השלישי בפריפריה החברתית

 "המכרז"( –)להלן 
 

 –מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת הצהרה בשמה של ______________, המציע במכרז )להלן אני/ו הח"מ, 
 ."המציע"(

לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
 :כימצהיר/ה/ים בזה אני/ו אעשה/נעשה כן, 

 
 

למציע לא מונה קדם מפרק, מפרק זמני או מפרק קבוע בעת הגשת ההצעה או שנה לפניה, וכי  .1

 הוא אינו נמצא בהליך של כינוס נכסים או הקפאת הליכים. 

 המציע אינו תחת אזהרת "עסק חי". .2

 
 

 ה שמי/נו, להלן חתימתי/נו ותוכן תצהירי/נו דלעיל אמת:ז
 

 
 

 
 

 אישור עורך הדין
הופיע/ה/ו בפני במשרדי  מאשר כי ביום: אני החתום מטה, עו"ד:

 אשר ברחוב:
 בישוב/עיר:

 
 

   

אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז.  מר/גב':
 מס.:

אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז.  מר/גב':
 מס.:

 
 

   

שהזהרתיו/ה/ים כי עליו/ה/עליהם להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה/יהיו צפוי/ה/ים המוכר/ת/ים לי באופן אישי, ואחרי 
 .לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה/יעשו כן, חתם/ה/ו בפני על התצהיר דלעיל

 תאריך חתימה וחותמת מס. רישיון שם עו"ד
 
 

   

 

 

 
 

חתימה וחותמת  ת.ז. שם מורשה החתימה
 תאגיד

 תאריך
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 :7מס. ספח נ
 העסקת בעלי מוגבלויות תצהיר המציע לעניין

  תאריך
  :לכבוד

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
 תל אביב 8שדרות שאול המלך 

  01-2018מכרז פומבי מס. הנדון: 
 להפעלת תכנית "תור הזהב" למנהיגות מקומית בגיל השלישי בפריפריה החברתית

 "המכרז"( –)להלן 
 . "המציע"( –______________, המציע במכרז )להלן אני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת הצהרה בשמה של 

אני/ו לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה/נעשה כן, 
 כימצהיר/ה/ים בזה 

 :במשבצת המתאימה( X)סמן  

 על המציע. חלות לא 1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 
 חלות על המציע והוא מקיים  1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 

 אותן.        

במשבצת  xנדרש לסמן  חלות על המציע 8199 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9)במקרה שהוראות סעיף 

 :המתאימה(

  עובדים. 100-פחות מהמציע מעסיק 
  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

  בחינת המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם 

קבלת  לשם –הצורך ובמקרה  ,1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות וןלחוק שווי 9 סעיף לפי חובותיו יישום
 .ליישומן בקשר הנחיות

 יישום  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת 

, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום 1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו
 )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(. פעל ליישומןחובותיו 

 

, והשירותים החברתיים הרווחה העבודה משרד של למנהל הכללי זו פסקה לפי שמסר מהתצהיר להעביר העתק מתחייב המציע

 .ההתקשרות ממועד ימים 30 בתוך

 ה שמי/נו, להלן חתימתי/נו ותוכן תצהירי/נו דלעיל אמת:ז

 
 אישור עורך הדין

הופיע/ה/ו בפני במשרדי  מאשר כי ביום: אני החתום מטה, עו"ד:
 אשר ברחוב:

 בישוב/עיר:

    
עצמו ע"י ת.ז.  אשר זיהה מר/גב':

 מס.:
אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז.  מר/גב':

 מס.:
    

המוכר/ת/ים לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה/ים כי עליו/ה/עליהם להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה/יהיו צפוי/ה/ים 
 .לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה/יעשו כן, חתם/ה/ו בפני על התצהיר דלעיל

 תאריך חתימה וחותמת רישיוןמס.  שם עו"ד
    

 
 

חתימה וחותמת  ת.ז. שם מורשה החתימה
 תאגיד

 תאריך
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 :8מס. ספח נ
 עסק בשליטת אישה תצהיר לעניין

  תאריך
  :לכבוד

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
 תל אביב 8שדרות שאול המלך 

  01-2018מכרז פומבי מס. הנדון: 
 להפעלת תכנית "תור הזהב" למנהיגות מקומית בגיל השלישי בפריפריה החברתית

 "המכרז"( –)להלן 
 הצהרה

אני רו"ח _______, מ.ר. ________ מאשר בזאת כי המציע ________ הינו עסק בשליטת אישה וכי 

 לא התקיים אף אחד מהתנאים האלה:

 הוא אינו קרוב משפחה של המחזיקה בשליטה. –אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  .1

 אין הם קרובי משפחה של המחזיקה בשליטה. –אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  .2

 

 הגדרות לעניין נספח זה:

 .1981-חוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"אכהגדרתו ב  – "אמצעי שליטה"

במישרין או  ו יחד עם נשים אחרות,נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, בעצמה א – "מחזיקה בשליטה"

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק. 50%-בעקיפין, בלמעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל הכללי, מנהל עסקים ראשי וכל ממלא תפקיד  – "נושא משרה"

 כגון זה בעסק, אף אם תוארו שונה.

ר יש לה, ביחידות או עם נשים אחרות, עסק שאישה מחזיקה בשליטה בו ואש – "עסק בשליטת אישה"

 של ההגדרה "אישור" שלעיל. 22-ו 11 ובלבד שהתקיימו פסקאות ,את היכולת לכוון את פעילותו

 

______________________      ________                  ___________ 

 חתימת רו"ח          ותמת ומספר רישיון רואה החשבוןח        תאריך    

 

אני גב' _____________, מספר זהות ______________, שם התאגיד ______________, ע"מ 

_______________, מצהירה כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם לתיקון לחוק חובת המכרזים )מספר 

 לעניין עידוד נשים בעסקים. 2002 -( התשס"ג15

 

______________________      ________     ___________ 

 חתימה                              שם מלא         תאריך               
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 :9נספח מס. 

  הצוות המוצע הצהרה אודות ניסיון המציע ו
  תאריך

  :לכבוד
 הנגב והגלילהמשרד לפיתוח הפריפריה, 

 תל אביב 8שדרות שאול המלך 
  01-2018מכרז פומבי מס. הנדון: 

 להפעלת תכנית "תור הזהב" למנהיגות מקומית בגיל השלישי בפריפריה החברתית
 "המכרז"( –)להלן 

 
 –______________, המציע במכרז )להלן  בשמו שלני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת תצהיר א

 "המציע"(:

 ארגון וביצוע קורסים –ניסיון המציע  .1

בתחום התרבות  קורסים 2לפחות של  ארגון, ניהול וביצועפיתוח, בעל ניסיון בהוא המציע 

עבור אוכלוסיות יחודיות )חרדים  לפחות קורס אחד, כאשר 2017עד  2014במהלך השנים 

 :כדלקמן, במצטבר בתנאי הסף הבאיםכל קורס נדרש עומד ( מיעוטיםו

 ניהולית או חברתית. הקורס עסק בתחום של פיתוח מנהיגות .א

 .20המשתתפים בכל קורס עמד על לפחות  מס. .ב

 . 30היקף שעות הלימוד בכל קורס עמד על לפחות  .ג

  הלקוחות להם סיפק המציע שירותים כאמור:פרטי 

 

 

 או חברה פרויקטים בתחום התרבות–ניסיון המציע  .2

העומד בתנאי הסף  פרויקט אחדהמציע ארגן, ניהל וביצע לפחות  2017עד  2014במהלך השנים 

 , כדלקמן:במצטברהבאים 

תרבותיים או חברתיים, בקרב קהל היעד ברמה  ות בתחומיםהפרויקט עסק בקידום תכני .א

 שנים. 50חתך גיל מעל  –הארצית או ברמה המקומית )רשות מקומית(. קהל היעד 

 אתרים שונים. 3הפרויקט התפרס בלפחות  .ב

 הפרויקט בוצע עבור משרד ממשלתי או רשות מקומית. .ג

  הלקוחות להם סיפק המציע שירותים כאמור:פרטי 

מועד ביצוע  הלקוחשם  #
 הקורס

נושא 
 הקורס

מס. 
המשתתפים 

 בקורס

היקף שעות 
הלימוד 
 בקורס

איש קשר אצל הלקוח כולל 
 תפקיד וטל. נייד

1.        

2.        

שם  #
 הלקוח

מועד 
ביצוע 

 הפרויקט

תיאור 
 הפרויקט

חתך 
גיל 
קהל 
 היעד

פריסת איזורי ביצוע הפרויקט 
 )יש לציין מיקום(

איש קשר אצל הלקוח 
 כולל תפקיד וטל. נייד

 עבור הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף  
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 המוצע על ידי המציע לניהול וביצוע השירותים במכרז מנהל הפרוייקטניסיון  .3

 , כדלקמן:במצטברבתנאי הסף הבאים ניסיון מנהל הפרויקט יעמוד 

נים בניהול פרויקטים ש 3בעל ניסיון של לפחות מנהל הפרוייקט השנים האחרונות  10במהלך   .א

 מלש"ח. 5של לפחות מצטבר שבתחום התרבות בהיקף תקציבי 

פרויקטים בתחום  20רונות מנהל הפרוייקט בעל ניסיון בניהול של לפחות חהשנים הא 5במהלך   .ב

-התרבות. פרויקט יחשב לצורך כך הפקה של אירוע/הצגה/מופע תרבות שעלותו לא פחתה מ

 אש"ח. 15

 

        

 

 

 

1.        

 עבור ניקוד איכות ההצעה

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

העסקה על מתכונת  תפקיד  #
 ידי המציע

 מס. זהות שם מלא

1  
 מנהל הפרויקט

 
 שכיר של המציע
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 מנהל הפרויקט -פרויקטים פירוט  .4

 

 צוות הפרוייקט המוצע על ידי המציע  .5

 :במצטברצוות המציע יכלול 

אנשים במשרה מלאה בתפקידים: יועץ אומנותי, מפיק ומתאמי פעילות או  4לפחות .   1

 בתפקידים מקבילים לנ"ל. אנשים אלו יוקצו ע"י המציע לפרויקט זה בלבד. 

שם  #
 הלקוח

מועד ביצוע 
 הפרויקט

איש קשר אצל הלקוח כולל  היקף תקציבי(גם )נא לפרט  תיאור הפרויקט
 תפקיד וטל. נייד

 עמידת המציע בתנאי הסףעבור הוכחת                    

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

 עבור ניקוד איכות ההצעה

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      
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או בתפקידים מקבילים לכך. אנשים אנשים במשרה חלקית בתפקידי ליווי התכנית  5לפחות .     2

 אלו יהיו קבועים ויתנו שירות לפרויקט לפי הצורך.

 

 
 

 ולראייה באנו על החתום:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 היקף משרה תפקיד ת.ז מלאשם 
 
 

   

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

חתימה וחותמת  ת.ז שם מורשה החתימה
 תאגיד

 תאריך
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 :10נספח מס. 

   הצעת תכנית עבודה למערך שיעורים בקורס
  תאריך

  :לכבוד
 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 תל אביב 8שדרות שאול המלך 
  01-2018מכרז פומבי מס. הנדון: 

 להפעלת תכנית "תור הזהב" למנהיגות מקומית בגיל השלישי בפריפריה החברתית
 "המכרז"( –)להלן 

 
 –______________, המציע במכרז )להלן  בשמו שלני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת תצהיר א

 "המציע"(:

 הצעת תכנית עבודה למערך שיעורים בקורס

, אקדמיות לימוד שעות 3במשך  יישוב מכל נבחרים משתתפים 2 עבור מפגשים 10יהיה בן   קורסה .8

 שעות אקדמיות. 30סה"כ 

 בכל והתנסויות סיורים, הרצאות, סדנאות הקורס תתואם עם המזמין. הקורס יכלול פריסת משך .9

 .פעילות יום

 משתתפים, אלא באישור חריג של המזמין. 20-כל קבוצת לימוד תכלול לא יותר מ .10

שמות  רשימת במכרז. 2.2.3הנזכרת ולפי סעיף בדומה לטבלה  ע"י הזוכההצעת תכנית עבודה  .11

 :ע"י נציג המשרדמראש בנפרד תאושר  שלהם *המרצים, הערך המוסף שלהם והעלות

 

 מס. 
 מפגש

שם המרצה+הערך המוסף  /ההדרכהשיטת הלימוד נושא המפגש
 שלו+העלות שלו*

1.  
 
 

  
 !!  לויילא למעמודה זו 

 
רשימת המרצים תאושר 

ע"י נציג המשרד בנפרד 
 מראש

 

2.  
 
 

 

3.   
 
 

 

4.  
 
 

 

5.   
 
 

 

6.  
 
 

 

7.  
 
 

 

8.  
 
 

 

9.  
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10.  

 
 

 

 סה"כ עלות מרצים לקורס: 

 
 
 (₪ 30,000עד  - שעות אקדמיות 30כולל נסיעות )סה"כ  ₪ 1000עלות למרצה לשעה אקדמית עד  *

 כנגד הצגת חשבוניותתינתן לספק התמורה 

 לאשר את רשימת המרצים שתוצע המשרד רשאי שלא

 
 

 ולראייה באנו על החתום:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חתימה וחותמת  ת.ז שם מורשה החתימה
 תאגיד

 תאריך
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 :11מס.  חנספ
 

 םהצהרה אודות היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימו
 

  תאריך

  :לכבוד
 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 אביבתל  8שדרות שאול המלך 
  01-2018מכרז פומבי מס. הנדון: 

 להפעלת תכנית "תור הזהב" למנהיגות מקומית בגיל השלישי בפריפריה החברתית
 "המכרז"( –)להלן 

 
 –______________, המציע במכרז )להלן  בשמו שלני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת תצהיר א

 "המציע"(. 
לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו 

 אעשה/נעשה כן, מצהיר/ה/ים בזה כדלקמן:
 –להלן ) 1976-וק עסקאות גופים ציבוריים התשל"וחהגדרתו בכ בעל זיקה""מונח השמעותו של מתצהירי/נו זה, ב

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

 במשבצת המתאימה: Xסמן 

 חוק  –)להלן  1991 -ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א א הורשעולו ימציע ובעל זיקה אלה
ההצעות חוק שכר מינימום( עד למועד האחרון להגשת  -)להלן 1987 -עובדים זרים( וחוק שכר מינימום, התשמ"ז

 במכרז.מטעם המציע  (ועד להגשהמ -ן)להל

  פסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום ב ורשעוההמציע או בעל זיקה אליו
 וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  י חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום פסק דין ביותר משתי עבירות לפב ורשעוההמציע או בעל זיקה אליו
 ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 ה שמי/נו, להלן חתימתי/נו ותוכן תצהירי/נו דלעיל אמת:ז
 

 
 

 אישור עורך הדין
הופיע/ה/ו בפני  ביום:מאשר כי  אני החתום מטה, עו"ד:

 במשרדי אשר ברחוב:
 בישוב/עיר:

    
אשר זיהה עצמו על ידי  מר/גב':

 ת.ז. מס.:
אשר זיהה עצמו על ידי  מר/גב':

 ת.ז. מס.:
    

המוכר/ת/ים לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה/ים כי עליו/ה/עליהם להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה/יהיו 
 .הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה/יעשו כן, חתם/ה/ו בפני על התצהיר דלעילצפוי/ה/ים לעונשים 

 תאריך חתימה וחותמת מס. רישיון שם עו"ד
    

 

 

חתימה וחותמת  ת.ז. שם מורשה החתימה
 תאגיד

 תאריך
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 : 21ספח נ

 דוגמא לא למילוי –נוסח ערבות בגין הגשת ההצעה 

 

הערה: יש להקפיד על התאמה מלאה בניסוח הערבות למופיע בנספח זה. אי התאמה ולו הקלה ביותר, 

 עלולה לפסול את ההצעה. 

  01-2018כתב ערבות ביצוע במכרז 

  :לכבוד
 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 תל אביב 8שדרות שאול המלך 

 הנדון: ערבות מס' _______________

אלף  וחמישים מאתיים)במילים:  ₪ 250,000אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 "החייב"(  -שקלים חדשים(, אשר תדרשו מאת ______________ )להלן 

להפעלת תכנית "תור הזהב" למנהיגות מקומית בגיל השלישי  01-2018מכרז פומבי מס. בקשר עם 

 .עבור המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בפריפריה החברתית

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד 

 ה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחיל

 ערבות זו תהיה בתוקף עד לתאריך _______________

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו___________________

____________________________________________________________________שם 

 הביטוח:____________________________________________________הבנק/חב' 

 

____________________                _________________________ 

 מס' הבנק ומס' הסניף                                  כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח      

 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה
 

 

 

 תאריך:__________________

 שם מלא:________________

 חתימה וחותמת:___________
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 : 13 מס. חנספ
 

 אישור מסמכי המכרז 
 

  תאריך

  :לכבוד
 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 תל אביב 8שדרות שאול המלך 
  01-2018מכרז פומבי מס. הנדון: 

 מקומית בגיל השלישי בפריפריה החברתיתלהפעלת תכנית "תור הזהב" למנהיגות 
 "המכרז"( –)להלן 

 
 –______________, המציע במכרז )להלן  בשמו שלני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת תצהיר א

 "המציע"(. 
לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 כן, מצהיר/ה/ים בזה כדלקמן: אעשה/נעשה
תצהירי זה הינו אישור לכך כי מורשה החתימה קרא, עיין, הבין והסכים לכל מסמכי המכרז, ואין לו כל הסתייגות 

 ו/או טענה ו/או כל השגה לאמור בהם.
 
 

 ה שמי/נו, להלן חתימתי/נו ותוכן תצהירי/נו דלעיל אמת:ז
 

 
 

 אישור עורך הדין
הופיע/ה/ו בפני  מאשר כי ביום: אני החתום מטה, עו"ד:

 במשרדי אשר ברחוב:
 בישוב/עיר:

    
אשר זיהה עצמו על ידי  מר/גב':

 ת.ז. מס.:
אשר זיהה עצמו על ידי  מר/גב':

 ת.ז. מס.:
    

שהזהרתיו/ה/ים כי עליו/ה/עליהם להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה/יהיו המוכר/ת/ים לי באופן אישי, ואחרי 
 .צפוי/ה/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה/יעשו כן, חתם/ה/ו בפני על התצהיר דלעיל

 תאריך חתימה וחותמת מס. רישיון שם עו"ד
    

 

 

 

 

 

 

חתימה וחותמת  ת.ז. שם מורשה החתימה
 תאגיד

 תאריך
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 :41ספח מס. נ

 מכרזבלזוכה המשרד הסכם התקשרות בין 
 

 
  01-2018מכרז פומבי מס. 

להפעלת תכנית "תור הזהב" למנהיגות מקומית בגיל השלישי 
 בפריפריה החברתית

 
 __________נחתם ביום ו נערךש

 
  בין 

 
 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילמשרד ה

 "(המשרד" –)להלן 
 מצד אחד

 לבין
 

____________________________________ 
  

 ________________________________ :'מרח
 

 ______________________מיקוד: ___יישוב: _
 

 מס. עוסק:___________________               
 "(ספקה“ -)להלן  

 מצד שני
 

להפעלת תכנית "תור הזהב" למנהיגות מקומית בגיל השלישי  ספק עם להתקשר ן, מעונייוהמשרד הואיל

 ;בפריפריה החברתית

להפעלת תכנית "תור הזהב"  8201-10מכרז פומבי מס.  המשרד ובהתאם לאמור לעיל, פרסם והואיל

 ;"(המכרז" -)להלן  למנהיגות מקומית בגיל השלישי בפריפריה החברתית

 .מכרז, לרבות נספחיו, הגיש הצעתו במכרזבספק, לאחר שעיין בכל ההנחיות והתנאים הו והואיל

הנתונים  ספק ובהסתמך על נכונות הצהרותיו ובהתבסס עלהולאחר בדיקה ובחינה של הצעת  והואיל

בתנאים המפורטים  זה מכרז נשוא השירותיםספק לספק את הלקבל את הצעת  המשרדשבהצעתו הסכים 

 להלן;

 
 אי לכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 
 מבוא ונספחים .1

 וקביעותיו, מהווה חלק בלתי נפרד התחייבויותיוהמבוא להסכם זה ונספחיו, על כל הצהרותיו, 

 בכפוף זה הסכם לפרש יש הצדדים בין מחלוקת של מקרה בכל קרא עמו בד בבד.ימהסכם זה וי

 .מכרזשב ולקביעות להתחייבויות, להתניות, להוראות

 נספחים להסכם זה:

 זה. מכרזהצעת הספק ל – א'נספח  .1.1
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 ערבות ביצוע. – 'נספח ב .1.2

 התחייבות לשמירת סודיות. -נספח ג'  .1.3

 אישור עריכת ביטוחים. -נספח ד' .1.4

 .המשרדכולל קבצי ההבהרות של  המכרזמסמכי  –נספח ה'  .1.5
 

 תקופת ההתקשרות  .2

 על ידי ההזמנה/ההתקשרות הסכם על החתימה ממועד חודשים 12 למשך תהא ההתקשרות תקופת

במספר  ההתקשרות תקופת משך להאריך הזכות את המכרז עורך לעצמו שומר, כן כמו. המשרד חשב

 זהים בתנאים "(הנוספת ההתקשרות תקופת"  להלן) לנכון המשרד שימצא כפיתקופות ופעמים 

 וזאת המקורי ההסכם חתימת מיום חודשים 36 על תעלה שלא מצטברת ולתקופה המכרז לתנאי

 .הנוספת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות תקופת מועד תום לפני מראש יום 30 של מוקדמת בהודעה

 

 הצהרות והתחייבויות הספק  .3

 ו, הבינהמכרזהספק מצהיר ומאשר בזה כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את  .3.1

שנדרשו על ידו לגיבוש ולו  הנחוציםאת כל ההסברים וההנחיות  המשרדהיטב וקיבל מנציג 

בקשר למתן  המשרדועל פי הסכם זה ולא תהא לו כל טענה כלפי  והצעתו והתחייבויותיו על פי

בזה הספק כי השירותים עומדים ויעמדו בכל  מתחייבכן כמו בהתאם להסכם זה.  שירותיםה

 וההסכם. המכרזתנאי 

 המכרזעל פי  שירותיםבעל רקע מקצועי מתאים המאפשר לו לספק את ה הואהספק מצהיר כי  .3.2

, כוח האדם, האמצעים והכישורים הניסיוןוהוראות הסכם זה, וכי יש בידיו הכלים, הידע, 

 ההתקשרותובהסכם זה במהלך כל תקופת  מכרזבכמפורט  השירותיםהמאפשרים לו לספק את 

 נוספת במידה ותהיה כזו.  ההתקשרותותקופת 

על כל נספחיו. הספק בהסכם זה שו מכרזשבהדרישות  חרהספק מתחייב למלא באופן מדויק א .3.3

מתחייב לפעול בכל הקשור בביצוע הסכם זה, אם בעצמו ואם על ידי מי מעובדיו, במומחיות 

 ובמקצועיות הגבוהים ביותר. 

 במידה, נוספת הארכה תקופת אורך ולכל ההתקשרות תקופת אורך לכל כי מתחייב הספק .3.4

 .דין כל פי ועל זה מכרז פי על הנדרשים והרישיונות האישורים כל ברשותו יהיו, כזו ותהיה

ובהסכם  מכרזבהספק מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את כל מגוון השירותים כמפורט  .3.5

; וכי מתן השירותים על ידו למשרד בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, זה

 לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

צע את השירות בעצמו ולא להעביר או למסור את ביצוע השירותים, בין הספק מתחייב לב .3.6

במישרין ובין בעקיפין, בין במלואם ובין בחלקם, לצד שלישי כלשהו, אלא אם הותר הדבר 

 בכתב ומראש על ידי המשרד. 

להודיע למשרד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו הספק מתחייב  .3.7

 . והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו שניתן כנגדו

להעביר למשרד את כל החומר  הספקכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, מחויב ב .3.8
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או את כל העבודה שעשה עבור המשרד עד להפסקת )אם קיים( שברשותו והשייך למשרד 

אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו  הספקר כי ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובה

  מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו. 

כי איכות השירות הניתנת ע"י  התרשםלהביא הסכם זה לידי סיום בכל עת אם רשאי המשרד  .3.9

הספק או מי מעובדיו אינה עולה בקנה אחד עם המצופה או בכל מקרה אחר ובו אין השירות 

 לא תהיה כל זכות עוררין עליה.  ספקתהיה סופית, ולמשביע את רצון המשרד. קביעה זו  הניתן

למשרד עומדת הזכות לדרוש מהספק תיקון כל ליקוי במתן השירות בכל עת מתקופת  .3.10

, אזי בהקדם האפשרי ההתקשרות או מהארכה לה, אם בוצעה. לא תיקן הספק את הליקוי

את העבודה הנדרשת, וזאת מתוך הכספים להם זכאי המשרד יהא רשאי להעסיק אחר שיבצע 

הספק עפ"י הסכם זה וכל תשלום כאמור יקוזז מהתמורה האמורה להשתלם לספק על פי 

 הסכם  זה.

מובהר בזאת עוד, כי המשרד יהיה רשאי להרחיב ו/או לצמצם את היקף השירותים נשוא  .3.11

ו כי צורכי העבודה ייקבעו אך הסכם זה. למען הסר ספק, מצהיר בזאת הספק כי ידוע ומובן ל

ורק ע"י המשרד וכי המשרד רשאי להפסיק ביצוע פעולה כזו או אחרת במסגרת מתן השירות 

ככל שיראה, שיראה לנכון. יובהר כי, הרחבת היקף השירותים טעונה אישור של ועדת 

 של המשרד ואישור מורשי החתימה. המכרזים

לאישור מראש של קצין הביטחון שרשאי לדרוש העסקת עובדיו של הספק יכול ותעשה בכפוף  .3.12

מהספק להרחיק מהעבודה עובד המועסק על ידו גם לאחר שהתקבל לעבודה בשירותו של 

מוצדקים לכך(, האחרון מתחייב לבצע את הדבר מיד  םהספק )אם קיימים טעמים ביטחוניי

 לאחר שיידרש לעשות זאת. 

ההוראות וחוקי העזר  הדינים ואחרי כלמתחייב למלא אחרי כל החוקים, המקורות, הספק  .3.13

 השירותים.הנוגעים לביצוע 

מתחייב לשתף פעולה עם המשרד ו/או מי מטעמו בכל הקשור למתן השירותים, ולעזור הספק  .3.14

 למשרד בכל המקרים ששיתוף פעולה או עזרה כאמור יידרשו.

כל נתון,  מךנציג המשרד המוסע"י מתחייב בזאת להגיש למשרד בכל עת שיידרש לכך הספק  .3.15

 מידע ו/או מסמך המצוי בידו והקשור לעניין ביצוע הסכם זה.

מצהיר כי ידועה לו אחריותו לפעול בתום לב כלפי המשרד בכל פעולותיו בקשר עם הספק  .3.16

 , בין בקיום חיובים הנובעים מההסכם ובין בשימוש בזכויות הנובעות מן ההסכם.הסכם זה

 

 ערבויות ובטחונות  .4

תוך שבעה ימים מציא להכבטחון למילוי ההתחייבויות של הספק על פי הסכם זה, מתחייב הספק  .4.1

ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד  המשרדמיום שליחת הודעת הזכייה אליו על ידי 

 .המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל לפקודת המחירים לצרכן

יום מ חודשים 14, לתקופה של ב' לחוזה זה פחבנסבנוסח המופיע , תיכתב   5%הערבות בגובה  .4.2

יום  60 -יוארך תוקף הערבות בהתאם, עד ל –ותוארך ההתקשרות  מידהחתימת הסכם זה. ב

 לאחר תום כל תקופת מכרז נוספת.
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 מקצתןיהיה רשאי לחלט את הערבות או חלקה אם הספק לא ימלא את חובותיו כולן או  המשרד .4.3

, וזאת מכרזו/או על פי התחייבויות הספק בהצעתו ל המכרזעל פי הסכם זה ו/או על פי תנאי 

 את זכותו לפי סעיף זה. המשרדימים בטרם יממש  7לאחר מתן התראה בכתב של 

רשאי לחלט את הערבות לצורך גביית תשלום פיצויים מוסכמים, לצורך  המשרד, יהיה בנוסף .4.4

עקב הפרת ההסכם על ידי הספק, או לצורך כל תשלום  משרדלם גביית פיצויים אחרים המגיעי

. לספק זה הסכם או המכרז מתנאי מי של חסר לקיום בנוגע לאחרים/או ו משרדלאחר המגיע 

 את סמכותו לפי סעיף זה. המשרדימים בטרם יממש  7תינתן התראה בכתב 

, וכי משרדלמאת הספק  סופייםיחשב כתשלום פיצויים ימובהר בזאת כי חילוט הערבות לא  .4.5

בין סכום לעקב חילוט הערבות  נגבהסכום שהזכאי לקבל מן הספק את ההפרש בין  היהי המשרד

 הנזק שנגרם בפועל.

 תנאי מוקדם לכניסת הסכם זה לתוקף. היאהמצאת הערבות הנ"ל  .4.6

 

 יחסי הצדדים  .5

קבלן עצמאי וכי הוא מבצע את חיוביו על פי הסכם זה כקבלן  הוא הספק כי מסכימים הצדדים .5.1

בין לעצמאי וכי לא קיימים יחסי עובד מעביד בינו, או בין מי המועסק מטעמו, בביצוע הסכם זה 

 . המשרד

לפעול בהתאם להנחיות שיקבל מזמן לזמן מאת המשרד. מוצהר  הספקבמתן השירותים מתחייב  .5.2

כיוצרת  ,הניתנת על פי הסכם זה למשרד לפקח, להדריך או להורות ,בזאת כי אין לראות בכל זכות

יחסי עובד מעביד, ולכן לא תהיינה להספק ולכל המועסקים על ידו זכויות של עובד מדינה או 

 המשרד.עובד המועסק על ידי 

אינו מהווה משכורת ולא שכר עבודה, אלא תמורה  לספק,מוסכם בזה שהסכום שהמשרד משלם  .5.3

בהיותו קבלן עצמאי בלתי תלוי ובאי היות  הספקים. עבודות אלה מבוצעות על ידי רותיעבור הש

  מטעמו יחסים בין עובד למעביד. או מי , עובדיוהספקהיחסים בין המשרד לבין 

בין להספק מצהיר בזה, כי הודיע והבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע הסכם זה, כי בינם  .5.4

 בד מעביד.לא יתקיימו כל יחסי עו המשרד

הספק מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על  - תשלומים וניכויים בגין המועסקים .5.5

 הסכם.ידו בביצוע הסכם זה את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין, או 

בלבד יהיה אחראי לכל תשלום או שיפוי לנזק או לפיצויים או לכל תשלום אחר המגיע  הספק .5.6

לעובדיו או למי המועסק או פועל מטעמו ובכל הקשור והכרוך בביצוע הסכם זה במישרין או 

 כל טענה או תביעה בגין תשלומים אלה כלפי המשרד. לספקבעקיפין ולא תהיה 

 

  תמורה .6

בתקופת ההסכם את  תמורת ביצוע השירותיםהמשרד מתחייב לשלם לספק  .6.1

שהווה את הבסיס  מכרזהסכומים הנקובים בהתאם להצעתו של הספק עת התמודד ל

המחירים הינם סופיים . מכרזב הספקלהתקשרות זו ושהנם על בסיס ההצעה הגיש 

 וכוללים מע"מ כחוק וכל היטל. 
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. מכרזבהצעתו להספק לא יקבל כל תשלום או הטבה אחרת מעבר לתעריף הנקוב  .6.2

טלפון, נסיעות, ספק תשלומים בעד הוצאות הסר ספק, יובהר כי לא ישולמו ל למען

 דואר, צילומים, הדפסות, פקס ואש"ל.

ובלבד להלן,  6.6המפורט בסעיף התמורה לה זכאי הספק על פי  את המשרד ישלם .6.3

 .ובהתאם להנחיותיו המשרדשהעבודה בוצעה לשביעות רצון 

ורה נוספת עבור השירותים המפורטים בהסכם זה, לא במהלך המשרד לא ישלם תמ .6.4

ביצוע השירותים ולא לאחר פקיעת תוקף הסכם זה, לא עבור ביצוע השירותים ולא 

 בקשר להם או כל הנובע מהם, לא לספק ולא לכל אדם אחר.

לספק, רק את  ישלם המשרדהובא הסכם זה לידי סיום לפי הוראות הסכם זה,  .6.5

עד  המשרד רצון ים לביצוע השירותים שביצע הספק לשביעותהתשלומים המתייחס

המשרד לא יהיה חייב בכל פיצוי או תשלום שהוא, עבור או בקשר  הסיום.לתאריך 

 ההסכם כאמור בסעיף זה. סיוםבשל שלא בוצע עם אותו חלק 

 אופן ההתחשבנות בין המזמין לספק .6.6

לנציג המזמין חשבונית מס ימציא הזוכה  מכרזעל פי המפורט ב הפעילויותעם השלמת  .6.6.1

 דרישת התשלום תוגש כל חודשיים. כחוק.

המתפרסמת מעת לעת באתר  1.4.3תנאי התשלום יבוצעו על פי הוראת תכ"ם מספר  .6.6.2

 האינטרנט של משרד האוצר בכתובת:

 http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf. 

המתפרסמת מעת לעת באתר  7.17.2תנאי ההצמדה יבוצעו על פי הוראת תכ"ם מספר  .6.6.3

 אינטרנט של משרד האוצר בכתובת:

 http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf 

 מועד הגשת הצעות. -תאריך בסיס .א

 חודש מיום הגשת הצעות. 18 -הצמדה תתאריך התחל .ב

 מחירים לצרכן. -מדד .ג

 

  סודיות .7

 הספק מתחייב כי כל עובד שיועסק מטעמו במתן השירות נשוא הסכם זה, יופעל רק לאחר  .7.1

  .על נספח ג' )שמירה על סודיות(, המצורף להסכם ההתקשרותחתימה 

במהלך המשרד הספק מצהיר שידוע לו כי מידע ומסמכים שימסרו לו ו/או למי מטעמו על ידי  .7.2

מתן השירות לפי הסכם זה רגישים ואין לפרסמם או לעשות בהם שימוש אלא לצורך מתן 

מיד בתום המשרד השירות עפ"י ההסכם. הספק מתחייב להחזיר את המסמכים כאמור לידי 

 ת.הטיפול בהם לצורך מתן השירו

הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעתיק, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה  .7.3

שתגיע או שהגיעה אליו ו/או למי מטעמו תוך כדי או עקב ביצוע השירותים, לרבות, ומבלי לגרוע 
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 מכלליות האמור, זהות הפונים לספק, תוכן הפניות, מספרן, וכל דבר אחר הנוגע לפניות.

חייב לשמור על סודיות המידע והמסמכים המפורטים לעיל גם לאחר תום תקופת הספק מת .7.4

 ההתקשרות בהתאם להסכם זה.

 

 אבטחת מידע  .8

לצורך המשרד מוסכם בזאת כי לספק אין ולא תהיינה כל זכויות במידע שיועבר לידיו על ידי  .8.1

אך ורק במסגרת ביצוע השירותים לפי הסכם זה, והספק יהיה רשאי לעשות שימוש במידע כאמור 

 יתר הוראות הסכם זה. ולשם ביצוע השירותים ובהתאם לכל

יהיה בעל כל הזכויות בכל מידע שיתקבל, ייאסף, יוכן ויעובד על ידי המשרד מוסכם בזאת כי  .8.2

הספק במסגרת מתן השירותים לפי הסכם זה, לרבות רישומי הפניות והדיווחים שהספק מעביר 

לעשות במידע כאמור כל שימוש שימצא לנכון, בכפוף להוראות כל  ה רשאייהיהמשרד . למשרד

 דין.

 

 זכויות יוצרים .9

לרבות כל נתון, , הסכם זהבמסגרת  הספקידי -שירותים שיסופקו עלמידע הכלול במסגרת הכל ה .9.1

חומר, ו/או מידע בין שניתן בע"פ, בכתב ו/או בקובץ מחשב, ללא יוצא מן הכלל, ייחשבו כקניינו 

 . המשרד המוחלט של

 דעת ו/או מבחנים חוות ו/או תוכנית ו/או דו"ח ו/או מסמך ו/או בסיס נתונים וכל המידע .9.2

מתן השירותים על פי הסכם זה  עם בקשר הספק אצל יצטברו , ואשרהמשרד עבור שהוכנו

הא הבעלים היחיד של זכויות יא ווה המשרדבלעדי של ה ו"(, יהיו רכושתוצרי השירותים)להלן: "

  .ודרישת עם עת בכל לחזקו ויימסרו ולרשות יועמדו כי לדרוש זכאי האיבהם, והקניין 

תוך תקופת הבלעדי, ב ובתוצרי השירותים לפי שיקול דעתרשאי לבצע כל שימוש הא יהמשרד  .9.3

ההתקשרות ו/או לאחריה, לרבות ביצוע שינויים והכנסת תוספות, השלמות או עריכה מחדש או 

  תמורה. העברתם לאחר בתמורה או ללא

 

 אחריות לנזקים ושיפוי  .10

או לצד שלישי כלשהו עקב משרד לשא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם יהספק י .10.1

או מי מטעמו, במסגרת  מועסקיומעשה או מחדל, של הספק או של מי מעובדיו, שלוחיו, 

 פעולתם על פי הסכם זה. 

בגין כל תשלום, פיצוי, ריביות, פועל מטעמו שאו את מי המשרד הספק מתחייב לשפות את  .10.2

עורכי דין ומומחים וכל הוצאה אחרת ששולמו בעקבות פסק דין, בקשר עם תביעה  תשכר טרח

ואשר האחריות לגביה חלה על  מטעמו מי או מועסקיו, עובדיו, שלוחיו, משרדשהוגשה נגד ה

 לעיל. 10.1בסעיף קטן הספק על פי האמור 

כל תביעה או כל דרישת פיצוי שתוגש נגד המשרד ואשר  המשרד יאפשר לספק להתגונן בפני .10.3

 בגינה דורש המשרד שיפוי מן הספק.
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בגין כל תשלום, פיצוי, שכר טרחה  ואו את מי הפועל מטעמ המשרדמתחייב לשפות את  הספק .10.4

עורכי דין ומומחים וכל הוצאה אחרת ששולמו בעקבות פסק דין שאין עליו ערעור, בקשר עם 

 הספק., ואשר האחריות לגביה חלה על וושילוחי ועובדי המשרד תביעה שהוגשה נגד

 אובדן לכל וכן, ידו עלהשירותים הניתנים  לטיב מלאה אחריות עצמו על בזאת מקבל הספק .1

 שהן הוצאות או/ו אדם לבני נזק או פגיעה לרבות, לרכוש נזק ובין לגוף נזק בין, נזק או/ו

 ביצוע בעקבות או/ו תוך, מחדל או מעשה עקב, שלישי צד לכל או/ו לממשלה, לספק שייגרמו

 נוסח) הנזיקין פקודת לפי אדם על מוטלת כזאת שאחריות במידה, לכך בקשר או/ו זה הסכם

 הבאים, הממשלה של רשלנותה עקב ורק אך שנגרם נזק למעט, אחר דין כל לפי או(, חדש

 .ידה על המועסקים או/ו מכוחה

 בגין, כלשהן הוצאות או/ו פיצויים, נזק דמי כלשהו שלישי לצד לשלם תידרש הממשלה אם .2

 עורך טרחת ושכר משפט הוצאות לרבות, מעלה בסעיף האמורות מהעילות יותר או אחת

, לשלמו שתידרש סכום כל בעד בשלמות הממשלה את לשפות הספק בזאת מתחייב, דין

 .זה הסכם פי על הספק מאת לממשלה מגיעה כחוב יראוהו סכום ואותו

 

  ביטוח .11

 

המשרד  –לטובתו ולטובת מדינת ישראל  מתחייב  לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזההספק 

, את הביטוחים הכוללים למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילולהציג לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 

 -להלן:הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין 

 

  ביטוח חבות מעבידים .1

יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי  הספק .א

 והשטחים המוחזקים. מדינת ישראל

דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת  5,000,000 -גבולות האחריות לא יפחתו מסך .ב

 הביטוח )שנה(.

קבלני משנה ועובדיהם  של המבוטח כלפי קבלנים, הביטוח יורחב לכסות את חבותו .ג

 כמעבידם. היה ויחשב

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ד

בות מעביד מקצוע כלשהם כי הם נושאים בח היה ונטען לעניין תאונת עבודה/מחלת

 דיהם שבשירותו.ועוב , קבלנים, קבלני משנהכלשהם כלפי מי מעובדי הספק

 

 

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

http://negev-galil.gov.il/Pages/Home.aspx


 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
 להפעלת תכנית "תור הזהב" למנהיגות מקומית , 01-2018מכרז פומבי מס. 

  בפריפריה החברתית בגיל השלישי
 

 תל אביב 8שאול המלך שדרות , הנגב והגליל, פריפריהלפיתוח המשרד ה

galil.gov.il/Pages/Home.aspx-http://negev 

 81מתוך  69עמוד 

 

יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד  הספק .א

שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו, בכל מקום בתחומי מדינת ישראל והשטחים 

 המוחזקים.

 הביטוח )שנה(.דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת  2,500,000 -סךגבול האחריות לא יפחת מ .ב

 .Cross Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .ג

ורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של יהביטוח  .ד

 קבלנים, קבלני  משנה ועובדיהם.

 ייחשב רכוש צד שלישי. –רכוש מדינת ישראל .ה

 .שלישי צד בוייחש, רכושם כוללובפעילויות ובאירועים,  קורסיםהמשתתפים ב .ו

 מכוסים שאינם, ובעלי תפקידים נוספים, מדריכים, מנחים מרציםמנהלים, מרכזים,  .ז

 .שלישי צד ייחשבו, הספק של המעבידים חבות ביטוח במסגרת

כל סייג/חריג המתייחס להרעלה מכל סוג שהוא, חומר זר ו/או מזיק אחר במאכל או  .ח

 במשקה

 יבוטל;

 ,המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל –אל ורחב לשפות את מדינת ישריהביטוח  .ט

 והפועלים מטעמו. מחדלי הספק מעשי ו/אוככל שייחשבו אחראים ל

 

 ביטוח אחריות מקצועית .3

 המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;הספק יבטח את אחריותו  .א

 , עובדיו ובגין כל הפועלים הספקהפוליסה תכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של  .ב

אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג מטעמו ואשר 

תכנית  הפעלת שירותי למתן בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר

"תור הזהב" למנהיגות מקומית בגיל השלישי בפריפריה החברתית, לרבות, ארגון וביצוע 

שטח, ארגון וביצוע אירועי פתיחה קורסים, שיווק הקורסים, ארגון וביצוע פעילויות 

המשרד  –למכרז וחוזה עם  מדינת ישראל בהתאם  ,וסיום, מערך התנדבות יישובי

 ;    לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(;        500,000 -סךגבול האחריות לא יפחת מ .ג

 -ות הבאות:הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחב .ד

 מרמה ואי יושר של עובדים; (1

 ;עקב מקרה ביטוח אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב (2

 - כנגד המדינה הספק, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות אחריות צולבת (3

 ;המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

  ;חודשים 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  (4

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ה

 והפועלים מטעמו. הספקלמעשי ו/או מחדלי  אחראיםככל שיחשבו 
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  ביטוח רכוש .4

 אדמה בערכי כינון את מבניורעידת ורחב, פריצה ושוד כולל נזקי טבע יבטח בביטוח אש מ הספק

 מערכותיהם, תכולתם, ריהוטם וציודם.על כל יתקיימו הפעילויות האתרים בהם 

 

 :לחילופין

 יהיה מבוטח על ידי בעלי /שוכרי הרכוש ויכלולו שאינו שלהספק ידאג כי הציוד, וכל רכוש אחר 

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל   –השיבוב כלפי מדינת ישראל סעיף ויתור על זכות 

 בפעילויות.כלפי המשתתפים  ועובדיהם, וכן

 

 

 ביטוחים נוספים .5

 :לגבי כי דאגיו וודאי הספק

 

 אחריות ביטוח יהיההפעילויות  מקום למפעילי - הקורסים, הפעילויות, והאירועים קיום מקומות

. ותכולתם למבנים רכוש ביטוח וכן , בגבולות אחריות סביריםולתקופה למקרה שלישי צד כלפי

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  כלפי השיבוב זכות על ויתור סעיף לכלול יורחבו הביטוחים

 . בקורסים, בפעילויות ובאירועים המשתתפים כלפי וכן והגליל, עובדיהם

 

, לרבות ספקי הסעות, עיצוב במה נותני שירותיםעצמאיים, , בעלי מקצוע קבלנים, קבלני משנה

, יציגו ביטוחים םותפאורה, ספקי אמצעי הגברה ותאורה, אמנים, שילוט, אבטחה, הסעות ודיילי

הולמים לתחומי פעילותם בהתאם לעבודה/שרות הניתן על ידם, הביטוחים יכללו כיסוי 

אשר יובא, יותקן ציוד, מתקנים וכל רכוש אחר  -ות,לכל רכוש שלהם במסגרת הפעיל -לפעילויות,

ורכוש, עובדיהם וכלפי צדדים שלישיים גוף  , לאחריות כלפייםלצורך קיום האירוע יםוימצא באתר

, כאשר / חבות מוצרלרבות לגבי הפעלת קבלני משנה מטעמם, ביטוחי אחריות מקצועית

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל –כוללים הרחבי שיפוי לטובת מדינת ישראל  הביטוחים

המשרד  –ויתור על זכות התחלוף כלפי מדינת ישראל נוסף כולל סעיף  בהם הם נכללים כמבוטח

 ים.וכן כלפי המשתתפים באירוע ועובדיהם יפריה, הנגב והגליללפיתוח הפר

 

 כללי .6

פוליסות הביטוח חבות מעבידים, אחריות כלפי צד שלישי, אחריות מקצועית ורכוש הנדרשות 

 מהספק יכללו התנאים הבאים:
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המשרד לפיתוח   –מדינת ישראל לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים:   .א

 בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל. הפריפריה, הנגב והגליל,

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא  .ב

יום לפחות במכתב רשום לחשב המשרד  60אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. 

 מדינת כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותר המבטח .ג

והמשתתפים בקורסים,  עובדיהםהמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל,      - ישראל

 כוונת מתוך לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא רשהוויתו ובלבד, בפעילויות ובאירועים

        .זדון

 ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדית אחראי הספק .ד

 .הפוליסות תנאי פי על המבוטח על החובות המוטלות כל

    הספק. על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .ה

, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .ו

  כאשר

ראשוני  ביטוח בחזקת הינו והביטוח, ישראל מדינת כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים

 הביטוח. פי על הזכויות במלוא המזכה

לא יפחתו למעט בביטוח האחריות המקצועית, תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל,  .ז

על פי תנאי  "פוליסות נוסח ביט____________ )יש לציין שנה(", בכפוף  מהמקובל

 להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

 שקיים בכל הפוליסות המבוטחות. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל  .ח

 

 יומצאו, הביטוחים כאמור  קיום על בחתימתו אישור או המבטח י"ע מאושרות, הביטוח פוליסות העתקי

 החוזה.  חתימת למועד עדלמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  הספק ידי על

 

לפיתוח הפריפריה, הנגב המשרד  – ישראל מדינת עם החוזית ההתקשרות תקופת בכל מתחייב הספק

 .הביטוח פוליסות את בתוקף והגליל, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק

 

 – מדינת ישראל עם החוזה עוד כל ,בשנה שנה מדי ידו תחודשנה על הביטוח פוליסות כי מתחייב הספק

 הביטוח העתקי פוליסות את להציג מתחייב הספק .המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בתוקף

למשרד לפיתוח  חידושן על בחתימת מבטחו אישור או המבטח י"ע וחתומות מאושרות המחודשות

 .        הביטוח תקופת תום שבועיים לפני המאוחר הפריפריה, הנגב והגליל, לכל

 

 החוזה פי דין ועל פי על עליו החלה חובה מכל הספק את לפטור כדי הביטוח בסעיפי האמור בכל אין

 כל המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל על – ישראל מדינת של כוויתור האמור את לפרש ואין

 .זה חוזה  פי ועל דין פי על להם סעד המוקנים או זכות
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 קיזוז  .12

 . מכרזשבמסמכי הבאמנת השירות להפעיל פיצויים מוסכמים כאמור יהיה רשאי המשרד     

 המחאת זכויות  .13

מוצהר ומוסכם בזה כי חל איסור מוחלט על הספק להמחות, להעביר או להסב זכות ו/או חובה 

/או חובותיו )לפי העניין( על פי הסכם זה או את ביצוע האמור בו או חלקו לאחרים, ללא ומזכויותיו 

המחאה או הסבה של זכויותיו או חובותיו של הספק המשרד . אישר המשרדאישור מראש ובכתב של 

לשחרר את הספק מאחריותו כלפי המשרד ל פי הסכם זה למרות האמור לעיל, לא יהיה באישור ע

 בדבר הוראות הסכם זה. שלישיים צדדים/או ו המשרד

 

 םענייניהיעדר ניגוד  .14

שהיא,  חוקיתעל כל מניעה  יודעמצהיר כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה, אין הוא הספק  .14.1

 באופןהסכם זה, וכי אין הוא קשור ו/או מעורב,  פכדי להפריע למתן השירותים ע" בהשיש 

מכוח הסכם  להתחייבויותיו ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס

  זה.

חלק ו/או להיות מעורב בכל עסקה  מלקחת זהמתחייב להימנע במשך כל תקופת הסכם הספק  .14.2

 בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה. /או עניין אחר שישו

אם קיים  המשרד לקביעת רלבנטימתחייב להביא לידיעת המשרד כל מידע העשוי להיות הספק  .14.3

להודיע הספק האמור, על  מכלליות . מבלי לגרועהספקאו חשש לניגוד עניינים אצל  ניגוד

יקבל על הספק לניגוד עניינים כאמור. חשש  משוםעל הצעה שהוצעה לו ואשר יש בה  למשרד

 , כי אין לו התנגדות לכך.ובכתבאם המשרד יאשר, מראש  רק עבודהעצמו ביצוע אותה 

עם  בקשרבכל פעולותיו  המשרדמצהיר כי ידועה לו אחריותו לפעול בתום לב כלפי הספק  .14.4

שיקולי  מתוך, וכי כל המלצה וכל יעוץ יינתנו אך ורק משיקולי טובת המשרד ולא זההסכם 

 רווח או שיקולים אחרים.

 תכריעעניינים  לניגודמקרה של מחלוקת בין הצדדים האם בעניין פלוני יש משום חשש  בכל .14.5

 . המשרדדעת 

 

 ויתור  .15

המשרד ( מצידו של ויתור -כל ויתור או אורכה או הנחה או הימנעות מדרישה/תביעה או שיהוי )להלן 

על פי דין לא יהא בר תוקף אלא אם כן נעשה ונחתם בכתב  אום במימוש זכות מזכויותיו על פי ההסכ

על הפרות אחרות  גורף כוויתורחשב ילא י כאמור וויתור. המשרדכדין על ידי מורשי החתימה מטעם 

 ת.ות אחריואו על כל הפרה שלאחר מכן, של אותה זכות או זכו

 

  הסכםהפרת  .16

 .14, 10, 8 ,7, 5, 4הפרת הסעיפים הבאים תחשב להפרה יסודית של ההסכם: 

 

 תרופות  .17
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  :הפרה עקב ביטול .17.1

 במתן התחיל אם בין, שהיא סיבה מכל זה הסכם פי על בהתחייבויותיו הספק עמד לא .17.1.1

 מקבלת עבודה ימי 15 תוך ההפרה את תיקן ולא, בכך החל טרם אם ובין השירותים

 ההתקשרות את להפסיק, דעתו שיקול לפי, המשרד רשאי, המשרד מאת בכתב התראה

המשרד  מזכות לגרוע מבלי וזאת ההסכם את לבטל או ממנה חלק כל או הספק עם

 7 בכתב התראה לספק תינתן, זאת עם יחד. דין כל פי על או זה בהסכם הנאמר לשיפוי

 זה  סעיף לפי סמכותו אתהמשרד  יממש בטרם ימים

 או, ההתקשרות את להפסיק רשאיהמשרד  יהיה, יסודית הפרה ההסכם את הספק הפר .17.1.2

 מבלי וזאת ההסכם את ולבטל מראש התראה כל ללא לספק בהודעה, ממנה חלק כל

 .דין כל פי על או זה בהסכם הנאמר לפי לשיפוי המשרד מזכות לגרוע

 כולן בהתחייבויותיו לעמוד יוכל לא כי מסתברת אפשרות קיימת כי לדעת הספק נוכח .17.1.3

 כך על יודיע, לאו אם ובין השירותים במתן התחיל אם בין, שהיא סיבה מכל מקצתן או

 דעתו שיקול לפיהמשרד  רשאי, כאמור הספק הודיע. למשרד מיילוב פה בעל מיד

 בשינויים זה סעיף הוראות ויחולו, ממנה חלק כל או הספק עם ההתקשרות את להפסיק

 .המחויבים

 הוזמנו אשר השירותים במתן להמשיך הספק מתחייב זה הסכם ביטול של מקרה בכל .17.1.4

 יותר ולא, המשרדהתחייבויותיו כפי שיוגדרו על ידי  להשלמת עד וזאת, המזמין ידי על

 .המכרז לפי המוסכמת בתמורה הספק את יזכה אלו שירותים מתן. יום 90 -מ

 המשרד רשאי, שהיא סיבה מכל, מקצתה או כולה, הספק עם ההתקשרות הופסקה .17.1.5

 .אחר ספק עם השירותים למתן בהסכם להתקשר

 פי על או זה הסכם פי על אחר סעד לכלהמשרד  מזכות לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין .17.1.6

 .ההפרה בגין דין כל

 מצטברות תרופות .17.2

 זה בהסכםהמשרד  שהורשה הפעולות וכל, והחילוט הקיזוז זכות לרבות, התרופות .17.2.1

 זה בהסכם הוראה בכל ואין, מצטברות הן, הספק בידי ההסכם להפרת בתגובה לעשות

 .דין כל לפי או זה להסכם בהתאם תרופה או סעד לכלהמשרד  של זכותו את לשלול כדי

 כל לקזזהמשרד  רשאי, דין כל פי על או זה הסכם לפיהמשרד  מזכויות לגרוע מבלי .17.2.2

 .לספק לשלם חייב שהוא סכום מכל הספק לו שחייב, סכום

 ייראה לא, זה הסכם מהוראות הוראה הפרת בגין לו המגיעה תרופה עלהמשרד  ויתר .17.2.3

 .אחרת הוראה או הוראה אותה של אחרת הפרה בגין תרופה כל על כוויתור הוויתור

 

 

 עם הספק המשרד של הפסקת ההתקשרות  .18

 עילות להפסקת ההתקשרות .18.1

ולחלט ערבויותיו, בהתרחש כל אחד  הספקיהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם המשרד 

 או יותר מן המקרים הבאים:
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. ויובהר כי, במקרים לספקאם ימונה קדם מפרק, מפרק זמני או מפרק קבוע  .א

 בדבר מינוי כאמור. למשרדלהודיע מידית  הספקהמפורטים לעיל על 

. ויובהר לספקאם ימונה כונס נכסים זמני או כונס נכסים קבוע לעסקי ו/או רכוש  .ב

 בדבר מינוי כאמור. משרדלהודיע מידית ל הספקי, במקרים המפורטים לעיל על כ

 הספק. ויובהר כי, במקרה המפורט לעיל על לספקאם יינתן צו הקפאת הליכים  .ג

 בדבר מתן צו כאמור. למשרדלהודיע מידית 

 ימים. 30לנהל את עסקיו לתקופה העולה על  הספקאם הפסיק  .ד

 מביצוע הסכם ההתקשרות. הספקהסתלק  .ה

מרמת השירותים אותם מספק  המשרדחוסר שביעות רצון נצברת ומתועדת של  .ו

 .למשרד הספק

, או צבר מספר מקרים של מכרזהמפורטת בחרג מהרשום באמנת השירות  הספק .ז

מהווה עילה  המשרדתשלום פיצויים מוסכמים, אשר על פי שיקול דעתו של 

 להפסקת ההתקשרות עמו.

חקירה פלילית שיש בה כדי להעמיד את הספק בחשש לניגוד עניינים בין פתיחה ב .ח

 מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה לבין עניינו האישי שנחקר.

 העברת ביצוע השירותים .18.2

המשרד רשאי להעביר את ביצוע השירותים שניתנו על ידי זוכה שעימו הופסקה ההתקשרות, לזוכה 

  .המכרזה במסגרת הליך לאחר הזוכ"( אשר דורג במקום הבא חדש" –אחר )להלן 

 , ויבצע את כלל השירותים שהועברו לאחריותו באופן מלא.המכרזהזוכה החדש יעמוד בכל תנאי 

 .מכרזתמחור השירותים של הזוכה החדש יהיה על פי הצעתו ב

 

 מעסיק-העדר יחסי עובד .19

המשרדים לבין עובדי הספק או הספק בעצמו,  אין בהסכם זה כדי ליצור בין הצדדים או בין 19.1

 יחסי עובד ומעסיק, שותפות או שליחות.

הספק מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק ו/או מי מטעמו ו/או    19.2

 המועסק על ידו לבין המשרד יחסי עובד מעסיק.

זה ייחשבו לכל צורך כעובדיו ו/או עוזריו האנשים המועסקים על ידי הספק לצורך ביצוע הסכם  19.3

ו/או שליחיו של הספק בלבד, והוא יישא באחריות הבלעדית לכל טענה ו/או תביעה הנובעת 

מעסיק אשר תופנה כלפי המשרדים ו/או המדינה, והוא יפצה את המשרד וישפה  -מיחסי עובד

 ם.  אותה בגין כל תביעה כזו, אם תחויב בה המדינה ו/או אחד מהמשרדי

הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו שהוא נותן את השירותים למשרדים על בסיס קבלני, ולכן  19.4

המשרדים לא יהיו אחראים בצורה כלשהי לנזקים שיגרמו לו ו/או למי מטעמו בשל מתן 

 השירותים על פי הסכם זה. 

ו ו/או למי המשרד לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנזקים שיגרמו לספק ו/או למי מטעמ 19.5

המועסק על ידו בשל מתן השירותים על פי הסכם זה. כדי להבטיח עצמו בפני נזקים כאמור, 

מתחייב הספק לבטח את מי המועסק על ידו במוסד לביטוח לאומי ולשאת בכל התשלומים 
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 שהוא חב בהם לפי כל דין.

ירותים על פי הסכם זה לא תהיינה למציע ו/או למי מטעמו ו/או למועסקים על ידו בביצוע הש 19.6

זכויות של עובדים אצל המשרד ו/או המדינה והם לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או הטבות כלשהן 

בקשר לביצוע השירותים על פי הסכם זה ו/או ביטולו ו/או סיומו ו/או הפסקתו מכל סיבה 

 שהיא. 

ם ו/או מועסקים, הספק מתחייב למלא בכל עת אחר הוראות כל הדין בקשר להעסקת עובדי 19.7

לרבות ביצוע כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים על ידי המעסיק וכל התשלומים 

 שהמעסיק חייב בניכויים על פי חוק. 

אם ייקבע מסיבה כלשהי, כי למרות כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם  19.8

י חלים עליה הדינים והתנאים זה, יש לראות את ההתקשרות נשוא הסכם זה כהעסקת עובד וכ

החלים על עובד, הרי מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי השכר כעובד, בשל ההעסקה בעקבות 

הסכם זה, יחושב בהתאם לקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ודרגה דומים ככל האפשר, 

כאמור לפי הסכם  הכול כפי שייקבע על ידי נציב שירות המדינה, ובאין תפקיד זהה או דומה

העבודה הקיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שירות המדינה. חישוב השכר יעשה למפרע מיום 

תחילתו של הסכם זה וכל החיובים והזיכויים על פי הסכם זה מחד גיסא, והחישוב החדש 

 כאמור מאידך גיסא, יקוזזו הדדית.

צדדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במידה ולמרות כוונת ה 19.9

בהסכם זה, יידרש המשרד במועד כלשהו לשלם תשלום שמקורו בטענה כי שררו יחסי עובד 

מעסיק בין המשרד לבין הספק ו/או למי מטעמו,  ישפה המציע את המשרד מיד עם דרישה בגין 

 ו.כל סכום שיידרש המשרד לשלם כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד, ככל שיהי

 

 הוראות שונות .20

אי שימוש על ידי הממשלה בכל זכות מזכויותיה על פי הסכם זה או על פי כל דין לא ייחשב  .20.1

  יתור מצד הממשלה אלא אם נעשה בכתב, ואין שינוי בהסכם זה כולל ובשום פנים ואופן כו

  ובכל הוראה מהוראותיו אלא בכתב. הנספח לו

כהוראות ייחשב אף הוא להסכם זה הנספח המצ"ב מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי  .20.2

  .בהןכדי לגרוע מהוראות הסכם זה או לפגוע בו והתחייבויות בהסכם זה, ובלבד שאין 

נותן השירותים מלספק את או אם נמנע מאת  נותן השירותיםאם נפתחו הליכי פירוק נגד  .20.3

תיחת ההליכים או הסתיים במועד פמכל סיבה שהיא ייחשב הדבר כאילו ההסכם השירותים 

 במועד תחילת הנבצרות, לפי העניין.

מוסכם בזאת על הצדדים, כי לממשלה תהיה זכות קיזוז של כל סכום המגיע לה מאת נותן  .20.4

 השירותים כנגד כל סכום המגיע לקבלן מאת הממשלה על פי הסכם זה.

ל בפירוש כותרות הסעיפים בהסכם זה נכתבו לשם נוחות בלבד, ולא יהיה להם תוקף או משק .20.5

 ההסכם. 

הצדדים מתחייבים בזה האחד כלפי השני, לקיים את ההסכם על הוראותיו וקביעותיו הנובעות  .20.6

 ממנו, בתום לב ובנאמנות ותוך שמירה והקפדה על הוראותיו. 
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יפו תהא הסמכות המקומית לדון  -מוסכם על הצדדים, כי רק לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב .20.7

 זה.בכל עניין הנובע מהסכם 

 כתובות הצדדים לעניין הסכם זה יהיו כדלהלן:  .20.8

 

 תל אביב 8שדרות שאול המלך , המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל המשרד:
 

 : ______________________________________________________________הספק

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 מורשי החתימה מטעמו של המשרד:

 חתימה שם מלא    

1   

2   

 

 מורשי החתימה מטעמו של הספק:

 חתימה שם מלא    

1   

2   
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 : נספח ב' להסכם ההתקשרות

 דוגמא לא למילוי –נוסח ערבות ביצוע 
 

הערה: יש להקפיד על התאמה מלאה בניסוח הערבות למופיע בנספח זה. אי התאמה ולו הקלה ביותר, 

   עלולה לפסול את ההצעה.

  01-2018 מכרזערבות ביצוע בכתב 

  :לכבוד
 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 תל אביב 8שדרות שאול המלך 

 הנדון: ערבות מס' _______________

אלף  מאתיים וחמישים)במילים:  ₪ 250,000אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 "החייב"(  -שקלים חדשים(, אשר תדרשו מאת ______________ )להלן 

להפעלת תכנית "תור הזהב" למנהיגות מקומית בגיל השלישי  01-2018מכרז פומבי מס. בקשר עם 

 .עבור המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בפריפריה החברתית

דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר יום מתאריך  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד 

 לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 ערבות זו תהיה בתוקף עד לתאריך _______________

 ל פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו___________________דרישה ע

____________________________________________________________________שם 

 הבנק/חב' הביטוח:____________________________________________________

 

_                ____________________________________________ 

 מס' הבנק ומס' הסניף                                  כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח      

 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה
 

 

 

 תאריך:__________________

 שם מלא:________________

 חתימה וחותמת:___________
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 :נספח ג' להסכם ההתקשרות
  סודיותשמירת להתחייבות 

 
 

 שנה ____________________ בחודש ____ביום __ ___________________שנערכה ונחתמה ב

 שם העיר/יישוב           

 על ידי:

   

 

מתכוון לרכוש שירותים כמפורט "המשרד"(, -)להלן ,המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילו  ואילה
להפעלת תכנית "תור הזהב" למנהיגות מקומית בגיל השלישי בפריפריה  01-2018מכרז פומבי מס. ב

 ;לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילמשרד העבור  החברתית
 "(המכרז" -)להלן  

 ;מכרזהשירות כמפורט בבקשר למתן  /ת/יםמועסק /ווהנני והואיל

 .להגן ן המשרדייעליהם מעונמקצועיים חשף לסודות ילה /ה/יםעשוי /ווהנני והואיל

 כדלקמן: המשרדכלפי  /ת/יםמתחייב /ולפיכך הנני

 הגדרות

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

 . מכרזלמפורט בבהתאם מתן השירות  – "השירותים"

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) - "מידע"

בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של  שירותיםה מתןדעת, מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור ב

 שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותיםי בקשר למתן כל מידע אשר יגיע ליד -"סודות מקצועיים" 

המשרד  על ידי ריימסאו לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר  שירותיםה

 . וו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמ

 שמירת סודיות

לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש  /ת/יםמתחייב /והנני

לא  /ת/יםמתחייב /ו. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הננימתן השירותיםאך ורק לצורך 

 לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.

מהוות עבירה לפי פרק ז' )ביטחון המדינה,  /נוכי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי /ה/יםמצהיר /והנני

 .1977 -יחסי חוץ וסודות רשמיים( לחוק העונשין, תשל"ז 

 על החתום: /נוולראיה באתי

חתימה וחותמת  ת.ז. שם מורשה החתימה
 תאגיד

 תאריך

    
    

חתימה וחותמת  ת.ז. שם מורשה החתימה
 תאגיד

 תאריך
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 :נספח ד' להסכם ההתקשרות

 אישור על קיום ביטוחים 
 תאריך: _______________

 
 
 

 ביטוחים קיום אישור - ביטוח נספח

 
 1329סימוכין:                                                                                                                              לכבוד

 
 הפריפריה, הנגב והגלילהמשרד לפיתוח  – ישראל מדינת

 ;, תל  אביב8בכתובת: שדרות שאול המלך 
 
 .,נ.ג.א

 ביטוחים קיום אישור  :הנדון
 
 

 :להלן) ______________________________________ למבוטחנו ערכנו כי בזה מאשרים הננו

 למתןבקשר ____________ _____ יום עד_____ ____________ מיום  הביטוח לתקופת"( הספק"

הפעלת תכנית "תור הזהב" למנהיגות מקומית בגיל השלישי בפריפריה החברתית, לרבות,  שירותי

ארגון וביצוע אירועי פתיחה וסיום, ארגון וביצוע קורסים, שיווק הקורסים, ארגון וביצוע פעילויות שטח, 

 , הפריפריה, הנגב והגלילהמשרד לפיתוח  – ישראל מדינת עם חוזהמכרז ו פי על ,מערך התנדבות יישובי

                                                      :להלן המפורטים הביטוחים את

 

 ________פוליסה מס'___________ביטוח חבות מעבידים, 

 .   המוחזקים והשטחים  ישראל מדינת תחומי בכל עובדיו כלפי החוקית אחריותו .1

 .(שנה) הביטוח ולתקופת למקרה, לעובד ב"ארה דולר 5,000,000 -מסך יפחת לא האחריות גבול .2

 היה ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחב הביטוח .3

 כמעבידם.  ויחשב

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  – ישראל מדינת את לשפות מורחב הפוליסה פי על הביטוח .4

 נושאים בחבות הם כי כלשהי מקצוע מחלת/עבודה תאונת קרות לעניין ונטען היה, והגליל

 .  שבשירותו ועובדיהם משנה קבלני קבלנים, ,הספק מעובדי מי כלפי כלשהם מעביד

 

 , פוליסה מס'___________________________שלישי צד כלפי אחריות ביטוח

 גוף נזקי בגין, ישראל מדינת דיני פי על שלישי צד כלפי אחריות בביטוח החוקית אחריותו .1

 המוחזקים. והשטחים ישראל מדינת תחומי ורכוש בכל

  .(שנה) הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 2,500,000 -מסך יפחת לא האחריות גבול .2

 .Cross  Liability - צולבת אחריות סעיף כללנ בפוליסה .3
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 קבלני, קבלנים  של פעילות בגין שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו את לכסות ורחבמ הביטוח .4

 ועובדיהם.  משנה

 ייחשב רכוש צד שלישי. – דינת ישראלרכוש מ .5

 .שלישי צד ייחשבו, רכושם כוללובפעילויות ובאירועים, המשתתפים בקורסים  .6

 במסגרת מכוסים שאינם, ובעלי תפקידים נוספיםמנהלים, מרכזים, מרצים, מדריכים, מנחים  .7

 .שלישי צד ייחשבו, הספק של המעבידים חבות ביטוח

 כל סייג/חריג המתייחס להרעלה מכל סוג שהוא, חומר זר ו/או מזיק אחר במאכל או במשקה .8

 בוטל;מ

, ככל המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .9

 והפועלים מטעמו. יחשבו  אחראים למעשי ו/או מחדלי הספקשי

 
  , מס' פוליסה:________________________  ביטוח אחריות מקצועית

 

מטעמו ואשר נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים כסה מהפוליסה  .1

הצהרה רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, אירע כתוצאה ממעשה, 

הפעלת תכנית "תור הזהב" למנהיגות  שירותי למתןרשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר 

מקומית בגיל השלישי בפריפריה החברתית, לרבות, ארגון וביצוע קורסים, שיווק הקורסים, 

 ארגון וביצוע אירועי פתיחה וסיום, מערך התנדבות יישובי,ארגון וביצוע פעילויות שטח, 

 .והגלילהמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  –מדינת ישראל למכרז וחוזה עם בהתאם 

        .דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה( 500,000 -גבול האחריות לא יפחת מסך .2

 -ורחב לכלול את ההרחבות הבאות:מהכיסוי על פי הפוליסה  .3

 מרמה ואי יושר של עובדים; (1

 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח; (2

המשרד  - יחול על תביעות הספק כנגד המדינהאחריות צולבת, אולם הכיסוי לא  (3

 ;לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 .חודשים 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  (4

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב   –הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל  .4

 ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.ככל שייחשבו אחראים למעשי והגליל 

 
  כוש, מס' פוליסה:________________________  ביטוח ר

 ביטוח אש מורחב, פריצה ושוד כולל נזקי טבע ורעידת אדמה בערכי כינון למבני האתרים שבהם 

 יתקיימו הפעילויות על כל מערכותיהם, תכולתם, ריהוטם וציודם.

 

 
 כללי
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 :הבאים התנאים נכללו הביטוח בפוליסות
 

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  –מדינת ישראל : נוספים כמבוטחים תווספוה המבוטח לשם .1

   השיפוי לעיל. להרחבי בכפוף ,והגליל

 אלא אם תוקף, כל להם יהיה לא הצדדים אחד י"ע  הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .2

המשרד לפיתוח  –למדינת ישראל  רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת ידינו הודעה על ניתנה

 .הפריפריה, הנגב והגליל

 - ישראל מדינת כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותרים אנו .3

בפעילויות , והמשתתפים בקורסים עובדיהם ,המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

      זדון.  כוונת לנזק מתוך יחול לטובת אדם שגרם לא רשהוויתו ובלבד, ובאירועים

החובות  כל ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום כלפינו בלעדית אחראי הספק .4

 .  הפוליסות תנאי פי על על המבוטח המוטלות

 .הספק על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .5

 כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .6

, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל -כלפי מדינת ישראל  יופעל לא אחר ביטוח קיים

 .הביטוח פי המזכה במלוא הזכויות על ראשוני ביטוח בחזקת הינו והביטוח

יפחתו מהמקובל על  לא, למעט בביטוח האחריות המקצועית, הפוליסות הנ"לתנאי הכיסוי של  .7

פורט להרחבת הכיסויים כמ ", בכפוף__________ )יש לציין שנה("פוליסות נוסח ביטפי תנאי 

 .לעיל

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות. .8
                 

ובלבד  המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה הבכפוף לתנאי וסייגי הפוליס

 .תוהמקורי ותלגרוע מתנאי הפוליסשאין בשינויים אלו כדי 
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