ההסתדרות הציונית העולמית

מכרז מספר 41/10
להפקה ולביצוע של אירועים חינוכיים בהנחיית
אמנים ומנחים בבתי ספר בחינוך היסודי ממלכתי
במסגרת פרויקט "שבת ישראלית".

אוגוסט 4410

סה"כ עמודים – ( 04כולל עמוד זה)

חתימת המציע_____________________:

1

פניה לקבלת הצעות
.1

כללי:

ההסתדרות הציונית העולמית (להלן" :הצ"ע") מבקשת לקבל הצעות להפקה
ולביצוע של אירועים חינוכיים בהנחיית אמנים ומנחים בבתי ספר בחינוך היסודי
ממלכתי במסגרת פרויקט "שבת ישראלית" ,הכל כמפורט במסמכי המכרז להלן.
.4

מנהלה:
.1.2

.1.1

הקדמה:
.1.2.2

הצ"ע מפעילה עבור משרד החינוך ,בקרב תלמידי החינוך הממלכתי בכיתות ג'-ו' ,בבתי
ספר ברחבי הארץ ,פרויקט בשם "שבת ישראלית" לחיזוק הקשר המשפחתי ,באמצעות
חיזוק הלמידה והחוויה של סעודת השבת המסורתית ,מנהגיה וערכיה.

.1.2.1

עם ההתפתחות הטכנולוגית בעידן המודרני ואמצעי התקשורת המתקדמים ניתן היה
לצפות כי גם התקשורת הבינאישית תקבל חיזוק ,במיוחד הקשר בין אנשים קרובים
והקשר המשפחתי בראש כולם .אולם דומה כי מתרחש תהליך הפוך וככל שהכלים
מתקדמים ,התקשורת הישירה הולכת ונעלמת .התקשורת הבלתי אמצעית ,המאפשרת
חוויה משותפת ורגעי איכות ,התקשורת היוצרת זיכרון לדורות ,זיכרון של יחד משפחתי,
של חיבוק וקרבה הולכת ומתמעטת .השבת היא זמן איכות השייך לכולנו ,זמן
להתכנסות ,דיבור ,יחד משפחתי ,זמן לאהבה.

.1.2.2

פרויקט "שבת ישראלית" הינו פרויקט הבא לייצר זמנים כאלה ,סביב תוכן משמעותי
ואיכותי ,סביב הנכס הלאומי של העם היהודי  -השבת.

.1.2.2

הצ"ע פונה לגופים העו סקים בתחום החינוך הבלתי פורמאלי ובעלי ניסיון מוכח ביצירה
והפעלה של תכניות חינוכיות המיועדות לתלמידים בחינוך הממלכתי והוריהם ,להגיש
הצעה להפקה והפעלת התכנית בבתי הספר הממלכתיים יסודיים ,בפריסה ארצית,
בהיקף של כ 233 -בתי ספר וסה"כ כ 033 -הפעלות במהלך שנת הלימודים הקרובה (שנת
הלימודים התשע"ה – .)1322

כללי;
.1.1.2

המכרז מופנה לגופים העוסקים בתחום החינוך הבלתי פורמאלי ובעלי ניסיון מוכח
ביצירה והפעלה של תוכניות חינוכיות המיועדות לתלמידים בחינוך היסודי ממלכתי
והוריהם .

.1.1.1

הפרויקט ממומן מתקנה תקציבית שהוקצתה לצורך כך ע"י משרד החינוך ובהתאם
מסגרת התקציב למכרז סגורה וסכום התשלום בגין כל הפעלה ,נושא המכרז ,הנו קבוע,
יעמוד על סכום כולל של ( ₪ 2,223כולל מע"מ) ,כמפורט בהוראות מכרז זה ,ואינו נתון
לשינוי.

.1.1.2

הפעילות ,נשוא המכרז ,אינה נערכת במסגרת תכנית הלימודים הפורמאלית בבתי הספר
והיא מוכרת ומאושרת על ידי משרד החינוך.

.1.1.2

פרוט מסגרת הפעילות לו נדרש הזוכה במכרז ,במסגרת הפרויקט נשוא מכרז זה,
מפורטים ב"נספח הגדרת מסגרת פעילות הזוכה" המצ"ב ומסומן באות ב' ומהווה חלק
בלתי נפרד ממכרז זה.
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.1.2

.1.2

.1.1.2

פרטי ההתקשרות מפורטים בהוראות מכרז זה ובהסכם ההתקשרות על נספחיו המהווה
חלק בלתי נפרד ממכרז זה המצ"ב ומסומן באות ג'.

.1.1.0

על כל מציע לשלוח לכתובת המייל ayeletsha@wzo.org.il :הודעה בגין כוונתו
להשתתף במכרז מיד ובסמוך להורדת חוברת המכרז מהאתר בו פורסם ולוודא קבלת
אישור בגין הודעתו בטלפון מס'  44-1444021ו/או בקבלת מייל חוזר תוך  40שעות.

הגדרות;
.1.2.2

המציע; תאגיד המגיש הצעה/מענה למכרז.

.1.2.1

ועדה/הועדה :ועדת המכרזים של ההסתדרות הציונית

.1.2.2

קריטריונים; קריטריונים מוגדרים מראש המשמשים להשוואת ההצעות שהוגשו במכרז.

.1.2.2

משקלות; משקל יחסי של כל אחד מהקריטריונים שבאמצעותו ישוקללו אמות המידה.

.1.2.2

הזוכה; מציע שהצעתו נקבעה ע"י וועדת המכרזים כהצעה הזוכה.

.1.2.0

הפרויקט; הפקה וביצוע של אירועים חינוכיים בהנחיית אמנים ומנחים בבתי ספר
בחינוך היסודי ממלכתי במסגרת פרויקט "שבת ישראלית".

.1.2.2

המזמין; ההסתדרות הציונית העולמית.

דרישות סף;
.1.2.2

המציע הנו מוסד ציבורי ללא כוונת רווח המאוגד כדין ברשם רשמי בישראל כאשר 22%
לפחות מהבעלות תהיה בידי אדם ו/או תאגיד המתקיימים בו התנאים האמורים בפסקה
"אזרח ישראל" כמשמעותו בחוק האזרחות התשי"ב. 2521-

.1.2.1

המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –
.2520

.1.2.2

אחת ממטרותיו העיקריות של המציע ,הרשומות בתקנון או במסמכי היסוד שלו ,היא
הפצת התרבות היהודית בציבור הרחב.

.1.2.2

המציע לא מקבל ו/או יקבל בעתיד ממשרד ממשלתי כלשהו (משרד החינוך או כל משרד
אחר) תמיכה כספית מתקנה תקציבית אחרת עבור הפעילות נשוא המכרז.

.1.2.2

למציע ניסיון בהפעלת אירועים חינוכיים בהיקף שלפחות  2,233אירועים בהם משתתפים
הורים וילדים בחינוך היסודי הממלכתי ,במהלך חמש השנים האחרונות וכן ניסיון
בארגון והפקה של יותר מ 23 -אירועים חינוכיים גדולים ,בכל שנה ,במהלך חמש השנים
האחרונות ,שמשתתפים בהם  223משתתפים לפחות בכל אירוע ,הכולל בתוכו הצגה,
שירה ,דרמה ומולטימדיה ( 23אירועים בכל שנה).

.1.2.0

למציע יכולת בכתיבת תכנים חינוכיים וניסיון מוכח בכתיבת מערכי למידה והפעלה
חינוכיים.

.1.2.2

למציע יכולת לגייס ,להכשיר ,וללוות אומנים ומנחים רבים אשר יהיו זמינים לביצוע של
כ 033 -אירועים בשנה.

.1.2.2

למציע מערך מוקד ארצי לטיפול בפניות ומתן מענה לבתי ספר יסודיים הכולל ליווי צמוד
של כל תהליך הפעילות מההרשמה דרך התאמת המנחים והאמנים ועד לביצוע האירועים
בשטח.

.1.2.5

המציע בעל מחזור עסקים מינימאלי של  ₪ 14,444,444לשנה ,בכל אחת מ 4 -השנים
האחרונות.

חתימת המציע_____________________:
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.1.2.23

.1.2

על המציע להמציא ערבות בנקאית(להלן" :הערבות") על סך של  23,333ש"ח (חמישים
אלף שקלים חדשים) ,לפקודת ההסתדרות הציונית העולמית ,להבטחת ההצעה ,בתוקף
עד יום  22/23/22בנוסח המצ"ב כנספח ד' למסמכי המכרז.

אנשי קשר:
אשת הקשר מטעם ההסתדרות הציונית עמה יש לעמוד בקשר היא:
גב' איילת שלום ,דוא"ל AyeletSha@wzo.org.il :או 44-1444021

.4

הנחיות להגשת ההצעה;
.2.2

כללי;
.2.2.2

הצעות יוגשו בהתאם לפורמט נספח פניה לקבלת הצעות המצ"ב ,מהווה חלק בלתי נפרד
ממכרז זה ומסומן באות א'.

.2.2.1

ההצעות תוגשנה אך ורק בשפה העברית .אישורים ,תעודות וכל פרט הנדרש במכרז יוצגו
אך ורק בשפה העברית.

.2.2.2

הצעה במתכונת שונה מהטבלאות המופיעות בנספח הנ"ל עלולה שלא להיבדק ואף
להיפסל.

.2.2.2

ההצעה על כל נספחיה והאישורים הנדרשים תוגש ב 1 -עותקים זהים לחלוטין.

.2.2.2

כל עמודי דפי המכרז ,יוגשו ע"י המציע כאשר כל אחד מדפיו ייחתם בראשי תיבות על
ידו.

.2.2.0

למסמכי המכרז יש לצרף חתום את קובץ השאלות והתשובות ,באם יהיה כזה ,כמפורט
להלן בסעיף .2.1

.2.2.2

מועדים רלוונטיים למכרז:
פעילות

.2.1

תאריך

.2

פרסום המכרז

2/2/22

.1

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

22/2/22

.2

מועד אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה

12/2/22

.2

מועד אחרון להגשת הצעות

12/2/22

שאלות הבהרה:
.2.1.2

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז ,לרבות בקשר עם סתירות ,שגיאות ,אי התאמות
או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט ,תתקבלנה אך ורק בכתב
וזאת ,לא יאוחר מיום  11/1/10בשעה  21:33תשובות תינתנה בכתב בלבד בצירוף
השאלות שנשאלו ,זאת עד ליום  ,12/2/22לכתובות מייל המציעים כמפורט לעיל בסעיף
 .1.1.0באחריות המציע לעקוב אחר קבלת קובץ השאלות והתשובות וצירופו להצעה
חתום.

.2.1.1

מייל:

את השאלות וההבהרות
.ayeletsha@wzo.org.il

חתימת המציע_____________________:

יש

להפנות

לגב'

איילת

שלום,

לכתובת

0

.2.1.2
.2.2

.2.2

בעת הגשת ההצעה יש לצרף את קובץ השאלות והתשובות ולצרפו חתום כחלק בלתי נפרד
ממסמכי המכרז.

שמירה על סודות מסחריים של המציע;
.2.2.2

מציעים שלא זכו במכרז ,רשאים לעיין בהצעת הזוכה ,למעט חלקים בהצעה אשר העיון
בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.

.2.2.1

כל מציע חייב לציין מראש בפרק המתאים בנספח ההצעה לקבלת הצעות ,אלו עמודים
בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי ,למעט סעיפים הנוגעים להוכחת
עמידה בדרישות הסף ,ולנמק זאת.

.2.2.2

בכל מקרה ,מובהר בזאת ,כי ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינם
בסמכותה של ועדת המכרזים של ההסתדרות הציונית העולמית אשר רשאית לחשוף גם
חלקים שהמציע ציין אותם כחסויים.

נתונים אחרים;
.2.2.2

פרטים על הגוף המציע;
בסעיף  2של נספח הפניה לקבלת הצעות ירשום המציע פרטים על המציע ,לרבות;
שם הגוף המציע כפי שהוא רשום ברשם רשמי.
א.
סוג ההתארגנות ,תאריך ההתארגנות.
ב.
מספר זיהוי של המציע.
ג.
שם מנכ"ל הגוף המציע
ד.
שמות ומס' ת.ז .של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם הגוף.
ה.
כתובות ,טלפונים ,פקס ומייל.
ו.
נתונים נוספים.
ז.

.2.2.1

אופן הוכחת העמידה בדרישות הסף;
בטבלה המצורפת בסעיף  4של נספח הפניה לקבלת הצעות ירשום המציע לגבי כל אחד
מתנאי הסף המפורטים בטבלה את אופן הוכחת העמידה בתנאי הסף ,ויצרף להצעה את
המסמכים הרלוונטיים.

.2.2.2

.2.2

סקירה על הגוף המציע;
א.

בסעיף  2.2של נספח הפניה לקבלת הצעות יסקור המציע את תחומי הפעילות של
המציע הרלוונטיים לשרות הנדרש במכרז ,וכל מידע נוסף שנראה לו רלוונטי
להכרות ההסתדרות הציונית העולמית עם הגוף המציע.

ב.

בטבלאות בסעיף  2.1של נספח הפניה לקבלת הצעות יפרט המציע לקוחות
רלוונטיים להם נתן שרות הפקה דומה ב 2 -השנים האחרונות.

מסמכים שיש לצרף לנספח הפניה לקבלת הצעות;
.2.2.2

יש לצרף אישור רשם רשמי בישראל על שם המציע ופלט עדכני המעיד על הרישום אצל
הרשם.
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.2.2.1

עותק תקנון או מסמך יסוד אחר שלו המלמד כי אחת ממטרותיו העיקריות היא הפצת
התרבות היהודית בציבור הרחב.

.2.2.2

אישור בר-תוקף עפ"י סעיף  1לחוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו –  1211על שם הגוף
המציע.

.2.2.2

אישור עו"ד  /רו"ח על פרטים אודות המציע ועל כך שהמציע אינו נמצא בהליכי פירוק
/או בפשיטת רגל.

.2.2.2

תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום

.2.2.0

טופס התחייבות של המציע לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים ,שכר מינימום וקיום
חוקי עבודה.

.2.2.2

מסמכים ואישורים המעידים אודות פעילותו ,ניסיונו ויכולותיו של המציע כנדרש בסעיף
דרישות הסף (בתתי סעיפיו השונים לרבות סעיפים  2.2.2 ,2.2.0 ,2.2.2ו )2.2.2-וכנדרש
בנספח הפניה לקבלת הצעות.

.2.2.2

אישור רואה חשבון בדבר מחזור עסקיו של המציע בכל אחת מ 2-שנים האחרונות כנדרש
בסעיף תנאי הסף ,תת סעיף .2.2.5

.2.2.5

ערבות בנקאית כנדרש בסעיף תנאי הסף ,תת סעיף .2.2.23

על המציע לוודא ,כי המספר המזהה (לדוגמא מס' עמותה) בכל המסמכים המוגשים ,לרבות
רישום במע"מ (תעודת עוסק מורשה) ובמס הכנסה (אישור על ניהול ספרים) ,יהיה זהה.

.2.0

.2.2

.2

שינויים במסמכי המכרז;
.2.0.2

חל איסור לשנות או להוסיף או להסתייג מכתב המכרז על נספחיו.

.2.0.1

כל שינוי שייעשה על ידי המציע במסמ כי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על
ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת לא יובא בחשבון בעת
הדיון בהצעה כאילו לא נכתב ואו אף עלול לגרום לפסילתה ,לפי שיקול דעת ההסתדרות.

.2.0.2

קיבלה ההסתדרות הציונית העולמית את הצעת המציע ,יראו את השינויים האמורים
כאילו לא היו כלל.

הגשת ההצעה;
.2.2.2

ההצעות יוגשו ב 1 -עותקים.

.2.2.1

את  1עותקי ההצעה יכניס המציע למעטפה עליה ירשום את שם המכרז ומספרו בלבד.

.2.2.2

המעטפה תהיה חלקה לחלוטין ולא תכלול כל סימן זיהוי של המציע.

.2.2.2

המעטפה תוגש לתיבת המכרזים של ההסתדרות הציונית העולמית בבניין המוסדות
הלאומיים ברחוב קינג ג'ורג'  22ירושלים עד ליום  41/1/10בשעה 14:44

.2.2.2

הצעה שתגיע בפקס או בדואר אלקטרוני -תיפסל על הסף.

.2.2.0

הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות ,לא תידון בפני וועדת המכרזים והיא
תוחזר למציע.

שמירת סודיות;

חתימת המציע_____________________:

1

.2

.2.2

הזוכה מתחייב לשמור בסוד כל חומר או מידע שיגיע בקשר לפעילותו במסגרת מכרז זה אליו.

.2.1

ללא הרשאה מהמזמין ,לא ימסור הזוכה ידיעה כאמור לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה .לעניין זה,
יחולו על הזוכה הוראות סעיפים  111ו 112 -לחוק העונשין תשל"ז .1211

.2.2

הזוכה ידאג לאבטח את כל המידע המגיע אליו במסגרת מכרז זה ,ולוודא שלא ייעשה בו כל שימוש
אחר.

.2.2

הזוכה ידאג שכל עובדיו ישמרו על המידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א ( )1211ותקנות
הגנת הפרטיות (תנאי אחזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים) ,התשמ"ו
(.)1211

הקריטריונים לבחירת הזוכה ואופן בדיקת ההצעה;
.2.2

סעיף ראשי

בחירת הזוכה תתבצע על פי הקריטריונים המפורטים להלן:
סעיף משנה

ההיקף הנדרש

ניסיון בהפעלת אירועים חינוכיים בהם
משתתפים הורים וילדים ב 2השנים
האחרונות בחינוך הממלכתי

שנות ניסיון בביצוע
הפעילות

ניסיון ויכולת כתיבת תכנים

שנות ניסיון בביצוע
הפעילות

ניסיון בארגון והפקה של אירועים בחינוך
הממלכתי יסודי בהשתתפות הורים
וילדים של יותר מ  2,233אירועים

כמות אירועים ב2
שנים

מרכיב ציון
פחות מ 2 -שנים
 2שנים
 0-2שנים

+1

פחות מ 2 -שנים
 2שנים
 5שנים ומעלה

10
פסול

 2233-2255אירועים

7

 2033-2555אירועים

+0.5

פחות מ 2 -שנים
ניסיון בארגון והפקה של אירועים
גדולים מעל  223משתתפים

ניסיון בגיוס והכשרת אומנים

שנות ניסיון בביצוע
הפעילות

מערך מוקד ארצי

שנות ניסיון בביצוע
הפעילות

עפ"י חוות דעת שנלקחה מאנשי הקשר
כפי שמפורט בטופס בדיקת ההצעות

ציון 23 - 2

 0-2שנים

+1

 2שנים
 2-2שנים
 5שנים ומעלה
פחות מ 2 -שנים
 2שנים
 2-2שנים
 5שנים ומעלה

חתימת המציע_____________________:

23%

פסול

 2שנים

פחות מ 2 -שנים

2.2%

10
7

 2שנים ומעלה

חוות דעת על
המציע

7

 2-2שנים

 1333ומעלה

2.2%

10
פסול
+0.5

פחות מ  2255אירועים

שנות ניסיון בביצוע
הפעילות

פסול
7

 2שנים ומעלה

ניסיון המציע

משקל

23%

10
פסול
7
+0.5

2.2%

10
פסול
7
+0.5

2.2%

10

המלצה מס' 2

2.22%

המלצה מס' 1

2.22%

המלצה מס' 2

2.22%

1

הערה :סה"כ משקל בגין חוות דעת המציע מגיע ל 2.22% -ועל כן יעוגל ל14% -
פחות מ 2 -שנים
שנות ניסיון (בתוך
 23שנים אחרונות)

ראש צוות
המציע

מנהל הפרויקט המוצע מטעם המציע
הכשרה

 2שנים
 0-5שנים

.2.1

.2.2

+0.6

 23שנים ומעלה
פחות מתואר ראשון

0

תואר ראשון

8

תואר שני/שלישי

9

פחות מ 23,333 -אש"ח
מחזור עסקים שנתי

7
10

הכשרה רלוונטית נוספת

אלפי ₪

0

 23,333אש"יח

22%

21%

+1
פסול
7

 23,332-25,555אש"ח

+0.001

 13,333אש"ח ומעלה

10

23%

אופן בדיקת ההצעות;
.2.1.2

תחילה תיבדק עמידתו של המציע בתנאי הסף .מציע שלא עמד באחד ו/או יותר מתנאי
הסף ,לא תמשיך בחינת הצעתו.

.2.1.1

לאחר שתוכח עמידת המציע בתנאי הסף ,יינתן למציעים ניקוד המתייחס לקריטריונים
כמפורט לעיל.

משך הבדיקה ותקפות ההצעה;
ההסתדרות הציונית העולמית לא מתחייבת לסיים הליכי המכרז ולקבוע זוכה תוך תקופה
מסוימת.

.0

זכויות ההסתדרות הציונית העולמית;
מבלי לפגוע מזכויותיה על פי מכרז זה ו/או הדין ,ההסתדרות הציונית העולמית רשאית;
.0.2

לבטל את המכרז.

.0.1

לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת תנאיה ,חוסר התייחסות מפורטת לסעיף
מסעיפי המכרז ,שלדעת ההסתדרות הציונית העולמית מונע הערכת ההצעה כדבעי.

.0.2

לפסול הצעות אם הן חסרות ,מוטעות או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של
נושא המכרז.

.0.2

לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציעים ,כולם או חלקם ,בכדי לקבל הבהרות ו/או השלמות
ו/או פרטים ו/או מסמכים נוספים לגבי הצעתם ,לרבות בכל הקשור לניסיונם ו/או יכולתם ו/או
להוכחת עמידתם בתנאי הסף ,לרבות הזמנת המציעים ,כולם או חלקם ,לפגישת הבהרה.
לתקן טעויות סופר באמצעות וועדת המכרזים ולמסור הודעה על כך למציע.
לא לקבל את ההצעה המשוקללת הטובה ביותר ו/או הצעה כלשהיא .אין לראות במכרז זה משום
התחייבות כלשהי של ההסתדרות הציונית העולמית לביצוע ההתקשרות.
לנהל משא ומתן עם מציעים במכרז שהצעותיהם לא נפסלו ,ו/או עם הזוכה במכרז.

.0.2
.0.0
.0.2

חתימת המציע_____________________:

1

.0.2
.2

לבחור יותר מזוכה אחד במכרז.

אופן ההתקשרות עם הזוכה;
.2.2

לצורך התקשרות עם ההסתדרות הציונית העולמית ,יידרש הזוכה במכרז להגיש להסתדרות
הציונית העולמית ,תוך שבוע ימים מקבלת הודעה על זכייתו ,את המסמכים המפורטים להלן;
.2.2.2

הסכם התקשרות חתום בצרוף כל נספחיו ע"י המורשים מטעמו.

.2.2.1

לצרף להסכם ערבות בנקאית צמודה ואישור קיום ביטוחים בהתאם להוראות הסכם
ההתקשרות.
במקרה בו הזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי החוזה ומכרז זה ,רשאית
ההסתדרות הציונית העולמית לבטל את אישור הזוכה במכרז ו/או בחוזה בהודעה בכתב
לזוכה ,החל בתאריך שייקבע על ידי ההסתדרות הציונית העולמית בהודעה ,זאת לאחר
שניתנה לזוכה הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והזוכה לא תיקן את המעוות בהתאם
להודעה תוך הזמן שנקבע בהודעה .אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל
דין.

.2.2.2

הופר החוזה על ידי הזוכה ו/או בוטל האישור שניתן לזוכה במכרז ו/או החוזה לביצוע
השירותים ,רשאית ההסתדרות הציונית העולמית לחלט את הערבות ,וכן למסור את
ביצוע החוזה/המכרז למי שייקבע ע"י ההסתדרות הציונית העולמית ,והזוכה יפצה את
ההסתדרות הציונית העולמית על כל הפסד ונזק שיגרמו לה בגין כך.

.2.2.2

.2

הפרות יסודיות;
להסתדרות הציונית העולמית שמורה זכות לביטול ההתקשרות במהלך כל שלב או בסיומו ,במידה
שהשרות אינו ברמה הנדרשת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של ההסתדרות הציונית העולמית ,ובכפוף
לתכולת סעיף "הפרת חוזה" בהסכם שיחתם עם הזוכה.

ולראיה בא על החתום

המציע
תאריך

חתימת המציע_____________________:

חתימה

2

נספח א'
נספח פניה לקבלת הצעות
לכבוד
ההסתדרות הציונית העולמית
ירושלים

הנדון :פניה לקבלת הצעות – להפקה ולביצוע של אירועים חינוכיים בהנחיית אמנים ומנחים
בבתי ספר בחינוך היסודי ממלכתי במסגרת פרויקט "שבת ישראלית"

הצהרה התחייבות ובקשה למניעת חשיפה
א.
ב.
ג.

אני החתום מטה מציע בזה את השרות נושא המכרז עפ"י הדרישות והתנאים המפורטים בכתב המכרז על
נספחיו לרבות הסכם ההתקשרות.
הנני מאשר שקראתי את כל התנאים והדרישות המפורטים במסמכי המכרז על כל נספחיו ,ומתחייב בזה
למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה.
להלן מספרי העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי:

הנימוקים:

ד.

בכל מקרה ברור לי כי ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכותה של ועדת
המכרזים של הרשות אשר רשאית לחשוף גם חלקים שצויינו לעיל כחסויים.
הנני מצהיר בחתימתי בתחתית דף זה כי
הנני מצהיר כי נכון למועד הגשת ההצעה איני נמצא במצב של ניגוד עניינים בין השירות הנדרש
()2
במכרז זה לבין עבודה עם גופים אחרים .הנני מתחייב להודיע מיידית להסתדרות הציונית
העולמית במהלך ההתקשרות ,אם ייווצר מצב של ניגוד אינטרסים.
אני החתום מטה מתחייב לשמור בסוד על כל מידע שיגיע אלי עקב פעילותי במסגרת מכרז זה
()1
וכמפורט בסעיף  ,2על תתי סעיפיו.

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימה וחותמת המציע

הנני מאשר בזאת את נכונות נתוני המציע כפי שפורטו לעיל.
תאריך

שם מלא של רו"ח/עו"ד

חתימה וחותמת

חתימת המציע_____________________:
14

.1

פרטים על הגוף המציע

הגוף
המציע

שם מלא של המציע
מס' חברה/עמותה/ע.מורשה
סוג התארגנות
תאריך התארגנות
כתובת
טלפון
שם המנהל הכללי (מנכ"ל)
שמות המורשים לחתום
בשם המציע
תחומי פעילות

שם

איש
הקשר
תפקיד
המינהלי
למכרז דוא"ל
זה

טלפון (קווי וסלולרי)

פקסימיליה

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימה וחותמת המציע

הנני מאשר בזאת את נכונות נתוני המציע כפי שפורטו לעיל.

תאריך

שם מלא של רו"ח/עו"ד

חתימה וחותמת

חתימת המציע_____________________:
11

.4

הוכחת העמידה בדרישות הסף
המציע ירשום ליד כל תנאי סף את אופן הוכחת עמידתו בתנאי.
אין במילוי טבלה זו הוכחה לעמידה בתנאי הסף.

הדרישה

מס'
1.2

המציע הנו מוסד ציבורי ללא כוונת רווח (שאיננו מוסד חינוך ו/או
ארגון נוער ואו תנועת נוער) המאוגד כדין ברשם רשמי בישראל
כאשר  22%לפחות מהבעלות תהיה בידי אדם ו/או תאגיד
המתקיימים בו התנאים האמורים בפסקה "אזרח ישראל"
כמשמעותו בחוק האזרחות התשי"ב.2521-
המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו – .2520
אחת ממטרותיו העיקריות של המציע ,הרשומות בתקנון או
במסמכי היסוד שלו ,היא הפצת התרבות היהודית בציבור הרחב.

1.2

המציע לא מקבל ו/או יקבל בעתיד ממשרד ממשלתי כלשהו
(משרד החינוך או כל משרד אחר) תמיכה כספית מתקנה
תקציבית אחרת עבור הפעילות נשוא המכרז.

1.2

למציע ניסיון בהפעלת אירועים חינוכיים בהיקף שלפחות 2,233
אירועים בהם משתתפים הורים וילדים בחינוך היסודי הממלכתי,
במהלך חמש השנים האחרונות וכן ניסיון בארגון והפקה של יותר
מ 23 -אירועים חינוכיים גדולים ,בכל שנה ,במהלך חמש השנים
האחרונות ,שמשתתפים בהם  223משתתפים לפחות בכל אירוע,
הכולל בתוכו הצגה ,שירה ,דרמה ומולטימדיה ( 23אירועים בכל
שנה).
למציע יכולת בכתיבת תכנים חינוכיים וניסיון מוכח בכתיבת
מערכי למידה והפעלה חינוכיים.
למציע יכולת לגייס ,להכשיר ,וללוות אומנים ומנחים רבים אשר
יהיו זמינים לביצוע של כ 233 -אירועים בשנה.
למציע מערך מוקד ארצי לטיפול בפניות ומתן מענה לבתי ספר
יסודיים הכולל ליווי צמוד של כל תהליך הפעילות מההרשמה דרך
התאמת המנחים והאמנים ועד לביצוע האירועים בשטח.
המציע בעל מחזור עסקים מינימאלי של  ₪ 14,444,444לשנה,
בכל אחת מ 4 -השנים האחרונות.
למציע מערך מוקד ארצי לטיפול בפניות ומתן מענה לבתי ספר
יסודיים הכולל ליווי צמוד של כל תהליך הפעילות מההרשמה דרך
התאמת המנחים והאמנים ועד לביצוע האירועים בשטח.

1.1
1.2

1.0
1.2
1.2
1.5
1.23

תאריך

.4

שם מלא של החותם בשם המציע

ההוכחה

חתימה וחותמת המציע

סקירה על הגוף המציע
4.1

פרטים כלליים
המציע יתאר את החברה ,לרבות כח אדם ותחומי פעילותה הרלבנטיים למכרז.

חתימת המציע_____________________:
14

א.

תיאור כללי

ב.

כח אדם בתחום מתן השירות נשוא מכרז זה
שם העובד

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

ניסיון

וותק אצל
המציע

חתימה וחותמת המציע

חתימת המציע_____________________:
14

4.4

נסיון הגוף המציע
המציע יציג בטבלאות להלן נסיון רלוונטי כנדרש בהוראות המכרז לצורך מתן השירותים נשוא
המכרז וכן ימלא הצהרה כמפורט להלן.

טבלת ניסיון מקצועי בהפקת אירועים של הגוף המציע
יש לפרט מס' אירועים בולטים במהלך השנים האחרונות אותם הפיק המציע הרלוונטיים לפרויקט נשוא המכרז:
מס'

מהות האירוע ופרוט

מקום בו

שם הלקוח

האלמנטים בהם נעשה

נערך

עבורו נערך

שימוש

ופרטי איש קשר

(הצגה/שירה/מולטי

(תפקיד וטלפון)

אמנים משתתפים

תאריך בו

מס'

קהל היעד  -גיל

נערך

המשתתפים

המשתתפים

מולט/דרמה)

.2
.1
.2
.2
.2
.0
.2
.2
.5
.23

חתימת המציע_____________________:
10

טבלת ניסיון ויכולת בכתיבת תכנים
שנת הוצאה/הכנה

סוג התוכן

מקום פרסומו/הצגתו

פרוט רלוונטי נוסף

.1

.4

.4

.0

.5

.1

.1

.1

.2

.14

ניתן לצרף דוגמאות

חתימת המציע_____________________:
15

טבלת ניסיון מקצועי – של מנהל הפרוייקט המוצע מטעם המציע
שם מנהל מקצועי מוצע_____________________ :
ת.ז_______________________________ :.
פרטי התקשרות (לרבות טלפון נייד וכתובת אי מייל)_____________________________________ :
פרטי השכלה:
שם התואר

מס' שנות לימוד

פרטי מוסד לימודים

לימודי תעודה
תואר ראשון
תואר שני
תואר שלישי

ניסיון מקצועי ,של המנהל המקצועי המוצע מטעם המציע ,בניהול פרויקטים:
מס'

מהות האירוע ופרוט
האלמנטים בהם
נעשה שימוש

מקום בו נערך

שם הלקוח עבורו

תאריך בו

מס'

קהל היעד -

מס' עובדים

נערך

נערך

המשתתפים

גיל

אותם ניהל

המשתתפים

באירוע

(הצגה/שירה/מולטי
מולט/דרמה)

.2

.1

.2

.2

.2

חתימת המציע_____________________:
11

.0

.2

.2

.5

.23

יש לצרף:
קורות חיים של מנהל הפרויקט המוצע
.2
.14

תעודות רלוונטיות ביחס להשכלה

.11

מסמכים המעידים על ניסיון ומיומנות.

חתימת המציע_____________________:
11

הצהרה ביחס לניסיון והפקה של אירועים
אני הח"מ ............................... ,ת.ז ,....................................... .המשמש בתפקיד
 ...............................אצל ( ..................................להלן" :המציע") מאשר ומצהיר כדלקמן:
.2

.1

הריני לאשר כי מתקיימים במציע כל התנאים שלהלן:
.2.2

למציע ניסיון בהפעלת אירועים חינוכיים בהיקף של ( .........................נא לציין מס' אירועים)
בהם משתתפי הורים וילדים ,בחינוך היסודי ממלכתי ,במהלך חמש השנים האחרונות.

.2.1

למציע ניסיון בארגון והפקה של ( ..................נא לציין מס' אירועים) לפחות ,בכל שנה ,במהלך 2
השנים האחרונות ,בהם משתתפים לפחות  223משתתפים הכולל בתוכו הצגה ,שירה ,דרמה
ומולטימדיה.

.2.2

למציע יכולת בגיוס ,הכשרת וליווי אמנים ומנחים אשר יהיו זמינים לביצוע של כ 033 -אירועים
בשנת הלימודים הקרובה (תשע"ה).

.2.2

למציע יכולת בכתיבת תכנים חינוכיים וניסיון מוכח בכתיבת מערכי למידה והפעלה חינוכיים.

.2.2

למציע מערך מוקד ארצי לטיפול בפניות ומתן מענה של בתי ספר יסודיים.

זהו שמי ,זאת חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

___________________
חתימת המצהיר

אישור
אני הח"מ ,עו"ד  .........................מאשר כי ביום  ...............................התייצב בפני מר/גב........................ /
אותו/ה זיהיתי באמצעות ת.ז .שמספרה ..............................ולאחר שהוזהר/ה לומר את האמת ואם לא
יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה הנ"ל.

חותמת

חתימה

חתימת המציע_____________________:
11

מסמכים נדרשים מהמציע
(בנוסף לחוברת הצעה המלאה)

.2

יש לצרף אישור רשם רשמי בישראל על שם המציע ופלט עדכני המעיד על הרישום אצל הרשם.

.2

עותק תקנון או מסמך יסוד אחר שלו המלמד כי אחת ממטרותיו העיקריות היא הפצת התרבות
היהודית בציבור הרחב.

.2

אישור מעו"ד/רואה חשבון של המציע המעיד אישור בר-תוקף עפ"י סעיף  1לחוק עסקאות גופים
ציבוריים תשל"ו –  1211על שם הגוף המציע.

.0

אישור עו"ד  /רו"ח על פרטים אודות המציע ועל כך שהמציע אינו נמצא בהליכי פירוק /או בפשיטת
רגל.

.2

תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום

.2

טופס התחייבות של המציע לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים ,שכר מינימום וקיום חוקי
עבודה.

.5

מסמכים ואישורים המעידים אודות פעילותו ,ניסיונו ויכולותיו של המציע כנדרש בסעיף דרישות הסף
(בתתי סעיפיו השונים לרבות סעיפים  2.2.2 ,2.2.0 ,2.2.2ו )2.2.2-וכמפורט בנספח זה.

.23

אישור רואה חשבון בדבר מחזור עסקיו של המציע בכל אחת מ 2-שנים האחרונות כנדרש בסעיף תנאי
הסף ,תת סעיף .2.2.5

.22

ערבות בנקאית כנדרש בסעיף תנאי הסף ,תת סעיף .2.2.23

הנני מאשר בחתימתי בתחתית הדף שידוע לי כי עלי לצרף את כל המסמכים שפורטו לעיל
לחוברת ההצעה.

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימה וחותמת המציע

חתימת המציע_____________________:
12

אישור עו"ד  /רו"ח על פרטים אודות המציע
לכבוד
ההסתדרות הציונית העולמית
רח' קינג ג'ורג' 22
ירושלים

א.ג.נ,.

הנדון :מכרז להפקה ולביצוע של אירועים חינוכיים בהנחיית אמנים ומנחים בבתי ספר בחינוך
היסודי ממלכתי במסגרת פרויקט "שבת ישראלית"
אני ____________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי מציע הבקשה;
רו"ח/עו"ד (שם מלא)

.2

שם המציע כפי שהוא רשום במרשם; ___________________________

.1

סוג ההתארגנות;_________________________________________

.2

תאריך הרישום;_________________________________________

.2

מספר מזהה;___________________________________________

.2

מספר חשבון בנק;_______________________________________

.0

פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ודרישות נוספות כמו חותמת ,אם ישנן;
שם; ___________ ת"ז; ___________ דוגמת חתימה; ___________
שם; ___________ ת"ז; ___________ דוגמת חתימה; ___________

הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע ביחד /לחוד (יש להקיף בעיגול)
.2

הריני לאשר בזאת כי המציע איננו מצוי בהליכי פירוק ו/או פשיטת רגל.

בכבוד רב,
שם
רו"ח/עו"ד;

___________ כתובת;

___________ טלפון;

___________

תאריך;

___________ מספר
רישיון;

___________ חתימה
וחותמת;

___________

חתימת המציע_____________________:
44

תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום

אני הח"מ _________________ ת.ז___________________.לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן;
הנני נותן תצהיר זה בשם __________________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם עורך המכרז להפקה
ולביצוע של אירועים חינוכיים בהנחיית אמנים ומנחים בבתי ספר בחינוך היסודי ממלכתי במסגרת פרויקט "שבת
ישראלית"
(להלן :המציע).
אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.
בתצהירי זה ,משמעותו של המונח בעל זיקה כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו ( 2520להלן :חוק
עסקאות גופים ציבוריים) .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.
(סמן  Xבמשבצת המתאימה)
 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום עד
למועד האחרון להגשת הצעות (להלן" :מועד ההגשה") מטעם המציע.
 המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר
מינימום וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר
מינימום ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

__________
המצהיר

אישור עורך הדין
אני הח"מ__________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ______________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר
ברחוב______________ בישוב/עיר___________________ מר/גב'___________________ שזיהה/תה
עצמו/ה על ידי ת.ז______________________.ואחרי שהזהרתיו כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה /תהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה /תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר.
חותמת

חתימה

טופס התחייבות של המציע לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים ,שכר מינימום
וקיום חוקי עבודה

חתימת המציע_____________________:
41

אני הח"מ _____________________ ת.ז ______________________.מצהיר בזה כי אני רשאי להתחייב
בשם _______________ (להלן; המציע).
המציע מתחייב כי במידה ויוכרז כזוכה במכרז להפקה ולביצוע של אירועים חינוכיים בהנחיית אמנים ומנחים
בבתי ספר בחינוך היסודי ממלכתי במסגרת פרויקט "שבת ישראלית"
 .2הוא יעמוד בדרישות התשלומים הסוציאליים ושכר המינימום לעובדים וכן יקיים את חוקי העבודה לגבי
העובדים שיועסקו על ידו ,במהלך כל תקופת ההתקשרות.
 .1המציע מתחייב שלא להעסיק עובדים זרים בניגוד לחוק.

כתובת

טלפון

שם מלא של מורשה/י חתימה

חתימה וחותמת

אני הח"מ__________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ______________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר
ברחוב______________ בישוב/עיר___________________ מר/גב'___________________ שזיהה/תה
עצמו/ה על ידי ת.ז______________________.ואחרי שהזהרתיו כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה /תהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה /תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר

חותמת

חתימה

חתימת המציע_____________________:
44

אישור רו"ח למחזור עסקים
אני ________________________ מאשר בזאת את מחזורי העסקים של המציע לשנים  1321 ,1322ו:1322 -
רו"ח (שם מלא)

______________________
שם הגוף המציע

שנה

______________________
מס' מזהה (ח.פ  /מס' עמותה)

מחזור עסקים כפי שרשום
במאזן
(בש"ח)

האם המאזן מבוקר
ע"י רו"ח (סמן )
כן

לא

4411
4414
4414

תאריך

שם מלא של רו"ח

חתימה וחותמת של רו"ח

חתימת המציע_____________________:
44

כתב ערבות למכרז

לכבוד
ההסתדרות הציונית העולמית
ירושלים

שם הבנק/חברת ביטוח__________________
מס' הטלפון __________________
מס' הפקס ___________________

הנדון :ערבות מס' ___________________________
לבקשת
יש לציין את שם המציע) _____________________________________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  ₪ 54,444בלבד (במילים :חמישים אלף ש"ח )
שיוצמד למדד המחירים לצרכן של חודש יוני  1322שפורסם בתאריך  22ביולי .1322
אשר תדרשו מאת( :יש לציין את שם המציע)_________________________ (להלן "החייב") בקשר עם
פניה לקבלת הצעות:

להפקה ולביצוע של אירועים חינוכיים בהנחיית אמנים ומנחים בבתי ספר
בחינוך היסודי ממלכתי במסגרת פרויקט "שבת ישראלית"

אנו נשלם לכם את הסכום תוך  15ימים מתאריך דרישתכם הראשונה ,שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום מבלי
שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב
כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך הוצאתה עד תאריך .22/23/22
כל דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו:
_________________________________
שם הבנק
___________________________
מס' הבנק ומס' הסניף

______________________________________
כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

חתימת המציע_____________________:
40

נספח ב'
נספח הגדרת מסגרת פעילות הזוכה
( )2באחריות הזוכה לבצע הרשמה מסודרת של בתי הספר אשר קיבלו אישור מהאגף לחינוך יסודי במשרד
החינוך לקיים את התכנית בבית ספרם.
( )1על הזוכה יהיה להשתתף בכל תדריך לקראת הפעילות שייערך על ידי משרד החינוך או ההסתדרות
הציונית העולמית.
( )2על הזוכה להגדיר את תהליך העבודה מול בית הספר מרגע ההרשמה ועד ביצוע הפעילות וליצור את
הכלים המשרדיים (טפסים וכדו') לביצוע.
( )2על הזוכה להפעיל מוקד טלפוני מאויש בכוח אדם מתאים ,לביצוע תהליך הקשר מול בתי הספר,
לתאום מועדים ומענה לשאלות בנושאים הטכניים.
( )2התהליך כולל הרשמה מסודרת ,קביעת תאריך לאירוע ,משלוח שיעור הכנה במייל לבית הספר ,קבלת
התחייבות מבית הספר ע ל הכנת האמצעים שהוא מופקד עליהם ,תיאום עם ספקים לאירוע ,ביצוע
משוב לאחר האירוע .תפקיד המוקד כולל מעקב ווידוא שכל השלבים מתקיימים על פי לוח הזמנים
שנקבע לכל בתי הספר.
( )0על הזוכה להיות זמין למענה טלפוני קבוע מול בתי הספר.
( )2על הזוכה לעמוד בקשר קבוע עם האגף לחינוך יסודי במשרד החינוך להעברת משוב מהשטח וקבלת
תדרוכים במהלך שנת הלימודים.
( )2על הזוכה להעמיד צוותים הכוללים מפיק ,מנחה ונגן אשר יבצעו את האירועים בבתי הספר .באחריות
הזוכה להכשירם למשימה בהתאם לאופי האירוע שנקבע ובהתאם לתכנים שהוכנו מראש על ידי
המשרד.
( )5האירוע ע צמו הינו מפגש חווייתי של כשעתיים בהשתתפות הורים וילדים אשר יוזמנו על ידי בית
הספר .האירוע מורכב משירים ,מצגות ותכנים שנכתבו על ידי המשרד .באחריות הזוכה לוודא כי כל
המנחים המעבירים את האירועים מכירים את החומר ואת האמצעים הנלווים ומפעילים אותם כפי
שנקבע.
( )23באחריות הזוכה לתכלל בין כל האמצעים המרכיבים את התכנית ובין כל הגורמים המעורבים
בהפעלתה ,להיות יוזם ומבצע את התהליך בשלמותו ולהיות קשוב לצרכים ולגורמים השותפים.

הריני לאשר כי המציע בעל יכולת לעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל.

תאריך

שם המלא של החותם בשם המציע

חתימה וחותמת
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נספח ג'
הסכם
שנעשה ונחתם בירושלים ביום  ............בחודש 4410 ...............
בין
ההסדרות הציונית עולמית
מרח' קינג ג'ורג'  22ירושלים
(להלן" :המזמין" ו/או "ההסתדרות הציונית העולמית")
מצד אחד;
ובין

[פרטי זוכה]
מרח' .....................................
(להלן" :המפעיל")
הואיל

מצד שני;
וההסתדרות הציונית העולמית נבחרה ע"י משרד החינוך להפעלת פרוייקט שבת ישראלית בחיבור לערכי
מפתח הלב ולצורך כך התקשרה ההסתדרות הציונית העולמית בהסכם עם משרד החינוך.

והואיל

וההסתדרות הציונית העולמית מבקשת להתקשר עם גוף מתאים לקבלת שירותים להפקה ולביצוע של
אירועים חינוכיים בהנחיית אמנים ומנחים בבתי ספר בחינוך היסודי ממלכתי במסגרת פרויקט "שבת
ישראלית" וצורך כך קיימה מכרז.

והואיל

ביום  ......................קיבלה וועדת המכרזים של ההסתדרות הציונית העולמית את הצעת המפעיל
והכריזה עליה כזוכה.

והואיל

והמפעיל עוסק בהפקת וביצוע של אירועים חינוכיים בהנחיית אמנים ומנחים והוא מצהיר שיש בידו את
הידע ,המומחיות ,כח האדם וכל האמצעים הדרושים למתן השירותים נשוא ההסכם באופן מקצועי

וברמה הגבוהה הנדרשת;
והואיל

והמזמין מעוניין להתקשר עם המפעיל בהסכם זה והמפעיל מסכים ליתן למזמין את השירותים הנ"ל,
הכל בכפוף ובהתאם להוראות ולתנאים המפורטים בהסכם זה להלן;

אי לכך הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
מבוא ופרשנות
.2

המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

 .1כותרות הסעיפים בהסכם נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.
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ההתקשרות
 .2המפעיל מתחייב ליתן למזמין ,במלואם ובמועדם ,שירותי הפקה וביצוע של אירועים חינוכיים בהנחיית
אמנים ומנחים בבתי ספר בחינוך היסודי ממלכתי במסגרת פרויקט "שבת ישראלית" של משרד החינוך,
זאת בגין התמורה כפי שמפורטת בהסכם זה.
 .2מוסכם ,כי על המזמין או מי מטעמו לא חלה ולא תחול כל מטלה ביחס להוצאה לפועל של השירותים נשוא
ההסכם ,למעט כמפורט בהסכם זה להלן.
 .2במסגרת מתן השירותים ידאג המפעיל לקבל את כל האישורים והרשיונות הנדרשים מכל רשות ו/או על פי
כל דין לשם מתן השירותים.
 .0המפעיל מצהיר כי קיבל מידע מדויק מהמזמין אודות השירותים אותם הוא נדרש ליתן ואופן העבודה
הנדרש ממנו.

הצהרות המזמין
 .2המזמין מצהיר ,מאשר ומתחייב בזה כי הוא רשאי להתקשר בהסכם זה וכי אין כל מניעה על פי הוראות כל
דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.
הצהרות והתחייבויות המפעיל
 .2המפעיל מצהיר ,מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:
.2.2

כי הינו בעל הידע המקצועי ,היכולת ,הכישורים והניסיון הנדרשים לשם ביצוע התחייבויותיו על פי
הסכם זה.

.2.1

כי אין כל מניעה על פי הוראות כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה ולמתן
השירותים על פיו.

.2.2

כי ייתן את השירותים בהתאם להוראות כל דין ויש לו ו/או הוא ידאג לקבל את כל האישורים ו/או
ההיתרים אם וככל שנדרש בדין לצורך מת השירותים.

.2.2

המפעיל מצהיר כי במתן השירותים לא תגרם עוולה אזרחית לרבות הפרה של זכויות קנייניות ו/או
לשון הרע /או תוכן פוגעני לרבות אפליה ו/או הסתה על בסיס דת ,גזע או לאום

.2.2

המפעיל יקדיש את מירב ומיטב זמנו ,מרצו ,ידיעותיו ,ניסיונו ומיומנותו לשם מתן השירותים
בהתאם להוראות הסכם זה.

.2.0

המפעיל יבצע את כל משימותיו הקשורות במתן השירותים במיומנות וברמה מקצועית גבוהה
ויעשה כל דבר שנותן שירותים/ספק מעולה היה עושה לצורך מתן השירותים.
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.2.2

הוא יישא בכל העלויות הנדרשות במתן השירותים לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור :הפקה,
בימוי ,תאורה ,שימוש בחומרי גלם ,הפקה ושימוש במוסיקה ,עריכת ביטוחים ,רכישת זכויות
יוצרים ,תשלום אש"ל וביצוע כל הוצאה נוספת נדרשת.

.2.2

ידוע לו כי המזמין התקשר בהסכם עם משרד החינוך ומתן השירותים כפופה להנחיות כפי שיינתנו
מעת לעת על ידי משרד החינוך ו/או המזמין והוא יפעל בהתאם לכל הנחיותיהם.

.2.5

המפעיל מתחייב להימנע מלנקוט כל שינוי או עבודה במסגרת מתן השירותים אשר אינם תואמים
את המוסכם בין הצדדים ,כמפורט בהסכם זה ,מבלי לקבל הסכמת המזמין מראש ובכתב.

.2.23

המפעיל מתחייב ליתן שירותיו במקצועיות ומיומנות על כל הכרוך בכך ,בהתאם להוראות הסכם
זה ,ובהתאם לנספח הגדרת מסגרת פעילות הזוכה המהווה נספח לחוברת המכרז.

.2.22

המפעיל מצהיר כי ידוע לו שהמזמין שומר על זכותו לפיו יינתנו השירותים ע"י מספר ספקים ואין
לו כל טענה ביחס לכך.

התמורה
.5

בתמורה למילוי כל התחייבויות המפעיל בשלמותן ובמועדן ובהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה ישלם
המזמין למפעיל בגין ביצוע כל פעילות שיבצע תמורה כמפורט בנספח התמורה המצ"ב.

.23

מוסכם ומובהר בזאת להסרת ספק ,כי אין בעצם ביצוע תשלומים שישולמו למפעיל משום אישור כלשהו
מצד המזמין לגבי ביצוע ו/או טיב הביצוע.

.22

המפעיל מצהיר כי ידוע לו שהתקציב לביצוע השירותים ,מקורו ,בתקציב המועבר למזמין ממשרד החינוך
ובהתאם ידוע לו כי תשלום התמורה במועדים ,כפי שנקבעו בהסכם זה ,כפופה ,להעברת התקצוב ממשרד
החינוך לידי המזמין .ככל שלא יועבר התקציב יידחה ,בהתאם ,מועד ביצוע התשלומים.

.21

המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת כי ערך את כל הבדיקות וההערכות הנדרשות ובדק את צורכי המזמין לאור
הוראות הסכם זה ,לרבות הערכת משאבים וכוח אדם וכי הוא כשיר לבצע את הנדרש על פי הוראות הסכם
זה ,וכי התמורה הינה מספקת ,קבועה וסופית וכי המזמין לא ישלם כל תוספת לתמורה זו ,לרבות ומבלי
לגרוע מכלליות האמור בגין התייקרות ,עליית מדד ומורכבות הפעילות .כל חריגה מהערכת המפעיל לגבי
המשאבים וכח אדם הנדרשים לביצוע התחייבויותיו תחול על חשבונו ואחריותו של המפעיל .מוצהר
ומוסכם בזאת כי הוראות סעיף זה ,ובמיוחד מוחלטות וסופיות התמורה לה יהיה זכאי המפעיל על פי
הסכם זה ,לא יהיו ניתנים לכל שינוי.

.22

תנאי תשלום ,מחירים אחרים וזכות קיזוז:
.22.2

התשלום הכולל מע"מ יבוצע כנגד קבלת חשבונית כחוק.

.22.1

התשלום יבוצע בהתאם להוראות נספח התמורה והוא ישולם תוך שוטף  23 +ימים מהתקיימותם
במצטבר של כל התנאים להלן:
.22.1.2

העברת התקצוב ממשרד החינוך למזמין.
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.22.1.1

השלמת התחייבויות המפעיל על פי ההסכם וכמפורט בנספח התמורה.

.22.1.2

המצאת אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור וכן כל אישור אחר שיידרש לצורך
ביצוע התשלום.

.22.2

לא יהיה בכל מחלוקת כספית בין המזמין לבין המפעיל ,משום עילה מצד המפעיל להפסקה או
עיכוב במתן השירותים.

 .22המפעיל מתחייב כי זולת התמורה אשר אמור לקבל מאת המזמין ,בהתאם להוראות הסכם זה ,לא קיבל
ו\או יקבל כל תמורה או טובת הנאה אחרת כלשהם משום אדם או גוף אחרים ,בגין כל דבר הקשור
להתחייבויות המפעיל בהסכם זה ,במישרין או בעקיפין.
התקשרות עם קבלני משנה וספקים
 .22לצורך קיום התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה ומתן השירותים נשוא הסכם זה יהיה רשאי המפעיל
להתקשר עם קבלני משנה ו/או ספקים זאת בכפוף לאישור מראש ובכתב מטעם המזמין.
 .20כל התקשרות כאמור תהיה אך ורק עם קבלני משנה ו/או ספקים בעלי ניסיון עשיר רלוונטי ו/או מומחים
בתחומם ,כמו גם בעלי כל האישורים והתארים הנדרשים על פי העניין וכן בלבד כי לקבלני המשנה ו/או
הספקים יהיו כיסויים ביטוחיים מתאימים לכיסוי פעילותם.
 .22אין בהעסקתם של קבלני המשנה ו/או ספקים על ידי המפעיל כדי לגרוע מאחריותו של המפעיל כלפי
המזמין על פי הוראות הסכם זה והמפעיל לבדו יהיה אחראי כלפי המזמין למילוין של כל התחייבויותיו על
פי הסכם זה.
 .22המפעיל יהיה אחראי כלפי המזמין לכל מעשה או מחדל שלא כדין מצד קבלני המשנה ו/או הספקים,
ולרבות יהיה אחראי לכל הפרה או עוולה שיגרמו על ידי קבלני המשנה.
 .25המפעיל יהיה אחראי בלעדי לביצוע כל התשלומים הנדרשים לקבלני המשנה ו/או הספקים ולא תהיה
למזמין כל אחריות לכך.

העסקת עובדים ואי תחולת יחסי עובד  -מעביד
 .13המפעיל יעסיק כוח אדם בהיקף ובכישורים הנדרשים (לרבות ובמידת הצורך ,בהתאם לאופי התפקיד
הנדרש) ,בעלי ניסיון ויכולת לביצוע הוראות הסכם זה.
 .12המפעיל ידאג לקיום כל חוקי העבודה החלים על עובדיו ויהיה אחראי לבד לכל תשלום מכל מין וסוג
שהוא.
 .11המפעיל ימציא למזמין ,על פי דרישתו אישורים מתאימים בדבר תנאי העבודה הניתנים לעובדיו ועמידתו
בדינים הרלוונטיים.
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 .12המפעיל מצהיר כי ידוע לו שהשירותים הניתנים על ידו ,בהתאם להוראות הסכם זה ניתנים על בסיס
קבלני ,על כל המתחייב ומשתמע מכך ואין ולא יהיו בינו ו/או בין מי מטעמו ו/או מי מעובדיו ו/או מי
מטעם קבלני המשנה ו/או הספקים שיעבדו עבורו לבין המזמין יחסי עובד-מעביד.
אחריות וביטוחים
 .12מבלי לפגוע בכל הוראה מהוראות הסכם זה ,או מכל דין ,יהא המפעיל אחראי בלעדי לכל נזק ישיר ו/או
עקיף (לגוף ו/או רכוש) לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,שייגרם לכל אדם ו/או גוף בין כתוצאה ממעשה
או מחדל בין בזדון ובין בדרך אחרת של המפעיל ,של עובד מעובדיו או מי מטעמו ,או עקב ביצוע לקוי של
התחייבויותיו בהסכם זה וכן להפרתה של כל זכות קניינית ,לרבות זכות יוצרים ,באם יגרום להפרתה.
 .12המפעיל אחראי באחריות מלאה  ,בלעדית ומוחלטת בכל מקרה של נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעובדיו
ו/או למי מטעמו תוך כדי או עקב ביצוע או מחדל מהתחייבויותיו של המפעיל על פי הסכם זה.
 .10בכל מקרה בו המזמין יידרש או ייתבע לשאת בתשלום או פיצוי בגין נזק שנגרם כמתואר לעיל ,המפעיל
ישפה את המזמין בגין כל תשלום כאמור ,לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד ובלבד שניתנה למפיק זכות להתגונן
מפני הדרישה/התביעה ,ובכפוף לכך שהתשלום במקרה של פשרה ,יעשה בהסכמת המפעיל.
 .12המפעיל מתחייב לבצע ולקיים באמצעות מבטח את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ,לטובת המזמין
ולטובת מדינת ישראל – משרד החינוך ,ולהציג למזמין את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים
הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן-:
.12.2

ביטוח חבות המעבידים
 .12.2.2המפעיל יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בגין כל פעילותיו
בקשר להפקת הסרט.
 .12.2.1גבול האחריות לעובד ,למקרה ולתקופת ביטוח לא יפחת מ  2,333,333 -דולר ארה"ב.
 .12.2.2הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם היה
ויחשב כמעבידם.
 .12.2.2הביטוח יורחב לשפות את ההסתדרות הציונית העולמית ומדינת ישראל – משרד החינוך
היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד
כלשהם כלפי מי מעובדי המפעיל ו/או כל הפועלים מטעמו.

.12.1

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 .12.1.2המפעיל יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד
שלישי גוף ורכוש בגין כל פעילותו בקשר לשירותים נשוא ההסכם.
 .12.1.1גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מסך –  2,333,333דולר ארה"ב.
 .12.1.2הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,
קבלני משנה ועובדיהם.
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 .12.1.2בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (.)CROSS LIABILITY
 .12.1.2חריג ביטוח אחריות מקצועית יבוטל.
 .12.1.0הביטוח יורחב לשפות את ההסתדרות הציונית העולמית ומדינת ישראל – משרד החינוך
ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי המפעיל וכל הפועלים מטעמו.
.12.2

ביטוח אחריות מקצועית
 .12.2.2המפעיל יבטח את אחריותו המקצועית (לרבות קבלנים וקבלני משנה מטעמו) בגין כל נזק
ו/או הפסד מכל סוג שהוא ,עקב מעשה ו/או מחדל שלו ו/או של מי הפועל מטעמו ו/או
בשמו.
 .12.2.1גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מסך של  1,333,333דולר ארה"ב.
 .12.2.2הביטוח יורחב לשפות את ההסתדרות הציונית העולמית ומדינת ישראל – משרד החינוך
ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי המפעיל וכל הפועלים מטעמו.
 .12.2.2הפוליסה תכלול סעיף תקופת דיווח מורחבת של  0חודשים לפחות לפיו במקרה והמפעיל
לא יחדש את הפוליסה הנ"ל תכסה הפוליסה נזקים שמקורם בתקופת הביטוח ,אשר
הודעה לגביהם נמסרה במשך תקופת הדיווח.

.12.2

ביטוח רכוש
.12.2.2

.12.2

המזמין יבטח את הציוד והמתקנים וכל רכוש אחר שלו ,אשר יובא ,יותקן ,ימצא וישמש
לצורך מתן השירותים בביטוח אש מורחב או כל הסיכונים בהתאם למקובל לגבי אופי
הציוד והרכוש ובמלוא ערכם.

כללי
 .12.2.2בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים.
 .12.2.1לשם המבוטח תתווסף כמבוטחים נוספים ההסתדרות הציונית העולמית ומדינת ישראל –
משרד החינוך ,בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.
 .12.2.2בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא,
אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של  03יום לפחות במכתב רשום למזמין ולחשב משרד
החינוך.
 .12.2.2המבטח מוותר על כל זכות שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה כלפי ההסתדרות הציונית
העולמית ומדינת ישראל – משרד החינוך ועובדיהם ,ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת
אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 .12.2.2המפעיל לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות
המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
 .12.2.0ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על המפעיל.
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 .12.2.2כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר
קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי ההסתדרות הציונית העולמית וכלפי מדינת ישראל
והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.
 .12.2.2תנאי הכיסוי של הפוליסות חבות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי לא יפחתו מהמקובל
על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט".
 .12.2.5העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור ביטוחי בחתימתו על ביצוע
הביטוחים כאמור לעיל ,יומצאו על ידי המפעיל למזמין ,עד למועד חתימת ההסכם.
 .12.2.23המפעיל מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם המזמין וכל עוד אחריותו קיימת
להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח.
 .12.2.22למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים ,גבולות האחריות ותנאי הכיסוי
הם בבחינת דרישה מינימאלית המוטלת על המפעיל ,ואין בהם משום אישור המזמין או
מי מטע מו להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכוני רכוש וחבות גוף
ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים ,וגבולות האחריות בהתאם
לכך.
 .12.2.21מודגש בזה במפורש כי אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את המפעיל מכל חובה
החלה עליו על פי דין ועל פי חוזה זה ,ואין לפרש את האמור כוויתור של המזמין ,על כל
זכות או סעד המוקנים להם על פי דין ועל פי חוזה זה.
 .12מבלי לפגוע או לגרוע מאחריותו של המפעיל כאמור בהסכם זה או על פי כל דין ,מתחייב המפעיל לעשות
את כל הביטוחים המפורטים בנספח הביטוחי המצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

קניין רוחני
 .15המפעיל מצהיר ומתחייב כי הוא זכאי להתקשר בהסכם זה ולמלא את התחייבויותיו על פיו ואין בו משום
הפרה של זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני אחרת של צד שלישי אחר כלשהו.
 .23המפעיל מתחייב לשפות את המזמין ו/או מי מטעמו בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מכל תביעה שתוגש
נגדם ע"י צד שלישי כלשהו שעילתה בהפרה של זכות כאמור.

סודיות
 .22המפעיל מתחייב לשמור על סודיות הסכם זה ,ולא למסור או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו
אגב או בקשר עם ביצוע התחייבויותיו נשוא ההסכם.
 .21המפעיל יחתום על נספח סודיות וכן יחתים כל אחד מעובדיו ו/או כל הפועל מטעמו על נספח כאמור ,העתק
נספח הסודיות מצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
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 .22הוראות סעיף הסודיות יחולו ,ללא הגבלה בזמן ,גם לאחר סיומו של הסכם זה מכל סיבה שהיא לרבות
עקב ביטולו כדין על ידי מי מהצדדים.

הסבת ההסכם או המחאתו
 .22המפעיל אינו רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להמחות לאחר ו/או לשעבד את זכויותיו ו/או חובותיו על פי
הסכם זה ו/או את ההסכם או כל חלק הימנו ,אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.

ערבות בנקאית:
 .22המפעיל מתחייב להפקיד לטובת המזמין ערבות בנקאית כדלקמן:
.22.2

ערבות בנקאית בלתי מותנית לכל התחייבויותיו של המפעיל כלפי המזמין ,בנוסח המצורף בנספח
הערבות הבנקאית המצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ,בסך של ( ₪ 233,333מאה אלף
שקלים חדשים) אשר תעמוד בתוקפה הסכם למשך כל תקופת ההתקשרות.

.22.1

כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה ו/או בהגדלת היקפה
לפי העניין ,יחולו על המפעיל וישולמו על ידו.

.22.2

אין במתן הערבות ו/או במימושה על ידי המזמין כדי לגרוע מחיוביו של המפעיל כלפי המזמין על
פי ההסכם ו/או על פי הוראות כל דין ו/או בכדי לגרוע מזכויות המזמין לתבוע כל סעד המגיע ו/או
שיגיע לו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

.22.2

במקרה של מימוש הערבות כולה או חלקה ,חייב המפעיל להמציא מיד למזמין ערבות חדשה,
לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה ,לרבות סכום הערבות.

.22.2

המזמין זכאי לגבות מהמפעיל כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו לו מהמפעיל על פי
ההסכם ו/או על פי כל דין ,על ידי מימוש הערבות.

.22.0

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,במקרה בו המפעיל יפר תנאי מתנאי ההסכם ,יהא המזמין רשאי,
מבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיו על פי הוראות ההסכם ו/או הוראות כל דין ,לחלט את סכום
הערבות כולו או חלקו ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,מבלי שהמפעיל יוכל להתנגד לחילוט האמור.

.22.2

מובהר בזאת כי במקרה של חילוט הערבות על ידי המזמין ,יקבע המזמין על פי שיקול דעתו
הבלעדי את סדר זקיפת הסכומים.

הפרות ותוצאותיהן
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 .20מובהר ומוצהר בין הצדדים כי הפרת סעיפים  21 ,15 ,12 ,12 ,12 ,12 ,11 ,12 ,13 ,22 ,22 ,21 ,22 ,5 ,2 ,2 ,2ו-
 22להסכם זה ,או כל אחד מהם או כל סעיף משנה בהם ,תהווה הפרה יסודית של הסכם זה באופן בו יוכל
המזמין לבטלו ,על פי שיקול דעתו ,ויהיה זכאי להשבה מלאה ו/או חלקית של כל התמורה ששולמה למפיק
בצירוף ריבית והצמדה כדין וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר העומד למזמין על פי הוראות הסכם זה ו/או
על פי כל דין על כל המשתמע מכך.

שונות
.22

הסכמה של צד לסטות מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה
למקרה אחר .לא השתמש מי מהצדדים בזכויות שניתנו לו על פי ההסכם במקרה מסוים ,אין לראות בכך
ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי הסכם זה.

.22

שום ויתור ,או הימנעות מפעולה במועדה ,או ארכה שתינתן ,לא יחשבו כויתור של צד על זכות מזכויותיו
והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו ,כולן או מקצתן בכל עת שימצא לנכון.

.25

סמכות שיפוט בלעדית לצורך הסכם זה יהיה לבתי המשפט בעיר ירושלים ולהם בלבד.

.23

תיקון להסכם
כל תיקון או תוספת להסכם זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים ,שאם לא כן ,לא יהא להם כל
תוקף.

.22

הודעות
.22.2

כל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו  -לנמען המצויין להלן  -תחשב כמתקבלת בעת
מסירתה.

.22.1

כל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצויין להלן ותוך ציון הנמען המצויין להלן  -תחשב
כמתקבלת על ידי הצד השני בעת השלחה ,אם ההודעה נשלחה ביום עסקים ובשעות העסקים
המקובלות ואם לא  -תיחשב כמתקבלת ביום העסקים העוקב ,והכל בתנאי שברשות השולח
אישור בכתב על קבלתה ,שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום כאמור להלן.

.22.2

כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום ,על פי הכתובת המצוינת להלן ותוך ציון הנמען
המצוין להלן  -תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תוך ארבעים ושמונה ( )22שעות ממועד
השליחה מבית דואר בישראל.

.21

כתובות הצדדים
.21.2

כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת הסכם זה.
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.21.1

כל צד מתחייב להודיע למשנהו על כל שינוי במען המצוין לעיל ,תוך שלושה ( )2ימי עסקים ממועד
השינוי .כל עוד לא הודיע צד למשנהו על שינוי כאמור תיחשב המצאה למען המפורט לעיל
כהמצאה לנמען.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____________________
המזמין

_________________________
המפעיל

אני הח"מ ,________________ ,עו"ד ,מאשר כי התקבלו אצל  ..............................................ח.פ.
 .........................................כל ההחלטות הנדרשות על פי הוראות כל דין לשם חתימתה על הסכם זה .כמו כן,
הריני מאשר כי ה"ה מר ______________ הוסמך כדין לחתום על הסכם זה בשם
 .......................................................וכי הוא חתם בפני על הסכם זה.

________________
עורך-דין
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נספח התשלום התמורה
נספח תשלום התמורה

להלן פרוט התמורה בגין ביצוע כל פעילות ,נשוא ההתקשרות ,בין הצדדים:
בגין כל פעילות ישולם למפעיל סכום כולל של ₪ 2,223 .-
הסכום כולל מע"מ

-

הסכומים ישולמו בהתאם להוראות ההסכם ובכפוף לביצוע כל פעילות בפועל לשביעות רצון
המזמין.

-

לא תחול כל תוספת בגין הוצאות נלוות שיחולו ,כמפורט בהוראות ההסכם ,על המפעיל.
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הנספח הביטוחי

לכבוד

ההסתדרות הציונית העולמית
א.ג.נ,.

הנדון :אישור עריכת ביטוחים.
הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ...........................
לתקופת הביטוח מיום __________ עד יום _______________ בקשר לפעילותה להפקה ולביצוע של אירועים
חינוכיים בהנחיית אמנים ומנחים בבתי ספר בחינוך היסודי ממלכתי במסגרת פרויקט "שבת ישראלית" עבור
ההסתדרות הציונית העולמית ומשרד החינוך ,את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים
.1
.2
.3
.4
.5

אחריותה החוקית כלפי עובדיה בגין פעילותה בקשר להפקת הסרט על כל מרכיביו.
גבולות האחריות לא יפחת מסך של  2,333,333דולר לעובד ,למקרה ולתקופת הביטוח.
הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.
הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך ואת ההסתדרות הציונית העולמית היה ונטען
לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי
ומעוסקי ההסתדרות הציונית.
פוליסה זו איננה כוללת חריג בדבר קבלנים וקבלני משנה ועבדיהם ,עבודות נוער ,עובדים מהשטחים ,שעות
עבודה ומנוחה .כמו כן ,הפוליסה אינה כוללת חריג בדבר עובדים שחוק ביטוח לאומי איננו חל עליהם
ואשר לגביהם הפוליסה לא תחול בגין סכומים שהיו משולמים אילו היה אותו עובד מבוטח על פי חוק זה.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

אחריותה החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל ,בגין נזקי גוף ורכוש בקשר
ללהפקת הסרט.
גבולות האחריות לא יפחתו מסך  2,333,333דולר ארה"ב למקרה ,ולתקופת הביטוח.
הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים ,קבלני משנה
ועובדיהם.
בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (.)CROSS LIABILITY
חריג ביטוח אחריות מקצועית מבוטל.
הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך ואת ההסתדרות הציונית העולמית ככל שייחשבו
אחראים למעשי ו/או מחדלי ההסתדרות הציונית וכל הפועלים מטעמה.
פוליסה זו אינה כפופה לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,פריקה וטעינה ,זיהום פתאומי,
תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי ,קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם ,כלי רכב (למעט האחריות על
פי חוק הפלת"ד) עד לסך ( $223,333מאה וחמישים אלף דולר ארה"ב) ,מעל לסכום הביטוח המכוסה
בביטוח רכב ,במסגרת כיסוי צד שלישי.
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ביטוח רכוש
ביטוח רכוש המבטח את הציוד והרכוש של  ,..............................מכל סוג ותאור ,לצורך מתן השירותים ,אך מבלי
לגרוע מכלליות האמור ,מתקנים מכל סוג ותיאור ,ציוד צילום ואביזרים ,וזאת במלוא ערכם ובערכי כינון ,מפני כל
הסיכונים המקובלים ,לרבות עקב אובדן או נזק עקב אש ,ברק ,התפוצצות ,רעידת אדמה ,סערה וסופה ,שיטפון,
נזקי נוזלים והתבקעות צינורות ,פגיעה תאונתית ( , )IMPACTפגיעה על ידי כלי טיס ,פרעות שביתות נזק בזדון
ופריצה ושוד.
בפוליסה זו יורחב שם המבוטח לכלול את מדינת ישראל משרד ראש הממשלה ואת ההסתדרות הציונית העולמית.
פוליסה לביטוח אחריות מקצועית
לביטוח חבות  ..........................והבאים מטעמו (לרבות קבלנים ו/או קבלני משנה המשמשים למתן השירותים),
בגין נזק ו/או הפסד מכל סוג שהוא ,עקב מעשה או מחדל של הספק ו/או של מי הפועל מטעמו ו/או בשמו וזאת,
בגבול אחריות שלא יפחת מסך השווה ל( $ 1,333,333-שני מליון דולר ארה"ב) לתובע ,למקרה ולתקופת הביטוח.
הפוליסה מורחבת לכסות את מדינת ישראל – משרד החינוך ואת ההסתדרות הציונית העולמית וכל הפועלים
מטעמם בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי  ,...............................וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת .
התאריך הרטרואקטיבי חל החל ממועד תחילת הפקת הסרט ללא כל זיקה למועד תחילת הביטוח או למועד
החתימה על ההסכם ,אך לא מאוחר למועד החתימה על ההסכם ,הפוליסה כוללת סעיף תקופת דיווח מורחבת של
שישה ( ) 0חודשים לפחות ,לפיו במידה ו ..............................לא תחדש את הפוליסה הנ"ל ,תכסה הפוליסה נזקים
שמקורם בתקופת הביטוח ,אשר הודעה לגביהם נמסרה לנו במשך תקופת הדיווח.

כללי
בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :מדינת ישראל – משרד החינוך וההסתדרות הציונית העולמית,
בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.
בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך
הודעה מוקדמת של  03יום לפחות במכתב רשום להסתדרות הציונית העולמית.
אנו מוותרים על כל זכות שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה ,כלפי מדינת ישראל -משרד החינוך
וההסתדרות הציונית העולמית ועובדיהם ,ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת
זדון.
 ..............................תהיה אחראית בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל
החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על .........................
כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר
לא יופעל כלפי מדינת ישראל וכלפי ההסתדרות הציונית העולמית ,והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני
המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.
תנאי הכיסוי של הפוליסות חבות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי
"פוליסות נוסח ביט" ,בכפוף להרחבת הכיסויים המתחייבים על פי הנדרש לעיל.
בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

תאריך______________

___________________________
חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח
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נספח הסודיות
התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים
מבוא
הואיל ונחתם בין ההסתדרות הציונית לישראל (להלן":ההסתדרות הציונית") לבין משרד החינוך (להלן:
"המשרד") הסכם מיום _______בחודש_______ שנת ( 1322להלן" :ההסכם") להפקה ולביצוע של
אירועים חינוכיים בהנחיית אמנים ומנחים בבתי ספר בחינוך היסודי ממלכתי במסגרת פרויקט "שבת
ישראלית".
והואיל ואני התקשרתי עם ההסתדרות הציונית ,כקבלן ,בין השאר ,לשם אספקת השירותים למשרד.
והואיל והמשרד הסכים להתקשר עם ההסתדרות הציונית בתנאי כי ההסתדרות הציונית לרבות קבלני משנה וכל
אדם אחר מטעמה ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות זו ,וכן על סמך
התחייבות ההסתדרות הציונית לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן ;
והואיל והוסבר לי וידוע לי כי במהלך התקשרותי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או יבוא
לידיעתי מידע ( ,)Informationאו ידע ) )Know- Howכלשהם לרבות תכתובת ,חוות דעת ,חומר ,תוכנית,
מסמך ,רישום ,שרטוט ,סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף  52לחוק העונשין ,תשל"ז2522 -
מסוגים שונים ,שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שהגיע לידיעתי עקב או בקשר להסכם או מידע
שידיעתו תשמש ל " -קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל יכול להגיע אליו ,בין בעל פה ובין בכתב ,לרבות
בתעתיק ,בדיסקט או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף ,לרבות אך מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,נתונים ,מסמכים ודו"חות (להלן" :המידע") ;
והואיל והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף כלשהם
מלבד לנציגי המשרד המוסמכים לעניין ההסכם  ,ללא קבלת אישור נציג המשרד המוסמך מראש ובכתב
עלול לגרום למשרד או לצדדים נזק מרובה ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף  222לחוק העונשין ,תשל"ז-
; 2522
אי לזאת ,אני הח"מ מתחייב כלפי ההסתדרות הציונית והמשרד כדלקמן:
.1

המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

.2

לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממתן השירותים.

.3

להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים ,ובכפוף לאמור
לעיל ,לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל ,וכן לא
לגרום או לאפשר לאחרים לנצל ,בכל דרך או אופן שהם ,את המידע.

.4

ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על-ידי ההסתדרות הציונית
או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע ,בין במישרין ובין בעקיפין,
לא לפרסם ,להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או
כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר ,בין ישיר ובין עקיף ,לצד כל שהוא.

.5

לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות זו לרבות
שמירת על סודיות המידע ,בין השאר ,לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית,
ביטחונית ,נוהלית או אחרת.

.6

להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת
סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.
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.7

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג ,אשר ייגרמו לכם או
לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו ,וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין
אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

.8

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך
לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או
חומר שהכנתי עבור המש רד .כמו כן ,הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של
המידע.

.9

שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי כתב התחייבות זה
או שמכוח מתן השירותים למשרד או שבעטיו אני עשוי להימצא ,במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד
עניינים ,בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים למשרד לבין עניין אחר .בכלל "עניין אחר"
ייחשבו ענייני ,עניינו של קרובי או של גוף שאני או קרוב שלי חבר בו ,מנהל אותו או עובד אחראי בו ,או גוף
שלי או לקרוב שלי חלק בו ,בהון מניות ,בזכות לקבלת רווחים ,בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה ,וכן
גם ענינו של לקוח ,שאני או מעסיקי או שותפי ,או עובד העובד עימי או בפיקוחי ,מיצגים /מייעצים/
מבקרים (מחק את המיותר) (להלן" :עניין אחר").

.11

בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת
מתן השירותים למשרד לבין עניין אחר שלי או עניין של קרובי או עניין של גוף שאני או קרובי חבר בו.

.11

בכל מקרה שאפר התחייבות זו לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם
ו/או הקשור לפעילויותיכם ,תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות
שלעיל.
הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו לאחר מהווים
עבירה לפי חוק עונשין ,התשל"ז 2552 -וחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א.2522 -

.12

התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.

.13

מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע ,אשר התקבלו בכל דרך שהיא ,יחולו כל הוראות כתב התחייבות
זה.

.14

מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית למשרד על-
פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.

ולראיה באתי על החתום
היום __ :בחודש ___ :שנת____ :
שם פרטי ומשפחה __________________:ת"ז______________:
חתימה__________________:

חתימת המציע_____________________:
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נספח הערבות הבנקאית
לכבוד
ההסתדרות הציונית העולמית
רח' קינג ג'ורג' 05
ירושלים
ג.א.נ,.

תאריך

כתב ערבות מס'___________
.22

הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר ,לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 233,333מאה אלף שקלים
חדשים) כולל מע"מ (להלן" :סכום הערבות") ,המגיע או עשוי להגיע לכם מאת
________________________(להלן" :החברה") בקשר עם הסכם מיום ________ .

.22

אנו נשלם לכם ,תוך חמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם ,את סכום הערבות בצירוף הפרשי הצמדה
למדד כמפורט בסעיף  2להלן וזאת ,מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק
הסכום האמור מאת החברה ,בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו ,לא יעלה על סכום הערבות
בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף  2להלן.

.22

בערבות זו:
"מדד המחירים לצרכן" -

"המדד הבסיסי" -
"המדד החדש" -
"הפרשי הצמדה
למדד" -

מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי בישראל ,כולל אותו מדד ,אף אם יפורסם
על ידי גוף או מוסד ממשלתי אחר וכן ,כל מדד רשמי שיבוא במקומו ,אם
יבוא.
מדד המחירים לצרכן בגין חודש יוני שנת  1322אשר התפרסם ביום 22
לחודש יולי שנת 1322
מדד המחירים לצרכן אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד תשלום סכום
הערבות.
אם יתברר ,לפני מועד תשלום סכום הערבות ,כי המדד החדש שונה
ממדד הבסיסי ,ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל או מוקטן בהתאם
לעליית או ירידת המדד החדש לעומת מדד הבסיס.

.20

ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך _____________ ועד בכלל.

.22

כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו ,צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה
_______________________________________ ,וצריכה להגיע לסניף זה עד יום _____
בשעה_______.

.22

התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק:
סניף:

חתימת המציע_____________________:
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