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 הזמנה להציע הצעות - 'א חלק

 לתכנון והוועדה גבוהה להשכלה המועצה עם משותף כנס לקיום 2302211' מס פומבי מכרז: הנדון

 מועצהה עבור "(המכרז": להלן) "חרדים אקדמאים תעסוקת – לתעסוקה מהשכלה" בנושא ותקצוב

", גבוהה להשכלה המועצה", "ת"ות-ג"מל": להלן) ותקצוב לתכנון והוועדה גבוהה להשכלה

 (וצירופיהן "ותקצוב לתכנון הוועדה"

 כללי .1

 והוועדה גבוהה להשכלה המועצה עם משותף כנס קיוםל הצעות בזה זמיןמ ת"ות-ג"מל .1.1

: להלן)" "חרדים אקדמאים תעסוקת – לתעסוקה מהשכלה" בנושא ותקצוב לתכנון

 הנדרש וכל משתתפים הרשמת, שיווק, פרסום, הפקת שירותי אספקת וכן, "(הכנס"

 בתחומים שם בעלי מרצים ידי על הרצאות יינתנו הכנס במסגרת. זה מסוג כנס לקיום

 בפני חרדים אקדמאים בנושא ת"ות-ג"מלב הקיימות התוכניות יחשפו; רלוונטיים

 .חרדים וסטודנטים מעסיקים בין אמצעי בלתי מפגש ויתקיים, רלוונטיים מעסיקים

 .במכרז הזוכה והגוף ת"ות-ג"מל של משותף כנס יהיה הכנס .1.2

 באזור כנסים במרכז ויתקיים, 2213 מאי-אפריל החודשים במהלך אחד יום יארך הכנס .1.0

 מועד את לשנות רשאי ת"ות-ג"ומל, בלבד משוער בתאריך מדובר כי בזאת מובהר. דן גוש

 .הבלעדי דעתו שיקול לפי הכנס

, אקדמאים חרדים להעסקת פוטנציאל בעלי במשק מעסיקים הינו הכנס של היעד קהל .1.1

 מעל המעסיקים וארגונים חברות 222 של - ל"סמנכ0ל"מנכ - בכירים נציגים הפחות ולכל

 כי, יודגש .ארגון או חברה מכל בכירים נציגים 2 היותר לכל .א"כ אקדמאים עובדים 3

 .הציבורי למגזר ולא, בלבד הפרטי למגזר מיועד הכנס

 במשק המובילות החברות ראשי בהשתתפות רבה חשיבות רואה ת"ות-ג"מל כי, יצוין .1.3

 .במשק ביותר הגדולות הפרטיות המעסיקות 22 כלומר, בכנס

 ב"המצ ,ההצעה וטופס השירותים במפרט מצוי הנדרשים השירותים של מפורט תיאור .1.3

 .זה למכרז 'ב בפרק

 להוצאת הנדרשות הפעולות כל את יבצע"( הזוכה: "להלן) במכרז כזוכה שייבחר המציע .1.5

, זה מכרז תנאי לכל ובהתאם ת"ות-ג"מל להנחיות בכפוף, שלביו כל על, הפועל אל הכנס

 .נספחיו על

 כפי) נוספים חסות גורמי בשיתוף הכנס את לקיים האפשרות את שוקלת ת"ות-ג"מל .1.1

 הכנס לביצוע נפרדות מחיר הצעות שתי להגיש יהיה המציע על, לפיכך(. להלן שמפורט

 גורמי עם הכנס לקיום עדיפות קיימת כי ,יודגש. חסות עם הכנס ולביצוע חסות ללא

 והיא ת"ות-ג"מל בידי בלעדי באופן נתונה זה בנושא הסופית ההחלטה, זאת עם. חסות

 .המכרזי ההליך סיום לאחר תתקבל
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  למכרז הזמנים לוח .2

 . 6106202/60: הבהרות לקבלת לפנייה האחרון המועד .2.1

 60602/63: ההצעות להגשת האחרון המועד .2.2

 סף תנאי .0

, למכרז ההצעות להגשת האחרון  במועד, בעצמם מקיימיםה מציעים רק להשתתף רשאים במכרז

 :הבאים  המצטברים התנאים כל את

 במכרז להשתתפות מקצועיים סף תנאי .0.1

 יכולת בעל, וכלכלה חברה בתחומי העוסק בישראל מוביל מדיה גוף הוא המציע .0.1.1

 התנאים בשני העומד .הישראלי במשק למעסיקים מוכחת ונגישות שיווק

  :הבאים

 כלכלה בתחומי( בשבוע ימים 3 לפחות) מודפס יומי עיתון בעל .0.1.1.1

 .ביום עותקים 02,222 הפחות לכל של ארצית בתפוצה וחברה

 של חשיפה נתוני בעל וחברה כלכלה בתחומי אינטרנט אתר ברשותו .0.1.1.2

 .בחודש גולשים 022,222-מ יותר

 עובדים 0 לפחות ישירה בצורה מעסיקו, כנסים וארגון בהפקה עוסק מציעה .0.1.2

 על ח"רו של תצהיר להצעתו יצרף מציעה. כנסים והפקת בארגון העוסקים

  .0ג מסמךכ המצורף בנוסח המועסקים מספר

 022 לפחות של בהיקף משתתפים רבי כנסים שלושה לפחות הפיק המציע .0.1.0

 ₪ 222,222 לפחות של כספי בהיקף, האחרונות השנים בשלוש א"כ משתתפים

 בנוסח תצהיר להצעתו המציע יצרף זה סף בתנאי עמידתו להוכחת. א"כ

 השנים בחמש המציע וארגן שהפיק הכנסים את המפרט, 1ג מסמךכ המצורף

 .האחרונות

 את ויוביל שינהל מטעמו אדם באמצעות השירותים את לבצע מציע המציע .0.1.1

 כנסים ארבעה לפחות של וביצוע בארגון קודם ניסיון בעל שהוא, הכנס הפקת

 של כספי בהיקף, האחרונות השנים בחמש משתתפים א"כ 022 לפחות של

 שהניסיון יכול כי מובהר ."(הראשי המפיק: "להלן. )א"כ ₪ 222,222 לפחות

 במסגרת או0ו המציע י"ע העסקתו במסגרת ייצבר הראשי המפיק של ל"הנ

 בתנאי עמידתו להוכחת. אחר גורם י"ע העסקתו במסגרת או0ו כעצמאי עבודתו

 את המפרט, 2ג מסמךכ המצורף בנוסח תצהיר להצעתו המציע יצרף זה סף

 המוצע הפרויקט מנהל וארגן שהפיק הכנסים ואת, המוצע הפרויקט מנהל

 . האחרונות השנים שלוש במהלך
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 במכרז להשתתפות מנהליים סף תנאי .0.2

 לפי הדרושים האישורים כל וברשותו, בישראל כדין המאוגד תאגיד הוא המציע .0.2.1

 .1553-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק

 וכן ההתקשרות נושא לעניין הצריך דין פי על המתנהל מרשם בכל רשום המציע .0.2.2

 במסגרת השירותים אספקת לשם דין פי על הנדרשים הרישיונות כל בעל הינו

 .המכרז

 בנקאית המחאה או אוטונומית בנקאית ערבות הצעתו להבטחת יצרף המציע .0.2.0

( 2()א) 1 סעיף או( 1()א) 1 סעיף לפי רישיון בעל הינו אשר בנקאי תאגיד מאת

 ישראלית ביטוח חברת מאת או 1511 – א"תשמ(, רישוי) הבנקאות לחוק

, הביטוח עסקי על הפיקוח חוק פי על בביטוח לעסוק רישיון שברשותה

 יהיו הערבות תנאי. גבוהה להשכלה המועצה לפקודת, 1511-א"התשמ

 בתוקף תעמוד הערבות( 2) ח"ש 02,222 סך על תהא הערבות( 1: )כדלקמן

 מציע לבין הערבות מבקש בין מלאה זהות תהא( 0) 01.12.2211 ליום עד לפחות

 או הערבות חילוט( 1) 2302211' מס מכרז עם בקשר תהא הערבות( 1) ההצעה

-ג"מל מאת בכתב לכך דרישה קבלת לאחר ימים 0 בתוך יתאפשר ממנה חלק כל

 .ת"ות

 ומדויקת תקינה ערבות הגשת לחשיבות מופנית הפוטנציאלים המציעים לב תשומת

 . האמורים לתנאים בהתאם

 המציע של והתחייבויות מצגים .0.0

 :כדלקמן, ת"ות-ג"מל כלפי ומתחייב מצהיר המציע במכרז הצעתו הגשת בעצם 

 אי כגון) פיסקלי שנושאה בעבירה או0ו קלון עמה שיש בעבירה הורשע לא הוא .0.0.1

 או0ו חקירה נגדו מתנהלת לא או0ו( המס לרשויות דיווח ואי ניכויים העברת

. לעיל המפורטות מהעבירות איזו עם בקשר הסתיים שטרם משפטי הליך

 תתקיים לעיל כאמור הדרישה כי, נדרש, תאגיד הינו והמציע במידה כי, מובהר

 הליך או0ו הרשעה וקיימת במידה. בו המשרה ונושאי השליטה בעלי לגבי גם

 הבלעדית דעתו שיקול לפי להחליט הזכות שמורה ת"ות-ג"מלל, כאמור משפטי

 .כך בגין ההצעה את לפסול אם

 בו האמורות ההתחייבויות ולקיום במכרז להשתתפותו דין כל לפי מניעה אין .0.0.2

 לניגוד אפשרות, ת"ות-ג"מל של דעתו שיקול לפי, ואין, ת"ות-ג"מל כלפי

 או, מטעמו המוצע הפרויקט מנהל או המציע ענייני בין, עקיף או ישיר, עניינים

 המוצע הפרויקט מנהלו המציע ידי על העבודה ביצוע לבין, בהם עניין בעלי

 . מטעמו

, בישראל החלים המכרזים דיני את לרבות, הישראלי הדין את היטב מכיר הוא .0.0.0

 .במכרז הזוכים או0ו המציעים על החלות והרישוי הרישום דרישות כל את
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 הנלקחים והשיקולים(, נספחיו על) המכרז תנאי לכל הסכמתו את מביע הוא .0.0.1

 למי או0ו לו תהיה ולא לו אין כי, ומתחייב מצהיר והוא, הזוכה בבחירת בחשבון

 עם בקשר או0ו כנגד, וסוג מין מכל תביעה או0ו דרישה או0ו טענה כל מטעמו

 (.נספחיו כל על) המכרז תנאי

 דעתו שיקול לפי, חייב לא אך, רשאי יהיה ת"ות-ג"מלש לכך מסכים הוא .0.0.3

, מסוגיית שהצעתו למציע לאפשר, שיקבע ובתנאים ובדרך והמוחלט הבלעדי

 להותירה למציע לאפשר אף או, הצעתו את להשלים או לתקן, פגומה או חסרה

 .שהיא כפי

 בהגשת, בעקיפין או במישרין, מעורב ואינו אחת מהצעה יותר הגיש לא הוא .0.0.3

 בו ענייו בעל הוא שהמציע גוף וכל בו עניין בעל, המציע. במכרז נוספת הצעה

 לתיאום יפעלו לא, מאלה אחד של מטעמו מי וכל, מהם באחד משרה נושא

 החלפת לרבות, שהוא אופן בכל, כלשהו אחר מציע הצעת עם המציע של הצעתו

 .הבנות או0ו הערות, מידע

 .1550-ג"התשנ, מכרזים חובת לתקנות( א)3 תקנה בדרישות עומד הוא .0.0.5

 ולביצוע במכרז להשתתפותו, לו צד שהוא הסכם או דין כל לפי מניעה אין .0.0.1

 .ת"ות-ג"מל כלפי התחייבויותיו

 סוג מכל, הרלבנטיים הנתונים כל ואת, המכרז מסמכי כל את ובדק ראה הוא .0.0.5

 הצעתו עם בקשר או0ו השירותים עם בקשר או0ו המכרז עם בקשר, שהוא ומין

 שיקול פי על עצמאי באופן לכך בקשר הרלוונטיות הבדיקות כל את ביצע וכי

-ג"מל ידי על, ניתן אם, לו שניתן מידע כל על שהסתמך ומבלי הבלעדי דעתו

 הבנה ומתוך, זה בסיס על במכרז הצעתו את הגיש וכי, מטעמו מי או0ו ת"ות

 בו לאופן, האמור בכלליות לפגוע ומבלי, לרבות, המכרז תנאי לכל והסכמה

 מודע היה לא כי, מלטעון מנוע יהיה, הצעה שהגיש מציע. הזוכה ההצעה תיבחר

 הוא כי או0ו לשירותים או0ו לתנאיו או0ו זה למכרז הקשור כלשהו לפרט

 מי או0ו ת"ות-ג"מל ידי על שנעשה מצג או דבר על כלשהו באופן הסתמך

 .מטעמו

 ההצעה למסמכי לצרף שיש מסמכים .1

 והמידע המסמכים את כוללת כשהיא(, והעתק מקור) עותקים 2 -ב הצעתו את יגיש מציע כל

 בעל ידי על וחתומים, ההצעה הגשת למועד( העניין לפי) ומאומתים נכונים, תקפים כשהם, שלהלן

 בסוף המציע חותמת בצירוף מלאה ובחתימה דף בכל תיבות בראשי המציע את לחייב הסמכות

 : שלהלן להוראות בהתאם, חלק כל

, מעסיקים עם קשר, שיווק, אורחים, יום סדר - היתר בין, כנס לתוכנית כללית הצעה .1.1

 .'וכו מיקום
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 : המסמכים הגשת סדר על להקפיד יש. הבא הפירוט פי על, המכרז מסמכי כל .1.2

 נספחיו כלל על( ותנאיו המכרז נוהל - זה מסמך) 'א חלק .1.2.1

 הפרטים כל בו שמולאו לאחר(, הכספית ההצעה כתבו הטכני המפרט) 'ב חלק .1.2.2

  כנדרש ח"רו או ד"עו ידי על מאושרת עליו המציע כשחתימת, הנדרשים

 ( הסכם) 'ג חלק .1.2.0

 .כאלה ויהיו ככל, למציעים ת"ות-ג"מל ששלח הבהרה מכתבי .1.2.1

 0.2.0 בסעיף למפורט בהתאם ערבות .1.2.3

 על ומאושרים המציע את לחייב הסמכות בעל ידי על חתומים כשהם, הבאים התצהירים .1.0

 :ד"עו ידי

 למסמכי 2 נספחכ ב"המצ בנוסח ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר .1.0.1

 .המכרז

 : הסף בתנאי המציע עמידת על המעידים מסמכים .1.1

 כלכלה בתחומי( בשבוע ימים 3 לפחות) מודפס יומי עיתון תפוצת בדבר תצהיר .1.1.1

 .ביום עותקים 02,222 הפחות לכל של ארצית בתפוצה וחברה

 נתוני בעל וחברה כלכלה בתחומי אינטרנט באתר גולשים היקף בדבר תצהיר .1.1.2

 .בחודש גולשים 022,222-מ יותר של חשיפה

 .0ג מסמךכ המצורף בנוסח המועסקים מספר על ח"רו של תצהיר  .1.1.0

 המציע וארגן שהפיק הכנסים את המפרט 1ג מסמךכ המצורף בנוסח תצהיר .1.1.1

 .האחרונות השנים שלושב

 ואת, המוצע הפרויקט מנהל את המפרט 2ג מסמךכ המצורף בנוסח תצהיר .1.1.3

 . האחרונות השנים שלוש במהלך המוצע הפרויקט מנהל וארגן שהפיק הכנסים

 :נוספים מסמכים .1.3

 . המכרז למסמכי 2ב מסמך - המציע פרטי .1.3.1

 משפטית כישות כדין רשום, המציע היות על אישורים לרבות נוספים מסמכים .1.3.2

 והיעדר, זה מכרז נשוא השירותים באספקת העוסק(, דין פ"ע הרלוונטי ברשם)

 :להלן כמפורט, הרלוונטי לרשם שנתית אגרה בגין חובות

 רשום עמותה0שותפות0תאגיד המציע היות על רישום תעודת העתק .1.3.2.1

 עוסק העתק או, העמותות רשם0והשותפויות החברות ברשם

 (עצמאי במעמד למציע) מורשה

 עדכני שותפות או0ו חברה נסח להציג יש שותפות או חברה עבור .1.3.2.2

 נרשם לא וכי שנתית אגרה בגין חובות אין לתאגיד כי המראה

 ".מפרה כחברה"
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 אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על ספרים ניהול אישור .1.3.2.0

 .1553-ו"התשל(, מס ותשלום חשבונות ניהול

 .מורשה עוסק תעודת .1.3.2.1

 הקבועה מההטבה ליהנות ומעוניין, אישה בשליטת עסק הוא והמציע במידה .1.3.0

 והתצהיר האישור את יצרף, 1552-ב"התשנ, מכרזים חובת לחוק' ב2 בסעיף

 או הצעות שתי כאשר, זה במקרה. ח"רו י"ע מאושרים לחוק בהתאם הנדרשים

 התוצאה שהיא, זהה משוקללת תוצאה קיבלו המכרז במסגרת שהוגשו יותר

 שצורף ובלבד, אישה בשליטת נמצא אשר מציע של הצעה תיבחר, יותר הגבוהה

 .לעיל כאמור, ותצהיר אישור, הגשתה בעת, להצעה

 ולהוכחת הסף תנאי של התקיימותם להוכחת הנחוץ ככל נוספים מסמכים .1.3.1

 .קשר אנשי ופרטי ,שישנן ככל, המלצות, וההצעה המציע איכות

 שיש והמידע המסמכים, האישורים רשימת  1 נספחכ ב"מצ המציעים לנוחות .1.3.3

 .בהצעה לכלול

 : כדלקמן, מובהר לעיל האמור עם בקשר .1.3

 ממסמכי לאיזה או להסכם תיקון או שינוי כל להכניס רשאי יהיה לא המציע .1.3.1

-ג"מל. המכרז תנאי פי על הנדרשים הפרטים מילוי מלבד, האחרים המכרז

 שתהא ומבלי והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול לפי, חייב לא אך, רשאי יהא ת"ות

 . כאמור שינויים הוכנסו שבה הצעה לקבל שלא או לקבל, הנמקה חובת ועלי

 לתוקף ייכנס לא ההסכם, להצעתו שיצרף ההסכם גבי על המציע חתימת אף על .1.3.2

, מובהר כן כמו. ההסכם על וחתם המציע הצעת את ת"ות-ג"מל קיבל לא עוד כל

 ההסכם גבי על המציע וחתימת, למכרז המציע הצעת כי, ספק הסר למען

 .ממנה בו לחזור יכול אינו שהמציע, הדירה בלתי הצעה מהווה, במסגרתה

 לא או0ו לעיל המפורטים המסמכים אחד את להצעתו יצרף לא אשר מציע  .1.3.0

 ינקוב או0ו המסמכים הגשת אופן בדבר לעיל שפורטו ההוראות אחר ימלא

-ג"מל רשאי, ים0אמיתי ם0שאינו או0ו ים0מדויק כלא יתבררו אשר ים0בפרט

 חובת עליו שתהא ומבלי והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול לפי, חייב לא אך, ת"ות

 בעלת או ביותר הזולה ההצעה זו תהיה אם גם, הצעתו את לקבל שלא, הנמקה

 דעתו שיקול לפי, חייב לא אך, ת"ות-ג"מל רשאי יהיה וכן, ביותר הגבוה הציון

 את לתקן למציע לאפשר, הנמקה חובת עליו שתהא ומבלי והמוחלט הבלעדי

 ת"ות-ג"מל של זכויותיו מיתר לגרוע בא אינו לעיל האמור. בהצעתו שנפל הפגם

 .כאמור פגמים עם בקשר דין כל לפי
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 ההצעות הגשת .3

 'ב חלק, הכספית ההצעה כתב למעט) אליה הנלווים המסמכים כל ואת ההצעה את .3.1

: עותקים בשני למעטפה להכניס יש, לעיל כמפורט חתומים כשהם, (המכרז למסמכי

( ב"וכיו תצהירים, תעודות, חתומים מסמכים) המקור מסמכי כל. ולסוגרה, והעתק קורמ

 - גדולות ובאותיות ברור באופן יירשם זה עותק על. המקור עותק - אחד בעותק ירוכזו

 הקובע הוא המקור עותק, ההצעה עותקי בין כלשהי התאמה אי של במקרה". מקור"

 .והמחייב

 יש, המציע ידי על חתום כשהוא(, המכרז למסמכי ב חלק) הכספית ההצעה כתב את .3.2

 מעטפת לתוך ולהכניס לסגור יש זו מעטפה. נפרדת למעטפה שיוכנס, אחד בעותק להגיש

 .ההצעה

 .המציע שם ואת המכרז מספר את לרשום יש, והפנימית החיצונית, המעטפות שתי על .3.0

 יש, סגורה כשהיא, לעיל 3.2 -ו 3.1 בסעיף למפורט בהתאם שהוכנה ההצעה מעטפת את .3.1

 גבוהה להשכלה המועצה במשרדי הנמצאת, המועצה של המכרזים תיבת לתוך להכניס

 - להלן) .13:22 השעה עד 60602/63 מיום יאוחר לא, בירושלים 10 בוטינסקי'ז ברחוב

 למועד נכון המכרזים תיבת בתוך ההצעה הימצאות. "(הצעות להגשת האחרון המועד"

 תיבת בתוך לעיל הנקוב במועד תמצא שלא הצעה. בלבד המציע באחריות היא זה

 .תידון לא - זה מכרז של המכרזים

 בשעות' ה עד' א בימים, הצעות להגשת האחרון המועד לפני, לתיבה הצעות להכניס ניתן .3.3

 (.המועד חול וימי חגים, חג ערבי, שישי ימי למעט)  //:61-//:1

, הנמקה חובת עליו שתהיה ומבלי והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול לפי, רשאי ת"ות-ג"מל .3.3

 את ת"ות-ג"מלמ שרכש למי, בכתב בהודעה הצעות להגשת האחרון המועד את להאריך

 .המכרז מסמכי

 באמצעות, בדואר הצעות לשלוח אין. אישי באופן, לעיל כמתואר, להגיש יש ההצעות את .3.5

 . אישי באופן תוגשנה שלא הצעות תתקבלנה לא. אלקטרוני בדואר או פקסימיליה

 עקב בהגשתן לאחר שלא כדי, מראש זמן מספיק ההצעות את להגיש למציעים מומלץ .3.1

 במועד תוגש שלא הצעה הסף על לפסול רשאי יהא ת"ות-ג"מל. שונות ותקלות עיכובים

 עמידתה אי למרות אותה לקבל או, המכרז לתנאי בהתאם שלא שתוגש או, כאמור

 שתהא ומבלי, ת"ות-ג"מל של והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול לפי הכל, כאמור בתנאים

 .הנמקה חובת עליו

 או שינוי כל וכן, לעיל 3.2 -ו 3.1 בסעיף כמפורט, המכרז לתנאי המצורפים המסמכים כל .3.5

 .המכרז ומתנאי ממסמכי נפרד בלתי חלק יהוו ,ת"ות-ג"מל ידי על שיינתנו הבהרה
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 אם אף, ההצעות להגשת האחרון מהמועד יום 122 למשך תקפות יהיו המציעים הצעות .3.12

 בתנאי יעמוד לא שהזוכה למקרה, היתר בין, זאת. זה למועד קודם במכרז זוכה נבחר

, ת"ות-ג"מל עם שיחתם ההסכם את יפר או מוטעה מצג הציג או המכרז מתנאי כלשהו

 תצא לא או תבוטל בו במקרה. יבוטלו הזוכה עם ההסכם או0ו במכרז והזכייה

, חייב לא אך, רשאי ת"ות-ג"מל יהיה, שהיא סיבה מכל, הפועל אל הזוכה עם ההתקשרות

 דורגה שהצעתו המציע עם להתקשר, דין לפי לו שקיימת אחרת זכות מכל לגרוע ומבלי

 . הלאה וכך שלישי שדורג המציע עם, הפועל אל תצא לא זו שהתקשרות וככל, שנייה

 ידי על שיוגשו המסמכים את לעבד, והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול לפי, רשאי ת"ות-ג"מל .3.11

 .הזוכה עם להסכם שיצורפו מחייבים למסמכים המציע

 הזוכה ההצעה בחירת .3

 תהליך"(. המכרזים ועדת: "להלן) ת"ות-ג"מל של המכרזים ועדת בפני תובאנה ההצעות .3.1

 :להלן כאמור ייעשה ההצעות בחינת

 :שלבים החמישב ייעשה והערכתן ההצעות בחינת תהליך .3.2

 הסף בתנאי שיעמדו מציעים רק - הסף בתנאי ההצעות עמידת של בדיקה ': א שלב

 .הבא לשלב יעברו

 בציוני שזכו המציעים שני. האיכות ציוני וחישוב ההצעות איכות בדיקת ':ב שלב

 .הבא לשלב יעברו, 'ב בשלב ביותר הגבוהים האיכות

 הגבוהים האיכות ציוני בעלי המציעים שני י"ע הכנס תוכנית והצגת ראיון ':ג שלב

 ' ג שלב איכות ניקוד ומתן ביותר

 למציעים לפנות הדעת שיקול נתון המכרזים ועדתול. המחיר ציוני חישוב :'ד שלב

 .הצעותיהם לשיפור

 ודירוג( מחיר 'ד שלב+  ראיון-'ג שלב+  איכות- ב שלב) הכולל הציון חישוב :  'ה שלב

 ההצעות

 הסף בתנאי ההצעות של העמידה בדיקת': א שלב .3.0

 בתנאי עומדת ההצעה אם תבדוק, ידה על לכך שימונה מי או, המכרזים ועדת .3.0.1

 הסף מתנאי באיזה תעמוד שלא הצעה. המכרז במסמכי שהוגדרו כפי, הסף

 כך על הודעה יקבל, נפסלה שהצעתו מציע. הבאים לשלבים תעבור ולא, תיפסל

 פי על(, הזוכה בחירת לאחר) המכרזי ההליך בסיום או ההצעה פסילת במועד

 או0ו טענה כל על מראש מוותר והמציע, ת"ות-ג"מל של המוחלט דעתו שיקול

 .  זה בעניין תביעה או0ו דרישה
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  האיכות ציוני וחישוב ההצעות איכות בדיקת': ב שלב .3.1

 איכות רכיב
 ניקוד

 מקסימאלי

 וחברה כלכלה בנושאי כנסים וקיום בהפקת המציע ניסיון .3.1.1

 הדומים כנסים בהכנת ניסיון ובפרט, האחרונות השנים בחמש

 המבוקש לכנס והיקפם במאפייניהם

 השנים בחמש שבוצע כנס כל על נקודות 3 יקבל המציע

 .זה בסעיף נקודות 02 מקסימים, האחרונות

 בנוגע רלוונטיים גורמים של המלצות 0 לפחות לצרף יש, כן כמו

 .המציע י"ע שבוצעו הכנסים לאיכות

02 

 תעסוקת בנושא ובפרט, החרדית באוכלוסייה ועיסוק היכרות .3.1.2

 חרדים והשכלת חרדים

 המציע אצל שפורסמו והמאמרים הכתבות את לצרף יש

 מהשנה חרדים והשכלת תעסוקת בנושא האחרונות בשנתיים

 כותרות של רשימה וכן עצמן הכתבות את לצרף יש. האחרונה

 .הכתבות

 02 מקסימום, נקודה בחצי המציע את תזכה רלוונטית כתבה כל

 .זה בסעיף נקודות

02 

 עם קשר, שיווק, אורחים, יום סדר לרבות) לכנס המציע תכנית .3.1.0

 '(וכו מיקום, מעסיקים

 12 - ומרצים אורחים ;ודותנק 12 - הכנס ומיקום היום סדר

 .נקודות 12 - למעסיקים שיווק כניתת ;ודותנק

02 

 /1 כ"סה

 .הבא לשלב יעברו, ביותר הגבוה 'ב שלב יכותא בניקוד שיזכו המציעים שני .3.1.1

 המציע הצעת את שהיא דרך בכל בעצמו לבדוק רשאי ת"ות-ג"מל כי מובהר .3.1.3

 בכך ולהתחשב לכנס המוצע במקום וביקור שלישיים צדדים עם בירור לרבות

 '.ג -ו' ב בשלבים האיכות ניקוד לצורך

 הגבוהים הציונים בעלי המציעים שני י"ע הכנס תוכנית והצגת ראיון': ג שלב .3.3

( 52 מתוך) ביותר הגבוה האיכות בציון שזכו המציעים שני יזומנו זה בשלב .3.3.1

 פי על נוספת פעם ינוקדו והם, הכנס תכנית ולהצגת לראיון הקודם בשלב

 .שלהלן הקריטריונים
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 איכות רכיב
 ניקוד

 מקסימאלי

 '(וכו כיבוד, מיקום, משתתפים, הרצאות) מפורטת כנס תוכנית .3.3.2

 תוכנית ;נקודות 3 - והרצאות אורחים ;נקודות 3 - יום סדר

 3 - מיקום ;3 - פאנל ;3 - עגולים שולחנות

23 

 שיווק תוכנית .3.3.0

 לכל נקודה חצי - המציע בעיתון מודפסים פרסום עמודי מספר

 השיווק והתאמת הכנס מיתוג; נקודות 12 היותר לכל - עמוד

 באמצעים שיווק; נקודות 3 - החרדית החברה מול לרגישויות

 לכל נקודות 1, חסות נותני מספר;  נקודות 3 - נוספים רלוונטיים

 .נקודות 3 היותר לכל  - אחד

23 

  למעסיקים ייעודית שיווק תוכנית .3.3.1

 ישירה פניה; נקודות 12 - מעסיקים ארגוני פעולה שיתוף

 - רלוונטיים למעסיקים טלפוניות פניות; נקודות 3 - למעסיקים

 נקודות 3 - נוספים באמצעים שיווק; נקודות 3

23 

 תעסוקת בנושא ובפרט, החרדית באוכלוסייה ועיסוק היכרות .3.3.3

 חרדים והשכלת חרדים

 המציע אצל שפורסמו והמאמרים הכתבות את לצרף יש

 מהשנה חרדים והשכלת תעסוקת בנושא האחרונות בשנתיים

 כותרות של רשימה וכן עצמן הכתבות את לצרף יש. האחרונה

 .הכתבות

 מקסימום, נקודה 2.23-ב המציע את תזכה רלוונטית כתבה כל

 .זה בסעיף נקודות 23

23 

 //6 כ"סה

 המחיר ציוני חישוב': ד שלב .3.3

 .הכולל מהציון 22% מהווה המחיר ציון .3.3.1

 :מחיר הצעות 2 יוגשו .3.3.2

 : חסות נותני ללא למשתתף עלות .3.3.2.1

 ת"ות -( משתתפים 132 עד) ת"ות ג"מל של אורחים על .3.3.2.1.1

 .למשתתף מ"מע+  ₪ 022 של קבוע של סכום תשלם

 .זה סעיף על הצעה לתת צורך ואין, קבוע זה סכום
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 שלא סכום תשלם ת"ות -( מעסיקים) הכנס אורחי על .3.3.2.1.2

 את מהווה זה סכום. למשתתף מ"מע+  ₪ 322 על יעלה

 .חסות נותני ללא ההצעה

  :חסות נותני 0-3 עם למשתתף עלות .3.3.2.2

 ת"ות -( משתתפים 132 עד) ת"ות ג"מל של אורחים על .3.3.2.2.1

 .למשתתף, מ"מע+  ₪ 132 של קבוע של סכום תשלום

 .זה סעיף על הצעה לתת צורך ואין, קבוע זה סכום

 שלא סכום תשלם ת"ות -( מעסיקים) הכנס אורחי על .3.3.2.2.2

 את מהווה זה סכום. למשתתף מ"מע+ ₪ 022 על יעלה

 .חסות נותני עם ההצעה

, להשכלה מוסדות יהיו לא החסות נותני כי, יובהר .3.3.2.2.0

 עם עניינים בניגוד להימצא העשויות חברות או ארגונים

 בעייתיים להיות העשויים שונים גורמים או ת"ות-ג"מל

 מנותני אחד כל עבור כי, יובהר. הכנס מאפייני עם

 ואישור, בכתב פרטני ת"ות-ג"מל אישור יידרש החסות

 של הבלעדי הדעת לשיקול נתון החסות מגורמי אחד כל

 .ת"ות-ג"מל

 ההחלטה, זאת עם. חסות גורמי עם הכנס לקיום עדיפות קיימת כי, יצוין .3.3.0

 לאחר תתקבל והיא ת"ות-ג"מל בידי בלעדי באופן נתונה זה בנושא הסופית

 .המכרזי ההליך סיום

 ותאושר הזוכה המציע ידי על שתוצע כפי למשתתף הכספית העלות כי, מובהר .3.3.1

 מתן לצורך הזוכה לה שיידרש והוצאה תמורה כל תכלול, ת"ות-ג"מל ידי על

 .ת"ות-ג"מל רצון לשביעות, נספחיו על זה מכרז לפי השירותים

 במשקולות, לעיל ההצעות שתי של הממוצע י"ע יחושב הראשוני המחיר ציון .3.3.3

 .חסות נותני עם להצעה 32%-ו חסות נותני ללא להצעה 12% של

 ההצעה של הראשוני המחיר ציון חלוקת ידי על יחושב להצעה המחיר ציון .3.3.3

 -ב התוצאה והכפלת, הנבחנת ההצעה של הראשוני המחיר בציון ביותר הזולה

 יחסיים וציונים ביותר הזולה להצעה( מקסימלי) 122 ציון יתקבל כך. 122

 . האחרות להצעות 122 -מ קטנים

 

 

 

 = מחיר ציון
 ביותר הזולה ההצעה מחיר

 מחיר ההצעה הנבחנת
* 100 
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 ההצעות ודירוג( ומחיר איכות) הכולל הציון חישוב:  ה שלב .3.5

 ידי על מההצעות אחת כל עבור יחושב( ומחיר איכות) במכרז הכולל הציון .3.5.1

 כפי) המחיר וציון( 5.1 שבסעיף בחישוב שהתקבל כפי) האיכות ציון שקלול

 :הבא באופן(, 5.3 שבסעיף בחישוב שהתקבל

 

 

 הכולל לציון בהתאם ההצעות את ת"ות-ג"מל ידרג הכולל הציון חישוב לאחר .3.5.2

 תוכרז ביותר הגבוה הכולל הציון את שקיבלה ההצעה. לנמוך מהגבוה, שקיבלו

 . במכרז כזוכה

 לפי הכל, ההצעות מן באיזו לבחור שלא רשאי ת"ות-ג"מל, לעיל האמור  אף על .3.5.0

 חובת עליו שתהא ומבלי, ת"ות-ג"מל של והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול

 . הנמקה

 פגמים ותיקון שינויים, הבהרות .5

 רביד :ינוה למכרז הקשור עניין בכל להתקשר יש עמו ת"ות-ג"מל מטעם הקשר ישא .5.1

 .עומסי

, בהירויות אי המציע ימצא אם. ביסודיות השונים המכרז מסמכי את לבדוק המציע על .5.2

, במכרז מהכתוב כלשהו פרט המציע יבין לא או, המכרז מסמכי בין התאמות אי, סתירות

 .בלבד בכתב כך על ולפרט ת"ות-ג"מלל לפנות עליו

 לא אשר מציע .13:22 בשעה 101202211 מיום יאוחר לא תימסר כאמור פירוט ובה פנייה .5.0

 תנאי כנגד טענה כל בעתיד מלטעון מנוע יהיה, האמור המועד בתוך הבהרות לקבלת יפנה

 .כאמור הבנה אי או התאמה אי סתירה, בהירות אי בדבר לרבות, המכרז

 מכל עותק ישלח ת"ות-ג"מל. העברית בשפה, בכתב יעשה הרהההב לשאלות המענה .5.1

 ת"ות-ג"מל. הפונה את לזהות מבלי זאת, להבהרות שפנו המציעים לכלל שניתנה תשובה

 כי סבר אם לרבות, שנשאלה שאלה חלקי על או שנשאלו השאלות כל על לענות חייב אינו

 ולא לתיקונו או המכרז לשינוי הצעה אלא אינה השאלה כי או, מאליה מובנת התשובה

  .תוכנו להבהרת בקשה

 את יחייבו לא המכרז עם בקשר שיעשו כלשהם שינויים או תיקונים, הבהרות כי יובהר .5.3

 לכלל ונשלחו כך לצורך ידו על שהוסמך מי ידי על בכתב נערכו אם אלא ת"ות-ג"מל

. המכרז ממסמכי כחלק ויחשבו מחייבים יהיו כאמור תיקון או הבהרה מסמכי. המציעים

 הם כאשר, ת"ות-ג"מלל שיגישו להצעה ההבהרה מסמכי את לצרף נדרשים המציעים

 .סמכות בעל ידי על חתומים

 * ציון האיכות שלב ג'( 12%* ציון המחיר( + ) 22%= ) הכולל הציון
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 כל ואת המכרז מסמכי כל את ובדק ראה כי, המציע מצהיר, במכרז הצעתו הגשת עם .5.3

 או הבהרה כל לקבל הזדמנות לו הייתה כי, שהוא ומין סוג מכל הרלבנטיים הנתונים

 הנוגע בכל טענות לו יהיו ולא זה בסיס על הצעתו את הגיש וכי הצעתו הגשת לצורך הסבר

 תנאי כנגד טענות מלטעון מנוע יהיה במכרז הצעה שהגיש מציע. ותנאיו המכרז לנוסח

 .לתנאיו או למכרז הקשור כלשהו לפרט מודע היה לא כי או, המכרז

 התגלה, האמור אף ועל במידה. המכרז מסמכי מתנאי ישנה או יתנה, יוסיף לא המציע .5.5

 בין המסמכים בגוף בין הסתייגות או שינוי, חוסר, תוספת לרבות המציע בהצעת פגם

, המוחלט דעתו לשיקול בהתאם ת"ות-ג"מל ינהג, אחרת בדרך ובין נלווים במסמכים

 הסתייגות או תוספת, שינוי מכל להתעלם או ההצעה את לפסול, היתר בין, רשאי והוא

 .נעשו לא כאילו ולראותם כאמור

 הצעה לפסול, חייב לא אך, רשאי יהיה ת"ות-ג"מלש לכך המציע מסכים הצעתו בהגשת .5.1

 תיקון או שינוי מכל להתעלם או לקבל וכן, בה שנעשו תיקון או שינוי, חוסר, פגם בשל

 להשלים או לתקן, פגומה או חסרה, מסויגת שהצעתו למציע לאפשר או, בהצעה שנעשו

, הבלעדי דעתו שיקול לפי - הכל; שהיא כפי להותירה למציע לאפשר אף או, הצעתו את

 מראש מוותר והמציע, שיקבע ובתנאים  ובדרך, שימוע או הנמקה חובת עליו שתהא מבלי

 .זה בעניין דרישה או0ו טענה כל על

  הצעות ותיקון המשתתפים עם דיון .1

 עם לדון, הנמקה חובת עליו שתהא ומבלי הבלעדי דעתו שיקול לפי, רשאי ת"ות-ג"מל .1.1

 נמצאו שהצעותיהם מהמציעים ולבקש לגביה הבהרות לבקש, הצעתו בפרטי מציע

 חלק עם לרבות) מציעים במספר מדובר אם ובין בודד במציע מדובר אם בין, מתאימות

 ובין אחד בשלב בין, בכתב ובין פה בעל בין, הצעותיהם את לתקן(, בלבד מהמציעים

 .שלבים במספר

 ומבלי והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול לפי, רשאי ת"ות-ג"מל, האמור מכלליות לגרוע מבלי .1.2

, פניהן על, תמצאנה שהצעותיהם מציעים עם ומתן משא לנהל, הנמקה חובת עליו שתהא

 . מתאימות

 ת"ות-ג"מל את לחייב כדי זו בסמכות אין כי, במפורש ומודגש מובהר ספק הסר למען .1.0

 שהיא דרך בכל הצעותיהם את לתקן להם לאפשר מנת על, המציעים עם בדברים לבוא

        .הצעתו מפרטי מפרט בו לחזור למציע לאפשר כדי או, המכרז במסמכי מהאמור

 ומתן משא עמו ולנהל בדברים עמו לבוא ת"ות-ג"מל רשאי, הזוכה קביעת לאחר גם .1.1

 .לכנס שונים גופים של חסויות הוספת י"ע זאת ובכלל, הצעתו את לתקן או לשפר במטרה
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 על החתימה לאחר ואף זכייתו לאחר, במכרז הזוכה רשאי, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .1.3

 להערכתו אשר, וההסכם המכרז למפרטי ביחס שיפורים או שינויים להציע, עמו ההסכם

. הפתרון לשיפור או0ו ידו על הנדרש המחיר להפחתת ויובילו השירותים מחירי את יוזילו

 כאמור הצעה לדחות רשאי הוא וכן, כאמור בהצעה לדון או לבחון חייב אינו ת"ות-ג"מל

 דעתו שיקול לפי, והכל, לו שיראה תנאי בכל הסכמתו את להתנות או, הנמקה כל מתן ללא

 .שימוע או הנמקה חובת עליו שתהא ומבלי והמוחלט הבלעדי

  הזכייה הודעת .5

, ת"ות-ג"מל מטעם לכך המוסמך הגורם ידי על תיחתם, בכתב תהא במכרז הזכייה הודעת .5.1

 ת"ות-ג"מל את תחייב לא, פה-בעל ובין בכתב בין, אחרת הודעה שום. הזוכה את ותחייב

 .ושל מניעות או השתק טענת תהווה או

 הצעת של כקיבול הזכייה הודעת את יראו לא כי, במפורש בזאת מובהר, ספק הסר למען .5.2

 הגשת, לעיל כמפורט, אולם. ההסכם על ת"ות-ג"מל חתימת עם רק יעשה והקיבול, הזוכה

 שההצעה ובלבד, ממנה בו לחזור יכול אינו שהמציע, הדירה בלתי הצעה מהווה ההצעה

 .3.12 בסעיף כאמור בתוקף עדיין

 חובה או זכות כל של לקיומה מלטעון מנוע הזוכה יהיה, במכרז הזוכה עם ההסכם נחתם .5.0

 או דיון, פרוטוקול, פרסום, הבנה, הצעה, מצג, התחייבות, הבטחה, מידע על בהתבסס

 לאחר ובין ההסכם שנחתם לפני בין, פה-בעל ובין בכתב בין, להסכם מחוץ שנעשו הצהרה

 .שנחתם

 יהיה והזוכה ת"ות-ג"מל ידי על יקבע הזוכה ידי על השירותים אספקת לתחילת המועד .5.1

 . מועד מאותו החל השירותים למתן להיערך חייב

 אל ויועברו, ת"ות-ג"מל ידי על ההסכם ייחתם, הזוכה מאת הדרישות כל שהושלמו לאחר .5.3

 הרכש הזמנת קבלת לאחר רק. ת"ות-ג"מל מטעם רכש והזמנת החתום ההסכם הזוכה

 .השירותים במתן להתחיל רשאי הזוכה יהא

 אחריות .12

 וסוג מין מכל, נזק או הוצאה לכל אחריות בכל ישאו לא מטעמו מי או0ו ת"ות-ג"מל .12.1

 למכרז בקשר או0ו במסגרת הצעתו עם בקשר, מטעמו למי או0ו למציע שייגרמו, שהוא

 . הצעתו קבלת אי בשל לרבות, זה

 לשנותו וכן ממנו חלק או כולו המכרז את לבטל רשאי ת"ות-ג"מל כי, בזאת מובהר .12.2

 היקפם או0ו השירותים של צמצום או0ו שינוי, בו הנקובים מועדים עדכוני לרבות, ולעדכנו

 בכל - והכל - קבוע או זמני באופן, חלקי או מלא באופן, הפסקתם או0ו עיכובם לרבות

 ומבלי, כלשהי הנמקה חובת עליה שתהא מבלי, והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול לפי, עת

 או ישירים) בהם שנשא נזק או0ו הוצאה כל בגין המציע את לשפות או לפצות עליו שיהא

 5 -מ פחות יעשה ת"ות-ג"מל י"ע הכנס שביטול במקרה, לעיל האמור אף על (.עקיפים

 י"ע שהוצאו הישירים בסכומים המציע את ת"ות-ג"מל ישפו, הכנס מועד לפני ימים

 .ידו על שיוצגו מקור לחשבוניות בהתאם שלב לאותו עד המציע
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. במכרז להשתתפותו בקשר כלשהו הוצאות להחזר או כלשהו לפיצוי זכאי יהא לא המציע .12.0

 או0ו לשיפוי, שהיא וסוג מין מכל, זכות כל תהיה לא למציע כי, מובהר ספק כל הסר למען

 שלוחיו, מעובדיו מי לרבות) מטעמו גורם מכל או, ת"ות-ג"מלמ השתתפות או0ו תשלום

 כל בשל מטעמו מי או0ו המציע שישא, וסוג מין מכל, הוצאה או0ו נזק כל על( נציגיו או

 או תנאיו שינוי, עיכובו, הפסקתו, קיומו לרבות, המכרז עם בקשר או בגין, עילה או טעם

 . ביטולו

 ההוצאות כל וכן למכרז הצעה בהכנת הכרוכות, וסוג מין מכל, ההוצאות כל כי, מובהר .12.1

 ללא, המציע חשבון על יהיו, המכרז למסמכי או למכרז הקשורות, וסוג מין מכל, האחרות

 . המכרז לתוצאות קשר כל

 פי על הדרושים הרישיונות או0ו ההיתרים או0ו האישורים כל את לקבל המציע באחריות .12.3

 על, ההתקשרות תקופת כל במשך בתוקף ולהחזיקם ידו על השירותים מתן לצורך דין כל

 .חשבונו

 מידע גילוי  .11

 על, במלואה הצעתו תועמד ת"ות-ג"מל החלטת לאחר כי, המציע מסכים הצעתו בהגשת .11.1

 המציע לדעת אשר חלקים בהצעה קיימים אם. במכרז המציעים יתר של לעיונם, נספחיה

 להשאירם שיש החלקים את המפרט נספח להצעתו המציע יצרף, חסויים להשאירם יש

 ובהתאם כן לעשות יידרש באם יחליט ת"ות-ג"מל. לסודיותם הנימוקים ואת חסויים

 טענה כל תהיה לא ולמציע בחלקה או במלואה ההצעה את לגלות האם, דעתו לשיקול

 .לכך בקשר טעמומ מי או0ו ת"ות-ג"מל כנגד תביעה או0ו דרישה או0ו

 של התנגדות בשל לרבות, סבור יהא ת"ות-ג"מלש במקרה כי, המציע מסכים, זאת עם .11.2

 רשאי ת"ות-ג"מל יהא, כאמור מידע לגלות האם בשאלה כלשהו ספק קיים כי, אחר מציע

 .בגילוי המעוניין פניית לפי משפט בית צו ניתן לא עוד כל, כאמור מידע כל מלגלות להימנע

, הזכייה על ההודעה לאחר במכרז הקשורים במסמכים לעיין במכרז זכה שלא מציע ביקש .11.0

 העיון מתן עקב ת"ות-ג"מל של הוצאותיו בתשלום המציע את לחייב ת"ות-ג"מל רשאי

 טענה כל על מראש מוותר המציע. כאמור התשלום בביצוע העיון את ולהתנות, במסמכים

 או, ת"ות-ג"מל של בזכויותיו לפגוע כדי זה בסעיף אין. זה בעניין תביעה או0ו דרישה או0ו

 . כלשהו מסמך בגילוי לחייבו כדי

 במידע, יחול אם, יחול אשר שינוי בכל דיחוי ללא ת"ות-ג"מל את בכתב לעדכן חייב המציע .11.1

 .המכרז עם בקשר או0ו במסגרת שמסר

 הודעות .12

, הקווי הטלפון ימספר, למכרז הקשור בכל נציגו של שמו את 2ב מסמךב יציין מציע כל .12.1

 קבלת לצורך כתובתו את וכן שלו האלקטרוני הדואר כתובת, שלו והפקסימיליה הנייד

 . בישראל וכתובתו ישראל תושב להיות הנציג על. למכרז הקשור בכל הודעות
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 הודעה. אלקטרוני בדואר או בפקסימיליה, ביד במסירה, בדואר תשלחנה הודעות .12.2

 הודעה. המשלוח מיום עסקים ימי שלושה תוך ליעדה הגיעה כאילו תחשב בדואר שנשלחה

 הודעה. מסירתה שלאחר הראשון העסקים ביום ליעדה הגיעה כאילו תיחשב ביד שנמסרה

 הראשון העסקים ביום האחר הצד ידי על נתקבלה כאילו תחשב בפקסימיליה שנשלחה

 תקין באורח ליעדה הגיעה שההודעה המאשר ממוכן משלוח אישור תאריך שלאחר

 כאילו תחשב אלקטרוני בדואר שנשלחה הודעה. בטלפון אומתה שקבלתה לכך ובכפוף

 קבלת את המאשר( אוטומטי לא) חוזר אלקטרוני דואר קבלת לאחר רק ליעדה הגיעה

 .ההודעה

 שיפוט סמכות .10

 הזוכה עם שייחתמו וההסכמים זה במכרז שעילתה תובענה בכל לדון הבלעדית הסמכות .10.1

 .העניינית לסמכות בהתאם, בירושלים המוסמך המשפט לבית ורק אך נתונה, בו
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 שירותים מפרט - 1ב מסמך

 הצעה הגשת טופס - 2ב מסמך

 המציע פרטי טופס - 0ב מסמך

 (.נפרדת במעטפה) מחיר הצעת טופס - 1ב מסמך
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 מחיר תהצע וטופס השירותים מפרט - 6ב מסמך

 כללי .1

 בהתאם, הכנס של הפועל אל ולהוצאה רישום, להפקה שירותים לספק יידרש הזוכה .1.1

 .להלן ולאמור ת"ות-ג"מל להנחיות

 האירוח במקום, 25:22-13:22 השעות בין ,2213 מאי-באפריל להתקיים מתוכנן הכנס .1.2

 לפי ,רשאי יהיה ת"ות-ג"מל כי יובהר. דן גוש באזור להצעתו בהתאם הזוכה י"ע שיישכר

 מבלי והכל, יתקיים בו המקום את או0ו הכנס מועד את לשנות ,הבלעדי דעתו שיקול

 .כלשהם תשלום תוספת או0ו בפיצוי הזוכה את יזכה שהדבר

 תוך התחייבויותיו בכל לעמוד יידרש הזוכה, כאמור הכנס במועדי שינויים שיהיו ככל .1.0

 כרוך אם אף וזאת, ת"ות-ג"מל נציג לדרישות בהתאם לשינויים עצמו מתאים שהוא

 מעבר או0ו הצפוי השעות להיקף מעבר מטעמו מי או0ו הזוכה י"ע עבודה בביצוע הדבר

 או0ו לפיצוי מטעמו מי או0ו הזוכה זכאי שיהיה מבלי והכל, המקובלות העבודה לשעות

 מיקום בשינוי צורך שיהיה למקרה חלופית תוכנית יכין הזוכה. כלשהם תשלום תוספת

 .ת"ות-ג"מל דרישת פי על(, בעיר שינוי לרבות) הכנס

 והכל, קיומו לקראת הנדרשות ההכנות ובכל, הכנס כל לאורך נוכח להיות הזוכה על .1.1

 .ת"ות-ג"מל נציג י"ע שיינתנו והדרישות להנחיות בהתאם

 וזאת, תקציבי פירוט לרבות, הכנס להפקת מפורטת עבודה לתכנית הצעה יכין הזוכה .1.3

 .שלהלן השירותים מפרט על בהתבסס

 מיום יומיים עד ת"ות-ג"מל נציג לאישור העבודה לתוכנית ההצעה את יגיש הזוכה .1.3

 ילפ זאת וכל תוספת או0ו הפחתה כל לדרוש רשאי יהיה ת"ות-ג"מל. הסכם עמו שייחתם

 תכנית אישור לאחר אף, כך בגין פיצוי לכל זכאי יהיה שהזוכה ומבלי הבלעדי דעתו שיקול

 .העבודה

 לא הזוכה, העבודה לתוכנית ת"ות-ג"מל מנציג ובכתב מראש אישור קבלת ללא כי, יודגש .1.5

 .בביצועה יתחיל

 והכל, הכנס קיום לקראת ת"ות-ג"מל של וההכנות הדיונים בכל להשתתף יידרש הזוכה .1.1

 .ת"ות-ג"מל של הבלעדי דעתו שיקול י"עפ

 שיאשר העבודה לתוכנית בהתאם הכנס את ולביים לקיים, לארגן, להפיק יידרש הזוכה .1.5

 . ת"ות-ג"מל

, הכנס ממקום ולהוציאו ידו על הוצב או0ו שהותקן הציוד את לפרק הזוכה על הכנס בגמר .1.12

 בצורה והכל, לזוכה השייכים חפץ או0ו דבר מכל נקי כשהוא לקדמותו השטח את להשיב

 .האירוח מקום ונציג ת"ות-ג"מל נציג של רצונו ולשביעות מסודרת
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 של רשימה ויעביר לקחים הפקת ח"דו הזוכה יגיש הכנס מתום עבודה ימי 5 עד .1.11

 (וסטילס וידאו) המצולמים החומרים כל את וכן, ופרטיהם בכנס בפועל המשתתפים

 .להלן כמפורט, DVD ג"ע מהאירוע

 וקיומו הכנס עריכת, ארגון, הפקת, בבימוי הקשור עניין לכל אחראי ויהיה ידאג הזוכה .1.12

 :על אחראי יהיה זה ובכלל, עמו שייחתם להסכם בהתאם

: לרבות, שיידרש ככל, בכנס השותפים הגורמים כל בין והתיאום הקשר ניהול .1.12.1

 להנחיית בהתאם (פאנלים ומשתתפי, מרצים, מנחים, דוברים) הכנס משתתפי

 ככל אישים אבטחת; הזוכה של משנה ספקי; הכנס מוזמני; ת"ות-ג"מל

 .(שיידרשו ככל, הביטחון לדרישות בהתאם המתחם הכנת לרבות) שיידרש

, הכנס לקיום עד שיתרחשו לשינויים בהתאם ועדכונו לכנס יום סדר הכנת .1.12.2

 .ת"ות-ג"מל עם בתיאום והכל

 באופן הכנס ביצוע לשם נחוצים שיהיו והסידורים הדרושות ההכנות כל .1.12.0

 .ת"ות-ג"מל רצון ולשביעות מעולה

 מקצועית וברמה במיומנות הכנס וקיום בארגון הקשורות המשימות כל ביצוע .1.12.1

 וקיום ארגון לצורך עושה היה מעולה ובמאי שמפיק דבר כל וביצוע, גבוהה

 .להלן וכמפורט ב"המצ ההסכם תנאי לפי הכנס

 השירותים לכל, מקצועית אחריות בסיס על לרבות, אחראי יהיה הזוכה .1.12.3

 השירותים מתן לצורך הנדרש הציוד ולכל זה למכרז בהתאם הנדרשים

 הזוכה. והתקניות הבטיחותיות והדרישות התקינה פעילותם בתחום ולרבות

 ופינויו התקנתו, הובלתו אופן, הכנס ביצוע עם בקשר הנדרש הציוד את יתאים

 מבלי והכל, האירוח במקום שיהיו כפי ולתשתית השטח לתנאי, (הכנס בתום)

 הציוד רכיבי כל כי הזוכה באחריות. זה במכרז המפורטות מהדרישות לחרוג

 תקני ובכל התקנים מכון בתקני יעמדו הכנס עם בקשר שימוש בו שייעשה

, יודגש .המתחייבות והאחרות הבטיחותיות, המקצועיות הדרישות, הבטיחות

 הכנס ביצוע לצורך שימוש בו שיעשה הציוד כי להבטיח הזוכה באחריות כי

 ויהיה, והפעלתו לתפעולו הנדרשים התקנים בכל יעמוד במהלכו או0ו

 . השונות למערכות גיבוי למתן התייחסות תוך מספקים ובכמויות בהיקפים

 ברשותו יהיו ההתקשרות תקופת במהלך עת בכל כי להבטיח יידרש הזוכה .1.12.3

 בנוגע דין כל י"עפ הנדרשים והרישיונות האישורים כל מטעמו מי או0ו

 הזוכה. זה במסמך המפורטים והרישיונות האישורים ולרבות לשירותים

. זה לסעיף בהתאם התחייבותו של קיומה להבטיח כדי אפשרי צעד בכל ינקוט

 רישיון או0ו אישור כל ת"ות-ג"מלל להציג יידרש הזוכה, באמור לגרוע מבלי

 .שיתבקש ככל מיידי ובאופן עת בכל כאמור
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 שהיא הוצאה בכל עצמאי באופן ויישא לבדו אחראי הזוכה, כי בזאת מובהר .1.12.5

 מטעמו מי ידי על או0ו מעובדיו מי ידי על או0ו ידו על נזקים שיגרמו במידה

 . אחר נזק כל או0ו כלשהו לאדם, לסביבה, האירוח במקום הקיימות לתשתיות

 הכרוכים הסידורים, ממנו חלק או הציוד כי לקבוע רשאי יהא ת"ות-ג"מל .1.12.1

 קביעתו זה ובמקרה, בעיניו תקינים אינם, מהם חלק או השירותים בביצוע

, כאמור, נפסל אשר את יפעיל ולא זה בציוד ישתמש לא והזוכה סופית תהא

 מבלי והכל, ת"ות-ג"מל לדרישות בהתאם שינוי או0ו התאמה כל לערוך וידאג

 כך בגין שהוא סוג מכל תשלום תוספת או0ו פיצויי לכל זכאי הזוכה שיהיה

 .הזוכה מאחריות לגרוע ומבלי

 קיומו או0ו מביצועו הנובעת משפטית אחריות וכל הכנס לקיום הביצועית האחריות .1.10

 לארגון הנדרשות הפעולות כל לביצוע לבדו אחראי יהא והזוכה הזוכה על במלואה מוטלת

 . סופו ועד מראשיתו, וקיומו הכנס

 והכל, כן לעשות' ג מצד לבקש או0ו הכנס את לשדר או0ו לצלם רשאי יהיה ת"ות-ג"מל .1.11

 צד להזמין רשאי יהיה לא הזוכה כי יודגש. כלשהו בתשלום הזוכה את יזכה שהדבר מבלי

 ידי על ומראש בכתב אישור לכך יינתן אם אלא, הכנס את ישדר או0ו שיצלם כלשהו' ג

 .ת"ות-ג"מל נציג

 או0ו שלישיים צדדים כלפי ת"ות-ג"מל בשם להתחייב רשאי יהיה לא הזוכה כי יובהר .1.13

 כל כלפי אחראי יהיה הזוכה כי יודגש כן. ת"ות-ג"מל עבור טובין או0ו שירותים לרכוש

 לתשלום אחריות, משפטית אחריות זה ובכלל, לכנס בקשר שירותים שיספקו הספקים

 .נזקים בגין ואחריות דין י"עפ זכאים יהיו להם תמורה כל

. הבלעדי דעתו שיקול י"עפ, ת"ות-ג"מל י"ע ייקבעו השירותים לביצוע הזמנים לוחות .1.13

 .כאמור שייקבעו הזמנים בלוחות לעמוד יידרש הזוכה

 בהסקת כרוכה או קשורה שתהיה סבירה עזרה כל ת"ות-ג"מלל להגיש יידרש הזוכה .1.15

 שייחתם ההסכם ותקופת הכנס תום לאחר גם וזאת, הכנס מביצוע הנובעות, מסקנות

 .עמו

 השירותים לביצוע הזוכה מטעם הצוות .2

 המפיק פרטי את  0 בפרק לרשום מציע כל על, למכרז' א בחלק 0.1.1 לסעיף בהתאם .2.1

 ויצורף שיירשם הפירוט כי יובהר .הכנס הפקת את ולהוביל לנהל מטעמו המוצע הראשי

 הסף בתנאי המציע של עמידתו לבדיקת ת"ות-ג"מל את ישמש המציע י"ע כאמור

 3.1 בסעיף לאמור בהתאם המציע של איכותו ולדירוג ,לעיל' א בחלק  0 בסעיף הקבועים

 לביצוע בנוגע שיידרש ככל ת"ות-ג"מלל זמין יהיה הזוכה מטעם הראשי המפיק .2.2

 .הזוכה עם שייחתם להסכם בהתאם השירותים

 רשימה, זכייתו על הודעה קבלת מיום ימים 0 תוך ת"ות-ג"מל לידי למסור יידרש הזוכה .2.0

 .השירותים בביצוע הראשי המפיק תחת שיעבדו מטעמו נוספים צוות אנשי של
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 במהלך השירותים במתן שיעסקו, שברשימה הצוות אנשי יתר יעבדו הראשי המפיק תחת .2.1

 יעסקו והם, הצוות אנשי יתר של העיקרית משימתם תהיה שזו באופן ההתקשרות תקופת

 .שיידרש ככל בה

 וליתר הזוכה מטעם הראשי למפיק אישור שיידרש ייתכן השירותים ביצוע תחילת טרם .2.3

 על שיידרש ככל, האישור. ת"ות-ג"מלב הרלוונטיים הגורמים י"ע שברשימה הצוות אנשי

 שיערך ראיון או0ו הצוות איש של החיים קורות בסיס על היתר בין יינתן, ת"ות-ג"מל ידי

 שיחה ולאחר, סודיות על שמירה הצהרת על הצוות איש של חתימתו, ת"ות-ג"מל י"ע לו

 ומתן ת"ות-ג"מלב האחראיים הביטחון גורמי ידי על הצוות איש עם שתיערך מתאימה

 אישור. בהסכם וכמפורט ת"ות-ג"מל של הבלעדי דעתו שיקול י"עפ והכל, ידם על אישור

 את לספק הזוכה שיבקש במקרה ההתקשרות במהלך עת בכל אף יידרש כאמור

 אישר לא ת"ות-ג"מל אשר צוות איש. חלופי או0ו נוסף צוות איש באמצעות השירותים

 . זה מכרז נשוא השירותים ביצוע עם בקשר יועסק לא, אותו

 .ת"ות-ג"מל של פניה כלל זמין להיות הראשי המפיק יידרש, ההתקשרות תקופת במהלך .2.3

 ראשי מפיק באמצעות השירותים לספק ההסכם תקופת במהלך הזוכה שיבקש במקרה .2.5

 לקבל הזוכה יידרש, מראש לצפותן היה ניתן שלא וחריגות מיוחדות נסיבות בשל חלופי

 תנאי בכל לעמוד יידרש החלופי הראשי המפיק. ובכתב מראש ת"ות-ג"מל אישור את

 המוצע החדש הבכיר המפיק של החיים קורות בסיס על היתר בין יינתן והאישור, זה מכרז

 היעדר הצהרת על הראשי המפיק של חתימתו, ת"ות-ג"מל י"ע לו שיערך ראיון או0ו

 ידי על הראשי המפיק עם שתיערך מתאימה שיחה ולאחר, סודיות על ושמירה הרשעות

 דעתו שיקול י"עפ והכל, ידם על אישור ומתן ת"ות-ג"מלב האחראיים הביטחון גורמי

 .בהסכם וכמפורט, ת"ות-ג"מל של הבלעדי

 מעובדי אחד כל לפסול זכאי ת"ות-ג"מל יהיה עת בכל, זה בסעיף מהאמור לגרוע מבלי .2.1

 זאת ראה אם, כאמור אדם כל של עבודתו הפסקת את לדרוש או מטעמו מי או0ו הזוכה

 אותו כי דעתו שיקול לפי ת"ות-ג"מל ומצא במידה או0ו ביטחון מטעמי לנכון ת"ות-ג"מל

 מכל או0ו נאותה באיכות השירותים אספקת לשם ת"ות-ג"מל בדרישות עומד אינו אדם

 סיבות על נימוקים לתת חייב שיהיה ומבלי, הבלעדי דעתו שיקול לפי שהוא אחר טעם

 תשלומים או פיצויים לזוכה לשלם חייב יהיה לא ת"ות-ג"מל. ההפסקה או הפסילה

 איש להעמיד הזוכה יידרש כזה במקרה. כאמור צוות איש העסקת הפסקת עקב כלשהם

 .זה מכרז תנאי לכל בהתאם מטעמו חלופי צוות

 העשויים נזקים או הפסדים בגין כלשהי בדרך הזוכה את לפצות חייב יהיה לא ת"ות-ג"מל .2.5

 החלפתו בגין או כלשהו עובד באמצעות השירותים לקבל סירב ת"ות-ג"מל אם לו להיגרם

 .ת"ות-ג"מל דרישת י"עפ הרחקתו או
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 משנה בקבלני שימוש .0

 שיקבל ובלבד, השירותים ביצוע לצורך מטעמו משנה בקבלני להשתמש רשאי יהיה הזוכה .0.1

 ת"ות-ג"מל כי, יודגש .משנה בקבלני שימוש טרם ובכתב מראש ת"ות-ג"מל אישור את

 כל להפסיק עת בכל מהזוכה לדרוש או0ו, הזוכה של משנה קבלן כל לפסול רשאי יהיה

 של הבלעדי דעתו שיקול י"עפ והכל, השירותים עם בקשר מסוים משנה ספק עם קשר

 .ת"ות-ג"מל

. מטעמו המשנה קבלני נזקי או0ו מחדלי או0ו פעולות לכל אחראי יהיה הזוכה כי, יובהר .0.2

 ביטוח פוליסות מטעמו המשנה קבלני ברשות כי לוודא אחראי יהיה הזוכה, כן כמו

 .ת"ות-ג"מלו, הזוכה, המשנה קבלן לטובת מתאימות

 כספית והצעה שירותים מפרט .1

 : להלן המפורט מהמינימום תפחת לא שתהנדר השירותים רמת

 כללי .1.1

 - חרדים תעסוקת עידוד לצורך שונים בתחומים למעסיקים מיועד הכנס .1.1.1

 של דוכנים בכנס וצגוי היתר בין. אקדמיים לימודים ובוגרי סטודנטים

 העסקת של הצלחה סיפורי ויוצגו, חרדים מכשירים אשר אקדמיים מוסדות

 לתחום רלוונטיים פאנלים ומשתתפי מרצים לאתר הזוכה באחריות. חרדים

. ולקהל הכנס לנושא שיתאמו ההרצאות נושאי את עימם ולתאם, שם ובעלי

 הזוכה באחריות הפאנלים פיתומשת המרצים עם ההתקשרות כי מובהר

 .בלבד

 של נציגיםמ יפחת לא המשתתפים מספר כי לדאוג הזוכה באחריות כן כמו .1.1.2

 .א"כ עובדים 3 מעל המעסיקים וארגונים חברות 222

 הכנס תכני .1.2

 הכנס לנושא הרלוונטיים בתחומים ופאנלים הרצאות 1 לפחות יכלול הכנס .1.2.1

 . לפחות בתחום שם בעלי מרצים 12 ידי על, ולמעסיקים

 מוסדות, מעסיקים בין שיפגיש מובנים עגולים שולחנות שלב יכלול הכנס .1.2.2

 .עיסוק לתחומי בחלוקה חרדים וסטודנטים גבוהה להשכלה

 .בכירים ציבור אישי לכנס יוזמנו .1.2.0

 .פתיחה והרצאת ברכות - המרכזי באולם התכנסות .1.2.1

 .במשק בכירים מעסיקים פאנל יתקיים .1.2.3

 אקדמיים מוסדות של דוכנים יוצבו ההרצאות בין בהפסקותו הכנס במהלך .1.2.3

 .לחרדים ייעודיות תוכניות המקיימים

 מוסדות, מעסיקים של עגולים שולחנות של מפגש יתקיים הכנס במהלך .1.2.5

 .חרדים וסטודנטים גבוהה להשכלה
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 לגבות הזוכה לבקשת לאשר, הבלעדי דעתו שיקול לפי, רשאי ת"ות-ג"מל .1.2.1

-ג"מל י"ע יקבע התשלום גובה. חלקם או כולם, כנסה משתתפי עבור תשלום

 בידי יישארו כזה במקרה ההכנסות, מקרה בכל. הזוכה עם בהתייעצות ת"ות

 .הכנס בגין ת"ות-ג"מלמ שתתקבל התמורה מסך ויופחתו הזוכה

 ובתיאום משותף באופן וימותג ולזוכה ת"ות-ג"למל משותף אירוע יהיה הכנס .1.2.5

 .הצדדים

-ג"מל י"ע סופי באופן יאושרו אך המציע ידי על יוצעו הכנס ותכני המבנה .1.2.12

 .הזוכה עם ובהתייעצות בשיתוף ת"ות

 ואולמות מיקום .1.0

, דן גוש באזור, זהה ברמה כנסים מרכז או כוכבים חמישה במלון ייערך הכנס .1.0.1

 . רכב ולכלי ציבורית לתחבורה ונגיש מרכזי במיקום

 תהיה החניה. בכנס המשתתפים למספר בהתאם חניה יכלול המוצע האתר .1.0.2

 יעלה שלא במרחק, האתר למתחם סמוך חניון עם בהסדר או האתר במתחם

. לתקן בהתאם לנכים המיועדים מקומות ותכלול האירוע מאתר' מ 322 על

 ₪ 22 על החניה מחיר יעלה לא, הכולל במחיר כלולה אינה שהחניה במידה

 .ליום לאדם

 בו ,שולחנות סביב, איש 322 להכיל שיכול מרכזי כנסים אולם יהיה במקום .1.0.0

 .  המרכזיים המושבים יתקיימו

. המוסדות לחשיפת דוכנים להצבת המתאימה גדולה מבואה תהיה קוםבמ .1.0.1

 המוסדות עבור, אחד כל מטרים 2-כ באורך דוכנים 13-כ יעמיד המציע

 .המציגים

 .הכנס באי לרישום פנים קבלת אזור יהיה האירוח למקום בכניסה .1.0.3

 לכל וידאו צילוםו סטילס צלמי 2 זאת ובכלל האירוע כל לתיעוד ידאג המציע .1.0.3

 בכנס האירועים

, במה בניית, זאת ובכלל לכנס הנלווים השירותים לכל אחראי יהיה המציע .1.0.5

 .'וכו הגברה ,הקרנה תאורה

, מרצים0המציגים עבור אלחוטי לאינטרנט חינם חיבור בנוסף יכללו האולמות .1.0.1

 .הפודיום בקרבת וכן בחדר פזורות חשמל נקודות, למרצה דוכן0פודיום

 למספר בהתאם נכים שירותי לרבות, ונשים לגברים שירותים יהיו במקום .1.0.5

 .המשתתפים

 .השירותים ולחדרי האוכל לחדר, לאולם מוגבלויות לבעלי נגישות תינתן .1.0.12

 יערכו בהם השונים ובאולמות, הכנסים מרכז0המלון בבית שילוט הצבת .1.0.11

 .בהמשך שיפורטו הכנס מיתוג ושלטי, השונות הפעילויות
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 - גבוהה ברמה עיצוביים באלמנטים ההתכנסות ואזור הכניסה חלל עיצוב .1.0.12

 'וכו פרחים זרי, דקורטיביות ישיבה פינות

 .בטמפרטורה לשליטה אפשרות עם אוורור0קירור0חימום אוויר מיזוג מערכת .1.0.10

 עבור, וילונות או בתריסים יצוידו הם באולם חלונות קיימים בו במקרה .1.0.11

 .מצגות הצגת לשם הצללה

 זמן .1.1

 . 13:22-ל 25:22 השעות בין שעות 5-מ יפחת לא הכנס אורך .1.1.1

 רישום .1.3

 המוזמנים מספר פי על מוקדם לרישום אינטרנט אתר הקמת .1.3.1

 למועד עד הרישום של וקבוע שוטף סטאטוס והעברת הנרשמים אחר מעקב .1.3.2

 .הכנס

 של פילוח אפשרות עם המוזמנים לכמות תואמת משתתפים רשימת הכנת .1.3.0

 .'וכו הארגון גודל, בארגון תפקיד, עיסוק תחומי לפי המעסיקים

, והסברים הכוונה רישום לטובת דיילים, הכנס ביום שתוצב רישום עמדת .1.3.1

 יהיה הרישום תהליך. משתתף לכל ושי משתתף תיק, הכנס לבאי שם עם תגים

 .לרישומים גיבוי ויבוצע ממוחשב

 ומשקאות מזון .1.3

 אורחיםל מהדרין למנות אפשרות עם, הרבנות בכשרות יהיה האוכל כל .1.3.1

 .בכך המעוניינים

 .המשתתפים למספר מתאימה וכמות מכובדת בהגשה יהיה האוכל כל .1.3.2

, עוגות, מוזלי, פירות, ירקות חטיפי - קלה בוקר ארוחת תהיה בהתכנסות .1.3.0

 '.וכו, קפה, דנישים

 .מלוחות ועוגיות  דנישים, ומוגזת קלה שתיה, קפה - קל כיבוד יוגש בהפסקות .1.3.1

 לאורך קל כיבוד לאור בו שיוגש התרעננות אזור יהיה האירוח מקום בשטח .1.3.3

 .ומתוקות מלוחות ועוגיות ומוגזת קלה שתיה, קפה - היום כל

 .הכנס זמן לכב למרצים וכוסות אישיים מים בקבוקי יינתנו .1.3.3

 מים יוגש השולחות על. עגולים שולחנו סביב תהיה המרכזי באולם השיבה .1.3.5

 .ומיץ

 לכל מלאה צהריים ארוחת תינתן בו אולם יהיה האירוח מקום בשטח .1.3.1

 :הפחות לכל תכלול הארוחה. עצמית הגשה - הכנס משתתפי

  (.לפחות אפשרויות 3) לבחירה ראשונה מנה .1.3.1.1
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 מנת, דג מנת: יכללו המנות .לבחירה עיקריות מנות סוגי 3 לפחות .1.3.1.2

 .צמחונית ומנה בשר מנת, עוף

 ולפחות פחמימות אחת לפחות מתוכן) תוספות  סוגי 1 לפחות .1.3.1.0

 ירקות, אדמה תפוחי, אורז: יכללו המנות (.מבושל ירק אחת

 .מוקרמת כרובית, בטטה, מבושלים

 סלט, ירוק עלים סלט: יכללו המנות .סלטים  סוגי 12 לפחות .1.3.1.1

 .חצילים, ישראלי סלט חסה, כרוב

 .לסוגיו לחם .1.3.1.3

 .מוגזת שתיה+  קלה שתייה .1.3.1.3

 סופלה, שוקולד סופלה. (פירות+  סוגים 3 לפחות) קינוחים מגוון .1.3.1.5

 .שונים וקינוחים העונה פירות, חלווה

 .המשתתפים למספר בהתאם ,הצורך לפי הגשה עמדות מספר .1.3.1.1

 ופרסום שיווק .1.5

 . אינטרנט, מודפסת עיתונות: התקשורת באמצעי הכנס וסיקור פרסום .1.5.1

 יומית בתפוצה עיתונים שניב עמודים 12 של בהיקף מודפס פרסום מינימום .1.5.2

 .ביום עותקים 02,222 הפחות לכל של וארצית

 מועד ועד הכנס לפני מחודש החל, המציע אתר של העיקרי מהעמוד הפניה .1.5.0

 .הכנס

 שונים באתרים רחב בהיקף מקוון אינטרנטי קמפיין .1.5.1

 של זמנים ולוח הרשמה מנגנון הכולל אינטרנט ואתר ייעודי נחיתה דף .1.5.3

 .האירוע

 כי ויוחלט במידה) .נוחים באמצעים מראש רישום כולל לכנס רישום מערכת .1.5.3

 (אשראי. כ באמצעות תשלום - בתשלום יהיה הכנס

 יזום באופן רלוונטיים מוזמניםל אישיות הזמנות הפצת .1.5.5

 .במשק ובכירי גולשים 32,222-לכ פרסומיים ווריםיד .1.5.1

 .לפני תזכורות ומספר מוזמנים לרשימת מקוונות הזמנות ושליחת עיצוב .1.5.5

 הנוספים ובאולמות הכינוס במבואות(, מליאה) הראשי באולם פנימי שילוט .1.5.12

 .בכנס למעורבות( 'וכו מעסיקים ארגוני) רלוונטיים לגופים פניה .1.5.11

 .והזמנות לוגו עיצוב .1.5.12

 .בתקשורת הצילומים ופרסום הכנס צילום .1.5.10

 .והזמנות לוגו עיצוב שירותי .1.5.11
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 .לכנס מעסיקים למשיכת תכנית .1.5.13

 .לכנס מובילים מעסיקים עם ישיר קשר ליצירת תכנית .1.5.13

 . חי בשידור באינטרנט בכנס המרכזיים האירועים שידורל אפשרות .1.5.15

 '.וכו דיוורים, אינטרנט קמפיין, מודעות - לכנס פרסומי קונספט בניית הפקת .1.5.11

 דובר עם בתיאום ציבור יחסי ופעילות הכנס לטובת ציבור יחסי מערך העמדת .1.5.15

 .ת"ות-ג"מל

 .זה מסוג בכנסים לנהוג בהתאם, נוסף שיווק .1.5.22

 הכנס לבאי ציוד אספקת .1.1

 הכוללים, משתתף לכל משותף במיתוג קשיחים ממותגים תיקים אספקת .1.1.1

 :לפחות

 (.הראשי בדף הכנס לוגו עם) כתיבה מחברת0פנקס .1.1.1.1

 עט .1.1.1.2

 (וכד׳ מפתחות מחזיק) שיווקי גימיק .1.1.1.0

 .המפורטת הכנס תכנית .1.1.1.1

 A4 של בגודל נוספים עיון חומרי להכנסת אפשרות יכלול התיק .1.1.1.3

 .עמודים 122 עד של בקיבולת

 מיתוג .1.5

 .והזוכה ת"ות-ג"מל של משותף מיתוג תחת יהיה הכנס .1.5.1

 .הפרסומים בכל הזוכה לוגו לצד ת"ות-ג"מל לוגו הופעת כולל המיתוג .1.5.2

 .שווים בגדלים יהיו הלוגואים שני .1.5.0

, פרסום מודעות לרבות הכנס לקראת והשיווקית הפרסומית הפעילות כל .1.5.1

 של הלוגואים את יכללו', וכו אינטראקטיביות הזמנות, אינטרנטי קמפיין

 .והזוכה ת"ות-ג"מל

 שיהיו הפרסומיים האמצעים כל על הזוכה לוגו לצד יופיע ת"ות-ג"מל לוגו .1.5.3

 במראה הקשורים עיצוביים אלמנטים, במה גב, שילוט לרבות, הכנס במעמד

 .הכנס של הכללי

 שאינו ניטראלי אופי בעלי יהיו הכנס של והעיצוב הפרסומי הקונספט, הנראות .1.5.3

 אלמנט כל. הגופים משני אחד של ופרסומיים עיצוביים לאלמנטים משויך

 .ת"ות-ג"מל נציגי אישור לאחר רק יוק הכנס לקידום ושיווקי פרסומי
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 ת"ות-ג"מל וכי, בלבד משוערים הם, זה במסמך המפורטים והכמויות הפריטים כי, יודגש .1.12

. שלהם כלשהי מינימאלית כמות או0ו כלשהם" פריטים" מהזוכה להזמין מתחייב אינו

 בפועל ידו על שתסופק" הפריטים" כמות י"עפ לתמורה זכאי יהיה הזוכה כי, יודגש עוד

 .ומראש בכתב ת"ות-ג"מל לדרישות בהתאם
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 הצעה הגשת טופס - 2ב מסמך

____________________,  המציע בשם לחתום המורשה, מטה החתום______________,  אני

 עמי להתקשר( ת"ות-ג"מל: "להלן) ותקצוב לתכנון ולוועדה גבוהה להשכלה למועצה בזה מציע

 והוועדה גבוהה להשכלה המועצה עם משותף כנס לקיום 102/60/' מס פומבי מכרז במסגרת בהסכם

 בנוסח "(המכרז" להלן) "חרדים אקדמאים תעסוקת – לתעסוקה מהשכלה" בנושא ותקצוב לתכנון

 .לה המצורפים ובמסמכים זו בהצעתנו לאמור בהתאם, זה מכרז במסמכי הכלול

 ___________________________________ המציע שם

 : ___________________התאגיד רישום תאריך_____________________   תאגיד' מס

 :  _________________________________________________.הראשי המשרד  כתובת

 : ____________________.פקסימיליה מספר: _______________________ טלפון מספר

 : ______________________________אלקטרוני-דואר כתובת

 :________________________________________.שלו נייד טלפון ומספר הקשר איש שם

את תוכן מסמכי המכרז, את תנאי המכרז,  נווהב נובעיון, בח נוזו ניתנת לאחר שקרא הצעתנו .1

 נוזמן מספיק לבדוק את נושא המכרז, ולאחר שקיבל נו, ולאחר שניתן לפיםם המצורמיוההסכ

 התנאים כל את מקבלים אנו כי מצהירים אנולשם הגשת הצעה.  נואת כל הפרטים שהיו נחוצים ל

 .סייג ללא, המכרז במסמכי  המפורטים

 במעטפה, זו הצעתינו במסגרת המוגשת המחיר בהצעת מפורטת ידינו על המבוקשת התמורה .2

 .המכרז ותדריש פי על, נפרדת

 ועד מסירתה ממועד החל בתוקף תעמוד ונספחיה חלקיה, מרכיביה, פרטיה כל על, זו הצעה .0

 ככל"ת, ות-ג"מל של הודעתן לפי נוספת לתקופה יוארך תוקפה, המכרז בתנאי לכך הקבוע המועד

 .כאמור תוקפה את להאריך תות"-ג"מל שיבחרו

 ההסכם לרבותמצרפים לזה את כל המסמכים הנדרשים, בהתאם למפורט במסמכי המכרז,  אנו .1

 אחד כשכל המכרז מסמכי וקובץ, שלו החתימה מורשי באמצעות המציע ידי על חתום כשהוא

 .תיבות בראשי"ל הנ ידי על חתום מעמודיו

 

 ,בברכה

 

 וחותמת ______________ חתימה  : ___________________________ותפקידמלא  שם
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 המציע פרטי טופס - 3ב מסמך

 : _________ תאריך

 

  לכבוד

 גבוהה להשכלה המועצה

 mechrazim@che.org.il: ל"בדוא

 

 עם משותף כנס לקיום 2302211' מס פומבי מכרז מסמכי בידינו מצויים כי מצהירים מ"הח י0אנו

 אקדמאים תעסוקת – לתעסוקה מהשכלה" בנושא ותקצוב לתכנון והוועדה גבוהה להשכלה המועצה

 הודעה כל לנו לשלוח ומבקשים,  ג"המל של האינטרנט באתר שפורסמו כפי"(, המכרז" להלן) "חרדים

 :הבאה לכתובת האמור המכרז בדבר

 

 : ___________________תאגיד מספר________________________________  המציע שם

 __________________________________________ זה מכרז לצורך הקשר איש ותפקיד שם

 : _______________________ נייד: _______________________________   טלפון מספר

 : ______________________________כתובת: ___________________  פקסימיליה מספר

 _________________________________________________________: אלקטרוני דואר

 ________________   -.פ.( : _____________________   ח0מס' מורשה עוסק)מס'  זיהוי' מס

 

 בדבר ועדכונים הודעות לנו מלשלוח פטורות תות"-ג"מל  - זה טופס נשלח ולא במידה כי לנו ברור

-ג"מלש והבהרות נוספים בתנאים עמידה אי בגלל פסולים עצמנו את למצוא עלולים נהיה ואז, המכרז

 לזכות סיכויינו להיפגע שעלולים או, שתפרסמנה ככל, המכרז פרסום לאחר לעת מעת יפרסמו תות"

 .האחרים המתמודדים בידי עת אותה ימצא אשר – מספיק מידע בהעדר, במכרז

 באמצעות המייל קבלת לוודא אלא הטופס קבלת לאישור בקשות לשלוח שלא מתבקשים הנכם

 ".קריאה"אישור 

 , בברכה

 : ______________________________ותפקיד מלא שם

 _______________________________ וחותמת חתימה
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 מחיר הצעת טופס - 0ב מסמך

 (נפרדת במעטפה יוגש)

 :______________ תאריך

 לכבוד

 ות"ת-"גמל

 10'בוטינסקי ז

 ירושלים

 כנס לקיום 102/60/' מס פומבי מכרז_____________________  המציע של המחיר-הצעת להלן

 תעסוקת - לתעסוקה מהשכלה" בנושא ותקצוב לתכנון והוועדה גבוהה להשכלה המועצה עם משותף

 :"חרדים אקדמאים

  בגין ידינו על המבוקשת התמורה

 מ"מע______ +  של סך ת"ות-ג"מל י"ע ישולם –( מעסיקים) הכנס אורחי על - חסות נותני ללא הצעה

 (.מ"מע+  ₪ 322 מקסימום)

 מ"מע______ +  של סך ת"ות-ג"מל י"ע ישולם –( מעסיקים) הכנס אורחי על - חסות נותני עם הצעה

 (.מ"מע+  ₪ 022 מקסימום)

 :המציע  הצהרות

, דרישותיו את הבנו, נספחיו כל על המכרז את רב בעיון קראנו, כי בזאת ומצהירים מאשרים הננו .1

 הצעתינו את מגישים אנו אלה כל על ובהסתמך ידנו על שנדרשו וההסברים ההבהרות כל את קיבלנו

 .זו

, כזוכים נוכרז אם כי ומתחייבים, שינוי ללא, המכרז תנאי כל את עצמנו על ומקבלים מסכימים אנו .2

, בדייקנות עליו המוטלות ההתחייבויות כל ואת השירותים נותן על המוטלות המטלות כל את נבצע

 כפי תות"-ג"מל הוראות פי ועל המכרז לדרישות בהתאם והכל, ובמקצועיות במיומנות ביעילות

 .לעת מעת שיינתנו

התמורה המפורטת בהצעתנו זו כפי שהיא מפורטת בטופס זה הינה תמורה סופית ומוחלטת ואנו  .0

 נוסף מכל סוג שהוא.לא נהיה זכאים לכל תשלום ו0או החזר הוצאות 

 :חתימה מורשי באמצעות החתום על באנו ולראיה

 : ____________________חותמת: ______________________ המציע שם

 :המציע בשם החתימה מורשי חתימת

 _________________ תפקיד:_______________  חתימה  ____________החותם שם

 תפקיד:_______________  חתימה  _____________________________ החותם שם
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 'ג חלק

 

 האחרונות השנים בחמש המציע וארגן שהפיק הכנסים - 1ג מסמך

 ידו על המוצע הראשי המפיק ניסיון - 2ג מסמך

 כנסים והפקת בארגון המציע אצל המועסקים בדבר"ח רו אישור - 0ג מסמך
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 כנסים בארגון המציע ניסיון - 6ג מסמך

 : ____________תאריך

 לכבוד

 ות"ת-"גמל

 10'בוטינסקי ז

 ירושלים

הח"מ, מר0גב' _______________, ת"ז  ____________ ומר0גב' ________________  אנו

 2302211' מס פומבי במכרזת"ז___________, מצהירים בכתב שאנו מורשי החתימה מטעם המציע 

 לתעסוקה מהשכלה" בנושא והוועדה לתכנון ותקצוב גבוהה להשכלה המועצה עם משותף כנס לקיום

 :כדלקמן ומצהירים, בחתימתנו לחייבו בידינו ויש)להלן: "המכרז"(  "חרדים אקדמאים תעסוקת -

 כנסים שלושה לפחות הפיק"( המציע: "להלן______________________________ ) .1

 לפחות של כספי בהיקף, האחרונות השנים בשלוש א"כ משתתפים 022 לפחות של בהיקף

 . א"כ ₪ 222,222

 בארגון העוסקים עובדים 0 לפחות ישירה בצורה ומעסיק, כנסים וארגון בהפקה עוסק המציע .2

 . כנסים והפקת

 :כדלקמן הםהשנים האחרונות  בשלוש המציע שהפיק הכנסים .0

 הכנס ומועד תיאור שם
' מס

 משתתפים
 היקף
 כספי

 קשר איש
 לפרטים

    

    

    

 __________________ המציע חותמת  ___________         _____________  חתימות

 אישור

_____________,  ב______________,  ד"עו, בפני הופיעו___________  ביום כי, בזה מאשר הנני

' מס זהות תעודת ידי על עצמם שזיהו' _____________, גב0ומר'______________ גב0מר

 תצהיר ועל בהליך ההצעה על לחתום המוסמכים( בהתאמה' _____________ )ומס____________ 

 לעונשים צפויים יהיו וכי האמת את להצהיר עליהם כי אותם שהזהרתי ואחרי, המציע בשם זה

 .בפני עליה וחתמו דלעיל הצהרתם נכונות את אישרו, כן יעשו לא אם בחוק הקבועים

 ד"עו________________,              
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 המוצע הראשי המפיק ניסיון - 2ג מסמך

 : ____________תאריך

 לכבוד

 ות"ת-"גמל

 10'בוטינסקי ז

 ירושלים

הח"מ, מר0גב' _______________, ת"ז  ____________ ומר0גב' ________________  אנו

 2302211' מס פומבי במכרזת"ז___________, מצהירים בכתב שאנו מורשי החתימה מטעם המציע 

 לתעסוקה מהשכלה" בנושא והוועדה לתכנון ותקצוב גבוהה להשכלה המועצה עם משותף כנס לקיום

 :כדלקמן ומצהירים, בחתימתנו לחייבו בידינו ויש)להלן: "המכרז"(  "חרדים אקדמאים תעסוקת –

 השירותים את לבצע מציע______________________________ )להלן: "המציע"(  .1

 וביצוע בארגון קודם ניסיון בעל שהוא, הכנס הפקת את ויוביל שינהל מטעמו אדם באמצעות

 בהיקף, האחרונות השנים בחמש משתתפים א"כ 022 לפחות של כנסים ארבעה לפחות של

 "(. הראשי המפיק: "להלן) א"כ ₪ 222,222 לפחות של כספי

 :כדלקמן הםהשנים האחרונות  בשלוש המציע שהפיק הכנסים .2

 הכנס ומועד תיאור ,שם
' מס

 משתתפים
 היקף
 כספי

 קשר איש
 לפרטים

    

    

    

    

 __________________ המציע חותמת  ___________         _____________  חתימות

 אישור

_____________,  ב______________,  ד"עו, בפני הופיעו___________  ביום כי, בזה מאשר הנני

' מס זהות תעודת ידי על עצמם שזיהו' _____________, גב0ומר'______________ גב0מר

 תצהיר ועל בהליך ההצעה על לחתום המוסמכים( בהתאמה' _____________ )ומס____________ 

 לעונשים צפויים יהיו וכי האמת את להצהיר עליהם כי אותם שהזהרתי ואחרי, המציע בשם זה

 .בפני עליה וחתמו דלעיל הצהרתם נכונות את אישרו, כן יעשו לא אם בחוק הקבועים

 ד"עו________________,              
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 כנסים והפקת בארגון המציע אצל המועסקים בדבר"ח רו אישור - 3ג מסמך

 

 לכבוד

 ות"ת-"גמל

 10'בוטינסקי ז מרחוב

 ירושלים

 

 במסגרת )להלן: המציע(                                                  שלהמועסקים   היקף בדבר אישור :הנדון

 לתכנון והוועדה גבוהה להשכלה המועצה עם משותף כנס לקיום 102/60/' מס פומבי במכרזהצעתו 

 )להלן: "המכרז"( "חרדים אקדמאים תעסוקת - לתעסוקה מהשכלה" בנושא ותקצוב

 

 ומעסיק, כנסים וארגון בהפקה עוסק)המציע(  ___________________________לאשר כי   הריני

 . כנסים והפקת בארגון העוסקים עובדים_________  לפחות ישירה בצורה

 

 

 

 .: __________________תאריך .____________________"ח:רו וחותמת חתימה
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 ההסכם - 'ד חלק

 

 הסכם

 2213___________ לחודש_________  ביום בירושלים ונחתם שנערך

 בין

 ולתקצוב לתכנון והוועדה גבוהה להשכלה המועצה

 ירושלים, 10 בוטינסקי'ז רחוב

 להשכלה המועצה"", ת"ות-ג"מל: "להלן)

 (וצירופיהן" ותקצוב לתכנון הוועדה", "גבוהה

 ;אחד מצד

 

 לבין

_______________________________________________ 

_______________________________________________  

_______________________________________________ 

 ("החברה: "להלן)

 ;שני מצד

 

תעסוקת  –"מהשכלה לתעסוקה מעוניין בקבלת שירותי הפקת כנס בנושא  תות"-ג"ומל הואיל

המכרז המצורפים, לכל מסמכי "(, הכל בהתאם השירותיםאקדמאים חרדים" )להלן: "

 בלתי חלק למכרז )להלן "המפרט"( ומהווים (1חלק ב' )מסמך ב לרבות מפרט השירותים

 ;)להלן "מסמכי המכרז"(, מהסכם זה נפרד

 מהשכלה" בנושא משותף כנס לקיום 2302211' מס פומבי מכרז פרסם תות"-ג"מלו הואילו

 הצעה הגישה והחברה"(, המכרז: "ולהלן)לעיל  "חרדים אקדמאים תעסוקת – לתעסוקה

 תספק החברה כי ונקבע התקבלה"( החברה הצעת)להלן: " החברה של והצעתה במכרז

, זה ובהסכם המכרז במסמכי המפורטים ובתנאים במועדים השירותים את תות"-ג"מלל

 ;נספחיו על

השירותים מן הסוג  אספקתמצהירה ומאשרת שהיא בעלת ידע, ניסיון ומיומנות ב והחברה  והואיל

 אספקתםשברשותה כוח אדם מקצועי, מתאים ובהיקף ככל שיידרש, לצורך והנדרש, 

 במועד; םהשלמתו
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 מניעה וכל, הסכם או0ו דין פי על מניעה או0ו הגבלה כל קיימת לאמצהירה, כי  והחברה והואיל

 ;זה בהסכם להתקשרותה אחרת

 המפורטות ת"ות-ג"מל דרישות כל את והבינה קראה היא כי, ומאשרת מצהירה והחברה והואיל

 לבצעם מסוגלת והיא השירותים ביצוע את עצמה על מקבלת היא, ובנספחיו זה בהסכם

 ;דרישותיו לפי ת"ות-ג"מל עבור

 :כדלקמן הצדדים בין והותנה הוסכם הוצהר לפיכך

  ונספחים מבוא .6

, ממנו נפרד בלתי חלק מהווים זה להסכם והנספחים הצהרותיו כל על זה להסכם המבוא 1.1

 .הצדדים בין להתקשרות בסיס משמשים והם

 הצעת וכן, שניתנו ככל ההבהרות לרבות ת"ות-ג"מל ידי על שפורסמו כפי המכרז מסמכי 1.2

, בכתב ת"ות-ג"מל ובין החברה בין וסוכמו בה שנערכו ותיקונים השלמות לרבות חברהה

 .זה מהסכם נפרד בלתי חלק מהווים

 .בלבד הנוחות למען הוספו והן הסעיפים פרשנות לצורך תשמשנה לא הסעיפים כותרות 1.0

 מסמך באותו שונות הוראות בין או השונים ההסכם מסמכי בין התאמה אי או סתירה כל 1.1

 .ת"ות-ג"מל זכויות ואת חברהה חובות את המרחיב באופן יפורשו

 חברהה והתחייבויות הצהרות .2

 נהירים אליהם בקשר ת"ות-ג"מל דרישות וכל השירותים כי, ומתחייבת מצהירה החברה 2.1

 .ודרישותיו ת"ות-ג"מל צרכי את והבינה בדקה, קראה היא וכי, לה וברורים

 כל את בדקה היא וכי, לביצוע ניתנים השירותים כל כי, ומאשרת מצהירה החברה 2.2

 בביצוע הקשור אחר נתון וכל ביצועם לצורך הנדרש כל ואת לביצועם הנוגעים ההיבטים

 וכי, ופרטיהם השירותים ביצוע תנאי כל את בחשבון הביאה החברה הצעת כי, זה הסכם

 נוהג, דין כל פי על, הדרושים האדם וכוח האמצעים, המומחיות, הידע, הניסיון בידה

 במסמכי ת"ות-ג"מל דרישות פי ועל ובמועדם במלואם השירותים לביצוע, זה והסכם

 לתבוע או טענות מלטעון מנועה תהיה והיא, ידו על שניתנו ההבהרות לרבות, המכרז

 . אלה כל עם בקשר תביעות

 עבודה נהלי לפי וזאת זה הסכם להוראות בהתאם השירותים את לבצע מתחייבת החברה 2.0

 עמידה תוך, יעילות, במיומנות והכל בתחומה המקובלים ביותר הטובים ביצוע ורמת

 מנת על יודגש. ת"ות-ג"מל נציגי של רצונם לשביעות גבוהה מקצועית וברמה זמנים בלוח

 לביצוע הוראה ללא מהמוסכם סטיות או שינויים תבצע לא החברה כי, ספק כל למנוע

 מתחייבת החברה. הצדדים שני ידי על כנדרש חתומה, בכתב, ת"ות-ג"מלמ מפורשת

 ובמקום במספר, הנדרשים הכישורים ובעל מיומן, מקצועי, מעולה אדם כוח להעסיק

 .שירותיםה לביצוע הקבוע הזמנים בלוח ועמידה ויעיל זמין שירות שיאפשר

 של המלאה רצונו לשביעות, ובמועדם במלואם השירותים כל את לבצע מתחייבת החברה 2.1

 .ת"ות-ג"מל רצון לשביעות - העבודה ובדרישות הזמנים בלוח עמידה תוך ,ת"ות-ג"מל
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 העבודה דיני ובפרט דין כל לדרישות בהתאם השירותים את לבצע מתחייבת החברה 2.3

 העסקת המסדירים חוקים וכן לפיו ותקנות 1515-ז"התשמ, מינימום שכר חוק לרבות

 הרשויות דרישות או0ו החוק הוראות על ידעה לא כי החברה של טענה כל. זרים עובדים

 תזכה ולא זה הסכם לפי התחייבות או0ו אחריות מכל אותה תשחרר לא, המוסמכות

 .שירותיםה ביצוע לסיום הקבוע המועד בדחיית אותה

 להימנע לחברה להורות רשאי יהא, והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול לפי, ת"ות-ג"מל 2.3

 השירותים בביצוע מסוים יועץ או0ו משנה קבלן או0ו עובד להעסיק להפסיק או מלהעסיק

, כך ת"ות-ג"מל הורה. לנמקו עליו שיהא ומבלי לנכון שימצא טעם מכל, זה הסכם פי על

 גם כך ובתוך, מיידי באופן כאמור גורם כל של העסקתו להפסיק חייבת החברה תהא

 ת"ות-ג"מל של כאמור הוראה. זה הסכם עם בקשר שהתקבל למידע גישה כל ממנו תמנע

 או0ו לפצות חייב יהא לא ת"ות-ג"מלו ההסכם בתנאי החברה עמידת לאי עילה תהווה לא

 כתוצאה לה שייגרמו, וסוג מין מכל, הוצאות או0ו הפסדים בגין החברה את לשפות

 .ויישומה דלעיל מההוראה

מתחייבת להחזיק בתוקף במשך כל תקופת חוזה זה, ברציפות, את כל  החברה 2.5

, בדבר ניהול 1553-תשל"והלפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, האישורים הדרושים 

  פנקסי חשבונות ורשומות. 

 מטעם אישורים, ברציפות, זה חוזה תקופת כל במשך בתוקף להחזיק מתחייבת החברה 2.1

 .כלפיו החברה של חובות היעדר בדבר התאגידים רשם

 הענקת לשם דין כל י"עפ הנדרשים היתר או הרשאה, רישיון כל להשיג מתחייבת החברה 2.5

 השירותים הענקת להתחלת קודם וזאת, זה הסכם י"עפ התחייבויותיה ומילוי השירותים

 י"עפ זכות לכל זכאית תהיה לא החברה. שירותים ת"ות ג"למל מעניקה היא עוד וכל

 היתר או רישיון כל של תוקפו הושהה או0ו בוטל או0ו פקע שבו ממועד החל זה הסכם

 .כאמור הנדרשים

 הצדדים נציגי .3

 בכתב ידו על שיוסמך מי או עומסי רביד הוא זה הסכם ביצוע לצורך ת"ות-ג"מל נציג 0.1

 מתן ידי על, עת בכל המפקח את להחליף רשאי יהא ת"ות-ג"מל"(. המפקח: "להלן)

 . לחברה בכתב הודעה

 המפיק הינו אשר_______, ______________ הוא זה הסכם ביצוע לצורך חברהה נציג 0.2

 רשאית תהא לא חברהה "(.הראשי המפיק: "להלן)" המכרז במסמכי כהגדרתו, הראשי

 .המפקח של ובכתב מראש באישור אלא, הראשי המפיק את להחליף

 לביצוע בנוגע שיידרש ככל ת"ות-ג"למל זמין יהיה הזוכה מטעם הראשי המפיק 0.0

 .הזוכה עם שייחתם להסכם בהתאם השירותים
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 ראשי מפיק באמצעות השירותים לספק ההסכם תקופת במהלך שתבקש החברה במקרה 0.1

 לקבל החברה, תידרש מראש לצפותן היה ניתן שלא וחריגות מיוחדות נסיבות בשל חלופי

 תנאי בכל לעמוד יידרש החלופי הראשי המפיק. ובכתב מראש ת"ות-ג"מל אישור את

 הבכיר המפיק של החיים קורות בסיס על היתר בין יינתן והאישור, ההסכם והמכרז

 על הראשי המפיק של חתימתו, ת"ות-ג"מל י"ע לו שיערך ראיון או0ו המוצע החדש

 המפיק עם שתיערך מתאימה שיחה ולאחר, סודיות על ושמירה הרשעות היעדר הצהרת

 י"עפ והכל, ידם על אישור ומתן ת"ות-ג"במל האחראיים הביטחון גורמי ידי על הראשי

 .ת"ות-ג"מל של הבלעדי דעתו שיקול

 מעובדי אחד כל לפסול זכאי ת"ות-ג"מל יהיה עת בכל, זה בסעיף מהאמור לגרוע מבלי 0.3

 זאת ראה אם, כאמור אדם כל של עבודתו הפסקת את לדרוש או מטעמו מי או0ו החברה

 אותו כי דעתו שיקול לפי ת"ות-ג"מל ומצא במידה או0ו ביטחון מטעמי לנכון ת"ות-ג"מל

 מכל או0ו נאותה באיכות השירותים אספקת לשם ת"ות-ג"מל בדרישות עומד אינו אדם

 סיבות על נימוקים לתת חייב שיהיה ומבלי, הבלעדי דעתו שיקול לפי שהוא אחר טעם

 תשלומים או פיצויים לחברה לשלם חייב יהיה לא ת"ות-ג"מל. ההפסקה או הפסילה

 איש להעמיד תידרש החברה כזה במקרה. כאמור צוות איש העסקת הפסקת עקב כלשהם

 המכרז. תנאיהוראות ההסכם ו לכל בהתאם מטעמה חלופי צוות

 נזקים או הפסדים בגין כלשהי בדרך החברה את לפצות חייב יהיה לא ת"ות-ג"מל 0.3

 או כלשהו עובד באמצעות השירותים לקבל סירב ת"ות-ג"מל אם לו להיגרם העשויים

 .ת"ות-ג"מל דרישת י"עפ הרחקתו או החלפתו בגין

 השירותים ביצוע .0

, ובהתאם מפרטבו זה בהסכםאת השירותים כמפורט  תות"-ג"מלעבור  תבצעהחברה  1.1

 לחברה, בכתב או בעל פה. ות"ת-מל"גלהוראות שייתן 

"(. מפקחהנציג מטעמו )להלן: " תות"-ג"מלפיקוח על ביצוע השירותים ימנה  לשם 1.2

בתיאום מלא, ותענה לכל דרישה והוראה שתינתנה לה על ידי  מפקחהחברה תעבוד עם ה

 פה. -, בכתב או בעלמפקחה

יבקר ויפקח על עבודות החברה כפי וככל שימצא לנכון. החברה מתחייבת  ות"ת-מל"ג 1.0

כל דבר ומסמך הדרוש לצורך  ולהציג בפניובאופן מיידי ומלא  מפקחלשתף פעולה עם ה

 . השירותיםהפיקוח על ביצוע 

-מל"גלמען הסר ספק מובהר בזאת במפורש, כי זכות הפיקוח וסמכויות הפיקוח של  1.1

, ואין ות"ת-מל"גינן אמצעי ביקורת שמטרתו להבטיח את זכויות , כאמור לעיל, הות"ת

, על פי הסכם זה ות"ת-מל"גבהן כדי לפטור את החברה מאחריות מלאה ומוחלטת כלפי 

 המכרז ומסמכי זה הסכם פי-על התחייבויותיה למילוי פי כל דין, בכל הקשור-ו0או על

 .ת"ות-ג"מל על כלשהן חובה או אחריות להטיל או, השירותים לביצוע או0ו
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 באופן, החברה נענתה ולא היה, דין כל ולפי זה הסכם לפי ת"ות-ג"מל מזכויות לגרוע מבלי 1.3

 את ביצעה לא או, ת"ות-ג"מל של כלשהי הודעה או דרישה, להוראה, ומלא שלם, מיידי

 ולפי חייב לא אך, רשאי ת"ות-ג"מל יהא, חלקן או כולן, זה הסכם לפי התחייבויותיה

 באמצעות או בעצמו, חלקם או כולם, השירותים את לבצע, והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול

 מן לגרוע מבלי. כך עקב ת"ות-ג"מלל שתיגרם עודפת הוצאה בכל שאית והחברה, אחר

-ג"מלל תסייע וכי כאמור לפעול ת"ות-ג"מלמ תמנע לא כי מתחייבת החברה, האמור

 .כאמור השירותים בביצוע, ידו על שיקבע למי או ת"ות

 רשאי ת"ות-ג"מל יהא, כאמור יפעל ת"ות-ג"מלש במקרה, האמור מכלליות לגרוע מבלי 1.3

, החברה על חלים זה הסכם פי שעל והחיובים ההוצאות כל את לקזז או לנכות, לגבות

 לגבותן רשאי ת"ות-ג"מל יהא וכן, שהוא זמן בכל ת"ות-ג"מלמ לחברה שיגיע סכום מכל

 .אחרת דרך בכל החברה מן

 ההתקשרות תקופת .3

 כי ת"ות-ג"מל אישר שבו למועד עד תהיה ההסכם נשוא השירותים לביצוע ההתקשרות 3.1

 באם"(. ההתקשרות תקופת: "להלן) רצונו לשביעות סופקו זה הסכם לפי השירותים

 הוא יהיה, יותר מוקדם במועד זו התקשרות לסיים, שהיא סיבה מכל, ת"ות-ג"מל יבקש

 יום 11, לחברה ובכתב מראש הודעה באמצעות, בנימוקים צורך כל ללא כן לעשות רשאי

 .ההתקשרות סיום למועד קודם

 מספקת אינה החברה כי, דעתו שיקול לפי, ת"ות-ג"מל ראה, לעיל 3.1 בסעיף האמור אף על 3.2

 או0ו האיכות בדרישות לעמוד שלא עלולה שהיא או, כנדרש ובמועדים באיכות השירותים את

  תמורה לשלם, השירותים מתן את להפסיק, לחברה מיידית בהודעה, הוא רשאי, המועדים

 מתן המשך את ולמסור, כאמור ההודעה למועד עד כיאות שבוצעו שירותים אותם על רק

 תסייע החברה. כולו ההסכם את גמר לידי להביא או0ו בעצמו םלבצע או0ו לאחר השירותים

 .כאמור מצב עקב ת"ות-ג"מלל שתגרם עודפת הוצאה בכל ותישא, כן לעשות ת"ות-ג"מלל

 .דין כל פי-על או0ו זה הסכם פי-על ת"ות-ג"מל בזכויות לפגוע כדי זה בסעיף באמור אין 3.0

  התמורה .1

-ג"מל ישלם, זה הסכם פי על החברה התחייבויות כל ומילוי השירותים ביצוע תמורת 3.1

 לכל המחיר ולהצעת, בפועל בכנס המשתתפים למספר בהתאם תמורה לחברה ת"ות

 ,ובכתב מראש שיינתן המפקח באישור, ת"ות-ג"מל ידי על שאושרה כפי משתתף

 :כדלקמן

 022 של קבוע סכום תשלם ת"ות -( משתתפים 132 עד) ת"ות ג"מל של אורחים על 3.1.1

 .למשתתף מ"מע+  ₪

 מ"מע+  ₪ 322 על יעלה שלא סכום תשלם ת"ות -( מעסיקים) הכנס אורחי על 3.1.2

 .חסות נותני ללא ההצעה את מהווה זה סכום. למשתתף
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 :כדלקמן התמורה תחושב, חסות נותני 0-3יוחלט כי הכנס יתקיים עם ו היה 3.1.0

 סכום תשלום ת"ות -( משתתפים 132 עד) ת"ות ג"מל של אורחים על 3.1.0.1

 .למשתתף, מ"מע+  ₪ 132 של קבוע

 ₪ 022 על יעלה שלא סכום תשלם ת"ות -( מעסיקים) הכנס ורחיא על 3.1.0.2

 . למשתתף מ"מע+

 העשויות חברות או ארגונים, להשכלה מוסדות יהיו לא החסות נותני כי, יובהר 3.1.1

 להיות העשויים שונים גורמים או ת"ות-ג"מל עם עניינים בניגוד להימצא

 אישור יידרש החסות מנותני אחד כל עבור כי, כמו כן. הכנס מאפייני עם בעייתיים

 הדעת לשיקול נתון החסות מגורמי אחד כל אישור .בכתב פרטני ת"ות-ג"מל

. חסות גורמי עם הכנס לקיום עדיפות קיימת כי, יודגש .ת"ות-ג"מל של הבלעדי

 והיא ת"ות-ג"מל בידי בלעדי באופן נתונה זה בנושא הסופית ההחלטה, זאת עם

 .המכרזי ההליך סיום לאחר תתקבל

, מסוים מינימאלי בהיקף שירותים להזמין ת"ות-ג"מל את לחייב ומבלי, האמור אף על 3.3

 מ"מע בתוספת ₪ ///,/22 על העולה לתמורה זכאית תהא לא החברה מקרה בכל כי יודגש

ההיקף המקסימלי הינה  קביעתבזאת כי מטרת  מובהר"(. המקסימלי ההיקף: "להלן)

 רשאי יהיה ת"ות-ג"מל, האמור אף על ות"ת.-שימור המסגרת התקציבית של מל"ג

 לא ולחברה, ובכתב מראש הודעה מתן ידי על המקסימלי ההיקף את להגדיל או להקטין

 .האמור עם בקשר ת"ות-ג"מל כלפי דרישה או טענה כל תהיה

 עבור תשלום לגבות הזוכה לבקשת לאשר, הבלעדי דעתו שיקול לפי, רשאי ת"ות-ג"מל 3.3

 עם בהתייעצות ת"ות-ג"מל י"ע יקבע התשלום גובה. חלקם או כולם, הכנס משתתפי

 התמורה מסך ויופחתו הזוכה בידי יישארו כזה במקרה ההכנסות, מקרה בכל. הזוכה

 .הכנס בגין ת"ות-ג"ממל שתתקבל

 לרשימה בהתאם תתבצע לתשלום החברה זכאית שבגינם המשתתפים מספר קביעת 3.5

 יכריע, מחלוקת של מקרה בכל. ולאחריו הכנס במהלך החברה י"ע שתועבר מפורטת

 .ומוחלטת סופית תהיה והכרעתו המפקח

 או0ו במפרט" הפריטים" כל את לאשר או0ו להזמין מתחייב אינו ת"ות-ג"מל כי יובהר 3.1

 .שלהם מינימאלית כמות

 בשיעור מ"מע יתווסף תשלום לכל כאשר, חדשים בשקלים יבוצעו לחברה התשלומים 3.5

 .התשלום בעת בתוקף שיהיה
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 וסוג מין מכל ההוצאות כל את ותכלול ,ומוחלטת סופית תהא לעיל המפורטת התמורה 3.12

 ,האמור מכלליות לגרוע מבלי אך, לרבות, השירותים מביצוע והנובעות הכרוכות שהוא

 גיבוי עובדי, משנה ספקי, הקבועים עובדים העסקת הוצאות, נסיעות, משרדיות הוצאות

 שיידרשו ככל נוספות שעות עבור תמורה זה ובכלל, הצורך לפי, מומחים מקצוע ובעלי

, הציוד הובלת, הביטוח הוצאות, וציאלייםס תשלומים, המסים, השירותים ביצוע לצורך

 זה ובכלל, וממנו הכנס מקום אל ב"וכיוצ העבודה כלי, החומרים, הציוד אחזקת

 הכלים, החומרים, הציוד אחסנת; וממנו כנסה למקום עובדים הגעת; ופריקתם העמסתם

, הכנס מקום שכירת הוצאות; הנהלה הוצאות; יידרש שהדבר ככל, ושמירתם ב"וכיוצ

 ביטוח כל; דפוס הוצאות; אירוע תיעוד הוצאות ,כלליות הוצאות, כיבוד בגין הוצאות

 ותקנות בתקנים עמידה; דין כל לפי נזיקין ותשלום וגהות בטיחות תנאי להבטחת הדרוש

 .ת"ות-ג"מל של מיוחדות ודרישות עבודה תנאי או0ו ואילוצים מגבלות או0ו רלוונטיים

 .כלשהן הצמדות או עדכונים ללא ,התקשרותה תקופת כל במשך קבועה האת התמורה 3.11

  ת"ות-ג"מלל החברה תגיש, במפרט כמפורט ההתחייבויותי כל סיום ועם הכנס תום לאחר 3.12

 אישור ,הכנס לאחר יהיה התשלום מועד. במפרט האמור ח"הדו בצירוף אחת חשבונית

 הכנס תום לאחר ויקבע ,הבלעדי דעתו שיקול לפי ת"ות-ג"מל י"ע ח"והדו החשבונית

 .במלואם השירותים והשלמת

 אתר החזרת על המפקח מטעם אישור בקבלת מותנה חברהל התשלום, כי בזאת מובהר 3.10

 אישור במתן אין כי, יובהר. סביבתיים ומפגעים כלשהו נזק גרימת ואי לקדמותו הכנס

 או0ו שיתגלה ככל כלשהו מפגע או0ו לנזק חברהה של המאחריות לגרוע כדי, כאמור

 .יותר מאוחר בשלב ת"ות-ג"מלב כלשהו לגורם ייוודע או0ו יסתבר

 ישולם לא, זה בסעיף לאמור פרט נוסף או אחר תשלום שום כי הצדדים בין בזה מוסכם 3.11

 השירותים מתן במהלך הן, שלישי צד אוכל0ו מטעמה מי או0ו לחברה ת"ות-ג"מל ידי על

 הנובע כל או0ו איתם בקשר או0ו השירותים מתן עבור, ההתקשרות תקופת תום אחרל הןו

 . מהם

, חיצוניים לגורמים משלם אינו ת"ות-ג"מל כי חברהה בפני מודגש, מהאמור לגרוע מבלי 3.13

 מראש שייחתם בכתב להסכם בהתאם, ת"ות-ג"מל של המכרזים ועדת אישור לאחר אלא

 .ת"ות-ג"מל ידי על

 ולא, זה הסכם לתנאי בכפוף ,בלבד לחברה תשולם השירותים בגין התמורה כי מובהר 3.13

 עם בקשר כלשהו תשלום ת"ות-ג"מלמ לקבל זכות חברהה מטעם אחר גורם לכל אתה

 .השירותים עם או0ו זה הסכם

 יוצרים וזכויות במסמכים בעלות .3

 שימסרו או0ו שיוכנו המידע יתר וכל הנתונים, המסמכים שכל, בזה מצהירה החברה 5.1

-ג"מלל שייכים יהיו, השירותים ביצוע ובמהלך לצורך מטעמה או0ו ידה על ת"ות-ג"מלל

, הזכויות מכלול בהם יוקנה ת"ות-ג"מלול, ועניין דבר לכל הבלעדי וקניינו, לבדו ת"ות

 .נוספת תמורה ללא, והכל - והעניין דבר לכל ויוצריהם כבעליהם, יוצרים זכויות לרבות
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 בקיום אין כי, בזאת ומתחייבת מצהירה החברה, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי 5.2

, ההסכם מכוח ת"ות-ג"מלל הנתונות הזכויות ובהקניית, זה הסכם פי-על התחייבויותיה

, יוצרים זכויות של הפרה זה ובכלל, כלשהי חוזית התחייבות או0ו דין הוראת כל להפר כדי

 סימני, ומבצעים מחברים, יוצרים של מוסריות זכויות, משדרים זכויות, מבצעים זכויות

 זכות כל או0ו, אחר סוג מכל רוחני קניין זכויות, פטנטים, רשומים ושאינם רשומים מסחר

 .שלישיים לצדדים הנתונות, אחרת

 מכל ברורים העתקים, עת בכל, דרישתו לפי, ת"ות-ג"מלל למסור מתחייבת החברה 5.0

 עת ובכל ההתקשרות תקופת מהלך בכל וזאת, לעיל כאמור המידע ויתר המסמכים

 .לאחריה

 עם או, זה הסכם פי-על החברה התחייבויות ביצוע גמר עם, לעיל מהאמור לגרוע מבלי 5.1

, שהוא זמן בכל ת"ות-ג"מל של דרישה לפי או, שהיא סיבה מכל ההסכם ביטול או0ו סיום

, האחרים והתוצרים המסמכים, התכניות כל את ת"ות-ג"מלל למסור החברה מתחייבת

 נשוא לשירותים המתייחסים, מטעמה מי ידי על או0ו ידה על שהוכנו כאלו לרבות

 המתייחס, אחר דבר וכל, הנתונים, המסמכים כל את ת"ות-ג"מלל ולהחזיר, ההסכם

 .לשירותים

 מעביד עובד יחסי היעדר .1

-ג"מלל שניתנה זכות כל לראות ואין, זה הסכם בביצוע עצמאית כחברה משמשת החברה 1.1

 ידה על שמועסק מי לכל או, לחברה הוראות לתת או להדריך, לפקח זה הסכם פי על ת"ות

 בין. במלואן זה הסכם הוראות ביצוע את להבטיח שנועד כאמצעי אלא, מטעמה או

 ולא אין ת"ות-ג"מל ובין מטעמה שפועל מי על או0ו ידה על המועסק עובד כל או0ו החברה

 .מעביד עובד יחסי יתקיימו

 מתחייבת היא וכי, החובה חלה בלבד שעליה, לה ידוע כי, ומאשרת מצהירה החברה 1.2

 תנאים המקנה אחר חוק בכל או0ו העבודה בחוקי האמור כל את עובדיה לגבי לקיים

 צווי או0ו קיבוציים הסכמים בהוראות האמור כל ואת לעובדיה וזכויות סוציאליים

 מתחייבת החברה. עובדיה או0ו החברה לגבי תוקף ברי בעתיד יהיו או0ו שהינם, הרחבה

 מכלליות לגרוע מבלי אך, ובמיוחד, לעיל כאמור, העובדים כלפי חובותיה את למלא

. לפיו והתקנות 1515-ז"התשמ, מינימום שכר חוק פי-על חובותיה את תמלא, לעיל האמור

 בנוסף, זה סעיף של הפרה של במקרה. ההסכם של יסודית הפרה תהווה זה סעיף של הפרה

 על או0ו זה הסכם פי-על ת"ות-ג"מלל כזה במקרה שתעמוד אחרת זכות מכל לגרוע ומבלי

 שתשיב לאחר עד לחברה התמורה תשלום את להשהות ת"ות-ג"מל רשאי, דין כל פי

 .ממשכורותיהם נגרע אשר את לעובדיה החברה

. בלבד החברה של ואחריותה ביקורתה, השגחתה, פיקוחה תחת ימצאו החברה עובדי 1.0

 ושל עובדיה של( רכיביו כל על) שכרם מלוא את חשבונה ועל בעצמה ותשלם תשא החברה

 מס לרבות, הנלוות וההוצאות ההפרשות, החובה תשלומי כל את וכן, ידה על המועסקים

 וכמקובל דין כל פי על כנדרש, אחרים ותשלומים בריאות ומס לאומי ביטוח, הכנסה

 .זה בתחום
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 כל בגין, ומיידי מלא באופן, ת"ות-ג"מל את תשפה החברה, האמור מכלליות לגרוע מבלי 1.1

 עובד יחסי התקיימו כי, זה  בהסכם למפורט גמור בניגוד, ייקבע אם ,לו שתיגרם הוצאה

 בתשלום חייב ת"ות-ג"מל כי או מעובדיה מי או החברה לבין ת"ות-ג"מל בין מעביד

 .החברה לעובדי כלשהו

  אחריות .1

 רמתם, לטיבם, השירותים למתן ת"ות-ג"מל כלפי הבלעדית האחראית תהא החברה 5.1

 .ואיכותם

, לעיל האמור ומכלליות דין פי ועל זה הסכם פי על החברה של מאחריותה לגרוע מבלי 5.2

, שהוא מין מכל, לרכוש או0ו לגוף הפסד או נזק, פגיעה, אבדן לכל אחראית תהיה החברה

 לרבות, שלישי צד לכל או0ו מטעמו הבאים לכל או0ו לעובדיו או0ו ת"ות-ג"מלל שייגרמו

 עקב, מטעמה הבאים כל או0ו החברה לעובדי - לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי אך -

 בביצוע מקורם ואשר עובדיה או0ו מנהליה או0ו החברה של רשלני מחדל או0ו מעשה

 .זה הסכם נשוא הייעוץ שירותי

 לשפות מתחייבת החברה, דין פי ועל זה הסכם פי על החברה של מהתחייבותה לגרוע מבלי 5.0

 הייתה שהחברה פשרה הסכם לרבות, ביצועו עוכב שלא דין לפסק בכפוף ת"ות-ג"מל את

, פגיעה, אובדן בשל נגדו שתוגש תביעה כל בגין, לחתימתו הסכמתה את ונתנה לו שותפה

 ת"ות-ג"מלש או0ו ת"ות-ג"מלל שנגרמו, לעיל כאמור החברה אחראית להם הפסד או נזק

 בקשר בהן לשאת עלול או בהן נשא ת"ות-ג"מלש ההוצאות בכל וכן בגינו לשלם עלול

 ת"ות-ג"מל מזכויות לגרוע מבלי והכול, כאמור הפסד או נזק, פגיעה, אבדן בגין לתביעה

 מתחייב ת"ות-ג"מלש ובלבד אחרים סעד או תרופה לכל דין כל פי על או0ו זה הסכם פי על

 עמה ולשתף בפניה להתגונן לחברה ולאפשר התביעה קבלת אודות בהקדם לחברה להודיע

 .כאמור תביעה כל מפני בהתגוננות פעולה

 השמטה או מחדל, טעות, מקצועי מחדל או מעשה לכל דין י"עפ אחראית תהא החברה 5.1

 נשוא השירותים מתן עם בקשר  מעובדיה מי ידי על או ידה על שתעשה פעולה כל בגין

 .זה הסכם

 שהוא וסוג מין מכל שהיא אחריות כל תחול לא ת"ות-ג"מל על כי במפורש ומוצהר מוסכם 5.3

 מכלליות לגרוע ומבלי שהיא סיבה מכל החברה של לרכושה הנגרם נזק בשל החברה כלפי

 . במתכוון ת"ות-ג"מל ידי על שנגרם נזק למעט, תוצאתי ונזק עקיף נזק גם לעיל האמור

 הנדרשים האמצעים בכל ותנקוט שביכולה כל תעשה החברה, לעיל האמור מן לגרוע מבלי 5.3

 .זה בסעיף כאמור נזקים למניעת

 המתבצעת פעולה לכל מפקחה או0ו ת"ות-ג"מל באישור אין, לעיל האמור מן לגרוע מבלי 5.5

 הנחיות במתן או0ו ההסכם נשוא העבודות לביצוע בקשר מטעמה מי או0ו החברה ידי על

 המלאה מאחריותה החברה את לשחרר כדי ההנהלה או0ו ת"ות-ג"מל ידי על לחברה

 חובה או אחריות ת"ות-ג"מל על להטיל כדי או דין כל ולפי זה הסכם פי על והבלעדית

 .זה בהסכם מפורשות מוגדרת אינה אשר, כלשהי
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 ביטוח ./6

 תהיה היא להם לנזקים ומאחריותה זה הסכם פי-על החברה מהתחייבויות לגרוע מבלי 12.1

 עריכת אישור בנספח כמפורט ביטוחים לעשות מתחייבת החברה, דין פי-על אחראית

 על אישור: "להלן) ממנו נפרד בלתי חלק ומהווה 3 כנספח זה להסכם ב"המצ, ביטוחים

 .בלבד החברה על יחולו העצמיות וההשתתפויות הביטוח עלות"(. ביטוחים קיום

 הינם, ביטוח עריכת באישור הרשומים הביטוח וסכומי האחריות גבולות, הנדרש הביטוח 12.2

 הסיכונים וגודל להיקף מטעמם מי  או  ת"ות-ג"מל של אישור משום בהם ואין, מזעריים

 מנת על הסיכון כפי סכומים ולקבוע ביטוחים לערוך יהיה החברה על. לביטוח העומדים

 .כלשהו שלישי ולצד  ת"ות-ג"מלל, לה הפסד למנוע

 הסכם פי על העבודה בביצוע אותה המשמש שלה לרכוש ביטוח להסדיר מתחייבת החברה 12.0

 .לרכושה אובן או נזק יתרחש באם תוצאתי נזק וביטוח זה

 או במישרין ההסכם בנשוא קשורה ואשר החברה תערוך אשר ביטוח פוליסת בכל 12.1

, ת"ות-ג"מל כלפי, החברה מבטח של התחלוף זכות על וויתור בדבר סעיף יהיה, בעקיפין

 .בזדון לנזק שגרם אדם כלפי יחול לא זה ויתור. מטעמם והבאים

, ההסכם נשוא בביצוע קשורות ואשר החברה תערוך אשר הנוספות הביטוח פוליסות בכל 12.3

 כפי ומבטחיהם  ת"ות-ג"מל כנגד כפל ביטוח בדבר טענה על וויתור בדבר סעיף יהיה

 .1511-א"התשמ, הביטוח חוזה לחוק 35 בסעיף הרשום

, ההסכם נשוא ההתחייבויות ביצוע תחילת מועד או לתוקף זה הסכם כניסת לפני ימים 11 12.3

 עריכת אישור ב-א1 נספחים את ת"ות-ג"מלל החברה תמציא, מבניהם המוקדם

 בסוגי לעסוק ישראל מדינת של רישיון בעלת ביטוח חברת ידי-על חתום כשהוא,  ביטוחים

 . בו הרשומים הביטוח

 החברה תמציא, ביטוחים עריכת באישור הנקובה הביטוח תקופת תום לפני ימים 11 12.5

 ידי על וחתום מחדש מתוארך כשהוא ביטוחים עריכת אישור את שוב ת"ות-ג"מלל

 .בהתאם המבטח

 החברה תמציא, סיומה עם או הביטוח תקופת במהלך מבטח תחליף והחברה במידה 12.1

 זה תהליך. החדש  המבטח ידי על חתום כשהוא המקורי האישור העתק את  ת"ות-ג"מלל

 .זה הסכם נשוא ההתחייבויות הסתיימו לא עוד כל עצמו על יחזור

 על החברה של פעילות להתחלת ומקדמי מתלה תנאי הינו( ביטוח סעיף) זה בסעיף האמור 12.5

 . ותנאיו ההסכם פי

 קיום על אישור באם החברה עם ההסכם את להפעיל לא תזכאי תהיה ת"ות-ג"מל 12.12

 .לעיל שצוין במועד הומצא לא ביטוחים

 . בהסכם מהותי תנאי של הפרה תהווה(, ביטוח סעיף) זה סעיף של הפרה 12.11
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 משום אין, לעיל כאמור ביטוחים קיום על אישור בהמצאת כי הצדדים בין ומוסכם מוצהר 12.12

 חברת אם בין, דין פי על או ההסכם תנאי פי על מאחריותה לחברה כלשהו פטור מתן

 קיום על אישור והמצאת, לאו אם ובין כאמור נזקים על לפצות התחייבה הביטוח

 כלשהי אחריות ת"ות-ג"מל על להטיל כדי בו אין, לעיל כאמור ת"ות-ג"מל לידי ביטוחים

 .הביטוח של וטיבו היקפו לגבי

 קיום על האישור את לבדוק רשאים יהיו ת"ות-ג"מל כי הצדדים בין ומוסכם מוצהר 12.10

 .כך לעשות חייבים יהיו לא אך ביטוחים

 המצאת אי עקב ההסכם ביצוע בתחילת עיכוב יחול באם כי, הצדדים בין ומוסכם מוצהר 12.11

 . כך עקב שיגרם הפסד או נזק או הוצאה בכל החברה תישא, כנדרש ביטוח הסדרת אי או

 התחייבויותיה בביצוע הקשורים מבוטחים בלתי לנזקים אחראית תהיה לבדה החברה 12.13

 .בפוליסות הנקובה העצמית ההשתתפות לגבול מתחת שהם נזקים לרבות, זה הסכם פי על

 האחריות וגבולות הביטוח סכומי על העולים לנזקים אחראית תהיה לבדה החברה 12.13

 .בפוליסות הנקובים

 פי על ההתחייבויות תום לאחר גם מקצועית אחריות ביטוח להסדיר מתחייבת החברה 12.15

 .דין פי על חוקית חבות לה קיימת עוד כל בתוקף ולהחזיקו זה הסכם

  ת"ות-ג"מל כנגד תביעה או0ו דרישה או0ו טענה כל לה תהיה לא כי מצהירה החברה 12.11

 בהסכם המוזכרים הביטוחים י"עפ בעבורו לשיפוי זכאית שהיא נזק בגין מטעמם והבאים

 פטור בדבר לעיל האמור. כאמור לנזק אחריות מכל אותם בזאת פוטרת והיא, זה

 .בזדון נזק שביצע מי כלפי יחול לא מאחריות

 והבאים ת"ות-ג"מל זכויות את המפקיע באופן הפוליסות הוראות את החברה הפרה 12.15

 ולא, ובלעדי מלא באופן ת"ות-ג"מלל שייגרמו לנזקים אחראית החברה תהא, מטעמם

 מנועה תהא והיא, ת"ות-ג"מל כלפי, אחרות או כספיות, טענות או0ו תביעות לה תהיינה

 .ת"ות-ג"מל כלפי כאמור טענה כל מלהעלות

 ת"ות-ג"מל היהת, בחלקם או במלואם לעיל המפורט לפי בהתחייבות החברה עמדה לא 12.22

 של במקומה מהם חלק או הביטוחים את לערוך, תוכלנהש וככל תחייב לא אך, תזכאי

 לכל מזכותם לגרוע מבלי וזאת, שהוא סכום כל במקומה לשלם או0ו חשבונה ועל החברה

 הביטוח ביטול של במקרה גם תחול החברה של במקומה ביטוח לערוך הזכות. אחר סעד

 .ההסכם תקופת במהלך

 תהיה היא להם לנזקים ומאחריותה זה הסכם פי-על החברה מהתחייבויות לגרוע מבלי 12.21

 מקום"ו משנה קבלני, ספקים עם הסכם על לחתום מתחייבת החברה, דין פי-על אחראית

 הביטוח התחייבויות גב אל גב ירשמו ובו( כנסים מרכז או כוכבים חמישה מלון" )הכנס

 . ת"ות-ג"מל כלפי תחלוף על וויתור לרבות ת"ות-ג"מל מול אל החברה של
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 ביטוחים עריכת אישור להמציא" הכנס מקום" את תחייב החברה, הכנס לקיום כתנאי 12.22

 עד ת"ות-ג"מלל יימסר זה נספח. זה להסכם המצורף 1 נספח כפי הפחות לכל בנוסח

 רישיון בעלת ישראלית ביטוח חברת ידי על חתום יהיה האישור .הכנס מועד לפני שבועיים

 וההשתתפויות הפרמיה. בו הנדרשים הביטוח בסוגי לעסוק ישראל מדינת של תקף

 ".הנכס מקום" על יחול" הנכס מקום" בביטוחי העצמיות

 ביטחוניות בדיקות .66

 את לעבור מחויבים השירותים בביצוע לעסוק החברה מטעם שמיועדים היועצים כל 11.1

-ג"מל של הביטחון יחידת לדרישת בהתאם, ת"ות-ג"מלב הנהוגות הביטחוניות הבדיקות

 . ת"ות

 וקבלן יועץ, עובד כל העסקת לגבי ת"ות-ג"מל הסכמת את מראש לקבל מתחייבת החברה 11.2

 להעסקת הסכמתו את לתת לסרב רשאי יהא ת"ות-ג"מלו, השירות בביצוע העוסק, משנה

 ת"ות-ג"מל. לפרשו עליו שיהא ובלי, לנכון שימצא טעם מכל משנה קבלן או יועץ או עובד

, וסוג מין מכל, הוצאות או0ו הפסדים בגין החברה את לשפות או0ו לפצות חייב יהא לא

 .ויישומה דלעיל מההוראה כתוצאה, ייגרמו אם, לה שייגרמו

 להפסיק  לחברה להורות רשאי יהא, והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול לפי, ת"ות-ג"מל 11.0

 בטיפול או זה הסכם לפי השירותים בביצוע מסוים משנה קבלן או יועץ או עובד להעסיק

 תהא, כך ת"ות-ג"מל הורה. ושימוע הנמקה חובת ללא, ת"ות-ג"מל עם בהתקשרות

 תמנע גם כך ובתוך, מיידי באופן כאמור גורם כל של העסקתו להפסיק חייבת החברה

 לא ת"ות-ג"מל של כאמור הוראה. זה הסכם עם בקשר שהתקבל למידע גישה כל ממנו

 או0ו לפצות חייב יהא לא ת"ות-ג"מלו ההסכם בתנאי החברה עמידת לאי עילה תהווה

 כתוצאה לה שייגרמו, וסוג מין מכל, הוצאות או0ו הפסדים בגין החברה את לשפות

 .ויישומה דלעיל מההוראה

 ת"ות-ג"מלל כיועץ כלשהו משנה קבלן או יועץ, עובד להעסקת ת"ות-ג"מל באישור אין 11.1

 המלאה מאחריותה למעט או0ו לפטור כדי(, העסקתו אי על מלהורות בהימנעותו או)

 .דין כל לפי או0ו זה הסכם לביצוע החברה של והבלעדית

 העוסק גורם כל של העסקתו הפסקת על, מיידית, ת"ות-ג"מלל להודיע מתחייבת החברה 11.3

 .העבודות בביצוע

 שלא אנשים של או0ו זרים אנשים של כניסתם לאפשר ולא להרשות לא מתחייבת החברה 11.3

 . ת"ות-ג"מל בנין לשטח, ת"ות-ג"מל י"ע אושרו
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 עניינים ניגוד .62

 מניעה כל על יודעת היא אין, זה בהסכם התקשרותה למועד נכון כי מצהירה החברה 12.1

 וכי, זה הסכם פי-על השירותים ביצוע את למנוע או להפריע כדי בה שיש, שהיא חוקית

 עניין בכל עקיף או ישיר באופן, מעורבים או0ו קשורים מטעמה היועצים או0ו היא אין

 מתחייבת החברה. זה הסכם מכח להתחייבויותיה ביחס עניינים לניגוד חשש בו שיש אחר

 או0ו עסקה בכל מעורבת להיות או0ו חלק מלקחת זה הסכם תקופת כל במשך להימנע

 לפי יתקיים אם. זה הסכם עם עניינים ניגוד של מצב ליצור העלול או0ו בו שיש אחר עניין

 ת"ות-ג"מל יהיה, השירותים ממתן כתוצאה עניינים לניגוד חשש ת"ות-ג"מל דעת שיקול

 שתעמוד אחרת זכות מכל לגרוע מבלי וזאת, לאלתר ההתקשרות את להפסיק רשאי

 .דין כל פי ועל זה הסכם פי על לטובתו

, מצהירה החברה. עניינים לניגוד חשש כל ת"ות-ג"מל לידיעת להביא מתחייבת החברה 12.2

 הסכם עם בקשר פעולותיה בכל ת"ות-ג"מל כלפי לב בתום לפעול אחריותה על לה ידוע כי

 רווח משיקולי ולא ת"ות-ג"מל טובת משיקולי ורק אך יינתנו ייעוץ וכל המלצה כל וכי, זה

 .אחרים שיקולים או

, עניינים לניגוד חשש משום יש פלוני בעניין האם, הצדדים בין מחלוקת של מקרה בכל 12.0

 .ת"ות-ג"מל דעת תכריע

 סודיות שמירת .63

 לשמור מתחייבת והיא סודיות חובת חלה מטעמה הפועלים וכל עובדיה ועל החברה על 10.1

 אליה תגיע אשר ידיעה כל, אחר לידיעת להביא או למסור, להודיע, להעביר ולא, בסוד

 לסעיפים מופנית החברה לב תשומת. זה הסכם פי על התחייבויותיה ביצוע בעת או בקשר

 רשמיות ידיעות מסירת על ועונש איסור שעניינם, 1555-ז"התשל, העונשין לחוק 111 -ו 51

  -ח"התשי, המדינה מבקר בחוק כמשמעותו מבוקר גוף עם, החברה לרבות, הסכם בעל י"ע

1531 . 

 שמירת של זו חובה מטעמה הפועלים וכל עובדיה לידיעת להביא מתחייבת החברה 10.2

 . מילוייה אי על והעונש, הסודיות

 האחרים הגורמים ועל עובדיה כל את ולהחתים בעצמה לחתום מתחייבת החברה 10.0

 על לשמירה התחייבות כתב על, זה הסכם פי על ת"ות-ג"מלל השירותים במתן העוסקים

 על יחתום שלא מי כי, במפורש בזאת מובהר. זה להסכם 0 כנספח המצורף בנוסח סודיות

 .זה הסכם נשוא בשירותים החברה מטעם לעבוד יורשה לא הסודיות שמירת טפסי

 הקשורים והתכניות המסמכים כל ואת המכרז מסמכי כל את להחזיק מתחייבת החברה 10.1

 או המכרז שמסמכי כדי, הנדרש כל את ולעשות, ושמור מתאים במקום העבודות בביצוע

 שלא מי לידי יגיעו לא ת"ות-ג"מלב או0ו הפרויקט בביצוע הקשורים תכניות או מסמכים

 .לכך הוסמך
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 כדי תוך ת"ות-ג"מלמ אליה שיגיע ומידע נתון כל בסודיות לשמור מתחייבת החברה 10.3

 צורה בשום לידיעתו יובא ולא גורם לאף יועבר לא כאמור מידע. זה הסכם וביצוע המכרז

 את ולמנוע כאמור המידע על להגן מנת על האמצעים בכל לנקוט מתחייבת החברה. שהיא

 לפי) ולהחזיק לקבל או להוביל, היתר בין, החברה מתחייבת, לפיכך. שלישי לצד העברתו

 תהליכי הפעלת תוך, ונעול סגור במקום ת"ות-ג"מל ידי על לה שיימסר המידע את( העניין

 .כאמור המידע סודיות שמירת לווידוא פנימיים בקרה

 ת"ות-ג"מלש כך בשל היתר בין, גדולה חשיבות באמור רואה ת"ות-ג"מל כי, בזה מובהר 10.3

 .דין פ"ע מידע לו המעבירים שונים גופים כלפי סודיות חובת חב

ללא  עמואו בהתקשרות  ות"ת-מל"גשלא לעשות כל שימוש פומבי בשם  תהחברה מתחייב 10.5

 מראש ובכתב. ות"ת-מל"גאישור 

   השירותים ביצוע הפסקת .60

 עליו שתהא ומבלי והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול פי על, לחברה להורות רשאי ת"ות-ג"מל 11.1

 או מסוים זמן לפרק, מקצתם או כולם, השירותים הפסקת על, ושימוע הנמקה חובת

 ת"ות-ג"מל של כזו הוראה אחר למלא מתחייבת והחברה, שהיא סיבה מכל, לצמיתות

 .מראש ימים 11 של בהתראה תעשה לצמיתות השירותים הפסקת. מיידי באופן

 החברה תהיה לא, מסוים זמן לפרק השירותים הופסקו או מהשירותים חלק הופסקו 11.2

 ידה על שבוצעו השירותים בגין תשלום מלבד, כך בגין כלשהו פיצוי או0ו לתשלום זכאית

 .הפסקתם למועד עד

  ביצוע ערבות .63

 בנקאית ערבות ת"ות-ג"מלל תמסור החברה, זה הסכם של תוקפו לתחילת מתלה כתנאי 13.1

, למדד צמוד, מ"מע כולל, ח"ש 02,222 בגובה ישראלי בנק של מותנית ובלתי אוטונומית

 תימסר הערבות "(.הערבות: "להלן) זה להסכם 3 נספחכ המצורף הערבות כתב בנוסח

 והיא, במכרז זכייתה על לחברה יודיע ת"ות-ג"מלש מיום ימים 5 בתוך ת"ות-ג"מלל

 . זה הסכם פי-על החברה של התחייבויותיה מילוי להבטחת תעמוד

 תתקופ תום לאחר חודשים 0 ולמשך ההתקשרות תקופת כל משך בתוקף תישאר הערבות 13.2

 למועד עד הביצוע ערבות הארכת את מהחברה לדרוש רשאי ת"ות-ג"מל. ההתקשרות

 . זו דרישה אחר תמלא והחברה, ידו על שיקבע

  הערבות חילוט .61

 בכתב הודעה מתן ידי על, חלקה או כולה, הערבות את לחלט רשאי יהיה ת"ות-ג"מל 13.1

 :הבאים מהמקרים אחד בקרות

 .להלן 15 סעיף פי על הפיצויים גביית לשם 13.1.1

 פי על בהתחייבויותיה החברה עמידת אי עקב לו שנגרמו הוצאות גביית לשם 13.1.2

 של התחייבויותיה כל של ביצוע והבטחת ביצוע לצורך ולרבות, ההסכם סעיפי

 .השירותים ביצוע בעניין החברה
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 .החברה ידי על ההסכם תנאי הפרת של אחר מקרה בכל 13.1.0

-ג"מלל להמציא החברה מתחייבת, ת"ות-ג"מל ידי על הערבות חילוט של מקרה בכל 13.2

 .כאמור שחולטה הערבות בגובה חדשה ערבות, החילוט ממועד ימים 5 תוך, ת"ות

 אם אלא, זה הסכם פי על התחייבויותיה מקיום החברה את ישחרר לא הערבות חילוט 13.0

 .ובכתב במפורש כך על לה הודיע ת"ות-ג"מל

 ביצוע עם בקשר החברה נגד ועומדת תלויה תביעה ונותרה ההסכם תקופת הסתיימה 13.1

 ערובות החברה נתנה לא עוד כל הערבות לחברה תוחזר לא, זה הסכם פי על שירותיםה

 החברה המציאה לא. עליה שיוטל חיוב כל לתשלום ת"ות-ג"מל של דעתו להנחת אחרות

 סופית להכרעה עד ת"ות-ג"מל בידי יעוכבו והכספים הערבות תחולט, כאמור ערובה

 . מחלוקת באותה( דין פסק של בדרך לרבות)

 מוסכם ופיצוי יסודיים סעיפים .63

 תיחשב והפרתם, בהסכם יסודיים סעיפים מהווים 10,12,12,5,3,3,1,2 סעיפים כי, מוסכם 15.1

 מראש וקבועים מוערכים, מוסכמים בפיצויים ת"ות-ג"מל את המזכה, יסודית כהפרה

 כשהם(, חדשים שקלים אלף ושניים עשרים: במילים) ח"ש 22,222 בסך נזק הוכחת ללא

 למדד ועד זה הסכם חתימת בעת הידוע מהמדד(, כללי) לצרכן המחירים למדד צמודים

 לכל ת"ות-ג"מל מזכות לגרוע מבלי וזאת, ת"ות-ג"מלל בפועל תשלומם במועד ידוע שיהא

 על מראש מוערך, לעיל כאמור, המוסכם הפיצוי סכום. דין כל פי על אחרים ותרופה סעד

 מהפרת כתוצאה ת"ות-ג"מלל שייגרם המינימאלי הנזק את המשקף כסכום הצדדים ידי

 .נזק בהוכחת תלוי ואינו זה הסכם של התנאים

  מקיום החברה את ישחררו לא לחברה המגיעים מסכומים ניכויים או הפיצויים תשלום 15.2

 .זה הסכם פי על התחייבויותיה

 ת"ות-ג"מל יהיה יסודית הפרה ההסכם את החברה הפרה אם, מהאמור לגרוע מבלי 15.0

 בשל תרופות) החוזים חוק פי על משפטיים ותרופה סעד לכל, המוסכם לפיצוי נוסף, זכאי

 .שיוכחו כפי נזקיו בגין פיצוי לרבות, דין כל פי ועל, 1552-א"התשל(, חוזה הפרת

 הפרות .61

לעיל, האירועים הבאים ייחשבו כהפרה של הסכם זה ויזכו את  15מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  

( ימים מראש לחברה, בכל הזכויות המוקנות 5, לאחר מתן התראה בכתב של שבעה )ות"ת-מל"ג

 :ההסכם תכל דין במקרה של הפרלו על פי הסכם זה ועל פי 

, החברה נכסי לגבי לפועל הוצאה של כלשהי פעולה נעשתה או קבוע או זמני עיקול הוטל 11.1

 יום 02 תוך  לחלוטין הוסרו או הופסקו לא האמורה הפעולה או והעיקול, חלקם או כולם

 ;ביצועם ממועד

 או, מהם חלק כל או עסקו או0ו החברה נכסי על נכסים כונס או נאמן, מפרק ימונה אם 11.2

 ;יום 02 תוך בוטלו לא הבקשה או והמינוי, כאמור למינוי בקשה תוגש אם
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 או כולם, נכסיה לגבי נכסים כינוס צו ניתן או רגל פשיטת התראת החברה נגד הוגשה 11.0

 עם פשרה להסדר תגיע החברה אם או, פירוק על החלטה קיבלה שהחברה או, חלקם

 ;יום 02 תוך לחלוטין נדחו או הוסרו לא ההחלטה או האמורה והפעולה, נושיה

 והחברה רצון משביעת בצורה העבודות את מבצעת היא שאין בחברה התרה ת"ות-ג"מל 11.1

 ;המצב תיקון את, ת"ות-ג"מל לדעת, המבטיחים צעדים נקטה לא

 החברה כי, והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול לפי, ת"ות-ג"מל של דעתו להנחת הוכח 11.3

 ;ההסכם מביצוע הסתלקה

 אינה זה הסכם עם בקשר או במכרז שניתנה החברה של כלשהי הצהרה כי, יתברר אם 11.3

-ג"מל החלטת על להשפיע כדי בה היה אשר, מהותית עובדה גילתה לא שהחברה או נכונה

 ;בהסכם עמה להתקשר  ת"ות

 ולא, יסודית התחייבות שאינה, ת"ות-ג"מל כלפי כלשהי התחייבות תפר החברה אם 11.5

 .כן לעשות ת"ות-ג"מל ידי על שנדרשה מיום ימים 5 בתוך ההפרה את תיקנה

  קיזוז .61

 את לעכב זכות כל תהיה ולא אין לחברה כי, ספק כל הסר למען, במפורש בזאת מובהר 15.1

 ובין ידה על שנוצר בין) מסמך כל בידה לעכב או0ו םמה חלק כל או0ו השירותים ביצוע

 (. ת"ות-ג"מל ידי על שנוצר

 או זה הסכם לפי מהחברה לו שיגיעו או המגיעים הסכומים את לקזז רשאי ת"ות-ג"מל 15.2

 כל על מראש מוותרת והחברה, ת"ות-ג"מלמ לחברה המגיע סכום מכל, ממנו כתוצאה

 . כאמור לקיזוז המתייחסת  טענה

 או0ו, זה הסכם לפי לעשותו רשאי ת"ות-ג"מלש מעשה מעשיית הימנעות או איחור 15.0

, הזכות על כויתור יראו לא, זה הסכם לפי ת"ות-ג"מלל הנתונה כלשהי בזכות בשימוש

 .במפורש כך על ת"ות-ג"מל ויתר אם אלא

 ההסכם מלוא ./2

הסכם זה מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע לצדדים הכלולים בו והוא גובר על כל 

של הסכם, הבנה או הסדר קודמים ביניהם, בין בכתב ובין בעל פה. לא יהיה לכל שינוי מאוחר 

 הסכם זה כל תוקף, אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים.

 מקומית סמכות .26

סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט בירושלים. 

סמכות זו הינה ייחודית ובלעדית ולא יתנהל הליך כלשהו שלא על פי הסמכות הקבועה בסעיף 

 זה.
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 ההסכם המחאת .22

 פי -על חובותיה את או0ו זכויותיה את לאחרים או לאחר להמחות שלא מתחייבת החברה 22.1

. ובכתב מראש ת"ות-ג"מל הסכמת את לכך קיבלה אם אלא, מקצתן או כולן, זה הסכם

 להמחאות או0ו להסב לסרב, והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול לפי, רשאי ת"ות-ג"מל

 כל תהיה לא ולחברה, בעניין החלטתו את לנמק חייב הוא ואין, שהיא סיבה מכל ההסכם

 .כאמור החלטתו עם בקשר ת"ות-ג"מל כלפי זכות או0ו תביעה או0ו טענה

 שירותיםמה חלק ביצוע מסירת או ממנו חלק או ההסכם המחאת את ת"ות-ג"מל אישר 22.2

 עליה המוטלות ההתחייבויות כל למילוי ת"ות-ג"מל כלפי אחראית החברה תישאר, לאחר

 .זה הסכם פי על

 להמחאת הסכמתו את לבטל, והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול לפי, רשאי יהיה ת"ות-ג"מל 22.0

 .בעניין החלטתו את לנמק חייב הוא ואין, בכתב הודעה במסירת ההסכם הסבת0 

 שונות .23

 בקשר ת"ות-ג"מל ידי על שהוצאה הוצאה כל לגבי חלוטה ראיה יהוו ת"ות-ג"מל ספרי 20.1

 חברהל ששולמו תשלומים עם בקשר, למעט מבלי אך, לרבות, שירותיםוה ההסכם עם

 .שלישיים לצדדים חברהה ידי על ששולמו תשלומים עם ובקשר

-על הצדדים מזכויות איזה על ויתור יהוו לא, צעדים נקיטת אי או ויתור, הנחה, ארכה כל 20.2

 .הצדדים ידי על ונחתמו בכתב נערכו אם אלא, דין כל פי-על או0ו זה הסכם פי

 הודעה. להלן הנזכרות הכתובות לפי, ל"בדוא או בפקסימיליה, בדואר תשלחנה הודעות 20.0

 זה הסכם הוראות לצורך מספקת הודעה תשמש, רשום בדואר למשנהו צד י"ע שתישלח

 – ביד ובמסירתה; כאמור שיגורה ממועד עסקים ימי שלושה תוך נמסרה כאילו ותיחשב

 – פקסימיליה באמצעות שנשלחה הודעה. מסירתה שלאחר הראשון העסקים ביום

 אישור תאריך שלאחר הראשון העסקים ביום האחר הצד י"ע שנתקבלה ככזו תיחשב

 אומתה שקבלתה לכך ובכפוף תקין באורח ליעדה הגיעה שההודעה המאשר ממוכן משלוח

 לא מייל נשלח אם רק ליעדה שהגיעה כהודעה תחשב ל"בדוא שנשלחה הודעה. בטלפון

 או הפקסימיליה או הטלפון במספרי, בכתובת שינוי כל. קבלתה את המאשר אוטומטי

 לו הודיע אם ורק אך, השולח את יחייב, זה להסכם בכותרת המפורטים ל"הדוא כתובת

 .לעיל האמור  לפי ל"הנ בפרטים השינוי על, בכתב, השני הצד
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 :מכתבים למשלוח הצדדים כתובות להלן 20.1

 ______________________________________________: ת"ות-ג"מל

 : _______________________________________________החברה

 

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

_____________________  ______________________ 

 תות"-ג"מל  החברה
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 נספחים
 
 

 עניינים ניגוד בדבר הצהרה - ב-א1 נספח

 ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר - 2 נספח

 שירותים מתן במסגרת סודיות על שמירה התחייבות - 0 נספח

 ביטוחים קיום על אישור - ב-א1 נספח

 ביצוע ערבות נוסח - 3 נספח

 להגשה המסמכים פירוט - 3 נספח
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 עניינים ניגוד בדבר הצהרה – א6 נספח

 (חתימה מורשי לחתימת)

מר0גב' _____________ ת"ז -הח"מ, מר0גב' _______________, ת"ז  ____________  ואנו 

______________ מורשי החתימה של המציע ______________________ ת"ז0ח"פ0אחר 

"( לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים המציע" -___________ )להלן 

 נעשה כן, מצהירים בכתב, כדלקמן:הקבועים בחוק אם לא 

 משותף כנס לקיום 2302211' מס פומבי במכרז המציע בשם להלן כאמור להצהיר מוסמכים אנו .1

 תעסוקת – לתעסוקה מהשכלה" בנושא והוועדה לתכנון ותקצוב גבוהה להשכלה המועצה עם

 . בשמו ולהתחייב"( המכרז" - להלן) "חרדים אקדמאים

 לניגוד חשש של במצב או0ו עניינים ניגוד של במצב מצוי איננו הוא כי ומצהיר מתחייב המציע .2

 .ת"ות-"גמל עבור המכרז נושא השירותים ביצוע עם בקשר כלשהו עניינים

 שבו צד כל או מעובדיו מי או הוא שבשלם מצב או נתון כל על מיידי באופן למזמין יודיע המציע .0

 ביצוע בין עניינים ניגוד של במצב, בעקיפין או במישרין, להימצא עלולים קשור הוא עימו או

 . האמורים המצב או הנתון לו היוודע עם מיד, אחר עניין לבין זה הסכם לפי השירותים

 .אמת דלעיל תצהירנו ותוכן חתימתנו זו, שמנו זה .1

            

 :החתום על באנו ולראיה

 ______________            _______________ המצהירים חתימת

  

 אישור

_____________,  ב______________,  ד"עו, בפני הופיעו___________  ביום כי, בזה מאשר הנני

' מס זהות תעודת ידי על עצמם שזיהו' _____________, גב0ומר'______________ גב0מר

 תצהיר ועל בהליך ההצעה על לחתום המוסמכים( בהתאמה' _____________ )ומס____________ 

 לעונשים צפויים יהיו וכי האמת את להצהיר עליהם כי אותם שהזהרתי ואחרי, המציע בשם זה

 .    בפני עליה וחתמו דלעיל הצהרתם נכונות את אישרו, כן יעשו לא אם בחוק הקבועים

                ________________, עו"ד
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 עניינים ניגוד בדבר הצהרה – ב6 נספח

 (השירותים בביצוע מטעמו מי או המציע עובדי לחתימת)

ידי -על0מועסק עובדהח"מ, מר0גב' ___________________, ת"ז ____________,   יאנ

' מס פומבי מכרז נושא השירותים בביצוע_________________________ )להלן: "המציע"( 

 מהשכלה" בנושא ותקצוב לתכנון והוועדה גבוהה להשכלה המועצה עם משותף כנס לקיום 2302211

כי עלי לומר את האמת  תי"( לאחר שהוזהרהמכרז)להלן: " "חרדים אקדמאים תעסוקת – לתעסוקה

 עשה כן, מצהיר0ה בכתב, כדלקמן:אהיה צפוי0ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אוכי 

 עם בקשר כלשהו עניינים לניגוד חשש של במצב או0ו עניינים ניגוד של במצב0ה מצוי אינני .1

 .ת"ות-ג"מל עבור המכרז נושא השירותים ביצוע

למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני עלול להימצא, במישרין או  אודיע .2

בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין ביצוע השירותים לפי המכרז זה לבין עניין אחר, מיד עם 

 היוודע לי הנתון או המצב האמורים. 

 דלעיל אמת. יתצהיר ותוכן י, זו חתימתיזה שמ .0

 

 :החתום על באתי ולראיה

_________________ 

 

 אישור

_____________,  ב______________,  ד"עו, בפני הופיעו___________  ביום כי, בזה מאשר הנני

' מס זהות תעודת ידי על עצמם שזיהו' _____________, גב0ומר'______________ גב0מר

 תצהיר ועל בהליך ההצעה על לחתום המוסמכים( בהתאמה_____________ )' ומס____________ 

 לעונשים צפויים יהיו וכי האמת את להצהיר עליהם כי אותם שהזהרתי ואחרי, המציע בשם זה

 .    בפני עליה וחתמו דלעיל הצהרתם נכונות את אישרו, כן יעשו לא אם בחוק הקבועים

ד"עו________________,                  

  



31 

 

, מס חובות תשלום, חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר - 2 נספח

 6131 -ו"התשל( כדין זרים עובדים והעסקת מינימום שכר

 לאחר____________,  שמספרה. ז.ת ת0נושא' _______________, גב0מר, מטה החתום אני

, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה0צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי

 :כדלקמן בכתב ה0מצהיר

 בתמיכה זה תצהיר על לחתום"( המציע: "להלן__________________ ) ידי על כדין הוסמכתי אני

 אקדמאים תעסוקת - לתעסוקה מהשכלה" בנושא כנס של הפקה שירותי למתן מכרז במסגרת להצעה

 "(;ההצעה: "להלן) "חרדים

 בני חבר או בו השליטה בעל גם – אדם בני חבר הוא המציע ואם, ידו על שנשלט מי, המציע .1

– ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כמשמעותה – שליטה) בו השליטה בעל שבשליטת אחר אדם

 כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי בעבירה חלוט דין בפסק הורשע לא(, 1531

 ואם; למכרז ההצעה הגשת למועד שקדמה בשנה 1551-א"התשנ(, הוגנים תנאים והבטחת

 היתה לא האחרונה ההרשעה – חוק אותו לפי יותר או עבירות בשתי חלוט דין בפסקהורשע 

 ;למכרז ההצעה הגשת למועד שקדמו השנים בשלוש

 השליטה בעל גם – אדם בני חבר הוא המציע ואם, ידו על שנשלט אדם בני חבר לרבות, המציע .2

 כאמור להרכב במהותו דומה, העניין לפי, שותפיו או מניותיו בעלי שהרכב אדם בני חבר או בו

, המציע של פעילותו לתחומי במהותם דומים האדם בני חבר של פעילותו ותחומי, המציע של

 שנשלט אדם בני חבר הוא המציע ואם, עבודה שכר תשלום על המציע מטעם שאחראי מי וכן

 במתקשר ששולט מי בידי מהותית שליטה שנשלט, אחר אדם בני חבר גם – מהותית שליטה

 חוק לפי בעבירה הורשע לא(,1511-א"התשמ(, רישוי) הבנקאות בחוק כמשמעותה – שליטה)

 ההצעה הגשת במועד – חוק אותו לפי אחת בעבירה הורשע ואם, 1515-ז"התשמ, מינימום שכר

 אותו לפי יותר או עבירות בשתי הורשע אם, ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה למכרז

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנים שלוש חלפו למכרז ההצעה הגשת במועד – חוק

 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זה .0

________________ 

 המצהיר חתימת 

 אישור

_____________,  ב______________,  ד"עו, בפני הופיעו___________  ביום כי, בזה מאשר הנני

' מס זהות תעודת ידי על עצמם שזיהו' _____________, גב0ומר'______________ גב0מר

 תצהיר ועל בהליך ההצעה על לחתום המוסמכים( בהתאמה' _____________ )ומס____________ 

 לעונשים צפויים יהיו וכי האמת את להצהיר עליהם כי אותם שהזהרתי ואחרי, המציע בשם זה

 .    בפני עליה וחתמו דלעיל הצהרתם נכונות את אישרו, כן יעשו לא אם בחוק קבועיםה

ד"עו________________,                  
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 שירותים מתן במסגרת סודיות על שמירה בדבר התחייבות - 3 נספח

 [המציע ממנהלי אחד כל ידי על חתום להגיש יש]

 כללי .6

 הקשורות החובות בדבר הוראות קובע"( העונשין חוק" :להלן) 1555 – ז"תשל, העונשין חוק .1.1

 בעל אדם ושל בכלל אזרח של לידיעתו המגיעות ידיעות ובשמירת רשמיים סודות בשמירת

 נוסח) 1531 ח"תשי, המדינה מבקר בחוק כמשמעו מבוקר גוף עם או המדינה עם חוזה

 . בפרט( משולב

 מבוקר גוף תהא ג"המל כי קובע, 1531 – ח"תשי, גבוהה להשכלה המועצה לחוק' ב 0 סעיף .1.2

 [.משולב נוסח] 1531 ח"תשי, המדינה מבקר לחוק( 3)5 בסעיף כמשמעו

לחוק העונשין, משמעות מיוחדת לגבי אדם שהינו בעל חוזה עם המדינה או עם  111 לסעיף .1.0

גוף מבוקר כמל"ג, מאחר והוא קובע הוראות בדבר מסירת ידיעות רשמיות שהגיעו לבעל 

, ובהחזקתו בשמירתן התרשלות0או ו, ות"ת-"גמלבתוקף תפקידו וההתקשרות עם החוזה 

 .אלה הוראות על העוברים על חמורים עונשים מטיל והוא

 :קובע העונשין לחוק)א(  111 סעיף .1.1

 מבקר בחוק כמשמעותו מבוקר גוף עם או המדינה עם חוזה בעל אדם היה .1.1.1

 ידיעות בסוד לשמור התחייבות יש ובחוזה[, משולב נוסח] 1531 – ח"תשי, המדינה

 לאדם כאמור ידיעה, כדין סמכות ללא, מסר והוא, החוזה ביצוע עקב אליו שיגיעו

 .אחת שנה מאסר דינו, לקבלה מסומך היה שלא

לרבות מי שהועסק כעבוד או נותן שירותים, לשם ביצוע  –זה "בעל החוזה"  בסעיף .1.1.2

זה שלא ידע על התחייבות  החוזה; ואולם תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף

 לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום לב".

 "ידיעה" .2

 :ככוללת העונשין לחוק 115 בסעיף מוגדרת"ידיעה"  .2.1

לרבות ידיעה שאינה נכונה, וכל תיאור, תבנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ  –"ידיעה"  .2.1.1

 או חלק מהם המכילים ידיעה או עשויים לשמש מקור לידיעה;

 על איפוא חל אינו, החוזה ביצוע עקב החוזה לבעל שהגיעה"ידיעה"  מסירת איסור .2.1.2

 ידיעה כל רתמסי על חל האיסור. חשובה ידיעה על רק לא ואפילו, דווקא סודית ידיעה

 .לעיל כמוגדר שהוא סוג מאיזה, החוזה ביצוע עקב קיבל החוזה שבעל

 ידיעה למסירת סמכות .0

 למסור כדין הוסמך אם רק החוזה ביצוע עקב אליו שהגיעה ידיעה למסור רשאי חוזה בעל .0.1

 החוזה בעל על חלה זו הוראה. לקבלה המוסמך לאדם אותה מוסר שהוא נוסף ובתנאי, אותה

 .החוזה תום לאחר גם
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או עובד  – ות"ת-"גמל הסמיכה, מכללא או במפורש להינתן יכולה ידיעה למסור סמכות .0.2

במפורש בעל חוזה למסור ידיעה מסוימת או ידיעות מסוג מסיים, הרי אין עבירה  –בשמה 

בעצם מסירת הידיעה. כמו כן, גוררת על פי רוב עצם הטלת התפקיד על בעל החוזה גם סמכות 

או בעל חוזה המקבל ידיעות שהגיעו אליו  תות"-ג"מללמסור ידיעות. כגון סמכותו של דובר 

ניינים עליו למסרם לעובדים אחרים במל"ג או לציבור. במסגרת בתוקף תפקידו ושמטבע הע

זו מותרת גם מסירת ידיעה על הוראה חדשה על ידי בעל החוזה  שקבע אותה. כן מוסמך בעל 

שהוכפפו לו והמוסמכים למסור ידיעות לעובדי  תות"-ג"מלהחוזה למסור ידיעות לעובדי 

 ת מכללא אלא אם נשללה במפורש.מל"ג אחרים. כל סמכות למסור ידיעות כנ"ל קיימ

 ידיעה לקבלת סמכות .1

 מתיר החוק. אדם לכל למסרה רשאי אינו, ידיעה למסור" כדין"סמכות  לו שיש חוזה בעל .1.1

 ובין בפנים ידיעות מסירת בין להבדיל יש כאן. לקבלה המוסמך לאדם רק ידיעה למסור

. תפקידו ולמילוי עבודתו לצרכי הדרושה ידיעה כל לקבל מוסמך"ג מל עובד. החוצה מסירתן

 עובד אותו אין אם אחר במשרד ובין משרד באותו בין, אחר"ג מל לעובד ידיעה למסור אין

 .תפקידו ומילוי עבודתו לצרכי הידיעה את לקבל חייב או מוסמך

 כמובן ישנן. ידיעות לקבל המוסמכים האנשים מספר קטן המדינה לשירות או"ג למל מחוץ .1.2

 שירות במתן הקשורה ידיעה כל כגון, לציבור שתימסרנה כדי נוצרו ברייתן שמטבע ידיעות

, שירותים לנותן זכאים אדם בני סוג או מסוים שאדם ידיעות ישנן כן כמו. הרחב לציבור כללי

 כלל בדרך נקבע והוא, ומוגבל מוגדר שירותים לנותן המוסמכים האנשים מספר אז אולם

 .בהוראות

 אשר חוזה ובעל, למקרה ממקרה שונה ידיעה למסור הסמכות כי מסתבר לעיל הנאמר מכל .1.0

 את למסור מוסמך הוא אמנם אם רבה בזהירות לשקול חייב, ידיעה למסור הצורך בפני עומד

 דרושה זהירות ומשנה, לקבלה מוסמך אמנם אותה למסור עומד הוא לו האדם ואם, הידיעה

 .המדינה לשירות מחוץ0או ו"ג למל מחוץ ידיעה במסירת מדובר כאשר

להדגיש כי עיתונאי, בתוקף היותו עיתונאי, אינו מוסמך לקבל ידיעות יותר מאשר הציבור  יש .1.1

הרחב זכאי לנותן שירותים. לצורך מסירת ידיעות לעיתונאי הוסמכו לכך במל"ג עובדים על 

 .תות"-ג"מלידי מנכ"ל 

 

 חובותיי לי נהירות וכי, לעיל כמפורט סודיות על שמירה בדבר ההוראות את קראתי כי בזה מתחייב אני

 . 1555 -ז"התשל, העונשין לחוק 111 סעיף מכוח

 

_______________ 

 תאריך

_______________ 

 המצהיר חתימת
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  ביטוחים קיום על אישור -א 0 נספח

 ___________תאריך    

 לכבוד

 ות"ת-"גמל

 10'בוטינסקי ז

                               ירושלים

)ח.פ                            (                                                                  אישור על קיום ביטוחים של הנדון: 

 תעסוקת – לתעסוקה מהשכלה" כנס של הפקה שירותי למתן הסכם עם בקשר )להלן: "החברה"(

 )להלן: "ההסכם( "חרדים אקדמאים

 ערכנו כי בזאת ומאשרים מצהירים, מ"בע לביטוח חברה__________________, ____מ"הח אנו

 :להלן הביטוחים את החברה שם על

 או טעות או מחדל או מעשה בגין דין פי על האחריות לביטוח מקצועית אחריות לביטוח פוליסה .1

 תקופת במשך ובמצטבר אחד למקרה ₪ 1,222,222  הינם האחריות גבולות. החברה של השמטה

 . הביטוח

 ,לב בתום מסמכות חריגה ,עובדים של יושר אי: בגין סייג או חריג כל אין זה בביטוח .1.1

 קבלני בגין אחריות ,השמטה או טעות או מחדל או מעשה עקב ועיכוב השימוש אובדן

 .  ומסמכים מידע אובדן או (מבוטחים לא המשנה קבלני) משנה

 הביטוח חידוש אי או ביטול לאחר חודשים 3 של גילוי לתקופת תוארך הביטוח תקופת .1.2

 באותו החברה חבות את המכסה אחר ביטוח שאין ובתנאי המבוטח או המבטח י"ע כאמור

 .  שפקעה הפוליסה כפי ביטוח היקף

 יום יחול( CLAIMS MADE BASIS) התביעה הגשת יום בסיס על היא הפוליסה אם .1.0

 .            ת"ות-"גמל עם החברה של ההתקשרות מיום הרטרואקטיבי התאריך

 ₪ 122,222 סך על עולה אינה זו בפוליסה העצמית ההשתתפות .1.1

. ידה על המועסקים העובדים כל כלפי החברה חבות בגין מעבידים אחריות לביטוח פוליסה .2

 .החברה ידי על מהמועסקים מי של כמעביד ויחשב במידה תות"-"גמל את לשפות מורחב הביטוח

, כלשהו שלישי צד כלפי החברה של אחריותה לביטוח – שלישי צד כלפי אחריות לביטוח פוליסה .0

 לתובע  ₪ 1,222,222  של אחריות בגבולות,  מטעמם או מכוחם הבאים וכל  ות"ת-"גמל לרבות

 . הביטוח תקופת במשך ובמצטבר אחד

 . לאומי לביטוח המוסד של שיבוב תביעות בגין הגבלה לכל כפוף לא זה ביטוח .0.1

 כמבוטחים מטעמם או מכוחם הבאים וכל ות"ת-"גמל את לכלול מורחב המבוטח שם .0.2

 כאילו הביטוח יחשב לפיו צולבת אחריות לסעיף ובכפוף בלבד בהסכם הקשור בכל נוספים

 . זה ביטוח פי על מהמבוטחים אחד כל עבור בנפרד נערך
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 :כדלהלן ולתנאים להוראות כפופות תהינה לעיל הפוליסות .0

 .לכך מוקדם מועד או 2210 ביט הנו מעבידים וחבות שלישי צד לביטוח הפוליסות נוסח .1.1

, אחר ביטוח קיים כאשר אחריותנו את כלשהי בדרך מגביל או מקטין או המפקיע סעיף כל .1.2

 הפוליסות פי-על הביטוח, ות"ת-"גמל ולגבי, מבטחיו כלפיוות"ת -"גמל כלפי יופעל לא

 זכות ללא, תנאיו לפי המגיע  השיפוי במלוא אותם המזכה", ראשוני ביטוח" הוא ל"הנ

   ות"ת-"גמל ממבטחי תביעה זכות לנו שתהיה מבלי, ות"ת-"גמל טוחייבב השתתפות

 הסר ולמען. 1511-א"התשמ, הביטוח חוזה לחוק 35 בסעיף כאמור החיוב בנטל להשתתף

 .מבטחיהם וכלפי ות"ת-"גמל כלפי כפל ביטוח של טענה על מוותרים אנו ספק

 הודעה תישלח אם אלא, הביטוח תקופת במשך תבוטלנה ולא תצומצמנה לא הפוליסות .1.0

 .מראש יום 32 לפחות ות"ת-"גמל לידי רשום בדואר כך על כתובה

 .בלבד החברה על יחולו פרמיות ותשלום עצמיות השתתפויות .1.1

 שגרם מי כלפי ולמעט מטעמם והבאים ות"ת-"גמל כלפי התחלוף זכות על מוותרים אנו .1.3

 .בזדון לנזק

 ות"ת-"גמל בזכויות תפגע לא לב בתום החברה ידי על הפוליסות מתנאי תנאי קיום אי .1.3

 .מטעמם והבאים

 האמור ידי על במפורש שונו שלא כמה עד וסייגיהן המקוריות הפוליסות לתנאי כפוף זה אישור .3

 .לעיל

 ,רב בכבוד

       

 המבטח וחותמת חתימת  החותם תפקיד  החותם שם  תאריך

 

 

 :הפוליסות רשימת מתאריך תאריך עד 'מס פוליסה

 שלישי צד   

 מעבידים אחריות   

 מקצועית אחריות   

 

 :הביטוח סוכן פרטי

 ________________ טלפון__________;  _________ כתובת___;  ______________ שם
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  ביטוחים קיום על אישור -ב 0 נספח

 ___________תאריך    

 ודלכב

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 :  "החברה" ( להלן)

 ות"ת-"גמל

 10'בוטינסקי ז

 ירושלים

 

)ח.פ                                                                                             אישור על קיום ביטוחים של הנדון:  

 אקדמאים תעסוקת – לתעסוקה מהשכלה" כנס לאירוח הסכם עם"( בקשר הכנס מקום( )להלן: "

                               (" )להלן: "ההסכםחרדים

 כי בזאת ומאשרים מצהירים, מ"בע לביטוח חברה ________________, __________מ"הח אנו

 :להלן הביטוחים את החברה שם על ערכנו

 .  תוצאתי ואובדן רכוש לביטוח פוליסות .6

. ידה על המועסקים העובדים כל כלפי החברה חבות בגין מעבידים אחריות לביטוח פוליסה .2

 על מהמועסקים מי של כמעביד ויחשבו במידה ות"ת-ומל"ג ,החברה את לשפות מורחב הביטוח

 .החברה ידי

, כלשהו שלישי צד כלפי החברה של אחריותה לביטוח - שלישי צד כלפי אחריות לביטוח פוליסה .0

  ₪ 12,222,222  של אחריות בגבולות, מטעמם או מכוחם הבאים וכל ות"ת-"גמל,  הרחבה לרבות

 .הביטוח תקופת במשך ובמצטבר אחד לתובע

 . לאומי לביטוח המוסד של שיבוב תביעות בגין הגבלה לכל כפוף לא זה ביטוח .0.1

 מטעמם או מכוחם הבאים וכל ות"ת-"גמל, החברה את לכלול מורחב המבוטח שם .0.2

 יחשב לפיו צולבת אחריות לסעיף ובכפוף בלבד בהסכם הקשור בכל נוספים כמבוטחים

 . זה ביטוח פי על מהמבוטחים אחד כל עבור בנפרד נערך כאילו הביטוח

 :כדלהלן ולתנאים להוראות כפופות תהינה לעיל הפוליסות .0

 .לכך מוקדם מועד או 2210 ביט הנו מעבידים וחבות שלישי צד לביטוח הפוליסות נוסח .1.1
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, אחר ביטוח קיים כאשר אחריותנו את כלשהי בדרך מגביל או מקטין או המפקיע סעיף כל .1.2

 הפוליסות פי-על הביטוח, ולגביהם, מבטחיהם וכלפי ות"ת-ג"מלו החברה ,כלפי יופעל לא

 זכות ללא, תנאיו לפי המגיע  השיפוי במלוא אותם המזכה", ראשוני ביטוח" הוא ל"הנ

 החברה ממבטחי תביעה זכות לנו שתהיה מבלי, ות"ת-"גמל או חברה טוחייבב השתתפות

-א"התשמ, הביטוח חוזה לחוק 35 בסעיף כאמור החיוב בנטל להשתתף ות"ת-"גמל או

 וכלפי ות"ת-"גמל כלפי כפל ביטוח של טענה על מוותרים אנו ספק הסר ולמען. 1511

 .מבטחיהם

 ."חרדים אקדמאים תעסוקת - לתעסוקה מהשכלה" הכנס ביום בתוקף תהינה הפוליסות .1.0

 .בלבד הכנס מקום על יחולו פרמיות ותשלום עצמיות השתתפויות .1.1

 מי כלפי ולמעט מטעמם והבאים ות"ת-"גמל, החברה כלפי התחלוף זכות על מוותרים אנו .1.3

 .בזדון לנזק שגרם

 ,החברה, בזכויות תפגע לא לב בתום הכנס מקום ידי על הפוליסות מתנאי תנאי קיום אי .1.3

 .מטעמם והבאים ות"ת-"גמל

 האמור ידי על במפורש שונו שלא כמה עד וסייגיהן המקוריות הפוליסות לתנאי כפוף זה אישור .3

 .לעיל

 

 ,רב בכבוד

       

 המבטח וחותמת חתימת  החותם תפקיד  החותם שם  תאריך

 

 

 :הפוליסות רשימת מתאריך תאריך עד 'מס פוליסה

 שלישי צד   

 מעבידים אחריות   

 מקצועית אחריות   

 

 :הביטוח סוכן פרטי

 ________________ טלפון___________________;   כתובת_________________;   שם
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  ביצוע ערבות נוסח - 3 נספח

 (בלבד הזוכה המציע י"ע – הסכם חתימת לאחר רק למסירה)

 

 ________________ :הביטוח חברת0הבנק שם

 ________________________ :הטלפון' מס

 : ________________________הפקס' מס

 

 לכבוד

 ות"ת-"גמל

 10'בוטינסקי ז מרחוב

 ירושלים

 ____________'מס ערבות: הנדון

 ,₪__________ _____  של  לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזה ערבים אנו

 .₪________ _________________________________________________: __במילים

 .2211 נובמבר חודש בגין שפורסם המדד יהיה הבסיס מדד כאשר, למדד יוצמד זה סכום

 עם בקשר"( החייב" להלן: __________________________________)מאת תדרשו אשר

  2302211 מספר פומבי במכרז זכייתו בעקבות החייב עם שנחתם ההסכם

 במכתב אלינו שנשלחה הראשונה דרישתכם מתאריך יום 13 תוך ל"הנ הסכום את לכם נשלם אנו

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

 .החייב מאת האמור הסכום סילוק את תחילה לדרוש או, כלפיכם לחיוב בקשר לחייב לעמוד שיכולה

 _______________  תאריך עד______________  מתאריך בתוקף תהיה זו ערבות

 _______________________ שכתובתו הביטוח' חב0הבנק לסניף להפנות יש זו ערבות פי על דרישה

              

                                                                                                 

 הביטוח חברת0הבנק סניף כתובת  הסניף' ומס הבנק' מס  הביטוח' חב0הבנק שם

 

 להעברה ניתנת אינה זו ערבות

 

 וחותמת חתימה  מלא שם  תאריך
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 להגשה המסמכים פירוט - 1 נספח

 .המכרז במסמכי כנדרש, להצעתו צורפו להלן המפורטים המסמכים כי ולסמן לוודא נדרש המציע

 חתומים מכרזה מסמכי  .6
 

  (דף בכל חתום) ותנאיו המכרז נוהל - 'א חלק  .1.1

  מחיר והצעת המציע פרטי, שירותים מפרט – 'ב חלק  .1.2

   שירותים מפרט - 1ב מסמך .1.2.1 

  טופס הגשת הצעה - 2ב מסמך .1.2.2 

  המציע פרטי טופס - 0ב מסמך .1.2.0 

  (.נפרדת במעטפה) מחיר הצעת טופס - 1ב מסמך .1.2.1 

  ידו על המוצע הראשי והמפיק המציע ניסיון בדבר פרטים - 'ג חלק  .1.0

  כנסים בארגון המציע ניסיון - 1ג מסמך .1.0.1 

  המוצע הראשי המפיק ניסיון - 2ג מסמך .1.0.2 

  כנסים והפקת בארגון המציע אצל המועסקים בדבר"ח רו אישור - 0ג מסמך .1.0.0 

  (דף בכל חתום) הסכם - 'ד חלק  .1.1

 ההצעה עם להגשה נספחים  .2
 

  ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר - 2 נספח  .2.1

  (זה מסמך) להגשה המסמכים פירוט - 3 נספח  .2.2

 ההצעה עם להגשה אישורים  .3
 

  ד"עו י"ע מאושרים האגד תעודת או0ו מורשה עוסק תעודת או0ו זהות תעודת העתק  .0.1

  התאגידים מרשות עדכני שותפות0  חברה נסח  .0.2

  מודפס עיתון תפוצת בדבר אישור  .0.0

  אינטרנט באתר גולשים היקף בדבר אישור  .0.1

  ורשומות חשבונות פנקסי ניהול בדבר אישור  .0.3

  אישה בשליטת עסק על והתצהיר אישור  .0.3

  :יצורפו, תאגיד המציע היה  .0.5

  כדין מאושרים העדכניים ההתאגדות מסמכי .0.5.1 

  המציע הנהלת ומבנה המניות בעלי הרכב פירוט .0.5.2 

  מסוגו תאגידים לגבי, דין כל פי-על המתנהל במרשם רישום על עדכני אישור .0.5.0 

  בחתימתם לחייבו רשאים בשמו החתומים וכי קיים תאגיד המציע כי אישור .0.5.1 
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 להגשה עם ההצעה נוספים מסמכים  .0
 

  המציע י"ע שבוצעו הכנסים לאיכות בנוגע רלוונטיים גורמים של המלצות  .1.1

  ראשונית כנס תכנית  .1.2

  חרדים תעסוקת בנושא ומאמרים כתבות  .1.0

  קשר אנשי פרטי  .1.1

  וההצעה המציע ואיכות הסף תנאי להוכחת הנחוץ ככל, נוספים מסמכים  .1.3

 זכייה הודעת לאחר להגשה מסמכים  .3
 

  עניינים ניגוד בדבר הצהרה - ב-א1 נספח  .3.1

  שירותים מתן במסגרת סודיות על שמירה התחייבות - 0 נספח  .3.2

  ביטוחים קיום על אישור - ב-א1 נספח  .3.0

  ביצוע ערבות נוסח - 3 נספח  .3.1

  (5 לנספח יהפוך 0ב מסמך) המחיר הצעת: 5 נספח  .3.3

 


