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 .המדינה מבקר משרדרכוש  הואמסמך זה 

עשה בו שימוש מלא או יהמידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא י

ו/או  השירותים לאספקת הצעה הגשתחלקי לכל מטרה שהיא, מלבד 

 .במכרז המפורטיםהטובין 

 
שירותי  למתןבזה הצעות  ין( מזמ"המשרד)להלן: "ונציב תלונות הציבור  משרד מבקר המדינה

 ."(המכרז"ה )להלן: ז מכרזהכל בהתאם ובכפוף למפורט להלן בתנאי  המשרד  עבור הפקת סרטונים
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 רקע .1

ביקורת חיצונית על מגוון פעולותיהם  של משרדי הממשלה,  , בין היתר,רךעומבקר המדינה  .1.1

השלטון המקומי וגופים ציבוריים שונים, כדי להבטיח שפעולותיהם נעשות בהתאם לחוק, 

 של יעילות וחסכון.דות ועל פי עקרונות ילמינהל התקין ולטוהר המ

דה הפועלת במסגרת המשרד ועוסקת בתלונות של יוה יחנציבות תלונות הציבור מהו  .1.2

הנוגעות בפעילותם של משרדי הממשלה, רשויות מקומיות וגופים אחרים הנתונים אנשים 

 .נציבותשל ה סמכות הבירורל

באמצעות הפקת סרטוני תדמית וסרטוני פעילותו לציבור הרחב את  נגישלה המשרד מבקש .1.3

 גרפיקה מסוגים שונים. -אינפו

משרד מבקר עבור  הפקת סרטוניםהצעות לאספקת שירותי  המשרדבזאת  ןלפיכך, מזמי .1.4

ושירותים נוספים שיידרשו במהלך התקשרות לרבות שינוי  המדינה ונציב תלונות הציבור

בתוכן שירותים אשר משתנה , בין היתר, בשינוי בצרכי המשרד ו/ או  בשינויים טכנולוגיים 

 או מכל שינוי שהוא.

 יםלהלן, המציע 6.1לביצוע השירותים תהיה לפי תעריף קבוע כמפורט בסעיף  התמורה .1.5

 (. 100%על פי אמות מידה איכותיות בלבד ) ויבחר יםהזוכ

 )ציון מציעים שיקבלו את הציון הגבוה ביותר חמישהב יבחר המשרדמבין ההצעות שיוגשו  .2

והם יוכרזו כזוכים במכרז. העבודות יחולקו בין הזוכים בסבב מחזורי, ובכפוף  (85מינימלי 

יצוין כי   .להלן 18סעיף ראו  לזמינותם ולהסכמתם לבצע את העבודות בלוח הזמנים הנדרש.

גנון של חלוקת העבודה בסבב מחזורי בין הזוכים, המשרד גם רשאי עפ"י שיקול במקום המנ

וימים תיערך פנייה לתיחור לכל זוכי המכרז לצורך  קבלת הצעות דעתו להחליט כי במקרים מס

 .  , וזאת במקום התעריף השעתי הקבועמחיר

מופנית לנשים וגברים כאחד. מטעמי נוחיות  זה מכרזפי מסמכי -ההזמנה להציע הצעות על .3

 .זכרבלבד נרשמה הפניה בלשון 

 הזוכיםי והשירותים שיסופקו על יד יםהתחייבויות המציע -פרק א' 

 הגדרות .4

 מענה לשאלות מציעים, כל מסמכי מכרז זה על נספחיו, לרבות ההסכם, -"מסמכי המכרז" 
ככל שיפרסמו, לאחר פרסום מכרז  ,המשרד רסםוכל תיקון והבהרה שיפ

 זה וטרם המועד האחרון להגשת הצעות.

הפקת מי שהגיש הצעה במסגרת מכרז זה, והמייעד עצמו למתן שירותי   -"מציע" 
 .המשרדעבור הסרטונים 

על הסכם לביצוע  עמו םחת והמשרד במכרז זכתה הצעתו אשר מציע  -"הזוכה"
 .השירותים נשוא מכרז

רציף וקבוע  לקשרהאחראי אישית  יהיהיעמוד בראש הצוות המוצע, ו -" המציע נציג"
, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים מטעמו וידאג המשרדבין הזוכה לבין 

 פי תנאי מכרז זה. -על  הזוכהלביצוע כל התחייבויות 
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 .המציע נציג זהות לגבי ומדויקים מלאים פרטים המציע ימסור בהצעה

 

 השירותים .5

את כל השירותים הנדרשים בהתאם למכרז  למשרד המציע מתחייב כי הוא יוכל לספק .5.1

זה על נספחיו, לרבות כל פעולה משלימה ו/או נלווית הנדרשת לשם ביצועם, ויקצה את 

כל האמצעים וכוח אדם מקצועי ומיומן, הנדרשים על מנת לספק את השירותים 

, ובהתאם למצופה מנותן שירותים המשרדובאיכות כפי שיידרש על ידי במועדם, בהיקף 

 צועי, יעיל ומיומן.מק

 המציע מתחייב לזמינות גבוהה וגמישות לשם ביצוע מלוא השירותים הנדרשים ממנו. .5.2

כקבלן חיצוני עצמאי מבלי שיוקנו לו או למי מטעמו  למשרדהמציע יספק את השירותים  .5.3

 בכל הקשור ליחסי עובד מעביד. המשרדזכויות כלשהן מול 

יכולת לספק מספר שירותים בו זמנית ובאופן המציע מתחייב ומצהיר בזאת כי הוא בעל  .5.4

 מידי לפי דרישות וצרכי המשרד.

  הנדרשיםהשירותים  עיקרי .5.5

שיוגדר לדוברות משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור כפוף יהיה  נותן השירות

צילומים, הפקת סרטונים שירותי למשרד יעניק בהתאם להנחייתו ו המשרדלכך על ידי 

 כמפורט להלן: ,תקשורתי ויצירת תוכן

יים שיש יכללו מסרים מרכזגרפיקה. הסרטונים -סרטוני תדמית ואינפוהכנת  .5.5.1

 .כפי שיוגדרו על ידי הגורם המקצועי המשרד להעביר והכל בכפוף לצרכי

צילום , בימוי הפקת סרטונים הכוללת, בין היתר, את השירותים הבאים: .5.5.2

, ה והנפשת דמויותהנפש ,מציהאני, סאונד, ראיונות, עריכה, סטילס ווידאו

סרטי , תאורה מותאמת, עיצובים גרפיים, צילום באולפן ירוק, עריכת פסקול

, צילומי חוץ, צילומי אוויר באמצעות רחפן, טאפטר אפק, אינפו גרפיקה

כתוביות ללקויי  ,ות )לפי דרישה(זר ותכתוביות בעברית ובשפ טר,פפרומ

יום צילום,  ,תרגום, בעברית ובשפות נוספות )לפי דרישה( קריינות שמיעה,

ב, יכתיבת קריאייט שימוש במאגרי תמונות, שירותי בימוי, ,כתיבת תסריט

 Adobeמוזיקה מקורית, שימוש בתוכנה של גרפיקה בתנועה, כגון תוכנת 

After Effects.עזרים ופעולות כמו כן, יינתנו כלל חומרים , סבבי תיקונים ,

 הנדרשות לצורך מתן השירותים האמורים.

 השירותיםלקידום  המשרד,שידרשו על ידי נוספות  כל משימה ומטלות .5.5.3

 .דוניםהנ

ידרש הזוכה להגיע מעת לעת למשרד מבקר המדינה ונציב לצורך מתן השירות י .5.5.4

 עפ"י דרישת הגורם המקצועי., ת"א או חיפה בירושליםתלונות הציבור 
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השירות רשאי נותן השירות להיעזר בשירותם של ספקי יובהר, כי לצורך מתן  .5.5.5

, ובלבד שהאחריות על כל השירות בכפוף לקבלת הסכמה של המשרד משנה

 תישאר של הספק הזוכה.

 

מחיר מוצע בש"ח לא כולל  השירות המוצע .6

 מע"מ

שעות  סאונד תאורה מצלמה.  9עד  -יום צילום מלא 

סקרין, צילומי כולל צילומי ויזואליה, ראיונות, גרין 

 חוץ/פנים(

2625 

 2150 יום צילום מלא -תגמול לצלם נוסף 

 2250 משמרת עריכה

  200 כל שעת עריכה נוספת

שירותי קראטייב תסריטאות )בניית קונספט 

 כתיבת  תחקיר ותסריט(

2000 

 2750 שירותי בימוי

 1500 שירותי הפקה )מפיק(

 200 שימוש במוזיקה מקורית

 1300 דק סרט( 3)עד  עבריתקריינות 

 1100 דק סרט( 3קריינות לשפות ערבית ואנגלית )עד 

 קריינות לשפה אחרת )שהיא לא ערבית ואנגלית(

 דק סרט( 3)עד 

1100 

 450 דק סרט( 3)עד שירתי תרגום 

 2500 שימוש רחפן

  300 שימוש במאגרי תמונות

 2750 משמרות אנימציה הנפשה והנפשת דמויות

כתוביות )עברית, ערבית, אנגלית( )מחיר לתמלול 

 והטמעת כתוביות לדקת סרטון (

750 

 3100 שעות אולפן( 9) יום צילום אולפן / סטודיו

 650 פרומפטר

 3150 בשידורי לייב

 800 עד שעתיים -צילום סטילס/ וידאו קצר 
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מוזיקה, סבבי , עיבוד תמונה וסאונד, זכויות על טבאפטר אפקעריכה כוללת שימוש  -

 אינפוגרפיקה והנפשה. לפרויקט(  3 )מקסימום תיקונים

 דקות. 3כל שירותי הקריינות והתרגום מתייחסים לסרטים באורך של עד  -

ור יערך במשרד מבקר שידשעות.  יתכן שה 3סעיף שירות שידורי הלייב מתייחס לשידור עד  -

לשידור לייב ממשרד מבקר באולפן. המחיר המוצע בטבלה מתייחס  ההמדינה ויתכן ויהי

הכולל תאורה המדינה. במקרה שהשידור יערך באולפן יהיה על הספק לדאוג לאולפן 

. עליות מ"ר שבו ניתן להקרין את המצגת 24צילום על רקע לד  דמצלמות, סאונ 3מלאה, 

כמו כן, האולפן ישולמו באופן יחסי לפי שעה בהתאם לתעריף יום אולפן בטבלת המחירים. 

כולל כותרות וכיתובים וניתוב של הצילום בין המרצה,  ת )בין עם אולפן או ללא(השירו

המצגת ושאלות מהקהל. ההרצאה תשודר בלייב בזום, ליוטיוב או לכל יעד אחר שיבחר 

 (.VODהמזמין. בתום צילום ההרצאה יקבל המזמין את הצילום לשימוש עתידי )

הספק ישלם בגין   -שחקנים, ניצבים הםיבינ במקרה של דרישת תפאורה ודרישות הפקה -

 .הוצאות נלוות והמשרד ישיב את העלויות

 כך גם בנוגע לתשלום זכויות יוצרים מסוגים שונים. -

יבצע  -המשרד לפרויקט או לשירות שאינו נכלל במפרט זה  דבמקרה של דרישה מציובהר,  -

 או לפי קביעת נציגי המשרד. המשרד תיחור בין ספקים

 

 מנהלה -פרק ב' 

 דםמסמכי המכרז וביצוע רישום מוק קבלת .7

  המשרד.מתפרסמים באתר האינטרנט של זה על נספחיו, מכרז  מסמכי

לבצע רישום מוקדם בדרך של  ,המכרז מאתר האינטרנטמציע המוריד את מסמכי  על חובה

 לכתובת הדוא"ל למסמכי המכרז 'א כנספח ומסומן המצורףפרטי המציע טופס  שלוחמ

eran_zad@mevaker.gov.il .מתבקשים לשלוח בקשות לאישור  המציעים הפוטנציאליים

 קבלת הטופס.

 מציע  -רישום מוקדם כאמור לעיל אינו מהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה במכרז זה ואולם 

, אשר ימסרו למשתתפים ועדכונים הודעותלא יוכל לקבל  -בצע רישום מוקדם כנדרש שלא י

, דבר העלול לגרוע מיכולתו לזכות במכרז, בהעדר הפרטים הנחוצים, המכרזבדבר  האחרים,

בשל אי עמידה בתנאים נוספים שידרשו, ככל שידרשו. מציע  -או אף להביא לפסילת הצעתו 

 המשרדיוכל להעלות כל טענה כנגד ישלח טופס פרטי מציע כנדרש במסמכי מכרז זה, לא שלא 

 בעניין זה.

 למכרז זהריכוז מועדים קובעים  .8

 14:00שעה  22.2.2021 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה .8.1

 16:00שעה  3.3.2021 מועד אחרון לקבלת תשובות המשרד .8.2

 14:00שעה  11.3.2021    מועד אחרון להגשת הצעות .8.3
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 יום 90 תוקף ההצעה .8.4

התאמה בין התאריכים המפורטים בטבלה זו ובין מועדים אחרים המפורטים -במקרה של אי .8.5

, אלא אם קובעים התאריכים המפורטים בטבלה זו -מסמכי ההזמנה או בנספחיה בגוף 

 .עודכנו בהודעה של ועדת המכרזים

ועדת המכרזים מוסמכת לשנות תאריכים אלו באמצעות הבהרות ועדכונים שיישלחו לכל  .8.6

, או בפרסום המציעים שביצעו רישום מוקדם, באמצעות כתובת המייל שתימסר על ידם

. על המציעים חובה WWW.MEVAKER.GOV.IL: בכתובת המשרדר הבהרות באת

 לעקוב אחר כל שינוי ועדכון בתנאי המכרזים ובמועדים. 

 הבהרות ושינויים .9

על המציע לבדוק את מסמכי ההליך השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות,  .9.1

סתירות או אי התאמות בין מסמכי ההליך, או לא יבין פרט כלשהו מהכתוב בהם, חובה 

 ולפרט את הדברים בכתב. משרדלעליו לפנות, טרם הגשת ההצעה, 

שר עם ההליך תימסר פנייה בשאלות הבהרה ובה פירוט כאמור וכל שאלה אחרת בק .9.2

מציע אשר לא יפנה לקבלת הבהרות בתוך  8.1לא יאוחר מהמועד הנקוב בסעיף  משרדל

המועד האמור, יהיה מנוע מלטעון בעתיד כל טענה בדבר אי בהירות, סתירה, או אי 

 התאמה במסמכי ההליך. 

בלבד, לכתובת דואר אלקטרוני:  WORDניתן להגיש שאלות/הבהרות בקובץ .9.3

eran_zad@mevaker.gov.il  .בלבד. יש לוודא קבלת אישור חוזר במייל על קבלתו 

 ".הפקת סרטוניםלמתן שירותי  43/2020 מכרז פומבי מס'המציע יציין בפנייתו עבור "

 על כל שאלה לציין את מספר הסעיף במכרז אליה היא מתייחסת. .9.4

שיקול דעת בלעדי להשיב להבהרות וכיצד, והיא רשאית שלא להשיב לשאלות  למשרד .9.5

 שאינן ברורות, כלליות אינן ענייניות, או מכל טעם ענייני אחר.

, ללא ציון פרטי המשרדיפורסמו באתר האינטרנט של  התשובות לשאלות/הבהרות .9.6

תשובות הזיהוי של הפונה. באחריותם הבלעדית של המציעים לעקוב אחר פרסומי ה

המשרד יהיה . המשרדבאתר. יובהר כי רק תשובות בכתב שיפורסמו באתר תחייבנה את 

 בכך צורך. יראהלפרסם באתר האינטרנט יותר מקובץ הבהרות אחד, אם  רשאי

לשאלות/הבהרות מהוות חלק בלתי נפרד  המשרדמובהר, כי התשובות שיפורסמו באתר  .9.7

ס של כל קובץ הבהרות שפורסם כאמור, ממסמכי המכרז. כל מציע יצרף להצעתו תדפי

 כשהוא חתום בראשי תיבות על ידי מורשי החתימה של המציע.

ם ותיקונים , בכל עת קודם למועד אחרון להגשת הצעות, להכניס שינויירשאי המשרד .9.8

או בתשובה לשאלות. השינויים והתיקונים כאמור יפורסמו  במסמכי המכרז, ביוזמתו

 באתר האינטרנט ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. 

mailto:eran_zad@mevaker.gov.il
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עם הגשת הצעתו בהליך, מצהיר המציע כי הייתה לו הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר  .9.9

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

הליך ותנאיו ויהיה מנוע מלטעון טענות כלפיהם. בכל מקרה של סתירה, אי לנוסח ה

היא זו שתקבע את הפרשנות  וועדהההתאמה או אי בהירות בין מסמכי ההליך או בהם, 

המחייבת. סתירות, אי התאמות ואי בהירויות בין הוראות שונות יפורשו באופן המרחיב 

 המשרדלא תהא כל טענה או תביעה, כלפי . למציע המשרדאת חובות המציע ואת זכויות 

 .המשרד מי מטעמה, הנובעת מהפרשנות שבחר או

  הגשת ההצעה .10

מעטפה אחת תכיל את כל המסמכים שהגשתם נדרשת בהליך זה בהצעה במכרז זה תוגש  .10.1

קי(. על גבי מעטפה זו -עותקים, וגם על גבי מדיה דיגיטלית )דיסק או דיסק און 2במקור ועוד 

 ."הפקת סרטוניםמתן שירותי  43/2020 מכרז פומבי מס'ים "תרשמנה המיל

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות אחד מלשכות עות תוגשנה לתיבת המכרזים בההצ .10.2

  ת שלהלן: ובכתוב בתל אביב או ירושלים הציבור

  .אביב-תל 13קומה  19הארבעה רח' תל אביב:  -

  .ירושלים 2מבקר המדינה רחוב  ירושלים: -

ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות בהתאם לדרישות מכרז זה, במדויק. כל חסרון במסמך,  .10.3

שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז המצורפים בזה או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי 

בחשבון בעת ככלל תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו 

בהתאם לשיקול דעתה המלא של ועדת והכל לולים לגרום לפסילתה, הדיון על ההצעה ואף ע

הבלעדי להחליט כיצד לנהוג בהסתייגות, לרבות  למשרד זכות לפי שיקול דעתו המכרזים.

לראות בה כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד שאינו דורש תיקון או לדרוש מהמציע לתקן את 

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת  ההצעה. הכלההסתייגות או להודיע על הסרתה כתנאי לשקילת 

 למשרד. תהעומד

לעיל )או המועד המוארך, ככל  8.3בסעיף ש לא יאוחר מן המועד הנקוב את ההצעה יש להגי .10.4

במועד האחרון להגשת הצעות  המשרדלא תמצא בתיבת המכרזים של הצעה ש .שהוארך(

 ., לא תידוןכאמור

לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר  בלבד.יובהר כי כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת  .10.5

מציעים הקשורים באופן כלשהו יהיה רק אחד מהם רשאי להשתתף בהליך זה. מציעים. 

מראש לקבלת קביעתה. קביעתה תהא  המשרדבמקרה של ספק בעניין זה על המציע לפנות אל 

 מחייבת.

 התחייבויות המציע .11

 ,  כדלקמן:שרדהמבעצם הגשת הצעתו המציע מצהיר ומתחייב כלפי 
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הוא מכיר היטב את הדין הישראלי ואת כל הדרישות החלות על המציעים או הזוכים  כי .11.1

בהליך, לרבות את דיני המכרזים החלים בישראל, ואת כל הדינים ההוראות ודרישות 

 הרישום והרישוי החלים על המציעים ו/או הזוכים בהליך, ככל שחלים.

ח האדם, וביכולתו ליתן את השירותים כנדרש, כי הוא בעל הכישורים, האמצעים וכו .11.2

 .הכל בכפוף לתנאים הקבועים בהליך זה

הוא ראה ובדק את כל מסמכי ההליך ואת כל הנתונים הרלבנטיים, מכל סוג ומין כי  .11.3

שהוא, בקשר עם ההליך או בקשר עם השירותים או בקשר עם הצעתו, וביצע את כל 

הבדיקות הרלוונטיות בקשר לכך באופן עצמאי על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הגיש את 

שלא  ואו מי מטעמ המשרדם ניתן, על ידי הצעתו מבלי שהסתמך על כל מידע שניתן לו, א

במסגרת מסמכי ההליך, וכן מגיש את הצעתו על בסיס האמור, ומתוך הבנה והסכמה 

לכל תנאי ההליך ולאופן בו תיבחר ההצעה הזוכה. מציע שהגיש הצעה יהיה מנוע מלטעון 

ו כי כי לא היה מודע או לא הבין פרט כלשהו הקשור להליך או לתנאיו או לשירותים א

 .ואו מי מטעמ המשרדל דבר או מצג שנעשה על ידי הוא הסתמך באופן כלשהו ע

בגין כל גורם שיתברר כמשפיע על כדאיות  המשרדכי הוא מוותר על כל טענה כלפי  .11.4

 הצעתו.

הוא מביע את הסכמתו לכל תנאי ההליך ולכל האמור במסמכי ההליך על כל חלקיו  כי .11.5

אין לו ולא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או  ונספחיו, והוא מצהיר ומתחייב, כי

 דרישה או תביעה מכל מין וסוג, כנגד או בקשר עם איזה מתנאי ההליך. 

הוא מתחייב כי לכל אורך ההליך לא יצר ולא יצור קשר עם גורמים המעניקים  כי .11.6

 בקשר עם הליך זה.  משרדלשירותים 

המציע הוא בעל ענין בו, וכל מי מטעמו הוא מתחייב כי המציע, בעל ענין בו וכל גוף ש כי .11.7

של אחד מהם, לא פעלו ולא יפעלו לתיאום הצעתו של המציע עם הצעת מציע אחר 

 כלשהו, בכל אופן שהוא, לרבות החלפת מידע, הערות או הבנות.

אין מניעה לפי כל דין או הסכם שהמציע ישתתף בהליך ויבצע ויקיים את כל  כי .11.8

ף, ואין אפשרות או חשש לניגוד עניינים, ישיר או עקיף, התחייבויותיו שבהסכם המצור

בין ענייני המציע ושל בעלי השליטה בו, לבין אספקת השירותים על ידי המציע. המציע 

מצהיר ומתחייב כי האמור לעיל נכון למיטב ידיעתו ובדיקתו, גם לגבי נושאי המשרה בו 

 קחו חלק במתן השירותים. יוהמועסקים מטעמו שי

כי במידה ויזכה במכרז, ישמור בסודיות מלאה כל נתון ו/או מידע שהגיעו אליו במסגרת  .11.9

ביצוע הפעילויות נשוא מכרז זה, בין במישרין ובין בעקיפין, ולא יגלה כל נתון ו/או מידע 

 כאמור לכל צד שלישי כלשהו. 

 פגמים בהצעות ותיקון הצעות .12

המציעים. על מנת שההצעות תקבלנה  ההצעות תיבחנה על פי המידע אשר יועבר על ידי .12.1

וט נרחב על הצעתם. עם זאת, את המשקל הראוי להן, המציעים נדרשים לתת פיר
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חובת הנמקה, בין בכתב ובין  והבלעדי ומבלי שתהא עלי ורשאי, לפי שיקול דעת המשרד

בעל פה, בכל שלב בהליך, ובין בשלב אחד ובין במספר שלבים, לדון עם מציע בפרטי 

, ולבקש מהמציעים ו, לבקש שהמציע יופיע בפניולבקש הבהרות לגבי עתו,הצ

שהצעותיהם נמצאו מתאימות, בין אם מדובר במציע בודד ובין אם מדובר במספר 

, , לתקן ו/או להתאים את הצעותיהםמציעים )לרבות עם חלק מהמציעים בלבד( להשלים

 .והכל תוך שמירה על עקרון השוויון בין המציעים

יוסיף, יתנה או ישנה מתנאי ההליך. במידה ועל אף האמור, התגלה פגם  המציע לא .12.2

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

המוחלט ומבלי  ובהתאם לשיקול דעת המשרדנהג יווים ובין בדרך אחרת, במסמכים נל

היתר, לפסול את ההצעה או לבקש , בין היה רשאייחובת הנמקה או שימוע, ו ושתהא עלי

את תיקונה, או להתעלם מכל שינוי, תוספת או הסתייגות כאמור ולראותם כאילו לא 

לפעול כאמור והמציע מוותר  היה רשאיי שהמשרדבהגשת הצעתו מסכים המציע  נעשו.

 ן זה.ימראש על כל טענה או דרישה בעני

ת שבסעיף זה כדי לחייב את למען הסר ספק מובהר ומודגש במפורש, כי אין בסמכו .12.3

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

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

פנה בכתב למציעים או מי מהם, בבקשה להבהיר, י, שהמשרדלאחר הגשת ההצעות יתכן  .12.4

ו להתאים פרטים בהצעתם, אולם לא יהיה בכך כדי ללמד על כשרות להשלים, לתקן א

ן, יההצעה שהוגשה או על התרת ההבהרה, ההשלמה, התיקון או ההתאמה, לפי העני

 , באמצעות ועדת המכרזים כאמור לעיל. המשרדאלא ככל שיאושרו על ידי 

 םאו עמ ולבוא עמו בדברים ולנהל עמ המשרד , רשאיאו הזוכים לאחר קביעת הזוכה .12.5

 באמצעות ועדת המכרזים רשאי המשרדמשא ומתן במטרה לשפר או לתקן את הצעתו. 

לשנות פרט מהותי בהסכם שייחתם או נחתם עם הזוכה בהליך, בהתקיים התנאים לכך 

או דרישות שונות עקב שינויים טכנולוגיים או מכל  שירותים נוספים שלא פורטו בדין.

יקבעו במו"מ בין הצדדים בהתאם לסבירות מחירי שוק והנחה הנגזרת  סיבה שהיא

 למזמין כדוגמת המשרד.

 הזכות שלא לבחור בהצעה .13

היה רשאי, אך לא יובשים לב למכלול נסיבות העניין, הבלעדי  ו, לפי שיקול דעתהמשרד .13.1

, לפסול מציע בהליך, אשר הוצהרו על ידו או נמצאו בעניינו, עבירות פליליות חייב

יתכן שיש להן השפעה על  המשרדמשמעותיות, לרבות של היועץ המוצע מטעמו, שלדעת 

 ביצוע השירותים בהליך.

שלא לבחור בהצעה שקבלה את הציון הכולל הגבוה ביותר, או באיזה מן  רשאי המשרד .13.2

יש חשש ממשי כי המציע לא  שלמשרדההצעות האחרות, בפרט אך לא רק, בשל כך 

מכל סיבה שהיא )לרבות עקב מצבו הכלכלי הנוכחי או הצפוי, יעמוד בהתחייבויותיו 

הליכי פשיטת רגל או פירוק או תביעות מהותיות הקיימות נגדו, או שקיים חשש אחר 
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פקודו באם יזכה בהליך( או אם ההצעה נראית כהצעה תכסיסנית או אם מציע לת

 וול דעתלערוך, והכל לפי שיק המשרדבחר יצעה נכשל בבדיקות ביטחוניות אשר הה

 חובת הנמקה או שימוע.  ווללא שתהא עלי המשרדהבלעדי והמוחלט של 

להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה, ואת הזכות לבקש  רשאי המשרד .13.3

, ובכל מקרה למציע לא תהיה כל וטן, או לא בכלל, על פי שיקול דעתשירותים בהיקף ק

 .ואו כל מי מטעמ המשרדי טענה, דרישה או תביעה כלפ

לבטל את ההליך ולפרסמו  יהיה המשרד רשאיבאף אחת מההצעות,  המשרד לא בחר .13.4

א לפרסמו כלל, הכל לפי מחדש, הן באותה מתכונת והן בשינויים שתראה לנכון, או ל

 הבלעדי. ושיקול דעת

 כללי היררכיה פרשנית בין מסמכים  .14

רז זה ועל פי תנאיו. מודגש ומובהר, ד' למכ נספחהינה באמצעות ההסכם  ההתקשרות .14.1

 כי הוראות מכרז זה מצורפות כנספח להסכם ובהתאם לכך מהוות חלק בלתי נפרד ממנו.

 המשלים אחד כמסמך( נספחיו על) לו המצורף ההסכם ואתהמכרז  נוסח את לראות יש .14.2

 .זה את זה

 שני בין ליישב מאמץ יעשה, ההסכם נוסח לביןזה  מכרז נוסח בין סתירה של מקרה בכל .14.3

 הפרשנות תגבר אז כי, כאמור הנוסחים בין ליישב ניתן לא שבהן בנסיבות. הנוסחים

 . מובהר, כי חסר לא יחשב כסתירה.המשרד עם המיטיבה

 

 להשתתפות במכרז תנאי הסף -פרק ג' 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  -תנאי סף  .15

 מציע, הכרחיים ויסודיים. מצטבריםהתנאים המפורטים להלן בסעיף זה הינם תנאי סף  כל

עם זאת, ועדת  .פסלית – במועד הגשתה לא תענה על מי מהתנאים המפורטים להלן הצעתו אשר

 המכרזים )או מי מטעמה( רשאית עפ"י שיקול דעתה לאפשר השלמת מסמכים במקרי הצורך. 

 :כי מודגש .15.1

 אחר באמצעות ולא, בעצמו לעמוד המציע על חובה -המציע הוא יחיד  אם .15.1.1

המציע" כהגדרתו של מונח זה  ציג"נכ אותו ויראו, הסף תנאי בכל, מטעמו

 . לעיל 3בסעיף 

לעמוד בעצמו להיות תאגיד רשום וחובה על התאגיד  -אם המציע הינו תאגיד  .15.1.2

בתנאי הסף הנדרשים, למעט אם נדרש אחרת ובמפורש בתנאי הסף ובנוסף, 

 בדיו הוא נציג המציע. להציג בהצעתו באופן ברור מי מבין עו

 :להלן תנאי הסף למכרז .15.2
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או לחילופין , ישראל המוגדר ברשויות המס כעוסק מורשה תושבהמציע הוא  .15.2.1

 .כחוק ספרים ומנהל, הוא תאגיד שהתאגד בישראל עפ"י חוק

המציע בעל אישורים תקפים בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים,  .15.2.2

 . 1976-תשל"ו

ובכלל זה סרטונים הכוללים  שנים לפחות בהפקת סרטונים 2למציע ניסיון בן  .15.2.3

למציע  .5.4וכלל שירותים שנכללו בסעיף  צילומי חוץ וסרטוני אינפוגרפיקה

ש"ח ומעלה עבור גוף  50,000בהיקף שנתי של  2017-2019סיון  בין השנים ינ

ש"ח ומעלה לשלושה גופים לפחות. לעניין זה  30,000אחד או בהיקף שנתי של 

 משלה ו/או גוף ציבורי ו/או מוסדגוף יהיה רשות מקומית ו/או משרדי מ -"גוף"

 סכומים לפני מע"מ.ה ו/או תאגיד אחר

 הוא בעלים או שותף במציע למשרדנציגו של המציע, אשר ייתן את השירותים  .15.2.4

הגדרת שותף בהתאם לפקודת השותפויות )נוסח  .או נציגו המורשה של המציע

 .1975-חדש(, התשל"ה 

, וכן מסמכים שהם כשלעצמם לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסףם שיש לצרף להצעה מסמכי .16

 חלק מתנאי סף נוספים

 המציע יצרף את המסמכים הבאים:, לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף

 מציע שהוא תאגיד: .16.1

העתק נאמן למקור של תעודת התאגדות של התאגיד ברשם התאגידים  .16.1.1.1

 ;ותאריך ההתאגדות

 נסח מעודכן מהאתר הרשמי של רשם התאגידים;חברה תצרף  .16.1.1.2

אם המציע הינו עמותה או חברה לתועלת הציבור )ובתנאי שהדין מאפשר  .16.1.1.3

-2019לו להתאגד באותו אופן( יציג המציע אישור ניהול תקין לשנים 

2018; 

דין או רואה חשבון בדבר מורשי החתימה של -אישור חתום בידי עורך .16.1.1.4

החלטה כדין להגיש הצעה על פי תנאי  ועל כך כי התאגיד קיבל המציע

מכרז זה, וכי ההשתתפות במכרז וכן מתן השירותים נשוא המכרז הינם 

 בהתאם למסמכי התאגיד.

 מציע שהוא יחיד: אישור רישום כעוסק מורשה. .16.1.2

יש לצרף  לעיל. 15.2.3נספח ג' כשהוא מלא ומפורט, לצורך הוכחת האמור בסעיף  .16.2
 דוגמאות סרטונים.

דין או רואה חשבון כי נציג המציע משמש כבעלים או כשותף -בידי עורךאישור חתום  .16.3

 במציע.

)אכיפת  ציבוריים גופים עסקאותתקנות פי -עלעל שם המציע  תקפים אישורים .16.4

 . ואישור כאמור בדבר ניכוי מס במקור 1976-ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 המצ"ב.יב'  על המציע לצרף תצהיר בעניין הרשעות בדיני עבודה, לפי נספח
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 המצ"ב. יא'על המציע לצרף תצהיר בעניין העסקת אנשים עם מוגבלות לפי נספח  .16.5

  המצ"ב. יג'לפי נספח קיום חוקי עבודה על המציע לצרף תצהיר בעניין  .16.6

 . ההצעה את לפסול עלול לעיל המפורטים מהמסמכים איזה צירוף אימובהר, כי 

לוועדת המכרזים סמכות לפנות לכל אחד מהמציעים ולבקש מהם השלמות של מסמכים 
חסרים, גם לגבי מסמכים הבאים להוכיח התקיימו תנאי סף, והמציע מסכים מראש לכל 

 השלמה כזו שתיעשה לגבי כל אחד מהמציעים.

אליו להשלמת מסמכים,  סמכות זו של הוועדה לא תקים לאף מציע זכות כי הוועדה תפנה
 ואין בה כדי לגרוע מסמכות הוועדה לפסול הצעות חסרות על הסף.

 מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה .17

למכרז, כשהם מלאים וחתומים על ידי המציע ומאושרים על  , ח, ט,ז ו, ב, ה, נספחים א, .17.1

 ידי עו"ד )לפי העניין(.

 כשהוא חתום בחתימה מלאה של המציע. –ההתקשרות(  ' )הסכםד נספח .17.2

מסמכי מכרז זה, על כל נספחיו, חתומים בראשי תיבות בכל עמוד, לרבות כל ההבהרות  .17.3

 בכתובת: המשרדופורסמו באתר האינטרנט של  שניתנו למציעים

WWW.MEVAKER.GOV.IL  .או נשלחו לכתובות המייל של המציעים 

, להגיש אישור 1992–ב"נמכרזים, התשהובת לחוק חב 2סעיף על מציע העונה על דרישות  .17.4

, בהתאם להגדרות המופיעות בתיקון לחוק ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה

 האמור. 

עמוד על ידי המציע בראשי  , כשהוא חתום בכלהמשרדל מסמך נוסף שיידרש על ידי כ .17.5

 תיבות.

 .ההצעהמובהר, כי אי צירוף איזה מהמסמכים המפורטים לעיל עלול לפסול את  .17.6

לוועדת המכרזים סמכות לפנות לכל אחד מהמציעים ולבקש מהם השלמות של מסמכים  .17.7

תנאי סף, והמציע מסכים מראש  תחסרים, גם לגבי מסמכים הבאים להוכיח התקיימו

 .לכל השלמה כזו שתיעשה לגבי כל אחד מהמציעים

להשלמת סמכות זו של הוועדה לא תקים לאף מציע זכות כי הוועדה תפנה אליו  .17.8

 .מסמכים, ואין בה כדי לגרוע מסמכות הוועדה לפסול הצעות חסרות על הסף
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 בחירת המציע הזוכה -פרק ד' 

 הליך בחירת הזוכה  .18

 הצעות רק. )כולל כל הנספחים( עמידת ההצעות בכל תנאי הסףתיבדק  - ראשון שלב .18.1

תעמודנה בתנאי . הצעות שלא השני בשלב לבחינה תעבורנה הסף תנאי בכל שתעמודנה

 הסף תיפסלנה.

מציע שהצעתו נפסלה, יקבל הודעה על כך במועד פסילת ההצעה או בסיום ההליך )לאחר  .18.2

, והמציע מוותר מראש על כל המשרדהמוחלט של  ול פי שיקול דעתבחירת הזוכה(, ע

 טענה,  דרישה או תביעה בעניין זה.

  . נקודות 100עד  –ניקוד איכות ההצעה  – שני שלב .18.3

לצורך חישוב ציוני האיכות ועדת המכרזים תמנה צוות בדיקה מטעמה, אשר  .18.3.1

לקוחות להם סיפק או מספק המציע לקבל המלצות מרשאי, בין היתר, 

שירותים, לשוחח עם מי מהם, או לבקש לבחון את איכות מתן השירותים בכל 

י דרך אחרת שימצא לנכון. צוות הבדיקה יעניק ציונים לכל מציע על פ

להורות לצוות הבדיקה לבצע  רשאי המשרדטרים המפורטים להלן. הפרמ

בדיקה כאמור, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ומבלי שתהא עליו 

המציעים יצרפו את כלל חומרים הנדרשים לצורך בחינת  חובת הנמקה.

 האיכות .

 להלן: יקבע בהתאם לאמות המידה המפורטותניקוד האיכות הראשוני  .18.3.2

יחידת אמת  תיאור מס'
 מידה

ציון  ציון ליחידה
 מקסימלי

מספר שנות  1
הניסיון בהפקת 

ובכלל סרטונים 
זה סרטונים 

הכוללים צילומי 
חוץ וסרטוני 
 אינפוגרפיקה

הנפשה כמפורט 
 5.4ף בסעי

עבור כל שנה 
השנים  2-מעבר ל

הנדרשות בתנאי 
 5 ויינתנהסף 

נק', ועד ציון 
מקסימילי של 

 נק' 25

ל כנקודה על 
 שנה נוספת

 נק' 10

בהפקת  ןניסיו 2
לגופים סרטונים 
/  ציבוריים

 פרטיים גדולים

נתן יהניקוד י
בהתאם למספר 

הגופים להם 
 3. נתן השירותיי

נק' עבור כל גוף , 
עד לציון 

 15מקסימלי של 
גופים  5נק' עבור 

 ויותר

נק' לכל גוף  3
 פרטי/ציבורי

 נק' 15
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בהפקת  ןניסיו 3
סרטונים בתחום 

 דיגיטל

נתן יהניקוד י 
בהתאם למספר 

 הסרטונים
 שבוצעו על ידו

נק' לכל  3
 סרטון

 נק' 30

והתרשמות  ראיון 4
כוללת של צוות 

בדיקה. ניתן 
 להסתייע במשוב.

דוגמאות 
לסרטונים 

משלוש 
הקטגוריות 

. הניקוד לעיל
בהתאם  ןיינת

להתרשמות 
עדה והו

מהדוגמאות 
לרבות מהיותן: 
חדשניות, שילוב 

מוסיקה, 
אלמנים 

ויזואליים, 
אלמנטים גרפים 

  וכיוב

 נק'  45 נק' 15

פרזנטציה ראיון 
והתרשמות 

 אישית

 נק' 30

 100   ציון סופי 

 

הגבוה המצטבר בציון האיכות  ושיזכ או יותר כפי שיקבע ע"י המשרד יםהמציע חמשת .18.4

יובהר לפי מכרז זה.  המשרד, בכפוף לזכויות יםכזוכ ווכרזי - (85) ציון מינימלי  ביותר

 יותר, על פי שיקול דעתוגדול או קטן  הזכות לבחור במספר זוכים תלמשרד עומדכי 

 הבלעדי, ולמציעים לא תעמוד כל טענה בעניין זה.

, או להלן 22חלוקת העבודות בין הזוכים תבוצע עפ"י סבב מחזורי כמפורט בסעיף  .18.5

תבסס על מפרט שירותים ותכולת בה .לחלופין באמצעות עריכת תיחור על המחיר

 העבודה הנדרשת.

תזכה ההצעה שזכתה  -היה ושני מציעים )או יותר( יזכו בציון איכות משוקלל זהה  .18.6

  הפרזנטציה וההתרשמות אישית.לניקוד איכות גבוה יותר במסגרת 

 עדיפות לעסק המנוהל בידי אישה .19

ב 2העדפה להצעות שיוגשו ע"י עסקים בשליטת אישה כהגדרתם בסעיף  ןיית המשרד .19.1

, כך שאם יקבלו שתי הצעות או יותר תוצאה 1992-לחוק חובת המכרזים תשנ"ב

משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת 

הגשתה, אישור אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת 

 ותצהיר.
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לעיל, על המציע לצרף להצעתו את  19.1בכדי ליהנות מההעדפה כאמור בסעיף  .19.2

 המסמכים הבאים:  

הצהרה חתומה על ידי מורשי החתימה במציע ובה אישור כי במציע מכהנת  .19.2.1

נושאת משרה אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או 

ג של אמצעי השליטה בעסק. וכי לא התקיים מכל סו 50%-בעקיפין, בלמעלה מ

הוא  –( אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה 1במציע אף אחד מאלה: )

 –( אם שליש מהדירקטורים אינם נשים 2אינו קרוב של המחזיקה בשליטה. )

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.

בהצהרת  אישור מאת רואה חשבון כי המציע הינו עסק בשליטת אישה כמפורט .19.2.2

המציע. האישור יערך בהתאם לתקני הביקורת המקובלים בישראל, ואליו 

לעיל, מסומנת בחותמת רואה החשבון  13.5.3תצורף הצהרת המציע בסעיף 

 לשם זיהוי בלבד.

 הודעות זכייה ותוקף ההצעה .20
הודעה על זכיית הצעתו בהליך, ובה דרישה להשלים  מהמשרדיקבל  יםהזוככל אחד מן   .20.1

, כתנאי מתלה לתחילת ההתקשרות. המשרדפרטים ו/או מסמכים ככל שנדרש על ידי 

ימי עבודה מקבלת ההודעה את כל הדרוש לצורך  7בתוך  למשרדעל הזוכה להעביר 

רשי מו ודעת הזכייה בהליך תהיה בכתב, תיחתם על ידי  חתימה על ההסכם, ובכלל זהה

 ותחייב את הזוכה. החתימה 

ולא תהווה כל טענת  המשרדפה, לא תחייב את -שום הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל .20.2

 .המשרדהשתק או מניעות כלפי 

למען הסר ספק, מובהר בזאת במפורש, כי לא יראו את הודעת הזכייה כקיבול של הצעת  .20.3

מילוי כל הדרישות  על ההסכם לאחר המשרדהזוכה, והקיבול יעשה רק עם חתימת 

מהזוכה כאמור במסמכי ההליך. אולם, הגשת ההצעה וחתימת המציע על גבי ההסכם 

כחלק ממסמכי ההצעה, מהווים הצעה בלתי הדירה, שהמציע אינו יכול לחזור בו ממנה, 

 .8.3ובלבד שההצעה עדיין בתוקף כאמור בסעיף 

להאריך את המועד להמצאת  הבלעדי, והיה רשאי, אך לא חייב, לפי שיקול דעתי המשרד .20.4

 ןנת והמשרדלעיל. לא המציא הזוכה את המסמכים כאמור,  20.1הפרטים כאמור בסעיף 

לראות בזוכה כמי שנסוג  משרדעל אי עמידתו במועד כאמור, רשאי ה בפני הזוכה התראה

כל סעד בעניין זה על פי כל דין ו/או על פי מסמכי  למשרדבו מהצעתו בהליך, ויעמוד 

 ההליך, לרבות, אך לא רק, ביטול זכייתו, והכרזת מציע אחר כזוכה.  

לאחר שהושלמו כל הדרישות המקדמיות כמפורט במסמכי ההליך, ייחתם ההסכם על  .20.5

, ויועברו אל הזוכה ההסכם החתום. רק לאחר קבלת ההסכם יהיה הזוכה המשרדידי 

, בהתאם לבקשות פרטניות למתן שירותים שרדלמלהתחיל במתן השירותים רשאי 

 .וציא לוי שהמשרד

נחתם ההסכם עם הזוכה בהליך, יהיה הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות או חובה  .20.6

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

פה, בין לפני שנחתם ההסכם ובין לאחר -ן בכתב ובין בעלהצהרה שנעשו מחוץ להסכם, בי

 שנחתם. 
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הגשת ההצעה וחתימת המציע על גבי ההסכם כחלק ממסמכי ההצעה, מהווים הצעה  .20.7

יום ממועד קבלת ההודעה  60למשך  בלתי הדירה, שהמציע אינו יכול לחזור בו ממנה

נאי כלשהו מתנאי זאת, בין היתר, למקרה שהזוכה לא יעמוד בתעל זכייתו במכרז. 

ההליך או הציג מצג מוטעה שהיווה שיקול לזכייתו או שלא ימלא את ההסכם שייחתם 

, או מכל סיבה אחרת שהיא זכייתו או ההסכם שנחתם עמו, יבוטלו. אם המשרדעם 

שהצעתו אחר להתקשר עם מציע  רשאי יהיה המשרדיבוטלו הזכייה או ההסכם כאמור, 

ע זה להתקשר עם המשרד , יהיה המשרד אם יסרב מציו, במכרז שישיהדורגה במקום 

המשרד רשאי, לחילופין, וכך הלאה.  שביעירשאי לפנות למציע שהצעתו דורגה במקום ה

מובהר כי אין בסמכות הבלעדי, להחליט להתקשר עם שני זוכים בלבד.  עפ"י שיקול דעתו

עות שדורגו על כדי להטיל עליה חובה כלשהי להתקשר עם הצעה או הצ המשרדזו של 

ידה מלבד ההצעה הזוכה או לגרוע מזכותה לבטל את ההליך או לנהוג בכל דרך אחרת 

 על פי כל דין בנסיבות העניין. 

 

 תנאים כלליים -פרק ו' 

 תקופת ההתקשרות .21

ל ביום חתימת ההסכם על ידי תחים הזוכים תקופת ההתקשרות הראשונה עם המציע .21.1

תקופת " -)להלן  רצופים ממועד החתימה כאמור חודשים 12וסיומה בתום  המשרד.

 .  "(ההתקשרות הראשונה

להפסיק את ההתקשרות בכל עת,  היה רשאיי המשרדלעיל,  21.1על אף האמור בסעיף  .21.2

מכל סיבה שהיא, ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה עקב כך, למעט זכותו לתשלום 

 שרדהמ הבהתאם לתנאי מכרז זה. עשבגין השירותים שביצע בפועל בתקופת הניסיון, 

עם  התקשר, להיה רשאי אך לא חייביוביטל את ההתקשרות כאמור,  ושימוש בסמכות

במקום הגבוה מבין אלה שלא זכו במכרז )וכך הלאה(, והכל אם  מציע שהצעתו דורגה

  חודשים מתחילת ההתקשרות.  12טרם חלפו 

ה בכתב ומראש, להארכת תקופת ברירה )אופציה(, בהודע-בלבד שמורה זכות למשרד .21.3

שנה כל אחת ועד לסך  נוספות בנותהתקשרות תקופות לארבע  תקשרות הראשונההה

רשאי לעשות שימוש בזכות היה המשרד י. "(זכות הברירהשנים  ] )להלן: "  5ל מצטבר ש

מהשירותים שנתקבלו בפועל  בכפוף למידת שביעות רצונוהברירה או בכל חלק ממנה, 

, להוראות כל דין ולהוראות ו, לתקציבובכפוף לצרכיבהתאם להוראות מכרז זה, 

המשרד רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות  .זה ' למכרזד נספחסכם הה

מאוד. למשרד שיקול דעת נוספות רק למציעים שלגביהם הייתה שביעות רצון גבוהה 

 ל וללא זכות ערעור.בלעדי לקבוע האמור לעי

כל או  הכול סיום,לידי ההתקשרות עם המציע הזוכה להביא את  יה רשאיההמשרד י .21.4

מכל סיבה וזאת , ימים מראש 30בהתראה של ההתקשרות, תוך תקופת ב ממנה, חלק

אך  יהיה המשרד רשאיבמקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד המציע הזוכה,  שהיא.

 .בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא התראה מוקדמת ידלא חייב לבטל את ההסכם מ
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בהסכם  , מכל סיבה שהיא, בין מכוח סעיףהמשרדידי -ההסכם עלסיום בכל מקרה של  .21.5

או לשלם לו המציע הזוכה לפצות את  המשרדחובה על היה ילא ובין מכל סיבה שהיא, 

בפועל שסיפק תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים 

 עד למועד ההודעה בדבר סיום ההתקשרות והפסקת מתן השירותים.

 הפחתת תשלום  בגין אי עמידה בלוחות זמנים , אופן חלוקת העבודה בין הזוכים .22

סבב עפ"י את העבודות בין הזוכים  המשרדחלק י, מציעיםמספר היה ובמכרז יזכו  .22.1

בזמינות המציע. לחלופין, המשרד רשאי עפ"י שק"ד לפנות לזוכי בהתחשב ומחזורי, 

  המכרז בפנייה לתיחור על המחיר. 

את הסכום שישולם עבור העבודה, ולוח הזמנים לביצועה.  בפנייתו יציין המשרד .22.2

 לזוכה תעמוד הזכות לסרב לבצע את העבודה.

 א אחריו ברשימה, וכן הלאה.לב המשרדעבור היה וסרב הזוכה, י .22.3

ממציע זוכה או להיקף כלשהו  שירותלקבלת כל  המשרד אינו מתחייבבהר כי יו .22.4

, לפי המשרד הו במתן השירותים, וכן רשאישל שירותים במסגרת מכרז זה או לרצף כלש

הבלעדי להחליט למי מהזוכים להעניק כל מטלה שתידרש. המציע מצהיר כי  ושיקול דעת

הינו מוותר על טענה ו/או תביעה במקרה בו לא יתבקשו ממנו שירותים בהיקף שציפה, בין 

אם היקף השירותים שהתבקשו ממנו גבוה משציפה לו ובין אם נמוך משציפה לו, וכן 

לזוכים אחרים במכרז, לרבות אך לא רק  במקרה בו הועברו לטיפולו פחות מטלות מאשר

תביעה לפיצוי על הוצאות שהוציא לצרכי המכרז ו/או לצרכי התארגנות, אבדן הכנסה, 

  הוצאות הסתמכות, מוניטין וכל כיוצא באלה.

להפחית תשלום בגין אי עמידה ביעדים ובלוחות זמנים באופן חריג המשרד רשאי  .22.5

שהתקבל , באם סבור נציג המשרד כי השירות    בגין המוצר/ שירותושלא בתיאום מראש 

ובכפוף לעריכת  20%שיעור ההפחתה יהיה בשיעור של עד איננו לשביעות רצונו המלאה. 

 שימוע. 

 זכויות קנין .23
ולתוצרי  , לחומרי הגלםמכל מין וסוג באשר לשירותים נשוא חוזה זה ןהקנייזכויות  .23.1

השירותים לפי חוזה זה )או כל חלק מהם(, וכן זכויות קנין נלוות, לרבות זכויות יוצרים 

)ובכלל זה הזכות המוסרית ביצירה(, זכויות מבצעים ומוניטין, הן קנינה המלא והבלעדי 

או צד שלישי כלשהו לא תהיה כל זכות שהיא בהם וזאת, למען הסר  זוכהול המשרדשל 

ספק יעביר את חומרי גבלה מבחינת זמן השימוש, היקפו או כל ענין אחר. ספק, ללא כל ה

 הגלם וכל תוצר אחר ככל ויידרש לכך באופן מידי.

תוצרי השירותים ו/או או ב\חומרי הגלם ולנהוג בשירותים ו/או ב היה רשאיי המשרד .23.2

ו בכל חלק מהם מנהג בעלים מלא ולעשות בהם כל שתמצא לנכון, לרבות כל שידור ו/א

פן בדרך בצורה ובמועד פרסום ו/או שינוי ו/או התאמה ו/או כל שימוש אחר, וזאת באו

או גורם אחר כלשהו. יודגש כי  זוכה, והכל ללא כל תמורה נוספת להמשרדבחר יש

השינויים וההתאמות בתוצרי השירותים כאמור לעיל )לאחר אישורם הסופי לפי חוזה 

לשינויים והתאמות אלה  היה אחראיילא  זוכהבלבד וכי ל המשרדזה( ייעשו באחריות 

 או בגינם. 
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או לצד ג' כלשהו לא תהיה כל תביעה או טענה לזכות מכל מין שהוא, מכח דין או  זוכהל .23.3

ו לכל שימוש אחר חוזה, ביחס לעבודות ולשירותים נשוא חוזה זה ו/או לתוצריהם ו/א

 בחר לעשות בהם או בכל חלק מהם.י שהמשרדו/או נוסף 

הבלעדי לקבל כל הסכמה שתידרש מצד שלישי כלשהו בקשר עם  היה האחראיי הזוכה .23.4

הרוחני שיידרשו בקשר עם השירותים )ובכללן זכויות  ןהקניירכישת או קבלת זכויות 

אל  ןהקניימבצעים וזכויות יוצרים( וכל הקשור והכרוך בכך וכן לצורך העברת זכויות 

ישא בתשלום כלשהו בגין ובקשר  שהמשרדכאמור בסעיף זה, והכל מבלי  המשרד

 לאמור. 

ככל שיידרש לצורך הקניית הזכויות כאמור  המשרדמתחייב לשתף פעולה עם  הזוכה .23.5

על כל מסמך שיידרש הזוכה חתום יורה, ובכלל זה י, או למי שלמשרדבסעיף זה לעיל 

 שרדלמלצורך הקניית הזכויות  המשרדנקוט כל פעולה שתידרש לדעת יו המשרדלדעת 

בכל התשלומים לרשויות לצורך ההגנה על  אייש שהמשרדו/או ההגנה עליהן, ובלבד 

 זכויותיה כאמור. 

או מי  המשרדמובהר כי אין באמור בסעיף קטן זה כדי להגביל או לצמצם את זכויות 

, ומתחייב, על חשבונ הזוכהלעיל בכל צורה שהיא.  23.1בהתאם לאמור בסעיף  ומטעמ

הזכויות אל  שי אשר חתימתו או הסכמתו יידרשו לצורך העברתלקבל מכל צד שלי

 זה את החתימה או ההסכמה כאמור. 23הרשות לפי סעיף 

 ההצעה והעיון במסמכי המכרז סודיות .24

לעיין במסמכים שונים ובהצעת בהתאם לדין, מציעים שלא זכו בהליך רשאים לבקש  .24.1

 .ותהזוכ ותבדבר ההצעסופית של ועדת המכרזים בהליך, לאחר החלטה  ים הזוכ

בהגשת הצעתו מסכים המציע, כי הצעתו תעמוד במלואה, על כל חלקיה ונספחיה, לעיונם  .24.2

הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או  מציעשל יתר המציעים בהליך. 

"(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם סודייםה חלקיםה" :סודות עסקיים )להלן

 ינהג כדלקמן: , במידה ויתבקשו,לאחר סיום המכרזלמציעים אחרים 

 משמעי.-יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים באופן ברור וחד .24.2.1

 יסמן את החלקים הסודיים. .24.2.2

יחשב כחלק ילא  -זה מכרז פירוט ניסיונו של המציע, כנדרש בתנאי כי יודגש,  .24.2.3

 סודי.

ים למסירת יראוהו כמי שמסכ ייםשלא סימן חלקים בהצעתו כסוד מציע .24.2.4

 .במכרז זהההצעה לעיון מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה 

מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה  ייםחלקים בהצעה כסוד סימון .24.2.5

סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש 

 האחרים. םעל זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעי
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בר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת שיקול הדעת בדכי , יודגש .24.2.6

המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה 

 המחייבות רשות מנהלית.

ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה  החליטה .24.2.7

ועדת המכרזים התראה לזוכה, ותאפשר  כךשהזוכה הגדירם כסודיים, תיתן על 

 לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.

המכרזים  תועדת המכרזים לדחות את ההשגה, תודיע על כך ועד החליטה .24.2.8

 למציע הזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

הבלעדי,  והיה רשאי, וזאת על פי שיקול דעתי המשרדיובהר, כי על אף האמור לעיל  .24.3

 ולישיים, כל מסמך אשר להערכתלהציג בפני מציעים שלא זכו בהליך או בפני צדדים ש

אינו מהווה סוד מקצועי או מסחרי והוא דרוש על מנת לעמוד בדרישות הדין, ולמציע 

 בקשר לכך. ואו מי מטעמ המשרדנה או דרישה או תביעה כנגד לא תהיה כל טע

בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה  החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון .24.4

הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על כך 

 בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע הזוכה  .24.5

 בקש.בטרם מסירת החומר לעיונו של המ

 ביטוחים .25

מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו המציע  .25.1

)לפי העניין: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח רכוש, ביטוח 

אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות 

כלי רכב(, בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם מקצועית/ מוצר, ביטוחי 

הספק/קבלן/נותן השירותים קבלני  דייל ככל שיועסקו ע של השירותים המבוצעים על ידו.

משנה, עליו לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים כנ"ל או לחילופין לכלול בביטוחיו כיסוי 

 לפעילותם.

שירותים נשוא ההתקשרות )למעט יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים ל המציע .25.2

משרד  –ביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה( תיכלל הרחבת שיפוי כלפי מדינת ישראל 

 בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק.  מבקר המדינה

יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה, המתייחס לשירותים נשוא מציע ה .25.3

 כמבוטחים נוספים.  מבקר המדינהמשרד  –ההתקשרות, יכללו מדינת ישראל 

יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל מציע ה .25.4

עובדיה  משרד מבקר המדינה –סעיף ויתור על זכות התחלוף/השיבוב כלפי מדינת ישראל

 והפועלים מטעמה )ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון(. 

לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי המדינה שומרת לעצמה את הזכות  .25.5

 פוליסות, לפי דרישה.

 אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה. .25.6
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 ערבות ביצוע.  .26

ימים מקבלת הודעת המשרד על הזכייה ערבות  10על המציע שהצעתו תזכה להמציא בתוך 

המדד האחרון הידוע בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן )המדד הבסיסי יהא 

ביום קבלת ההודעה על הזכייה( להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז. סכום הערבות 

חודשים של עבודות( הערבות תהא בתוקף  12שח )כולל מע"מ( )עבור  35,000יהיה בסך של 

חודשים מתום תקופת ההתקשרות. נוסח דוגמת  3במשך כל תקופת ההתקשרות בתוספת 

 .ט"ו ב ומסומן כנספחהערבות מצ"

 
 זכויות קניין רוחני .27

בתוצרי השירותים או כל בחומרי הגלם, מוסכם ומוצהר בזאת במפורש, כי כל הזכויות  .27.1

חלק מהם, וכל קניין רוחני הקשור עם השירותים, יהיו ויישארו בכל עת קניינה הבלעדי 

כל זכות בעלות שהיא, ולא תהא זוכה וכי אין במכרז זה כדי להעניק ל המשרדוהמלא של 

 המשרדלו כל טענה או תביעה במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור לשירותים ולתוצריהם. 

 להשתמש בתוצרים כאמור ללא הגבלה מכל סוג שהוא. היה רשאיי

 יםכלליתנאים  .28

את הזכות לבטל את ההליך ו/או לא לחתום על ההסכם מכל סיבה  ושומר לעצמ המשרד .28.1

המלא והסופי, וכן לשנותו  ויבות תקציביות, בהתאם לשיקול דעתס שהיא, לרבות

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

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

, ומבלי וחובת הנמקה כלשה ועלי יהיהבלי שהבלעדי והמוחלט, מ ועת, לפי שיקול דעת

בגין כל הוצאה או נזק )ישיר או עקיף( שנשא  יםלפצות או לשפות את המציע ושיהא עלי

 .בו

לא  או הזוכים את הזכות להפסיק את ההתקשרות באם הזוכה המשרד שומר לעצמו .28.2

מודגש,  את השירותים, כולם או חלקם, או לא עמד בלוחות הזמנים כפי שנדרש. וסיפק

זה על נספחיו.  קבע באם עמד המציע בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרזהמשרד לבדו יכי 

 .המשרד יהיה סופישל  החלטתו

שלא לבחור בהצעה שהמחיר הנקוב בה אינו סביר ו/או אינו תואם  המשרד יהיה רשאי .28.3

את תנאי השוק ו/או את דרישות ההזמנה, והכל בין אם המחיר גבוה מדי או נמוך מדי, 

, באופן שיש בו כדי להטיל ספק ביכולתו המעשית של המציע לבצע את המשרדלדעת 

 התחייבויותיו באופן התואם את דרישות ההזמנה זה.

, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג, הכרוכות בהכנת הצעה להליך או הקשורות מובהר .28.4

 להליך יהיו על חשבון המציע, ללא כל קשר לתוצאות ההליך.

למציע לא תהיה כל זכות, מכל מין וסוג שהיא, לשיפוי או תשלום או השתתפות  .28.5

)לרבות מי מעובדיו, שלוחיו או נציגיו( על כל נזק או  ו, או מכל גורם מטעממהמשרד

הוצאה, מכל מין וסוג, שיישא המציע או מי מטעמו בשל כל טעם או עילה, בגין או בקשר 
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עם ההליך, לרבות קיומו, הפסקתו, עיכובו, שינוי תנאיו או ביטולו או בעקבות אי קבלת 

 הצעת המציע.

עה בגין אי מימוש הזכייה, חלקה או בכלל. לא תהיה כל זכות תבי או לזוכים לזוכה  .28.6

 , כולם או חלקם.שרדלמזכייה בהליך זה אינה מבטיחה בלעדיות לזוכה במתן השירותים 

ללא דיחוי בכל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע  המשרדהמציע חייב לעדכן בכתב את  .28.7

 .שמסר במסגרת או בקשר עם ההליך

תעמוד במלואה, על כל חלקיה ונספחיה, בהגשת הצעתו מסכים המציע, כי הצעתו  .28.8

המציעים בהליך. אם לדעת המציע קיימים בהצעה סודות מסחריים או  לעיונם של יתר

מקצועיים אשר יש להשאירם חסויים, יצרף המציע להצעתו, פירוט בדבר חלקים אלה 

תו שיש להשאירו בהצעתו ואת הנימוקים לסודיותם. בחר המציע לציין לגבי פרט בהצע

רק בשל כך, למנוע מאותו מציע עיון בפרט מקביל בהצעה  המשרד, וי כאמור, רשאיחס

 הזוכה.

הבלעדי,  והיה רשאי, וזאת על פי שיקול דעתי המשרדובהר, כי על אף האמור לעיל י .28.9

 ודים שלישיים, כל מסמך אשר להערכתלהציג בפני מציעים שלא זכו בהליך או בפני צד

רי והוא דרוש על מנת לעמוד בדרישות הדין, ולמציע אינו מהווה סוד מקצועי או מסח

 בקשר לכך. ואו מי מטעמ המשרדענה או דרישה או תביעה כנגד לא תהיה כל ט

למען הסר ספק, מובהר כי אין בהודעה על מציע זוכה במכרז זה בכדי לסיים את הליכי  .28.10

תימת והמציע הזוכה וכי בטרם ח המשרדדי ליצור יחסים חוזיים בין הבחירה או כ

המשרד רשאי לבטל על הסכם ההתקשרות בין הצדדים,  המשרדמורשי החתימה מטעם 

 הבלעדי והמוחלט. או לשנות את החלטתו על פי שיקול דעתו

, המשרד יהא רשאי, לפי שיקול דעתוע הזוכה יהיה תאגיד, כי אז בכל מקרה שבו המצי .28.11

מבעלי העניין בתאגיד וכתנאי לביצוע ההתקשרות עם התאגיד כאמור, לדרוש כי שניים 

 יהיו ערבים אישית להתחייבויות המציע לפי ההסכם נושא ההזמנה.

וזאת גם  ויות ומסמכים נוספים לשביעות רצונלדרוש מהמציע רא הא רשאיי המשרד .28.12

 .הבלעדי וחת ההצעות והכל בהתאם לשיקול דעתפתילאחר 

 פי כל דין. על המשרדכדי לגרוע מזכויות הזמנה זו, על נספחיה, אין בסעיפי  .28.13

הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך הנוגע למכרז זה תהא נתונה לבית המשפט  .28.14

 המוסמך לדון בו מבחינת העניין בירושלים.

 רשימת הנספחים .29

 פרטי מציע טופס - נספח א' .29.1

 הגשת הצעה טופס -' ב נספח .29.2

 תצהיר עמידה בתנאי הסף -'ג נספח .29.3

 ההתקשרות הסכם -נספח ד'  .29.4
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 נציג הזוכהבדבר היעדר ניגוד עניינים של  התחייבות -'ה נספח .29.5

 בדבר היעדר ניגוד עניינים של המציע התחייבות -' ו נספח .29.6

 שירותים מתן במסגרת סודיות על הבדבר שמיר התחייבות - 'ז נספח .29.7

 טופס הצהרת סודיות של העובד - 1 'חנספח  .29.8

 טופס הצהרת סודיות של קבלן - 2 נספח ח .29.9

 חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר לפי  - נספח ט' .29.10

 התחייבות ביטוח - נספח י' .29.11

 תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלויות -א "נספח י .29.12

 נוהל קבלת אישור בדבר הרשעות וקנסות בגין הפרת חוקי העבודה -נספח י"ב  .29.13

 תצהיר בעניין קיום חוקי עבודה. -נספח י"ג  .29.14

 שירותיםנספח ביטחון להסכם התקשרות עם נותן  -נספח י"ד  .29.15

 כתב ערבות. -נספח ט"ו  .29.16
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 טופס פרטי מציע -נספח א' 

 : _________ תאריך

  לכבוד

  משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

 eran_zad@mevaker.gov.il :ל"בדוא

 

הפקת למתן שירותי  43/2020 מס'מכרז פומבי מסמכי מצויים בידינו מצהירים כי  מי הח"/אנו

, כפי שפורסמו באתר האינטרנט של המדינה ונציב תלונות הציבור משרד מבקרעבור  סרטונים

 המכרז האמור לכתובת הבאה: בדברומבקשים לשלוח לנו כל הודעה  ,המשרד

 

 המציע ושם איש הקשר לצורך מכרז זה  _____________________________________ שם

 ____________________________________________ שותפות )אם רלוונטי( /תאגיד' מס

 מספר טלפון של המשרד וטלפון נייד של איש הקשר ________________________________

 _______________________________________________ פקסימיליה של המשרד מספר

 _________אלקטרוני __________________________________________-כתובת דואר

 כתובת העסק________ ___________________________________________________

 

 _______________________________: ____________________המוצע המציע נציג שם

 

בדבר  ועדכוניםפטור מלשלוח לנו הודעות היה המשרד י  - זהלנו כי במידה ולא נשלח טופס  ברור

והבהרות  נוספיםעלולים למצוא את עצמנו פסולים בגלל אי עמידה בתנאים  נהיהאז המכרז, ו

 .לאחר פרסום המכרזלפרסם  שהמשרד עשוי

 .יש לקבל אישור על קבלת טופס זה ע"י נציג המשרד במייל חוזר
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 טופס הגשת הצעה   -נספח ב'  

 לכבוד

 משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור 

 

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות עבור  הפקת סרטוניםלמתן שירותי  2020/43 מס'מכרז פומבי 
 הציבור.

 

למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות מציע בזה המציע, __________________, החתום מטה 
מתן שירותי הפקת סרטונים עבור משרד מבקר ל בהסכם עמולהתקשר  "(משרדה" –)להלן  הציבור
 ו.ובמסמכים המצורפים ל זהמכרז בנוסח הכלול במסמכי , היה ויזכה במכרז זה, המדינה

 המציע ____________________________________________________________ שם

 ___________________________________________ שותפות )אם רלוונטי( /תאגיד' מס

 ___________________________________ שותפות )אם רלוונטי( /התאגיד רישום תאריך

 שמות הבעלים/השותפים במציע _____________________________________________

 כתובת  המשרד _________________________________________________________

 מספר טלפון של המשרד ___________________________________________________

 _______________________________________________ פקסימיליה של המשרד מספר

 אלקטרוני ואתר אינטרנט ________________________________________-כתובת דואר

מסמכי המכרז על נספחיו, הבנתי את האמור בהם על כל קראתי בעיון את מצהיר בזה כי  אני .1
את כל הפרטים  תילאחר שקיבלהמכרז וזמן מספיק לבדוק את נושא  ילאחר שניתן לפרטיהם, 

אני מצהיר כי אני מקבל את כל התנאים המפורטים   .לשם הגשת הצעה ישהיו נחוצים ל
 במסמכי המכרז, ללא סייג וכי אני מגיש הצעתי זו ללא כל תיאום עם מציע אחר.

 המכרז.בנוסח המציע עומד בכל תנאי הסף המפורטים  כיאני מצהיר  .2

אני מצהיר כי המציע ובעלי הזיקה אליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה  .3
לא נקנסו על ידי מפקח  אליו הזיקה מבעלי מי או המציעבשל הפרת דיני העבודה. אני מצהיר כי 

, בשנה שקדמה למועד 1985-לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו 5עבודה שמונה לפי סעיף 
, סעיף זהלהגשת ההצעות במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה; לעניין  האחרון

 .ציבוריים גופים עסקאות לחוקב 2 בסעיף כהגדרתו –" זיקה"בעל 

לעיל, יש למחוק את הסעיף ולפרט במסמך  3ככל שהמציע אינו יכול להצהיר על האמור בסעיף  .4
או הקנסות של המציע או בעל הזיקה, לפי מצורף מאושר על ידי עו"ד את פירוט ההרשעות 

מנע מלפסול את ההצעה לפי הוראות יכן יפרט המציע מדוע הוא סבור כי על הוועדה לה העניין.
 א)ב( לתקנות חובת המכרזים.6תקנה 

המכרז, לרבות ההסכם לזה את כל המסמכים הנדרשים, בהתאם למפורט במסמכי אני מצרף  .5
מסמכי המכרז כשכל אחד מעמודיו חתום על ידי הנ"ל  כשהוא חתום בחתימה מלאה, וקובץ

 בראשי תיבות.



 25 

ועם  המשרדבתאריך שיידרש על ידי ההסכם אם הצעתי תתקבל הנני מתחייב לחתום על  .6
 .להוראות מכרז זהפוליסת ביטוח בהתאם  המשרדשל  ולהנחת דעתצרף לההסכם חתימת 

        

       ______________________  

 חתימת המציע

 * מציע שהוא תאגיד יצרף את חותמת התאגיד, ויחתמו מורשי החתימה שלו על הנספח

 

       ______________________  

 שם ותפקיד

 

 ______ ________:____תאריך       

 

 

 מלא : _____________________ שם

 וחותמת _________________ חתימה

 

ומדובר בתאגיד: במידה  

 _________________: __ החותם שם

 ____________________: __ תפקיד

 

 אישור

אני הח"מ, ______________________ עו"ד )מ.ר.__________(, מאשר/ת כי בתאריך  
____________ הופיע בפני, במשרדי ברחוב _________________ מר/גב' 

מוכר לי ידי ת.ז. מס' _________________ / ה-____________________ שזיהה עצמו על
אישית, המוסמך לחתום בשם _______________ ]המציע[, ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו 
להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות 

 הצהרתו וחתם עליה בפני.

 , עו"ד  ____________
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 5.2.31פירוט הניסיון הנדרש לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  –נספח ג' 

 

סכום ההתקשרות  שם הלקוח
 לפני מע"מ

שנת / תקופת 
 ההתקשרות

שם איש קשר + מס' 
 טלפון

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

  



 27 

 נספח ד'

 התקשרות הסכם
 

 _________לשנת__________ שנערך ונחתם ביום ___________ לחודש

 

 ב י ן

 מצד אחד    -המשרד(      –)להלן  ונציב תלונות הציבור  משרד מבקר המדינה

 

 ל ב י ן

 

 ___ח.פ./ת.ז._____________אשר כתובתו______________________________

 

 על ידי ה"ה __________________ת.ז. _______________כתובת ____________

 

 מצד שני   -הקבלן(    -לחתום בשמה )להלן  והמורשים

 

הואיל והמשרד פרסם מכרז פומבי לפיו ניתנה אפשרות למציעים להציע הצעות מחיר לביצוע 

 –להלן ונציב תלונות הציבור  עבור משרד מבקר המדינה )למתן שירותי הפקת סרטונים מכרז 

 (;המכרז או הבקשה

 

ת המכרז ומסמכיו, הגיש למשרד את הצעתו לביצוע , לאחר שעיין בכל הנחיומציע והואיל וה

 העבודות בהתאם לתנאי המכרז והסכם זה;

 

יבצע את עבודות בהתאם לתנאי  מציעזכתה במכרז, והמשרד מעוניין שההמציע והואיל והצעת 

 המכרז ותנאי חוזה זה;

 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

כן ו על כל נספחיו, תיקוניו והמענה לשאלות מציעים,  המבוא להסכם זה, המכרז .1

מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. במקרה של סתירה או אי בהירות בין המציע הצעת 

הוראות המכרז )כולל מפרט העבודה( לבין הוראותיו של הסכם זה יחול האמור 

 במכרז, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן  .2

 מחייב פרוש אחר: 

גם משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, ולפי נסיבות העניין הכוונה  –"המשרד"

 .לכל אחת מלשכות המשרד הרלוונטיות. 
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 1המנכ"ל, המשנה למנהל הכללי למנהל ומשאבי אנוש או מנהל בנא"מ –"ההנהלה" 

 ו אדם שהוסמך בידיהם לעניין חוזה זה.ארצי של משרד מבקר המדינה א

 מי שמונה על ידי ההנהלה לפקח על ביצוע הוראות חוזה זה. –"הממונה" 

 בהתאם ללוח הגריגוריאני. –ו"שנה"  –"חודש"        

באיכות ובאופן האמורים במפרט  נשוא מכרז זה מתחייב לבצע את העבודותהמציע  .3

 ובכפיפות לחוזה זה. השירותים הנדרשים במכרז זה 

וכי יש לו הניסיון, הציוד,  בחן את מסמכי המדרש, הדרישות  מצהיר בזה כי הוא, המציע 

 כוח האדם, המיומנות והיכולת לבצע את העבודות נשוא מכרז זה.

תמורת ביצוע העבודות ומילוי יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה מציע המשרד מתחייב לשלם ל .4

למפרט  הסכומים בסעיף זה הינם בהתאם  שיועברו לו במסגרת מכרז זה.בהתאם לעבודות 

מס ערך . לסכום זה יתווסף  ם שזכו במכרזספקיהשירותים ו/ או לאחר תיחורים נוספים בין 

 מוסף כדין כנגד המצאת חשבונית.

 על התקשרות זו יחולו תנאי הצמדה כדלהלן:      .5

הראשונים לא יעודכן מחיר השירותים  חודשי ההתקשרות 18מובהר ומוסכם כי במהלך  .א

 למעט במקרים המפורטים להלן בס"ק )ג(. 

חודשי ההתקשרות, ככל שההתקשרות לא תבוא לידי סיום בהתאם  18לאחר תום  .ב

להוראות מסמכי ההתקשרות, יעודכן מחיר השירותים לפי שיעור השינוי באחוזים שיחול 

 :בין המדד הבסיסי לבין המדד הקובע כמפורט להלן

 מדד המחירים לצרכן )להלן  "המדד"(. -שם המדד  .1

חודשי התקשרות שיימנו  18המדד הידוע בתום  -המדד הבסיסי  .2

 מיום חתימת המשרד על הסכם זה;

המדד האחרון הידוע במועד ביצוע ההצמדה ]על פי  -המדד הקובע  .3

 ס"ק )ב( או על פי ס"ק )ג([;

חודשי  24ום עדכון המחיר הראשון לפי ס"ק זה לעיל יבוצע בת .4

 התקשרות שיימנו מיום חתימת המשרד על הסכם זה.

החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול  18למרות האמור בס"ק )א( לעיל אם במהלך  .ג

( ומעלה מהמדד הידוע במועד חתימת 4%שינוי במדד ושיעורו יעלה לכדי ארבעה אחוזים )

וי באחוזים שיחול בין המדד המשרד על ההסכם, יעודכן מחיר השירותים לפי שיעור השינ

שהיה ידוע במועד שבו חרג שיעור עלייתו מארבעת האחוזים לבין המדד הקובע, באופן 

הבא: המדד הידוע במועד שבו השינוי במדד עלה על ארבעה אחוזים יהיה מדד הבסיס 

חודשים מהמועד שבו נקבע  6החדש. עדכון מחיר השירותים על פי ס"ק זה יבוצע בתום 

 יס החדש.מדד הבס

 6לאחר העדכון הראשון ]על פי ס"ק )ב( או על פי ס"ק )ג([ יעודכן מחיר השירותים בכל  .ד

 חודשים.

א תהווה משכורת ולא שכר עבודה אלא למציע למוסכם בזה שהתמורה שהמזמין ישלם  .6

                                                 
 בינוי נכסים אפסנאות ומשק  1
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מציע בהיותו מציע תמורה עבור ביצוע העבודות ומתן השירותים על פי הסכם זה בידי ה

 תלוי .עצמאי בלתי 

מצהיר כי ידוע לו שהתקשרות המשרד עמו נעשתה על בסיס היותם של היחסים בין  מציע ה .7

 עצמאי ובהסתמך על כך. מציע –הצדדים יחסי מזמין 

או של אנשים שלא אושרו על  מתחייב שלא להרשות את כניסתם של אנשים זריםמציע ה  .8

 או ההנהלה לשטח המשרד.ידי  נציג המשרד 

הא אחראי לכך שעובדיו וכל מי שנמצא בבניין מטעמו מעת לעת לא י )א(  המציע   .9

 ישתמש בציוד המשרד לרבות שירותי טלפון, פקס, מחשבים, ומכונות צילום.

ין מטעמו מעת לעת יעזבו את ייהא אחראי לכך שעובדיו וכל מי שנמצא בבנ מציע )ב(    ה          

 הבניין מיד בסיום שעות עבודתם לפי חוזה זה.

מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם כל  מציע )א(  ה  .10

ידיעה שתגיע אליו אגב ביצוע עבודות תוך תקופת הביצוע, לפניה או לאחריה. הקבלן 

 118מילוי ההתחייבות על פי סעיף זה היא עברה לפי סעיף -מצהיר בזאת כי ידוע לו כי אי

 שבנספחחברה בנוסח -. הקבלן יחתום על הצהרת סודיות1977 –ז לחוק העונשין, התשל"

 ז'  .

מתחייב להחתים את עובדיו ושלוחיו על הצהרת סודיות לפיה יתחייבו לא   )ב(   המציע          

להעביר, לא למסור, ולא להביא לידיעת כל אדם ידיעה שתגיע אליהם אגב או בקשר 

אגב ביצוען תוך תקופת ביצוען, לפני תקופת  לביצוע העבודות או בתוקף או במהלך או

בות על פי הצהרתו יביצוען, או לאחר מכן. העובד יצהיר כי ידוע לו כי אי מילוי התחי

העתק ההצהרות יועברו  1977-לחוק העונשין, התשל"ז 118זו מהווה עבירה על פי  

 (.ח'בנספח למשרד לפני תחילת העבודה )נוסח הצהרת סודיות של העובד כלול 

בביצוע העבודות על פי הסכם זה טעונה אישור  מציע)א(  העסקתו של כל מועסק על ידי ה .11

קצין הביטחון( אשר  –מראש בכתב של ממונה הביטחון של משרד מבקר המדינה )להלן 

מצהיר כידוע לו שהבדיקה של הקב"ט עלולה  מציע באמצעות ההנהלה. ה מציעיינתן ל

 ם במשרד והקבלן מוותר על טענה בעניין זה.להתמשך עקב גורמים שאינם תלויי

בלי שיהא צורך לפרט את הסיבה לכך  ין הביטחון יהא רשאי לדרוש מהמציע)ב( קצ

העובד התקבל לעבודה בשירותו להרחיק מהעבודה עובד המועסק על ידו גם לאחר ש

 מתחייב לבצע את הדבר מיד כשיידרש לעשות זאת. של המציע, והמציע 

בדרך כל שהיא בגין הפסדים או נזקים  מזמין לא יהא חייב לפצות את המציע ה )ג(             

ון דרש שמי מעובדיו של שייגרמו או שיהיו עשויים להיגרם לו בשל כך שקצין הביטח

לא יועסק יותר במתן השירותים למשרד או בשל כך שקצין הביטחון סירב המציע 

 במתן השירותים למשרד. שהו מעובדי המציע שר העסקת עובד כלמלכתחילה לא

יציית להוראות קצין הביטחון כפי שיינתנו מפעם לפעם בכל עניין הקשור  )ד(  המציע 

 לביצוע  חוזה זה.

שלא כשורה או  יקול דעתו מתנהג אחד מעובדי המציע )ה(  הממונה יהיה רשאי, אם לפי ש            

עובד מהעבודה אצל הת להרחיק א  מהמציעבצע את עבודתו כראוי, לדרוש אינו מ

 מתחייב לבצע את הדבר מיד כשיידרש לעשות זאת. המזמין. המציע 

בתפקיד כלשהו יועסקו על חשבונו ועליו בלבד  כל האנשים שיועסקו על ידי המציע   )א( .12
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 תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מקשריו איתם.

ין לעובדיו או   לשליחיו של ייחשבו לכל דבר ועני(   האנשים המועסקים על ידי המציע )ב

חובת התשלומים שהוא חייב בהם במשכורת, דמי  המציע  בלבד. כן תחול על המציע 

ביטוח, דמי ביטוח לאומי, נסיעות, דמי הבראה, שכר שעות נוספות, מס מקביל, 

כל יתר תשלומים לקרן פיצויים או קרן מבטחים, תשלומים בגין מחלה או בגין לידה ו

התשלומים החלים על המעביד לפי כל דין או הסכם, או בהתאם לדרישות ארגון 

     .  ו מאוגדים  המועסקים על ידי המציעהעובדים שב

מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים כדרוש על פי כל   המציע  .13

 -הפיקוח על העבודה, התשי"דדין, וכפי שיידרש על ידי מפקח עבודה כמובנו בחוק ארגון 

1954. 

לפעול בהתאם להנחיות כלליות שיקבל מזמן  נשוא  מכרז זה מתחייב המציע בביצוע עבודות  .14

לזמן מאת ההנהלה, אך מוצהר בזאת כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה למזמין 

על ידו, אלא או לכל אחד מהמועסקים  ה , לפקח, להדריך או להורות למציע או להנהל

וכל  מלואן, ולכן אין ולא תהיינה למציע אמצעי להבטיח ביצוע הוראות חוזה זה ב

המועסקים על ידו כל זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק על ידי המשרד ולא יהיו 

זכאים לכל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר לביצוע העבודה על פי חוזה זה מכל 

 סיבות שהן.

קבלן עצמאי לביצוע עבודות, הוא יהיה אחראי כלפי עובדיו מציע וכמשמש כ ל והמציע הואי .15

וכל מי שעוסק מטעמו בקשר לביצוע עבודות בגין מוות, נזק גופני ו/או נזק לרכוש שייגרם 

 להם בין במישרין ובין בעקיפין כתוצאה מתאונת עבודה.  

מתחייב כלפי המזמין לשאת בכל נזק ואובדן שיגרם מכל סיבה שהיא ומכל  )א(  המציע   .16

גורם שהוא לרכושו הוא שבמשרד, לרבות מכונות, מכשירים וציוד המופעלים על ידו 

לביצוע העבודות, והוא מוותר בזאת על כל תביעה נגדו ונגד מי שהוא חב על מעשיהם 

 בגין נזק או אבדן לרכוש כאמור.

באחריות לכל נזק לרבות נזק גוף שייגרם על ידו או על ידי עובדיו או  איישציע )ב(  המ      

מי שפועל מטעמו, למשרד, לריהוט או לציוד של המזמין, ו/או לכל דבר הנמצא 

במשרד, ו/או לכל אדם במשרד או לכל צד ג' אחר בין אם הוא עובד המזמין ובין 

עבודות הניקיון או בקשר אליהן, לאו, ובלבד שהנזק אירע תוך כדי או עקב ביצוע 

 בין באופן בלעדי ובין יחד עם גורמים נוספים.

בשום תשלום, הוצאה, אובדן ו/או נזק  איישמסכים לכך כי המזמין לא )ג(   המציע        

ו/או לבאים מכוחו ו/או לצד ג' וכן לא  מסוג או מסיבה שהיא שייגרמו למציע 

ל ידי הקבלן ו/או לצד ג' בשל כל הוצאה, בשום תשלום כאמור למועסקים ע אייש

אובדן או נזק, שייגרמו בעת או עקב ביצוע הוראות חוזה זה או בעת ביצוע 

 ההוראות שתינתנה על פיו או עקב הוראות כאמור לעיל.

מתחייב לתקן, להשלים ולהיטיב כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל  )ד(   המציע      

קרותם, אך אין בכך כדי לגרוע מזכות המזמין לתקן  במועד הקרוב ביותר לאחר

 את הנזק  לאחר שהקבלן לא עשה כן בהקדם ולחייבו בתשלום הוצאותיו.    
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)ה(  המזמין יהא רשאי לממש את הערבות כולה או מקצתה גם לתיקון הנזקים     

 הנזכרים  בסעיף קטן )ב( לעיל.

עיף זה היא מוחלטת ותעמוד גם אם כלפי המזמין על פי ס ו של המציע )ו(  חובת   

במקרקעין או על פי כל דין  המזמין חויב בתשלום לניזוק בגין היותו מחזיק

 יפצה את המזמין על כל תשלום שחויב בו כאמור. והמציע 

מתחייב לבטח את עצמו בביטוח מקיף שיכסה אותו לרבות בפני  כל תביעה בגין  המציע )א(   .17

, בכל סכום שהוא שייגרמו בין על ידו ובין על ידי עובדיו או על נזקי גוף, לרבות בגין מוות

ידי המועסקים על ידו או על ידי מי מטעמו, לכל אדם, בין לעובדיו, לעובדי המזמין ולכל צד 

 שלישי, תוך כדי או עקב ביצוע חוזה זה.

 מתחייב להמציא למשרד את העתקי פוליסות הביטוח כאמור. )ב(  המציע  

ות כולל גם את כל מסמכי המכרז, ובכלל זה, על תיקוניו )אם יהיו(, וכן הסכם ההתקשר .18

 תשובות לשאלות מציעים.

 מסמכי המכרז גוברים. -במקרה של אי התאמה בין מסמכי המכרז להסכם ההתקשרות  .19

 

 ביטוח

מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו )לפי העניין: המציע  .20

חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח רכוש, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח 

ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית/ מוצר, ביטוחי 

 כלי רכב(, בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו.

קבלן/נותן השירותים קבלני משנה, עליו לדרוש כי הללו יערכו /מציע ה דייל ככל שיועסקו ע

 ביטוחים כנ"ל או לחילופין לכלול בביטוחיו כיסוי לפעילותם.

יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות )למעט ביטוח מסוג  המציע .21

בגין  מבקר המדינהשרד מ –עבודות קבלניות/הקמה( תיכלל הרחבת שיפוי כלפי מדינת ישראל 

 אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק. 

יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על מציע ה .22

עובדיה והפועלים מטעמה  משרד מבקר המדינה –זכות התחלוף/השיבוב כלפי מדינת ישראל

 )ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון(. 

אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, מציע הומרת לעצמה את הזכות לקבל מהמדינה ש .23

 לפי דרישה.

 אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה. .24

 

 

ן מכל מין וסוג באשר לשירותים נשוא חוזה זה ולתוצרי השירותים לפי חוזה זה יזכויות הקני .25

ת זכויות יוצרים )ובכלל זה הזכות המוסרית )או כל חלק מהם(, וכן זכויות קנין נלוות, לרבו

או צד שלישי  זוכהול המשרדביצירה(, זכויות מבצעים ומוניטין, הן קנינה המלא והבלעדי של 

כלשהו לא תהיה כל זכות שהיא בהם וזאת, למען הסר ספק, ללא כל הגבלה מבחינת זמן 

 במכרז.ראו יתר הוראות לנושא זה השימוש, היקפו או כל ענין אחר. 

להוציא מן הבניין ומסביבתו את כל המכשירים, מציע מיד עם תום החוזה או ביטולו מתחייב ה .26
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המכונות, הציוד, החומרים והחפצים השייכים לו, אך למשרד תהיה זכות עיכבון עליהם בגין 

 כל חוב שהקבלן חב לו.

 .נשוא מכרז זה בהתאם להודעת נציג המשרד מתחייב להתחיל בעבודות מציע ה .27

אם הוא נובע על פי הסכם זה, בין  ום כלשהו בגין חיוב  שחב בו המציע חויב המשרד לשלם סכ .28

המשרד זכאי או של צד שלישי או של מבטח או מכל מקור אחר, יהא מתביעה של עובד המציע 

בגובה אותו סכום בתוספת הוצאותיו המשפטיות ושכר טרחת עורך לפיצוי מלא מאת המציע 

יחזיר לו סכום זה מיד לאחר שהמשרד יגיש  ו בקשר לתביעה בגין האמור, והמציע דין שיהיו ל

לו דרישה ובה פירוט ההוצאות שנגרמו לו כאמור. המזמין זכאי לקזז את הסכום האמור מכל 

 סכום ותשלום המגיע לקבלן על פי הסכם זה.

, באם סבור המשרד רשאי לבצע הפחתות תשלומים  או קנס בגין המוצר/ השירות שהתקבל  .29

נציג המשרד כי השירות איננו לשביעות רצונו המלאה. שיעור ההפחתה/ קנס נתונה בלעדית 

 להחלטת נציג המשרד.

שימוש על ידי המשרד בכל זכות מזכויותיו על פי הסכם זה ועל פי כל דין לא ייחשב בשום -אי .30

 פנים ואופן כוויתור מצדו אלא אם נעשה בכתב.

בהסכם זה ובכל הוראה מהוראותיו אלא אם כן נעשה במסמך בכתב  לא יהיה תוקף לכל שינוי .31

 בחתימת שני הצדדים.

מתחייב שלא להעביר את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה לאחר, אלא אם הסכים  המציע  .32

 לכך המשרד מראש בכתב.

להלן תיחשב כאילו נתקבלה על  42כל הודעה שתישלח בדואר רשום לאחת הכתובות שבסעיף  .33

 שעות מעת המשלוח. 72הנמען  ידי

 כתובות הצדדים להסכם: .34

 .9101001ירושלים  2משרד מבקר המדינה, רחוב  מבקר המדינה  –המזמין  .35

 

 הקבלן________________ כתובת _____________________ טלפון__________ 

 

 איתורית_____________________ פלאפון ________פקס___________

 

 שעות על כל שינוי באחד מהפרטים דלעיל. 24למזמין תוך  על הקבלן להודיע

     

 . ולראייה באו הצדדים על החתום היום _______.39

 

______________________                                              ___________________ 

 הקבלן                                       המשרד                                                           
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 הצוות הזוכהשל  בדבר העדר ניגוד עניינים התחייבות -' הנספח 

 [כל אחד מאנשי הצוות המוצע]למילוי וחתימה על ידי 

 

בעל זכויות חתימה בחברת , הח"מ, _______________, ת"ז ____________ יאנ
כזוכה  והמציע יוכרזבמידה  כדלקמן מתחייב בזאת___________________________ ח.פ. 

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות עבור  הפקת סרטוניםלמתן שירותי  2020מס' ..../במכרז פומבי 
 הציבור:

שבעת הגשת ככל  .למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור שירותיםעל ידי  ויינתנ לאככלל,  .1
לדווח על כך אני מתחייב  – למשרד שירותיםנותן  הנני או במהלך תקופת ההסכם ההצעה
דווח על כך אאם זה במהלך תקופת ההסכם אזי )ו זה במכרז מועמדותה הגשת עם למשרד
מובטח היעדר ניגוד עניינים באופן שלא  כי והנני מתחייב ,את השירותים( ןייתבטרם  למשרד

. בכל למשרד ידיוכי יש נתק מוחלט בין השירות שניתן על  למשרדאטפל בשום עניין הקשור 
ו הבלעדי נתונה להכרעת החלטה בדבר קיומו של ניגוד ענייניםידוע לי ואני מסכים כי מקרה, 

 .משרד והחלטתו בנושא יהא סופישל ה של  היועץ המשפטי

 

 במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. עובדתפקיד או  אינני בעל .2

לעמוד בניגוד עניינים  העלול, כל עניין כלכלי או אחר ראשונה מדרגה ילבני משפחת או אין לי .3
זה, או ליצור חשש לניגוד  מכרזהשירותים נשוא  מתןו הז מכרזאו בחשש לניגוד עניינים עם 

ניגוד עניינים כאמור, או ליצור חשש י לידיעת יובאהשירותים  מתןאם במהלך  .כאמורעניינים 
 ללא דיחוי. המשרדהמשפטי של  ץליועעל כך  אודיענים כזה, לניגוד עניי

, בכל שאני ממלא בהתאם למכרז זה התפקידמלבד השימוש במסגרת לא אעשה כל שימוש,  .4
על כל חלקיהם נספחיהם  השירותים, בתוצרי םהקשור למתן השירותים וכל הקשור עימ

בהם שימוש לצורך  שאעשה והעזריםומרכיביהם לרבות כל מדיה אלקטרונית וכל המסמכים 
ללא ההתקשרות סיום  שלאחרביצוע השירותים. התחייבותי זאת מתייחסת גם לתקופה 

 הגבלת זמן.

 

 על החתום: באתי ולראייה

 

___________       __________________            ________________ 

 המצהיר/ה חתימת    המצהיר/ה שם     תאריך
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 של המציע  בדבר העדר ניגוד עניינים התחייבות -' ונספח 

 []למילוי וחתימה ע"י התאגיד עצמו רק אם המציע הינו תאגיד

 

 

 מטעם חתימה מורשה ,______________ פרהמסש ז"ת נושא ,______________ ,מ"הח אני

 :כדלקמן בכתב בזאתמצהיר  ,(המציע - להלן______________ ) שמספרו_______________ 

 

המציע איננו ואין הוא עשוי להימצא, במישרין או בעקיפין, בניגוד עניינים בין ביצוע  כי מצהיר נניה

 השירותים נשוא מכרז זה ועניין אחר שלו.

 

שיש בו משום פגיעה בחובותיו בכל דרך שהיא בעיסוק או להתקשר שלא לעסוק המציע מתחייב 

ישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד שמכוח מתן השירותים למשרד או שבעטיו הוא עשוי להימצא, במ

עניינים, בין מילוי תפקידיו לפי המכרז או עיסוקיו במסגרת מתן השירותים למשרד, ובין עניין אחר. 

 .עניין אחר( -בכלל "עניין אחר" ייחשבו עניינו של המציע, ועניינו של בעל זיקה למציע )להלן 

 

המציע עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידיו או עיסוקיו בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או ש

 שלו או עניין של בעל זיקה בו. במסגרת מתן השירותים למשרד, ובין עניין אחר

 

  תוכן וכי חתימתי היא זה גיליון בשולי המופיעה החתימה כי________,  הוא שמי כי מצהיר הנני

 .אמת הצהרתי

 

 

_______________________           _________________ _______________ 

 תאריךה   תאגידה המציע/ חותמת        וחתימתו חתימהה מורשה שם
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 נספח ז

 במסגרת מתן השירותיםסודיות התחייבות בדבר שמירה על 

 

 

 אנו הח"מ _____________________________________ מצהירים ומתחייבים בזה:

 

להראות ולא למסור במשך התקופה שבה נבצע עבודות עבור משרד מבקר לא לגלות, לא  .1

המדינה ולאחר מכן לשום אדם או גוף שום סודות מסחריים ושום מידע הנוגע או הקשור 

במישרין או בעקיפין לעבודות שנבצע עבור משרד מבקר המדינה לפי המכרז. לא נגלה ולא 

יו, ללקוחותיו, לספקיו של המשרד ולאנשים נמסור שום דבר הקשור לרכושו, לעסקיו, לעניינ

או לגופים הקשורים בו או הבאים עמו במגע, לרבות נושאי מחקר ופיתוח של המשרד, שיטות 

ייצור, תהליכים, מחירים, תחשיבים, תנאי התקשרות עם לקוחות וספקים, שרטוטים, 

יסוקנו כנותני מסמכים וסודות בין שהסודות או המידע האמורים הגיעו אלינו כתוצאה מע

 שירות למשרד ובין אם בדרך אחרת.

 לעשות את כל הפעולות ולנקוט  את כל הצעדים לבל ידלוף מידע לגורמים שאינם מורשים. .2

 לא לעשות שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצוען של העבודות שנמסרו  .3

 לביצוענו, כולל ביצוע שכפולים, העתקים וכו', שלא למטרות אלה.

ם לפי דרישת משרד מבקר המדינה, כל עובד או נציג מטעמנו על טופס הצהרת סודיות להחתי .4

 ידי משרד מבקר המדינה.-שיסופק לנו על

, גילוי מידע כאמור שלא לפי סמכות 1977 -לחוק העונשין התשל"ז 118ידוע לנו כי עפ"י סעיף  .5

החברה וגם על  שבדין, היא עברה פלילית והאיסור בסעיף הנ"ל חל גם על עובדים שלנו

 קבלנים מטעמנו.

 

 

______________     _____________________ 

 הספקחתימת                  תאריך          
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 1 נספח ח

 טופס הצהרת סודיות של העובד

 

 

 אני הח"מ _________________________ ת.ז. מס' ____________________

הקבלן( בתפקיד -_________________________)להלןעובד של 

_____________________ 

 

מתחייב בזאת לשמור בסוד ולא להעביר, לא לגלות, לא להראות, לא להודיע, לא למסור, ולא 

להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אלי בקשר עם עבודתי אצל הקבלן בביצוע העבודות 

-תקופת עבודתי אצל הקבלן או לאחריה, ואני יודע כי איעבור משרד מבקר המדינה במהלך 

 .1977 –לחוק העונשין, התשל"ז  118מילוי התחייבות זאת היא עברה על סעיף 

 

 

 

 

 תאריך ____________________                 חתימה __________________
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 הצהרת סודיות והתחייבות של הקבלן - 2נספח ח 

 

 

 _____________________________________ מצהירים ומתחייבים בזה:אנו הח"מ 

 

לא לגלות, לא להראות ולא למסור במשך התקופה שבה נבצע עבודות עבור משרד מבקר  .6

המדינה ולאחר מכן לשום אדם או גוף שום סודות מסחריים ושום מידע הנוגע או הקשור 

קר המדינה לפי המכרז. לא נגלה ולא במישרין או בעקיפין לעבודות שנבצע עבור משרד מב

נמסור שום דבר הקשור לרכושו, לעסקיו, לענייניו, ללקוחותיו, לספקיו של המשרד ולאנשים 

או לגופים הקשורים בו או הבאים עמו במגע, לרבות נושאי מחקר ופיתוח של המשרד, שיטות 

, שרטוטים, ייצור, תהליכים, מחירים, תחשיבים, תנאי התקשרות עם לקוחות וספקים

מסמכים וסודות בין שהסודות או המידע האמורים הגיעו אלינו כתוצאה מעיסוקנו כנותני 

 שירות למשרד ובין אם בדרך אחרת.

 לעשות את כל הפעולות ולנקוט  את כל הצעדים לבל ידלוף מידע לגורמים שאינם מורשים. .7

 ות שנמסרו לא לעשות שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצוען של העבוד .8

 לביצוענו, כולל ביצוע שכפולים, העתקים וכו', שלא למטרות אלה.

להחתים לפי דרישת משרד מבקר המדינה, כל עובד או נציג מטעמנו על טופס הצהרת סודיות  .9

 ידי משרד מבקר המדינה.-שיסופק לנו על

שלא לפי סמכות , גילוי מידע כאמור 1977 -לחוק העונשין התשל"ז 118ידוע לנו כי עפ"י סעיף  .10

שבדין, היא עברה פלילית והאיסור בסעיף הנ"ל חל גם על עובדים שלנו החברה וגם על 

 קבלנים מטעמנו.

 

 

______________     _____________________ 

 חתימת הקבלן        תאריך          
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 1976-תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו -' טנספח 

 
......................... ת"ז ............................... לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת  אני הח"מ

 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 

............ )להלן הנני נותן/ת תצהיר זה בשם .................................... מס' רישום .............. .1
במסגרת מכרז פומבי "( הגוף" -)להלן  המשרד"( שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המציע" -

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות למתן שירותי ייעוץ תקשורת ואסטרטגיה  2020מס' ..../
 הציבור.

 

 בשמו. במציע והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה אני מכהן/ת כ .......................... .2
 

 בתצהיר זה יהיו למונחים הבאים המשמעויות שלצידם: .3
 
)להלן  1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2כהגדתו בסעיף  –" זיקה בעל"
 "(.החוק" -
 
עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  –" עבירה"

 .1987-, או עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז1991-הוגנים(, התשנ"א
 

  קיום דיני העבודה .4
 

 : נכונה מתוך האפשרויות הבאות שאיננהאת החלופה  למחוקהנך נדרש 

 
3.1

. 
ת, המציע ובעל זיקה עד המועד האחרון להגשת ההצעות להזמנה שבכותר

אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום 
31.10.2002. 

 
 -או  

 
המציע ובעל זיקה אליו הורשעו, בפסק דין חלוט, ביותר משתי עבירות  3.2

, אולם במועד  האחרון להגשת ההצעות 31.10.2002שנעברו לאחר יום 
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.להזמנה שבכותרת חלפה שנה 

 
  עם מוגבלות לאנשיםייצוג הולם  .5

 
 נכונה מתוך האפשרויות הבאות:  שאיננהאת החלופה  למחוקהנך נדרש 

 
)להלן:  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  5.1

 . חלות על המציע לא"חוק שוויון זכויות"( 

 - או 
 

 על המציע והוא מקיים אותן;  חלותלחוק שוויון זכויות  9)א( הוראות סעיף  5.2
עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של  100)ב( אם המציע מעסיק 

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי 
נחיות בקשר לשם קבלת ה -לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9סעיף 

 ליישומן;
)ג( אם המציע התחייב בעבר כלפי המפעל לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה 

לחוק  9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
ונעשתה  -לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן  -שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

הוא פנה כנדרש ממנו, ואם  -ור אתו התקשרות שלגביה הוא מתחייב כאמ
לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל  9קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 ליישומן; 
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)ד( המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה 
ימים ממועד ההתקשרות )אם וככל  30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 כהצעה הזוכה בהליך(.שהצעת המציע תיבחר 
 

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .6

 
 

______________      ___________  
  המצהיר                                          תאריך                      
                              

 
 

 
 אישור חתימת המצהיר

 
 

............................, מ"ר ...................., הופיע בפני, עו"ד  ...............הנני מאשר כי ביום 
כי  ה/, ולאחר שהזהרתיו........................ז "ת ת/בעלמר/גב' ..........................  

לעונשים הקבועים בחוק באם לא  ה/צפוי תהיה/להצהיר את האמת וכי יהיה  עליה/עליו
 בפני על התצהיר דלעיל. ה/הנ"ל וחתם ה/את נכונות הצהרתו ה/כן, אישר תעשה/עשהי
 
 

________ 
 תאריך

 ____________ 
חותמת ומספר 
 רישיון עורך דין

 ___________ 
 חתימת עוה"ד
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 נספח י 

 התחייבות ביטוח

 

)לפי העניין: מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו המציע  .36

ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח רכוש, ביטוח אחריות מקצועית, 

ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית/ מוצר, ביטוחי 

 כלי רכב(, בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו.

הספק/קבלן/נותן השירותים קבלני משנה, עליו לדרוש כי הללו יערכו  דייל ככל שיועסקו ע

 ביטוחים כנ"ל או לחילופין לכלול בביטוחיו כיסוי לפעילותם.

יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות )למעט ביטוח מסוג  המציע .37

בגין  מבקר המדינהמשרד  –י מדינת ישראל עבודות קבלניות/הקמה( תיכלל הרחבת שיפוי כלפ

 אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק. 

יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה, המתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות, מציע ה .38

 כמבוטחים נוספים.  משרד מבקר המדינה –יכללו מדינת ישראל 

יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על מציע ה .39

עובדיה והפועלים מטעמה  משרד מבקר המדינה –זכות התחלוף/השיבוב כלפי מדינת ישראל

 )ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון(. 

פוליסות,  המדינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי .40

 לפי דרישה.

 אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה. .41
 

 

 

______________      ________________ 

 חתימה                     שם הספק         
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 לתכ"ם 7.4.1.2.6ט.-תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלויות  -נספח י"א 

 

_________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את אני הח"מ _______________ ת.ז. ______

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

"( המבקש המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "

להתקשר עם עורך התקשרות מספר ___________________ לאספקת 

__________ עבור __________________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת __________

 תצהיר זה בשם המציע.

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

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

 המציע.

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

 אותן.   והוא מקיים

חלות על  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9)במקרה שהוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  המציע

 עובדים. 100 -המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

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

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה

זכויות  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת והשירותים החברתיים לשם

 בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה ,1998לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 

 .ליישומן

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

זכויות לאנשים עם  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום החברתיים לשם בחינת

 פעל ליישומן, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 1998מוגבלות, התשנ"ח 

ה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פניי

 התחייבות זו(.

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד 

 ימים ממועד ההתקשרות. 30העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 

_________________         _________________        _________________ 

 חתימה                           תאריך                                   שם                  

 

 

 

 

 אישור עורך הדין
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מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני  ,אני הח"מ _____________________, עו"ד

במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 

שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה 

בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,  כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

_______________            ________________          ________________ 

 חתימה            חותמת ומספר רישיון                        תאריך          
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 הפרת חוקי העבודהנוהל קבלת אישור בדבר הרשעות וקנסות בגין  -נספח י"ב 

 

 דעה: נוהל קבלת אישור בדבר הרשעות וקנסות בגין הפרת חוקי העבודהשם ההו

 התקשרויות מיוחדותפרק משני:  פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

 02מהדורה:  7.11.3.1מספר הודעה: ה.  7.11.3מספר הוראה: 

 

הוראת תכ"ם, "הגנה על זכויות עובדים המועסקים בידי קבלני שירותים ל 4.2.1על פי סעיף  .1

על כל חברה להציג אישור של מינהל  .3117.בתחומי השמירה האבטחה והניקיון", מס' 

 . קנסות בגין הפרת חוקי העבודה. ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר הרשעות ו/או

 : בכתובת הבאהאת האישורים הללו ניתן לקבל  .2

 תל אביב 53רחוב סלמה 

 03-6223116טלפון:  

 03-6828690פקס: 

זמן ולכן יש לפנות למינהל ההסדרה מספר ימים לפני המועד בו  אורכתהפקת האישורים  .3

 זקוקה החברה לאישור. ניתן לקבל את האישור גם באמצעות הפקס. 

על החברה להפנות את בקשתה על נייר לוגו של החברה עם חתימה של החברה על הבקשה. יש  .4

 פי כללים אלה לא תענה. -לציין את מספר ח.פ של החברה. פנייה שלא על

על המשרד להקפיד כי חברה שאינה מגישה אישור כאמור תיפסל. כמו כן, יש להקפיד כי מספר  .5

הח.פ של מגישי ההצעה תואם את מספר הח.פ שלגביו התקבל האישור ממינהל ההסדרה 

 והאכיפה.

  

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.11.3
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.11.3
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.11.3
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 תצהיר בעניין קיום חוקי העבודה -נספח יג'  

 

_______, מורשה חתימה מטעם אני הח"מ ______________ נושא ת.ז. מס' __________

____________________ שמספרו ________________________ )להלן: המציע( לאחר שהוזהרתי כי 

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

תקשר עם המזמין )להלן המציע(. הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש לה .1

 אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 הנני מצהיר כי התקיים במציע ובבעלי השליטה במציע האמור להלן: .2

המציע ובעל/י השליטה בו מקיימים את חובותיהם בעניין זכויות העובדים על פי חוקי העבודה ועל פי צווי 

 וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים בענף הניקיון.ההרחבה 

 הנני מצהיר כי התקיים במציע ובבעל/י השליטה במציע אחד מאלה:  .3

 ]יש להקיף בעיגול את הסעיף הרלוונטי[

בפסק דין  לא הורשעו)א( המציע ובעל/י השליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה )אם קיימות( 

חלוט בעברה אחת או יותר מבין העברות המנויות בחוקי העבודה ולא הושתו על מי מהם ע"י מינהל ההסדרה 

והאכיפה במשרד התמ"ת קנסות ע"י מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה של חוקי העבודה 

 וכל זאת בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה.

בפסק דין חלוט  הורשעובעל/י השליטה במציע וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה )ב( המציע או 

בעברה אחת או יותר מבין העברות המנויות בחוקי העבודה ו/או הושתו עליהם שני קנסות או יותר בגין הפרה 

במהלך  של חוקי העבודה ע"י מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה של חוקי העבודה וכל זאת

 שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה.

 העדרםמצ"ב העתק אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד בתמ"ת על הרשעות וקנסות כאמור או על  .4

של הרשעות וקנסות כאלה לגבי המציע, בעלי השליטה במציע וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה )אם 

 קיימות(.

תיבחר בידי המזמין כהצעה הזוכה במכרז וייחתם בין הצדדים הסכם התקשרות, אם הצעתו של המציע  .5

מתחייב המציע שבמהלך תקופת ההסכם )לרבות כל תקופת התקשרות מוארכת( יקיים כלפי המועסקים מטעמו 

בביצוע העבודות נשוא המכרז, את האמור בהסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף הניקיון, את האמור בצווי 

ה הרלבנטיים לענף ואת האמור בכל חוקי העבודה. עוד מתחייב המציע כי לא יעסיק עובדים זרים לצורך ההרחב

 ביצוע העבודות נשוא ההסכם.

 

 לעניין תצהיר זה: .6

 .1981-כמשמעות המונח שליטה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –"בעל שליטה" 

 "חוקי העבודה" בתצהיר זה הם החוקים האלה:

 1945יד )הודעה(, -ומחלות משלח פקודת תאונות

  1970-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל

 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

 ; 1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו

 ;1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א

 ;1976-תשל"ו חוק דמי מחלה,
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 ;1950-וק חופשה שנתית, תשי"אח

 ;1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד

 ;1996-תשנ"וחוק שכר שווה לעובד ולעובדת, 

 ;1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג

 ;1953-חוק החניכות, תשי"ג

 ;1951-תשי"א ,משוחררים )החזרה לעבודה(החיילים החוק 

 ;1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח

 ;1963-חוק פיצויי פטורין, תשכ"ג

 2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א

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

 ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח

 1991-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א

 2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב

 2006-הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"וחוק 

 2000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף 

 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז

 1997-א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, תשנ"ז5סעיף 

 1957-התשי"זצו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, 

 

הנני מצהיר כי שמי הוא ________________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן 

 הצהרתי אמת.

 

______________________                                                ________________ 

 שם המצהיר + חתימה                                        תאריך                                            

 

 אימות חתימה

אני הח"מ, עו"ד _________, מאשר בזאת כי ____________ ביום _______ הופיע/ה בפני 

מר/גב' שזיהה עצמו על ידי ת.ז. ________/ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי 

יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/

בפני על התצהיר דלעיל. כמו כן הנני מאשר כי הנ"ל אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות 

  כן בשם המציע.

_______________                 ________________           ________________ 

 חותמת וחתימה                                   תאריך                           שם                       
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 נספח ביטחון להסכם התקשרות עם נותן שירותים -נספח יד'  
 
 

 התחייבות היועץ  )להלן "נותן השירות"(
 
ביצוע נותן השירות מצהיר בזה כי ידוע לו שכל המידע אשר בידיו ו/או אשר יגיע לידיו תוך כדי  .1

התחייבויותיו לפי הסכם זה ו/או בקשר עמו, הינו חסוי ואסור לפרסום, והוא מתחייב לשמור 

 על כל מידע כאמור בסוד ולא להעבירו או לחשפו בפני שום אדם או גוף.

 

נותן השירות מתחייב לקיים במלואן את הוראות הביטחון המפורטות בנספח הביטחון ולמלא  .2

מדינה )להלן "המשרד"( בנושא בטחון מידע, לגבי כל מידע את כל הוראות משרד מבקר ה

 שיימסר לידו או יובא לידיעתו במסגרת הסכם זה, כדלקמן:

 
לנקוט בכל האמצעים הנדרשים, כדי להבטיח, שהמידע לא יגיע לידיעת איש מלבדו ולא  .א

לעשות כל מעשה, שיש בו כדי לסכן את ביטחונו של המידע או כדי לאפשר הוצאתו מידי 

 נותן השירות או הגעת המידע עצמו או חלק ממנו או תוכנו לידי מי שאינו מוסמך לכך.

כפי שהוגדרו ולא  לעשות בו כל שימוש  ץלהשתמש במידע אך ורק לצורכי מתן שירותי הייעו .ב

 אחר.

להחזיר כל מסמך או מידע מיד עם תום העבודה, לאדם או לגורם ממנו התקבל ולא  .ג

 או תצלום שלו.להשאיר ברשותו כל העתק 

 קובץ המידע יימסר מהמשרד לנותן השירות ובחזרה בדואר אלקטרוני או בעותק מודפס. .ד

עותק מודפס יועבר במעטפה  יישלח בדואר האלקטרוני רק כשהוא מוגן באמצעות סיסמא.

אטומה ועליה יירשמו, בצורה מלאה, ברורה ומדויקת, שמו, תפקידו וכתובתו של עובד 

 המסמך. המשרד שאליו מיועד

לצורך השימוש בדואר אלקטרוני יפתח נותן השירות חשבון דואר ייעודי שישמש רק לצורכי  .ה

עבודתו מול משרד מבקר המדינה. אין לעשות שימוש בחשבון זה מול לקוחות אחרים או 

 שימוש פרטי.

נותן השירות מתחייב לערוך את המידע שיתקבל מהמשרד במחשבו הפרטי בלבד. המחשב  .ו

תו של נותן השירות או במשרדו. הגישה אל המחשב בזמן העבודה תהיה מוגבלת יימצא בבי

 לו עצמו בלבד.

השרתים שבהם יועבד המידע ינקטו אמצעי ביטחון כפי שנדרשו ואושרו על ידי  \במחשבים .ז

 ןאגף הביטחו

בזמן העבודה על המידע, יהיה המידע בהשגחתו האישית של נותן השירות. השגחה הינה  .ח

 רצוף וישיר. פיקוח פיזי

נותן השירות מתחייב לא לשמור שום עותקים של המידע או חלק ממנו על גבי מצעי זיכרון  .ט

על הכונן הקשיח עד לפרסומו  ץחיצוניים אחרים. נותן השירות רשאי לשמור תוצרי הייעו

 כדי להיעזר בו למענה למשרד.

ללא אישור בכתב אין להעביר את תוצרי הייעוץ או כל מסמך הנובע מהם לצד שלישי  .י

 כולל שירותי אחסון ו/או עיבוד. -במשרד ןמהמשרד ולאחר אישור אגף הביטחו

 

נותן השרות מתחייב לעבור תהליך התאמה ביטחונית ולחתום על הצהרת סודיות מתאימה  .3

 )המצורפת בנספח ב' לנספח זה( בהתאם לנוהלי הביטחון של המשרד.

 

דרישתו, את האמצעים, המצויים בידו ואשר בהם  נותן השירות מתחייב להציג למשרד, על פי .4
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 הוא נוקט לאבטחת המידע.

נותן השרות מסכים שממונה הביטחון הארצי או מי שהוסמך על ידו )להלן "המנב"ט"( יבדוק  .5

את הסדרי אבטחת המידע אצל נותן השירות ויוכל לערוך, בכל עת, על פי שיקול דעתו, ובתיאום 

ות אצל נותן השירות, כולל בדיקת מסמכים של המשרד מראש עם נותן השירות, ביקור

קיום כללי נספח הביטחון. נותן  אהנמצאים ברשותו ובדיקה במחשב נותן השירות, לווידו

 השירות מתחייב להושיט כל סיוע שיידרש לצורך ביקורות אלו.

 
או מדיה  נותן השירות מתחייב להציג או למסור למנב"ט, עפ"י דרישתו, ובאופן מידי, כל מידע .6

 מגנטית/אופטית המכילים מידע הקשור למשרד.

 

נותן השירות מסכים, כי במקרה של הפרת הנחיות הביטחון בנספח ביטחון זה, יהיו רשאים  .7

נציגי המשרד או מי מטעמו לבצע כל בדיקה בביתו או משרדיו של נותן השרות ובמחשביו או 

תר את כל המידע של המשרד הנמצא בכל מקום אחר המשמש לעבודת נותן השרות, על מנת לא

ברשות נותן השירות ולהסירו/להוציאו מרשות נותן השרות, אפילו אם יהיה בפעולות אלה כדי 

 להביא לאבדן מידע של נותן השירות או פגיעה בפעילותו.

 

לחוק העונשין  118-ו 91נותן השירות מצהיר בזאת כי הובאו לידיעתו הוראות פרק ז', סעיפים  .8

]נוסח משולב[, וכי ידוע  1958-לחוק מבקר המדינה, התשי"ח 28-ו 23, וסעיפים 1977-התשל"ז

 לו כי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם יפר את חובתו לשמור על המידע שנמסר לו.

 
נותן השירות מצהיר בזאת כי ידוע לו שקיום התחייבויותיו שלעיל מהווה תנאי יסודי  .9

ועלולה להביא  מידיתשל הוראות אלו תגרור הפסקת עבודה  בהתקשרותו עם המשרד וכי הפרה

 לצעדים משפטיים נגד נותן השירות.

 
 

___________   _______________________________    _______________     ____ 
   תאריך            חתימה         מס' ת"ז     שם   
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 ביצוע כתב ערבות -נספח ט"ו 

 

 

 לכבוד

 משרד מבקר המדינה-מדינת ישראל

 

 הנדון: ערבות מס'____________________________________________

 

____________ ש"ח )במילים: ____________שקלים  אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך

_____ ____________________________________________ אשר תדרשו מאת: חדשים( צמוד למדד 

 מכרז לביצוע הקמת תצוגה לתערוכת מורשת במשרד מבקר המדינה בירושלים. "החייב"( בקשר עם )להלן

 

את  תהיו חייבים לנמקשמתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי  יום 15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

חיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה ל דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר

 את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 

 עד תאריך _______.______________תהיה בתוקף מתאריך ערבות זו 

 

 :]שם הבנק[פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק _______________________ -דרישה על 

 

  כתובת סניף הבנק _______ הסניף___________________________________הבנק ומס '  מס'

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 

 

 _________                                      _________________                                        ______________ 

 חתימה וחותמת                       שם מלא               תאריך      

 

 

 


