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 תוכן חוברת המכרז

 

 תנאי המכרז.הוראות כלליות ו  מסמך א'

     

 ערבות משתתף )ערבות הגשה(.   1נספח 

 מסמך אפיון לאתר הרשות לפיתוח הגליל.    2נספח 

 תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי סף.   3נספח 

 .ותהעדר הרשעותשלום שכר מינימום, העסקת עובדים זרים  בדברתצהיר   4נספח 

 ולשמירה על סודיות. התחייבות למניעת ניגודי עניינים   5נספח 

  אישור רו"ח מטעם המציע.  6נספח 

 .פירוט ניסיון מקצועי של המציע   7נספח 

  נוסח המלצות מחייב.   8נספח 

 ת(.נפרדהצעת המחיר )סגורה במעטפה   9נספח 

 .4תרשים פרק   10נספח 

 לוח זמנים לביצוע השירות.  11נספח 

 ביטוחים. קיוםנספח אישור   12נספח 

  טופס פתיחת ספק ברשות לפיתוח הגליל.  13נספח 

 

 טופס הצעת המציע. מסמך ב'

 

 ו., על נספחיהסכם ההתקשרות בין הרשות ובין הזוכה 'גמסמך 

 

 .רבות ביצועע 1-'גנספח 
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 מסמך א' – הוראות כלליות ותנאי המכרז

 

 

אינטרנט  אתר שדרוגלמתן שירותי מזמינה בזאת הצעות , "(הרשותהרשות לפיתוח הגליל )להלן: "

רשות יהווה חלון ראווה לפעילות הרשות וכן, בית לכל גולש האתר  .(הפרויקט")להלן: " תוותחזוק

אתר אינטרנט דינמי, גמיש יצירת הרשות.  עוסקתהמחפש מידע זמין על הגליל במגוון תחומים בהם 

האתר ורב לשוני, לרבות ביצוע התאמות גרפיות ופיתוח מרכיבי התוכן כמפורט במכרז זה. 

יתבסס על הקיים באתר הנוכחי של הרשות ו יפותח על גבי מערכת ניהול תוכןהמשודרג 

www.galil.gov.il . המערכת תהיה גמישה דיה לספק את כל דרישות האפיון ודרישות עתידיות

 . googleתוך אופטימיזציה למנועי החיפוש עם דגש על  ,אפשריות

, כרוכיםכשהם יש להגיש  , לרבות הסכם התקשרותאת ההצעות ואת כל מסמכי ונספחי המכרז

 ., ובהתאם לדרישות המכרזבעותק קשיח אחד ועותק אלקטרוני אחדים וחתומים בידי המציע לאמ

מעטפה סגורה נוספת  ובתוכה יש למסור במסירה אישית בלבד )לא בדואר( במעטפה סגורה אחת

ומספר המציע שם יש לציין את  גבי המעטפה החיצונית  על של מסמך ב' )טופס הצעת המציע(.

 .12:00בשעה  7.201826.ריך עד לתאדית אייזנברג במשרדי הרשות לפיתוח הגליל המכרז לגב' יהו

 

 מטרת המכרז

 בתהליך לווה אותה מקצועיתישדרג את אתר הרשות, יהרשות מעוניינת לבחור גורם מקצועי אשר 

 אתר האינטרנט. שדרוגרכז עבורה את מכלול ההיבטים הקשורים ו/או הנובעים מפרויקט יוכן 

יהווה הסכם מסגרת למתן  ,ההתקשרות אשר ייחתם בין הרשות ובין הזוכה במכרז זההסכם 

 תו השוטפת.אתר אינטרנט ותחזוק שדרוגשירותי 

 

מובהר למען הסר ספק ומבלי למעט מהפירוט אשר יובא להלן, כי במסגרת השירותים המקצועיים 

הרשות את הזוכה במכרז  אהתראותם יעניק הזוכה במכרז זה לרשות ו/או לכל גורם אחר מטעמם, 

זה כמנהל פרויקט, אשר יהא מחויב להעניק את מלוא השירותים הרלוונטיים אשר יידרשו לצורך 

  רשות לפיתוח הגליל.הלידי מסירתו ל ועד ביצוע הפרויקט

 

ת בתכנון, עיצוב, פיתוח, הקמה ותחזוקסיון מוכח יהמכרז מיועד לחברות בעלות נ

 .טרנאינט אתרי
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 תנאי סף: .1

  .אינטרנטאתרי  תתחזוקותכנון, עיצוב, פיתוח, הקמה שנים לפחות ב 10ניסיון של  .א

 אינטרנטאתרי  תתחזוקותכנון, עיצוב, פיתוח, הקמה בשנים  5מוכח של ניסיון  .ב

, גופים סטטוטוריים, רשויות מקומיות גופים ציבורייםלרבות  ,גופים ציבורייםל

 .וגופים פרטיים גלובליים

 מתוכם יהיו מפתחים.   5 לפחות עובדים באופן ישיר, 20מעסיק המגיש  .ג

 השנים האחרונות(. 3)ממוצע מלש"ח  3המציע יוכיח מחזור מכירות ממוצע של  .ד

 (.UX/UIממשק וחווית משתמש )אתרים בעלי בשנים  3מוכח של לפחות ניסיון  .ה

 .APIממשקי  שנים בבניית אתרים בעלי 3לפחות  מוכח שלניסיון  .ו

אבטחת מידע כמפורט  שנים בבניית אתרים בעלי טכנולוגית 3מוכח של לפחות ניסיון  .ז

 . (2)נספח  מסמכי המכרזב

 , לרבות הנגשת אתרים ציבוריים.  אתרים מונגשיםפיתוח ניסיון מוכח ב .ח

 (.5מכתבי המלצה )לפחות  .ט

אתרים שנבנו/שודרגו  15הכולל לפחות  ,(link)כולל  הגשת תיק עבודות אלקטרוני .י

 .UI/UX  תוצרי יצורפווע"י החברה 

 למכרז זה. 2עמידה בכל דרישות אבטחת נתונים ומידע כמפורט בנספח  .יא

 חתומה ע"פ הוראות המכרז. בנקאיתמשתתף ערבות  .יב

 לרבות חתימה מראש על הסכם התקשרות  מילוי וחתימה על נספחי המכרז .יג

 .)נספח ג'(

 

 מועדים .2

 

 מועד פעולה

 12:00בשעה  27/6/2018 מועד תום שאלות הבהרה

שאלות פרסום תשובות ל

 הבהרה

 12:00בשעה  29/6/2018

הגשת מועד אחרון ל

 הצעות

 12:00בשעה  26/7/2018

 10/10/2018 תוקף ערבות משתתף 

 

 מהות השירות .3

אתר  שדרוגשירותי  ,ים מקצועיים ייחודיים הכולליםשירות םהינ ,נשוא מכרז זה יםהשירות

אתר בעל נראות  .ידידותי למשתמש ניהול תוכן הכולל: הקמת ממשקומונגש רספונסיבי 

לכל הדפדפנים הנפוצים: אינטרנט אקספלורר, כרום,  אשר יותאם אחידה וחדשנית

  .פיירפוקס ואופרה

לרשות כמפורט בהסכם  "( יספק את השירותיםהזוכהמגיש ההצעה הזוכה במכרז )להלן: "

לזוכה אחריות כוללת  הקבועים בהצעה. ובמפרט המכרז על נספחיו, בתמורה ובתנאים



 

 67מתוך  5עמוד 

 

ייעוץ , לרבות הנחיות הרשות על פי ,סדיר מקצועית ומנהלית לאספקת השירותים באופן

 .וליווי של גורמי המקצוע ברשות ובכלל זה, כלל השירותים אשר יינתנו על ידי המציע לרשות

ספק לא יהיה רשאי להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו מכוח הסכם זה ל הזוכה במכרז זה

, בכתב לפיתוח הגליל אולם בהסכמת הרשות , לרבות לא ליועצים חיצוניים מטעמו,אחר

 . ים, כולם או חלקםמטעמו לבצע את השירותמקצועי אדם ח וכיהיה רשאי להעמיד ומראש, 

המוצעים השירות  נישל נות רטיו המלאיםפבהצעתו את לפרט מציע על הלמען הסר ספק, 

בידי והבחירה תהא לצורך עבודה שוטפת מול הרשות הרשות מטעמו, אשר יועמד מטעם 

 ., מראש ובכתבלא ניתן יהיה להחליף את נותן השירות אלא בהסכמת הרשות, בלבד הרשות

 
 מפרט השירותים  .4

המציע לספק כאמור  "( ושאותם מתחייבהשירותיםהשירותים שיכללו בהצעה )להלן: "

 הינם כדלקמן: ,2ובהתאם לאפיון אתר המצורף למכרז זה בנספח  בהוראות מכרז זה

ערכות צבעים נושאיות, שילוב אלמנטים  -ואפיונו UIבניית ממשק משתמש  •

 חזותיים בולטים, אייקונים, בר עליון דביק ועוד.

 . UXתכנון ועיצוב חווית משתמש  •

 .תוספים, ממשקים ומודוליםבניית  •

 ת. ות ניהול תוכן מקצועיומערכהקמת  •

 האתר חייב לתמוך בדפדפנים מובילים וברזולוציות שונות. •

 

 (2)בהתאם לאפיון נספח  האתר יכלול את המערכות הבאות: 4.1

 (HTML) מערכת ניהול תוכן 4.1.1

 דומיינים.התת לתפעול הקמת מספר מערכות ניהול תוכן  •

 .למנהלי התכנים ברמות שונות ועצמאות מאפשרת גמישות מרבית •

ללא מעורבות  ,עצמאי באופןו אפשרות לבניית דפי נחיתה ללא הגבלה •

הטכנולוגיה על בסיס תבניות שיוגדרו מראש מתוך המודולים של  חברת

 האתר.

 .יכולת הוספה / הסרה של מודולים ברמת כל אזור תוכן •

לצורך הפקת דוחות סטטיסטיים על פי  ,התממשקות לגוגל אנליטיקס •

  להגדרת מנהל התוכן.ם חיתוכים שונים, בהתא

 )קישורים, הזנת תמונות, עוגנים(. WORDעורך טקסט בעל כל תכונות  •

 לתוך המערכת. WORD -תתאפשר העתקה של מסמכים מ •

 קבצי תמונה וטבלאות, PDF ,WORDתתאפשר הוספת קבצים מסוג  •

Excel. 

 תוכן ארכיוני.אפשרות חיפוש  •

 –קישורים כולל  לצורך אופטימיזציה. תגיות מטאהוספת אפשרות ל •

רך צו )ללא יצירת קישורים לתוך דפים במערכת באמצעות הממשק

  .ALTאפשרות  לרבות בהעתקת כתובת הקישור(,
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מאפייני קידום אתרים ברמת דף ותפריט בכל חלקי האתר, אפשרות ל •

 ומילות מפתח." TITLE" ,"DESCRIPTIONכולל: "

 a href – חיצונייםקישורים לדפים  •

 .מכל דף  -שיתוף, לייק, הדפסה  אפשרותיצירת  •

 תת דומיינים -מיני סייטים 4.1.2

המיני סייטים יציגו אירועים או פרויקטים ויכללו  את כל התכונות  •

 .כולל אלמנטים עיצוביים שיש לאתר המרכזי

כולל מודולים חלוקת העמוד שונה ואינה תלויה באתר הרשות.  •

 הקיימים באתר היום.

 pngאו  jpgיש  לאפשר הוספת רקע  –כל האלמנטים ניתנים לשינוי  •

 . Titleעם אפשרות לסמן 

   ראשי סליידר 4.1.3

 1-5מאפשר רוטציה אוטומטית )כולל אפשרות להגדיר זמני תחלופה( של  •

  , באנרים בעת הצורך.)תמונה וטקסט עם קישור( ויז'ואל קליבילי

את התכנים המקודמים, בחירת אייטם  Admin-להגדיר באפשרות  •

 הרוטציה והזנת תמונה מתאימה לגודל הספציפי.  דיפולטי ממנו מתחילה

 .קובץ ואיכות תמונה יגדלל גמישותלייצר  •

 (מפת אתר) פוטר 4.1.4

 .קבוע בכל עמודי האתר •

 וכפתורי רשתות יבודל בצבע אחר ויכלול אזורים לתוכן מתעדכן  •

 חברתיות.

 תמונות וסרטונים -תוגלרי 4.1.5

עם אפשרויות לדפדוף קדימה   Thumbnails -יצירת רשימה שתוצג ב •

 אחורה.ו

 .ALTאפשרות  מאפייני קידום אתרים כולליוטמעו  •

 מנוע חיפוש 4.1.6

 .מנגנון חיפוש מתקדם: כללי לאתר ועל פי קטגוריה •

 מנוע חיפוש )טקסט חופשי( בתוך אתר הבית, כולל ארכיון •

 .PDFאיתור מקבצי וכולל 

 ארכיון 4.1.7

 הסתרת פריטים לפי בחירה.  /חשיפה •

 טיקר חדשות ואירועים 4.1.8

מודול חדשות ועדכונים מאפשר הוספה ועריכה של חדשות  •

 ן.נגללות ממערכת ניהול התוכ

 אגירת כל ההודעות ותיוגן בארכיון ע"פ חודשים. •

 מאתרים נבחרים.  RSSמשיכת אירועים ב  •
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 .משיכת הודעות אוטומטית מלשונית מכרזים •

 (CRMעם רכיב ) אלקטרוני דיוורמערכת  4.1.9

 .ת נושאיםולקטגוריעם פילוח , הרשמה לרשימת דיוור באתר

לפורמט  הנרשמים תשמר בדטה בייס עם  יכולת ייצוא רשימת

Excel.  תודה. המערכת תשלח עמודלכל טופס שישלח 

 מפות  4.1.10

בכל אזור תוכן באתר תתאפשר הצגה  –מפה אינטראקטיבית 

 .API ממשקוב Google mapsשל מפות  אינטראקטיביות מתוך 

 (10 נספחאיור )ראו  קשרצור  4.1.11

ילווה את כל הדפים  - (בר עליון) – בעמוד ראשי כפתור צור קשר כללי •

כפתור "צור קשר" יפנה כשתחתיה  פרט לקטגוריית התיישבות. באתר

 הרלוונטי. ליישוב

 -השולח ימסור פרטיו, יבחר תחום רלוונטי וישאל שאלותיו שיגיעו לרשות •

 .לפי תחום ההודעות תשלחנה לגורם הרלוונטי . ללא הגבלת תווים

   לעמוד תודה. יעבורהשולח  -לאחר מילוי הפרטים •

4.1.12 FAQ -   דינמי מתעדכן -תשובות נפתחות בלחיצה על שאלה. 

 באנרים/שטחי פרסום 4.1.13

מקומות,  קליקביליות, במספר זה יאפשר הצגת באנרים/קוביותמודול  •

 ההקלקות על הבאנר. מטעם הרשות או מחוץ לה, תוך יכולת אומדן מספר

הגדרה מראש  אפשרות להצגת מספר באנרים ברוטציה )באותו מיקום( •

 של פרק הזמן בו יוצגו הבאנרים.

 םטפסיאשף  4.1.14

בדטה מודול זה יאפשר בניית טפסים, דיוור לגורם הרלוונטי. שמירת נתונים 

 .Excel -ל בייס. אפשרות ייצוא

   מאופיינת גרפיתלהיות כל קטגוריה על  -קטגוריות 4.1.15

 התיישבות •

 תעסוקה, תעשייה •

 ופנאיתרבות תיירות  •

 ואקדמיהקהילה חינוך  •

 מחקר ומידעמרכז  •

 אירועים(קטגוריה משתנה )מיניסייטים/ קידום  •

 עמוד קטגוריה וכוללת את כל -כל קטגוריה מפנה לעמוד ראשי חדש 

 .נמייסרגל משני: נפתח ד הקיימים. המודולים
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 טופס הרשמה לניוזלטר 4.1.16

 .להופיע חיווי קבוע. לאחר הזנת פרטים לצורך הרשמה ניוזלטר, צריך

 . הודעה תשלחExcel -ם ישמרו במאגר נתונים שניתן לייצא ליהפרט

 למנהל.

  לוח אירועים 4.1.17

  .מושך אירועים מכל קטגוריהבעמוד הבית והלוח הכללי  •

 .gogalilשיתוף ללוח אירועים מאתר  •

 בוקסת קלנדר  4.1.18

 .ובקטגוריות הבית עמודכמודול ב •

 אפשרות לבחור חודש לצפייה.  ,אינטראקטיבית קבוע לאורך כל האתר •

 ימים בהם מתקיימים אירועים מקבלים סימון גרפי.  •

 בוקס.-במידה וישנם מס' אירועים באותו יום, נפתחת רשימה בלייט •

כל שם קליקבילי  -האירוע  )או כמה(  לחיצה על הסימון פותחת את שם •

 ומוביל לדף הרלוונטי. 

קישור בולט ומזמין  -להנגב והגליהפריפריה, עמוד המשרד לפיתוח  4.1.19

  .לאתר המשרד

 עמוד חדשות 4.1.20

 .כתבה עם/ בלי תמונה •

לא הוזנה  יש להזין בנפרד בהתאם לגודל הספציפי. כאשראת התמונה  •

 . בתצוגה מותאמת תמונה, המערכת תפרוש את הטקסט

אפיון   כל אירוע חדשותי משויך לקטגוריה, שזוכה לצבע משלו על פי •

 קטגוריה לתוך עמוד החדשות הכללי נשאבות החדשות משאר

מסומנת לפי:  יאחדשותית/אייטם ה הקטגוריות. )כאשר מוזנת ידיעה

החדשות הפנימי של הקטגוריה  מוצגת גם בעמוד –חדשות, שם קטגוריה 

 .וגם הראשי(

מושכת פסקה  המערכת -אפשרות הזנת תקציר טקסט. ברירית מחדל   •

 ראשונה.

ניתנת , אך )מעודכן על פי סדר כרונולוגי. )חדשה עדכנית תופיע ראשונה •

  לשליטה ושינוי מיקום.

 . RSSאפשרות לייצוא  •
 

 תוסף מערכת סליקה 4.1.21

. מאובטחת PAYPAL גם בשימוש תמכהתו מערכת סליקה ווידג'ט •

 .PCIברמת 

לטובת תשלום על מכרזים, סיורים, חופש  ידידותית למשתמשמערכת  •

 מידע וכו'.
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 בהתאמה אישית עיצוב האתר 4.2

משרד הפרסום של הרשות לפיתוח הגליל. מובהר  שיתוףעיצוב האתר יעשה ב

כי התמורה המוצעת בהצעה זו כוללת את כל הנדרש בתהליך התיאום בין 

 .שני הגורמים

 הדרכה 4.3

שעות הנחיה לטובת הדרכת  10על המציע להעמיד לטובת הרשות 

באתר במסגרת מפגשים אשר יתואמו מראש במהלך  המשתמשים

 תקופת ההרצה. 

   ( 2)כמפורט בנספח  אבטחת נתונים 4.4

 ראוי.גבוהה כאבטחה 

4.5 HOSTING ( 2בנספח כמפורט)  

ג'יגה לפחות. אפשרות להגדלה עתידית על פי  5 נפח אחסון כולל לאתר •

 הצורך.

על  ,עם אפשרות להארכה ,חודשים 12סון לתקופה של חעל ההצעה לכלול א •

 ועל בסיס יומי. גבי שרתים מאובטחים עם גיבוי מלא

 בהצעה את השרת עליו ניתן השירות.יש לציין  •

  תמיכה טכנית 4.6

הצעת המחיר לכלול תמיכה טכנית לתקופה של שנה עם אפשרות על  •

 .שעות לכל תקלה 24 מיידי ועד להארכה. התמיכה כוללת מתן מענה

 שנה ראשונה אחריות מלאה לטיפול בכל תקלה ללא עלות נוספת. •

 תמחור טיפול בתקלות כריטיינר חודשי לבחירת הרשות.  •

 ים ושינוייםשדרוג 4.7

חברות  לרשות לפיתוח הגליל תשמר הזכות לבצע שינויים ושדרוגים גם באמצעות

כי המציע  ,לאחר משא ומתן שיתבצע אל מול המציע והבנה מלאהוזאת  .אחרות

בתיאום  ,כל זאת אינו מסוגל לספק את השירות בכלל ו/או במחירי שוק סבירים.

 עם המציע.ובכתב מלא מראש 

 

 בחירת הזוכהוהליך אמות מידה  .5

שלבי, בשלב הראשון יבדקו תנאי הסף של המציעים, בשלב שני  –המכרז הינו תלת  .א

תיבחן איכות ההצעה לפי המפורט בטבלה מטה ולאחר סיכום ניקוד האיכות, יתקיים 

 שלב פתיחת מעטפות הצעת המחיר. 

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.הרשות אינה  .ב

הרשות רשאית לערוך את כל הבדיקות הנחוצות לבחינת ההצעות ושקלולן, לרבות  .ג

 שיחות עם ממליצים וקיום ראיונות עם המציע או האחראי מטעמו למתן השירותים. 

ם אם תחליט הרשות לערוך ראיונות כאמור, יתחייב המציע כי העובדים המוצעי .ד

 בהתראה של יומיים מראש.גם מטעמו יתייצבו לראיון 

ל ועדת המכרזים רשאית לדחות הצעות אשר יחרגו מהאומדן בשיעור העולה ע -אומדן  .ה

25% . 
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 שקלול ההצעות שעמדו בתנאי הסף, יעשה כמפורט להלן: .5.1

  50%לאיכות ההצעה יינתן משקל של    

 50%להצעת המחיר יינתן משקל של   

 תעשה בהתאם למפורט להלן:בדיקת ההצעות  .5.2

הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף המפורטים לעיל  –בדיקת התנאים המוקדמים  .א

 בסעיף  תיפסל על הסף.

, יבדקו על פי הפרמטרים (50%) מרכיבי האיכות של ההצעותבדיקת  –שלב א'  .ב

 להלן: 

 תיאור חישוב הניקוד נקודות פירוט

  -נקודות  2מינימום  מספר לקוחות 

 נקודות.   10מקסימום 

 נקודות  2 – 100מעל 

 נקודות  4 – 200מעל 

 נקודות 6 – 300מעל 

 נקודות  8 – 400מעל 

 נקודות. 10 – 500מעל 

חדשנות 

 ופונקציונאליות

תיק העבודות איכות בהתאם ל נתןייניקוד  נקודות  10

 שיוגש

העבודות תיק לאיכות בהתאם ניקוד יינתן  נקודות  10 נראות האתרים 

 שיוגש

 צורת הגשת המכרז ניקוד יינתן נקודות  5 איכות ההגשה 

 תיבדק אל מול אנשי הקשר שינתנו ע"י המציע נקודות  5 איכות ההמלצות 

רק למציע  יערך במשרדי הרשות לפיתוח הגליל נקודות  10 ראיון ופרזנטציה 

בסעיפים  נקודות 40צבר לפחות אשר 

  הקודמים. 

 

 תעשה בהתאם למפורט להלן:צעות המחיר בדיקת ה -שלב ב'  .ג

 .(2נספח על פי האפיון )ו דרישותהכלל שדרוג האתר בהתאם לעלות  .1

 ריטיינר חודשי לתחזוקה וטיפול באתר.עלות  .2

 ם.אחסון בשרתיעלות  .3

 (. 2)נספח  AAברמה  5568הנגשת אתר לפי תקן ישראל עלות  .4

 . והזנת תכנים בהתאם תרגום עמוד )אנגלית וערבית(עלות  .5

 

 לות הנדרשות מאת הזוכה במכרזות ופעיוהתחייבו .5.3

 ימים מיום שנמסרה 5תוך  ,ג'הזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות נספח  .א

 . ההודעה בדבר הזכייה לו

החתימה מטעם הרשות על הסכם  מובהר בזאת כי בטרם חתימת מורשי .ב

ההתקשרות, ועדת המכרזים רשאית לבטל או לשנות את החלטתה לפי שיקול 

 דעתה.
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זוכה אשר חזר בו מהצעתו או לא פעל בהתאם לאמור בסעיף א לעיל, רשאית   .ג

ועדת המכרזים לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה, ולבטל את ההתקשרות עם 

 הזוכה תוך מתן הודעה לזוכה.

תהיה הרשות רשאית לנקוט בכל פעולה שתמצא  ,משלוח ההודעה כאמור מיום .ד

בלא שתהיה למציע כל טענה ו/או תביעה כנגדה ולנקוט  ,לנכון לקבלת השירותים

 בכל צעד אחר הנראה לו לנכון, לרבות תביעת כל סעד ו/או פיצוי על פי דין.

 

 תאופציה להארכת ההתקשרו    .6

בהסכם  המציע הזוכה, עפ"י תוצאות מכרז זה,לרשות תהייה אופציה להתקשר עם  .6.1

עפ"י שיקול דעתה  השנים הבאות, 4ב האינטרנט גם בשנה הבאה ואתר ה תחזוקתל

 ימים מראש. 03הודעה  הבלעדי של הרשות, ובלבד שניתנה על כך למציע הזוכה

בתוספת  ההתקשרות תהיה בהתאם למחירי ההצעה שהציע המציע הזוכה במכרז זה, .6.2

 למדד המחירים לצרכן, בין מדד הבסיס למדד הקובע. הפרשי הצמדה

 

 הוראות כלליות להגשת ההצעה .7

בשעה  7.201826. את ההצעות יש להגיש למשרדי הרשות במעטפות סגורות, עד ליום .7.1

 טרם ההגעה יש לוודא המצאות כוח אדם ברשות לפיתוח הגליל,  .12:00

  אייזנברג.הגב' יהודית ,  1שלוחה  04-9552426 :בטלפון

 באיחור, תפסל על הסף. שתוגש הצעה .7.2

להקפיד לצרף  את כל מסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידי המציע. יש יש לצרף להצעה .7.3

כל עמוד וחתימה מלאה  את החוזה, כשהוא חתום על ידי המציע )חתימה בראשי תיבות על

 מקום המיועד לכך(.ובכל בעמוד האחרון, 

 תהא הרשות אינה מתחייבת להזמין את כל השירותים נשוא המכרז ממציע אחד והיא .7.4

 שיקול דעתה. רשאית לפצל את הזמנתה ולהזמין את השירותים ממספר מציעים, עפ"י

 החתימה מיום ,הפרויקט ומועד עלייתו לאווירלהקמת  לוח זמניםב לעמוד מתבקש המציע .7.5

ולהתחייב לעמוד בו מרגע  וקבלת החומרים הרלוונטיים מהרשות לפיתוח הגליל על החוזה

 (.11)נספח  קבלת העבודה

 הגב' גלית איון,אל  12:00בשעה  6.201872.לתאריך ניתן להעביר במייל עד הבהרה שאלות  .7.6

 . galita@galil.gov.il דוא"ל:ב

 

 העסקת עובדי הזוכה .8

שכר עבודתם, תשלום עבור שעות כדלהלן;  כל הוצאה הקשורה להעסקת עובדי הזוכה

נוספות, תשלומים סוציאליים, ביטוחים, תשלום עבור שעות נוספות, תשלום עבור 

כלכלתם, מדי עבודה, תקורות, הוצאות נסיעה, זמני נסיעה, הוצאות חניה, הוצאות לינה, 

הצעת כל אלה יבואו על חשבון המציע, מגולמות ב –הוצאות ניהול, הטבות וכן הלאה 

 המחיר שתוגש על ידה. 
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 אחריות .9

מראש.  הזוכה יישא באחריות להגשת שירות מקצועי ואיכותי על פי לוח זמנים שנקבע 

הזוכה אחראי מבחינת הרשות לכל נזק, תקלה או חריגה שייגרמו כתוצאה ממעשה ו/או 

 .והכל גם ביחס לביצוע שדרוג אתר האינטרנט מחדל שלו או של כל אדם הפועל מטעמו

 

 פיקוח הרשות .10

לפקח המציע יתחייב לאפשר לרשות ולכל מי שיבוא מטעמה בכל עת לבקר פעולותיו, .10.1

על ביצוע מכרז זה ועל הוראות ההסכם שייחתם בעקבותיו, לרבות פיקוח כספי 

 על השירותים שהרשות מממנת.י ומקצוע 

תהרשות בכל העניינים הקשורים באספקהמציע יתחייב להישמע להוראות  .10.2

 בעקבותיו. במפרט המכרז ובהסכם שייחתם השירותים כמפורט 

 

 החתימה על ההסכם .11

ההתקשרות מתחייב המציע לצרף ערבות ביצוע בסך כתנאי לחתימת הרשות על הסכם .11.1

"ערבות הביצוע"(. ערבות הביצוע תהא בנוסח המצ"ב מגובה הצעתו )להלן: 10% 

כאמור תהא בתוקף במהלך כל תקופת ההתקשרות ערבות הביצוע לחוברת המכרז. 

)ששים( ימים, לפחות, לאחר 60תעמוד בתוקפה למשך  והיא ו/או האופציה לפי העניין 

האופציה, לפי העניין. מובהר כי הוראות מכרז זה ביחס תום תקופת ההתקשרות 

 צוע.המחויבים, גם ביחס לערבות הבי בשינויים לערבות המשתתף תחולנה, 

אי חתימה על ההסכם שקולה להפרתו ולהפרת תנאי המכרז, על כל המשתמע .11.2

 כזוכה.  מכך, לרבות אפשרות הרשות לחילוט ערבות המשתמש של המציע אשר הוכרז 

בסמוך לחתום על החוזה או במקרה של הפרה אחרת של החוזהסירב הזוכה ומקרה ב .11.3

במציע אחר כזוכה במכרזלאחר חתימתו, רשאית ועדת המכרזים להתכנס ולבחור  

"(, במידה ולא נבחר זוכה חלופי קודם לכן. במקרה כזה יחולהזוכה החלופי)להלן: " 

 הכלל האמור לעיל וכל הוראות מפרט זה על נספחיו על הזוכה החלופי. 

לבחור רשאית ועדת המכרזים ,במקרה שגם הזוכה החלופי נמנע מלחתום על החוזה .11.4

 במציע הבא בתור אחריו. 

 

 היררכיה בין המכרז להסכם .12

ההסכם המצורף למפרט מכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי .12.1

אחד לראות את המכרז ואת ההסכם המצורף לו )על נספחיו( כמסמך המכרז. יש 

 .משלים זה את זה 

בין שני בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח הסכם יעשה מאמץ ליישב .12.2

בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יגבר נוסח הנוסחים. 

נספחיו, ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים וכנוסח הכתוב ההסכם על 

 במכרז. 
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 התחייבויות ופעולות הנדרשות מאת הזוכה במכרז .13

ההתקשרות, החתימה מטעם הרשות על הסכם ימובהר בזאת כי בטרם חתימת מורש .13.1

 דעתה. המכרזים רשאית לבטל או לשנות את החלטתה לפי שיקול ועדת 

זוכה אשר חזר בו מהצעתו או לא פעל בהתאם לאמור בסעיף א לעיל, רשאית .13.2

הזוכה ועדת המכרזים לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה, ולבטל את ההתקשרות עם 

עפ"י דין, תוך מתן הודעה לזוכה, וזאת מבלי לפגוע בזכות כלשהי העומדת לרשות 

 לרבות תביעה לפיצוי כספי בגין נזקיה. 

מיום משלוח ההודעה כאמור תהיה הרשות רשאית לנקוט בכל פעולה שתמצא .13.3

ולנקוט בכל לנכון לקבלת השירותים בלא שתהיה למציע כל טענה ו/או תביעה כנגדה 

 דין. צעד אחר הנראה לו לנכון, לרבות תביעת כל סעד ו/או פיצוי על פי 

 שונות .14

שתתבצע ות השיפוט המקומית הייחודית בכל הנוגע למכרז זה וכן להתקשרותסמכ .14.1

 ולו בלבד. עכועם הזוכה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר  

שחלקים ההצעה הזוכה תהיה פתוחה לעיון בהתאם להוראות הדין. מציע הסבור .14.2

מציע .למכרז יציין זאת בהצעתומסוימים בהצעתו מהווים סוד מסחרי או מקצועי  

מציעים אחרים הינם כאמור ייחשב כמי שהסכים לכך שסעיפים מקבילים בהצעות של 

לוועדת המכרזים שתהיה חסויים. על אף האמור, ההחלטה הסופית בעניין מסורה 

 בכפוף להוראות כל דין. רשאית על פי שיקול דעתה להתיר עיון במסמכים, 

בהם הינם רכוש הרשות וכל הזכויות צורפותיהםמובהר בזאת כי מסמכי המכרז על  .14.3

כלשהו, בין שמורות לרשות. אין המציע רשאי להעתיקם או לעשות בהם שימוש אחר 

 אם יגיש הצעה ובין אם לאו. 

כל מחירי ההצעה של המציע ייכללו את כל העבודה, החומרים וחומרי העזר ואת .14.4

התחייבויותיו של להדרוש לביצוע העבודה על פי מסמכי המכרז ו/או החוזה למילוי כ 

 אחרת במסמכי המכרז(. החוזה )פרט אם צוין המציע ע"פ כל מסמכי המכרז ו/או 

באחריות מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו של הזוכה ע"פ החוזה, מובהר בזאת כי .14.5

למתן השירות הזוכה לדאוג, על חשבונו, לקבלת רישיונות והיתרים כדין בכל הקשור 

  .ובתנאי ההסכם נקבע במפורש אחרת בתנאי המכרז, אלא אם כן )במידת הצורך( 

רשאית הרשות אינה מתחייבת להזמין את ביצועם של כל השירותים והיא תהא .14.6

הבלעדי, ובין היתר לבצע רק חלק מהפרויקט, או לא לבצעו כלל עפ"י שיקול דעתה 

 .משיקולים תקציביים 

להנחיות הרשותהרשות, תקבע רפרנט אשר יהיה אמון על ביצוע העבודה בכפוף  .14.7

 ובשיתוף פעולה מלא מול המציע. 

לבצעו מכל הרשות שומרת הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא .14.8

הרשות כאמור שלא סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי. אם תחליט 

לא תהיה למשתתפים לבצע את העבודה ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו 

למעט ההוצאות בגין ערבות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא במכרז 

 בלבד. בנקאית ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה 
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הרשות תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שהיה לה אתו בעבר שיתוף פעולה .14.9

טרם דחיית הצעה כאמור יזומן המציע לשימוע אשר לטעמה לא היה מוצלח. 

 המכרזים של הרשות.בפני ועדת  

את הרשות תהא רשאית לקזז מהסכומים אותם תהא חייבת לזוכה ע"פ מכרז זה .14.10

 הסכומים שהזוכה חייב לרשות. מלוא 

הזוכה לא יהיה רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו מכוח המכרז ו/או .14.11

 החוזה, כולן או חלקן, לצד ג' כלשהו. 

 

 

 בכבוד רב ובברכה,  

 הרשות לפיתוח הגליל
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 נוסח ערבות משתתף )ערבות הגשה( – 1נספח 

 

           לכבוד

 הרשות לפיתוח הגליל

 פארק תעשיות בר לב

       20156ד.נ משגב, 

         א.ג.נ., 

 ערבות בנקאיתהנדון: 

 

( אנו ערבים בזאת המציע – )להלן ח.פ./ח.צ. ___________ פי בקשת _________________-על

הפרשי הצמדה  בתוספת ,(שקלים פיםאל עשרת) ₪ 10,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

שדרוג אתר למתן שירותי  1/18מס' פומבי למדד וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע במכרז 

על ידי  ( ולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל תנאי המכרז"המכרז" :)להלן' האינטרנט ותחזוקתו" 

 .המציע

 

כל סכום עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה מיד  באופן מידיאנו מתחייבים בזאת לשלם לכם 

עם דרישתכם הראשונה מאתנו, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את 

 .ודרישתכם באופן כלשה

 

כל חלק אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה או 

ממנו בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל 

 דרישותיכם לא יעלה על סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה. 

 

 זה:ערבות בכתב 

 

 המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.לצרכן  םמחיריהמדד  –" מדד"

 15.6.18שפורסם ביום  2018מאי  חודשמדד  –" הבסיסמדד "

 קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.האחרון הידוע המדד  –" המדד החדש"

 

 , יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלתהבסיסאם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד 

 ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.

 

 התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.

  התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

 בכלל. ועד 2018לשנת  אוקטוברלחודש  10  ליוםערבות זו תשאר בתוקפה עד 

 

 ____________ בכבוד רב,

 

 

 



 

 67מתוך  16עמוד 

 

  הרשות לפיתוח הגליל אפיון אתר – 2נספח 

 
 

 עברית / אנגלית  שפת אתר:
  www.galil.gov.il דומיין:

 קהל ישראלי בארץ ובעולם. קהל יעד:
 פיתוח התיישבות בגליל, תיירות פנים וחוץ מטרה:

 
חינוך, תיירות ועוד. לרשות פעילותה של הרשות במגוון תחומים: התיישבות, תעסוקה, תשתיות, 

פועלת לקידום הגליל מתוך ראיה מערכתית כוללת בשילוב עם משרדי הממשלה, הרשויות 
 המקומיות וגופים אחרים מתוך מטרה אחת: פיתוח ההתיישבות בגליל.

 
 תפריט עליון

 אודות
 דבר השר

 דבר המנכל
 מנהלי דירקטוריון מלווה בתמונות( 6-7מנהלה )

 ת המשרד ומנהלי אגפים וראשי תחומים(עובדי רשות )צוו
 עץ עם פירות -ראשי רשויות(  94מועצת הרשות )

 חזון
 עץ אירגוני

 
)מקום המציג מאמרים/אירועים/פיתוחים/הקצאות/שאלות ותשובות נפוצות/  מרחב הגליל

 הצגת מספרים סטטיסטיים על הגליל( –סטטיסטיקות על הגליל 
    

 )אנחנו על המפה(  מדיה ותקשורת
 מן העיתונות

 גלריית תמונות
 סרטונים

 
 מכרזים והליכים

 מכרזים פומביים
 קולות קוראים

 מיזמים משותפים
 פטור ממכרז

 נוהלי תמיכות
 תשובות לשאלות הבהרות

 ארכיון
 

 חוק חופש המידע
 דוחות כספיים
 תקציב מאושר

 גופים נתמכים גדולים
 חוק הרשות

 פתיחת ספק(טפסים )דוח ביצוע, 
  יצירת קשר/פניות ציבור

 
 עמוד ראשי 

 
 גלריית תמונות אוירה / באנר ראשי

 באנרים.  5-10אפשרות לעד  –תמונות אווירה מהגליל או לחילופין אזור לבאנרים מתחלפים 
 

 מקום לתצוגת חדשות חמות, עדכונים מיידיים ושינויים ברגע האחרון מבזקי חדשות
 

 : טקסט כללי אודות הרשות ותחומי פועלה. מידע כללי הרשות
 
 באנרים קבועים בנוסף לגלריית תמונות. 2

 הצגת אירועים נוספים בגליל הניתנים לשינוי באופן דינמי על ידי מנהל האתר.
 

 

http://www.galil.gov.il/
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 תחומי העיסוק של הרשות
 כל תחום יוגדר בצבע שונה אשר ילווה אותנו בזמן הגלישה לעמוד של אותו התחום.

 
 
 
 
 
 

 לצפייה בכל האירועיםאירועים קרובים בגליל                                                                
 
 
 
 
 
 
 

 לצפייה בכל הפעילויותפעילויות קרובות בגליל                                                              
 
 
 
 
 
 

 לוח אירועים  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  **השרטוטים והאיורים במסמך אפיון נועדו לצורך הדמיה בלבד.
 
 

 ספירה לאחורנומרטור 
 –בחלק עליון של האתר  –באירועים גדולים וחשובים אפשרות להוספת נומרטור ספירה לאחר 

 מקום בולט. 
 
 

 סגירת אתר בחלק תחתון
 יוצג באופן דומה בכל אתרי הרשות למעט השינוי בלוגו של נותני החסות -חלק התחתון, "פוטר" 

 כתובת, טלפון, פקס, שעות פעילותמידע כללי ופרטי התקשרות הכוללים: שם האתר, 
 WAZEאייקונים של רשתות חברתיות, מפת אתר, מפה הגעה )גוגל מפות במחשב נייח ואייקון 

 בניידים(
 כפתורי יצירת קשר/ פניות הציבור/ פנייה למנהל האתר

 
 אירועים קרובים

אירועים הקרובים ביותר מתוך כלל האירועים בלוח האירועים יוצגו בעמוד הראשי של הרשות   5
 באופן אוטומטי על ידי שליפה מתוך כלל האירועים ויוצגו בסדר כרונולוגי של תאריכים. 

 
 פעילויות קרובות

ת באופן מהפעילויות האחרונות מתחום חינוך קהילה וצעירים  יוצגו בעמוד הראשי של הרשו  5
 אוטומטי על ידי שליפה מתוך כלל הפעילויות ויוצגו בסדר כרונולוגי של תאריכים. 

 
 כפתורים צפים בדף ראשי

 מפת התיישבות
 פייסבוק / אינסטגרם / שיתופים  רשתות חברתיות

 במקרה זה יפתח טופס למילוי פרטים ושליחת שאלה -יש לך שאלה? שתף אותנו. 

 
 התיישבות 

 
תיירות 
 ותרבות

 
תעסוקה 
 ותעשייה

 
 חינוך וקהילה

 
 מרכז מידע

 גלילי

  4 אירוע  3אירוע   2אירוע   1אירוע 

  4פעילות   3פעילות   2פעילות   1פעילות 
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 קבל מידע עדכני –הצטרף אלינו לניוזלטר 
 

 כפתורים צפים.  6 -*אפשרות ל
 

 יוצג בחלק עליון של האתר. – חיפוש מידע/ אירוע באתר
 
 

 יוצג בתחתית האתר בצד שמאל – כפתור חזור למעלה
 
 

 יתקיימו אחת משתי אפשריות: –לאחר הגלישה מעמוד ראשי לעמוד פנימי 
לתפריט הראשי באופן קבוע להציג את הקוביות של התחומים בצורה גרפית יפה מתחת  -1

 לאורך כל הגלישה.
 הכניסה לתחומים אחרים תהיה מתחת לכפתור הקיים כבר בתפריט: תחומי הרשות. -2

 
 

 תוך שימוש גם באתרי המשנה. –פיתוחים מיוחדים לאתר הרשות 
   מפת ההתיישבות -1
  ממשק להזנת אירועים על ידי הרכזים -2
 .באתר הרשות LIL AGOGלוח אירועים חכם ושיתוף לוח אירועים של אתר  -3

 
 
בניית מפה אינטראקטיבית על בסיס גוגל מפות. הפיתוח יתבסס על ממשק  מפת ההתיישבות-1

API   ,של גוגל מפות ויכלול פיתוח סננים לחיתוך הישובים לפי: אזור התיישבות, אופי קהילתי
 סוג ישוב, אזור עדיפות. מקרא לפי צבעים של ישובים עם פרויקטים בבנייה ופרויקטים עתידיים.

לכל ישוב יהיה מידע מקוצר על המפה )אשר יפתח בתיבה צפה על המפה( וקישור למידע מורחב 
אחד או יותר המכיל מידע כללי על הישוב, גלריית תמונות וכן דף אחד או יותר לגבי  לדף תוכן

 המידע של הפרויקטים.
 ישובים. 450-כמות ישובים כ

פיתוח ממשק ניהול למנהל האתר להקמת הישובים ובאופן ידידותי למשתמש )לא באמצעות גוגל( 
 ושיהיה חלק ממערכת הניהול תוכן של האתר.

 ישנו תיאור גראפי של מפת ההתיישבות. במסמך האפיון
 

 מפת מועצת הרשות
של גוגל מפות   APIבניית מפה אינטראקטיבית על בסיס גוגל מפות. הפיתוח יתבסס על ממשק 

ובה יוצגו הישובים עם מידע על ראשי הראשויות החברים במועצת הרשות. המידע יכלול מידע 
 ב על כל חבר במועצת הרשות.מקוצר הכולל תמונה ותוכן וקישור למידע מורח

 94-מספר ראשי רשויות: כ
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 ממשק ניהול להקמת אירועים עבור הרכזים-2
בניית ממשק ניהול תוכן מוגן בסיסמא עבור הרכזים. הממשק יהיה חלק ממשק הניהול של 
האתר. כל רכז יוכל להתחבר לממשק ולהקים אירוע הכולל: מידע, העלאת תמונות, תאריך 

תאריך סיום אירוע, בחירת צבע אירוע לפי המחלקות השונות. האירועים של הרכזים יוצגו  אירוע,
  בלוח אירועים באתר.

בסיום הקמת האירועים מנהל התוכן של האתר יהיה אחראי לאישור ופרסום האירוע באתר 
 לציבור הגולשים.

 
 
  GOGALILל אתר באתר הרשות ושיתוף לוח אירועים ש אחדלוח אירועים  לוח אירועים:-3

 .API-התממשקות ב באתר הרשות בטכנולוגית 
 GOGALILיכללו את אירועי הרשות ואירועי אתר האירועים שיוצגו באתר הרשות 

לוח האירועים יכלול מקרא של צבעים כך שלכל תחום יהיה צבע משלו. המקרא יוצג באתר לגולש 
 וגם בלוח האירועים. לוח האירועים יהיה רספונסיבי.

הלוח יהיה מורכב מלוח אירועים מוקטן לעמוד ראשי ולוח אירועים מורחב בדף חדש. בכל יום בו 
מתקיים אירוע, אחד או יותר, יסומן האירוע בלוח על פי צבע לפי המחלקה/סוג אירוע )בלוח 

המורחב תוצג כותרת האירוע(. לחיצה על האירוע תוביל את הגולש לפרטי האירוע. בלוח אירועים 
ב יהיה חיתוך לפי חודשים. במעבר לתוך האירוע יוצג האירוע הכולל מידע של האירוע + מורח

גלריית תמונות וכן אפשרות למעבר ליום אחר בלוח לפי בחירת הגולש. )מצב דוגמא לדף אירוע 
)כולל תיבת צ'ק בוקס לאישור על קבלת עדכונים  שדות לרישום האירוע+ בלוח אירועים(

  .Remarketingולצרכי  (CRM מערכת) למאגר נרשמיםועברו . הנרשמים ימהרשות(
 

 .GOGALIL* לוח אירועים זהה יהיה קיים גם באתר 

 
 

 התיישבותקטגורית 
 

 עמוד ראשי לתחום התיישבות
 

 תתי נושאים: 
 התיישבות בגליל )פה מוצגת המפה להלן(

 מכרזים
 מכרזים רמי  )רשות מקרקעי ישראל(

 הטבות
 הסכמי גג

 למשתכןמחיר 
 מידע למתיישבים
 מועצות אזוריות

 מרכז מידע
 

 חיתוכים על המפה
 

גולן, גליל מערבי, גליל עליון, גליל תחתון, העמקים, עמק הירדן, עמק  אזורי התיישבות:
 המעיינות

 
 ערים, מועצה מקומית, מושבים , קיבוצים, קהילה סוג ישוב:
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 חילוני/דתי/מעורב  אופי קהילתי:

 
 .אזור ב, אזור א, א-אזור א אזורי עדיפות:

 
 רקע

 
 .APIלהצגת ההתיישבות בגליל נבחר בטכנולוגית גוגל מפות עם שיטת התממשקות 

במפה אחת נוכל להציג את הישובים בגליל בחתכים לפי אזור התיישבות, סוג הישוב, אופי 
 קהילתי, אזורי עדיפות.

 לבצע חיתוכים על מפה.הגולש יכול לצפות בכל מפת הגליל על כלל יישוביו או 
 על המפה יוצגו יישובי הגליל. כל ישוב יקבל כרטיס הכולל מידע קצר על הישוב.

 מתוך המידע הקצר יופנה הגולש למידע מורחב על הישוב.
 המידע המורחב על הישוב יכלול מידע כללי שיוכן על ידי הרשות לפיתוח הגליל.

גולש למידע מורחב על תכניות ההתיישבות במידה וקיים בישוב פרויקט התיישבות, יופנה ה
שתכיל מידע מפורט לרבות: תכניות בינוי, סרט וידאו )אם יש( מידע כתוב וכן טופס להתקשרות 

 או הרשמה.
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 והמחקר מידעהמרכז 
 

 מרכז המידע מספק מענה לקהל הרחב בנושא ההתיישבות בגליל, חינוך, אירועים ועוד.
או בקשה תופנה למרכז המידע אשר יספק לגולש את המידע בין אם זה במענה באימייל כל שאלה 

 או מענה טלפוני.
 

 במרכז המידע בשלב ראשון יכיל את האמצעים ליצירת קשר עם הגולשים.
 בשלב מתקדם יותר יהיה אפשרי גם להכניס מידע מורחב לגולשים.

 
 מידע כללי על המרכז ותחומי הפעילות. 

 ותשעות פעיל
 פרטי התקשרות

 טופס יצירת קשר לפניות
 

של    data base-כל פניות ההתקשרות באמצעות טפסים ישלחו למייל )אחד או יותר( וגם יאגרו ב
האתר ויהיה אפשר להשתמש בהם לצורך ביצוע דיוור באמצעות מערכת הדיוור אשר תהה חלק 

 XSLממשק הניהול של האתר. כמו כן אפשרות להפקת הנתונים לקובץ 
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 קהילה וחינוך קטגורית 
 והחינוכית המתקיימת בגליל.באתר תינתן במה להצגת הפעילות הקהילתית 

באתר נרחיב על המטרות, התפקידים והחשיבות של הפעילות הקהילתית כמנוף לפיתוח 
 .ההתיישבות בגליל

 
 תתי נושאים: 

 
 אירועים ופעילויות
 פרויקטים בחינוך

 פיתוח יזמות
 תמיכות לכפרי נוער

 מרכזי צעירים
 לוח אירועים

 )פרסום מוסדות החינוך עם קישור לאתרים אם יש( מוסדות חינוך בגליל
 אפשרות להצגת המוסדות על ידי מפת גוגל.

 
 בתי ספר בגליל

 הגיל הרך
 מוסדות אקדמאים

 ישיבות הסדר
 מדרשות

 חינוך אלטרנטיבי
 חינוך מיוחד

 
 
 
 

 לעמוד זה יעוצב עמוד פתיח הכולל את המידע הבא:
 

 הסבר כללי
 אירועים עתידיים או אירועים שהיו.גלריה להצגת באנר פרסומיים ל

 לוח אירועים
 כתבות/פרסומים אחרונים 5-8

 
מהפעילויות האחרונות מתחום חינוך קהילה וצעירים  יוצגו בעמוד הראשי של הרשות באופן   5*

אוטומטי על ידי שליפה מתוך כלל הפעילויות ויוצגו בסדר כרונולוגי של תאריכים. )האירועים 
 יוצגו בעמוד ראשי.הקרובים ביותר 
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 תעשיה ותעסוקהקטגורית 
 

פיתוח תעסוקתי לחיזוק ההתיישבות בגליל. במדור זה נציג את התנופה בפיתוח התעסוקתי 
 והתעשייתי המתקיימת בגליל. 

 
  תתי נושאים:

 אזורי תעשייה בגליל 
 תעסוקה 

 רשויות מקדמות תעסוקה 
 סטודנטים בונים עתיד 

 תעסוקהיריד 
 

 אזורי תעשייה בגליל
 מידע כללי על כל אזור תעסוקה + קישורים + מיקום על המפה. 

 
 תעסוקה

 מידע כללי על הגורמים המטפלים בתעסוקה + הפניות אם יש.
 

 רשויות )תשלח רשימה בהמשך (  15יוצג מידע על  – רשויות מקדמות תעסוקה
 ובנוסף: טקסט, לוגו , באנרים , מעוף יזמות )תומכים ביזמים מתחילים ומסייעים להם( 

 
 יריד תעסוקה 

 פרוט לפי הירידים )כל יריד והמידע הרלוונטי שלו(
 אזורי תעסוקה, הרשמה למשתתפים לפי אזורים )המעסיקים( 

ליקה אינן כלולות בעתיד אפשר לשקול אופציה להרשמה בתשלום עם מערכת סליקה .)עלויות הס
 כרגע בהצעה(

 
 

 )השראה מאתר ראש העין בנושא המלגות ( סטודנטים בונים עתיד
 באנרים של המכללות :  7יוצג דף מקדים שבו יוצגו 

 אקדמית צפת  \עמק יזרעאל  \גליל מערבי  \בראודה  \כינרת  \אוהלו  \תל חי 
 

 שירות למנהלת המכללה עם פרטיו :עם בחירת המכללה, יוכל מבקש המלגה למלא טופס שישלח י
 

מבנה הטופס יכלול שאלות רלוונטיות לכל מכללה, נדרש להכין את טופס השאלות ביחד  •
 עם המכללה.

 הטופס יכלול מילוי פרטי הסטודנט וכן אופציה של צירוף קבצים לפי דרישת המכללה.
 data baseהמידע ישלח למנהלת המכללה ישירות תוך אגירת הנתונים באתר הרשות  •

 מאורגן.
• data base  ישמש את הרשות לצורך ביצוע דיורים ישירים לסטודנטים באמצעות מערכת

 .XLSדיוור של האתר. וכן אפשרות ליצוא הנתונים לקובץ 
 

 מצורף טופס בקשה למלגה לדוגמה.
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 אתר גו גליל -קטגורית תיירות ותרבות
 

 עברית/אנגלית/ערבית שפות:
 

 http://www.gogalilee.org שם הדומיין:
 

 לקהל הרחב שם האתר גו גליל
 

 קידום תיירות פנים וחוץ לגליל קהל יעד:
 

 הצגת כלל האירועים המתקיימים בגליל לקידום התיירות בגליל מטרות:
 

 הגלילהרשות לפיתוח  חסות:
 

  תפריט ראשי:
 

 אירועים ומופעים: 
 הצגות ומופעים
 מוסיקה ומחול 

 אירועים למשפחות 
 אירועים לילדים

 פסטיבלים
 פה יהיו כל אירועי החורף לקידום –לפי העונה  –חורף גלילי/קיץ גלילי 

 
 אומנות תרבות  

 מוזיאונים
 תערוכות אומנות

 הרצאות
 

 אירועי ספורט 
 צעדות 

 מרתונים
 

 להכיר את הגליל 
 מרכזי מבקרים

 אתרי תיירות בגליל
 שווקים
 סיורים
 יקבים
 כרמים

 עמותות תיירות בגליל
 יזמות ומידע תיירותי

 ותרבות בנושא זה יוצג מידע ליזמים בנושא תיירות 
 אודות

 מי אנחנו 
 הצוות

 
 יצירת קשר

 
 

 עמוד ראשי
 באנרים מתחלפים של אירועים קרובים

 
 יוצג בחלק עליון של האתר. –באתר  חיפוש מידע/ אירוע

 
 אירועים ומופעים:

 אירועים קרובים + כפתור לכל האירועים  10תצוגה של 
 

 לוח אירועים
 

http://www.gogalilee.org/
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 כתבות/חדשות/פרויקטים אחרונים שיוצגו בעמוד הבית
 

 חיבור לרשתות חברתיות
 

 טופס הרשמה לקבלת עדכונים שוטפים במייל. –הצטרף אלינו לניוזלטר 
 
 

 
 

 כפר ביקרתם?אתר 
 

 עברית/אנגלית שפות:
 

 jabel.galil.gov.il שם הדומיין:
 

  כפר ביקרתם? שם האתר:
 

  לקהל הרחב קהל יעד:
 

 פיתוח התיירות בקהילה הדרוזית והצ'רקסית מטרות:
 

 הרשות לפיתוח הגליל, משרד התיירות, נגב וגליל  בחסות:
 

  תפריט:
 

 אודות
 פרופיל
 הצוות

 חזון
 דבר ראש הרשות 

 הכפרים שלנו
 לוח אירועים

 מדיה ותקשורת
 מן העיתונות

 סרטונים 
 גלריית תמונות

 אירועים
 יצירת קשר

 
 עמוד ראשי

(, לוח אירועים, רשתות חברתיות, 5תפריט, גלריית תמונות אוירה, סרטון, אירועים קרובים )
 ממליצים, חלק תחתון כולל לוגו נותני החסות. 

  
 

 עמוד הכפרים שלנו
 הכפרים . 16אינטראקטיבית הכוללת את  תוצג מפה

לכל כפר יהיה כרטיס מקוצר אשר יוביל לכרטיס מורחב הכולל: מידע כללי, תמונות מהכפר, דבר 
 ראש הכפר ותמונה, סרטון וידאו )אם יש(, מידע תיירותי.

 
 לקבלת המלצות. רחיבור לטריפ אדווייזאפשרות ל
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 אתר חדש החוויה הבדואית
 

 עברית/ערבית שפות:
 

 Bedouin.galil.gov.il שם הדומיין:
 

  החוויה הבדואיתשם האתר: 
 

 הקהל הרחב קהל יעד:
 

 פיתוח התיירות ביישובים הבדואיים בגליל מטרות:
 

 הרשות לפיתוח הגליל + משרד התיירות, המשרד לשוויון חברתי בחסות:
 

  תפריט:
 אודות

 פרופיל
 הצוות 

 חזון
 דבר ראש הרשות 

 הכפרים שלנו
 לוח אירועים

 גלריית תמונות
 אירועים

 יצירת קשר
 
 

 עמוד ראשי
(, לוח אירועים, רשתות חברתיות, חלק 5תפריט, גלריית תמונות אוירה, סרטון, אירועים קרובים )

 תחתון כולל לוגו נותני החסות. 
 
 

 עמוד הכפרים שלנו
 תוצג מפה אינטראקטיבית הכוללת את הכפרים .

יהיה כרטיס מקוצר אשר יוביל לכרטיס מורחב הכולל: מידע כללי, תמונות מהכפר, דבר לכל כפר 
 ראש הכפר ותמונה, סרטון וידאו )אם יש(, מידע תיירותי.
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 אתר חדש מרחבא
 

 עברית/ערבית שפות:
 

 Marhaba.galil.gov.il שם הדומיין:
 

  שם האתר מרחבא
 

 לקהל הרחב קהל יעד:
 

 קידום התיירות בכפרים וישובים הערביים בגליל.מטרות: 
 

 הרשות לפיתוח הגליל , משרד התיירות, המשרד לשוויון חברתי בחסות:
 

  תפריט ראשי:
 

 אודות 
 פרופיל
 הצוות

 חזון
 דבר ראש הרשות

 הכפרים שלנו
 לוח אירועים

 גלריית תמונות
 אירועים

 יצירת קש
 

 עמוד ראשי
(, לוח אירועים, רשתות 5תפריט ניווט, גלריית תמונות אוירה, סרטון, אירועים קרובים )

 חברתיות, חלק תחתון כולל לוגו נותני החסות. 
 

 עמוד הכפרים שלנו:
 תוצג מפה אינטראקטיבית הכוללת את הכפרים .

מהכפר, דבר לכל כפר יהיה כרטיס מקוצר אשר יוביל לכרטיס מורחב הכולל: מידע כללי, תמונות 
 ראש הכפר ותמונה, סרטון וידאו )אם יש(, מידע תיירותי.
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 אבטחת נתונים ומידע 
 

 Unlimitedגישה לשרת מרשת האינטרנט ברוחב פס 
מערך הגנה עדכני המונע שינוי בלתי מורשה של תכני האתר, חדירה דרך האתר אל מערכות 

שירותי האתר, גניבה והפצה של מידע אישי וקנייני ושימוש הרשות, מתקפת מניעת שירות של 
 בהם והתחזות לאתר הרשמי.

 רמת אבטחה מידע גבוהה של האתר ומעודכנת לאיומים צפויים. 
 

על האתר להיות מאוחסן בשרתים הממוקמים בחוות שרתים בישראל של אחת מבין החברות 
 המובילות והמוכרות בתחום בארץ. 

גיגה  8עבודה במינימום  VPS Servers2012/2016וירטואליים ווקשחים מלהיות שרתים על ה
 מעבדים. 6-וזיכרון 
 .SQL Server 2014מערכת קבצים  - Databaseשרתי 

 
 בנוסף יתבצעו: 

 יום.  14בגרסאות עד   Data protectionגיבוי יומי לכל השרתים במערכת באמצעות   •
שעות לשרת פיזי  4כל   Data replicationלכל השרתים במערכת   replicationגיבוי  

 .נפרד להתאוששות מהירה מאסון

 .ומשיכת המידע לגיבוי מרוחק מחוץ לחווה  Sql server agentיומי  Databaseגיבוי  •

 .  SMSמערכת ניטור ובקרה באמצעות תוכנת ניטור והתרעה ב  •

 גיגה לאתר. 5 אחסוןשטח  •

 
 :נדרשת נתונים תאבטח

 
Check Point 

Fire Wall 
Anti Ddos 

W.A.F 
Dynamic ip restrictions 

Anti sql injection 
Antivirus 

Level 5 security code 
 

 אפשרות להוספת מדיניות פרטיות שתכתב על ידי היועץ המשפטי של הרשות.כמו כן, תהא 
 
 

"מטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית, מותאמים לסטנדרטים של להיות תנאי האבטחה על 
 יותר.אף ובמשרד לשוויון חברתי" 

           
 

 ניתוח התנהגות הגולשים
 

כלי ניתוח יעילים ושימושיים הנחוצים למנהל  Webmastersוגוגל  Analyticsחיבור האתר לגוגל 
טים האתר לניתוח ולמידת פעילות הגולשים באתר. הבנה נכונה וניתוח המדדים הסטטיס

הבודקים את תנועת הגולשים באתר הינה מפתח להצלחה! כמו כן אפשרות לחיבור האתר לקוד 
 למפרסמים בגוגל ו/או פייסבוק. Remarketing -ו  Conversionמעקב המרות 
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 חובה חוקית לצד חובה מוסרית -אתר מונגש 
 
 

 2013תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשע"ג 
מדינת ישראל מיישרת קו עם מדינות נוספות בעולם ומחייבת עפ"י חוק הנגשה  2013נכון לסוף 

 של אתרי אינטרנט.
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות עוסק בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות. במסגרת 
החוק תוקנו תקנות רבות הנוגעות לנגישות, בין תקנות אלו נכתבו גם תקנות נגישות השרות 

לעניין הנגשת אתרי אינטרנט ומה נדרש מבעל האתר  – 35סעיף  –ות סעיף ספציפי ומפורט הכולל
 לבצע כדי לעמוד בתקנות ובחוק.

 

על פי התקנות נקבע כי מי שמספק "שירות ציבורי" או מידע על שירות ציבורי" באמצעות אתר 
שות חייב לעמוד בחוק אתר הר אינטרנט חייב בביצוע נגישות לשירות או המידע המוצג באינטרנט.

 AAברמה  5568ולהנגיש את האתר על פי תקן ישראל 

  
 להלן מספר נושאים לביצוע על מנת להפוך לאתר נגיש: -אתר נגיש 

שימוש בתוכנות מסייעות ביניהן תוכנת קוראת מסך, לצורך כך יש להתאים את האתר  •
 מוש בעכבר.וחיצים וללא שי TABכך שניתן לגלוש בעמודי האתר בעזרת מקשים 

 שימוש בטכנולוגיות מסייעות כגון מסך ברייל לעיוורים •
 דילוג מקשים ישירות לאזורים העיקריים של האתר •
 HEADER 1-6שימוש בתכנים בכותרות  •
 לתמונות, סרטים, קישורים ALTהוספת כותרות  •
• CAPUCHE שימוש במנגנון קולי 
 בשדות הטפסים. LABELSמילוי טפסים באתר תוך שימוש בתוויות  •
 מנוע חיפוש מובנה ומפת אתר •
 במסגרת עיצוב האתר יעוצב בניגודיות צבעים על מנת להקל על לקויי ראייה •
 הגדלה והקטנה של הטקסט באתר מבלי לפגעו בעיצוב האתר •
 שינוי צבעים באתר •
 עיצוב פשוט •
 מסמכים מצורפים יהיו מונגשים אף הם •
 שימוש בכתוביות בתוך סרטונים •
 רצוי על ידי לוגו מיוחד ושמע. –יציין כי הינו אתר מונגש האתר  •
 הוספת קטגוריה: נגישות ובו פרסומים על הסדרי נגישות בבית העסק או בארגון. •
 פרסום הצהרת נגישות באתר. •
 להנגשת אתרי אינטרנט. 5568אלו הן רק חלק מהדרישות ויש לפעול על הנחיות הת"י  •
 הנגשת מסמכים •
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 כןממשק ניהול תו

, WORDגם בעבודה השוטפת בעדכון האתר חלה החובה להעלות תכנים נגישים לאתר לרבות קבצי 
PDFסרטונים וכל קובץ מצורף ,.  

כלל אתרי הרשות יהיו בעלי ממשק ניהול תוכן מתקדם וידידותי למנהל האתר לצורך ניהול שוטף 
 הנתונים צריך לאפשר למנהל האתר:של האתר וכן ידידותי לגוגל לקידום אורגני של האתר. ממשק 

 
היינו אפשרות לקבלת כל סוג של עיצוב ייחודי אשר יותאם ללקוח על ידי מעצב  – גמישות גראפית

האתר ללא מגבלה, ללא עבודה בתבניות קבועות מראש, עבודה בעיצוב ייחודי מותאם אישית 
 ללקוח.

 
ממשק המאפשר ביצוע  -  BACK OFFICEהיינו ממשק שאינו  –onlineממשק ניהול עבודה 

 שינויים בזמן אמת.
 

רמות של תתי נושאים לפי  4שליטה בהוספת תפריטים ראשיים, תתי תפריטים עד  – תפריטים
שיקול הדעת של הרשות. שליטה בתפריטים מאפשרת הוספה, עדכון, מחיקה, העברה מתפריט אחד 

 לתפריט אחד והפיכת התפריט לא פעיל/פעיל.
 

עם אפשרות לכתיבת   ONLINEחיבור לעורך תוכן מתקדם הכולל אפשרות לעבודה  – עורך תוכן
 ALTתוכן חדש, הדבקת תוכן נקי, הדבקת תוכן שאינו נקי, בניית טבלאות, אפשרות להוספת 

לתמונות וקישורים, הוספת קישורים, העלאת תמונות, גלריית תמונות, מחיקת תמונות, הדבקת 
, שליטה JPG ,PNG ,PDF ,WORDיוטיוב, העלאת קבצים מסוג , העלאת סרטוני HTMLקוד 

 בגודל התמונות. שליטה במלאה וידידותית למנהל האתר לעריכת התוכן באתר.
 

חלון טקסט נע להעברת מסרים והודעות לקהל  - להצגת מבזקים / עדכונים / חדשות חלון טקסט
בהתאם לשיקול דעת בעל האתר  יכול להופיע במיקומים שונים באתר, חלון הטקסט  הגולשים. 

 ON-LINEוהעיצוב הגראפי. המערכת מאפשרת עדכון שוטף של חלון המבזקים על ידי מנהל האתר 
  לרבות: ניהול סדר ההופעה של המודעות, מספר ההודעות, יצירת קישור מההודעה.

 
תבנית מיוחדת להקמת חדשה/כתבה בהתאם לבחירת מנהל האתר.  – עריכת כתבות/ עמודי חדשות

לכל כתבה תהה כותרת, תיאור קצר, תיאור מלא, אפשרות להוספת גלריית תמונות לכתבה, 
אפשרות להוספת קישור פנימי ו/או חיצוני לכתבה, הוספת תאריך ושעה של פרסום הכתבה, הוספת 

צפייה בסרטוני וידאו, האודיו, תצוגת הכתבה הוספה של קישור ל ,PDFקבצים להורדה כגון 
בקטגוריות שונות באתר בו זמנית מבלי הצורך להקים אותה מספר פעמים, אפשרות לחיבור 

 הכתבה ללוח אירועים.
 

אירועים שונים, תמונות,  גלריית תמונות מעוצבת בה ניתן להציג – גלריית תמונות / גלריית וידאו
ה למנהל האתר להעלאת תמונות )מספר תמונות להעלאה ללא . שליטה מלאJAVAבטכנולוגיית 

הגבלה(, מחיקת תמונות, הוספת טייטל לתמונה סידור כרונולוגי של סדר התצוגה באתר. אפשרות 
 טיוב לגלריית תמונות.-להעלאת סרטונים מתוך יו

 
האתר. הגולשים למנהל  מחולל טפסים דינאמי ליצירת טופסי רישום ופנייה של - מחולל טפסים

הפרטים בטפסים יאגרו תחת בסיס  מחולל הטפסים יאפשר הוספה/עדכון/מחיקת שדות. כל
באמצעות מערכת הדיוור בחלוקה לפי קטגוריות שיבנו על ידי מנהל  הנתונים של האתר לשימוש

 האתר.
באמצעות מנהל האתר. הבאנרים  הוספת באנרים פרסומיים של הרשות - באנרים פרסומיים

. אפשרות להוספה/מחיקה של באנרים, סידור כרונולוגי של סדר Java  ,Jpg , Gifים:בקבצ תומכים
 התצוגה באתר.

 
ממשק הניהול תוכן של האתר יכלול דטה בייס של מאגר  - News Letterמערכת דיוור לקוחות 

. SMSמייל ו/או באמצעות הודעות -הנרשמים לאתר ומערכת דיוור ללקוחות החברה באמצעות אי
הלקוחות בממשק הדיוור נבנה באמצעות טופסי הרישום באתר. עריכה/הוספה של תבניות מאגר 

דיוור לרבות: עריכת טקסטים, שילוב תמונות, הוספת קישורים, הצגת קבצים מצורפים ועוד. כמו 
. הפצת הדיוור נעשית על JPGכן, קיימת אפשרות לשליחת מודעת פרסום מעוצבות בפורמט קבצי 

 קטגוריות ו/או דיוור לכל הקטגוריות יחד.  פי בחירה בין ה
 

לאתר בעברית ממשק הניהול יהיה בעברית. לאתר בשפה אחרת ממשק הניהול יהיה –תמיכה שפות 
 באנגלית.

 



 

 67מתוך  41עמוד 

 

 שינוי תצוגת בהתאם לרזולוציית הגלישה ו/או לסוג המכשיר.  -אתר רספונסיבי 
, 480, 568, 640, 667, 736, 768, 800,  1024,  1366, 1280(, 100%) 1920רזולוציות גלישה: רזולוציה 

414 ,384 ,375 ,360 ,320 . 
בעת עדכוני התוכן באתר על ידי מנהל האתר הרזולוציות ישמרו בכל הגדלים ולא תידרש התאמה 

האתר יבנה ויותאם לגלישה מלאה נוספת אלא אם נוסף עמוד תוכן מיוחד הדורש התאמה מיוחדת. 
 פוקס.-ומעלה, פייר 10ן: כרום, אקספלורר בכל רזולוציה ומכל דפדפ

 
 

 תבנית להקמת אירועים באתר הכוללת את האפשרויות הבאות:  -הקמת אירועים באתר
הוספת אירועים באתר באופן עצמאי דרך ממשק הניהול, אפשרות להצגת האירוע בקטגוריה אחת 

, לכל אירוע יכלול: שם או יותר וכן בלוח האירועים בו זמנית מבלי להקים את האירוע פעמיים
 האירוע, תיאור האירוע, הגדרת גיל, תאריך האירוע, שעת האירוע. 

 אפשרות לחיבור עתידי של אירועים למערכת לרכישת כרטיסים דרך האתר.

 

ממשק הניהול של האתר צריך להיות בנוי על פי כללי הקידום האורגני של  – SEOקידום אורגני 
, מילות מפתח ותיאור הדף באופן אוטומטי וגם אפשרות להגדרה ידנית על ידי TITLEגוגל. הגדרת 

בראש הדף באופן אוטומטי ואפשרות להגדרה  H1מנהל האתר לכל עמוד באתר. כל דף תהה  כותרת 
 באופן אוטומטי או על ידי מנהל האתר באמצעות ממשק ניהול התוכן. H2של 

 
 

וגוגל  Analyticsחיבור האתר לגוגל  -מנהל האתר  הטעמת קודים באתר באופן דינאמי על ידי
Webmasters  כלי ניתוח יעילים ושימושיים הנחוצים למנהל האתר לניתוח ולמידת פעילות

 Remarketing -ו  Conversionהגולשים באתר. כמו כן אפשרות לחיבור האתר לקוד מעקב המרות 
 ו/או פייסבוק. למפרסמים בגוגל

 ל ידי מנהל האתר.הטמעת הקודים נעשית ע
 

של הרשות כגון: הוספת רכישת  ממשק הניהול בעל אפשרות לפיתוחים עתידיים על פי דרישה
 כרטיסים, ביצוע רישום לירידים בתשלום ועוד.
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 נספח 3 – תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי הסף

 

להצהיר את  אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי

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

 :הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _________________________ ח.פ./ח.צ )להלן

 ("המציע"

 תנאי הסף של המכרז, כדלקמן: בכלהמציע עומד  .1

)לא תתאפשר הגשת הצעות  תאגיד רשום כדין בישראלהמציע הוא אישיות משפטית אחת,  1.1

 .על ידי יחידים ולא תתאפשר הגשת הצעות במשותף(

 .מערכות ניהול תוכן מומחי וגם מעצבי אתרים וגם מפתחיםהמציע מעסיק בשורותיו  1.2

 ביצוע שדרוג ובניית אתרי אינטרנטמציע ניסיון מוכח במתן שירותי ייעוץ מקצועי, תכנון ו 1.3

)עשר( השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה  10במשך 

 ברציפות.

נדרשים התחומים ה בכלללעניין תנאי הסף כאמור לעיל, על המציע להראות ניסיון מוכח  1.4

 .לביצוע והעמדת השירות הנדרש לרשות לפיתוח הגליל

 .למסמכי המכרז בנוסח המצ"בהמלצות  )חמש( 5לפחות המציע צרף להצעתו  1.5

 .למסמכי המכרזבנוסח המצ"ב ₪,  0,0001ערבות משתתף ע"ס המציע צרף להצעתו  1.6

 

 ____________        חתימת המצהיר                  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.  .2

 

 

 אישור

__________________, , עו"ד יהנני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפני

במשרדי שברחוב _______________________, מר/גב' ___________________,  

זיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את 

 וחתם/מה עליה בפני. נכונות הצהרתו/ה זו

___________________ 

 ____________,עו"ד                      
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  תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום, העסקת עובדים והעדר הרשעות – 4נספח 

 

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 

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

 

__________ ח.פ./ח.צ ______הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם  .1

שדרוג אתר האינטרנט למתן שירותי   1/18 'מספומבי מכרז בהמציע  ,_____________

 ותחזוקתו השוטפת.

 

בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר  לא הורשעהמציע  □

 מכרז.ב ותהגשת הצעהאחרון לשקדמה למועד חודשים(  12)מינימום בשנה 

 

ההרשעה  – בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים הורשעהמציע  □

 צעות במכרז.האחרון להגשת ההשנים שקדמו למועד ( 3)האחרונה לא היתה בשלוש 

 

ההרשעה  – בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום הורשעהמציע  □

 האחרון להגשת הצעות במכרז.השנים שקדמו למועד  (3) האחרונה לא היתה בשלוש

 

ני בהתאם להוראות כל דיולביצוע העבודות לפיו יפעל בכל הקשור למכרז מצהיר כי המציע 

ידוע למציע כי וכל תקנות מכוחו.  1953-התשי"ג ,ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוער העבודה

 של התחייבויות המציע מכוח המכרז. יסודיתהפרה של כל אחת מהוראות אלה תהווה הפרה 

 

המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת  □

( השנים שקדמו למועד 7) בשבעוזאת  תחום עיסוקו של המציעמירמה או בעבירה הנוגעת ל

. ידוע למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות האחרון להגשת הצעות למכרז

 כאמור, הצעתו לא תיבחר כזוכה במכרז ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 

מי ממנהליו חקירה  כמו כן למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד זה נגד המציע ו/או נגד □

 . לעיל פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור

 

לחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד המציע  □

 כמפורט להלן:לעיל ו/או נגד מי ממנהליו בגין עבירה פלילית כאמור 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ . 

 

ידוע למציע כי לחברה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה ו/או 

 הגשת כתב אישום, כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
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 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.  .2

                                __________________ 

 חתימת המצהיר               

 

 אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, 

שמספרה  ____________  ולאחר  מר/גב' ________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

    בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

         

___________________ 

 "ד, עו_____________  
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 עניינים ולשמירה על סודיות התחייבות להימנעות מניגוד – 5נספח 

  לכבוד

 הרשות לפיתוח הגליל

 ג.א.נ.,

 התחייבות להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על סודיותהנדון: 

שדרוג למתן שירותי  1/18"( יצא במכרז פומבי הרשותוהרשות לפיתוח הגליל )להלן: "  להואי

 אתר אינטרנט ותחזוקתו השוטפת.

 הצעתי במכרז, בהתאם לתנאים ולדרישות המכרז;ובכוונתי להגיש את  והואיל

וכחלק מתנאי המכרז נדרשתי לאשר ולהתחייב להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על  והואיל 

 .סודיות

 לפיכך, הריני מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לא אמסור ידיעה או מידע או מסמך הקשור למתן השירותים וכל מידע/נתון מתוכו ללא  .1

הרשאה מהרשות מראש ובכתב ולא ארשה לשום גורם אחר למסור ידיעה או מידע או מסמך 

 או נתון כאמור. 

ברור לי כי חובת הסודיות המפורטת במסמך זה חלה על כל מידע, מסמך או ידיעה  ללא קשר  .2

יכך, לא אפתח, אעיין, אוציא או אצלם חומר ולא אעביר חומר כאמור לכל אדם למקורו. לפ

 או גוף ולא ארשה לשום גורם אחר לעשות כאמור. 

אחזיר לרשות כל חומר שאקבל בכל עת שאדרש ובתום ההתקשרות, במועדים ובאופן  .3

 .ידי הרשות-שיקבעו על

במהלך תקופת ההתקשרות, לא אעשה כל שימוש במידע, ידיעה או מסמך אשר יגיעו אלי  .4

 למעט לצורך מילוי תפקידי.

לא אייצג ולא אפעל, במהלך תקופת ההתקשרות, מטעם כל גורם אשר עבודתי עם הרשות  .5

 עשויה להיות רלוונטית לגביו.

אודיע על כך מידית לרשות ואפעל לפי  –בכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד עניינים  .6

 הוראותיה. 

 בות זאת, אפעל לפי הוראות הרשות, כפי שיהיו מזמן לזמן.בכל נושא הקשור להתחיי .7

התחייבויות אלו יעמדו בתוקפם גם לאחר תום תקופת ההתקשרות מכוח המכרז או עם סיום  .8

 ההתקשרות ביני לבין הרשות, מכל סיבה שהיא.

 

__________________    __________________ 

 חתימה          תאריך   
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 אישור רו"ח מטעם המציע – 6נספח 

 תשלום שכר ותנאים סוציאלייםאישור לעניין  .1

אני הח"מ רו"ח __________________ מרחוב ______________ המבקר את  

"(, מאשר המציע____________ שמספרו/נושא ת. ז. מס'  ______________ )להלן: "

בזאת כי המציע  שילם בקביעות בשנה האחרונה, בשנת _________, לכל עובדיו כמתחייב 

מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, 

במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים 

  כנדרש. 

 ______________ 

 שם

____________ 

 תאריך

___________ 

 חתימה + חותמת

 שימוש בתוכנות מחשב מורשות בלבדאישור לעניין  .2

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

"( מתחייב בזאת בכתב, המציע_______________ שמספרו ______________ )להלן: "

 בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.  לעמוד

______________ 

 תאריך

________________ 

 חתימה

 אישור

אני הח"מ ____________ עו"ד שבשירות / רו"ח המבקר/ת את  ____________ 

"( מאשר/ת בזאת כי המציע רשום המציעשמספרו/נושא ת.ז. מס' __________)להלן: "

וכי ה"ה __________ אשר חתם על התחייבות זו בפניי, התחייבות לעמוד  בישראל על פי דין

 בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות, מוסמך לעשות כן בשמו.

  ______________ 

 שם

____________ 

 תאריך

___________ 

 חתימה + חותמת

 

 עמידת המציע במפרט השירותיםהתחייבות לעניין  .3

"(, המציע_____________ נושא תאגיד מס' _____________ )להלן: "אני הח"מ 

מכרז זה ללא יוצא מן השירותים נשוא מתחייב בזאת בכתב, לעמוד בכל הדרישות שבמפרט 

 הכלל. 

______________ 

 תאריך

________________ 

 חתימה

 אישור

שמספרו המבקר/ת את ________  אני הח"מ ___________ עו"ד שבשירות/רו"ח

כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה  ,"( מאשר/ת בזאתהמציע_______ )להלן: "

על התחייבות זו בפניי, התחייבות לעמוד בכל הדרישות שבמפרט מכרז  _______ אשר חתם

 זה ללא יוצא מן הכלל, מוסמך לעשות כן בשמו.

 ______________ 

 שם

____________ 

 תאריך

___________ 

 ה + חותמתחתימ
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 פירוט ניסיון מקצועי של המציע – 7נספח 

 

 המשך של הטבלה הנ"ל על מנת להוכיח עמידתו בתנאי הסף כנדרש במכרז. על המציע לצרף להצעתו * *

 

 

 

 

 

 

גוף שם ה מס'

שניתן לו 

 השירות

תיאור האתר 

 וכתובתו

)לרבות, אתרים 

בהם בוצעה 

 הנגשה(

פירוט 

ומהות 

העבודות 

 שבוצעו

מועד 

תחילת 

וסיום 

 העבודות 

אתר 

 רספונסיבי 

   כן/לא

שם איש קשר  היקף כספי 

גוף בו בוצע ב

+  השירות

 טלפון ישיר

1   

 

 

 

 

     

2   

 

 

 

 

     

3   

 

 

 

 

     

4   

 

 

 

 

     

5   
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 נוסח המלצה מחייב – 8נספח 

 [חתומות בנוסח המצורף המלצות 5]על המציע לצרף לפחות 
            לכבוד

  הרשות לפיתוח הגליל

     באמצעות המציע

       א.ג.נ.,

 בדבר מתן שירותים מקצועיים על ידי המציעאישור הנדון: 

 ____________________   שם המזמין:

 ____________________ שם מנהל היחידה הרלוונטי:

 ____________________ טלפון ליצירת קשר )חובה(:

הננו מאשרים בזה כי המציע/ה _________________________________ ביצע/ה  .א

 ______ עד ______ :עבורנו את הפרויקט/ים הבא/ים במהלך השנים 

 

 (:*הקף/סמן בהתאםלהלן חוות דעתנו המקצועית ביחס לעבודות המפורטות בטבלה דלעיל )  .ב

 

 

 

 

 

 

 

( תביעות משפטיות תלויות *מחק את המיותר) יש / איןהננו מאשרים בזה כי למציע/ה הנ"ל  .ג

 ועומדות כלפינו.

 פרטי החותם )שם מלא + תפקיד(: _____________________

 חתימה + חותמת: _________________________

 

 בלבד )חתימה + חותמת( המזמיןחשוב: טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי 

 

 

 

 השירותיםפירוט  שם הפרויקט

שדרוג /בנית אתר )

אינטרנט, תחזוקה, 

אחסון ובניית מערך 

 אבטחה וכו'(

 מועד סיום ביצוע

 )מסירה סופית(

שם הממליץ + שם איש 

 קשר וטלפון ישיר

 

 

 

   

איכות 

 העבודה

 גבוהה 

 

 טובה מאוד 

 

 טובה 

 

 מספקת 

 

 עמידה בלו"ז
 עומד בלו"ז 

 

 עומד חלקית 

 

 חורג מלו"ז 

 

יחסי עבודה 

 מול המזמין

 טובים מאוד 

 

 טובים 

 

 מספקים 
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 טופס הצעת המציע –מסמך ב' 
 

 לכבוד

 הרשות לפיתוח הגליל

שדרוג אתר האינטרנט של הרשות לפיתוח הגליל  1/2018מכרז פומבי מס'  הנדון:

 ותחזוקתו השוטפת

המכרז נשוא שירותים האני ________________ החתום מטה מגיש בזאת את הצעתי למתן 

 הנדון.

 פרטי המציע .1

 יש להתייחס לכל הסעיפים. מקום שהדבר אינו רלוונטי למציע יש לציין "לא רלוונטי" ולא להשאיר מקום ריק.

  שם המציע 

  מספר חברה 

  סוג ההתאגדות

  תאריך התאגדות

 ____________________________________ .א שמות הבעלים

 ____________________________________ .ב

 ____________________________________ .ג

שם ות"ז של מורשה 

 חתימה

 ____________________________________ .א

 ____________________________________ .ב

 ____________________________________ .ג

  שם המנהל

  כתובת המציע

  מספרי טלפון

  מספר פקס

  דוא"ל

 

)מנהל הפרויקט( יש לצרף קורות  המציע לעבודה מול הרשותאיש קשר המוצע מטעם פרטי  .2

 חיים של איש הקשר.

 .     שם המבצע: .2.1

 _______________________.  ת"ז:  .2.2

 ._______________________  טלפון:  .2.3
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 _______________________.  דוא"ל: .2.4

 _______________________. מקום מגורים: .2.5

 _______________________.  השכלה: .2.6

 _______________________. ותק מקצועי: .2.7

 __________________. ותק אצל המציע: .2.8

 תחומי מומחיות: .2.9

2.9.1. .__________________ 

2.9.2. .__________________ 

2.9.3. .__________________ 

2.9.4. .__________________ 

 פירוט ניסיון מקצועי: .2.10

2.10.1. .__________________ 

2.10.2. .__________________ 

2.10.3. .__________________ 

2.10.4. ________ .__________ 

התמורה הנקובה לעיל כוללת הוצאות בגין נסיעות, את כל המיסים, אגרות והיטלים  .2.11

החלים על ההתקשרות, למעט מע"מ. לכל תשלום יתווסף מע"מ בשיעורו כדין וכנגד 

 המצאת חשבונית מס.

 :הצהרות והתחייבויות המציע

לצורך זה שותפות נחשבת כגורם  ידוע כי לא תתקבל הצעה שהוגשה על ידי יותר מגורם אחד.  .1

 אחד אך ורק אם מדובר בשותפות רשומה כחוק.

 אני מצהיר בזאת כי כל הפרטים המופיעים בחוברת המכרז ובהצעה זו ידועים לי ואני  .2

 מקבלם במלואם ללא סייג.

 הצעה זו מוצעת לאחר שבדקתי את כל התנאים הכרוכים במתן השירותים ומצאתי אותם  .3

 ם, ואני מוותר בזאת על כל טענה של אי הבנה, פגם או אי התאמה אחרת.מתאימים וראויי

הנני מצהיר כי אני  מודע לתנאי התשלום, ללוחות הזמנים וליתר האילוצים הכרוכים בביצוע  .4

 השירותים, ולא יהיו לי כל טענות בגין אי קשיים או אילוצים כאמור.   

 ם הנדרשים ברמה ובטיב הגבוהים הנני מצהיר כי אם הצעתי תזכה, אבצע את השירותי .5

 ביותר על פי כל הוראות המכרז, לשביעות רצונה המלאה של הרשות לפיתוח הגליל.

 הנני מצהיר כי הנני בעל ניסיון, ידע ומומחיות בביצוע השירותים הנדרשים וכי ברשותי ידע   .6

 ואמצעים כנדרש לביצוע העבודות ברמה גבוהה ובהתאם לכל דרישות המכרז.

זו, על כל פרטיה, מרכיביה וחלקיה תעמוד בתוקפה ותחייבני החל ממועד מסירתה  הצעה .7

 .10/10/18ועד ליום 
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 ידוע לי כי שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים וכי במקרה של אי התאמה תתוקן הצעתי  .8

 לפי העותק בו נקוב המחיר השעתי המוצע לאחר ההנחה, הנמוך ביותר.

רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או להחליט ידוע לי כי ועדת המכרזים  .9

 שלא לבחור כל הצעה שהיא והכול במטרה להבטיח את מירב היתרונות לרשות.

 ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי  .10

 מהשירותים  הוראות מכרז  זה כולן או חלקן. כן רשאית הועדה להחליט על בחירת חלק

 המפורטים במסמכי מכרז זה בלבד.

 ידוע לי כי ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים וכי כל עוד לא   .11

 נמסרה לי הודעה בדבר החלטה כאמור לא מוטלת על הרשות כל מחויבות כלפי. 

. ביצוע יובהר, כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין הרשות לבין המציע הזוכה .12

ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף ע"י מורשי חתימה של הרשות ושל המציע 

והגשת אישור בדבר קיום ביטוחים וערבות ביצוע. ידוע לי כי החתימה על ההסכם במועד 

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע  הקצוב לכך מהווה תנאי לתחילת ההתקשרות.

את האמור  לעיל, כולן או מקצתן, במועד הקצוב לעיל, אאבד את זכותי לביצוע  השירותים 

 נשוא המכרז.  
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 הצעת המחיר -9נספח 
 

 (, אין לצרף את הצעת המחיר לקובץ האלקטרונינפרדת בתוך מעטפת ההגשה מעטפה סגורה)
 

 ם כוללים מע"מ(:)מחירי מודולריתטבלת תמחור להלן 

 

 הערות )₪( עלות רכיב

כולל לפי מפרט האפיון  האתרבניית 

ללא תכנים קיימים ה ושכפול זנה

 הגבלה של כמות הדפים

 
חד פעמית לחמשת עלות 

 ( אתרי הרשות5)

ותמיכה טכנית  תחזוקה ישירות

 כולל רכיבי אבטחה לכלל האתרים

 
 עלות חודשית

לשפות נוספות שכפול האתר 

  בהתאם לאפיון
 50%עלה בתמחור על ילא 

 מערך האתרים הראשיים  

הצפנת כלל האתרים באמצעות 

SSL 

 
 עלות חודשית

פיתוחים עתידיים ופתרון תקלות 

 מיוחדות

 
 עלות שעתית למפתח

 עלות שעתית  עלות עורך תוכן )אופציונאלי(

על פי תקן ישראל   אתר הנגשת

 AAברמה  5568

 )בהתאם להוראות האפיון(

 
עלות חד פעמית לחמישה 

 ( אתרים5)

( 5עלות רישיון לחמישה )  רכיב נגישות חודשי בעברית

 אתרים

 עלות תרגום עמוד

4A  דפים( 100)לכמות של מעל 

 
 עמודלעלות 

 עלות תרגום עמוד

4A   דפים( 100)לכמות של מתחת ל 

 
 עלות לעמוד

 ג'יגה נוספים 1עלות לכל   עלות הגדלת נפח אחסון

 עלות חודשית  מפות GOOGLE -שימוש ב

 

 

 סך כל השירותים

 
 

 כולל מע"מ

 .*תצורף על ידי המציע ותאושר על ידי הרשות ביחס לכל רכיב בנפרד

 

 :לראיה באתי על החתום

 ________.____________    תאריך:

 ____________________. חתימת המציע )מורשה חתימה(:

 ____________________.  חותמת המציע )תאגיד(:
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 נספח 10- תרשים )פרק 4 סעיף 4.1.11(

 

 
תווים(. ההודעה תישלח  100לחיצה על אחד מהשדות תיפתח בוקסה לטקסט חופשי )מינימום בכל 

 לעובד בתחום הרלוונטי, לצורך כך יוגדרו מראש הפניות לדוא"ל של העובדים לפי תחומם.

. תעשה הפנייה לעמוד יצירת  ישירות ליישובבעמוד זה יצירת הקשר תהיה  -קטגורית התיישבות

כלל הפונים ישמרו בתוך דטה בייס לצורך מערכת . היישובים בגליל המסומנים במפה 419 -הקשר ב

 הדיוור.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יצירת קשר

תיירות ותרבות

תעסוקה

מרכז מידע ומחקר

חינוך וקהילה



 

 67מתוך  54עמוד 

 

 
  לביצוע הפרויקט לוח זמנים -11נספח 

 
 ביצוע  שלב

 חתימה על ה)מיום 

 ההתקשרות( הסכםה

 הערות

חווית וממשק משתמש של עמוד  ימי עסקים 7עד  תכנון רעיוני ועיצובי 

וקונספט  הבית, עמוד פנימי באתר,

עמוד נוסף בקטגורית התיישבות. 

לרבות כפתורים צפים, אלמנטים 

 עיצוביים ועוד.

 אפיון טכני

 

בהתאם למפורט במסמכי המכרז  ימי עסקים 7עד 

לרבות מערכת ניהול ונספח האפיון, 

 התוכן על ממשקיה.

עיצוב שאר עמודי 

 האתר

  ימי עסקים 10עד 

ולאחר אישור  על סמך האפיון הטכני ימי עסקים 30עד   פיתוח מלא של האתר

 .נציג הרשות הממונה על הפרויקט

מסירת האתר לצורך 

 בדיקות

  .לאחר אישור על סיום פיתוח האתר    ימי עסקים  40 עד

 במשרד הרשות. הדרכה מפורטת  ימי עסקים 40 עד מנהלי התוכן הדרכת 

תיק תיעוד מפורט של הפרויקט  ימי עסקים  40עד  מסירת תיק תיעוד 

בעותק קשיח מודפס ודיגיטלי 

(WORD ,PDF). 

עלייה לאוויר עם האתר 

 המשודרג

  ימי עסקים 50עד 

השקת תקופת האחריות תחל ממועד  ימי עסקים 51עד  השקת האתר 

 .האתר המשודרג
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 אישור קיום ביטוחים -12נספח 

 לכבוד
 הרשות לפיתוח הגליל
 פארק תעשיות בר לב

   20156ד.נ משגב, 
 

 א.נ.,
 

לטובת  /צד שלישי/ חבות מעבידים אחריות מקצועית אישור על קיום פוליסה לביטוח 
 שדרוג אתר אינטרנט ותחזוקתו השוטפת 1/18השתתפות במכרז 

 
 )להלן המבוטח(                                      על שם 

 
 אנו הח"מ _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלקמן: 

  
לאספקה, התקנה, הטמעה ותחזוקת בהקשר  הוצאנו לבקשת המבוטח פוליסות ביטוח

    .למערכת רכש אוטומטית ופורטל עסקים וכן כל השירותים הנלוויםערכת ממוחשבת מ
 

 ) "ביטוח צד שלישי"( , על פי דין. ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבורא .
          גבול אחריות 
  ₪  2,000,000  ,למקרה ולסה"כ לתקופה לתובע  
   

 פוליסה מספר ________________          
 
 

עבור כל העובדים, קבלני משנה ועובדיהם המועסקים על ידי   ביטוח חבות מעבידים .ב
 המתאם בביצוע העבודות, בגבולות אחריות כמקובל בישראל שלא יפחתו בסך:

    
 ₪  20,000,000 לתקופהו   למקרה   

           
 

 פוליסה מספר ________________
 
 .       ביטוח אחריות מקצועית1
 

אחריותו של המבוטח על פי דין בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לכל אדם /או גוף לכיסוי 
כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי של המבוטח /או עובדיו ו/או הפועלים מטעמו לרבות 

למקרה ₪  2,000,000  טעות ו/או השמטה בקשר עם ביצוע העבודות, בגבולות האחריות בסך של
ביטוח. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר אובדן, שימוש או עיכוב בעקבות מקרה  ובמצטבר לתקופת

 ביטוח, אובדן ו/או שחזור מסמכים, הפרת סודיות ואי יושר של עובדים.
 

הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת ביצוע העבודות נשוא ההסכם, אף אם ביצוען 
)להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"(,  15/8/2018יך החל בטרם נחתם ההסכם אך לא לפני התאר

 חודשים. 6וכולל תקופת גילוי מורחבת של 
 

 מספר פוליסה:  ___________
 
 

 חותמת וחתימת המבטח___________________  )מקור(
 
 תקופת הביטוח והתוקף:  .1

 
)כולל( והיא תוארך  תקופת הביטוח היא החל מ _____________ ועד _______________

 מדי שנה לתקופה של שנה נוספת,  כפוף לזכותנו לבטל את הביטוחים.
 
 :למטרות הפוליסות הנ"ל .2

 "המבוטח" בפוליסות יהיה המבוטח והמזמין. .א
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, תאגיד בת, מנהלים הרשות לפיתוח הגלילהמזמין לעניין המבוטח בפוליסות הנ"ל : לרבות  .ב
 .ועובדים וכל הבאים בשמם ו/או מטעמם

 
 הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:בכל הפוליסות  .3

 ביטול זכות השיבוב כלפי המזמין. .א

 סעיף אחריות צולבת.  .ב

 60סעיף הקובע שביטול הביטוח, במקרה שישנה עילה לביטולו, יעשה בהודעה מוקדמת של  .ג
 יום שתימסר גם למזמין.

 וכל הבא בשמו או מטעמו המבוטחידי -בפוליסת הביטוח עלבתום לב נקבע כי הפרת תנאים  .ד
 לא תפגע בזכויות המזמין.

נקבע כי זכויות המזמין לא תפגענה מחמת איחור במסירת הודעה על אירוע נזק. אלא אם  .ה
 המקרה היה ידוע למזמין והוכח כי נגרם לנו נזק מחמת האיחור האמור.

 
המבוטח לבדו אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות, לתשלום ההשתתפויות  .4

העצמיות ולמילוי החובות המוטלות על המבוטח לפי תנאי הפוליסות. אולם המזמין רשאי, אך 
 לא חייב, לשלם את דמי הביטוח, אם יבחר לפי שיקול דעתו לעשות כן. 

 
קטין או מגביל בדרך כל שהיא את אחריותנו כל סעיף בפוליסה )אם יש כזה( המפקיע או מ .5

כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמין. לגבי המזמין הביטוח עפ"י הפוליסות הנ"ל 
הוא "ביטוח ראשוני" המזכה את המזמין במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות 

 ין להשתתף בנטלבביטוחי המזמין, ואנו מוותרים על הזכות לדרוש ממבטחי המזמ השתתפות
 לחוק חוזה הביטוח. 59כאמור בסעיף  החיוב

 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות ובכפוף לאמור  .6
 באישור זה הגובר על תנאי הפוליסות הרלוונטיות. 

 
 

 חותמת וחתימת המבטח___________________  )מקור(                   
 

 כללי :
 

בטלים ומבוטלים: כל חריג בפוליסות )אם קיימים( המפקיעים או המגבילים הכיסוי 
בפוליסות, כאשר התביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למעליות קבלנים וקבלני משנה 
ועובדיהם, עבודת נוער, רכוש של המזמין שבו פועל המתאם, תביעות המוסד לביטוח לאומי 

 בד(.)בפוליסה לביטוח צד שלישי בל
בפוליסת  כי הוא עלול לשמש עילה לתביעהבתום לב  צמצום החריג לאירוע שהמבוטח ידע 

 .חבות מעבידים וצד שלישי   
ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם בקשר עם התחייבות המבוטח לערוך ביטוחים, לפי כך לא 

 יחול בו או בפוליסות שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב.
 . 2018 וחתנאי ביטלהפוליסה כפופה 

 
 

 חותמת וחתימת המבטח___________________  )מקור(                           

 ,ולראיה באנו על החתום
 

___________________   ___________________ 
 חתימת המבטחים              תאריך          

 
 

  :פרטי סוכן הביטוח

 טלפון______________ ________________כתובת________________________שם: 

 

 בלבד מקוריים וחתימה חותמת עם אישורים יתקבלו
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 פתיחת ספק ברשות לפיתוח הגליל -13נספח 
 :שימו לב

טפסים אשר יגיעו למשרדנו כשהם מצולמים, סרוקים או ללא שיק מקורי מבוטל לא יכובדו ולא 
 ספק עבורכם.ייפתח כרטיס 

ספקים אשר אינם יכולים להחתים את הבנק שלהם על גבי הטופס שלנו יכולים להמציא אישור 
 מקורי מהבנק שחשבונם אכן מתנהל בבנק שציינתם ולהעביר אלינו בדואר את המקור בלבד.

 
 הנחיות למילוי טופס מס"ב

 הרשות לפיתוח הגליל מעבירה תשלומים באמצעות העברה בנקאית.
 כך עליכם לפתוח כרטיס ספק אצלנו הכרוך בביצוע הפעולות הבאות:לשם 

 מילוי הטופס המצורף. .1
 

 החתמת מורשי החתימה )במקומות המתאימים(. .2
 

 החתמת בנק / עו"ד / רו"ח בחתימה מקורית )בתחתית העמוד(. .3
 

 מבוטלת. מקוריתצירוף המחאה  .4
 

אך ורק בדואר את הטופס החתום בחתימות מקוריות בצירוף ההמחאה המבוטלת יש לשלוח 
 בלבד )לא צילום, לא סריקה ולא בפקס( לכתובת:

 הרשות לפיתוח הגליל
 פארק תעשייה בר לב

 20156ד.נ. משגב 
 60תנאי התשלום הינם שוטף +  ❖

עבורכם, וכל עבודה אשר ללא הטפסים התקינים לא נוכל להוציא הזמנת עבודה  חשוב ביותר:
 תבוצע ללא הזמנת עבודה תהיה על אחריותכם הכספית.

 04-9552440-פקס                04-9552426-טלפון
 

 טופס פרטי חשבון בנק ספק
 נא לפרט את מטרת פתיחת הספק ברשות לפיתוח הגליל _________________________________________

 ___________________________איש קשר ברשות לפיתוח הגליל 
 פרטים אישיים

 שם המוטב _____________________________________________________
 מספר עוסק מורשה/ישות/ח.פ/ע.ר _____________________________________

 מעמד משפטי: חברה/עמותה/עצמאי/גוף ממשלתי/אחר ________________________
 _____________________________________________________תחום עיסוק 

 אישור ניהול ספרים + ניכוי במקור בתוקף עד: ___/______/_____ )יש לצרף אישור(. 

 * עמותות חייבות להמציא אישור ניהול תקין לשנה הנוכחית. ללא אישור לא ייפתח ספק 
 

 כתובת
 ת.ד. _________________ רחוב_____________________ מספר ___________ 

 ישוב ________________ מיקוד ________________
 מספר טלפון ______________________ מספר פקס ______________________

 דואר אלקטרוני ________________________________@_________________
 בהנהלת חשבונות ________________ טלפון )כולל שלוחה( _____________________איש קשר 

 דואר אלקטרוני בהנהלת חשבונות ________________________________@_________________
 שמות המורשים לחתום

1  __________________________ .2__________________ .3  __________________________ . 
 פרטי חשבון בנק

 שם הבנק ________________ מספר בנק ______________ סניף ____________ מספר סניף ____________
 כתובת הסניף _________________________________ מספר חשבון _____________________________________

ח הגליל יועברו ישירות לחשבון המצוין מעלה. אנו מצהירים בזאת, שכל סכום שייזקף בחשבון אנו הח"מ מבקשים בזאת שהכספים המועברים אלינו מהרשות לפיתו
שלנו ולא תהיה לנו  ייחשב כאילו שולם לידינו ממש ביום זיכוי חשבון הבנק וכאילו אושרה קבלתו בחתימת ידנו. תשלום לחשבון האמור מהווה תשלום לחשבון הנכון

בון זה כאמור. בקשה זו תהיה עד ביטולה בכתב ע"י מורשי החתימה שלנו. הנני מבקש לקבל את התמורה המגיעה לי בהעברה כל עילה לתביעה בקשר לזיכוי חש
 בנקאית לחשבון הנ"ל. אנו מתחייבים בזאת להחזיר מיידית לרשות לפיתוח הגליל כל תשלום שהועבר אליי בטעות או בכפילות.

 רשים לחתום ולהתחייב בשם המוטב מסכימים לתוכן האמור לעיל.אנו מצהירים בזאת שאנו, הרשומים מטה, המו
 שם החותם __________________________ חתימה ___________________________
  שם החותם __________________________ חתימה ___________________________

 
 אישור הבנק / עו"ד / רו"ח

מעלה הם על פי רישומנו בעלי זכות החתימה בחשבון מספר ____________ בסניפנו. חתימתם הרינו מאשרים כי החתומים 
 נחזית להיות נכונה עפ"י דוגמאות שבידינו.

________________         ________________       _____________________    _______________ 
 תאריך                       שם הבנק/עו"ד/רו"ח                    שם המאשר                   חתימה וחותמת         

  

 חותמת
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 הסכם התקשרות  –מסמך ג' 

 

 2018שנערך  ביום ____  לחודש ____ 

 
 הרשות לפיתוח הגליל  בין:

 מצד אחד ("הרשות")להלן: 
 
 

 _______________ מס' ____________,  לבין:
 מרחוב __________________________
 _______________________________ 

 "(מציעה)להלן: "
 
 

  מצד שני                        
 
 

למתן שירותי שדרוג אתר שירותי למתן  1/18מס' שפומבי והרשות פרסמה מכרז  הואיל:
 "(;המכרז)להלן: "אינטרנט ותחזוקתו 

 נבחרה כהצעה הזוכה במכרז; מציע והצעת ה והואיל: 

, לעיל יעניק לרשות את השירותים המפורטים במכרז מציעוהצדדים מעוניינים כי ה והואיל:
ל כמפורט בהסכם זה לרבות ובהצעה ובהסכם זה באופן, במועדים ובתנאים, הכ

 . "(השירותים)להלן: " תובמכרז ובהצע

כימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד והצדדים מס והואיל:
ואו מי מהפועלים מטעמו, וזאת בהתחשב בתנאי  מציעמעביד בין הרשות לבין ה

 ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד ומעביד.
 

 :והותנה בין הצדדים כדלקמן , הוצהרלפיכך, הוסכם

 מבוא נספחים ופרשנות .1

להסכם זה ומסמכי המכרז, לרבות הצעת המציע, מהווים חלק בלתי נפרד המבוא  .1.1
 ממנו.

כותרות הסעיפים הינן לנוחות הקורא בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנות הוראות  .1.2
 החוזה.

 תקופת ההתקשרות והיקף ההתקשרות .2

 מיום ______ ועד ליום ______.  חודשים( 12) השנלמשך ההתקשרות תהא  .2.1

, חודשים( 12) הבשנאופציות להארכת ההתקשרות, כל פעם ( ארבע) 4לרשות תהיינה  .2.2
 30-שנים, ובלבד שהודעה בדבר מימוש האופציה ניתנה לא יאוחר מ( 5)חמש סה"כ וב

 ימים לפני תום תקופת ההתקשרות או כל תקופת אופציה, בהתאם לנסיבות. 

הזוכה ההתקשרות בכל תקופת אופציה תהיה בהתאם למחירי ההצעה שהציע המציע  .2.3
במכרז זה, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, בין מדד הבסיס למדד 

 הקובע.

 לעניין זה:  

הידוע במועד האחרון להגשת הצעות האחרון מדד המחירים לצרכן  –" מדד בסיס" 
 למכרז זה.
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מדד המחירים לצרכן הידוע במועד מתן ההודעה על מימוש האופציה  –" מדד קובע"
 הרשות או במועד האחרון למימוש כל אופציה, המאוחר מבין השניים.על ידי 

 ההחלטה בעניין מימוש כל אופציה תהיה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הרשות. .2.4

הרשות תהיה רשאית לבטל את ההסכם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בהודעה שתינתן  .2.5
 ההסכם. ימים מראש, מבלי שהדבר יהווה הפרה של הוראות)שלושים(  30 מציעל

או                מציעידי הרשות, לא תהיה על הרשות חובה לפצות את ה-בוטל ההסכם על .2.6
לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור שירותים 

 .11ללוחות הזמנים בנספח ובהתאם  נתן עד לביטול ההסכם מציעשה

רשאית לבטל את ההסכם בכל אחד מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל הרשות תהיה  .2.7
 מהמקרים הבאים:

הפר הוראה מהוראות ההסכם, ולא תיקן את ההפרה בתוך המועד נקבע  מציעה .2.7.1
לכך בהודעת הרשות. לא נקבע מועד בהודעת הרשות יהא המועד לתיקון 

 ימים ממועד קבלת ההודעה. )שבעה( 7ההפרה 

 הפר את ההסכם הפרה יסודית. מציעה .2.7.2

נקלע להליכים של חדלות פירעון ובכלל זה פשיטת רגל והקפאת  מציעה .2.7.3
 הליכים.

 אצל הרשות. מציעהוטל עיקול על זכויות ה .2.7.4

בביטול ההסכם לא יהיה כדי לפגוע בזכות כלשהי העומדת לרשות עפ"י כל דין, לרבות  .2.8
 תביעה לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לה.

מחויב להעביר לרשות את  מציעבכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, ה .2.9
או את כל העבודה שעשתה עבור   הפרויקטכל החומר שברשותו שהופק ונערך לצורך 

אינו רשאי  מציעהרשות עד להפסקת ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי ה
לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו. עוד 

לצורך הפעלת התכנית   מציעופק ו/או נערך ו/או בוצע על ידי המובהר כי כל חומר שה
 הינו קניינה של הרשות בלבד.

למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם  .2.10
 הפסקת הסכם זה. לאחר 

 הצהרות הצדדים .3

כלולה  2018ביחס לשנת הכספים הרשות מצהירה כי ההוצאה נשוא הסכם זה  .3.1
בתקציב הרשות, כי יש בידיה הרשאה תקציבית להוצאה זו וכי ההחלטה בדבר 

 התקבלה על ידה בהתאם להוראות הדין. מציעהתקשרות עם ה

מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים, כי מתן השירותים על  מציעה .3.2
הקשור  ידו לרשות בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל

  לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

מצהיר בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות האמצעים  מציעה .3.3
הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי, הניסיון 

 והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים.  

ו ולא להעביר או למסור את ביצוע מצהיר ומתחייב לבצע את השירות בעצמ מציעה .3.4
השירותים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במלואם ובין בחלקם, לצד שלישי כלשהו, 

 ידי נציג המשרד המוסמך. -אלא אם הותר הדבר בכתב מראש על

מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן  מציעה .3.5
 השירותים נשוא הסכם זה.
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מתחייב, כתנאי לתחילת העבודה לערוך ביטוחים כמפורט כנספח אישור  המציע .3.6
( 7הביטוחים ולהמציא אישור ביטוחים חתום על ידי חברת הביטוח בתוך שבעה )

 תו במכרז. יימים ממועד קבלת ההודעה על זכי

מצהיר בזה כי הובהר לו מפורשות כי התקשרות הרשות עמו הינה למתן מלוא  מציעה .3.7
אתרים  תתחזוקותכנון, עיצוב, פיתוח, הקמה  המכרז, לרבות שירותיא השירותים נשו

ומתחייב  מציעוכיו"ב ומשכך, מצהיר ה , תמיכה טכניתליווי מקצועיוייעוץ לרבות, 
בהתאם להנחיות אשר תינתנה לו מעת לעת על ידי הרשות ו/או  בזה כי יפעל אך ורק

מי מטעמה, לרבות בכל הנוגע לתנאי סף, תנאי מכרז, הסכמי ביצוע, ביטוחים, ערבויות 
 וכיו"ב. 

מצהיר בזה ומתחייב בהתחייבות בלתי חוזרת כי לא  מציעה נוסף על האמור לעיל, .3.8
יעכב אצלו כספים אותם העבירה אליו הרשות ושמיועדים ליועצים מטעמו ו/או 

(, מכל סיבה שהיא, מציעהלקבלנים מבצעים ו/או לכל צד ג' )שאינם הרשות או 
 .מציעובין הלרבות בשל מחלוקות כספיות שבין הרשות 

 שות רשאית להביא הסכם זה לידי סיום לאלתר.הוראה זו תהא הר מציעה הפר

 היתרים רישיונות ואישורים  .4

מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מחזיק בכל המסמכים והאישורים התקפים  מציעה .4.1
הסכם זה ו/או למשך כל תקופת ויחזיק בהם , מתן השירותיםהנדרשים לצורך 

התקפים מאת , בהתאם להוראות כל דין לרבות המסמכים והאישורים הארכתה
 מתחייב להציגם לרשות בכל עת שידרוש.  מציעהרשויות המוסמכות. ה

המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי  מציעמובהר כי נכונותן של הצהרות ה .4.2
מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין 

 . מציעהסכם זה מצד ה בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של

מתחייב להודיע לרשות מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על  מציעה .4.3
כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו לתת את השירותים בהתאם להסכם 

 זה על נספחיו. 

  מציעידי ה-השירותים שיינתנו על .5

את השירותים  מציעהרשות מאת ה, מזמינה בזה מציעבהסתמך על הצהרותיו של ה
, בנספחיו ובהצעה שהגיש למכרז, לרבות את השירותים הבאים )להלן: המפורטים במכרז

 ליווי מקצועיוייעוץ ת אתרים, תחזוקותכנון, עיצוב, פיתוח, הקמה  שירותי :"(השירותים"
 ותמיכה טכנית.

 מציעאי מילוי חיוב על ידי ה .6

חיוב מחיוביו, רשאית הרשות, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת  מציעהיה ולא מילא ה .6.1
לבצע את אחת הפעולות הבאות  ,הקיימת לה בין אם לפי חוק ובין אם לפי הסכם זה

 או כולן ביחד: 

את החיוב בין בעצמו ובין באמצעות מי  מטעמו, ולקזז  מציעלבצע במקום ה .6.1.1
  .לפי הסכם זה עמציאת ההוצאות שנגרמו לה בשל כך מהתשלומים המגיעים ל

 לבטל את ההסכם בהודעה בכתב. .6.1.2

מתחייב להחזיר לרשות את כל ההוצאות הישירות  מציעמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה .6.2
, ולשפות מציעידי ה-והעקיפות שהיו לו בגין אי מילוי הוראות הסכם זה על נספחיו על
 את הרשות בגין נזקים שנגרמו או שייגרמו עקב ביטול ההסכם. 

ר לעיל כדי לגרוע מזכותה של הרשות לדרוש ביצוע בעין של הסכם זה על אין באמו .6.3
פי כל דין -נספחיו ואין בכך כדי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת המוקנית לרשות על

 או הסכם. 
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 פיקוח הרשות .7

מתחייב לאפשר לנציג הרשות או מי שבא מטעמה לבקר פעולותיו, לפקח על  מציעה .7.1
ביצוע התחייבויותיו עפ"י המכרז, ההצעה וההסכם, לרבות פיקוח על כל השירותים 

 הניתנים על ידו. 

 מתחייב להישמע להוראות הרשות בכל העניינים הקשורים במתן השירותים מציעה .7.2
 . וללא יוצא מן הכלל

בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה לרשות לפקח, להדריך או מוסכם ומוצהר  .7.3
 .בלבד , הנם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואומציעלהורות ל

 העדר זכות ייצוג .8

איננו סוכן, שלוח או נציג של הרשות  מציעמוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי ה .8.1
ואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את הרשות בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב 

 במהות השירותים נשוא הסכם זה. 

מתחייב שלא להציג עצמו כמי שיש בידו רשות לשמש כנציג ו/או סוכן ו/או  מציעה .8.2
הרשות לצורך ענין שלוח של הרשות, אלא אם כן קיבל הסכמה מפורשת בכתב מ

ישא באחריות הבלעדית לכל נזק לרשות ו/או לצד שלישי, הנובע ממצג ימסוים, והוא 
 בניגוד לאמור בסעיף זה.

 העסקת עובדים וקבלני משנה .9

מתחייב להעסיק כוח אדם בהיקף, בכישורים ובניסיון הנדרשים לצורך  מציעה .9.1
 אספקת השירותים.

מנהל הפרויקט מתחייב לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם  מציעבלי למעט מהאמור, ה .9.2
לשם קיומם של מלוא השירותים נשוא הסכם זה, לרבות במהלך כל  מטעם הרשות

  .האתר ועלייתו לאוויר וזאת עד לשלב מסירת הקמת הפרויקטתקופת 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי הרשות תהיה רשאית לקזז מהתמורה  .9.3
עבור מתן השירותים, סכומים יחסיים, אם  מציעת להעביר לשהיא תהיה חייב

אינו מקיים את מצבת כוח האדם בהתאם לדרישות הרשות  מציעיתברר כי ה
 והוראות הסכם זה על נספחיו.  

-לא יהיה רשאי להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט מציעה .9.4
משנה, אלא אם כן ניתנו לו  ציעמלצורך ביצוע הסכם זה, בין כעובד ובין כ 1959

האישורים המתאימים לכך, ובכל מקרה הוא מתחייב לקיום מלא ושלם של כל חוקי 
 . 1987-העבודה החלים על העובדים, ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז

מתחייב כי אם יעסיק נערים הדבר יהיה בהתאם להוראות חוק עבודת הנוער,  מציעה .9.5
אחראי לקיום  מציע"(. בנוסף לאמור, יהיה החוק עבודת נוער)להלן: " 1952-התשי"ג

 שלם ומלא של צווי הרחבה להסכמים קיבוציים החלים על העובדים.

ישלם לעובדים המועסקים על ידו בקשר לביצועו של חוזה זה כל תשלום או  מציעה .9.6
זכות המגיעים להם על פי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם וכן על 
פי הוראות חוזה זה. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו 

 המידי.

יחסי העבודה בינו לבין העובדים  מתחייב, במידת הצורך, להסדיר את מציעה .9.7
המועסקים על ידו לצורך חוזה זה בהסכם העסקה התואם את דרישות חוזה זה. הפרת 

 סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידי.

חוק ל 24מס'  תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקוןימסור לכל עובד על פי חוזה זה  מציעה .9.8
. אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו, ישלח לו 1958–הגנת השכר, תשי"ח

יפעיל מנגנון מסודר וקבוע המתעד את נוכחות העובד  מציעבדואר. ה מציעאותו ה
 במקום העבודה.

יחידת הביקורת  שייערכו מטעם פעולה באופן מלא עם ביקורותמתחייב לשתף  מציעה .9.9
באגף החשב הכללי, מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה במשרד לפיתוח הנגב 

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=7875
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=7875
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=7875
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והגליל, משרדי הממשלה  וכל גורם מקצועי אשר ימונה על ידי החשב הכללי או 
 המשרדים לעניין שמירת זכויות עובדים.

במקרים שבהם נמצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים, יועברו כל הממצאים  .9.10
ימים תצהיר בכתב בחתימת )שלושים(  30יתחייב להמציא בתוך  מציעוה מציעכתב לב

רואה חשבון המפרט תיקון מלא של הליקויים, כולל תשלום רטרואקטיבי לעובדים 
 יושהה עד למילוי תנאי זה.  מציעשזכויותיהם הופרו. התשלום הבא ל

ונה שתועבר אליו ימים על כל תל)שלושים(  30יתחייב להשיב בכתב בתוך מציע ה .9.11
את  מציעמהרשות בדבר פגיעה בזכויות העובדים המועסקים על ידו. בתשובתו יפרט ה

 הליך בדיקת התלונה ואת האופן שבו טופלה. 

מתחייב לחתום על תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר  מציעה .9.12
 מינימום בנוסח המצורף כנספח  למכרז. 

כהפרה יסודית  -לכל דבר ועניין  -מובהר כי הפרת הוראות חוקים וצווי הרחבה, תחשב  .9.13
 של  הסכם זה.

 איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים .10

יהיה רשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת הרשות, ובלבד שלא יהיה  מציעה .10.1
אי לספק אינו רש מציעבכך משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה. על אף האמור, ה

משום פגיעה בהפעלת השירותים  - לדעת הרשות -שירותים לאחר, באופן שיש בו 
 לרשות לפי הסכם זה.

מצהיר כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא יתקיים כל ניגוד עניינים בינו או  מציעה .10.2
בין התחייבויותיה עפ"י הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או האישיים, בין 

ורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות בשכר או תמ
שיש בה חשש לניגוד עניינים, ואין קשר כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים 
לתחומים שבהם עוסקים השירותים, זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע 

  "(. ניגוד ענייניםהסכם זה )להלן: "

היה ובכל זאת  -ו/או מי מעובדיו ו/או הפועלים טעמו בניגוד עניינים  מציעלא ימצא ה .10.3
על כך מיד לנציג הרשות המוסמך  מציענוצר מצב של חשש לניגוד עניינים, ידווח ה
 בכתב ותמלא אחר כל הנחיות המשרד בנדון.

 התמורה, תנאי ומועדי תשלום   .11

ל פי הסכם זה, תשלם ע מציעתמורת מתן כלל השירותים ומילוי יתר התחייבויות ה .11.1
כמפורט בהצעת המחיר, המצורפת  מציעתמורה בהתאם להצעת ה מציעהרשות ל

 כנספח להסכם זה. 

שירותים שסופקו לרשות על פי דרישתה, לפי ובהתאם בגין התשלום יהיה אך ורק  .11.2
 ישור מנהל הפרויקט מטעם הרשות.לא

והרשות לא הינה סופית  מציעהתמורה המבוקשת הנקובה בהצעת המובהר בזאת כי  .11.3
תשלם כל תשלום נוסף בגין השירותים ו/או הציוד הקבוע עבור יחידת תפוקה בודדת 

 .בהצעת המחירהמופיעה 

בתמורה המבוקשת על ידי  כלולאינו מס ערך מוסף בגין התמורה עבור השירותים  .11.4
חשבונית לתשלום  מציעיגיש ה, . לאחר ביצוע השירותים כנדרשבכתב הצעתו מציעה

בגין השירות שסיפק. אל החשבונית יצורף דו"ח, מאושר על ידי נציג הרשות, המרכז 
, ויצרף לו את מציעאת פירוט השירותים והתשלום המבוקש בגינם בהתאם להצעת ה

 .בהתאם להנחיות הרשות האסמכתאות המתאימות

שת חשבונית בפועל, כנגד הגשניתנו על בסיס שירותים ייעשה  מציעהתשלום ל .11.5
מיום  60ומסמכים נדרשים נוספים ובהתאם לנהלים המקובלים ברשות )שוטף + 

 החשבונית( בכפוף לאישור החשבונית על ידי נציג הרשות.  אישור

 הרשות לא תשלם תמורה עבור שירותים להם לא צורפה חשבונית כנדרש.  .11.6
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מיום קבלת הדו"ח, יום, )ארבעים וחמישה(  45בתוך  מציעהרשות מתחייבת להעביר ל .11.7
את החלק/ים מן הדו"ח ומדרישת התשלום אשר מקובלים עליה, ולנמק מדוע לא 

 קיבלה את החלקים שאינם מקובלים עליה.

הנכללות בשירותים הנדרשים המטלות אחת או יותר מבין  מטלהביצוע חלקי של  .11.8
מטלה )גם אם הגיעה בתשלום כלשהו עבור אותה  מציעבמכרז זה, לא יזכה את ה

, אלא אם הוא נובע מסיום ההסכם שלא בגינה( מציעלכאורה אבן הדרך לתשלום ל
מחמת הפרתו, או במידה והביצוע החלקי נבע מהוראה של נציג הרשות ו/או מי 

 מטעמו.

מתחייב  מציעמהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין. ה .11.9
לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או הסכם 
במסגרת מתן השירותים לרבות תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין 

 זכויות סוציאליות.

לא תהיינה כל דרישות וטענות למזמין בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה  מציעל .11.10
וסר פרטים בדרישת התשלום ו/או אי מילוי ראוי של או חלק ממנה, אשר נבעו מח

דו"ח התשלום ו/או כאשר דרישת התשלום או הדו"ח לא אושרו. בכל מקרה בו דרשה 
הרשות פרטים נוספים לדרישת התשלום ו/או נדרשה מכל סיבה השלמה של דרישת 

, יחל מנין המועדים לביצוע התשלום מהיום בו בוצעו מציעהתשלום על ידי ה
 מות הנדרשות.ההשל

מוצהר ומוסכם בזאת כי התמורה בהתאם לסעיף זה היא קבועה ומוחלטת וכי היא  .11.11
, לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות מציעכוללת תמורה נאותה והוגנת ל

על פי הסכם זה על  מציעוהנובעות מביצוע השירותים וכן יתר התחייבויותיה של ה
 נספחיו, ועל פי כל דין.

ן הצדדים כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף זה, לא מוסכם בזה בי .11.12
ישולם על ידי הרשות, לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי הסכם 

 ולא לכל  מציעזה, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר איתם ו/או כל הנובע מהם, לא ל

ות, בהתאם להסכם אדם או גוף אחר, אלא לאחר אישור ועדת המכרזים של הרש .11.13
 בכתב שייחתם מראש על ידי מורשי החתימה של הרשות.

לא יהיה רשאי לתבוע מהמזמין העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת  מציעה .11.14
שינויים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים, היטלים או 

מחמת כל סיבה  תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, או
 אחרת.

כל מס, היטל או תשלום חובה אחר מכל סוג החלים או יחולו בעתיד על השירותים או  .11.15
וישולמו  מציעעל פי הסכם זה יחולו על ה מציעביצועם או על העסקת עובדים ע"י ה

יישארו קבועים במשך כל  מציעעל ידו באופן בלעדי. המחירים המפורטים בהצעת ה
 יתווספו אליהם הפרשי הצמדה כלשהם.  תקופת ההתקשרות ולא

 למכרז "טופס הצעת מחיר" ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. מסמך ב' העתק של  .11.16

מסכים ומצהיר בזאת כי הרשות תהא רשאית לקזז מהתמורה שעל הרשות  מציעה .11.17
פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר כל סכום המגיע לרשות -על מציעל לשלם 

 פי כל הסכם אחר. -פי הסכם זה או על-על מציעמה

 פגיעה, הפסד, אובדן או נזק .12

יישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא  מציעה .12.1
לגופו או לרכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים 
מטעמו, או לרכוש הרשות או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או 

 עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

שא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא יי הרשות לא תמוסכם בין הצדדים כ .12.2
או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו  או לרכוש  מציעשייגרמו לגופו או רכושו של ה

הרשות או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של 
 בלבד. מציעהסכם זה; וכי אחריות זו תחול על ה
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 מתחייב לשפות את הרשות על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל מציעה .12.3
 כתוצאה ישירה או עקיפה מציעסיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של ה

 מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת הרשות.
 

 בעלות וזכויות יוצרים .13

נתונים, תוכנות וכל חומר אחר נספחים, טיוטות, תרשימים, מפרטים, כל התוכניות,  .13.1
על פי חוזה זה או כתוצאה ממנו וזכויות היוצרים פרויקט הביצוע לשם  מציעשיכין ה

הנובעות ממנו, יהיו שייכים לרשות והיא תהייה רשאית לעשות בהם, כל שימוש, 
 לרבות שימוש מסחרי. 

מתחייב למסור לרשות בסיום ההתקשרות או במהלכה,  מציעבכפוף לאמור לעיל, ה .13.2
וכל חומר המפרטים וכיו"ב , התכניותשל כל המסמכים,  העתק מלאבאם יידרש לכך, 

 במסגרת ביצוע הסכם זה. מציעאחר שיוכן על ידי ה

מצהיר כי לא הפר או יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו  מציעה .13.3
 על פי חוזה זה. במהלך ביצוע חיוביה

מתחייב בזאת לעגן את זכויות הרשות ביחס לזכויות היוצרים בכל התקשרות  מציעה .13.4
חוזית שלו עם עובדיו ו/או עם מי שפועל מטעמו במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי 

 הסכם זה באופן שזכויות היוצרים של הרשות תשמרנה.

 שמירת סודיות .14

ר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל גורם, מתחייב לשמור בסוד ולא להעבי מציעה .14.1
במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, 

מידע מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל  )להלן: "
בתוקף או , עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה, מציע"( שיגיעו לידי הסודי

בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם הרשות, וזאת במהלך ביצוע ההסכם, לפניו ו/או לאחר 
 ללא אישור הרשות מראש ובכתב. -מכן 

מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או  מציעה .14.2
 רשות. שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם ה

הוראות בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות,  מציעהרשות רשאית לתת ל .14.3
 מציעלרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים וה

 מתחייבת למלא אחר דרישות הרשות בנדון.  

ה, מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם ז מציעה .14.4
 אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג הרשות המוסמך. 

מתחייב למסור לרשות מיד עם סיום מתן השירותים על פי הסכם זה את כל  מציעה .14.5
המידע הסודי שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים וכן כל מידע, מסמך או נכס 

במסגרת שנמסר לה על ידי הרשות, ולא להשאיר בידיו כל מידע כלשהו שנאסף על ידה 
 מתן השירותים על פי הסכם זה.                                   

מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל, מהווה עבירה על חוק  מציעה .14.6
יעמיד לרשות  מציע. עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא ה1977-העונשין, התשל"ז

ע והמידע הנמצאים ברשותו הרשות בצורה מלאה, מסודרת ועניינית את כל היד
"(. כל המידע יועבר לרשות ו/או המידע" :בקשר לשירות ולביצוע הסכם זה )להלן

לצד שלישי שתמנה הרשות, בכל אופן שבו הוא קיים )בכתב, בקבצי מחשב, בע"פ 
ו/או כל אופן אחר(, בלוח זמנים שייקבע ע"י הרשות, וללא כל תמורה נוספת. למען 

 ת כי כל המידע הינו קניינו הבלעדי של הרשות.הסר ספק, מובהר בזא

 מתחייב לחתום ולהחתים כל מי שעובד אצלו ושעשוי להיחשף למידע כאמור על מציעה
 "התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים" המצורף כנספח למסמכי המכרז

 ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 
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 וחובות איסור העברה ו/או המחאה של זכויות .15

אינו רשאי להמחות ו/או להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו עפ"י חוזה זה,  מציעה .15.1
 אלא אם קיבל את הסכמת הרשות לכך בכתב, מראש ובאופן מפורש.

הרשות מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות, ועל כן קרוב 
 להמחאה של זכויות או חובות. מציעלוודאי שלא תאשר בקשת ה

בכל מקרה אחראי בפני הרשות  מציעגם במקרה של הסבת זכויות או חובות יישאר ה
 לכל דבר הקשור לביצוע הוראות הסכם זה.

שיקול דעתה  על פיהרשות תהיה רשאית להמחות את זכויותיה עפ"י הסכם זה,  .15.2
 הבלעדי. 

 נציג הרשות .16

"( הזכות בידי הרשות נציג הרשות)להלן: " ם שולמןחיינציג הרשות לביצוע הסכם זה הוא 
 להחליף את נציגה מעת לעת, ובלבד שתיתן על כך הודעה בכתב.

 מקום שיפוט .17

בלעדית לדון ייחודית והצדדים מסכימים כי לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה תהיה סמכות 
 בכל תובענה הנובעת מהסכם זה.

 כתובות והודעות .18

 כמפורט בראש ההסכם. והרשות הינן מציעכתובת ה .18.1

 .מציעכל הודעה שתימסר לכתובת דלעיל בדואר רשום, תיחשב כאילו נמסרה ל .18.2

רשאי להודיע לרשות, מעת לעת, על שינוי בכתובתו. הודעה לפי סעיף זה תינתן  מציעה .18.3
 לנציג הרשות.

 ביקורת .19

חשב הרשות, המבקר הפנימי של הרשות או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים לקיים  .19.1
בכל הקשור  מציעבכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל ה

 במתן השירות, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.

, מציעביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של ה .19.2
לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם. בכלל זה תהיה הביקורת רשאית 

 לדרוש הוכחות לתשלום שכר כנדרש. 

מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל  מציעה .19.3
מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל 

מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות  מציעהשישנם בידו. 
 בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי הרשות.

מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם  מציעה .19.4
 ומצוי בידי צד שלישי. 

 שינוי בהסכם או בתנאים .20

כם או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם נעשה בכתב מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהס
ונחתם על ידי מורשי החתימה בצדדים. מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב כוויתור 

 על אותה זכות.
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 לראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

_______________ 
 הרשות

 

 אישור
אני הח"מ ___________, עו"ד/ רו"ח 
 מאשר כי הסכם זה נחתם על ידי מורשי

 החתימה ברשות. 
 חתימה __________

 

______________ 
 מציעה

 
 
 

 אישור
אני הח"מ ___________, עו"ד/ רו"ח 
  מאשר כי הסכם זה נחתם על ידי מורשי

 . מציעשל ההחתימה 
 חתימה _________
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 ביצוענוסח ערבות  – 1-'ג מסמך

 
          לכבוד

 הרשות לפיתוח הגליל
 פארק תעשיות בר לב

       20156ד.נ משגב, 
 

         א.ג.נ., 
 

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 

( אנו ערבים "מציעה": )להלן ח.פ./ח.צ. ___________ פי בקשת _________________-על
בתוספת הפרשי הצמדה  ,( ₪אלף   עשרים)  ₪ 20,000ל שבזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 מציע"( אשר נחתם בינכם ובין הההסכםהסכם למתן שירותים )להלן: "למדד וזאת בקשר עם 
עבור  ת אתר האינטרנטתחזוקשדרוג ו שירותילמתן  1/18מס' פומבי השתתפותו במכרז בעקבות 

ההסכם על ידי ( ולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל תנאי "המכרז": )להלן הרשות לפיתוח הגליל
 .מציעה
 

כל סכום עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה מיד  באופן מידיאנו מתחייבים בזאת לשלם לכם 
עם דרישתכם הראשונה מאתנו, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את 

 .ודרישתכם באופן כלשה
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה או כל חלק 
ממנו בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל 

 דרישותיכם לא יעלה על סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה. 
 

 זה:ערבות בכתב 
 
 סם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.המתפרלצרכן  םמחיריהמדד  –" מדד"
 15.6.18שפורסם ביום  2018מאי  חודשמדד  –" הבסיסמדד "

 קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.האחרון הידוע המדד  –" המדד החדש"
 

 , יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלתהבסיסאם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד 
 המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.ההפרש בין 

 
 התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.

  התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.
 

 בכלל.ועד  2018לשנת נובמבר  לחודש 15ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום 
 

 
 בכבוד רב,

 
                ___________________ 

 

 
 

 

 


