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 רשויות נגב מערבי אשכול

 09/2022'  מכרז פומבי מס

עבור מרכז המורשת לתרבות  ותכני מדיה םלהפקת סרטי
 הבדואית ברהט 

 רשויות נגב מערבי  אשכול עבור  

 2022/09מכרז מס'  -מסמך א' 
 

"( הינו איגוד ערים מסוג אשכול רשויות האשכולאשכול רשויות הנגב המערבי )להלן: "  .1

  ותכני מדיה םלהפקת סרטירשויות בנגב המערבי מזמין לקבל הצעות  11-מקומיות הפועל ב

 עבור מרכז המורשת לתרבות הבדואית ברהט 

 .  www.westnegev.org.ilניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האשכול שכתובתו  .2

 באתר מרכז המורשת בעיר רהט  12:00.  בשעה 5.5.22בתאריך     קבלנים יתקיים חובה לסיור  .3

ידי המציעים בכתב מודפס בלבד, עד ליום  -יועברו לאשכול על שאלות ובקשה להבהרות .4

. יש לוודא קבלת השאלות  rahat@westnegev.org.il, או לכתובת מייל 12:00בשעה   9.5.22

 .         054-7776112או   073-7269274במס' טלפון: 

  -תשובות ישלחו לכל השולחים שאלות הבהרה וכן יפורסמו באתר האשכול לא יאוחר מה .5

פניות טלפוניות בעניין בירורים לא תענינה וממילא לא תחייבנה את  17:00שעה  12.5.22

 האשכול.  

במעטפה סגורה עם כל יתר מסמכי המכרז וכל המסמכים הנלווים תוגש  הצעת המשתתף במכרז   .6

יש לתאם הגעה    –במשרדי האשכול    במסירה ידנית בלבד  09/2022בציון מס' מכרז פומבי מס'  

. לא תתקבל הצעה לאחר המועד  11:00בשעה    28.5.22ום   מראש. ההצעה תוגש לא יאוחר מי 

  עשרת₪ )ובמילים:    .10,000סך  אוטונומית ב  ערבות בנקאית על המציע לצרף להצעתו    האמור.

 בנוסח המצורף למסמכי המכרז.   31.8.22.ש"ח( בתוקף לכל הפחות עד לתאריך   פיםאל

 .הודעה תפורסםת המעטפות פתיח מועד עלהאשכול פתיחת המעטפות תתבצע במשרדי  .7

האשכול יבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו   .8

 במניין ההצעות.  

האשכול אינו מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה בכלל והוא רשאי לבטל   .9

   את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו. 

 בכבוד רב,                                                                                                                          

 אורי פינטו,                                                                                                                        

 ולמנכ"ל האשכ                                                                                                                   
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 2202/09ז   מכר –להציע הצעות  הזמנהמסמך 

 

 רקע .1

השנ .א הערבית  העיר  הינה  היישובים ירהט  לכל  מטרופולין  ומהווה  בארץ  בגודלה  ה 

 הבדואים בנגב.  

ומקדמת  .ב העיר  של  וחברתי  כלכלי  לפיתוח  מיזמים  מקדמת  ברהט  הכלכלית  החברה 

סביבתי ועירוני, תעסוקת נשים, הזדמנויות כלכליות, תעשייה, מסחר ועסקים, פיתוח  

 מפתחת בונה ומפעילה שירותי פנאי לקהילה ועוד . 

בתוכו   .ג המאגד  ערים  איגוד  הינו  מערבי  נגב  המערבי.   11אשכול  הנגב  במרחב  רשויות 

האשכול הוקם במטרה להשיג יעילות כלכלית ותפעולית, טיוב והרחבה של שירותים 

חב וכלל תושביו. זאת תוך שימוש ביתרון  חברתי של המר- מוניציפליים ופיתוח כלכלי  

הגודל, בניית שיתופי פעולה ייחודיים ואיגום משאבים של רשויותיו ושל מחזיקי עניין  

 אחרים במרחב. 

בתהליכים אסטרטגיים שנעשו ברהט ובאשכול נגב מערבי זוהתה ההזדמנות הגדולה  .ד

האזור   כלל  עבור  ייחודית  כמטרופולין  רהט  של  בפיתוחה  האוכלוסייה   - הטמונה 

האזור  של  ייחודי  כנכס  רהט  את  והגדירו  זיהו  התוכניות  כאחד.  והיהודית  הבדואית 

החיים  עידוד  לצד  וחברתית  תרבותית  כלכלית,  צמיחה  יאפשר  וקידומו  שפיתוחו 

 המשותפים במרחב 

 plan-ttps://www.westnegev.org.il/strategich   :קישור לתוכנית האסטרטגית  .ה

החזון .ו את  המתאר  הסברה  לסרטון  :  קישור 

https://www.youtube.com/watch?v=QkluXoqYhyA&feature=youtu.be 

ותקציבים נוספים, הוקצה מימון שיאפשר את קידומו     2398,    2397במסגרת החלטה     .ז

של החזון. התקציב מאפשר להקים מיזמי עוגן אשר יאפשר לרהט למשוך אנשים להנות  

הקמה של מרכז מורשת לתרבות הבדואית   –מהשירותים שיש לעיר להציע, בכלל זה  

 ברהט.

לכך, .ח החבר  משרדשל  התחייבות    האשכול  קיבל  בהתאם  והשירותים  תיים הרווחה 

 .  לקידום מרכז המורשת לתרבות הבדואית ברהט

עבור ותכני מדיה  להפקת סרטי תוכן  בזאת הצעות    מזמין  אשכולה,  הפרויקט  במסגרת .ט

 .מרכז המורשת לתרבות הבדואית ברהט

עבור מרכז המורשת לתרבות הבדואית ותכני מדיה  להפקת סרטי תוכן  במכרז    עסקינן .י

 האשכול   מטעם. המכרז הוא ברהט

 500,000  -הינו כ    ותכני המדיה   הפקת הסרטיםהתקציב העומד לרשות האשכול לצורך   .יא

 בלבד.   כולל מע"מ₪ 

 
ז .יב למכרז  המצורף  הינו  ד'  מסמך)  ה ההסכם  אולםהסכם  (  יהא האשכול    ההתקשרות 

מכרז בהבלעדי להגדיל ו/או להקטין את הכמויות הנקובות    ופי שיקול דעת-עלרשאי  

 זה.

 

https://www.westnegev.org.il/strategic-plan
https://www.youtube.com/watch?v=QkluXoqYhyA&feature=youtu.be
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המבוקשים והאשכול רשאי    מהפריטיםכי המציע יציע הצעתו לגבי כל אחד  יובהר  עוד   . יג

 , לפי הקריטריונים שיפורטו להלן. במציע הזוכהלבחור 

 לאחר הודעה על זכייתם. האשכול שומר לעצמו לנהל מו"מ בין המציעים   כי יודגש

 

תנא הזוכה ת  יידרש  עליו  ההסכם  נוסח  לרבות  אליו,  הנלווים  והמסמכים  המכרז  אי 

ניתן   לחתום,  מראש    לקבלבמכרז  במייל   073-7269274בתיאום  ו/או 

 info@westnegev.org.il  ,ה', - בימים א'נתיבות,    8' יוסף סמלו  רח  , אשכולה   יבמשרד

 .  .08:00-14:00: העבודהבשעות 

המכרז   במסמכי  לעיין  שכתובתו    האשכול  משרדיבניתן  האשכול  באתר  וכן 

www.westnegev.org.il . 

  בעיר   שמוקם  המורשת  מרכז  באתר  12:00בשעה    5.5.22  יום  ב  יתקיים  קבלנים לחובה  סיור   .2

 הינו תנאי להשתתפות במכרז. הסיור לקבלנים  . רהט

 עבור המציע: להתייחסות  מכרז מצורפים קבצים בנוסף לקובץ ה .3

 פרוגרמה קצרה   3.1

 

יועברו   4 ובקשה להבהרות  יאוחר  - על  אשכול ל שאלות  ידי המציעים בכתב מודפס בלבד, לא 

  השאלות לוודא קבלת    יש .     info@westnegev.org.il  מייל   כתובת12:00 בשעה  9.5.22יום מ

                . 073-7269274 :טלפון' במס

 .   liel@cb-law.biz למכרז,יש להעביר העתק מהשאלות למשרד היועץ המשפטי 

יפורסמו באתר האינטרנט של  ישלחו בדואר אלקטרוני לכל אחד מהמציעים במכרז ותשובות  

   .17:00בשעה    12.5.22לא יאוחר האשכול 

הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו ו/או לבצע    ת לת  רשאי  וביוזמת   אשכולה

ציעים שרכשו את מסמכי המכרז לכל המ ויד- הודעה על כך תימסר עלשינויים ו/או תוספות. 

 . כמו גם באתר האינטרנט של האשכול

לצרכן   5 המחירים  למדד  צמודה  חתומה,  בנקאית,  ערבות  להצעתו  לצרף  ההצעה  מגיש  על 

המחאות  )  אשכול. הערבות תהיה לטובת  1כנספח א'ך א' להלן המסומן  בנוסח המצורף למסמ

 (.  רטיות, שטרות וכיו"ב לא יתקבלופ

 

. (₪  פיםאל  עשרת   ₪ )במילים:    10,000  הינו סך שלזה  סכום ערבות להשתתפות במכרז   6

 או הסכום תיפסל!                            /הערבות בה לא יהיה נכון מבחינת הנוסח ומודגש כי הצעה שכתב 

   כולל. .22831.הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום  7

 

במעטפה  המשתתף במכרז עם כל יתר מסמכי המכרז וכל המסמכים הנלווים תוגש    הצעת 8

   .אשכולה במשרדיבמסירה ידנית בלבד  סגורה 

 

יאוחר מיום 9 תקבל הצעה לא תבתיאום מראש.    0011:בשעה       28.5.22  ההצעה תוגש לא 

 לאחר המועד האמור.

 

mailto:info@westnegev.org.il
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כי   10 כל הצעה שהיאאינו מתחייב    אשכולהיובהר  ביותר או  והוא    לקבל את ההצעה הזולה 

 ל את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו.  טרשאי לב

 
היקף ההתקשרות המצטבר במכרז    1955  -)ב( לחוק איגודי ערים, תשט"ו  2ד 17בהתאם לסעיף    11

 "מ.מע כולל ₪  500,000 ס שלעומד ע"
 
 

 
מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי ביצועו של מכרז זה עשוי להיות כפוף לקבלת אישורים שונים   12

רד הפנים ו/או אישורים של  משמקבלת תקציבים ו/או היתרים  קבלת אישורים ו/או  לרבות  

לפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרז בכל שלב שהוא   .גורמים אחרים ו/או הסכמות שונות

במועד   לדחייה  או  במכרז  הזכייה  על  הודעה  לאחר  ו/או  הצעות  קבלת  לאחר  לרבות 

ההתקשרות עם הזוכים במכרז, והמציע לא יהא זכאי לכל פיצוי בגין הכנת הצעתו למכרז 

 .וכיו"ב

 

בעצם הגשת ההצעה במכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל,  

 וכמוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין בעניין זה באופן מלא וללא כל סייג.  

 

 

 אשכול המנכ"ל 

  מר אורי פינטו
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   הוראות למשתתפים במכרז  -א' מסמך 

 . סרטי תוכן עבור מרכז המורשת לתרבות הבדואית ברהטהפקת הוא  עניינו של מכרז זה 

 

   נשוא המכרז .1

 הגדרות לצורך מכרז זה: 

אומנהל  :   ""המנהל או   האשכול  ייחודית,  שהוסמך  מי    פרויקטור לקידום רהט כמטרופולין 

 הנחיות והוראות.   קבלןלעניין מכרז זה והם יתנו ל  אשכולה, יהיו נציגי  ומטעמ

 .  מקור יעודיים להצגת תכני מקור בפורמטים השוניםקבצי : "תכני מדיה"

  המוצרים והעבודות נשוא מכרז זה הינן: .2

 הפקת סרטי תוכן עבור מרכז המורשת לתרבות הבדואית ברהטעבודת הספק תכלול  .2.1

 וביצוע כל העבודות הבאות:        

  להקרנה (  ח'נספח  -לפי טבלה מצורפת  באורכים ופורמטים משתנים )  סרטים  קטעי   הפקת .2.2

על בית המורשת,  ,  להפקה  הטכני  המפרט,  הנלווים  המסמכים ,  התסריטמתווה    פי  חללי 

 ההקרנה תתבצע במספר מוקדים.. בזאת המצורפות והתוכניות

סרטים ייחודיים מעוררי עניין בקרב ציבור המבקרים, הקבלן הזוכה יהיה אחראי להפקת   .2.3

 . תוך התחשבות בכל האמור

 :זה במכרז הכלולים ההפקה שרותי .2.4

 .  הטכניים המפרטים  פי  על ועריכתם הסרטים  הפקת,  תסריט פיתוח .א

)מספר( בשלוש שפות )ערבית, עברית,   קריינות כולל, לסרטים הקול פסי הפקת .ב

 . ואפקטים מוזיקה,  הנוספות  השפות 3-ל התסריט  תרגום כוללאנגלית(, 

  עם  פעולה ושיתוף  והסאונד  התאורה, ההקרנה  מערכות עם אינטגרציה .ג

 .והתאורה וידאו  האודיו ציוד  את לספק  שתבחרנה  החברות

   יועצי, המעצב,  האוצרת  הנחיות פי  על הסרטים  הפקת  את יבצע  הזוכה .ד

   .המזמין מטעם הליווי  וצוות הפרויקט

 הסרטונים יסופקו לפי לוח זמנים עליו התחייב הספק הזוכה.   .ה

המפרט הטכני להפקת הסרטים, הכולל את תיאור הסרטים, לוחות   .ו

ט המוצע ועוד מפורטים במסמך ד' למכרז  התסריהזמנים לביצוע, 

למפרט הטכני )להלן "התסריט"(.    1)להלן: "המפרט הטכני"( ובנספח 

האמור בהזמנה זו )מסמך א'( אינו אלא תיאור כללי של העבודה ותנאי  

המכרז. כל המסמכים המצורפים למכרז זה )להלן: "מסמכי המכרז"(  

 לימים זה את זה.  כמש ראותםמהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש ל
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רכישת חומרים דוקומנטריים ואחרים על פי הנחיות האוצרת, כולל   .ז

מתווה   פי בחללי בית המורשת, על להקרנההסדרת זכויות היוצרים. 

  והתוכניות, להפקה  הטכני המפרט, הנלווים  המסמכים, התסריט

 ההקרנה תתבצע במספר מוקדים. . בזאת המצורפות

סרטים ייחודיים מעוררי עניין בקרב ציבור המבקרים, הספק הזוכה יהיה אחראי להפקת   .2.5

 . תוך התחשבות בכל האמור

 
 שנים   5על הקבלן לשמור קבצי מקור למשך   ואחריותתחזוקה   .2.6

 

 

   מסמכי המכרז: .3

   :המכרז"המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי 

 הזמנה הגשת הצעות למכרז     -  מסמך ההזמנה

 הוראות למשתתפים במכרז     -' אמסמך 

 ערבות השתתפות במכרז  –ערבות המציע   – 1נספח א'  

 תצהיר על אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום   –   2נספח א'   

   תצהיר העדר הרשעה – 3ספח א' נ 

 תצהיר העדר קרבה משפחתית  – 4נספח א'  

 על אי תאום מכרז תצהיר מציע  -  5נספח א'  

 מידע אודות המציע   – 6נספח א'  

 

 הצעת המציע    -'במסמך 

 

 : נוסח ההסכם ונספחיו -מסמך ג'

 תכולת העבודה;  -נספח א'     

 אבני דרך לתשלום התמורה;  -נספח ב'                                               

 לוח זמנים;   –נספח ג'     

 ; ערבות ביצוע -נוסח ערבות בנקאית  -נספח ד'     

 ביטוח;  קיוםאישור -נספח ה'      

 כתב ויתור;  -נספח ו'      

 ;הכנות באחריות מזמין העבודה –' זנספח     

 מורשת  מרכזסרטים ומיצגים לתכני מדיה,  מפרט להפקת  –' ח'נספח                                               

 ;ים ברהטאהבדו                                                             
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   :תנאי סף להשתתפות במכרז  .4

אחת   .4.1 משפטית  ישות  ידי  על  תוגש  הערבויוההצעה  האסמכתאות,  וכל  הניסיון,   ת, בלבד 

היו מספר  ד.  והמסמכים הנדרשים במכרז, יהיו של המשתתף ועל שם המשתתף במכרז בלב

מציעים המבקשים להגיש הצעה משותפת למכרז, יגישו הצעה באמצעות אחד מהם בלבד 

כוח נוטריוני בלתי חוזר המייפה כוחו לייצגם במכרז,   – , בצירוף ייפוי  (אדם או תאגיד אחד)

והוא ייחשב למגיש ההצעה. כל אחד מהמציעים המגישים הצעה משותפת חייב לעמוד בכל  

 .תנאי הסף של המכרז

 

 המצטברים להלן:  רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים בכל התנאים  .4.2

 
 מציע שהוא יחיד תושב ישראל או שותפות רשומה בישראל או תאגיד רשום בישראל.  .א

 להוכחת עמידתו בתנאי זה, יצרף המציע את המסמכים הבאים: 

 מידה והמציע הינו תאגיד, יצורפו צילום תעודת הרישום של התאגיד, מסמכי התאגדות, ב

ככל  )  ברה מרשם החברות תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז של רישום הח

ואישור מעו"ד או רו"ח בדבר האנשים המוסמכים לחתום בשם   (שמדובר בחברה בע"מ

  התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז.

 במידה שהמציע הינו יחיד, תצורף תעודת הזהות. 

לפי חוק עסקאות  ים תקפיםאישורבעל    ינוהמציע ה .ב ניהול פנקסי חשבונות ורשומות  , על 

ניהול חשבונות ותשלום חובות מס)גופים ציבוריים   של  , ורישומו  1976-התשל"ו(,  אכיפה 

   המציע כעוסק מורשה לצורכי מע"מ.

 

  שקיבל את הסכמתיובהר כי זוכה יוכל  להעסיק קבלן משנה לביצוע התחייבויותיו, לאחר   .ג

 בכתב.  המזמיןוהאוצרת, המעצב, 

ולפי  המציע או כל בעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים   .ד

   .אשכולבשנה שקדמה למועד ההתקשרות עם החוק שכר מינימום 

ע"י  חתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת  להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, המציע יצרף  

 . 2 כנספח א'"ד בנוסח המצ"ב למסמך זה וע

לפי החוקים המפורטים    המציע או כל בעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה   .ה

 .  3בנספח א' 

 

חתום , וכן  צהיר חתום על ידי המציעלהוכחת עמידתו בתנאי סף זה, המציע יצרף להצעתו ת

 .3 כנספח א'ומאומת ע"י עו"ד בנוסח המצ"ב למסמך זה 
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מקומית    נעדר  המציע .ו ברשות  ו/או  באשכול  תפקיד  בעל  ו/או  לעובד  משפחתית  קרבה 

 .  מאשכול רשויות נגב מערבי

בנוסח המצ"ב למסמך תצהיר חתום  להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, המציע יצרף להצעתו  

   . 4כנספח א' זה 

בנוגע  אין  למציע   .ז במכרז  אחר  מציע  עם  בעקיפין  או  במישרין  הבנה  ו/או  הסדר  הסכם, 

   אחר במכרז. ציעעם מכלשהו או קשר ו/להצעתם למכרז  

להוכחת עמידתו בתנאי זה, המציע יצרף להצעתו תצהיר חתום בנוסח המצ"ב למסמך זה  

   .5כנספח א' 

 .ערבות השתתפות כמפורט להלן –צרף להצעתו ערבות בנקאיתי המציע  .ח

 

על המציע בעצמו לעמוד בתנאים הבאים,   .מולטימדיהלהפקת תוכן   תנאי סף מקצועיים .ט

 : במצטבר

המתמחה   .1 הפקה  חברת  או  סטודיו  הינו  בעל  בהמציע  תוכן,  סרטי  תשתית  הכנת 

)לצורך העניין יחשבו גם   תוכןבעלי ניסיון מוכח ביצירת סרטי  ,ארגונית ומקצועית

בשלוש השנים האחרונות(.  לפחות  פרילנסרים שעבדו אצל המפיק בשני פרויקטים  

פרטי    אודותיו וכן יציין את   להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף, יצרף המציע פרופיל 

  עובדיו כאמור ופרטי הפרויקטים.

סיונו  יים לפחות, , בהפקת סרטי תוכן. נבעל ניסיון של שלוש שנלהיות    על המציע .2

סרט תוכן    -)"סרט דומה"    אחד לפחות  -"סרט דומה" לנשוא המכרז  יכלול הפקת  

של   )ב  7באורך  גדול  מסך  גבי  על  הקרנה  למטרות  שהופק  לפחות  קולנוע,  דקות 

   וכד'(., מרכז מבקריםמוזיאון, תערוכה,  מייצגים, 

  הפרויקטים  ואת,  ניסיונו  את   המציע   יפרט,  הסף  בתנאי  המציע  עמידת  להוכחת .3

 .ידו על שהופק כאמור" דומה סרט" אודות ופרטים  בכלל ידו על שבוצעו

 ARTאומנותי )מנהל  המציע יציג במסגרת הצעתו צוות הפקה אשר כולל מפיק ו .4

DIRCETOR  ,)  נוספים מקצוע  אנשי  הצורך  ובמידת  עומדים  תסריטאי  אשר 

 בתנאים הבאים: 

לפחות  ניסיון מקצועי מוכח של שלוש שנים  יבעל  תסריטאי ומנהל אומנותי, מפיק .5

עמידה  ניסיון ויכולת    יבעלו (  כהגדרתו לעיל  "סרט דומה"בהפקות סרטים דומים )

  בתקציב ובלו"ז נתון.  

  והתסריטאי  המפיק  של  חיים   קורות  לצרף  המציע  על,  הסף  בתנאי  עמידה  להוכחת

 . םלניסיונ  אסמכתאות בצירוף

תצהיר בדבר ניסיון עבר בהתאם לנוסח המצורף למסמכי ההליך  על המציע לצרף להצעתו   .י

ולצרף לתצהיר אישורים, המצביעים על עמידתו בתנאי הסף כאמור לעיל.    נספח מס' ד'(,)

לציין את שמו, שם הארגון בו הוא מועסק, תפקידו בארגון, דרכי יצירת  לגבי ממליץ יש 
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ן אליו הוא שייך עם המציע. לעניין  תקשורת עמו, תקופה ומהות של הפעילות שביצע הארגו

 סעיף זה רשות מקומית לרבות תאגיד עירוני שביצע את הפעולות עבור הרשות המקומית.

 

 לקוחות.    2של לפחות   יש לצרף המלצותלצורך הוכחת ניסיון כאמור   .יא

 

  דרישות פרטים מהמציע: .5

 

רשאי    אשכולה .5.1 פרטים  יהא  מהמציע  בדבלדרוש  הכספיות  נוספים  אפשרויותיו  ר 

לחקור ולדרוש ממציע כל מידע  האשכול יהא רשאי  עמו,    ו כתנאי להתקשרות  והמקצועיות 

יכולת המימון שלו   ,ו/או מסמך ו/או אישור שיידרש להוכחת כשירותו, ניסיונו, מומחיותו

 , גם לאחר פתיחת ההצעות.  והתאמתו לביצוע העבודות נשוא המכרז

. במקרה  ואת מלוא המידע ו/או המסמכים להנחת דעת  לאשכולהמציע יהיה חייב למסור   .5.2

להסיק    ת המכרזים וועדת  בו מציע יסרב למסור מסמך, אישור או מידע כאמור, תהיה רשאי

 .מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה

 
 

  בות בנקאית:ער .6

לטובת   .6.1 בנקאית  ערבות  להצעתו  לצרף  חייב  שטרות  )  אשכולההמציע  פרטיות,  המחאות 

, חתומה כדין, צמודה למדד המחירים לצרכן, בנוסח המצורף למסמך (וכיו"ב לא יתקבלו

   .1א'נספח המסומן כ

המגיש  ס מציע  של  המכרז  ערבות  למרכז כום  ותחזוקה  אינטגרציה  התקנה  ציוד  רכש 

.  ₪( אלפים  עשרת )₪   10,000 בסךהינה , מכרז זהלפי , מורשת לתרבות הבדואית ברהט

 ."ערבות ההשתתפות"( )להלן:

  הסכום תיפסל!או / הצעה שכתב הערבות בה לא יהיה נכון מבחינת הנוסח ו

כשהיא אינה    אשכול התוצא על ידי בנק מוכר ומוסמך על פי החוק, ותנוסח לטובת  ערבות  ה .6.2

חד פניה  ידי  על  לגביה  תנאיה  פי  על  וניתנת  של  -מותנית  האשכולצדדית  נציג    מנכ"ל  או 

   מטעמו.

 

לתאריך .6.3 עד  בתוקפה  תעמוד  במידתו  /31/08  2022  הערבות  דרישת    תוארך  וע"פ  הצורך 

   הסכמת הנערב. יום נוספים, ללא צורך בקבלת  90למשך   אשכולהמנכ"ל  

 

 
  הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל, לאחר שייחתם הסכם עם הזוכה/ים במכרז. .6.4

 

 
לא תידון    –הצעה שלא תצורף אליה ערבות בנקאית העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל   .6.5

 כלל. 
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 :ביטוח .7

המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז(  .7.1

ל שינוי    אשכול ימציא  כל  ללא  במכרז  הנדרש  כפי  ביטוחים  קיום  ואישור  הפוליסות  את 

 בתוכנם אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז. 

על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל  מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה   .7.2

חשבונו אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות  

 של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח במכרז.

מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות   –לב המציע    לתשומת .7.3

קיום   ל,  ביטוחים""אישור  למסור  הזוכה  המציע  על  או   אשכוליהיה  פוליסות  העתקי 

תמצית פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים 

 מהמציע הזוכה. 

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .7.4

ביטוח מסרבת   .7.4.1 ו/או חברת  ביכולתו  אין  כי  לטעון  יוכל  לא  מציע שהצעתו תתקבל 

וי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח  להתאים את כיס

 שלו לדרישות הביטוח במכרז לא נלקחו בחשבון בהצעתו.

מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות הביטוח במכרז,   .7.4.2

הבלעדית, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע    והזכות, לפי שיקול דעת  אשכולשמורה ל

העומדת   חוקית  דרך  בכל  נגדו  לנקוט  וכן  ידי ספק אחר  על  זה  במכרז  הנדרש  את 

ל  ו לרשות שיגרמו  הנזקים  על  פיצוי  ממנו  המציע    ו לדרוש  עמידת  אי  מעצם 

 . ובהתחייבות זו כלפי

 

אישור  בנוסח    יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו  אשכול מובהר בזאת כי ל .7.5

ביטוחים   למוב  (.להסכם  ה')נספח  קיום  כי  להסכים    אשכולהר,  בלעדי שלא  דעת  שיקול 

לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף 

לידי   חתום  המצאתו  ואי  המכרז  ערבות    אשכולהלמסמכי  חילוט  זכייתו,  לביטול  תביא 

 ההצעה או ערבות הביצוע. 

  הצהרות המציע: .8

במכרז .8.1 והשתתפותו  המציע  של  הצעתו  המכרז כמוה  ,  הגשת  פרטי  שכל  ואישור  כהצעה 

וההסכם ידועים ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז 
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הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי  -ובהסכם. כל טענה בדבר טעות או אי 

  המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

 

לתקן ו/או לשנות את המסמכים שהועברו אליו, ו/או תנאי כלשהו  ור למציע למחוק ו/או  אס .8.2

  מתנאי המכרז ו/או ההסכם.

 
 

לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע התנאי   רשאי אשכולה .8.3

  המכרז ולפסול את הצעת המציע.

 
 

  אשכולה רכוש  –מסמכי המכרז  .9

רכוש  הינם  המכרז  למטרת   םוקניינ  אשכולהשל    םמסמכי  למציעים  נמסרים  והם  הבלעדי, 

 אחרת. פי מכרז זה ולא לשום מטרה -על  אשכוללהגשת הצעות 

.  ברהט   0021:בשעה    5.5.22בתאריך    מציעים יתקייםחובה למפגש    סיור באתר  -מפגש מציעים

   שאלות הבהרה יש להגיש בהתאם להוראות מסמך זה.

   הבהרת מסמכי המכרז .10

 

  האשכול   שללדוא"ל    במייל   –  בכתב יודיע המציע    12:00בשעה    22.59.  יוםמלא יאוחר   .10.1

  ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר מובנו של סעיף או עניין כלשהו הכלול     לעיל  כאמור

  במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו במפרטי המכרז.

 

לעילמ .10.2 כאמור  הודעה  המציע  תשובת  ,  סר  לו  יאוחר    אשכולה תימסר  לא    יום מ בכתב, 

   . 17:00בשעה  12.5.22

 
 

  יצרף את ההודעה ואת התשובות כאמור לעיל, להצעתו כחלק בלתי נפרד מהצעתו.מציע  ה .10.3

 
 
באתר האינטרנט של האשכול וכן ישלח עותק   12.5.22ב    יפרסם את התשובות  אשכולה .10.4

   ..כל מי שביקש את מסמכי המכרזלכל  בדואר אלקטרוני 

 

 
ציע לא יהיה רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות כלשהם אלא אם התשובות  מ .10.5

 ניתנו  

 
נפרד אשכולהידי  -על  במייללו   בלתי  כחלק  להצעתו  צורפו  והן  זה,  בסעיף  כאמור   ,

   מהצעתו.
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 אופן מילוי טפסי הנתונים והצעת המחירים בהצעת המציע .11

 

המוצע   .11.1 במחיר  בהצעתו  ינקוב  כל    לביצועהמציע  עבור  מרכיביה  כלל  על    פריטהעבודה 

 .  )מסמך ב'(

 הכלולים בטופס הצעת המשתתף מוצרים( ה) הפריטיםהמציע חייב לתת הצעה לכלל  .11.2

 

חדשים  ל  כ .11.3 בשקלים  נקובים  יהיו  המציע  שיציע  מס  (₪)המחירים  מוסף  -ערך -ויכללו 

הסר ספק, המחירים המוצעים הם סופיים וכוללים מיסים, היטלים,   למען  .חוק)מע"מ( כ

לשים לב, כי הסכום הכולל של ההצעה הכספית לא    ישמכל מין וסוג שהוא.    הוצאה  וכל

 הצעה כספית שתעלה על הסכום הכולל תיפסל. ₪ כולל מע"מ.   500,000יעלה על הסך של  

 
להצעת המחיר )מסמך ב'(  המציע ימלא את הצעת המחיר ידפיס אותה ויצרפה כנספח   .11.4

 ויכניסה למעטפה נפרדת ויסגרה ללא שם.  

 
 

  הגשת ההצעות, מועדים .12

 

להצעתו כל מסמכי המכרז ף  יצר( במלואה ו מסמך ב'הצעת המציע )כל מציע ימלא את   .12.1

 וההסכם על נספחיו אשר יוכנסו חתומים בידי המציע למעטפה.  

 

  למסור ביד במעטפה סגורה בתיבת המכרזים במשרדי האשכול, בציון יש  את ההצעות   .12.2

 .  ל גבי המעטפהע ""09/2022מכרז פומבי מס'  "

 
 

יוםה .12.3 עד  הוא  ההצעות  להגשת  האחרון  האשכול   0011:  שעה  5.2228.  מועד    במשרדי 

 בלבד.   במסירה ידנית

לכתובת משרדי האשכול   073-7269274בטלפון  בתיאום מראש  המסירה הידנית תתבצע  

 נתיבות. 8רחוב סמילו 

   .  לא תתקבל הצעה לאחר המועד כאמור לעיל

 

 בחינת ההצעה הזוכה  .13

 

ראשית, תיבחנה עמידתם של המציעים בתנאי הסף. הצעות שלא יעמדו בתנאי הסף לא   .13.1

יעברו לשלב הבא. אין באמור כדי לגרוע מסמכות ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה להורות 

 על השלמת מסמכים לצורך הוכחת עמידתם של המציעים בדרישות הסף שפורטו לעיל. 

 

על פי ניקוד משוקלל של   –בנפרד  מוצר  עבור כל    –תיבחנה  שעומדות בתנאי הסף  ההצעות   .13.2

 (. 80%( ושל ניקוד איכות )20%המרכיב הכספי ) 
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ביותר   הטובה  המשות ההצעה  שהנקוד  ההצעה  הינו  קהא  ואיכות(  )מחיר  לה  שניתן  לל 

 הגבוה ביותר.  

פי   .13.3 על  ייקבע  כך    סה"כ מחיר ההצעההניקוד למרכיב הכספי  שההצעה שתנקוב  המוצע 

באופן  ביותר תזכה למלוא הניקוד וכל הצעה אחרת תזכה לניקוד מופחת    הנמוךבמחיר  

   .יחסי

 ניקוד האיכותי שיוענק לכל מציע ייקבע ע"פ הקריטריונים הבאים: ה .13.4

 

   המרכיב 

  מירבי   ניקוד   המדד

 למדד

 ניקוד 

  המציע   יכולת

את    וכושרו  לבצע 

ברמה   העבודה 

 מעולה  

המקצועי    התרשמות הצוות 

  רשויות   עם   שיחות   על  בהתבסס

ים באשר לפרמטרים  אחר   ןמזמינים

הבאים: טיב הסרטים, טיב השירות,  

טיפול   האחריות,  בזמן,  אספקה 

(  3)  הצוות  מחברי  אחד  כל.  בתקלות  

ציון     כל   של  הציון .  0-20  שביןייתן 

 ממוצע לציון ישוכלל   המדרגים

  לציון   בהתאם נק'  25

  צוות   של  הממוצע

  יינתן .  הבחירה

 0-25 בין  ניקוד 

ו על  בוצעאשר  פרויקטים דומים  '  מס המציע    ניסיון

-2017ידי המציע בכל שנה מהשנים  

2021   

סף    עמידה נק'   25 בתנאי 

 נקודות.   0 –בלבד 

תנאי    1-2 מעל 

 נקודות.    5 -הסף

  מעל   ומעלה  2

  10  - הסף  תנאי 

 נקודות 

על  המזמין    התרשמות  ריאיון אישי בהתבסס 

על המציע להציג את הצוות  ,  הריאיון

עדיפות   תינתן  יעבוד.  הוא  איתו 

למציע עם שותפים של אנשי מקצוע  

הבדואית החברה  לתסריט,    -מתוך 

ובעלי ניסיון וידע    תוכן צילום והפקה

תוכן   סרטי  בהפקת  מקצועי 

 ודוקומנטריה 

  לציון   בהתאם נק'   30

  צוות   של  הממוצע

  יינתן   הבחירה 

 0-15 בין  ניקוד 

  נקודות   80  "כ  סה
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בידי    יבוצעו  וניקוד האיכות  ההצעות  ועדת    מקצועיהצוות  הבחינת  ע"י  שיוסמכו  ולאחר 
 : המכרזים של האשכול

   .מנכ"ל החכ"ל  רהט (1
   .מעצב מרכז המורשת (2

 .פרויקטור לקידום רהט מטעם אשכול נגב מערבי (3

 

לפגוע במ .13.5 דין, מוסמ  לי  כל  לבחון את כושרו של המציע    אשכולהך  בהוראות המכרז או 

ן רשויות ביצוע העבודות גם על סמך ניסיו  , ולמסור לו אתהצעתולביצוע העבודות נשוא  

ו/או    אשכוללעמו. כן תהא רשאית ועדת מכרזים, לפסול כל הצעה של מציע אשר אחרות 

אחרות   טוב  ניסיון  לרשויות  או    עימו    קודםלא  זה  מכרז  נשוא  לעבודות  הקשור  בכל 

   דומיהם.

 

 
בגין    אשכול ישמור לעצמו את הזכות לקיים משא ומתן לגבי המחיר עם הספק הזוכהה .13.6

 כל רכיב ורכיב בהצעתו.  

 

 

 

 
   חובת הזוכה במכרז .14

 

במכרז   .14.1 המציע  ")זכה  בשנית,  ,("הזוכהלהלן:  חתימתו  יבקש  והאשכול  עליו    ככל  יהא 

ימים    7כשהוא חתום, תוך  אשכול  ולהחזירו ל  ,על כל נספחיו(  מסמך ג')לחתום על ההסכם  

 .  לזוכה בדבר זכייתו במכרז  אשכולמתאריך הודעת ה

 

ההסכם,   .14.2 מסירת  לאשכול  במעמד  להמציא  המציע  לביצועעל  בנקאית  הכול    –  ערבות 

 (.  ג' מסמך)כם כמפורט בהס

 
 
האמורים  ל .14.3 התנאים  אחר  הזוכה  ימלא  חלקםלעיל,  א  או  הי,  כולם  רשאי    אשכולהא 

הבלעדי. לזוכה לא תהיה    ופי ההסכם וזאת לפי שיקול דעת- על  להתקשר עם מציע אחר

תבי ו/או  טענה  התקשרותכל  עקב  לפיצוי  זכות  ו/או  ה  ועה  אחר    אשכולשל  מציע  עם 

 .  במקומו

את ההפרש   אשכול עם מציע אחר כאמור לעיל מתחייב הזוכה לשלם ל  אשכול קשר ה הת

רשאי לצורך זה לחלט   אשכוללבין הצעתו הוא, וה אשכול ידי ה-שבין ההצעה שנבחרה על

 במלואה. ההשתתפות את ערבות  
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אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות האשכול כנגד הזוכה עקב   .14.4

  טל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.הפרת ההתחייבויות שנ

 

עם מועד האשכול ינפיק הזמנת עבודה  עם בחירת הספק שיבצע בפועל את השירותים,   .14.5

עבודה" )להלן:  אספקה מותנה  "(.הזמנת  זו  הצעה  נשוא  העבודות  ביצוע  כי    מובהר, 

 .בקבלת הזמנת עבודה חתומה

 
 

מובהר בזאת כי אין בחתימת הסכם עם ספק זוכה כלשהו כדי לחייב את האשכול ו/או   .14.6

רשויות האשכול לקבל שירותים ממי מהספקים הזוכים. האשכול ו/או רשויות האשכול  

יהיו רשאיות לפעול בכל הליך חוקי לקבלת השירותים, לרבות מכרזים נפרדים או הליכי  

אות המכרז ו/או היבטי מימון ו/או כל שינוי ככל הצעות מחיר וכיו"ב, בתשומת לב לתוצ

 שיחול בעתיד.  

 
 
כל התחייבות לקבלת השירותים    תימתבח .14.7 לו שאין  ידוע  כי  זוכה  ההסכם מצהיר ספק 

ממנו והוא לא יעלה כל טענה ו/או דרישה כנגד האשכול ו/או רשויות האשכול ככל שלא 

 ן.  יועברו אליו פניות ו/או הזמנות לביצוע עבודות כלשה
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 09/ 2022' ערבות בנקאית להשתתפות במכרז מס –  1'  א נספח 

 לכבוד  

 רשויות נגב מערבי  אשכול

 כתב ערבות הנדון:  

מס'  (  להלן: "המבקש")  פי בקשת ___________________  -על  פומבי  ,  09/2022בקשר למכרז 

ל  השווה  לסך  עד  סכום  כל  לכם  לשלם  כלפיכם  בזאת  ערבים       עשרת   ובמילים:)₪    10,000-הננו 

ידי הלשכה  -, בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על(₪    פים אל

, בין המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות,  (להלן: "המדד")המרכזית לסטטיסטיקה  

  הערבות.לבין מדד שיהיה ידוע במועד חילוט ______ מדד חודש 

,  ימים מעת הגיעה אלינו דרישתכם הראשונה בכתב 5ידינו תוך  -סכום הערבות ישולם לכם על .1

, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח ולנמק את  אשכולהחתומה ע"י  

   לי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.בדרישתכם ומ

לי  .2 עד  יהיה  זו  לנו- וכל דרישה על    .22831.ום  תוקף ערבות  יאוחר    פיה צריכה להימסר  לא 

ידינו  -מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על 

  .אשכולה מנכ"ל פי דרישת -ימים נוספים על 90לתקופה של 

  ערבותנו זו איננה ניתנת להסבה או העברה בכל צורה שהיא. .3

  

 בכבוד רב,  

 

 

 כתובת סניף הבנק   מס' הבנק ומס' הסניף   שם הבנק 

     

 חתימה וחותמת   שם מלא  תאריך 
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 תצהיר לעניין אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום  – 2' אנספח 

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

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

  אשכול ה הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם   .1

" והנני  "מציע ה)להלן:  כ_______________  אני מכהן  בשם (.  זה  מוסמך/ת לתת תצהיר 

 .  מציעה

    (במשבצת הנכונה Xלמילוי ולסימון  ) .2

 כיפת  )א  לחוק עסקאות גופים ציבוריים   (א)ב2כהגדרתו בסעיף  )ובעל זיקה אליו    מציעה

- ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, התשל"ו

בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים   לא הורשעו((  "בעל זיקהלהלן:"    (7619

הוגנים) תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  שכר (  1991-התשנ"א,  איסור  חוק  לפי  או 

 .    1987 –מינימום, התשמ"ז 

 בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד לפי   והורשעובעל זיקה אליו  מציעה

- , התשנ"א(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) חוק עסקאות עובדים זרים  

 .   1987 –או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991

בפסק דין חלוט    הורשעו או בעל זיקה    מציע במקרה שה   (במשבצת הנכונה  Xלמילוי ולסימון  ) .3

משתי   זרים  ביותר  עובדים  חוק  לפי  תנאים  )עבירות  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  איסור 

 :  1987 – או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-, התשנ"א(הוגנים

   להלן:  בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק    לא הייתהההרשעה האחרונה(

 "(.  מועד ההתקשרות"

 בשנה שקדמה למועד ההתקשרות.   הייתההרשעה האחרונה  ה 

כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי   "הרשעה "ידוע לי כי לצורכי החוק, הוגדרה  .4

   .  (2002באוקטובר  31)  יום כ"ה בחשוון התשס"ג

   שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זהו .5

__________________         
 המצהיר 

 אישור עו"ד

   ___ בפני  הופיע   __________ ביום  כי  מאשר  מר/גב_____ הנני  עו"ד,   ______ '  

שמספרה  ______________ ת.ז.   נושא   ___________ ___________  ,_________

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק  

 ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני. צהרתו/אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות ה
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 חתימה וחותמת עו"ד 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעה   – 3 'א נספח

   

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

 :   ן, מצהיר/ה בזה כדלקמ ןלא אעשה כ  םבחוק א םהקבועי  םאהיה צפוי לעונשי

  אשכול ה  םהמבקש להתקשר ע ף  _________________ שהוא הגו  םתצהיר זה בשן  הנני נות  .1

מכה  ן)להל אני  "המציע"(.  מוסמן  :  והנני  בש/ ךכ_______________  זה  תצהיר  לתת  ם ת 

 המציע.    

: "בעל   ן)להל  1976-, התשל"וםציבוריים ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בחוק עסקאות גופיהמציע  .2

האחרונות ממועד ההרשעה האחרונה ועד    םהשני  3ת ב  זיקה"( לא הורשעו ביותר משתי עבירו 

   : ןלהל   םהמפורטי החוקיםהפרת    ןלהגשת הצעות למכרז זה בגי ןלמועד האחרו 

 חוק שמירת הניקיון  -

 החוק למניעת מפגעים סביבתיים  -

   חופשה שנתית לפי חוק חופשה שנתית. ןמת -

  לחוק חופשה שנתית. 11-ו  10דמי חופשה לפי סעיפי  םתשלו -

   לחוק חופשה שנתית.  13 ףחופשה לפי סעי  ןפדיו םתשלו -

לחוק    6  ףאיסור העבדה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי סעי -

   עבודה ומנוחה. שעות

להוראות    םאיסור העבדה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתא -

   לפי הוראות הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה.   ןשנית היתר

סעי - לפי  היתר,  בלא  שבועית  במנוחה  עבודה    9  ףאיסור העבדה  שעות  לחוק 

   ומנוחה.

   לחוק שעות עבודה ומנוחה.  16 ףגמול שעות נוספות לפי סעי םתשלו -

סעי  םתשלו - לפי  השבועית  במנוחה  עבודה  עבודה    17  ף גמול  שעות  לחוק 

   ומנוחה.

בסעיאיסור   - הקבועות  לשעות העבודה  נער מעבר  עבודת    20  ףהעבדת  לחוק 

   הנוער. 

   לחוק עבודת הנוער. 21  ףאיסור העבדת נער במנוחה השבועית לפי סעי -



 הבדואית ברהטלהפקת סרטי תוכן עבור מרכז המורשת לתרבות   09/2022מכרז פומבי מס' 
 

 58מתוך  19עמוד   חתימה וחותמת המציע: ________________ 
 

   לחוק עבודת הנוער.  24 ףאיסור העבדת נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעי -

  25  ףלהוראות היתר לפי סעי  םאיסור העבדת נער בעבודת לילה שלא בהתא -

   עבודת הנוער.  לחוק

סכומי - ניכוי  סעי  םאיסור  לפי  עובד  של  השכר    25  ףמשכרו  הגנת    – לחוק 

   או לפי הוראותיו. ןהיה ביזמת המזמי   םהסכומי כשניכוי

  א לחוק הגנת השכר.25 ףשנוכו ליעד, לפי סעי םהעברת סכומי -

   ( לחוק הגנת השכר.1()1ב)ב25 ףאיסור הלנת שכר לפי סעי  -

   . םלפי חוק שכר מינימו םשכר מינימו םתשלו -

 ף  ענפי שהורחב בצו הרחבה, לפי סעי קיבוצי כללי םלפי הסכ םשכר מינימו םתשלו -

   .1957, התשי"ז  םיד)ב( לחוק הסכמי קיבוציי33

                            פנסיה.  ןמכוח צווי הרחבה בעניי םתשלומי -

הפרות של דיני    שלושבשל יותר מ  םכספיי  םאליו עיצומילא הוטלו על המציע או על בעל זיקה   .4

   להגשת הצעות למכרז.  ןהאחרונות שלפני המועד האחרו   םהעבודה בשלוש השני

אישור ממינהל  ן  נית  םכספי כהפרה אחת, א  םהוטל עיצו  ןזה יראו מספר הפרות שבגינ ן  לעניי

כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה    ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת

 לו שכר.     םמשתל

   שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת . זהו  .5

                                                                                                  

____________________ 

 המצהיר              

 אישור עו"ד

ביו כי  מאשר  ____ ם  הנני  בפני  הופיע  עו"ד____________ __________  מר/גב'  ,  ____ 

ת.ז.  שמספרה    ___________ _______________ ולאחר  _____________נושא   ,_________

לא ת/יעשה    םבחוק א   ם הקבועים  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשי

   , אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.    ןכ

                                                    

  ,_______________________

 עו"ד    
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 קרבה משפחתיתתצהיר בדבר היעדר   -4 'א נספח

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

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

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם האשכול   .1

" בשם "המציע)להלן:  זה  תצהיר  לתת  מוסמך/ת  והנני  כ_______________  מכהן  אני   .)

 מציע.  ה

 בזאת כי האשכול הביא לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:הנני מצהיר  .2

כדלקמן:  122סעיף   2.1 )נוסח חדש( הקובע  העיריות  לפקודת  )א(  קרובו,   א'  מועצה,  "חבר 

האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  מסוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד  

לא   בו,  אחראי  עובד  או  מנהל  מהם  שאחד  או  עם ברווחיו  לעסקה  או  לחוזה  צד  יהיה 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות."  –; לעניין זה, "קרוב"  עירייהה

ברשויות   12כלל   2.2 הציבור  נבחרי  של  עניינים  ניגוד  למניעת  כללים  בדבר  של ההודעה  )א( 

המקומיות הקובע: "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; 

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה   –מועצה"  לעניין זה, "חבר

 ()ב((."1)5- ()ב( ו1)1בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף  

)א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה    174סעיף   2.3

זוגו או שותפו או סוכנו,  -ו על ידי בןנוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו א 

 ובשום עבודה המבוצעת למענה."   עירייהבשום חוזה שנעשה עם ה

 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:   .3

לי: בן זוג, הורה, בן  אין  ת הרשויות החברות באשכול ובמוסדות האשכול  ובין חברי מועצ 3.1

 , זולת ככל שמפורט להלן במפורש.  או בת, ואף לא סוכן או שותף

מועצהאין   3.2 האשכול  חבר  ובמוסדות  באשכול  החברות  הרשויות  מועצות  קרובו, מבין   ,

סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של 

זולת ככל ,  התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו

 .ורט להלן במפורששמפ

זוג, שותף או סוכן העובד ברשות מהרשויות החברות באשכול או במוסדות    – בן  אין לי   3.3

 , זולת ככל שמפורט להלן במפורש.  האשכול

 

  הרשות  שם  פירוט   כולל,  הקרבה  סוג  את  יין יש לצ,  לעיל  כמפורט  קירבה  ככל שקיימת

  :האשכול  י"ע  תבחן והיאהרלוונטית, 

 

ועדת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור  ידוע לי כי   .4

 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. 
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הינו   .5 זו  בהצהרה  והאמור  ומלאים,  נכונים  הינם  לעיל  כי הפרטים שמסרתי  בזאת  אני מצהיר 

 אמת.

הנני מתחייב  זו,  כמו כן, הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי   .6

 .מיד עם קרות השינויאשכול להודיע על כך ל

( לפקודת  3א )ב( ) 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף   .7

שור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות  מחבריה ובאי  2/3העיריות, לפיהן מועצת האשכול ברוב  

 ותנאיו פורסמו ברשומות.   היתרובלבד שה

   שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת . וזה .8

 

                  

 _____________________ 

 המצהיר              

 אישור עו"ד

ביו כי  מאשר  ____ ם  הנני  בפני  הופיע  מר/גב'  ,  עו"ד____  ____________ __________ 

ת.ז.  שמספרה    ___________ _______________ ולאחר  _____________נושא   ,_________

לא ת/יעשה    םבחוק א   ם הקבועים  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשי

   , אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.    ןכ

                                                    

  ,_______________________

 עו"ד    
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 אי תיאום מכרז תצהיר בדבר   – 5 'א נספח

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

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

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם האשכול   .1

במציע והנני אחראי להצעת המציע במכרז ______  (. אני מכהן כ_________"המציע )להלן: "

 מציע.  הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הזה. 

 

 קבלני המשנה המפורטים להלן: תקשר עם לההמציע  בכוונתבמסגרת הצעת המציע,  .2

 

 _________      ________ שם קבלן המשנה: _____

 ________________________ :   תחום העבודה

 פרטי יצירת קשר: ______________________ 

 

 _________      ________ שם קבלן המשנה: _____

 תחום העבודה: ________________________ 

 פרטי יצירת קשר: ______________________ 

למציע   .3 מאין  עם  בעקיפין  או  במישרין  הבנה  ו/או  הסדר  בנוגע  שתתף  הסכם,  במכרז  אחר 

פוטנציאלי אחר, למעט  משתתף  או    אחר במכרזמשתתף  עם  כלשהו  או קשר  ו/להצעתם למכרז  

 לעיל.    2קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

המויודגש,   .4 בהצעת  המופיעים  המציע  המחירים  ידי  על  ללא  ציע  הוחלטו  עצמאי,  באופן 

משתתף   עם  או  אחר  משתתף  עם  קשר  או  הסדר  אחרהתייעצות,  קבלני  ,  פוטנציאלי  למעט 

 לעיל.    2המשנה אשר צוינו בסעיף 

המחירים המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה  .5

או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר צוינו  

 לעיל.    2בסעיף 

 להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  לא הייתי מעורב בניסיון  .6

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.   .7

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8

ין ודברים עם מתחרה או  הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או ד  .9

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.  

לא הורשע בארבע  ציע  המוכן    המציע לא מצוי בחקירה בחשד לתיאום מכרזלמיטב ידיעתי,   .10

 . השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים

מכרז   .11 תיאום  על  העונש  כי  לכך  מודע  להגיע  אני  חוק  יכול  לפי  בפועל  מאסר  שנות  חמש  עד 

  . 1988-תשמ"חהההגבלים העסקיים,  
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   שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת . וזה .12

         

 _____________________ 

 המצהיר              

 אישור עו"ד

ביו כי  מאשר  ____ ם  הנני  בפני  הופיע  עו"ד____________ __________  מר/גב'  ,  ____ 

ת.ז.  שמספרה    ___________ _______________ ולאחר  _____________נושא   ,_________

לא ת/יעשה    םבחוק א   ם הקבועים  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשי

   , אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.    ןכ

                                                    

  ,_______________________

 עו"ד    
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   מידע אודות המציע   – 6 א'נספח 

 ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו

 לכבוד   
 אשכול רשויות נגב מערבי   מכרזיםועדת ה
 א.ג.נ., 

   
   

   לבקשתכם, הרינו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המציע במכרז , כדלהלן:
   

   המציע: _____________________שם  .1

     __________ שמות בעלי החברה: ___________ 
   

   :__________________    מספר ח.פ. או עוסק מורשה
 

מורכב ממספר תאגידים, יש למסור את המידע שלהלן לגבי כל אחד   המציעאם 
יש לפרט את היחס בין התאגידים, כגון: חברת בת,   כןמהתאגידים. כמו 

 . שותפות וכו'
 

 : )כולל מיקוד(  כתובת המשרד

   ____________________________________________ 

 מספר טלפון קווי: __________________   

 _____   _____:____________לאריטלפון סלו 

 

    _______________________ פקס':  

 : ___________________ (E-MAIL) דוא"ל  כתובת

   
     תחומי עיסוק המציע: .2
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 ניסיון המציע בעבודות נשוא מכרז זה   .3
 

שם 
  / הרשות  

 העסק 

ופרטי   שם 
   איש קשר

תקופת ביצוע  
העבודות  )יש  
לציין מועדים  

 מדויקים(

היקף  
 העבודה   

היקף כספי  
של 

העבודות על  
פי חשבון  

סופי  
 מאושר 

     

     

     

     

     

 
 
 
 

 על הנתונים ברשימה זו להתבסס על אסמכתאות והמלצות בכתב אשר צורפו להצעת המציע. 
 
 
 
 
 

 ___________________חותמת וחתימת המציע   
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 הצעת המציע –  מסמך ב'

               רשויות נגב מערבי אשכוללכבוד: 

 ____   ___________תאריך:____

הבנתי את כל מסמכי המכרז וכי  ,  אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז .1

נשוא המכרז ידועים ומוכרים    כלל העבודות תנאי ההסכם וכל הגורמים האחרים המשפיעים על  

  .שתפורט להלן לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי

  י מצהיר בזאת כי:אנ .2

הנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע הדרישות וההתחייבויות נשוא  .א

שהי.  צעתיה בחינה  מכל  מסוגל  על  אהנני  וההתחייבויות  הדרישות  כל  את  פי  -לבצע 

 . הוראות מסמכי המכרז וההסכם

לאחר שנודעו לי בעקבות בירורים   – הנני מציע לבצע את העבודות המפורטות להלן   .ב

, והאפשרויות לביצוען   צעתישערכתי, כל הפרטים הנוגעים לביצוען של העבודות נשוא ה

הדרישוכו הדרישות ל  ביצוע  על  המשפיעים  האחרים  והגורמים  התנאים   ת, 

  ידועים ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.  צעתינשוא הוההתחייבויות 

פי כל דין ו/או תקן לצורך אספקת -הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות על  .ג

טיחות וגהות בעבודה, , לרבות דרישות בהצעתיהעבודות נשוא  כלל  וביצוע    תכני מדיה

בעלי    והעסקת עובדים בוגרים,  1987-פי חוק שכר מינימום התשמ"ז- תשלום לעובדיי על

אזרחות ישראלית המועסקים באופן חוקי ועפ"י כל דין או עובדים אשר שוהים בישראל 

  .באופן חוקי וברשותם היתרי עבודה חוקיים

לי   .ד אין  כי  מציע אחר הנני מצהיר  במישרין או בעקיפין עם  ו/או הבנה  הסכם, הסדר 

   אחר במכרז.  ציעעם מכלשהו או קשר ו/במכרז בנוגע להצעתם למכרז 

של   .ה תקופה  במשך  אותי  ותחייב  בתוקף  תהיה  זו  האחרון    90הצעתי  מהמועד  ימים 

להגשת ההצעות, כפי שהוגדר בתנאי המכרז, ובמידה שתוקף הערבות הבנקאית יוארך, 

  ימים נוספים. 90ה הצעתי והצהרתי זו בתוקף למשך  תהי

  דמי ניהול והוצאות  , כוללת את כל ההפריטים  עבור כל    ידי-הצעת המחיר שהוצעה על .ו

בין ישירות ובין עקיפות, , בין מיוחדות ובין כלליות הסכם(,בנוסח ה 11 סעיף  גם )ראה

הכרוכות  שהוא הכרוכות בביצוע השירותים לפי מכרז זה לרבות הוצאות  מכל מין וסוג  

ע העסקת  בשיווק,  ו/או  רכב, ,  ובדים/ותבייצור  כלי  הפעלת  עבודה,  מנהלי  העסקת 

וכי  פי דרישות ותנאי המכרז-מצעים עלציוד ואבלה,  הו לא יחולו תשלומים נוספים , 

של לרבות עדכוני מחיר  ,  המכרזכלשהם בקשר לביצוע הדרישות וההתחייבויות נשוא  

מחיר   עדכוני  ו/או  סוג  מכל  בגין  תשומות  יחידה  כל  כמות עבור  הקטנת  או  גידול 

 , אשר לא יחולו כאמור.  המתבקשת הפריטים
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זו  ידוע לי כי אקבל תשלום רק אם אבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא   .ז הצעתי 

הדרישות   אם  ונכון.  מקצועי  ובאורח  רשאי   וההתחייבויותכראוי  חלקית,   תבוצענה 

נשוא   אשכולה להפחית ולקזז מהתמורה המשולמת לי בגין הדרישות וההתחייבויות 

   להסכם. 4ג' נספח    טכניההמכרז שלא בוצעו כראוי כמפורט במפרט 

תוך .ח וזאת  הפעולות המפורטות  לבצע את  הריני מתחייב  ימים   7  אם הצעתי תתקבל 

   במכרז: מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי

  כשהוא חתום כדין. אשכולללחתום על ההסכם ונספחיו ולהחזירו ככל שאדרש,  .1

  נספח )  ערבות בנקאית חתומה כדין להבטחת קיום תנאי ההסכם  אשכוללציא  להמ .2

  "(. ערבות ביצוע"( )להלן: להסכם ד'

, במועד  והצעתי זו הנני מתחייב להתחיל בביצוע כל הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרזיב.  

  .במסמכי המכרז ונספחיוולאחר ביצוע התחייבויותיי הקבועות   אשכולהידי -שייקבע על

התאם ללוח הזמנים בו  יום ממועד קבלת הזמנת העבודה 150ו תוך סופקי תכני המדיה 

  '.ג בנספחהקבוע 

 

שאם לא אבצע את הפעולות המנויות לעיל, כולן או מקצתן במועד/ים שהוקצב/ו  ידוע לי   .יב

יהא   אשכול הו  הצעתי זולשם כך, אאבד את זכותי לבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא 

לי  ידוע    לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם מציע אחר.רשאי  

עקב הפרת    אשכולהזכות או סעד שיעמדו לרשות    שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל

  ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
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 הצעת המחיר 

  :  מצורפת לעיל, הצעת המציע   2בעבור התחייבויותיי בסעיף   .1

את   .1.1 ימלאו  המחירהמציעים  אותה   ,הצעת  אותה    ידפיסו  סגורה  ויגישו  מהצעת  במעטפה  כחלק 

 המחיר. 

מפרט  '  חבנספח א, ובנספח    שמופיע בתכולת העבודה הצעת המחיר עבור הפקת הסרטים והמצגות כפי   .2

 .ש"ח ...............................  : ים ברהט, היאא סרטים ומיצגים לבית מורשת הבדו   תכני מדיה    להפקת 

 כולל מע"מ. 

הצעי  אנ .3 כי  מוגשת    תימצהיר  בשמו  התאגיד  במסמכי  הקבועות  והסמכויות  המטרות  בגדר  הינה 

  יפי דין או הסכם לחתימת -זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על   יההצעה, כי אנ 

   על הצעה זו .

  זו:  יאת משמעותה המלאה של הצהרת תיעל החתום לאחר שהבנתי ולראיה בא

  

  _________________      _______________ 

 חתימת המציע              תאריך  

 שם המציע: ________________       מס' הזיהוי: _________________   

 _______________________________________________  :כתובת המציע 

 __ ______________________ _____':פקס _____________________':טל

 _____________________  : קשר:__________________  טל' נייד איש

 אישור

________________ הח"מ  _________________________  __________אני  של  עו"ד  להלן:"  ), 

_________ חתמו בפני על הצעה זו דלעיל ועל כל יתר מסמכי המכרז  _______מאשר בזה כי ביום    ("המציע

  -ו,  ___________________ ת.ז.    ___ __________ __________ה"ה  ,  וההצעה

ת.ז____________ התקבלו  ,    ________________________.________________  וכי  המציע  בשם 

אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי כל דין לחתימת  

 המפורטים לעיל מחייבת את המציע.    המציע על ההצעה למכרז וכי חתימת ה"ה

 

  ___________________________                                       _____________________ 

 חתימה         תאריך  
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 הסכם    –מסמך ג' 

 עבור מרכז המורשת הבדואית ברהט  מדיה תכניה של  הפק לחוזה 
 

 ____ , ביום ____ בתאריך _____ בשנת נתיבותבשנערך ונחתם 

 בין:    רשויות נגב מערבי   אשכול

    נתיבות    8יוסף סמלו  רח'

מצד                                                                            ("המזמיןו/או "  "אשכולה להלן: ")

   אחד;

  

  

 לבין:   __________________________   שם: 

    _____________________  _____  ח.פ.  

    כתובת:_______________________     

    טלפון:________________________     

    פקס: _________________________   

    
 

 על חוזה זה   הקבלןהמוסמכים להתחייב ולחתום בשם 

 מצד שני; (                                        "הספק"-להלן)

 
 

עבור    מדיה   תכנילהפקה של  "(  המכרז)להלן "  09/2022  והאשכול הזמין לקבל הצעות במכרז פומבי מס'  הואיל:

( ולצורך כך הוא מבקש לרכוש מהספק  "האתר")להלן:    ברהט  1006מגרש  מרכז המורשת הבדואית ב

( כמפורט במפרט  "העבודותו/או "  "תכני מדיה ו/או "  "המוצר")להלן:    מדיה  תכנישל    הפקהשירותי  

 האפיון והדרישות המצורף לחוזה זה;
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)להלן: "  ספק וה  והואיל:   מדיה   תכני על סמך המכרז ומסמכי המכרז לרבות    "(ההצעההגיש הצעתו למכרז 

במסגרתה הציע לבצע את העבודות, כהגדרתן להלן ולהתקשר עם האשכול בהסכם כללי זה לביצוע  

 העבודות;

 

 כאמור במכרז.  להפקה של תכני מדיה  ספקעל מנת שישמש כוהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה    והואיל:

 

  ספק מעונין ל  ספקאת  השירותים בהתאם לתנאי המכרז וה  ספק להזמין מהוברצון האשכול    והואיל:

 את השירותים והכל בתנאים המפורטים במסמכי המכרז לרבות ההסכם להלן; 

 
 , הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: לפיכך

 
 

 כללי  .1
  ספק וחיובי הכל הוראות המפרט, הנספחים  המכרז וכל נספחיו ומסמכיו,  המבוא להסכם זה,   .1.1

 .  ספקמהווים חלק אחד ובלתי נפרד מן ההסכם ומחייבים את ה –האמורים בו 

כל ויתור של צד לחוזה על זכות מזכויותיו ו/או שינוי של זכות כאמור לא יהיו תקפים אלא אם  .1.2

נעשו בכתב. הימנעות צד לחוזה מעשיית שימוש בזכות מזכויותיו לא תיחשב כויתור מצדו על  

 הזכות האמורה.  

א השתמש י הדין, או ל" חוזה זה או עפ  פיצד לחוזה מלעשות שימוש בזכות מזכויותיו על    ענמנ .1.3

 בזכות כאמור במועד, לא יחשב הדבר כויתור מצידו על הזכות האמורה.  

 רשימת הנספחים: .1.4

 תכולת העבודה;  - נספח א' .1.4.1

 אבני דרך לתשלום התמורה;  -נספח ב'  .1.4.2

 לוח זמנים;  –נספח ג'  .1.4.3

 נוסח ערבות בנקאית; -נספח ד'  .1.4.4

 ;ביטוחים קיוםאישור  -נספח ה'  .1.4.5

 כתב ויתור;  -נספח ו'  .1.4.6

 הכנות באחריות מזמין העבודה  –' זנספח  .1.4.7

 מפרט להפקת תכני מדיה סרטים ומיצגים לבית מורשת הבדואים ברהט  –' חנספח  .1.4.8

 

 הגדרות לצורך הסכם זה  .2
 

 האשכול.   -"המערבי הנגב ישובי אשכול"

 ו/או מי שיקבע על ידי האשכול.  מחמוד אל עמור   מר – " הפרויקט מנהל"

 מר עופר קוטלר.    -"הפרויקט מעצב"

 למרכז המורשת ברהט. , להפקה של תכני מדיה  09/2022   מכרז פומבי מס' -"מכרז"

 העיר רהט.  1006מגרש   :מרכז מורשת בדואית ברהט בכתובת  -"האתר"

 .  קבצי מקור יעודיים להצגת תכני מקור בפורמטים השונים: "תכני מדיה"

 . הפרוייקט לפי חוזה זה וכמפורט במסמכי המכרז והנספחים לוביצוע כל עבודות  -"העבודות"
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 מהות ההתקשרות והעבודות המבוקשות   .3

 

על פי    העבודות  ביצוע   את  האשכול  מאת  עצמו   על  מקבל  ספק וה  ספק ל  בזאת   וסרהאשכול מ  .3.1

 הוראות הסכם זה. 

 

 .  הפקת תכני מדיה למרכז המורשת ברהט  תכלול ספקה עבודת .3.2

 

,  העבודה  בתכולת  הכלולים  השירותים  לפירוט  ובהתאם  בכפוף  הינה  לעיל  כמפורט  ספקה  עבודת .3.3

 חלק בלתי נפרד מחוזה זה.    והמהווההמצ"ב    לחוזהא'   ובנספח  בהזמנה כמפורט

 

 הצהרות, הסכמות והתחייבויות הצדדים   .4
 

מצהיר שברורים ונהירים לו כל תנאי ההסכם, וכי קיבל מהאשכול לשביעות רצונו כל    ספקה .4.1

מידע שביקש ושיש בו כדי להשפיע על ביצוע העבודות וקיום יתר ההתחייבויותיו וכן יודע, בחו  

לא יוכל    ספק ובדק את כל הגורמים המשפיעים על ביצוע כל אלה וההוצאות הכרוכות בכך. ה

כלשהו הקשור  ספיות ו/או טענות כלפי האשכול עקב אי ידיעת או הכרת תנאי לבסס תביעות כ

 בביצוע התחייבותו.  

 

מתחייב    ספקתהיה כפופה לפיקוח ולהנחיות מנהל הפרויקט ויועצים שונים. ה   ספקבודת הע .4.2

מתחייב כי היה והמזמין    ספקלבצע  את עבודתו בתיאום ובשיתוף פעולה עם מנהל הפרויקט. ה

להוראות   יישמע  הוא  המנהל  ו/או  הפרויקט  יועץ  את  להחליף  דעתו,  שיקול  פי  ,על  יחליט 

 מבלי שיהיו לו כל דרישה ו/או תביעה בגין כך.   ,לפי העניין ,המחליף

 

כלפי    ספקהפרויקט לא תשחרר את ה ומעצב    עבודת מנהל   .4.3 למילוי    האשכולמהתחייבויותיו 

 . זה הסכםהוראות 

 

מצהיר כי הבין    ספק מצהיר כי קרא ולמד היטב את מסמכי המכרז והשירות הנדרש. ה  ספקה .4.4

וכי האשכול מסר לו את כל הפרטים והמידע    השירותאת   הנדרש ממנו במסגרת הסכם זה, 

 עפ"י ההסכם.  תכני המדיהלצורך מתן השירותים ואספקת 

 

המאמצים    ספקה .4.5 מירב  השקעת  תוך  במומחיות,  בנאמנות,  העבודות  את  לבצע  מתחייב 

והכישורים, תוך ניצול הידע הנדרש לביצועם בהתאם לכל דין ונוהג, ובכפוף להוראות שיינתנו  

 ו/או מי מטעמו.  האשכול לספק מעת לעת ע"י מנהל הפרויקט,  
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נשוא מכרז זה בטיב    כני המדיהתמצהיר כי הוא מסוגל לבצע את העבודות ואספקת    ספקה .4.6

 ובמועד שיקבעו לו ע"י מנהל הפרויקט ו/או האשכול.  

 

הוראות כל דין המתייחס במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור למתן    מתחייב למלא אחר  ספקה .4.7

 השירותים.  

 

מתחייב לבצע את עבודתו בהסתמך על הקונספט והמפרטים הסופיים כפי שיאושר בכתב    ספקה .4.8

ידי  בהוראה   על  יעשה  שינוי  כל  הפרויקט.  מנהל  ו/או  ו/או    בכתב   האשכול  הפרויקט  מנהל  של 

 באישור שלהם בכתב.  אוהאשכול, 

 

מצהיר כי הוא מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל דין, חוקים, הצווים,    ספקה .4.9

התקנות, התקנים, הוראות הגין, כללי המקצוע הנהוגים באותו ענף או תחום וכל הוראה בכתב  

 ע"י האשכול.     ספקשימסרו מעת לעת ל

 

שומר על זכותו לפי שיקול דעתו הבלעדי להקטין או להגדיל את היקף העבודה שעל פי    האשכול .4.10

הסכם זה אף לאחר חתימתו של הסכם זה. למען הסר ספק, האשכול אינו מתחייב לרכוש את כל  

 לא תהיינה לו טענות בעניין זה ו/או דרישות ו/או תביעות.    ספקבהסכם זה ול  תכני המדיה המוצעים

 

  אדםיהיה רשאי להעביר זכויותיו והתחייבויותיו בהתאם לחוזה זה, כולן או חלקן, לכל    האשכול .4.11

זה.    חוזה  פי  על   ספקובלבד שלא יפגעו זכויותיו של ה  ספקה  בהסכמת  צורך  ללא  משפטי  גוף  או

החוזה או כל    אתו להסב לאחר  אלא יהא רשאי להסב את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה,    ספקה

לפי    התחייבויותיואו  /ולמשכן או למסור או לשעבד לאחר את זכויותיו    אוחלק ממנו, או להעביר  

המזמין.   חוזה זה, כולן או מקצתן, אלא על פי הסכמה מפורשת מראש ובכתב     נתן מאת 

  לפי   והתחייבויותיו   מאחריותו   ספקה  את  פוטרת  האמורה   ההסכמה   אין ,  הסכמתו  את   המזמין 

 . ועובדיהם  כוחם  באי,  העבודה  מבצעי  שלישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל    ספקוה,  החוזה

 הגדרת העבודה   .5
 

אנימציה, מוזיקה, הנגשה,  בימוי, צילום, תכנות, מרכיבי  תסריט,  הפקה,  תכלול תכנון,   ספקעבודת ה

 :  הסדרת זכויות יוצרים

העבודה,    ספקהעבודת   בתכולת  הכלולים  השירותים  לפירוט  ובהתאם  בכפוף  הינה  לעיל  כמפורט 

 והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.   לחוזה המצ"ב  נספח א' כמפורט בהזמנה וב

 

 

 

 

 ה  יצוע העבודב .6
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ו/או    המצורפת  העבודה  תכולת  בהוראות  לעמוד  נדרש  ספקה 6.1 הפרויקט  מנהל  ולהוראות  זה  להסכם 

  תכולת ב  המבוקשים  השירותים  היקף  את  לשנות  הבלעדי   דעתו  שיקול "י  עפ   רשאי   האשכול האשכול.  

  התמורה   על  השפעה  לכך  תהא  לא.  האשכול  לצרכי  העבודה  תוכנית  את  חודש  מדי  ולהתאים  העבודה

 . זה בהסכם הקבוע לפי ספק ל שתשולם

 יעסיק לצורך ביצוע העבודות ציוד וצוותי עובדים מיומנים וכשירים שיהיו לשביעות רצון האשכול.    ספקה 6.2

לספק את כל כח האדם הדרוש לביצוע העבודה    ספקמתחייב כי יהיה זה באחריותו ועל חשבונו של ה  ספקה 6.3

 כולל השגחה עליהם, אמצעי תחבורה בשבילם ו/או כל דבר הכרוך בכך.  

תכני  מנהל הפרוייקט טרם ביצוע כל אחד משלבי עבודתו את כל המסמכים, התוכניות,    אישוריגיש ל  ספקה 6.4

ה ותכני  המרואיינים  ההיסטוריים,  התכנים  המדיה,  ומרכיבי  וכיוצ"ב  ראיונות,  הסרטים  המוצגים 

  רק שבכוונתו להשתמש בהם ואשר רלבנטיים לאותו שלב ביצוע ויחל בביצוע העבודות הרלבנטיות לאותו  

 ת. אחרי שיקבל אישור בכתב להמשך העבודו

 .  זה בהסכם הקבועה  התמורה על נוספת כספית  לתמורה זכאי יהיה  לא ספקה 6.5

האשכול רשאי להעביר את    אהי,  ספקה"י  ע  המבוקשים  והציוד  השירותים  אספקת  הפסקת  של  מקרה  בכל 6.6

מוותר בזאת על כל סעד    ספק. הספקלכל צד שלישי אחר על חשבונו של ה  יביצוע הסכם זה באופן מייד 

זמני לעיכוב או ביטול החלטת האשכול כאמור, לרבות במקרה שהצדדים חלוקים בעניין ביטול ההסכם  

 . ספק ו/או התמורה המגיעה ל

 

 וזכויות יוצרים  מסמכים , כניםת .7

 

ממוחשב או  פרוייקט, כל מסמך/פלט  ביצוע התקופת    בסוףימסור למנהל הפרויקט ולמזמין    ספקה 7.1

 " )להלן:  מטעמו  מי  ידי  על  ו/או  ידו  על  שהוכן  "המסמךאחר  ו/או  זאת,  המסמכים "  ובכלל   )"

המדיה תכני  כל  להפקת  שהוכנו  תוצריה   על  הבעלות.  המסמכים  הרעיון,  לרבות  היצירה  קונספט 

 בלבד.  אשכולה והמסמכים הקשורים אליה תהיה של 

 

מכל מין וסוג שהוא בתוצרים, בתוכניות במרכיביהן    ו/או כל הזכויות  היוצרים  זכויות,  ספקהסר    למען 7.2

כלשהו  לא תהיה טענה ו/או דרישה מגבילה ו/או פוגעת באופן  ו  ולחכ"ל רהט  יהיו שייכות לאשכול

לעשות שימוש בתוצרי העבודות ו/או בכל חלק ו/או בכל  וחכ"ל רהט    האשכולשל    וובזכות  וביכולת 

   ם.  מרכיב מהן ו/או בתוצרי העבודה ו/או בחומרים ששימשו להקמת

 

 אחריות לטיב העבודה והחומרים  .8

  

מרכז המורשת וכי ביקר באתר וכי הוא  מצהיר ומאשר, כי הוא  ראה את הפרוגרמה של    ספקה 8.1

 מכיר את תנאי המקום וכי ערך את כל הבדיקות לצורך ביצוע העבודות.  
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תהא בסמכותו הבלעדית    - עפ"י הסכם זה  ספקקביעת טיב ורמת ביצוע העבודות והתחייבות ה 8.2

יקט. קבע המנהל כי העבודות או חלק מהן לא בוצעו  ולפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הפרו 

 עפ"י המפורט והמוסכם בהסכם זה.   ספקכראוי, ינוכה הפיצוי המוסכם מכל סכום שיגיע ל

 

 

    דרכי ביצוע ולוח זמנים לביצוע העבודה  9

 

ג' מתחייב לבצע את עבודתו בהתאם למועדים הנקובים בלוח הזמנים המצ"ב    ספקה 9.1 כנספח 

מתחייב    להסכם לגרוע,  ומבלי  בנוסף  ממנו.  נפרד  בלתי  חלק  ומהווה  חתימת    ,ספקהזה  עם 

להמציא לידי המזמין לוח זמנים מפורט לביצוע עבודותיו כאשר המועד הסופי לביצוע  ,  החוזה

. לוח הזמנים המפורט כפי  כנספח ג'כלל העבודות המפורטות בו לא יחרוג מלוח הזמנים המצ"ב  

מרגע אישורו את לוח הזמנים המחייב לביצוע    יהווה מנהל הפרויקט    ספק שיוסכם בכתב בין ה

וכל איחור לגביו ישמש הוכחה כי קצב ההתקדמות אינו    "(לוח הזמנים)להלן: "  ספקעבודת ה 

 להשתמש בכל האמצעים הדרושים לתקן את המצב.   ספקמשביע רצון ויהיה על ה

 

מתחייב לדווח למנהל הפרויקט ואשכול בכתב על כל חריגה ו/או סטייה מלוח הזמנים    ספקה 9.2

שנקבע ככל ותהיה סטייה כזו ויצרף לו"ז חדש אשר יאושר ע"י מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו.  

מהווה הפרה יסודית של ההסכם  בכתב  למען הסר ספק, איחור בלוחות הזמנים ככל ולא יאושרו  

 האשכול על פי דין שמורות לו במלואן בעניין זה.   כאשר זכויותיו של

 

מנהל הפרויקט  תנאים אחרים שלדעת  על ידי  כוח עליון או  בביצוע העבודה ע"י  נגרם עיכוב   9.3

שליטה עליהם ו/או יכולת למונעם, רשאי מנהל הפרויקט לדחות    ספקוהמזמין לא הייתה ל

המועד  ויודגש,  .  ויעשה כן בכתב  את מועדי הביצוע שנקבעו בלוח הזמנים למועד מאוחר יותר

ה עם  התייעצות  לאחר  ייקבע  למועד  ספקהאמור  בכתב  המזמין  הסכמת  לקבלת  ובכפוף   ,

 החדש.  

 

אוויר, חגים, חופשות מחסור בחומרים, מילואים,  בהקשר זה מוסכם, כי אין בתנאי מזג ה 9.4

 שביתות, או קשיים בגיוס כוח אדם לעבודה מכל סיבה שהיא משום כוח עליון.  

במועדים הנקובים בלוח הזמנים מבלי    לא ישלים את ביצוע העבודות  כולן או חלקן   ספק ם הא 9.5

ידי הצדדים,   על  ובהסכמה  וקבוע    פיצוי מוסכםלמזמין    ספק ישלם השהמועדים שונו מראש 

( בין המועד הסופי שנקבע בלוח    יום של איחור   ( ₪ עבור כל כל  1000מראש בסכום של אלף 

 .  "(סכמיםהפיצויים המו)להלן: " הזמנים לביצוע העבודה ועד מועד השלמתה בפועל 

 

יהיה צמוד למדד תשומות הבניה למגורים הידוע במועד חתימת   9.6 סכום הפיצויים המוסכמים 

חוזה זה ויוגדל בשיעור עליית המדד בין מדד בסיסי זה למדד תשומות הבניה למגורים הידוע  
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או   העיכוב  תחילת  מיום  החל  למזמין  ישולם  הסכום  בפועל.  העבודה  הסתיימה  שבו  בחודש 

סכום  בסיום   את  לקזז  רשאי  יהיה  המזמין  לחילופין,  בעניין.  המזמין  החלטת  לפי  התקופה, 

ממנו )היה ומגיעים( ו/או מהתמורה שיהא עליו לשלם    ספקהפיצוי האמור מהכספים המגיעים ל

)היה וקיימת( ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שבידיו, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי    ספקל

כל סעד אחר העומד למזמין בגין  ומבלי לגרוע מפיצוי מוסכם זה הינו בנוסף  ניין.   של המזמין בע 

והוראות  האיחור האמור מכח   זה  לגרוע    דין.ה  או/חוזה  ומבלי  בנוסף  כי  בזאת,  מוסכם  עוד 

ל ישלם  לא  העיכוב המזמין  עד להסרת  בגין העבודה    ספקמהאמור,  לו  את התמורה המגיעה 

ישלים    ספקהיה וקיימת יתרה לתשלום. תמורה זו תשולם רק לאחר שה  – שביצע עד לאותו מועד  

ם המגיעים למזמין בגין העיכוב  את ביצוע כל העבודות לשביעות רצון המזמין בניכוי הסכומי

 )אם לא גבה אותם בדרך אחרת, עד לאותו מועד(.  

 

 

אין באמור כדי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למזמין בעניין על פי חוזה זה או על פי  כל דין או   9.7

 נוהג. 

  

   העסקת יועצים  10

 

לתסריט,   - עם שותפים של אנשי מקצוע מתוך החברה הבדואית  הזוכה יתעדף עבודה 10.1

 ניסיון וידע מקצועי בהפקת סרטי תוכן ודוקומנטריה.    יובעל תוכן צילום והפקה

 

יוסיף ויעסיק על חשבונו כל יועץ  שיידרש לדעתו ו/או לדעת מנהל הפרויקט ו/או   ספקה 10.2

תשולם   לא  השירותים.  ביצוע  לשם  לתמורה    ספקלהמזמין  מעבר  נוספת  כספית  תמורה  כל 

 המוסכמת בחוזה זה בגין האמור.    

 

    מעסיק- העדר יחסי עובד 11

התחייבויותיו לפי הסכם זה הוא משמש ספק עצמאי ובלתי תלוי, וכי אין    בביצועמצהיר, כי    ספקה 11.1

בין האשכול לבינו ו/או לבין כל אדם אחר, המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, יחסי  

 עובד מעביד.  

 

לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, יהיו    ספקמצהיר כי כל העובדים שיועסקו מטעם ה  ספקה 11.2

מעביד". עליו בלבד  - בלבד ולא יהיו בינם לבין האשכול  כל יחסי "עובד  ספקויחשבו כעובדים של ה

תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות מוות נזק או הפסד  

לעובדיו, תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע התחייבויותיו עפ"י  עצמו ו/או    ספקשיקרו או ייגרמו ל

 הסכם זה.  
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מתחייב להעסיק על חשבונו עובדים מיומנים לביצוע השירותים המבוקשים, לפי כל דין המוטל    ספקה 11.3

 את ההשגחה והפיקוח עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.   ולספקעליו,  

 

זכויות    ספקה 11.4 עבודה,  שכר  לרבות  כאלה(,  שישנם  )ככל  לעובדיו  לרבות  התשלומים  כל  כי  מצהיר, 

סוציאליות, ניכויים, תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה למקום העבודה וממנו וכל  

ה או סוציאלי אחר, וכן כל יתר ההוצאות, הסיכונים והאחריות, יחולו עליו בלבד וישולמו  תשלום חוב

וצווי הרחבה  -על   לא  אשכול וה  -ידו במלואם ובמועדם עפ"י דין והסכמים ו/או הסדרים קיבוציים 

 יהא אחראי לכך, בכל אופן וצורה.  

 

  ספקה  ימציא   האשכול   דרישת  לפי.  ההסכם  של   יסודית  הפרה  מהווה  זה  סעיף   של  כלשהי   הפרה 11.5

 . לעיל  זה "ק ס"י עפ התחייבויותיו ביצוע  בדבר שלו החשבון רואה אישור, פעם מדי לאשכול

 

, שעילתה בקיום יחסי  ו, או כנגד מי מטעמ כנגדובגין כל תובענה שתוגש    האשכולישפה מיד את    ספקה 11.6

ה בין  ומעביד  בענייני    ספקעובד  תובענה  כל  בגין  ו/או  החברה,  לבין  ידו  על  של אדם המועסק  ו/או 

 עבודה. 

 

  אשכולאם על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונות הצדדים המפורשות, ייקבע על ידי גוף מוסמך, כי ה 11.7

לשפות מיד    ספקו/או של אדם המועסק על ידו ו/או הפועל מטעמו, מתחייב ה  ספקהמעבידו של    והינ 

בשל כך, לרבות הוצאות הכרוכות בהליכים משפטיים   ובגין כל הוצאה או נזק שייגרם ל  האשכולאת 

 ולרבות שכ"ט עו"ד. 

 

ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חובות או אחריות    ספקהנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות ה 11.8

 .  ספק, כלפי האנשים המועסקים על ידי ה אשכולעל ה םכלשה

 

-ובין אם תועלה על   ספקהידי  -על  אשכולהאמור בפרק זה להסכם יחול, בין אם תעלה התביעה כלפי ה 11.9

 עזבונם ו/או יורשיו ו/או צד ג' אחר. ידי חליפם ו/או - )ככל שישנם כאלה( ו/או על ספקדי עובד של הי

 

 תנאי תשלום   12

 

ואינה    והיא כוללת בתוכה את כלל ההוצאות לרבות אש"ל, נסיעות וכד'  קבועה, סופית   התמורה הינה  12.1

צמודה למדד כלשהו ולא תחול עליה כל התייקרות ו/או הצמדה כלשהי והיא לא תשתנה מכל סיבה  

ובמדדי המחירים השונים, שינויים   עקב שינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ  שהיא, לרבות 

צ"ב.  במחירי חומרים, מלאכות ושכר, שינויים בשיעורי הריבית, הטלת מיסים, היטלים, מכסים וכיו

 מע"מ.  כולל   המחירים הנקובים בחוזה זה כוללים את כל המיסים  למיניהם
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בסך   על כל סכום חשבונית כולל מע"מ, הספק ישלם דמי ניהול  :  לאשכול  9%  בשיעור של  ניהול  דמי 12.2

₪   9של    ניהול  דמי  שולםי₪ כולל מע"מ    100. לדוגמה עבור חשבונית של  לאשכול נגב מערבי  9%

 לאשכול נגב מערבי.

. לאשכול נגב מערבי שמורה הזכות  כנגד דרישת תשלום שהאשכול יוציא  את דמי הניהול   ישלם   הספק

 הניהול לאשכול מהספק.    דמי תשלום קבלתל עד לקזזואו /ו  לספק  תשלום לעכב

 

המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ולפי אבני    'ב  בנספחהתמורה יהיה כקבוע    תשלום 12.3

 על מנת לאשר את התשלום.   ספקהדרך לתשלום לרבות האישורים ו/או המסמכים שנדרשים מ

 

חשבון ייעשה רק  לאחר שהתקיימו כל  התנאים המצטברים הבאים: מנהל הפרויקט אישר  התשלום   12.4

ובכתב לבצע את העבודות הכלולות באבן הדרך הרלבנטית   ספקל הזמנת    ספקוכי נשלחה ל  מראש 

חתומה )אשר  עבודה  הרלבנטית  הדרך  באבן  הכלולות  העבודות  שכל  בכתב  אישר  הפרויקט  מנהל   ,

שבידי המזמין בתוקף    ספק אושרה לביצוע( בוצעו לשביעות רצונו המלאה, אישור קיום הביטוח של ה

עומד בלוח הזמנים שנקבע לביצוע העבודות   ספקהמאושר על ידי יועץ הביטוח של המזמין, ה  ובנוסח

 ולא קמה למזמין אף אחת מעילות העיכבון ו/או הקיזוז על פי הוראות חוזה זה ו/או הדין ו/או הנוהג.   

 

ון סופי בגין ביצוע  מנהל הפרויקט חשבל  ספקהיום מיום סיום ביצוע העבודות יגיש    30- לא יאוחר מ 12.5

את החשבון הסופי בתנאי תשלום המוגדרים בנספח ב' ממועד קבלת    ספקהעבודה. המזמין ישלם ל

אישור מנהל הפרויקט במשרדי המזמין לחשבון או ממועד קבלת אחרון המסמכים המפורטים להלן,  

 לפי המאוחר:  

 

 קבצים סופיים של כל תכני המדיה שבוצעו לאתר, על גבי מדיה דיגיטלית שתוסכם בין הצדדים.   12.5.1

 כל חומרי הגלם שנאספו במהלך הפרויקט, על גבי מדיה דיגיטלית שתוסכם בין הצדדים. 12.5.2

לחוזה ומהווה חלק  כנספח ו'  הצהרה על העדר תביעות מצדו כנגד המזמין בהתאם לנוסח המצ"ב   12.5.3

 "(. ויתור כתבבלתי נפרד ממנו )להלן: "

אין    ספקה 12.6 כי  לו  ידוע  כי  תשלוםמצהיר  המזמיהתמורה    בביצוע  ידי  חשבונות  ו/או    ןעל  באישור 

ו/או משום אישור בדבר קיום  ו  עבודתל אישור משום, הפרויקטהביניים/החשבון הסופי על ידי מנהל 

 שמר כל טענה בהקשר זה.  י ת ן ולמזמי ,דין כל ל פיו/או עהחוזה ל פי ו ע התחייבויותי 

 

 סיום העבודה    13

 

 מסירת כל תכני המדיה והפעלתם כראוי בציוד הקיים לשם כך במרכז המורשת ברהט.  13.1

 

 :כדלקמן ובתנאים  העבודות  סיום  על הפרויקט מנהל"י ע  בכתב אישור ספק ל  ינתן העבודה  סיום עם 13.2
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ככל שידרשו ע"י מנהל    הנדרשים  השינוייםאו  /ו  ההשלמותאו  / והשלים את ביצוע כל התיקונים    ספקה 13.3

 הפרויקט ולשביעות רצון מנהל הפרויקט. 

 

והכשיר את הגורמים הרלוונטיים באופן הפעלת המוצר ואחזקתו, בהתאם למפורט    תידרך  ספקה 13.4

  אחר  רלבנטי   מסמך  וכל לרבות חוברות הדרכה    מהסכם"ב והמהווה חלק בלתי נפרד  המצח'    בנספח 

 . המוצר של והאחזקה  הטיפול המתייחס

  :המזמין  לידי ימסור ספקה 13.5

 קבצים דיגיטליים בפורמט שיוסכם בין הצדדים של כל חומרי המדיה הסופיים.    13.5.1

קבצים דיגיטליים בפורמט שיוסכם בין הצדדים של סרטים ותמונות היסטוריים, חומרי גלם   13.5.2

 מצולמים ומוקלטים ועוד, אשר ישמשו את המזמין לפעולות עתידיות.  

 

באותו מועד ו/או לחלט את הערבות    ספקיהא רשאי לעכב ו/או לקזז מהיתרה שתגיע ל  האשכול 13.6

סכום שידרש להשלמת ו/או תיקון העבודה כפי    כלהבנקאית )ערבות הצעה( שנמצאת בידי האשכול  

 שתהיה מוערכת ע"י מנהל הפרויקט, החלטת מנהל הפרויקט בעניין זה תהיה סופית ומכרעת.  

 

 

, כי במקרה שיתגלה  בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות חוזה זה ולמניעת כל ספק מובהר ומודגש בזאת 13.7

"( האתר  של  הרשמית  הפעלתו  טרם  המבקרים  מרכז  יופעל  בה  הניסיון  תקופת   תקופת במהלך 

במוצרהרצה שונות  תקלות  האתר  הפעלת  של  הראשונים  החודשיים  במהלך  ה"(  מתחייב    ספק, 

 לתקנן באופן מיידי.  

 

 ספק ה  אחריות 14

 

הנתונים למזמין מכוח הסכם זה או מכוח כל דין, אם לא בוצע  מבלי לגרוע מכל סעד ותרופה אחרים   14.1

תוך המועד שנקבע לביצוע השירות, יהא המזמין    ספק השירות, או אם לא הצליח המנהל לאתר את ה

ישפה את המזמין עבור הוצאותיו ונזקיו    ספקרשאי לבצע את העבודה בעצמם או באמצעות אחרים וה 

המנהל על החשבון    . חתימת15%תקורה של  , בתוספת  הפרויקט  בהתאם לחשבון שיוגש על ידי המנהל

 תוך שבוע מיום מסירתו לידיו.  ספקידי התהווה הוכחה מכרעת לנכונותו והוא יפרע על 

 

 

 ביטוח  15

אשכול בסעיף זה )ביטוח( יקרא: אשכול יישובי הנגב במערבי בע''מ ו/או איגוד ערים אשכול  ה 15.1

יישובי נגב מערבי ו/או רשויות בתחום הטיפול של אשכול נגב מערבי ו/או מי שמקבל שירותים  

ו/או  ו/או גופים קשורים לאשכול  עיריית רהט ו/או החברה הכלכלית רהט ו/או    מהאשכול 
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 .משרדי הממשלה המממנים   -מדינת ישראל 

פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי  -על  ספקמבלי לגרוע מהתחייבויות ה  15.2

ה-על דין,  כל  הביטוחים    ספק פי  עלות  זה.  בחוזה  כמפורט  ביטוחים  לעשות  מתחייב 

יח  העצמיות  הוההשתתפויות  על  זה    ספק לו  בחוזה  הרשומות  הביטוח  דרישות  כל  בלבד. 

 .לפני ההתקשרות בין הצדדים  ספקייושמו בפוליסות הביטוח של ה

   ספקיסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. ה   ספקה 15.3

ישה כלפי האשכול בגין כל נזק או  מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דר

וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות תביעות   אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, 

 .תחלוף מחברות ביטוח

קיום   15.4 ובאישור  בפוליסות  הרשומים  הביטוח  וסכומי  האחריות  גבולות  הנדרש,  הביטוח 

כנספח   המצ''ב  אשר  הביטוחים  ביטוחים(  קיום  אישור  )להלן:  נפרד  '  בלתי  חלק  מהווה 

זה, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של האשכול ו/או מי מטעמו להיקף וגודל    הסכםמ

יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי    ספקהסיכון העומד לביטוח. על ה

   .הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, לאשכול ולצד שלישי
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לא נועד לצמצם את התחייבויות    זהבהסכם  ביטוחים" הרשוםמובהר בזה כי "אישור קיום   15.5

על פי ההסכם, והתוכן התמציתי של אישור קיום ביטוחים הינו אך ורק כדי לאפשר למבטחים  

יהיה ללמוד    ספקהלעמוד בהנחיות הפיקוח על הביטוח לגבי נוסח אישור קיום ביטוחים. על  

א להבין  מנת  על  מטעמו  ביטוח  באנשי  להיעזר  הצורך  ובמידת  אלו  הדרישות  דרישות  ת 

 . וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגויות

הה 15.6 זכויות    ספקפר  את  ו/או  זכויותיו  את  המפקיע  באופן  הביטוח  פוליסות  הוראות  את 

אחראי לנזקים שייגרמו לאשכול  באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל    ספקהאשכול, יהיה ה

ה מנוע מלהעלות כלפי האשכול  כל  תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפיו, והוא יהי 

 .טענה כאמור

לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול    ספקה 15.7

 .ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה 

על    הסכםימי עבודה לפני החתימה על   14 15.8 וכתנאי לחתימת האשכול  זה, ימציא    הסכםזה 

הנדרש    לאשכול את אישור קיום ביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים כפי  ספקה

ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק  - זה כשהם חתומים על  הסכםעל פי  

 .בסוגי הביטוח הנדרשים

בפוליסות,   14 15.9 ו/או  ביטוחים  קיום  באישור  הנקובה  הביטוח  תקופת  תום  לפני  עבודה  ימי 

 .לאשכול אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת ספקימציא  ה 

זאת כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין משום מתן  מוסכם ב 15.10

זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לשפות    הסכםעל פי    ספקפטור כלשהו ל

על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאתם לידי האשכול  כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על  

 .לגבי היקפו וטיבו של הביטוחהאשכול אחריות כלשהי 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי האשכול יהיה רשאי לבדוק את אישור קיום הביטוחים ו/או   15.11

. למען הסר   ידי  ספקהפוליסות אך לא יהיה חייב לעשות כך  על  , בדיקתם או אי בדיקתם 

 הסכםעל פי    מאחריות על פי דין או אחריות  ספקהאשכול או מי מטעמו אינה פוטרת את ה

 .זה

מה 15.12 לבקש  רשאי  יהיה  האשכול  כי  הצדדים  בין  ומוסכם  את    ספקמוצהר  לתקן  או  לשנות 

ו/או את אישור קיום ביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי ה  . הסכםהפוליסות 

הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות  

 .קב כך על האשכול  אחריות כל שהיא ולא תחול ע
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 הסכםמוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי ה  15.13

ה  יישא   , כנדרש  ביטוח  נזק    ספקעקב אי המצאת או אי הסדרת  דין בכל הוצאה או  פי  על 

 .שיגרם עקב העיכוב כאמור 

, אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת    לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק  ספקה 15.14

 .ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה או ההשתתפות העצמית

מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האשכול ו/או הבאים    ספקה 15.15

מטעמו בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי ) או שהייה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה ( עפ"י הביטוחים  

הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור  

 .ספקלא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון ל   לעיל בדבר פטור מאחריות

ביטוח אחריות   15.16 שלישי.  צד  כלפי  ביטוח אחריות  יכללו:   ביטוחים  קיום  ואישור  הפוליסות 

 אחריות מקצועית. מעבידים. 

.   ספקכל הפוליסות תכלולנה: סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על ה 15.17

זכותו לתחלוף כלפי האשכול  והבאים מטעמו, הוויתור כאמור    סעיף לפיו מוותר המבטח על 

. סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל  ספקלא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי ה

ה של  והביטוח  האשכול  מבטחי  ידי    ספקכלפי  על  שנערך  ביטוח  לכל  וקודם  ראשוני  הינו 

אין בביטול החריג בכדי לפגוע בזכויות המבטח ו/או    רשלנות רבתי אולם  ביטול חריגהאשכול.  

צפוי. סעיף לפיו הפוליסות  -בחובות המבוטח על פי הדין. כיסוי זיהום פתאומי תאונתי ובלתי

לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך  

  ספק לפיו מעשה או מחדל של היום מראש. סעיף    60בדואר רשום לידי האשכול לכל הפחות  

 .בתום לב לא תפגע בזכויות האשכול  לקבלת שיפוי 

בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגין: זיהום פתאומי. אי יושר   15.18

של עובדים. חריגה מסמכות בתום לב. דיבה, השמצה והוצאות לשון הרע. פגיעה בפרטיות.  

 .קב נזק מכוסה. אחריות בגין קבלני משנה. אובדן מידע ומסמכיםאובדן השימוש ועיכוב ע

 :בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ירשמו 15.19

סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי לא יהיה   15.19.1

 . ספקמאוחר מיום ההתקשרות בין האשכול  לבין ה 

חודשים לאחר ביטול או    6לוי של  סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת". תקופת גי  . 15.19.2

, ובתנאי שאין  ספקאי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י ה

 שפקעה.  באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה  ספקביטוח אחר המכסה את חבות ה
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תביעות שיבוב של   15.20 בגין:  ביטוחי  כיסוי  הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול 

המוסד לביטוח לאומי למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי עובדיו.  

שימוש ברכב שאינו חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה לביטוח כל רכב מנועי. פגיעה בכל  

 .רכוש כולל רכוש בבעלות האשכול. שימוש במכשירי הרמה

(  הפוליסות   15.21 'ביט' או נוסח אחר  תהיינה על פי נ ) למעט אחריות מקצועית  וסח הידוע בשם 

 .הדומה לו בכיסוי הביטוחי

 :הרחבי שיפוי 15.22

שלישי 15.22.1 צד  מקצועיתו  הפוליסות  האשכול  אחריות  לטובת  שיפוי  הרחבת  תכלולנה   ,

ה של  ו/או מחדל  טעות  ו/או  אחריותו למעשה  סעיף "אחריות    ספק בגין  ותכלולנה 

צולבת" לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח  

 בנפרד.  

ביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את האשכול באם תחשב כמעביד של עובדי   15.22.2

 .ספקה

ן:  גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח וכדלקמ 15.23

כפי הפוליסה של    -₪. ביטוח אחריות מעבידים     1,000,000  –ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  

 ₪.  1,000,000  –אחריות מקצועית . ספקה

ו/או לערוך ביטוחים נוספים    ספקקיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי ה  ספקככל שלדעת ה 15.24

או המשלים כאמור, על חשבונו הוא ובכפוף  /את הביטוח הנוסף ו  ספק ו/או משלימים, יערוך ה

 .לאמור לעיל 

 .אחריות על פי כל דין ספקל מתבתוקף, כל עוד קיי  היהי   אחריות מקצועיתביטוח   15.25

ב 15.26 בכל מקום  לגרוע מכלליות האמור  ה  הסכםמבלי  כל תקופת  ולאורך  , מתחייב  הסכםזה, 

חלה החובה    ספק למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. על ה  ספקה

זה לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל    הסכםעל פי החוק ועל פי  

 .הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו 

 הסכםלפי    ספקנן באות לגרוע מחיובי ה הוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אי 15.27

זה, או כדי להטיל על האשכול חבות כל שהיא. לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת במפורש, כי אין  

בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי האשכול שלא היו קיימות  

הנזק גורם  את  לפטור  כדי  בכך  אין  וכן  הביטוח  נערך  אלמלא  (    כלפיו,  האשכול  )למעט 

 .מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו

 . הסכםהפרה של סעיף זה ) סעיף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ה   15.28
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לבצע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, כולן או מקצתן, ו/או לא ביצע העבודות    ספקהפסיק ה 16.1

ברמה ובטיב לפי שיקול דעת המנהל לאורך זמן או לסירוגין ייחשב הדבר הפרה יסודית של 

רשימה   מהווה  הנ"ל  היסודיות  ההפרות  רשימת  אין  כי,  יובהר  ספק,  הסר  למען  ההסכם. 

 סגורה.  

לפגוע   16.2 או  לגרוע  המבלי  אם  לה,  ובנוסף  זה,  בהסכם  אחרת  הוראה  ימלא    ספקבכל  לא 

התחייבות כלשהי שקיבל על עצמו עפ"י ההסכם, רשאי האשכול לפעול למילוי ההתחייבות  

בתוספת תקורה    ספקע"י צד ג' לפי בחירתו, וכל עלויות הכרוכות בכך יחולו וישולמו ע"י ה

 , וזאת בנוסף לאמור להלן.  %15של 

במקרה של הפרה יסודית כלשהי של ההסכם זכאי האשכול לבטלו לאלתר במשלוח הודעה   16.3

. במקרה של הפרה כאמור, יהיה האשכול רשאי למסור  ספקבדואר רשום או במסירה אישית ל

שכול בגין  ולא יהיו כל טענות או תביעות נגד הא  ספקהעבודות עפ"י הסכם זה לצד שלישי ול

 ביטול ההסכם ו/או השקעותיו ו/או הפסדיו.  

לאשכול כל הפסד או נזק שייגרם לו    ספק במקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל, ישלם ה 16.4

יישא   בו  תשלום  לכל  זה  הסכם  עפ"י  התמורה  בין  ההפרשים  לרבות  מהביטול,  כתוצאה 

חולתו המקורית של ההסכם אחר לצורך ביצוע העבודות עד לתום תקופת ת  ספקהאשכול ל

 או כל הארכה שלו. 

אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל חובה על האשכול לבטח ההסכם או לפגוע בכל זכות   16.5

 .  ספקהעומדת לאשכול עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין בגין הפרת ההסכם ע"י ה

ב   הפסקת 16.6 הספק  אחריות  ו/או  ההתחייבויות  של  מתוקפן  תגרע  לא  התאם  ההתקשרות 

 להוראות חוזה זה ו/או כל דין.  

לגרוע בכל סעד ו/או תרופה המוקנים לאשכול עפ"י חוזה זה, מוסכם בין הצדדים כי    מבלי 16.7

בגין הפרת החוזה כמפורט להלן יהא זכאי האשכול לפיצויים מוסכמים כפי שנקבעו בהסכם  

 זה. 

מכל תשלום המגיע    הסר ספק, ברור ומסוכם כי, האשכול רשאי לנכות את הפיצויים  למען 16.8

 ו/או לחלטם מהערבות הבנקאית, הכול לפי שיקול דעתו.   ספקל

הזכות לבטל הסכם זה, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא, בהודעה מראש   לאשכול 16.9

כל דרישות, טענות או תביעות כלפי האשכול    ספק . במקרה כזה לא יהיו לספקיום ל  30של  

 ו/או הפועלים בשמו או מטעמו.  

באופן שאינו עומד בדרישות הדין או באופן    ספקמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פעל ה 16.10

הציבור,   שלום  את  לסכן  כדי  בו  זה  כ  האשכול  בכך  יראה שיש  ההסכם  של  יסודית  הפרה 

 לו המיידי של הסכם זה.רשאי להורות על ביטו א הי והאשכול 
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האשכול זכאי להודיע על ביטולו של הסכם זה או חלקו על    יהאמבלי לגרוע מן האמור לעיל,   16.11

 הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת בכל אחד מן המקרים הבאים:  ופי שיקול דעת

הוגשה בקשה להקפאת הליכים או למינוי כונס נכסים )זמני או    ספקנגד ה א.

קבוע(, להכרזתו כפושט רגל, למינוי מפרק )זמני או קבוע(, והמינוי לא יבוטל  

נמצא באיחוד תיקים או אם הוגשה בקשה לאיחוד    ספקיום או אם ה  60תוך  

 תיקים. 

ה ב. של  מנכסיו  נכס  על  עיקול  צו  יוטל  ז  ספק אם  תוך  ועיקול  הוסר  לא  ה 

 שבועיים. 

ב ג. באופן מהותי בכל דרך, ללא הסכמת    ספק שונתה הבעלות ו/או השליטה 

 מראש ובכתב.  האשכול

של    ובאופן אשר על פי שיקול דעת  ספקשונה מצבו העסקי או הכספי של ה ד.

לבצע כיאות את    ספקהאשכול עלול להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של ה

 תיו על פי ההסכם. התחייבויו

או אדם אחר מטעמו    ספק, כי ה והוכחות, להנחת דעת  האשכולכשיש בידי   ה.

נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה  

 או ביצועו. 
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 הסתלק מביצוע הסכם זה או חלק ממנו במפורש.  ספקאם ה .ו

 

תשלום    ספקבטל את ההסכם או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, לא ישולם ל י  והאשכולהיה   16.12

וההוצאות   התשלומים  הנזקים,  סכומי  כל  יקבעו  טרם  הביטול,  מועד  לאחר  כלשהו  נוסף 

הוצאות  ב  לוהמגיעים   סכומי  דין.  כל  פי  על  ו/או  הוראות ההסכם  פי  על  כאמור  ביטול  גין 

יעלה    האשכול. והיה אם סכום הוצאות  ספקמכל תשלום המגיע ל  האשכולכאמור ינוכו על ידי  

הראשונה,    ו, מיד עם דרישת לאשכול  ספקעם סיום העבודות, ישלם ה   ספקיע לעל הסכום המג

 את סכום היתרה. 

ביטול ההסכם,    הודיע  16.13 על  ה  יהיההאשכול  רשאי לסלק את  וכן את    ספק האשכול  ועובדיו, 

המתקנים ואת כלי עבודתו, ככל שהם נמצאים בתחום שיפוט האשכול, ולנקוט לשם כך בכל  

הבלעדי, להשלים  ו  על פי שיקול דעתהאשכול    רשאילמטרה זו. כן    ומדו לרשותהאמצעים שיע

או להעסיק עובדים או קבלנים עצמאיים לביצוע    ואת ביצועו של השירות שבוטל על יד  ובעצמ

ם  את המחיר ששיל  ספקאו לגבות מה   ספקהשירות ולשלם להם מתוך הכספים המגיעים ל

 העבודות. לעובדים או לקבלנים בגין 

 

כנגד כל    ספקמאת ה  ויהיה רשאי לקזז, לעכב או לחלט כל סכום המגיע או שיגיע ל  האשכול 16.14

התחייבות    ספקמכוח הסכם זה בכל אחד מהמקרים בהם הפר ה  ספק ל  ו סכום המגיע ממנ

כלשהי מהתחייבויות שנטל על עצמו על פי ההסכם לרבות, אך לא רק, אי מילוי אחר דרישת  

לביצוע תיקון כלשהו, ו/או תשלום ביתר בגין ביצוע השירות אשר לאחר    והרשות  ולהאשכ

  על   שניתנו  הוראותאו  /ובהסכם זה    המפורטות התשלום בגינו הסתבר כי אינו עומד בדרישות  

 או מכל סיבה אחרת, בין שהסכום קצוב ובין שאיננו. /ו המנהל  ידי

  האשכוליידית ואוטומטית העומדת לרשות  למען הסר ספק מובהר, כי קיזוז זה הינו תרופה מ  16.15

ל מקנה  איננו  בה  השימוש  מונע    ספקאולם  ואיננו  ההסכם  את  ולהפר  להמשיך  זכות  כל 

 במקרה של הפרת ההסכם.  ו להשתמש באמצעים אחרים העומדים לרשות  מהאשכול
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 ערבויות ובטחונות   17

 ביצוע ערבות  

 

₪,   40,000  ע"ס  את ערבות ההגשה במסמך ערבות ביצוע    ספקהכרזה על זכייה, יחליף ה  עם 17.1

 .  להסכםד כנספח  שצורףבתנאים ובנוסח טופס הערבות 

הערבות    וקףת 17.2 תוקף  לפקיעת  עובר  לחידושה  ידאג  והזוכה  שנים  לשלוש  יהיה  הערבות 

שעות טרם פקיעתה, במידה ותבוצע הארכה להסכם. לא חודשה    24-הקודמת ולא יאוחר מ

ידרוש האשכול  פירעונה. הערבות הבנקאית הנ"ל תימסר לאשכול עובר לחתימת    – הערבות  

 . הסכם זה

 .  ספקע בעת חתימת ההסכם. עלות הוצאת הערבות תחול על הערבות זו תהא צמודה למדד הידו

 

 

 

   ההסכם פרשנות 18

 

 המכרז ותשובות להבהרות, משלימים את האמור בהסכם זה ונספחיו.    מסמכי 18.1

 

לבין האשכול, בין אם נחתם    ספקהסכם זה גוברות על כל הסכם פרטני קודם בין ה  הוראות  18.2

 ו/או נקבע מכוח התנהגות הצדדים.  

 

-הסכם זה ממצה את הסכמת הצדדים לו, ונתונים כלשהם שנמסרו, או שנעשו, בכתב או בעל 18.3

ה, על ידי צד להסכם זה כלפי רעהו, עובר לחתימת הסכם זה, ואינם מצוינים במפורש בהסכם  פ

 זה, הינם בטלים ומבוטלים ומשוללי נפקות, מכל מין וסוג. 

 

 .ספקל ההוראות המנהל בכתב גוברות על פרשנות כלשהי ש 18.4

 

ויתור, אורכה, הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מתנאי ההסכם או הימנעות מפעולה    שום 18.5

כמניעה   ישמשו  ולא  ההסכם  עפ"י  זכויותיהם  על  כוויתור  ייחשבו  לא  המזמין  מצד  במועדה 

 לתביעה על ידם, אלא אם כן ויתר המזמין על זכויותיו באופן מפורש ובכתב.  

 

רוך והקשור לחוזה זה, ללא יוצא מן הכלל, נתונה לבית  סמכות השיפוט הייחודית בכל נושא הכ 18.6

 .דרום  מחוז המחוזי משפט לבית משפט השלום בבאר שבע  או 
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 ירת הודעות  מס 19

 

 כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא להסכם זה.  

 

פי הכתובות דלעיל יחשב כאילו נמסר  - ידי הצדדים על-כל הודעה, מסמך או מכתב שישלח על

במועד   –שעות ממועד מסירתו לבית דואר כדבר דואר רשום אם נמסרה ביד    72לתעודתו תוך  

 מסירתה, ואם נשלחה בפקסימיליה במועד שיגורה בפקסימיליה.  

 

 

 :באו הצדדים על החתום ולראיה

 

 

 

 ______________________                          

 ספקהחתימה וחותמת                  האשכול חתימה וחותמת 

 

 . שם החותם:__________1    . שם החותם:__________1

 

 תפקידו:_____________       תפקידו:_____________        

 

 החותם:__________. שם 2    . שם החותם:__________2

 

 תפקידו:_____________       תפקידו:_____________        
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 תכולת העבודה  –נספח א  
 
 

 ,הפקת סרטי תוכן עבור מרכז המורשת לתרבות הבדואית ברהטעבודת הספק תכלול  .1.1

 וביצוע כל העבודות הבאות:        

חללי    להקרנהבאורכים ופורמטים משתנים )הזמן הסופי יקבע בהתאם לתסריט(    סרטים  קטעי  הפקת .1.2

על המורשת,    והתוכניות ,  להפקה  הטכני   המפרט,  הנלווים  המסמכים ,  התסריטמתווה    פי  בית 

 ההקרנה תתבצע במספר מוקדים. . בזאת המצורפות

להפקת    ספקה .1.3 אחראי  יהיה  המבקרים,  הזוכה  ציבור  בקרב  עניין  מעוררי  ייחודיים  תוך  סרטים 

 . התחשבות בכל האמור

 :זה במכרז הכלולים ההפקה שרותי .1.4

 .  הטכניים המפרטים  פי  על ועריכתם הסרטים  הפקת,  תסריט פיתוח .א

)מספר( בשלוש שפות )ערבית, עברית, אנגלית(,  קריינות כולל, לסרטים הקול פסי הפקת .ב

 .ואפקטים  מוזיקה, הנוספות השפות 3-ל  התסריט תרגום כולל

  החברות עם  פעולה ושיתוף  והסאונד  התאורה, ההקרנה  מערכות עם אינטגרציה .ג

 . והתאורה וידאו האודיו   ציוד  את  לספק  שתבחרנה

  הפרויקט   יועצי, המעצב,  האוצרת  הנחיות פי  על הסרטים  הפקת  את יבצע  הזוכה .ד

  . המזמין  מטעם הליווי  וצוות

 הסרטונים יסופקו לפי לוח זמנים עליו התחייב הספק הזוכה.   .ה

המפרט הטכני להפקת הסרטים, הכולל את תיאור הסרטים, לוחות הזמנים   .ו

ט המוצע ועוד מפורטים במסמך ד' למכרז )להלן: "המפרט  התסרילביצוע,  

פרט הטכני )להלן "התסריט"(. האמור בהזמנה זו )מסמך  למ 1הטכני"( ובנספח  

א'( אינו אלא תיאור כללי של העבודה ותנאי המכרז. כל המסמכים המצורפים  

  ראותםלמכרז זה )להלן: "מסמכי המכרז"( מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש ל

 כמשלימים זה את זה.  

רכישת חומרים דוקומנטריים ואחרים על פי הנחיות האוצרת, כולל הסדרת   .ז

  המסמכים, התסריטמתווה  פי  בחללי בית המורשת, על  להקרנהזכויות היוצרים. 

ההקרנה תתבצע  . בזאת המצורפות  והתוכניות, להפקה הטכני  המפרט,  הנלווים

 במספר מוקדים. 

להפקת   .1.5 אחראי  יהיה  הזוכה  ייחודיים  הספק  המבקרים,  סרטים  ציבור  בקרב  עניין  תוך  מעוררי 

 . התחשבות בכל האמור
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 התמורה  אבני דרך לתשלום –נספח ב  
 
 

התמורה בגין ביצוע כל העבודות הכלולות בחוזה זה תשולם לספק בכפוף לכך שעמד בכל הדרישות והתנאים  
 המפורטים בחוזה, בהתאם לאבני הדרך הבאות:  

 

 - המופיעים בטבלה  הצגת טיוטה ראשונה לכל התסריטיםמסכום ההצעה  25% .1

 : ים ברהט אסרטים ומיצגים לבית מורשת הבדו תכני מדיה מפרט להפקת': ח  בנספח

 .  15סעיף מס.  וכן ,  1ף מס.סעיראשיים הסרטים  תסריטים ל .א

   16סעיף  האישים שיהיו מרואיינים ב  12רשימת  .ב

 13,  9, 8, 7,  6, 5, 4, 3סעיפים תסריטים לסרטים של   .ג

 12,  11, 10  :רעיונות ותפיסה עיצובית למשחקים בסעיפים .ד

 אחרי תיקון כל ההערות של סעיף ראשון מסכום ההצעה  20% .2

    Raugh Cut הצגת כל החומרים אחרי עריכה ראשונהמסכום ההצעה    20% .3

 עריכה סופית הצגת כל החומרים לאחר אחרי  מסכום ההצעה  20%  .4

 כל התכנים לתצוגה במרכז המורשת העלאת לאחר  מסכום ההצעה    10% .5

 חודשים   3 של לאחר הרצהמסכום ההצעה  5% .6

 

לקבלת תשלום   בכפוף  ,באשכול המאשר הגורם ידי עלהחשבונית  אישורמיום    45תנאי תשלום: שוטף +  

 ממשרדי הממשלה ובהתאם לחוק מוסר תשלומים. 

סופית ומוחלטת וכוללת תמורה מספקת מלאה ומתאימה לכל  למען הסר ספק, התמורה כהגדרתה לעיל הנה  

 לתוספת נוספת מעבר לתמורה.   ספקלפי מכרז זה ובכל מקרה לא יהיה זכאי ה   ספקהתחייבויותיו של ה

 
 
 

 לוח זמנים  –נספח ג  
 
 

  קבלת הזמנת ימים קלנדריים מיום   150תקופת הביצוע הכוללת לביצוע של העבודות בכללותה תהיה 
 . העבודה חתומה

 
ימים מיום   5מתחייב בתוך   ספקהמתחייב להתחיל בעבודות מיד לאחר קבלת הזמנה חתומה.   ספקה

ח זמנים ערוך בהתאם ללוח הזמנים שנקבע  קבלת הודעה על זכייתו במכרז להעביר למנהל הפרויקט לו
 בנספח זה ולא יאוחר ממנו.  
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, אולם בכל מקרה לא יעלה את  לוח הזמנים שיאושר ע"י מנהל הפרויקט בכתב, יחליף את הנספח דנא
 לביצוע העבודה בכללותה.  המועד  

 
  

   ערבות ביצוע -נוסח ערבות בנקאית – נספח ד' 
 

 

 לכבוד 

 מערבי אשכול רשויות נגב 

 כתב ערבות הנדון:  

 

הננו ערבים   ,09/2022 מס' פי בקשת ___________________  )להלן: "המבקש"( בקשר למכרז פומבי -על 

₪ (, בתוספת הפרשי    אלף  ארבעים₪ )ובמילים:    40,000- בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל

על שמתפרסם  כפי  לצרכן  המחירים  מדד  עליית  בגין  )להלן:  - הצמדה  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  ידי 

"המדד"(, בין המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות, מדד חודש ______לבין מדד שיהיה ידוע  

 במועד חילוט הערבות.  

ימים מעת הגיעה אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה   5ידינו תוך  -סכום הערבות ישולם לכם על .1

ע"י האשכול, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח ולנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו  

 חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.  

פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל.  - וכל דרישה על   31.1.23תוקף ערבות זו יהיה עד ליום   .2

- ימים נוספים על 90ידינו לתקופה של  -לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על 

 י דרישת מנכ"ל האשכול.  פ

 ערבותנו זו איננה ניתנת להסבה או העברה בכל צורה שהיא.  .3

  

 

 

 כתובת סניף הבנק   ומס' הסניף מס' הבנק    שם הבנק 

     

 חתימה וחותמת   שם מלא  תאריך 
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 נספח ה' - אישור קיום ביטוחים 
 
 

 

 

 תאריך הנפקת האישור__________ אישור קיום ביטוחים

המפורט  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע 
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין  

למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש   התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח
 האישור. 

מבקש האישור מ מבוטח ה  מעמד מבקש האישור מ אופי העסקה    

אשכול יישובי הנגב  שם:  
במערבי בע''מ ו/או איגוד  

ערים אשכול יישובי נגב  
מערבי ו/או רשויות  

בתחום הטיפול של אשכול  
נגב מערבי ו/או מי שמקבל  

שירותים מהאשכול ו/או  
גופים קשורים לאשכול  

עיריית רהט ו/או   ו/או
החברה הכלכלית רהט  

   - ו/או מדינת ישראל 
משרדי הממשלה  

 המממנים 

 שם: 
 

הפקת סרטים ותכני מדיה  
עבור מרכז המורשת  

 לתרבות הבדואית ברהט 

 

   מזמין מוצרים    ☒ 

שירותים   ☒   

501400634ת.ז./ח.פ.   ת.ז./ח.פ.  
 

,  78סמלו יוסף  מען : ד''ר 
 נתיבות 

 מען 

 סוג הביטוח 
חלוקה לפי  

גבולות אחריות  
או סכומי  

 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח 

כיסויים נוספים  
 בתוקף 

יש לציין קוד כיסוי   מטבע  סכום 
 בהתאם לנספח ד' 

אחריות   – 302 ₪  1,000,000   ביט    צד ג' 
 צולבת  

ויתור על   - 309
תחלוף לטובת מבקש  

 האישור 
כיסוי   – 315

 לתביעות מל''ל 
מבוטח נוסף   – 321

בגין מעשי או מחדלי  
מבקש    -המבוטח 
 האישור 

ראשוניות  – 328  
רכוש מבקש   – 329

האישור ייחשב כצד  
 ג'

אחריות  
 מעבידים 

ויתור על   - 309 ₪     ביט   
תחלוף לטובת מבקש  

 האישור 
מבוטח נוסף   -319

היה וייחשב  
כמעבידם של מי  
 מעובדי המבוטח 

ראשוניות  - 328  
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אחריות  
 מקצועית  

    ,000,0001 אובדן   – 301 ₪   
 מסמכים 

דיבה, השמצה   -303
 והוצאת לשון הרע 

ויתור על   - 309
תחלוף לטובת מבקש  

 האישור 
מבוטח נוסף   – 321

מחדלי  בגין מעשי או 
מבקש    -המבוטח 
 האישור 

מרמה ואי   - 325
 יושר עובדים 

פגיעה בפרטיות  - 326  
עיכוב/שיהוי  - 327  
ראשוניות  – 328  
  6תקופת גילוי  – 332

 חודשים
 

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי  
בנספח ג'(: המצוין   

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור   יום  60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

.  בדבר השינוי או הביטול  

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 כתב ויתור  - ו'נספח 
 

 
    תאריך          

 
 

 לכבוד
 אשכול ישובי הנגב המערבי 

 
אנו הח"מ מתכבדים בזאת להגיש את החשבון הכולל והסופי בגין ביצוע כל התחייבויותינו כהגדרתן  

מולטימדיה   ציוד  אספקת  שירותי  למתן  לביניכם  בינינו  שנחתם  הבדואים  בחוזה  מורשת  במרכז 
 ברהט.  

 
 עם חתימת כתב ויתור זה אנו מצהירים ומאשרים בזאת כדלקמן:

 
המנהל   . 1 ידי  על  לתשלום  אושר  אשר  והסופי  הכולל  הסכום  כי  עלינו   ומוסכם  לנו  ידוע 

הפרויקט ועל ידכם בגין ביצוע כל עבודותינו וכל התחייבויותינו על פי החוזה הינו בסך  של 
 "(.השכר הסופי₪ )כולל מע"מ() להלן: "   

 
ה סך של ____________  על חשבון השכר הסופי שולם לנו עד למועד חתימת כתב ויתור ז .2

 ₪ )כולל מע"מ(.  
 
אנו מאשרים כי עם קבלת היתרה המגיעה לנו מכם מתוך השכר הסופי ואשר מסתכמת כדי  .3

 ₪ )כולל מע"מ(, ישולם לנו השכר הסופי במלואו.     סך של  
 
לעיל, אין לנו ולא    3אנו מוסיפים ומאשרים, כי פרט לזכותנו לקבלת הסכום הנקוב בסעיף   .4

כלפיכם ו/או כלפי    –מכל מין ו/או סוג שהוא    -יינה לנו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה  תה
 הבאים מטעמכם, בקשר לחוזה ו/או לכל הנובע ממנו ו/או הכרוך בו במישרין ו/או בעקיפין.  

 
לבצען   .5 כדי לשחרר אותנו מביצוע יתר התחייבויותינו, אשר אנו חייבים  לעיל  אין באמור 

השלמת הקשורות    לאחר  אלו  לרבות  ונוהג,  דין  כל  החוזה,  להוראות  בהתאם  העבודות, 
 לתקופת הבדק. 

 
 
 

       
 בכבוד רב,         

 
 

           
 חתימה וחותמת הספק 

 
 

 . שם החותם:__________1       
 

 תפקידו:_____________                 
 
 
 

 . שם החותם:__________2       
 

 תפקידו:_____________          
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 הכנות באחריות מזמין העבודה  –  ז'נספח 

 לקראת קבלה של תכני המדיה כל הציוד מוכן במקומו  –ציוד הקרנה ומדיה  .1

 מותקנת ומוכנה לעבודה  – תאורה .2

תכנון וביצוע מתקני תפאורה שמאפשרים גישה נוחה להתקנה ותחזוקה שוטפת של   -  תפאורה .3

 ציוד מולטימדיה.  

תכנון וביצוע קונסטרוקציה לתליית ציוד תקרה כגון מקרנים  -  קונסטרוקציה לתלייה .4

 ורמקולים. 

 

 

מורשת    מרכזסרטים ומיצגים ל תכני מדיה,  מפרט להפקת    –  נספח  -  ח'נספח  
 ים ברהטאהבדו

 ים ברהט א מורשת הבדו מרכז סרטים ומיצגים ל תכני מדיה, מפרט להפקת

תכני המולטימדיה פרוסים על פני חמישה חדרים בבית מורשת הבדווים ברהט. כל חדר יופעל  
 אוטונומית ולא נדרשת אינטגרציה בין החדרים.  

 המפרט להלן מציג את עולם התוכן הנדרש, מהותו והאופן שבו הוא משתלב בתצוגה.  

חובת המגיש לבדוק כי הוא מסוגל להפיק סרטים ייחודיים ומעניינים, המבטאים את רוח המקום  
 ומעוררים ענין בקרב המבקרים, במחיר שהגיש בהצעתו.  

 תנאים כלליים מיוחדים, הכלולים בהצעת מחיר זו: 

 הפקת הסרטים השונים המפורטים בטבלה להלן.   .1

 הפקת פסקול, מוזיקה וקריינות.   .2

 או קריינות.  \לשפות נוספות והכנת כתוביות ותרגום  .3

 הפקת משחקי וידאו לשלושה שולחנות  .4

 כל תכני הפרויקט יוצגו בשלוש שפות: ערבית, עברית, אנגלית.   .5

תחקיר ואיסוף החומרים הינם באחריות המזמין, כולל רכישת חומרים על פי צורך   .6

 והסדרת זכויות יוצרים.  

 אינטגרציה עם מערכות בית המורשת.   .7

 ההפקה תגיש את החומרים בקבצים על פי הנחיות יועץ המדיה.   .8

 בהתאמה למסכים בשטח. בפורמט משתנה או הסרטים יהיו  .9

 Mpeg2 בפורמט 1080p HD וידאו קבצי הוא  האינטגרציה  לחברת שיועבר הסופי  התוצר .10

 נגני של  היצרן להוראות  בהתאם חברת האינטגרציה  עם יתואמו הדגימה . נתוני  H264 או

  הוידאו



   תוכן עבור מרכז המורשת לתרבות הבדואית ברהטלהפקת סרטי  09/2022מכרז פומבי מס' 
 

 58מתוך  56עמוד   חתימה וחותמת המציע: ________________ 
 

56 

 ההיסטורי, ויועץ הפרויקט, היועץ אוצרת  של אישורם את לקבל תסריטים/החומרים על .11

 החברה הבדווית בנגב.   לענייני הפרויקט

 אשר הפרויקט, ויועצי המעצב ,האוצרת עם: הדוק פעולה שיתוף תוך תיעשה ה העבוד .12

 .ההפקה של והתוכניים האמנותיים היבטיה  כל את יאשרו

 בשלבים )וועדת ההגוי + התכנון צוות (מורחבת  ועדה  בפני יוצג לעיל, הסרט לאמור מעבר .13

 .קול פס , OFF LINE , ON LINE , בורד-סטורי :המקובלים

 להיערך המפיק שינויים. על לבקש המורחבת לוועדה אפשרות תהיה מהשלבים אחד בכל .14

 .בהצעתו בחשבון אותם ולקחת  אלה לשינויים מראש

על המפיק לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי ההצעה את כל המידות, הנתונים   .15

והאינפורמציה המובאים בהם. בכל מקרה שתימצא טעות או סתירה בתכניות, במפרט 

הטכני או בכתב הכמויות, עליו להודיע על כל למנהל ההפקה ומנהל הפרויקט, ולבקש  

ה סופית. לא תתקבל כל תביעה מצד הוראות בכתב. החלטת מנהל הפרויקט בנדון תהי

 המפיק על סמך טענה שלא זיהה את הטעות והסתירה.  

או להגדיל את התקציב. על כל  \לאחר הגשת ההצעה וקבלת התקציב לא ניתן יהיה לשנות ו .16

הרעיונות והאפשרויות להיות מגולמים בתוך התקציב. באחריות ההפקה לקבוע את מספר  

יכה, עיבוד התמונות והליקוט הארכיוני, הצגות בפני  ימי הצילום הנדרשים, ימי הער

 היועצים ועד השלמת העבודה. 
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 פירוט המיצגים לפי חדרים )ראו גם מצגת תכנון מפורט מצורפת(: 
 

 תפעול והערות  זמן  אמצעי תצוגה ופורמט  תיאור התסריט חדר סעיף 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

 יממה במדבר.   –מיצג מבוא: המדבר והבדווים   2
מיצג קירות ורצפה המאופיין חושית כיממה   .1

 במדבר.  
, באמצעות –סיפורית יועברו הנושאים הבאים  .2

 מפות, איורים והמחשות חושיות: 
 המדבר .2.1
 הבדווים  .2.2
 זום על הנגב .2.3
 הבדואים של הנגב  .2.4
 1948פרישת שטחי המחייה עד  .2.5
 פרישת השטחים החקלאיים  .2.6
 פרישת שטחי המרעה  .2.7
 ריכוזי היישוב העיקריים  .2.8

 

וידאו מאפינג על  
הקירות, ועל דגם  

 מפת הנגב על הרצפה.  
אפקטים של תאורה, 

 רוחות, ריחות.
 12מקרן טווח קצר )

 יחידות(
מערכת שמע היקפית 

 מקרן תלייה אנכי  
 יחידה(  1)

10-12  
 דקות 

הפעלה על ידי  
 פאנל 

 
 

 
2 

: מסך המקרין קטעי סרטים היסטוריים לחם 3
 המציגים בדווים חורשים, קוצרים, מנפים וכו'. 

אחד או  " 32מסך 
 שניים 

 רמקול תקרה 

 הפעלה בלופ  דקה  1

 
3 

: הקרנה מהתקרה על גבי מתקן מקבץ המזונות 4
'" קמור. ידיים לשות בצק ופורסות אותו על  "סאג

גבי הסאג'. פיתה נאפית. עמדת שמע של שיר 
 המלווה את עבודת המטבח.  

מקרן תקרה אנכי,  
 מערכת שמע נקודתית 

 דקה 1
 

 הפעלה בלופ 

 
 
4 

: דמות נשית יושבת מול נול רצפה מקבץ האריגה 4
ואורגת שטיח. הנול האמיתי מתחבר לדמות  

הקרנה   –בו. על הקיר מעל הנול המצולמת האורגת 
קליעה,  –של ידיים נשיות עוסקות במלאכות יד 

 רקמה, אריגה, טוויה. 
 עמדת שמע של שיר המלווה את המלאכות

 5מקרן תקרה לרוחב 
 מקרן טווח קצר 

 מערכת שמע נקודתית 

 הפעלה בלופ  דקות 2
הקרנה מורכבת  
בהתאמה לאריג 

 קיים

 
5 

: עדות מצולמת של בדווי מרהט  מקבץ חיות המשק 4
 על בעלי החיים וחשיבותם לאורח החיים הבדווי  

מקרן תקרה אנכי,  
 מערכת שמע נקודתית 

 הפעלה בלופ  דקות 2

6 
 

עדות מצולמת של מרפא  עמדת צמחי המרפא:  4
 מקומי המדגים ליקוט ושימוש בצמחי מרפא

", מערכת 55מסך 
 שמע נקודתית 

 הפעלה בלופ  דקות 2

  –סרט המציג דמויות נודדות במדבר ארגז החמור:  4 7
 היסטורי או עכשווי. 

 שני מסכים" 24מסך 
 

 הפעלה בלופ  

 
8 

סרט המצג דמויות נודדות עמדת נשיאת המשאות:  4
היסטורי או עכשווי. שיר נדודים בדווי  –במדבר 
  ברקע. 

מקרן תקרה, מערכת  
 שמע נקודתית 

  

: מצגת תמונות מהתצוגה בתוך קיר חיצוני  4 
 המוזיאון. 

  20 קיר לדים
 שקפים 

 הפעלה בלופ 

 
 
9 

: שומר מסך בצורת מים בתחתית  עמדת הבאר 4
דמותו   –באר. כשהמבקר מציץ לתוך הבאר 

במי הבאר ויתחיל סרט קצר המכיל קטעי   תשתקף
סרט היסטוריים על הבאר ותפקידה החברתי 

 בחברה הבדווית. 

 "65מסך 
 מצלמת שיקוף

הפעלה ברגע   דקה 1
ההצצה לתוך 

 הבאר

 
10 

משחק אינטראקטיבי   . נסות בהקמה של אוהלתהעמדת משחק א:  4
מופעל על ידי מקרן  

 תקרה אנכי 
 מערכת שמע נקודתית 

 פאנל הפעלה  

 
 
11 

משחק אינטראקטיבי   : מיקום מאהל בשטח הפתוח.  עמדת משחק ב 4
מופעל על ידי מקרן  

 תקרה אנכי 
 מערכת שמע נקודתית 

 פאנל הפעלה  

 
 
12 

משחק אינטראקטיבי   : משחק רקמה אינטראקטיבי עמדת משחק ג 4
מופעל על ידי מקרן  

 תקרה אנכי 
 מערכת שמע נקודתית 

 פאנל הפעלה  



   תוכן עבור מרכז המורשת לתרבות הבדואית ברהטלהפקת סרטי  09/2022מכרז פומבי מס' 
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 תפעול והערות  זמן  אמצעי תצוגה ופורמט  תיאור התסריט חדר סעיף 
 
13 

: קטעי סרט דוקומנטריים על עמדת החתונה 4
 חתונות בעבר ובהווה בחברה הבדווית בנגב

 מקרן תקרה 
 מערכת שמע נקודתית 

2-3  
 דקות 

 הפעלה בלופ 

: סרט או מצגת לתערוכה חלל תערוכות מתחלפות 5 14
 מתחלפת ראשונה. 

 "32מסך 
 רמקול תקרה 

 הפעלה בלופ  

 
 
 
 
15 

והקרנה על גבי   סרט משולב מיצבמיצג רהט:  6
  .קבע לישוב מנדודים ,לבית מאוהל -  תבליט

 הופך גבי מודל בנוי. האוהל על נבנית רהט מפת
 רב לוילה שהופך ,קטן בלוקים לבית שהופך ,לצריף

 ציבור מבני .נפרשים רחובות .משפחתית גדולה
 .נבנים

ה מדברים על השינויים שעברו \סבא ונכדעל הקיר: 
הבסיסיים בדורות האחרונים: בית, מרכיבי החיים 

 דרך, בית ספר, רופא, ערכים, משפחה 

מקרן קיר ורצפה  
 מערכת שמע הקפית

10-12  
 דקות 

 פאנל הפעלה 

 
 
 
16 

 משמעות על מדברות שונות : דמויותראיונות 6
 .בחייהם  שהם חווים השינוי

 במקצועות  צעירים רהט בני עם מצולמים ראיונות
 איך  ,חייהם על השפיעה ילדותם איך :שונים
 לקחו  הם מה ?הוריהם משל שונים חייהם

  ?לבגרותם מילדותם

יחידות(   14" )32מסכי 
עם אוזניות שמע 

 אישיות

2-3  
דקות  

 לראיון

פאנל הפעלה  
 אישי

   ללא  אוהל  7 17
 
 
 
 

 

 

 

 


