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 הוראות למשתתפים 

 :כללייםתנאים  .1

דאזורצה  מוע .1.1 השרון ית  ")להל  רום  בזאת  המועצהן:  מזמינה  העוסקים  "(  גופים 

חדשנית מועמדות  בפדגוגיה  את  שישר  מהמועצהלקבל    םלהגיש  ם  באולמוש  ות 

   .רלספורט בבית הספר הישן עמי אסף שבבית ב

שבבית ברל,    "סףעמי א"בבית הספר הישן  צע באולם הספורט  המומטרת השימוש   .1.2

לבני  ו יהיא  ישלב  ת  אשר  חינוכית,  חדשנות  מרכז  קהילה,  הפעלת  של  מרכיבים 

גורמים נוספים היכולים לתרום בצורה סינרגטית  וכן מכלול של    מייקינג  תעסוקה,

  -קידום פדגוגיה מותאמת למאה ה, ו בגילאי יסודי ותיכון  ינוכיותלהשגת מטרות ח

 .(" מרכז החדשנות "לן: )לה  21

והתחייבויות    דרת רשות השימושסהלסכם  היאושר בהליך יחתום על  אשר    ל מפעי .1.3

 צורף. בנוסף לחוזה המ, נוספות בהפעלת מרכז החדשנות

ש  שיאושר  מפעילליוענקו    ההתקשרותפת  בתקו .1.4 החדשנות ימוש  זכויות    במרכז 

 . חודשים 72לתקופה של 

זה    צורך ול,  מרכז החדשנות  והפעלת  הקמת  ורךלצ  למפעילש יוענקו  זכויות השימו .1.5

 בלבד.

החדשנות  הבלעדי  ראי חא  ההיי  שיאושר  מציע .1.6 הדרוש    ,למרכז  המקצועי  לצוות 

   .וואחזקת החדשנות מרכזלהפעלת 

 תנאי סף  .2

 : )במצטבר( ןמפעיל המעסיק צוות מקצועי כמפורט להל  מועמדותרשאי להגיש  .2.1

בהתמחות בתהליכי שינוי וחדשנות    לחינוך  ד"ר  ארתולפחות  מומחה בעל   .2.1.1

 . חינוכיים

סביבות   .2.1.2 לעיצוב  מומחה  חדשניותאדריכל  שלוש    ן ניסיובעל    למידה  של 

 שתתחיל להימנות ממועד פרסום קול קורא זה.שנים לפחות 

לתחום .2.1.3 בתחום  מומחה  של    ינגהמייק  הפדגוגיה  ניסיון  בעל    חמש בחינוך 

וניהול מרחבי מייקרים  תלפחו  שנים להימנות ממועד    שיתחילו,  בהקמה 

 פרסום קול קורא זה. 

 .גיה בלמידה טכנולו  לשילוב  ד"ר  לפחות בעל תוארחה מומ .2.1.4

 "(.הצוות המקצועי")להלן: 

להימנות ממועד פרסום    שיתחילו   ,שנים לפחות  5של    ניסיון   בעל   על המפעיל להיות  .2.2

זה קורא  מרכזי  תהליך    בליווי  ,קול  יחידות  הקמת  חינוכיים  נוחדשו/או  ת 

ווע בעבודת  היגויהמשולבים  אגפית  דת  הח  רב  משרד  מודלים  יתו לפ   ינוך של  ח 

רשויו   חדשנייםחינוכיים   בשתי  מערכתית  חדשנות  תהליכי  בליווי  ת  )ניסיון 

 . לפחות(

 . בניהול והובלת תהליכי מו"פ מערכתייםעל המפעיל להיות מומחה  .2.3

ותוצרי החדשנות    ו"פ י המפרסום של ממצא במוכח    יסיוןפעיל להיות בעל נעל המ  .2.4

 . ותרציאומיות ואבבמות מחקריות בינל החינוכית 

 : סמכים להגשהמ .3

 : ישורים המפורטים להלןים והאהמסמכ  כלף יצרף להצעתו את כל משתת
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מסמכי   .3.1 ה כל  בצקוראהקול  )ככל  ההודעו  ירוף,  למציעים  ע" /ורכ שנעת  י  נשלחו 

 יו(.לותף, בשי המשתדו )כשכל דף חתום ע" י-לכשהם חתומים ע(,  המועצה

 מטעמו. לקול קורא זה עם פרטיו ופרטי אנשי הקשר  נספח א' .3.2

, כמפורט  לעיל  2בסעיף    נאי הסף המפורטיםבתעמידה  כיחים  מסמכים המוהעתק   .3.3

 להן: 

ה  דות השכלהעתק תעו  שתתףרף המלעיל, יצ  2.1.1להוכחת הדרישה בסעיף   .3.3.1

 תו.המעידים על התמחו םרלוונטיי םומסמכי 

ודה המעידה  תע   תקהע צרף המשתתף  לעיל, י  2.1.2עיף  להוכחת הדרישה בס .3.3.2

המשתתף   רישום  בענףעל  והאדריכלים  רלוונטי    בפנקס המהנדסים  ומדור 

 להצעתו. 

תנו לו  קוח שניאישור ל  שתתףרף המלעיל, יצ  2.1.3  להוכחת הדרישה בסעיף .3.3.3

 שירותים.ה

יצ  2.1.4  להוכחת הדרישה בסעיף .3.3.4 על  תעוד  שתתףמרף הלעיל,  ות המעידות 

 התמחותו. השכלה וכל מסמך רלוונטי המעיד על 

צורפו ע"י  ת קו"ח חיים שיתבחן באמצעו  לעיל,  2.2עיף  הוכחת הדרישה בס .3.3.5

 המשתתף.

בס .3.3.6 הדרישה  באמצעו   לעיל,  2.3עיף  הוכחת  לקוחות    תתבחן  אישורי  קו"ח, 

 ר. ו/או כל מסמך אח

בס הוכחת הדרי .3.3.7 אודות  ת  תבחן באמצעו  לעיל,   2.4עיף  שה  פרסומים  צירוף 

 ממצאי מו"פ בבמות מחקריות בינלאומיות וארציות. 

 :1976 -והתשל" ,גופים ציבורייםק עסקאות נדרשים לפי חוכל האישורים ה  .3.4

ס"ניהאישור   .3.4.1 מיא   נויי דה  –פרים"  ול  בישראל  יהמיסשות  ר  תאשור  ם 

ות גופים ציבוריים  עסקאפי חוק  ל פנקסי חשבונות ורשומות להו בדבר ני 

 .  1976-)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

ים ציבוריים  התאם לחוק עסקאות גופ תצהיר בדבר "קיום דיני עבודה" ב  .3.4.2

מורשי    1976-התשל"ו  ידי  על  מהחתיחתום  המטעמה  ושר  אמו  תתףשם 

 . נספח ב'סח  בנו ןידכ

וק עסקאות  ת" בהתאם לחמוגבלו  נשים עםהולם לאר "ייצוג  תצהיר בדב .3.4.3

התשל"ו ציבוריים,  מורש  1976-גופים  ידי  על  מטעם  חתום  החתימה  י 

 . נספח ג' בנוסחהמשתתף ומאושר כדין 

או   .3.5 מורשה  עוסק  תעודת  על  ור  אישהעתק  המס  עמשלטונות  מורהיותו  שה  וסק 

  יות המס ר מאת רשו ף גם אישויצור  –יחוד  ח בתיק אמדוו תף התשמ  רה שלבמק)

תתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף  המש יותו שלבדבר ה

 שור(. להצעה האי

 . המשתתףתוקף על שם אישור בדבר ניכוי מס במקור ב .3.6

 אופן ומועד ההגשה .4

ת  של אולשלורה  גה סלמעטפיס  להכנלעיל יש    3עיף  המפורטים בס  המסמכיםאת כלל  

המעטפה ,  רדי גזברות  המועצה, קומה א' בבנין המועצהשמהמכרזים  המעטפה לתיבת  

 . 08:30בשעה  16.6.21וזאת עד ליום , לא תישא סימני זיהוי כלשהם



 4 
 ________________________ קראתי, הבנתי והסכמתי           4/3.1/6

31.05.2021 

 . ה על המשתתףמין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה תחולנכל , מוצאותל ההכ

 בחינת ההצעות   .5

 : באופן הבא ,הצעתותבחן  ,הסף  יבתנא  תד מעו הצעתו  אשר משתתף .5.1

 .נקודות 25עד  –  ת ההצעה האדריכליתינבח .5.1.1

 מפורט להלן:, כנקודות 25עד של  משקל  – מהתוכנית הפדגוגיתהתרשמות  .5.1.2

מוביל  בעל  מפעיל   .5.1.2.1 אקדמי  גוף  עם  ההפעלה  לשלב  פעולה  שיתוף 

 . נקודות 5עד  – בתחומי ההכשרה ליזמות וחדשנות

יתוח המודל  חינוך לקידום פ יגוי עם משרד ה דת הבוועשותף  ל  מפעי .5.1.2.2

 .נקודות 5עד   שימושים יחודי למרכז חדשנות מעורבהי

אשר   .5.1.2.3 לניהול מפעיל  ומותאמת  ייעודית  בפלטפורמה    משתמש 

 .נקודות 5עד  ותפעול מרחב החדשנות

 .נקודות  15עד התרשמות הועדה המקצועית  .5.1.2.4

 כמפורט להלן:  נקודות 50עד  – ה העסקיתניקוד ההצע .5.1.3

שתבקש    להצעהיינתן    נקודות  25  סימלי של מקן  ציו   –עלות הקמה   .5.1.3.1

ביותר הנמוכה  ההצעות  )י  המועצה מ  המועצה   מצד  השתתפות  תר 

להצעה  ידור יחסי  באופן  הנמוכה  גו  ההשתתפות  את  שתבקש 

 (. ביותר

תפ .5.1.3.2 שעלות  של    ציון   –נתית  עול  יינתן    נקודות  25עד  מקסימלי 

ידור)י  ביותרהזולה    להצעה ההצעות  להצעה  תר  יחסי  באופן  גו 

 הזולה ביותר(. 

מבעלי  וההצעות    בחינת  .5.2 תורכב  אשר  מקצועית  ועדה  ע"י  יעשה  הניקוד  מתן 

הבאים: ח  התפקידים  אגף  תפעו מנהל  מנהל  המועצה,  ינוך,  מהנדס  חינוך,  אגף  ל 

המועצה המועצמנכ"ל  מטעמם.  מי  או  הרכב ,  את  לשנות  זכותה  על  שומרת    ה 

 . עתה הבלעדיבהתאם לשיקול ד ית הועדה המקצועוחברי  

 : דות הבאותהצעת המציעים להתייחס לנקו  לע .5.3

למרכז    רציונל  .5.3.1 במקומות אחרים(  הופעל  )אשר טרם  וייחודי  כולל  פדגוגי 

 .אשר משלב קהילה ויזמים החדשנות ועבודת המורים והתלמידים בו

 .נל הפדגוגי הייחודירציותאם בהלימה לתעסוקתי מו -רציונל קהילתי .5.3.2

 .םי שותפים רחבירציונל לליווי תהליך להקמת המרכז במעגל .5.3.3

 .קול הקוראדות החינוך שיעשו שימוש בוי מוסל לליוונרצי .5.3.4

 .מודל הפעלה ייחודי הניתן ליישום בשלביות .5.3.5

 . בראיה רב שנתית הליווי והתפעולפירוט המשאבים נדרשים לשלבי  .5.3.6

כחלק ממרכז    שייבנה  ינג מרחב המייק   הצעת תקציב ומפרט מלא לאבזור .5.3.7

 .החדשנות

  שונה עלה הראלתקופת ההפ  קף בתהליך ההקמה(מודל עסקי עקרוני )יתו .5.3.8

 .דשנותמרכז הח של (חודשים 72)

פרוגר .5.3.9 למרכ-מתיתסקיצה  עקרונית  בשטח  אדריכלית  )מתחם  חדשנות  ז 

 .מ"ר( 1500של  מוערך 
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)יתוקף בתקופת ההפעלה הרא  מודל עסקי   .5.3.10 ונה( לארבע  שהמשכי עקרוני 

 שנות המשך אופצינאליות. 

  ל לפי שיקו   שאית,תהא ריא  , ההמועצהשל  יקוליה  מבלי לגרוע מכל יתר שובנוסף,   .5.4

לדעתה המו מכל  של    הצעהת  דחוחלט,  בעבר התחייבויותיו  קיים  לא  מציע אשר 

ניסיון ו/א או שנוכחה  סוג ובכל אופן שהו  ו/או יכולת  לדעת שהוא חסר  או כושר 

 .וייםו/או אמצעים לביצוע העבודה או  שאלו/ו/או מי מהם לק 

יילקחו .5.5 המועצה  היד  בשיקולי  היתר,  בין  המקצבחשבון  הביע  וכושר  וע,  צועי 

הכספהיכול  העית  ת  של וטיב  המציע   בודה  של  ניסיונו  לרבות  בשירותים    המציע, 

ובצוע דומנאות של שירותים בסדר    קודמים  ומהות  ו/או  גודל  ים והעדר תביעות 

 .הפסקות עבודה מטעם מזמינים

עבר עבודתם,  ביצעו באשר לא  חות הצעות של מציעים  המועצה תהיה רשאית לד  .5.6

לשבילשביעות   או  רצונם  ערצונה  אחרות  שנו  ים,של  לדעאו  שכישוריהם  כחה  ת 

 .מספיקים לביצוע העבודה להנחת דעתה אינם

ו/בב .5.7 המועצה  יהיו  והמציעים  ההצעות  לערוך  דיקת  רשאים  מטעמה  מי  כל  או 

. כל  עים או לכל חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכוןלמצי

פעול ישתף  מהמציעים  ואחד  המועצה  עם  במה  מטעמה  כככא  בדיקותי  ל  מור, 

לעיל  שתבקש וכאמור  כנדרש  פעולה  המציע  שיתף  לא  בדיקות.  תהיה  לערוך   ,

 .פסול את ההצעהמטעם זה בלבד, להמועצה רשאית, 

, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך  עוד רשאית המועצה .5.8

ו/א מידע  ו/אוו/או  נתון  הדרושים,  ו  ו   הבהרה,  המועצה  מט/לדעת  מי  עמה,  או 

כות, לרבכת ההצעלהער פנה להשלמת מסמכים,  ולל מסמכים שנדרשו כתנאי  ות 

 .סף במכרז זה

 כללי  .6

ות  לשנ  ו/אוחו,  מכו   מפעילים לבחור    הליך בכל עת ולא יכולה לבטל את ה   צה ועהמ .6.1

פי צרכיה  ל  כלן נימוק האת ההליך ו/או לפרסם הליך חדש במקומו ללא צורך במת

 תה. ל דעושיקו 

ה   סמכות .6.2 בהשיפוט  להליייחודית  מסויחס  זה  המשפט  ך  לבתי    המוסמכים רה 

 . מרכזחוז מב

 
 

 ני גונן אושרת ג
 הראש המועצ                                                                                
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 ף המשתת הצעת    –נספח א'  

 , לכבוד 

  . ום השרון ר ד ורית  ה האז המועצ 

 

מטה  ת הח   אני  .1 כי   שר מא ום  את  קראתי    בזה  הקורא מסמכי    ל כ בעיון  מס'    הקול 

לר 01/2021 את  ,  למשתתפים ההוראו בות  זהירה  ת  בחינה  בחנתי  ונספחיו,  ההסכם   ,

הצעתי    את  את  בזה  מגיש  ואני  המסמכים,  כל  יתר  את  למלא  ומתחייב  זו, 

    . סכם התחייבויותיי שנקבעו בה 

מסכ  .2 שהמו ל ים  אני  חופ זה  לס לקבל  שית  עצה  בר או  זו.  הצעה  לקבל  ההצעה  רב  ם, 

 ימים ממועד הגשתה.   90עד ליום  בתוקף  תישאר  

מצה  .3 בזה  אני  חתימת יר  מיום  הצע כי  על  מח י  זו,  ה ה  הוראות  כל  אותי    הסכם, ייבות 

 כאילו היו חתומים על ידי.   הקול הקורא ושאר מסמכי  חיו  נספ 

 הנני מצהיר ומתחייב כי:  .4

אין   י חבר  בין .א  / יש  המועצה  המיו )מלי    מליאת  את  זוחק  בן  הורי  ,  ורההג,  תר(: 
, אח או אחות ובני זוגם  לה מא זוגם של כל אחד -בניג וזו-צאי בן "צאצא, צאהורה, 

 (. "קרוב" –הלן ואף לא סוכן או שותף )"ל
 

את    דיגאתב .ב )מחק  יש/אין  הצעתי,  את  הגשתי  באמצעותו  ואשר  שבשליטתי 
חד  אחל   המיותר( מועצמאלה:  זוגובר  בן  לרבות  הוה,  בתרה,  או  בן  או  ,  את   ,

ן אחד  ואי,  חיםואו ברו ן  הו ב  ים אחוז  10ה על  שותף חלק העולות, וכן סוכן או  אח
   ו עובד אחראי.א  ן בתאגיד כמנהלמהמנויים לעיל מכה 

 
 י )מחק את המיותר( קרוב כהגדרתו לעיל העובד במועצה. ל ין איש/ .ג

 
תנו אם יש  צע את הרשאית לפסול    היהמועצה ת לנו כי ועדת המכרזים של הע  דוי .ד

 כונה. ו הצהרה לא נור לעיל, או אם מסרנכאמ  משפחתיתלנו קרבה 
 

כ   מוגשת   י הצעת  .5 מציעי ללא  עם  תיאום  או  קשר  ו ל  אחרים,  לא    י אנ ם  מתחייב 

על    ה המועצ לאחרים עד למועד קבלת הודעת    י את גלוי פרטי הצעת   ע ות ולמנו לגל 

 . בקול הקורא הזוכה  

 : קודם   ן וט ניסיו להלן פיר  .6

 

 ________________ ______ ___   (: )השם המציע  

 _____ __________ הכתובת: ______________ 

 ' :_______________ ___ פקס ________ : _ טל' 

 __ ______________ __________   חתימת המציע )בצירוף חותמת(: 

 טעם המציע: חתימה מ מורשי ה ם מ יי שנ שמות  

 ________ ________________ ת.ז. ________ 

 ________ ________ .ז.  __ ת ______________ 
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 בודהתצהיר קיום דיני ע –ספח ב' נ
 יבורייםחוק עסקאות עם גופים צא( לב' ) 2סעיף  הוראות ל אםבהת

  

 האמת, אתכי עליי לומר  _ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי__________ אני הח"מ  

 מן: תב, כדלקצהיר בזה בכים הקבועים בחוק, משאחרת אהיה צפוי לעונש 

 

 (,ע"ן: "המצי___________________ )להלב_____________  שמש כמנהלי מהננ  .1

 ר מטעם המציע. תצהייתן  מוסמך ל והנני 

 

 . מועצה אזורית דרום השרוןשפורסם על ידי  תיהליך תחרוהיר זה במסגרת ושה תצהנני ע .2

 
ים, ם ציבורי אות עם גופייר זה, הינם כמשמעותם בחוק עסקיטויים בתצהבים והנחהמו .3

 .  1976  –ו תשל"

 
 הנני מצהיר כי מתקיים לגבי המציע:   .4

 

חרי יום י"ז  א רה חלוט בעבירה שנעב סק דיןהורשעו בפ  אלקה אליו ובעל זייע  המצ

"חוק   ן:)להל  1991 –התשנ"א  ( לפי חוק עובדים זרים,1.1.2002בטבת תשס"ב )

 .  ( בשנה שקדמה למועד תצהיר זה עובדים זרים"

 

  ברו אחרי יום י"ז בטבת עברות או יותר שנע  ורשעו בשתיה  יואלה  יקז   או בעלהמציע  

 (  1.1.2002תשס"ב )

ש שנים ר זה חלפו שלום, אך במועד תצהיבפסקי דין חלוטי  ים,דים זר לפי חוק עוב

 ממועד ההרשעה האחרונה.לפחות 

 

 : חתימתיו  י וזזהו שמ

        _______________ 

 

_____ הח"מ  כ___________אני  מאשר  בת_  בפניי     ___________  אריךי  הופיע 

 ______ ת.ז.  ל _ _______________________________  המוכר  באופ __/  אישי,  י  ן 

שהזהר אתולאחר  לומר  עליו  כי  שאחר  תיו  צפוהאמת  יהיה  בחוק,  ת  הקבועים  לעונשים  י 

 ה.  צהיר זת י עלחתם בפני

        

  _____________ _______   
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אי לעסקה עם גוף ציבורי תנ –ם מוגבלות ם לאנשים עולה וגייצ  ר בדברהיתצ - פח ג'סנ
 ( 11)תיקון מס' 

י עליי לומר את האמת  ___________ לאחר שהוזהרתי כ. ____ ת.זמ ________ "אני הח
 ה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  וק אם לא אעש עים בחבום הקה צפוי/ה לעונשיוכי אהי

תצנה .1 נותן  ב ני  זה  _היר  ע.מ.  ________________שם   / ח.פ.   _______

)להלן    השרון   ית דרוםמועצה אזור   ר עםשלהתק  מבקש"( ההגוף"  –___________ 

 יר זה בשם הגוף. י מוסמך/ת לתת תצהני מצהיר/ה כי הננ "(. אהרשות" )להלן:

 ן: קמ אני מצהיר כדל .2

:  )להלן 1998-ת, התשנ"חגבלו ם מו לאנשים עלחוק שוויון זכויות    9הוראות סעיף    
 "( לא חלות על הגוף. חוק שוויון זכויות"

 יים אותן; ת חלות על הגוף והוא מקן זכויוק שוויולחו   9הוראות סעיף     

למנהל הכללי של מתחייב לפנות א הוחות  עובדים לפ 100ככל שהגוף מעסיק או יעסיק  .3
בותיו לפי סעיף ישום חולשם בחינת י  החברתיים שירותים  משרד העבודה הרווחה וה

  ; בהתאם נחיות בקשר ליישומןבלת הלשם ק  –ת הצורך  לחוק שוויון זכויות, ובמיד   9
לפעול על פי ההנחיות כאמור הגוף מתחייב  ן זכויות,  )ג( לחוק שוויו9ת סעיף  להוראו

   ת כאמור.את הרשות על הפניה עצמה ויישום ההנחיוכמו גם לעדכן ן שמוליי

ה מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווח ר העתק  חייבים להעביאנו מת  .4
 רות. עד תחילת ההתקשימים ממו  30, בתוך רתייםים החבוהשירות

        
  ________ __________ 

 תימת המצהיר ח                                                                                                             

 אישור

ד מ.ר.  , עו"_______________הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, 
___, המוכר לי  _________ אשר משרדי ברחוב ____________, מר/גב'_________, 

האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  יו להצהיר את על י באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כ 
 ירו דלעיל וחתם עליו בפניי. ות תצה ן, אישר נכונ יעשה כא חוק אם ל ב

 

_______________ __  ____________ ____ 
 + חתימת עוה"ד חותמת                                                                                     תאריך             
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 מסמך א'  

 

    מרכז חדשנותהסכם הפעלת  

  
   2021ם ______ בחודש _______  ________ ביונחתם בו שנערך

  

 בין:  

  

 ת דרום השרוןעצה אזורימו 
   500  .המועצה ת.ד קרית

   4994500 , מיקוד נווה ירק
   03-9000501: 'פקס 03 - 9000500: 'טל

   ("המועצה" -  להלן)
 ד אחד מצ

 
 לבין:
 

 ח.פ ________________   ____________ _____ ____  תחבר

 _____________ _____גב' _ ה מטעמה מר /המורש ותבאמצע

 _________ פון ______________ טל_____ כתובת _______

 ____ ____________ דוא"ל __________________ פקס __

 ( " המפעיל" – להלן)

 מצד שני 

קורא    פרסמהוהמועצה   הואיל: קול  חדשנומלהפעלת  הליך  כאמור    תרכז  והכל 
או    "העבודה" או "שירותיםהלהלן:"  )זה  חוזה    ות יך זה ולהורא במסמכי הל 

 ; ("טהפעלת הפרויק"

  

הג  והואיל:  ישרה  א  _________ מיום    בישיבתה   עדת המכרזיםוו   הצעתו יש  והמפעיל 
 ירת העבודה למפעיל. את מס

  

מצעות  קריה באהמועצה ומב  יסופקו לתושבי  שירותיםשהמעוניינת  והמועצה   והואיל: 
 המפעיל;

  

 בהתאם למפורט להליך זה.      ת השירותיםלספק אמסכים מפעיל וה והואיל: 

 

 דלקמן: בין הצדדים כהוסכם לפיכך 
  
   ואבמ .1

  ממנו.פרד המבוא להסכם זה יחשב כחלק בלתי נ

   :הגדרות .2

 בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרוש כדלקמן:  
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ו  ם זה אסכידו לעניין המי שהורשה על    ו/או כל  חינוךאגף    .מנהלס  –  ""המנהל .א

   ו.כל חלק ממנ

לו    עצהשהמוהגורם    -"המפעיל"   .ב הפעלת  מסרה  עובדאת  לרבות    , יו הפרויקט 

   שלוחיו. ,מנהליו

בהתאם למפורט    ,מרכז החדשנותבניית והפעלת    -""העבודה" ו/או "השירותים .ג

 , מפרט השירותים.1וכמפורט בנספח , להוראות חוזה זה  ,זהבהליך 

  :ביצוע השירותים .3

בזא  מועצה ה בל  ת מוסרת  מקבל  והמפעיל  את  זאמפעיל  לבצע  עצמו  על  השירותים ת 

 . המועצהקף שתקבע בהתאם להיהמפורטים בהליך זה ו

 :ייבויות המפעילתחהוהצהרות  .4

 : קמןהמפעיל מצהיר כדל

את .א לו  יש  כי  מצהיר  ההכ  , יסיוןהנ   המפעיל  המקצועי,  הידע  אמצעים  ישורים, 

תר  בצורה הטובה ביו  ותיםשיר יספק את ה, וכי הוא  ים השירותיצוע  הדרושים לב

   ם זה.ובכפוף לאמור בהסכ

ידיעותי .ב כושרו,  כוחותיו,  במיטב  ישתמש  הוא  כי  מצהיר  ואמצעיו  ו  המפעיל 

הש מיטב  את  ומיטב וישקיע  ביצוע  המ  קידה  לשם  והנאמנות  סירות 

   פי חוזה זה.-לבויותיו ע התחיי

  : לקמןעיל מתחייב כדהמפ    

ב .ג המדינה  לפעול  לחוקי  כלליהן  שוי והרהתאם  המקומיות,  הקבע  ות  והוראות 

   שלהן.

ך  כ   לבצע את השירותים באופן שוטף, בחריצות וברמה מקצועית מעולה, ולשם .ד

 ית.  המקצוע   יעהלהשתמש במיטב הכושר והיד

  דין.ות הבהתאם להורא המועצה דרישה של להתחיל בהפעלת הפרויקט על סמך .ה

למלא אחר כל ההוראות  ן ודי   השירותים בהתאם לכל המפעיל מתחייב לבצע את   .ו

  עת לעת על ידי הרשויות המוסמכות.שתינתנה לו מ החוקיות

על .ז וכל המוטל  ה  יולבצע את השירותים  זה, תוך מגע  פי הסכם  ושיתוף על    דוק 

   בדבר.הנוגעים  מועצהפעולה עם המנהל ושאר גורמי ה

ביצו  לאפשר למנהל לבצע .ח ולמלא אחר  ע השירותים  ביקורת שוטפת בדבר אופן 

   . נתנו לו על ידי המנהלההוראות וההנחיות שייכל 

ו/או עפ"י    זהלהעביר למנהל דיווח שוטף ו/או דו"ח תקופתי עפ"י הוראות חוזה   .ט

 . הפרויקטלת דבר הפע ב ,דרישת המנהל

  :המנהל סמכויות .5

מת   .א לסיום  ועד  לפעם,  מפעם  רשאי  יהיה  טיב  המנהל  את  לבדוק  השירותים,  ן 

הפרו אופן   יקט הפעלת  ואביצו  ואת  מבצעם  עה  המפעיל  להוראות  ם  בהתאם 

 ה.   הסכם ז

לתת   .ב רשאי  יהיה  המנהל  ההסכם  תקופת  כל  והנחי למ במשך  הוראות    , ות פעיל 

 וע השירותים.   ביצהנוגע לבכל 

ל .ג רשאי  יהיה  עהמנהל  כל  ידי  פסול  על  שהתמנה  שירות  נותן  או  עובד  או  וזר 

 מנהל.   ל הש  ול דעת בלעדיה, לפי שיקהמפעיל לצורך ביצוע הסכם ז
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מ  .ד וכל  למנהל  המפעיל  ימסרו  מטעמו  או  י  ידו  על  שיידרש  מסמך  וכל  הסבר  כל 

   מטעמו.

כל  עי המפ .ה למנהל  ימסור  שייהסבל  ידור  על  לכך    דרש  אחראי  והוא  מטעמו  או 

לכל מי שיבוא מטעמו  י המקצוע  שיתר בעל למנהל או  גם הם  כל הסבר  ימסרו 

 .  כאמור

ייד .ו המפעיל  כי  פעיובהר  להעביר  ברברש  מפם  דו"ח  באשר  עון  למספר  ורט 

 מנהל.שיקבע ע"י ה  ויכיל את הנתונים כפי מטיערך בפור  ת. הדו"חההשכרו

   :דהצוות עבו .6

ם שיהיה  קצוע שוניט יעסיק המפעיל, על חשבונו, אנשי מעלת הפרויק ך הפלצור .א

   .הפרויקט, כמפורט בהליך זה צורך בקבלת שירותיהם לצורך הפעלת 

ו  על ידו, להפסיק העסקת מקו  עיל, מטעמים שינוא רשאי לדרוש מהמפהמנהל יה .ב

 דרישת המנהל.  ב לקיים את של אנשי מקצוע מטעמו והמפעיל מתחיי

על    ויבים, גםראות חוזה זה יקוימו, בשינויים המח לכך שכל הו ראי  ל אחהמפעי  .ג

 ידי אנשי מקצוע מטעמו. 

שה .ד היועצים  ישכר  ישמפעיל  הפרויקט,  הפעלת  לצורך  ע"י  עסיק  ישירות  ולם 

    .בלבדפעיל ועל חשבונו המ

    יקט:תקופת הפעלת הפרו .7

למ .א הינה  הפרויקט  הפעלת  __חודש  72שך  תקופת  מיום  החל  ו__ ים  עד  _____ 

 (."תקופת השירות" –להלן  )_____ יום ______ל

לפי שיקול דעתה    לעצמה את הזכות להביא,  צהעהמוור לעיל שומרת  על אף האמ .ב

סיב  ומכל  שההבלעדי  בהודעלהביא  יא,  ה  לסיומו  זה  בכתב  חוזה  ראש  ומה 

על פי סעיף זה, יובא    בזכותה,  ה המועצבכל מקרה בו תשתמש    ח למפעיל.שתשל

ולמפעיל   דלעיל  בהודעה  הנקוב  במועד  סיום  לידי  יההחוזה  ו/או  לא  טענות  יו 

בזכותה    מועצה בשל שימוש ה  המועצה ג שהוא כלפי  ל סו מכ   לונות ו/או תביעותת

 זו. 

 : זמנים לוח .8

הפרויקהמפע בהפעלת  יחל  זכייתו  ימים  60תוך  ט  יל  על  שהודע  את   מיום  ויבצע 

 . הפסקהשלביהם באופן רציף וללא ים על כל השירות 

 : שמירת סודיות .9

בסוד   ור לשמ,  דיות לפי כל דיןעיל לשמור על חובת הסו בביצוע הסכם זה מתחייב המפ

  זה.הסכם  ביצוע עקב לידיעתו תוך כדי ו/או  כל מידע שיגיע

   :עת ניגוד ענייניםמני .10

 לקבל על עצמו עבודה עבור כל גורםיהיה המפעיל מנוע מ  רויקט הפהפעלת    עם תחילת

 ים .   אם הדבר עלול להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינ או גוף אחר 

   מעביד: העדר יחסי עובד .11

ה .א ס סלמען  יה  פקר  לא  כי  בזה  ביןמובהר  מעביד  עובד  יחסי    בין ל  המועצה  יו 

   ו כל מי מטעמו.ל ו/אהמפעי 



 12 
 ________________________ קראתי, הבנתי והסכמתי           4/3.1/6

31.05.2021 

ועובדי    צההמועעובד מעביד בין  יווצר כל זיקה ו/או יחסי  ר כי לא ת ו כן מובהכמ .ב

סכם ישהו  המפעיל או כל עובד מטעמו. אף אם ייווצר מצב בו לצורך ביצוע הה

   בלבד. ם בגדר עובדי המפעיל דיעובארו ה, ייש במועצה עובדי המפעיל

כי  למען הסר ספק   .ג כד בדים מטעם המפע ת העובהעסק  איןמובהר  י להפחית  יל 

לגרו התחייבוו/או  את  להחליף  ו/או  כלפי  ע  ואחריותו  המפעיל    המועצה יות 

   לביצוע תפקידיו ע"פ ההסכם.

זכ .ד בכל  אין  כי  מצהירים  זהצדדים  הסכם  מכוח  הניתנת    , לפקח  למועצהה  ות 

אמצעי  לא  על ידו, אכל אחד אחר מהמועסקים    או להנחות את המפעילך  דרילה

יעי  חלהבטי  הורביצוע  של  הסכם  ל  י אות  ולא  ליצור  זה,  כדי  באמור  בכך  היה 

 יחסי עובד מעביד עם המפעיל או עם העובדים המועסקים על ידו . 

בגי  המועצה אחריות  בכל  נושאת  ללא  לעיל  כאמור  פעולתה  ה ן  פעולה  עניין 

  הראויה של המפעיל.ת ועי המקצ

  :איסור העברת זכויות .12

מתחה .א לה   ייבמפעיל  העביר  לא  אלאחר  כולו  זה  ממנ סכם  חלק  כל  ו  או  זכות  ו, 

התחייב או  הסכמת מזכויותיו  פי  על  אלא  זה,  חוזה  לפי  מהתחייבויותיו    ות 

 מראש ובכתב על כך.  מועצהה

כאמור .ב הסכמה  קטן    ניתנה  אחראלעיל,    )א(בסעיף  המפעיל  כיישאר  י  לפ י 

התחיי  מועצהה ביעבור  זה  הסכם  לפי  ולחוד  בויותיו  שהועם  חד  אליו  עברה  מי 

 .  התחייבות כאמור

   :לנזקים אחריות .13

אחריות   .א תחול  המפעיל  שייגרמו  על  אובדן  או  נזק  או    למועצהלכל  מעשה  בשל 

מתחיי  והריהו  זה,  הסכם  ביצוע  כדי  תוך  שלו  ולפצות מחדל  לשפות  את    ב 

בג  עצה המו דרישתה  האמונה ין  לפי  האובדן  ו/או  דרישתה  זק  עם  מיד  ר 

   .ההראשונ 

כ  להמפעי  .ב צאחראי  ש לפי  נזק  לכל  שלישי  כד  לו  וייגרם  מן  עקב  /תוצאה  או 

ואם   סכום    ועצההמהשירותים,  שלישי  לצד  לשלם  המשפט  בית  ידי  על  תחויב 

להם כאמו אחראי  הנזקים שהמפעיל  בעד  יהא  כלשהוא  לפצ ר  חייב  ות  המפעיל 

לר  םסכובכל    המועצהאת   כאמור,  בו  וההוצאו שתחויב  ההפסדים  כל  ת  בות 

זה הוא מתן   עפ"י סעיף   יוב המפעילמוסכם כי תנאי לח  לכך, להם בקשר שייגרמו

    בדבר תביעה ומתן אפשרות למפעיל להתגונן.  הודעה למפעיל

 :   תשלומים סוציאליים .14

ת הקיימות ואלי וכשים זכויות סוציו מי המועסק על ידו, ראין המפעיל או מי מטעמו א 

לאומי, התשלומים לביטוח  י. כלכם קיבוצסהג ו/או הנו מעביד מכוח דין ו/אובין עובד ו

 .  על המפעיל וישולמו על ידו בהתאם הזכויות הסוציאליות חלים מקביל ויתר מס 

   :אחריות מקצועית .15

של   אישורה  ו/או  משחלשירותי  צההמועהסכמתה  אינם  המפעיל,  של  את ם  ררים 

  להם. ות המקצועית הבלעדית  י אחרהמפעיל מה

     : ותרופותהפרות  .16
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המפעיל  הוו/א   הפר  מטעמו  מי  מהסכם  ו  ישלם  ראה  של   מועצהלזה,  מוסכם  פיצוי 

באמור בהסכם זה אין    .ימים ממועד ההפרה  3כל הפרה והפרה וזאת תוך    בגין   ₪  1,000

י  ההמועצכדי לגרוע בזכותה של   לזכותה של  כן  דין ו  ותר עפ"י כללפיצוי בסכום גבוה 

  שלב.    טול החוזה בכללבי  המועצה

   :ויתור .17

 רכוויתו   למפעיל, לא יחשבו  צההמוע  הארכה מצד  תןולה או מ, הנחה, אי פעיתורשום ו

ה א  מועצהמצד  לתביעה  ישמשו  ולא  זכויותיה  העל  תוותר  זכויות   מועצהא"כ  על 

   חד.  י גם  מועצהה וגזבר המועצהתימת ראש כמפורט ובכתב מראש בח 

   :כתובות .18

 ם . הם כברישא להסכהסכם זה   ם לצורך ביצועכתובות הצדדי

שתי הודעה  לצדדים כל  הכתוב   שלח  המלפי  לרבות  לעיל  האמורות  בית ות  כתבי  צאת 

תוךדין לתעודתה  הגיעה  כאילו  תיחשב  רשום  72  ,  בדואר  המשלוח  ממועד   ,שעות 

  ל. שית ממועד מסירתה בפועובמידה ונמסרה אי

  :יתודייחיפוט שסמכות  .19

א ממנו    או כפועל יוצ/זה ועות מכוח הסכם  וקות הנובכל הנוגע למחלסמכות השיפוט ב

  ולהם בלבד.  זבמחוז מרכהמשפט המוסמכים סורה לבתי מ

  דדים על החתום: ולראייה באו הצ
               

 
   ותמתחחתימה ו     ם מלא ש     תאריך        -המפעיל              

               

 
 תימה וחותמת ח     א שם מל    תאריך  -  מועצהה 
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   השירותיםמפרט  – 1נספח 

 רקע

יזמים  ככלל,   .1 בין  ליצירת ממשק  פלטפורמה  לשמש  עתיד  וארגונים  )המרכז  חברות 

ליזמים  לב  (מתאימים תוצע  המרכז,  פעילות  במסגרת  מתאימות.  הזנק  חברות  ין 

  :להנות משירותים שונים של המרכז, ובהם  האפשרות

  ;חברות בקהילת המרכז, לרבות השתתפות באירועים ופאנלים .1.1

יזמים בתהליך איתור וחיבור לשותפים טכנולוגיים    תכנית ליווי מקצועי של .1.2

  .די יזמיםי-לצורך מתן פתרון לאתגרים שיעלו על

  .שירותים נוספים/אחרים כפי שיחליט המזמין לאורך הפעילות .1.3

בתחומים   .2 ומוניציפאליים  עסקיים  באתגרים  השאר,  בין  יתמקד,  בתחום  המרכז 

 החינוך. 

 דרישות כלליות ממנהל המרכז

ולמען הסר    ,מחייבים יחסי אמון מיוחדים עם המזמין והנהלת המזמיןשירותים  ה .3

דורשים השירותים  טלפונית  ספק,  זמינות  מקצועי,  טיפול    ,מענה  ומתן  מקצועיות 

והכל    -כל עת לפי צורכי המזמין ו/או לקוחות המרכז ו/או אורחיו  הולם ומתאים ב

 ורה והיקף שיידרשו.   בכל צ

 . ידרשו זמינות והגעה לפגישות וישיבות במזמין ובמקומות אחריםהשירותים  .4

 ת השירותים תכול

   .י המזמין לצורך הפעילותיד-בתקציב שיוגדר על עמידה .5

הטכנ .6 השותפים  היזמים,  גיוס  תהליך  הסטרטאפים,    , ולוגייםהובלת  המיזמים, 

 . היועצים וכיו"ב לאורך כל תקופת פעילות המיזם

 .  לרבות שיווק, אסטרטגיה וכיו"ב הקמה וליווי גיוס,התוויה של דרך ה .7

 . ניהול חלל העבודה במרכז .8

 . רכזליווי צמוד ומקצועי של לקוחות המ .9

 . ליווי צמוד ומקצועי של תכניות הליווי במרכז .10

 . עם לקוחות המרכז  קשר טלפוני ואחר .11

 .  טיפול ומענה ללקוחות .12

המזמי .13 הלקוחות,  עם  ופגישות  כנסים  פורומים,  בפאנלים,  המועצה  השתתפות  ן, 

  . וכיו"ב

 .אירוח גורמי חוץ ומבקרים במרכז ובמקומות רלוונטיים .14

 .ארצית מסביב למרכז היזמותבניית קהילת יזמים מקומית ו .15

 . , תחרויות, כנסים ועודניהול אירועי המרכז: מיטאפים, האקתונים .16

 .גיוס, שימור וקשר ישיר עם מנטורים ומומחים לטובת מרכז היזמות .17

 . יזום והובלה של הדרכות והרצאות מומחים .18

 . השתתפות באירועי תוכן וכנסים מובילים בתחום .19

פעו .20 שיתופי  וקידום  עם  ייזום  קרנות,  לה  לימוד,  מוסדות  טכנולוגיים,  מרכזים 

 . וונטייםארגונים ומשרדי ממשלה רל 

העסקיים   .21 ,השותפים  המרכז  לקוחות  מול  והישיר  השוטף  הקשר  טיפוח 

  .והמוניציפליים של מרכז היזמות, גיוס שותפים ויזמים נוספים וכן הלאה
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  . גיבוש תקנון המרכז וקביעת כללים לשימוש במרכז .22

   ילויותת לו"ז פעהכנ .23

  .פיתוח עסקי של המרכז .24

 .פעילות תוכן ושיווק רלוונטיות .25

  . פעולה נלווית אחרת הדרושה לצורך מתן השירותים כל .26

ידוע לנותן השירות כי ככל שתתפתח הפעילות, יתכנו שינויים במרכיבי השירותים   .27

  . ללא שינוי בגובה התמורהוהם עשויים להשתנות תוך כדי תנועה, 

 


