
 

 

 

 

 

 2017 דצמבר 13
 ח"תשע כסלו ה"כ

 קול קורא עבור משרדי פרסום 

 של רשות ניקוז כינרת להצטרפות לרשימת/מאגר ספקים

  ותדמיתיים למתן שירותי פרסום והפקת קמפיינים פרסומיים

  כינרתעבור איגוד ערים  כינרתבנושא חופי ה

 כללי

ורי הפועל מכוח חוק הסדרת הטיפול בחופי ( הינו תאגיד ציב"האיגוד")להלן:  כינרתאיגוד ערים  .1

ואחראי, בין היתר, להקמה, ניהול, החזקה, הפעלה, פיתוח, ניקיון וטיפוח  2008-, תשס"חכינרתה

הנ"ל, רשות  כינרת. על פי הוראות חוק הסדרת הטיפול בחופי הכינרתמספר חופים ציבוריים בסובב 

זרוע הביצוע הסטטוטורית  ( הינה"המזמינה"ו א"רשות הניקוז" או  "הרשות")להלן:  כינרתניקוז 

  של האיגוד לשם מילוי תפקידיו.

כינרת וחופיה, כאתר בילוי ונופש ההאיגוד והרשות מעוניניים לצאת בקמפיין פרסומי לחיזוק תדמית  .2

ברמה גבוהה במשך כל השנה המציע מגוון פעילויות וחופים מותאמים למגוון קהלי יעד וכן מסלולי 

 .מוך לה טיולים בס

 כינרתכמו כן הקמפיין נועד לחזק את הקשר הרגשי וחיזוק התפיסה בקרב כלל הציבור הישראלי שה

לצורך כך, רשות הניקוז מקימה רשימת ספקים  .שייכת לכולנו והחובה שלנו היא לשמר ולטפח אותה

 ייםשל משרדי פרסום לצורך מתן שירותי פרסום )קריאייטיב ומדיה( והכנת קמפיינים פרסומ

פרסום/מפרסמים מיומנים בעלי  . רשימת הספקים תכלול משרדיכינרתעבור איגוד ערים  ותדמיתיים

(, ואשר מקיימים "המשרד"או  "משרדי הפרסום"או  "המפרסם"ניסיון וכישורים מתאימים )להלן: 

 את תנאי הסף המפורטים בקול קורא זה להלן.

, ובתוך כך ("המכרז")להלן:  כרז סגור )זוטא(לפרסם מ רשותבכוונת ה ,עם גיבוש רשימת הספקים .3

)ככל  ם שברשימה, כולם ו/או חלקם, בכפוף לדיני המכרזים, ולהציע להםלמשרדי הפרסולפנות 

 .2018רותי פרסום עבור המזמינה לקראת עונת הרחצה למתן שי להגיש את הצעותיהם שיחפצו בכך(

 ₪. 500,000 -הינו כ 2018להתקשרות בשנת  הסכום המוערך. 2018ינואר  -מועד צפוי לפרסום המכרז .4

יכלול תקופת  ,יצורף למסמכי המכרזש בנוסח ,הסכם ההתקשרות אשר ייחתם עם המפרסם הזוכה .5

את תקופת ההתקשרות בשנה נוספת לעונת הרחצה  הארכתאופציה אשר תהיה נתונה למזמין בלבד ל

  ₪. 500,000 -הינו כ 2019. הסכום המוערך להתקשרות בשנת   2019

 מטרת הפרסום/ הקמפיין:  .6

חיזוק תדמית הכינרת וחופיה, כאתר בילוי ונופש ברמה גבוהה המציע מגוון פעילויות וחופים 

 .חופים שקטים, מונגש לנכים, לקמפינג וכו' -מותאמים למגוון קהלי יעד

ת כולנו מוטל ועל , שהיא נכס לכולנוכינרתה חיזוק הקשר הרגשי בין הציבור הישראלי בכל הארץ לבין

 .)מעורבות שמובילה לאחריות( האחריות לשמור עליה

 



 

 

 

 

 

 

מתוך שאיפה להגביר  -לאורך השנה כולהסובב כינרת חשיפת הציבור למסלולים וטיולים בשביל 

 .תיירות סביב הכינרת מעבר לרחצה בחופים

עדת וולהרואים עצמם עונים על התנאים המפורטים בהזמנה זו, מוזמנים לפנות  משרדי פרסום .7

באופן המפורט להלן בהזמנה זו בתחום זה  רשימת הספקיםבבבקשה להיכלל  הרשותהמכרזים של 

  .תוך צירוף המסמכים הנדרשים לשם כך

אין בפרסום הזמנה זו בכדי לחייב את האיגוד ו/או הרשות בהתקשרות עם מי מהמפרסמים/משרדי  .8

 ם של הרשות ו/או האיגוד בנושא. הפרסום מגישי המועמדות, או להגביל את סמכותם ושיקול דעת

ההתקשרות עם משרדי הפרסום, תיערך בכפוף לקיום הליך של מכרז סגור או פניה תחרותית לקבלת  .9

רק  תפנההרשות  הצעות או בדיקת מספר הצעות הבאות בחשבון, הכל בהתאם להוראות הדין. 

 ימצאו מתאימים להיכלל במאגר משרדי הפרסום.למפרסמים אשר 

ו/או להתקשר  ספקים מהרשימהו/או לגרוע רשימת הספקים א רשאית בכל עת לרענן את תה הרשות .10

בכל שלב שהוא, ו/או להחליט על הפסקת ההתקשרות עם מי  רשימהכלשהו מתוך ה ספקעם 

 פומבי ו/או בכל דרך אחרת לפי כל דין, בכל עת ו/או להחליט כי בכוונתה לצאת למכרז ספקיםמה

 התקשרויות נוספות, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת. לקבלת הצעות ו/או לערוך

 רשאית להרחיב או לצמצם את היקף פעילות העבודה הנדרשת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. הרשות .11

לנוסח אשר יקבע על ידי הזוכה יידרש לחתום על הסכם בדבר ביצוע השירותים בהתאם  משרדה .12

  הרשות.

רת המכרז תנאים נוספים )לרבות תנאים מקצועיים(, להתנות במסגרשאית תהא  הרשותמובהר כי   .13

 הכל בהתאם לצרכיה ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

משרדי שומרת לעצמה את הזכות לערוך בדיקות וחקירות לפי שיקול דעתה הבלעדי אודות  הרשות .14

. בהגשת הבקשה להיכלל במאגר םובכלל זה אודות עברם וניסיונ ,אגרהמבקשים להיכלל במ הפרסום

אים את המבקש כמי שהסכים מרצונו הטוב והחופשי לעריכת בדיקות וחקירות כנ"ל. מבקש שלא רו

מכרזים לדחות את בקשתו הישתף פעולה בעניין זה ו/או ימסור מידע לא נכון, תהיה רשאית ועדת 

 להיכלל במאגר.

 רשימת/מאגר משרדי הפרסוםלהצטרפות אל מקצועיים תנאי סף  .15

שרדי פרסום/מפרסמים אשר עומדים בכל תנאי הסף המקצועיים רשאים להצטרף למאגר מ

המפורטים להלן במצטבר. יש לצרף לבקשת ההצטרפות אסמכתאות מתאימות המעידות על 

 התנאים אצל המבקש.התקיימות 

( בתחומי הקריאטיב, קופירייטינג ורכש מדיה. המציע 2012-2016שנים לפחות ) 5למציע ניסיון של  .1

אימות, ובנוסף ימלא את הטבלה המופיעה בטופס בקשת ההצטרפות )נספח מת יצרף אסמכתאות

( לגבי ניסיונו בעולם הפרסום. הפירוט יכלול את שם הלקוח עבורו ניתן השירות, סוג 1

העבודה/השירות, תקופת השירות, שם איש קשר ומספר טלפון. למען הסר ספק מובהר כי צוות 

של המבקש לצורך קבלת חוות דעת על איכות  הבדיקה מטעם הרשות עשוי לפנות ללקוחות

 .השירות, עמידה בלוחות זמנים, רמת השירות והאמינות וכו'



 

 

 

 

 

 

 (1בטבלה המופיעה בטופס בקשת ההצטרפות )נספח  עובדים. יש לפרט 15 לפחות המציע מעסיק .2

 .שמות ובעלי תפקידים אשר יהיו בקשר ישיר/נותני שירות למכרז זה

מליון  15( עמד על 2014-2016דיות השונות בשלוש השנים האחרונות )היקף הפרסום של המציע במ .3

 .ש"ח לא כולל מע"מ לפחות בכל שנה. המציע יצרף אישור חתום מרואה חשבון לביסוס תנאי זה

לקוחות לפחות שהיקף  5 -( ל2014-2016שירותי פרסום בשלוש השנים האחרונות )סיפק המציע  .4

 מליון ש"ח לא כולל מע"מ. המציע יצרף אסמכתאות 2 הפרסום של כל אחד מהלקוחות עמד על

 .(1מתאימות וכן ימלא את הטבלה המופיעה בטופס בקשת ההצטרפות )נספח 

 

 ומסמכים שיש לצרף להצעה תנאים נוספים להצטרפות אל רשימת/מאגר משרדי הפרסום .16

המפורטים  תנאיםמלוא בנוסף לתנאי הסף המקצועיים המפורטים לעיל, על כל מבקש לעמוד גם ב

 להלן, ולצרף את מלוא המסמכים הנדרשים.

טופס בקשה להצטרפות לרשימת/מאגר ספקי משרדי הפרסום של המזמינה חתום ע"י .   16.1

 . 1כנספח בנוסח המצורף  המבקש 

פעיל, אשר נרשם כדין ורישומו לא בוטל, פקע  המציע הינו תאגיד/שותפות/עוסק מורשה .  16.2

למקור של תעודת התאגדות מרשם החברות/ . יש לצרף העתק נאמן נמחקאו  

 , וכן תדפיס מנהלי החברה.וכל מרשם רלבנטי אחראו תעודת עוסק מורשה,  השותפויות 

  1976 -המצאת מלוא האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו.   16.3

ים הנקובים (, וביניהם האישורים הבאים מהגורמים המתאימ"חוק העסקאות")להלן:  

 בחוק, ובכללם: 

מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי  בקשאישור לפיו המ (1)

וחוק מס ערך מוסף, או  )ניכוי מס במקור( דין ובמיוחד על פי פקודת מס הכנסה

לחילופין אישור כי הוא פטור מניהולם של הנ"ל )יש לצרף אישור מתאים מפקיד 

  יועץ מס(;השומה/ רואה חשבון/ 

מדווח באופן שוטף לפקיד השומה ולמנהל המכס והמע"מ על  בקשאישור כי המ (2)

 הכנסותיו )יש לצרף אישור מתאים מפקיד השומה/ רואה חשבון/ יועץ מס(;

ומאומת כדין, לפיו לא הורשע הוא וכל מי  בקשתצהיר בכתב חתום ע"י המ (3)

( ביותר משתי עבירות לפי שהינו בעל זיקה אליו )כמשמעותו בחוק העסקאות

חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר מינימום, ואם הורשע ביותר משתי עבירות 

כאמור אז חלפה לפחות שנה ממועד העבירה האחרונה )יש למלא את התצהיר 

 (;2כנספח בנוסח המצורף 

)יש ומאומת כדין, לפיו מתקיים אחד מאלה  בקשתצהיר בכתב חתום ע"י המ (4) 

 :(2כנספח צהיר בנוסח המצורף למלא את הת

   (I)  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף 

 חוק שוויון זכויות( לא חלות עליו; –)להלן 



 

 

 

 

 

   (II) )לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן; 9הוראות סעיף  )א 

א הצהיר על התחייבותו עובדים לפחות, הו 100מעסיק  בקשאם המ )ב(   

לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 

לחוק שוויון זכויות, ובמידת  9לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה  –הצורך 

חוק )ה( ל8כאמור שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו בסעיף 

 שוויון זכויות;

בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  בקשהתחייב המ )ג(   

והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה )ב( ונעשתה אתו 

הוא הצהיר כי  –התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה 

לחוק  9פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן;

הצהיר על התחייבותו להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי  בקשהמ  )ד(  

פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 

 התקשרות.ימים ממועד ה 30החברתיים, בתוך 

 

החתימה  המפרט את בעלי זכויות מטעם המבקשיש להמציא אישור עו"ד או רו"ח  .  16.4

 (.3נספח )יש למלא את להתקשרות מהסוג הנדון  מבקשהמוסמכים להתחייב בשם ה 

 

 אופן הרישום למאגר

, יצרף 1המבקש להיכלל במאגר, ימלא את הבקשה להצטרפות הרצ"ב כנספח  משרד פרסום/מפרסם .17

פה במסירה לה את כל המסמכים הנדרשים כמפורט לעיל באוגדן סגור ויעביר את האוגדן בתוך מעט

לא אל תיבת המכרזים שבמשרדי רשות ניקוז כינרת בצומת צמח עמק הירדן בניין מכבי אש, אישית 

יש להקפיד על הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים אצל  .12:00בשעה  28.12.17חמישי  יאוחר מיום 

 ."בקשה להצטרפות למאגר משרדי פרסום"על המעטפה יש לרשום  המורשה לקבלה.

 את הבקשות בדואר רגיל, דואר אלקטרוני או בפקס.אין להגיש  .18

 בקשה שלא תימצא במועד הנ"ל בתיבת המכרזים לא תידון כלל. .19

 אישור על קליטת בקשתו והעברתה לוועדת המכרזים של הרשות. המבקשעם הגשת הבקשה יקבל  .20

יין שהגישו בקשות בענ ספקיםהלכל הודעות לאחר בדיקת ועדת המכרזים וקבלת החלטות יישלחו  .21

 הכללתם או אי הכללתם במאגר.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 :שיקולי בחירה .22

 בשיקוליה לבחירת המפרסמים שיכללו במאגר רשאית לשקול, בין היתר:הרשות 

 רלוונטי ניסיון קודם .22.1

 התרשמות מקמפיינים פרסומיים שנערכו בעבר בהתאם לדרישות המפורטות בתנאי הסף. .22.2

 .מצוות המשרד  התרשמות כללית .22.3

של עלות/תועלת, לרבות הנתונים בדבר עלויות כוללות בגין רכישת עלויות הקמפיין בראייה  .22.4

 המדיה.

ועדת לצורך בדיקת הבקשות להצטרפות לרשימת/מאגר הספקים, ועדת המכרזים תהא רשאית למנות  .23

עבור ועדת המכרזים את הבקשות ולהמליץ בפני אשר תוסמך לבדוק  משנה מטעמה/ ועדה מקצועית

 ום/המפרסמים העומדים בתנאים שלעיל לצורך צירופם למאגר.ועדת המכרזים על משרדי הפרס

 :שומרת לעצמה את הזכויות שלהלן הרשות .24

 להזמין את המציעים או מי מהם לשם יכולתם המקצועית.  .24.1

 לדחות איזו מההצעות, כל הצעה, או את כל ההצעות. .24.2

לעניין ההצעות בעל פה או בכתב לבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל מציע ו/או מכל המציעים  .24.3

 שהוצעו.

לבקש השלמת מידע חסר או אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות בקול קורא זה, לצורך  .24.4

 בחינת עמידתו של המבקש בתנאי ההצטרפות למאגר.

רשאית שלא לאשר רישום מפרסם למאגר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, גם אם עמד הרשות  .24.5

 ה זו.המפרסם כנדרש בתנאי הסף המפורטים בהזמנ

 ן את הדרישות המפורטות במסמך זה.לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכ .24.6

לפרסם מכרז ו/או הרשות כדי לחייב את  בהתאם לקול קורא זה ודגש כי אין בהקמת רשימת הספקיםי .25

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  ותנאיו יהיו המכרזלהתקשר עם מי מהספקים בהסכם כלשהו. פרסום 

 יה, לרבות קבלת אישורים נדרשים ותקציב מתאים לקמפיין הפרסומי.ובהתאם לצרכהרשות של 

 
 :הבהרותנייה לקבלת פ .26

לקבלת הבהרות ניתן לפנות במייל לגב' יעל סלע, מנהלת אגף חינוך, קהילה והסברה ברשות ניקוז 

 בדוא"ל בכתובת: כינרת

yael@lakekinneret.co.il 

 מין.יובהר, כי רק הבהרות שניתנו בכתב יחייבו את המז

 

 בברכה,      
 

 ועדת המכרזים
 רשות ניקוז כינרת

                



 

 

 

 

 

 1נספח 
 

משרדי פרסום לצורך למתן שירותי פרסום והפקת קמפיינים הגשת מועמדות למאגר  –טופס בקשה 
  כינרתעבור איגוד ערים  כינרתפרסומיים בנושא חופי ה

 לכבוד
 ועדת המכרזים

 כינרתרשות ניקוז 
 

 שלום רב,
 משרדי הפרסום בקשה להצטרף למאגר הנדון: 

 
 :)"המבקש"( משרד הפרסוםפרטי 

 ________________________ שם החברה: ________________________ שם:

 ________________________ ח.פ: ________________________ ת.ז:

 ________________________ פקס: ________________________ כתובת:

 ________________________ נייד: ________________________ טלפון:

   ________________________ אימייל:

 
המוקם על ידכם. אני מאשר כי קראתי את כל  משרדי הפרסוםאני הח"מ, מבקש להיכלל במאגר  .1

סכים ומקבל את כל האמור להגשת מועמדות, כפי שפורסמו על ידכם ואני מ הקול הקוראמסמכי 

 בהם.
קמפיינים פרסומיים לצורך האפשרות לביצוע  המפרסמים/משרדי הפרסוםאני מעוניין להיכלל במאגר  .2

 .כינרתעבור איגוד ערים 
 בקול הקורא.מצ"ב מסמכים כנדרש  .3
מעסיקה שלי  ו/או האיגוד ידוע לי כי העבודה המבוקשת הינה על בסיס קבלני בלבד וכי אין הרשות .4

 או של העובדים המועסקים על ידי.ו/
הריני מצהיר כי איני נמצא במצב של ניגוד עניינים, בין השירותים הנדרשים בהזמנה זו לבין עבודתי  .5

 עם גופים אחרים במישרין ו/או בעקיפין.
הריני מתחייב לשמור בסוד על כל מידע שיגיע לידי עקב פעילותי במסגרת הזמנה זו. התחייבות זו  .6

 כל אדם שיועסק על ידי במתן שירותים מכוח הזמנה זו. תחול אף על

ידוע לי כי הודעת המזמינה על קיומו של מכרז סגור ו/או פנייה תחרותית לקבלת הצעות תעשה ע"י  .7

משלוח הודעה בדואר רשום או במסירה אישית )עפ"י שיקול דעתה של המזמינה(, ולא ע"י פרסום 

 בעיתונות.

( בתחומי הקריאטיב, קופירייטינג 2012-2016)שנים  5ון של לפחות סיהריני מצהיר כי למבקש יש ני .8
 בהתאם לנדרש בתנאי הסף בקול קורא. להלן פירוט הניסיון: ורכש מדיה

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 פרטי המזמין תקופת העבודה מהות העבודה/שירות שם הלקוח

 מספר טלפון שם איש קשר

     

     

     

     

     

     

 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

. להלן פירוט בהתאם לנדרש בתנאי הסף בקול קורא עובדים 15הנני מצהיר כי המבקש מעסיק לפחות  .9
 ישיר/נותני שירות במכרז.שמות העובדים ובעלי תפקידים אשר יהיו בקשר 

 

 תפקיד שם העובד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

לקוחות  5 -( ל2014-2016בשלוש השנים האחרונות ) שירותי פרסום סיפקהמבקש  הריני מצהיר כי .10
, בהתאם לנדרש ליון ש"ח לא כולל מע"מימ 2לפחות שהיקף הפרסום של כל אחד מהלקוחות עמד על 

 בתנאי הסף בקול קורא. להלן פירוט וכן מצורפות אסמכתאות מתאימות.
 

 מהות העבודה/ השירות היקף כספי תקופת השירות שם הלקוח

    

    

    

    

    

  
 



 

 
 

 
 
 
 
 

_________________ _________________ _________________ 
 חותמת שם החותמים וחתימה תאריך

 

 במקרה של תאגיד:

 אישור עו"ד / רו"ח

אני הח"מ עו"ד / רו"ח )מחק את המיותר( __________________ מאשר בזה כי החתומים לעיל 
 רכאמו מפרסםהמוסמכים לחתום בשם 

 

__________________ __________________ __________________ 
 תאריך חתימה וחותמת שם עו"ד / רו"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 2נספח 

 1976-תצהיר על פי חוק עסקאות וגופים ציבוריים, התשל"ו

 )יש להקפיד למלא כנדרש את התצהירים ולסמן את המקומות המתאימים(

 שעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום כדיןתצהיר בדבר היעדר הר .1

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:

הוא הגוף המבקש להתקשר עם "( שהגוףהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ )להלן: "
 . אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.כינרתרשות ניקוז 

 1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "
ונח זה וכי אני "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מחוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן:  "

 מבין/ה אותו. 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  – "עבירה"משמעותו של המונח 
, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א

, גם עבירה על הוראות החיקוקים 2011-"בלחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע 2בסעיף 
 המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 במשבצת המתאימה( Xסמן )

  להלן:  חתימת תצהיר זהביותר משתי עבירות עד למועד  לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו(
 ."( מטעם המציעהגשההמועד "
  לפחות ממועד  וחלפה שנה אחתבפסק דין ביותר משתי עבירות  רשעוהוהמציע או בעל זיקה אליו

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 
  לפחות  ולא חלפה שנה אחתבפסק דין ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 שם: ___________________

 חתימה: ________________

 תאריך: _________________
 

 אישור
אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 

י ת.ז. ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על יד
_____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 
 
 

____________________ ____________________ ____________________ 
 חתימת עוה"ד חותמת ומספר רישיון עורך דין תאריך

 



 

 

 

 

 

 

 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות  .2
 

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:

 

 כינרתיר זה בשם ___________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם רשות ניקוז הנני נותן תצה
 )להלן: "הגוף"(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. 

 

 במשבצת המתאימה(: X)סמן 

  לא חלות על המציע. 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף 
 חלות על המציע והוא  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9עיף הוראות ס

 מקיים אותן.  
 

חלות על המציע נדרש  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9)במקרה שהוראות סעיף 
 במשבצת המתאימה(: xלסמן 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 
  ים או יותר.עובד 100המציע מעסיק 
 

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

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
זכויות לאנשים עם מוגבלות,  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998התשנ"ח 
  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

, 1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  לשם בחינת
יו פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב בעבר הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובות

 לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.
 

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 
 ימים ממועד ההתקשרות. 30והשירותים החברתיים, בתוך 

 

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

אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה 
על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי 

 תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. /יהיה
 
 

_____________________ _____________________ _____________________ 
 חתימה חותמת ומספר רישיון תאריך



 

 
      

 

 

 

 3נספח 

 אישור עו"ד/ רו"ח בדבר זיהוי בעלים ואישור זכויות חתימה במציע

 תאריך: __________

 כתובת ________________ אני הח"מ, עו"ד/ רו"ח _________________ רישיון מס' _______,

 ____________, מאשר בזה כדלהלן:__________

____, ח.פ. _____________ )להלן: הנני משמש כעו"ד/רו"ח של התאגיד _______________ .1

 "(.המציע"

 

 מורשי חתימה בשם התאגיד הנם: .2

 ______________ א.

 ______________ ב.

 ______________ ג.

 חתימת כל אחד מהם בצירוף חותמת המציע, מחייבת את המציע.

 

ויות : במקרה שזכויות החתימה במציע שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף פרוטוקול זכהערה)

, בצירוף אישור עו"ד או רו"ח מטעם חתימת אישור זהחתימה מתאים ומאושרר סמוך למועד 

 המציע, בדבר נכונות הפרוטוקול(.

 

 בעלי השליטה במציע, הינם: .3

 _________________, ת.ז./ ח.פ. _____________ )%___( .א

 _________________, ת.ז./ ח.פ. _____________ )%___( .ב

 ___, ת.ז./ ח.פ. _____________  )%___(______________ .ג

 

 הערות נוספות: _____________________________________

 

 

במידה ומי מבעלי השליטה במציע הינו תאגיד בעצמו, יש לצרף טופס זיהוי בעלים זה לגבי :  ערהה
 .רמת הפרטתאגיד זה וחוזר חלילה, עד ל

 
 

,עו"ד/ רו"ח                             


