
 

 
 
 

 

 

  - 29/2021מס'  קול קורא
 עבור המועצה המקומית מצפה רמון  פעילויות שונות בתחום הזהות היהודית

 

 ריכוז התאריכים לקול קורא: .א

 תאריך פעילות
 9/12/2021 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה 

 14:00עד השעה 
 14/12/2021 המועד האחרון להגשת הצעות

 14:00עד השעה 
 

 רקע כללי: .ב

המועצה המקומית מצפה רמון פונה לקבלת הצעות לביצוע פעילויות שונות בתחום הזהות  .1

 היהודית למגוון האוכלוסייה במועצה המקומית מצפה רמון.

 
 .2021-2023לשנים ₪  200,000-היקף של כבמסגרת התקציב הינה  .2

 
 .המצ"בבהתאם לנספח  ,, לכל שנה בנפרד2021-2023המציע יידרש להציג תכניות לשנים  .3

 
 התכניות המוצגות יהיו בזיקה ישירה לזהות היהודית.  .4

 
 .עבור הפעילות המוצעת כל סעיף בתכנית תמחורהמציע יציג ב .5

 
 20%לפעילות, אשר לא יפחת משיעור של  במסגרת הצעתו, יידרש המציע ליתן מצ'ינג .6

 מהיקף כל פעילות. יובהר כי המצ"ינג יכול להיות ממקורות הכנסה שיתקבלו מהפעילות.

  

 תנאי סף להשתתפות בקול הקורא: .ג

למען הסר ספק  -יחיד או תאגיד רשום כחוק )חברה בע״מ או עמותה או שותפות רשומה(  .1

ידים שאינו מאוגד בתאגיד רשום כחוק וכן לא מובהר בזה, כי לא רשאים להשתתף חבר יח

רשאיות להשתתף חברות או שותפויות במיזם משותף או בכל דרך אחרת אלא אם נרשמו 

 יחדיו, בתאגיד רשום כחוק.

)מאתיים וחמישים אלף שקלים( ₪  250,000המחזור הכספי השנתי של המציע הינו מעל  .2

המעיד  או דו"ח כספי מאושרעל המציע לצרף אישור רו"ח . 2020)לפני מע"מ( בשנת המס 

 על כך.

 



 

 
 
 

מובהר כי: הצעת המציע תהא של ישות משפטית אחת, הנדרשת לעמוד בתנאי הסף הנקוב 

לעיל. כל המסמכים הנדרשים, יהיו על שם אותה ישות שהגישה את ההצעה לקול הקורא. 

ביותר מהצעה אחת במענה לקול המציע אינו רשאי להיות מעורב במישרין או בעקיפין 

הקורא, באמצעותו ו/או באמצעות בעל השליטה בו ו/או באמצעות חברת בת שלו. בנוסף, 

 לא תותר הגשת הצעה משותפת מטעם מספר מציעים.

 מסמכי ההצעה: .ד

 :המסמכים המפורטים להלן כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה כלכל מציע יצרף להצעתו את 

כל שנשלחו על ידי המועצה(, כשהם )כבצירוף ההודעות למציעים כל מסמכי הקול קורא,  .1

 חתומים על ידי מורשה החתימה מטעם המציע.

 

 א' לקול הקורא.כנספח , בהתאם לנוסח המצורף תכנית של הפעילויות המוצעות .2

בדבר מחזור   אישור רו"חהמציע בתנאי סף של מחזור כספי יצרף המציע  לצורך הוכחת .3

 . 2020כספי לשנת 

 
תעודת התאגדות מרשם החברות או רשם  -ככל שמדובר בתאגיד או בשותפות .4

השותפויות, אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות החתימה 

גבי מסמכי הקול קורא וההצעה מחייבים את -בתאגיד או בשותפות וכי החתימות על

ן מאת רשם החברות או רשם התאגיד/שותפות לכל דבר וענין וכן, תדפיס נתונים מעודכ

השותפויות בדבר פרטי הרישום של התאגיד/שותפות, מנהלי התאגיד והשעבודים 

 הרובצים על נכסיו.

 

אכיפת ניהול חשבונות )כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .5

 , דהיינו:1976ותשלום חובות מס(, התשל״ו 

, או העתק ממנו המעיד כי המציע מנהל אישור מפקיד שומה, מרו״ח או מיועץ מס .א

את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס 

חוק מע״מ(, או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא  -להלן ) 1976ערך מוסף, התשל״ז 

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם 

 מ.מס לפי חוק מע״

 אישור בדבר ניכוי מס במקור. .ב

 אישור עדכני משלטונות המס על היותו עוסק מורשה. .ג

 
 .ב'נספח הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה, בנוסח  .6

 
 .נספח ג'הצעה והצהרת המשתתף, בנוסח  .7

 



 

 
 
 

 

להציג כל  יובהר כי למועצה שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מהמציע

דרש להוכחת כשירותו, יכולותיו והתאמתו לביצוע השירות ימידע ו/או מסמך נוסף שי

נשוא ההליך. המציע יהיה חייב למסור למועצה את מלוא המידע/המסמכים להנחת 

 מועצהדעתה. במקרה בו המציע יסרב למסור מסמך שהמועצה תדרוש לקבלו, רשאית ה

 להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 

 :הבהרות ופרטים .ה

  בדוא״ל: ך ורק בכתב בלבדשאלות ו/או בקשות למתן הבהרות לגבי הליך זה יש להפנות א .1

winter@MZP.org.il   14:00שעה ה עד 9/12/2021  ם ליווזאת עד. 
 
 

אחריות המציעים לעקוב אחרי העדכונים וההודעות שיפורסמו באתר המועצה. למען הסר ב .2

 ספק התשובות לשאלות ההבהרה הינן חלק ממסמכי הקול הקורא ויש לצרפן להצעה.

יובהר, כי באחריותו הבלעדית של המציע לעקוב אחר שאלות ההבהרה שיפורסמו באתר  .3

 ת בנושא.המועצה, ולא יהיו למציע כל טענו

 אופן הגשת ההצעה: .ו

 

מצפה רמון,  המועצה המקומיתאת מסמכי הקול קורא, ניתן להוציא מאתר האינטרנט של  .1

 שם יופיעו כל המסמכים הרלוונטיים לקול קורא. ramon.muni.il-mitzpeבכתובת: 

עד לכך בכל מסמכי חתימה מלאה במקום המיוהמציע יחתום על כל דף מהמסמכים הנ״ל,  .2

"קול קורא מס' , עליה ירשום סגורהו חלקה מעטפהלאת המסמכים  כניסהקול קורא, י

 פעילויות שונות בתחום הזהות היהודית עבור המועצה המקומית מצפה רמון - 29/2021

יועדת לכך כשהיא חתומה בחותמת "נתקבל"( לתיבת המכרזים המ)וישלשל את המעטפה 

. ההצעות תוגשנה במסירה אישית ולא א', מצפה רמון 2מבנה המועצה, ברח' נחל סלעית ב

 באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת.

 .14:00שעה עד ה 14/12/2021 והינהמועד האחרון להגשת הצעות לקול קורא זה  .3

 :אופן בחינת ההצעה .ז

 בלבד. ההצעה הזוכה תיבחר עפ"י שיקולי איכות .1

mailto:winter@MZP.org.il
https://mitzpe-ramon.muni.il/
https://mitzpe-ramon.muni.il/


 

 
 
 

 בו חברים:שיפוט ההצעות ייעשה על ידי צוות  .2

o .ראש המועצה המקומית מצפה רמון או מי מטעמו 
o  מנהלת מחלקת החינוך או מי מטעמה –נציג/ת מחלקת חינוך 
o .מנהל תרבות יהודית או מי מטעמו 

 
 בחינת ההצעות תיעשה בהתאם לתבחינים המפורטים להלן: .3

 

 ניקוד דרישה תחום

איכות 

ההצעה 

70% 

התאמת ההצעה למגוון האוכלוסיות במצפה 

 רמון

 

 

 

 

 

נק' בכל קריטריון עד  1-10 

 נקודות 70למקסימום של 

 השתתפות מרצים מקומיים

ריבוי פעולות וכן פעילויות לאורך זמן בעלות 

 מספר מפגשים

 חיבור האירועים למעגל השנה

מהפעילות במתחם ייעודי בבעלות ביצוע חלק 

 המפעיל גוףבשכירות של האו 

וויתיות בהקשר של "הזמן פעילויות ח

כוללת סעודות שבת ע"פ מסורת ההיהודי" 

ישראל, פעילות מיוחדת בהקשר של חגי 

 ישראל וכד'

יכולת תקציבית )מאצ'ינג( וחיבור לתקציבי 

 משרדי ממשלה העוסקים בתחום

ניסיון 

המציע 

30% 

בהיקפים של ל פעילות ניסיון בהפקה ש

 בערב אחד. יםשנא 100לפחות 

על קיומם של שלושה  אסמכתאותיש להגיש 

 השנים האחרונות. 5אירועים כנ"ל לפחות ב 

            

 נקודות 1-15                  

ניסיון בעבודות הפקת אירועים במצפה רמון. 

על קיומם של שלושה  אסמכתאותיש להגיש 

 השנים האחרונות. 5אירועים כנ"ל לפחות ב 

               

 נקודות 1-15                

 



 

 
 
 

 הוראות נוספות: .ח

מובהר בזאת כי פנייה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים ואלו לא  .1

 יחולו על פניה זו.

ספק כלשהו ואין בפנייה זו כדי עוד מובהר, כי המועצה אינה מתחייבת להתקשר עם  .2

 להטיל עליה חובה בנוגע להתקשרות כאמור.

גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים  .3

 שיגרמו לו בקשר למענה לפנייה זו.

המועצה המקומית תהיה רשאית שלא לבצע את הפעילות או לחילופין לקחת רק  .4

 המוצעת.חלק מהפעילות 

המועצה תהיה רשאית לממן פעילויות מסוימות, ככל והיא תמצא לנכון לעשות כן,  .5

 באופן מלא, ללא צורך במצ'ינג.

 המציע שהצעתו תיבחר יהיה מחויב לאשר עם המועצה כל פרסום בהקשר לפעילות. .6

כל פרסום שיבוצע על ידי המציע שהצעתו תיבחר יחויב בהצגת לוגו של המועצה ושל  .7

וכן כל לוגו אחר אשר תדרוש המועצה  תרבות יהודית במשרד החינוךהאגף ל

 .המקומית

 אישור המועצה. את כל פרסום נשוא קול קורא זה טעון .8

הזמנה מאושרת וחתומה ע"י מורשי החתימה של  לקבלת תכנית כפופהביצוע כל  .9

 .המועצה

 התשלום יבוצע בהתאם לדרישת תשלום ולקבלת הכספים בפועל ממשרד החינוך. .10

 
 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,   

 מרציאנו מרום,רוני                                                                                                          

 מצפה רמוןהמועצה המקומית ראש                                                                                            

 

  



 

 
 
 

 

 נספח א'

 (2021/2022/2023תכנית עבודה לשנת הכספים ________ )

 

 שם המציע: _________________                  ח.פ/ע.מ: ___________________

 

שם התכנית  מס"ד
 המוצעת

 מספר תוכן בקצרה

משתתפים 
 צפוי

עלות כוללת 
 ₪.ב 

מאצ'ינג 
באחוזים 

 (20%)לפחות 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

 

 

 

 חתימה + חותמת                  תאריך 

________________    __________________ 

 

 



 

 
 
 

 

 -נספח ב'

 הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה

 המועצה המקומית מצפה רמון מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים: .1

 קובע כדלקמן: 1950-א(א( לצו המועצות המקומיות התשי״א 103סעיף  .2
"(א(חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה 
אחוזים בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." - עם המועצה. לעניין זה ״קרוב״

של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות (י.פ. תשמ״ד עמי  12כלל  .3
 (, קובע כדלקמן:3114

 -״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, ״חבר מועצה״ 
שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה" חבר מועצה או קרובו או תאגיד 

 ((ב((."1(5 -((ב( ו1(1ו״קרוב" בסעיף 

 (א( לפקודת העיריות (נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  .4
"פקיד או עובד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי 

 ום חוזה שנעשה עם המועצה ובשום עבודה המבוצעת למענה."זוגו או שותפו או סוכנו, בש-בן
בהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך באם יש או אין לך קרבה משפחתית, לפי  .5

 ההגדות דלעיל, עם חבר מועצה כלשהו, או עם עובד המועצה.
 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .6
( לצו המועצות 3א׳ ( 103כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות  .7

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3המקומיות, לפיהן מועצת המועצה ברוב של 
 א׳ (א( הנ״ל ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.103התקשרות לפי סעיף 

 הצהרה

 ה המקומית מצפהידי המועצ-אני הח״מ המעוניין להשתתף בהליך שפורסם על
 רמון, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

קראתי את האמור לעיל, ולאחר בדיקת מעמדם ונסיבותיהם של כל בעלי הענין במציע  .1
 והמנהלים במציע, הנני מצהיר:

ו/או המנהלים במציע: בן זוג, הורה, בן  א(בין חברי מועצת מצפה רמון אין לאף אחד מבעלי הענין)
 או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.

ב(בתאגיד שבשליטת המציע ו/או מי מבעלי הענין במציע ו/או מי ממנהלי המציע, אין לאחד מאלה )
אחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד  10המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 

 יל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי.מהמנויים לע
     זוג, שותף או סוכן העובד -ג( אין למציע ו/או מי מבעלי השליטה במציע ו/או מי ממנהלי המציע בן)
 במועצה.

 ג׳ לעיל:-לענין סעיפים א׳
 .1968-לחוק ניירות ערך, תשכ״ח 1כהגדרתו בסעיף  -״בעל ענין״ 

נושא משרה אחר הממלא תפקיד בפעילות המציע אשר מנכ״ל או סמנכ״ל במציע, או כל  -״מנהל״ 
 על פי מהותו מקביל למנכ״ל או סמנכ״ל.

ככל שמתקיימת זיקה בין המציע ו/או מי מבעלי הענין בו ו/או מי ממנהליו לבין חבר מועצה או עובד 
 מועצה, נא פרט מהות הזיקה:

אם יימצא כי למציע ו/או למי ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי  .2
מבעלי הענין בו ו/או למי ממנהלי המציע מתקיימת זיקה למי מחברי המועצה ו/או לעובדי המועצה כאמור 

 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.



 

 
 
 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .3
 

 ום:ולראיה באתי על החת
 

 ______________ תאריך:_______________ חתימת המציע:______________ שם המציע:
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  29/2021'קול קורא מס

במסמכי הקול קורא, בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו, הבנו את כל האמור  .1
ובדקנו באופן עצמאי ומקצועי את כל הדרישות, התנאים, המגבלות, העלויות, הסיכונים וכל 
פרט אחר הקשור לביצוע השירותים נשוא הקול קורא ולקיום התחייבויותינו על פי הקול 

דרוש לנו בקשר לכך ווידאנו כי יהיה ביכולתנו קורא, במועדן ובמלואן, ביררנו כל פרט ה
 לקיים את כל התחייבויותינו על פי הקול קורא אם נזכה בו.

הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי הקול קורא ובהסתמך על הבדיקות שערכנו, ואנו  .2
מסכימים לכל האמור במסמכי הקול קורא ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על 

 עה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.אי ידי

אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים בקול קורא, יש לנו את כל האישורים,  .3
התעודות, ההיתרים והרישיונות וכשירויות הנדרשים לצורך אספקת השירותים, כמו כן 

מקבלים על עצמנו לספק את  הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי הקול קורא, ואנו
 השירותים בהתאם לתנאים שבמסמכי הקול קורא.

הננו מסוגלים, מכל בחינה היא, לספק את השירותים ולבצע את כל הדרישות וההתחייבויות  .4
על פי הוראות הקול קורא ומסמכיו, באמצעות כוח האדם המיומן וכל האמצעים הנדרשים 

ית, לרבות עמידה בלוח הזמנים שייקבע לביצוע על מנת לספק את השירותים בצורה מקצוע
 השירותים.

הננו מתחייבים שלא להמחות את זכויותינו או התחייבויותינו לפי החוזה, כולן או חלקן,  .5
לצד שלישי, ואיננו רשאים להעביר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, במישרין או 

 בכתב, ובהתאם להוראות החוזה.בעקיפין, לצד שלישי, ללא קבלת הסכמת המועצה, מראש ו

בחוזה, נבצע את התחייבויותינו  נוהננו מתחייבים כי במידה ונזכה והמועצה תתקשר עמ .6
מכוח הקול קורא בשלמותן, בהתאם למסמכי הקול הקורא והחוזה והוראות כל דין, ועל פי 

 כל דין ו/או תקן ו/או חוזר ו/או הנחייה ו/או הוראה לצורך קיום התחייבויותינו.

צוע ידוע לנו כי המועצה תהיה רשאית לפצל את הזכייה בין מספר מציעים ולמסור את בי .7
 ידה.-השירותים למציע אחד או יותר, לפי שיקול דעתה וכפי שייקבע על

שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/מסמך נוסף  מועצהעוד ידוע לי, כי ל .8
דרש לצורך הוכחת כשירותי, ניסיוני, מומחיותי, איתנותי הפיננסית, התאמתי לביצוע ישי

את מלוא המידע/המסמכים  מועצהה חייב למסור להשירותים נשוא הקול קורא, ואני אהי
להנחת דעתה. אם אסרב למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית המועצה 

 להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

)תשעים(  90הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך  .9
האחרון להגשת הצעות בקול קורא. ידוע לנו, כי המועצה תהא רשאית לדרוש יום מהמועד 

)שלושים( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו  30הארכת תוקף ההצעה למשך 
לכשנידרש, תיפסל הצעתנו זו, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית 

 פי כל דין.-פי הקול קורא ו/או על-המועצה על



 

 
 
 

חוזרת,  -אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו משום הצעה ללא .10
יכרת הסכם יובקבלתה על ידכם  1973 -חלק כללי(, תשל״ג )לחוק החוזים  3כאמור בסעיף 

 מחייב בינינו לבניכם.

צו  מועד" -לעיל ולהלן )היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי במועד שייקבע בהודעתכם  .11
"(, נמציא את כל המסמכים והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי התחלת עבודה

 הקול קורא.

אנו מצהירים ומסכימים, כי במקרה שלא נמציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים  .12
במסמכי הקול קורא ו/או לא נמלא אחר התחייבותנו לביצוע השירותים בהתאם להצעתנו, 

תחייבות אחרת הכלולה בקול קורא זה, נאבד את זכותנו להתקשר כולם או מקצתם, או כל ה
עם המועצה והמועצה תהא רשאית לפעול על פי כל זכות או סעד שיעמדו לרשותה עקב הפרת 

 התחייבויות שהננו נוטלים על עצמנו עם הגשת הצעתנו לקול הקורא.

 ם אחרים.אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפי .13

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו  .14
פי דין -מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על

 או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 זו:ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו 
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