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ויהווה חלק בלתי   19/2019 מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעה במכרז פומבי

 נפרד מההצעה 

 

אין היגיון )לא כלכלי, לא  –למסמכי המכרז  4עמוד להוראות ותנאים כלליים,  3.1.6סעיף  .1

 ___ )שמור באשכול(תיירותי( בתוספת אתר אינטרנט חדש לתיירות במרחב. קיים אתר של 

 ובמידה וצריך יבצעו בו שינויים.

 הבקשה נדחית

 

האם הזוכה מחויב לקדם  –למסמכי המכרז  4, עמוד ותנאים כללייםהוראות ל 3.1.7סעיף  .2

 פרסום ממומן על חשבונו או שהאשכול יעמיד לרשותו תקציב ייעודי לדבר?

 הבהרה:

 הקידום על חשבונו של נותן השירותים.

 

האם הזוכה מחויב לפרסם  –למסמכי המכרז  4, עמוד הוראות ותנאים הכללייםל 3.1.9סעיף  .3

חשבונו, ליצר אמצעיים שיווקיים בתשלום, להדפיס מפות ואלונים על חשבונו ולהפיק על 

 ?אירועים על חשבונו או שהאשכול יעמיד תקציבים יעודים לפעולות האלה

 הבהרה:

 כל תכולת העבודה המפורטת במסמכי המכרז יהיו במסגרת התשלום לנותן השירותים.

 

באיזה שלב נמצא תהליך  –למסמכי המכרז  5, עמוד כללייםהוראות ותנאים ל 3.2.1.2סעיף  .4

 כיום?  100המיתוג מועדון ה 

 הבהרה:

, יבוא: למסמכי המכרז 5, עמוד הוראות ותנאים כללייםל 3.2.1.2במקום האמור בסעיף 

 " כולל לוגו ייעודי )מעין תו תקן(."100-"מיתוג "מועדון ה

 

 מה בדיוק צריך להשלים?  –למסמכי המכרז  5, עמוד כללייםהוראות ותנאים ל 3.2.1.2סעיף  .5

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 4ראו תשובה 

 

____ )שמר יתבסס על אתר  -למסמכי המכרז  5עמוד  הוראות ותנאים כלליים,ל 3.2.1.2סעיף  .6

 או אתר של הזוכה במכרז זה באם יש לו כזה. באשכול(

 בות לשאלות הבהרה זה.לעיל במסמך תשו 1ראו תשובה 

 

אין תקציב לתרגום האתר  -למסמכי המכרז  5עמוד  הוראות ותנאים כלליים,ל 3.2.2.5סעיף  .7

לשתי שפות ויותר, לכן יש לתקן כי האתר יהיה בשפה עברית ועם תוספת תקציב יתורגם 

 עליהן.  לאנגלית ושפות נוספות כשיוחלט

 הבקשה נדחית.
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להבנתנו עבור כרטיס ההטבות   –למסמכי המכרז    5  הוראות ותנאים כלליים, עמודל  3.2.2סעיף   .8

בצע תוכנית עסקית ויוצגו חלופות לאשכול. מבוקש כי התשלום עבור עבודה זו הוא מלא תת

 עם הגשת התוכנית העסקית והמסקנות.  50%עם חתימת החוזה  50%

 הבקשה נדחית.

 

 להלן:מבוקש שינוי כמפורט  – מכרזמסמכי הל 7, עמוד להוראות ותנאים כלליים 7סעיף  .9

שאינו מועסק ע"י המציע אלא שקיים ביניהם חוזה לפיו אפשרות להעסקת מנהל פרויקט   •

 מנהל הפרויקט משמש כקבלן משנה עבור המציע.

 התקיימות תנאי הסף תהיה במציע ו/או במנהל הפרויקט. •

 ( יהיה בתחומים שונים, לאו דווקא בתחום התיירות. 7.4.5ניסיון הניהול התקציבי )סעיף  •

 הבקשה נדחית.

 

כתוב כי התשובות יועברו רק  –למסמכי המכרז  7עמוד להוראות ותנאים כלליים,  8.3סעיף  .10

שאומר כי התשובות יפורסמו באתר וכן אין תאריך   8.2לרוכשי המכרז ונוגד את הכתוב בסעיף  

 במסגרת מפגש מציעים.

 .השאלה אינה מתכתבת עם הוראות המכרז

 

 3.1"העבודות המפורטות בסעיף     –למסמכי המכרז    8, עמוד  הוראות ותנאים כללייםל  11סעיף   .11

האם מדובר על  -₪ בתוספת מע"מ"  6,700לעיל במכרז זה ישולמו בתשלום חודשי בסך של 

עבודה במשרדי האשכול? האם מדובר על עבודה במשרה מלאה? האם מדובר על בנק שעות ואם 

 כן, על איזה בנק שעות מדובר?

 הבהרה:

 וראות המכרז.השאלה אינה מתכתבת עם ה

 

יש להעלות את השכר החודשי  –למסמכי המכרז  8עמוד  הוראות ותנאים כלליים,ל 11סעיף  .12

 ₪ + מע"מ 8,000הקבוע ל 

 הבקשה נדחית.

 

מבקשים להוריד את  –למסמכי המכרז  10עמוד  הוראות ותנאים כלליים, ל 14.1.1סעיף  .13

₪ ואם ניתן להוציא ערבות מכל בנק או רק מבנק ישראל . באם יש  5,000הערבות המציע לסך 

 ערבות ביצוע לצרף מסמך ערבות ביצוע עם תוקף תאריך ומתי מוחזר למי שלא זכה בהצעה.

 הבקשה נדחית.

 

לצרף נספח ערבות ביצוע  –למסמכי המכרז  10עמוד  הוראות ותנאים כלליים,ל 14.1.1סעיף  .14

באם רוצים  עם סכום ועד איזה תאריך תוקף. כמו כן להוריד את המשפט תוצא ע"י בנק ישראל 

 הערבות היא מבנק הזוכה.



 אשכול גליל מערבי בע"מ 
 ניהול ויישום התוכנית האסטרטגית לתיירות שירותי  –  19/2019מכרז פומבי 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור 
 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________
 ארמון ועו"ד עדי הרטל -סברדלוב © הזכויות שמורות לעו"ד מרים 

 אין לעשות שימוש במסמך זה או חלקו ללא אישור בעלי הזכויות 

 

 הבקשה נדחית.

 ישראל", ולא "בנק ישראל".בתשומת לב המציעים הדרישה היא ל"בנק 

 

מבקשים הבהרה מאיזה תאריך  –למסמכי המכרז  13 עמוד ציע,הצעת המ, 1לנספח  1.2סעיף  .15

 מתחיל הפרויקט. 

 ימים ממועד ההודעה על הזכייה. 10עד  מחתימת ההסכם, שיהיה  תשובה:

 

₪  8,000עבור שירות שוטף   –למסמכי המכרז  13 עמוד , הצעת המציע,1לנספח  1.2סעיף  .16

 לחודש + מע"מ.

 הבקשה נדחית.

 

 .לא יהיה חילוט ערבות -למסמכי המכרז  13עמוד  , הצעת המציע,1לנספח  2.2.2סעיף  .17

 הבקשה נדחית.

 

 50לאחר שמגייסים  -למסמכי המכרז  14עמוד  , הצעת המציע,1לנספח  2.2.6 -ו 2.2.5סעיפים  .18

בעלי צימרים יוצאים לדרך עם הפרויקט ולכן צריך לתת אחוז תשלום גבוהה להתחיל לפרסם 

ואז תהיה הצלחה. ללא פרסום ושיווק חזק מההתחלה לא   4ולשווק את אלו שנכנסו לאבן דרך  

יצטרפו הנוספים באם יצליח יתווספו יתר הצימרים והעלות צרוף נמוכה יותר. ההצעה היא 

 .10% 5ואבן דרך  40% 4אבן דרך 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

אבן " :למסמכי המכרז יבוא 14בעמוד , הצעת המחיר, 1לנספח  .62.2במקום הרשום בסעיף 

. שיווק בחו"ל (מתקציב הפרויקט)שיווק המוצר בארץ כולל הכנת חומרים בהתאם  :5דרך 

 3.1.3בכפוף לגיוס תקציב ייעודי ו/או לרתימת משרד התיירות, כאמור בסעיף  )מותנה תקציב  

מתמורת   10%  –אבן דרך קודמת  מ  צימרים  בעלי  50לאחר צירוף      חודשיים  –  (במסמכי המכרז

אשר ישולם חודש אחרי פרסום קמפיין שיווקי ראשון אשר אושר ע"י ,  100-פרויקט מועדון ה

. בנוסף  האשכול. נדרש דיווח שוטף אודות נתוני חשיפה ותנועות של חברי המועדון באינטרנט

 " .צימרים נוספים בעלי 50צירוף לאחר אשר ישולם  ,100-מתמורת פרויקט מועדון ה 20%-ל

 

 4כתוב  –למסמכי המכרז  14עמוד  ,הצעת המחיר ,1לנספח  3.2.2סעיף ( 3פסקה שלישית ) .19

כתוב חודשיים ממועד צו התחלת עבודה וסעיף זה לא יכול להתקיים  3.2.2.2חודשים ובסעיף 

 .אמצע אבני הדרךבלא מתקבל על הדעת חילוט ערבות וקנסות    .3.2.2.1לפני תום סקר אתרים  

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למסמכי  14עמוד  ,הצעת המחיר ,1לנספח  3.2.2( לסעיף 3במקום האמור בפסקה השלישית )

ממועד מתן צו התחלת עבודה פרויקט דרכי חודשים    (5חמישה )  במידה ואחרי", יבוא:  המכרז

 תיירות לא ישלים נותן השירותים אבן דרך זו, יהיה רשאי האשכול לקזז את המקדמה עבור 
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וכן לחלט את הערבות, והכל עד גובה , דרכי תיירות מכל סכום שיהיה חייב לנותן השירותים

 ".המקדמה לדרכי תיירות

 

מה הן הקטגוריות אותם אתם   -למסמכי המכרז    14עמוד    ,הצעת המחיר  ,1לנספח    3.2.2.2סעיף   .20

 מבקשים.

 הבהרה:

בהתבסס על  , רומנטיקה, הר וים, אקסטרים, יקבים, אבירים ועודלמשל הקטגוריות להלן: 

 .כנית האסטרטגית לתיירותותה

 כנית האסטרטגית לתיירות מפורסמת באתר האשכול.ולתשומת לב המציעים, הת

 

המוצר אותו צריך לתת  -למסמכי המכרז  16 -ו 15דים עמו ,הצעת המחיר ,1לנספח  4סעיף  .21

הזוכה במכרז הוא כתיבת תוכנית עסקית והתכנות כלכלית והגשת חלופות למימוש והאופציות 

 50%עם תחילת העבודה ו    50%השונות לאשכול, ובזה מסתיימת מצד הזוכה העבודה. התמורה  

חודשים ממועד צו התחלת עבודה. לאחר מכן   6וצר עד  עם הגשת הדו"ח. לוח זמנים להגשת המ

 האשכול יבחן את ההצעות ויקבל החלטה על ההמשך ואופן מימושן.

 הבקשה נדחית.

 

בשום מקרה לא יהיה ניתן  -למסמכי המכרז  16 -ו 15עמודים  ,הצעת המחיר ,1לנספח  4סעיף  .22

 .לחלט ערבות

 הבקשה נדחית

 

מה הקשר לגרפיקה המציע לא נדרש  -למסמכי המכרז  24עד  21עמודים  6 -ו 5נספחים  .23

לגרפיקה ומתן שירותי גרפיקה. בקיצור תבדקו את כל המכרז ושהנספחים מתאימים למכרז 

 זה ולא אחר.

נוסח תצהיר בדבר קיום ייצוג הולם  - 1למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורפים נספח 

, 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1ב2לות בהתאם לסעיף לאנשים עם מוגב

, הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד האשכול ולחבר ממועצה מרשויות האשכול - 2ונספח 

למסמכי המכרז. המציעים יעשו שימוש  24-21בעמודים  6-ו 5אשר יבואו במקום נספח 

 למסמכי המכרז. שצורפו 6-ו 5הנ"ל, במקום נספחים   2-ו 1בנספחים 

 

אתם לא יכולים לחייב אותי לחתום כי הבנו    -למסמכי המכרז    27עד    25עמודים    8  -ו  7נספחים   .24

 ואנו מסכימים לכל האמור כן יכולים לייב לחתום כי קראנו.

 הבהרה:

למסמכי המכרז, המציעים יחתמו רק כי קראו את  27עד  25עמודים  8 -ו 7ביחס לנספחים 

 תוכנם.

 



 אשכול גליל מערבי בע"מ 
 ניהול ויישום התוכנית האסטרטגית לתיירות שירותי  –  19/2019מכרז פומבי 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור 
 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________
 ארמון ועו"ד עדי הרטל -סברדלוב © הזכויות שמורות לעו"ד מרים 

 אין לעשות שימוש במסמך זה או חלקו ללא אישור בעלי הזכויות 

 

י תלא מקובל לא נותן שירו –למסמכי המכרז  31-ו 30עמודים  חוזה למתן שירותיםל 7סעיף  .25

 גרפיקה וכ' ולא מתאים למכרז זה.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למען , יבוא: "  למסמכי המכרז 31-ו  30חוזה למתן שירותים עמודים ל 7במקום האמור בסעיף  

הסר כל ספק, נותן השירותים מאשר בזאת, כי ידוע לו שהמזמין יהיה רשאי, בכל מועד 

 "אחרים. תיירותשימצא לנכון, להעסיק, בנוסף לנותן השירותים, נותני שירותי 

 

לתקן אחוזים של כל פרויקט  –למסמכי המכרז  38עד  35נספח א' תכולת השירותים עמודים  .26

לנספח א' עם כל ההערות וההשגות שלנו. אין  1ש להתאים נספח י .1או בנספח א או בנספח 

את כל השינויים יש עליכם להכניס לחוזה מתן  התאמה באחוזים לכל פרויקט בין הנספחים

 כללי שיווק לחו"ל תיירות נכנסת רק כשיהיה תקציב משרד התיירות. שירות

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

, יבוא: למסמכי המכרז 36לנספח א' תכולת השירותים עמוד  14.2.6במקום האמור בסעיף 

. שיווק (מתקציב הפרויקט)שיווק המוצר בארץ כולל הכנת חומרים בהתאם  :5אבן דרך "

בכפוף לגיוס תקציב ייעודי ו/או לרתימת משרד התיירות, כאמור בסעיף )בחו"ל מותנה תקציב  

 10% –אבן דרך קודמת מ בעלי צימרים 50לאחר צירוף   חודשיים – (במסמכי המכרז 3.1.3

אשר ישולם חודש אחרי פרסום קמפיין שיווקי ראשון אשר , 100- מתמורת פרויקט מועדון ה

אושר ע"י האשכול. נדרש דיווח שוטף אודות נתוני חשיפה ותנועות של חברי המועדון  

 בעלי 50צירוף לאחר שולם אשר י ,100-מתמורת פרויקט מועדון ה 20%-. בנוסף לבאינטרנט

 ".צימרים נוספים

 37לנספח א' תכולת השירותים עמוד  15.2.2( לסעיף 3במקום האמור בפסקה השלישית )

ממועד מתן צו התחלת עבודה חודשים  (5חמישה ) במידה ואחרי", יבוא: למסמכי המכרז

רשאי האשכול לקזז את פרויקט דרכי תיירות לא ישלים נותן השירותים אבן דרך זו, יהיה 

וכן לחלט את הערבות, ,  המקדמה עבור דרכי תיירות מכל סכום שיהיה חייב לנותן השירותים

 ".והכל עד גובה המקדמה לדרכי תיירות
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 ניהול ויישום התוכנית האסטרטגית לתיירות שירותי  –  19/2019מכרז פומבי 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור 
 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________
 ארמון ועו"ד עדי הרטל -סברדלוב © הזכויות שמורות לעו"ד מרים 

 אין לעשות שימוש במסמך זה או חלקו ללא אישור בעלי הזכויות 

 

 5.9.19למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  1נספח 

 

 5נספח 
 

לחוק   1ב2לסעיף  נוסח תצהיר בדבר קיום ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בהתאם 

 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

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:

 

ניהול ויישום התוכנית למתן שירותי  מכרזהנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי   .1

בע"מ, כמורשה מטעם המציע. אני מכהן  עבור אשכול גליל מערבי האסטרטגית לתיירות

 כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 

ידי האשכול וייחתם -עלככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה בנוהל הצעות המחיר   .2

בין הצדדים הסכם הספק, מתחייב המציע כי במהלך תקופת ההסכם לקיים כלפי 

, את האמור ניהול ויישום התוכנית האסטרטגית לתיירות  המועסקים מטעמו למתן שירותי

בדבר ייצוג הולם לאנשים עם  1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1ב2בסעיף 

 מוגבלות.

 

 שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.זהו  .3

_______________ 

 המצהיר           

 

 דין-אישור עורך

 

הנני מאשר כי היום _________________, הופיע ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. 

מס' ___________________, בפני עוה"ד _______________, מרחוב 

____________________,  ולאחר  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 

  הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני.

 

_______________ 

 דין-עורך          

 )חתימה וחותמת(    
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 5.9.19למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  2נספח 

 

 נספח 6

  19/19מכרז המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 מציע בדבר קרבה משפחתית לעובד האשכולההצהרת 

 או חבר מועצה ברשויות האשכול
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 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________
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 אין לעשות שימוש במסמך זה או חלקו ללא אישור בעלי הזכויות 

 

הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד האשכול ולחבר ממועצה מרשויות 

 האשכול
 

 לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:האשכול מביא בזאת 

 

 א' לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, כדלקמן:122סעיף  .1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק  .א

בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא  10%העולה על 

בן זוג, הורה, בן או בת,  –יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

 אח או אחות".

ללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור של הכ  12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

 , כדלקמן:1950-א')א( לצו המועצות המקומית, תשי"א103סעיף  .2

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק  .א

בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא  10%העולה על 

בן זוג, הורה, בן או בת,  –יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

 אח או אחות".

ללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור של הכ  12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

, קובע כי פקיד או עובד מועצה לא 1950-לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א 142סעיף  .3

ידו בן זוגו או שותפו או סוכנו, -ידו עצמו על על-יהיה נוגע מעוניין במישרין או בעקיפין, על

 שנעשה עם הרשות ובשום  עבודה שמבוצעת למענה. בשום חוזה

 

 , כדלקמן:1958-א' לצו המועצות המקומית )מועצות אזוריות(, תשי"ח89סעיף  .4

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק  .ג

 בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא  10%העולה על 

בן זוג, הורה, בן או בת,  –לחוזה או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב  יהיה צד .ד

 אח או אחות".

של הכללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור   12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ה

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 
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לך קירבה משפחתית,   אם ישנה או איןבהתאם לכך הינך מתבקש להודיע בהצהרה שבנספח   .5

לפי ההגדרות דלעיל, עם חבר מועצה רשות מרשויות האשכול כלשהו, או עם עובד רשות 

 .מרשויות האשכול או עובד האשכול

 

 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי הנוהל. .6

 

לדירקטוריון אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט ההוראות המתירות  .7

האשכול ברוב חבריו או עפ"י החלטת שר הפנים להתיר התקשרות כאמור ובלבד שלא יהיה 

 בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב.

____________________________________________________________________ 

 הצהרה

 

להשתתף בנוהל הצעות מחיר למתן  ןהמעונייאני הח"מ ___________________________ 

יל מערבי בע"מ, מצהיר ללאשכול גניהול ויישום התוכנית האסטרטגית לתיירות עבוד שירותי 

 ומתחייב בזאת כדלקמן:

 

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר .1

ויות האשכול יש/אין )מחק את בין חברי דירקטוריון האשכול ו/או מועצת רש א.

 המיותר( לי בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן שותף.

לתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר(  ב.

בהון או  10%לאחר מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 

 בו כמנהל או כעובד אחראי. ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן

יש/אין לי )מחק את המיותר( בן זוג, שותף או סוכן העובד באשכול ו/או באיזו  ג. 

 מרשויות האשכול.

 

של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  ידוע לי כי ועדת הנוהלים .2

 משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 

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

 אמת.

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 _______________________     שם המציע: _____________________  חתימת המציע:

 

 


