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)ע"ר  –לביא  .1 )להלן 58-0014983העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים   )
,העמותה" – גיוס מחיר לקבלת שירותי הזמין הצעות למתכבדת בזאת  "(

 כנספח א'המצורף בהתאם למפרט השירותים , כספים ומשאבים לעמותה
  ."(השירותים)להלן: "

יינתנו  .2 ו/או בעלי  בלבד עצמאיים מיועציםהצעות המחיר למתן השירותים 
יינתנוחברת יעוץ על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים  . השירותים 

 .והוראות הדיןלהלן 

ייעוץ לקבלת ו הינה /שיבחר ים/יועץההתקשרות עם  .3 לגיוס כספים שירותי 
כאמור  ובנספח א'זה בקול קורא והדרישות המפורטות  ים לעמותהומשאב

 עפ"י שיקול דעתה הבלעדיאך ורק תעשה  ,ים/הזוכה ים/ביועץ הבחירהולעיל 
) עמותהשל ה אשר ( ואיכות ההצעה 25%שבחירתה תבסס על הצעת המחיר 

בכלל תכלול התייחסות לניסיון המציע בגיוס כספים ותרומות לעמותות 
כולה או  ההתקשרותאינה מתחייבת כי  עמותה. ה(75%) ם החינוךובפרט בתחו

וקיימת אפשרות כי ולא מתחייבת לתקופת התקשרות, אל הפועל  תצאחלקה 
ו שתתקיים א כלל לא תתקיימנה ו/שייבחר היועציםאו  היועץההתקשרות עם 

.למשך מספר חודשים בלבד

בכל יבה שהיא מכל סאת ההתקשרות  לבטלשמורה הזכות  עמותהל ,כמו כן .4
בהודעה מראש ומכל סיבה שהיא ובכל עת גם לאחר תחילת ההתקשרות שלב 

יגיש הצעת מחיר מבלי הצורך לנמק את החלטתה. יום  30של  המציע אשר 
למתן השירותים מצהיר בעצם הגשת הצעתו כי הנ"ל ידוע לו היטב וכי הוא 

 .קשר לכךבגין וב עמותהמוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מה

וייבחרו/שהצעת יועציםאו  יועץ .5 ים /ו כפופה/יהי עמותהו ע"י ה/ם תתקבל 
 ולכל גורם אחר מטעמה. עמותהלהנחיות ה

במתן השירותים  היועץאת  ואשר ישמשוהאמצעים הציוד הידע, ההכשרה,  .6
ויהיה באחריותו   מהיועץקבלת השירותים הבלעדית. ככל שלצורך היחידה 

טוח אזי קבלת ההיתר ועריכת הביטוח כאמור יעשו יאו ביידרש קבלת היתר 
 . היועץ בנוסח המצ"בבאחריותו ועל חשבונו של 

 תנאי סף

יובאו תנאי הסף לשם הגשת ההצעות ובחינתן: .7  להלן 

 גיוס בעבודה בלפחות  חמש שניםשל ניסיון מוכח להיות בעל מציע ה לע
רוט של יפההצעה צריכה לכלול  .השלישי/מגזר הציבוריכספים ומשאבים ב

 הניסיון הנ"ל.

 

  ו עוסק מורשה בתוקף התאגדות חברה או בעל תעודת המציע הינ
 כדין/עוסק פטור.

 

  אישור  – 1סעיף הביטוח ונספח ב'–נספח ב על המציע לצרף להצעה את
 .שהוא חתום ע"י מטבח של המציע יועץעריכת ביטוחי ה
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 וכן  הסף על מציע להגיש את כל המסמכים הדרושים לצורך הוכחת תנאי
 .לצרף אישור "בגיר" בתוקף, קורות חיים במסך נפרד

 לכל הצעה יצורפו גם המסמכים הבאים: .8

ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות  .א אישור תקף על 
ניהול חשבונות( תשל"ו )אכיפת   , על שם המציע. 1976-גופים ציבוריים 

ניכוי מס במקור, על שם המציע. .ב   אישור תקף על 

 .אי צירוף מסמכים אלה כולם או חלקם עלול להביא לפסילת ההצעה * **

 דרישות מיוחדות במסגרת מתן השירותים

לגייס כספים ומשאבים לעמותה, בארץ יכולת ניסיון רב ולהיות בעל  יועץעל ה .9
 ; בעל יכולתל"עם תורמים מהארץ ומחו יםניהול קשרובחו"ל, בעל יכול 

 ם"קולות קוראי"גישה ואיתור  ,ל"רץ ובחור מקורות לגיוס משאבים באותיא
ניסיון בעבודה מול קרנות בעל  ;פילנתרופיות ושל משרדי ממשלה קרנותשל 

גופים, עמותות וחברות"חובארץ ובותורמים  היכרות עם עולם  ,ל, היכרות עם 
ותחזוק הקשר לאורך מול תורמים יצירת קשר ראשוני  ;יתרון –העמותות 

נות, כולל כתיבת בקשות ודיווחים לתרומה והכנת טיפול בהגשות לקרזמן; 
מסמכי עמדה לעבודה מול  בניית; ניהול ובניית תקציבים ;החומרים הנלווים

וגופים  שפה יכולת ביטוי בעל היועץ להיות בעל  .פילנתרופיםמשרדי ממשלה 
, office שליטה בתוכנותובעל פ. "בכתב ובע ,אנגלית ברמה גבוהההעברית וה

; על היועץ להיות בעל ות וכורשתות חברתי עם תכוניות , "ראש גדול"'
ויכולת    גיוס כספים ומשאבים משמעותית מוכחת.יזמיות, יצירתיות 

ניסיון, הכשרה יועץה .10  ח האדםוכו הציוד הדרוש ,מצהיר כי הוא בעל ידע, 
הדרוש לצורך ביצוע כל השירותים הנדרשים ממנו במסגרת מתן  המקצועי

מי או באמצעות את כל השירותים בעצמו  לבצעחייב מת יועץה השירותים.
, לפני תחילת מתן השירותים, והוא  מטעמו מתחייב לדאוג שהיה ברשותו

בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות אישורי "בגיר", 
ומתחייב שלא להעסיק עובדים ללא  לעובדיוו לו ,2001 -מסוימים, התשס"א 

מצהיר שידוע לו והובא לידיעתו כי יש לשמור  יועץוה, אישורי "בגיר"
מלאה את המסמכים שיגיעו לידו ואת  בסודיות מוחלטת תוך אבטחת מידע

תוכנם וכי הוא בעל אמצעים ויכולת לשמירה מלאה של סודיות המסמכים 
 .והאמור בהם ולרבות איסור צילום ילדים

האחריות  .ידרשימראש ככל ש את כל הבדיקותלבצע  דרשיישייבחר  יועץה .11
 בלבד.  יועץתהא על ה השירותים מתןבמסגרת 

 לשירותיםהמוצע על ידו את המחיר  יועץבמסגרת הצעת המחיר יפרט ה .12
. כמפורט   בנספח א'

 ההליך

 19 שניליום , עד עותקים (3) בשלושה תוגשנה הצעות למתן השירותים .1
 .12:00בשעה , 2021 באפריל

ימים  (90) ה בתוקף למשך תשעיםההצעות תהיינה בלתי חוזרות והן תעמודנ .2
)באמצעות דואר או על ידי שליח(  במקורממועד הגשתן. ההצעות תוגשנה 

תוכן  ,בו יפורט השירות המוצעעל גבי טופס ההצעה עותקים  (3) בשלושה
במקרה שבו לאור  .כוללת מע"מלא כשהיא השירות והצעת המחיר לגביו 



3 
 

 

ניתן יהיה להגיש  את ההצעה באופן פיזי, עקב הנחיות משרד הבריאות לא 
מגבלות והנחיות משרד הבריאות, המציע יהיה רשאי להגיש את הצעתו 

וזאת עד למועד הגשת ההצעות , gadi@lavy.org.ilבאמצעות המייל לכתובת: 
כאשר רק אישור מסירה חוזר ע"י העמותה במייל יאשר את הגשת ההצעה של 

כלשהו תהיה בכל מקרה כפופה להצגת  יועץמובהר כי התקשרות מול . מציעה
, לכשהדבר ואישורי "בגיר"והגשת מסמכי המקור לרבות מסמכי ביטוח 

 .יתאפשר

כולל ביצוע  בהצעת המציעמובהר ומוסכם בזאת כי המחיר המוצע והנקוב  .3
ירותי וש מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי ההצעה

 השירות המוצע וההפעלה, לרבות ההוצאות הכרוכות בביצוע  המוצעים יועץה
וכל הוצאה נוספת  רושות לייצור, רכש, העמסה, הובלההוצאות הד ובכלל זה:

המציע לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר . ככל שתידרש שהיא
 .שהגיש בהצעתו

שיוטלו עליו )מס הכנסה,  המציע מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה .4
, ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו  ) ' , וכו מע"מ, ביטוח לאומי

 )אם יזכה במכרז(.

 לכל שירות בנפרד ו/או שירותים שונים יםיועצמספר  רשאית לבחור עמותהה .5
לפי שיקול דעתה הבלעדי ותבסס את החלטתה כלל וזאת  יועץאו לא לבחור ב

ניסיון של ו ניסיון קודם עם המציעירות המוצע ותוכנו, השבין היתר על סמך 
יק את ספשמורה הזכות לה עמותהלהמציע במתן השירותים הנדרשים. 

השירותים כולם או חלקם במהלך תקופת ההתקשרות מבלי שתהיה מחויבת 
והמציע בהגשת הצעתו מצהיר שהנ"ל ידוע לו וכי לא  לנימוקים כלשהם

 .בגין כך עמותהישה ו/או תביעה כנגד התהיינה לו כל טענה ו/או דר

יידרש לחתום על הסכם התקשרות מתאים,  עמותהשייבחר ע"י ה יועץה .6
הסכם ההתקשרות יועבר כתנאי להתחלת השירותים וההתקשרות עמו. 

 .ימים ממועד מתן ההודעה על זכייה במתן השירותים 7לזוכה בתוך 

ויבת במכרז לשם קבלת אינה מח עמותה, כי הספקמודגש בזה, למען הסר כל  .7
זו לקבלת הצעות אינה כפופה לדיני המכרזים.  השירותים האמורים והזמנה 

, לנהל מו"מ עם כל  עמותהה שומרת על זכותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי
מציע ועם כל גורם אחר, בכל זמן שהוא, בכל הקשור והכרוך בשירותים 

 ה ונסיבות:מתחייבת, בשום מקר עמותהכן, אין ה האמורים. כמו

ו/או .א  ;לקבל הצעה כלשהי מבין ההצעות שהוגשו 

 לערוך תחרות ו/או התמחרות בנוגע קבלת השירותים ו/או; .ב

 לנקוט כל הליך מכרזי ו/או "מעין מכרזי" בקשר לשירותי המבוקש. .ג

כל פעולה שתינקט כאמור )אם תינקט( תהייה על פי שיקול דעתה הבלעדי של  .8
 לנמק את החלטותיה. ומבלי שתחול עליה חובה עמותהה

את ההצעה הזולה ביותר או  קבלאינה מתחייבת ל עמותהמובהר בזאת כי ה .9
שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהזמנתה להציע  עמותההו הצעה כלשהי

הצעות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הגבלה של זמן או בכלל. 
י לגרוע מכלליות מבלשומרת על זכותה לנהל מו"מ מול המציעים.  עמותהה

תהא רשאית להאריך את  עמותההאמור לעיל, מובהר בזה במפורש כי ה
המועד הנ"ל, בין לצורך קבלת הצעה נוספת ובין לפי בקשה של אחד 

mailto:gadi@lavy.org.il
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המציעים, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה החובה לנמק 
 את החלטתה.

, רק כאשר ייחתם הסכם בפועל עמותההצעה תחשב כזו שנתקבלה על ידי ה .10
. המציעים, בעצם הגשת הצעותיהם, ייחשבו כמי שהסכימו עמותהעל ידי ה

זו להצעת הצעות  וכמי שוויתרו מראש על כל טענה ו/או לכל תנאי הזמנה 
ו/או מי מטעמה בכל הקשור והכרוך  עמותהדרישה ו/או תביעה כלפי ה

זו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייחשבו  בשירותים נשוא הזמנה 
המציעים כמי שהסכימו, במפורש, כי הליך ההזמנה להציע הצעות הוא הליך 

, מיוזמתה של ה גמישות  עמותהלאפשר ל, אשר תכליתו עמותהוולונטרי
ביותר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולפיכך מוותרים  ותהטוב ותבבחירת ההצע

דיני מכרזים ו/או כי יש המציעים, מראש, על כל טענה לפיה הליך זה כפוף ל
להחיל על הליך זה, על דרך של היקש, כללים ו/או הלכות מדיני המכרזים 

 ו/או מדיני המינהל הציבורי.

ניתן להפנות  .11  גדי אורן בדוא"ל למר  מיילכתב בבשאלות הבהרה 

gadi@lavy.org.ilתשובות  .12:00בשעה , לבאפרי 11 ,ראשון , וזאת עד יום
 14 רביעיעד ליום  יפורסמו באתר האינטרנט של העמותהלשאלות ההבהרה 

פה, אין ולא -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .0016:בשעה  באפריל
 – שיפורסמו באתר העמותה יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב

כל עת, עד למועד רשאית, ב עמותהובכל מקרה ה עמותהתחייבנה את ה
האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ההזמנה, 

 .וזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפיםבי

בהתאם  ימציא אישור על עריכת ביטוחים עמותהשייבחר ע"י ה יועץכל  .12
 .יועץאישור עריכת ביטוח ה 1למפורט בנספח ב'

עיל, תוך התקופה האמורה לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט ל .13
שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא 

לבטל את זכייתו של  עמותהנוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית ה
הזוכה בהצעה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים 

זו של התחייבויות הזוכה. כן ת נוכח הפרה   עמותההא רשאית הלזכותה 
במקרה זה להזמין את העבודה מכל מציע אחר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד 

 פי כל דין. -פי הליך זה ו/או על-על עמותהאו תרופה אחרים להם זכאית ה



 
     ,  בכבוד רב 

 
 ארנון איקן

העמותה  –מנכ"ל לביא 
העירונית לפיתוח החינוך 

 בירושלים
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 רותיםמפרט השי – נספח א'

 

  ובכלל זה בין היתר: מעקב   ,ל"משאבים בארץ ובחוכספים ולגיוס רלבנטיים איתור מקורות

 יזומהפנייה , פילנתרופיות שונות קרנותשל משרדי הממשלה וקולות קוראים אחר פרסום של 
 בארץ ובחו"ל.  שונים ותורמים פילנתרופיות לקרנות

 לנתרופיות ותורמים בארץ ובחו"ל, טיפול בהגשת בקשות למשרדי הממשלה, לקרנות פי
ובכלל זה כתיבת הבקשות והכנת הדיווחים והחומרים הנדרשים להגשה בהקשר זה. ו וכן 

   ן. לאורך זמ יםהקשר ניהול שוטף של
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 ביטוח -' ב נספח

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו ו/או אחריות של היועץ על פי הסכם זה  .א
ייב היועץ לערוך ולקיים, בידיו ועל חשבונו, אצל ו/או על פי כל דין, מתח

 , חברת ביטוח מורשית כדין לעריכת ביטוחים בישראל, ביטוחים לטובתו
ידו ועל פי שיקול דעתו של היועץ, בהתאם  לטובת העמותה, שיקבעו על 

לפי העניין: ביטוח חבות מעבידים, )לסוג ההתקשרות, אופייה והיקפה, 
ישי, ביטוח רכוש, ביטוח אחריות מקצועית( ביטוח אחריות כלפי צד של

לצורך קיומו של הסכם זה, הביטוחים יהיו בתוקף במשך כל תקופת 
ההסכם ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס תביעה כל עוד יכולה להיות 

של היעוץ כל הביטוחים . קיימת כלפיו אחריות שבדין ו/או על פי הסכם
וויותר תחלוף ו/או הוראה על כוללים  או /תביעה ו/או חזרה של המבטחת 

ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל,  הכלפי העמותה והבאים מטעמ יועץה
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם 

ייכללו כמבוטחים נוספים . ובכל ביטוחי החבויות לנזק מתוך כוונת זדון
ו/או עמה והבאים מט ותהוכמו כן הביטוחים מורחבים לשפות את העמ

ו/או הבאים יעוץ עובדים ומנהלים של הנ"ל בגין מעשה או מחדל של ה
 .מטעמו

היועץ מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או  .ב
וכן כלפי עובדים  הוהבאים מטעמה דרישה ו/או תביעה כנגד העמות

יובא  ומנהלים של הנ"ל, בגין כל נזק ו/או אובדן שייגרם לכל רכוש אשר 
על ידי היועץ ו/או מי מטעמו ו/או עבורו למקום מתן השירותים ו/או 
סביבתם ו/או כל רכוש אשר ישמש בקשר עם מתן השירותים ולרבות כל 
נזק ו/או אובדן תוצאתי עקב נזק ו/או אבדן לרכוש כאמור לעיל, וכי הוא 

פי אדם שגרם פוטר את הנ"ל מאחריות לנזק כאמור, הפטור לא יחול כל
 .  לנזק בזדון

במידה והיועץ אינו מעסיק עובדים לא יידרש היועץ לערוך ביטוח  .ג
ויעסיק  חבות מעבידים בהתאם לנדרש לעיל. היועץ מתחייב כי במידה 
עובדים ו/או מי מטעמו, במסגרת, לערוך ביטוח חבות מעבידים כנדרש 

מו"מ כי אי ולהמציא אישור קיום ביטוחי הכולל ביטוח חבות מעבידים. 
קיום ביטוח חבות מעבידים אינה פוטרת את היועץ מחבותו כלפי עובדים 
ידו ו/או מי מטעמו ואינה מטילה על העמותה והבאים  שיועסקו על 

כלפי עובדים ומנהלים של הנ"ל, חבות כלשהי כלפי מי  ה וכןמטעמ
ויהיו כאלה.  מעובדיו או מועסקיו של היועץ במידה 

לעמותה אישור קיום ביטוחי היועץ, חתום על היועץ מתחייב להמציא  .ד
 , יועץ היועץ ימציא את אישורי לפי בקשת העמותהידי מבטחו . למען הסר 

הביטוח בהתאם להוראות הפיקוח על הביטוח או כל רשות ממשלתית 
אחרת, אין באמור כדי לגרוע מהתחייבות היועץ לעריכת הביטוחים על פי 

ימציא היועץ העתק פוליסות  הסכם זה. על פי דרישה מאת העמותה
ימי  5ביטוחי היועץ בהתאם להתחייבויותיו על פי הסכם זה וזאת תוך 

 עסקים מיום הבקשה.
לעמותה תהיה הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור קיום ביטוחי  .ה

, שיומצא על ידי היועץ  כאמור לעיל,  היועץ ו/או פוליסות ביטוח היועץ 
תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת ועל היועץ לבצע כל שינוי, 

להתאים את ביטוחי היועץ להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה. בכל 
מקרה של אי התאמה בגין האמור באישור קיום הביטוחים ו/או בפוליסות 
שהמציא היועץ לבין האמור בהסכם זה, מתחייב היועץ לגרום לשינויי 

ימים  3 -י העניין ולא יאוחר מהביטוחים ולהמציאם בחוזר מתוקנים לפ
 מדרישת העמותה, וזאת על מנת להתאימם להוראות הסכם זה. 

 היועץ מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות ביטוחי היועץ.  .ו
היועץ אחראי לתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות  .ז

 בקשר לביטוחי היועץ.
ם לכל ביטוח הנערך על ידי הינם קודמים וראשונייביטוחי היעוץ  .ח

מוותר על הזכות ו/או טענה ו/או דרישה בדבר יעוץ , ומבטחו של העמותהה
 . עמותהשיתוף בביטוחי ה

מובהר כי הביטוחים הנדרשים, הינם בבחינת דרישה מזערית  .ט
המוטלת על היועץ שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה ו/או 
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ל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד על פי כל דין וליועץ לא תהיה כ
בקשר למהות הביטוחים הנדרשים והיקפם ה העמותה ו/או מי מטעמ

 לרבות גבולות האחריות האמורים. 
אין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת אישור קיום ביטוח  .י

היועץ ו/או פוליסות ביטוחי היועץ ו/או בדרישת מי מהם על ידי העמותה 
ו/או בדרישה לשינוים כדי לגרוע מאחריותו של  הו/או הבאים מטעמ

היועץ על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או להטיל אחריות כלשהי על 
 . ההעמותה ו/או על הבאים מטעמ

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם,  .יא
יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם  ובמקרה בו השירותים או חלק מהם 

ועץ, ומבלי לגרוע מאחריות היועץ ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה הי
, היועץ מתחייב להביא לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו  ו/או על פי כל דין
בקשר לשירותים, את האמור בכל סעיפי הביטוח להסכם זה, ולקבל בכתב 
את הסכמתם לאמור בסעיפים אלו ואת התחייבותם לפעול על פי הוראות 

 ים אלו )לרבות במפורש ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפטור בסעיףסעיפ
לעיל והמצאת אישור עריכת ביטוחים(. על אף האמור לעיל, ככל  ב'

שהשירותים נשוא הסכם זה יוסבו באופן חלקי לקבלני משנה מטעם 
היועץ, קבלני המשנה יערכו ביטוחים בהתאם להיקף וסוג ההתקשרות 

 עמם. 
ו/או יותר מהתחייבותו בקשר לסעיף זה, לרבות לא מילא היועץ א .יב חת 

לא הציג את אישור קיום ביטוחי היועץ בחתימת המבטח, יהווה הדבר 
הפרה יסודית של הסכם זה, אולם לא  יהיה בכך לפטור את היועץ 

 מהתחייבות כלשהי בקשר עם הביטוחים הנ"ל.   
 


