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 )צירוף לרשימת דיוור( טופס הרשמה לקול הקורא
 

קול באמצעות משלוח טופס זה. מציע שלא ירשם לקול הקורא חלה חובת הרשמה ל
כנדרש לא יקבל מענה לשאלות הבהרה ו/או עדכונים בקשר לשינויים הקורא 

במועדי ההגשה וכד'. האחריות למשלוח טופס ההרשמה לכתובת הרשומה להלן 
 חלה על המציע בלבד.

 
 ______________תאריך : 

 
 לכבוד
 המכרזים ועדת

 משרד החוץ
expodubai@mfa.gov.il 

 
 

תערוכת  מתן הצעה לחסות והשתתפות בפעילות עסקית בביתן ישראל  /202108קול קורא  :הנדון
 החוץ משרד -אגף דיפלומטיה ציבורית  –אקספו דובאי 

 
 ויופץ במידה הבהרה לשאלות מענהקבל ולקול הקורא ב להשתתפות הירשםאנו מבקשים ל

 למציעים
 

 ___________________________________  שם המציע: 
 

 ___________________________________  כתובת: 
 

 ___________________________________  איש קשר: 
 

 ___________________________________   טלפון: 
 

 ___________________________________  טלפון נייד: 
 

 ___________________________________   פקס: 
 

 ___________________________________ דואר אלקטרוני: 
 
 

 חתימה : ______________
 
 

יקבל מהמשרד אישור הרשמה הנ"ל ישלח למשרד החוץ את טופס ההרשמה כל מציע ש
 בהודעת דוא"ל חוזרת, על המציעים לשמור את אישור ההרשמה הנ"ל כאסמכתא.

את המציע אלא משמש לקול הקורא, הצעה הלהגשת מיועד טופס ההרשמה אינו 
לקול עצמן רשימת דיוור(. הגשת ההצעות צירוף לכבקשה לקבלת עדכונים בלבד )

בהתאם להנחיות סרוק הכולל את כל המידע הנדרש  PDFעל ידי קובץ הקורא תיעשה 

 להלן. 15בסעיף 
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 תשפ"א שבט

 2021 ינואר

 08/2021קול קורא 
 אקספו בתערוכתוהשתתפות בפעילות עסקית בביתן ישראל מתן הצעות חסות 

 אגף דיפלומטיה ציבורית משרד החוץ – 2020העולמית דובאי 
 

 כלליתיאור  .1

מהדורת האקספו העולמית בשנת  .1.1
, תתקיים בדובאי )איחוד 2020

אוקטובר,  01האמירויות(, בתאריכים 
 .2022אפריל,  31 – 2021

המארגנים מצפים להשתתפותן של כל  .1.2
מדינות העולם, ארגונים בינ"ל 

 200לאומיות. סה"כ מעל -רבוחברות 
 ביתנים.

 25 -מספר המבקרים צפוי להיות כ .1.3
 מיליון.

דובאי היא אחת משבע אמירויות המאוגדות באיחוד האמירויות  .1.4
 , שבמפרץ הערבי.UAEהערביות/

דובאי היא צומת של דרכים, של כלכלות ושל אנשים: היא ממוקמת על הדרך בין  .1.5
זור סחר חופשי, ואין בה מסים על הודו והמזרח לבין המערב. מתקיים בה א

בינלאומי להעברת סחורות מקצה אחד  HUB-עבודה ורכוש. כך הפכה דובאי ל
של העולם לקצה שני, ולמרכז עסקי ופיננסי חשוב. דובאי נמצאת במרכזה של 
רשת עסקית בינלאומית, המבוססת על גופים עסקיים מקומיים וזרים )לדוגמא, 

 חברות זרות(. 50,000רשומות בתחומה כמעט 

נמל התעופה הבינלאומי שלה מדגים את מיקומה של דובאי כצומת: זהו הנמל  .1.6
העמוס ביותר בעולם בתנועת נוסעים בינלאומית, ובמקום השישי מבחינת תנועת 

 מטען.

לדובאי חשוב להרחיב את מעמדה המרכזי לזירות נוספות. לצורך כך המדינה  .1.7
ורט בינלאומיות ובבניית תשתיות משקיעה, למשל, באירוח של פעילויות ספ

ומבנים אייקונים. תכנית אסטרטגית מכוונת לעידוד תיירות נכנסת, כדי להפוך 
 אותה לגורם מוביל גם בענף זה.

( חווה הצלחה כלכלית בזכות הנפט שבשטחה UAEאיחוד האמירויות הערביות ) .1.8
מידה ומיצובה כמוקד סחר. הצלחה זו אפשרה פיתוח תשתיות מודרניות בקנה 

גדול, והטמעה של טכנולוגיות חדשות רבות במערכות המדינה. הממשל אף קיבל 
החלטה להמשיך ולהשקיע בטכנולוגיות מתקדמות, במיוחד בתחום האנרגיה 
מתוך שאיפה להובלה בתחום וכהיערכות לכליה העתידית של הנפט. דובאי 

 .של ידע –מעוניינת כעת להפוך למעבדת טכנולוגיה, ולצומת נוסף 
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 נושא התערוכה .2

 חברתי של-סדר היום הכלכלי .2.1
איחוד  דובאי ומדיניות ממשלת

באות לידי  הנסיכויות הערביות,
 ביטוי בנושאי התערוכה.

 Connectingהנושא המרכזי הוא  .2.2
Minds, Creating the Future .

תחת נושא זה המארגנים מבקשים 
לקדם יצירתיות וחדשנות, שותפות  

מוחשית: ומעורבות, והשפעה 
ליזום חשיבה חדשה ולהציע פתרונות חדשניים, לקדם שיתופי פעולה 
בינלאומיים )מדינות וארגונים(, לטובת השפעה ארוכת טווח הניתנת לכימות 

 לשיפור החיים על פני העולם, תוך דגש על מזה"ת, אפריקה ודרום אסיה.

מתחמי נושא האב מחולק לשלושה נושאי משנה, ש"צובעים" כל אחד משלושה  .2.3
 ביתנים:

2.4. Opportunity –  ההזדמנות נמצאת בלבו של תהליך הפיתוח, ומבטיחה פתיחתם
של אופקים חדשים, בשדות כגון חינוך, תעסוקה, תעשייה, הון וממשל. למשל, 

? אילו עיסוקים יאפיינו את עולם העבודה? איך 2050איך תיראה הכיתה בשנת 
 ייראה כסף? האם הציבור יהיה פעיל בהחלטות ממשלה?

2.5. Mobility – מהווה את הגשר למימוש ההזדמנות באמצעות חיבור  הניידות
אנשים, סחורות ורעיונות, והנגשה של שווקים, ידע וחדשנות. תחת ניידות 
מתקיים עיסוק בנושאים מגוונים, בהם תחבורה ותנועה )אמצעים, מצבים 
ותשתיות(, התניידות אישית )ובכלל זה של נכים(, לוגיסטיקה להעברת סחורות, 

 יס לאפשרויות צריכה חדשות של מידע, שירותים וחוויות. דיגיטציה כבס

2.6. Sustainability –  קיימות מספקת את הקווים המנחים לתהליכי המימוש של
ההזדמנויות, ובהם הכוונה לעשייה של יותר עם פחות, הגנה על הסביבה ושימורה 
 עבור הדורות הבאים. הקיימות עוסקת בין היתר בשימור המערכות האקולוגיות,
בניהול יעיל של מקורות ובחיפוש אחר מקורות חדשים, בעיצוב סביבה אורבנית 

קיימא, בהתמודדות עם שינויי האקלים ובפיתוח עקרונות לכלכלה -שהיא בת
קיימא )בהקשר זה ראוי לציין, כי המארגנים הציבו יעד שאפתני לשימוש -בת

 במקורות מתחדשים לצורך הפעלת התערוכה עצמה(.
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 קספוישראל והא .3
 העולמית והבינ"ל. –מאז היווסדה, השתתפה ישראל במרבית תערוכות האקספו  .3.1

 בעשור האחרון השתתפה ישראל בכל מהדורות האקספו:
 במהדורות העולמיות בשנחאי ומילאנו. 2015-ו 2010בשנים  .3.2
 ובאסטנה. שבקוריאה , במהדורות הבינ"ל ביוסו2017-ו 2012בשנים  .3.3
בכל התערוכות האלו הביתן הישראלי ניצב במיקום מרכזי, וזכה להצלחה  .3.4

ידי המארגנים, במספר המבקרים -גדולה: בהצלחה להעביר את  המסר הנדרש על
 בו וברושם שהשאיר על מבקרי התערוכה ובעיקר על המבקרים בתוכו. 

כמו תערוכות האקספו האחרונות תערוכת האקספו בדובאי מהווה הזדמנות  .3.5
לה עבור מדינת ישראל להציג את נכסיה הכלכליים, הערכיים, והתיירותיים, גדו

 באופן התואם לתמה של התערוכה.
בהשוואה לתערוכות הקודמות, התערוכה בדובאי מהווה הזדמנות גדולה עוד  .3.6

 יותר משני טעמים:
( והן נושאי המשנה Connecting Mindsהן נושא התערוכה העיקרי ) .3.7

(Opportunity, Mobility, Sustainability הינם נושאים שבהם לישראל נכסים )
ידי מדינות וקהילות עסקיות משמעותיות בעולם, ובכלל -ייחודיים, המוכרים על

 זה במדינות ערב.
קיום התערוכה בדובאי מהווה פלטפורמה יוצאת דופן, ובשלב זה חד פעמית,  .3.8

ללמוד עליהם כלל אינם יכולים -להציג את הנכסים האלו בקרב קהלים שבדרך
 ו/או לחוות אותם ממקור ראשון.

 

 חשיפהנתוני ה .4

משרד בעקבות הסכם השלום וכינון היחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות,  .4.1
 ישראל והביתן הישראלי באקספו, יעוררו עניין רב.החוץ מעריך כי 

בסמוך לביתן המדינה  ממוקםהביתן הלאומי הישראלי,  פרט לעובדה זו .4.2
הביתן האיטלקי והביתן ההודי. זה האחרון ישמש גם כאטרקציה המארחת. בין 

 למיליוני ההודים המתגוררים באיחוד האמירויות ואלו שיגיעו כתיירים.

יעברו בסמוך לביתן  הצפויים להגיע מיליון המבקרים 25ההערכה היא שכל  .4.3
 .ומתוך כך גם לעבור בקרבת הביתן הישראלי המדינה המארחת

משרד החוץ לביתנים הפופולריים בתערוכה, הישראלית התערוכה  בשל סמיכות .4.4
מיליון מבקרים ע"פ ובסמוך לביתן הישראלי, במהלך כל  15 -שיחלפו כמעריך 

יובהר כי מדובר באומדנים בלבד ואין  בשבוע. 500,000-ובממוצע, כ התערוכה
 בהם התחייבות כלשהי של המשרד לכמות מבקרים מינימאלית בשבוע בביתן.

 היעד יקהל .5
אמנם בתערוכה צפויים לבקר בני לאומים רבים, חלקם תושבי המפרץ וחלקם  .5.1

תיירים, אך קהל היעד העיקרי של הביתן הינו בראש ובראשונה תושבי המפרץ 
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ערב אחרות, בין שהם מבקרים בו ובין שהם נחשפים אליו  אך גם תושבי מדינות
 באמצעות התקשורת.

  ות אסיה.קהל משני הינו קהל מבקרים שמוצאם במדינ .5.2
 עסקים.  סוגי מבקרים: צפויים להגיע הן מבקרים באופן פרטי והן אנשי .5.3
אלף אנשי  25יבקרו באקספו, המשרד מעריך כי כמו במהדורות קודמות,  .5.4

וארגונים כלכליים מקומיים  תקשורת, מנהיגי מדינות, שרים, משלחות עסקים
 ומכל העולם.

בקרב משלחות רמות דרג ומשלחות מסורתית, הביתן הישראלי מעורר עניין גדול  .5.5
 עסקיות.

 גיל ומגדר: .5.6
 צפוי כי נתח המבקרים הגברים יהיה גבוה מנתח הנשים. .5.7
לא קיימת הערכה לגבי התפלגות הגילאים. יחד עם זאת, הביתן הישראלי צריך  .5.8

עשרים ושלושים(, שהם בעלי זיקה חזקה  גילאילהדגיש את הפנייה לקהל צעיר )
 תדיר ברשתות חברתיות. שימושיותר למערב ועושים 

 הביקור בתערוכה צפוי להיערך במגוון סוגי התארגנויות, בהם: .5.9
 .(בעיקר בסופי שבוע)משפחות  .5.10
 ילדים ונוער. .5.11
 .(אנשי עסקים לרבות) הקהל הרחב .5.12
 אנשי עסקים מקומיים המארחים אנשי עסקים זרים. .5.13

 
 השתתפות בפעילות הביתן הישראלי באקספו דובאי .6

ות על השתתפ מופקד (2019מכוח החלטת הממשלה )נובמבר אשר משרד החוץ,  .6.1
להציג את את קהיליית העסקים בישראל,  ישראל בתערוכה, מזמין

לקהל המבקרים שיגיעו לבקר בביתן הטכנולוגיה/מוצר/שרות שפיתחו, 
 הישראלי.

  :לשם כך, המשרד מעוניין לקבל הצעות מחברות ישראליות המעוניינות .6.2
 המיועדות לקהל הרחבלקחת חלק במיצגי הביתן הישראלי  .6.3
 .בפעילות ייעודית שתופנה לקהלים מקצועיים )"אירועי צד"(ו/או  .6.4
המשרד שומר לעצמו את הזכות לבצע פרסום נוסף לגיוס חסויות יצויין כי  .6.5

 לאירוע ככל שידרש
 

 השתתפותהאשכולות לבחירת מודל טבלת  .7

 : לשותפות וחשיפה, כלהלןלמעוניינים יוצעו מספר אפשרויות  .7.1

 תר מבין האפשרויות(וניתן לבחור אחת או י .7.2

, תינתן העדפה למספר מציגים רב מקום פנויסלוטים על בסיס  4ניתן לבקש עד  .7.3
 .וןהשוויומגוון ככל האפשר בכפוף לשמירה על עיקרון 

 
 החסות עלות משך  תיאור שם #

הצבת דגם  001
 בחזית הביתן

עמדות )בתנאי חוץ(  4ימוקמו בפתח הכניסה לביתן 
 של טכנולוגיות. .בהן ניתן יהיה להתקין דגמים

 (ראה מפרט בהמשך)
מיקום העמדות הוא בחזית הביתן בסמוך למסדרון  

 הכניסה לביתן 

 $ 10,000 שבועל
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 החסות עלות משך  תיאור שם #
סרט תדמית  002

על מסכי 
 LEDה

שניות על גבי  20הקרנת סרט תדמית באורך של 
. מ"ר 500המשתרעים על שטח של כ  LEDמסכי ה

 (.ראה מפרט בהמשך)
 הסרט יוקרן פעם בשעה עגולה 

 $ 3,300 שבועל

סרט תדמית  003
על מסכי 
מסדרון 

 החדשנות

שניות על גבי  20הקרנת סרט תדמית באורך של 
המשמש כאזור  במסדרון החדשנות LEDמסכי ה

 . ההמתנה לכניסה לחוויה בביתן ישראל
 (ראה מפרט בהמשך)

 הסרט יוקרן פעם בשעה עגולה

 $ 2,200 שבועל

אירוע באולם  004
הכנסים 

 בביתן ישראל

קיום כנס/אירוע באולם הכנסים של ביתן ישראל. 
 (ראה מפרט בהמשך)

 ימים  1-2משך האירוע עד 

 $ 12,000 ליום

מתן הרצאה  005
בכנס בביתן 

 ישראל

מתן הרצאה על מוצר ו/או חברה בתוך כנס 
 שמתקיים בביתן הישראלי.

 דקות 15-20משך מתן ההרצאה כ
 השתתפות במשלחות עסקיות 31ראה סעיף 

 $ 1,800 להרצאה

השתתפות  006
כאורח בכנס 
 בביתן ישראל

מטעם הביתן  (Road-show)השתתפות בכנס 
שיאורגן על ידי  B2Bזאת כחלק מאירוע  הישראלי.

 משרד החוץ
 משך האירוע עד יומיים

 השתתפות במשלחות עסקיות 13ראה סעיף 

 $ 400 לאירוע

 
 

 ואמות מידה לבחירה, נושאי תצוגה מפרטים .8
 הצבת דגם בחזית הביתן( 001) .8.1

 : הדגם מפרט .8.1.1
 4בפתח הכניסה לביתן ימוקמו  .8.1.1.1

עמדות )בתנאי חוץ( בהן ניתן יהיה 
 להתקין דגמים של טכנולוגיות.

מיקום העמדות הוא בחזית הביתן  .8.1.1.2
בסמוך למסדרון  הכניסה לביתן 

 )"מסדרון החדשנות"(
 מטר. 1.5X1.5כל עמדה  שטח .8.1.1.3
 מטר. 2.4גובה מקסימלי של דגם עד  .8.1.1.4
 .ברצפה יש הכנות לחשמל ותקשורת .8.1.1.5
 ברצפה תהיה הכנה לחיבור אל הקונסטרוקציה ברצפה. .8.1.1.6
 הדגמים חייבים להיות עמידים לתנאי חוץ .8.1.1.7
 .להחזיק פיזית את עצמו, ולעמוד בתנאי הבטיחות הנדרשים המודל צריך .8.1.1.8
 שבוע )לרבות התקנה ופירוק(. -( SLOTמשך תצוגה ) .8.1.1.9

 הצבת המודל תאפשר לשלב מידע/הסברים בכתב ו/או וידאו.  .8.1.1.10
טיפוס + הסבר( נדרש להיות ברור ומובן לכל מבקר, -על המיצג )מוצר/אב .8.1.1.11

 א מקצועי.היות וקהל המבקרים הינו בעיקר קהל  כללי ול
 כל המידע יועבר לפחות בשתי שפות: האנגלית והערבית. .8.1.1.12
המיצג צריך לעורר משיכה וסקרנות בקרב קהל המבקרים. הטכנולוגיה  .8.1.1.13

צריכה להיות רלבנטית לציבור הרחב. המיצג צריך להיות חלק מחוויית 
 המבקרים.

במסגרת ההצעה יציג המציע בצורה כתובה וויזואלית את עקרונות הדגם  .8.1.1.14
 המצורף לקול הקורא. בנספח אעל פי המפורט אותו הוא מבקש להציג 

יובהר כי כלל העלויות הנוגעות לעיצוב, להכנה, להובלה, להתקנה,  .8.1.1.15
לא יהיה אחראי כלפי לתצוגה ולפירוק יחולו על המציג במלואם והמשרד 

המציג מלבד הקצאת השטח המדובר, וחיבור לתשתיות 
 חשמל/מים/תקשורת.

mailto:expodubai@mfa.gov.il


 

_____________________________________________________ 
למתן הצעות חסות והשתתפות בפעילות עסקית בביתן ישראל בתערוכת  08/2021קול קורא 

 expodubai@mfa.gov.il אגף דיפלומטיה ציבורית משרד החוץ – 2021אקספו העולמית דובאי 
 27מתוך  9עמוד 

 :התצוגהנושאי  .8.1.2
 תחבורה חכמה .8.1.2.1
 חקלאות מדייקת, בדגש על פרויקטים בתחום המדבור .8.1.2.2
 השקייה/   התפלה / טיהור / ייצור -טכנולוגיות מים  .8.1.2.3
 פינטק .8.1.2.4
 מו"פ רפואי' שירותי רפואה, ציוד רפואי .8.1.2.5
 מול סייברהתגוננות  .8.1.2.6
 אנרגיות מתחדשות .8.1.2.7
טיפול באתגרים המאפיינים גורמים פגיעים בחברה כגון בני הגיל השלישי,  .8.1.2.8

 ילדים, נשים ומיעוטים.
 מחזור והתייעלות אנרגטית. –נושאים אחרים בתחום הקיימות  .8.1.2.9

 
 LEDסרט תדמית על מסכי ה( 002) .8.2

 מפרט:  .8.2.1
 7חלקו העליון של הביתן מורכב מ  .8.1.2.10

"שערים" .רגלי השערים בחלקם 
 LEDהפנימי מכוסים במסכי 

מטר והשטח הכולל  15גובה כל רגל כ .8.1.2.11
מטרים  500של המסכים הוא כ 

 רבועים.
המידע על המסכים חשוף לכל באי  .8.1.2.12

 התערוכה )ללא צורך להכנס לביתן(
על המסכים יהיה ניתן להציג סרט  .8.1.2.13

 שניות 20שאורכו עד 
 הסרט יוצג פעם בשעה עגולה .8.1.2.14
 שבוע  -( SLOTמשך תצוגה ) .8.1.2.15
 המציג יעביר למשרד החוץ, וידאו על החברה והטכנולוגיות המוצגות. .8.1.2.16
משרד החוץ יבחן את הסרטונים, בהתאם לפלטפורמות התצוגה השונות  .8.1.2.17

 בביתן. 
משרד החוץ יבקש מנותן החסות להתאים, במידת הצורך את הסרטון,  .8.1.2.18

 .AVSהנחיות הקבלן המבצע  למסכים בביתן, עפ"י 
הסרטון, ילווה בפסקול וצריך להעביר מסר בצורה רגשית/חווייתית,  .8.1.2.19

ולעורר משיכה וסקרנות בקרב קהל המבקרים. הטכנולוגיה צריכה להיות 
 רלבנטית לציבור הרחב. 

הסרטון צריך להיות חלק מחוויית המבקרים. כל המעוניין בהצגה  .8.1.2.20
יקבל מסמך ובו מפרט הדרישות בהתאם לאפשרות זו, על פי בקשה, 

 הטכניות והעיצוביות של פורמט הוידאו.
במקרה בו ימצא המשרד כי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי, סרטון שנמצא לא  .8.1.2.21

מתאים מבחינת תוכנו/חזותו/התאמתו למסר הביתן הישראלי, רשאי הוא 
לסרב להציג את הסרטון ויידע על כך את המציע. יובהר כי במקרה כאמור 

במידה  ה זכאי המציע לפיצוי שהוא בגין הוצאותיו או נזק שנגרם לולא יהי
 והתשלום בגין החסות הועבר למשרד, רק תשלום זה יושב למציע החסות

 :התכניםנושאי  .8.2.2
 תחבורה חכמה .8.2.2.1
 חקלאות מדייקת, בדגש על פרויקטים בתחום המדבור .8.2.2.2
 השקייה/   התפלה / טיהור / ייצור -טכנולוגיות מים  .8.2.2.3
 פינטק .8.2.2.4
 מו"פ רפואי' שירותי רפואה, ציוד רפואי .8.2.2.5
 התגוננות מול סייבר .8.2.2.6
 אנרגיות מתחדשות .8.2.2.7
טיפול באתגרים המאפיינים גורמים פגיעים בחברה כגון בני הגיל  .8.2.2.8

 השלישי, ילדים, נשים ומיעוטים.
 מחזור והתייעלות אנרגטית. –נושאים אחרים בתחום הקיימות  .8.2.2.9
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וויזואלית את עקרונות במסגרת ההצעה יציג המציע בצורה כתובה  .8.2.2.10
המצורף לקול  בנספח אהתוכן אותו הוא מבקש להציג על פי המפורט 

 הקורא
 
 

 מסדרון החדשנותסרט תדמית על מסכי ( 003) .8.3
 מפרט:  .8.3.1

מסדרון החדשנות משמש כאזור  .8.3.1.1
ההמתנה למיצג המרכזי של הביתן 

 )מיצג הפנים(
 400עד  300כ –הממתינים בתור כמות  .8.3.1.2

 מבקרים
משך ההמתנה במסדרון החדשנות כ  .8.3.1.3

 דקות. 30עד  20
באורך  LEDלאורך הקיר מותקן מסך  .8.3.1.4

 מטר 1.5מטר וגובה  10כ
הממתינים בתור עוברים חוויה אינטראקטיבית של טריוויה על ישראל  .8.3.1.5

 וכן סדרה של סרטונים קצרים על הישגי ישראל.
 שניות 20ציג סרט שאורכו עד על המסכים יהיה ניתן לה .8.3.1.6
 הסרט יוצג פעם בשעה עגולה .8.3.1.7
  שבוע -( SLOTמשך תצוגה ) .8.3.1.8
 המציג יעביר למשרד החוץ, וידאו על החברה והטכנולוגיות המוצגות. .8.3.1.9

משרד החוץ יבחן את הסרטונים, בהתאם לפלטפורמות התצוגה השונות  .8.3.1.10
 בביתן. 

משרד החוץ יבקש מנותן החסות להתאים, במידת הצורך את הסרטון,  .8.3.1.11
 .AVSלמסכים בביתן, עפ"י הנחיות הקבלן המבצע  

הסרטון, ילווה בפסקול וצריך להעביר מסר בצורה רגשית/חווייתית,  .8.3.1.12
ולעורר משיכה וסקרנות בקרב קהל המבקרים. הטכנולוגיה צריכה 

 להיות רלבנטית לציבור הרחב. 
ך להיות חלק מחוויית המבקרים. כל המעוניין בהצגה הסרטון צרי .8.3.1.13

בהתאם לאפשרות זו, על פי בקשה, יקבל מסמך ובו מפרט הדרישות 
 הטכניות והעיצוביות של פורמט הוידאו.

במקרה בו ימצא המשרד כי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי, סרטון שנמצא לא  .8.3.1.14
אי מתאים מבחינת תוכנו/חזותו/התאמתו למסר הביתן הישראלי, רש

הוא לסרב להציג את הסרטון ויידע על כך את המציע. יובהר כי במקרה 
כאמור לא יהיה זכאי המציע לפיצוי שהוא בגין הוצאותיו או נזק שנגרם 

אשכולות טבלת ב 2לו )מלבד השבת עלות ההצגה, כקבוע בסעיף 
 ההשתתפות לעיל(

 :התכניםנושאי  .8.3.2
 תחבורה חכמה .8.3.2.1
 על פרויקטים בתחום המדבור חקלאות מדייקת, בדגש .8.3.2.2
 השקייה/   התפלה / טיהור / ייצור -טכנולוגיות מים  .8.3.2.3
 פינטק .8.3.2.4
 מו"פ רפואי' שירותי רפואה, ציוד רפואי .8.3.2.5
 התגוננות מול סייבר .8.3.2.6
 אנרגיות מתחדשות .8.3.2.7
טיפול באתגרים המאפיינים גורמים פגיעים בחברה כגון בני הגיל  .8.3.2.8

 השלישי, ילדים, נשים ומיעוטים.
 מחזור והתייעלות אנרגטית. –בתחום הקיימות נושאים אחרים  .8.3.2.9

במסגרת ההצעה יציג המציע בצורה כתובה וויזואלית את עקרונות  .8.3.2.10
המצורף לקול  בנספח אהתוכן אותו הוא מבקש להציג על פי המפורט 

 הקורא
 

 אירוע באולם הכנסים בביתן ישראל( 004) .8.4
 מפרט:  .8.4.1
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האירועים של הביתן  אולם .8.4.1.1
הישראלי צורתו ריבועית והוא 

מ"ר  125משתרע על שטח של 
(10X12.5  וגובה תקרה )2.80מטר 
 לאולם יש כניסה נפרדת .8.4.1.2
כמות בישיבה בשורות ניתן  .8.4.1.3

 אורחים )קיים ריהוט( 100עד 
-50כמות בשולחנות ניתן עד  .8.4.1.4

 אורחים )קיים ריהוט( 60
 באולם יש מערכת הקרנה וסאונד .8.4.1.5
 שעות 8אירוע מקסימלי עד משך יום  .8.4.1.6
 21:00 – 10:00אירוע יכול להתקיים בין השעות  .8.4.1.7
 ימים 3אירוע יכול להשתרע עד  .8.4.1.8
חברות או עמותות שתרצנה לקיים אירוע פרטני לחברות/גורמים  .8.4.1.9

מישראל, מול לגורמים מקומיים, בינ"ל, לקוחות החברה, או כל רעיון 
 אחר, יוכלו להזמין את אולם הארועים של הביתן.

 איש סביב שולחנות. 50איש בישיבה או  100האולם יכול להכיל עד  .8.4.1.10
חברה המעוניינת בכך, תגיש בריף מפורט על אופי הארוע, הנושאים  .8.4.1.11

 שיוצגו בו, המוזמנים, דרישות מיוחדות.
יובהר כי כלל העלויות הנוגעות לקיום ארוע כזה, לרבות הפקתו, הזמנת  .8.4.1.12

אחרת, יחולו על החברה האורחים, עלויות טיסה ושהות וכל הוצאה 
 במלואן.

החברה המזמינה, מתחייבת להחזיר את האולם למצבו יודגש כי,  .8.4.1.13
 הקודם.

המשרד שומר לעצמו את הזכות לאשר או לסרב להצעות אירועים, לפי  .8.4.1.14
 שיקול דעתו המקצועי הבלעדי.

 נושאי האירועים: .8.4.2
 תחבורה חכמה .8.4.2.1
 המדבור חקלאות מדייקת, בדגש על פרויקטים בתחום .8.4.2.2
 השקייה/   התפלה / טיהור / ייצור -טכנולוגיות מים  .8.4.2.3
 פינטק .8.4.2.4
 מו"פ רפואי' שירותי רפואה, ציוד רפואי .8.4.2.5
 התגוננות מול סייבר .8.4.2.6
 אנרגיות מתחדשות .8.4.2.7
טיפול באתגרים המאפיינים גורמים פגיעים בחברה כגון בני הגיל השלישי,  .8.4.2.8

 ילדים, נשים ומיעוטים.
 ר והתייעלות אנרגטית.מחזו –נושאים אחרים בתחום הקיימות  .8.4.2.9

במסגרת ההצעה יציג המציע בצורה כתובה וויזואלית את עקרונות  .8.4.2.10
המצורף לקול  בנספח אעל פי המפורט אותו הוא מבקש להציג  האירוע
 הקורא

  הגשת ההצעות .9
ביתן הישראלי באקספו באמצעותו המציע יגיש את הצעתו להשתתפות ב נספח א'מצורף  .9.1

. על המציע לפרט בצורה מיטבית את הצעתו, בהתאם לאמות המידה המפורטות דובאי
 .להלן

יש לצרף להצעה את מסמכי הקול הקורא על נספחיהם חתומים על ידי המציע בכל עמוד  .9.2
 ועמוד.

 המוצע. , המוצר/טכנולוגיה/שירותדות המציעניתן לצרף להצעה קישורים למידע מקוון או .9.3
השתתף בפעילות הביתן הישראלי באקספו דובאי, גופים המעוניינים לבחון האפשרות ל .9.4

וועדת ל, דואר אלקטרוניבהגיש הצעתם מוזמנים לבאחת מהאפשרויות שהוגדרו לעיל 
יוגשו לכתובת הנ"ל הצעות , expodubai@mfa.gov.il כתובת:במשרד החוץ, בהמכרזים 

 .להלן 15בסעיף בהתאם להנחיות  14:00בשעה  28.2.2021 יוםלא יאוחר מ
בהודעת דוא"ל על ההגשה לקול הקורא יקבל מהמשרד אישור יגיש הצעה כל מציע ש .9.5

 הנ"ל כאסמכתא.הגשה לשמור את אישור החוזרת, על המציעים 
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המשרד רשאי להודיע למציעים על שינוי במועדי הגשת ההצעות לקול הקורא ו/או להודיע  .9.6
 על מועדי הגשה נוספים.

 

 להשתתפות בקול הקורא תנאי סף .10
למציע אישור מפקיד מורשה, מרואה חשבון או מיועץ מס, או העתק ממנו, המעיד כי  .10.1

המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 
 ;1976 -חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 נטי.במידה והמציע הינו חברה או עמותה, למציע תעודת התאגדות אצל הרשם הרלב .10.2
 ;למציע אישור עוסק מורשה .10.3
במידה והמציע הוא חברה / שותפות: אין לו חוב אגרה שנתית ברשות התאגידים בשנים  .10.4

שקדמו למועד הגשת ההצעה. בנוסף, המציע אינו חברה מפרת חוק ואינו עומד בפני 
התראה קודם רישום כחברה מפרת חוק. לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף הנ"ל, יש 

חברה / שותפות עדכני מרשות התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט לצרף נספח 
בלחיצה על הכותרת "הפקת  Taagidim.justice.gov.ilרשות התאגידים, שכתובתו  של

 נסח חברה".
הצהרת המציע בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום  .10.5

 המצ"ב. 'גנספח באמצעות 
 המצ"ב. ה'נספח התחייבות המציע בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות באמצעות  .10.6
 .נספח ו'באמצעות  התחייבות לעשות שימוש בתוכנות מקור .10.7

 מסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף .11
הינו תאגיד, יצרף המציע אישור על היותו רשום במרשם המתנהל על פי והמציע  במידה .11.1

 דין לגבי תאגידים מסוגו.
יצרף אישור תקף מרואה חשבון או פקיד שומה המעיד על ניהול פנקסי חשבונות המציע  .11.2

 .1976 -התשל"ו -ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 
על כך שבמועד הגשת ההצעה, אינו בעל  יצרף אישורהמציע במידה והמציע הינו תאגיד,  .11.3

חובות אגרה שנתית ברשות התאגידים בשנים שקדמו למועד הגשת ההצעה בצורת נסח 
חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות 

בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח  Taagidim.justice.gov.ilהתאגידים, שכתובתו: 
 חברה".

במידה והמציע הינו עמותה, יצרף המציע אישור ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, תקף  .11.4
 לשנה הנוכחית. 

ותשלום שכר מינימום, יש לצרף  הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים לעניין העדר .11.5
ין תשלום שכר תצהיר חתום בכתב מאושר על ידי עורך דין לעני - ג' נספחאת להצעה 

  מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.
יש לצרף הצהרה בדבר קיום הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בנוסח  .11.6

 .ה' בנספחההצהרה המופיעה 
, על הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקורהמציע יצרף להצעתו הצהרה של עורך דין המציע  .11.7

 הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור. –ו'נספח  בנוסח

 מימון הפעילות .12
על המציע בלבד. מציע לא חלה על כל הכרוך בכך עלות הגשת ההצעה למען הסר ספק,  .12.1

בגין הצעות, בין אם נבחרה  לקבלת תמורה / החזרי הוצאות / פיצויים כלשהם זכאי
 .לתצוגה ובין אם לאו

חלות כולן באירוע, ישירות ועקיפות, שתתפות גשת ההצעה ובהההעלויות הכרוכות בכל  .12.2
בלבד, לרבות כרטיסי טיסה, לינות, נסיעות, מטען, שכר עבודה, ביטוחים,  על המציג

המשרד  .מיצגים, תקורות, אש"ל, אשרות, תרגומים וכיו"בפיתוח תוכן, עלויות הפקה, 
 וא, ולא ישלם למציע תמורה כלשהי.לא ישתתף בהוצאות המציג מכל סוג שה
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 השתתפות במשלחות עסקיות .13
בתערוכת אקספו  במשלחות עסקיות נושאיות שתתקיימנה בביתן הישראלהשתתפות  .13.1

 דובאי:
 משלחות עסקיותמהלך כל תקופת ההפעלה של האקספו, ייזום הביתן הישראלי ב .13.2

((RoadShow לפי תחומים ונושאים כמפורט לעיל לחברות ישראליות. 
משלחת עסקית, תתמקד בנושא אחד, ע"פ תחומי המומחיות הקיימים בישראל מחד, כל  .13.3

 מאידך. ומדינות המפרץ UAEוהצרכים הקיימים בדובאי/
יובהר כי מבנה , בתהליך הישראלי מכון הייצוא בסיועמשרד החוץ יארגן משלחות אלו  .13.4

 .ח"משה של הוא והבלעדי הסופי הדעת שיקולל המשלחות, הרכבן ונושא המשלחת נמצא
, בהתאם לתחומה תוף מכון היצוא, יפרסם קולות קוראים, לכל משלחתישרד החוץ, בשמ .13.5

 .במשלחת אליה יוזמנו חברות ישראליות לקחת חלק
, יבחר את החברות , בסיוע מכון הייצואמשרד החוץמתוך העונים לקולות הקוראים,  .13.6

בכל קול  והחברות יפורטהפרמטרים לבחירת  .ר להשתתפות במשלחתהמתאימות ביות
 קורא, בהתאם לנושא המשלחת.

כל העלויות הכרוכות במענה לקולות הקוראים למשלחות השונות ובהשתתפות במשלחות  .13.7
מציע בלבד, לרבות כרטיסי טיסה, לינות, נסיעות, חלות כולן על העצמן, ישירות ועקיפות, 

המשרד לא ישתתף  .מטען, שכר עבודה, ביטוחים, אש"ל, אשרות, תרגומים וכיו"ב
 בהוצאות המציע מכל סוג שהיא, ולא ישלם למציע תמורה כלשהי

מכון היצוא, יפרסמו מידע בנוגע למפגשי מידע שיתקיימו לפני בסיועו של משרד החוץ  .13.8
 גיבוש ויציאת המשלחות לדובאי.

הן במסגרת המשלחת  במפגשים אלו יועבר מידע על האפשרויות ומגבלות הפעולה במקום .13.9
 ו והן בעשיית עשיית במרחבוהאקספ

קולות קוראים  חברות המעוניינות להשתתף במשלחות עסקיות, לא יענו לקול קורא זה. .13.10
 נפרדים ייצאו במועד מאוחר יותר.

 ת נותני החסותאמות מידה לבחירטבלת  .14
 ניקוד אמת מידה #
 10 מידת הרלבנטיות של המוצר לנושא התערוכה. 1
 10 הדגם "מסביר את עצמו" 2
המוצר/טכנולוגיה רלבנטיים לקהל הרחב, בדגש על  3

 מדינות המפרץ.
10 

 10 המוצר מייצר חווית מבקר, מעניינת ובהירה. 4
 30 המוצר ייחודי ומתבסס על פריצת דרך טכנולוגית 5
 30 קידום תדמית חיובית של מדינת ישראל 6
 100 סה"כ 7

 הגשת הצעותתצורת  .15
סרוק  PDFכקובץ בצירוף כל המסמכים הדרושים יש להגיש לקול הקורא את ההצעה  .15.1

. 14:00בשעה  28.02.2021 לא יאוחר מיום expodubai@mfa.gov.ilלכתובת דוא"ל 
ההצעה תוגש הצעה שלא תתקבל לתיבת דוא"ל הנ"ל עד למועד הנ"ל לא תובא בחשבון. 

 .וכל טפסי ההגשה סרוק אליו יצורף כל המידע הרלוונטי של המציע PDFקובץ  על ידי
המשרד שומר לעצמו את הזכות להודיע למציעים שנרשמו על שינוי במועדי ההגשה ו/או 

 להודיע על מועדי הגשה נוספים, לפי שיקול דעתו.
 מגה בייט במצטבר. 10נפח ההצעה לא יעלה על  .15.2
הקורא יקבל מהמשרד אישור על ההגשה בהודעת דוא"ל כל מציע שיגיש הצעה לקול  .15.3

 חוזרת, על המציעים לשמור את אישור ההגשה הנ"ל כאסמכתא.

 שאלות הבהרה .16
 יתן להפנות למשרד בכתב בלבד לכתובות דוא"ל שצוינוקול הקורא נלתנאי ה בקשרשאלות הבהרה 

לציין לאיזה סעיף ועמוד העברת שאלה יש בעת . 03.2.2021מיום  לא יאוחרבטופס ההרשמה וזאת 
 אלה מתייחסת. השאלות יועברו בקובץ וורד במבנה הבא:קול הקורא השב
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הקול עמוד בחוברת  #
 הקורא

קול סעיף ב
 הקורא

 תוכן השאלה

    

    

    
 
 

 טופס הגשת הצעה -נספח א' 
 

, נפח ההצעה סרוק אליו יצורף כל המידע הרלוונטי של המציע PDFההצעה תוגש על ידי קובץ 
לקובץ יש לצרף את מסמכי הקול הקורא )כולל כל  .במצטבר מגה בייט לכל היותר 10עד 

+ נספח א' שלהלן שיכלול את כל  בתחתית כל עמוד ( חתומים על ידי המציע1-27העמודים 
 :של המציע הנתונים הרלוונטיים

 
 לכבוד

 ועדת המכרזים
 משרד החוץ

@mfa.gov.ilexpodubai 
 

 ישראל בביתן חשיפה תמורתלמתן הצעות חסות  08/2021 מספר: הזמנה להגיש הצעות הנדון
 2020אקספו העולמית דובאי  בתערוכת

 
 פרטי המציע .1

  שם החברה 1

  ח.פ. 2

  איש הקשר 3

  תפקיד 4

  דוא"ל 5

  טלפון נייד 6

  לינק לאתר החברה  7

 תיאור החברה  8
 מילים( 150)עד 

 

 

 המבוקשסוג החסות  .2

 יחידה לכל היותר( 4)עד כמות  סוג #

 שבועות  הצבת דגם בחזית הביתן 001

 שבועות  LEDסרט תדמית על מסכי ה 002

 שבועות   סרט תדמית במסדרון החדשנות 003

 *ימים  אירוע באולם הכנסים 004
 *משך אירוע יהיה יומיים לכל היותר

 

 הצבת דגם בחזית הביתן – 001מפרט הגשה לסוג חסות  .3

 תיאור הדגם/מוצר

  שם המוצר 1

  תחום טכנולוגי 2

 תיאור המוצר  3
 מילים( 150)עד 
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לינק להרחבת  4

 תיאור

 

 

 והתכנים תיאור מערכות המולטימדיה

  סוגי מסכים  1

  אינטראקטיב 2

  תאורה 3

  אפקטים 4

 תיאור התכנים 5
 מילים( 150)עד 

 

 הוספת סאונד לדגם*לא תתאפשר 

 מפרט טכני

  מידות כלליות* 1

  משקל הדגם 2

  צריכת החשמל 3

  תקשורת 4
 מטר 2.4מטר. גובה  1.5X1.5 –*מידות מקסימליות 

 

 LEDסרט תדמית על מסכי ה – 002מפרט הגשה לסוג חסות  .4

 סרט התדמיתתיאור 

תיאור המוצר/חברה  1

 בסרט

 

 התסריט המוצע 2

 או תקציר התסריט

 

 לינק לסרט 3
 )באם קיים(

 

לינק לדוגמאות  4

 לאופי הסרט

 

 

 סרט תדמית במסדרון החדשנות – 003מפרט הגשה לסוג חסות  .5

 סרט התדמיתתיאור 

תיאור המוצר/חברה  1

 בסרט

 

 התסריט המוצע 2

 או תקציר התסריט

 

 לינק לסרט 3
 )באם קיים(

 

לינק לדוגמאות  4

 לאופי הסרט
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 אירוע באולם הכנסים – 004לסוג חסות מפרט הגשה  .6

 

 תיאור האירוע .א
 

 שם האירוע

 

 

 

 

 סוג האירוע   

 מסיבת עיתונאים     ☐

 תערוכה     ☐

 אירוע תרבות    ☐

 סדנת יצירה    ☐

 

 פנל הרצאות     ☐

 כנס      ☐

 מפגש שולחנות עגולים     ☐

 סדנת עבודה     ☐

 

 

 מטרות האירוע

 

 

 

 

 

 תוכן  האירוע .ב
 נושאי האירוע

 תיאור/הערות  שם הנושא

  

  

  

  

  

  

 

 מציגים מיוחדים

 תיאור/הערות שם

 

 

 

 

 קהלי היעד

 תיאור/הערות קהלי היעד סוג

 איחוד האמירויות

 

 

  

 בינלאומי
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 כללי

 

 

 

 

  

 

 התארגנות ופרטי האירוע .ג
 

 תצורת הפרישה   

 עגוליםשולחנות      ☐

 התאמה אישית     ☐

 

 ישיבת תיאטרון     ☐

  תערוכה     ☐
 

 

 מפרט הפעילות

  (100)עד  כמות אורחים

  משך ימי האירוע

  התאריכים המבוקשים

  שעות האירוע

 

 (line upמערך האירוע )

 תיאור/הערות נושא עד מ תאריך

     
     
     
     
     

     

     

     

     

     

     

     

 

 הפניה למסמכים נוספים

 תיאור/הערות שם המסמך

  

  

  

  

 

לגבי מציע שהוא חברה / שותפות: מצורף אישור על כך שלחברה / שותפות אין חובות  (1

אישור שהיא  -אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה. לגבי חברה בלבד 

אינה חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. לצורך 

/ שותפות עדכני מרשות התאגידים  הוכחת עמידה בתנאי הסף הנ"ל, מצורף נספח חברה
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הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט שלרשות התאגידים, שכתובתו 

Taagidim.justice.gov.il ."בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה 

ידוע לנו כי משרד החוץ שומר לעצמו את הזכות לבצע פרסום נוסף לגיוס חסויות לאירוע  (2

 ככל שיידרש. 

אנו מצהירים שהנתונים שהוצגו על ידנו בהצעה הם נתונים המייצגים את יכולותינו  (3

 המוכחות. 

ההצעה מוגשת על חשבון המציע בלבד. מציע לא יבוא למשרד בדרישה לקבלת תמורה  (4

 .בגין הגשת ההצעה החזרי הוצאות / פיצויים כלשהם /

ישירות ת המיזם וכד', בהצגבהשתתפות באירוע, , כל העלויות הכרוכות בהגשת ההצעה (5

ועקיפות, חלות כולן על המציג בלבד, לרבות כרטיסי טיסה, לינות, נסיעות, מטען, שכר 

מיצגים, תקורות, אש"ל, אשרות, תרגומים פיתוח תוכן, עבודה, ביטוחים, עלויות הפקה, 

וכיו"ב. המשרד לא ישתתף בהוצאות המציג מכל סוג שהוא, ולא ישלם למציע תמורה 

 כלשהי.

שיקול הדעת בדבר זהות וכמות המציעים שיוזמנו להציג באירוע נתונה בידי משרד החוץ  (6

אנו מוותרים בלבד. המשרד אינו מתחייב להזמין לאירוע כמות מינימלית של מציעים. 

ו לא תבחר להשתתפות נאם הצעת כלפי משרד החוץ טענה או דרישה מראש על כל

 באירוע.

זה על כל נספחיו ואנו מצהירים בזה שהבנו את פרסום ראנו בעיון את כל הפרטים של ק (7

 הדרישות, שאנו עומדים בדרישות שהוגדרו על ידכם.
 
 
 
 
 
 

________________     ___________________ 
 חתימת המציע        תאריך

 
 

 

 

 

 

 שם החותם: 
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 הסכם –נספח ב' 
יש לחתום , החתימה של המציע יש לצרף להצעה המוגשת את ההסכם המצ"ב חתום על ידי מורשי

בהסכם יש למלא את נתוני המציע בכל בתחתית כל העמודים על ידי ראשי תיבות + חותמת המציע, 

 .מקום שמיועד לכך

 
 משרד החוץ -  2020הסכם מתן חסות באקספו דובאי 

 
 .2021אשר נערך ונחתם בירושלים ביום _______ בחודש _________ 

 בין
מצד מדינת ישראל, משרד החוץ, ע"י סמנכ"ל ארגון ומינהל  וחשבת המשרד )להלן: "המשרד"( 

 אחד
 

 לבין
 

 שם: _____________________ מס' עוסק מורשה/חברה/ת"ז_____________
 

מצד כתובת _________________________________________ )להלן: "נותן החסות"(  
 שני

 
" ולצורך כך 2020ש לתת חסות לביתן ישראל באירוע "אקספו דובאי ונותן החסות מבק הואיל

וקיבל את כלל התנאים הקבועים קול קורא למתן הצעות חסות והשתתפות בפעילות 
וכן מסמכים נוספים  2020עסקית בביתן ישראל בתערוכת אקספו העולמית דובאי 

ענה לקול הקורא שיתווספו לקול הקורא ע"י נותן החסות ו/או משרד החוץ במהלך המ
 ובדיקתו, מצורפים כנספח לחוזה זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 
והמשרד, לאחר בחינת הבקשה ולפי שיקול דעתו המקצועי הבלעדי, הסכים לאשר מתן  והואיל

 חסות לנותן החסות.
 

 לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 
 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1
בחוזה זה בלשון יחיד תקף גם בלשון רבים, וכן להיפך, והוא כשאין כוונה אחרת כל האמור  .2

 משתמעת מן ההקשר.
 

 תקופת ההתקשרות
הנותן החסות יחתום על הסכם התקשרות שיהיה בתוקף ממועד חתימת חשב המשרד וסמנכ"ל  .3

אירגון ומינהל ועד ליום _______ או עד לאחר השלמת מתן החסות לפי התנאים שקבע 
משרד. למשרד עומדת הזכות להאריך את תוקף ההסכם לתקופה נוספת וזאת לפי שיקול ה

 דעתו הבלעדי. הארכת ההסכם מותנית באישור מראש ובכתב מטעם המשרד.
 להלן. 18- 20בסעיפים למשרד תהיה הזכות להפסיק ההתקשרות עפ"י הסכם זה, כאמור  .4

בידי המשרד ובידי נותן החסות אך  הרשות לסיום ההתקשרות במועד מוקדם מהמתוכנן נתונה
במקרה בו נותן החסות יבקש לסיים את ההסכם במועד מוקדם יותר, לא יהיה זכאי להחזר 

 כספי שהוא בגין התקופה החסרה.
 

 ממונה מטעם המשרד
משרד החוץ מינה את נציב ישראל לאקספו דובאי, אלעזר כהן כאיש הקשר מטעמו נושא  .5

 התקשרות זו. 
 

 החסותאופן מתן 
 
 . בנספח א'נותן החסות מבקש לתת חסות לפי מסלול חסות ___ . פרטי החסות ואופיה מנויים  .6
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לצורך יישום החסות, נותן החסות יעביר למשרד את הסכומים כמפורט בטבלה להלן )ימולא  .7
 בכתב יד בהתאם לסוג החסות(: 

 
 הערות מועד העברת התשלום סכום

   
   

 
 
 

 החוץשימוש בשמו של משרד 
 יודגש כי הנותן החסות אינו פועל מטעם משרד החוץ ועל כן לא יציג את עצמו ככזה. .8
נותן החסות לא ייצג את המשרד כלפי גורמי חוץ, אלא אם ניתן אישור ונקבעו לכך סידורים  .9

 מיוחדים ומוגדרים ע"י הממונה.
 ככל שיידרש.משרד החוץ שומר לעצמו את הזכות לבצע פרסום נוסף לגיוס חסויות לאירוע  .10
 

 התמורה
 העברת תשלומי החסות תבוצע באחת משתי החלופות הבאות: .11
 שרת התשלומים הממשלתי למוטב משרד החוץ בקישור הבא: .12

https://ecom.gov.il/counterspa/home/24/0?language=he 
  

 יש לציין בפרטי ההעברה את פרטי המעביר ומהות ההעברה: חסות אקספו דובאי. .13
 . פרטי חשבון הבנק ימסרו לאחר קבלת הודעת זכייה מהמשרד.העברה בנקאית למשרד החוץ  .14
נותן החסות יעביר אישור תשלום התמורה לידי איש הקשר במשרד החוץ. יובהר כי ביצוע  .15

ות וכי באחריות נותן החסות לוודא כי כלל תנאי החסות התשלום אינו מהווה ערובה למתן החס
 מוסדרים מול הממונה.

כל שאר העלויות הכרוכות במתן החסות, לרבות עליות הקמה ופירוק, כוח אדם, עלויות הפקה   .16
והתאמה, תרגומים, הוצאות נסיעות ולינה וביטוחים נדרשים, חלים על נותן החסות בנפרד וכל 

 א' להסכם זה. זאת בהתאם לאמור בנספח
 נותן החסות ישלם עבור החסות רק לאחר אישור החסות על ידי המשרד, על כל פרטיה.  .17
 

 סיום ההתקשרות
במהלך תקופת ההסכם, המשרד יהיה רשאי לקצר את קבלת החסות ולהביא חוזה זה לידי  .18

יום מראש ובכתב לפני מועד  30סיום מוקדם, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וזאת בהודעה של 
תחילת החסות בפועל, ולנותן החסות לא תהיה כל דרישה או תביעה מן המשרד בכל הקשור 
להחלטתו עפ"י סעיף זה. במקרה כזה, נותן החסות לא יהיה זכאי לפיצוי או תשלום כלשהו 
מהמשרד מלבד החזר התשלום שביצע למשרד החוץ עבור החסות. יובהר כי נותן החסות לא 

א, לרבות החזר עבור הוצאות או פיצוי על נזקים שנגרמו לו בגין יהיה זכאי להחזר נוסף שהו
 הביטול כאמור.

המשרד רשאי, במקרה של הפסקת ההתקשרות כאמור לעיל, להתקשר עם נותן חסות אחר לפי  .19
 שיקול דעתו הבלעדי ולנותן חסות לא תהיה זכות כלשהי להתנגד לכך. 

ימים לפני מועד תחילת  90מראש של  נותן החסות יהיה רשאי לבטל את מתן החסות בהודעה .20
החסות בפועל. ובמקרה כזה נותן החסות יהיה זכאי להחזר התשלום שביצע למשרד עבור 

ימים  90החסות. במידה ונותן החסות יבקש לבטל את מתן החסות בהודעה מראש של פחות 
בור לפני מועד תחילת החסות בפועל, לא יהיה זכאי לקבל החזר התשלום שביצע למשרד ע

 החסות.
 האמור בפרק זה אינו גורע מזכותו של המשרד לפיצויים בעד נזק שהוכיח בגין הפרת החוזה. .21
 
 

 היעדר בלעדיות
לנותן החסות לא מוענקת בלעדיות שהיא לחסות האמורה, לרבות באשר לנושא החסות, אופיה  .22

 די. ואופן הצגתה. המשרד רשאי לאפשר חסויות אחרות והצגתן לפי שיקול דעתו הבלע
 

 היעדר יחסי עבודה
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מובהר ומוסכם בזאת כי לא יתקיימו יחסי עבודה בין המשרד לבין נותן החסות ו/או מי מטעמו,  .23
וכי אין לראות בזכות המשרד להורות, להדריך, או את נותן החסות או מי מטעמו, בהקשר 

 להסכם זה, משום הכרה כלשהי בקיום יחסי עבודה.
, על ידי רשות לעיל 23בסעיף למען הסר כל ספק, היה ומסיבה כלשהי יקבע אחרת מהאמור  .24

גין כל סכום בו מוסמכת, והמשרד יחויב בגין קביעה זו, אזי הנותן ישפה מיידית את המשרד ב
 המשרד יהיה חייב.

ליט מוסכם בין הצדדים כי היה ובית משפט ו/או בית הדין לעבודה או כל גורם מוסמך אחר יח .25
למרות כוונת הצדדים המפורשת, עקב תביעה ו/או נקיטת הליך משפטי על ידי מי מטעמו של 
נותן החסות, לחייב את המשרד בתשלומים ו/או הוצאות כלפי נותן החסות או מי מטעמו, ישפה 
נותן החסות את המשרד על כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו עקב כך. נותן החסות מתחייב באופן 

ר לשפות ו/או לפצות את המשרד, מייד עם דרישתו הראשונה בכל סכום שיהא על בלתי חוז
המשרד לשלם עקב כל חיוב שיוטל על המשרד, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, ושיסודו 

 . 23נעוץ בקביעה כי המצב העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר בסעיף 
זה יחולו במשך כל תקופת ההסכם הצדדים מצהירים ומסכימים מפורשות כי הוראות פרק  .26

 ולאחריה.
 

 התחייבות נותן החסות להעסיק את עובדיו ע"פ הדין 
 

במהלך מתן החסות, ככל שרלוונטי לסוג החסות ואופיה, על פי הסכם זה, מתחייב נותן החסות  .27
לקיים לגבי עובדיו את מחויבויותיו לפי  דיני העבודה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, 

להלן, התקנות, הלכות בתי הדין לעבודה, וכן את האמור  28בסעיף אות החוקים המופיעים הור
בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכללים לבין 
ההסתדרות, או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף זה, או כפי שהסכמים אלה יתוקנו 

 פי הסכמים אלו. לרבות צווי הרחבה שיוצאו על
 כאמור לעיל, על נותן החסות לכבד את כל החוקים ודיני העבודה הרלוונטיים לרבות: .28

 1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  .א
 1946פקודת הבטיחות בעבודה,  .ב
 1949 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט .ג
 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א .ד
 1951-תית, תשי"אחוק חופשה שנ .ה
 1953-חוק החניכות, תשי"ג .ו
 1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג .ז
 1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד .ח
 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד .ט
 1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח .י

 1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט .יא
 1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז .יב
 1995-משולב[, התשנ"החוק הביטוח הלאומי ]נוסח  .יג
 1957-חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז .יד
 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז .טו
 1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח .טז
 1991-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, התשנ"א .יז
 1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו .יח
 1998-מוגבלות, התשנ"חפרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם  .יט
 1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 8סעיף  .כ

  1957-חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז .כא
 2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א .כב
 2000-לחוק מידע גנטי, התשס"א 29סעיף  .כג
  2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב .כד
 2006-, התשס"וחוק הגנה על עובדים בשעת חירום .כה
א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל 5סעיף  .כו

 1997-התקין(, התשנ"ז
 
 

 קניין רוחני
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במסגרת ביצוע השירותים על פי חוזה זה, נותן החסות ו/או מי מטעמו לא יפר כל זכות קניין  .29
ות כאמור, יהיה נותן החסות אחראי רוחני, כולל זכויות יוצרים, של גורם כלשהוא. הופרו זכוי

בלעדית בגין הפרה זו. אם יתבע המשרד ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו על נזק 
שנגרם כתוצאה מהפרת ההתחייבות האמורה לעיל, יהא על נותן החסות לסלק את התביעה 

בפסק דין סופי. כנגדם או לשלם כל סכום שיפסק לחובתם ו/או חובת מי מהם ע"י בית משפט 
נותן החסות ישפה את המשרד בגין כל ההוצאות והנזקים שיגרמו לו עקב ההפרה או ההפרות 

 האמורות לעיל.
 יהיה בתוקף אף לאחר תום תקופת חוזה זה וימשיך לחול ללא הגבלת זמן. לעיל 29סעיף  .30
זכויות  שימוש בתוצרי החסות על ידי המשרד במהלך ולאחר מתן החסות, לא יהווה הפרה של .31

יוצרים או פגיעה בקניין רוחני של נותן החסות, וזאת כל עוד לא הודיע בכתב נותן החסות 
 לממונה מטעם המשרד כי אינו מתיר למשרד לעשות שימוש נוסף בתוצרי החסות.

 
 

 אחריות ופיצויים
נותן החסות ו/או מי מטעמו יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל נזק, איזה  .32

שהוא, בלי יוצא מן הכלל, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות הנאמר לעיל, פגיעה במוניטין, שייגרם 
, למשרד ו/או לעובדיו ו/או שלוחיו ו/או למי שבא מטעמו 2020לביתן ישראל באקספו דובאי 

ר כלשהוא, בשל מעשה או מחדל של נותן החסות ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או ו/או לאדם אח
כל מי שבא מטעמו בקשר עם, ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין ביצוע התחייבויות הצדדים 
לפי הסכם זה. נותן החסות יפצה את המשרד ו/או את הניזוק/ים לפי המקרה, בכל דמי הנזק 

ידי ערכאה מוסמכת. נותן החסות משחרר לחלוטין ומראש את שיגיעו לה/הם כפי שיקבע על 
המשרד ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו מכל אחריות וחבות לכל בגין כל נזק 

 כנ"ל שארע כתוצאה מהרישא לסעיף זה, לכל אדם, בכל עילה שהיא. 
שבא מטעמו מכל  נותן החסות פוטר לחלוטין ומראש את המשרד ו/או עובדיו ו/או כל מי .33

, ונותן החסות מתחייב לעיל 32בסעיף אחריות לכל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה כאמור 
לשפות את המשרד בשלמות בגין אחריות שתוטל על המשרד ו/או כל סכום שיחויב לשלם בגין 
מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על נותן החסות כאמור לעיל, לרבות הוצאות משפט ושכר 

 ד. על המשרד להודיע לנותן החסות על כל תביעה כנ"ל ולאפשר לו להתגונן מפניה.טרחה עו"
 

 ביטוח
נותן החסות מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לפעילויות אותם הוא  מבצע בביתן  .34

ישראל בתערוכת אקספו ככל שנהוגים בתחום פעילותו )לדוגמה: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח 
צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, אחריות כלפי 

ביטוח משולב אחריות מקצועית / מוצר, ביטוחי כלי רכב, ביטוח צמ"ה, ביטוח רכוש, ביטוח 
סחורה בהעברה, ביטוח נאמנות, או כל ביטוח אחר, לפי העניין(, בגבולות אחריות סבירים 

הפעילויות המבוצעות על ידו. ככל ויועסקו על ידי נותן החסות בהתאם לאופיין והיקפן של 
קבלני משנה, עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו בגינם, וכן לדרוש מהם לערוך 
ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה, כנדרש בסעיף זה, או לוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי 

 לפעילותם ולאחריותם הישירה.
נותן החסות יוודא כי בכל ביטוחיו, המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות, המשרד יתווסף  .35

 כמבוטח נוסף, בכפוף להרחבת שיפוי כלפי המשרד כמקובל באותו סוג ביטוח. 
נותן החסות יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות / הקמה, המתייחס לשירותים נשוא  .36

 בלנים וקבלני המשנה, כמבוטחים נוספים. ההתקשרות, ייכלל המשרד וכן כל הק
נותן החסות יוודא כי בכל ביטוחיו, המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות, ייכלל סעיף  .37

 ויתור על זכות התחלוף / השיבוב כלפי המשרד ועובדיו )ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון(. 
קיום ביטוח או העתקי פוליסות, המשרד שומר לעצמו את הזכות לקבל מנותן החסות אישור על  .38

המשרד רשאי לדרוש מנותן החסות להציג אישור קיומם של ביטוחים מעת לעת ולפי דרישה. 
נוספים לפי שיקול דעתו של המשרד, בין היתר במקרים בהם תדרש העברת מיצגים גדולים, או 

כל רכוש או ציוד  ידרש ביצוע עבודות בינוי באתר הביתן. נותן החסות יבטח בעצמו ועל חשבונו
 ב בביתן.ישיצ
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 אמנה למאבק בשוחד
למאבק בשוחד של עובדי ציבור זרים בעסקאות סחר בינלאומיות,  OECD -בהתאם לאמנת ה .39

 בה ישראל חברה, ולאור המחויבויות הנלוות לה:
. ע"פ הסעיף, 1977-א לחוק העונשין התשל"ז291מתן שוחד לעובד ציבור זר אסור ע"פ סעיף  .40

ותן שוחד לעובד ציבור זר בעד פעולה הקשורה בתפקידו, כדי להשיג, להבטיח או המציע או נ
לקדם פעילות עסקית או יתרון אחר בנוגע לפעילות עסקית, מבצע עבירה. בכך נכללים, בין 

 היתר, הצעה או מתן שוחד לעובד ציבור זר באמצעות מתווכים. 
לעבירה זו בקרב עובדיו, שלוחיו,  נותן החסות יעשה כמיטב יכולתו על מנת להעלות מודעות .41

לא הורשע בעבר בעבירת מתן שוחד לעובד   קבלניו או מי מטעמו. נותן החסות מצהיר בזאת כי
 ציבור זר. הרשעה בעבירת מתן שוחד לעובד ציבור זר תהווה עילה לסיום החוזה.

 כללי
 וי לממונה.בכל מקרה של שינוי בעלות או כתובת על נותן החסות להודיע בכתב ללא דיח .42
נותן החסות אינו רשאי להעביר כל זכות שהיא בהתאם להסכם זה לצד ג', ללא אישור מראש  .43

 ובכתב מטעם הממונה.
 סמכות השיפוט היחידה בכל הנוגע להסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בירושלים. .44
ירת מכתב הצדדים מסכימים כי מכתב רשום שנשלח ע"י צד אחד של חוזה זה למשנהו, או מס .45

שעות משעת מסירתו לדואר, או בזמן מסירתו  48זה ביד, ייחשב כאילו הגיע לתעודתו בתום 
 ביד.  

 
 כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הן:

 
 
 

 
 ירושלים. 9משרד החוץ: שדרות יצחק רבין 

 
 
 
 
 

 נותן החסות: __________________________________
 
 

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 
 
 

 נותן החסות  המשרד חשב  סמנכ"ל ארגון ומינהל
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 תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום. -' גנספח 

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:

"( המבקש המציעשהוא המציע )להלן:  " הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________

להתקשר עם עורך התקשרות מספר ___________________ לאספקת 

____________________ עבור __________________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת 

 תצהיר זה בשם המציע. 

 1976-יבוריים התשל"ו" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים צבעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני חוק 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 1987-תשמ"זאו לפי חוק שכר מינימום ה 1991-הוגנים(, התשנ"א

, גם עבירה על הוראות 2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2כהגדרתו בסעיף 

 החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 במשבצת המתאימה( X)סמן  

משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן:  ביותר לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו 

"( מטעם המציע בהתקשרות מספר_____________________לאספקת מועד להגשה"

 ____________________ עבור ___________________.

לפחות ממועד  וחלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו 

 רונה ועד למועד ההגשה. ההרשעה האח

לפחות ממועד  ולא חלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו 

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

_____________       ____________________         ____________________ 

 חתימה וחותמת                       שם    תאריך

 

 אישור עורך הדין

 

 

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

במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 

שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני עליו/ה להצהיר אמת 

 על התצהיר דלעיל. 

 

__________           ________________               ___________________ 

 חתימה וחותמת             מספר רישיון            תאריך            

 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום שם הטופס:

 7.4.6מספר הוראה:  פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

 7.4.6.1מספר טופס: ט. פרק משני: התקשרות בהליך מכרז פומבי
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 אישור ותצהיר בדבר היות המציע עסק בשליטת אישה - ד' ספח נ

 

 

 לכבוד 

 משרד החוץ

 

 א.ג.נ.,

 

 :אישור רו"ח

 

אני רו"ח _____________, מאשר בזאת כי ___________________, הינו עסק בשליטת אישה, 

 .1992 –ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 2כהגדרת מונח זה בסעיף 

 

 __________________     מספר זהות _______________המחזיקה בשליטה הינה גב' 

 

________________                 _________________                    ____________ 

 שם מלא                                          חתימה                                           חותמת

 

    ________________                                               ________________ 

 כתובת                                                                                  טלפון      

_______________________________________________________ 

 

 :תצהיר בעלת השליטה

 _________                        מספר זהות  _______________אני גב' _________

"( מצהירה בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם לאמור העסקשם  המציע ____________ )להלן: "

 .1992-ב לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב2בס' 

 

                                                           _______________   _______________ 

 שם מלא                                                                          חתימה                      
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 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות -ה' נספח 

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות טופס:

 

 משרד האוצר

 אגף החשב הכללי

התקשרויות  – תכ"ם

 ורכישות

 התקשרויות ורכישות פרק ראשי:

 התקשרות בהליך מכרז פומבי פרק משני:

 7.4.6 הוראה מקשרת:

 7.4.6.6ט. מספר טופס:

 

פניות אל המנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כנדרש לפי תצהיר זה 

ייעשו דרך המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, בדוא"ל: 

mateh.shiluv@economy.gov.il. 

 טלפון:, info@mtlm.org.ilלשאלות ניתן לפנות למרכז התמיכה למעסיקים, כתובת דוא"ל: 

1700507676. 

 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:וכי אהיה 

"( המבקש המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "

להתקשר עם עורך התקשרות מספר ___________________ לאספקת 

נני מוסמך/ת לתת ____________________ עבור __________________. אני מצהיר/ה כי ה

 תצהיר זה בשם המציע. 

 במשבצת המתאימה(: X)סמן 

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

 חלות על המציע והוא מקיים  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף 

 אותן.        

 חלות על המציע 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9)במקרה שהוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ

 עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה( X עובדים 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, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998

לי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכל

, הוא פנה 1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו  פעל ליישומןכאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 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 עורך הדין

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

במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 

שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי 

לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 

 על התצהיר דלעיל. 

________________       ____________________         ____________________ 

 חתימה  חותמת ומספר רישיון                  תאריך
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 התחייבות לעשות שימוש בתוכנות מקור  -ו'  נספח

 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 

 אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז זה 

 "(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. המציע)להלן: "

ומתן  08/2020מקוריות לצורך מכרז מס' הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות 

 השירותים נשוא המכרז ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 

_____________________ 

 חתימת המצהיר

 אישור עורך הדין

 

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

___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

היה צפוי/ה ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/י

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

 

 

_____________             ______________________      _____________     

 חתימת עורך הדין               חותמת ומספר רישיון עורך דין      תאריך                     

 

 
 

 תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקוריות שם הטופס:

 7.4.6מספר הוראה:  פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

 7.4.6.4מספר טופס: ט. פרק משני: התקשרות בהליך מכרז פומבי
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