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"קול קורא" 14/2021
לאוצר/ת למוזאון הנגב לאמנות באר-שבע
מסמך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לגברים ונשים ,כאחד.
רקע:
כיוונים – החברה לתרבות הפנאי באר שבע (להלן "כיוונים" או "החברה") ,מבקשת לקבל הצעות
למשרת אוצר למוזאון הנגב לאמנות ,בבאר שבע (להלן" :המוזאון").
בין עיקרי התפקיד :הובלת חזון אוצרותי אמנותי מגובש למוזאון הנגב לאמנות ,מתן אחריות על
הכנת תכנית תערוכות מתחלפת שנתית ודו-שנתית מפורטת של המוזאון ,ניהול אוסף המוזאון,
ייעוץ מקצועי למנהל מתחם המוזיאונים בנושא תערוכות ,אמנות ,אמנים ,הכוונה של צוות
ההדרכה ,אחריות על פרסומי המוזאון ועוד.
מוזאון הנגב לאמנות ממוקם בלב העיר העתיקה של באר שבע ,בבניין מהתקופה העות'מנית.
בראשית המאה ה 20-שימש בית המושל .המוזאון מציג תערוכות מתחלפות ,בעיקר של אמנות
ישראלית ואמנות מודרנית בינלאומית .למוזאון אוסף אמנות ,המונה יותר מכ 1,000 -יצירות
אמנות.
האוצר שייבחר ,יהיה חבר בצוות המוביל של מתחם המוזאונים וישתתף באופן פעיל בעיצוב חזונו
של המוזאון ובהובלתו ,בקבלת אורחים חשובים מהארץ ומחו"ל .לאוצר תהיה היכרות עם קולגות
ואנשי מקצוע ,תורמים ,אספנים ,אמנים ויוצרים בארץ ובעולם.
כפיפות :מנהל מתחם המוזיאונים ,באר שבע.
התכנית ,שתוגש ע"י המציעים ,תתבסס על המטרות המפורטות להלן:
 .1אחריות לגיבוש תכנית התערוכות ובניית תכנית אוצרותית לטווח של שנתיים.
 .2אצירת תערוכות ושיתופי פעולה עם אוצרים אורחים ומוזאונים מהארץ ומהעולם.
 .3הפקה של תערוכות מתחלפות ,בשילוב יצירות מאוסף המוזאון ,בכפוף ללוחות הזמנים
ולמסגרת התקציבית הנתונה.
 .4הפקת קטלוגים לתערוכות ,כולל מאמרים מקצועיים ,הפקת טקסטים לתערוכות ולקטלוגים.
 .5הכוונה וליווי צוות המוזאון בתחומי רסטורציה ,שימור ורישום האוסף.
 .6כתיבת בקשות למענקים עבור תערוכות ופרויקטים מיוחדים אחרים.
 .7השתתפות בגיבוש המדיניות ותכניות העבודה החינוכית ,בשיתוף מחלקת ההדרכה והשיווק
של המוזאון.
 .8פיתוח גן הפסלים במתחם המוזאונים.
 .9אחריות על תוכן פרסומי של המוזאון.
 .10ייזום פעילות לשילוב המוזאון בקהילה ושיתופי פעולה עם גופים עירוניים אחרים.
להלן עקרונות מבנה ההצעה:
המציעים מתבקשים להגיש הצעה למשרת אוצר למוזאון הנגב לאמנות .המועמדים המתאימים
יוזמנו לראיון אישי ,על פיו ייבחר האוצר.
רשאים להשתתף בקול הקורא עצמאיים הרשומים כעוסק מורשה/עוסק פטור ,רשומים כדין
בישראל.
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הרינו פונים בזאת ,למציעים הרואים עצמם כבעלי המומחיות ,הידע והניסיון הנדרשים לבצע
שירותי אוצרות למוזאון.
תנאי סף:
 .1למציע ניסיון במתן שירותי אוצרות למוזאון אחד או יותר ,בכל שנה במהלך החמש שנים
האחרונות.
ניסיון המציע יוכח באמצעות תצהיר המצורף למסמכי קול הקורא כנספח א' וכן ,תיק
עבודות הכולל את כל העבודות המעידות על ניסיון המציע ומפורטות בתצהירו.
 .2השכלה אקדמית באמנות ,בוגר תואר שני ממוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה -
חובה (יש לצרף תעודות המעידות על ההשכלה).
 .3ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות בעבודה אוצרותית ,תכנון ,הקמה והפקת תערוכות,
ניהול תקציבי תערוכות ,והפקת קטלוגים לתערוכות.
דרישות נוספות לתפקיד:
 .1כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה ביותר וניסיון מוכח בכתיבת תוכן.
 .2ידיעת השפות העברית והאנגלית על בוריין ,ידיעת שפות נוספות.
 .3תקשורת בינאישית מעולה.
 .4שליטה ביישומי מחשב שונים ,לרבות מסדי נתונים ,היכרות עם העולם הדיגיטל
המוזאלי.
 .5ניסיון בריכוז וניהול פרויקטים אמנותיים.
 .6יכולת גבוהה וניסיון בעמידה מול קהל.
 .7ניסיון בניהול קשרים עם תורמים ובכתיבת בקשות למענקים.
שלב התכנון ואפיון תהליכי העבודה הסופיים ינוהלו בשיתוף פעולה של המציע הזוכה -
ומנהל מתחם המוזאונים .צוות זה יקבל החלטה על אופי העבודה בפועל ,בהתאם לדרישות
ולתקציב.
אופן העסקה
 .1ההעסקה כעצמאי/ת כעוסק מורשה/עוסק פטור.
 .2ועדת האיתור תהא רשאית לזמן לראיונות וכן לראיין ממליצים ,לפנות למועמדים
לבירורים ,הבהרות ,השלמת מידע ,מסמכים נוספים ,מבחני התאמה וכיו״ב ,על פי שיקול
דעתה.
 .3הגשת המועמדות תהא באמצעות הגשת קורות חיים ,מסמכים המאמתים את השכלת
המועמד/ת והמלצות ככל שידרשו.
תמורה
 .1מובהר בזאת כי היקף ההסכם שיחתם עם המציע הינו עד ( ₪ 75,000לא כולל מע"מ) לכל
שנה.
 .2התשלום החודשי למציע הזוכה יעמוד על סך של ( ₪ 6,250לא כולל מע"מ).
 .3תשלום זה ,יועבר באופן קבוע ,אחת לחודש ,בהתאם לדרישת תשלום מסודרת.
 .4התשלום יועבר ,בהמחאה או בהעברה בנקאית ,למציע הזוכה תוך  30יום ,וזאת ,לאחר
קבלת חשבונית מס כדין ,ואישור בתוקף על גובה ניכוי מס במקור  +אישור על ניהול ספרים
שימציא המציע הזוכה לכיוונים.
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 .5מוסכם על הצדדים ,כי התשלום מהווה תשלום מלא וכולל ,עבור מילוי כל התחייבויותיו
של המציע הזוכה ,כאמור ובכפוף להסכם זה ,בעבור עבודה במשך חודש שלם .מוסכם על
הצדדים ,כי התשלום כולל תשלום עבור שעות עבודה נוספות כלשהן ,באם יהיו ,ועבודה
בחגים באם יידרש וככל שיידרש ו/או תיגזר ותידרש ממהות וביצוע התחייבויותיו על פי
ההסכם – המציע הזוכה יסכים ויצהיר ,כי ידוע לו ,כי חוק שעות עבודה ומנוחה הקבוע
במדינת ישראל ,בכל שלב מהעסקתו ,לא יהיו תקפות עליו.
שם המשתתף (באותיות דפוס) ________________________ :
כתובת המשתתף__________________________________:
טלפון________________ :
תאריך _______________ :
חתימת המשתתף _______________________ :
שם מלא של החותם (מורשה החתימה)__________________ :

הערות:
• על המציע לצרף להצעתו אישור ניהול פנקסי חשבונות על פי חוק וכן אישור ניכוי מס במקור על
פי דין.
• הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף תיפסל.
• אין מדובר בתחרות כספית והשכר שנקבע בהתאם הינו סופי.
• המציע הזוכה יידרש לחתום על הסכם ההתקשרות המצוי מטה.
• בין המציע שהצעתו תזכה לבין חברת כיוונים ייחתם הסכם התקשרות כפי שמצורף להליך קול
קורא זה.
• העבודה תתבצע בכפוף לנהלי העבודה בחברת כיוונים.
• המודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות ,אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
• החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור במי מהמועמדים שיגישו מועמדותם לתפקיד.

הצעות על פי ההסבר המפורט יוגשו במעטפה סגורה למחלקה המשפטית  /מחלקת התקשרויות
בחברת כיוונים  -רחוב ההסתדרות  ,82קומת כניסה ,חדר מספר  ,7העיר העתיקה באר שבע,
המועד האחרון להגשה עד יום חמישי ,י"ט טבת תשפ"ב התאריך ,23.12.2021 :בשעה 12:00
בדיוק.
על גבי המעטפה יש לרשום באופן בולט וברור:
"קול קורא" 14/2021
לאוצר/ת למוזאון הנגב לאמנות באר – שבע
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הבהרות
מקרה של אי הבנה ,או אם ימצא המציע סתירות ,שגיאות ,או בהטלת ספק בקשר למובן המדויק
של סעיף או פרט מסויים ,על המציע לפנות למחלקת רכש והתקשרויות בדוא"ל:
 Law@kivunim7.co.ilאו בפקס שמספרו 08-6290005 :וזאת עד חמישה ימי עבודה טרם תאריך
הגשת הצעת המחיר .יש לוודא קבלת השאלות בטלפון.08-6290076 :
תשובה תישלח לכל המשתתפים בקול קורא זה.
כיוונים אינה אחראית עבור כל פירושים או הסברים שיינתנו בעל פה.
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הסכם
שנערך ונחתם ב _________________ ביום ______ לחודש __________ 2021
בין
חברת כיוונים – החברה לתרבות ופנאי בע"מ ח"פ 512759564
מרח' ההסתדרות  ,82ת"ד  5443באר שבע 8415302
(להלן" :המזמין" ו/או "כיוונים" ו/או "המזמינה")
מצד אחד;
לבין
________________________________
מרחוב_______________________:
טלפון____________________:
(להלן :בהתאמה " -נותן השירותים" ו/או "האוצר")
מצד שני;
הואיל :וחברת כיוונים פרסמה קול קורא מס' ___/2021לאוצר/ת למוזאון הנגב לאמנות ,באר
 שבע לחברת כיוונים ,והכל כמפורט בתיאור העבודה ובהתאם להוראות הסכם זה(להלן" :נותן השירותים" ו/או "העבודות");
והואיל :ונותן השירותים הביע את רצונו להעניק את השירותים בהתאם להסכם זה.
והואיל:

וכיוונים מסכימה כי נותן השירותים יעניק ,כנותן שירותים עצמאי ,את השירותים
בהתאם להוראות הסכם זה.

והואיל :וברצון הצדדים להסדיר את יחסיהם ההדדיים בהסכם בכתב בכפוף לאמור בהסכם
זה;
לפיכך הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

מצגי נותן השירותים
 .1נותן השירותים מצהיר כדלקמן:
 .1.1צירוף מסמך המעיד כי הוא רשום כעוסק וכנישום עצמאי ברשות המסים.
 .1.2הוא בעל אישור מתאים (אשר יצורף להסכם זה) בדבר הכשרה מקצועית למתן שירותים.
 .1.3בידיו אישורים בתוקף בדבר שיעור ניכוי מס במקור  +ניהול ספרים אשר יצורפו להסכם
זה.
 .1.4נותן השירותים מתחייב להעניק את השירותים בהתאם לכל החוקים ו/או התקנות ו/או
הנהלים ו/או הכללים החלים על הענקת שירותים אלה במדינת ישראל.
 .1.5נותן השירותים יעניק את השירותים כאוצר עצמאי וכי בין הצדדים לא חלים ולא יחולו
יחסי עובד מעביד ולא יחולו כל התקנות והחוקים החלים במדינת ישראל והחלים ביחסי
עובד מעביד.
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תקופת ההסכם
 .2תקופת ההתקשרות הינה למשך  24חודשים והיא תחול החל ממועד החתימה על הסכם זה.
יובהר כי ההתקשרות הינה על בסיס פרויקטאלי ,אך עם זאת לכיוונים תהא האופציה הבלעדית
להאריך התקשרות זו למול האוצר ב 12-חודשים נוספים וזאת במשך פעמיים נוספות רצופות,
כך שסך תקופת ההתקשרות לא תעלה על  48חודשי התקשרות( .להלן" :תקופת ההסכם").

התחייבויות נותן השירותים
 .3אחריות לגיבוש תכנית התערוכות ובניית תכנית אוצרותית לטווח של שנתיים.
 .4אצירת תערוכות ושיתופי פעולה עם אוצרים אורחים ומוזאונים מהארץ ומהעולם.
 .5הפקה של תערוכות מתחלפות בשילוב יצירות מאוסף המוזאון בלוחות הזמנים ובמסגרת
התקציבית הנתונה.
 .6הפקת קטלוגים לתערוכות ,כולל מאמרים מקצועיים ,הפקת טקסטים לתערוכות ולקטלוגים.
 .7הכוונה וליווי צוות המוזאון בתחומי רסטורציה ,שימור ורישום האוסף.
 .8כתיבת בקשות למענקים עבור תערוכות ופרויקטים מיוחדים אחרים.
 .9השתתפות בגיבוש המדיניות ותכניות העבודה החינוכית בשיתוף עם מחלקת ההדרכה והשיווק
של המוזאון.
 .10פיתוח גן הפסלים במתחם המוזאונים.
 .11אחריות על תוכן פרסומי של המוזאון.
 .12ייזום פעילות לשילוב המוזאון בקהילה ושיתופי פעולה עם גופים עירוניים אחרים.
סיומו של ההסכם וביטולו
 .13כיוונים תהיה רשאית להביא הסכם זה לידי סיום מידי ,על פי שיקול דעתה המוחלט ,בכל זמן
שיראה לנכון ,וללא כל הודעה מוקדמת לנותן השירותים ,בכל אחד מהמקרים הבאים:
 .13.1נותן השירותים הפר את חובותיו האמורות בהסכם או לא עמד במילוי הוראות ונוהלי
כיוונים.
 .13.2התנהגותו של נותן השירותים אינה עומדת בכללי מוסר ו/או התנהגות נאותים כמתחייב
מאופיה המיוחד של חברת כיוונים.
 .13.3פעולה ו/או חוסר פעולה ו/או הימנעות מביצוע פעילות של נותן השירותים ו/או מי
מטעמו ,אשר יפגעו ו/או פגעו ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של כיוונים ,בשמה הטוב ו/או
במוניטין של כיוונים ,ו/או במקרה של הפרת חוקיה של מדינת ישראל.
 .14כיוונים תהא רשאית ,לאחר מתן הודעה מראש בכתב של  7ימים ,לסלק את ידו של נותן
השירותים ממוקדי הפעילות וכן להשלים את העבודה בעצמה או בכל דרך אחרת במקרה בו
נותן השירותים פושט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או נתמנה כונס נכסים זמני או
קבוע לנכס מנכסי נותן השירותים ,או שעושה סידור עם או לטובת נושיו ו/או במקרה של גוף
מאוגד ,כשהוא בפירוק או בהתפרקות (פרט להתפרקות ללא פירוק עסקים לשם יצירת גוף
מאוגד אחר).
 .15בנוסף לאמור לעיל ,רשאית כיוונים להפסיק את ההתקשרות בין הצדדים ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי וללא כל צורך במתן נימוקים ,וזאת בכל עת ולאחר שנתנה הודעה בכתב של  30ימים
מראש לנותן השירותים.
 .16נותן השירותים רשאי להפסיק את ההתקשרות בין הצדדים ע"י מתן הודעה בכתב של  90ימים
מראש על רצונו להפסיק את ההתקשרות.
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 .17מוצהר ומוסכם על נותן השירותים ,כי באם תפסיק כיוונים את ההתקשרות עם נותן השירותים
בכל זמן שהוא ומסיבה כל שהיא ,לא יהיה נותן השירותים ו/או מי מטעמו זכאי לפיצויי כל
שהוא בגין הפסקת ההתקשרות ,לרבות לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים
תשכ"ג – .1963
 .18נותן השירותים מתחייב כי עם סיום ההסכם יחזיר לכיוונים את כל הציוד שעמד לשימושו,
באם עמד ,יפנה את החדר/האולם שהועמד לרשותו באם הועמד ויחזיר לכיוונים כל מסמך,
מידע ,פריט ,כלי וכל דבר אחר השייך לכיוונים ואשר ניתן לנותן השירותים כתוצאה מהעסקתו
ו/או ששולם ע"י כיוונים ומצוי ביום סיום ההתקשרות בידי נותן השירותים.
 .19הצדדים מסכימים בזאת ,כי הצדדים יהיו פטורים ממילוי התחייבויותיהם ע"פ הסכם זה,
במידה והפעילות לא תתקיים מחמת אחד או יותר מסיבות כח עליון הכולל :אבל לאומי,
מלחמות ,מצב חירום ,גיוס מילואים ,השבתות ,שביתות ,חוסר אפשרות לנוע בדרכים ,מצב של
כוננות וכל פעולה ,לרבות החלטת משרד הבריאות על איסור התקהלות מהסוג האמור בהסכם
זה בשל וירוס הקורונה ו/או מעשה שאינם בשליטת מי מהצדדים.
הסכם מיוחד
 .20הסכם זה הינו מיוחד ,הממסד את כל היחסים שבין כיוונים לבין נותן השירותים .נותן
השירותים לא יהיה זכאי לתנאים ולתשלומים אחרים שאינם כלולים ונכללים בהסכם זה ,נותן
השירותים מתחייב לשמור את פרטי ההסכם בסודיות ראויה .
 .21הסכם זה אינו מקנה בלעדיות לנותן השירותים במתן השירותים ו/או קיום בלעדי של תפקיד
האוצרות אצל חברת כיוונים.
קבלת תשלומים והתנהגות נותן השירותים
 .22בכל תקופת ההסכם ,מלבד התמורה המשולמת לנותן השירותים על ידי כיוונים ,נותן
השירותים לא יהא רשאי לקבל תשלום ו/או טובת הנאה ,מכל סוג שהוא ,מכל צד שלישי
ישירות ו/או בעקיפין ,בקשר לביצוע פעולות הנובעות מהסכם זה ו/או הדרכות מכל סוג שהוא
בשטח חברת כיוונים.
 .23מוסכם על הצדדים ,כי באם יפר נותן השירותים את ההוראה שבסעיף לעיל ,תיחשב הפרה זו
כהפרה יסודית של ההסכם אשר תחייב את נותן השירותים לשלם לכיוונים פיצוי מוסכם ,סופי
ומוערך מראש בסך של  ₪ 10,000לכל הפרה.
 .24מוסכם על הצדדים ,כי כל סכום ו/או טובת הנאה שיתקבלו אצל נותן השירותים ,בניגוד
למוסכם בין הצדדים ובניגוד למפורט בהסכם זה ,יהיו שייכים במלואם לכיוונים.
 .25כיוונים תהיה רשאית לקזז את סכומי הכסף ו/או ערך טובות ההנאה שקיבל נותן השירותים
בניגוד לאמור בהסכם ו/או את הפיצוי המוסכם מסכומי הכסף להם היה זכאי ,באם היה זכאי,
נותן השירותים מכיוונים.
 .26נותן השירותים מתחייב להודיע לכיוונים מיד ,וללא שהות ,על כל עניין בו יש לו אינטרס אישי
ו/או היכול ליצור אינטרס אישי ו/או ניגוד אינטרסים בין זכויותיה של כיוונים לבין אינטרסים
של נותן השירותים ו/או מי מטעמו.
התשלום עבור שירותי נותן השירותים :
 .27מובהר בזאת כי היקף הסכם זה הינו עד ( ₪ 75,000לא כולל מע"מ) לכל שנה.
 .28התשלום החודשי לכל שנה עומד על סך של( ₪ 6,250 :לא כולל מע"מ).
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 .29התשלום יועבר ,בהמחאה או בהעברה בנקאית ,לנותן השירותים תוך  30יום ,וזאת ,לאחר
קבלת חשבונית מס כדין ,ואישור בתוקף על גובה ניכוי מס במקור  +אישור על ניהול ספרים
שימציא נותן השירותים לכיוונים.
 .30מוסכם על הצדדים ,כי התשלום מהווה תשלום מלא וכולל עבור מילוי כל התחייבויותיו של
נותן השירותים ,כאמור ובכפוף להסכם זה ,בעבור עבודה במשך חודש שלם ,מוסכם על
הצדדים ,כי התשלום כולל תשלום עבור שעות עבודה נוספות כלשהן ,באם יהיו ,ועבודה בחגים
באם יידרש וככל שיידרש ו/או תיגזר ותידרש ממהות וביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם  -נותן
השירותים מסכים ומצהיר ,כי ידוע לו ,כי חוק שעות עבודה ומנוחה הקבוע במדינת ישראל,
בכל שלב מהעסקתו ,לא יהיו תקפות עליו.
תשלום מסים
 .31מסים כל שהם ,הוראות חיוב ממשלתיות ותשלומי חובה אחרים המוטלים ו/או שיוטלו על נותן
השירותים על פי חוקי מדינת ישראל באשר לקבלת תשלומים כל שהם (להלן" :מסים") ,ישולמו
במלואם ע"י נותן השירותים .
 .32תשלומי המסים ישולמו ע"י נותן השירותים ישירות לשלטונות המס המתאימות ,אלא אם
תהיה חייבת כיוונים לנכות מס במקור.
אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח
אחריות ושיפוי בנזיקין
 .33נ ותן השירותים אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שיגרם לכיוונים ו/או
לעירייה ולעובדיהן ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לנותן השירותים בקשר עם השירותים ו/או
התחייבויות נותן השירותים על פי ההסכם בכל הנובע ו/או קשור לשירותים ו/או מעשה או
מחדל של נותן השירותים וכל מי מטעמו הקשור לשירותים .נותן השירותים אחראי בלעדית
לאבדן ,נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותיאור ,הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו
לצורך השירותים ו/או לרכוש שבאחריותו ו/או בפיקוחו ו/או בשליטתו וכן לכל נזק שיגרם
לעובדיו ו/או למי מטעמו .נותן השירותים פוטר בזאת את כיוונים ו/את העירייה מכל אחריות
לגבי נזקים שהינם באחריותו כאמור ומתחייב לשפות ו/או לפצות את כיוונים והעירייה על כל
סכום שידרשו או יחויבו לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד.
ביטוח
 .34נותן השירותים מתחייב לערוך ביטוחים מתאימים ,על פי שיקול דעתו הבלעדי לכיסוי אחריותו
על פי האמור בהסכם ההתקשרות ו/או על פי דין
זכות קיזוז
 .35כיוונים תהיה זכאית לקזז סכום זה ו/או אחר מתשלום זה או אחר לנותן השירותים ,באם נותן
השירותים לא יבצע את תפקידו ,ו/או המשימות שהוטלו עליו ,ו/או בגין נזקים מוכחים שנגרמו
לכיוונים כתוצאה מפעולות נותן השירותים ו/או רשלנותו ו/או ביצוע תפקידיו ,ובתנאי
שכיוונים נתנה לנותן השירותים התראה בכתב לזכות טיעון ו/או לתיקון הנזק .כל זאת מבלי
לגרוע מזכויות כיוונים לתבוע את המגיע לה בכל דרך חוקית אחרת.
מחלוקות וסמכות שיפוט
 .36כל סכסוך ו/או חילוקי דעות שיתגלעו בין הצדדים בנוגע להסכם זה או לאחד מנספחיו ,יובאו
להבהרה ו/או פרשנות ו/או להכרעה בפני היועץ המשפטי של כיוונים.
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 .37סמכות השיפוט הבלעדית בנוגע למחלוקות נשוא הסכם זה תהיה בבתי המשפט המוסמכים
בעיר באר שבע בלבד.
 .38כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע במבוא לו .כל הודעה שתישלח בדואר רשום לצד האחר
על פי כתובתו כאמור ,תיחשב כאילו התקבלה ע"י הנמען ,שלושה ימים לאחר מסירתה למשרד
הדואר ,ואם נמסרה ביד – בעת מסירתה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

_________________
נותן השירותים

________________
כיוונים
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נספח א'  -תצהיר המשתתף לניסיון הנדרש בתנאי הסף

לכבוד חברת כיוונים
הנדון :ניסיון במתן שירותי אוצרות למוזאון אחד או יותר בכל שנה ,במהלך החמש שנים
האחרונות
אני הח"מ _____________ ת"ז ____________ ,המשמש בתפקיד ____________ במציע
_______________ (להלן" :המציע") ומוסמך להצהיר בשמו ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר
אמת וככל שלא אצהיר אמת אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1המציע תכנן ונתן שירותי אוצרות למוזאון בכל שנה במהלך ה 5-שנים האחרונות למוזאון אחד או
יותר.
להלן רשימה כוללת ומפורטת של הוכחת ביצוע השירותים ,היקף כספי ואנשי קשר להוכחת הניסיון
התואמים את האמור לעיל:
שנים

שם המזמין
ושם המוזאון

תפקיד איש
קשר

אנשי קשר

טלפון

* בטבלה לעיל חובה לפרט את שמות המזמינים ,המוזאונים ,ואנשי הקשר לכל אחת
מההתקשרויות הנדרשות כדי לבסס את עמידתו של המציע בתנאי הסף.
** על המציע לצרף תיק עבודות הכולל את כל העבודות המעידות על ניסיון המציע ומפורטות
בתצהירו.
אישור
הנני מאשר בזה כי ביום ________הופיע\ה בפני __________ ,עו"ד (מ"ר ____________),
במשרדי שברחוב ___________________ מר/גב' ______________ נושא/ת ת"ז שמספרה
_____המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי
יהיה/תהיה צפוי\ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות
תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/חתמה עליהם בפני.
__________________
עו"ד
מ"ר _____________

____________________
חותמת
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