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 ול קורא ק 

 6/2023הליך מס'_ 

 ביריד תעסוקה למשתחררים   להגשת מועמדות להשתתף הזמנה  

 

"( מעוניינת לקיים יריד תעסוקה לצעירים המשתחררים  העירייה עיריית הרצליה )להלן: " 

להגיש   מעסיקים  גופים/  ומזמינה  העיר  ובנות  בני  ביריד  מועמדות  מצה"ל  חלק  לקחת 

 תעסוקה בהרצליה כמפורט להלן:  

 כללי  .1

הרצליה   . 1.1 "אנזו"  עיריית  הצעירים  את  ומרכז  לקדם  הצעירים  מעוניינת 

המשתחררים מצה"ל בני ובנות העיר ומציעה למעסיקים להשתתף ביריד תעסוקה  

 עבורם. ולימודים  

עסקים  העירייה   . 1.2 בעלי  בזאת  ההליך,  ואוניברסיטאות  מזמינה  לתנאי  העונים 

מועמדות  זה,    להגשת  קורא  קול  תעסוקה  במסגרת  ביריד  ולימודים  להשתתף 

 . "( יריד )להלן: "   משתחררים שיתקיים בעיר במסגרת כנס  צבא  לצעירים אחרי  

יוזמה זו    מטרת   . לצעירי העיר   ה כחלק מפעילות הפרויקט הינו יוזמה של העירייה   . 1.3

 הצעירים בני ובנות העיר המשתחררים מהצבא. לחזק את  הינה  

הינה להציג למשתחררים תושבי העיר הרצליה אפשרויות תעסוקה  היריד  מטרת   . 1.4

 . אזרחות העומדות בפניהם עם צאתם ל 

אשר יוצב   ע באירו דוכן  העמיד יוכלו ל זה קול קורא  מסגרת ב  ו יזכ אשר  המועמדים   . 1.5

 . ע"י העיריה 

בכנס חיילים משתחררים  וייערך    23.2.2023היריד יתקיים באופן חד פעמי בתאריך   . 1.6

בכתובת בהיכל   גוריון  : בעיר  מהשעה__ .  הרצליה   5בן  __ועד  15:00החל 

 _ 17:00השעה_ 

בקריטריונים   . 1.7 עומדים  עצמם  הרואים  להלן,    3  בסעיף   המפורטים גורמים 

בהתאם לתנאים המפורטים  מועמדותם  מוזמנים להגיש    , ביריד ומעוניינים להיכלל  

 במסמך זה.  

מי מהם עומד  ותחליט    לקחת חלק ביריד,   המעוניינים הגופים    העירייה תבחן את  . 1.8

 ורט להלן. בתנאי הקול הקורא וזאת בהתאם לשיקול דעתה, וכמפ 

 

 לוחות זמנים  .2

ליום   . 2.1 עד  תהיה  ביריד  להשתתפות  מועמדות  דוא"ל    17.2.2023הגשת  באמצעות 

כמפורט    dganitd@herzliya.muni.ilלכתובת:   הנדרשים  המסמכים  בצירוף 

,  מועמד ה ויפורטו בהן פרטי  מועמד  ה בחתימה וחותמת    ה חתומ   היא כש בהליך זה,  

 בצירוף כל הדרוש כמפורט בהליך זה.    ופרטי יצירת קשר. 
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העירייה רשאית לדחות, בכל עת, את המועד האחרון להגשת ההצעות, אף לאחר   . 2.2

וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים   המועד האחרון להגשת ההצעות הנקוב לעיל, 

 על פי שיקול דעתה הבלעדי.   קול קורא זה, ב 

   
הנוגעות   . 2.3 ושאלות  ליום  הבהרות  עד  להעביר  ניתן  ההליך  את    20/02/2023לגבי 

 dganitd@herzliya.muni.ilהשאלות ניתן להעביר באמצעות דוא"ל לכתובת  

 

 להגשת מועמדותם תנאי .3

 הינו יחיד או תאגיד רשום בישראל כדין.    המועמד .3.1

 רישיון עסק בתוקף, ככל שהוא חייב ברישיון עסק. המועמד ברשות  .3.2

 . עובדים באופן ישיר 10הפחות  עסיק לכל  המועמד מ .3.3

 

 אופן הגשת המועמדות .4

הגשת המועמדות לעירייה להשתתף ביריד, מהווה הסכמה לכל התנאים האמורים ולא   .4.1

 תשמע כל טענה מצד המשתתפים לכל הדרישות המפורטות במסמך זה; 

העירייה באמצעות הגורמים המקצועיים תבחן ותבחר את ההצעות על בסיס עמידתם  .4.2

 בתנאים המפורטים להלן. 

או שתימסרנה בדואר   2  הקבוע בסעיף  הצעות שתתקבלנה לאחר מועד הגשת ההצעות  .4.3

או בכל דרך אחרת שאינה למייל זה, לא תיבדקנה. אלא אם פירסמה העירייה הארכת 

 מועד להגשת מועמדות. 

תר בין הי ההצעה שתוגש על ידי המועמד, הינה התחייבות לעמוד בדרישות קול קורא זה   .4.4

 לעיל.  3כמפורט בסעיף 

לצרף להצעתו מסמכים המעידים על עמידתו בתנאים ובדרישות הנ"ל כשהם ועמד  על המ  .4.5

 חתימה מטעמו.  החתומים על ידי מורש

אגודה  .4.6 עמותה,  )חברה,  תאגיד  רישום  תעודת  להצעתו  יצרף  תאגיד,  המועמד  היה 

שור על ניהול תקין  עמותה, יצרף להצעתו אי  ועמד שיתופית או שותפות רשומה(. היה המ

 יחיד יצרף תעודת עוסק מורשה.    ועמדבתוקף. היה המ 

 

 ואחריותם המועמדיםהתחייבויות  .5

יציב דוכן ויציע    אירועה  במהלך  כי   ידאג,  זה  בהליך  יזכה  באם  כי  ומאשר  מצהיר  המועמד .5.1

 משרות לצעירים אחרי צבא. 

בהצגת  המשתתף .5.2 השתתפות  על  העירייה  מאת  הודעת  שקיבל  מי  )להלן:  ,  ביריד  דוכן 

חל איסור מוחלט   הרחב וכי לקהל ותפתוח המשרות כימאשר כי ידוע לו,  "(.המשתתף"

, הגם אם התעסוקהליריד  המגיע    הקהל מפלה ו/או שאינה שוויונית כלפי    בצורה   לנהוג  

אינו מהעיר הרצליה, כל הפליה בנושא זה תחול אך ורק על המשתתף ובמקרה של תביעה  

ה וישפה את העירייה עם ת הרצליה ישא המשתתף באחריות המלאיכלפי עיריו/או טענה  
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 דרישתה הראשונה. 

 שייגרם   מחדלאו  /ו   נזק  וכל  המשתתף  למעשי  אחראית  תהא  לא  העירייה,  ספק  הסר  למען .5.3

 על  הבלעדית  באחריותו  יהיה,  המשתתף ידי  -על   כלשהו'  ג  לצדאו  /ו  לתושבאו  /ו   לעירייה

 .מכך  המשתמע כל

  תקין  שהואשיעמיד  האחראי הבלעדי לטיב השירות שיינתן בדוכן ולציוד    יהיה  המשתתף .5.4

 .בו  הנוכחים  וביטחון  המקום לבטיחות , הנדרש בכל ועומד

המשתתף מאשר כי ידוע לו שהעירייה לא תהא אחראית לעניין הציבור המגיע ליריד,  .5.5

כ תשמע  לא  היריד,  באי  מבין  מי  להעסיק  המשתתף  החליט  אם  או  לרבות  ו/  טענה  ל 

תביעה כלפי העירייה בגין יכולות באי היריד לרבות יכולות מקצועיות לביצוע התפקידים 

 המוצעים.  

 

 שמירת זכויות והוראות נוספות  .6

על   . 6.1 בלעדי  באופן  יחולו  זו  לפניה  במענה  הכרוכות  ההוצאות  ובשום  המועמד כל   ,

מקרה לא יהא זכאי הוא לכל תשלום ו/או החזר ו/או פיצוי בגין ההוצאות ו/או  

 ו/או הכנת המענה והגשתו. לקול קורא זה  הנזקים שייגרמו לו בקשר  

אין   . 6.2 כי  קורא  ב מובהר,  להוות  קול  כדי  במסגרתו,  המענה  הגשת  לרבות  זה, 

ת מכל סוג שהוא  מצד העירייה ו/או כדי להוות בסיס להתקשרו   התחייבות כלשהי 

, ואין בו כדי להקנות לגורם כלשהו זכות ו/או ציפייה  המועמד   בין העירייה לבין 

על כל טענה ו/או דרישה בנושא זה  המועמד  הצעתו מוותר    להתקשרות, ובהגשת 

 כלפי העירייה. 

בכל  את הקול קורא לרבות את היריד  העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל   . 6.3

כלשהי או לצאת בהליך חדש לפי שיקול דעתה    עת או לדחות את ביצועו מסיבה 

ול  כלפי מועמד/למשתתף  הבלעדי  תהיה  ו/או    לא  תביעה  ו/או  טענה  כל  העירייה 

 דרישה בגין כך. 

שהגישו הצעה   של המשתתפים  העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את בתי העסק  .6.4

האינטרנט של העירייה, ובכל מדיה חברתית וכל פרסום אחר בהתאם לשיקול   באתר

, ללא קבלת אישור המשתתף ומבלי שתהיה לו טענה ו/או  דעתה הבלעדי של העירייה

 תביעה בקשר לכך. 

לכמות   . 6.5 אחראית  אינה  מכל    משתתף ה .  המשתתפים העירייה  העירייה  את  פוטר 

הפסד,   ו/או  נזק  ו/או  אבדן  לכל  ולמי  אחריות  לו  שיגרמו  עקיפים  ו/או  ישירים 

 מטעמו מכל סיבה שהיא. 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם ו/ או שלא להתקשר עם מועמד שאינו   .6.6

עומד בתנאי רישיון העסק שלו ולמועמד לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  

 העירייה. 

 .פיםהמשתתלא תהא אחראית בדרך כלשהי לציוד    העירייה .6.7

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,   והתכנים יריד  ה  ופרסום   לשיווק  אחראית  תהא   העירייה  .6.8
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 באופן בו היא תבחר.  ו

זו כדי להטיל על העירייה כל חובה שהיא, ובכלל זאת בקול קורא זה, עוד מובהר כי אין  .6.9

פעילות המשך  ביצוע  בנוגע להתקשרות או  העירייה  ו/או מצג כלשהוא של  התחייבות 

 .  לקול קורא זה

שיש טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד המועמד הזוכה בגין כל הקשור להליך    ככל  . 6.10

ו  למועמד הזוכה לא תהא  זה ו/או לכל הנובע ממנו, העירייה לא תישא באחריות 

 . כך   בגין   העירייה   כלפי   תביעה או  / ו כל טענה ו/או דרישה  

משום התחייבות כלשהי של העירייה    ו בגינ או בכל מעשה    קול קורא זה אין בפרסום   . 6.11

 או מי מטעמה כלפי אדם או גוף כלשהוא.  

 כל ההצעות בתגובה לבקשה זו הן באחריות המגיש.  . 6.12

מובהר, כי כל פרט מהפרטים המצוינים במסמך זה  מבלי לגרוע מכלליות האמור,   . 6.13

את    נתון  לחייב  כדי  בו  ואין  העירייה,  של  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  לשינוי 

 וא. שה   העירייה בכל דרך 
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 נספח א'  

 3202/6קול קורא  ל בקשר    המועמד   התחייבות 

עושה כתב התחייבות זה   ,___________ ( נושא ת.ז שמספרה המועמד שם  ) "מ  הח   אני 

לבקשתי   מועמדות  בקשר  קורא___________/ ל להגשת  "   2023קול  קול  )להלן: 

 . "( קורא 

, התנאים ידועים לי ולא יהיו לי טענות  בקול קורא הריני לאשר כי קראתי את כל האמור   .1

 או שאלות בקשר לכך.  

, הריני  מתחייב לעמוד  ביריד התעסוקה במידה ואקבל הודעה כי אני זוכה להפעיל דוכן   .2

 זה ולרבות:   קול קורא ב בכל התנאים הקבועים  

הדוכן באופן אישי אלא אם הוסכם אחרת על ידי העירייה בכתב  את  להפעיל   2.1

 ומראש. 

 בצורה מיטבית. להפעלת הדוכן  להכין את התכנים הרלוונטיים     2.2

במשך הזמן שנקבע בהזמנה ברמה מקצועיות ובמיומנות  להפעיל את הדוכן     2.3

 גבוהה. 

לפחות  להודיע     2.4 הקבוע    4לעירייה  המועד  לפני  ואחליט  ימים  ככל  ליריד, 

השתתפותי  את  אודיע .  לבטל  אם  כי  לי  על  לעירייה    ידוע  זה  מועד  לאחר 

ביריד   ביטול  עקב   , השתתפותי  לעירייה  שתיגרם  הוצאה  בכל  ביטול    אשא 

 זה. 

ככל  י  .3 כי  מתחייב  ואני  לי  ש ש דוע  לי  הציוד  לטובת  נמסר  העירייה  יינזק  היריד ע"י   ,

נזק היריד במהלך   שייגרם  ככל  ו/או  בין    ,  במזיד,  ו/או  רשלני  שימוש  בשל  למקום, 

מטעמי,  מי  של  ו/או  שלי  במחדל,  ובין  דעתה  תתקן    במעשה  שיקול  עפ"י  העירייה, 

אשא  ואני  בציוד,  ו/או  במקום  הליקויים  את  ובהוצאות    הבלעדי,  התיקונים  בעלויות 

 . ו מטעמ גזבר העירייה או מי    העירייה כתוצאה מתיקונים כאמור, בהתאם לקביעת 

 .אני מתחייב לשמור על הכללים וההנחיות אשר ימסרו לי על ידי העירייה  .4

 חתימתי על כתב התחייבות זה מהווים תנאי להגשת מועמדותי.  ב ידוע לי, כי  

 תאריך: ____________          חתימה: _______________ 


