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  "זתשעאלול,  כ' ירושלים,
  2017 ,ספטמבר 11

  
  

  ]עמודים 20 [סה"כ
  
  

   לכבוד
__________________  

  ]המקומית הרשות[שם 

  
  

   שלום רב,
  
  

   – 2018-2020 שניםל תמיכה בקשות להגיש ההזמנ   :הנדון
 רשויות מקומיותב תשתיתיים אמצעים דיגיטלייםשל  ותחזוקה שדרוג, הקמה

  
  

  והגדרות הקדמה
  
צמצום פערים, פועל לקידום ") המשרד(להלן: " חברתי לשוויון משרדב דיגיטלית ישראל מטה .1

באמצעות טכנולוגיות מידע וזאת  ,קידום ממשל חכם וידידותילעידוד צמיחה כלכלית מואצת ול
  ותקשורת. 

  
 תשתיתייםאמצעים דיגיטליים  להפעיל מעוניין לעודד רשויות מקומיות המשרד ,זובמסגרת  .2

ייעול תהליכי העבודה ברשות המקומית ושיפור השירותים הניתנים צורך ל ברמה נאותה,
  . הלתושבי

  
 של ניהול תוכןותחזוקה  ,שדרוג ,הקמהתמיכה בעבור לת ובזאת האפשרות להגיש בקש ניתנת .3

תקופת (להלן: " 2020-2018 יםשנהעבור ברשויות מקומיות תשתיתיים  אמצעים דיגיטליים
 .להלן המפורטים לתנאים בכפוף ,")התמיכה

 
החשב הכללי  הוראותל בהתאם המשרד מתקציב תמיכות במתן תדון המשרד של התמיכות ועדת .4

 .לעת מעת יעודכנוש כפי, אחרים בגופים המדינה מתקציב תמיכותלעניין 
 

 :הגדרות .5
  

  .ושביםת 20,000 עד מונה מקומיתהרשות אוכלוסיית ה – קטנה רשות
  תושבים. 60,000עד ותושבים  20,000בין  אוכלוסיית הרשות המקומית מונה – בינונית רשות
 תושבים. 60,000מעל  מונהמקומית הרשות אוכלוסיית ה – גדולה רשות
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  התמיכה מטרת
  
אמצעים של  ניהול תוכןאו  תחזוקה, שדרוג, ההקמבעבור לרשות מקומית תינתן  התמיכה .6

  :בתחומים הבאיםתשתיתיים,  דיגיטליים
  

פעלת ה ;ותפעולו טהקמת אתר אינטרנ - שירות לאזרחהשיפור אמצעים דיגיטליים ל 
  .לניהול פניות תושביםהקמת מערכת ו ;עם התושבים דיגיטלי קשראמצעי 

  
שתבחר הרשות המקומית מתוך רשימת כפי  - לניהול תהליכי ליבה אמצעים דיגיטליים 

 מערכות המפורטת בקול קורא זה.
 

 סף תנאי
  

 .בלבד מקומית רשותשתוגש על ידי  יכול וז הזמנהפי  עללתמיכה  בקשה .7
  
  

  התמיכה עקרונות
  
 מתוך ,להלן 9בשיעור כמפורט בסעיף  בחלק יחסי, לתמיכהזכאית תהיה קומית רשות מ .8

כאשר  ,")תקציב ההוצאות המירבי(להלן: " ש"ח 300,000 בסך כולל של עדיה בפועל הוצאות
 וזאת, עלות ההוצאות בפועלהרשות המקומית נדרשת להעמיד את יתרת הסכום המשלים ל

 :ועל פי המפורט להלן הבאים התמיכה בתחומי
  

  לאזרח השירות לשיפור דיגיטליים אמצעים
  

  אינטרנט אתר 8.1
  

 ,זה הוא היעדר אתר אינטרנט לרשות המקומיתלפי סעיף לרשות מקומית תנאי למתן תמיכה 
 יםהמוצג תנאים המינימלייםאינו עומד בר שא ,אתר אינטרנט קייםלרשות המקומית או ש

 ,במסגרת בקשת רשות מקומית לקבל תמיכה -לעניין זה  .המצורף לקול קורא זה נספח א'ב
האחראי על מערכות נדרש להציג תצהיר חתום בפני עו"ד של בעל התפקיד ברשות המקומית 

של מנכ"ל הרשות המקומית, וזאת בנוסח המפורט בטפסי בקשת  -מידע ואם אין תפקיד כזה 
 התמיכה.

  
 נספחהמפורטים ב תנאים המינימלייםכל ההעומד ב אתר אינטרנט ה שלהקמהשלמת  בעבור

רשות  ,הללו ם המינימלייםתנאיהכל ב לשם עמידה ,קיים אינטרנט שדרוג אתרהשלמת או  'א
סכומים העד  ,הוצאותיה בפועל מתוך ,להלן 9 כמפורט בסעיף ,לתמיכה זכאיתתהיה מקומית 

   :המפורטים להלן
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 רשות גדולה רשות בינונית הרשות קטנ הרשות גודל

 ש"ח 30,000 ש"ח 25,000  ש"ח 20,000 חד פעמי - /שדרוגהקמה

לערבית או  תרגום תוכן
ככל שהאתר מכיל  ,עבריתל

  פעמי חד -יותר משפה אחת 
  ש"ח 10,000  ש"ח 7,500  ש"ח 5,000

  
לפי קול של אתר אינטרנט  /שדרוגהקמהלרשות מקומית שאושרה לה תמיכה בעבור ביחס 

   – קורא זה
  

ניהול חודשי של כן ו עלויות חודשיות של רישוי, אירוח ותחזוקה של אתר האינטרנטבעבור 
 תנאיכל בעומד החל מהמועד שבו אתר האינטרנט שתקופה ביחס ל, האינטרנט תוכן אתר

שיעור לתמיכה ב זכאיתתהיה , רשות מקומית 'א נספחבכמפורט המינימום לאתר אינטרנט 
   :המפורטים להלן הסכומיםעד  ,הוצאותיה בפועל מתוך ,להלן 9 כמפורט בסעיף

  

 רשות גדולה רשות בינונית הרשות קטנ הרשות גודל

, ליווי תחזוקה ,אירוחרישוי, 
 ש"ח 1,250  ש"ח 1,041  ש"ח 833 חודשי - והטמעה

 תרגום , כוללניהול תוכן
ככל  ,עבריתללערבית או 

שהאתר מכיל יותר משפה 
 חודשי -אחת 

 ש"ח 2,500 ש"ח 2,083  ש"ח 1,667

  
כי שלה, תפרסם באתר האינטרנט  ,זה 8.1רשות מקומית שתקבל תמיכה לפי סעיף  

 הפעלתו נתמכת כספית על ידי המשרד לשוויון חברתי.
  
 

  עם התושבים דיגיטלי קשרניהול  8.2
  

רשמי פעיל ועדכני של הרשות דף לפי סעיף זה הוא היעדר לרשות מקומית תנאי למתן תמיכה 
בקשת רשות מקומית לקבל במסגרת  -לעניין זה  .)פייסבוק( המקומית ברשתות החברתיות

נדרש להציג תצהיר חתום בפני עו"ד של בעל התפקיד ברשות המקומית האחראי על  ,תמיכה
של מנכ"ל הרשות המקומית, וזאת בנוסח המפורט  -מערכות מידע ואם אין תפקיד כזה 

  בטפסי בקשת התמיכה.
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 בדף פניות המתקבלות של ריכוז  :לכל הפחות הכוללים ,דף פייסבוק בעבור שירותי ניהול
 מענה לפניות בדף, פייסבוק פעם ביום והעברתן לממונה מטעם הרשות המקומיתב תורשה

העלאת , לפחות אחד בשבוע - פייסבוקרשות בה לדףהעלאת פוסטים , הרשות בפייסבוק
 עדכוני שירות שלוהעלאת  לפחות אחת לשבוע - יסבוקלדף הרשות בפי ידיעות חדשותיות

 לתמיכה זכאיתתהיה רשות מקומית  -לדף הרשות בפייסבוק  השונות מחלקות הרשות
  :המפורטים להלן הסכומים עד ,מתוך הוצאותיה בפועל ,להלן 9בשיעור כמפורט בסעיף 

  

 רשות גדולה רשות בינונית הרשות קטנ הרשות גודל

 ש"ח 1,666 ש"ח 1,250  ש"ח 833 חודשי -ניהול דף פייסבוק 

  
שלה,  הפייסבוק דףתפרסם ב ,בעבור ניהול דף פייסבוק רשות מקומית שתקבל תמיכה 

 כי הפעלתו נתמכת כספית על ידי המשרד לשוויון חברתי.
  
  

   -חלופה לרשות מקומית, שהרוב המכריע של תושביה משתייך למגזר החרדי 
  

תמיכה לרשות מקומית לפי חלופה זו הם: שהרוב המכריע של תושבי הרשות  התנאים למתן
המקומית משתייך למגזר החרדי; היעדר דף רשמי, פעיל ועדכני של הרשות המקומית 
ברשתות החברתיות (פייסבוק); וכן היעדר מערכת לניהול דואר אלקטרוני פעילה של הרשות 

ומית לקבל תמיכה נדרש להציג תצהיר חתום במסגרת בקשת רשות מק -המקומית. לעניין זה 
בפני עו"ד של בעל התפקיד ברשות המקומית האחראי על מערכות מידע ואם אין תפקיד כזה 

של מנכ"ל הרשות המקומית, וזאת בנוסח המפורט בטפסי בקשת התמיכה. מובהר, כי רשות  -
שירותי ניהול דף  מקומית שתבקש לקבל תמיכה לפי חלופה זו, לא תוכל לבקש תמיכה בעבור

  פייסבוק.
  

של מערכת לניהול דואר אלקטרוני ברשות המקומית וניהולה, הכוללים  הקמהבעבור שירותי 
פעם ביום והעברתן לממונה מטעם  המערכתפניות המתקבלות דרך  שלריכוז לכל הפחות: 

לפחות אחד  - לתושבים  עדכונים שליחת, במערכת שהתקבלוהרשות המקומית, מענה לפניות 
לפחות אחת לשבוע ושליחת עדכוני שירות של  -ידיעות חדשותיות לתושבים  שליחתבשבוע, 

 9רשות מקומית תהיה זכאית לתמיכה בשיעור כמפורט בסעיף  -מחלקות הרשות השונות 
  להלן, מתוך הוצאותיה בפועל, עד הסכומים המפורטים להלן:

  

 ת גדולהרשו רשות בינונית הרשות קטנ הרשות גודל

מערכת לניהול דואר  הקמת
 ש"ח 20,000 ש"ח 15,000  ש"ח 10,000  שנתי -אלקטרוני וניהולה 
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    לניהול פניות תושבים ממוחשבתמערכת  8.3
  

היא מערכת המאפשרת ניהול קשר עם התושבים מערכת ממוחשבת" "לצורך סעיף זה, 
יכולת וכוללת  ,התושבפיקוח ובקרה על הפעילויות הנעשות למול וכן ברשות המקומית 

 אודות הפניות והטיפול בהן  לגורם המתאים, לבצע מעקב מתמשך ןלקלוט פניות, לנתב
  .הפונה ולעדכן את התושב

  
לפי סעיף זה הוא היעדר מערכת ממוחשבת לניהול פניות לרשות מקומית תנאי למתן תמיכה 

 יםהמוצג תנאים המינימלייםשאינה עומדת בקיימת מערכת לרשות המקומית התושבים או ש
בקשת רשות מקומית לקבל תמיכה במסגרת  -לעניין זה  .המצורף לקול קורא זה 'ב נספחב

נדרש להציג תצהיר חתום בפני עו"ד של בעל התפקיד ברשות המקומית האחראי על מערכות 
ת המקומית, וזאת בנוסח המפורט בטפסי בקשת של מנכ"ל הרשו -מידע ואם אין תפקיד כזה 

  התמיכה.
  

 'ב נספחבנאים המינימליים המפורטים תכל המערכת העומדת ב ה שלהקמהשלמת  בעבור
ביחס , וכן לותנאים המינימליים הלכל הכך שתעמוד ב ,מערכת קיימת שדרוג השלמת או

אירוח ותחזוקה  ,בעבור רישוי -תמיכה להקמה/שדרוג כאמור מקומית שאושרה לה  רשותל
המינימום למערכת  החל מהמועד שבו המערכת עומדת בתנאישלתקופה  , ביחסשל המערכת

 ,להלן 9כמפורט בסעיף  לתמיכה בשיעור זכאיתתהיה , רשות מקומית ב' נספחמפורט בכ
  :המפורטים להלן הסכומיםעד  ,מתוך הוצאותיה בפועל

  

 רשות גדולה בינוניתרשות  הרשות קטנ הרשות גודל

 ש"ח 60,000 ש"ח 45,000  ש"ח 30,000 חד פעמי - /שדרוגהקמה

, ליווי תחזוקה, רישוי, אירוח
  חודשי - והטמעה

  ש"ח 1,666  ש"ח 1,250  ש"ח 833

 
 

 ליבה תהליכי לניהול דיגיטליים אמצעים 8.4
  

הסכום  יתרתמתוך  ,להלן 9כמפורט בסעיף  בשיעורלתמיכה  זכאית תהיההמקומית  הרשות
בעבור  ,ש"ח 120,000 של כוללתקציב הוצאות ועד  המירבי ההוצאות תקציבשלא נוצל מתוך 

מתוך  ,ליבה תהליכי לניהול אחת או יותר תמערכהקמת השלמת ) 1הפעילויות הבאות: (
 'ג נספחב יםהמפורט לייםהמינימ כל התנאיםב כך שתעמוד ,הרשימה המפורטת להלן

לתקופה שהחל  ביחס והטמעהרישוי, אירוח, תחזוקה, ליווי ) 2(וכן  ;המצורף לקול קורא זה
   .'ג נספחבכמפורט בכל תנאי המינימום  תעומד המערכתמהמועד שבו 
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למתן תמיכה לרשות מקומית לפי סעיף זה הוא שמערכת בגינה מבוקש תמיכה כאמור  תנאי
במסגרת בקשת רשות מקומית  -. לעניין זה המקומית ברשותקיימת או אינה פעילה  אינה

לקבל תמיכה נדרש להציג תצהיר חתום בפני עו"ד של בעל התפקיד ברשות המקומית 
של מנכ"ל הרשות המקומית, וזאת בנוסח  -האחראי על מערכות מידע ואם אין תפקיד כזה 

  המפורט בטפסי בקשת התמיכה.
  

   :לתמיכה בקשה להגיש ניתן בגינן המערכות רשימת
 

 מידע גיאוגרפי  מערכת)GIS(; 
 תקציב מקושרת פרויקטים ניהול מערכת; 
 המקומית ברשות הפיקוח מערך ניהול; 
 טרינריוהו השירות ניהול; 
 בינה עסקית  מערכת)BI(; 
 עסקים רישוי מערכת; 
 מקומית תכנון וועדת היבני אישורי ניהול מערכת; 
 וארכיב מסמכים ניהול מערכת; 
 ומכרזים רכש ניהול מערכת; 
 ברשות אלקטרוני דואר לניהול מערכת; 
 ידע ניהול מערכת; 
 תושבים ומעורבות ציבור שיתוף מערכת; 
 פתיחת מאגרי מידע לציבורללטיוב ו מערכת.  
 .(תרבות, ספורט וכיו"ב) מערכת לניהול אירועי הרשות המקומית 

  
 העומד אינטרנט אתר מפעילההרשות המקומית ) 1( :לפי סעיף זה הוא תמיכה לתשלוםתנאי 

 נוכחות אתר מפעילההרשות המקומית ) 2( ;'א נספחב המפורטים המינימליים תנאיםכל הב
ככל שמדובר  ,או לעיל 8.2 , המנוהל לכל הפחות כאמור בסעיףבפייסבוק התושבים עם וקשר

מנהלת מערכת  רשותה ,המגזר החרדי םברשות מקומית שהרוב המכריע של תושביה נמנה ע
 ;לעיל 8.2כאמור בסעיף  באופן הקבוע לכל הפחותי ברשות המקומית לניהול דואר אלקטרונ

 תנאיםכל הב העומדת תושבים פניות לניהול במערכת שימוש עושה הרשות המקומית )3(-ו
   .'ב נספחהמינימליים המפורטים ב

תנאי זה יכול שיתקיים במהלך תקופת התמיכה ולאו דווקא במועד הגשת בקשת התמיכה. 
  .במלואו זה תנאי תלאחר התקיימושכי המשרד ישלם תמיכה רק בעבור התקופה  ,מובהר

  
, בדגש על המקומיות הרשויות בין וידע מידע בשיתוף רואה שהמשרד הרבה החשיבות לאור

על הרשויות המקומיות שתאושר להן תמיכה לפי סעיף  מערכות ומיזמים חכמים ודיגיטלים, 
בתוצרים של הפעילות הנתמכת ובכלל זה במסמכים  כי זכויות היוצרים ,זה להבטיח 8.4

שייכות לרשות המקומית והיא תהיינה וכו',  RFI ,RFP: אפיון, דרישות, כגוןהשונים שיוכנו 
תוצרים אלו . תאפשר למשרד שימוש בהם לטובת רשויות מקומיות אחרות לפי שיקול דעתו

  תו.לפי בקש למשרד יועברודיגיטלי  בפורמט
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 הפעילות עלות מתוך ,בשיעור העולה על השיעור המפורט להלןתמיכה לא תינתן לרשות מקומית  .9
 :בפועל הנתמכת

  
  :הראשונה בשנה ,חד פעמית או לפעילות שאינה חד פעמית לפעילות

  
כלכלי שפורסם על ידי הלמ"ס: -במדד החברתי 5-1רשות מקומית הנמצאת באשכולות  -

90%; 
כלכלי שפורסם על ידי הלמ"ס: -החברתיבמדד  7-6מקומית הנמצאת באשכולות רשות  -

75%; 
כלכלי שפורסם על ידי הלמ"ס: -במדד החברתי 10-8רשות מקומית הנמצאת באשכולות  -

במדד הפריפריאליות שפורסם  3-1אם הרשות המקומית נמצאת באשכולות , ואולם 50%
   .75%על ידי הלמ"ס: 

  
  : השנייה בשנה ,פעמיתלפעילות שאינה חד 

  
כלכלי שפורסם על ידי הלמ"ס: -במדד החברתי 5-1רשות מקומית הנמצאת באשכולות  -

70%;  
כלכלי שפורסם על ידי הלמ"ס: -במדד החברתי 7-6רשות מקומית הנמצאת באשכולות  -

50%;  
כלכלי שפורסם על ידי הלמ"ס: -במדד החברתי 10-8רשות מקומית הנמצאת באשכולות  -

במדד הפריפריאליות שפורסם  3-1ואולם אם הרשות המקומית נמצאת באשכולות  ,30%
  .50%על ידי הלמ"ס: 

  
  :השלישית בשנה ,לפעילות שאינה חד פעמית

  
כלכלי שפורסם על ידי הלמ"ס: -במדד החברתי 5-1רשות מקומית הנמצאת באשכולות  -

55%;  
רסם על ידי הלמ"ס: כלכלי שפו-במדד החברתי 7-6רשות מקומית הנמצאת באשכולות  -

40%;  
כלכלי שפורסם על ידי הלמ"ס: -במדד החברתי 10-8רשות מקומית הנמצאת באשכולות  -

במדד הפריפריאליות שפורסם  3-1ואולם אם הרשות המקומית נמצאת באשכולות  ,30%
  .40%על ידי הלמ"ס: 

  
  

  תמיכהה תנאי
 

באופן ישיר על ידי הרשות  עבור הוצאות כוח אדם המועסקתינתן תמיכה  לא ,הסר ספק למען .10
  .מעביד-עובד יחסי במסגרת המקומית

 
 ,על ביצוע הפעילות הנתמכת /תאחראי /תהאמטעמה שיהא /תעל הרשות המקומית להגדיר עובד .11

 . הנתמכת ילותעעל דיווח למשרד בגין הפכן ו ,הפעלה שוטפת והטמעהלרבות 
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התייחסות לקיום אמצעי דיגיטלי העומד בכל מקום שבו דורש המשרד עמידה בתנאי המחייב  .12
 ,בתנאים מסוימים או היעדר אמצעי דיגיטלי כאמור, המשרד רשאי לדרוש מהרשות המקומית

תצהיר חתום בפני עו"ד של בעל התפקיד ברשות המקומית האחראי על  ,לתמיכה בקיום התנאי
סח לפי שיקול דעת של מנכ"ל הרשות המקומית, וזאת בנו -מערכות מידע ואם אין תפקיד כזה 

רשות המקומית כתנאי לביצוע המשרד רשאי לדרוש כל פרט או מסמך מאת הויודגש, כי המשרד. 
או מי שמונה  , ראש מטה ישראל דיגיטליתחשב המשרד, המבקר הפנימי של המשרדתשלום וכי 

ביקורת לערוך , יהיו רשאים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, י כל אחד מהםלכך על יד
  .תמיכהלבכל הקשור  רשות המקומיתובדיקה אצל ה

  
  

  כללי
  

 המפורטיםעומדות בתנאים אשר המשרד ו מאתלקבל תמיכה  המבקשות מקומיות רשויות .13
 ידי על וחתום מלא כשהוא, ולהגישוהבקשה המצורף את טופס  מלאל מתבקשות, דנא במסמך
 עם כל המסמכים המצוינים יחד ,כנדרשהרשות  וחותמת המקומית הרשות של החתימה מורשי

 .(כולל) 25.10.2017 מיוםיאוחר  לא זאתו טופס הבקשה,ב
 

>  www.mse.gov.il חברתי לשוויון המשרד באתר למצוא ניתן התמיכה בקשת טופס את .14
 .תמיכותפרסומים משפטיים > 

  
, חכם כרטיס ידי על דיגיטלית חתימה באמצעות "ה,מרכב במערכת תוגשנה התמיכה בקשות .15

. את https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal :תבכתוב באינטרנט התמיכות לפורטל כניסה ידי על וזאת
. ניתן לפנות למרכז בפורמט שיקבע המשרד לפורטל התמיכותלהזין ממולאים יש הטפסים ה

 ,dplatforms@mse.gov.il בדוא"ל: עד, -מר אפי גיל, חברתי לשוויוןועדת התמיכות במשרד 
לשם קבלת פרטים נוספים. במידה שהתקבלה  ,02-6547034פקס: ב או 02-6547030: בטלפון

 ,הודעה שהכרטיס החכם אינו תקין או בכל בעיה הקשורה בגישה לפורטל התמיכות באינטרנט
  .02-5012443 :ניתן לפנות לטלפון

 
 . דיון ללא תידחה באיחור שתגיע בקשה .16

 
 כי כדי שבקשה תוגש באופן פורמלי יש ללחוץ על "הגשת בקשת התמיכה" ובסוף ,תשומת לב .17

כי גם אם  ,ה. יודגש"כי מתקבל אישור על הגשת הבקשה ממערכת המרכב ,תהליך ההגשה לוודא
אך לא בוצע תהליך ההגשה  ,התמיכה תמבקש הרשותמולאו כלל המסמכים הנדרשים על ידי 

גשה. האחריות לכך שבקשת תמיכה תוגש במועד, באופן הבקשה תיחשב כאילו לא הו - הסופי
  .מלא ותקין חלה באופן בלעדי על מבקש התמיכה

 
כפוף לקיומו של תקציב לנושא במסגרת תקציב  שבנדון במסגרתתמיכה  אישורכי  ,מודגש .18

 המדינה ובהתאם לגובה התקציב שיאושר לעניין זה.
  

 בעניין הכללי החשב הוראותל זה ובכלל, בעניין הכלליהמשרד כפופה להוראות החשב  תמיכת .19
לעיין בהוראות אלה ניתן  .לעת מעת שיעודכנו, כפי בגופים אחרים המדינה מתקציב תמיכות

 .www.mof.gov.il/Takamבכתובת:  ,המפורסמות באתר האינטרנט של החשב הכללי
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 כספיים ,מילולייםדוחות ביצוע להגשת  ,בין היתר ,כפוף המשרד על ידי התשלוםכי  ,מודגש .20
 ,משרדהולאישור נציג גזבר הרשות המקומית שיקבע המשרד, חתומים על ידי  , באופןואחרים

נתן על ידי י. אישור סופי של התשלום יתמיכהקבלת התנאים לכל הכי הרשות המקומית עמדה ב
אי לביצוע כתנרשות המקומית המשרד רשאי לדרוש כל פרט או מסמך מאת ה חשבות המשרד.

למשרד צריכות להיות משויכות  נהוגשתחשבוניות/דרישות לתשלום שלכך, תשומת לב תשלום. 
   באופן ספציפי לרשות המקומית.

  
כי קול קורא זה אינו בגדר התחייבות מצד המשרד. אישור תמיכה על ידי המשרד ייעשה  ,מובהר .21

החתימה של המשרד, ולא ניתן אך ורק בדרך של הוצאת התחייבות בכתב חתומה על ידי מורשי 
 .ה", לרבות רישום במרכבלהסתמך על כל מסמך או מצג אחרים

  
  
  
  

  בכבוד רב,                         
  
  

  המשרד לשוויון חברתי                 
  

  
 

 


