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 תוכן עניינים
 

 
 הזמנה להציע הצעות –מסמך א' 

 
 . המשתתף ופירוט ניסיונו הקודם  פרטי  –  ( 1מסמך א)
 . תנאי לעסקה עם גוף ציבורי  –תצהיר בדבר קיום דיני עבודה   –  ( 2מסמך א)
 אי תיאום הצעות. תצהיר   –  (4מסמךא) 

 
 

 המשתתף הצהרתהצעת ו –מסמך ב' 
 

 
 

 גרפי עיצוב שירותי למתןהסכם  –' ג מסמך
 

 מפרט   –נספח א'  
 ערבות    נוסח  -ב'   נספח

 נספח ביטוח  –  'גנספח 
 .ביטוחיםנוסח אישור על קיום  -  1נספח ג'

 שמירה על סודיות.  – נספח ד' 
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 קול קורא לקבלת הצעות לשירותי גרפיקה 
 

"( אריאל א'החברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ )להלן: "
בזאת   ותמזמינ"(  אריאל ב'חברה עירונית לניהול ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ )להלן: "  -ואריאל   

מתן היכלל במאגר ספקים ללהצעות  גופים המעוניינים בכך והעומדים בתנאי הסף המפורטים להלן להציע  
 כמפורט במסמכי מכרז ובהסכמים המצורפים לו על נספחיהם להלן.הכל  ,שירותי עיצוב גרפי

 
במקרה ובו תהא התייחסות ספציפית "; החברהלשם הנוחות יקראו אריאל א' ואריאל ב' להלן: "
 ונקודתית למי מהחברות יכתב הדבר בצורה מפורשת.

שלא לממש ו/או עם מספר מציעים ו/או בהליך  מגיש הצעה שיזכהלחברה תהא זכות ברירה להתקשר עם 
הכל לפי שיקול  –ולצאת להליכים תחרותיים אחרים בקשר לאירועים העתידיים כאמור ברירה האת זכות 

 דעתה הבלעדי.
 

 

 מידע כללי  .1

 
הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק 

 במקרה של התקשרות בהסכם מפורש בין הצדדים.
 

הינה חברה עירונית בבעלות עיריית ירושלים, אשר הוקמה במטרה לקדם ולנהל אירועי  החברה .1.1
 .חברהתרבות, ספורט, פנאי וכיו' בירושלים, לרווחת תושביה בהתאם למדיניות ה

 

 ביצוע פרויקטיםלבקשתה, לצורך ו/או )מכוח תפקידה זקוקה החברה לגוף אשר יעניק לה  .1.2
-כמואשר מפיקה ויוזמת באופן עצמאי,  ופן שוטף וכן לאירועים  שירותי עיצוב גרפי בא  עירוניים(,

 עיצוב מודעות בכלל,  ,מודעות בעיתון  עצובלרבות:  ,  לאירועים המופקים עבור עיריית ירושליםגם  
עיצוב לוגו והתאמתו  כולל ,קופירייטינג והתאמות למדיות השונות, שירותי עיצוב לפרויקטים

יו הכל כמפורט במכרז זה : שילוט, דגלול, מודעות, באנרים, תכניות וכותהשונ ותושיבוצו במדי
 ."(השירותיםובהסכם המצורף אליו על נספחיו )כל אלו יקראו להלן: "

 
שנים כאשר לחברה זכות הברירה להאריך   3-תהא להמציע/ים הזוכה/ים  תקופת ההתקשרות עם   .1.3

שנים. על  5חודשים כל אחת, ובסה"כ עד  12ההתקשרות בשתי תקופות נוספות של את תקופת 
אף האמור לעיל, החברה תוכל להודיע לזוכה, בכל עת, וללא צורך במתן נימוק, על סיום תקופת 

, מבלי שיהא זכאי הזוכה לכל ימים לפחות 30ההתקשרות וזאת בהודעה מראש של 
 תמורה/סעד/פיצוי כלשהם.

 
. התמורה תכלול את כל שייחתם בין הצדדים הסכםלהתמורה בגין השירותים תהא בהתאם  .1.4

בקשר עם ביצוע השירותים לרבות רווח ולמעט מע"מ שישולם בהתאם לשיעורו  הזכייןהוצאות 
 בדין. 

 
 

 תנאי סף   .2
 

מפורטים מצטברים ההתנאים ה  בכלבמועד הגשת ההצעות    מי שעומדזה    להגיש הצעה לקול קורא  רשאי
 להלן:

 

לפחות גופים  3-שירותי עיצוב גרפי ל 2016-2019שנים לפחות, בין השנים  3העניק בתקופה של  .2.1
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לכל גוף  ,לשנה ,בממוצע)לא כולל מע"מ(  ₪ 150,000של שנתי  מזערי )מינימאלי( בהיקף כספי
 .כאמור

 
 (.1מסמך א')על ניסיונו הקודם במסגרת  המציעלהוכחת עמידתו בתנאי סף זה יפרט 

 

 2 בבעלתו או בשימושו בדרך קבע סטודיו לעיצוב פעיל והוא מעסיק במסגרתו לכל הפחות .2.2
 .מעצבים גרפיים

 
 המעצבים הגרפיים שהוא מעסיק את פרטיציע המ יצייןלהוכחת עמידתו בתנאי סף זה 

 .וכן יצרף קורות חיים ותעודות של כל אחד מהם (1מסמך א')במסגרת 
 

 
הבלעדי  המטעם זה בלבד ולפי שיקול דעת החברה תמציע אחר איזה מהתנאים, רשאילא מילא 

והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה 
 מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

 

 מסמכי ההצעה  .3
 

 כל מציע יצרף להצעתו את המסמכים המפורטים להלן:  
 

 

 לעיל. 2כל המסמכים הנדרשים בסעיף  .3.1

 

קמפיינים הכוללים  4על המציע לצרף תיק עבודות מודפס+ בדיסק און קי המורכב מלפחות  .3.2
 אלמנטיים עיצוביים דוגמאת: מודעה, הזמנה, באנר וכיוצ"ב 5לפחות 

 
 להלן.  6.3כל המסמכים הנדרשים והנתונים לצורך ניקוד האיכות כמפורט בסעיף  .3.3

 

 , דהיינו:1976התשל"ו  -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים   הנדרשים האישוריםל כ .3.4
 

הוא מנהל את   מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כיתקף  ישור  א .3.4.1
פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, 

הוא נוהג לדווח לפקיד וכי  חוק מע"מ(, או שהוא פטור מלנהלם - להלן) 1976התשל"ז 
 השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.

 

 .(2מסמך א)תנאי לעסקה עם גוף ציבורי, בנוסח  -עבודה  דיניתצהיר על קיום  .3.4.2
 

המס על היותו עוסק מורשה )במקרה של משתתף המדווח בתיק איחוד  משלטונות עדכניאישור  .3.5
יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק,   –

 אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור(.

 

 .מציעהעל ניכוי מס הכנסה במקור, על שם תקף אישור  .3.6

 

 , בנוסף לכלל המסמכים שלעיל את המסמכים הבאים: ציעהמהוגשה הצעה ע"י תאגיד יצרף  .3.7
 

 .ציעהמהעתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת ההתאגדות של  .3.7.1

בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של   מציעהתדפיס נתונים עדכני של   .3.7.2
 )אין צורך בפירוט שעבודים(.  מציעה

החתימות על גבי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי או רו"ח המאשר כי אישור עו"ד  .3.7.3
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לכל דבר  ציעהמומחייבות את מטעם המשתתף מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה 
על כל מסמך ולחתום בשמו  ציעהמוענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את 

)בשולי טופס ההצהרה או  לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל שידרשנוסף או אחר 
 במסמך נפרד(. 

 

, בנוסף לכלל המסמכים שלעיל את המציעהוגשה הצעה ע"י אדם / גוף פרטי / שאינו תאגיד יצרף   .3.8
 המסמכים הבאים: 

 

 . מציעההעתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת הזהות של  .3.8.1

)בשולי טופס  מציעהאישור עו"ד או רו"ח כי החתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של  .3.8.2
 ההצהרה או במסמך נפרד(.

 

  :כי מובהר

 
, מטעם זה בלבד ולפי החברהרשאית איזה מהמסמכים האמורים לעיל, להצעתו  מציעהא צירף ל

ישלים יוסיף ו/או  או לחלופין; לבקש כי    מציעהשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של  
 החברה תמהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאיו/או יתקן ו/או יבהיר איזה 

 הבלעדי.  הלהתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעת
 

לדרוש מהמציע   תרשאי  תהיה החברה  מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות    מבלי לגרוע
לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור והמציע 

בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך  ושיעסק הו/או מי מטעמ החברהמתחייב לשתף פעולה עם 
 ידם, כאמור.-שיידרש על

 
 

 :ההצעההגשת ומועד  אופן  .4
 

תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים )ומסמכים נוספים אם  ההצעה .4.1
 .  אלא אם נאמר אחרת במפורש בלבד המציעיצורפו(, יהיו על שם 

 

 כמפורט להלן:מעטפות  2ובה  במעטפה הצעתויגיש  המציע .4.2

 

כל מסמכי המכרז ויתר המסמכים של  העתקים שניבמסגרתה יגיש המציע  –  א' מעטפה .4.2.1
 -)קרי הכספית ההצעהללא , (ידו על חתומים) לעיל 3הנדרשים ממנו המפורטים בסעיף 

; על מעטפה זו יירשם ללא נספח א' להסכם המצורף כחלק ממסמכי הקול הקורא(
  ".'א מעטפה"

 בנספח הנקובים מהמחירים 20% עד של תוספת/הנחה תכלול הכספית ההצעה כי מובהר
 . להסכם' א

, על גביה גבי נספח א' להסכם(-)שתירשם על המציע של הכספית ההצעה – מעטפה ב' .4.2.2
 ";'ב מעטפהיירשם "

 

 ללא סימני זיהוי אחרים. ירשמו פרטי קול הקורא המעטפה תוגש כשהיא סגורה וחתומה ועליה .4.3

 

סמוך   1דוד בנבנישתי  ירושלים רחוב  -במשרדי החברה  היכל הפיס ארנה מעטפת המכרז תופקד   .4.4
הצעה שתוגש לאחר המועד  .בדיוק  12:00 בשעה   24.11.20,  י שליש ליום, עד לאיצטדיון טדי

האחרון כאמור לא תפתח )למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת המעטפה אליו( ולא תידון 
 .כלל

 

מבלי לבצע בהם כל תיקון, שינוי, תוספת או   םמסמכיההצעתו בקובץ מקורי של    אתהמציע יגיש   .4.5
 הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים שעליו לצרף כאמור לעיל.
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)למעט השלמת הפרטים  םערך המציע שינוי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי

ת, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי החברה רשאיהנדרשים ממנו בהצעתו( תהיה 
לא העירה  חברהשיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה )גם אם ה

 וכפי שנמסר למציעים. חברהאת הצדדים הנוסח אשר הוכן ע"י הלשינויים כאמור( יחייב 
 

 החברה ולכל האמור במסמכי הקול קוראהמשתתף הסכמתו לכל תנאי ע בהגשת הצעתו מבי .4.6
 שלעיל ולהלן.

 

, לרבות הצעת המשתתף, נספחיו םמסמכיהעל מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל  .4.7
 .וכן חתימה בראשי תיבות בשולי כל דף והתוכניות, במקום המיועד לכך

 

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ( תשעים) 90תהא בתוקף לתקופה של ה הצעכל  .4.8
, ובמקרה ( יום נוספיםשלושים) 30תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך  חברהה

 יום נוספים בהתאם.  30יראו את הצעת המציע תקפה למשך  –כאמור 
 

ו/או כל מועד אחר הקבוע בהזמנה זו על  – רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות החברה .4.9
 .  בהודעה בכתב למשתתפים –נספחיה 

 

לא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה וועדת המכרזים, מטעם זה בלבד, רשאית לפסול 
, ישלים או יבהיר את הצעתו או, את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן

לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה ללא 
 הסתייגות כאמור. 

 
 

 הבהרות ושינויים . 5
 

בדוא"ל:  לוי-דנה מלכההמשתתפים רשאים להפנות לחברה שאלות הבהרה בכתב באמצעות גב'  5.1

 mldana@jerusalem.muni.il  באחריות כל מציע לוודא באופן טלפוני .    12:00בשעה      9.11.20שני      עד ליום
 02-6320023בטלפון מס'  –כי שאלתו התקבלה בכתובת הדוא"ל הנ"ל, וזאת 

 
הצעות , להכניס שינויים ותיקונים במסמכי הת בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת החברה רשאי 5.2

 ותיקונים, כאמור, לא יהיה תוקף לשינויים, הבהרות, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. החברה
חלק בלתי נפרד  השינויים, ההבהרות והתיקונים יהיו אלא אם נמסרו למשתתפים בכתב ובמקרה כאמור,

לפי  או בדוא"ל, פקסימיליהשינויים, הבהרות ותיקונים ימסרו למשתתפים באמצעות  הקול קוראמתנאי 
  שימסרו על ידם. הפרטים

 

 רה לביצוע ההתקשרות.אין לראות בקול קורא זה משום התחייבות כלשהי של החב  5.3
 

 
 ההצעה הזוכה . אופן בחירת 6

 

 :כמפורט להלן שלבים בשלושהבדיקת ההצעות תיערך  6.1
 

מציעים אשר הצעתם . בדיקת הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף – שלב א' 6.1.1
 .תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף יעברו לשלב ב'

 
בהתאם לפרמטרים הקבועים  ,מציעה של ההצעה איכות תנוקדבשלב זה  – 'ב שלב 6.1.2

מסה"כ  80% –נקודות  80ניקוד מירבי שיוכל לצבור כל מציע יעמוד על  .להלן 6.3בסעיף 
 הניקוד להצעת המציע.

mailto:mldana@jerusalem.muni.il
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מהציון שיקבל כל מציע, ישקולל עם הצעת המחיר הכספית   80%ניקוד האיכות שיהווה סה"כ  

מסך הציון הכולל  20%שמשקלה הכספי של ההצעה, יעמוד על שימסור כל מציע, בעוד 
פי -מובהר כי ההצעה הכספית תיפתח בתום שלב ב', לאחר בחינת הצעת המציע על להצעה.

 רכיבי האיכות שלהלן.
 

ישוקלל עם ציון המחיר שצירף כל מציע והתוצאה  80%ציון האיכות בשיעור עוד מובהר כי 
  .ם בבחירת ההצעות המתאימות להיכלל במאגרהמשוקללת תשמש את ועדת המכרזי

 
נספח א' להסכם המצ"ב  -, קריתיפתח הצעתו הכספית של המציעבשלב זה  – 'ג שלב 6.1.3

 הבאה: הנוסחהוהוא ינוקד על פי  20%למרכיב זה יהא משקל יחסי של . להלן

 
 
 
 
 

 
 בוטל 6.2

 
  : (80%האיכות )דירוג  6.3

 

תדורגנה בדירוג איכותי אשר יבוצע על ידי ועדת בדיקה שהרכבה ייקבע על ידי  מציעיםההצעות  6.3.1
-0ציון בין )ועדת הבדיקה תבחן את איכות המשתתפים וכן תקבע ציון איכותי לכל משתתף   .החברה

  בהתאם לטבלה שלהלן: ייקבע ציון איכותי ציעמלכל  (. 80
 
 

 הקריטריון 
 

הניקוד המרבי 
 לקריטריון

 הניקודאופן 

שיחות על סמך  דעת חוות
עם ממליצים ומזמיני 

 .עבודות קודמות

החברה תיצור קשר עם מזמיני  10
ממליצים של  אועבודות קודמות 

בין אם אלו פורטו המשתתף 
הכל לפי  – בהצעתו ובין אם לאו

שיקול דעתה הבלעדי. הממליצים 
ישאלו שאלות זהות שעניינן: מהות 

תקופת מתן השירותים, היקפם, 
השירותים ולבסוף יתבקשו 
הממליצים/מזמיני העבודות 

הקודמות לדרג את המשתתפים 
 .1-10בציון איכות של 

  
במתן שירותי  ותק המציע

 .עיצוב גרפיקה
כל שנת וותק מעבר לשלוש שנים  8

יזכה  וגרפיקה במתן שירותי עיצוב
את המשתתף בנקודה אחת עד לסך 

 נקודות. 8מירבי של 
מספר הגופים המוסדיים 
להם מוענקים שירותי 

 .עיצוב גרפי

כל גוף מוסדי, דהיינו רשות  7
מקומית, תאגיד עירוני, רשות 

ממשלתית, משרד ממשלתי, חברה 
ממשלתית, גופי סמך, קופות חולים 

להם העניק המשתתף שירותי 
 1-גרפי יזכה את המשתתף בעיצוב 

נקודות  7נקודה עד לסך של 
 אפשריות.

 הצעת המחיר הנמוכה ביותר
______________________________ 

 הצעת המחיר הנבחנת
 02 × 

 
להצעה= ניקוד מרכיב מחיר   

 הנבחנת
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התרשמות מצוות המציע 
 ומתיק העבודות

ילקח בחשבון מגוון התפקידים  15
בצוות המציע, לרבות העסקת 

קופירייטר/ים, התרשמות כללית 
מהצוות על סמך ראיון וכן 

התרשמות מתיק העבודות של 
 המציע

המשתתפים יגישו יחד עם  30 משימת עיצוב
בהתאם  משימת עיצובהצעותיהם 

להלן. וועדת  8.2.2לאמור בסעיף 
בדיקה שתמונה על ידי וועדת 

המכרזים תנקד את העיצוב של 
המשתתף תוך התייחסות 

למקוריות, העברת המסר, נראות, 
 התרשמות כללית וכיו'.

מקום משרדי המציע / 
עסקו של המציע הוא 

 בירושלים

במועד הגשת הצעתו אשר מציע  0-5
החודשים שקדמו  12-ב -ובנוסף

מקום  -להגשת הצעתו
 -הוא בירושליםעסקו/משרדיו 
 נקודות 5יקבל 

 שניקבועה של  העסקה
( קופיראייטרים בעלי 2)

שנים לפחות  3וותק של 
בביצוע עבודות 

 -)וזאת  קופיראיייטניג
המעצבים הגרפיים  מלבד

 לעיל(  2.2כאמור בסעיף 
 . יתרוןתהווה 

 
לצורך הוכחת סעיף זה, על 
המציע לפרט אודות שני 
המועסקים על ידו, כאמור 
לעיל, במסגרת מסמך 

(, ויצרף את קורות 1א')
החיים והתעודות של כל 

 אחד מהם
 

מציע המעסיק לפחות שני  0-5
 3קופיראייטרים בעלי וותק של 

שנים לפחות בביצוע עבודות 
 מלבד -)וזאת קופיראיייטניג 

ם הגרפיים כאמור בסעיף המעצבי
לא  –נק'. אחרת  5לעיל(, יקבל  2.2

 פי פרמטר זה כלל. -יקבל נקודות על
 
 

  80 סה"כ
 

 

מדובר ביריד . "עולם התנ"ך""אימג'" חדש לפסטיבל  על המשתתפים לייצר משימת עיצוב: 6.3.2
במתחם פתוח, במרכזו מוצגים סיפורים מרכזיים מהתנ"ך כעבודות אמנות,   ייםשכחודהמתקיים במשך  

מופעים, מיצבים ומיצגים בתערוכה. כל מציע ידרש להכין אימג' לקידום האירוע בפורמטים הבאים: 
 נטרנט, הזמנה דיגיטלית ופלייר לחלוקה/ הפצה פיזית. מודעה לעיתון, באנר לאי

בקובץ   CDיש להגיש על גבי    בפורמטים השונים  את האימג'  _  אוגוסט  -ים יוליבחודשהפסטיבל מתקיים  

PDF  או קובץ אחר הניתן לפתיחה באופן רגיל ללא צורך בתוכנות מיוחדות וכן בהדפסה אחת בגודל
 . במשרדי המזמינה פרונטלין פבאוכן, המציע יציג את משימת העיצוב -כמו של פלייר  רגיל.

 
 לעיל, לצורך הציון האיכותי ועדת הבדיקה תהא רשאית לפעול כדלקמן:מהאמור מבלי לפגוע  6.3.3

 
, שהצעתו עומדת בתנאי הסף מציעלזמן כל )לא חייבת( ועדת הבדיקה תהא רשאית  6.3.3.1
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 .ניסיונו והצוות המוצע על ידולהציג בפניה, את  למציעבכדי לאפשר  ,עילל 2הקבועים בסעיף 
 .מציעהשל  בסטודיוועדת הבדיקה תהא רשאית לבקר  6.3.3.2
, כי יפרט ו/או יבהיר ו/או ישלים מסמכים המציעועדת הבדיקה תהיה רשאית לדרוש מן  6.3.3.3

ו/או מידע חסר ו/או אישורים ו/או פרטים נוספים ו/או מסמכים נוספים, על מנת לבחון ולדרג את 
 .("ההבהרות וההשלמותלהלן: ")הצעתו 
 . המציעההבהרות וההשלמות, יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת  6.3.3.4
, תוך פרק הזמן שייקבע על חברהההבהרות וההשלמות תימסרנה על ידי המשתתף במכרז ל  6.3.3.5

 ידי ועדת הבדיקה. 

 

, כפי שנערכו על ידי ועדת הבדיקה, יובאו המציעיםתוצאות דירוג קריטריון האיכות, של הצעות  6.3.4
 .החברהכהמלצה בפני 

 
ההצעה הזולה ביותר  –עם קביעת תוצאת דירוג האיכות, יוענק ציון במרכיב ההצעה הכספית  6.3.5

, בגין מרכיב זה בהצעה והמציע הזול אחריו, יזכה לניקוד באופן יחסי 20%תזכה לניקוד מרבי בשיעור 
  פי הנוסחה לעיל.-על

 
אינה מתחייבת לברר פרטים אודות המשתתף והיא רשאית לעשות כן, במידה שתראה לנחוץ,  חברהה 6.4

 לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

, ומציעיהן ייכללו הגבוה ביותר המשוקלל ניקודההצעות בעלות  (4) ארבע את החברה תבחר ,ככלל 6.5
מציעים אלו ייערך הליך ן בי .במאגר הספקים של החברה ויתקשר עמה בהסכם כללי למתן שירותים

ואולם, פי שיקול דעתה של המזמינה.  -האירועים הרלוונטיים לכך, עלפני  "התמחרות" או "קבלת הצעות" ל
מובהר כי במסגרת הליך ההתמחרות הנ"ל לא תהא החברה מחויבת לבחור בהצעה הזולה ביותר דווקא, 

 קול דעתה הבלעדי. פי שי-הכול על –אלא תיבחר ההצעה המתאימה ביותר עבור החברה 
 

כי המזמינה תהא רשאית לבחור כמות גדולה/קטנה יותר של מציעים שייכללו במאגר הספקים,  מובהר
על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהא למציע כלשהו טענה   –והיא תהיה רשאית לפנות אל כולם/חלקם  

 . כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה
 

פי צרכיה -הכול על –כן, החברה אינה מתחייבת לכמות האירועים בהם תפנה אל המציעים/מי מהם -כמו
 ושיקול דעתה הבלעדי.

 
סלה אם יש לה ואו לפ מציערשאית שלא לדון בהצעת  החברהמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא  6.6

שכוונתו היתה להוליך שולל את ו שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת א לחשושיסוד סביר 
על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה חברה ה

 .או על הנחות בלתי נכונות  הקול קוראמוטעית של נושא 
 

לדרוש בפרטי הצעתם, המציעים רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם  טעמה(מו מי )א החברה 6.7
פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת  מציעיםמה

 .לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור

 
ביחס  הסתייגותאו כל  םסמכיבמו/או כל שינוי או תוספת שייעשו  אי השלמת מקום הטעון מילוי 6.8

המסמכים ובין במכתב לוואי ו/או בכל דרך אחרת עלול לגרום בין על ידי שינוי או תוספת בגוף אליהם, 
 לפסילת ההצעה.

  
 בוטל 6.9

 
יקבלו מהחברה פנייה "בריף" עם זמן סביר להתכונן לפני כל אירוע שדורש   שייכללו במאגר,המציעים   6.10

 קידום ופרסום, וידרשו למסור טיוטת עיצוב עבור האירוע והצעת מחיר. 
 

מובהר בזאת כי בחירת הצעה כלשהי להיכלל במאגר הגרפיקאים של החברה, אינה מהווה התחייבות  6.11
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מי מארבעת ההצעות הכלולות במאגר והמציעים לא יישמעו בכל למסירת עבודה בהיקף כלשהו, או בכלל ל
 טענה לעניין היקף השירות הנדרש מהם או לעניין אי מסירת עבודות בכל תקופת ההתקשרות.

 
 

 הליך הביטול . 7
 

 מכל חדש בהליך לצאת או ממנו חלקים לבטל או לבטלו או ההליך היקף את לצמצם רשאית חברהה 7.1
 או, הסף בדרישות יעמדו שלא או, סבירות בלתי יהיו המתקבלות שההצעות במקרה לרבות, שהיא סיבה

ולא תהיה למי מהמציעים כל  ,באלה וכיוצא תקציב בעיות, הזמנים בלוחות צפוי בלתי משיבוש כתוצאה
 טענה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

 
לבטל  -אך לא חייבת –כל דין, מובהר בזאת, כי החברה תהא רשאית  י"עפ ולאמור לעיל לאמור בנוסף 7.2

 בכל אחד מהמקרים האלה:  גם הליךהאת 
 

ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה   הקול קוראהתברר לאחר פרסום    7.2.1
טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, 

 או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.
 

 ליצור בניסיון פעלואו /ו מחיר הצעות תיאמו, חלקם או כולם, שהמציעים להניח סביר בסיס יש 7.2.2
 .כובל הסדר

 
עים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה ילא תהא למי מהמצ ההליך,על ביטול  החברההחליטה  7.2.3
 ו/או כלפי מי מטעמה. החברהכלפי 

 

 קורונה  סעיף. 8

להיות מעודכן לגבי הנחיות משרד הבריאות בכל הקשור להתמודדות עם נגיף  המפעילעל  8.1
הקורונה, ולקיימן כלשונן, לרבות הקפדה על ריחוק בין הנוכחים והגבלת מספר המשתתפים. 
הקפדה זו חלה על המפעיל בלבד והוא מתחייב לשפות את החברה בכל נזק או הוצאה שיגרמו 

 אלו בקשר עם הפעילות.לה כתוצאה מאי הקפדה על הנחיות 

אופי האירוע עשוי להשתנות יודע כי עקב הנחיות משרדי הממשלה בטיפול בקורונה,  פעילהמ 8.2
, וזאת שלא בשליטת החברה ומבלי שהחברה תקבל כל אחריות לגבי ואף להביא לביטולו

 השינויים בשימוש וההשלכות על כך.

בכל שלב בשל הגבלות משרד הבריאות או משרד ממשלתי אחר עקב  האירועיובהר כי ביטול  8.3
הקורונה, לא יהווה הפרה של ההסכם ולא יזכה בכל פיצוי או תמורה אחרת מצד החברה, 

 לעיל.  כמצויןשלא תישא בכל אחריות במקרה של ביטול 

בהוצאת תקציב בשל אי הודאות הנ"ל הצדדים מתחייבים לפעול באחריות ותוך תיאום מלא  8.4
הפעילות  בפועל ובכלל זה ככל שבוטל האירוע או צומצם היקפו לפעול במשותף מול הספקים 

 למזער את הוצאות האירוע שכבר הושקעו בעת הביטול, או הצמצום אם ארע.

 

 הוראות כלליות:. 9 

 

 ביטול או/ו שינוי בשל או המפגש ביטול בשל פיצוי או לנזק טענה כל תישמע לא כי יודגש  9.1
 הקשורות נסיבות בשל כליל ביטולם לגבי או/ו ההופעות באופי או/ו בתנאים כלשהי

 . קורונה נגיף בהתשפטות

 מצג או המציע מהצהרות הצהרה כית, אחר בדרך ובין המציע באמצעות ביןה, לחבר התברר 9.2
 רשאית, מדויקים או מלאיםם נכוני אינםו הצעת במסגרת החברה כלפי המציע שהציג אחר
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 -הזוכה כהצעה בהצעה בחרה ואם, שבידה הערבות את לחלטה וההצע את לפסול החברה
 .הזכייה את לבטל

 ההצעות הגשת לצורך למציעים מועבר אשר החברה של הרוחני קניינה הם ההליך מסמכי 9.3
 .ההצעות הגשת או/ו הכנת לצורך שאינו שימוש ההליך במסמכי לעשות אין. בלבד

 הקשורים או הנובעים ולעניינים לנושאים הקשור בכל והייחודית הבלעדית השיפוט סמכות 9.4
 .בלבד ולהם – בירושלים המוסמכים המשפט לבתי תהא זה להליך

 

 

                                  ______________ 
 למנכ" אורי מנחם        
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 (1מסמך א)
 מסמכי הערכה

 
 מסמכי הערכה ובדיקת תנאי סף  

 פרטים על המשתתף  .1

 

        שם המשתתף: .1.1

           מס' הזיהוי: .1.2

         מען המשתתף )כולל מיקוד(: .1.3

         שם איש הקשר אצל המשתתף:  .1.4

          תפקיד איש הקשר:  .1.5

           טלפונים: .1.6

           פקסימיליה: .1.7

          דואר אלקטרוני:  .1.8

 

 2.1להוכחת תנאי הסף שבסעיף  המשתתףניסיון  .2

 
גופים לפחות בהיקף  3-שירותי עיצוב גרפי ל 2016-2019שנים לפחות, בין השנים  3העניק בתקופה של 

 :₪ בממוצע לשנה לכל גוף כאמור 150,000כספי מזערי )מינימאלי( של 

 

 
תקופת מתן  שם הגוף

 השירותים
היקף כספי שנתי 

 ממוצע
שם איש קשר 

 בגוף
טלפון איש קשר 

 בגוף
     

     

     

 

 2.2להוכחת תנאי הסף שבסעיף  ניסיון המשתתף .3

 
מעצבים  2בבעלתו או בשימושו בדרך קבע סטודיו לעיצוב פעיל והוא מעסיק במסגרתו לכל הפחות 

 .גרפיים

 
 ___________________________________.מקום הסטודיו: 

 
 וותק בעיצוב גרפי השכלה שם המעצב הגרפי

   

   

   

   

   

   

 
 ** יש לצרף קורות חיים ותעודות של המעצבים כאמור.

 

 :36. שבסעיףהפרמטר בניקוד האיכות  להוכחת   ניסיון המשתתף .4
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שנים לפחות  3( קופיראייטרים בעלי וותק של 2מעסיק באופן קבוע )מלבד המעצבים הגרפיים( שני )

 :בביצוע עבודות קופיראיייטניג

 
 וותק  השכלה הקופירייטרשם 

   

   
 

 כאמור. הקופירייטרים** יש לצרף קורות חיים ותעודות של 

 
 
 

 ____________________שם המשתתף: _        
      

 חתימת וחותמת המשתתף: ____________        
         

 תאריך: _______________________        
 
 
 

 עו"ד  אישור
אני מאשר כי החתימות דלעיל הינן חתימותיהם של ____________________, אשר רשאים לחתום 

משתתף[ וכי חתימותיהם בצירוף חותמת החברה ולהתחייב על פי דין בשמו של ____________ ]ה
 מחייבות את המשתתף לכל דבר ועניין.

 
      ____________  ___________ 
 עו"ד          תאריך            
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 (2מסמך א)

 קיום דיני עבודה 
 

 
 ציבורי  גוף עם להעסקה תנאי - עבודה דיני  קיוםתצהיר  בדבר  נוסח 

 
הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה   אני

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

 –נותן תצהיר זה בשם ________________________ מס' זיהוי ______________ )להלן  הנני .1
ת /מוסמך  הנני  כיה  /מצהיר  אני.  החברה הכלכלית אריאלשל    הצעה  להגיש  המבקש  הגוף  שהוא"(  הגוף"

 .הגוף בשם זה תצהיר לתת

 

 הינו" ההתקשרות מועד"-" והרשעה"; "עבירה" ; "זיקה בעל" המונחים של משמעותם, זה בתצהירי .2

 הכותרת  תחת"(,  החוק"  -)להלן  1976  –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  2כהגדרתם בסעיף  

תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים  –"קיום דיני עבודה 
 אלה וכי אני מבין/ה אותם.

 

 :1אליו הזיקה ובעלמצהיר בזאת כי הגוף  הנני .3
 

 
הורשעו ביותר משתי עבירות אולם במועד ההתקשרות,  אוביותר משתי עבירות  והורשע לא

 ממועד ההרשעה האחרונה. שנים שלוש לפחות חלפו

 

 
ביותר משתי עבירות במהלך השלוש השנים האחרונות שקדמו למועד ההתקשרות.  הורשעו

 )מצ"ב פרטים בדבר ההרשעות לרבות מהותן ומועדן(. 
 

 :2אליו זיקה בעל על או הגוף על כי מצהיר אני עוד .4

 

 

מועד ל  שקדמו  השנים  בשלושהוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה    לא
 .ההתקשרות

 

 
מועד ל שקדמו השנים בשלושהוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה 

 (.ומועדם מהותם לרבות העיצומים בדבר פרטים. )מצ"ב ההתקשרות
 

 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי להלן, שמי זה .5
 

                                                                                                ____________________ 
 המצהיר חתימת                                                                                                            

 אישור
 משרדי אשר.ר. _________, מלאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד  הריני

 עליו כי שהזהרתיו ולאחר, אישי באופן לי המוכרגב' ____________, /מר____________,  ברחוב
 דלעיל תצהירו נכונות אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את להצהיר

 _______________________       .בפני עליו וחתם
 חותמת + חתימת עוה"ד                            

 

 
 יש לסמן את אחת מהאפשרויות בסעיף. 1
 יש לסמן את אחת מהאפשרויות בסעיף. 2
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 מסמך ב'
 המשתתף הצהרת

 
           כבודל

 תרבות ופנאי בירושלים בע"מחברה עירונית לניהול קרית ספורט,  -אריאל 
 לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מוהחברה העירונית אריאל 

 
 א.נ., ג.
 

 והצהרת המשתתף  הצעה 
 

, מצהירים ומתחייבים בזה חברההאנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי 
 כדלקמן: 

 

 .ם הנוגעים לקול הקוראם לכל האמור במסמכימימסכי ווהננקראנו בעיון, בחנו בקפידה  .1

 

את החוקים, וכן  ם,מסמכיבהתאםל להגשת הצעהבחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים  .2
וכל גורם אחר שאישורו נדרש, אשר יש או עשויה  ,הדרישות והנהלים של כל הרשויות המוסמכות

להיות להם השפעה על הצעתנו. כן הננו מאשרים כי קביעת התמורה בהצעתנו זו נעשתה בהתחשב 
ל וכי אין ולא תהיה לנו כל טענה, דרישה או תביעה בקשר עם האמור לעיל ו/או בכל הנתונים שלעי

 עם הצעתנו.
 

. בידינו כל המידע הדרוש ובהסתמך על הבדיקות שערכנום  לאמור במסמכי  הגשנו את הצעתנו בהתאם .3
ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה  םואנו מסכימים לכל האמור במסמכי לנו

 ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 

נקיים אחר הוראות כל דין ו/או באם תהיה כזאת, הננו מתחייבים כי במשך כל תקופת ההתקשרות,  .4
 ספת שהיא.הנחיות הרשויות המוסמכות, כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת, ללא כל תמורה נו

 

העבודות ואנו מקבלים על עצמנו לבצע את  החברהאנו עומדים בכל התנאים הנדרשים עפ"י מסמכי  .5
 ידי החברה.-, ובהתאם לכל דרישה נוספת ככל שתהא כזו עלקול הקוראההשירותים, נשוא ו

 

 הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .6
 

הנדרש והמתאים על מנת לבצע וכל הציוד    , כוח האדם, המקצועייםהטכנייםאמצעים  כל האת  יש לנו   .7
נעשה כן אם ואנו  החברהבמועדים הנקובים במסמכי  ות ולבצע את השירותיםולהשלים את העבוד

 נתקשר בהסכם.
 

 . ההסכםנשוא  ולשירותים אנו מכירים את כל הדינים המתייחסים לעבודות .8

 

 השירותים את לבצע מציעים הננו הקורא הקול מסמכי בכל ולהלן לעיל האמור כל על בהסתמך .9
 .הקורא הקול ממסמכי כחלק המצורף, להסכם' א בנספח המפורטים לסכומים בתמורה

   

יום ( תשעים) 90ותהא תקפה במשך  ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נההצעתנו זו הי .10
תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך    חברהידוע לנו, כי המהמועד האחרון להגשת הצעות.  

והכל מבלי לגרוע ( יום נוספים וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש תיפסל הצעתנו שלושים) 30
 כל דין. פי -עלפי המכרז ו/או -על חברהמכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית ה
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חוזרת כאמור -משום הצעה בלתיכי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו  ,מיםאנו מסכי .11
הסכם  תהיו רשאים לכרותובקבלתה על ידכם   1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3בסעיף 

 נכם. ימחייב בינינו לב
 

כתב ערבות ואישור על עריכת  חברההיה והצעתנו תתקבל נחתום על כל המסמכים ונפקיד בידי ה .12
 תורה לנו.  חברהפוליסות ביטוח הכל כנדרש במסמכי המכרז וכן נתחיל בביצוע העבודות ביום שה

 
 

הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המשתתף בשמו מוגשת ההצעה, אנו  .13
המשתתף ואין כל מניעה על פי כל זכאים לחתום בשם המשתתף על הצעה זו, חתימתנו מחייבת את 

 דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
 
 

   _______________  __________________ 
 ציעהמחתימת           תאריך    

 
 
 

אני הח"מ _______________________, עו"ד של _________________________ )להלן: 
ו בפני על הצעה זו דלעיל ועל כל יתר מסמכי המכרז "( מאשר בזה כי ביום ____________ חתמהמשתתף"

________________ ת.ז.  -וההצעה ה"ה __________________ ת.ז. ______________ ו
כל  מציעה_____________ בשם המשתתף, כי המשתתף הינו תאגיד קיים ותקף וכי התקבלו אצל 

על ההצעה  מציעהועל פי כל דין לחתימת   ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות שלו
 .מציעהלמכרז וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את 

 
      ___________________ 

  ,עו"ד                      
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 מסמך ג' 
   למתן שירותי עיצוב גרפי הסכם 

 
 2020שנת  ______חודש   ____מיום  בירושליםשנערך ונחתם 

 

 

 חברה עירונית לניהול קרית ספורט,  -אריאל  
 תרבות ופנאי בירושלים בע"מ

 (""החברה)להלן: 
 
 

 בין:

   מצד אחד

   

 בע"מ __________________ 
 ______________ח.פ 

 ______________מרחוב 
 ______________; פקס _____________טל' 

 ("המעצב")להלן: 
 
 

 לבין:

   

   מצד שני
 
 

של  עיצוב גרפי גרפיקה ו/או שירותי כלל במאגר חלהיקול קורא  והחברה פרסמה את - הואיל
 "(;המכרז)להלן: "החברה 

 
הגיש את הצעתו למכרז, וועדת המכרזים של החברה על בסיס הצהרותיו של  והמעצב - והואיל

מבין ארבעה גופים  כהצעה זוכהו החליטה לבחור בהצעת, החליטה הצעתוב המעצב
 ;שייכללו במאגר הספקים הנזכר של החברה

 
 - והואיל

 
זכויות וחובות וכחלק מתנאי המכרז היה על המעצב לחתום על ההסכם שלהלן ובו יעוגנו  

 ;הצדדים
 

 :לפיכך הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן
 

 

 הגדרות ופרשנות  .1

 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

 כל מסמכי המכרז והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ובחזקת תנאיו. .1.2

בצידם, אלא אם כן הקשר יהיה פירושם של המונחים שלהלן כרשום בפרשנות הסכם זה,  .1.3
 .הדברים מחייב אחרת

החלוקה של ההסכם למסמכים, פרקים, סעיפים וסעיפי משנה וקביעת כותרותיהם נעשתה אך  .1.4
 ורק לנוחיות המעיין ולא תהיה לחלוקה זו ו/או לקביעת הכותרות ערך פרשני כלשהו.

 יחד עימו: רד ממסמכי ההסכם וייקראומפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפהנספחים ה .1.5
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 מפרט  - נספח א

 נוסח ערבות ביצוע. - 'בנספח 
 נספח ביטוח - 'גנספח 

 אישור על קיום ביטוחים - 1נספח ג'
 שמירה על סודיות. - נספח ד' 

 

 

 מעצבהצהרות והתחייבויות ה .2

 מצהיר בזאת כדלקמן: מעצבה

וכי יש  ובהמפורטים התנאים והדרישות  לאשורם ו, כי ידועים וברורים לההסכםכי קרא את  .2.1
במקצועיות, לשביעות רצונה המלא של החברה וכי כל המצגים שהציג  לקיימם ולבצעם וביכולת

 לחברה במסגרת מסמכי והליכי המכרז ו/או הצעתו הינם מצגי אמת ומדויקים.

מקצועיות, נשוא הסכם זה וכי יש לו ידע, יכולת, כישורים,  בביצוע השירותיםכי הוא עוסק  .2.2
משאבים כספיים, מיומנות, ניסיון, ועובדים מיומנים ומהימנים, וכל האמצעים הדרושים 

בהתאם ועפ"י האמור השירותים עבור החברה והמתאימים, במספר ובכמות, שידרשו לביצוע 
 .בחוזה זה

לפי מיטב הנוהג בעצמו, בצע את כל השירותים והפעולות הקשורות ו/או כרוכות בהם, כי י .2.3
 החברה.במקצועיות ובדיוק הדרושים לפי כל דין ולשביעות רצון  קצועי במומחיות,המ

 .כי אין לו כל הגבלה בדין, בחוזה ו/או במסמכי ההתאגדות להתקשרות בהסכם זה .2.4

כי ידוע לו שאי נכונות הצהרותיו בחוזה זה ו/או מסירת פרטים לא נכונים ו/או השמטת פרטים  .2.5
עומדים לה לפי חוזה זה ועל פי כל דין, לרבות ביטול החוזה במלוא הסעדים ה החברהיזכו את 

 .ותשלום פיצויים

 מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן  לחברהמתחייב להודיע    מעצבה .2.6
 .כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו

 

 העבודה  ביצועמהות ההתקשרות ואופן  .3

 הסכם זה מהווה הסכם מסגרת להסדרת היחסים בין הצדדים ביחס למתן השירותים, אם וככל .3.1
השירותים שידרשו היקף וכמות להגדיר בשלב זה את  תיודע האינ החברהשיוזמנו. יודגש, כי 

על ידי  מעצבבמסגרת החוזה. לפיכך, השירותים יבוצעו בהתאם להזמנות עבודה שיוצאו ל
הבלעדי,  העפ"י שיקול דעת מעת לעת)לצורך ביצוע פרויקטים עירוניים( ו/או לבקשתה  החברה

טענה ו/או עילה  לא תהיה כל מעצבלהיקף מינימאלי כלשהו. ל הזאת ללא כל התחייבות מציד
 ביחס להיקף השירותים המוזמנים ו/או לטיבם ו/או אופיים.

ים אחרים לצורך קבלת מעצבשר עם שומרת לעצמה את הזכות להתק כמו כן מובהר כי החברה .3.2
שירותים דומים וכן את הזכות שלא להזמין כלל את השירותים בתקופת  השירותים ו/או
ולא תהיה לו כל  החברהאת השירותים בהתאם לדרישות  מעצבמתחייב ל מעצבההתקשרות וה

 . החברהטענה כלפי 

את השירותים ברמה ובאיכות  לחברהלהעניק   מעצבהמתחייב  השירותיםבמסגרת ביצוע  .3.3
 זה ולמסמכי המכרז. גבוהים, והכל בהתאם להוראות הסכם

השירותים, זמנים לביצוע  חלה חובת הניהול, הפיקוח והאחריות לאיכות, כמות ולוח מעצבעל ה .3.4
והפקת דפוס, ואף ישתתפו בפגישות עם נציגי  יהיו מעורבים בכל עיצוב מעצבוכי בעלי משרד ה
 דרשו לכך.החברה במידה וי

באופן שיצוין על ידה  לדרישת החברהבהתאם  מעצבלחברה על ידי ה ויסופקו ימסרו העבודות .3.5
  .ובלוח הזמנים שייקבע על ידה

וכן לבצע   להעביר לחברה את הדוגמאות של הגרפיקה ו/או העיצוב ולקבל את אישורה  מעצבעל ה .3.6
 .ל תוספת ו/או שינוי עיצובכל תיקון הצריך לפי דעת החברה ושיקול דעתה הבלעדי לרבות כ
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 יודגש, כי כל עוד לא נבדקו הפריטים ואושרו על ידי החברה, לא יראו אותם ספקלמען הסר  .3.7
 .חברההצדדים כמי שנמסרו ל

עבודות ו/או התוצרים שהוגשו לה, כולם או מקצתם, אינם תואמים לאמור החברה, כי ה המצא .3.8
א לפסול יה  ת, רשאיאו היו לוקים בחסר או בכל ליקוי אחר  הזמנת העבודה ולאמור בהסכם זהב

שעות מקבלת דרישת החברה או בתוך פרק זמן  24, בתוך מעצבה כן, מחויב התומשעש אותם
שיקבע על ידי החברה, לסלק את התוצרים על חשבונו, ולהחליפם בפריטים שיתאימו  אחר

 .העבודה להזמנת

מהכספים המגיעים לו על פי  מעצבחברה לנכות להמבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא רשאית  .3.9
שניתנו לו בפועל על פי הערכותיו. לעניין זה תהיה  רק עבור השירותים מעצבהסכם זה ולשלם ל

 .החברהלטובת  מעצבשהעמיד ה לחלט את ערבות הביצוע החברהרשאית 

מאותו  , במקום אלו שנפסלו, ביןעבודותלרכוש מכל מקור אחר את ה רשאית החברהכמו כן  .3.10
 לה על ידי בכל הפרש ובכל הוצאה או תשלום שנגרמו מעצבהסוג ובין מסוג דומה, ולחייב את ה

 .כך

 

 תקופת התקשרות .4

 

 השירותים באופן מיידי מיום החתימה על הסכם זה. בביצועלהתחיל  מעצבעל ה .4.1
 

 חודשים, החל מיום 36את השירותים על פי הסכם זה לתקופה של  לחברהמתחייב ליתן  מעצבה .4.2
 .(להלן: "תקופת ההתקשרות")________ 

 

חודשים   12תקופות נוספות בנות    2-בניתנת בזאת הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות  לחברה   .4.3
ו . במקרה זה יחול(להלן: "התקופה הנוספת"), על פי שיקול דעתה הבלעדי  ןכל אחת, או חלק מה

 זה בהתאמה. על התקופה הנוספת כל הוראות הסכם

 

יום  30 תהא רשאית להפסיק את ההסכם בכל עת ומכל סיבה שהיא, בהודעה בכתבהחברה  .4.4
פיצוי או  מעצבלתת נימוקים לכך. החברה לא תהיה חייבת לשלם ל ומבלי שתצטרך מראש

 להפסיק את ההסכם כאמור. תשלום כלשהם בגין החלטתה

 

 את כל החומר לחברהמחויב להעביר  מעצבהפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, הבכל מקרה של  .4.5
 עד להפסקת ההסכם, ללא החברהאו את כל השירותים שנעשו עבור  לחברהשברשותו והשייך 

 אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא,  מעצבדיחוי וללא שום פגיעה. מובהר, כי ה
 לרבות לא בשל תשלום המגיע לו.

 

 תמורהה .5

 

 לפי הסכם זה,  מעצבמבלי לפגוע באמור בהסכם זה, תמורת השירותים ומילוי יתר התחייבויות ה .5.1
 מעצבאת הסכומים המפורטים בטופס הצעת המחיר, כפי שמולא ע"י ה מעצבל חברהשלם הת

 בצירוף מע"מ )להלן: "התמורה"(. ,במכרז
 

 לביצוע המשימות בפועל ובהתאםמובהר ומוסכם בזאת, כי התמורה, כאמור, הינה בהתאם  .5.2
 ביצוע השירותיםעבור  מעצבוכי היא התמורה היחידה שתשולם ל חברהלדרישות הביצוע של ה

 , לא במהלךהחברהכמפורט בהסכם. שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לא ישולם ע"י 
 .השירותיםתקופת הסכם זה ולא אחריה, עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן 
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וללא שניתן  החברהיבצע עבודות שלא נדרשו ע"י  מעצביודגש, כי במידה וה למען הסר ספק .5.3
יהיה   מעצבלכל תמורה בגין עבודות אלה וה  מעצב, לא יהיה זכאי החברהלביצוען על ידי ה  אישור

 מלטעון כל טענה בעניין זה. מנוע

 

 ות לשם ביצוע הסכם זה וכלוכוללת את כל העלויות הדרוש התמורה כאמור היא סופית .5.4
על פי הסכם זה ו/או הנובעות הימנו, לרבות התחייבויות נובעות שאינן  מעצבהתחייבויות ה

ככל שיהיה נחוץ לצורך ביצוע )במועד חתימת ההסכם, לרבות עלויות ציוד  מעצבל דועותי
ת, נסיעות , הוצאות בגין העסקת אנשי הצווביצוע השירותיםשביצע בקשר עם    , השקעות(החוזה

זכאי   לא יהיה  מעצבוכד', הוצאות ו/או תשלומי חובה ו/או מסים ו/או היטלים מכל סוג שהוא. ה
לתשלום תמורה וכספים נוספים כלשהם למעט אם צוין כך מפורשות בהסכם זה או אם יוסכם 

 .כך מפורשות בין הצדדים, ובכתב על

 

 

 לחברההגשת חשבון לתשלום  .6

 

( בחודש, חשבון עבור השירותים 5יגיש לחברה בכל תחילת חודש עד ליום החמישי ) מעצבה .6.1
 .בחודש הקודם בחודש הקודם. החשבון יכלול את כל השירותים שניתנו שניתנו

 

השירותים שסופקו   , כמות וסוגי,ע"ג החשבון יש לציין את חודש השירות, מס' הזמנה של החברה .6.2
  אחר הרלוונטי לחישוב התמורה בחשבון. )שורה לכל הזמנת שירות( וכל פרט

 

 ממועד אישור החשבון על ידי החברה. 45 התמורה תשולם למעצב בשיטת שוטף + .6.3

 

 לתשלום האמור. יובהר, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש אישורים נוספים כתנאי .6.4
 

לום, כל ביצע עד למועד התש מעצבכל תשלום, אלא אם ה מעצביודגש בזאת, כי לא ישולם ל .6.5
 עליו על פי הוראות הסכם זה וההוראות וההנחיות שניתנו על פי החברה ו/או מי מטעמו. המוטל

 

וכנגד   את מס הערך המוסף בגין חשבון פלוני במועד התשלום הקבוע עבורו  מעצבהחברה תשלם ל .6.6
 חשבונית מס.

 

 קיזוז .7

 

על פי הסכם זה או על פי כל חוזה אחר  מעצבמה הלקזז כנגד כל סכום המגיע ל תרשאי החברה .7.1
 לפי כל דין. חברהל מעצב, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן המעצבלבין הה שבינ

 

 לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת, לרבות  החברההוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של   .7.2
 מציא במסגרת הסכם זה או לכל הסכם אחר שבינו לביןה מעצבבאמצעות חילוט הערבויות שה

 .החברה
 

חברה וכל זכות לקזז מתשלומים בהם הוא חייב כלפי ה  מעצבלמרות האמור בכל דין, לא תהיה ל .7.3
 .החברהתשלום המגיע לו מאת 

 
 זכויות יוצרים .8

 KNOW –מובהר בזאת כי כל תוצרי השירותים, ולמעט טכניקות ושיטות עבודה, ידע מקצועי  .8.1

HOW,  ("להלן: "הידע) וכן כל מידע ו/או מסמך ו/או דו"ח ו/או תוכניות ו/או שרטוטים שהוכנו ,
וכל תוצר אחר כתוב או בלתי כתוב   החברהעל ידי    מעצבאו שנמסרו ל  מעצבעל ידי ההחברה  עבור  

 (להלן: "התוצרים")זה ניתוחים, נתונים, הערכות, טיוטות, וכל תוצר אחר  של העבודה, ובכלל
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ו/או למי מטעמו לא תהיה בהם כל זכות יוצרים ו/או זכות  מעצבול בלבד, לחברהיהיו שייכים 
 אחרת.

 

מצהיר ומאשר כי הוא היוצר היחיד של התוצרים בהשתתפות מועסקיו אשר יידרשו  מעצבה .8.2
 ,לרבות מועסקיו,, וכי אם נטלו חלק ביצירת התוצרים גורמים אחרים ביצוע השירותים לצורך

את זכויות היוצרים  לחברההוא מתחייב בזאת לדאוג לכך שהם או בעלי זכויות היוצרים יעניקו  
 לעיל. כאמור המשותפות בהם,

 

להעמיד לרשות החברה ולהעביר  מעצבמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב בזה ה .8.3
בכל עת לפי דרישה, את התוצרים, וכי מיד עם סיום ההתקשרות, מכל סיבה שהיא,  לחזקתה,

את כל התוצרים, וזאת גם במדיה מגנטית, ויעמיד לרשות החברה סיוע, ככל חברה הוא יעביר ל
לשמור אצלו בצורה  מעצבלהשתמש בהם באופן עצמאי. כמו כן, מתחייב ה שתוכלשיידרש, כדי 

התוצרים שהוזמנו על ידי החברה על גבי מדיה מגנטית לתקופה של שנתיים   נאותה עותק נוסף של
לא יהיה רשאי, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב,  מעצבלחברה. ה ממועד מסירת התוצרים

עין לאחרים להכין עותקים ו/או לעשות כל שימוש אחר ביוד להכין עותקים ו/או להרשות
 במסגרת ולצורך מתן השירותים. בתוצרים, לרבות בקובץ האמור, אלא

 

 פיקוח וביקורת החברה .9

 

לבקר ולפקח על מתן השירותים ועל ביצוע  המתחייב לאפשר לחברה או מי מטעמ מעצבה .9.1
להישמע ולסייע לחברה או  מעצבמתחייב הבכל שלב וללא כל התראה מראש. כמו כן,  ההסכם,

 בפיקוח ובקבלת כל המידע הקשור במתן השירותים.ה מי מטעמ
 

 אחראי לכל מגרעת, ליקוי או פגם אחר שיתגלה בשירותים המוזמנים או בכל חלק מהם,  מעצבה .9.2
 הנובעים מטיב העבודה או מטיב החומרים מהם יוצרו, או מאי התאמתם למפרטים או לדגמים

 פצה את החברה בעד כל נזק והפסד שנגרמו, או יגרמו לה, מחמת אחת או יותר מהסיבותוהוא י
 המנויות לעיל.

 

 בהתאם להנחיותהחברה ומתחייב לתת את השירותים בהתאם להזמנות העבודה, נוהלי    מעצבה .9.3
כפי שיינתנו במהלך תקופת תוקפו של הסכם זה, ומתחייב להישמע  ההחברה ולהוראותי

 בכל העניינים הקשורים במתן השירותים. האו מי מטעמ החברה להוראות
 

 מוסכם ומוצהר בזה, כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה לחברה לפקח, להדריך או לתת הוראות .9.4
הבלעדי   יהיה האחראי  מעצב, אינן אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו והמעצבל

 חברה בגין מתן השירותים.לכל אי התאמה של השירותים ולכל נזק שייגרם ל
 

 לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת םיהיו רשאי ההחברה או מי מטעמ .9.5
 ובדיקה אצל נותן השירותים בכל הקשור במתן השירותים, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.

 מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או מעצבה
 .חברהלרשומות שיידרשו על ידי ה

 

 לחברה קנס בסך של כפל ההפרש  מעצבדיווח לחברה דיווח כוזב ישלם ה  מעצבשיתגלה, כי ה  ככל   .9.6
לדווח בפועל, כפיצויים  מעצבבין הסכום עליו דיווח לחברה לבין הסכום אותו היה צריך ה

 ומוסכמים מראש. קבועים

 

מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי  מעצבה .9.7
 צד שלישי. בידי
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 אינו ממלא אחר התחייבויותיו בהתאם להסכם זה לשביעות רצון מעצבבמידה ויסתבר כי ה .9.8
 יתקן את הטעון תיקון באופן מיידי. מעצבוה מעצבהחברה, יועברו ההשגות לידי ה

 

 ערבות להבטחת ביצוע החוזה .10

 

אוטונומית ובלתי מותנית  ימציא לחברה ערבות בנקאית מעצבעם החתימה על הסכם זה, ה .10.1
  , בגובה של"הערבות"( -על פי חוזה זה )להלן  מעצבלהבטחת ביצוע כל התחייבויותיו של ה

יום לאחר  90.  הערבות תהא בתוקף לפחות 'ב נספחהנוסח ב, עפ"י )עשרת אלפים ₪( ₪  10,000
בלבד.  מעצבה יובהר, כי כל הוצאות הערבות יחולו על למען הסר ספקתום תקופת ההתקשרות. 

 .יובהר, כי הוראות סעיף זה יחולו גם בתקופת ההתקשרות המוארכת, ככל שתוארך

 

זכאית לחלט את הערבות כולה או  החברהתהא בהתחייבויותיו,  מעצבבכל מקרה בו לא עמד ה .10.2
מבלי לגרוע מכל סעד , וזאת לא יוכל לטעון שום טענה בקשר לחילוט הערבות מעצבוה מקצתה

 .מעצבשל החוזה על ידי ה בגין הפרה צפויה ו/או ממשית לחברהו/או זכות העומדים 

 

 לקיים בכל עת ערבות בהתאם להוראות חוזה זה, הרי אם במהלך  מעצבמבלי לגרוע מחובתו של ה .10.3
ותודיע   מעצבל  החברהתקופת תוקפו של חוזה זה עומדת תקופת הערבות בפני סיום, תודיע על כך  

תשלום כלשהו עד  מעצבל לא ישולםבנוסף, חולט. כי אם לא יוארך תוקפה הערבות היא ת
  בהתאם להוראות סעיף זה. החברהשימציא ערבות לפי דרישת 

 

 שימוש בערבות, כולה או חלקה, מבלי החברהמובהר ומוסכם, כי היה ומכל סיבה שהיא עשתה  .10.4
 ימים את סכום הערבות ולהעמיד 7להשלים, בתוך  מעצבלבטל את ההסכם, כי אז יהיה חייב ה

 ולא יעמיד ערבות מלאה חדשה  מעצבתחת הערבות שנפרעה, ערבות חדשה ומלאה. לא יעשה כן ה
 תהיה רשאית לבטל את ההסכם והחברהבמועד האמור, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם 

 על אתר.
 

 יום לפני 30לפחות  מעצבבמקרה של הארכת תקופת ההתקשרות כאמור בהסכם זה, מתחייב ה .10.5
 . ערבותחברהפת ההתקשרות להאריך את ערבות הביצוע שהפקיד כאמור בידי המועד גמר תקו

 יום לאחר גמר תקופת ההתקשרות 90תהיה בתוקף לפחות  מעצבהביצוע שתוארך על ידי ה
 .המוארכת

 

 העסקת עובדים .11

 

 להעסיק כוח אדם על חשבונו בהיקף ובעל כישורים ביצוע השירותיםמתחייב לשם  מעצבה .11.1
 הסכם זה.וניסיון כנדרש ב

 

את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים  מעצבמתחייב ל מעצבה .11.2
 הסכם זה. נשוא

 

  יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל החוקים והדינים החלים עליו כנותן שירותים מעצבה .11.3
 העובדים,במסגרת הסכם זה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, חוקי העבודה החלים על 

 וצווי הרחבה החלים במשק. 1987-ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז
 

 ישלם לעובדים המועסקים על ידו בקשר לביצוע של חוזה זה כל תשלום או זכות המגיעים  מעצבה .11.4
 להם על פי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם וכן על פי הוראות חוזה זה.

 מתחייב לשלם בעד עובד, שהועסק על ידו במתן השירות, מיסים ותשלומי חובה לקרנות  מעצבה .11.5
ביטוח סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליו ועל 

 כל דין. פי
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 העדר יחסי עובד מעביד .12

 

 ואין ולא יהיו יחסי מזמין -עצמאי  מעצבמובהר, כי היחסים בין הצדדים להסכם זה הם יחסי  .12.1
 בביצוע הסכם זה. מעצבו/או העובדים מטעם ה מעצבלבין ה החברהמעביד בין  -עובד 

 

 יישא בכל האחריות המוטלת עליו לפי כל דין ו/או הסכם ו/או נוהג לתשלום שכרם ו/או מעצבה .12.2
 תקבוליהם של המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה.

 

מתחייב בזאת, כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהם שיהא בהם כדי  מעצבה .12.3
 .החברהמעביד בינו לבין  -ואת העדר יחסי עובד  החברהעצמאי כלפי  מעצבאת מעמדו כ לשנות

 

ו/או   עקב תביעהלה  בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו    החברהמתחייב לשפות ולפצות את    מעצבה .12.4
עובד   שררו יחסי  מעצבו/או מי מעובדי ה  מעצבלבין ה  החברהדרישה המתבססת על הטענה כי בין  

 .החברההראשונה של  המעביד ו/או הנובעת מביצוע השירותים וזאת מיד עם דרישת -
 

 מצהיר, כי האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת תחול עליו בכל מקרה של פציעה, מעצבה .12.5
ו/או למי מטעמו תוך כדי ביצוע ו/או בעקבות  מעצבאו נזק אחר שיגרמו ל פגיעה, נכות, מוות

 השירותים. ביצוע
 

 

 אחריות ושיפוי בנזיקין  .13

 

 בלבד יישא בכל אחריות, בין אזרחית ובין פלילית, בגין עוולה או עבירה כלשהי שתעשה מעצבה .13.1
 ד ג' כלשהו )לרבות לבעלו/או אובדן ו/או הפסד ו/או נזק כלשהו שייגרם, לרכוש ו/או לגוף של צ

-, ו/או לעובדיה ו/או למורשיה ו/או לעוברי אורח ו/או לקבלנים ו/או קבלנילחברהחיים( ולרבות  
במהלך ו/או בקשר עם מתן ו/או ביצוע וכאמור  משנה ו/או מי מטעמם, כתוצאה ו/או עקב ו/או

שנגרם עקב מעשה ובין   ובין שנעשה ברשלנות, בין  בחוזה זה, בין שביצוע השירותים נעשה כדבעי
מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלניו ו/או קבלני המשנה  ו/או של מי  מעצבעקב מחדל, ולרבות של ה

 מי מטעמו. שלו ו/או של המועסקים על ידו ו/או על ידי
 

 לבדו יהיה אחראי כלפי כל עובד ו/או כל אדם אחר המועסק בשירותיו ו/או כלפי מי מעצבה .13.2
  מטעמו, לנזקי גוף ו/או רכוש שייגרמו להם, תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע חוזה זה.

 

 יהיה אחראי בלעדית לכל אבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא בשימושו מעצבה .13.3
 בקשר עם ביצוע השירותים כאמור בחוזה זה ו/או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך

ו/או עובדיה ו/או מנהליה מכל אחריות החברה  מתן ו/או ביצוע השירותים, והוא פוטר בזאת את  
 הציוד האמור ביטוח ובין אם לאו. זק לציוד כאמור, בין אם נערך בגיןלאובדן ו/או נ

 

וכנגד כל תביעה ו/או דרישה,  על כל נזק הו/או כל מי מטעמ החברהלשפות את מתחייב  מעצבה .13.4
ו/או מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי החברה  מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי צד ג' כלשהו, נגד 

פי -פי הדין ו/או על-על מעצבונה, חבלה ו/או נזק שהם באחריות הובגין כל תאה, שבא מטעמ
על כל  מעצבתודיע ל החברהלרכוש, ולרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד.  חוזה זה לגוף ו/או

 מפניהם. החברהכאמור ותאפשר לו להתגונן ולהגן על  תביעה ו/או דרישה
 

 

 לחברה, תשלום ו/או פיצוי שיגרמו בגין כל הוצאה החברהמתחייב לשפות ולפצות את  מעצבה .13.5
והקשור למתן  חברהתהיה מעורבת ה עקב דרישה ו/או תביעה ו/או הליך בהם הלמי מטעמ ו/או

גמר ביצועם. האמור הינו בכפוף  ו/או ביצוע השירותים כאמור בחוזה זה והשלכותיהם לאחר
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להתגונן   מעצבכאמור ותאפשר ל  על כל דרישה ו/או תביעה ו/או הליך  מעצבתודיע ל  שהחברהלכך  
בצירוף הוצאות משפט, שכ"ט חברה,  ישלם כל סכום כאמור ל  מעצבמפניהם. ה  החברהולהגן על  

לכך.  החברההראשונה של  יום מיום קבלת דרישתה 14עו"ד ומומחים וכל הוצאה אחרת, תוך 
לא ישלם את הסכומים   מעצברבות ביצוע ככל שהשומרת לעצמה את הזכות לחלט את ע  החברה

 לא תהיה כל טענה בעניין זה. מעצבלעיל עפ"י הזמנים דלעיל ול
 

 ביטוח .14

 

מבלי לגרוע מאחריות המעצב על פי דין ו/או על פי הסכם זה, הוראות הביטוח אשר יחולו על הצדדים 
 בלתי נפרד הימנו. , ומהווה חלקג'כנספח הינן בהתאם לנספח הביטוח, המצורף להסכם זה 

 
 : ובעלותסודיות  .15

 

 לא להעביר, להודיע, מעצבולאחריה, מתחייב ה מעצבבמשך תקופת ביצוע השירותים על ידי ה .15.1
 למסור ולהביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע הסכם זה או בתוקף או

 תחילתה או לאחר מכן.במהלך או אגב ביצוע הסכם זה, תוך תקופת השירותים לפני 
 

לשמור בסודיות, לא לגלות, לא להעביר, לא לעשות שימוש  מעצבבנוסף על האמור, מתחייב ה .15.2
ולא למסור בכל דרך שהיא ובשום זמן שהוא, הן במשך  החברההסכמה מראש ובכתב של  ללא
ות התקשרותו והן לאחר מכן, כל מידע, ידיעה, מסמך ו/או כל חומר שהוא, לרבות רעיונ זמן

ו/או   הו/או פעולותי  הו/או תוכניותי  חברהו/או הקשור ב  החברהכתוב, על הנעשה אצל    ומידע לא
 מתן השירותים.  אגב מעצבמידע מסחרי ו/או כל עניין מקצועי אחר שיגיעו לידיעת ה

 

 ליידע את עובדיו בכל  מעצב. באחריות המעצבמובהר בזאת, כי כל האמור לעיל חל גם על עובדי ה .15.3
 עיל, ולוודא כי הוראות אלו נשמרות על ידי עובדיו.האמור ל

 

מצהיר, בחתימתו על הסכם זה, כי ידוע לו וכי יידע את עובדיו, כי אי מילוי התחייבות  מעצבה .15.4
 (.1977 -לחוק העונשין )תשל"ז  118פי סעיף זה מהווים עבירה לפי סעיף  על

 

 להסכם זה ומתחייב להחתים כל 'דנספח יחתום על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח  מעצבה .15.5
 עובד מטעמו על ההתחייבות הנ"ל ככל שהעובד ייטול חלק במתן השירותים. 

 
 

 הסבת החוזהאיסור  .16

 

ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, או כל חלק ממנו,  אינו רשאי להסב ו/או להמחות מעצבה .16.1
, אלא וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור או לשעבד או להמחות לאחר כל זכות לפי החוזה

 .באישור, מראש ובכתב, של החברה

 

, ואולם העסקת ןאו מקצת ן, כולותהעבוד ן שלאינו רשאי למסור לאחר את ביצוע מעצבה .16.2
שתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה, עובדים, בין ששכרם מ

 לאחר. הןאו חלק מ ותשל העבוד ןכשלעצמה, משום מסירת ביצוע

 

משנה  מעצבשל החברה להעסקתו של את אישורה, מראש ובכתב, מתחייב לקבל  מעצבה .16.3
יתחייב במפורש למלאם. הסכמת החברה למסירת כל   מעצבשהוהסכמתה תוכל להינתן בסייגים  

 מעצבהמשנה או הפסקת עבודתו כאמור בסעיף זה להלן, לא תפטור את    מעצבחלק של העבודה ל
לבצע העבודה לפי כל תנאי חוזה זה, כאילו נעשתה  מעצבהולא תגרע מאחריותו המלאה של 

 עצמו. מעצבההמשנה, על ידי  מעצבהעבודה שבוצעה על ידי 
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המשנה בביצוע כל חלק מהעבודה מיד לאחר  מעצבמתחייב בזאת להפסיק את עבודת  מעצבה .16.4
לא יהא רשאי לבוא בכל תביעה ו/או טענה כלפי  מעצבוה ,שיידרש לכך בכתב על ידי המנהל

המשנה על  מעצבהחברה כתוצאה מכל נזק או הוצאה שעמד בהם בקשר להפסקת עבודתו של 
 ידי המנהל.

 

 על ידי החברההפסקת ההתקשרות  .17

 

, מבלי מעצבבהצעת ה החברה רשאית להפסיק את ההתקשרות בכל עת, אף לפני המועד הנקוב .17.1
ימים  30, מעצבעל כך הודעה בכתב ל שתהיה חייבת במתן הסברים כלשהם, ובלבד שתשלח

 מראש.
 

הודעה בכתב, כשיש  מיידית על ידי מעצבהחברה רשאית להפסיק את ההתקשרות בינה לבין ה .17.2
, הגיש חשבונות מעצבאחר בשמו של ה או אדם מעצבהחברה הוכחות להנחת דעתה, שהבידי 

 .מעצבהתקשרות אחרת בין החברה ל כוזבים בקשר להתקשרות זו או כל
 

לתשלומים כלשהם מעבר  זכאי לפיצויים ו/או מעצבבמקרה של הפסקת ההתקשרות לא יהיה ה .17.3
 .לתשלומים שבוצעו

 

 הפרות ותרופות  .18

 

לכל סעד ותרופה על פי חוזה זה ועל פי חוק החוזים  תהחברה זכאי תהיהחוזה זה  מעצבההפר  .18.1
 .1970-)תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א

 

כמי שהפר את  מעצבהובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .18.2
 ההסכם הפרה יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים: 

 
ו/או לעסקיו מפרק זמני או קבוע או ניתן נגדו צו פירוק או צו קבלת  מעצבאם מונה ל .18.2.1

נכסים בפשיטת רגל, או אם מונה לו כונס נכסים או אם הוגשה נגדו בקשת פירוק ו/או 
 יום ממועד הגשתה. 30פשיטת רגל ו/או בקשה לאכיפת אג"ח, והיא לא הוסרה תוך 

פיו לאחר, בין -ות ו/או חובות עלהעביר הסכם זה כולו או חלקו ו/או זכוי מעצבאם ה .18.2.2
, או אם העסיק חברההבתמורה ובין שלא בתמורה, ללא הסכמה מראש ובכתב של 

 קבלני משנה או עובדים בניגוד לתנאי הסכם זה.

 הסתלק ו/או מתרשל בביצוע החוזה. מעצבשה חברהההוכח להנחת דעת  .18.2.3

 ימים.   3תוך    אותהתיקן  הפר התחייבות מהתחייבויותיו כמפורט בהסכם, ולא    מעצבה .18.2.4

 

בתנאי ההסכם ו/או המפרט הטכני, לרבות בסוג  מעצבמבלי לגרוע מן האמור, אי עמידה של ה .18.3
עמידה בזמני עבודה וכיוצא בזה, תחשב כהפרה יסודית של ההסכם ותאפשר  ואיכות התוצרים,

החברה וזאת מבלי לפגוע בזכות    ,זכות טיעון בעניין  מעצבלאלתר, לאחר שנתנה ל  לסיימו  לחברה
 .לקבל כל סעד ותרופה אחרים לפי הוראות כל דין

 

 

 SLA –אמנת שירות ופיצויים מוסכמים  .19

 ה, תחזוקהמעצב, להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות לאהחברהאמנת השירות היא כלי בידי  .19.1
 . בקיום הגדרות אלה מעצבשוטפת ולביצוע פיקוח על ה
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 לא יעמוד בדרישות איכות השרות וברמות השירות מעצבקרה שהבמ -פיצויים מוסכמים  .19.2
 :המוגדרות להלן בטבלה, יופעלו כנגדו פיצוים מוסכמים כמופיע בטבלה שלהלן

 
 

 

 גובה הפיצוי המוסכם נדרש  SLA מרכיב איכות השרות

 אספקהאי עמידה במועדי 

 

אספקה שיוגדרו על פי ימי ושעות  

 הזמנה.על ידי החברה לגבי כל 

 לכל שעת איחור.₪  100

 שעות  3תיקון הדרוש בתוך  חסרה של הזמנה אספקה

 .לכל היותר

 ₪100 למקרה בתוספת  200

 ₪ לכל יום איחור מעבר

 ליום העבודה האמור.

 

 סעדים נוספים בגין הנזקים שנגרמו לה. מעצבתהא רשאית לתבוע מה החברהמוסכם כי  .19.3

 

 ם נקבע על ידם לאחר הערכה שקולה וזהירה שלמיהמוסכ  יםהפיצוי  מיהצדדים מאשרים כי סכו .19.4
 כי הסכום אינו סביר או נקבע מעצבהנזקים שייגרמו עקב ההפרה ולא תשמע כל טענה מאת ה

 .מנוע מלטעון כל טענה כזו מעצבכקנס וה

 

בהפרשי הצמדה ו/או  מעצבהיום לא יזכה את  21עד ל , שמעצבלמגיע איחור בתשלום כלשהו, ה .19.5
 ריבית כלשהי ולא יהווה הפרה של הוראות חוזה זה.

 

 ל פי חוזה זה ועל פי כל דין ולא לגרוע מהן.עהוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות החברה  .19.6
 

 

 שונות .20

 

 

במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא הסכמה מצד החברה ו/או המנהל לסטות מתנאי חוזה זה  .20.1
 ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

 

לא יפגעו  הכל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי החברה או מטעמ .20.2
צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד  מעצבלא ישמשו ל, של החברה הבזכויותי

 .העל זכות מזכויותי החברה מצד רכוויתו, ולא ייחשבו מעצבה

 

כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים  .20.3
 מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה. יהיה מעצבוה

 

במלואו, וכי החברה לא   מעצבן החברה למשקפים נכונה את המוסכם והמותנה בי  תנאי חוזה זה .20.4
בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל  הקשור אהת

 פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.

 

שנותו, הפרתו ואכיפתו, יהיה בבתי מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור לחוזה זה, לרבות פר .20.5
 .בירושליםהמוסמכים  המשפט
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הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה שתישלח  .20.6
 שעות ממסירתה למשרד הדואר. 72לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

                     ___________        _______________ 

 מעצבה                  חברהה
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 נספח א'
 מפרט גרפיקה

 עיצוב קמפיין כולל ע"פ הפרוט הבא .א

סה"כ מחיר  אחוז הנחה/תוספת עלות סוג מדיה

לאחר 

 הנחה/תוספת

 עלון

 עלון דו צדדי בגודל משתנה

 עלון חד צדדי

 פלאייר

 A4  /A5/A3גודל 

 פוסטר 

 ס"מ 0.70מטר על    שלם  גילון

 פלקט חצי גיליון

 גובה 0.95רוחב  2.5לוח שלם 

 הזמנה

 מ או שווה ערך"ס 10 על 22 גודל

 סטנדרטי גודל ביקור כרטיסי

 מפה 

 שפות  A  3 – 3התאמות לגודל

 תכניה

 עמודים בשלוש שפות 20תכנייה בת כ

 גלויה

 ס"מ 15על  10

 לדיגיטלעיצובים 

עיצוב באנרים כולל באנרים דינמיים 

 ככל שיידרש בגדלים והתאמות שונות

עיצוב קאברים 

 לפייסבוק/אינסטגרם/אתרי החברה

 

 עיצוב לוגו

 

 עיצוב מודעות 

בעיתונות  הכתובה בגדלים שונים ככל 

 שיידרש

 בלוחות מודעות

 

   ש"ח 500,28
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 שילוט:

 טוטמים

 שלטים סינים

 שלט עין כרם

 שלט כניסה לעיר

 שני סוגים -דגלים

 :שלטי הכוונה

 סוגים שונים ככל שיידרש

 :שלטי מיצגים

 לפי העיצוב מהעלון -סוגים שונים 30

 עיצוב מפה גדולה 

 תגי הפקה

ייתכנו גם עיצובים נוספים תוך כדי 

 הארועהפסטיבל.

 סיכה חולצהדוגמאת:  מרצנדייז

 עוד ו מגבת, DOK, כובע

 

 

 

 פריטים בודדיםעיצוב  על פי  .ב

 

סה"כ מחיר  אחוז הנחה/תוספת עלות 

לאחר 

 הנחה/תוספת

   000,1 עיצוב מודעת עמוד

   500,1 עיצוב מודעת דאבל

   ללא חיוב התאמות גדלי מודעות

   600 עיצוב פליאר

   500,2 עמודים 10עיצוב חוברת עד 

   000,4 עמודים 30עיצוב חוברת עד 

   600 עצוב דגל

   600  עיצוב כרטיסים

   600 עיצוב הזמנות

   600  סטאטייםעיצוב באנרים 

   800 עיצוב באנרים דינמיים

   800  עיצוב קאברים

   600 עיצוב תגי הפקה
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גובה  2.44-עיצוב שלט סטנדרטי )גודל כ

 רוחב( 1.22

600   

   900 עיצוב שלט עם ארבע פאות

   500 מרצאנדייז

    

 

 :הערות

 

 לעילמהמחירים הנקובים  20%כי ההצעה הכספית תכלול הנחה/תוספת של עד  מובהר .1

   לקמפיין כולל את המרכיבים העיקריים להפקת פסטיבל עיצוב גרפי .2

הקול הקורא, על  מסמכיאלו יהיו ע"ח המעצב כמפורט ב –ייתכנו תוספות ושינויים לפירוט זה  .3

 .ובהתאם לדרישות החברה כפי שתהיינה מעת לעת נספחיהם

 מצד תשלום תוספת ללא, במידת הצורך סופש/הלילה לשעות תורן להעמידהזוכה  המציע על .4

 .החברה

 והופעתם למיתוג הצעות מספר עם פרזנטציה להציג יהיה  הסטודיו על חדש פרויקט כל לפני .5

 ועוד מרצנדייזבאנרים//מודעות /בשילוט יישומם ואופן

 פרויקט כל לביצוע זוכה/ במציע החברה תבחר – הזוכים/המציעים בין שייערך ההליך במסגרת .6

  .ביותר הזול במציע דווקא לבחור מחויבות ללא, הבלעדי דעתה שיקול פי-על ופרויקט
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    נוסח ערבות בנקאית -ב' נספח
 

 לכבוד
 חברת אריאל

 
 א.ג.נ.,

 כתב ערבות ביצוע הנדון: 

 

חדשים(    םעשרת אלפי₪  )במילים:  10,000הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של 

"( בקשר עם הסכם למתן הספק)להלן: "סכום הערבות"( אשר תדרשו מאת  ____________ )להלן: "

 כלפיכם. , וזאת להבטחת כל התחייבויות הספקגרפיקהשירותי 

 

סכום ערבות זו צמוד למדד המחרים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד חודש   

 ________, אשר פורסם ביום  ________, שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו.

 

נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב , כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה לעיל, אנו  

מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק  את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש תחילה את סילוק סכום 

 הערבות מהספק, בלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.

 

ערבות זו תישאר בתקופה עד ליום  __________ ועד בכלל, כל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו 

 עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה.

 

_________ 
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 ביטוח   –נספח ג' 

המעצב לערוך  עללגרוע מאחריות המעצב על פי הסכם זה או על פי כל דין,  מבלי .1
המפורטים את הביטוחים ההסכם תקופת  כל, למשך ן המעצבולקיים, על חשבו

והמהווה חלק בלתי נפרד   ,1כנספח ג' זה להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף 
עניין(, אצל חברת  ה   לפי,  עריכת הביטוח"  אישור"ו  המעצב"  ביטוחי"ממנו )להלן:  

 ביטוח מורשית כדין בישראל. 

 ניתן ,  המעצב ידי על עובדים מועסקים ולא ככל כי מוסכם -חבות מעבידים .א
 . הביטוח אישור מתוך" מעבידים חבות" ביטוח סעיף למחוק יהיה

 בכל  יבוטל" רבתי רשלנות" חריג כי לוודא המעצב  על -הפוליסות נוסחי .ב
 (. הדין פי על המבטחים מזכויות לגרוע כדי באמור אין) המעצב ביטוחי

להמציא לידי החברה, לפני תחילת   המעצב  עלצורך בכל דרישה מצד החברה,    ללא .2
או לכל תשלום על חשבון התמורה, התקשרות וכתנאי מוקדם למתן השירותים 

בתום  מידהמעצב. כמו כן,  את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטח
 ,אישור עריכת ביטוח מעודכןידי החברה ל להמציאהמעצב על תקופת הביטוח, 

נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל  ביטוחבגין חידוש תוקף ביטוחי המעצב לתקופת 
 . עוד הסכם זה בתוקף

בכל פעם שמבטח המעצב יודיע לחברה, כי מי מביטוחי המעצב עומד להיות  
עה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על  מבוטל או עומד לחול בו שינוי לר

המעצב לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני 
 מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי המעצב הינם בבחינת  מובהר .3
לגרוע מכל התחייבות של , שאין בה כדי המוטלת על המעצב ,דרישה מזערית

ואין בה כדי לשחרר את המעצב ממלוא  ו/או על פי כל דין, לפי ההסכם המעצב 
או   החברהכל טענה כלפי  לא תהיה    ולמעצב  החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין,

 האחריות כאמור.  לגבולותבכל הקשור  ,מי מטעם החברה

שיומצא על   ,הביטוחעריכת  לבדוק את אישור    לחברה תהא הזכות, אך לא החובה, .4
, התאמה או הרחבה,  תיקון ,לבצע כל שינוי ועל המעצבכאמור לעיל, המעצב ידי 

המעצב על פי הסכם  להתחייבויותאת ביטוחי המעצב על מנת להתאים  ושיידרש
 . זה

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט החברה זכויות מוצהר ומוסכם כי  .5
כל אחריות או מי מטעם החברה כל חובה על או החברה נן מטילות על אי ,לעיל

, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי ביטוחי המעצבשהיא לגבי  
וזאת    או על פי כל דין,זה    הסכםעל פי  המעצב  המוטלת על    ,לגרוע מכל חובה שהיא

אישור  בדק נובין אם לאו, בין אם שינויים כמפורט לעיל  עריכת דרשהנבין אם 
 .ובין אם לאועריכת הביטוח 

אובדן או נזק   לכלמאחריות ואת הבאים מטעם החברה פוטר את החברה  המעצב .6
לרכוש או ציוד כלשהו )לרבות כלי רכב(, המובא על ידי המעצב או מי מטעם המעצב 

  , כל טענה  מעצבולא תהיה לתים לחצרי החברה ו/או המשמש לצורך מתן השירו
, ובלבד שהפטור בגין אובדן ו/או נזק כאמורנזכרים לעיל  הדרישה או תביעה כלפי  

 כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 

ייכלל סעיף בדבר ויתור שייערך על ידי המעצב, כל ביטוח רכוש נוסף או משלים ב .7
על  ויתורוה מטעם החברה;וכלפי הבאים המבטח על זכות התחלוף כלפי החברה 

 זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .8
המעצב  על משנה מטעם המעצב,  ניקבלעל ידי  ינתנוי םאו חלק מההשירותים 

נאותות בהתאם לאופי והיקף  המשנה פוליסות ביטוח  קבלנילדאוג כי בידי 
 .  ההתקשרות עמם

שירותים ביחס ל אחריות כלפי החברהמוטלת ההמעצב על כי  ,מובהר בזאת
 .משנה  שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלנילרבות במלואם, 
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על אף  ההסכם.נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של  .9
האמור לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, 

ימים ממועד בקשת החברה מאת המעצב בכתב, להמצאת אישור   10אלא אם חלפו  

 . עריכת הביטוח כאמור
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 אישור עריכת הביטוח -1נספח ג' 

 

 

 

 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
בר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה  במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגיחד עם זאת, 

 מיטיב עם מבקש האישור. 
 האישור מבקש מעמד העסקה  אופי מבוטחה מבקש האישור

חברה עירונית   -אריאל שם: 
תרבות , ת ספורטילניהול קרי

ו/או  ופנאי בירושלים בע"מ
החברה העירונית אריאל 

לתרבות, חברה, חינוך, 
רווחה, ספורט ואומנויות 

 בע"מ ו/או 
החברה העירונית אריאל 

בע"מ ו/או עיריית ירושלים  
ו/או חברות אם ו/או חברות 

בנות ו/או חברות קשורות 
 של החברות הנ"ל  

  

   שם

 נדל"ן ☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

גרפיקה/עיצוב שירותי אחר: ☒
 גרפי 

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 ח.פ. 
 

  ת.ז./ח.פ.

 :  מען  מען: 
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 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

אחריות   גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח   סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדור

ת 
הפוליס 

 ה

 בתוקף נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח  תאריך סיום תחילהתאריך 
   חריגים וביטול

   ד'   לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש
 מטבע  סכום 

 רכוש 
 

      ₪ 309 
328 

       
       
       

 302 ₪  4,000,000     צד ג'
307 
309 
315 
321 
328 
329   

 309 ₪  20,000,000     אחריות מעבידים
319 
328 

        אחריות המוצר

        אחריות מקצועית

        אחר

 (*: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות  – 019

 ביטול/שינוי הפוליסה  
בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה   משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול. 
 חתימת האישור

 המבטח:
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 התחייבות על שמירת סודיות -נספח ד'
 

 לכבוד
 תאריך________         חברת אריאל

 
 
 

 אני הח"מ ________________, נושא/ת ת.ז. מס' _________________, המועסק/ת

 "( בתפקיד ______________________, בנוסףהמעצה_____________________ )להלן: "אצל

 , מצהיר/ה ומתחייב/ת1977 -לחובות והאיסורים החלים עלי מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז

 בזאת כדלקמן:

 

כם התקשרות וכי לצורך כך נחתם הס"( חברהה)להלן: " לחברת אריאלשירותים  נותן המעצה. ידוע לי 1

 ו/או אליוגיע י, בין היתר, לשמור בסוד כל ידיעה שמעצה. בהסכם זה מתחייב חברההלבין  המעצהבין 

לידיעת כל אדם  בקשר עם ביצוע ההסכם ולא להעתיק , להעביר, להודיע, למסור או להביא ולאחד מעובדי

 מכן.כל ידיעה כאמור, שהגיעה אלי תוך תקופת ביצוע ההסכם, לפניה או לאחר 

 וכיוצא באלו. לצורך העניין ידיעה כוללת כל חומר מקצועי כמו: נתון, מידע, טבלה, מפה, דיאגרמה, דוח

 כל חומר מקצועי, כמו: נתון, מידע, טבלה,או לגוף כלשהו  אני מתחייב בזה לא להעביר לאיש . ולפיכך2

ותי, כולל בדיסקטים, בסרטים שיגיע אלי בתוקף עבודתי או בתוקף שה מפה, דיאגרמה, דוח וכיוצא באלו

 אחרת. מגנטיים או בכל מדיה

 הקובע כי: 1977-לחוק העונשין התשל"ז  118. קראתי את סעיף 3

)נוסח  1958היה בעל הסכם עם המדינה או עם גוף המבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח 

והוא מסר, ללא סמכות   יצוע ההסכםמשולב( ובהסכם יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אלי ועקב ב

 אחת". כדין, ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו מאסר שנה

מצהיר בזה  . ידוע לי כי מסירת ידיעה כאמור ללא סמכות כאמור לא סמכות, הינה עבירה על החוק. אני4

של  118מכוח הסעיף של  חובתיכי קראתי את חובתי בדבר שמירה על סודיות כמפורט לעיל, וכי נהירות לי 

 .1977 -חוק העונשין, התשל"ז 

 
 
 
  ___________________     __________________ 
 תאריך       חתימת המציע  

 
 
 

 


