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 13/2021מכרז מס'  –הזמנה להציע הצעות 
 שירותי שיווק ופרסום למרכז ריאןלמתן  

 

 

 
 תוכן עניינים

 
 

 הזמנה להציע הצעות    - א'מסמך 
 

 .וניסיון קודם פרטי המשתתף מסמכי  – ( 1)'מסמך א
 ( 2)'מסמך א

 ( 3מסמך א')
 ( 4)'מסמך א

 ( 5מסמך א')
 

– 
– 
– 
- 

 בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים  תצהיר בדבר קיום דיני עבודה
 תצהיר אי תיאום הצעות במכרז.

תצהיר בדבר העדר הרשעה פלילית ואי קיום הליכים משפטיים או הליכי חקירה בגין  
 עבירה פלילית 

 

 במכרז  מציעההצהרת    -ב' מסמך 
 הצעת המציע   -(1)'מסמך ב

 
 

 הסכם  -ג' מסמך 
 

   .השירותיםמפרט  – נספח א'
 'בנספח 
 'ג נספח

 
– 
– 

-  

 . ביטוחים קיוםאישור על 
 .נספח ביטוח
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 13/2021מכרז מס'  
 מסמך א' 

 הזמנה להציע הצעות 
 

 

 13/2021מכרז מס'  –הזמנה להציע הצעות 
 שיווק ופרסום למרכז ריאןלמתן שירותי 

 

 
  המזמינ,  ("החברה )להלן: "  ה ספורט ואומנויות בע"מ  חירונית אריאל לתרבות חברה, חינוך רווה העהחבר

מחיר   הצעות  לשירותי    למתןבזאת  ופרסום  ריאן  שיווק  "מרכז  "המכרז)להלן:  ו/או  הכל  ,  "(ההזמנה" 
 כמפורט במסמכי המכרז המצורפים ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  

 
 

 פרטים כלליים  .1

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

הייתה   המכרז.  ממסמכי  באיזה  ומפורשת  מפורטת  אחרת  התייחסות  אין  בהם  אשר  במקרים 
 יזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.התייחסות אחרת כאמור בא 

 
וההכוו  התעסוקה  מרכז  נה מרכז  הוא  התעסוקתי  שמקצועי    "ריאן"  בתחום  וסיוע  ליווי  מספק 

 והמקצועי לתושבי ירושלים. 
 

המסוגלות    –מטרתו   .1.1 תחושת  הגברת  באמצעות  העבודה,  בשוק  העיר  מזרח  תושבי  שילוב 
 התעסוקה ומאפייניה הייחודיים בעיר. והעלאת המודעות לנושאי  

 

בודה המתאימה ליכולות  יווי פרטני ליווי פרטני לבחירת מקצוע ומציאת על  –שירותי המכרז  .1.2
מנת להכשיר  -י ומותאם ליכולות, נטיות ורצונות המשתתף, עלהמשתתף: הכוון פרטני איש 

ירושלים, הינה  ולסייע במציאת עבודה חדשה. מטרת הליווי המקצועי המוצע במרכז ריאן  
לעזור לכל משתתף ומשתתפת לבנות וליישם תכנית תעסוקתית, שמטרתה השתלבות בשוק  

בתהליך הליווי המקצועי אנו מאתרים את הנטיות התעסוקתיות של כל משתתף, העבודה.  
מקצוע )"מודל הולנד"( ומסייעים בבחירת מקצוע על בסיס  פי המודל האישיותי לבחירת  -על

 ת האישיים של כל משתתף. היכולות והרצונו
 

שירותי .1.3 יספק  במכרז  בה  הזוכה  כמפורט  הדפסה,  שירותי  וכן  ופרסום  שיווק  סכם  מיתוג, 
 ( 1ב' ) , כמפורט בנספחם נוספיםההתקשרות. כמו כן, הזוכה יספק שירותי

 
 

 מךסמ)  במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות הרצ''ב   הזוכהתנאי ההתקשרות עם   .1.4

 . על נספחיו כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ג'(
 

או  ו/  לחלקםו/או  הזמנת כלל השירותים  כי החברה אינה מתחייבת ל   , למען הסר ספק  ,מובהר .1.5
להזמיןוהיא    , לזוכהלבלעדיות   דין(   רשאית  כל  להוראות  דרך  פרסום  שירותי    )בכפוף  בכל 

 ו/או תביעה בקשר לכך. לא תהא כל טענה ולזוכה  שתראה לה )לפי הצורך והעניין(

 

על הסכם ההתקשרות )להלן:    החברהמיום חתימת   חודשים 12  - הינה לההתקשרות תקופת  .1.6
זכות הברירה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת    לחברה  "(.תתקופת ההתקשרו"

או חלקן,נוספות  תקופות  4  -ב  ההתקשרות  ")  אחת  כל  חודשים  12  בנות  ,  התקופות להלן: 
המכרז  ("הנוספות מסמכי  יחולו  הנוספות  התקופות  על  בהסכם.  המפורט  באופן  הכל   ,
 וההסכם. 
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בכל עת להורות על הפסקת ההתקשרות עם  אית  תהא רשהחברה  מבלי לגרוע מהאמור לעיל,   .1.7
עפ"י שיקול דעתה  ,  שירות אחרים  לנותני  םאו חלק  םכול  ביצוע השירותים  ו/או להעביר  הזוכה

 . בעניין ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה  ,הבלעדי

 
 

 תנאים להשתתפות במכרז   .2
 

בישראל   כדין  המאוגדים  תאגידים  במכרז   להשתתף  מ   רשאים  עוסק  במועד  ורשה  ו/או  העומדים 
 שלהלן:   המצטבריםהאחרון להגשת הצעות במכרז בכל התנאים 

 

בעבודה במזרח ירושלים בתחום השיווק  (  2020-2017)שנים    3יש לו ניסיון מוכח של לפחות   .2.1
  ;והפרסום

 
אישור חתום   ויצרף  (1)'במסמך אעל ניסיונו    המשתתףיפרט  להוכחת עמידתו בתנאי סף זה  

 .(2) 'מסמך אאת השירותים, בנוסח  סיפקבו הגוף על ידי 
 

השולטים בשפה  לפחות  עובדים    3ובעל    ירושלים   במזרח מחזיק משרד או שלוחה של משרד   .2.2
 . ברמת שפת אם הערבית

 
וכן את מס' העובדים השולטים בשפה    את מיקום המשרד  (1מסמך א')יש לפרט במסגרת  

  .כשפת אם בלבדהערבית 

 

 . להלן 5.1כמפורט בסעיף  מע"מ בתוספת  ₪ 002 רכש את מסמכי המכרז בסך של .2.3
 

 יש לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

 
 

 

רשאית ועדת המכרזים, מטעם  ם האמורים לעיל להשתתפות במכרז,  תנאיה  כללא קיים המציע את  
כי    ,לחלופין  את הצעתו של המציע או  זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול לבקש 

 . שבהצעתוו/או הפרטים ו/או העניינים ו יתקן ו/או יבהיר ו/או ישמיט איזה מהמסמכים ישלים ו/א
 
 

 ההצעה  .3
 

" או  המשתתףישות משפטית אחת בלבד, )המגיש יכונה לעיל ולהלן: "ההצעה תוגש על ידי   .3.1
 "(, כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.המציע"

 

אשר ימולא בשלמותו בהתאם  ",  "הצעת המציע  - (1ב') מסמך  על גבי  גש  שתתף תוהצעת המ .3.2
 )מקור+ העתק(.  בשני עותקיםיש להגיש את ההצעה  .לתנאים המפורטים בו

 

 ציע. המחירים בטופס הצעת המ , לרבות ימולאו בעט בלבדכל מסמכי המכרז  .3.3
 

ועד  קי שיהיה בתוקף בממע"מ, בשיעור החו  מודגש בזה, כי הצעות המחיר לא תכלולנה מע"מ. .3.4
 .הרלוונטי, יתווסף וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין

 

מובהר ומודגש בזאת כי הצעת המשתתף כוללת את כל ההוצאות של המשתתף, בין המיוחדות   .3.5
ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע כלל הפעולות על פי תנאי המכרז, לרבות  

א עכוח  וחומרי  ציוד  ביטוחיםדם,  בזה  זר,  המכרזוכיוצא  במסמכי  לאמור  בהתאם  הכל   ,  
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 . וההסכם
 
 על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכם  .3.6

 . וכן בשולי כל דף  נספחיו, במקום המיועד לכךו,  ההתקשרות

 

 

 מסמכי ההצעה  .4

 

(,  חברהע"י ה ככל שנערכו/נשלחו ההודעות למציעים )סט מלא של כל מסמכי המכרז, בצירוף   .4.1
 .י המציעיד- כשהם חתומים על

 

 . לעיל 2כל המסמכים הנדרשים בסעיף  .4.2

 
 : , דהיינו1976ל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  התשל"ו כ .4.3

 

הוא מנהל את    העתק ממנו המעיד כיישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או  א .4.3.1
וחוק מס ערך    ת שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה פנקסי החשבונות והרשומו

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

 חוק מע"מ. 

 

 . ת התאגדותו/או תעוד ישור עדכני משלטונות המס על היותו עוסק מורשהא .4.4

 
 

 

 תהוצאורכישת חוברת המכרז ו  .5

 

במשרדי  בתוספת מע"מ כדין ₪  200את חוברת מסמכי המכרז ניתן לרכוש, בתמורה לסך של  .5.1
 . . סכום זה לא יוחזר בכל מקרהחברהה

 

בהכנת  כ .5.2 הכרוכות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות,  במכרזל  ובהשתתפות  למכרז  , ההצעה 
תחולנה על    המכרז,בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי  ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות  

 .  המציע
 

 

 אופן ומועד הגשת ההצעה .6
 

 

עותקים )מקור+העתק(, במעטפה סגורה    2-ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור באת   .6.1
מס׳   פומבי  ״מכרז  יירשם:  בלבד13/2021עליה  במשרדי  תופקד  אשר    "  המכרזים  בתיבת 

לים סמוך לאצטדיון טדי, עד  ירוש  1ים רחוב דרך בנבנישתי  החברה  היכל הפיס ארנה ירושל
הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא  בדיוק.    12:00בשעה    .2218.1ליום שלישי  

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

 

שת הצעות במכרז. )תשעים( ימים מהמועד האחרון להג  90כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של   .6.2
)שלושים( יום נוספים והמציע    30תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך    חברה ה

 מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.  

 

המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בהם כל תיקון, שינוי,   .6.3
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ויצרף להצעתו את כל המסממחיקה,   כים שעליו לצרף כאמור  תוספת או הסתייגות שהיא 
 לעיל. 

 

או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט    , מחיקהערך המציע שינוי, תיקון
השלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו( תהיה החברה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את  

צעתו  ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו, או לראות את ה
הסתייגות כאמור. בכל מקרה )גם אם החברה לא העירה לשינויים כאמור(  כאילו הוגשה ללא 

 יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י החברה וכפי שנמסר למציעים. 

 

ההצעה   .6.4 בתיבת    רבדואמשלוח  ההצעה  מעטפת  שלשול  שאינה  אחרת  דרך  בכל  הגשתה  או 
ד  על  עונים  אינם  שלהמכרזים,  והצעה  המכרז,  בתיבת  תמצא  א רישות  שהיא,  סיבה  מכל   ,

 .   המכרזים בעת פתיחתה, לא תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרז
 

 החברה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים.    .6.5
 

מביבהגשת   .6.6 המכרז,  ע  הצעתו  במסמכי  האמור  ולכל  המכרז  תנאי  לכל  הסכמתו  המשתתף 
 ל תנאי הסכם ההתקשרות. ובכלל זאת לכ

 
 

 הבהרות ושינויים  .7

 

גב'    המשתתפים .7.1 באמצעות  בכתב  הבהרה  שאלות  לחברה  להפנות    לוי   מלכה  דנהרשאים 

ככל שיהיו      :0012בשעה    6.1.22חמישי    ליום  עד  MLDANA@jerusalem.muni.ilבדוא"ל:  
או באתר האינטרנט של החברה והיא  / וודעה לכל רוכשי חוברת המכרז  שינויים במכרז תופץ ה

 . תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז
 
 : בלבד, בפורמט להלן WORDשאלות ההבהרה יש להגיש בקובץ   את .7.2

 

 מס"ד

המסמך או הנספח  

אליו מתייחסת  

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים 
 נוסח השאלה 

    

 

לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו בפורמט ובמבנה,    לענות   תהא חייבת לא    החברה, כי  יודגש .7.3
 המוכתבים לעיל. 

 

  תשובות   רק.  שהוא  תוקף  כל   להם  יהיה  ולא  אין ה,  פ-בעל  שניתנו  תשובה   או  פרשנות,  הסבר  כל .7.4
 תחייבנה את החברה. –בכתב 

 
שינויים   .7.5 להכניס  למכרז,  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  קודם  עת,  בכל  רשאית  החברה 

המשתתפים.    מכיבמסותיקונים   לשאלות  בתשובה  או  ביוזמתה    תוקף  יהיה  לאהמכרז, 
ובמקרה כאמור,    הבהרות,  לשינויים ותיקונים, כאמור, אלא אם נמסרו למשתתפים בכתב 

ב חלק  והתיקונים  ההבהרות  השינויים,  המכרז.  יהיו  מתנאי  נפרד  הבהרות  שינוייםלתי   ,
 שימסרו על ידם.    הפרטיםדוא"ל, לפי  ותיקונים ימסרו למשתתפים באמצעות פקסימיליה או ב

 

 

 ת שמירת זכויו .8
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כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל   .8.1
 הצעה במכרז זה.שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת 

 

ו  א/ו  שירותיםאין לראות בתוצאות מכרז זה משום התחייבות של החברה להזמין את מלוא ה .8.2
 במכרז זה.   שיקבע כזוכה מהמציע םמרבית

 

  עניק למי שנקבע כזוכה במכרז כדי להטיל על החברה חובה או לה  אין בקביעת זוכה כלשהו .8.3
 זכות להתקשרות עם החברה בהיקף כלשהו.  

 

במכרז    תיקבע כזוכה את קיום תנאי הצעתו  חברה תהא רשאית לאכוף על המציע שהצעתוה .8.4
 .  ההסכםבהתאם לתנאי 

 
 

 בחינת ההצעות  .9

 
 ועדת המכרזים תבחן ותעריך את ההצעות של המשתתפים בשלושה שלבים כמפורט להלן:   .9.1

 

ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים    –  שלב א' .9.1.1 בדיקת שלמות הצעת המציע 
של המכרז   ב'  לשלב  יעברו  בתנאי הסף,  יעמדו  ואשר  אשר הצעתם תימצא שלמה 

    כמפורט להלן.

 
 

ההצעה הכספית הזולה ביותר מבין המציעים שעמדו    עת המחיר:בחינת הצ  –  ב'שלב   .9.1.2
 .  בתנאי הסף תוכרז כזוכה

 

מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו  אי הגשת הצעת   .9.2
במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים  

ו/או להשלמתה ע"י ועדת    בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעהובין בכתב לוואי או  
 . אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזיםהמכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה 

 

מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת    או  מסמךאי הגשת   .9.3
אחרת  ההצעה  פעולה  או  תוצאה  לכל  ו/או  להשלמתם  לדרישה  ועדת  או  ע"י  שייקבע  כפי   ,

 . המכרזים
 

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת    ועדת המכרזים .9.4
ועדת  , או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת  ותנאיהמהות ההצעה  

 . מונע הערכת ההצעה כדבעי המכרזים

 

לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או  תחייבת  אינה מ  למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים  .9.5
ה בתנאים, ללא חובת  ירשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכי , כן  כזוכהכל הצעה שהיא  

מפורשות,  מוב.  הנמקה בזאת  דרישה  כי  הר  כל  למשתתף  תהא  אחרת    -לא  ו/או    -כספית 
 עקב אי קיבול ההצעה או ביטול המכרז.  בקשר עם כל האמור לעיל ו/או  , חברהמה

 
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או   .9.6

שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי  לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש  
להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי    תהי הישכוונתו  מכרז, או  
הצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות  נים, או ש בלתי הוג   תכסיסים

 ים.בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סביר 
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המכרזים  ו .9.7 מי  )אעדת  בפרטי    טעמה(מו  המשתתפים  עם  לדון  דעתה,  שיקול  פי  על  רשאית, 
ונה המלא גם  פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצ  מהמשתתפיםלדרוש  הצעתם,  

על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות    ההצעות לאחר פתיחת  
 . "חות ניכוייםמאזנים, דו"חות מע"מ ודו 

 
עדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו,  ו .9.8

יכולתו   ניסואיתנותו  כישוריו,  ואת  המציע,  של  ההפיננסית  של  רשויות    חברהיונה  ושל 
עם   אחרים  וגופים  ה   המציעמקומיות  רשאית  תהא  כך,  לצורך  ולקבל    חברהבעבר.  לבקש 

עם   פעולה  לשתף  מתחייבים  והמציעים  לדבר  הנוגעים  ומסמך  אסמכתא  כל  מהמציעים 
 , ככל שיידרש.  חברהה

 
 
 

 הודעה על זכייה וההתקשרות .10

 

 . לזוכה  רהחבתודיע על כך ה  ,קביעת הזוכה במכרזלאחר  .10.1

 

ה  .10.2 ע"י  שיקבע  על    חברהבמועד  יהיה  ל  הזוכהבהודעתה,  כל    חברהלהמציא  המסמכים  את 
 . ואישור על עריכת ביטוחים  והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז

 

שם  לעיל, תוך התקופה האמורה 10.2 כל התחייבויותיו כמפורט בסעיףאחר  הזוכהא מילא ל .10.3
אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו    םיותר מהמסמכימציא אחד או  ולרבות אם לא ה

אשר הוגשה ע"י המשתתף  במכרז תו של הזוכהלבטל את זכיי רהחב, תהא רשאית המהצעתו
דלעיל( וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע    4.9במצורף להצעתו )כאמור בסעיף  

תהא  כן  ה זו של התחייבויות הזוכה.  מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפר 
מציע אחר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד  מכל    הזמין את השירותיםל במקרה זה    חברהרשאית ה 

, לרבות הזכות להיפרע  כל דיןפי  -לעפי המכרז ו/או -על חברהאו תרופה אחרים להם זכאית ה
 .  יהמאת הזוכה המקורי את נזקיה בגין ההתקשרות עם הצד השלישי כאמור ותנא 

 

  הקיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכיי הזוכה לא  שבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה  מ .10.4
וה לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכיי חברהכאמור    חברה , תהא הה, 

כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל  (  )אלף שקלים חדשים  ₪  1,000  שלזכאית לסך  
ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או    לעיל   10.2בסעיף  הנקוב    יום איחור מתום המועד

  . המסמכיםמועד המצאת כל 
 

 . תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם חברהה .10.5

 
 

 אישור תקציבי   .11

 

,  המובהר בזאת כי קביעת זוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי מהגורמים המוסמכים בחבר .11.1
 רז, רשאית החברה לבטל את המכרז. הה מתקציב החברה למכובמידה וההצעה גבו

 

עד להיקף    ף השירותיםהבלעדי לצמצם את היקכן תהיה החברה רשאית, לפי שיקול דעתה   .11.2
 התקציבי המתאים והמאושר והכל בהתאם לתקציב המאושר ולתוצאות המכרז.  

 

ל סוג ומין שהוא  למציע ו/או למי מטעמו, לא תהיינה כל טענות, דרישות, ו/או תביעות מכ .11.3
 כלפי החברה בשל שימוש החברה בזכויותיה אלו.   

 
 



 9 

 ביטול המכרז  .12

 

רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז    חברהה .12.1
או שלא   סבירות,  בלתי  יהיו  המתקבלות  לרבות במקרה שההצעות  סיבה שהיא,  חדש מכל 

וש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא  יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיב
 באלה.  

 

אך לא חייבת    –תהא רשאית    חברההי כל דין, מובהר בזאת, כי  "בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ .12.2
 לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:  -

 

גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן   .12.2.1 או  נמוך  הן במחיר  ההצעות שהוגשו 
,  מתן שירותיםכמחיר הוגן וסביר ל  חברה לשנערך ו/או מהמחיר שנראה    המקצועי 

  מושא   ביצוע השירותיםלשלם עבור    חברההוזאת בהסתמך על המחיר אותו נוהגת  
 . םלביצוע השירותימכרז זה ו/או המסגרת התקציבית שאושרה 

 

התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או   .12.2.2
חר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או  לא

ו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים,  שהושמט
 או בלתי שלמים. 

 

שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו  יש בסיס סביר להניח   .12.2.3
 בניסיון ליצור הסדר כובל. 

 
עים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי  יעל ביטול המכרז, לא תהא למי מהמצ חברה ה  החליטה .12.3

 ו/או כלפי מי מטעמה.   חברהה המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי 
 
 

 הוראות כלליות  .13

 

, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע או מצג לחברההתברר   .13.1
במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים או מדויקים, רשאית    רההחבאחר שהציג המציע כלפי  

 לבטל את הזכייה.  –לפסול את ההצעה, ואם בחרה בהצעה כהצעה הזוכה  החברה
 

, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות  החברהמסמכי המכרז הם קניינה הרוחני של   .13.2
 שת ההצעות. בלבד. אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הג

 

סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים   .13.3
 . בירושלים למכרז זה תהא לבתי המשפט המוסמכים

 

          ______________ 
                         

  , מנכ"ל אורי מנחם         
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 13/2021מכרז מס' 
 ( 1מסמך א')
ון  יסי ונ פרטי המשתתף
 קודם

 

 וניסיון קודם פרטי המשתתף
 

 :פרטי המשתתף .1

 
 ______________________ ת.ז/ח.פ. , ______________שם המשתתף: _________ 

 : _______________ בירושלים  רשום כתובת משרד כתובת: ___________________
 ___ ____________ __ נייד :________________ מספרי טלפון: ________________
 דוא"ל: ____________________. 

 . מספרי פקסימיליה: _______________________

 

 :מטעמו של המשתתף הינואיש הקשר במכרז  .2
 

________ במשת_____________________שם  ______________תפקידו  מסתף  נייד:   'טל  '__, 
ל ידי איש הקשר שפרטיו  כל הפניות מטעם המשתתף בכל הנוגע למכרז, יערכו ע .  ________________

 תחייבנה את המשתתף.  חברההלו על ידי   לעיל, והתשובות שתימסרנה 
 

  :קודם ניסיון .3
 

 : 2.2עמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף 
 

 : בעבודה במזרח ירושלים בתחום השיווק והפרסום( 2020-2017) שנים  3ניסיון מוכח של לפחות  למציע •
 

פירוט השירותים  שם הגוף: 
פקת מועדי אסו

 ותים:השיר

 טלפון איש קשר: שם איש הקשר: 

1.  
 

   

2.  
 

   

3.  
 

   

4.  
 

   

5.  
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 ; מיקום משרדי המציע )רחוב ועיר(: _________________

 פירוט עובדי המציע ורמת שליטתם בשפה הערבית: 

  בשפה שליטה רמת העסקה  משך ז"תמס העובד שם
 הערבית 

    
    
    
    
    
    

 
 
 

 
 ____________________ 

 המשתתף חתימת           
  

 
 

 רו"ח/אישור עו"ד

 

כי   בזאת  מאשר   ___________ מ.ר.  עו"ד/רו"ח,   ___________________________ הח"מ  אני 
הליך פומבי    –זה    מסמכי  ה"ה    2021/__מכרז  ידי  על  חתומים 

ת.ז)______________________________________ _________  + הינם(שם  אשר  מורשי    , 
מטעם   ")_______________  ___________________________החתימה  (  "המשתתף להלן: 

 וחתימתם דלעיל מחייבת את המשתתף לכל דבר ועניין. 
 

 ____________________       ______________ 
 וחותמת חתימה         תאריך  

 

 
בפנ הופיע   ,________ ביום  כי  לאשר,  מ.ר.  הריני  עו"ד   ,_______________ אשר  י,   ,_________

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

 דלעיל וחתם עליו בפני. 
 

 _____________ ____      _______________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                               תאריך             
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 13/2021מכרז מס' 
 ( 3)'אמסמך 

 תצהיר קיום דיני עבודה
 

   לעסקה עם גוף ציבוריקיום דיני עבודה תנאי תצהיר בדבר 
 

אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה  
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  

 

)להלן          .1 בשם ________________________  זה  נותן תצהיר  ש  "( שהוא הגוף המבקהגוף"  –הנני 
ואומנויות  של  ז  להגיש הצעה למכר רווחה ספורט  החברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, 

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.  . בע"מ 
 
ב לחוק עסקאות  2" כהגדרתם בסעיף  עבירה "  -" ובעל זיקה בתצהירי זה, משמעותם של המונחים "        .2

תנאי לעסקה    –  קיום דיני עבודה"(, תחת הכותרת "החוק"   -)להלן  1976  –ל"ו  פים ציבוריים, התשגו
 עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם. 

 
סק דין  ב לחוק( המציע לא הורשע בפ2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף          .3

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא    על פיעבירה    -רה לעניין זה  משתי עבירות )עבי  חלוט ביותר
, שנעבר לאחר  1987  - או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

  , הורשעו בפסק דין ב לחוק(2לופין, המציע או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף  י( או, לח 31.10.02יום  
או לפי    1991-חוק עובדים זרים )התשנ"אעל פי  עבירה    -עבירות )עבירה לעניין זה  חלוט ביותר משתי  

(, אולם במועד האחרון להגשת הצעות  31.10.02, שנעבר לאחר יום  1987  -חוק שכר מינימום, התשמ"ז 
 במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 
 .תצהירי דלעיל אמת להלן חתימתי ותוכן זה שמי,       .4
 
 

                                                                                                 ____________________ 
 יר חתימת המצה                                                                                                            

 
 אישור

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

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

 בפני. 
 

 _________________      _______________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                         תאריך             
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 13/2021מכרז מס' 

 ( 4)'מסמך א
 אי תיאום הצעות במכרז 

 ר תצהי

ב________________   נושא משרה   ____________ ת"ז  הח"מ ________________________ מס  אני 
 "( מצהיר בזאת כדלקמן:המשתתף_______________________ )להלן: "מספר זיהוי  

 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו. .1

הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע    ההצעה הוגשה על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות,  .2
 פוטנציאלי אחר. 

 בכוח או בפועל. הצעת המשתתף לא הוצגו בפני כל משתתף אחר  .3

 המשתתף לא היה מעורב בניסיון להניא גוף אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .4

 . המשתתף לא היה מעורב בניסיון לגרום לגוף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף .5

 המשתתף לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .6

תף מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם משתתף אחר )בכוח  הצעת המשת .7

 במכרז זה.  )או בפועל

 במקום המתאים  Vיש לסמן 
o כרז. אם כן, נא פרט:המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מ 

______________________________________________________________________ _______
 _____________________________________________________________________________ 

o עבירות לרבות  העסקיים,  ההגבלים  חוק  על  בעבירות  האחרונות  השנים  בארבע  הורשע  לא  של    המשתתף 
 תיאומי מכרזים. 

 אם כן, אנא פרט: 
_______________________________________________________ ______________________

 _____________________________________________________________________________ 
 

 פועל.אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר ב
 

        ___________     ____________    ___________     __________ ____________ 
 תאריך            שם התאגיד        חותמת התאגיד    שם המצהיר ותפקידו       חתימת המצהיר        

 
 אישור

התייצ  _____________ ביום  כי  מאשר,   _______________ עו"ד  מטה,  החתום  מר  אני  בפני  ב 
והמוסמ  :___________ שמספרה  זהות  תעודת  הנושא  לה_______________  בשם  ך  תחייב 

ת.ז.   לפני  זיהיתי  אישית/אותו  לי  והמוכר   ________________ זיהוי  מספר    __________________
מספר _____________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן  

 פני.יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה ב
 

 ______________________                               ________________________ 
 
                                      שם מלא + חתימה +  חותמת                                                        תאריך              
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 13/2021מכרז מס' 
 ( 5)'אמסמך 

 תצהיר העדר הרשעות 
 

תצהיר בדבר העדר הרשעה פלילית ואי קיום הליכים משפטיים או הליכי  
 חקירה בגין עבירה פלילית 

 
אהיה    אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי

 כדלקמן: צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, 

 

,  שהגיש הצעה למכרז מס'  להלן: "המציע"(אני משמש כ __________אצל המציע ________________ )

ופרסום  שירותי   למתן   13/2021  מס'למכרז   "המכרז"(, )   ריאן  מרכזב   שיווק  מטעמו    להלן:  ליתן  ומוסמך 

 ה בשמו ובעבורו. תצהיר ז

 

 מהצעת המציע למכרז.הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד  .1

השנים שקדמו למועד    10-הנני מצהיר בזאת כי המשתתף מי מבעליו ו/או מי ממנהליו לא הורשע ב .2

מירמה בעבירות  במכרז  ההצעות  ו/או    הגשת  מכרז  תיאום  ו/או  שוחד  ו/או  אמונים  הפרת  ו/או 

 ן קלון. עבירות שיש עימ

יו ו/או מי ממורשי החתימה שלו ו/או מי  הנני מצהיר כי אין על שם המציע,  ו/או על שם מי ממנהל .3

 – מעובדיו, רישומים פליליים לצרכי מכרז בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים התשמ"א  

–שי"בת(,  וק מס קניה )סחורות ושירותיםח]הכוונה לרישום פלילי בנוגע לעבירות הבאות:     1981

פק1952 הכנסה;;  מס  המכס;פק  ודת  תשחו  ודת  מוסף,  ערך  מס  חו 1975–ל"וק  על  ;  הפיקוח  ק 

–לחוק העונשין, תשל"ז  438עד    414-ו  393עד    383,  297עד    290יפים  ; סע 1978–המטבע, תשל"ח

1977 ] 

עת  נילמ הנני מצהיר, כי המציע ו/או מי מבין המנויים לעיל  לא הורשעו בעבירת מין, כהגדרתה בחוק   .4

עבירה פלילית שיש עימה קלון,  , או ב2001-העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א

למועד   שקדמו  השנים  בעשר  וזאת  מירמה,  בעבירת  או  באלימות,  הכרוכה  פלילית  בעבירה  או 

 .האחרון להגשת הצעות למכרז

קירה פלילית או הליכים  הנני מצהיר, כי למיטב ידיעתי לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל ח  .5

 כאמור.  משפטיים בגין עבירה פלילית

 _______________ 

 חתימת המצהיר         

 אישור

  ,______________ ה"ה  עו"ד,   ________________ בפני  ___________הופיע  ביום  כי  לאשר  הריני 

צפ  יהא  וכי  האמת  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר  ת.ז.___________,  לעונשים  נושא  וי 

 פניי את תוכן תצהיר לעיל וחתם עליו בפני. הקבועים בחוק, באם לא יעשה כן, אישר ב 

 _______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 
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 13/2021מכרז מס' 
 מסמך ב' 

 הצהרת המציע 

 
 הצהרת המציע 

 
 תאריך:_________           כבוד ל
 

 ה ספורט ואומנויות בע"מ  לתרבות, חברה, חינוך, רווח  -החברה העירונית אריאל
 
 א.נ., ג.
 

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

 

ו,  , בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליהסכםה   והבנו את כל האמור במסמכי המכרז ו/א .1
, לרבות מפרט  ם ו/או העלולים להשפיע עליה  ותינוביצוע התחייבויבובדקנו את כל הגורמים הקשורים  

 .  הניקיון המעודכן המצורף למכרז זה

 

הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו, ואנו מסכימים   .2
דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה  לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או  

 ים בזאת מראש על טענות כאמור.ואנו מוותר

   

הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי  ואנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז   .3
 בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז. ליתן השירותים אנו מקבלים על עצמנו  .המכרז

   

לאפשר לנו להתחיל  וכל הציוד שיש בהם  , כוח האדם  הטכניים, המקצועייםאמצעים  כל האת  יש לנו   .4
הצעות,   להציע  בהזמנה  כהגדרתו  ההתקשרות,  תחילת  במועד  מייד  השירותים  את    ולבצעבמתן 

 באם נזכה במכרז. ונספחיו, ואנו מתחייבים לעשות כן הסכםעל פי הוראות ההשירותים 
 

ותינו על  ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל התחייבויהננו מצהירים כי בידינו כל   .5
 פי ההסכם.

   

הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים  אנו מצהירים בזה כי   .6
 המגישים הצעות במכרז. 

 

המקצועי  והציוד  המיומן  להשיג את כל כוח האדם    יכולתנואו בו/  נו ברשותמבלי לגרוע מן האמור,   .7
להדרוש ובהתאם  ומסמכיו,  המכרז  הוראות  ע"פ  והציוד ים  האדם  כוח  בהם.  הקבוע  הזמנים    לוח 

המקצועי שברשותנו ו/או שיהיו ברשותנו עובר לחתימה על החוזה, תואמים לחלוטין את כל הדרישות  
בשלמות  המכרז    מושאהעבודות  כל  את    עותםהמצוינות במסמכי המכרז, ויש ביכולתנו לבצע באמצ

 . ובדייקנות
 

מידע / מסמך הנוגע לתלושי השכר של  אתנו להציג בפניה כל  נתונה הזכות לדרוש מ  חברהידוע לי, כי ל  .8
העובדים תוך בדיקתה כי אכן מועבר למועסק תשלום שכר ו/או כל רכיב נוסף הנדרש לפי הוראות  

 וראה מחייבת אחרת. חוקי דיני העבודה/החשב הכללי וכל ה 

 

ו תקן לצורך ביצוע  דין ו/א  על פי כלבכפוף לכל דין ו   מפורטות עמוד בכל הדרישות הנ כי    יםמתחייב  אנו .9
לעובדי  מושאהעבודות   תשלום  בעבודה,  וגהות  בטיחות  דרישות  לרבות  שכר    םהמכרז,  חוק  פי  על 

התשמ"ז   בוגרים    1987מינימום  עובדים  והעסקת  ומיומלפחות,  זהות  נים,  מקצועיים  תעודת  בעלי 
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 או עובדים בעלי אישורים לעבודה בישראל כחוק. \ישראלית ו
 

מכרז .10 לא  לעניין  אני  לגיל    זה,  מתחת  שגילם  עובדים  אזרחות    18נעסיק  בעלי  שאינם  ו/או  שנים 
 בכתב ומראש ובהתאם להנחיותיה.  חברהישראלית, אלא בהסכמת ה

 
העבודה ביחס לעובדינו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה כלפי  ידוע לנו כי כל הפרה שנפר בחוקי   .11

 על כל המשמעויות הנובעות מכך.   חברהה
 

, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או  ההסכםאת  תחייבים לא להסב ולא להעביר  ננו מעוד ה .12
שה להעסיק קבלני  ורנ, כי לא  נולמען הסר ספק, ידוע ל  התחייבות על פיו לאחר במישרין או בעקיפין.

ת  מראש ובכתב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לא יהא בהעסק  חברהמשנה אלא לאחר קבלת אישור ה
מהתחייבויותי  לגרוע  כדי  משנה  אחריותקבלני  לרבות  המכרז,  מסמכי  עפ"י  ה  נו  הכל  חברהכלפי   ,

 כאמור במסמכי המכרז. 
 

ו/או מספרים ו/או כל נתון אחר המוצגים במסמכי  ו שהנתונים במכרז בדבר מידות ו/או כמויות  נידוע ל  .13
עבודה ואינם תחליף לסיור ו/או  המכרז, נועדו לצורכי מידע כללי על מנת לאפשר למציע לאמוד את ה

ת פרטי  לבדיקה במקום וכי על המציע חלה החובה לאמת ולוודא את הנתונים והתנאים בשטח וא
 המידע, בכוחות עצמו ועל חשבונו. 

 
בהיקף כל    שירותים  להזמין  חברההין לראות בתוצאות מכרז זה משום התחייבות של  ו שאנ ידוע ל .14

 . חברהה לויה בתקציב שיעמוד לרשותהזוכה במכרז וההזמנה תהא תמא ושה

  

במשך   .15 תקפה  ותהא  לשינוי  או  לביטול  ניתנת  ואינה  חוזרת  בלתי  היא  זו  מהמועד    90הצעתנו  יום 
תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך   חברהלנו, כי הידוע האחרון להגשת הצעות במכרז. 

, והכל מבלי לגרוע מכל סעד  הצעתנו זו  יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, תיפסל   30
   על פי המכרז ו/או כל דין.   חברהאו תרופה אחרים להם זכאית ה

 

מחייב    הסכםאנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם   .16
 בינינו לביניכם. 

 

 

והסמכויות הקבועות במסמכי  אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות    -שהוא תאגיד    מציעל .17
כל מניעה על  אין    גשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי התאגיד בשמו מו

 פי דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.  
 

ידוע לנו, כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה בהסכם, גם אם לא הוזכרה במפורש   .18
 נו. בחלק זה, מחייבת אות 

 
 

 ולראיה באתי על החתום לאחר שהבנתי את משמעותה המלאה של הצהרתי זו: 
 
 

 :______________________ וחותמת   חתימה  תאריך ________  
 
 
 
 

 אישור עו"ד
 

" )להלן:   _________________________ של  עו"ד  הח"מ ________________,  "( מאשר  המציע אני 
חתמו בפני    -   __, ת.ז. ___________, ואם זה תאגיד__________ חתם בפני _בזה כי ביום _________  
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ת.ז.    __________________ ה"ה  וההצעה  המכרז  מסמכי  יתר  כל  ועל  דלעיל  זו  הצעה  על 
-שהנם רשאים לחתום ולהתחייב על ________________ ת.ז. _____________    - ______________ ו

ות  מסמכי ההתאגד  ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פיבשם המציע וכי התקבלו אצל המציע כל  פי דין  
 שלו ועל פי כל דין לחתימת המציע על ההצעה למכרז וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע. 

 ___________________ 
 ,עו"ד                              
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 הצעת המחיר
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 ( 1מסמך ב')
 

 

 הצעת המציע 
 

 בהסתמך על כל האמור במסמכי המכרז ונספחיו, הצעתי למכרז הינה כדלקמן: 
 

בגין אספקת כלל השירותים המפורטים להלן, אנו נדרוש סך של ___________ ₪ )סיכום כלל סעיפי  

 . ית לשם בחירת הזוכה במכרזסך זה מהווה את הצעתנו הכספ  –  התמחור בטבלה להלן( בתוספת מע"מ כדין

 
    תיאור הפעילות  מס'

כמות   שירותי מיתוג, שיווק ופרסום  .1 הערכת 
 שנתית 

  מחיר פירוט
/ ליחידה
 לחודש 

       SMSבנק הודעות    .1.1
 

הודעות   200000 שליחת 
למטרת   למשתתפים 
גיוס   או  עדכונים 
לאירועים   והזמנה 

 שונים 

 

תכנים  עדכוןו  שוטפת תחזוקה  .1.2
 רנט   אתר האינטב

 

עדכון  ניהול   שנתי  שוטף, 
פוסטים    ,מידע

 בעברית ובערבית 
 

 

תיבות דואר אלקטרוני   25פתיחת    .1.3
 לעובדי המרכז 

פתיחת תיבות דואר אלקטרוני  
 חדשות במידת הצורך 

 

   שנתי 

ניהול דף פייסבוק לתקופה של   .1.4
 שנה 

באופן יומיומי  ף טשו שנתי 
כולל מענה להודעות,  

יצירת  עיצוב, 
  זוקה, תחתכנים, 
צירת  י שוטפת.

אסטרטגיית  
פוסטים, המתייחסת  

לסוגים, מסרים,  
 תכנים ואופי הניסוח 

כתיבה והכנה של  
תוך   הפוסטים

המלצות והסקת  
מסקנות בזמן  

 אמיתי 
 צירת קמפיינים י
 

 

פייסבוק  ב ן חודשי ממוקידום מ  .1.5
 בנארים וקורסים , לפוסטים

כ שנתי   של  ₪    150  -מימון 
כ   20  -לפרסום 

   פרסומים בחודש

 

מצטרפים חדשים ין גיוס יקמפ  .1.6
 מידי חודש דיגיטלי 

של   שנתי  לידים  קמפיין 
 ליד בחודש   300

 

אינסטגרם לתקופה   עמודניהול   .1.7
 של שנה 

עיצוב,  תחזוקה שנתי   ,
מענה   תכנים,  יצירת 

 להודעות 

 

אינסטגרם  ב  קידום ממומן   .1.8
 לתקופה של שנה 

כ שנתי  של  ₪    100  -מימון 
כ   20  -לפרסום 

 פרסומים בחודש 
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פוסטים ופרסומים   קידום  .1.9
חברתיות  בקבוצות רשתות 

 בירושלים באופן חודשי 

כ  שנתי    10  -קידום 
קבוצות    3-פוסטים ב

באופן   חברתיות 
חודשי : קבוצת אסק  
קבוצת   גירוסלים, 
סילוואן   אסק 

 וקבוצת בית חנינה  

 

וסרטוני   סרטונים ריאליםהפקת   .1.10
 מושן אנימציה 

ריאלים   8 סרטונים 
צילום   הכוללים 
לראיונות   מקצועי 

אנשים עובדים  \עם 
מותאמת   ועריכה 
כל   השימוש  לכלי 

על    יעלה    2סרט לא 
דקות . סרטוני מושן,  
עריכת   הכוללים 
ואינפוגרף   מצגות 
קריין   הכולל  חדשני 

קריינית  \ו    ivrאו 
משך הסרט לא יעלה  

    דקות  2על 

 

ות קשר עם ארגונים  מתנ .2
 ומשתתפים

 

   

מתנה סמלית למעסיקים / אנשי   2.2
 קהילה/אנשי מקצוע 

ממותג     400 ריאן  לוגו 
תקציב  צבעוני  ,

יש  .  ש''ח    40ליחידה  
 פרט את המתנה ל

 

    הדפסות כלליות .3

לוגו   800  ממותגות מעטפות קטנות  3.1 ממותג  צבעוני 
 23*11ריאן לבן גודל 

 

ממוצ 800 ממותגות   מעטפות גדולות 3.2 לוגו  בעוני  תג 
 ריאן לבן  

 

צבעוני    ריאןלוגו   A4 800 - דפי לוגו עברית 3.3
  80כרומו      ממותג 

 גרם

 

צבעוני   A4 800- דפי לוגו ערבית 3.4 ריאן  לוגו 
כרומו     80ממותג  

 גרם

 

על   לוח שנת פעילות מודפס 3.5
   1.20X2קאפות גדולות 

  ת צבעונייחידות   2
לוגו  עם    ותממותג

חומר קאפה    :ריאן 
  120*200פס  מוד

 ס''ם
 אין צורך לתמונה  

 

לוח שנת פעילות מודפס   3.6
מקופל לכלל  A3למשתתפים 

 פעילות המרכז 

,    A  3גודל   2000 מקופל 
לוגו   ממותג  צבעוני 

 גרם  170ריאן כרומו  
 

 

לוגו   2000 חוברת משתתפים חדשים  3.7 ממותג  צבעוני 
נייר    ריאן   170סוג 

  , צבעוני,  גרם כרומו 
 עמודים      A 5  -8 גודל  

 

 

לוגו   1000 פולדרים דקים קטנים כמות  3.8 ממותג  צבעוני 
ריאן דו צדדי עם כיס  
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גרם  300פנימי משקל  
   23*31כרומו גודל 

 
לוגו   1000 פולדרים דקים גדולים כמות  3.9 ממותג  צבעוני 

ריאן דו צדדי עם כיס  
גרם  300פנימי משקל  
גודל פולדר    כרומו 

   23*17 סגור 
 

 

 40עבור   A5 פלייריםהדפסת  3.10
הכשרה/ סדנה / יריד/ כללי  

 2000ערבית עברית * 

גודל   80000 אחד     A  5צד 
לוגו   ממותג  צבעוני 

   כרומו 350ריאן נייר 
 

 

  200כמות    A3סוג פוסטרים  40 3.11
 )קורסים והכשרות( 

לוגו   8000 ממותג  צבעוני 
 כרומו  350ריאן נייר 

 

   ,פרסום בעיתונות מקומי 3.12
 ית ואזור

לוגו   4 ממותג  צבעוני 
 A4ריאן גודל 

 

לוגו   100     –לכנסים/אירועים הזמנות 3.13 ממותג  צבעוני 
גודל     11*23ריאן 

 מודפס  250כרומו 

 

למסיימי קורסים   שמיות תעודות  3.14
 בפירוט  מפורט  -   בריאן

לוגו   2000 ממותג  צבעוני 
כרומו    A4ריאן גודל  

 גרם מודפס  300

 

  1000כמות    צבעוני 25000 כרטיסי ביקור  3.15
גר     350  מכל כרטיס

 ס"מ  9* 5כרומו 

 

   :שילוט חוצות 3.16

רכישת מדיה )שילוט חוצות( על  
גבי/צדי אוטובוסים המסתובבים 

 לשלושה במזרח העיר ירושלים, 
  10קמפינים בשנה כל קמפין  

 יחידות לתקופת חודש 

 30       

לוגו   6 רול אפ  3.17 ממותג  צבעוני 
גודל   על    180ריאן 

 מודפס  100

 

קשיחה עם סליל  הדפסת מחברת  3.18
איכות גבוהה  קאבר ושדרה ב

.  ה אלימינצי + מקרטון קשיח  
 מחברת שורות 

לוגו   2000 ממותג  צבעוני 
 A  5    .80גודל    ריאן

 עמודים 

 

ארוזים בנפרד  עטים ממותגים 3.19
 בקופסא אישית 

ריאן 2000 לוגו    . ממותג 
   –עט מתכת יוקרתי 

 

  --------  ----------  מע"מ כללי ללא  סה"כ 

 
 
 

 יובהר כי כל המפרט כולל עיצוב גרפי
 
והחברה תהיה רשאית במשך כל תקופת מהצעת המחיר המחייבת של המציע,  חלקשלהלן תהווה  טבלהה

 ההתקשרות, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע הזמנות בהתאם לאמור בטבלה זו.

במכרז, המפורטת בתחילת מסמך יובהר כי תמחור זה לא ישפיע על גובה הצעת המחיר לשם בחירת הזוכה  

 "הצעת המחיר": 
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הערכת כמות   פירוט  תיאור 

 שנתית 
 ליחידה  מחיר

  שילוט
 שלטים חיצוניים  

   גדלים 2
פי,וי,סי , אלקאבונד, פליקסי  

 גלאס,  
70/35   +30/25 

 

 
 שניים גדולים
 שניים קטנים  

 

 פי,וי,סי מואר תלת ממדי  שלט לוגו  
 מ"ר   1מ"ר/ 1
 

2  

ם בכניסה  שלטי ש
למשרד כולל מתקן  

והדפסת    ייעודי 
 השמות  

 350פתקים מחומר כרומו 
 15/15גודל 

 

25  

 אלקאבונד    מפת התמצאות במרכז 
 מ"ר   1מ"ר/ 1
   מ"ר  1מ"ר/ 1
 

 גדול   1
 קטן   1

 

מיתוג של כיתת  
 המחשבים 

 

 עם אפליקציהל כאור מדבקות 
 כולל הדבקה -מ"ר 20גודל 

 

2   

 אלקאבונד, שלט לוגו  
 מ"ר 1.5/1.5

 

2  

  2   ס"מ 80מ"ר/ 2 עברית  - רול אפ
  2   ס"מ 80מ"ר/ 2 ערבית  - רול אפ

עדכון אתר האינטרנט  
 של המרכז 

עדכון לוגו, עדכון אודות המרכז 
 החדש וביצוע התאמות כלליות  

עמודי   20 -כ
   תוכן 

 

 
 העלות תכלול עיצוב גרפי+ התקנה ותלייה לפי דרישות  

 

  

 
 
 

ההצעה דלעיל כוללת את כל ההוצאות בהן אהיה חייב בקשר עם המכרז וההסכם    הנני מצהיר כי •
ובין כלליות, מכל מין וסוג, ולקחה בחשבון כל התשלומים  המהווה חלק ממסמכיו, בין מיוחדות  

   עפ"י ההסכם. יוההוצאות שתהיינה לי בקשר למילוי התחייבויותי
 

 אישיות משפטית: 
 

 ______________________________ אדם/שותפות/חברה: נא לפרט ____
 

 __________________________________________ ת.ז. או מס' חברה: 
 

 שמות ומספרי הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע )במידה ומדובר בתאגיד(:
 

 ________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________ כתובת: ___________
 

 ________________ טלפון: ____
 

 פקס': ____________________ 
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 תאריך: ___________________   חתימה: ________________ 
 

 
 
 
 
 

 אישור חתימה )כשמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו"ב( 
 
 

  -___________ ו את כי ה"ה _____________ ת.ז.  אני הח"מ ______________, עו"ד/רו"ח מאשר בז 
_____________ ת.ז. _________ מוסמכים לחתום בשם ___________________, ולחייב אותה, וכי  

 הם חתמו על מסמך זה בפני. 
 
 

 חתימה: ____________________    תאריך: _________________ 



  
 

 

 

 
 13/2021כרז מס' מ

 מסמך ג' 
 הסכם

 

 סכם ה
 

 2202 שנת______ ש  דלחו_____  םביו  בירושלים תםחונ נערךש
    

 

  
  החברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך רווחה ספורט ואומנויות בע"מ    ין:ב          

 , ירושלים 1מרח' בנבנישתי    
 

   ( "החברה" )להלן:    
 מצד אחד 

 
 

 _______________________   :ביןל  
 __________ ________    וברחמ    
 טל:_________ פקס:_________     
  "( הקבלן"   לןלה)    

 מצד שני 
 

 
 

מרכז שיווק ופרסום בלמתן שירותי    "(המכרז")להלן:    2021/13  מכרז מס'את    פרסמה  חברה וה   הואיל
 ;  על נספחיוכמפורט בהסכם זה  "(,העבודות"/ "השירותים" )להלן:  ריאן

 
ערך לפני הגשת ההצעה את כל  מצהיר כי    הואו"(  ההצעה)להלן: "מכרז  בהגיש הצעה    והקבלן והואיל

ההצעה   הגשת  לצורך  הנחוצות  את  הבדיקות  עצמו  על  לקבל  התחייבויותיו  והסכים  כלל 
 ;  הכלולים בהסכם זה ובמסמכי המכרז

 
ועדת  הציג במסגרת בחינת הצעתו החליטה  והצהרותיו כמו גם המצגים ש ועל יסוד הצעתו   והואיל

של הסכם   המכרזים  על  עימו  ולחתום  במכרז  כזוכה  הקבלן  של  הצעתו  את  לקבוע  החברה 
 התקשרות; 

 
 

  ן:קמדלוהותנה בין הצדדים כ הוסכם ךכיפל
 

 מבוא .1
 

 .  ובחזקת תנאיו  וממנ הסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ל  אובמה .1.1

ר הוגשו ע"י  ל מסמכי המכרז, בין אם צורפו להסכם זה ובין אם לאו, לרבות המסמכים, אשכ .1.2
 בהצעתו למכרז, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ובחזקת תנאיו.  הקבלן

 זה:  הסכםנספחים דלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מ ה .1.3

 . השירותיםמפרט  – נספח א'
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 קיום ביטוחים אישור על  – נספח ג'
 נספח ביטוח  – נספח ד'

   

 בהן לצורך פרשנותו של ההסכם.ות בלבד ואין להשתמש הינן לנוחבהסכם זה  ת ורתוכה .1.4

מחייב ב .1.5 הדברים  הקשר  כן  אם  אלא  להלן,  המפורטות  ההגדרות  יחולו  זה  הסכם    פרשנות 
 : אחרת

 

לעיל, - " הקבלן" נציגי  כהגדרתו  עובדיהקבלן  לרבות  שלו,    ומורשי  ו,חי ו , 
כל   ולרבות  שהמוסמכים,  בשמ מי  באו    ופועל  ביצוע  מטעמו 

 השירותים.

רבות הנספחים לו ולרבות כל מסמכי המכרז והצעתו של  ל,  זה  הסכם - ההסכם""
כל  על  המכרז,  מסמכי  להוראות  בהתאם  הוגשה  אשר  הקבלן 

וכן לה  להסכם    הצרופות  שיצורף  שהוא  וסוג  מין  מכל  מסמך  כל 
 .ראות הסכם זה ו/או בהסכמת הצדדים()בהתאם להו בעתיד

 

   הקבלןהצהרות  .2

 
 מצהיר בזה כדלקמן: הקבלן

 

וכי הוא הבין    מושא ההסכם  השירותיםאספקת  ו כהלכה הפעילות הנדרשת לשם  כי הוסברה ל .2.1
 . השירותיםאספקת ומכיר היטב את כל הקשור ב 

והצעתו מהווה תמורה מלאה    וההסכם כי עיין ובדק לפני הגשת הצעתו את כל מסמכי המכרז .2.2
ומילוי כל התחייבויותיו לרבות כ , הפקת  הכשרות ציוד, חומרים,    ,ח אדםו לביצוע העבודה 

 . םבשלמות השירותים לאספקת וכל דבר הדרוש   ,נסיעות  דוחות,

היכולת .2.3 את  לו  יש  המומחיות    ,כי  המקצועי,  הניסיון  הדרושים  הידע,  לרבות  והאמצעים 
הכספיים   מיומןו וכהאמצעים  עבודה  לשם    ח  לרשותו    מושא  שירותים ה  אספקתהעומדים 

 . הברמה גבוה ספקםא מתחייב לווה, הסכם זה

והוא מתחייב    הסכם ה  מושא   שירותיםה  אספקתלו הדינים המחייבים החלים על    כי ידועים .2.4
דין, חוקי עזר וכל תקן מחייב של ה  לבצעם   שירותיםהחלים על    חברהבכפוף להוראות כל 
 ההסכם.  מושא שירותיםמסוג ה

כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו על פי מסמכי ההסכם, הינם עובדיו בלבד וכי   .2.5
ים  שא בכל ההוצאות והתשלומיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים, והוא יהם יהי

 . הכרוכים בהעסקתם

ח האדם, ההכשרות והציוד  ו כי יספק, במשך כל תקופת החוזה על חשבונו את כל הוצאות כ .2.6

ל להוראות  אספקת השירותיםהנדרשים  בתכונותיהם מכל הבחינות  , כאשר הם מתאימים 
 . אי מילוי הוראות סעיף זה, יחייב את הקבלן בפיצויים מוסכמים מראשחוזה זה ונספחיו

 .   להסכם זה להלן 18סעיף כמפורט ב

זה; וכי מתן השירותים    את השירותים המפורטים בהסכם  ספקכי הוא כשיר על פי כל דין ל  .2.7
ת  בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויו  חברהעל ידו ל 

 ין רוחני של צד ג' כלשהו.יבקנ

או בין התחייבויותיו עפ"י    ניגוד עניינים בינוכי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים כל   .2.8
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האישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה    חוזה זה ובין קשריו העסקים, המקצועיים או
, ואין קשר כלשהו  עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל

כל לבין  עוסקים הש  בינו  לתחומים שבהם  הנוגעים  במסגרת מתן גורם אחר  זולת    ירותים, 
 עניינים כאמור.   השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה. "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד

מלא  וי בכתב  החברהלנציג   באופן מיידיעל כך   הקבלןהיה ונוצר מצב של ניגוד עניינים, ידווח   .2.9
 בנדון. החברהאחר כל הנחיות 

מהותי    בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי    יםהמפורטמובהר כי נכונותם של הצהרות הקבלן   .2.10
ובין בכל מועד   זה  בין בעת חתימת הסכם  נכונות הצהרות אלה או חלקם,  זה. אי  בהסכם 

 ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד הקבלן.    שלאחר מכן

להודי .2.11 מתחייב  הצהרותיו  חברהל  עהקבלן  בתוקף  שיחול  שינוי  כל  על  ההסכם    מיד  מכוח 
 .  והמכרז

 

 והתחייבויות הקבלן אספקת השירותים .3
 

אספקת  ה .3.1 את  עצמו  על  מקבל  והקבלן  לקבלן  השירותים  אספקת  את  בזה  מוסרת  חברה 
 עובדים שיועסקו על ידו, על בסיס קבלני ועל אחריותו המלאה.   "יעהשירותים 

לה  .3.2 פי ההקבלן מתחייב  על  לביצוע התחייבויותיו  האדם הדרוש  כוח  כל  זהעמיד את  . סכם 
 .  בביצוע השירותים, אם יידרש לכךהקבלן יתגבר את עובדיו ככל הנדרש לעמידה 

הנעדרים בשל מחלה, מילואים או  הקבועים  מתחייב להחלפה מיידית של העובדים  הקבלן   .3.3
 .הבעובדים בעלי ניסיון ומקצועיות זה  סיבה אחרת כלשהיא

  גבוההבאיכות    וספקת השירותים, יהי איעשה שימוש לצורך  הקבלן    הםשב   והחומרים  הציוד .3.4
ל המתאים  זהאומסוג  להסכם  בהתאם  השירותים  שינוי    החברה.  ספקת  על  להורות  תוכל 

 הבלעדי.  דעתהבציוד לפי שיקול בחומרים ו/או 

דות ואישורים  , תעומקצועית מתאימה  הקבלן מתחייב בזאת להעסיק עובדים בעלי הכשרה .3.5
לשמור ולקיים הוראות  הקבלן  מתחייב  כן  מושא הסכם זה.    שירותיםה  אספקתצורך  כדין ל

, לתדרך, ליידע ולהנחות את עובדיו, כך שיבצעו את תפקידם  יםהשירות  אספקתכל דין במהלך  
של   ופעולותיו  שירותיו  למתן  הרלוונטי  דין  כל  הוראות  של  ומוחלטת  קפדנית  שמירה  תוך 

   פי הסכם זה.-הקבלן על

מתחיי .3.6 כי  בהקבלן  לכל  ,  ישולם  אשר  השכר  מקרה,  יפחת  עובדבכל  לא  המינימום ,    משכר 

 .והתנאים הסוציאליים הנדרשים על פי כל דין והסכמי ההרחבה בענף הניקיון

להתקשר עם גורמים    חברהלמען הסר ספק, מובהר כי אין בהתקשרות בהסכם דנן למנוע מה  .3.7
ו/או   דומים  בהסכמים  אאחרים  או  דומים  שירותים  של  למסור  ולניהולם  לביצועם  חרים 

בשירותים   וסוג  מין  מכל  בלעדיות  לקבלן  ליתן  כדי  זה  בהסכם  אין  ו/או  אחרים  גורמים 

 המבוצעים על ידו בכל דבר וענין הקשור ו/או הנובע מהסכם זה.

בגין הפר .3.8 ו/או תביעות  של טענות  יישא בכל האחריות במקרה  כי הקבלן  ומובהר  ת  מוסכם 
ות אחרת לפי כל דין בנוגע לאספקת השירותים, הן באופן ישיר והן  זכות יוצרים ו/או כל זכ 

 באופן עקיף. 
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 ההסכםתקופת  .4

 

)להלן    __________  -וכלה ב  __________- החל מ  ,חודשים  12- לתוקפו של הסכם זה הוא   .4.1
 "(. תקופת ההסכם" -

  ,שנים נוספות(  4)  בארבע  ההסכם  את תקופת"( להאריך  אופציה" -זכות ברירה )להלן    חברהל .4.2
כך שסך כל תקופת ההתקשרות    כולן או כל חלק מהן בכל פעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי

 .שנים 5על   הלא תעל 

קבלן בכתב  להודעה    ל כךכאמור לעיל, תינתן ע ההסכם  להאריך תוקפו של    חברהה החליטה   .4.3
 יום לפני תום תוקפו.   30לפחות 

נויים המחויבים לפי  יזה בש הסכם  תנאי    בתקופה המוארכת כלכאמור, יחולו    ההסכםהוארך   .4.4
 העניין. 

רשאית להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה לידי    חברהה,  ולהלן  מבלי לגרוע מהאמור לעיל .4.5

סיום מבלי לתת כל נימוק ומבלי שתחויב בתשלום פיצויים כלשהם בגין הביטול, בכל עת על  
לקבלן   בכתב  הודעה  מתן  מראש  30ידי  שהחליטה  יום  במידה  ההסכם   חברהה.  ביטול  על 

  30יכנס לתוקפו תוך    הביטול כאמור   כמפורט לעיל תשלח הודעה על כך לקבלן בדואר רשום.
 ימים מיום שתשלח ההודעה כאמור. 

 

 התמורה .5

 

ישולמו    בתמורה לקיום המלא של כל התחייבויותיו של הקבלן בהתאם להוראות הסכם  זה, .5.1
 . ההצעה למסמכי( 1במסמך ב') במכרזידו לקבלן הסכומים שהוצעו על  

כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות  תמורה כוללת את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין  המובהר כי   .5.2
התמורה משתלמת בגין ביצוע כל התחייבויות  למען הסר ספק מובהר כי    .יםשירות ה  אספקתב

, כל  נסיעות, שכר עבודה  ,, רכישת חומריםוכלים  פי הסכם זה, לרבות אחזקת ציוד-על  הקבלן  
מכל סוג  ות  ופרט לכך הוא לא יהא זכאי לתשלום כלשהו לרבות החזר הוצא  זכויות עובדים

 וכיו"ב.  שהוא, ביטוחים, אגרות, רווח קבלני 

, למעט הצמדה  מוצהר ומוסכם כי התמורה הינה סופית, קבועה, ולא תשולם עליה כל תוספת .5.3
, כאשר מחיר הבסיס  1987  - כר מינימום התשמ"ז  לשינוי ברמת שכר המינימום, ע"פ חוק ש

במכרז.  לחי שזכתה  ההצעה  מחיר  יהיה  יבוצעו  ההתייקרויות  שוב  ההתקשרות  בתקופת 
שיבוצעו על פי החוק ו/או הסכמים לתשלום תוספות    בהתאם לשנויים בשכר המינימום כפי 

אחרות שכר  תוספות  או  בי   יוקר  קיבוציים  להסכמים  בהתאם  התייקרויות  לשכת  בגין  ן 
 הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית. התיאום של הארגונים

מיום תחולת התוספות,    לעיל ובתחולה  התוספות כאמוריר יהיו במועד מתן  מועדי עדכון המח .5.4
 על פי הוראות החשב הכללי של משרד האוצר במדינת ישראל.

 .ונית מסכנגד חשב  חברהאשר ישולם על ידי ה  מע"מ כדין יתווסףלתמורה הנקובה לעיל  .5.5

 

 

 לחברה הגשת חשבונות  .6

 

חשבונית מרוכזת    חברההתפעול של המנהל  להקבלן  בכל חודש יגיש    5-ל  1-אחת לחודש, בין ה .6.1
מנהל יחתום  ה  .עבור החברה  בחודש החולף שבוצעו    היקף העבודהעבור    ודו"ח שעות מפורט
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חשבונית    למחלקת הכספים.  ו ל וזו תועבר על ידועעל כי החשבונית תואמת את העבודה בפ 
ולקבלן  , תועבר לטיפול לתשלום בחודש שלאחר מכן  חברהבשלא התקבלה עד המועד הקובע 

   . לא תהא כל טענה עקב כך

מיום אישור החשבון, וזאת כנגד המצאת חשבונית    60התמורה תשולם לקבלן בתנאי שוטף +   .6.2
לא יכובד על    דשי שלא צורפו אליו חשבונות מפורטים כאמור,וחשבון ח.  חברהמס כדין לידי ה 

 ן זה. יעני ב לא תהא כל טענה ולקבלן , דינו כאילו לא הוגש כלל  חברהידי ה 

בוצע הקבלן   .6.3 אם  רק  הנ"ל  התמורה  את  על  יםהשירות  ויקבל  מקצועי,  ובאורח  פי  -כראוי 
בפועל וכמוגדר לעיל. באם  שירות שבוצע  ואך ורק עבור    , הוראות הסכם זה והוראות המנהל

חלק יחסי  הקבלן  או לקוי יהיה המנהל רשאי לנכות משכרו של  באופן חלקי    השירות  בוצע
 בהתאם לשיקול דעתו.  

  השירותים מושא כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד, על   .6.4
נכה מהסכומים שיגיעו לקבלן כל סכום  ת חברה הזה, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.  הסכם 

ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלומי חובה אלא אם ימציא הקבלן    לפי כל דין,  לנכות  השעלי
לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שיעור    חברהל

 הניכוי כאמור, והעברתם של הסכומים לזכאי יהווה תשלום לקבלן.

יום לא יהווה    14יעלה על    אשר לא  חברה כן מוסכם בין הצדדים, כי איחור בתשלום מצד ה .6.5
 הפרה של חוזה זה והקבלן לא יהיה זכאי לכל סעד כספי ו/או אחר בגין איחור כאמור.

 
 קיזוז .7

 

 . בהתאם להוראות הסכם זה תהא רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה לקבלן החברה .7.1

לשאת בו מחמת שנתבעה על    חברהו/או סכום שעל ה   חברהכל סכום ו/או פיצוי אשר יגיעו ל  .7.2
)לרבות בעניין זכויות יוצרים  ' בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו  ידי צד ג

רשאית לנכות מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן, וכן תהא רשאית    חברהתהיה הו/או דיני עבודה(  
ה פי  על  לה  להגיע  שעשוי  סכום  כל  לקבלן  לשלם  שעליה  מהסכומים  בגין  לקזז  ו/או  סכם 

 ההסכם מהקבלן.  

 על פי הסכם זה ועל פי כל דין.   חברההבאמור כדי לפגוע בזכויותיה של   אין .7.3

 

 איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה  .8

 

הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, כולו או חלקו,   .8.1
ו להמחות  תמורה /ו, או לשעבד ו/א בתמורה ובין שלא ב או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין  

או להסב ו/או להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה, כולן או חלקן, אלא אם קיבל לכך את  /ו
  , מראש ובכתב.חברהאישור ה 

, אלא  םאו חלק  ם , כוללצורך אספקת השירותיםהקבלן לא יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה   .8.2
 . , מראש ובכתבחברהה אם קיבל לכך את אישור 

 
  עובדיםהעסקת  .9

 מעביד.  –הקבלן לא יהיו יחסי עובד רה לבין העובדים המועסקים ע"י בין החב .9.1

גורם  כל  ערכאה משפטית או   ל ידיעאו יורה בדין או לעיל ייקבע  בסעיף זה  אם למרות האמור   .9.2
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יחסי עובד    קביעה או הוראה שעניינה קיוםאשר נדרש לכך מכל סיבה שהיא,  מוסמך אחר,  
  וםו/או קי  עובדי הקבלן  לבין  החברהבין  אחרים  וזיים  ו/או יחסים ח ד, במשותף או לחוד,  יבמע

האמורים  מי מ  כלפי   החברה  של חבות מכוח דיני עבודה ו/או חבות נזיקית ו/או חבות חוזית  
  שהחברהה בגין כל סכום  הראשונ  המיד עם דרישת החברה  לשפות את    קבלן , מתחייב הלעיל

  ה ההוצאות שנגרמו לכל  לרבות  , במישרין או בעקיפין,  לשלם בשל כך  תהא חייב ת שלם או  ת
עקב כך, ובלבד שהחברה תודיע לקבלן מבעוד מועד על קיומה ותסכים להצטרפותו להליך  

ככל שיהא נגד    .המשפטי,  ותוגש תביעה  היה  כי  מובהר  ובנוסף,  לעיל  לגרוע מהאמור  מבלי 
ידיע   ברההח הקבלן  ל  מעובדי  ה י  מי  ה   קבלןודיע  כי  בדבר,  הנוגעת  המשפטית    אולערכאה 

 . על הסף החברהסכים לדחיית התביעה נגד יעתור/יהנתבע האמיתי, ו 

רשאית   -  חברהאיזו מהוראות דיני העבודה ביחס למי מעובדיו המועסקים עבור ה   קבלןיפר ה .9.3
 לראות בכך הפרה יסודית של הסכם זה, על כל המשמעויות הנובעות מכך.  חברהה

 

 אי קיום יחסי עובד מעביד  .10

נו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור  הקבלן מצהיר בזאת כי הי .10.1
 . חברההיחסי עובד מעביד בינו לבין  

מתחייב למלא כלפי עובדיו את כל הוראות חוקי העבודה    והואהקבלן אחראי בלעדית לעובדיו   .10.2
על הקבלן ועובדיו    והתקנות על פיהם וכן את כל ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה שיחולו 

 שיחולו. ככל 

או מועסקים,  /חייב למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת עובדים והקבלן מת .10.3
ידי המעביד כגון תשלום דמי חופשה  -לשלם את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים על 

חייב  וכיו"ב, כל התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן תשלומים אחרים בהם  
 . פי חוק-המעביד על

- מתחייב לשלם לעובדיו לפחות שכר מינימום, כקבוע בחוק שכר מינימום, התשמ"זהקבלן   .10.4
ל1987 ולאפשר  לדרישת    חברה,  עובדיו  של  השכר  תלושי  הצגת  כולל  כך,  על  שוטף  פיקוח 

. הוראה זו הינה הוראה עיקרית של ההסכם, שהפרתה תחשב הפרה יסודית ותקנה  חברהה
 זכות לבטל הסכם זה.את האחר בלי לגרוע מכל סעד , מחברהל

התשי"גמצהיר  הקבלן   .10.5 הנוער,  עבודת  חוק  הוראות  את  מכיר  הוא  חוק  "  -)להלן    1952-כי 
א' בפרט, בדבר העבדה מסכנת ו/או העבדה אסורה  33-ו  33"( בכלל, ואת הוראת סעיפים  הנוער

ל  הוראה זו הינה הוראה עיקרית שאחרת, וכי הוא מתחייב לקיים את הוראות חוק הנוער.  
  חברה, מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאית החברהההסכם שהפרתה תחשב הפרה יסודית ותקנה ל

 על פי הסכם זה ו/או הדין זכות לבטל הסכם זה. 

לא נקשרו ולא   חברהה או מועסקיו ובין  /או עובדיו ו/ו  הקבלן כי בין מצהירים בזאת,  הצדדים   .10.6
או  /או מועסקיו זכאים לכל תשלום ו/או עובדיו ו/ו  הקבלןיד ואין  יקשרו כל יחסי עובד ומעב 

 פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ממעביד. -זכויות שהן על

ו .10.7 יהיה אחראי כלפיהם  הקבלן  במידה  יעסיק אנשים כלשהם, יהיו אנשים אלו עובדיו והוא 
  הקבלןים ע"י  ועובדיו לא תשתנה גם אם העסקתם של העובד   הקבלןכמעבידם, וזיקה זו שבין  

או מועסקיו  /או עובדיו ו/ו  הקבלןמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין    .חברהתידרש ע"י ה
פי כל דין  -, המגיעות לעובד או הנהוגות עלחברהזכאים לפיצויי פיטורים ולהטבות אחרות מה

 או נוהג. /ו

המשתלם כרגיל לעובד  או למועסקיו,  /או לעובדיו ו/בתשלום כלשהו לקבלן ו  חברהה   תחויב .10.8
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רת בוחוק הג 1996- ין חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ"וממעבידו, לרבות בג
כאמור,   תחויבבכל סכום בו   חברה , יפצה הקבלן את ה2012-בודה תשע"ב האכיפה כל דיני הע

 לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. 

 

  ביטוח .11

א אחר  זה ו/או על פי דין, הקבלן מתחייב למל  מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי הסכם .11.1
"אישור עריכת הביטוח" המצורפים להסכם  -ב"נספח הביטוח" ובהוראות הביטוח המופיעות  

 בהתאמה.  –" 'גנספח "- " ו'בנספח זה ומסומנים כ"

12.  

 תרופות  .13

כדי    -כמפורט לעיל  קנסות   חברה לרבות בעניין חובת הקבלן לשלם ל  -ולהלן   אין באמור לעיל  .13.1
 כל דין. הסכם זה ו/או מגיעים לה עפ"ילכל סעד ו/או תרופה ה  החברהלגרוע מזכויות 

על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת    ,מבלי לפגוע באמור לעיל .13.2
 . 1970-חוזה( תשל"א

הפרה    הקבלן  מכוח הדין, הפר   לחברהמבלי לפגוע ביתר האמור בהסכם זה ובזכויות הנתונות   .13.3
שיידרש בכתב לעשות כן, כי אז    ימים לאחר  7יסודית את הסכם זה ולא יתקן את ההפרה תוך  

ומוערך מראש בגין הנזק  ₪    10,000סך של    לחברהחייב לשלם    קבלן יהא ה כפיצוי מוסכם 
שיהא    צופים מראש כי יגרם כתוצאה מההפרה וביחס סביר לנזק כאמור, וזאת בלא   שהצדדים

  מהקבלן לתבוע    החברהנזק, והכל בלא שיהא בכך למנוע מן    הלהוכיח כי נגרם ל  החברהעל  
לרבות פיצוי נוסף בגין    על פי ההסכם ו/או כל דין,  הכל סעד ו/או תרופה אחרים המוקנים ל 

 נזק גדול יותר מן הפיצוי המוסכם, אם יגרם.  

ה  .13.4 כלשה   חברההשתמשה  בזכות  או  מהסמכויות  כלשהי  לה  בסמכות  שהוקנו  מהזכויות  י 
קה את ביצועו, כולו או מקצתו, לא בהסכם זה וביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסי

בגין ביטול ההסכם, הפסקה בביצועו או סיבה    חברהתהיה לקבלן עילת תביעה כלשהי נגד ה
או  אחרת, והקבלן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין  

מורה בעד  הפסד העלולים להיגרם לו מסיבת הביטול, ההפסקה או הסיבה האחרת, פרט לת
 אותם שירותים שבוצעו על ידו עד למועד הביטול או ההפסקה, הכל לפי המקרה.  

רשאית, בכל אחד מהמקרים של    חברהלפי הסכם זה, תהא ה   חברה מבלי לגרוע מזכויות ה .13.5
לאחר, ולהשתמש ללא הגבלה בפעולות    השירותים  אספקתביטול ההסכם כאמור, למסור את  

נותן שירות  עם    חברהה התקשרה  כל תמורה נוספת לקבלן.  שנעשו על ידי הקבלן ללא מתן  
שא הקבלן  יהסכם זה, י  מושא   לצורך אספקת השירותיםאחר ו/או העסיקה עובדים מטעמה  

ל שנגרמו  תוך    חברהבהוצאות  שי  10וישלמן  מיום  ידי  יימים  על  לכך  סכום חברה הדרש   .
 . חברההההוצאות יקבע באופן סופי ומוחלט על ידי גזבר  

הנקבע הצדדים   .13.6 והניכויים  המוסכם  הפיצוי  סכום  כי  לאחר    יםמאשרים  הינו  זה,  בהסכם 
כי   הקבלןשקולה וזהירה של הנזקים שייגרמו עקב ההפרה ולא תשמע כל טענה מאת  הערכה
 . מנוע מלטעון כל טענה כזווהקבלן  אינו סביר או נקבע כפיצוי מוסכם/ניכוי   הסכום
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 סיום ההסכם .14

 

לבטל את ההסכם באופן מיידי    חברהכם זה לעיל ולהלן, רשאית המבלי לגרוע מהוראות הס .14.1
 בהתקיים כל  אחד מן המקרים המפורטים להלן: 

 הפר את ההסכם בהפרה יסודית. קבלן  ה .14.1.1

לא קיים התחייבות אחרת מהתחייבויותיה על פי הסכם זה ולא תיקן את    קבלןה .14.1.2
 ימים מיום שנשלחה אליו התראה בכתב על כך. 14ההפרה תוך 

צו כינוס נכסים, או צו הקפאת הליכים, או    צו פירוק, או  קבלןשניתן נגד ה  במקרה .14.1.3
מפרק  -שמונה כונס נכסים לחלק מהותי של רכושו, או אם מונה מפרק זמני או קדם

והכל במקרה    -הינו ו/או עתיד להיות נשוא להסדר נושים    קבלןאו אם ה  קבלןעל ה
 ם מיום הינתנו. ימי 60שמינוי ו/או צו כאמור לא בוטל כליל תוך  

עי .14.1.4 והוטל  על חלק מהותי מרכוש הבמקרה  את ההמשך    הקבלן, המונע מ קבלןקול 
התקין של קיום התחייבויותיו, כולן ו/או חלקן, או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם  

  קבלן רשות שיפוטית כלשהי, לרבות, אך לא רק, משרד ההוצאה לפועל, לגבי רכוש ה
והעיקול או   ,קבלןקין של קיום התחייבויות הו/או מקצתו, המונעת את המשכם הת

יום מיום הטלת העיקול    60ן( לא הוסרו והופסקו כליל תוך  יהפעולה כאמור )לפי העני 
 או עשיית הפעולה. 

בגין כל הנזקים ו/או ההפסדים ו/או ההוצאות    חברהויפצה את ה  קבלןבוטל ההסכם, ישפה ה .14.2
לגרוע מכל  ולו ו/או לנובע מכך וזאת מבלי  שנגרמו לו עקב או בקשר להפרת ההסכם ו/או לביט

 עפ"י כל דין.   חברהה חברההתרופות ו/או הסעדים העומדים ל

תהא הזכות להביא הסכם  חברה  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הצדדים מסכימים בזאת, כי ל .14.3
ידי ערכאה שיפוטית, לבקשת צד -ייקבע על  זה לידי סיום, בכל עת ובאופן מיידי, במקרה שבו

במכרז ו/או כי חוזה זה לא תקף ו/או טעון ביטול. במקרה    הקבלןכי יש לבטל את זכיית  ג',  

  , בכפוף לתשלום תמורה החברהתהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד    לא  קבלן כזה ל
 בגין עבודות שבוצעו. 

 

 שונות .15

 

לא יחשבו    הימנעות מנקיטת הליכים ו/או איחור בנקיטת פעולהכל ויתור ו/או ארכה, הנחה,   .15.1
השתק,  לכל טענת  תוקף  כל  יהא  ולא  מזכויותיהם,  זכות  כל  על  מי מהצדדים  כויתור מצד 

 ויתור, מניעות, אלא אם הוסכם על שינוי מתנאי ההסכם מראש ובכתב. 

בין הצדדים, קודם    הסכם זה מבטל כל הסכם, בין בכתב ובין בעל פה, אשר היה, במידה והיה, .15.2
הצדדים, ידי  על  ההסכם  ו/או    לחתימת  מוקדמות  הסכמות  בדבר  טענה  כל  תשמע  ולא 

 מאוחרות אלא אם סוכם עליהן בכתב ונחתמו על ידי הצדדים.

להתקשר עם גורמים    חברהלמען הסר ספק, מובהר כי אין בהתקשרות בהסכם דנן למנוע מה  .15.3
שירותים   למסור  ו/או  דומים  בהסכמים  של  אחרים  ולניהולם  לביצועם  אחרים  או  דומים 

 ים. גורמים אחר

 תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל הנוגע להסכם זה. ירושליםבעיר לבתי המשפט המוסמכים  .15.4

כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן  כמופיע במבוא להסכם. כל הודעה שצד אחד צריך לתת   .15.5
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שני או שתישלח בפקסימיליה  לצד השני לפי הסכם זה תינתן במכתב רשום לפי כתובת הצד ה
שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה לתעודתה כעבור ארבעה    או שתימסר ביד. הודעה

ליה )עם אישור  יימי עסקים מזמן מסירתה למשלוח בסניף דואר בישראל; אם נשלחה בפקסימ
יום    -שיגור מוצלח(   ביד    -באותו  יום עסקים(; ואם נמסרה  מסירתה  בעת    -)ובלבד שהינו 

 ילות כנגד אישור קבלה. במשרדיהם של הצדדים האחרים, בשעות העבודה הרג

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

_________                                                                                                       _____________ ____ 
 הקבלן                                                                                                                       חברהה
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   הצעת המחיר )כפי שצורפה למכרז(  -נספח א'
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 נספח ב' 

 

 

 נספח ב' - ביטוח 

לערוך    הקבלן  עלעל פי הסכם זה או על פי כל דין,    הקבלן לגרוע מאחריות    מבלי .1
קיימת    הקבלןההסכם וכל עוד אחריות  תקופת    כל, למשך  הקבלןן  יים, על חשבוולק

למשך   מקצועית,  אחריות  ביטוח  תקופת    3)ולעניין  תום  לאחר  נוספות  שנים 
  זה   להסכםרף  באישור עריכת הביטוח המצוהמפורטים  את הביטוחים    ,ההסכם(
)להלן:    ,1' גכנספח   ממנו  נפרד  בלתי  חלק    אישור "ו  "הקבלן   ביטוחי"והמהווה 

 העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.  לפי, עריכת הביטוח"

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

 .  ידי המבטחים

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

, לפני תחילת  חברהלהמציא לידי ה  הקבלן  על,  חברהצורך בכל דרישה מצד ה   ללא .2
או לכל תשלום על חשבון התמורה, את התקשרות  וכתנאי מוקדם למתן השירותים  

חתום כשהוא  הביטוח,  עריכת  כן,  מבטחהבידי    אישור  כמו  תקופת   מיד.  בתום 
בגין חידוש  ,אישור עריכת ביטוח מעודכן חברהידי הל   להמציא  הקבלןעל הביטוח, 

נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה  ביטוחלתקופת  הקבלןתוקף ביטוחי 
 לעיל.   1ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף  בתוקף

עומד להיות מבוטל    הקבלן, כי מי מביטוחי  חברהיודיע ל  הקבלןבכל פעם שמבטח  
עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור על    או    הקבלן עריכת הביטוח, 

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

הינם בבחינת דרישה    הקבלןי  כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוח  מובהר .3
לפי    הקבלןלגרוע מכל התחייבות של  , שאין בה כדי  הקבלןהמוטלת על    ,מזערית 

ממלוא החבות על פי   הקבלןואין בה כדי לשחרר את  ו/או על פי כל דין,  ההסכם  
פי דין, על  ו/או  זה  או מי מטעם    חברההכל טענה כלפי  לא תהיה    קבלןול  הסכם 

 האחריות כאמור.  ותלגבולבכל הקשור  ,חברהה
שיומצא על    ,הביטוחעריכת  לבדוק את אישור    תהא הזכות, אך לא החובה,  חברהל .4

לעיל,  כאמו  הקבלןידי   כל שינוי  הקבלןועל  ר  או הרחבה,  תיקון  ,לבצע  , התאמה 
 . על פי הסכם זה  הקבלן  להתחייבויות  הקבלןאת ביטוחי  על מנת להתאים    ושיידרש

כי   .5 ומוסכם  כמפורט    חברהה זכויות  מוצהר  השינויים  ולדרישת  הבדיקה  לעריכת 
על    ,לעיל כל אחריות  או  כל חובה    חברהמי מטעם העל  או    חברההאינן מטילות 

, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי  הקבלןביטוחי  שהיא לגבי  
וזאת    או על פי כל דין,זה   הסכםעל פי    הקבלןהמוטלת על    ,לגרוע מכל חובה שהיא

אישור    בדק  נובין אם לאו, בין אם  שינויים כמפורט לעיל    עריכת  דרשהנאם    בין
 .אם לאו וביןעריכת הביטוח 

אובדן או נזק    לכלמאחריות    חברהואת הבאים מטעם ה  חברהפוטר את ה  הקבלן .6
 חברה לחצרי ה  הקבלןאו מי מטעם    הקבלןלרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי  

כל   קבלןולא תהיה ל (,ה "וצמ  רכב כלי לרבות)ים ו/או המשמש לצורך מתן השירות
, ובלבד בגין אובדן ו/או נזק כאמורנזכרים לעיל  הדרישה או תביעה כלפי    ,טענה

 שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

על   .7 הבאים  לערוך  הקבלןבנוסף,  הביטוחים  הבאים  את  באמצעות  או  בעצמו   ,
דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב,  פי    : ביטוח חובה כנדרש עלמטעמו
₪    400,000אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך  ביטוח  

לעניין   ביטוח במתכונת "כל הסיכונים"ביטוח "מקיף" לכלי הרכב ו  ,בגין נזק אחד
 ציוד מכני הנדסי. 

ביטוח )למעט  הרכוש  שלא לערוך את ביטוחי  הזכות,    קבלןלעל אף האמור לעיל,  
זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט    המפורטים בסעיף(  אחריות צד שלישי

ם. במלואהאמורים  יםהביטוחכו כאילו נער  ,יחוללעיל  6סעיף ב  
ייכלל סעיף בדבר ויתור ,  הקבלןשייערך על ידי  כל ביטוח רכוש נוסף או משלים  ב .8

על   ויתור וה  ; חברהאים מטעם הוכלפי הב  חברההמבטח על זכות התחלוף כלפי ה
 זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

זה    מבלי .9 הסכם  מהוראות  הוראה  מכל  בו   לענייןלגרוע  ובמקרה  ההסכם,  הסבת 
לדאוג    הקבלןעל  ,  הקבלןמשנה מטעם    ניקבלעל ידי    ינתנוי   םאו חלק מההשירותים  
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והיקף ההתקשרות  תות בהתאם לאופי  נאוהמשנה פוליסות ביטוח    קבלניכי בידי  
 . עמם

שירותים  ביחס ל חברהאחריות כלפי המוטלת ה הקבלןעל כי  ,מובהר בזאת
. משנה  שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלנילרבות במלואם,   

ההסכם. .10 של  הפרה  והפרתו מהווה  מעיקרי ההסכם  הינו  הביטוח  אף   נספח  על 
הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית,  ישור עריכת  האמור לעיל, אי המצאת א

בכתב, להמצאת אישור  הקבלןמאת  חברהימים ממועד בקשת ה 10אם חלפו  אלא
 .עריכת הביטוח כאמור
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 נספח ג'- אישור עריכת הביטוח

הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים 
)האישור DD/MM/YYYY) 

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

יטיב עם מבקש האישור. יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מבפול  

מבוטח ה מבקש האישור  העסקה   אופי  האישור  מבקש מעמד   
חברה    -אריאלשם:  

עירונית לניהול קרית  
ספורט תרבות ופנאי  

ה  החברבירושלים ו/או  
,  העירונית אריאל לחברה

נוך, רווחה  תרבות, חי 
ספורט ואומנויות בע"מ  
 עיריית ירושלים 
ו/או חברות האם ו/או  
חברות בנות ו/או חברות  
   קשורות

  שם 

נדל"ן ☐  

שירותים  ☒  

אספקת מוצרים ☐  

ותי שיווק, פרסום   שיראחר:  ☒
 ושירותי הדפסה למרכז ריאן 

 

משכיר ☐  

שוכר☐  

זכיין ☐  

קבלני משנה ☐  

מזמין שירותים ☒  

מזמין מוצרים ☐  

______אחר:  ☐  
 

 ת.ז./ח.פ. 
514970185 
513184713 

 ת.ז./ח.פ. 

- י דרך בנבנישתי : מען
1ם  

 מען 

 כיסויים 

סוג 
 הביטוח

 
לפי   חלוקה

אחריות   גבולות
ביטוח   סכומיאו   

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדור 

 ת
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תארי 
ך 
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

 בתוקף נוספים כיסויים
   חריגים וביטול

 סכום  X לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש
 

מ
ט
ב 
 ע

₪       רכוש
 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש   – 309
 האישור

ראשוניות  – 328  
        

ד ג'צ      1,000,000  ₪
 

אחריות צולבת – 302  
ויתור על תחלוף לטובת מבקש   – 309

 האישור
מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי   - 321

 המבוטח 
כיסוי לתביעות מל"ל – 315  

ראשוניות  – 328  
רכוש מבקש האישור ייחשב כצד  – 329

 שלישי  

חבות 
 מעבידים

    20,000,000  ₪
 

טובת מבקש  ויתור על תחלוף ל – 309
 האישור

היה וייחשב   –מבוטח נוסף   – 319
 מעבידו של מי מעובדי המבוטח  

ראשוניות  – 328  

אחריות  
 מקצועית

    1,000,000  ₪
 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש   – 309
 האישור

ח נוסף בגין מעשי ומחדלי  מבוט - 321
 המבוטח 

ראשוניות  – 328  
חודשים(  6תקופת גילוי ) – 332  

בה, השמצה והוצאת לשון הרע די – 303  
מרמה ואי יושר עובדים    – 325  

פגיעה בפרטיות   – 326  
עיכוב/ שיהוי   – 327  

אובדן מסמכים   – 301  

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

י משרד )פרסום ושיווק( שירות -081  
דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות  -019  

 
 ביטול/שינוי הפוליסה  

 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת  שלביטול  או  האישור מבקש לרעת  שינוי
בדבר השינוי או הביטול.  האישור  

 חתימת האישור 
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הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים 
)האישור DD/MM/YYYY) 

 המבטח: 
 

 


