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 - למכרז הצעות למתן והזמנה לציבור המכרז פרסום נוסח

 שמש. בית בעיר העירוניים המודעות בלוחות מודעות הדבקתל זכיון - 6/112 פומבי מכרז

 העירוניים מודעות בלוחות מודעות הדבקתל זכיון למתן מחיר הצעות בזאת מזמינה שמש בית עיריית .1
 .בהתאמה( ,המכרז-ו העירייה – )להלן שמש בית בעיר

 במצטבר. המכרז תנאי בכל העומדים מציעים קור אך הצעות להגיש רשאים .2

 מיום החל שמש. בית נעימי קניון ,2 רבין יצחק דרך ,העירייה במזכירות לעיון נמצא המכרז מסמכי .3
 ובאתר העירייה. 15:00 - 9:00 השעות בין ה-א בימים 23.2.16יום ועד  8.2.16

 במשרדי לרכוש ניתן ,עליו לחתום יידרש במכרז הזוכה אשר ההסכם ונוסח תנאיו על המכרז מסמכי את .4
 מיום החל ,15:00 - 9:00 השעות בין ה-א בימים שמש. בית נעימי קניון ,2 רבין יצחק דרך העירייה
 יוחזרו. לא אשר מ("מע )כולל ח"ש 2,500 של סכום תמורת וזאת 23.2.16 יום ועד  8.2.16

 יצחק דרך ברח' ,3 קומה ישיבות חדר העירייה בנייןב 13:00 בשעה: 11.2.16 ביום: ייערך קבלנים סיור .5
 חובה. הקבלנים בסיור השתתפות שמש. בית ,נעימי קניון ,2 רבין

 במסמכי ותיקונים שינויים להכניס ,ההצעות להגשת האחרון למועד קודם ,עת בכל רשאית העירייה .6
 ,והתיקונים השינויים ,למציעים כך על ולהודיע מציעים לשאלות בתשובה ובין ביוזמתה בין ,המכרז
 לפי ,המכרז מסמכי רוכשי של לידיעתם בכתב ויובאו ,המכרז מתנאי נפרד בלתי חלק יהוו ,כאמור

 חתומים כשהם ,להצעתם המציעים ידי על יצורפו ,אלה ותיקונים שינויים ,ידם על שנמסרו הפרטים
 המכרז. מדפי כחלק ידם על

 15.2.16 לתאריך ועד yoetz@bshemesh.co.ilבמייל:  ,בלבד בכתב יתקבלו למכרז בנוגע שאלות .7
 .12:00 בשעה

 בכושרו השאר בין ,להתחשב רשאית העירייה ,ביותרגבוהה ה העצהה את לקבל מתחייבת העירייה אין .8
 המכרז. נשוא העבודות את לבצע המציע של ונסיונו

 שהינו ,אחר מאוגד גוף של נוספות הצעה/ות מלהגיש מנוע ,מאוגדת משפטית אישיות שהוא מציע .9
 מניות בעל ו/או בעלים הינו ,האחר המאוחד הגוף של מיחידיו ואחד במידה ,נפרדת משפטית אישיות

 המציע. שותף ו/או משרה נושא ו/או מנהל ו/או

 תהייה העירייה ,בעצמה המכרז נשוא העבודות את ולבצע המכרז את לבטל רשאית העירייה .10
 הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם אזורים לפי השונים הקבלנים בין הזכייה את לחלק ו/או לפצל רשאית

 העירייה. של

 ביד להגיש יש ,עותקים בשתי המסמכים כל את בתוכה וכוללת חתומה כשהיא ההצעה מעטפת את .11
 המכרזים לתיבת וזאת 12:00 בשעה 23.2.16 מיום יאוחר לא הדואר שירותי באמצעות ולא אישית

 לא ,ל"הנ המועד עד תוגש שלא מעטפה שמש. בית ,נעימי קניון 2 רביןיצחק  דרך ,העירייה במזכירות
 למציע. ותוחזר תתקבל

 )במילים: ₪ 30,000 בסך ד'( )נספח מותנית ובלתי אוטונומית בנקאית ערבות לצרף המציע על .12
 שהצעתו המציע י"ע נספחיו על החוזה חתימת להבטחת ,30.5.16 ליום עד ובתוקף אלף( שלושים

 במכרז. תזכה

 

 ,אבוטבול משה

 שמש בית עיריית ראש
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 מבוא: .1

 מודעות בלוחות מודעות הדבקתל זכיון למתן הצעות בזה מזמינה המזמין( - )להלן שמש בית עיריית 

 מהווים אלו תנאים ,הנספחים ובמסמכים להלן המפורטות וההנחיות הדרישות לכל בהתאם העירוניים

 אחד. מחייב מכלול

 לדרוש המזמין באפשרות ,הקיימים העירוניים המודעות בלוחות לפרסום הזכיון מלבד כי מודגש 

 הישנים את להחליף או חדשים עירוניים מודעות לוחות חשבונו על ולהציב לרכוש הזוכה המציעמ

 .המזמין לדרישת בהתאם במקומות

 העירייה. רכוש נשארות הקבלן שהציב הלוחות החוזה בסיום כי מובהר ,ספק הסר למען 

 

 המכרז: בסיס .2

 לוח כל עבור לשנה ₪ 2,000 של מסכום יפחתו לא המינימליים שימושה דמי כי אתבז מובהר 2.1 

 .מודעות

 

 שימושה דמי ,לשנה מודעות לוח כל עבור לעירייה שישולם הסכום את בהצעתו יציין המציע 2.2 

 כוללים השימוש דמי כי מובהר ספק הסר למען ,ההסכם מתקופת שנה כל עבור מראש ישולמו

  שמש. לבית העזר חוק מכח השילוט אגרת את גם

 :המזמין שיקולי .3

 המציע מילא בו האופן זה ובכלל המציע של טיןיובמונ סיונוינ ,בכושרו להתחשב רשאי המזמין 3.1 

 אחרים. כלפי התחייבויותיו את

 

 שהיא. הצעה כל או ביותר הגבוהה ההצעה את לקבל מתחייב המזמין אין 3.2 

 

 וכדלהלן: המזמין ידי על שיערך שקלול לפי תתבצע הזוכה בחירת אופן 3.3 

   

 .ג'( )נספח מחיר להצעת בהתאם - %80 מחיר  

  

 כמפורט ,ההצעה לאיכות בהתאם הכשירים למציעים ניקוד תעניק מכרזים ועדת - %20 איכות 

  להלן:

  סף. בתנאי לנדרש מעבר ניסיון שנת כל עבור 1% יקבל המציע - 5% המציע ניסיון 

 ,זה במכרז כאמור שירות נתן להם הממליצים פרטי את לפרט המציע על - 15% המלצות 

 לאחרים או ,בהצעתו פורטו אשר מהממליצים אחד כל אל פרטני באופן לפנות רשאי המזמין

 המזמין. דעת שיקול פי על וזאת בהצעתו צוינו לא אלו אם אף

 

 סף: ותנאי ההצעה מסמכי .4

 שלהלן: המסמכים כל את תכלול המכרז מעטפת 

 

 נספחיו על וההסכם המכרז מסמכי וכן ,(2 ג' )נספח פרטיו ,(1 'ג )נספח המציע הצעת 4.1 

 דפיו.מ דף כל על חתומה כשהיא ,עותקים 2-ב והבהרותיו
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 אלף( לושיםש במילים:) ₪ 30,000 בסך '(ה )נספח מותנית תיובל אוטונומית בנקאית ערבות  4.2 

 תזכה שהצעתו המציע י"ע נספחיו על החוזה חתימת להבטחת ,30.5.16 ליום עד ובתוקף

 במכרז.

 

 חתומים הביטוח ונספח המפורט ,כמויות כתב ,הבהרות ,המכרז תנאי בותרל ונספחיו החוזה 4.3    

 את להחתים אין ספק הסר למען דף(. כל בתחתית )חתימה המציע של החתימה מורשי י"ע

 !שינוי כל בו לערוך ואין הביטוח נספח על הביטוח חברת

 

 עסקאות חוק פי על ורשומות חשבונות פנקסי ניהול על ההצעה הגשת למועד תקף אישור 4.4 

 מורשה. עוסק ותעודת 1976 ו"תשל חשבונות( ניהול )אכיפת ציבוריים גופים

 

 או ח"רו של ואישור כדין הרשומים ותשותפ או בחברה המציע של ההתאגדות תעודת של צילום 4.5 

 אהו שהמציע )במידה המציע. את בחתימתם לחייב המוסמכים החתימה מורשי בדבר ד"עו

 .שותפות( או חברה

 

 המכרז. רכישת על קבלה 4.6 

 

 ו'(. )נספח ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הצהרה 4.7 

 

 ז'(. )נספח יתתמשפח קרבה העדר בדבר הצהרה 4.8 

 

 בגין הפרשות לרבות כחוק מינימום שכר ידו על למועסקים משלם המציע כי על ד"עו אישור 4.9 

  .(2 ד' )נספח סוציאליות

 

 ולוחות שלטים גבי על פרסום בתחום פעילות מתחום הנובע שנתי כספי מחזור על ח"רו אישור 4.10 

 בכל ,מ"מע כולל לא לפחות ח("ש )מיליון ח"ש 1,000,000 של בסך ,בלבד ותפעולם מודעות

 .(3 ד' )נספח זה מכרז לפרסום שקדמו האחרונות השנים משלוש אחת

 

 לרבות 2013-2015 מהשנים אחת בכל המציע של עיסוקו על והמלצות אסמכתאות ,אישור 4.11 

 רחבה עירונית בפריסה ותפעולם ושלטים לוחות גבי על הפרסום בתחום בפעילות ,כהיום

 מודעות לוחות 100 לפחות בה שקיימים בישראל אחת מקומית ברשות בלפחות בזיכיון

 לבירור התקשרות ופרטי קשר אנשי שמות ,הרשות של כתובתה פירוט יכלול המידע ,פרסום

 .(1 ד' )נספח

 

 קלון עמה שיש בעבירה הורשע לא התאגיד/שותפות של ממנהליו מנהל או המציע כי הצהרה 4.12 

 .(4 ד' )נספח

 

 ביןו תוספת י"ע בין ,אליהם ביחס הסתייגות כל או המכרז במסמכי שייעשו תוספת או שינוי כל 4.13 

 להוביל עלולים ואף בהצעה הדיון בעת בחשבון יובאו לא ,אחרת דרך בכל או לוואי במכתב

 לפסילתה.

  

 שונות: .5



 עיריית בית שמש
 12/16מכרז מס' 

 בלוחות המודעות העירוניים הדבקת מודעותזכיון ל - 

5 
 

 קבלת .שמש בית נעימי קניון ,2 רבין יצחק דרך ,העירייה מזכירותב לעיון נמצא המכרז תיק 5.1 

 .15:00 – 9:00 שעותה  בין ה-א בימים קהל

 

 של סכום תמורת הקבלה בשעות העירייה מזכירות במשרדי המכרז מעטפת את לרכוש ניתן  5.2 

 יוחזרו. שלא ח"ש 2,500

 

 ברח' ,3 קומה ישיבות חדר העירייה בבניין 13:00 בשעה: 11.2.16 ביום: ייערך לניםקב סיור 5.3 

 חובה. הקבלנים בסיור השתתפות שמש. בית ,נעימי קניון ,2 רבין יצחק דרך

 

 אישית ביד להגיש יש ,המסמכים כל את בתוכה לתלוכו חתומה כשהיא ההצעה מעטפת את 5.4 

 המכרזים לתיבת וזאת 12:00 בשעה 23.2.16 מיום יאוחר לא הדואר שירותי באמצעות ולא

 המועד עד תוגש שלא מעטפה .שמש בית ,נעימי קניון 2 רבין יצחק דרך ,העירייה במזכירות

 למציע. ותוחזר תתקבל לא ,ל"הנ

 

 ימסמכ כל על לחתום ימים 7 תוך המציע חייב יהיה ,במכרז זכייתו על למציע המזמין הודיע 5.5 

 וזאת ,בחוזה כמפורט המציע לפקודת אוטונומית בנקאית ערבות ולהמציא ההתקשרות

 החוזה. י"עפ המציע התחייבות להבטחת

 

 שלא ייבחר או מהצעתו בו יחזור המציע אם לפירעון ההגשה ערבות את להגיש רשאי המזמין 5.6

 והמציע ,ההגשה ערבות הארכת את לבקש רשאי ןהמזמי ,זכיה של במקרה עמה להתקשר

 כן. לעשות חייב יהיה

 

 מסמכים השלמת כולל ,להצעות בנוגע הבהרות לקבל בבקשה למציעים לפנות רשאי המזמין 5.7

 הצעות. בדיקת להשלמת צורך שיהיה ככל ,והבהרות

 מחיר של וניתוח הסברים בהצעתו עיון בעת מהמציע לדרוש הזכות את ולעצמ שומר המזמין 

 מסקנות להסיק רשאי המזמין יהיה ,הסברים או ניתוח למסור יסרב והמציע במקרה ,ההצעה

 פסילה. כדי עד ,עיניו ראות כפי

 

 הפנים משרד שפרסם עניינים ניגוד לבדיקת שאלון ולמלא לחתום המציע על יהיה ,כן כמו  

 כאמור. עניינים ניגוד העדר על לעירייה המשפטי היועץ אישור את ולקבל

 

 

 ____________________ המציע: שם

 ח.פ/ת.ז____________________ מס'

 ________________ ת.ז. מס' _______________________ החותם החתימה מורשה שם

 ________________ ת.ז. מס' _______________________ החותם החתימה מורשה שם

 ________ מיקוד ______________ מס'/ת.ד. _________ רחוב __________ עיר המציע: כתובת

 ____________ נייד _______________ פקס' מס' ____________________ בעבודה טלפון מס'
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 חתימה( מורשי י")ע המציע חתימת

 

________________________   _________________________ 

 

 

 חתימה מורשי אישור

 

 כל המציע אצל התקבלו וכי כן לעשות מוסמכים המציע בשם לעיל החותם/ים כי מאשר ח"ד/רו"עו מ"הח אני

 התאגדותו. מסמכי י"עפ ההחלטות

 

 

________________ 

 ח"רו ד/"עו
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 א' נספח

 

 בוטל
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 1 ב' נספח

 דגם א' - מודעות לוחות של טכני מפרט

 לוח מודעות ציבורי רגיל:

מ' מעל פני הקרקע העבודה תצורף עפ"י פרט  1.85מ' גובה  2.8אספקה והתקנת לוח מודעות בגודל רוחב 

מ"מ כולל כיפות ריתוך על ראש עמוד כולל רוזטות לכיסוי היציקה.  3, עובי דופן 4מצורף, עמודים מצינורות "

נסטרוקציה ע"י פח מכופף מ"מ חלוקה וחיזוקים בהתאם למפרט כיסוי הקו 40/40/3מסגרת הלוח פרופיל 

סמלי צדדיו  2-מ' ב 2מ' ורוחב  0.8בגובה מ"מ מפח מגולוון מכופף. על ראש הלוח יותקנו כותרת  2עובי 

מ"מ. תיקוני אבץ לאחר ריתוך וצביעה סופית בצבע אלקטרו  3בחיתוך לייזר עובי דופן  )צהוב כחול( העירייה

ס"מ ויציקת בטון,  50/50/60ביצוע ההתקנה חפירת בורות סטטית בתנור הגוון לפי דרישת אגף שפ"ע אופן 

 החזרת המצב לקדמותו עבודה בשלמות.
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 2 ב' נספח

 דגם ב' מודעות לוחות של טכני מפרט

 :עגוללוח מודעות ציבורי 

מ' מעל פני הקרקע העבודה תצורף עפ"י פרט  3.3מ' גובה  1 קוטרבעגול אספקה והתקנת לוח מודעות 

לכיסוי היציקה.  הריתוך על ראש עמוד כולל רוזט תמ"מ כולל כיפ 3, עובי דופן 6מצורף, עמוד מצינור "

 0.5בכל  40/60/3מהפרופילים לעמוד עם פרופיל חיזוקים , 4-למ"מ חלוקה  40/40/3מסגרת הלוח פרופיל 

מ' ומעליו כתר הכולל סמל העירייה  2מ' ורוחב  0.4תקן כותרת בגובה על ראש הלוח יובהתאם למפרט. מ' ו

 2סגירת פתח תחתון ועליון למניעת טיפוס עם לוח רשת עובי  מ"מ. 3)צהוב כחול( בחיתוך לייזר עובי דופן 

הגוון לפי דרישת אגף  ,תיקוני אבץ לאחר ריתוך וצביעה סופית בצבע אלקטרו סטטית בתנורמ"מ מחורר, 

החזרת המצב לקדמותו עבודה ס"מ ויציקת בטון,  50/50/60ופן ביצוע ההתקנה חפירת בורות שפ"ע א

 .בשלמות
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 'ג נספח

 מחיר והצעת המציע הצהרת

  לכבוד

 שמש בית עיריית

 המידע כל את שקיבלנו לאחר וכי המכרז מסמכי את והבנו קראנו כי מצהירים ,מ"הח אנו .1

 זו. הצע הגשנו ,הצעתנו על להשפיע העשויים ו/או הדרושים והפרטים

  מחירים הצעת .2

 למדד צמודים ויהיו המכרז במסמכי התנאים על מבוססים ,בהצעתנו המופיעים המחירים 

 הידוע המדד בסיס על לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה י"ע יםמסהמתפר לצרכן המחירים

 למכרז. הצעות להגשת האחרון במועד

 תנפיק לא ר"מלכ בהיותה העירייה כי לנו וידוע מובהר) כחוק. מ"מע יתווסף ל"הנ למחירים 

 באופן מ"המע את להעבירו עצמית חשבונית להנפיק באחריותנו ולפיכך מס חשבונית

 (.ישיר

  

 וההתחייבויות העבודות כל של מושלם לביצוע הנדרש כל את כוללים ל"הנ הצעתנו מחירי 

 המכרז. מסמכי י"עפ לבצע שעלינו

 שנה כלל מ"מע כולל לא ₪ ____________ של: סך מציעים אנו הזכויות לרכישת בתמורה .3

 ₪ 2,000-מ תפחת לא התמורה סכום כי יובהר ,בעיר מודעות לוח כל בגין הזכיון בתקופת

 .אחת שנהלתקופה של  מודעות לוחכל  עבור

 עבור מודעות 1,000 של ,חינם הדבקה ביצוע עלויות את מגלמים הזיכיון דמי כי מודעים אנו 

 .ההתקשרות מתקופת שנה כלב העירייה

  מחיר: מודעות לוח כלל בתמורה לקבל מציעים אנו מודעות לוחות להצבת בתמורה .4

 .₪ ___________ של: סך ב' דגם  ,₪ ___________ של: סך א' דגם 

 מודעות לוחות ולהציב לרכוש המזמין י"ע דרשאו במידה לוח לכל מהתמורה יקוזז זה מחיר 

 העבודות וכל התקנה ,ייצורל ההוצאות כל את כולל המחיר ,יחשבונ על חדשים עירוניים

 וההצעה ובעצמ העבודות את לבצע לבחור וכלי מזמיןה כי לי ידוע כי מובהר הלוחות. להצבת

 בלבד. אופציה מהווה מודעות לוחות הצבת - זה בגין

 

 

 

 טלפון____________ ____________ המציע חתימת המציע_________________ שם
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 2 'ג נספח

 במכרז המשתתף - המציע פרטי על הצהרת

 הבאים: הפרטים את במדויק לציין במכרז המשתתף על .1

 _________________________ שם .1

 _________________________ ח.פ. .2

 _________________________ כתובת .3

 _________________________ קשר איש שם .4

 _________________________ טלפון .5

 _________________________ פקסמיליה .6

 _________________________ אלקטרוני דואר כתובת .7

 _________________________ מורשה עוסק מס' .8
 

 :במכרז במשתתף החתימה זכות בעלי שמות .2

 חתימה דוגמת פרטי שם משפחה שם זהות מספר

    

    

 

 ועדכניים מדויקים זה בטופס המשפטי מעמדנו על שמסרנו הפרטים כי ,בזאת מאשרים מטה החתומים אנו

 

_____________ _____________ _____________  
  חתימה משפחה שם פרטי שם

_____________ _____________ _____________  
  חתימה משפחה שם פרטי שם

_____________ _____________   
   תאריך חותמת דוגמת
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 1 'ד נספח

 המציע של קודם ניסיון בדבר מידע

 

  לכבוד

 שמש בית עיריית

 מצהיר ("המציע") להלן _____________ חברת מטעם חתימה מורשה ,______________ מ"הח אני

 כדלקמן: בזאת

 לפחות אחת מקומית רשות עבור המכרז נשוא עבודות בביצוע ,שנים 4 של מוכח ניסיון בעל הינו המציע

 פרסום מודעות לוחות 100 לפחות בה שקיימים בישראל

 הרשות שם
 מקומית

 העבודות סוג
 שבוצעו

 בהם השנים
 ניתנו

 העבודות

 של כספי היקף
 העבודות

 ,)שם קשר איש פרטי
 נייד( טלפון ,תפקיד

     

     

     

     

     

     

     

 

 שישנן ככל והמלצות אסמכתאות ,יםאישור לצרף יש

 

 ,רב בכבוד

_____________ _____________ _____________ _____________ 
 חותמת חתימה תפקיד מלא שם

 
_____________ 

 
_____________ 

  

   טלפון כתובת

 

 ד'(. )נספח לבירור התקשרות ופרטי קשר אנשי שמות ,הרשות של כתובתה פירוט יכלול המידע
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 2 'ד נספח

 כחוק ידו על למועסקים תשלומים על ד"עו אישור

 

 מצהיר ("המציע") להלן _____________ חברת מטעם חתימה מורשה ,______________ מ"הח אני

 כדלקמן: בזאת

 בחברת _________ במשרת נושא ז___________,.ת נושא _________________ מ"הח אני

 ._________________.פ.ח   _____________,

 צפוי אהיה כן אעשה לא אם וכי האמת את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר( "המציע/החברה" :להלן)

 :כדלקמן בזאת מצהיר ,בחוק הקבועים לעונשים

להדבקת מודעות בלוחות המודעות העירוניים בבית  זכיון במכרז מהצעתי כחלק זה תצהירי נותן אני .1

 .שמש

 דין בפסק הורשענו לא ,בחברה משרה נושא כל או/ו ענין בעל כל או/ו שליטה בעל כל או/ו מ"הח אני .2

 זו הצעה הגשת למועד שקדמו בשנתיים , 1987 -ז"התשמ מינימום שכר חוק לפי בעבירה חלוט

 .העיריה עבור

 .אמת זה תצהירי ותוכן חתימתי להלן ,שמי זהו כי מצהיר הנני .3

 

 _________________ המצהיר       ____________  תאריך

 

 אישור

 בפני הופיע ______________ ביום כי בזאת מאשר/ת ד"עו ________________, מ"הח אני

 _______________________שברח'  במשרדי  ____________ ז..ת נושא/ת __________גב'/מר

לעונשים  צפוי/ה יהיה/תהיה כן יעשה/תעשה לא אם וכי האמת את להצהיר עליו/ה כי שהזהרתיו/הולאחר 

 .זה תצהיר על בפני חתם/מה, בחוק הקבועים

 

 עורך דין       חותמת 

  ____________      ______________ 
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 3 'ד נספח

 כספי מחזור על ח"רו אישור

_______שנערך ביום ______ חודש _______ שנת   

 

 אני הח"מ רואה חשבון מבקר של _____________ מאשר בזאת כי:

ללא מע"מ לכל הפחות, בכל אחת  מיליון ש"ח(ש"ח ) 1,000,000למציע מחזור כספי שנתי של  .1

 .2013-2015מהשנים 

 יחס ההון השוטף של המציע הינו כדלהלן: .2

2013 -  _________ 

2014 - _________ 

2015 -  _________ 

 

 

 בכבוד רב,

_____________ _____________ _____________ _____________ 
 חותמת חתימה תפקיד מלא שם

 
_____________ 

 
_____________ 

  

   טלפון כתובת
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 4 'ד נספח

 קלון עמה שיש בעבירה הרשעה אי על הצהרה

 

( מצהיר "המציע"להלן )מ ______________, מורשה חתימה מטעם חברת _____________ "אני הח

 בזאת כדלקמן:

במשרת _________ בחברת  ז___________, נושא.ת נושא _________________ מ"הח אני

 _________________..פ.ח   _____________,

צפוי  אהיה כן אעשה לא אם וכי האמת את להצהיר עלי כי שהוזהרתי ( לאחר"החברה/המציע" :)להלן

 :כדלקמן בזאת מצהיר, בחוק הקבועים לעונשים

זכיון להדבקת מודעות בלוחות המודעות העירוניים בבית  במכרז מהצעתי כחלק זה תצהירי נותן אני .1

 .שמש

 הרשעה פלילית, המציע ממנהלי מי או/ו המציע מבעלי מי או/ו המציע כנגד הוגשו ולא אין לפיו תצהיר .2

 .קלון עימה שיש בעבירה אישום כתב או

 .אמת זה תצהירי ותוכן חתימתי להלן, שמי זהו כי מצהיר הנני .3

 

 המצהיר _________________       תאריך____________  

 

 אישור

 בפני הופיע ______________ ביום כי בזאת מאשר/ת ד"עו ________________, מ"הח אני

 _______________________שברח'  במשרדי  ____________ ז..ת נושא/ת __________גב'/מר

לעונשים  צפוי/ה יהיה/תהיה כן יעשה/תעשה לא אם וכי האמת את להצהיר עליו/ה כי ולאחר שהזהרתיו/ה

 .זה תצהיר על בפני חתם/מה, בחוק הקבועים

 

 עורך דין       חותמת 

  ____________      ______________ 
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 'ה נספח

 מכרז ערבות

 

 _________ תאריך:          לכבוד

 שמש בית עיריית

 שמש בית ,2 רבין דרך

 ,א.ג.נ.

 בנקאית ערבות הנדון:

 

 בזה ערבים אנו ("המשתתף" )להלן: _____________ ח.פ.ת.ז/ _______________ בקשת פי על

 שתתפותה עם בקשר וזאת ח("ש אלפי שלושים) ₪ 30,000 של לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם

 .להדבקת מודעות בלוחות המודעות העירוניים זכיון מכרז – /______51 פומבי מכרזב המשתתף

 בשיעור לבניה המחירים למדד צמוד ,ל"הנ לסך עד סכומים או סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו

 סכום תשלום יום לפני סמוך שפורסם המדד לבין המכרז פרסום במועד הידוע המדד בין ההתייקרות

 לנמק או לבסס עליכם להטיל מבלי ,אלינו שתגיע בכתב הראשונה דרישתכם מקבלת יום 14 תוך ,הערבות

 בתביעה המשתתף מאת תחילה הסכום את לדרוש או ,כלשהו באופן או כלשהו בתהליך דרישתכם את

 בקשר למשתתפים לעמוד שיכולה כלשהי הגנה טענת כלפיכם לטעון ומבלי ,אחרת דרך בכל או משפטית

 כלפיכם. כלשהו לחיוב

 אחת שכל ,דרישות במספר או אחת בפעם ל"הנ הסכום של תשלומו את מאתנו לדרוש רשאים תהיו אתם

 ל."הנ הכולל הסך על יעלה לא דרישותיכם שסך בתנאי ,בלבד ל"הנ מהסכום לחלק מתייחסת מהן

 

 לביטול. ניתנת ולא תלויה ובלתי חוזרת בלתי הינה זו ערבות

 

 בכלל. ועד _______ עד קפהובת תישאר זו ערבות

 תענה. לא -________ אחרי אלינו שתגיע דרישה

 ומבוטלת. בטלה זו ערבותנו -_______ יום לאחר

 שהיא. צורה בכל ולהסבה להעברה ניתנת אינה זו ערבות

 זה. ערבות כתב לעניין כדרישה תחשב לא ממוחשבת בתקשורת או בפקסימיליה דרישה
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 'ו נספח

 ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הצהרה

 _____________ תאריך:           

           לכבוד

  שמש בית עיריית

 שמש בית 2 רבין דרך

 ,א.ג.נ.

 1976-ו"התשל ,ציבוריים גופים עסקאות לחוק 'ב2 סע' הוראות קיום בדבר הצהרה הנדון:

 

 המשתתף ,מייצג אני אותו לתאגיד זיקה בעל כל ו/או מייצג אנוכי אשר התאגיד ו/או אני כי בזאת מצהיר הנני

 ,ציבוריים גופים עסקאות לחוק 'ב2 סע' פי על עבירות משתי ביותר הורשעו ו/או הורשע לא ,זה בהליך

 האחרונה. ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה ההתקשרות במועד כי ו/או 1976-ו"התשל

 ליתן מוסמך והנני התאגיד מנהל ו/או העיקרי המניות בעל ו/או השליטה בעל אני כי בזאת מצהיר הנני

  התאגיד. בשם זו הצהרה

 אמת. הינו זו בהצהרה והאמור ,ומלאים נכונים הינם לעיל שמסרתי הפרטים כי בזאת מצהיר אני

 

 המשתתף: שם

___________________ 

 

  

 התצהיר: נותן *שם

__________________ 

 

 ח.פ. / ת.ז. מספר

_________________ 

 

  

 זהות: תעודת *מס'

__________________ 

 

 

 המשתתף: חתימת

________________ 

 

  

 התצהיר: נותן *חתימת

_______________ 

 

 

 
 ד"עו אישור

 
 )להלן: _______________ ח.פ. ת.ז./ ,_______________ של הדין עורך משמש אני .1

  .("המשתתף"
 בעל ו/או השליטה בעל הינו ______________ ת.ז. _________________ כי בזאת מאשר הנני .2

 בשם זו הצהרה ליתן מוסמך והינו המחיר הצעות בהליך המשתתף התאגיד מנהל ו/או העיקרי המניות
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 .1_______________ ח.פ. ______________ התאגיד
 ,ד"עו ______________________ ,בפני הופיע _____________ ביום כי בזה מאשר הנני .3

 נושא _______________________ מר/גב' ,_________________________ ברח'  במשרדי
 לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את להצהיר עליו כי שהזהרתיו ולאחר ,______________ ת.ז.

 עליה. וחתם ל"הנ ההצהרה נכונות את אישר ,כן יעשה לא אם ,בחוק הקבועים
     
       _________________ 
  ד"עוה חותמת + חתימה       

 

                                                           
 לאישור עוה"ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד 2סעיף  1
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 'ז נספח

 המועצה לחבר ו/או הרשות לעובד קרבה העדר בדבר הצהרה

 

 תאריך:                                           לכבוד

_________ 

 שמש בית עיריית

 שמש בית 2 רבין דרך

 ,א.ג.נ.

 המועצה לחבר ו/או הרשות לעובד קרבה העדר בדבר הצהרה הנדון:

 הבאים: הסעיפים הוראות את לידיעתי הביאה שמש בית עיריית כי בזאת מצהיר הנני 1

 כדלקמן: הקובע חדש( )נוסח העיריות לפקודת א')א(122 סעיף 1.1

 חלק האמורים לאחד שיש תאגיד או ,שותפו או סוכנו ,קרובו ,מועצה חבר"

 עובד או מנהל מהם שאחד או ברווחיו או בהונו אחוזים עשרה על העולה

 בן - "קרוב" ,זה לעניין העירייה; עם לעסקה או לחוזה צד יהיה לא ,בו אחראי

 "אחות. או אח ,בת או בן ,הורה ,זוג

 ברשויות הציבור נבחרי של עניינים ניגוד למניעת כללים בדבר ההודעה של )א(12 כלל 1.2
  הקובע: המקומיות

 לעניין המקומית; הרשות עם לעסקה או לחוזה צד יהיה לא המועצה חבר" 

 בעלי קרובו או שהוא תאגיד או קרובו או מועצה חבר - "מועצה חבר" ,זה

 "()ב((.1)2-ו ()ב(1)1 בסעיף "קרוב"ו "שליטה בעל" הגדרות )ראה בו שליטה

  כי: הקובע חדש( )נוסח העיריות לפקודת )א(174 סעיף 1.3

 על ,בעקיפין או במישרין ,מעוניין או נוגע יהיה לא עירייה של עובד או פקיד"

 עם שנעשה חוזה בשום ,סוכנו או שותפו או זוגו-בן ידי על או עצמו ידי

 "למענה. המבוצעת עבודה ובשום העירייה

  כי: ולהצהיר להודיע מבקש הנני לכך בהתאם 2

 או סוכן לא ואף אחות או אח ,בת או בן ,הורה ,זוג בן לי: אין העירייה מועצת חברי בין 2.1
 שותף.

 עשרה על העולה חלק מהם לאחד שיש ,שותפו או סוכנו ,קרובו ,מועצה חבר אין 2.2
 מהם שאחד או הצעתי את הגשתי באמצעותו התאגיד של ברווחיו או בהונו אחוזים

 בו. אחראי עובד או מנהל

 ברשות. העובד ,סוכנו שאני מי או שותף ,זוג בן לי אין 2.3

 קרבה לי יש אם הצעתי את לפסול רשאית תהיה העירייה של המכרזים ועדת כי לי ידוע 3
 נכונה. לא הצהרה מסרתי אם או ,לעיל כאמור
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 הינו זו בהצהרה והאמור ,ומלאים נכונים הינם לעיל שמסרתי הפרטים כי בזאת מצהיר אני 4
 אמת.

 לפקודת (3א') 122 סעיף מהוראות ובפרט בכלל דין כל מהוראות לגרוע כדי לעיל באמור אין 5
 להתיר רשאית הפנים שר ובאישור מחבריה 2/3 של ברוב העירייה מועצת לפיהן ,העיריות

 ברשומות. פורסמו ותנאיו שהאישור ובלבד העיריות לפקודת א')א(122 סעיף לפי התקשרות

 

 

 המשתתף: חתימת      ____________________________ המשתתף: שם

__________________ 
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 הסכם

 

 

 

 2016                   לחודש        שנערך ונחתם בבית שמש ביום

 

 

 

 

 עירית בית שמש בין:

 99100בית שמש  5ת.ד. בנין העירייה,  

מצד "העירייה"(                                                                                        -)להלן  

 אחד

 

 

 ___________________________ לבין:

 מרח' _______________________ 

 מצד שני"הקבלן"(                                                                                        -)להלן  

 

 

 

בנושא זכיון להדבקת מודעות בלוחות מודעות  12/16 יה פרסמה מכרז מס'יוהעיר  הואיל
 המפורט במסמכי המכרז; העירוניים בתחום עיריית בית שמש ע"פ

 

 והקבלן הגיש את הצעתו למכרז;  והואיל
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הקבלן כמציע על  _________בישיבתה מיום המליצה  היוועדת המכרזים של העירי  והואיל
  וראש העיר קיבל את המלצתה; הזוכה במכרז

 

סיון והאמצעים הכלכליים והמקצועיים יוהקבלן מצהיר כי הוא בעל היכולת, הידע, הנ  והואיל
התחייבויותיו בהתאם להסכם זה, וכי הוא מורשה על פי כל דין הדרושים לביצוע 

 לבצע את התחייבויותיו בהתאם להסכם זה;

 

יה, את כל התנאים ואת כל ההיבטים יוהקבלן בדק את דרישות והנחיות העיר  והואיל
ולהתחייבויות הקבלן כהגדרתם הסכם הפיסיים, המשפטיים והאחרים הנוגעים ל

לקבלת זכיון להדבקת מודעות ה יצה להתקשר עם העירילהלן, והקבלן מוכן ורו
 לביצוע התחייבויותיו כמפורט להלן;בלוחות המודעות ו

 

והקבלן הציע לרכוש מאת העירייה את זכויות הפרסום להדבקת מודעות בלוחות   והואיל
המודעות והעירייה הסכימה למכור לקבלן את זכויות הפרסום בתנאים וכמפורט 

 בהסכם זה;

 

 והצדדים רוצים להסדיר את כל תנאי התקשרותם בהסכם מפורט;  ילוהוא

 

 אי לזאת הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 

 

 מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. , כמו גם מסמכי המכרזהמבוא להסכם זה ונספחיו א. .1
 

 הסכם זה.כותרות הסכם זה נועדו אך ורק לצרכי נוחות, והן לא תשמשנה לפרשנותו של  ב. 
 

 הגדרות

 

 בהסכם זה יהיו למונחים הבאים המשמעות שלצידם: .6

 

ראש עיריית בית שמש וכל אדם שהוסמך על ידי ראש העירייה לעניין הפרסום  – "העירייה" 
 בכלל ו/או בעניין הסכם זה בפרט. 

 

במידה והקבלן אינו יחיד אלא מספר אנשים או גופים, המונח כולל כולם יחדיו וכל  –" "הקבלן 
 אחד מהם בנפרד, ומוסכם כי התחייבויות הקבלן, יחולו על כל אחד ואחד מהם יחד ולחוד.
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 מנהל אגף שפ"ע או מי מטעמו. –"המפקח"  

 

מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלמ"ס מעת  – המדד", או ""מדד המחירים לצרכן" 
 לעת. 

 

פרסום בין מואר ובין שלא או שלט  בוסתחנת אוטו םמודעות שאינות לוח –" לוחות מודעות" 
 המיועד להדבקת מודעות בלבד. ,העיר ב במקומות שונים ברחביצהמומואר, ו

 

 כל מודעה שהוזמנה על ידי העירייה ובה מופיע לוגו העירייה.  – "מודעות עירייה" 

 

 

 מסירת זכויות פרסום

 

הזכות להדביק מודעות ה נותנת בזאת לקבלן, והקבלן מקבל על עצמו בזה, את יהעירי א. .7
ויות פירסומיות אך ורק בלוחות המודעות ברחבי העיר וזאת בכפוף למילוי כל התחייב

 הקבלן על פי הסכם זה ונספחיו הכל לתקופת תוקפו של הסכם זה בלבד. 
 

הקבלן יתחזק על חשבונו ובאחריותו הבלעדיית לוחות מודעות ברחבי העיר בית שמש  ב. 
במקומות בהתאם לרשימה המפורטת להסכם זה כנספח א' ו/או בכל מקום בו יוצבו 

 לוחות נוספים בהתאם להסכם זה.
 

מאשר ומודה כי ידוע לו, כי זכויות הפרסום עפ"י הסכם זה אינם כוללים זכות הקבלן  ג. 
פרסום בעמודי תאורה והכוונה, בשלטים מוארים ו/או לא מוארים, בתחנות אוטובוסים 
ובכותרות לוחות המודעות המוצבים בעיר וכי אלה יימסרו לאחר ו/או לאחרים עפ"י 

 שיקול דעתה של העירייה.
 

 כללי
 
ההדבקה תתבצע אך ורק על לוחות המודעות עצמם בלבד לא מעליהם, לא מתחתיהם  א. .8

ובשום אופן לא על קירות, ארונות תקשורת, ארונות סעף, גדרות מפח גלי ו/או מכל 
 חומר אחר, תחנות אוטובוס וכדומה.

 
-כותרות שמעל הלוח אין להדביק בשום באופן מודעות או כל חומר פרסומי אחר על  ב. 

המשטח הפרסומי העליון, ועל השילוט והלוגו של עיריית בית שמש המופיע בחלקו 
 העליון של לוח המודעות.

 
לוח המודעות מסגרת אין להדביק בלוח המודעות בשום אופן, מודעות החורגות מ ג. 

 ., עמודי הלוח והכותרת יישארו נקייםעצמו
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יותר מודעות מגודל הלוח, העירייה זכאית להוריד את  אם יודבקו על לוחות המודעות ד. 
המודעות ולחייב את הקבלן בעלויות ואף בקנסות, ולא תישמע כל טענה מטעם הקבלן 

 בנושא זה.
 

אם יודבקו מודעות ע"י גורם פיראטי או כל מודעה שלדעת המפקח אינם מתאימות  ה. 
לו על כך מהעירייה, להסיר לרוח המקום, הקבלן מחוייב תוך שעתיים מזמן שהודיעו 

 את המודעות או להסתירם באמצעות הדבקה מעליהם.
 

העירייה רשאית לדרוש בכל עת מהקבלן להעביר, להזיז או לעשות כל שינוי שהוא  ו. 
יום מקבלת  30, והקבלן יפעל לביצוע דרישת העירייה במלואה בתוך לוחות המודעותב

טיחותי או אחר המחייב העברת, הזזת או דרישה כאמור. היה לדעת העירייה סיכון ב
באופן מיידי, תודיע על כך לקבלן, והקבלן יבצע באופן לוחות עריכת שינוי כלשהו ב

מיידי את כל הדרוש למניעת הסיכון ולסילוק המפגע. למען הסר ספק מוסכם בין 
תיעשה על חשבון הקבלן לוחות הצדדים כי כל העברה, הזזה או עריכת שינוי במי מה

 , והוא לא יהיה זכאי לכל תשלום או פיצוי בשל כך. תאחריותו הבלעדיוב
 

הקבלן מתחייב שלא לפרק, להעביר, להזיז או לעשות כל שינוי שהוא בלוחות אשר  ז. 
 יותקנו, יוחלפו, יוקמו על ידו וזאת ללא אישור בכתב ומראש של המפקח.

 
ית וזאת לשביעות רצונה של הקבלן יתחזק את הלוחות על חשבונו ובאחריותו הבלעד ח. 

העירייה, ידאג לצביעתם וכן יפעל לניקויים אחת לשבוע /ואו בכל עת שיידרש לכך על 
 ידי המפקח.

 
שעות מעת שנודע לו על  48בכל מקרה של תקלה בלוחות, יתקנם הקבלן בתוך  ט. 

 התקלה או מעת שהודיעו לו על התקלה על ידי העירייה, לפי המקודם מבין השניים. 
 

מבלי לגרוע מהאמור מוסכם כי העירייה רשאית לבצע תיקונים דחופים במקרה הצורך   
. אין בהפעלת סמכות כאמור 15%ולחייב את הקבלן בהוצאותיה בתוספת תקורה בסך

 בכדי לגרוע מאחריותו של הקבלן.
 

הקבלן מתחייב כי נציג מטעמו יגיע לשטח עיריית בית שמש בכל עת שייקרא על ידי  י. 
מפקח כדי לטפל באירועים ו/או במפגעים והמחייבים לדעת המפקח טיפול מידי, ה

וזאת אף מחוץ לשעות העבודה הרגילות. הודעה על החלפת נציג תימסר למפקח 
 בכתב בהתראה של לפחות שבוע מראש. 

 
 הנציג מטעם הקבלן יהיה מר _____________, ת.ז. ____________________.  

 בכתב בהתראה של לפחות שבוע מראש.מפקח ציג תימסר להודעה על החלפת הנ
 

מוסכם בזאת כי על הקבלן להדביק מודעות בהתאם לדרישת העירייה, גם אם נדרשת  יא. 
 לכך הדבקה מיוחדת שלא במסגרת ימי ההדבקות הרגילים.

 
הקבלן יהיה אחראי לפקח ולשמור על לוחות המודעות לרבות נקיטת הליכים  יב. 

כנגד מי שהדביק על לוחות המודעות, שלא באמצעות הזכיין. מבלי לגרוע המשפטיים 
מהאמור, ומבלי שיהיה על העירייה החובה לעשות כן, ומבלי שתישמע כל טענה מטעם 
הקבלן במקרה והעירייה תחליט שלא לעשות כן, תסייע העירייה בדרך של מתן קנסות 

 ימות.וזאת במקרים מתאימים ובהתאם לקיומם של ראיות מתא
 

 ודעות בשנה עבור העירייה וזאת ללא כל תמורה.מ 1,000על הקבלן להדביק  יג. 
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הקבלן יאפשר גישה חופשית לכל לוחות המודעות ולא ינצלם כל ניצול עסקי אחר, פרט  יד. 
  זה. עות העירייה ובהתאם להוראות הסכםלצרכי הדבקת מודעות באמצ

 
לן בין מפרסמים שונים ויפעל לחלוקת שטחי בקבלת מודעות לפרסום לא יפלה הקב טו. 

 הפרסום באופן שוויוני ככל שניתן.
 

 הצבת לוחות מודעות
 
באפשרות העירייה לדרוש מהקבלן לרכוש ולהציב לוחות מודעות לפי המפרט המצורף  א. .9

 חלקם.למסמכי המכרז כנספח ב'. ואף לחייב אותו להחליף את לוחות קיימים או 
 

מאת המפקח כי אכן מדובר  אישור בכתבהקבלן לא ירכוש את הלוחות לפני שיקבל  ב. 
 בלוחות לפי הדגם הנדרש ע"י העירייה.

 
צביעתם תשתנה ו מים המאושרים ע"י העירייהדגהמובהר בזאת כי כל הלוחות יהיו מ ג. 

 בהתאם לדרישת המפקח.
 

, אספקתם ,השלטים טעמו( לייצורמי מ באמצעות או )בעצמו אחראי יהא קבלןה ד. 
  .למה שייקבע ויאושר ע"י העירייה במיקומים בהתאם המלאה התקנתם, הובלתם

 
עליו לבקש ולקבל היתר שילוט כדין.  לוחות המודעותידוע לקבלן כי לצורך הצבת  א. .10

 האחריות לקבלת היתר השילוט כאמור תחול על הקבלן באופן בלעדי. 
 

הקבלן לא יבצע כל פעולת בינוי מבלי שיהיה בידיו היתר שילוט להצבת כל אחד  ב. 
 להסכם זה.  ים המצורפים כנספחיםהטכני יםבהתאם למפרט לוחות המודעותמ

 
יחות שתובא לאישור מראש של ה תיעשה בכפוף לתוכנית בטהצבת הלוחות במדרכ ג. 

 המפקח. 
 

 המשתמע מכך כל על העבודות( ביצוע לשם הצריכה פעולה כל )לרבות כולן העבודות ד. 
 דין כל הוראות אחר יקיים המבצע הקבלןקבלן. ה באחריות תהיינה קצה" אל "מקצה

 תבוצענה העבודות כללואסתטיקה, ולשלבי ההתקנה הקשור  בכל העירייה הנחיות וכן
, שלישיים ובצדדים בתושבים ובנוחותם, התנועה בזרימת מינימאלית פגיעה תוך

 .והקבלן המבצע יהיה אחראי על כל נזק שייגרם מביצוע העבודות
 

להסרת ספיקות מובהר כי לוחות המודעות הקיימים הם בבעלותה הבלעדית של  א. .11
העירייה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל אחריות המוטלת על הקבלן על פי 

  הסכם זה וכל דין לתקינות הלוחות ולתחזוקתם.
 

יהיו בבעלותה הבלעדית שיוקמו על ידי הקבלן בהתאם להסכם זה,  לוחות המודעות ב. 
בלן הקבתמורה לכך ה. יה מעת הצבתם לשביעות רצונה המלאה של העיריישל העירי

והעברתם לבעלותה המלאה של  הלוחותיה בגין הצבת יתמורה מהעירליהיה זכאי 
, ומסוג דגם ב' סך ₪בגין כל לוח אשר יותקן מסוג דגם א' סך __________ יה, יהעיר

את מלוא התמורה המגיעה לו בגין הצבת  סכומים אלו מהווים______ ₪, ____
 ה כאמור. יעיריידי ההעברתם לכל העבודות האמורות ו ,לוחותה

 
למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל אחריות המוטלת על הקבלן על   

 ולתחזוקתם. לוחות המודעותפי הסכם זה וכל דין לתקינות 
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יובהר כי התמורה בגין האמור בסעיף זה, יקוזזו מתשלומי דמי השימוש של הקבלן,   
 ור בסעיף זה.מהתשלום שלאחר השלמת ביצוע העבודות כאמ

 
 התמורה

 
בתוספת מע"מ לשנה וזאת  ₪בסך ______ שנתיים  שימושהקבלן ישלם לעירייה דמי  א. .12

  עבור כל לוח מודעות מותקנת בתקופת ההסכם.
 

כיון עבור השנה יכיון ישולמו לידי העירייה עבור כל שנה מראש. דמי הזידמי הז ב. 
 הראשונה ישולמו ביום חתימת הקבלן על הסכם זה. 

 
דמי השימוש יגדלו בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן. למען הסר ספק מובהר כי  ג. 

בכל מקרה לא יפחתו דמי השימוש וזאת גם במקרה של מדד שלילי וגם במקרה 
 שיופחתו לוחות.

 
המוצבים או  לוחות מודעות _____דמי הזיכיון האמור בהסכם זה מתייחס לסך של  ד. 

, במידה יום מחתימה על הסכם זה )שניהם יחד ייקראו הלוחות הקיימים( 90יוצבו תוך 
סכום הנקוב בסעיף ישלם הקבלן הקיימים,  לוחותויוצבו לוחות מודעות נוספים, מעבר ל

שבו הוצב, וסכום מלא לשנים שלאחר מכן בכל  לאותו שנה קטן א' לעיל באופן יחסי
 תקופת ההתקשרות.

 
רשימת הלוחות מודעות, מיקומן ויום התקנתם, כפי שנמצאות באגף שפ"ע בעירייה,  ה.  

על פיה תיגזר דמי הזכיון, כל השגה שיש לקבלן על הרשימה יגישה למנהל אגף שפ"ע 
בל את ההשגה או לא תהייה יום, קביעתו של מנהל אגף שפ"ע האם לק 30בכתב תוך 

 .מוחלטת, ולקבלן לא תהייה שום טענה ותביעה בגין זה
 

במשך כל תקופת ההסכם יהיה הקבלן הזכאי הבלעדי לגבות תשלום עבור פרסום  א. .13
 להדבקת מודעות ע"ג לוחות המודעות העירוניים )קיימים ועתידיים(.

 
 שאי לגבות מאת העירייה יהיה כדלהלן: התעריפים שיהיה הקבלן ר ב. 

 
 מחיר למודעות שיוזמנו ע"י העירייה

 ליחידה בגודל חצי גליון. ₪ 3

 ליחידה בגודל גליון שלם.  ₪ 4.5

 

 כל המחירים אינם כוללים מע"מ.

 
 

כל ההכנסות הנובעות מהניצול העסקי של לוחות המודעות לצרכי פרסום, תהיינה  ג. 
 שייכות לקבלן.

 
שישלם הקבלן כוללים את התשלום המגיע מהקבלן בגין אגרת שילוט  השימושדמי  .ד 

על ידו, כקבוע בחוקי העזר של העירייה,  דבקיםהמולוחות המודעות והמודעות עבור 
  לא יחוייב בתשלום נוסף.והקבלן 
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לא שולמו דמי השימוש במועדן, הרי שמבלי לגרוע מכל סעד ותרופה העומדים לעירייה  ה. 
התאם להסכם זה ו/או על פי כל דין, יתווספו להם הפרשי הצמדה וריבית חריגה ב

 הנהוגה בבנק לאומי לגבי חריגה מחשבונות חח"ד וזאת על למועד הפירעון בפועל. 
 

במשך תקופת ההסכם לא תיתן העירייה לכל גורם שהוא זולת הקבלן את הזכות  א. .14
לוחות לצרכי פרסום דוגמת ת מודעות על לוחות מודעות עירוניים זיכיון להדבקל

למען הסר כל ספק מודגש כי אין בחתימת הסכם זה כדי נשוא הסכם זה.  המודעות
 לגרוע מכל זכות של העירייה להציב, בין בעצמה ובין באמצעות אחר, כל מתקן או שלט

זיכיון להדבקת מודעות על  הובלבד שלא יהילרבות שלטים אלקטרוניים, , לצרכי פרסום
 לוחות מודעות עירוניים כדוגמת הסכם זה.

 
לוחות מודעות כשירות לציבור זאת להדבקת  15יובהר כי העירייה תוכל להציב עד   ב. 

 מודעות ללא תמורה וללא זיכיון לאחר.
 

 הצהרות והתחייבויות הקבלן
 

כל הרישיונות הדרושים לפי כל דין כדי לעסוק בפרסום, הקבלן מצהיר בזאת, כי יש לו  א. .15
וכי ממלא הוא אחר כל תנאי הקבוע בכל דין המוטל על מי שתקשר בהסכם לביצוע 
הפרסום נשוא הסכם זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מצהיר הקבלן כי הינו עוסק 

 מורשה ומנהל ספרים כחוק.
 

רים הדרושים לביצוע הפרסום עפ"י הוראות הקבלן מצהיר כי יש לו את הידע והכישו ב. 
הסכם זה וכי הוא יבצע את פעולותיו בזהירות מרבית ובמומחיות, במיומנות ובשקידה 

 ראויה ובכפוף לכל דין.
 

הקבלן מתחייב לנקוט כל אמצעי זהירות המתחייבים בגין ביצוע הפרסום ו/או שימוש  ג. 
 בישראל.בחומרים בהתאם לכל דין או נוהל החלים 

 
הקבלן מצהיר ומתחייב, כי לכל עובד שיועסק על ידו לביצוע הסכם זה, הידע,  ד. 

 הכישורים וההכשרה הנדרשים, כמתחייב על פי כל דין.
 

 הקבלן מצהיר, כי יש בידו כל ציוד העבודה הדרוש לביצוע הפרסום עפ"י הסכם זה. ה. 
 

ירכשו ויסופקו ע"י הקבלן ועל כל החומרים שדרושים לביצוע הוראות הסכם זה,  ו.  
 חשבונו.

 
הקבלן מצהיר כי יש בידו את האמצעיים הכספיים וציוד מתאים לביצוע התחייבויות  ז. 

עפ"י הסכם זה, כולל אמצעים כספיים ומכניים באופן שביצוע התחייבויות לא יפגע 
 בתוצאה מתקלה כלשהי.

 
רסמו לאחר מועד חתימת אם העמידה בהוראה, דרישה ותנאים כאמור, אשר פו ח. 

ההסכם, תהיה כרוכה בהוצאות ו/או תשלומים כלשהם, ישא הקבלן בכל התשלומים 
 ו/או ההוצאות ולא יהיה רשאי לבסס שום תביעות כספיות נגד העירייה.

 
הקבלן מתחייב להשיג על חשבונו את כל האישורים, ההיתרים, הרישיונות, הרישוי  ט. 

פי דין ו/או על פי הוראות הסכם זה לשם מילוי  ופוליסות הביטוח הדרושים על
 התחייבויותיו עפ"י הסכם זה.
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מובהר ומוסכם בזאת כי העירייה אינה מצהירה או מתחייבת על מספר מינימאלי של   י. 
מפרסמים וכי אין לה כל אחריות בנוגע לתופעה של פרסומים פיראטיים. מבלי לגרוע 

סכם לא נובעת מכל הצהרה או התחייבות מהאמור מצהיר הקבלן כי התקשרותו בה
כאמור ולפיכך לא תישמע מפיו כל טענה במקרה ומחזור עסקיו ו/או רווחיו יפגעו 

 כתוצאה מהעדר מפרסמים ו/או מפרסמים פיראטיים ו/או מכל טעם או סיבה אחרת. 
  

תאם להוראות כל דין לרבות חוקי , יהיה בהלוחות המודעותכל פרסום אשר ייעשה על  א. .16
 העזר של העירייה. 

 
ראש העירייה יהיה רשאי לדרוש במכתב לקבלן את הסרתו של כל פרסום בהתאם  ב. 

שעות  48לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, והקבלן יסיר כל פרסום כאמור בתוך 
ו מקבלת דרישת ראש העירייה. הקבלן מתחייב להבהיר הסכמה זו לכל המתקשר עימ

, ולעגן הסכמה זו בכל הסכם אשר ייחתם בין הקבלן לבין כל לוחותלצורך פרסום על ה
 מפרסם.

 
כל מסר  לוחותמבלי לגרוע מהאמור בס"ק ב' לעיל, יימנע הקבלן מלפרסם על גבי ה ג.  

השאלה אם יש אשר יש בו כדי לפגוע ברגשות הציבור ו/או בערכי מוסר ודת. לעניין 
יהיה לראש העיר שיקול דעת  ות הציבור ו/או בערכי מוסר ודתבשלב בכדי לפגוע ברגש

בלעדי ומכריע, והקבלן יימנע מלפרסם כל פרסום אשר ראש העיר סירב לאשרו, ויסיר 
 באופן מיידי כל פרסום אשר ראש העיר יורה על הסרתו.  

 
 –למעט בתקופת בחירות )כהגדרתה בחוק הבחירות )דרכי תעמולה( התשי"ט  ד. 

בהן יפעל הקבלן בהתאם לסעיף קטן ה' להלן, לא יתיר הקבלן, לא יאפשר (, 1959
 ויסיר לאלתר כל פרסום פוליטי על גבי לוחות המודעות.

 
בכל  1959 –הקבלן יפעל בהתאם להוראות חוק הבחירות )דרכי תעמולה( התשי"ט  ה. 

קבלן הנוגע לפרסומי תעמולה על לוחות המודעות. מבלי לגרוע מהאמור יהיה חייב ה
( בכל הנוגע לחלוקת שטחי הפרסום בין 3ב)ב()10לפעול בהתאם להוראות סעיף 
 הרשימות והמתמודדים השונים. 

 
כל סמכויות ראש העירייה בנוגע לסעיף זה יהיו תקפות גם למי שמונה מטעמו לעניין  ה. 

 הסכם זה. 
 

הקבלן יעסיק אף ורק עובדים הרשאים לעבוד על פי כל דין. מבלי לגרוע מהאמור מוסכם כי  .17
העירייה רשאית לדרוש בכל עת את הפסקת העסקתו של כל עובד ו/או כל גורם אחר 
המועסק על ידי הקבלן, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של העירייה וללא צורך 

עירייה כאמור, יביא הקבלן להפסקת העסקתו המיידית של ליתן נימוקים. נתקבלה דרישת ה
 העובד כנדרש על ידי העירייה.

 
 ינים במתן שירותיו על פי הסכם זה.יהקבלן יימנע מניגוד ענ א. .18

 
על כל עיסוק או עבודה שהוא עוסק בהם ושיש להם נגיעה  עירייההקבלן יודיע בכתב ל ב. 

 .עירייההוא נותן ללשירותים ש
 

הקבלן מתחייב לשמור בסוד, ולא למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם כלשהו כל ידיעה  ג. 
וזאת  ו/או מסמך שיגיעו אליו בקשר לזיכיון ולביצוע הסכם זה. לעבודה הקבלנית,

במהלך תקופת הזיכיון ולאחריה. הקבלן מתחייב כי שמירת הסודיות כאמור תבוצע גם 
 ובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הפועלים מטעמו.על ידי כל ע
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הקבלן מתחייב לתחזק ולצבוע את לוחות המודעות במשך התקופה לפי דרישת  ד. 
העירייה, כמו כן הקבלן מתחייב לשמור על הנקיון מסביב ללוחות מודעות, ולא לזרוק 

 נייר ודבק מסביב ובאפשרות העירייה לקנוס את הקבלן על כך. 
 

 ההתקשרותתקופת 
 

החל מיום __________ ועד ליום שנים  3תוקפו של הסכם זה הינו לתקופה של  א. .19
____________. 

 
ה של שנה אחת נוספת מעבר לתקופכל פעם בהעירייה רשאית להאריך הסכם זה ב ב. 

סימאלית של וזאת עד לתקופה מק הקבועה בס"ק א' לעיל )להלן: "תקופת ההארכה"(
. הארכת ההסכם תיעשה באמצעות מתן השנים הקבועים בס"ק א'( 3שנים )כולל  5

  .יום טרם סיום תוקפו של ההסכם 30הודעה בכתב לקבלן לפחות 
 

הוארך ההסכם כאמור בס"ק זה, יחולו כל הוראות הסכם זה בהתאמה גם על תקופת  ג. 
 ההארכה. 

 
שק"ד בלעדי ומוחלט בשאלה האם להאריך את למען הסר ספק מובהר כי לעירייה  ד. 

  ההסכם אם לאו.
 

 אחריות

 

הקבלן יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ו/או לכל נזק אחר שייגרם  .20
ו/או לכל צד שלישי ו/או  )להלן : )"העירייה"( עירית בית שמש ו/או החברות הכלכליות שלהל"

בין במישרין ובין בעקיפין,  ממעשה או מחדל מצד "הקבלן", הנובע,לכל עובד, כתוצאה 
בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן, בין אם נגרם  ביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן,מ

 ו/או כל הנתון למרותו. על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו
 

 חביטו
 

בצע למבלי לגרוע מאחריות "הקבלן" עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין, הקבלן מתחייב  16.1 .21
, עפ"י המפורט באישור עריכת הביטוח המצ"ב על חשבונו את הביטוחים הבאים

 : ולקיימם בתוקף למשך כל זמן העבודה כנספח ______,
 

 שלישי בגבול אחריות של לפחות : ביטוח אחריות כלפי צד   16.1.1  
 סה"כ לתקופה. $ 500,000  -לארוע ו $ 500,000    
הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם     

 "ביט".
 

 ביטוח אחריות מעבידים, בגבולות אחריות של לפחות :  16.1.2  
 למקרה ולתקופה. $ 5,000,000  -לעובד ו $ 1,500,000    
הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם     

 "ביט".
]מובן שעל "הקבלן" לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים     

 המגיעים כחוק, עבור העובדים[.
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יטוחים לכל כלי הרכב ולכל הציוד המיכני הנדסי )אם קיים( את הב  16.1.3  
 כמפורט להלן :

 
 החוק.ביטוח "חובה" כמתחייב עפ"י  16.1.3.1

 

 –ביטוח צד שלישי רכוש בגבול אחריות שלא יפחת מ  16.1.3.2

 רוע, לכל כלי בנפרד.יש"ח לא 300,000

 בפוליסה זו מבוטל חריג "נזק תוצאתי" )אם קיים(. 

 

 ביטוח "מקיף" לכלי הרכב. 16.1.3.3

 

 ביטוח "כל הסיכונים" לציוד המיכני הנדסי. 16.1.3.4

ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי  

 פוליסה הידועה בשם "ביט".ה

 

 -ו 16.1.3.3הקבלן" רשאי שלא לבצע את הביטוחים הנזכרים בסעיפים 

לעיל, אולם הוא פוטר את "העירייה" מאחריות כלשהיא בגין נזק  16.1.3.4

 שייגרם לכלי רכב ו/או לציוד מיכני הנדסי. 

 

עיריית בית שמש ו/או החברות ו/או  "הקבלןלכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח :  16.2 
 ו/או עובדיהם ו/או כל הבא מטעמם."שלה הכלכליות 

 )+ סעיף אחריות צולבת בביטוח אחריות כלפי צד שלישי(.  
 

נוסח ה , עפ"י אישור עריכת ביטוח עירייההקבלן ימציא לבמעמד חתימת החוזה,  16.3 
 אשר יכלול בין השאר : המצו"ב,

 

 אישור שקיים ביניהם הסדר לתשלום הפרמיות.  16.3.1  
 

 –ו/או ביטול הפוליסה  צמצוםאישור שבכל מקרה של   16.3.2  
יום ממועד מתן הודעה  60לתוקף בטרם חלפו  /הביטול לא ייכנסצמצוםה

                                                                                        ".עירייהוגם ל" על כך במכתב רשום גם למבוטח
  

יום לפני תום תוקפו של כל אישור,  15להמציא אישור חדש, לפחות הקבלן מתחייב   
 כל עוד החוזה תקף.

 



 עיריית בית שמש
 12/16מכרז מס' 

 בלוחות המודעות העירוניים הדבקת מודעותזכיון ל - 

31 
 

" רשאי לבצע ביטוחים קבלןהביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד ו"ה 16.4 
 נוספים כראות עיניו, על מנת לכסות את מלוא אחריותו.

 
כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בקרות  ה"קבלן" מתחייב למלא בקפדנות את את 16.5 

 לפעול למימושן של הפוליסות. להודיע על כך מיידית ל"עירייה" וכן מקרה ביטוח 
 

 הקבלן ישא בלעדית בכל סכומי ההשתתפות העצמית בכל הביטוחים הנ"ל. 16.6 
 
 

 בטוחות
 

הסכם זה, ומבלי לגרוע מכל זכות  יבויות הקבלן על פיילהבטחת מילוי כל התח א.  .22
המוקנית לעירייה על פי כל דין ו/או הסכם, ימציא הקבלן לעירייה, עם החתימה על 
הסכם זה, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לפקודת העירייה, בנוסח המופיע 

אלף ש"ח(. הערבות שלושים )במלים:  ש"ח 30,000 להסכם זה בסך של 'חכנספח 
צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית תהיה 

 לסטטיסטיקה, כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום הכנת הערבות.
   
. ערבות חודשים מיום חתימת ההסכם 38ערבות הביצוע תהיה בתוקף לתקופה של  ב. 

זה בהתאם  הביצוע תחודש על ידי הקבלן באם תבקש העירייה להאריך הסכם
 לאופציה הנתונה לה.

 
כפיצוי  מוסכם כי העירייה תהיה רשאית לממש את ערבות הביצוע, כולה או חלקה ג. 

, בפעם אחת או במספר פעמים, וזאת בכל פעם שהעירייה תהיה מוסכם ומעורך מראש
סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, המוחלט והבלתי ניתן לערעור, כי הקבלן לא עמד 

ת מהתחייבויותיו על פי כל דין ו/או הסכם זה ו/או במקרה בו נגרמו לעירייה בהתחייבו
 נזקים אשר מחובת הקבלן לשפותה בגינם על פי הוראות הסכם זה וכל דין.

 
מומשה הערבות באופן חלקי או מלא יהיה חייב הקבלן להמציא ערבות נוספת בגובה   

 ימים מיום המימוש. 7הסכום שמומש וזאת בתוך 
 

כדי למנוע כל ספק הוסכם בזאת בין הצדדים כי העירייה תהא רשאית לקזז את נזקיה  ד. 
והוצאותיה מכל תשלום אשר מגיע ו/או יגיע לקבלן ואין בכך כדי לגרוע מזכות העירייה 

 למימוש הערבות כאמור לעיל.
 
 

  היעדר יחסי עובד מעביד
בין העירייה לבין הקבלן ו/או עובדי הקבלן ו/או כל הבא מטעמו  מוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו .23

שלוח ו/או שותפות, וכי בכל הקשור לביצוע -מעביד ו/או שולח-של הקבלן יחסי עובד
ין. מבלי לגרוע יהתחייבויות הקבלן בהתאם לזיכיון יחשב הקבלן לקבלן עצמאי לכל דבר וענ

מים החלים על קבלן עצמאי במקרים דומים, ל, ישא הקבלן בכל החיובים והתשלו”מכלליות הנ
 לרבות כל חיוביו של הקבלן כמעבידם של עובדי הקבלן.

 
 איסור הסבה

 
הקבלן לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך אחרת  א. .24

רשות מפורשת, מראש  פי הסכם זה, כולן או מקצתן, מבלי לקבל על כך-את זכויותיו על
 ובכתב, מאת העירייה.
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הקבלן לא יהיה רשאי לאצול מחובותיו וזכויותיו ו/או למסור את הזיכיון או את ביצוע  ב. 
שהוא, מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של  'התחייבויותיו על פיו, לכל צד ג

 העירייה מראש ובכתב.
 

 הפרות, פירוק, פשט"ר
 

מוסכם בזה במפורש כי הקבלן לא יוכל בשום מקרה לבקש ו/או לקבל בבית משפט ו/או בית  .25
ו/או סעד ’ דין כלשהם צווי ביצוע בעין ו/או צווי עשה ו/או צווי מניעה ו/או צווי הריסה וכיוב

-הצהרתי, זמניים או קבועים, בקשר להסכם זה ו/או בקשר לביצוע התחייבויות הקבלן ו/או אי
ידי אדם אחר, וכן לא יהיה רשאי לעכב ו/או לדרוש כל סעד של -על ידי הקבלן ו/או על ביצוען

, בציוד ובכל רכוש אחר של העירייה. הקבלן לוחות המודעותעיכבון בשטחים עליהם יוצבו 
אחר בקשר להסכם זה ו/או לזיכיון נשוא ’ מצהיר ומסכים כי יוכל לתבוע את העירייה ו/או צד ג

 רק לסעד כספי.הסכם זה,  אך ו
 
 

שום וויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה, או מתן ארכה, לא ייחשבו כוויתור של  .26
ידיה, אלא אם כן -העירייה על זכות מזכויותיה לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על

 נעשה ויתור כזה במפורש ובכתב.
 
 

אם הקבלן יפר תנאי או התחייבות הכלולים בהסכם זה ו/או בכל דין, ולאחר התראה  א. .27
ימים לא תיקן את ההפרה, תהיה העירייה רשאית, מבלי לפגוע בזכותה של  7של 

העירייה לקבל כל סעד או תרופה אחרים, לבטל הסכם זה, כולו או חלקו; כל זאת מבלי 
רייה לפי הסכם זה ו/או על פי הדין ולרבות לפגוע בכל זכות מזכויותיה האחרות של העי

 זכות לפיצויים מן הקבלן.
 

לעיל, במקרה שתופר התחייבות מהתחייבויות הקבלן ’ ק א”על אף האמור בס ב. 
להסכם  20 -ו  19, 17, 16, 15, 13, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3המפורטות בסעיפים 

תהיה רשאית לבטל לאלתר  עירייהזה, יחשב הדבר להפרה יסודית של הסכם זה, וה
פי -הסכם זה, כולו או חלקו, כל זאת מבלי לפגוע בכל זכות מזכויותיה האחרות על

 הסכם זה ו/או על פי הדין ולרבות זכות לפיצויים מן הקבלן.
 

התרחשות כל אחד מן המקרים שלהלן תחשב להפרה יסודית של ההסכם על ידי  ג. 
 הקבלן: 

   
 פלילית שיש עימה קלון. הקבלן הורשע בעבירה (1)  

 
מנהל ו/או דירקטור של הקבלן הורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון בקשר  (2)  

לתפקידו כמנהל ו/או דירקטור כאמור, ו/או כחבר ועד בקשר עם פעילות 
 הקשורה בהסכם זה.

 
יום מיום  60ביהמ"ש מינה לקבלן מפרק ו/או מפרק זמני, וצו זה לא בוטל תוך  (3)  

 הצו. מתן
 

 ביהמ"ש נתן צו לפירוק הקבלן. (4)  
 

 הוחל בהליכים לפירוק הקבלן מרצון. (5)  
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תהיה רשאית להודיע לקבלן בהודעה בכתב בכל עת,  עירייהבנוסף לכל האמור לעיל, ה .ד 
זקק עוד לשירותיו וכי ימבלי צורך לנמק ולפי שיקול דעתה המוחלט, כי אין בכוונתה לה

ק זה, יבוא ההסכם ”ברצונה להביא הסכם זה לידי גמר. במקרה של הודעה בהתאם לס
 ימים ממועד משלוח ההודעה האמורה. 90לידי גמר עם חלוף 

 
העירייה רשאית למסור את  בוטל ההסכם ו/או הובא לידי גמר כאמור לעיל, כי אז תהיה  ה. 

דרש לצורך זה לשביעות ייהקבלן ישתף פעולה ככל שלכל גורם אחר, וכיות הפרסום הז
רצונה המלאה של העירייה, והדבר יהווה תנאי להחזרת ערבות הביצוע שנתן הקבלן 

 לעירייה. 
 

 שונות
 

הסכם אחר או בשל כל  העירייה תהא רשאית לקזז מכל סכום המגיע לקבלן מהעירייה מכח .28
סיבה אחרת שהיא כל סכום אשר העירייה תהיה סבורה לפי שיקול דעתה המוחלט כי הוא 
מגיע לה מהקבלן, ובכלל זה כל סכום שהעירייה תהיה סבורה כי הוא מגיע לה כשיפוי על 
נזקים שנגרמו לה על ידי הקבלן. העירייה תהיה רשאית לקזז כאמור ללא צורך במשלוח 

 קבלן.הודעה ל
 
 

מעבר להוראות ההגדלה  העירייה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל את היקף החוזה .29
באופן שהקבלן יוסיף שלטים מן הסוג הקבוע בהסכם זה או מכל סוג אחר,  )א(4שבסעיף 

 וזאת בכפוף להסכמה שתושג בין הצדדים לעניין זה ולכל שאר תנאי הסכם זה. 
 

 ירושלים.מחוז מקום השיפוט לצורך הסכם זה יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך ב .30
 

ידי שני הצדדים או -אין לשנות תנאי מתנאי הסכם זה אלא במסמך בכתב החתום על א. .31
 כוחם.-באי

 
הסכם זה הינו הסכם ממצה, והוא כולל את כל ההסכמות שבין הצדדים. מבלי לגרוע  ב. 

מכלליות האמור לעיל מוסכם, כי כל הסכם ו/או זכרון דברים ו/או הסכמה אחרת, בכתב 
 בטלים. -או בעל פה, שהוסכמו בין הצדדים ושאינם כלולים בהסכם זה 

 
תשוגר בדואר רשום או תימסר ביד לכתובות הצדדים כמפורט כל הודעה לפי הסכם זה  .32

ימים מיום מסירתה במשרד  3ברישא להסכם זה. כל הודעה כאמור תיחשב כאילו התקבלה 
 ין.יהדואר, או עם מסירתה ביד, לפי הענ

   
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

 
 
 

                 ________________     ________________                       
 הקבלן                                                                     עירייהה                           
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 'דנספח 

 אישור עריכת ביטוח

 לכבוד

 "(עירייה)להלן : "ה  עיריית בית שמש

  2דרך יצחק רבין 

 5ת.ד.  

 99100בית  שמש  

 02-9909704פקס:  

 מבוטח : ________________________השם   

 

 -הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך :

 

 זכיון להדבקת מודעות בלוחות המודעות העירוניים  עיסוקו :  .1
 

 .……………………חוזה מס' : 

 ……………………………………רחבי העיר בית שמשאתר העבודה : 

 

 …………………………עד    ………………… -מ תקופת הביטוח :   .2
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של :  .3
 

 .. $ סה"כ לתקופה.…………………לאירוע ו    $  ……………………

 סה"כ לתקופה[. $ 500,000לאירוע ו    $  500,000]לפחות  

 

 ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".
          

 .  $.…………השתתפות עצמית :   

 

 ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של : .4
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 למקרה ולתקופה. $ ……………… -.. $  לעובד  ו………………

 למקרה ולתקופה[ $ -.5,000,000לעובד ו   $ -.1,500,000]לפחות :  

 

 "ביט". ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם
 

 .  $.…………השתתפות עצמית :   

 

 ו/או ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה …בכל הביטוחים הנ"ל מתווסף לשם המבוטח : " .5

 ."הו/או עובדיה ו/או כל הבא מטעמעיריית בית שמש ו/או החברות הכלכליות שלה 

 )+ סעיף אחריות צולבת בביטוח אחריות כלפי צד שלישי(.

 

 5הגורמים הנזכרים בסעיף  הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך ע"יהביטוחים הנ"ל  .6
 .לעיל, אשר לא ידרשו להפעיל את ביטוחיהם

 

הננו מאשרים בזאת שבין הקבלן לבינינו קיים הסדר לתשלום הפרמיות, וכן שבכל מקרה  .7
 60ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו  צמצוםה –ו/או ביטול הפוליסה צמצום  של 

 ".                                                                                                           עירייה"ליום ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם 
 

 

 

 

 בכבוד  רב,        

 

 ..  חברה לביטוח בע"מ………                                                                                          
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 'נספח ח

 

 נוסח ערבות בנקאית

 

 לכבוד
 עירית בית שמש

 בנין העיריה
 בית שמש

 
 ג.א.נ.   
 

 כתב ערבותהנדון: 
 
 

)במלים:  _________הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של 
( ש"ח )להלן: "סכום הערבות"( המגיע או העשוי להגיע לכם מאת _____________

( בקשר עם הסכם מיום ________________, קבלן"______________________ )להלן: "ה
וזאת להבטחת כל בבית שמש  מכרז זכיון להדבקת מודעות בלוחות המודעות העירונייםל

 כלפיכם. קבלןהתחייבויות ה
 
כום ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית ס

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. 
 

אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות 
האמורה לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש תחילה 

, ובלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על קבלןאת סילוק סכום הערבות מה
 סכום הערבות.

 
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______________ ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה 
להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא 

 תיענה.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
 
 

                                                                         __________________________ 
 תאריך                                                                                              

 
 

_________________              ____________________      
 בנקה כתובת                 שם הבנק          
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 חשש לניגוד עניינים בהעסקת ה ולמניעת בדיקנוהל ל(.    8)

 ועצים חיצוניים ברשויות המקומיותי

  

 

 . מבוא1

מקומיות מתקשרות עם סוגים שונים של יועצים חיצוניים על ידי חוזה קבלני הרשויות ה

בין עבודתו במצב של חשש לניגוד עניינים  יותעלול לה יועץ, כאמור, מטלות שונות.לביצוע 

  .תפקיד אחר שהוא ממלאלבין או  ,עניין אחר שלורשות המקומית לבין ב

  

תם של יועצים העסקלקבוע את ההליך שבאמצעותו יובטח כי טרם הוא מטרת נוהל זה 

העניינים לגבי המועמד לתפקיד ויינקטו צעדי מנע, תיבחן סוגיית ניגוד  ברשויות המקומיות

 לניגוד עניינים.בהם עלול להתעורר חשש שלפי הצורך, שימנעו מצבים 

 

 בנוהל זה:

קבלני  על ידי פי חוזה אכל מי שההתקשרות בינו לבין הרשות המקומית הי  –יועץ" " .1

ו יועצים ים בהתנדבות איועצ מד של עובד הרשות המקומית, לרבותאינו במעהוא ו

 ;בשכר סמלי

 היועץ המשפטי לרשות המקומית;  –  "היועץ המשפטי" .2

 ;לניגוד ענייניםשאלון לאיתור חשש   –"שאלון"  .3

, ובאין מנהל יחידה, יראו את היועץה יועסק שבמנהל היחידה   –"מנהל היחידה"  .4

 כמנהל היחידה. את מזכיר הרשות המקומית, –מנכ"ל הרשות המקומית, ובאין מנכ"ל 

 

 שאלת ניגוד הענייניםשל  הבדיקה. חובת 2

לתפקיד יועץ ברשות המקומית, התנאי לתחילת הליך בחירה אחר בכל בכל מכרז, או  (א)

, ובמידת הוא בחינת סוגיית ניגוד העניינים ומילוי שאלון של המועמד שייבחר עבודתו

מת הכנת הסדר למניעת ניגוד עניינים וחתיהצורך, על פי החלטת היועץ המשפטי, 

 המועמד עליו.



בדיקת סוגיית ניגוד העניינים, ובמידת הצורך חתימת המועמד על הסדר מתאים למניעת  (ב)

וכתנאי  חתימת חוזה העסקה בינו לבין הרשות המקומית העניינים, ייעשו לפניניגוד       

 לחתימתו.

במקרים המתאימים ובמקרה שעשוי להתקיים חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועץ לנושא  (ג)

מסוים, על הרשות המקומית להקדים ולבצע הליך  בדיקת סוגיית ניגוד העניינים, עוד 

 בשלבי בחירת היועץ וטרם קבלת ההחלטה על בחירתו.

באחריות מנהל היחידה לוודא כי מועמד כאמור לא יתחיל בעבודתו ברשות המקומית או  (ד)

העניינים, כפי שנקבע לא ימשיך בעבודתו ברשות המקומית, כל עוד לא הוסדר נושא ניגוד 

 בנוהל זה.

 

 לון לאיתור חשש לניגוד עניינים. מילוי שא3

לאחר סיום הליכי הבחירה לתפקיד יועץ ברשות המקומית, או ככל שנדרש עוד במהלך  (א)

הליכי  בחירתו של יועץ ברשות מקומית, יפנה מנהל היחידה בכתב אל המועמד בבקשה 

המועמד יתבקש להחזיר את השאלון אל היועץ  למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים.

 המשפטי של הרשות המקומית כשכל פרטיו מלאים. 

השאלון יהיה כדוגמת השאלון המצורף להנחיה בנוגע לנוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים  (ב)

 עבור רשויות מקומיות. –

ים היועץ המשפטי רשאי להוסיף על השאלון כדי להתאימו לתפקיד ספציפי או לתפקיד (ג)

מסוימים, בהתחשב בדרישות התפקיד ובשאר נסיבות העניין. במסגרת זאת, אם היועץ 

מבצע עבודות עבור גורמים נוספים, על היועץ המשפטי לבקש את רשימת הגופים ו/או 

הלקוחות שהיועץ, עובדיו או משרדו עובדים בעבורם. במידת הצורך ייוועץ היועץ המשפטי 

 בנושא במנהל היחידה. 

 ידי המועמד לתפקיד.-המשפטי יקבל את השאלון המלא שהוחזר אליו עלהיועץ  (ד)

 

 . בחינת שאלת ניגוד העניינים ופתרונה 4

היועץ המשפטי יבחן האם, בנסיבות המקרה, קיים חשש לניגוד עניינים בין מילוי התפקיד  (א)

עם הנתונים חשש לניגוד עניינים  קיוםבחינת  .ידי המועמד לבין ענייניו האחרים-על

י היועץ המשפטי בהתייעצות עם מנהל תיעשה על ידמסר היועץ בחלק א' של השאלון, ש

 'לפי חלק ב ,כאמור ,ניגוד ענייניםלדעתו של היועץ המשפטי קיים חשש לאם  היחידה.

 בו. דיעת מנהל היחידה, וייוועץ יעביר  את המידע הרלבנטי גם ליהוא של השאלון, 

מנהל היחידה מהמועמד הבהרות לתשובותיו, במידת הצורך ידרשו היועץ המשפטי ו (ב)

 פה.-לעניינים נוספים, בכתב או בעלאו התייחסות  ,פרטים נוספים



לעקרונות בבחינת שאלת ניגוד העניינים וגיבוש פתרונה יפעל היועץ המשפטי בהתאם  (ג)

נויים  י, בשלממשלה להנחיות היועץ המשפטי  5551.1מס'   שנקבעו בהנחיה 

   המחויבים.

ניתן לנטרל את ניגוד העניינים בין עניינו האחר  ,לדעת היועץ המשפטי ,בהםש במקרים (ד)

בדרך של עריכת הסדר למניעת ניגוד  ברשות המקומיתהמועמד לבין תפקידו  של

העקרונות המותווים בהנחיית היועץ  לפי ,כאמור ,עניינים, יערוך היועץ המשפטי הסדר

 .המשפטי לממשלה שהוזכרה לעיל

המשפטי כי בנסיבות המקרה לא ניתן לנטרל את ניגוד העניינים בדרך של  אם סבר היועץ (ה)

עריכת הסדר למניעת ניגוד עניינים, ואין מנוס מלפסול את המועמד מלשמש בתפקיד, 

לא בכתב, ואם  להתייחסות המועמד ולאחר קבלת התייחסותו יעביר את מסקנתו זוהוא 

 . אם נקבעהמקומית ולאחראי עתו לראש הרשותדעתו, יעביר את חוות דאת שינה 

בחוות דעתו של היועץ המשפטי כי בנסיבות העניין לא ניתן לנטרל את ניגוד העניינים, לא 

 יועסק המועמד על ידי הרשות המקומית בתפקיד זה.

סדר למניעת נדרשת עריכה של ה כי המשפטי בהם סבר היועץ שכי במקרים יש לציין,  (ו)

עמד על הסדר כאמור תהיה תנאי לחתימת חוזה , חתימת המולמועמד ניגוד עניינים

 העסקה עמו.

 

 

. החובה לעדכן את היועץ המשפטי כל אימת שעלול להיווצר חשש לניגוד עניינים במהלך מילוי 5

 המשרה 

מצב של ניגוד עניינים מכי האחריות להימנע לתפקיד היועץ המשפטי יזהיר את המועמד 

מוטלת חובה, כאמור, ובכלל זה מוטלת עליו בראש ובראשונה עליו. על המועמד מוטלת 

סוגיות , או בלהיוועץ ביועץ המשפטי בכל מקרה של ספק בדבר יישום הוראות ההסדרהחובה 

עשויות להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים, ולפעול לפי הנחיותיו. כן השלא נצפו מראש 

חובתו היא יו בשאלון, יזהיר היועץ המשפטי את המועמד כי אם חל שינוי בתוכן הצהרות

 פי הנחיותיו. על נטי ולפעול בבכתב את מלוא המידע הרל לפנות אל היועץ המשפטי, למסור לו

 

 . החובה לעגן הוראות נוהל זה בחוזה העסקתם של יועצים6

יש לעגן את ההוראות של נוהל זה בחוזה העסקה של יועץ ולקבוע כי מילוי הנוהל הוא  תנאי 

 היועץ והפרתו תהיה  הפרה מהותית של החוזה על כל הנובע מכך.מהותי להעסקתו של 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 א' נספח

 

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

 

  

 ___________________________________הרשות המקומית 

 

 ____מועמד/ת לתפקיד _______________________________

 

 הונות תפקידים וכ –חלק א' 

 

 פרטים אישיים .1

שם משפחה: 

_______________________________________________________ 



שם 

פרטי:_______________________________________________________

___ 

 מס' זהות  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|   שנת  לידה ___/___/___ 

כתובת: 

 _______________מיקוד:_________רח':__________________עיר/ישוב:

מס' טלפון: _______________________ מס' טלפון נייד: 

_____________________ 

 

 תפקידים ועיסוקים   .2
שנים  4פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של 

 כיועץ/ת וכד'( .  ,יתאחורה )לרבות כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/

 ב(.  "נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חברה, שותפות, עמותה וכיו

תפקידים  גם נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות )יש לציין במפורש 

 בהתנדבות(.

 

שם המעסיק 

 וכתובתו

תחומי הפעילות של 

 המעסיק 

התפקיד ותחומי 

 האחריות

 

 תאריכי העסקה

 

 

   

 

 

   

    

 

 

   

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 תפקידים ציבוריים  .3
 

 לעיל.  2שלא צוינו בשאלה פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות 

 שנים אחורה.  4נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 

 

 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף

   

   

   

   

   

   

 דירקטוריונים או בגופים מקביליםחברות ב .4
פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, 

 שאינם ציבוריים. אם ציבוריים ובין אם הם בין 

 שנים אחורה.  4נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 

 



שם התאגיד/רשות/גוף 

 ותחום עיסוקו

אריך ת

 התחלת

הכהונה 

ותאריך 

 סיומה 

 סוג הכהונה 

)דירקטור חיצוני או 

מטעם בעלי מניות. 

ככל שמדובר 

בדירקטור מהסוג 

נא לפרט גם   -השני

שמות בעלי המניות 

 שמינו אותך( 

 פעילות מיוחדת

בדירקטוריון, כגון חברות 

 בוועדות או תפקידים אחרים

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

 

 

 שר לפעילות הרשות המקומיתק .5



שלא כאזרח זיקה או קשר,  ,או לגוף שאתה בעל עניין בו ,או היו לך ,ישהאם               
או לגופים  ,ת/ה מועמד/ת לעבודרשות המקומית שבה את, לפעילות ההמקבל שירות

תאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות הקשורים אליו )ובכלל זה זיקה או קשר ל
 או לגופים אחרים שהוא קשור אליהם(? ,את/ה מועמד/ת לעבוד הבהמקומית ש

 

   .שנים אחורה 4קשרים נוכחיים ולתקופה של לנא להתייחס לזיקות ו             

  או קשר באופן מפורט. נא לציין כל זיקה              

 

או  ,הן כדירקטורמי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מככל לרבות  –"בעל עניין" בגוף               
אין צורך לפרט ) ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לובגופים מקבילים בו 

בתאגידים , 8661-, התשכ"חכבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך אחזקה שלא
 (.1הנסחרים בבורסה

  

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

  

 

  משפחה לגבי קרובי 5-2פירוט תפקידים כאמור בשאלות  .6
 . משפחתך לעיל לגבי קרובי 2-5בסעיפים  ,כאמור ,פירוט תפקידים

 בלבד.  בהווהיש להתייחס לתפקידים ולכהונות 

                                                           
 1691-חוק ניירות ערך, תשכ"ח 1

  -"בעל ענין", בתאגיד 

( מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות 1)

דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו 

י, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה הכלל

  -בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לענין פסקה זו 

 )א( יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; 

)ב( החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לענין 

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר  -זה, "נאמן" 

לפקודת מס  102()ו( או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 2)א()49כמשמעותו לפי סעיף 

 הכנסה; 

 ( חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.2)

 



 

שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו את נא לפרט 

ירקטוריון, יש לפרט שם התאגיד ותחום בן/ת זוגך חברה בד אםבשאלות לעיל )למשל, 

 עיסוקו, תאריך התחלת הכהונה, סוג הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון(.  

 

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 ________________________________________________

___________________________________________________________

______ 

 

 ים בתפקיד זיקות לכפופים או לממונ .7
או כפופים לך  ,האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך )במישרין או בעקיפין(

מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם  ,אליו את/ה מועמד/תשבתפקיד 

קשרים עסקיים, קשרי משפחה או כמו מתקיימים ביניכם  יחסי כפיפות במסגרות אחרות, 

 זיקות אחרות? 

 

 כן / לא

 ן, פרט/י:אם כ

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________ 

 

 



 עלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים , התפקידים ועניינים שלך או של קרוביך .1
שלך או של קרוביך, שעלולים   שלא פורטו לעיל,האם ידוע לך על תפקידים ועניינים 

 אליו את/ה מועמד/ת? שלהעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד 

 

 , הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.בן/ת זוג  –"קרוב" 

 

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים  .6
 להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים 

על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים,  ידוע לךהאם 

התבקשת להתייחס בשאלות לעיל,  או של מקורביך )ובכלל זה חברים אליהם  לא ש

סקיים(, שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים עקרובים ושותפים 

 אליו את/ה מועמד/ת? שבתפקיד 

 

 בני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה. לנא להתייחס גם לאחים ו

תפקידים  הלעיל )לדוגמ 1-8לת בשאלות עליהם נשאשנא להתייחס במיוחד לנושאים 

ועיסוקים של קרובים אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם 

 (.הרשות המקומיתלפעילות 

 

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

 

 עיסוקים  פירוט קורות חיים ו .10
פירוט עיסוקים השכלה ו ותליום מילוי השאלון, הכולל מעודכנות בנפרד קורות חיים ף/ינא צר

 בעבר ובהווה, כולל תאריכים.



 נכסים ואחזקות –חלק ב' 

 

 אחזקות במניות  .88
בגופים עסקיים  , במישרין או בעקיפין, או שותפותבתאגידים החזקת מניותפירוט 

  ך או של קרוביך.כלשהם, של

 -, התשכ"חכבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך אין צורך לפרט אחזקה שלא)

 (.2בתאגידים הנסחרים בבורסה 1968

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

 

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

שם המחזיק )אם  שם התאגיד/הגוף 

 המחזיק אינו המועמד(

 

 

תחום עיסוק  החזקות %

 תאגיד/הגוף ה

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

                                                           
 1691-חוק ניירות ערך, תשכ"ח 2

  -"בעל ענין", בתאגיד 

( מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות 1)

ו את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד א

הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה 

  -בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לענין פסקה זו 

 עות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; )א( יראו מנהל קרן להשק

)ב( החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לענין 

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר  -זה, "נאמן" 

לפקודת מס  102()ו( או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 2)א()49 כמשמעותו לפי סעיף

 הכנסה; 

 ( חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.2)



להעמידך במצב של חשש לניגוד  עשוייםנכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם  .12
 עניינים 

האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש 

 ליו אתה מועמד?יינים עם התפקיד שאבמצב של ניגוד ענ ךבהם עשויים להעמיד

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.  –"קרוב" 

 

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________ ________ 

 

 חבות כספים בהיקף משמעותי  .13
ב לחובות משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ער שהוהאם את/ה, קרוביך או מי

 או להתחייבויות כלשהם? 

 שולחנך.בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על   –"קרוב" 

 

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________ 

___________________________________________________________

______ 

 

 עלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים הנכסים אחרים  .14
, שעשויים להעמיד אותך במצב של שלא פורטו לעילהאם ידוע לך על נכסים אחרים, 

 אליו את/ה מועמד/ת? שחשש לניגוד עניינים בתפקיד 

 

יך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורב

יך הם בעלי עסקיים(, של גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורב

 עניין בהם. 



 בני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.לנא להתייחס גם לאחים ו

עה בו, בין לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצב –"בעל עניין" בגוף               
ו/או עובד בו ו/או במישרין ובין בעקיפין, ו/או מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו 

 .מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו

 

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  



 הצהרה  –חלק ג' 

 

 

אני החתום/ה מטה _____________________ ת.ז מס'_________________, 

 מצהיר/ה בזאת כי: 

לקרובי ולמקורבי, הם  ,כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי .1

 מלאים, נכונים ואמיתיים; 

הם  ,לקרובי ולמקורבי ,כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי .2

מידיעה אישית, אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת 

ם לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי בו הפרטים אינם ידועישבמקרה 

 מידיעה אישית; 

מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי  .3

 שש לניגוד עניינים עם התפקיד;במצב של ח להיות

במצב של חשש  להיותאני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי  .4

ילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של לניגוד עניינים במ

 בנושא; הרשות המקומית 

אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו,  .5

במהלך הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב 

רשות המקומית,  אמסור לו של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי של ה

 בנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו;את המידע הרל

 

 

 

______________________________

_ 

____________________________

___ 

 חתימה תאריך
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 שלום וברכה

 
 

 הדבקת מודעות 12/16להלן כמה שאלות בנוגע למכרז 
 

 היכן יוצבו לוחות המודעות? וע"פ איזו החלטה?      .1

לופין ס"מ או לחי 210האם אפשר לשנות את גודל הלוח מהמפרט המצורף שהגובה יהיה       .2

לרוחב ועדיף שמידות הלוח יהיו תואמות  70*100ס"מ ?)הגדלים של המודעות הינם  140

 לגודל המודעות הסטנדרטיות(

איך העירייה מתכוונת לטפל בהדבקות פיראטיות הן על לוחות המודעות והן על קירות       .3

 וכיוצ"ב?

הם או שהם יוחלפו בכל מקרה? כמה לוחות ישנם כיום והאם הזוכה יצטרך לשלם גם עלי      .4

 )הלוחות כיום קטנים מאוד ביחס לתשלום(

במבוא כתוב שהעירייה תוכל לבקש מהזוכה להציב על חשבונו לוחות א. בכמה  1סעיף       .5

מובן  4לוחות מדובר? ב. החלק העליון של הלוח יהיה שייך לזוכה? ג. בנספח ג' סעיף 

 זוכה יידרש להתקין, מה נכון מבניהם?שהעירייה תקזז תשלום עבור לוחות שה

י"א , מדובר במודעות אגפי העירייה בלבד? או גם של  8סעיף   כללי"מסירת זכויות פרסום"       .6

 לקוחות פרטיים??

 האם ניתן לפרסם כל גודל מודעה בתוך תחומי הלוח?      .7

 הם דמי זיכיון?אם יפחתו לוחות מכל סיבה שהיא האם הזוכה יצטרך לשלם עלי      .8

 
 

 בברכה
 מרדכי מזרחי

 כלל גלגלי פרסום
050-4443532 

 



 

 

 
 בס"ד

 11.02.11יום שני 

 לכבוד עיריית בית שמש

 מחלקת מכרזים

 yoetz@bshemesh.co.ilבאמצעות מייל: 

 

 נדון: שאלות הבהרה למכרז לזכיון להדבקת מודעות בלוחות המודעות העירוניים בבית שמש

 12/16מס' 

 

 ת לוחות עירוניים שקיימים היום בעיריית בית שמש?האם אפשר לקבל רשימ .1

שנכון להיום הלוחות הקיימים הם לוחות עץ שלא מיועדים להדבקה מסחרית, האם אפשר  ,בהתחשב בכך .2

ע"ג ולא  ,שונה בהמשךיאך ורק על הלוחות שיוקמו עפ"י מפרט שצורף ו/או להדביק מודעות לחייב את הזכיין 

 הקיימים להחליף/להוריד? הלוחות הקיימים, ואת הלוחות

מטר  3את הלוח כך שרוחב הלוח יהיה  האם יש אפשרות להגדיל :1ב'נספח  -בי מפרט טכני של הלוחותלג .3

מידות הלוח שאנו מציעים הינם המידות במסמכי המכרז?  במידות המופיעות כרגעולא מטר  2.1ואורך 

"י תושבי העיר באופן קבוע. כתוצאה המקובלות ברחבי הארץ, היכן שההדבקה היא מאסיבית ונצרכת ע

מהגדלת הלוח העירייה תרוויח הן מבחינת חזות העיר, והן מבחינת קיבולת המודעות שתמזער הדבקה 

 פיראטית, וכך גם תצליח להביא זכיין טוב ועוצמתי יותר.

ומפרט  ף דוגמת לוחמצורלנוחיותכם וחות? לכמו כן, האם ניתן להגדיל את המקום המיועד למדבקה מעל ה .4

 של חלק עליון שהותקן בביתר.

לוחות יוקמו ולכן הם פחות פרקטיים להדבקה מסחרית, ם דובר כי לוחות מודעות עגולים במפגש קבלני .5

. האם ואף לאפס אותה השאיפה היא למזער את הכמותמסך הלוחות שיוקמו, כאשר  10%קסימום מעגולים 

 כך הם הדברים וכך תפעל העיריה?

  ?חילת תקופת הזכיינותכמה לוחות חדשים העיריה מתכננת להקים טרם ת .6

 ?ברחבי העיר לוחות שהעירייה מתכוונת להקיםהכמות המקסימלית של  מהי .7

זאת  ,שכונות החרדיות ובתאום עם הזכייןב דובר בפגישת מציעים שהצבת הלוחות החדשים תהיה בעיקר .8

 . נא אישורכם.בהתחשב בכך שבשכונות החילוניות צורכים פחות את המדיה הנ"ל

הכוונה משקל למחיר אותו תימחר המציע. האם  00%כתוב כי אופן בחירת הזכיין יהיה  3.3סעיף  3בעמוד  .9

 מחיר היחיד?השהמציע המתמודד יציע עבור כל לוח מודעות שיוקם בבית שמש וזהו פרמטר  השנתי מחירל

ונטית לנו תשובתכם רלו דוחות למדביקים עבריינים? תפיקהאם עיריית בית שמש תשתף פעולה עם הקבלן ו .10

 לתימחור השרות.

נא אישורכם שאכן תחילת החוזה וספירת שנות עבודת הזכיין וכך גם תשלום על זכייה במכרז הינו צמוד  .11

לוחות ברחבי העיר ויום לפני תחילת הדבקה ראשונה על כל הלתחילת העבודה בפועל, קרי, לאחר הקמת 

 גביהם.

 נא לשלוח אישור השתתפות במפגש קבלנים שהתקיים. .12

 האם ניתן לקבל את השאלון של משרד הפנים אותו המציע יצטרך למלא? – 1.5סעיף  1עמוד  .13

 , בנוגע להוצאת חשבונית עצמית, להלן שאלתו של רואה החשבון מטעמינו: 2סעיף  10עמוד  .41

מע"מ בלבד. משמעותה של חשבונית עצמית היא שמקבל השירות יהיה חשבונית עצמית שייכת למישור 
חייב בתשלום מע"מ במקום נותן השירות, ואף יהיה חייב בדיווח בדוח התקופתי על מחזור מע"מ ומחזור 

 עסקאות. בד בבד יקזז את סכום המע"מ שלעיל כמע"מ תשומות.
  את הדירה למטרות עסק דוגמה הקלאסית היא אדם פרטי שמשכיר דירה ל"עוסק" ששוכר 

האדם הפרטי )"המשכיר"( אינו "עוסק". אין לו תיק ברשות המסים )מס הכנסה(; אין לו אישור לניהול פנקסי 
 חשבונות של עסק ואין לו אישור לנכות מס הכנסה במקור.

ערוכה כלומר, יש כאן "עסקת אקראי" שבגינה על השוכר, שהוא "עוסק", להוציא חשבונית מס עצמית כשהיא 
 על שמו, ולדווח על העסקה בדוח שעליו להגיש לרשויות מע"מ בשל עסקאותיו.

במילים אחרות: השוכר עורך חשבונית עצמית ורושם אותה בדוח עסקאותיו. הוא מנכה את המע"מ על פי 
 חשבונית זו ובאפשרותו להשתמש בה כהוצאה לצורכי מס הכנסה.



 

 

ולא אדם הפרטי, מדוע יש דרישה להוציא חשבונית מס עצמית? במקרה שלנו, מכיוון שעירייה הינה תאגיד 
  א גם לא מתאימה במקרה הנ"ל . אשמח לקבל הסברים ומקורות לדרישה כאמור.1התקנה 

 
 לתשובותיכם נודה.
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 בס"ד

 12/16פרוטוקול סיור קבלנים מכרז 
 2016בפברואר  11מיום חמישי 

 חדר מליאה -בניין העירייה 

 

 כנציג העירייה השתתף שמעון גולדברג ממונה אגף שפ"ע ויו"ר ועדת מכרזים

 נציגי קבלנים שהשתתפו:

 נציג שם
 פרסום נאמן בנימין זאב מאירוביץ

 פרסום והפצה 1חוצות  אליהו כהן
 סי גיי פרסום והפצה כהן דוד

 פרסום גיל דוד גלפרין
 כלל גלגלי פרסום מורדי מזרחי
  יעקב לדרמן
 פרסום אור השמש יוסף בן לולו

 פרסום דיוק משה כהן
 שיא אשקלון שיר מימון בוזגלו

 פשקוויל מדיה יוסי נמירובסקי
 מסר פרסום והפצה נחום פינדרוס

 

 .המכרזותנאי בפני הקבלנים פרטי  הובהר .1

כהיום בעיר בית שמש אין סדר בכל הקשור להדבקת מודעות, הכל פיראטי, וזה הדבר  .2
 שהמכרז בא להסדיר.

לוחות מודעות כאשר במכרז זה יש אופציה שהזכיין עצמו העירייה ציב תבמקביל לזיכיון  .3
כי זו רק  יםמדגישאנו יציב את הלוחות והתשלום יקוזז מדמי הזיכיון כפי שיציע, אך 

 אופציה והעירייה תוכל לבצע את ההצבה בעצמה. 

בשיקול  את עמדתו,לקבל  תעם הקבלן לגבי המיקומים אך לא מחויב תתייעץהעירייה  .4
ההצעה  ,ירייה לשנות הכמויות והקבלן לא יוכל לבוא בטענות בנוגע לכמות הלוחותהע

את כמות ודמי הזיכיון היא במכפלה של הלוחות שיוצבו, כאמור לוח יחיד  לעהיא 
 .אין שום התחייבות לכמות לוחותוהלוחות העירייה תחליט, 

היה כמות תולכן  תהיה רווחיהזיכיון תשברור אינטרס  במקביל נאמר כי לעירייה יש .5
 שי השוק.ולכל המודעות בהתאם לביק שיהיה מספיק שטחכך לוחות סביר, 

 סול את ההצעה.תפבערבות ערבות יש להקפיד על התאריך לא פחות ולא יותר, כל שינוי  .6

 אף פרט ממסמכי המכרז והצרופות.מלשנות או להסתייג אין  .7

  



2 

 כדלהלן: שאלות, מצו"ב הבהרות על שאלותיהם,הקבלנים העלו 

 ותהבהר ותשאל
לוחות נחליף אותם בלוחות  50-כהיום יש כ ?מה יקרה מחתימת החוזה ועד ההצבה בפועל

 חדשים,
ייעשה רשימה של עם חתימת החוזה עם הזוכה 

 ישלם על כמות ןקבלהלוחות הקיימים וה
 לא יוחלפו מיד. באםזו גם  לוחות

 אין שינוי בתנאי המכרז מבקש להוריד את היקף הכספי הנדרש
 תהקבלן יצטרך לצלם כל מודעה פיראטי איך יטופלו המודעות הפיראטיות?

ולצלם כשהיא אותה  להסיר ,כשהיא מודבקת
מוסרת, בכל רחבי העיר ובכל מקום, 

בהסכם העבודה וכשיתקשר עם עובדיו יחתום 
בבית משפט לעדות כי יצטרכו להופיע עמם 

הקבלן הזוכה לבקשת העירייה, במידת הצורך 
עביר את הצילומים והפרטים לפיקוח העירוני י

צטרך יולצורך הנפקת קנסות וטיפול משפטי, 
לצורך  ציף עם הפיקוח העירונילהיות בקשר ר

, כולל בשעות הלילה עם כוננים ושיטור זה
 הכל בכדי למגר הדבקה פיראטית. ויעשה עירוני

יצטרך להסיר או להדביק מודעה לבנה כמו"כ 
בהתאם להנחיות אגף והכל או מודעת התראה, 

 למה שנכתב בגוף המכרז.ובהתאם  ,שפ"ע
  ו(:הלוחות עצמם )נט מידותמבקשים לשנות 

)בכפולות גובה מ'  1.4או  'מ 2.1-ל 1.85במקום 
 ס"מ(. 70של 

 '.מ 3או  'מ 2.5 רוחב או

 מ' 1.4או  מ' 2.1-ישונה ל)נטו( גובה הלוח עצמו 
בהתאם, כך שגובה והכותרת יהיו העמודים 

 מ'. 3-ברוטו )כולל הכותרת( של הלוח יהיה כ
מ', אך העירייה תוכל לבקש  2.5הרוחב נשאר 

, מ' 3מהלוחות יהיו ברוחב  50% לפחותש
 ונשאר בשיקול דעת העירייה.

 
המידות ייקבעו לפי הצורך של האזור, קביעת 
הצעתו של המציע פ "עכ .והאוכלוסייההמקום 

מ'  2.5על  (וברוט)מ'  3תתייחס ללוח בגובה 
 .(ברוטו)

 לא מתערבים במחירון של הזכיין,  האם יש התערבות במחירון להדבקת מודעות?
 למשפחת המנוח בלבד "מודעות אבל"אך ב

עותקים לא תעלה  30במספר מצומצם של 
כולל עיצוב הדפסה  לעותק ש"ח 10על המחיר 
 .והדבקה

, הוותיקות ,הזיכיון מתייחס לכל השכונות בעיר מתייחס הזיכיון? לאיזה אזורים
תקופת במשך החדשות ואלו שיתווספו בהמשך 

 ההתקשרות.
האם מדביק שאינו זכיין או קבלן משנה גם 

 יכול להתמודד? 
 המכרז בתנאיאין שינוי 

האם אפשר לזכיין להעביר את העבודות לקבלן 
 משנה?

וכל מול העירייה, הזכיין הוא זה שיעבוד 
בכתב הכנסת קבלן משנה דרוש אישור 

  מהעירייה.
למה צריך שיהיה זכיין גם כהיום ולא מפסיק 

 ? 2013-2015שהיה בשנים 
להוריד את המילים "לרבות יש  4.11בסעיף 
  כהיום".

 אין שינוי בשאר התנאים.
 לא העירייה תשפה על מודעות שיושחתו?
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 לגביהןוהבהרות שהתקבלו שאלות 
 

 הבהרות שאלות
בלוחות פו חלוהם יולוחות  50-כהיום יש כ האם אפשר לקבל רשימת הלוחות הקיימים?

 ., ואפשר שמיקומם יוחלףחדשים
תורכב מיד עם  הלוחות הקיימיםת רשימ

 חתימת החוזה עם הזוכה.
על הזוכה החוזה ישלם העירייה על עם חתימת  האם יחייבו בדמי זיכיון על הלוחות הקיימים?

 וחלפו.אם טרם הגם  יםהקיימ הלוחות
 יום. 90תוך אך העירייה תעשה מאמץ שיוחלפו 

 נתון לשיקול דעת בעירייה, הגדלת המקום המיועד למדבקה בכותרת הלוח
בכל מקרה משטח זה אינו נכלל במסגרת 

 הזיכיון למכרז זה.
 נתון לשיקול דעת העירייה ?כמות לוחות מודעות עגולים

 נתון לשיקול דעת העירייה ?כמות הלוחות שהעירייה מתכננת להקים
הזיכיון מתייחס לכל השכונות בעיר, הוותיקות,  החדשות?הצבת הלוחות בעיקר בשכונות 

החדשות ואלו שיתווספו בהמשך במשך תקופת 
 ההתקשרות.

 התמהיל נתון לשיקול דעת העירייה.
מה נכלל בשיקול לבחירת הזוכה לפי האמור 

 ?3.3בסעיף 
המחיר בשיקול בקביעת הזוכה תשוקלל גם 

המחיר להצבת לוח המוצע כדמי זיכיון וגם 
מהווה חלק מהחישוב וכל נספח ג' האופציה( )

 לקביעת הזוכה.
הקבלן יצטרך לצלם כל מודעה פיראטית  ת?ופיראטי ותהאם תתבצע אכיפה להדבק

כשהיא מודבקת, להסיר אותה ולצלם כשהיא 
מוסרת, בכל רחבי העיר ובכל מקום, 
וכשיתקשר עם עובדיו יחתום בהסכם העבודה 

כי יצטרכו להופיע לעדות בבית משפט עמם 
במידת הצורך לבקשת העירייה, הקבלן הזוכה 
יעביר את הצילומים והפרטים לפיקוח העירוני 

ויצטרך לצורך הנפקת קנסות וטיפול משפטי, 
לצורך  להיות בקשר רציף עם הפיקוח העירוני

, כולל בשעות הלילה עם כוננים ושיטור זה
 הדבקה פיראטית. עירוני ויעשה הכל בכדי למגר

כמו"כ יצטרך להסיר או להדביק מודעה לבנה 
או מודעת התראה, והכל בהתאם להנחיות אגף 

 למה שנכתב בגוף המכרז.ובהתאם  שפ"ע,
 תחל עם חתימה העירייה על חוזה ההתקשרות ספירת תקופת ההתקשרות

לתשלום  בנוגע להוצאת חשבונית עצמאית
 מ"מע

שבונית לא מנפיקה חמלכ"ר יותה הבהעירייה 
היא  קבלןשתתקבל מאת הועבור התמורה  מס,

מ לא "המע וספתתנפיק קבלה בלבד, את ת
 באופן ישירלעירייה אלא  קבלןהעביר י

י "ע נעשהלמיטב ידיעתנו  וזאת  ,לרשויות המס
 תשלוםפ הליך ", עכהוצאת חשבונית עצמאית

 .לא קשור לעירייה מ"המע
המקום המיועד למדבקה בכותרת הלוח למי 

 שייך?
נו נכלל במסגרת הזיכיון למכרז משטח זה אי

 .זה
התמורה כפי שיוצע על ידו תקוזז מדמי הזיכיון  התמורה להצבת לוחות ע"י הזכיין

 שיצטרך להעביר
 גיליון בלבדו מוגבל לגודל גיליון וחצי בתחומי הלוח מודעותגודל המודעות 

 כל גודל אחר טעון אישור בכתב מהעירייה
 29/02/2016נדחה לתאריך  סגירת המכרזמועד  דחיית מועד ההגשה

 (שינוי בשאר התאריכיםאין ) 12:00בשעה 
הדבקה מיוחדת שלא במסגרת ימי ההדבקה 

 י"א בהסכם(. 8הרגילים. )סעיף 
מדובר על מודעות מטעם העירייה או במודעות 
על אירוע פרטי משמעותי )בהתאם לקביעת 

העירייה( או מקרה לא מתוכנן ולא צפוי הדורש  
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 הבהרות שאלות
הדבקת מודעות מידית בהתאם לקביעת 
העירייה. )כמו פטירת אישיות בכירה וכדו' או 

 אירוע חירום(.
 ויום מיקומן, מודעות הלוחות שימתר במקרה של הפחתה בכמות הלוחות?

 ,בעירייה ע"שפ באגף שנמצאות כפי, התקנתם
 .הזכיוןי דמ תיגזר פיה על

 בהסכם. 12ובהתאם לאמור בסעיף 
 


