
 

 

 עיריית בית שמש

 

 

 12/41  מס'  מכרז

 

לוחות תפעול ומתן זכות פרסום על , להתקנה, תחזוקה

 מודעות בבית שמש 

 

 

 4241אפריל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 תוכן העניינים:
 עמוד

 2           הזמנה להציע הצעות -   מבוא 
 

 כללי ותנאי המכרז –חלק א' 
 3                ;כללי – פרק א'
  8            ;תנאי המכרז - פרק ב'

 
 נספחים למכרז:

 
  11           הצהרת המשתתף;טופס   - א למכרז1נספח מס' 

  11        ;הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  - ב למכרז1נספח מס' 

 18           נוסח כתב ערבות המכרז;  - למכרז 4נספח מס' 

  11          על מעמד משפטי;הצהרה טופס   - למכרז 3נספח מס' 

 22        ;ה הכספית של המשתתף במכרזהצעהטופס   - למכרז 2נספח מס' 

 21                   תצהיר להוכחת ניסיון בפרסום ומחזור כספי; -למכרז א 5נספח מס' 

 22                   ;חוות דעת רואה חשבון בדבר איתנות פיננסית -למכרז ב 5נספח מס'  

  23          ; למתקנים מחייבות דרישות  - למכרז 6' מס נספח

 21                                                                         הנחיות לעיצוב המתקנים;  - למכרז 7נספח מס' 

 21                         ;                                   חלקים חסויים בהצעה )אופציונאלי(  - למכרז 8נספח מס' 

 22                                                      ;מיפוי מיקומי המתקנים הקיימים בשטח  - למכרז 9נספח מס' 

  
 

       

                                                                              החוזה ונספחיו –חלק ב' 
 

   28                     ;עם הזוכה על נספחיוההתקשרות נוסח חוזה 
 

 נספחים לחוזה:
 

                                                                                     נוסח ערבות;               -נספח א'

     ;ביטוח נספח               -ב'נספח 

                                                                    ;מיקומי לוחות המודעות                 -ספח ג'נ

 ;תחזוקה וטיפול בתקלות מפרט  -' דנספח 

 ;מפרטי המתקנים  -נספח ה' 

 ;אישור על העדר קרבה משפחתית  -נספח ו' 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 לוחות מודעות בבית שמשתפעול ומתן זכות פרסום על , התקנה, תחזוקה – 12/41מכרז  -מבוא 

 הזמנה להציע הצעות 

, להתקנה, תחזוקהעיריית בית שמש מזמינה בזאת מציעים, העונים על כל תנאי הסף, להציע הצעות  .1

-ו העירייה-, בהתאם להוראות מכרז זה )להלן לוחות מודעות בבית שמשתפעול ומתן זכות פרסום על 

 , בהתאמה(.המכרז

ייה רשאית להתחשב, אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. העיר .2

בין השאר, בכושרו ובניסיונו של המציע לבצע את העבודות נשוא המכרז, לרבות בניסיונה הקודם של 

 .העירייה עם המציע, וכן בשיקולים נוספים

 :את מסמכי המכרז ניתן לראות, לעיין, ולהדפיס מאתר האינטרנט של העירייה בכתובת .3

https://betshemesh.muni.il/bids/    . דמי השתתפות במכרז המהווים תנאי להגשת הצעההתשלום 

אשר לא יוחזרו לרוכש ניתן לשלם  בכתובת : ₪   752להשתתפות במכרז בסך ו

https://www.betshemesh.muni.il/100561  

 16:22 עד השעה_ 415/212/_הנוגעות לפרטי המכרז יופנו בכתב, לא  יאוחר מיום  שאלות הבהרה .4

בדוא"ל: יועץ המכרז, מר חיליק קיסר מחברת אציכ, ל אל דוא"הבאמצעות  WORDבקובץ 

 hilik@azic.co.il  : בפורמט הבא 

 # 
 שאלה סעיף חוזהנספח//מכרז

1.     

2.     
  .22-1121121 יש לוודא קבלת הפנייה בטל': 

 המכרז מסמכי רוכשי, תועברנה לכל המזמינה, על פי שיקול דעת תשובות

על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה הקבלנות על נספחיו( תוגש  ,ההצעה .1

בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה של המציע, כאשר היא 

 ידי המציע )חתומה ע"י מורשי חתימה, במקרה של תאגיד(.-ממולאת וחתומה על

עותקים זהים שימולאו  4 -ב יודפס   22) עמוד המשתתף במכרז " "הצעת  –למכרז  2נספח מס'  .1

הדף נספח אחד מתוך השתיים יהווה את נספחים לכול עותק הצעה .  2וייחתמו ע"י המציע, 

 להצעת המציע והשני יהיה במקומו בסדר המסמכים של המכרז.   הראשון

שעליה ירשם הכיתוב הבא  ה אחתלמעטפשיוכנסו   ובשני עותקים ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד .2

וללא "  לוחות מודעות בבית שמשתפעול ומתן זכות פרסום על , התקנה, תחזוקה – 12/41מכרז  ": 

, ברחוב דרך מינהל ונכסיםתשולשל לתיבת המכרזים בבניין העירייה במשרדי המעטפה . כיתוב נוסף

. הצעה  14:22עד השעה   31/25/41/41עד ליום בבית שמש  ,3קומה  ,C, קניון נעימי בנין 2יצחק רבין 

 אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

 בכבוד רב,                    

 ד"ר עליזה בלוך           

  ראש העיר               

 

 

https://betshemesh.muni.il/bids/
https://www.betshemesh.muni.il/100561
https://www.betshemesh.muni.il/100561
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 כללי       –פרק א' 

 

 כללי: .1

להתקנה, תחזוקה, נת לקבל הצעות י(, מעוני"החברהאו " "זמינהמה)להלן: " עיריית בית שמש 1.1

 גביהם לתקופת החוזה. מתן זכויות פרסום על ול ,ל לוחות מודעותש תפעולו

 

 :הגדרות 1.2

המשתתף במכרז, שהצעתו תוכרז כהצעה  -"הזוכה" 1.2.1

   ;הזוכה במכרז

 המזמינההחוזה שייחתם בין הזוכה לבין  -"החוזה"  1.2.2

 ;למכרז 9נספח מס' , על נספחיו

' הנספח ) ברחבי העיר לוחות מודעות - ו/או "לוחות המודעות "המתקנים" 1.2.3

לחוזה  נספח ג'כמפורט ברשימה , (לחוזה

לחוזה מעת לעת על  נספח ג'וכפי שיעודכן 

פי הוראות החוזה, בכפוף להתאמות 

שיידרשו, ככל שיידרשו, על ידי המזמינה, 

 ;כמפורט במסמכי המכרז

 ;בית שמשעיריית  -" המזמינה" 1.2.4

, ונספחיו החוזה הנחיות פי על, פרסומים "כרזות" 1.2.1

 גבי על ציבות, במכרז הזוכה פיקת אותם

 .המכרז במסמכי כמפורט המתקנים

חלק של המתקן המיועד להצבת פרסום על  "פן פרסום" 1.2.1

 .גביו

 לחוזה; 1כהגדרתה בסעיף  -"תקופת החוזה"  1.2.2

 

 .למסמכי המכרז המצורף חוזההעל פי תנאי נוסח תהיה  הזוכהלבין  המזמינהההתקשרות בין  1.3

 ולמזמינה, מיום חתימת החוזה על ידי המזמינה חודשים 12מכרז זה הנה תקופת ההתקשרות על פי  1.4

תהיה האופציה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך תקופה זאת לתקופות נוספות ובלבד שסך כל 

 . שנים( 2) שבעתקופת ההסכם ביחד עם כל תקופות ההארכה לא יעלה על 

, להחליפם במתקנים חדשים ו/או להעתיק מתקנים קיימים יימיםקמתקנים חייב לפרק  הזוכה 1.1

, הכל כמפורט בטבלה להלן ובתוך בית שמשעיר בתחומי ה ,המזמינהממקומם למיקום עליו תורה 

 תקופת ההיערכות כהגדרתה להלן.
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 כמות המתקן

 מתקנים

 קיימים

 כמות

 מתקנים

 להסרה

 כמות

 מתקנים

 להוספה

 מתקנים כמות

 להעתקה

כמות 

מתקנים 

 נדרשת

מתוכם, מתקנים 

המיועדים 

למודעות מטעם 

 המזמינה

לוחות 

  מודעות

121 11 12 

)לוחות מודעות 

 חדשים(

11 

הצבה )נוסף ל

במיקום חדש של 

מתוך מיקומי  11

המיועדים  11-ה

 (להסרה

112 42 

 

ובכל , על פי שיקול דעתה המזמינהויאושרו על ידי  הזוכהע"י  ייקבעו מיקומי הצבת המתקנים 1.1

 לחוזה. 1.6.3המובאות בסעיף  מההנחיות יחרגו לאמקרה 

. מובהר כי על הזוכה לבצע 9כנספח מיפוי המתקנים הקיימים בשטח במועד פרסום המכרז מצורף  1.2

 שינוי ועדכון במיקומים אלה בהתאם להנחיות המכרז והחוזה.

לעיל הינן הכמויות הידועות למזמינה בעת פרסום  המתקנים הקיימים מובהר כי כמויותעוד  1.8

 לבצע ספירה ומיפוי של המתקנים בתחילת תקופת ההיערכות כהגדרתה להלן.  הזוכההמכרז ועל 

הזוכה ערכות, בה יהיה על יהחודשים הראשונים לתקופת ההתקשרות יוגדרו כתקופת ה שלושת 1.1

/או וו/או להחליף ו/או להקים  לשדרגבמכרז להיערך לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה, ובין היתר 

המתקנים, כהגדרתם בחוזה, וזאת על פי המפרט הטכני המחייב המצורף  אתלהעתיק ו/או להסיר 

במכרז תוטל האחריות הבלעדית, ועל חשבונו בלבד, להשגת כל ההיתרים ו/או הזוכה למכרז. על 

 ערכות האמורה.  ירישיונות הנדרשים לפי כל דין על מנת לעמוד בכל התחייבויותיו בתקופת ההה

, ואת התשלומים הנוספים במכרז את התמורההזוכה  ישלם היערכותבמהלך תקופת המובהר כי  1.12

וזאת גם במקרה בלוחות המודעות, לצרכי פרסום  בגין הזכות המוענקת לו לעשות שימוש לתמורה,

 . ל את זכותו כאמורואינו מנצ

נשוא מכרז מלוחות המודעות  21% המזמינהבמכרז לבין הזוכה שבין  תקשרותהה לחוזה בהתאם 1.11

ו/או מי מטעמה לצרכי פרסום עירוניים ו/או ציבוריים ו/או קהילתיים.  המזמינהלשימוש  ויוקצזה 

 ויאושרו הזוכה ידי על ייקבעולצורך הפרסום העירוני האמור  המיועדים המודעות לוחות מיקומי

 . הבלעדי דעתה שיקול פי על המזמינה ידי על מראש

 לוחות מודעות המוקצים לשימוש המזמינה: 1.12

תתאפשר הדבקת מודעות של התושבים וסף, בנ מהמתקנים יוקצו לפרסום מטעם המזמינה. 45%

באופן עצמאי עבור פרסום עצמי. הפרסום אינו יכול  המוקצים לשימוש המזמינה על לוחות המודעות

 שיכלול פרסום מסחרי של בית עסק ו/או פעילות או ארוע מסחרי מכל סוג שהוא. 

שטחי פרסום ייעודיים המתקנים המיועדים לשימוש המזמינה יכללו עבור פרסום מעין זה, 

  (.לוח המודעות בצדו שלמשטח נפרד אשר )

נפרד עם קבלן איתו קשורה המזמינה בהסכם, הזכות לפרסום על  וזהלחכי בהתאם  מודגש בזאת 1.13

הינם של הקבלן האמור, ולזוכה לא תהיה  חלק מהמתקניםשל ראשו גבי פני הפרסום אשר ב

 הזכות לפרסם על פני פרסום אלה.  
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פן פרסום נוסף בחלקו היה יעל גבי הלוחות המוקצים לצורך תליית מודעות מטעם המזמינה, לא  1.14

 .ן של המתקןהעליו

בעלת מגוון אוכלוסיות עם צרכים שונים וצביון משתנה בין  הינה בית שמשהעיר מובהר כי  1.11

 או/ו הפרט בצנעת , וכי אין עליו לפגועבעיר לרגשות הציבור להתאים הפרסום על וכי השכונות

בדבר  לזוכהרשאית להודיע  תהיהביחס לכך מובהר ומודגש כי המזמינה  .הציבור בעיר ברגשות

ובין אם הזוכה , בין אם הוצגה על ידי מודעה המפרה הוראה זו והזוכה ידרש להסירה באופן מיידי

כל טענות כלפי המזמינה בקשר ו לכל תשלום נוסף ו/או פיצוי וכן לא יהיו ל ומבלי שיהיה זכאי לא,

מול נציג אשר יאשר פרסומים מראש  וקצה עובד מטעמיהזוכה מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  לכך.

 המזמינה על פי הנחייתה.

, כוללת בתוכה עבור זכויות הפרסום עפ"י מכרז והסכם זה הזוכהשלם יכי התמורה ש עוד מובהר 1.11

  .)שילוט(  לבית שמשחוק העזר על פי  לעירייהאת סכום אגרת השילוט האמורה להיות משולמת 

 :הזוכהבצע יבין יתר התחייבויותיו על פי החוזה, ובנוסף לתשלום התמורה  1.12

של והוראות חוזה זה,  המזמינהעפ"י דרישת התקנה, הסרה או העתקה,  ,החלפה 1.12.1

 ;המזמינההזוכה, ובאישור בקצב ובסדר המיקומים שייקבעו על ידי , המתקנים

 ;(עירוניה פרסוםה נושאי לרבות) המתקנים כל של תחזוקה 1.12.2

 רכישת מסמכי המכרז .2

, שישולמו ₪ 122 תמורת העירייה בקישור הבא:אמצעות אתר באת מסמכי המכרז ניתן לרכוש  2.1

רכישת  .ושלא יוחזרו בכל מקרהבאמצעות המחאה, שזמן פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז, 

 מסמכי המכרז מהווה דמי השתתפות במכרז ומהווים תנאי להגשת הצעה.

 ._5992452-252_ן בטלפו ניתן לפנות  בקשר לרכישת מסמכי המכרזרורים ילב 2.2

 :בהרותשאלות וה .3

  hilik@azic.co.ilבדוא"ל: יועץ למכרז, חיליק קיסר מחברת אציכ, ל שאלות והבהרות יש להפנות 3.1

 שאלות וההבהרות עלה בנוסף נדרשים המצעיים להעביר את  .2216:בשעה  _12/25/41_יום לעד 

 , לכתובת הדוא"ל שצויינה לעיל, במבנה שלהלן:, פתוח לעריכהwordגבי מסמך 

 # 
 שאלה סעיף חוזהנספח//מכרז

3.     

4.     

  .המכרז מסמכי רוכשי, תועברנה לכל המזמינה, על פי שיקול דעת תשובות 3.2

לפנות, המציע יוכל סתירות ו/או אי בהירויות,  ככל שלדעת המציע, קיימות במסמכי המכרז 3.3

 ודואר אלקטרוני רוט זהותו ופרטי מספר פקסילעיל, תוך פ 3.1בכתב, עד למועד הנקוב בסעיף 

שגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם שימצא בקשר הסתירות, ה ,הבהרותה רוטילשם פ

 .למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא
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בדרך  ןשתינתו/או של נציגה תהא בכתב בלבד ואין כל תוקף לתשובה  המזמינהתשובה של  כל 3.4

בהקשר לתנאי  כל מי מטעמהלא תהיה אחראית להסברים בע"פ שיינתנו על ידי  המזמינהאחרת. 

  .המכרז ו/או להצעה

רשאית שלא להתייחס לפניות, להבהרות ו/או השגות, או חלקן, וכן תהא רשאית  תהא מזמינהה 3.1

. לא המזמינההתייחסותה לכלל המציעים והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של  להעביר

לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית  ההמזמינהתייחסה 

הבהרה או שינוי לתנאי המכרז, בכתב, יהוו  ,תשובהלמשתתפים  המזמינהית המציע. מסרה פני

 .ויצורפו, כשהם חתומים, למסמכי המכרז המוגשים על ידי המשתתף אלה חלק ממסמכי המכרז

 והגשת ההצעות עיון במסמכי המכרז .4

בכתובת  המזמינהאינטרנט של באתר הניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום,  4.1

https://betshemesh.muni.il/bids    

לאחר שעיין בכל המסמכים וקיבל את כל מידע הדרוש לו ואשר יכול להשפיע על הצעתו במכרז  4.2

את הצעתו שתכלול את כל המסמכים  גישההתחייבויות על פיו, מתבקש המשתתף להזה ומילוי 

על ידי המוסמכים כדין  כשכולם חתומים ,מכרזתנאי הל לפרק ב' 13.1 בסעיףלהלן המפורטים 

 .במכרז, בכל עמוד ועמוד, הכל כמפורט בפרק ב' למכרזמטעם המשתתף 

מידע שייאסף על ידו ואשר יכול להיות על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ו/או כל  4.3

 זה. ןלא תחול כל אחריות כלשהי בעניי המזמינהרלוונטי למתן הצעתו ועל 

באשר לכמות מתקני הפרסום,  מהמזמינהכל הסתמכות של המציע על מידע כלשהו שנמסר לו  4.4

 המזמינהעל אחריותו של המציע בלבד והוא לא יהא רשאי להטיל על  יתאם ניתן כזה, נעש

זה, היה ויתברר כי איזה מהנתונים שנמסרו כאמור איננו מדויק, או איננו  ןאחריות כלשהי בעניי

 נכון ליום מתן ההצעה.

 פרט מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה. ןכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בעניי 4.1

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כאישור והצהרה שכל פרטי המכרז וההסכם  4.1

 ידועים ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם. 

על המציע לחתום בשולי טופס קיום הביטוחים המצורף להסכם המכרז ללא עריכת שינוי כלשהו  4.2

ההצעות למכרז אין צורך להחתים את המבטח של המציע אולם על המציע על גביו. בשלב הגשת 

להעביר את הדרישות הביטוחיות לגורם המבטח אותו ולאשר כי ביכולתו להתחייב כנדרש במידה 

על פי הנוהל  המזמינהויזכה במכרז. כל הסתייגות של המציע ו/או של המבטח תובא לידיעת 

 לעיל.   3המפורט בסעיף 

ר כי הצעתו גלויה וכי במידה ותהיינה פניות של המציעים אחרים לראות את הצעתו המציע מצהי 4.8

אין לו כל התנגדות לכך, והוא נותן רשות מראש להראות את הצעתו, לאחר קבלת החלטה סופית 

של ועדת המכרזים. במידה והמציע מתנגד לאמור לעיל, עליו לציין מראש ובמפורש במסמכי 

, הינם חסויים ואת הנימוקים לכך. עם זאת מובהר למציע כי שיקול הצעתו אלו סעיפים לדעתו

הדעת להראות את הצעתו מסורה לוועדת המכרזים והיא רשאית להציג כל מסמך שלפי דעתה 

מודגש כי ככל שיסומנו ע"י המציע חלקים מסוימים בהצעתו כחסויים, אותם חלקים אינו חסוי. 

 ., לפי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינהפניובהצעות של מציעים אחרים יהיו חסויים מ

https://betshemesh.muni.il/bids/
https://betshemesh.muni.il/bids/
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 מועד ומקום הגשת ההצעות .1

, חתומה על ידי יש להכניס למעטפה סגורה, לפרק ב' למכרז 13.1כל מסמכי המכרז הנקובים בסעיף  את

. את המעטפה ותישא את מספר המכרז אשר תימסר יחד עם מסמכי המכרז מורשה החתימה של המציע,

בית  4בדרך יצחק רבין , המזמינהמכרזים הנמצאת במשרדי הלתיבת , ה ידניתבמסירהסגורה יש להגיש 

האחרון להגשת "המועד  )להלן: 2241:בשעה  _31/25/41_ יוםלעד , 3קומה  Cנעימי בנין קניון , שמש

 .("ההצעות
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 תנאי המכרז   -רק ב'   פ

 

 התמורה .1

למכרז, את סכום התמורה  2נספח מס' , הכספית ההצעהעל המשתתף במכרז לציין בטופס  1.1

המיועד לפרסום  אחד מתקןגבי  עלהזכות לבצע פרסום  מתן, עבור למזמינהשישולם על ידו 

  (."המוצע"המחיר )להלן:  .לכל מתקן לשנה ,מסחרי

מעטפה סגורה בלמכרז,  2לנספח מס' המשתתף במכרז יגיש את טופס ההצעה הכספית בהתאם  1.2

 יחד עם שאר מסמכי המכרז.

 המוצע בסכוםהמסחרי, נושאי הפרסום  המתקנים, לשנה, תחושב על פי מכפלת סך התמורה 1.3

 .מסחריאחד המיועד לפרסום  למתקן

למתקן מסחרי לשנה )להלן "הצעת מחיר ₪  1,652הצעת המשתתף למכרז לא תפחת מ  1.4

 המינימום"(. הצעה אשר תפחת מהצעת מחיר המינימום תיפסל.

 לשנה אחד למתקןהמחיר המוצע  מכפלתתהיה  זמינהלמהזוכה התמורה אשר תשולם על ידי  1.1

 . "(התמורה חישוב" להלן)  העת באותה סחרייועדים לפרסום מהמ המתקנים של כוללה במספר

, לא תפחת הזוכהתשולם על ידי  אשר המינימאלית התמורההסר ספק, מובהר בזאת כי  למען

 משתתףה בהצעתלשנה, כמפורט  המיועד לפרסום מסחריאחד מתקן לממכפלת המחיר המוצע 

 כמפורט, (מתקנים 142) לחישוב התמורה מינימאליתה המתקנים, בכמות למכרז( 2)נספח מס' 

  :להלן

 :בית שמשבעיר להלן כמות המתקנים  1.1

במסגרת  כמות המתקנים

  ההתקשרות

 המתקניםכמות 

 מיועדים לפרסום עירוניה

המסחריים  המתקניםכמות 

 המינימלית לחישוב התמורה

162 22 142 

 

 :והוצאות אחרות אגרות שילוט .2

כלולות )שילוט(,  לבית שמשאגרות השילוט, בגין הפרסום על גבי המתקנים, בהתאם לחוק העזר  2.1

 . בתמורה המשולמת למזמינה

 .ותחזוק לוחות המודעות הכרחיות לתפעולההוצאות כל הבישא יהזוכה  2.2

 על ידי המשתתף במכרז:הצגת מסמכים  .8

  אופן הגשת מפרטים טכניים למתקנים 8.1

 .םמתקנישתי הצעות עיצוב ל עדבמסגרת הצעתו למכרז, יגיש כל משתתף במכרז  8.1.1

 תכנית, חזיתות, חתכים. - 1:22ההצעה תכלול סט תוכניות בק.מ  8.1.2
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 מתאים. בקנה מידהלהצעה יצורפו פרטים עקרוניים  8.1.3

: להלן - ,(לחוזה 'ה כנספח יצורפו אשר) המתקנים של טכניים מפרטים יצורפו להצעה 8.1.4

 . "המתקנים להקמת הטכניים "המפרטים

או צילום של מתקנים  הצעה יצורפו הדמיות תלת ממדיות צבעוניות לתיאור המתקניםל 8.1.1

 קיימים.

קונסטרוקציה וחישובים  ,להצעה יצורפו שרטוטים המתארים ביסוס ועיגון המתקנים 8.1.1

 ישראלים.סטטיים לפי התקנים ה

 .A4לגודל  A2שגודלו בין גודל  לעיל, תוגשנה בפורמט  8.1 הצעות העיצוב כמפורט בסעיף  8.2

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי ככל שהמשתתף במכרז יבחר להגיש, בקשר למתקן כלשהו, שתי  8.3

לעיל ביחס לכל אחת  8.1ף יהיה חייב להגיש את כל הדרוש בסעיפי המשנה של סעיהצעות עיצוב, 

 .הצעה המועדפת עליה ללא כל שינוי בתמורהלבחור את ה המזמינהתהיה ההצעות. בכל מקרה, מ

את  המזמינהבמקום אשר ניתן לראותו, שומרת המוצע אינו מוצב תקן / מתקנים באם דגם המ 8.4

 המוצע במקום אשר ייבחר על ידה. מתקןבמכרז הקמת דגם ה המשתתףהזכות לדרוש מ

 למסמכי 1' מס בנספח המובאות, כי על המתקנים המוצעים לעמוד בדרישות המחייבות מובהר 8.1

 ועל, הדרישה למרכזיות בהתאם, ההצעה לפסילת להביא עלולה, אלה בדרישות עמידה אי. המכרז

 .המזמינה של הבלעדי דעתה שיקול פי

 תוקף ההצעה .1

או עד לחתימת חוזה עם אחר והחזרת  יום 122למשך ף הצעת המשתתף במכרז תהיה בתוק 1.1

  .למשתתף המזמינההערבות על ידי 

( חודשים נוספים, בהודעה 4תהיה רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה, בארבעה ) המזמינה 1.2

מובהר בזאת, כי דרישה להארכת ערבות  לעיל. 1.1עד המועד הקבוע בסעיף  מוקדמת בכתב,

 דרישה להארכת תוקף הצעת המשתתף במכרז.להלן, תהווה  10 המכרז כהגדרתה בסעיף

 ערבות מכרז .12

(, להבטחת "המכרז "ערבותכל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית, )להלן:  12.1

 .המזמינהבמכרז וחתימתו על החוזה במועד שיקבע לכך ע"י  צעתוה

בנוסח בלתי מותנית  המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית חתומה, אוטונומית, 12.2

 שתעמוד בכל התנאים המצטברים להלן: ו למסמכי המכרז, 4נספח כ המצורף ערבותה

 .המזמינהלטובת   ₪ 22232,של   סךהערבות תהא על  12.3

 ._31/27/41_  בתוקפה עד ליוםתעמוד הערבות  12.4

צדדית של  -חד  על ידי פניה יתמיידלגביה אינה מותנית וניתנת על פי תנאיה הערבות  12.1

 .המזמינה

 .הזוכההערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה, לאחר שייחתם חוזה עם  12.1
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 תנאי כל ללא הערבות את לחלט רשאית המזמינה תהא  ,ההסכם על לחתום המציע יסרב 12.2

 המזמינה של וטענותיה תביעותיה את למצות כדי הערבות בחילוט אין כי מובהר .מוקדם

 שיגרמו הממשיים הנזקים בגין ,מהמציע פיצויים לתבוע המזמינה בזכות לפגוע כדי או/ו

 .דין כל י"ועפ זה הסכם י"עפ לזכויותיה בהתאם ,ההצעה קיום אי עקב ,ידו על

אחד  בכל ההשתתפות ערבות את לחלט רשאית תהא המזמינה ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי 12.8

 :הבאים מהמקרים

  ;כפיים ניקיון בחוסר או בתכסיסנות ,בערמה המכרז במהלך נהג המציע אם 12.8.1

  ;מדויק בלתי מהותי מידע או מטעה מידע המכרזים לוועדת מסר המציע אם 12.8.2

  להגשת האחרון המועד חלוף לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו חזר המציע אם 12.8.3

 ;במכרז ההצעות

 ;הרלוונטיים הנספחים וכל חתום חוזה החזיר ולא במכרז כזוכה נבחר המציע אם 12.8.4

 
 .לא תידון כלל - כנדרשהצעה שלא תצורף אליה ערבות בנקאית  12.1

 המציע יישא בכל ההוצאות והעלויות הכרוכים בקבלת הערבות.  12.12

 תנאי סף .11

 על המציע לקיים את כל התנאים המצטברים כמפורט להלן:

)חמישה מיליון שקלים ₪  1,222,222, הינן לפחות הנובעות מפרסום חוצותהכנסות המציע,  1111

 .2222, 2211, 2218, 2212במהלך השנים  במצטבר,חדשים(, לא כולל מע"מ, 

מתקני פרסום חוצות לפחות במצטבר,  12המשתתף הינו בעל ניסיון בפרסום ואחזקת  11.2

חות, עבור שתי רשויות מקומית ו/או תאגידים עירוניים לפ כזכיין,למשך שנתיים לפחות 

 . 2211-2222במהלך השנים 

 ו/או

 122חודשים לפחות, או  12לוחות מודעות למשך  12המשתתף הינו בעל ניסיון בפרסום ואחזקת 

חודשים לפחות, הדורשים תשלום עבור שימוש בפלטפורמת הפרסום,  1לוחות מודעות למשך 

 . 2211-2222עבור רשות מקומית ו/או תאגיד עירוני אחד לפחות, במהלך השנים 

 שתתף רכש את מסמכי המכרז.המ 11.3

להבטחת  ,עיריית בית שמש טובתל"(, הערבותערבות בנקאית )להלן: " להצעתו המשתתף צירף 11.4

  .לעיל 12בהתאם לאמור בסעיף ההצעה, 

 

 :תנאים כלליים .12

 משפטית אחת בלבד. לא תותר הגשת הצעה משותפת ע"י מס' גופים. ישותהמציע חייב להיות  12.1

 המציע יגיש הצעה אחת בלבד.
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 11על המציע עצמו לעמוד בתנאי הסף המפורט בסעיף לעיל,  11.3מובהר, כי למעט עבור תנאי סף  12.2

לעיל, והמציע לא יוכל להסתמך על ניסיונם או עמידתם בתנאים של גופים אחרים, לרבות קבלני 

 משנה. 

 מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא. המזמינהאין  12.3

. כמו כן תהיה חוזהלהתקשר ב המזמינהאין לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי של  12.4

)בין  קודם לחתימת החוזה עם הזוכה רשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, המזמינה

, ולזוכה ו/או למשתתפים ובין שלא( המזמינהשהוכרזה הצעה זוכה על ידי ועדת המכרזים של 

 ן זה.יטענה, או תביעה בעני האחרים במכרז לא תהיה כל

הכרוכות ברכישת מסמכי המכרז, בהגשת ההצעה למכרז ושהם, כל ההוצאות מכל מין וסוג  12.1

 ובהכנת מסמכי המכרז תחולנה על המשתתף במכרז ולא תוחזרנה לו בשום מקרה.

 ,במסמכי המכרז םזכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שה 12.1

. המשתתפים במכרז אינם רשאים לעשות בהם שימוש כלשהו אלא לצורך הגשת למזמינהת שייכו

 .המזמינהההצעה או לצורך ביצוע ההתקשרות עם 

, אלא אך ורק מחברה בייסוד" חברהלא תקבל הצעה ממשתתף במכרז שהינו " המזמינה 12.2

  .האחרון להגשת ההצעותשהתאגדה ונרשמה כדין לפני המועד 

למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה. אי מילוי אחת או יותר  על המשתתף לדאוג 12.8

 מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

זכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא לקבל הצעה של משתתף במכרז, או לבטל את  למזמינה 12.1

ההכרזה על הצעה של משתתף במכרז כהצעה הזוכה במכרז, בעקבות אירוע מהותי אשר אירע  עד 

 ד חתימת החוזה על ידה.למוע

משמעו, אירוע שיש בקיומו משום חשש להיעדר אפשרות מצד  "אירוע מהותי"בסעיף זה, המונח 

 המשתתף במכרז, לרבות הזוכה, למלא אחר כל התחייבויותיו על פי החוזה.

ככל שבדיקת הצעת משתתף במכרז תעלה כי המשתתף במכרז כלל בהצעתו פרטים מטעים, או  12.12

לרבות המפרטים אשר שיש בהם כדי להטעות, או השמיט פרטים שהיה עליו לכלול בהצעתו, 

המתקנים, רשאית ועדת המכרזים, לאחר שמיעת טיעוני המשתתף במכרז, לפסול  להקמת הגיש

להעניק להצעת המשתתף במכרז ניקוד מופחת, עבור אותם את הצעת המשתתף במכרז, או 

 סעיפים, בהם נכללו הפרטים המטעים, על פי שיקול דעתה.

 המשתתפים במכרזכל לדרוש מ, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית המזמינה 12.11

פרטים נוספים  ו/או חלקם, השלמת מסמכים ו/או מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או

 .בכל הקשור להצעה או למציעו/או הבהרות נוספות, ו/או מסמכים נוספים 

 הצעת המשתתף במכרז .13

המיועדים לכך, אשר  על גבי הטפסים ,כל משתתף במכרז, יגיש את מסמכי המכרז על נספחיו 13.1

 , במעטפה שהומצאה לו. המזמינהנמסרו לו על ידי 

את הצעתו שתכלול  למזמינהגיש סמכי המכרז ולההמשתתף במכרז מתבקש לעיין היטב בכל מ 13.2

על ידי המוסמכים  מיםחתו כאשר כל המסמכיםלהלן,  13.1את כל המסמכים המפורטים בסעיף 

 כדין מטעם המשתתף במכרז בכל עמוד ועמוד.
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 ., ללא צירוף מע"מנקב בשקלים חדשיםייטופס ההצעה הכספית המחיר ב 13.3

 מכרז למלא פרטים כאלה ואחרים בנספחי המכרזמובהר בזאת, כי כל אימת שעל המשתתף ב 13.4

ואין המקום שהוקצה עבורם מספיק, רשאי הוא לצרף מסמך נילווה חתום ומאומת, בנוסח נספחי 

 .המכרז, אשר יפרט את הפרטים הדרושים

 .המזמינהלבין הזוכה יחתם בין יחוזה שההצעת המשתתף במכרז תהווה חלק בלתי נפרד מ 13.1

  מסמכים 13.1

( כשכל "מסמכי המכרז" במכרז תכלול את כל המסמכים הבאים )להלן ולעיל:הצעת המשתתף 

 פרטיהם ממולאים והם חתומים, על פי הוראות מכרז זה:

 ;למכרז א1 מס' כנספחמסמך  הצהרת המשתתף במכרז, המצורף  13.1.1

 כנספחהמצורף , 1121 –לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו ב 2תצהיר לפי סעיף  13.1.2

 ;למכרז ב1 מס'

 ;למכרז 4 מס' כנספח, המצורף נוסח ערבות מכרז 13.1.3

ממרשם אישור , בצירוף למכרז 3מס' כנספח מסמך  הצהרה על מעמד משפטי, המצורף  13.1.4

, הרכב בעלי מניותיו והרכב הדירקטוריון של המשתתף המעיד על שמוהמתנהל על פי דין 

 לעיל; שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.במכרז וכן, פרוטוקול בהתאם לסעיף 

חתום , למכרז 2מס'  כנספח, המצורף (ה הכספיתהצעההצעת המשתתף במכרז ) טופס 13.1.1

 ;ע"י המשתתף במכרז

עמידה להוכחת ניסיון בפרסום ולהוכחת חשבון הישור רואה ואחתום על ידי עו"ד תצהיר  13.1.1

 למכרז;  5כנספח מס' המצורף  לעיל, 11סעיף שבבתנאי הסף 

 למכרז; 6' מס כנספחמחייבות למתקנים המצורפות  דרישות 13.1.2

 למכרז; 7כנספח מס' הנחיות לעיצוב המתקנים המצורפות  13.1.8

 המפרטים הטכניים להקמת המתקנים; 13.1.1

 )חלק א'( וכן תנאי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע.החלק הכללי שלעיל  13.1.12

הבהרות ותשובות לשאלות שנמסרו לכל משתתפי המכרז, אם תהיינה קובץ חתום של  13.1.11

 כאלה.

 למכרז כשכולם חתומים כדין ע"י המציע; 9כנספח מס' ונספחיו המצורפים חוזה ה  13.1.12

 ונאלי(.)אופצי 8נספח מס' בעמדה ביחס לחלקים חסויים בהצעה בנוסח המצורף  13.1.13

 ל היות המשתתף במכרז עוסק מורשה;אישור ע 13.1.14

אישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור, בהתאם לחוק עסקאות גופים  13.1.11

  ;, או אישור כדין על פטור מניהולם1121 –ציבוריים, התשל"ו 

 .רכישת מסמכי המכרז המעידה על המזמינהמקורית מאת קבלה  13.1.11
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תפעול ומתן זכות פרסום על , התקנה, תחזוקה - 12/41מכרז  "מעטפה עליה רשום  13.1.12

 ;בתוכה יש להגיש את כל מסמכי המכרז " לוחות מודעות בבית שמש

 לחוזה. 'וכנספח אישור על העדר קרבה משפחתית בנוסח המצ"ב  13.1.18

 תקינות ההצעה .14

על המשתתף במכרז לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז. אי מילוי אחת או  14.1

 יותר מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

חוזה, או כל הכל שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, לרבות בתנאי  14.2

הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, 

 לגרום לפסילת ההצעה. יםעלול

 .תתקבל , לא שת ההצעותהאחרון להגוגש לאחר המועד תש ההצע 14.3

  היא בלתי סבירה.אשר לפי מיטב הערכה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה  המזמינה 14.4

 בחירת ההצעה הזוכה: .15

 , ההצעה הזוכה היא זו שבמסגרתה הוצע המחיר הגבוה ביותר. ככלל 11.1

או כל הצעה  ביותר הגבוה המחיר בעלת ההצעהלקבל את   מתחייבת המזמינה אין, זאת עם יחד 11.2

 שהיא. 

, בניסיון קודם המציע של ביכולתו היתר בין להתחשב רשאית המזמינה תהא החלטתה קבלתב 11.3

 .מעולה ברמה השירות את לתת בכושרוו עמו,

לערוך הגרלה או התמחרות בין ההצעות הכשרות  המזמינההצעות זהות, באפשרות  ככל שתוגשנה 11.4

 הזהות.

 עידוד נשים בתעסוקה .16

, )להלן: 2211 -"והתשעמציע העונה על הדרישות של תקנות העיריות )מכרזים( )תיקון(  על 11.1

, ההצעה הגשת במועד להגיש, בעסקים נשים עידוד)מכרזים("(, לעניין  העיריות לתקנות התיקון"

 בשליטת: "עסק"; "עסק המונחים משמעות)על  אישה בשליטת הוא העסק לפיו ותצהיר אישור

 (. 1112-"בהתשנ, המכרזים חובת לחוקב' 2 סעיף ראה"תצהיר" ו"; "אישור"; אישה

 מידה באותה להמליץ יש כי הועדה מצאה בו במקרה)מכרזים(,  העיריות לתקנות התיקון פי על 11.2

 האמורה ההצעה על הועדה תמליץ, אישה בשליטת עסק של היא ההצעות מן ואחת הצעות שתי על

 ."תצהיר"ו, "אישור" הגשתה בעת לה שצורף ובלבד במכרז כזוכה

 הודעה על הזכייה וההתקשרות .12

מובהר בזאת כי  תמסור לכל משתתף שהגיש הצעה במכרז הודעה בכתב על ההחלטה. המזמינה 12.1

למשתתף שהודיעו לו על זכייתו.  המזמינהאין במסירת ההודעה כאמור משום כריתת הסכם בין 

הצדדים מותנית, בין היתר, בחתימת ההסכם מבלי לגרוע מן האמור מובהר כי ההתקשרות בין 

 כדין ע"י המשתתף שזכה, ועמידתו בתנאים לחתימת הסכם כזה.
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חוזה, בשינויים המחויבים, אם יהיו כאלה כתוצאה הייחתם  המזמינהלבין הזוכה בין  12.2

 מההחלטה.

את  למזמינההזוכה ונספחיו לחתימה, ימציא  חוזהה( ימי עסקים מרגע קבלת 1תוך חמישה ) 12.3

, בעקבות למזמינהלהגיש  וצירוף כל המסמכים שעלי, בם על ידומיחתו םחוזה על נספחיו כשהה

 כמפורט במסמכי ההתקשרות. ערבותבמכרז, לרבות  ו זכיית

 2/2211לחתום על תצהיר אי קיום ניגוד עניינים בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  12.4

ד הפנים( וכן למסור פירוט מלא של מכלול )חוזר המנכ"ל מפורסם באתר האינטרנט של משר

העבודות וההתקשרויות שלו, לרבות המשרד או התאגיד בו הוא מועסק, אל מול גורמי הרשות 

המקומית, נבחרי הרשות המקומית או עובדיה, הועדה המקומית לתכנון ובניה או תאגיד מקומי, 

אשר יכול להוות או להקים חשש לניגוד לצורך בדיקת ניגוד עניינים, וכן לפרט ולציין כל ענין אחר 

עניינים כאמור. מובהר כי בהתאם לנוהל זה כפופה כל התקשרות לבדיקתו ואישורו של יועמ"ש 

העירייה וכי במקרה של חשש לניגוד עניינים אותה לא ניתן לתקן באמצעות הסדר ניגוד עניינים, 

 תבוטל זכייתו של המשתתף במכרז.

המחאות בגובה מלוא סכום התמורה לתקופה שממועד מתן  מזמינהלהזוכה ימציא  במועד זה, 12.1

 .רשות השימוש ועד תום השנה הראשונה בתקופת החוזה, ואישורי ביטוח

פיצוי  למזמינהלעיל, במלואן ובמועדן, ישלם  12.3איחר הזוכה בביצוע התחייבויותיו על פי סעיף  12.1

, בגין כל יום של איחור וזאת, מבלי לפגוע בכל סעד שקלים 1,122 -בסך השווה בשקלים חדשים ל

המכרז תהיה רשאית לחלט את ערבות  המזמינהדין. עפ"י זה ו/או  על פי מכרז המזמינהלו זכאית 

 , בשיעור מלוא סכום הפיצוי.ו/או את ערבות החוזה

רשאית  המזמינה, תהא לעיל 12.3 -ו  12.4עמוד בהתחייבויותיו בסעיפים קטנים תלא הזוכה והיה  12.2

 ולחלט את הערבות.לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב לזוכה, 

 , או יותר,רה שמשתתף, לרבות הזוכה, יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחתבמק .18

מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או תנאי החוזה ו/או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי התחייבויותיו 

 . ם ההצעה הבאה בתוררשאית, אך לא חייבת, להתקשר ע המזמינהתהא עה, בהתאם להצ

בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז השונים, לרבות נספחיו ולרבות חוזה ההתקשרות, או בין הוראות  .11

 .המזמינהלפי פירושה של  המזמינהה, תגבר ההוראה המיטיבה עם לשבמסמכים א
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 נספח מס' 1א למכרז
 במכרזהצהרת המשתתף 

 _12/41_מכרז 

 לכבוד

 (המזמינה) עיריית בית שמש

 ;לוחות מודעות בבית שמשתפעול ומתן זכות פרסום על , התקנה, תחזוקה שם המכרז:

 _12/41_ מספר המכרז:
אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה 

 כדלקמן:
אנו מצהירים בזה, כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו מסכימים לכל  .1

האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים 
 כאמור.רישות כל דין בדבר אי התאמה ו/או חריגה, של המכרז ו/או תנאי מתנאיו מד הטענכל מראש על 

אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל  .2
הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות, בהתאם לתנאים המפורטים 

 במכרז ובחוזה ונספחיו.
 קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.ללא כל אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת  .3

או לתקופה נוספת,  יום 122 למשךהצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה  .4
כי דרישה להארכת ערבות ידוע לנו,  במסמכי המכרז. כאמור המזמינהעל פי דרישת  חודשים( 4) ארבעה של

 רז, תהווה דרישה להארכת תוקף הצעת המשתתף במכרז.לפרק ב' למכ 12המכרז ובהתאם לאמור בסעיף 

 בתוקף ובסכום הנקובים במסמכי המכרז.מכרז להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות  .1
חוזה על נספחיו, נמציא את ה( ימי עסקים מיום קבלת 1אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים, כי בתוך חמישה ) .1

חוזה על נספחיו כשהם חתומים על ידינו, לרבות כל המסמכים אותם אנו נדרשים להמציא על פי המכרז, ה
המחאות בגין מלוא סכום התמורה ממועד קבלת רשות  למזמינההחוזה וכי במועד זה אף נמציא כולל ערבות 

 וח.אישורי ביטכן, והשימוש ועד תום השנה הראשונה בתקופת החוזה, בצירוף מע"מ כחוק 

, שצרפנו למכרז, כולה או המכרזאם מסיבה כל שהיא לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים שאת ערבות  .2
מקצתה, תחלטו כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש וזאת, מבלי לפגוע בכל סעד לו הינכם זכאים על פי 

 דין.עפ"י המכרז ו/או 

ו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות אנו מסכימים, כי הצעתנככל שההצעה מוגשת בשם תאגיד,  .8
במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על 

 פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז. .1
 

_______________________________ 
 חתימת וחותמת המשתתף במכרז

 
 

 עו"ד בעל רשיון עריכת דין בישראל אישור
 

ביום מאשר בזאת כי ___________________ מרחוב _______________________אני הח"מ, עו"ד 
 , שזיהה/תה עצמו/ה לפי תעודת זהות מס'__________________________, הופיע/ה לפני מר/גב' 

הצהרתו/ה לעיל לאחר שהזהרתי אותו/ה, כי עליו/ה להצהיר את על  ם/מהחת/ המוכר/ת לי אישית, ו___________
 האמת, וכי יהא/תהא צפוי/יה לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן.

 
 

_______________________________ 
 , עו"ד



11 

 

 ב למכרז1נספח מס' 

 :1976-תשל"וה ,אות גופים ציבורייםב לחוק עסק4לפי סעיף  תצהיר

 )יש למלא באמצעות מורשי החתימה מטעם המציע(

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

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

 _______________________  )שם המציע(.ב )תפקיד( ________________ כ. הנני משמש 1

 . הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע.2

 :.  יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן3

 ;***ביותר משתי עבירות **ורשעואליו לא ה *המציע או בעל זיקה 

, אך במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז חלפה ***ביותר משתי עבירות **אליו הורשעו *המציע או בעל זיקה 

 שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 .1121-ו"ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" * 

 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –** "הורשע" 

או עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  1182-ז"עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ " –"עבירה  ***

לחוק להגברת  2. ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 1111-א"תשנכדין והבטחת תנאים הוגנים(, ה

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו -2011ב"האכיפה של דיני העבודה, התשע

 חוק.

 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן. 4

חוק שוויון )להלן: " 1118-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –חלופה א'   

 .ציע"( אינן חלות על המזכויות

 והוא מקיים אותן. ציעלחוק שוויון זכויות חלות על המ 9יף הוראות סע –חלופה ב'    

 :יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן –לעיל  4שסימן את החלופה ב' בסעיף  ציע. למ1

 עובדים. 122-מעסיק פחות מ ציעהמ –( 1חלופה ) 

דה הרווחה ל משרד העבו"עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ 100מעסיק  ציעהמ –( 2חלופה ) 

לשם קבלת  –לחוק שווין זכויות, ובמידת הצורך  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

ל משרד העבודה הרווחה והשירותים "התחייב בעבר לפנות למנכ ציעהנחיות בקשר ליישומן. במקרה שהמ

( 2הוא התחייב כאמור באותה חלופה ) ( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה2החברתיים לפי הוראות חלופה )

לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל  9הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 ליישומן.

מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה  ציעהמ –לעיל  4שסימן את החלופה ב' בסעיף  ציע. למ1

 )ככל שתהיה התקשרות כאמור(. המזמינהימים ממועד התקשרותו עם  32תים החברתיים בתוך והרווחה והשירו

 . הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.2

             ____________ 

 )חתימת המצהיר( 

 

 אישור
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מר/גב' אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני 

 ___________   באמצעות ת.ז. מס' זיהיתיםמר/גב' __________________, אשר ו __________________

להצהיר אמת  הםכי עלישהזהרתים לי באופן אישי, וכי לאחר  ים___________ / המוכר  באמצעות ת.ז. מס'ו

עליה  מולעיל וחת םנכונות הצהרת ורלעונשים הקבועים בחוק, איש יםצפוי היוכן י עשוואמת בלבד וכי אם לא י

 בפני.

 

                 __________________________      ______________________   

 חתימה וחותמת             תאריך                                         
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 למכרז 4ספח מס' נ

  מכרזנוסח ערבות 
 _12/41_ מס' מכרז

   תאריך              לכבוד
 עיריית בית שמש

 .נ.,א.ג
 כתב ערבות מס'___________

 
אנו ערבים בזה כלפיכם "( המבקש)להלן: "ח.פ./ח.צ. _____________ ל פי בקשת __________________ ע

של ()להלן: "סכום הערבות"(, בקשר להשתתפותו  ש"חאלף  שלושים₪ ) 32,222 לסילוק כל סכום  עד לסך של

בבית ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו ם להתקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני _____המבקש במכרז מס' 

לשם הבטחת מלוי איזה מקרב התחייבויותיו של המבקש על פי מסמכי המכרז ו/או ההצעה של  לרבות שמש

  ביניכם לבין המבקש. –אם ייחתם  –המבקש ו/או על פי החוזה  שייחתם בעקבותיו 

 

נו מתחייבים בזאת לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו וחלף ערבות א

זו, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן כלשהו ומבלי שתהיו חייבים 

 לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.

 

של סכום הערבות או כל חלק ממנו בדרישה אחת או במספר אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום 

 דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.

 

 רבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ע

 רבות זו תישאר בתוקפה עד _________ועד בכלל.ע

 ____________לא תענה.רישה שתגיע אלינו אחרי ד

 ר יום __________ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.חאל

 רבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.ע

 דרישה למימוש הערבות שתגיע בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה על פי תנאי הערבות ולא תיענה.

 דרישה למימוש הערבות תופנה לסניף הבנק בכתובת:_______________

 

 כבוד רב,ב

חתימת הבנק:         תאריך :____________

_________________ 

 

 שינויים וללא השמטות ללא, תוספות ללא  דלעיל בנוסח תוגש הערבות

 כל סטייה מנוסח הערבות דלעיל עלולה להביא לפסילת ההצעה
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 למכרז 3נספח מס'  

 פרטי המשתתף במכרזהצהרה על 

 :הפרטים הבאיםעל המשתתף במכרז לציין במדויק את  .1

 ;___________________________     שם: 1.1

של החברה ממרשם המתנהל כדין ותעודת התאגדות של החברה כמפורט במסמכי )יש לצרף תדפיס 

 ;(המכרז

 ;__________________________     כתובת 1.2

 ;__________________________    שם איש קשר 1.3

 ;__________________________     טלפון 1.4

 ;__________________________    פקסימיליה 1.1

 ;__________________________  כתובת דואר אלקטרוני 1.1

 ;__________________________   מספר עוסק מורשה 1.2

 ;__________________________    מספר החברה 1.8

 :במשתתף במכרז שמות בעלי זכות החתימה .2

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 _______________ _________________ 
 שם משפחה שם פרטי 

 

 

 _______________ _________________ 

 חתימה תאריך 

  דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה זהותמספר 
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 למכרז 2 נספח מס' 

 במכרז הצעת המשתתף

 _12/41_מכרז מס' 

 

 נשוא םמתקניהעל  ת פרסוםיוומתן זכו לוחות מודעותהתקנה, תחזוקה ותפעול של  הצעתנו הכספית עבור .1

וביצוע כל התחייבויותינו על פי המכרז, חוזה ההתקשרות ונספחיו הינה ______________ ש"ח , זה מכרז

 .לשנה ,לפרסום מסחרי יםהמיועד אחד מהמתקנים כלל )_________________________ שקלים חדשים(

הקיימת  המיועדים לפרסום מסחרי המתקניםלעיל בכמות  1תחושב על פי הכפלת הסכום בסעיף  התמורה .2

  .מתקנים 122במועד חישוב התמורה, ולא פחות מ 

מסמכי ביצוע כל התחייבויותינו על פי לעיל הינה בנוסף ל 1הכספית האמורה והמפורטת בסעיף  ההצעה .3

 הם, במלואן ובמועדן.חוזה ונספחיההמכרז, 

 לשנה ים לפרסום מסחריהמיועד אחד מהמתקנים לכל ₪ 1,112לעיל לא תפחת מ  1הצעת הכספית בסעיף  .4

 מחיר המינימום תיפסל.)"הצעת מחיר המינימום"(. הצעה אשר תפחת מהצעת 

לבית עפ"י חוק העזר  לעירייהתשלום אגרות השילוט, אשר ישולמו בתוכה את  כוללתמובהר כי התמורה לעיל  .1

 .המזמינה)שילוט( ועל פי נהלי  שמש

 

 

 ________________________________________________   שם המשתתף:

 

 ________________________________________________   כתובת המשתתף:

 

 ________________________________________________  טלפון של המשתתף:

 

 ________________________________________________ חתימת וחותמת המשתתף:
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 למכרזא'  5נספח מס' 
 בפרק ב' למכרז 4.11-1.11 ףנוסח תצהיר להוכחת סעי

 
אני הח"מ, ____________________________ מס' זיהוי _____________________, לאחר  .1

שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן, אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה 
  בזה כדלקמן:

קלים )חמישה מיליון ש₪  1,222,222, הינן לפחות הנובעות מפרסום חוצותהכנסות המציע,  111

 .2211, 2218, 2212במהלך השנים  במצטבר,חדשים(, לא כולל מע"מ, 

מתקני פרסום חוצות לפחות במצטבר, למשך  12המציע הינו בעל ניסיון בפרסום ואחזקת  1.2

עבור שתי רשויות מקומית ו/או תאגידים עירוניים לפחות, במהלך  כזכיין,שנתיים לפחות 

 . 2211-2222השנים 

 ו/או

 122חודשים לפחות, או  12לוחות מודעות למשך  12המציע הינו בעל ניסיון בפרסום ואחזקת 

חודשים לפחות, הדורשים תשלום עבור שימוש בפלטפורמת הפרסום,  1לוחות מודעות למשך 

 . 2211-2222עבור רשות מקומית ו/או תאגיד עירוני אחד לפחות, במהלך השנים 

 :לעיל 3-4 פיםסעילהוכחת עמידה במפורט ביות להלן טבלה בה מפורטות ההתקשרו .2
 

פרטי איש 
קשר בגוף עימו 
קיימת/היתה 

 התקשרות

סוג וכמות המתקנים 
 יםהכלול

 בהתקשרות/יות
 

הרשות/יות שם  תקופת ההתקשרות
ו/או 

התאגיד/ים 
 העירוניים

קיימת  ו/םעימ
 התקשרות/יות 

 שנים

    4216 
    " 
    4217 
    " 

    4218 

    " 

    4219 

    " 

    4242 

    " 

 
 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .3
 

________________________ 
 חתימת המצהירשם ו

 
 אישור עו"ד  בעל רשיון עריכת דין בישראל:

בפני  /ההופיע ____________כי ביום  , בזה /ת, מאשר"דעו "מ _______________,אני הח
מס' זיהוי ______________, אשר הוכח לי כי הינו/הינה מורשה חתימה  ___________________

לעונשים הקבועים  /ההיה צפוייהיה/תלומר את האמת וכי  ו/הכי עלי אותו/ה ולאחר שהזהרתיב___________, 
 עליה בפני.  ם/מהדלעיל וחת ו/הנכונות הצהרתאת  /העשה כן, אישריעשה/תבחוק אם לא 

 
 

________________________ 
 חתימת וחותמת עו"ד
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 ב' 5מס'  נספח
 בדבר איתנות פיננסית חוות דעת רואה חשבון

 

 לכבוד

 עיריית בית שמש

 

    .,נ.א.ג

 

 חוות דעת רואה חשבון של המציעהנדון:     

 

פומבי מס' במכרז _____  ח.פ./ח.צ./מ.ר. _______________, המציע _________לבקשת _________________

 "המציע" :להלן) בבית שמשומתן זכות פרסום על מתקנים אלו  לוחות מודעותלהתקנה, תחזוקה ותפעול של  ______

 וכרואה חשבון של המציע, ביקרנו פרטים מסוימים בהצעת המציע אשר אושרו על ידו. ("המכרז" -ו

 (, כדלקמן:א' 1ספח אישור זה מתייחס לפרטים שאושרו ע"י המציע בתצהיר המציע )נ .1

)חמישה מיליון שקלים חדשים(, לא ₪  1,222,222, הינן לפחות הנובעות מפרסום חוצותהכנסות המציע, 

 .2211, 2218, 2212במהלך השנים  במצטבר,כולל מע"מ, 

"האישור"( הינה באחריות הנהלת המציע. אחריותי היא לחוות דעה על  -הצהרתו הנ"ל של המציע )להלן  .2
 בהתבסס על ביקורתי.האישור 

ערכתי את הביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת  .3
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין באישור הנ"ל הצגה מטעה מהותית. הביקורת כוללת את 

ראיות התומכות בנתונים שבאישור.  בחינת הנתונים שנמסרו ע"י הנהלת המציע וכן בדיקה מדגמית של
הביקורת כוללת גם בחינת הערכת נאותות ההצגה באישור. אני סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות 

 דעתי.

לדעתי, האישור משקף באופן נאות בהתאם לספרי החשבונות של המציע ובהתאם למסמכים אחרים, מכל  .4
 הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בו.

 

 

  ________      ____________________________ 

 )שם רוה"ח, חתימה, חותמת(              תאריך             
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 למכרז 6נספח מס' 

 החדשים למתקנים מחייבות דרישות

 

איכות מבחינת  בהם שימוש בעבר, ויהיו איכותיים ככל הניתן נעשהאשר לא  חדשים יהיוהמתקנים  .1
 החומרים והרכבתם. 

 בתיאום עם המזמינה. יעשהלהלן מפרט טכני רצוי למתקנים ומימדיהם, כאשר כל שינוי  .2

החדש, וכן יאושר המתקן הפיזי המתקן לפני ביצוע סופי בשטח, יובא לידי המזמינה שרטוט סופי של  .3
 .בנספח ג' למסמכי המכרז לפני התקנתו במיקום שנקבע מראש

)במידות אשר בצידו של המתקן את פן הפרסום לוחות מודעות שישמשו לפרסום עירוני יכללו  .2
2.12X1.22 'בראש המתקן. פן פרסוםיכללו ולא  (מ 

)במידות אשר בראש המתקן את פן הפרסום יכללו  מסחרילוחות מודעות שישמשו לפרסום  .5
1.22X2.12 'בצד המתקן. פן פרסוםיכללו ולא  (מ 

 :הרצויים ןהמתק מימדישרטוט  להלן .1

 
 
 המתקנים לא יהיו מוארים. .7

 מ' אורך. 3.1-מ' גובה ו 2.21כותרת הלוח המכילה את לוגו ושם העיר יעמוד על  .8

 .בשרטוט לעיל הגדלים המפורטיםיתאמו את מידות המתקנים  .1

במימדי החלקים השונים של המתקנים שאינה מחייבת באישור נקודתי של  1%תותר חריגה של 
 נה.המזמי

 המתקנים, חלקיהם וחומרי הגלם מהם הם עשויים יהיו בעלי תו תקן, ככל שקיים. .12

 שיאושר על ידי העירייה, בלבד.בגוון המתקן יהיה בצבע  .11
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 המתקנים, חלקיהם וחומרי הגלם מהם הם עשויים יהיו בעלי תו תקן, ככל שקיים. .12

 ביסוס וכיו"ב. יש לצרף אישור קונסטרוקטור לעניין קונסטרוקצית המתקנים, חוזק, .13

 יסוד המתקן יהיה נסתר ומוטמן מתחת לפני השטח. .14

חלקי המתקן העשויים מתכת יהיו מוגנים בפני קורוזיה ע"י גילוון או צביעה בצבע מגן. ייעשה שימוש  .11
 בחלקים העשויים מתכת בלתי מחלידה.

 חלקי המתכת הגלויים של המתקן יהיו צבועים בצבע אלקטרוסטטי בתנור. .11

 המתקן יהיו נסתרים.כל חיבורי  .12

 המתקן לא יאפשר טיפוס. .18

 המתקנים יותקנו על ידי הזוכה ועל חשבונו. כל .11
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 למכרז 7 ספח מס'נ

 הנחיות לעיצוב המתקנים

 כללי .1

 .נספח זה מפרט הנחיות כלליות לעיצוב המתקנים אשר יוצעו על ידי המשתתף במכרז 1.1

 :ההנחיות לעיצוב המתקנים .2

 יהיו ברמה עיצובית ומבנית גבוהה ואיכותית.המתקנים  2.1

 חומרי המתקן, ובייחוד חומרי הגמר יהיו איכותיים. 2.2

 כל החיבורים והמחברים במתקן עצמו ובין המתקן לקרקע יהיו ניסתרים ומוגנים. 2.3

 המתקנים ישתלבו במרחב הציבורי ויהיו בעלי השפעה סביבתית נמוכה. 2.4

 ם דיים לזיהוי ממרחק נוח ע"י הולכי רגל וכלי רכב.למרות האמור לעיל, המתקנים יהיו בולטי 2.1

 המתקנים ייבנו מחומרים עמידים הן לפגעי מזג האוויר והן לפגיעה מעשה יד אדם. 2.1

 (.נירוסטה, אלומיניום ...יועדף שימוש במתכות בלתי מחלידות ) 2.2

 חלקי המתקן הצבועים, ייצבעו לפני התקנת המתקן. 2.8

המתקנים יעמדו בכל המגבלות הקבועות בדין ו/או בהנחיות הרשויות המוסמכות הרלוונטיות  2.1

וכל גורם מוסמך רלוונטי אחר( וכן, בכל  המזמינה)משרד התחבורה, המשרד לאיכות הסביבה, 

על כל חלקיו, בתקנות שיוויון זכויות לאנשים  1118ת"י  –דרישות התקנים הישראלים לנגישות 

וכן, בכל התקנים ו/או  2223 –)הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית(, התשס"ג עם מוגבלות 

 התקנות ו/או החוקים הנוגעים לנגישות לאנשים עם מוגבלות.

המתקנים יהיו עמידים בפני וונדליזם ככל הניתן, לרבות ציפוי בחומר אנטי גרפיטי ואמצעים  2.12

 נוספים.

 .המקומיים האקלים בתנאי, לפחות שנה 11 של חיים אורך ובעלי עמידים יהיו המתקנים 2.11

 המתקנים יהיו פשוטים ככל הניתן להתקנה ותפעול. 2.12

 המתקנים יהיו נגישים למשתמשים, לאוכלוסיות מוגבלות, לאזרחים ותיקים ולעגלות ילדים. 2.13

 יועדף שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה. 2.14
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 למכרז 8 ספח מס'נ

 חלקים חסויים בהצעה

 )אופציונאלי(

 

 אני מבקש שלא תינתן זכות עיון בסעיפים ו/או במסמכים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי:

 

 עמוד ____ בהצעה, בדבר _______________________________________________ 

 מהנימוקים הבאים: ___________________________________________________

  _________________________________________עמוד ____ בהצעה, בדבר ______

 מהנימוקים הבאים: ___________________________________________________

  עמוד ____ בהצעה, בדבר _______________________________________________

 מהנימוקים הבאים: ___________________________________________________

  ____ בהצעה, בדבר _______________________________________________ עמוד

 מהנימוקים הבאים: ___________________________________________________

 

 

ברור לי כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי אותם סעיפים הרלוונטיים בהצעות אחרות שיוגשו 

 ני.למכרז זה, יהיו חסויים בפ

 כמו כן, הריני מצהיר כי פרט למידע המפורט לעיל, ניתן לחשוף את הצעתי ככל ותתקבל בקשה לעיין בה.

 

 

 חתימת המציע:

 

         ______________               _________            ___________  _________________ 

 חתימה/חותמת                             מס' זהות/עוסק        שם המציע                      תאריך                   
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 למכרז 9 ספח מס'נ

 מיפוי מיקומי המתקנים הקיימים בשטח )טרם השינויים הנדרשים על ידי הזוכה(

 

 מקרא:

 תקיניםמיקומים מתקנים לא נדרשים בהחלפה,  –ירוק 

 בהעתקהלא נדרשים בהחלפה, מיקומים נדרשים  מתקנים -כתום 

  מתקנים ישנים הנדרשים בהחלפה, מיקומים תקינים –כחול 

 נדרשים בהעתקהמתקנים ישנים הנדרשים בהחלפה, מיקומים  -סגול 
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 מסמכי ההתקשרות –חלק ב' 

 

 עיריית בית שמש

 

 

 

 12/41מכרז מס' חוזה ל

 

 תפעול ומתן זכות פרסום על, התקנה, תחזוקה

 לוחות מודעות בבית שמש 
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 12/41חוזה למכרז מס' 

 ח ו ז ה

 _4241_ביום ____ בחודש ____________שנת   ___________בשנערך ונחתם 

 

 עיריית בית שמש בין:

        _________________ 

        ___________ 

 ("המזמינה")שתיקרא להלן:                      

 -מ צ ד   א ח ד    - 

 

 _____________________ לבין:

 ח.פ. _____________________

 רחוב _____________________

 ("מפעילהה")להלן: 

 -מ צ ד    ש נ י   -

 

הקמה תפעול ותחזוקה את המכרז, במסגרתו הזמינה מציעים להציע הצעות ל פרסמה והמזמינה  הואיל:

 ;על גביהם מתן זכויות פרסוםו לוחות מודעותשל 

בחנה לשביעות רצונה המלאה את מלוא המידע והפרטים באשר לחיוביה על פי חוזה  מפעילהוה  והואיל:

 ;זה, והגישה את הצעתה במסגרת המכרז

 הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז; מפעילהוהצעת ה   והואיל:

המיומנות והניסיון הדרושים  ,מצהירה, כאמור במסמכי המכרז, כי הינה בעלת הידע מפעילהוה  והואיל:

לביצוע הפרסום וכי בידיה כל האמצעים, הכלים וכוח אדם מיומן, הדרושים לביצועו של 

הפרסום ברמה גבוהה ביותר וכי הינה מוכנה לקבל על עצמה את ביצוע הפרסום במועדים 

 ובתנאים כמפורט בחוזה זה;

 את ביצוע הפרסום, הכל כאמור בתנאי חוזה זה להלן; מפעילהמעונינת למסור ל והמזמינה והואיל:

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 המבוא, נספחים וכותרות. 1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו. 1.1
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כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחיות בלבד והן אינן מהוות חלק מהחוזה ולא ישמשו לצורכי  1.2

 פירושו.

 :הגדרות 1.3

 ______________________________;   - "מפעילה"ה 1.3.1

 חוזה זה על נספחיו; - /"חוזה זה""החוזה" 1.3.2

 , על נספחיו;המזמינהאשר פורסם על ידי  _12/41_מכרז מס'   - "המכרז" 1.3.3

על  מפעילההלצורך פיקוח שוטף על ביצוע התחייבויות  המזמינהנציג   -"המפקח"  1.3.4

 .מפעילהעל זהותו תימסר להמכרז וחוזה זה. הודעה  פי

כמפורט לחוזה ו 'הנספח כ בהתאם למפרט המובא לוחות המודעות -"המתקנים"  1.3.1

   ;לחוזהג'  נספח תברשימ

 ;בית שמשעיריית  - "המזמינה" 1.3.1

 לחוזה; 'אנספח בנוסח  לקיום החוזה רבות בנקאיתע  - "ערבות'" 1.3.2

 פרסום מסחרי על המתקנים;  - "הפרסום" 1.3.8

 משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל חודש, על ידי - מדד המחירים לצרכן"" 1.3.1

                                                         הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא 

 במקומה, או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו.

 .11/12/2222 ביום שפורסם 2222 ספטמבר לחודשמדד המחירים לצרכן  - "מדד הבסיס" 1.3.12

 מדד המחירים לצרכן אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד החזר - "המדד החדש" 1.3.11

 הוצאה או תשלום.                                                   

 אם יתברר, לפני מועד החזר הוצאה או תשלום, על פי חוזה זה, - הפרשי הצמדה למדד"" 1.3.12

י יהיה הצד עליו מוטל כי המדד החדש שונה ממדד הבסיס, אז 

התשלום, על פי חוזה זה, חייב לשלם למשנהו או לקבל ממנו, את 

אותו תשלום כשהוא מוגדל או מוקטן בהתאם לעליית או ירידת 

 המדד החדש לעומת מדד הבסיס.

 ריבית פיגורים בשיעור הנהוג אצל החשב הכללי החל מן המועד הקבוע - "ריבית" 1.3.13

 התשלום בפועל;לתשלום ועד למועד ביצוע 

 

 הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה: 1.4

 נוסח ערבות;  נספח א' 1.4.1

 ;נספח ביטוח  נספח ב' 1.4.2
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 ;מודעותהלוחות מיקומי   נספח ג' 1.4.3

 ;טיפול בתקלותנספח תחזוקה ו'                   דנספח  1.4.4

 מפרטים טכניים;         '           הנספח  1.4.1

 ;העדר קרבה משפחתיתאישור על   -נספח ו'  1.4.1

 התקשרותה 1.1

 'גבנספח המפורטים המתקנים גבי , זכות לפרסום על מפעילהמעניקה בזאת ל המזמינה .1.11.1

 בתקופת חוזה זה.

, ובכל נועדו לכךאשר  המתקניםשטחי הפרסום על גבי תבצע פרסום אך ורק על  מפעילהה .1.11.4

מובהר כי על אף זאת המתקן אשר  .מקרה לא על פן הפרסום העליון המוצב בראש המתקן

 יסופק על ידי המפעילה יכלול את משטח הפרסום הנוסף.

על גבי פן  מטעמהבנוסף לאמור, העירייה רשאית לבצע באמצעות הזוכה במכרז, פרסום  .1.11.3

 עבור כל הדפסה ותליה. ₪  75-הפרסום המוצב בראש המתקן, וזאת בתמורה ל

 לוחות מודעות המוקצים לשימוש המזמינה: .1.11.2

 מהמתקנים יוקצו לפרסום מטעם המזמינה. 45% .1.11.2.1

המוקצים  תתאפשר הדבקת מודעות של התושבים על לוחות המודעותבנוסף,  .1.11.2.4

באופן עצמאי עבור פרסום עצמי. הפרסום אינו יכול שיכלול פרסום  לשימוש המזמינה

 מסחרי של בית עסק ו/או פעילות או ארוע מסחרי מכל סוג שהוא. 

שטחי פרסום המתקנים המיועדים לשימוש המזמינה יכללו עבור פרסום מעין זה, 

  (.לוח המודעות בצדו שלמשטח נפרד אשר )ייעודיים 

ונוספים  םמתקניהלתפעול ותחזוקת המתקנים תהיה עבור כל  המפעילה חובת כי, מובהר .1.11.1

שיתווספו בהתאם להוראות החוזה,  בין אם מיועדים לפרסום מסחרי ובין אם מיועדים 

 .וניעיר לפרסום

 .מ"ר 4.45עלה על שטח פרסום בודד על לוח המודעות לא י .1.11.6

 , ואת התשלומים הנוספים לתמורה,את התמורה מפעילהתשלם ה היערכותבמהלך תקופת ה .1.11.2

וזאת גם במקרה  לצרכי פרסום בלוחות המודעות לעשות שימוש הבגין הזכות המוענקת ל

 . ואינה מנצלת את זכותה כאמור

בתחילת התקופה ובין אם  שמש ביתהעיר י המתקנים, בין אם היו מוצבים בשטח מובהר כי כל .1.11.8

 המזמינה.היו והינם רכוש במהלך תקופת ההיערכות או תקופת החוזה,  מפעילהסופקו ע"י ה

 היערכותתקופת  .1.14

ועד ליום _______,  ודשים הראשונים להסכם זה, החל מחתימת החוזההח לושתש .1.12.1

 . היערכותנם תקופת יה

 להלן:לבצע, במהלך תקופת ההיערכות את כל הפעולות מתחייבת  מפעילהה .1.12.2
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, להלן 1.1.4בהתאם לטבלה בסעיף  והכל ,ני לוחות מודעות, על חשבונה, מתקתקיןלה .1.12.2.1

 .זה ולמפרט הטכני המצורף לחוזה זה המכרז וחוזהלהנחיות 

להלן,  1.1.4בהתאם לטבלה בסעיף על חשבונה ווהכל להסיר ולהעתיק לוחות מודעות,  .1.12.2.2

 .זה המכרז וחוזהלהנחיות ו

, כך בהתאם למפרט הטכני המצורף לחוזהמתחייבת להקים את המתקנים  מפעילהה .1.12.2.3

לרבות הסכם זה, י יעמדו כל המתקנים המפורטים בנספח היערכותשבתום תקופת ה

ים הטכני ים, והכל על פי הסטנדרטים הקבועים במפרטזה חוזהל נספח ג'עדכון 

 .להתקנת המתקנים

על פי שיקול דעתה  המזמינה שוראיכפוף לוב הזוכהע"י  ייקבעו מיקומי הצבת המתקנים .1.14.3

 :הבאות מההנחיות יחרגו לא כי ובלבדהבלעדי, 

 ., ובפריסה שווהמודעות תתבצע בכל שכונות העירההצבת לוחות  .1.12.3.1

 בכל מקרה תישמר פריסה מינימלית בכל שכונה בהתאם לאמור להלן: .1.12.3.2

 לוחות 7 – אילןגבעה שרת וסביון כולל בר 

 לוחות 4 –שיינפלד 

 לוחות 2 –מגדל המים 

 לוחות 12 –ותיקה 

 לוחות 7 –חפציבה 

 לוחות 3 –יפה נוף 

 לוחות 8 –קריה חרדית 

 לוחות 5 –משקפיים 

 לוחות 42 –)כולל פארק ירמות(  3רמה א' ומ

 לוחות 18 –רמה ב' 

 לוחות 12 –רמה ג' 

 לוחות 12 –רמה ד' 

 לוחות 5 –רמת אברהם 

 לוחות 3 –מע"ר 

 לוחות 2 –נווה שמיר 

מ'  12יישמר מרחק מינימלי של  - לא תותר הצבת לוחות מודעות צמודים זה לזה .1.12.3.3

 בין שני לוחות.לפחות 

 מ' מצמתים. 22 -קטן מה קלא תותר הצבת לוחות מודעות בצמתים, ובמרח .1.12.3.4

 לוחות מודעות. 3 -בין שני צמתים לא תותר הצבת יותר מ .1.12.3.1

 (.Xאו  Tלסעיף זה תחשב כל הצטלבות של רחובות )צומת  .1.12.3.1

לוחות המודעות יוצבו בחלקה הרחוק של המדרכה, במקביל לציר התנועה ובכל מקרה  .1.12.3.2

 מ' לפחות. 1.1תוך השארת מעבר חופשי במדרכה ברוחב 

לכך  לא תותר תליית מודעות על שום חלק של לוח המודעות זולת שטח הלוח המיועד .1.12.3.8

 .מ' 3.1X2.1-כפן פרסום בשטח של  –
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בנספח המודעות לא יסתירו את לוגו העירייה ואת הכיתוב בראש השלט )ראה תרשים  .1.12.3.1

 (.למסמכי המכרז 1

 תקנה:סרה והכמויות המתקנים לה .1.14.2

 כמות המתקן

 מתקנים

 קיימים

 כמות

 מתקנים

 להסרה

 כמות

 מתקנים

 להוספה

 כמות

 מתקנים

 להעתקה

 כמות

מתקנים 

 נדרשת

מתוכם, 

מתקנים 

המיועדים 

למודעות 

מטעם 

 המזמינה

לוחות 

  מודעות

121 11 12 

)לוחות 

מודעות 

 חדשים(

11 

)נוסף להצבה 

במיקום חדש 

מתוך  11של 

 11-מיקומי ה

המיועדים 

 להסרה(

112 42 

  

ינן הכמויות למסמכי המכרז ה 9נספח כי הכמויות לעיל, והמיקומים המובאים ב מובהר .1.14.5

לבצע ספירה ומיפוי של המתקנים  מפעילההידועות למזמינה בעת פרסום המכרז ועל ה

 בהתאם. לחוזה ג'  יבתחילת תקופת ההיערכות כהגדרתה להלן, ולעדכן את נספח

תבוצע על ידי עובדים מקצועיים מנוסים ומיומנים, אשר הוכשרו  המתקנים והעתקת הקמת .1.12.1

 כל קבלת ואחרילכך, בפיקוחו של מהנדס קונסטרוקטור ובתיאום ואישור המפקח, 

לרבות אך  בשטח להצבתו הנדרשים אומיםיהת כל וביצוע הנדרשים והאישורים ההיתרים

 .לא רק בקשר עם עבודה בגובה

 או שמש בית העירלמקום ייעודי בשטח  ווהובלת ישן מתקןפינוי של  תכלול מתקנים תהסר .1.12.2

 ןהיש מתקןה הצבת שטחתכלול שיקום של  ההסרהבנוסף,  .המזמינה הוראת פי על, אחר

 .מתקןבהתאם לסביבת ה או ריבוד והשלמת ריצוף

לתקינותו ולבטיחותו  הבלעדיתאחראית ה מפעילהממועד החתימה על החוזה, תהא ה החל .1.12.8

 פי עלהוצב על ידה ש ובין החתימה במועד קיים היהשהסכם זה, בין  נשואמתקן  כלשל 

 .זה הסכם

 12בתשלום התמורה המפורטת בסעיף  מחויבת מפעילהה תהא היערכותתקופת ה במהלך .1.12.1

 להלן. 
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יה האחראית הבלעדית, ועל חשבונה בלבד, להשגת כל ההיתרים ו/או תה מפעילהה .1.12.12

בין אם אלה האישורים ו/או הרישיונות הנדרשים לצורך החלפת ו/או הקמת המתקנים, 

מתחייבת והיא אישורים עירוניים ובין אם נדרש אישור גורם חיצוני דוגמת משטרת ישראל, 

, דיני בטיחות לפעול בהחלפת ו/או בהקמת המתקנים על פי כל דין, לרבות חוקי עזר עירוניים

מובהר ומוסכם כי לא יהא באי השגת אישור ו/או היתר ו/או רישיון נדרש  בעבודה וכיוצ"ב.

 מפעילה, ולרבות לא בעניין חובתה של ההמזמינהכלפי  מפעילהכדי להוות כל טענה מצד ה

  .היערכותלהלן מיד עם תום תקופת ה 12ולשלם את התמורה המפורטת בסעיף  להתחיל

עבודות יבוצעו על פי הנחיות החוק כל העבודות והאישורים המקדימים הנדרשים לביצוע ה .1.12.11

 .המזמינהנהלי ו

במלוא התחייבויותיה  מפעילהמבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה, לא עמדה ה .1.12.12

, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להביא הסכם זה המזמינהאית , תהא רשהיערכותבתקופת ה

זכאית לכל תשלום ו/או פיצוי, מכל סוג ומין  מפעילהה הלכדי סיום.  במקרה כאמור, לא תהי

 שהוא, לא בגין עבודה ולא בגין מתקנים שהוקמו ו/או הוחלפו על ידה, והבעלות בכל

 בלבד.  המזמינההמתקנים והמחוברים להם תהיה של 

אחראית באופן בלעדי לכל  מפעילהממועד תחילת תקופת ההיערכות תהא ה החל .1.14.13

זק ו/או ליקוי אשר יתגלה לא תהיה שום אחריות לכל נ ולמזמינהתקלה במתקנים 

 . כתוצאה מליקוי במתקן במתקנים

 במתקניםעירוני שימוש  .4

 : על לוחות מודעותעירוני  פרסום 4.1

 .מתקנים מוגדרים מראשפרסום מטעמה על המפעילה המזמינה רשאית לבצע באמצעות  2.1.1

כרזות בשנה. עבור כרזות נוספות ישולם לקבלן תשלום  1,222 התלה על חשבונהמפעילה ת 2.1.2

 .לכרזה₪  82של בתעריף 

 .שלם גיליון או גיליון חצי כרזה כל גודל 2.1.3

, , או מי מטעמההמזמינה, תיתן לוחות המודעותעל גבי העירוני לצורך ביצוע הפרסום  2.1.4

( שעות מראש ובכתב, לפני המועד הדרוש 24) עשרים וארבעהודעה של לפחות  המפעילל

 "(.לתליית הכרזות )להלן: "ההודעה

 התליה תבוצע פעמיים בשבוע, בימים שיוגדרו מראש, בשעות הלילה. 2.1.1

 4לעיל, רשאית המזמינה לדרוש מהמפעילה תליית המודעות תוך  2.1.4על אף האמור בסעיף  2.1.1

   .המודעות תבוצע על ידי המזמינה פקתככל וה ,שעות

בהודעה יצוינו פרטי הפרסום הנדרש, ופרוט המתקנים עליהם יוצב הפרסום. מובהר בזאת  2.1.2

, כאמור, בכל עת, בתקופת מפעילהאו מי מטעמה רשאים למסור הודעות ל המזמינהכי 

 החוזה. 



31 

 

נה הכרזות אשר על פיהם תופק להודעה יצורפו קבצי גרפיקה התואמת את דרישות ההפקה 2.1.8

, את הכרזות, לרבות הדפסתן וחיתוכן, מפעילה. עם קבלת ההודעה תפיק המפעילהעל ידי ה

עשרים ו/או  מי מטעמה, תוך  המזמינהעל פי הנחיות  לוחות המודעותותתקין אותן על גבי 

 .( שעות ממועד ההודעה כאמור לעיל24) וארבע

ומסודרת, ללא מרווחים וללא חריגה המודעות ייתלו על לוח המודעות בצורה אחידה  2.1.1

 ממסגרת הלוח.

יהיה רשאי לבדוק ולאשר את  המזמינה ו/או מי מטעמהמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  2.1.12

על ידו בבית הדפוס, טרם שלב ההפקה וההתקנה של  תדוגמת כרזת הפרסום המוזמנ

 הפרסום.

 :לעיל המפורטות במטלות עמידה אי בגיןמראש  פיצויים מוסכמים 4.4

מהמפעילה  כספי תשלום פיצויל יביאאיחור או אי ביצוע המטלות לעיל, כולן או חלקן,  כל 2.2.1

 :להלן כמפורט למזמינה

 תבוצע לא לגביומתקן  כל בגין ₪( וחמישים מאות שבע) 212 בסך תשלום 2.2.1.1

 .יום לכל, המטלה

 12 סעיף ראה, התמורה חישוב במסגרת תיעשה מפעילהמה הפיצוי תגביי 2.2.1.2

 .להלן

 מפעילהההרות הצ .3

מצהירה בזאת כי בדקה היטב את מסמכי המכרז, חוזה זה ונספחיו וברורים לה היטב  מפעילהה 3.1

 מהות ההתקשרות ויתר התחייבויותיה על פי חוזה זה.

סביבתם ודרכי הגישה אליהם, בחנה את כל  ,מיקומםמצהירה כי ביקרה במתקנים,  מפעילהה 3.2

מוותרת  מפעילהלצרכיה ולצורכי חוזה זה. ההנ"ל באופן יסודי ומצאה את כל אלו מתאימים 

  .מראש, על כל טענת מום ו/או אי התאמה

 מצהירה כי יש לה את מלוא הידע והכישורים לביצוע הפרסום. מפעילהה 3.3

להשתמש  ו/או מי מטעמה המזמינהמצהירה כי ידוע לה וכי היא מסכימה לזכות  מפעילהה 3.4

המתקנים , ומתחייבת להעלות על לעיל  2 בסעיף, כמפורט מפעילהבמתקנים ללא תשלום כלשהו ל

 .ו/או מי מטעמה כל פרסום שיימסר לה, וזאת על חשבונה בלבדהמזמינה המיועדים לשימוש 

אוכלוסיות  בעלת הינה באשר שמש ביתהעיר  של המיוחד אופייה לה מצהירה כי ידוע מפעילהה 3.1

לרגשות  להתאים הפרסום על וכי מגוונות בעלות צרכים שונים על פי שכונות וצביונות שונים

על  יאושר לא אשר שהוא, פרסום כל לפרסם רשאית תהא לא כי מפעילהל ידוע כן בעיר. הציבור

 .הציבור בעיר ברגשות או/ו הפרט בצנעת הפוגע פרסום היותו מפאת מטעמה מי ידי המזמינה או

יהיו רשאיות להודיע למפעילה בדבר מודעה  המזמינהביחס לכך מובהר ומודגש כי המזמינה ו/או 

בין אם הוצגה על ידי המפעילה ובין אם המפרה הוראה זו והמפעילה תדרש להסירה באופן מיידי 

ומבלי שתהיה זכאית לכל תשלום נוסף ו/או פיצוי וכן לא יהיו לה כל טענות כלפי המזמינה לא, 

מפעילה תקצה עובד מטעמה אשר יאשר מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה  בקשר לכך. המזמינהו/או 

 פרסומים מראש מול נציג המזמינה על פי הנחייתה.
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מצהירה בזאת כי ידוע לה שאין בכל האמור בחוזה זה, או בכל הודעה שתינתן על פיו,  מפעילהה 3.1

או רשות או מן הצורך לשלם מס,  , אישור, היתרןרישיוכדי לשחררה מכל חובה או צורך לקבל כל 

 המוטלים עליה ו/או על ביצוע הפרסום, על פי כל דין., היטל, אגרה, תשלומי חובה וכיו"ב

המפעילה מצהירה בזאת כי לא תסרב לבצע פרסום על גבי המתקנים, של מפרסם שיהיה מעוניין  3.2

 זמינים במחירים הנהוגים על ידי המפעילה. מתקניםלבצע פרסום על 

מצהירה בזאת כי היא בקיאה בכל מגבלות הדין בנוגע לפרסום ומתחייבת להתעדכן כל  ילהמפעה 3.8

 הקשור לפרסום. ןהעת לגבי כל חידוש ו/או תיקון בדי

להתקשר עמה בחוזה המזמינה מודעת כי הצהרותיה שלעיל הנן ביסוד הסכמתה של  מפעילהה 3.1

ה ו/או במקרה של הפרה של איזו זה, וכי באם יתברר כי הצהרה כאמור אינה נכונה ו/או שגוי

 .שב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זההצהרות שלעיל, כי אז ייח מבין

 מפעילההתחייבויות ה .2

 :, ובנוסף להןעל פי חוזה זה מפעילההאחרות של ה המבלי לגרוע מהתחייבויותי 4.1

שיקול  למזמינהלהלן. מובהר בזאת כי  2 מתחייבת לבצע את הפרסום כמפורט בסעיף מפעילהה 4.2

 אם לאשר את הפרסום.וסופי דעת בלעדי 

מתחייבת לבצע את הפרסום ברמה מקצועית גבוהה, בנאמנות, בדייקנות, במומחיות  מפעילהה 4.3

ומתחייבת לכך שהצוות אשר תעסיק בביצוע הפרסום ו/או כל גורם אשר יעסוק בביצוע הפרסום 

 על פי חוזה זה, יהיה בעל כל הכישורים המתאימים לביצועו.

הקמת המתקנים, לרבות כל תשתית נדרשת אחרת, תבצע על חשבונה ואחריותה את  מפעילהה 4.4

מהמתקנים את הפרסום  מתחייבת להסירוכן  ,באישור המפקחוהכל התקנת דברי הפרסום, 

  .ההסכםבתום תקופת 

מתקנים וכל המחוברים למתקנים אלה, הן בתקופת ההסכם במובהר כי בעלות , למען הסר ספק 4.1

אך ורק את  מפעילהבלבד, והסכם זה מקנה להמזמינה יה, מכל סיבה שהיא, תהיה של והן לאחר

 הזכות לעשות שימוש במתקנים לצורך פרסום.

ו/או המפקח בכל הנוגע להתנהגותה שלה  המזמינהמתחייבת בזאת לציית להוראות  מפעילהה 4.1

 ו/או התנהגות כל מי מטעמה בקשר עם הפרסום ו/או המתקנים.

בזאת שלא לבצע כל שינוי פיזי, קונסטרוקטיבי או אחר, במתקנים, אלא אם  מתחייבת מפעילהה 4.2

 , בהתאם להוראות חוזה זה.המזמינהתידרש לכך על פי 

 לבית שמשיהא בהתאם להוראות חוק עזר על גבי המתקנים , כי כל פרסום מתחייבת מפעילהה 4.8

בקשה להיתר על פי חוק העזר  )שילוט(, ובהתאם לכל דין וכי עליה להגיש, בקשר לכל פרסום,

 הנ"ל, או כל דין אחר שיבוא במקומו.

 מתחייבת, כי בכל עת בתקופת הפרסום: מפעילהה 4.1

 .מפרסום ריק)על שני צדדיו(  מתקןלא יהיה  4.1.1

 לא יהיה פרסום בלתי מעודכן ובלתי רלוונטי. 4.1.2
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דרכים מתחייבת שתוך כדי ביצוע העבודה, לרבות כל עבודה ארעית, לא תהיינה ה מפעילהה 4.12

המובילות למקום העבודה נתונות שלא לצורך לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים 

שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהא פגיעה שלא לצורך בנוחות  מפעילההאמורות. עוד מתחייבת ה

הציבור, ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם או בזכות השימוש 

 כלשהו. ברכוש ציבורי

או חלקן, תחשב כהפרה יסודית של  הוראות סעיף זה תחשבנה מעיקרי החוזה, והפרתן, כולן 4.11

 חוזה זה.  

 תקופת החוזה 5

חודשים קלנדריים החל מיום  (48) ארבעים ושמונהחוזה זה הינה למשך תקופת תוקפו של  1.1

 (."םהסכ"תקופת האו  "תקופת הפרסום"__ )להלן: ____חתימת חוזה זה ועד יום___

תהא רשאית להאריך את תקופת הפרסום לתקופות נוספות בנות שנה קלנדרית  המזמינה 1.2

( ובלבד, שסך כל תקופות הפרסום ביחד "תקופות ההארכה"אחת, או חלק ממנה )להלן: 

 הזכותלממש את  המזמינההחליטה  ( חודשים קלנדריים.84) ארבעהם ושמונילא יעלה על 

לפני ( יום 12שישים )עד  מפעילהאת תקופת הפרסום, תודיע על כך ל שניתנה לה להאריך

ובכתב, לרבות על משך תקופת ההארכה. בתקופת/תקופות ההארכה  תום תקופת ההסכם

 .המחויביםיחולו כל תנאי חוזה זה, בשינויים 

הינה חלק מתקופת ההסכם המצויינת בסעיף , לעיל 1.2בסעיף  המפורטת היערכותתקופת ה 1.3

 יל.לע 1.1

תהווה הפרה יסודית  מפעילהסעיף זה ייחשב כסעיף עיקרי והפרתו, כולו או חלקו, ע"י ה 1.4

 של חוזה זה.

 אישורים ורשיונות 6

שיונות ו/או יאחראית, על חשבונה והוצאותיה, לקבל את כל ההיתרים, הר מפעילהה 1.1

, לרבות תשלום כל ו/או המתקנים האישורים הנדרשים על פי כל דין, להצבת הפרסום

ו/או המתקנים  החלים בגין הצבת דבר הפרסוםו/או התשלומים האגרות ו/או ההיטלים 

 .ו/או בגין תפעולם של המתקנים

מלקבל את האישורים  מפעילהלפי חוזה זה אינה פוטרת את ה מפעילהההרשאה הניתנת ל 1.2

אחראית  לא תהיה והמזמינה ,כלשהו מאת הרשויות המוסמכות דיןהדרושים על פי 

או המפרסם אם לא יקבלו אישורים כנ"ל. אגרות  מפעילהלפעולות כלשהן שתינקטנה נגד ה

כלשהן שתתבענה על ידי רשויות כלשהן בקשר להצגת דברי הפרסומת תשולמנה על ידי 

 במישרין. מפעילהה

 סעיף זה ייחשב כסעיף עיקרי והפרתו, כולו או חלקו, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 1.3

 סוםהפר 7

על גבי רשאית לבצע את הפרסום  מפעילהבכפוף להוראות חוזה זה ותנאיו, תהיה ה 2.1

 בתקופת הפרסום.המתקנים 

 מ"ר. 4.45יעלה על שטח פרסום בודד על לוח המודעות לא  7.4
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 מהמתקנים אחד כל גבי על שהועלו הפרסומיםשל  פירוט המפעילה תעביר ,אחת לחודש 7.3

הפרסום, משך הפרסום ומהותו. הדיווח יועבר עד  לרבות תאריךהמיועדים לפרסום עירוני 

 לחודש שאחרי החודש שבגינו מדווח. 5-ה

. שלה, בכל אחד מן המתקנים את שמה ו/או סמל התאגידתהיה רשאית לציין  מפעילהה 2.4

 המדוייק.וגודלו פרסום כאמור ייעשה לאחר קבלת אישור המפקח מראש ובכתב למיקומו 

 סימון עם מספר סידורי. מדבקת תצמיד לכל מתקן מפעילהה 2.1

באחריותה  –בכל מקרה  –ותוכנו יהיה  הפרסום יבוצע על פי כל התנאים המפורטים להלן 2.1

 :מפעילההבלעדית של ה

כל או מסית לעבירה על הוראות ו/דין, כל הפרסום לא נוגד הוראות חוזה זה ו/או  2.1.1

 דין.

לא נוגד כללי אתיקה בפרסום, כפי שיפורסמו מעת לעת, ובכללם פרסומת  הפרסום 2.1.2

אסורה לפי כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )אתיקה בפרסומות בטלוויזיה 

 , בשינויים המחויבים.1114 -וברדיו(, התשנ"ד 

 ,המזמינהרגשות הציבור, באינטרס כלשהו של לא יפגע ואינו עלול לפגוע ב הפרסום 2.1.3

 בפני הציבור. המיתכולל תד

 על לוחות המודעות. לא יותר פרסום פוליטי 2.1.4

 .על לוחות המודעות מפלה ומסית לא יותר פרסום 2.1.1

לא יפר את איסור לשון הרע כלפי  לא יפר זכויות קניין רוחני ו/או הפרסום 2.1.1

 ו/או כל צד שלישי שהוא. המזמינה

גבי המתקנים, או שומרת לעצמה בזאת את הזכות לפסול פרסום שבוצע על  המזמינה 2.2

להתנות את המשך הפרסום בתנאים, לרבות בדבר עריכת שינויים בו, או להטיל מגבלות על 

שלא להציג פרסום, או לחדול מהצגת פרסום ו/או  מפעילההצגת הפרסום או לדרוש מה

 להסיר פרסום, בכל עת במהלך תקופת הפרסום והכל, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

תפעל על  מפעילהוה מפעילה, תודיע על כך בכתב ללעיל 2.1בסעיף  רכאמו מזמינהההחליטה  2.8

כל זכות ו/או תביעה ו/או טענה כנגד  מפעילהוזאת מבלי להעניק ל המזמינהפי דרישות 

, על מפעילהתבצע זאת ה ,לעיל  2.1 הסרת הפרסום לפי סעיף המזמינה. דרשה המזמינה

 בכתב. המזמינהת ( שעות מקבלת דריש24) עשרים וארבעחשבונה, תוך 

ו/או על  המזמינהו/או של המפקח לא יטילו על  המזמינהלמען הסר ספק, פעולותיה של  2.1

 המפקח,  ו/או על מי מטעמם, אחריות כלשהי לגבי הפרסום, תצוגתו ותוכנו.

 ממסגרת החורגות מודעות להדביק איןההדבקה תבוצע אך ורק בתוך השטח המיועד לכך.  2.12

וכן אין להדביק מודעות על כותרת המתקן )הנושאת את לוגו ושם  עצמו המודעות לוח

 .העירייה(

על העמודים ו/או על  ,הלוח מגבולות החורגות מודעות המודעות לוחות על יודבקוככל ו 2.11

 המפעילה בעלות ההסרה. את ולחייב המודעות את להוריד זכאית מזמינה תהאההכותרת, 
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לעת, בתקופת הפרסום, תיעוד מצולם של , מעת מפעילה, רשאי לדרוש מן ההמפקח 2.12

 המתקנים. הצילומים יכללו תאריך ושעה.

תעביר למפקח אחת לרבעון, עם תחילתו, רשימה מעודכנת של מתקני הפרסום  מפעילהה 2.13

 כשהיא חתומה על ידה. רשימה זו תצורף לחוזה כנספח.

ה הפרה יסודית של תהוו מפעילהסעיף זה ייחשב כסעיף עיקרי והפרתו, כולו או חלקו, ע"י ה 2.14

 חוזה זה.

 המתקנים 8

סעיף זה ייחשב  .נשוא מכרז זה תבצע את הפרסום אך ורק על גבי המתקנים מפעילהה 8.1

 כסעיף עיקרי והפרתו תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

מצהירה בזאת, כי ידוע לה שאין ברשות הניתנת לה לביצוע הפרסום, על פי חוזה  מפעילהה 8.2

כלשהי במקרקעין וכי אין בחוזה זה משום עסקה במקרקעין זה, משום הרשאה לזכות 

כי ידוע לה והיא  מפעילהכן מצהירה ה .1111 -כהגדרתה בחוק במקרקעין, התשכ"ט 

מסכימה כי הבעלות בכל המתקנים, לרבות אלה שיותקנו על ידה ועל חשבונה, והמחוברים 

לה כל זכות במתקנים, בלבד, וכי אין בהסכם זה כדי להקנות  המזמינהנה של ילהם, ה

למעט הזכות לעשות בהם שימוש ולתפעלם לצורך הפרסום בתקופת ההסכם ו/או בתקופות 

 ההארכה, אם יהיו כאלה, והכל בכפוף להוראות הסכם זה.

לבצע פרסום על גבי המתקנים הינה, בין היתר, על פי התנאים  מפעילההרשות הניתנת ל 8.3

 הבאים:

סביר  זמןמטעמה להיכנס לשטח המתקנים, בכל וכל מי  מפעילהתאפשר ל המזמינה 8.3.1

 למטרת ביצוע התחייבויותיה על פי חוזה זה. 

ו/או למי מעובדיה ו/או למי  מפעילהבמפורש כי הרשות הניתנת ל בזאתמוסכם  8.3.2

מטעמה, לביצוע הפרסום על פי חוזה זה הינה אך ורק רשות לשהייה במתקנים 

, לרבות על פי חוזה זה מפעילהה התחייבויות/או לצורך ו לצורך ביצוע הפרסום

 האמור להלן:

 הנחת, בדיקת והסרת דבר פרסום. 8.3.2.1

 ניקוי, צביעה, חידוש, תיקון ותחזוקה של פרסום. 8.3.2.2

תחזוקה, תיקון, חידוש והחלפה של המתקנים ו/או ציוד הקשור  8.3.2.3

 למתקנים ו/או לפרסום.

חר כל בזאת במפורש, לקיים מיד א מפעילהלגרוע מהאמור לעיל, מתחייבת המבלי  8.3.3

, ללא יוצא מן הכלל, בקשר עם השהייה במתקנים ו/או ביצוע מינהזהמהוראה של 

 סעיף זה ייחשב כסעיף עיקרי והפרתו תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.  הפרסום.

 החלפה, הוספת מתקנים חדשים,  העתקה והסרה 8.3.4
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, לבצע כל אחת ואחת מן הפעולות הבאות, או מפעילהרשאית להורות ל המזמינה

בכל עת, במשך כל תקופת לגבי כל מתקן ומתקן, את חלקן, או את כולן ביחד, 

, בהתאם לכמויות המפורטות בחוזה החוזה ותקופות ההארכה, על פי שיקול דעתה

 :(או "השינוי" "המטלה"זה )להלן: 

 להחליף מתקנים. 8.3.4.1

 וסיף מתקנים חדשים.לה 8.3.4.2

למיקומים  יםמוצב הםמן המיקום בו ים להעתיק מתקנ 8.3.4.3

 .בית שמשהעיר אחרים בתחומי 

 .מתקנים להסיר 8.3.4.4

 לחדש ו/או לתחזק מתקנים קיימים. 8.3.4.1

 .מפעילההמתוארות לעיל, יבוצעו על חשבון ה המטלות 8.3.1

לחוזה זה  נו ככל הנדרש, הנספחים המתאימים, יעודכהמטלה הנדרשתלאחר ביצוע  8.3.1

 םהנכון ומיקומ המתקניםבכל עת, בתקופת החוזה, את מספר  פובהתאם, כך שישק

, לאחר מפעילההעל ידי  נויוכ ניםהמעודכ ים. הנספחהמטלההמדויק לאחר ביצוע 

 .מפעילהוה המזמינהעל ידי  מווייחת המטלהסיום ביצוע 

 הנחיות כלליות לביצוע מטלה: 8.3.2

. מקום שנקבע המאושרותהמטלה תבוצע, על פי הוראות חוזה זה ועל פי התוכניות  8.3.8

תקן ישראלי לחומר או לעבודה מסוימים, יהיו החומר או העבודה באיכות שאינה 

 .נחותה מהתקן

אי ביצוע המטלות, או איחור בביצוען ביחס ללוחות הזמנים המחייבים על פי  8.3.1

, כמפורט מפעילה' והנספחים הצמודים אליו, תביא לקניסת הדנספח החוזה, 

 בנספחים.

 :המטלה ביצוע של תשתית דותעבו תיאום 8.3.12

ו/או ההיתרים הדרושים, על פי  תלדאוג לקבלת כל הרישיונו מפעילההעל  8.3.1.1

הדין, על פי נוהל תיאום ביצוע עבודות תשתית ועל פי הנחיות המפקח, 

 לביצוע המטלה.

שלא לבצע כל עבודת חפירה, או תשתית,  מתחייבת מפעילהה 8.3.1.2

 תשתיותבכביש/מדרכה, במערכות תת קרקעיות, בצנרת ביוב, צנרת מים, 

חשמל תת קרקעיות ועל קרקעיות, מערכות בקרה ומערכות תקשורת תת 

 מהמפקח בכתב אישור/או ו מתאיםקרקעיות, ללא קבלת רישיון ו/או היתר 

 .אחר נדרש אישור כלו מהמזמינהאו 

מתחייבת להציב, על חשבונה, בכל מקום בו תבוצענה עבודות על  עילהמפה 8.3.1.3

 או ,המזמינה, ישראלידה, שילוט ותמרור, על פי הנחיות המפקח, משטרת 

 .בנושא והוראות הנחיות ליתן הדין פי על המוסמך אחר גורםכל 
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תבצע את המטלה, רק על פי ובכפוף לאישור המפקח, לתנאי  מפעילהה 8.3.1.4

בנושא, ככל  המזמינה, לחוקי העזר העירוניים ולנוהלי משטרת ישראל

 שישנם, וכפי שיהיו מעת לעת.

לרבות, אך לא רק,  מומחים לכל מקצוע, המטלה בביצוע  תעסיק מפעילהה 8.3.1.1

קונסטרוקציה, ומהנדסים בכל תחום רלוונטי לביצוע המטלה, מוסמכים 

 ההמטלבעלי רמה מקצועית טובה ובמספר הדרוש לשם ביצוע כדין, 

להעסיק קבלני משנה לביצוע תהיה רשאית  מפעילההבמועד.  הוהשלמת

  .ת כאמור לעילי, ובלבד שאלה יעמדו ברמה מקצועמטלותשלבים שונים ב

הינה לאחר קבלת אישור מראש ובכתב לקבלני משנה  מטלהביצוע מסירת  8.3.1.1

על פי  מפעילהה המלאה והבלעדית של הלא תגרע מאחריותו המזמינהשל 

 המאיזו מהתחייבויותי השחרר אותתולא  כל מטלה ומטלהביחס ל ,חוזה זה

 .על פי החוזה

במקום ביצוע יימצא אשר מנהל עבודה מוסמך מטעמה,  תמנה מפעילהה 8.3.1.2

על עבודת העובדים , מפעילהמטעם הפקח יו הכל זמן ביצועהמטלה במשך 

 האופן ביצוע, המזמינהככל שאלו אושרו על ידי וקבלני המשנה, 

 . הוהתקדמות

תישא באחריות זהה לזו המוטלת על קבלן ראשי בפקודת  מפעילהה 8.3.1.8

ובתקנות הבטיחות בעבודה  1122 – )נוסח חדש(, התש"להבטיחות בעבודה, 

, לגבי כל מטלה המבוצעת על ידה על פי 1188 –)עבודות בנייה(, התשמ"ח 

 הוראות חוזה זה.

תקנות את האחריות הכוללת לביצוע הוראות  העל עצממקבלת  מפעילהה 8.3.1.1

ביחס לכל מטלה , 1188 - הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח

למפקח  ,לתקנות אלו 2הודעה על המינוי, כאמור בתקנה  שלחמצהירה כי תו

 .ת המטלההעבודה האזורי שבאזורו מתבצע

אם שהוחלפו על ידה, או שהוסרו, בהת המתקניםכל  אתתפנה  מפעילהה 8.3.1.12

בכתב  המזמינהלהוראות חוזה זה, באופן שוטף, למיקום עליו תורה לה 

וככל שלא תורה, לאתר סילוק פסולת המאושר כדין, לרבות על ידי המשרד 

מתחייבת  לדאוג לכך שכל פסולת אשר נוצרה  מפעילהלהגנת הסביבה. ה

 מפעילהה עקב ביצוע מטלה לא תגרום מטרד ולא תהווה הפרעה לסביבה.

השבת סביבת המתקן שהוסר לקדמותה לרבות השלמת ריצוף, ככל  תוודא

 שידרש.

ביצוע מטלה, ייגרם נזק כלשהו, יתוקן  במהלך, כי אם מתחייבת מפעילהה 8.3.1.11

 .כל נזק כאמור על ידה ועל חשבונה לשביעות רצון המפקח

 :בדק ואחריות למטלה 8.4

, את כל אותם הלתקן, על חשבונ תומתחייבביצוע המטלה לטיב  תאחראיתהיה  מפעילהה 8.4.1

(, אשר יתהוו, אם יתהוו, או אשר "הליקויים"ליקויים, קלקולים, או פגמים  )להלן: 

 .במתקנים בתקופת החוזה ,אם יתגלו ,יתגלו
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בהתאם להוראות חוזה זה ונספחיו, רשאית ליקויים  מפעילהנה הלא תיקבמקרה בו  8.4.1

גין ביצוע ל העלויות בכב לחייב אותהו מפעילההלתקן את הליקויים על חשבון  המזמינה

 תיקונים אלו.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי הוראות סעיף זה אינן גורעות מכל אחריות החלה על  8.4.2

 .בקשר עם ביצוע המטלותדין חוזה זה ו/או העל פי  מפעילהה

סעיף זה לחוזה זה הינו סעיף יסודי שהפרתו או הפרת איזה מתתי סעיפיו תהווה הפרה  8.4.8

 זה.יסודית של חוזה 

  וטיפול בתקלות: תחזוקת המתקנים 8.5

וסביבתם ותבצע  , המחוברים להם,המתקניםכל תבצע תחזוקה שוטפת של  מפעילהה 8.1.1

ובהתאם להנחיות  במשך כל תקופת החוזהתיקונים של תקלות במתקנים באופן שוטף, 

 שתקבל מהמפקח מעת לעת. 

ת או באמצעים ינ, יהיה זמין טלפוהמזמינה, שזהותו תועבר לידיעת מפעילהנציג ה 8.1.2

 ימים בשנה. 311שעות ביממה  24אחרים באופן שוטף ומיידי 

מתחייבת לפעול על פי העקרונות שייקבעו באמנות השירות שתפורסמנה, אם  מפעילהה 8.1.3

 .מעת לעת המזמינהתפורסמנה, על ידי 

 אי ביצוע המטלות, או איחור בביצוען ביחס ללוחות הזמנים המחייבים על פי החוזה 8.1.4

 .להלן 12בסעיף ו ד' בנספח, כמפורט מפעילה', תביא לקניסת הדנספח ו

חזוקת המתקנים, תשתתף בכל ישיבות העבודה השוטפות בקשר עם ת מפעילהה 8.1.1

 ו/או המפקח. המזמינהשתיקבענה על ידי 

 מפעילההבמהלך ביצוע הפרסום ו/או תחזוקת המתקנים ו/או תיקון תקלות בהם, תימנע  8.1.1

ו/או בכל חפץ אחר. במקרה  במפרדה ו/או בגינה ו/או במתקניםמכל פגיעה במדרכה ו/או 

לכל חפץ אחר, בשל למפרדה, ו/או לגינה ו/או למתקן ו/או או ו/בו ייגרם נזק למדרכה 

לתקן את  מפעילהמתחייבת העבודות תחזוקה ו/או תיקון ליקויים, ביצוע פרסום ו/או 

 הנזק על חשבונה ולהשיב את המצב לקדמותו מיידית.

ו/או ביצוע תיקון כם ומובהר בזאת, כי ביצוע הפרסום ו/או ביצוע עבודות התחזוקה מוס 8.1.2

שלא תיווצר כל הפרעה לתנועה ו/או לזרימתה ו/או לבטיחות  ,באופן כזההיה יהליקויים, 

 הולכי רגל.

ו/או  העירוני לפרסוםו/או  הקשורה לפרסום סילוק פסולתלתדאג לניקוי ו מפעילהה 8.1.8

 . םלמתקני

מתקן הפגום היוחלף עקב ליקויים במתקן, צורך להחליף מתקן,  ,לדעת המפקח ,נוצר 8.1.1

 .בהתאם למפרט הטכני של אותו מתקן, המצורף לחוזה זהבמתקן חדש, 

על פי הוראות חוזה ותחולנה הצבת מתקן חדש החלפת מתקן פגום במתקן חדש, כמוה כ 8.1.12

 בות, אך לא רק, ביצועבקשר לכך, כל הוראות החוזה הרלוונטיות להצבת מתקן חדש, לר

על ידי עובדים מקצועיים מנוסים ומיומנים, אשר הוכשרו לכך, בפיקוחו של מהנדס 

 קונסטרוקטור ובתיאום ואישור המפקח.
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תהיה אחראית, בנוסף להתחייבויותיה על פי חוזה זה ומבלי לגרוע מהן, גם  מפעילהה 8.1.11

, במקום מתקן מור לעילכא ,לתקינותו ולבטיחותו של כל מתקן חדש אשר הוצב על ידה

 .פגום

 :במתקניםשינויים  8.1

לבצע כל אחת ואחת מן הפעולות הבאות, או את  מפעילהרשאית להורות ל המזמינה 8.1.1

החל משנת ההתקשרות  חלקן, או את כולן ביחד, בכל עת, במשך כל תקופת החוזה

 (:"בלוחות המודעות"השינוי )להלן:  , על פי שיקול דעתההשניה

, בהתאם לגידול באוכלוסית העיר לרשימת המתקנים נה,שבכל  מודעותלוחות  להוסיף 8.1.2

בחינת הגידול באוכלוסיית העיר תהיה על פי  .ביחס לגידול שחל בשנה שקדמה לה

 הרישום במרשם האוכלוסין הנעשה במערכת העירונית "מימד".

 4%-אם אוכלוסיית העיר בסוף השנה השלישית להתקשרות היתה גדולה ב לדוגמא

מאוכלוסיית העיר בתום השנה השניה להתקשרות, ובתום השנה השלישית להתקשרות 

לוחות מודעות, העירייה תהיה רשאית, במהלך השנה הרביעית  222קיימים בעיר 

וחות מודעות חדשים ל 8להתקשרות, לדרוש מהחברה להוסיף לוחות מודעות בהיקף של 

  ( יוקצו לשימוש עירוני. 21%מהם ) 2 -ש

( לוחות מודעות מהמיקום בו הם מוצבים למיקומים אחרים בעיר 3) שלושהלהעתיק עד  8.1.3

 בית שמש.

 ( מתקנים.3) שלושהלבטל עד  8.1.4

 . ועל חשבונה המפעילהלוחות המודעות יוצבו על ידי  8.1.1

 למשך שנתיים. הכמויות המפורטות לעיל, תהיינה ניתנות לצבירה 8.1.1

אחראית  מפעילהעל פי חוזה זה, תהיה ה מפעילהמבלי לפגוע או לגרוע מהתחייבויות ה 8.1.2

 . לוחות המודעות שנוספושל כל  םולבטיחות םגם לתקינות

לחוזה זה בהתאם, כך שישקף בכל  ג'נספח יעודכן , בלוחות המודעות השינוילאחר ביצוע  8.1.8

המדויק לאחר ביצוע  םהנכון ומיקומ תלוחות המודעועת, בתקופת החוזה, את מספר 

 .השינוי

אי ביצוע המטלות, או איחור בביצוען ביחס ללוחות הזמנים המחייבים על פי החוזה,  8.1.1

 .להלן 12סעיף נספח ד' ובב, כמפורט מפעילה', תביא לקניסת הדנספח 

 

 מעביד -היעדר יחסי עובד   1

בביצוע התחייבויותיו על פי וידוע לה כי  היא נותנת שירותים עצמאית מצהירה בזאת, כי מפעילהה 1.1

 חוזה זה היא פועלת כעצמאית.

 או בין מי מטעמה, לביןו/מצהירה כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינה  מפעילהה 1.2

יחסי עובד ומעביד וכי כל העובדים שיועסקו על ידה ו/או מטעמה , הו/או מי מטעמ המזמינה

 בלבד. מפעילהיחשבו כעובדים של הייהיו ו ,התחייבויותיה על פי חוזה זה/או ביתר בפרסום ו
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מתחייבת להנחות ולהדריך את העובדים מטעמה למלא אחר כל הוראות החוזה בין  מפעילהה 1.3

מתחייבת כי  מפעילהבכלל ובכל הקשור להוראות הבטיחות בעבודה. ה המזמינההצדדים ודרישות 

על נספח בטיחות בו הוא מתחייב למלא את כל הוראות נציג מוסמך רלוונטי מטעמה יחתום 

 הנספח.  

מתחייבת כי תישא בכל התשלומים, ההוצאות והמסים, בקשר עם העסקתם של עובדיה  מפעילהה 1.4

ו/או מי מטעמה, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל 

 למזמינהאין לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה ו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר, ו

ו/או לעובדים מטעמה ו/או למי מטעם  מפעילהו/או למפקח, לרבות לפקח, להדריך או להורות ל

 מפעילהלהבטחת ביצוע הוראות חוזה זה במלואן בלבד, ולא תהיינה ל אלא כאמצעי, מפעילהה

והם לא  המזמינהת של עובד המועסק על ידי ו/או לעובדים מטעמה ו/או לכל מי מטעמה, כל זכויו

 .המזמינהיהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים, או הטבות, או זכויות של עובד כלפי מעבידו מטעם 

לרבות תשלומי  הא חביאת כל תשלומי החובה בהם ה הועבור עובדי הלשלם עבור תחייב מפעילהה 1.1

 ביטוח לאומי ולנהל חשבונות כחוק לצורך תשלום מס הכנסה ומע"מ.

לא יהיו זכאים לפיצויי פיטורין, חופשה, דמי מחלה, דמי הבראה,  הו/או עובדי מפעילההמודגש כי  1.1

מאת  גמלאות ו/או תשלומים ו/או כל זכויות סוציאליות אחרות ו/או השתלמות לעובדים

 .מזמינהה

יקבע על ידי גורם מוסמך כלשהו, אם ימכלליות האמור לעיל מוסכם בזאת, כי  מבלי לגרוע 1.2

יחסי  מזמינהל הו/או מי מעובדי מפעילההלעיל בכל זאת התקיימו בין זה בסעיף למרות האמור ש

ככוללת כל תשלום,  מזמינהמה מפעילההקבל תש מתקניםבזכות השימוש מעביד, תחשב -עובד

מעביד ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, ומכל מין וסוג שהוא המתחייב על פי דין בין עובד 

לא  מזמינההו ,הפרשות בגין פיצויים ותגמולים, דמי הבראה, נסיעות, דמי חופשה שנתית וכיו"ב

 .ישא בכל תשלום נוסף בגין אלות

יקבע בית משפט ו/או בית דין, כי עובד, או עובדים של  אם מכל סיבה שהיא,בנוסף לאמור לעיל,  1.8

ובין בנפרד, כי אז  מפעילה, בין ביחד עם ההמזמינה, או כל מי מטעמה הנם עובדים של מפעילהה

, מיד לפי דרישתה הראשונה, בגין כל סכום, ללא המזמינהלפצות ולשפות את  מפעילהמתחייבת ה

אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו,  תידרש לשלם לכל שהמזמינהיוצא מן הכלל, 

 ., ולרבות שכ"ט עו"דלרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל

על  מפעילהמטעם האו קבלן משנה את הרשות לבקש להחליף איש צוות  הלעצמ תשומר מזמינהה 1.1

ה לא תהוו מזמינהציון סיבת ההחלפה על ידי ה , תוך ציון סיבת ההחלפה. יובהר כי איהפי שיקולי

לעיכוב כלשהו בביצוע ההחלפה. בקשה  או קבלן המשנה ולא תגרום תנאי להחלפת איש הצוות

 מפעילהתינתן בהתראה של לפחות חודש ימים, על מנת לאפשר לאו קבלן משנה להחליף איש צוות 

 .זמן התארגנות

 :התמורה ותשלומים נוספים 12

, סך של _________ ש"ח למזמינה פעילהמתמורת הענקת הרשות לביצוע הפרסום, תשלם ה 12.1

)להלן , לשנה מתקן המיועד לפרסום מסחרילכל  ,)________________ שקלים חדשים(

  "התמורה"(.

 : הכוללת התמורה חישוב 12.2
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, תמורת הענקת הרשות לביצוע למזמינה מפעילהה שתשלם התשלומים כל סך 12.2.1

לעיל, במספר הכולל של  12.1הפרסום, יסתכם במכפלת הסכום הנקוב בסעיף 

 באותה העת. מיועדים לפרסום מסחרי ההמתקנים 

לעיל,  12.1ממכפלת הסכום הנקוב בסעיף  תפחת לאבזאת כי התמורה הכוללת  מובהר 12.2.2

 122לפרק ב' תנאי המכרז,  1.1המינימאלית המפורטת בסעיף המתקנים בכמות 

יועדים המהמתקנים לעיל, בכמות  12.1או ממכפלת הסכום הנקוב בסעיף  ,מתקנים

  .הגבוהה מבין השתייםהקיימים באותה העת,  לפרסום מסחרי

ו/או מי מטעמה זכאים לעשות  שהמזמינה הפרסום שטחי כי מובהר ספק הסר למען 12.2.3

 הכולל.המתקנים שימוש בהם כאמור לעיל, לא יובאו בחשבון במספר 

 של בחלקו מפעילהה בשימוש מתקן המיועד לפרסום מסחרי שהיה ככל כי מובהר 12.2.4

 .שלם לרבעון עבורו התמורה תשולם, מסויים רבעון

 מועדי תשלום התמורה יהיו כדלקמן:   12.3

 ביום תשולם, הראשונה הקלנדרית השנה תום ועד ההתקשרות תחילת שמיום לתקופה התמורה 12.4

 .זה חוזה חתימת

הפרסום תשולם שלושים ( חודשים קלנדריים של תקופת 12מלוא התמורה בגין כל שנים עשר ) 12.1

 :להלן חיותנהה פי על, ( החודשים שקדמה לה12( ימים לפני תום תקופת שנים עשר )32)

 כל של מעודכנת רשימה, הקלנדרית נההש תום לפני יום 41, למזמינה עבירת מפעילהה 12.1.1

 .שימוש עושה היא בהם המתקנים

 .תקינותה על אישור מפעילהל ותעביר המתקנים רשימת את תבדוק המזמינה 12.1.2

 .השנה במהלך שנוספו המתקנים התקנת מועדי את תכלול הרשימה 12.1.3

 שנוספו המתקנים לרבותתבצע את חישוב התמורה עבור כלל המתקנים,  המזמינה 12.1.4

 .לתשלום הנדרש הסכום את, בכתב, מפעילהל ותמסור, לעיל כמפורט השנה במהלך

 מורה יתווספו הפרשי הצמדה למדד.לת 12.1

בכל  סכום התמורה ישולםמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי עדכון ההצמדה הינו שנתי, וכי  12.2

לעומת  החדש המדדאו ירידת בהתאם לעליית או מוקטן כשהוא מוגדל  אחד ממועדי התשלום

 .מדד הבסיס

, למזמינהלשלם  מפעילהבתשלום כלשהו שהיא חייבת בתשלומו יחייב את ה מפעילהפיגור ה 12.8

 מפעילהה על שהיה מיום, לעיל כהגדרתהבנוסף להפרשי הצמדה למדד, גם בתשלום ריבית, 

בגין  המזמינה, וזאת מבלי לפגוע או לגרוע בכל סעד לו זכאית בפועל התשלום ליום ועד לשלם

 , לרבות הפיצוי המוסכם. מפעילההפרת חוזה זה על ידי ה

 של יסודית הפרה תהווה מפעילהה"י ע, לקוח או כולו, והפרתו עיקרי כסעיף ייחשב זה סעיף 12.1

 .זה חוזה

 העברת זכויות 11
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 מתחייבת: מפעילהה 11.1

ממנו ו/או כל זכות הנובעת ממנו ו/או כל חבות  חלקלא להעביר חוזה זה ו/או כל  11.1.1

לא למסור לאחר את רשות השימוש במתקנים ו/או את ביצוע  ,הנובעת ממנו לאחר

אלא לא להעניק לאחר כל זכות שהיא במתקנים ו/או בפרסום,  ,הפרסום, או חלק מהם

, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינהאם הדבר אושר מראש ובכתב על ידי 

 .המזמינה

 אף את הפעולות או האירועים הבאים: זכויותיראו כהעברת  11.1.2

לידי צד ג' המקנות לאותו צד ג' החזקה של  מפעילהמניות בהעברת   11.1.2.1

 . מפעילהממניות ה 21%-יותר מ

בביצוע הפרסום, בין מכוח הסכם שותפות  מפעילהצרוף שותף ל 11.1.2.2

 בכתב, ובין מכוח הסכם בעל פה.

להעסיק עובדים מטעמה  מפעילהאין באמור לעיל לפגוע בזכותה של ה 11.1.2.3

 במתקנים.

מכוח חוזה זה, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד מסוג כלשהו או מדרגה  מפעילההזכויותיה של  11.2

 הי.כלש

רשאית למשכן ו/או לשעבד ו/או להסב ו/או למכור ו/או להשכיר ו/או להחכיר ו/או  המזמינה 11.3

להעביר את זכויותיה, כולן או מקצתן, על פי חוזה זה ו/או בפרסום ו/או במתקנים והכל באופן 

כל תביעות או טענות מפעילה להבלעדי והמוחלט ובלי שיהיו  השתמצא לנכון, על פי שיקול דעת

 על פי חוזה זה לא תיפגענה.המפעילה ר לכך ובלבד, שזכויות בקש

 שמירת דינים 14

מתחייבת לבצע את הפרסום תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים  מפעילהה 12.1

וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת וכן, לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או 

שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לפרסום וכל הכרוך בו ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר מתן 

 שיונות ותשלום מסים, אגרות וכל תשלום אחר החל בגין הפרסום.יהודעות, קבלת ר

מתחייבת להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של  מפעילהה 12.2

תספק לעובדיה ו/או לשלוחיה  מפעילההעובדיה ו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע הפרסום. 

ה, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם ו/או לכל הפועלים מטעמה, על חשבונה והוצאותי

 להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע הפרסום.

, פקודת 1114 -את חוק ארגון הפקוח על העבודה תשי"ג  הא מכירימצהירה בזה שה מפעילהה 12.3

ם הבטיחות בעבודה והתקנות והצווים שפורסמו על פיהם וכי היא מקבלת על עצמה לנהוג על פיה

עקב  המזמינהאו נגד  המזמינהולוקחת על עצמה את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדה או נגד 

 הפרתם.

מתחייבת לשמור אחר כל תנאיו של כל היתר ו/או רשיון אשר יינתן בקשר לפרסום ולא  מפעילהה 12.4

 לחרוג מהם בכל אופן שהוא.

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם. מפעילהסעיף זה הנו מעיקרי ההסכם והפרתו על ידי ה 12.1
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 אחריות 13

אחראית לכל פגיעה, הפסד  מפעילההמבלי לפגוע בכל הוראה מהוראות חוזה זה, או מכל דין, תהא  13.1

רשלניים ו/או עקב הפרה של מעשה או מחדל עקב ו/או לכל אדם אחר  למזמינהונזק שייגרם 

ל עובד מעובדיה או מי ו/או כ, מפעילהההסכם ו/או עקב הפרה של דין כלשהו שיבוצעו ע"י ה

 או עקב ביצוע פגום של הפרסום. כמה מהם, וא מטעמה,

אחראית באחריות מלאה, בלעדית ומוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות מוות,  מפעילהה 13.2

נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעובדיה ו/או למי מטעמה תוך כדי או עקב, ביצוע או מחדל 

 על פי חוזה זה. מפעילההמהתחייבויותיה של 

לרבות אחריות מקצועית לכל  ובלעדית מקבלת על עצמה אחריות מלאה מפעילההלמען הסר ספק,  13.3

ו/או לכל צד  למזמינהו/או הוצאות שהן, שייגרמו  -בין נזק לגוף ובין נזק לרכוש  -אבדן ו/או נזק 

דה שאחריות כזאת שלישי שהוא עקב מעשה או מחדל תוך ו/או בעקבות ביצוע חוזה זה, במי

מוטלת על אדם לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(, או לפי כל דין אחר, למעט נזק שנגרם אך ורק עקב 

 שליחיה ו/או עובדיה, אשר נקבעה בפסק דין חלוט. המזמינהרשלנותה של 

תהיה האחראית הבלעדית, לתשלום כל קנס, מס ו/או תשלום אחר שיוטלו בגין ביצוע  מפעילהה 13.4

 שלא על פי חוזה זה ו/או על פי הדין ותישא באחריות המלאה בגין כך.הפרסום 

בגין העילות  ןתידרש לשלם לצד כלשהו דמי נזק, פיצויים ו/או הוצאות כלשה המזמינהאם  13.1

לשפות את  מפעילהההאמורות, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד, מתחייבת בזאת 

ש לשלמו, ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע בשלמות בעד כל סכום או תשלום שתידר המזמינה

 על פי חוזה זה. מפעילההמאת  למזמינה

לכל נזק ופגיעה, לרכוש או אדם כלשהו, כולל מי מטעם הבלעדית אחראית התהיה  מפעילהה 13.1

ולרבות צדדים שלישיים כתוצאה מהפרסום, מאחזקת המתקנים, העתקת המתקנים  המזמינה

 המזמינהיבת המתקנים, ותפצה כל אדם ו/או גורם לרבות ו/או השימוש בהם, או הימצאם בסב

  בגין כל נזק כאמור.

באחריות מלאה ומוחלטת לעניין הפרתה של כל  מפעילההמבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף, תשא  13.2

 בביצוע הפרסום. האו מי מטעמהמפעילה זכות קניין רוחני, לרבות זכות יוצרים, בידי 

בכל האחריות לעניין חוק איסור לשון הרע,  מפעילההמבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף, תשא  13.8

 בביצוע ותוכן הפרסום., 1111 –התשכ"ה 

תשא באחריות מלאה ומוחלטת לתוכן הפרסום ועליה  מפעילההמבלי לגרוע מהוראות סעיף זה,  13.1

פרסום עומד בדרישות חוזה לבדוק מראש כל פרסום שהיא מקבלת לביצועה במתקנים ולוודא כי ה

 דין.כל זה והוראות 

, הבאים מכוחה ו/או המזמינהלמען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים במפורש כי  13.12

המועסקים על ידה לא יהיו חייבים לשאת בכל תשלום, הוצאה, דמי נזק ו/או פיצויים מכל סוג או 

ואשר לא  ביצוע פרסוםו/או בקשר לכדי  ו/או שישולמו על ידה תוךהמפעילה סיבה שהם שייגרמו 

 לשאת בהם. המזמינהנאמר במפורש בחוזה זה כי על 
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ם אם צורפה גאחראית לכל תביעה שתוגש על ידי צד ג' כלשהו,  מפעילההמובהר ומוסכם בזאת, כי  13.11

לכל החלטה ו/או פסק דין ו/או המלאה והמוחלטת והיא תשא באחריות  ,כנתבעת המזמינהלה 

 סקנה, בקשר לכל תביעה, משפטית או אחרת.הוצאות שתיפ

למען הסר ספק, בדיקת המפקח ואישורו לביצוע הפרסום, אינם תחליף לבדיקת הפרסום על ידי  13.12

 המזמינהלהטיל אחריות כלשהי על , או מתן הכשר או הסכמה לתוכנו ואין בהם כדי מפעילהה

על פי חוזה זה ועל פי הדין, לתוכן הפרסום  מפעילהלגרוע מאחריות הו/או על מי מטעמה ו/או כדי 

 .של הפרסום בניגוד לתנאי חוזה זה הצגתולהכשיר את כדי או ו/

תהווה הפרה יסודית של חוזה  מפעילהסעיף זה ייחשב כסעיף עיקרי והפרתו, כולו או חלקו, ע"י ה 13.13

 זה.

    אחריות, ביטוח ושיפוי 12

  המצ"ב והמפעיל יפעל על פי האמור. 1ב' בנספח בכל הנוגע לביטוח יחול האמור  14.1

 מהווה תנאי יסודי בהסכם זה.  -המצאת טופס אישור על קיום ביטוחים תקין כאמור  14.2

תהווה הפרה יסודית של חוזה  מפעילהסעיף זה ייחשב כסעיף עיקרי והפרתו, כולו או חלקו, ע"י  14.3

 זה.

 ערבות בנקאית 15

בזאת  מפעילהבמלואן ובמועדן, מוסרת הלהבטחת מילוי כל התחייבויותיה על פי חוזה זה  11.1

שקלים חדשים( בנוסח  אלף וחמישה עשרים)ש"ח  21,222ערבות בנקאית בסך של  למזמינה

 (."הביצוע "ערבותלחוזה זה )להלן ולעיל:  א'כנספח המצורף 

תקופת ההסכם הראשונית ותוארך מועד סיום ( יום מ12ערבות תהיה בתוקף עד תום תשעים )ה 11.2

כפיצוי מוסכם ומוערך ת יוערבוהתהיה רשאית לחלט את  המזמינה. זההחובהתאם להפעלת 

 מפעילהזכאית, על פי חוזה זה ו/או על פי הדין, אם תפר ה אבנוסף לכל סעד לו הי מראש, וזאת

בפועל העולים על להוכיח נזקים או הפסדים  המזמינהומבלי לפגוע בזכות את התחייבויותיה 

 ת.יוהערבו מיסכו

, מיד, ערבות בנקאית חדשה או המזמינהלידי  מפעילהערבות  כולה או חלקה תמציא ההמומשה  11.3

 משלימה.

 מועד חתימת החוזה על ידי המזמינה.'מדד הבסיס' בערבות; המדד האחרון הידוע ב 11.4

 המזמינההפסקת עבודה על ידי  16

תה, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב של תפסיק את עבודתה, כולה או מקצ מפעילהה 11.1

ולא תחדשה אלא אם ניתנה לה הודעה בכתב על כך. הפסקת העבודה נתונה לשיקול  ,המזמינה

 .המזמינהדעתה הבלעדי של 

באמצעים להבטחת העבודה ולהגנתה  מפעילה, תנקוט ההמזמינהביצוע העבודה על ידי  הופסק 11.2

 על פי הצורך.

בכל פיצוי, ולוחות הזמנים לביצוע העבודה  מפעילהביצוע העבודה לא תזכה את ה הפסקת 11.3

 יעודכנו בהתאם למועד הפסקת העבודה וחידושה.
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לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר עם הפסקת העבודה, זמנית או לצמיתות,  מפעילהל 11.4

 .המזמינהמסכימה כי הפסקת העבודה תהא בשיקול דעתה הבלעדי של  מפעילהוה

 הפרות וסעדים 12

מבלי לפגוע בכל סעד לו הינה זכאית להביא הסכם זה לכדי סיום מיידי ותהיה רשאית,  המזמינה 12.1

מן המתקנים,  מפעילהעל פי חוזה זה ו/או על פי הדין, לרבות ביטול חוזה זה, לסלק את ידה של ה

 הלן:עשרים ואחד יום מראש, במקרים המפורטים ל מפעילהעל ידי מתן הודעה ל

 .שהפרתו מהווה הפרה יסודית הפרה תנאי יסודי של חוזה זה מפעילהה 12.1.1

הפרה חוזה זה או הוראה מהוראותיו, שאינה הפרה יסודית, ולא תיקנה  מפעילהה 12.1.2

 ימי עסקים ממועד קבלת הודעה בדבר ההפרה. 14את ההפרה תוך 

הקפאת לצו יינתן כנגדה ו/או צו כינוס ו/או הליכי פשיטת רגל  מפעילהנגד הכ יינקטו 12.1.3

שיהיה בו כדי לפגוע לדעת  מפעילהה של וטל עיקול על נכסאם יהליכים, ו/או 

 בהסכם זה.לעמוד בהתחייבויותיה  מפעילה, ביכולת ההמזמינה

המחתה ו/או הסבה ו/או שיעבדה את החוזה, כולו או מקצתו, ללא אישור  מפעילהה 12.1.4

 , כמפורט בחוזה זה; המזמינה

 בפועל מלנהל עסקיה או מלבצע את הפרסום נשוא חוזה זה; חדלה  מפעילהה 12.1.1

 או מי ממנהליה או נושאי המשרה בה או בעלי העניין בה מפעילההאם הורשעה  12.1.1

, המזמינהלדעת עלול בעבירה שיש עמה קלון או עשתה מעשה או מחדל כלשהו אשר, 

 שלה.לגיטימי אחר  סבאינטרלפגוע /או ו המזמינההטוב של  ןבשמעקב כך לפגוע 

מבלי לגרוע מהאמור תהיה העירייה רשאית להביא את ההסכם לידי סיום מכל סיבה  12.1.2

 יום.  32שהיא ולפי שק"ד הבלעדי וזאת בהתראה מוקדמת של 

את  מפעילההלו, מוסכם כי בכל מקרה שבו תפר  מבלי לגרוע מן האמור, ובנוסף 12.2

בנוסף אף לכל , זכאית המזמינההתחייבויותיה בקשר עם אחזקת המתקנים, תהא 

 אחת מן התרופות כדלהלן:

לכל יום איחור בביצוע מטלה ₪  212פיצוי מוסכם  בגובה של  מפעילהלקבל מן ה 12.2.1

לרבות ע"י המפקח, ובמקרה של אי ביצוע מטלה דחופה,  מפעילהשהוטלה על ה

של  שעה לכל₪  212פיצוי בגובה של ' לחוזה, דתקלה דחופה כהגדרתה בנספח 

 ונים הנדרשים. איחור בביצוע התיק

לקבל מן המפעילה פיצוי בגין תלונה מוצדקת )על פי פרשנותה הבלעדית של  12.2.2

 המזמינה( בקשר לסירוב לפרסום של מפרסמים על גבי המתקנים. 

לדאוג באופן מיידי כי  ,11את התחייבותה לפי סעיף  מפעילהבמקרה שבו הפרה ה 12.2.3

חמורה, תהא רשאית  לא תשקף כל סכנה לפגיעה בציבור ו/או הרכוש עקב תקלה

לדאוג בעצמה ו/או באמצעות גורם אחר כי לא תשקף כל סכנה כאמור,  המזמינה

 . למזמינהבכל עלות שתיגרם עקב כך  מפעילהולחייב את ה
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בכל עלות  מפעילהלהעביר את אחזקת המתקנים לידי גורם שלישי, ולחייב את ה 12.2.4

 עקב כך. למזמינהשתיגרם 

תהיה  המזמינהמכל הוראה מהוראות הסכם זה, מוסכם ומותנה כי  לגרוע מבלי 12.2.1

לשם כיסוי העלויות  מפעילהרשאית לעשות שימוש בערבויות הניתנות על ידי ה

 כאמור בסעיף זה. 

 הוראות כלליות 18

 ויתור על סעדים 18.1

ן כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא, ימצהירה ומתחייבת בזה, כי לעני מפעילהה 18.1.1

לא תהא לה לה לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין,  שתהיינה

אלא הזכות לפיצויים והיא מוותרת מראש על כל זכות לסעד זמני כלשהו וכן על כל זכות 

לצוי מניעה כלשהם, בין זמניים ובין קבועים, וכי בשום מקרה לא תהא רשאית למנוע 

, להבדיל מן הזכות לתבוע ת אכיפתו בפועללסיים הסכם זה ו/א לתבוע א מהמזמינה

רשאית  מפעילה, לא תהיה ההמזמינהע"י  במקרה של הבאת חוזה זה לידי סיום פיצוי,

 למנוע מסירת הפרסום לאחר.

במפורש על כל זכות עיכבון או קיזוז, וכן על כל זכות לעשיית דין  מפעילהכן מוותרת ה 18.1.2

עצמי לגבי כל טענה או זכות שיהיו לה, בהקשר לחוזה זה, וזכותה תוגבל לתביעת 

 פיצויים בבית משפט, ואכיפת פסק דין של פיצויים כאמור, אם יינתן.

מה או אחרת להסרת ספק מובהר כי אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בכל זכות דו

 על פי הדין או על פי הסכם זה. למזמינההמוקנית 

 שיפוי 18.2

מתחייבת לשפות ו/או לפצות, באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את  מפעילהה 18.2.1

ו/או את עובדיה ו/או שלוחיה, בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל  המזמינה

אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדן ו/או  עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל

 מפעילהנגד כל מי מעובדיה, שלוחיה ושולחיה, בגין כל מעשה ו/או מחדל לו אחראית ה

על פי חוזה זה ו/או על פי  הדין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו 

במלואם ו/או בכל סכום אשר ייפסק בפסק דין לחובתן בקשר לנזקים, אשר  למזמינה

תודיע  שהמזמינהאחראית להם על פי חוזה זה ו/או על פי הדין ובתנאי,  מפעילהה

 למפעילהתן י, ותו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, מיד עם קבלת הודעה למפעילה

 תביעה כאמור.הודעה ו/או דרישה ו/או הזדמנות להתגונן כנגד 

 ויתור או שינוי 18.3

לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה הסכמה של צד  לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים  18.3.1

גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדים בזכויות שניתנו לו על פי החוזה 

במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד 

 מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.
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ועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור של צד על שום ויתור, או הימנעות מפעולה במ 18.3.2

זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן או מקצתן בכל עת שימצא 

 לנכון.

  עוסק מורשה 18.4

תהא  , לרבות תקופות הארכה אם יהיו,מתחייבת, כי במשך כל תקופת הפרסום מפעילהה 18.4.1

 .דיןרשומה כעוסק מורשה וכן תנהל ספרי חשבונות כ

 תחשב כהפרה יסודית. מפעילהסעיף זה הנו מעיקרי ההסכם והפרתו ע"י ה

 תיקון לחוזה 18.1

ייערכו בכתב וייחתמו לא יהא להם כל תוקף אלא אם כן כל תיקון או תוספת לחוזה זה  18.1.1

 .על הצדדיםכדין 

 תשלום במקום הצד האחר 18.1

זה על הצד צד רשאי לשלם במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על פי חוזה כל  18.1.1

האחר, וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו, והצד האחר לא שילמו, 

 ימים מיום שנדרש לעשות כן. 2תוך 

סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר, יהיה הצד המשלם רשאי  צדשילם  18.1.2

לדרוש את השבתו מהצד האחר. הצד המשלם יהיה זכאי להחזר הסכום, מיד עם דרישתו 

 ריביתהראשונה, כשסכום זה ישא, החל מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפועל, 

 .3% בשיעור שנתית

 סמכות שיפוט והדין החל 18.2

 סכימים כי הדין הישראלי יחול על חוזה זה, ללא כללי ברירת הדין שלו.הצדדים מ 18.2.1

, ככל שהיא מוקנית לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנוהמקומית הסמכות  18.2.2

וככל שהיא  בבית שמשמבחינה עניינית לבית משפט השלום, תהא לבית משפט השלום ב

מוקנית  בית דין לעבודה, היא תהאזי, או למוקנית מבחינה עניינית לבית משפט מחו

 לכל בית משפט אחר בעניין זה.מקומית ולא תהיה סמכות  ,ירושליםבלבתי משפט אלה 

 מיצוי התנאים המוסכמים 18.8

חוזה זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים. כל הבטחות, ערובות, 

ידי -בר נשוא חוזה זה שניתנו או נעשו עלפה, התחייבויות או מצגים בד-הסכמים בכתב או בעל

הצדדים לפני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים 

והזכויות הקבועים בחוזה זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים 

 בהם החל מתאריך חוזה זה.

 הודעות 11

 תחשב כמתקבלת בעת מסירתה.  -לנמען המצוין להלן  -נמסרה ביד על ידי צד למשנהו כל הודעה ש 11.1
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תחשב  -כל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוין להלן ותוך ציון הנמען המצוין להלן  11.2

ובשעות העסקים  כמתקבלת על ידי הצד השני בעת השלחה, אם ההודעה נשלחה ביום עסקים

תיחשב כמתקבלת ביום העסקים העוקב, והכל בתנאי שברשות השולח אישור  -המקובלות ואם לא 

 בכתב על קבלתה, שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום כאמור להלן. 

כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום, על פי הכתובת המצוינת להלן ותוך ציון הנמען  11.3

 שעות ממועד השלחה.  22תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תוך  -המצוין להלן 

 

 

 

 כתובות הצדדים 22

 בית שמש. 2דרך יצחק רבין , בע"מ עיריית בית שמש  הנמען: – המזמינה  23.1

 _______________רחוב הנמען: ____________________,  – ילהמפעה 23.2

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 
        _________________________  _____________________  

 [מפעילה]ה     ( המזמינה) שמש ביתעיריית 
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 'אספח נ

 נוסח ערבות

   תאריך           לכבוד

 עיריית בית שמש
___________  

 ג.א.נ.,
 כתב ערבות מס'___________

 
 וחמישה עשריםש"ח )  21,222הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של  .1

 ___________ (, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת"סכום הערבות"שקלים חדשים( כולל מע"מ )להלן:  אלף

 עיריית בית שמש.מיום _______, עם   מכרז ________הסכם בעקבות ( בקשר עם "מפעילה"ה)להלן: 

ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות בצירוף הפרשי הצמדה  שבעהאנו נשלם לכם, תוך  .2

להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק  3למדד כמפורט בסעיף 

, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו, לא יעלה על סכום הערבות הסכום האמור מאת הקבלן

 להלן. 3בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף 

 ערבות זו:ב .3

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל חודש, על ידי הלשכה  - "מדד המחירים לצרכן"

כל מדד המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא במקומה, או 

 אחר שיתפרסם במקומו.

  ___________. בגין חודשמדד המחירים  - "מדד הבסיס"

מדד המחירים לצרכן אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד תשלום סכום  - "המדד החדש"

 הערבות.

אם יתברר, לפני מועד תשלום סכום הערבות, כי המדד החדש שונה  - "הפרשי הצמדה למדד"

סכום הערבות כשהוא מוגדל או מוקטן בהתאם ממדד הבסיס, ישולם 

 לעליית או ירידת המדד החדש לעומת מדד הבסיס.

 ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך ____________ ועד בכלל. .4

  
 

 בכבוד רב,         
 ________________בנק:

_______________ סניף:
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 1'בנספח 

 ביטוח  -נספח ב' 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 _________________. -" המבוטח"

עיריית בית שמש ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או עמותות  –" מבקש האישור"

 בשליטתם / ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 להתקנה, תחזוקה, ותפעול של לוחות מודעות, ולמתן זכויות פרסום על גביהם  -" העבודות"

 ביטוחי המבוטח

פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, על -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1
לביצוע העבודות ועד למסירה חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור 

הסופית של העבודות ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות, את הביטוחים המפורטים בנספח 
 אישור עריכת הביטוח המצ"ב לנספח להלן )להלן: "אישור עריכת ביטוחי המבוטח"(.

כם, את שאר הביטוחים וההתחייבויות כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההס .2
הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי 

 וביטוחי רכב כמפורט להלן:
 -פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות שא יפחת מ-ביטוח חובה כנדרש על .2.1

למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" גין נזק אחד.ב₪  212,222
כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד מבקש האישור או מי ₪  212,222בסך של 

המפורטים לעיל  מטעם מבקש האישור, בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על המבוטח לשפות
 בגין נזק או הוצאה כאמור.

ביטוח מקיף. אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה ולהסתפק בביטוח  .2.2
 לעיל.  2חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

הנובע מסיבה כלשהי, במלוא ערך ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי,  .2.3
כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון. הביטוח 

בגין כל כלי הנדסי כבד. ₪  212,222יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות של 
ש האישור ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת הביטוח יורחב לשפות את מבק

על מי מהם עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח 
 לעיל. 7 לציוד, ולהסתפק בביטוח צד שלישי כאמור, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. .2.4
זה לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות, ציוד  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.פי סעיף -המונח "כלי רכב" על .2.1

 מכני הנדסי נייד, מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים.

ימים לפני מועד תחילת  2ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .3
תימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר העבודות, את אישור העבודות/ממועד הח

קיום ביטוח המצ"ב לנספח זה, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, 
 . 2211-1-1ביטוח וחיסכון 

די מבקש האישור את אישור עריכת ביטוחי לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לי

 המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם.

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי 

יום לפני מועד ביטול  32ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש

 הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע 

פי הסכם, מבלי לגרוע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על 

מכלליות האמור לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמנים. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או 

דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל ו/או 

רש. בנוסף מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה להתקדם בעבודות טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנד

הרשות לעכב כל תשלום של המבוטח על פי שיקול דעת מבקש האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח 

 במועד.
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על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא שביטוחי  .4
בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור  המבוטח יהיו

מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת 
 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -ביטוח אשר יוחלט על

כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית  למען הסר ספק, מודגש במפורש

הנקובים בביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום שיגיע למבוטח על פי 

 הסכם זה.

שינוי או תיקון מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל  .1
שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת 
ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים 

ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור  כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם
 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח לגרום 

 להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה בבחינת  .1
פי דין. -פי הסכם זה ו/או על-מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על דרישה 

רישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל למבוטח לא תהא כל טענה ו/או ד
הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי 

 המבוטח.
לימים ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או מש

לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון המבוטח. בכל ביטוח 

ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי -רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם 

 ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.-משלים שייערך על

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור,  .2
ידי מי מטעם ו/או עבור -ידי המבוטח ו/או על-לרכוש כלשהו שיובא עלמאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם 

המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע העבודות )ומבלי לגרוע מכלליות 
 האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, צמ"ה, נגררים וכלי שינוע כלשהם(, אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם

 שגרם לנזק בזדון.
היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח, בניגוד לאמור  .8

לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור, בכל תשלום 
 ת.ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיו

על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי מי מטעמו בגין תגמולי 

ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על ידי מי מטעם המבוטח. למבקש 

קש האישור בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם למב

 לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש האישור.

למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח לא ישחרר את  .1
מכסה את  המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, במקרה שהביטוח אינו

העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או 
 כל מקרה אחר, בכפוף להוראות האחריות ושיפוי בהסכם זה.

הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב המבוטח לוודא  .12
במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא נספח זה, על המבוטח לוודא כתנאי לתחילת 
העסקתם, כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף ביטוח זה, בשינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף 

 חרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה.ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאו
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, בין אם בוצעו 

באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות לשפות ו/או 

ידי מבוטח המשנה, בין אם -נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו עללפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או 

 אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו. 

מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם, 

וטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם, באחריות המב

 לרבות ההוצאות המשפטיות.
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על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה, אבדן או  .11
ביצוע העבודות ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם 

. 2222 -בחום ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בגובה( התשס"ז
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק 

, הוראות ההסכם הקיבוצי בענף הבניה לעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל לביטוח לאומי
תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי הצווים, 

 כויות שעל פי החוקים הנ"ל. ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הז
לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בנספח ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם או  .12

יום מראש על כוונת מבקש האישור  14במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח 
הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך )במפורש לרבות דמים  לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי

 והפרשי הצמדה וריבית(. 
כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את ביטוחי 

המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל סכום שיגיע 

 מבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.ל

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.  מובהר, 

כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות 

י המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום העצמית. כמו כן, מוסכם במפורש כ

שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד 

 עם דרישתו הראשונה בכתב.

 

מור בהוראות נספח ביטוח זה, אף אם מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לא

יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות המפקח על 

הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה 

מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח 

ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על 

הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח 

 ים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור.חלופי

 :ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .13
ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח המבוטח מוותר על כל -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .13.1

 טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל.
יום לאחר משלוח הודעה של המבטח  32לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  שינוי .13.2

 למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול..
הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח ו/או מי  .13.3

ש האישור ו/או מי מטעמו לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבק
 כאמור.

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או בשל כל  .13.4
סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או 

 טעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעם מבקש האישור.מ
. חריג רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול 2213היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .13.1

 . 1181 -הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 
ח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש המבט .13.1

האישור, וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות מקרה הביטוח לשפות ו/או 
כלפי אדם שגרם לנזק לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול 

 בזדון. 
 על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.  .13.2

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .14
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 כיסויים

 סוג הביטוח

 

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 

הפוליס

 ה

נוסח 

ומהדורת 

 הפוליסה

ת. 

 תחילה

ת. 

 סיום

כיסויים נוספים בתוקף  גבול האחריות/ סכום ביטוח

 וביטול חריגים 

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
 מטבע סכום

 (322)אחריות צולבת  ₪   4,222,222     צד ג'

 (322קבלנים וקבלני משנה )

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 

(321) 

 (311כיסוי לתביעות המל"ל )

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי 

 (321מבקש האישור ) -המבוטח 

 (322מבקש האישור מוגדר כצד ג' )

 (328ראשוניות )

רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' 

(321) 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  ₪ 22,222,222     אחריות מעבידים

(321) 

היה וייחשב כמעבידם של  -מבוטח נוסף 

 (311מי מעובדי המבוטח )

 (328ראשוניות )

        אחר

 

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

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום 32שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 השינוי או הביטול.
 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי 

 

 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) אישור קיום ביטוחים

שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך 

ח למעט במקרה שבו תנאי וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטו

 אישור זה מיטיב עם מבקש האישור.ב

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

עיריית בית שמש ו/או שם: 

תאגידים ו/או חברות עירוניים 

ו/או גופי סמך רשותיים ו/או 

עמותות בשליטתם ו/או 

 מנהליהם ו/או עובדיהם

 נדל"ן☐ _________שם: 

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

להתקנה, אחר: ☐

תחזוקה, ותפעול של 

לוחות מודעות, ולמתן 

זכויות פרסום על 

 גביהם

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 _________ת.ז./ח.פ.:  _________ת.ז./ח.פ.: 

 _________מען:  _________מען: 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 'גנספח 

 המודעות לוחות מיקומי

 

 (העירייה ידי על ואישורה המאושרת הפריסה תכנית השלמת עם)יעודכן 
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 ד'ספח נ

 
 נספח תחזוקה ותיקון תקלות

 מבוא: .1

ותחזוקתם השוטפת, הטיפול  בכל נושא תפעול המתקנים מפעילהות הנספח זה מפרט את מטל 1.1
 ונושאים רלוונטיים נוספים. המזמינהבתקלות, התאום והעבודה השוטפת מול 

 ומחויבויותיה על פי הסדר הבא: מפעילהבכל פרק יפורטו מטלות ה 1.2

 המטלה.תאור כללי של  -

לבצע, קבועי הזמן  מפעילהתקן נדרש: תאור כמותי מפורט המתאר את הפעולות אותן נדרשת ה -
 בהם יש לעמוד, הפרמטרים לאורם ייבחן ביצוע המטלה וכל נתון נדרש נוסף על פי העניין.

 מנגנון התאום, הבקרה והדיווח הנדרש למטלה הספציפית. -

 הגדרת מבחן התוצאה. -

 על פי העניין.הערות ודגשים נוספים  -

 :הנחיות כלליות .2

ע"י צוותים ייעודיים וקבועים, אשר ישמרו על קשר שוטף  בבית שמשתתפעל המתקנים  מפעילהה 2.1
 ונציגה כמפורט בנספח זה. המזמינהעם 

המתקנים וסביבתם יופעלו ויתוחזקו באופן רציף ויישמרו במצב תקין לחלוטין, נקיים וללא  2.2
 לכלוך אחר. מודעות / כרזות / גרפיטי או כל

כל פעולות התפעול והתחזוקה של המתקנים יתואמו עם כל גורם, עירוני או אחר, כנדרש על פי  2.3
 ובהתאם לכל דין. המזמינההנחיות ונהלי 

 מנגנון שוטף של בקרה, תיאום, דיווח ותיעוד הפעילות יתקיים לכל אורך תקופת החוזה. 2.4

בשטח שאינה כרוכה בתפעול ו/או תחזוקה שוטפים של המתקנים )כגון  מפעילהכל פעילות של ה 2.1
הצבת פרסום, ניקיון וביקורות תחזוקה שוטפות, טיפול בתקלות ותיעוד תקופתי של המתקנים( 

ו/או מי מטעמה כפי שיהיו מעת המזמינה תבוצע רק עם קבלת כל האישורים הנדרשים, על פי נהלי 
 לעת ועל פי כל דין.

טופל במסגרת הזמן המוקצה לטיפול בה, כמפורט להלן, ברמה מקצועית וע"י אנשי כל תקלה ת 2.1
צוות מיומנים, בתיאום עם הגורם העירוני הרלבנטי, ותוך עמידה בכל התקנים, ההנחיות ובהתאם 

 לכל דין.

 :וטיפולים מיוחדים קריאה דחופה .3

ובמקרים דחופים על פי  רשאית, באמצעות המפקח המזמינהבלא לפגוע מהמופיע בנספח זה, תהיה  3.1
על ביצוע פעולות תחזוקה או תפעול מיידיות בתחומים שונים,  מפעילהשיקול דעתה, להורות ל

תודיע, באמצעות המפקח,  המזמינההדרושים על מנת לוודא התנהלות סדירה של הפעילות העירונית. 
על מנת לבצע הנדרש במהירות וביעילות  מיידיתתפעל  מפעילהעל העבודה הדרושה וה מפעילהל

 המרביים.

, תעמיד צוותי אחזקה בזמינות מיידית ותישמע להנחיותיה המזמינהבקשר עם  מפעילהבנוסף, תעמוד ה 3.2
בכל הקשור לתחזוקת המתקנים ו/או ביצוע עבודות מניעה במקרים של מזג אויר קיצוני, חשש מהצפות 

 או אירועים חריגים אחרים.
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 יון מיוחדים:טיפולי ניק 3.3

מראש, יתבצע  מפעילהואשר הודעה עליהם תועבר ל המזמינהפעמים בשנה, במועדים עליהם תחליט  4
ים והשבתם לקדמות ושמישות מלאה. זאת לאחר חופשות, אירועים רחבי מהלך כולל של ניקוי המתקנ

 .המזמינההיקף במרחב הציבורי, ובמועדים נוספים עליהם תחליט 

 :ל המתקניםהתחזוקה השוטפת ש .4

 :כללי 4.1

תוך שמירתם במצב נקי לחלוטין,  מפעילהיתוחזקו ויתופעלו אך ורק על ידי ההמתקנים  4.1.1
 בשמישות ותקינות מלאה. 

מערכי כוח אדם וציוד ככל הנדרש ותפעל תוך תאום עם כל גורם  מפעילהלצורך כך תפעיל ה 4.1.2
עירוני או אחר נדרש, ותוך פגיעה מינימלית בנוחות השימוש במתקנים ע"י הציבור ובמרחב 

 הציבורי בכלל.

יהיו ייעודיים, ויבצעו פעילות האחזקה השוטפת ותיקון התקלות  מפעילהצוותי התחזוקה של ה 4.1.3
 ונציגה. המזמינהתוך תאום וקשר רציף ויומיומי עם 

צוותי התחזוקה יהיו מצוידים במכשירי קשר )אלחוטי או סלולרי( המחוברים לרשת העירונית  4.1.4
 באופן שוטף. המזמינהויהיו זמינים לפניות 

 התקן הנדרש: 2.4

 :ותהנחיות תחזוקה כללי 4.2.1

תנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים  מפעילהבמהלך עבודות התפעול והתחזוקה ה 4.2.1.1
 על פי דין.

אזור עבודות התפעול והתחזוקה יסומן יגודר וישולט באופן בולט, להולכי הרגל  4.2.1.2
 ולכלי רכב, מכל עבריו ובמרחק הולם.

על פי הנחיות המפקח או מי  מפעילהבמהלך עבודות התפעול והתחזוקה תפעל ה 4.2.1.3
 מטעמו. 

תתפעל ותתחזק את המתקנים לשם מניעה, ככל הניתן,  מפעילהתחזוקה מונעת: ה 4.2.1.4
 ., החלפת חלקים פגומים וחיזוק חלקים רופפיםשל תקלות וכשלים בפעילות המתקן

תתפעל ותתחזק את המתקנים באופן אשר יש בו פגיעה מינימאלית ככל  מפעילהה 4.2.1.1
ת המתקנים לשם כך, תתואם האפשר במשתמשים במתקנים. באם יש צורך בהשבת

פעולת ההשבתה עם  הגורם העירוני הרלבנטי וזמן ההשבתה יהיה קצר ככל הניתן 
 ובהתאם לזמן התקן העירוני לתיקון תקלות.

 :ניקיון 4.2.2

. או על פי דרישת מפקח מטעם המזמינה לכל הפחות לחודשהמתקנים ינוקו אחת  4.2.2.1
חלק נגיש אחר וניקיון סביבת הניקיון יכלול שטיפת כל חלקי המתקן וייבושם, וכל 

המודבקות על המתקנים, ישנות המתקן. כן יוסרו, במסגרת זו, מודעות וכרזות 
 כתובות גרפיטי, כתובות נאצה, מפגעים תברואתיים וכל אלמנט זר אחר.

 באופן מיידי.פיראטיות ע"י המפעילה מודעות מודעות לא רלוונטיות או הסרת  4.2.2.2

. הניקיון יכלול שטיפת כל חלקי לרבעוןכל המתקנים ינוקו בשטיפת קיטור אחת  4.2.2.3
 המתקן וייבושם.

  י:מלא 2.4.3



12 

 

 .של חצי שנה תוודא כי תמיד ימצאו בידיה חלקי חילוף במלאי המספיק לתקופה מפעילהה

 :ביקורת ותחזוקה תקופתית 4.2.4

 םייעודייאחת לשבוע תבוצע ביקורת במתקנים ע"י צוותי תחזוקה בהם בעלי מקצוע  4.2.4.1
 . כל חלק בלוי או פגום יתוקן או יוחלף בחלק זהה ובמפרט אחיד.מפעילהמטעם ה

אחת לחודש תבוצע הביקורת לעיל ביחד עם המפקח או מי מטעמו. אי זימון המפקח  4.2.4.2
 לסיור ייחשב כהפרה של מטלת התחזוקה.

ון עדכ מפעילהבתחילת כל רבעון תועבר תכנית עבודה לביקורת ותחזוקה. באחריות ה 4.2.4.3
 תכנית העבודה והודעה על כך למפקח.

 ימים לפני ביצועה, בכתב. 3הודעה על ביצוע ביקורת תועבר למפקח  4.2.4.4

עם השלמת הביקורת יועבר למפקח דו"ח המפרט את היקף הביקורת ואת ממצאיה,  4.2.4.1
 כולל פעולות שבוצעו במסגרתה.

ל תקלות המתגלות במהלך תפעול המתקנים השוטף יועברו לידיעת מנהל התפעו 4.2.4.1
 .ויטופלו על פי הנחיות הטיפול בתקלות להלן מפעילהמטעם ה

במידה וביצוע הביקורת התקופתית מחייב חסימת צירי תנועה, תפעול ציוד הרמה או  4.2.4.2
, מפעילהכל רכב על מדרכות או כל הפרעה אחרת למשתמשי המרחב הציבורי תדאג ה

שים לרבות במסגרת התאומים לפני ביצוע הביקורת, לכל הסדרי הבטיחות הנדר
 או מי מטעמה.המזמינה מחסומים, ליווי משטרה וכל נושא נוסף על פי הנחיות 

 השבת סביבת המתקן למצבו הקודם. מפעילהעם השלמת המטלה תוודא ה 4.2.4.8

 :תאום, בקרה ודיווח 4.2.1

צוותי התחזוקה ייצרו קשר עם המפקח בתחילת כל יום עבודה, ויתאמו עימו  4.2.1.1
 הפעילות המתוכננת לאותו היום.

לות תתבצע על פי המתוכנן ותוך קיום קשר רציף וזמינות מלאה עם המפקח הפעי 4.2.1.2
 במהלך כל היום.

 :מבחן התוצאה 4.2.1

כי כל המתקנים  מפעילהמבלי לגרוע ממטלות התחזוקה השוטפת המפורטות להלן, תוודא ה
 נקי ובהתאם לכל דין., שבאחריותה, וסביבתם, יישמרו במצב תקין

 בוטל. .1

 :הטיפול בתקלות .1

 :כללי 1.1

מיד עם קבלת הודעה מאת גורם עירוני רלבנטי ו/או  מפעילההטיפול בתקלות במתקנים יתבצע ע"י ה
.זמן התגובה לטיפול בתקלה יהא מפעילהמהמפקח ו/או עם איתור התקלה ע"י צוותי התחזוקה של ה

  בהתאם לסוג התקלה, כפי שיפורט להלן.

 מפעילהזה על תתי נספחיו, תהיה ה בלוחות הזמנים המפורטים בנספח מפעילהככל שלא תעמוד ה
 להלן. 1.3בסעיף כמפורט  פיצוימחויבת בתשלום 

 :התקן הנדרש 1.2

 :הגדרות 1.2.1

  תקלה המהווה סכנה להולכי רגל / כלי רכב או לגורם אחר. -תקלה בטיחותית 
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  תקלה המהווה סכנה למתקן עצמו, או מהווה הפרעה לכלי הרכב / הולכי  -תקלה דחופה
 )חסימת מעבר, הסתרה וכד'(. הרגל במרחב הציבורי

  תקלה שאינה בטיחותית או דחופה. -תקלה רגילה 

  תקלה המחייבת סיוע מצד גורם עירוני או אחר לצורך הטיפול בה. -תקלה משולבת 

/ המפקח או מי מטעמו, כמו כן רשאי המפקח לנייד  המזמינהסיווג התקלות יעשה על ידי  1.2.2
 שיקול דעתו והמצב בשטח.תקלה מרמת עדיפות אחת לאחרת על פי 

 :תקלה בטיחותית 1.3

תאונת דרכים, ספסל שבור, זכוכית שבורה, מתקן חוסם כביש/  מעבר הולכי רגל, כתובת נאצה  דוגמה:
 בוטה, מפגע תברואתי.

שעות( עם קבלת הודעה מאת גורם עירוני רלבנטי ו/או  2)עד  מידתקלה בטיחותית תטופל  1.3.1
 . מפעילהצוותי התחזוקה של המהמפקח ו/או עם איתור התקלה ע"י 

עם השלמת הטיפול בתקלה יועבר דיווח טלפוני / בכתב על ידי הגורם המוסמך לטיפול  1.3.2
 בתקלה )מהנדס, קונסטרוקטור וכו'( למפקח או מי מטעמו.

טיפול מקיף בתקלה במועד מאוחר יותר )יום המחרת, או יום  מפעילהעל פי העניין, יותר ל 1.3.3
הודעה על התקלה ביום שישי בשבוע( ובלבד שננקטו כל ראשון בשבוע, אם נשלחה ה

 האמצעים לנטרול הסכנה והסרת המפגע ובתאום עם המפקח.

 .מפעילהתהיה רשאית, על פי הצורך, לפעול לנטרול / תיקון התקלה על חשבון ה המזמינה 1.3.4

 :תקלה דחופה 1.4

 מתקן המאיים לקרוס/ להישבר, ספסל עקום. דוגמה:

שעות ממועד קבלת הודעה מאת גורם עירוני רלבנטי ו/או  4תקלה דחופה תטופל תוך  1.4.1
 . מפעילהמהמפקח ו/או עם איתור התקלה ע"י צוותי התחזוקה של ה

 הטיפול בתקלה יבוצע תוך תיאום עם כל הגורמים הרלוונטיים )טלפון / פקס(. 1.4.2

ו/או מי  המזמינהבמסגרת הזמן המוגדר לטיפול בתקלה, רשאית  מפעילההיה ולא עמדה ה 1.4.3
 . מפעילהמטעמה לתקן את התקלה, כולה או חלקה, על חשבון ה

 :תקלה רגילה 1.1

 .תיקוני ריצוף/ צבע, בורג לא מהודק, מרזב סתוםדוגמה: 

שעות ממועד קבלת הודעה מאת גורם עירוני רלבנטי ו/או  48תקלה רגילה תטופל תוך  1.1.1
 .מפעילהמהמפקח ו/או עם איתור התקלה ע"י צוותי התחזוקה של ה

 בתקלה יבוצע תוך תיאום עם כל הגורמים הרלוונטיים )טלפון / פקס(.הטיפול  1.1.2

ו/או מי  המזמינהבמסגרת הזמן המוגדר לטיפול בתקלה, רשאית  מפעילההיה ולא עמדה ה 1.1.3
 . מפעילהמטעמה לתקן את התקלה, כולה או חלקה, על חשבון ה

 :תקלות משולבות 1.1

 יעה של מתקן.מתקן קיים המחייב אישורים, העתקה/ הוספה/ גרדוגמה: 

היה ותקלה מסוימת מחייבת טיפול מצד גורם עירוני או אחר לצורך תיקונה, יעביר מנהל  1.1.1
 הודעה על כך למפקח או מי מטעמו באופן מיידי. מפעילההתפעול מטעם ה

באחריות המפקח תאום בין הגורמים השונים והנחיית מנהל התפעול לגבי המשך פעולתו  1.1.2
 לתיקון התקלה.
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 :ותהודעות על תקל 1.2

יועברו דיווחים שוטפים על תקלות במתקנים באמצעות המפקח בע"פ ובכתב. גורם  מפעילהל 1.2.1
לבצע מטלה מסוימת יעביר  מפעילהעירוני היודע על תקלה במתקן או שבסמכותו לדרוש מה

 הודעה על כך בע"פ ובכתב למפקח.

ר הוראת ובאחריותו להעבילעיל,  1.2.1בסמכות המפקח לסווג את התקלה בהתאם לסעיף  1.2.2
 והעתק לגורם המדווח. מפעילהתיקון ל

מחויבת ללוחות הזמנים המוגדרים לביצוע  מפעילה, המפעילהמרגע העברת הוראת התיקון ל 1.2.3
 המטלה / תקלה כמפורט לעיל. 

 עם השלמת הטיפול בתקלה יעביר מנהל התפעול הודעה על כך בכתב למפקח.  1.2.4

לה או מחלוף לוחות הזמנים להשלמת שעות מקבלת הדיווח על השלמת הטיפול בתק 22תוך  1.2.1
תיקון התקלה, יבצע המפקח, הגורם המדווח או מי מטעמם, ביקורת בשטח ויעביר הערות 

 והסתייגויות במידה וישנן. 

המפקח יוודא תיקון התקלה. לחלופין, יועבר דו"ח תקלות תקופתי לכל הגורמים העירוניים  1.2.1
 ול בהן.הרלוונטיים בציון התקלות שנתגלו וסטטוס הטיפ

 :נוהל דיווח טלפוני 1.8

דווח על תקלה בטיחותית או דחופה יכול שיהיה טלפוני, בכתב, מערכת קשר/ מחשוב או כל  1.8.1
 גורם תקשורת אחר.

את פרטי  מפעילהעם קבלת דיווח על תקלה בטיחותית או דחופה, ירשום מנהל התפעול של ה 1.8.2
 התקלה ביומן העבודה )ראה להלן( וידווח עליה למפקח.

 הטיפול בתקלה על פי ההנחיות הספציפיות לסוגי התקלות המפורטים לעיל.המשך  1.8.3

 :יומן עבודה 1.1

 עריכת רשימת תקלות פתוחות / יומן עבודה. מפעילהבאחריות מנהל התפעול מטעם ה 1.1.1

 כל תקלה מדווחת תירשם ביומן, בציון הפרטים הבאים: 1.1.2

 תאריך ושעת קבלת ההודעה. -

 מקום התקלה בציון מספר המתקן. -

 הודעה )מוקד, מפקח, שפ"ע וכדומה(.מוסר ה -

 תאור התקלה. -

 סיווג התקלה )בטיחותית / דחופה / רגילה / משולבת( -

 זמן טיפול נדרש על פי ההנחיות ועל פיו מועד ההשלמה המחייב. -

 תיאור הפעולה שננקטה. -

 מועד התיקון. -

 שם ופרטי מבצע התיקון. -

 .מפעילהחתימת מבצע התיקון / מנהל התפעול מטעם ה -

 לרבעון יעביר מנהל התפעול את דו"ח התקלות / יומן העבודה למפקח או מי מטעמו.אחת  1.1.3

 כן תועבר רשימה מעודכנת על פי דרישת המפקח. 1.1.4
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 :מבחן התוצאה 1.12

כי כל תקלה במתקנים  מפעילהלמרות כל המטלות המפורטות לעיל, ומבלי לפגוע באמור בהן, תוודא ה
תטופל במסגרת קבועי הזמן המוקצים לטיפול בה, באופן מקצועי ויסודי, תוך השבתה מינימלית של 

 המתקן והפרעה מינימלית למשתמשים במתקן ובמרחב הציבורי בכלל. 

 :ומטלות לטיפול תגובה זמני ריכוז 1.11

 סוג המשימה פירוט זמן תקן  הערות

הסרת גרפיטי, כתובות 
ומפגעים נאצה 

 תברואתיים

 וחידוש ניקיון ניקיון חירום שעות 4תוך 

כולל הסרת מדבקות, 
גרפיטי, שטיפת כל חלקי 

 המתקן וייבושם

 פעם בחודש

 

 

 ניקיון רגיל

 שטיפת קיטור  ברבעוןפעם  

    

 תחזוקה שוטפת ביקורת פעם בשבוע 

   

 צביעה המתקניםצביעת  בשנהפעם  *

כלי סכנה להולכי רגל / 
 רכב או לגורם אחר

 טיפול בתקלות תקלה בטיחותית שעות 2עד 

סכנה למתקן עצמו, או 
הפרעה לכלי הרכב / 

 הולכי רגל

 תקלה דחופה שעות 4עד 

אינה בטיחותית או 
 דחופה

 תקלה רגילה שעות 48עד 

מחייבת סיוע מצד גורם 
עירוני או אחר לצורך 

 הטיפול בה

ימים מקבלת כל  2
 האישורים

 תקלה משולבת

תבוצע בדיקה מדגמית 
 ע"י המפקח

 הגשת דו"ח הגשת תכנית עבודה אחת לרבעון

תבוצע בדיקה מדגמית 
 ע"י המפקח

 הגשת דו"ח תקלות אחת לחודש

 

 :סביבת המתקן 1.12

הסדרת ניקיון וב מפעילהמחויבת ה ,מתקןפרסום או התקנת / הסרת / העתקת תחזוקת/ במסגרת 
 ריצוף / גינון כדוגמת הריצוף / גינון הקיימים.סביבת המתקן, השלמות 

 מ' מסביב למתקן. 12סביבת המתקן לעניין זה תחשב כרדיוס של 
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מתקן מוסר, ופסולת מאתר ההתקנה / העתקה למקום פינוי פרסום ישן,  לסילוק מפעילהכן תדאג ה
 פסולת מאושר. 

 :מבחן התוצאה 1.13

כי כל דרישה לטיפול  מפעילהאמור בהן, תוודא הלמרות כל המטלות המפורטות לעיל, ומבלי לפגוע ב
במתקנים תטופל במסגרת קבועי הזמן המוקצים לטיפול בה, באופן מקצועי ויסודי, תוך השבתה 

 מינימלית של המתקן והפרעה מינימלית למשתמשים במתקן ובמרחב הציבורי בכלל. 

 :תאום, בקרה ודיווח .2

 :כללי 2.1

תהיה מתואמת כל העת עם כל הגורמים  שמשבבית בתפעול מתקנים  מפעילהפעילות ה 2.1.1
 העירוניים הרלוונטיים.

בשטח שאינה כרוכה בתפעול השוטף של המתקנים )תפעול הפרסום,  מפעילהכל פעילות של ה 2.1.2
ניקיון וביקורות תחזוקה שוטפות, טיפול בתקלות ותיעוד תקופתי של המתקנים( תבוצע רק עם 

כפי שיהיו מעת לעת  המזמינהשתיות, על פי נהלי קבלת כל האישורים הנדרשים לרבות תיאום ת
 ועל פי כל דין.

 :התקן הנדרש 2.2

 :תאום עירוני נדרש 2.2.1

ובין  המזמינהכל פעולה של הוספת מתקנים או העתקה שלהם, בין אם על פי דרישת  2.2.1.1
 , לא תבוצע ללא אישור המפקח.מפעילהביוזמת ה

הגשת בקשות לתיאום תשתיות ולכל הגורמים הרלוונטיים ולכל  מפעילהבאחריות ה 2.2.1.2
היתר נדרש אחר מבעוד מועד ובמסגרת זמן המאפשרת לה ביצוע המטלות בזמן 

 המוקצב להן, כמפורט לעיל.

 :התחזוקה מטלות קיום אי בגין פיצוי מוסכם מראש 7.3

ם הפעילה תשלבמועדים המחייבים לטיפול בתקלות על פי נספח זה,  מפעילהלא עמדה ה 2.3.1
 כמפורט להלן: למזמינה פיצוי

  לכל מקרה בנפרד.₪  212תשלום בסך  –בגין כל שעת איחור בטיפול בתקלה בטיחותית  2.3.2

 לכל מקרה בנפרד.₪  212תשלום בסך  –בגין כל יום איחור בטיפול בתקלה שאיננה בטיחותית  2.3.3

לכל מקרה ₪  212תשלום בסך לעיל,  1.11בגין כל יום איחור במטלת תחזוקה ע"פ סעיף  2.3.4
 בנפרד.

 :דיווחים שוטפים על תקלות 2.4

, בע"פ באמצעות המפקח או מי מטעמויועברו דיווחים שוטפים על תקלות במתקנים  מפעילהל 2.4.1
 ובכתב.

 .מפעילהטיפול בתקלות( והעברת הוראת תיקון ל -4בסמכות המפקח סיווג התקלה )ראה פרק  2.4.2

 ל כך בכתב למפקח.עם השלמת הטיפול בתקלה יעביר מנהל התפעול הודעה ע 2.4.3

 המפקח יעדכן את הגורם העירוני המדווח על תיקון התקלה. 2.4.4

לחלופין, יועבר דו"ח תקלות תקופתי לכל הגורמים הרלוונטיים בציון התקלות שנתגלו וסטטוס  2.4.1
 הטיפול בהן.

 :דיווחים תקופתיים 2.1
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. מפעילהלמפקח כשהיא חתומה ע"י ההמתקנים תועבר רשימה מעודכנת של   לחודשאחת  2.1.1
)להלן "דו"ח  רשימה זו תצורף להסכם ההתקשרות ותהווה חלק ממסמכי ההתקשרות

 .("תקופתי

 הדו"ח התקופתי יכלול רשימת המתקנים: 2.1.2

 מס. סידורי. -

 מיקום המתקן. -

 ועוד.( סטטוס )תקין / לא תקין -

 מידע רלוונטי נוסף. -

מלפנים ומאחור, באופן שיהיה ניתן להתרשם גם מניקיון  גם צילומי המתקניםיכלול הדו"ח  7.5.3
 .סביבת המתקן

 

 :הערות 2.1

 בכל מקום בנספח זה בו מופיעה המילה ימים, הכוונה היא לימי עבודה.
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 המפרטים הטכניים של המתקנים –' הנספח 

 

 של ההצעה הזוכה( ים המאושריםמפרטה ו)כאן יוכנס 
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 ו'נספח 

 אישור על העדר קרבה משפחתית

 לכבוד

 בית שמשעיריית 

 

 

 הצהרה והתחייבותהנדון: 

 

 הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

 

 אינני נמנה על אחד מאלה: .א
 

 .בית שמשקרוב משפחה )בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות( של חבר/ה מועצת העיר  (.1)
 

 סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר. (.2)
 

 .בית שמשבן זוגו שותפו או סוכנו של עובד עיריית  (.3)
 

. ( לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו3) –  (1תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ) (.4)
 ( לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד. 3) –(  1ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה )

 

הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה  .ב
לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות 

שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה  בחוזה
למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, 

היה העירייה ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא ת
 חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

 

כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני  .ג
 מתחייב להודיע על כך לעירייה מייד עם קרות השינוי.
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