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 01/20 למכרז  1מסמך 

  01/20 פרמכרז פומבי מס

של המועצה בלים ומופעים שונים להתקשרות בהסכם להפקת אירועים, פסטי

 האזורית תמר

 דברי הסבר והנחיות להגשת הצעות

 :ייםרקע ומידע כלל

בזאת במסגרת מכרז פומבי הצעות להתקשרות  מזמינההמועצה( )להלן:  המועצה האזורית תמר .1

של המועצה האזורית תמר )להלן: בלים ומופעים שונים בהסכם להפקת אירועים, פסטי

על ידי המציע שיזכה במכרז )להלן:  יינתנו(. השירותים השירותים"" ו"האירועים", "המועצה"

)להלן: על נספחיו  4מסמך בכלל מסמכי המכרז, לרבות ההסכם המצ"ב "( בהתאם להזוכה"

 מעת לעת.  המועצה"( ולהוראות ולהנחיות ההצעה"(, להצעתו של הזוכה למכרז )להלן: "ההסכם"

 אישור השימוש בשטח בהתאם לאישור הועדה המקומית.מובהר בזאת, כי ההתקשרות מותנית ב .2

תהיה  למועצהחודשים(, כאשר  24לשנתיים ) תקופת ההתקשרות הבסיסית עם הזוכה תהא

תקופות נוספות של  3אופציה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להאריך את ההתקשרות בעד 

 שנה כל אחת.

השתתפות בעלות הפקת האירועים ללרשות הזוכה,  מוגדר וקבוע מראשתקצה תקציב  המועצה .3

הסכומים "(, בהתאם לפירוט שלהלן )התקציבומילוי התחייבויותיו של הזוכה במסגרתם )להלן: "

 (:מע"מ כוללים

 אש"ח; 800 –  ים המלחארץ מרתון  .3.1

 אש"ח; 800 – ים המלח )אופנים(ארץ מרוץ סובב  .3.2

בגין הסעדה במסגרת הפקת "סוכת ראש המועצה"  –בנוסף אש"ח;  700 – פסטיבל התמר .3.3

 ;אש''ח 50- בפסטיבל התמר 

לפחות, אשר קיומו יאושר איש  7,000ה, בהשתתפות כל אירוע תרבות שיופק על ידי הזוכ .3.4

  אש"ח; 300 -מראש ובכתב על ידי המועצה 

המועצה שומרת את זכותה להוסיף אירועים נוספים שתוכנם, היקפם ותקציבם יקבע עם  .3.5

 המפיק בהתאם לאופי האירוע והוראות ההסכם. 

ועים, ועל הזוכה להשיג על לא תקצה כספים כלשהם עבור האיר המועצהמובהר, כי פרט לתקציב,  .4

לצורך הפקת וקיום האירועים ברמה המקצועית  החשבונו ובאחריותו את יתרת התקציב הדרוש

, בין היתר, מגיוס חסויות וממכירה של המועצהולשביעות רצונה המלא של , הגבוהה ביותרו

 . להסכםנספח ד' פירוט נוסף לגבי האירועים ניתן למצוא בכרטיסים. 
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מכירת הכרטיסים ייגבו על ידי הזוכה ויהיו שייכים לזוכה במלואם, למעט תקבולים התקבולים מ .5

מכל  7%לעיל, שמתוכם יעביר הזוכה למועצה  3.4ממכירת כרטיסים לאירועים המצוינים בסעיף 

 תקבול. בנוסף, הזוכה יהיה זכאי לכל ההכנסות מחסויות שיגויסו על ידו לאירוע. 

ייס חסויות ו/או תמיכות עבור האירועים בהיקף שנתי קלנדרי של המועצה מתחייבת לכך שהיא תג .6

אש''ח )וחלק יחסי לחלק משנה(. היה והמועצה לא תצליח לגייס חסויות ו/או תמיכות  350 לפחות

בסכום הנ''ל במהלך שנה קלנדרית, היא תשלם לזוכה את ההפרש בין סך החסויות שגויסו על ידה 

 אש''ח. 350 לבין סך של 

כה במכרז להשתמש בין היתר במותג ארץ ים המלח, המועצה האזורית תמר, בכל הפעילות על הזו .7

השיווקית של האירועים אשר המועצה משתתפת בעלות הפקתם. בנוסף, הנכסים הדיגיטליים 

שהנם פועל יוצא של הפעילות השיווקית, יהיו בבעלות המועצה, והזוכה יהיה ראשי לעשות בהם 

התקשרות. ככלל, הפעילות השיווקית והקמפיינים לשיווק האירועים שימוש במסגרת תקופת ה

יתקיימו בנוסף בעמוד הפייסבוק של ארץ ים המלח, באינסטגרם, ביוטיוב, ובאתר התיירות של 

 ( תוך הפניית גולשים אליו. DeadSea.co.ilהמועצה )

למועד כניסת על הזוכה במכרז להתלוות ולהשתתף, על חשבונו, בכל האירועים שיקוימו עד  .8

ההפקה הקיימת לצורך חברת ההתקשרות עמו לתוקף, להשתתף בישיבות הפקה, להיפגש עם 

ולהבטיח כניסה "חלקה"  כל הניתן על מנת ללמוד את האירועים ואת הפקתםכ"חפיפה" ולעשות 

 לתפקיד. 

לגרוע או להוסיף על  בתיאום מראש עם הזוכה,על פי שיקול דעתה ו, תהא הזכות למועצה .9

ירותים, להגדיר דרישות ומאפיינים נוספים אשר אינם מפורטים במסמכי ההליך וכיוצא באלה, הש

סבר הזוכה כי דרישות היה וולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפיה עקב כך. 

כאמור גורמות לגידול מהותי בהוצאותיו בגין האירועים, יהיה רשאי להעלות דרישותיו  המועצה

 , שיינתן מראש ובכתב בלבד.   המועצהב ולהביאן לאישור על הכת

מובהר, כי הזוכה מתחייב בהתחייבות יסודית להפיק כל אחד ואחד מהאירועים המפורטים בסעיף  .10

החליטה והודיעה לו מראש, שלא לקיים איזה מן האירועים.  המועצהאם , אלא מדי שנה לעיל 3

את התקציב בגינו. על אף האמור,  המועצהקבל מבמידה ובוטל אירוע, הזוכה לא יהיה זכאי ל

בוטל האירוע בנסיבות שלזוכה לא הייתה כל שליטה עליהן ולא נבעו ממעשה או מחדל שלו )כגון 

במקרה של כוח עליון(, יהיה הזוכה זכאי לקבל חלק מהתקציב בגין האירוע, כדלקמן: ביטול 

מהתקציב  30% –שיים לחודש מראש ללא תשלום כלל; ביטול בין חוד –חודשיים ומעלה מראש 

מהתקציב בגין האירוע. בכל מקרה אחר, לא יהיה  50% –בגין האירוע; ביטול פחות מחודש מראש 

הזוכה זכאי לקבל את התקציב בגין האירוע שבוטל. מובהר, כי לא יהיה בביטול אירוע מסוים כדי 

 להשפיע או לשנות את גובה התקציב בגין האירועים האחרים.  

(, בהתאם לקריטריונים 100%) איכות בלבדהצעות אשר תוגשנה למכרז תיבחנה ותדורגנה על פי ה .11

המפורטים להלן. לצורך הוכחת איכות ההצעה והמציע, וכמפורט להלן, על המציע לפרט במסגרת 

 שייתןבדגש על המפיק הצעתו למכרז, בין היתר, את ניסיונו הקודם ואת ניסיונם של מנהליו 

משתתפים  4,000, )דהיינו בהפקות אירועי שטח מורכבות ומרובות משתתפיםועצה שירותיו למ

בגיוס של חסויות ולהציג יכולות כלכליות ומקצועיות מעולות מוכחות, מגובות ו ומעלה לכל אירוע(

להציג רעיונות לאירועים נוספים, חדשים וייחודיים, מכתאות הנדרשות. כן יידרש המציע באס
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 יםמפורט אשר מינוף, ייעול, שיפור, מיתוג, שיווק ופרסום האירועים הקיימיםבנוסף לרעיונות ל

 . נספח ד'ב

 תנאי סף

 על המציע לעמוד במועד הגשת הצעתו בכל תנאי הסף הבאים:  .12

על המציע להיות בעת הגשת הצעתו ובכל עת במהלך תקופת ההתקשרות אזרח ישראלי או  .12.1

  תאגיד רשום בישראל. 

טעוני איש(,  4,000אירועים רבי משתתפים )דהיינו, מעל  ישהחמלפחות הפיק המציע  .12.2

למען  .(2015-2019מוזיקה בחמש השנים האחרונות )או  ספורט או רישוי בתחומים תרבות

ימים או הכולל מספר מופעים, ייחשב  פרהסר ספק מובהר, כי אירוע המתקיים במשך מס

 כאירוע אחד.  

)לא כולל ₪  2,000,000 לפחות של 2015-2019ממוצע בשנים שנתי למציע מחזור כספי  .12.3

  מפעילות של הפקת אירועים.בשנה מע"מ( 

 .המציע רכש את מסמכי המכרז ושילם עבורם .12.4

 לכל אורכו.  ,10:00שעה ב 30.01.20ביום שיתקיים המציע השתתף בסיור קבלנים,  .12.5

 מסמכי המכרז 

 "(:מסמכי המכרז: "מסמכי המכרז המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממנו )להלן .13

 דברי הסבר והנחיות להגשת הצעות; –מסמך זה  – 1מסמך 

 הצעה להשתתפות במכרז והצהרת המציע; - 2מסמך  

 נוסח ערבות הקיום; - 3מסמך  

 ההסכם על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, כדלקמן: - 4מסמך 

 "(;רבות הביצועענוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע ההסכם )להלן: " - נספח א

 נוסח אישור על קיום ביטוחים; -נספח ב 

 תצהיר בדבר קיום דיני העבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים;  - נספח ג

 פירוט אירועי המועצה –נספח ד' 

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים -נספח ה'

 

מקרה(, במשרדי  ש"ח )שלא יוחזרו בכל 500את חוברת המכרז ניתן לרכוש בתמורה לסך של  .14

, או באמצעות תשלום בכרטיס 09:00-15:00ה' בין השעות  -המועצה שבנווה זוהר, בימים א' 

. בנוסף, PDF, והרוכש יקבל את מסמכי המכרז במייל בפורמט 08-6688855/6אשראי בטלפון: 

 . http://ma-tamar.org.ilניתן לעיין במסמכי המכרז ובאתר האינטרנט של המועצה 
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  מציעיםסיור 

 30.01.2020 על מציע המעוניין להגיש הצעה למכרז להשתתף בסיור קבלנים אשר יתקיים ביום .15

. הסיור יצא מבניין המועצה האזורית תמר שבנווה זוהר, ויכלול סיור באתרים 10:00בשעה 

ההשתתפות בסיור לכל אורכו הנה חובה ותנאי להגשת המרכזיים שבהם מתקיימים האירועים. 

 . רזהצעה למכ

 שאלות הבהרה 

על המציעים לבדוק את כל מסמכי המכרז לפני הגשת הצעתם, לוודא כי המסמכים מובנים להם,  .16

 לוודא שאינם סותרים אחד את השני וברורים להם די הצורך לשם הכנת הצעתם. 

בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא המציע סתירות ו/או  .17

ו/או אי התאמות ו/או אם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו של סעיף כלשהו, על שגיאות 

בלבד, את שאלותיו לרכזת ועדת המכרזים במועצה, הגב'   WORDהמציע להפנות בכתב בפורמט 

בשעה  04.02.2020, וזאת עד לא יאוחר מיום michrazim@ma-tamar.co.ilיערית הרוש, בדוא"ל: 

16:00 . 

ציע לקבל אישור של המועצה בדבר קבלת שאלות הבהרה שיועברו באמצעות דואר באחריות המ .18

או במייל חוזר )לא אוטומטי(. פניה שלא נתקבל לגביה אישור  08-6688880אלקטרוני, בטלפון: 

תשובות לשאלות הבהרה כאמור, ככל שתינתנה, קבלה כאמור, תיחשב כאילו לא התקבלה. 

כש את מסמכי המכרז. לא יהיו כל תוקף או משמעות לתשובות תינתנה בכתב ותשלחנה לכל מי שר

 .או לדברים שיאמרו בעל פה

על השאלות להיות מנוסחות באופן ברור וענייני ולכלול במסגרת השאלה את מספר העמוד, מספר  .19

הסעיף ותוכן הסעיף אליו מתייחסת השאלה. במסמך השאלות תצוין באופן ברור כתובת הדואר 

 התשובות. האלקטרוני למתן 

המועצה אינה מתחייבת לענות על שאלות ההבהרה, כולן או מקצתן, לרבות מחמת היותן לא  .20

 ברורות, לא ענייניות או בעלות הפניה שגויה אל מסמכי המכרז. 

המועצה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכניס למסמכי המכרז שינויים, עדכונים,  .21

ה לשאלות המזמינים ובין אם מיוזמתה, וזאת עד למועד האחרון תוספות ותיקונים, בין אם במענ

להגשת ההצעות למכרז. שינויים, עדכונים, תוספות ועדכונים כאמור ישלחו אל כלל המציעים אשר 

רכשו את מסמכי המכרז אל כתובות הדואר האלקטרוני אותן ימסרו בעת רכישת מסמכי המכרז 

 .http://ma-tamar.org.ilוכן יפורסמו באתר המועצה 

 אופן הגשת הצעת המציע

ההצעה להשתתפות ו על נספחיו על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז, לרבות ההסכם .22

 קי-אוןאו דיסק וכן עותק דיגיטלי על גבי דיסק  )מקור והעתק( לא כרוכיםבמכרז, בשני העתקים 

, מכרזם של מסמכי העל כל העמודיולהכניסם למעטפה סגורה, שעליה מצוין מספר המכרז. 

 . בחתימה ובחותמת חתומים על ידי המציע לרבות ההסכם, להיות

 למסמכי המכרז, כשהם חתומים כאמור לעיל, יש לצרף את כל המסמכים הבאים: .23
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למסמכי המכרז, בסך  3מסמך ערבות בנקאית אוטונומית לקיום ההצעה, בנוסח המצורף כ .23.1

. ערבות הקיום תוצא על ידי בנק ישראלי "(ערבות הקיום)לעיל ולהלן: " ₪  25,000של 

ותהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, כשהבסיס להצמדה הינו המדד האחרון שפורסם 

המועצה תהיה אולם  22.05.2020 לפני מועד הגשת ההצעה. תוקף הערבות יהא עד ליום

 לדרוש את הארכת תוקף הערבות בחודש נוסף. תרשאי

ל כך שערבות הקיום תהיה תואמת לנוסח המצורף על המציע להקפיד הקפדה יתרה ע 

למסמכי המכרז, וכי גובה ותוקף הערבות יהיו בדיוק כפי שנדרש שם, ללא כל סטיות 

 .להביא לפסילת ההצעה על הסף לפי מטה(. אי קיום הוראה זו עלול)כלפי מעלה או כ

רשם תעודת רישום של התאגיד, תדפיס עדכני ומלא מ -במידה והמציע הנו תאגיד  .23.2

ישור עוסק מורשה לענייני א -החברות ואישור זכויות חתימה. במידה והמציע אינו תאגיד 

 מע"מ.

אישור ניכוי מס במקור ואישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות  .23.3

 , המתייחסים לשנת המס הנוכחית.1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו 

עבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח תצהיר חתום ומאומת בדבר קיום דיני ה .23.4

 להסכם. נספח ג'המצ"ב כ

מלאה בכל הפרטים הנדרשים, חתומה ומאומתת, כנדרש שם. ( 2מסמך הצעה למכרז ) .23.5

משתתפים  4,000אירועים רבי משתתפים )מעל  5 יציין המציע 1טבלה מס' בכלל זה, ב

בחמש השנים האחרונות, תוך ציון  אשר הופקו על ידי המציעטעוני רישוי, בכל אירוע(, 

 בשטח פתוח.  האם נערך את תחומו )תרבות/ספורט/מוזיקה( ו לגבי כל אירוע,

אשר  , וכן המפיק הראשי מסמך קורות חיים מפורט של מנהלי ואנשי הצוות מטעם המציע .23.6

, כולל ניסיונם האישי בהפקת אירועים רבי משתתפים למועצהיעסקו במתן השירותים 

מטעמו( שפעל בעצמו או באמצעות קבלן משנה )פר שנות הניסיון של המציע וכולל מס

 פיק ראשי של אירועים רבי משתתפים.כמ

ת קונקרטיות פירוט ניסיונו של המציע בגיוס כספים וחסויות לאירועים, כולל דוגמאו .23.7

 מאירועים שערך המציע.

רצית ובינלאומית, כולל פירוט ניסיונו של המציע במיתוג, שיווק ופרסום אירועים, ברמה א .23.8

 ת קונקרטיות מאירועים שערך המציע.דוגמאו

כל אחת אישור מרו"ח בדבר המחזור הכספי של המציע מהפקה של אירועים )ללא מע"מ( ב .23.9

 2015-2019 מהשנים

האירועים  הצעת המציע לשדרוג וייעול האירועים הקיימים וכן למיתוג, שיווק ופרסום .23.10

 ברמה ארצית ובינלאומית.

 תרבות של הטבע" למרגלות הר המצדה.המציע לאירועים נוספים ב"היכל ה הצעת .23.11
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לים בתחומי המועצה תיאור קשרי העבודה בין המציע לבין נותני שירותים ועסקים הפוע .23.12

 )ככל שקיימים(.

 פרוטוקול סיור קבלנים. .23.13

 (.המועצההבהרה )ככל שנשלחו על ידי תשובות לשאלות  .23.14

להסכם( כשהוא חתום על ידי המציע. על ' פח בנסטופס האישור על קיום ביטוחים ) .23.15

המציע לחתום על טופס זה לאחר שבדק אותו מול חברת הביטוח שלו. מובהר, כי בשלב 

הגשת ההצעה אין צורך להחתים את חברת הביטוח על טופס האישור על קיום ביטוחים, 

 .וחתימתה תידרש אך ורק ממי שיוכרז כזוכה במכרז

 ;ע בדבר היעדר ניגוד ענייניםתצהיר חתום על ידי המצי 23.16

       כל מסמך, נספח או תכנית המצורפים למסמכים אלה ו/או אשר יצורפו מאוחר יותר על ידי    23.17

 המזמין ו/או אשר יצורפו על ידי המציע למסמכי המכרז בהתאם ובכפוף להוראות מסמך זה.

כל הניתן להוכחת האמור מומלץ למציע לצרף פירוט, דוגמאות, המלצות ואסמכתאות בכתב כ

 האפשרי עבורו.  המרבילעיל על מנת לקבל את ציון האיכות 

 

שבבניין המועצה האזורית "תמר" בנווה  המועצהאת ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי  .24

. הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים ביום ובשעה 12:00בשעה  24.02.2020 לא יאוחר מיוםזוהר 

. המציעים רשאים 24.02.2020תיבת המכרזים תיפתח ביום  שהי, לא תידון.האמורים, מסיבה כל

 להיות נוכחים בפתיחה. 

 המועצהימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, ואולם  90ההצעה תישאר בתוקף למשך  .25

תהיה רשאית להודיע למציעים על הארכת תוקף הצעתם בחודש נוסף. אם למרות זאת יחזור בו 

רשאית לחלט את סכום ערבות הקיום שנמסרה במסגרת ההצעה,  המועצהו, תהא המציע מהצעת

 כפיצוי מוסכם.      

 בחינת וניקוד ההצעות

בשלב ראשון תיבדק עמידתן של ההצעות שהוגשו בתנאי הסף, כפי שהוגדרו במסמכי המכרז.  .26

ו נפסלה הצעה שלא תעמוד באיזה מתנאי הסף תיפסל, ולא תעבור לשלבים הבאים. מציע שהצעת

יובהר, כי המציע . בסיום המכרז )לאחר בחירת הזוכה(בשלב כלשהו יקבל הודעה על כך במועד 

 מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.  

שהרכבה  על ידי ועדת איכותיחד במשותף ההצעות שיעמדו בתנאי הסף תיבחנה ותדורגנה  .27

רז לוגסי מנהל  תיירות,הד"ר אלעד אלמוג מנהל אגף ספים, יובל מסילתי מנכ"ל ומנהל כ כדלקמן:

מחלקת רכש  תמנהלגלית עמרם , רכזת האירועים אנג'לה מולוצ'ניקובמחלקת רישוי עסקים, 

(, בהתאם 100%) איכות בלבדניקוד ודירוג ההצעות ייעשה על פי  מכרזים והתקשרויות.

סכום הנקודות שתקבל ההצעה כמפורט לקריטריונים המפורטים להלן. ציון כל ההצעה יתקבל כ

 להלן:
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 מס' נקודות מירבי קריטריון 

ניסיונו הקודם של המציע בהפקת אירועים רבי משתתפים )קרי, מעל  .1

 משתתפים( ובדגש על אירועים מתמשכים 4,000

 הקריטריונים שבגינם סעיף זה ינוקד:

 ניסיון בקיום אירועים רבי משתתפים   -

 ם תחת כיפת השמיים )שטחים פתוחים(ניסיון בקיום אירועי -

 ניסיון בקיום אירועים מתמשכים  )יומיים ומעלה( -

 ניסיון בקיום אירועים בתחום תרבות, מוזיקה וספורט -

השנים האחרונות ובגינם יצברו  5-באירועים  5תנאי הסף הנדרשים הנם 

 נקודות.  15עד 

ה יתקבל נקודות בגין סעיף ז 15ניקוד נוסף, עד לסך מקסימאלי של 

 כדלהלן:

נקודות בעבור כל אירוע נוסף מעבר לתנאי הסף אשר התקיים  5 -

 איש 4000-תחת כיפת השמיים והכיל למעלה מ

כל אירוע נוסף מעבר לתנאי הסף אשר התקיים נקודות בעבור  2 -

 איש 4000-והכיל למעלה מ במקום סגור

30 

יע רמתן, איכותן ומורכבותן של ההפקות הקודמות שביצע המצ .2

 והרלוונטיות שלהן לשירותים נשוא המכרז 

 הקריטריונים שבגינם סעיף זה ינוקד:

  אירועים באזורים מרוחקים ממרכז הארץ ניסיון בקיום  -

ניסיון בקיום אירועים מתמשכים אשר פזורים על פני מספר  -

 מוקדים בו זמנית

ניסיון בהתמודדות עם מורכבות לוגיסטית בתנאי שטח: תאורת  -

רציה בדגש הרים וחווארים, קונסטרוקציות )במות, הצפה ודקו

 מתחמי מזון, מבואה, ריהוט שטח, מסכים(

ניסיון בהכנה ואישור של תכניות תמרור, שילוט וכיו"ב להסדרת  -

20 
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 ,משתתפים בתנאי שטחרב דרכי גישה, חניה והכלה של אירוע 

 תוך שימוש בתשתית כביש מוגבלת.

ו על ידי המציע לצורך עמידה האירועים שהוצג חמשתהמועצה תנקד את 

 נקודות  4יינתנו עד  אירועבתנאי הסף, כאשר לכל 

רבי  ניסיונו ויכולותיו של המציע במיתוג, שיווק ופרסום אירועים .3

 משתתפים ויכולותיו לשיפור האירועים הקיימים במועצה:

 הקריטריונים שבגינם סעיף זה ינוקד:

 ם דוגמת פסטיבל התמריצירת מותגים לאירועים רבי משתתפי -

 משתתפים ירב יםיכולת שיווק ומכירת כרטיסים לאירוע -

יכולת להציע שיפורים לאירועים הקיימים במועצה באופן מיתוג,  -

על המציעים להכין מצגת המפרטת שיווק ומכירת הכרטיסים )

 את הצעתם כמפורט בסעיף זה לעיל ולהציגה במהלך הריאיון(

ים שהוצגו על ידי המציע לצורך עמידה האירוע חמשתהמועצה תנקד את 

נקודות.  10ועד לסך של   נקודות 2 יינתנו עד אירועבתנאי הסף, כאשר לכל 

כל אירוע נוסף שיעמוד בקריטריונים יקבל נקודה נוספת עד לסך כולל של 

 נקודות לסעיף זה.  12

12 

 ניסיונו ויכולותיו של המציע בגיוס כספים וחסויות לאירועים  .4

 יטריונים שבגינם סעיף זה ינוקד:הקר

 100בסכום של  גיוס תמיכות באמצעות הגשת קולות קוראים -

 אש"ח ויותר

 אש"ח ויותר 200בסכום של  חסויותגיוס  -

 נקודות.  5-נקודה אחת עד לאו חסות תתקבל \על כל תמיכה ו

 

5 

על כל שני מיליוני שקלים נוספים  –היקף פעילות בתחום האירועים  .6

)ללא מע"מ(  2015-2019הכספי הממוצע של המציע בשנים  במחזור

לדרוש בתנאי הסף, יקבל המציע נקודה אחת, עד  מעברמהפקת אירועים, 

   נקודות. 5למקסימום של 

5 
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היות והמועצה מעוניינת  –קשר לעסקים ולנותני שירותים מקומיים  .7

 לעודד תעסוקה של עסקים ונותני שירותים בתחום המועצה, תנקד

המועצה את ההצעה בסעיף זה בהתאם לתיאור תכנית המציע לשיתוף 

)על ושילוב נותני שירותים ועסקים הפועלים בתחומי המועצה באירועים 

המציעים להכין מצגת המפרטת את הצעתם כמפורט בסעיף זה לעיל 

 נקודות.  5ועד לסך מקסימלי של  (ולהציגה במהלך הריאיון

5 

את המציעים לראיון במשרדי המועצה. מטעם ן המועצה תזמ –ראיון  .8

. המועצה שי מטעם המציעמי שמיועד לשמש כמפיק הראהמציע יגיע גם 

יף זה בהתאם להתרשמותה מניסיונו של תראיין ותנקד את ההצעה בסע

והבקיאות שלהם בתחום הפקת המציע ומי מטעמו, רמת המקצועיות, 

, יחסי , יחסי אנושמהמלצות לקוחות לגביהם ם רבי משתתפים,אירועי

במעמד זה מצגת המפרטת קריטריונים וכיו"ב. על המציעים להציג  עבודה

   אלו. 

23 

 100 סה"כ  

, בין היתר, לבקר תהיה ועדת האיכות רשאיתלצורך הענקת ניקוד האיכות, על כל היבטיו,  .28

ש לשוחח עם באירועים שמקיים המציע ו/או לדרוש מהמציע מסמכים ו/או מידע נוספים ו/או לבק

ממליצים של המציע ו/או לבחון את הפרמטרים בטבלה דלעיל בכל דרך אחרת או נוספת שימצאו 

 לנכון. 

 בחירת ההצעה הזוכה והודעה על הזכייה

ההצעה בעלת ציון האיכות הגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. על אף האמור, שומרת  .29

לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצעה בעלת  את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או המועצהלעצמה 

הציון הכולל הגבוה ביותר, להפסיק ו/או לבטל את המכרז ולעשות כל פעולה אחרת על פי שיקול 

דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי 

ת לנהל משא ומתן עם המציעים, כולם את הזכו המועצהמטעמה בגין כך. כמו כן שומרת לעצמה 

 או חלקם )בין בטרם ההתקשרות עם הזוכה ובין לאחריה(. 

תקבע את ההצעה אשר תזכה במכרז ותודיע לזוכה על קבלת הצעתו. הזוכה ימציא  המועצה .30

לו דבר זכייתו במכרז.  שהיודעיום מיום  14למועצה כל מסמך הנדרש לצורך ביצוע ההסכם, בתוך 

בתוך פרק הזמן האמור אישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על  למועצהציא הזוכה בכלל זה, ימ

 להסכם.  נספח א'ידי חברת הביטוח מטעמו וכן את ערבות הביצוע בנוסח שצורף כ

המועצה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי לגרוע מכל זכות  .31

לא תצא ההתקשרות עם המציע הזוכה אל הפועל מכל סיבה אחרת השמורה למועצה, במקרה שבו 

שהיא או במקרה שההתקשרות עם המציע הזוכה תבוטל מכל סיבה שהיא, להתקשר עם המציע 

אשר הצעתו תהא השנייה בגובהה, ואם התקשרות זו לא תצא אל הפועל להתקשר עם בעל ההצעה 

 שרות עם הזוכה.חודשים ממועד ההתק 12הבאה בתור, וכן הלאה, וזאת בתוך 
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 כללי

על המציע לבדוק מראש, טרם מתן הצעתו, את כל התנאים בהליך, לרבות ההסכם ותנאיו. בכל  .32

שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי ההליך, על המציע להפנות בכתב את שאלותיו 

עברו שיובדבר קבלת שאלות הבהרה  המועצה. באחריות המציע לקבל אישור של המועצהלנציג/ת 

. פניה שלא נתקבל לגביה אישור קבלה כאמור, תיחשב כאילו לא באמצעות דואר אלקטרוני

בכתב וישלחו לכל מי שהשתתף  יינתנו שיינתנותשובות לשאלות הבהרה כאמור, ככל  התקבלה.

בסיור הקבלנים. לא יהיו כל משמעות או תוקף לתשובות בעל פה או לדברים שייאמרו בסיור 

 ם עוגנו בכתובים בפרוטוקול הסיור או בתשובות שילחו בכתב כאמור.  הקבלנים, אלא א

המציע אינו רשאי לבצע שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות במסמכי ההליך, לרבות בתנאי  .33

תהא רשאית לקבל או לפסול הצעה שנעשו בה שינויים ו/או  המועצהההסכם ו/או בנספחיו. 

או לקבל הבהרות ו/או הסברים ו/או מסמכים /מחיקות ו/או תוספות כאמור, וכן לבקש ו

ממציע/ים, לבוא בדברים עם מציע כלשהו ו/או מציעים אודות תנאים ו/או פרטים מהצעתם ו/או 

ממסמכי המכרז, לבקש השלמת פרטים קיימים ו/או נוספים בהצעת המציע ו/או לגבי כל עניין 

על פי  המועצהאו תוספת כאמור, לצורך קבלת החלטתה וכן להתעלם מכל שינוי  למועצההדרוש 

, ולמציע לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה המועצהשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של 

 בעניין זה. 

 שומרת על זכותה לעשות את הפעולות שלהלן: המועצהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר, כי  .34

תר על כל דרישה או תנאי שבמכרז; לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן; לבטל את המכרז; לוו

להקפיא ו/או לבטל ו/או לדחות ו/או לעכב ו/או לצמצם וכיו"ב את היקף השירותים, בין לפני ובין 

לבחור בהצעה  למועצהלאחר ההתקשרות עם הזוכה,; וכן כל דבר או פעולה אחרת אשר יאפשרו 

על כל טענה ו/או דרישה  הנראית לפי שקול דעתה המוחלט כטובה ביותר. המציע מוותר מראש

בעניין זה, ולא יהיה זכאי לקבל פיצוי ו/או תשלום כלשהו מעבר לכספים שיגיעו לו בגין האירועים 

 שיופקו על ידו בפועל בהתאם להסכם. 

בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בהסכם, תינתן עדיפות לאמור במסמך  .35

  זה.

חייב המציע, כי הנו מודע ומסכים לכל תנאי המכרז המפורטים בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומת .36

במסמך זה, ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה מכל מין וסוג כנגד איזה מתנאי המכרז, 

 לרבות סבירותם. 
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 01/20למכרז מספר  2מסמך 

 הצעה להשתתפות במכרז

 ו מגישים בזה את הצעתנו כדלהלן:לאחר שעיינו בכל מסמכי ההליך, לרבות ההסכם ונספחיו, אנ

כהגדרתם בדברי ההסבר הכלליים מכי המכרז שמספרו אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון את כל מס .37

וכל מסמכי המכרז, על כל תנאיהם ופרטיהם, מצהירים  ההסכםוההנחיות להגשת הצעות, לרבות 

את  יהם נצטרך לספק, לרבות התנאים שלפומתחייבים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם

השירותים, שאלנו את כל השאלות שנדרשו לנו להבהרת תנאי המכרז, בחנו את הגורמים העשויים 

כל אלה ידועים לנו, מובנים  -להשפיע על מתן השירותים וההוצאות שתהיינה כרוכות בכך עבורנו 

 לנו ומקובלים עלינו, ובהתאם לכל אלה ועל פיהם ביססנו את הצעתנו.

לדברי  12ירים, כי אנו עומדים במועד הגשת הצעתנו בכל תנאי הסף, המפורטים בסעיף אנו מצה .38

 למסמכי המכרז(.   1מסמך ההסבר )

בהתאם לכל האמור לעיל ולאחר שבחנו בחינה קפדנית ומדוקדקת את כל התנאים האמורים הננו  .39

ונבצע את מלוא  , אנו נוציאה לפועלהמועצהמתחייבים בזה, כי במידה והצעתנו תתקבל על ידי 

בתמורה  השירותים נשוא המכרז בהתאם להצעתנו למכרז ובהתאם לאמור בכלל מסמכי המכרז,

 למסמכי המכרז( וללא כל הסתייגות. 1מסמך  –לקבלת התקציב )כהגדרתו בדברי ההסבר 

 –דלעיל  1מוצהר ומוסכם בזאת, כי ביססנו את הצעתנו למכרז על סמך בדיקותינו כאמור בסעיף  .40

וגם על כן נהיה מנועים מלהציג כל  – י האירועיםהשתתפות בסיור קבלנים ובדיקת שטח כולל

תביעות או דרישות שתתבססנה על טענות בדבר אי התאמה ו/או אי ידיעה ו/או אי הבנה של איזה 

 מתנאי או מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על כל טענות כאלה. 

והניסיון הדרושים לשם מתן השירותים נשוא המכרז  אנו מצהירים כי ברשותנו המומחיות, הידע .41

, וכי הצעתנו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות המועצהבאופן מיטבי ולשביעות רצונה המלא של 

 והמטרות שלנו )במקרה של תאגיד( על פי מסמכי היסוד שלנו.

ל מציע אחר  אנו מצהירים, כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשר או הסכם עם כ .42

 במכרז.   

ידוע לנו כי התקציב בגין האירועים ישולם לנו בהתאם להצעתנו למכרז, בכפוף להוראות ההסכם  .43

 למסמכי המכרז( ועל פי תנאי התשלום המפורטים בו.  4מסמך )

מהמועד האחרון להגשת הצעות,  יום 90הננו מתחייבים, כי הצעתנו תעמוד בתוקף למשך  .44

תוכל לדרוש את הארכת תוקפה )ותוקף ערבות הקיום, בהתאם( בחודש  ההמועצומסכימים לכך ש

 נוסף.

ש"ח, בהתאם לאמור  25,000להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים בזאת ערבות בנקאית על סך  .45

 בדברי ההסבר למסמכי המכרז. 
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מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז כהגדרתם בדברי ההסבר הכלליים וההנחיות  .46

 ההצעות.להגשת 

אנו מסכימים לכך שתהיו זכאים לראות בהצעתנו זו, במידה וזו תתקבל על ידכם, כחוזה מחייב  .47

 .לבינכםבינינו 

והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים להמציא את כל המסמכים הדרושים כמפורט בחוזה, היה  .48

מתחייבים  ימים מיום הודעתכם על קבלת הצעתנו. כמו כן, אנו 14ולחתום על מסמכי החוזה בתוך 

להפקיד בידיכם את ערבות הביצוע והאישורים על קיום הביטוחים כמפורט בדברי ההסבר 

 ובחוזה.

היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית לקיום ההצעה  .49

 ראש.שהוגשה על ידינו תמומש על ידכם, וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצוי מוסכם וקבוע מ

ידוע לנו שאינכם מתחייבים לקבל את ההצעה שתדורג במקום הראשון ו/או הצעה כלשהי, לרבות  .50

ל על ו)אך לא רק( משיקולים של איכות ההצעה, תקציב, מחיר, היתכנות, ניסיון קודם וכיו"ב, הכ

 פי שיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט.

ותים המנויים במסמכי ההליך, לבצע תהא רשאית לגרוע או להוסיף על השיר המועצהידוע לנו כי  .51

רק חלק מהשירותים, להגדיר דרישות ומאפיינים נוספים אשר אינם מפורטים במסמכי ההליך 

 וכיוצא באלה, ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפיה עקב כך. 

מנו או עם הצעתנו זו תעמוד בתוקפה ותחייב אותנו מהמועד בו הוגשה ועד חתימתו של הסכם ע .52

או עד חלוף שלושה חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות בהליך,  המועצהמציע אחר על ידי 

 רשאית להאריך מועד זה בחודש נוסף. המועצהלפי המוקדם שבין המועדים. ידוע לנו, כי 

על  –ולמלא בה את ניסיונו ע"פ הקריטריונים שבטבלה  1טבלה  נוסחבעל המציע לצרף טבלה  .53

קובץ אקסל יש לפנות )לקבלת טבלה ב וזאת על מנת לוודא קריאות תקינה מודפסתיות הטבלה לה

 ( tamar.co.il-yaarit@ma בדוא''ל  לרכזת מכרזים

 .הטבלה נמצאת בעמוד הבא, דוגמת יש למלא את הטבלה לכל אירוע בנפרד
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משתתפים בכל אירוע(,  4,000ט של חמישה אירועים רבי משתתפים לפחות )מעל פירו – 1טבלה מס' 

 אשר הופקו על ידי המציע בחמש השנים האחרונות )לפירוט אירועים נוספים ניתן לצרף דפים נוספים(

מזמין האירוע )שם, תפקיד, טלפון(

פירוט והערות

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

קריטריון

שם המציע:

מועד האירוע: שם האירוע: 

תיאור האירוע )מלל חופשי(:

מס' המשתתפים באירוע:מיקום האירוע:

 האם גויסו תמיכות לאירוע זה באמצעות הגשת קולות קוראים בסכום של 100 אש"ח ויותר? מהיכן? 

 האם גויסו חסויות בסדר גודל של 200 אש"ח ויותר? מהיכן?

 האם התקיים תחת כיפת השמיים )שטחים פתוחים(?

האם הנו אירוע מתמשך )יומיים ומעלה(?

מהו אופי האירוע: תרבות, מוזיקה או ספורט? 

 האם האירוע התקיים באזור מרוחק ממרכז הארץ? 

האם התקיימו אירועים מתמשכים אשר פזורים על פני מספר מוקדים בו זמנית?

 האם היה צורך בהכנה ואישורים של תכניות תמרור, שילוט וכיו"ב להסדרת דרכי גישה, חניה והכלה של אירוע 

משתתפים בתנאי שטח תוך שימוש בתשתית כביש מוגבלת?

 האם הפקת האירוע כללה יצירת מותג לאירוע? מהו? מה הייתה מורכבות יצירתו? 

  האם נעשה שיווק ומכירת כרטיסים לאירוע?

 האם על סמך אירוע זה תוכל להציע שיפורים לאירועים הקיימים במועצה באופן מיתוג, שיווק ומכירת הכרטיסים, כיצד? 

 האם הייתה מורכבות לוגיסטית בתנאי שטח: תאורת הצפה ודקורציה בדגש הרים וחווארים, קונסטרוקציות )במות, 

מתחמי מזון, מבואה, ריהוט שטח, מסכים(?
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 תאריך

 

_____________ 

  

 שם המציע

 

___________________ 

 ___________________ כתובת   

 ___________________ ס' תאגיד ת.ז / מ   

 ___________________ מס' טלפון    

 ___________________ מס' פקס    

 ___________________ חתימה וחותמת המציע     

 

 

 אישור עו"ד/רו"ח:

 אם המציע הוא יחיד

ההצעה  אני הח"מ, ____________ עו"ד/רו"ח, מאשר כי ________________ חתם/מה בפני על 

 דלעיל.

________________ ________________ ________________ 

 חתימה שם תאריך

 

 אם המציע הוא תאגיד

אני הח"מ, ____________ עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה ____________________ חתמו בפני על  

מחייבים חתימה מטעם המציע וכי בחותמם על ההצעה דלעיל הם  מורשיםם נההצעה דלעיל, כי ה

 את המציע.

________________ ________________ ________________ 

 חתימה שם תאריך
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  01/20 למכרז 3מסמך 

 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה

 

 לכבוד

 בע"מ המועצה האזורית תמר

 זוהר, ד.נ. ים המלח - נווה

 

 אדונים נכבדים,

 

 ערבות מס'__________הנדון: 

 

 

עשרים וחמישה אלף שקלים )ובמילים: ₪  25,000רבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של הננו ע

"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן בין המדד שפורסם בגין סכום הקרן(, )להלן: "חדשים

 "(.הפרשי ההצמדהלבין המדד הידוע ביום התשלום )להלן: "

 

כם הראשונה בכתב וללא טענות ומענות, כל סכום או סכומים אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישת

בגבולות סכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה המגיע או עשוי להגיע לכם מאת _________________ 

אשר הוצא על ידיכם, וזאת מבלי שתצטרכו להוכיח, לבסס או  01/20"( בקשר עם מכרז מס' החייב)להלן: "

 ה.לנמק את עילת דרישתכם או סכומ

 

אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, בלי שיהיה עליכם לבסס את 

 דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 

 ועד בכלל. 22.05.2020 ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך

 

 ול ואיננה ניתנת להסבה או  להעברה.ערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביט

 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 בנק __________ 

 סניף _________ 
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 01/20למכרז מס'  4מסמך  

 חוזה

 שנערך ונחתם בנווה זוהר ביום ________.

 בע"מ  המועצה האזורית תמר בין :

 מנווה זהר, ד.נ. ים המלח 

 מצד אחד       "(המועצה)להלן: " 

 

 _________________ לבין:

 מ _______________ 

 מצד שני  "(נותן השירות)להלן: " 

 

הפקת אירועים, פסטיבלים ומופעים שונים בתחום מעוניינת להזמין שירותי  המועצהו הואיל

בהתאם לחוזה זה על נספחיו, לכלל מסמכי המכרז  , וזאתשיפוטה של המועצה האזורית תמר

 ;"(השירותיםו" "המועצההלן: ")למעת לעת  המועצהלרבות הוראות והנחיות 

את השירותים  א מקבל על עצמו לספקוזכה בו, והו 01/20ונותן השירות השתתף במכרז מס'  והואיל

 המועצהבהתאם להוראות הסכם זה, לשביעות רצונה של תו למכרז ועכמוצע בהצ למועצה

 ובמתכונת המתוארת להלן;

 ;להלןהמפורטים בתנאים  לקבל השירותים מעוניינת להתקשר עם נותן השירות המועצהו והואיל

בעל הכישורים, האמצעים וכוח האדם, וביכולתו לקיים אחר  הנוונותן השירות מצהיר, כי  והואיל

 ל בכפוף להוראות הסכם זה;והתחייבויותיו הנדרשות, הכ

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 מבוא

 לחוזה יצורפו הנספחים, כדלקמן:  .1

 "(;ערבות הביצוענוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע ההסכם )להלן: " - פח אנס

 נוסח אישור על קיום ביטוחים; -נספח ב 

 תצהיר בדבר קיום דיני העבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים;  - נספח ג

 פירוט אירועי המועצה –נספח ד 

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים -נספח ה
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זה והנספחים המצורפים לו וכן כל מסמכי המכרז  והצעתו של נותן השירות המבוא להסכם  .2

 למכרז, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. 

כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה בפירושו של הסכם זה או תניה  .3

 מתניותיו.

 

 מהות ההתקשרות

את השירותים  למועצהת מתחייב בזאת לספק מזמינה בזאת מנותן השירות ונותן השירו המועצה .4

מרוץ  ,ים המלחארץ  מרתון הפקת האירועים הבאים: ביחס ל , בין היתר)כהגדרתם לעיל( וזאת

אירועים שהוצעו על ידי המציע בהצעתו וכן אירועים , פסטיבל התמר ,ים המלחארץ סובב אופניים 

 . "(האירועים)להלן: " פיק, מעת לעתלה המועצהנוספים ו/או אחרים אשר המפיק יתבקש על ידי 

, את את כל הקשור והכרוך בהפקת האירוע וקיומו, לרבות )אך לא רק(הפקת האירועים תכלול  .5

מול כל הרשויות הרלוונטיות )לרבות, בין היתר, ומבלי לגרוע מכל הבחינות אישור האירוע 

משטרת ישראל, מד"א,  מכלליות האמור לעיל, מהמועצה והועדה המקומית לתכנון ובניה תמר,

משרד הבריאות, רשות הטבע והגנים הלאומיים, משרד הביטחון והוראות כל דין וכל רשות 

קביעת לוחות זמנים, קביעת תוכן האירוע, רלוונטית אחרת, כפי שיהיו מעת לעת(, תכנון האירוע, 

, שיווק מיתוג האירועהתקשרות עם אמנים ונותני שירותים הנדרשים לצורך קיום האירוע, 

תיאום בין שילוט, לוגיסטיקה, הוצאת אישורים, היתרים ורישיונות על פי כל דין, ופרסום האירוע, 

, , ניהול ותפעול האירועאירועה , במות וכל סביבתהקמת תשתיותכל הגורמים הרלוונטיים, 

 חוןביטסדרנות, אבטחה,  ,הסדרי תנועה וחניה, הסדרי בטיחותגיוס חסויות, כרטיסים, מכירת 

איתור ספקים מומחים , האתרניקיון סאונד, הגברה וגנרטורים, , גידור, תפאורה, תאורה, ושמירה

  וכיוצא באלה. תשלום לספקים בתחומים השונים ו

להתלוות ולהשתתף, על חשבונו, בכל האירועים שיקוימו עד למועד כניסת  נותן השירותעל  .6

יפגש עם ההפקה הקיימת לצורך "חפיפה" ההתקשרות עמו לתוקף, להשתתף בישיבות הפקה, לה

ולעשות כל הניתן על מנת ללמוד את האירועים ואת הפקתם ולהבטיח כניסה "חלקה" ככל הניתן 

 לתפקיד. 

תהא הזכות לגרוע או להוסיף על השירותים, להגדיר דרישות ומאפיינים נוספים אשר  למועצה .7

תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה אינם מפורטים במסמכי ההליך וכיוצא באלה, ולזוכה לא 

כאמור גורמות לגידול מהותי בהוצאותיו בגין  המועצהסבר הזוכה כי דרישות כלפיה עקב כך. 

, שיינתן מראש המועצההאירועים, יהיה רשאי להעלות דרישותיו על הכתב ולהביאן לאישור 

 ובכתב בלבד.   

 הצהרות והתחייבויות של נותן השירות

את השירותים בהתאם להסכם זה ביעילות, בדייקנות, בנאמנות  מתחייב לספק נותן השירות .8

, והכל בהתאם המועצהובמיומנות מרבית, להשתמש בכל כישוריו, ידיעותיו וניסיונו לתועלת 
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, תוך מגע הדוק ושיתוף פעולה עם נציג המועצהלהוראות כל דין ולשביעות רצונה המלאה של 

רים לשירותים, בפרט. לשם כך ימלא נותן השירות אחר כל , בכלל, ובהיבטים הקשוהמועצה

 , בין שהן מפורטות בהסכם זה ובין שאינן מפורטות בו, וימנע מלפעולהמועצההוראותיו של נציג 

ו מנהל אגף הנלצורך הסכם זה  המועצה. נציג המועצהללא קבלת אישור מראש מאת נציג 

 "(.המועצהנציג )להלן: " התיירות

, אולם מתן הנחיות או פיקוח המועצהמתחייב לפעול בהתאם להוראות והנחיות נציג נותן השירות  .9

כאמור לא יגרע מאחריותו המלאה של נותן השירות למתן השירותים, ולא  המועצהעל ידי נציג 

 .המועצהמעביד בינו או בין מי מעובדיו ו/או מטעמו לבין -יצור יחסי עובד

, והמועצה משקאות שיסופקו באירועהמזון והתפריט את  עם המועצה נותן השירות מתחייב לאשר .10

 .למוצרים אלו מרבייםתעביר לנותן השירות רשימת מחירים 

החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה  הוראות נותן השירות מתחייב לפעול לאכיפת .11

 , לרבות שילוט מתאים. 1983-תשמ"ג ,לעישון

הראשי שהוצג על ידו במסגרת הצעתו מפיק הבאמצעות  עצהלמואת השירותים  ייתןנותן השירות  .12

 המועצהלמכרז. נותן השירות לא יהיה רשאי להחליף את המפיק הראשי מטעמו ללא אישור מאת 

 מראש ובכתב, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

וממונה בטיחות מנהל שטח  ,, לכל הפחות, מנהל תוכןלכל אירועמבין עובדיו נותן השירות ימנה  .13

נותן השירות  מו, אשר יהיו אחראיים לכל ההיבטים הכרוכים בהוצאת האירוע אל הפועל.מטע

לעיל כולל דרכי ההתקשרות עמם בכתב  המצויניםבדבר זהותם של הגורמים  למועצהיודיע 

תהיה זכות לדרוש מנותן השירות להחליף אחד או יותר מהגורמים  למועצהומראש ככל הניתן. 

 . המועצהנותן השירותים מתחייב לפעול בהתאם לדרישת , והפועלים מטעמו הנ"ל

נותן השירות יקים לכל אחד מהאירועים אתר אינטרנט או "מיניסייט", או לחילופין יתחבר/  .14

יקושר לאתר/י אינטרנט שעליהם תורה המועצה. האתר או המיניסייט יכלול את כל חומרי 

"(. האתר יהיה בבעלות המועצה. על תרהאהפרסום והפעילות הקיימים בנוגע לאירועים )להלן: "

נותן השירות לקבל את אישור המועצה לדף הראשי של האתר מראש ובכתב. בנוסף, יכלול אתר 

 האינטרנט של נותן השירות מידע לגבי תיירות ארץ ים המלח )לינה, הסעדה, אטרקציות וכדומה(. 

האזורית תמר, בכל הפעילות  על נותן השירות להשתמש בין היתר במותג ארץ ים המלח, המועצה .15

השיווקית של האירועים אשר המועצה משתתפת בעלות הפקתם. בנוסף, הנכסים הדיגיטליים 

שהנם פועל יוצא של הפעילות השיווקית, יהיו בבעלות המועצה, והזוכה יהיה ראשי לעשות בהם 

ק האירועים שימוש במסגרת תקופת ההתקשרות  . ככלל, הפעילות השיווקית והקמפיינים לשיוו

יתקיימו בנוסף בעמוד הפייסבוק של ארץ ים המלח, באינסטגרם, ביוטיוב, ובאתר התיירות של 

 ( תוך הפניית גולשים אליו. DeadSea.co.ilהמועצה )

בכל אתר  ומותג התיירות שלה את השם והלוגו של המועצה בצורה בולטתנותן השירותים יציג  .16

ידו או מטעמו לאירוע. המועצה תוצג בכל אתר ובכל  שייעשה עלואירוע יחצ"ני ובכל פרסום 

 .  המועצהבאופן, במיקום ובגודל שיאושר מראש ובכתב על ידי  פרסום כאמור כמארחת האירועים
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להימנע מלהציג מצגים ו/או להבטיח הבטחות ו/או ליטול  יםמתחייבוכל מי מטעמו נותן השירות  .17

 .המועצההתחייבויות כלשהן בשם 

לפי בקשתה כל חומר ו/או מידע הנדרש  המועצההשירות להמציא ולהביא לעיון  באחריות נותן .18

 למתן השירותים ו/או להתחייבויותיו של נותן השירות על פי הסכם זה. המועצהוהנוגע לדעת נציג 

, מיד וללא דיחוי, על כל עניין או נושא או התפתחות אשר למועצהנותן השירות מתחייב לדווח  .19

ו/או אשר קשורים  למועצהין ואשר עלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם חובותיו לגביהם יש לו עני

 עשוי להיות עניין בהם.  למועצהלשירותים וש

רשאית, אך לא חייבת, לקיים פיקוח על אופן מתן השירותים באמצעות מי מטעמה  המועצה .20

ו/או  המועצה"(, ונותן השירות מתחייב להישמע להוראות אלה. פיקוח מטעם המפקח)להלן: "

המועצה האזורית תמר, אם יתבצע, אינו גורע מאחריותו המלאה של נותן השירות לטיב ואיכות 

הוראות הסכם זה והוראות כל דין ולא ישחרר את נותן  חובתו לבצע את מלואהשירותים, ול

לא  בנוסף,וכלפי צד ג', על פי הוראות הסכם זה ועל פי כל דין.  המועצההשירות מחובותיו כלפי 

אחריות נוספת  המועצהיהא במינוי המפקח או בפעילותו )במעשה או במחדל( כדי להטיל על 

, ולא יהיה בפיקוח המפקח לא העיר על אי התאמה או ליקוי כלשהם, לרבות במקרה שכלשהי

לבין נותן  המועצהכאמור כדי להוות עילה לטענה בדבר קיומם לכאורה של יחסי עובד ומעביד בין 

 מי מעובדיו ו/או מי מטעמו. השירות או

נותן השירות מצהיר ומתחייב כי הוא עוסק מורשה ומנהל ספרים כחוק וכי הוא מחזיק ויחזיק  .21

ברציפות במשך כל תקופת הסכם זה בכל הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין 

 לצורך מילוי חובותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה. 

האישורים וההיתרים הנדרשים על פי הסכם זה יהיו על שם נותן השירות ו/או   כל הרישיונות, .22

קצין הבטיחות בלבד )לפי העניין(. ביטול ו/או שלילה ו/או פקיעה של איזה מהאישורים, ההיתרים 

של חוזה זה, ולנותן השירות לא תהיינה כל  מידיאו הרישיונות הנדרשים יהווה עילה לביטול 

 עקב כך. המועצהדרישות כנגד  טענות, תביעות או

נותן השירות מצהיר, כי הוא וכל מי שיפעל מטעמו במתן השירותים מכירים את כל החוקים,  .23

התקנות, הצווים והוראות הבטיחות החלים על מתן השירותים, בכלל, ובתחומי המועצה, בפרט, 

רשות מוסמכת. נותן  את השירותים לפי דרישות כל דין, לרבותולספק והוא מתחייב לנהוג לפיהם 

 ביטחונםהשירות יעשה כל הדרוש על מנת למנוע כל סיכון, סכנה או מטרד לרכושם, בריאותם, 

וכיו"ב הן של הציבור הרחב, הן של כל העובדים והפועלים מטעם נותן השירות במתן השירותים 

י נותן לשאת בהוצאות כלשהן עקב ליקויים במילו המועצה. במידה שהיה על למועצהוהן של 

השירות אחר הוראת כל דין והוראות הבטיחות ו/או עקב אי הסרת המפגע ו/או המטרד ו/או 

מיד עם דרישתה הראשונה לכך.  למועצה ם אותןהסכנה, יחויב נותן השירות בהוצאות אלו, וישל

רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה, לרבות הפסקת  המועצהמבלי לגרוע מהאמור, 

רות, במקרה בו על פי שיקול דעתה מתבצע השירות שלא על פי המתחייב מהוראות ביצוע השי

 חוזה זה, ועל מנת להביא לסילוקם של כל הפרעה, מפגע, סיכון או מטרד.   



- 21 - 

 

נותן השירות מתחייב לשלם לכל עובדיו שיעסקו העוסקים במתן השירותים את כל התשלומים  .24

כויות עובדיו על פי הוראות כל דין ו/או הסכם ו/או המגיעים להם במלואם ובמועדם, ולשמור על ז

צו הרחבה ככל שיחול. עוד מתחייב נותן השירות כי ככל שיתקשר עם קבלני משנה או נותני 

שירותים נוספים, יכללו הסכמי ההתקשרות עמם הוראות להבטחת זכויותיהם של העובדים 

נותן השירות  זכויות עובדים כאמור.שיועסקו מטעמם, וכן מתחייב נותן השירות לפקח על שמירת 

על פי הסכם זה וכי הוא מכיר את  המועצהמצהיר, כי הוא בחן את אופי השירותים ואת דרישות 

התנאים והנסיבות הקשורים וכרוכים במתן השירות וכי לא תהיינה לו טענות בקשר עם היקפו או 

שתשולם לו על פי  התקציב ביצועו )לרבות כוח האדם והציוד הדרושים לשם כך( או בקשר עם

 הסכם זה. 

נותן השירות מצהיר, כי בדק את האזור בו יבוצע השירות, והוא מכיר את הדרישות המפורטות  .25

, מבלי שתהיינה לו טענות המועצה, וכי הוא מתחייב לעמוד בהן לשביעות רצון בכל מסמכי המכרז

עות עובדיו, בהתאם להוראות את השירותים בעצמו ו/או באמצ ייתןבנוגע לכך. נותן השירות 

 . מסמכי המכרז והוראות כל דין

נותן השירות מצהיר, כי הוא בעל הכישורים, האמצעים והיכולת, לרבות כוח אדם מיומן, ציוד  .26

וכלים הדרושים לקיום התחייבויותיו, והוא מתחייב לבצעו בצורה מלאה ונאותה ברמה מקצועית 

ם בהסכם זה, בעצמו ובאמצעות עובדיו. נותן השירות גבוהה ובהתאם לתנאים ולמועדים הקבועי

 . ם ביצוע השירות באופן מקצועי ומרבימצהיר, כי בחזקתו כל הציוד הדרוש לש

נותן השירות מתחייב לבצע את העבודה באמצעות עובדיו בלבד, ולא להסב לאחר או לאחרים את  .27

ל נותן השירות, אלא אם כן קיבל זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, לרבות קבלני משנה מטעמו ש

בכתב ומראש. לעניין זה לא יראו בהעסקת עובדים שאושרו מראש על  המועצהעל לכך את הסכמת 

את  המועצהמשום הסבת ו/או מסירת התחייבויותיו או חלק מהם לאחר. נתנה  המועצהידי 

הסכמתה כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את נותן השירות מאחריותו 

באחריות מלאה לביצוע המלא  יישאומהתחייבויותיו לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ונותן השירות 

והתקין של השירותים על פי הסכם זה, ואין בהסכמה כאמור על מנת להקים יחסי עובד ומעביד 

 עם נותן השירות ו/או מי מעובדיו.

ויים ולהנחיות נוספות ו/או אחרות כן מצהיר נותן השירות, כי ידוע לו שביצוע השירות כפוף לשינ .28

, ככל שיימסרו, ונותן השירות מתחייב המועצהשיימסרו מעת לעת לנותן השירות על ידי נציג 

כאמור גורמות לגידול מהותי בהוצאותיו  המועצהסבר הזוכה כי דרישות לפעול לפי הנחיות אלה. 

, שיינתן מראש המועצהלאישור בגין האירועים, יהיה רשאי להעלות דרישותיו על הכתב ולהביאן 

 ובכתב בלבד.   

מובהר, כי נותן השירות מתחייב בהתחייבות יסודית להפיק כל אחד ואחד מהאירועים המפורטים  .29

החליטה והודיעה לו מראש, שלא לקיים איזה מן האירועים.  המועצה, אלא במידה שנספח ד'ב

את התקציב בגינו. על אף  מועצההבמידה ובוטל אירוע, נותן השירות לא יהיה זכאי לקבל מ

האמור, בוטל האירוע בנסיבות שלנותן השירות לא הייתה כל שליטה עליהן ולא נבעו ממעשה או 

מחדל שלו )כגון במקרה של כוח עליון(, יהיה נותן השירות זכאי לקבל חלק מהתקציב בגין 

בין חודשיים לחודש ללא תשלום כלל; ביטול  -האירוע, כדלקמן: ביטול חודשיים ומעלה מראש 

מהתקציב בגין האירוע.  50% -מהתקציב בגין האירוע; ביטול פחות מחודש מראש  30% -מראש 
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בכל מקרה אחר, לא יהיה נותן השירות זכאי לקבל את התקציב בגין האירוע שבוטל. מובהר, כי 

 ם האחרים.לא יהיה בביטול אירוע מסוים כדי להשפיע או לשנות את גובה התקציב בגין האירועי

התעוררה לדעת נותן השירות בעיה כלשהי, זמנית או קבועה, בקשר עם מתן השירותים, יודיע על  .30

, על מנת לתת לו את פרק הזמן המרבי להתארגנות. אין במתן הודעה המועצהכך לאלתר לנציג 

 עצהלמוכאמור כדי לגרוע מהתחייבויות נותן השירות לפי הסכם זה או מכל סעד אחר שיהיה נתון 

אם אכן תתעורר מניעה כאמור. בכל מקרה שבו לא יתבצע השירות בהתאם להתחייבויות נותן 

רשאית להיעזר בנותן השירות אחר לשם כך, ולהיפרע את הוצאותיה  המועצההשירות, תהיה 

 ונזקיה כתוצאה מכך מנותן השירות. 

ן השירות אחר הוראות לשאת בהוצאות כלשהן עקב ליקויים במילוי נות המועצהבמידה שהיה על  .31

, יחויב נותן השירות בגין הוצאות אלו. חשבון בעבור הוצאות אלו יוגש המועצהכל דין או הוראות 

לנותן השירות מיד לאחר גרימת הנזק ונותן השירות מתחייב לשאת בתשלום של כל הסכום 

ה, לרבות רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשות המועצה. המועצההאמור שנקבע על ידי 

הפסקת השירותים על ידי נותן השירות, בכל מקרה בו על פי שיקול דעתה המוחלט מתבצע 

השירות שלא כמתחייב מהסכם זה או על פי כל דין, ועל מנת להביא לסילוק ההפרעה, המפגע,  

 המטרד או הליקוי. 

 ההסכם תקופת

יום _______ עד ליום חודשים(, מ 24תקופת ההתקשרות הבסיסית עם הזוכה תהא לשנתיים ) .32

  ."("תקופת ההתקשרות הבסיסית)להלן:  __________

רשאית אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה  המועצהתהא  ההתקשרות הבסיסיתבתום תקופת  .33

תקופות נוספות, כל אחת מהן של  3-הבלעדי, להודיע לנותן השירות על הארכת תוקף ההסכם ל

תחליט לממש את הזכות הנתונה לה על פי  המועצהו "(. במידהתקופות ההארכהשנה )להלן: "

יום לפני תום תקופת ההסכם. יובהר, כי  90סעיף זה, תודיע היא על כך לנותן השירות לפחות 

יחולו כל הוראות הסכם זה, בשינויים המתחייבים. באחריות נותן  ות/בתקופת ההארכה הנוספת

ים להם נדרש לפי הסכם זה ו/או לפי כל השירות לשמור בתקופת ההארכה הנוספת את כל האישור

  דין בתוקף.

על הפסקת ההסכם לפני תום לנותן השירות תהא רשאית להודיע  המועצהעל אף האמור לעיל,  .34

. לפחות יום מראש 30, וזאת בהתראה של )לפי העניין( תקופת ההסכם או תקופות ההארכה

בגין הפסקת ההסכם, גם אם נגרמו לו מוסכם בזה, כי נותן השירות לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו 

נזקים כלשהם בגין הפסקת ההסכם כאמור, ונותן השירות מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה 

כי לא יפנה לקבלת ולא יהיה זכאי לקבלת  ומצהיר,בנוסף, נותן השירות מסכים  שהן בקשר לכך.

קשרות עמו ו/או את קיומו שמטרתו למנוע את סיום ההת המועצהסעד זמני ו/או צו מניעה הגד 

 של אירוע זה או אחר.  

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לבטל הסכם זה במקרה של הפרתו היסודית על ידי  .35

מי מהם, או לקבל כל סעד אחר בהתאם להוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם( 

 . 1970 -התשל"א 
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 קציב והתקבולים מהאירועיםהת

, כהשתתפות בעלות הפקת נותן השירותצה תקציב מוגדר וקבוע מראש לרשות תק המועצה .36

"(, בהתאם לפירוט שלהלן התקציבהאירועים ומילוי התחייבויותיו של הזוכה במסגרתם )להלן: "

 מע"מ(:בתוספת )הסכומים 

 אש"ח; 800 – ים המלחארץ מרתון  .36.1

 אש"ח; 800 –( ים המלח )אופניםארץ סובב  .36.2

בגין הסעדה במסגרת הפקת "סוכת ראש המועצה"   -בנוסף אש"ח;   700 – פסטיבל התמר .36.3

 אש''ח 50 -בפסטיבל התמר  

איש לפחות , אשר קיומו יאושר  7,000כל אירוע תרבות שיופק על ידי הזוכה, בהשתתפות  .36.4

 אש"ח;  300 -מראש ובכתב על ידי המועצה 

ותקציבם יקבע עם  המועצה שומרת את זכותה להוסיף אירועים נוספים שתוכנם, היקפם .36.5

 ; המפיק בהתאם לאופי האירוע והוראות ההסכם

 מתחייבת לכך שהיא תגייס חסויות ו/או תמיכות עבור האירועים בהיקף שנתי  המועצה .36.6

 לא תצליח לגייס  המועצה. היה ו)וחלק יחסי לחלק משנה(אש''ח  350של לפחות קלנדרי    

 קלנדרית, היא תשלם לזוכה את ההפרש חסויות ו/או תמיכות בסכום הנ"ל במהלך שנה    

 אש"ח.  350בין סך החסויות שגויסו על ידה לבין סך של    

    

 נותן השירותלא תקצה כספים כלשהם עבור האירועים, ועל  המועצהמובהר, כי פרט לתקציב,  .37

להשיג על חשבונו ובאחריותו את יתרת התקציב הדרוש לצורך הפקת וקיום האירועים ברמה 

, בין היתר, מגיוס חסויות המועצהצועית הגבוהה ביותר ולשביעות רצונה המלאה של המק

וישלם את כל ההוצאות והתשלומים מכל סוג שהוא  יישאנותן השירות וממכירה של כרטיסים. 

והוא בלבד יהיה לכל רשות מוסמכת,  לרבות מיסים ותשלומי חובהשיהיו כרוכים בביצוע השירות, 

אספקת החומרים, האביזרים, הציוד, המתקנים, העובדים, היועצים וכל ספק אחראי על חשבונו ל

 ו/או קבלן אחר אשר ידרשו לשם ביצוע השירות.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, נותן השירות לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או החזר ו/או  .38

ס להוצאות החזויות ובגין שיפוי נוספים מעבר לתקציב, לרבות בגין גידול בעלויות האירוע ביח

הוצאות שהוציא נותן השירות בקשר עם ביצוע התחייבויותיו בחוזה זה, לרבות )אך לא רק( 

נסיעות, ביטול זמן, השתתפות בסיורים, דיונים או פגישות, שירותי משרד, שכר עובדים שיועסקו 

במועד חתימת הסכם זה בביצוע השירות על כל הנלווים, מיסים וכיו"ב, וזאת בין אם היו ידועים 

 ובין אם לאו. 

התקבולים ממכירת הכרטיסים ייגבו על ידי הזוכה ויהיו שייכים לזוכה במלואם, למעט תקבולים  .39

מכל  7%לעיל, שמתוכם יעביר הזוכה למועצה  36.4ממכירת כרטיסים לאירועים המצוינים בסעיף 

 סו על ידו לאירוע. תקבול. בנוסף, הזוכה יהיה זכאי לכל ההכנסות מחסויות שיגוי
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חשבונית מס  ימים מתום האירוע 7-ולא יאוחר מ בסיום כל אירוע למועצה מציאנותן השירות י .40

בתנאי שוטף +  המועצה. החשבונית תשולם על ידי האירועכל המגיע לו בגין  תקציבל התאםכדין ב

ונית שהוגשה. את החשב המועצה, ובכפוף לאישור למועצה י נותן השירותעל יד הממועד הגשת 30

סכם בדבר האירוע דו"ח מ למועצהבנוסף, כתנאי לביצוע התשלום, על נותן השירות להמציא 

. ו משמעותיים וכיו"ב(אתקלות ואירועים חריגים תתפים, מספר מופעים, מועדי המופע, ש)מספר מ

תור כדי להוות משום וי את החשבונית ו/או בביצוע התשלום לנותן השירות המועצהאין באישור 

 ו/או השירותים שניתנו על ידו.   כלפי נותן השירות המועצהעל טענה כלשהי של 

 לכל תשלום שישולם למתכנן יתווסף מע"מ כשיעורו על פי דין, במועד ביצוע כל תשלום. .41

אישורים על פי דין, תקפים למועדי  למועצהבנוסף, לצורך ביצוע כל תשלום, ימציא נותן השירות  .42

ל פנקסי חשבונות ורשומות לפי החוק, אישור בדבר היותו עוסק מורשה התשלום, בדבר ניהו

 ואישור לצורך ניכוי מס במקור.

לעיל, או במקרה  40לא הגיש נותן השירות חשבון או מסמכים תוך התקופה הנקובה בסעיף  .43

שתשלום כלשהו יתעכב כתוצאה מכך שנותן השירות לא עמד בלוח הזמנים ו/או לא מילא תנאי 

אותו תשלום ריבית ולא יצטרפו אליו הפרשי הצמדה  יישאתשלומו של אותו סכום, לא מוקדם ל

כלשהם בגין תקופת העיכוב. חל עיכוב בתשלום בנסיבות המתוארות לעיל, יידחו מועדי 

התשלומים שנותרו על פי החוזה, בהתאמה לתקופת האיחור. מבלי לגרוע מהאמור, ובכל מקרה, 

לבצעו על פי הסכם זה, לא יהווה הפרה  המועצהתשלום כלשהו שעל  יום בביצוע 30איחור של עד 

 של הסכם זה ולא יישא בריביות ו/או הצמדות כלשהן. 

 סעדים ותרופות

בכל מקרה בו הפר נותן השירות הסכם זה בהפרה יסודית ו/או לא ביצע את השירותים בהתאם  .44

נותן השירות ומבלי לגרוע מכל זכות הרי שמבלי לגרוע מחובותיו של  ,על נספחיולהוראות חוזה זה 

בגין כל ₪  5,000לקנוס את נותן השירות בסך של  המועצה, תהא רשאית למועצהאו סעד שיש 

את הקנס מיד עם קבלת דרישתה הראשונה לכך. לא  למועצההפרה כאמור. נותן השירות ישלם 

קנס מכל תשלום רשאית לקזז את גובה ה המועצהשילם נותן השירות את הקנס כאמור, תהיה 

 המגיע ממנה לנותן השירות וכן לפעול לגביית הקנס בכל דרך השמורה לה על פי כל דין. 

בנוסף לאמור לעיל, הפר נותן השירות התחייבות מהתחייבויותיו על פי ההסכם ו/או לא ביצע את  .45

ן חובותיו ברמה הנדרשת על פי ההסכם ו/או התרשל בבצוע ההסכם ו/או ביצע את ההסכם באופ

רשאית  המועצההוא לקוי, חסר ובלתי מקצועי, תהא  המועצהאשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של 

 ימים מתאריך ההודעה. 7להורות על ביטול ההסכם או חלקו תוך 

של הסכם זה, בלא מתן  המידירשאית להביא לביטולו  המועצהנשנתה ההפרה פעם נוספת, תהא 

 התראה או הודעה מוקדמת.

ליות האמור לעיל, פעל נותן השירות באופן שאינו עומד בדרישות הדין או באופן מבלי לגרוע מכל .46

תהא רשאית  המועצהשיש בו כדי לסכן את שלום הציבור, יראו בכך הפרה יסודית של הסכם זה ו

 של הסכם זה. המידילהורות על ביטולו 
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זה או חלקו על פי  זכאית להודיע על ביטולו של הסכם המועצהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהא  .47

 שיקול דעתה הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת בכל אחד מן המקרים הבאים:

 . המועצההוחלף ללא אישור מראש ובכתב של  המפיק הראשי .47.1

פקע תוקפו של אחד או יותר מהרישיונות ו/או ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים לפי  .47.2

 הסכם זה.  

ונס נכסים )זמני או קבוע(, להכרזתו כפושט רגל, נגד נותן השירות הוגשה בקשה למינוי כ .47.3

יום או אם נותן השירות נמצא  60למינוי מפרק )זמני או קבוע(, והמינוי לא יבוטל תוך 

 באיחוד תיקים או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים;

 אם יוטל צו עיקול על נכס מנכסיו של נותן השירות ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים. .47.4

 המועצהת ו/או השליטה בנותן השירות באופן מהותי בכל דרך, ללא הסכמת שונתה הבעלו .47.5

 מראש ובכתב.

שונה מצבו העסקי או הכספי של נותן השירות באופן אשר על פי שיקול דעתה הסביר של  .47.6

עלול להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של נותן השירות לבצע כיאות את  המועצה

 התחייבויותיו על פי ההסכם.

ירות לא שילם בגין עובדיו את התשלומים המגיעים להם על פי כל דין ו/או הסכם, נותן הש .47.7

 בעניין.  המועצהימים ממועד דרישת  7ולא תיקן את ההפרה בתוך 

יום מיום משלוח  7 -עם ביטול ההסכם או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, ובכל מקרה לא יאוחר מ .48

 ות לחדול מביצוע השירות., מתחייב נותן השירהמועצההודעת הביטול על ידי 

תבטל את ההסכם או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, לא יהא נותן השירות זכאי לכל  המועצההיה ו .49

תמורה בגין אירועים עקב כך, פרט לקבלת  המועצהתשלום ו/או פיצוי ו/או החזר כלשהם מ

. נבע מועצההלמועד סיום ההתקשרות כמפורט בהודעת  שהופקו על ידי נותן השירות והסתיימו עד

ביטול החוזה מסיבה הקשורה בנותן השירות ו/או באי מילוי התחייבויותיו על פי החוזה או על פי 

 בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לה עקב כך.  המועצהכל דין, יפצה וישפה נותן השירות את 

את השירות לספק רשאית  המועצהעל ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא, תהא  המועצההודיעה  .50

אחר או נוסף, על פי שיקול דעתה  נותן שירותיםבעצמה וכן להתקשר לקבלת השירות עם כל 

 הבלעדי. 

תהיה רשאית לקזז, לעכב או לחלט כל סכום המגיע או שיגיע לה מאת נותן השירות כנגד  המועצה .51

כל סכום המגיע ממנה לנותן השירות מכוח הסכם זה בכל אחד מהמקרים בהם הפר נותן השירות 

ביצעה  המועצהייבות כלשהי מההתחייבויות שנטל על עצמו על פי ההסכם ו/או במקרה שהתח

תשלום ביתר בגין השירות או תשלום בגין שירות אשר בדיעבד הסתבר כי אינו עומד בדרישות 

 כמפורט בהסכם זה, וזאת בין שהסכום קצוב ובין שאיננו. המועצה
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, המועצהואוטומטית העומדת לרשות  מידית למען הסר ספק מובהר, כי קיזוז זה הינו תרופה .52

אולם השימוש בה איננו מקנה לנותן השירות כל זכות להמשיך ולהפר את ההסכם ואיננו מונע 

 להשתמש באמצעים אחרים העומדים לרשותה במקרה של הפרת ההסכם. המועצהמ

 מעביד -אי תחולת יחסי עובד

דדים הינה התקשרות של נותן השירות נותן השירות מצהיר, כי ידוע לו שההתקשרות בין הצ .53

, ולכן לא המועצה, וכי הוא או עובדיו אינם חלק מן המסגרת הארגונית של המועצהעצמאי עם 

יחולו על נותן השירות או על עובדיו המועסקים על ידו או באים מטעמו, זכויות כלשהן של עובדי 

ו, לא יחשבו בשום מקרה כעובדי . נותן השירות או עובדי נותן השירות שיועסקו על ידהמועצה

לא ייווצרו או יראו כקיימים או כנוצרים יחסי עובד מעביד או  המועצהוביניהם לבין  המועצה

יחסים משפטיים אחרים. מובהר ומוסכם בזאת כי נותן השירות בלבד יהיה אחראי לתשלום כל 

 סכום המגיע או עשוי להגיע לעובדיו כאמור מכל סיבה שהיא.

ם המועסקים או שיועסקו על ידי נותן השירות במתן השירות נשוא ההתקשרות דנן כל העובדי .54

ונותן השירות מתחייב לשאת בתשלום  בלבד, והואייחשבו לכל דבר ועניין כעובדי נותן השירות 

מלוא שכרם לרבות אך מבלי לגרוע שכר עבודה, חופשה שנתית, דמי הבראה, מחלה, ביטוח 

נסיעות וכיו"ב, יחולו על נותן השירות והוא מתחייב לבצע את התשלומים  פנסיוני, פיצויי פיטורים,

 לעובדיו על פי כל דין. 

כל ההוצאות הכרוכות במתן השירות לרבות שכר עבודה על הנלווים לו כמפורט לעיל, מס הכנסה,  .55

תשלומים לביטוח הלאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי או אחר, תשלומי 

ם וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם מתן השירותים והנזקים שיגרמו למי מיסי

ו/או לצד ג' כלשהו יחולו על נותן השירות וישולמו על  המועצהמעובדי נותן השירות ו/או לעובדי 

 ידו בלבד. 

או מי נותן השירות ו/או עובדיו ו/או קבלני משנה עמם יתקשר נותן השירות ו/או עובדיהם ו/ .56

, ויהיו מנועים המועצהמעביד בינם לבין  -מטעמם יהיו מנועים מלטעון לקיומם של יחסי עובד 

מעביד בינם  -זכויות כלשהן שיסודן בטענה לכאורית לקיומם של יחסי עובד  המועצהמלדרוש מן 

 .המועצהלבין 

ות מתחייב לא תהא אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא נותן השיר המועצהמובהר בזאת כי ו .57

עם דרישה ראשונה בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק  מיד המועצהלפצות ו/או לשפות את 

, במידה ויקבע בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים, כי שררו יחסי עובד מעביד למועצהשיגרמו 

וככל  לבין נותן השירות ו/או עובדיו ו/או קבלני משנה עמם יתקשר ו/או מי מטעמם, המועצהבין 

 בתשלום כלשהוא למי מעובדי נותן השירות.  תחויב המועצהש

לפי דרישתו של האחרון, את כל הפרטים שיידרשו על ידיו על  המועצהנותן השירות ימסור לנציג  .58

מטעם  המועצהעובדיו, מספרם, מקצועם, דירוגם וכל אינפורמציה אחרת שתידרש על ידי הנציג 

 .המועצה
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יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לדרוש מנותן השירות  צההמועו/או הנציג  המועצה .59

להרחיק ו/או להחליף עובד ו/או עובדים שלו, ו/או קבלן משנה עמו יתקשר, ונותן השירות יבצע 

את המבוקש מיד עם הפניית הדרישה האמורה, מבלי שיהיה באמור כדי להוות בסיס לטענה בדבר 

 יד. קיומם לכאורה של יחסי עובד ומעב

נותן השירות יציית לדרישות הסתדרות העובדים ויקפיד על ביצוע מדויק של כל התשלומים שעליו  .60

 לשלם לפי דרישת הסתדרות העובדים או כל דין בגין עובדיו.

נותן השירות מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם את כל חוקי העבודה, תקנותיהם והוראות  .61

נוייהם ועדכוניהם, לרבות חוקי בטיחות בעבודה, בריאות ההסכמים הקיבוציים הכלליים על כל שי

 ורווחה.

נותן השירות מתחייב לקיים כלפי עובדיו שיועסקו במתן השירות בכל תקופת ההסכם את כל חוקי  .62

העבודה, תקנותיהם והוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים על כל שינוייהם ועדכוניהם, לרבות 

ל ווחה והוא מצהיר כי לא הורשע בעבירה על דיני העבודה, הכחוקי בטיחות בעבודה, בריאות ורו

 .'גנספח כמפורט בתצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים הרצ"ב כ

  קנין ומידע

מוסכם על הצדדים, כי כל המסמכים, התכניות, המצגות, החומרים השיווקיים, ההקלטות,  .63

ת ביזניס מנג'ר, גוגל אדוורדס, גוגל הצילומים הנכסים הדיגיטליים והמדיות החברתיות )לרבו

אנליטיקס, ערוצי היוטיוב, עמודי הפייסבוק ועמודי האינסטגרם(, רשימות התפוצה של מתענייני 

האירועים ורוכשי הכרטיסים לאירועים וכל מידע או מסמך אחר מכל סוג, הקשורים במתן 

או במהלך ביצוע השירותים  השירות ו/או שייערכו על ידי נותן השירות או יגיעו לידיו לצורך

"(, יהיו קניינה הבלעדי של המועצה ויערכו על שמה. ואין נותן השירות רשאי המסמכים)להלן: "

לעשות בהם שימוש כלשהו או להעתיקם או למוסרם לאחר, אלא לצרכי קיום התחייבויותיו על פי 

 אישור. חוזה זה ו/או לאחר קבלת אישור המועצה מראש ובכתב, ואך ורק בהתאם ל

נותן השירות נותן בזה למועצה את הסכמתו הבלתי מסויגת לעשות כל שימוש שהמועצה תמצא  .64

 . לנכון במסמכים

תהא זכות הבעלות בכל האירועים )כהגדרתם לעיל(, לרבות אירועים חדשים אשר יוצעו  למועצה .65

שיך ולקיים את תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, להמ המועצהו/או יופקו על ידי נותן השירות. 

האירועים גם לאחר סיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא, ונותן השירות לא יהיה זכאי לכל תמורה 

 ו/או תשלום ו/או פיצוי כתוצאה מכך. 

לנותן השירות לא תהא, מכל סיבה שהיא, זכות עיכבון או שיעבוד על המסמכים ו/או חלקם, והוא  .66

ם למועצה ושימוש של המועצה בהם כפי שתמצא לא יהיה זכאי, מכל סיבה שהיא, למנוע מסירת

לנכון, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירות מתיר בזאת 

למועצה בהיתר בלתי מסויג, לעשות כל שימוש שייראה בעיניה במסמכים ובתוצאות השירותים, 

 הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
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מור לעיל, נותן השירות מתחייב לשמור את המסמכים בצורה מסודרת, מעודכנת מבלי לגרוע מהא .67

 .וממוינת, ולא להשמידם אלא באישור מראש ובכתב על ידי המועצה

מוסכם בזה, כי המועצה תהיה זכאית לקבל את כל המסמכים או חלק מהם בכל עת שהיא, בין  .68

חייב למוסרם למועצה מיד עם דרישתה, במשך ביצוע חוזה זה ובין לאחר סיומו, ונותן השירות מת

בצירוף כל הביאורים שיידרשו, לשביעות רצונה המלא של המועצה. נותן השירות לא יהיה זכאי 

 לגבות כל תשלום נוסף עבור העברת המסמכים או שליפת נתונים מתוכם או כל שירות דומה אחר.

בעל הזכויות בכל המסמכים  נותן השירות מתחייב בפני המועצה בהתחייבות יסודית, כי הינו .69

חומרים אלו הנם נקיים מכל זכות של צד ג' מסמכים ווהחומרים המשמשים במסגרת השירות, כי 

כלשהו המונעת את השימוש בהם, וכי לא יהיה בחומרים המשמשים אותו ו/או המשמשים לצורך 

שפה ויפצה את נותן השירות יהשירותים משום הפרה או פגיעה בזכויות יוצרים של מאן דהוא. 

המועצה, מיד עם דרישתה הראשונה לכך, בגין כל דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדה בגין הפרה של 

 זכויות יוצרים. 

נותן השירות מתחייב לשלם על חשבונו תמלוגים לכל גורם על פי כל דין בגין שימוש במוזיקה,  .70

 . דומהמילים, לחן וכ

יסודית של ההסכם והמועצה תהיה רשאית לחלט  אי מילוי ההוראות תחת סעיף זה יהווה הפרה .71

 מידית את ערבות הביצוע.

 סודיות

נותן השירות ישמור על סודיות בכל הקשור להתקשרות נשוא הסכם זה וימנע מלפרסם או  .72

מלעשות שימוש כלשהו במידע שיגיע אליו אגב קיום התחייבויותיו ושאינו נחלת הכלל, שלא לצורך 

זה )לרבות, אך לא רק, בנוגע לגובה התמורה(, וזאת הן במשך תקופת  קיום התחייבויותיו בהסכם

 ההתקשרות והן לאחר סיומה.

    אחריות ושיפוי בנזיקין  .73

נותן השרות יהיה אחראי לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או נזק כספי ו/או אובדן ו/או הפסד  .73.1

י האירועים ו/או ו/או למי ממשתתפ הועובדיה ו/או למי מטעמ למועצההעלולים להיגרם 

ו/או לנותן השירות ו/או למי מטעמו בכל הנובע ו/או קשור לשירותים  לצד שלישי כלשהו

של נותן השרות ו/או קבלנים, קבלני משנה ו/או טעות ו/או השמטה מעשה או מחדל ו/או 

ועובדיהם הנוטלים חלק בביצוע האירועים, )ביניהם: ספקי מזון, חשמלאים, חברת 

סדרנות, פרסום, עמילות מכס, הסעות, הצבת דוכנים, ממונה בטיחות שמירה אבטחה ו

בקשר עם האירועים ו/או ההכנות לקראתם ו/או במהלכם ו/או הפעילויות  וכד'(

המתבצעות בקשר אליהם על פי חוזה זה ולאחר סיומו ו/או לכל אובדן ו/או נזק בקשר עם 

 השירותים . 

זק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או נותן השרות יהיה אחראי בלעדית לאבדן, נ .73.2

 ו/או השירותים  לצורך קיום האירועיםו/או המשמש שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו 
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נותן השרות יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לעובדיו,  .73.3

ו/או מטעמו תוך כדי ו/או  לקבלני משנה של נותן השרות ועובדיהם, ולכל מי שפועל בשמו

 עקב ו/או בקשר עם השירותים. 

מכל אחריות לגבי נזקים כאמור  הואת הפועלים מטעמ המועצהנותן השרות פוטר בזאת את  .73.4

לשלם עקב תחויב על כל סכום ש הואת הפועלים מטעמ המועצהומתחייב לשפות את 

תן השרות על כל לנותודיע  המועצהעו"ד.  ר טרחהנזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ

 לנותן השרות להתגונן מפניה על חשבונו.  אפשרותכנ"ל  התביעה שתוגש נגד

נותן השרות ידאג לנקיטת כל האמצעים הדרושים להבטחת בטיחותם של המתקנים ו/או  .73.5

, לרבות סידורי הכניסה ו/או בקשר עם השירותים דוכנים וההסדרים במועד האירועים

 ם המשמשים לאירועים.אליהם וכל יתר הציוד והמתקני

   ביטוח .74

מבלי לגרוע מאחריותו של נותן השרות כאמור לעיל מתחייב נותן השרות לערוך ולקיים כל  .74.1

תקופת החוזה ביטוחים בסכומים, גבולות אחריות והיקף כיסוי ביטוחי על פי שיקול 

קף דעתו, ובלבד שהביטוחים שנותן השרות יערוך לא יפחתו בסכומים, גבולות אחריות, הי

 נספח ב'כיסוי ביטוחי ותנאי ביטוח מן הביטוחים הנכללים באישור על קיום ביטוחים, 

 "(.טופס האישור על קיום ביטוחיםלחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "

, ביחד עם חתימת חוזה זה, את טופס האישור על למועצהנותן השרות מתחייב להמציא   .74.2

. נותן השרות ישוב המורשית בישראלחברת ביטוח קיום ביטוחים, כשהוא חתום בידי 

ויציג, מידי תום תקופת ביטוח, במשך חלותו של חוזה זה את טופס האישור על קיום 

. המצאת טופס האישור על המועצהביטוחים, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה  כלשהי מ

 קיום ביטוחים מהווה תנאי מהותי בחוזה.

אישור על קיום  למועצהמתחייב נותן השרות להמציא  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, .74.3

ביטוחים חליפי, חתום בידי מבטחיו, בכל מקרה בו תודיע חברת הביטוח על ביטול 

הביטוחים או חלקם ו/או על אי חידושם. האישור החליפי יכלול את כל הביטוחים 

 המפורטים לעיל. 

שירותים ו/או רותים בקשר לביטוחים שידרשו על ידי נותן השרות מקבלנים ונותני שי .74.4

 אירועים: ל

לערוך השירותים ידו לצורך -נותן השרות יחייב כל קבלן ו/או קבלן משנה המועסקים על

 ביטוחים כדלקמן:

 

 ציוד ומתקנים שהוא מספק לאירוע.רכוש "אש מורחב" בערך  כינונו לביטוח  (1)

לתובע, ₪   4,000,000 א יפחת מ בהיקף שלבגבול אחריות ביטוח צד שלישי  (2)

 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.
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לתובע ₪   6,000,000בגבול אחריות בהיקף שלא יפחת מ  ביטוח חבות מעבידים  (3)

 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.₪   20,000,000 -ו

-ביטוח חבות מוצר בגבול אחריות שלא יפחת מ -לגבי ספקי מוצרים או טובין  (4)

 . למקרה ולתקופת ביטוח שנתית₪    1,000,000

וספקי מערכות חשמל הגברה  לגבי ספקי שירות מקצועיים )כגון: חשמלאים (5)

 ₪  1,000,000 -ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות שלא יפחת מ -( ותאורה

 . למקרה ולתקופת ביטוח שנתית

ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות  –לגבי מפעיל זיקוקי דינור )אם יהיה(  (6)

 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית,  ₪ 2,000,000שלא יפחת מסך 

 

 בכל הפוליסות, הן של נותן השרות והן של הקבלנים מטעמו, יכללו התנאים הבאים: .74.5

 .ף כמבוטח נוסתיכלל  המועצה (1)

"המועצה" לעניין הכיסוי הביטוחי: לרבות עובדיה ו/או תאגידים עירוניים ו/או עובדים 

 .של הנ"ל

יות המועצה בגין ו/או בקשר עם מעשה או ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחר (2)

 ומי מטעמו בביצוע השירותים.  מחדל של נותן השירות

 .חריג אחריות מקצועית לא יחול לעניין נזקי גוף 

 

  ב לעיל 1)*( ניתן לקבל כחלופה למחיקת חריג אחריות מקצועית הכלול  בסעיף

מקצועית בכפוף להבהרה כי,  הכיסוי יהיה במסגרת עריכת ביטוח אחריות 

לסעיף ביטוח האחריות  בהתאםבפוליסה נפרדת בקשר עם ההתקשרות  

 המקצועית הכלול באישור הביטוח להלן בגבולות אחריות משותפים  

 

 

ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את המועצה היה ותוטל עליה אחריות כמעבידה  (3)

ן השירות בקשר עם לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי נות

 ביצוע השירותים.

ביטוח אחריות מקצועית מכסה את אחריות המועצה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם הפרת  (4)

 חובה מקצועית של נותן השירות ומי מטעמו בביצוע השירותים.

ביטוח חבות המוצר מכסה את אחריות המועצה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם ביצוע  (5)

 ל נותן השירות ומי מטעמו בביצוע השירותים.השירותים ו/או המוצרים ש

 ייכלל סעיף אחריות צולבת.  (6)

 המועצה כלפי תבוטל זכות התחלוף   (7)

 תבוטל זכות ההשתתפות בביטוחי המועצה.  (8)

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר שתימסר  (9)

 60וח מטעמו, במכתב רשום, למועצה הודעה בכתב, ע"י מבצע השירות ו/או חברת הביט

 יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש

יכלול תאריך רטרואקטיבי לא  –ביטוח אחריות מקצועית ו/או ביטוח חבות המוצר  (10)

 יאוחר ממועד תחילת ההתקשרות.
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הביטוחים כוללים כיסוי לאחריות בקשר לעבודות פריקה, טעינה, מכשירי הרמה, הקמה  (11)

 ופירוק  .

יקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ה (12)

 ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח

סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח  (13)

 ₪ . 50,000הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

 פוליסות מבוטל .חריג רשלנות רבתי ככל וקיים ב  (14)

מתחייבים לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח  -נותן השרות ו/או הקבלן  (15)

 כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות.

 המועצההפרו נותן השרות ו/או הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות   (16)

ות, יהיה נותן השרות אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, מבלי שתהיה לו על פי הפוליס

 על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב כך. המועצהטענה כלשהי כלפי 

אחראים לתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות  -נותן השרות ו/או הקבלן   (17)

 עצמיות במקרה נזק.

במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות יהיו אחראים  -נותן השרות ו/או הקבלן   (18)

 פי כל דין.-עליהם מוטלת עליהם מכוח סעיפי חוזה זה ו/או על

לשאת בתשלומים המוטלים עליהם כמעביד לפי חוק  -על נותן השרות ו/או הקבלן  (19)

 הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים".

 

מוש בכלי רכב הקשור לשירותים, נותן השירות יערוך או ככל ויש שי -ביטוח כלי רכב .74.6

יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע השירותים ולכל 

אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות 

וכן מפני חבות בגין נזק מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( 

לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא 

למען הסר ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, ₪.  600,000 -יפחת מ

 טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג ככול ויהיה שימוש בנ"ל.

"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך  .74.7

 2,000,000-עבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

 למקרה.₪  

המועצה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מנותן השירות להמציא את פוליסות הביטוח  .74.8

השירות מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש  לבחינת המועצה ונותן

 המועצה.

אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים  .74.9

כנגד נותן השרות על פי החוזה ועל פי דין, ואין בהם כדי לשחרר את נותן השרות  למועצה

 מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.
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 ערבויות

ערבות בנקאית אוטונומית לקיום  המועצהבמעמד חתימת חוזה זה יפקיד נותן השירות בידי  .75

צמודה למדד המחירים שקלים חדשים(, )ובמילים: חמש מאות אלף אש"ח  500,000החוזה בסך 

 מתן השירותלצרכן, להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, לרבות התחייבותו להפסיק את 

"(. נוסח ערבות הביצוע יהיה בנוסח ערבות הביצועת את האזור עם פקיעת החוזה )להלן: "ולפנו

 לחוזה. 'אנספח 

. היה המועצהערבות הביצוע תחודש מעת לעת, אם יהיה צורך בכך לפי שיקול דעתה המוחלט של  .76

לא  רשאית, אך המועצהיום לפני מועד פקיעתה הצפוי, תהיה  14ותוקף ערבות הביצוע לא יחודש 

חייבת, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות, סעד ותרופה הקנויים לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין, לממש 

 ערבות זו, ונותן השירות מוותר בזאת על כל טענה, דרישה או תביעה בעניין או בקשר למימוש זה.

ת נותן השירות יהיה אחראי לתשלום כל ההוצאות, העמלות ויתר התשלומים הכרוכים בהוצא .77

 הערבות הבנקאית ושמירתה בתוקף במשך כל התקופות האמורות לעיל. 

, אך לא המועצהבמקרה של הפרה של איזו מהתחייבויות נותן השירות בקשר עם חוזה זה, רשאית  .78

חייבת, לדרוש, מעת לעת ובכל עת, את פירעונה של ערבות הביצוע או כל חלק ממנה, וזאת מבלי 

 נוסף העומד לה על פי כל דין או על פי הוראות החוזה. לגרוע מזכותה לכל סעד אחר או

לתבוע מנותן השירות כל  המועצהאין במימוש ערבות הביצוע כולה או חלקה, כדי לפגוע בזכות  .79

סכום נוסף באם עלו נזקיה ו/או הסכומים שהוא חב לה על סכום הערבות, וזאת בנוסף למימוש 

 הערבות.

 שונות

ה כדי למצות את כל זכויות ותרופות הצדדים בגין הפרת ההסכם, אין בסעדים האמורים בהסכם ז .80

 ואין בהסכם כדי לפגוע בכל סעד ותרופה המוקנים להם על פי דין. 

נותן השירות יהיה אחראי לתשלומם של כל המיסים, האגרות, ההיטלים ושאר תשלומי חובה מכל  .81

כמפורט  בגין השירותו או יוטלו מין וסוג שהוא, בין ממשלתיים ובין מקומיים, בין אחרים שהוטל

 בחוזה זה, או כל חלק ממנו, או שינבעו מביצוע שאר התחייבויותיו של נותן השירות לפי החוזה.

שום ויתור, אורכה, הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מתנאי ההסכם לא יהיה בר תוקף אלא אם  .82

 יעשה בכתב וייחתם על ידי הצדדים.

ו/או שיהוי  כוויתורזכויותיו על פי הדין ו/או על פי ההסכם לא ייחשב איחור על ידי צד בשימוש ב .83

 לגבי אותה זכות. מצדו

 חוזה זה לא ייחשב כחוזה לטובת צד ג' כלשהו.  .84
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כתובות הצדדים הן כאמור במבוא להסכם זה וכל הודעה שתשלח על ידי על ידי צד למשנהו בדואר  .85

. הודעה שתימסר ידנית או הודעה יחתהשלימים מיום  3רשום תחשב כאילו נתקבלה כעבור 

שתישלח באמצעות מייל או פקס, וקבלתה אושרה על ידי הנמען, תיחשב כאילו התקבלה במועד 

 קבלת אישור קבלה מאת הנמען. 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 _______________ _______________ 

 נותן השירות המועצה 

 

 

 אם נותן השירות הוא תאגיד

 

הח"מ, ______________ עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה ____________________ הינם מורשי אני 

 __________, וכי בחותמם על ההסכם הם מחייבים את נותן השירות.תימה מטעם נותן השירות ____ח

 

_________________              ___________________              _________________ 

 תאריך                                                שם                                               חתימה               
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  1/20לחוזה נספח א' 

 

 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההסכם )ערבות הביצוע(

 לכבוד

 בע"מ המועצה האזורית תמר

 זוהר, ד.נ. ים המלח -נווה 

 

 אדונים נכבדים,

 ערבות מס' _______ "ערבות הביצוע": הנדון

 "ההסכם"( -בקשר להסכם מיום                         )להלן   

 

אש"ח )ובמילים: חמש מאות אלף שקלים  500,000-הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד ל

"( ייבהח( המגיע או עשוי להגיע לכם מאת _______________________________ )להלן: "חדשים

 בקשר עם ההסכם שבנדון.

 

כל סכום שתדרשו מאתנו בקשר לכתב ערבות זה עד לגובה סכום הערבות ישולם על ידינו בתוספת הפרשי 

הצמדה באופן שאם ביום שנשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה, יהיה המדד שהתפרסם לאחרונה 

התפרסם לאחרונה לפני יום חתימת ההסכם "( גבוה מהמדד שהמדד החדשלפני התשלום בפועל )להלן: "

"( נשלם לכם את אותו סכום כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו עלה המדד החדש המדד הבסיסי)להלן: "

 לעומת המדד הבסיסי.

  

המונח "מדד" פירושו מדד המחירים לצרכן על פי מרכיביו כפי שהינם ביום חתימת הסכם זה )לרבות 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי מרכיב הדיור(, המתפרסם ע"י 

 אחר, לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו בין שהוא בנוי על אותם נתונים ובין אם לאו.

 

אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, בלי שיהיה עליכם לבסס את 

 הסכום האמור מאת החייב.דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק 

 

 ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך _______, ועד בכלל.

 

כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להגיע בכתב לידי משרדנו שמענו הוא ___________________ עד 

 לתאריך האמור לעיל.

 

 ת להעברה.ערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ואינה ניתנ

 

 

 בכבוד רב, 

 

 בנק __________ 

 סניף _________ 
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 01/20נספח ב' למסמכי מכרז 

 הנפקת האישור:תאריך   אישור קיום ביטוחים

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

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש  מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור
 האישור

  המועצה האזורית תמר
)המזמינה ו/או תאגידים 

 עירוניים  ועובדים של הנ"ל( 

 שם
 
 

הפקת אירוע עבור מבקש ☒
 האישור

  
 אחר : ☒

הפקה וניהול אירועים 

 ושירותים נלווים
  
 

בעל חוזה ☒
)מזמינת שירותים / 

 מוצרים(
 
 ת.ז./ח.פ. 

____________ 
 ת.ז./ח.פ.

 

 מען

מנווה זוהר, ד.נ. ים 

 המלח

 מען
 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות למקרה 
 ותקופה / סכום ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים 
 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

אחריות כלפי 
 צד שלישי

ביט  
______ 

   10,000,000  
 

 אחריות צולבת  302 ₪ 
 הרחב שיפוי 304
 כלי נשק 305
 קבלנים וקבלני משנה  307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה 312
 תביעות המל"ל 315
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328
  שב כצד גרכוש מבקש האישור יח 329

 צד ג' – אחר
 אחריות חריג

 אינו, מקצועית
 גוף נזקי על חל

במשותף עם     
פוליסת צד ג' 

 הנ"ל ולא בנוסף

 כנ"ל כמו בפוליסת צד ג' ₪ 
 

 'ג צד – אחר
כולל כיסוי 
לנזק הנובע 

מהרעלה ו/או 
חומר זר במאכל 

 ו/או במשקה

במשותף עם     
פוליסת צד ג' 

 הנ"ל ולא בנוסף

 מו בפוליסת צד ג'כנ"ל כ ₪ 
 

אחריות 
 מעבידים

ביט  
______ 

 הרחב שיפוי 304 ₪      20,000,000  
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319
 ראשוניות  328

אחריות 
 מקצועית

 
  

        
 ת.רטרו: 

 
______ 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________  ₪ 
 
 

 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 309
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328
 חודשים. 6תקופת גילוי  332

 (*:ג'ספח )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנפירוט השירותים 
 הופעות/ קולנוע/ שירותי בידור 023
 הפקת אירועים/ אולמות אירועים 026

 ביטול/שינוי הפוליסה *

 האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי 
 בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור
 המבטח:
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 01/20 נספח ג' למסמכי מכרז 

 

 1976-תצהיר בדבר קיום דיני העבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי 

ר/ה בזאת בכתב להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהי

 כדלקמן:

( לחתום "המציע"אני הוסמכתי כדין על ידי ________________________________ )להלן:  .1

המועצה , אשר פורסם על ידי מכרז למתן שירותי הפקת אירועיםעל תצהיר זה בתמיכה להצעה ל

 (."המכרז")להלן:  בע"מ האזורית תמר

 ה:הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאל .2

 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים. )א(

עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין  )ב(

 חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים.

י עבירות או יותר לפי חוק אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשת )ג(

כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון  -עובדים זרים  

 להגשת הצעות. 

 הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה: .3

 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום. )א( 

הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא  )ב(

 חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום.

אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר  )ג( 

כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת  -מינימום 

 הצעות.

 לעיל: 3, 2ים לעניין סעיפ

 ; 1981-כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" 

 כל אחד מאלה:  -"בעל זיקה" 

 ( חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע; 1)

( אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: )א( בעל השליטה בו; )ב( חבר בני אדם שהרכב בעלי 2)

תפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר מניותיו או שו

בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע; )ג( מי שאחראי מטעם המציע על תשלום 

 שכר העבודה; 

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה  -( אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 3)

 די מי ששולט במציע.מהותית בי
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 31הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג  ) -"הורשע", בעבירה 

 (; 2002באוקטובר

-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א -"חוק עובדים זרים" 

1991 . 

 ; 19876-חוק שכר מינימום, התשמ"ז -"חוק שכר מינימום" 

 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם;  -"שליטה מהותית" 

 

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

 

______________ 

 חתימת המצהיר/ה

 

 אישור

_________  אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום

הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. 

שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 01/20' למסמכי מכרז דנספח 

 פירוט לגבי האירועים ותוכנם

 דרישת המועצה בהתאם למיקום, מועד ותוכן האירוע יכול להשתנות ע"פ צורך ו 

 

 מפרט אירוע

 מרתון ארץ ים המלח

 

מתקיים בחודש 

למשך  פברואר 

כולל אירוע  –יומיים 

ם הפנינג לרצי

ביום ולתושבים 

הראשון ומקצי ריצה 

 מקצועיים ביום השני 

חווית ריצה במקום הנמוך בעולם. הלב הפועם של האירוע ממוקם על חוף ים 

בוקק(, משם יזנקו הרצים ולשם  המלח, בטיילת החדשה של מתחם המלונות )עין

 יחזרו להפנינג הסיום. 

 מקצי התחרות יכולים לכלול )נתון לשינוי(:

 ריצת התנסות לאורך הטיילת, מקצה ע"ש תומר וגיורא רון. –מ ק" 5 •

 מקצה ע"ש תומר וגיורא רון.יצה לאורך טיילת ים המלח החדשה, ר –ק"מ  10 

 מסלול מהיר ושטוח החוצה את "הסוללה" בים המלח. –ק"מ חצי מרתון  21.1• 

על  21מרוץ מהיר סביב חופו של ים המלח הדרומי עד לק"מ  –ק"מ מרתון  42• 

 הסוללה.

 ק"מ. 50אליפות ישראל הרשמית באולטרה מרתון למרחק  –ק"מ  50• 

מרוץ סובב ארץ ים 

 המלח

 

מתוכנן להתקיים 

במאי למשך יומיים 

כולל אירוע הפנינג 

למשתתפים ביום 

הראשון ורכיבה ביום 

 השני

מגוון  ספורטבע לכל המשפחה עםחווית רכיבה במקום הנמוך בעולם. פסטיבל 

 ות רכיבה.פעילוי

מתחם אירוע מושקע לבאי האירוע וסביבו מתרכזות כל פעילויות הרכיבה. 

במתחם  מתוכנן אזור קמפינג גדול, פינות מוצלות להתאוששות לאחר הרכיבה, 

שטח עשירה, חניון  EXPOבר לרוכבים, תערוכת -מתחם פעילויות ילדים, מסעדה

 אופניים מאובטח )בתשלום( ועוד. 

 פסטיבל התמר

 

תקיים במהלך חול מ

המועד סוכות במגוון 

 מוקדי המועצה 

 שנה. בפסטיבל  20כבר  המתקייםפסטיבל מוזיקה 

המופעים מתרחשים במספר אתרים מדבריים פתוחים. חלק מהמופעים במצדה 

  אשר מתחילים בלילה ונמשכים עד

 לזריחה.

 )כאמור יתכנו שינויים ותוספות( :עה אתרים שוניםבפסטיבל ארב

, תפאורת "גב במה" של הר המצדהים למרגלות מצדה. מתחם מופע -צדההיכל מ

 מתחם התכנסות, אוכל ומוזיקה במבואה.

בתיאום עם אתר מצדה,  בלעדי לפסטיבל. מופעים בפסגת המצדה -פסגת מצדה

 .במתחם הארמון הדרומי הצופה אל עבר ים המלח רשות הטבע והגנים,

 .על הדשא, תחת עץ הבאובב בסמוך למלון עין גדי,  -קיבוץ עין גדי

במפגש הישובים נאות הכיכר  ובפארק האקולוגי בפתחת נחל אמציה -כיכר סדום

 . ועין תמר

ע"פ  אירועים נוספים

יוזמת הספק או 

 דרישת המועצה

אירועי מוזיקה, תרבות, קולינריה, אמנות, ספורט ועוד, בדגש על אירועים רבי 

 איש ויותר 7000 –משתתפים 
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 01/20למסמכי מכרז  נספח ה'

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

 הרשות המקומית: ___________________________________

 מועמד/ת לתפקיד: ___________________________________

 

 תפקידים וכהונות –חלק א' 

 פרטים אישיים .1

 שם משפחה: _____________________________

 _________________שם פרטי: ______________

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

 כתובת: רח' _______________  עיר/יישוב ________________  מיקוד: ____________

 מס' טלפון: ____________________  מס' טלפון נייד: ____________________

 

 תפקידים ועיסוקים .2

שנים אחורה )לרבות  4ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של  פירוט תפקידים

 כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד'(.

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

 ורש גם תפקידים בהתנדבות(.נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות )יש לציין במפ

 

 תאריכי העסקה התפקיד ותחומי האחריות תחומי הפעילות של המעסיק שם המעסיק וכתובתו
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 תפקידים ציבוריים .3

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

 שנים אחורה. 4ים ולתפקידים קודמים לתקופה של נא להתייחס לתפקידים נוכחי

 

 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף

   

   

   

   

   

 

 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים .4

פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין אם הם 

 .ציבוריים ובין אם אינם ציבוריים

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

 

שם התאגיד / רשות / גוף 

 ותחום עיסוקו

תאריך התחלת 

 הכהונה ותאריך סיומה

פעילות מיוחדת בדירקטוריון  סוג הכהונה *

)כגון חברות בוועדות או 

 תפקידים אחרים(

    

    

    

    

    

    

נא לפרט גם את שמות  -חיצוני או מטעם בעלי מניות. ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני דירקטור * 

 בעלי המניות שמינו אותך.
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 קשר לפעילות הרשות המקומית .5

, לפעילות שלא כאזרח המקבל שירותהאם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, 

וד, או לגופים הקשורים אליה )ובכלל זה זיקה או קשר הרשות המקומיות שבה את/ה מועמד/ת לעב

לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים אחרים שהיא 

 קשורה אליהם(?

שנים אחורה. נא לציין כל זיקה או קשר באופן  4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 

 מפורט.

לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או מגופים מקבילים בו ו/או  –" בגוף "בעל עניין

עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו )אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו 

 (.1, בתאגידים הנסחרים בבורסה1968-בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 כן / לא

 י:אם כן, פרט/

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 לגבי קרובי משפחה 5-2פירוט תפקידים כאמור בשאלות  .6

 בהווהלעיל לגבי קרובי משפחתך. יש להתייחס לתפקידים ולכהונות  5-2פירוט תפקידים, כאמור בסעיפים 

 בלבד.

נא לפרט את שם הקרוב/ה, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלוונטיים שנדרשו בשאלות לעיל )למשל, 

בן/ת זוגך חברה בדירקטוריון, יש לפרט את התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך התחלת הכהונה, סוג  אם

 הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון(.

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

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

                                                 
 –1968-כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח ,בעל ענין" בתאגיד" 1
דירקטור  (   מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות1)

אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד 
שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים 

 –ם שלו; לענין פסקה זו וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורי

 יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; )א( 
החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לענין זה, "נאמן"  )ב( 

ך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ער -
 ;הכנסה מס לפקודת 102 בסעיף כהגדרתו, לעובדים()ו( או כנאמן, להקצאת מניות 2)א()46

 (   חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים;2)
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 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד .7

האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך )במישרין או בעקיפין(, או כפופים לך בתפקיד שאליו את/ה 

יכם יחסי כפיפות במסגרות מועמד/ת, מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיימים בינ

 אחרות, כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות?

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .8

עלולים להעמיד אותך במצב , שלך או של קרוביך, ששלא פורטו לעילהאם ידוע לך על תפקידים ועניינים 

 של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

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

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמידך במצב של  .9

 עניינים חשש לניגוד

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

להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, שעלולים להעמיד 

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

 .ס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונהנא להתייח

לעיל )לדוגמה, תפקידים ועיסוקים של  1-8נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות 

 קרובים אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם לפעילות הרשות המקומית(.

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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 פירוט קורות חיים ועיסוקים .10

יום מילוי השאלון, הכוללות השכלה ופירוט עסקים בעבר ובהווה, נא צרפ/י בנפרד קורות חיים מעודכנות ל

 כולל תאריכים.

 

 

 נכסים ואחזקות –חלק ב' 

 

 אחזקות במניות .11

פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפים, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של 

, 1968-ו בחוק ניירות ערך, התשכ"חקרוביך )אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמע

 בתאגידים הנסחרים בבורסה(.

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

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

 

המחזיק  שם המחזיק )אם שם התאגיד / גוף

 אינו המועמד(

 תחום עיסוק  התאגיד / הגוף אחוז החזקות

    

    

    

    

    

    

 

 ם שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד ענייניםנכסי .12

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

 להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

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

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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 חבות כספים בהיקף משמעותי .13

או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או  האם את/ה, קרוביך

 להתחייבויות כלשהם?

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

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .14

, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים שלא פורטו לעילהאם ידוע לך על נכסים אחרים, 

 ליו את/ה מועמד/ת?בתפקיד שא

נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, של 

 גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם.

 .נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה

לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין,  –"בעל עניין" בגוף 

 .ו/או מכהן כדירקטור או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 הצהרה –חלק ג' 

 

__, נושא/ת ת.ז. מספר _____________, מצהיר/ה אני, החתום/ה מטה, ___________________

 בזאת, כי:

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

 ואמתיים;

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

היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינם  אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה

 ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית.
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מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב של  .3

 חשש לניגוד עניינים עם התפקיד;

שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין  .4

 במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בנושא;

אני מתחייב/ת, כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהלך הדברים  .5

במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי 

 ביועץ המשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלוונטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו.

 

 

_________________                                                                         _________________ 

 חתימה                                                                                                                  תאריך

 


