
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

תנאי הזמנת מסגרת עבור שירותי כתיבת בלוג מכוח קול קורא "בלוג 
 מטיילים ים המלח" מיום 20.1.2020

 הבאות:  בהגדרותלצורכי קריאת מסמך זה ייעשה שימוש  .1

 מועצה אזורית תמר; -" המועצה" .1.1

 באופן אישי;השירותים )כהגדרתם להלן( מבצע -" נותן השירות" .1.2

כים נוספים ו/או מסמתכולת עבודה לביצוע השירותים ו/או  המועצההזמנה מטעם  -" הזמנת העבודה" .1.3

נותן השירות בכתב במסירה אישית או המצורפים להם. הזמנת העבודה תימסר ל ידי המועצה-מאושרים על

 .תהא חתומה על ידי גזבר וראש המועצהשכך ותחייב את נותן השירות בכפוף לבדוא"ל 

 ;כתיבת בלוג המסקר את דרך ארץ ים המלח –" השירותים" .1.4

 : " תוצרים" .1.5

תקציר , מילים 1,000 לפחותרך של , באויציאה לשטח וסיקור אטרקציהכתבה הכוללת  .1.5.1

 תמונות 10לפחות –צילום סטילס ו כתבה לצורך פרסום פוסט ברשתות החברתיות

 .1920X1080 HDשל באיכות 

 .ועריכת סרטון )שיתאים לפרסום ברשתות החברתיות ובאתר(צילום וידאו  .1.5.2

 .צילום באמצעות רחפן ועריכת סרטון )שיתאים לפרסום ברשתות החברתיות ובאתר( .1.5.3

מסמך זה מסדיר את התחייבויות נותן השירות לביצוע השירותים. נותן השירות מצהיר, כי בעצם הסכמתו לביצוע  .2

פעול על פי הוראות מסמך זה. כל התחייבויות נותן השירות המנויות השירותים הוא מקבל על עצמו ומתחייב ל

 במסמך זה נכללות כבר במחיר התמורה. 

השירותים יינתנו על פי הזמנות עבודה פרטניות, אשר יועברו בכתב ובחתימת נציג המועצה ואשר יכללו, בין היתר,  .3

 .(  ולוח הזמנים לביצוע14.1בסעיף הנדרשים, התמורה שתשולם )כמפורט תוצרים ו/או ה השירותיםאת פרטי 

שירותים בכלל, ובהיקף כלשהו בפרט, והדבר נתון לשיקול דעתה מנותן השירות המועצה אינה מתחייבת לרכוש  .4

 הבלעדי.

 כי השירות נותןועל כן מתחייב  נותן השירות ובהר, כי ההתקשרות בהסכם זה מתבססת על כישוריו ויכולותיו שלמ .5

לא יהא רשאי להסב את התחייבויותיו וזכויותיו על פי הסכם זה לאחר,  נותן השירותהשירותים יבוצעו על ידו בלבד. 

 תרשאיהמועצה תהיה  .ובכתב מראש המועצהאו לבצע את השירותים באמצעות אחר, אלא אם נתקבל לכך אישור 

 הנ"ל.  המאישור הבכל זמן לחזור ב

 נותן השירות ומאשר, כדלקמן:  מצהירבביצוע/מתן השירותים,  .6

כי הוא קיבל את המידע הדרוש לביצוע השירותים וכי אין לו כל מניעה חוקית/חוזית/אחרת לבצעם, כמפורט  .6.1

 בהזמנת העבודה.

 הינם תוכן מקורי שלו ואין בהם משום הפרה זכויות יוצרים.  םתוצריהכי  .6.2

את השירותים ולבצע את כלל התחייבויותיו לפי מיטב הנוהג המקצועי ובהתאם  כי הוא מתחייב ליתן .6.3

לסטנדרטים הגבוהים ביותר, במקצועיות ובמיומנות מרבית, בהתאם להוראות כל דין ולשביעות רצונה המלאה 

 של המועצה, תוך קיום מגע הדוק ושיתוף פעולה עם כל אנשי המקצוע הרלוונטיים. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

בין בין המועצה לבמסגרתו הוא נותן את השירותים וכי אין בהתקשרות זו כדי ליצור  י הוא בעל עסק עצמאיכ .6.4

 . כל התשלומים והמיסים בגין עובדי נותן השירות יחולו על נותן או מי מטעמו יחסי עובד ומעביד/נותן השירות ו

. נותן השירות ישפה ללא תלות במועד העברת התשלומים על ידי המועצההשירות וישולמו על ידו במלואם ובמועד 

לשאת בהם כתוצאה מתובענה שעילתה ביחסי עובד שהמועצה תאלץ בגין כל נזק או הוצאה  המועצהאת 

 מעביד/שותפות. 

 בזאת, כדלקמן: מתחייבנותן השירות  .7

 והוראות כל דין.  המועצהבהתאם לדרישות  -לבצע באופן מושלם ומקצועי את כל השירותים  .7.1

כל המסמכים אשר נערכו על למסור את בכתב על התקדמות השירותים, ובכלל זה  דין וחשבוןלהגיש למועצה  .7.2

דיווחים שוטפים, בכתב ובעל פה, בנוגע להתקדמות השירותים. כן וכן  ו עד לאותה עת בקשר עם השירותיםיד

 , במידת הצורך, לקבל מהמועצה הרשאה והנחיות לגבי המשך פעולותיו.  נותן השירותידאג 

ביצוע כל השירותים לא יאוחר מהמועד שנקבע לכך בהזמנת העבודה. למען הסר ספק, נותן השירות לסיים את  .7.3

 לא יורשה לבצע את השירותים בימי שבת וחג, אלא אם הוסכם בכתב אחרת.

אשר נוצרו במסגרת ו/או לצורך ביצוע השירותים, יהיו וזכויות היוצרים בהם, התוצרים מוסכם על הצדדים, כי כל  .8

רשאי לעשות בהם שימוש כלשהו, אלא לצרכי קיום  נותן השירות, ואין המועצהבבעלותה הבלעדית של 

נותן בזה את הסכמתו הבלתי מסויגת לעשות כל שימוש שהמועצה  נותן השירות .התחייבויותיו על פי הסכם זה

המועצה תהיה זכאית לקבל את כל המסמכים או חלק  ם שבוצעו על פי הסכם זה.תוצרי השירותיבתמצא לנכון 

מתחייב למסרם למועצה מיד עם  נותן השירותמהם בכל עת שהיא, בין משך ביצוע הסכם זה ובין לאחר סיומו, ו

חרף האמור לעיל, נותן השירות רשאי  .דרישתה, בצירוף כל הביאורים שיידרשו, לשביעות רצונה המלא של המועצה

 בבעלותו. לשם פרסום במדיות החברתיות לעשות שימוש בתוצרים 

מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת ולא להעביר, למסור, לגלות, לפרסם לחשוף או לרמוז לכל אדם  נותן השירות .9

ל במסגרת ביצוע שירותי השירותים, ו/או גוף כלשהו כל מידע, תכנית, חומר, מסמך עיוני או מעשי, שנאסף או נתקב

והוא מתחייב שלא להשתמש בכל מידע שהגיע אליו עם ולצורך ביצוע השירותים לכל מטרה אחרת שהיא, למעט 

לצורך מילוי תפקידו על פי הסכם זה, אלא אם קיבל הסכמה מראש ובכתב מאת המועצה ובתנאים שהמועצה תקבע. 

 הבעלים של כל מידע, מסמך ותוכנית כאמור. למען הסר ספק, מובהר, כי המועצה הינה

ידווח  נותן השירות מתחייב שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים עם חובותיו והתחייבויותיו למועצה. נותן השירות .10

למועצה, מיד וללא דיחוי, על כל עניין או נושא או התפתחות אשר לגביהם יש לו עניין ואשר עלולים ליצור ניגוד 

, ולמועצה יש עניין יםשורים במישרין או בעקיפין לשירותחובותיו והתחייבויותיו למועצה ו/או אשר ק אינטרסים עם

 בהם. 

נותן השירותים מתחייב לערוך ביטוחים מתאימים, על פי שיקול דעתו הבלעדי לכיסוי אחריותו על פי האמור לעיל  .11

 ו/או על פי דין .

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

יום לנותן השירות.  30לסיים את השירותים טרם סיומם על פי שיקול דעתו בהודעה בכתב של  תרשאיהמועצה תהיה  .12

בוטלה ההתקשרות מכל סיבה שהיא, לא יהיה נותן השירות זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי ו/או החזר מהמועצה, למעט 

די גמר מכל סיבה שהיא, תהא הובא ההסכם ליתמורה בגין שירותים שניתנו על ידו בפועל ואושרו על ידי המועצה. 

 .נותן השירותכך בכל מסמך שהוכן על ידי המועצה רשאית למסור את ביצוע השירותים לאחר ולהשתמש לצורך 

ו/או עד סיום תקרת התמורה המקסימאלית, לפי  01/08/20, החל מיום חודשים 24הינה תקופת ההתקשרות  .13

 המוקדם. 

 תנאי התשלוםהתמורה ו .14

ובכפוף להזמנת בתמורה למתן השירותים ולמילוי כל התחייבויותיה של נותנת השירות על פי הסכם זה במלואן,   .14.1

וכנגד המצאת חשבונית מס כדין, ודיווח מפורט על פעולותיה, תהיה נותנת השירות זכאית עבודה מאושרת 

 לתמורה כמפורט להלן: 

 ספת מע"מ()בתו₪  850 –לעיל  1.5.1עבור כתבה כאמור בסעיף  .14.1.1

 )בתוספת מע"מ( ₪  1000 –צילום וידאו רגיל ועריכת סרטון שיתלווה לכתבה  .14.1.2

 )בתוספת מע"מ(₪  1500 –צילום וידאו רחפן ועריכת סרטון שיתלווה לכתבה  .14.1.3

בתוספת מע"מ, בעבור כל ₪  70,000בכל מקרה התמורה הכוללת כלל השירותים מתוקף הסכם זה לא תעלה על 

 תקופה ההתקשרות 

 "(. התמורהלן, ביחד: ")לה

 השירות. ןויבוצעו בפועל על ידי נותעל ידי המועצה התמורה תשולם בהתאם לכמות השירותים שיוזמנו  .14.2

 לא יהא זכאי לכל נותן השירותבבחינת עלות כוללת למועצה בגין השירותים נשוא הסכם זה, ו ההינהתמורה  .14.3

תמורה ו/או תשלום ו/או החזר ו/או שיפוי נוספים מעבר לכך, לרבות בגין הוצאות שהוציא בקשר עם ביצוע 

התחייבויותיו בהסכם זה, לרבות )אך לא רק( השתתפות בסיורים, דיונים או פגישות, שירותי משרד, נסיעות, 

הנלווים, מיסים וכיו"ב, בין אם היו ידועים במועד חתימת זמן בטלה, שכר עובדיו שיועסקו בביצוע השירות על כל 

 הסכם זה ובין אם לאו. 

דו"ח המפרט את פעילותו  למועצה נותן השירותיגיש בסיום כל שלב משלבי התשלום המפורטים בהזמנת העבודה  .14.4

מועצה תבדוק ה .באותו שלב חשבונית עסקה בגין התמורה המגיעה לו עבור השירותים שניתנו על ידובאותו שלב ו

נותן מאת החשבון ותאשר אותו, כולו או חלקו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. המועצה תהא רשאית לדרוש 

ימים ממועד  7ימלא אחר דרישתה בתוך  נותן השירותהבהרות ו/או תיקונים בנוגע למרכיבי החשבון, ו השירות

 קבלתה.

נותן ה שתשלום כלשהו יתעכב כתוצאה מכך שחשבון או מסמכים כנדרש, או במקר נותן השירותלא הגיש  .14.5

שא אותו תשלום ילא עמד בלוח הזמנים ו/או לא מילא תנאי מוקדם לתשלומו של אותו סכום, לא י השירות

ריבית ולא יצטרפו אליו הפרשי הצמדה כלשהם בגין תקופת העיכוב. חל עיכוב בתשלום בנסיבות המתוארות 

 לעיל, יידחו מועדי התשלומים שנותרו על פי ההסכם, בהתאמה לתקופת האיחור.  

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

יום ממועד הוצאת חשבונית מס כדין/ חשבונית עסקה, בכפוף לאישורה של המועצה  15נאי תשלום: שוטף + ת .14.6

ומילוי כל תנאי הליך זה. על נותן השירות לציין את מספר הליך זה על גבי חשבונית המס / חשבונית העסקה. 

אישור תקף ו אישור על פטור מניכוי מס במקור בתוקף, תנאי לביצוע תשלום הנו המצאת אישור על ניהול ספרים

 .על קיום ביטוחים

 מנותן השירות.ה כל חוב המגיע לה או באמצעות הלקזז מכל סכום המגיע ממנ תרשאי מועצהה  .15

 . נתונה לבית המשפט בבאר שבעהסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת בין הצדדים בקשר עם הסכם זה תהיה   .16

 כמוה כחתימה על מסמך זה. -חתימה על הזמנת העבודה  .17

 אישור הספק

 

עבור המועצה.   תחייב לפעול על פיו בנתינת השירותהריני מאשר, כי קראתי מסמך זה ואני מ  

 

___________________________                                      _________________  

 תאריך   חתימת וחותמת נותן השירות

 :נספחי ההזמנה

 .1976-תשל"ו עסקאות גופים ציבוריים,חוק תצהיר בדבר קיום דיני העבודה לפי  .1


