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 /201918מס'  מכרז פומבי

 הזמנה להציע הצעות

 ליווי קמפיין פרסום והסברה בנושאי איכות סביבה

 מ"עבור אשכול יישובי בית הכרם בע

 כללי .1

 

( הינו תאגיד עירוני אזורי "האשכול"או  החברה"אשכול יישובי בית הכרם בע"מ )להלן: "

במעמד מלכ"ר. משרד הפנים הקים איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות אשר יכול 

 ( "איגוד הערים"ויוסבו אליו כל זכויות והתחייבויות האשכול )להלן: 

 

 לפי הפירוט הבא: מקומיות רשויות ( 7שבע )חברות באשכול זה  מכרז פומביבמועד פרסום 

מג'ד  מועצה מקומיתדיר אל אסד,  מועצה מקומיתבענה,  , מועצה מקומיתכרמיאל עיריית

 מכרז פומבי, אך משגב מועצה אזוריתה וראממועצה מקומית  ,נחף מועצה מקומית אל כרום,

לכל רשות אחרת שתצטרף לאשכול או לאיגוד הערים לכשיוקם )להלן: זה מתייחס גם 

 "(.רשויות האשכול"

 

האשכול מקדם את איכות הסביבה בתחום השיפוט של רשויות האשכול. בכלל זה בין היתר 

גם מקדם את ההסברה למודעות סביבתית ואיכות הסביבה בקרב תושבי רשויות האשכול. 

לצורך כך, מבקש האשכול להתקשר עם נותן שירותים שילווה את האשכול בקמפיין פרסום 

, כאשר עיקר הקמפיין מיועד ב הציבוריושייכות למרח והסברה בנושאי איכות הסביבה

 למגזר הערבי.

 

 תיאור השירותים והיקף ההתקשרות .2

 השירות המבוקש כולל: 

 ;ליווי האשכול בקמפיין פרסום והסברה בנושאי איכות סביבה .2.1

סרטונים ויראליים,  ;אסטרטגיית פרסום, ושימוש בשלטי חוצות טיב,ייהכנת קריא .2.2

לרבות הפקת חומרים פרסומיים הנדרשים על פי פייסבוק ורשתות חברתיות, 

 ;כולל כתיבת החומרים, צילום, הדפסה עריכה וכיוב' –האסטרטגיה המאושרת 
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 על ידי המשרד להגנת הסביבה. התקציב המאושרתבוצע על פי  העבודה .2.3

לאשכול האפשרות להגדיל את היקף ההתקשרות עם המציע הזוכה במכרז זה,  .2.4

ככל שיתקבל, ממשרד להגנת הסביבה או מכל גורם אחר בהתאם לתקציב נוסף, 

בעניין של הסברה סביבתית והמרחב הציבורי, עד להיקף התקשרות כולל של 

 כולל מע"מ.₪  300,000

 

 השיקולים בבחירת נותן השירותים .3

הצגת תיק עבודות הכולל עבודות בעלות אופי והיקף דומים; הגשת תכנית עבודה )מצגת או 

, לוח להוצאתה אל הפועלאבני הדרך ותפרט חומרים אחרים הממחישים את העבודה( 

זמנים, תרחישים אפשריים ותוצרים )תכנית רעיונית( מצופים מנותן השירותים; 

ות והתרשמות בלתי אמצעית בפגישה עם לרבות ניסיונו, המלצ –התרשמות מהמציע 

 הוועדה המקצועית; שכה"ט המבוקש, וזמינות.

 

 מכרז פומביתנאי סף להשתתפות ב .4

רשאים להשתתף בהליך זה אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות, בכל התנאים 

 :במצטברהבאים, 

השירותים בחמש השנים  בתחום, ומוכח קודם מקצועי ניסיון הינו בעל המציע .4.1

 האחרונות.

-2018בשנים  –הצעתו  להגשת קודם השנים ארבע ביצע או ליווה במהלך המציע .4.2

ת, אשר סך כל הערבי מהחברהת ורשויות מקומיעבור קמפיינים  3לפחות  ,2015

 תושבים. 50,000לפחות  תושביהן הוא

בחמש השנים לפחות ₪  6,000,000המציע הינו בעל מחזור עסקים שנתי של  .4.3

 .2018-ו 2017, 2016, 2015, 2014האחרונות 

)להלן:  1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ועומד בדרישות לפי  מציעה .4.4

 "(, כדלקמן:חוק עסקאות עם גופים ציבוריים"

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות  .4.5

 .1975-חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ופקודת מס הכנסה )נוסח 
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בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד שומה על הכנסותיו  .4.6

 .1975-מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף התשל"ו ולמנהל

ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין תשלום שכר  2מציע עומד בדרישות סעיף ה .4.7

 מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין ייצוג הולם  1ב2עומד בדרישות סעיף  המציע .4.8

 לאנשים עם מוגבלות.

 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים: .4.9

המציע יצרף מסמכים המעידים על ניסיונו הרלוונטי לעבודות נשוא מכרז  .4.9.1

 זה.

 של  המקצועי וניסיונו השכלתו פרטי לרבות חיים קורותעל המציע להציג  .4.9.2

את השירותים המפורטים  תתן/שיתן של המציעאיש/אשת הקשר 

 .("בפועל השירותים נותן"במסמכי מכרז זה לאשכול )להלן: 

תכולת המתייחסת ל)מומלצת( תכנית עבודה  לצרף להצעתועל המציע  .4.9.3

חוזה, לוח זמנים, תרחישים נספח א לאבני הדרך המפורטים בהעבודה ו

)להלן:  , לרבות רעיון עיצוביאפשריים ותוצרים מצופים מנותן השירותים

 (."תכנית העבודה"

 תכלול רעיון מרכזי לאסטרטגיית הקמפיין.תוכנית העבודה  .4.9.4

 לרבות, ( ממליצים3-5) על המציע לצרף רשימה של שלושה עד חמישה .4.9.5

 המציע בין יש לציין את הקשר קשר. עימם ליצור ניתן בהם טלפון מספרי

 .לממליץ

בסך מצטבר )חמש  2014-2018אישור רו"ח על מחזורים שנתיים בשנים  .4.9.6

 לא כולל מע"מ.₪  6,000,000שנים( של 

 

 

 שאלות הבהרה .5

א' : ליום עדלמזמין  בלבד wordבץ וובקניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב  .5.1

מרגריטה לידי  margarita@bkerem.org.ilלכתובת מייל: , 0041: :בשעה 7.1915.

-04 בטלפון מס'וודא את קבלת המייל באישור חוזר או על הפונים ל לייבמן וייס.

ואת שמו של  הצעות המחיר מכרזפנייה את מספר ביש לציין באופן ברור  .8276500

  .הפונה
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התשובות  7.1918.ד' תשובות לשאלות הבהרה ישלחו לכלל המציעים עד ליום  .5.2

, ויצורפו להצעה כאשר הם מכרז פומבילשאלות ההבהרה יהיו חלק ממסמכי 

 חתומים ע"י המציע.

 

 

 

על נספחיו, לרבות  מכרז פומבימובהר בזאת, כי הסתייגויות ו/או הערות למסמכי  .5.3

זה, יש להעלות אך ורק במסגרת שאלות  מכרז פומביביחס לדרישות הביטוח ב

הבהרה כאמור ובמועד שנקבע לכך. לא תתקבלנה כל הסתייגויות ו/או הערות ביחס 

על נספחיו )לרבות ביחס לדרישות הביטוח(, לאחר חלוף  מכרז פומבילמסמכי 

 רת ההצעות שתוגשנה.המועד לשאלות הבהרה כאמור ו/או במסג

אך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב על ידי האשכול יחייבו את  .5.4

האשכול והם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי ההליך ומהצעת המציע והם 

 יצורפו על ידי המציע להצעתו כשהם חתומים וכן כשהם מלאים, ככל שנדרש.

  

 הגשת ההצעות .6

ה סגורה עליה יירשם אך פבמעט ההצעות שבמשרדי המזמיןתוכנס לתיבת ההצעה  .6.1

המציעים לבקש ממזכירת האשכול לרשום ע"ג  על ."18/2019ורק "מכרז פומבי 

מעטפת המכרז את היום והשעה בה הוכנסה לתיבת המכרזים, ולהחתימה בחותמת 

 ."נתקבל" של האשכול

 .0051:עד השעה   7.1982.' איום מועד אחרון להגשת הצעות:  .6.2

לא תתקבל, לא תקרא, ובלי לגלות את תכנה זולת  הצעה שתוגש לאחר מועד זה, .6.3

 ככל שיהיה בכך צורך. –לצורך בירור שמו ומענו של השולח 

. פתיחת תיבת 3016:בשעה  7.1928.תיבת המכרזים תפתח במשרדי האשכול ביום  .6.4

 המכרזים הינה פומבית, וכל אדם רשאי להשתתף בה.

-ידה שישלחו( למציעים עלכל מסמכי ההליך, כולל מסמכים נוספים שיישלחו )במ .6.5

 .בדיו כחול חתימה מלאה וחותמת המציע -ידי המזמין, ייחתמו על ידי המציע 

בצבע  הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי ההצעה בדיו כלעל המציע למלא את  .6.6

 .כחול

רשאי להאריך את המועד להגשת ההצעות. הודעה על הארכה כאמור לכל  המזמין .6.7

מי שרכש הזמנה זו על פי המען שציין בעת הרכישה. אין באמור בסעיף כדי להבטיח 

 מתן ארכה להגשת הצעות.
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מציע לא יגיש יותר מהצעה אחת. תוגש על ידי מציע יותר מהצעה אחת, יהיה  .6.8

גיש המציע, או לבחור לדון באחת רשאי לפסול את כל ההצעות שה המזמין

 או לשלב ביניהן, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. מההצעות בלבד,

ההצעה תוגש ע"י מציע אחד בלבד, לא תותר הגשת הצעה משותפת ליותר ממציע  .6.9

 אחד גם באמצעות מיזם משותף או בכל דרך אחרת. 

הצעה שתוגש שלא בהתאם לדרישות הזמנה זו על נספחיה במלואם, לרבות הצעה  .6.10

או מוטעית, מבוססת על הנחות בלתי נכונות, מבוססת על הבנה מוטעית של ההליך, 

הגשה שלא בהתאם למכלול דרישות ההזמנה, הכוללת הסתייגות כלשהי לגבי תנאי 

ה ו/או השמטה ו/או בכל מתנאיהם של מסמכי ההזמנה, בין ע"י תוספת ו/או מחיק

 ועלולה להיפסל על פי שיקול דעת -דרך אחרת ו/או הצעה שלא תוגש במועד 

 .אשכולהבלעדי של ה

 
 בחירת ההצעה הזוכה .7

המציע הזוכה בהליך זה יהיה המציע שקיבל את הניקוד הגבוה ביותר לפי המשקולות 

 הבאים:

, וזאת בשים כולל מע"מ₪  150,000שכה"ט למציע הזוכה במכרז זה הינו קבוע בסך  .7.1

 לב לזכות האשכול להגדיל את היקף ההתקשרות כאמור לעיל במסמכי מכרז אלו,

 ועל כן אינו מהווה משקל בבחירת ההצעה הזוכה. 

 

 הצגת קמפיינים דומים: .7.2

 .לפי שיקול הועדה המקצועית 20%עד 

 

 ,המציעהועדה המקצועית תתרשם מהצעת  –התרשמות הועדה המקצועית  .7.3

 נויוזמבפועל נותן השירותים המציע ו .בפועל מנותן השירותיםו ,עבודההתכנית מ

. הזוכה בבחירתלה משקל רב  אשר התרשמות, הועדה המקצועית בפני להתרשמות

 עים, על פי החלוקה הבאה:ייינתן להתרשמות הוועדה מהמצ 60%לכן, משקל של 
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משקל מירבי  אופן בדיקה  רכיב

של  60%של 

 הציון הכולל

עם מנהל  ראיון

ונותן  המציע

השירותים 

, בפועל

והתרשמות 

הועדה 

המקצועית 

מתכנית 

 העבודה.

התרשמות הועדה המקצועית מנסיון המציע 

 בהתאם לפרמטרים הבאים:

 תיק עבודות מהשנים האחרונות. .1

 .תכנית העבודה .2

התרשמות מראיון עם נותן  .3

 השירותים בפועל ומהמציע.

 

  

60 

התרשמות הועדה המקצועית מנסיון המציע  המלצות

 בהתאם לפרמטרים הבאים:

 לקוחות המלצות/ רשימת .4

 קשר אנשי המפרטת, ממליצים

 .עמם קשר ליצירת וטלפונים

 דעתו שיקול לפי, רשאי יהיה המזמין

 או כולם, אלה לממליצים לפנות, הבלעדי

 שקיבלו אחרים לגורמים וכן, חלקם

 אודות פרטים קבלת לשם, מהמציע שירותים

ממנו,  רצונם ושביעות שקיבלו השירות

 . לרבות האשכול ורשיות האשכול

, הבלעדי דעתו שיקול לפי, רשאי יהא המזמין

 הדעת חוות אשר, מציע עם להתקשר שלא

 טיב לגבי או/ו לגביו שליליות יהיו עליו

 בעבר. ידו על ניתנו אשר השירותים

הניסיון יבחן ע"פ הפרמטרים הבאים: שנות 

מגוון  -הנסיון;  סדרי גודל של פרוייקטים

 -השירותים השונים הניתנים לאותו לקוח

כדי מענה לכלל הצרכים;  מספר מזמינים 

מול  -עבורם בוצע שירות דומה; סוג הניסיון
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לקוחות בתחום החברתי והציבורי; שביעות 

 רצון הלקוחות.

 

 הוועדהשל  ישירהעל פי התרשמות המקצועיות והאמון ייבחנו, בין היתר,  .7.3.1

ונותן  על מנהל המציע – מנותן השירותים בפועלו המקצועית מהמציע

להכין עצמו להופיע בפני הועדה המקצועית המתכנסת  השירותים בפועל

חברי הועדה המקצועית יהיו  5.8.19ג' בחדר הישיבות של האשכול ביום 

הייפא אסדי, נג'יב חוסיין, שאהב עלי, ואיל גנדור, רונית עובדיה, נמרוד 

 לייבמן וייס.לנגה ומרגריטה 

, לפנות ו, עפ"י שיקול דעתירשאהאשכול במסגרת בדיקת ההצעות,  .7.3.2

ביחס לטיב התייחסותם  תלקבלממליצים ולמקבלי השירות מהמציע ל

ההתייחסות מידה ו. בעבורם פעילות שקיים המציעוההשירות אותו העניק 

 ושיקול דעת ינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפיתשלילית, תהיה 

 .בעניין הצעתו החלטהקבלת לפני מתן המקצועית של הוועדה 

 

 ההתקשרות עם המציע הזוכ .8

על  לחתימהאת המועד שנקבע  ,ודיע למציע שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה בהליךי אשכולה

. ימים 10או כל מועד אחר שיקבע המזמין שיעלה על  ימים 10ההסכם בהודעה מראש של 

הנדרשים להשתכללות את המסמכים  מזמיןעד לאותו מועד יידרש המציע הנ"ל להמציא ל

 החוזה.

 

 תנאים נוספים .9

שומר על זכותו לפסול הצעה המעלה חשש, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של  המזמין .9.1

, מכרז פומביהמזמין, באשר ליכולתו של המציע לעמוד בהצעתו בהתאם לכל תנאי 

 במחיר שהוצע על ידו.

יהיה זכאי לפנות אל המציעים או מי מהם בבקשה למתן הבהרות ביחס המזמין  .9.2

 .הבדיקהלהצעותיהם לצורך בדיקת ההצעות ובמהלך 

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות בהליך יהיו על חשבון המציע בלי כל קשר  .9.3

 לתוצאות ההליך.

ההזמנה וכל המסמכים המצורפים אליה ו/או שיצורפו הם רכושו של המזמין, הם  .9.4

ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם למזמין 

יש את ההצעה ובין אם לא יגיש. אין המציע עד למועד הגשת ההצעות, בין אם יג
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רשאי, בין בעצמו ובין ע"י אחרים, להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או 

  להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

חתימתו של המציע והגשת ההצעה מהווה הסכמה מלאה וגמורה לכל האמור  .9.5

ו את כדאיות המציע בדק בעצמעל כל תנאיו ומהווה ראיה, כי  מכרז פומביבמסמכי 

, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר מכרז פומביהסכם ההתקשרות ויתר מסמכי 

חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם  ו,שיש לו, לדעת

המזמין והוא מנוע מלעורר כל טענה כלפי  בהסכם במידה שהצעתו תזכההמזמין 

 .בעתיד מטעמו ו/או מי

לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקפי העבודה כמפורט  המזמין שומר  .9.6

 בפניה זו.

 

 בכבוד רב,                       

 , מנכ"ליתהרונית עובדי

 מ"אשכול יישובי בית הכרם בע

 :השירותים הצהרת נותן

 

 אנו הח"מ, מאשרים כי קראנו ואנו מסכימים לכל התנאים וההוראות שבהזמנה זו.

 

_________________________ 

 השירותים נותן

 )חתימת מורשי החתימה וחותמת התאגיד(

 

 

 אישור

 

אני הח"מ ________ עו"ד של _____________ )להלן: "המציע"( מאשר בזאת כי ביום 

_________ חתם/מו בפני על הצהרה זו ____________ ה"ה _______, _________, בשם 

המציע, כי אצל המציע התקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות 

מת המציע על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת של המציע ועל פי כל דין לחתי

  את המציע לכל דבר ועניין.                           

___________________ 

 דין )חתימה + חותמת( -עורך 
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 מסמך ב

 18/2019 מכרז פומביהמהווה חלק בלתי נפרד מ

 2019________ לחודש _______ שנת שנערך ונחתם בכרמיאל, ביום 

 

 ב י ן

 

 אשכול יישובי בית הכרם בע"מ

 שכתובתו לצורכי חוזה ___________

או  "המזמין")להלן: 

 ("האשכול"

 מצד אחד

 

 ל ב י ן

_____________________________ 

__________________________ 

 שכתובתה לצורכי חוזה זה הנה:

_______________________________ 

 ("נותן השירותים")להלן: 

 מצד שני

 

 מכרז פומביוהאשכול מעוניין בקבלת השירותים המתוארים להלן בחוזה, על יסוד  הואיל:

 (;"מכרז פומבי")להלן:   2019מס' __

 

מיום  מכרז פומביונותן השירותים הגיש הצעה במסגרת  והואיל:

)להלן:  מכרז פומבילמתן השירותים נשוא _____________________ 

 (;"ההצעה"

 

וברצון האשכול להזמין מנותן השירותים שירותי ליווי קמפיין פרסום והסברה  והואיל:

, ונותן השירותים מעוניין לספק מכרז פומביבנושאי איכות סביבה בהתאם לתנאי 

ובכפוף  מכרז פומביאת השירותים לאשכול והכל בתנאים המפורטים במסמכי 

 להוראות הסכם זה.
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 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 המבוא .1

 המבוא לחוזה זה וכל הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. 1.1

מצויינות לנוחיות בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש בפרשנותו כותרות הסעיפים  1.2

 של חוזה זה.

 הגדרות: 1.3

 אשכול יישובי בית הכרם בע"מ;  -"האשכול"  או"המזמין" 

  א, כרמיאל25הסביונים  -"משרדי המזמין" 

 מנכ"ל אשכול יישובי בית הכרם בע"מ; -"מנכ"ל האשכול" 

 מנכ"ל האשכול או מי מטעמו; -"המנהל" 

  זה; מכרז פומבינותן השירותים הזוכה ב      -"נותן השירותים" 

שירותי ליווי קמפיין פרסום והסברה בנושאי איכות   –"השירותים" 

 מכרז פומביעבור האשכול בהתאם להוראות  סביבה

 ;זה

 

 העסקה .2

לבצע ולספק  ,האשכול מוסר בזאת לנותן השירותים ונותן השירותים מקבל בזאת על עצמו

לגבי  ,(השירותים"לחוזה זה )להלן: "המצ"ב נספח א' ב העבודות, כמפורטלאשכול את כל 

 וזאת בהתאם לכל הוראות חוזה זה.מתן השירותים, 

 

 הצהרות והתחייבויות נותן השירותים .3

 נותן השירותים מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן: 3.1

 והניסיון בביצוע השירותים.כי הינו בעל הידע, היכולת  3.1.1

כי עומד לרשותו צוות עובדים בעל הכישורים הנדרשים לביצוע  3.1.2

 השירותים, וכל זאת במספר הדרוש לביצוע השירותים.

כי ברשותו כל האמצעים, לרבות אמצעים כספיים, לביצוע  3.1.3

 השירותים, בהתאם לכל הוראות חוזה זה.

התקשרות, על כל קשר עסקי או כי ידווח למנהל מראש, לפני כל  3.1.4

אחר שבינו  ו/או בין מי מבעלי מניותיו ו/או בין מי מנהליו לבין 

מי מהגורמים אשר יספקו שירותים לאשכול ו/או מי מבעלי 

 מניותיהם  ו/או מי ממנהליהם.
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כי מתן שירותים כלשהם על ידו לאחרים לא יפגע בביצוע  3.1.5

 התחייבויותיו כאמור בחוזה זה.

ו בחוזה זה היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות כי התקשרות 3.1.6

בתזכיר החברה ובתקנונה או בהסכם השותפות או בתקנות 

 האגודה השיתופית.

כי הוא זכאי לחתום בשם הגופים הנ"ל ושלא קיימות כל הגבלות  3.1.7

 במסמכים הנ"ל המונעות בעדו לחתום על חוזה זה.

סק מורשה" כי בכל תקופת חוזה זה יהיה ברשותו אישור של "עו 3.1.8

 לצורכי מע"מ.

כי בכל תקופת חוזה זה יהיה ברשותו אישור על ניהול ספרים  3.1.9

 מרואה חשבון או פקיד השומה.

 כי בכל תקופת חוזה זה יהיה ברשותו אישור על ניכוי במקור. 3.1.10

נותן השירותים יבצע את השירותים, לרבות כל המטלות אשר הוטלו  3.2

תקן וכל הוראה של הרשויות עליו עפ"י חוזה זה, בהתאם לכל דין, כל 

 המוסמכות.

נותן השירותים יבצע את השירותים בהתאם לסביר והמקובל, לרבות  3.3

 לענין מספור מסמכים והעברת מסמכים.

נותן השירותים מצהיר ומאשר, כי בדק ובחן את הפרטים הנדרשים  3.4

לביצוע השירותים, לרבות צורת ואופן הביצוע וכל הדרישות לענין זה 

 לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות לענין זה. ולא תהיינה

יבצע את השירותים בהתאם לדרישות המקצועיות המקובלות, והכל  3.5

 בצורה יעילה, מדויקת ומסודרת.

נותן השירותים מצהיר בזאת, כי בהתאם לאמור לעיל הוא האחראי  3.6

הבלעדי לאומדנים אשר יעביר במסגרת העבודות לאשכול, ולכן עליו 

 גין כל חריגה מהדרישות הטכניות המקצועיות.להתריע ב

 

 כפיפות .4

נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים בהתאם להנחיות וההוראות כפי שיינתנו מעת 

 לעת ע"י המנהל.

 

 שלבי ומועדי הביצוע .5

השירותים יבוצעו בהתאם לשלבים המפורטים בנספח א' המצ"ב לחוזה זה )להלן:  5.1

 (."שלבי הביצוע"
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למען הסר כל ספק, השירותים כוללים גם את כל אותן מטלות הקשורות ו/או אשר  5.2

 נובעות מביצוע אותם שלבי ביצוע המפורטים בנספח א'.

ה, בהתאם למועד נותן השירותים יחל בביצוע השירותים ממועד חתימת הסכם ז 5.3

בו יורה לו המנהל על תחילת ביצועם, ויסיימם במועד המוגדר בתכנית העבודה 

 המאושרת ע"י המזמין ולאחר השלמת כל תכולת העבודה על פי התכנית.

נותן השירותים יסיים את ביצועו של כל אחד משלבי הביצוע לא יאוחר מתום פרק  5.4

 ח א'.הזמן שנקבע לביצוע של אותו שלב כאמור בנספ

 

 התמורה .6

תמורת השירותים ותמורת כל התחייבויותיו של נותן השירותים עפ"י חוזה זה,  6.1

 ישולמו לנותן השירותים התשלומים המפורטים בנספח ב' לחוזה זה.

לעיל, יהיו  6.1מועדי התשלומים וסכומי התשלומים של התמורה, כאמור בסעיף  6.2

 כמפורט בנספח ב'.

השירותים איננו זכאי בגין כל התחייבויותיו נשוא חוזה למען הסר כל ספק, נותן  6.3

לעיל, גם אם  6.1זה לתשלום נוסף כלשהו מעבר לתשלום התמורה כנקבע בסעיף 

 ביצוען יימשך מעבר למועד שנקבע לעניין זה.

 

 סיום החוזה .7

לאשכול הזכות להאריך את תקופת הסכם  31.12.20תקופת ההתקשרות תהיה עד  7.1

אך בהיקף שיהיה לא יותר מתקציב , חודשים כל אחת 12זה בשתי תקופות בנות 

 האשכול ששוריין להתקשרות זו. 

לאשכול הזכות לסיים ולבטל חוזה זה בכל מועד שהוא, וזאת לאחר מתן הודעה  7.2

 הפר חוזה זה. יום, וזאת גם במקרה בו נותן השירותים לא 60מוקדמת בכתב של 

נותן השירותים יספק בתקופת ההודעה המוקדמת, שירותים לאשכול כפי שיידרש  7.3

 ע"י המנהל.

לעיל לא יהווה הפרה של חוזה ולא יזכה  7.2סיום וביטול החוזה כאמור בפסקה  7.4

את נותן השירותים ו/או את האשכול בהתאם למקרה בפיצוי כלשהו ו/או בתשלום 

 להלן. 7.5בפסקה כלשהו למעט התשלום כאמור 

לעיל, במקרה בו  7.2סיים וביטל האשכול חוזה זה בהתאם לזכותו כאמור בפסקה  7.5

לא הפר נותן השירותים חוזה זה, יהיה עליו לשלם לנותן השירותים עבור 

השירותים אשר בוצעו בפועל עד לאותו מועד ע"פ הנקבע בנספח א', ובלבד אם קיבל 

 הוראה מפורשת מהמנהל לבצען.
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למו, במקרה כאמור לעיל, לנותן השירותים תשלומים כלשהם עבור אם שו 7.6

 30-השרותים שלא בוצעו, יהא על נותן השירותים להשיבם לאשכול, לא יאוחר מ

 יום ממועד מתן הודעת הסיום והביטול.

 6האשכול יהא זכאי להורות על הפסקה בביצוע השירותים לתקופה שלא תעלה על  7.7

 30ש אספקת השירותים יהא בהודעה מוקדמת של חודשים מכל סיבה שהיא. חידו

ימים לנותן השירותים. ניתנה הוראה להפסקת השירותים, תשלם האשכול לנותן 

השירותים עבור השירותים אשר בוצעו בפועל עד למועד בו הורה האשכול על 

 הפסקת השירותים, וזאת ע"פ הנקבע בנספח א'.

ים תשלומים כלשהם עבור אם שולמו, במקרה כאמור לעיל, לנותן השירות

 30-השרותים שלא בוצעו, יהא על נותן השירותים להשיבם לאשכול, לא יאוחר מ

 יום ממועד מתן הודעת הסיום והביטול.

( לעיל, בו הופסק מתן השירותים לתקופה העולה על 7.6במקרה כאמור בסעיף זה )

ן השירותים חודשים, מכל סיבה שהיא, אשר אינה עקב מעשה ו/או מחדל של נות 6

ו/או מי מטעמו, יהא זכאי נותן השירותים, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, 

 שלא לחדש את אספקת השירותים ולבטל חוזה זה בהודעה בכתב לאשכול.

 ביטול חוזה זה במקרה כאמור לעיל לא יהווה הפרה של חוזה זה ע"י מי מהצדדים.

כאמור לעיל, יהא על נותן השירותים לערוך במקרה של סיום ו/או ביטול חוזה זה,  7.8

חפיפה מסודרת עם הגורם החלופי שימונה ע"י האשכול ויעביר אליו את כל התיקים 

 והמסמכים הקשורים עם ביצוע השירותים נשוא חוזה זה.

בכל מקרה בו, עקב כוח עליון ו/או מעשה ו/או מחדל, שאינם בשליטת האשכול, לא  7.9

עוכב ביצוע השירותים עד למועד בו ניתן לחדש את ניתן לבצע את השירותים, י

 ביצוע השירותים.

למרות כל האמור לעיל, במקרה של הפרת חוזה זה ע"י נותן השירותים, וההפרה  7.10

יום ממועד מתן הודעה לנותן השירותים, תעמוד לאשכול הזכות  15לא תוקנה תוך 

האמור לעיל יחול גם לבטל חוזה זה לאלתר בהודעה בכתב לנותן השירותים. 

במקרה בו הוגשה בקשה לפירוק נותן השירותים ו/או הוגשה בקשה למינוי כונס 

נכסים לנותן השירותים ו/או הוטלו עיקולים על נכסי וזכויות נותן השירותים, 

יום ממתן ההודעה לנותן  15ובקשות כאמור ו/או עיקולים כאמור לא בוטלו תוך 

 ידי האשכול.-השירותים, על

 

 שירותיםה .8

 ביצוע השירותים וכל חלק מהם כפופים לאישורו של המנהל. 8.1
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למען הסר כל ספק, נותן השירותים מאשר בזאת, כי ידוע לו שהמנהל יהיה רשאי,  8.2

בכל מועד שימצא לנכון, להעסיק, בנוסף לנותן השירותים, גורמים אחרים אשר 

ע בהתאם לחוזה ייעצו למזמין בכל הנוגע לשירותים אשר על נותן השירותים לבצ

 זה.

נותן השירותים מתחייב להימנע מלהפריע ו/או לעכב בכל דרך שהיא את האשכול  8.3

ו/או המנהל ו/או גורמים אחרים כלשהם אשר מונו ע"י האשכול לבצע ו/או להשלים 

 ו/או לשנות את תוצרים ו/או המסמכים, אשר יערכו בכל הנוגע למתן השירותים.

שירותים, כאמור בחוזה זה, כוח אדם איכותי, וזאת נותן השירותים ימנה לביצוע ה 8.4

 בכל הדרגים.

למנהל הזכות לדרוש את השעייתם מביצוע השירותים של מי מעובדיו/ מטעמו של  8.5

נותן השירותים, אשר לדעת המנהל בלבד אינו מתאים לביצוע השירותים נשוא 

אלתר את חוזה זה. הופנתה לנותן השירותים דרישה כאמור, יהיה עליו להשעות ל

אותו אדם, אשר השעייתו נדרשה, ולהעמיד לאלתר עובד חלופי בעל מיומנות 

ומקצועיות כנדרש לאותו תפקיד גם ע"פ הנקבע בחוזה זה, אשר העמדתו כפופה 

 לאישור המנהל )להלן: "העובד החלופי"(.

נותן השירותים, ע"פ דרישת המנהל, יחליף את כל אותם הפועלים מטעמו בביצוע  8.6

השירותים, וזאת במקרים בהם לדעת המנהל השירותים אינם מבוצעים כראוי. 

 החלפת כוח אדם כאמור לעיל תהא על חשבון נותן השירותים.

אם לדעת המנהל בלבד כוח האדם המבצע את השירותים נשוא חוזה זה אינו מיומן  8.7

החלפתו, כנקבע דיו לביצוע שרותי התכנון, כאמור בחוזה זה, והמנהל דרש את 

לעיל, ונותן השירותים לא ביצע לאלתר את ההחלפה, יהא רשאי המנהל  8.7בסעיף 

לשכור אדם מתאים ועלות כוח אדם זה תנוכה מתשלומי התמורה לנותן 

 השירותים, כאמור בחוזה זה.

התחייבותו של נותן השירותים לבצע החלפה של מי מהפועלים מטעמו, בכל הנוגע  8.8

אין בה כדי לגרוע מהתחייבות נותן השירותים ללוחות זמנים למתן השירותים, 

 כנקבע בחוזה זה.

נותן השירותים יהא המעסיק של כל הפועלים מטעמו בכל הנוגע למתן השירותים.  8.9

אם מי מהפועלים מטעמו של נותן השירותים, בכל הנוגע לשירותים, יתבע את 

לרבות בעילה של יחסי עובד האשכול ו/או מי מעובדיו ו/או המנהל בכל עילה שהיא, 

מעסיק, יהא על נותן השירותים לשפות את האשכול ו/או מי מעובדי האשכול ו/או 

 את המנהל בגין כל תביעה כאמור.

נותן השירותים וכל הפועלים מטעמו אינם מוסמכים ואינם רשאים להתחייב ו/או   8.10

 להתקשר ו/או לסכם עם גורם כלשהו בשם האשכול.
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 זכויות .9

על הצדדים, כי לנותן השירותים אין כל זכויות יוצרים בתוצרים ו/או מוסכם  9.1

במסמכים, על כל סוגיהם, אשר הוכנו בכל הנוגע למתן השירותים, והבעלות בהם 

 מוקנית ו/או תוקנה לאשכול בלבד.

נותן השירותים מוותר בזאת על זכות העיכבון, עד כמה שקיימת לו כזאת, ביחס  9.2

לק מהם וביחס לכל התוצרים ו/או המסמכים האחרים לכל השירותים ו/או כל ח

ידו כפועל -אשר נמסרו לנותן השירותים כפועל יוצא מביצוע השירותים או הוכנו על

 יוצא ממתן השירותים.

הויתור כאמור לעיל, של נותן השירותים, מותנה בכך ששולמו לו כל התשלומים  9.3

 אשר אינם שנויים במחלוקת בין הצדדים.

 

 חאחריות/ביטו .10

נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים במסירות, ללא שיקולים זרים,  10.1

בנאמנות וברמה מקצועית נאותה והוא אחראי לטיב השירותים שבוצעו על ידו ו/או 

 ע"י מי מטעמו.

 אישר המנהל תוצרים ו/או מסמכים אחרים ו/או ביצוע פעולה כלשהיא, והכל בכל 10.2

הנוגע לשירותים, לא יפטור הדבר את נותן השירותים מאחריותו המקצועית 

המלאה, ואין באישור כאמור כדי להטיל על האשכול ו/או על מי מהפועלים מטעמו 

 אחריות כלשהי לטיב התוצרים ו/או המסמכים ו/או השירותים.

עית למרות האמור לעיל בסעיף זה, נותן השירותים יהיה פטור מאחריותו המקצו

כאמור לעיל במקרים בהם האשכול ו/או מי מהפועלים מטעמו דרש לבצע את 

השירותים באופן מסוים, ונותן השירותים הודיע בכתב לאשכול כי לפי דעתו 

המקצועית אין לבצע את השירותים באופן שנדרש ע"י האשכול, ולמרות הודעתו 

 ן מסוים אשר נדרש.נדרש נותן השירותים ע"י האשכול לבצע השירותים באותו אופ

נותן השירותים יהיה אחראי לכל אובדן, פגיעה, נזק או הפסד )להלן: "נזק"(  10.3

שיגרמו הוא ו/או מי מעובדיו ו/או כל הפועל מטעמו, במעשה או במחדל לו הינו 

זה, לגופו ורכושו  הסכםאחראי ע"פ דין, תוך כדי ו/או עקב ביצוע השירותים נשוא 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות לאשכול ולפועלים של כל אדם או גוף שהוא, ו

מטעמו של האשכול. נותן השירותים יהיה חייב לפצות את האשכול ו/או מי 

מעובדיו ו/או מי מטעמו אם חיוב של האשכול ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בגין הנ"ל 

על  דין חלוט של בית משפט, ובתנאי שניתנה לנותן השירותים הודעה-ייקבע בפסק
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תביעה כאמור והאשכול ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לא מנעו מנותן השירותים 

אם ייגרם לכל אדם או גוף  –להתגונן בשמם כנגד תביעה כאמור על כל נזק שייגרם 

שהוא בעקבות איזה מהמעשים הנ"ל, והוא מתחייב לשפות את האשכול ו/או את 

ונה לעשות כן, במלוא הסכום עובדיו ו/או את מי מטעמו, מיד עם דרישתם הראש

ששילמו האשכול ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בקשר לנזק וכן על כל ההוצאות 

שהאשכול ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו נשאו בהן בקשר לתביעה בגין הנזק והכל 

מבלי לגרוע מזכויות האשכול ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו על פי הסכם זה ו/או על 

 פה או סעד אחרים.פי כל דין, לכל תרו

נותן השירותים מתחייב בזאת לפצות את מי מעובדיו ו/או את מי מהפועלים מטעמו  10.4

בגין כל פגיעה או נזק )רכושי ו/או גופני( אחר שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב ביצוע 

השירותים נשוא הסכם זה ו/או בשעה שהם מבצעים את השירותים, והוא מתחייב 

עם דרישתו הראשונה לעשות כן, במלוא הסכום ששילם  לשפות את האשכול, מיד

האשכול בקשר לפגיעה או נזק כאמור, וכן בכל ההוצאות שהאשכול נשא בהם 

בקשר לתביעה בגין פגיעה או נזק כאמור, והכל מבלי לגרוע מזכויות האשכול על פי 

או  הסכם זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים. האמור לעיל אינו פוגע

גורע מזכותו של נותן השירותים להתגונן כנגד תביעות כאמור אשר הוגשו כנגד 

 האשכול גם בשמה של האשכול.

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מתחייב נותן השירותים לבטח את כל עובדיו 

 בביטוחים מתאימים כנגד כל הסיכונים המקובלים.

כול, במישרין או בעקיפין, נותן השירותים יהיה אחראי לכל נזק אשר ייגרם לאש 10.5

כתוצאה מביצוע לקוי ו/או רשלני ע"פ דין של השירותים אשר עליו לספק ע"פ חוזה 

 זה, לרבות אי ביצועם או ביצועם של השירותים בהתאם ללוח הזמנים שהוגדר.

למען הסר כל ספק, האמור בסעיף זה אין בו כדי להטיל אחריות על נותן השירותים 

מו עקב מעשה ו/או מחדל של אחרים אשר יעסקו במתן לעיכובים אשר ייגר

 השירותים אשר האשכול התקשרה עימם ישירות.

האשכול יודיע לנותן השירותים, בהקדם האפשרי, על כל דרישה ו/או תביעה שתוגש  10.6

כנגד האשכול, אשר נותן השירותים אחראי לה ע"פ הנקבע בחוזה זה. האשכול 

ועל חשבונו, לרבות באמצעות עו"ד שימונה  יאפשר לנותן השירותים לטפל בעצמו

 על ידו, בתביעה ו/או בדרישה כאמור.

 האמור לעיל אינו בא לגרוע מאחריות נותן השירותים כאמור בחוזה זה.

מבלי לגרוע מאחריותו של נותן השירותים על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב  10.7

נותן השירותים, לערוך ולקיים על חשבונו, במשך תוקפו של הסכם זה, באמצעות 

חברת ביטוח מורשית, ביטוחים המבטחים את חבותו בשל מתן השירותים כמפורט 
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להסכם,  נספח ג'ח"(, המצ"ב כבאישור עריכת הביטוח )להלן: "אישור עריכת הביטו

 (. "ביטוחי נותן השירותים"על כל תנאיו )להלן: 

הצגת אישור עריכת ביטוח הינו תנאי מקדמי לביצוע תשלום כלשהוא לנותן 

 השירותים כאמור בחוזה זה.

יום מיום הודעת  10ללא כל דרישה מצד המנהל, מתחייב נותן השירותים, תוך  10.8

וכתנאי להשתכללות חוזה זה, להמציא לידי האשכול את  מכרז פומביהזכייה ב

אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום כדין בידי מבטחו. מוסכם בזה במפורש כי אין 

בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר -בהמצאת האישור ו/או בבדיקתו ו/או אי

התאמתם של ביטוחי נותן השירותים למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או העדרם 

כדי לגרוע מאחריותו של נותן השירותים ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי על ו/או 

 האשכול.

בכל פעם שמבטח נותן השירותים יודיע לאשכול, כי מי מביטוחי נותן השירותים 

עומד להיות מצומצם, מבוטל או לפוג, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, 

דש ולהמציא אישור עריכת מתחייב נותן השירותים לערוך את אותו הביטוח מח

 יום לפני מועד צמצום או ביטול או תפוגת האישור כאמור. 30ביטוח חדש, 

הסר ספק, מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור בסעיפים  למען 10.9

( באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על 3וכולל ) ( עד1)

נותן השירותים לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות , ועל נותן השירותים

 האחריות בהתאם.

 

 אי תחולת יחסי עובד מעסיק ו/או יחסי שליחות .11

נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת, כי בהתקשרותו עם האשכול הוא פועל  11.1

כקבלן עצמאי, וכי אין ולא ייווצרו בינו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין האשכול 

מעסיק, וכן כי אינו זכאי, ולא יהיה זכאי לכל זכות ו/או תשלום ו/או -י עובדיחס

 הטבה סוציאלית ו/או פיצוי מלבד התמורה הנקובה בהסכם זה.

היה וייקבע ע"י ערכאה משפטית כי בניגוד להצהרת נותן השירותים לעיל,  11.2

בדיו מעסיק בין האשכול לבין נותן השירותים ו/או מי מעו-מתקיימים יחסי עובד

 ו/או מי מטעמו, אזי מוסכם כדלקמן:

 המעסיק עלות את מהווה זה הסכם פי-על השירותים לנותן ששולמה התמורה 11.3

 חופשה ,פיצויים רכיבי כולל הקבלן ידי-על המבוצע התפקיד לביצוע עובד להעסקת

 .לאומי לביטוח ותשלומים החובה מיסי, גמל, מחלה



 

 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
 חתימת המציע:__________  ________________תאריך: 

 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-כל הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© 

 

 או היה מטעמו מי כי ייקבע בו מהמועד יום 30 תוך לאשכול ישיב השירותים נותן 11.4

 במשך מהאשכול שקיבל העודפים התשלומים כל את האשכול של שכיר עובד הינו

 .שכיר כעובד לו משולמת שהייתה למשכורת מעבר מועד לאותו שעד התקופה לכ

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב נותן השירותים לשפות את האשכול עפ"י כל  11.5

סכום בו יחויב לכל גורם כתוצאה מהקביעה כי הגיש את שירותיו דין בגין כל 

לאשכול כעובד ולא כקבלן עצמאי, לרבות תשלומים למוסד לביטוח לאומי, מס 

הכנסה וכיו"ב, וכן יפצה את האשכול בגין כל הוצאה, לרבות הוצאה משפטית 

ול שתהיה כרוכה בדרישה ו/או תביעה להכרה בו ו/או במי מטעמו כעובדי האשכ

ו/או הוצאה הנובעת ממנה. כל סכום עודף שנותן השירותים יהא חייב בהשבתו 

כאמור לעיל, יישא הפרשי הצמדה וריבית חודשית צמודה עפ"י חוק פסיקת ריבית 

 והצמדה, וזאת החל מהמועד בו שולם ועד למועד השבתו לאשכול.

נותן השירותים האשכול יהא זכאי לקזז סכומים עודפים אלו כנגד כל סכום שיגיע ל 11.6

 מהאשכול עפ"י תנאי ההתקשרות או עפ"י החלטת ערכאה שיפוטית.

נותן השירותים מצהיר בזאת, כי ידוע לו שאין בינו לבין האשכול יחסי שליחות וכי  11.7

אינו מוסמך להתקשר ולהתחייב בשם האשכול, אלא אם כן יקבל לשם כך הרשאה 

 מראש ובכתב בכל עניין ועניין בנפרד.

 

 שונות .12

סכם על הצדדים, כי המנהל, בכל הנוגע לסמכויות אשר הוקנו לו כאמור בחוזה מו 12.1

 זה, פועל מטעם האשכול, והמנהל לא יישא באחריות כלשהי כלפי נותן השירותים.

נותן השירותים אינו רשאי להסב לאחר חוזה זה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי  12.2

וזה זה, אלא בהסכמת המנהל להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה לפי ח

 בכתב ומראש.

נותן השירותים אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים כולם או מקצם, אלא  12.3

 בהסכמת המנהל בכתב ומראש.

בין  הסמכות המקומית הבלעדית בנוגע לכל סכסוך ו/או חילוקי דעות אשר יתגלעו 12.4

 הצדדים, בכפוף לבוררות כאמור לעיל, תהא נתונה לבתי המשפט בעיר חיפה.

כל הודעה לענין חוזה זה אשר תשלח בדואר רשום תיחשב לכל דבר וענין  12.5

ימים ממועד משלוח, באם נשלח בדואר  3כאילו נתקבלה אצל הצד האחר 

 רשום.

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

__________________ __________________ 



 

 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
 חתימת המציע:__________  ________________תאריך: 

 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-כל הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© 

 

 נותן השירותים                                         האשכול   

 

 אישור חתימת נותן השירותים

 

אני הח"מ ____, עו"ד מאשר בזה, כי ה"ה  ___________, ת.ז. _______ ו_________, ת.ז. 

(, וכי חתימת ה"ה "נותן השירותים")להלן: ___________  ________, רשאים לחתום בשם

_______ ו___________ הנ"ל על ההסכם, בצירוף חותמת נותן השירותים, מחייבת את נותן 

השירותים לכל דבר ועניין, וכי התחייבויות נותן השירותים כאמור בהסכם זה תואמות את מסמכי 

 רקטוריון נותן השירותים שהתקבלה כדין.היסוד של נותן השירותים, ובהתאם להחלטת די

 

      חתימה:   ___ תאריך:

 

  



 

 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
 חתימת המציע:__________  ________________תאריך: 

 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-כל הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© 

 

 

 

 נספח א'

 פירוט שירותי הייעוץ

 

 

 ;ליווי האשכול בקמפיין פרסום והסברה בנושאי איכות סביבה .9.7

 .סרטונים ויראליים, פייסבוק ורשתות חברתיותפרסום  .9.8

כולל  –האסטרטגיה המאושרת הנדרשים על פי נוספים הפקת חומרים פרסומיים  .9.9

 ;כתיבת החומרים, צילום, הדפסה עריכה וכיוב'

 קמפיין הפרסום יהיה לפי השלבים שלהלן: .9.10

 שלב א:

מטרת הפרסום: חיבור תושבי היישובים הערביים באשכול למרחבים  .9.10.1

 .הציבוריים והעלאת המודעות הסביבתית, כולל שמירה על הניקיון

ואינו זוכה חב הציבורי הוא פרוץ רהמבה רקע: קיימת אטמוספירה ש  .9.10.2

. אשכול בית הכרם עוסק רבות לאותו היחס שלו זוכה השטח הפרטי

ניהול מערך הפסולת השוטף, פינוי מצבורי בשיפור הסביבה הפיסית 

פסולת, הקמת פארקים ושבילים וכן שיקום של אתרים פגועים. כעת, 

חבר את התושבים בבענה, דיר אל אסד, מג'ד מבקש אשכול בית הכרם ל

אל כרום, נחף, ראמה לעשייה בתחום זה ועל ידי כך לרתום אותם לשמירה 

על הסביבה ולהפוך פגיעה בסביבה לפעולה לא לגיטימית גם על ידי גורמים 

 אחרים או לעודד טיפוח סביבתי. 

להגדיר אסף, יש להגדיר יעדים, לבצע מחקר שוק ויעל בסיס זה ומידע שי .9.10.3

 המותאמת לתוכן ולמאפייני הקהל שהוגדר. אסטרטגיה פרסומית

 לאסטרטגיה תצורף תוכנית עבודה מפורטת מקושרת תקציב. 

 

 :'ב שלב

חלופות להגדרת המסרים  3הציג על היועץ ל – קופירייטינג ועיצוב .9.10.4

שתעלנה האפקטיביים ביותר להשגת המטרה )ואולי מטרות נוספות 

ן את השפה החזותית של אשכול בחשבו הלוקח עיצוב חזותיבתהליך( וכן 

 בית הכרם.



 

 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
 חתימת המציע:__________  ________________תאריך: 

 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-כל הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© 

 

פריטים גראפיים הנגזרים מהשפה הגראפית המאושרת, כולל  וביצועעיצוב  .9.10.5

, יצירת אב טיפוס לפריטים הבאים: באנר לשילוט חוצות, דיוור אלקטרוני

, מדבקות ושילוט לאלמנטים הקשורים עיצוב באנר עליון לפייסבוק

 .בעשיית האשכול )אשפתונים, פחי מחזור, מכולות פסולת ועוד(

 

 

 :'שלב ג

ומיצוי התקציב בצורה היעילה  המטרהקיים להשגת בחירת כלים שיוו .9.10.6

ביותר תוך שימוש בכלים דיגיטליים, רשתות חברתיות )כולל קידום ממומן 

ככל שיידרש(, סטיקרים, שילוט וחומרים מודפסים אחרים. על היועץ 

 לספק ניתוח כמותני לפי קהלי יעד לכל אחד מהכלים.

 כל מרכיבי עלותו בהצעה.למען הסר ספק, כל שילוט שיידרש יכלול את 

 

 :'שלב ד

הפקה של סרטונים, התאמת המסרים לכל רשות, עבודת  -ביצוע הקמפיין .9.10.7

 שטח קשורה בהדבקת מדבקות או הצבת השילוט על פי המאושר. 

  

 ':השלב 

על מנת שנוכל לנתח את יעילות המהלך, על היועץ להציג כלים למדידה של  .9.10.8

 הקמפיין. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 האשכול

 

  

 נותן השירותים

 



 

 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
 חתימת המציע:__________  ________________תאריך: 

 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-כל הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© 

 

 

  



 

 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
 חתימת המציע:__________  ________________תאריך: 

 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-כל הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© 

 

 

 

 נספח ב'

 נספח תשלומים

 

 

עבור מתן השירותים כאמור בחוזה ישלם האשכול לנותן השירותים את התמורה כפי  .1

 , או בהתאם להסכמות שהתקבלו במו"מ שנוהל עימו על פי כל דין.מכרז פומבישהציע ב

 

למרות  החשבון.יום מתום החודש בו יגיש את  45התשלומים ישולמו לנותן השירותים  .2

האמור לעיל מודיע בזאת האשכול, כי מכיוון שמלוא מימון התמורה לנות השירותים 

ימי עסקים,  10-רשאי האשכול לדחות כל תשלום ב המשרד להגנת הסביבהמשולמת ע"י 

 יום קבלת החשבון מנותן השירותם. 150ובלבד שישלם את התמורה עד 

 

 

 

 האשכול

 

 

 

  

 נותן השירותים

 

 

  



 

 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
 חתימת המציע:__________  ________________תאריך: 

 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-כל הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© 

 

 

 

 מסמך ג'

 2019/18 מכרז פומבי

 נוסח אישורי המבטח

 

 לכבוד:

 אשכול יישובי בית הכרם בע"מ

 )להלן: "המזמין"( 

  

 

 אישור על קיום ביטוחיםהנדון: 

 

 ("נותן השירותים" של _________________________ )להלן: 

     

 

 כדלקמן:אנו החת"מ ________________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת 

 

ליווי קמפיין פרסום למתן שירותים של  מודיעים מתחייבים ומאשרים כי ערכנו את הביטוח

 .והסברה בנושאי איכות סביבה

 

 ידוע לנו, כי נותן השירותים התחייב לבצע את הביטוחים כלהלן:

 

 שלישי-פוליסת צד .1

 _____________  עד ______________. -תקופת ביטוח מ     .1.1

 לשם המבוטח יוסף המזמין.     .1.2

 לפוליסה יוסף סעיף אחריות צולבת.     .1.3

 

 הרחבות לפוליסה: .2

 חבות המבוטח בגין קבלני משנה ועובדיום.     .2.1



 

 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
 חתימת המציע:__________  ________________תאריך: 

 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-כל הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© 

 

 ביטול חריג תביעת שיבוב של ביטוח לאומי     .2.2

 נזק לרכוש המזמין יהיה צד ג' כהגדרתו בפוליסה.     .2.3

 למקרה ותקופה.₪  500,000גבול אחריות מינימלי יהיה      .2.4

 למקרה.₪ / $ השתתפות _________________       .2.5

 

 פוליסת מעבידים .3

 ___._______________  עד _____________ -תקופת ביטוח מ     .3.1

 הפוליסה תכסה את חבות נותן השירותים כלפי עובדיו וכל המועסקים על ידו.     .3.2

 למקרה ולתקופה.₪ מיליון  20גבול אחריות      .3.3

 ₪ /$.  השתתפות __________________       .3.4

מבוטלים חריגי הפוליסה העוסקים בהעסקת נוער, נזקי גוף כתוצאה משימוש      .3.5

    , ביטוח 1975 –בחוק נפגעי תאונות דרכים תשל"ה  8 ברכב כהגדרתם בתיקון מס'   

 לאומי, שביתה ו/או השבתה.    

    הפוליסה תכסה את החבות של המזמין  בקשר עם כל תביעה שתוגש ע"י עובדי      .3.6

 נותן השירותים ו/או כל מי מהמועסקים על ידו במידה וייחשב כמעבידו.    

 

  פוליסת אח' מקצועית .4

 למקרה ותקופה.₪  500,000אחריות מינימלי גבול  .4.1

 ₪ /$ .השתתפות _________________  .4.2

( בגין כל מחדל, השמטה מקצועית CLAIM MADEהפוליסה תהיה על בסיס תביעה ) .4.3

ו/או רשלנות מקצועית שמקורה ביום תחילת ייצוג האשכול כאמור לעיל נשוא 

 החוזה עבור המזמין.

רה למבטח בתקופת הביטוח יראו כתביעה מו"מ כי כל תביעה או הודעה שימס .4.4

 שהוגשה בתקופת הביטוח.

חודשים וזאת במקרה והפוליסה לא תחודש  12לפוליסה תוסף תקופת גילוי של  .4.5

  מסיבה כלשהי.

 הרחבות לפוליסה: .4.6

 אי יושר עובדים, אובדן מסמכים, תוכניות ובטחונות, אובדן שימוש ועיכוב. .4.6.1

יראו, הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יחיד חבות צולבת )משולבת( על פיה  .4.6.2

 מיחידי המבוטח.

הביטוח הנו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת מתן השירותים אף אם ניתן  .4.7

בטרם נחתם ההסכם אך לא לפני התאריך ___________ )להלן התאריך 

 הרטרואקטיבי(.
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 תאריך רטרואקטיבי: _______________. .4.8

 

 

 

 

 

 

 ה ר ח ב ו ת   .5

 יירשם:  דיני מדינת ישראל. ח ו ק :  .5.1

הפוליסה תכסה מחדל שמקורו באי יושר, מעילה, מרמה, פשע או מעשה במתכוון   .5.2

 130,000שנעשו ע"י עובדי המבוטח ושלא בידיעת המנהלים של המבוטח עד לסך 

.₪ 

הפוליסה מכסה אובדן מסמכים, תוכניות ובטחונות, אובדן השימוש עד לסך   .5.3

100,000 .₪ 

 הפוליסה תכסה את חבות המבוטחים בגין שביתות, השבתות, פרעות ומהומות.  .5.4

הפוליסה תהיה פוליסה ראשונית לגבי כל מקרה ביטוח המהווה עילה לתביעה כנגד   .5.5

 המבוטחים, אלא אם, הוסכם אחרת.

לא יהיה בפוליסה חריג בקשר להשמצה, הוצאת דיבה, שם רע, או פגיעה בפרטיות   .5.6

 ₪. 100,000ת עיסוקו של המבוטח עד לסך במסגר

הפוליסה  ₪   100,000הפוליסה תכסה הוצאות משפט פלילי ומנהלי ע"ס   .5.7

תכסה את חבותו של המבוטח וכל הפועלים מטעמו מורשו או נציגו של המבוטח 

לרבות, הפועלים עבור המבוטח בדרך של חשבונית מס ופועלים ממשרדו של 

 המבוטח.

 ה מסמכות שנעשתה בתום לב.הפוליסה תכסה חריג .5.8

 

 כ ל ל י   .6

והמבטח הפוליסות של נותן השירותים קודמות לכל פוליסה אחרת של המזמין,  .6.1

 מוותר על כל טענה ו/או דרישה לשיתוף ביטוחי המזמין

 המזמין יצורף כמבוטח נוסף עפ"י הפוליסה. .6.2

לנזק בכוונת המבטח מוותר על כל זכות שיבוב כנגד המזמין, למעט כלפי מי שגרם  .6.3

 זדון.

 30יום על פיו מתחייב המבטח להודיע למזמין   30לפוליסות יוסף סעיף ביטול של  .6.4

 יום קודם לביטול הפוליסות ו/או אי חידושן למזמין.
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ידוע לנו, כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום הביטוח ולפיכך, לא יחול בו  .6.5

 ש או בכתב.או בפוליסות המפורטות שינוי ללא הסכמתכם מרא

נותן השירותים בלבד אחראי לתשלומי הפרמיות, לחיובי ההשתתפות העצמית  .6.6

 וקיום תנאי הפוליסה ולהתחייבויות המוטלות לקיום הפוליסה ותנאיה.

מו"מ ולמען הסר ספק, אישור זה יחודש לשנה נוספת בתום תקופת הביטוח  .6.7

 פוליסה הביטוח.הנקובה במסמך זה, אלא אם הודיע המבטח על אי חידוש 

מו"מ ולמען הסר ספק, כי זכויות המזמין לא תפגענה עקב הפרת הפוליסה ע"י נותן  .6.8

 השירותים.

 סעיפיי "רשלנות רבתי" מבוטלים. .6.9

לרבות הרשויות החברות באשכול ישובי בית הכרם ,  -"המזמין" באישור זה   .6.10

 עובדיהם , מנהליהם ונבחריהם .

 

 תאריך ______________                           חתימת המבטח__________________  

 

 ולראיה באו על החתום

 

_____________________     __________________ 

 חתימת חברת הביטוח                   תאריך

 

 פירוט נתוני הפוליסות

 ___________________ :השתתפות עצמית                             פוליסת צד שלישי מס'

 ___________________ השתתפות עצמית: פוליסת חבות מעסיקים מס' _______________

 ___________________ השתתפות עצמית: _____________ פוליסת אחריות מקצועית מס'
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 נספח ד'

 

 2019/18_ מכרז פומביהמהווה חלק בלתי נפרד מ

 עסקאות גופים ציבורייםתצהיר לפי חוק 

 

אני הח"מ, ___________________ בעל/ת ת.ז. שמספרה ___________________, לאחר 

שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

 מצהיר/ה בכתב כדלהלן: 

 (."התאגיד"אני משמש/ת כמנהל/בעל מניות ב _________________________ )להלן:  .1

 1976-י עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ואנ .2

של אשכול יישובי  2019__/ מכרז פומבי( וכחלק מ"חוק עסקאות גופים ציבוריים")להלן: 

 .שירותי ליווי קמפיין פרסום והסברה בנושאי איכות סביבהלקבלת בית הכרם בע"מ 

 [בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקה המיותרת ✓סמן הנני מצהיר/ה כי: ] .3

  עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע התאגיד ולא הורשע בעל זיקה אליו )כהגדרת

מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים 

חוק שכר ולפי  1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 ;1987-מינימום, התשמ"ז

 -או 

  עד למועד עריכת תצהירי זה התאגיד ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק

עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור 

ולפי חוק שכר מינימום,  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

הנ"ל חלפה שנה אחת  מכרז פומבי, ואולם, עד למועד הגשת ההצעה ל1987-תשמ"זה

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם  .4

 התאגיד, אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.

 תצהירי אמת.אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן  .5
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 ולראיה באתי על החתום: 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך

 אישור

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר/ת בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני 

מר/גב' ____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת _______________/ המוכר/ת לי באופן אישי, 

וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה 

 עליו בפניי.

 

 חתימה וחותמת   תאריך
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