
 

 
 
 
 

 תרשיחא  עיריית מעלות 
 108/2021תנאים כלליים להליך הצעות מחיר 

 ודיגיטל ליישום מדיניותה ויעדיה של מחלקת הדוברות שירותי ניו מדיה
 
 מבוא .א
 
 שירותי ניו מדיהן ( מזמינה בזה הצעות מחיר למת"העירייה"תרשיחא )להלן: -עיריית מעלות 1

 בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך זה. ודיגיטל
 
תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך זה יהיו על פי תנאי חוזה ההתקשרות על  2.1 2

 נספחיו, המצורף לתנאים אלה.
העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים  2.2

מסמכי ההליך. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ותיקונים ב
ההליך ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל המשתתפים בדואר רשום ו/או בפקסימיליה 

 לפי הכתובות שנמסרו על ידם.
 

 ניתן לשלוח את ההצעות במסירה ידנית או במסירה ממוחשבת. 3

 שירותי ניו מדיה 108/2021את ציון "הצעות מחיר במעטפה סגורה נוש - מסירה ידנית     .13
יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי גזברות העירייה, אשר בקומת 

תרשיחא, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל -, מעלות1הכניסה בבניין העירייה ברחוב בן גוריון 
בשמה המלא וכן תציין את השעה במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום 

 שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.

את ההצעות במסירה ממוחשבת, באמצעות המרשתת )אינטרנט( יש להגיש דרך  - מסירה ממוחשבת 3.2
 https://files.maltar.co.il/filedrop/plm2הקישור הבא )בלבד!(:  

לאחר מעבר לקישור הנ"ל ואישור הערת האבטחה במידה ותופיע, נא מלאו את הטופס שיפתח 
ם )במפרט(, הדפיסו את המסמך כשהוא חתום )חתימה וחותמת העסק(. סרקו בצירוף סכום הצעתכ

 את המסמך החתום ושלחו בהתאם להוראות כלהלן:

1  . From - למלא כתובת מייל השולח 
2 .Subject   - )לרשום את מספר ההצעה )כפי שמופיעה בנדון שבמסמך זה 
 עה כשהם חתומים וסרוקים כנ"ל.צרפו את הקבצים המיועדים להצ - add files.   בכפתור 3
 יבצע שליחת ההצעה - send.   כפתור 4

 .!Files Sent, Thank you -נא שימו לב שהנכם מקבלים אישור שנשלח בהצלחה      
 

 יודגש כי אי קבלת אישור כאמור, כמוהו כאי קבלת הצעה בתיבת ההצעות.

  04-9578833טל': דוברות בלבירורים ניתן לפנות ל

 13:00בשעה  01/03/2021רון להגשה מועד אח

 
 תנאים להשתתפות בהליך הצעות המחיר .ב
 
בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל או תאגידים הרשומים כדין בישראל )להלן:  4

התנאים  בכל( העומדים, במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליך "המשתתף"
 המפורטים להלן:

https://files.maltar.co.il/filedrop/plm2


ודיגיטל, ובניהול תכנים  במתן שירותי ניו מדיההיות בעל ניסיון מוכח על המשתתף ל 4.1
ברציפות לפחות במהלך  לא פחות משנתייםבמשך תקופה של  ברשתות חברתיות

 .2011-2021השנים 

לפחות בניהול תקשורת ועבודה עם  שנתייםעל המשתתף להיות בעל ניסיון של  4.2
 רשויות מקומיות ו/או מוסדות ציבור.

. הצעה אליה לא 4.1-4.4סיונו כנדרש בס"ק ימשתתף לצרף המלצות אודות נעל ה
 תצורפנה המלצות לא תידון.

ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2על המשתתף להיות מי שמתקיים בו תנאי סעיף  4.3
 בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין. 1976-התשל"ו

ושר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי על המשתתף לצרף להצעתו תצהיר מא
 בנוסח המצורף כנספח א' למסמכי הליך זה. 4.3סעיף 

 
 
הצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. הצעה שתוגש על שם יותר מישות משפטית  5.1 5

 לא תידון.  –אחת 

 כל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבד. 5.2
 

על הצהרה בדבר קירבה לעובד ואו חבר מועצת העירייה בנוסח על המשתתף לחתום  6
 המצורף כנספח ב' למסמכי הליך זה.

 
 ההצעה .ג
 
  .על פי המפרט ודיגיטל לשירותי ניו מדיהעל המשתתף ליתן הצעת מחיר  7.1 7

 המחירים בהצעה ירשמו כשהם אינם כוללים מע"מ.  7.2
וה אישור של המשתתף כי קרא את החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהו 7.3

מסמכי ההליך כולם, על נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים 
 המופיעים בהם.

 
הצעת המשתתף תוגש  בעותק אשר ימולא בהדפסה או בעט. הצעות אשר תוגשנה  8.1 8

 לא תידונה.  –ממולאות בעיפרון 
י ההליך, לרבות חוזה עמוד מעמודי מסמכ כלעל המשתתף לחתום על  8.2

 ההתקשרות, בחותמתו ובחתימת מורשי החתימה בשמו.
אי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי ההליך, ו/או כל שינוי ו/או תוספת שיעשו  8.3

במסמכי ההליך או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף 
ם לפסילת ההצעה, למעט הערות המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת יגרו

 המוסיפות על דרישות המפרט ומשפרות אותו.
 

על פי  חס למחיר מתן השירותיםיהצעת המשתתף תוגש במטבע ישראלי בלבד ותתי 9.1 9
 .המפרט

הצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות למתן השירותים בהתאם לאמור  9.2
 בחוזה.

 
בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  העירייה רשאית לא להתחשב כלל 10

ההצעה ותנאיה. סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי 
 המשתתפים בהליך.

 
בנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך על המשתתף לצרף להצעתו גם את  11

 המסמכים המפורטים להלן: 
פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים אישור תקף על ניהול  11.1

 , על שם המשתתף.1976ציבוריים, תשל"ו 
 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 11.2
 לעיל. 4.1-4.4המלצות המוכיחות ניסיון קודם כדרישת סעיף  11.3



משתתף שהינו תאגיד יצרף אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין ואישור  11.4
 ו"ח או עו"ד על זכויות החותמים בשם המשתתף וסמכותם לחייבו בחתימתם.ר

משתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי יצרף את האישורים הנדרשים  11.5
 בנספח ג' לתנאי הליך זה.

 
כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות בהליך הצעות המחיר  12

אשר לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל  תחולנה על המשתתף,
 טעם שהוא.

 
יום מהמועד  90ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של  13

 האחרון להגשת ההצעות בהליך זה.
 

 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה .ד
 
 ה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה.אין העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזול 14

 ,דוברת העירייהעם פתיחת המעטפות יועברו ההצעות לבדיקת ועדת משנה בה יהיו חברים  15
. ועדת המשנה תבחן את ההצעות על פי הפרמטרים מנכ"ל העירייה ו/או נציג מטעמו

 כדלקמן:
  .10% –שלטון המקומי, רשויות מקומיות או גופים דומים ניסיון ב -
 ..10% –התרשמות וניסיון קודם של מי שאמור לתת את השירות  -
 .10% –התרשמות מרשימת ממליצים  -
 .10% –התרשמות מתיק עבודות  -
  .30% –שיקול דעת הוועדה המקצועית  -
 )היחסיות תהיה לפי ההצעה הזולה(. 30% –מחיר ההצעה  -

"מרכיב ט לעיל )להלן: ועדת המשנה תעניק ציון לכל הצעה על בסיס הפרמטרים כמפור
 (האיכות"

הוועדה תבחן את ניסיון המציע במתן השירותים נשוא הליך זה, בין היתר ייבחנו ניסיונו של  16
המציע, מידת היצירתיות והמקוריות וזאת על ידי פרופיל המשרד, ההמלצות שצירפו 

עדת המציעים להצעתם ותיק העבודות. ועדת המשנה תעביר חוות דעתה המנומקת לוו
 הצעות מחיר על מנת שזו תקבל החלטה על פי המנגנון הקבוע לעיל.

לזוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ובמכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו  17
 במסמכי ההליך.

 משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב.
 
העירייה רשאית לבטל לאלתר  משתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא 18

 את זכייתו בהודעה בכתב.
 

 תקופת ההתקשרות ה. 
 
מיום משלוח ההודעה על החל יעניק את השירותים כמפורט במסמכי ההליך הזוכה בהליך  19

חודשים. העירייה תהא  12ו/או ממועד אחר עליו תורה העירייה ולתקופה בת  הזכייה לזוכה
זוכה על רצונה בהארכת תקופת ההתקשרות בשתי תקופות רשאית, אך לא חייבת, להודיע ל

 .חודש כל אחת 12נוספות בנות 
 
 
 
 
 
 
 

 ______________     ___________________ 
 ספי בארי                                              הילה מלמד    

 גזבר העירייה                                                   דוברת העירייה            
 



 נספח א'
 
 

 תאריך: _________         לכבוד
 עיריית מעלות תרשיחא 

 1בן גוריון 
 59ת.ד. 

 24952מעלות תרשיחא, 
 

 א.ג.נ.,
 

  -1976ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' הנדון: 
 
 

או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני הנני מצהיר בזאת כי אני ו/
ב לחוק 2מייצג, המשתתף במכרז זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע' 

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

 
י אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך הנני מצהיר בזאת כ

 ליתן הצהרה זו בשם התאגיד. 
 

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

 
 שם המשתתף: ___________________

 

  
 *שם נותן התצהיר: __________________

 
 ספר ת.ז. / ח.פ. _________________מ
 

  
 *מס' תעודת זהות: __________________

 
 

 חתימת המשתתף: ________________
 

  
 *חתימת נותן התצהיר: _______________

 
 
 

 
 

 אישור עו"ד
 

 (. ""המשתתףאני משמש כעורך הדין של __________________________ )להלן:  .א
כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או  הנני מאשר בזאת .ב

בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן 
  *הצהרה זו בשם התאגיד ______________ ח.פ. _______________.

הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני, ______________________ עו"ד,  .ג
במשרדי  ברח' _________________________, מר/גב' _______________________ 
נושא ת.ז. _______________ , ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי 

 ם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.לעונשים הקבועים בחוק, א
 

      
     
       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       

 

                                            
 סעיף ב' לאישור עוה"ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד *
 



 נספח ב'
 

 תאריך: _________          לכבוד
 עיריית מעלות תרשיחא

 , מעלות תרשיחא1בן גוריון 
 

 א.ג.נ.,
 

 לחבר המועצה הצהרה בדבר קירבה לעובד הרשות ו/אוהנדון: 
 
 הנני מצהיר בזאת כי העירייה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: 1
 

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

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה 
הם מנהל או עובד אחראי בו, לא על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מ

בן זוג, הורה, בן או בת,  -יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לענין זה, "קרוב" 
 אח או אחות."

 
)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עיניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  1.2

 המקומיות הקובע: 
 
יסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לע 

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה  -מועצה" 
 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

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

ו מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע א
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום -עצמו או על ידי בן

 עבודה המבוצעת למענה."
 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2
 

ת, ואף בין חברי מועצת העירייה יש / אין )מחק את המיותר( לי: בן זוג, הורה, בן או ב 2.1
 לא סוכן או שותף.

יש / אין )מחק את המיותר( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק  2.2
העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי 

 או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 או סוכן העובד ברשות. זוג, שותף –יש/ אין לי )מחק את המיותר( בן  2.3

 
ידוע לי כי ועדת הצעות המחיר של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  3

 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  4

 אמת.
 
( לפקודת 3א') 122וע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף אין באמור לעיל כדי לגר 5

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב 
 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122התקשרות לפי סעיף 

 
 
 

 המשתתף: __________________   שם המשתתף: ___________________      חתימת 



 
 

 108/2021הליך הצעות מחיר 
 ודיגיטל ליישום מדיניות ויעדי מחלקת הדוברות  שירותי ניו מדיה

 
 הצעת המשתתף

 

 אני הח"מ________________ ת.ז/ח.פ. ___________ מצהיר, מסכים, ומתחייב בזה כדלקמן:

שירותי ניו  108/2021הליך הצעות המחיר הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי  1
לרבות מסמך התנאים למשתתפים על נספחיו, נוסח החוזה שיחתם עם הזוכה  מדיה

ונספחיו, וכי הבנתי את כל התנאים הנדרשים מאת המציעים בהליך זה, וכי בדקתי ושקלתי 
 כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי.

כל התנאים שיש בהם חשיבות למתן הצעתי למתן שירותי הנני מצהיר בזאת כי בדקתי את  2
 (."השירותים")להלן:   על פי נספח א' לעיל ניו מדיה

 הנני מתחייב: 3

למלא אחר כל ההוראות המפורטות בהוראות למשתתפים, בחוזה  ובכל מסמכי  3.1
 החוזה.

 הנני מצרף להצעתי זו את המסמכים הבאים: 4

ם, לרבות חוזה ההתקשרות ממולאים וחתומים על נספחיה כלמסמכי ההליך על  4.1
 ידי ו/או על ידי צדדי ג' כדרישות ההליך.

ישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים א 4.2
 , על שם המשתתף.1976ציבוריים, תשל"ו 

 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 4.3

 לתנאים. 4.1-4.4 פיםדם כדרישת סעיהמלצות המעידות על ניסיון קו 4.4

אישור על היות התאגיד רשום בישראל כדין ואישור  -למשתתף שהינו תאגיד   4.5
 עו"ד או רו"ח על זכויות החותמים בשם המשתתף וסמכותם לחייבו בחתימתם.

 : __________________.להלן הצעתי לביצוע השירותים לא כולל מע"מ 5

 
 

____________     ____________________ 
 חותמת וחתימה       תאריך    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 מפרט –' גנספח 

 
 

 מפרט שירותי ניו מדיה
 
 

 ;של עיריית מעלות תרשיחאניהול דפי הפייסבוק הרשמיים  .1
 דו"ח חודשי על הפעילות המבוצעת. .2

 ש(.ניהול קידום בפייסבוק ותכנות עמוד נחיתה מרכזי )ניתן לשינוי אחת לחוד .3

 על פי הנחיית נציג העירייה לכל קידום ורכש. –רכש מדיה ברשתות החברתיות  .4

קמפיינים דיגיטליים מיוחדים יוחרגו ויתומחרו על פי הצורך, בכפוף לאישור מחלקת  .5
 הדוברות ומנכ"ל העירייה.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ודיגיטל קבלת שירותי ניו מדיההסכם ל
 ביום ______ במעלות תרשיחאשנערך ונחתם 

 
 עיריית מעלות תרשיחא   בין:

 , מעלות תרשיחא1מרחוב בן גוריון    
 04-9578859, פקס':  04-9578855טל':    
                                                   ("העירייה")להלן:    
 מצד אחד        

 
 ____________________   לבין: 

 __________, ת.ז _________________   
 מרחוב __________________   
 09-8656660טלפקס:    
 (                                          "ספק"ה)להלן:    
 מצד שני         

 
 

ת תוך שימוש ושילוב מדיה והתייעלות מקצועי-והספק מצהיר כי הוא עוסק במתן שירותי ניו הואיל:
כל רבדי האינטרנט עם כלים חברתיים, קריאטיביים וטכנולוגיים כאמור והעירייה 
מעוניינת בקבלת השירותים כאמור מהספק והכול על פי התנאים כמפורט להלן 

 בהסכם זה;
 

והצדדים מסכימים ומצהירים כי תנאי מתן השירותים והתמורה שתשולם לספק יהיו  והואיל:
 מעביד;-ל קבלן עצמאי, ולפיכך אין ולא יהיו בין העירייה לספק יחסי עובדבמסגרת ש

  
 והצדדים מעוניינים להעלות על הכתב את תנאי מתן השירותים; והואיל:

 
 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים:
 

 
 המבוא להסכם זה וכל הנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1 .1

כל הסכם, חוזה, זכ"ד, מצג, הצעה או התקשרות אשר קדמו לו, והוא מהווה  הסכם זה מבטל 1.1
 סיכום סופי ומוחלט של כל ההסכמות בין הצדדים.

 בהסכם זה תהא למושגים המפורטים להלן המשמעות המפורטת לצידם: 1.2
 כמפורט בכותרת הסכם זה;   -"העירייה" 

 ____________________________;   -"הספק" 
 להלן. 2.2שירותי היעוץ כמפורט בסעיף   -ותים" "השיר

 .דוברת העירייה  -"נציג העירייה" 
 ._________________ –"איש הקשר מטעם הספק" 

 
הספק מצהיר כי ידוע לו טיב ואופי השירותים הנדרשים ממנו, וכי יש לו הידע,  2

התאם להוראות הכושר היכולת, הכישורים, הניסיון, המיומנות להעניק את השירותים ב
 הסכם זה.

 
מדיה  -הספק מתחייב ליתן לעירייה ליווי מקצועי בתחום ניו - "הליווי המקצועי" 3

וזאת במטרה לקדם את מטרות העירייה באמצעות שימוש ברשת האינטרנט ובאתר העירייה, 
ם בטכנולוגיות וברשתות החברתיות וכן בערוצי השיתוף הפופולאריים כמפורט בהצעת העבודה מטע

 הספק כמפורט בנספח א' להסכם זה לרבות:

פעילות להנגשת העירייה בקרב תושבי מעלות תרשיחא והסביבה; והגדלת המודעות  3.1
 לשירותי העירייה.

פעילות והגדלת מעגל הפעילים הדיגיטאליים של העירייה שיהוו ליבה של הפעילות  3.2
 הדיגיטאלית;

קבוצות מיקוד וקהל פוטנציאלי או כל גורם יצירת ערוץ תקשורתי של העירייה מול  3.3
 אחר שיידרש ממנו.



פעילות ליצירת תחושת שייכות לעירייה דרך הפלטפורמה החברתית תוך כדי הבנה של  3.4
 פעולות העירייה בקרב הציבור.

 מיתוג העיר מעלות תרשיחא כמובילה בתחומי הכלכלה, התרבות והקהילה. 3.5

 
לעיל, מתחייב הספק ליתן  3רות המנויות בסעיף לשם השגת המט - "השירותים" 4

לעירייה את השירותים כמפורט להלן, והכול באופן כמפורט בנספח ב' להסכם זה ועל פי דרישת 
 העירייה ו/או נציג העירייה:

 ;של עיריית מעלות תרשיחאניהול דפי הפייסבוק הרשמיים  4.1
 דו"ח חודשי על הפעילות המבוצעת. 4.2

 ום בפייסבוק ותכנות עמוד נחיתה מרכזי )ניתן לשינוי אחת לחודש(.ניהול קיד 4.3

 על פי הנחיית נציג העירייה לכל קידום ורכש. –רכש מדיה ברשתות החברתיות  4.4

קמפיינים דיגיטליים מיוחדים יוחרגו ויתומחרו על פי הצורך, בכפוף לאישור מחלקת  4.5
 הדוברות ומנכ"ל העירייה.

 
 יק לעירייה את השירותים במסירות ובנאמנות.הספק מתחייב להענ 5

 
הספק לא יפרסם, בדרך כלשהי, באמצעותו או באמצעות אחר, את המסמכים הנוגעים  6

 למתן השירותים כמפורט בהסכם זה אלא באישור מוקדם של החברה.
 

מוסכם בזה כי כל הזכויות במסמכים, מכל סוג שהוא, זכויות קנייניות ורוחניות,  7.1 7
ה רשאית לעשות בה, ו/או בחלקים ממנה, כפי יתהייא וה העירייההבלעדי של  הכושהן ר

 לנכון. נהשתמצא
 
הספק מתחייב זה לשמור בסוד את כל המידע והחומר שיגיע אליו במסגרת מתן השירותים  7.2

לעירייה ולא לגלות לצד ג' כלשהו כל מידע או חומר בקשר עם העירייה, רכושה, פעולותיה 
 ה. ותכניותי

הספק מודע הוראות החוק בעניין שימוש בכספי ציבור לפרסום תעמולת בחירות ויעניק  7.3
  את השירותים נשוא הסכם זה לעירייה בלבד ובזיקה להוראות החוק.

 
כל שינוי מטעם הספק מתחייב להעניק את השירותים ע"י גורמי המקצוע הנדרשים.  הספק 8

 הסכם ידרוש אישור העירייה מראש ובכתב.בכל הנוגע לאיש הקשר מטעמו כמוגדר ב
 

את השירותים בתיאום ותוך קשר מתמיד, יעיל ורציף עם הספק מתחייב לשתף פעולה וליתן  9
 העירייה ולסייע בידם ככל שיידרש ויתבקש.נציג 
 

הצדדים כי כל הפרסומים השונים במסגרת השירותים, יקבלו את אישור מח' מוסכם בין  10
מעלות תרשיחא קודם לביצוע. הספק מתחייב לשתף פעולה עם נציגי  הדוברות בעיריית

ו/או כל מאן דהוא אחר עליו תורה  הילה מלמדהעירייה ובכלל זה דוברת העירייה, הגב' 
 העירייה.

 
והנספחים המצורפים  לעיל להסכם 4 -ו 3בסעיפים יעניק את השירותים כמפורט  הספק 11

 עד ___________________._____________  ווזאת מיום  להסכם
 

  
לצורך ביצוע הסכם זה, לרבות מתן הנחיות, הוראות, קביעת צרכים העירייה  ינציג 12.1 12

מעת לעת ובלבד שניתנה הודעה על העירייה ע"י  ואשר יקבעמי  יוואישור חשבוניות יה
 .ספקל םמינוי
)להלן מיכה לכך או מי שהס הילה מלמדדוברת העירייה הראשון יהיה: העירייה  נציג

 (.העירייה""נציג  ולעיל:
 

לפי העירייה יראו אותם כאילו ניתנו ע"י החברה כל הוראה, הנחייה או אישור שניתנו ע"י נציג  12.2
 הסכם זה, למעט הוראות הקשורות בשינוי היקף ההסכם.

 



     לחודש₪ ______תמורת ביצוע התחייבויות הספק תשלם החברה ליועץ סך של  13.1 13
בנוסף, יהיה הספק זכאי להחזר הוצאות  בגין תשלומים והוצאות  בתוספת מע"מ כדין.

רכש וקידום מדיה ברשתות החברתיות, ובלבד שההוצאות אושרו בידי נציג הספק עבור 
 העירייה מראש ובכתב. 

לעיל הינה תמורה סופית ומוחלטת, הכוללת את כל  13.1התמורה כמפורט בס"ק  13.2
למעט הוצאות קידום ורכש מדיה ברשתות יוציא הספק בקשר עם הסכם זה הוצאות ש

 .החברתיות כמפורט לעיל
 

או  הילה מלמדחשבונות הביצוע יוגשו ע"י הספק לבדיקה ואישור דוברת העירייה הגב'  13.3
כל נציג אחר עליו תורה ליועץ העירייה. אישור דוברת העירייה יהווה תנאי לקבלת התשלום בגין 

 לעיל. 13.1ותים כמפורט בסעיף השיר
 

לא יאושר לספק חשבון בגין ביצוע קידם / רכש במדיה מבלי שניתנה הוראה מראש  13.4
 ובכתב של נציג העירייה בדבר הקידום ו/או הרכש הספציפי.

 
 לסכום הנקוב בסעיף זה יווסף מע"מ כחוק. 13.5

 
הגשת מיום  ,יום 45 ום של שוטף +נאי תשללעיל תשולם ליועץ בת 13התמורה כמפורט בסעיף  14

 שבוצע בפועל.ו/או הוצאה  חשבונית לתשלום בגין השירותה

 
חשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו ליועץ החברה ספרי  14

 ומועדיהם.
 
לעיל לא יהא הספק זכאי לתשלום נוסף כלשהו, אלא אם   13מעבר לתמורה הנקובה בסעיף   15

ם בינו לבין החברה הסכם נוסף, או נספח להסכם זה, עליו חתומים מורשי החתימה כן נחת
 מטעם החברה המגדיל את היקף התמורה לה זכאי הספק. 

הספק מצהיר כי ידוע וברור לו כי החברה לא תהיינה מחויבות בתשלום נוסף כלשהו אלא אם 
 פות או בגין שירותים נוספים. כן נחתם בגינו מסמך כאמור לעיל, לרבות תשלום בגין שעות נוס

        _______________ 
 חתימת הספק           
 

מוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם ו/או בין עובדי ומועסקי הספק לבין החברה  16.1  16
מעביד וכי כל מי שיעסוק  עבור הספק בכל צורה במתן השירותים יראוהו -יחסי עובד

 ובד של הספק בלבד.לכל דבר ועניין כע

הספק יעסיק עובדים מיומנים ומנוסים לצורך מתן השירותים ובעלי ההכשרה  16.2
הנדרשת על פי חוק וישלם כל תשלום ו/או מס שיגיעו ממנו ו/או מעובדיו עקב ובקשר 
 עם קיום הסכם זה, לרבות תשלומי מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות וביטוחים.

לבטח את עצמו ואת עובדיו, על חשבונו, בביטוח המתאים להיקף הספק מתחייב  16.3
 המטלות בהסכם זה.

 
הספק לא יהא רשאי להעביר זכויותיו ו/או התחייבויותיו לפי הסכם זה לאחר, אלא אם כן  17

 קיבל את הסכמת החברה מראש ובכתב.

 
ויתור וויתור כוויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייחשב ה 18

 על כל הפרה שלאחר אותה הפרה או כל הפרה אחרת של הסכם זה. 
 

כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהא יהיה בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב  19
 ונחתם על ידי אותו צד.

 
 איחור של שבעה ימים לא ייחשב איחור לעניין הוראות הסכם זה. 20
 

ב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע העבודה על אף הספק לא יאט את קצ 21
 חילוקי דעות או מחלוקות העשויות להתגלות במהלך ביצועה.

 



כל מסמך לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובת הצדדים כאמור במבוא להסכם זה  22
עסקים מתאריך ימי  4וכל מסמך שנשלח בדואר רשום ייחשב שנתקבל על ידי הנמען עם תום 

 המשלוח.
 

בית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות בית המשפט השלום בעכו ולהצדדים קובעים כי ל 23
 הבלעדית והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או מביצוע העבודה.

 
סכם זה נחתם על ידן לאחר שנתקיימו כל התנאים לחתימתו החברה מאשרות כי ה 24.1 24

 וניתנו כל האישורים הדרושים לפי כל דין.

החברה מאשרות כי ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת כדין  24.2
 בתקציביהן.

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

____________________      ______________ 
 הספק        רשיחא   עיריית מעלות ת
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