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 עיריית מעלות  תרשיחא

 

הפקת כנס יזמים לאיזור תעסוקה משותף מעלות  -  117/2021 הצעות מחיר

 במלון  אסיינדה ,  במעלות תרשיחא כפר ורדים -תרשיחא

 ("המכרז")להלן: 

 

 הזמנה להציע הצעות

 

 מבוא .א

 

קת כנס יזמים הפלמתן שירותי ( מזמינה בזה הצעות "העירייה"תרשיחא )להלן: -עיריית מעלות 1

)להלן: כמפורט במסמכי הליך זה   כפר ורדים -לאיזור תעסוקה משותף מעלות תרשיחא

 .("השירותים"

 

)להלן: "הגורם  רשות  מקרקעי  ישראל,  משרד לפיתוח  הנגב והגלילוהפרויקט ממומן בידי  2
 (;זיםלציין אחו) 100%המממן"( ושיעור המימון החיצוני מההיקף הכולל של הפרויקט הינו 

 

הזוכה במכרז יתחיל בביצוע . 09:00-15:30,  בין  השעות 21.07.2021ך הכנס יתקיים בתארי 3

 השירותים מיד עם חתימת ההסכם, ויפעל בהתאם ללו"ז  כפי שיפורט במסמכי ההליך.

 
ל בהתאם לתנאים ו, הכהעירייהונהלי על פי דרישות בהתאם לכל דין,  ותבצעיכאמור  השירותים 4

 סמכי הליך זה.המפורטים במ

 

 ניתן לשלוח את ההצעות במסירה ידנית או במסירה ממוחשבת.

למסור ידנית  יש להקפיד 117/2021 במעטפה סגורה נושאת ציון "הצעות מחיר - מסירה ידנית         
ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי גזברות העירייה, אשר בקומת הכניסה בבניין העירייה ברחוב בן 

תרשיחא, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי -עלות, מ1גוריון 
 המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.

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

https://files.maltar.co.il/filedrop/plm2
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לאחר מעבר לקישור הנ"ל ואישור הערת האבטחה במידה ותופיע, נא מלאו את הטופס שיפתח 
בצירוף סכום הצעתכם )במפרט(, הדפיסו את המסמך כשהוא חתום )חתימה וחותמת העסק(. סרקו 

 סמך החתום ושלחו בהתאם להוראות כלהלן:את המ

1  . From - למלא כתובת מייל השולח 
2 .Subject   -  כפי שמופיעה בנדון שבמסמך זה( ההצעהלרשום את מספר( 
 צרפו את הקבצים המיועדים להצעה כשהם חתומים וסרוקים כנ"ל. - 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.

-handasאו במייל   04-9578848לבירורים ניתן לפנות לטל': 
22@maltar.co.il. 

 0010:בשעה 24.05.2021 מועד אחרון להגשה

 

תכנן , מלמר אור סלמון נוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן לפנות בכתב בלבד שאלות בכל ה

 .handas-22@maltar.co.il _ובדוא"ל  04-9578848בטלפון:  -  באגף ההנדסהערים 

 .14:00עד שעה  13.05.2021מועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה לעירייה: 

 .18.5.2021_ה: מועד אחרון לפרסום מענה העירייה לשאלות ההבהר

תשובות אשר תימסרנה למשתתף כלשהו תועברנה במקביל גם לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק 

 ממכתבו של המשתתף הפונה.

 במכרזתנאים להשתתפות  .ב

 תנאי הסף כמפורט לעיל הינם תנאים מצטברים.

אל , שותפויות רשומות או תאגידים הרשומים כדין בישרחברותבהליך זה רשאים להשתתף  5

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

 התנאים המפורטים להלן:

ועד למועד האחרון להגשת הצעות במתן  2015שנים לפחות, החל משנת  5בעל ניסיון של  5.1

עם ניסיון בכנסים ציבוריים ובתחום  עבור לקוחות גדולים וכנסים שירותי הפקת אירועים

 אירועים לפחות, המקיימים את כל הדרישות שלהלן: 5עם בקשר  סקי הע

 אירוע טקס פתיחת פרויקט / השקה אחד לכל הפחות; 5.1.1

 אירוע יום עיון / כנס אחד לכל הפחות; 5.1.2

 אירוע שיווקי / יח"צ אחד לכל הפחות; 5.1.3

 

ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, העניק שירותי הפקת אירועים  2015החל משנת  5.2

 אירועים לפחות; 10עם  רר לקוחות שהם גופים ציבוריים בקשעבו

()לא שלוש מאות אלף שקלים  חדשים )המילים: ₪  300,000בעל מחזור שנתי ממוצע של _ 5.3

 2015-2019כולל מע"מ( לפחות בשנים 

ני עובדים קבועים אשר ישמשו כנות 3 -להיות מעסיק של לא פחות מ –על המשתתף  5.4

 רשיחא בכל אחד מהשירותים הכלולים בהפקת הכנס.השירות לעיריית מעלות ת

בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק, אינו מצוי בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים,  5.5

פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני 

 חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
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 , העומד בתנאי הסף כדלקמן:המשתתף להציג מנהל פרויקט על 5.6

 מעביד; -מועסק ע"י המציע ביחסי עובד 5.6.1

ועד למועד האחרון להגשת  2017שנים לפחות החל משנת  3בעל ניסיון של  5.6.2

ההצעות במתן שירותי הפקת אירועים עבור לקוחות גדולים בקשר עם  

 אירועים לפחות המקיימים את כל הדרישות שלהלן:3

 ירוע טקס פתיחת פרויקט / השקה אחד לכל הפחות;א

 אירוע יום עיון / כנס אחד לכל הפחות;

 אירוע שיווקי / יח"צ אחד לכל הפחות;

 

ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז העניק שירותי  2017החל משנת  5.6.3

אירועים  3  הפקת כנסים  עבור לקוחות שהם גופים ציבוריים בקשר עם

 לפחות.

 להלן.על פי הפירוט  –הפקת אירועים וכנסים" "שירותי  5.7

 אנשים לכל הפחות. 100 -"לקוח גדול": מזמין שירותי הפקת אירועים  / כנסים ביחס ל

רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, תאגידים ממשלתיים או עירוניים  –"גופים ציבוריים" 

 דין. או סטטוטוריים, או גופים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי

מציע שהוא בעל שליטה בתאגיד )כהגדרתו כל משתתף רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.  5.8

בפקודת מס הכנסה(, מנהל בתאגיד ו/או מורשה חתימה בתאגיד, יהיה מנוע מלהגיש 

 הצעה נוספת, בין בעצמו ובין באמצעות תאגיד אחר.

יה בנוסח על המשתתף לחתום על הצהרה בדבר קירבה לעובד ואו חבר מועצת העירי 5.9

 ' למסמכי הליך זה.אהמצורף כנספח 

 

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. הצעה שתוגש על שם יותר מישות משפטית אחת  6.1 6

 לא תידון. –

 יהיו על שם המשתתף בלבד. המכרזכל המסמכים המצורפים למסמכי  6.2

 

 

 ההצעה .ג

 

ללא כל סימן המעיד על נטולת זיהוי כשהיא סגורה ו) במעטפה אחתעל המשתתף ליתן הצעתו  7

או לחילופין להגישה בתיבה מאובטחת כמפורט  ובנוסף בפורמט דיגיטליזיהוי המציע וכתובתו, 

כלל מסמכי המכרז, לרבות כל הנספחים וההמלצות  אתעל המשתתף לצרף . לעיל  4בסעיף 

ט העבודות , מפורט הכולל פירוונציגיו , וכן פרופיל המשתתףהנדרשות לצורך הוכחת ניסיון קודם

. כמו כן ההצעה שתוגש חייבת לכלול את הפרמטרים שבוצעו על ידו כדרישות תנאי הסף במכרז

 כדלקמן:

התכנים לכנס ומהלך האירוע יתקיימו עפ"י התכנים אשר גובשו ע"י המזמין ובתאום עם   .א

 .נציג המזמין
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ולל את טופס הצעת המשתתף )הכ וכןכל מסמך אחר הנחוץ להצעה להצעה כמו כן יצורף 

 ההצעה הכספית לביצוע השירותים(.

 

הצעת המשתתף תוגש במעטפה אטומה, כשהמשתתף חתם על טופס הצעת המשתתף ועל שולי  7

 .או לחילופין בדוא"ל מאובטח כמפורט לעיל. כל עמוד ועמוד מהמסמכים הכלולים בה

י והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכ המכרזהחתימה על מסמכי  8

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

 

 בצירוף חותמת התאגיד.  המכרזעל כל מסמכי יחתמו ימה בשם התאגיד מורשי החת  9

המשתתף יצרף הצהרה של עו"ד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע 

וכחה על רישומו של התאגיד. כמו כן יצרף תדפיס בסיומו של מסמך הצעת המשתתף ויצרף ה

 עדכני מרשם החברות המפרט את בעלי המניות בחברה או השותפים באגודה.

 על המשתתף לציין בסיומו של טופס הצעת המשתתף את כתובתו ופרטיו כנדרש שם. 

 

ו/או הערה , ו/או כל שינוי ו/או תוספת ו/או מחיקה המכרזאי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי  10

, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב המכרזו/או הסתייגות שיעשו במסמכי 

לוואי או בכל דרך אחרת לא יהיו קבילים והעירייה רשאית להתעלם מהם או לפסול את ההצעה 

 הכוללת אותם וזאת פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 

 

 שראלי בלבד.הצעת המשתתף תוגש במטבע י 14.1 11

(. "הסכום המרבי")לא כולל מע"מ( )להלן: ₪  142,200הצעת המשתתף לא תעלה על הסך של  12

 תיפסל ולא תידון. –הצעה אשר תוגש ותהיה גבוהה מהסכום המרבי 

13  

בהתאם לאמור  השירותיםהצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות לביצוע  13.1

 .המכרזבמסמכי 

 

כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות העירייה רשאית לא להתחשב  14

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

 בהליך.

 

, לרבות כתבי כמויות מלאים, על המשתתף המכרזבנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי  15

 : לצרף להצעתו  גם את המסמכים המפורטים להלן

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,   15.1

 , על שם המשתתף.1976-תשל"ו

 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 15.2

 .ניסיון קודםהכשרה והמלצות המוכיחות תעודות  15.3

 אישור עו"ד. –שותפות למשתתף שהינו  15.4

 יד הרשום בישראל. אישור על היותו תאג -תאגיד למשתתף שהינו  15.5
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 שאלון למניעת חשש לניגוד עניינים בנוסח המצורף כנספח ב' להצעת המשתתף. 15.6

 נספח ג' להצעת המשתתף. –התחייבות לשמירת סודיות  15.7

 

תחולנה על  בהליךכל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות  16

 נן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.המשתתף, אשר לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגי

 

יום מהמועד  90ועד לתקופה של  הצעות מחיר ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת  17

 האחרון להגשת ההצעות בהליך זה.

 

 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה .ב

 

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה כלשהי והיא רשאית אף  18

 ו לפסול את כל ההצעות.לדחות א

 העירייה תהא רשאית לדחות הצעה בלתי סבירה מבחינת המחיר הנקוב בה. 19

מחירים בהצעה יכללו את ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע השירותים נשוא  20

המכרז בהתאם למפורט בהסכם והמציע לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שנקבע 

 בהצעתו.

ת כי קביעת זוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי מהגורמים המוסמכים בעירייה מובהר בזא 21

 ובמידה וההצעה גבוהה מתקציב העירייה למכרז, רשאית העירייה לבטל את המכרז.

  –מארבעה שלבים מורכב  המכרז 22

. הצעות שלא תעמודנה בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף שנקבעו בהליך –שלב א'  22.1

 סלנה, ולא תועברנה לשלב הבא בהליך.בתנאי הסף כאמור תיפ

 (70%ניקוד מרכיב איכות ההצעות ) -שלב ב'   22.2

הצעות מחיר משנה מקצועית, אשר תמונה ע"י ועדת  בדיקת מסמכי ההצעה ע"י ועדת

(. ציון איכות ההצעה שיוענק לכל הצעה יחושב כממוצע של "ועדת המשנה")להלן: 

מחירה  יעלה על  הצעה  אשר המשנה.  הניקוד שיוענק לכל הצעה ע"י כל חברי ועדת

 תיפסל ולא תידון - לפני מע"מ  142,200

 אמות המידה המקצועיות לבחינת איכות הצעות המציעים:

אמת 

 המידה

ניקוד  1חלוקת אמת המידה לרכיבים אופן הבחינה

 מרבי

ניסיון 

 המציע

הערת ניסיונו 

 של המציע

של שהנו בהיקף  כנס /על כל אירוע. 1

לפני מע"מ )נומינאלי( 150,000לפחות 

 2015אשר הופק משנת 

ועד למועד האחרון להגשת הצעות,  

במסגרתו הפיק הציע אירוע / כנס עבור 

 –מזמין עבודה שהנו לקוח גדול 

20 

                                                           
 תאם לאמור בסעיף ____.יובהר כי ההגדרות למונחים בסעיף זה הינם בה 1
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 10נקודות עד למקסימום  2תוענקנה 

. על כל אירוע / כנס אשר הופק החל 2

ועד למועד האחרון להגשת  2015משנת 

מציע העניק שירותי הצעות, ובמסגרתו ה

הפקת אירועים/כנסים, עבור מזמין 

עבודה שהוא גוף ציבורי, מעבר לנדרש 

נקודות ועד  2 תוענקנה –בתנאי הסף 

 נקודות.10למקסימום של 

  

 

 

 

ניסיון מנהל 

הפרוייקט 

 המוצע

הערכת ניסיון 

מנהל הפרויקט 

שהציג המציע 

העונה על תנאי 

 הסף למכרז

 20 

שביעות 

רצון של 

מזמיני 

עבודה 

ממנהל 

הפרויקט 

בפרויקטים 

 קודמים

העירייה תבחר 

שני פרויקטים 

ותבצע ביחס 

אליהם הערכת 

שביעות הרצון. 

הערכה כאמור 

תתבצע בדרך 

של פניה 

טלפונית לאיש 

 הקשר 

שביעות רצון מול שני  סקריערך 

ממליצים  ע"פ רשימת הממליצים / 

ע"פ  –המלצות שצורפו להצעת המציע 

ככל שהשירות בוצע ירייה. בחירת הע

תבחן שביעות הרצון  –עבור העירייה  

מהשירות שסופק עבור העירייה, לטוב 

 ולרע.

 

חוסר  0נקודות )  7.5לכל ממליץ עד 

שביעות רצון מלאה(. 7.5–שביעות רצון   

  

 

15 

התרשמות 

מהמציע 

וממנהל 

הפרויקט 

המוצע 

במסגרת 

 ראיון אישי

צורפו הניקוד ינתן על פי המסמכים ש 

קו"ח, וכן ראיון אישי לרבות  -להצעה 

"מרחוק" )באמצעים ויזואליים כגון 

( או טלפוני שיבוצע ZOOMאפליקציית 

 ועדת המשנה.למועמד ע"י 

התרשמות כללית מראיון אישי ובכלל 

המציע זאת תיבדק יכולת / כישורי 

עמידה בלו"ז,  -בהיבטי  והמנהל המוצע

מתן  יחסי אנוש, מענה ללקוחות, אופן

15 
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פתרונות ללקוח, יכולת התמודדות עם 

 מצבים חריגים וכיו"ב.

 

 (30%) מרכיב המחירניקוד  –ג' שלב  22.3

 .30%להצעה הכספית יינתן ניקוד / משקל  של 

 ההצעה הזולה ביותר תקבל את הניקוד המרבי וכל יתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה.

 ביותר ההצעה הזולה  X  100ניקוד ההצעה הנבחנת = 

 ההצעה הנבחנת        

 

 

 ר קביעת זוכה במכרזחהתחייבויות ואישורים לא .ג

בפקסימיליה ו/או במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על  בכתב לזוכה בהליך תימסר על כך הודעה 23

 . משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב.המכרזידו במסמכי 

מסר לעירייה את החוזה והנספחים החתומים,  היה והמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו, קרי לא 24

ו/או לא העביר לעירייה אישור ביטוחים חתום ע"י המבטחת לשביעות רצון העירייה ו/או לא 

ביצע או הפר אחד מתנאי המכרז, תהא העירייה רשאית לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב 

 למציע.

אישור ביטוחים בנוסח המצורף כנספח הזוכה במכרז יגיש לעירייה עובר לחתימת ההסכם עמו,  25

 להסכם.

 

 

 מחויבויות הזוכה .ד

 

הנחיות שינתנו לו מעת יתחיל במתן השירותים עם קבלת הודעת הזכיה ועל פי הזוכה  26.1 26

 .מנכ"ל העירייה ו/או כל נציג מורשה אחר מטעמולעת ע"י 

 על פי כל דין. השירותיםהזוכה יבצע את  226.

, תהא העירייה רשאית לבטל המכרזתחייבויותיו על פי מסמכי משתתף שלא יעמוד בה  26.3

 לאלתר את זכייתו בהודעה בכתב.

מכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית העירייה למסור את  בוטלה הזכייה בהליך 26.4

למי שייקבע על ידה והמשתתף שבוטלה זכייתו יפצה את העירייה על כל  השירותיםביצוע 

 הפסד שיגרם לה בגין כך.

 

 

 

 

 ________________     ___________________ 

 אירית מורן                                               אמנון אשל אסולין                

 העירייה יתגזבר                                                            מנכ"ל העירייה         



  117/2021 הצעות מחיר

 כפר ורדים -הפקת כנס יזמים לאיזור תעסוקה משותף מעלות תרשיחא

 

8 
 

 



  117/2021 הצעות מחיר

 כפר ורדים -הפקת כנס יזמים לאיזור תעסוקה משותף מעלות תרשיחא

 

9 
 

 

 הצעת המשתתף

 

_____________ ת.ז/ח.פ. ________________ מצהירים, מסכימים, ומתחייבים הח"מ___ יאנ

 בזה כדלקמן:

 

תרשיחא )להלן: -של עיריית מעלות 117/2021 הצעות מחירבעיון את כל מסמכי  תיאקר 1

כפר  -הפקת כנס יזמים לאיזור תעסוקה משותף מעלות תרשיחאשירותי ( לביצוע "המזמין"

 –מתחייב  אניאת תוכנם ו תי(, הבנ"מסמכי ההצעה")להלן:   ("השירותים")להלן:  ורדים

העיריה לבצע את עבודתנו בכפיפות לדרישות  – יבמידה והמזמין יבחר להתקשר בהסכם עמ

 ובהתאם לכל דין.

לטופס הצעה זה את כל מסמכי ההצעה כשהם חתומים על ידי וכן את המסמכים  רףמצ יאנ 2

 שלהלן:

בונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  אישור תקף על ניהול פנקסי חש 2.1

 , על שם המשתתף.1976-תשל"ו

 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 2.2

 תעודות ואסמכתאות כדרישת מסמך ההזמנה להציע הצעת מחיר. 2.3

 המלצות המוכיחות ניסיון קודם כדרישת מסמך ההזמנה להציע הצעת מחיר. 2.4

 .דו"אישור ע –שותפות למשתתף שהינו  2.5

 .אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -תאגיד למשתתף שהינו  2.6

 תיההסברים אשר ביקשמנציגי המזמין ומכל יתר הגורמים את כל  תיזו קיבל ילפני הגשת הצעת 3

 זו. יבחשבון את כל האמור לעיל במתן הצעת תילקחלדעת ו

 על פי המפרט המצ"ב כל העלויות בגין ביצוע השירותיםמפורט להלן כוללת את הצעתי כ 4

 .כנספח ה' להצעתי

 

 לא כולל מע"מ: ,המפורטים בהסכם המצ"ב להלן הצעתי לביצוע השירותים 5

 

 מחיר לו"ז הערות תיאור  שירותים פרק

-קביעת שפה גרפית לכנס גרפיקה 
 תהליך מול המזמין

עיצוב גרפי לכל תוצרי הפרינט 
הזמנות,  –והדיגיטל בכנס 

וכיו"ב   טיזר, מודעות, מחברות,
 ) לפי פירוט  בסעיף  המתאים (

 העיצוב הגראפי 
(  הפורמטים) בכל  

יכלול  את  כל  
הלוגואים  של שותפי  

 הכנס
ויאושר על  ידי     

 המזמין

שבוע  מיום 
חתימה על  

הסכם  
 ההתקשרות 
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אתר  
רישום + 
 תגי  שם 

 הקמת אתר רישום ייעודי
 PUSH SMSלשליחת הודעות 
 145ם עד  תזכורת לנרשמי

 תווים
עמדת דיילות בכניסה לאולם ( 

  דיילות, מדפסת תגים 2
  ותיעוד,רישום ) שם +  לו"ז (

ורחי  התכנס , אינסרטים + 
 כיסים, שרוכים

עשרה ימים    
מיום  חתימה  

על  הסכם  
 ההתקשרות 

 

מיתוג  
 הכנס 

 הכנה לפרינט
אפ -רול 5הפקה ואספקה 

 ממותגים הדפסה בצבע
ית גב במה בגודל הפקת שמשונ

מחיצות ניידות )רלוונטי 
 לתליית השלט באחריות המלון 

) 
שלטי הכוונה בגודל רלוונטי 

מהכניסה  לרחוב  בית  המלון 
למלון ) בתאום  עם  אגף  שפ"ע 

של  הרשות ( ועד אולם הכנס 
+שלט דוכן נואם במידת 

 הצורך 
 –הפקת מחברת ממותגת לוגו 

כריכה קשה, ספירלה, דפי 
 יחידו ת 200 שורה

הפקת פולדרים מהודרים עם 
כיס עבור לו"ז +מידע  רלוונטי  

על  אזור  תעשייה   למתעניינים
 יחידו ת 200און קי -+ דיסק

הכנת מצגת פתיחת  הכנס  
אשר תלווה את  הסבר  מהנדס  

 העיר  על  א.ת. והעיר

כל  הלוגואים  של    
 הכנס

פיעו  על  כל תוצרי  וי  
 המיתוג  

14.07.2021 
 
 
 
 
 
 
 

14.07.2021 
 
 
 

07.07.2021 
 
 

 

פתרונות  
שמע  

 והקרנה 

 5מע' הגברה ייעודית הכוללת 
מיקרופונים אלחוטיים עבור 

 + רמקולים עבור הקהל הפנל
 באולם+ מיקסר + מגבר .

מע' הקרנה למצגות עסקיות  
כולל מקרן  –של המזמין 

 עוצמתי, מסך הקרנה בגודל
 חרלוונטי, מחשב נייד/ניי

מנהל טכני מלווה לאורך כל 
 האירוע

פתרונות לתאורת במה עבור 
נל/אווירה בתוך האולם או אהפ

 על גבי מיתוגים
 (רול אפיםו גב במה)באולם

 הקלטה  ותיעוד  הכנס 
 

 21.07.2021  

יח"צ  
 ומדיה 

הובלת  יח"צ  מטעם  חברת  
מח'   עםהפקה בשיתוף  

 בהתאםדוברות  של  העירייה , 
של  מח'  יח"צ   להמלצות  

מטעם  חברת  ההפקה . רכש  
המדיה יתבצע ע"י זכיין 

 . העירייה
 
 

מיום    
החתימה על 

הסכם 
 התקשרות
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   הערות תיאור  שירותים תחום

הרצאה 
 חווייתית 

  30הרצאת  אורח  באורך  של 
הרצאת  פתיחה מתחום  -דק' 

 –העולם העסקי 
תקשורת עסקית, כלכלה , 

הרצאת  -כד'  חדשנות  מו"מ ו
 השראה מעניינת וסוחפת 

שם  מרצה  אורח   
 בתאום  ואישור המזמין
התשלום למרצה יבוצע  

  ע"י  חברת  ההפקה 

ימים    10
מיום  חתימה 

ההסכם 
 התקשרות 

 

גיוס  מנחה  לכנס,  בעל   מנחה 
חברתית   -אוריינטציה  כלכלית

, 
דובר  השפה  האנגלית  ברמה    

 מאוד.  הגבוה
יית  מעלות  תרשיחא  עיר

משאירה לעצמה  זכות לבחור 
 את  המנחה  המתאים 

התשלום  יבוצע  ע"י  
 חברת  הפקה 

ימים  מיום   10
חתימה  על  

הסכם 
 התקשרות
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  הפקה 
פגישות  לפחות להכנה  4- 3 

קדם -ממוקדות עם המזמין
 אירוע 

חברת ההפקה תפנה לארגונים 
וחברות רלבנטיים לצורך גיוס 

 הכנס באיי 
קיום  פגישות  עדכון  סטאטוס 

ם  יקבועות ) פעמי ודיווח
בשבוע לפחות ( ,  פיזית  או  

 באמצעות  זום 
אחריות על הפעלת המחלקה 

הגרפית ותיזמון הוצאת 
 חומרים רלוונטיים

הפקת "דף סדר יום " לחלוקה 
בעמדות הרישום ) יוכנס 

 לפולדר (
BACK OFFICE  תיאום ותזמון

ות חלוקה הכנס לרב יבאי
סידור ישיבה   לאזורי ישיבה,

באולם  הכנסים ) לרבות  
(, סידור   VIPשמירת  מקומות 

ישיבה  בחדר  אוכל של  המלון 
 VIP)  לרבות  שיריון  חדר  

עבור  ראש העיר,  השרים   
 חלוקה לפאנליםומכובדים (
בהנחיית עוזרת -מקצועיים 

 ראש העיר ובנוסף:
מעקב ובקרה אחרי כמות 

, אורחי כבוד  מיםנרש
וביצוע ,משתתפים   בפאנלים 

אפ לווידוא פרטים -פולו
 ונכונות גבוהה להגעה

 פיסית 

אחריות על הפעלת מחלקת 
יח"צ לרבות ניהול המדיה 

 והוצאת סטטוס שבועי

 
תיאום ותפעול -הפקה בפועל

יום הכנס מול פלטפורמת 
המלון ומול יתר הספקים 

 ע"י מפיק/ ה הישירים

ת  חנייה  במשטח שריון מקומו
המלון  למשתתפי  הפאנלים 

 ואורחי  כבוד ,
הקמת עזרי המיתוג השונים 

באולם ובסביבתו ע"י איש 
 הקמות

 תזמון מרצה אורח
 GIVEהובלה ואספקה למתנות 

AWAY כולל עמדת חלוקה 
רישום נתונים בכנס עצמו 

בהתאם להנחיות הדרג 
המקצועי והעברתם באופן 

מיום חתימה   
על הסכם 
 התקשרות

 
מיום חתימה 

על הסכם 
 התקשרות

 
 
 

מיום חתימה 
על הסכם 
 התקשרות

 
 

14.07.2021 
 
 

21.07.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מיום החתימה 
ם על הסכ

 התקשרות
 
 

מיום החתימה 
על הסכם 
 התקשרות

 
 
 

21.07.2021 
 
 
 

21.07.2021 
 
 

21.07.2021 
 
 

14.07.2021 
07.07.2021 

 
21.07.2021 
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 מסודר לנציגי
 המזמין

 ש תפעול והקמותאי
הקלטה לצורך איש תפעול 

תיעוד הכנס ) צילום  וידאו  
  וסטילס (

 

דיילות שירות לקוחות לאורך  2
 יום הפעילות

 

21.07.2021 
 

21.07.2021 
 
 
 
 
 
 

21.07.2021 

מתנה  
לבאי  
 הכנס 

     יח' 200 -   ממותג דיסק  און קי

 

 ₪(. 142,200ם שאינו עולה על )סכו₪ סה"כ בגין כל השירותים _________ 

 

 

 .כולל את כל עלויות השירותים  הסך כאמור לעיל

 

 

 90תהיה בתוקף ותחייב אותנו ממועד הגשתה לעירייה ועד לתקופה של  ימסכים כי הצעת יאנ 6

וכל לבטלה, לשנותה אזה, וכי לא  הליךים( יום מהמועד אחרון שנקבע להגשת ההצעות לשלוש)

מיום  זו. יכי החליט לקבל הצעת יו גם אם המזמין טרם הודיע לולתקנה במשך תקופה ז

חתום על הסכם,  תיכאילו היי -יחד עם כל מסמכיה  - יחתימתנו על הצעה זו היא תחייב אות

דרש לבצע את אדרש ע"י המזמין להתחיל בביצוע העבודה לפני חתימת ההסכם, או אם אואם 

מבלי שייחתם כלל הסכם ביני לבין  -מזמין העבודה על סמך הזמנת עבודה שתוצא על ידי ה
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פעל בהתאם לכל אזו על כל מסמכיה כאילו היתה הסכם חתום ו התיראה הצע -המזמין 

 דרישותיה והוראותיה.

ימים את המזמין, בגין נזקים והוצאות  7פצה תוך אזו,  יקיים התחייבותאפר ו/או לא אאם 

 זו, כפיצויים קבועים ומוערכים מראש.  יהצעתמסכום  10% -שיגרמו לו בשל כך, בסכום השווה ל

 

 וחותמתו: __________________________תאריך:_________________ המפיקחתימת 

 : __________________________________________________________המפיקשם 

 מס' ת.ז./מספר תאגיד:__________________________________________________

 , כולל מיקוד:_______________________________________________המפיקובת כת

 : ____________________מס' פקס: _______________________ המפיקמס' טלפון של 

 מספר עוסק מורשה : ___________________________________________________

 סווג כספי: _________________ מס' רישום בפנקס הקבלנים: _________________

 

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ  __________________________________עו"ד של התאגיד מאשר בזה כי חתימתו/ם 

 ________________  -של ___________________ ת.ז. __________________ ו

יד על פי מסמכי ת.ז. ___________________ המופיעה דלעיל היא החתימה המחייבת של התאג

 התאגיד, וכי הנ"ל חתם/מו על טופס הצעה זו בפני.

 

 

               תאריך: _____________              חותמת עוה"ד + חתימתו 
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 ' להצעת המשתתףאנספח 

 

 זה בנספח המיותרות האפשרויות מחיקת על להקפיד נא

 

 

 תאריך: _________        לכבוד

 חאעיריית מעלות תרשי

 , מעלות תרשיחא1בן גוריון 

 

 א.ג.נ.,

 

 הצהרה בדבר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצההנדון: 

 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: תרשיחא-ת מעלותהנני מצהיר בזאת כי עיריי 1

 

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

שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או 

עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 

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

 אחות."

של נבחרי הציבור ברשויות   )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עיניינים12כלל  1.2

 המקומיות הקובע: 

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר  

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 

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

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו 

זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה -או על ידי בן

 המבוצעת למענה."

 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2

לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף  )מחק את המיותר(מועצת העירייה יש / אין  בין חברי 2.1

 לא סוכן או שותף.

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק  )מחק את המיותר(יש / אין  2.2

העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או 

 עובד אחראי בו. שאחד מהם מנהל או

 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. –בן  )מחק את המיותר(יש/ אין לי  2.3
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של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  הצעות מחיר ידוע לי כי ועדת  3

 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 

והאמור בהצהרה זו הינו  אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, 4

 אמת.

 

( לפקודת 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב 

 ומות.א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברש122התקשרות לפי סעיף 

 

 שם המשתתף: ___________________      חתימת המשתתף: __________________   
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 ' להצעת המשתתףבנספח 

 

 2עניינים  לניגוד  חשש  לאיתור  שאלון
 

 הפקת כנס תעשייניםספק שירותי 
 

 וכהונות תפקידים -  'א חלק
 

 אישיים פרטים .1
 

 _____________________________________________ :משפחה שם

 פרטי: _______________________________________________ שם

     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  זהות 'מס

 וב: _______________________________________ רח  :כתובת

 : ____________יקוד: ___________________ מישוב/עיר

 _________________ :נייד טלפון' מס_______________ : __טלפון' מס

 מס' פקס: ___________________

 

 ועיסוקים תפקידים .2

 
 שנים 4 של לתקופה קודמים ועיסוקים ותפקידים נוכחיים ועיסוקים תפקידים פירוט

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

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

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

 

 שם המעסיק
 וכתובתו

תחומי הפעילות של 
 המעסיק

התפקיד ותחומי 
 האחריות

 תאריכי העסקה

 

 

 

 

   

                                                           
 נותני שירותיםבהתאם לנוהל לבדיקה ומניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת  2
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 שם המעסיק
 וכתובתו

תחומי הפעילות של 
 המעסיק

התפקיד ותחומי 
 האחריות

 תאריכי העסקה

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 ציבוריים תפקידים .3
 

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

 .אחורה שנים 4 של לתקופה קודמים ולתפקידים נוכחים לתפקידים להתייחס נא
 

תאריכי מילוי  התפקיד הגוף
 התפקיד
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תאריכי מילוי  התפקיד הגוף
 התפקיד

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 

 מקבילים בגופים או םבדירקטוריוני חברות .4

 
 גופים או רשויות, תאגידים של מקבילים בגופים או בדירקטוריונים חברות פירוט

 .ציבוריים שאינם אם ובין ציבוריים הם אם בין, אחרים
 

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

שם התאגיד/ רשות/ גוף 
 ותחום עיסוקו

ת תאריך התחל
הכהונה ותאריך 

 סיומה

פעילות מיוחדת  3סוג הכהונה
  4בדירקטוריון

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

                                                           
שמות  –נא לפרט גם  –דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות. ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני  3

 אותךבעלי המניות שמינו 
 חברות בוועדות או תפקידים אחרים כגון 4
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 המקומית הרשות לפעילות קשר .5

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

 זיקה זה אליה )ובכלל הקשוריםלגופים  לפעילות עיריית מעלות תרשיחא או ,שירות
 לגופים עיריית מעלות תרשיחא או שבשליטת סטטוטוריים לתאגידים קשר או

 אליהם(? קשורה שהיא אחרים
 

 כל לציין נא .אחורה שנים 4של  ולתקופה נוכחיים ולקשרים לזיקות להתייחס נא

 .מפורט באופן קשר או זיקה
 

או  כדירקטור, מכהן או/ו בגוף זקותאח לו שיש מי כל לרבות -בגוף  עניין" "בעל
 צורך לו. אין חיצוני יועץ או/ו אותו מייצג או/ו בו עובד או/ו בו מקבילים בגופים

 ,1968 –ח "התשכ ערך, ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד עניין כבעל שלא לפרט אחזקה
  .5בבורסה בתאגידים הנסחרים

 
 לא / כן
 

____________________ י: _______________________/פרט כן, אם

___________________________________________________________

___________________________________________________________

                                                           
 1968-, תשכ"חחוק ניירות ערך  5

  –"בעל עניין", בתאגיד 
מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד, או מכוח ההצבעה בו,  (1)

מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד, או את מנהלו הכללי, מי 
או יותר  25%ור מחזיק שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמ

או יותר  25%מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה שבו, או רשאי למנות 
 –לענין פסקה זו  ;מהדירקטורים שלו

 לעניין ;יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך האמורים (א)

ק בניירות הערך החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזי (ב)
למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק  –לעניין זה, "נאמן"  ;האמורים

()ו(, או כנאמן, להקצאת מניות 2)א()46מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 
  ;לפקודת מס' הכנסה 102לעובדים, בהגדרתו בסעיף 

 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. (2)
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___________________________________________________________

__________________________________________________________ _ 

 

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

 .משפחתך קרובי לגבי לעיל  5-2 בסעיפים ,כאמור ,תפקידים פירוט
 

 .בלבד בהווה ולכהונות לתפקידים להתייחס יש

  
 שנדרשו הרלבנטיים והפרטים המשפחתית הקרבה סוג ,הקרוב שם את לפרט נא

 התאגיד שם לפרט יש ,דירקטוריוןב חברה זוגך ת/בן אם: למשל)  לעיל בשאלות

 .(בדירקטוריון מיוחדת ופעילות הכהונה סוג הכהונה התחלת תאריך ,עיסוקו ותחום
 

 נך.שולח על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת/בן -" קרוב"
 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 

 

 בתפקיד לממונים או לכפופים זיקות .7

 

 לך כפופים או ן(,בעקיפי או במישרין)  עליך ממונים להיות שאמורים ומי ה/את האם
  ?אחרים בארגונים משותפת בכהונה מכהנים ,ת/מועמד ה/את שאליו בתפקיד
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 קשרי ,עסקיים קשרים ,אחרות במסגרות כפיפות יחסי ביניכם מתקיימים האם

  ?חרותא זיקות או משפחה
 
 לא / כן
 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____ _______________________________________________________ 

 

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

  עניינים חשש לניגוד
 

 שעלולים ,קרוביך של או שלך ,לעיל פורטו שלא ועניינים תפקידים על לך ידוע האם
  ?ת/מועמד ה/את שאליו דבתפקי עניינים לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד

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

 לא / כן     
 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 

 

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

 עניינים לניגוד חשש של במצב שעלולים להעמידך

 
, האחרים קרוביך של אחרים ועניינים כהונות ,עיסוקים ,קידיםתפ על לך ידוע האם

 חברים זה ובכלל( מקורביך של או ,לעיל בשאלות להתייחס התבקשת לא שאליהם
 עניינים לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד שעלולים, )עסקיים ושותפים קרובים
  ?ת/מועמד ה/את שאליו בתפקיד

 
 .ראשונה מדרגה שאינם לקרוביםו זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא
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 ,לדוגמה) עילל 8-1 בשאלות נשאלת שעליהם לנושאים במיוחד להתייחס נא
 ,מקבילים בגופים או בדירקטוריונים חברויות, אלה קרובים של ועיסוקים תפקידים

 .(המקומית הרשות לפעילות להם שיש וקשר
 

 לא / כן
 

______________ י: _____________________________/פרט כן, אם

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 

 

 ועיסוקים חיים קורות פירוט .10

 

 ופירוט השכלה השאלון, הכוללות מילוי ליום מעודכנות חיים, קורות בנפרד י/צרף נא

 .תאריכים כולל ובהווה, עיסוקים בעבר
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 ואחזקות כסיםנ -' ב חלק
 

 אחזקות במניות  .11

 
 עסקיים בגופים שותפות או ,בעקיפין או במישרין, בתאגידים מניות החזקת פירוט
 .קרוביך של או שלך, םכלשה

 

 ח"התשכ ,ערך ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד עניין כבעל שלא אחזקה לפרט צורך אין
 .6בבורסה הנסחרים בתאגידים  1968 –
 
 .שולחנך על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת/בן -ב" קרו"
 

 לא / כן
 

 י:/פרט כן, אם
 

שם 
 התאגיד/הגוף

 שם המחזיק
אם המחזיק אינו 

 המועמד

תחום עיסוק  זי החזקותאחו
 התאגיד/הגוף

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

                                                           
 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח 6 6

  –"בעל עניין", בתאגיד 
מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד, או מכוח ההצבעה בו,  (1)

מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד, או את מנהלו הכללי, מי 
או יותר  25%או תאגיד שאדם כאמור מחזיק שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, 

או יותר  25%מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה שבו, או רשאי למנות 
 –לענין פסקה זו  ;מהדירקטורים שלו

 לעניין ;יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך האמורים (א)

גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו  (ב)
למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק  –לעניין זה, "נאמן"  ;האמורים

()ו(, או כנאמן, להקצאת מניות 2)א()46מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 
  ;לפקודת מס' הכנסה 102לעובדים, בהגדרתו בסעיף 

 חברת רישומים. חברה בת של תאגיד, למעט (2)
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שם 
 התאגיד/הגוף

 שם המחזיק
אם המחזיק אינו 

 המועמד

תחום עיסוק  זי החזקותאחו
 התאגיד/הגוף

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 

 של במצב להעמידך עשויים בהם שימוש או מכירתם  שאחזקתם, נכסים .12

 לניגוד עניינים חשש

 
 או מכירתם ,שאחזקתם ,קרוביך בבעלות או בבעלותך אחרים נכסים קיימים האם

 אתה שאליו התפקיד עם עניינים ניגוד של בבמצ להעמידך עשויים בהם שימוש
 , לרבות עסקים בתחומי העיר מעלות תרשיחא או נכסים להשכרה? מועמד

 

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

 לא / כן     
 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 

 

 משמעותי בהיקף כספים חבות   .13

 

 ערב או כספים חייב ,ישנם אם ,העסקיים משותפיך מי או קרוביך ,ה/את האם
 ? כלשהם התחייבויותל או לחובות

 .שולחנך על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת/בן -" קרוב
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 לא / כן
 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 

 

 עניינים לניגוד חשש של במצב אחרים שעלולים להעמידך נכסים  .14

 
 של במצב אותך להעמיד שעשויים ,לעיל פורטו שלא ,אחרים נכסים על לך ידוע האם
 ? ת/מועמד ה/את שאליו בתפקיד עניינים גודלני חשש

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

 מקורביך או שקרוביך גופים ושל בהם עניין בעל שאתה גופים של, )עסקיים ושותפים

 .בהם עניין בעלי הם
 

 .אשונהר מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא
 

בין  בו, הצבעה זכויות או/ו בגוף אחזקות לו שיש מי לרבות -בגוף  בעל עניין""
 בו עובד או/ו בו מקבילים בגופים או בדירקטוריון מכהן או/ו בעקיפין, ובין במישרין

 .לו חיצוני יועץ או/ו אותו או מייצג/ו
 
 לא / כן
 

_______ י: ____________________________________/פרט כן, אם

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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 צהרהה -  ג' חלק

 

 _________________'מס ז.ת _____________________ מטה ה/החתום אני

 :כי בזאת ה/מצהיר
 
 הם, ולמקורבי לקרובי, לעצמי בקשר ,זה בשאלון שמסרתי והפרטים המידע כל .1

 .ואמיתיים נכונים ,מלאים
 

 הם ,ולמקורבי לקרובי, לעצמי בקשר ,זה בשאלון שמסרתי והפרטים המידע כל  .2
 וזאת ,הידיעה למיטב היא ההצהרה כי במפורש נאמר כן אם אלא ,שיתאי מידיעה
 לי ידועים אינם או/ו בחלקם וא/ו במלואם לי ידועים אינם הפרטים שבו במקרה
 .אישית מידיעה

 
 להיות לי לגרום שעלול אחר עניין כל על לי ידוע לא בשאלון שמסרתי לפרטים מעבר .3

 .התפקיד עם עניינים לניגוד חשש של במצב

 

 חשש של במצב להיות לי לגרום שעלול עניין בכל מלטפל להימנע ת/מתחייב אני .4
 שלת המשפטי צתהיוע שלה הנחיית לקבלת ד, עהתפקיד במילוי עניינים לניגוד

 .בנושא עיריית מעלות תרשיחא

 

 יתעוררו או ,בשאלון הצהרותיי בתוכן שינויים יחולו בו במקרהש ךכת ל/מתחייב אני .5
 של במצב אותי להעמידהעלולות  ,מראש נצפו שלא סוגיות ,רגילה הדברים במהלך

 אמסורצת המשפטית של עיריית מעלות תרשיחא, ביוע איוועץ, עניינים לניגוד חשש
 ה.הנחיותי לפי ואפעל בכתב הרלבנטי המידע אתה ל

 

מובהר לי כי על ההסדר למניעת ניגוד עניינים שייערך לי, במידת הצורך, יחול חוק  .6
 .1998 –ידע, התשנ"ח חופש המ

 
 

 

 

____________________                                  _________________ 
 חתימה                      תאריך          
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 ' להצעת המשתתףגנספח 
 

      לכבוד
 תאריך: _________                 

 עיריית מעלות תרשיחא
 , מעלות1בן גוריון 

 
 ג.א.נ.,

 התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 
 
 

 ,("השירותים"להלן: )נעניק שירותים לעיריית מעלות תרשיחא של הפקת סרטון הסכם גג הואיל ואנו 
 במסגרת הסכם בינינו לביניכם, אנו מתחייבים כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן:

הנוגע לעירייה, לתושביה, לי או אחר אנו מתחייבים לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנה .1
לבעלי ו/או מחזיקים הנכסים בה, לקבלניה, לעסקיה, לפעילותה, לקניינה הרוחני או האחר, 

 שיגיע אלינו, אגב, בקשר או במהלך ביצוע השירותים.
תוכניות, תכניות מחשב, שיטות עבודה, נתונים, לרבות:  -לעניין התחייבות זו משמעו  "מידע"

 .או אישי , מידע מקצועייותשמ תורשימ
ידינו לגבי המידע הסודי שלנו, וזאת -אנו מתחייבים לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על .2

 למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר.

 למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על: .3

לנו  מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לנו או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו .א
 שלא עקב הפרת התחייבות זו;

 מידע אשר נוכל להוכיח שהיה ידוע לנו לפני שנמסר לנו; .ב

 מידע אשר קבלנו מצד שלישי אשר, למיטב ידיעתנו, אינו חב לכם חובת סודיות. .ג

 פי הוראות כל דין.-מידע אשר גילויו נדרש על .ד
 
 
 

 בכבוד רב,

____________________________ 

 __________באמצעות: ___________

_____________________________ 

 חתימה: _______________________
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 הפקת כנס תעשייניםשירותי  –מפרט שירותים 

 השירותים המבוקשיםמפרט 

 אבני דרך בביצוע העבודה  1.1.1

 להלן אבני הדרך לביצוע העבודה הנדרשת. 

 

 

 

 לו"ז הערות תיאור  שירותים פרק

-ת לכנסקביעת שפה גרפי גרפיקה 
 תהליך מול המזמין

עיצוב גרפי לכל תוצרי הפרינט 
הזמנות,  –והדיגיטל בכנס 

וכיו"ב  טיזר, מודעות, מחברות, 
 ) לפי פירוט  בסעיף  המתאים (

 העיצוב הגראפי 
(  הפורמטים) בכל  

יכלול  את  כל  
הלוגואים  של שותפי  

 הכנס
ויאושר על  ידי     

 המזמין

שבוע  מיום 
חתימה על  

סכם  ה
 ההתקשרות 

אתר  
רישום + 
 תגי  שם 

 הקמת אתר רישום ייעודי
 PUSH SMSלשליחת הודעות 

 145תזכורת לנרשמי ם עד 
 תווים

עמדת דיילות בכניסה לאולם ( 
  דיילות, מדפסת תגים 2

  ותיעוד,רישום ) שם +  לו"ז (
ורחי  התכנס , אינסרטים + 

 כיסים, שרוכים

עשרה ימים    
  מיום  חתימה

על  הסכם  
 ההתקשרות 

מיתוג  
 הכנס 

 הכנה לפרינט
אפ -רול 5הפקה ואספקה 

 ממותגים הדפסה בצבע
הפקת שמשונית גב במה בגודל 

מחיצות ניידות )רלוונטי 
 לתליית השלט באחריות המלון 

) 
שלטי הכוונה בגודל רלוונטי 

מהכניסה  לרחוב  בית  המלון 
למלון ) בתאום  עם  אגף  שפ"ע 

ת ( ועד אולם הכנס של  הרשו
+שלט דוכן נואם במידת 

 הצורך 
 –הפקת מחברת ממותגת לוגו 

כריכה קשה, ספירלה, דפי 
 יחידו ת 200שורה 

הפקת פולדרים מהודרים עם 
כיס עבור לו"ז +מידע  רלוונטי  

על  אזור  תעשייה   למתעניינים
 יחידו ת 200און קי -+ דיסק

הכנת מצגת פתיחת  הכנס  
הסבר  מהנדס   אשר תלווה את 

 העיר  על  א.ת. והעיר

כל  הלוגואים  של    
 הכנס

פיעו  על  כל תוצרי  וי  
 המיתוג  

14.07.2021 
 
 
 
 
 
 
 

14.07.2021 
 
 
 

07.07.2021 
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פתרונות  
שמע  

 והקרנה 

 5מע' הגברה ייעודית הכוללת 
מיקרופונים אלחוטיים עבור 

 הפנאל + רמקולים עבור הקהל
 בר .באולם+ מיקסר + מג

מע' הקרנה למצגות עסקיות  
כולל מקרן  –של המזמין 

 עוצמתי, מסך הקרנה בגודל
 רלוונטי, מחשב נייד/נייח

מנהל טכני מלווה לאורך כל 
 האירוע

פתרונות לתאורת במה עבור 
נל/אווירה בתוך האולם או אהפ

 על גבי מיתוגים
 (רול אפיםו גב במה)באולם

 הקלטה  ותיעוד  הכנס 
 

 21.07.2021 

יח"צ  
 ומדיה 

הובלת  יח"צ  מטעם  חברת  
מח'   עםהפקה בשיתוף  

 בהתאםדוברות  של  העירייה , 
להמלצות  של  מח'  יח"צ   

מטעם  חברת  ההפקה . רכש  
המדיה יתבצע ע"י זכיין 

 . העירייה
 
 
 

מיום    
החתימה על 

הסכם 
 התקשרות

  הערות תיאור  שירותים תחום

הרצאה 
 חווייתית 

  30אורח  באורך  של הרצאת  
הרצאת  פתיחה מתחום  -דק' 

 –העולם העסקי 
תקשורת עסקית, כלכלה , 

הרצאת  -חדשנות  מו"מ וכד'  
 השראה מעניינת וסוחפת 

שם  מרצה  אורח   
 בתאום  ואישור המזמין
התשלום למרצה יבוצע  

  ע"י  חברת  ההפקה 

ימים    10
מיום  חתימה 

ההסכם 
 התקשרות 

מנחה  לכנס,  בעל   גיוס  מנחה 
חברתית   -אוריינטציה  כלכלית

, 
דובר  השפה  האנגלית  ברמה    

 מאוד.  הגבוה
עיריית  מעלות  תרשיחא  

משאירה לעצמה  זכות לבחור 
 את  המנחה  המתאים 

התשלום  יבוצע  ע"י  
 חברת  הפקה 

ימים   10
מיום  חתימה  

על  הסכם 
 התקשרות
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  הפקה 
להכנה  פגישות  לפחות 4- 3 

קדם -ממוקדות עם המזמין
 אירוע 

חברת ההפקה תפנה לארגונים 
וחברות רלבנטיים לצורך גיוס 

 באיי  הכנס
קיום  פגישות  עדכון  סטאטוס 

ם  יקבועות ) פעמי ודיווח
בשבוע לפחות ( ,  פיזית  או  

 באמצעות  זום 
אחריות על הפעלת המחלקה 

הגרפית ותיזמון הוצאת 
 חומרים רלוונטיים

קת "דף סדר יום " לחלוקה הפ
בעמדות הרישום ) יוכנס 

 לפולדר (
BACK OFFICE  תיאום ותזמון

הכנס לרבות חלוקה  יבאי
סידור ישיבה   לאזורי ישיבה,

באולם  הכנסים ) לרבות  
(, סידור   VIPשמירת  מקומות 

ישיבה  בחדר  אוכל של  המלון 
 VIP)  לרבות  שיריון  חדר  

ם   עבור  ראש העיר,  השרי
 חלוקה לפאנליםומכובדים (
בהנחיית עוזרת -מקצועיים 

 ראש העיר ובנוסף:
מעקב ובקרה אחרי כמות 

אפ -נרשמים וביצוע פולו
לווידוא פרטים ונכונות גבוהה 

 להגעה
 פיסית 

אחריות על הפעלת מחלקת 
יח"צ לרבות ניהול המדיה 

 והוצאת סטטוס שבועי

 
תיאום ותפעול -הפקה בפועל

לטפורמת יום הכנס מול פ
המלון ומול יתר הספקים 

 ע"י מפיק/ ה הישירים

שריון מקומות  חנייה  במשטח 
המלון  למשתתפי  הפאנלים 

 ואורחי  כבוד ,
הקמת עזרי המיתוג השונים 

באולם ובסביבתו ע"י איש 
 הקמות

 תזמון מרצה אורח
 GIVEהובלה ואספקה למתנות 

AWAY כולל עמדת חלוקה 
רישום נתונים בכנס עצמו 

תאם להנחיות הדרג בה
המקצועי והעברתם באופן 

 מסודר לנציגי
 המזמין

מיום חתימה   
על הסכם 
 התקשרות

 
מיום חתימה 

על הסכם 
 התקשרות

 
 
 

מיום חתימה 
על הסכם 
 התקשרות

 
 

14.07.2021 
 
 

21.07.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מיום 
החתימה על 

הסכם 
 התקשרות

 
 

מיום 
החתימה על 

הסכם 
 התקשרות

 
 
 

21.07.2021 
 
 
 

21.07.2021 
 
 

21.07.2021 
 
 

14.07.2021 
 
 

21.07.2021 
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 איש תפעול והקמות
הקלטה לצורך איש תפעול 

תיעוד הכנס ) צילום  וידאו  
  וסטילס (

 

דיילות שירות לקוחות לאורך  2
 יום הפעילות

 

 
21.07.2021 

 
 
 
 
 
 

21.07.2021 

מתנה  
לבאי  
 הכנס 

    יח' 200 -   ממותג דיסק  און קי
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 הפקת כנס יזמיםשירותי מתן  הסכם

 כפר ורדים –לאיזור התעסוקה המשותף מעלות תרשיחא 

 

 

 עיריית מעלות תרשיחא  ב י ן :

 תרשיחא–, מעלות1מרחוב בן גוריון    

 

   

 "העירייה"()להלן :   

מצד           

 אחד

 

 ____________ת.ז. _____________  ל ב י ן :

__________________ 

 ____________________טלפון:   

 דוא"ל ______________________

 ("המפיק" )להלן :  

מצד            

 שני

 

 

הפקת כנס יזמים לאיזור תעסוקה משותף מעלות שירותי והעירייה מעוניינת בקבלת  הואיל:

 (;"השירותים")להלן:  כפר ורדים -תרשיחא

 

)להלן: "הגורם רד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילרמ"י המשוהפרויקט ממומן בידי  והואיל:

 ;100%המממן"( ושיעור המימון החיצוני מההיקף הכולל של הפרויקט הינו 

 

ה אושרה ע"י ישפרסמה העירייה, והזכי   117/2021 הצעות מחירבוהצעת הזוכה זכתה  והואיל:

 ראש העיר והכל בהתאם לדין ולתנאי הסכם זה;

 

ן בביצוע השירותים ומצהיר כי הינו בעל הידע , הכישורים והמיומנות מעוניי המפיקו והואיל:

 למתן השירותים;
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לפיו בהסכם  המפיקברצון העירייה להתקשר עם  המפיקולאור הצהרתו לעיל של  והואיל:

אלא כנותן שירות  ם שלא במסגרת יחסי עובד ומעבידלעירייה שירותי המפיקיעניק 

  ממעמדו כקבלן שירותים עצמאי;הפועל להענקת שירותיו כמתחייב 

 

 

 

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים:

 

 

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

הסכם זה מבטל כל הסכם, חוזה, זכ"ד, מצג, הצעה או התקשרות אשר קדמו לו, והוא  1.2

 .מהווה סיכום סופי ומוחלט של כל ההסכמות בין הצדדים

 בהסכם זה תהא למושגים המפורטים להלן המשמעות המפורטת לצידם: 1.3

 כמפורט בכותרת הסכם זה;   -"העירייה" 

 ________________________.   -" המפיק"

 2.2כמפורט בסעיף הפקת כנס יזמים / תעשיינים שירותי   -"השירותים" 

 להלן.

 .ו/או מי מטעמו מנכ"ל העירייה  –"נציג העירייה" 

 

מצהיר כי הינו בעל הידע, הכושר והיכולת להעניק את השירותים בהתאם  המפיק 2.1 .2

 להוראות הסכם זה.

, הכל  הפקת כנסשירותי לבהסכם זה יכללו מתן שירותים בכל הנוגע  "השירותים" 2.2

  –, ועל פי המפורט להלן המפיק –בהתאם למסמכי ההצעה שהגיש המשתתף 

 הערות תיאור  שירותים תחום

 תהליך מול המזמין-קביעת שפה גרפית לכנס גרפיקה 
 –עיצוב גרפי לכל תוצרי הפרינט והדיגיטל בכנס 

וכיו"ב  ) לפי פירוט  הזמנות, טיזר, מודעות, מחברות, 
 בסעיף  המתאים (

העיצוב 
 הגראפי 

) בכל  
(  הפורמטים
יכלול  את  

כל  
הלוגואים  
של שותפי  

 הכנס
ויאושר על     

 ידי  המזמין
שום + אתר  רי

 תגי  שם 
 הקמת אתר רישום ייעודי

תזכורת לנרשמי ם עד  PUSH SMSלשליחת הודעות 
 תווים 145

דיילות, מדפסת  2עמדת דיילות בכניסה לאולם ( 
  תגים

ורחי  התכנס ,   ותיעוד,רישום ) שם +  לו"ז (
 אינסרטים + כיסים, שרוכים
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 הכנה לפרינט מיתוג  הכנס 
 מותגים הדפסה בצבעאפ מ-רול 5הפקה ואספקה 

מחיצות )הפקת שמשונית גב במה בגודל רלוונטי 
 ( ניידות לתליית השלט באחריות המלון 

שלטי הכוונה בגודל רלוונטי מהכניסה  לרחוב  בית  
המלון למלון ) בתאום  עם  אגף  שפ"ע של  הרשות ( 

 ועד אולם הכנס +שלט דוכן נואם במידת הצורך 
כריכה קשה, ספירלה,  –הפקת מחברת ממותגת לוגו 

 יחידו ת 200דפי שורה 
הפקת פולדרים מהודרים עם כיס עבור לו"ז +מידע  

און -על  אזור  תעשייה + דיסק  למתענייניםרלוונטי  
 יחידו ת 200קי 

הכנת מצגת פתיחת  הכנס  אשר תלווה את  הסבר  
 מהנדס  העיר  על  א.ת. והעיר

כל    
הלוגואים  

 של  הכנס
על  פיעו  וי  

כל תוצרי  
 המיתוג  

פתרונות  שמע  
 והקרנה 

מיקרופונים  5מע' הגברה ייעודית הכוללת 
 אלחוטיים עבור הפנאל + רמקולים עבור הקהל

 באולם+ מיקסר + מגבר .
כולל  –מע' הקרנה למצגות עסקיות  של המזמין 

 מקרן עוצמתי, מסך הקרנה בגודל
 רלוונטי, מחשב נייד/נייח

 לאורך כל האירוע מנהל טכני מלווה
נל/אווירה בתוך אפתרונות לתאורת במה עבור הפ

 האולם או על גבי מיתוגים
 (רול אפיםו גב במה)באולם

 

  

מח'   עםהובלת  יח"צ  מטעם  חברת  הפקה בשיתוף   יח"צ  ומדיה 
 בהתאםדוברות  של  העירייה , 

להמלצות  של  מח'  יח"צ  מטעם  חברת  ההפקה .  
ולם וייבחר   ע"י  עיריית  מעלות  ישהמדיה רכש  

 תרשיחא ישירות  לספקים .
 
 
 

  

 הערות תיאור  שירותים תחום

הרצאה 
 חווייתית 

הרצאת  פתיחה  -דק'   30הרצאת  אורח  באורך  של 
 –מתחום העולם העסקי 

 -תקשורת עסקית, כלכלה , חדשנות  מו"מ וכד'  
 הרצאת השראה מעניינת וסוחפת 

שם  מרצה   
רח  או

בתאום  
ואישור 
 המזמין 

  -גיוס  מנחה  לכנס,  בעל  אוריינטציה  כלכלית מנחה 
 חברתית ,

 דובר  השפה  האנגלית  ברמה  גבוה  מאוד.  
עיריית  מעלות  תרשיחא  משאירה לעצמה  זכות 

 לבחור את  המנחה  המתאים 
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  הפקה 
-פגישות  לפחות להכנה ממוקדות עם המזמין 4- 3 

 ע קדם אירו
קבועות )  ודיווחקיום  פגישות  עדכון  סטאטוס 

 ם  בשבוע לפחות ( ,  פיזית  או  באמצעות  זום יפעמי
אחריות על הפעלת המחלקה הגרפית ותיזמון הוצאת 

 חומרים רלוונטיים
הפקת "דף סדר יום " לחלוקה בעמדות הרישום ) 

 יוכנס לפולדר (
BACK OFFICE  תיאום ותזמון באי הכנס לרבות

 לוקה לאזורי ישיבה, חלוקה לפאנליםח
 בהנחיית עוזרת ראש העיר ובנוסף:-מקצועיים 

אפ -מעקב ובקרה אחרי כמות נרשמים וביצוע פולו
 לווידוא פרטים ונכונות גבוהה להגעה

 פיסית או לרישום לצפייה מקוונת
אחריות על הפעלת מחלקת יח"צ לרבות ניהול 

 המדיה והוצאת סטטוס שבועי
תיאום ותפעול יום הכנס מול -הפקה בפועל

 פלטפורמת המלון ומול יתר הספקים הישירים
 ע"י מפיק/ ה

הקמת עזרי המיתוג השונים באולם ובסביבתו ע"י 
 איש הקמות

 תזמון מרצה אורח
כולל עמדת  GIVE AWAYהובלה ואספקה למתנות 

 חלוקה
רישום נתונים בכנס עצמו בהתאם להנחיות הדרג 

 מסודר לנציגיהמקצועי והעברתם באופן 
 המזמין

 איש תפעול והקמות
הכנס  בזמן    לשידור איש תפעול והקמת מערכת  זום

 אמת 
 דיילות שירות לקוחות לאורך יום הפעילות 2
 

  

מתנה  לבאי  
 הכנס 

   יח' 200 -   ממותג דיסק  און קי

 

 

 בהתאם ללו"ז את השירותים במסירות ובנאמנות עירייהמתחייב להעניק ל המפיק .3

 

מנוע מלעסוק במקצועו מחוץ למתו שירותיו על פי הסכם זה ובלבד שלא יהיה בכך  המפיקאין  .4

כדי לפגוע במתן שירותיו לפי הסכם זה ולא ייעשה דבר שיש בו משום ניגוד עניינים 

 ואינטרסים עם פעולתו לפי הסכם זה.

 
או במתן שירותים  יהיה מנוע מלטפל בתקופת מתן שירותיו לעירייה בייעוץ או בייצוג המפיק .5

 לגורמים שונים בעניינים הקשורים מול עיריית מעלות תרשיחא.

 
מנוע מלקבל על עצמו עבודה  המפיקעם תחילת מתן השירותים והחתימה על הסכם זה יהא  .6

לרבות רשויות מקומיות אחרות ככל שהדבר / הפעולה עלול/ה עבור גורם או גוף אחר 

 להעמידו במצב של ניגוד עניינים.
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, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו סוכנו, שותפו או קרוביהם, למפיקבמידה ויש  .7

כל חלק או טובת הנאה בעניין העומד לטיפול או לדיון בעירייה, או בוועדה מועדות העירייה, 

יודיע על כך בכתב למנכ"ל העירייה וכן ליועמ"ש העירייה, מיד לאחר שנודע לו כי העניין 

מתחייב לא  המפיקובא לטיפול או לדיון בעירייה ו/או באחת מועדות העירייה, האמור ה

 –לטפל בעניין ולא יהיה נוכח בדיוני העיריה או הועדה הדנים בו. "ועדה" לעניין הסכם זה 

 לרבות הוועדה לתכנון ובניה וועדת המשנה לתכנון ולבניה.

 
ת מנכ"ל העירייה ואת יועמ"ש לידע א המפיקלמניעת מקרה של ניגוד עניינים, מתחייב  .8

העירייה מראש ובכתב על כל עבודה שהוא שוקל לקבל לביצוע, במישרין או בעקיפין, מגוף 

פרטי או ציבורי שהטיפול קשור במגע עם העירייה, לרבות ייעוץ שוטף או התקשרות מהם 

 עולה חשש לניגוד עניינים, ולקבל הסכמת יועמ"ש העירייה מראש ובכתב.

 
חייב כי הוא ו/או מי מטעמו המועסק במתן השירותים נשוא הסכם זה לא ימצאו מת המפיק .9

 במצב של ניגוד עניינים כל עוד הוא מספק את השרותים על פי הסכם זה.

 
 בנוסח שיועבר לו על ידי העירייה. -יחתום על הצהרה בדבר ניגוד עניינים   המפיק

 

ת אחר, את המסמכים הנוגעים למתן לא יפרסם, בדרך כלשהי, באמצעותו או באמצעו המפיק .10

 השירותים כמפורט בהסכם זה אלא באישור מוקדם של העירייה.

 

 מתחייב להעניק את השירותים בעצמו ו/או ע"י גורמי המקצוע הנדרשים.  המפיק .11

 

מתחייב לשתף פעולה וליתן את השירותים בתיאום ותוך קשר מתמיד, יעיל ורציף עם  המפיק .12

 עובדי העירייה ולסייע בידם ככל שיידרש ויתבקש. נציג העירייה וכן יתר

 
המפיק מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות יבוטח בביטוחים המתאימים. להבטחת ביצוע  .13

 האמור לעיל יגיש המפיק לעירייה אישור ביטוחים בנוסח המצ"ב כנספח להסכם זה.

 

התאם למפרט בלעיל וזאת באופן שוטף  2.2יעניק את השירותים כמפורט בסעיף  המפיק .14

 בהתאם לאבני הדרך כדלקמן:השירותים וללוחות הזמנים שנקבעו וישלימם 

 מחיר לו"ז הערות תיאור  שירותים פרק .15

-קביעת שפה גרפית לכנס גרפיקה 
 תהליך מול המזמין

עיצוב גרפי לכל תוצרי הפרינט 
הזמנות,  –והדיגיטל בכנס 

וכיו"ב  טיזר, מודעות, מחברות, 
 ף  המתאים () לפי פירוט  בסעי

 העיצוב הגראפי 
(  הפורמטים) בכל  

יכלול  את  כל  
הלוגואים  של שותפי  

 הכנס
ויאושר על  ידי     

 המזמין

שבוע  מיום 
חתימה על  

הסכם  
 ההתקשרות 
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אתר  
רישום + 
 תגי  שם 

 הקמת אתר רישום ייעודי
 PUSH SMSלשליחת הודעות 

 145תזכורת לנרשמי ם עד 
 תווים

ת בכניסה לאולם ( עמדת דיילו
  דיילות, מדפסת תגים 2

  ותיעוד,רישום ) שם +  לו"ז (
ורחי  התכנס , אינסרטים + 

 כיסים, שרוכים

עשרה ימים    
מיום  

חתימה  על  
הסכם  

 ההתקשרות 

 

מיתוג  
 הכנס 

 הכנה לפרינט
אפ -רול 5הפקה ואספקה 

 ממותגים הדפסה בצבע
הפקת שמשונית גב במה בגודל 

חיצות ניידות מ)רלוונטי 
 לתליית השלט באחריות המלון 

) 
שלטי הכוונה בגודל רלוונטי 

מהכניסה  לרחוב  בית  המלון 
למלון ) בתאום  עם  אגף  שפ"ע 

של  הרשות ( ועד אולם הכנס 
+שלט דוכן נואם במידת 

 הצורך 
 –הפקת מחברת ממותגת לוגו 

כריכה קשה, ספירלה, דפי 
 יחידו ת 200שורה 

מהודרים עם הפקת פולדרים 
כיס עבור לו"ז +מידע  רלוונטי  

על  אזור  תעשייה   למתעניינים
 יחידו ת 200און קי -+ דיסק

הכנת מצגת פתיחת  הכנס  
אשר תלווה את  הסבר  מהנדס  

 העיר  על  א.ת. והעיר

כל  הלוגואים  של    
 הכנס

פיעו  על  כל תוצרי  וי  
 המיתוג  

14.07.2021 
 
 
 
 
 
 
 

14.07.2021 
 
 
 

07.07.2021 
 
 

 

פתרונות  
שמע  

 והקרנה 

 5מע' הגברה ייעודית הכוללת 
מיקרופונים אלחוטיים עבור 

 הפנאל + רמקולים עבור הקהל
 באולם+ מיקסר + מגבר .

מע' הקרנה למצגות עסקיות  
כולל מקרן  –של המזמין 

 עוצמתי, מסך הקרנה בגודל
 רלוונטי, מחשב נייד/נייח

ל מנהל טכני מלווה לאורך כ
 האירוע

פתרונות לתאורת במה עבור 
נל/אווירה בתוך האולם או אהפ

 על גבי מיתוגים
 (רול אפיםו גב במה)באולם

 הקלטה  ותיעוד  הכנס 
 

 21.07.2021  

יח"צ  
 ומדיה 

הובלת  יח"צ  מטעם  חברת  
מח'   עםהפקה בשיתוף  

 בהתאםדוברות  של  העירייה , 
להמלצות  של  מח'  יח"צ   

ת  ההפקה . רכש  מטעם  חבר
המדיה יתבצע ע"י זכיין 

 . העירייה
 
 

מיום    
החתימה על 

הסכם 
 התקשרות
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   הערות תיאור  שירותים תחום

הרצאה 
 חווייתית 

  30הרצאת  אורח  באורך  של 
הרצאת  פתיחה מתחום  -דק' 

 –העולם העסקי 
תקשורת עסקית, כלכלה , 

הרצאת  -חדשנות  מו"מ וכד'  
 ת וסוחפת השראה מעניינ

שם  מרצה  אורח   
 בתאום  ואישור המזמין
התשלום למרצה יבוצע  

  ע"י  חברת  ההפקה 

ימים    10
מיום  

חתימה 
ההסכם 

 התקשרות 

 

גיוס  מנחה  לכנס,  בעל   מנחה 
חברתית   -אוריינטציה  כלכלית

, 
דובר  השפה  האנגלית  ברמה    

 מאוד.  הגבוה
עיריית  מעלות  תרשיחא  

ה לעצמה  זכות לבחור משאיר
 את  המנחה  המתאים 

התשלום  יבוצע  ע"י  
 חברת  הפקה 

ימים   10
מיום  

חתימה  על  
הסכם 

 התקשרות
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  הפקה 
פגישות  לפחות להכנה  4- 3 

קדם -ממוקדות עם המזמין
 אירוע 

חברת ההפקה תפנה לארגונים 
וחברות רלבנטיים לצורך גיוס 

 באיי  הכנס
סטאטוס   קיום  פגישות  עדכון

ם  יקבועות ) פעמי ודיווח
בשבוע לפחות ( ,  פיזית  או  

 באמצעות  זום 
אחריות על הפעלת המחלקה 

הגרפית ותיזמון הוצאת 
 חומרים רלוונטיים

הפקת "דף סדר יום " לחלוקה 
בעמדות הרישום ) יוכנס 

 לפולדר (
BACK OFFICE  תיאום ותזמון

הכנס לרבות חלוקה  יבאי
דור ישיבה  סי לאזורי ישיבה,

באולם  הכנסים ) לרבות  
(, סידור   VIPשמירת  מקומות 

ישיבה  בחדר  אוכל של  המלון 
 VIP)  לרבות  שיריון  חדר  

עבור  ראש העיר,  השרים   
 חלוקה לפאנליםומכובדים (
בהנחיית עוזרת -מקצועיים 

 ראש העיר ובנוסף:
מעקב ובקרה אחרי כמות 

אפ -נרשמים וביצוע פולו
א פרטים ונכונות גבוהה לווידו
 להגעה
 פיסית 

אחריות על הפעלת מחלקת 
יח"צ לרבות ניהול המדיה 

 והוצאת סטטוס שבועי

 
תיאום ותפעול -הפקה בפועל

יום הכנס מול פלטפורמת 
המלון ומול יתר הספקים 

 ע"י מפיק/ ה הישירים

שריון מקומות  חנייה  במשטח 
המלון  למשתתפי  הפאנלים 

 ואורחי  כבוד ,
מת עזרי המיתוג השונים הק

באולם ובסביבתו ע"י איש 
 הקמות

 תזמון מרצה אורח
 GIVEהובלה ואספקה למתנות 

AWAY כולל עמדת חלוקה 
רישום נתונים בכנס עצמו 

בהתאם להנחיות הדרג 
המקצועי והעברתם באופן 

 מסודר לנציגי
 המזמין

מיום חתימה   
על הסכם 
 התקשרות

 
מיום חתימה 

על הסכם 
 התקשרות

 
 
 

מיום חתימה 
על הסכם 
 התקשרות

 
 

14.07.2021 
 
 

21.07.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מיום 
החתימה על 

הסכם 
 התקשרות

 
 

מיום 
החתימה על 

הסכם 
 התקשרות

 
 
 

21.07.2021 
 
 
 

21.07.2021 
 
 

21.07.2021 
 
 

14.07.2021 
 
 

21.07.2021 
 
 
 

 



 
 כפר ורדים -הפקת כנס יזמים לאיזור תעסוקה משותף מעלות תרשיחא

 

 41 

 איש תפעול והקמות
הקלטה לצורך איש תפעול 

וידאו  תיעוד הכנס ) צילום  
  וסטילס (

 

דיילות שירות לקוחות לאורך  2
 יום הפעילות

 

 
21.07.2021 

 
 
 
 
 
 

21.07.2021 

מתנה  
לבאי  
 הכנס 

     יח' 200 -   ממותג דיסק  און קי

 

 
 

נותן השירותים כפי שהוגדר במסגרת  –יובהר כי השירותים יינתנו באמצעות מנהל הפרוייקט  .16

ו ובמידת הצורך ותים בעבודה אשר תתבצע במשרדיאשר יעניק את השירבמכרז  המפיקהצעת 

לצורך ביצוע  המפיק)בפגישות שתקבענה מול נציג העירייה ובאחריות  העירייה במשרדי

 .השירותים

 

 הצדדים להסכם מוותרים הדדית על זכות השיבוב של כל צד ו/או מבטחתו כלפי משנהו. .17

 

על אף האמור בסייפת  .ותיםעד להשלמת השירלתקופה  חתימתוההסכם יהיה בתוקף מיום  .18

על סיום ההתקשרות בהודעה מראש בת  למפיקהסעיף לעיל, לעירייה שמורה הזכות להודיעה 

יום וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי שיהא על העירייה לנמק החלטתה זו. במקרה של סיום  30
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לרבות  על פי אבני הדרך לביצוע השירותיםזכאי לתשלום  המפיקהתקשרות כאמור, יהא 

 חודש ההודעה המוקדמת.

  

נציגי העירייה לצורך ביצוע הסכם זה, לרבות מתן הנחיות, הוראות, קביעת צרכים  17.1 .19

ואישור חשבוניות יהיו מי אשר יקבעו ע"י העירייה מעת לעת ובלבד שניתנה הודעה על 

 .למפיקמינוים 

"נציג  ולעיל:)להלן  , מנכ"ל העירייהאמנון אשל אסוליןמר היה: י וןנציג הרשות הראש

 (.העירייה"

כל הוראה, הנחייה או אישור שניתנו ע"י נציג העירייה יראו אותם כאילו ניתנו ע"י  19.2

 העירייה לפי הסכם זה, למעט הוראות הקשורות בשינוי היקף ההסכם.

 

ש"ח  _______ למפיקתשלם העירייה  המפיקתמורת ביצוע התחייבויות  18.1 .20

 .ש"ח(  _________________)

לעיל הינה תמורה סופית ומוחלטת, הכוללת את כל  17.1רה כמפורט בס"ק התמו 20.2

בקשר עם הסכם זה ללא יוצא מן הכלל ואת כל השירותים  המפיקהוצאות שיוציא 

 להסכם זה, לרבות הוצאות נסיעה וכיו"ב. 2כמפורט בסעיף 

 לסכום הנקוב בסעיף זה יווסף מע"מ כחוק. 20.3

ימים מיום החתימה על ההסכם והיתרה  7מהתמורה בתוך  10% –תנאי התשלום  20.4

 מיום הכנס. 45בתנאי שוטף + 

 

 

יום וכנגד המצאת חשבונית מס  45שוטף + למפיקלעיל תשולם  18התמורה כמפורט בסעיף  .21

 כדין.

)להלן:  משרד הפניםעל אף האמור לעיל, מאחר והפרויקט ממומן, כולו באמצעות  21.2

את מועד תשלום החלק הממומן  (, תהא העירייה רשאית לדחות"המימון החיצוני"

ימי עסקים מיום קבלת  10(, עד תום "התשלום הנדחה" )להלן: משרד הפניםבידי 

ימים מהיום שבו  150 -המימון החיצוני ובלבד שהתשלום הנדחה ישולם לא יאוחר מ

 הומצא חשבון לעירייה, אף אם היא לא קיבלה את המימון החיצוני.

רייה את המימון החיצוני כנדרש על פי חוק ושולמה ככל שהגורם המממן לא שילם לעי 21.3

לעירייה תוספת הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, 

)ב( לחוק פסיקת 5ו/או תוספת ריבית פיגורים כמשמעותה בסעיף  1961-התשכ"א

 ריבית והצמדה, תעביר אותן העירייה למתכנן.

יתרת החשבון שלא שולמה במועד הפרשי לא שולם חשבון במועד/ים כאמור, תישא  21.4

ימים מהמועד  30הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה ובחלוף 

 )ב( לחוק פסיקת ריבית והצמדה5בתוספת ריבית פיגורים כמשמעותה בסעיף  –האמור 

. 

22.  
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 למפיקספרי העירייה חשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו  .23

 יהם.ומועד

 

זכאי לתשלום נוסף כלשהו,  המפיקלעיל לא יהא  17מעבר לתמורה הנקובה בסעיף  20.1 .24

אלא אם כן נחתם בינו לבין העירייה הסכם נוסף, או נספח להסכם זה, עליו חתומים 

 . המפיקמורשי החתימה מטעם העירייה המגדיל את היקף התמורה לה זכאי 

 
 

רייה לא תהיינה מחויבות בתשלום נוסף כלשהו מצהיר כי ידוע וברור לו כי העי המפיק 24.2

לעיל, לרבות תשלום בגין שעות נוספות  1אלא אם כן נחתם בגינו מסמך כאמור בס"ק 

 או בגין שירותים נוספים. 

        

 _______________ 

 המפיקחתימת     

 

 

 

לבין  קהמפימוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם ו/או בין עובדי ומועסקי   21.1 .25

בכל צורה במתן השירותים  המפיקמעביד וכי כל מי שיעסוק  עבור -העירייה יחסי עובד

 בלבד. המפיקיראוהו לכל דבר ועניין כעובד של 

יעסיק עובדים מיומנים ומנוסים לצורך מתן השירותים ובעלי ההכשרה הנדרשת  המפיק  21.2

מעובדיו עקב ובקשר עם קיום על פי חוק וישלם כל תשלום ו/או מס שיגיעו ממנו ו/או 

 הסכם זה, לרבות תשלומי מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות וביטוחים.

 

לא יהא רשאי להעביר זכויותיו ו/או התחייבויותיו לפי הסכם זה לאחר, אלא אם כן  המפיק .26

 קיבל את הסכמת העירייה מראש ובכתב.

 

יתור וויתור כווכם זה, לא ייחשב הויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הס .27

 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  .28

 ונחתם על ידי אותו צד.

 

 איחור של שבעה ימים לא ייחשב איחור לעניין הוראות הסכם זה. .29

 

יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע העבודה על אף לא  המפיק .30

 חילוקי דעות או מחלוקות העשויות להתגלות במהלך ביצועה.
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כל מסמך לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובת הצדדים כאמור במבוא להסכם זה  .31

ימי עסקים מתאריך  4וכל מסמך שנשלח בדואר רשום ייחשב שנתקבל על ידי הנמען עם תום 

 המשלוח.

 

הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות  .32

הבלעדית והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או מביצוע 

 העבודה.

 

מתו העירייה מאשרת כי הסכם זה נחתם על ידן לאחר שנתקיימו כל התנאים לחתי 20.1 .33

 וניתנו כל האישורים הדרושים לפי כל דין.

ת כי ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת כדין מאשר העירייה 33.2

 בתקציביהן.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

____________________     ______________ 

 המפיק     עיריית מעלות תרשיחא        

 

 

ועמ"ש עיריית יהסכם זה נערך ואושר לחתימה ע"י 

 זכה במכרז כדין המפיק. מעלות תרשיחא

 

 אורית טואף, עו"ד        

יועמ"ש מעלות         ____________

  תרשיחא

 חתימה              תאריך         
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 נספח ביטוח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________. -" "המבוטח

ריית מעלות תרשיחא ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים עי –" מבקש האישור"
 ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם . 

 הפקת כנס יזמים לאיזור תעסוקה משותף מעלות –" השירותים"

כל דין, על המבוטח לערוך פי -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות של המבוטח על
ולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים, ולעניין ביטוח 

שנים לאחר תום  7אחריות מקצועית כל עוד קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות לתקופה נוספת של 
עריכת ביטוחי המבוטח  תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה את הביטוחים המפורטים באישור

 "(.ביטוחי המבוטח"-" ואישור ביטוחי המבוטח המצ"ב לנספח זה )להלן: "

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר 
הביטוחים וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות, ומבלי לגרוע 

שלומים לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע מכלליות האמור, ת
השירותים או המובאים על ידי המבוטח לחצרי מבקש האישור וכן כל ביטוח אחר שחובה על 

 המבוטח לערוך על פי כל דין.

מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא רשאי שלא לערוך ביטוח חבות 
פורט באישור ביטוחי המבוטח ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי מעבידים כמ

 העסקת עובדים.

ימים לפני מועד תחילת  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור 
השירותים או ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, את 

ביטוחי המבוטח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, מבקש אישור 
  2019-1-6האישור שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את 
קופת ההתקשרות על אישור ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל ת

 לעיל. 0פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או 

להמציא אישור עריכת עומד לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ו
 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח. 30ביטוח חדש, 

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח 
זה, לא תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויותיו 

מהמבוטח האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות כמפורט לעיל. מוסכם כי גם אם תמנע 
המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם 

מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר לו השירותים להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור 
 ביטוחי המבוטח כנדרש.

קיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג על המבוטח ל
ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת 

בהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי המבוטח. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על 
ת עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת כל אירוע העלול להוו
 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -ביטוח אשר יוחלט על

מבקש האישור רשאית לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל 
בוטח כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המ

במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או 
בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם 
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ו על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/א
 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-את אחריות המבוטח על

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על 
 המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה,  מוסכם בזאת, כי היקף
פי -מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלהינה בבחינת דרישה 

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי -הסכם זה ו/או על
האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא  מהבאים מטעם מבקש

 גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.
ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים 

ו/או המשלים כאמור, על ו/או משלימים לביטוחי המבוטח, יערוך המבוטח את הביטוח הנוסף 
ידו, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על -חשבונו. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם 
יורחב שם המבוטח ידי המבוטח -שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על

 לכלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, 
מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שנעשה בו שימוש בקשר לשירותים )ומבלי 

כלי רכב וכל כלי עבודה אחר(, וכן מאחריות לנזקים לכל הבאים מטעמו לגרוע מכלליות האמור, לרבות 
 או בשמו בקשר עם השירותים. אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח לדרוש כי יערכו 
 קף וסוג פעילותם.על ידם ביטוחים הולמים ביחס להי

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, 
בין אם בוצעו באמצעותו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. המבוטח ישא באחריות לשפות ו/או 

י קבלן יד-לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על
המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה 

 מטעם המבוטח ובין אם לאו. 
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור 

מבוטחים, לרבות מובהר, כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי   אחריות כלשהי.
נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב 
בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום 

השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו 
 הראשונה בכתב.

 
מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח 

זה, אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית 
נוסח  בהתאם להוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי
אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא 

מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות 
בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, 

יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח  מבקש האישור
 חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור.
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 ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:
מבוטח מוותר על ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח ה-הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על

 כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור והבאים מטעמו.
יום לאחר  30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח /הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו

 ו/או עובדיו ומנהליו, לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או 
מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע  בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים

 חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמה.
. חריג רשלנות רבתי 2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה 

ל הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטו
 . 1981 -חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור, אולם הויתור 
 על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

שאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על על המבוטח מוטלת האחריות ל
 פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.
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 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) אישור קיום ביטוחים

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

 באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

ו/או שם: עיריית מעלות תרשיחא 
תאגידים ו/או חברות עירוניים 

ו/או גופי סמך רשותיים ו/או 
עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם 

 ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 נדל"ן☐ _________שם: 

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 שנהקבלני מ☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 _________ת.ז./ח.פ.:  _________ת.ז./ח.פ.: 

 _________מען:  _________מען: 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות אחריות או 
 סכומי ביטוח

נוסח  מספר הפוליסה
ומהדורת 
 הפוליסה

גבול האחריות/ סכום  ת. סיום ת. תחילה
 ביטוח

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 חריגים 
יש לציין קוד כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'

 מטבע סכום

 רכוש 
 

 לא בתוקף      

 (302אחריות צולבת ) ₪   4,000,000     צד ג'
 (307קבלנים וקבלני משנה )

ויתור על תחלוף לטובת 
 (309מבקש האישור )

כיסוי לתביעות המל"ל 
(315) 

נוסף בגין מעשי או מבוטח 
מבקש  -מחדלי המבוטח 

 (321האישור )
מבקש האישור מוגדר כצד 

 (322ג' )
 (328ראשוניות )

רכוש מבקש האישור 
 (329ייחשב כצד ג' )

ויתור על תחלוף לטובת  ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים
 (309מבקש האישור )

היה וייחשב  -מבוטח נוסף 
כמעבידם של מי מעובדי 

 (319) המבוטח
 (328ראשוניות )

 (301אבדן מסמכים ) ₪ 1,000,000     אחריות מקצועית
דיבה, השמצה והוצאת 

 (301לשון הרע )
ויתור על תחלוף לטובת 

 (309מבקש האישור )
מבוטח נוסף בגין מעשי או 

מבקש  -מחדלי המבוטח 
 (321האישור )

מרמה ואי יושר עובדים 
(325) 

 (326פגיעה בפרטיות )
יהוי עקב מקרה עיכוב/ש
 *327ביטוח )

 (328ראשוניות )
חודשים  12 -תקופת גילוי 

(332) 

        אחר

 

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
026 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
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 ביטול/שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום 30ש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא שינוי לרעת מבק
 השינוי או הביטול.

 

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי 
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