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 02/2021תנאים כלליים ותנאים להשתתפות במכרז מס   -פרק א'  

 :  רקע כללי .1
הינה חברת בת עירונית    ( "החכ"ל" ו/או"  החברה" ו/או"  המזמיןלהלן:"  )בע"מ    נשרים  החברה הכלכלית   .1.1

עיריית   ידי  על  במלואה  עיריית  נשרהמוחזקת  של  הביצועית  כזרוע  משמשת  והיא   , ( :  להלןנשר 
    (."העירייה"

פעילויות וטקסים   .1.2 בהתאם להרשאה שניתנה לה מאת העירייה, מקיימת החברה מידי שנה אירועים, 
 מסוגים שונים.  

, כאשר לחברה  לשנה אחת מיום חתימה על הסכם התקשרותתקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא   .1.3
תקופות נוספות בנות שנה,  שתי  זכות להאריך את תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה לשמורה ה  ,בלבד

תקופת ההתקשרות המקורית  )או חלק ממנה, וזאת עד לתקופת התקשרות מקסימאלית בת שלוש שנים  
   (.וכל תקופות האופציה

הזוכה,    המציע  את מספר האירועים שיועברו להפקתאו להרחיב  החברה תהא רשאית לצמצם  יצוין כי   .1.4
בהתקשרות זו כדי להעניק בלעדיות    ו/או תביעה בקשר עם האמור. אין  דרישהולא תהא לו כל טענה ו/או  

   חלקם.  כלשהי למציע הזוכה בהפקת האירועים, כולם או

 מתקציב כל אירוע.    %10 בגובה  המציע יהא זכאי לעמלה  מובהר בזאת כי .1.5

החברה תהא רשאית לפנות למציע הזוכה בבקשה לקבלת הצעה להפקת אירועים נוספים, כגון: אירועים   .1.6
המוניים, פעילויות שונות, טקסים, מפגשי ציבור וכו' והמציע הזוכה יידרש להציע הצעה מפורטת תחת  

להעביר   ו/או  הזוכה  המציע  אל  לפנות  החברה  את  לחייב  כדי  באמור  אין  לו.  שיוגדר  לביצועו  תקציב 
 אירועים נוספים ו/או אחרים. 

ככל  )התוכנית הסופית לכל אירוע, לרבות תכולת האירוע, מיקומו הסופי, הפעלת דוכנים מסוגים שונים  .1.7
, התקשרויות עם קבלני משנה וצדדים שלישיים, וכן תקציב מותנים באישור מראש ובכתב מאת  (ויידרש

 נציגי החברה המוסמכים, ובתיאום מלא איתם.  

למען הסר ספק מובהר כי אין במכרז זה משום התחייבות מצד החברה להפיק באמצעות המציע הזוכה   .1.8
ותנה בקבלת אישורים מוקדמים לרבות תקציב  , וכי כל אירוע משהיא עורכת מדי שנהאת כל האירועים  

 מאושר מאת העירייה ו/או הגופים המממנים השונים.  

הבאים .1.9 והשירותים  הפעולות  כל  את  יכלול  אירוע  כל  עבור  השירותים  נפרד    ביצוע  בלתי  חלק  שהינם 
   מתקציב האירוע ואחריות הזוכה, לרבות:

אחר  רה והעירייה, וכן כל גורם  הפקה והוצאה אל הפועל של האירוע בהתאם להנחיות החב .1.9.1

 גורם עליו תורה לו החברה.  לרבות כל  הנדרש על פי דין אחראי ו קשור,



 

 האירוע. כל  גיבוש קונספט, מיתוג והפקה של  .1.9.2

 הכנת תכנית פעילות מפורטת לכל אירוע שתאושר על ידי נציג החברה שהוסמך לכך.   .1.9.3

ניהול .1.9.4 בארגון,  הכרוכות  ההוצאות  בכל  רישוינשיאה  לאישור  והפ  ,  בכפוף  האירועים,  קת 

 שיאושר מראש מאת נציגי החברה המוסמכים.   תקציבי

 ע"י החברה.   שיינתן מראשבכתב  עם אמנים, בכפוף לאישור ותשלום  התקשרות   .1.9.5

 נוכחות בכל שעות האירוע ובכל ההכנות הנדרשות לקראת קיומו בהתאם להנחיות החברה.   .1.9.6

 כל היתרים, אישורים, רישיונות לקיום האירוע מכל גורם מוסמך;  ה ותשלום עלקבל .1.9.7

משטרה, כוחות הצלה, מגן    ואבטחה,  האירוע מול גורמי ביטחוןתיאום ונשיאה בכל ההוצאות   .1.9.8

 וכל גורם חיוני אחר; שונים   יועצים ומהנדסיםדוד אדום, 

לביצוע   .1.9.9 הנדרשת  נוספת  חברה  וכל  בינוי  תאורה,  הגברה,  חברות  עם  ותשלום  התקשרות 

 האירוע.  

 וכו'.    , קידום ממומןעיצוב, גרפיקה, הדפסת חומרים וחלוקתם, יח"צ, פרסום  .1.9.10

אחר,  ותשלום  התקשרות   .1.9.11 מקצועי  גורם  וכל  יוצרים  זכויות  ארגוני  מפיקים,  אמרגנים,  עם 

 לרבות תשלום כל הסכומים שייקבעו ביניהם;  

 עריכת פוליסות ביטוח, לטובת העירייה והחברה;   .1.9.12

הסדרת ממכר טובין, מזון ושתיה במתחם האירועים, בכפוף לקבלת אישור המזמין לטיב וסוג   .1.9.13

ובהתאם להוראות המפרט והשתייה,  בגין הקורונה התקפות למועד  המזון  והכל בהתאם להנחיות   ,

 ;  ל המופעהרלוונטי ש

 הקפדה על יישום כללי הבטיחות והביטחון הציבורי באירועים מסוג זה;   .1.9.14

לת .1.9.15 בהתאם  האירועים  ביום  ניהול  החברה.  וארגון,  ידי  על  שתאושר  הסופית  העבודה  כנית 

 כנית העבודה לפי  שיקול דעתה.  ויובהר כי החברה תהיה רשאית לערוך שינויים בת

 הכנות והישיבות הנדרשים לשם הכנת  האירועים.  הזוכה יידרש להשתתף בכל הדיונים, ה  .1.9.16

הזוכה יידרש לעבוד מול גופי תקשורת    ,דובר עיריית נשרבמידת הנדרש, ובאישור מוקדם של   .1.9.17

טלוויזיה, עיתונות מודפסת, עיתונות אלקטרונית ואינטרנטית, רשתות חברתיות, לצורך    – רלוונטיים  

 סיקור תקשורתי של האירוע. 

את כלל הפרסומים  הדוברות של העירייה ו/או מי מטעמו    מחלקת  לאשר מולהזוכה יידרש   .1.9.18

 השונים.   לאירועים

רצון   .1.9.19 לשביעות  מסודרת  בצורה  לקדמותו,  המצב  להחזרת  לדאוג  הזוכה  על  האירוע  בסיום 

 .  נשרהחברה ונציגי עיריית 

נחוץ אל מתחם האירוע   .1.9.20 ציוד  כל  יידרש לדאוג להובלת  כן,  הזוכה  לו בסיומו. כמו  ומחוצה 

מנים, להזמנתו  ולפירוקו. על הזוכה לוודא,  והזוכה יהיה אחראי להתקנת ציוד מתאים על פי דרישות הא

באמצעות אנשי מקצוע, כי הציוד מותקן כהלכה על פי הוראות כל דין ותקן מחייבים ותוך הקפדה על כל  

כי   החובה  מוטלת  הזוכה  על  בעבודה.  הבטיחות  גודלו  הוראות  המקום,  לתנאי  יתאים  שיותקן  הציוד 

   . ותצורתו. על הזוכה לוודא כי מתקיני הציוד מטעמו מחזיקים בפוליסות ביטוח

הזוכה יהיה אחראי לכל עניין הקשור בארגון, הפקתו וקיומו של האירוע  בהתאם להסכם   .1.9.21

 שייחתם עמו ולאמור לעיל ובכלל זה יהיה אחראי על הנושאים  הבאים;  

ההכנות הנדרשות לשם ביצוע האירועים ברמה מקצועית גבוהה, ביעילות  תוך הקפדה  עריכת   .1.9.22

 על הנחיות הבטיחות והכל לשביעות רצון החברה.  

 .  'הכנת סדר יום לאירועים תוך ירידה לרמת המשימות, התקציב, התיאום וכו .1.9.23

האישורי .1.9.24 כל  האירועים  ימי  כל  במשך  ברשותו  להחזיק  הזוכה    והרישיונותם  באחריות 

לשירותים בנוגע  דין  כל  פי  על  והעירייה,  .  הנדרשים  החברה  לרבות  נחוץ,  גורם  כל  בפני  יציג  הזוכה 

 אישורים אלה באופן מידי, במידה ויידרש לכך.  

האחריות המשפטית והביצועית להפקת האירועים מוטלת במלואה על הזוכה, מראשיתו ועד   .1.9.25

 סופו.  



 

ע  .1.9.26 להתקשר  למפיק  לאשר  שלא  רשאית  תהיה  מטעמים  החברה  וזאת  שלישיים  צדדים  ם 

 סבירים בלבד.  

למען הסר ספק מובהר כי אין בהתקשרות זו משום מתן בלעדיות למציע הזוכה, והחברה תהיה רשאית   .1.10
להתקשר עם נותני שירות נוספים לביצוע חלק מן האירועים, או שירותים ספציפיים בכל אירוע, והכל  

יינה לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר עם  בהתאם להודעה שתועבר למציע הזוכה, ולא תה
 האמור.  

החברה מבקשת להבהיר כי היא תהא רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לרבות בשל אי קבלת  .1.11
ו/או  טענה  כל  תהא  לא  ולמציעים  הפרויקט,  במימון  להשתתף  האמורים  הגורמים  מאת  תקציבים 

 דרישה ו/או תביעה בקשר עם ביטול המכרז.  

  

   תנאי סף .2
הא במועד  עומד  אשר  מציע  כל  במכרז  להשתתף  הבאים  רשאי  התנאים  בכל  ההצעות  להגשת  חרון 

 במצטבר:  

 המציע הנו אזרח ישראלי או גוף משפטי רשום כדין בישראל.  .2.1

ניסיון קודם בהפקת שבעה אירועים .2.2 בעל  הנו    2018-2020במהלך השנים    כמפיק ראשי  בעצמו  המציע 
 שעונים על כל התנאים הבאים:  

אירוע,   גיבוש קונספט,  צדדים שלישייםלל בניית תקציב, התקשרות עם  ו כל אירוע כ .א
 מיתוג, שיווק ויחסי ציבור לאירוע.    תוכן,

 ארבעה אירועים מתוכם הופקו עבור גופים ציבוריים ו/או עירוניים.   .ב
והיו מיועדים לקהל של  . ג כיפת השמיים"  שלושה אירועים לפחות היו אירועים "תחת 

 איש.    10,000

  בשנים   (לפני מע"מ)₪    000,000,9הנו בעל מחזור כספי של  כי  המציע  אישור חתום מרואה החשבון של   .2.3
 שנבע מהפקת אירועים.   )יחד( 2020  -ו  2019, 2018

של חמש שנים לפחות בניהול אירועים מתוכם שני אירועים    מנהל הפרויקט מטעם המציע הנו בעל ניסיון .2.4
עבור רשויות מקומיות ו/או חברות ממשלתיות ו/או חברות עירוניות ו/או    , איש לפחות  10,000  המוניים

 תאגידים סטטוטוריים ו/או גופים ציבוריים.  

 .  1976-אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו ההמציע בעל  .2.5

תלויות   .2.6 בקשות  ואין  פירוק  או  רגל  פשיטת  הליכים,  נכסים, הקפאת  כינוס  בהליכי  נמצא  אינו  המציע 
 ועומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.  

  

  מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו .3

יוצא מן הכלל, ומבלי לגרוע מכלליות   על המציע לצרף להצעתו את ההוכחות לעמידתו בכל תנאי הסף בלא 
 הדרישה  האמורה גם:  

 תעודת התאגדות ותעודת עוסק מורשה.   .3.1

אישור תקף מפקיד השומה או רואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות ורשומות שעליו לנהל על   .3.2

 מס ערך מוסף.  פי פקודת מס הכנסה וחוק 

 נסח פרטי חברה עדכני מרשם החברות.   .3.3

וכן  2לעיל על המציע לצרף את הטבלה המצורפת כטופס    2.2להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף   .3.4  ,

 המלצות הנוגעות לניסיונו הקודם של המציע.  

טיבל  פסבין היתר לפחות  הכוללת    השנה,כל  במהלך    ותעל המציע להציג תכנית אירועים מגוונת להפק .3.5

מובהר כי  ₪    1,500,000תקציב תוכנית האירועים השנתית הינו    שכונות.רחבי האחד גדול ואירועים ב

וכולל עמלה למציע  יתקציב הה בנפרד.ב  מן התקצי  %10  בגובהנו כולל מע"מ  אין לראות    לכל אירוע 

מדן בלבד  ובתקציב זה משום התחייבות של החברה או מי מטעמה לביצוע לפי תקציב זה, שכן מדובר בא 

 הכפוף לאישור תקציבי. תוכנית האירועים תכלול אירועים חינמיים ואירועים בתשלום. 

   . הצעת המשתתף במכרז .3.6



 

הערה לגבי הנחת "עסק חי", וכי  המציע  אישור רו"ח/עו"ד המעיד כי הדו"ח הכספי של המציע אינו כולל   .3.7

אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות  

   .נגדו מסוג זה והוא אינו עומד בפני חדלות פירעון וכן שלא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים

 יל.  לע 2.3אישור רו"ח לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף   .3.8

 תצהיר בעניין עובדים זרים וחוק שכר מינימום.   .3.9

 .  תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות וייפוי כוח .3.10

 תצהיר העדר קרבה.   .3.11

 כל מסמכי המכרז על נספחיו כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד.   .3.12

הצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לפסול אותה מטעם זה בלבד.  
  ( תעודת עוסק מורשה) ל המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ  ע

הכנסה   ספרים)ובמס  ניהול  על  יצרף  (אישור  המזהה,  במספר  התאמה  שאין  וככל  אם  זהה.  יהיה   ,
 אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך.  

  ערבות ביצוע .4
המציע הזוכה יידרש להמציא לחברה ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, בגובה    –  ערבות ביצוע .4.1

ערבות הביצוע תוגש    (.להלן: "ערבות הביצוע")₪ כולל מע"מ וזאת להבטחת מילוי התחייבויותיו    000,15

 ציע הזוכה.  מימים ממועד קבלת הודעת הזכייה וזאת כתנאי לחתימת ההסכם עם ה  7בתוך 

  

   כרז:מסמכי המ .5

   .כלל המסמכים לרבות הנספחים מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז .5.1

  

הצעתו   .5.2 הכנת  לשם  למציע  מושאלים  המכרז  מסמכי  למזמין.  שמורות  המכרז  במסמכי  הזכויות  כל 

והגשתה. המשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם,  

מכרז זה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם ו/או  אלא לצורך הכנה והגשת הצעה ל

 למוכרם לצד ג' כלשהו ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. 

  

למען הסר כל ספק מודגש כי כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחיות ואין להן נפקות   .5.3

של   הכלל  בחשבון  יובא  לא  המכרז,  תנאי  פרשנות  לצורך  כן,  כמו  המכרז.  מסמכי  בפרשנות  כלשהי 

כלי עזר  "פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך אין לראות בעובדה כי מסמכי המכרז הוכנו על ידי המזמין כ

 כלשהו בפרשנותם.  

  

  אופן הורדת מסמכי המכרז: .6
  

 /https://www.nesher.muni.ilתר עיריית נשר   את מסמכי המכרז ניתן להוריד מא .6.1

 ההצעות יוגשו על גבי מסמכים שיורדו מאתר זה בלבד.   .6.2

באמצעות העברה בנקאית  שישולמו   ₪ )+ מע"מ(  1,000בעד תשלום בסך   מכרז ניתן לרכוש  ה את מסמכי   .6.3
   -לחשבון 

 נשרים החברה הכלכלית לנשר בע"מ   
 10בנק                               בנק לאומי   
 887        סניף                        
 57770042חשבון                              

 
,  כתובת הלקוח, שם הלקוח להפקת החשבונית ) יחד עם פרטי המשלםעל ביצוע התשלום  את האישור

   מייל:כתובת  ב עו"ד סיון פלדהמריש להעביר אל  (  טלפון, מספר עוסק מורשה

sivan.f@nesher.muni.il  .  תשלום זה לא יוחזר מכל טעם שהוא והצגת אישור על ביצוע התשלום
 (. עיריית נשרהינה תנאי הכרחי להשתתפות במכרז )אף על פי שאת המסמכים ניתן להוריד מאתר  
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   המועד להגשת ההצעות: .7

דרך  ברח'    בבניין העירייה לתיבת המכרזים שתוצב    ו במסירה ידנית בלבד,על המציע להגיש את הצעת .7.1

מיום  נשר    20השלום   יאוחר  ולא  הצעות  "  להלן: )  12:00בשעה:    01.08.21עד  המועד האחרון להגשת 

 .   ("למכרז

  

 .  בבניין העירייהבחדר הישיבות   10:00בשעה    04.08.21פתיחת המכרז בנוכחות המציעים תיערך ביום  .7.2

  
הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא תתקבל   .7.3

 ותגרום לפסילת ההצעה.  

את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות    הלעצמ   תשומר  החברה .7.4

 למכרז לתקופות נוספות בהודעה שתועלה לאתר האינטרנט של החברה.  

  גשת ההצעות:אופן ה .8
, במעטפה המיועדת לכך, ולצרף אליה את המסמכים  (מקור)על המציע להגיש את הצעתו בעותק אחד   .8.1

פרט לכך לא יצוין על גבי האריזה כל    .  02/2021  'מס  חכ"ל  למכרז  הצעה  במכרז, על  המעטפה יצוין:

 כר נוסף.  יסימן ה

  

, שיועלו לאתר האינטרנט של  במידה וישנם  וההבהרותבנוסף על המציע לצרף את כל מסמכי התשובות   .8.2

 החברה כאשר הם חתומים על ידי המציע, וכל יתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז.  

  

מובהר בזאת ולמען הסר ספק כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז   .8.3

 ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.  

  

מכיר, מבין    הגשת הצעה על ידי המציע, תהווה ראיה חלוטה לכך, שהמציע בחן את מלוא מסמכי המכרז , .8.4

ת ומסכים להם. המציע יהיה מנוע מלטעון כל טענה בקשר  ויודע את כל התנאים הנדרשים לביצוע העבודו

 עם הגשת הצעתו ,לרבות, אך לא רק, בגין חוסר ידיעה, הבנה מוטעית, ספק, טעות וכיו"ב.  

  

  תוקף ההצעה: .9
  

 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.  (  מאה ועשרים) 120ההצעה תהיה בתוקף לתקופה של  .9.1

המזמין יהא רשאי לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם למכרז לתקופה נוספת שתקבע על ידו,   .9.2

נוספים, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, וכל אחד מהמציעים מתחייב להאריך    ימים  180שלא תעלה על  

 את תוקף ההצעה מיד עם קבלת דרישת המזמין לכך .  

 

  

 : הבהרות ושינויים .10

סמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר  אם ימצא המציע במ  .10.1

אלקטרוני דואר  באמצעות  לפנות  עליו  כלשהו,  פרט  או  סעיף  של  המדויק  הבהרה   למובנו  בשאלות 

 sivan.f@nesher.muni.il    12:00בשעה  7.202125.לא יאוחר מיום. 

 באחריות השולח לוודא קבלת הפנייה אצל החברה.   .10.2

תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרז, ככל שיוחלט עליהם ,יפורסמו באתר   .10.3

. באחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט באופן  16:00בשעה    28.7.2021עד ליום    האינטרנט של החברה 

שוטף עד למועד הגשת ההצעות, והמציעים יהיו מנועים ומושתקים מהעלאת כל טענה לגבי אי ידיעתם אודות  

כל עדכון ו/או הבהרה ו/או תשובה שיפורסמו באתר האינטרנט כאמור. החברה תהא רשאית להעביר במקביל  

מייל למציעים ואולם אין באמור כדי לגרוע מחובתם של המציעים להתעדכן    גם תשובות באמצעות פקס ו/או

 באתר האינטרנט של החברה. 

mailto:sivan.f@nesher.muni.il


 

לא התייחסה החברה לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית   .10.4

ות, שגיאות,  המציע. מציע שלא יפנה כאמור ,יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהיר

 אי התאמות, טעות וכיו"ב.  

הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של החברה למסמכי ההצעה אלא אם ניתנה  מען  ל .10.5

 בהודעה בכתב כאמור.  

לצרף את מסמכי התשובות   .10.6 מציע  כל  ועל  המכרז,  נפרד ממסמכי  בלתי  יהוו חלק  התשובות  מסמכי 

 . םלהצעה, ולחתום עליה

 המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שינתנו למשתתפים במכרז בעל פה.   .10.7

ו/או   .10.8 וסוג שהוא,  ותיקונים, מכל מין  להכניס במסמכי המכרז שינויים  המזמין רשאי, בכל עת, 

לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים  

המכ ובין  במסמכי  המוסמכות  הרשויות  דרישת  פי  על  בין  ביוזמתו,  בין  הבלעדי,  דעתו  שיקול  לפי  וזאת  רז, 

 . בתשובה לשאלות המציעים

שנמסרו בכתב  (  להלן: "הבהרות")למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק שינויים, תשובות ותיקונים   .10.9

ת ובין מסמכי המכרז המקוריים,  יחייבו את המזמין, כאשר בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרו

יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה  

 המאוחרת יותר.  

  

  הסתייגויות: .11

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות   .11.1

 , רשאי המזמין:   (" הסתייגויותלהלן:" )ו צורה שהיא לגביהם, בכל דרך ו/א

   

 לפסול את הצעת המציע למכרז;  .11.1.1
  

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל, ולהתעלם מהן;  .11.1.2
  

 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד;   .11.1.3
  

     לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי   .11.1.4
 לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה;  

 

ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של המזמין. אם יחליט המזמין לנהוג לפי אחת   .11.2

ין לפסול את ההצעה ו/או  האלטרנטיבות המנויות לעיל והמציע יסרב להסכים להחלטתו, רשאי המזמ 

 לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציע .  

 

   הצהרות המציע: .12

ומסמכי   .12.1 המכרז  פרטי  שכל  וכהצהרה  כאישור  כמוה  במכרז  והשתתפותו  המציע  של  הצעתו  הגשת 

והאחרות,  המכרז/החוזה ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידע, הכישורים והיכולות המקצועיות  

המכרז, נשוא  השירותים  את  לבצע  שהיא  בחינה  מכל  מסוגל  הוא  במסמכי    וכי  כמפורט  הכול 

 המכרז/החוזה.  

ובאחריותו ביחס לכל נתון רלבנטי   .12.2 ידו  ו/או תחזיות שנערכו על  על המציע לבסס הצעתו על בדיקות 

 להצעתו, ועל המזמין לא תחול אחריות כלשהי בעניין זה. 

יע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או  הגשת הצעתו של המצ .12.3

מי   ו/או  למזמין  וכי  ידו,  על  ונבדקו  אומתו  המכרז  ידי המזמין במסמכי  על  לו  נמסרו  הפרטים אשר 

 מטעמו לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים ו/או מצגים אלו.  

מובהר בזאת כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים    בהמשך לאמור לעיל,  .12.4

 כלשהם מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה. 

  



 

  הודעה לזוכה והתקשרות: .13

  

 המזמין יודיע למציע הזוכה במכתב, על הזכייה במכרז וליתר המשתתפים על תוצאות המכרז.   .13.1

יתר    ערבות הביצועאת  ימציא המציע הזוכה    ממועד קבלת ההודעה כאמור,  עסקים  ימי  7תוך   .13.2 ואת 

על   ויחתום  הביטוחים,  קיום  אישור  לרבות  בחוזה,  כמפורט  להמציא  שעליו  והאישורים  המסמכים 

 החוזה.  

זמין יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא ומתן  עם הזוכה במכרז לאחר זכייתו וקודם  המ .13.3

 לחתימת החוזה.  

לא חתם הזוכה על החוזה ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר שנדרש להמציאו,  רשאי   .13.4

 חברה.  המזמין לבטל את זכייתו במכרז, ובעתיד, לפסול השתתפות המציע במכרזי ה

מובהר בזאת כי המזמין שומר לעצמו את הזכות, מכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או לא לחתום   .13.5

 על החוזה ו/או לא לבצעו כולו או מקצתו, הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין.  

כמו כן, יהיה המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לפצל את השירותים למספר מציעים   .13.6

 כראות עיניו, ולמשתתפים במכרז לא תהיה כל טענה בעניין זה.  

על   .13.7 ו/או לא לחתום  כולו או מקצתו  לבטל את המכרז, או שלא לבצע את החוזה  אם יחליט המזמין 

כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא בעניין זה כלפי    החוזה, לא תהיה למשתתפים במכרז

 המזמין.  

  

  אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה .14

אשר   .14.1 ההצעה  תיבחר  המסמכים,  כל  אליהן  ויצורפו  הסף,  תנאי  בכל  שיעמדו  הכשרות  ההצעות  מבין 

, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות של וועדת  100תקבל את הניקוד הגבוה ביותר כאשר רכיב האיכות יהווה % 

 המכרזים שלא לקבל הצעה שהוגשה בחוסר תום לב ו/או תכסיסנית ו/או מכל סיבה סבירה אחרת.  

 אמת המידה האיכותית תנוקד על פי קריטריוני האיכות שלהלן:  .14.2
 
 
 

ניקוד 
 מקסימאלי  

  קריטריון   מבחני משנה   הערות 

 בהפקת    ניסיון    נקודות   35
אירועים המוניים  

 ( איש 10,000מעל )

כיפת    "תחת 
עבור   – השמיים "

  אירוע   כל
  מעל שלושה 
  אירועים של 

הסף    תנאי 
נקודות עד   5יוענקו  

  מקסימום 
 נקודות  35

ניסיון קודם  
בהפקת אירועים  

"תחת  ם המוניי
 כיפת השמיים"  

1 

  



 

הוועדה תבחן את   נקודות    30

התיק    פירוט 

 והתאמתו  

לדרישות המכרז   

 יצירתיות, 

מקצועיות, בניית  
התאמה    תקציב,

.  למפרט וכו'
  במסגרת 

איון ייבחנו  יהר
אופן הצגת  

  עושרה,  המצגת,
התאמתה למפרט  

 וכו'  

התרשמות וועדת  

האיכות מההצעות  

 הקונקרטיות  

המציע    שיצרף

עבור  )  להצעתו 

 האירועים  

המפורטים בסעיף  
וכן   (לעיל 3.5

התרשמות  
  מהצגתם

במצגת שתיערך  
 בפני ועדת האיכות  

התרשמות מתיקי  
שהופקו  האירוע 

על ידי המציע  
כמפיק ראשי )עד  

 שני תיקים( 

2 

את   נקודות   35 תבחן  הוועדה 

מנהל   מקצועיות 

אופן    הפרויקט,

לשאלות,    מענה 

 וכו'  

ועדת   התרשמות 
מראיון   האיכות 
מנהל   עם  שייערך 
וניסיונו   הפרויקט 

 הקודם  

ממנהל   התרשמות 
+  הפרויקט  

 המלצות 

3 

  סך הכל   נקודות   100

  

 1אשר יקבלו את הציון הגבוה ביותר בשקלול קריטריון    המציעים  4  רק  החברה מבקשת להבהיר כי  .14.3

אליו יידרש להתייצב נציג המציע ומנהל הפרויקט המוצע מטעמו.  (  3)קריטריון  יוזמנו לראיון    ,2  -ו

 המציעים בסמוך לאחר הגשת ההצעות. מועד מדויק יימסר לידיעת  

תה הבלעדי של ועדת המכרזים ו/או  יובהר כי קביעת הניקוד לפי אמות המידה לעיל, תהא לפי שיקול דע .14.4

 וועדת האיכות.  

המידע הנדרש לצורך קביעת ניקוד האיכות יובא על ידי המציע. המציע מתבקש לצרף כל מידע ולפרט   .14.5

 בכל עניין אשר בעניינו קיימת התייחסות בטבלה שלעיל. 

כל   –הגשת הצעה  לאחר -המזמין רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל משתתף   .14.6

הוכחה שתראה לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו, כישוריו והאמצעים העומדים לרשותו לבצע  

עבודות מהסוג ובהיקף של העבודות נשוא המכרז ,וכן יהא רשאי לדרוש ראיות בדבר הרמה המקצועית  

   את מלוא המידע להנחת דעתו. לחברהשל המציע, והמציע יהיה חייב לספק 

חייב  ת רשאי  חברה  ה .14.7 לא  ועובדים    תאך  מנהלים  בעלי שליטה,  ושל  המציע,  של  אמינותו  לבדוק את 

חוקרים   לרבות  לנכון,  שימצא  כפי  מקצוע  באנשי  אלו  בדיקותיו  לצורך  להסתייע  וכן  שלו,  בכירים 

פרטיים ורואה חשבון. המשתתפים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם  

 ת הבדיקות המצוינות לעיל .  שיבצע א הו/או מי מטעמ   החברה

את הזכות להתחשב, ואף לפסול הצעה של מציע אשר היה לו ניסיון קודם שלילי    הלעצמ  תשומרחברה  ה .14.8

עימו או עם גורם הקשור עימו, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי, וכן הצעתו של מציע אשר יתקבלו לגביו  

 חוות דעת ו/או המלצות שליליות במיוחד מגורמים או גופים אחרים.  

  

   שמירת זכויות .15

  

מכי המכרז שמורות לחברה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש  כל הזכויות במס .15.1

 במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה . 



 

 החברה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז.  .15.2

   הוראות כלליות .16

מבלי לגרוע מזכותה על פי כל דין, מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת ,לדחות כל הצעה   .16.1

שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה ערוכה עפ"י מסמכי המכרז ו/או שאינה תואמת את תנאי המכרז  

יימצ דעתה  שיקול  פי  על  אשר  כאמור  וסטיות  פגמים  על  למחול  ו/או  הסתייגות  בה  שתהא  או  ו/או 

ו/או  בדרך   ו/או לבקש מן המציע לתקנם בין בדרך הבהרה ו/או השלמה  כפגמים שאינם מהותיים, 

אחרת, ו/או לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, ו/או למסור את כל העבודות או רק חלק מהם לבעל  

ה בלתי  ההצעה הנראית לה כדאית ביותר ואפילו אם איננה ההצעה הנמוכה ביותר, ו/או לפסול כל הצע

סבירה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. החליטה החברה להתעלם מפגם ו/או שינוי ו/או הסתייגות ו/או  

ו/או   ו/או ההסתייגות  ו/או השינוי  סטייה כאמור, תחייב ההצעה את המציע כאילו לא נכתבו הפגם 

 הסטייה, אלא אם כן החליטה החברה אחרת.  

כל בירור מול ממליצי המציע ו/או מול הלקוחות להם ניתן   החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לערוך .16.2

שירות על ידי המציע ו/או כל צד שלישי כלשהו וכן תהא רשאית לדרוש מן המציע ראיות בדבר ניסיונו  

הקודם בתחום נשוא מכרז זה, ותהא רשאית שלא לקבל הצעה אם המציע לא יספק לחברה את מלוא  

 המידע להנחת דעתה .  

יתור כזה לא יגרום נזק  ולעצמה את הזכות למחול על פגמים שאינם מהותיים במידה שו   החברה שומרת .16.3

לחברה, או לבקש מן המציע לתקנם בין בדרך הבהרה והשלמה ובין בדרך אחרת לפי העניין, לדחות כל  

הצעה או את ההצעות כולן, למסור את כל העבודה או רק חלק ממנה לבעל ההצעה הנראית לה כדאית  

 שבילה, ואפילו אם איננה ההצעה הנמוכה ביותר.  ביותר ב

 

מובהר כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה   .16.4

ערוכה עפ"י מסמכי המכרז, או למחול על הפגם, או לבקש תיקונו כאמור לעיל, וזאת עפ"י שיקול דעתה  

אך לא חייבת, לפסול כל הצעה שלפי שיקול דעת ועדת    ת ,והבלעדי של החברה. כן תהא החברה רשאי 

 המכרזים תמצא כבלתי סבירה. 



 

 

 
   הצעת משתתף במכרז - 1טופס 

  

 לאחר שעיינתי בחוברת מסמכי המכרז והבנתי את תוכנה, הנני נותן הצעתי למכרז דלעיל.   .1
  

בע"מ  לנשר  החברה הכלכלית  נשרים  אני מצרף את נספח זה בשלמותו כפי שהומצא לי על ידי   .2

כשהוא חתום על ידי, כמו כן חתימתי זו מהווה ראיה להתחייבות מצדי לקבל עלי כל תנאיה של  

על נספחיה בשלמותה לרבות ההסכמים המצורפים לה, כפי    ____________חוברת המכרז מס  

 בע"מ.   לנשרשהומצאה לי על ידי החברה הכלכלית 

  

 להלן פרטי המציע:    .3
  

  
  

     תאריך:  

  
        

     שם המציע:

  
       

 חתימה וחותמת המציע: 

  
     

 על ידי מורשה חתימה מטעמו, מר: 
   

  
 :עוסק מורשהת.ז./מס' חברה בע"מ/ 

   

  
     כתובת המציע: 

   

  
     טלפון המציע: 

   

  
       טלפון נייד:

      

  
       פקס המציע:

   

 כתובת דואר אלקטרוני של המציע:             

  
  
  

 בכבוד רב,                  

 __________________________                                                                                

 חתימת המציע                  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  

 

   פירוט ניסיונו  של המציע - 2טופס 
   לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף ולניקוד האיכות

  
פירוט ניסיון קודם המציע הנו בעל ניסיון קודם בהפקת שבעה אירועים לפחות במהלך 

 שעונים על כל התנאים הבאים:    2020  -ו 2019,  2018השנים 

לל בניית תקציב, התקשרות עם צדדים שלישיים ,גיבוש קונספט  אירוע,  ו כל אירוע כ .א
   .תוכן מיתוג, שיווק ויחסי ציבור לאירוע

 מתוכם הופקו עבור גופים ציבוריים ו/או עירוניים.  ארבעה אירועים  .ב

שלושה אירועים לפחות היו אירועים  "תחת כיפת השמיים" והיו מיועדים  לקהל    . ג
 איש.   10,000של 

  
   יש לפרט כל פרויקט בטופס נפרד יש לצרף המלצות בכתב 

   
   שם האירוע     

   שם המזמין       

   היקף כספי       

   שנת ביצוע       

  
  
 

  
 

 

 רשימת ממליצים  

 

 תיאור האירוע שהופק  
  
  
 שם ותפקיד  טלפון   דוא"ל   

        

      

      

      

      

  
  

  
 בכבוד רב,                  

 __________________________                                                                                

   חתימת המציע                

 

 

 



   
  

 

  
  3 טופס

  אישור רו"ח על מחזור כספי לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף
                     

 תאריך:_______________  

 לכבוד______________   

  

,  31.12.2019,  31.12.2018אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום  הנדון :  
31.12.2020 

   

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:  

  

 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת _________  

  

בוקרו  על ידי    31.12.2020,  31.12.2019,  31.12.2018הדוחות הכספיים המבוקרים של חברתכם ליום  
 משרדנו.  

  

אינה      31.12.2020,  31.12.2019,  31.12.2018  חוות הדעת שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים ליום  
 ת ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד.  כוללת כל הסתייגו

  

המחזור    31.12.2020, 31.12.2019, 31.12.2018 בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים ליום 
  -הינו גבוה מ/שווה ל  הנובע מהפקת אירועים 2020 -ו   2018,2019בשנים הכספי של חברתכם 

 . ₪ לא כולל מע"מ 9,000,000

                                                                                                              

 בכבוד רב,                

                                                                                                            

 ___________________________                                                                                

                     

 חתימת רואי החשבון                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



   
  

 

 
   

 תצהיר בעניין עובדים זרים וחוק שכר מינימום
  

אני הח"מ _______________________________________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את  

 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב, כדלקמן:  

  

ב' בחוק עסקאות    2א.   אני או "בעל זיקה" אליי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף   .1

אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת  )גופים ציבוריים  

לא הורשענו בפסק דין חלוט  ( להלן: "החוק")   1976  –התשל"ו (   עובדים זרים כדין

,  (קה שלא כדין והבטחת תנאים הוגניםאיסור העס)בעבירה לפי חוק עובדים זרים  

 בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה.   (להלן: "חוק עובדים זרים") 1991  –התשנ"א 

  

ב.    אני  או "בעל זיקה" אליי, כמשמעותו לעיל, לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים  

 שנים שקדמה לתאריך תצהיר זה.   3זרים בתקופה של 

  

 :  (יש למחוק את המיותר) ג' בחוק  2אני או "בעל זיקה" אלי כמשמעותו בסעיף   .2

     

התשמ"ו   .א מינימום,  שכר  חוק  לפי  בעבירה  הורשענו  שכר )  1987  –לא  "חוק  להלן: 

 "(. מינימום

  

 הורשענו בעבירה אחת / שתי עבירות לפי חוק שכר מינימום.  .ב

  

ממועד    .ג משנה   יותר  חלפה  אך  מינימום,  שכר  חוק  לפי  עבירות  משתי  ביותר  הורשענו 

 ם _______________.  ההרשעה  האחרונה מיו

  

 .   נשרים החברה הכלכלית לנשר בע"מאני נותן תצהיר זה לצורך מכרז/התקשרות בחוזה עם  .3

  

                                          __________________

 חתימה וחותמת המציע         

  
  אישור עו"ד

במשרדי  בפני  הופיע   ________ ביום  כי  מאשר  ,עו"ד   ____________ הח"מ  אני 
 _______, אשר זיהה את עצמו באמצעות ת.ז. ___________ברחוב______ 

מר את האמת וכי אם לא יעשה  וולאחר שהזהרתיו כי עליו ל______________/המוכר לי אישית,  
 כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפניי. 

  
  

  

                

   _____________________        
           

 עו"ד                                                                                                       
  

 
 
 
 



   
  

 

  
  תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות

  
 אנו הח"מ _____________________, בעל השליטה או מנהל התאגיד המציע, ת.ז. 

לעונשים   צפוי  אהיה  כן  אעשה  לא  אם  וכי  האמת  את  לומר  שהוזהרתי  ______________לאחר 
 הקבועים בחוק מצהיר כדלקמן: 

  

השנים שקדמו להגשת הצעתו    5אני _________________מצהיר כי במהלך   .1
תוגדר   זה  תצהיר  לצורך  פלילית.  בעבירה  הורשענו  לא   _______ מס'  למכרז 

 עבירה פלילית כעבירה מסוג מרמה והונאה על  סוגיהן.  

  

לעיין   .2 ומוסמכים  רשאים  יהיו  מטעמה  מי  ו/או  החברה  כי  ומסכים  מאשר  אני 

במרשם הפלילי שלי, ולקבל כל מידע רלוונטי מהמשטרה ורשויות אכיפת החוק  
 האחרות לעניין זה.  

  

מתחייב כי אמסור לחברה ו/או למי מטעמה כל מסמך ו/או    יבמידה ואדרש אנ  .3

להעדר ביחס  מידע  לצורך  הדרוש  אחר  כאמור    אישור  כנגדי  פליליות  הרשעות 
 לעיל.  

  

יובהר כי הסכמתי זו חלה גם לצורך ביצוע מעקב תקופתי אחרי שינויים שחלו   .4
 במידע הפלילי במהלך תקופת ההתקשרות.  

 
   __________________

      

 חתימה וחותמת המציע   

 
  
  

   אישור עו"ד 

במשרדי   בפני  הופיע   ________ ביום  כי  מאשר  ,עו"ד   ____________ הח"מ   אני 
ת.ז.  באמצעות  עצמו  את  זיהה  אשר  ברחוב_____________, 
וכי   ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת  לי אישית  ______________/המוכר 

לעיל וחתם אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר נכונות הצהרתו ד
 עליה בפניי.  

  
  
  

                

   _____________________        
           

 עו"ד                                                                                         
  
  
  
  
  
  
  



   
  

 

           
   תצהיר בדבר העדר קרבה 

  
  

אני הח"מ, ____________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר בזה כדלקמן:  

  

לנשר של החברה הכלכלית ___________ תצהיר זה מוגש כחלק ממסמכי מכרז מס   .1
 בע"מ.  

   

או של נשר חבר מועצה מכהן בעיריית   קרובו, סוכנו או שותפו של איניהנני מצהיר כי  .2
 החודשים שלפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.  18-מי שכיהן כחבר מועצה ב 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות.    –לעניין זה "קרוב" משמעו 
  

  (התאגיד-להלן )אני משמש כמנהל של תאגיד ___________________________  .3
 אשר מגיש הצעה למכרז, ומוסמך לתת תצהיר זה בשמה.  

 נשרבעיריית   , סוכן או שותף של חבר מועצה מכהן (כמשמעותו לעיל)אין בתאגיד קרוב 
כרז, אשר החודשים שלפני המועד להגשת הצעות למ  18-או של מי שכיהן כחבר מועצה ב

 מהון או רווחי החברה או שהוא מנהל או עובד אחראי בחברה.   %10 -יש לו יותר מ 
  

 אני מצהיר כי אינני קרוב משפחה, כהגדרתו לעיל, של עובד החברה הכלכלית.   .4
 

התקשרות    ויובהר כי לעניין תצהיר זה דין התקשרות עם תאגיד שלעירייה שליטה בו כדין .5
 עם העירייה.  

  

אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, יתעוררו סוגיות שלא   .6
שעשויות להעמיד אותי במצב של לניגוד עניינים אעביר את המידע  , נצפו מראש

 החברה ואפעל בהתאם להנחיותיה.   הרלוונטי למחלקה המשפטית
  
  

                  __________________  
 חתימה               

  
  

  
   אישור עו"ד 

 
גב'   / אני, __________________עו"ד, מאשר כי ביום _____________ הופיע בפני מר

____________________המוכר לי אישית/נושא ת"ז מס' ______________ ולאחר שהזהרתיו כי  

שים הקובעים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה  עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונ

 דלעיל וחתם עליה בפני.  

  

  
  

  ___________________                  
 ,עו"ד                     

  
 .  3יש למחוק את סעיף   –הערה: כאשר המשתתף במכרז הוא אדם פרטי 

 .  3וימולא סע '  2ימחק סע '  –כאשר המשתתף במכרז הוא תאגיד 
  

  
  
  
 



   
  

 

   
   כלכלי של המציע-אישור עו"ד/ רו"ח של המציע בדבר מצב משפטי 

  
     

  ( הקף בעיגול)אני הח"מ, ______________ מספר רישיון______________, משמש כעו"ד/רו"ח  

כי   מאשר  ת.ז.________________  _________________ח.פ/  המציע:  נמצא  של  אינו  המציע 

בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג  

 ן, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.  זה. כמו כ

 

  

  __________________  _________________      _______________      

 חותמת                 חתימה        תאריך    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

 למתן שירותיםהסכם   
 __________   שנערך ונחתם בנשר ביום

 
 511463218נשרים החברה הכלכלית לנשר בע"מ ח.פ.   בין: 

החתימה: מר רועי לוי, יו"ר הדירקטוריון ומר צחי   באמצעות מורשי
  שומרוני, מ"מ מנכ"ל החברה. 

 (: "נשרים")תיקרא להלן לשם קיצור  
 מצד אחד         
 _______________________   לבין: 
   _________________________ 

 _______________________________ 
 )להלן: "המפיק"( 

 מצד שני         
 

 ; והחברה הינה חברה עירונית המוחזקת במלואה על ידי עיריית נשר הואיל  
 

והחברה מונתה על ידי העירייה להפיק עבורה אירועים שונים לרבות   והואיל
 ; שירותי עזר משלימים

 
והצעת המפיק נקבעה   02/2021פומבי מס'  והחברה פרסמה מכרז והואיל 

 ; כזוכה במכרז
 
  ;ניסיון, ידע וכישורים לביצוע העבודות כנדרשלמפיק ו הואיל ו
 

 ;והצדדים מבקשים להסדיר את יחסיהם המשפטיים בהסכם זה והואיל
  

 
 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:

 
 
 

   מבוא .1

נפרד   בלתי  נספחי ההסכם, מהווים חלק  כל  וכן  בו  וההצהרות הכלולות  זה  להסכם  המבוא 
 הימנו.  

  
    הצהרות המפיק .2

 המפיק מצהיר בזאת, כדלקמן:  

פי  -כי יש באפשרותו הטכנית והמקצועית לקיים את כל תנאי הסכם זה ואין כל מניעה על .2.1
 כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.  

 כי הוא בעל הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע האמור בהסכם זה.  .2.2

או קיימות התחייבויות  כי לא תלויה נגדו כל תביעה משפטית שהיא ולא נעשו פעולות ו/ .2.3
פי הסכם זה וכי אין לו  -,אשר ימנעו ו/או עלולות למנוע מהם למלא אחר התחייבויותיו על 

 כל ניגוד אינטרסים ליתן שירותים לעירייה כאמור בהסכם זה .  

בעניין שכר מינימום    1976-כי הוא עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .2.4
 ובדבר העסקת עובדים זרים כחוק.  

כי במסגרת ביצוע התחייבויותיו הוא לא יפר כל זכות קניינית או זכות אחרת. בכל מקרה  .2.5
בו תוגש תביעה כנגד העירייה בגין הפרת זכויות קניין כלשהן, ובכלל זה הפרתן של זכויות  

פי ההסכם או הפרתן, יפצה המפיק את -קניין רוחניות, בשל קיום התחייבויות המפיק על
העירייה, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל נזק שייגרם לעירייה מתביעה כאמור, לרבות  
כל הוצאה נלווית, שנגרמה לעירייה כתוצאה מהפרה כאמור והכל בתנאי שניתנה למפיק  

ני  הודעה מיד עם קבלת דרישת התשלום ו/או התביעה וניתנה לו האפשרות להתגונן מפ
 התביעה בשמו ו/או בשם העירייה .  



    
  

 

שתיקבע פר אירוע  כי ידוע לו שעליו לבצע את כל השירותים, בשים לב למסגרת התקציב   .2.6
לו כי הוא יהא זכאי    לביצוע השירותים וכי לא תאושר כל חריגה מתקציב זה. כן ידוע 

 מתקציב כל אירוע בנפרד.   %10 בגובה שללעמלה 

לו היטב כללי ותק .2.7 נהירים  הנוגעים לביצוע השירותים מהסוג הרלוונטי  כי  ני הבטיחות 
 להסכם.   

ציבוריים   .2.8 גופים  עסקאות  חוק  לפי  תקף  אישור  בעל  הוא  חשבונות)כי  ניהול   ,(אכיפת 
 .  1976- תשל"ו

ניהול   .2.9 כולל אישור בדבר  ביצוע השירותים,  כל האישורים הנדרשים לצורך  כי הוא בעל 
לו   ידוע  וכי  במקור,  מס  וניכוי  מהותי  ספרים  תנאי  מהווה  כאמור  האישורים  הצגת  כי 

ע"פ   לצורך תשלום התמורה  הכרחית  וכן  זה  בהסכם  העירייה עמם  ויסודי להתקשרות 
 הסכם זה  .  

 כי ידווח לחברה על כל שינוי שחל בנכונות הצהרות אלו מיד עם היוודע להם על כך.   .2.10
  

    מהות ההתקשרות .3

א  .3.1 של  וביצוע  הפקה  החברה  עבור  יבצע  ייערכו  המפיק  אשר  תקופת   ירועים  במהלך 
 . לרבות אספקת שירותים משלימים לצורך קיום האירוע וכמפורט בהסכם זהההתקשרות  

  
השירותים יכללו תכנון, תיאום וביצוע כל תכני האירוע כפי שיוסכמו מראש מול החברה,  .3.2

 ויעמדו במפרט השירותים.  

את השירותים הכלולים בהסכם  -כמו כן, השירותים אותם יספק המפיק יכללו  בין היתר .3.3
והרישיונות   כל האישורים  והסדרת  טיפול, השגת  לרבות  וביצוע האירוע,  וכן הפקת  זה 

,שיתוף פעולה עם  הנד רשים מהרשויות המוסמכות לצורך קיום האירוע הבניית תכנים 
דוברות העירייה בכל נושא היח"צ, פרסום, שיווק, תקשורת ומיתוג האירוע ,קבלת רישיון  
חניה   ,הסדרי  בטיחות  נגישות,  הבריאות,  ומשרד  המשטרה  החוק,  דרישות  ע"פ  עסק 

ורים הנדסיים, הכשרת דרכי גישה, אספקת ותנועה, התקנת מצלמות אבטחה ,חשמל, איש
שילוט    , ,מנחים,  הצללות   ותאורה,  הגברה  גנרטורים,  מד"א,  ניקיון,  אבטחה,  שירותי 
מואר בחניונים עפ"י דרישות המשטרה,  אומנים, נקודות מים, שירותים כימיים, כסאות,  

המשפחה, לכל  מופעים  יצירה,  סדנאות  ומשקאות,  מזון  מכירת   ,רקע  מוסיקת  עמדות 
החברה     ,כיבוד מול  מראש  שיוסכמו  כפי  האירוע  תכני  כל  וביצוע  וכו',  הכל   - הסעות 

 כמפורט בהמשך.  

  
   ביטול אירוע/ים .4

 המפיק פוטר את החברה, בגין אובדן בקשר עם ביטול האירועים עקב אבל לאומי, טרור       .4.1
, מצב חירום לאומי, גיוס כללי, הכרזת  ו/און הצפון  לרבות מצב חירום באזור הדרום

מלחמה, פיגוע המוני, נזק למתקנים המשמשים את האירועים, סערה, סופה, שיטפון,  
 וכיוצ"ב.  ו"ח (ח)גשם, נזקי טבע 

תשיב החברה   (ללא תלות בסיבת הביטול או במועד הביטול)במקרה של ביטול האירוע   .4.2
למפיק רק את ההוצאות הישירות שיוכיח המפיק שהוציא בקשר עם האירוע, וזאת כנגד  

 חשבוניות מס ופירוט העלויות שהוצאו.  

  
 התחייבויות המפיק ביחס לחלק הלוגיסטי באירוע  .5

 הכנת תכנית עבודה לעמידה בלוחות זמנים וקבלת אישור החברה לתוכנית זו לכל אירוע.  .5.1

קיום פגישות עם מקבלי ההחלטות בחברה ו/או בעירייה בהתאם לדרישות החברה ו/או   .5.2
 העירייה.  

, הצגת תכנון לוגיסטי ליום האירוע בפני מקבלי ההחלטות בחברה כולל: שליטה ובקרה .5.3
 ניהול אירוע וכיוצ"ב .    לו"ז הקמות ופירוקים,



    
  

 

הכולל   .5.4 לאירוע,  עסק  ברישיון  וטיפול  השגת  הליכי  כל  את  להשלים  המפיק  באחריות 
כוחות  כל  הבריאות,  משרד  נגישות,  יועצי  מד"א,  והצלה,  כבאות  משטרה,  אישורי 

 - הביטחון וכיו"ב, כולל לכל דוכני המזון והמשקאות. האחריות לטיפול והשגת הרישיון 
 חשבונו .  על המפיק ועל  

טיפול והשגת כל האישורים הנדרשים ע"י הרשויות המוסמכות הקשורים לרישיון קיום  .5.5
 האירוע.  

הבריאות  .5.6 משרד  לרבות  דרישתן,  וע"פ  המוסמכות  הרשויות  מול  אל  האירוע  תיאום 
 והוצאת כל האישורים הנדרשים;  -,מד"א,  מכבי אש,  משטרה  

   (. על פי מפרט הביטוח)ביטוח האירוע  .5.7

ע"פ אישור    -אבטחה לכל ימי האירוע, שמירה מקדימה, פירוקים ולכל שעות האירוע   .5.8
 ע"פ דרישות המשטרה והחברה. 

 שילוט צמתים מרכזיים.   .5.9

   שיתוף פעולה עם אגף הדוברות של העירייה לצורך סיוע בפרסום ויחסי ציבור לאירוע,  .5.10
ני האירוע לרבות לוגו  פרסום אינטרנט ובעיתונות מקומית וארצית, עיצוב גרפי לכל תכ

בעיתונות   פרסום  ,פליירים,  העירייה  לאתר  באנרים  באנרים,  דגלים,  שילוט,  אירוע, 
 הארצית.     

הכוונת תנועה ע"י סדרנים ע"פ דרישות המשטרה ובכמות מספקת ע"פ הנחיית החברה   .5.11
 ו/או העירייה ובתיאום עימם. 

 ניקיון שטח האירוע בסיומו והחזרת המצב לקדמותו.    .5.12

 אספקת מקומות ישיבה באירוע בהיקף שנדרש .   .5.13

הצבת  שירותים כימיים על פי מספר המשתתפים הצפוי ודרישות משרד הבריאות.   .5.14
 כולל שירותים כימיים לאנשים עם מוגבלויות, ע"פ דרישות יועץ נגישות.  

 הצבת תאורה ברחבי האירוע ובחניונים בהתאם לנדרש .   .5.15

 תחום האירוע על פי דרישת יועץ  הנגישות.  הכשרת כל הנגישות לשטח האירוע וב .5.16

מיתוג האירוע כולל דיגלול סיני, עמודי מיתוג, שלטי הכוונה, שלטי מתחמים, קאט  .5.17
    .אאוטים, גב במה, מיתוג מתחמי תוכן וכו'

כסאות,  .5.18 מראות,   + מתאימה  תאורה  וכן  הבמה  מאחורי  הלבשה  חדרי  הכשרת 
 .  + כיבוד מתאיםשולחנות

 קת מים באירוע.  הצבת נקודות לחלו .5.19

 מנהלי במה ומתחמים, דיילים, אנשי תפעול, מנהלי תפעול, מפיקים טכניים וכו'.    .5.20

לרבות   .5.21 החברה,  מול  מראש  שיוסכמו  כפי  האירוע  תכני  כל  וביצוע  תיאום  תכנון, 
 כח אדם ושירותים. , אמצעים

 כל שירות נדרש נוסף לצורך הפקה וביצוע מוצלח של האירוע.  .5.22
  

 באירוע התחייבויות המפיק ביחס לחלק האמנותי .6

מובהר ומוסכם בזאת כי במסגרת השירותים שיסופקו ע"י המפיק בהתאם להסכם זה ,מתחייב  
 המפיק, בין היתר, לספק את השירותים, כדלקמן: 

  המפיק מתחייב לספק לחברה את כל השירותים האמנותיים, כמפורט בהסכם זה ביחס .6.1
 ועי, לשביעות רצונה המלא של החברה.    לאירוע וזאת באופן מקצ

לטובת   .6.2 הנדרשים  המתחמים  בכל  האלמנטים  כל  ולבנית  הבמות,  להקמת  ידאג  המפיק 
   .קיום האירוע בהתאם לקונספט שהוצג ואושר ע"י החברה

המפיק ידאג לאספקה של הגברה ותאורה עפ"י המפרט שיימסר לו על ידי נציגי האומנים  .6.3
ברה והתאורה יסופקו ע"י המפיק ויורכבו במועד מספק לפני  בפיקוח  החברה. ציוד ההג

 קיום האירוע לצורך בדיקות סאונד בהתאם לדרישות האומנים.  



    
  

 

 תכנון, תיאום וביצוע כל תכני האירוע כפי שיוסכמו מראש מול החברה, לרבות אמצעים,  .6.4
 כח אדם ושירותים.  

כל תכני האירועים יתואמו עם החברה ויקבלו אישורו טרם ביצוע ההתחייבויות על ידי   .6.5
 המפיק. לא יישמעו כל טענות במידה והוזמנו שירותים טרם קבלת אישור החברה.  

  
   התחייבות המפיק ביחס לשירותים משלימים .7

המופע   של  וביום  הפקה  לשירותי  בנוסף  כי  בזאת  מוסכם  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 
למופע   משלימים  שירותים  גם  לחברה  לספק  מתחייב  המפיק  לעיל,    להלן:)כמפורט 

 , הכל כמפורט להלן:    ("השירותים המשלימים"

 אישור מהנדס בטיחות מורשה אשר יאשר את קיומו של האירוע כנדרש.   .7.1

וגם לפני מועד האירוע ככל  )וקציה שיאשר ביום האירוע  מהנדס קונסטר .7.2
מיתוג,   (שיידרש עמודי  דגלים,  הצבת  המתחמים,  בינוי  הבמות,    את 

האישורים   כל  בעל  מנוסה  מקצוע  איש  יהיה  המהנדס  וכו'.  מסכים 
 הנדרשים לצורך ביצוע השירות ובעל ביטוח מתאים לביצוע השירות .  

כל האירוע. החשמלאי יהיה איש  חשמלאי מוסמך ומורשה צמוד לאורך   .7.3
ובעל   ביצוע השירות  כל האישורים הנדרשים לצורך  מקצוע מנוסה בעל 

 ביטוח מתאים לביצוע השירות.  

 תאורת שטח לכלל האירוע כולל דרכי הגישה והחניה באירוע, ככל שצריך.   .7.4

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל אנשי המקצוע שיועסקו ע"י המפיק   .7.5
פופים למפיק והמפיק יהיה אחראי לכל פעולה ו/או מחדל  ומטעמו, יהיו כ

 . של אנשי המקצוע כאמור
 .  המפיק יישא בכל העלויות הנדרשות לצורך העמדת אנשי המקצוע כאמור .7.6
הציוד שיועמד ע"י המפיק בהתאם לסעיף זה, יהיה באיכות מעולה ועל   .7.7

 חשבון המפיק.  
     

    איסור העברת ההסכם והעסקת קבלני משנה .8

בהתאם   .8.1 וחובותיו  זכויותיו  את  להעביר  או  להסב  רשאי  אינו  המפיק 
להסכם, כולן או מקצתן, לאחר/ים, אלא אם אושר הדבר בכתב ובמפורש  

ה-על למעט  החברה  והכל  ידי  להלן  כמפורט  משנה  קבלני  עם  תקשרות 
מבלי לגרוע מהתחייבות המפיק כלפי החברה. החברה רשאית להעביר את  
זכויותיה וחובותיה לפי ההסכם לכל צד ג' וכן למסור את ביצוע העבודות  

 לאחר, מבלי לקבל את הסכמת המפיק לכך.   

כם, כולן  פי ההס-המפיק אינו רשאי לשעבד ו/או למשכן את זכויותיו על .8.2
ובתנאים   החברה  של  ובכתב  מראש  לאישור  בכפוף  אלא   מקצתן,  או 

 . שתקבע לכך

 המפיק יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה בכפוף לאמור להלן:   .8.3

לצורך האירוע ללא   .8.3.1 יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה  המפיק לא 
 שהועברה הודעה מראש  לחברה לגבי כל אחד מקבלני המשנה.  

מקצוע   .8.3.2 אנשי  יהיו  להעסיק  יבקש  שהמפיק  המשנה  קבלני  כל 
 מיומנים בעלי ההסמכות הנדרשות ע"פ כל דין .  

כל קבלני המשנה יהיו בעלי ביטוח מתאים כולל ביטוח צד שלישי   .8.3.3
של   אחריות  חבות    5,000,000בגבול  וביטוח  ולתקופה,  לאירוע   ₪

₪    20,000,000  -₪ לתובע ו  6,000,000  מעבידים בגבול אחריות של
לאירוע ולתקופת הביטוח. ביטוחי קבלני המשנה יורחבו לכלול את  

כפוף לסעיף אחריות צולבת    החברה כמבוטח נוסף בכל הפוליסות,
 וויתור המבטח לזכות השיבוב כלפי העירייה ומי מטעמו.  

החברה שומרת את זכותה לפסול קבלן משנה שהוצג על ידי המפיק   .8.3.4
א והמפיק לא יהיה רשאי להעלות טענה כל  וללא מתן נימוק כל שה

 שהיא כנגד החלטת החברה בנושא זה.  
  



    
  

 

    המפיק קבלן עצמאי  .9

את   .9.1 מספק  הוא  במסגרתו  עצמאי  עסק  בעל  הוא  כי  מצהיר,  המפיק 
 .  השירותים

אינו   .9.2 והמפיק  סוכנות  יחסי  ו/או  שליחות  יחסי  אין  לחברה  המפיק  בין 
 כלפי צד ג' כלשהו.   מורשה או זכאי להתחייב או לחייב את החברה

כי הוא לא   .9.3 אינו עסק למתן שרותי תיווך כ"א,  כי עסקו  המפיק מצהיר 
 ידי קבלני כ"א אינו חל עליו.  -קבלן כ"א וכי חוק העסקת עובדים על 

המפיק מצהיר כי אין בהסכם כדי ליצור בין המפיק לחברה או מי מטעמם   .9.4
כעובדי   וייחשבו  יהיו  מטעמו  העובדים  וכל  הוא  וכי  ומעביד  עובד  יחסי 

 לבד.  המפיק ב 

כל התשלומים לעובדי המפיק או למי מטעמו, לרבות, שכר עבודה, זכויות   .9.5
הוצאות   לאומי,  וביטוח  הכנסה  למס  ותשלומים  ,ניכויים  סוציאליות 
והאחריות   הסיכונים  ההוצאות,  יתר  כל  וכן  חובה  תשלום  וכל  נסיעה 

ידו במלואם  -בקשר עם ביצוע העבודות יחולו על המפיק בלבד וישולמו על
אין באמור כדי    והחברה לא תהיה אחראית לכך, בשום דרך.  –עדם  ובמו

 לגרוע מחובת המפיק לבצע את השירותים בעצמו.  

המפיק מתחייב לשפות את החברה בגין כל תובענה שתוגש כנגד החברה   .9.6
או כנגד מי מטעמה, שעילתה בקיום יחסי עובד ומעביד בין המפיקים לבין  

חוק העסקת עובדים באמצעות קבלני  החברה ו/או בגין תובענה שעילתה ב
המפיק   לבין  ג'  צד  בין  מהתקשרות  הנובעת  חוזית  עילה  בגין  ו/או  כ"א 
בקשר עם הפרויקט והכל בתנאי שניתנה למפיקים הודעה מייד עם קבלת  
בפני   להתגונן  האפשרות  להם  וניתנה  התביעה  ו/או  התשלום  דרישת 

 התביעה בשמם ו/או בשם החברה.   
-הסכם יחול, בין אם תעלה התביעה כלפי החברה על האמור בפרק זה ל .9.7

ובין אם תועלה עלי ו/או על-די המפיק  עובד של המפיק  ידי חליפם  - ידי 
 ו/או עזבונם ו/או יורשם ו/או צד ג' אחר.  

   אחריות לנזיקין .10

של   .10.1 אישוריה  ולפיכך  בלבד  המפיק  על  השירותים תחול  עבור  האחריות הבלעדית 
ו/א עיריית  החברה  )ו  "העירייה"נשר  ו/או למסמכים אחרים הקשורים    (להלן:  לתוכניות 

באירועים ו/או אשר הוכנו על ידי המפיק על פי חוזה זה לא ישחררו את המפיק מאחריות  
המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על החברה ו/או על העירייה ו/או מי מטעמן  

ו לאיכות השירותים ו/או התוכניות ו/או מסמכים  אחריות כלשהי לטיב ו/או לכשרות ו/א 
 ו/או האירועים, כאמור.  

המפיק אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לחברה ו/או לעירייה ו/או   .10.2
  ו לצד שלישי בגין השירותים ו/או עקב כך שנשוא השירותים ו/או האירועים בשלמותם א 

 לשמן יועדו ותוכננו.  בחלקם אינם משמשים בצורה הולמת את המטרות ש 

המפיק אחראי כלפי החברה ו/או העירייה לכל אובדן ו/או נזק מכל סיבה שהיא   .10.3
כתוצאה   או  בקשר  ומערכותיו  וצמודותיו  וסביבתו  האירועים  ביצוע  למקום  שיגרמו 

 מהשימוש של המפיק במקום ביצוע האירועים ו/או בקשר לאירועים.  

הדרושים .10.4 האמצעים  כל  לנקיטת  ידאג  המתקנים    המפיק  של  בטיחותם  להבטחת 
ו/או דוכנים וההסדרים במועד האירועים, לרבות סידורי הכניסה אליהם וכל יתר הציוד  

 והמתקנים המשמשים לאירועים.  

המפיק אחראי כלפי החברה ו/או העירייה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן   .10.5
ובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד ו/או הפסד העלולים להיגרם לחברה ו/או לעירייה ו/או לע 

ו/או   המפיק  מטעם  משנה  לקבלני  ו/או  המפיק  לעובדי  ו/או  למפיק  ו/או  כלשהו  שלישי 
לעובדיהם ו/או למי מטעמם הנובעים ו/או בקשר עם השירותים ו/או המתקנים המשמשים 
  לאירוע ו/או התחייבויות המפיקים ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרם כתוצאה 

 ממעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של המפיק ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו .  

עצמם.   .10.6 המופעים  לתכני  העירייה  ו/או  החברה  כלפי  אחראי  יהיה  לבדו  המפיק 
המפיק פוטר את החברה ו/או העירייה ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמן מאחריות בגין כל טענה  

שון הרע ו/או תכנים בלתי הולמים וכיו"ב. המפיק מצהיר,  בדבר הפרת זכויות יוצרים ו/או ל



    
  

 

לציבור   התאמתם  ואת  הבעתם  ואופן  באירועים  הכלולים  התכנים  את  היטב  בדק  כי 
 ולמסגרת בה יוצגו, והוא מאשר אותם כמתאימים וכראויים.  

המפיק אחראי כלפי החברה ו/או העירייה לכל אובדן ו/או נזק ו/או הפסד מכל סוג   .10.7
לרכוש ו/או לציוד, המובא/ים על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או על ידי אחרים הקשורים  שהוא 

למפיק לצורך קיום האירועים, שייגרם בקשר ו/או בכל הנובע עם האירועים ו/או הצבת הציוד  
במקום ביצוע האירועים ו/או במהלך קיום האירועים ו/או בעת פירוקם, והוא פוטר את החברה  

אחריות לאובדן ו/או נזק ו/או הפסד מכל סוג   ה , עובדיהן וכל הפועלים מטעמן מכל ו/או העיריי 
שהוא. מובהר בזאת כי החברה ו/או העירייה ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמן לא יישאו באחריות  
לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרמו לרכוש ו/או ציוד כלשהם השייכים ו/או באחריות המפיק  

ו/או עבורו למקום ביצוע האירועים וסביבתו. המפיק פוטר בזאת את החברה    שהובאו על ידו
 ו/או העירייה מכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד כאמור.  

המפיק פוטר בזאת את החברה ו/או את העירייה ואת הפועלים מטעמן מכל אחריות   .10.8
ו הוצאה לגבי נזקים כאמור ומתחייב לשפות את החברה ו/או העירייה בגין כל חבות ו/א 

אחרת אשר תוטל עליהן, ולרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין, וזאת בגין כל  
אשר  מטעמה,  גורם  ו/או  החברה  כנגד  כלשהו  ג'  צד  של  תביעה  ו/או  טענה  ו/או  דרישה 

 על פי הסכם זה.    (כולן ו/או חלקן)הקשורים במישרין למתן השירותים ו/או להתחייבויותיו 

  
   בתוצרי השירותים והבעלות בהםשימוש  .11

אם   .11.1 בין  לכך,  הקשורים  המסמכים  וכל  המפיק  יכין  אותם  השירותים  תוצרי  כל 
תוצרי העבודות   לאו, הינם רכוש החברה. הבעלות על  ובין אם  ייחשבו    -כולם    -הושלמו 

על קבלתם  או  יצרתם  ממועד  לחברה  רשאית  - כמועברים  תהיה  והחברה  החברה  ידי 
ות עיניה וללא הגבלות כלשהן, מבלי שהמפיק יקבל עבור כך תמורה  להשתמש בהם לפי רא

 נוספת כלשהי מעבר לתמורה שנקבעה בהסכם.   
  

"בעלות" בסעיף זה, משמע: לרבות הבעלות בכל זכויות היוצרים ו/או הסודות המסחריים  
לאו, או  רשומים  אחרת,  קניין  זכות  כל  ו/או  מוניטין  ו/או  מדגם  המתייחסים   ו/או 

 ים/התוצרים האמורים.  למסמכ
  

השירותים   נשוא  ובדגמים  ברעיונות  שימוש  לעשות  מהמפיק  למנוע  כדי  באמור  אין 
 לשימושים אחרים .  

הקניין הרוחני בכל תוצרי העבודות ובכל יצירה הקשורה בהם, בין של המפיק ובין   .11.2
מעבר   נוספת  תמורה  ללא  יצירתם,  מרגע  החברה  של  יהיה  החברה,  יועצי  לתמורה  של 

על קניינית, -שנקבעה  זכות  כל  על  העירייה  לטובת  בזאת  מוותרים  המפיקים  ההסכם.    פי 
 מוסרית או אחרת בתוצרי העבודות.   

כל   .11.3 את  לחברה  המפיק  יחזיר  ביטולם,  או  הפסקתם  השירותים,  ביצוע  סיום  עם 
המסמכים אשר נמסרו לשימושו ואת כל תוצרי העבודות אשר החברה רכשה עליהם בעלות,  

 מבלי שיעשה איזשהו שימוש בהם, אלא לצורך ביצוע הסכם זה בלבד .  

מבלי לגרוע מהוראות ההסכם, מוסכם כי למפיק אין ולא תהא כל זכות עכבון ו/או   .11.4
בהתאם  העבודות  בתוצרי  החברה  בעלות  העבודות.  בתוצרי  אחרת  זכות  כל  ו/או  שעבוד 

ן המפיק לבין מי מספקיו ו/או  להסכם הינה ראשונה וקודמת לכל תניה או הוראה אחרת בי
עובדיו ו/או יועצי המשנה שלו ביחס לעבודות. המפיק מצהיר כי יביא הוראה זו לידיעת כל  

 העובדים עמו או מטעמו.  
  

   שמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים .12

המפיק מתחייב לשמור בסודיות גמורה על המידע שיובא לידיעתו עקב, במהלך או   .12.1
, לנקוט בכל האמצעים להבטחתו, וכי  (המידע הסודי  -להלן  )קופת ההסכם  לאחר סיום ת

הוא או כל מי מטעמו לא יגלו ו/או יעשו שימוש ו/או יחשפו מידע זה בפני כל גורם או מוסד  
שייגרם   נזק  כל  בגין  המזמין  את  ישפה  המפיק  העירייה.  משטח  זה  מידע  יוציאו  לא  וכן 

 כתוצאה מחשיפת המידע כאמור.  

מתחייב להודיע למזמין על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים בין    המפיק  .12.2
 השירותים לבין ענייניו האחרים והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין זה.  



    
  

 

השירותים,   .12.3 במתן  מטעמו  העובדים  כל  על  וכן  המפיק  על  יחול  זה  בפרק  האמור 
כל עובד מטעמו ביחס להתחייבויותיו לפי  במישרין או בעקיפין, והמפיק מתחייב להדריך  

 פרק זה.  
    התמורה למפיק .13

של   .13.1 מושלם  לביצוע  ובכפוף  בהסכם  המפיק  התחייבויות  כל  של  למילוי  בתמורה 
השירותים, יהיה המפיק זכאי לקבל מהחברה את התקציב שאושר לו עבור כל אירוע בנפרד  

כי עמלת המפיק עבור כל אירוע  .  למען הסר ספק מובהר  ("התמורה עבור כל אירועלהלן:"  )
 .  מתקציב האירוע 10על % עמוד תבנפרד 

יום מיום קבלת חשבונית    30התמורה עבור כל אירוע תשולם למפיק שישולם עד   .13.2
 מאת הספק. מובהר כי החשבונית לא תוצא אלא לאחר מועד קיום האירוע.  

ן ביצוע מלא של כלל  התמורה עבור כל אירוע תהא התמורה המלאה והסופית בגי .13.3
  השירותים לאותו האירוע והיא כוללת את כל ההוצאות, הרווחים ,העמלות ,התשלומים, 

 תשלומי החובה והעלויות הכרוכים בביצוע העבודות .  

מע"מ,   .13.4 בתוספת  מתאימה,  תשלום  דרישת  הצגת  כנגד  תשולם  הנ"ל  התמורה 
ימים    7 -, תוך לא יאוחר מ פי חוק. המפיק יספק חשבונית מס מתאימה לחברה- כשיעורו על

 מיום התשלום.  

החברה .13.5 של  הסכמה  משום  התשלום  דרישות  באישור  לטיב/איכות/כמות    אין 
 העבודות שבוצעו בפועל והם מהווים תשלום ע"ח התמורה בלבד.  

תוקף   .13.6 יהיה  לא  העבודות,  היקף  בהגדלת  הקשור  לרבות  כספי/תמורה,  נושא  בכל 
 להוראה מצד החברה, אלא אם ניתן אישור מראש ובכתב לכך מראש החברה.    

  
  ביטוח .14

להבטחת אחריותו של המפיק כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו   .14.1
חשב על  ולקיים  לערוך  המפיק  מתחייב  עוד  וחובותיו,  וכל  ההסכם  תקופת  כל  במשך  ונו 

קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים מתאימים להבטחת אחריותו כאמור לפי שיקול דעתו  
קיום   על  האישור  בטופס  המפורטים  והתנאים  מהביטוחים  יפחתו  שלא  ובלבד  הבלעדי, 

, ב'ביטוחים  נפרד מהסכם זה    נספח  להלן: "טופס האישור על קיום  )המהווה חלק בלתי 
 "(. ביטוחים

 ימים לפני קיום האירוע    7המפיק ימציא במעמד חתימת הסכם זה ולא יאוחר  מ  .14.2
את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי המפיק  (  המוקדם מבניהם)

-המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום על
ים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את  ידי מבטחי המפיק לחברה במועד

תום  עם  מיד  ביטוח  וימציא אישור  ישוב  הפרת ההסכם. המפיק  בגין  בתרופות  החברה 
תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי  

 מהחברה.  

האישורים על קיום    עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או  .14.3
ביטוחים לחברה לא יהוו אישור כלשהו מהחברה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה  

פי  -אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של המפיק על
 פי כל דין.  - הסכם זה או על

המפיק לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן יישא בדמי ההשתתפויות   .14.4
 העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.  

המפיק לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של   .14.5
המפיק ו/או הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם ,אשר 

הפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. יגרמו ל 
מובהר, כי המפיק יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום  

 ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.  

המפיק מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע   .14.6
הביטוח בכלל בפוליסות  הנכללות  והזהירות  הבטיחות  הוראות  כל  על  לשמור  האמור,    יות 

   . ולדרישת החברה  לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך



    
  

 

  מפיק ההפר המפיק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות החברה, יהיה   .14.7
ענה כלשהי כלפי החברה  על כל נזק אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו ט

 כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת. 

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שלו ובאישור על קיום ביטוחי   .14.8
החוזה,  תנאי  פי  על  משנה  קבלני  ולהעסיק  החוזה  להסבת  הרשאה  וניתנה  היה    המפיק, 

יו קבלני המשנה יתחייבו לערוך  המפיק יהיה אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפ
ולקיים ביטוחים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המפיק וככל שיהיה נחוץ ותואם לתנאי  
ההתקשרות עימם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המפיק ולמשך כל תקופה נוספת  
  בה ימצאו אחראים על פי דין. לחילופין יכלול המפיק את קבלני המשנה בביטוחיו. למען 

הסר ספק האחריות הבלעדית בגין ו/או בקשר קיום ו/או העדר ביטוחים ע"י  קבלני המשנה  
 תחול על המפיק.  

ידו לצורך השירותים לערוך  - המפיק יחייב כל קבלן ו/או קבלן משנה המועסקים על .6
 ביטוחים לפחות כדלקמן:  

 ביטוח ציוד ומתקנים שהוא מספק לאירוע.   .14.8.1

 , למקרה ולתקופת ביטוח.  ש"ח 2,000,000ביטוח צד שלישי בהיקף של  .14.8.2

  - לתובע ו ₪    6,000,000ביטוח חבות מעבידים בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך    .14.8.3
 למקרה ולתקופת ביטוח.   ש"ח  20,000,000

  -ביטוח חבות מוצר בגבול אחריות שלא יפחת מ  - לגבי ספקי מוצרים או טובין .14.8.4
 לפחות .  ₪  1,000,000

מקצועיים  .14.8.5 שירות  ספקי  הגברה )  לגבי  חשמל  מערכות  וספקי  חשמלאים  כגון: 
 ₪.    000,000,2  -ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות שלא יפחת מ  -  (ותאורה

ו/או קבלני משנה מטעמו ,יכללו התנאים    בכל הפוליסות, הן של המפיק והן של הקבלנים  .14.8.6
 הבאים:  

ו/או   .א נשרהחברה  כל עיריית  לטובתם   ויחולו  נוספים  כמבוטחים  נכללים  עובדיהן   ,
 ההוראות המופרטת להלן.   

 ייכלל סעיף אחריות צולבת.   .ב
 תבוטל זכות התחלוף כלפי החברה ועובדיה.   .ג
 תבוטל זכות ההשתתפות בביטוחי החברה.   .ד
מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות   - המפיק ו/או הקבלן ו/או קבלן המשנה   .ה

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

פן המפקיע את הפר המפיק ו/או הקבלן ו/או קבלן המשנה את הוראות הפוליסות באו .ו
זכויות החברה על פי הפוליסות, יהיה המפיק אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, מבלי  

 שתהיה לו טענה כלשהי כלפי החברה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב כך.  
המשנה   .ז קבלן  ו/או  הקבלן  ו/או  לתשלום   -המפיק  וכן  הביטוח,  דמי  לתשלום  אחראי 

 נזק.  השתתפויות עצמיות במקרה 
יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים   -המפיק ו/או הקבלן ו/או קבלן המשנה   .ח

 פי כל דין.  -אשר האחריות עליהם מוטלת עליו מכוח סעיפי הסכם זה ו/או על 
בביטוח צד שלישי יכלול כיסוי לתביעות שיבוב של הביטוח הלאומי וכיסוי להרעלה ו/או   .ט

 ו מזיק במאכל ו/או משקה. קלקול ו/או קיומו של חומר זר ו/א
  ערבות ביצוע .15

בידי   .15.1 המפיק  יפקיד  עמו  החברה  להתקשרות  וכתנאי  זה  הסכם  חתימת  במועד 
 להסכם זה.   ₪ בנוסח נספח ב' 000,15החברה ערבות ביצוע בגובה  

ערבות הביצוע הנה לצורך הבטחת קיום כל התחייבויות המפיק בהתאם להוראות   .15.2
 הסכם זה ו/או הוראות כל דין.  

  החברה תהא רשאית לחלט את ערבות הביצוע, כולה או חלקה, בכל מקרה בו הפר  .15.3
 המפיק את הוראות הסכם זה, כולם או חלקם.  

ימי עסקים    שבעהוך  חילטה החברה את הערבות, כולה או חלקה, ימציא המפיק בת .15.4
 ערבות ביצוע עד לסכום אשר חולט על ידי החברה.  

  



    
  

 

    ידי החברה-הפסקת/ביטול ההתקשרות על .16

מוסכם כי הפרת כל אחת מההוראות שלהלן תחשב הפרה יסודית, אשר תאפשר   .16.1
 לחברה, בין השאר, להביא הסכם זה לכדי סיום לאלתר:  

ידי  - והמפיק, לאחר שהוזהר עלהמפיק הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו בהסכם   .16.1.1
ימים ממועד    7החברה  בכתב, לא תיקן את ההפרה תוך הזמן שנקבע בהתראה, ובלבד שחלפו  

 ההתראה;  

 המפיק נהיה בלתי כשיר לפעולה משפטית;   .16.1.2

 פקע ביטוח המפיק ו/או לא הומצא אישור קיום ביטוחים לחברה.    .16.1.3

המפיק פשט את הרגל או הוצא נגדו צו כינוס נכסים, או צו פירוק, או הוגשה ביחס   .16.1.4
 ימים;   30אליו בקשה כאמור, אשר לא הוסרה תוך 

 המפיק הודיע שאין הוא יכול/רוצה לבצע את העבודות או חלקן;   .16.1.5

 יוכח, לדעת החברה, כי המפיק מבצע את השירותים בניגוד להוראות הדין.   .16.1.6

לעיל, לא יהיה    1.16הופסקה/בוטלה ההתקשרות מחמת נסיבות הקבועות בסעיף   .16.2
 זכאי המפיק לכל פיצוי והוא ישיב לחברה כל תשלום ששולם ע"י החברה.   

    -קנסות/פיצוי מוסכם  .17

סכם בזאת כי ככל שהמפיק לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מו  .17.1
 החברה  ביחס לרכיבים להלן, ישלם המפיק לחברה פיצוי מוסכם, כדלקמן: 

₪ מכל    5,000יקוזז סך של    -אי הסדרת/ העברת רישיון עסק לאירוע במועד הנדרש   .17.1.1
מען הסר סכום המגיע למפיק וזאת כקנס ופיצוי מוסכם בגין עיכוב בהסדרת הרישיון .ל

הרישיון   הסדרת  אי  עקב  יתקיים  לא  והאירוע  במידה  זכאי    -ספק,  המפיק  יהיה  לא 
מהותית   דרישה  מהווה  עסק  ברישיון  האירוע  קיום  החברה.  מאת  כלשהו  לתשלום 

 בהסכם זה .  

החברה  רשאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע   .17.2
למפיק, או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה  , כשהם 
צמודים למדד מהמדד האחרון הידוע במועד חתימת ההסכם ועד למדד האחרון שיהא ידוע  

 במועד תשלומם בפועל .   
הפי עלניכוי  התחייבויותיו  מלוא  מקיום  המפיק  את  ישחררו  לא  כאמור  המוסכמים  פי  -צויים 
 ההסכם.  

החברה .17.3 לידי  המפיק  יחזיר  כאמור,  גמר  לידי  ההסכם  המידע    הובא  כל  את 
 והמסמכים הקיימים אצלו הם בקשר לביצוע העבודות . 

אין בהפסקת/בביטול ההסכם כדי לשחרר את המפיקים מהתחייבויותיהם בהסכם   .17.4
 לפי העניין.   -

 מוסכם כי בכל מקרה לא תהיה החברה רשאית לבטל ההסכם אלא אם נתנה התראה בכתב .18
   זאת.  ה לעשותתלמפיק על כוונימים לפחות  60של 

   הגבלת הוצאות/תקציב .19

המפיק אינו רשאי לגרום לכל הוצאה או תשלום, בשם החברה  או עבורה, בקשר   .19.1
 החברה, מראש ובכתב .   לביצוע השירותים, אלא אם קיבל את הסכמת

  התחייב המפיק בשם החברה, ללא קבלת אישור כאמור, יהיו הוא לבדו אחראי לכל  .19.2
 הוצאה, תשלום או חיוב בגין כך. 

 בכל מקרה התחייבות החברה הנה עד לגובה התקציב אותו הגדירה החברה בלבד.   .19.3
 

   שונות .20

 פי דין .  -דבר האמור בהסכם אינו גורע מסמכויות ו/או זכויות העירייה על .20.1

החברה  רשאית לקזז כל חוב או תשלום, בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לו מן   .20.2
פי כל דין מסכום התמורה בהסכם ובלבד שניתנה למפיק התראה  -פי הסכם ועל-המפיק על

, מבלי שהדבר יחייב את החברה  להיענות  על כך ונתנה למפיק אפשרות להגיב עם ההתראה
בחיוב לתגובת המפיק. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של החברה  לגבות חוב כאמור  



    
  

 

גורעות מכל סעד או אמצעי העומד לרשות החברה  כלפי   בכל דרך אחרת ואינן פוגעות או 
 המפיק מכוח הסכם או מכח דין .  

תור או אורכה של הוראה בהסכם, לא יהיה להם  כל הנחה, שינוי, ביטול, תוספת, וי .20.3
ידי הצדדים. הסכמה כלשהי  - תוקף, אלא אם נעשו מראש, בכתב, במפורש ונחתמו כדין על

ילמדו ממנה   מצד החברה  לסטות מתנאי ההסכם במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא 
ת המסורות  גזירה שווה למקרה אחר, והוא הדין בכל מקרה בו לא השתמשה החברה  בזכויו

 פי ההסכם.  -לעירייה על

לא הפעילה החברה  זכות לפי ההסכם או לפי הוראות כל דין, או נתנה אורכה למפיק   .20.4
 לביצוע איזו מהתחייבויותיו, לא ייראה הדבר כוויתור מצד החברה  על זכות זו.  

החוזים   .20.5 חוק  הסכם)הוראות  הפרת  בשל  על  1970-התשל"א  (,תרופות  תחולנה   ,
 ההסכם.  

כל  הצדד .20.6 וכי  בכותרת  כמצוין  הינן  ההסכם  לצרכי  כתובותיהם  כי  מצהירים  ים 
על שתישלח  תחשב -הודעה  הנ"ל,  הכתובות  לפי  רשום  בדואר  למשנהו  הצדדים  אחד  ידי 

שעות מעת   24שעות ממועד המשלוח או בתוך    48כהודעה שהגיעה לידיעת הצד השני כעבור  
 ידי שליח.  -מסירתה על

 : וםולראיה באו הצדדים על החת

 

 

 

  _________________________    ___________________    

    המפיק                       החברה                    

 

 

 

   אישור עו"ד במקרה שהמפיק תאגיד

  
אני הח"מ עו"ד ________________, מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ ע"י  

מורשי החתימה של המפיק   -_______________________ת.ז __________________ 

    ,וחתימתם, בצירוף חותמת המפיק , מחייבת את המפיק לכל דבר ועניין. 

     

                              
 _________________ 

 ____________, עו"ד               

  

  
  
  
  
  
  



    
  

 

  
  נוסח ערבות ביצוע

  
  

     (ערבות ביצוע)

  
 לכבוד   

בע"מ   לנשר החברה הכלכלית נשרים 
  20העירייה דרך השלום בנין  

 נשר

  
  אג"נ ,.

 :__________  ערבות מס': הנדון

  
ישה  חמבמילים: )ש"ח  000,15אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של   .1

___________    שתדרשו מאת: "הערבות  סכום " להלן:(  אלף שקלים חדשים ₪ עשר
קיום התחייבויות בביצוע הסכם שנחתם מכוח זכייה במכרז  תלהבטח (,  הנערב" :להלן)

 למתן שירותי הפקת אירועים.   02/2021
  

הלשכה   .2 ע"י  עם  מפעם  שיתפרסם  כפי  לצרכן  המחירים  למדד  צמוד  יהיה  הערבות  סכום 
   המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, או ע"י מוסד ממשלתי אחר, בתנאי ההצמדה שלהלן: 

   

   . 2021: לעניין ערבות זו יהא המדד של חודש ינואר "המדד היסודי" .1.1
  

לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה והקודם לקבלת דרישתכם    "המדד החדש :"  .1.2
 על פי ערבות זו .  

  

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:    .1.3
  

הסכום  יהיו הפרשי ההצמדה  היסודי,  לעומת המדד  עלה  כי המדד החדש  יתברר  אם 
יסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד השווה למכפלת הפרש בין המדד החדש למדד ה

הנקוב   הסכום  את  לכם  נשלם  היסודי,  מהמדד  נמוך  יהיה  החדש  המדד  אם  היסודי. 
 בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא הפרשי הצמדה .  

  
ימים מתאריך דרישתכם על ידינו לפי  (  7)  לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר משבעה .3

כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום  
הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ו/או לנמקה  

 ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הערב . 
  
חודשים מיום הוצאתה, עד ליום __________, ולאחר    24שאר בתוקפה במשך  ערבות זו תי .4

על דרישה  כל  להלן.  לאמור  בכפוף  ומבוטלת  בטלה   תהיה  זה  צריכה  -תאריך  זו  ערבות  פי 
 להתקבל על ידנו  בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל .  

  
עד   .4 של  נוספת  לתקופה  אוטומטי  באופן  תוארך  זו  מנכ"ל  - על  חודשים  14ערבות  דרישת  פי 

הכל שיצורף    לנשר כלית  החברה  ההסכמה  כתב  פי  על  החברה  ידי  על  שהוסמך  מי  או  בע"מ 
 לעיל .    4לדרישת הארכה ושתתקבל על ידנו עד התאריך הנקוב בסעיף  

  

 . ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה והיא בבחינת התחייבות בלתי מותנית ובלתי חוזרת .5
  

 
   בכבוד רב ,                                                                                                                      

                                 
   ___________________                

  



 

 

  מסמך ג'

  
  
   והיקפםתיאור האירועים  .1

 .  נשרמעוניינת במתן שירותי הפקת אירועים עירוניים לעיר  לנשר החברה הכלכלית  .1.1

 .  אירועים המוניים תחת כיפת השמייםגם בין האירועים קיימים  .1.2

   השירותים הנדרשים .2

ביצוע כלל הפעולות הקשורות בהוצאת האירוע לפועל תוך  המציע שיזכה במכרז זה יהיה אחראי ל .2.1
החברה לא תתקשר עם גורמים  עמידה במסגרת התקציב אשר תוגדר על ידי החברה. למען הסר ספק,  

 נוספים לטובת האירועים וכל נושא התקשרויות המשנה יהיו באחריות המציע בלבד.  

, בתיאום  במלואונון וביצוע של האירוע  נותן השירותים, באמצעות המפיק הראשי, יהיה אחראי לתכ
  :ובכפוף לאישורה, לרבות  החברה מלא עם

 גיבוש קונספט, מיתוג והפקה של האירוע.   .2.1.1

 '.  עיצוב, גרפיקה, הדפסת חומרים וחלוקתם, יח"צ, פרסום וכו .2.1.2

 תפעול וניהול כלל העמדות ביום האירוע, לרבות נוכחות מלאה של מנהל ההפקה.   .2.1.3

 תיאום מול הגורמים הרלוונטיים במוקדי הפעילות.  .2.1.4

יועץ   .2.1.5 שירותי אבטחה, רישוי מלא, שוטרים בשכר, מד"א, כב"א, מהנדס בטיחות, קונסטרוקטור, 
נוסף   נגישות, מהנדס חשמל, סדרנים, קב"ט / בעל מקצוע  גורם  והכל    וכל  הנדרש לקיום האירוע 

  בהתאם לדרישות על פי הנחיות החברה / הנחיות הרישוי.  

 האירועים ייערכו במועדים שיקבעו על ידי החברה.   .2.2

 על הזוכה להכין תכנית פעילות מפורטת לכל ימי הפעילות.  .2.3

 על הזוכה לשאת על חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בארגון, ניהול והפקת האירועים.  .2.4

 ע"י החברה.   שיינתן מראשעל הזוכה מוטלת החובה להתקשר עם אמנים, בכפוף לאישור  .2.5

בהתאם   .2.6 קיומו  לקראת  הנדרשות  ההכנות  ובכל  האירועים  ימי  כל  לאורך  נוכח  להיות  הזוכה  על 
 להנחיות החברה.  

 וודא קבלת היתרים, אישורים, רישיונות לקיום האירוע מכל גורם מוסמך. על הזוכה ל  .2.7

 תיאום האירוע מול גורמי ביטחון, משטרה, כוחות הצלה, מגן דוד אדום,  וכל גורם חיוני אחר;   .2.8

גורם .2.9 וכל  יוצרים  זכויות  לרבות    מקצועי  אחר,  התקשרות עם אמנים, אמרגנים, מפיקים, ארגוני 
 קבעו ביניהם;  תשלום כל הסכומים שיי

 עריכת פוליסות ביטוח כמפורט בנספח לחוזה, לטובת העירייה.   .2.10

נתן אישור מראש על ידי החברה ומשטרת  י בכלל האירועים לא תותר מכירת אלכוהול, אלא אם י .2.11
ישראל. יובהר כי באם תותר מכירת אלכוהול, באחריות המפיק להמציא את כל האישורים הנדרשים  

 צאות הכרוכות בכך.  ישא בכל ההוי לשם כך, ו

 הקפדה על יישום כללי הבטיחות והביטחון הציבורי באירועים מסוג זה;   .2.12

כנית העבודה הסופית שתאושר על ידי החברה. יובהר כי  וארגון, ניהול וביום האירוע בהתאם לת .2.13
 כנית העבודה לפי שיקול דעתה.  והחברה תהיה רשאית לערוך שינויים בת 

 הזוכה יידרש להשתתף בכל הדיונים, ההכנות והישיבות הנדרשים לשם הכנת האירועים.  .2.14

בסיום כל אירוע יהיה  על הזוכה לדאוג להחזרת המצב לקדמותו, בצורה מסודרת לשביעות רצון   .2.15
 נציגי החברה והעירייה.  

האירוע ומחוצה לו בסיומו. כמו כן, הזוכה    הזוכה יידרש לדאוג להובלת כל ציוד נחוץ אל מתחם .2.16
מנים, להזמנתו ולפירוקו. על הזוכה לוודא,  ו יהיה אחראי להתקנת ציוד מתאים על פי דרישות הא

באמצעות אנשי מקצוע, כי הציוד מותקן כהלכה על פי הוראות כל דין ותקן מחייבים ותוך הקפדה  
ובה כי הציוד שיותקן יתאים לתנאי המקום, על כל הוראות הבטיחות בעבודה. על הזוכה מוטלת הח

גדלו ותצורתו. על הזוכה לוודא כי מתקיני הציוד מטעמו מחזיקים בפוליסות ביטוח כמפורט באישור  
 קיום ביטוחים.  

בהתאם להסכם שייחתם  ע  הזוכה יהיה אחראי לכל עניין הקשור בארגון, הפקתו וקיומו של כל אירו .2.17
 : אחראי על הנושאים הבאים עמו ולאמור לעיל ובכלל זה יהיה



 

  
  

,  נשרתיאום בין כל הגורמים הרלוונטיים להוצאתו אל הפועל של האירועים לרבות: עיריית  .א
כוחות ביטחון והצלה, רוכלים, ספקים ,משרדי האומנים, ארגוני זכויות יוצרים, אמצעי  

   '. תקשורת שונים וכו
הקפדה על הנחיות הבטיחות והכל  עריכת ההכנות הנדרשות לשם קיום האירועים ביעילות תוך   .ב

 לשביעות רצון החברה.  

i. הכנת סדר יום לכל אירוע תוך ירידה לרמת המשימות, התקציב, התיאום וכו .' 

ii.   האישורים כל  האירועים  ימי  כל  במשך  ברשותו  להחזיק  הזוכה  באחריות 

והרישיונות הנדרשים על פי כל דין בנוגע לשירותים. הזוכה יציג בפני כל גורם  

 לרבות החברה והעירייה, אישורים אלה באופן מידי, במידה ויידרש לכך.    נחוץ,

ועד   .ג מראשיתו  הזוכה,  על  במלואה  מוטלת  האירועים  להפקת  והביצועית  המשפטית  האחריות 

 סופו.  

החברה תהיה רשאית לפסול התקשרות של הזוכה עם נותני שירותים משניים, לפי שיקול דעתה   .ד

 של החברה.  

כנית עבודה סופית, לרבות נספח תקציבי  ולנציג החברה קונספט מעודכן ות  המציע הזוכה יגיש  .ה

ימים לאחר חתימת הצדדים על ההסכם. המציע הזוכה יספק לחברה מענה כולל לכל    10עדכני, עד  

התוכנית שהוגשה על ידו בהצעתו למכרז, לרבות שינויים שיידרשו ע"י נציג החברה. המציע יפעיל  

ם במכרז זה בשלמותם, וזאת החל מיום חתימתו על חוזה ההתקשרות  את כל התהליכים הנדרשי

 המתאים .  

המציע הזוכה יהיה אחראי לביצוע כל הפעילות הנדרשת על מנת שהאירועים ומוקדי הפעילות   .ו

יהיו מוכנים במועד המתוכנן. המציע הזוכה יהיה אחראי לכל הפעילות הנדרשת, יעסיק את כל  

כל לפי  לו,  הנדרשים  הפירוק,    העובדים  ההקמה,  לצורך  ישראל,  במדינת  והמס  העבודה  חוקי 

 הליווי והאחזקה של מוקדי האירועים.  

נציג החברה יהיה רשאי לדרוש מהמציע הזוכה תיקונים ושינויים בכל הנוגע לפעילות הלוגיסטית   .ז

כל   ביצוע  על  אחראי  יהיה  הזוכה  המציע  רצונו.  לשביעות  יהיו  כדי שאלו  לתוכן האירועים,  או 

 משימה העונה על הגדרה זו.  

הנ"ל,   .ח למשימות  משלימות  פעולות  ביצוע  הזוכה  המציע  על  להטיל  רשאי  יהיה  החברה  נציג 

המציע הזוכה  .  הנחוצות להצלחת הפרויקט ומהוות חידוד או הבהרה של השירותים המוגדרים

 יהיה אחראי על ביצוע כל פעולה או משימה העונה על הגדרה זו.  

 המציע הזוכה יהיה רשאי לספק חלק מהשירותים באמצעות קבלני משנה.   .ט

  מועד קיום הפעילות .3

  .הפעילות תתקיים בכל אחד מהמקומות המיועדים בהתאם להודעות החברה למפיק   .3.1

   תפקידי המפיק בהפקה וביצוע האירועים –כללי 

   התארגנות ראשונית  .4

יציב את מנהל הפרויקט   .4.1 על חוזה התקשרות עם החברה, המפיק  וחתימה  מיד עם קבלת האשור 

ף שעות שיידרש ויהיו זמינים לכל פעילות  מטעמו וכל בעלי התפקידים מטעמו אשר יפעלו בכל היק 

 אשר תיקבע ע"י החברה ובכלל זה השתתפות בישיבות החברה הנדרשות.  

כנית שתאושר  ו על המפיק להפיק את האירועים שפורטו לעיל בהתאם לקונספט שהוצע בהצעה ולת .4.2

 על ידי החברה.  

יות המפורטות של האירוע  האחראי על גיבוש הקונספט ומנהל ההפקה מטעם המפיק יציגו את התוכנ .4.3

 תוך פירוט לוחות הזמנים, הפעולות שיבצעו לצורך הפקת האירועים וביצוע האירועים. 



 

  
  

יובהר, כי באחריות המפיק הכנת לו"ז האירוע, לרבות: תכנון לו"ז הקמות ופירוקים, וזאת תוך  

ופירוקים   הקמות  האירוע.  למועד  הסמוכים  וחגים  שבת  ימי  שבתון,  בימי  הינם   התחשבות 

 באחריות המפיק וכל ההוצאות לשם כך יכללו בתקציב האירוע .  

לאחר אישור התוכנית ע"י החברה המפיק יארגן את צוותי העבודה, הגדרת המשימות של כל צוות  .4.4

 ותחילת העבודה לקראת קיום האירועים בתאריך שנקבע. 

המפיק יפתח תיק לכל סוג אירוע בו יישמרו התוכניות, האישורים והרישיונות בכל הנוגע לכל אחד   .4.5

 מהאירועים. את התיק יעביר המפיק בתום האירוע לחברה . 

 אירועים  מיתוג .5

על המפיק למתג את האירוע בהתאם לקונספט הכולל של האירוע, אופי הפעילות ועל פי רעיונות   .5.1

   המיתוג שאושרו בהצעה.

 החברה תאשר את המיתוג מראש.  .5.2

   עיצוב ותפעול עמדות הפעילות והצבת ציוד טכני .6

מתחמים .6.1 בינוי  במות,  כגון:  לאירוע  הנדרשים  המתחמים  כלל  ובניית  הקמה  המפיק,  ,  באחריות 

   ו'. הגברה ותאורת שטח, הגברה ותאורת מתחמים, הצבת ריהוט, עמודי מיתוג, מצלמות אבטחה וכ

ור מהנדס בטיחות ומהנדס חשמל המאשרים כי כל האמצעים שהוצבו / נתלו  על המפיק לספק איש .6.2

 בעמדת הפעילות עומדים בכל דרישות ותקני הבטיחות על פי דין.  

המפיק יערוך סיור מקדים במוקדי הפעילות ויהיה אחראי לתיאום מלא מול נציג החברה והעירייה   .6.3

 תשתיות חשמל, מים, אינטרנט וכדו.  –בכל עניין 

   ת כלליות למפיקמשימו .7

ככל   .7.1 אחר,  במקום  או  בחברה  וייעוץ  הפקה  בישיבות  המפיק  מטעם  התפקידים  בעלי  השתתפות 

 שיידרש ע"י נציג החברה.  

השתתפות המפיק בישיבות ובפגישות הכנה ותיאום מלא עם נציגי החברה וכן עם גורמי הבטיחות   .7.2

 והביטחון המעורבים באירוע. 

אחריות המפיק ויתר בעלי התפקידים מטעם המפיק על תיאום התכנון, הביצוע והשילוב בין כלל   .7.3

ת עבודה מפורטת הכוללת  הגורמים ברמה הכרונולוגית, הטכנית והביצועית. באחריותו לבנות תכני

ח האדם ועוד ככל  ו לוחות זמנים כדוגמת: סיורי ספקים, הצבת הציוד ובדיקתו, הפעלת הציוד וכ

 שיידרש.  

 ניהול האירוע ע"י המפיק בכל הנוגע לפן הטכני והפן הביצועי תוך שמירה על לו"ז מדויק.   .7.4

 ביטוחים הנדרשים. החתימה על הסכם , המצאת ערבות ביצוע והצגת  .7.5

הת .7.6 של  מלא  ע"י  ויישום  שיידרשו  שינויים  לרבות  למכרז,  בהצעתו  המציע  ידי  על  שהוגשה  כנית 

הנדרשים במכרז זה בשלמותם, וזאת החל מיום חתימתו  החברה. המפיק יפעיל את כל התהליכים  

 על חוזה ההתקשרות המתאים. 

 אחריות לביצוע כל הפעילות הנדרשת על מנת שהאירועים יהיו מוכנים במועד המתוכנן.  .7.7

המפיק יהיה בעל האמצעים המתאימים למתן פתרון לבעיות המתעוררות במהלך מתן השירותים   .7.8

עצמו מתחילתו ועד ולסיומו ועד להחזרת אתר האירוע לקדמותו  לקראת האירוע, במהלך האירוע  

 לשביעות רצון מלאה של נציג העירייה.  

כללי   .7.9 ניקיון  הציוד,  כלל  פינוי  לרבות  לקדמותו,  יוחזר  השטח  האירוע  במתחם  הפירוקים  בסיום 

 בגין האירועים.  (אם נגרמו)וביצוע תיקונים של נזקי רכוש 

 נוכחות אישית של מנהל ההפקה, כולל הצוות שלו בזמן ההכנות ,במהלך האירועים ובזמן הפירוקים.  .7.10



 

  
  

 פים אשר יתעוררו במהלך מתן השירותים וכתוצאה מהם.  מתן תשובות ופתרונות לצרכים שוט .7.11

 תיאום מוקדם של כל העבודות והיכרות עם מקום האירוע.  .7.12

סיום   .7.13 לאחר  ועד  השירותים  מתן  שלבי  בכל  האירוע  במקום  החברה  נציג  הוראות  על  שמירה 

 האירועים.  

 החזרת המצב לקדמותו, לשביעות רצונו של נציג החברה.  .7.14

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


