
 

 

 

 לשכת סמנכ"ל

  פרסום שירותי למתן מחיר  הצעת לקבלת בקשה הנדון:

   עירוניים אירועיםל ויח"צ

 הלדינו  פסטיבל  + הכליזמרים פסטיבל +  צפת לעיר שנה   75 אירועי

 מבוא .1

  לאירועים  ויח"צ פרסום שירותי למתן מחיר הצעות קבלת בזאת מזמינה צפת עיריית .1.1
 הלדינו  פסטיבל  +  הכליזמרים פסטיבל + צפת  לעיר  שנה  75   הבאים:

 2023 לאוגוסט   24-22   -  בתאריכים יתקיים  הכליזמרים  פסטיבל •
 סוכות  המועד  חול  לאוקטובר 4-2 – ספרד  ושירת פיוט   הלדינו  פסטיבל •
     צפת לעיר    שנה 75 אירועי •

  זה   בפרק  המפורטים  בתנאים   תעמודנה  שלא  הצעות  זה.   פרק  בעיון   לקרוא  המציעים  על .1.2
  זה, פרק  תנאי את מהמציעים מי ידע  לא כאילו  כלשהן טענות תתקבלנה לא להיפסל.  עשויות

 כראוי.  אותם הבין לא  כי או

  על   להוסיף  או  לגרוע  הזוכה,  עם  מראש  ובתיאום  דעתה  שיקול  פי  על  הזכות,  תהא  לעירייה .1.3
  וכיוצא   ההליך  במסמכי  מפורטים  אינם  אשר  נוספים  ומאפיינים  דרישות  להגדיר  השירותים,

  הזוכה  וסבר   היה  כך.  עקב   כלפיה  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או   טענה  כל  תהיה  לא  ולזוכה  באלה,
  רשאי   יהיה   האירועים,  בגין  בהוצאותיו   מהותי  לגידול  גורמות  כאמור  העירייה  דרישות  כי

 בלבד.  ובכתב  מראש שיינתן העירייה,  לאישור ולהביאן  הכתב  על דרישותיו להעלות

  זה   כמשלימים  לראותם   ויש  ממנו  נפרד  בלתי   חלק  מהווים  זה   לנוהל  המצורפים  המסמכים  כל .1.4
 זה.  את

  העומדים  ")המציע"  –  (להלן  יחיד  או  רשום  תאגיד  שהינם  מציעים  הצעות  להגיש  רשאים .1.5
 הנוהל.  במסמכי כאמור העבודות ביצוע את  לספק והמסוגלים ובתנאיו הנוהל בדרישות

  תעמוד  לא למציע וכי הזוכה המציע ידי על  ורק אך יבוצעו זה נוהל נשוא השירותים כי יובהר .1.6
  בעצמו  המציע  ידי  על  יבוצעו  השירותים  להצעה.  בהתאם  מחויבויותיו  את  להסב  האפשרות

 המקצועית.   ובאחריותו

  ההתקשרות   הסכם  בתנאי  לעמוד  המציע  התחייבות   תכלול  ההצעה  ליישום  התקשרות  כל .1.7
 . הנוהל  למסמכי  המצורף  בנוסח

 סף:  תנאי .2

 בכל   ההצעות  להגשת  האחרון  במועד  עומד  אשר  מציע  כל  קורא   בקול  להשתתף  רשאי .2.1

 : במצטבר  הבאים  התנאים

  .בישראל כדין רשום משפטי גוף  או ישראלי אזרח הנו המציע .2.2

  יחסי  בתחום  לפחות   המאוחר)   לכל  2016  (משנת   שנים   6  של  קודם   ניסיון  בעל   הנו  המציע  .2.3

 . ציבורה



 

 

 

 לשכת סמנכ"ל

  פסטיבלים   במסגרת  2018-2022  בשנים  הפחות לכל ציבור  יחסי  עבודות   )6(   שש  ביצע  המציע .2.4

  של  בהיקפים  )שנתי  "ציח  כולל  (  ציבור   מוסדות /מקומיות  רשויות  מול  ציבוריים  ואירועים

(  כאשר  ,  "ציח  עבודת  כל  בעבור  לפחות  ₪  60,000 בוצעו     מתוכם  לפחות  עבודות)  3שלוש 

  עמידת   המאשר  למקור  נאמן   או  מקורי  רו"ח  אישור   יצרף  המציע.  עירוניים  פסטיבלים  בעבור

   ההכנסות. היקף  של זה מסוים בתנאי המציע

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

  בקשות   ואין  פירוק  או  רגל  פשיטת  הליכים,  הקפאת  נכסים,  כינוס  בהליכי  נמצא  אינו  המציע .2.6

  נכסיו   על   הוטלו   לא   וכן  פירעון   חדלות  בפני   עומד  אינו  והוא  זה  מסוג  נגדו   ועומדות  תלויות

 .מהותיים עיקולים

 כנדרש   ההצהרה   טופס  את   למלא  (חובהיחדיו  הקריטריונים  בכל   העומדים  יח״צ  משרדי .2.7

 .םבמסמכי

 :להצעתו  לצרף המציע  שעל מסמכים .3

  ומבלי   הכלל  מן  יוצא  בלא  הסף  תנאי  בכל  לעמידתו  ההוכחות  את   להצעתו  לצרף  המציע  על

 :גם האמורה  הדרישה מכלליות לגרוע

 מורשה.  עוסק ותעודת התאגדות  תעודת .3.1

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

  מוסף.  ערך מס וחוק  הכנסה מס  פקודת   פי על  לנהל  שעליו

 .החברות מרשם עדכני חברה פרטי נסח .3.3

  והמלצות   אישוריםלצרף    המציע  על  ,  לעיל  1.4  סף  בתנאי   המציע   של  עמידתו  להוכחת .3.4

 המציע.   של הקודם לניסיונו הנוגעים

 קורא  בקול המשתתף הצעת .3.5

  חי"   "עסק  הנחת  לגבי   הערה  כולל  אינו  המציע  של   הכספי  ח "הדו  כי  המעיד  ד"עו /ח "רו  אישור .3.6

  ואין   פירוק   או  רגל  פשיטת  הליכים,  הקפאת  נכסים,  כינוס  בהליכי  נמצא  אינו  המציע  וכי

  הוטלו  שלא  וכן  פירעון  חדלות  בפני  עומד   אינו  והוא  זה  מסוג  נגדו  ועומדות  תלויות  בקשות

 מהותיים.  עיקולים  נכסיו על

 מינימום  שכר וחוק זרים עובדים בעניין תצהיר .3.7

 כוח  וייפוי  פליליות הרשעות   היעדר בדבר תצהיר .3.8



 

 

 

 לשכת סמנכ"ל

 . קרבה העדר  תצהיר .3.9

  אותה   לפסול  חייבת,  לא  אך  רשאית  העירייה  תהיה  כאמור,  המסמכים  כל  ללא  שתוגש  הצעה .3.10

 בלבד.  זה מטעם

 השירותים מפרט .4

 השירותים אותם יספק המפיק יכללו בין היתר את השירותים הכלולים במסמך זה וכן:

 . פרינט  מדיה ואמצעי דיגיטליים תקשורת כלי  עבור יח״צ כתבות .4.1
 ). מטעם ( תדמית כתבות של ועריכה כתיבה .4.2
 . ליין און לאירועים שוטף סיקור .4.3
 . לעיתונות הודעות  הוצאת .4.4
 . עיתונאים  מסיבות /תדרוך .4.5
 . ועיתונאים כתבים מול שוטפת עבודה .4.6
 . העירייה מטעם  מקצועי גורם  ידי  על תאושר  כתבה /לעיתונות  הודעה כל .4.7
 . מקוונת פגישה באמצעות או  ישירה  פגישה באמצעות  רלוונטיים בדיונים שותפות .4.8
 כל  ,דיגיטליים  לנכסים  מותאמת  שיווקית  וכתיבה   .פרינט  עבור  (קריאייטיב)   שיווקית  כתיבה .4.9

 . לאופיו  בהתאם נכס
 .צפת עיריית מטעם מקצועי גורם של אישור יעברו פרסום חומרי  עיצוב  ,שיווקית כתיבה כל .4.10
 . מקוונת פגישה באמצעות או  ישירה  פגישה באמצעות  רלוונטיים בדיונים שותפות .4.11

 :דיגיטל .4.12

 ). גוגל  ,יוטיוב  ,טוק  טיק  ,אינסטגרם  , פייסבוק  (  חברתיות   ברשתות  יעד   קהלי   וניתוח  פילוח .א
 . בלבד ובמימונה  הרשות להחלטת   מחיר הצעות בניית   - ממומן  שיווק .ב
 .האירועים שלושת עבור  דיגיטליים נכסים  של שוטף תפעול  .ג
 .שיגרתיים לא בזמנים וכן המקובלות העבודה  ושעות  העבודה ימי   במהלך שוטפת  זמינות  .ד
 . ממומנת ופעילות אורגנית  עילות  של שבועי דו״ח הצגת .ה
 רלוונטיים  בדיונים  שותפות  גורם  של  אישור  יעבור  פעילות  קווי  שינוי  או/ו   עבודה  תכנית  כל .ו

 . צפת עיריית מטעם .מקוונת פגישה באמצעות או  ישירה  פגישה באמצעות

  : יחדיו  3.14  -  3.1   פיםבסעי    המפורטים העבודה מרכיבי  כל את  כוללת המחיר הצעת .4.13

 וארצית.  מקומית ובעיתונות  באינטרנט  דוברות ציבור, יחסי פרסום, .א
 העיריה.  נציג  לדרישות  בהתאם לדברור  אייטמים כתיבת .ב
   העירייה   ידי  על  שייבחר  סטודיו  מול   סופי    לביצוע   עד  מוסדרת   לעבודה   מלאה   אחריות  .ג

 . אירוע לכל
  שעות   5  עד   לסרטון,  דקות  3  של  באורך  סרטונים   10  עד  האירועים,  מתוצרי  סרטונים  עריכת .ד

   העירייה. מנציג   לעריכה מהבקשה
 . אירוע  לכל  ונציגיה   העיריה  מול מלאה ושקיפות  פעולה שיתוף .ה
  גופי   מול  לעבוד  יידרש  הזוכה  ,הפסטיבלים   מנהל  של  מוקדם  ובאישור  הנדרש  במידת .ו

 ואינטרנטית,   אלקטרונית –עיתונות  מודפסת,  עיתונות  טלוויזיה,  רלוונטיים  תקשורת
 האירוע.   של תקשורתי סיקור ורךלצ  חברתיות, רשתות
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  בעמוד  בנוסף   שיתקיימו   האירועים   לשיווק   והקמפיינים   השיווקית   לפעילות   אחריות  .ז
  הפניית   תוך   העירייה  של  התיירות  ובאתר  ביוטיוב,  באינסטגרם,  העירייה,  של  הפייסבוק

 אליו.  גולשים

  נותן   האירועים.   של  השיווקית  בפעילות  צפת  עיריית  בסמלי  להשתמש  השירות  נותן  על .ח
  במידת  השותפים (והמשרדים  העירייה של  והלוגו  השם  את  בולטת  בצורה  יציג  השירותים

  העירייה   לאירוע.  מטעמו  או  ידו  על   ייעשהש  יחצ"ני  ואירוע  פרסום  ובכל  אתר  בכל  הצורך)
  ובגודל   במיקום  רשמי,   באופן  האירועים  כמארחת   כאמור  פרסום   ובכל  אתר  בכל   תוצג

 העירייה.  ידי על  ובכתב  מראש שיאושר

  העירייה,  בבעלות  יהיו  השיווקית,  הפעילות  של  יוצא  פועל  שהנם  הדיגיטליים  הנכסים .ט
  נותן  על   בלבד.  ההתקשרות  תקופת  במסגרת   שימוש   בהם  לעשות  ראשי   יהיה   והזוכה

   העירייה.   לבעלות התוצרים כלל את להעביר  השירות

 האירועים.  בכלל וזמינות  פעילה  נוכחות נדרשת .4.14

 :ההצעה הגשת אופן .5

 50  ירושלים  ברח'  צפת  עיריית  של המשפטית  המחלקה  משרדי אל  למסור  יש המעטפה  את .5.1
 .  המאוחר לכל 0013: השע    2023/3/9 חמישי  ליום עד  צפת, )1(קומה

  בנוגע  עובדיה   ידי  על  יינתנו  או  שניתנו  בע"פ  כלשהם  להסברים  אחראית   תהיה  לא  העירייה .5.2
  אלה  להסברים  בקשר  ההצעה  בעלי   של  כלשהו  לפירוש  או  זו,  הצעות  לקבלת  להזמנה
 בלבד.  מסמכים  על יבוסס  זו, הצעות לקבלת  בהזמנה הצדדים  בין והקשר

 הבהרה  שאלות .6

  פורמטים   בשני   בכתב,  לשלוח   חובה   הצעות  לקבלת   ההזמנה   בנושא  והסברים  הבהרות  .6.1
   חמישי  ליום  עד  ,  המציע   מתוחתי   לוגו  עם  סגור  וקובץ   פתוח   קובץ   ,לחלוטין  זהים

למר תמיר אנגל דובר   אלקטרוני  דואר   באמצעות   המאוחר,   לכל   0013:  בשעה  3202/3/2
  שאלות  שולח  על  ( tikshoret.tamir@gmail.comtamir engel    לכתובת  העירייה  
 . 050/4090471  בטלפון קבלתן  לוודא החובה  ההבהרה

 תינתן  לא המועד בחלוף לעיל. הקבוע למועד עד השאלות  כל את להגיש יש כי מובהר
  .נוספות הבהרה שאלות לשלוח אפשרות

 זה  הליך  ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  מהוות  ההבהרה  לשאלות  והתשובות  ההבהרה  שאלות .6.2

  ההבהרה  לשאלות  והתשובות  ההבהרה  שאלות  את  לצרף  המציע   ועל   הצעות  להציע

 . חתומות  להצעתו

  ותיקונים   שינויים  להכניס  ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  קודם  עת,  בכל  רשאית  העירייה .6.3

 לשאלות.  כתשובה  ובין   שלה מיוזמתה  בין הצעות  לקבלת ההזמנה  במסמכי
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 שהוגשו:  להצעות הבהרות בקשת .7

  השלמת   כולל   להצעתן   בנוגע  הבהרות  לקבלת   בבקשה   למציעים   לפנות  רשאית   העירייה 

 ההצעות.  בדיקת  להשלמת צורך  שיהיה ככל וההבהרות, מסמכים

     :מחירים ניתוח .8

 של  וניתוח הסברים בהצעתו, עיון  בעת מהמציע לדרוש הזכות  את לעצמה שומרת העירייה

  מאידך   האלה,  והניתוחים   ההסברים  את  למסור   רשאי  יהיה  והמציע  ההצעה,  מחיר

 להגישה.   יידרש  שהוא במידה המציע  של ניתוח  כל בסוד לשמור העירייה מתחייבת

  בלתי   יהיו  הצעתו  וניתוח  שהסבריו  או  ההצעה  מחיר  של  ניתוח  למסור   יסרב  והמציע  במקרה

 ההצעה. פסילת כדי  עד עיניה, ראות כפי מסקנות  להסיק רשאית העירייה   תהיה סבירים,

 המכרזים. דיני עליה חלים ולא מכרז  איננה זו הזמנה .9

 כלשהיא.  הצעה לקבל מתחייבת איננה העירייה .10

  ומיטב   מירב  את  צפת  לעיריית  והנותנת  ההזמנה  תנאי  לכל  העונה  ביותר  הטובה  ההצעה .11
   זה. בהליך הזוכה כהצעה תומלץ היתרונות
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 קורא  בקול להשתתפות  הצעה - ' א מסמך

 . שבנדון  העבודה לביצוע שירותי את  בזה מציע מטה החתום אני .1

  הנוהל   במסמכי  והנדרשים  המפורטים  התנאים  כל  את  והבנתי  שקראתי  ומאשר  מצהיר   הנני .2
  המלאה.   רצונכם  לשביעות  והדרישות  התנאים  כל  אחר  למלא  בזה  ומתחייב   נספחיו,  כל  על  הנ"ל

  
  מהווים   ידי   על   וחתומים   זו  להצעתנו  המצורפים   המסמכים  שכל  לי   ידוע   כי   בזאת   מצהיר   אני  .3

  של   מקרה  בכל  ואולם,  אותו;  כמשלימים  לראותם  ויש,  נזכה  באם  מההסכם,  נפרד  בלתי  חלק
  כלשהו   תנאי  ובין  זו,  להצעה  המצורפים  האמורים,  במסמכים  המופיע  כלשהו  תנאי  בין  ניגוד

   בהסכם. המופיע לתנאי עדיפות תהיה בהסכם, המופיע
 לעיל.  1 בסעיף המפורטים הסף,  תנאי  בכל הצעתנו הגשת במועד עומדים אנו כי מצהירים, אנו .4

  הקול   נשוא  השירותים  מתן  לשם  הדרושים  והניסיון  הידע  המומחיות,  ברשותנו  כי  מצהירים  אנו .5
 בגדר  הינה   זאת  הצעתנו  וכי  העירייה,  של  המלא  רצונה  ולשביעות  מיטבי  באופן  קורא

   שלנו. היסוד  מסמכי פי  על  תאגיד) של (במקרה שלנו והמטרות הכוחות הסמכויות,

   אחר   מציע  כל  עם  הסכם  או   קשר   קנוניה,  כל   וללא  לב  בתום  מוגשת  זאת  הצעה  כי  מצהירים,  אנו .6
   קורא. בקול

  הצעות   להגשת  האחרון  מהמועד  יום  90  למשך  בתוקף  תעמוד  הצעתנו   כי  מתחייבים,  הננו .7
 תוקפה. הארכת את  לדרוש תוכל שהעירייה לכך ומסכימים

  הכלליים  ההסבר  בדברי  כהגדרתם  קורא   הקול  ממסמכי  נפרד  בלתי   חלק  מהווה  זה  מסמך .8
   ההצעות. להגשת וההנחיות

  מחייב   כחוזה  ידכם,  על  תתקבל  וזו  במידה  זו,  בהצעתנו  לראות  זכאים  שתהיו  לכך  מסכימים  אנו .9
   לבינכם.  בינינו

 רלוונטיים):  אינם מהפרטים חלק  תאגיד, שאינו במציע שמדובר (ככל המציע על  פרטים .10

  המציע:  שם 10.1

  ת.ז.):  חברה, (מספר  המזהה המס' 10.2

   שותפות,  (חברה,  התארגנות  סוג 10.3
 מלכ"ר): עצמאי,

 

  התארגנות: תאריך 10.4

  חברה,  של   (במקרה  הבעלים  שמות 10.5
 שותפות): 

 



 

 

 

 לשכת סמנכ"ל

  לחתום   המוסמכים  שמות 10.6
  ומספרי   המציע  בשם  ולהתחייב

 שלהם: ת.ז.
 

  הכללי:  המנהל  שם 10.7

  מיקוד):  (כולל המציע מען 10.8

  הקשר:  איש שם 10.9

  טלפונים:  10.10

  פקסימיליה: 10.11

  נייד:   טלפון מס' 10.12

  מייל: -אי 10.13

 כלליות:  הערות

  מתן   סיום  תאריך  של  כרונולוגי  סדר  לפי  הניסיון  טבלאות  את  למלא  מתבקש  המציע •
 השירות. 

 ניסיונו.  לעניין  הקשר אנשי של עדכניים התקשרות פרטי  למלא  להקפיד המציע על •
  בנספח   טבלה   לכל  שורות  מספר   כל   להוסיף   ו/או   הטבלאות   של  עותקים   מספר   לצרף   ניתן  •

 את  כוללות   שהטבלאות  זמן  כל  המציע,  שבנה   נפרדות   טבלאות  לצרף  או  הנדרש,  ככל  זה
 שלהלן.  בטבלאות המפורטים הנתונים כלל

  



 

 

 

 לשכת סמנכ"ל

   )1 סעיף  הסף.( בתנאי  עומד    המציע 10.13.1
 שם

 הלקוח:
 תפקיד  כתובת

 המציע:
 וותק

 :   המשרד
 שווי

  הפרויקט:
 שם   פ: סוג

  איש
  קשר

  טלפון
  איש

  קשר:
  

 
      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

    
 

    

 
 

       

 
 

       

     
 

   

  כלל   את  הכוללת  נפרדת,  טבלה  לצרף  או  שידרש,  ככל   הטבלה  של  עותקים   מספר  לצרף  ניתן  *
 לעיל.   בטבלה המפורטים הנתונים

  ,בנפרד ופסטיבל עירוני אירוע  לכל הטבלה את למלא יש

טלפון של איש קשר  
 ממטעם מזמין האירוע: 

 מס' האירוע: מועד
  המשתתפים

 באירוע:

 מיקום
 האירוע:

  :עירוני פסטיבל

     

     

     

     

     

     



 

 

 

 לשכת סמנכ"ל

 המציע: שם

 הניסיון: בסעיף הנתונים  נכונות בדבר המציע הצהרת

 _________________ חתימה וחותמת  _____    שם: __________   _____אריך: ____ ת

 

  

 חופשי):  (מלל האירוע תיאור



 

 

 

 לשכת סמנכ"ל

 רו"ח  אישור  -'ב מסמך

 לכבוד:

   צפת עיריית

 כספית  פעילות היקף בדבר רו"ח אישור הנדון:

 וכרואה  )המציע  –  (להלן  ח.פ./ח.צ./ת.ז._______________   ______________________   לבקשת
 לפרטים   מתייחס  זה  אישור  ידו.  על  אושרו  אשר  המציע  בהצעת  מסוימים  פרטים  ביקרנו  המציע,  של  החשבון
 כדלקמן: הסף בתנאי לעמידתו ביחס בתצהירו המציע ע"י שאושרו

  פסטיבלים   במסגרת  2018-2022  בשנים  הפחות  לכל   ציבור   יחסי   עבודות)  6(  שש  ביצע  המציע .1.1

 של  בהיקפים)  שנתי"צ  יח  כולל(    ציבורמוסדות  /מקומיות  רשויות  מול  ציבוריים  ואירועים

עבודות לפחות מתוכם בעבור פסטיבלים    3"צ. כאשר  יח  עבודת  כל  בעבור   לפחות  ₪  60,000

 עירוניים.  

 ביקורתי. על בהתבסס האישור על דעה לחוות היא אחריותי באחריותו. הינו המציע של הצהרתו

 מקובלים.  ביקורת לתקני בהתאם הביקורת  את ערכתי

  מכל   אחרים,  למסמכים  ובהתאם  המציע  של  החשבונות  לספרי  בהתאם   נאות  באופן  משקף  האישור  לדעתי,
 בו.  הכלול המידע את המהותיות, הבחינות

  

________            ____________________________ 
 חותמת) חתימה,  רו"ח,  (שם                                     תאריך  

  



 

 

 

 לשכת סמנכ"ל

 מחיר   הצעת טופס-'ג מסמך

 ויח"צ  פרסום שירותי למתן מחיר הצעת

 2023 לאוגוסט   24-22   -  בתאריכים יתקיים  הכליזמרים  פסטיבל •
 סוכות  המועד  חול  לאוקטובר 4-2 – ספרד  ושירת פיוט   הלדינו  פסטיבל •
     צפת לעיר    שנה 75 אירועי •

 מע"מ.   +  ₪ _______________ _____ __________ ______ 

 מע"מ.   +  ₪ ___________________________________ _______ ______    במילים:

 הערות:

   מע"מ כולל ₪  153,900 של סך על תעלה לא  ההתקשרות, תקופת בכל  שתשולם, הכוללת  התמורה
   .)לפטור ממכרז(מחיר מקסימלי  

  דרישות כל עוד יהיו  לא ולזוכה  הזוכה  הוצאות כל  את ויכללו  סופיים הינם המוצעים המחירים
 אלו.  למחירים הקשור  בכל טענות ו/או

  בעט   למחוק  יש   תיקון  ו/או  מחיקה  של  ובמקרה  וברור  קריא  בכתב  בעט,  למלא  יש  המחיר  הצעת  את
   התיקון.  ליד ולחתום בטיפקס)  (לא

  והיחידה   הבלעדית  התמורה   את  מהווים  אלה  תמורה  סכומי  כי  בזאת  ולהתחייב   להצהיר  הרינו
 זו.  בהזמנה  הנכללים  השירותים  מכלול כל אספקת בעבור

  הבאנו   לעיל  התעריפים   בנקיבת  כי  נוספת,  דרישה  או  טענה  סייג,  כל  ללא  בזאת,  מצהירים  הננו
  יוצא   כל  ללא  וזאת,  הצעתנו  על  בעתיד   להשפיע  עשויים  ו/או  המשפיעים  הגורמים  כל  את  בחשבון
 וההסכם.  הפניה תקופת  כל ולמשך  מהכלל

   החופשי. ורצוני  הבנה מתוך ________________________   ביום ניתנה זו הצעתנו 

   ___________________________ המציע: םש

   _________________________ כתובת______
  

   ________________________ ת.ז./ח.פ:__ מס'
  

   _____________________ פקס ___________________ טלפון:
  

   _________________________________ אלקטרוני דואר

 _______________________ תאריך __________________ חתימה 
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 ' ד מסמך

 חוזה

    2023 _______שנת לחודש ביום ונחתם שנערך

 צפת  עיריית בין 
 צפת  ,50 ירושלים רח' 

 : אחד מצד    ") העירייה "   (להלן: 

     
 ______________________________________    לבין

 ________________________________  כתובת: 
   

 : שני מצד        ")נותן השירות "   (להלן: 

 
 "השירותים");  (להלן  ויח"צ  פרסום שירותי  בקבלת מעוניינת  והעירייה הואיל 

 2023 לאוגוסט   24-22   -  בתאריכים יתקיים  הכליזמרים  פסטיבל •
 סוכות  המועד  חול  לאוקטובר 4-2 – ספרד  ושירת פיוט   הלדינו  פסטיבל •
    - צפת לעיר    שנה 75 אירועי •

  (להלן  השירותים   לביצוע  הצעות  לקבלת  בהזמנה   העירייה  פנתה  ______________   וביום  והואיל 
 "); ההזמנה"

  בלתי  חלק  המהווה  הצעה   לעירייה  הגיש   ההזמנה   תנאי   כל  את  שבדק   לאחר,  נותן השירותו והואיל 
 ");ההצעה "  - (להלן "א" כנספח והמסומנת  בזה והמצורפת זה  מחוזה נפרד

השירות  ו   והואיל   לביצוע  והכישורים  הניסיון   הידע,  היכולת,  האמצעים,  בעל  הינו  כי  מצהיר,  נותן 
 "); השירותים"  – להלן זה להסכם  3 בסעיף כמפורט ההזמנה, נשוא  השירותים

השירות    הצעת  אושרה  ____________  וביום והואיל    על  בהסתמך  בהזמנה  הזוכה  כהצעה  נותן 
  כל   ומילוי  זה  הסכם  לחתימת  בכפוף  שבהצעתו,  הנתונים  על  ובהתבסס   הצהרותיו  נכונות

 לפיו;   התנאים

 :כדלקמן הצדדים בין והוסכם הותנה לכך אי

  



 

 

 

 לשכת סמנכ"ל

 כללי  .1

 מתנאיו.  אחד כדין ודינם ממנו, נפרד בלתי חלק מהווים ונספחיו  זה להסכם המבוא 1.1

  בזה  מצהיר  נותן השירות  ו   עצמאי,  כקבלן  נותן השירות    ידי  על  תבוצענה  העבודות 1.2
  ו/או   נותן השירות    לבין  העירייה  בין   זה  הסכם  עפ"י   הנוצרים  שהיחסים  לו  ידוע  כי

  יהיו   לא  בכך  ובהתחשב   ועניין,  דבר  כל   לצורך   ומעביד   עובד   של  יחסים  אינם   עובדיו
 סוציאליים.  תנאים ו/או  הטבות  לאיזה עובדיו ו/או נותן השירות   זכאים

  על  שהוסמך  מי  או  ____________ ___  יהיה  זה  חוזה  ביצוע  לצורך  העירייה  נציג 1.3
 "). העירייה  נציג"   בקיצור  (להלן  זה  חוזה  ביצוע  לצורך כוחו  -   כבא  לשמש בכתב  ידו

 : נותן השירות  התחייבויות .2

  של   נאות   לביצוע  והעובדים  הכלים  הידע,   ברשותו  כי  בזאת   מצהיר   נותן השירות   2.1
 זה.  הסכם נשוא  השירותים

  השירותים   את  לתת  מנת  על  ידו  על  שיעסקו  העובדים  לגבי  החוזה  תקופת  בכל  לקיים 2.2
  עובדיהם,   בגין  המעבידים  על   החל  כלשהו  חוק  בהוראות  האמור  אחר  זה,  חוזה  לפי
  של   התאום  לשכת  שבין  הכלליים,  הקיבוציים  ההסכמים  בהוראות   האמור  את   וכן

  תוקף   בר   והוא  שנערך  קיבוצי  הסכם   כל   ו/או   ההסתדרות  לבין  הכלליים  הארגונים
  צווי   לרבות  בעתיד,  יותקנו  או  יוארכו,  אלו  שהסכמים  כפי  או  המתאים,  בענף

 אלה.  הסכמים פי  על שהוצאו  ההרחבה

  הנדרשים  התשלומים  כל  את  עובדיו  ועבור  עבורו  לשלם  חייב  יהיה  נותן השירות   2.3
 ומע"מ.   הכנסה  מס  תשלום  לצורך  כחוק  חשבונות  ולנהל  לאומי  לביטוח  למוסד

 
  מלאה  באחריות  לשאת  וכן   וביעילות  במומחיות  השירותים  את  ולתת  לארגן 2.4

  של  רצונה ולשביעות שוטף  באופן זה חוזה לפי כמוסכם  יינתנו השירותים  שהעבודה
 העירייה. 

  הפיקוח   ארגון  חוק  לרבות  הדין,   הוראות  את  מכיר   שהוא  בזה  מצהיר  נותן השירות   2.5
  , 1970-תש"ל  חדש)  (נוסח  בעבודה  הבטיחות  פקודת  ,1954-התש"ד  השירותים  על

  כל   וכן  1988-התשמ"ח  עבודה  במקומות  ראשונה  ועזרה  בעבודה  הבטיחות   תקנות 
  לוקח  והוא  בקפדנות  פיהם  על  לנהוג  מתחייב  הוא  לפיהם  שפורסמו  והצווים  התקנות

  מטעמה   מי  וכל  העירייה   ונגד   נגדו  שתוגש  תביעות  לכל  האחריות  כל  את  עצמו  על
 אלה.  ומהוראות  הדין מהוראות הוראה כל הפרת עקב

  חייב  יהיה  לעירייה,   שירותים  תן יי  כלשהוא  עובד   כי   יתנגד  העירייה  שנציג   מקרה  בכל 2.6
השירות     לפרט   חייבים  יהיו  נציגה  או   שהעירייה  מבלי  אחר  בעובד  להחליפו  נותן 

 עובד.  אותו להעסקת להתנגדות המניעים  או הסיבות 

 הדרושים.   והאישורים  הרישיונות לכל בהתאם  ינתנו י  השירותים כי 2.7

  רשאית   העירייה תהיה  –  העירייה נציג של  רצונו  לשביעות  יבוצעו  לא   השירותים  אם 2.8
  אחר  או  כספי  נזק  כל  ולנכות  אחר,  לקבלן  ממנה  חלק  או  השירותים  ביצוע  את  למסור

  ידו   על  שניתנה  מהערבות  או   זה,  חוזה  לפי  לקבלן  שיגיעו  שהם  כל  מכספים  כך,  עקב
 זה. חוזה של ביצועו להבטחת
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  מהות ההתקשרות ופירוט השירותים .3

 וארצית.  מקומית ובעיתונות  באינטרנט  דוברות ציבור, יחסי פרסום, •
 העיריה.  נציג  לדרישות  בהתאם לדברור  אייטמים כתיבת •
  ידי   על  שייבחר  סטודיו  מול  לביצוע    עד  מוסדרת   לעבודה  מלאה   ואחריות   גרפי  עיצוב •

 האירוע.   לכל   העירייה
 5  עד   לסרטון,  דקות  3  של  באורך  סרטונים  10  עד  האירועים,  מתוצרי  סרטונים  עריכת •

   העירייה. מנציג לעריכה מהבקשה שעות
 אירוע.   לכל  ונציגיה   העיריה  מול מלאה ושקיפות  פעולה שיתוף •
  גופי   מול  לעבוד  יידרש  הזוכה  הפסטיבלים,  מנהל  של  מוקדם  ובאישור  הנדרש  במידת •

 ואינטרנטית,  אלקטרונית –עיתונות  מודפסת,  עיתונות  טלוויזיה,  רלוונטיים  תקשורת
 האירוע.   של תקשורתי סיקור לצורך חברתיות, רשתות

  בעמוד   בנוסף   שיתקיימו  האירועים  לשיווק  והקמפיינים  השיווקית  לפעילות   אחריות  •
  תוך  העירייה  של  התיירות  ובאתר  ביוטיוב,  באינסטגרם,  העירייה,  של  הפייסבוק

 אליו.  גולשים הפניית
 האירועים.   של  השיווקית   בפעילות  צפת   עיריית  בסמלי  להשתמש  השירות  נותן  על •

  השותפים   (והמשרדים  העירייה  של  והלוגו  השם  את  בולטת  בצורה  יציג  השירותים  נותן
 לאירוע.   מטעמו   או  ידו  על   שייעשה  יחצ"ני  ואירוע  פרסום  ובכל  אתר   בכל  הצורך)  במידת

  ידי   על   ובכתב  מראש  שיאושר  ובגודל   במיקום   ,פרסום  ובכל  אתר   בכל   תוצג   העירייה 
 העירייה. 

 העירייה,   בבעלות  יהיו  השיווקית,  הפעילות  של  יוצא  פועל  שהנם  הדיגיטליים  הנכסים •
  נותן   על  בלבד.  ההתקשרות  תקופת  במסגרת  שימוש  בהם  לעשות  ראשי   יהיה  והזוכה

   העירייה.   לבעלות התוצרים כלל את להעביר  השירות
 האירועים.  בכלל וזמינות  פעילה  נוכחות נדרשת •

השירות   • נותן  לדעת  מתן  התעוררה  עם  בקשר  קבועה,  או  זמנית  כלשהי,  בעיה 
השירותים, יודיע על כך לאלתר לנציג העירייה, על מנת לתת לו את פרק הזמן המרבי  
להתארגנות. אין במתן הודעה כאמור כדי לגרוע מהתחייבויות נותן השירות לפי הסכם 

ל מקרה  זה או מכל סעד אחר שיהיה נתון לעירייה אם אכן תתעורר מניעה כאמור. בכ 
נותן השירות, תהיה העירייה רשאית  שבו לא יתבצע השירות בהתאם להתחייבויות 
ונזקיה כתוצאה מכך  ולהיפרע את הוצאותיה  כך,  בנותן השירות אחר לשם  להיעזר 

 מנותן השירות 

במידה שהיה על העירייה לשאת בהוצאות כלשהן עקב ליקויים במילוי נותן השירות  •
אות העירייה, יחויב נותן השירות בגין הוצאות אלו. חשבון  אחר הוראות כל דין או הור

בעבור הוצאות אלו יוגש לנותן השירות מיד לאחר גרימת הנזק ונותן השירות מתחייב 
לשאת בתשלום של כל הסכום האמור שנקבע על ידי העירייה. העירייה רשאית לנקוט 

נותן השירות, בכל   בכל האמצעים העומדים לרשותה, לרבות הפסקת השירותים על ידי
מקרה בו על פי שיקול דעתה המוחלט מתבצע השירות שלא כמתחייב מהסכם זה או  

 המטרד או הליקוי.   , על פי כל דין, ועל מנת להביא לסילוק ההפרעה, המפגע



 

 

 

 לשכת סמנכ"ל

 תקופת ההסכם  .4

לסיום פסטיבל  עד ו ההסכם  חתימתמיום   תקופת ההתקשרות עם הזוכה תהא  .4.1
 ”).   "תקופת ההתקשרות הבסיסית(להלן: הלאדינו 

תום תקופת  .4.2 לפני  על הפסקת ההסכם  לנותן השירות  להודיע  רשאית  העירייה תהא 
יום מראש לפחות. מוסכם בזה, כי נותן השירות לא    30וזאת בהתראה של  ,  ההסכם

יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין הפסקת ההסכם, גם אם נגרמו לו נזקים כלשהם בגין  
הפסקת ההסכם כאמור, ונותן השירות מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה שהן בקשר 

זכאי לקבלת לכך. בנוסף, נותן השירות מסכים ומצהיר, כי לא יפנה לקבלת ולא יהיה 
סעד זמני ו/או צו מניעה הגד העירייה שמטרתו למנוע את סיום ההתקשרות עמו ו/או  

 את קיומו של אירוע זה או אחר .   
הפרתו  .4.3 של  במקרה  זה  הסכם  לבטל  הצדדים  מזכויות  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  אין 

החוזים  חוק  להוראות  בהתאם  אחר  סעד  כל  לקבל  או  מהם,  מי  ידי  על  היסודית 
 .   1970  -פות בשל הפרת הסכם) התשל"א (תרו

    בנזיקין ושיפוי אחריות .5

  אובדן  ו/או  הוצאה  ו/או  הפסד   ו/או  נזק  לכל  בלעדית  אחראי  יהיה  נותן השירות   .4.1
  –   במלואה   ו/או חלקה  –  שהשירותים  כך   עקב  או/  השירותים  בגין   לעירייה  שיגרמו 

 ה. ההזמנ פי  על נותן השירות   להתחייבות בהתאם מבוצעת לא

  שהוא   סוג   מכל    לרכוש  ו/או  לגוף   נזק  ו/או   אובדן  לכל   אחראי  יהיה  נותן השירות   .4.2
  כלשהו   שלישי  לצד  ו/או   מטעמה  שפועל  מי  לכל  ו/או  לעובדיה  ו/או  לעירייה  שיגרם

   לעבודה. בקשר ו/או בגין מטעמו  למי ו/או לעובדיו ו/או לקבלן   ו/או

  כתוצאה   ,    ציוד  ולכל  ולרכושו  לו  שיגרמו  לנזקים  בלעדית  אחראי  יהיה  נותן השירות   5.1
   הנ"ל.  הנזקים לגבי מאחריות העירייה  את פוטר והוא  השירותים עם  בקשר ו/או

  לכל   אחריות  מכל  מטעמה  מי  ו/או  עובדיה   ו/או  העירייה  את  פוטר  נותן השירות   5.2
  דין  פי  על  ו/או  זה  בהסכם  כאמור  נותן השירות    באחריות  הנמצא  נזק  ו/או  אובדן

  הוצאה  או  תשלום  נזק  כל  בגין  עובדיה  ו/או  העירייה  את  לשפות  ו/או  לפצות  ומתחייב
  לשלם  שיחויבו  סכום  כל  ו/או  הראשונה  העירייה  לדרישת  בהתאם  לעירייה  שיגרמו

  כל   בגין  עו"ד   ושכ"ט  משפט  הוצאות  לרבות  להם  שתקבע  הוצאה  וכל  דין  פסק  פי   על
  תודיע  העירייה.   זה  בסעיף  לעיל   האמור  מכוח  עליו  מוטלת  לגביו  שהאחריות  מקרה
 מפניה.  העירייה על ולהגן  להתגונן לו ותאפשר  כאמור, תביעה  כל על  לקבלן

  זה  הסכם  מכוח להם זכאי נותן השירות  אשר התשלומים מן לקזז רשאית העירייה 5.3
  בגין   כלשהו  שלישי   צד  ידי   על   מהעירייה   נתבעים   אשר  סכומים  אחרת  סיבה  מכל   ו/או 

  נזקים   בגין  ו/או  לעיל  כאמור  נותן השירות    של  באחריותו  שהם  מחדל  או  מעשה
  כאמור   נותן השירות    של  באחריותו  שהם   מחדל  או   מעשה  מחמת  לעירייה  שנגרמו 

 לעיל. 

 ביטוח .6

השירות    של   אחריותו  להבטחת  6.1   לגרוע   ומבלי  דין  כל   פי   ועל   לעיל  כאמור  נותן 
  כל   במשך  חשבונו  על  ולקיים  לערוך  נותן השירות    מתחייב  וחובותיו,  מהתחייבותו

  להבטחת   מתאימים  ביטוחים   כלפיו   שבדין   אחריות  קיימת  עוד   וכל   ההסכם   תקופת
   מהביטוחים יפחתו  שלא ובלבד דעתו, שיקול לפי  כאמור אחריות 



 

 

 

 לשכת סמנכ"ל

  חלק   המהווה  "ב"  נספח  ביטוחים,   קיום  על  האישור  בטופס   המפורטים  והתנאים 6.2
    ביטוחים"). קיום על האישור   "טופס (להלן: זה מהסכם נפרד בלתי

  ביטוחים   קיום  על  האישור  טופס  את  זה  הסכם  חתימת  במעמד  ימציא  נותן השירות   6.3
  לעיל.   הנזכרים  הביטוחים  ועריכת   קיום  על   נותן השירות    מבטחי  בידי   כדין   חתום

  תנאי   הינה  במועדים  לעירייה  נותן השירות    מבטחי  ידי-על  חתום  האישור  מסירת
נותן    ההסכם.  הפרת  בגין  בתרופות  העירייה  את  מזכה  הפרתו  אשר  זה  בהסכם  עיקרי

  זמן   כל  במשך  הביטוח,  תקופת  תום  עם  מיד  ביטוח  אישור  וימציא  ישוב  השירות  
 מהעירייה.  כלשהי דרישה בקבלת  צורך ללא וזאת  זה, הסכם של חלותו

  קיום  על  האישורים  ו/או  הביטוח  פוליסות  והמצאת  תיקונם  ו/או  הביטוחים  עריכת 6.4
  יטילו   ולא  הביטוחים  התאמת  על  מהעירייה  כלשהו  אישור  יהוו  לא  לעירייה  ביטוחים

   ו/או לכך  בקשר כלשהי אחריות  עליה

  פי - על  או   זה  הסכם  פי -על  נותן השירות    של   אחריותו  את   לצמצם  כדי  בכך  יהא   לא 6.5
   דין. כל

  כלשהם   משלימים   ו/או  נוספים ביטוחים  בעריכת  צורך יש נותן השירות   ולדעת  היה  6.6
  כאשר   הנ"ל  הביטוחים   את  ולקיים   לערוך   נותן השירות    מתחייב  הנ"ל   לביטוחים

  ו/או   העיריה  כלפי  תחלוף  זכות  על  ויתור  בדבר  סעיף  יכלול  כאמור  ביטוח  בכל
  העיריה  את  לכלול  המבוטח  שם  יורחב  ו/או  רכוש  ביטוחי  לעניין  מטעמה  הפועלים

  כאילו   צולבת  אחריות  לסעיף  בכפוף  חבויות,  ביטוחי  לעניין  מטעמה  הפועלים  ו/או
 המבוטח.  מיחידי  אחד כל  עבור בנפרד  הביטוח נערך

  על   הנערך  ביטוח   לכל  קודמים  הינם  לפיהם  מפורש  תנאי  יכללו  נותן השירות    ביטוחי 6.7
  העיריה.   ביטוחי   לשיתוף   תביעה  ו/או  דרישה   כל   על   מוותר  המבטח   וכי  העיריה   ידי

  לא  נותן השירות    ביטוחי  כי   המבטח  מתחייב  לפיו  תנאי  בביטוחים  יכללי  כן  כמו
  לידי   רשום  בדואר  כך   על  כתובה  הודעה  תימסר  אם  אלא  ולא  יבוטלו, ולא יצומצמו,
 מראש.  יום 30 העיריה,

  המשמש   רכב  כלי  לכל  ביטוח  שנערך,  יוודא  או   יערוך  נותן השירות    -רכב   כלי  ביטוח 6.8
  חבות   כל  מפני  ההתקשרות   תקופת  אורך  לכל  השירותים  לביצוע   בעקיפין  או   במישרין 

  בלתי   אחריות   בגבולות  גוף  נזקי  מפני  אחריות  ביטוח   לרבות  דין  פי   על   לבטחה   שחובה
  אשר   גוף  לנזקי  כיסוי  הכולל  לרכוש  נזק  בגין  חבות  מפני  וכן  חובה)  (ביטוח  מוגבלים

 .  ₪ 600,000 -מ יפחת שלא  אחריות גבול בסכום  חובה בביטוח  מכוסים אינם

השירות   6.9   בדמי   שאיי  וכן  הנ"ל  הביטוחים  דמי  תשלום  על  אחראי  לבדו  נותן 
 הביטוח.  בפוליסות  הקבועות העצמיות ההשתתפויות 

  מחדל   או  מעשה  אילולא  מבוטחים  היו  אשר  לנזקים  אחראי  יהיה  לבדו  נותן השירות   6.10
  משנה   קבלני  עבודות,  מבצעי  קבלנים  לרבות  מטעמו,  הפועלים  ו/או  נותן השירות    של

  היו  אשר  הביטוח  תגמולי  של  חלקית  או  מלאה  להפחתה  יגרמו  אשר  ועובדיהם,
  בלתי   לנזקים  אחראי  יהיה  נותן השירות    כי  מובהר,  נזקים.   אותם  בגין  משולמים
  הקבועה   העצמית  ההשתתפות  לסכום  מתחת  שהם  נזקים  לרבות  מבוטחים,
 בפוליסות. 

  ומבלי   כלשונן  הביטוח   פוליסות  הוראות  כל   את  ולקיים  לשמור   מתחייב   נותן השירות   6.11
   הנכללות והזהירות  הבטיחות  הוראות כל על לשמור  האמור,  בכלליות לפגוע 



 

 

 

 לשכת סמנכ"ל

  פוליסות   את  לממש  כדי  פעולה   כל  לעשות   העירייה  ולדרישת   הביטוח  בפוליסות 6.12
 הצורך.   בעת הביטוח

  יהיה  העירייה, זכויות את המפקיע  באופן הפוליסות הוראות את נותן השירות  הפר 6.13
  העירייה   כלפי   כלשהי  טענה   לו  שתהיה   מבלי  ובלעדי   מלא  באופן  לנזקים  אחראי   קבלן

 זאת.  עקב לו שיגרם אחר  ו/או כספי נזק  כל על

  הלאומי   הביטוח  חוק  לפי  כמעביד  עליו  המוטלים  בתשלומים  לשאת  נותן השירות    על 6.14
 מעבידים. ידי  על עובדים בביטוח הדן  אחר חוק כל ו/או

  התשלומים ביצוע ואופן התמורה .7

  זה,   הסכם  לפי  נותן השירות    של  התחייבויותיו  כל   ומילוי  העבודות  ביצוע  תמורת 7.1
 ידו.  על  שיוגש חשבון  פי על  להצעתו  בהתאם לקבלן  לשלם העירייה מתחייבת

  יום   14  תוך   העירייה   נציג   ע"י   יידחה  או  יאושר  נותן השירות    ע"י  שיוגש   חשבון,  כל 7.2
   לאישור. מהגשתו

  מיום   יום  60   לקבלן  המאושר  החשבון  את  העירייה  תשלם  ,  החשבון  יאושר  אם 7.3
  על  ההצמדה הפרשי   או ריבית כל  תחול לא הנ"ל יום 60  במשך לעיל.  כאמור אישורו
 המאושר.  הסכום

  הוצאות   וחומרים,  בכלים  שימוש  שכ"ע,  עבור  מלאה  תמורה  כוללים  המחירים 7.4
 זה. מהסכם הנובעת או  הקשורה  אחרת הוצאה   וכל נסיעה,

  שיעורו   פי  על  מע"מ   בתוספת   לקבלן  ישולם   חשבון  כל  מע"מ.  כוללים  אינם  המחירים 7.5
 בחוק.  הקבוע

   ובכתב.   מראש   העירייה  של  אישורה  קבלת  את  מחייב   החוזה   בהיקף   שינוי   כל 7.6
 

  אישור   ניתן  לא  בגינו  תשלום  כל  למבצע  תשלם  לא  העירייה  כי  מובהר  ספק  הסר  למען
 ובכתב.  מראש העירייה

  ועיכבון קיזוז

  לה  המגיע חוב כל זה, חוזה  פי על  ממנה המגיע  סכום כל כנגד  לקזז רשאית העירייה 7.7
   .נותן השירות  לבין   שבינה אחר חוזה  פי על או  זה חוזה פי  על

  דרך   בכל  האמור   החוב  את  לגבות   העירייה  של  מזכותה   גורעות   אינן   זה   סעיף  הוראות  7.8
 זה. בחוזה  לה  המוקנות  העירייה  של אחרות ומזכויות אחרת

  והבלתי   המפורשת  הסכמתו  הינו   זה  הסכם  על   צפת  עיריית  לחתימת   מוקדם  תנאי 7.9
  רק   לא  אך  לרבות  מקרה,  בכל   כי  נותן השירות    של  התניה  או  צמצום  לביטול  ניתנת 

  דרישה  זה  ובכלל  חיפה,  עיריית  כנגד  כלשהי  טענה  ו/או  תביעה  דרישה,   מחלוקת 
  נותן השירות   יהיה  לא  זה,  בהסכם  קשור  שאינו  ובין  הקשור  בין  עניין  בכל  כספית,

  שהגיע  מידע  ו/או  אחרים  ידי  על  בוצעו  ו/או  שביצע  השירותים  מתן  את  ידו  תחת  לעכב
   לקזזם  ו/או אליו, שהגיעו  סוג ו/או מין   מכל אחרים נכסים  ו/או כספים ו/או לידיו
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  באמצעות  לרבות  ביצועו  המשך  את  ו/או  השירותים  מתן  את  לעכב  רשאי  יהיה  לא  וכן 7.10
 לקזזם.   לא וכן אחרים

  שהייתה  זכות  כל   על  זה,  הסכם  על  בחתימתו  ויתרוש  כמי  נותן השירות    את  רואים 7.11
  זמני   בין   הליך,  בכל   ולנקוט   לערכאות   לעתור   לו,  תהיה   ו/או  לו,   שהייתה  וככל  אם   לו,

  מטעמם,   מי  ו/או  ג'  צד  ו/או  העירייה  כלפי  תעשה,  אל  ו/או  עשה  לצו  קבוע,  ובין
  הסמכויות   מכוח   מלפעול   העירייה   מן   למנוע   ו/או   לשבש  להשהות  לעכב,  שתכליתם

  על   שקיבל  ההתחייבויות  מן  נותן השירות    את  לשחרר  ו/או  זה  בסעיף  לה  הנתונות
 זה.  בסעיף עצמו

   
  לצמצם    ו/או  להגביל  ו/או   לגרוע   כדי  זה  בסעיף   באמור   אין  כי   מובהר  ספק  הסר  למען 7.12

  כאלה,   זכויות   לו  יהיו  ו/או  שיש  וככל   אם ,  נותן השירות  של   הכספיות  זכויותיו  את
 לנכון.  שימצא ככל כספיות  תביעות בגינן להגיש רשאי  יהיה  והוא

   זכויות המחאת .8

  על   זכויותיו ו/או חובותיו  את לאחר להמחות  ו/או להעביר  רשאי אינו נותן השירות  8.1
  העירייה   הסכמת   את   קיבל  אם  אלא  כספים  לקבלת  זכותו  את  לרבות   זה  הסכם  פי

   ובכתב. מראש

  השירותים,   לביצוע  משנה  קבלן  להעסיק  נותן השירות    על  נאסר  ספק  הסר  למען 8.2
 ובכתב.  מראש העירייה הסכמת  את קיבל אם אלא  חלקה, או כולה

  לשאת  נותן השירות    ימשיך  משנה  קבלן  העסקת  ו/או   זכות   המחאת  של  מקרה   בכל 8.3
 זה.  חוזה פי  על  כנדרש העבודות לביצוע  העירייה כלפי המלאה באחריות 

 ותוצאותיו הסכם הפרת .9

  לרבות  זה,  לחוזה  10-ו  ,9  ,8  ,7  ,6.5  ,6.3  ,6.2  ,6.1  ,5  ,4  ,3  ,2  ,1.2  בסעיפים  הקבועים  התנאים
  יסודיים  תנאים  הינם  המצורפים  הכמויות   וכתב  המפרט  סעיפי  וכל  שבהם  המשנה  סעיפי  כל

  של  תנאי  לקיים  יאחר  או  קיים,  לא  יפר,  נותן השירות    ואם  זה  חוזה  של  לשורשו  היורדים
  רשאית  תהיה  והעירייה   זה,  חוזה  של   יסודית  כהפרה  הדבר  יחשב  אלה,  מתנאים  שהוא

 יום.   14  של  מוקדמת  הודעה   לאחר  כמבוטל  זה  חוזה   לראות
 

  כהפרה  יחשבו  הבאים   האירועים  כי  הצדדים  בין  מוסכם   לעיל   האמור   מכלליות  לגרוע  מבלי
  זה חוזה פי  על לה המוקנים  והתרופות הסעדים בכל  העירייה  את ויזכו  החוזה של יסודית

 השירותים:  ממתן נותן השירות   של ידו  סילוק לרבות  דין, כל פי ועל

  נכסי   לגבי   לפועל  הוצאה  של  כלשהי   פעולה  נעשתה  או  קבוע  או   זמני  עיקול   הוטל  9.1
  הוסרו   או  הופסקו  לא  האמורה  הפעולה  או  והעיקול  חלקם,  או  כולם,  נותן השירות

 ביצועם.   ממועד יום 30 תוך  לחלוטין

  או   זמני  פירוק  צו  למתן   בקשה   ידו  על  ו/או  בעניינו   ו/או  נותן השירות    כנגד   הוגשה  9.2
  הליכים  עיכוב  ו/או  נושים  הסדר   ו/או  הליכים  הקפאת ו/או נכסים כנוס  ו/או  קבוע
  ו/או   נכסיו  על  זמני   עיקול  להטלת  בקשה   ו/או  נאמן  מינוי  ו/או  רגל   פשיטת   ו/או 

  איחוד   צו  כנגדו  ניתן  ו/או  באמצעים  מוגבל  כחייב  נותן השירות    על  להכריז  בקשה
   נאמן חלקם,  או כולם לעסקיו, ו/או   לו  מונה ו/או לפועל ההוצאה בלשכת  תיקים
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  ידי   על  ובין  ג'   צד  ידי   על  הבקשה   הוגשה   אם  בין   והכול  קבוע,  ובין  זמני   בין  והכול  9.3
 הגשתו. ממועד  ימים  7 בתוך  בוטל  לא  ו/או נדחה לא  וההליך עצמו נותן השירות 

  מפרק   או  קבוע  או   זמני   נכסים  כונס   חלקם,  או  כולם,  השירותנותן    לנכסי   מונה  9.4
 קבוע. או זמני

  או   לפירוק  בקשה  כנגדו  שהוגשה   או  מרצון  פירוק  על  החלטה  קיבל  נותן השירות   9.5
   לסידור  או  לפשרה  הגיע נותן השירות ש  או פירוק  צו נגדו שהוצא

  למען   או  פשרה   או  אורכה  יקבל  למען  לנושיו  פנה   שיזם  או  חלקם  או   כולם  נושיו,  עם 9.6
 איתם.  הסדר

  פי   על  לו   המוקנית  זכות  הסב  או  חלקו,  או  כולו  החוזה,  את  הסב   נותן השירות   9.7
 ובכתב. מראש העירייה הסכמת את  שקיבל בלי לאחר החוזה 

  לעירייה   גילה   לא כי  או   נכונה אינה  נותן השירות   של  כלשהי   הצהרה  כי  יתברר  אם 9.8
  חוזה   על  לחתום  החלטתה  על  להשפיע   כדי  בה  שהיה  עובדה   זה  חוזה  חתימת  לפני
 זה.

 החוזה.   מביצוע הסתלק  נותן השירות  כי העירייה של דעתה להנחת  הוכח 9.9

  הציע   או  נתן  מטעמו  אחר  אדם  או  נותן השירות    כי  העירייה  של  דעתה  להנחת  הוכח 9.10
 ביצועו.  או זה חוזה עם  בקשר כלשהי הנאה  טובת או מענק, שוחד,

   ותרופותסעדים  .10

את   .11.1 ביצע  לא  ו/או  יסודית  בהפרה  זה  הסכם  השירות  נותן  הפר  בו  מקרה  בכל 
השירותים בהתאם להוראות חוזה זה על נספחיו, הרי שמבלי לגרוע מחובותיו של  
נותן השירות ומבלי לגרוע מכל זכות או סעד שיש לעירייה, תהא רשאית העירייה  

₪ בגין כל הפרה כאמור. נותן השירות ישלם    000,5לקנוס את נותן השירות בסך של  
לעירייה את הקנס מיד עם קבלת דרישתה הראשונה לכך. לא שילם נותן השירות  
את הקנס כאמור, תהיה העירייה רשאית לקזז את גובה הקנס מכל תשלום המגיע  

 ממנה לנותן השירות וכן לפעול לגביית הקנס בכל דרך השמורה לה על פי כל דין.   
פי ההסכם   .11.2 על  נותן השירות התחייבות מהתחייבויותיו  הפר  לעיל,  לאמור  בנוסף 

בבצוע   התרשל  ו/או  ההסכם  פי  על  הנדרשת  ברמה  חובותיו  את  ביצע  לא  ו/או 
ההסכם ו/או ביצע את ההסכם באופן אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה  

ל ביטול ההסכם או  הוא לקוי, חסר ובלתי מקצועי, תהא העירייה רשאית להורות ע
 ימים מתאריך ההודעה.    7חלקו תוך 

נשנתה ההפרה פעם נוספת, תהא העירייה רשאית להביא לביטולו המידי של הסכם   .11.3
 זה, בלא מתן התראה או הודעה מוקדמת.  

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פעל נותן השירות באופן שאינו עומד בדרישות   .11.4
יסודית של  הדין או באופן שיש בו כדי לסכן   את שלום הציבור, יראו בכך הפרה 

 הסכם זה והעירייה תהא רשאית להורות על ביטולו המידי של הסכם זה.  
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהא העירייה זכאית להודיע על ביטולו של הסכם זה   .11.5

מן   אחד  בכל  מוקדמת  הודעה  מתן  וללא  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  חלקו  או 
 המקרים הבאים:  
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 המפיק הראשי הוחלף ללא אישור מראש ובכתב של העירייה.    .11.6

פקע תוקפו של אחד או יותר מהרישיונות ו/או ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים   .11.7
 לפי הסכם זה .   

, להכרזתו כפושט  9נגד נותן השירות הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע .11.8
יום או אם נותן השירות    60וי לא יבוטל תוך  רגל, למינוי מפרק (זמני או קבוע), והמינ

 נמצא באיחוד תיקים או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים; 

תוך   .11.9 הוסר  לא  זה  ועיקול  השירות  נותן  של  מנכסיו  נכס  על  עיקול  צו  יוטל  אם 
 שבועיים.  

שונתה הבעלות ו/או השליטה בנותן השירות באופן מהותי בכל דרך, ללא הסכמת   .11.10
 .  העירייה מראש ובכתב

דעתה   .11.11 שיקול  פי  על  אשר  באופן  השירות  נותן  של  הכספי  או  העסקי  מצבו  שונה 
הסביר של העירייה עלול להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של נותן השירות לבצע  

 כיאות את התחייבויותיו על פי ההסכם.  

נותן השירות לא שילם בגין עובדיו את התשלומים המגיעים להם על פי כל דין ו/או   .11.12
 ימים ממועד דרישת העירייה בעניין.     7הסכם, ולא תיקן את ההפרה בתוך 

המפיק פוטר את העירייה, בגין אובדן בקשר עם ביטול האירועים עקב אבל לאומי,   .11.13
מלחמה, אסון טבע או כל כוח עליון, לרבות  מצב חירום לאומי, גיוס כללי, הכרזת  

 הנחיות והגבלות שנובעות בשל משבר הקורונה.
יום    7  -עם ביטול ההסכם או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, ובכל מקרה לא יאוחר מ .11.14

מיום משלוח הודעת הביטול על ידי העירייה, מתחייב נותן השירות לחדול מביצוע  
 השירות.  

ההסכ .11.15 את  תבטל  והעירייה  נותן  היה  יהא  לא  שהיא,  סיבה  מכל  ממנו  חלק  או  ם 
השירות זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי ו/או החזר כלשהם מהעירייה עקב כך, פרט  
למועד   עד  והסתיימו  השירות  נותן  ידי  על  שהופקו  אירועים  בגין  תמורה  לקבלת 
ביטול החוזה מסיבה הקשורה   נבע  סיום ההתקשרות כמפורט בהודעת העירייה. 

ות ו/או באי מילוי התחייבויותיו על פי החוזה או על פי כל דין, יפצה  בנותן השיר 
 וישפה נותן השירות את העירייה בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לה עקב כך.   

הודיעה העירייה על ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא, תהא העירייה רשאית לספק   .11.16
ירותים אחר או  את השירות בעצמה וכן להתקשר לקבלת השירות עם כל נותן ש

 נוסף, על פי שיקול דעתה הבלעדי.   
העירייה תהיה רשאית לקזז, לעכב או לחלט כל סכום המגיע או שיגיע לה מאת נותן   .11.17

 השירות כנגד כל סכום המגיע ממנה לנותן השירות מכוח הסכם זה בכל אחד  
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  מהמקרים בהם הפר נותן השירות התחייבות כלשהי מההתחייבויות שנטל על עצמו  .11.18
על פי ההסכם ו/או במקרה שהעירייה ביצעה תשלום ביתר בגין השירות או תשלום  
בגין שירות אשר בדיעבד הסתבר כי אינו עומד בדרישות העירייה כמפורט בהסכם  

 זה, וזאת בין שהסכום קצוב ובין שאיננו.  
למען הסר ספק מובהר, כי קיזוז זה הינו תרופה מידית ואוטומטית העומדת לרשות   .11.19

ייה, אולם השימוש בה איננו מקנה לנותן השירות כל זכות להמשיך ולהפר את  העיר
לרשותה   העומדים  אחרים  באמצעים  להשתמש  מהעירייה  מונע  ואיננו  ההסכם 

 במקרה של הפרת ההסכם.  

   מעביד-אי תחולת יחסי עובד .11

נותן השירות מצהיר, כי ידוע לו שההתקשרות בין הצדדים הינה התקשרות של נותן   .11.2
השירות עצמאי עם העירייה, וכי הוא או עובדיו אינם חלק מן המסגרת הארגונית של  
העירייה, ולכן לא יחולו על נותן השירות או על עובדיו המועסקים על ידו או באים  

העיריי  עובדי  של  כלשהן  זכויות  השירות  מטעמו,  נותן  עובדי  או  השירות  נותן  ה. 
שיועסקו על ידו, לא יחשבו בשום מקרה כעובדי העירייה וביניהם לבין העירייה לא  
ייווצרו או יראו כקיימים או כנוצרים יחסי עובד מעביד או יחסים משפטיים אחרים.  
מובהר ומוסכם בזאת כי נותן השירות בלבד יהיה אחראי לתשלום כל סכום המגיע  

 ו עשוי להגיע לעובדיו כאמור מכל סיבה שהיא.  א
נשוא   .11.3 השירות  במתן  השירות  נותן  ידי  על  שיועסקו  או  המועסקים  העובדים  כל 

ונותן   והוא  בלבד,  השירות  נותן  כעובדי  ועניין  דבר  לכל  ייחשבו  דנן  ההתקשרות 
לגרוע שכר עבודה,   השירות מתחייב לשאת בתשלום מלוא שכרם לרבות אך מבלי 

תית, דמי הבראה, מחלה, ביטוח פנסיוני, פיצויי פיטורים, נסיעות וכיו"ב,  חופשה שנ
 יחולו על נותן השירות והוא מתחייב לבצע את התשלומים לעובדיו על פי כל דין.   

כל ההוצאות הכרוכות במתן השירות לרבות שכר עבודה על הנלווים לו כמפורט לעיל,   .11.4
א  מס  וכל  הלאומי  לביטוח  תשלומים  הכנסה,  תשלום  מס  וכל  מלווה  או  היטל  ו 

סוציאלי או אחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר  
עם מתן השירותים והנזקים שיגרמו למי מעובדי נותן השירות ו/או לעובדי העירייה  

 ו/או לצד ג' כלשהו יחולו על נותן השירות וישולמו על ידו בלבד.   
ו ו/או קבלני משנה עמם יתקשר נותן השירות ו/או עובדיהם  נותן השירות ו/או עובדי .11.5

עובד   יחסי  של  לקיומם  מלטעון  מנועים  יהיו  מטעמם  מי  לבין    -ו/או  בינם  מעביד 
העירייה, ויהיו מנועים מלדרוש מן העירייה זכויות כלשהן שיסודן בטענה לכאורית  

 מעביד בינם לבין העירייה.   -לקיומם של יחסי עובד 
מובהר בזאת כי והעירייה לא תהא אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא נותן השירות   .11.6

מתחייב לפצות ו/או לשפות את העירייה מיד עם דרישה ראשונה בגין כל תשלום ו/או  
של   המפורשת  לכוונתם  בניגוד  ויקבע  במידה  לעירייה,  שיגרמו  נזק  ו/או  הוצאה 

ייה לבין נותן השירות ו/או עובדיו ו/או  הצדדים, כי שררו יחסי עובד מעביד בין העיר 
קבלני משנה עמם יתקשר ו/או מי מטעמם, וככל שהעירייה תחויב בתשלום כלשהוא  

 למי מעובדי נותן השירות.   
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נותן השירות ימסור לנציג העירייה לפי דרישתו של האחרון, את כל הפרטים שיידרשו   .11.7
אינפורמציה אחרת שתידרש על ידי  על ידיו על עובדיו, מספרם, מקצועם, דירוגם וכל  

 הנציג העירייה מטעם העירייה.
העירייה ו/או הנציג העירייה יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לדרוש מנותן   .11.8

השירות להרחיק ו/או להחליף עובד ו/או עובדים שלו, ו/או קבלן משנה עמו יתקשר,  
הפניית הדרישה עם  מיד  יבצע את המבוקש  שיהיה    ונותן השירות  מבלי  האמורה, 

 באמור כדי להוות בסיס לטענה בדבר קיומם לכאורה של יחסי עובד ומעביד.   
כל   .11.9 של  מדויק  ביצוע  על  ויקפיד  העובדים  הסתדרות  לדרישות  יציית  השירות  נותן 

 התשלומים שעליו לשלם לפי דרישת הסתדרות העובדים או כל דין בגין עובדיו.  
תקופת ההסכם את כל חוקי העבודה, תקנותיהם    נותן השירות מתחייב לקיים בכל .11.10

והוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים על כל שינוייהם ועדכוניהם, לרבות חוקי  
 בטיחות בעבודה, בריאות ורווחה.  

תקופת   .11.11 בכל  השירות  במתן  שיועסקו  עובדיו  כלפי  לקיים  מתחייב  השירות  נותן 
מים הקיבוציים הכלליים  ההסכם את כל חוקי העבודה, תקנותיהם והוראות ההסכ

והוא   ורווחה  בריאות  בעבודה,  בטיחות  חוקי  לרבות  ועדכוניהם,  שינוייהם  כל  על 
על דיני העבודה, הכול כמפורט בתצהיר בהתאם לחוק  מצהיר כי לא הורשע בעבירה  

 . נספח ג'עסקאות גופים ציבוריים הרצ"ב כ

   קנין ומידע .12

השיווקיים,   .12.1 החומרים  המצגות,  התכניות,  המסמכים,  כל  כי  הצדדים,  על  מוסכם 
והמדיות החברתיות   הנכסים הדיגיטליים  ביזניס מנג'ר, (ההקלטות, הצילומים  לרבות 

ועמודי האינסטגרם),  הפייסבוק  גוגל אנליטיקס, ערוצי היוטיוב, עמודי  גוגל אדוורדס, 
ו האירועים  מתענייני  של  התפוצה  או  רשימות  מידע  וכל  לאירועים  הכרטיסים  רוכשי 

מסמך אחר מכל סוג, הקשורים במתן השירות ו/או שייערכו על ידי נותן השירות או יגיעו  
לידיו לצורך או במהלך ביצוע השירותים (להלן:" המסמכים”), יהיו קניינה הבלעדי של 

כלש שימוש  בהם  לעשות  רשאי  השירות  נותן  ואין  שמה.  על  ויערכו  או  העירייה  הו 
להעתיקם או למוסרם לאחר, אלא לצרכי קיום התחייבויותיו על פי חוזה זה ו/או לאחר 
קבלת אישור העירייה מראש ובכתב, ואך ורק בהתאם לאישור.  נותן השירות נותן בזה 
לנכון   תמצא  שהעירייה  שימוש  כל  לעשות  מסויגת  הבלתי  הסכמתו  את  לעירייה 

 במסמכים.  
זכות הבעלות  .12.2 לעיל) לרבות אירועים חדשים    בכל האירועים  לעירייה תהא  (כהגדרתם 

אשר יוצעו ו/או יופקו על ידי נותן השירות. העירייה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, 
ונותן   שהיא,  סיבה  מכל  ההתקשרות  סיום  לאחר  גם  האירועים  את  ולקיים  להמשיך 

 מכך.    השירות לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או פיצוי כתוצאה
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לנותן השירות לא תהא, מכל סיבה שהיא, זכות עיכבון או שיעבוד על המסמכים ו/או   .12.3
של  ושימוש  לעירייה  מסירתם  למנוע  שהיא,  סיבה  מכל  זכאי,  יהיה  לא  והוא  חלקם, 
העירייה בהם כפי שתמצא לנכון, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים. מבלי לגרוע מהאמור  

השירות מתיר בזאת לעירייה בהיתר בלתי מסויג, לעשות כל שימוש שייראה  לעיל, נותן  
 בעיניה במסמכים ובתוצאות השירותים, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירות מתחייב לשמור את המסמכים בצורה מסודרת,  .12.4
 ובכתב על ידי העירייה.    מעודכנת וממוינת, ולא להשמידם אלא באישור מראש

עת   .12.5 כל המסמכים או חלק מהם בכל  זכאית לקבל את  כי העירייה תהיה  בזה,  מוסכם 
למוסרם  מתחייב  השירות  ונותן  סיומו,  לאחר  ובין  זה  חוזה  ביצוע  במשך  בין  שהיא, 
של  רצונה המלא  לשביעות  שיידרשו,  הביאורים  כל  בצירוף  דרישתה,  עם  מיד  לעירייה 

ירות לא יהיה זכאי לגבות כל תשלום נוסף עבור העברת המסמכים או  העירייה. נותן הש 
 שליפת נתונים מתוכם או כל שירות דומה אחר.  

בכל  .12.6 הזכויות  בעל  הינו  כי  יסודית,  בהתחייבות  העירייה  בפני  מתחייב  השירות  נותן 
המסמכים והחומרים המשמשים במסגרת השירות, כי מסמכים וחומרים אלו הנם נקיים  

של צד ג 'כלשהו המונעת את השימוש בהם, וכי לא יהיה בחומרים המשמשים  מכל זכות
אותו ו/או המשמשים לצורך השירותים משום הפרה או פגיעה בזכויות יוצרים של מאן  
דהוא. נותן השירות ישפה ויפצה את העירייה, מיד עם דרישתה הראשונה לכך, בגין כל 

 זכויות יוצרים.   דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדה בגין הפרה של
שימוש  .12.7 בגין  דין  כל  פי  על  גורם  לכל  חשבונו תמלוגים  על  לשלם  נותן השירות מתחייב 

 במוזיקה, מילים, לחן וכדומה.  
על  .12.8 "קרדיט"  להעניק   או  להשתמש  לקבל,  הזכות  קיימת  צפת  לעיריית  כי  יובהר, 

צרי האירועים האירועים, ולה בלבד. ככל שהמציע הזוכה יהיה מעונין לעשות שימוש בתו
לצורך הענקת קרדיט, יהא רשאי לעשות זאת רק לאחר קבלת אישור בכתב מטם עיריית 

 צפת.
אי מילוי ההוראות תחת סעיף זה יהווה הפרה יסודית של ההסכם והעירייה תהיה רשאית   .12.9

 לחלט מידית את ערבות הביצוע.  
  סודיות .13

נותן השירות ישמור על סודיות בכל הקשור להתקשרות נשוא הסכם זה וימנע מלפרסם  .13.1
או מלעשות שימוש כלשהו במידע שיגיע אליו אגב קיום התחייבויותיו ושאינו נחלת  

לרבות, אך לא רק, בנוגע לגובה  ( הכלל, שלא לצורך קיום התחייבויותיו בהסכם זה 
 הן לאחר סיומה.  וזאת הן במשך תקופת ההתקשרות ו  )התמורה
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  שונות .14
האמורים בהסכם זה כדי למצות את כל זכויות ותרופות הצדדים בגין הפרת   אין בסעדים .14.1

 . ההסכם, ואין בהסכם כדי לפגוע בכל סעד ותרופה המוקנים להם על פי דין
נותן השירות יהיה אחראי לתשלומם של כל המיסים, האגרות, ההיטלים ושאר תשלומי   .14.2

מקומיים, בין אחרים שהוטלו או יוטלו  חובה מכל מין וסוג שהוא, בין ממשלתיים ובין  
בגין השירות כמפורט בחוזה זה, או כל חלק ממנו, או שינבעו מביצוע שאר התחייבויותיו  

 של נותן השירות לפי החוזה. 
שום ויתור, אורכה, הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מתנאי ההסכם לא יהיה בר תוקף  .14.3

 אלא אם יעשה בכתב וייחתם על ידי הצדדים. 
איחור על ידי צד בשימוש בזכויותיו על פי הדין ו/או על פי ההסכם לא ייחשב כוויתור   .14.4

 ו/או שיהוי מצדו לגבי אותה זכות.
 חוזה זה לא ייחשב כחוזה לטובת צד ג' כלשהו.    .14.5
צד  .14.6 ידי  על  ידי  על  שתשלח  הודעה  וכל  זה  להסכם  במבוא  כאמור  הן  הצדדים  כתובות 

נת כאילו  תחשב  רשום  בדואר  כעבור  למשנהו  הודעה    3קבלה  שליחתה.  מיום  ימים 
ידי   על  אושרה  וקבלתה  פקס,  או  מייל  באמצעות  שתישלח  הודעה  או  ידנית  שתימסר 

 הנמען, תיחשב כאילו התקבלה במועד קבלת אישור קבלה מאת הנמען.   
  שיפוט .15

 ישראל.   מדינת  דיני יחול  זה חוזה על .15.1

  תהיה   זה   מחוזה   הנובעים  ועניין  דבר  כל   לגבי  והייחודית   הבלעדית  השיפוט  סמכות .15.2
    צפון. במחוז המוסמכים המשפט לבתי

  ההסכם תקופת .16

 _____________.  ליום  ועד  ____________   מיום  החל  הינה   זה   הסכם  תקופת
 

 הודעות .17

  רשום  מכתב  באמצעות תינתן  זה, חוזה לפי שני  לצד לתת צריך אחד  שצד הודעה כל .17.1
  ו/או   אלקטרוני  דואר  באמצעות  ו/או  בחוזה,  המפורטת  השני  הצד  של  הכתובת  לפי

 השני.  הצד של במשרדו  תימסר

  ובלבד   ביום  בו  נמסרה  כאילו  תראה  אלקטרוני  דואר  באמצעות  שנשלחה  הודעה  .17.2
 טלפונית.  אומתה שהגעתה

  שעות   48  כעבור  הנמען  של  לידיו   נמסרה  כאילו  תראה  רשום  בדואר  שנשלחה  הודעה .17.3
 בדואר. מסירתה מזמן
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17.4.  

 נספחים .18

 . 'א נספח – ביטוחים קיום אישור •

 
 החתום על הצדדים באו ולראיה

 
  _______________________   _____________________ 
 נותן השירות        העירייה  

 ת.ז.____________________    ________________  מר כי מאשר אני
 ולחייבה.  בשמה לחתום רשאי והוא   החברה מנהל הינו

 _________________________ 
 החברה של חשבון   רואה עו"ד/

 ____________________ 
 תאריך  
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 ' א נספח
תאריך הנפקת האישור     אישור קיום ביטוחים 

)DD/MM/YYYY ( 
  בה. המפורט  למידע בהתאם בתוקף, ביטוח פוליסת  ישנה  שלמבוטח לכך אסמכתא מהווה  זה ביטוח אישור
  בין סתירה של במקרה זאת, עם יחד וחריגיה. הפוליסה תנאי   כל את כולל  אינו  זה באישור המפורט  המידע

  הביטוח בפוליסת האמור   יגבר הביטוח  בפוליסת הקבועים  התנאים לבין זה באישור  שמפורטים התנאים
 האישור.  מבקש  עם מיטיב זה באישור תנאי שבו במקרה למעט
 האישור  מבקש מעמד העסקה*   אופי המבוטח  האישור*  מבקש

  ו/או צפת עיריית  שם:
 עירוניות חברות

 נדל"ן ☐  שם:
   שירותים☒
 מוצרים  אספקת☐
 ______  אחר:☐

  ויח"צ פרסום שירותי
 

     משכיר☐
 מפעיל ☐
 זכיין ☐
 משנה  קבלני ☐
 שירותים  מזמין☒
 מוצרים  מזמין☐
 ______  אחר:☐

 ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:

  ,50 ירושלים   מען:
 צפת

    מען:

 כיסויים
  סוג

 הביטוח 
 

  מספר
 הפוליסה 

  נוסח
  ומהדורת 
 הפוליסה 

  תאריך
 תחילה 

  תאריך
 סיום 

  האחריות/ גבול
 ביטוח  סכום

  בתוקף נוספים כיסויים
   חריגים וביטול

  בהתאם כיסוי קוד  לציין יש
 ד'  לנספח 

מט סכום
 בע

 לטובת   תחלוף  על  ויתור  -309 ₪    ביט    רכוש
 כיסוי   - 313  האישור,  מבקש

 כיסוי   - 314  טבע,  נזקי  בגין 
 - 316  ושוד,  פריצה  גניבה 
 - 328  אדמה,  רעידת  כיסוי

 ראשוניות 
  - 304  צולבת,  אחריות  -302  ₪ 1,000,000   ביט   ג' צד

  - ג'  צד  -307  שיפוי,  הרחבת
  - 309  משנה,  וקבלני   קבלנים 

  לטובת   תחלוף  על   ויתור 
  כיסוי   -315  האישור,  מבקש

  - 321  המל"ל,   לתביעות
  או   מעשי  בגין  נוסף  מבוטח
  מבקש   -המבוטח  מחדלי

  מבקש   -322  האישור,
  בפרק   ג'  כצד  ייחשב  האישור

- 329  ראשוניות,  -328  זה,
  ייחשב   האישור  מבקש  כושר

 ג' כצד
  אחריות

 מעבידים
 - 309   שיפוי,  הרחבת  -304 ₪ 20,000,000   ביט  

 לטובת   תחלוף  על  ויתור
 מבוטח   -319  האישור,  מבקש

 כמעבידם   וייחשב  היה  נוסף 
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 המבוטח,   מעובדי  מי  של
 ראשוניות  -328

  ₪    ביט   אחר 

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

 ואומנויות גרפי עיצוב דפוס, 019
 הפוליסה*  ביטול/שינוי

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

 האישור  חתימת 

 המבטח: 



 

 

 

 לשכת סמנכ"ל

 ' נספח ב
 הצהרת סודיות

הח"מ   על  אני  אשמור  כי  בזאת  ומאשר  ___________מצהיר  מס'  ________________ת.ז. 
סודיות מוחלטת לגבי כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או תוכניות ו/או פרטים (להלן: "החומר")  
ידי   על  בין  עקיף  באופן  ובין  ישיר  באופן  בין  בלבד  ולצרכיו  זה  הסכם  במסגרת  אליי  הגיעו  אשר 

 טעמה ובין בדרך אחרת. העירייה ו/או מי מ 

כמו כן, לא אעתיק ו/או אבצע שיכפול ו/או העתקה ו/או צילום ו/או תדפיס ו/או כל צורת העתקה  
אחרת למעט לצורכי הסכם זה בלבד. על כל עותק שהוכן לצורכי הסכם זה יחולו הוראות התחייבות  

 זו.

מר שנמסר ו/או הגיע לידי  הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם שמירה על החו
 במסגרת הסכם זה לרבות לשם מניעת אובדן ו/או הרס ו/או העברה לידי צד ג'.

למעט לצורכי הסכם זה לא אעשה כל שימוש בחומר בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא אעביר  
 ו/או אמסור כל מידע לצד ג' לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

חייב להביא תוכנו של כתב התחייבות זו לכל עובד מטעמי וכן  בחתימתי על התחייבות זו הנני מת
לדאוג להחתימו על טופס התחייבות כאמור. על אף האמור לעיל, ברור וידוע לי כי כלפי העירייה  
שהועבר   החומר  סודיות  על  לשמירה  עובדי  של  מחויבויותיהם  כלפי  אחראי  להיות  ממשיך  הנני 

י אין בעצם מסירת החומר לידי ו/או לידי מי מטעמי כדי  לידיהם במסגרת הסכם זה. הנני מצהיר כ 
 להעניק לי ו/או למי מטעמי זכות בעלות ו/או רשות למעט כמפורט בהסכם זה. 

הפרטיות   הגנת  בחוק  האמור  לרבות  העירייה  על  המוטלות  החוקיות  המגבלות  את  מכיר  הח"מ 
ומר כולו או חלקו ומקבל עלי  וכן מודע לנזק שעלול להיגרם לעירייה ע"י העברת הח   1981התשמ"א  

אחריות מוחלטת בעניין זה. הנני מתחייב לשפות ו/או לפצות את העירייה על כל נזק שעלול להיגרם  
 לה על ידי הפרת התחייבותי זו וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של העירייה. 

כם הנני  התחייבותי זו תמשיך ותעמוד בעינה גם לאחר סיום ההסכם בין הצדדים. עם סיום ההס
מתחייב להשיב לידי העירייה כל חומר שהגיע אליי במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ובין באופן  

 עקיף. 

 ולראיה באנו על החתום:

במידה והמצהיר הינו תאגיד יחתום על ההצהרה מי שהוא מורשה החתימה של התאגיד בהתאם  
י  זו  סודיות  הצהרת  נוסח  על  כדין.  שנתקבלה  התאגיד  של  התאגיד  להחלטה  של  עובד  כל  חתום 

 המבצע עבודה או נותן שירותים לרשות המקומית במסגרת ההתקשרות החוזית שבין הצדדים. 

  



 

 

 

 לשכת סמנכ"ל

 נספח ג' 
 יחיד  -תצהיר בעניין אי הרשעה בעבירת פשע או קלון 

 
________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את  ______ נושא ת.ז. __,  ________אני הח"מ, _____ 

 האמת וכי אם לא אעשה כן  

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר בזאת כדלקמן:

 

 .  להצעות מחיר פרסום ויח"צקול קורא  אני מגיש תצהיר זה כחלק ממסמכי  .1

 אני מצהיר כי לא הורשעתי בעבירה מסוג פשע או בעבירה שיש עמה קלון.   .2

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .3

 _______________________ 

 חתימת המצהיר 
 
 

 _______ מאשר כי  _________ מרח' __________  מ.ר. _________ אני הח"מ עו"ד ___

 ___ המוכר/ת לי ____________________ ת.ז. ___ __________מר/גב' __

 על התצהיר הנ"ל      2023____  __ _, לחודש __ ______אישית הצהיר/ה וחתם/מה בנוכחותי היום _

 לפקודת הראיות [נוסח   15כאמור בגוף התצהיר הנ"ל בהתאם לסעיף    לאחר שהוזהר/ה על ידי 

 . 1971-חדש] תשל"א

 
 

 ________________________ עו"ד 

  



 

 

 

 לשכת סמנכ"ל

 נספח ד' 
 תאגיד  -תצהיר בעניין אי הרשעה בעבירת פשע או קלון 

 
__________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר  _____נושא ת.ז.  ,  __________אני הח"מ, _____

 את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר בזאת כדלקמן: 

 . ההצעהאני מורשה חתימה במציע ומגיש תצהיר זה כחלק ממסמכי  .1

אני מצהיר כי התאגיד, מנהל התאגיד ובעל שליטה בתאגיד (בעל שליטה כהגדרת המונח  .2
לא הורשעו בפלילים בעבירה   –)(ג) לפקודת מס הכנסה) 1(ט)( 3"בעל שליטה" בסעיף  

 מסוג פשע או בעבירה שיש עימה קלון. 

 חתימתי ותוכן תצהירי אמת. זהו שמי, זו  .3

 
 _______________________ 

 חתימת המצהיר 
 
 

 ________  ______________ מרח' ______________  מ.ר. _________אני הח"מ עו"ד ___

 ____ המוכר/ת לי  ___________________ ת.ז. _____________מאשר כי מר/גב' _

 על התצהיר הנ"ל לאחר   2023__, לחודש _____ ____אישית הצהיר/ה וחתם/מה בנוכחותי היום  

 לפקודת הראיות [נוסח חדש]   15כאמור בגוף התצהיר הנ"ל בהתאם לסעיף   שהוזהר/ה על ידי 

 . 1971-תשל"א
  

 ____________________ עו"ד 

  



 

 

 

 לשכת סמנכ"ל

 נספח ה'  
  וחותמיםאישור ואימות זכויות חתימה 

 _____ מאשר בזאת כדלקמן: _______ אני הח"מ, עו"ד/רו"ח ________

 בעלי זכויות החתימה במציע הם .1

 ______________________ בעל ת.ז. _______ _____ 1.1

 ___ בעל ת.ז. _______________ ___ __________ 1.2

 בעלי זכויות החתימה הנ"ל חתמו על מסמכי ההצעה.  .2
 _________________     ____________________ 

 עו"ד/רו"ח         תאריך 
  



 

 

 

 לשכת סמנכ"ל

 נספח ו' 
 יחיד   - תצהיר נכונות מידע 

 נושא ת.ז. ______________________ לאחר  , אני הח"מ, _____________________

 שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר  

 בזאת כדלקמן: 

 . ההצעה  אני מגיש תצהיר זה כחלק ממסמכי .1

 הריני להצהיר על נכונות כל המידע המצורף להצעה.  .2

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .3

 _____________________________ 

 חתימת המצהיר 
 

 
 

 ______ ____________ מרח' ___________ _____  מ.ר. ___________ אני הח"מ עו"ד __ 

 ____ המוכר/ת לי  _______________ _____ ת.ז. __________כי מר/גב' __  מאשר

 על   2023___ ______, לחודש ___________ אישית הצהיר/ה וחתם/מה בנוכחותי היום _

 לפקודת   15כאמור בגוף התצהיר הנ"ל בהתאם לסעיף   התצהיר הנ"ל לאחר שהוזהר/ה על ידי 

 . 1971-הראיות [נוסח חדש] תשל"א 
 

 ________________________, עו"ד 

  



 

 

 

 לשכת סמנכ"ל

 נספח ז' 
 תאגיד  - תצהיר נכונות מידע 

 
נושא ת.ז. __________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת  ,  אני הח"מ, ____________ 

 וכי אם לא אעשה כן  

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר בזאת כדלקמן:

 . ההצעה אני מורשה חתימה במציע ואני מגיש תצהיר זה כחלק ממסמכי .1

 הריני להצהיר על נכונות כל המידע המצורף להצעה.  .2

 תצהירי אמת. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן  .3

 

 _______________________ 
 חתימת המצהיר 

 

 
 

 ______ ____ _____ מרח' ___________ ____  מ.ר. ___________ אני הח"מ עו"ד ___

 ____ המוכר/ת לי  _____________ _____ ת.ז. __ __________מאשר כי מר/גב' __ 

 על התצהיר   2023_____ _____, לחודש _ _______אישית הצהיר/ה וחתם/מה בנוכחותי היום _

 לפקודת הראיות   15כאמור בגוף התצהיר הנ"ל בהתאם לסעיף    הנ"ל לאחר שהוזהר/ה על ידי 

תשל"א חדש]   . 1971-[נוסח 
  

 _________________________ 

  עו"ד           



 

 

 

 לשכת סמנכ"ל

  נספח ח' 

תצהיר בעניין תשלום שכר מינימום, עובדים זרים ואי הרשעה בהתאם להוראות חוק האכיפה  

 תצהיר בעניין  

 תשלום שכר מינימום ועובדים זרים 

אני הח"מ, ......................., בעל/ת ת.ז מס'  ....................... לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר  
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב  את האמת וכי אהיה צפוי/ה  

 כדלקמן:

 ("המזמין").  הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי ההזמנה להציע הצעות .1

 בתצהיר זה:  .2

 -מי שנשלט על ידי המציע, בעל השליטה בו, ואם המציע הוא חבר בני אדם  -" בעל זיקה "
 על השליטה בו. גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם שבשליטת ב

 . 1968- כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח -"  שליטה"

 את המשבצת המתאימה)  -Xהנני מצהיר/ה בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי: (סמן ב  .3

 
  1בעבירה שנעברה לאחר יום י"ז בטבת תשס"ב (דין חלוט -לא הורשענו בפסק 

חוק שכר  "  -(להלן  1987-לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז )2002בינואר 
 ") בשנה שקדמה למועד תצהיר זה. מינימום

בינואר   1שנעברו אחרי יום י"ז בטבת תשס"ב (הורשענו בשתי עבירות או יותר  
לפי חוק שכר מינימום, בפסקי דין חלוטים, אך במועד תצהיר זה חלפו   )2002

 שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 את המשבצת המתאימה)  -Xאנוכי וכל בעל זיקה אלי: (סמן ב הנני מצהיר/ה בזאת כי  .4

  1בעבירה שנעברה לאחר יום י"ז בטבת תשס"ב (דין חלוט -לא הורשענו בפסק 
לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים   )2002בינואר 

ד תצהיר  ") בשנה שקדמה למועחוק עובדים זרים" -(להלן   1991-הוגנים), תשנ"א 
 זה.

בינואר   1שנעברו אחרי יום י"ז בטבת תשס"ב (הורשענו בשתי עבירות או יותר     
לפי חוק עובדים זרים, בפסקי דין חלוטים, אך במועד תצהיר זה חלפו   )2002

 עה האחרונה. שלוש שנים לפחות ממועד ההרש

  



 

 

 

 לשכת סמנכ"ל

 את המשבצת המתאימה)  -Xהנני מצהיר/ה בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי: (סמן ב  .5

לא הורשענו, עד מועד ההתקשרות, ביותר משתי עבירות, ואם הורשענו ביותר   
כי במועד ההתקשרות חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה   –משתי עבירות 

- האחרונה בהתאם להוראות חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב
 ").חוק האכיפה(להלן"  2011

 

כי בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות לא הוטלו עלינו עיצומים כספיים בשל יותר 
 משש הפרות המהוות עבירה. 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .6
  

 __________________ חתימה:  

 

 אישור

 
 , הריני לאשר בזאת כי ביום . . . . . . . . . . . . . . . .הופיע בפני . . . . . . . . . . . . . . . ., עו"ד

 מר/גב' . . . . . . . . . . . . . . . ., ת.ז . . . . . . . . . . . . . . . ., ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את  

 ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה נכונות     האמת וכי 

   תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.
_____________________ 

 עו"ד         
  



 

 

 

 לשכת סמנכ"ל

 'נספח ט

 הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד העירייה או לחבר המועצה

 העירייה מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים: 

 א' (א) לפקודת העיריות קובע כדלקמן:  122סעיף  .א

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  
צד  יהיה  לא  בו,  עובד אחראי  או  מנהל  ברווחיו או שאחד מהם  עשרה אחוזים בהונו או 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות "  – לחוזה או לעסקה עם העיריה; לעניין זה, "קרוב"  

של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות    12כלל   .ב
 קובע כדלקמן: 

היה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר מועצה"  המועצה לא י  חבר
"בעל    - הגדרות  (ראה  בו  שליטה  בעלי  קרובו  או  שהוא  תאגיד  או  קרובו  או  מועצה  חבר 

 )(ב) ). 5(1-)(ב) ו1( 1"קרוב" בסעיף  -שליטה" ו

 - לפקודת העיריות  קובע כך   174סעיף א    . ג

ו מעונין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או  "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע א
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העיריה ובשום עבודה המבוצעת  -על ידי בן
 למענה" 

לפי   משפחתית,  קרבה  לך  אין  או  יש  אם  שבסמך  בהצהרה  להודיע  מתבקש  הנך  לכך  בהתאם 
עירייה עובד  עם  או  כלשהו  מועצה  עם חבר  לעיל,  נפרד  ההגדרות  בלתי  חלק  הינה  זו  והצהרתך   ,

 ממסמכי המכרז. 

) לפקודת העיריות  3א'    122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין לרבות מהוראות סעיף  
) לכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות לפיהן מועצת  3(ב) (  12ומסעיף  

של   ברוב  שהאישור  מחבריה    2/3העירייה  ובלבד  התקשרות  להתיר  רשאית  הפנים  שר   ובאישור 
 ותנאיו פורסמו ברשומות.

 
 הצהרה

בתאגיד   העובד   __________ ת.ז.  נושא   ,______________ הח"מ,  אני 
_________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן  

 בזאת כדלקמן:אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר 

 קראתי את ההוראות הנ"ל.  .1

בין חברי מועצת עיריית צפת  אין/יש לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא   .2
 סוכן או שותף. 



 

 

 

 לשכת סמנכ"ל

בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, אין/יש לאחד מאלה המוגדרים  .3
על   העולה  חלק  לעיל  כאמור  "קרוב"  או  10במונח  בהון  אחד   אחוזים  ואין  ברווחים, 

 מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי. 

 אין/יש לי בן זוג שותף או סוכן העובד בעירייה.  .4

ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  .5
 משפחתית כאמור לעיל או אם מסרתי הצהרה שאינה נכונה. 

הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים והאמור בהצהרה זו  אני מצהיר בזאת כי   .6
אמת.  הינו 

 
אני הח"מ, עו"ד ____________, מ.ר. _________ מרח' ___________, מאשר כי   

 מר / גב'  

 ____________ ת.ז. ___________  הצהיר וחתם בנוכחותי היום, ____ לחודש   

 ________ על התצהיר הנ"ל לאחר שהוזהר על ידי כאמור בגוף    _____ שנת  

 . 1971-הראיות [נוסח חדש] תשל"א  לפקודת  15לסעיף    התצהיר הנ"ל בהתאם  
  

 

  ______________________ 
 עו"ד 
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