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 הזמנה להציע הצעות

 
 מבוא .א
 
יועץ בטיחות למתן שרותי ( מזמינה בזה הצעות מחיר "החברה")להלן:  החברה הכלכלית לעכו בע"מ 1

 –זה  מכרז"(, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי העבודותו ) להלן: "לאירועי תרבות בעיר עכ
 (."המכרזו/או "  "מכרז"ה)להלן:  9/2018מכרז פומבי 

 
עכו, אצל מזכירת החברה,  2את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה ברחוב דושניצקי  2.1 2

)כולל מע"מ(, שלא  ₪ 1,000הגב' טל אמירה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום על סך 
 יוחזרו, לכל חוברת מכרז. 

 .WWW.akkoct.co.ilניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת:   2.2
זה יהיו על פי תנאי הסכם ההתקשרות על נספחיו,  מכרזתנאי ההתקשרות בין החברה לזוכה ב 2.3

 המצורף להזמנה זו.
החברה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים  2.4

ויובאו,  מכרז. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרזבמסמכי ה
בכתב, לידיעתם של כל המשתתפים בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על 

 ידם.

 

למתן שירותי יעוץ בטיחות לאירועי  9/2018מכרז פומבי סגורה נושאת ציון " טפהבמע את ההצעות, 3
שבמשרדי המכרזים יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת וללא כל כיתוב נוסף  תרבות ופסטיבלים"

 . יש לוודא כי החברה של, עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל 2ברחוב דושניצקי , מזכירות החברה
 על גבי המעטפה.  התקבלה שההצעהאת השעה ת  ההצעה תציין המזכירה המקבלת א

. הצעות אשר לא 0012:עד לשעה  2019.128.' ה' ב עד ליום במסירה ידנית בלבדאת המסירה יש לבצע 
הנקובים שעה למועד ולעד מכל טעם שהוא  החברה מזכירותמשרדי תיבת המכרזים אשר בתתקבלנה ב

  ולא תידונה. לא תתקבלנה - לעיל
 
 

 ' האזה ותנאיו ניתן להפנות עד ליום  מכרזשאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע ל 4
 . calcalit@akko.muni.ilלדוא"ל:   בכתב בלבד 0012:עד השעה  20.1.2019-
 תעניינים במכרז ותועלנה במקביל לאתר    תשובות תימסרנה בכתב לכל רוכשי מסמכי המכרז ו/או המ 
  האינטרנט של החברה.         

 
 החברה איננה אחראית לתשובות שתימסרנה בעל פה, והן לא יחייבוה. 

 
 תשובות החברה יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. 

 
  

 מכרזלהשתתפות בסף  תנאים .ב

 
ל )להלן: "המשתתף"( העומדים, במועד רשאים להשתתף תאגידים הרשומים כדין בישרא זהז מכרב  5

 בכל התנאים המפורטים להלן: מכרזהקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות ל
 

 5בעלי וותק של בטיחות,  בהנדסתתואר  יבעלעובדים לפחות  3להיות מונה על התאגיד המשתתף  5.1
  ות. בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור בטיח מיםשנים לפחות, הרשו

 
.קורות 2.רשימת העובדים 1את המסמכים הבאים:  זה על המשתתף לצרף להצעתו להוכחת תנאי

 . תעודות המעידות על השכלה והכשרה רלבנטיים.3 חיים של כל עובד
 רשימת העובדים יכולה להכיל את מנכ"ל התאגיד ועובדים המועסקים פרילנסרים  -הערה

 בתאגיד המשתתף. 

http://www.akkoct.co.il/
mailto:calcalit@akko.muni.il
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 מבנים  –הנדסה אזרחית תואר  יבעלם לפחות עובדי 3על התאגיד המשתתף להיות מונה  5.2
ם והאדריכלים במדור בפנקס המהנדסי מיםשנים לפחות, הרשו 5 בעלי ותק של ,(קונסטרוקציה)

 הנדסה אזרחית. 
 

.קורות 2.רשימת העובדים 1את המסמכים הבאים:  להוכחת תנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו
 לה והכשרה רלבנטיים.. תעודות המעידות על השכ3חיים של כל עובד 

 
 רשימת העובדים יכולה להכיל את מנכ"ל התאגיד ועובדים המועסקים פרילנסרים  -הערה

 בתאגיד המשתתף. 
 

שנים לפחות במתן שירות יועץ בטיחות בפסטיבלים הארצים.  5ניסיון של  בעלהתאגיד המשתתף  5.3
 1כנספח ב'/ על המשתתף לפרט את רשימת הפסטיבלים הארצים שליווה בטבלה המצורפת

 להצעה. 

 

ו/או גופיים  לתאגידים עירוניםהמשתתף נתן שירותי יעוץ בטיחות לרשויות מקומיות ו/או התאגיד  5.4
להוכחת  . 2016 -ו 2017, 2018איש לפחות בשנים  20,000אירועים בהם נכחו  חמישה ב ציבוריים

   .2בנספח ב'/הסעיף הנ"ל על המשתתף למלא את הטבלה 

 
 

  הניסיון וההכשרה האמורים לעיל, תהא החברה רשאית להתחשב בניסיון לצורך קביעת
המנהל הפעיל של התאגיד ו/או מנכ"ל התאגיד ו/או וההכשרה של הבעלים של התאגיד ו/או 

 עובד קבוע בתאגיד,  כניסיון של התאגיד מגיש ההצעה. 

 

ו/או  יםמקומי םיתאגידהמלצות לפחות של רשויות מקומיות ו/או  4המשתתף לצרף התאגיד על  5.5
בהזמנתם במהלך ושבצע  אירועי תרבות או פסטיבלים ארצייםליווה  םבעבור גופים ציבוריים

 (. 2016 -ו 2017, 2018השנים )
 

מאת רשות מקומית ו/או תאגיד  המלצות לפחות שתילהוכחת הסעיף הנ"ל על המשתתף לצרף 
 ושתי המלצות( סטיבלים ארצייםליווה אירועי תרבות )לא פבעבורם גוף ציבורי עירוני ו/או 

 ליווה פסטיבלים ארציים.  בעבורם גוף ציבורי מאת רשות מקומית ו/או תאגיד עירוני ו/או  לפחות
לא להצעת המשתתף.  3כנספח ב'/להגיש בהתאם לטופס ההמלצה המצורף את המלצות יש 

 תתקבל  המלצה שלא בנוסח הנדרש.  

 

-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2אי סעיף ם בו תנמימי שמתקייעל המשתתף להיות  5.6
  בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין. 1976

להצעת  4ב'/כנספח על תצהיר להוכחת עמידתו בתנאי זה בנוסח המצורף המשתתף יחתום 
 .המשתתף

מועצת  בחברה ו/או חבר ןחבר דירקטוריוה ו/או עובד חברקירבה להיות נעדר על המשתתף ל 5.7
 5/'נספח בכהמשתתף יחתום על הצהרה להוכחת עמידתו בתנאי זה בנוסח המצורף העירייה עכו. 

 .מכרזלמסמכי ה
נספח תצהיר חתום ומאומת כדין ע"י עו"ד, בדבר היעדר הליכים משפטיים ופשיטת רגל, בנוסח  5.8

  המכרז. למסמכי  6ב'/
 

 ההצעה .ג
 
    .הצעת המשתתף -מסמך ב' על גבי  ועל המשתתף ליתן הצעת  6.1 6

 כשהם לא כוללים מע"מ.כל המחירים בטופס ההצעה ירשמו  6.2

 .ליד כל תיקון מחיר על המשתתף לחתום  בחתימה  וחותמת 6.3
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הצעות אשר תוגשנה ממולאות בלבד.  בהדפסה או בעט ואשר ימולא יםעותקשני בהצעת המשתתף תוגש  7
 לחתום בחתימה וחותמת.   לא תידונה. ליד כל תיקון בהצעה על המשתתף -בעיפרון 

 
החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך כולם,  8

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

 
על  ההתקשרות הסכםלרבות , הליךעמוד מעמודי מסמכי ה כלהמשתתף לחתום על התאגיד על  9.1 9

 , בחותמתו ובחתימת מורשי החתימה בשמו.ספחיונ
התאגיד המשתתף יחתום על כל מסמכי המכרז מורשי החתימה בשם התאגיד בצירוף חותמת 

 התאגיד. 

המשתתף יצרף הצהרה של עו"ד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע  9.2
תדפיס עדכני מרשם  - בסיומו של מסמך הצעת המשתתף ויצרף הוכחה על רישומו של התאגיד

 החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד.

 על המשתתף לציין בסיומו של טופס הצעת המשתתף את כתובתו ופרטיו כנדרש שם.    9.3

 

ו/או מחיקה ו/או הערה ו/או , ו/או כל שינוי ו/או תוספת המכרזאי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי  10
, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל כרזהמשיעשו במסמכי הסתייגות 

לא יהיו קבילים והחברה רשאית להתעלם מהם או לפסול את ההצעה הכוללת אותם וזאת דרך אחרת 
 ע"פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

 

ף לצרף על המשתת ולם על נספחיהם כשהם חתומים ומאומתים כנדרשכ מכרזבנוסף למסמכי ה .11
 להצעתו גם את המסמכים המפורטים להלן: 

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  11.1
 ., על שם המשתתף1976-תשל"ו 

 .על ניכוי במקור, על שם המשתתףבתוקף אישור  11.2

על ידי בנק (, שהוצאה ₪וחמש אלף  שיםשלו)  ₪ 35,000ערבות בנקאית, אוטונומית, על סך  11.3
על ערבות . 30.4.2019ישראלי לבקשת המשתתף לפקודת החברה בתוקף עד ליום  
 למסמכי מכרז זה.  7כנספח ב'/המשתתף להיות בנוסח הערבות המצורף  

 . לא תידוןתיפסל ו 7הצעה אליה לא תצורף ערבות בנוסח המדויק הקבוע בנספח ב'/ 
 

שתתף להאריך תוקפה של ערבות המשתתף לתקופה במידת הצורך ועל פי דרישת החברה מתחייב המ
 יום נוספים. 90נוספת עד  

 
החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לגבייה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי 

 תנאי מכרז זה.  

 
 

 אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף           11.4.1 11.4
  של החברה הכלכלית לעכו למתן שירותי יעוץ בטיחות  9/2018ל מכרזב   

תהא היא מוכנה לבטח את בעכו ופסטיבלים בעכו לאירועי תרבות 
להסכם ההתקשרות  2/'בנספח גהמשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט 

האישור יהא חתום על ידי אם לתנאים המפורטים באותו אישור. ובהת
, נוסח אישור הביטוחים בלתי נפרד ממנוכחלק חברת הביטוח ויצורף אליו, 

 להסכם ההתקשרות. 2/'נספח ג –
 הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת  לחילופין ניתן לצרף את נספח                                           

 הביטוח.                                  
חים להיות בנוסח למען הסר ספק מובהר בזאת כי על אישור הביטו 11.4.2

 )להלן:במדויק ללא כל הסתייגות, שינוי, או תיקון  2/'הנדרש בנספח ג
  "הסתייגות ביטוחית"(.



  9/2018מכרז פומבי מס' 
 שרותי ייעוץ בטיחות לאירועי תרבות ופסטיבלים 

  -מסמך א' 
 

4 

 

משתתף המבקש להכניס באישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית מכל סוג  11.4.3
לעיל  4שהוא יפנה בהסתייגות כתובה, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 

 המבוקש על ידו. ויפרט את מהותה והנוסח החדש 
 4כקבוע בסעיף  החברהרק הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת    

 לעיל תותר וכל הסתייגות ביטוחית אחרת תביא לפסילת ההצעה. 
  

טיים רשימת העובדים, קורות חיים של כל עובד, תעודות המעידות על השכלה והכשרה רלבנ 11.5
 לעיל.  5.2 -ו 5.1כדרישות סעיפים 

 לעיל.  5.4-ו 5.3הנדרשות בסעיפים הטבלאות  11.6
 לעיל. 5.5כדרישת סעיף המלצות  11.7
תאגיד הרשום בישראל כדין ותדפיס עדכני מרשם החברות מפרט  המשתתף אישור על היות   11.8

 לעיל. 9.2את בעלי המניות או השותפים בתאגיד, כדרישת סעיף 
חתומות על  –אלה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כ החברהכל תשובות  11.9

 ידי המשתתף.

 –, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף מכרזבמסמכי ה החברהתיקונים שהוכנסו על ידי  11.10
 חתומים על ידי המשתתף.

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.  11.11

 
 את המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל.

 
תחולנה על המשתתף,  במכרזוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות כל ההוצאות מכל מין וסוג שה 12

 אשר לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.
יום מהמועד האחרון  90ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של  13

 להגשת ההצעות בהליך זה.

 

 הזוכה והודעה על בחינת ההצעות .ד
 

 להלן: המפורט אופן בחירת הזוכה תהא בהתאם לשקלול  14   
 

 מחיר -נקודות 60
 

 בבחינת מרכיב המחיר תיתן החברה לכל אחד מהסעיפים המופיעים בטבלאות להלן משקל יחסי :

 
 טבלה א' אירועים:  

 
 אחוז משקלי  % תיאור

 :אירוע תרבות 
 ביצוע תכנית בטיחות לאירוע )שרטוט ומלל(. 

 בדיקת יציבות המתקנים הארעיים 
 הכנת דו"ח בטיחות לאירוע. 

 
 

 
90% 

 10% הצורך( ) במידת תעריף שעת נוכחות באירוע
 100%  סה"כ

 
 

את הניקוד המקסימלי כמפורט לעיל כך שמשתתף בעל יקבל בכל טבלה המחיר  מסעיפיכל אחד 
של הסעיף והבא אחריו במחיר  ההצעה הנמוכה ביותר בסעיף כלשהוא יקבל את הניקוד המקסימלי

  . יקבל ניקוד באופן יחסי למשתתף בעל ההצעה הנמוכה ביותר
 

והצעה ב' במחיר  ₪ 100הצעות, הצעה א' בסעיף אירוע תרבות  עומדת על סך של  2דוגמא: הוגשו 
 נקודות.  72=  90* 100/125נקודות והצעה ב' תקבל  90. הצעה א' תקבל ₪ 125של 
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איכות שיחושבו בהתאם  נקודות  40-נקודות מחיר ו 60יעמוד על  טבלה א' לעיל ציון הסופי של 

 :  לנ"ל
 
 
 ניקוד מירבי אמת מידה  
 
1 
 

 
  5.4ניסיון נוסף מעבר לנדרש בתנאי סף 

בו העניק התאגיד המשתתף שירות  כל אירוע נוסף
יעוץ בטיחות לרשויות מקומיות ו/או תאגידים 

, 2018במהלך השנים  ם עירונים ו/או גופים ציבורי
 4 עד איש לפחות יקנה 20,000ונכחו בו - 2016-ו 2017

 אירועים בסך הכל(. 5) עד   נקודות
** החברה שומרת לעצמה את הזכות ליצור קשר עם מקבלי 

השירות ולתת את הניקוד בהתאם לחוות הדעת של מקבל 
 השירות. 

 
 

           20 

יד המשתתף סיפק התאגהתרשמות מהמלצות להם  2
שירותי יעוץ בטיחות לאירועי תרבות )לא פסטיבלים 

המלצות בסך  5עד )קודות לכל המלצה נ 4 ארציים( 
 הכל(.

החברה שומרת לעצמה את הזכות ליצור קשר עם נותני ** 
 ההמלצות ולתת את הניקוד בהתאם לחוות הדעת שלהם. 

 
          20 

 40           סה"כ
 
  

 
נתן על ידי ועדת המכרזים של החברה. כל חבר בוועדה ייתן ניקוד באופן עצמאי ניקוד האיכות יי

  והניקוד הקובע יהיה ממוצע משוקלל של כל החברים באופן שווה.
 
 
 

 טבלה ב' פסטיבל עכו : 
 

 אחוז משקלי% תיאור
 

 ליווי אירועי פסטיבל עכו:
מתקיים  מדי שנה במהלך ימי חול פסטיבל עכו 

ימים(,  בהתאם  להנחיות  4"כ המועד סוכות )סה
 המשטרה וביצוע הפעילות הנ"ל: 

ההכנות לרישוי האירוע בהכנת ליווי  .1
תוכניות ופרוגראמת בטיחות עפ"י הנגזר 
מהנחיות המשטרה בפריט הרישוי בנושא 

 בטיחות למתחמים לצורכי הגשה לרשויות. 

סיור מקדים במתחם הפסטיבל ואיסוף  .2
יחות נתונים בדבר הגשת תוכניות בט

המתייחסות לבניה הארעית במתחם 
 הפסטיבל. 

 הגשת חמש תכניות בטיחות משורטטות.  .3

הגשת פרוגראמת בטיחות מילולית בשלושה  .4
עותקים המפשטת את תוכנית הבטיחות 
למנהל וכוללת את סידורי הבטיחות 

 בהתאם לדרישות המשטרה.

בקרה סופית ביום האירוע הראשון יחד עם  .5
בכל מוקדי  םכל הגורמים הרלוונטיי

 האירועים. 

 

 
90% 
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הכנת דו"ח סופי של האירוע מול משטרת  .6
 ישראל ומכבי אש. 

בדיקות יציבות למתקנים זמניים שיוקמו  .7
 כגון במות, פודיומים, גשרי תאורה. 

 מתן חוות דעת סופית לחברה.  .8

ביקור במתחם האירוע בכל יום מימי  .9
האירוע ונוכחות בהתאם להנחיות 

 המשטרה. 

 
            

 5% עבור שעת נוכחות בזמן ההקמה ) במידת הצורך(  
עבור שינוי תוכניות לאחר הדפסתן והעברתם 

 לחברה. 
5% 

 100% סה"כ 
 

שמשתתף בעל את הניקוד המקסימלי כמפורט לעיל כך יקבל  טבלהבכל המחיר  מסעיפיכל אחד 
הסעיף והבא אחריו במחיר  בסעיף כלשהוא יקבל את הניקוד המקסימלי שלההצעה הנמוכה ביותר 

  . יקבל ניקוד באופן יחסי למשתתף בעל ההצעה הנמוכה ביותר
 

והצעה  ₪ 100עומדת על סך של   ליווי אירועי פסטיבל עכובסעיף הצעות, הצעה א'  2הוגשו דוגמא: 
 נקודות.  72=  90* 100/125נקודות והצעה ב' תקבל  90. הצעה א' תקבל ₪ 125ב' במחיר של 

 
 

נקודות  איכות שיחושבו בהתאם  40-נקודות מחיר ו 60על ' לעיל  יעמוד ב'טבלה  הסופי של כל ציון
  לנ"ל: 

 ניקוד מירבי אמת מידה  
 
1 
 

 
 כיועץניסיון  5.3ניסיון נוסף מעבר לנדרש בתנאי סף 

-כל שנת ניסיון מעבר ל -פסטיבלים ארצייםבטיחות ב
שנים  5ד נקודות ) וע 4תקנה  שנים כדרישת הסעיף  5

 נוספות בסך הכל( .

 
 

           20 

סיפק התאגיד המשתתף התרשמות מהמלצות להם  2
קודות נ 4 שירותי יעוץ בטיחות לפסטיבלים ארציים 

 המלצות בסך הכל(. 5עד )לכל המלצה 
החברה שומרת לעצמה את הזכות ליצור קשר עם נותני ** 

 ם. ההמלצות ולתת את הניקוד בהתאם לחוות הדעת שלה

 
          20 

 40           סה"כ
 
 

תן ניקוד באופן עצמאי יעדה יוכל חבר בושל החברה.  המכרזיםנתן על ידי ועדת ייהאיכות  ניקוד
  של כל החברים באופן שווה.ממוצע משוקלל והניקוד הקובע יהיה 

 
יותר  יןב בטבלה א' וטבלה ב' לעיל החברה רשאית לפצל את ביצוע השירותים המפורטים  15

כה הגבוה ביותר בכל אחת מטבלאות יזממשתתף אחד , כך שמשתתף בעל הציון הסופי 
בביצוע השירותים המופיעים בה, קרי יכול להיות שמשתתף אחד יזכה במתן שירותים בלווי 

וכן יכול להיות  בלבד אירועים בלבד ומשתתף נוסף יזכה במתן שירותים ללווי פסטיבל עכו
ן הסופי הגבוה  בשתי הטבלאות יזכה במתן שירותים ללווי אירועים מצב שמשתתף בעל הציו

 ופסטיבל עכו. 
 

שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמשתתפים,  החברה 16
כל  מכרז, להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות המכרזלאחר המועד האחרון להגשת הצעות ל

האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו, בין היתר, מסמך ו/או אישור מהמסמכים ו/או 
דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת  .מכרזלצורך עמידתו בתנאי הסף של ה

 המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן הקצוב שיקבע בה, אך לא מעבר לכך.
 סעיף זה לא יחול על מסמך ערבות המשתתף. 
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והיא  יבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכהמתחי החברהאין   171. 17
  .לעיל. 15כמפורט בסעיף  שני משתתפיםרשאית לפצל את השירותים בין מספר  

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  החברה 17.2
ו/או יחסית  החברהידי סבירות ההצעה תבחן יחסית לאומדן שיערך על  ההצעה ותנאיה. 
 .מכרזלהצעות האחרות שתוגשנה ב 

 תהא רשאית לבטל חלק מסעיפי המפרט לחלוטין בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החברה 17.3

לזוכה לא תהא תביעה ו/או זכות ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין הפעלת  17.4
 זכות מזכויותיה לפי סעיף זה. החברה 

 
או ו/לשביעות רצונה, שלא ביצעו בעבר עבודתם תתפים אשר הצעות של משתהא רשאית לדחות  החברה 18

בין מנסיונה ובין מנסיונם של אחרים, כי כישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעת, ו/או שנוכחה לדעת 
 .כי קיים פגם מהותי באמינותם

 
כי למשתתף לא לק כלשהו ממנו ומובהר בזה חו/או  מכרזשומרת לעצמה את הזכות לבטל את ה החברה 19

בגין הביטול כאמור, כך שבעצם הגשת ההצעה מטעמו מוותר  החברהתהא זכות תביעה כלשהי כלפי 
 המשתתף על כל זכות תביעה כאמור.

 
 

הנמוך  , יובא בחשבון המחירבכל אחד משני עותקי הצעתו משתתףבמקרה של מילוי מחיר שונה על ידי  20
כל סעיף הנמוך כמחיר המחייב תיערך לעניין המחיר והוא יחייב את המשתתף. קבלת  מבין השניים

 בנפרד.

 
היה וההצעה הזולה תהא נמוכה מהצעת המשתתף  דיפות תינתן למשתתף מקומי כמפורט להלן:ע 21

רשאית לקבוע כי הצעת המשתתף המקומי, היא ההצעה  תהא החברה 4%של עד המקומי בשיעור 
לבצע את העבודה או לספק את השירות במחיר הזולה והזוכה וזאת בתנאי שהמשתתף המקומי יסכים 

ו כאמור לעיל, תחשב ההצעה הזולה ההצעה הזולה. היה והמשתתף המקומי לא יסכים להוזיל את הצעת
 כהצעה הזוכה בהליך.

 מי שהתקיים בו אחד  מן התנאים שלהלן: הינו לעיל,  20מקומי"  לעניין סעיף "משתתף    21.1

עסק עכו או מי שמנהל בעיר עכו ב העיר באם אותו יחיד הינו תוש –"ביחיד"  א.21.1
 30%ולפחות ת עכו ארנונה לעיריי אלה וקדירתו או מקום עספעיל ומשלם בגין 

 תושבי העיר.ו )ככל שמועסקים עובדים( הינם מעובדי
והוא משלם בגין משרד זה  עיר עכוהוא בו של התאגיד באם משרד –" תאגיד"ב ב.21.1

 הם תושבי העיר. תאגידהמעובדי  30%ולפחות ארנונה לעיריית עכו 

על משתתף המבקש ליהנות מהעדפת "משתתף מקומי" לצרף למסמכי ההליך  ג.21.1
למסמכי הליך  8ב'/כנספח בנוסח ההצהרה המצורף את המסמכים הנדרשים 

 זה.

 
שלח לכתובת שנמסרה על ידו תש/או בדוא"ל בפקסימיליה ו תימסר על כך הודעה מכרזזוכה בל 22

 ההליך. במסמכי
 

שלח לכתובת שנמסרה תש/או בדוא"ל בפקסימיליה ותו לא תתקבל יקבל על כך הודעה משתתף שהצע 23
מהיום בו יוחלט סופית על  יום 30-ערבות המשתתף תושב לידו לא יאוחר מ על ידו במסמכי ההליך.

 הזוכה במכרז. 
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 מחויבויות הזוכה .ה

 

תקים ולמסור כל ועי שנלחתום על הסכם ההתקשרות בחתימות מקוריות בל הזוכה יהא ע  24.1 24
 ימים מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו. 7, תוך החברההעותקים לידי 

לחוזה  2ג'/כנספח אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף  לחברהלהמציא על הזוכה יהא  24.2
ימים  7על ידי חברת ביטוח מטעמו, תוך  בחתימה מקורית ההתקשרות, כשהוא חתום
 זכייתו. מהמועד בו קיבל הודעה על

למדד צמודה  (הביצוע" "ערבות ערבות ביצוע )להלן: חברהעל הזוכה יהא להגיש ל 24.3
)כולל  ₪ 25,000בסכום  להבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות, המחירים לצרכן )כללי( 
 90עד תוקפה לחוזה ההתקשרות שתוקפה  1ג'/כנספח בנוסח המצורף הערבות תהא מע"מ(  
 ימים מיום שיודע לו על זכייתו. 7וזאת תוך  וע השירותיםיום מהיום שנקבע לתום ביצ 

 
רשאית לבטל לאלתר את זכייתו  החברה, תהא מכרזשתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המ 25

להגיש את  מכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית החברה הליךבוטלה הזכייה ב בהודעה בכתב.
את ביצוע השירותים למי שייקבע על ידה והמשתתף  הבנקאית שבידה לגביה וכן למסורערבות ה

 שבוטלה זכייתו יפצה את החברה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך. 
 
 

 מכרזמסמכי ה .ו
 

וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות  החברהרכוש  םהינ מכרזמסמכי ה 26
, שימוש כלשהו הםלעשות ב לכל אדם אחר רשותמשתתף ו/או ואין לבלבד  מכרזלחברה במסגרת ה

לא יעתיק אותם ולא ישתמש  מכרזמקבל מסמכי ה .מכרזמלבד שימוש לצורך הגשת הצעה במסגרת ה
 בהם אלא למטרת הגשת הצעתו. 

 
למשתתף במכרז זכות עיון במסמכים ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה כקבוע בדין, למעט בחלקים של  26

ת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי של ההחלטה או ההצעה אשר העיון בהם עלול לדע
תהא רשאית  כל משתתף אחר שהגיש הצעתו. החברההחברה או של המשתתף שהצעתו נבחרה, או 

 ₪ 0.5, כיסוי העלויות הכרוכות בכך )עלות של מסמכיםלדרוש מהמשתתף שמבקש לקבל העתק ה
 לעמוד צילום(. 

 
 
 

החברה הכלכלית לעכו בע"מ 
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 כבודל

 החברה הכלכלית לעכו בע"מ 
 

 א.ג.נ.,
 הצעת המשתתף

    
 
 

 ____________________ ח.צ./ח.פ./ת.ז. ,אנו ______________________________ הח"מ
 צהירים ומסכימים בזה כדלקמן:מ
 
( "המזמין"של החברה הכלכלית לעכו בע"מ  )להלן:  9/2018קראנו בעיון את כל מסמכי מכרז פומבי   1

( המפורטים מטה "השירותים"ותי יעוץ בטיחות לאירועי תרבות ופסטיבלים )להלן: למתן שיר
(, הבנו "מסמכי ההצעה"והעתידיים כולם יחד להוות הסכם על כל מסמכיו ונספחיו המצ"ב )להלן: 

לבצע את השירותים  –במידה והחברה תבחר להתקשר בהסכם עמנו  –את תוכנם ואנו מתחייבים 
 גדרות בהם.בכפיפות לדרישות המו

 
וכן את המסמכים  אנו מצרפים לטופס הצעה זה את כל מסמכי ההצעה כשהם חתומים על ידינו 2

 שלהלן:
 
להזמנה להציע הצעות מחיר, על כל נספחיהם, חתומים בכל עמוד לרבות כולם,  מכרזמסמכי ה 2.1

 .ומאושרים כנדרש ועמוד בחתימתנו המחייבת

-ות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ואישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומ 2.2
 .מנו, על ש1976

 .מנועל ניכוי במקור, על שבתוקף אישור  2.3

 להזמנה להציע הצעות.  5.2 -ו 5.1הנדרשים בסעיפים  המסמכים 2.4

 1כנספח ב'/להזמנה להציע הצעות בנוסח המצורף  5.3ף הטבלה בהתאם לדרישת סעיפירוט  2.5
  למסמכי ההצעה. 

 2כנספח ב'/להזמנה להציע הצעות בנוסח המצורף  5.4התאם לדרישת סעיף פירוט הטבלה ב 2.6
 למסמכי ההצעה.  

 3כנספח ב'/נוסח ההמלצות בנוסח המצורף  להזמנה להציע הצעות 5.5המלצות כדרישת סעיף  2.7
 למסמכי ההצעה. 

 למסמכי 4/'בכנספח בנוסח המצורף  6.5מאושר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי סעיף תצהיר  2.8
  ההצעה. 

הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד החברה ו/או חבר דירקטוריון החברה ו/או חבר מועצת עיריית  2.9
 למסמכי ההצעה.  5כנספח ב'/עכו  בנוסח המצורף 

נספח תצהיר חתום ומאומת כדין ע"י עו"ד, בדבר היעדר הליכים משפטיים ופשיטת רגל, בנוסח  2.10
  ההצעה. למסמכי  6 ב'/

 למסמכי ההצעה. 7 נספח ב'/להזמנה להציע הצעות בנוסח   11.3שת סעיף ערבות בנקאית כדרי 2.11

החברה הכלכלית של   9/2018פומבי  מכרזבזכה ונאישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה  2.12
להסכם  2בנספח ג'/בכל פוליסות הביטוח כמפורט  נותותהא היא מוכנה לבטח אלעכו בע"מ 

להזמנה  11.3והכל כדרישת סעיף  באותו אישורההתקשרות ובהתאם לתנאים המפורטים 
 . להציע הצעות מחיר

ותדפיס עדכני מרשם החברות המפרט את בעלי  תאגיד רשום בישראל כדיןה היותנואישור על  2.13
 .להזמנה להציע הצעות מחיר 9.2ים בתאגיד, כדרישת סעיף המניות או השותפ

 .חתומות על ידנו –כאלה  היול שלהסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככ החברהכל תשובות  2.14

 – פים, ככל שהועברו כאלה אל המשתתמכרזבמסמכי ה החברהתיקונים שהוכנסו על ידי  2.15
 .נוחתומים על יד

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.  2.16
 כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל. מוגשיםהמסמכים 
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 הלעצמ תשומר כי החברה, וההצעהרה של מסמכי אין הרשימה דלעיל מהווה רשימה סגוידוע לנו כי  3

ו/או לשנות את  הצעההמוחלט והבלעדי, להוסיף מסמכים נוספים למסמכי ה ההזכות, לפי שיקול דעת
 המסמכים הקיימים.

  
הוברר לנו להנחת דעתנו כי מסמכי ההצעה כוללים את כל התיאורים, הכמויות, התנאים והפרטים  4

 ש את הצעתנו זו ולבצע את כל העבודות המתוארות בה.האחרים הדרושים על מנת להגי

 
או בירור הנחוץ לנו ניתנת לנו הזדמנות לשאול כל שאלה ו/פני הגשת הצעתנו אנו מצהירים כי ל 5.1 5

ומכל יתר הגורמים את כל ההסברים אשר ביקשנו החברה  קיבלנו מנציגיוכי למתן הצעתנו 
 לדעת.

 
     ועל חשבוננו לקבלת כל האישורים מכל הרשויות המוסמכות  ידוע לנו כי עלינו לדאוג בעצמנו  5.2

 השירותים. לביצוע            

 
 בצע את  הננו מתחייבים ל, לקחנו בחשבון את כל האמור לעיל במתן הצעתנו זולאחר ש .6

   מים להלן:סכוה בהתאם לדרישות מסמכי הצעה זו תמורתהשירותים  
 

 :  אירועי תרבות 6.1
 

 בש"ח לא כולל מע"מ  מחיר תיאור 
 אירוע תרבות :

 ביצוע תכנית בטיחות לאירוע )שרטוט ומלל(. 
 בדיקת יציבות המתקנים הארעיים 

 הכנת דו"ח בטיחות לאירוע. 
 
 

 

  ) במידת הצורך( תעריף שעת נוכחות באירוע
 

 :  פסטיבל עכו 6.2
 

 מחיר בש"ח לא כולל מע"מ   תיאור 
 

 ליווי אירועי פסטיבל עכו:
פסטיבל עכו מתקיים  מדי שנה במהלך ימי חול 

ימים(,  בהתאם  להנחיות  4המועד סוכות )סה"כ 
 המשטרה וביצוע הפעילות הנ"ל: 

ליווי ההכנות לרישוי האירוע בהכנת  .1
תוכניות ופרוגראמת בטיחות עפ"י הנגזר 
מהנחיות המשטרה בפריט הרישוי בנושא 

 בטיחות למתחמים לצורכי הגשה לרשויות. 

ר מקדים במתחם הפסטיבל ואיסוף סיו .2
נתונים בדבר הגשת תוכניות בטיחות 
המתייחסות לבניה הארעית במתחם 

 הפסטיבל. 

 הגשת חמש תכניות בטיחות משורטטות.  .3

הגשת פרוגראמת בטיחות מילולית בשלושה  .4
עותקים המפשטת את תוכנית הבטיחות 
למנהל וכוללת את סידורי הבטיחות 

 בהתאם לדרישות המשטרה.

קרה סופית ביום האירוע הראשון יחד עם ב .5
בכל מוקדי  םכל הגורמים הרלוונטיי

 האירועים. 
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הכנת דו"ח סופי של האירוע מול משטרת  .6
 ישראל ומכבי אש. 

בדיקות יציבות למתקנים זמניים שיוקמו  .7
 כגון במות, פודיומים, גשרי תאורה. 

 מתן חוות דעת סופית לחברה.  .8

ימי ביקור במתחם האירוע בכל יום מ .9
האירוע ונוכחות בהתאם להנחיות 

 המשטרה. 

 
            

  עבור שעת נוכחות בזמן ההקמה ) במידת הצורך(  
עבור שינוי תוכניות לאחר הדפסתן והעברתם 

 לחברה. 
 

 
 לכל המחירים דלעיל יתווסף מע"מ כדין. 

 
 

הכנסתה לתיבת צעתנו זאת, עם כל הנובע ממנה וכל המשתמע ממנה, הינה בתוקף ממועד ה .7
 .מכרזיום מן המועד שנקבע כמועד האחרון להגשת הצעות ל 90ועד  המכרזים

 

 ננו מצהירים ומאשרים בזה כי:ה .8

את כל  ולספק סיון, המומחיות והאמצעים הדרושים על מנת לבצעינו בעלי הידע, הנא 8.1
ברשותנו )או שבכוחנו להשיג, במועדים ובכמויות  .בהצעתנו זו יםהכלולהשירותים 

האדם הדרושים על מנת לבצע הדרושים( את כל הציוד, הכלים, המתקנים, החומרים וכוח 
בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים במסמכי ההצעה, ומסוגלים מכל השירותים  ספקול

 ;עלינויתר הבחינות לבצע ולמלא את כל התנאים וההתחייבויות המוטלות 

 

והמחירים  ,וביצוע השירותים קתאספהצעתנו זו כוללת את כל הדרוש לדעתנו לשם  8.2
כוללים את כל ההוצאות,  - דלעיל 6בסעיף הכלולים בהצעתנו זו כפי שנרשמו על ידינו 

 ותהעבוד לאספקתמין וסוג, הכרוכות לדעתנו  אחרות, מכלה אוכלליות ההמיוחדות, 
 והשירותים.

 
קופה עד לתו ממועד הגשתה לחברה ו מסכימים כי הצעתנו תהיה בתוקף ותחייב אותנואנ 8.3

, וכי לא נוכל לבטלה, להליך זההצעות ה להגשתשנקבע מועד אחרון ה)תשעים( יום מ 90של 
לקבל הצעתנו  הלנו כי החליט הטרם הודיע החברהלשנותה ולתקנה במשך תקופה זו גם אם 

נזקים  בגין, חברהימים את ה 7זו. אם נפר ו/או לא נקיים התחייבותנו זו, נפצה תוך 
מסכום הצעתנו זו, כפיצויים קבועים  10% -ו לו בשל כך, בסכום השווה לוהוצאות שיגרמ

וזאת מבלי לגרוע בזכות החברה לתבוע מאיתנו כל נזק נוסף העולה על  ומוערכים מראש
פיצויים אלה מתוך הערבות המצורפת להצעתנו, או  הלגבות לעצמ תרשאי החברה סכום זה.

 בכל דרך אחרת.

 
לפצל את ביצוע השירותים המפורטים בשתי הטבלאות לעיל )  ידוע לנו כי החברה רשאית 8.4

, כך שמשתתף בעל הציון הסופי אירועי תרבות ופסטיבל עכו( בין יותר ממשתתף אחד
השירותים אחד יזכה בביצוע כמפורט ומוסבר במסמך ההזמנה להציע הצעות הגבוה ביותר 

  או כולם. 
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 אם הצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים: .9

, כמפורט ועל כל המסמכים המצורפים אליוכנספח ג' בנוסחו המצ"ב הסכם ה לחתום על 9.1
ימים מקבלת ההודעה על  7תוך  לחברההעתקים מאושרים כנדרש ולהמציאם  בשני לעיל,

 בביצוע חלק מהשירותים או כל השירותים המפורטים במכרז. זכייתנו 

ודה למדד המחירים צמ ("ערבות הביצוע"ערבות ביצוע )להלן: החברה להפקיד בידי  9.2
( ₪)עשירים וחמש אלף  25,000בגובה של ההתקשרות,  הסכם, להבטחת קיום תנאי לבנייה

יום למועד שנקבע לסיום  90עד שתוקפה  ההתקשרות להסכם 1ג'/כנספח בנוסח המצורף 
 . ונו על זכייתנימים מיום שיודע ל 7זאת תוך ההתקשרות ו

על זכייתנו אישור ביטוחים בנוסח המצורף  ימים מקבלת ההודעה 7להמציא לחברה תוך  9.3
 להסכם, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח ישראלית. 2/'כנספח ג

 

 

כאילו  -יחד עם כל מסמכיה  -הננו מצהירים בזה כי מיום חתימתנו על הצעה זו היא תחייב אותנו  .10
ההסכם, או  להתחיל בביצוע העבודה לפני חתימת החברההיינו חתומים על הסכם, ואם נדרש ע"י 

מבלי שייחתם כלל  - החברהאם נדרש לבצע את העבודה על סמך הזמנת עבודה שתוצא על ידי 
תה הסכם חתום ונפעל יתיראה הצעתנו זו על כל מסמכיה כאילו הי - החברההסכם בינינו לבין 

 בהתאם לכל דרישותיה והוראותיה.
 
 

 אנו מצהירים ומאשרים בזה כי: .11

הבלעדי והם נמסרו  הוקניינ החברהך שמסמכי ההצעה הם רכוש ידוע לנו ואנו מסכימים לכ 11.1
לנו בהשאלה למטרת הגשת הצעתנו זו, ולא לשום מטרה אחרת כלשהי, ואנו מתחייבים  
 .בלבד למטרה זו להשתמש בהם 

 לקבל את ההצעה הזולה ביותר או  תמתחייב האינ שהחברהידוע לנו ואנו מסכימים לכך   11.2
  . איזה הצעה שהיא 

 

הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשם התאגיד, ושהננו רשאים לחתום כדין על גבי  מצהירים בזה כיאנו  .12
 (. הצעה זו )כמפורט באישור הרשום מטה של עו"ד

 

 .יחידהוא  משתתףהאמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד במידה והכל  .13
 

 
 לראיה באתי על החתום:ו

 
 
 

  ___________________ 
 ימת וחותמת המשתתףחת  
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 :רטי המשתתףפ
 
 :__________________ח.פספר מ שם: ___________________________________ה

 ____________________________________כתובת המשתתף: _____________

 _דוא"ל:____________________ס' הטלפון: _____________; פקס' _______________; מ

 
 
  עו"ד אישור

 
 ______של __ /םמאשר בזה כי חתימתו המשתתףעו"ד של  ________________אני הח"מ _________

________________ ת.ז. _________________  -ו _____________ ת.ז. ____________________

 זו בפני.על טופס הצעה  /מוחתםהנ"ל , וכי משתתףההמופיעה דלעיל היא החתימה המחייבת של 

 
 

                      + חתימתו "ד העוותמת ח      תאריך: _____________ 
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  1נספח ב'/         
  רשימת פסטיבליים ארציים

 
תן שנים לפחות במ 5בעל ניסיון של המשתתף  התאגיד –להזמנה להציע הצעות  5.3 סעיף להוכחת תנאי 

 : נא למלא את הטבלה להלן - בפסטיבלים הארציםשירות יועץ בטיחות 
 
 
 
מתן  תאריך שם הפסטיבל  

 השירות
איש קשר מזמין 

 השירות 
 טלפון איש קשר

1  
 
 

   

2  
 
 

   

3  
 
 

   

4  
 
 

   

5  
 
 

   

6  
 
 

   

7  
 
 

   

8  
 
 

   

9  
 
 

   

10  
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  2נספח ב'/
 ניסיון 

 
לרשויות התאגיד המשתתף נתן שירותי יעוץ בטיחות  - להזמנה להציע הצעות 5.4וכחת תנאי הסף בסעיף לה

איש לפחות  20,000אירועים בהם נכחו בחמישה  ו/או לגופים ציבורייםמקומיות ו/או לתאגידים עירונים 
 להלן :  ותנא למלא את הטבל (2016 -ו 2017, 2018בשנים 

 
 

 : 2018בשנת  התאגיד המשתתףאותם ליווה נא לפרט את האירועים 
 
 
תאריך  האירוע  

התרחשות  
 האירוע

כמות 
האנשים 

שנכחו 
 באירוע 

שם הגוף 
 מזמין האירוע 

 

איש קשר בגוף מזמין 
 האירוע וטלפון 

1  
 
 

    

2  
 
 

    

3  
 
 

    

4  
 
 

    

5  
 
 

    

 
 
 

 : 2017 בשנת התאגיד המשתתףנא לפרט את האירועים אותם ליווה 
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איש קשר בגוף מזמין 
 האירוע וטלפון 

1  
 
 

    

2  
 
 

    

3  
 
 

    

4  
 
 

    

5  
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 2016התאגיד המשתתף בשנת נא לפרט את האירועים אותם ליווה 
 
תאריך  האירוע  
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 האירוע
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שם הגוף 
 מזמין האירוע 

 

איש קשר בגוף מזמין 
 האירוע וטלפון 
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2  
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  3נספח ב'/         

 
 תאריך: _________

 החברה הכלכלית לעכו בע"מ 
  2 דושניצקי

 כו ע
 

 א.ג.נ.,
 

 1טופס המלצההנדון: 
 להזמנה להציע הצעות  5.5להוכחת סעיף 

 
 שם האירוע: ____________________________________________________________

 מיקום האירוע: _________________________________________________________

מס' הצופים שנכחו באירוע : 

_________________________________________________________ 

 משך האירוע ) ימים/ שעות(:

____________________________________________________________ 

 הגוף המזמין : ______________________________________________________________      

 כתובת המזמין:

_____________________________________________________________ 

 טלפון:________________________

 נייד:_________________________

 

 אישור המזמין הפרויקט המתואר לעיל
 

אני הח"מ __________________________________ מאשר בזאת כי יועץ הבטיחות 

אירוע הורי ובהזמנתי את ליווי :____________________ ___________________________ ביצע עב

הוא  10, כאשר 10 – 1המתואר לעיל וכי כל המפורט מעלה נכון הוא. להלן התרשמותי מהיועץ )במדדים של 

 הציון הטוב ביותר(:

 עמידת היועץ בלוחות זמנים: _________________;  טיב ואיכות העבודות:_____________;

לך האירוע בהתאם לדרישות המשטרה וכיבוי האש  ללא העלאת הענות לדרישות /תיקונים ושינויים במה

 טענות: ________;

 שתוף פעולה עם המזמין: __________.

 

 תאריך:___________________                חתימה וחותמת המזמין:_________________

 
 

                                                           
 ליווהבעבורם גוף ציבורי מאת רשות מקומית ו/או תאגיד עירוני ו/או  המלצות לפחות שתילצרף  1

ת ו/או מאת רשות מקומי לפחותהמלצות ושתי ( אירועי תרבות )לא פסטיבלים ארציים המשתתף
 ליווה פסטיבלים ארציים.  בעבורם גוף ציבורי תאגיד עירוני ו/או 
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 4נספח ב'/

 
 _______תאריך: ______

           לכבוד
 בע"מ  החברה הכלכלית לעכו

  2צקי נידוש
 עכו 

 
 א.ג.נ.,

 
  1976-התשל"ו, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'הצהרה בדבר קיום הוראות סע' בהנדון: 

 
הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, 

רות על פי סע' ב לחוק עסקאות גופים זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבי מכרזהמשתתף ב
 במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.ו/או כי  1976-ציבוריים התשל"ו

 
הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך ליתן 

 הצהרה זו בשם התאגיד. 
 

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

 
 שם המשתתף: ___________________

 

  
 *שם נותן התצהיר: __________________

 
 מספר ת.ז. / ח.פ. _________________

 

  
 *מס' תעודת זהות: __________________

 
 

 חתימת המשתתף: ________________
 

  
 תן התצהיר: _______________*חתימת נו

 
 
 

 

 אישור עו"ד

 

I.  :("המשתתף"אני משמש כעורך הדין של _______________, ת.ז./ ח.פ. _______________ )להלן . 
II.  הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל

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

III.   הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני, ______________________ עו"ד, במשרדי
ברח' _________________________, מר/גב' _______________________ נושא ת.ז. 

___, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים ___________
 בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.

     
       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       

 
 
 

                                                           
 לאישור עוה"ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד IIסעיף   *
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 5נספח ב' /

 הצהרה בדבר העדר קרבה
 

        לכבוד
 כו בע"מ החברה הכלכלית לע

 2דושניצקי 
 עכו 

 
 א.ג.נ.,

 
הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד החברה ו/או לחבר דירקטוריון בחכ"ל ו/או חבר הנדון: 

 מועצת העיר עכו
 
הנני מצהיר בזאת כי החברה הכלכלית לעכו בע"מ שהינה תאגיד עירוני של עיריית עכו הביאה לידיעתי  1

 את הוראות הסעיפים הבאים:
 

 לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: א')א(122סעיף  1.1
 "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה      
 אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד להסכם או     
    ה, בן או בת, אח או אחות."בן זוג, הור -לעסקה עם הר; לעניין זה, "קרוב"   
 א)ד( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף   
יה שליטה בו כדין התקשרות עם העיריה; יין סעיף זה, דין התקשרות עם תאגיד שלעירי"לענ 

  לחוק מס שבח מקרקעין". 2כמשמעותה לפי סעיף  –ן זה, "שליטה" ילעני
 כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות )א( של ההודעה בדבר 12כלל   1.2

          המקומיות הקובע:          
"חבר המועצה לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, 'חבר מועצה'   

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל   -
 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1ב" בסעיף שליטה" ו"קרו

      
וסעיף  122)א(,174לתקנון החברה לפיו על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו סעיף  66סעיף  1.3

א' לפקודת העיריות )נוסח חדש( והכללים בדבר מניעת ניגוד עניינים, החלים ברשויות 122
ינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות ובכלל זה, ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עני

 המקומיות, שנקבעו ע"י המרכז לשלטון מקומי.
 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2

 בין חברי מועצת עיריית עכו ו/או חברי דירקטוריון החברה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח   2.1
 או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף. 

 ו/או חבר דירקטוריון, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה  אין חבר מועצה  2.2
    על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם  
 מנהל או עובד אחראי בו. 

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד בחברה.  2.3
 

לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה  ידוע לי כי החברה תהיה רשאית 3
 לא נכונה.

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

 
 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין. 5
 

 
 

 תתף: ______________תאריך ___________שם המשתתף: _______________   חתימת המש
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 6נספח ב' /
 

 החברה הכלכלית לעכו בע"מ 
 2מרח' אריה דושניצקי 

 עכו 
 
 

 א.ג.נ.,
 תצהיר העדר הליכים משפטייםהנדון: 

 
 בתצהיר זה:

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(. "תושב ישראל": 
 (."חוק החברות" )להלן: 1999 –לחוק החברות, התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":
 כמשמעותו בחוק החברות.  "נושא משרה":

 כמשמעו בחוק החברות. "בעל עניין":
 .1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח "שליטה":

 
 

כי שהוזהרת אני הח"מ _______________________________ נושא ת.ז. ________________ לאחר 
 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן

 

 של החברה הכלכלית לעכו בע"מ  9/2018מהגשת הצעתי במסגרת מכרז אני נותן תצהירי זה כחלק  .1
 למתן שירותי יעוץ בטיחות לאירועי תרבות ופסטיבלים. 

 

מך לתת תפקידי בחברה הינו __________________________________________ ואני מוס .2
 תצהיר זה בשמה של החברה.

 

הנני להצהיר כי לא עמדו ולא עומדות נגד החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה, תביעות  .3
משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות 

 חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד החברה.

 

 יר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.הנני מצה .4

 
 

________________                                                      ____________________ 
 חתימת  המצהיר                                 תאריך              

 
 

 אישור עו"ד
 

 ד, מ.ר. ________ מאשר/ת בזאת כי ביום אני הח"מ, _______________________ עו"
 ___________ הופיע בפני מר ________________________ נושא ת.ז. ____________________  

 ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, 
 חתם בפני על תצהירו זה.

 
             _____________________ 

 
 חתימה וחותמת עו"ד                                     
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 7נספח ב' /

 
 נוסח ערבות משתתף

 תאריך:____________
 

 לכבוד
 החברה הכלכלית לעכו בע"מ 

  2מרח' אריה דושניצקי 
 עכו 

 
 

 א.ג.נ.,
 

 מס'__________ ערבות בנקאיתהנדון: 
 

 
 ( אנו ערבים "המשתתף"_____________ )להלן:  ח.פ ___ _____________על פי בקשת ____

 שתתפות הוזאת בקשר עם (  ₪)שלושים וחמש אלף  ₪ 35,000בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 
לאספקת במות, למתן שירותי יעוץ בטיחות לאירועי תרבות ופסטיבלים  9/2018מכרז פומבי המשתתף ב

 טיבלים ברחבי העיר עכו. טריבונות ומחסומים לאירועים ופס
 

, צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי( בשיעור אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
 לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום 2018ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש נובמבר 

ע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגי 14תוך  סכום הערבות,
את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה  לנמק

בקשר לחיוב  ףמשפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתת
 כלשהו כלפיכם.

 
 תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את 

 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 ועד בכלל. 30.4.2019ד קפה עוערבות זו תישאר בת
 

 לא תענה. 30.4.2019 נו אחרידרישה שתגיע אלי
 

 רבותנו זו בטלה ומבוטלת.ע 30.4.2019 לאחר יום
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 

 
 
 
 
 

__________________ 
 בנק
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  8נספח ב'/

 ריך: ________תא         לכבוד
 החברה הכלכלית לעכו בע"מ 

 2דושניצקי 
 עכו

 
 א.ג.נ.,

 
 1הצהרת משתתף מקומיהנדון: 

 

 על מנת ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי:

ה ארנונה אל יעסקמקום מגורי או או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין עכו הנני תושב העיר  –ליחיד  □
 בדי )ככל שיש לי כאלה( הינם תושבי העיר.מעו 30%ולפחות  לעירייה

 

 30%ולפחות ואני משלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה לעירייה  עכומשרדי מצוי בעיר  -לתאגיד  □
 מעובדי הינם תושבי העיר.

 

 לשם הוכחת הצהרתי זו מצ"ב: 

 

 עסקי בעיר.מגורי או שובר ארנונה משולם המעיד על מקום א.   –ליחיד  □
 ר רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר )ככל שמועסקים עובדים(ב. אישו  

 

 שובר תשלום ארנונה משולם המעיד על מקום משרדי בעיר.א.   –לתאגיד  □
 ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר  

 

__________________    ____________________ 

 חותמת וחתימה     שם המשתתף      

____________________________________________________________________ 

 אישור רואה חשבון

 (. "המשתתף"____________ )להלן: ___________________אני משמש כרואה החשבון של __

 

לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. 
 וות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי.אחריותי היא לח

 

ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות 
בנתונים המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה 

 ו.מהותית. אני סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי ז

 

לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת 
 המשתתף.

 חתימה: ______________   תאריך: ______________ 

 
_______________________________ 

 מולא רק על ידי משתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומיי. 1



  9/2018מכרז פומבי 
 למתן שירותי יעוץ בטיחות לאירועי תרבות ופסטיבלים 

 
 

23 

 

 מסמך ג' 
 

 ייעוץ בטיחות לאירועי תרבות בעכו למתן שירותי הסכם 
    2019בחודש__________שנערך ונחתם בעכו ביום ___ 

 
 510105513החברה הכלכלית לעכו בע"מ ח.פ           :בין

 ו, עכ2מרחוב אריה דושניצקי           
  2412401מיקוד  2520ת.ד    
 04-9551710, פקס: 04-9552539טל':    
                           calcalit@akko.muni.il דוא"ל :   
 ("החברה")להלן:    

 
 מצד אחד          

           
 
 

 ______________________________________ ל ב י ן :
 ______________________________ח.פ  
 _____________________________מרחוב  
 א"ל:________________דו טלפון: ______________, פקס: ____________  

 ("היועץ" )להלן : 
 מצד שני          

 
"( למתן שירותי יעוץ בטיחות המכרז)להלן: " 9/2018במסגרת מכרז פומבי הגיש הצעתו  והיועץ :הואיל

 "(;השירותים)להלן: " לאירועי תרבות ופסטיבלים 
 

/ זוכההצעה הכהצעת היועץ  על _______ הכריזהמיום המכרזים של החברה בישיבתה וועדת   והואיל:
 במכרז; 2כאחת ההצעות הזוכות

 
בעל ניסיון, ידע, כישורים, ומיומנות מקצועית במתן שירותי  והיועץ מצהיר במסמכי הצעתו כי הינו והואיל:

בטיחות לאירועי הומניים וכי בידו כל האמצעים, הכלים, וכוח האדם המיומן, הדרושים ייעוץ 
הה ביותר וכי הינו מוכן לקבל על עצמו ביצוע העבודות במועדים לביצוע העבודות ברמה גבו

 ;זה בהסכםובתנאים כמפורט 
 

 זה להלן;  הסכםוהחברה מעוניינת למסור ליועץ את ביצוע העבודות הכל בתנאי  והואיל:
 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים:
 

 מבוא .א
 

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

 כותרות הסכם זה הינן לנוחות המשתמש בלבד ולא ישמשו כלי לפרשנותו. 1.2

הסכם זה מבטל כל הסכם, חוזה, זכ"ד, מצג, הצעה או התקשרות בין הצדדים אשר קדמו לו,  1.3
 והוא מהווה סיכום סופי ומוחלט של כל ההסכמות בין הצדדים.

 

 לצידם: בהסכם זה תהא למונחים שלהלן הפרשנות המבוארת  .2
באמצעות מורשי החתימה שלה. לא יהא תוקף לכל  החברה הכלכלית לעכו  -החברה" "

הסכמה, מסמך ו/או התחייבות בשם החברה, אלא אם נחתמו על ידי מורשי 
החתימה של החברה, למעט באותם עניינים בהם מוקנית הסמכות בהסכם זה  

 .נציג החברהל

                                                           
  למחוק את המיותר 2
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 ביצוע  התשלום.סיס עד למדד הידוע בעת הפרשי הצמדה ממדד הב  -"הפרשי הצמדה" 
 להלן.  3כמפורט בסעיף   -"השירותים" 

 . להלן 9בסעיף כמפורט  ,שכר היועץ בגין ביצוע עבודות הייעוץ -"התמורה" 
 המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.המחירים לצרכן )כללי( מדד    -"מדד" 

 ם זה.המדד הידוע במועד חתימת הסכ  -"מדד הבסיס" 
  יתבקש היועץ ללוות.  והפסטיבלים אותם  אירועי התרבות -"האירוע"

  .התקשרות זומי שהחברה תמנה כנציגה לצורך  -"נציג החברה" 
, מנכ"ל החברה הכלכלית לעכו. אלברט בן שלושכנציג החברה הראשון ישמש 

 החברה תהא רשאית לשנות נציגה מעת לעת בהודעה בכתב שתשלח אל היועץ.
 
 

 
 מטרת ההסכם .ב

 

  מעת הזמנת החברה והפסטיבלים בהתאם ל שירותי יועץ בטיחות לאירועי התרבותהיועץ יעניק לחברה  .3
 לעת.  

 
 : היועץהצהרות  .ג
 

, וכן בדק את כל הפרטים דרישות החברהואת  היקף השירותים וטיבםהיועץ מאשר כי בדק את   4.1 .4
והוא מצהיר כי ביכולתו ם, ובביצוע תיםבשירווהתנאים הדרושים ו/או הכתובים ו/או הקשורים 

 שירותים בתמורה הקבועה בהסכם זה.לבצע ה

כוח האדם הנסיון, המומחיות, היכולות, הידע, כי הוא בעל הכישורים,  היועץ מצהיר ומאשר 4.1
  .מתן השירותיםוהציוד הדרושים ל

  מצהיר כי: היועץ  4.2
בפנקס המהנדסים  מיםהרשו בנייןו/או תואר מהנדס בטיחות  יבעלו/או עובדיו כי הוא  4.2.1

 והאדריכלים. 

לצורך  יש בידו את כל הרישיונות, ההיתרים, התעודות וההכשרות הדרושים על פי דין 4.2.2
. היועץ מתחייב כי כל האישורים ימשיכו להיות בתוקף אספקת שירותי יועץ בטיחות
 במשך כל תקופת ההתקשרות. 

ת בהתאם להוראות חוזה זה על יהא אחראי בביצוע כל הכרוך והקשור בביצוע העבודו 4.2.3
 נספחיו ובהתאם להוראות החברה והחוק. 

היועץ יהא אחראי ויישא בכל התשלומים הכרוכים ו/או הקשורים בביצוע העבודות  4.2.4
אם  ,וניםוהבדיקות הדרושות במסגרת ביצוען לרבות מעקב וביקורת על ביצוע התיק

 והנפקת דו"ח המאשר ביצוע התיקונים. , וככל שיידרשו

מען הסר ספק, ומבלי לגרוע באמור בחוזה זה, מצהיר היועץ ומתחייב כי לא ידרוש ל 4.2.5
תמורה נוספת ו/או אחרת בגין ובקשר לביצוע הבדיקות ו/או מתן האישורים לרבות 
במידה ויקום הצורך להשתמש במכשור מיוחד ו/או אחר ו/או מתקנים ו/או אביזרים 

 לצורך ביצוע העבודות. 

 מור היועץ על תנאי בטיחות הולמים לעובדיו ולצד ג', כנדרש בחוק. בביצוע העבודות יש 4.2.6

 

שיונות, ההיתרים, התעודות, הידע ייש לו את כל הרכי עוסק מורשה והינו יועץ מצהיר כי ה 4.3
 . השירותיםוהמומחיות הדרושים לביצוע 

ברה  את כתנאי לקבלת התמורה יציג בפני החמבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל מצהיר היועץ כי  4.4
והם יהיו בתוקף כל תקופת  להסכם זה 'אנספח , אשר יהוו טים להלןכל האישורים המפור

 ההתקשרות בין הצדדים: 
אישור תקף על שמו אודות ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים  4.4.1

 . 1976 –תשל"ו  ,ציבוריים

 אישור על ניכוי מס במקור. 4.4.2

לחבר  החברה ו/או ןלעובד החברה ו/או לחבר דירקטוריורבה הוא נעדר קהיועץ מצהיר כי  4.5
 מועצת הער עכו. 
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 תחייבויות היועץ: ה .ד

5.  

 זה.  בהסכםהיועץ מתחייב לבצע העבודות כמפורט   5.1

מתחייב לבצע את העבודות ברמה מקצועית גבוהה, בנאמנות, בדייקנות, במומחיות, היועץ  5.2
עובדים מטעמו העובדים יהיו בעל כל  בחוזה זה, ומתחייב שככל ויעסיקובהתאם לקבוע 

 הכישורים המתאמים לביצוע העבודות. 

היועץ מתחייב להציג בפני החבה את כל האישורים ו/או ההיתרים הדרושים לביצוע העבודות  5.3
 מכל מוסד שהוא. 

 היועץ מתחייב להישמע להוראות החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לביצוע העבודות.   5.4

ע את העבודות תוך ציות לכל דין, ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים, היועץ מתחייב לבצ 5.5
וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת וכן, לבצע כל הוראה חוקית שיצאה 

 ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודות. 

פקודת הבטיחות , 1954-היועץ מתחייב לפעול בהתאם לחוק ארגון הפיקוח של העבודה, התשי"ג 5.6
 . בעבודה והתקנות צווים שפורסמו על פיהם 

 

 אופן ביצוע השירותים .ה
 

יועץ יעניק לחברה  את השירותים כמפורט בהסכם זה במסירות ובנאמנות ויעמיד לצורך כך את צוות ה .6
 משרדו לרשות מתן השירותים.

מהיועץ יבת להזמין החברה אינה מתחי. לפי צרכיה השירותיםאספקת את  היועץהחברה תזמין מאת  .7
 הזמנות עבודה.  מספר מינימום של 

השירותים לאירועי  וע מתחייבת לשלוח ליועץ הזמנת עבודה מפורטת חודש מראש לביצהחברה  .8
  התרבות/ פסטיבל עכו.  

 תקופת ההתקשרות .ו

 

וכלה  __________החל מיום חודשים  24למשך השירותים יבוצעו על ידי היועץ  .9
 _____________.ביום

החברה תהא רשאית להודיע ליועץ על הארכת תוקפו של הסכם זה בתקופות נוספות, אשר  9.1
"הודעה שנים ובלבד שנתנה על כך הודעה בכתב ליועץ )להלן:  חמשאורכן המצטבר לא יעלה על 

יום לפחות בטרם תום תקופת ההתקשרות שבתוקף והיועץ לא הודיע על סירובו  30( ההארכה"
יום מיום שנשלחה אליו הודעת  14כקבוע בהודעת הארכה, תוך להארכת תקופת ההסכם 

 ההארכה.

ניתנה הודעה הארכה והיועץ לא הודיע על סירובו להארכת תקופת ההתקשרות יראו את  9.2
ההתקשרות כמוארכת לתקופה נוספת כקבוע בהודעת ההארכה וכל הוראות הסכם זה יחולו על 

לפי שיקול דעתה את תקופת ההתקשרות החברה רשאית להאריך  תקופת ההתקשרות הנוספת.
יום לפני תום כל  30שנים וזאת בהודעה בכתב ליועץ  5לתקופות נוספות עד לתקופה כוללת של 

 תקופת התקשרות. 

 

 התמורה .ז
 

 מים הנ"ל : זכאי לתשלו היועץעל פי חוזה זה, יהא  היועץתמורה לביצוע כל התחייבויות ב 10.1          .10
 

 :  אירועי תרבות. 1
 

 מחיר בש"ח לא כולל מע"מ  תיאור 
 אירוע תרבות :

 ביצוע תכנית בטיחות לאירוע )שרטוט ומלל(. 
 בדיקת יציבות המתקנים הארעיים 

 הכנת דו"ח בטיחות לאירוע. 
 
 

 

  ) במידת הצורך( תעריף שעת נוכחות באירוע
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 פסטיבל עכו :  .2
 

 מחיר בש"ח לא כולל מע"מ   תיאור 
 

 פסטיבל עכו:ליווי אירועי 
פסטיבל עכו מתקיים  מדי שנה במהלך ימי חול 

ימים(,  בהתאם  להנחיות  4המועד סוכות )סה"כ 
 המשטרה וביצוע הפעילות הנ"ל: 

ליווי ההכנות לרישוי האירוע בהכנת  .1
תוכניות ופרוגראמת בטיחות עפ"י הנגזר 
מהנחיות המשטרה בפריט הרישוי בנושא 

 רשויות. בטיחות למתחמים לצורכי הגשה ל

סיור מקדים במתחם הפסטיבל ואיסוף  .2
נתונים בדבר הגשת תוכניות בטיחות 
המתייחסות לבניה הארעית במתחם 

 הפסטיבל. 

 הגשת חמש תכניות בטיחות משורטטות.  .3

הגשת פרוגראמת בטיחות מילולית בשלושה  .4
עותקים המפשטת את תוכנית הבטיחות 
למנהל וכוללת את סידורי הבטיחות 

 ות המשטרה.בהתאם לדריש

בקרה סופית ביום האירוע הראשון יחד עם  .5
בכל מוקדי  םכל הגורמים הרלוונטיי

 האירועים. 

הכנת דו"ח סופי של האירוע מול משטרת  .6
 ישראל ומכבי אש. 

בדיקות יציבות למתקנים זמניים שיוקמו  .7
 כגון במות, פודיומים, גשרי תאורה. 

 מתן חוות דעת סופית לחברה.  .8

וע בכל יום מימי ביקור במתחם האיר .9
האירוע ונוכחות בהתאם להנחיות 

 המשטרה. 

 
            

 
 

  עבור שעת נוכחות בזמן ההקמה ) במידת הצורך(  
עבור שינוי תוכניות לאחר הדפסתן והעברתם 

 לחברה. 
 

 
 
  

וכוללת את כל רכיבי העבודות, לרבות  תוסופי הקבועהינה  1התמורה הקבועה בס"ק  10.2
ישירות ועקיפות, הנלוות לביצוע העבודות ו/או לקיום הוראות הסכם זה,  ,היועץהוצאות  
לא יהא זכאי לתשלום נוסף כלשהו בגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה מעבר  יועץה 
 לתמורה זו. 

 .שהןכלהתייקרויות לה לא תווספנה התמורה הינה סופית ו 10.3
 לעיל יתווסף מע"מ כדין.  1לתמורה הקבועה בס"ק  10.4

 
החברה והיא כוללת כל  ודרישות השירותיםמוסכם בזאת כי התמורה נקבעה בהתבסס על היקף  11.1 11

והיועץ  הדפסות וכד'צילומים, לרבות שכר עובדים, הוצאות משרדיות, הוצאה הכרוכה בביצועם 
 לא יהא זכאי לתשלום נוסף כלשהו בגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה מעבר לתמורה זו. 
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גם אם לצורך ביצוע סף מאת החברה בזאת כי היועץ לא יהיה זכאי לכל תשלום נו מובהר 11.2
השירותים יהא עליו לעבוד או להעסיק עובדים במשמרות נוספות ו/או לרכוש ציוד או שרותי 

 צד שלישי מכל סוג שהוא.

, ולא החברההיועץ לא יהא זכאי לשום זכות, טובת הנאה או תשלומים אחרים כל שהם מ 11.3
לו כל טענות ו/או תביעות לזכויות כלשהן ו/או תשלומים נוספים כלשהם מעבר לקבוע  תהיינה

 מפורשות בהסכם זה. 

 

 לוח תשלומים ומועדי תשלום   .ח
 

  –מועדי התשלום  12
בגין השירותים אשר בוצעו על ידו  לחודש, יגיש היועץ לחברה חשבון 10-אחת לחודש, עד ל 12.2

 החשבון.בפועל בחודש החולף, הקודם למועד הגשת 

 ל חשבון שיוגש בהתאם להסכם זה, ייבדק ע"י נציג החברה. כ 12.3

 45ישולם החשבון )כולו או חלקו בהתאמה( תוך  -אושר החשבון כולו או חלקו ע"י נציג החברה  12.4
 .  מועד אישור החשבון כאמוריום מ

 בכלשלא באשמת החברה ונציגיה ו השירותיםלא תשולמנה כל התייקרויות בגין עיכוב בביצוע   12.5
 עבודות הייעוץ.סיום הקבוע בהסכם זה למקרה לא תשולמנה התייקרויות מעבר למועד 

ישולמו ליועץ הפרשי ריבית והצמדה  –א הועברו התשלומים במועד מסיבה התלויה בחברה  ל 12.6
החל מהיום  1961-( בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א"תשלום פיגורים")להלן:  
 ם התשלום בפועל.פיגור ועד ליול 30 -ה 

 יום מהמועד הקבוע לעיל לא ישא כל ריבית פיגורים. 30גור בתשלום של עד פי
    תשלום הפיגורים בהתאם לס"ק זה יהווה פיצוי סופי ומוחלט בגין כל נזקי היועץ בגין איחור 

 בתשלום כאמור לעיל.
 

  כדרישת תשלום, לחברה  כל תשלום יעשה כנגד המצאת חשבונית מס כדין, אשר תועבר על ידי היועץ 13
  ה המאשרת את התשלום. קבל לאחר תשלום התמורה על היועץ להעביר לחברה 

 
 ספרי החברה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו ליועץ ומועדיהם. 14
 
 יחסי הצדדים .ט
 

עץ לבין החברה יחסי מוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם ו/או בין עובדי ומועסקי היו 15.1 15
יראוהו לכל דבר ועניין  מתן השירותיםמעביד וכי כל מי שיעסוק עבור היועץ בכל צורה ב-עובד

 כעובד של היועץ בלבד.
היועץ ישלם כל תשלום ו/או מס שיגיעו ממנו ו/או מעובדיו עקב  ובקשר עם קיום הסכם זה,   15.2       

 מי, קרנות וביטוחים.לרבות תשלומי מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאו

 

 איסור הסבת ההסכם .י
 

ו חלקו, או כל חבות או/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, כולו להסב היועץ אינו רשאי  16
 ו/או התחייבות ו/או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

 

למסור לאחר כל חלק  ים, כולם או חלקם, אויועץ אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותה 17.1 17
 מראש ובכתב.  החברהר מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים, אלא באישו

העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, 
 יצוע השירותים לאחר.באין בה כשלעצמה, משום מסירת 

לאחר,  השירותיםותיו או חובותיו על פי חוזה זה, או מסר את ביצוע העביר היועץ את זכוי   17.2
 , יישאר הוא האחראי להתחייבויותיו על פי הסכם זה.     םאו מקצת םכול   
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 אחריות, חבות וביטוח .יא
 

היועץ ישא בחבות המלאה בגין כל פגיעה, אובדן או נזק אשר ייגרם לגופו ו/או לרכושו של כל  .18
רבות היועץ וכל הבא מטעמו( עקב מעשה או מחדל של היועץ ו/או של מי מטעמו אדם או גוף )ל 
 קשור לביצוע השירותים. הבכל  

 

או נזק ו/פגיעה עם דרישתה הראשונה בגין אובדן,  היועץ מתחייב בזה לשפות את החברה מיד .19
 נשאה להם אחראי היועץ על פי האמור בהסכם זה לעיל, וכן בגין הוצאות סבירות אשר החברה 
, ובלבד אשר הוגשה בגין אובדן, פגיעה ו/או נזק כאמורלשם התגוננות מפני תביעה  בהן 
שהחברה מתחייבת להודיע ליועץ בהקדם אודות קבלת כל תביעה ו/או דרישה בגין האמור  
  .תן לכתובת האחרונה הידועה לחברהלעיל ולאפשר ליועץ להתגונן מפניה. הודעה כאמור תינ 

 
מצהיר כי יערוך, לפני מועד  היועץ דין,  כל לפי חוזה זה ו/או לפי היועץמאחריות מבלי לגרוע  .20

כמפורט באישור בחברת ביטוח בעלת מוניטין פוליסות ביטוח  ,העבודותתחילת ביצוע  
  ההתקשרות. ויחזיקן בתוקף כל תקופת  2/'כנספח ג הביטוחים המצורף להסכם זה 

 
 ענייניםהתנהגות מקצועית והימנעות מניגוד  .יב

 להסכם.  3כנספח ג'/כתנאי לחתימת הסכם זה על היועץ למלא את השאלון המצורף  .21

 היועץ ימנע מכל מצב שיש בו או שעלול להיות בו:  .22

 ניגוד בין ענינו לבין ענינה של החברה; 22.1

חשש לפגיעה ביחסי האמון והמהימנות הנדרשים מהיועץ או מצב בו עלולה להיפגע אי  22.2
 תלותו כיועץ;  

תלוי,  שירותים שלא בהקפדה על הגינות, או מתוך משוא פנים ושלא באופן בלתי מתן ה 22.3
 או שלא לפי מיטב שיקול הדעת; לפי הכללים, התקנים והנוהלים המקובלים,או שלא   

 קידום או עיכוב או השפעה על מהלכו של עניין לגביו ניתנים השירותים, אשר  22.4
 , קרובו ו/או שותפו הינם בעלי שליטה בו,  שותפו, ו/או תאגיד שהיועץהיועץ, קרובו,   
 מעונינים בו באופן אישי, במישרין או בעקיפין.  

 בן זוג, צאצא, הורה, אח, וכן בני זוגם וצאצאיהם של כל אלה.   –לעניין ס"ק זה "קרוב" הינו 
מנהל או עובד אחראי בתאגיד או מי שיש לו חלק  –לעניין ס"ק זה "בעל שליטה" הינו 

 בהון או ברווחים של אותו תאגיד. 10%על   העולה 

 עיסוק בעניין שהוא נותן לגביו שירותים לאדם אחר. 22.5

  היועץ ימנע מגילוי, שלא בהסכמת החברה, של כל דבר שהובא לידיעתו תוך כדי מתן   22.6
 השירותים, זולת אם הוא חייב לגלותו על פי דין או שגילויו דרוש לביצוע השירותים.  

 
 

 הפרה וסעדים .יג
 

הינם תנאים עיקריים  4,5,10.2,11,16,17-19,20,21,25,27מוסכם בין הצדדים כי סעיפים  .23
 ויסודיים של חוזה זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה. 

הסתלק מביצוע חוזה זה, יחשב הדבר כהפרה  יועץהוכח להנחת דעתה של החברה כי ה 23.1
 יסודית של הסכם זה.  

תראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן השירותים ואלה לא תוקנו, יחשב שתי ה יועץניתנו ל 23.2
 הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה.  

מבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים לחברה  מכוח הוראות הדין ו/או הסכם זה,  23.3
לעיל את החברה בפיצויים מוסכמים  3 – 1תזכה כל אחת מן ההפרות המפורטות בס"ק   
המחירים לצרכן המפורסם  ש"ח(, כשהם צמודים למדד אלף) 1,000₪אש בסך וקבועים מר  
 על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף אחר.  
    המדד הידוע בעת  –כמדד בסיס ישמש המדד הידוע במועד חתימת הסכם זה וכמדד הקובע     

 התשלום.  
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פה אחרים המוקנים לחברה  עפ"י הסכם לעיל ומכל סעד או תרו 22ף בלי לגרוע מהאמור בסעי .24
זה או עפ"י כל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין כל מקרה בודד של הפרת הוראות הסכם זה  
ש"ח  200תהא זכאית החברה לפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך  יועץבדבר אופן התנהגות ה 
 לכל הפרה.  

 

דית של הסכם זה המזכים את מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסו .25
החברה בזכות לבטלו ללא כל התראה וזאת בנוסף לסעדים הנוספים העומדים לה מכוח הדין  
 ו/או הסכם זה: 

 
, כולם או יועץהוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי ה 25.1

ימים ממועד  21לחלוטין תוך חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו  
 ביצועם. 

, כולם או חלקם, או נתקבלה על ידו החלטה על פירוק יועץניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי ה  25.2
מרצון, או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדה צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור  
ארכה או פשרה למען הסדר איתם  עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל 
 .1983-לפקודת החברות )נוסח חדש(, תשמ"ג 233עפ"י סעיף  

או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד,  יועץש בידי החברה הוכחות, להנחת דעתה, כי הי 25.3
 מענק או טובת הנאה  בקשר עם הסכם זה או ביצועו. 

ת הסכם זה אינה נכונה, או שניתנה בקשר עם חתימ יועץהתברר כי הצהרה כלשהי של ה 25.4
עובדה מהותית אשר לדעת החברה היה בה כדי להשפיע על שהקבלן לא גילה לחברה  
 ההתקשרות עימה. 

 
 ערבות ביצוע .יד
 

פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי -על היועץ להבטחת מילוי התחייבויותיה של  .26
עם חתימת החוזה ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית  חברה, ימציא רואה החשבון לרההחב

יום מתום  90עד שתוקפה (, "ערבות הביצוע": )להלן1בנספח ג'/שנקבע בתנאים ובנוסח המחייב  –
 כולל מע"מ.  ₪ 25,000של תקופת ההתקשרות, בסך 

י פעם בפעם, כתבי הארכה של ערבות מד חברהלהמציא להיועץ במקרה הצורך, מתחייב  26.1
ועד למועד שיהיה  בפועל שירותיםהביצוע כך שזו תהיה בתוקף למשך כל תקופת בצוע ה  
 מאוחר בשלושה חודשים לפחות ממועד תום ביצוע השירותים על פי חוזה זה.   
ל ההוצאות הקשורות במתן ערבות הביצוע ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה ו/או כ 26.2
 .ווישולמו על יד היועץ ין, יחולו עליבהגדלת היקפה לפי הענ 
ערבות חברה להמציא מיד ל היועץ במקרה של מימוש ערבות הביצוע, כולה או חלקה, חייב 26.3
 ביצוע חדשה, לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה, לרבות סכום ערבות הביצוע. 

 
 רואה החשבוןמ הוי ו/או כל שיפוי שיגיעו לכל תשלום ו/או פיצ מהיועץלגבות  תזכאי חברהה .27

 על פי החוזה ו/או על פי כל דין, על ידי מימוש ערבות הביצוע. 

 

  שונות .טו
 

לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך מתן השירותים על אף  היועץ .28
 חילוקי דעות או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצועם. 

ערכת לאחר שנתקבלו לכך כל ההחלטות והאישורים הנדרשים לכך ההתקשרות בהסכם זה נ .29
 דין. פי על  

30.  
    בליוויבדואר רשום או באמצעות הפקסימיליה  ומסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח  30.1

 טלפוני או במסירה אישית לפי כתובת הצדדים כמצוין במבוא להסכם זה.   אישור 
ימי  3אמור, יראו אותו כאילו נתקבל על ידי הנמען עם תום כל מסמך שנשלח בדואר רשום כ 30.2

עסקים מתאריך המשלוח. מסמך שנשלח במסירה אישית או בפקסימיליה יראו אותו כאילו  
 נתקבל על ידי הנמען במועד מסירתו על ידי השליח בכתובת הנמען. 
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א הסמכות הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תה .31
הבלעדית והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או מביצוע  
 השירותים. 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 

 _______________     ______________ 
 היועץ                       החברה      

 
 

 
 
 

 יועמ"ש ע"י  החברהת סכם זה נערך ואושר לחתימה
 .בהיותו עומד בדרישות הדין רההחב

 כדין. מכרזלהתקשרות קדם 
 ההסכם מסדיר כראוי את יחסי הצדדים.

___________  _____________ 
 יועמ"ש החברה  חתימה   תאריך     
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  1נספח ג'/
 

 ביצוענוסח ערבות 
 

 
 תאריך: _________         לכבוד

 החברה הכלכלית לעכו בע"מ 
 2מרח' דושניצקי 

 עכו 
 

 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם היועץ_____________ )להלן: " ח.פ _______ ____על פי בקשת ____
בטיחות לאירועי תרבות ביצוע שרותי ייעוץ עם וזאת בקשר  25,000₪לסילוק כל סכום עד לסך של 

 בעכו. ופסטיבלים 
, צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי( סכומים עד לסך הנ"ל אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או

לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום  2018נובמבר בשיעור ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 
יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל  14תוך  תשלום סכום הערבות,

כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה  מכרזעליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בת
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה מפעיל מאת ה

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. מפעיללעמוד ל
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 
ן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל אחת מה

 הנ"ל.
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 ועד בכלל._______ קפה עד וערבות זו תישאר בת
 

 לא תענה.-_______ דרישה שתגיע אלינו אחרי
 

 ומבוטלת. ערבותינו זו בטלה_______  לאחר יום 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 
 
 
 
 
 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                            
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  2נספח ג'/     
 

 אישור ביטוחים
 

 *נספח אישור ביטוח 
 לכב'                                                                                                 

 ןוגופיהו/או עיריית עכו  החברה הכלכלית לעכו בע"מ .1
 (י""המזמין"/"המבוטח השנ/"הרשות"/"חברה"ה)להלן: 

 . ................................... ח.פ./מ.ז...........................................................  שם מלא .2
 )להלן: "היועץ"/"הספק"/המבוטח )הראשי("(      

 ______סניף/מח'_________________________ שם חברת הביטוח מאת: 

 

 א./ג.נ.,
 )להלן: "האישור"( ביטוחיםיום על קנספח אישור הנדון: 

 )להלן: "השרות"/"נשוא הביטוח"( מתן שירותי יעוץ בטיחות לאירועי תרבותל הסכמכםסימוכין: 
 (  ₪ב  נקוב במטבע דולר ארה"ב או)               

 
 _________ עד __________, כדלהלן: -לתקופת הביטוח מלנשוא הביטוח כי ערכנו ביטוחים הרינו לאשר 

 ערך כינון לציוד המשמש לנשוא הביטוח.  ב"אש מורחב"  וח רכושביט .1
לא יפחתו מסכומי גבולות אחריות למקרה השנתית , שלגביהם בתחילת תקופת הביטוח ביטוחי חבויות .2

, כנקובים ₪ובמצטבר, בשווי השקלי לפי שער חליפין יציג ליום תשלום תגמולי הביטוח, או בסכום ב 
 להלן:

  :כן בגיןו ,₪מיליון ית כלפי הצבור צד ג' גוף ורכוש על פי דין: לביטוח אחריות חוק 2.1
  עד  והחריג בפוליסה לא יחול לענין זה מעשה ו/או מחדל כולל עקב פעולה מקצועית רשלניתא( 
 ; (סמן את המתאים – על בסיס הגשה או כביטוח נפרד הכהרחב) ₪מיליון לשני    

 ה.ב( המשתתפים ייחשבו צד ג' גם זה כלפי ז
  .ומי מטעמו מבוטחמזמין ומי מטעמו כמבוטח נוסף בגין אחריות למעשי ו/או מחדלי הל יפוישג( 

לחבותו החוקית של  ₪חמישה עשר מיליון  :(מועסקים עובדיםבמידה ש)לביטוח חבות מעבידים  2.2
ן נטען לעניישהיה  המזמיןישפה את , וכן המעסיק בגין מוות, פגיעה גופנית או מחלה של כל מועסק

 קרות תאונת עבודה כי נושא בחובת מעביד כלשהי.  
לא ביטוחים שערכנו למבוטח היקף ה: מוצהר ומוסכם כי לענין נשוא הביטוח בלבד, הרחבות ותנאים מיוחדים

 נכללו/יחולו התנאים והסעיפים כדלהלן:יפול מתנאי "ביט" התקף בתחילת מועד הביטוח, וכי 
חריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי כפופים לסעיף אלעיל חבות הביטוחי  (1

נגדכם ומי מטעמכם,  -ט נגד מזיק בזדון למע -המבוטח בנפרד. ויתרנו ללא הדדיות על זכות השיבוב/התביעה 
 ומבטחיכם.

 יום מראש בדואר רשום. 30לכם התרעה  לא יהא תוקף לביטול או צמצום כיסוי, אלא לאחר שנמסור (2

אחריות ( גפגם בהיתר/ברשיון עסק כעילה בלעדית; ( ב ;רשלנות רבתיא( יכם לא תפגענה מחמת: זכויות (3
מבוטח אחר ל: הודעת מקרה ביטוח במועד ו/או לאי קיום תנאי פוליסה בתום לב; וכן לדמי ביטוח 

 לא יחולו עליכם.ואלה יחולו(, שולהשתתפויות עצמיות )במידה 
", ללא זכות השתתפות או תביעה ממבטחיכם לשאת Primary)) וניהביטוחים הינם בחזקת "ביטוח ראש (4

שיתוף או ביטוח  תואנו מוותרים על טענ 1981 –לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א  59בנטל החיוב כאמור בסעיף 
 כפל.

 התנאים האמורים לעיל באים להוסיף על האמור בביטוחים ובשום אופן לא לגרוע מהם.  (5
בין האמור באישור לבין התנאים שבפוליסות יחייבו התנאים  התאמה-במקרה של סתירה או אי (6

 שלטובתכם.
 

 בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור באישור זה.
 

 _____ תאריך_________  חתימה: ____________שם חתם/מו"ח מטעם חברת הביטוח ולראיה באנו על החתום:

 קורית של חברת הביטוחחותמת מ

 אישור ביטוח זה ימלא את תנאי החוזה לאחר חתימת חברת הביטוח ובקרת יועץ הביטוח, ד"ר מיכאל מירון *



 

 

 

 

 

 

1 

 

  3נספח ג'/ 
 

 
 

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים
 

 
בחברה ___________________________________ לתפקיד ת/מועמד

 הכלכלית לעכו בע"מ 
 
 

 וכהונות דיםתפקי -  א' חלק
 
 אישיים פרטים .1

 
 _____________________________________________ :משפחה שם

 שם פרטי: _______________________________________________

 ___/___/___ לידה שנת    |__|__|__|__|__|__|__|__|__| זהות  מס'

  רחוב: _______________________________________  :כתובת

 ישוב: ___________________ מיקוד: ____________/עיר

 _________________ :מס' טלפון: _________________ מס' טלפון נייד

 מס' פקס: ___________________

 
 ועיסוקים תפקידים .2

 
 4לתקופה של  קודמים ועיסוקים ותפקידים נוכחיים ועיסוקים תפקידים פירוט

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

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

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

 

 שם המעסיק
 וכתובתו

תחומי הפעילות 
 של המעסיק

ד ותחומי התפקי
 האחריות

 תאריכי העסקה
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 שם המעסיק
 וכתובתו

תחומי הפעילות 
 של המעסיק

ד ותחומי התפקי
 האחריות

 תאריכי העסקה

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 
 

 ציבוריים תפקידים .3
 

 .לעיל 2בשאלה  צוינו שלא ציבוריות וכהונות הציבורי בשירות תפקידים פירוט
שנים  4של  לתקופה קודמים ולתפקידים נוכחים לתפקידים להתייחס נא

 .אחורה
 

תאריכי מילוי  התפקיד הגוף
 תפקידה

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  



 
  9/2018מכרז פומבי 

 למתן שירותי יעוץ בטיחות לאירועי תרבות ופסטיבלים 
 

3 

 

תאריכי מילוי  התפקיד הגוף
 תפקידה

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 מקבילים בגופים או בדירקטוריונים חברות .4

 
 פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או

 .אחרים, בין אם הם ציבוריים ובין אם שאינם ציבוריים גופים
 

 .אחורה שנים 4קופה של לת קודמות ולכהונות נוכחיות לכהונות להתייחס נא
 
 

שם התאגיד/ רשות/ גוף 
 ותחום עיסוקו

תאריך התחלת 
הכהונה ותאריך 

 סיומה

פעילות מיוחדת  3סוג הכהונה
  4בדירקטוריון

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

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

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

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

 זיקה זה אליה )ובכלל לגופים הקשורים לפעילות עיריית עכו או ,שירות המקבל
 שהיא אחרים לגופים עיריית עכו או שבשליטת סטטוטוריים לתאגידים קשר או

 אליהם(? קשורה
 

 לציין נא .אחורה שנים 4של  ולתקופה נוכחיים ולקשרים לזיקות להתייחס נא
 .מפורט ןבאופ קשר או זיקה כל

 
או  כדירקטור, מכהן או/ו בגוף אחזקות לו שיש מי כל לרבות -בגוף  עניין" "בעל

 צורך לו. אין חיצוני יועץ או/ו אותו מייצג או/ו בו עובד או/ו בו מקבילים בגופים
 –ח "התשכ ערך, ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד עניין כבעל שלא לפרט אחזקה

  .5בבורסה בתאגידים הנסחרים ,1968
 

 לא / כן
 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

                                                           
 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח  5

  –"בעל עניין", בתאגיד 

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד, או מכוח ההצבעה בו, מי  (1)

שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד, או את מנהלו הכללי, מי 

או יותר  25%כהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק שמ

או יותר מהדירקטורים  25%מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה שבו, או רשאי למנות 

 –לענין פסקה זו  ;שלו
 לעניין ;יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך האמורים (א)
חזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך ה (ב)

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק  –לעניין זה, "נאמן"  ;האמורים

()ו(, או כנאמן, להקצאת מניות 2)א()46מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 

  ;פקודת מס' הכנסהל 102לעובדים, בהגדרתו בסעיף 
 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. (2)
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________________________________________________________

 ________________________________________________________ 

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

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

 .בלבד בהווה ולכהונות לתפקידים להתייחס יש
  

שנדרשו  הרלבנטיים והפרטים המשפחתית הקרבה סוג הקרוב, שם את טלפר נא
 התאגיד שם לפרט יש בדירקטוריון, חברה זוגך ת/בן )למשל: אם לעיל  בשאלות

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

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

 
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

__________________________________ ______________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________ ________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 ________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 ________________________________________________________ 
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 בתפקיד לממונים או לכפופים זיקות .7

 
 או בעקיפין(, או עליך )במישרין ממונים להיות שאמורים ומי ה/את האם

 בארגונים תמשותפ בכהונה מכהנים ת,/מועמד ה/את שאליו לך בתפקיד כפופים
  ?אחרים

 
 קשרי עסקיים, קשרים אחרות, במסגרות כפיפות יחסי ביניכם האם מתקיימים

  ?אחרות או זיקות משפחה
 

 לא / כן
 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 ________________________________________________________ 

 
חשש  של מצבב להעמידך העלולים קרוביך, של או שלך ועניינים תפקידים .8

  עניינים לניגוד
 

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

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

 לא / כן     
 

_____________________________________ י: ______/פרט כן, אם

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 ________________________________________________________ 

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

 עניינים לניגוד חשש של במצב שעלולים להעמידך
 

 קרוביך של אחרים ועניינים כהונות עיסוקים, תפקידים, על לך ידוע האם
 מקורביך של או לעיל, בשאלות להתייחס התבקשת לא האחרים, שאליהם

 של במצב אותך להעמיד , שעלולים)עסקיים ושותפים חברים קרובים זה ובכלל(
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  ?ת/מועמד ה/את שאליו עניינים בתפקיד לניגוד חשש
 

 .ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא
 

 לעיל )לדוגמה, 8-1בשאלות  תנשאל שעליהם לנושאים במיוחד להתייחס נא
 בגופים או בדירקטוריונים אלה, חברויות קרובים של תפקידים ועיסוקים

 .המקומית( הרשות להם לפעילות שיש וקשר מקבילים,
 

 לא / כן
 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 ________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 ________________________________________________________ 

 

 
 ועיסוקים חיים קורות פירוט .10

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

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

 אחזקות במניות  .11
 

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

 
 ערך, ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד ייןענ כבעל שלא אחזקה לפרט צורך אין

 .6בבורסה הנסחרים בתאגידים  1968 –ח "התשכ
 
 שולחנך. על שסמוך ומי צאצא הורה, זוג, ת/בן -קרוב" "
 

 לא / כן
 

 י:/פרט כן, אם
 

שם 
 התאגיד/הגוף

 שם המחזיק
אם המחזיק אינו 

 המועמד

תחום עיסוק  אחוזי החזקות
 התאגיד/הגוף

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

                                                           
 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח 6 6

  –"בעל עניין", בתאגיד 

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד, או מכוח ההצבעה בו, מי  (3)

נהלו הכללי, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד, או את מ

או יותר  25%שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 

או יותר מהדירקטורים  25%מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה שבו, או רשאי למנות 

 –לענין פסקה זו  ;שלו
 לעניין ;האמוריםיראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך  (ג)
החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך  (ד)

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק  –לעניין זה, "נאמן"  ;האמורים

()ו(, או כנאמן, להקצאת מניות 2)א()46מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 

  ;לפקודת מס' הכנסה 102גדרתו בסעיף לעובדים, בה
 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. (4)
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שם 
 התאגיד/הגוף

 שם המחזיק
אם המחזיק אינו 

 המועמד

תחום עיסוק  אחוזי החזקות
 התאגיד/הגוף

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

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

 לניגוד עניינים
 

 מכירתם שאחזקתם, קרוביך, בבעלות או בבעלותך אחרים נכסים קיימים האם
 שאליו התפקיד עם עניינים ניגוד של במצב להעמידך עשויים שימוש בהם או

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

 לא / כן     
 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 ________________________________________________________ 
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 משמעותי בהיקף כספים חבות   .13
 

 ערב או כספים חייב ישנם, אם העסקיים, מי משותפיך קרוביך או ה,/את האם
 כלשהם?  להתחייבויות בות אולחו

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

 לא / כן
 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 ________________________________________________________ 

 

 עניינים לניגוד חשש של במצב אחרים שעלולים להעמידך נכסים  .14
 

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

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

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

 
 .ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס אנ

 
בין  בו, הצבעה זכויות או/ו בגוף אחזקות לו שיש מי לרבות -בגוף  בעל עניין""

 או/ו בו מקבילים בגופים או בדירקטוריון מכהן או/ו בעקיפין, ובין במישרין
 .לו חיצוני יועץ או/ו אותו או מייצג/ו בו עובד

 
 לא / כן
 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 ________________________________________________________ 
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 הצהרה -  ג' חלק
 

 _________________מס' ז.ת _____________________ מטה ה/החתום אני
 :כי בזאת ה/מצהיר

 
ולמקורבי, הם  לעצמי, לקרובי בקשר זה, בשאלון שמסרתי והפרטים המידע כל .1

 ואמיתיים. נכונים ם,מלאי
 

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

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

 התפקיד. עם עניינים לניגוד חשש של במצב
 
חשש  של במצב להיות לי לגרום שעלול עניין בכל מלטפל להימנע ת/מתחייב אני .4

המשפטית של  היועצת לניגוד עניינים במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתה של
 בנושא. עיריית עכו

 
יתעוררו  או בשאלון, הצהרותיי בתוכן שינויים יחולו בו שבמקרה מתחייב/ת לכך אני .5

 במצב של אותי העלולות להעמיד מראש, נצפו שלא סוגיות הרגיל, הדברים במהלך
 לה את ביועצת המשפטית של עיריית עכו, אמסור עניינים, איוועץ לניגוד חשש

 הנחיותיה. לפי ואפעל בכתב הרלבנטי המידע
 

בהר לי כי על ההסדר למניעת ניגוד עניינים שייערך לי, במידת הצורך, יחול חוק מו .6
 .1998 –חופש המידע, התשנ"ח 

 
 
 
 

____________________                                  _________________ 
 חתימה                      תאריך          
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