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   02/2020מס'  פומבימכרז  

 
 ושירותי גרפיקה מתן שרותי ניהול מדיה דיגיטלית
 בחברת כיוונים

 
 13/02/2020יום חמישי, י"ח שבט תש"ף, להגשת מסמכי המכרז: מועד אחרון 

  12:00 בשעה
 

 מועד ההגשה לא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.מעטפה שתוגש לאחר 
 

 התקשרויותבמשרדי מחלקת  ידניתהמסירה תיעשה 
 (.14דר ח -)קומה ב' באר שבע   82בחברת כיוונים, רח' ההסתדרות 

 
רשאים להשתתף במכרז יחידים ותאגידים הרשומים כדין בישראל, והעומדים 

 במסמכי המכרז.במועד הגשת ההצעות בכל הקריטריונים המפורטים 
 

 .צעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיאחברת כיוונים אינה מתחייבת לקבל את הה

  
מובהר, כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק 

לצרכי נוחות, ואינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו 

 המכרזים.לכדי "הצעה" עפ"י דיני 

 

 

 02/2020לוח זמנים לביצוע מכרז 

 אירוע מועד

 82רחוב ההסתדרות , הנהלת החברהבבניין ישיבת הבהרות בחדר ישיבות  11:00בשעה  23/01/2020

 באר שבע

 המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה 02/02/2020

 תשובות לשאלות הבהרה לפרסוםהמועד האחרון  05/02/2020

 והמשימה לביצוע המועד האחרון להגשת מסמכי ההצעה 12:00השעה עד  13/02/2020

 

 

 

 2020ינואר 
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 הזמנה

 02/2020' מספומבי מכרז 

 
 .בחברת כיווניםושירותי גרפיקה מתן שירותי ניהול מדיה דיגיטלית 

 

ניהול למתן שירותי "[ מכריזה על קבלת הצעות מגופים שונים, כיווניםחברת "כיוונים" ]להלן: "
 בהתאם לדרישות ולהנחיות המפורטות במסמכי המכרז, ושירותי גרפיקהמדיה דיגיטלית 

 [."יםהשירותו/או " "העבודות" -]להלן 
 

 מורכב משני חלקים:המכרז 

 תן שירותי ניהול מדיה דיגיטלית ושירותי גרפיקה.מ -א' פרק .1

 ד.מתן שירותי גרפיקה בלב -ב' פרק .2

 
אם לפי הוראות באמצעות הזמנות חתומות כדין ובהת ובוצעיב' -א' ו בפרקיםהמפורטים  יםהשירות

במכרז יהיה  יםבלתי נפרד ממסמכים אלה, ועל הזוככחלק  יםהמצורפ יםמסמכי המכרז והחוז
 כנדרש. יםהשירותלספק את 

 
 

 אחד במכרז.  פרקמציע רשאי להציע הצעתו רק עבור 
 המכרז על ידי אותו מציע. פרקילא תתאפשר הגשת הצעות שונות לשני 

 
שני גורמים המקיימים ביניהם ידי על יובהר כי לעניין הפרדת מציעים, לא תתאפשר הגשה 

 וכד'  , בעלות צולבתבעלות, לרבות יחסי חברות בנות, אחיות יחסי
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 א' פרק

 

ניהול מדיה דיגיטלית וביצוע עבודות 

 גרפיקה לחברת כיוונים
 

 

  

http://www.kivunim7.co.il/


 
 וביטוח רכש, התקשרויות

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 4 חתימת המציע __________ 
____________________________________________________________________ 

 08-6290011, פקס. 08-6290010טלפון:   8415302באר שבע  5443ת"ד  82רחוב ההסתדרות 
 www.kivunim7.co.ilאתר החברה:       contract@kivunim7.co.ilדוא"ל: 

 :א' בפרקתנאי הסף להשתתפות 

תאגידים הרשומים כדין בישראל, והמקיימים במועד הגשת  זה לפרקרשאים להגיש הצעה 

 :התנאים המצטברים שלהלן ההצעות, את
 

ושירותי  במתן שירותי ניהול מדיה דיגיטלית ור עיסוקבדבלפחות, שנים  7ניסיון של למציע  .1

 גרפיקה.

)כולל ₪  350,000של  (ריטיינר) שנתיבהיקף כספי  לפחות, גופים 3 למציע ניסיון בעבודה עם .2

מבין השנים  בכל שנהעבור כל גוף, ברשתות החברתיות,  מימון (כולל מע"מ)₪  150,000 -ו מע"מ(

 .לכל שנה( 150,000+350,000) 2016-2018

 על ידי ומאומתחתום  תצהירלהצעתו יצרף המציע  ,לעיל 2-ו 1פים לצורך הוכחת האמור בסעי

כמו  .2'דוזאת בנוסח המצורף למכרז זה כחלק  המעיד על עמידה בתנאי הסף עו"ד ואישור רו"ח

 של היסטוריית תשלומים של מודעות פייסבוק / גוגלדו"חות יצרף המציע להצעתו כן 

  לעיל.   2המוכיחות את היקף ביצוע המימון כפי שנדרש בסעיף 

עובדים מקצועיים בתחום ניהול מדיה  5המציע מעסיק כעובדיו )במשרה מלאה( לפחות  .3

 יתשנים לפחות בניהול מדיה דיגיטל 3שניים מתוכם בעלי וותק של אשר לפחות כ דיגיטלית,

 .גרפיהעיצוב הבתחום מקצועיים  יםעובד 3ולפחות 

 מם של יחסי לשם הבהרה, הביטוי "מעסיק כעובדיו" כאמור ברישא מתייחס לקיו

 מעביד. -עובד

אמצעות וזאת ב יצרף המציע רשימת עובדים וכן את פירוט הניסיון שלהםלהוכחת תנאי זה 

 .2לחלק ד'המצורפת טבלה ה

 .( להוראות הכלליותז)2' כנדרש במסמכי המכרז ]ראה סעערבות בנקאית  ע צירףהמצי .4

 
 

במשרדי מחלקת ידני באופן וימסור אותם  המכרזהצעתו על גבי כל המעוניין להשתתף יגיש 

בשעה   13/02/2020ליום וזאת עד  ,באר שבע 82ההסתדרות רחוב  ,בחברת כיווניםהתקשרויות 

  "(.ההגשה מועד" -)להלן . 12:00

 מעטפה אשר תימסר לאחר מועד ההגשה מכל סיבה שהיא, לא תובא לדיון.

 לא תתקבל כל מעטפה שלא באמצעות מסירה ידנית.

 

את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז, וכל שינוי או סטיה מתנאים אלה, עלול לגרום 

 לפסילת ההצעה. תשומת ליבם של המשתתפים למסמכים שעליהם לצרף להצעותיהם.

 

 .הצעה על ידי מספר ישויות משפטיותההצעה תוגש על ידי יישות משפטית אחת. חל איסור על הגשת 

שות המשפטית עניין בחינת ההצעה ועמידה בתנאי המכרז, הינה הייהיישות המשפטית הקובעת ל

  .החתומה על כתב ההצעה

 תהגש , לא תתאפשראחד בלבד פרקעבור לכל יישות משפטית אפשרות להגיש הצעה יודגש כי 

 ., וכפי שהובהר לעילעל ידי אותו מציע המכרז פרקיהצעה לשני 
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הא לבתי המשפט , תממכרז זה ומההסכם הנובע ממנו ובעהסמכות השיפוטית הייחודית בכל עניין הנ

 . המוסמכים בבאר שבע

 

אף שלא לבצע כלל את כיוונים שומרת לעצמה את הזכות לבצע את ההזמנה כולה או חלק ממנה ו

 . ההזמנה

 

, מסמכי המכרז נועד רק לצרכי נוחותמובהר, כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ו

 את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי מציע כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י דיני  מכרזים".  ואינו בא להכשיר
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 הוראות כלליות: -חלק א' 

       מסמכי המכרז כוללים את החלקים הבאים:  .1

 עמ'

 

 מסמכי המכרז כוללים את כל המסמכים שנמסרו לרוכשי מעטפות המכרז, בקשר עם המכרז

 בכתב שנמסרה לרוכשי חומר המכרז. הנדון, לרבות כל תוספת ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או הבהרה

 

 את המסמכים הבאים: להצעתםצרף ל על המציעים .2
 

אישור עו"ד או רואה חשבון המאשר שההצעה חתומה  -אישור בתוקף בדבר מורשי חתימה  (א)

ההתאגדות שלו. האישור הנ"ל חייב ע"י מי שהוסמך לחתום בשם התאגיד בהתאם לתקנות 

 להיות בתוקף בזמן הגשת ההצעה.

 

אישור מפקיד מורשה או מרואה חשבון על ניהול פנקסי  -אישור בתוקף בדבר ניהול חשבונות  (ב)

 -חשבונות ורשומות כאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו 

 שהותקנו על פיו., והתקנות 1976

 

 .אישור על ניכוי מס הכנסה במקור (ג)

 

 2 ......................................הזמנה .................................................................. 

 4 ....................................סף.................................................................תנאי  

 6 .................................הוראות כלליות .......................................................... א

 8 ...................................... והליכי המכרזם מיוחדים הוראות למשתתפים ותנאי ב

 16 .......)ערבות הגשה(...................... במכרזלהשתתפות נוסח כתב ערבות בנקאית  ג

 17 .......................נוסח כתב ערבות בנקאית לביצוע............................................ 1ג

 18 ......................................................................…ביטוחחלקת המלהתחייבות  ד

 21 ..............................................................בנק .......את הנוסח מכתב המלצה מ 1ד

 22 ..........................יסיון המשתתף ..............הוכחת נלתצהיר ואישור רו"ח  נוסח   2ד

 25 ........................................המשתתף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תצהיר ה

 27 …………………….........................המשתתף במכרז..... הצהרה והתחייבות ו

 29 ............................................................................השירותים.... מפרט תכולת ז

 35 ......................ת ושירותי גרפיקהיה למתן שירותי ניהול מדיה דיגיטלכתב ההצע ח

 37 ......................................................................................... הסכם התקשרות  י

 48 ...........................משימה מקצועית לביצוע.................................................... נספח א

 50 .........................ביצוע................................................דוגמה לקבלה כהוכחת  נספח ב

 51 ..............דוגמה לדוחות ביצוע חודשיים על ביצועי הקמפיינים.......................... נספח ג

 52 ....................ההתקשרות............................................טבלת היחידות וסכומי  נספח ד
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 .פטור/אישור מע"מ בדבר היות המשתתף עוסק מורשה (ד)

 

 -מסמכי תאגוד מאושרים ומעודכנים  (ה)

 תעודת האגד מאת רשם החברות )או השותפויות או האגודות השיתופיות(; (1)

אישור עו"ד המפרט את בעלי המניות בתאגיד והשליטה בו. במידה ובעל שליטה  (2)

מניות כלשהו בתאגיד הינו תאגיד בפני עצמו, יפורטו גם בעלי מניותיו או בעל 

או שותפיו או בעלי השליטה בו, וכך הלאה, עד לזיהוי כל היחידים העומדים 

 מאחרי המשתתף במכרז.

תמצית מידע מרשם החברות, המפרטת את בעלי המניות בתאגיד, ואת היותו  (3)

יות מעודכן למועד הגשת ההצעות של המשתתף תאגיד פעיל. האישור חייב לה

 למכרז.

 תקנון התאגדות. (4)

 

בנוסח המצורף  וטבלת עובדים יסיון המציעאישור רו"ח בדבר נ, תצהיר חתום ומאומת כדין (ו)

 למסמכי המכרז. 2כחלק ד'

 

 בסך, תנית, צמודה למדד המחירים לצרכןבלתי מואוטונומית ו -ערבות בנקאית (ז)

לפי נוסח הערבות  ,/2020/0501שתהא בתוקף עד ליום  (₪אלף עשרים )במילים: ₪  0,0020 

. על המשתתף יהיה השם המופיע בערבות יהיה שם המשתתףלמסמכי המכרז.  המצורף כחלק ג'

 להאריך את תוקפה של הערבות במידה והליכי המכרז יתעכבו,

חשב וזאת בהתאם לדרישתה של כיוונים. משתתף שיידרש לעשות כן ולא יעמוד בדרישה זו תי

 כפסולה במידה ותוקף הערבות יפוג. הצעתו

 

בדבר תשלום שכר מינימום, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  -הצהרת המשתתף  (ח)

 המכרז. ' למסמכיההמפורט בחלק  , בהתאם לנוסח התצהיר1976-תשל"ו

 

 

 למסמכי 1ד'בחלק המפורט התאם לנוסח ב -אישור בנק בדבר יכולת פיננסית של המציע  (ט)

 המכרז.

 
 .שהומצא ע"י כיוונים למשתתפים, לרבות תשובות לשאלות הבהרהך מכל מס העתק חתום של (י)
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 והליכי המכרז וראות למשתתפים, תנאים מיוחדיםה -חלק ב' 

 

 בחלק זה, ובשאר מסמכי המכרז:

 מתן שירותי ניהול מדיה דיגיטלית ושירותי גרפיקה לחברת כיוונים -   חלק א'

 המשתתף שבחר להגיש את מסמכי המכרז מטעמו. -   המציע 

 .)או "הזוכה"( המציע שיזכה במכרז -  נותן השירותים

 באר שבע.כיוונים החברה לתרבות הפנאי  - החברה/כיוונים   

 ושירותי גרפיקהמתן שירותי ניהול מדיה דיגיטלית  -  השירותים /העבודות

 המכרז והחוזה, בהתאם לתנאי       

 עבודה חתומות כדין.ת להוראות המנהל ועל פי הזמנובהתאם    

 .מי מטעמהשל חברת כיוונים ו/או מנהלת השיווק  -                            המנהל 

 .נציג היחידה המזמינה בכיוונים -המפקח                            

 

 הוראות למילוי מסמכי המכרז, ולתנאי המכרז: .1

על  ,ההערות והפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז. כמו כןעל המציע למלא בדיו את  (א)

המשתתף לחתום על כל דף במסמכים אשר קיבל לידיו בעת רכישת מסמכי המכרז, בראשי 

, על ידי מורשי החתימה מטעמו, על הדף האחרון של מסמכי ולחתום באופן מלאתיבות, 

י המכרז והצהרת המשתתף, המכרז ועל כל דף שבו נדרש למלא פרטים בדיו, וביניהם על תנא

 ונוסח החוזה ונספחיו.

 

לרבות יוונים בקשר עם השתתפותו במכרז, על המציע לחתום על כל מסמך שקיבל מאת כ (ב)

 לחוברת המכרז שתוגש על ידו. ולצרפםהוראות נוספות, הבהרות וכד', 

 

על המשתתף להוסיף פרטים רק במקום המיועד לכך. כמו כן, עליו לחתום על הצעתו בדיו,  (ג)

בתוספת חותמת של המשתתף, תאריך וכתובת. יש לרשום את שם המשתתף באופן ברור, 

במקום שבו נדרשת חתימה, יש לציין את שמו המלא של החותם, בכתב בנוסף על חתימה. 

 .ברור

 
המיועד לכך, הסתייגות בחומר המכרז, שלא במקום ה, הערה או רישום שינוי, תוספת, מחיק (ד)

אם בגוף המסמכים ואם במכתב לוואי, לא יחייב את כיוונים ועלול להביא לפסילת מסמכי 

 המכרז של המשתתף.

 
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כיוונים אינה מתחייבת לבצע שיעור מסויים של סוג הזמנה  (ה)

לטה לגבי כך, מסורה לשיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף למגבלות או כל שיעור שהוא, וכי ההח

תקציביות ותזרימיות הקיימות בכיוונים, ובהתאם לצורך. לזוכה  לא תהא כל עילה לטענה 

 להיקפי רכישות שבוצעו ע"י כיוונים. 
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למובן באם ימצא משתתף כלשהו במכרז, סתירות, שגיאות, או שיהיה לו ספק שהוא בקשר  (ו)

המדוייק של איזה סעיף או פרט, עליו לפנות למחלקת ההתקשרויות בדואל: 

contract@kivunim7.co.il תשובות תישלחנה לכל המשתתפים  .02/02/2020ד ליום ע

 במכרז. כיוונים אינה אחראית עבור כל פירושים או הסברים שינתנו בעל פה.

 
בכל פנייה לקבלת תשובות ו/או הבהרות, על המשתתף לציין בשורת הנושא של הדוא"ל את  (ז)

מספר המכרז ובגוף ההודעה את הפרק אליו מתייחסת השאלה / ההבהרה וכן מס' עמוד 

 וסעיף. 

 
כיוונים רשאית, בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים  (ח)

תה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, במסמכי המכרז, ביוזמ

 ויעודכנו באתר האינטרנט של חברת כיוונים. היו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרזי

 
המשתתף יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז, וינקוט בכל האמצעים הנראים לו  (ט)

הקשיים העלולים להתגלות כנחוצים כדי לחקור את מהות וכמות העבודה הנדרשת ואת 

בעת ביצוע העבודות במהלך תקופת ההתקשרות. ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז 

ולביצוע העבודות הכלולות בהוראותיו ימסרו למעוניינים כאמור בס"ק )ח( לעיל, וכן 

 בישיבת ההבהרות.

 

 הוראות הנוגעות לבחינת ההצעות: .2

 הניקוד שיוענק לכל אחת מההצעות ייקבע בהתאם לאמות המידה כמפורט להלן:  (א)

 ניקוד  קריטריון לניקוד מס'
 מקסימלי

 אופן הניקוד

1 

ניסיון המציע בביצוע קמפיינים 
פרסומיים, ניהול מדיה ועיצוב 

שנים )הניסיון  7גרפי העולה על 
יכול שיהא של העסק/ בעלים/ 

 מנהל(

 נקודות 10

יינתן בהתאם לשנות הניקוד 
נק' למציע עם  0הניסיון ובטווח של 

 20שנות ניסיון )תנאי סף( ועד  7
נקודות למציע בעל מירב שנות 

 הניסיון.

2 
הצגת תיק עבודות, מצגת אודות 
החברה ושיחת התרשמות עם בעלי 

 תפקיד בחברה 
 נקודות 20

פרופיל את מצגת המתארת  .א
, תחומי התמחות חברהה

 לקוחות. ורשימת מרכזיים
 3הצגת תיק עבודות של  .ב

תיאור  קמפיינים, שיכללו
מטרות , הקמפייןתמציתי של 

 ותוצאות.

שיחת התרשמות עם בעלי  .ג
 תפקיד בחברה.

 משימה מקצועית לביצוע 3
 

 נקודות  40

על המציע לתכנן ולהציג קמפיין 
לדוגמא עבור אחת מיחידות 
החברה, בהתאם למפרט המצורף 

 כנספח א
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 ניקוד  קריטריון לניקוד מס'
 אופן הניקוד מקסימלי

המשימה תיבחן ותנוקד על ידי 
 :מקצועית באופן הבאועדה 

מידת ההתאמה בין הבריף  .1
 לביצוע בפועל.

מידת היצירתיות בפתרון  .2
 הגרפי של ביצוע המשימה.

אופן חלוקת תקציב הפרסום  .3
)קניית מדיה( בהתאם לתקציב 

   ד'בנספח היחידה המפורט 

4 

שעות עיצוב גרפי חודשיות ללא 
 תמורה

)על המציע לציין כמות שעות עיצוב 
גרפי בכתב ההצעה בחלק ח' )ראה 

 הסבר מטה( 

 נקודות 30

הניקוד יינתן בהתאמה למספר 
שעות העיצוב הגרפי החודשיות 

שיציע המציע בהצעתו ללא תמורה 
שעות גרפיקה חודשיות  40נוספת. 

שעות  0-נקודות ו 30 -יזכו ב
 נקודות. 0-גרפיקה יזכו ב

 
 

 חודשיות גרפי שעות עיצובאמצעות הענקת ב קבל ניקוד נוסף להצעתול ביכולתו של המציעהסבר: 

 .ללא תמורה נוספת

 

 שלבי הגשת ההצעות: (ב)
הגשת ההצעות תכלולנה את הגשת כלל מסמכי המכרז, לרבות תצהירים, תנאי סף,  . 1ב

חתומים , כשהם וד, כתב ההצעה, משימה מקצועית לביצוע ותיק העבודותמסמכי תאג
 על ידי המציע כדבעי.

לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות ובתוך כך, לאחר קבלת כלל ההצעות, תתבצע  . 2ב
 ערך בדיקת מסמכים ועמידה בתנאי הסף.יתפתיחת מעטפות המכרז ו

משתתפים שיוחלט לגביהם כי הם עומדים בתנאי הסף ומילאו כנדרש את מסמכי . 3ב
  שעות הגרפיקה כפי שבטבלה שלעיל מספר , וציינו אתהמכרז וכתב ההצעה

את תיק העבודות והמענה למשימה , יוזמנו למפגש בו ידרשו להציג (4)שורה מס' 
 (.2-3)שורות מס' 

 
יכולתו הכספית של המשתתף, באיכות ההצעה בעת דיון במכרז, רשאית כיוונים להתחשב ב (ג)

את הזמנה נשוא המכרז, ובטיבה. כן רשאית כיוונים להתחשב בכושרו של המשתתף לבצע 
 כפי שהדבר נבחן מהזמנות קודמות ו/או דומות שבוצעו על ידו וממסמכים שצירף.

כן  .ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול מסמכי מכרז של משתתף שהורשע בעבירה פלילית
רז שהוגשו על ידי משתתף הנמצא על תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון במסמכי מכ

 שבע, שלא כדין.-העיר בארשטח ציבורי בתחום 

 
, בהתאם לדין, ים תהא רשאית, לנהל מו"מ עם הזוכים במכרז, לשם שיפור הצעתםכיוונ (ד)

 ובהתאם לאמור להלן.
 

על הזמנות  נוספיםכיוונים רשאית לדרוש מהמציעים, באם תמצא זאת לנכון, אישורים  (ה)
רזים רשאית והמלצות ממזמינים שעבורם ביצעו המציעים הזמנות. כן תהא ועדת המכ
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, והמציע יהיה הצעת המחירלדרוש מהמציע במהלך העיון בהצעתו, הסברים וניתוח של 
 חייב למסור את ההסברים והניתוחים הללו לועדת המכרזים או למומחה מטעמה.

 

כל הצעה שהיא, וכיוונים רשאית לבחון גם את נסיונם של בת לקבל אין כיוונים מתחיי (ו)
אספקתם בעבר, לרבות במסגרת הפעילות העירונית ו/או המציעים, כשירותם, ואופן 

 הפעילות שבוצעה עבורה בעבר.
 

ככל שיוגשו הצעות זהות, ייבחר המציע אשר יש לו ניסיון רב יותר בביצוע העבודות נשוא  (ז)
המכרז ובהתרשמות כיוונים מניסיונה בעבר עם המציע, ככל שקיים. מבלי לפגוע באמור 

להביא בכלל שיקוליה את אמינותו וכושרו של המציע לבצע את לעיל, כיוונים תהא רשאית 
 החוזה, ואת כל המרכיבים וכל הנתונים בהצעה, לרבות מקום עסקיו ופנייה לממליצים. 

 

כיוונים שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא  (ח)

לבצעו. במקרה שכזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל 
סוג שהוא, למעט ההוצאות בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה 

 בלבד.
 

                           תתף בשום צורה שהיא בהוצאות כלשהן של המשתתפים כיוונים לא תחזיר ולא תש (ט)
וכיו"ב הוצאות הכרוכות  ת בגין ערבויותלרבות הבדיקות המוקדמות, הוצאובמכרז, 

 בבחינת ההליך או בהגשת ההצעות או בקשר עם ההליך.
 

וע ו/או לספק מובהר בזאת במפורש כי כיוונים שומרת לעצמה את הזכות להחליט על ביצ (י)
את ההזמנות נשוא המכרז בשלמותן ו/או חלק מהן בלבד, בין בעצמה ובין באמצעות הזוכה 

 במכרז.
 

זוכים, ובהתאם לכך רשאית לפצל את  שנימעוניינת לעבוד מול  כיווניםמובהר בזאת, כי  (יא)
 לכל היותר, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. משתתפיםשני בין  בפרק א'הזכייה 

מסורה בידיה של ועדת המכרזים, לרבות ההחלטה  בפרק זהההחלטה על פיצול הזכייה  (יב)
הזכייה בפיצול  כיוונים, ואין באמור בסעיף זה בכדי לחייב את  בפרק זהבדבר מספר הזוכים 

 בכלל.
 שעמדוהצעותיהם אושרו על ידי ועדת המכרזים כהצעות  אשרמציעים  שני ונמצאו היה (יג)

וטובות ביותר מבחינת ניקוד ההצעה, יוכרזו על ידי ועדת המכרזים כזוכים, כל  הסף בתנאי
 מהיקף העבודות. 50% -אחד ב

שהוצעו, בין שני המציעים כי ישנו פער הנוגע למספר שעות הגרפיקה  ונמצא היה (יד)
שהצעותיהם עמדו בתנאי הסף והן הטובות ביותר מבחינת ניקוד ההצעה, שומרת לעצמה 

"( שני כשירכות להציע למציע שהצעותו הפחות טובה מבין השתיים )להלן: "כיוונים את הז
להשוות את מס' השעות בהצעתו למספר השעות שניתנו על ידי המציע המוביל. היה ובחר 
לא לעשות כן, שומרת לעצמה כיוונים את הזכות לפנות לכשיר השלישי, הרביעי וכן הלאה, 

 קרה כזה, יחולו הוראות סעיף קטן ד' דלמטה.ו/או לא לפנות לכשירים אחרים כלל. במ
לפיכך, היה ולא נמצאו שני מציעים שהצעותיהם אושרו על ידי ועדת המכרזים כהצעות  (טו)

שעמדו בתנאי הסף, יוכרז מציע אחד שהצעתו אושר על ידי ועדת המכרזים, כזוכה בהיקף 
בודה שלא לערך, כאמור, וכיוונים תהא רשאית לפרסם מכרז ביחס ליתרת הע 50%של 

 חולקה במסגרת מכרז זה.
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מובהר, כי היה וכיוונים תפרסם מכרז חדש ליתרת העבודה, היא תהא רשאית שלא לקבל  (טז)
 במסגרת המכרז החדש את ההצעה הזוכה בחלק זה.

כלשהו במכרז בכדי להטיל  "(זוכיםהלן גם: "ל -)בכל מקום בו מופיע זוכה אין בקביעת זוכה (יז)
על כיוונים חובה, או להעניק למי שנקבע כזוכה את הזכות, להתקשרות עם כיוונים בהיקף 

 כלשהו.
 

כיוונים שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב בפגמים פורמליים באיזו הצעה שהיא,  (יח)
 נות השוויון.במידה שויתור שכזה לא יגרום כל נזק לכיוונים ולא יפגע, לדעת כיוונים, בעקרו

 
טעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו השלמת מקום ה-יר ו/או איהגשת הצעת מח-אי (יט)

במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים 
 ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 

 מדדי הבחירהכלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת  כיוונים רשאית שלא להתחשב (כ)
לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, 

 שלדעת כיוונים מונע הערכת ההצעה כדבעי.
 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כיוונים שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה  (כא)

מהמציעים לאחר הגשת ההצעות, למכרז, להשלים מידע ו/או הבלעדי לדרוש מכל אחד 
נו ויכולתו של המציע ו/או חברי המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לניסיו

צוות מטעמו וזאת, בין היתר לצורך עמידתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו, בתנאי ה
 הסף שפורטו לעיל.

 

 הודעה על הזכיה והתקשרות: .3
במכרז  ו כזוכיםשייקבע יםעל כך הודעה. המציע ת הזוכים במכרז, תימסר להםעם קביע (א)

לחתום על החוזה ולהמציא לכיוונים את אישורי הביטוח והמסמכים הנקובים  יםמתחייב
נשוא החוזה, כמפורט  בנקאית להבטחת ביצוע ההתחייבויותלהלן, וכן ערבות  4בסעיף 
 דרש לעשות כן ע"י כיוונים.ימים מיום שנ 7להלן, והכל בתוך  8בסעיף 

 
זוכה מלחתום על החוזה במועד ו/או לא המציא את כל המסמכים הנדרשים כיאות, נמנע  (ב)

מכל סיבה שהיא ומבלי שיינתן לכך אישור כיוונים מראש ובכתב, תהא כיוונים רשאית 
לבטל את זכייתו במכרז בהודעה בכתובים, מבלי ליתן כל התראה ו/או ארכה לתיקון 

, ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של הליקוי

 כיוונים עם מציע אחר במקומו ו/או החלטתה לצאת במכרז חדש, ככל שתבחר לעשות כן.
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומכל זכות לסעד ו/או לפיצוי אחרים, תהא כיוונים רשאית, לפי  (ג)
אה מראש, לחלט את הערבות שצורפה ע"י הזוכה שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התר

לצורך השתתפותו במכרז, וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום התחייבויות, 

 ו המציע בעצם הגשת הצעתו במכרז.שנוטל על עצמ
 

התקשרה כיוונים עם מציע אחר עקב מחדלו של הזוכה מלחתום על החוזה ו/או להמציא  (ד)
יהיה הזוכה חייב לשלם לכיוונים, לדרישתה, את הסכום  - המסמכים הנדרשים במועד

ירים שנקבעו בסופו של דבר בחוזה, הוא לבין המח-המבטא את ההפרש הכספי שבין הצעתו
 "[.ההפרש תשלוםלמשך כל תקופת ההתקשרות המפורטת בחוזה ]להלן: "
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סכום ערבות מובהר בזאת, כי כיוונים רשאית, אך אינה חייבת, לגבות את תשלום ההפרש מ (ה)
המציע מתחייב בזאת, כי ככל שסכום  -המכרז, באמצעות חילוטה, וככל שבחרה לעשות כן 

ישלים את החסר. אין באמור לעיל לגרוע מזכותה של  -ההפרש יהא גבוה מערבות המכרז 
כיוונים לגבות מאת המציע את תשלום ההפרש בנפרד ו/או לצד חילוט ערבות המכרז, 

 כי במקרה זה ישלם לכיוונים את תשלום ההפרש במלואו.והמציע מתחייב בזאת 
 

למען הסר ספק יובהר, כי כיוונים תהא רשאית לחלט את ערבות המכרז במלואה, גם  (ו)
 במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר במקום הזוכה, כאמור בס"ק )ג( לעיל.

 

ערבות מציע שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום, אליה תצורף ה (ז)
 שהוגשה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז.

 

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות כיוונים, כנגד הזוכה, עפ"י  (ח)
 כל דין.

 
 חתימת החוזה וביטוחים: .4

ימים ממועד קבלת ההודעה  7המציע מתחייב לחתום על החוזה לא יאוחר מאשר תוך  (א)
"[. עם החתימה על החוזה על המציע החוזה"/"ההסכםעל זכייתו במכרז ]להלן: "

להמציא את אישורי הביטוח כמפורט ובהתאם לתנאי החוזה. הוראה זו הינה מהותית, 
גם הפוליסות על בסיסן הוצאו  -כיווניםמנהל אגף כספים בוהאישורים ולדרישת 

אישורי , אשר יפסוק אם כיווניםב מנהל אגף כספיםהאישורים הנ"ל, יומצאו לבדיקת 
הביטוח ו/או הפוליסות ממלאים אחר תנאי החוזה. המציע הזוכה מתחייב, לאור הערות 
חשב כיוונים, להמציא לאלתר כל אישור ביטוח ו/או פוליסה או תיקונה על מנת לעמוד 

 בתנאי החוזה.

אם המציע יסרב לחתום על ההסכם או לא ימלא כל תנאי מתנאי המכרז, ערבותו לא  (ב)
נים תהא רשאית לגבות את הסכום הנקוב בערבות, ללא כל הודעה נוספת, תוחזר לו וכיוו

לעיל, ומבלי לפגוע בזכותה של כיוונים לתבוע דמי  3וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 
 נזק נוספים ו/או כל סעד אחר או נוסף.

 
 תקופת ההתקשרות והביצוע: .5

 לבין הזוכים במכרזיבוצעו "ימי חפיפה" בין הספק היוצא תקופת ההתקשרות טרם  (א)
מיום  ימים 14 עד תקופת ההתארגנות תהא למשך ."(התארגנות תקופת)להלן: "

פגישות וסיורים במוקדים שונים של חברת כיוונים, מש לקיום תשהסכם וחתימת ה
 על מנת להכיר את אופי העבודה ומחלקות החברה השונות.

אינם ימים אלה  ים וכןלא תשולם תמורה לזוכ תקופת ההתארגנות עבור ימיכי יובהר  (ב)
 .ת ההתקשרות כמשמעותה במכרז זה ובהסכםמהווים חלק מתקופ

 יחולושבלבד, חודשים  12 -הינה ל"( ההתקשרות תקופת)להלן: " תקופת ההתקשרות (ג)

  .מיום סיום תקופת ההתארגנות
 12בנות תקופות נוספות  4-להאריך את ההסכם בשמורה הזכות הבלעדית כיוונים ל (ד)

חודשים וזאת על פי  60חודשים כל אחת ובסך הכול תקופת ההתקשרות לא תעלה על 
 שיקול דעתה הבלעדי.

יתחיל ויסיים את העבודה בהתאם למועדים שייקבעו לפי הוראות נותן השירותים  (ה)
 המנהל.
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 נותן השירותיםמתן השרות יעשה בהתאם לאמור בהזמנות העבודה אשר יועבר ל (ו)
 הזוכה.

 תשלום:תנאי  .6
 נותן השירותיםתמורת ביצוע העבודות לפי תנאי המכרז וההסכם, בשלמותם, ישולם ל

 :("התמורה" -להלן )להלן  יםמפורטהבהתאם לתנאים  כומיםס
 ידו בפועל, מחושב -עבודות שבוצעו על  , ויכלולובשני עותקים החשבון יהיה מפורט (א)

ם וההיטלים כל המיסי לפי המחיר שנקבע בהצעתו במכרז, נקוב בש"ח וכולל את
יצרף לחשבון העתקים מאושרים של הזמנות החלים, ולמעט המע"מ. נותן השירותים 

 העבודה. 
חברת ועלו לפורטל הספקים האינטרנטי של חשבונות שיוצאו על ידי נותן השירותים י (ב)

 חתימה"ן השירותים באופן דיגיטלי )להלן: כיוונים, כשהם חתומים על ידי נות
באחריות נותן השירותים לוודא ולדאוג כי ברשותו חתימה דיגיטלית "(. דיגיטלית

 התואמת את דרישות החוק והדין.

שיאשרו לתשלום, במלואו  מטעם  יבדוק את החשבון ויעבירו לאישור המנהלהמפקח  (ג)
ימים ממועד הגשתו והתמורה שתאושר על ידי המנהל תשולם  14או בחלקו בתוך 

עבור  מים מיום אישור החשבון ע"י המנהל.י 45תוך שוטף+ נותן השירותיםל
 פייסבוקלדוגמא: חשבוניות שיציג נותן השירותים המועברות לספקי מדיה שונים )

מיום אישור החשבון ע"י המנהל ובכפוף  15( כיוונים תאשר תשלום בשוטף +ו/או גוגל
דוגמא לקבלה כהוכחת להגשת כל הוכחות הביצוע שיבקש המנהל לטובת העניין. 

 ראה נספח ב'. –וע ביצ
(, תשלם כיוונים הצמדה וריבית גשלום מעבר למועד הנקוב בס"ק )בגין עיכוב בת (ד)

, זאת לתקופת העיכוב בלבד, ובלבד 1961 -בהתאם לחוק פסיקת ריבית התשכ"א 
יום, לכל המאוחר, ממועד  60, בתוך נותן השירותיםשנעשתה דרישה ופניה לכך, על ידי 

דרישה תוך מועד זה, יראוהו כמי שויתר  נותן השירותיםהעיכוב בתשלום. לא הגיש 
 בית והצמדה כלשהם.על זכותו לתשלום הפרשי רי

 
 הזמנת העבודה: .7

את כל העבודות ו/או חלקן לפי שיקול נותן השירותים הרשות בידי כיוונים להזמין מ (א)
להענות להזמנות כיוונים ולבצע את העבודה  נותן השירותיםדעתה המוחלט ועל 

בהתאם לדרישת כיוונים ועל פי תנאי המכרז ובמועד, וכן הרשות בידי כיוונים לבצע 
 חלק מהעבודה בעצמה.

נותן ההזמנות יכולות שיסופקו, במקביל או בדירוג, לפי הוראת המנהל, ועל  (ב)
 ה.להיות ערוך לביצוען לפי הנחיות אל השירותים

את הזכות לבצע חלק  רש כי כיוונים שומרת לעצמהמודגש בזאת במפוומובהר  (ג)
ו/או מהכמויות הכלולות במכרז בהתאם למגבלות התקציביות. כיוונים  מהעבודות

שומרת לעצמה הזכות, במפורש, לבצע העבודות נשוא המכרז בשלבים, להשלים חלק 
יתרת העבודות רק לאחר לבצע את נותן השירותים מהעבודות בלבד ולחייב את 

שימצאו התקציבים להשלמת העבודות. כמו כן, שומרת כיוונים לעצמה את הזכות 

במפורש ועל אף כל האמור בחוזה, לבצע חלק בלבד מהעבודות נשוא המכרז מבלי 
שהפסקת ביצוע העבודות או ביטול חלקי מהן יחוייבו את כיוונים בתשלום פיצוי מכל 

מוותר בזאת על כל דרישה ו/או  נותן השירותיםו םנותן השירותיסוג שהוא ל
תביעה/טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור והכרוך בביצוע חלק מהעבודות נשוא 

 המכרז.
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כיוונים רשאית להגדיל את ההיקף הכללי של החוזה שייחתם בעקבות המכרז  (ד)
( לתקנות העיריות )מכרזים(, 7)3בשיעורים המירביים בהתאם להוראות תקנה 

 .1987 - התשמ"ח
 
 ערבות ביצוע .8

לכיוונים במועד החתימה על ההסכם,  נותן השירותיםלהבטחת מילוי התחייבויותיו ימציא 
 )במילים: ₪ 40,000 , בסך של13ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן, לוח מס' 

 למסמכי 1'בחלק גחודשים. הערבות תהא בנוסח המפורט  15-ובתוקף ל( ₪אלף  ארבעים
יהיה להאריכה מעת לעת, בהתאם  נותן השירותיםהמכרז, בשינויים המתחייבים, ועל 

חודשים לאחר מועד סיום  3להארכת תקופת ההתקשרות, כך שבכל מקרה תהא בתוקף עד 
 ההתקשרות.

 
 שמירת זכויות: .9

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לכיוונים, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים  (א)
 במסמכי המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת ההצעה מטעמם במכרז זה.לעשות שימוש 

כיוונים תהא זכאית לאכוף על המשתתף שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו  (ב)
 במכרז, בהתאם לתנאי החוזה.

 
כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז וההשתתפות בו, תחולנה על  .10

 המשתתף בלבד.
 

 המשתתפים לתאם את הצעותיהם בינם לבין עצמם.חל איסור על  .11
 

  :ה של בית המשפט לאחר זכייה במכרזקביעה שונ .12
, ולאחר מכן קבע בית משפט " ( והחל בעבודתוהמקורי זוכה" :ןלהלנקבע זוכה במכרז ) 

, מתחייב הזוכה המקורי (" מאוחר זוכה)להלן: "מוסמך כי משתתף אחר הוא הזוכה במכרז 
לשום , לא יהא זכאי המקורי העבודה לטובת הזוכה המאוחר. במקרה שכזהת שטח לפנות א

ודתו בפועל , פרט לשכר עבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם לעבפיצוי או תשלום מאת כיוונים
 . כפי שאושרה ע"י המנהל

 .כלפי כיוונים, בגין ההליך שבוצעלזוכה המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה  
 
לתאגיד או , זכויותיה וחובה או יותר מחובותיהלהסב זכות או יותר מת כיוונים תהא רשאי .13

 . למוסד עירוני כאמור

 
 שם המשתתף ____________________

 מס' עסק מורשה/ח.פ.  ___________________
   ______ ____________________________כתובת המשתתף   _____________

 ______________________   _______________________טל. פקס המשתתף 

 שמות מורשי החתימה _____________________  _____________________ 
    חתימה וחותמת המשתתף: ________________

  תאריך : _____________ 
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 ערבות בנקאית להשתתפות במכרז -חלק ג' 
 

 נק _____________ב                                                                          לכבוד                                   
 ניף _______________ס                  חברת כיוונים                                                                         

 תובת הסניף ____________כ                                                               א.נ ,                                   
 אריך _______________ת                                                                                          

 

 
 .הנדון: ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן מס'    

אנו ערבים  ,המבקש/ים"( ח.פ. ____________ן: "הלל)על פי בקשת __________________ .1

)להלן: "סכום ( ₪ עשרים אלף )במילים: ₪ 20,000בזה כלפיכם לתשלום של סכום עד סך של 

הערבות"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, שתדרשו מאת המבקש/ים בקשר עם מכרז 

 .של חברת כיוונים ועיצוב גרפי למתן שירותי ניהול מדיה דיגיטלית 02/2020מס'   פומבי

 בערבות זו: . 2

 מדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו .ה -"מדד חדש"  )א( 

 על ______ נק'. דוהעומ 15/01/2020שפורסם ביום  12/2019מדד חודש  -"מדד יסודי"  )ב(

על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  , המתפרסם13לצרכן, לוח מס' מדד המחירים  -"מדד"  )ג(

ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד 

רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם 

 לאו.

ישתכם של סכום הערבות, כי המדד החדש עלה לעומת המדד אם יתברר ביום התשלום על פי דר .3

היסודי נשלם את סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי. 

אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי נשלם לכם את 

 סכום הערבות. אותו סכום הנקוב בדרישתכם ובתנאי שלא יעלה

יך קבלת דרישתכם על ידינו, אנו נשלם ימים מתאר 7 -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .4

לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה למדד, 

ייבים לדרוש כאמור לעיל, מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו ח

 את התשלום תחילה מאת המבקש/ים.

זו תוארך לתקופות נוספות ככל  ועד בכלל, ערבות /2020/0501תישאר בתוקף עד יום ערבות זו  . 5

שתידרשנה ע"פ דרישתכם בכתב ושתתקבל עד למועד האמור בסעיף זה. במידה ולא נתקבלה הודעה 

על הארכת התקופה כאמור ו/או במקרה והגיעה לסיומה התקופה המוארכת ולא נתקבלה הודעה 

זה גם קבלת מסמך  על הארכות נוספות בהתאם לסעיף זה, תהא ערבות זו בטלה ומבוטלת. לעניין

 בפקס מהווה דרישה להארכת ערבות.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, ואינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

                    בכבוד רב,                                                                            
 

 בנק _______________
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 חלק ג'1 - ערבות ביצוע
 נק ______________ב                                               לכבוד                                                   

 ניף ______________ס                                     חברת "כיוונים"                                            
 תובת הסניף _______________כ                   א.נ ,                                                                

 אריך _______________ת                                                                                                     
 

 .      דה למדד ואוטונומית מס' ערבות בנקאית צמו

 

____ )להלן: "המבקש/ים"(, אנו ערבים בזה ח.פ/ת.ז. ___________ על פי בקשת _________ .1

)להלן: "סכום הערבות"(, ( ₪אלף  ארבעים )במילים:₪  40,000כלפיכם לתשלום סכום עד סך של 

עם ביצוע עבודה בקשרבתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, שתדרשו מאת המבקש/ים 

של חברת ועיצוב גרפי למתן שירותי ניהול מדיה דיגיטלית  02/2020ס' מ פומבי מכרזב כפי שנדרש

 .כיוונים

 בערבות זו: . 2

 מדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו .ה -"מדד חדש"  )א(  

 נק'. __על __ עומדוה 15/01/2020שפורסם ביום  12/2019מדד חודש  -"מדד יסודי"  )ב(

, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית 13לצרכן, לוח מס'  מדד המחירים -"מדד"  )ג(

לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר 

וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי 

 הקיים ובין אם לאו.המדד 

אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם של סכום הערבות, כי המדד החדש עלה לעומת המדד  .3

היסודי נשלם את סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד 

היסודי. אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי 

 שלם לכם את אותו סכום הנקוב בדרישתכם ובתנאי שלא יעלה סכום הערבות.נ

יך קבלת דרישתכם על ידינו, אנו ימים מתאר 7 -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .4

נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה 

עליכם כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו למדד, כאמור לעיל, מבלי להטיל 

 חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש/ים.

זו תוארך לתקופות נוספות ככל  ועד בכלל, ערבות /2021/0701בתוקף עד יום ערבות זו תישאר  . 5

שתידרשנה ע"פ דרישתכם בכתב ושתתקבל עד למועד האמור בסעיף זה. במידה ולא נתקבלה 

הודעה על הארכת התקופה כאמור ו/או במקרה והגיעה לסיומה התקופה המוארכת ולא נתקבלה 

הודעה על הארכות נוספות בהתאם לסעיף זה, תהא ערבות זו בטלה ומבוטלת. לעניין זה גם קבלת 

 מסמך בפקס מהווה דרישה להארכת ערבות.

 נת להעברה או להסבה.ערבות זו הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, ואינה נית .6

      
 בכבוד רב ,
  
 בנק _______________
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 חלק ד' - התחייבות למחלקת הביטוח
 

 לכבוד
 מחלקת הביטוח
 חברת "כיוונים"

 02/2020' חוזה מסהנדון:  
 .למתן שירותי ניהול מדיה דיגיטלית ושירותי גרפיקה של חברת כיוונים

 
מתחייב להמציא לכם בסמוך לפני חתימת החוזה לצורך קבלת החוזה הנ"ל הריני  .1

ולאחר מכן מדי שנה בשנה ,כל עוד החוזה ביני לבין חברת "כיוונים" בתוקף , אישור 
 על קיום ביטוחים , בנוסח במצורף להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו , אשר יהיה

 . חתום על ידי הביטוח המבטחת אותי
 
 : הבאיםבכל הפוליסות יכללו התנאים  .2

 א. תבוטל זכות השיבוב ו/או החזרה בתביעה של המבטח כנגד כיוונים.
 ב. נותן השירותים וכיוונים יכללו בשם המבוטח.

 ג. בכל הפוליסות יכלל סעיף אחריות צולבת.
ד. יכלל הסעיף הקובע כי ביטול הפוליסה , בין על פי רצון נותן השירותים ובין על פי 

יום לפחות לפני  60מוקדמת שתימסר גם לכיוונים  רצון המבטח, יעשה בהודעה
 .ביטול הביטוח המבוקש מועד

 
 הריני מצהיר בזה, על מנת למנוע ספק, כי אחריותי כנותן השירותים לכיסוי מלא על .3

נזקים חלה עלי בלבד, בין אם פוליסות הביטוח מכסות נזקים אלה ובין אם אינן  
 .מכסות סוג נזק זה ו/או את גובה הנזק

 
     למרות כל האמור לעיל, עלי לדאוג לפוליסות ביטוח בעלות כיסוי מתאים, לפי צורך        .4

 וסוג העבודה שאבצע לפי החוזה.
 

 
 

 ______תן השירותים __________________שם נו

  __חתימת נותן השירותים ____________________

 ____ ______________________שמות החותמים: 

 __________________________________ כתובת

 __________________: ___________ מספר טלפון
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 חלק ד'- אישור על קיום ביטוחים

בגבול אחריות  2016על פי נוסח פוליסת "ביט"  Personal Injuryאישית /  ניתן לקבל את הכללת הרחבה פגיעה  )***( 

 ,כחלופה לביטוח אחריות מקצועית.₪  500,000של 

  

 כיסויים
 סוג הביטוח

 
לפי  חלוקה

 גבולות
אחריות או 

 סכומי
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות / 
 ביטוחסכום 

כיסויים נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 לנספח ד'

 מטבע סכום

אחריות 
כלפי צד 

 שלישי

ביט  
______ 

 אחריות צולבת  302 ₪  500,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תחלוף  309

 לטובת מבקש האישור 
מבקש האישור  318

 נוסף מבוטח
 ראשוניות 328
רכוש מבקש האישור  329

 יחשב כצד ג 
  ג' צד – אחר
)***( 

 
 פגיעה

אישית / 
Personal 

Injury 

    500,000  ₪
למקרה 

ולתקופה 
במשותף 

עם פוליסת 
צד ג' הנ"ל 
 ולא בנוסף

 כנ"ל כמו בפוליסת צד ג' ₪ 
 

אחריות 
 מעבידים

ביט  
______ 

 הרחב שיפוי 304 ₪  20,000,000  
ויתור על תחלוף  309

 מבקש האישור 
מבוטח נוסף היה  319

 ויחשב כמעבידם 
 ראשוניות  328

אחריות 
מקצועית  

)***( 

ת.        
 רטרו: 

______ 

 
 
 
 
 
 
 
 

500,000  ₪ 
 
 

 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תחלוף  309

 לטובת מבקש האישור 
יושר מרמה ואי  325

 עובדים
 ראשוניות 328
 6תקופת גילוי  332

 חודשים.
פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות 

 (*:ג'מתוך הרשימה המפורטת בנספח 
 מכירת ציוד 046
 תפעול ציוד 100

 ביטול/שינוי הפוליסה *
הודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש
 חתימת האישור

 המבטח:
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 הנפקת האישור:תאריך   אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
ין במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבבאישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש 
 האישור.

 מבקש האישור מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

 – חברת כיווניםֹ  ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ
החברה לתרבות 

ופנאי בע"מ                 
ו/או עיריית באר 

  שבע
)החברה ו/או תאגידים 

עירוניים ועובדים של 
 הנ"ל( 

 שם
 
 

 

 שירותים☒
 
 

 אחר :  ☒
שירותי ניהול 

מדיה 
 דיגיטלית

ומתן שירותים 
  נלווים

 

בעל חוזה )מזמינת שירותים / ☒
 מוצרים(

 

אחר ☐
______________________ 

 ת.ז./ח.פ.
____________ 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען
מרח' ההסתדרות  

, העיר העתיקה 82
באר שבע  5443ת.ד. 

8415302 
 

 מען
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 חלק ד1' - נוסח מכתב המלצה מאת הבנק

 

 לכבוד

 חברת כיוונים 

 א.ג.נ.,

 

 02/2020מס' פומבי מכרז הנדון: 

 בחברת כיווניםושירותי גרפיקה למתן שרותי ניהול מדיה דיגיטלית 

 
 

 ודר וטוב עם ___________________הרינו לאשר, כי אנו מקיימים קשר ארוך טווח, מס .1

 (, במשך, לכל הפחות, שלוש השנים האחרונות."הלקוח" -)להלן 
 

בעבר סיפקנו ללקוח שירותים בנקאיים, לרבות הוצאת ערבויות בנקאיות ואשראי והכל עד  .2

 היום לשביעות רצוננו המלאה.
 

הלקוח הודיענו כי בכוונתו להשתתף במכרז שבנדון, ונכון למועד אישור זה, ועל סמך  .3

 היכרותנו עם הלקוח הוא יוכל לעמוד בדרישות הפיננסיות המכרז.
 

ניתן בהתבסס על עסקאותיו של הלקוח והיקף עסקיו עם הבנק. אין במכתב זה אישור זה  .4

כדי לחייב את הבנק בכל אופן שהוא לספק כל שירות בנקאי ללקוח ו/או התחייבות ו/או 

 אחריות בגין הפסד לצד שלישי כתוצאה ממעשה ו/או מחדל המבוססים על אישור זה.
 

טחון, אשראי או כל צורה אחרת במשתמע של אין באישור זה כדי לשמש ככתב ערבות, ב .5

 מימון ו/או התחייבות עתידית המתייחסת למכרז.
 

מועד האחרון להגשת ה -תוקפו של אישור זה הינו עד ליום __________]לכל המוקדם  .6

 ההצעה[.

 בכבוד רב ,                                          

                                                                                                                        

 בנק _______________         
 

___________  ___________ 

 

 

חותמת טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמות אישיות ו/או 

 הסניף.
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 חלק ד'2- נוסח אישור רו"ח

 
 לכבוד

_________________ 
 

 א.ג.נ.,
 

 2018-2016הנדון: הכנסות  בשנים  
 

 יםני המחזור הכספי של החברה הנובעלבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם, ביקרנו את נתו

הכלולים בהצהרת החברה. אחריותנו היא לחוות דעה  ניהול מדיה דיגיטליתגרפיקה ומתן שרותי מ

 על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.

המעידים על היסטוריית תשלומים של מודעות חות "לצורך הוכחת האמור בסעיף זה יצרף המציע דו

 .פייסבוק / אינסטגרם / גוגל וכד'

ים אלה נדרש מאתנו ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנ

לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הצגה מוטעית 

מהותית. ביקורת כוללת בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. אנו סבורים 

 שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

יות, את היקף פעילות החברה ל הבחינות המהותלדעתנו, הצהרת החברה משקפת באופן נאות, מכ

 .כאמור

 
 
 

 בברכה
______________________ 

 רואי חשבון
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 לכבוד

 כיוונים- החברה לתרבות הפנאי באר שבע
 

 תצהיר להוכחת ניסיון המציע
 ושירותי גרפיקה מתן שרותי ניהול מדיה דיגיטליתב

 
ירותי ניהול מדיה דיגיטלית ששנים במתן  7-ניסיון של למעלה מ בעלתהחברה הריני להצהיר, כי  .1

 ועיצוב גרפי.

 

ושירותי  ממתן שרותי ניהול מדיה דיגיטליתהכספי של החברה  המחזורהריני להצהיר כי  .2

כולל, הינו בהיקף כספי שאינו  2018ועד שנת  2016, החל משנת )לא כולל קידום ממומן( גרפיקה

 .שצוינו כל אחת מהשניםעבור  ,בכל שנה)כולל מע"מ(  ₪ 350,000 -נמוך מ

 

לקוחות לפחות במימון קמפיינים  3נשוא הצעה זו מול כי לחברה קיים ניסיון קודם בהתקשרות  .3

הוכחות צרף לתצהיר יש לבכל שנה, )כולל מע"מ( ₪  150,000ברשתות החברתיות בהיקף של 

₪  150,000בסך  אינסטגרם / גוגל וכד'()היסטוריית תשלומים של מודעות פייסבוק /  ביצוע

  לכל שנה, בגין עמידה בסעיף זה. 

 

בנוסף לאישור כאמור, להלן רשימה כוללת ומפורטת של מזמינים, היקף כספי ואנשי קשר, להוכחת 

 ההיקף הכספי, התואמת את האמור לעיל: 

 
, היקף כספי לשנה טלפון אנשי קשר  שם המזמין 

 –לשלושת הלקוחות
 מדיה דיגיטליתניהול 

 ושירותי גרפיקה

, היקף כספי לשנה
 – לשלושת הלקוחות

מימון קמפיינים 
 ברשתות חברתיות

שנת 
2016 

 
 

    

  
 

    

  
 

   ₪ ₪ 

שנת 
2017 

 
 

    

  
 

    

  
 

   ₪  ₪ 

שנת 
2018 

 
 

    

  
 

    

  
 

   ₪  ₪ 
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 טבלת בעלי תפקיד בחברה
 

 וותק בעבודה תפקיד שם העובד מס'
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    

 
 
 

                                                          __________________        __________________ 
 ם המציע + חתימהש                אישור וחתימת רו"ח                                                                          

 
 
 
 

 אישור
 

אני הח"מ ___________ , עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא ________, ת.ז. _________ , לאחר 

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל 

 בחתמו/ה עליו בפני.

 

__________________                   ________________ 

 )שם + חתימה( עו"ד                            מספר רישיון        
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 המשתתף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים: ירתצה -' החלק 
 

 
 חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס

 )להלן: "החוק"( 1976 -ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ 
 האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:

 
 –להלן אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם המציע ______________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו )

  (. המציע
 

 (: מחק את המיותרהלן בסעיף זה )במציע מתקיימת אחת מן האפשרויות המפורטות ל
 

בעבירה לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים  לא הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו  .       א.1

 זרים;

 

לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים  הורשעו בעבירה אחתהמציע או בעל זיקה אליו  ב.

 זרים, אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה;

 

לפי חוק שכר מינימום ו/או לפי חוק  הורשעו בשתי עבירות או יותרהמציע או בעל זיקה אליו  ג.

 עובדים זרים, אך חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 
, 1976 -חים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו הגדרות המונ

 שחלק מהן מובאות להלן:
 

 -משמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א כ -" שליטה" ו"החזקה", "אמצעי שליטה" .1
1981; 

 
  כל אחד מאלה: -" בעל זיקה" .2

  חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע; 
  בעל השליטה בו; הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:אם המציע 

חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של 
 המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע;

 מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;
 

אחר, שנשלט שליטה  חבר בני אדם -חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית אם המציע הוא  .3
 מהותית בידי מי ששולט במציע;

 
ין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג דהורשע בפסק  -", בעבירה הורשע" .4

 (; 2002באוקטובר  31)
 

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  –" חוק עובדים זרים" .5
 ;1991-התשנ"א 

 
 ; 1987 -וק שכר מינימום, התשמ"ז ח -" חוק שכר מינימום" .6

 
מועד האחרון להגשת ה –עניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז ל–" מועד התקשרות" .7

 ההצעות במכרז;
 

 לפי חוק שכר מינימום; ובדים זרים אועבירה לפי חוק ע –" עבירה" .8
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החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר  -" שליטה מהותית" .9
 בני האדם;

 
  אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

 
 

 
 המצהיר/ה                     

 
 
 
 

 אישור
 

___________ עו"ד )מ.ר. ___________(,  הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני,

 במשרדי שברחוב _________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת 

המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה  ת.ז. שמספרה _______________/

בחוק אם לא יעשה/תעשה להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים 

 כן, אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.

 

 חותמת ______________      מ"ר ______________               עו"ד _____________   
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 התחייבות המשתתף במכרזוהצהרה  -' וחלק 

 

 02/2020  מס' פומבי מכרז 

 מדיה דיגיטלית  ושירותי גרפיקה בחברת כיוונים מתן שרותי ניהול

 

אני הח"מ ____________________, לאחר שבחנתי בקפדנות את כל מסמכי המכרז לפרטיהם, 

, הוראות למשתתפים במכרז, תנאים מיוחדים, שיטת השירותים הנדרשיםולרבות ההסכם, פירוט 

התשלומים, אופני חישוב התמורה, ערבויות ו/או ביצוע העבודה, מחירים, לוח זמנים לביצוע, לוח 

 החוזה וכל המסמכים המתייחסים למכרז ו/או לחוזה זה;

ולאחר שבדקתי את כל הפרטים בקשר לעבודה, ולאחר שהתברר לי כי כל המסמכים המהווים חלק 

בלתי נפרד מהמכרז ו/או מהחוזה כוללים את כל הפרטים וכל הכמויות, וכל המידע הדרוש לשם 

 ;השירותיםיצוע ב

הדרושים לביצוע  והתברר לי שכל המסמכים הנ"ל כוללים את כל הפריטים והכמויות והמידע

 העבודה בשלמותה;

 

וכי באפשרותי לבצע את כל , י הצעתי כוללת את כל הדרוש למתן השירותיםהנני מצהיר בזה כ

יעות כלשהן אבוא בתבהנדרש מהזוכה במכרז, כמפורט במכרז, מיד עם קבלת הזמנת העבודה, ולא 

, ובאפשרותי לבצע את העבודה, בכוחות הטכניים להפרשים בהקשר למחירים הנקובים

 והמקצועיים ועל ידי הציוד שברשותי, לפי לוח הזמנים שבמכרז.

כלליות את כל הרווחים וכל ההוצאות ה השירותים כולל רשהתשלום עבוכמו כן, הנני מצהיר 

א לוקחת בחשבון גם דרישות נוספות שיהיו מטעם רשות מוסמכת והיוהמקוריות העלולות להידרש 

 זו או אחרת, לרבות משטרת ישראל, משרד איכות הסביבה, משרד התחבורה וכיוב'.

הנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתי זו עונה על כל 

 הדרישות שבמסמכי המכרז והחוזה.

 זו מוגשת ללא כל קשר ותיאום עם משתתפים אחרים. אני מצהיר כי הצעתי

הצעתי זו היא בלתי חוזרת, ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך שלושה חודשים 

 מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות. 

אני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב ביני 

 .לבינכם

 

 20,000סך של להבטחת קיום התחייבויותי לחתימה על החוזה אני מוסר בזאת ערבות בנקאית על 

 ימים ממועד 7. היה והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך 01/05/2020ש"ח, בתוקף עד ליום 

הודעתכם אחתום על מסמכי החוזה ואפקיד בידיכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה וכן 

אישורי ביטוח על פי דרישתכם. היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותיי, אני מסכים כי 

דכם לגבייה, וסכום י-שתתפותי במכרז, תוגש עלהידי בקשר עם -הערבות הבנקאית שנמסרה על

 ל ידכם כפיצוי מוסכם וקבוע מראש.הערבות יחולט ע
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אני מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת 

ההצעה, כי אני זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין מניעה על פי כל דין או הסכם 

 לחתימתי על הצעה זו.

 הבאים:כן אני מצרף להצעתי את המסמכים והאישורים 

 

 בצד ימין( X -)לסימון המשתתף ב

 לסימון

 המשתתף

מחלקת  לשימוש 

 התקשרויות

 יש / אין / ______ התנאים הכלליים )חתימה בשולי כל דף( ____

 יש / אין / ______ החוזה )חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה( ____

 יש / אין / ______ כתב הצעה מלא ____

 יש / אין / ______ ₪ 20,000ערבות בנקאית להשתתפות במכרז, ע"ס  ____

 יש / אין / ______ אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ____

 יש / אין / ______ אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור ____

 יש / אין / ______ מסמכי תאגוד מאושרים  ____

 יש / אין / ______ זכויות חתימהמורשי אישור בדבר  ____

 יש / אין / ______ אישור בנק בדבר יכול פיננסית ____

 יש / אין / ______ הצהרת משתתף בדבר שכר מינימום ____

 יש / אין / ______  ורו"ח כאמור בתנאי הסףתצהיר חתום בפני עו"ד  ____

 יש / אין / ______ למשתתפים במכרזהעתק חתום של כל מסמך נוסף שהומצא ע"י כיוונים  ____

 יש / אין / ______ העתק תעודת עוסק מורשה מאת מע"מ ____

 

 שם המשתתף )באותיות דפוס( : ________________________

 כתובת המשתתף : __________________________________ 

 טלפון: ________________

 תאריך : _______________

 _______________________חתימת המשתתף : 

 שם מלא של החותם )מורשה החתימה(: ______________________
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 תכולת השירותיםמפרט  - חלק ז'

 

 תחומי עיסוק .1

 אסטרטגיה פרסומית דיגיטלית .א

יחידות המכל אחת כיוונים, לרבות עבור  גיבוש אסטרטגיה פרסומית דיגיטלית לחברת .1

 .בחברה השונות

 אסטרטגית ברמה השנתית והגדרת יעדים חודשיים לביצוע.בניית תכנית  .2

 

 ניהול מערך השיווק והפרסום במדיה הדיגיטלית והרשתות החברתיות  .ב

חברתיות של כיוונים ניהול מערך השיווק והפרסום במדיה הדיגיטלית והרשתות ה .1

פייסבוק, , אינטרנט ניהול שוטף של הנכסים הדיגיטליים: אתרהיחידות השונות, ו

 :ופלטפורמות אחרות ו/או חדשות גרםסטאינ

 טל של הלקוחיקביעת קו מיתוגי לנכסי הדיג -

 פוסטים בשבוע , בתאום עם היחידה 3ועיצוב של   הכתיב -

מענה לתגובות של לקוחות )מענה אוטומטי על פי שאלות נפוצות , וגם מענה  -

 מילולי לנושאים שאין להם תשובות גנריות( , בתיאום עם היחידה. 

 התנועה בדף ויצירת אינטראקציה עם האוהדים הגברת -

 תמהיל מדיה שונה ועצימות שונה לאורך השנה. פירוטחברת כיוונים לכל יחידה ב .2

היחידות וסכומי טבלת בהתאם למפורט בהשירותים הנדרשים והיקפם, יעשה 

  "(נספח ד')להלן: " ד'נספח כהמצורפת ההתקשרות 

 .ד'ניהול שוטף של הכלים השיווקיים כפי שמפורט בנספח  .3

 הפקת דוחות מסכמים מדי חודש והעלאת הצעות להמשך פעולה. .4

 
 

 של הנכסים הדיגיטלים ניהול התקציב הממומן .ג

ניהול תקציב הקידום הממומן של היחידה, תוך ביצוע תהליכי קידום מקצועיים  .1

ביצוע אופטימיזציה  .ד'שמפורט בנספח ויסודיים להשגת התוצאות הטובות ביותר כפי 

 ומעקב שוטף לשיפור נתונים והגברת הלידים.

"( לזוכה כולל ניהול קמפיינים ומימונם, אשר יבוצעו ריטיינרהתשלום החודשי )להלן: " .2

 ."טירגוט" ממוקד בהתאם לקהל היעד , תוךמעת לעת בהתאם לצורך

נוסף או עמלה בגין היקפי המימון לא ישולם תשלום ניהול קמפיינים ומימונם בעבור  .3

 חודש )כולל מע"מ( לכל יחידה.ב₪  8000של  תקרהעד ל -בחודש כזה או אחר

על יתרת תקציב דמי ניהול  12%מעבר לתקציב זה, תשלם היחידה לנותן השירותים  .4

 .לתקציב שבוצע בפועל באותה יחידה(₪  8000)היתרה אשר בין   המימון

בד בבד  אשר יסופקו לכיוונים על ידי הזוכה הכספיותבנוסף להוכחות הביצוע  -

ישלח הספק אחת לחודש דו"חות על ביצועי עם החשבוניות המרכזות, 
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הקמפיינים, המלצות לשיפור לחודש העוקב וניתוח הפעילות לשם עמידה 

דוגמא לדו"חות  ביעדים החודשיים והשנתיים כפי שהוגדרו בפגישת ההיכרות.

 ראה נספח ג' -עי הקמפייניםוביצוע חודשיים על ביצ

ולתקציב המציע : בהתאם להמלצת הדיגיטלית מדיההתקציב ניהול אופטימלי של  .5

 .(53)פירוט תקציב המימון לכל יחידה מופיע בעמודה השמאלית בנספח ד' עמ'  יחידהה

 :באמצעים נוספיםלהלן פירוט ניהול התקציב הממומן  .6

 (PPC)  (Google/Outbrain/Taboolaקידום ממומן ) .א.6

 .ניהול מלא של הפרסום בגוגל ובכלל זה אופטימיזציה של כל קמפיין בנפרד -

 .ניתוח תנועות הגולשים באתר והפקת דו"חות מותאמים ללקוח  -

 .(PPCמודעות פרסום ממומן )קמפיין בניית קמפיין ויצירת  -

בקרה שוטפת על איכות הביצוע אל מול היעדים שהוגדרו בכלל הכלים  -

 הפרסומיים שנכללים בקמפיין.

קביעת יעדי קמפיין איכותיים לדוגמא: מודעות ומעורבות ויעדים כמותיים  -

ממוקדי לקוח: חשיפות, הקלקות, יחסי המרה, עלויות הקלקה, עלויות רכישה, 

 והגדרות נוספות בכפוף לצרכים השיווקיים בכל פעילות.

 .ועדכונים וחות אופטימיזציה תקופתיים בהתאם לממצאיםהפקת ד -

קישור הפעילות השוטפת לגוגל אנליטיקס וביצוע אופטימיזציה לפי המרות,  -

 הפקת קוד רימרקטינג ולפי מכירות.

  ., כולל בתקופות קמפיינים ADWORDSביצוע מעקב שוטף על חשבונות  -

 .(Demographic Tabשימוש בכרטיסיית מאפיינים דמוגרפיים  ) -

: ROI יהול הקמפיין טכנולוגיה מכוונתשימוש בטכנולוגיות מתקדמות בנ -

  Dynamic Remarketing , Conversionי,רימרקטינג ורימרקטינג דינמ

Optimayze, Ads Customizers, LightBox Ads  מודעות לידים   כולל מתן ,

 .מענה לכלים וטכנולוגיות עתידיות שיתווספו לשירותי גוגל / יוטיוב

ממוצע ן אחת לחודש בולל כתיבת התוככ Outbrain\Taboolaקידום ממומן  -

 (.)החלוקה תהיה ברמה השנתית

הארץ, דה מרקר, yent , mako, פרסום כתבות באתרי תוכן מובילים כגון:  -

 .טיים אאוט ועוד,  ONEגלובס,

 

 (SEOקידום אורגני בגוגל ) .ב.6

מילות מפתח שונות ומעקב  12לפי סקר מילות מפתח של עד  SEOבניית קמפיין  -

 .Google Analyticsשוטף וקידום האתר על פי סקר מילות מפתח בסיוע 

 .תוספת עמודי נחיתה בהתאם לצרכי היחידה -

טראפיק  ילם בתוך ואל תוך האתר במטרה להגדקישורים חיצוניים ופנימיי -

 .באתר
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 אתר אינטרנט .ג.6

: איסוף מידע מהאתר הקיים, ניתוח לרבותיפול שוטף באתר האינטרנט, ט -

ומחקר, ניתוח אתר האינטרנט, חלוקת מילות מפתח לדפי תוכן רלוונטי, שת"פ 

 .כתבות, הכנסת האתר למנועי החיפוש הפופולאריים

 .כמות מאמרים בכפוף לאסטרטגיה שתבנה בתיאום עם היחידה -

 .עברית: שפת כתיבת המאמרים -

 

 GDN רימרקטינג ברשתות חברתיות, יו טיוב וגוגל כולל  .ד.6

 .עיצוב קבוצת מודעות -

 .טרגוט וצביעת קהל יעד -

 .בניית משפך המרה חכם -

 .לרשת והתממשקות מול דומיין האתר העלאת הבאנרים -

 .באתר לשיווק חוזר /הטמעת קוד רימרקטינג בדף נחיתה -

הצגת הבאנרים באתרי תוכן מרכזיים לגולשים אשר ביקרו באתרי תוכן  -

 .one, yent , makoמרכזיים, כגון: 

 .דשי ללקוח על כמות כניסות וצפיותהפקת דו"ח חו -

 

 Waze -בפרסום  .ה.6

 .פתיחת יוזר בוויז -

 .הטמעת סיכה ממותגת על גבי המפה -

 .הטמעת האתר של החברה, סוגי שירותים, טלפון לחיוג ישיר מוויז -

 .עיצוב פופ אפ פרסומי על חצי מסך תוך כדי ניווט -

 .ולתקציב הלקוח המציעדמי מימון לוויז ישולמו ע"י הלקוח בהתאם להמלצת  -

 

  עיצוב גרפי .ד

בהתאם עיצוב גרפי לחברת כיוונים או/ו באופן כללי ובנפרד לכל אחת מהיחידות הפעילות  .1

 .ווניםלפעילות כייצורפו חדשות שיחידות או ו/ ור בנספח ד'לתיא

" ו/או היחידות השונות של כיוונים"עבודה שוטפת בהתאם לספר המותג של חברת  .2

 ובהתאמה להיררכיית המותגים שנקבעה בספר המותג. "כיוונים"

התקשורת אמצעי לכל  גרפיים, קריאייטיב וקופירייטינגאת כל התכנים ההעיצוב יכלול  .3

 .השיווקית באמצעים הדיגיטליים העומדים לרשותה של כל יחידה

 עבודת הגרפיקה מחולקת לשני תחומים: .4

 רשתות חברתיות ונכסים דיגיטלים. - עולם תוכן דיגיטלי -

 כל העבודות שאינן קשורות לעולם התוכן הדיגיטלי. -
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ים כחלק מהשירות תתבצענה -עולם התוכן הדיגיטליהשייכות לגרפיקה העבודות כל ביצוע 

יסבוק, אינסטגרם וכל רשת פי -עיצובים עבור לדוגמא:שיספק המציע לכיוונים.  השוטפים

, באנרים, מודעות, eventפוסטים, , בתקופת ההתקשרותחברתית שתהיה רלוונטית 

 סרטונים לפלטפורמות נוספות וכד'.נושא, סרטונים לתמונת הנושא, תמונות 

 

 יבוצעו מתוך  למדיה הדיגיטלית שאינן קשורות במישריןיצוע עבודות גרפיקה מגוונות ב

בעמודה בנספח ד'  המפורט, העומד לרשותה של כל יחידהבנק עיצוב שעות חודשי 

 הראשונה, ליד שמה של כל יחידה.

 

התאמת  ,שלטים, רולאפים, פוסטרים, פלייריםדגלים, שלטי חוצות, באנרים,  לדוגמא:

 מחשבון שעות עיצוב גרפי:ובהתאמה ל גרפיקה לגדלים נוספים כפי שיידרש

 

 יצול בנק השעותנטבלת חישוב 

 תיאור מס' שעות עבודה שירות

 התאמות גודל לכל מוצר/מדיה 5עד  2 התאמות

 התאמות גודל לכל מוצר/מדיה 10עד  3 התאמות

 התאמות גודל לכל מוצר/מדיה 20עד  4 התאמות

 שילוט וכד'. למשל: כרטיס ביקור, בתיאום עיצוב נוסף ע"פ צורך

 

, מעבר לבנק השעות של כל יחידה במסגרת הריטיינר הגרפיקביצוע עבודות שעה נוספת לכל 

 -"(חריגה שעת)להלן: " לשעות הגרפיקה הנוספות שהציע המשתתף ללא תמורה ומעבר

 .כולל מע"מ₪  150 -בתתומחר 

אמצעות הזמנת עבודה חתומה מאת כיוונים. ב תיעשהחריגה שעת כל יובהר ויודגש כי 

 עוד יודגש כי לא יאושרו לתשלום שעות חריגה שבוצעו ללא הזמנה. 

 

חלק בלתי נפרד  ושעות גרפיקה כל אחת, הינ 40 -המוערכות בכעיצוב ארבע חוברות תוכן,  .5

כל אחד משני מההצעה וכלולה בהיקפי העבודה וללא תוספת תשלום לנותן השירותים. 

 חוברות. 2שרות עבור  הזוכים ייתן

 

התחשיב  ד'.בנספח  המפורט בנק עיצוב שעות חודשיהוגדר לכל יחידה מיחידות החברה  .6

רפיקה הממוצע בחודש בכל יחידה. אין החלוקה מתייחסת כולל את מספר שעות הג

יכולה להיות  לדוגמא:, אלא לביצוע שנתי על בסיס ממוצע חודשי. חודשי בפועללביצוע 

 יחידה שתנצל את כל שעות הגרפיקה שלה בחודשיים פעילות בלבד.

  

וישלחו ע"י הזוכה אל  רבעון ובסוף השנהחודש, כל בסוף יסוכמו בפועל שעות הגרפיקה  .7

בין יחידות בין רבעונים ושעות גרפיקה  כיוונים שומרת לעצמה את הזכות לשנע .המנהלת

 חוסרים ביחידה כזו או אחרת. /במידה ויש יתרות 
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פעמיים בשנה ובמועדים שייקבע בין הזוכה לבין כיוונים, יתבצע דין וחשבון לבדיקת  .8

נמצא כי ישנן יחידות אשר נמצאות ביתרת זכות, שעות  זכות/ חובה עבור כל יחידה. באם 

 יעבירו הקצאת השעות שנותרה להן ליחידות הנמצאות בחוסר.

  לכלל יחידות החברה.גרפיקה איפוס שעות  עיבוצ בתום שנה קלנדרית )בכל דו"ח שני(  

 

 כל עיצובי הגרפיקה למדיה בנספח ד'המפורטת יובהר בזאת כי עבור כל היחידות  .9

בסעיפי השירות הניתנים לאותה היחידה יהיו כלולים  הדיגיטלית ולרתשות החברתיות

בסכום התשלום החודשי עבור השירותים. לא ישולמו שעות גרפיקה עבור פעולות עיצוב 

גרפי למדיות השונות אשר כלולות בהתקשרות היחידה עם נותן השירות, לרבות הנפשות, 

  .צעי המדיה השוניםלאמאנימציות וסרטונים המותאמים 

 

 שיטת העבודה .2

 לכל יחידה בחברת כיוונים תמהיל מדיה שונה ועצימות שונה לאורך השנה.כפי שנאמר לעיל, 

 פירוט שיטת העבודה הוא כפי שלהלן.

 

לקוח )להלן: "מת"ל"( לכל שתי יחידות בכיוונים. חלוקת מנהל/ת תיק זוכה יגדיר ה .א

מנהלי תיעשה בתיאום עם המנהלת מטעם כיוונים ובכפוף לאישורה.  היחידות למת"ל

מול היחידות על מנת לייצר תהליך למידה ולשמור על מקצועיות  הלקוח יהיו קבועים

 גבוהה ככל שניתן.

 מת"לים על ידי הזוכה. 3-יובהר, כי בכל מקרה לא יוגדרו פחות מ

יחידות השונות ראשונית ברות פגישת היכבמהלך "תקופת ההתארגנות" תתקיים  .ב

 ציגי הזוכה, לרבות מת"ל ומנהל בכיר נוסף מטעם הזוכה.בבאר שבע עם נ הממוקמות 

 ת השונותביחידוולעיתים יותר לפי הצורך, אחת לרבעון לפחות יתקיימו  -פגישות שוטפות .ג

 .לבניית אסטרטגיה פרסומית לרבעון העוקב הלקוחעם מנהל , בבאר שבע

 

 : תוצרים .3

יכין ו/או  הזוכהמוסכם מפורשות, כי הבעלות ומלוא זכויות היוצרים בכל התוצרים אשר  .א

יצור בקשר עם הסכם זה ו/או בגינו ו/או בזיקה כלשהי אליו בכל שלב הכנתם לרבות שלב 

שבו, יקראו כל הנ"ל  ולצורך סעיף זה על סעיפי המשנה)להלן  כיוונים,ידי -קבלתם על

. למען הסר ספק יודגש, כי לחברת כיווניםבלעדית אך ורק  שייכים( "התוצריםלהלן: "

, ללא הגבלות כלשהן, הן במהלך הבתוצרים לפי ראות עיני להשתמש תרשאי תהא כיוונים

לא יהיה  והזוכה, הזוכהזדקק לשם כך לאישור תההתקשרות והן לאחריה בלי שתקופת 

ממילא מכוח  הזוכהלה זכאי  זכאי לתמורה ו/או פיצוי בגין כל פעולה כאמור זולת התמורה

 מוותר בזאת הזוכההסכם זה אשר מהווה תמורה מלאה גם בגין מלוא הזכויות בתוצרים. 

על כל טענה ו/או תובענה מכל סוג ומין בקשר לזכויות הנוגעות לתוצרים, ולרבות טענה 

 .מכוח זכות קניינית, מוסרית או זכות יוצרים
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, כל זכות לכיווניםתו על הסכם זה, מעביר בזאת בחתימ הזוכהבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .ב

רים, ומוותר באופן מלא על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה פי דין, בתוצ-שמוקנית לו על

 .בעניין זה

מאת ו חלקם, רק באישור בכתב ומראש יהא זכאי להשתמש בתוצרים, כולם א הזוכה .ג

 כיוונים.

מוותר בזאת מראש ובמפורש על הזכות לעכב בכל צורה ואופן את מתן השירותים  הזוכה .ד

לא תהא כל זכות עכבון על  לזוכה. כיווניםבשל כל מחלוקת מכל סוד ובכל עניין בינו לבין 

דיו בקשר להסכם זה ולא יהיה זכאי למנוע אותם י-עבודתו ו/או על התוצרים שיוכנו על

 ים.ות משפטית בין הצדדרה של התדיינגם במק מכיוונים

 

 מאגרי תמונות .4

הזוכה הינו באחריות  הלקוחות ממאגרי תמונות מורשיםתמונות ב בגין השימושהתשלום  .א

 .הזוכהעם של כיוונים בלבד וכלול בסכום ההתקשרות 

יובהר כי השימוש בתמונות לבקשת כיוונים הינו בלתי הגבלה ועד לבחירת תמונה מאושרת  .ב

 לשימוש על ידי המנהלת או מי מטעמה.  

 

 זכויות יוצרים:  .5

הספק מתחייב שלא להפר זכויות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי של צד ג' בעת ביצוע  .א

בכל תשלום שהוא  כיווניםישא תלא התחייבויותיו לפי הסכם זה. מוסכם, כי בשום מקרה 

 .פק או מי מטעמוידי הס-בגין הפרה כאמור על

הספק מתחייב בזה להסכים לצירופו כצד שלישי בכל תביעה הקשורה ו/או הנוגעת להסכם   .ב

והוא , ו/או לשירותים לפיו, שתוגש נגד התאגיד, אם תוגש, בגין הפרה של זכות יוצרים

 .חויב לשלם בגין אותה הפרהשהיא תעל כל סכום  כיווניםמתחייב לשפות את 
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 ושירותי גרפיקהמתן שרותי ניהול מדיה דיגיטלית ל כתב הצעה -'חחלק 

 
בשם המציע  02/2020ה למכרז יר, להתחייב ולחתום על כתב ההצעאני הח"מ, מוסמך להצה

 _____________________, כדלקמן:__

 

 הכוונה היא גם למציע.  (אני)ם המצוין בלשון הווה ראשון יחיד בכל מקו .1

המציע ו/או מי מטעמו, בדק היטב את כל תנאי המכרז כפי שפורטו במכרז, בחוזה ובמסמך  .2

ההוראות למשתתפים על כל נספחיהם, ובדק את כל הוראות הדין, התקנים והנהלים 

 להשפיע על הצעת המציע שלהלן.  והביא בחשבון כל פרט העלולזה, מכרז החלים בקשר עם 

 במכרז. יםבבחירת הזוכ כיווניםהתנאים המפרטים את שיקולי קראתי בבירור את  .3

קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והבנתי אותם וכן תנאיו ידועים ומוכרים לי, וקיבלתי  .4

 את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לגיבוש ההצעה והתחייבויות המציע, כיווניםמנציגי 

או גילוי חסר, טעות או פגם  גילוי מספיק -בקשר עם אי כיווניםולא תהא לנו כל טענה כלפי 

בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות לביצוע העבודה, וכי בהתאם לכך נקבעה ההצעה ע"י 

 המציע.

 גרום לפסילת מסמכי ההצעה כולה.ת הצעה בכללעדר יידוע לי, כי ה .5

מה הזכות לקבל כל הצעה או לדחותה, לרבות ההצעה שומרת לעצ כיווניםידוע לי, כי  .6

 ההצעות כולן. את ביותר, ואף לדחות  הטובה

ידוע לי כי לא אהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין עבודה אשר בוצעה על ידי שלא בהתאם  .7

 כיוונים.להזמנה חתומה ע"י מורשי החתימה של 

ות בין מיוחדות ובין כלליות שיעור ההנחה, כפי שנרשם על ידי בהצעתי, כולל את כל ההוצא .8

 .על פי תנאי המכרז והחוזה ונספחיומכל מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודות נשוא המכרז 

ידוע כי ההתקשרות על פי ההליך כפופה, בין השאר, באישורים תקציביים וביכולת המימון  .9

 .כיווניםשל 

)לא כולל את  השנבכולל מע"מ ₪  774,000 -בזה, מוערך מכרז היקף ההתקשרות נשוא  .10

חייבת  כיווניםיחד עם  זאת, יובהר כי אין  .נה(בש₪  453,000-היקף המימון המוערך ב

בי המוערך וכי התמורה בביצוע כל העבודות המפורטות לעיל ו/או לממש כל ההיקף התקצי

. לא תישמע כל טענה מצד ובהתאם למפורט במסמכי המכרז בהתאם לדרישהתשולם 

 וש ההיקף התקציבי כאמור לעיל.הזוכה בדבר אי מימ

אינה מוגבלת לשיעורי היקפי העבודה וכי מסגרת ההתקשרות תיבחן  כיווניםידוע לי, כי  .11

אינה מתחייבת לניצול מלא או חלקי של הערכה תקציבית  כיווניםכמסגרת אחת כוללת. 

 זו, והכל יהא בהתאם לצורך ובכפוף להזמנות עבודה חתומות כדין.

 

מפרט תכולת ) חלק ז'המפורטות בחלק לבצע את מלוא העבודות אור כל האמור לעיל, הנני מציע ל

__________ -לסכומם המוסכמים בטבלת נספח ד' והריני מתכבד להציע כבתמורה ( השירותים

בהתאם לטבלה  ללא תמורה,שעות(  40-ל 0)על המציע לציין בין שעות עיצוב גרפי חודשיות 

 .ניקוד לבחינת ההצעה הטובה ביותר()א( למסמכי המכרז )שיטת ה 2 המובאת בחלק ב'
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 מס' ח.פ.                 מס' טלפון              שם מלא            

 

 

____________________________                                     ________________  

 תאריך                             כתובת למשלוח הודעות               
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 הסכם התקשרות - י'חלק 

 
 
 2020/02חוזה מס' 
 
 חברת כיווניםלושירותי גרפיקה מתן שרותי ניהול מדיה דיגיטלית 
 
 

 2020חוזה שנערך ונחתם בבאר שבע ביום _____________ לחודש ____________ שנת 
 
 בין
 

  512759564כיוונים החברה לתרבות ופנאי ב"ש                          ח.פ 
  8415302, באר שבע 5443, ת.ד 82ההסתדרות רח' 

 
 )מצד אחד(, 

 
 לבין
 
 

 השם ___________ תעודת זהות או מס' החברה __________________
 

 הכתובת ____________________ _________________התיאור ____
 " מצד שני(נותן השירותים" )המכונה להלן:

  
 

 

ושירותי ניהול מדיה דיגיטלית  למתן שרותי 02/2020 מס' פומביוכיוונים פרסמה  מכרז  הואיל:

 "(;שירותה" -"; להלן המכרז" -)להלן  כיוונים חברתלגרפיקה 
 

מכרז, ולפיה במידה ויזכה במכרז א' ל פרקהגיש הצעה בהתאם לתנאי  נותן השירותיםו והואיל:

 וזהחהמצורף למסמכי המכרז וה פרטבמ יםרטוהמפ יםהשרותמתחייב לספק את הוא 

 ולפי דרישות המכרז ותנאיו;
 

הצהיר כי יש לו ידע, נסיון, כח אדם מקצועי, ציוד וכלים מתאימים  נותן השירותיםו והואיל:

 הדרושים לביצוע העבודה;
 

, מנכ"ל כיוונים אישר את המליצה על קבלת הצעתו של נותן השירותיםמכרזים וועדת ה והואיל:

 ההמלצה, וכיוונים קיבלה את ההצעה;
 

 וההוצאות הכרוכות בביצוע הסכם זה מאושרות באמצעות תקציב כיוונים. והואיל:
 

 וברצון הצדדים להסדיר ביניהם את תנאי ההתקשרות לפי המכרז. והואיל:

 
 

 והוסכם בין הצדדים כדלקמן :אי לזאת הוצהר, הותנה 
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 מבוא והגדרות: -פרק א' 
 
הדרישות , נותן השירותיםהמבוא להסכם זה ומסמכי המכרז הכוללים, בין היתר, את הצהרת  .1

, וכל  נותן השירותיםדי ועדת המכרזים לגבי חלקו של י-כפי שאושרה על, ההצעהכתב ו ועלביצ

 מהסכם זה ויש לקראם יחד הימנו.מסמך אחר, מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד 

 

ובמועדים שייקבעו  , בכמויותושירותי גרפיקה מתן שרותי ניהול מדיה דיגיטליתהעבודה כוללת 

ת טבללמחירים המפורטים ב בכתבי הזמנה ספציפיים, מעת לעת, ולאתרים בהזמנה ובהתאם

המציע בכתב שעות העיצוב הגרפי שהציע למסכמכי המכרז ובהתאם לסך  מחירים המצורפתה

 . )א( בחלק ב' למסמכי המכרז 2, בהתאם לסעיף צעתוה
 

 הגדרות: .2

בחוזה זה יהיו למונחים שלהלן הפירושים וההגדרות המפורטים בזאת. מקום שלא נקבעה  

הגדרה להלן, תהיה הפרשנות כפרשנותם של המונחים ביתר מסמכי המכרז ולפי הוראות הדין 

יגברו המונחים שלהלן על פרשנותם לפי חלקים אחרים הנוגע לעניין. במקרה של סתירה, 

 במסמכי המכרז, והוראות הדין יגברו על ההוראות והמונחים שלהלן:

 בע.ש-בית המשפט המוסמך לפי העניין בבאר -  בית המשפט

 . החברה לתרבות הפנאי באר שבע -  כיוונים

 הזוכה במכרז, לרבות מנהל העבודה מטעמו, בעל כשירות לפי הדין,  - נותן השירותים

עובדיו, מועסקיו, מנהליו, קבלני/ספקי המשנה שיועסקו על ידו  ולרבות

 )אם ולאחר קבלת אישור מכיוונים(, יורשיו וכל הבאים בשמו או מטעמו.

 ים / השירות

 לעיל. 1כמפורט בסעיף  -  העבודה

 האו מי מטעמו/שיווק בחברת כיוונים הת מנהל -  תהמנהל

 02/2020מס'  פומבי מכרז -          המכרז

 לרבות הוספתה של עבודה או  כל שינוי בעבודה או בחלק ממנה, -          שינוי

צמצומה של ההזמנה ושינויים בכתב הכמויות או איזה חלק  וא פחתהה

 ממנה.

 העבודות.ציוד ואמצעים הנדרשים לביצוע  -  ציוד

  התמורה המחושבת בנוסח החוזה. -  התמורה

 

 קיום הוראות הדין: .3

מחוייב לקיים את כל הוראות הדין והדרישות הסביבתיות הרלוונטיות לגבי  נותן השירותים (א)

 בודה, ולגבי כל שלב משלבי העבודה.כל אחת מהפעולות שינקטו על ידו במסגרת הע

לפנות למשרד  נותן השירותיםבנושאים שלגביהם לא קיימת חקיקה או תקינה סביבתית, על  (ב)

העבודה והרווחה ומשטרת ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת, ולקבל הנחיות פרטניות 

לתנאים והדרישות הסביבתיות מראש ובכתב, ולבצע את כל העבודות תוך עמידה בתנאים 

ל תוספת עבור עבודות, פעולות, חומרים, עיכובים או כל כלנותן השירותים אלה. לא תשולם 
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דבר אחר שעליו לבצע או הנובע כתוצאה מדרישות משרד העבודה והרווחה או משטרת ישראל 

 או כל רשות מוסמכת אחרת.

 

 תקופת ההסכם: .4
 

___ ועד יום ___________ , החל מיום ________חודשים 12-לתקופת הסכם זה היא  (א)

 "(.המקורית התקופה" ן:)להל

 12ות בנות תקופות נוספ 4-להאריך הסכם זה בעל פי שיקול דעתה הבלעדי כיוונים רשאית  (ב)

 חודשים. 60מקסימלית של התקשרות חודשים כל אחת עד לתקופה 

אות הסכם זה בלבד עם השינויים יובהר כי במהלך תקופת ההארכה באם תמומש יחולו הור (ג)

 חייבים.המ

 

 העבודהלוחות זמנים לביצוע  .5

ת, חלק ממוקדי . עם זא8:00-17:00ות ה', בין השע -ככלל, חברת כיוונים פועלת בימים א' (א)

החברה, פועלים גם בשעות הערב, סופי שבוע וחגים. לפיכך, יתכנו מצבים מעת לעת, בהם 

גם מחוץ לשעות הפעילות  ידרש מענה לקריאות דחופות ו/או לביצוע שינויים ו/או תיקונים,

 לא תמורה נוספת.הרגילות, ל

 מחוץ לשעות העבודה קריאותטיפול במענה וטלפון ל 'לספק מס נותן השירותיםעל  (ב)

 .המוגדרות לעיל

 להלן לוחות הזמנים לביצוע העבודות השוטפות: (ג)

 זמן לביצוע תיאור השירות מס'

 ימי עבודה 4 עיצוב קונספט גרפי 1

 ימי עבודה 2 התאמות גודל לאחר אישור הקונספט הגרפי 2

 שעות 3 העלאת קמפיין לרשתות לאחר אישור כיוונים 3

 שעות 2 מענה להודעות / שאלות / פניות ברשתות החברתיות 4

 אחת לרבעון חידות כיווניםי -קיום פגישת עבודה מת"ל 5

 

 תנאי תשלום: .6

 נותן השירותיםתמורת ביצוע העבודות לפי תנאי המכרז וההסכם, בשלמותם, ישולם ל (א)

 "[:תמורהה" -סכומים בהתאם לתנאים כמפורט להלן ]להלן 

 רטפרכז את כלל היחידות להן מספק הזוכה את השירותים לפי המכרז והחוזה ויהחשבון י 

על ידי כיוונים )להלן: שנקבע את סכום העלות החודשית המוסכמת עבור כל יחידה, כפי 

את כל המיסים וההיטלים החלים,  יכלולו ₪-נקוב ב"( בנספח ד'. הסכום יהא הריטיינר"

נותן  ., לכל יחידהעל החשבון לכלול גם את שעות הגרפיקה שבוצעו ללא חיוב ולמעט המע"מ.

 יצרף לחשבון העתקים מאושרים של הזמנות העבודה.  השירותים

נותן השירותים ישלח את החשבון החודשי לאישור כיוונים באמצעות "פורטל הספקים של  (ב)

 , כשהחשבון חתום על ידו בחתימה אלקטרונית."(הפורטללהלן: ) חב' כיוונים"
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אשרו לתשלום, במלואו או בחלקו תש תהמפקח יבדוק את החשבון ויעבירו לאישור המנהל (ג)

 נותן השירותיםתשולם ל תימים ממועד הגשתו והתמורה שתאושר על ידי המנהל 14בתוך 

 ימים מיום אישור החשבון ע"י המנהל. 45בשוטף+

לכיוונים באמצעות  ועברעשה בהתאם לחשבון מרכז שיופק ויממומן, יפרסום תשלום בגין  (ד)

, )כמפורט בנספח ב'( אשרו לתשלום, בצירוף הוכחת הביצועתש תלאישור המנהל, פורטלה

תשולם לנותן השירותים  תבתום חודש הפעילות, והתמורה שתאושר על ידי המנהל

 .כיווניםר החשבון ע"י ימים מיום אישו 15בשוטף+

(, תשלם כיוונים הצמדה וריבית בהתאם גבגין עיכוב בתשלום מעבר למועד הנקוב בס"ק ) (ה)

, זאת לתקופת העיכוב בלבד, ובלבד שנעשתה דרישה 1961 –לחוק פסיקת ריבית התשכ"א 

יום, לכל המאוחר, ממועד העיכוב בתשלום. לא  60, בתוך נותן השירותיםופניה לכך, על ידי 

דרישה תוך מועד זה, יראוהו כמי שויתר על זכותו לתשלום הפרשי  נותן השירותיםהגיש 

 ריבית והצמדה כלשהם. 

 נותן השירותיםהתמורה היא תמורה מלאה, הוגנת וסופית עבור ביצוע כל התחייבויותיו של  (ו)

לפי הדין והיא כוללת בין היתר תשלומים עבור שכר עבודה לפי ההסכם, לפי תנאי המכרז ו

שימוש במאגרי והעסקת כח אדם, שימוש בכלי הרכב ובציוד, הוצאות רישיונות והיתרים, 

תמונות, רישיונות לגופנים )פונטים(, אגרות שימוש במוזיקה וזכויות יוצרים וכיו"ב, 

הדרושה לביצוע העבודות נשוא תשלומים על פי דין וכן כל הוצאה אחרת מכל סוג שהוא 

 ההסכם. 

לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מכיוונים תוספות מחיר, העלאות או שינויים  נותן השירותים 

, הטלת או העלאת מסים, בשכר העבודה, שינויים בשער מטבעבתמורה בין מחמת עליה 

ולרבות דרישות היטלים או תשלומים אחרים מכל מין וסוג שהוא או מחמת כל גורם נוסף, 

 מכל גורם מוסמך.

 נותן השירותיםהתמורה תהיה התמורה המלאה והיחידה אותה תידרש כיוונים לשלם ל 

 נשואי הסכם זה. ומתן השירותיםהעבודות  תמורת ביצוע

נותן , יחול על כיוונים, וישולם על ידה למתן השירותיםמס ערך מוסף בגין התמורה עבור  (ז)

ל כל תשלום ותשלום לפי הסכם זה וכנגד הוצאת חשבונית מס , במועד תשלומו שהשירותים

 כחוק.

לפי הסכם זה, יחולו  מתן השירותיםכל מס, היטל או תשלום מסוג אחר החלים או שיחולו על  (ח)

 וישולמו על ידו. נותן השירותיםעל 

, כנגד הוצאות שנגרמו לה נותן השירותיםכיוונים תהא זכאית לקזז כל סכום המגיע ממנה ל (ט)

 .נותן השירותים, וכנגד כל סכום המגיע לה מאת נותן השירותיםעקב הפרת ההסכם על ידי 

רשאי להמחות את הסכומים המגיעים לו מכיוונים  נותן השירותיםמובהר ומוסכם, כי אין  (י)

 מתחייב שלא לעשות כן. נותן השירותיםלכל אדם, תאגיד וגוף אחר, ו

 
 משנה: העסקת עובדים וקבלני -ג'  פרק

מצהיר ומאשר בחתימתו על הסכם זה, כי הוא יבצע את העבודות ואת  נותן השירותים .7

 ו/או עובדיו ובין נותן השירותיםהתחייבויותיו עפ"י ההסכם כקבלן עצמאי וכי אין ולא יהיו בין 

 מעביד: -כיוונים כל יחסי עובד
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 יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין. נותן השירותים (א)
 

מתחייב כי לא יעסיק עובדים שאינם אזרחי ישראל או תושביה החוקיים,  נותן השירותים (ב)

 לצורך ביצוע התחייבויותיו במסגרת הסכם זה. 
 

משמש כקבלן עצמאי ובלתי תלוי וכי אין בין כיוונים  נותן השירותיםמובהר ומוצהר בזאת כי  (ג)

 עביד.מ-כל אדם אחר המועסק על ידו בביצוע הסכם זה יחסי עובד לבינו או לבין

אם על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונות הצדדים המפורשות, ייקבע על ידי גוף מוסמך, כי  

ו/או של אדם המועסק על ידו ו/או הפועל מטעמו  נותן השירותיםכיוונים הינה מעבידתו של 

לשפות מיד את כיוונים בגין כל הוצאה או נזק ם נותן השירותי בביצוע הסכם זה, מתחייב

 שייגרם לה בשל כך, לרבות הוצאות הכרוכות בהליכים משפטיים ולרבות שכ"ט עו"ד.

מתחייב לשפות את כיוונים ולפצותה, מיד עם דרישה ראשונה, בכל סכום  נותן השירותים 

צב העובדתי או שיהיה על כיוונים לשלם עקב כל חיוב שיוטל עליה לאור קביעה כי המ

 המשפטי שונה מהמוצהר בסעיף זה.

מתחייב לספק על חשבונו הוא את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את  נותן השירותים (ד)

 ההשגחה והפיקוח עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 

רש כמטיל ולא לגרוע מהן, ולא יתפ נותן השירותיםהנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות  (ה)

 . נותן השירותיםחובות או אחריות כל שהם על כיוונים כלפי האנשים המועסקים על ידי 
 

 המחאת זכויות: .8

לא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או למסור לאחר הסכם  נותן השירותים (א)

זה, כולו או מקצתו ו/או זכות מזכויותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, בין במישרין ובין 

 .מראש ובכתבבעקיפין אלא אם ניתנה לכך הסכמת כיוונים 

ה או מקצתה, אלא אם רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה, כול נותן השירותיםאין  (ב)

. מובהר, כי העסקת עובדים במישרין, בין מראש ובכתבכן התקבלה לכך הסכמת כיוונים 

ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שעות העבודה, אין בה לכשעצמה 

 משום מסירת ביצועה של העבודה, או חלק ממנה, לאחר.

או יותר מהשליטה  25%תפות יראו בהעברת הינו תאגיד או שו נותן השירותיםבמידה ו (ג)

בתאגיד או מזכויות השותפות, בין אם העברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, 

 כהעברת זכות המנוגדת לסעיף זה.

מאחריותו והתחייבויותיו המלאים לפי  נותן השירותיםאין ההסכמה האמורה פוטרת את  (ד)

לכל מעשה או מחדל של קבלן המשנה, מבצעי  ישא באחריות מלאה נותן השירותיםהחוזה, ו

 העבודה מטעם קבלן המשנה, באי כוחו ועובדיו.

 
 ערבות: .9

     על פי הסכם זה, יפקיד  נותן השירותיםלהבטחת ביצוע וקיום כל אחת מהתחייבויותיו של  (א)

     בידי כיוונים עם חתימת ההסכם ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד,  נותן השירותים    

 ש"ח. 40,000בסך של     
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חודשים לאחר המועד שנקבע  3הערבות תהיה בנוסח הקבוע במסמכי המכרז, לתקופה של עד  (ב)

מתחייב להאריכה מפעם לפי דרישת כיוונים  נותן השירותיםכמועד תום תקופת ההתקשרות, ו

 .כך שתהייה בתוקף עד תום תקופת הסכם זה 

ה של כיוונים לפי הסכם זה, תהא כיוונים רשאית לממש בלי לגרוע מיתר זכויותיה וסמכויותי (ג)

כיסוי מלא או חלקי של ל -תה, ובבת אחת או בשלבים כולה או מקצ -את הערבות האמורה 

נותן כלפיה על פי חוזה זה, ו/או לכיסוי נזקיה בגין התנהגות נותן השירותים התחייבויות 

 .השירותים

לא השלים את גובה הערבות הנותר לסכום  השירותיםנותן עשתה כיוונים שימוש בסעיף זה, ו 

 הנקוב בס"ק )א( לעיל, ייחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה.

מילוי -כיוונים אינה מוגבלת בסכום הערבות ואם היו לה נזקים או הפסדים בגין אי (ד)

ן דו, יהווה סכום הערבות שיפרע, אך ורק תשלום ראשוי-על נותן השירותיםהתחייבויותיו של 

 על חשבון אותם נזקים או הפסד.

 
 סודיות .10

מצהיר בזאת שידוע לו כי המידע שיתקבל במהלך מתן השירותים, הוא  נותן השירותים  (א)

בעל רגישות מיוחדת, ואין להעבירו לכל גורם שהוא אשר אינו מטעמו או מטעם נציגי 

להסב לכיוונים מצהיר שידוע לו כי העברת המידע האמור עלולה נותן השירותים כיוונים. 

 נזקים משמעותיים במישורים שונים.

מצהיר שידוע לו כי המידע שיתקבל אצלו ואצל עובדיו או מי מטעמו  נותן השירותים  (ב)

 במהלך מתן השירותים הינו בגדר סודות מקצועיים ו/או חלה עליו חובת הגנת הפרטיות.

מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת נותן השירותים   (ג)

נותן ולא לעשות בהם כל שימוש. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, 

מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את  השירותים

 המידע ו/או הסודות המקצועיים.

עביר לכל גורם אחר שבו או עמו הוא קשור שלא לצורך מתן לא י נותן השירותים  (ד)

השירותים, כל מידע שהוא הנוגע לשירותים, במהלך תקופת ההסכם ולאחריה, אלא אם 

 כן ניתן לכך אישורה המוקדם של כיוונים ובתנאים כפי שייקבעו על ידה.

הסודיות, מתחייב לפעול על פי הוראות כיוונים בכל הקשור לשמירת נותן השירותים   (ה)

ובכלל זה להסדרת אבטחת המידע ונוהלי הגישה למידע, לאיסוף, לסימון, לאימות 

מצהיר, כי הוא מכיר את הוראות חוק הגנת הפרטיות, נותן השירותים  ולעיבוד הנתונים;

ת שהותקנו על פיו, וכי יפעל כמתחייב מחוק זה ומכל חיקוק אחר , והתקנו1981-התשמ"א

 ו של המידע שימצא בכיוונים.הנוגע לשמירתו וסודיות

מתחייב לנקוט באמצעי בטחון לשמירת סודיות המידע, כמפורט בסעיף נותן השירותים  (ו)

 זה.

בשל  שולם על ידהאו תשלום שי הבגין כל תביעה כלפי כיווניםישפה את  נותן השירותים (ז)

 .נותן השירותיםגילוי מידע או שימוש במידע, שנגרם בשל הפרת סעיף זה על ידי 

או מי מטעמו חובה על פי דין לגלות מידע שהוא חייב שמירתו  נותן השירותיםתחול על  אם (ח)

בסוד לפי ההסכם, הוא יודיע על כך לכיוונים באופן מידי, על מנת שכיוונים יוכל להפנות 
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בקשה לערכאה המתאימה בבקשה לצו חיסיון וצו מניעה לשימוש במידע. אם לא יינתן צו 

 נותן השירותיםוותר על זכויותיה לגבי מידע מסוים, יהיה רשאי כאמור או אם כיוונים ת

לגלות את אותו חלק מהמידע הדרוש על פי דין ויעשה כל שביכולתו על מנת שהמידע 

 הנמסר יישמר בסוד.

מוסכם ומוצהר כי ההתחייבויות ההדדיות שבסעיף זה אינן מוגבלות בזמן ואף יעמדו  (ט)

 בתוקפן במקרה של ביטול חוזה זה.

נותן זה לעיל, על סעיפיו, הן הוראות יסודיות בהסכם, והפרתן על ידי  11ראות סעיף הו (י)

 תחשב כהפרה יסודית של ההסכם. השירותים

 

 בטיחות: .11

מתחייב לנקוט בכל האמצעים להבטחת תנאי הבטיחות והגיהות בזמן  נותן השירותים (א)

 העבודה ולמניעת הפרעות ותקלות בתחום עבודתו.

כל תמורה נוספת, מעבר למפורט במסמכי המכרז, בגין דרישה  השירותיםנותן לא תשולם ל

למלא אחר הוראות הדין ודרישות  נותן השירותיםשל איזו שהיא רשות מוסמכת, ועל 

 הרשויות המוסמכות בכל מהלך ביצוע העבודות.

 
מטעמו יהיו אחראים לנזקים, רשאית  נותן שירותיםו/או  נותן השירותיםבכל מקרה ש (ב)

, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים עבור נותן השירותיםוזכאית כיוונים לקבל מאת 

נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה כיוונים ועבור נזקים שכיוונים החליטה לפי שיקול דעתה 

ם שיקבעו על ידי המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומי

 כיוונים וקביעותה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

 
 אחריות וביטוח: -ו' פרק 

 
 :בנזיקין אחריות, פיצוי ושיפוי .12

 
נותן השירותים  לבדו יהיה אחראי כלפי כיוונים לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן  (א)

ו/או הפסד  העלולים להיגרם לכיוונים ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי 

כלשהו ו/או לעובדי נותן השירותים ו/או לקבלני משנה מטעם נותן השירותים ו/או 

הנובע ו/או בקשר לעבודות  ו/או כתוצאה ממעשה ו/או  בכל לעובדיהם ו/או למי מטעמם 

   מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של נותן השירותים ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו 

 

נותן השירותים לבדו יהיה אחראי כלפי כיוונים לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג  (ב)

צורך העבודות נשוא ההסכם ו/או ותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ל

 אשר באחריותו במסגרת העבודות .  

 

נותן השירותים פוטר בזאת את כיוונים ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים  (ג)

ימים על כל סכום  7ו/או את הפועלים מטעמה תוך  כאמור ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה
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שיחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. כיוונים תודיע לספק על כל 

 תביעה שתוגש נגדו כנ"ל ויאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו. 

 

ו כיוונים רשאית לקזז מן התשלומים אשר נותן השירותים זכאי להם מכוח הסכם זה ו/א (ד)

מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהמזמין על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או 

מחדל שהם באחריותו של נותן השירותים כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו למזמין 

 מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של נותן השירותים כאמור לעיל.

 האמור יחול גם לטובת עיריית באר שבע. (ה)

 
 ביטוח  .13

מבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים כאמור לעיל יערוך נותן השירותים על חשבונו  (א)

ויחזיק בידיו למשך כל תקופת הסכם זה וכל עוד יכולה להיות כלפיו אחריות שבדין, 

ד שלא יפחתו פי הדין ובלב-או על/פי הסכם זה ו-ביטוחים מתאימים להבטחת אחריותו על

נאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, מהביטוחים, גבולות האחריות והת

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

 

עם חתימת הסכם זה ימציא נותן השירותים לכיוונים את טופס האישור על קיום ביטוחים   (ב)

ירותים ישוב וימציא, כשהוא חתום ע"י חברת ביטוח מטעמו המורשית בישראל. נותן הש

מידי שנה, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חדש 

עם תום תקופת הביטוחים, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מכיוונים. הצגת אשור 

 קיום בטוחים תקין ותקף מהווה תנאי יסודי בהסכם.

 

 :הסעיפים הבאיםם לכלול את מתחייב נותן השירותיבכל הפוליסות הנזכרות  (ג)

ממועד התחלת מתן לא יאוחר תאריך רטרואקטיבי יכלול  –ביטוח אחריות מקצועית .1
 .שירותיםה

)*( ניתן לקבל כחלופה לעריכת ביטוח אחריות מקצועית הכללת כיסוי במסגרת ביטוח   .2
₪   500,000בו יובהר כי הפוליסה כוללת הרחבה בגין פגיעה אישית בסכום של  -צד ג 

 בגבולות אחריות משותפים  .

בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח בפוליסות, סכום השתתפות עצמית  .3
 ₪ . 50,000מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך הנובעים 

 . ככל וקיים בפוליסות מבוטלחריג רשלנות רבתי  .4
 
 

רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מנותן השירותים להמציא את פוליסות הביטוח כיוונים  (ד)

לבחינת המזמינה ונותן השירותים מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה 

 .כיווניםשתדרוש 

 

נותן השירותים את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות הפר  (ה)

כיוונים על פי הפוליסות, יהיה נותן השירותים אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי כלפי 
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כיוונים, בלא שתהיה לו טענה כלשהי כלפי כיוונים על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לנותן 

 השירותים עקב זאת.

 
השירותים לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי  על נותן (ו)

ו/או כל חוק אחר הדן בביטוח עובדים ע"י מעבידיהם וכן לדווח למוסד לביטוח לאומי על 

 העסקת קבלני מישנה מטעמו. 

 

נותן השירותים לבדו ישלם את דמי הביטוח הקבועים בפוליסות ואת ההשתתפויות  (ז)

נזק, וכן יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שסכומם העצמיות במקרה 

 נמוך מסכום ההשתתפות העצמית הקבוע בפוליסה.

 

 האמור יחול גם לטובת עיריית באר שבע. (ח)

 
 הפרות וסעדים: -ז' פרק 

 
 הפרות וביטול ההסכם: .14

, 5, 3שבסעיפים  נותן השירותיםמוסכם בזה שהפרת התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו של  (א)

תחשב הפרה יסודית של הסכם זה כמשמעותה בחוק החוזים )תרופות בשל  13, 12, 8-10, 6

 .1970 -הפרת חוזה(, התשל"א 

 

ל בלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות המוקנית לכיוונים על פי הסכם זה ו/או על פי דין ועל אף כ (ב)

כיוונים רשאית להביא הוראה אחרת בהסכם זה, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן תהיה 

. ניתנה הודעה כאמור, יסתיים הסכם נותן השירותיםהסכם זה  לסיומו ע"י הודעה בכתב ל

שעות לאחר שתימסר הודעת  96זה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה האמורה ולא לפני תום 

, נותן השירותיםימים לאחר משלוחה בכתב בדואר רשום ל 7, או נותן השירותיםביטול ל

 תו הנקובה בהסכם זה, הכל לפי המוקדם יותר. ואלו הם המקרים:לפי כתוב

 הפר את ההסכם הפרה יסודית.נותן השירותים  .1

הפר התחייבות כלשהי שאינה הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה תוך נותן השירותים  .2

 המועד שקבע מנכ"ל כיוונים או מי מטעמו, או חזר על אותה הפרה.

הפסיק את ביצוע העבודות נשוא ההסכם ללא אישור כיוונים לתקופה  נותן השירותים .3

אין שליטה  נותן השירותיםיום, למעט בשל הסיבה הנובעת מכח עליון של 3העולה על 

עליה או לפי הוראות כיוונים. לעניין זה, לא יראו השבתה ו/או ארועים בטחוניים כ"כח 

 עליון".

 או התחייבויותיו לשביעות רצון כיוונים./אינו ממלא את תפקידו ונותן השירותים  .4

או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה  נותן השירותיםהוטל עיקול זמני או קבוע עם נכסי  .5

לפועל לגבי נכסיו, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקה או לא 

 יום ממועד ביצועם. 30הוסרו לחלוטין תוך 
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פשיטת רגל או ניתן צו כינוס לגבי נכסיו, כולם או  התראת נותן השירותיםהוגשה נגד  .6

הוא תאגיד  נותן השירותיםחלקם או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, ובמקרה ש

התקבלה על ידו החלטה על פירוק או שהוא הגיע לפשרה או הסדר עם נושיו כולם או 

 חלקם, או שהוא פנה לנושיו בבקשה למתן ארכה או פשרה לצורך הסדר ענייניו.

או אדם אחר מטעמו נתן  נותן השירותיםהוכח, להנחת דעתה הבלעדית של כיוונים, כי  .7

 או הציע שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר לביצוע עבודות נשוא ההסכם.

שניתנה  נותן השירותיםהוכח, להנחת דעתה הבלעדית של כיוונים כי הצהרה כלשהי של  .8

 נותן השירותיםם והמכרז אינה נכונה או שבהסכם או במכרז או בקשר עם מסמכי ההסכ

 לא גילה עובדה מהותית שהיה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.
 

כל תשלומים נותן השירותים בוטל ההסכם כאמור לעיל, לא תהיה כיוונים חייבת לשלם ל (ג)

בגין העבודות שביצע  נותן השירותיםעקב הבאת ההסכם לקיצו מלבד התמורה שתגיע ל

 בפועל, עד מועד סיום ההסכם, ובכפוף לזכויותיה כאמור בהסכם זה ולפי כל דין.
 

את ההסכם הפרה יסודית, תהיה  נותן השירותיםמבלי לגרוע מהאמור לעיל הרי אם הפר  .15

 1970 -כיוונים זכאית לכל סעד ותרופה על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א 

הדין, ולרבות מימוש הערבות או חלק ממנה, ומבלי לגרוע מהזכויות האמורות, תהיה  ועל פי

כיוונים זכאית לכל אחד מהסעדים הבאים: לתבוע את אכיפת החוזה ו/או את ביטולו וכן 

אחר או לבצען בכל דרך שתמצא  נותן שירותיםלהעביר ביצוע העבודות על פי מסמכי ההסכם ל

 לנכון.

 

 והפרות SLA טבלת  .16

 
 

 הוראות שונות: -ח' פרק 
 

 נותן השירותיםספרי כיוונים וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ל .17

 ומועדיהם.

 )כולל מע"מ( ערך ההורדה תיאור מס'

 לכל הפרה ₪ 500 עיצוב קונספט גרפיאי עמידה בזמני ביצוע   .1

התאמות גודל לאחר אי עמידה בזמני ביצוע   .2
 אישור קונספט

 לכל הפרה ₪ 300

מרגע אישור לאוויר קמפיין אי עמידה בהעלאת   .3
 לקוח

 לכל יום ₪ 300

תגובות אי עמידה בזמני מענה ל  .4
 תוחברתי ותברשתלשאלות/בקשות/תלונות 

 לכל הפרה ₪ 300

 הפרהלכל ₪  1500 אי קיום פגישה רבעונית  .5

 הפרהלכל ₪  500 העדר הצגת דוחות חודשיים  .6

העדר אסמכתאות לביצוע ממומן במדיה   .7
 הדיגיטלית

לא תשולם ההוצאה לספק המדיה 

 הדיגיטלית

 החוזה + מע"ממשכר  10% הפרה יסודית של ההסכם  .8
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השתמשה כיוונים בחלק מזכויותיה על פי הסכם זה לא יראו את השימוש האמור בזכויות  .18

נותן כיוונים הודיעה על כך במפורש ובכתב, וכיוונים כביטול ההסכם על ידי כיוונים אלא אם 

יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי ההסכם כל עוד לא ניתנה לו הודעת  השירותים

 ביטול כאמור.
 

לא יהווה הפרה של נותן השירותים יום בתשלום שעל כיוונים לשלם ל 14איחור של עד  .19

 בפיצוי כלשהו, ואף לא בזכות לתשלומי ריבית. נותן השירותיםההסכם ולא יזכה את 
 

סתירה בהוראות הסכם ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין  נותן השירותיםגילה  .20

על מנת לקבל  הוראות ההסכם לבין הוראות הנספחים השונים, יפנה במיידית לכיוונים

נותן סופי ויחייב את  הנחיות בדבר הפירוש הנכון. הפירוש שיינתן על ידי כיוונים יהיה

 השירותים.
 

כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות מסמכי הסכם והמכרז לא יהיה להם כל תוקף אלא אם  .21

 נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים.
 

 מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, והסכם זה יפורש לאור מסמכי המכרז. .22
 

כיוונים לפי הסכם זה מותנות באישורים התקציביים  מובהר ומודגש כי התחייבויות .23

העומדים ושיעמדו לרשות כיוונים, והסכם זה כפוף להוראות הדין ולאישורים הנדרשים על 

 פיו.
 

שני הצדדים מוותרים על הצורך בהודעות והתראות נוטריוניות או אחרות בקשר לחוזה.  .24

 כמפורט ברישא להסכם זה.כתובות הצדדים למשלוח הודעות והתכתבויות יהיו 

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו על פי מסמכי ההסכם והמכרז תינתן במסירה אישית  

או במכתב רשום לפי כתובת המצוינת במבוא להסכם זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום 

 שעות לאחר הישלחה מבית הדואר בישראל. 72תחשב שנתקבלה 
 

ות השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה שבע, תהא סמכ-בבארלבתי המשפט המוסמכים  .25

 .שתוגש בכל הנוגע להסכם זה

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
  

_______           ______________              ________________  ________________ 
 מנהל אגף כספים        כ"ל  כיווניםמנ                   נותן השירותיםחתימה וחותמת 

 
 כיוונים         נותן השירותים            
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 מקצועית לביצוע משימה -נספח א' 

 
 כללי:
יחד, כאמור עד ליום  על המציע לצרף להצעתו את המענה למשימה המקצועית ויגישן .1

 .12:00בשעה  13/2/20

כיוונים לבחינת עשה בפני ועדה לבחינה מקצועית שתכנס ית הצגת המענה למשימה .2

 ההצעות.

לאחר פתיחת מעטפות המכרז ובחינה ראשונית של ההצעות שהוגשו, לרבות עמידה בתנאי  .3

הסף, יוזמנו מציעים שהצעותיהם הוגשו כנדרש למפגש נוסף בו יציגו בפני הועדה את 

 .עבודותהק תי, בעלי התפקיד ובצירוף מצגת המציגה את החברההמענה למשימה, 

 

 חברת כיווניםחזון  –רקע 

העיר באר שבע משתנה וצומחת בשנים האחרונות לכדי היותה המטרופולין הרביעי במדינת ישראל 

להפוך את באר שבע לבירת  וככזו, מחויבים מנהיגי העיר לקיים את ההבטחה האסטרטגית

לכולם, ההזדמנויות של ישראל. באר שבע חרטה על דיגלה ערכים של נתינה ואכפתיות, איכות חיים 

העשרה תרבותית, צמיחה והתחדשות וכל אלו נתמכים בהשקעות פיננסיות גבוהות המקיימות 

 הלכה למעשה את התכנית האסטרטגית של העיר.

החברה העירונית לתרבות הפנאי, "כיוונים", שהוקמה מתוך תפיסה כי התרבות והפנאי מהווים 

זרוע משמעותית וקריטית להפיכת חזון  מרכיב הולך וגדל באיכות חייהם של תושבי העיר, מהווה

העיר למציאות. כיוונים פותחת לתושבי באר שבע והאזור כולו שפע הזדמנויות הן בתחומי התרבות, 

הבידור והפנאי, דרך ניהול מחלקות הנוער, הקהילה, הספורט, הקליטה ועד ייזום, ניהול ותפעול 

 מוקדי התרבות המגוונים בעיר כולה. 

מקיימת את חזון מטרופולין באר שבע בכך שהיא מעניקה לכל תושב/ת, מגוון  חברת "כיוונים"

 עשיר, עדכני, רחב ואיכותי של הזדמנויות לצמיחה, התפתחות  והגשמה אישית וקהילתית:

 לכל גיל 

 לכל המגדרים 

 לכל שכבות וסוגי האוכלוסייה 

 כל יום, לאורך כל השנה ובכל שנה 

 ך, ספורט, קהילה ועודבכל התחומים של תרבות, פנאי, חינו 

  המורשת ועד קידמת החדשנות והטכנולוגיהמ –בכל צירי הזמן 

  זדמנות שווה ובהתאמה אישיתה -לכל תושב/ת 
 

על מנת להנגיש את המידע על העשייה הרבה לכלל הציבור, אנו נדרשים להשקיע מחשבה רבה 

תר בשנים האחרונות, ומשאבים משמעותיים בנושא הפרסום הדיגיטלי, התופס תאוצה יותר ויו

 לאור השינויים בהרגלי צריכת התוכן. 
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 :האתגר העומד בפנינו

  הנגשת המגוון הרחב של הפעילויות לכל תושבי העיר באר שבע, סביבתה ותושבי ישראל

 )אם רלוונטי(.

  מיצוב החברה כמובילה ומקדמת את תחומי התרבות, הקהילה, הספורט, הפנאי והחינוך

שבע, כך שתהווה הבחירה הראשונה של כל תושב ותושב בצריכת המשלים בעיר באר 

 שירותיה.

 

 טון וסגנון:

 בגובה העיניים, סוחף, אמיתי ומעשי

 

 מטרות הפרסום:

 חשיפת הפעילות לקהל היעד הרלוונטי 

 לפעילות הרלוונטית הנעה לפעולה / הרשמה 

 ביסוס המודעות והרלוונטיות של החברה 

 המקומית בתחומי העיסוק השונים. חיזוק הבידול אל מול התחרות 

 

 המשימות הן חובה: 2

 נגב ב המתקיימים הקיץהתושבים והזמנתם לאירועי  חשיפת"ZOO" 

  מחלקת שמקיימת  – בערב "קרבי זה הכי אחי"לקחת חלק  םהנוער והזמנתחשיפת בני

 עבור בני הנוער העומדים לפני גיוס הנוער

 

 בהיבטיצירתיות שהוגדר אל מול הביצוע בפועל,  עמידה בבריףבמשימות אלו נבחן 

ונבחן את  שתבחרוהדיגיטלים  בתמהיל הכליםהגרפית העיצובית, שימוש הטקסטואלי וברמה 

יעדים כפי  אל מול המתואר בנספח ד'(החודשי ) המלצתכם לחלוקת התקציב הפרסומי

 שתגדירו.
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 קבלה כהוכחת ביצועדוגמא ל -נספח ב' 
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 מא לדו"חות ביצוע חודשיים על ביצועי הקמפייניםדוג -נספח ג' 
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 טבלת היחידות וסכומי ההתקשרות  -נספח ד
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 ב' פרק
 

וגרפיקה מונפשת עבודות גרפיקה ביצוע 

 לחברת כיוונים
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 :'ב בפרקתנאי הסף להשתתפות 

תאגידים הרשומים כדין בישראל, והמקיימים במועד הגשת יחידים ו זה לפרקרשאים להגיש הצעה 

 :התנאים המצטברים שלהלן ההצעות, את
 

 בהיקף שלוגרפיקה מונפשת שנים, בדבר עיסוקו במתן שירותי גרפיקה  3למציע ניסיון של  .1

 .שלושה גופים, עבור עד 2016-2018 בין השנים, )כולל מע"מ( בכל שנה₪  60,000

על ידי עו"ד ואישור  תצהיר חתום ומאומתיצרף המציע להצעתו  1לצורך הוכחת האמור בסעיף 

 .יג'כחלק מכרז זה של ה לפרקרו"ח המעיד על עמידה בתנאי הסף וזאת בנוסח המצורף 

 
 

באופן ידני במשרדי מחלקת  הוימסור אות המכרזהצעתו על גבי כל המעוניין להשתתף יגיש 

. 12:00בשעה   13/02/2020באר שבע, וזאת עד  82התקשרויות בחברת כיוונים, רחוב ההסתדרות 

  "(.ההגשה מועד" -)להלן 

 מעטפה אשר תימסר לאחר מועד ההגשה מכל סיבה שהיא, לא תובא לדיון.

 לא תתקבל כל מעטפה שלא באמצעות מסירה ידנית.

 

, וכל שינוי או סטיה מתנאים אלה, עלול לגרום פרק ב' למכרזבהתאם לתנאי ההצעה יש להגיש את 

 לפסילת ההצעה. תשומת ליבם של המשתתפים למסמכים שעליהם לצרף להצעותיהם.

 

 ההצעה תוגש על ידי יישות משפטית אחת. חל איסור על הגשת הצעה על ידי מספר ישויות משפטיות.

ההצעה ועמידה בתנאי המכרז, הינה היישות המשפטית  היישות המשפטית הקובעת לעניין בחינת

  החתומה על כתב ההצעה.

 

, לא תתאפשר הגשת יודגש כי לכל יישות משפטית אפשרות להגיש הצעה עבור חלק אחד בלבד

 ., כפי שהובהר לעילהצעה לשני חלקי המכרז על ידי אותו מציע

 
שני גורמים המקיימים ביניהם יחסי ידי על יובהר כי לעניין הפרדת מציעים, לא תתאפשר הגשה 

 .וכד' , בעלות צולבתבעלות, לרבות יחסי חברות בנות, אחיות
 

הסמכות השיפוטית הייחודית בכל עניין הנובע ממכרז זה ומההסכם הנובע ממנו, תהא לבתי המשפט 

 המוסמכים בבאר שבע. 

 

נה ואף שלא לבצע כלל את כיוונים שומרת לעצמה את הזכות לבצע את ההזמנה כולה או חלק ממ

 ההזמנה. 

 

מובהר, כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק לצרכי נוחות, 

 ואינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי מציע כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י דיני  מכרזים". 
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 הוראות כלליות: -א' יחלק 

           מסמכי המכרז כוללים את החלקים הבאים: .1

 ודעמ

כוללים את כל המסמכים שנמסרו לרוכשי המכרז, בקשר עם המכרז הנדון, לרבות  המכרזמסמכי 

 כל תוספת ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או הבהרה בכתב שנמסרה לרוכשי חומר המכרז.

 

 לצרף להצעתם את המסמכים הבאים: על המציעים .2
 

שההצעה חתומה אישור עו"ד או רואה חשבון המאשר  -אישור בתוקף בדבר מורשי חתימה  (א)

ע"י מי שהוסמך לחתום בשם התאגיד בהתאם לתקנות ההתאגדות שלו. האישור הנ"ל חייב 

 להיות בתוקף בזמן הגשת ההצעה.

 

אישור מפקיד מורשה או מרואה חשבון על ניהול פנקסי  -אישור בתוקף בדבר ניהול חשבונות  (ב)

 -ניהול חשבונות(, תשל"ו חשבונות ורשומות כאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת 

 , והתקנות שהותקנו על פיו.1976

 

 .אישור על ניכוי מס הכנסה במקור (ג)

 

 .אישור מע"מ בדבר היות המשתתף עוסק מורשה/פטור (ד)

 

 -מסמכי תאגוד מאושרים ומעודכנים  (ה)

 תעודת האגד מאת רשם החברות )או השותפויות או האגודות השיתופיות(; (1)

בעלי המניות בתאגיד והשליטה בו. במידה ובעל שליטה אישור עו"ד המפרט את  (2)

או בעל מניות כלשהו בתאגיד הינו תאגיד בפני עצמו, יפורטו גם בעלי מניותיו 

 54 ...................................................................................................הזמנה  

 55 ............................הוראות כלליות .......................................................... יא

 56 ..............................................הוראות למשתתפים ותנאי המכרז הכלליים  בי

 64 .............נוסח תצהיר ואישור רו"ח לניסיון המשתתף ..................................  גי

 66 ..............................נוסח המלצה ............................................................. די

 67 ......................................המשתתף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תצהיר טו

 69 …………………….המשתתף במכרז..................................... הצהרתכתב  טז

 71 .............................השירותים..........................................................תיאור  יז

 73 .....………………….כתב ההצעה............................................................... יח

 75 ......................................................................................... הסכם התקשרות טי

 83 משימה מקצועית לביצוע בפרק ב' נספח ה

 85 ינתן השירות בהן היחידותרשימת  נספח ו
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או שותפיו או בעלי השליטה בו, וכך הלאה, עד לזיהוי כל היחידים העומדים 

 מאחרי המשתתף במכרז.

בתאגיד, ואת היותו  תמצית מידע מרשם החברות, המפרטת את בעלי המניות (3)

של המשתתף תאגיד פעיל. האישור חייב להיות מעודכן למועד הגשת ההצעות 

 למכרז.

 תקנון התאגדות. (4)

 

בנוסח המצורף  וטבלת עובדים יסיון המציעאישור רו"ח בדבר נ, תצהיר חתום ומאומת כדין (ו)

 .ב' פרקלמסמכי  יג'ק כחל

 

בדבר תשלום שכר מינימום, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  -המשתתף  תצהיר (ז)

 למסמכי המכרז. 'טובחלק לנוסח התצהיר המפורט  , בהתאם1976-תשל"ו

 

 

 ך שהומצא ע"י כיוונים למשתתפים, לרבות תשובות לשאלות הבהרה.מהעתק חתום של כל מס (ח)

 
 צילום ת.ז כולל ספח. -באם המציע הוא יחיד (ט)

 

 והליכי המכרז הוראות למשתתפים, תנאים מיוחדים -ב' יחלק 

 מכרז:חלק ב' לבחלק זה, ובשאר מסמכי 

 מתן שירותי גרפיקה וגרפיקה מונפשת לחברת כיוונים. -   פרק ב'

 המשתתף שבחר להגיש את מסמכי המכרז מטעמו. -   המציע 

 .)או "הזוכה"( המציע שיזכה במכרז -  נותן השירותים

 כיוונים החברה לתרבות הפנאי באר שבע. - החברה/כיוונים   

 המכרז והחוזה, ב'( בהתאם לתנאי פרק)שירותי גרפיקה מתן שירותי  -  העבודות/ השירותים

 עבודה חתומות כדין.ת בהתאם להוראות המנהל ועל פי הזמנו   

 מנהלת השיווק של חברת כיוונים ו/או מי מטעמה. -                           תהמנהל

 כיוונים.בנציג היחידה המזמינה  -המפקח                            

 

 הוראות למילוי מסמכי המכרז, ולתנאי המכרז: .1

על המציע למלא בדיו את ההערות והפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז. כמו כן, על  (א)

המשתתף לחתום על כל דף במסמכים אשר קיבל לידיו בעת רכישת מסמכי המכרז, בראשי 

, על ידי מורשי החתימה מטעמו, על הדף האחרון של מסמכי ולחתום באופן מלאתיבות, 

ם בדיו, וביניהם על תנאי המכרז והצהרת המשתתף, המכרז ועל כל דף שבו נדרש למלא פרטי

 ונוסח החוזה ונספחיו.

 

על המציע לחתום על כל מסמך שקיבל מאת כיוונים בקשר עם השתתפותו במכרז, לרבות  (ב)

 לחוברת המכרז שתוגש על ידו. ולצרפםהוראות נוספות, הבהרות וכד', 
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על המשתתף להוסיף פרטים רק במקום המיועד לכך. כמו כן, עליו לחתום על הצעתו בדיו,  (ג)

בתוספת חותמת של המשתתף, תאריך וכתובת. יש לרשום את שם המשתתף באופן ברור, 

במקום שבו נדרשת חתימה, יש לציין את שמו המלא של החותם, בכתב בנוסף על חתימה. 

 .ברור

 
ה, הערה או הסתייגות בחומר המכרז, שלא במקום המיועד לכך, רישום שינוי, תוספת, מחיק (ד)

אם בגוף המסמכים ואם במכתב לוואי, לא יחייב את כיוונים ועלול להביא לפסילת מסמכי 

 המכרז של המשתתף.

 
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כיוונים אינה מתחייבת לבצע שיעור מסויים של סוג הזמנה  (ה)

לטה לגבי כך, מסורה לשיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף למגבלות או כל שיעור שהוא, וכי ההח

תקציביות ותזרימיות הקיימות בכיוונים, ובהתאם לצורך. לזוכה  לא תהא כל עילה לטענה 

 להיקפי רכישות שבוצעו ע"י כיוונים. 

 
למובן באם ימצא משתתף כלשהו במכרז, סתירות, שגיאות, או שיהיה לו ספק שהוא בקשר  (ו)

איזה סעיף או פרט, עליו לפנות למחלקת ההתקשרויות בדואל: המדוייק של 

contract@kivunim7.co.il  תשובות תישלחנה לכל המשתתפים  02/02/2020ליום עד

  במכרז. כיוונים אינה אחראית עבור כל פירושים או הסברים שינתנו בעל פה.

 
בכל פנייה לקבלת תשובות ו/או הבהרות, על המשתתף לציין בשורת הנושא של הדוא"ל את  (ז)

מספר המכרז ובגוף ההודעה את הפרק אליו מתייחסת השאלה / ההבהרה וכן מס' עמוד 

 וסעיף. 

 
כיוונים רשאית, בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים  (ח)

תה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, במסמכי המכרז, ביוזמ

יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז 

דם בעת רכישת מסמכי י-בדואר רשום ו/או בדואר אלקטרוני לפי הכתובות שנמסרו על

 המכרז.

 
וינקוט בכל האמצעים הנראים לו המשתתף יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז,  (ט)

כנחוצים כדי לחקור את מהות וכמות העבודה הנדרשת ואת הקשיים העלולים להתגלות 

בעת ביצוע העבודות במהלך תקופת ההתקשרות. ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז 

ולביצוע העבודות הכלולות בהוראותיו ימסרו למעוניינים כאמור בס"ק )ח( לעיל, וכן 

 בישיבת ההבהרות.

 

 הוראות הנוגעות לבחינת ההצעות: .2

ייקבע בהתאם לאמות המידה כמפורט שיוגשו לפרק ב' הניקוד שיוענק לכל אחת מההצעות  (א)

 להלן: 
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בעת דיון במכרז, רשאית כיוונים להתחשב ביכולתו הכספית של המשתתף, באיכות ההצעה  (ב)

רשאית כיוונים להתחשב בכושרו של המשתתף לבצע את הזמנה נשוא המכרז, ובטיבה. כן 

 כפי שהדבר נבחן מהזמנות קודמות ו/או דומות שבוצעו על ידו וממסמכים שצירף.

ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול מסמכי מכרז של משתתף שהורשע בעבירה פלילית. כן 

גשו על ידי משתתף הנמצא על תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון במסמכי מכרז שהו

 שבע, שלא כדין.-שטח ציבורי בתחום העיר באר

 

כיוונים תהא רשאית, לנהל מו"מ עם הזוכים במכרז, לשם שיפור הצעתם, בהתאם לדין,  (ג)

 ובהתאם לאמור להלן.

 

על הזמנות  נוספיםכיוונים רשאית לדרוש מהמציעים, באם תמצא זאת לנכון, אישורים  (ד)

והמלצות ממזמינים שעבורם ביצעו המציעים הזמנות. כן תהא ועדת המכרזים רשאית 

 אופן הניקוד ליניקוד מקסימ קריטריון לניקוד

 עיצובים גרפייםניסיון המציע בביצוע 
שנים  3העולה על  וגרפיקה מונפשת

)הניסיון יכול שיהא של העסק/ בעלים/ 
 (היחיד /מנהל

 

 נקודות 20

הניקוד יינתן בהתאם לשנות הניסיון ובטווח 

שנות ניסיון )תנאי סף(  3נק' למציע עם  0של 

נקודות למציע בעל מירב שנות  20ועד 

 הניסיון. 

 משימה מקצועית לביצוע
 

 נקודות  45

על המציע לתכנן ולהציג קמפיין לדוגמא 
עבור אחת מיחידות החברה, בהתאם 

 ה'כנספח למפרט המצורף 

המשימה תיבחן ותנוקד על ידי ועדה 
 מקצועית באופן הבא:

מידת ההתאמה בין הבריף לביצוע  -
 בפועל.

היצירתיות בפתרון הגרפי של  מידת -
 ביצוע המשימה.

 

 
 אחוז הנחה לעלות שעת גרפיקה

 

 נקודות 35

 

 העלות המקסימאלית לשעת עיצוב גרפי

 כולל מע"מ.₪  180היא  וגרפיקה מונפשת

המציע שיזכה במירב הניקוד בחלק זה הוא 

המציע שייתן את אחוז ההנחה הגבוה ביותר 

 נ"ללמחיר ה
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לדרוש מהמציע במהלך העיון בהצעתו, הסברים וניתוח של הצעת המחיר, והמציע יהיה 

 חייב למסור את ההסברים והניתוחים הללו לועדת המכרזים או למומחה מטעמה.

 

עה שהיא, וכיוונים רשאית לבחון גם את נסיונם של כל הצבת לקבל אין כיוונים מתחיי (ה)

המציעים, כשירותם, ואופן אספקתם בעבר, לרבות במסגרת הפעילות העירונית ו/או 

 הפעילות שבוצעה עבורה בעבר.

 

ככל שיוגשו הצעות זהות, ייבחר המציע אשר יש לו ניסיון רב יותר בביצוע העבודות נשוא  (ו)

נה בעבר עם המציע, ככל שקיים. מבלי לפגוע באמור המכרז ובהתרשמות כיוונים מניסיו

לעיל, כיוונים תהא רשאית להביא בכלל שיקוליה את אמינותו וכושרו של המציע לבצע את 

  לרבות מקום עסקיו ופנייה לממליצים.החוזה, ואת כל המרכיבים וכל הנתונים בהצעה, 

 

ום על החוזה ו/או לא כיוונים שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחת (ז)

לבצעו. במקרה שכזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל 

סוג שהוא, למעט ההוצאות בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה 

 בלבד.

 

                  כיוונים לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה שהיא בהוצאות כלשהן של המשתתפים           (ח)

הוצאות הכרוכות בבחינת ההליך או בהגשת ההצעות  במכרז, לרבות הבדיקות המוקדמות,

 או בקשר עם ההליך.

 

מובהר בזאת במפורש כי כיוונים שומרת לעצמה את הזכות להחליט על ביצוע ו/או לספק  (ט)

עות הזוכה את ההזמנות נשוא המכרז בשלמותן ו/או חלק מהן בלבד, בין בעצמה ובין באמצ

 במכרז.

 

זוכים, ובהתאם לכך רשאית לפצל את  שנימעוניינת לעבוד מול  כיווניםמובהר בזאת, כי  (י)

 לכל היותר, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. משתתפיםשני מכרז בין פרק ב' להזכייה ב

מסורה בידיה של ועדת המכרזים, לרבות ההחלטה בדבר  פרק ב'ההחלטה על פיצול הזכייה ב (יא)

 הזכייה בכלל.בפיצול  כיוונים, ואין באמור בסעיף זה בכדי לחייב את בפרק ב'מספר הזוכים 

 שעמדוהצעותיהם אושרו על ידי ועדת המכרזים כהצעות  אשרמציעים  שני ונמצאו היה (יב)

וטובות ביותר מבחינת ניקוד ההצעה, יוכרזו על ידי ועדת המכרזים כזוכים, כל  הסף בתנאי

 .לערך מהיקף העבודות 50% -אחד ב

, בין שני המציעים הנחה לעלות שעת גרפיקההאחוז היה ונמצא כי ישנו פער הנוגע ל (יג)

שהצעותיהם עמדו בתנאי הסף והן הטובות ביותר מבחינת ניקוד ההצעה, שומרת לעצמה 
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"( שני כשירים את הזכות להציע למציע שהצעתו הפחות טובה מבין השתיים )להלן: "כיוונ

להשוות את אחוז ההנחה בהצעתו לאחוז ההנחה שניתן על ידי המציע המוביל. היה ובחר 

נות לכשיר שלישי, רביעי וכן הלאה ו/או לא לעשות כן, שומרת לעצמה כיוונים את הזכות לפ

  דלמטה. יד'. במקרה כזה, יחולו הוראות סעיף קטן לא לפנות לכשירים אחרים כלל

מציעים שהצעותיהם אושרו על ידי ועדת המכרזים כהצעות  שנינמצאו  ולא היה, לפיכך (יד)

בהיקף  הכזוכעל ידי ועדת המכרזים,  האושר תושהצע מציע אחד בתנאי הסף, יוכרז שעמדו

שלא  הביחס ליתרת העבוד זרשאית לפרסם מכר וכיוונים תהאלערך, כאמור,  50%של 

 במסגרת מכרז זה.  החולק

, היא תהא רשאית שלא לקבל הליתרת העבוד חדשתפרסם מכרז  כיווניםמובהר, כי היה ו (טו)

 זה.  חלקב כההזו ההצעההמכרז החדש, את  במסגרת

שלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו ה-יר ו/או איהגשת הצעת מח-אי (טז)

או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים  במסמכי המכרז

 ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 

כיוונים רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מדדי הבחירה  (יז)

מסעיפי המכרז, לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף 

 שלדעת כיוונים מונע הערכת ההצעה כדבעי.

 

כלשהו במכרז בכדי להטיל  "(זוכיםהלן גם: "ל -)בכל מקום בו מופיע זוכה אין בקביעת זוכה (יח)

על כיוונים חובה, או להעניק למי שנקבע כזוכה את הזכות, להתקשרות עם כיוונים בהיקף 

 כלשהו.

 

התחשב בפגמים פורמליים באיזו הצעה שהיא, כיוונים שומרת לעצמה את הזכות שלא ל (יט)

 במידה שויתור שכזה לא יגרום כל נזק לכיוונים ולא יפגע, לדעת כיוונים, בעקרונות השוויון.

 

טעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו השלמת מקום ה-יר ו/או איהגשת הצעת מח-אי (כ)

שינוי או תוספת בגוף המסמכים במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי 

 ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 

כיוונים רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מדדי הבחירה  (כא)

לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, 

 ההצעה כדבעי.שלדעת כיוונים מונע הערכת 
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כיוונים שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה  (כב)

הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות, למכרז, להשלים מידע ו/או 

המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או חברי 

בין היתר לצורך עמידתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו, בתנאי  הצוות מטעמו וזאת,

 הסף שפורטו לעיל.

 

 הודעה על הזכיה והתקשרות: .3

 העל כך הודעה. המציע שייקבע כזוכ ו, תימסר לה בחלק זה של המכרזעם קביעת הזוכ (א)

 ימים מיום שנדרש לעשות כן ע"י כיוונים. 7בתוך  ם על החוזהלחתו מתחייב חלק זהב

 

נמנע זוכה מלחתום על החוזה במועד ו/או לא המציא את כל המסמכים הנדרשים כיאות,  (ב)

מכל סיבה שהיא ומבלי שיינתן לכך אישור כיוונים מראש ובכתב, תהא כיוונים רשאית 

לבטל את זכייתו במכרז בהודעה בכתובים, מבלי ליתן כל התראה ו/או ארכה לתיקון 

או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של הליקוי, ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/

 כיוונים עם מציע אחר במקומו ו/או החלטתה לצאת במכרז חדש, ככל שתבחר לעשות כן.

 

התקשרה כיוונים עם מציע אחר עקב מחדלו של הזוכה מלחתום על החוזה ו/או להמציא  (ג)

את הסכום היה הזוכה חייב לשלם לכיוונים, לדרישתה, י -המסמכים הנדרשים במועד 

ירים שנקבעו בסופו של דבר בחוזה, הוא לבין המח-המבטא את ההפרש הכספי שבין הצעתו

 "[.ההפרש תשלוםלמשך כל תקופת ההתקשרות המפורטת בחוזה ]להלן: "

 

 .ל על כך הודעה בכתב, בדואר רשוםמציע שהצעתו לא תתקבל, יקב (ד)

 

רשות כיוונים, כנגד הזוכה, עפ"י אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד העומדים ל (ה)

 כל דין.

 

 חתימת החוזה: .4

ימים ממועד קבלת ההודעה  7המציע מתחייב לחתום על החוזה לא יאוחר מאשר תוך  (א)

 "[.החוזה"/"ההסכםעל זכייתו במכרז ]להלן: "

 

 תקופת ההתקשרות והביצוע: .5

מיום חודשים בלבד,  12 -"( הינה לההתקשרות תקופתתקופת ההתקשרות )להלן: " (ז)

  חתימת הצדדים על החוזה.

 12פות בנות תקופות נוס 4-להאריך את ההסכם בשמורה הזכות הבלעדית כיוונים ל (ח)

חודשים וזאת על פי  60חודשים כל אחת ובסך הכול תקופת ההתקשרות לא תעלה על 

 שיקול דעתה הבלעדי.
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 אותנותן השירותים יתחיל ויסיים את העבודה בהתאם למועדים שייקבעו לפי הור (ט)

 ת ולפי לוח זמנים שנתי מוגדר בכיוונים.  המנהל

 זוכה.העבודה אשר יועבר ל מתן השרות יעשה בהתאם לאמור בהזמנות (י)

 

 תנאי תשלום: .6

 תמורת ביצוע העבודות לפי תנאי המכרז וההסכם, בשלמותם, ישולם לנותן השירותים

 :("התמורה" -להלן )להלן  יםמפורטהבהתאם לתנאים  סכומים

 בפועל, מחושבנותן השירותים  ייד -ויכלול עבודות שבוצעו על יהיה מפורטהחשבון  (ה)

וכולל את כל המיסים וההיטלים  ₪-יר שנקבע בהצעתו במכרז, נקוב בלפי המח

החלים, ולמעט המע"מ. נותן השירותים יצרף לחשבון העתקים מאושרים של הזמנות 

 העבודה. 

חשבונות שיוצאו על ידי נותן השירותים יועלו לפורטל הספקים האינטרנטי של חברת  (ו)

 חתימהכיוונים, כשהם חתומים על ידי נותן השירותים באופן דיגיטלי )להלן: "

"(. באחריות נותן השירותים לוודא ולדאוג כי ברשותו חתימה דיגיטלית דיגיטלית

 התואמת את דרישות החוק והדין.

שיאשרו לתשלום, במלואו  מטעם  את החשבון ויעבירו לאישור המנהל יבדוקהמפקח  (ז)

ימים ממועד הגשתו והתמורה שתאושר על ידי המנהל תשולם  14או בחלקו בתוך 

 ימים מיום אישור החשבון ע"י המנהל.  45לנותן השירותים תוך שוטף+

וריבית (, תשלם כיוונים הצמדה גבגין עיכוב בתשלום מעבר למועד הנקוב בס"ק ) (ח)

תקופת העיכוב בלבד, ובלבד , זאת ל1961 -בהתאם לחוק פסיקת ריבית התשכ"א 

יום, לכל המאוחר, ממועד  60שנעשתה דרישה ופניה לכך, על ידי נותן השירותים, בתוך 

העיכוב בתשלום. לא הגיש נותן השירותים דרישה תוך מועד זה, יראוהו כמי שויתר 

 מדה כלשהם.בית והצעל זכותו לתשלום הפרשי רי

 

 הזמנת העבודה: .7

הרשות בידי כיוונים להזמין מנותן השירותים את כל העבודות ו/או חלקן לפי שיקול  (ה)

דעתה המוחלט ועל נותן השירותים להענות להזמנות כיוונים ולבצע את העבודה 

בהתאם לדרישת כיוונים ועל פי תנאי המכרז ובמועד, וכן הרשות בידי כיוונים לבצע 

 בעצמה. חלק מהעבודה

ההזמנות יכולות שיסופקו, במקביל או בדירוג, לפי הוראת המנהל, ועל נותן  (ו)

 להיות ערוך לביצוען לפי הנחיות אלה. השירותים

את הזכות לבצע חלק  מובהר ומודגש בזאת במפורש כי כיוונים שומרת לעצמה (ז)

בהתאם למגבלות בעצמה ו/או ו/או מהכמויות הכלולות במכרז  מהעבודות

התקציביות. כיוונים שומרת לעצמה הזכות, במפורש, לבצע העבודות נשוא המכרז 

בשלבים, להשלים חלק מהעבודות בלבד ולחייב את נותן השירותים לבצע את יתרת 

העבודות רק לאחר שימצאו התקציבים להשלמת העבודות. כמו כן, שומרת כיוונים 

בצע חלק בלבד מהעבודות לעצמה את הזכות במפורש ועל אף כל האמור בחוזה, ל
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נשוא המכרז מבלי שהפסקת ביצוע העבודות או ביטול חלקי מהן יחוייבו את כיוונים 

בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא לנותן השירותים ונותן השירותים מוותר בזאת על כל 

דרישה ו/או תביעה/טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור והכרוך בביצוע חלק מהעבודות 

 נשוא המכרז.

ונים רשאית להגדיל את ההיקף הכללי של החוזה שייחתם בעקבות המכרז כיו (ח)

( לתקנות העיריות )מכרזים(, 7)3בשיעורים המירביים בהתאם להוראות תקנה 

 .1987 -התשמ"ח 

 

 שמירת זכויות: .8

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לכיוונים, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים  (ג)

 אלא לצורך הכנת והגשת ההצעה מטעמם במכרז זה.לעשות שימוש במסמכי המכרז, 

כיוונים תהא זכאית לאכוף על המשתתף שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו  (ד)

 במכרז, בהתאם לתנאי החוזה.

 

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז וההשתתפות בו, תחולנה על  .9

 המשתתף בלבד.

 

 את הצעותיהם בינם לבין עצמם.חל איסור על המשתתפים לתאם  .10

 
  קביעה שונה של בית המשפט לאחר זכייה במכרז: .11

" ( והחל בעבודתו, ולאחר מכן קבע בית משפט המקורי זוכהנקבע זוכה במכרז )להלן: " 

" (, מתחייב הזוכה המקורי מאוחר זוכהמוסמך כי משתתף אחר הוא הזוכה במכרז )להלן: "

לפנות את שטח העבודה לטובת הזוכה המאוחר. במקרה שכזה, לא יהא זכאי המקורי לשום 

פיצוי או תשלום מאת כיוונים, פרט לשכר עבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם לעבודתו בפועל 

 כפי שאושרה ע"י המנהל. 

 .כלפי כיוונים, בגין ההליך שבוצעלזוכה המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה  

 

כיוונים תהא רשאית להסב זכות או יותר מזכויותיה וחובה או יותר מחובותיה, לתאגיד או  .12

 למוסד עירוני כאמור. 

 

 שם המשתתף ____________________

 מס' עסק מורשה/ח.פ.  ___________________

   כתובת המשתתף   _______________________________________________ 

 טל. פקס המשתתף _______________________   ______________________

 שמות מורשי החתימה _____________________  _____________________ 

  תאריך : _____________   חתימה וחותמת המשתתף: ________________
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 חלק יג'- נוסח אישור רו"ח

 
 לכבוד

_________________ 
 

 א.ג.נ.,
 

 2018-2016הנדון: הכנסות  בשנים  
 

 יםני המחזור הכספי של החברה הנובעלבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם, ביקרנו את נתו

 . אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.גרפיקהמתן שרותי מ

ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו  ערכנו את

לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הצגה מוטעית 

מהותית. ביקורת כוללת בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. אנו סבורים 

 לחוות דעתנו. שביקורתנו מספקת בסיס נאות

לדעתנו, הצהרת החברה משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את היקף פעילות החברה 

 כאמור.

 
 
 

 בברכה
______________________ 

 רואי חשבון
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 לכבוד

 כיוונים- החברה לתרבות הפנאי באר שבע
 

 וגרפיקה מונפשת מתן שרותי גרפיקהב תצהיר להוכחת ניסיון המציע
 

וגרפיקה מונפשת  ממתן שרותי גרפיקה / יחיד הריני להצהיר, כי המחזור הכספי של החברה .4
)כולל מע"מ(  ₪ 60,000 -כולל, הינו בהיקף כספי שאינו נמוך מ 2018ועד שנת  2016החל משנת 

 .גופים 3, עבור עד שצוינו כל אחת מהשניםעבור  ,בכל שנה
 

 
בנוסף לאישור כאמור, להלן רשימה כוללת ומפורטת של מזמינים, היקף כספי ואנשי קשר, להוכחת 

 ההיקף הכספי, התואמת את האמור לעיל: 
 

 טלפון אנשי קשר שם המזמין 

היקף כספי 
 לשלושה, לשנה

בגין  לקוחות
 שירותי גרפיקה

 2016שנת 

 
 

  

₪ 
 
 

  

 
 

  

 2017שנת 
 

 
 

  

₪ 
 

 
 

  

 
 

  

 2018שנת 

 
 

  

₪  
 

  

   

 
 

                                                          __________________        __________________ 
 חתימהם המציע + ש                אישור וחתימת רו"ח                                                                          

 
 אישור

 

אני הח"מ ___________ , עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' 
________, ת.ז. _________ , לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא 

תצהירו/ה לעיל צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן 
 בחתמו/ה עליו בפני.

 
__________________                   ________________ 

 )שם + חתימה( עו"ד                            מספר רישיון        
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 נוסח המלצה -חלק יד'

 
 לכבוד:

 חברת "כיוונים"

 

 אני הח"מ משמש כ ______________ ב____________________,   

וגרפיקה  שירותי גרפיקה _______)להלן: "המציע"( סיפק לנומאשר בזאת כי ________

 ____________ של כספי היקף ב_________ ועד לשנת ___________ החל משנת _מונפשת 

 

 

פתרונות יצירתיים ועמידה  השירותים שהתקבלו תוך התייחסות למקצועיות, מתן חוות דעת על

 _______________________________________________________זמנים:__ בלוחות

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 הערות נוספות: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 שם המאשר: _______________________ טלפון נייד: ______________

 

 תימה וחותמת __________________     תאריך: __________________ח

 

 

 

 

 

 

 

 *  יש לצלם טופס זה לכל ממליץ ולצרפו להצעת המציע
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 המשתתף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים: תצהיר -' טוחלק 
 

 
 חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס

 )להלן: "החוק"( 1976 -עובדים זרים כדין(, תשל"ו  ושכר מינימום והעסקת
 

אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 
 האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:

 
 –להלן __________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו )אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם המציע ____

  (. המציע
 

 (: מחק את המיותרבמציע מתקיימת אחת מן האפשרויות המפורטות להלן בסעיף זה )
 

בעבירה לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים  לא הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו  .       א.1

 זרים;

 

לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים  הורשעו בעבירה אחתהמציע או בעל זיקה אליו  ב.

 זרים, אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה;

 

לפי חוק שכר מינימום ו/או לפי חוק  הורשעו בשתי עבירות או יותרהמציע או בעל זיקה אליו  ג.

 ונה.עובדים זרים, אך חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחר

 
, 1976 -הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 שחלק מהן מובאות להלן:
 

 -משמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א כ -" שליטה" ו"החזקה", "אמצעי שליטה" .10
1981; 

 
  כל אחד מאלה: -" בעל זיקה" .11

  המציע;חבר בני אדם שנשלט על ידי  
  אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: בעל השליטה בו;

חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של 
 המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע;

 ה;מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבוד
 

אחר, שנשלט שליטה  חבר בני אדם -אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  .12
 מהותית בידי מי ששולט במציע;

 
ין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג דהורשע בפסק  -", בעבירה הורשע" .13

 (; 2002באוקטובר  31)
 

קה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, זרים )איסור העס חוק עובדים –" חוק עובדים זרים" .14
 ;1991-התשנ"א 

 
 ; 1987 -וק שכר מינימום, התשמ"ז ח -" חוק שכר מינימום" .15

 
מועד האחרון להגשת ה –עניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז ל–" מועד התקשרות" .16

 ההצעות במכרז;
 

 בירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום;ע –" עבירה" .17
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החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר  -" מהותיתשליטה " .18
 בני האדם;

 
  אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

 
 

 
 המצהיר/ה                     

 
 
 
 

 אישור
 

. ___________(, הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר

 במשרדי שברחוב _________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת 

המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה  ת.ז. שמספרה _______________/

להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה 

 אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.כן, 

 

 חותמת ______________      מ"ר ______________               עו"ד _____________   
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 והתחייבות המשתתף במכרז הצהרה -' טזחלק 
 

 )פרק ב'( 02/2020מכרז פומבי מס'   

 חברת כיווניםלשרותי גרפיקה מתן 

 

מכרז ב' ל פרקאחר שבחנתי בקפדנות את כל מסמכי אני הח"מ ____________________, ל

לפרטיהם, ולרבות ההסכם, פירוט השירותים הנדרשים, הוראות למשתתפים במכרז, תנאים 

י חישוב מיוחדים, שיטת ביצוע העבודה, מחירים, לוח זמנים לביצוע, לוח התשלומים, אופנ

 ;הנובע ממנומכרז ו/או לחוזה חלק זה של הים המתייחסים להחוזה וכל המסמכהתמורה, 

ולאחר שבדקתי את כל הפרטים בקשר לעבודה, ולאחר שהתברר לי כי כל המסמכים המהווים חלק 

בלתי נפרד מהמכרז ו/או מהחוזה כוללים את כל הפרטים וכל הכמויות, וכל המידע הדרוש לשם 

 ביצוע השירותים;

הדרושים לביצוע  "ל כוללים את כל הפריטים והכמויות והמידעוהתברר לי שכל המסמכים הנ

 העבודה בשלמותה;

 

וכי באפשרותי לבצע את כל , הנני מצהיר בזה כי הצעתי כוללת את כל הדרוש למתן השירותים

הנדרש מהזוכה במכרז, כמפורט במכרז, מיד עם קבלת הזמנת העבודה, ולא אבוא בתביעות כלשהן 

למחירים הנקובים, ובאפשרותי לבצע את העבודה, בכוחות הטכניים להפרשים בהקשר 

 והמקצועיים ועל ידי הציוד שברשותי, לפי לוח הזמנים שבמכרז.

השירותים כולל את כל הרווחים וכל ההוצאות הכלליות  רשהתשלום עבוכמו כן, הנני מצהיר 

יהיו מטעם רשות מוסמכת והמקוריות העלולות להידרש והיא לוקחת בחשבון גם דרישות נוספות ש

 זו או אחרת, לרבות משטרת ישראל, משרד איכות הסביבה, משרד התחבורה וכיוב'.

הנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתי זו עונה על כל 

 הדרישות שבמסמכי המכרז והחוזה.

 תתפים אחרים.אני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר ותיאום עם מש

הצעתי זו היא בלתי חוזרת, ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך שלושה חודשים 

 מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות. 

אני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב ביני 

 לבינכם.

 

עד הודעתכם ימים ממו 7אני מתחייב כי תוך  ,על החוזה התחייבויותי לחתימהלהבטחת קיום 

ואדאג לביצוע חתימה דיגיטלית וחיבור לפורטל הספקים של חברת  אחתום על מסמכי החוזה

 כיוונים. 

אני מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת 

הצעה זו, וכי אין מניעה על פי כל דין או הסכם ההצעה, כי אני זכאי לחתום בשם התאגיד על 

 לחתימתי על הצעה זו.

 כן אני מצרף להצעתי את המסמכים והאישורים הבאים:
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 בצד ימין( X -)לסימון המשתתף ב

 לסימון

 המשתתף

מחלקת  לשימוש 

 התקשרויות

 יש / אין / ______ התנאים הכלליים )חתימה בשולי כל דף( ____

 יש / אין / ______ )חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה(החוזה  ____

 יש / אין / ______ כתב הצעה מלא ____

 יש / אין / ______ אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ____

 יש / אין / ______ אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור ____

 ______ יש / אין / מסמכי תאגוד מאושרים  ____

 יש / אין / ______ אישור בדבר מורשי זכויות חתימה ____

 יש / אין / ______ הצהרת משתתף בדבר שכר מינימום ____

 יש / אין / ______ תצהיר חתום בפני עו"ד ורו"ח כאמור בתנאי הסף  ____

 ______יש / אין /  העתק חתום של כל מסמך שהומצא ע"י כיוונים למשתתפים במכרז ____

 יש / אין / ______ העתק תעודת עוסק מורשה מאת מע"מ ____

 

 שם המשתתף )באותיות דפוס( : ________________________

 כתובת המשתתף : __________________________________ 

 טלפון: ________________

 תאריך : _______________

 חתימת המשתתף : _______________________

 מלא של החותם )מורשה החתימה(: ______________________ שם

 
 
 

  

http://www.kivunim7.co.il/


 
 וביטוח רכש, התקשרויות

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 71 חתימת המציע __________ 
____________________________________________________________________ 

 08-6290011, פקס. 08-6290010טלפון:   8415302באר שבע  5443ת"ד  82רחוב ההסתדרות 
 www.kivunim7.co.ilאתר החברה:       contract@kivunim7.co.ilדוא"ל: 

 השירותים תיאור -יז'חלק 

 

  עיצוב גרפי

או ו/ בנספח ו'אחת מהיחידות הפעילות בהתאם לתיאור  רבות כללעיצוב גרפי לחברת כיוונים  .א

 .יחידות חדשות שיצורפו לפעילות כיוונים

שילוב טקסט ואודיו כאלמנטים  תוך (Motion graphics) גרפיקה מונפשתביצוע עבודות  .ב

" ו/או היחידות השונות של כיוונים"עבודה שוטפת בהתאם לספר המותג של חברת משלימים. 

 ובהתאמה להיררכיית המותגים שנקבעה בספר המותג. "כיוונים"

לכל אמצעי התקשורת  קופירייטינגו ת כל התכנים הגרפיים, קריאייטיבהעיצוב יכלול א .ג

 .השיווקית העומדים לרשותה של כל יחידה

 

 שיטת העבודה .1

מכילה את יחידות החברה הכלולות בחלק זה של המכרז וכן צפי בנספח ו' המופיעה  הרשימה

שעות עבודה חודשיות עבור כל יחידה. יובהר כי כל שעת גרפיקה נוספת, מעבר לכמות 

ההצעה, ובכפוף לאמור בסעיף המשוערת בטבלה תתומחר בעלות זהה לזו שהציע המציע בכתב 

 .1987-בתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח 7

אישור המנהלת ובאמצעות הזמנת עבודה חתומה ב תיעשה שעה נוספתכל יובהר ויודגש כי 

  מאת כיוונים. לא יאושרו לתשלום שעות חריגה שבוצעו ללא הזמנה. 

 

 תוצרים .2

יכין ו/או יצור  הזוכהמוסכם מפורשות, כי הבעלות ומלוא זכויות היוצרים בכל התוצרים אשר 

בקשר עם הסכם זה ו/או בגינו ו/או בזיקה כלשהי אליו בכל שלב הכנתם לרבות שלב קבלתם 

הלן: ולצורך סעיף זה על סעיפי המשנה שבו, יקראו כל הנ"ל ל)להלן  כיוונים,ידי -על

 תהא כיוונים. למען הסר ספק יודגש, כי לחברת כיווניםבלעדית אך ורק  שייכים( "התוצרים"

, ללא הגבלות כלשהן, הן במהלך תקופת הלהשתמש בתוצרים לפי ראות עיני תרשאי

לא יהיה זכאי לתמורה  והזוכה, הזוכהזדקק לשם כך לאישור תההתקשרות והן לאחריה בלי ש

ממילא מכוח הסכם זה אשר  הזוכהלה זכאי  ו/או פיצוי בגין כל פעולה כאמור זולת התמורה

על כל טענה ו/או  מוותר בזאת הזוכהמהווה תמורה מלאה גם בגין מלוא הזכויות בתוצרים. 

תובענה מכל סוג ומין בקשר לזכויות הנוגעות לתוצרים, ולרבות טענה מכוח זכות קניינית, 

 .מוסרית או זכות יוצרים

, כל זכות לכיווניםבחתימתו על הסכם זה, מעביר בזאת  הזוכהבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .ג

רים, ומוותר באופן מלא על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה פי דין, בתוצ-שמוקנית לו על

 .בעניין זה

מאת ו חלקם, רק באישור בכתב ומראש יהא זכאי להשתמש בתוצרים, כולם א הזוכה .ד

 כיוונים.

מוותר בזאת מראש ובמפורש על הזכות לעכב בכל צורה ואופן את מתן השירותים  הזוכה .ה

לא תהא כל זכות עכבון על  לזוכה. כיווניםבשל כל מחלוקת מכל סוד ובכל עניין בינו לבין 
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ידיו בקשר להסכם זה ולא יהיה זכאי למנוע אותם -עבודתו ו/או על התוצרים שיוכנו על

 ים.ות משפטית בין הצדדרה של התדיינגם במק מכיוונים

 

 מאגרי תמונות .3

הזוכה הינו באחריות  הלקוחות ממאגרי תמונות מורשיםתמונות ב בגין השימושהתשלום  .א

 הזוכה.עם של כיוונים בלבד וכלול בסכום ההתקשרות 

יובהר כי השימוש בתמונות לבקשת כיוונים הינו בלתי הגבלה ועד לבחירת תמונה מאושרת  .ב

 או מי מטעמה. מוש על ידי המנהלתלשי

 

 זכויות יוצרים:  .4

הספק מתחייב שלא להפר זכויות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי של צד ג' בעת ביצוע  .א

בכל תשלום שהוא  כיווניםישא תהתחייבויותיו לפי הסכם זה. מוסכם, כי בשום מקרה לא 

 .פק או מי מטעמוידי הס-בגין הפרה כאמור על

פו כצד שלישי בכל תביעה הקשורה ו/או הנוגעת להסכם הספק מתחייב בזה להסכים לצירו .ב

והוא , ו/או לשירותים לפיו, שתוגש נגד התאגיד, אם תוגש, בגין הפרה של זכות יוצרים

 .חויב לשלם בגין אותה הפרהשהיא תעל כל סכום  כיווניםמתחייב לשפות את 
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 למתן שרותי גרפיקה כתב הצעה -'חיחלק 
 

בשם המציע  )פרק ב'( 02/2020ההצעה למכרז אני הח"מ, מוסמך להצהיר, להתחייב ולחתום על כתב 

 _____________________, כדלקמן:__

 

 הכוונה היא גם למציע.  (אני)ם המצוין בלשון הווה ראשון יחיד בכל מקו .12

מכרז כפי שפורטו במכרז, בחוזה ב' ל פרקהמציע ו/או מי מטעמו, בדק היטב את כל תנאי  .13

ובמסמך ההוראות למשתתפים על כל נספחיהם, ובדק את כל הוראות הדין, התקנים 

והביא בחשבון כל פרט העלול להשפיע על הצעת זה, מכרז החלים בקשר עם והנהלים 

 המציע שלהלן. 

 במכרז. יםבבחירת הזוכ כיווניםהתנאים המפרטים את שיקולי קראתי בבירור את  .14

קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והבנתי אותם וכן תנאיו ידועים ומוכרים לי, וקיבלתי  .15

את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לגיבוש ההצעה והתחייבויות המציע,  כיווניםמנציגי 

או גילוי חסר, טעות או פגם  גילוי מספיק -בקשר עם אי כיווניםולא תהא לנו כל טענה כלפי 

לעובדות הקשורות לביצוע העבודה, וכי בהתאם לכך נקבעה ההצעה ע"י בקשר לנתונים או 

 המציע.

 גרום לפסילת מסמכי ההצעה כולה.ת הצעה בכללעדר יידוע לי, כי ה .16

שומרת לעצמה הזכות לקבל כל הצעה או לדחותה, לרבות ההצעה  כיווניםידוע לי, כי  .17

 ההצעות כולן. את ביותר, ואף לדחות  הטובה

ידוע לי כי לא אהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין עבודה אשר בוצעה על ידי שלא בהתאם  .18

 כיוונים.להזמנה חתומה ע"י מורשי החתימה של 

שיעור ההנחה, כפי שנרשם על ידי בהצעתי, כולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות  .19

 .המכרז והחוזה ונספחיועל פי תנאי מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודות נשוא המכרז 

ידוע כי ההתקשרות על פי ההליך כפופה, בין השאר, באישורים תקציביים וביכולת המימון  .20

 .כיווניםשל 

יחד  .השנב כולל מע"מ₪  114,480 -ב, מוערך מכרז זהחלק ב' להיקף ההתקשרות נשוא  .21

ו/או לממש כל חייבת בביצוע כל העבודות המפורטות לעיל  כיווניםעם  זאת, יובהר כי אין 

ובהתאם למפורט במסמכי  בהתאם לדרישהבי המוערך וכי התמורה תשולם ההיקף התקצי

 . לא תישמע כל טענה מצד הזוכה בדבר אי מימוש ההיקף התקציבי כאמור לעיל.המכרז

אינה מוגבלת לשיעורי היקפי העבודה וכי מסגרת ההתקשרות תיבחן  כיווניםידוע לי, כי  .22

אינה מתחייבת לניצול מלא או חלקי של הערכה תקציבית  כיווניםכמסגרת אחת כוללת. 

 זו, והכל יהא בהתאם לצורך ובכפוף להזמנות עבודה חתומות כדין.

ידוע לי כי כיוונים מעוניינת להכריז על יותר מזוכה אחד בחלק זה של המכרז ולפצל את  .23

 הזכייה בין עד שני ספקים ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
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ובהתאם  ב' למכרז בפרקהמפורטות לבצע את מלוא העבודות כל האמור לעיל, הנני מציע אור ל

נספח ו' בתמורה למחיר שעת עיצוב גרפי לכמות השעות החודשית המשוערת שצוינה בטבלת 

מע"מ( ובניכוי הנחה של _______%  לשעה )כולל₪  180מקסימלי של 

 )במילים:_________________ אחוז(.

 

 

            

 מס' ח.פ.                 מס' טלפון              שם מלא            

 

 

_________________                                               ___________________________ 

 תאריך                             כתובת למשלוח הודעות            
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 הסכם התקשרות - 'טחלק י
 
 

 )פרק ב'( 2020/02חוזה מס' 
 

 חברת כיווניםלוגרפיקה מונפשת גרפיקה  מתן שירותי
 
 

 2020חוזה שנערך ונחתם בבאר שבע ביום _____________ לחודש ____________ שנת 
 
 בין
 

  512759564כיוונים החברה לתרבות ופנאי ב"ש                          ח.פ 
  8415302, באר שבע 5443, ת.ד 82רח' ההסתדרות 

 
 )מצד אחד(, 

 
 לבין
 
 

 השם ___________ תעודת זהות או מס' החברה __________________
 

 התיאור _____________________ הכתובת ____________________
 נותן השירותים" מצד שני(" )המכונה להלן:

  
 

 

 כיוונים חברתלגרפיקה  למתן שרותי 02/2020פומבי מס' וכיוונים פרסמה  מכרז  הואיל:

 "(;השירות" -"; להלן המכרז" -)להלן 
 

מכרז, ולפיה במידה ויזכה במכרז פרק ב' להגיש הצעה בהתאם לתנאי  נותן השירותיםו והואיל:

במפרט המצורף למסמכי המכרז והחוזה  יםהמפורט יםמתחייב לספק את השרותהוא 

 ולפי דרישות המכרז ותנאיו;
 

ונותן השירותים הצהיר כי יש לו ידע, נסיון, כח אדם מקצועי, ציוד וכלים מתאימים  והואיל:

 הדרושים לביצוע העבודה;
 

וועדת המכרזים המליצה על קבלת הצעתו של נותן השירותים, מנכ"ל כיוונים אישר את  והואיל:

 ההמלצה, וכיוונים קיבלה את ההצעה;
 

 וההוצאות הכרוכות בביצוע הסכם זה מאושרות באמצעות תקציב כיוונים. והואיל:
 

 וברצון הצדדים להסדיר ביניהם את תנאי ההתקשרות לפי המכרז. והואיל:

 
 

 אי לזאת הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :
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 מבוא והגדרות: -פרק א' 
 
, הדרישות נותן השירותיםהמבוא להסכם זה ומסמכי המכרז הכוללים, בין היתר, את הצהרת  .1

, וכל  נותן השירותיםדי ועדת המכרזים לגבי חלקו של י-לביצוע וכתב ההצעה, כפי שאושרה על

 מסמך אחר, מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד מהסכם זה ויש לקראם יחד הימנו.

 

, בכמויות ובמועדים שייקבעו בכתבי הזמנה ספציפיים, מעת גרפיקה מתן שרותיהעבודה כוללת 

למסכמכי  מחירים המצורפתת הטבללעת, ולאתרים בהזמנה ובהתאם למחירים המפורטים ב

)א( בחלק  2, ובהתאם לסעיף צעתושעות העיצוב הגרפי שהציע המציע בכתב ההמכרז ובהתאם לסך 

 . יב' למסמכי המכרז
 

 הגדרות: .2

יהיו למונחים שלהלן הפירושים וההגדרות המפורטים בזאת. מקום שלא נקבעה בחוזה זה  

הגדרה להלן, תהיה הפרשנות כפרשנותם של המונחים ביתר מסמכי המכרז ולפי הוראות הדין 

הנוגע לעניין. במקרה של סתירה, יגברו המונחים שלהלן על פרשנותם לפי חלקים אחרים 

 על ההוראות והמונחים שלהלן:במסמכי המכרז, והוראות הדין יגברו 

 בע.ש-בית המשפט המוסמך לפי העניין בבאר -  בית המשפט

 החברה לתרבות הפנאי באר שבע.  -  כיוונים

 הזוכה במכרז, לרבות מנהל העבודה מטעמו, בעל כשירות לפי הדין,  - נותן השירותים

ידו ולרבות עובדיו, מועסקיו, מנהליו, קבלני/ספקי המשנה שיועסקו על 

 )אם ולאחר קבלת אישור מכיוונים(, יורשיו וכל הבאים בשמו או מטעמו.

 השירותים / 

 לעיל. 1כמפורט בסעיף  -  העבודה

 שיווק בחברת כיוונים ו/או מי מטעמההמנהלת  -  תהמנהל

 )פרק ב'( 02/2020מכרז פומבי מס'  -          המכרז

 לרבות הוספתה של עבודה או  ממנה,כל שינוי בעבודה או בחלק  -          שינוי

צמצומה של ההזמנה ושינויים בכתב הכמויות או איזה חלק  וא פחתהה

 ממנה.

 ציוד ואמצעים הנדרשים לביצוע העבודות. -  ציוד

 התמורה המחושבת בנוסח החוזה.  -  התמורה

 

 קיום הוראות הדין: .3

הסביבתיות הרלוונטיות לגבי נותן השירותים מחוייב לקיים את כל הוראות הדין והדרישות  (א)

 כל אחת מהפעולות שינקטו על ידו במסגרת העבודה, ולגבי כל שלב משלבי העבודה.

בנושאים שלגביהם לא קיימת חקיקה או תקינה סביבתית, על נותן השירותים לפנות למשרד  (ב)

העבודה והרווחה ומשטרת ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת, ולקבל הנחיות פרטניות 

והדרישות הסביבתיות מראש ובכתב, ולבצע את כל העבודות תוך עמידה בתנאים לתנאים 

אלה. לא תשולם לנותן השירותים כל תוספת עבור עבודות, פעולות, חומרים, עיכובים או כל 
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דבר אחר שעליו לבצע או הנובע כתוצאה מדרישות משרד העבודה והרווחה או משטרת ישראל 

 או כל רשות מוסמכת אחרת.

 

 ת ההסכם:תקופ .4
 

___ ועד יום ___________ חודשים, החל מיום ________ 12-תקופת הסכם זה היא ל (א)

 "(.המקורית התקופה" ן:)להל

 12תקופות נוספות בנות  4-כיוונים רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך הסכם זה ב (ב)

 חודשים. 60חודשים כל אחת עד לתקופה התקשרות מקסימלית של 

אות הסכם זה בלבד עם השינויים תקופת ההארכה באם תמומש יחולו הור יובהר כי במהלך (ג)

 חייבים.המ

 

 לוחות זמנים לביצוע העבודה .5

 להלן לוחות הזמנים לביצוע העבודות השוטפות: (א)

 זמן לביצוע תיאור השירות מס'

 ימי עבודה 2 מודעה / באנר / פלייר וכד'עיצוב  1

 ימי עבודה 1 קהגרפיההתאמות גודל לאחר אישור  2

 ימי עבודה 2 עיצוב גרפיקה מונפשת 3

 

 תנאי תשלום: .6

תמורת ביצוע העבודות לפי תנאי המכרז וההסכם, בשלמותם, ישולם לנותן השירותים  (א)

 "[:תמורהה" -סכומים בהתאם לתנאים כמפורט להלן ]להלן 

 רטפוירכז את כלל היחידות להן מספק הזוכה את השירותים לפי המכרז והחוזה החשבון י 

עבור כל יחידה, בניכוי אחוז ההנחה עליו התחייב נותן השירותים את סכום העלות החודשית 

 .סים וההיטלים החלים, ולמעט המע"מאת כל המי יכלולו ₪-נקוב ב. הסכום יהא בהצעתו

 נותן השירותים יצרף לחשבון העתקים מאושרים של הזמנות העבודה. 

נותן השירותים ישלח את החשבון החודשי לאישור כיוונים באמצעות "פורטל הספקים של  (ב)

 "(, כשהחשבון חתום על ידו בחתימה אלקטרונית.הפורטלחב' כיוונים" )להלן: 

אשרו לתשלום, במלואו או בחלקו תש תהמפקח יבדוק את החשבון ויעבירו לאישור המנהל (ג)

תשולם לנותן השירותים  תשתאושר על ידי המנהלימים ממועד הגשתו והתמורה  14בתוך 

 ימים מיום אישור החשבון ע"י המנהל. 45בשוטף+

(, תשלם כיוונים הצמדה וריבית בהתאם גבגין עיכוב בתשלום מעבר למועד הנקוב בס"ק ) (ד)

, זאת לתקופת העיכוב בלבד, ובלבד שנעשתה דרישה 1961 –לחוק פסיקת ריבית התשכ"א 

יום, לכל המאוחר, ממועד העיכוב בתשלום. לא  60ותן השירותים, בתוך ופניה לכך, על ידי נ

הגיש נותן השירותים דרישה תוך מועד זה, יראוהו כמי שויתר על זכותו לתשלום הפרשי 

 ריבית והצמדה כלשהם. 

התמורה היא תמורה מלאה, הוגנת וסופית עבור ביצוע כל התחייבויותיו של נותן השירותים  (ה)

תנאי המכרז ולפי הדין והיא כוללת בין היתר תשלומים עבור שכר עבודה לפי ההסכם, לפי 
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שימוש במאגרי והעסקת כח אדם, שימוש בכלי הרכב ובציוד, הוצאות רישיונות והיתרים, 

תמונות, רישיונות לגופנים )פונטים(, אגרות שימוש במוזיקה וזכויות יוצרים וכיו"ב, 

כל סוג שהוא הדרושה לביצוע העבודות נשוא תשלומים על פי דין וכן כל הוצאה אחרת מ

 ההסכם. 

נותן השירותים לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מכיוונים תוספות מחיר, העלאות או שינויים  

בתמורה בין מחמת עליה בשכר העבודה, שינויים בשער מטבע, הטלת או העלאת מסים, 

גורם נוסף, ולרבות דרישות היטלים או תשלומים אחרים מכל מין וסוג שהוא או מחמת כל 

 מכל גורם מוסמך.

התמורה תהיה התמורה המלאה והיחידה אותה תידרש כיוונים לשלם לנותן השירותים  

 תמורת ביצוע העבודות ומתן השירותים נשואי הסכם זה.

מס ערך מוסף בגין התמורה עבור מתן השירותים, יחול על כיוונים, וישולם על ידה לנותן  (ו)

עד תשלומו של כל תשלום ותשלום לפי הסכם זה וכנגד הוצאת חשבונית מס השירותים, במו

 כחוק.

כל מס, היטל או תשלום מסוג אחר החלים או שיחולו על מתן השירותים לפי הסכם זה, יחולו  (ז)

 על נותן השירותים וישולמו על ידו.

גרמו לה כיוונים תהא זכאית לקזז כל סכום המגיע ממנה לנותן השירותים, כנגד הוצאות שנ (ח)

 עקב הפרת ההסכם על ידי נותן השירותים, וכנגד כל סכום המגיע לה מאת נותן השירותים.

מובהר ומוסכם, כי אין נותן השירותים רשאי להמחות את הסכומים המגיעים לו מכיוונים  (ט)

 לכל אדם, תאגיד וגוף אחר, ונותן השירותים מתחייב שלא לעשות כן.

 
 משנה: העסקת עובדים וקבלני -ג'  פרק

נותן השירותים מצהיר ומאשר בחתימתו על הסכם זה, כי הוא יבצע את העבודות ואת  .7

 התחייבויותיו עפ"י ההסכם כקבלן עצמאי וכי אין ולא יהיו בין נותן השירותים ו/או עובדיו ובין

 מעביד: -כיוונים כל יחסי עובד

 בהתאם להוראות כל דין.נותן השירותים יעסיק את עובדיו  (א)
 

נותן השירותים מתחייב כי לא יעסיק עובדים שאינם אזרחי ישראל או תושביה החוקיים,  (ב)

 לצורך ביצוע התחייבויותיו במסגרת הסכם זה. 
 

מובהר ומוצהר בזאת כי נותן השירותים משמש כקבלן עצמאי ובלתי תלוי וכי אין בין כיוונים  (ג)

 עביד.מ-ק על ידו בביצוע הסכם זה יחסי עובדלבינו או לבין כל אדם אחר המועס

אם על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונות הצדדים המפורשות, ייקבע על ידי גוף מוסמך, כי  

כיוונים הינה מעבידתו של נותן השירותים ו/או של אדם המועסק על ידו ו/או הפועל מטעמו 

וונים בגין כל הוצאה או נזק בביצוע הסכם זה, מתחייב נותן השירותים לשפות מיד את כי

 שייגרם לה בשל כך, לרבות הוצאות הכרוכות בהליכים משפטיים ולרבות שכ"ט עו"ד.

נותן השירותים מתחייב לשפות את כיוונים ולפצותה, מיד עם דרישה ראשונה, בכל סכום  

שיהיה על כיוונים לשלם עקב כל חיוב שיוטל עליה לאור קביעה כי המצב העובדתי או 

 פטי שונה מהמוצהר בסעיף זה.המש
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נותן השירותים מתחייב לספק על חשבונו הוא את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את  (ד)

 ההשגחה והפיקוח עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 

הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות נותן השירותים ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל  (ה)

 אחריות כל שהם על כיוונים כלפי האנשים המועסקים על ידי נותן השירותים.  חובות או
 

 המחאת זכויות: .8

נותן השירותים לא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או למסור לאחר הסכם  (א)

זה, כולו או מקצתו ו/או זכות מזכויותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, בין במישרין ובין 

 .מראש ובכתבבעקיפין אלא אם ניתנה לכך הסכמת כיוונים 

אין נותן השירותים רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה, כולה או מקצתה, אלא אם  (ב)

. מובהר, כי העסקת עובדים במישרין, בין מראש ובכתבכן התקבלה לכך הסכמת כיוונים 

ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שעות העבודה, אין בה לכשעצמה 

 , או חלק ממנה, לאחר.משום מסירת ביצועה של העבודה

או יותר מהשליטה  25%במידה ונותן השירותים הינו תאגיד או שותפות יראו בהעברת  (ג)

בתאגיד או מזכויות השותפות, בין אם העברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, 

 כהעברת זכות המנוגדת לסעיף זה.

יבויותיו המלאים לפי אין ההסכמה האמורה פוטרת את נותן השירותים מאחריותו והתחי (ד)

החוזה, ונותן השירותים ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של קבלן המשנה, מבצעי 

 העבודה מטעם קבלן המשנה, באי כוחו ועובדיו.

 
 אחריות וביטוח: -' דפרק 

 
 אחריות, פיצוי ושיפוי בנזיקין: .9
 

נותן השירותים  לבדו יהיה אחראי כלפי כיוונים לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן  (א)

ו/או הפסד  העלולים להיגרם לכיוונים ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי 

כלשהו ו/או לעובדי נותן השירותים ו/או לקבלני משנה מטעם נותן השירותים ו/או 

הנובע ו/או בקשר לעבודות  ו/או כתוצאה ממעשה ו/או  בכל לעובדיהם ו/או למי מטעמם 

   מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של נותן השירותים ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו 

 

נותן השירותים לבדו יהיה אחראי כלפי כיוונים לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג  (ב)

ותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך העבודות נשוא ההסכם ו/או 

 אשר באחריותו במסגרת העבודות .  

 

י נזקים נותן השירותים פוטר בזאת את כיוונים ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגב (ג)

ימים על כל סכום  7כאמור ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 

שיחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. כיוונים תודיע לספק על כל 

 תביעה שתוגש נגדו כנ"ל ויאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו. 
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נותן השירותים זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או  כיוונים רשאית לקזז מן התשלומים אשר (ד)

מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהמזמין על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או 

מחדל שהם באחריותו של נותן השירותים כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו למזמין 

 מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של נותן השירותים כאמור לעיל.

 

 מור יחול גם לטובת עיריית באר שבע.הא (ה)

 

נותן השירותים מתחייב לערוך ביטוחים מתאימים, על פי שיקול דעתו הבלעדי לכיסוי  (ו)

 אחריותו על פי הדין ועל פי הסכם התקשרות.

 
 הפרות וסעדים: -' הפרק 

 
 הפרות וביטול ההסכם: .10

, 5, 3מוסכם בזה שהפרת התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו של נותן השירותים שבסעיפים  (א)

תחשב הפרה יסודית של הסכם זה כמשמעותה בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת  9, 8, 6

 .1970 -חוזה(, התשל"א 

 

 כל בלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות המוקנית לכיוונים על פי הסכם זה ו/או על פי דין ועל אף (ב)

הוראה אחרת בהסכם זה, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן תהיה כיוונים רשאית להביא 

הסכם זה  לסיומו ע"י הודעה בכתב לנותן השירותים. ניתנה הודעה כאמור, יסתיים הסכם 

שעות לאחר שתימסר הודעת  96זה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה האמורה ולא לפני תום 

ימים לאחר משלוחה בכתב בדואר רשום לנותן השירותים,  7ביטול לנותן השירותים, או 

 לפי כתובתו הנקובה בהסכם זה, הכל לפי המוקדם יותר. ואלו הם המקרים:

 הפר את ההסכם הפרה יסודית.נותן השירותים  .1

הפר התחייבות כלשהי שאינה הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה תוך נותן השירותים  .2

 מי מטעמו, או חזר על אותה הפרה. המועד שקבע מנכ"ל כיוונים או

הפסיק את ביצוע העבודות נשוא ההסכם ללא אישור כיוונים לתקופה  נותן השירותים .3

אין שליטה  נותן השירותיםיום, למעט בשל הסיבה הנובעת מכח עליון של 3העולה על 

ח עליה או לפי הוראות כיוונים. לעניין זה, לא יראו השבתה ו/או ארועים בטחוניים כ"כ

 עליון".

 אינו ממלא את תפקידו ו/או התחייבויותיו לשביעות רצון כיוונים.נותן השירותים  .4

או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה  נותן השירותיםהוטל עיקול זמני או קבוע עם נכסי  .5

לפועל לגבי נכסיו, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקה או לא 

 ם ממועד ביצועם.יו 30הוסרו לחלוטין תוך 

התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס לגבי נכסיו, כולם או  נותן השירותיםהוגשה נגד  .6

הוא תאגיד  נותן השירותיםחלקם או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, ובמקרה ש

התקבלה על ידו החלטה על פירוק או שהוא הגיע לפשרה או הסדר עם נושיו כולם או 

 ו בבקשה למתן ארכה או פשרה לצורך הסדר ענייניו.חלקם, או שהוא פנה לנושי
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או אדם אחר מטעמו נתן  נותן השירותיםהוכח, להנחת דעתה הבלעדית של כיוונים, כי  .7

 או הציע שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר לביצוע עבודות נשוא ההסכם.

שניתנה  םנותן השירותיהוכח, להנחת דעתה הבלעדית של כיוונים כי הצהרה כלשהי של  .8

 נותן השירותיםבהסכם או במכרז או בקשר עם מסמכי ההסכם והמכרז אינה נכונה או ש

 לא גילה עובדה מהותית שהיה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.
 

בוטל ההסכם כאמור לעיל, לא תהיה כיוונים חייבת לשלם לנותן השירותים כל תשלומים  (ג)

לנותן השירותים בגין העבודות שביצע עקב הבאת ההסכם לקיצו מלבד התמורה שתגיע 

 בפועל, עד מועד סיום ההסכם, ובכפוף לזכויותיה כאמור בהסכם זה ולפי כל דין.
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל הרי אם הפר נותן השירותים את ההסכם הפרה יסודית, תהיה  .11

 1970 - כיוונים זכאית לכל סעד ותרופה על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א

ועל פי הדין, ולרבות מימוש הערבות או חלק ממנה, ומבלי לגרוע מהזכויות האמורות, תהיה 

כיוונים זכאית לכל אחד מהסעדים הבאים: לתבוע את אכיפת החוזה ו/או את ביטולו וכן 

להעביר ביצוע העבודות על פי מסמכי ההסכם לנותן שירותים אחר או לבצען בכל דרך שתמצא 

 לנכון.

 

 והפרות SLA לת טב .12

 
 

 הוראות שונות: -פרק ח' 
 

ספרי כיוונים וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים לנותן השירותים  .13

 ומועדיהם.

השתמשה כיוונים בחלק מזכויותיה על פי הסכם זה לא יראו את השימוש האמור בזכויות  .14

אם כיוונים הודיעה על כך במפורש ובכתב, ונותן כיוונים כביטול ההסכם על ידי כיוונים אלא 

השירותים יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי ההסכם כל עוד לא ניתנה לו הודעת 

 ביטול כאמור.
 

יום בתשלום שעל כיוונים לשלם לנותן השירותים לא יהווה הפרה של  14איחור של עד  .15

 כלשהו, ואף לא בזכות לתשלומי ריבית.ההסכם ולא יזכה את נותן השירותים בפיצוי 
 

גילה נותן השירותים סתירה בהוראות הסכם ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין  .16

הוראות ההסכם לבין הוראות הנספחים השונים, יפנה במיידית לכיוונים על מנת לקבל 

חייב את נותן הנחיות בדבר הפירוש הנכון. הפירוש שיינתן על ידי כיוונים יהיה סופי וי

 השירותים.

 )כולל מע"מ( ערך ההורדה תיאור מס'

מודעה / באנר / עיצוב אי עמידה בזמני ביצוע  1
 פלייר/ גרפיקה מונפשת

 לכל יום איחור או חלק ממנו₪  500

 התאמות גודל לאחראי עמידה בזמני ביצוע  2
 אישור גרפיקה

 לכל יום איחור או חלק ממנו 300₪

 משכר החוזה + מע"מ 10% הפרה יסודית של ההסכם 3
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כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות מסמכי הסכם והמכרז לא יהיה להם כל תוקף אלא אם  .17

 נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים.
 

 מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, והסכם זה יפורש לאור מסמכי המכרז. .18
 

לפי הסכם זה מותנות באישורים התקציביים  מובהר ומודגש כי התחייבויות כיוונים .19

העומדים ושיעמדו לרשות כיוונים, והסכם זה כפוף להוראות הדין ולאישורים הנדרשים על 

 פיו.
 

שני הצדדים מוותרים על הצורך בהודעות והתראות נוטריוניות או אחרות בקשר לחוזה.  .20

 רישא להסכם זה.כתובות הצדדים למשלוח הודעות והתכתבויות יהיו כמפורט ב

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו על פי מסמכי ההסכם והמכרז תינתן במסירה אישית  

או במכתב רשום לפי כתובת המצוינת במבוא להסכם זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום 

 שעות לאחר הישלחה מבית הדואר בישראל. 72תחשב שנתקבלה 
 

מכות השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה ס שבע, תהא-לבתי המשפט המוסמכים בבאר .21

 שתוגש בכל הנוגע להסכם זה.

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
  

_______           ______________              ________________  ________________ 
 כספיםמנהל אגף         מנכ"ל  כיוונים     חתימה וחותמת נותן השירותים              

 
 כיוונים         נותן השירותים             
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 בפרק ב' מקצועית לביצוע משימה -' הנספח 
 

  יחד עם הצעת המציע ושאר מסמכי המכרז. יוגשהמענה למשימה המקצועית 
 

 חזון חברת כיוונים –רקע 

העיר באר שבע משתנה וצומחת בשנים האחרונות לכדי היותה המטרופולין הרביעי במדינת ישראל 

להפוך את באר שבע לבירת  וככזו, מחויבים מנהיגי העיר לקיים את ההבטחה האסטרטגית

ההזדמנויות של ישראל. באר שבע חרטה על דיגלה ערכים של נתינה ואכפתיות, איכות חיים לכולם, 

תרבותית, צמיחה והתחדשות וכל אלו נתמכים בהשקעות פיננסיות גבוהות המקיימות העשרה 

 הלכה למעשה את התכנית האסטרטגית של העיר.

החברה העירונית לתרבות הפנאי, "כיוונים", שהוקמה מתוך תפיסה כי התרבות והפנאי מהווים 

ת וקריטית להפיכת חזון מרכיב הולך וגדל באיכות חייהם של תושבי העיר, מהווה זרוע משמעותי

העיר למציאות. כיוונים פותחת לתושבי באר שבע והאזור כולו שפע הזדמנויות הן בתחומי התרבות, 

הבידור והפנאי, דרך ניהול מחלקות הנוער, הקהילה, הספורט, הקליטה ועד ייזום, ניהול ותפעול 

 מוקדי התרבות המגוונים בעיר כולה. 

ון מטרופולין באר שבע בכך שהיא מעניקה לכל תושב/ת, מגוון חברת "כיוונים" מקיימת את חז

 עשיר, עדכני, רחב ואיכותי של הזדמנויות לצמיחה, התפתחות  והגשמה אישית וקהילתית:

 לכל גיל 

 לכל המגדרים 

 לכל שכבות וסוגי האוכלוסייה 

 כל יום, לאורך כל השנה ובכל שנה 

  ,קהילה ועודבכל התחומים של תרבות, פנאי, חינוך, ספורט 

  המורשת ועד קידמת החדשנות והטכנולוגיהמ –בכל צירי הזמן 

  זדמנות שווה ובהתאמה אישיתה -לכל תושב/ת 
 

על מנת להנגיש את המידע על העשייה הרבה לכלל הציבור, אנו נדרשים להשקיע מחשבה רבה 

אחרונות, ומשאבים משמעותיים בנושא הפרסום הדיגיטלי, התופס תאוצה יותר ויותר בשנים ה

 לאור השינויים בהרגלי צריכת התוכן. 

 

 :האתגר העומד בפנינו

  הנגשת המגוון הרחב של הפעילויות לכל תושבי העיר באר שבע, סביבתה ותושבי ישראל

 )אם רלוונטי(.

  מיצוב החברה כמובילה ומקדמת את תחומי התרבות, הקהילה, הספורט, הפנאי והחינוך

שתהווה הבחירה הראשונה של כל תושב ותושב בצריכת המשלים בעיר באר שבע, כך 

 שירותיה.
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 טון וסגנון:

 בגובה העיניים, סוחף, אמיתי ומעשי

 

 מטרות הפרסום:

 חשיפת הפעילות לקהל היעד הרלוונטי 

 לפעילות הרלוונטית הנעה לפעולה / הרשמה 

 ביסוס המודעות והרלוונטיות של החברה 

  המקומית בתחומי העיסוק השונים.חיזוק הבידול אל מול התחרות 

 

 המשימות הן חובה: 2

 נגב ב המתקיימים הקיץהתושבים והזמנתם לאירועי  חשיפת"ZOO" 

  מחלקת שמקיימת  – בערב "קרבי זה הכי אחי"לקחת חלק  םהנוער והזמנתחשיפת בני

 עבור בני הנוער העומדים לפני גיוס הנוער

 

 בהיבטיצירתיות שהוגדר אל מול הביצוע בפועל,  עמידה בבריףבמשימות אלו נבחן 

 .הגרפית העיצוביתהטקסטואלי וברמה 
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 בלת היחידות וסכומי ההתקשרות המשוערים בפרק ב'ט -נספח ו'

 

 

 שם היחידה
צפי שעות 
 חודשיות

עלות חודשית, לפני 
 הנחה)כולל מע"מ(

עלות שנתית, לפני הנחה 
 )כולל מע"מ(

  6,480               ₪  540                  ₪ 3 סל תרבות

  21,600             ₪  1,800               ₪ 10 תרבות הדיור

  15,120             ₪  1,260               ₪ 7 פלוס 60אפ 

  15,120             ₪  1,260               ₪ 7 אגף ספורט

מרכזים 
  30,240             ₪  2,520               ₪ 14 קהילתיים

  10,800             ₪  900                  ₪ 5 תרבות יהודית

  15,120             ₪  1,260               ₪ 7 אפ סטארט

₪       53 סה"כ          9,540          ₪    114,480  
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