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לעריכת ( מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות "המועצה"המועצה האזורית בני שמעון )להלן: 
כמפורט במסמכי המכרז אותם ניתן לקבל בהשאלה במשרדי  וניהול שירותי התוכן של המועצה

 www.bns.org.ilאו באתר המועצה בכתובת  12/19/22 המועצה בשעות העבודה החל מיום
 "מכרזים". -תחת הכותרת "חוק ומינהל"

ת בין המועצה לבין אופן ביצוע העבודות, התמורה ותנאי תשלומה, ויתר תנאי ההתקשרו
 החברה שתזכה במכרז, מפורטים במסמכי המכרז.

 מסמכי המכרז, אולם בכל מקרה, איןבחירת הזוכה תעשה על פי הפרמטרים המפורטים ב
 המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 אין בפרסום המכרז משום התחייבות להזמין את העבודות נשוא המכרז.

ההצעות, בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה את 
בתיבת  12:00בשעה   /202012/01בדואר( במשרדי המועצה, לא יאוחר ועד ליום לא ידנית )

 המכרזים במועצה.

המציע יקרא את כל מסמכי המכרז, יבדוק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים אחרים 
 נחוצים כדי לחקור את תנאי המכרז, ומפרטי העבודות.הנראים לו כ

בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז, 
 .יגברו התנאים והכללים שבמסמכי המכרז

 

 ברכה,ב

 ניר זמיר

 שמעון  ראש המועצה האזורית בני
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 הודעה ותנאי המכרז

 כללי: .1

מכריזה על רצונה לקבל הצעות "המועצה"(  -המועצה האזורית בני שמעון )להלן .1.1
, על פי הדרישות והתנאים המפורטים לעריכת וניהול שירותי התוכן של המועצה

 12תקופות אופציה בנות  לשלושחודשים, וכן  12במסמכי המכרז, לתקופה של 
 חודשים כל אחת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 .ות עם הזוכים במכרז יהיו על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרותתנאי ההתקשר .1.2

 .בנספח א' למכרז המציעים נדרשים להגיש הצעותיהם בהתאם לדרישות המפורטות .2

שיעור ההנחה לא יעלה על  .המציע נדרש ליתן הנחה מהמחיר המקסימלי אשר נקבע במכרז זה .3
15%.  

 את הזכיה בין המציעים השונים.המועצה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לפצל  .4

 .נקודות למציעים תושבי המועצה 10תינתן עדיפות בשיעור של  .5

ו/או עריכת עיתון  נקודות למציע שהוא בעל ניסיון בהפקת 10בשיעור  תינתן עדיפותכמו כן,  .6
 .קהילתי

 הנחיות: .7

 על גבי נספח ג' למכרז את אחוז ההנחה המוצע על ידו ממחיר בדיועל המציע לרשום  .7.1
 לעיל.  3המקסימום המצוין בסעיף 

 אינםלמרות האמור בכל מקום אחר, כל המחירים והסכומים שיוצעו ע"י המציע  .7.2
כוללים מע"מ אשר ישולם בהתאם לשיעורו ביום ביצוע כל תשלום בפועל, כנגד 

 .חשבונית מס שתוצא ע"י המציע למועצה כדין

והחוזה, ולהחזיר למועצה  עורךעמוד( על כתב הצעת ה כלעל המציע לחתום )בתחתית  .7.3
כל המסמכים החתומים כאמור לעיל במעטפות ההצעה. על החתימה להיות תקפה 

 .ומחייבת על פי כל דין

פרט למילוי הפרטים וחתימה כנ"ל, לא ישנה, יוסיף או ימחק המציע דבר מהכתוב  .7.4
 .במסמכים

כתובת כל הצעה תוגש למועצה במעטפה סגורה וחתומה שעל גביה תהיה רשומה  .7.5
 ".33מ//2019 המועצה בצרוף המילים "מכרז מס'

עבודות קודמות של כתבות  3על המציע לצרף להצעתו , וניקוד המציע לשם התרשמות .7.6
ההתרשמות ניתן להגיש עבודות שיוכנו לטובת המכרז. שהפיק ו/או עיתון שערך. 

 תשוקלל במסגרת הניקוד הניתן להתרשמות מן המציע. עבודות אלה מ
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 ערבויות: .8

להצעתו יצרף המציע ערבות בנקאית בלתי מותנית לפקודת המועצה בנוסח המצורף  .8.1
 3,000בסך של  או לחילופין שיק בנקאי, ערוך לפקודת המועצה, לחוזהכנספח ה 

 עד ליוםלפחות על הערבות הבנקאית להיות בתוקף   .(ש"ח שלושת אלפיםבמילים: )
למציע אם הצעתו תדחה  ווחזרי או השיק הבנקאי בנקאית הערבות ה. 12/04/2020

 .ותחולט ו/או תיפרע ע"י המועצה אם המציע לא יעמוד בתנאים ו/או בהתחייבויותיו

במידה ויזכה במכרז, על המציע למסור למועצה ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי  .8.2
ע לשם הבטחת ביצובנוסח המצ"ב כנספח ו לחוזה, מותנית, ערוכה לטובת המועצה, 

 -)להלןההתקשרות מגובה  10%כלל התחייבויותיו לפי מכרז וחוזה אלו, בסכום של  
 ערבות הביצוע(.

 :תנאי סף להשתתפות במכרז .9

ו/או בתחום  הוא בעל ניסיון מוכח מתחום עריכת והפקת כתבות בעצמו המציע .9.1
-2017שנתיים מתוך שלוש השנים האחרונות ) של לפחות התקשורת ויחסי הציבור

והמלצות, לרבות אנשי קשר, , הכשרות על המציע לצרף להצעתו רשימת ניסיון(. 2019
 .בהתאם לנוסח המצ"ב בנספח ב' למכרז

 .זו דרישה להוכחת דוגמאות לצרף יש, share pointלמציע ידע וניסיון בעבודה ב .9.2

 .לעיל 7.6צורפו עבודות קודמות כאמור בסעיף להצעה  .9.3

להצעה צורפה ערבות בנקאית, אוטונומית, בלתי מותנית, של המציע לפקודת  .9.4
, או לחילופין, שיק בנקאי בסכום האמור בסעיף לעיל 8.1בסעיף המועצה, כמופרט 

 הנ"ל.
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 אופן הערכת ההצעות לצורך קביעת הזוכה במכרז: .10

 :לצורך הערכת ההצעות, המועצה יסתייע בקריטריונים הבאים .10.1

 משקל / ניקוד  קריטריון מס'

שיקול דעת והתרשמות, כפי שיקבע על ידי הצוות  1
המקצועי מטעם המועצה, בהתבסס על ההמלצות 

ועיתונים  , הכשרתו המקצועיתשיסופקו על ידי המציע
ונמסרו להתרשמות כתבות שהוכנו על ידי המציע  /

 . במסגרת הגשת הצעתוהועדה 

 נקודות 60עד 

 נקודות 20עד  הגבוהה ביותר ממחיר המקסימוםבעל ההנחה  2

ההצעה בעלת ההנחה * ההצעה/  20 אופן החישוב: 
 הגבוהה ביותר

 

 נקודות 10 תושב המועצה האזורית בני שמעון 3

יש להגיש הצהרה בדבר  -ככל והמציע הוא תאגיד 
 מקום מושבו העיקרי של העסק

 

 נקודות 10 .ועריכת עיתון קהילתיניסיון בהפקת  4

שיקול הדעת בקביעת הניקוד שתקבל כל הצעה על פי רשימת הקריטריונים בטבלה  .10.2
 מסור באופן בלעדי לועדת המכרזים מטעם המועצה. -כאמור

ועדת המכרזים תמליץ לבחור בהצעה שתזכה במירב הנקודות על פי הקריטריונים  .10.3
 .שפורטו לעיל

 

 :להצעתו יצרף המציע גם את האישורים שלהלן .11

 .תעודת רישום של התאגיד המציע -והמציע הינו תאגיד במידה .11.1

אישור עו"ד או רו"ח של התאגיד המציע בדבר מורשי  -במידה והמציע הינו תאגיד .11.2
 .החתימה מטעם התאגיד

 .לצרכי מע"מפטור /אישור בדבר היותו של המציע עוסק מורשה .11.3

גופים אישור תקף של המציע על ניהול פנקסי חשבונות על פי חוק עסקאות עם  .11.4
 .ציבוריים
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 .אישור תקף מפקיד השומה על שיעור מס ההכנסה שיש לנכות מהמציע במקור .11.5

 

)שבעה( ימים מקבלת הודעת  7המציע אשר הצעתו תתקבל יחתום על החוזה וזאת תוך  .12
 .המועצה כי הצעתו נתקבלה, או תוך זמן אחר אשר יקבע על ידי המועצה בהודעתה

תוקף לכל שאר מסמכי החוזה. כל האמור לעיל על תוקף חתימת שני הצדדים על החוזה תיתן  .13
חתימת המציע, יחול גם על חתימת החוזה. אם המציע לא יחתום על החוזה תהיה המועצה 
רשאית למסור את ביצוע העבודות ו/או אספקת הטובין ו/או השירות למציע אחר אשר 

 .הצעתו נראית לה כנוחה ביותר או מתאימה

הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, ובמקרה שבו בוטל  המועצה שומרת לעצמה את .14
המכרז כאמור, לא תהא למי מהמציעים במכרז, לרבות המציע שהצעתו נתקבלה, זכות 
לתביעה, דרישה ו/או טענה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה, לרבות בגין השבת הוצאות, 

 .פיצויים וכיוצ"ב

על המציע להגיש את ההצעה במסירה ידנית במשרדי המועצה בשעות העבודה עד ליום  .15
 .הצעה שתגיע למשרדי המועצה לאחר המועד הנ"ל, לא תתקבל. 12:00שעה  12.01.2020

 .במידה ויחולו, יחולו על המציע דמי ביול החוזה ומסמכים אחרים הקשורים בביצוע חוזה, .16

  

 

 

 בברכה,

 

 

 ניר זמיר

 המועצה האזורית בני שמעוןראש 
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 מפרט -נספח א'

 מפרט ההתקשרות

 )הוראות נספח זה באות בנוסף ליתר הוראות החוזה ואין בו כדי לגרוע מהן(.

 מהות השירותים: .1

 :העבודות הנדרשות במסגרת מכרז זה .1.1

 עריכת עיתון המועצה. .1.1.1

 ניהול דף הפייסבוק . .1.1.2

 ניהול אתר המועצה. .1.1.3

 והפצתו לתושבי המועצה.עריכת ניוזלטר שבועי  .1.1.4

 .מערכת התוכן הפנים מועצתי() הפורטל האירגוניניהול  .1.1.5

 :לעריכת עיתון המועצה מפרט .2

גיליונות  12סה"כ  חודש.אחד בעיתון המועצה מופץ לתושבי המועצה אחת לחודש קלנדרי, ב .2.1
 בשנה. 

 .16-מספר העמודים בעיתון יהיה לא פחות מ .2.2

בנושאים הקשורים במישרין  , הכוללות תמונות,מגזין כתבות 2 לפחות יהיו, גיליון בכל .2.3
", "דבר תורה" של רב המועצה ראש"דבר  בו ייכלל, בנוסף למועצה או ליישובי המועצה.

פינות נוספות ככל ושל המחלקה המוניציפלית בשיתוף אתר דודאים  "פינה ירוקה" המועצה,
  .וספורט חוגים תרבות מחלקת של לפרסומים לפחות אחד עמוד בו יוקדששיידרש. בנוסף, 

העבודה תהיה תחת הנחיותיהם ובשיתוף פעולה עם דובר המועצה ו/או הממונה על תחום  .2.4
 המידע במועצה. 

, תוך מתן דגש על העורך אחראי להוציא ידיעות או חדשות על הנעשה במועצה וביישוביה .2.5
 בעיתון. בנוסף, העורך יפתח מדורים קבועים  .תחומי הפעילות של אגפי המועצה
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עבודה מול ספקים אחרים של המועצה תהליך הפקת העיתון, לרבות  כלהעורך אחראי על  .2.6
 הבאה לדפוס. בתחומי עריכה לשונית, עיצוב גרפי ו

העורך מתחייב לפעול בהתאם לכללי האתיקה העיתונאית כפי שנוסחו בתקנון האתיקה של  .2.7
העיתון ותכניו יתאימו לקריאת כל נושאי ( ובהתאם להנחיותיה. 1996מועצת העיתונות )

 הגילאים ולא יכלול תכנים ו/או תמונות פוגעניים.

העורך יהיה אחראי לכל ענייני הפרסום בעיתון, בין אם בתשלום ובין שאינם בתשלום,  .2.8
 בשיתוף עם מחלקת הגבייה על פי הצורך.

 ן קבוע.העורך ידאג לחלוקת העיתונים ביישובי המועצה השונים בראש כל חודש, באופ .2.9

מחלקת כתבי עת ועיתונות,  –עותקים מהעיתון לספריה הלאומית  2העורך ידאג לשלוח  .2.10
 יום מיום הוצאת העיתון לאור.  30-מדי חודש, לא יאוחר מ

יה )אחת מתחייב להשתתף בכל ישיבותיהיה חבר בוועדת התקשורת של המועצה והעורך  .2.11
 .לחודש לפחות(

היוצרים בחומרים ובכתבות יוקנו באופן בלעדי  זכויותבאחריות העורך לדאוג לכך כי  .2.12
 . 2007 -למועצה, לרבות כל הנובע מכך בהתאם לחוק זכויות יוצרים, תשס"ח

העורך אחראי על צילום התמונות שיופיעו בעיתון )אם על ידי צילומן בעצמו, או על ידי צלם  .2.13
, מיקוד התמונה אחר(. על התמונות להיות באיכות מקצועית טובה )בדגש על תאורה נאותה

לדאוג  העורךל . ע([DPI 300] מתאימה לדפוסמתאים וברזולוציה ]פוקוס[, מסגור ]פריימינג[ 
, ככל שהדבר נדרש בהתאם לכל דין המופיעים בעיתוןלקבלת אישור בכתב מכל המצולמים 

 .1981 -לרבות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א

יישוביה ותושביה ומטרתן לחזק את  לשקף את העשייה היומיומית של המועצה,עיתון על ה .2.14
 הקשר בין המועצה לתושבים ובינם לבין עצמם.

סבוק של המועצה. תפקיד זה יכמנהל אתר האינטרנט ו/או דף הפייפעל המציע/העורך  .2.15
יכלול בין השאר העלאת ו/או עריכת תכנים שוטפים לאתר ו/או לדף הפייסבוק, קשר עם 

ניטור ובקרה של דף הפייסבוק והתערבות במידת החברה המתחזקת, פיתוח תכנים חדשים, 
 הצורך, עדכון בסיסי נתונים קבועים כדוגמת טלפונים ואנשי קשר.

ניוזלטר שבועי יהיה מוצר נוסף שיספק העורך, שיתבסס על הידיעות שנאספו וישמש כדרך  .3
ינטרנט הפצה נוספת, זמינה ותכופה יותר ביחס לעיתון, ויופץ בדחיפה לתושבים, בשונה מדף הא

והפייסבוק הדורשים כניסה יזומה. התנאים החלים על גיבוש התכנים בעיתון חלים גם על תכני 
הניוזלטר. העורך יהיה אחראי לאיסוף הנמענים וההפצה אליהם ע"פ חוק ויהיה מתואם עם 
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הישובים לצורך זה. כמו כן יפעל העורך להפצת תוכן הניוזלטר גם בעלונים הפנימיים המופצים 
 בים.בישו

 פורטל אירגוני .4

בידיעות מתחומי  של מערכת התוכן הפנים מועצתית עדכון שוטף של הפורטל הראשי .4.1
 המועצה בידיעות ומידע ביוזמתה או בהצפת ידיעות ומידע מתוך פורטלי המשנה.

 ליווי וסיוע מנהלי הפורטלים המשניים של אגפי המועצה תחת הפורטל הראשי. .4.2

העורך החובה לדאוג לקבלת אישור מכל גורם שהוא לשימוש בחומרים שאינם מקוריים  על .5
ובהם יש זכויות יוצרים לצד שלישי )כדוגמת שימוש בתמונות מאתרים שונים(. בכלל זה, העורך 

 יישא בעלות השימוש בחומרים אלה. 

 וק ופורטלאתר, פייסב –סינכרון בין המדיות השונות במועצה להמציע לדאוג  באחריות .6

 .זו דרישה להוכחת דוגמאות לצרף יש, share pointלמציע ידע וניסיון בעבודה ב .7

 וכן על פי דרישה. להצעה פוניסיון והמלצות יצור .8
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 פרטי המציע, כוח אדם והמלצות -נספח ב'

 פרטי המציע:

 

 :שם המציע/ה

 

 

 מספר מזהה רישוםתאריך  סוג האישיות המשפטית של המציע )חברה/שותפות/עוסק אחר(

 

 

  

 פקסימיליה טלפון כתובת משרד )רשום( 

 

 

  

 כתובת דואר אלקטרוני

 

' וכו קורסים, תארים לרבות הרלוונטיים ההכשרה פרטי כל את לפרט)יש  המציע של מקצועית הכשרה
 :(הרלוונטי בתחום
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 ניסיון והמלצות:

ועריכת בטבלה שלהלן יש לפרט את פרטי הלקוחות המקבלים או קיבלו ממנו שירותי הפקת  .9
 למכרז. 9.1, בהתאם לסעיף 2017-2019בשנים  עיתונים

המציע ימלא את כל הפרטים הנדרשים ביחס לכל אחד מהלקוחות בטבלה נפרדת. ניתן להוסיף   .10
 במידת הצורך כל מידע רלוונטי נוסף, בנפרד.

רשאית )אך אינה חייבת( לפנות ללקוחות על מנת לקבל פרטים נוספים אודות  המועצה תהא .11
 המציע, המלצות והבהרות.

  שם הלקוח

תקופה בה בוצע השירות )בחלוקה 
 לשנים(

2017 2018 2019 

  פירוט השירותים שניתנו

 

 

 

 

  

 מתאריך ________ עד תאריך ___________תקופת מתן השירות ללקוח: 

 

 : _________________________________הקשר של הלקוח ותפקידושם איש 

 

 : טל': ____________, פקס': _________________מס' טלפון+פקס' של איש הקשר
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 הצעהכתב ה -נספח ג'

 

אני, __________, הח"מ, נושא ת.ז. מס' _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:האמת וכי אהיה צפוי 

אני משמש בתפקיד_________________ אצל המציע ומוסמך למסור תצהיר זה ולהתחייב  .1
 בשם המציע.

 

קראנו בעיון רב את המכרז, הבנו את כל סעיפיו ותנאיו, קבלנו הבהרות לגבי כל נושא שבספק  .2
ההצעה מהווה הסכמה מצד המציע לכל תנאי המכרז על נספחיו, ואנו מתחייבים לכך כי הגשת 

 .ורף בפועל ובין אם על דרך ההפניהבין אם המסמך צ
 

 המציע עומד בכל הדרישות ותנאי הסף הקבועים במכרז.  .3

 

ללא ₪, ( אחד עשר אלף) 11,000על הסכום המקסימלי לשירותים הנדרשים במכרז יעמוד  .4
)ללא מע"מ( עבור ₪  2,000)ללא מע"מ( עבור עריכת העיתון, ₪  6,000מע"מ, בחלוקה הבאה: 

עריכת והפקת )ללא מע"מ( עבור ₪  1000 ניהול אתר האינטרנט ודף הפייסבוק המועצה,
 )ללא מע"מ( עבור ניהול פורטל המועצה.₪  2,000-ו הניוזלטר

 
 

 :במכרז לביצוע השירותים ושנקבעים המקסימלי יםהמוצעת על ידי מהמחיר ההנחה .5
 .%___ 

 
 רשאית המועצה כי לי ידוע. לחודשכולל מע"מ(  לא)₪ _________  יהיהשהמחיר הכולל  ,כך

, בהתאם למחירי המקסימום שנקבעו לכל שירות לפי סוג השירותים המוצעים הזכיה לפצל
 .כמפורט לעיל

 

נושאי הצעת המציע הינה הצעתו היחידה במכרז שבנדון והמציע ו/או בעלי עניין במציע ו/או  .6
משרה במציע ו/או כל גוף או תאגיד אחר שהמציע ו/או בעלי עניין במציע, הינם בעלי עניין בו, 

 לא הגישו ולא היו מעורבים במישרין ו/או בעקיפין בהצעה אחרת כלשהי במכרז זה.
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אנו מתחייבים ומצהירים בזאת כי יש ברשותנו הניסיון, הידע, הכושר, המומחיות, כוח אדם  .7
צועי וכל יתר האמצעים הנדרשים לביצוע התחייבויותינו במכרז זה בשלמות, ברמה מיומן ומק

 מקצועית גבוהה בהתאם לדרישות ועפ"י התחייבויותינו במכרז.

מוסכם על המציע כי עם קבלת הודעת המועצה בכתב על קבלת הצעתו, יהוו התנאים  .8
 המפורטים בהצעה, על כל נספחיה הסכם מחייב בינו לבין המועצה.

אם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים, לבוא למשרדי המועצה ולחתום על העתקים נוספים כפי  .9
שתדרשו, על כל המסמכים המהווים את החוזה ולהפקיד בידיכם ערבות לקיום כל תנאי החוזה 

 בשיעור הנקוב בתנאי החוזה, והכל בהתאם לקבוע במכרז.
 

 

ם לעובדינו שכר שעתי שלא יפחת משכר אנו מתחייבים ומצהירים בזאת כי אנו משלמים ונשל .10
 המינימום הקבוע בחוק.

 

 –המציע וגם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו )שליטה  .11
(, אינו נמצא תחת פירוק ו/או כינוס נכסים ו/או 1968–כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

ומה וכן הליך כזה לא ננקט כנגד המציע הסדר נושים ו/או הקפאת הליכים ו/או הליך אחר ד
 בשנה האחרונה.

 90הצעה זו אינה ניתנת לביטול לפני מועד פקיעתה בתאריך המוקדם מבין השניים: בתום  .12
 )תשעים( ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות או ביום החזרת הערבות המצ"ב ע"י המזמין.

 

 ההצעה.התקבלה החלטה כדין במוסדות השונים של המציע להגשת  .13

 

 המנהלים ובעלי זכויות חתימה המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע:  -עבור תאגיד .14

 

 דוגמת חתימה תפקיד ת.ז. שם

    

    

 

 הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע ביחד / לחוד )יש למחוק את המיותר(.
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 קיימת/לא קיימת דרישה נוספת לחתימה )כמו תוספת חותמת( דוגמת חתימה מלאה: 

 

_________________________________ 

מסמכי המכרז, לרבות נוסח חוזה ההתקשרות נחתמו כדין ע"י מורשי החתימה של המציע והם  .15
 מחייבים את המציע לכל דבר ועניין.

בכל ידוע לי ואני מסכים שאין בהצעתי זו משום סוד מסחרי, וכי המועצה תהא רשאית לעשות  .16
, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין אם אבחר לבצע המסמכים שהוגשו על ידי כל שימוש

 את העבודות נשוא המכרז ובין אם לאו, מבלי שתהיה לי כל טענה או תביעה בקשר לכך.

 תוכן תצהירי דלעיל אמת.זה שמי, זו חתימתי ו

 

 חתימת מורשי החתימה __________ תאריך ______________

 אישור מורשי חתימה

 

לעיל,  13אני הח"מ, ______________, עו"ד/רו"ח, מאשר/ת כי המנהלים האמורים בסעיף 
 והחתומים על גבי תצהיר זה, הינם מורשי החתימה מטעם התאגיד המציע.

 

 אישור

 

_____________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________ הופיע בפני במשרדי אני הח"מ, ___
שברחוב ___________ ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 
ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי 

 ים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבוע

________________________ ________________________ 

 חתימה חותמת
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 החוזה -נספח ד'

 חוזה

 

 שנערך ונחתם במועצה האזורית בני שמעון ביום _______

 בין

 המועצה האזורית בני שמעון

 8532400צומת בית קמה, ד.נ הנגב 

 המועצה( -להלן) 

 -מצד אחד-     

 

 לבין

_________________ 

_________________ 

 (העורך -)להלן

 -מצד שני-      

 

עריכת וניהול ( זקוקה לשירותי "המועצה"והמועצה האזורית בני שמעון )להלן:  הואיל:
)להלן: כמפורט במסמכי המכרז על נספחיושירותי התוכן של המועצה 

 (;"העבודות"

העבודות )להלן:  לביצוע   33מ//2019מס'  פומביוהמועצה פרסמה מכרז  והואיל:
 (;"המכרז"

 זכתה במכרז; עורךוהצעת ה  והואיל:
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 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן:

 דין המבוא והנספחים .1

 המבוא והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1

מהוראות חוזה זה לבין הוראה שבאחד מנספחיו, תגבר בכל מקרה של סתירה בין הוראה  1.2
 ההוראה שבנספח, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

 : מטרת ההתקשרות ותקופתה .2

 את העבודות בהתאם לאמור במכרז ובנספחים. עורךבמסגרת התקשרות זו יבצע ה 2.1

מתחייב לספק למועצה את השירותים בהתאם למפורט בחוזה ועל פי מסמכי  עורךה 2.2
ימים ממועד חתימת חוזה זה, אלא אם הודיעה המועצה  7המכרז, וזאת החל מתוך  ותנאי

 לספק על מועד מסירה מאוחר יותר.

(, אלא אם תקופת החוזה -חודשים )להלן 12___ ותוקפו _תחילת החוזה הינה מיום __ 2.3
 בוטל/ הופסק על ידי המועצה קודם לכן.

-המועצה בקול דעתה הבלעדי של תקופת ההתקשרות תוארך באופן אוטומטי בהתאם לשי 2.4
אלא אם הודיעה , ("תקופות ההארכה")להלן:  חודשים כ"א 12תקופות נוספות בנות  3

כלל הוראות החוזה . המועצה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, על הפסקת ההתקשרות
 בשינויים המתחייבים.יחולו גם במשך תקופות ההארכה, 

 הארכהתקופת החוזה ותקופות המתחייב לספק את העבודות למועצה לאורך כל  עורךה 2.5
 )ככל שתהיינה(. 

 עורךהצהרות ה .3

 מצהיר ומאשר בזאת, כדלקמן: עורךה

 כי כלל ההצהרות שמסר במסגרת המכרז נכונות גם לעת החתימה על חוזה זה. 3.1

 כי הוא בעל ותק, ניסיון ומיומנות לביצוע העבודות. 3.2
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המועצה מסרו לו את כל הפרטים הנדרשים בקשר עם התחייבויותיו עובדי כי המועצה ו/או  3.3
על פי המכרז והחוזה ולאחר שבדק את כל הפרטים הנדרשים, הוא מסכים להתקשר עם 
המועצה בחוזה לאחר שמצא כי הוא מסוגל לקיים את מלוא ההתחייבויות לפיו, וכי 

 הולמת ונאותה.התמורה הקבועה למילוי התחייבויותיו 

זכויות היוצרים בחומרים המצולמים ובכתבות יוקנו באופן בלעדי , כי עורךעוד מצהיר ה 3.4
 .2007 -למועצה, לרבות כל הנובע מכך בהתאם לחוק זכויות יוצרים, תשס"ח

 עורךהתחייבויות ה .4

 מתחייב בזאת, כדלקמן: עורךה

ללות בנספחי המכרז ובפרט למלא באופן דווקני אחר התחייבויותיו במכרז, לרבות אלו הכ 4.1
 בנספח א'.

לדאוג לקבלת אישור בכתב מכל המצולמים, ככל שהדבר נדרש בהתאם לכל דין לרבות חוק  4.2
  .1981 -הגנת הפרטיות, תשמ"א

לדאוג לקבלת אישור מכל גורם שהוא לשימוש בחומרים שאינם מקוריים ובהם יש זכויות  4.3
את בעלות השימוש בחומרים אלה. ככל לש עורךיוצרים לצד שלישי. בכלל זה, מתחייב ה

התחייבות זו, הוא מתחייב לשפות את המועצה בכל תשלום שתידרש לשאת בו  עורךויפר ה
 תקורה.  10%כתוצאה מהפרה זו, בתוספת 

לבצע את העבודות באופן נמרץ ושוטף, מבלי לגרום לעיכובים ובהתאם ללוח הזמנים  4.4
 ל ידי המועצה.הקבוע בנספח א' למכרז ו/או כפי שייקבע ע

 מועצה.דובר המועצה ו/או הממונה על תחום המידע בלפעול בהתאם להנחיות  4.5

לפעול בהתאם לכללי האתיקה העיתונאית כפי שנוסחו בתקנון האתיקה של מועצת  4.6
( ובהתאם להנחיותיה. נושאי העיתון ותכניו יתאימו לקריאת כל הגילאים 1996העיתונות )

 פוגעניים.ולא יכלול תכנים ו/או תמונות 

 לדווח  למועצה על כל תקלה/פגם בביצוע העבודות, מיד עם גילויים וכן על ביצוע תיקונם. 4.7

 האמור בסעיף זה מהווה תנאי יסודי בחוזה. 4.8
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 איסור העברת החוזה  .5

אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד את זכויותיו וחובותיו  עורךה
בהתאם לחוזה, כולן או מקצתן, לאחר/ים, אלא אם הדבר אושר בכתב ובמפורש על ידי 

 המועצה.

 קבלן עצמאי / העסקת עובדים עורךה .6

 מצהיר ו/או מחייב, כדלקמן: עורךה

 עורךהעבודות וכי אין בחוזה כדי ליצור בין הכי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו יבצע את  6.1
לבין המועצה  או מי מטעמה יחסי עובד ומעביד, וכי הוא וכל מי מטעמו ייחשבו כעובדי 

 ולא יהיו בינם לבין המועצה יחסי עובד ומעביד כלשהם. עורךה

אינו מורשה או זכאי  עורךכי בינו לבין המועצה אין יחסי שליחות/סוכנות/שותפות וכי ה 6.2
 התחייב או לחייב את המועצה כלפי צד ג'.ל

, לרבות שכר עבודה, זכויות סוציאליות, ניכויים, תשלומים עורךכי כל התשלומים לעובדי ה 6.3
למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה, תשלומי חובה או תשלומים אחרים, וכן כל 

בד וישולמו על בל עורךיתר ההוצאות, הסיכונים והאחריות בקשר עם החוזה יחולו על ה
 והמועצה לא תהא אחראית לכך, בכל אופן וצורה. -ידו במלואם ובמועדם

כי הוא מקיים וימשיך לקיים במשך כל תקופת החוזה )והאופציות, אם ובמידה שימומשו(  6.4
 אחר הוראות כל דין לרבות הדינים שמטרתם להגן על זכויות העובדים.

כי הוא אינו קבלן כ"א וכי חוק העסקת עובדים כי עסקו אינו עסק למתן שירותי תיווך כ"א,  6.5
 על ידי קבלני כ"א אינו חל עליו.

כי הוא ישפה את המועצה בגין כל תובענה שתוגש כנגד המועצה או כנגד מי מטעמה,  6.6
למועצה, או בגין תובענה שעילתה בחוק  עורךשעילתה בקיום יחסי עובד ומעביד בין ה
בגין עילה חוזית או אחרת הנובעת מהתקשרות העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א, או 

 בקשר עם החוזה. עורךבין צד ג' לבין ה

להפסיק את עבודת מי מעובדיו ביחס לעבודות  עורךכי המועצה רשאית לדרוש מה 6.7
הנדרשות בחוזה זה, אם לדעתו, אותו עובד אינו מתאים לביצוע העבודות. משדרשה זאת 

עבודתו ולהחליפו בעובד מתאים יותר, להנחת להפסיק בהקדם את  עורךהמועצה, חייב ה
 דעתה של המועצה. 
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ובין  עורךכי האמור בפרק זה לחוזה יחול, בין אם תעלה התביעה כלפי המועצה על ידי ה 6.8
ו/או על ידי חליפם ו/או עזבונם ו/או יורשיו ו/או צד ג'  עורךאם תעלה על ידי עובד של ה
 ה דלעיל לפני ביצוע תשלום כלשהו לספק.כמחויב בהשב עורךאחר ובהקשר זה יראו את ה

 

 הגבלת הוצאות .7

אינו רשאי לגרום לכל הוצאה או תשלום, בשם המועצה או עבורה, בקשר לביצוע  עורךה 7.1
 המועצה לכך, מראש ובכתב. יתהעבודות, אלא אם קיבל את הסכמת גזבר

בשם המועצה, ללא קבלת אישור כאמור, יהיה הוא לבדו אחראי לכל  עורךהתחייב ה 7.2
 הוצאה, תשלום או חיוב בגין כך.

 וביטוח אחריות .8

לבדו אחראי לטיב העבודות המבוצעות על ידו ולכל הנובע מכך. אישור  עורךה 8.1
מאחריותו המקצועית  עורך, לא ישחרר את העורךהמועצה למסמכים או פעולות שביצע ה

 המלאה.

סוג שהוא לרבות  מכלפי כל דין לכל נזק  עלשא באחריות הבלעדית והמלאה יעורך ה  8.2
נזק גוף ו/או רכוש  ו/או אובדן מכל סוג שהוא שייגרמו לו ו/או למי מטעמו /ואו לכל 

או /וו מטעמהבאים  כלו/או  ה, אורחיה, עובדיועצהאדם ו/או גוף כלשהו לרבות למ
 .הסכםעם ביצוע ה בקשרמכוחה כן לכל צד שלישי או לרכוש ו/או למערכות 

בכל הוצאה, תשלום ו/או  השפה את המועצה מיד עם קבלת דרישתיפצה ו/או י העורך 8.3
 חיוב שייגרמו למועצה בגין נזק ו/או אובדן כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

, ולקיים לערוךפי דין מתחייב העורך -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריותו של העורך על
, מוניטין ובעלת מורשית ביטוח חברת באמצעות, ההסכם תקופת כל במשך, חשבונו על

 .להלן הביטוחים את

מהות הביטוחים  בלבד. העורך. עלויות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחולו על 
 הנדרשים והיקפם:

 
 תנאים מיוחדים  והרחבות סכום ביטוח/גבול אחריות פוליסה

 לאירוע ולתקופה₪  4,000,000 פוליסת צד ג'
 צולבת.  אחריות

 הפוליסה ראשוניות

 'ג לצד יחשב המבקש רכוש



 

 המועצה האזורית בני שמעון

 לעריכת וניהול שרותי התוכן של המועצה33מ//2019מכרז פומבי מס' 

 

 28מתוך  19עמוד חתימת וחותמת המציע:___________________  

 

17414 

 כנגד המלל לתביעות כיסוי
 ותאגידו האישור מבקש

 ומשקה מזון להרעלת כיסוי

 טעינה, הרמה מכשירי כיסוי
 ופריקה

של  שילוחיתאחריות  כיסוי
 המבקש ותאגידיו

 שכר מקבל שאינו מי כל
 'ג לצד יחשב מהמבוטח

 אישית לפגיעה כיסוי

 

 -לאירוע ו 6,000,000₪ חבות מעבידים
 צולבת.  אחריות לתקופה₪  20,000,000

 הפוליסה ראשוניות

 היה האישור המבקש כיסוי
 עובדי למעביד ויחשב

 הקבלן/עורךה

 חוק פי על נוער עבודת כיסוי

 אישית לפגיעה כיסוי

 

 לאירוע ולתקופה ₪  1,000,000 אחריות מקצועית
 צולבת.  אחריות

 הפוליסה ראשוניות

  

 חודש 12 גילוי תקופת

:חריגה מסמכות, אבדן כיסוי
מסמכים ואמצעי מידע 
אחרים, מעשה אי יושר על ידי 

 הפרתעובד של המבוטח, 
 פרטיות

 

האישור ו/או  מבקש*זכויות   תנאים כלליים לכל הפוליסות
תאגידיו לא יפגעו מחמת אי 
הודעת המבוטח הראשי על 

אירוע נזק, איחור בהגשת 
 הודעה

 בתום הפוליסה תנאי קיום*אי 
 יפגע לא האישור מבקש"י ע לב

  זכויותאו /ו בזכויותיו בזכויות
 .תאגידיו



 

 המועצה האזורית בני שמעון

 לעריכת וניהול שרותי התוכן של המועצה33מ//2019מכרז פומבי מס' 

 

 28מתוך  20עמוד חתימת וחותמת המציע:___________________  

 

17414 

 כנגד שיבוב על ויתור* 

המבקש ותאגידיו למעט נזק 
 בזדון של המבקש

העורך מתחייב לוודא ולאמת עם חברת הביטוח שלו, את קיומם של הביטוחים,  8.5
 את גבולות האחריות המבוקשים ואת התנאים וההרחבות. 

, הביטוח חברת לו שתערוך הביטוח אישור את להעביר מתחייב העורך 8.6
 לפחותהמועצה, /המבקש של רצונו לשביעות, שלעיל הדרישות את תואמת

 בו שיהיו ביטוח אישור. החוזה פי  על הפעילות תחילת מועד טרם יום  15
 העברת ואי יתקבל לא, ובהרחבות בתנאים חסר או נמוכים אחריות גבולות
 .החוזה של יסודית להפרה יחשב המועצה רצון לשביעות ביטוח אישור

ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי היה ולדעת העורך יש צורך בעריכת  8.7
העורך מתחייב העורך לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור. 
בכל ביטוח רכוש נוסף ומשלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי 

יף וכן יורחב שם המבטח לכלול את המועצה  בכפוף לסע ההמועצה והבאים מטעמ
 אחריות צולבת.

מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת האישורים ו/או בבדיקתם ו/או אי בדיקתם, כדי  8.8
להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי העורך למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם, או 
העדרם וכדי לגרוע מאחריותו של העורך או כדי להטיל אחריות כלשהי על המועצה או 

 .המי מטעמ

ן הסר עורך, מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור באישורי עריכת למע 8.9
הביטוח, הינן בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על העורך, ועל העורך לבחון את 

 חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.

 המטעמהעורך פוטר בזאת בשמו ובשם הבאים מטעמו את המועצה וכן את הבאים  8.10
מאחריות לכל אבדן או נזק שיגרמו לכלים, לציוד, לחומרים ולאמצעי ביצוע אחרים 

, מכל סיבה שהיא ובלבד שהפטור בנדון ההסכם ביצוע לענייןידו ובעבורו -שיובאו על
 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

י ביצוע ההסכם מתחייב בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלב 8.11
העורך למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות 
ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי 
לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדיו, שליחיו ומשמשיו שיועסקו בביצוע 

שיועסקו בביצוע ההסכם באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך ההסכם, לרבות אלה 
 פי החוקים הנ"ל.-כל תקופת ביצוע ההסכם זכאים לכל הזכויות שעל

 

 הביטוחים יהיו לטובתו של העורך ולטובתה של המועצה, יחד ולחוד,  8.12

יכללו תנאי מפורש לפיו הינם קודמים לכל ביטוח הנערך                                     עורךביטוחי ה 8.13
על כל טענה או דרישה בדבר שיתוף  יםהחברה מוותר יוכי מבטח  -ע"י המועצה 

 ביטוחי המועצה.מ מי
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בכל הפוליסות המצוינות לעיל יתחייבו המבטחים לא לבטל  8.14
יום מראש  60לשנות תנאיהן ללא הודעה של הפוליסות או               

 ביחס בתוקפן ישארו  ושל הפוליסות כימתחייב  עורךלמועצה, וה
 .ותקופתו ההסכם נשוא לשירותים

ימציא למועצה אישור קיום הביטוחים   חתום ע"י מבטחיו ללא שינוי  עורךה 8.15
 ה. אלא אם אושרו מראש ובכתב על ידי המועצ 8.4מהמצוין בטבלה בסעיף 

אין באמור בסעיף זה כדי לפטור את העורך מאחריותו על פי חוזה זה ו/או  8.16
על פי הדין, וביצוע הביטוח, כאמור לעיל, לא יגרע מהתחייבויות העורך ונועד 

 רק להקל על המפעיל בביצוע חיוביו.

ביטוח אישור  על לחתום הסכמתהמתחייב לבדוק עם חברת הביטוח שלו את  8.17
 אם, הביטוח חברת הסתייגויות את למועצה ויעביר 8.4בהתאם לטבלה המפורטת בסעיף 

לא יבוא בכל טענה אם המועצה לא תאשר אישור עורך ה. לבחינת המועצה, כאלה יהיו
 אאשר לו שונה ביטוח אישור. ההצעה הגשתלאחר מהדרישות המצוינות ביטוח שונה 

 .שלמים אינם המכרז ומסמכי הוגש לא כאילו יחשב, אושר

ימי עבודה טרם התחלת העבודות, אישור קיום  7יגיש למועצה,  לא פחות מ  8.18
. אי הגשת נספח קיום ביטוחים לשביעות מעלה 8.4בהתאם למצוין בטבלה ביטוחים 

רצונה של המועצה יהווה הפרה מהותית של ההסכם ולמועצה תהיה זכות לפיצוי בגין 
, ללא מדרישות המועצהאת העורך שידוע לו כי שינוי הפרה זו. למען הבהרה, מצהיר בז

 אישור בכתב של המועצה 

על גבי אישור  ההינם הפרה של החוזה בין העורך לבין המועצה ובהעדר חתימת
מתקשרת עם העורך, אף במחירים  הקיום ביטוחים כנדרש, , המועצה לא היית

 אחרים.

 

 התמורה .9

לפי החוזה, תשלם לו המועצה תשלום חודשי של  עורךבתמורה למילוי כל התחייבויות ה 9.1
, כל עוד החוזה בתוקף, כפי שנקבע במסגרת המכרז לכל חודש)לפני מע"מ( __ ₪ ____

 , בחלוקה הבאה:("התמורה" -)להלן

 ;)ללא מע"מ( עבור שירותי עריכת עיתון המועצה______ ₪   9.1.1

 ;אתר המועצה ופייסבוק המועצהעבור  )ללא מע"מ( ____ ₪  9.1.2

 )ללא מע"מ( עבור עריכת והפקת ניוזלטר שבועי;______ ₪  9.1.3

 .פורטל המועצהלניהול  )ללא מע"מ( ____ ₪  9.1.4
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יחד עם התמורה הנ"ל ישולם מע"מ ביום התשלום בפועל, כשיעורו על פי חוק, כנגד  9.2
 למועצה. עורךחשבונית מס כדין שיוציא וימסור ה

ללא תוספת  -" ימים45המועצה ותשולם בתנאי "שוטף +  יתהתמורה תאושר על ידי גזבר 9.3
 הצמדה עד למועד התשלום בפועל.

לא יהיה בתשלומים החודשיים משום הסכמת המועצה לטיב/איכות השירותים שבוצעו  9.4
 בפועל.

התמורה כאמור הינה סופית ומוחלטת והיא כוללת את ביצוע כל העבודות לפי החוזה  9.5
לכל תמורה ו/או תשלום ו/או החזר נוספים מן המועצה  לא יהיה זכאי עורךוהמכרז, וה

ולא יהיה זכאי לתבוע כל העלאות ו/או שינויים בתמורה, אלא אם סוכם הדבר בכתב בין 
 הצדדים.

למען הסר ספק, בכל נושא כספי הקשור לתמורה, להגדלת היקף העבודות או היקף  9.6
 יתגזבר נהה, אלא אם נתהתמורה, לא יהיה כל תוקף לכל הוראה או הסכמה מצד המועצ

 המועצה אישור לכך, מראש ובכתב.

לפיצוי כלשהו ולא  עורךימים, לא יזכה את ה 60איחור בתשלום לספק שלא יעלה על  9.7
 יהווה הפרה יסודית של החוזה.

 הפרות, הפסקת/ביטול ההתקשרות על ידי המועצה .10

ההתקשרות עם המועצה רשאית להפסיק את לעיל,  2.4מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  10.1
ימים  30, בכל עת וללא הסבר, בכפוף למסירת הודעה לספק מראש ובכתב, של עורךה

 מראש, ולספק לא תהא כל טענה/תביעה בגין כך.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הפרת ההוראות שלהלן תיחשב הפרה יסודית, אשר תאפשר  10.2
 למועצה להביא את החוזה לביטול מיידי:

לחוזה והוא לא תיקן  3-5הפר אחת או יותר מההוראות הכלולות בסעיפים  עורךה 10.2.1
 להנחת דעתה של המועצה; -את ההפרה תוך פרק הזמן  שנקבע בהתראה

הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו בחוזה ולאחר שהוזהר על ידי המועצה  עורךה 10.2.2
 בכתב, לא תיקן את ההפרה תוך פרק הזמן שנקבע בהתראה; 

הרגל, או הוצא נגדו צו כינוס נכסים, או צו פירוק, או הוגשה ביחס  פשט את עורךה 10.2.3
 ימים; 30אליו בקשה כאמור, אשר לא הוסרה תוך 
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 הודיע שאין הוא יכול/רוצה לבצע את העבודות או חלקן. עורךה 10.2.4

הופסקה ההתקשרות/בוטל החוזה, תשלם המועצה לספק חלק יחסי מהתמורה, לפי  10.3
התקופה שבה סופקו השירותים /בוצעו העבודות קביעת המועצה, בהתחשב באורך 

, בקיזוז סכומים/הוצאות שנגרמו למועצה עקב עורךבפועל ובעמידה בהתחייבויות ה
וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למועצה בהתאם להוראות  -עורךמעשי/מחדלי ה

 כל דין.

תהווה הסכמה שלו לסילוק מוחלט של כל תביעה/טענה  עורךקבלת תשלום זה על ידי ה 
 בגין נזק, הפסד, אובדן רווח או הוצאות שנגרמו/ייגרמו לספק מחמת הפסקת החוזה.

 עורךמבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מוסכם כי בגין כל איחור בביצוע העבודות ישלם ה 10.4
 לכל יום איחור.₪  750למועצה פיצוי מוסכם בסך 

 בטחונות .11

למועצה ערבות  עורךעל פי החוזה, ימסור ה עורךביצוע כלל התחייבויות הלהבטחת  11.1
מגובה  10%בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית, ערוכה לטובת המועצה, בסכום של 

הערבות תעודכן בהתאם לשינויים בתמורה, כאמור  (.ערבות הביצוע -)להלן₪ ההצעה 
 לעיל. 9.1בסעיף 

 תנאי מוקדם לחתימת/תקפות החוזה.מסירת ערבות הביצוע, כאמור, הינה  11.2

תוקף ערבות הביצוע הינו למשך כל תקופת ביצוע העבודות שתחילתה במועד חתימת  11.3
החוזה וסיומה במועד המשוער לסיום החוזה, ובתקופות הארכת ההתקשרות באם 

 חודשים, והיא תוארך מעת לעת לפי דרישת המועצה. 3תוארך על ידי המועצה, ובתוספת 

 ר, שינויים בכתבקיזוז, ויתו .12

 כל שינוי/תוספת לחוזה שלא ייעשו בכתב וייחתמו כדין, לא יהיה להם כל תוקף מחייב. 13.1

מכל סכום המגיע או שיגיע  עורךהמועצה בלבד רשאית לקזז כל סכום המגיע לה מה 13.2
 לספק. לספק לא תהיה כל זכות קיזוז או זכות עיכבון.

לא הפעילה המועצה זכות לפי החוזה או לפי הוראות כל דין, או נתנה לספק אורכה  13.3
 מספקת לביצוע איזו מהתחייבויותיו, לא ייראה הדבר כוויתור מצד המועצה על זכות זו. 
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 שונות .13

 .1970-על חוזה זה תחולנה הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א 14.1

כלשהי בין הצדדים, ישמשו ספרי החשבונות של המועצה בכל הקשור להתחשבנות  14.2
 ופנקסיה לראיה מכרעת, וחלה חזקה חלוטה על תוכנם כנכון.

הצדדים מצהירים בזה כי כתובותיהם לצורכי החוזה הינן כמצויין בכותרת החוזה וכי  14.3
כל הודעה שתישלח על ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל, 

 24שעות מזמן המשלוח או בתוך  72עה שהגיעה לידיעת הצד השני כעבור תיחשב כהוד
 שעות מעת מסירתה על ידי שליח.

סמכות השיפוט המקומית בכל סכסוך בקשר עם הסכם זה לרבות בעניין תוכנו, פרשנותו  14.4
 ו/או ביצועו ניתנת לבית המשפט המתאים בעיר באר שבע ולו בלבד.

 

 

 

 

 

 החתום:ולראיה באו הצדדים על 

 

_______________  _______________ 

 עורךה  המועצה
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 ערבות בנקאית -נספח ה

 ערבות בנקאית

 

 בנק: ____________ בע"מ

 סניף: ________ 

 כתובת הסניף: _____________ 

 תאריך: __________

 

 לכבוד

 מועצה אזורית בני שמעון

 צומת בית קמה

 85320ד.נ. הנגב 

 א.ג.נ.,

 

        ערבות בנקאית מס' הנדון: 

 

( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל "הנערב"על פי בקשת __________ )להלן:  .1
סכום עד לסכום כולל של _______ ש"ח )ובמילים: ______________( )להלן: 

 (.הערבות" "סכום

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם  
 ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:לפעם 
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 15 -לעניין ערבות זו, יהא מדד חודש _____ שנת, שהתפרסם ב "המדד היסודי" 
 לחודש שלאחריו )או בסמוך למועד זה(, בשיעור _______ נקודות.

 

עד לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם למו "המדד החדש" 
 התשלום.

הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: אם יתברר כי המדד החדש עלה  
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין  -לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש 
הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את 

 הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

ימים מתאריך התקבל דרישתכם על  3 -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ .2
ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד 

ל עליכם חובה שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה, מבלי להטי
 להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ______ לחודש _______ שנת _______ )כולל(  .3
 בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.

 מהתאריך הנ"ל.כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .4

 

 

 בכבוד רב,

 

___________ 

 בנק _____בע"מ 

 סניף ________
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 ערבות ביצוע -ונספח 

 

 בנק: ____________ בע"מ

 סניף: ________ 

 כתובת הסניף: _____________

 שם איש קשר: ____________

 טלפון: ____________ 

 __________תאריך: 

 לכבוד

 המועצה האזורית בני שמעון

 צומת בית קמה

 8532400ד.נ. הנגב 

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית מס'הנדון: 

 עריכת עיתון המועצה

 

על פי בקשת __________ )להלן: "הנערב"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום  .1
 )להלן: "סכום הערבות"(. עד לסכום כולל של _______ ש"ח )ובמילים: ______________(

 

ימים מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו  3 -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ .2
לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם את סכום הערבות מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח 

 את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
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ות זו תישאר בתוקפה עד ליום ______ לחודש _______ שנת _______ )כולל( בלבד ערב .3
 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.

 כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .4

 

 

 בכבוד רב,

__________ 

 "מ בנק _____בע

 סניף ________

 

 

 

 

 

 


