
 2/ג/ 2021פומבי  מכרז

 לפרסום מודעות 
 

 

  

  פרסום   לצורך  פרסום  ממשרדי  הצעות  בזה  מזמינה(  "המועצה"האזורית בני שמעון )להלן:    המועצה

  במסמכי   כמפורט( באמצעות הסכם מסגרת,  "השירותים")להלן:    תאגידיה   לרבות,  מטעמה  מודעות 

 . תמורה ללא  לקבל  ניתן  אותם המכרז

 

הטעון בדיקה וינקוט באמצעים אחרים הנראים   כל, יבדוק את המכרז  מסמכי  כלהמציע יקרא את 

 .  םמהותו איכותם, השירותים אספקתלו כנחוצים כדי לחקור את תנאי 

  http://www.bns.org.ilלעיין במסמכי המכרז באתר המועצה, בכתובת   ניתן

 .מכרזים -ומינהלחוק  תחת

 

 השירותים יוכל המציע לפנות  לאספקת לשם קבלת ידיעות והסברים בכל הנוגע  

 elizabet@bns.org.ilו/או בדוא"ל   08/9911744בטל'  בנני אליזבט' גבל 

 

  במסירה   להגיש  יש,  המכרז  במסמכי  המפורטים  והאישורים   המסמכים  כל   בצירוף ,  ההצעות  את

ליום    י דבמשר  להתקבל  ההצעות  על .  המועצה  במשרדי   ידנית  ועד  יאוחר  לא     14/2/2021המועצה 

 12:00בשעה 

 . תתקבל לא יותר  מאוחר במועד  שתוגש הצעה

 .זה פרסום נשוא השירותים את להזמין המועצה של  התחייבות  משום זה מכרז בפרסום אין

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

 . המכרז שבמסמכי והכללים התנאים

 

 בברכה,                                                         

 זמיר  ניר

 ראש המועצה האזורית בני שמעון

http://www.bns.org.il/
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 המכרז  ותנאי הודעה 

 

 12:00בשעה   ,14/02/21 בתאריךהצעות יום א', ה המועד האחרון להגשת 

 : כללי .1

בני שמעון  קרן בני שמעון לשירות הקהילה,  החשמל הירוק  ,  מועצה האזורית בני שמעון ה .1.1

ופיתוח ל  ייזום  הכלכלית  יחד  )להלן  שמעון  בני  האזורית  מועצהוהחברה  :  ייקראו 

מ מטעמה    ממשרדיהצעות    לקבל  תועוניינ "המועצה"(  מודעות  פרסום  לצורך  פרסום 

)להלן:    לחוק התכנון והבניה   , ו/או להצבת שלטים בהתאם  והמקומית  הארצית ,  בעיתונות

 .מסגרת הסכם של בדרך וזאת"ב, המצא' למכרז   נספח"השירותים"( כמפורט ב 

 "חש   60,000על סך  עמד  2019אומדן בלבד היקף הפרסום למועצה במהלך שנת   לצורכי .1.2

2.             

  רשאית   המועצה .  חודשים(  עשר)שנים    12-ל  היא  המסגרת   בהסכם   ההתקשרות  תקופת  .2.1

)שנים עשר( חודשים   12)שלוש( תקופות נוספות, בנות    3-ב  ההתקשרות  תקופת  את  להאריך

 . הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם, כל אחת, 

 : הנחיות .2

ידו בהתאם לאופי ומקום    המחיר את    למכרז '  א  נספחעל המציע לרשום בדיו ב 2.1 המוצע על 

 הפרסום.   

למרות האמור בכל מקום אחר, כל המחירים והסכומים שיוצעו ע"י המציע  כוללים מע"מ   2.2

 אשר ישולם בהתאם לשיעורו ביום ביצוע כל תשלום בפועל.

ההסכם, ולהחזיר למועצה כל ו  ספקעל המציע לחתום )בתחתית כל עמוד( על כתב הצעת ה 2.3

 מים כאמור לעיל במעטפות ההצעה. המסמכים החתו

 פרט למילוי הפרטים וחתימה כנ"ל, לא ישנה, יוסיף או ימחק המציע דבר מהכתוב במסמכים.  2.4

הצעה תוגש למועצה במעטפה סגורה וחתומה שעל גביה תהיה רשומה כתובת המועצה    כל 3.1 .3

 2/ג/ 2021בצרוף המילים מכרז מס': 

את כל שאר מסמכי המכרז כשכל אחד מהנ"ל חתום    למועצהיע  עם ההצעה, יחזיר המצ  יחד 3.2 

 . נדרשעל ידו כ
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 : סף תנאי .4

 :הבאים המצטברים התנאים על  בעצמו העונה  מציע רק במכרז להשתתף רשאי

  וכן   הכתובה   בעיתונות  מודעות  בפרסום  העוסק  פרסום  משרד  הוא  המציע .4.1

   .מודעות בהדפסת

  מוסדות או  /ו  מקומיות  רשויותגופים שהינם    5  פחותלניסיון באספקת השירותים    למציע .4.2

(. על המציע לצרף רשימת  2018-2020)  במכרז  ההצעה  להגשת  שקדמו   השנים  בשלוש  דומים

 הרשויות ו/או המוסדות להם סיפק השירותים בעבר ו/או מספק השירותים כיום.  

 

 להצעתו יצרף המציע גם את האישורים שלהלן:  .5

 תעודת רישום של התאגיד המציע.  .5.1

 אישור עו"ד או רו"ח של התאגיד המציע בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד.  .5.2

 וסק מורשה לצרכי מע"מ.אישור בדבר היותו של המציע ע .5.3

 אישור תקף של המציע על ניהול פנקסי חשבונות על פי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים.  .5.4

 אישור תקף מפקיד השומה על שיעור מס ההכנסה שיש לנכות מהמציע במקור. .5.5

 :חתימות .6

  הזהות   תעודת '  מסבמקרה וההצעה תוגש על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון שמו המלא,   .6.1

 וכתובתו ויצרף את חותמתו.  שלו

בצרוף   .6.2 השותפות  בשם  השותפים  אחד  יחתום  שותפות,  ידי  על  תוגש  וההצעה  במקרה 

כל   זכותו לחתום בשם  על  יפוי כח או הוכחה אחרת המעידה  ובצרוף  חותמת השותפות 

 וירשום בגוף ההצעה את שמות וכתובות יתר השותפים. השותפים  

לחתום   .6.3 המורשים  ממנהליה  אלה  יחתמו  רשומה,  חברה  ידי  על  תוגש  וההצעה  במקרה 

 בשמה ולחייבה, בצרוף חותמת החברה. 

במקרה וההצעה תוגש על ידי שותפות של חברות או קבלנים יחידים, אשר נוצרה במיוחד   .6.4

על ההצעה אלה ממנהליו המורשים לחתום בשמו של הנדונה, יחתמו    הטובין  אספקתלשם  

כל אחד מהשותפים, בצרוף חותמת חברתו ובצרוף הוכחות מתאימות על קיום השותפות  

הנ"ל בחוק, על מידת האחריות של כל שותף לגבי ההצעה המוגשת, ועל זכות החתימה של 

 נציגי השותפים. 
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תנאי הוראות אלה או הצעה המכילה  המועצה תהיה רשאית שלא להביא לדיון הצעה שאינה לפי   .7

כל פרט שהוא של מסמכי המכרז או שלא תהיה   כל הסתייגות שהיא כלפי המחירים או כלפי 

 על ידי המציע. נדרשחתומה כ 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים טכניים או פורמליים באיזו הצעה שהיא   .8

ות כל הצעה או את ההצעות כולן, למסור את כל  במידה שוויתור כזה לא יגרום נזק למועצה, לדח

או רק חלק ממנה לבעל ההצעה הנראית לה כדאית ביותר בשבילה ואפילו אם   הטובין  אספקת

או חלקיה ולמוסרם לבעלי    השירותים  אספקת  אתהיא איננה ההצעה הזולה ביותר ו/או לפצל  

 ותיהם אינן הזולות ביותר. הצעות שונים כפי שיראה לה הכדאי ביותר בשבילה ואפילו אם הצע 

)שבעה( ימים מקבלת הודעת    7המציע אשר הצעתו תתקבל יחתום על חוזה המסגרת וזאת תוך   .9

 המועצה כי הצעתו נתקבלה, או תוך זמן אחר אשר יקבע על ידי המועצה בהודעתה. 

תן תוקף לכל שאר מסמכי החוזה. כל האמור לעיל על תוקף  יחתימת שני הצדדים על החוזה ת .9

המועצה  חתי תהיה  החוזה  על  יחתום  לא  המציע  אם  החוזה.  חתימת  על  גם  יחול  המציע,  מת 

 למציע אחר אשר הצעתו נראית לה כנוחה ביותר או מתאימה.   הטובין   אספקתרשאית למסור את  

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, ובמקרה שבו בוטל המכרז   .10

מהמציעים במכרז, לרבות המציע שהצעתו נתקבלה, זכות לתביעה, דרישה  כאמור, לא תהא למי 

 ו/או טענה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה, לרבות בגין השבת הוצאות, פיצויים וכיוצ"ב.

  12:00עד השעה    14/02/2021   ליום   ה במשרדי המועצה בשעות העבודה עד  יש להגיש את ההצע  .11

 הצעה שתגיע למשרדי המועצה לאחר המועד הנ"ל, לא תתקבל.

 דמי ביול החוזה ומסמכים אחרים הקשורים בביצוע חוזה, יחולו על המציע.  .12

 

 

 

 ,בברכה

 

 זמיר  ניר

 ראש המועצה האזורית בני שמעון 
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 ' א  נספח 

 

 ההצעה וכתב  ההתקשרות מפרט

 הכתובה  בעיתונות  מודעות  פרסום לצורך  פרסום  משרד עם להתקשרות מכרז

 

 הנדרשות לפרסום הן בהתאם לטבלה להלן.   המודעות .1

  המחלקה   מנהל  ידי  על,  ידו  על  שתימסר   מייל  לכתובת  בהתאם  למציע  יישלחו  המודעות .2

  קרן    החשמל הירוק,  -, לרבות מטעם תאגיד מתאגידיההמועצה  מטעם  לפרסום  הרלוונטי 

ום ופיתוח או החברה הכלכלית למועצה האזורית ז, בני שמעון ייהקהילה  למען   שמעון  בני

, ו/או  הנדרשים  הפרסום  ומועדי,  הפרסום  נדרש  בהם  העיתונים  פרטי  בצירוף,  בני שמעון,  

 מקום הצבת שלט בהתאם לחוק התכנון והבניה ופרטי השלט הנדרש. 

"מ אשר מע  כולליםהסר ספק מובהר כי המחירים הרשומים מעלה על ידי המציע    למען .3

 לפי שיעורו במועד התשלום.ישולם 

 . בכתב הגהה אישור תפורסם במועד שיסוכם עם המזמין וזאת רק לאחר  המודעה .4

והבניה  בעיתונות  הפרסום  עותק .5 לחוק התכנון  צילום הצבת השלט בהתאם   יצורף  או 

 . התשלום לביצוע כתנאי, לתאגיד הרלונטי או למועצה שתוגש לחשבונית
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שבוע סכום   אמצע מכרזים  פרסום

כולל   לאינץההצעה 

 מעמ 

שבוע סכום   סופי

כולל   לאינץההצעה 

 מעמ 

   +כלכליסט אחרונות ידיעות

   +גלובס אחרונות ידיעות

   +הארץ אחרונות ידיעות

   +הארץ מעריב

   +כלכליסט מעריב

   +גלובס מעריב

   +כלכליסט היום ישראל

   +גלובס היום ישראל

   +הארץ היום ישראל

   ובניה  תיכנון חוק

+עיתון בשפה  מקומון + אחרונות ידיעות

 הערבית)כולל תרגום המודעה לשפה הערבית(

  

+מקומון+עיתון בשפה הערבית)כולל  מעריב

 תרגום המודעה לשפה הערבית(

  

+מקומון+עיתון בשפה  היום ישראל

 הערבית)כולל תרגום המודעה לשפה הערבית(

  

  לחוק התכנון והבניהשילוט בהתאם 

הכנה והצבת שילוט לפרסום ההודעה בדבר  

 הודעות על הפקדת תוכנית תב"ע בשפה העברית 

 

הכנה והצבת שילוט לפרסום ההודעה בדבר  

 רבית הודעות על הפקדת תוכנית תב"ע בשפה הע

 

   דרושים מודעות

   +ישראל היום הנגב ידיעות

   אחרונות  ידיעות

   הנגב  ידיעות
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 :_________________________________ המציע שם

 

 ________________________________ מלאה כתובת

 

 ____________________________________ טלפונים

 

 מייל_______________________________________ 
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 מסגרת הסכם

 

 2021ונחתם במועצה האזורית בני שמעון ביום ______לחודש _______ לשנת  שנערך

 

 ן  י ב

 

 האזורית בני שמעון   המועצה .1

 )להלן: "המועצה"(  

 

 החשמל הירוק  .2

   הקהילה לשרות שמעון בני קרן .3

 בני שמעון ייזום ופיתוח  .4

 החברה הכלכלית למועצה האזורית בני שמעון  .5

   "(התאגיד : " יחד  )להלן

 

 מצומת בית קמה  םכול

 8532400,נגב.נ ד

 

 ;אחד מצד 

 

 

 ן   י ב ל 

 

 

  __________________ 

 )להלן: "הספק"( 

 ; שני מצד  

 

  מטעמן   מודעות  פרסום  לצורך  ספק   עם  להתקשר  מעוניינים  התאגידו/או    והמועצה הואיל 

  בהתאם לחוק התכנון והבניה , ו/או הצבת שילוט  והמקומית  הארצית,  הכתובה  בעיתונות 

 )להלן: "השירותים"(; 
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)להלן:    לצורך  2/ג/2021פרסמה מכרז מספר    והמועצה והואיל  קבלת הצעות לקבלת השירותים 

 ;התאגיד"המכרז"( עבור המועצה ו/או 

 הספק זכתה במכרז;   והצעת והואיל 

בשירותים    להשתמש  מתחייבים  התאגיד לספק והוא מסכים כי אין המועצה ו/או    וידוע והואיל 

כלשהו   בהיקף  במכרז  שיקול    והכול  כלל  לרכשם  שלא  אף  רשאים  והםהנדרשים  פי  על 

 הבלעדי;  םדעת

 

 :כדלקמן הצדדים בין והוסכם הותנה, הוצהר  לפיכך

 

 . מההסכם נפרד  בלתי חלק  מהווים  למכרז והנספחים המכרז,  זה להסכם המבוא .1

 : הספק הצהרות .2

הסכם מסגרת לאספקת השירותים על ידו וכי    נוי ה  זה  שהסכם  לו  ידוע  כי  מצהיר  הספק 2.1

, בכלל  או  שהוא  כל  בהיקף  בשירותים  להשתמש  מתחייבים  התאגידאין המועצה ו/או  

 . למכרז' א  בנספח כמפורט  הינם השירותים וכי

מצהיר כי יש לו הידע, הניסיון והיכולת המקצועית לספק באופן שוטף את מלוא    הספק 2.2

בכל תקופת הסכם זה ולשביעות רצון המועצה   לשירותים  התאגיד דרישת המועצה ו/או  

 . התאגידו/או  

וכי   הספק 2.3 בכל הקשור לאספקת השירותים,  הנתונים  כל  והבין את  קיבל  כי  מצהיר 

הצע  להציע  ההזמנה  במסגרת  כל הצעתו  את  תואמים  זה  בהסכם  והתקשרותו  ות 

 .התאגידדרישות המועצה ו/או 

 הינה,  הצעתו  בסיס   על ,  זה  בהסכם   שנקבעה  שהתמורה   לו   ידוע  כי   מצהיר   הספק 2.4

 המועסקים העובדים  שכר  לרבות,  השירותים  אספקת עבור  והסופית המלאה  התמורה 

 ביצוע   לצורך  שתידרש  אחרת  הוצאה   כלאו  /ו  השירותים   אספקת   ביצוע  לצורך   ידו   על

 . ההסכם

  לפי  חובותיו  את  למלא  מספקת  בכמות  עובדים  להעסיק  אחראי   הנו  כי  מצהיר  הספק 2.5

"י  עפ  החלים  הסוציאליים  התשלומים  כל  את  לעובדיו  לשלם  מתחייב  והינו  זה  הסכם

 . החוק

 פי   על  שיגיעו  שהוא  סוג  מכל  לעובדיו  פיצויים  לתשלום  אחראי  נוי ה  כי  מצהיר  הספק 2.6

 . לעובדיו חוק
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מצהיר כי הינו עצמאי לכל דבר והסכם זה אינו יוצר יחסי עובד מעביד בינו ובין  הספק 2.7

 . התאגידהמועצה ו/או 

 מצהיר כי הינו עוסק מורשה לצרכי מע"מ ומנהל ספרים כדין.  הספק 2.8

 

 : ההסכם תקופת .3

 "(.ההסכם )להלן: "תקופת  חתימתו  מיום חודשים 12 למשך   הנה זה הסכם תקופת 3.1

)שנים עשר( חודשים כל אחת, אלא אם   12ההסכם יוארך בשלוש תקופות נוספות, בנות   3.2

 הספקיודיעו המועצה או התאגיד על סיום ההסכם בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.  

 מחירים  ובאותם  תנאים   באותם  השירותים  את  לתאגיד מתחייב לספק למועצה ו/או  

 . ההסכם  תקופת לגבי  שנקבע  מכפי יותר טובים או

 : השירותים  ביצוע אופן .4

  העיתונים   רשימת  בצרוף,  המייל  באמצעות  לספק  ישלחו  מודעות  לפרסום  ההזמנות 4.1

, ו/או המועד והמקום להצבת שילוט המבוקשים  הפרסום  ומועדי,  לפרסום  הרלוונטית

 לפי חוק התכנון והבניה. 

בה  הפרסום 4.2 ו/או  למכרז  א'  בנספח  המפורטים  הזמנים  ללוחות  בהתאם  תאם יבוצע 

 . מבינהםהפרסום הספציפי, לפי המוקדם    לצורך  התאגידלדרישה מטעם המועצה ו/או  

ו/או    הפרסום 4.3 המועצה  מטעם  אישור  קבלת  לאחר  ורק  אך   לביצוע  התאגידיבוצע 

 . הפרסום

 . ההסכם של יסודית  הפרה מהווה  לעיל  4.2 בסעיף האמור  מן שיעלה בפרסום איחור 4.4

 : השירותים לאספקת  הספק אחריות  .5

יהיה האחראי הבלעדי לאספקת השירותים ולתקינותם לשביעות רצון המועצה  הספק 5.1

ו/או  התאגידו/או   למועצה  להיגרם  העלולים  לנזקים  לרבות    כתוצאה   לתאגיד , 

 מאספקת שירותים שאינה בהתאם למוסכם. 

כל תשלום שתחויב המועצה ו/או    על  התאגיד מתחייב לשפות את המועצה ו/או    הספק 5.2

 מכלליות   לגרוע  מבלי  אך  לרבות  להספקתםאו  /ו  לטובין  הקשור  כל  בגין,  לשלם  אגידהת

 "ב. וכיו עצמית  השתתפות דמי, משפטיות הוצאות גם לעיל  האמור

 : ותשלום  מחירים .6

רצון   תמורת 6.1 ולשביעות  זה  הסכם  לתנאי  בהתאם  הספק  ידי  על  שירותים  אספקת 

  הזמנת   את  שביצע  לגורם)בהתאם    התאגידו/או    המועצה  ישלמו,  התאגידהמועצה ו/או  
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 ומחיריהם  הפריטים   בטבלת  מוצר  לאותו  ביחס   שמצוין  כפי  המחיר   את(  השירותים

 '. א נספח ומסומנת  הימנו נפרד בלתי  כחלק זה להסכם  המצורפת

  ישולמו   אשר  המחירים  הם,  הצעות  להציע  בהזמנה  הספק  בהצעת  הנקובים  המחירים 6.2

 . למחיר   תוספת או הצמדה  כל וללא הארכתו לרבות ההסכם תקופת כל במשך

את  לספק ישלמו)בהתאם לגורם שביצע את הזמנת השירותים(  התאגידו/או   המועצה 6.3

 לתאגידתמורת השירותים שסופקו, כנגד חשבונית מס אשר ימסור הספק למועצה ו/או  

ו/או    וכנגד  רכישותיו  בעבור המועצה  שנמסרה.  הרכש   את   ישלמו  התאגידהזמנת 

יום מקבלת חשבונית   45, בתנאי תשלום שוטף +  םיד  על  שיאושרו החשבונית לאחר  

ו/או   בידי המועצה  המע"מ אהתאגידהמס   התאגיד ו/או    המועצה  ישלמושר  . סכום 

 . בפועל תשלום כל ביצוע ביום כשיעורו יהיה  לספק

  שפורסמו   כפי ,  לחיוב  הרלוונטיות  המודעות  יצורפו   הספק  ידי   על   שתוגש  לחשבונית 6.4

 לא,  כאמור  הרלוונטיות   המודעות  צירוף  ללא   לתשלום   שתוגש   חשבונית .  בעיתונות

 .לתשלום תאושר

 :ופיצויים  הפרות .7

אשר    הפרת 7.1 יסודית,  הפרה  תיחשב  שלהלן   לתאגיד ו/או    למועצה  יאפשרוההוראות 

 : מיידיאת החוזה לביטול  להביא

להסכם והוא לא    5-ו  4.2הפר אחת או יותר מההוראות הכלולות בסעיפים    הספק 7.1.1

להנחת דעתה של המועצה ו/או    -תיקן את ההפרה תוך פרק הזמן שנקבע בהתראה

 ; התאגיד

הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו בהסכם ולאחר שהוזהר על ידי המועצה    הספק 7.1.2

 נקבע בהתראה;  , לא תיקן את ההפרה תוך פרק הזמן שבכתב התאגיד ו/או  

  ביחס   הוגשה   או,  פירוק  צו  או,  נכסים  כינוס  צו  נגדו   הוצא  או ,  הרגל  את  פשט  הספק 7.1.3

 ;ימים 30 תוך  הוסרה לא  אשר, כאמור בקשה אליו

 . חלקן  או העבודות את  לבצערוצה / יכול הוא  שאין  הודיע  הספק 7.1.4

לגרוע מכל האמור לעיל, מוסכם כי בגין כל יום עיכוב במועד אספקת השירותים   מבלי 7.2

סעיף   ו/או    4.2לפי  למועצה  הספק  ישלם   את  שביצע   לגורם)בהתאם    לתאגידלעיל, 

  בגין   בשקלים  הרלוונטי  הפרסום  עלות  גובה  של  מראש  מוסכם  פיצוי(  השירותים  הזמנת

 . איחור יום כל

 : כללי .8
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  מהן  חלקאו  /ו  זה  הסכם"י  עפ  והתחייבויותיו  זכויותיו  את  להעביר  רשאי  אינו  הספק 8.1

 . ההסכם לפי  התחייבויותיו כל לביצוע  אישית אחראי ויהיה לאחר

לא יהיה רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום או נכס כנגד התחייבויות המועצה ו/או   הספק 8.2

 . זה הסכם פי על  התאגיד

ו/או לעכב כל סכום כנגד התחייבויות    לקזז   רשאיםיהיו    בלבד  התאגידו/או    המועצה 8.3

 הספק  התחייבויות  מהפרת  כתוצאה  להםהספק לפי הסכם זה, ו/או כנגד נזקים שיגרמו  

 . זה בהסכם

 בהוצאות ויבייל הסכם זה, ככל הנדרש על פי דין.  ישא  הספק 8.4

בכתב   כתובות 8.5 למשנהו  צד  הודיע  לא  עוד  כל  זה  להסכם  במבוא  כאמור  הן  הצדדים 

 כנתקבלהובדואר רשום על שינוי כתובתו. כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו תחשב  

כעבור   השני  הצד  ידי  רשום.  72על  בדואר  למשלוח  מסירתה  ממועד  במידה   שעות 

 ובוצעה במסירה ביד עם מועד מסירתה. 

, תוכנו   בעניין  לרבות  זה  הסכם  עם  בקשר  סכסוך  בכל  המקומית  השיפוט  סמכות 8.6

 . בלבד ולו שבע באר בעיר  המתאים המשפט לבית  ניתנת ביצועו או /ו פרשנותו
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