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 /202016מכרז מס'   -מסמך א' 
 

- "( הינו איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות הפועל בהאשכול אשכול רשויות הנגב המערבי )להלן: " .1
 קבל הצעות למיתוג העיר רהט.  מזמין ל . האשכולרשויות בנגב המערבי 10
 

 .  www.westnegev.org.ilניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האשכול שכתובתו  .2
 

להבהרות .3 ובקשה  על  שאלות  לאשכול  עד  -יועברו  בלבד,  מודפס  בכתב  המציעים  חשוון  ידי  ג'  רביעי  ליום 
. יש לוודא קבלת השאלות  rahat@westnegev.org.il, או לכתובת מייל  12:00, בשעה  21/10/2020תשפ"א,  

 .    054-7776112או   073-7269274במס' טלפון: 
         

פניות    27.10.2020 - תשובות ישלחו לכל השולחים שאלות הבהרה וכן יפורסמו באתר האשכול לא יאוחר מה .4
 ה וממילא לא תחייבנה את האשכול.  טלפוניות בעניין בירורים לא תענינ

 
במעטפה סגורה בציון מס' ים הנלווים תוגש עם כל יתר מסמכי המכרז וכל המסמכהצעת המשתתף במכרז   .5

 יש לתאם הגעה מראש.     –במשרדי האשכול  במסירה ידנית בלבד 16/2020מכרז פומבי מס' 
 

תתקבל הצעה  . לא 12:00עה  , בש11/11/2020יום רביעי, כ"ד חשוון תשפ"א, מההצעה תוגש לא יאוחר 
 לאחר המועד האמור. 

בתוקף  (  עשרת אלפים ש"חובמילים:  )   ₪  10,000אוטונומית בסך    ערבות בנקאית על המציע לצרף להצעתו   .6
 בנוסח המצורף למסמכי המכרז.   31.12.2021 לכל הפחות עד לתאריך 

 
 ניין ההצעות.  האשכול יבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במ .7

 
י לבטל את המכרז, מכל  האשכול אינו מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה בכלל והוא רשא .8

   סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו. 
 

                         

 בכבוד רב,                                                                                                  

 

 אורי פינטו,                                                                                                                        

 מנכ"ל האשכול                                                                                                                   
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 מסמך ב'- הוראות למשתתפים במכרז 

 

 אשכול רשויות הנגב המערבי 

       

 רהט מיתוג העירלקבלת הצעת מחיר ל מכרז

 רקע .1

   .בנגברהט הינה העיר הערבית השניה בגודלה בארץ ומהווה מטרופולין לכל היישובים הבדואים 

החברה הכלכלית ברהט מקדמת מיזמים לפיתוח כלכלי וחברתי של העיר ומקדמת הזדמנויות כלכליות, תעשייה,  

 . לקהילה ועוד  נשים, מפתחת בונה ומפעילה שירותי פנאי  מסחר ועסקים, פיתוח סביבתי ועירוני, תעסוקת

רשויות במרחב הנגב המערבי. האשכול הוקם במטרה להשיג    10המאגד בתוכו  ערים  אשכול נגב מערבי הינו איגוד  

כלכלי   ופיתוח  מוניציפליים  שירותים  של  והרחבה  טיוב  ותפעולית,  כלכלית  וכלל  -יעילות  המרחב  של  חברתי 

ולה ייחודיים ואיגום משאבים של רשויותיו ושל מחזיקי  ך שימוש ביתרון הגודל, בניית שיתופי פעתושביו. זאת תו

 .עניין אחרים במרחב

בתהליכים אסטרטגיים שנעשו ברהט ובאשכול נגב מערבי זוהתה ההזדמנות הגדולה הטמונה בפיתוחה של רהט  

והגדירו את רהט  הודית כאחד. התוכניות זיהו  האוכלוסייה הבדואית והי  - כמטרופולין ייחודית עבור כלל האזור  

כלכלית צמיחה  יאפשר  וקידומו  שפיתוחו  האזור  של  ייחודי  תרבותית כנכס  החיים    ,  עידוד  לצד  וחברתית 

 plan-strategic/https://www.westnegev.org.il המשותפים במרחב קישור לתוכנית האסטרטגית

  טון הסברה המתאר את החזוןסר קישור ל

 https://www.youtube.com/watch?v=QkluXoqYhyA&feature=youtu.be 

  מאפשר להקים מיזמי עוגן אשר , הוקצה מימון שיאפשר את קידומו של החזון. התקציב  2397במסגרת החלטה  

 רהט.העיר ומיצוב מיתוג   -זה   יאפשר לרהט למשוך אנשים להנות מהשירותים שיש לעיר להציע, בכלל

 

 :מכרזמהות ה .2

ברהט הכלכלית  החברה  בשיתוף  מערבי  נגב  אשכול  ערים  באיגוד  פונים  או    מכרז,  ארגונים,  יחידים,  אל  זה 

לצורך קבלת רהט,    וגמית ו  למיצובהצעה    מלכ"רים,  ייחודית. מתוך מטרה  העיר  רהט כמטרופולין    לקדם את 

הבאים:   בנושאים  יטפל  הזוכה  התכנית המציע  את  וכן  העיר  למיתוג  שיווקית  ותוכנית  אסטרטגיה    הכנת 

ייעוץ בניהול דיאלוג מול גופי העיריה, בעלי התפקידים בעיר, תושבים, גופים  התקשורתית שיצטרך לבצע. כמו כן  

צעים פרויקטים בעיר בתחומים שקשורים למיצוב ומיתוג העיר כמו פרויקטים ציבוריים, מבני  וארגונים שמב

הזוכה יבנה ספר מותג לעיר  ית בעיר ועוד.  ופעילות אסטרטג  ת חזון העיריבור, פארקים וחברות שעוסקות בכתיב צ

  ותג, הבטחת המותג, המאגד את הערכים והעקרונות שעליהם מתבסס תהליך המיתוג, את חזון המותג, ערכי המ

את הקווים  הסמלים המסחריים של המותג ונגזרותיו )אגפים, מחלקות(, השפה הגראפית ויישומי העיצוב ובכלל  

הנכסים הדיגיטלים של העיר,  בנוסף, הזוכה ייעץ לגוף שמנהל ומתפעל את    .והכללים שעליהם מתבסס המיתוג

בהלרבות   )שנמצא  העיר  של  העסקים  ואתר  הפייסבוק  יישובי דפי  עם  קשר  יכלול  המיתוג  הליך  הקמה(.    ליך 

https://www.westnegev.org.il/strategic-plan
https://www.youtube.com/watch?v=QkluXoqYhyA&feature=youtu.be
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עריכה  . כתיבת חומרים פרסומיים ומנשרים,  כפרים הבדואיםהאיזור, האוכלוסייה הבדואית  והיהודית ותושבי ה

אסטרטגי   יעוץ  וממתגים,  חווייתיים  אירועים  ייזום  הפרסומיים,  החומרים  של  גרפי  עיצוב  מצגות,  ותיקון 

 משברים.ותקשורתי שוטפים וניהול 

 

 הגדרות .3

 
 ": איגוד ערים אשכול רשויות נגב מערבי או מי מטעמה  האשכול " 3.1

 "החכ"ל" : החברה הכלכלית של העיר רהט .  3.2

 עיריית רהט "העיריה" :  3.3

 "המציע": המגיש הצעה זו; 3.4

 כהצעה הזוכה; "האשכול"  "הזוכה": מי שהצעתו תיבחר על ידי 3.5

החברה הכלכלית שתפקידו להנחות ולאשר  "מנהל הפרויקט" בעל תפקיד שמונה ע"י מנכ"ל  3.6

 מול הזוכה;  תוצרים

 

 תנאי סף  .4

 

 תנאי סף מנהליים  4.1

שמדובר בתאגיד, עליו להיות תאגיד  על המציע להיות אזרח ישראל ותושב ישראל, וככל  .1

 הרשום במדינת ישראל ומשרדו מצוי במדינת ישראל. 

צרף להצעותיהם את לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף הנ"ל, על המציעים ל .2

 .  העתק המסמכים הבאים

 פי דין בישראל, יצרף להצעתו את המסמכים הבאים: -מציע שהוא תאגיד הרשום על .3

ידי עו"ד או  -תעודת ההתאגדות של התאגיד )העתק מאומת עלהעתק של  4.1.3.1

 רו"ח(, וכל העתק של כל תעודת שינוי שם של התאגיד )ככל ששונה(. 

רף  רשם הרלבנטי )קרי, על חברה לצתדפיס מעודכן של התאגיד אצל ה 4.1.3.2

 להצעתה, תדפיס של התאגיד מרשם החברות(. 

 ז נספח י ' המציע צירף ערבות בנקאית בהתאם לנוסח המצורף למכר 4.1.3.3

מציע יחיד שאיננו תאגיד, שהוא עוסק מורשה/בעל עסק יידרש לצרף להצעתו צילום   .4

צילום הספח המצורף תעודת הזהות שלו, ושל העסק באופן שיהיה קריא וברור, לרבות, 

 לתעודת הזהות כאמור, בין היתר לצורך הוכחת מקום מגוריו. 

את הסכם השותפות בין השותפים מציע שהוא בגדר שותפות לא רשומה, יצרף להצעתו  .5

 ידי עו"ד, וכן, את צילומי תעודות הזהות של השותפים. -כשהוא מאומת על 

יחידים שאינו מאוגד בתאגיד למען הסר ספק מובהר בזה, כי לא רשאים להשתתף חבר   .6

ות להשתתף חברות או שותפויות במיזם משותף או בכל דרך רשום כחוק וכן לא רשאי 

 יחדיו, בתאגיד רשום כחוק. אחרת אלא אם נרשמו  
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 יחיד שהוא עוסק מורשה/בעל עסק רשאי להשתתף ולהגיש הצעה  .7

 

  תנאי סף מקצועיים .5

 : ל המציע בעצמו לעמוד בתנאים הבאים, במצטברע  

בתהליכי מיתוג ומיצוב עירוני,    2016-2020פרויקטים בין השנים   2המציע ליווה לפחות  .1

 לפחות.  33,000או תאגיד עירוני שמספר תושביה ו/ עבור רשות מקומית 

 ייתרון משמעותי יהיה למציע עם ניסיון בליווי רשות בדואית ו/או ערבית.  .2

התאם לנוסח המצורף למסמכי  ל המציע לצרף להצעתו תצהיר בדבר ניסיון עבר בע  .3

המצביעים על   ,, ולצרף לתצהיר אישורים ו/או המלצות בכתב)נספח מס' ד'(ההליך 

עמידתו בתנאי הסף כאמור לעיל. לגבי ממליץ יש לציין את שמו, שם הארגון בו הוא  

תקופה ומהות של הפעילות שביצע  ,ומועסק, תפקידו בארגון, דרכי יצירת תקשורת עמ

לעניין סעיף זה רשות מקומית לרבות תאגיד עירוני   .הוא שייך עם המציע הארגון אליו

 . הרשות המקומית שביצע את הפעולות עבור

  2יש לצרף המלצות של לפחות   9.2.2וסעיף  9.2.1לצורך הוכחת ניסיון כאמור בסעיף  .4

 לקוחות.   

 

 ביטוח  .6

( ימציא  הליך זהר כזוכה ב צעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחהמציע, בעצם הגשת ה 6.1

ללא כל שינוי בתוכנם אלא אם   הליך זהלאשכול את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש ב

 . הליך זהאושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת  

זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו אצל  הליך  מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה ל 6.2

ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי    הליך זה טוח האם תסכים לבטחו כנדרש ב חברת בי 

 . הליך זההעומד לרשותו לדרישות הביטוח בהביטוחי  

מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות "אישור   –לב המציע    לתשומת 6.3

העתקי   לאשכול  למסור  הזוכה  המציע  על  יהיה  ביטוחים".  פוליסות  קיום  תמצית  או  פוליסות 

 רשים מהמציע הזוכה.חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנד

 למען הסר ספק מובהר בזאת: 6.4

מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת להתאים   .1

ב לנדרש  שלו  הביטוח  כיסוי  זהאת  התאמת  הליך  עלויות  כי  שלו    ו/או  הביטוח  כיסוי 

 לא נלקחו בחשבון בהצעתו.   הליך זהישות הביטוח בלדר

, הליך זהבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות הביטוח במציע שהצעתו תתק .2

שמורה לאשכול הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדית, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את  
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לדרוש   דו בכל דרך חוקית העומדת לרשותו זה על ידי ספק אחר וכן לנקוט נגהליך  הנדרש ב 

 המציע בהתחייבות זו כלפיו.   ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לו מעצם אי עמידת

מובהר בזאת כי לאשכול יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור קיום   6.5

ינויים כלשהם בנוסח  (. מובהר, כי לאשכול שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשו'ביטוחים )נספח  

ואי המצאתו    הליך זהחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי ההאישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מ

 חתום לידי האשכול תביא לביטול זכייתו, חילוט ערבות ההצעה או ערבות הביצוע. 

 

 אופן הגשת ההצעה   .7

 
להצע 7.1 לצרף  מציע  כל  על  לעיל,  כאמור  והניסיון  הכספית  ההצעה  בחינת  את  לשם  המסמכים  תו 

 :הבאים

כתיבת   -הצעה כספית לפי מחיר עבור הצעה הכוללת את שני השלבים ביחד. שלב א  .1

 הטמעת החזון: -החזון ותכנית ההטמעה. שלב ב 

ההצעה להליך תהיה לפי הסכום הכולל אותו מציע המציע עבור ביצוע כל העבודות    .2

ב וז על אומדן האשכול נג אח 20הכלולות בהליך, כאשר המציע רשאי לתת הנחה של עד  

 ₪ לכל הפרויקט לא כולל מע"מ.   135,000מערבי  שהינו בסך 

 4.2.2יף ע ובס  4.2.1לפחות שני מכתבי המלצה מלקוחות לתמיכה בניסיון המוצג בסעיף  .3

 ודרכי התקשרות עימם. 

 . להציג במסמך את המתודולוגיה ולוחות הזמנים לביצוע המיתוג וההטמעה .4

,  קהל פירסום פירסום, יח"ץ והטמעה הכוללת פעולותעקרונית ל תכנית -  3טבלה מס.  .5

   והתוצאה הנדרשת . יעד, אמצעי הפירסום, תדירות הפעולה/הפירסום

, לעמי למדן, פרוייקטור לקידום   12:00בשעה  21.10.2020ניתן להגיש שאלות במייל עד לתאריך ה   7.2

 עם הכותרת:    rahat@westnegev.org.ilרהט כמטרופולין ייחודית, בכתובת המייל:  

 למיתוג העיר רהט"  מכרז" 

 באתר האינטרנט.  27.10.2020תשובות לשאלות יפורסמו לכל המאוחר עד ל   7.3

לכתובת   12:00בשעה   11.11.2020את המסמכים להגשה יש לשלוח עד ל  7.4

הצעות שתתקבלנה   ."למיתוג העיר רהט   מכרז: "  עם הכותרת rahat@westnegev.org.ilהמייל:

לאחר מועד הגשת ההצעות לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהן. על המציעים להיערך  

 בהתאם לצורך הגשת ההצעות בשלמותן עד למועד הנקוב לעיל. 

.  אם לשיקול דעתה הבלעדירשאי להאריך מעת לעת את מועד הגשת ההצעות בהת "האשכול"  7.5

 אתר האשכול.  כך תפורסם בהודעה על 

 

 ערבויות המכרז   .8
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לפקודת  ₪    10,000 מציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, בת פירעון עם דרישה ראשונה, על סך   8.1

ערבות השתתפות(, חתומה כדין, בנוסח המצורף כדוגמא לתנאי    -אשכול רשויות הנגב המערבי  )להלן  

 מקורית ולא העתק.  מכרז זה מסמך י'. יש לצרף את הערבות ה

   28.2.2021  הערבות תעמוד בתוקפה  עד ליום   8.2

ערבות לתקופה נוספת של  במידת הצורך או על פי דרישת האשכול, מתחייב המציע להאריך תוקפה של ה  8.3

 הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לחילוט הערבות.   - יום נוספים. אי  90עד 

ד צדדית של האשכול, כל אימת  ל פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חהערבות תהא בלתי מותנית וניתנת ע 8.4

שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה ו/או ינהג שלא בדרך מקובלת ובתום לב, וזאת מבלי  

 אמור.  לגרוע מזכותו של האשכול לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו עקב ההפרה כ

טוח ו/או המחאה אישית ו/או המחאת עסק  א תתקבל ערבות של חברת בילמען הסר ספק יודגש, כי ל  8.5

ערב. בנוסף, על המציע לקחת בחשבון כי הבנקים נוטים לשנות את הנוסח של כתב הערבות, וכי באחריותו  

 של המציע בלבד להקפיד על הנוסח התואם המצורף למכרז זה. 

ובא לדיון  תיפסל על הסף ולא ת  –ורטות לעיל  ערבות, העונה על כל הדרישות המפ  הצעה שלא תצורף אליה 8.6

   בפני ועדת המכרזים. 

 יובהר כי, האשכול יהיה רשאי לחלוט את ערבות המציע בין היתר במקרים הבאים:  8.7

 המציע נהג בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים בהצעתו.    .1

 המציע מסר מידע מוטעה בהצעתו.    .2

 ד להגשת ההצעות.  המציע חזר בו מהצעתו בחלוף המוע  .3

 המציע שנבחר כזוכה פעל בניגוד לחלק ו/או כלל ההוראות במסמכי המכרז ונספחיו.    .4

יום מיום קבלת ההודעה על הזכייה, ערבות בנקאית    7מציע שהצעתו תוכרז כזוכה, מתחייב להעמיד בתוך   8.8

  כי המכרז  )להלן:" בנוסח המצורף למסמ(  עשרים אלף ש"ח  ובמילים:  )₪     20,000  אוטונומית, בסכום של

 .   יא'בנוסח המצורף כמסמך   ערבות ביצוע"(

מפורט בכתב  ערבות הביצוע תהיה לפקודת אשכול רשויות הנגב המערבי, צמודה למדד המחירים לצרכן כ 8.9

הערבות, חתומה כדין ובלתי מותנת וניתנת על פי תנאיה לחילוט בפנייה חד צדדית של האשכול, כל אימת  

 התחייבויותיו ע"פ תנאי החוזה. שהמציע לא יעמוד ב

 המציע יישא בכל ההוצאות הכרוכות בערבות ההשתתפות ובערבות ביצוע.     8.10

 
 

 תכולת השירותיםאיפיון  .9

 
 :השירותים יספק בין היתר את השירותים הבאיםנותן  
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, בניית ספר המותג, בניית האסטרטגיה המטרות והיעדים  של רהט החזון מיקוד וניסוח –שלב א  9.1

העיר, ערכי המותג,   החזון יוגש בשפה אחידה, עם סיפור תומך עליו מבוסס חזון .הליךשל הת

הבטחת המותג, הסמלים המסחריים של המותג ונגזרותיו )אגפים, מחלקות(, השפה הגראפית  

ספר המותג לעיר יאגד  ויישומי העיצוב ובכלל את הקווים והכללים שעליהם מתבסס המיתוג. 

תוצרי המיתוג     עליהם מתבסס תהליך המיתוג, ואת חזון המותג.את הערכים והעקרונות ש

 יוגשו לחכ"ל רהט.  -ללותם לעיר רהט, גם בתצורה דיגיטלית לשימוש שוטף ועתידי בכ

 כנית האסטרטגית. ולמיתוג רהט, על סמך החזון והת ,שיווקיתה עבודה ה כנית ותהכנה של  9.2

רתית עבור מערך יחסי  יעדים תקשו בניית תכנית שכוללת כנית תקשורתית מפורטתת ה של נהכ 9.3

לעיתונות, קומוניקטים, אייטמים בעיתונות המקומית והארצית ובכלל יצירת  הודעות - הציבור

 פעולות המעוררות עניין ציבורי המשרתת ומתואמת עם ערכי המותג והאסטרטגיה שיווקית. 

, והנהגת העיר  פנימה לתוך רהט, שתתמקד בשיתוף תושבי העיר שתכווןקהילתית תכנית הכנת  9.4

 להשגת יעדי המיתוג.  

חברה הכלכלית, גיבוש מטרות  בו לשלוחותיה כולל במתנ"ס   יד ברור להנהלת העירהתוויית תפק 9.5

המוטיבציות, החסמים   ,ויעדים, סדנאות עם בעלי העניין הרלוונטיים בעירייה, מיפוי התובנות

   .והצרכים, אסטרטגית מיתוג וערכים

פנים ארגונית וחוץ רשותית. הטמעה    -נית העבודה שיווקיתוש תכומימ   הטמעת החזון –שלב ב  9.6

ת העבודה, ליווי מול ספקי התקשורת השיווקית,  ווליווי שוטף הכולל: ביצוע האסטרטגיה ותוכני 

ליווי מול גופים ציבוריים וגופים לשיתופי פעולה, גיבוש מהלכים ושיתוף הציבור, החכ"ל  

 .ועיריית רהט

  הפייסבוק, יעמוד לרבות    ,הנכסים הדיגיטלים של העירת את  ומנהלה חברותלייעוץ והכוונה   9.7

 . דפי הנחיתה וכו'.כולל , בחכ"ל אתר העסקיםהמקימה  לחברה

 חודשים מאישור ההצעה לזוכה. 6משך העבודה לסיום שלב א עד   9.8

חודשים ראשונים מיד עם אישור התכנית,   6ויח"צ ל   הטמעה, פירסוםה  שלבהכנה וליווי של  9.9

 נימה ולאוכלוסיית היעד שמחוץ לעיר. בעיר פ 

   .מיתוג רהטמיצוב ולהמשך תכנית רב שנתית   -לקראת תום שלב ההטמעה תוגש לחכ"ל רהט  9.10

   . דיווח שבועי למנהל מטעם חכ"ל רהט על הפעולות שנעשות למיתוג  רהט 9.11

לבדיקת אפקטיביות הפעולות וההתקדמות של מיתוג של   הפקת דו"ח חדשי למנכ"ל החכ"ל 9.12

 ט.רה

 

 

 
 תנאים כלליים  .10
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מובהר בזאת כי השירותים המחייבים את הזוכה הם אלו המפורטים להלן בבקשה להצעת   10.1

מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר , או אף אחת  אינו  "האשכול"  המחיר ובנספחיה. 

 מההצעות.  

 מובהר, כי ביצוע העבודות נשוא הצעה זו מותנה בקבלת הזמנת עבודה חתומה. 10.2

 יוגשו במטבע ישראלי בלבד לא כולל מע"מ.המחיר  הצעות  10.3

בהתאם  ו/או המכרז  את הזכות לבטל בכל עת את הזמנת העבודה לעצמו שומר  "האשכול"   10.4

 ו הבלעדי.  לשיקול דעת

 . "האשכול"מיום קבלת החשבונית בהנהלת החשבונות של  45תנאי תשלום : שוטף +  10.5

 נת עבודה. הביצוע על פי חתימת הצדדים על הזמתחילת  מועד  10.6

 תאשר את תוצרי העבודה כתנאי להוצאת החשבונית לתשלום. של רהט החברה הכלכלית  10.7

של  עיריית רהט ו/או החכ"ל ועל הזוכה חל איסור   הן של תוצרי תהליך המיתוג זכויות הקניין  10.8

  ים ו/או הסופיים ו/או בכלל,יו/או בחומרי העבודה הגולמ בתוצרי המיתוג  מוחלט לעשות שימוש 

 לכל גורם אחר. העברתו  לרבות 

 

 דרישת פרטים מהמציע   .11

האשכול יהא רשאי, בכל עת שיראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר פתיחתן, לדרוש    11.1

מהמציע, להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות נוספות )להלן: "הפרטים"(,  

לכלי, ניסיונו המקצועי, תוכן הצעתו,  לשביעות רצונו המלא, על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכ

ו לכל צורך או מטרה הנוגעות למכרז, למציע ולהצעתו, ככל שיראה לנכון, במסגרת  איכותה א

 שיקוליו, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.  

המציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים, לשביעות רצונו של האשכול ובתוך המועד שנקבע   11.2

יבה שהיא, רשאי האשכול שלא לדון בהצעתו ו/או לראות באי צירוף  והיה ולא יעשה כן, מכל ס

 ד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך. הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו עומ

 הצהרות המציע  

שת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי המכרז וההסכם  הג  11.3

וגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם. כל ידועים ונהירים לו, וכי הוא מס

לשהם מפרטי המכרז ו/או  הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כ-טענה בדבר טעות או אי

 צעת המציע.  ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת ה

אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שהועברו אליו, ו/או תנאי כלשהו   11.4

 או ההסכם.  /מתנאי המכרז ו 

האשכול רשאי לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע מתנאי   11.5

 המכרז ולפסול את הצעת המציע.  

 

 שור הזמנת העבודה הודעה לזוכה ותנאים מוקדמים לפני אי .12

 



  

 

 073-3323017 -פקס 073-7269274 -| טל info@westnegev.org.il| נתיבות  5050| ת.ד.  501400634מס' איגוד 

מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ותימסר לו הודעה בכתב על זכייתו )להלן:" הזוכה"(, יהא עליו לסור   12.1

יום מיום קבלת הודעת הזכייה, להמציא את ערבות הביצוע בנוסח    7אל משרדי האשכול, תוך 

בהתאם   כמסמך יא' למסמכי המכרז, )להלן:" ערבות ביצוע"( ואישור קיום ביטוחים  המצורף

 לנספח ו' למסמכי המכרז.  

כהגדרתו  (המפורט  וח זמנים ראשוני לאופן ביצוע העבודה , אשר ישמש כבסיס ללוח הזמניםל  12.2

 בהסכם(.

לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים במסמכי המכרז, כולם או   12.3

מקצתם, יהא האשכול רשאי עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את זכייתו במכרז, לחלט את  

הערבות המצורפת להצעת המציע כאמור, וכן למסור את ביצוע המכרז למי שיקבע על ידו מבלי  

 זוכה יפצה את האשכול על כל הפסד שיגרם לו בגין כך.  זכויותיו לעיל, והלפגום ב

 

 בחינת ההצעות   .13

 

האשכול יבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע שלא יעמוד בתנאי הסף הצעתו לא תבוא   13.1

 במניין ההצעות.  

מערבי,    נגב  אשכול  מועדה מקצועית שתוקם אד הוק לצורך הליך זה, וכוללת נציג    ילווה ע"יההליך   13.2

וגם    ,מנכ"ל החברה הכלכלית רהט ומנהל מינהלת אזורי התעשייה )להלן: "הועדה המקצועית"(

ייחודית לועדת  את הפרויקטור לקידום רהט כמטרופולין  הגורם המקצועי הממליץ  יהוו  , אשר 

 המכרזים.   

ודה על פי  שקלול של ציון האיכות עם עלות העב  לפי,  ע"י ועדת המכרזיםהבחירה בזוכה תהיה   13.3

  )שלושים(  30%, ו ים( מחירארבע)  40%-ו  תכולת ההצעה שים(  שלו)  30%הצעת המחיר, ביחס של  

   . על בסיס ראיון עם נציג המציע

בפניה זו,   שאינם רשומים נוספים שיקולים לשקול "האשכול" רשאי   וכההז  כחלק מבחירת 13.4

 .  תובלבד שהללו הנם מן העניין ונדרשים לצורך בחירה בהצעה המיטבי

 .זו בפניה  כמפורט העבודה היקפי את לצמצם או להרחיב הזכות את לעצמו שומר "האשכול"    13.5

 כלשהי.  הצעה  או ביותר  הזולה ההצעה את לקבל מחויב אינו  "האשכול"   13.6

 

 בדיקת מרכיב האיכות וניקודו -שלב ראשון  .א

מובהר, על מנת    מרכיב זה ייבחן וינוקד בהתאם למפורט להלן ובטרם ייפתחו ההצעות הכספיות.

. להלן אופן בחינת וניקוד מרכיבי  מציון האיכות  70%לעבור לשלב השני, על המציע לקבל לפחות  

 האיכות: 

התרשמות בראיון ממנהל הפרויקט המוצע על ידי המציע במסגרת בחירת ההצעה   .1

הוועדה המקצועית ראיונות למנהלי הפרויקטים המוצעים על ידי    הזוכה, תקיים

   מסך הניקוד. 30%כיב זה יהווה המציעים. מר
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 .כללימסך הניקוד ה  10%המלצות בכתב מרכיב זה יהווה ובדיקה של הניתוח  .2

מקצועיות ושיטת העבודה המוצעת במסגרת זו ייבחנו שיטת העבודה של המציע.   .3

 מסך הניקוד הכללי.   10%. מרכיב זה יהווה תכנית פעולהעיקרי המציע יידרש להכין 

יקף, המורכבות בכל הנוגע לפרויקטים דומים.  ייבחנו הכמות, הה   ניסיון, במסגרת זו .4

, לכל פרויקט  2016-2020פרויקטים דומים בין השנים  2  לפחות המציע יידרש להציג

 מסך הניקוד הכללי.  10%מרכיב זה יהווה   נקודות. 5  -ל 1יינתן ניקוד בין  

 

 בדיקת ההצעות הכספיות וניקודן -שלב שני   .ב

העיר רהט והליך  ומיצוב מיתוג מבוקשת עבור ש להגדיר כתמורה האת ההצעה הכספית י .5

 . ההטמעה

מובהר, כי המחיר המבוקש שיינקב בהצעה, אינו כולל מע"מ ויהווה את ההצעה   .6

והליך ההטמעה שזה תכנית המיתוג  מיתוג ומיצוב העיר רהטהכספית של המציע לגבי 

 .  של המיתוג והמיצוב

 קמן: ניקוד ההצעות הכספיות יבוצע כדל .7

הניקוד  ההצעה הכספית המיטבית )התמורה הנמוכה ביותר( תקבל את  7.1

 נק'(.  40המקסימאלי )

 נק'.    20ההצעה הכספית הנמוכה ביותר )התמורה הגבוהה ביותר(, תקבל  7.2

 הנק';   40  -נק' ל  20יתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי בטווח בין   7.3

 . שווההצעות בעלי סכום תמורה שווה, ידורגו באופן אחיד ו 7.4

 
 מפרט העבודה  .14

 

מיקוד וניסוח החזון של רהט, בניית ספר המותג, בניית האסטרטגיה המטרות והיעדים   –שלב א  14.1

   של התהליך.

החזון יוגש בשפה אחידה, עם סיפור תומך עליו מבוסס חזון העיר, ערכי המותג, הבטחת המותג,   14.2

הגראפית ויישומי העיצוב   הסמלים המסחריים של המותג ונגזרותיו )אגפים, מחלקות(, השפה

 ל את הקווים והכללים שעליהם מתבסס המיתוג.  ובכל

ספר המותג לעיר יאגד את הערכים והעקרונות שעליהם מתבסס תהליך המיתוג, ואת חזון   14.3

יוגשו    -המותג.  תוצרי המיתוג בכללותם לעיר רהט, גם בתצורה דיגיטלית לשימוש שוטף ועתידי 

 לחכ"ל רהט. 

 , על סמך החזון והתכנית האסטרטגית. ית, למיתוג רהטהעבודה השיווק  הכנה של תוכנית 14.4

הכנה של תכנית תקשורתית מפורטת שכוללת בניית תכנית יעדים תקשורתית עבור מערך יחסי   14.5

הודעות לעיתונות, קומוניקטים, אייטמים בעיתונות המקומית והארצית ובכלל יצירת  - הציבור

 טרטגיה שיווקית. ת ומתואמת עם ערכי המותג והאספעולות המעוררות עניין ציבורי המשרת
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הכנת תכנית קהילתית שתכוון פנימה לתוך רהט, שתתמקד בשיתוף תושבי העיר, והנהגת העיר   14.6

 להשגת יעדי המיתוג.  

התוויית תפקיד ברור להנהלת העיר לשלוחותיה כולל במתנ"ס ובחברה הכלכלית, גיבוש מטרות   14.7

המוטיבציות, החסמים   ,בנותרלוונטיים בעירייה, מיפוי התוויעדים, סדנאות עם בעלי העניין ה

 והצרכים, אסטרטגית מיתוג וערכים.  

פנים    -והתקשורתית שיווקיתהת העבודה ו תכני האסטרטגיה עם הטמעת החזון ומימוש – שלב ב 14.8

 ארגונית וחוץ רשותית.  

יבוריים וגופים  ליווי שוטף הכולל: ליווי מול ספקי התקשורת השיווקית, ליווי מול גופים צ 14.9

 .יית רהטלשיתופי פעולה, גיבוש מהלכים ושיתוף הציבור, החכ"ל ועיר

ייעוץ והכוונה לגופים שמנהלים ומתפעלים את הנכסים הדיגיטליים של העיר, בכללם: אתר  14.10

אתר העסקים בחכ"ל כולל עיצוב עמוד נחיתה, הכוונה  העירייה, החברה שמקימה ומנהלת את 

 ת את אתרי הפייסבוק של העיר כולל בעירייה בחכ"ל ובמתנ"ס. לחברות שמקדמות ומנהלו

 קשר עם יישובי האיזור, האוכלוסייה הבדואית  והיהודית ותושבי הכפרים הבדואים.  14.11

 כתיבת חומרים פרסומיים ומנשרים,   14.12

 עריכה ותיקון מצגות,   14.13

 גרפי של החומרים הפרסומיים, עיצוב 14.14

 ייזום אירועים חווייתיים וממתגים,    14.15

 גי ותקשורתי שוטפים. אסטרטיעוץ  14.16

 חודשים מאישור ההצעה לזוכה. 6משך העבודה לסיום שלב א עד   14.17

חודשים ראשונים מיד עם אישור התכנית,   6הכנה וליווי של תכנית הטמעה, פירסום ויח"צ ל   14.18

 ד שמחוץ לעיר. בעיר פנימה ולאוכלוסיית היע

 ים והדרישות המפורטים להלן: על המציע שיוכרז כזוכה יהיה מוטל לתת את השירותים, האמצע 14.19

הכנת תכנית עבודה שתאושר ע"י המנהל הפרויקט. התוכנית תכלול אבני דרך ולוח זמנים    14.20

 להלן:  1פירוט בטבלה מס.ליישום עפ"י 
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 תכנית רב שנתית להמשך מיצוב ומיתוג רהט.  -לקראת תום שלב ההטמעה תוגש לחכ"ל רהט  14.21

 

 

  

אבן דרך/  #
נקודות 
 בקרה

לוח  תוצרים
זמנים  
 לביצוע

 הערות

א  -שלב  1
חקירה והכנת 

מיתוג   תכנית
 ומיצוב העיר 

 יצירת חזון .1
 ה ויזואלית ת שפיציר .2
 יצירת הסיפור שבבסיס חזון העיר .3
כמות  הכוללת  עם לו"ז מפורטתתכנית פירסום, יח"ץ והטמעה   .4

)כולל גם רדיו,   קהל יעד, אמצעי הפירסום וכתבות פעולות
תדירות  מועד ו, טלוויזיה, אינטרנט, והמדיה החברתית(

 ותוצאה נדרשת:פעולה/הפירסום 
 : 2בריכוז בטבלא מס.

 
 2טבלא מס. 

ת  פעול 
 ההטמעה

 פירסום וה

קהל 
 יעד

ת  אמצעי פעול
ההטמעה 

 פירסום וה

 מועד וקצב
ת  של: פעול
ההטמעה 

 פירסום וה

תוצאה 
 נדרשת

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

 
 

  

 6עד 
 חודשים 

תוצר שלב זה 
הוא ספר מיתוג 

העיר רהט. 
כולל תוצרים  

דיגיטלים  
לשימוש בשלב  

  הההטמע

  ב -שלב  2
הטמעה 
פנימית 

 וחיצונית 

עבודת ההטמעה בתוך העיר, במוסדות העיר והטמעה החוצה אצל 
, הכפרים הבדואיםקהלי היעד באיזור, באוכלוסיה הבדואית כולל 

 באוכלוסיה היהודית. כלל ישראל ובחו"ל 
 

תקופה 
 6של 

חודשים 
מסיום 
 שלב א.

צריך להתחיל  
לראות תוצאות  

ולכמת 
 ההצלחה. 

תכנית רב   3
שנתית 

להמשך מיתוג 
 העיר 

שנים קדימה עם כיווני פעולה להמשך עבודת המיתוג  3תכנית 
 ומיצוב העיר. 

התכנית 
תועבר 
חודש 

לפני  
סיום 

-שלב ב 
 ההטמעה 

תידרש בחינה 
והתאמה של 
התכנית הרב  

שנתית בהתאם  
לבדיקת  

ההצלחה של  
 –שלב ב 

 ההטמעה. 
הגשת דוח  5

 סופי
יועבר עם  וההטמעה ברהט דת המיתוגסיכום עבודוח סופי 

סיום 
שלב 

 ההטמעה 

כולל הערות  
והנחיות 

לביצוע התכנית  
 הרב שנתית
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 :הנספחים בהליךהמסמכים ורשימת  .15

 ם: הבאי  הנספחיםו  את המסמכים מבלי לגרוע מן האמור לעיל, על המציע לצרף להצעתו      

לפרסום, יח"ץ והטמעה הכוללת פעולות,  קהל יעד, אמצעי   עקרונית תכנית  3מס.  הטבל •
 הפירסום, תדירות הפעולה/הפרסום והתוצאה הנדרשת 

 א אישור זכויות חתימה מטעם תאגיד נספח  •

 חתום  נספח ב' הסכם •
 נספח ג' אישור רו"ח  •

  ברנספח ד' תצהיר המציע בדבר ניסיון ע •
  נספח ה' הצעת המחיר •
 םנספח ו' אישור לקיום ביטוחי •

 נספח ז' פרטי חשבון בנק  •
  ח' הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה   נספח  •

 נספח ט' תצהיר לפי חוק גופים ציבוריים •
 בנקאית להשתתפות במכרז ערבות    'נספח י •

 נספח יא' נוסח ערבות ביצוע   •
 

 
 

, קהל יעד, אמצעי הפרסום,  ות פרסוםהטמעה הכוללת פעוללפרסום, יח"ץ ו תכנית עקרונית -  3טבלה מס. 

 תדירות הפעולה/הפרסום והתוצאה הנדרשת .  

 

  תסוג פעול 
 פירסום 

 פירסום ת האמצעי פעול קהל יעד 
כולל גם רדיו, טלוויזיה,  

אינטרנט, והמדיה  
 החברתית( 

תדירות בחצי שנה ראשונה  
 פירסום ת השל: פעול

תוצאה  
 נדרשת

1      
2      

3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

 

 להצעת המחיר 3טבלה מס. כ יש למלא טבלה זו ולהוסיפה  .א
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 ' א  נספח

 
 

 אישור זכויות חתימה מטעם תאגיד 

    ________ 2020תאריך:  

   _____________ :לכבוד

   .א.ג.נ

 זכויות חתימה בשם אגיד הנדון: אישור 

 ,____________________"ד/רו"ח ____________________ מאשר בזאת, כי , עוהנני

במסגרת   ("המציע להלן: ") ____________________החתום/ים על ההצעה שהוגשה על ידי 

  ("ההליך להלן: ")___ מתן שירותי אסטרטגיה ומיתוג  2020ההזמנה להציע הצעות להליך מס'  

בר ועניין בנוגע  ו/ם, והיא מחייבת את המציע לכל דמוסמך/ים לחייב את המציע בחתימת

 _______________ ,בכבוד רב                                   .להליך

 ____________ .מ.ר.                                                    
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 ' נספח ב                      הסכם התקשרות -נספח ב' 

 

 __________ :תאריך                                                                                                                         

 חוזה 

 /____   הליך

   2020שנערך ונחתם בחברה ביום _____ לחודש____________ שנת 

 בין: איגוד ערים אשכול נגב מערבי

 :שכתובתה לעניין הסכם זה

_____________________ 

  :על ידי מורשי החתימה מטעמה

____________ 

 מצד אחד ") נגב מערבי אשכוללהלן: " (

 

 .___________________________ :לבין

 ._____________________ .ח.פ./ת.ז

 :שכתובתו היא

 .________________________ 'ברח

 :על ידי מורשי החתימה מטעמו

 .__________ .ה"ה ___________ ת.ז

 - .__________ .ו _____________ ת.ז

 מצד שני  )"נותן השירותלהלן: " (

 

 .רהטפנה בהליך לקבלת הצעות לשירותי אסטרטגיה ומיתוג בעיר האשכול  ו הואיל
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 .ותים כאמור במסמכי ההליךוהמציע הגיש הצעתו למתן השיר והואיל

 .למתן השירותים נשוא ההליך דת המכרזיםוהצעתו של המציע הומלצה כהצעה הזוכה ע"י וע  והואיל

 .וברצון הצדדים לעגן את יחסיהם החוזיים והואיל

 

 :לפיכך הוצהר הותנה והוסכם כדלקמן

 

 א. מבוא, כותרת ופרשנות

מהווים חלק   ,הליך קבלת הצעות החתומים על ידי נותן השירותהמבוא לחוזה זה ונספחיו כמו גם מסמכי  .1

 .  תנאים מתנאיו בלתי נפרד מהחוזה, ומהווים

 . החוזה  כותרות סעיפי חוזה זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורכי פרשנות .2

ומבטל כל   והוא מחליף חוזה זה הנו מלא וממצה את יחסי הצדדים לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו   .3

  -בין ( בכתב ובין בעל פה בין) חלפומצג, הסכם , משא ומתן , זיכרון דברים וכל מסמך אחר ששררו או הו

 . הצדדים בנשואים ובעניינים האמורים קודם לחתימת חוזה זה

 

 : הגדרות לעניין הסכם זה •

 "האשכול": איגוד ערים אשכול רשויות נגב מערבי או מי מטעמה.   .4

 החכ"ל" : החברה הכלכלית של העיר רהט ." .5

 "העיריה" : עיריית רהט  .6

 

 יו של נותן השירות ב. הצהרותיו והתחייבויות

 נותן השירותים מצהיר ומסכים כי מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  .7

 .העבודה ומפרטיונותן השירות מתחייב לספק בהתאם לדרישות  .8

פן שבועי רציף משך כל תקופת  ו בארהט להיות זמין לביצוע העבודה ולהיות נוכח בנותן השירות מתחייב   .9

וחדשיים כמפורט באיפיון תכולת השירותים במכרז סעיף   שבועיים וחות מעקבהעבודה לרבות הפקת ד

   8.12ו   8.11

הרישיונות  ,נותן השירות מתחייב להחזיק בכל תקופת ההסכם ככל שנדרש או יידרש, את כלל המסמכים .10

ביצוע הסכם זה, כשהם   והאישורים שנדרשו במסגרת תנאי הסף בהליך קבלת הצעות, ו/או הנדרשים לשם

 .ן השירותקפים ונכונים למועד מתת

וההיתרים   נותן השירות מתחייב להעסיק עובדים בהתאם להוראות הדין ובכפוף לקבלת האישורים .11

 .המתאימים בלבד
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השירות   ות החוזה בנאמנות , במקצועיות , בתום לב ובמסירות. נותןנותן השירות מתחייב לבצע הורא .12

על פי כל דין, וכי   וזה אינן מפחיתות את התחייבויותיומצהיר ומתחייב כי כלל הצהרותיו בהתאם לח

 .לחברה עומדים כל הסעדים הן על פי הסכם זה והן על פי כל דין

בחוזה זה על   ו / או חוזית ו / או אחרת להתקשרותונותן השירות מצהיר ומתחייב כי אין כל מניעה חוקית   .13

  התחייבותלהוות הפרת   תו על פי חוזה זה בכדינספחיו ולקיום חיוביו על פיו במלואם , וכי אין בהתקשרו 

 . כלפי צד שלישי אחר

, וכי לא  במלואו נותן השירות מצהיר כי הביא בחשבון את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע וקיום חוזה זה .14

 .המכרז תשמע מפיו כל דרישה לתשלום מעבר לסך התמורה שהוצעה על ידו במסגרת

הליך קבלת הצעות   להגדיל או להקטין את היקף השירותים נשואאי  רש האשכולנותן השירות מודע לכך כי  .15

תהיה כל טענה ו/או תביעה בכל   , ולספק לאבוזה בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לתקצי

 לכך הנוגע 

   ברהט באופן שבועי רציף משך כל תקופת העבודה על מיתוג רהט.נותן השירות מתחייב להיות נוכח   .16

לחוק החוזים  ( 1 ) 1בין הצדדים הנה בגדר שירות אישי כהגדרת מונח זה בסעיף י ההתקשרות ידוע לספק כ  .17

די הזוכה בהליך. נותן  י- ולכן, היא איננה ניתנת לאכיפה על  1970 -, התשל"א)תרופות בשל הפרת חוזה(

ישת סעד  זכות תביעה בכל הנוגע לדר  השירות מוותר בזאת מראש על טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או

 אשכול.  סכם על ה שעניינו אכיפת הה

 

 ג. תכולת השירותים 

 :נותן השירותים יספק בין היתר את השירותים הבאים

 מפרט העבודה .18

מיקוד וניסוח החזון של רהט, בניית ספר המותג, בניית האסטרטגיה המטרות והיעדים של    –שלב א   .18.1

   התהליך.

מ .18.2 עליו  תומך  סיפור  עם  אחידה,  בשפה  יוגש  המותג,  החזון  הבטחת  המותג,  ערכי  העיר,  חזון  בוסס 

)אגפים, מחלקות(, השפה הגראפית ויישומי העיצוב ובכלל    מלים המסחריים של המותג ונגזרותיוהס

 את הקווים והכללים שעליהם מתבסס המיתוג.  

המותג.    .18.3 חזון  ואת  המיתוג,  תהליך  מתבסס  שעליהם  והעקרונות  הערכים  את  יאגד  לעיר  המותג  ספר 

 "ל רהט. יוגשו לחכ  -המיתוג בכללותם לעיר רהט, גם בתצורה דיגיטלית לשימוש שוטף ועתידי  תוצרי

 הכנה של תוכנית העבודה השיווקית, למיתוג רהט, על סמך החזון והתכנית האסטרטגית.  .18.4

-הכנה של תכנית תקשורתית מפורטת שכוללת בניית תכנית יעדים תקשורתית עבור מערך יחסי הציבור  .18.5

לעיתה פעולות  ודעות  יצירת  ובכלל  והארצית  המקומית  בעיתונות  אייטמים  קומוניקטים,  ונות, 

 רות עניין ציבורי המשרתת ומתואמת עם ערכי המותג והאסטרטגיה שיווקית.המעור

הכנת תכנית קהילתית שתכוון פנימה לתוך רהט, שתתמקד בשיתוף תושבי העיר, והנהגת העיר להשגת   .18.6

 יעדי המיתוג.  
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לשלוחותיה כולל במתנ"ס ובחברה הכלכלית, גיבוש מטרות ויעדים,    רור להנהלת העירהתוויית תפקיד ב .18.7

התובנותס מיפוי  בעירייה,  הרלוונטיים  העניין  בעלי  עם  והצרכים,   ,דנאות  החסמים  המוטיבציות, 

 אסטרטגית מיתוג וערכים.  

ב .18.8 והתקשורתית  –  שלב  השיווקית  העבודה  תכניות  עם  האסטרטגיה  ומימוש  החזון  פנים    -הטמעת 

 ארגונית וחוץ רשותית.  

קית, ליווי מול גופים ציבוריים וגופים לשיתופי  ליווי שוטף הכולל: ליווי מול ספקי התקשורת השיוו .18.9

 .פעולה, גיבוש מהלכים ושיתוף הציבור, החכ"ל ועיריית רהט

לגופים שמנהלים ומתפעלים את הנכסים הדיגיטליים של העיר, בכללם: אתר  .18.10 והכוונה  ייעוץ 

לחברות    רייה, החברה שמקימה ומנהלת את אתר העסקים בחכ"ל כולל עיצוב עמוד נחיתה, הכוונההעי

 שמקדמות ומנהלות את אתרי הפייסבוק של העיר כולל בעירייה בחכ"ל ובמתנ"ס. 

 קשר עם יישובי האיזור, האוכלוסייה הבדואית  והיהודית ותושבי הכפרים הבדואים.  .18.11

 ,  כתיבת חומרים פרסומיים ומנשרים .18.12

 עריכה ותיקון מצגות,   .18.13

 עיצוב גרפי של החומרים הפרסומיים, .18.14

 ייתיים וממתגים,  ייזום אירועים חוו   .18.15

 יעוץ אסטרטגי ותקשורתי שוטפים.  .18.16

 חודשים מאישור ההצעה לזוכה. 6משך העבודה לסיום שלב א עד   .18.17

ת,  חודשים ראשונים מיד עם אישור התכני  6הכנה וליווי של תכנית הטמעה, פירסום ויח"צ ל   .18.18

 בעיר פנימה ולאוכלוסיית היעד שמחוץ לעיר. 

 יהיה מוטל לתת את השירותים, האמצעים והדרישות המפורטים להלן:  על נותן השירותים .18.19

זמנים    .18.20 ולוח  דרך  אבני  תכלול  התוכנית  הפרויקט.  המנהל  ע"י  שתאושר  עבודה  תכנית  הכנת 

 להלן:  1פירוט בטבלה מס.ליישום עפ"י 
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 יתוג רהט.תכנית רב שנתית להמשך מיצוב ומ -לקראת תום שלב ההטמעה תוגש לחכ"ל רהט  .18.21

 נותן השירות ידווח באופן שבועי למנהל מטעם חכ"ל רהט על הפעולות שנעשות למיתוג  רהט  .18.22

נותן השירות יפיק ויעביר דו"ח חדשי למנכ"ל החכ"ל לבדיקת אפקטיביות הפעולות וההתקדמות של  .18.23

 מיתוג של רהט

אבן דרך/  #
נקודות 
 בקרה

לוח  תוצרים
זמנים  
 לביצוע

 הערות

א  -שלב  1
חקירה והכנת 
תכנית מיתוג  
 ומיצוב העיר 

 יצירת חזון .5
 יצירת שפה ויזואלית  .6
 יצירת הסיפור שבבסיס חזון העיר .7
עם לו"ז הכוללת כמות   מפורטתתכנית פירסום, יח"ץ והטמעה   .8

פעולות וכתבות קהל יעד, אמצעי הפירסום )כולל גם רדיו,  
טרנט, והמדיה החברתית(, מועד ותדירות  טלוויזיה, אינ

 אה נדרשת:פעולה/הפירסום ותוצ
 : 2בריכוז בטבלא מס.

 
 2טבלא מס. 

פעולת   
ההטמעה 
 והפירסום 

קהל 
 יעד

אמצעי פעולת  
ההטמעה 
 והפירסום 

מועד וקצב 
של: פעולת  

ההטמעה 
 והפירסום 

תוצאה 
 נדרשת

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

 
 

  

 6עד 
 חודשים 

תוצר שלב זה 
הוא ספר מיתוג 

העיר רהט. 
כולל תוצרים  

דיגיטלים  
לשימוש בשלב  

 ההטמעה 

ב   -שלב  2
הטמעה 
פנימית 

 וחיצונית 

עבודת ההטמעה בתוך העיר, במוסדות העיר והטמעה החוצה אצל 
קהלי היעד באיזור, באוכלוסיה הבדואית כולל הכפרים הבדואים, 

 ל ית. כלל ישראל ובחו"באוכלוסיה היהוד
 

תקופה 
 6של 

חודשים 
מסיום 
 שלב א.

צריך להתחיל  
לראות תוצאות  

ולכמת 
 ההצלחה. 

תכנית רב   3
שנתית 

להמשך מיתוג 
 העיר 

שנים קדימה עם כיווני פעולה להמשך עבודת המיתוג  3תכנית 
 ומיצוב העיר. 

התכנית 
תועבר 
חודש 

לפני  
סיום 

-שלב ב 
 ההטמעה 

תידרש בחינה 
ל והתאמה ש

התכנית הרב  
התאם  שנתית ב
לבדיקת  

ההצלחה של  
 –שלב ב 

 ההטמעה. 
הגשת דוח  5

 סופי
יועבר עם  דוח סופי סיכום עבודת המיתוג וההטמעה ברהט

סיום 
שלב 

 ההטמעה 

כולל הערות  
והנחיות 

לביצוע התכנית  
 הרב שנתית
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 ד. תקופת ההסכם 

 עד לתאריך ___________. חודשים , מתאריך _______ ו  12תוקפו של הסכם זה הינו ל .19

יום מראש   30רשאי להביא הסכם זה לסיומו בתוך תקופת ההסכם מכל סיבה שהיא בהודעה של  אשכולה .20

זכאי לקבלת  יהיה נותן השירותים לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בשל כך. במקרה כאמור  ונותן השירותים

נותן  כאמור תהווה סילוק לכל טענות ה  החלק היחסי עבור העבודה שבוצעה על ידו בפועל והעברת התשלום

 בקשר לסיום מתן השירות על ידו.  השירותים

 

 ה. אחריות, שיפוי  

,  ו,כלפי עובדי   האשכול מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה, מובהר ומודגש בזאת כי נותן השירות אחראי כלפי   .21

נותן השירות ו / או שלוחיו    כלפי שלוחיה וכלפי כל צד שלישי , לכל נזק שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של

רהט ו / או לכל אדם ו / או לכל  יריית  ע אשכול נגב מערבי  או  וכן לכל נזק ו / או הפסד מכל מין וסוג שייגרמו  

/ או כתוצאה מהפרת   ו  (  ו / או חלק מהן  , כתוצאה מביצוע הוראות החוזה )במישרין או בעקיפין  רכוש 

ע העבודות ו / או כתוצאה ממעשהו ו / או כתוצאה ממחדלו של נותן  התחייבויותיו ו / או כתוצאה מאי ביצו

 הבא מטעם נותן השירות. השירות ו / או שלוחיו ו / או כל מי

או עיריית רהט בגין כל נזק אשר ייגרם לה כאמור  ו/ נותן השירות ישפה ו / או יפצה את אשכול נגב מערבי    .22

 הוצאה אחרת אשר נגרמה לה כתוצאה מכך.לעיל , לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד וכל  

, חסרון כיס, אובדן רווח וכל נזק כיוצא  נותן השירות יהיה אחראי בגין כל נזק , הוצאה , הפסד , תשלום .23

שלישי ו / או לגופו    ו / או לציודה , ו / או לצד  עיריית רהט ו/או    לאשכולבאלה שיגרמו , במישרין או בעקיפין ,  

מחדל כלשהם של נותן השירות ו /    שה אולעובדי נותן השירות , ככל שיגרמו , בשל מעו / או לרכושו, לרבות  

 טעמו . או נותן שירותים מ

נכות , מוות    על נותן השירות תחול האחריות המלאה , הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה , פציעה , .24

שירותים מטעמו של נותן השירות    של נותן, וכל נזק או הפסד אחרים אשר ייגרמו או יקרו לגופו ו / או לרכושו  

השירות ו / או לגופו ו / או לרכושו ו / או לצד שלישי    נותן לחברה, ו / או לגופו ו / או לרכושו של מי מטעמו של  

ו / או פועל של נותן השירות , כל זאת תוך כדי או עקב ביצוע או   כלשהו , ו / או לגופו ו / או לרכושו של עובד

 התחייבויות נותן השירות על פי חוזה זה .  אי ביצוע השירותים ו / או

 

 ו. ביטוח

אשכול יישובי נגב  ערים  איגוד  יישובי הנגב במערבי בע''מ ו/או  אשכול  יקרא:    האשכול בסעיף זה )ביטוח( .25

   .ו/או גופי סמך של העירייה רהט רה הכלכלית רהטעיריית רהט ו/או חבמערב ו/או 

פי כל  -פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על -על  נותן השירותמבלי לגרוע מהתחייבויות   .26

מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בחוזה זה. עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו    נותן השירותדין,  

  נותן השירותל דרישות הביטוח הרשומות בחוזה זה ייושמו בפוליסות הביטוח של  בלבד. כ  נותן השירותעל  

 שרות בין הצדדים.לפני ההתק
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   נותן השירות יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה.     נותן השירות .27

ול בגין כל נזק או אבדן שניתן  מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי האשכ 

 ג לרבות תביעות תחלוף מחברות ביטוח. היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סו

המצ''ב   .28 ביטוחים  קיום  ובאישור  בפוליסות  הרשומים  הביטוח  וסכומי  האחריות  גבולות  הנדרש,  הביטוח 

ואין בהם  )להלן: אישור קיום ביטוחים( אשר מהווה חלק בלת  ו'כנספח   נפרד מחוזה זה, הנם מזעריים  י 

יהיה לקבוע    נותן השירות גודל הסיכון העומד לביטוח. על משום אישור של האשכול ו/או מי מטעמו להיקף ו

 ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, לאשכול ולצד שלישי.

וח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות האשכול, יהיה  את הוראות פוליסות הביט  נותן השירות הפר   .29

אחראי לנזקים שייגרמו לאשכול  באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות,    נותן השירות

 כספיות או אחרות כלפיו, והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי האשכול  כל טענה כאמור. 

השיר .30 פ   ותנותן  על  אחראי  יהיה  לגבול  לבדו  מתחת  שהם  נזקים  לרבות  מבוטחים,  בלתי  לנזקים  דין  י 

 ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה. 

לאשכול    נותן השירותימי עבודה לפני החתימה על חוזה זה וכתנאי לחתימת האשכול על חוזה זה, ימציא   14 .31

זה כשהם חתומים  ם כפי הנדרש על פי חוזה  את אישור קיום ביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחי

 ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים. -על

  נותן השירות ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים ו/או בפוליסות, ימציא     14 .32

 לאשכול אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת.

ישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין משום מתן פטור כלשהו  מוסכם בזאת כי בהמצאת א .33

על פי חוזה זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין    נותן השירות ל

חריות כלשהי לגבי היקפו  אם לאו, והמצאתם לידי האשכול  כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על האשכול א

 וטיבו של הביטוח. 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי האשכול יהיה רשאי לבדוק את אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות אך   .34

לא יהיה חייב לעשות כך . למען הסר ספק, בדיקתם או אי בדיקתם על ידי האשכול או מי מטעמו אינה פוטרת  

 זה. ן או אחריות על פי חוזה מאחריות על פי די נותן השירותאת 

לשנות או לתקן את הפוליסות ו/או    נותן השירותמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי האשכול יהיה רשאי לבקש מ .35

את אישור קיום ביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי החוזה. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה  

 האשכול  אחריות כל שהיא. סות ולא תחול עקב כך על אישור לתקינות אישור קיום ביטוחים ו/או הפולי

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי החוזה עקב אי המצאת   .36

 על פי דין בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור.  נותן השירותאו אי הסדרת ביטוח כנדרש , יישא 

אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת ביטוח או  לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק ,    נותן השירות .37

 הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה או ההשתתפות העצמית. 

לאשכול  את    נותן השירות יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימציא    נותן השירותבמידה ו .38

על ידי המבטח החדש. תהליך זה יחזור  קיום הביטוח המקוריות כשהם חתומים    העתקי הפוליסות ואישור

 על עצמו כל עוד לא הסתיימו השירותים נשוא החוזה. 
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מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האשכול ו/או הבאים מטעמו בגין    נותן השירות .39

) או שהייה זכאי אלמלא תו ( עפ"י הביטוחים הנ"ל ו/ נזק שהוא זכאי לשיפוי  או ביטוח אחר  כן הפוליסה 

שהסדיר, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי  

 . נותן השירותאדם שביצע נזק בזדון ל

 שם המבוטח בכל הפוליסות ובאישור קיום ביטוחים ) בכפוף להרחבי השפוי( יכלול את האשכול.  .40

ים . ביטוח  מעסיק ו:  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. ביטוח אחריות  הפוליסות ואישור קיום ביטוחים יכלל  .41

 אחריות מקצועית. 

.  סעיף  נותן השירותכל הפוליסות תכלולנה: סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על   .42

כלפי יחול  והבאים מטעמו, הוויתור כאמור לא  זכותו לתחלוף כלפי האשכול   על  מוותר המבטח  מי    לפיו 

כלפי מבטחי האשכול      . סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפלנותן השירותשביצע נזק בזדון כלפי  

הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי האשכול. כיסוי ביטוחי בגין רשלנות   נותן השירותוהביטוח של 

לנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם  . כיסוי זיהום פתאומי. סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוט 

יום מראש. סעיף לפיו מעשה או מחדל    60לכל הפחות  תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי האשכול  

 בתום לב לא תפגע בזכויות האשכול  לקבלת שיפוי.  נותן השירותשל 

אי יושר של עובדים.    בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגין: זיהום פתאומי. .43

הרע. לשון  והוצאות  השמצה  דיבה,  לב.  בתום  מסמכות  אובדן    מסמכים.  אובדן  חריגה  בפרטיות.  פגיעה 

 השימוש ועיכוב עקב נזק מכוסה. אחריות בגין קבלני משנה. אובדן מידע ומסמכים. 

 בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ירשמו:  .44

ילת הכיסוי הרטרואקטיבי יחול מיום ההתקשרות בין  סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תח  .44.1

 . נותן השירותהאשכול  לבין 

חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח    6סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת". תקופת גילוי של   .44.2

ין ביטוח אחר המכסה את חבות  , ובתנאי שאנותן השירותלמעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י  

 באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה.   נותן השירות

הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין: תביעות שיבוב של המוסד לביטוח   .45

חייב  שאינו  ברכב  שימוש  עובדיו.  כלפי  לאומי  ביטוח  דמי  בתשלום  שחייב  מי  כנגד  תביעה  למעט    לאומי 

ב מנועי. פגיעה בכל רכוש כולל רכוש בבעלות האשכול. שימוש  בהסדרת ביטוח על פי הפקודה לביטוח כל רכ

 במכשירי הרמה. 

' או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי  19הפוליסות )מלבד אחריות מקצועית( תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט   .46

 הביטוחי. 

 הרחבי שיפוי: .47

גין אחריותו למעשה  הפוליסות צד שלישי ואחריות מקצועית, תכלולנה הרחבת שיפוי לטובת האשכול ב  .47.1

ותכלולנה סעיף "אחריות צולבת" לפיו יחשב הביטוח כאילו    נותן השירותו/או טעות ו/או מחדל של  

סוי  הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד. פוליסות אחריות מקצועית לא תכלול כי

 כלפי האשכול.  נותן השירות בגין תביעות 

 . נותן השירותשל עובדי   מעסיקשפות את האשכול באם תחשב כים יורחב למעסיקביטוח אחריות  .47.2
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ביטוח   .47.3 וכדלקמן:  הביטוח  ולתקופת  לתובע  יהיו  ביטוחים  קיום  ואישור  בפוליסות  האחריות  גבולות 

שלישי   צד  כלפי  ביטוח אחריות    1,000,000  –אחריות  של  מעסיק ₪.  הפוליסה  ,כפי  .  נותן השירותים 

 ₪. 2,000,000 -ביטוח אחריות מקצועית  

ו/או לערוך ביטוחים נוספים    נותן השירותקיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי    נותן השירותככל שלדעת   .48

את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו הוא ובכפוף לאמור   נותן השירותו/או משלימים, יערוך 

 לעיל. 

 ריות על פי כל דין. אח  נותן השירותביטוח אחריות מקצועית יהיה בתוקף, כל עוד קיים ל .49

למלא    נותן השירותמבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בחוזה זה, ולאורך כל תקופת החוזה, מתחייב   .50

חלה החובה על פי החוק ועל פי    נותן השירותלביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. על    אחר כל הוראות חוק

למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל   חוזה זה לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם

 צוויו ותקנותיו. 

לפי חוזה זה, או    נותן השירותהוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי   .51

ביטוחים   בעריכת  אין  כי  במפורש,  בזאת  ומובהר  לפיכך, מוצהר  כל שהיא.  על האשכול חבות  להטיל  כדי 

למלא נערך הביטוח וכן אין  ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי האשכול שלא היו קיימות כלפיו, אכאמור, כדי 

 בכך כדי לפטור את גורם הנזק )למעט האשכול ( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו. 

 הפרה של סעיף זה ) סעיף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהותי של החוזה.  .52

 

 מעסיק  –. אי קיום יחסי עובד ז

וכי נותן    ,ואינו מהווה חוזה עבודהבהר בזאת כי הסכם זה הינו הסכם בין מזמין לבין ספק עצמאי  ומ .53

לא    או החכ"ל ו/ העירייה האשכול ו/או  השירות הוא בעל עסק עצמאי לאספקת השירותים וכי בינו לבין

 . יןהרשאה , סוכנות או שותפות , לצורך כל דבר ועני  -, יחסי  מעסיקמתקיימים יחסי עובד 

בקשר למתן   כל תשלום חובה אחר אשר יחולנותן השירות יהיה אחראי לביצוע כל תשלומי המסים וכן  .54

 . השירותים ולקיום התחייבויותיו על פי חוזה זה

כן מצהיר   נותן השירות מצהיר בזאת כי הוא מנהל ספרי חשבונות כדין ומשלם מס הכנסה כעצמאי . כמו .55

   . מורשה לעניין מס ערך מוסף וכעצמאי במוסד לביטוח נותן השירות כי הוא רשום כעוסק

המעניקים   הבלעדי של כל הפועלים מטעמו מעסיקבזאת כי נותן השירות הוא המעסיק ו / או ה מובהר

עובד    העירייה יחסי החכ"ל ו/או האשכול  שירותים ועבודות לחברה בהתאם לחוזה זה , וכי אין בינם לבין

 כנות או שותפות , לצורך כל דבר ועניין . סו  -, יחסי הרשאה ,   מעסיק

כל דרישה ו /   הראשונה לכך, בכל עת וללא הגבלת סכום, בגין  ועם דרישת  האשכול  השירות ישפה אתנותן   .56

מעובדיו ו / או אחר מטעמו ו /   מאת נותן השירות ו / או מי מטעמו ו / או מיהאשכול או תביעה שיופנו נגד 

ורשה או יחסי סוכנות או  יחסי מרשה מ או מעסיקבקשר עם טענת יחסי עובד   או על ידי צד שלישי כלשהו , 

הפועלים מטעמו בהענקת עבודות לחברה ו / או מי    יחסי שותפות בין העירייה לבין נותן השירות ו / או

קיומם ו / או העדרם של יחסים כאמור ו / או בקשר עם כל   מעובדיה ו / או אחר מטעמה ו / או בקשר עם

ור, לרבות מכח כל הסכם, הסדר, דבר חקיקה, צו  הנובעים מיחסים כאמ , חבות , חובו / או אחריותחיוב 

 באלה .  הרחבה, נוהג וכיוצא
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פי   -התמורה על  הא הסמכות הבלעדית והאוטומטית לקזז ו / או להפחית סכומים אילו מתשלוםי  לאשכול .57

 ך. כ דין לתבוע בשל על פי האשכול של   וחוזה זה ו / או מכל מקור אחר , כל זאת מבלי לגרוע מזכות

בדרך כלשהי לכל תביעה ו  או החכ"ל העירייה  "האשכול"  רות מתחייב שלא לתבוע ו / או לצרף אתנותן השי .58

  יםמעסיק , לרבות בגין ובקשר עם חבות מעסיקו / או דרישה שתופנה כלפיו בגין כל יחסי עובד   או טענה /

 סיבה אחרת . ניין העבודות ולרבות כאילו שיופנו אליו מכל יופנו אליו בע  -ולרבות כאילו אשר 

ביטוי בהסכם   מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת הצדדים כפי שבאה ליד .59

הרי    ,האשכול ו/או החכ"ל ו/או העירייהזה, רואים את נותן השירותים או מי מעובדיו או מי מטעמו כעובד 

ולדירוג הקבועים   התאם לדרגהירותים יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם זה בששכרו של נותן הש

משולם לעובד חברה שמאפייני   בהסכם, או במקרה שלא נקבעו בהסכם דרגה ודירוג, על פי השכר שהיה

נותן השירותים יהיה להשיב לחברה את   העסקתו הם הדומים ביותר לאלה של מתן השירותים; ועל

האשכול או החכ"ל או העירייה  עובד  השכר המגיע לו כ  ן ששולמה לו לפי הסכם זה לביההפרש בין התמורה 

 לפי העניין.  

אשכול או החכ"ל או  היה וייקבע כי עובד של נותן השירותים או מי מטעמו סיפק את השירותים כעובד ה  .60

רישה ראשונה,  , מיד עם דהאשכול ו/או העיירה ו/או החכ"ליהיה על נותן השירותים לשפות את    ,העירייה

 לחברה בשל קביעה כאמור.   על כל ההוצאות שיהיו

העירייה תחויב בתשלומים כלשהם  האשכול ו/או החכ"ל ו/או בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, באם   .61

 האשכול.  רשאית העירייה לקזז סכומים אלו, מכל סכום שיגיע לנותן השירותים מ כאמור בסעיף זה,

 
 ההסכם  הוראות לעניין אי הסבת  .ח
 

נותן השירות מתחייב לא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו (לרבות התשלומים להם זכאי) ו / או את   .62

חובותיו לפי חוזה זה, כולן או מקצתן, וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר כלשהו, זולת  

  של האשכולהמפורשת הסכמתו עובדיו או שליחיו בביצוע השירותים לפי חוזה זה, אלא אם קיבל את  

 . בכתב ומראש

או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות בין   45%היה נותן השירות תאגיד רשום יראו בהעברת   .63

האשכול  אם ההעברה נתבצעה בבת אחת ובים אם נעשתה בחלקים , כהסבת זכויות הדורשת את הסכמת 

 כאמור לעיל 

 

 הפרת החוזה ופיצויים מוסכמים   ט.
 

נותן השירות את מלוא התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה, או לא ימלא נותן השירות אחר   לא ימלא  .64

להתרות בו ולדרוש את מילוי הוראות   ו של האשכול רשאי האשכול ו/או החכ"ל ו/או העירייההוראותי

 החוזה כראוי. ההתראה תהיה בעל פה או בכתב. 

על פי שיקול   נותן השירותים,להודיע ל   ליהא רשאי האשכוכי ההפרה לא תוקנה כאמור,  ה האשכול רא .65

 ימים.   7הבלעדי, על ביטול החוזה, בתוך  דעתו
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לספק את    החכ"ל או העירייה  "האשכול"    ישלםלספק על דבר ביטול החוזה כאמור לעיל,    הודיע האשכול .66

כול ו/או  האש  התמורה החוזית לה זכאי נותן השירות, בניכוי ו / או הפחתה ו / או קיזוז כל סכום לו זכאי

  החכ"ל או העירייה   "האשכול"  הנזקים ו / או הוצאות  -מנותן השירות על פי החוזה וכל    החכ"ל או העירייה

 עקב ו / או כתוצאה מהפרת החוזה על ידי נותן השירות. 

בהתאם לחוזה זה,    ולפעול בהתאם לכתב הערבות אשר ניתן ליהא האשכול רשאי  לפגוע באמור לעיל,  מבלי   .67

ת ביצוע החוזה; כולל חילוטה של כל הערבות הבנקאית או חלקה, בגין הפרה של החוזה על ידי  לצורך הבטח

 נותן השירות. 

הערבות   .68 חולטה  כי  ומוסכם,  חלקה)מובהר  או  י  (כולה  על  ההסכם  בוטל  נותן    "האשכול"  די  ולא  מתחייב 

מי עסקים ממועד ההודעה  י  15ערבות חדשה או משלימה (לפי העניין), בתוך    "האשכול"  השירות ליתן בידי  

 על חילוט הערבות.

בהתאם לחוזה זה    אין באמור בהוראות סעיף זה בכדי לגרוע מקיום מלוא התחייבויותיו של נותן השירות .69

בכל סעד על פי    "האשכול"  את    מוהו כהפרה יסודית של החוזה, המזכהובהתאם לכל דין, וכי אי קיומם כ

 חוזה זה ועל פי כל דין. 

הפרת החוזה    ל סעד ו/או תרופה המוקנים לחברה עפ"י חוזה זה, מוסכם בין הצדדים כי בגיןבלי לגרוע בכ .70

 לפיצויים מוסכמים:  בנוסף זכאי "האשכול"  יהא כמפורט להלן 

 

 
 

 ההפרה
 

 מוסכםפיצוי 

 איחור בביצוע השירותים בהתאם למועדים 
ואו   ובטבלאותהנקובים בחוזה ובמפרטים    

די המזמין בהתאם למועדים שיקבעו על י  
שלא כתוצאה )בתאום עם נותן השירות   

 מגורמים בלתי צפויים מראש שאינם 
 . לכל מקרה (בשליטתו

 
 

 ₪ לכל יום עיכוב  500
 

משנה ללא קבלת  נותן השירותיםהסבת ההסכם ל  
 הסכמת העירייה מראש 

 

 
 ₪ וביטול ההתקשרות 10,000

 
 

ואו מי    נותן השירותיםהתנהגות לא ראויה של ה
 מטעמו 

 

 
 למקרה  ₪ 500

 
 
 

לנכות את הפיצויים מכל תשלום המגיע לנותן השירות   רשאי "האשכול" למען הסר ספק, ברור ומסוכם כי,  .71

 . "האשכול"הבלעדי של  ואו לחלט את הערבות הבנקאית, הכל לפי שיקול דעת 

 לאשכול.  מוסכם כי אין בפיצוי המוסכם כדי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת  .72
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 השירות התמורה והיקף .י

 .חודשית בסך _______ ₪ בתוספת מע"מ כדיןתמורת מתן השירות יהיה זכאי המציע לתמורה  .73

חשבונית מס בגין השירות שניתן על ידו ובצרוף   מטעם החכ"ל, יגיש נותן השירות למנהל יםחודש  3אחת ל .74

 .דוח ביצוע

לחוק מוסר   אם בהתלמנהל מטעם החכ"ל מיום הגעת החשבונית  45תנאי התשלום הינם שוטף +  .75

 .המנהל מטעם החכ"להתשלומים ובכפוף לאישור  

לנותן השירותים   למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזאת, כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם .76

 .כמפורט בהסכם

לא במהלך  החכ"ל או העירייה   "האשכול" שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לא ישולמו על ידי  .77

  אחריה עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן השירותים, לא לנותן ולאזה  תקופת הסכם

סכומים, אלה   השירותים ולא לאדם אחר וכי התמורה היא מלאה, סופית ומוחלטת ולא יתווספו עליה כל

 .מטעם החכ"לאם הוסכם אחרת מראש ובכתב על ידי המנהל 

 

 ערבויות . יא
 

להבטיח קיום   הוא הפקדתה של ערבות בנקאית אוטונומית, שנועדהתנאי לכניסתו לתוקף של הסכם זה  .78

ערוכה בהתאם   ₪. הערבות הבנקאית תהיה 20,000שלפי הסכם זה בסך של נותן השירותים  התחייבויות  

זה ולמשך ששה חודשים לאחר סיומה של   , היא תהיה בתוקף לכל אורך תקופתו של הסכםמסמכי המכרזל

 ."הביצוע "ערבותן: ההתקשרות מכוח הסכם זה להל

   המציע.כל ההוצאות הכרוכות בהפקת הערבות לביצוע ו/או חידושה מעת לעת, יחולו על   .79

  , הפקדתה של ערבויות הביצוע החכ"ל או העירייה "האשכול" מובהר בזה, כי מבלי לגרוע מכל זכויותיה של  .80

 .עליו  העירייה  החכ"ל או "האשכול" הנה תנאי מתלה לכניסתו לתוקף של הסכם זה ולחתימת 

 

 התיישנות חוזית  .יב
 

או  החכ"ל או העירייה   "האשכול" או מי מטעמו כנגד  נותן השירותיםלמרות האמור בכל דין, תביעות שיש ל .81

בתום שלוש שנים ממועד   מכוחו, יתיישנו, בקשר עם חוזה זה ו/או כל הזמנת עבודה שתוצא םמי מטעמ

 .היווצרות העילה לפי אותה הזמנת עבודה

התיישנות   מצהיר ומאשר כי עניינו של חוזה זה אינו במקרקעין וכי קביעתה של תקופת נותן השירותים  ה .82

   1958 -לחוק ההתיישנות, התשי"ח  19מקוצרת כאמור בסעיף זה הנה בהתאם לסעיף 

הודעת צד  החכ"ל או העירייה  "האשכול" להגיש כנגד   נותן השירותיםכדי למנוע מן ה אין באמור בסעיף זה  .83

 .שהוגשו נגדו בקשר עם חוזה זה, אף לאחר תקופת ההתיישנות המקוצרת לפי סעיף זה שלישי בתביעות 

 

 היעדר זכות עיכבון וזכות קיזוז  .יג
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תהא רשאית לקזז מהתמורה שעל   החכ"ל או העירייה "האשכול" נותן השירותים מסכים ומצהיר בזאת, כי  .84

לאשכול  הסכם אחר כל סכום המגיע  - ל נספחיו ומכוח כללשלם לנותן השירותים על פי הסכם זה ע  האשכול

 .אחר  מנותן השירותים על פי הסכם זה או על פי כל הסכם

כל זכות קיזוז מכל סוג שהוא ו/או כל זכות עכבון, לרבות, זכות הכללית מכוח  לנותן השירותים לא תהיה  .85

לחוק חוזה הקבלנות,    5י מכוח סעיף וזכות עיכבון קבלנ   1971 -לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג 51סעיף 

 . 1974  -תשל"ה

 

 . שונותיד
 

עיכוב בביצוע   שירותיו נשוא חוזה זה ו / או על נותן השירות נאסר להשבית חלקית או באופן מלא את מתן  .86

השירות לבין עובדיו ו / או   מכל סיבה שהיא, לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה שבין נותן( השירותים 

 . ו / או מכל סיבה אחרת מטעם החכ"לכסוך כספי ו / או משפטי עם המנהל  כתוצאה מס

כי הוא יוותר   חוזה זה אין פירושו ואין להסיק ממנוויתור של אחד הצדדים על הפרה של הוראה כלשהי של  .87

 . על הפרה נוספת של חוזה זה

וקי דעות ו / או  מוסכם בזאת כי הסמכות השיפוטית המקומית הבלעדית לפי חוזה זה , וכן כל חיל  .88

ני  יובאו להכרעה בפ , סכסוכים בקשר לחוזה זה , פירושו ו / או ביצועו ו / או ביטולו , וכל תביעה בקשר לכך

 .בתי המשפט בבאר שבע

מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם נעשה בכתב ונחתם על ידי   .89

 .כם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב כוויתור על אותה זכותהנציגים המוסמכים של הצדדים. מוס

 כתובות והודעות יז  
 

 :הינןכתובת נותן השירותים והעירייה   .90

 _________________________: חכ"ל רהט בעיר רהט         .91

 _________________________:נותן השירות                  .92

לעת, על שינוי בכתובתו. הודעה לפי סעיף זה תינתן לנציג חכ"ל  נותן השירותים רשאי להודיע לחברה, מעת  .93

 .רהט

ן זה יראו את מועד הגעת ההודעה ליעדה בהתאם  כל הודעה בין הצדדים תשלח בכתב בלבד, ולעניי  .94

 :להוראות הבאות

( ימי   3אם ההודעה נשלחה בדואר רשום, יראו אותה כאילו התקבלה אצל הצד שכנגד תוך שלושה )  .94.1

   ;ם המשלוחעסקים מיו

התקבלה אצל הצד שכנגד ביום    אם ההודעה נשלחה בפקסימיליה או בדוא"ל יראו אותה כאילה .94.2

 ;שלאחר היום בו נשלחההעסקים 

 .אם ההודעה נמסרה ביד יראו אותה כמתקבלת ברגע המסירה .94.3
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 ולראייה באו הצדדים על החתום

                                                                                                                                                                                    . 
 אשכול נגב מערבי                                                          נותן השירותים 

 באמצעות מורשי החתימה מטעמו  :                              באמצעות מורשי החתימה מטעמה      

 

 אימות חתימה                                                                             אימות חתימה 

 מה הריני לאשר את חתימת מורשי החתימה                                  הריני לאשר את חתימת מורשי החתי
 ______     __________ בע"מ בשם אשכול נגב מערבי                                                        בשם                 

 
______________,   ______________                                                                       

 ________ :תאריך                                                                   ________ :תאריך    
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 'נספח ג

__________  תאריך:  

 אישור רו"ח 

 

 לכבוד

נגב מערבי ערים אשכול רשויות איגוד   

______________ 

 ,ג.א.נ

 _____________.הנדון: חברת ______________ בע"מ/ח.פ

  :"(, אנו מתכבדים לאשר כדלקמןהמציע_________ )להלן: "כרואי חשבון של ___

היה מחזור הפעילות של המציע בהיקף של  2019,   2018 - ו   2017,  2016 -בכל אחת מן השנים    

₪ בכל שנה כאמור 500,000לפחות  . 

 ,בכבוד רב
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 'נספח ד
 

 תצהיר המציע בדבר ניסיון עבר
 

 ______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי אני הח"מ, _____________ בעל/ת ת.ז. _

 להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה 

 :בכתב כדלהלן

זה כחלק   ומוסמך מטעמה ליתן תצהיר ("המציעלהלן: ")אני משמש כמנהל כללי/אחר:______ של  1

להלן:  )                אשכול נגב מערבי פורסם על ידי /____ ש 2020ל המציע במסגרת הליך מס' מהצעתו ש

   .)"ההליך"

 :הנני מצהיר, כי המציע ביצע עבודות דומות לעבודות נשוא ההליך, על פי הפירוט שלהלן 2
 
 

 /שם הפרויקט פרטי המזמין
 מהות העבודה

 

 שנה/בין השנים 
 

 טלפון 
 

 שם איש קשר 
 

  

    
    
    

 
 :ם/המלצות, זאת כדלקמןכמו כן, מצורפים אישורי 3

3.1 _______________ 

3.2 _______________ 

 .אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת 4.

_____________ 

 חתימת המצהיר/ה 
 אישור

 'התייצב/ה בפניי מר/גבאני הח"מ, עו"ד _______ מ.ר. ____, מאשר/ת בזה כי ביום _______ 

 ת.ז. מס' _________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר אשר זיהה/תה עצמו/ה ב ________

 שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 

 .הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי

________________ 

 )חתימה +חותמת)עו"ד 
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 'נספח ה

 ,לכבוד

 נגב מערבי  רשויות ול אשכערים  איגוד 

______________ 

 ,ג.א.נ

  לעיר רהט - הנדון: שירותי אסטרטגיה ומיתוג  

 נספח הצעה להליך 

 :_______________ :בהתאם לתנאי ההליך שבנדון, להלן הצעה מטעם 

 ._______________ :שם המציע

 ._______________ :מספר זיהוי

 ._______________ :לגבי תאגיד: שם מורשה החתימה בשם התאגיד

 .לגבי תאגיד: מצורפת בזאת תעודת התאגדות

 .₪ לפרויקט הוא _______ אחוז 135,000אחוז ההנחה על אומדן אשכול נגב מערבי שהינו  

 אחוז.  20הערה: ניתן לתת הנחה בשיעור של עד 

 .₪ ): __________________ עד הגשת ההצעהכשיעורו במו(סכום המע"מ 

 .₪ :_______________________כולל מע"מ ל ידי סכום ההצעה המוצע ע

 

 ,בכבוד רב ובברכה

.__________________ 

 ]שם המציע[

 אין למלא את המסמך ו/או לבצע שינויים בשלב הגשת ההצעה 
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 'נספח ו

 

לא מהווה חלק מאישור קיום ביטוחים –בלבד  אשכול רשויות נגב מערבילשימוש   
 

העיר   ומיתוג למיצוב _________בקשר למתן שירותי שויות נגב מערבי לביןבין אשכול ר אישור קיום ביטוחים 
.רהט  

 
לא מהווה חלק מאישור קיום ביטוחים  –בלבד   אשכול נגב מערבי לשימוש    

 

 

האישור__________תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים  

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

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

האישור מבקש מ מבוטח ה  מעמד מבקש האישור מ אופי העסקה    

אשכול יישובי הנגב   שם:  
במערבי בע''מ ו/או איגוד  

ערים אשכול יישובי נגב  
מערב ו/או עיריית רהט  

הכלכלית רהט  ו/או חברה 
ו/או גופי סמך של העירייה  

 רהט 

 שם: 
 

למיצוב  מתן שירותי 
רהט. ומיתוג העיר  

משכיר ☐   

שוכר ☐   

זכיין ☐   

קבלני משנה ☐   

מזמין שירותים ☒   

מזמין מוצרים☐   
 

501400634 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ.  
 

,  78ד''ר סמלו יוסף מען : 
 נתיבות 

 מען 

 סוג הביטוח 
חלוקה לפי  

גבולות אחריות  
או סכומי  

 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח 

סויים נוספים  כי
 בתוקף 

יש לציין קוד כיסוי   מטבע  סכום 
 בהתאם לנספח ד' 

אחריות   – 302 ₪  1,000,000   ביט    צד ג' 
 צולבת  

ויתור על   - 309
לטובת מבקש  תחלוף 

 האישור 
כיסוי   – 315

 לתביעות מל''ל 
מבוטח נוסף   – 321

בגין מעשי או מחדלי  
מבקש    -המבוטח 
 האישור 

ראשוניות  – 328  
רכוש מבקש   – 329

האישור ייחשב כצד  
 ג'

אחריות  
ים מעסיק  

ויתור על   - 309 ₪     ביט   
תחלוף לטובת מבקש  

 האישור 
מבוטח נוסף   -319

היה וייחשב  
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ם של מי  מעסיקכ
 מעובדי המבוטח 

ראשוניות  - 328  

אחריות  
 מקצועית 

אובדן   – 301 ₪  2,000,000    
 מסמכים 

אחריות   – 302
 צולבת  

  דיבה, השמצה -303
 והוצאת לשון הרע 

ויתור על   - 309
תחלוף לטובת מבקש  

 האישור 
מבוטח נוסף   – 321

בגין מעשי או מחדלי  
מבקש    -המבוטח 
 האישור 

מרמה ואי   – 325
 יושר עובדים 

פגיעה   – 326
רטיות בפ  

שיהוי  \עיכוב – 327
 עקב מקרה הביטוח 

ראשוניות  – 328  
  6תקופת גילוי  – 332

 חודשים
 
 

בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי  פירוט השירותים )
 המצוין בנספח ג'(: 

מידע  - 044  
 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
לאחר משלוח הודעה   יום 60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

האישור בדבר השינוי או הביטול. למבקש   

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 'נספח ז  

 לכבוד 

 אשכול נגב מערבי גזברות 

 ,ג.א.נ

 הנדון: פרטי חשבון בנק

 )")"הספק ________________________________ :שם החברה / שותפות / עסק 

 :כתובת למשלוח הודעה על ביצוע תשלום

 מיקוד __________   ___________ ____ עיררח' _________________מס' _  

 _________ פקס          _________  טלפון                       

   _________________       מספר תאגיד                       

 :פרטי הבנק להעברת תשלומים

 _______________ שם הבנק ____________ מס' סניף 

 ________ ____ מס' חשבון כתובת הבנק _____________ 

 ,מתחייבים בזה, שבמידה שיופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאיתהננו 

 .נחזירם לגזברות העירייה ללא שהות

_________________     ________________ 

 חתימה + חותמת                                         שם

 אישור עו"ד / רו"ח

 ______________________ '________ מרחרו"ח ____________ מ.ר. ____  / אני עו"ד 

 ) ," נותן שירותים  ")מאשר/ת, כי החתימה לעיל היא חתימת מורשי החתימה מטעם _____________

 .נותן השירותיםנותן שירותיםוחתימתם מחייבת את ה

_______________________             _____________ 

 תאריך                                            ותמתחתימה + ח

    אישור הבנק

 .הננו מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל

___________________  ___________________                     ___________________ 
 נק                                                חותמת הבנק הבתאריך                                       חתימת 
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 'נספח ח

 
 הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה

 ]להחתים על ההצהרה כל אחד מבעלי המניות, הדירקטורים ויתר נושאי המשרה של המציע  יש[

 _____________ אני הח"מ, ______________ ת.ז. _____________, שכתובתי היא

 :מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן

 .הצהרה זו ניתנת במסגרת הגשת הצעתו של המציע ______________ ח.פ./ת.ז .1

 :להלן) /__ שעניינו __________  ...........למכרז ( "המציעלהלן: ")  ________________

 .)"המכרז"

 נכונות האמור   ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי .2

 בהצהרה זו, תהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז ולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע 

 אמור בהצהרה זו, יהווה הפרה יסודית של ההסכם שייכרת עםיזכה במכרז, אי נכונות ה

 - המציע ולביטול ההסכם על ידי שייכרת עם המציע, מבלי שתהיה למציע כל זכות תביעה

 .התחדשות עירונית ו/או מי מטעמהכלפי המנהלת ל

 עירוני או עובד תאגיד רהטהצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד עיריית  .3

 אשר קובע   ,]נוסח חדש)לפקודת העיריות  (א) 174הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  8.1

 :כדלקמן 

 או בעקיפין, על ידי עצמו   לא יהיה נוגע או מעונין, במישריןפקיד או עובד של עיריה    (א )                  174 

  סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העיריה ובשום עבודה - או שותפו או או על ידי בן זוגו                                 

 .המבוצעת למענה                                 

 ( הסעיף הרלבנטי נא לסמן ולהשלים את )הריני להצהיר כי  3.2

 :אואיננו עובדים בעיריית רהט או בתאגיד עירוני השייך לעיריית רהט אנוכי ובן/בת זוגי  3.2.1          

 ( :נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטי )הריני להצהיר כי  3.3

   .רהטירוני בתאגיד ע  או רהטלמיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא עובד עיריית  3.3.1         

   או בת, אח או    בן (,סב או סבתא)" בן זוג, הורה, הורה של הורה קרובלעניין הצהרה זו: "                  

 יינית, בן זוג של אח או אחות  אח ,, דוד, דודה, אחיין(חם או חמה)אחות, הורה של בן הזוג                   

 ;דוד/ה, בת דוד/ה  , בן (גיס/ה)בן הזוג  אח או אחות של (גיס/ה)                  

    אם יזכה)המציע   מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי ההסכם שייכרת בין 3.4. 

כלשהו ביני ו/או בין המציע לבין עובד   עניינים, לא יוצר ניגוד  העיר או מי מתאגידיהלבין   (במכרז

ידוע לי כי עובד עירייה או מנהלת להתחדשות עירונית   ולא העירייה או המנהלת להתחדשות עירונית

 .נגוע או מעוניין בהסכם, בין במישרין ובין בעקיפין

 

 

 הצהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור  .4
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אשר קובע   ש[,נוסח חד]לפקודת העיריות  (א)  111הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  4.1.  

 :כדלקמן

 צה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שישחבר מוע (א(א.  122

 לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או

 ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא 

 "יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העיריה; לענין זה, "קרוב

  בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות-

 י(: לים את הסעיף הרלבנטנא לסמן ולהש )הריני להצהיר כי   4.2

 רהט למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור בעיריית     4.2.1             

 או 

 :לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור, כל זאת כדלקמןיש     4.2.2             

._______________________________________________ 

._______________________________________________ 

._______________________________________________ 

 :לעניין ההצהרה בסעיף זה

 – הורה (סב או סבתא), בן או בת, אח או" בן זוג, הורה, הורה של קרוב"

 אחות, הורה של בן הזוג (חם או חמה), דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של 

 ;, אח או אחות של בן הזוג (גיס/ה), בן דוד/ה, בת דוד/האח או אחות (גיס/ה)

 אם יזכה )מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי ההסכם שייכרת בין המציע   4.3

 , לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין  החכ"ל או העיריה "האשכול" לבין  (במכרז

בחברה  ולא ידוע לי כי לנבחר ציבור בחברה החכ"ל או העיריה המציע ו/או ביני לבין נבחר ציבור 

 .כלשהי להסכם, בין במישרין ובין בעקיפיןיש נגיעה   החכ"ל או העיריה

 

 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים  .5

לחברה החכ"ל או  הריני לאשר כי לא ידוע לי על כל מניעה שבדין המונעת ממני לתת את השירות   5.1 

 .מוסדי וזאת עקב ניגוד עניינים אישי או העיריה

   והריני לאשר כי   ,היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זוהריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי     6.

 .כל אשר הוצהר לעיל הנו נכון      

   אותי/ את המציע   אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, אשר עשויות להעמיד 7. 

   ואפעל החכ"ל או העיריה   "האשכול"  עניינים, אעביר את המידע למחלקה המשפטית שלבמצב של ניגוד      

 .בהתאם להנחיותיה      

___________________ 

 חתימה 
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 אישור

 'אני, ...................................... עו"ד, מאשר כי ביום................. הופיע בפני מר/גב

 ......................... ולאחר שהזהרתיו כי המוכר לי אישית /נושא ת.ז.  .................................

 עליו/ה לומר את כל האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה 

 .כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני

___________________ 

 עו"ד ,
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 'נספח ט
 1976 -עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ותצהיר לפי חוק 

 

 

 אני הח"מ ______________,ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 

 :האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן

 _______________________הנני משמש כ________________ ב .1

 שם המציע                                תפקיד                                    

 .הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע .2

 :לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן יש .3

o המציע או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***; 

o  ה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד בעל זיקהמציע או 

 .ההתקשרות ****חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה

 ; 1976  -לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  (א)ב 1 –בעל זיקה" כהגדרתו בסעיף "        *

 ; 11.10.01 – הורשע" הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  **   "

 או עבירה לפי חוק  1987 -  –עבירה" עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז "    ***

 1991 -עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א

 הגברת האכיפה של לחוק ל   1ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 

 ת החיקוקים המנויות , גם עבירה על הוראו 1011  -דיני העבודה, התשע"ב 

 .בתוספת השלישית לאותו חוק

 – – מועד ההתקשרות" לעניין התקשרות בעסקה בלא מכרז המועד שבו הוגשה"   ****

 לגוף הציבורי ההצעה ולפיה נערכה ההתקשרות בעסקה. ואם לא הוגשה הצעה 

 - .ההתקשרות בעסקהכאמור מועד 

 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן .4

o  להלן : "חוק (  1998  -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9 –חלופה א' הוראות סעיף

 .אינן חלות על הספק   )שוויון זכויות"

o  אותן  מקייםלחוק שוויון זכויות חלות על הספק והוא   9 –חלופה ב' הוראות סעיף. 

 :הרלוונטיות להלן - בחלופות המשנה יש להמשיך ולסמןלעיל  4למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף   .5

o  עובדים  100  - -הספק מעסיק פחות מ(   1 )חלופה. 

o  משרד העבודה הרווחה   עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל  100 - הספק מעסיק (  2)חלופה

לחוק שווין זכויות, ובמידת    9סעיף  נת יישום חובותיו לפיוהשירותים החברתיים לשם בחי

  .בלת הנחיות בקשר ליישומןהצורך לשם ק

 במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 

 לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה  (1  (לפי הוראות חלופה 

 לחוק שוויון  9 –פי סעיף  הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו ל    (  2  )
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 .זכויות, הוא גם פעל ליישומן 

למנכ"ל משרד העבודה    לעיל הספק מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה  4למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף   .6

עם החכ"ל (ככל שתהיה התקשרות    ימים ממועד התקשרותו  10והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 .)אמורכ

 .מי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמתהנני מצהיר/ה כי זהו ש .7

______________ 

 חתימת המצהיר 

 

 

 אימות חתימה 

 

 , מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני (מ.ר. ________ )אני הח"מ _____________, עו"ד 

 מר/גב' ____________, ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 

 ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את /האמת וכי יהא/תהא צפוי 

 .תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניתוכן 

______________ 

 עו"ד  ______

 ( חתימה+ חותמת (

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 073-3323017 -פקס 073-7269274 -| טל info@westnegev.org.il| נתיבות  5050| ת.ד.  501400634מס' איגוד 

 

 נספח י ' 

 ערבות בנקאית  להשתתפות במכרז מס' 16/2020

 לכבוד 

 איגוד ערים אשכול רשויות נגב מערבי 

 הנדון:  כתב ערבות

, הננו ערבים  16/2020פי בקשת ___________________  )להלן: "המבקש"( בקשר למכרז פומבי מס' -על 
₪  )ובמילים: עשרת אלפים ₪(  בתוספת הפרשי   10,000ל סכום עד לסך השווה ל בזאת כלפיכם לשלם לכם כ 

סטיקה )להלן:  ידי הלשכה המרכזית לסטטי-הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על
"המדד"(, בין המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות, מדד חודש 10/2020  לבין מדד שיהיה ידוע  

   במועד חילוט הערבות.

ימים מעת הגיעה אלינו דרישתכם הראשונה בכתב בדואר    5ידינו תוך -סכום הערבות ישולם לכם על .1

תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח ולנמק  רשום ו/או פקס, חתומה ע"י האשכול, וזאת ללא כל 

   וש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדר

פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד  -וכל דרישה על_ 28.2.2021_תוקף ערבות זו יהיה עד ליום  .2

ימים    90ידינו לתקופה של -הוארכה על הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם

  פי דרישת האשכול.- נוספים על

   נה ניתנת להעברה בכל צורה שהיא.ערבותנו זו אינ  .3

 בכבוד רב,   

 

 

כתובת סניף הבנק ומס'    מס' הבנק ומס' הסניף   שם הבנק 
פקס של הסניף ומספר  
 טלפון של הסניף 

     

 חתימה וחותמת   שם מלא  תאריך 
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 ' נספח יא 

 
 

 ערבות ביצוע הסכם 
 

 לכבוד  

 איגוד ערים אשכול רשויות נגב מערבי 

 הנדון:  כתב ערבות

, הננו ערבים  16/2020 פי בקשת ___________________  )להלן: "המבקש"( בקשר למכרז פומבי מס' -על 
ת הפרשי  ₪  )ובמילים: עשרת אלפים ₪(  בתוספ 20,000בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל 

שכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן:  ידי הל-הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על
לבין מדד שיהיה  ___ _______ "המדד"(, בין המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות, מדד חודש 

   ידוע במועד חילוט הערבות.

הגיעה אלינו דרישתכם הראשונה בכתב בדואר רשום  ימים מעת   5ידינו תוך -סכום הערבות ישולם לכם על .1

ו/או פקס, חתומה ע"י האשכול, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח ולנמק את  

   דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

כה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד  פיה צרי-עלוכל דרישה  _31.12.2021_תוקף ערבות זו יהיה עד ליום  .2

ימים    90ידינו לתקופה של -הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על

  פי דרישת האשכול.- נוספים על

   ערבותנו זו איננה ניתנת להעברה בכל צורה שהיא. .3

 בכבוד רב,   

 

 

ס'  כתובת סניף הבנק ומ   מס' הבנק ומס' הסניף   שם הבנק 
פקס של הסניף ומספר  

 טלפון של הסניף 

     

 חתימה וחותמת   שם מלא  תאריך 

 

 


