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  החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ

   מכרז למתן שירותי יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי

  2/2019י מכרז פומב

  

") מזמיה בזה הצעות מחירים לשירותי יחסי ציבור וייעוץ החברההחברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ (להלן: "

ארבע תקופת בעד חודשים, עם זכות ברירה לחברה להארכת תקופת ההתקשרות  12תקשורתי לחברה, לתקופה של 

  התאים המפורטים במסמכי המכרז.על פי חודשים, וזאת  12וספות, כל אחת עד 

  

בשעות העבודה , חולון, (מתחם ימית) 66מפרץ שלמה  , ברחובההלת החברהיתן לרכוש במשרדי את חוברת המכרז 

  . בכל מקרה , שלא יוחזרו₪ 500של בסך הרגילות תמורת תשלום 

  

  או במשרדי ההלת החברה.  www.reh.co.ilבאתר החברה: יתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, 

 

  , חולון.66במשרדי ההלת החברה, רח' מפרץ שלמה  11:30 בשעה 20.5.2019 ביום םייתקכס מציעים י

  

ולהפקיד במסירה אישית (לא לשלוח  2/2019 מספר ושאת ציון מכרז פומבי ,את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה

, חולון (מתחם 66רח' מפרץ שלמה בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, , 14:00עד שעה  29.5.2019יום לבדואר) עד 

  ימית).

  

  החברה איה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

  

  03-5582050לפרטים וספים יש לפות למשרדי החברה בטל': 

  

  

  שמשון חן, מכ"ל                        

  החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ                      
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  החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ

  שירותי יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי

  2/2019 מכרז פומבי מס' 

  תאים כלליים

  כללי .1

") מזמיה בזה הצעות למתן שירותי יחסי ציבור החברההחברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ (להלן: " .1.1

, חברהה לשחודשים, עם זכות ברירה  12וייעוץ תקשורתי לחברה (להלן: "השירותים"), לתקופה של 

 12ארבע תקופת וספות, כל אחת עד עד להארכת תקופת ההתקשרות ב לפי שיקול דעתה הבלעדי,

  ז.על פי התאים המפורטים במסמכי המכרחודשים, וזאת 

החברה היה תאגיד עירוי המפעיל מרכזים שוים של העירייה, לרבות, המרכז לתיאטרון בובות, מרכז  .1.2

שרת, מרכז קציר, מרכז גולדה, מרכז בגין, מרכז שרון, מרכז -מ.ט.ר.ה, מרכז קריית-ספורט טיפולי

ומקומות  יאיר, ספארק המים ימית, מועדון בריזה, קאטרי קלאב פשוית, פארק פרס, בתי קפה

 -לבילוי ותרבות הפאי המופעלים באמצעות זכייים ברחבי העיר חולון, מתחם מסחרי בפארק פרס

"אי חולוי" וכן כל  -"לה פארק", היכל טוטו חולון וכיו"ב וכן מהלת את אתר ההטבות לתושבי חולון 

 פרויקט ו/או מרכז שיועבר לחברה במהלך ההתקשרות. 

של החברה כזרוע הביצועית של עיריית חולון ישה פעילות רבה במשך כל  בכל אחד מתחומי האחריות .1.3

השה, הן מקומית והן ארצית והזוכה במכרז יידרש לספק שירותים לפעילות השוטפת של החברה 

  ולפעילויות המיוחדות המתקיימות בה, הכול כמפורט במסמכי המכרז.

על  ,צ"במחוזה ההתקשרות הבומכרז תאי ההמפורט ביהיו על פי  מכרזב התאי ההתקשרות עם הזוכ .1.4

 . המכרזכחלק בלתי פרד ממסמכי  ,ספחיו

 תאי סף להשתתפות במכרז .2

רשאים להשתתף במכרז יחיד או תאגיד הרשום כדין בישראל העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל 

 התאים המפורטים להלן:

 יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי.  יסיון מוכח ורצוף של חמש שים לפחות במתן שירותי .2.1

 על המציע לצרף להצעתו אסמכתאות על עמידתו בתאי לעיל  .2.2

(ששה) עובדים בעלי יסיון מקצועי במתן שירותי יעוץ בתחום יחסי הציבור (לא כולל  6מעסיק לפחות  .2.3

 עובדי מהלה ומזכירות).

הצוות צריך שיעמוד  יש לפרט בהצעה את פרטי ראש הצוות המוצע למתן השירותים לחברה. ראש

בתאים הבאים: תואר אקדמי מוכר ממוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או לחילופין בעל 

תואר אקדמי ממוסד בחו"ל שהוערך כשקול לתואר אקדמי ממוסד בישראל על ידי הגוף להערכת 

האחרוות שים לפחות בחמש השים  5תארים אקדמאיים מחו"ל במשרד החיוך; בעל יסיון של 

  שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, במתן שירותי יחסי ציבור.
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על המציע לצרף להצעתו קורות חיים ותעודות השכלה של צוות המציע ושל ראש הצוות שהמציע הזוכה 

 במכרז יעמיד לרשות החברה לצורך מתן השירותים.

 (לא כולל מע"מ).  ₪ 2,000,000פחות (במצטבר) היו ל 2018-ו 2017, 2016היקף הכסותיו בשים  .2.4

על המציע לצרף להצעתו הצהרה על היקף הכסות ואישור רו"ח על פי הוסח המצ"ב, המאשר 

 עמידתו בתאי לעיל. 

המציע חתם על תצהיר המציע בוסח שבמסמכי המכרז ובידיו אישור יהול ספרים ואישור יכוי מס  .2.5

  .1976-תשל"ובמקור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, 

שהוצאה על ידי בק  לפחות, ₪ 10,000סך של בערבות בקאית, אוטוומית, המציע צירף להצעתו  .2.6

 לפי וסח הערבות המצ"ב, לפחות 2019.829.עד ליום  , בתוקףהחברהלפקודת לבקשת המציע,  בישראל

  , וזאת להבטחת קיום תאי מסמכי המכרז.למסמכי המכרז

 המכרז.המציע רכש את מסמכי  .2.7

 על המציע לצרף להצעה העתק הקבלה על רכישת מסמכי המכרז.

תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד והיסיון וכל המסמכים והאישורים הדרשים  הצעת המציע .2.8

 במכרז בלבד. במכרז, כולל הערבות יהיו על שם המציע

  ההצעה .3

, בתוספת ₪ 12,000ומד על סך של מובהר כי המחיר שקבע למתן השירותים לחודש קלדרי (ריטייר) ע .3.1

 בחירת ההצעה הזוכה במכרז תעשה על פי שקלול איכותי כמפורט בהמשך. מע"מ כדין.

  בצירוף חותמת. , בשולי כל דף ובמקום המיועד לכךהמכרזיש לחתום על מסמכי  .3.2

 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. 90ההצעה תהיה בתוקף לתקופה של  .3.3

 אישורים ומסמכים .4

  המציע יצרף להצעתו את המסמכים והאישורים הבאים:

ל הקוספט העסקי, המצגת תכלול ) שDiskOnKey( שיוגש על גבי החסן ייד PDFמצגת מודפסת ובקובץ  .4.1

את תפיסת העולם המקצועית של המציע ביחס לקידום החברה, בתחום התקשורת. הכוללת פירוט 

להלן. על המציע להיערך להצגת  8 ורטים בסעיףוהתייחסות למרכיבי שקלול והערכת ההצעות המפ

המצגת בפי ועדת המכרזים או ועדת בחיה שתקבע על ידה. הזמות מפורטות תשלחה למציעים 

 שיגישו הצעות לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

, על 1976- תשל"ו  ,אישור תקף על יהול פקסי חשבוות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים .4.2

 שם המציע. 

 אישור תקף על יכוי מס במקור, על שם המציע.  .4.3
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  ברשם החברות. רישום המציערואה חשבון ו/או עורך דין בדבר אישור  .4.4

 .לחייב את המציע בחתימתםשל המציע המוסמכים מורשי החתימה אישור עורך דין בדבר זהות  .4.5

 מים על ידי המציע.מסמך/י ההבהרות שהוצאו, אם הוצאו, בקשר עם המכרז, חתו .4.6

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע.  .4.7

 הוצאות ושמירת זכויות  .5

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולה על  .5.1

  המציע.

במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש  מציעיםכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה וה .5.2

  י המכרז, אלא לצורך הכת והגשת הצעה במכרז זה.במסמכ

 הבהרות ושיויים .6

  במשרדי החברה. 11:30בשעה  20.5.2019 -תקיים ביום הכס מציעים י .6.1

, להכיס שיויים ותיקוים במסמכי המכרזרשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת  חברהה .6.2

. השיויים והתיקוים, כאמור, יהיו חלק בלתי פרד ציעים, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המהמכרז

 פרטיםלפי ה ,בפקסימיליה וא אלקטרויבדואר  ציעיםויובאו, בכתב, לידיעתם של המ המכרזמתאי 

 שימסרו על ידם.

 הגשת ההצעה .7

עד (לא לשלוח בדואר)  במסירה אישית 2/2019מספר  מכרזאת ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, ושאת ציון 

  .רח' הר הצופים, קרית שרת, חולוןבתיבת המכרזים שבמשרדי החברה,  14:00עד לשעה , 2019.592.-ום הי

  הצעות שיגיעו מאוחר ממועד ה"ל, יוחזרו למציע כפי שהם ללא כל התיחסות.

 – הקריטריוים לבחירת ההצעה הזוכה .8

 המפורטים להלן:והשקלול בחירת הזוכה תתבצע על פי הקריטריוים 

 )%30התרשמות מהמצגת שתצורף להצעה ( .8.1.1

.  100-ל 0תבחן את המצגת שתצורף להצעה ותעריך אותה על ידי מתן ציון בין  חברהה

. הצגת חברההלהציג את המצגת בפי ועדה שתקבע על ידי  ציעתזמן את המ חברהה

ו/או העובד המיועד לסייע לו, ווכחות שיהם בהצגת ראש הצוות המצגת תעשה על 

  היה חובה.  המצגת

 )%35( חברהלהמיועד לתת את השירותים ראש הצוות התרשמות מ .8.1.2

 100 -ל 0ציון בין  -חברהלשיהיה אחראי על מתן השירותים ראש הצוות התרשמות מ

  שיתייחס ליסיון רלווטי והתרשמות מהמועמד. 
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 )%15התרשמות מהעובד המיועד לסייע ליועץ ( .8.1.3

, 100 -ל 0ציון בין  -חברהלבמתן השירותים וות ראש הצתרשמות מהעובד המיועד לסייע ל

  וזאת בהתייחס ליסיוו הרלווטי וההתרשמות ממו.

 )%20חוות דעת מלקוחות על היועץ ( .8.1.4

ותקבל את חוות דעתם  ציעתפה ללקוחות שקבלו שירותי תקשורת ופרסום מהמ חברהה

על השירותים שיתו להם על ידו, בושאים שלהלן: מקצועיות, הישגיות, יצירתיות, רמת 

  .100 -ל 0שירות (עמידה בלו"ז, זמיות), ותדרג את חוות הדעת בציון שבין 

היכרות  חברהלאו ש חברהלשהעיק שירותים דומים  ציעהייה וההצעה הייה מטעם מ

לראות עצמה כאחת מותי חוות הדעת אף החברה ע לגביו, רשאית אחרת עימו או מיד

  לא רשם אותה כממליצה. ציעאם המ

רשאית לפות עם ללקוחות שאים ברשימה ה"ל על בסיס מידע הקיים  חברההכמו כן, 

  ו/או העולה מתוך ההצעה או מבדיקתה. חברהב

 ציעיםמהמעל הצעתם וכן לדרוש , כולם או חלקם, לדיון ציעיםלזמן את המרשאית לדרוש  חברהה .8.2

, גם לאחר פתיחת ההצעות הפרטים ו/או מסמכים וספים ו/או הבהרות וספות לשביעות רצוה המלא

 במסגרת שיקוליה, כאמור. םוהצעת ציעיםעל מת לבחון את המ

 בחית ההצעות .9

החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תאיה או בשל חוסר התייחסות  .9.1

 לתאי המכרז באופן שלדעת החברה מוע הערכת ההצעה כדבעי. 

אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שיוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס  .9.2

בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום אליהם, בין על ידי שיוי או תוספת 

 לפסילת ההצעה.

פרטים ו/או מסמכים וספים ו/או הבהרות וספות לשביעות רצוה  ציעיםהחברה רשאית לדרוש מהמ .9.3

, םמקצועי והצעת ןהכלכלי, יסיו ם, חוסיםהמלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מת לבחון את המציע

 שיקוליה, כאמור.במסגרת 

 החברה איה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כהצעה הזוכה.  .9.4

  מכרזהודעה על תוצאות ה .10

  .ובדואר אלקטרוי לזוכה תימסר הודעה בפקסימיליה .10.1

  .בדואר רשום, אליה תצורף הערבות הבקאיתשהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב,  מציע .10.2
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ימים מיום קבלת ההודעה, להאריך את  7עם החברה תוך על הזוכה במכרז לחתום על חוזה התקשרות  .10.3

הערבות שמסרה על ידו עם הצעתו במכרז לתקופה של שה וספת ולהמשיך להאריכה, מעת לעת, כך 

יום ממועד סיום חוזה ההתקשרות המאוחר. ככל שהערבות לא תוארך  30שתהיה בתוקף עד תום 

שבידיה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו  כאמור, תהיה זכאית החברה לחלט את סכום הערבות

 תהיה החברה זכאית על פי כל דין.

כמו כן ימציא הזוכה אישור על קיום ביטוחים עלפי הוסח שבמסמכי המכרז, כשהוא חתום על ידיד  .10.4

  יום מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו במכרז. 14חברת הביטוח מטעמו, תוך 

רשאית לבטל את הזכייה בהודעה  חברה, תהיה ההמכרזפי מסמכי שלא יעמוד בהתחייבויותיו על  מציע .10.5

הודעה בה דרש  למציעבהודעה, וזאת לאחר שיתה  חברה, החל בתאריך שייקבע על ידי הלמציעבכתב 

לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך הזמן שקבע בהודעה. אין בסעיף זה  והמציעלתקן את המעוות, 

  על פי כל דין.כדי לגרוע מזכויות הצדדים 

להכריז כזוכה חלופי את המציע שדרוגו היה הבא  חברהה בוטלה הזכייה, מכל סיבה שהיא, רשאית .10.6

  , וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ותרופה אחרים העומדים לה על פי כל דין. בתור

    

    

  בכבוד רב,  

  

  החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ   
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  בע"מהחברה לבידור ולבילוי (חולון) 

  שירותי יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי

  2/2019 מכרז פומבי מס' 

  תצהיר המציע

  לכבוד

  עיריית חולוןו החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ

אי הח"מ: שם: ____________ ת.ז ________________ מרח' ____________________,  המשמש מורשה 

ומוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע בקשר עם השתתפותו במכרז  חתימה של המציע, ___________________,

(להלן: "המכרז"), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק אם לא  2/2019

  אעשה כך, מצהיר בזאת כדלקמן:

  כללי

ם, ואו מקבלים על עצמו לבצע הבו לפרטיהם את כל האמור במסמכי המכרז, בין המצורפים ובין שאים מצורפי .1

שבמסמכי המכרז. כל הפרטים, שאו מוסרים בכל מסמכי המכרז, לרבות בכל  תאת כל הפעולות וההתחייבויו

 הספחים והתצהירים, הים כוים, מלאים, מדויקים ואמת לאמיתה.

ל הגורמים וההוצאות ההצעה במכרז מוגשת לאחר שערכו את הבדיקות הדרושות, להחת דעתו, בכל הוגע לכל .2

, וכי לא בססו הצעתו על מצגים ו/או הבטחות ו/או אמירות שעשו בעל פה על ידי מתן השירותיםהכרוכות ב

ו/או מי מגורמיה, וכי לא ציג דרישות ו/או תביעות המבוססות על אי הבה ו/או אי ידיעה, ואו מוותרים,  חברהה

 מראש, על כל טעות, כאמור.

כל תאי הסף והדרישות האחרות הדרשות מהמציעים על פי מסמכי המכרז. למציע הידע, המציע עומד ב .3

המומחיות, האיתות הכספית, האמצעים הטכיים, הציוד, כוח האדם המקצועי, הרישיוות וההיתרים וכל 

 הדרש לביצוע העבודות על פי מסמכי המכרז.

התאגדות של המציע  המטרות, התקות, ההלים והסמכויות, הקבועים במסמכי בתחוםהיה הצעת המציע  .4

על פי כל וכל מיעה ), וכי תקבלו אצל המציע כל ההחלטות והאישורים הדרושים תאגיד שהמציע היובמקרה (

ל דבר המציע וכי חתימותיו מחייבות את המציע לכ תעל הצעלחתימותיו על כל מסמכי מכרז זה וו/או חוזה דין 

 .ועיין

  אחרים. מציעיםאו תיאום עם ו/מוגשת ללא כל קשר הצעת המציע  .5

וכן לא מתהלים כגדו הליכים משפטיים  פירוק או/ו רגל פשיטת בהליכי מצא איו המציע  זה תצהיר ליום כון .6

 .ביכולתו לעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, במלואם ובמועדם לפגוע העלולים

  עסקאות גופים ציבורייםחוק 

 קיום דיי עבודה ועמידה בחוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלויות .7
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ב(א) 2"תושב ישראל" משמעותם כהגדרתם בסעיף  -בתצהירי זה, המוחים "בעל זיקה" "עבירה", "הורשע" ו .8

. אי מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מוחים אלה וכי אי 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 הי מצהיר כי המציע היו "תושב ישראל".מבי/ה אותם. 

ו/או לפי חוק שכר  1991- " לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, התש"אהמציע ו"בעל הזיקה

באוקטובר ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, או אם  31, אשר עברו אחרי יום 1987-מיימום, התשמ"ז

ממועד ההרשעה הורשעו ביותר משתי עבירות הרי במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז חלפה לפחות שה אחת 

 האחרוה.

(להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות על  1998-הוראות חוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלויות, התש"ח .9

 המציע

  או

  הוראות חוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן דהיו:

ות למהל הכללי של עובדים לפחות, ואי מצהיר בשם המציע על התחייבותו לפ 100המציע מעסיק  .9.1

לחוק שוויון זכויות ,  9משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחית חובותיו לפי סעיף 

לשם קבלת החיות בקשר ליישומו; ואולם לא תיתן החיה שיש בה כדי להטיל טל  –ובמידת הצורך 

 (ה) לחוק שוויון זכויות; 8כבד מדי כהגדרתו בסעיף 

  או

יב בעבר לפות למהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי המציע התחי .9.2

הוא  –לעיל ועשתה איתו התקשרות שלגביה התחייב, כאמור, באותו  סעיף משה  10.1הוראות סעיף 

לחוק שוויון זכויות, הוא גם  9הצהיר כי פה כדרש ממו, ואם קיבל החיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 ליישומו;פעל 

אי מצהיר על התחייבותו של המציע להעביר העתק מתצהיר זה למהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 

 יום ממועד ההתקשרות 30והשירותים החברתיים, בתוך 

  אי קיום קירבה ו/או קשר עסקי ו/או יגוד עייים

10. ו.המפורטים  הסעיפים בפקודת העיריות, כי הוראות בזאת, יםמצהיר וההירות למציע וללהלן, ידועות ו  

  )חדש וסח( העיריות לפקודת) א(א 122 סעיף

 או בהוו אחוזים עשרה של העולה חלק האמורים לאחד שיש תאגיד או, שותפו או סוכו, קרובו, עירייה "חבר

 - " קרוב, "זה לעיין; ההעיריי עם לעסקה או לחוזה צד יהיה לא, בו אחראי עובד או מהל מהם שאחד או ברווחיו

  .אחות" או אח, בת או בן, זוג בן

  )חדש וסח( העיריות לפקודת) א( 174 סעיף

 שותפו או זוגו- בן ידי על או עצמו ידי על, בעקיפין או במישרין, מעויין או וגע יהיה לא העיריי של עובד או "פקיד

  .למעה" המבוצעת עבודה ובשום ההעיריי עם שעשה חוזה בשום, סוכו או

  המקומיות ברשויות הציבור בחרי של עייים יגוד למיעת כללים בדבר בהודעה )א( 12 סעיף

 או עירייה חבר –" עירייה חבר; "זה לעיין; המקומית הרשות עם לעסקה או לחוזה צד יהיה לא העירייה "חבר

  ).")ב)(1(5 -ו) ב)(1(1 בסעיף" קרוב"ו" שליטה בעל" הגדרות ראה( בו שליטה בעלי קרובו או שהוא תאגיד או קרובו



- 11 - 

  בהון או ברווחים של גוף. 10%מהל או עובד אחראי בגוף, או מי שיש לו חלק העולה על  - "שליטה בעל"  

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות, סוכן או שותף. - "קרוב"  

העירייה החברה ו/או ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין  המציעכי לא קיימים בין  בזאת, ים ומתחייביםמצהיר וה

ו/או ראש העירייה ו/או לסגיו ו/או לחברי ו/או למי מחברי הדירקטוריון ו/או הההלה ו/או העובדים של החברה 

מועצת העירייה ו/או לעובד/ת מעובדי העירייה, קירבה משפחתית ו/או חברות ו/או גיעה ו/או הכרות אישית 

קירבה") כל יגוד עייים ו/או עיין ו/או גיעה ו/או בקשר עסקי/משפחתי או קשר אחר כלשהו קבוע או (להלן: "

זמי, כאמור לעיל, ואם כן הו מתחייבים לצרף להצעתו למכרז זה מכתב בו פרט עם מי יש למציע קירבה ו/או 

  קשר, ומאיזה סוג.

מתחייב  המציעכי  בזאת, ומתחייבים יםמצהיר והו לבין  עלהימים בייייגוד ע ו/או מכל פעולה שיש בה

העירייה ו/או ראש העירייה לחברה ו/או למי מחברי הדירקטוריון ו/או הההלה ו/או העובדים של החברה ו/או 

ו/או לסגיו ו/או לחברי מועצת העירייה ו/או לעובד/ת מעובדי העירייה, במישרין ו/או בעקיפין, ומתחייב בזאת 

  על כל חשש לקיום יגוד עייים כאמור. חברהע ללהודי

ים בין התחייבויות  בזאת, יםמצהיר והיייגוד ע על פי המכרז והחוזה לבין כל  המציעכי לא מתקיים כל

  פעילות ו/או התחייבות אחרת שלו.

בעין/ושא/תחום שהיה אי והמציע לא היו מעורבים באירוע המצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות  .11

באחריותו ו/או באחריות מי מטעמו. כמו כן, המציע לא הציע, במסגרת הצעתו במכרז, כל עובד ו/או מהל ו/או 

 קבלן משה, אשר היו מעורבים באירוע, כאמור.

 לצרכי סעיף זה "אירוע" ייחשב כאירוע בו מתקיימים כל התאים המפורטים להלן: .12

בו מתקשר ו/או עוסק, במישרין ו/או בעקיפין, בסוג השירותים ו/או במתן אירוע אשר המעשה הפלילי  .12.1

 השירותים שוא המכרז ובעיין עבירה שמתחום טוהר המידות;

 האירוע מצא תחת חקירה פלילית או היה תחת חקירה פלילית; .12.2

העובד אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את המציע ו/או  .12.3

 ו/או המהל ו/או קבלן המשה;

לא קבע לגבי אירוע, כאמור, על ידי בית משפט מוסמך כי המציע ו/או העובד ו/או המהל ו/או קבלן  .12.4

המשה לא יכולים היו למועו גם אם היו וקטים בכל האמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם ווהג 

  המקובל בתחום.

_____________________              ________________  

  חתימת המצהיר                    תאריך

  אישור עורך דין

אי הח"מ ______________עו"ד, מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיעו בפי ה"ה שם: _______________ 

צפוי  היהי להצהיר את האמת וכי וכי עלי אותו ולאחר שהזהרתי ת.ז: _____________ מורשה חתימה של המציע,

  .תצהירו זה, וחתם עליו בפיאת כוות  בפי כן, אישר העשים הקבועים בחוק אם לא לעושי

  _________________ חתימה וחותמת עו"ד                      
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  החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ

  מכרז למתן שירותי יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי

  2/2019י מכרז פומב

  הצהרת המציע בדבר הכסות ואישור רו"ח

  הצהרת המציע

  שם המציע : __________________________

, לא כולל מע"מ, ממתן ₪ 2,000,000היו לפחות במצטבר), ( 2018 - ו 2017בשים היקף הכסותיו הריו להצהיר כי 

  שירותי יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי.

  

  תאריך: _____________   חתימת המציע __________________

  

__________________________________________________________________  

  אישור רואה חשבון

 יולבקשת _____________________ (להלן: "המציע") וכרואי החשבון שלו ביקרו את הצהרת המציע בדבר הכסות

 מע"מ, כמפורט בהצהרת המציע לעיל., לא כולל ₪ 2,000,000ולפיה הין לפחות (במצטבר),  2018-, ו2017 ,2016ם בשי

  אחריותו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתו.  .ההצהרה היה באחריות ההלת המציע

  

ערכו את ביקורתו בהתאם לתקי ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע 

ל בטחון שאין בהצהרה ה"ל הצגה מטעה מהותית. או סבורים שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה ש

  שביקורתו מספקת בסיס אות לחוות דעתו. 

  

, כאמור לדעתו בהתבסס על ביקורתו הצהרה זו משקפת באופן אות מכל הבחיות המהותיות את הכסות המציע

  לעיל.

  

  

  בכבוד רב ,              תאריך: ___________ 

      רואי חשבון                    
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  החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ

  מכרז למתן שירותי יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי

  2/2019י מכרז פומב

  הצעת המחיר

  תאריך:__________                        לכבוד

  החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ

  ., ג.א.

  הצעת המחיר

, המכרזביצוע מלא ומושלם של שירותי יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי ויתר הפעולות וההתחייבויות שבמסמכי תמורת 

  :בסך שלקבוע (ריטייר) חודשי לשביעות רצוכם המלאה, ישולם ליועץ תשלום 

  ., בתוספת מע"מ כדין₪ 12,000

 תאי ההתקשרות יהיו בהתאם להוראות הקבועות בחוזה ההתקשרות.

  

  מס' עוסק מורשה:__________________  שם המציע:______________ 

 ______________________.  תאריך:  חתימת המציע: __________

  

  אישור עו"ד

) מאשר בזה כי ביום __________ הופיע בפי "המציע" אי הח"מ ___________, עו"ד של _____________ (להלן:

כי אצל המציע תקבלו כל ההחלטות וכל האישורים על פי מסמכי ההתאגדות ה"ה _______________ בשם המציע, 

  של המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על הצהרה זו, וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל, מחייבת את המציע.

                          _____________  

  , עו"ד                                    
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  החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ

  מכרז למתן שירותי יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי

  2/2019י מכרז פומב

  ערבות בקאית

  לכבוד

  החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ

  ,.ג.א.

  ערבות בקאיתהדון: 

") או ערבים בזה כלפיכם המבקש" - (להלן  ת.ז./ח.פ/מספר שותפות___________ על פי בקשת_____________

 2/2019וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז פומבי ), ₪(במילים: עשרת אלפים  ₪ 10,000לסילוק כל סכום עד לסך של 

  .התקשרות שבמסמכי המכרזלהבטחת מילוי תאי המכרז ותאי חוזה ה

הראשוה בכתב שתגיע אליו, מבלי מיד עם דרישתכם  ’או מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך ה"ל

להטיל עליכם לבסס או למק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת 

בקשר  בקשבתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טעת הגה כלשהי שיכולה לעמוד למ בקשהמ

  לחיוב כלשהו כלפיכם.

דרוש מאתו את תשלומו של הסכום ה"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת אתם תהיו רשאים ל

  לחלק מהסכום ה"ל בלבד, בתאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל ה"ל.

  במכתבו זה:

  ערבות זו היה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא יתת לביטול.

  בכלל. ועד 29.8.2019 ערבות זו תישאר בתוקפה עד

  לא תעה. 29.8.2019דרישה שתגיע אליו אחרי 

  ערבותו זו בטלה ומבוטלת. 29.8.2019לאחר יום 

  ערבות זו איה יתת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

  לא תחשב כדרישה לעיין כתב ערבות זה. , במברק או באמצעי אלקטרוי אחר דרישה בפקסימיליה

  בכבוד רב,

_____________  

      ב  ק
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  חוזה 

  מתן שירותי יחסי ציבור

  

  2019ת ש_______לחודש ___ביום בחולון שערך וחתם 

  -בין  -

  החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ

  , חולון 66מרח' מפרץ שלמה 

  "החברה") -(להלן  

  ;מצד אחד

  

  - לבין  -

___________________  

            

  ")יועץ"ה :להלן(

  ;מצד שי                        

  לקבלת הצעות למתן שירותים  בתחום יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי ; 2/2019והחברה פרסמה מכרז   הואיל:

  והיועץ עוסק ומתמחה בתחום שירותי יעוץ תקשורתי ובתחום יחסי ציבור והגיש הצעה במסגרת המכרז;  והואיל:

והיועץ מוכן לתת לחברה שירותי וייעוץ תקשורתי,  והחברה מעויית שהיועץ יספק לה שירותי יחסי ציבור   והואיל:

  יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי, הכול בהתאם להוראות חוזה זה;

  וברצון הצדדים לעגן בחוזה את התחייבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות.   והואיל:

  לפיכך הוצהר, הוסכם והותה בין הצדדים כדלקמן:        

  כללי .1

 המבוא לחוזה זה וההצהרות הכלולות בו מהווים חלק בלתי פרד הימו.  .1.1

 למוחים שלהלן המשמעות כמוגדר בצידם: יהחוזה זה, תהב .1.2

למתן שירותי יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי  2/2019מכרז פומבי מס'   "המכרז"

  שפורסם על ידי החברה. 

  רש לשם כך.מכ"ל החברה או מי מטעמו שימוה על ידו במפו  "מהל"ה

לרבות ציגיו של היועץ ומורשיו המוסמכים ולרבות כל גורם מטעמו   "היועץ"

  שהוסמך על ידו לעיין חוזה זה או חלק ממו.

  מתן שירותי יחסי ציבור לחברה, כמפורט בחוזה זה.  "השירותים"
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  חוזה זה וספחיו המהווים חלק בלתי פרד הימו.  "החוזה"

המרכז לתיאטרון בובות, מרכז הספורט הטיפולי, מרכז קריית   "המרכזים/הפרויקטים"

שרת, מרכז קציר, מרכז גולדה, מרכז בגין, מרכז שרון, מרכז יאיר, 

ספארק המים ימית, מועדון בריזה, קאטרי קלאב פשוית, קריית 

הספורט, פארק פרס, היכל טוטו חולון, בתי קפה המופעלים ע"י 

ר חולון, מתחם מסחרי בפארק פרס, זכייים של החברה ברחבי העי

"אי חולוי" וכל מרכז ו/או פרויקט שיתווסף במהלך תקופת חוזה 

  זה. 

 הספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי פרד מחוזה זה: .1.3

  כתב התחייבות היועץ לשמירה על סודיות.  ספח א'

  כתב התחייבות עובד היועץ לשמירה על סודיות.  'בספח 

  פירוט פעילות המרכזים.  ספח ג' 

  אישור על קיום ביטוחים.  ספח ד'

ל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות חוזה זה והתאים הכלליים של המכרז, יכוו להלן ולשם הקיצור כ

  החוזה"."

  היועץ מצהיר כי הוא מקבל על עצמו את מתן השירותים ומתחייב לבצעם ברמה מקצועית גבוהה. .1.4

היועץ מצהיר כי ידוע לו טיב ואופי השירותים הדרשים ממו, וכי הוא יעמיד לרשות החברה בעל/י ידע,  .1.5

יכולת, כישורים, מיומות ויסיון וכל הדרש על מת לספק את השירותים על הצד המקצועי הטוב 

  ביותר ולשביעות רצוה של החברה.  

ים הכרוכים במתן השירותים לחברה כאמור היועץ מתחייב לשאת בכל המיסים ההוצאות והתשלומ .1.6

  בחוזה זה לרבות תשלומי מס הכסה, ביטוח לאומי וכן כל תשלום אחר המוטל על פי הדין.

אישורים תקפים על יכוי במקור ועל יהול פקסי חשבוות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .1.7

 1976 -והעסקת עובדים זרים כדין), תשל"ו  (אכיפת יהול חשבוות, תשלום חובות מס, שכר מיימום

של היועץ, רצ"ב כחלק בלתי פרד מחוזה זה. היועץ מתחייב להמציא לחברה אישורים תקפים כאמור, 

  כל אימת שאישורם יפקע.

היועץ מצהיר כי ידוע לו כי מעמדו בכל הקשור ביחסיו עם החברה יהיה כמעמד קבלן  עצמאי, ולא יהיו  .1.8

או בין החברה לבין מי שיועסק על ידו לשם מתן השירותים לחברה יחסי עובד מעביד. ביו לבין החברה 

בכל מקרה בו יקבע אחרת מתחייב היועץ לפצות ולשפות את החברה בגין כל תשלום בו תחויב החברה 

  בגין קביעה, כאמור.

ומצהיר כי חוזה זה מחליף ובא במקום כל התקשרות קודמת בין הצדדים, אם הייתה. היועץ מתחייב  .1.9

אין לו כל טעות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, שעילתן בהתקשרויות קודמות ו/או במצגים ו/או 

התחייבויות שעשו, אם עשו, קודם לחתימת חוזה זה וכי חוזה זה, ממועד חתימתו, מסדיר באופן מלא 

 וממצה את כל זכויות והתחייבויות הצדדים. 
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 כציג החברה לעיין חוזה זה, אלא אם תודיע החברה אחרת. מכ"ל החברה או מי מטעמו ישמש .1.10

למען הסר ספק מובהר בזאת כי החברה תהייה רשאית לגרוע ו/או להוסיף מרכזים ו/או פרויקטים  .1.11

במהלך תקופת חוזה זה וליועץ לא תהייה כל טעות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, כגד החברה בגין 

  שיוי כאמור.

 מהות החוזה .2

חולון והסביבה  –האחד יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי מקומיים  –יעוץ לחברה ייתן בשי מישורים הי .2.1

 והשי יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי בהיקף ארצי בהתאם לצרכי ואופי המרכז / הפרויקט / המסחר.

 החברה תרכוש ישירות את כל המדיה ותשלם ישירות לספקים. החברה תאפשר ליועץ  להשתתף בהליך .2.2

 מתן הצעות המחירים. 

היועץ ייתן לחברה שירותי יעוץ תקשורתי ויחסי ציבור, בהתאם להוראות חוזה זה, אשר תכלול, בין  .2.3

 היתר, את הושאים שלהלן:

 קשר רציף עם העיתוות הארצית והמקומית. .2.3.1

יסוח ופרסום תגובות מטעם החברה ובשמה, במידת הצורך לאחר תיאום עם הגורמים  .2.3.2

 ברה.הרלווטיים בח

 כתיבת והפצת קומויקטים. .2.3.3

 ארגון מסיבות עיתואים במידת הדרש ו/או על פי בקשת המהל. .2.3.4

מתן ייעוץ לעדכון תכים באתרי האיטרט וברשתות החברתיות ו/או בכל מדיה אחרת  .2.3.5

 של החברה, על כל המשתמע מכך.

 עריכת קמפייים בתחומים אותם תבחר החברה, בכל המדיות. .2.3.6

דה שתית לגבי ושאים לחשיפה יזומה בתקשורת על פי החיות המהל עריכת תוכית עבו .2.3.7

 בושא.

 ביית תדמית ושמירה עליה תוך הדגשת ייחודיות. .2.3.8

 עזרה ותמיכה במכירות ושיווק באמצעות קידום מכירות. .2.3.9

 . ממוקדות יצירת אסטרטגיה תקשורתית, הודעות לעיתוות וכתבות עומק .2.3.10

הכוללים את: העיתוים, הטלוויזיה, הרדיו בכלי התקשורת השוים ייצוג החברה  .2.3.11

 והאיטרט.

פעילות "בזירה" הדיגיטאלית  -קידום החברה במדיה הדיגיטאליתחומרים והפקת  .2.3.12

 כדוגמת: בלוגים, אתרי איטרט ורשתות חברתיות.
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 מודעות. הביא את קהל היעד להפקות אירועים שתפקידם לסיוע וייזום  .2.3.13

  .קופירייטיג ועריכה לשוית .2.3.14

 יהול משברים (זמיות "און ליין" במקרים של משבר תקשורתי). .2.3.15

 יצירת כתבות תדמית. .2.3.16

 "הבאת" סלבריטאים. .2.3.17

 וכחות ציגי המשרד באירועים גדולים וחשובים של החברה. .2.3.18

 יכולת מוכחת לפעילות במערך הדיגיטאלי .2.3.19

 קיום פגישות קבועות עם ציגי החברה. .2.3.20

 וטל עליו על ידי המהל. כל מטלה אחרת בתחום הייעוץ התקשורתי, שת .2.3.21

 (להלן: "השירותים") .2.3.22

היועץ יהיה זמין באופן מידי לצרכי החברה, בהתאם לסיבות ולצרכים השוים, לאורך כל תקופת  .2.4

 החוזה.

עבודת היועץ תיעשה בהתאם להחיות המכ"ל על פי צפי אירועים שתי ועל פי תוכית עבודה אשר  .2.5

 תוכן על ידו ותימסר ליועץ.

 רבעון יגיש היועץ דו"ח המפרט את העבודות שבוצעו.בסיום כל  .2.6

 בסיום שה קלדרית יגיש היועץ דוח שתי מסכם.  .2.7

ליועץ לא תהיה גישה לכסים הדיגיטליים של החברה לפיכך, עריכת התכים והעדכון הפיזי במדיות  .2.8

שהוסמכו  מחלקת תקשוב החברה ו/או עובדי החברה ל ידיהדיגיטליות השוות של החברה תתבצע רק ע

 לכך. 

מוסכם ומובהר בזאת, כי פירוט העבודה לעיל, אין בו כדי למצות את חובות היועץ לעיין חוזה זה והוא  .2.9

יהיה חייב לבצע כל מטלה ודרישה וספת שאיה במסגרת הפירוט ה"ל, בכל שלב משלבי עבודתו, על פי 

ללא כל תוספת תשלום מצד דרישת המהל, לרבות שיויים, תוספות והבהרות ביחס לשירותים, 

 החברה ובלבד שתהא המטלה הדרשת בתחום עבודת היועץ ובקשר אליה.

החברה איה חייבת להוציא לפועל את התוכיות שהכין היועץ ככתבן וכלשון או בכלל, ומכל מקום  .2.10

 תהיה לחברה הזכות ליזום שיויים בתוכיות שהכין היועץ. 

ם עם המהל וכל הגורמים התכויים הרלווטיים בחברה, על היועץ לבצע את העבודה תוך תיאו .2.11

 במשרדי הממשלה וברשויות המוסמכות.



- 19 - 

למען הסר ספק מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי ליועץ לא מוקית מכוח חוזה זה כל בלעדיות ביחס  .2.12

להעסיק, במקביל להעסקת היועץ, על פי שיקול דעתה תהיה רשאית החברה ו לתחום מומחיותו

 , יועצים וספים בתחום זה במהלך תקופת החוזה.הבלעדי

  החברה. ל ידישל החברה יבוצעו אך ורק ע םבכל מקרה, עדכון אתרים וכסים דיגיטליי .2.13

  כפיפות ודיווח .3

כפוף בכל הוגע למחויבויותיו שוא חוזה זה להוראותיו והחיותיו של המהל, ויבצע כל  יההיועץ יה .3.1

 הוראה והחיה מטעמו בוגע לכך.

היועץ ידווח למהל, בעל פה ו/או בכתב, בכל עת שיידרש לכך, לגבי כל פרט על כל ושא ועיין הוגעים  .3.2

 בעבודת היועץ.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל רשאי יהא המהל לבקר בכל שעה במשרדי היועץ בכדי לעקוב אחרי  .3.3

 סבירות.ביצוע עבודת היועץ ולקבל הסברים בגיה ובלבד שהדבר ייעשה בשעות 

היועץ מתחייב להודיע למהל, מיד וללא דיחוי, על כל ושא אשר לגביו יש לו עיין אישי ו/או העלול  .3.4

 ליצור יגוד איטרסים עם תפקידו.

במשך שה מיום הפסקת עבודתו עבור החברה, מכל סיבה שהיא, לא יעסוק היועץ ולא ייתן כל שירות  .3.5

א אם יתה לכך הסכמה של המהל. הקביעה בדבר קיום העלול להעמידו ביגוד איטרסים עמה, אל

יגוד איטרסים תהיה באופן בלעדי בידי היועץ המשפטי לחברה וקביעתו בעיין זה תהא סופית 

 ומכרעת.

  זכויות ושמירת סודיות .4

החברה תהיה בעלת זכויות היוצרים היחידה ובעלת מלוא הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא, בין  .4.1

יין רוחיות ובין רישיוות שימוש, מדגמים, זימן רשום, פטט וכיו"ב המוקים על פי דין בכל זכויות ק

היצירות, הפרסומות, הרעיוות, שיטות השיווק, התהליכים, חומרי הפרסום וכיו"ב אשר וצרו ו/או 

ים (להלן: רכשו לצורך אספקת השירותים על פי חוזה זה בין על ידי היועץ ובין על ידי גורמים שליש

"מלוא הזכויות"), לרבות טקסט או טקסט אומותי, עיצוב, גרפיקה ודברי אומות אחרים, סרטוים, 

תשדירים, לחים, הקלטות, ג'יגלים, מאמרים, סיסמאות, תצוגות, חומרי פרסום, מוצרי תדמית 

 או.ותצלומים שעשו ו/או יוצרו בקשר עם חוזה זה, בין אם עשה בהם שימוש ובין אם ל

היועץ מתחייב למסור לחברה בסיום ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, או במהלכה את כל המסמכים,  .4.2

ערכות הדרכה, פרסומים, תוכות וכל חומר אחר שיוכן על ידו במסגרת ביצוע חוזה זה. היועץ לא יעביר 

ו/או  את המסמכים שהכין, כאמור, או כל חלק מהם לאחר ולא יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור

איזה רישיון שהוא בקשר למסמכים ה"ל ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה שהיא מקוצרת או 

 אחרת או קטעים מהם ולא ישתמש בחומר האמור אלא בכפוף להוראות חוזה זה.
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מובהר כי לחברה זכות מוחלטת לייצר, לשדר, להקרין, להפיץ, לתרגם, להכיס כל שיוי או תיקון,  .4.3

לפי ראות עייה, בכל יצירה, רעיון, תהליך וחומר פרסומי שהוכו עבורה במסגרת צמצום או הרחבה 

חוזה זה. היועץ מתחייב להבטיח את אפשרות מימוש האמור בסעיף זה על ידי הכללת תאים בהסכמים 

ו/או הסדרים עם הוגעים בדבר, לרבות ויתור מפורש של היוצר על זכותו המוסרית למוע שיוים על פי 

 זכויות יוצרים.חוק 

היועץ מתחייב כי לא ייכלל פרסום אשר יש בו משום חשש להוצאת לשון הרע או חשש לפגיעה בזכות  .4.4

הפרטיות או פגיעה בציבור, כולו או חלקו, ויביא לידיעת החברה חשש כאמור לצורך קבלת אישורה, 

 מראש ובכתב.

במקרה ופרסום כלשהוא יש בו משום למען הסר ספק מובהר בזאת כי היועץ יהיה אחראי באופן בלעדי  .4.5

 עבירה על החוק ו/או אם בפעילותו פגע בזכות הפרטיות, זכות לחיסיון מאגרי מידע.

היועץ מתחייב למסור לחברה בסיום ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, או במהלכה את כל המסמכים,  .4.6

  וזה זה.ערכות הדרכה, פרסומים, תוכות וכל חומר אחר שיוכן על ידו במסגרת ביצוע ח

היועץ לא יעביר את המסמכים שהכין במסגרת ביצוע חיוביו על פי חוזה זה ו/או כל חלק מהם לאחר  .4.7

ולא תתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ו/או איזה רישיון שהוא בקשר למסמכים ה"ל ולא יפרסם 

לצרכיה את המסמכים בכל צורה שהיא מקוצרת או אחרת או קטעים מהם ולא תשתמש בחומר האמור 

 הפימיים או לצרכי עבודות אחרות אלא בכפוף להוראות חוזה זה.

היועץ מצהיר כי לא הפר ומתחייב כי לא יפר כל זכות יוצרים ו/או פטט ו/או סוד מסחרי כלשהו  .4.8

 במהלך ביצוע חיוביה על פי חוזה זה.

חוזית שלו עם  היועץ מתחייב בזאת לעגן את זכויות החברה ביחס לזכויות היוצרים בכל התקשרות .4.9

עובדיה ו/או עם מי שפועל מטעמה במסגרת ביצוע התחייבויותיה על פי חוזה זה באופן שזכויות 

 היוצרים של החברה תשמרה.

היועץ מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת כל מידע, פרטים ותוים מכל סוג שהוא, בכל צורה בה  .4.10

אודות החברה ו/או עובדיהן ו/או ספקים שלה, לרבות  יהיו אגורים או מבוטאים, אודות השירותים ו/או

עייים עסקיים ומסחריים, הלים, כללים, שיטות עבודה, מידע טכי, סידורי השמירה, הביטחון, 

אבטחת המידע והבטיחות ההוגים אצלה (להלן: "המידע") שיגיעו לידיעת היועץ, בין במישרין ובין 

 .ספח א'היועץ מתחייב לחתום על התחייבות לשמירת סודיות, בעקיפין, בקשר עם ביצוע השירותים. 

היועץ מתחייב לא לגלות בכל אופן שהוא, בין במעשה ובין במחדל, את המידע לאיש למעט עובדי  .4.11

החברה ו/או מי מהאשים המועסקים על ידי החברה, בהסכמה מראש ובכתב של החברה, הזקוקים 

ם מתן השירותים ובהיקף שלא יעלה על הדרוש לצורך למידע על מת לבצע את תפקידיהם בקשר ע

ביצוע תפקידיהם ה"ל. היועץ מתחייב לא לעשות במידע כל שימוש, במישרין או בעקיפין, אלא כדרש 

 לצורך ביצוע השירותים, ולא לצל לטובתו או לטובת מישהו אחר (זולת החברה) את המידע.

אשר עשויה להיות לו גישה בדרך כלשהי למידע, יחתום, היועץ מתחייב לדאוג לכך, שכל אחד מעובדיו  .4.12

. על פי דרישת החברה ימציא היועץ ספח ב'התחייבות לשמירת סודיות,  קודם לגישה למידע, על

לחברה העתק מכל התחייבות כאמור של מי מהאמורים לעיל. החברה תהיה רשאית לדרוש ממי 

 כלפי החברה לשמירת סודיות. מהאמורים לעיל לחתום, בוסף, על התחייבות ישירה
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היה ובתקופת תוקפו של חוזה זה יתעורר חשש כלשהו ליגוד איטרסים בין עיסוקיו האחרים של  .4.13

מכ"ל היועץ לבין השירותים היתים לחברה מתחייב היועץ להביא, מידית, את הושא, בכתב, בפי 

  .החברה

עייים שיש בהם משום יגוד איטרסים היועץ מתחייב שלא לפעול ולא לסייע לצד שלישי כלשהו ב .4.14

  לעייי החברה בושאי חוזה זה.

 יחסי הצדדים .5

האחריות  ועצמאי, וחלה עליקבלן הוא של  חוזהלצורך ו של היועץ מובהר ומוסכם בזה, כי מעמד .5.1

מתן ואין ב מי מעובדיו ו/או מי מטעמו,ו/או  ומהליהעסקת מי מ, בכל הוגע לכלפי החברההמלאה 

זה ו/או בכל תאי מתאיו, ביישומם ובביצועם, כדי להטיל כל  חוזהאו באמור בהוראות  השירותים

היועץ ו/או בין החברה לו/או כדי ליצור יחסי עובד מעסיק בין החברה אחריות ו/או חובה של מעסיק על 

   .וי מטעממו/או  ועובדימ ו ו/או מימהלימי מ

גורם מוסמך כל ערכאה משפטית או  ל ידיעאו יורה בדין או ע ייקבלעיל  5.1בסעיף אם למרות האמור  .5.2

ד, במשותף או יביחסי עובד מע אשר דרש לכך מכל סיבה שהיא, קביעה או הוראה שעייה קיוםאחר, 

מי מעובדיו ו/או מי ו/או  ומהליהיועץ ו/או מי מ לביןהחברה בין אחרים ו/או יחסים חוזיים לחוד, 

מי  החברה כלפי שלחבות מכוח דיי עבודה ו/או חבות זיקית ו/או חבות חוזית  וםקיבדבר ו/או מטעמו 

החברה הראשוה בגין כל סכום ש המיד עם דרישתהחברה לשפות את  יועץ, מתחייב ההאמורים לעילמ

עקב כך,  הןההוצאות שגרמו לכל לרבות , במישרין או בעקיפין, לשלם בשל כך תחייב יההתשלם או ת

 .ה תודיע ליועץ מבעוד מועד על קיומה של התביעה ותסכים להצטרפותו להליך המשפטיובלבד שהחבר

 יועץודיע הי מי מעובדי היועץ ל ידיעהחברה מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובוסף, היה ותוגש תביעה גד 

החברה סכים לדחיית התביעה גד יעתור/יא התבע האמיתי, וולערכאה המשפטית הוגעת בדבר, כי ה

 הסף.על 

 אחריות .6

אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל זק, איזה שהוא, בלי יוצא מן הכלל שיגרם  יההיועץ יה .6.1

לחברה ו/או לעובדיהן ו/או שלוחיהן ו/או למי שבא מטעמן ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, 

עמו בקשר וכל הובע, בשל מעשה או מחדל של היועץ ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מט

במישרין או בעקיפין, מביצוע התחייבות היועץ על פי חוזה זה. היועץ יפצה את החברה ו/או את 

היזוק/ים לפי המקרה, בכל מי הזק שיגיעו להם. היועץ משחרר לחלוטין ומראש את החברה ו/או 

"ל שארע כתוצאה עובדיה, שלוחיה ואת מי שבא מטעמן מכל אחריות וחבות לכל בגין כל זק כ

  מהרישא לסעיף זה, לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא.

היועץ יהא אחראי כלפי החברה לזקים שיגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של היועץ ו/או עובדיו ו/או  .6.2

מי שבא מטעמו לכל עובד או אדם אחר המועסק בשירותיו ו/או מטעמו והקשורים, במישרין או 

יצוע התחייבויותיו של היועץ על פי חוזה זה. אם תתבע החברה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה בעקיפין, בב

ו/או מי שבא  מטעמה על זק, שגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על היועץ לסלק התביעה כגדם או 

  לשלם כל סכום שייפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם על ידי בית משפט בפסק דין סופי.



- 22 - 

בזה לפצות ולשפות בשלמות את החברה על כל זק וכגד כל תביעה או דרישה, מכל היועץ מתחייב  .6.3

עילה שהיא, תוגש על ידי אדם כלשהו, גדה ו/או גד מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה, 

לעיל לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות  6.2 -ו 6.1בגין כל תאוה, חבלה או זק שמפורט בסעיפים 

  אות המשפטיות שיגרמו להם.ההוצ

 ביטוחים .7

, היועץ ןהיועץ לערוך ולקיים, על חשבו עלזה או על פי כל דין,  חוזהלגרוע מאחריות היועץ על פי  מבלי .7.1

באישור  המפורטיםהדין, את הביטוחים  חומכוכל עוד קיימת אחריות היועץ  חוזההתקופת  כללמשך 

 לפי", עריכת הביטוח אישור"ו" היועץ ביטוחי(להלן: " ד'ספח , זה חוזהלעריכת הביטוח המצורף 

 העיין), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל. 

השירותים  מתןלהמציא לידי החברה, לפי תחילת  היועץ עלצורך בכל דרישה מצד החברה,  ללא .7.2

א או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהו התקשרותוכתאי מוקדם ל

החברה אישור עריכת  ידיל להמציאהיועץ  עלבתום תקופת הביטוח,  מידמבטח. כמו כן, החתום בידי 

וספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד  ביטוחביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת 

 כי לחברה יודיע היועץ שמבטח פעם בכל לעיל. 7.1 זה בתוקף ו/או לתקופה וספת כמפורט בסעיף חוזה

 עריכת לאישור בסיפא כאמור, לרעה שיוי בו לחול עומד או מבוטל להיות עומד היועץ מביטוחי מי

 מועד לפי, חדש ביטוח עריכת אישור ולהמציא מחדש הביטוח אותו את לערוך היועץ על, הביטוח

 .כאמור בביטוח לרעה השיוי או הביטול

כי גבולות האחריות הדרשים במסגרת ביטוחי היועץ הים בבחית דרישה מזערית המוטלת על  מובהר .7.3

 לשחרר כדי בה ואין דין כל פי על או/ו חוזהה לפי היועץ של התחייבות מכל לגרועהיועץ, שאין בה כדי 

או מי  ברההחתהיה כל טעה כלפי  לאיועץ ול, דין פי על או/ו זה חוזה פי על החבות ממלוא היועץ את

  האחריות כאמור. לגבולותמטעם החברה בכל הקשור 

כאמור  היועץהביטוח שיומצא על ידי  עריכת, לבדוק את אישור החובה לא אך, הזכות תהא לחברה .7.4

הביטוחים  אתעל מת להתאים  ולבצע כל שיוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרש היועץ ועללעיל, 

 זה. חוזהושא האישור להתחייבויות היועץ על פי 

לעריכת הבדיקה ולדרישת השיויים כמפורט לעיל אין מטילות על  החברהומוסכם כי זכויות  מוצהר .7.5

, טיבם, היקפם, היועץ ביטוחיכל אחריות שהיא לגבי  אומי מטעם החברה כל חובה  עלאו  החברה

 על אוזה  חוזהעל פי  היועץן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה

אישור עריכת  אתעריכת שיויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו  דרשו, וזאת בין אם דין כל פי

 הביטוח ובין אם לאו.

ובא על או ציוד כלשהו המ לרכושאובדן או זק  לכלפוטר את החברה והבאים מטעמה מאחריות  היועץ .7.6

כל טעה,  יועץידי היועץ או מי מטעם היועץ לחצרי החברה המשמש לצורך מתן השירותים, ולא תהיה ל

לעיל בגין אובדן ו/או זק כאמור. פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם  הזכריםדרישה או תביעה כלפי 

 לזק בזדון.

סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות על ידי היועץ, ייכלל  שייערךכל ביטוח רכוש וסף או משלים ב .7.7

על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם  הוויתורהתחלוף כלפי החברה והבאים מטעמה; 

  לזק בזדון. 
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זה  חוזהשוא  השירותים, ובמקרה בו חוזההסבת ה לעייןזה  חוזהלגרוע מכל הוראה מהוראות  מבלי .7.8

המשה פוליסות  קבליהיועץ לדאוג כי בידי  עלמשה מטעם היועץ,  קבליעל ידי  יתוי םאו חלק מה

 .ההתקשרות והיקף לאופי בהתאם אותותביטוח 

 שירותיםבמלואם לרבות  שירותיםאחריות כלפי החברה ביחס לה מוטלתהיועץ  עלמובהר בזאת כי  .7.9

 משה . קבלי ידי על להיתן היו אמורים או שיתו

 המצאת אי, לעיל האמור אף על. חוזהה של הפרה מהווה והפרתו ההסכם מעיקרי היו הביטוח ספח .7.10

, בכתב, החברה בקשת ממועד יום 10 חלפו אם אלא יסודית הפרה תהווה לא במועד הביטוח אישור

 .כאמור אישור להמצאת

 התמורה .8

 תמורת ביצוע עבודת היועץ במלואה בהתאם להוראות חוזה זה תשלם החברה ליועץ שכר טרחה חודשי .8.1

 , בתוספת מע"מ כדין (להלן: "התמורה").₪ 12,000בסך של 

מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה תהיה סופית וקבועה במשך כל תקופת ההתקשרות בחוזה זה ותכלול 

 גם את סיעות עובדי היועץ לפרויקטים והאירועים השוים במסגרת החוזה וכן, פרסום קטעי עיתוות.

יגיש היועץ חשבוית מס לחברה בגין התשלומים המגיעים לו ביחס לחודש בסיומו של כל חודש קלדרי,  .8.2

 החולף.

 יום. 30החברה תבדוק את החשבון ותשלם ליועץ את הסכום המאושר על ידה לתשלום בתאי שוטף+  .8.3

יום בתשלום לא יחשב כהפרת החוזה ולא יהיה בו בכדי להטיל על החברה חובת  15איחור של עד 

 שלומי פיגורים מכל סוג ומין שהוא.תשלום פיצוי ו/או ת

לעיל לא יהיה היועץ זכאי לשום זכות, טובת האה או תשלומים  8.1פרט לתשלומים המפורטים בסעיף  .8.4

אחרים כל שהם מהחברה, וכי לא תהייה לו כל טעות ו/או תביעות לזכויות כלשהן ו/או לתשלומים 

 להלן. 9 כלשהם עם סיום החוזה בהתאם למפורט בסעיף

 קופת החוזה וסיומות .9

חודשים, שתחילתה ביום _____ וסיומה ביום _______ (להלן  12 חוזה זה יהיה בתוקף לתקופה של .9.1

 ").תקופת החוזה"

עד רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת החוזה, בתאי חוזה זה, ב יההחברה תה .9.2

וזאת בהודעה  (להלן: "תקופה/ות החוזה הוספת/ות") חודשים 12ארבע תקופות וספות, כל אחת עד 

בין הצדדים ייחתם חוזה הארכה על ידי מורשי  יום קודם לתום תקופת החוזה. 30בכתב ליועץ, לפחות 

 החתימה מטעם הצדדים. 
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לעיל, רשאית החברה, בכל עת, מכל סיבה שהיא, להביא חוזה זה,  9.2-ו 9.1על אף האמור בסעיפים  .9.3

יום מראש. תה החברה ליועץ הודעה  14תו, לידי גמר, בהודעה בכתב, אשר תיתן ליועץ כולו או מקצ

הובא החוזה לידי גמר, כאמור, תשלם החברה כאמור, תסתיים ההתקשרות בתום תקופת ההודעה. 

ליועץ את התמורה בעד עבודת היועץ אשר בוצעה על ידו בפועל, על פי הוראות חוזה זה, עד למועד סיום 

החברה לא תהא חבה בשום אופן פיצוי, שיפוי או כל תשלום אחר כלשהו ליועץ מעבר  שרות.ההתק

וליועץ לא תהייה כל טעות ו/או תביעות, כספיות או  לאמור לעיל, עקב סיום ההתקשרות, כאמור,

 . אחרות, כלפי החברה בגין סיום ההתקשרות

י לגרוע מזכותה להפסקת העסקתו של היועץ מבלי לגרוע בזכות הקיימת לה מכוח כל דין או חוזה ומבל .9.4

לעיל, תהיה החברה רשאית להפסיק את עבודת היועץ, לבטל עימו את החוזה לאלתר,  9.3מכוח סעיף 

 ולהעביר את ביצוע ההתקשרות לגורם אחר או לבצעה בעצמה, וזאת במקרים הבאים:

- באם היו תאגיד- אן מוה ליועץ כוס כסים מכל כל דין, ו/או היועץ הוכרז כפושט רגל, .9.4.1

 יתן לגביו צו פירוק.

גד היועץ פתחה חקירה פלילית או הוגש גדו כתב אישום, או הורשע בעבירה שיש עימה  .9.4.2

 קלון.

 היועץ או מי מטעמו תפס או חשד בגיבה, בלקיחת שוחד או בכל מעשב מרמה. .9.4.3

ית, כספית, הוכח לחברה כי היועץ איו מסוגל לעמוד בדרישות החוזה מסיבה בריאות .9.4.4

 טכית או מכל סיבה אחרת בדין.

מובהר בזאת, כי המקרים המויים לעיל כעילות ביטול, אים מהווים רשימה סגורה וכי אין במייתם 

  בכדי לגרוע מזכות החברה לבטל את החוזה באופן כאמור מכח עילה שבדין.

להם זכאית החברה מכוח כל דין מובהר בזאת כי אין בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה  .9.5

 או חוזה, לרבות הסעדים והתרופות המוקים לה כגד הפרות יסודיות של החוזה.

תם תוקפו של חוזה זה, מכל סיבה שהיא, תהיה החברה זכאית להשתמש במסמכים, הצעות, המלצות  .9.6

לרבות למסור  וכיו"ב, מסמכים שהוכו על ידי היועץ בקשר או עקב מתן השירותים על פי חוזה זה,

העתקים מהמסמכים, כאמור, לצד ג' להמשך מתן השירותים על ידו או לצורך אחר כלשהו וכל זאת 

מבלי שהחברה תהא חייבת בתשלום כלשהו בגין השימוש במסמכים כאמור מעבר לתשלום המגיע 

 לעיל. 8ליועץ על פי סעיף 

  שוות .10

 .1971 -(תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"אעל הוראות חוזה זה תחולה הוראות חוק החוזים  .10.1

חוזה זה ערך עם היועץ בלבד והוא לא יהיה רשאי להעבירו ו/או להסב אותו, כולו או מקצתו, לאדם  .10.2

אחר וכן לא יהיה רשאי למסור כל זכות או חובה על פי חוזה זה לאדם אחר, אלא אם קיבל את הסכמת 

  החברה בראש ובכתב.
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ל הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא יחשב הוויתור כוויתור על כל הפרה ויתר אחד הצדדים למשהו ע .10.3

שלאחר מכן של אותה הוראה או כל הוראה אחרת בחוזה זה. כל ויתור, אורכה או החה מטעם אחד 

  הצדדים לא יהיה בר תוקף, אלא אם עשה בכתב וחתם על ידי אותו צד.

הצדדים, אם הייתה. היועץ מתחייב ומצהיר כי  חוזה זה מחליף ובא במקום כל התקשרות קודמת בין .10.4

אין לו כל טעות ו/או תביעות כספיות או אחרות, שעילתן בהתקשרויות קודמות ו/או במצגים ו/או 

התחייבויות שעשו, אם עשו, קודם לחתימת חוזה זה וכי חוזה זה, ממועד חתימתו, מסדיר באופן מלא 

 . וממצה את כל זכויות והתחייבויות הצדדים

מוסכם בין הצדדים כי תאי חוזה זה משקפים את המותה בין הצדדים במלואו וכי החברה לא תהיה  .10.5

קשורה בכל הבטחות, הצהרות, מצגים, מכתבים, הסכמים קודמים והתחייבויות בין בעל פה ובין 

וכל בכתב, שאים כללים בחוזה זה ושעשו, אם בכלל, לפי חתימתו. כל שיוי או תיקון לחוזה זה 

  תוספת לחוזה זה יעשו בכתב ובחתימת שי הצדדים.

הודעה מצד לחוזה למשהו תעשה בכתב, על פי הכתובות שבמבוא לחוזה זה, במסירה אישית או בדואר  .10.6

שעות לאחר המועד בו שלחה מבית  48רשום. הודעה שתישלח בדואר רשום תחשב כאילו תקבלה 

  דואר בישראל.

  :ולראיה באו הצדדים על החתום

___________________          ________________  

  היועץ              חותמת החברה
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  א'ספח 

  לשמירת סודיות היועץ התחייבות 

                      ___________תאריך                    

  

  לכבוד

  החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ

  ")החברה(להלן: "

  

מיום _________,  חוזהכמפורט ב םלחברה שירותי ייתן) "יועץ"ה(להלן:  ו_________________    הואיל

  )."השירותים"להלן: לבין החברה ( ובישחתם 

  

  להיחשף למידע כהגדרתו להלן: וו/או מי מטעמ יועץה עשוימתן השירותים ובמסגרת   והואיל

  

  ומתחייב כלפי החברה כדלקמן: יועץאי לכך, מצהיר בזה ה

 ווהתחייבויותי ובהסתמך על הצהרותי וו מידע רגיש, וכי המידע יימסר לשהמידע כהגדרתו להלן הי יועץידוע ל .11

 כמפורט בכתב זה.

עביר במישרין ו/או יולא  ווציא מרשותיפרסם בכל צורה שהיא, לא ישמור בכל עת, בסודיות מוחלטת, לא י יועץה .12

 בכל אמצעי שהוא. וולרשות ובעקיפין, כל מידע וכל סוד מסחרי מכל סוג שהוא המגיע לידיעת

כל מידע, תוים, מסמכים המבוטאים באמצעים מכל סוג, והוגע לעסקי הצד שוא  –מידע בכתב זה משמעו  .13

המידע, פעילותו, שיטות עבודתו, ולקשורים עמו וכן עצם קיומו של השירות, פרטים הקשורים בו, לרבות המידע 

רים או המתייחסים לעצם מתן השרות ולתאיו, וכן כל והידע הטכיים, המקצועיים, הכספיים והמסחריים הקשו

 לפי החתימה על כתב זה. יועץמידע שהוא שמסר ל

 לקוט כל האמצעים הדרשים כדי למוע העברתו של המידע ו/או גילויו לאשים ואו לגופים אחרים. .14

בלבד, לא להעתיקו ולא  לא להשתמש בזמן כלשהו, בכל אופן שהוא, במידע כאמור לעיל, אלא לצורכי מתן שירות .15

 לשמרו בכל צורה ואופן.

 לקוט אמצעי זהירות קפדיים, ולבצע כל הדרוש מכל ההיבטים לצורכי שמירת אבטחת מידע. .16

לשמור על שלמות המצע/ המסמך ושא המידע אשר יימסר לו מעת לעת במסגרת השירותים. לפי דרישת החברה  .17

חזירו לחברה יכל עיבודים שעשו בהסתמך על המידע כאמור וו הע / המסמך שהועבר לידאת המ יועץמסור הי

 כאמור. ,ר אותו בכל צורה ואופן לאחר קבלת דרישהושמיעתיקו ולא יבשלמותו, ובכל מקרה לא 
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שיהיו זקוקים לו לצורך ביצוע השירותים  ולגלות את המידע לאותם עובדים ו/או שלוחים ו/או ציגים מטעמ .18

אחראי כלפי החברה שמקבלי המידע כאמור יקפידו על שמירת המידע  יועץה ההייבמקרה זה  –ולאלה בלבד 

 כמתחייב מהוראות כתב זה.

א מתחייב שלא לעשות כן וכי קיים איסור מוחלט להוציא כל חומר מכל סוג שהוא מרשות החברה, וה יועץ,ידוע ל .19

 בכתב. ,לכך של החברה המפורשת הללא קבלת הסכמת

רה בזיקין, בהפרת חוזה, ובכל דרך אחרת על פי כל דין, לכל זק או פגיעה מכל סוג הא אחראי כלפי החבי יועץה .20

 תחייבויות על פי כתב זה.השהוא, אשר ייגרמו לחברה או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת אחת ה

 ההתחייבות לסודיות כאמור לעיל היה לכל עת, איה מוגבלת לזמן כלשהו, והיא חלה גם לאחר סיום תקופת .21

  .יועץבין החברה לבין ה / ייחתםחתםש חוזהה

  

  

  יועץ _________________________חתימת וחותמת ה

  __________ חתימה _______________. שם  : באמצעות

  __________ חתימה _______________. שם    
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  ' בספח 

  יועץלעובד ההתחייבות לשמירת סודיות 

  

  

                    _______________: תאריך              

  

  לכבוד

  החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ

  ")החברה(להלן: " 

  

  

ביו לבין מס _________  חוזהכמפורט בם לחברה שירותי ותן) "יועץ"ה (להלן:ו______________     הואיל

  )."השירות/ים"להלן: החברה (

ובמסגרת זו אי עשוי להיחשף למידע  יועץל ידי ה, מועסק ע      ושא ת.ז.        והי   והואיל

  כהגדרתו להלן:

  

  ומתחייב כלפי החברה כדלקמן: העובד אי לכך, מצהיר

שהמידע כהגדרתו להלן היו מידע רגיש, וכי המידע יימסר לי בהסתמך על הצהרותיי והתחייבויותיי  עובדידוע ל .22

 כמפורט בכתב זה.

לא אפרסם בכל צורה שהיא, לא אוציא מרשותי ולא אעביר במישרין ו/או אי אשמור בכל עת, בסודיות מוחלטת,  .23

 בעקיפין, כל מידע וכל סוד מסחרי מכל סוג שהוא המגיע לידיעתי ולרשותי בכל אמצעי שהוא.

כל מידע, תוים, מסמכים המבוטאים באמצעים מכל סוג, והוגע לעסקי הצד שוא  –מידע בכתב זה משמעו  .24

טות עבודתו, ולקשורים עמו וכן עצם קיומו של השירות, פרטים הקשורים בו, לרבות המידע המידע, פעילותו, שי

והידע הטכיים, המקצועיים, הכספיים והמסחריים הקשורים או המתייחסים לעצם מתן השרות ולתאיו, וכן כל 

 מידע שהוא שמסר לחברה ו/או לח"מ לפי החתימה על כתב זה.

 כדי למוע העברתו של המידע ו/או גילויו לאשים ואו לגופים אחרים.לקוט כל האמצעים הדרשים  .25

לא להשתמש בזמן כלשהו, בכל אופן שהוא, במידע כאמור לעיל, אלא לצורכי מתן שירות בלבד, לא להעתיקו ולא  .26

 לשמרו בכל צורה ואופן.

 מידע.לקוט אמצעי זהירות קפדיים, ולבצע כל הדרוש מכל ההיבטים לצורכי שמירת אבטחת  .27

במסגרת השירותים. לפי דרישת  ,מעת לעת ,ע/המסמך ושא המידע אשר יימסר ליידלשמור על שלמות המ .28

 אותו ע/המסמך שהועבר לי וכל עיבודים שעשו בהסתמך על המידע כאמור ו/או אחזירידהחברה אמסור את המ

 לאחר קבלת דרישה כאמור.ר אותו בכל צורה ואופן וולא אשמאותו  בכל מקרה לא אעתיק. לחברה בשלמותו
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שיהיו זקוקים לו לצורך ביצוע  יועץלגלות את המידע לאותם עובדים ו/או שלוחים ו/או ציגים מטעם ה .29

במקרה זה אהיה אחראי כלפי החברה שמקבלי המידע כאמור יקפידו על שמירת המידע  -השירותים ולאלה בלבד

 כמתחייב מהוראות כתב זה.

חלט להוציא כל חומר מכל סוג שהוא מרשות החברה, ואי מתחייב שלא לעשות כן ידוע לי, כי קיים איסור מו .30

 לכך בכתב. של החברה המפורשת הללא קבלת הסכמת

אי אהיה אחראי כלפי החברה בזיקין, בהפרת חוזה, ובכל דרך אחרת על פי כל דין, לכל זק או פגיעה מכל סוג  .31

 כתוצאה מהפרת אחת ההתחייבויות על פי כתב זה.שהוא, אשר ייגרמו לחברה או לצד שלישי כלשהו, 

ההתחייבות לסודיות כאמור לעיל היה לכל עת, איה מוגבלת לזמן כלשהו, והיא חלה גם לאחר סיום תקופת  .32

  .יועץהחוזה שיחתם בין החברה לבין ה

  

            חתימה:                                תאריך: 
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  ספח ג'

  המרכזים העיקריותסקירה כללית של פעילויות 

  הסקירה הה כללית לצורך התרשמות בלבד מאופי הפעילויות בחברה ואיה מהווה תכית עבודה

  

  רשת מועדוי המויים: ימית ספארק המים / בריזה / פשוית –חולון  ON-GOרשת 

  (פשות) מויים בכל הגילאים. 10,000 -הרשת מוה כ

  קבוע לאורך השה, לדוגמא:ליווי הפעילויות, האירועים באופן 

  

  חולון –ימית ספארק המים 

  יחסי ציבור בהיקף ארצי. -פארק מים משולב עם ספא (כמצוין לעיל, משולב עם מועדון מויים) 

  פתיחת עות  רישום המויים 

 סיקור אירועים גדולים 

  "זרקור" לפעילויות וחוגים 

  דגש לפעילויות תרבות וחברה

  ספא, פארק מים וכו' בריכות שחייה, -בידול

  בלוגרים ומשפיעים

  אירוע פתיחת עות הרחצה בפארק המים

  פרסום מבצעים קודתיים

  סיקור אחר פעילויות שוטפות והעלאת רעיוות יצירתיים להגדלת כמות המויים

  שת"פ עם גופים/ חברות

  

  (היקף מקומי) בריזה

קאטרי קלאב יוקרתי הממוצב בעיקר בתחום הספורט והכושר הכולל בריכות מקורות, חדר כושר משוכלל, אולמות 

  ספורט, חוגים, סאוות, מגרשי ספורט ועוד 

  

  (היקף מקומי) פשוית

מפק, "קאטרי קלאב בסגון אחר". מועדון חברים לספורט וופש המציע מגוון פעילויות, חוגים, חדר כושר, ספא 

 מגרשי ספורט, משחקייה לילדים ועוד (מצ"ב מלל מפורט אודות פשוית)
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  המרכז לתיאטרון בובות

  כללי

 בית לאמים, ליוצרים, למורים, למטפלים, לחוקריםמרכז יחיד מסוגו בארץ ומשמש  מרכז תיאטרון בובות חולון היו

 ,אולמות מופעים, פסטיבל בילאומי שתי 2חיד מסוגו, : בית ספר, מוזיאון יהכוללאמותי  מתחם זהו. ולקהל הרחב

הייחודי ויוצא הדופן ושילוב  חוגים לילדים, סדאות לתהלוכות וקרבל, מכון למחקר, תיעוד ושימור, חות ועוד. המקום

  בעולם מרכיביו יוצרים מרכז שאין כמוהו בארץ ומעטים כמותו

  אירועים מרכזיים

    יואר

    פברואר

  מרץ

  בעדלאידע של חולון –"אמות הקרבל" 

  אירוע פורים במרכז תיאטרון בובות

  חד יומי או סוף שבוע של הצגות, סדאות –אירוע "יום הבובאות הבילאומי" 

  אירוע "יום הקומדיה דל'ארטה הבילאומי' (כ"ל).

  ימים. הצגות וסדאות) חוה"מ פסח. 3מיי פסטיבל ( -"בובאביב"   אפריל

  אירוע יום השואה.  מאי

  ערבי גמר בביה"ס לאמות תיאטרון הבובות.  יוי

  יולי

  הפסטיבל הבילאומי לתיאטרון ולסרטי בובות.

(תשעה ימים של הצגות, סדאות, תערוכות, סרטים, כיתות אמן, פתיחת תערוכה חדשה במוזאון לאמות 

  תיאטרון הבובות).

    אוגוסט

  לילדים ושת הלימודים בביה"ס לאמות תיאטרון הבובות. פתיחת חוגי תיאטרון בובות  ספטמבר

  ימים. הצגות וסדאות) בחוה"מ סוכות. 3מיי פסטיבל ( –"בובסוכה"   אוקטובר

    ובמבר

  דצמבר
  ימים. הצגות וסדאות) בחוכה 3מיי פסטיבל ( –"בובות וסביבוים" 

  יום עיון בביה"ס לאמות תיאטרון הבובות.

  

  

  

  



- 32 - 

  :וחיוך גופי המחלקה לספורט מרכזי 

  

  מרכז קריית שרת

 שוטף: חוגים, קייטות, סדאות, להקות מחול עדכוים, כתבות תדמית  ועוד.

 אירועי שיא: 

  ימי ספורט

 יום ספורט לחיוך המיוחד

 ימי בריאות

 ימי שיא בחוגים השוים

 אירועי שיא לבתי ספר

 מופע סוף שה קוסרבטוריון

 לחוגיםמסיבת סוף שה 

 חשיפת האולמות והמגרשים להשכרה, בכל מדיה אפשרית.

 ג'ודו, התעמלות אומותית, מועדון הקטרגל, להקת ההיפ הופ ועוד. הישגים: אגודות:

  

  :מרכז קציר

  אירועים מחלקתיים:

 גרד פרי בהתעמלות אמותית. 

  מרוץ חולון. 

  אליפות חולון בקטרגל. 

  חשיפת פעילות המרכז: 

כדורסל,ג'ודו , ג'אז היפ הופ, התעמלות   גלי גלגלי ( התעמלות התפתחותית לילדים ) , קטרגל, –חשיפת פעילות החוגים 

  םפוקציולייאומותית ואימוי 

  הישגי אגודות והשחקים צעירים בעיר. 

  ת , שבת חתן וכדומה. יום הולד –חדר להשכרה עבור קיום אירועים שוים כגון  –חדרי אירוח למסיבות ימי הולדת 

  :מרכז גולדה/שרון

  תחרויות גלגיליות בשה  6-8

    .חוגים  12-20

  אירועים בשה, כגון : טורירים , הפעלות ופעילויות, הפיג לגי ילדים. 4-5

  למען הקהילה/ לקשישים. פרויקטים

  .גלגיליות םאירועי   6-10
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  :מרכז בגין

  ובילאומיות  בטרמפוליה כולל גביע עולם ותחרויות אליפות אירופה, אליפות עולם.ארבע עד חמש תחרויות ארציות 

  תחרויות אקרובאטיקה, אליפויות ישראל, אירופה, אליפויות עולם וגביע עולם.  6-7

   העירוית: עדליידעבהמחלקה לספורט 

  ..2018, ואלופי עולם בשת  2017ו  2015האקרובטים הים אלופי אירופה לשים 

  .הטלוויזימופיעים באירועים גדולים בארץ כמו גימסטרדה בילאומית,  ותכיות 

  אירוח אליפות ישראל בטרמפוליה  ובאקרובאטיקה במרכז בגין.

  בהיכל הטוטו בחולון. 2019 - אליפות אירופה באקרובטיקה ב

  מגוון חוגים עשיר, מגוון ומקצועי.

  קריית הספורט העירוית 

  משחקים ופעילויות

 מ.ט.ר.ה

  מרכז ספורט טיפולי רב תחומי והידרותרפי

  פארק-היכל טוטו חולון / פארק פרס / לה

  , תרבות וספורטאירועים

  הצגות ומופעים

  תמיכה לקידום מכירות ופרסום – מתחמי המזון והחויות

  וכרטיס ההטבות "אי חולוי" מתחמי מזון ברחבי העיר, בתי קפה
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 תאריך   אישור עריכת הביטוח –ספח ד' 

Day/Month/Year 
וסייגיהן, עד כמה שלא שוו באישור זה, המקוריות בכפוף לתאי הפוליסות  םבאישור זה הי יםהמפורט יםהביטוח

  .ובלבד שאין בשיויים אלו כדי לגרוע מתאי הפוליסות המקוריות

 מעמדו
המבוטח / בעל 

  הפוליסה
 מקבל האישור מעמדו

  שוכר☐☐☐☐

  משכיר ☐☐☐☐

  חברת יהול ☐☐☐☐

  ספק מוצרים☐☐☐☐

  ותן שירותים ☒☒☒☒

  קבלן☐☐☐☐

   ______אחר: ☐☐☐☐

 

  שם: 

  א להשלים 

  

  משכיר  ☐☐☐☐

  חברת יהול ☐☐☐☐

  בעל מקרקעין  ☐☐☐☐

  שוכר  ☐☐☐☐

 /חברה שירותים ☒☒☒☒
  עבודות

  חברה מוצרים ☐☐☐☐

 ______אחר:  ☐☐☐☐

החברה לבידור ובילוי (חולון) 
ו/או ו/או חברת האם בע"מ 

עיריית חולון ו/או חברות בות 
  ו/או חברות קשורות

 כתובת: 

 א להשלים

 

  

 :כתובת

 5849304, חולון 1הר הצופים  

  הפעילות / השירותים / העבודות / המוצרים שוא אישור הביטוח רתיאו

  תקשורתי ויעוץציבור  יחסימתן שירותי 

  _____________מיום   ___________הזמת עבודה מס' ☐☐☐☐מכרז   ☒☒☒☒הסכם   ☐☐☐☐   -בקשר ל

                                                                                                                                 :פירוט וסף

   הכיסויים       

סעיפים מיוחדים 
 לטובת מקבל האישור

  הביטוחתקופת 

  /  גבול האחריות

  סכום ביטוח

 ☒ ₪   ☐ $   

מוטב לתגמולי  ☐  מבוטח וסף☐   סוג  מספר פוליסה
  ויתור על תחלוף ☐ סעיף שיעבוד ☐ ביטוח

א.  ☐  רכוש ☐  רכוש   לחץ להשלמת טקסט   לחץ להשלמת טקסט   לחץ להשלמת טקסט
  תוצאתי

1  

  אחריות צולבת ☒ הרחב שיפוי ☒  מבוטח וסף ☐

   להשלמת טקסט לחץ

למקרה  2,000,000
  ולתקופת הביטוח

 צד ג'   לחץ להשלמת טקסט

  

2  

 הרחב שיפוי ☒  מבוטח וסף ☐

  אחריות צולבת ☐

   לחץ להשלמת טקסט
לעובד,  20,000,000

למקרה ולתקופת 
  הביטוח

 מעבידים   לחץ להשלמת טקסט

  

3  

  אחריות צולבת ☒ הרחב שיפוי ☒  מבוטח וסף ☐

    להשלמת טקסטלחץ 

  

    ת.רטרו: 

  
למקרה   1,000,000

  ולתקופת הביטוח

אחריות    לחץ להשלמת טקסט
  מקצועית

4  



  אחריות צולבת ☐ הרחב שיפוי ☐  מבוטח וסף ☐ - 35 -

   לחץ להשלמת טקסט

  

  

   ת.רטרו: 

אחריות    לחץ להשלמת טקסט   לחץ להשלמת טקסט
 המוצר

  

5  

מוטב לתגמולי  ☐ מבוטח וסף ☐
  ויתור על תחלוף ☐  אחריות צולבת ☐ הרחב שיפוי ☐  ביטוח

   לחץ להשלמת טקסט

  

  

  

   ת.רטרו: 

לחץ   -אחר    לחץ להשלמת טקסט   לחץ להשלמת טקסט
  כאן

6  

מוטב לתגמולי  ☐ מבוטח וסף ☐
  ויתור על תחלוף ☐  אחריות צולבת ☐ הרחב שיפוי ☐  ביטוח

   לחץ להשלמת טקסט

  

  

  

   ת.רטרו: 

לחץ   -אחר    לחץ להשלמת טקסט   לחץ להשלמת טקסט
 כאן

8  

 בכתב ובדואר רשום למקבל האישור. יום 30 הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שיוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בת •

סעיף  ולא יחולביחס לפעילות שוא אישור זה, הפוליסה ראשוית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור ומבטחיו  •
 השתתפות / כפל ביטוח.

   המבטח      חתימת האישור: 

_______________________  

 

32.1.   

 

 

 


