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 קול קורא 

 בימוי והפקת תוכן, למתן שירותי ייעוץ, 
 בעיר כפר סבא   120-הבמסגרת חגיגות  םאירועי

 

 כללי  .1

"(, מזמינה בזאת גופים העומדים בתנאי הסף שלהלן, להגיש הצעות   העירייה)להלן: "  כפר סבאעיריית   .1.1
ייעוץ,  למתן   והפקת  תוכן,  שירותי  חגיגות    םאירועי  בימוי  סבא    120-הבמסגרת  כפר  )להלן:  בעיר 

 (. בהתאמה"העבודות" או   "השירותים"ו "הקול הקורא"או  "ההליך"

ייבחר   .1.2 ון המחיר הגבוה ביותר בהתאם לכללי  זוכה אחד אשר יקבל את ציון האיכות + ציבהליך זה 
 ההליך. 

המועמד שיאושר בהליך יחתום על הסכם עם העירייה להסדרת מתן השירותים בנוסח המצורף לקול   .1.3
 קורא זה.  

 זה עפ"י סדרן הכרונולוגי:   קול קוראלנוחות המציעים, להלן ריכוז הפעילויות ב .1.4

 מועדים ומידע האירוע

הבהרות  הגשת  ואופן  מועד 
מסמכי   עם  בקשר  ושאלות 

 . קול הקוראותנאי ה

 .  12:00עד השעה   26.5.22לא יאוחר מיום 

קול  מועד, בפורמט ובמבנה שהוכתבו במסמכי ה אופן, בב
   הקורא

 .   dassip@ksaba.co.ilלדוא"ל

 הגשת הצעה אופן מועד ו 

 

     dassip@ksaba.co.ilיש להגיש את ההצעות לדוא"ל   

    12:00עד השעה    5.6.22  –לא יאוחר מ 
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 תנאים כלליים  .1

  120-בשנת ה  אירועי העירייה  וימשכו באופן שבו 2022שנה לכפר סבא תחלנה בחודש נובמבר    120חגיגות   .1.1
 .120-( יהיו בסימן אירועי ה120-)המבוצעים בשוטף ו/או המיוחדים לחגיגות ה ו/או לקראתה

 להלן. 1.9להוראות כל דין ולקבוע בסעיף כלל האירועים יהיו כפופים   .1.2

הזוכה בהליך יעניק לעירייה שירותי ייעוץ, תוכן,  בימוי והפקה לאורך כל תקופת השנה והאירועים, בכל   .1.3
 סוגי הפעילויות והאירועים אשר ייערכו על ידי העירייה כדלקמן: 

 .120-מתן שירותי ייעוץ והתאמה לקונספט חגיגות ה  –באירועים ופעילויות שוטפים  .1.3.1

 שירותי בימוי והפקה מלאים לחגיגות. –אירוע פתיחה ואירוע שיא  - אירועים ייחודיים  .1.3.2

1.4.   , הפנאי  לתרבות  סבא/החברה  כפר  עיריית  של  ומקצועית  ניהולית  ובכפיפות  בליווי  יינתנו  השירותים 
ר בבחירת תכנים, קשר עם בעלי תפקידים בעירייה  לרבות הנחיות מקצועיות, קבלת החלטות בכל הקשו

 וכיוב'. 

בשלב זה, מבלי שהדבר יהווה התחייבות של העירייה,  מעריכה העירייה כי תקציב החגיגות הכולל יעמוד   .1.5
ן( בכל מקרה כפוף למצבי חירום/תקציב וכיו' יעמוד התקציב כדי"מ  מע)כולל    ₪  3,500,000של    סךעל  

    )כולל מע"מ( לפחות.  ₪ 2,500,000בכל מקרה על  

 וזה ישולב בכלל אירועי העירייה.   120-הזוכה יפתח , יגבש ויציע את הקונספט המוצע לאירועי ה  .1.6

ויסייע לה ככל שנדרש על מנת להוציא את   .1.7 ייעוץ שוטף לעירייה ביחס לכל אירוע  הזוכה בהליך יעניק 
 שנה לכפר סבא אל הפועל.  120אירועי וקונספט/תוכן 

 לגרוע מהאמור בהליך זה על נספחיו )נספח השירותים במיוחד(,  יכללו השירותים: בנוסף ומבלי  .1.8

 בניית קונספט ותכנים מותאמים לכלל תחומי הפעילות העירונית   .1.8.1

 הכנת הצעת תכנית תקציבית לאירועים/קונספט/תוכן  בהתאם לתקציב העירייה.   .1.8.2

 . סיוע בנושאי תוכן האירועים/עיצוב האירועים .1.8.3

 ייעוץ וסיוע בבחירת אמנים לפי הצורך.  .1.8.4

 פיקוח על ביצוע ומתן פתרונות בשטח לבעיות שיתעוררו.  .1.8.5

 ייזום וקידום שיתופי פעולה עם גורמים שונים. .1.8.6

 הפקה, משטרה וכו' ככל שיידרש.  השתתפות  בישיבות .1.8.7

 באירועים. נוכחות אישית ופיקוח במהלך ההקמות  .1.8.8

 אחריות להשגת כלל האישורים הנדרשים לכל אירוע לפי סוגו.  .1.8.9
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העסקת/קבלת שירותי מורשה נגישות מתו"ס ושירות לכלל האירועים, מתן ייעוץ והנחיות בכל   .1.8.10
לנגישות   ההנחיות  באירועים  הנוגע  יישום  על  הנגישות  וההמלצות  ופיקוח  במסגרת מורשה 

 . ובהתאם להוראות כל דין  האירוע עצמו

 .  במסגרת מתן השירותיםכל פעולה נדרשת אחרת  .1.8.11

האחרון   .1.9 האירוע  קרי  הבחירות.  מועד  שלפני  השנה  חצי  בתקופת  המוניים  אירועים  לקיים  ניתן  לא 
. קיומם של אירועים אחרים,  2023יתקיים עד ולא יאוחר מסוף חודש אפריל    120  -שעניינו חגיגות ה 

בתקופת חצי השנה שלפני הבחירות, המתקיימים ברגיל מדי שנה, כדוגמת אירועי חג שבועות, אירועי  
 הקיץ ועוד, ייבחן בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה.

סגרת  כלל השירותים יבוצעו על ידי הזוכה בעצמו ועל ידי עובדיו. חל איסור על העסקת קבלני משנה במ .1.10
ה ללא אישור מראש ובכתב של העירייה. תנאי זה הינו תנאי יסודי בהסכם  הליך זביצוע השירותים נשוא  

 והפרתו תהווה עילה לביטול ההסכם באופן מיידי. 

החל ממועד חתימתו על ידי העירייה ועד תום האירוע האחרון של  תקופת ההתקשרות עם הזוכה תהא  .1.11
  30על אף האמור לעיל, העירייה תוכל להביא את ההתקשרות לכלל סיום בהתראה של      .120-חגיגות ה

 ימים.  

מובהר בזאת, כי העירייה אינה מעניקה בלעדיות לזוכה למתן השירותים והיא יכולה, בהתאם לשיקול   .1.12
דעתה, במקרים מסוימים, לבצע את השירותים בעצמה ו/או להעביר את ביצוע השירותים, כולם או  

 לאחר/ים בהתאם לשיקול דעתה וצרכיה. חלקם 

לגרוע   .1.13 תמורה  מבלי  תהא  העירייה  ידי  על  תשולם  השירותים  ביצוע  בגין  וקבועה  התמורה  גלובלית 
 . תשלומים( 10חודשים ) 10בהתאם להצעתו אשר תתפרש על פני 

ן  תשומת לב המועמדים למנגנון שינוי התמורה בכל מקרה של אי קיום אירועים בשל מגיפה/כח עליו .1.14
   אחר וכיו'.

יתר תנאי ההתקשרות, לרבות ביטוחים, מיסים, העסקת עובדים, וכיו' יהיו בהתאם לאמור בהסכם   .1.15
 ההתקשרות על נספחיו.  

 

 : תנאי סף .2

, עומד בתנאים המצטברים  קול הקורא, מי שבמועד האחרון להגשת הצעות בקול הקורארשאי להגיש הצעה ב
 המפורטים להלן: 

)או    התקשרויותועדת ה   מהפרטים בהצהרות המצורפות, באופן מלא וכנדרש.על המשתתף למלא כל אחד  
  – את כל פרטיה  מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, שלא לקבל הצהרה שהמציע לא מילא כנדרש  

  לרבות במשמעות של אי עמידה בתנאי הסף או אי קבלת ציון איכות.

מבוקש ניסיון קודם, הניסיון הקודם יכול שיהא של המציע  : בתנאי הסף ו/או מדדי האיכות בהם  הערה כללית
בעצמו או של מי מבעליו )שלא במסגרת המציע( לרבות צירוף ניסיונם של כל אלו. עבודות שבוצעו על ידי  

 עובדי המציע/בעליו/מנהליו במסגרת עבודתם/פעילותם אצל המציע ייחשבו כניסיון של המציע בעצמו. 
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  5, כמפיק עצמאי, במתן שירותי ייעוץ והפקה של לפחות  2022  –  2014שנים  בעל ניסיון בעצמו, בין ה .2.1
)אלפיים(    2,000אירועי תרבות ו/או אומנות, כאשר בכל אחד מהאירועים כאמור השתתפו לכל הפחות  

 משתתפים.  

ציבור  כל אירוע כאמור כלל לכל הפחות בניית תקציב, גיבוש קונספט אירוע, תוכן, מיתוג, שיווק ויחסי  
לאירוע וכן עמד בכל ההיתרים, האישורים והרישיונות לקיום אירוע מכל גורם מוסמך רלוונטי, לרבות  

 משטרת ישראל. 

 להוכחת עמידתו בתנאי הסף יפרט המשתתף על ניסיונו במסגרת מסמך א'.

א. תשומת  לעיר כפר סב  120- צירף להצעתו קונספט עקרוני מוצע אחד לפחות )ניתן להגיש יותר( לאירועי ה .2.2
 לב המציעים כי הצעת הקונספט תהווה חלק מהניקוד בהליך זה.

 כל קונספט שיוגש יכלול לכל הפחות את הרכיבים הבאים: 

 שנה.  120כללי לחגיגות  ותוכן  הצגת קונספט .2.2.1

 הצגת ליינאפ בסיסי של אירוע הפתיחה.  .2.2.2

 הצגת ליינאפ של אירוע השיא. .2.2.3

המועמד מתוך טבלת המועדים בהתאם לקונספט שילווה את  ( אירועים לבחירת  5הצגת חמישה ) .2.2.4
 כלל האירועים. 

 הצגת כלל התכנית השנתית בהתבסס על התקציב המוצע.  .2.2.5

 עמידתו בתנאי הסף יצרף המשתתף קונספט כנדרש. להוכחת

 . 2019, 2018,  ₪2017 )לא כולל מע"מ( לפחות בשנים  5,000,000של ממוצע בעל מחזור כספי שנתי  .2.3

 ב'. ידתו בתנאי הסף יצרף המשתתף אישור רו"ח בנוסח מסמךלהוכחת עמ

 הגיש יחד עם הצעתו שאלון ניגוד עניינים )נוסח משרד הפנים( מלא וחתום על ידו )על ידי אחד מבעליו(.  .2.4

בנוסח  יש   וחתום  מלא  שאלון  הנושא  ה'מסמך  לצרף  יועבר  עניינים  ניגוד  שיימצא  ככל  כי  מובהר   .
 .  לעירייההמשפטי  ץהיועלבדיקת וחוות דעת 

 

 הצעת המשתתף ומסמכים להגשה   .3

בעותק אחד קשיח והן סרוק על גבי    המסמכים והאישורים המפורטים להלן   כלכל משתתף יצרף להצעתו את  
 :USBכונן  

 כלל מסמכי הליך זה, כשהם חתומים על ידי המשתתף בשולי כל עמוד ועמוד.   .3.1

 פרופיל מקצועי/קו"ח של המציע.   .3.2
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 : 1976 -כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו   .3.3

ניהול   .3.3.1 )אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לפי  ורשומות  חשבונות  פנקסי  ניהול  על  אישור 
 . 1976-חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו  

חתום    1976-תצהיר בדבר "קיום דיני עבודה" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו  .3.3.2
 . מסמך ג'על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח 

גופים   .3.3.3 לאנשים עם מוגבלות" בהתאם לחוק עסקאות  "ייצוג הולם  תצהיר בדבר תצהיר בדבר 
בנוסח    1976-ציבוריים, התשל"ו כדין  ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר  על  חתום 

 מסמך ד'.

תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה )במקרה של משתתף המדווח   .3.4
יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק המאוחד של    –ד  איחו  בתיק

 העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור(. 

 ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף.  עלאישור  .3.5

 
 ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו:   .3.6

 
 העתק תעודת התאגדות של המשתתף. .3.6.1

של   .3.6.2 עדכני  נתונים  של  תדפיס  ההתאגדות  לסוג  הרלוונטי  התאגידים  רשם  בספרי  המשתתף 
 המשתתף )אין צורך בפירוט שעבודים(. 

 
 (. 5מסמך א' )תצהיר העדר קרבה לחבר מועצה או לעובד עירייה בנוסח   .3.7

 נספח ד'.כתב ההצעה בנוסח  .3.8

י שיקול  , מטעם זה בלבד ולפהעירייהלא צירף המשתתף להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית  
דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המשתתף או לחלופין; לבקש בעצמה או באמצעות אחרים  
כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן  

 להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.  העירייהרשאית 

ולצורך הערכת ההצעות תהיה העירייה רשאית לדרוש מהמציע    מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת 
לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור והמציע מתחייב  

 לשתף פעולה עם העירייה.

 

 המועד האחרון להגשת הצעות .4

dassip@ksaba.co.il לעיל יש להגיש לדוא"ל    4בסעיף  את ההצעה בצירוף כלל המסמכים המפורטים   .4.1
 , עד ליום לכפר סבא"  120- הכותרת "קול קורא למתן שירותי ייעוץ, בימוי והפקת אירועי הנושאת את  

mailto:dassip@ksaba.co.il
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 כלל.בקשה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא תידון  .4.2

העירייה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות גם לאחר המועד האחרון כאמור וכל עוד לא החל   .4.3
 הליך הבחינה של ההצעות.  

 

 שאלות ביחס להליך  .5

  26ליום  עד         dassip@ksaba.co.ilלשאלות ביחס להליך ו/או אופן הגשת ההצעות ניתן לפנות לדוא"ל:   .5.1
 בלבד, במבנה שלהלן:  Word-MSבמסמך   12:00  2022למאי 

המסמך או הנספח   מס"ד
אליו מתייחסת  

 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים 

 נוסח השאלה 

    

 

 כמו כן יש לציין את פרטי איש הקשר מטעם המציע כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.  

במועד   .5.2 נשלחו  אם  אלא  להליך  ביחס  המשתתפים  לשאלות  לענות  חייבת  תהא  לא  העירייה  כי  יודגש, 
 המוכתב לעיל. 

  – בות בכתב  פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשו-כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .5.3
 תחייבנה את העירייה.  

 שיוגשו.  תכן יודגש, כי העירייה אינה מתחייבת לענות על כל השאלו  .5.4

 

 בחינת ההצעות  .6

שיגישו   .6.1 למסמכים  בהתאם  וזאת  להלן  הקריטריונים  פי  על  ייבחנו  הסף  בתנאי  יעמדו  אשר  מציעים 
 במסגרת הצעתם: 

הניקוד  אופן הבחינה  הקריטריון מס"ד

 המירבי 

 הצעת מחיר  .1

 

עלות   מתוך  )אחוז(  שיעור  להציע  המשתתפים  על 
את   שיהווה  מע"מ(  )כולל  בפועל  הפרויקט 

 התקורה/התמורה הנלקחת על ידם בגין השירותים. 

 נקודות   20עד 
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הניקוד  אופן הבחינה  הקריטריון מס"ד

 המירבי 

ולא ניתן להציע    10%לא ניתן להציע שיעור העולה על  
 . 5%-שיעור נמוך מ 

השיעור   יושת  בלבד  ההצעה  ניקוד  שקלול  לצורך 
₪ והתוצאות שיתקבלו    2,500,000המבוקש על סך של  

 יוכנסו לנוסחא הבאה:

A – .הסכום הנמוך ביותר שיתקבל 

B –  .הסכום הנבחן 

A

B
× 20 =  ציון 

אירועי   נוסףניסיון  .2 בהפקת  המציע  של  הנוסף  הניסיון  ייבחן 
 תרבות/אומנות. 

כל אירוע נוסף בו העניק המשתתף שירותי הפקה בין  

, מעבר למספר האירועים הנדרש  2022  –  2014השנים  

בתנאי הסף, יזכה את המשתתף בנקודה אחת עד לסך  

 נקודות.    10מירבי של  

 (. 1יש לפרט על הניסיון הנוסף במסמך א')

 נקודות   10עד 

בהפקת  .3 ניסיון 

עשור  אירועי 

לרשויות 

 מקומיות 

עשור"  ייב "אירועי  בהפקת  המציע  של  הניסיון  חן 
 לרשויות מקומיות.  

כל "אירוע עשור" בו העניק המשתתף שירותי הפקה  
  2.5  – , יזכה את המשתתף ב  2022  –  2014בין השנים  

 נקודות.    10נקודות עד לסך מירבי של 

 (. 1יש לפרט על הניסיון הנוסף במסמך א')

 נקודות   10עד 

קונספט ניקוד   .4

 מוצע

 

הקונספט   את  תנקד  העירייה  מטעם  משנה  ועדת 

בקריטריונים   ותתחשב  המשתתף  ידי  על  המוצע 

 כדלקמן:  

 ייחודיות ויצירתיות.  .1

 בעיר כפר סבא.  120-התאמה לאירועי ה .2

 נקודות   20עד 
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הניקוד  אופן הבחינה  הקריטריון מס"ד

 המירבי 

 מקוריות וחדשנות.  .3

האפשרות של העירייה ליישם את הקונספט   .4
 המוצע בהתאם לתקציביה. 

 התרשמות כללית.   .5

המשתתף   ראיון .5 את  תראיין  העירייה  מטעם  משנה  ועדת 
 ותתרשם בין היתר: 

 מתפיסת עולמו בכל הנוגע למתן השירותים.  .1

הבנה ויכולת יישום של השירותים הנדרשים   .2
 לעירייה במהלך כל חודשי החגיגות. 

ניסיון דומה לנדרש בפרט באירוע מתמשך על   .3
"קטנים"  פני   אירועים  הכולל  תקופה 

 ו"גדולים" שונים.

 מתודולוגית עבודה.  .4

 התרשמות כללית.  .5

 

 נקודות   20עד 

עבודה   המלצות .6 מזמיני  שני  עם  קשר  יצרו  העירייה  נציגי 
את   המשתתף  מעניק  או  העניק  להם  קודמים 
השירותים מושא ההליך וישאלו אותם שאלות זהות  

 במסמך ו'. באמצעות הטופס הקבוע 

מניעה   גםאין  שאילתא  מחלקות  ל  שתבוצע 
סבא   כפר  בעיריית  שמי    –הרלוונטיות  ככל 

העניק   מושאמהמשתתפים  השירותים  הקול    את 
 גם להן.  הקורא

לידיעתם  מובא  ו'  מסמך  כי  המציעים  לב  תשומת 
 בלבד ואין להגישו מלא במסגרת ההליך. 

 נקודות    20עד 

 

פי כל דין, יזכה המציע שקיבל את הציון המצרפי   .6.2 וכן לזכויות העירייה על  ולהלן,  בכפוף לאמור לעיל 
 הגבוה ביותר.  

למרות כל האמור לעיל, העירייה אינה מתחייבת לבחור הצעה כלשהי כזוכה, כן רשאית העירייה להתנות   .6.3
 את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה.  
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 וההתקשרותהודעה על זכייה  .7

 לזוכה. , תודיע על כך העירייה הליךב הזוכה עם קביעת   .7.1

 העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים באשר לאי זכייתם.   .7.2

 ידי העירייה.  - ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על .7.3

נות ו/או  העירייה תוכל לבטל זכייה של הזוכה, גם לאחר הזכייה, אם התברר שנהג בעורמה ו/או תכסיס .7.4
 לא קיים את התחייבויותיו כלפי העירייה.  

 

 הליך ביטול ה .8

חדש מכל  להליך  או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת  הליך  רשאית לצמצם את היקף ה  העירייה  .8.1
 . סיבה שהיא

דרישה ו/או טענה    אוכל תביעה ו/  הליך, לא תהא למי מהמציעים בהליךהעירייה על ביטול ה  החליטה .8.2
 כלפי העירייה ו/או כלפי מי מטעמה. 

 כללי  .9

העירייה תוכל לנהל מו"מ עם המציעים, ביחס להצעתם או לבחור, בעקבות ההצעות שהגיעו אליה, מספר   .9.1
 מציעים זוכים. 

לבתי המשפט בתחום שיפוטה של העיר כפר סבא הסמכות היחודית והבלעדית לדון בכל עניין הקשור   .9.2
 להסכם זה.  

 

 יובל בודניצקי                                                            

 מנכ"ל העירייה                                                                                                    
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 פרטי המשתתף ומסמכי הערכה  –א'  נספח

 פרטים על המשתתף .1

       שם המשתתף: .1.1

          מס' הזיהוי: .1.2

        מען המשתתף )כולל מיקוד(: .1.3

       שם איש הקשר אצל המשתתף:  .1.4

         תפקיד איש הקשר:   .1.5

          טלפונים: .1.6

          פקסימיליה: .1.7

         דואר אלקטרוני:   .1.8

 

 תנאי סף:פירוט עמידה ב  .2

 : 2.1תנאי הסף שבסעיף 

אירועי    5, כמפיק עצמאי, במתן שירותי ייעוץ והפקה של לפחות  2022  –  2014בעל ניסיון בעצמו, בין השנים  
)אלפיים( משתתפים.    2,000תרבות ו/או אומנות, כאשר בכל אחד מהאירועים כאמור השתתפו לכל הפחות  

כל אירוע כאמור כלל לכל הפחות בניית תקציב, גיבוש קונספט אירוע, תוכן, מיתוג, שיווק ויחסי ציבור לאירוע  
ע  משטרת  וכן  לרבות  רלוונטי,  מוסמך  גורם  מכל  אירוע  לקיום  והרישיונות  האישורים  ההיתרים,  בכל  מד 

 ישראל. 

קשר   שם המזמין  שם האירוע  מס"ד  איש 
 אצל המזמין 

איש   טלפון 
קשר 

 המזמין 

מספר   שנת האירוע 
 משתתפים 

1.    

 

    

2.        
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3.    

 

    

4.    

 

    

5.    

 

    

 

 (.2בנוסח מסמך א')יש לצרף אישור המזמין 

 מדדי איכות   .3

 ניסיון נוסף: 2מדד איכות 

 ייבחן הניסיון הנוסף של המציע בהפקת אירועי תרבות/אומנות. 

, מעבר למספר האירועים הנדרש  2022  –  2014כל אירוע נוסף בו העניק המשתתף שירותי הפקה בין השנים  
 נקודות  10בתנאי הסף, יזכה את המשתתף בנקודה אחת עד לסך מירבי של 

אצל  שם המזמין  שם האירוע  מס"ד  קשר  איש 
 המזמין 

איש   טלפון 
 קשר המזמין 

 שנת האירוע 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       
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9.       

10.       

 

 אירועי "עשור": –  3מדד איכות 

 ייבחן הניסיון של המציע בהפקת "אירועי עשור" לרשויות מקומיות . 

  2.5  –, יזכה את המשתתף ב  2022  –  2014כל "אירוע עשור" בו העניק המשתתף שירותי הפקה בין השנים  

 .נקודות 10נקודות עד לסך מירבי של 

הרשות   שם האירוע  מס"ד  שם 
 המקומית 

קשר   אצל איש 
 הרשות 

איש   טלפון 
 קשר הרשות 

 שנת האירוע 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 

          ________________   

 חתימה                                                              

 אישור

מר/גב'    ,_________ מ.ר.  עו"ד   ,_______________ בפניי,  הופיע   ,________ ביום  כי  לאשר,  הריני 
____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים  

 הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי. 

 ___ ______________  
  ____________________ 

 חותמת + חתימת עו"ד                                                                                      תאריך             
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   אישור בדבר מחזור כספי  – מסמך ב' 

 לכבוד 

 חברת  ______________ 

   .1931.12, 831.12.1, 731.12.1אחת מהשנים שנסתיימו ביום אישור על מחזור כספי לכל הנדון : 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן: 

 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.   .א

(   1הדו"חות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ______  )או לחילופין ליום____ וליום ____( ) .ב
 בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו. 

 לחילופין:

( ליום/ימים  חברתכם  של  המבוקרים/סקורים  הכספיים  חשבון  1הדו"חות  רואי  ידי  על  בוקרו    ______  )
 אחרים.  

) .ג ליום/ימים  )בהתאמה(  המבוקרים/סקורים  הכספיים  לדו"חות  שניתנה  הסקירה  הדעת/דו"ח  (  1חוות 
 (. 2הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד )_________ אינה כוללת כל 

 לחילופין:

( ליום/ימים  )בהתאמה(  המבוקרים/סקורים  הכספיים  לדו"חות  שניתנה  הסקירה  דו"ח   / הדעת  (  1חוות 
 _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

 ילופין:לח

( ליום/ימים  )בהתאמה(  המבוקרים/סקורים  הכספיים  לדוחות  שניתנה  הסקירה  דו"ח   / הדעת  (  1חוות 
_________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד'  

 להלן. 

) .ד ליום/ימים  המבוקרים/סקורים  האמורים  הכספיים  לדו"חות     .1931.12,  831.12.1,  731.12.1(  1בהתאם 
₪    5,000,000הינו גבוה מ / שווה ל  בממוצע    2019-ו   2018,  2017המחזור הכספי שלכם בכל אחת מהשנים  

 לפחות.

 בכבוד רב,                           

_____________________ 

 רואי חשבון 

 . קול הקוראיצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי ה .1

, יראו אותן כחוות 99חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  לצרכי מכתב זה   .2
 דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.

 הערות:  

אוגוסט    –נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל   •
2009 . 

 יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.  •
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 תצהיר קיום דיני עבודה – סמך ג' מ

אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה  
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  

  הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מספר זיהוי _____________ )להלן  .1

"( המבקש להגיש הצעה לקול קורא של עיריית כפר סבא. אני מצהיר/ה כי  המשתתף" או "הגוף"  –
 הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. 

ב לחוק עסקאות 2" כהגדרתם בסעיף עבירה" -" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2

תנאי לעסקה    –"(, תחת הכותרת "קיום דיני עבודה  החוק"  -)להלן  1976  –גופים ציבוריים, התשל"ו  
 עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם. 

ב לחוק( המשתתף לא הורשע בפסק  2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף  .3
או   1991-עבירה עפ"י חוק עובדים זרים התשנ"א  -דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה  

( או, לחלופין, המשתתף או בעל 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז
ב לחוק(, הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין 2זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף  

התשנ"א  -זה   זרים,  עובדים  חוק  עפ"י  התשמ"ז  1991-עבירה  מינימום,  שכר  חוק  לפי  , 1987  -או 
(, אולם במועד האחרון להגשת הצעות בקול הקורא, חלפה שנה לפחות 31.10.02שנעבר לאחר יום  

 ממועד ההרשעה האחרונה.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4

                                                                                                 ____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                           

 אישור

אשר    ,_________ מ.ר.  עו"ד   ,_______________ בפניי,  הופיע   ,________ ביום  כי  לאשר,  הריני 
פן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי  משרדי ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באו

עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו  
 דלעיל וחתם עליו בפניי. 

 

 _________________  
  ____________________ 

 חותמת + חתימת עו"ד                                                                                          תאריך            
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 חתימה + חותמת המציע: _____________________ 

 
 

 תצהיר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  –  מסמך ד'

 ( 11תנאי לעסקה עם גוף ציבורי )תיקון מס' 

___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי  אני הח"מ ____________ ת.ז.  
 ים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: אהיה צפוי/ה לעונשים הקבוע 

  
הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ ח.פ. / ע.מ. ___________ )להלן   .1

"(. אני מצהיר/ה כי הנני  הרשות )להלן: "  עיריית כפר סבא"( המבקש להתקשר עם  הגוף"  –
 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. 

 

 כדלקמן: אני מצהיר  .2

 

   להלן: "חוק    1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף(
 שוויון זכויות"( לא חלות על הגוף. 

  לחוק שוויון זכויות חלות על הגוף והוא מקיים אותן;  9הוראות סעיף 
 

משרד  עובדים לפחות הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של  100ככל שהגוף מעסיק או יעסיק  .3
לחוק שוויון    9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

ליישומן; בהתאם להוראות סעיף    –זכויות, ובמידת הצורך   )ג(  9לשם קבלת הנחיות בקשר 
לחוק שוויון זכויות, הגוף מתחייב לפעול על פי ההנחיות כאמור וליישמן כמו גם לעדכן את  

 יה עצמה ויישום ההנחיות כאמור. הרשות על הפנ
 

הרווחה   .4 העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  זה  מתצהיר  העתק  להעביר  מתחייבים  אנו 
 ימים ממועד תחילת ההתקשרות.   30והשירותים החברתיים, בתוך  

          ____________________ 
 חתימת המצהיר                                                                                                                

 
 אישור 

 
הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________,  
אשר משרדי ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר  

יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,    שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי
 אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי.

 
 _________________   __________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                  תאריך
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 חתימה + חותמת המציע: _____________________ 

 
 

 שאלון ניגוד עניינים   – ה'מסמך  

 .  ומבעליהמשתתף או מי   יש למלא את השאלון על ידי 

 לכבוד  

 כפר סבא עיריית 

 שאלון ניגוד עניינים 

 תפקידים וכהונות    -'חלק א

 פרטים אישיים  

 

 :__________________________________________________ שם משפחה 

 שם פרטי :__________________________________________________ 

 __/__   /מס' זהות ________________ שנת לידה __

 ישוב :________________ מיקוד :____________ /כתובת: רח' _________________ עיר

 _____ מס' טלפון נייד :___________________ מס' טלפון :____________

 תפקידים ועיסוקים  

שנים אחורה )לרבות כשירה/ה,   4פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של 

 כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד'(. 

 , שותפות, עמותה וכיו'(. נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )עירייה

 נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות  )יש לציין במופרש גם תפקידים בהתנדבות (.

 

שם המעסיק  

 וכתובתו 

תחומי הפעילות  

 של המעסיק  

התפקיד ותחומי  

 האחריות  

 תאריכי העסקה  
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 חתימה + חותמת המציע: _____________________ 

 
 

 

 תפקידים ציבוריים  

 שלא צוינו בשאלה לעיל . פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות 

 שנים אחרונה.  4נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 

 

 הגוף  

 

 תאריכי מילוי התפקיד   התפקיד  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים  

פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין אם הם ציבוריים  

 ובין אם אינם ציבוריים . 

 שנים אחרונה .  4נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 

 

שם 

התאגיד/רשות/גוף  

 עיסוקו ותחום  

 

 

 

תאריך  

התחלת  

הכהונה  

ותאריך  

 סיומה  

סוג הכהונה )דירקטור חיצוני או  

 מטעם בעלי מניות.  

ככל שמודבר בדירקטור מהסוג  

נא לפרט גם שמות בעלי  - השני

 המניות שמינו אותך( 

פעילות מיוחדת  

בדירקטוריון, כגון  

חברות בוועדות או  

 תפקידים אחרים 
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 חתימה + חותמת המציע: _____________________ 

 
 

 

 

   

 

 

 קשר לפעילות הרשות המקומית  

 שלא כאזרח  האם יש ,או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר,

לפעילות הרשות המקומית שבה אתת/ה מועמד/ת לעבוד/או לגופים הקשורים אליו)ובכלל זה   המקבל שירות,

ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים  /זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה את 

 אחרים שהוא קשור אליהם(?

 

 שנים אחורה .  4נא להתייחס לזיקות לקשרים נוכחיים ולתקופה של  

 נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט. 

 

לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו  - "בעל עניין" בגוף

ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו )אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות  

 ,בתאגידים הנסחרים בבורסה(. 1968-ערך, התשכ"ח 

 

 כן / לא  

 אם כן, פרט/י:

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 _________________________________________________________ 

 

 משפחה   לגבי קרובי 5-2פירוט תפקידים כאומר בשאלות 

 

 בהווהלעיל לגבי קרובי משפחתך יש להתייחס לתפקידים ולכהונות   5-2פירוט תפקידים, כאמור, בסעיפים  

 בלבד.

 

נא לפרט את שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות לעיל )למשל, אם בן/ת  

 תאריך   זוגך עירייה בדירקטוריון, יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו,

 

 בו/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. -"קרוב"

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

__________________________________________ _______________ 

 

 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד  

האם את/ה ומי שאומרים להיות ממונים עליך )במישרין או בעקיפין (, או כפופים לך בתפקיד שאליו את/ה  

מועמד/ת, מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות,  

 רי משפחה או זיקות אחרות ? כמו קשרים עסקיים, קש
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 חתימה + חותמת המציע: _____________________ 

 
 

 

 כן / לא  

 אם כן, פרט/י:

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 _________________________________________________________ 

 

 ם להעמידך במצב שח חשש לניגוד עניינים  תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולי

 

שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד אותך במצב של  שלא פורטו לעיל , האם ידוע לך על תפקידים ועניינים 

 חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאילו את/ה מועמד/ת? 

 

 בו/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. -"קרוב"

 

 כן / לא  

 אם כן, פרט/י:

__ ____________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 _________________________________________________________ 

 

 

רוביך, האחרים ושל מקרוביך שעלולים להעמידך במצב של  תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים שלך של ק

 חשש לניגוד עניינים  

על תפקידים, עיסוקים, בהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם לא התבקשת   יודע לךהאם 

להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(,שעלולים להעמיד אותך  

 צב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?במ

 

 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה. 

נא להתייחס במיוחד אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם לפעילות הרשות  

 המקומית (. 

 

 כן / לא  

 אם כן, פרט/י:

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 _________________________________________________________ 
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 חתימה + חותמת המציע: _____________________ 

 
 

 פירוט קורות חיים ועיסוקים 

פרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון, הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה,  נא צרף/י בנ

 כולל תאריכים. 

 

 אחזקות במניות  

פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של קרוביך .)אין  

בתאגידים הנסחרים   1968-חוק ניירות ערך, התשכ"חצורך לפרט אחזקה שלא כבגל עניין בתאגיד כמשמעו ב

 בבורסה(. 

 בו/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. -"קרוב"

 

 כן / לא  

 אם כן, פרט/י:

 שם התאגיד/ הגוף  

 

שם המחזיק)אם  

המחזיק אינו  

 המועמד( 

תחום עיסוק   % החזקות  

 התאגיד/הגוף 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

 נכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים  

 

האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים  

 להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה מועמד ?  

 ומי שסמוך על שולחנך. בו/ת זוג, הורה, צאצא -"קרוב"

 כן / לא 

 אם כן, פרט/י:

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 _________________________________________________________ 
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 חתימה + חותמת המציע: _____________________ 

 
 

 

 חבות כספים בהיקף משמעותי  

האם את/ה קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או להתחייבויות  

 כלשהם?

 

 בו/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. -"קרוב"

 

 כן / לא  

 אם כן, פרט/י:

_______________________________________________________ _______________________

 ______________________________________________________________________________

 _________________________________________________________ 

 

 

 נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים: 

  

, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים  שלא פורטו לעילהאם ידוע לך על נכסים אחרים, 

 בתפקיד שאולי את/ה מועמד/ת?

נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(,של גופים   

 ביך הם בעלי עניין בהם . שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקור

 

 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה . 

 

לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו,בין במישרין ובין בעקיפין, ו/או מכהן  –"בעל עניין "בגוף 

 או יועץ חיצוני לו ./בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו 

 

 כן / לא  

 אם כן, פרט/י:

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

_______________________________________________________ __ 

 

 

 אני החתום/ה מטה _______________ ת.ז מס' ________________, מצהיר/ה בזאת כי : 

נכונים   .א מלאים,  הם  ולמקורביי,  לקרוביי  לעצמי,  בקשר  זה,  בשאלון  שמסרתי  והפרטים  המידע  כל 

 ואמיתיים: 

אלא אם    כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרוביי ולמקורביי, הם מידיעה אישית, .ב

כן נאמר במופרש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינם יודעים לי במלואם  

 ו/או בחלקם ו/או אינם יודעים לי מידיעה אישית:

מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון, לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד   .ג

 עניינים עם התפקיד. 
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 חתימה + חותמת המציע: _____________________ 

 
 

במילוי    אני .ד עניינים  לניגוד  חשש  של  במצב  להיות  לי  לגרום  עניין שעלול  בכל  להימנע מלטפל  מתחייב/ת 

 התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בנושא: 

יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל,   .ה יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או  אני מתחייב כי במקרה בו 

צפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי של  סוגיות שלא נ

 השרות המקומית, אמסור לו את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו. 

 

 

 __________________                   __________________ 

 חתימה      תאריך 
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 חתימה + חותמת המציע: _____________________ 

 
 

   טופס ניקוד ממליצים )לידיעה( – ו' מסמך 

 שירותי ייעוץ/הפקה/בימוי של אירועי תרבות אומנות  ההמלצה ניתנת לגבי: 

אין למלא או להגיש את המסמך. נציגי העירייה יבצעו שיחות טלפוניות עם   –מסמך זה מובא לידיעת המציעים  
 עד שני ממליצים וישאלו אותם את השאלות במסמך זה. 

 שם המציע: __________________ ח.פ/ע.מ:_____________________ 

 שם הממליץ: ________________ שם הרשות: _____________________. 

 

 : הפקה ובימוי אירועיםידת המקצועיות של המציע בתחום תאר/י את התרשמותך ממ (1
 

 מצוינת  4 טובה מאד  3.5 טובה  3 סבירה  2 לא טובה  0

 
 תאר/י את זמינות המציע לביצוע מטלות/עבודות/שוטף ועמידה בלוח הזמנים:  (2

 

 מצוינת  4 טובה מאד  3.5 טובה  3 סבירה  2 לא טובה  0

 
 : תאר/י את התרשמותך מיכולותיו של המציע לאתר פתרונות  בתחומו (3

 

 מצוינת  4 טובה מאד  3.5 טובה  3 סבירה  2 לא טובה  0

 
 : תאר/י את מידת שיתוף הפעולה של המציע עם הרשות המקומית ועמידה בתנאי החוזה עימו (4

 

 מצוינת  4 טובה מאד  3.5 טובה  3 סבירה  2 לא טובה  0

 
 : לעיר כפר סבא 120-המלצתך להתקשר בהסכם עימו להפקת אירועי התאר/י את מידת  (5

 

המלצה   2 מומלץ לא  0
 מסויגת 

 מומלץ מאד  4 מומלץ  3.5
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 הסכם    –' מסמך ז

 

 2022שנערך ונחתם  ב______ ביום _____ לחודש _____, שנת 

 עיריית כפר סבא                    : ב י ן

 

  ,  כפר סבא 135מרח' ויצמן 

 "(העירייה )להלן: "        

 מצד אחד 

 ________________________ :                ל ב י ן             

 _________________                                          ח.פ/ע.מ:

 מרח' ____________________ 

 "( המפיק )להלן: "       

 מצד שני  

 

כפר סבא    בעיר     120- , בימוי והפקה לחגיגות הלמתן שירותי יעוץקול קורא  והעירייה פרסמה     הואיל 
 "(; הליךה"או  "הקול הקורא")להלן:  כמפורט בהסכם זה על נספחיו

ל  מפיקוה והואיל  הצעה  ה   הליךהגיש  במסגרת  והתחייבויותיו  הצהרותיו  בסיס  ועדת  ועל  הליך 
 ;   ההתקשרויות של העירייה המליצה עליו כזוכה בהליך

 יחתמו על הסכם זה להלן; נקבע כי הצדדים  קול הקורא  וכחלק מתנאי ה והואיל:       

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא  .1

 המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  .1.1

 כותרות ההסכם והחלוקה לסעיפים נועדו לצורך הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.  .1.2

תשמ"א   .1.3 הפרשנות,  פ1981  –חוק  לצורך  ההסכם.  על  יחול  כחיקוק  ,  ההסכם  את  רואים  רשנות 
   כמשמעותו בחוק הנ"ל.

של סתירה בין תוכן הנספחים לבין תוכן הסכם זה, יגברו הוראות הסכם זה על הנספחים   במקרה .1.4
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 אשר יפורשו בהתאם.   

  מפיק או    מפיק" לצורך הנוחות בלבד והכוונה היא למפיק החוזה עושה שימוש בלשון זכר "   לשון  .1.5
 לפי העניין. 

 נספחים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו המסמכים שלהלן :   .1.6

 פירוט השירותים. – נספח א'

 סעיפי ביטוח.  – נספח ב'

 נוסח אישור קיום ביטוחים.  – 1נספח ב'

 שמירה על סודיות. – נספח ג'

 הצעת מחיר.   -  נספח ד'

 הצהרות המפיק   .2

 המפיק מצהיר בזאת כדלקמן: 

והידע בהפקת אירועים שונים וברשותו כוח האדם, האמצעים, המימון והיכולת    כי הוא בעל ניסיון .2.1
 לבצע את שירותי הפקת האירוע בתנאי הסכם זה על נספחיו. 

כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה ו/או לבצע הוראה מהוראות הסכם   .2.2
 במסגרת מתן השירותים מכוח הסכם זה לא יפגע בזכויות צד שלישי כלשהו.  זה ו/או  וכי

בכל האישורים    או יחזיק   מחזיק הוא    המפורטים בהסכם זה,  לספק את השירותים  כי הוא רשאי .2.3
 . הנדרשים לצורך כך

שירותים שעליו להעניק  קיבל את כל ההסברים הנחוצים ביחס לכי קרא את ההסכם על נספחיו ו .2.4
לגורמים    ביחס  -ובמיוחד דרישות הבטיחות המחמירות    –הוא מכיר את הדרישות    כילעירייה.  

פרטי    לו נהירים  כיהשותפים לפעילות, להיקפיה, חשיבות העמידה בלוחות הזמנים והתקציבים,  
השירותים כנדרש בהסכם זה ובנספחיו   את השירותים הנדרשים בהסכם זה וכי הוא מסוגל לבצע 

 . ן העירייהרצולשביעות ו מיומנות   ,קפדנות, יעילותב

 התחייבויות המפיק  .3

 המפיק מתחייב בזאת כדלקמן: 

ימשיכו להיות   .3.1 והכישורים למתן השירותים ואלה  הידע, האמצעים  כל הכלים,  בידיו את  יש  כי 
 פי הסכם זה.  - ברשותו עד לסיום מתן השירותים וסיום ביצוע מלוא התחייבויותיו על

כל פעולה הצריכה לצורך מתן שירותי הפקה לאירועי ה .3.2 יבצע  כל פעולה המנויה    120-כי  לרבות 
 ור במסמכי הקול הקורא, הסכם זה ונספחיו. בנספח א' בהתאם לאמ

ידי העירייה   .3.3 על  זמינות מלאה לטובת מתן השירותים ככל שיידרש  על  ומתחייב  המפיק מצהיר 
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 במשך כל תקופת ההסכם. 

  וכי ימסור לעירייה   תוך יחסי אמון מרבייםכלפי העירייה ו/או מי מטעמה  ביושר ובנאמנות    כי ינהג  .3.4
 .  אירועועניין הנוגע ל, על כל דבר  ושלםמידע נכון  

 תקופת ההסכם .4

לעיר כפר סבא    120-הסכם זה יהא לתקופה שממועד חתימתו על ידי העירייה ועד תום אירועי ה .4.1
 (. 2023)מוערך למהלך שנת 

מובהר כי לעירייה זכות הברירה להחליט כי ההסכם יבוא לכלל סיום טרם תום תקופת ההסכם   .4.2
ימים, והיא תוכל, בכפוף להוראות הדין    30ראש של  ללא שיהא צורך בהנמקה כלשהי ובהודעה מ

 החלות עליה, למסור את ביצוע השירותים לאחר. 

 במקרה של ביטול תשולם תמורה יחסית בהתאם לחודשים בהם היה ההסכם בתוקף.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות העירייה להביא הסכם זה לכלל ביטול באופן מיידי בכל מקרה   .4.3
אופן יסודי ו/או בכל מקרה בו התברר כי המפיק נהג במירמה ותוך הפרת אמון  של הפרת ההסכם ב

 העירייה בביצוע השירותים. 

 השירותים .5

השירותים יינתנו בליווי ובכפיפות ניהולית ומקצועית של עיריית כפר סבא/החברה לתרבות הפנאי ,  כלל 
לרבות הנחיות מקצועיות, קבלת החלטות בכל הקשור בבחירת תכנים, קשר עם בעלי תפקידים בעירייה  

 וכיוב'.  

 

 העדר יחסי עובד מעביד   .6

מי מעובדיו ו/או  בין המפיק ו/או    ליצור  מצהיר כי אין בהסכם זה ו/או בתנאי מתנאיו כדי  המפיק .6.1
ו/או קבלני המשנה ו/או מי מהגופים ו/או האנשים עמם יתקשר בקשר להפקת האירוע    מי מטעמו  

 הסכם זה. ב השירותיםמעביד בכל הנוגע למתן -יחסי עובדו/או העיריה  העירייהלבין  ובכלל, 

  שיועסקו על ידו   מי י עובדיו ו/או  אחר כל חובותיו כמעביד בכל תקופת ההסכם לגב  ימלא  המפיק  .6.2
כל דין ו/או על פי כל הסכם מחייב, בין אם הסכם קיבוצי או    לפיבביצוע השירותים לפי הסכם זה,  

כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים על ידי המעביד וכל התשלומים    ביצועהסכם אחר, לרבות  
פי חוק.    בניכוייםשמעביד חייב   כן,  על  נופל משכר  לעוב  המפיקישלם  כמו  דיו שכר הוגן, שאינו 

 . המינימום

, וכן לכל ספקי המשנה מטעמו, כי הינם עובדים ומועסקים  ובעתידבהווה    ויודיע לכל עובדי   המפיק .6.3
 . העירייה ו/או מי מטעמה ו/או של ספקי המשנה, ואינם עובדי המפיקבמסגרת הארגונים של 

ו/או    העירייה של עובדים אצל    זכויות תהיינה למפיק ו/או למועסקים על ידו על פי הסכם זה    לא .6.4
פיצוי    מי מטעמה זכאים לכל  יהיו  פי  /ווהם לא  על  או הטבות כלשהן בקשר לביצוע השירותים 

 מכל סיבה שהיא.  הפסקתוהסכם זה ו/או ביטולו ו/או סיומו ו/או 
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מעביד בין המפיק  -רשות מוסמכת, כי מתקיימים יחסי עובד אם ייקבע על ידי  ב  ובהר ומוסכם, כימ .6.5
לבין העירייה, אזי המפיק מתחייב כי התמורה המגיעה לו כנקוב בהסכם זה תהיה נמוכה במחצית  
לא   ובאם  לו,  ששולמה  מהתמורה  מחצית  לעירייה  להשיב  מתחייב  והמפיק  בהסכם,  מהקבוע 

 ים המגיעים, אם מגיעים, למפיק. תהיה העירייה רשאית לקזז סכום זה מהסכומ  –שולמה 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפיק מתחייב לשפות את העירייה, וזאת על פי דרישה ראשונה, בגין   .6.6
מעביד בין המפיק לבין העירייה,  -כל תביעה ו/או דרישה שעניינה, במישרין או בעקיפין, יחסי עובד

 לרבות שכר עבודה וזכויות סוציאליות מכל מין וסוג. 

 אחריות לנזקים ושיפוי בנזיקין  .7

 תהא כשל "בעל האירוע" על כל המשתמע מכך. 120- אחריות המפיק ביחס לכלל אירועי ה .7.1

המפיק הינו האחראי הבלעדי על הפקת, עריכת וניהול האירוע. המפיק  מבלי לגרוע מהאמור לעיל,   .7.2
ו/או לצד    הלמי מטעמ   ו/או  לעירייה  יהיה אחראי לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שיגרמו  

מעשה או מחדל של המפיק ו/או מי מטעמו ו/או  ביצוע הסכם זה ו/או משלישי כלשהו כתוצאה מ
 ספקי המשנה בקשר עם ביצוע התחייבויות המפיק על פי הסכם זה. 

כי    המפיק  .7.3 לא תהיה אחראית בצורה כלשהי    מטעמהו/או מי    העירייה מצהיר בזאת כי ידוע לו 
על פי הסכם זה ומתחייב לפצות ולשפות    השירותיםלנזקים שיגרמו לו ו/או למי מטעמו בשל מתן  

מי מטעמה בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא ו/או כנגד כל תביעה או דרישה, מכל    וא /ו  העירייהאת  
ה, לרבות ההוצאות המשפטיות  עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה ו/או נגד מי מטעמ

תודיע בכתב למפיק על דבר התביעה ו/או  שהעירייה  ושכ"ט עו"ד שיגרמו להם, והכל בכפוף לכך  
 הדרישה כאמור ותאפשר לו להשתלב  בהליכי ההגנה כנגד תביעה ו/או דרישה כאמור.

קים לגוף  לנז  המפיק אחראי כלפי כל עובד שלו או אדם אחר המועסק בשירותו ו/או ספקי המשנה .7.4
קיום   בעקיפין,  או  במישרין  עם,  בקשר  ו/או  עקב  ו/או  כדי  תוך  להם  שייגרמו  לרכוש  ו/או 

 .התחייבויותיו על פי חוזה זה 

 

 ביטוחים  .8

הפחות   .8.1 ולכל  לעיל  כמפורט  אחריותו  כיסוי  לצורך  לו  הנדרשים  הביטוחים  בכל  יחזיק  המפיק 
 בביטוחים המפורטים בנספח ב'.

קי .8.2 על  אישור  ימציא  ביצוע  המפיק  התחלת  טרם  לעירייה  ב'  בנספח  הנדרשים  הביטוחים  ום 
 השירותים.

 סודיות  .9

ו/או למי    וו/או לעובדי  ואו אשר יגיעו לידי /ו   ושמידע ומסמכים אשר בידי  ומצהיר כי ידוע ל  המפיק .9.1
מתחייב  וא הינם סודיים וה םהסכם זה ו/או בקשר עמ פיעל  ותוך כדי ביצוע התחייבויותי ו  מטעמ

כ על  בסוד  לשמור  כאמור  מידע  עובדי  ולהביאל  לידיעת  זה  עבודות    וסעיף  בביצוע  המועסקים 
 הקשורות בהסכם זה.  
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בקשר עם הסכם זה מיד בתום הטיפול בו    ולכל מסמך שנמסר    לעירייה  שיבהמפיק מתחייב לה .9.2
 לצורך הסכם זה.  

המידע והמסמכים הכרוכים    סודיות ישמרו על  ידו  וכל עובד המועסק על    וא מתחייב כי ה  המפיק .9.3
מתחייב לשמור בסוד  ו   לפי הסכם זה  מטעמושיגיעו לידיו ו/או למי    ובביצוע השירותים שהגיעו א 

ו/או    ואלי שהגיעה    או   גיעכל אדם כל ידיעה שת  לידיעתולא להעתיק, להודיע, למסור או להביא  
ביצוע השירותים    וו/או למי מטעמ  ולמי מעובדי תקופת ההסכם.  אחר  במהלך, בטרם או לעקב 

 , ככל שתהא כזו.  ההסכםהמפיק מתחייב למילוי חובת שמירת הסודיות גם לאחר תום תקופת 

תהיה התנגדות ו/או השגות על המשך   ישראלו/או למשטרת    ולעירייהשיועסק על ידי המפיק,    גורם .9.4
 העסקתו, לא יועסק על ידי המפיק.  

לחוק    118פי סעיף זה מהווה עבירה לפי סעיף  להתחייבויותיו  כי אי מילוי    בזאת  מצהיר  המפיק .9.5
 .  ולידיעת עובדי זהסעיף  הוראותוכי יביא הוראות החוק ו 1977  – ז, התשל"העונשין

כן יחתום המפיק ועובדיו במסגרת מתן השירותים על כתב התחייבות לשמירת סודיות )נספח ה'(   .9.6
 מיד עם חתימתו על הסכם זה.

 ביטול האירוע   .10

ידי    ההסכםאי קיום הוראה מהוראת הסכם זה לא ייחשב כהפרת    איחור ו/או .10.1 כל  אם נגרם על 
פעולה של כוח עליון שמעבר לשליטת הצדדים, לרבות, מגיפה, צו ממשלתי האוסר או מגביל את  
קיומם של האירועים, שביתות, הפרות סדר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, מגיפות, מחלות,  

מעצרים, אבל לאומי, הצפה, רעידת אדמה ותנאי מזג אויר קיצוניים  חרם, מרד, אירועי טרור ו
ו על האירוע  היודיע מיד למשנאשר אינם מאפשרים את קיום האירוע, וזאת בתנאי שהצד המפר  

 של כוח עליון.  

ככל שהאירוע יבוטל מפאת כח עליון, ביטול האירוע כאמור לא יזכה את המפיק ו/או מי מטעמו   .10.2
צויים פרט להוצאות אשר הוצאו על ידו לצורך הפקת האירוע וזאת כנגד הצגת  בכל תשלום ו/או פי

אישרה   שהעירייה  ובלבד  וכיו"ב  חשבונית  קבלה  כגון  וגובהה  ההוצאה  על  המעידים  מסמכים 
 הוצאה זו מראש ובכתב.

אשר יאפשרו את ביטול    מתאימותיקבע בהסכמים בינו לבין ספקי המשנה מטעמו הוראות    המפיק .10.3
לא תישא בכל תשלום עבור הוצאות   והעירייה ההתקשרויות במקרים של כוח עליון, כאמור לעיל. 

 עם ספקי משנה כתוצאה מביטול האירוע מחמת כוח עליון.    יוהתקשרויות  בשלשנגרמו למפיק 

 התמורה  .11

לב .11.1 הבתמורה  חגיגות  כלל  לאורך  השירותים  כלל  הנגזרת    120- יצוע  לתמורה  המפיק  זכאי  יהא 
 מהשיעור שהוצע על ידו בהיקף עלות החגיגות ללא מע"מ.

₪ והתמורה תהיה לפי העלות בפועל    3,500,000  - ₪     2,500,000עלות החגיגות/הפרויקט נעה בין    .11.2
ימים העיר מימלא ואשר לגביהם ניתן  העלות לא כוללת את עלויות הפרויקטים/האירועים הקי   -

 .  120-ייעוץ והתאמה לחגיגות ה
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תשלומים חודשיים, המפיק יעביר לעירייה חשבון בתום כל חודש קלנדרי    10-התמורה תשולם ב
 מהתמורה הכוללת בתוספת מע"מ.  1/10שלאחר חתימת ההסכם בגין 

)שוטף    2017- ם, התשע"ז  החשבון ישולם בהתאם לתנאים הקבועים בחוק מוסר תשלומים לספקי
 +45 .) 

הנחת היסוד ביחס לסכום התמורה כאמור היא קיומם של כלל האירועים המפורטים בנספח א'   .11.3
 להסכם זה. 

אי קיום אירועי הפתיחה ו/או הסיום )בפועל( מכל סיבה שהיא לרבות בשל מגיפה או צו ממשלתי   .11.4
ל מקרה שלא ניתן לדחותם למועד  או צו של כל רשות מוסמכת בשל מצב חירום רפואי או אחר ובכ

 אחר או שהעירייה אינה מעוניינת לדחותם למועד אחר תביא להפחתת התמורה כדלקמן:

 .30%הפחתה של     -אי קיום אירוע הפתיחה  .11.4.1

 . 30%הפחתה של   –אי קיום אירוע הסיום  .11.4.2

אחרים   .11.5 חיצוניים  שירותים  נותני  עם  )במקומה(  להתקשר  העירייה  ידי  על  המפיק  כגון  התבקש 
וכיו' תשיב העירייה למפיק את הסכומים ששולמו על ידו בפועל או שתשלם   אמנים/יוצרי תוכן 

 הכל לפי שיקול דעתה.  -אותם ישירות לצדדי ג' כאמור  

החזר תשלומים כאמור בסעיף זה יעשה כנגד אסמכתאות לביצוע התשלום בפועל או חשבונית של  
 צד ג' הזכאי לתשלום כאמור.

המפיק לא יבצע כל התחייבות כספית בשם העירייה מול צד ג' אחר ללא אישור מראש ובכתב של  
 העירייה. לא יוכרו ולא ישולמו כספים שלא התקבל לגביהם אישור מראש כאמור.  

 איסור הסבת ההסכם   .12

  לכל צד  ןאו מקצת  ןהסכם זה, כול  פיאינו רשאי להעביר איזו מזכויותיו או מחובותיו על    המפיק .12.1
 ובכתב.   מראש  העירייהשלישי שהוא אלא אם ניתנה לכך הסכמת  

 זה תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף. סעיףמסירה או העברה בניגוד להוראות  כל .12.2

 בשעבוד כלשהו. אסורותשל המפיק לפי הסכם זה ומכוחו, כולן או מקצתן,  זכויותיו .12.3

 

 בטיחות  .13

ל הוראות הבטיחות הקבועות בכל דין. הפרת הוראות  המפיק יקיים וידאג כי כל מי מטעמו יקיים את כל
 סעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם על כל המשתמע מכך.
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 הפרה ותרופות   .14

  ימים  2תוך  ולא תיקן ההפרה    יסודית המפיק הסכם זה הפרה יסודית או הפר אותו בהפרה לא    הפר .14.1
זכאית לבטל הסכם זה לאלתר, זאת בנוסף    העירייה תהא    העירייה לאחר שקיבל דרישה לכך מאת  

 פי כל דין.  ועללכל סעד שתהא זכאית לו על פי הסכם זה 

את המפיק מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ולא יגרעו    ישחררוגביית פיצויים בכל דרך אחרת לא   .14.2
ו/או לפעול בכל    גורם אחרההתקשרות עם המפיק ולהתקשר עם    אתלבטל    העירייהמזכותה של  

 . הדעת חרת על פי שיקול דרך א

, ישא המפיק לבדו בכל נזקיו כתוצאה מביטול ההסכם,  המפיקל  שיסודית    הההסכם בשל הפר  בוטל .14.3
 חתומות כלפי צדדים שלישיים.  ה  מהתחייבויותיולרבות הוצאותיו הנובעות 

"  לצרכי .14.4 זה  חוזה(,    בחוקכמשמעה    תוגדריסודית"    הפרההסכם  הפרת  בשל  )תרופות  החוזים 
 :הבאיםוכן בכל אחד מן המקרים  1970- אהתשל"

 ידי המפיק;  עלמידע מהותי  גילוי  אי .14.4.1

 נאמנות להסכם זה ו/או למטרותיו;-של אי גילוי .14.4.2

כונס נכסים זמני או    שמונהנכנס להליכי פירוק או כינוס נכסים או פשיטת רגל או    המפיק  .14.4.3
 ; למפיקקבוע לרכושן או לחלק מרכושו, או שמונה מפרק זמני או קבוע 

כי עקב ותוך מתן הודעה מוקדמת למפיק,  , על פי שיקול דעתו הבלעדי,  לעירייהיתברר    אם .14.4.4
 המשך קיומו של ההסכם לבלתי חוקי או לבלתי אפשרי.  יהיההוראות שבדין  

ל המפיק ו/או מי מטעמו האירוע לא יכול להתקיים  אם כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו ש .14.4.5
 באופן סביר  ובטוח.  

 המפיק הפר הוראה עיקרית יסודית של הסכם זה.  אם .14.4.6

 

 כללי   .15

ונחתם על ידי מורשי חתימה של    בכתבשינוי ו/או ביטול תנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך    כל .15.1
 . שני הצדדים

, יראו את הדרישות החלות  נספחיוהסכם זה לבין  מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות    בכל .15.2
 על המפיק כמצטברות. 

לפקח, להדריך, או ליתן    לעירייה  זהמצהיר כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם    המפיק .15.3
על ידו אלא כאמצעי להבטיח ביצוע הוראות    מהמועסקיםהוראה למפיק ו/או לעובדיו ו/או למי  
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או לעובדיו ו/או לקבלני המשנה מטעמו כל זכות לתשלומים,  / ו  קמפיהסכם זה במלואן וכי אין ל 
,  לכך לרבות בקשר עם ביטול ו/או סיום ההסכם בכל נסיבות שהן  בקשרפיצויים או הטבות אחרות  

 אלא על פי הסכם זה. 

בהתאם להסכם זה ו/או מכל מקור    מהמפיקתהיה זכאית לקזז כל סכום שעשוי להגיע לה    העירייה .15.4
הסכום, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי   לנכותבתשלומו למפיק ו/או   תא חייב יאחר, מכל סכום שה

 .  תמסור למפיק הודעה בדבר קיזוז סכומים כאמור העירייה. העירייהשל 

צוב במה  , היינו חברת עיהמפיק  רכיביכי כל האמור בהסכם זה על כל נספחיו מחייב את שני    יובהר .15.5
להסכם זה יהיו אחראים יחד   המפיקדבר ועניין. רכיבי  לכל יחד ולחוד   מ, וחברת בימות בע"מבע"

 ההתחייבויות הנובעות מהסכם זה והנספחים המצורפים אליו.   בכל  העירייהולחוד כלפי 

המחוז  לבית המשפט המוסמך    נתונה השיפוט המקומית הייחודית בכל הנוגע להסכם זה    סמכות .15.6
 .מרכז

הדבר לויתורו על זכויותיו    ייחשבמי מהצדדים לא יממש איזו מזכויותיו לפי הסכם זה, לא    אם .15.7
 אלו, ולא יצור כלפיו השתק או מניעות. 

 

 הודעות  .16

 . הצדדיםהודעה בכל הקשור להסכם זה תישלח בדואר רשום לכתובות   כל .16.1

שעות    72נתקבלו על ידי הנמען תוך    כאילויחשבו    למכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ"  כל .16.2
 . דברמתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח היפוכו של 

שעות, אם    24בתוך    לתעודתההודעה אשר שוגרה במכשיר הפקסימיליה תחשב כאילו הגיעה    כל .16.3
מכשי אישור  ונתקבל  הרגיל,  העסקים  יום  במהלך  התקינה    הפקסימיליה ר  שוגרה  להעברתה 

 בשלמותה. 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום
 

 _________________    _________________ 
 המפיק                   העירייה 
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 פירוט השירותים   –' אנספח 

 כללי   .1

 מסמך זה בא להוסיף על הוראות ההסכם ולא לגרוע מהן.  .1.1

 בכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם להוראות נספח זה יגברו הוראות נספח זה.  .1.2

ככלל, על  להעניק את השירותים ברמה מקצועית גבוהה בהתאם להוראות ההסכם על נספחיו ולבצע   .1.3
כל פעולה הנדרשת לשם כך גם אם פעולה זו לא נכתבה באופן מפורש באיזה מסעיפי ההסכם על  

 נספחיו. 

 השירותים .2

  בעיר כפר סבא, הכל 120-שירותי ייעוץ, תוכן , בימוי והפקה לאירועי ה יעניק לעירייה המפיק   .2.1
 ( על נספחיו. ז'בהתאם להוראות ההסכם )מסמך 

השירותים יינתנו בליווי ובכפיפות ניהולית ומקצועית של עיריית כפר סבא /החברה העירונית  כלל  .2.2
ת, קבלת החלטות בכל הקשור בבחירת תכנים,  לתרבות הפנאי בכפר סבא, לרבות הנחיות מקצועיו 

 קשר עם בעלי תפקידים בעירייה וכיוב'.  

 לעיר כפר סבא   120- אירועי ה .2.3

בסעיף   .2.3.1 חגיגות    2.6בכפוף לאמור  נובמבר    120להלן,  בחודש  סבא תחלנה  לכפר    2022שנה 
ה בשנת  העירייה  אירועי  שבו  באופן  ו/או    120-וימשכו  בשוטף  )המבוצעים  לקראתה  ו/או 

 . 120-( יהיו בסימן אירועי ה120-מיוחדים לחגיגות הה

המפיק יעניק לעירייה שירותי ייעוץ, תוכן, בימוי והפקה לאורך כל תקופת האירועים, בכל   .2.3.2
 סוגי האירועים אשר ייערכו על ידי העירייה כדלקמן: 

שוטפות   .2.3.2.1 ופעילויות  ותוכן    –באירועים  לקונספט  והתאמה  ייעוץ  שירותי  מתן 
 . 120- חגיגות ה

ייחודיים   .2.3.2.2 שירותי בימוי והפקה מלאים    –אירוע פתיחה ואירוע שיא    -אירועים 
 לחגיגות אילו. 

בשלב זה, מבלי שהדבר יהווה התחייבות של העירייה, מעריכה העירייה כי תקציב החגיגות   .2.3.3
 ₪  כולל מע"מ כדין.  2,500,000   -₪   3,500,000הכולל יעמוד ע"ס של 

 

וזה ישולב בכלל אירועי   120-המפיק יפתח , יגבש ויציע את הקונספט והתכנים המוצעים לאירועי ה .2.4
 העירייה. 

המפיק יעניק ייעוץ ותוכן  שוטף לעירייה ביחס לכל אירוע ויסייע לה ככל שנרד על מנת להוציא את   .2.5
 האירוע אל הפועל. 
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המוניים בתקופת חצי השנה שלפני מועד הבחירות. קרי האירוע האחרון  לא ניתן לקיים אירועים   .2.6
. קיומם של אירועים אחרים,  2023יתקיים עד ולא יאוחר מסוף חודש אפריל   120  -שעניינו חגיגות ה

שבועות,   חג  אירועי  כדוגמת  שנה,  מדי  ברגיל  המתקיימים  הבחירות,  שלפני  השנה  חצי  בתקופת 
 התאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה. אירועי הקיץ ועוד, ייבחן ב

 עוד יכללו השירותים:   .2.7

 בניית קונספט ותכנים מותאמים לכלל תחומי הפעילות העירונית   .2.7.1

 הכנת הצעת תכנית תקציבית לקונספט/תוכן/לאירועים בהתאם לתקציב העירייה.   .2.7.2

 . סיוע בנושאי תוכן האירועים/עיצוב האירועים .2.7.3

 ך. ייעוץ וסיוע בבחירת אמנים לפי הצור .2.7.4

 פיקוח על ביצוע ומתן פתרונות בשטח לבעיות שיתעוררו.  .2.7.5

 ייזום וקידום שיתופי פעולה עם גורמים שונים. .2.7.6

 השתתפות  בישיבות הפקה, משטרה וכו' ככל שיידרש.  .2.7.7

 באירועים. נוכחות אישית ופיקוח במהלך ההקמות  .2.7.8

 אחריות להשגת כלל האישורים הנדרשים לכל אירוע לפי סוגו.  .2.7.9

י מורשה נגישות מתו"ס ושירות לכלל האירועים, מתן ייעוץ והנחיות  העסקת/קבלת שירות  .2.7.10
הנגישות   מורשה  וההמלצות  ההנחיות  יישום  על  ופיקוח  באירועים  לנגישות  הנוגע  בכל 

 במסגרת האירוע עצמו ובהתאם להוראות כל דין. 

 .  מתן השירותיםכל פעולה נדרשת אחרת   .2.7.11

דוגמא לאירועים שוטפים המתקיימים בכפר סבא. בנוסף לשני האירועים הייחודיים, מצ"ב  .2.8
 )תאריכים ו/או אירועים עשויים להשתנות לרבות גריעת או הוספת אירועים(:

 הערות מועד

 . חג סוכות, אוקטובר פסט 9-15.10.22
 . יום הזכרון לרבין 6.11.22

 . חג הסיגד 23.11.22
 . גוריון  -יום הציון לבן 30.11.22

 . חודש המאבק באלימות נגד נשים חודש נובמבר 

 . חג חנוכה 18-23.12.22
 .חודש המודעות לאנשים עם מוגבלות, פסטיבל הקאברים  חודש דצמבר 

 . יום השואה הבינלאומי מול ערים תאומות 27.1.23
 . ט"ו בשבט 6.2.23

 . יום המשפחה 21.2.23
 . פורים 6-8.3.23

 . המעשים הטוביםחודש האישה, שבוע הספורט, יום  חודש מרץ 
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 .יום השואה, הזכרון, יוהע"צ  חודש אפריל 
 , מצעד העמים.  חג שבועות חודש מאי 

 . אירועי הקיץ אוגוסט  -יולי
 . ראש השנה וחגי תשרי ספטמבר 

 

 שירותים נוספים פעולות ודגשים באחריות המפיק:  .2.9

 הקפדה על שנה מרגשת, עשויה היטב, דגש על אירועים עכשוויים  בנגיעה נוסטלגית.   .2.9.1

 תכנית משותפת עם כלל אגפי העירייה המובילים כולל ודגש אגף החינוך.     .2.9.2

יש לערוך בחינה מול מנהלי האגפים והמחלקות על תחומי עשייה עיקריים, לצד דרישה  .2.9.3
 מהתושבים. 

 שנה לכפר סבא. 120זמן שנת  בניית מערך של תוצרים לאורך כל .2.9.4

להתבסס על עוגנים/ אירועים קיימים עם מנהלי האגפים והמחלקות ולהתאימם למסגרת  .2.9.5
 שנה לכפר סבא.   120

 אירוע שנתי מתמשך ולא חד פעמי עם שזירה וסנכרון.  .2.9.6

 גיוס פרויקטור לעבודה עם המפיק.  .2.9.7

בעיר )אח"מים בחינת משרדים ממשלתיים בנושא אירועים לאומיים והטמעה והתאמה   .2.9.8
 ארציים ומקומיים(. 

 אירועים בעלי אופי ארציים ומקומיים )כנסים, שת"פ, טקסים(.  .2.9.9

 קיום סיור בעיר לזיהוי אתרי מפתח. הנכחת מגוון אתרים.  .2.9.10

אמנים,  -דגש רב על שיתוף אומנים מקומיים מכל תחומי יצירה האמנותיים והתרבותיים    .2.9.11
 ת תיאטרון, סופרים, משוררים , אמנות פלסטי

 גיוס חסויות מגופים מסחריים. .2.9.12
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 הוראות ביטוח–נספח ב' 

מבלי לגרוע מאחריות תנאי המפיק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב המפיק לערוך ולקיים על   .1
המצורף כחלק בלתי נפרד מההסכם, אצל חברת ביטוח מורשית    1חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח ב' 

 מוניטין, ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות. כדין ובעלת  

היה ולדעת המפיק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב המפיק   .2
תחלוף כלפי    לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות 

העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את העיריה ו/או הפועלים  
מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי  

 המבוטח. 

ל ביטוח הנערך על ידי העיריה וכי המבטח מוותר על  ביטוחי המפיק יכללו מפורש לפיהם הינם קודמים לכ .3
כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העיריה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי  

  30המפיק לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא  אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העיריה ,
 יום מראש. 

 יב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח. המפיק מתחי  .4

העתקי   .5 בהמצאת  ו/או  הביטוח  אישור  בהמצאת  המפיק,  ביטוחי  בעריכת  אין  כי  בזאת  ומוסכם  מוצהר 
הפוליסות על ידי המפיק כדי להטיל אחריות כלשהי על העיריה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם  

 לפטור את המפיק מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.  ו/או כדי

אם לא יבצע המפיק את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא העיריה רשאית, אך לא חייבת,   .6
לערוך את הביטוחים תחת המפיק ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי  

אית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה למפיק בכל זמן שהוא וכן תהא  הצמדה, והעיריה תהא רש
רשאית לגבותם מהמפיק בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על העיריה חבות כל שהיא לעריכת  
הביטוחים עבור המפיק, והמפיק מוותר בזה על כל טענה נגד העיריה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים  

 טיבם והיקפם. כאמור, 

יסודיים   .7 תנאים  הינם  העיריה  לידי  האישור  והמצאת  הביטוחים  עריכת  כי  הצדדים  בין  ומוסכם  מותנה 
בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של  

 ההסכם 
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 נוסח אישור קיום ביטוחים  – 1נספח ב' 
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 התחייבות שמירה על סודיות  –נספח ג' 

 לכבוד

 תאריך________          עיריית כפר סבא 

 

 התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד ענייניםהנדון:  

 

המועסק/ת    ,_________________ מס'  ת.ז.  נושא/ת   ,________________ הח"מ  אני 
 "( בתפקיד ______________________, בנוסף החברה בחברת_____________________ )להלן: "

עלי מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז , מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת  1977  - לחובות והאיסורים החלים 
 כדלקמן: 

1. " )להלן:  סבא  כפר  לעיריית  שירותים  נותנת  שהחברה  לי  כהעירייהידוע  לצורך  וכי  הסכם  "(  נחתם  ך 
התקשרות בין החברה לבין העירייה. בהסכם זה מתחייבת החברה, בין היתר, לשמור בסוד כל ידיעה  
שתגיע לחברה ו/או לאחד מעובדיה בקשר עם ביצוע ההסכם ולא להעתיק , להעביר, להודיע, למסור או  

 לפניה או לאחר מכן. להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה כאמור, שהגיעה אלי תוך תקופת ביצוע ההסכם, 

 לצורך העניין ידיעה כוללת כל חומר מקצועי כמו: נתון, מידע, טבלה, מפה, דיאגרמה, דוח וכיוצא באלו. .2

ולפיכך אני מתחייב בזה לא להעביר לאיש, כולל לחברה בה אני מועסק ו/או לכל אדם המועסק בה ו/או   .3
אגרמה, דוח וכיוצא באלו שיגיע אלי בתוקף  מטעמה, כל חומר מקצועי, כמו: נתון, מידע, טבלה, מפה, די

 עבודתי או בתוקף שהותי, כולל בדיסקטים, בסרטים מגנטיים או בכל מדיה אחרת. 

הקובע כי: היה בעל הסכם עם המדינה או עם גוף    1977-לחוק העונשין, התשל"ז    118קראתי את סעיף   .4
ובהסכם יש התחייבות לשמור    )נוסח משולב(  1958המבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח  

בסוד ידיעות שיגיעו אלי ועקב ביצוע ההסכם והוא מסר, ללא סמכות כדין, ידיעה כאמור לאדם שלא היה  
 מוסמך לקבלה, דינו מאסר שנה אחת". 

ידוע לי כי מסירת ידיעה כאמור ללא סמכות כאמור לא סמכות, הינה עבירה על החוק. אני מצהיר בזה   .5
  118בדבר שמירה על סודיות כמפורט לעיל, וכי נהירות לי חובתי מכוח הסעיף של    כי קראתי את חובתי

 . 1977  -של חוק העונשין, התשל"ז 

 

 

   ___________________      __________________ 

 תאריך        חתימת המציע   
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 הצעת מחיר  –נספח ד' 

 

שיעור   וההסכם לעירייה תמורת  קול הקוראאנו הח"מ מציעים להעניק את השירותים המפורטים במסמכי ה
 :של

 

______%   

 (. אחוזים)ובמילים: ___________________________ 

 

 לא כולל מע"מ. 

 

 הערות:

ההצעה תוגש כשיעור מתקציב הפרויקט )בהינתן שלא יהיו ביטולים בשל מצבי חירום וכיו' תקציב   .1
 ₪.  3,500,000 -₪   2,500,000הפרויקט ינוע בין סך של 

 . 5%-או שיעור פחות מ 10%לא ניתן להציע שיעור העולה על  .2

התמורה היא סופית ולא תשתה מכל סיבה שהיא לרבות לא שינוי מדד או שערי מטבע למעט שינויים   .3
 כמפורט בהסכם במקרה של אי קיום אירועים. 

 __________________ 

 חתימה וחותמת המציע 

 


