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 קול קורא 

 בעיר כפר סבא כרון ואירועי יום העצמאות יטקס יום הזהפקת ל
 

 כללי  .1

"(, מזמינה בזאת גופים העומדים בתנאי הסף שלהלן, להגיש הצעות   העירייה)להלן: "  כפר סבאעיריית   .1.1
או    "ההליך")להלן:    בעיר כפר סבאכרון ואירועי יום העצמאות  יטקס יום הזה וניהול אמנותי של  הפקל

 (.בהתאמה"העבודות" או  "השירותים" ;  "הקול הקורא"

ביותר בהתאם לכללי    הציון המשוקלל )איכות + מחיר( הגבוהזה ייבחר זוכה אחד אשר יקבל את    הליךב .1.2
 . הליךה

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

 .  :0012עד השעה  15.1.2023ר מיום לא יאוח

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

 .   mazia@ksaba.co.il: לדוא"ל

 הגשת הצעה אופן מועד ו 

 

סגורה,   כשהיא  במעטפה  תוגש  נספחיה  כל  על  ההצעה 
ידנית  ובמסירה  בלבד,  ההליך  שם  את  ונושאת  חתומה 

, בהיכל 14:00עד השעה   26.1.2023  –לא יאוחר מ  בלבד,
לידי הגב' עולמית כפר סבא,  ,  33התרבות, רח' ירושלים  

 מח' האירועים של העירייה מטעם  מי או  מדמון

 

 תנאים כלליים  .2

כרון ואירועי יום העצמאות בעיר כפר סבא, בהתאם להוראות  יינהל  את טקס יום הזו הזוכה בהליך יפיק   .2.1
 .  בפרט נספח א' )מפרט שירותים( – '( על נספחיו וההסכם המצ"ב )מסמך 

  – ה חזרות גנרליות לטקס ייערכו ביום ראשון,     24/4/23  –ביום שני, ה כרון יתקיים השנה יטקס יום הז  .2.2
 לרבות הקמות מקדימות בהתאם לסיור מקדים.  23/4/23

עבודות  חלק מ.  26/4/23-25/4/23  –יתקיימו השנה בימים שלישי ורביעי, ה  אירועי ערב ויום העצמאות   .2.3
 , בהתאם לסיור מקדים. למועד זה יתקיימו קודםההקמה  
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, בבמת כיכר העיר, בין השעות  23/4/23  –כרון יתקיימו ביום ראשון, ה  ייום הזחזרות גנרליות לטקס ערב   .2.4
 + כיווני תאורה.  21:30 – 17:00

תושבים,    7,000  –  6,000  –בביצוע תלמידי תיכון וישתתפו בו כ      23:00  –  21:30תקיים בין השעות  הטקס י

 . בכיכר העיר, בישיבה על כיסאות

 .  כרון ומשם יגיעו לכיסאות מול הבמהי חדר הז, יתקיים סיור ב 19:00החל מהשעה 

. סיום  20:00מהשעה  עם הצפירה  החל  כרון יתקיים בבמת כיכר העיר,  יהמרכזי של ערב יום הזטקס  ה .2.5
 . 22:30 הטקס הממלכתי יופיעו אומנים לשירה בציבור באווירת הטקס. הטקס יסתיים בשעה

 : יום העצמאות  אירועי של ופעילויות זמנים לוח   להלן .2.6

 דרישות מיוחדות   מיקום שעות תאריך 

25/4/23 20:15   –  
24:30 

העיר   כיכר  כצנלסון,  עד  חי   תל  ויצמן  רחוב 
 ומדרחוב ירושלים: 

 במה מרכזית  -

 במת מבוגרים -

 ילדים  פעילויות  -

 רישוי מלא 

במה מסורתית ומתחם חצר השוק בין רחוב  
 . רוטשילד לרחוב תל חי

 

 20:15   –  
02:00 

 רישוי מלא  במת הנוער בפארק העירוני  

26/4/23 18:00   –  
22:00 

 רישוי מלא   שכונות קפלן ועלייה 

 

, לרבות הנחיות  מחלקת האירועים של העירייההשירותים יינתנו בליווי ובכפיפות ניהולית ומקצועית של   .2.7
 מקצועיות, קשר עם בעלי תפקידים בעירייה וכיוב'. 

 בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בהליך זה על נספחיו )נספח השירותים במיוחד(,  יכללו השירותים: .2.8

כמפורט בנספח    –  ויום העצמאות  , ערב העצמאותכרוןיניהול אמנותי והפקה של אירועי יום הז .2.8.1
 א'.

 פתרונות בשטח לבעיות שיתעוררו. פיקוח על ביצוע ומתן  .2.8.2

 .תיאומים, רישיונות, אישורים מהרשויות המוסמכות, לרבות משטרה, כיבוי אש וכיוב' .2.8.3



 
 

 
 54מתוך  4עמוד 

 
 חתימה + חותמת המציע: _____________________ 

 
 

, משרד  הסעות  , נהגייועצי נגישותחשמלאים,  תיאומים מול אנשי מקצוע שונים כגון מהנדסים,   .2.8.4
 הבריאות, מהנדס מזון וכיו' 

 והפירוקים.  נוכחות אישית ופיקוח במהלך ההקמות .2.8.5

 השתתפות בישיבות.  .2.8.6

 .  במסגרת מתן השירותיםכל פעולה נדרשת אחרת  .2.8.7

מובהר בזאת, כי העירייה אינה מעניקה בלעדיות לזוכה למתן השירותים והיא יכולה, בהתאם לשיקול   .2.9
ביצוע השירותים, כולם או  דעתה, במקרים מסוימים, לבצע את השירותים בעצמה ו/או להעביר את  

 חלקם לאחר/ים בהתאם לשיקול דעתה וצרכיה. 

המפיק   .2.10 במסגרת  על  כי  בחשבון  האדם,    מתן להביא  כוח  את  להעמיד  אחראי  יהא  הוא  השירותים 
השירות, וכל דבר אחר הנדרש לצורך ביצוע השירותים בהתאם להליך וכי הצעת המחיר תכלול את כל  

ליות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע השירותים לרבות הוצאות  ההוצאות, בין מיוחדות ובין כל
הכרוכות בהעסקת עובדים, הוצאות סוציאליות, אחריות מקצועית על פי דרישות ותנאי ההליך, לרבות  

 רווח.  

 . תשומת לב המציעים לתקציב הכולל של שלושת האירועים לרבות הכללת עמלת ההפקה בתקציב זה .2.11

יתר תנאי ההתקשרות, לרבות ביטוחים, מיסים, העסקת עובדים, וכיו' יהיו בהתאם לאמור בהסכם   .2.12
 ההתקשרות על נספחיו.  

 

 : תנאי סף .3

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

האיכות בהם מבוקש ניסיון קודם, הניסיון הקודם יכול שיהא של המציע  : בתנאי הסף ו/או מדדי  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. 

עבור    תרבות ו/או אמנותאירועי    5  לפחות  שלבהפקה  ,  2022  –   2017השנים    במהלךעצמו,  בעל ניסיון ב  .3.1
  שלושים )  30,000כאשר בכל אחד מהאירועים כאמור השתתפו לכל הפחות  ,    עסקייםגופים ציבוריים או  

 משתתפים.  אלף(

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

,  ממשלתיות  חברות,  ממשלה  משרדי"י,  רמ,  מקומי  תאגיד,  מקומית  רשותבתנאי סף זה:  ציבורי"    ף"גו
,  ממשלתיות  חברות  או   ממשלתיים   משרדים  של   ועדות ,  חוק  לפי  או   בחוק   שהוקמו   תאגידים,  סמך  גופי 

 . "לצה, משטרה

 גוף שאינו אדם פרטי.  – "גוף עסקי" 
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 . להוכחת עמידתו בתנאי הסף יפרט המשתתף על ניסיונו במסגרת מסמך א' 

  תוכןעיר כפר סבא. תשומת לב המציעים כי הצעת הבי העצמאות  עקרוני מוצע לאירוע   תוכן  צירף להצעתו .3.2
 תהווה חלק מהניקוד בהליך זה.

 וגש יכלול לכל הפחות את הרכיבים הבאים: ת ש הצעת תוכןכל 

 כללי.  תוכןהצגת  .3.2.1

 בהתבסס על התקציב המוצע. והפעילויות הצגת כלל התכנית  .3.2.2

 לרבות מיצגים/אלמנטים למופעים.   הצגת כלל התכנית .3.2.3

 לעיר כפר סבא.  120בעלי זיקה וחיבור לחגיגות  נם שהי נושאים/הצגת תכנים .3.2.4

 כנדרש. הצעת תוכןעמידתו בתנאי הסף יצרף המשתתף  להוכחת

 .  2022  – 2019לשנתיים מתוך השנים ₪ )לא כולל מע"מ(  000,0005,של ממוצע בעל מחזור כספי שנתי  .3.3

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

 הגיש יחד עם הצעתו שאלון ניגוד עניינים )נוסח משרד הפנים( מלא וחתום על ידו )על ידי אחד מבעליו(.  .3.4

. מובהר כי ככל שיימצא ניגוד עניינים יועבר הנושא לבדיקת  'ומסמך  לצרף שאלון מלא וחתום בנוסח  יש  
 .  לעירייההמשפטי   ץוחוות דעת היוע

 הצעת המשתתף ומסמכים להגשה   .4

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.   .4.1

 פרופיל מקצועי/קו"ח של המציע.   .4.2

 : 1976 -כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו   .4.3

ניהול   .4.3.1 )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  .4.3.2
 . 'גמסמך על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח 

גופים   .4.3.3 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 

 '.דמסמך 
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תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה )במקרה של משתתף המדווח   .4.4
יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק המאוחד של    –איחוד    בתיק

 העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור(. 

 ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף.  עלאישור  .4.5

 כל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו:  כ .4.6

 העתק תעודת התאגדות של המשתתף. .4.6.1

של   .4.6.2 ההתאגדות  לסוג  הרלוונטי  התאגידים  רשם  בספרי  המשתתף  של  עדכני  נתונים  תדפיס 
 המשתתף )אין צורך בפירוט שעבודים(. 

 '.המסמך שאלון ניגוד עניינים בנוסח  .4.7

 בהתאם להנחיות שם.   'ונספח כתב ההצעה בנוסח  .4.8

ה .4.9 בחוברת  הרשומה  ההצעה  בין  המחיר  בהצעת  סתירה  הקורהתגלתה  לבין    אקול  שהוגשה  המודפסת 
את   תחייבשתי החוברות ויותר מבין תחול הצעת המחיר הזולה  שהוגש  USBהעותק הסרוק על גבי כונן 

 המשתתף.

, מטעם זה בלבד ולפי שיקול  העירייהלא 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  

 דעתה הבלעדי.  להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול 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.

 תהמועד האחרון להגשת הצעו  .5

במעטפה כשהיא סגורה, חתומה    לעיל יש להגיש  4המסמכים המפורטים בסעיף  את ההצעה בצירוף כלל   .5.1
",  כרון ואירועי יום העצמאות בעיר כפר סבאי קול קורא להפקת טקס יום הזונושאת את הכותרת: ""

כפר  ,  33, בהיכל התרבות, רח' ירושלים  14:00עד השעה   26.1.2023  –ובמסירה ידנית בלבד,לא יאוחר מ  
 או מי מטעם מחלקת אירועים של העירייה  ' עולמית מדמוןלידי הגבסבא, 

 בקשה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא תידון כלל. .5.2

העירייה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות גם לאחר המועד האחרון כאמור וכל עוד לא החל   .5.3
 הליך הבחינה של ההצעות.  
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 שאלות ביחס להליך  .6

לדוא"ל:   .6.1 לפנות  ניתן  ההצעות  הגשת  אופן  ו/או  להליך  ביחס  ליום  עד    mazia@ksaba.co.ilלשאלות 
 בלבד, במבנה שלהלן:  Word-MSבמסמך   12:00  15.1.2023

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

  – פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב  -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .6.3
 תחייבנה את העירייה.  

 שיוגשו.  תכן יודגש, כי העירייה אינה מתחייבת לענות על כל השאלו  .6.4

 בחינת ההצעות  .7

פי  מ .7.1 על  ייבחנו  הסף  בתנאי  יעמדו  אשר  המידהציעים  למסמכש  אמות  בהתאם  וזאת  שיגישו  להלן  ים 
 במסגרת הצעתם: 

הניקוד  אופן הבחינה  רמת המידה  מס"ד

 המירבי 

ניהול  .1   עמלת 

)שכר הפקה  ו

 המפיק( 

המוצע  ייבחן הסך לעמלת ניהול והפקה )שכר המפיק(  
ההפקה כפי    עמלות)יחוברו    הליךב  על ידי המשתתף

הצעות   מטבלאות  אחת  בכל  המפיק  ידי  על  שהוצע 
 . (המחיר

הפקה בסעיפים אחרים    עמלות חל איסור על השתת  
 בהצעה. 

ביותר  העמלה נמוכה ביותר, המשתתף אשר יציע את 
נקודות ויתר המציעים יקבלו ניקוד באופן    10  -יזכה ל

 יחסי אליו כדלקמן:

הצעת  המחיר הנמוכה ביותר

הצעת  המחיר הנבחנת
× 10 =  מרכיב המחיר

 נקודות  10



 
 

 
 54מתוך  8עמוד 

 
 חתימה + חותמת המציע: _____________________ 

 
 

הניקוד  אופן הבחינה  רמת המידה  מס"ד

 המירבי 

אירועי   נוסףניסיון  .2 בהפקת  המציע  של  הנוסף  הניסיון  ייבחן 
 . מנותתרבות/או 

של    כל אירוע נוסף בו העניק המשתתף שירותי הפקה

יום העצמאות במהלך ,  2022  –  2014השנים    אירוע  

מעבר למספר האירועים הנדרש בתנאי הסף, יזכה את  

 נקודות.    20עד לסך מירבי של    בשתי נקודותהמשתתף  

 .יש לפרט על הניסיון הנוסף במסמך א'

 נקודות  20

 תוכןניקוד   .3

 מוצע

 

ה את  תנקד  המשתתף    תוכןהעירייה  ידי  על  המוצע 

 ותתחשב בקריטריונים כדלקמן: 

 ייחודיות ויצירתיות.  .1

ה וחיבור  התאמה   .2 כפר  ל   120-לאירועי  עיר 

 סבא.

 מקוריות וחדשנות.  .3

ה .4 את  ליישם  העירייה  של  תוכן  האפשרות 
 המוצע בהתאם לתקציביה. 

 התרשמות כללית.   .5

 נקודות  50

תבחן את מספר ההמלצות החיוביות )טובה    העירייה  המלצות .4
 .המשתתף להצעתו שיצרףמומלץ ומעלה(  /

 על ההמלצה לעמוד בכל התנאים הבאים: 

 על גבי נייר לוגו של הגוף הציבורי.  .1
 מתוארכת.  .2
 והלאה.  2018ניתנה בשנת   .3
 חיובית )לא אינפורמטיבית בלבד( .4
לשיר  .5 ביחס  אירוע  ניתנה  הפקת  ותי 

 .תרבות/אמנות/יום העצמאות
 

 העירייה תוכל ליצור קשר עם הממליצים.
 
המלצה    4 לכל  ההמלצה  נקודות  במהות  )בהתחשב 

  20ובסך הכל עד ושיחה עם הממליץ, ככל שתתקיים( 
 נקודות.

 נקודות  20

 

פי כל דין, יזכה המציע שקיבל את הציון המצרפי   .7.2 וכן לזכויות העירייה על  ולהלן,    בכפוף לאמור לעיל 
 .  בהתאם לטבלה שלעיל הגבוה ביותר 
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למרות כל האמור לעיל, העירייה אינה מתחייבת לבחור הצעה כלשהי כזוכה, כן רשאית העירייה להתנות   .7.3
 את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה.  

 הודעה על זכייה וההתקשרות .8

 לזוכה. , תודיע על כך העירייה הליךב הזוכה עם קביעת   .8.1

 העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים באשר לאי זכייתם.   .8.2

 ידי העירייה.  - יצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין עלב .8.3

העירייה תוכל לבטל זכייה של הזוכה, גם לאחר הזכייה, אם התברר שנהג בעורמה ו/או תכסיסנות ו/או   .8.4
 לא קיים את התחייבויותיו כלפי העירייה.  

 הליך ביטול ה .9

חדש מכל  להליך  או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת  הליך  רשאית לצמצם את היקף ה  העירייה  .9.1
 . סיבה שהיא

דרישה ו/או טענה    אוכל תביעה ו/  הליך, לא תהא למי מהמציעים בהליךהעירייה על ביטול ה  החליטה .9.2
 כלפי העירייה ו/או כלפי מי מטעמה. 

 כללי  .10

ביחס להצעתם או לבחור, בעקבות   .10.1 לנהל מו"מ עם המציעים,  תוכל  ההצעות שהגיעו אליה,  העירייה 
 מספר מציעים זוכים.

לבתי המשפט בתחום שיפוטה של העיר כפר סבא הסמכות היחודית והבלעדית לדון בכל עניין הקשור   .10.2
 להסכם זה.  

 עיריית כפר סבא                                                      
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 פרטי המשתתף ומסמכי הערכה –א'  מסמך

 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 תרבות ו/או אמנות עבור גופים    5, בהפקה של לפחות  2022  –  2017בעל ניסיון בעצמו, במהלך השנים  
או   הפחות  עסקייםציבוריים  לכל  השתתפו  כאמור  מהאירועים  אחד  בכל  כאשר    אלף(  שלושים)   30,000, 

 משתתפים. 

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

 

הגוף שם   שם האירוע  מס"ד
 עסקי הציבורי/

איש   בגוף איש קשר  טלפון 
 בגוףקשר 

בה   השנה 
התקיים  

בין  האירוע 
  םהשני
2017  -  2022 

מספר 
 המשתתפים 

1.       
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הגוף שם   שם האירוע  מס"ד
 עסקי הציבורי/

איש   בגוף איש קשר  טלפון 
 בגוףקשר 

בה   השנה 
התקיים  

בין  האירוע 
  םהשני
2017  -  2022 

מספר 
 המשתתפים 

 

2.   

 

    

3.   

 

    

4.   

 

    

5.   

 

    

 

 מדדי איכות   .3

 ניסיון נוסף: 23מדד איכות 

כל אירוע נוסף בו העניק המשתתף שירותי    .אמנות/ תרבותייבחן הניסיון הנוסף של המציע בהפקת אירועי  
למספר האירועים הנדרש בתנאי הסף,    , מעבר  2022  – 2014הפקה של אירוע  יום העצמאות במהלך השנים 

 נקודות.    20יזכה את המשתתף בשתי נקודות עד לסך מירבי של 

אצל   שם המזמין  שם האירוע  מס"ד איש קשר 
 המזמין

איש  טלפון 
 קשר המזמין 

 רוע שנת האי

1.      

2.      

3.      

4.      
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5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

          ________________   

 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  – ' במסמך 

 לכבוד 

 חברת  ______________ 

 _______________ אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום הנדון : 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן: 

 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.   . א

(   1____( )הדו"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 
 (. 2ת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד )_________ אינה כולל

 לחילופין:

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

 לחילופין:

( 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. 

המחזור    _________________ (  1בהתאם לדו"חות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים ) . ד
 ₪ לפחות.  5,000,000הינו גבוה מ / שווה ל בממוצע ___________הכספי שלכם בכל אחת מהשנים

 בכבוד רב,                           

_____________________ 

 רואי חשבון 

 . קול הקוראיצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי ה .1

, יראו אותן כחוות 99הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  לצרכי מכתב זה חוות הדעת   .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 – ' גמסמך 

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 "וףהג"  –
 הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. 

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

תנאי לעסקה    –ום דיני עבודה  "(, תחת הכותרת "קיהחוק"  -)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-דים זרים התשנ"אעבירה עפ"י חוק עוב  -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  ש  1991-עבירה  חוק  לפי  התשמ"זאו  מינימום,  , 1987  -כר 
(, 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 
משרדי ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי  

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

 

 _________________  
  ____________________ 

 חותמת + חתימת עו"ד                                                                                          תאריך            
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 תצהיר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  –  'דמסמך 

 ( 11תנאי לעסקה עם גוף ציבורי )תיקון מס' 

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

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

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

 

 אני מצהיר כדלקמן:  .2

 

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

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

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

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  

 הרשות על הפניה עצמה ויישום ההנחיות כאמור. 
 

מתצה  .4 העתק  להעביר  מתחייבים  הרווחה  אנו  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  זה  יר 
 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  
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,  

 נות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי.אישר נכו 
 

 _________________   __________________ 
 חותמת + חתימת עוה                                                  תאריך
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 חתימה + חותמת המציע: _____________________ 

 
 

 שאלון ניגוד עניינים   – 'המסמך  

 .  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 :____________ /_________________ עירכתובת: רח'  

 מס' טלפון :_________________ מס' טלפון נייד :___________________ 

 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'(. 

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

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

 

שם המעסיק  

 וכתובתו 

תחומי הפעילות  

 של המעסיק  

חומי  התפקיד ות

 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 .  4קודמות לתקופה של נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות 

 

שם 

התאגיד/רשות/גוף  

 ותחום עיסוקו 

 

 

 

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  

ות בוועדות או  חבר

 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,

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

 אחרים שהוא קשור אליהם(?

 

 שנים אחורה .  4נא להתייחס לזיקות לקשרים נוכחיים ולתקופה של  

 יין כל זיקה או קשר באופן מפורט. נא לצ

 

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  

 ים הנסחרים בבורסה(. ,בתאגיד 1968-ערך, התשכ"ח 

 

 כן / לא  

 אם כן, פרט/י:

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ________________________________________________________ _ 

 

 לגבי קרובי משפחה   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  

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

 

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

__________________________________________________ ____________________________

 ______________________________________________________________________________

 _________________________________________________________ 

 

 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד  

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

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

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

 
 

 

 כן / לא  

 אם כן, פרט/י:

 ___________________________________________________ ___________________________

 ______________________________________________________________________________

 _________________________________________________________ 

 

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

 

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

 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:

 _____________________________________________________ _________________________

 ______________________________________________________________________________

 _________________________________________________________ 

 

 

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

 שש לניגוד עניינים  ח

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  

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

 

 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-כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"חצורך לפרט אחזקה שלא כבגל עניין בתאגיד 

 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 ?  

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

 כן / לא 

 אם כן, פרט/י:

_________________________________________ _____________________________________

 ______________________________________________________________________________

 _________________________________________________________ 
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 חתימה + חותמת המציע: _____________________ 

 
 

 

 חבות כספים בהיקף משמעותי  

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

 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, 

 מועמד/ת?בתפקיד שאולי את/ה 

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

 שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם . 

 

 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 

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

 

 כן / לא  

 אם כן, פרט/י:

_____________________________________________________________ _________________

 ______________________________________________________________________________

 _________________________________________________________ 

 

 

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

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

 ואמיתיים: 

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

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

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

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

 נחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בנושא: התפקיד, עד לקבלת ה

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

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

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

 

 

 __________________                   __________________ 

 חתימה      תאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 54מתוך   23עמוד 

 
 חתימה + חותמת המציע: _____________________ 

 
 

 הסכם   –' ומסמך 

 

 2023שנערך 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    עיר ב כרון ואירועי יום העצמאות  יהפקת טקס יום הזלקול 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

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

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא  .1

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

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

תשמ"א   .1.3 הפרשנות,  כחיקוק  1981  –חוק  ההסכם  את  רואים  פרשנות  לצורך  ההסכם.  על  יחול   ,
   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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 חתימה + חותמת המציע: _____________________ 

 
 

 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. – ח א'נספ

 סעיפי ביטוח.  – נספח ב'

 נוסח אישור קיום ביטוחים.  – 1נספח ב'

 שמירה על סודיות. – נספח ג'

 הוראות בטיחות וגהות.  –נספח ד' 

הצהרת קבלן/זכיין/עובד חוץ, לקיים את הוראות הבטיחות בשטחי הרשות המקומית    –נספח ה'  
 כפר סבא.  

 הצעת מחיר.   -  'ונספח 

 הצהרות המפיק   .2

 המפיק מצהיר בזאת כדלקמן: 

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

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

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    –כי הוא מכיר את הדרישות  לעירייה.  

פרטי    לו נהירים  כים,  השותפים לפעילות, להיקפיה, חשיבות העמידה בלוחות הזמנים והתקציבי
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: 

והכישורים למתן השירותים  .3.1 הידע, האמצעים  כל הכלים,  בידיו את  יש  ימשיכו להיות    כי  ואלה 
 פי הסכם זה.  - ברשותו עד לסיום מתן השירותים וסיום ביצוע מלוא התחייבויותיו על
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בעיר כפר    כרון ואירועי יום העצמאותיטקס יום הזוניהול  הפקת  כי יבצע כל פעולה הצריכה לצורך   .3.2
 ונספחיו. לרבות כל פעולה המנויה בנספח א' בהתאם לאמור במסמכי הקול הקורא, הסכם זה  סבא  

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

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

 סכםתקופת הה .4

בעיר כפר    יום העצמאותעי  הסכם זה יהא לתקופה שממועד חתימתו על ידי העירייה ועד תום אירו .4.1
 .  2023סבא לשנת 

בכל מקרה    אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות העירייה להביא הסכם זה לכלל ביטול באופן מיידי .4.2
של הפרת ההסכם באופן יסודי ו/או בכל מקרה בו התברר כי המפיק נהג במירמה ותוך הפרת אמון  

 העירייה בביצוע השירותים. 

 השירותים .5

ומקצועית של  כלל   ניהולית  ובכפיפות  בליווי  יינתנו  , לרבות    מחלקת אירועים של העירייההשירותים 
 בבחירת תכנים, קשר עם בעלי תפקידים בעירייה וכיוב'.  הנחיות מקצועיות, קבלת החלטות בכל הקשור 

 העדר יחסי עובד מעביד   .6

מי מעובדיו ו/או  בין המפיק ו/או    ליצורמצהיר 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  עירייההלבין  ובכלל, 

  שיועסקו על ידו   מי אחר כל חובותיו כמעביד בכל תקופת ההסכם לגבי עובדיו ו/או    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    המפיקישלם  כמו  לעובדיו 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 

מעביד בין המפיק  -אם ייקבע על ידי רשות מוסמכת, כי מתקיימים יחסי עובד ב  ובהר ומוסכם, כימ .6.5
המגיעה לו כנקוב בהסכם זה תהיה נמוכה    פקהעמלת ההלבין העירייה, אזי המפיק מתחייב כי  

ששולמה לו,    מעלת ההפקה  , והמפיק מתחייב להשיב לעירייה מחצית  בנספח ו'במחצית מהקבוע  
שולמה   לא  מגיעים,    –ובאם  אם  המגיעים,  מהסכומים  זה  סכום  לקזז  רשאית  העירייה  תהיה 

 למפיק. 
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העירייה, וזאת על פי דרישה ראשונה, בגין  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפיק מתחייב לשפות את   .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  א ההליך  נשו  ו/או הפעילויות  האירועיםאחריות המפיק ביחס לכלל   .7.1
 כל המשתמע מכך.

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

מעשה או מחדל של המפיק ו/או מי מטעמו ו/או  מ  ביצוע הסכם זה ו/אושלישי 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 
ולשפות    על פי הסכם זה ומתחייב לפצות  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  
עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה ו/או נגד מי מטעמה, לרבות ההוצאות המשפטיות  

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

לנזקים לגוף    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'.

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

 סודיות  .9

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

בסוד   כאמור  מידע  כל  על  עובדי  ולהביאלשמור  לידיעת  זה  עבודות    וסעיף  בביצוע  המועסקים 
 הקשורות בהסכם זה.  

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 
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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.  במהלך, בטרם או לאחר  עקב 

 זו.  , ככל שתהא כההסכםהמפיק 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    118לפי סעיף זה מהווה עבירה לפי סעיף  התחייבויותיו  כי אי מילוי    בזאת  מצהיר  המפיק .9.5
 .  ולידיעת עובדי זהסעיף  תהוראו וכי יביא הוראות החוק ו 1977  – ז, התשל"העונשין

'(  גכן יחתום המפיק ועובדיו במסגרת מתן השירותים על כתב התחייבות לשמירת סודיות )נספח   .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,  
חרם, מרד, אירועי טרור ומעצרים, אבל לאומי, הצפה, רעידת אדמה ותנאי מזג אויר קיצוניים  

ו על האירוע  היודיע מיד למשננם מאפשרים את קיום האירוע, וזאת בתנאי שהצד המפר  אשר אי 
 .  נגיף קורונהבשל  או  של כוח עליון

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

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    והעירייהר לעיל.  , כאמונגיף קורונהבשל  או    ההתקשרויות במקרים של כוח עליון
עם ספקי משנה כתוצאה מביטול האירוע   יוהתקשרויות  בשלתשלום עבור הוצאות שנגרמו למפיק  

 .  נגיף קורונהבשל או  מחמת כוח עליון

 תשלומים .11

לאבני    בהתאםהתקציב יועבר    . 'ובנספח    תקציב האירועים )לרבות עמלת ההפקה( הינו כמפורט  .11.1
 . ובכפוף לביצוע בפועל ב'הדרך לתשלום שנקבעו בנספח 

העירייה תוכל לבצע שינויים באופן חלוקת התקציב המפורט בנספח ו' כפועל יוצא מתנאי שטח,  
ללא   וכיו'  אחר  מוסמך  גורם  כל  משטרה,  בטחון,  גורמי  של  דרישות  האירוע,  של  שונים  צרכים 

 מפיק. מגבלה לפי שק"ד הבלעדי לרבות ביוזמת ה

)שוטף    2017- החשבון ישולם בהתאם לתנאים הקבועים בחוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז   .11.2
 +45 .) 

ה .11.3 לסכום  ביחס  היסוד  קיומ   תשלוםהנחת  היא  האירוע  םכאמור  המפורטים  והפעילויות  ים  של 
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 בנספח א' להסכם זה. 

 . התקציב כולל מע"מ .11.4

המפיק לא יבצע כל התחייבות כספית בשם העירייה מול צד ג' אחר ללא אישור מראש ובכתב של   .11.5
 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

   ונגישות בטיחות .13

מי   .13.1 כל  כי  וידאג  יקיים  דיןהמפיק  בכל  הקבועות  הבטיחות  הוראות  כלל  את  יקיים  וכן    מטעמו 
. הפרת הוראות סעיף זה תהווה הפרה יסודית של  הוראות הנגישות הקבועות בהנחיות העירוניות

 ההסכם על כל המשתמע מכך.

בדין .13.2 הקבועים  הנגישות  דרישות  ו/או  תנאי  כלל  מתקיימים  כי  לדאוג  המפיק  על  כי  מובהר    עוד 
 . וניותובהנחיות העיר

,    ד'נספח  כי קרא את נספח הבטיחות המצורף להסכם זה, כ  מפיקמבלי לגרוע מהאמור, מצהיר ה .13.3
 . נספח ה'  והוא מתחייב לכל האמור בה, וכן כי חתם על ההצהרה בשולי

 הפרת הוראות סעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם על כל המשתמע מכך.  .13.4

 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 
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 :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  

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

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

כי אם  .14.4.7 כל ספק, מוצהר בזאת,  וכדי להסיר  זה  בנוסף על האמור בסעיפים אחרים בחוזה 
הובא ההסכם לידי גמר מכל סיבה שהיא כאמור לעיל, תהיה העירייה רשאית למסור בכל  
עת לאחר/ים את ביצוע השירותים של המפיק יהיה לבצעם על פי הסכם זה ולמפיק לא תהיה  

 רייה.  זכות להתנגד לזכותה זו של העי

 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  נספחיומקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות הסכם זה לבין    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  

או לעובדיו ו/או לקבלני המשנה מטעמו כל זכות לתשלומים,  / ו  מפיקהסכם זה במלואן וכי אין ל 
,  לכך לרבות בקשר עם ביטול ו/או סיום ההסכם בכל נסיבות שהן  בקשרהטבות אחרות    פיצויים או

 אלא על פי הסכם זה. 

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

 .  תמסור למפיק הודעה בדבר קיזוז סכומים כאמור העירייה. העירייהשל 

המחוז  לבית המשפט המוסמך    נתונה השיפוט המקומית הייחודית בכל הנוגע להסכם זה    סמכות .15.5
 .מרכז

הדבר לויתורו על זכויותיו    ייחשבמי מהצדדים לא יממש איזו מזכויותיו לפי הסכם זה, לא    אם .15.6
 אלו, ולא יצור כלפיו השתק או מניעות. 
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 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
 . דברל מתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח היפוכו ש 

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

על מנת להוציא    דרשם ויסייע לה ככל שנילעירייה ביחס לאירוע ובימוי  שירותי הפקה  יק  המפיק יענ .1.4
 אל הפועל.  ים/ את האירוע

 כרוןיאירועי יום הז .2

  בעיר כפר סבא, הכל כרון ואירועי יום העצמאות  יטקס יום  הזשירותי הפקה ליעניק לעירייה  המפיק   .2.1
 ( על נספחיו. 'ובהתאם להוראות ההסכם )מסמך 

של  כלל   .2.2 ומקצועית  ניהולית  ובכפיפות  בליווי  יינתנו  ו/או  השירותים  אירועים  העירייה  מחלקת 
בעלי  בעירייה עם  קשר  תכנים,  בבחירת  הקשור  בכל  החלטות  קבלת  מקצועיות,  הנחיות  לרבות   ,

 תפקידים בעירייה וכיוב'.  

 : השירותים .2.3

 :לרבות הקמותכל הטקס הפקת  .2.3.1

בי  תאורה,  הגברה,  טכני:  במהנתחום  תפאורת  התיכון,    וי,  של  האמנותי  המנהל  בתיאום 
רישוי  גנרטורים, פריסות חשמל כניסות ויציאות,  תיאום עם המנהל המוסיקלי של התיכון,  

התקשרות מד"א, תכנית בטיחות, מהנדסי בטיחות וחשמל,  עסקים עם העירייה והמשטרה,  
 ניהול לפני האירוע וביום האירוע.  מסכי לד, תפאורת במה,  נגישות, כב"ה, 

בתחומו(,   )כל אחד  העירייה השונים  וגורמי  אגף הבטחון  ישראל,  עם משטרת  רציף  קשר 
 עדכון בכל התפתחות ו/או שינוי עם מחלקת האירועים של העירייה.  

 : טקססיום ה .2.3.2

 כרון למחרת לאירועי יום העצמאות.  יפירוק חלקי מנראות מעבר מטקס יום הז

 טקס בהתאם להנחיות יועץ נגישות:נגישות ב .2.3.3

מוגבלויות,   .א עם  לאנשים  נגיש  צפייה  מתחם  הנגישותהקמת  יועץ  להוראות   בהתאם 
 .  וההנחיות העירוניות

 .תמלול + שפת הסימנים באירוע המרכזי-נגישות ה עפ"י דרישת יועץ  שירותים נגישים .ב
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חניות את התחומים הבאים:  בין היתר    המסדירהניתוח והגשת תכנית נגישות כוללת,   .ג
 , שירותים ציבוריים נגישים וכיוב'. שלטי הכוונה נגישיםנכים, 

   אירועי יום העצמאות  .3

 : כללי .3.1

, במרכז העיר  25.4כרון, ביום  י אירועי ערב יום העצמאות יתקיימו בעיר כפר סבא עם צאת יום הז
 ובפארק העירוני.  

 משתתפים(: 40,000  –במות במרכז העיר )כ   5במסגרת האירועים יפעלו 

 מסורתית.  -
 צעירים.  -
 מרכזית.  -
 מבוגרים.  -
 ילדים.  -
 

 ברישוי נפרד.   – משתתפים( 7,000 – נוער בפארק העירוני )כ ילדים ו בנוסף לכך, תפעל במה נוספת ל

כלל האומנים העתידים להשתתף באירועי יום העצמאות בעיר נבחרו ונסגרו ע"י העירייה ועל המפיק  
 להתנהל אל מול חברת ההפקה בכל הקשור למפרט השירותים.  

 יתקיימו אירועים נוספים ביום העצמאות בעיר בשני מוקדים נוספים: כמו כן,  

הבמה תוקם במגרש ספורט מגודר על דשא סינתטי, עליו יש לשמור בעזרת חיפוי    –  שכונת עלייה .א
 בנוסף לאמור לעיל, המפיק יהא אחראי על  משתתפים(.  3,000 –מתאים. )כ 

 משתתפים(.   2,000 – במתחם פתוח על במת אבן בנויה )כ ברחבת קולנוע חן.  –שכונת קפלן  .ב

 

 :בעיר אירועי יום העצמאותלהלן לוח זמנים ופעילויות של  .3.2

 דרישות מיוחדות   פירוט פעילויות מיקום שעות תאריך 

25/4/23 20:15   –  
24:30 

ויצמן   עד    חי  תלרחוב 
העיר   כיכר  כצנלסון, 

 ומדרחוב ירושלים: 

 במה מרכזית  -

 במת מבוגרים -

 ילדים  פעילויות -

 

 במדרחוב: 

 דמויות שטח.  10

באווירת    5 אלמנטים 
 החג. 

עמדות פעילות נגישות      8
רצף   לכלל  המותאמות 

 המוגבלויות.  

 רישוי מלא 
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מסורתית   )בתיאום  במה 
עם מחלקת תרבות תורנית 

 של העירייה(  

מרישוי   ליד בית כנסת.  כחלק 
   האירוע

 20:15   –  
02:00 

ובמת   בפארק  ילדים  נוער 
 העירוני  

 ליווי וניהול במה  

 דמויות  10

 אלמנטים מותאמים  5

 ונפרד  רישוי מלא

26/4/23 18:00   –  
22:00 

מלא   ליווי וניהול במות  שכונות קפלן ועלייה  ונפרד  רישוי 
 לכל שכונה 

26/4/23 10:00   –  
13:00 

 הפארק העירוני   -
 הדרים  שכונת -
 ירוקה   שכונה -

 

בהתאם לדרישת  
העירייה ולשיקול  

דעתה, ייתכן כי המפיק  
יידרש לפיזור של מס'  

מתקני מתנפחים  
בפארק העירוני בשעות  

הצהריים המוקדמות  
  4 –לפרק זמן של כ 

שעות פעילות, לטובת  
 התושבים.  

הכניסה לפארק תהא  
חופשית והשימוש  

 במתקנים ללא עלות.  
 

  10בכל נקודה יוצבו 
מתנפחים + מוסיקת  

 רקע.

מתנפחים   רישוי 
הציוד   כלל  לרבות 

והאישורים  
הדרושים  

)גנרטורים, 
 מהנדסים וכיו'(.  

 

 כלל האירועים:הפקת  .3.3

במות, מחסומי לחץ, אומנים, גנרטורים, פריסות חשמל,  הגברה, תאורה, בינוי,    –תחום טכני   .3.3.1
קישוטים, מטפים לאורך המדרחוב )עפ"י מהנדס(, רישוי עסקים עם כניסות ויציאות, תגבור  

בטיחות,   תכנית  והמשטרה,  כב"ה,  העירייה  מד"א,  התקשרות  וחשמל,  בטיחות  מהנדסי 
 ניהול לפני האירוע וביום האירוע.  

עדכון  , אגף הבטחון וגורמי העירייה )כל אחד בתחומו(,  ישראל  קיום קשר רציף עם משטרת .3.3.2
בכל התפתחות ושינוי עם מחלקת האירועים, נוהל שאטלים )מערך הסעות לתושבים בשעות  

 האירוע(, הקמות מקדימות, ניהול בשטח.  

חיצוני   קב"ט  בליווי  יתבצע  זה  קורא  קול  נשוא  האירועים  ואבטחת  הבטחון  תחום  כלל 
 ובתיאום עם אגף הבטחון של העירייה.   

 סיום האירוע:  .3.4

 .של העירייה  אגף הבטחוןהקב"ט ופירוק כל מקטע בהתאם להנחיות   .3.4.1
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ריקה  החזרת הציודים וס   –  + פארק  בסיום אירועי ערב יום העצמאות ברח' ויצמן + מדרחוב .3.4.2
 לחזרה לשגרה, כולל הסרת גדרות ומחסומים.   רשל השטח שהוא נקי, פנוי ומסוד

 : נגישות באירוע בהתאם להנחיות יועץ הנגישות .3.5

 .  בהתאם להנחיות יועץ הנגישותהקמת מתחם צפייה נגיש לאנשים עם מוגבלויות,  .3.5.1

 שירותים נגישים עפ"י דרישות היועץ.  .3.5.2

 '. חניות נכים, שירותים ציבוריים וכיו  –ניתוח והגשת תכנית נגישות כוללת  .3.5.3

 שלטי הכוונה נגישים.  .3.5.4

, ובתיאום עם מחלקת רישוי עסקים של העירייה ועם  דוכני מזון ומכירה נגישים עפ"י חוק .3.5.5
 משרד הבריאות 

 תמלול + שפת הסימנים באירוע המרכזי.   .3.5.6

 ניהול אמנותי:  .3.6

ניהול והתקשרות מול חברת ההפקה עימה נסגרו כלל האומנים,  יהא אחראי על  בלבד  המפיק   .3.6.1
 וידוא מסלולי הגעה מערים אחרות, ומסלול גישה לבמה מסודרת.  לרבות 

 ומסודר. ניהול האלמנטים/דמויות שטח לפני ובסיום האירוע באופן מקצועי   .3.6.2

 הקמת מתחם נגיש במדרחוב ירושלים למשך כל שעות האירוע .3.7

 בגינה ליד מדרחוב ירושלים.מעוצב וחגיגי מתחם שקט  .3.7.1

 פעילויות נגישות לילדים עם צרכים מיוחדים במדרחוב ירושלים כולל תאורה בשטח.  .3.7.2

 דוכני מזון בכיכר העיר:   .3.8

 הדוכנים יופעלו על ידי זכיין, בעדיפות לשיתוף פעולה עם בעלי העסקים המקומיים.  

ישלם כל בעל דוכן   . דמי  שיסוכמו עם העירייהדמי שימוש    מפיקלבתמורה להפעלת דוכני המזון 
   .מתקציב האירועהשימוש שישלמו כלל מפעילי הדוכנים למפיק, יקוזזו 

 בחלק מהאירועים.   דוכני מזוןיוצבו כמו כן,  

 חלק מבעלי דוכני המזון יחויבו להנגיש את דוכניהם בהתאם לדרישות יועץ הנגישות.  .3.8.1

כלל   .3.8.2 מחירי  ובהם  הלקוחות,  לידיעת  מחירון  להציב  מזון  דוכן  מפעיל  כל  המוצרים  על 
ויהיו    הנמכרים בדוכן. מחירם של כלל המוצרים לא יהא יותר מהמחירים המקובלים באזור

 מחלקת אירועים של העירייה. ובאישור בפיקוח 

מפעילי הדוכנים  ימלאו אחר הוראת כל דין הקשורה במוצרי מזון ובאספקתם, כפי שתותקן   .3.8.3
לעיל   האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  לרבות  לעת,  מצרכים   צו  –מעת  מחירי  על  פיקוח 
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למצרכים(,  ושירותים   מירביים  מחירים  מס'  )קביעת  תקנות  1997  - תשנ"ז    ,(4)תיקון   ;
; תקנות רישוי )תנאי  1993  -בריאות הציבור )מזון( )איסור שימוש בפוסטיום ברומט(, תשנ"ד  

תשל"ד   מזון(,  ברוכלות  נאותים  תברואה    1973  -תברואה  )תנאי  עסקים  רישוי  ותקנות 
ועמידה בדרישות בטיחות אש כפי שמצויות  ,  1972  – נאותים לעסקים לייצר מזון(, תשל"ב  

 .2021א רוכלות מזון, .א'בנספח 

כל  באחריותם של מפעילי דוכני המזון, להציג בפני מחלקת רישוי עסקים של העירייה את   .3.8.4
בהתאם    תקפים על שמם מאת משרד הבריאותההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי דין  

 .  לדרישת העירייה

מפעילי הדוכנים ועובדיהם מחויבים לשמור בקפדנות על כל תקנות הבריאות כפי שמחייבים   .3.8.5
 נלווים בקשר לבטיחות, להיגיינה ולטריות המזון המוגש בדוכנים.  המשרדים ה 

מזון ניתן יהא לשלם באשראי/כרטיס נטען ואף יהא שילוט מתאים לכך. כל מפעיל  הבדוכני   .3.8.6
 מתחייב לקבל אמצעי תשלום אלו, כמו גם תשלום במזומן.

ת ותשלום  בנוסף לאמור לעיל, כל מפעיל מחויב להחזיק פריטה נאותה לצורך מתן השירו .3.8.7
 במזומן. 

 שיווק ופרסום:  .3.9

  האירוע  ופרסום  שיווק לרבות האירוע של הציבור  ויחסי  השיווקית הפעילות על  אחראי יהא  המפיק
  להשתתף  התושבים  קהל   להזמנת(  ובתשלום  החינמיות)העירוניות,    השונות   העירוניות   במדיות 
   וזאת בכפוף להוראות ו/או דרישות דובר העירייה. –  באירוע

 כל פעולה נדרשת אחרת למתן השירותים.   .3.10
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 ושלבי התשלום תקציב האירועים   –נספח ב' 

 . תקציב האירוע הינו כמפורט בנספח ו' .1

 :מתקציב האירוע כדלקמןשיעורים תעביר למפיק  העירייה .2

 ההסכם  חתימתלאחר    יום  60עד   30% מקדמה 

  70% סיום כלל האירועים  

  100% סה"כ 

 

 מובהר כי בסיום כלל האירועים ייבדק ביצוע בפועל של התחייבויות המפיק.  .3
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 הוראות ביטוח–' גנספח 

 נספח ביטוח 
 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 _________________.   -" המבוטח"
עיריית כפר סבא ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או עמותות  –" מבקש האישור"

 בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם . 
 הפקה של טקס יום הזיכרון ואירועי יום העצמאות   –" השירותים"

 
על  .1 ומהתחייבויות של המבוטח  ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות  זה  דין, על המבוטח לערוך  -פי הסכם  כל  פי 

ולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים, ולעניין ביטוח אחריות  
שנים לאחר תום תקופת מתן    7מקצועית כל עוד קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות לתקופה נוספת של  

בא המפורטים  את הביטוחים  זה  נשוא הסכם  זה  השירותים  לנספח  המבוטח המצ"ב  ביטוחי  עריכת  ישור 
 "ביטוחי המבוטח"(.-)להלן: " אישור ביטוחי המבוטח" ו

 
הביטוחים   שאר  את  ההסכם,  תקופת  כל  למשך  המבוטח,  חשבון  על  ולקיים  לערוך  המבוטח  מתחייב  כן 

ור, תשלומים  וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמ
לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע השירותים או המובאים על ידי המבוטח  

 לחצרי מבקש האישור וכן כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך על פי כל דין.
כי   חבות מעבידים כמפורט   היהמוסכם  ביטוח  לערוך  עובדים שכירים הוא רשאי שלא  אינו מעסיק  והמבוטח 

 ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי העסקת עובדים.  באישור ביטוחי המבוטח
 ימים לפני מועד תחילת השירותים   7להמציא לידי מבקש האישור  המבוטח  ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על   .2

,  י המבוטחאישור ביטוחאת  החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים,    ממועדאו  
וחיסכון  המבוטחחתום בידי מבטח   על הביטוח, מבקש האישור שוק ההון, ביטוח  , בהתאם להוראות המפקח 

2019-1-6  
ביטוחי   יאוחר ממועד תום תקופת  על  המבוטחלא  לידי מבקש    המבוטח,  ביטוחי  להמציא  האישור את אישור 

בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה    המבוטח
 לעיל.  1נוספת כמפורט בסעיף  

עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו    יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח  שמבטח המבוטח  פעםבכל  
יום לפני מועד   30לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,    שינוי לרעה, על המבוטח

 ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.
במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע    ם ביטוחי המבוטחמובהר כי אי המצאת אישור על קיו

המבוטח המבוטח  מהתחייבויות  ועל  זה,  הסכם  פי  התחייבויות  על  כל  את  גםלקיים  מהמבוטח תאם    יו    מנע 
יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או   כמפורט לעיל. מוסכם כי המבוטחהאפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות  

השירותים להתחיל   לולפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר  דרישה כ
 כנדרש.  בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח

המבוטח .3 ביטוחי    על  תנאי  כל  את  ולוודא המבוטחלקיים  לדאוג  ובמועדם,  במלואם  הביטוח  דמי  את  לשלם   ,
לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות    יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח  המבוטחשביטוחי  

להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה    . כן מתחייב המבוטחהמבוטחהנקובות בביטוחי  
עם   פעולה  ולשתף  עללתביעה  יוחלט  אשר  ביטוח  תביעת  מימוש  לשם  שיידרש  ככל  האישור  מבקש -מבקש  ידי 

 האישור להגישה למבטחים. 
לבצע כל שינוי או    שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח  לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח  תמבקש האישור רשאי .4

סכם בזה במפורש כי אין  כאמור בנספח ביטוח זה. מו  על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח  שיידרשתיקון  
, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם  המבוטחבעריכת ביטוחי  

למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על   ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח
פי -פי הסכם זה ו/או על-על  לצמצם את אחריות המבוטח  מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או

 דין.
לגרום  לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח

 על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. לשינוי ביטוחי המבוטח
קבי  זאת  ובכלל  הביטוחי  הכיסוי  היקף  כי  בזאת,  בסעיףמוסכם  כאמור  האחריות  גבולות  זה  עת  הינה  ביטוח   ,

פי הסכם זה ו/או -ממלוא החבות על  , שאינה פוטרת את המבוטחהמבוטחמזערית המוטלת על  בבחינת דרישה  
דין.  - על מבקש    למבוטחפי  מטעם  מהבאים  מי  כלפי  ו/או  האישור  מבקש  כלפי  דרישה  ו/או  טענה  כל  תהא  לא 

האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח  
 . המבוטחשהוצא על ידי 
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ביטוחים נוספים ו/או משלימים  ו/או לערוך    קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח  ככל שלדעת המבוטח
. בכל ביטוח רכוש נוסף  נואת הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבו  יערוך המבוטח,  המבוטחלביטוחי  

, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או  ויד-ו/או משלים שייערך על
אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי  

 ול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.המבוטח לכליורחב שם  ידי המבוטח-על
פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, מאחריות    המבוטח .5

לנזק   או  כלשהו    אשרלאבדן  לרכוש  להיגרם  לשירותים עלול  בקשר  שימוש  בו  מכלליות   שנעשה  לגרוע  )ומבלי 
רכב כלי  לרבות  אחר  האמור,  עבודה  כלי  מאחריות  וכל  וכן  בשמו  (,  או  מטעמו  הבאים  לכל  עם לנזקים  בקשר 

 אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  השירותים.
לדרוש כי יערכו על ידם   עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח  בהתקשרות המבוטח .6

 . ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם
בקש האישור ביחס לשירותים, בין אם בוצעו  נושא באחריות כלפי מ  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח 

ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור  ו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. המבוטח  באמצעות
על נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו  ו/או  אובדן  כל  נזק כאמור -בגין  ו/או  אובדן  בין אם  ידי קבלן המשנה, 

 ובין אם לאו.   טוחי קבלני המשנה מטעם המבוטחו/או בבי מכוסה בביטוחי המבוטח
מובהר,      אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.

ההשתתפות    המבוטחכי   לסכום  מתחת  נזקים שהם  לרבות  מבוטחים,  בלתי  לנזקים  מלא  באופן  אחראי  יהיה 
ו/או  העצמית נזק  ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל  בפיצוי  כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב  . כמו 

תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי 
 הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.

 
כת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף אם  מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לערי

יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות המפקח  
על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח  

בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת    זה הינם דוגמה
ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על 

נוסח אישורי הביטוח המצ"ב   להחליף את דוגמת  יהא רשאי  בנוסח אישורי  הביטוח כאמור, מבקש האישור 
 . ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור

 
 יכללו הוראות לפיהם:  המבוטחביטוחי  .7

מוותר    וכי מבטח המבוטח   ו/או הבאים מטעמו ידי מבקש האישור  -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על  .7.1
 . והבאים מטעמו ביטוחי מבקש האישורעל כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף 

ייכנס לתוקף אלא  המבוטחשינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי   .7.2 יום לאחר    30, לא 
 משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 

  בוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המ  הפרת תנאי ביטוחי המבוטח  .7.3
 לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.  תגרע מזכויות מבקש האישור  עובדיו ומנהליו, לאו/או  

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או   .7.4
מידע   ו/או  ביטוח חסר  ו/או  ו/או אמצעי מיגון  מוקדמים לכיסוי  כל סיבה אחרת לרבות תנאים  בשל 

 מה. ו/או הבאים מטע  מבקש האישורחיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי 
. חריג רשלנות רבתי  2013הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  היקף   .7.5

על פי    )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח
 .  1981  -חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

אולם הויתור  ,  ים מטעם מבקש האישורהמבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבא .7.6
 על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  

מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על    על המבוטח .7.7
 פיהן.  

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .8
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 חתימה + חותמת המציע: _____________________ 

 
 

 
 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) ביטוחים אישור קיום 

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

 יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  המבוטח מבקש האישור*

ו/או עיריית כפר סבא שם: 
תאגידים ו/או חברות 

סמך  גופי עירוניים ו/או
ו/או עמותות  רשותיים

בשליטתם ו/או נבחריהם  
ו/או מנהליהם ו/או 

 עובדיהם

 נדל"ן ☐ _________ שם: 

 שירותים ☒

אספקת  ☐
 מוצרים

 ______ אחר: ☐
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐
ת.ז./ח.פ.:   _________ ת.ז./ח.פ.: 

 _________ 

 _________ מען:  _________ מען: 

 

 כיסויים

סוג 
 הביטוח

 
חלוקה לפי גבולות  

 אחריות או סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

ת. 
 תחילה 

ת. 
 סיום

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף  
 וביטול חריגים  

יש לציין קוד כיסוי בהתאם  
 מטבע סכום לנספח ד' 

 רכוש 
 

 לא בתוקף       

 ( 302אחריות צולבת ) ₪    2,000,000     צד ג'
 ( 307קבלנים וקבלני משנה ) 

מבקש   לטובת  תחלוף  על  ויתור 
 ( 309האישור )

 ( 315כיסוי לתביעות המל"ל )
או  מבוטח   מעשי  בגין  נוסף 

המבוטח   מבקש    -מחדלי 
 ( 321)  האישור

ג'   כצד  מוגדר  האישור  מבקש 
(322 ) 

 ( 328ראשוניות ) 
רכוש מבקש האישור ייחשב כצד  

 ( 329ג' )

מבקש   ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים לטובת  תחלוף  על  ויתור 
 ( 309האישור )

  וייחשב   היה  -  נוסף  מבוטח
  מעובדי   מי  של  כמעבידם
 ( 319)  המבוטח

 ( 328ראשוניות ) 

 ת  אחריות מקצועי
או לחילופין ביטול 

חריג אחריות 
מקצועית לעניין  

נזקי גוף במסגרת  
 פוליסת צד ג'

 ( 301אבדן מסמכים ) ₪ 2,000,000    
לשון   והוצאת  השמצה  דיבה, 

 ( 301הרע )
מבקש   לטובת  תחלוף  על  ויתור 

 ( 309האישור )
או   מעשי  בגין  נוסף  מבוטח 

המבוטח   מבקש    -מחדלי 
 ( 321)  האישור

 ( 325מרמה ואי יושר עובדים ) 
 ( 326פגיעה בפרטיות ) 

ביטוח   מקרה  עקב  עיכוב/שיהוי 
(327 * 

 ( 328ראשוניות ) 
 ( 332חודשים ) 12  -תקופת גילוי 

        אחר

 

)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת  פירוט השירותים 
 (*: ג'בנספח 

026 
 



 
 

 
 54מתוך   40עמוד 

 
 חתימה + חותמת המציע: _____________________ 

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 

לאחר משלוח הודעה   יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 

 חתימת האישור
 המבטח:

 
 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי 

 

  



 
 

 
 54מתוך   41עמוד 

 
 חתימה + חותמת המציע: _____________________ 

 
 

 התחייבות שמירה על סודיות   –' דנספח 

 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  הסכם  העירייהידוע  נחתם  כך  לצורך  וכי   )"
מור בסוד כל ידיעה  התקשרות בין החברה לבין העירייה. בהסכם זה מתחייבת החברה, בין היתר, לש

שתגיע לחברה ו/או לאחד מעובדיה בקשר עם ביצוע ההסכם ולא להעתיק , להעביר, להודיע, למסור או  
 להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה כאמור, שהגיעה אלי תוך תקופת ביצוע ההסכם, לפניה או לאחר מכן. 

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

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

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

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

סמכות כדין, ידיעה כאמור לאדם שלא היה  בסוד ידיעות שיגיעו אלי ועקב ביצוע ההסכם והוא מסר, ללא  
 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
  118כי קראתי את חובתי בדבר שמירה על סודיות כמפורט לעיל, וכי נהירות לי חובתי מכוח הסעיף של  

 . 1977  -העונשין, התשל"ז של חוק  

 

 

   ___________________      __________________ 

 תאריך        חתימת המציע   
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 חתימה + חותמת המציע: _____________________ 

 
 

 בטיחות וגהות   הוראות  –' הנספח  

 
הוראות נספח זה יחולו על בעל ההרשאה ועל כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים וכן על כל קבלן   .1

מי   עבורו  שיבצע  משנה(  קבלן  שיפוצים  )לרבות  עבודת  ו/או  התאמה  עבודת  כל  או  ההקמה  מעבודות 
 במהלך תקופת החוזה למתן השירותים לעיריית כפר סבא.

לעיל, מובהר בזאת שבעל ההרשאה יהיה אחראי בלעדי לקיום כל הוראות    1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .2
או כל עבודת התאמה ו/או  /נספח זה על ידי כל קבלן ו/או קבלן משנה שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה ו

עבודת שיפוצים, במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים ויישא באחריות המלאה להפרת מי מהוראות  
נספח זה על ידי האמורים לעיל ו/או על ידי כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים. המפעיל מתחייב  

מטעמו לביצוע עבודות )בין עבודות    שהוראות נספח זה יפורטו, בכתב, בכל התקשרות בינו ובין כל קבלן
ההקמה ובין כל עבודה אחרת( וכל קבלן, כאמור, יאשר, בחתימתו, כי הוראות אלו מהוות חלק בלתי  

 נפרד מההתקשרות לביצוע העבודות בינו ובין בעל ההרשאה.

מור  בעל ההרשאה מצהיר בזאת כי כל דיני הבטיחות והגהות בעבודה, לרבות )מבלי לגרוע מכלליות הא .3
,  1970, פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[ התש"ל  1954לעיל( חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד  

, פקודת נזיקין ]נוסח חדש[, דיני התכנון  2007לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( התשס"ז  
מי    חם שהוצאו מכו וכל התקנות והצווים המחייבי  1989והבנייה, חוק הגז )בטיחות ורישוי( התשמ"ט  

ו/או   ההתאמה  עבודות  כל  ו/או  ההקמה  עבודות  לביצוע  הנוגעים  לעיל,  המפורטים  החקיקה  ממעשי 
שיפוצים שיבוצעו במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים והוא מתחייב להבטיח בזה השגחה קפדנית  

אמורים, כל זמן  עליהם ולדאוג לכל שכל מי מטעמו ימלא אחר הוראות הבטיחות והמשמעת שבדינים ה
 היותם במקום בו מתבצעת עבודה או בכל מקום אחר בתחומי הרשות המקומית כפר סבא.

לפני העסקתם במקום מתן השירות ואחר מכן בתדירות שקבע   באחריות בעל ההרשאה כי עובדיו יעברו, .4
העבודה   במקום  הקיימים  והבריאות  הבטיחות  סיכוני  בדבר  בטיחות  הדרכת  ובהתייחס  המחוקק, 

 לתחומי עיסוקם. 
לכך    ההדרכה, כאמור,  תבוצע באמצעות אדם או גוף המתאימים לכך מבחינה מקצועית ואשר הוסמכו 
 ע"י 
 הרשויות המוסמכות בכל נושא לגופו.        

עבודות   .5 ו/או  ההתאמה  עבודות  ו/או  ההקמה  עבודות  בביצוע  שיעבוד  מי  כל  את  יצייד  ההרשאה  בעל 
הנדרש, כמו למשל: אפודים זוהרים, כפפות עבודה, משקפי מגן, אטמי אוזניים,    שיפוצים בציוד המגן

 קסדות מגן על פי הדין וכו', בהתאם לסוג העבודה ובמיוחד בעבודות המתבצעות בגובה.

כי   .6 המעידות  תקפות  תעודות  לכשיידרש,  ברשות,  הבטיחות  על  הממונה  לפני  להציג  ההרשאה  בעל  על 
לטי האוויר וכדו', שישמשו בביצוע עבודות, אכן נבדקו על ידי בודק מוסמך  מתקני ההרמה, המנופים, קו 

 כחוק ונמצאו כשירים ותקינים לעבודה באתר. הציוד יופעל על ידי עובדים מורשים ומוסמכים לכך בלבד. 

בעל ההרשאה ו/או כל מי מטעמו שיבצע עבודות ההקמה ו/או עבודות ההתאמה ו/או עבודות שיפוצים,   .7
אך בציוד    ישתמשו  בדין,  המפורטות  הבטיחות  בדרישות  העומדים  תקינים  עבודה  וכלי  במכונות  ורק 

 חשמלי עם בידוד כפול ובסולמות ופיגומים תקניים בלבד. 
ידי    על  המופעל  תפעולי  ציוד  כלי/  לכל  תקופתיות  תקינות  בדיקות  חשבונו,  על  יבצע,  ההרשאה  בעל 
ע  יבוצעו  ותקנות.  עובדיו במקום מתן השירות. הבדיקות  דין  כל  עפ"י  כנדרש  גורמים מוסמכים,  ידי  ל 

אישורי ונתוני הבדיקות כאמור לעיל, ירוכזו ע"י בעל ההרשאה בתיק ייעודי לכל אמצעי שינוע. התיקים  
לביקורת,   בעל ההרשאה במקום מתן השירות,  עת במשרדי  בכל  זמינים  יהיו  נהל מחלקת  מ "י  עהנ"ל 

 ורם אחר מטעמו. בטיחות וגהות ברשות המקומית וכל ג
בעל ההרשאה מתחייב לשמור על הסדר והניקיון באתר העבודה ויפנה בסוף כל יום העבודה כל פסולת   .8

 וגרוטאות, למניעת מכשולים מיותרים. הפינוי יהיה על חשבונו. 

בביצוע עבודות בינוי והריסה, ידאג המפעיל לנתק מראש את זרם החשמל וזאת לאחר אישורו של מנהל   .9
 מל ברשות או נציגו. מחלקת החש

 
יד נקיטת אמצעי   .10 גלי, פח וכדו'( יבוצעו בהתאם לחוק על  )לוחות אסבסט  גגות רכים  ביצוע עבודה על 

 הזהירות המפורטים בתקנות הבטיחות בעבודה )לוחות זחילה וכד'( ועפ"י תקנות עבודה בגובה התשס"ז. 

רק לאחר קבלת הסכמת מנהל המחלקה    עבודות בחללים סגורים כגון: בורות ביוב, מנהרות וכד' יבוצעו .11
 האחראי לכך מטעם הרשות וכל זאת לאחר טיהור האזור מאווירת נפיצה, רעילות, דליקות וכו'. 

בעל ההרשאה יתחייב שלא לבצע עבודה חריגה ומסוכנת, שלא פורטה לעיל, לאחר קבלת היתר עבודה   .12
 בכתב מטעם ממונה הבטיחות ברשות המקומית כפר סבא.
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ההרשא .13 זוהרים  בעל  סימון  סרטי  תאורה,  פנסי  אזהרה,  שילוט  גישור,  אמצעי  חשבונו,  על  יספק,  ה 
כדי   סבא,  כפר  המקומית  ברשות  הבטיחות  ממונה  של  הבטיחות  הוראות  לפי  או  דין  פי  על  הנדרשים 

 להבטיח את בטחונו ונוחותו של הציבור במקום. 

ו על ידי ממונה הבטיחות ברשות.  בעל ההרשאה מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעת .14
הקבלן יפעל בהתאם לדרישות הממונה על הבטיחות ברשות בדבר הרחקת עובד מטעמו המבצע עבודה  
יוחזר להעסקה ע"י בעל ההרשאה בתחומי הרשות המקומית   ו/או רשלני. עובד כזה לא  באופן מסוכן 

ראי לכל תוצאה )באם תהיה  להמשך מתן השירותים ע"י בעל ההרשאה. בעל ההרשאה לבדו יהיה אח
 להרחקה זו במישור יחסי עבודה ו/או העסקה של אותו עובד(. הרשות תהיה פטורה מכל חובות בגין כך. 

אם תיתבע הרשות ע"י עובד שהורחק כאמור, ישפה בעל ההרשאה את הרשות בגין כל הוצאה שתהיה   
 לרשות  

 והוצאות משפט.  בקשר לכך, לרבות ו/או למעט הוצאות הגנה משפטית       
בעל ההרשאה יציית לכל הוראה להפסקת עבודה שתינתן על ידי הממונה על הבטיחות ברשות בגלל ליקויי   .15

 בטיחות בעבודתו.  
   על בטיחות  העבודה תופסק לאלתר לשיפור הנדרש ותחודש רק לאחר קבלת הסכמה בכתב לכך מהממונה  
 ברשות המקומית כפר סבא.       
לא    כזה,  שנגרמו  במקרה  לנזקים  לא  שנגרם.  העיכוב  בשל  כל שהוא  לפיצוי  זכאי  ההרשאה  בעל  יהיה 

 במישרין 
 ולא לנזקים עקיפים שבעל ההרשאה עשוי להיתבע בגינם.        
 בעל ההרשאה לבדו יהיה אחראי לכל אלה.  

  בהתאם   לבעל ההרשאה ידווח למחלקת בטיחות וגהות ברשות בכל מקרה של תאונת עבודה במידי והכו  .16
 . 1954להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד  
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 הצהרת קבלן/ זכיין /עובד חוץ, לקיים את הוראות הבטיחות   -'  ונספח 

 בשטחי הרשות המקומית כפר סבא 

 
 

 אני_________________ הח"מ  מחברת____________________________  
 שם פרטי, משפחה                 

 __________________ גר ב ___________________________  מס'נושא ת.ז 
 כתובת          

 טלפון ______________________ טלפון נייד ________________________ 
 

 קיבלתי עליי לבצע עבודות בתחום __________________________________  
 

 ע"פ הזמנת __________________________________________________ 
 שם המזמין: אגף / מחלקה , מדור בעיריית כפר סבא            

 
 מס חוזה: ___________________________________ 

 
 מתחייב כדלקמן: 

 
אחר   .1 הבטיחות  למלא  )פקודת  בטיחות  בנושאי  הישראלים  והתקנות  החוק  דרישות  כל 

כפר  1970נוסח חדש תש"ל    – בעבודה   בכל הקשור לעבודתי בשטחי הרשות המקומית   )
 סבא ובאופן שבו לא ייווצר מצב לסכנת בני אדם ובכלל זה העובדים בשמי ובאחריותי. 

זה ההתקשרות עם עיריית כפר  מאשר  כי קראתי והבנתי את נספח הבטיחות המצורף לחו .2
 סבא.

כי בכל מקרה של הפרה מצדי של הנחיות הבטיחות, הוראות הבטיחות,   .3 לי  וידוע  ברור 
החוקים והתקנות, רשאית הרשות להפסיק את עבודתי וכן, רשאית הרשות להשתמש בכל  

 צעד נגדי בתוקף הפרות הנ"ל. 

 יי תחילת העבודה. הובהר כי ללא הצהרה חתומה זו בנושאי בטיחות, אסורה על  .4

של    .5 הבטיחות  מממונה  מענה  לקבל  ניתן  הבטיחות,  בנושאי  נוספות  הבהרות  שאלות/ 
 . 09-7649200עיריית כפר סבא, מר חיים אבן טלפון: 

 
 
 
 

 תאריך ________________  חתימת הקבלן/ הזכיין ____________________ 
 
 
 
 
 

 . )באחריות מזמין העבודה( העירוני העתק חתום מטופס זה יועבר לממונה הבטיחות 
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 הצעת מחיר –' זנספח 

 :הערות

האחריות על  יש להציע מחירים לכל הסעיפים בכל הטבלאות ללא הסתייגויות וזאת בעמודת הצעת המחיר.   .1
בלבד.   ההליך  משתתף  על  הינה  הטבלאות  לשימילוי  המוקדים,    םיש  לכלל  מתייחסים  שהסעיפים  לב 

 לדוגמא: אם נכתב "כיבוי אש", אזי השירות מתייחס לכלל המוקדים כולל הפארק. 

וכל   .2 באיזה מהסעיפים  נכתב המפורש  לא  גם אם  והכרחי להפקת האירוע  כל הנדרש  את  כוללת  ההצעה 
פרי עבור  לתוספות  בקשות  יתקבלו  לא  כאמור.  הנדרש  כלל  את  לגלם  נכתבו  ההצעות  שלא  נדרשים  טים 

 במפורש. 

יצירת קשר מקדים    -ההצעה כוללת הפקה וניהול מלא של כל המתקיים על כל הבמה, כולל בערב הזיכרון .3
 בהתאם לצורך עם איש הקשר מטעם התיכון המבצע, ריכוז חומרי הוידאו וניהול החזרה הגנרלית.  

הגיש המציע הצעה ונמצאו בהצעתו טעויות קולמוס, שגיאות חישוב, תהא רשאית העירייה לתקן את האמור.   .4
 תוצאות בדיקת העירייה הן שיקבעו לעניין זה.  

שתנה מכל סיבה שהיא לרבות לא שינוי מדד או שערי מטבע למעט שינויים  יולא    תקציב האירוע הינו סופי .5
על אף האמור לעיל, העירייה תוכל, ככל שימצא תקציב    האירוע/ים.  כמפורט בהסכם במקרה של אי קיום

 להגדיל את תקציב האירוע. 

 כלל הפעולות המנויות בטבלאות שלהלן הינן באחריות המפיק גם אם חלקן ממומנות על ידי העירייה.  .6

העצמאות ואירועי יום  ציב המירבי עבור הפקת טקס ערב הזיכרון לחללי צה"ל ועבור הפקת אירועי ערב קהת .7
, בהתאם לכל המפורט בקול קורא זה, לרבות הערות שנכתבו מעבר  כולל עמלת ההפקה,  בשכונות  העצמאות 

 . למפרט הטכני, וכל הנדרש להפקת האירועים מבלי יוצא מן הכלל הינו

 

 חל איסור לחרוג מסכום זה.  – מיליון ₪ כולל מע"מ  2,270,000
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  כרוןיערב יום הז  הצעת מחיר .א

מחיר מוצע   הערות ערב יום הזיכרון –הפריט לביצוע  מס"ד

בש"ח כולל  

 מע"מ

תשלום ע"י   תמלול ושפת סימנים    1

עיריית כ"ס,  

ניהול ע"י  

 ההפקה 

 

 ________ ₪   שמירות לאחר ההקמות ולקראת ערב עצמאות .  2

תשלום ע"י   אבטחה  3

עיריית כ"ס,  

ניהול ע"י  

 ההפקה 

 

 

על חשבון   צלם סטילס  4

אין   -העירייה  

 צורך לתמחר 

 

 

   ________ ₪  צילום מעגל סגור  5

הגברה ותאורה ובינוי באם נדרש )יש לקחת בחשבון שניתן   6

 לשכלל השארת ציוד לערב העצמאות לבמת הכיכר( 

 ₪ ________   

   ________ ₪  גב במה שחור מאחורי המסכי לד  7

   ________ ₪  לצורך, מניסיון עבר, יש צורך חרגולים בהתאם   8

פלזמות   2+ מסכי לד באמצע +  3פיץ  4* 6שני מסכי לד צד  9

 מ"ר לד(   85עומדות. ) כ 

סקיצת לדים  

 ניתנת לשינוי.  

₪ ________   

10 VJ   ללדים בהתאם לתוכן האמנותי  ₪ ________   

   ________ ₪  כסאות כתר לבנים  6500 11

   ________ ₪  חבלול לתיחום אזור משפחות שכולות  12

   ________ ₪  במות ובטונדות למסכים    13

   ________ ₪  השארת ציוד לערב יום העצמאות  14
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מחיר מוצע   הערות ערב יום הזיכרון –הפריט לביצוע  מס"ד

בש"ח כולל  

 מע"מ

וידאו ארט אמנותי לחלק של הטקס בתיאום עם הבמאי   15

 מטעם התיכון 

 ₪ ________   

  אין צורך לתמחר  במאי מטעם התיכון המבצע  16

סידורים מוארכים מטר ועוד סידור   3פרחים לבמה )לפחות   17

 עומד לפודיום( 

 ₪ ________   

   ________ ₪  פודיום מכובד   18

   ________ ₪  תכנית בטיחות  19

   ________ ₪  מד"א  20

תאים ועוד תא  2שירותים ניידים, לא כימיים ולא מפוארים.   21

 נכה 

 ₪ ________   

   ________ ₪  לחזרה גנרלית ולמחרת לטקס מהנדסים   22

   ________ ₪  דמי ניהול והפקה )שכר המפיק( לאירועי ערב יום הזיכרון. 23

 ________   xxxxx סה"כ 
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 אירועי ערב העצמאות   הצעת מחיר .ב

מחיר מוצע   הערות  אירועי ערב עצמאות - הפריט לביצוע  מס"ד

בש"ח כולל  

 מע"מ

   ________ ₪  הרישוי על כל היבטיו, לפארק רישוי נפרד כל נושא   1

קב"ט לניהול כל נושא תכנית האבטחה, המשטרה   2

והסדרנות, כולל התקשרויות מול משטרה, מד"א  

 וכב"ה, כולל נוכחות בשטח וכולל סקר סיכונים 

 ₪ ________   

אבטחה וסדרנות לכלל המוקדים, כולל אירוע ילדים   3

 ונוער בפארק העירוני  

עיריית   תשלום

כ"ס, ניהול ע"י  

עם   ההפקה 

   הקב"ט הממונה

 

   ________ ₪  כל נושא כיבוי אש   4

במרכז ובפארק עמדת מודיעין כולל מידע נגישות, עמדת   5

 ילדים אבודים 

 ₪ ________   

הבטחון  מול אגף   גרר 6

של העירייה  

בתשלום  

   העירייה

 

הערכה של גודל   עם גב במה ממותג  במה מסורתיתבניית  7

גודל   4*10במה 

 סופי לאחר סיור.  

₪ ________   

עם גב במה ממותג כולל מסכים    במה רוטשילדבניית  8

ומעגל סגור כולל חומרים להקרנה )שפה גרפית של  

 עצמאות( 

הערכה בלבד של  

  4* 10גודל במה 

גודל סופי לאחר  

 סיור 

₪ ________   

אין צורך בבניית   ברחבת היכל התרבות  לבמת מבוגריםגב במה ממותג  9

 יש קיימת -במה

₪ ________   

   ________ ₪  מסך צד רגיל לשידור מעגל סגור לבמת מבוגרים   10

כולל מסכי צד   במת ילדים ונוער בפארק העירוני 11

וסטריפים/אחר לגב במה, כולל מעגל סגור, כולל  

 חומרים להקרנה )שפה גרפית של האירוע( 

הערכה בלבד של  

  5* 18גודל במה 

גודל סופי לאחר  

 סיור 

₪ ________   
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מחיר מוצע   הערות  אירועי ערב עצמאות - הפריט לביצוע  מס"ד

בש"ח כולל  

 מע"מ

מסך מעגל סגור של הבמה המרכזית לדק הקיים בויצמן   12

כולל בינוי נדרש  כולל חומרים להקרנה )שפה גרפית של  

 האירוע( 

 ₪ ________   

השארת מסכי לד מאירועי ערב   -מסכי לד במת הכיכר  13

 יום הזיכרון עבור ערב העצמאות 

 ₪ ________   

ומסך  מסכים בבמה המרכזית )שני מסכי צד במעגל סגור  14

אחורי בהתאם לשיקול השארת ציוד מערב זיכרון( כולל  

 חומרים להקרנה )שפה גרפית של האירוע( 

 ₪ ________   

עמדות נגישות   8מתחם נגיש "שקט" מעוצב חגיגי  15

עמדות מגוונות יאושרו ע"י מחלקת   8 –במדרחוב 

 אירועים 

 ₪ ________   

מול אגף הבטחון   מגדל תצפית פארק עירוני   16

על   של העירייה

 חשבון העירייה 

 

גדרות ומחסומים ככל שיידרש לכל המוקדים ע"פ   17

 דרישות  

 ₪ ________   

   ________ ₪  שוטרים בשכר לפארק העירוני  18

מהנדסים ) מהנדסים אחרים לפארק שכן הרישוי   20

 במקבל ולא ניתן להתעכב( 

 ₪ ________   

   ________ ₪  נוכחות חשמלאי תורן   21

   ________ ₪  אגרונום היכן שנדרש   22

   ________ ₪  כיבוי חוות דעת וביקורת   23

   ________ ₪  כב"ה  24

   ________ ₪  מטפים  25

   ________ ₪  מד"א   26

באירוע מלבד הנדרש ברישוי )לדוג': מתחם   שילוטים 27

 נגיש, מתחם מבוגרים וכו'( 

 ₪ ________   

כסאות   100כיסאות פלסטיק לבמת מבוגרים ועוד  1000 28

לבמה המרכזית ללהקת הקונסרבטוריון למופע פתיחת  

 חגיגות עצמאות 

 ₪ ________   
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מחיר מוצע   הערות  אירועי ערב עצמאות - הפריט לביצוע  מס"ד

בש"ח כולל  

 מע"מ

   ________ ₪  השכרת ציוד בהתאם לצרכי ההפקה  29

   ________ ₪  שירותים כימיים בהתאם לתכנית הרישוי  30

   ________ ₪  מרכז העיר    –גנרטורים ופריסות חשמל  31

   ________ ₪  נוער בפארק    –גנרטורים ופריסות חשמל  32

   ________ ₪  אומני רחוב למדרחוב ירושלים   10 33

   ________ ₪  מופע קרקסי במדרחוב ירושלים  34

אלמנטים מותאמים למדרחוב ירושלים   5 35

 )מוארים/מתנפחים(  

 ₪ ________   

   ________ ₪  אומני רחוב לפארק העירוני   10 36

אלמנטים מותאמים לפארק העירוני   5 37

 )מוארים/מתנפחים( 

 ₪ ________   

שני צלמי סטילס + צילום רחפן עם כל האישורים   38

 והביטוחים  

 ₪ ________   

שעות   48צילום וידאו כולל סרטון ערוך עם לוגו עד   39

 באישור דוברות העירייה -לאחר מכן 

 ₪ ________   

   ________ ₪  מכשירים(  3מכשירי קשר כולל לצוות מח' אירועים )  40

   ________ ₪  המוקדים  כלי נגינה בהתאם לצורך לכל 41

   ________ ₪  פלטה לדיג'י בפארק העירוני באם נדרש  42

עצמאות מרכז העיר . בהתאם למפרטי   –הגברה ותאורה  43

אמנים, כולל תאורת התמצאות היכן שנדרש ותאורה  

 צבעונית באזורים שיוגדרו 

 מרכז העיר מתייחס לכלל המוקדים מלבד פארק עירוני  

 כלומר:  

 מדרחוב ירושלים

 במת הכיכר 

 במת רוטשילד 

 במת מבוגרים

 במה מסורתית 

ישנם מעברים  

חשוכים לאורך  

ויצמן, יש  

  10חר כ לתמ

אלמנטים  

מוארים ) כגון  

כדורי תאורת  

שטח 

 גדולים/אחר( 

₪ ________   



 
 

 
 54מתוך   51עמוד 

 
 חתימה + חותמת המציע: _____________________ 

 
 

מחיר מוצע   הערות  אירועי ערב עצמאות - הפריט לביצוע  מס"ד

בש"ח כולל  

 מע"מ

עצמאות נוער בפארק . בהתאם   –הגברה ותאורה  44

למפרטי אמנים, כולל תאורת התמצאות היכן שנדרש  

 ותאורה צבעונית באזורים שיוגדרו 

 ₪ ________   

על חשבון   ניקיון מרכז העיר ופארק עירוני   45

 העירייה 

 

   ________ ₪  מופע זיקוקים שקט במרכז העיר ובפארק   46

אין צורך   לפי מערך הסעות    –הסעות תושבים  47

ע"י   -לתמחר

העירייה  

 ובניהולה 

 

   ________ ₪  צוותי הפקה לכל מוקד  48

   ________ ₪  מנהלי מתחמים   49

מים וכלכלה הפקה, אמנים, צוות מח' אירועים )שוברי   50

 מזון מהדוכנים שיסופקו מראש(

 ₪ ________   

   ________ ₪  ציוד טכני  51

   ________ ₪  טכני צוות  52

   ________ ₪  תגים   53

בהנחיית יועץ   תמרורים   54

 תנועה 

 

   ________ ₪  מהנדס תנועה כולל תכנית תנועה  55

   ________ ₪  יועץ תנועה לליווי נושא התנועה, הסעות וסגירת כבישים   56

   ________ ₪  שמירת ציוד במות   57

   ________ ₪  מחסומים לסגירת צירי תנועה  59

   ________ ₪  ניקיון בפארק   60

   ________ ₪  עגלות תאורה בהנחיית אגף הביטחון/קב"ט  61

   ________ ₪  חולצות הפקה  62

   ________ ₪  בלת"ם+קופה קטנה  63

מערכות יסופקו   מערכות עזר לשמיעה במת הכיכר 64

 ע"י מח' אירועים   

 



 
 

 
 54מתוך   52עמוד 

 
 חתימה + חותמת המציע: _____________________ 

 
 

מחיר מוצע   הערות  אירועי ערב עצמאות - הפריט לביצוע  מס"ד

בש"ח כולל  

 מע"מ

מתרגמ/ת לשפת הסימנים לפתיחת החגיגות בבמת   65

 הכיכר 

 ₪ ________   

כל נושא אמנים ייסגר  ע"י מח' אירועים. כל   -אמנים 66

 ההתנהלות היא ע"י חברת ההפקה בלבד.

 ₪ ________   

דמי ניהול והפקה )שכר המפיק( לאירועי ערב יום   67

 העצמאות. 

 ₪ ________   

   ________ ₪  xxxxx סה"כ 

 

 

   אירועי יום העצמאות בשכונות  הצעת מחיר .ג

מחיר מוצע   הערות אירועי יום העצמאות שכונות  - הפריט לביצוע  מס"ד

בש"ח כולל  

 מע"מ

   ________ ₪  10:00-13:00אירועי בוקר בשכונות  

למוזיקת רקע  הגברה  מתנפחים לשכונת הדרים+  5 

 ואישורי מהנדסים 

-10:00שעות 

13:00 

₪ ________   

הגברה למוזיקת רקע   מתנפחים לשכונה הירוקה+ 5 

 ואישורי מהנדסים 

-10:00שעות 

13:00 

₪ ________   

   ________ ₪  שילוט  בהתאם לדרישות  .2

   ________ ₪  18:00-22:00אירועי ערב בשכונות:  

  –ניקיון שכונות במהלך האירועים כולל ניקיון שירותים  .3

 במגרש שכונת עלייה  

 ₪ ________   

שלטים בשכונות מעבר לרישוי )לדוג: מתחם אוכל,   .4

 אסור להכניס אוכל לדשא, מתנפחים( 

 ₪ ________   

שתייה חמה ועוגיות  לשתי השכונות ל"מאחורי   .5

 הקלעים"  

 ₪ ________   

   ________ ₪  בינוי במת שכונת עלייה   .6

   ________ ₪  בינוי במת שכונת קפלן   .7



 
 

 
 54מתוך   53עמוד 

 
 חתימה + חותמת המציע: _____________________ 

 
 

מחיר מוצע   הערות אירועי יום העצמאות שכונות  - הפריט לביצוע  מס"ד

בש"ח כולל  

 מע"מ

באחריות   גינון שכונת עלייה טרום האירוע  .8

   ההעיריי

 

   ________ ₪  הגברה ותאורה בשתי השכונות   .9

   ________ ₪  תוספת כלי נגינה אם יידרש  .10

   ________ ₪  מהנדסים  .11

   ________ ₪  שירותים כימיים עלייה  .12

   ________ ₪  שירותים כימיים קפלן   .13

   ________ ₪  גנרטורים ופריסות חשמל לשתי השכונות   .15

   ________ ₪  כיסוי דשא לשכונת עלייה למתחם המזון והישיבה  .16

   ________ ₪  מד"א  .17

   ________ ₪  כיבוי אש .18

   ________ ₪  אגרונום לקפלן  .19

כסאות לשכונת   400כסאות כתר לשכונת עלייה,  600 

 קפלן 

 ₪ ________   

   ________ ₪  פריסות וחיווטי חשמל  .20

   ________ ₪  שמירה מוקדמת קפלן  .21

   ________ ₪  שמירה מוקדמת עלייה   .22

תשלום ע"י   אבטחה לשתי השכונות כולל במתחם דוכני המזון   .23

עירייה, ניהול  

   ע"י הפקה

 

   ________ ₪  דוכני מזון בשכונות + מנהלת הפארק   –אבטחה  .24

   ________ ₪  מתנפחים שכונת עלייה   2 .25

   ________ ₪  עמדות יצירה שכונת קפלן  2 

   ________ ₪  מטר שכונות   2גדרות  .27

   ________ ₪  פקח תנועה לשכונת קפלן   .28

   ________ ₪  שכונות ומחסומי לחץ בשתי המחסומים  .29

   ________ ₪  ניהול דוכני המזון של המקומיים בשתי השכונות  .30



 
 

 
 54מתוך   54עמוד 

 
 חתימה + חותמת המציע: _____________________ 

 
 

מחיר מוצע   הערות אירועי יום העצמאות שכונות  - הפריט לביצוע  מס"ד

בש"ח כולל  

 מע"מ

   ________ ₪  שכונת עלייה   ממותג גב במה .31

   ________ ₪  צלם סטילס אחד שיתלווה לראש העיר לכל שכונה   .32

   ________ ₪  הגברה קפלן + כלי נגינה   .33

   ________ ₪  מנחה לשכונת קפלן )בשכונת עלייה ישנו מנחה מקומי(   .34

דמי ניהול והפקה )שכר המפיק( לאירועי יום העצמאות   .35

 שכונות. 

 ₪ ________   

   ________ ₪  xxxxx סה"כ

 

 

 טבלה מרכזת לצורך שקלול ההצעה 

 מע"מ   כולל –המחיר הכולל בש"ח  שירותה מס"ד 

  סה"כ הצעת מחיר ערב יום הזיכרון  .1

  סה"כ הצעת מחיר ערב עצמאות  .2

  סה"כ הצעת מחיר עצמאות בשכונות.    .3

 ₪  2,270,000 סה"כ לא יעלה על: 

 

 __________________ 

 חתימה וחותמת המציע 

 


