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 כללי       –פרק א' 

 

 כללי: .1

הקמתם של מתקנים או החלפת נת לקבל הצעות לימעוני"(, העירייה)להלן: " הוד השרוןעיריית  1.1

גביהם לתקופת על חוצות פרסום מתקנים, כהגדרתם להלן, וכן, לתחזוקתם, תפעולם וביצוע 

 החוזה. 

 :הגדרות 1.2

המשתתף במכרז, שהצעתו תוכרז כהצעה  -או "החברה" "הזוכה" 1.2.1

   ;הזוכה במכרז

 העירייההחוזה שייחתם בין הזוכה לבין  - "החוזה" 1.2.2

 ;למכרז 8נספח מס' , על נספחיו

סככות ההמתנה לאוטובוסים, מתקנים  -"המתקנים"  1.2.3

עמודי שלטי מוארים להכוונת תנועה, 

על עמודי  ראשי הפרסוםשמות רחובות, 

, עיר מפת מתקני ,שלטי שמות רחובות

 ;עירוניים נונסטופושלטי  מרכזיות שילוט

 ;הוד השרוןעיריית  - "העירייה" 1.2.4

, הכוונת תנועהעירוניים מוארים למתקנים  - מוארים להכוונת תנועה""מתקנים  1.2.1

כמפורט  הוד השרוןבעיר הקיימים 

לחוזה וכפי שיעודכן  2ג'נספח ברשימה 

לחוזה מעת לעת על פי הוראות  2ג'נספח 

החוזה ו/או כפי שהוצעו על ידי הזוכה 

במכרז, בכפוף להתאמות שיידרשו, ככל 

כמפורט  ,העירייהשיידרשו, על ידי 

 ;במסמכי המכרז

הקיימות לאוטובוסים,  סככות המתנה -" סככות ההמתנה לאוטובוסים" 1.2.6

נספח ברשימה כמפורט  ,הוד השרוןבעיר 

לחוזה  1ג'נספח וכפי שיעודכן  לחוזה 1ג'

, בכפוף מעת לעת על פי הוראות החוזה

להתאמות שיידרשו, ככל שיידרשו, על ידי 

  ;כמפורט במסמכי המכרז העירייה
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בקרן  וו/או שיוצב יםהמוצבים עמוד  - "י שלטי הרחובות"עמוד 1.2.1

 הםעלי ,הוד השרוןבעיר הקיימים רחובות, 

המוארים וראשי  יוצבו שלטי הרחובות

וצעו על ידי הזוכה במכרז, יכפי ש הפרסום

בכפוף להתאמות שיידרשו, ככל שיידרשו, 

 ;, כמפורט במסמכי המכרזהעירייהעל ידי 

הוד  בעיר הקיימים, עיר  מפת מתקני                              -"עיר מפת"מתקני  1.2.8

לחוזה לחוזה,  3'ג בנספח כמפורט השרון

לחוזה מעת לעת  3נספח ג'וכפי שיעודכן 

על פי הוראות החוזה ו/או כפי שהוצעו על 

ידי הזוכה במכרז, בכפוף להתאמות 

שיידרשו, ככל שיידרשו, על ידי העירייה, 

 ;כמפורט במסמכי המכרז

כפי בחוזה, ו כמפורט מרכזיות שלטים                              -""מרכזיות שלטים 1.2.9

פי לחוזה מעת לעת על  5נספח ג'שיעודכן 

הוראות החוזה ו/או כפי שהוצעו על ידי 

הזוכה במכרז, בכפוף להתאמות שיידרשו, 

ככל שיידרשו, על ידי העירייה, כמפורט 

 ;במסמכי המכרז

על עמודי תאורה עירוניים פרסום שלטי   -"  נונסטופ מתקני" 1.2.10

, ו/או כפי הוד השרוןבעיר  המוצבים

שהוצעו על ידי הזוכה במכרז, בכפוף 

שיידרשו ככל שיידרשו על ידי להתאמות 

 .העירייה כמפורט במסמכי המכרז

מתקנים אלו יאפשרו תליית כרזות 

  לפרסום עירוני עפ"י החלטת העירייה. 

ניתן עליו  ן/ארגז פרסום,של מתקצד/חלק  -"פן פרסום"  1.2.11

, בהתאם להוראות הפרסוםאת  להציב

 ;מסמכי המכרז

עליו   ן/ארגז פרסום,של מתקצד/חלק                                  -"פן פרסום מסחרי" 1.2.12

 תינתן לחברה הזכות להציב פרסום;

עליו יוצב   ן/ארגז פרסום,של מתקצד/חלק                                    -"פן פרסום עירוני" 1.2.13

 הפרסום העירוני; 
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י עמוד יראששיוצבו על פרסום  נימתק - פרסום"ה י"ראש 1.2.14

הוד בעיר  יםהקיימ הרחובותשמות שלטי 

 לחוזה 4ג'נספח ברשימה כמפורט  ,השרון

לחוזה מעת לעת  4נספח ג'וכפי שיעודכן 

על פי הוראות החוזה ו/או כפי שהוצעו על 

ידי הזוכה במכרז, בכפוף להתאמות 

שיידרשו, ככל שיידרשו, על ידי העירייה 

  ;כמפורט במסמכי המכרז

הרחובות המוצבים ו/או אשר שמות שלטי  - הרחובות"שמות "שלטי  1.2.11

 י שלטי הרחובות;יוצבו על גבי עמוד

 לחוזה; 8כהגדרתה בסעיף  -"תקופת החוזה"  1.2.16

 .חוזההעל פי תנאי נוסח לבין הזוכה תהיה  העירייהההתקשרות בין  1.3

חודשים, ולעירייה שמורה האופציה על פי  60ההתקשרות על פי מכרז זה הינה לתקופה של  תקופת 1.4

שיקול דעתה הבלעדי, להאריך תקופה זו בתקופות נוספות שאורכן ייקבע ע"י העירייה, ובלבד שסך 

 חודשים. 84כל תקופת ההסכם ביחד עם כל תקופות ההארכה לא יעלה על 

, הכל הוד השרוןלהחליפם במתקנים חדשים בתחומי העיר ו םקיימימתקנים הזכיין חייב לפרק  1.1

 תקופת ההיערכות כהגדרתה להלן:כמפורט בטבלה להלן ובתוך 

כמות מתקנים  המתקן

 קיימים

כמות מתקנים 

 להסרה

כמות מתקנים 

 להוספה

סה"כ מתקנים 

 נדרשים

סככות המתנה 

 לאוטובוסים

90 - - 90 

מתקנים מוארים 

 להכוונת תנועה

48 1 1 48 

 1 - - 1 מתקני מפת עיר

על  ראשי פרסום

 עמודי שלטי רחובות

44 44 44 44 

 61 11 11 61 עמודי שלטי רחובות

מרכזיית שילוט 

 לבתי עסק

0 - 1 1 

מתקני נונסטופ  

 עירוניים

 נפחיים דו צדדיים 38 נפחיים דו צדדיים 38 16 16
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, מובהר כי הזכיין ולרבות מחובת הזכיין בהוספת מתקנים חדשים מבלי לגרוע מן האמור לעיל 1.6

. כמות המתקנים 2008אשר הוקמו לפני שנת  מחויב בהחלפת כל המתקנים להכוונת תנועה

הקיימת היא הכמות הידועה לעירייה בעת פרסום המכרז, ובכל מקרה הזכיין מחויב בספירה של 

 כמות המתקנים בפועל. 

עמודי שמות רחוב )כולל שלטי שמות הרחובות(, לעמודים  15ב בהחלפת כמו כן, הזכיין מחוי 1.1

 לעמודי שמות הרחוב החדשים הקיימים בעיר, בכל היבט לרבות מידות צורה וגוונים. זההבמפרט 

מתקני נונסטופ חד צדדיים עירוניים המוצבים על עמודי  76כמו כן, הזכיין מחויב בהחלפת  1.8

למסמכי המכרז  6דו צדדיים בהתאם לדרישות המובאות בנספח  נונסטופים נפחיים 38-תאורה, ל

 ובכפוף לדרישות העירייה.

הקיימים בעיר,  על עמודי שמות הרחובות כמו כן, הזכיין מחויב בהחלפת כל ראשי הפרסום 1.9

  למכרז. 6לדגמים אחידים על פי ההנחיות לעיצוב המופיעות כנספח 

סככות כל  ,הנונסטופמתקני  תחזוקה של כלל הזכייןבנוסף למתקנים נושאי הפרסום, יבצע  1.10

המוצבים בעיר, כל זאת בהתאם המוארים עמודי שלטי הרחובות כל ההמתנה לאוטובוסים ו

 לדרישות המכרז והחוזה על נספחיו.

ועל שלושה  Xצומת ב על ארבעהלא יעלה  ,רחובהמוצבים על עמודי שמות  מספר ראשי הפרסום 1.11

  .Tבצומת 

ונים לתקופת ההתקשרות יוגדרו כתקופת הערכות, בה יהיה על הזוכה החודשים הראש שלושת 1.12

/או ולהחליף ו/או להקים לשדרג ו/או במכרז להיערך לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה, ובין היתר 

המתקנים, כהגדרתם בחוזה, וזאת על פי המפרט הטכני המחייב המצורף  אתלהעתיק ו/או להסיר 

למכרז. על הזוכה במכרז תוטל האחריות הבלעדית, ועל חשבונו בלבד, להשגת כל ההיתרים ו/או 

  הרישיונות הנדרשים לפי כל דין על מנת לעמוד בכל התחייבויותיו בתקופת ההערכות האמורה. 

, ואת התשלומים הזוכה במכרז את התמורה ישלםהערכות במהלך תקופת הלמען הסר ספק,  1.13

 בגין הזכות המוענקת לו לעשות שימוש במתקנים לצורכי פרסום.  הנוספים לתמורה,

, חלק משטח הפרסום נשוא מכרז זה העירייהבהתאם לחוזה התקשרות שבין הזוכה במכרז לבין  1.14

עירוניים ו/או ציבוריים ו/או  ו/או מי מטעמה לצרכי פרסום הוד השרוןיוקצה לשימוש עיריית 

קהילתיים. שטח הפרסום המוקצה לצורך הפרסום העירוני האמור מפורט בחוזה המצורף למכרז 

 זה. 

 פני הפרסום אשר יוקצו לשימוש העירייה הינם כלהלן:  1.11

לחוזה  4בהתאם לאמור בסעיף  ,ומתקן מפה תנועה מכוון כל על אחד פרסום פן 1.11.1

 ההתקשרות.

בעיר במועד  סככת המתנה לאוטובוסים ברת פרסום הקיימת כל על אחד פרסום פן 1.11.2

  )פן הפרסום החיצוני(. פרסום המכרז

 .הנונסטופפני הפרסום אשר על מתקני  16 כל 1.11.3
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מבלי לגרוע מהאמור, יחויב הזכיין בכל מקרה שהוא להעמיד לרשות העירייה, מיד עם  1.11.4

 4.4עד  4.1 פיםבסעי תחילת  תקופת ההיערכות, את מכסת הפרסום העירוני כהגדרתה

 לחוזה ההתקשרות. 

 מפורטות העירוני הפרסום לתפעול והוראות העירייה לרשות העומדות ההפקות כמות 1.11.1

 .ההתקשרות לחוזה 4 בפרק

, אינה כוללת בזאת כי התמורה שישלם הזוכה עבור זכויות הפרסום עפ"י מכרז והסכם זה מובהר 1.16

"(. סכום סכום התמורהלעירייה )להלן "את סכום אגרת השילוט האמורה להיות משולמת בתוכה 

)שילוט( ועל  הוד השרון, בהתאם לחוק העזר לעירייהע"י הזכיין ל ויועבר התמורה ואגרות השילוט

שישלם הזוכה לא ישתנה עקב מובהר בזאת כי סכום התמורה בכל מקרה,  פי נהלי העירייה.

עוד יוער, כי התמורה שתשולם ע"י הזוכה  .ם יהיו, בגובה תעריף אגרת השילוטשינויים כלשהם, א

 .עבור הארת המתקניםכוללת בתוכה גם עלויות צריכת חשמל 

 :בין יתר התחייבויותיו על פי החוזה, ובנוסף לתשלום התמורה יבצע הזוכה 1.11

על  זה מכרזוהוראות  העירייהעפ"י דרישת התקנה, הסרה או העתקה,  ,החלפהשדרוג,  1.11.1

 ;העירייהבקצב ובסדר המיקומים שייקבעו על ידי , של מתקנים, נספחיו

 תחזוקה של כל המתקנים; 1.11.2

, מספר העירייה, למיטב ידיעת פרסום המכרזמובא בזאת לידיעת המשתתף במכרז, כי במועד  1.18

 לחוזה .ג'   בנספחיהינו כמפורט  הוד השרוןהמתקנים הקיים בעיר 

 רכישת מסמכי המכרז .2

 34שברחוב יהושע בן גמלא  עירייהבמחלקת חוזים ומכרזים באת מסמכי המכרז ניתן לרכוש  2.1

שלא יוחזרו בכל אשר , ₪ 2,000 תמורת ,8:30-14:30ה', בין השעות -בימים א' ,בהוד השרון

 .09-1119148ן בטלפו ניתן לפנות  בלבד בקשר לרכישת מסמכי המכרזרורים ילב .מקרה

 מציעים: כנס .3

במועדון נוער הבאר, רח' יהושע בן  ,10:00בשעה  21.1.2018ראשון ביום ייערך  המציעים כנס 3.1

 .הוד השרון, 28גמלא 

 .במכרז מהווה תנאי להשתתפותו הינה חובה המציעים בכנסכי ההשתתפות  מובהר 3.2

מנהל מחלקת חוזים ומכרזים,  -חזי קינןבאמצעות פניה לעו"ד  הבהרה ניתן להגיש בכתב שאלות 3.3

 .0013:  בשעה 25.1.18ר מיום לא יאוח, hasharon.muni.il-Michraz@hod    בדוא"ל

בלבד, עם אישור מסירה, ובמבנה  פתוח  MS-Wordבמסמךיועברו בכתב  ההבהרהשאלות  3.4

 שלהלן:

 

mailto:Michraz@hod-hasharon.muni.il
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 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה

פרק 

וסעיף 

 רלבנטיים

 נוסח השאלה

    

    

   
יש לוודא תובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון ויש לציין את פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל כ

 .09-1119148קבלת השאלות בטלפון 

לות ההבהרה תהא תקפה רק אם ניתנה בכתב. העתק שא העירייהשתינתן על ידי  תשובהכל  3.1

 , ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.משתתפיםותשובותיהן יופצו ל

נציג המוסמך שמונה למציעים רז ייעשה בהודעה בכתב שתופץ לשינוי תנאי כלשהו מתנאי המכ 3.6

הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז המפורטים במסמכי המכרז. למען  ם.על יד

יתנה המכרז, אלא אם נ למסמכי העירייההסר ספק, מובהר כי לא יהא תוקף לכל התייחסות של 

 .הודעה על כך בכתב

בכל עת קודם למועד להגשת הצעות למכרז, לבצע שינויים ותיקונים במסמכי  תרשאי העירייה 3.1

ובין אם לאור שאלות הבהרה. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק  ההמכרז, בין אם ביוזמת

ימסר בדואר אלקטרוני או בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו. הודעה על שינויים אלו ת

 והיא תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ,בפקסימיליה, לפי הפרטים שנמסרו מראש

במכרז, מצהיר המציע כי ראה ובדק את כל מסמכי המכרז והגיש הצעתו על  הצעהעם הגשת  3.8

 בסיס זה. המציע יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו למכרז ו/או לתנאיו.

הסר ספק, בכל מקרה בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי בהירות לגבי  למען 3.9

את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה  תקבע העירייהמסמכי המכרז, 

 הכאמור. לא קבע העירייההנובעות מסתירה ו/או אי בהירות ו/או הפרשנות שנקבעה על ידי 

 .העירייה, הרי שתינתן עדיפות לפרשנות המטיבה עם פרשנות כאמור העירייה

 והגשת ההצעות עיון במסמכי המכרז .4

או  ,בכתובת שלעיל העירייהניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי  4.1

  .באתר העירייה

 לאחר שעיין בכל המסמכים וקיבל את כל מידע הדרוש לו ואשר יכול להשפיע על הצעתו במכרז זה 4.2

את הצעתו שתכלול את כל המסמכים  גישומילוי ההתחייבויות על פיו, מתבקש המשתתף לה

על ידי המוסמכים כדין  כשכולם חתומים ,מכרזתנאי הלפרק ב' ל 13.6 בסעיףלהלן המפורטים 

 .במכרז, בכל עמוד ועמוד, הכל כמפורט בפרק ב' למכרזמטעם המשתתף 

ו/או כל מידע שייאסף על ידו ואשר יכול על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך  4.3

 זה. ןלהיות רלוונטי למתן הצעתו ועל העירייה לא תחול כל אחריות כלשהי בעניי
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כל הסתמכות של המציע על מידע כלשהו שנמסר לו מהעירייה באשר לכמות מתקני  4.4

על אחריותו של המציע בלבד והוא לא יהא רשאי להטיל על  יתהפרסום, אם ניתן כזה, נעש

זה, היה ויתברר כי איזה מהנתונים שנמסרו כאמור איננו  ןהעירייה אחריות כלשהי בעניי

 מדויק, או איננו נכון ליום מתן ההצעה.

פרט מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת  ןכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בעניי 4.1

 ההצעה.

רטי המכרז הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כאישור והצהרה שכל פ 4.6

וההסכם ידועים ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז 

 ובהסכם. 

על המציע לחתום בשולי טופס קיום הביטוחים המצורף להסכם המכרז ללא עריכת שינוי  4.1

כלשהו על גביו. בשלב הגשת ההצעות למכרז אין צורך להחתים את המבטח של המציע 

להעביר את הדרישות הביטוחיות לגורם המבטח אותו ולאשר כי ביכולתו אולם על המציע 

להתחייב כנדרש במידה ויזכה במכרז. כל הסתייגות של המציע ו/או של המבטח תובא 

 לעיל.   3.1לידיעת העירייה על פי הנוהל המפורט בסעיף 

ראות את המציע מצהיר כי הצעתו גלויה וכי במידה ותהיינה פניות של המציעים אחרים ל 4.8

הצעתו אין לו כל התנגדות לכך, והוא נותן רשות מראש להראות את הצעתו, לאחר קבלת 

החלטה סופית של ועדת המכרזים. במידה והמציע מתנגד לאמור לעיל, עליו לציין מראש 

ובמפורש במסמכי הצעתו אלו סעיפים לדעתו, הינם חסויים ואת הנימוקים לכך. עם זאת 

הדעת להראות את הצעתו מסורה לוועדת המכרזים והיא רשאית  מובהר למציע כי שיקול

מודגש כי ככל שיסומנו ע"י המציע חלקים להציג כל מסמך שלפי דעתה אינו חסוי. 

מסוימים בהצעתו כחסויים, אותם חלקים בהצעות של מציעים אחרים יהיו חסויים 

 מפניו.

 מועד ומקום הגשת ההצעות .1

, חתומה על ידי יש להכניס למעטפה סגורה, לפרק ב' למכרז 13.6כל מסמכי המכרז הנקובים בסעיף  את

. את המעטפה ותישא את מספר המכרז אשר תימסר יחד עם מסמכי המכרז מורשה החתימה של המציע,

ת בכתוב, עירייהמחלקת חוזים ומכרזים במכרזים הנמצאת בהלתיבת במסירה ידנית, להגיש הסגורה יש 

האחרון "המועד  )להלן: 0013:בשעה  2018.2.5 לא יאוחר מיוםעד וזאת  ,בהוד השרון 34יהושע בן גמלא 

 .("להגשת ההצעות
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 תנאי המכרז   -רק ב'   פ

 התמורה .6

למכרז, את סכום התמורה  4מס'  נספח, ההצעה הכספיתעל המשתתף במכרז לציין בטופס  6.1

לכל  אחד לשנהמסחרי פרסום  ןעל גבי פמתן הזכות לבצע פרסום עבור  ,עירייהשישולם על ידו ל

  .("המחיר המוצע")להלן:  .מתקן

מעטפה סגורה בלמכרז,  4לנספח מס' המשתתף במכרז יגיש את טופס ההצעה הכספית בהתאם  6.2

 יחד עם שאר מסמכי המכרז.

 חישוב התמורה: 6.3

לפן פרסום אחד לשנה תהיה מכפלת המחיר המוצע  עירייההתמורה אשר תשולם על ידי הזוכה ל

. "(חישוב התמורה) להלן " כולל של פני הפרסום המסחריים בכל המתקנים באותה העתה במספר

לחישוב התמורה, כפי  שקדמהותכלול תשלום עבור מתקנים אשר הוקמו במהלך התקופה 

 לחוזה ההתקשרות. 13שמפורט בסעיף התמורה, סעיף 

אשר תשולם על ידי הזוכה, לא תפחת המינימאלית מובהר בזאת כי התמורה למען הסר ספק, 

 4)נספח מס'  משתתףבהצעת הלפן פרסום מסחרי אחד לשנה, כמפורט ממכפלת המחיר המוצע 

 מינימאלית, כמפורט בטבלה להלן: הפרסום ה, בכמות פני למכרז(

 :הוד השרוןלהלן כמות המתקנים ופני הפרסום בעיר  6.4

כמות  המתקן

 המתקנים 

כמות פני 

הפרסום 

לשימוש 

 עירוני

כמות פני 

הפרסום 

לשימוש 

 מסחרי

כמות פני 

הפרסום 

המסחריים 

המינימלית 

לחישוב 

 התמורה

 םסככת המתנה לאוטובוסי

 ברת פרסום
17 17 17 17 

 75 75 21 48 מתקן מואר להכוונת תנועה

ראשי פרסום על גבי עמוד 

 שלטי רחובות
44 - 44 44 

 7 7 7 7 עיר מפת מתקני

 1 1 - 1 מרכזיות שילוט

 - - 76  38 עירוניים נונסטופמתקני 

 144    סה"כ
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, יחושב של ראשי הפרסום ושל יתר המתקנים מובהר כי חישוב השטח לחישוב האגרות 6.1

 בהתאם לנוסח חוק העזר.

 :והוצאות אחרות אגרות שילוט .1

יישא בתשלום אגרות השילוט, בגין הפרסום על גבי הזכיין נוסף על תשלום התמורה כמתואר לעיל, 

ין קיים ו/או כל )שילוט(, כפי שיעודכן מעת לעת ובהתאם לכל ד הוד השרוןהמתקנים, בהתאם לחוק העזר ל

 . דין שיבוא במקומו

הוצאות חשמל בגין הארת למעט  ,כמו כן יישא הזכיין בהוצאות אחרות הכרחיות לתפעול השלטים ככל שישנן

 .אשר כלולות בדמי הזיכיון המשולמים לעירייה םהמתקני

 הצגת מסמכים על ידי המשתתף במכרז: .8

  אופן הגשת מפרטים טכניים למתקנים 8.1

שתי הצעות עיצוב לכל מתקן מבין  עדבמסגרת הצעתו למכרז, יגיש כל משתתף במכרז  8.1.1

 .המתקנים

 תכנית, חזיתות, חתכים. - 1:20ההצעה תכלול סט תוכניות בק.מ  8.1.2

 מתאים. בקנה מידהלהצעה יצורפו פרטים עקרוניים  8.1.3

 אשר) ומתקן מפת עיר תנועה להכוונת מואר מתקן של טכניים מפרטים יצורפו להצעה 8.1.4

יצורפו כנספח  אשר) נונסטופים נפחיים על עמודי תאורה של(, לחוזה 1'דיצורפו כנספח 

: להלן - ( לחוזה 2'דיצורפו כנספח  אשר) לבתי עסק טמרכזיית שילו שלו  ,(לחוזה 4'ד

 . "המתקנים להקמת הטכניים"המפרטים 

 להלן. 7נספח בהנחיות המחייבות לעיצוב המתקנים,  מתקניםבנוסף, יעמדו ה 8.1.1

או צילום של מתקנים  הצעה יצורפו הדמיות תלת ממדיות צבעוניות לתיאור המתקניםל 8.1.6

 קיימים.

קונסטרוקציה וחישובים  ,להצעה יצורפו שרטוטים המתארים ביסוס ועיגון המתקנים 8.1.1

סטטיים לפי התקנים הישראלים וכן שרטוטים המתארים את מערכות החשמל 

 והתאורה.

 .A4לגודל  A2שגודלו בין גודל  לעיל, תוגשנה בפורמט  8.1הצעות העיצוב כמפורט בסעיף  8.2

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי ככל שהמשתתף במכרז יבחר להגיש, בקשר למתקן כלשהו,  8.3

 .שינוי בתמורה הצעה המועדפת עליה ללא כלתהיה העירייה לבחור את השתי הצעות עיצוב, 

את  העירייההמוצע אינו מוצב במקום אשר ניתן לראותו, שומרת תקן / מתקנים באם דגם המ 8.4

 המוצע במקום אשר ייבחר על ידה.מתקן הקמת דגם ההמשתתף במכרז הזכות לדרוש מ

ואופן הצגת  מיקום, גוון העירייה תהא רשאית לערוך שינויים והתאמות בדגם המוצע לרבות 8.1

עירייה, הוספת כיתוב מטעמה וכו', הכול לפי שיקול דעתה, ולמציע לא תהיה כל טענה  לוגו

 בשל כך, לרבות טענות באשר לתמורה המוצעת על ידו.
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 תוקף ההצעה .9

או עד לחתימת חוזה עם אחר והחזרת  יום 120למשך ף הצעת המשתתף במכרז תהיה בתוק 9.1

  .למשתתף העירייההערבות על ידי 

( חודשים נוספים, בהודעה 4ת לדרוש את הארכת תוקף ההצעה, בארבעה )תהיה רשאי העירייה 9.2

מובהר בזאת, כי דרישה להארכת ערבות  לעיל. 9.1עד המועד הקבוע בסעיף  מוקדמת בכתב,

 להלן, תהווה דרישה להארכת תוקף הצעת המשתתף במכרז. 10 המכרז כהגדרתה בסעיף

 ערבות מכרז .10

(, להבטחת "המכרז "ערבותכל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית, )להלן:  10.1

 .העירייהבמכרז וחתימתו על החוזה במועד שיקבע לכך ע"י  צעתוה

שתעמוד  ,בלתי מותנית המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית חתומה, אוטונומית, 10.2

 בכל התנאים המצטברים להלן: 

 .לטובת העירייה  ₪ 000100,מדויק של  הערבות תהא על סך  10.3

 .בחודש שלאחריו שפורסם  2017 דצמברשל חודש למדד צמודה הערבות תהא  10.4

 .2018.5.1  ליוםבתוקפה עד תעמוד הערבות  10.1

 -חד  על ידי פניה ימים 7תוך לגביה אינה מותנית וניתנת על פי תנאיה הערבות תהא  10.6

 . צדדית של ראש העירייה או נציג מטעמו

 . 2 מס' כנספח הערבות לנוסח מחייב נוסח ףמצור זה למסמך 10.1

 הדרישות כל על במדויק העונה בנוסח בנקאית ערבות להגיש המציעים על חובה 10.8

  .זה בסעיף המפורטות

 הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה, לאחר שייחתם חוזה עם הזוכה. 10.9

 תנאי כל ללא הערבות את לחלט רשאית העירייה תהא ,ההסכם על לחתום המציע יסרב 10.10

 העירייה של וטענותיה תביעותיה את למצות כדי הערבות בחילוט אין כי מובהר .מוקדם

 על שיגרמו הממשיים הנזקים בגין ,מהמציע פיצויים לתבוע העיריה בזכות לפגוע כדי או/ו

 .דין כל י"ועפ זה הסכם י"עפ לזכויותיה בהתאם ,ההצעה קיום אי עקב ,ידו

אחד  בכל ההשתתפות ערבות את לחלט רשאית תהא העירייה לעיל מהאמור לגרוע מבלי 10.11

 :הבאים מהמקרים

  ;כפיים ניקיון בחוסר או בתכסיסנות ,בערמה המכרז במהלך נהג המציע אם 10.11.1

  ;מדויק בלתי מהותי מידע או מטעה מידע המכרזים לוועדת מסר המציע אם 10.11.2

  להגשת האחרון המועד חלוף לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו חזר המציע אם 10.11.3

 ;במכרז ההצעות 10.11.4
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 ;הרלוונטיים הנספחים וכל חתום חוזה החזיר ולא במכרז כזוכה נבחר המציע אם 10.11.1

 
 -במדויק הצעה שלא תצורף אליה ערבות בנקאית העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל  10.12

 .לא תידון כלל

 המציע יישא בכל ההוצאות והעלויות הכרוכים בקבלת הערבות.  10.13

 סףתנאי  .11

 על המציע לקיים את כל התנאים המצטברים כמפורט להלן:

 שה מיליוןו)של₪  3,000,000לפחות  ןהינ ,חוצות מפרסוםות הנובע, במכרז המשתתף כנסותה 11.1

 .2016, 2015, 2014 מהשנים בכל אחתשקלים חדשים(, לא כולל מע"מ, 

עבור שתי  חוצות,ניסיון מוכח בהקמה, תפעול, תחזוקה ושיווק של מתקני פרסום למציע  11.2

, כל אחתלפחות, תושבים  50,000ברשויות בנות  ,תאגידים עירונייםעבור או ו/רשויות מקומיות 

  .2015,2016,2017 מהלך השניםב

מקים, מתחזק, מתפעל ומשווק בפועל מתקני פרסום חוצות מציע ה ,נכון למועד פרסום המכרז 11.3

ן זיכיון עם תאגיד עירוני( לעניי התקשרות בתוקף עם רשות מקומית אחת לפחות )אומכח 

 .פרסום חוצות

לעיל, והמציע לא יוכל  11בסעיף  יםלעמוד בתנאי הסף המפורט עצמובסר ספק, על המציע למען ה

 . או חברות קשורות להסתמך על ניסיונם או עמידתם בתנאים של גופים אחרים, לרבות קבלני משנה

 :תנאים כלליים .12

מאה אלף ₪ )  100,000"( על סך של הערבותערבות בנקאית )להלן: " צרף להצעתול ציעעל המ 12.1

 ,1.1.2018לתאריך   ההצעה, בתוקף עדלהבטחת  ,הוד השרוןעיריית שקלים חדשים(, לפקודת 

  .לעיל 10בהתאם לאמור בסעיף 

 משפטית אחת בלבד. לא תותר הגשת הצעה משותפת ע"י מס' גופים. ישותהמציע חייב להיות  12.2

 מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא. העירייהאין  12.3

. כמו כן תהיה חוזהלהתקשר ב העירייהאין לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי של  12.4

)בין  קודם לחתימת החוזה עם הזוכה רשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, העירייה

, ולזוכה ו/או למשתתפים ובין שלא( ירייההעשהוכרזה הצעה זוכה על ידי ועדת המכרזים של 

 ן זה.יהאחרים במכרז לא תהיה כל טענה, או תביעה בעני

הכרוכות ברכישת מסמכי המכרז, בהגשת ההצעה למכרז ושהם, כל ההוצאות מכל מין וסוג  12.1

 ובהכנת מסמכי המכרז תחולנה על המשתתף במכרז ולא תוחזרנה לו בשום מקרה.

 ,במסמכי המכרז םוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שההיזכויות הבעלות, זכויות  12.6

. המשתתפים במכרז אינם רשאים לעשות בהם שימוש כלשהו אלא לצורך הגשת עירייהשייכות ל

 .העירייהההצעה או לצורך ביצוע ההתקשרות עם 
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. תאריך רישום ההתאגדות של המשתתף במכרז המשתתף במכרז חייב להיות מאוגד כחברה 12.1

 . האחרון להגשת ההצעותלמועד  קודםכחברה, חייב להיות 

 .לעיל 11 כמפורט בסעיף הסף תנאיכל לעמוד ב חברה,על ה 12.1.1

מציא המשתתף במכרז יעל מנהליו המוסמכים של המשתתף במכרז לחתום על ההצעה.  12.1.2

רו"ח או עו"ד, או כל מסמך אחר הנדרש ידי -פרוטוקול מאושר עליחד עם מסמכי המכרז, 

על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף במכרז ו/או הדין, המאשר כי החותמים על מסמכי 

המכרז וההצעה הם מנהליו המוסמכים של המשתתף במכרז וכי הם רשאים לחייב 

בחתימתם את המשתתף במכרז בתוספת חותמת המשתתף במכרז ולהגיש הצעות 

תצורף למסמכי המכרז תעודת התאגדות של המשתתף במכרז כחברה, . כן מחייבות בשמו

 .ממרשם המתנהל על פי דין

 3 מס' נספחב המשפטית של המציע כמפורט הישותפרטי המשתתף במכרז ימלא את  12.1.3

ממרשם המתנהל על פי דין, המעיד על שמו, על דו"ח וכן יצרף להצעתו  למסמכי המכרז

 .הדירקטוריון שלוהרכב בעלי מניותיו והרכב 

, אלא אך ורק מחברה בייסוד" חברהלא תקבל הצעה ממשתתף במכרז שהינו " העירייה 12.8

  .האחרון להגשת ההצעותשהתאגדה ונרשמה כדין לפני המועד 

על המשתתף לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה. אי מילוי אחת או יותר  12.9

 מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

זכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא לקבל הצעה של משתתף במכרז, או לבטל את  יהעיריל 12.10

ההכרזה על הצעה של משתתף במכרז כהצעה הזוכה במכרז, בעקבות אירוע מהותי אשר אירע  

 עד למועד חתימת החוזה על ידה.

משמעו, אירוע שיש בקיומו משום חשש להיעדר אפשרות מצד  "אירוע מהותי"בסעיף זה, המונח 

 המשתתף במכרז, לרבות הזוכה, למלא אחר כל התחייבויותיו על פי החוזה.

ככל שבדיקת הצעת משתתף במכרז תעלה כי המשתתף במכרז כלל בהצעתו פרטים מטעים, או  12.11

ת המפרטים אשר לרבושיש בהם כדי להטעות, או השמיט פרטים שהיה עליו לכלול בהצעתו, 

המתקנים, רשאית ועדת המכרזים, לאחר שמיעת טיעוני המשתתף במכרז, לפסול  להקמת הגיש

את הצעת המשתתף במכרז, או להעניק להצעת המשתתף במכרז ניקוד מופחת, עבור אותם 

 סעיפים, בהם נכללו הפרטים המטעים, על פי שיקול דעתה.

 המשתתפים במכרזכל לדרוש מקול דעתה הבלעדי, , אך לא חייבת, לפי שיתהיה רשאית העירייה 12.12

פרטים נוספים  ו/או חלקם, השלמת מסמכים ו/או מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או

 .בכל הקשור להצעה או למציעו/או הבהרות נוספות, ו/או מסמכים נוספים 

 הצעת המשתתף במכרז .13

המיועדים לכך, אשר  גבי הטפסיםעל  ,כל משתתף במכרז, יגיש את מסמכי המכרז על נספחיו 13.1

 , במעטפה שהומצאה לו. העירייהנמסרו לו על ידי 
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את הצעתו שתכלול  עירייהלגיש המשתתף במכרז מתבקש לעיין היטב בכל מסמכי המכרז ולה 13.2

על ידי המוסמכים  מיםחתו כאשר כל המסמכיםלהלן,  13.6את כל המסמכים המפורטים בסעיף 

 כדין מטעם המשתתף במכרז בכל עמוד ועמוד.

 .ללא צירוף מע"מ, נקב בשקלים חדשיםייטופס ההצעה הכספית המחיר ב 13.3

 מובהר בזאת, כי כל אימת שעל המשתתף במכרז למלא פרטים כאלה ואחרים בנספחי המכרז 13.4

ומאומת, בנוסח ואין המקום שהוקצה עבורם מספיק, רשאי הוא לצרף מסמך נילווה חתום 

 .נספחי המכרז, אשר יפרט את הפרטים הדרושים

 .העירייהיחתם בין הזוכה לבין יחוזה שההצעת המשתתף במכרז תהווה חלק בלתי נפרד מ 13.1

  מסמכים 13.6

( כשכל "מסמכי המכרז" הצעת המשתתף במכרז תכלול את כל המסמכים הבאים )להלן ולעיל:

 מכרז זה:פרטיהם ממולאים והם חתומים, על פי הוראות 

 ;למכרז א1 מס' כנספחמסמך  הצהרת המשתתף במכרז, המצורף  13.6.1

 כנספחהמצורף , 1916 –לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו ב 2תצהיר לפי סעיף  13.6.2

 ;למכרז 'ב 1 מס'

 ;למכרז 2 מס' כנספח, המצורף מכרזהנוסח ערבות  13.6.3

ממרשם אישור , בצירוף למכרז 3מס' כנספח מסמך  הצהרה על מעמד משפטי, המצורף  13.6.4

, הרכב בעלי מניותיו והרכב הדירקטוריון של המשתתף המעיד על שמוהמתנהל על פי דין 

 לעיל; 12.7.2במכרז וכן, פרוטוקול בהתאם לסעיף 

חתום , למכרז 4מס'  כנספח, המצורף (ה הכספיתהצעהתתף במכרז )הצעת המש טופס 13.6.1

 ;ע"י המשתתף במכרז

עמידה להוכחת ניסיון בפרסום ולהוכחת חשבון הואישור רואה חתום על ידי עו"ד תצהיר  13.6.6

 למכרז;  5כנספח מס' המצורף  לעיל, 11בתנאי הסף סעיף 

 למכרז; 6כנספח מס' דרישות מחייבות למתקנים המצורפות  13.6.1

 למכרז; 7כנספח מס' הנחיות לעיצוב המתקנים המצורפות  13.6.8

 המפרטים הטכניים להקמת המתקנים; 13.6.9

 החלק הכללי שלעיל )חלק א'( וכן תנאי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע. 13.6.10

הבהרות ותשובות לשאלות שנמסרו לכל משתתפי המכרז, אם תהיינה קובץ חתום של  13.6.11

 כאלה.

 למכרז כשכולם חתומים כדין ע"י המציע; 8כנספח מס' ונספחיו המצורפים חוזה ה  13.6.12

 ל היות המשתתף במכרז עוסק מורשה;אישור ע 13.6.13
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אישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור, בהתאם לחוק עסקאות גופים  13.6.14

  ;, או אישור כדין על פטור מניהולם1916 –ציבוריים, התשל"ו 

 .רכישת מסמכי המכרז המעידה על העירייהמקורית מאת קבלה  13.6.11

 ;בתוכה יש להגיש את כל מסמכי המכרז "205/18מכרז מס' "מעטפה עליה רשום  13.6.16

 תקינות ההצעה .14

על המשתתף במכרז לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז. אי מילוי אחת או  14.1

 יותר מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

חוזה, או כל הבתנאי  כל שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, לרבות 14.2

הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, 

 לגרום לפסילת ההצעה. יםעלול

 .תתקבל , לא האחרון להגשת ההצעותוגש לאחר המועד תש ההצע 14.3

  היא בלתי סבירה.אשר לפי מיטב הערכה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה  העירייה 14.4

 בחירת ההצעה הזוכה: .15

על  המוצעת( יידרש המציע לפרט את התמורה המכרז למסמכי 4 נספח, )המציע הצעת במסגרת 11.1

 לכל מתקן. לשנה אחד מסחרי פרסום פן גבי עלהזכות לבצע פרסום  מתןידו לעירייה עבור 

 לשנה אחד פרסום לפן המוצע המחיר מכפלת תהיה לעירייה הזוכה ידי על תשולם אשר התמורה 11.2

חישוב " להלן)  העת באותה המתקנים בכל המסחריים הפרסום פני של הכולל במספר

לחישוב  שקדמה"(, ותכלול תשלום עבור מתקנים אשר הוקמו במהלך התקופה התמורה

 לחוזה ההתקשרות. 13התמורה, כפי שמפורט בסעיף התמורה, סעיף 

  , ההצעה הזוכה היא זו שבמסגרתה הוצע המחיר הגבוה ביותר.ככלל 11.3

או כל הצעה  ביותר הגבוה המחיר בעלת ההצעהלקבל את   מתחייבתהעירייה  אין, זאת עם יחד 11.4

 שהיא. 

 את לתת בכושרו  המציע של ביכולתו היתר בין להתחשב רשאית העירייה תהא החלטתה קבלתב 11.1

 .מעולה ברמה השירות

הצעות זהות, באפשרות העירייה לערוך הגרלה או התמחרות בין ההצעות הכשרות  ככל שתוגשנה 11.6

 הזהות.

 הודעה על הזכייה וההתקשרות .16

מובהר בזאת כי  תמסור לכל משתתף שהגיש הצעה במכרז הודעה בכתב על ההחלטה. העירייה 16.1

יתו. למשתתף שהודיעו לו על זכי העירייהאין במסירת ההודעה כאמור משום כריתת הסכם בין 

מבלי לגרוע מן האמור מובהר כי ההתקשרות בין הצדדים מותנית, בין היתר, בחתימת ההסכם 

 כדין ע"י המשתתף שזכה, ועמידתו בתנאים לחתימת הסכם כזה.
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 חוזה, בשינויים המחויבים, אם יהיו כאלה כתוצאה מההחלטה.הייחתם  העירייהבין הזוכה לבין  16.2

את  עירייהונספחיו לחתימה, ימציא הזוכה ל חוזהה( ימי עסקים מרגע קבלת 1תוך חמישה ) 16.3

, בעקבות עירייהצירוף כל המסמכים שעליו להגיש ל, בם על ידומיחתו םחוזה על נספחיו כשהה

 ב' כמפורט במסמכי ההתקשרות. -א' ו  זכייתו במכרז, לרבות  ערבויות

חאות בגובה מלוא סכום התמורה לתקופה שממועד מתן המ עירייהימציא הזוכה ל ,במועד זה

 .רשות השימוש ועד תום השנה הראשונה בתקופת החוזה, ואישורי ביטוח

פיצוי  עירייהלעיל, במלואן ובמועדן, ישלם ל 16.3איחר הזוכה בביצוע התחייבויותיו על פי סעיף  16.4

וזאת, מבלי לפגוע בכל סעד , בגין כל יום של איחור שקלים 1,100 -בסך השווה בשקלים חדשים ל

המכרז תהיה רשאית לחלט את ערבות  העירייהדין. עפ"י זה ו/או  על פי מכרז העירייהלו זכאית 

 , בשיעור מלוא סכום הפיצוי.ו/או את ערבות החוזה

רשאית  העירייה, תהא לעיל 16.3 -ו  16.4היה והזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו בסעיפים קטנים  16.1

 ולחלט את הערבות.לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב לזוכה, 

 , או יותר,רה שמשתתף, לרבות הזוכה, יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחתבמק .11

מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או תנאי החוזה ו/או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי התחייבויותיו 

 . ם ההצעה הבאה בתוררשאית, אך לא חייבת, להתקשר ע העירייה תהאבהתאם להצעה, 

בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז השונים, לרבות נספחיו ולרבות חוזה ההתקשרות, או בין הוראות  .18

 .העירייהלפי פירושה של  העירייהה, תגבר ההוראה המיטיבה עם לשבמסמכים א
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 א למכרז1ספח מס' נ

 במכרזהצהרת המשתתף 

 205/18מכרז 

 לכבוד

 (העירייה) הוד השרון עיריית

התקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני ריהוט רחוב ומתן זכות פרסום על מתקנים  שם המכרז:

 ;הוד השרוןאלו בעיר 

 201/18 מספר המכרז:
בזה  אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים

 כדלקמן:
אנו מצהירים בזה, כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו מסכימים לכל  .1

האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים 
 כאמור.נאי מתנאיו מדרישות כל דין בדבר אי התאמה ו/או חריגה, של המכרז ו/או ת הטענכל מראש על 

אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל  .2
הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות, בהתאם לתנאים המפורטים 

 במכרז ובחוזה ונספחיו.
 מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו  .3

או לתקופה נוספת,  יום 120למשך הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה  .4
כי דרישה להארכת ערבות ידוע לנו,  כאמור במסמכי המכרז. העירייהעל פי דרישת  ( חודשים4של ארבעה )

לפרק ב' למכרז, תהווה דרישה להארכת  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.המכרז ובהתאם לאמור בסעיף 
 תוקף הצעת המשתתף במכרז.

 במסמכי המכרז. בתוקף ובסכום הנקוביםמכרז להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות  .1
חוזה על נספחיו, נמציא את ה( ימי עסקים מיום קבלת 1אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים, כי בתוך חמישה ) .6

חוזה על נספחיו כשהם חתומים על ידינו, לרבות כל המסמכים אותם אנו נדרשים להמציא על פי המכרז, ה
ין מלוא סכום התמורה ממועד קבלת רשות המחאות בג עירייההחוזה וכי במועד זה אף נמציא לכולל ערבות 

 אישורי ביטוח.כן, והשימוש ועד תום השנה הראשונה בתקופת החוזה, בצירוף מע"מ כחוק 

, שצרפנו למכרז, כולה או המכרזאם מסיבה כל שהיא לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים שאת ערבות  .1
מבלי לפגוע בכל סעד לו הינכם זכאים על פי מקצתה, תחלטו כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש וזאת, 

 דין.עפ"י המכרז ו/או 

אנו מסכימים, כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות ככל שההצעה מוגשת בשם תאגיד,  .8
במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על 

 ם לחתימתנו על הצעה זו.פי כל דין או הסכ

 אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז. .9
 
 

_______________________________ 
 חתימת וחותמת המשתתף במכרז

 
 

 עו"ד בעל רשיון עריכת דין בישראל אישור
 

ביום מאשר בזאת כי ___________________ מרחוב _______________________אני הח"מ, עו"ד 
 , שזיהה/תה עצמו/ה לפי תעודת זהות מס'__________________________, הופיע/ה לפני מר/גב' 

הצהרתו/ה לעיל לאחר שהזהרתי אותו/ה, כי עליו/ה להצהיר את על  ם/מהחת/ המוכר/ת לי אישית, ו___________
 א יעשה/תעשה כן.האמת, וכי יהא/תהא צפוי/יה לכל העונשים הקבועים בחוק, אם ל

 
 

_______________________________ 
 , עו"ד
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 ב למכרז1נספח מס' 

 

 :1976-תשל"וה ,ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים2לפי סעיף  תצהיר

 

אני הח"מ, _____________, נושא ת.ז. ________________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי 

 העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:אהיה צפוי/יה לכל 

באשר להתקנה, תחזוקה ותפעול  הוד השרון תעיריישפרסמה  1/2018הנני עושה תצהירי זה כתמיכה למכרז  .1

 .הוד השרוןבעיר  של מתקני ריהוט רחוב ומתן זכות פרסום על גבי מתקנים אלו

הנני מכהן במשתתף במכרז בתפקיד ________________________________________ ומוסמך ליתן  .2

 תצהיר זה מטעם המשתתף במכרז.

 "(,החוק)להלן: " 1916-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"וכהגדרתו בעד מועד ההתקשרות למיטב ידיעתי,  .3

כי  -ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות  וובעל זיקה אלי ו המשתתף במכרזלא הורשע

  במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 ב)א( לחוק.2לעניין סעיף זה, כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף  .4

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .1

 

____________________________________________ 

 ת המוסמך מטעם המשתתף במכרזחתימ

 

 

 ר עו"ד בעל רשיון עריכת דין בישראלאישו

 

ביום מאשר בזאת כי ___________________ מרחוב _______________________אני הח"מ, עו"ד 

 , שזיהה/תה עצמו/ה לפי תעודת זהות מס'__________________________, הופיע/ה לפני מר/גב' 

תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו/ה, כי עליו/ה להצהיר את על  ם/מהחתלי אישית, ו/ המוכר/ת ___________

 האמת, וכי יהא/תהא צפוי/יה לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן.

 

     

 , עו"ד
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 למכרז 2ספח מס' נ

  מכרזההשתתפות בנוסח ערבות 
 205/18 מס' מכרז

 תאריך: ____________             לכבוד
 עיריית הוד השרון

 
 שלום רב,

 כתב ערבות מס' ....................................הנדון: 
 

 
 201/18המבקש( בקשר למכרז מס'  -על פי בקשת ______________________________ )להלן  .1

 בעיר הוד השרון, ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו להתקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני ריהוט רחוב

שקלים  אלף מאה)במילים: ₪  100,000 -הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל

 כולל מע"מ. ,(חדשים

 

ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, לרבות  10סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

באמצעות הפקסימיליה, חתומה ע"י עיריית הוד השרון, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה 

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

 

 ערבות זה או העתקו )במידה שיועבר אלינו באמצעות הפקסימיליה(.לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב  .3

 

וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל.  1.1.2018תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום  .4

 לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידינו.

 

 או להעברה בכל צורה שהיא.ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה  .1

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,     

 

 בנק________________     

 סניף________________     
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 למכרז 3נספח מס'  

 פרטי המשתתף במכרזהצהרה על 

 :הפרטים הבאיםעל המשתתף במכרז לציין במדויק את  .1

 ;___________________________      שם: 1.1

ממרשם המתנהל כדין ותעודת התאגדות של החברה כמפורט במסמכי  של החברה)יש לצרף תדפיס 

 ;(המכרז

 ;__________________________     כתובת 1.2

 ;__________________________    שם איש קשר 1.3

 ;__________________________     טלפון 1.4

 ;__________________________    פקסימיליה 1.1

 ;__________________________  כתובת דואר אלקטרוני 1.6

 ;__________________________   מספר עוסק מורשה 1.1

 ;__________________________    מספר החברה 1.8

 :במשתתף במכרז שמות בעלי זכות החתימה .2

 

 

 

 

 

 

 חותמתדוגמת  אנו החתומים מטה מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו
 על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים.

 
 
 

 _______________ _________________ 
 שם משפחה שם פרטי 

 
 
 

 _______________ _________________ 
 חתימה תאריך 

  דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה תמספר זהו
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 למכרז 4 נספח מס' 

 במכרז הצעת המשתתף

 205/18מכרז מס' 

 

וביצוע כל התחייבויותינו על פי המכרז, זה,  מכרזנשוא  םמתקניההצעתנו הכספית עבור מתן זכות הפרסום על  .1

_________________________ במילים: ) ₪ ______________  בסך חוזה ההתקשרות ונספחיו הינה

 .לשנה ,בכל אחד מהמתקנים פן פרסום מסחריכל ל שקלים חדשים(

סחריים הקיימת במועד חישוב לעיל בכמות פני הפרסום המ 1התמורה תחושב על פי הכפלת הסכום בסעיף  .2

תכלול התמורה תשלום עבור מתקנים אשר הוקמו במהלך בנוסף,  פני פרסום. 113-לא פחות מעבור התמורה, ו

 לחוזה ההתקשרות. 13לחישוב התמורה, כפי שמפורט בסעיף התמורה, סעיף  שקדמההתקופה 

מסמכי ביצוע כל התחייבויותינו על פי לעיל הינה בנוסף ל 1הכספית האמורה והמפורטת בסעיף  ההצעה .3

 הם, במלואן ובמועדן.חוזה ונספחיההמכרז, 

הוד תשלום אגרות השילוט, אשר ישולמו לעירייה עפ"י חוק העזר ל אינה כוללתמובהר כי התמורה לעיל  .4

שתשולם  )שילוט( ועל פי נהלי העירייה, וכן אינה כוללת תשלום עבור צריכת החשמל של המתקנים השרון

 .עירייה על פי הנחיות החוזהל

 

 

 ________________________________________________   שם המשתתף:

 

 ________________________________________________   כתובת המשתתף:

 

 ________________________________________________  טלפון של המשתתף:

 

 ________________________________________________ חתימת וחותמת המשתתף:
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 למכרז 5נספח מס' 
 

 בפרק ב' למכרז 11.3-1.11 ףנוסח תצהיר להוכחת סעי
 

אני הח"מ, ____________________________ מס' זיהוי _____________________, לאחר  .1
לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן, אהיה צפוי/ה 

  בזה כדלקמן:

שלשה מיליון   ) ₪  3,000,000  ןהינ חוצות מפרסום ותהנובע, __________________________ הכנסות .2
 .2016, 2011, 2014 מהשנים בכל אחתשקלים חדשים( לפחות, לא כולל מע"מ, 

תחזוקה ושיווק של מתקני פרסום ניסיון מוכח בהקמה, תפעול,  __________________________ל .3
, כל אחת ,תושבים לפחות 10,000ברשויות בנות  ,עבור שתי רשויות מקומיות או תאגידים עירוניים חוצות,

 . 2011,2016,2011 במהלך השנים

מקים, מתפעל, מתחזק ומשווק בפועל מכח  ________________________ מועד פרסום המכרזנכון ל .4
 רשות מקומית אחת לפחות )או עם תאגיד עירוני( לעניין זיכיון פרסום חוצות.התקשרות בתוקף עם 

 :לעיל 2-4 פיםסעילהוכחת עמידה במפורט בלהלן טבלה בה מפורטות ההתקשרויות  .1
 

פרטי איש 
קשר בגוף עימו 
קיימת/היתה 

  התקשרות

סוג וכמות המתקנים 
 הכלול בהתקשרות/יות

 

שם הגוף/גופים  תקופת ההתקשרות
קיימת עימו 

 התקשרות/יות 

 שנים

    2015 
    " 

    " 

    2016 

    " 

    " 

    2017 

     
    " 

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .6

 
________________________ 

 חתימת המצהירשם ו
 

 אישור עו"ד  בעל רשיון עריכת דין בישראל:
בפני  /ההופיע ____________כי ביום  , בזה /תמאשר, "דעו "מ _______________,אני הח

מס' זיהוי ______________, אשר הוכח לי כי הינו/הינה מורשה חתימה  ___________________
לעונשים הקבועים  /ההיה צפוייהיה/תלומר את האמת וכי  ו/הכי עלי אותו/ה ולאחר שהזהרתיב___________, 

 עליה בפני.  ם/מהדלעיל וחת ו/הנכונות הצהרתאת  /העשה כן, אישריעשה/תבחוק אם לא 
 
 

________________________ 
 חתימת וחותמת עו"ד

 
 (:cpaאישור רו"ח )

הרלוונטיים  לאחר שבחנתי את הדו"חות הכספיים, רו"ח "מ _______________,אני הח
  לתצהיר. 3-ו 2פים את נכונות ההצהרה המפורטת בסעי  בזה /תמאשרשל_________________________, 

 
 

________________________ 
 וחותמת רו"ח חתימת
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 למכרז 6נספח מס' 

 דרישות מחייבות למתקנים

 

  :דרישות מחייבות לכל סוגי המתקנים .1

 המתקנים, חלקיהם וחומרי הגלם מהם הם עשויים יהיו בעלי תו תקן, ככל שקיים. 1.1

 נגישה לציבור.מערכת החשמל והתאורה תהיה תקנית, נסתרת ובלתי  1.2

 .LEDכל מערכות התאורה במתקנים תהיינה מערכות חסכוניות מבוססות תאורת  1.3

 מידות המתקנים לא יחרגו מהגדלים המפורטים, במסמכי המכרז, ככל שמפורטים. 1.4

 :דרישות מחייבות ספיציפיות לכל מתקן מבין המתקנים .2

   :ומתקן מפת עיר מתקן מואר להכוונת תנועה 2.1

סנטימטר  140 -המתקן יכלול ארגז פרסום, מלבני בצורתו, אשר מידותיו לא יחרגו מ 2.1.1

 סנטימטר עובי. 21סנטימטר גובה /  200רוחב / 

ס"מ מפני אי  201 -שלא יפחת מ ארגז הפרסום יוצב בגובהבמתקן מואר להכוונת תנועה,  2.1.2

 מפני המדרכה.ס"מ  220 -בגובה שלא יפחת מהתנועה, או 

 ס"מ. 10-10על רגל שאורכה יעמוד על ארגז הפרסום יוצב ר, במתקן מפת עי 2.1.3

 פני הפרסום משני צידי המתקן יהיו מקבילים. 2.1.4

 .העירייהל חלקי המתקן ייצבעו בתנור, בצבע ובגוון  שיאושר על ידי כ 2.1.1

לכל  מילימטר 8ל חלקי המתקן השקופים יהיו עשויים זכוכית מחוסמת בעובי של כ 2.1.6

 הפחות. לא יותר שימוש בחומרי פלסטיק או חומרים אחרים כלשהם.

 מתקן יוצב על רגל בודדת, זהה בצבעה ובעיצובה לארגז הפרסום. ה 2.1.1

 :על עמודי שלטי שמות רחובות ראשי פרסום 2.2

 . מ' 1/1/1מקוביה במידות בראש פרסום תלת מימדי, לא יחרוג נפח ראש הפרסום  2.2.1

 ס"מ. 120/ 90לא יחרוג שטח פן פרסום ממידות של  בראש פרסום דו מימדי 2.2.2

 פני הפרסום הדו מימדיים יהיו מקבילים. 2.2.3

 ס"מ, לפחות, מעל שלטי הרחובות. 21ראש הפרסום יוצב כך שבסיסו יהיה בגובה של  2.2.4

 ראש הפרסום לא יסתיר את שלטי שמות הרחובות. 2.2.1

יהיו גלויים  לטי הרחובות באופן ששלטי הרחובותראש הפרסום יוצב בראש עמוד ש 2.2.6

 לנוסעים ברכב ולהולכי רגל.
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 מרכזיות שלטים: 2.3

 מ' )גובה(. 6.1מ )רוחב( /  2.1גודלו המרבי של המתקן יהיה  2.3.1

 י.צדד דוהמתקן יהיה  2.3.2

 , במע' תאורה תקנית, פנימית או חיצונית.המתקן יהיה מואר 2.3.3

 .בכל צד שלטים נפרדים, אחידים בגודלם 11המתקן יכיל לפחות  2.3.4

 :על עמודי תאורה נונסטופים 2.4

 .נונסטופ נפחי המכסה את עמוד תאורת הרחוב 2.4.1

 דלתות בעלות צירים ומנגנון נעילה. 2המתקן יכלול  2.4.2

 הדלתות יהיו מכוסות בפרספקס. 2.4.3

 לוגו העירייה, כפי שיימסר לחברה מאת העירייה.של  כותרתהמתקן יכלול  2.4.4

 סמל העיר יופיע גם בצידי המתקן. 2.4.1

 ס"מ. 100 -לא יפחת מ פן הפרסוםרוחב  2.4.6

 ס"מ. 110 -לא יפחת מ פן הפרסוםגובה  2.4.1

 השלט והמתקן יוצב על עמוד קוני, ככל המתקנים יותאמו לחתך עמודי התאורה בעיר. 2.4.8

 .הקרקע לפני ביחס לחלוטין אנך יהיה

 פני הפרסום משני צידי המתקן יהיו מקבילים. 2.4.9

 העירייה.מעל הקרקע על פי הנחיית ת המתקן התקנ גובה 2.4.10

יהיה שווה ערך לדגם אביב המוצב על עמודי התאורה בעיר נתניה של חב' הדגם המוצע  2.4.11

 ., בכפוף לכל הדרישות לעילאביב פרסומאים או לדגם אוורסט של חב' שגב תעשיות
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 למכרז 7 ספח מס'נ

 הנחיות לעיצוב המתקנים

 כללי .1

במכרז במסגרת נספח זה מפרט הנחיות כלליות לעיצוב המתקנים אשר יוצעו על ידי המשתתף  1.1

 הצעתו למכרז וכן, הנחיות עיצוב ספציפיות לכל אחד מסוגי המתקנים .

 :ההנחיות לעיצוב המתקנים .2

עיצוב המתקנים יהיה חדשני וגמיש ויספק פתרונות לסיטואציות שונות במרחב הציבורי )אזורי  2.1

 ב'(.מגורים ומסחר, רחבות עירוניות ושדרות, אזורים בעלי אופי אדריכלי ייחודי וכיו

 המתקנים יהיו ברמה עיצובית ומבנית גבוהה ואיכותית. 2.2

 חומרי המתקן, ובייחוד חומרי הגמר יהיו איכותיים. 2.3

 כל החיבורים והמחברים במתקן עצמו ובין המתקן לקרקע יהיו ניסתרים ומוגנים. 2.4

 המתקנים יתרמו לדימוי החזותי של המרחב הציבורי בעיר ו"יעשירו" אותו. 2.1

 קוים עיצוביים משותפים.יהיו בעלי  המתקנים 2.6

 המתקנים ישתלבו במרחב הציבורי ויהיו בעלי השפעה סביבתית נמוכה. 2.1

 למרות האמור לעיל, המתקנים יהיו בולטים דיים לזיהוי ממרחק נוח ע"י הולכי רגל וכלי רכב. 2.8

 המתקנים ייבנו מחומרים עמידים הן לפגעי מזג האוויר והן לפגיעה מעשה יד אדם. 2.9

 (.נירוסטה, אלומיניום ...כות בלתי מחלידות )יועדף שימוש במת 2.10

 חלקי המתקן הצבועים, ייצבעו לפני התקנת המתקן. 2.11

המגבלות הקבועות בדין ו/או בהנחיות ו ,תקנותההנחיות, היעמדו בכל  והשילוט המתקנים 2.12

 הוד השרוןהרשויות המוסמכות הרלוונטיות )משרד התחבורה, המשרד לאיכות הסביבה, עיריית 

על כל  1918ת"י  –מוסמך רלוונטי אחר( וכן, בכל דרישות התקנים הישראלים לנגישות וכל גורם 

חלקיו, בתקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית(, 

וכן, בכל התקנים ו/או התקנות ו/או החוקים הנוגעים לנגישות לאנשים עם  2003 –התשס"ג 

 מוגבלות.

ים יהיו עמידים בפני וונדליזם ככל הניתן, לרבות ציפוי בחומר אנטי גרפיטי ואמצעים המתקנ 2.13

 נוספים.

 שנה לפחות, בתנאי האקלים המקומיים. 11המתקנים יהיו עמידים ובעלי אורך חיים של  2.14

 תאורת המתקנים לא תסנוור הולכי רגל ונהגים. 2.11

 קטנים ככל האפשר.בכפוף לעמידה במידות המפורטות לכל מתקן, המתקנים יהיו  2.16
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 המתקנים יהיו פשוטים ככל הניתן להתקנה ותפעול. 2.11

 המתקנים יהיו נגישים למשתמשים, לאוכלוסיות מוגבלות, לאזרחים ותיקים ולעגלות ילדים. 2.18

 (.וכיו"ב , תאורה סולרית LEDשימוש במקורות תאורה חלופיים וחסכוניים )נורות  ייעשה 2.19

 לסביבה.יועדף שימוש בחומרים ידידותיים  2.20

תילקח בחשבון אפשרות הוספת תשתיות חשמליות עתידיות כגון לחצני מצוקה, מצלמות  2.21

 אינטרנט, דוכני מידע ועוד.

העיצוב יאפשר הוספת אפליקציות ואלמנטים שונים על המתקנים )אשפתונים, מאפרות, מתקני  2.22

 מיחזור וכיוב(.
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 מסמכי ההתקשרות -חלק ב' 

 

  הוד השרון עיריית

 

 

 

 205/18מכרז מס' 

 

 להתקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני ריהוט רחוב

 ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו

 הוד השרוןבעיר 

 

 

 205/18חוזה למכרז מס' 
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 ח ו ז ה

 2018ביום ____ בחודש ____________שנת   הוד השרוןבשנערך ונחתם 

 

  הוד השרון עיריית בין:

        _________________ 

        ___________ 

 ("העירייה")שתיקרא להלן:                      

 -מ צ ד   א ח ד    - 

 

 _____________________ לבין:

 ח.פ. _____________________

 רחוב _____________________

 ("החברה")להלן: 

 -מ צ ד    ש נ י   -

 

הקמה תפעול ותחזוקה את המכרז, במסגרתו הזמינה מציעים להציע הצעות ל פרסמה העירייהו  הואיל:

 ;על גביהם מתן זכויות פרסוםריהוט רחוב ו מתקנישל 

והחברה בחנה לשביעות רצונה המלאה את מלוא המידע והפרטים באשר לחיוביה על פי חוזה   והואיל:

 ;זה, והגישה את הצעתה במסגרת המכרז

 הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז;והצעת החברה    והואיל:

המיומנות והניסיון הדרושים  ,והחברה מצהירה, כאמור במסמכי המכרז, כי הינה בעלת הידע  והואיל:

לביצוע הפרסום וכי בידיה כל האמצעים, הכלים וכוח אדם מיומן, הדרושים לביצועו של 

סום במועדים הפרסום ברמה גבוהה ביותר וכי הינה מוכנה לקבל על עצמה את ביצוע הפר

 ובתנאים כמפורט בחוזה זה;

 מעונינת למסור לחברה את ביצוע הפרסום, הכל כאמור בתנאי חוזה זה להלן; העירייהו והואיל:

 

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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 המבוא, נספחים וכותרות. 1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו. 1.1

הסעיפים מובאות לשם נוחיות בלבד והן אינן מהוות חלק מהחוזה ולא ישמשו לצורכי כותרות  1.2

 פירושו.

 :הגדרות 1.3

 ______________________________;   - "החברה" 1.3.1

 חוזה זה על נספחיו; - /"חוזה זה""החוזה" 1.3.2

 , על נספחיו;העירייהאשר פורסם על ידי  201/18מכרז מס'   - "המכרז" 1.3.3

     לצורך פיקוח שוטף על ביצוע התחייבויות החברה על פי  העירייהנציג            -"המפקח"  1.3.4

 המכרז וחוזה זה. הודעה על זהותו תימסר לחברה.                                 1.3.1

 סככות ההמתנה לאוטובוסים, מתקנים מוארים להכוונת תנועה,  -"המתקנים"  1.3.6

על עמודי שלטי עמודי שלטי שמות רחובות, ראשי הפרסום 

 מתקני, מרכזיות שילוט ועיר מפת מתקנישמות רחובות, 

 ;עירוניים נונסטופ

 ;הוד השרוןעיריית   - "עירייה"ה 1.3.1

 לחוזה; 'אנספח בנוסח  לקיום החוזה רבות בנקאיתע  - "ערבות'" 1.3.8

 פרסום מסחרי על המתקנים;  - "הפרסום" 1.3.9

 המתפרסם בכל חודש, על ידימשמעו מדד המחירים לצרכן,  - מדד המחירים לצרכן"" 1.3.10

                                                         הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא 

 במקומה, או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו.

 .2011 דצמברלחודש מדד המחירים לצרכן  - "מדד הבסיס" 1.3.11

 יתפרסם לאחרונה לפני מועד החזרמדד המחירים לצרכן אשר  - "המדד החדש" 1.3.12

 הוצאה או תשלום.                                                   

 אם יתברר, לפני מועד החזר הוצאה או תשלום, על פי חוזה זה, - הפרשי הצמדה למדד"" 1.3.13

כי המדד החדש שונה ממדד הבסיס, אזי יהיה הצד עליו מוטל  

לשלם למשנהו או לקבל ממנו, את התשלום, על פי חוזה זה, חייב 

אותו תשלום כשהוא מוגדל או מוקטן בהתאם לעליית או ירידת 

 המדד החדש לעומת מדד הבסיס.
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 רשויות לפי חוק הרשויות המקומיות, החל מן המועד הקבוע לתשלום ריבית  - "ריבית" 1.3.14

 ועד למועד ביצוע התשלום בפועל;

 פרד מן החוזה:הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נ 1.4

 נוסח ערבות;     -           נספח א' 1.4.1

 ;אישור עריכת ביטוחי החברהנוסח      -                     נספח ב' 1.4.2

 כמפורט להלן המתקניםרשימת       -           נספח ג' 1.4.3

 ;סככות המתנה לאוטובוסרשימת      -                     1נספח ג' 1.4.4

 רשימת מתקני הכוונה מוארים;     -                     2ג'נספח  1.4.1

 ;עיר מפת מתקנימיקומים  רשימת      -                         3ג' נספח 1.4.6

 ;עמודי שמות רחובמיקומים  רשימת      -                        4'ג נספח 1.4.1

 ;ראשי פרסוםמיקומים  רשימת      -                         5ג' נספח 1.4.8

 ;מרכזיות שילוטמיקומים  רשימת      -                         6ג' נספח 1.4.9

 ;נונסטופמתקני מיקומים  רשימת      -                         7ג' נספח 1.4.10

 מפרטים טכניים;      -             נספח ד'            1.4.11

 מואר;תקן הכוונה ממפרט טכני ל      -                         1נספח ד' 1.4.12

 ;למרכזית שילוטמפרט טכני       -                         2ספח ד'נ 1.4.13

 ;לעמודי שמות רחובמפרט טכני       -                         3נספח ד' 1.4.14

 ;לנונסטופים על עמודי תאורהמפרט טכני       -                        4נספח ד' 1.4.11

 תחזוקת המתקנים והטיפול בתקלות;      -    נספח ה'                      1.4.16

 ההתקשרות .2

בתקופת חוזה  'גבנספח המפורטים המתקנים גבי מעניקה בזאת לחברה, זכות לפרסום על  העירייה 2.1

 זה.

 המתקנים.שטחי הפרסום על גבי החברה תבצע פרסום אך ורק על  2.2

חוזה זה,  שדרוג, החלפה, התקנה, הסרה או העתקה, עפ"י דרישת העירייה והוראותהחברה תבצע  2.3

 .של מתקנים, בקצב ובסדר המיקומים שייקבעו על ידי העירייה

בין אם נושאים פרסום ובין אם לאו, כל זאת המוצבים בעיר,  תחזוקה של המתקניםהחברה תבצע  2.23

 על פי הנחיות חוזה זה על נספחיו.
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בלבד זה  נשוא הסכםכי חוזה זה אינו מהווה היתר לביצוע פרסום אלא על המתקנים  ,מובהר בזאת 2.4

רשאית להתקשר עם כל אדם או גוף שהם, לצורך ביצוע פרסום באמצעים אחרים, לבד  עירייהוה

מהמתקנים, מבלי שייחשב הדבר לפגיעה בכל זכות המוקנית לחברה מתוקף חוזה זה ומבלי 

 .בגין כךו/או אחרת כספית ו/או תביעה שתהיה לה כל דרישה 

מובהר כי כל המתקנים, בין אם היו מוצבים ברחבי העיר בתחילת התקופה ובין אם סופקו ע"י  2.1

 .היו והינם רכוש העירייההחברה במהלך תקופת ההיערכות או תקופת החוזה, 

 :פרסום נושאי רחוב ריהוט מתקני הוספת 2.6

 ההחבר באמצעות עירייהה רשאית ,כיום הקיימים הרחוב ריהוט מתקני על נוסף 2.6.1

 , כדוגמתהציבורי המרחב את להעשיר על מנת פרסום נושאי רחוב ריהוט מתקני להוסיף

 , מתקני החייאה וכיו"ב.מיחזור לוחות מודעות, מתקני

)שלושה( בכל שנה. כמות זו יכולה שתיצבר למשך  3כמות המתקנים להוספה לא תעלה על  2.6.2

 שנתיים לכל היותר.

כולל התקנה, ליחידה, ישולם ההפרש על ידי  לא₪,  11,000ככל ועלות המתקנים תעלה על  2.6.3

לחילופין, על פי שיקול דעתה של העירייה, תקוזז כמות המתקנים המירבית העירייה. 

 לעיל, בהתאם לחלק היחסי של עלות המתקן. 2.1.2להוספה, הנקובה בסעיף 

 הפרסום על כל אחד מהמתקנים ייחשב כפן פרסום אחד לחישוב התמורה.  2.6.4

 תקופת הערכות .3

 ערכות. ינם תקופת הי, הודשים הראשונים להסכם זה, החל מחתימת החוזההח שתלוש 3.1

 לבצע, במהלך תקופת ההיערכות את כל הפעולות להלן:החברה מתחייבת  3.2

 השמשה ראשונית: 3.2.1

לשמישות מלאה  ולהביאלתחזק מיד בתחילת תקופת ההיערכות, על החברה 

ותקנית את כל המתקנים הקיימים בעיר, לרבות תיקוני ביסוס, צבע, חלקי חילוף 

ימים מתחילת  30מהלך ההשמשה הראשונית יושלם בתוך  ומערכות חשמל.

  תקופת ההיערכות.

חיבור לחשמל של כל  ,במהלך תקופת ההיערכות על חשבונה, בנוסף, תבצע החברה

בות קבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים לשם , לרהמתקנים נושאי הפרסום

 .כך

נונסטופים על עמודי , , מרכזיית שילוטלספק ולהתקין מתקני הכוונת תנועה 3.2.2

והכל  ,וראשי פרסום על עמודי שלטי שמות רחובות עמודי שמות רחובותתאורה, 

, להנחיות מכרז זה ולמפרט הטכני המצורף לחוזה להלן 3.3בהתאם לטבלה בסעיף 

 .זה
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, כך בהתאם למפרט הטכני המצורף לחוזההחברה מתחייבת להקים את המתקנים  3.2.3

הסכם זה, וזאת י שבתום תקופת ההערכות יעמדו כל המתקנים המפורטים בנספח

 ים, והכל על פי הסטנדרטים הקבועים במפרטבנספחי ג'על פי המיקומים הקבועים 

 .ים להתקנת המתקניםהטכני

 :םסוגי וכמויות המתקני 3.3

כמות  המתקן

מתקנים 

 קיימים

כמות מתקנים 

 להסרה

כמות מתקנים 

 להוספה

כמות פני 

הפרסום 

לשימוש 

 עירוני

כמות פני 

הפרסום 

המסחריים 

 המינימלית

סככות המתנה 

 לאוטובוסים

 ברות פרסום

90 - - 17 17 

מתקנים 

מוארים 

להכוונת 

 תנועה

48 5 5 21 75 

מתקני מפת 

 עיר
7 - - 7 7 

עמודי שלטי 

 רחובות
65 15 15   

 ראשי פרסום

על  מסחריים

עמודי שלטי 

 רחובות

44 44 44 - 44 

מרכזיות 

 שילוט 
0 0 1 - 1 

מתקני 

 נונסטופ
76 76 

נפחיים דו  38

 צדדיים

נפחיים דו  38

 צדדיים
0 

 144     סה"כ

 

תבוצע על ידי עובדים מקצועיים מנוסים ומיומנים, אשר הוכשרו לכך, בפיקוחו של  המתקנים הקמת 3.4

, ואחרי קבלת כל ההיתרים והאישורים הנדרשים מהנדס קונסטרוקטור ובתיאום ואישור המפקח

 אומים הנדרשים להצבתו בשטח.יוביצוע כל הת
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כל לתקינותו ולבטיחותו של הבלעדית אחראית ההחברה ממועד החתימה על החוזה, תהא  החל 3.1

 .על פי הסכם זההוצב על ידה היה קיים במועד החתימה ובין ששנשוא הסכם זה, בין מתקן 

 מתקני הנונסטופ העירוניים יוצבו על עמודי תאורה בהתאם להנחיות העירייה.  3.6

 להלן.  13בתשלום התמורה המפורטת בסעיף  מחויבת החברה תהאתקופת ההערכות  במהלך 3.1

יה האחראית הבלעדית, ועל חשבונה בלבד, להשגת כל ההיתרים ו/או האישורים ו/או ההחברה ת 3.8

בין אם אלה אישורים עירוניים ובין אם הרישיונות הנדרשים לצורך החלפת ו/או הקמת המתקנים, 

והיא מתחייבת לפעול בהחלפת ו/או בהקמת נדרש אישור גורם חיצוני דוגמת משטרת ישראל, 

ין, לרבות חוקי עזר עירוניים. מובהר ומוסכם כי לא יהא באי השגת אישור ו/או המתקנים על פי כל ד

, ולרבות לא בעניין חובתה של העירייההיתר ו/או רישיון נדרש כדי להוות כל טענה מצד החברה כלפי 

  להלן מיד עם תום תקופת ההערכות. 13החברה להתחיל ולשלם את התמורה המפורטת בסעיף 

נהלי וכל העבודות והאישורים המקדימים הנדרשים לביצוע העבודות יבוצעו על פי הנחיות החוק  3.9

 .העירייה

מבלי לגרוע מן האמור, החברה תחבר על חשבונה בלבד את כל המתקנים לרשת החשמל העירונית,  3.10

רשים על פי הצורך, והיא מתחייבת לדאוג לקבלת כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות הנד

 לשם כך.

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה, לא עמדה החברה במלוא התחייבויותיה בתקופת  3.11

לכדי סיום.  במקרה , על פי שיקול דעתה הבלעדי, להביא הסכם זה העירייהההערכות, תהא רשאית 

ה החברה זכאית לכל תשלום ו/או פיצוי, מכל סוג ומין שהוא, לא בגין עבודה ולא כאמור, לא תהי

בגין מתקנים שהוקמו ו/או הוחלפו על ידה, והבעלות בכל המתקנים והמחוברים להם תהיה של 

 בלבד.  העירייה

ממועד תחילת תקופת ההיערכות תהא החברה אחראית באופן בלעדי לכל תקלה במתקנים  החל 3.12

 . כתוצאה מליקוי במתקן זק ו/או ליקוי אשר יתגלה במתקניםא תהיה שום אחריות לכל נלעירייה לו

 במתקניםו/או מי מטעמה  העירייהשימוש  .4

  שלטי הכוונה -מתקני הכוונה מוארים 4.1

  - בתקופת החוזהנוסף שיוקם במועד תחילת ההתקשרות, וכל מתקן  מיםהקיי ניםמתק 21עבור 

 , ההעירייו/או  מטעם הדוברלמסרים והכוונה  ימסרל 50%

 עירוניים ומסרים קבועים הכוונה מסרי יכללו המכוונים על העירייה לשימוש המיועדים הפרסום פני

 (.הפרסום פני)יתרת  מתחלפים

 מסרי להתקיןתהיה רשאית, להודיע לחברה, בכל עת, בתקופת החוזה, כי עליה  העירייה 4.1.1

ותצרף להודעתה את  הכוונה, ביחס לכל המתקנים המוארים להכוונת התנועה, או חלקם

  רשימת היעדים העירוניים אליהם נדרשת ההכוונה.
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באמצעות מהנדס תנועה החברה תכין בקשר לשלטי ההכוונה,  העירייהעם קבלת הודעת  4.1.2

פית, אגרמטעמה, תרשימים הכוללים נוסח מסר ההכוונה, תכנונו ועיצובו מבחינה 

מתקנים המוארים להכוונת ביחס ל, משרד התחבורה והדין, העירייהבהתאם לדרישות 

 .התנועה, או חלקם

את כל תרשימי שלטי ההכוונה אשר הוכנו  ה, או מי מטעמהעירייההחברה תגיש לאישור  4.1.3

 כאמור לעיל.

. על מסר ההכוונה להיות בכתיב נכון והאנגליתכל שלט הכוונה יהיה בשפות העברית  4.1.4

ובהתאם לכללי שפה תקנית של כל שפה ושפה. גודל האותיות בכל השפות יהיה זהה. 

וכן, על פי הנחיות לתכנון שילוט  העירייההתרשימים יוכנו על פי הדין, על פי הנחיות 

  הדרכה עירוני של משרד התחבורה.

ומבלי לגרוע מהן, מתחייבת החברה  בכפוף לכל התחייבויות החברה על פי חוזה זה 4.1.1

תהיה  העירייה .העירייהלהחליף את שלטי ההכוונה, כולם או מקצתם, לפי הנחיות 

 .קלנדרית בתקופת החוזה אחת לשנהרשאית לדרוש שינוי מסרי ההכוונה, 

( יום 30לחברה הודעה של שלושים ) העירייהתיתן לצורך החלפת שלטי ההכוונה כאמור,  4.1.6

פני המועד הדרוש להחלפת שלטי ההכוונה. בהודעה יצויינו פרטי שלט מראש ובכתב, ל

לגביו תבוצע ההחלפה. החלפת  ת תנועההכוונהמואר למתקן הההכוונה הנדרש, ומיקום 

 .העירייהשלטי ההכוונה על פי הנחיות 

מובהר בזאת כי הפקת, התקנת והחלפת שלטי ההכוונה על גבי מתקנים מוארים להכוונת  4.1.1

 לעיל,  יבוצעו על ידי החברה ועל חשבונה.  תנועה כאמור

רשאית ככל ולעירייה לא יהיה שימוש בפני פרסום על מכווני תנועה לצרכי הכוונת תנועה,  4.1.8

 פן הפרסום לשימוש החברה, לרבות תשלום התמורה לעירייה בגינו. העירייה להקצות את

 : עירוניים נונסטופעל מתקני מתחלף עירוני  פרסום 4.2

על מתקני להורות לחברה להציב כרזות פרסום עירוניות מטעמה  רשאית העירייה 4.2.1

 .הנונסטופ

פני  16-כרזות פרסום עירוני מדי שנה לכל אחד מ 20 עד תפיק ותציב על חשבונה החברה 4.2.2

 .הנונסטופעל מתקני הפרסום 

, העירייה, תיתן הנונסטופמתקני על גבי מתקני הפרסום על העירוני לצורך ביצוע הפרסום  4.2.3

( שעות מראש ובכתב, לפני 36לחברה הודעה של לפחות שלושים ושש ), ו מי מטעמהא

 "( .ההודעה)להלן: " הנונסטופמתקני המועד הדרוש לתליית הכרזות על גבי 

תקופת הפרסום, אשר אינה מוגבלת לתקופה ו הודעה יצוינו פרטי הפרסום הנדרשב 4.2.4

או מי מטעמה  העירייהכלשהי, ופרוט המתקנים עליהם יוצב הפרסום. מובהר בזאת כי 

 רשאים למסור הודעות לחברה, כאמור, בכל עת, בתקופת החוזה. 
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אשר על פיהם תופקנה  להודעה יצורפו קבצי גרפיקה התואמת את דרישות ההפקה 4.2.1

עם קבלת ההודעה תפיק החברה, את הכרזות, לרבות הדפסתן הכרזות על ידי החברה. 

ו/או  מי  העירייהעל פי הנחיות  הנונסטופוחיתוכן, ותתקין אותן על גבי על גבי מתקני 

 .( שעות ממועד ההודעה כאמור לעיל36מטעמה, תוך שלושים ושש )

ולאשר את  יהיה רשאי לבדוק ו/או מי מטעמה העירייהמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  4.2.6

על ידו בבית הדפוס, טרם שלב ההפקה וההתקנה של  תדוגמת כרזת הפרסום המוזמנ

 הפרסום. 

 :מפת עירמתקני  4.3

  - בתקופת החוזהבמועד תחילת ההתקשרות, וכל מתקן נוסף שיוקם  מיםהקיי ניםמתק 7עבור 

  .למסרי הכוונה 50%

 .קבועים הכוונה מסרי יכללו מתפקני המפה על העירייה לשימוש המיועדים הפרסום פני

בכל שנה בתקופת החוזה תפיק החברה מפה אחת, למתקן מפת עיר על פי קובץ שיימסר  4.3.1

. החברה תדאג להסרת המפה הקיימת במתקן מפת עיר ותתלה את העירייהלה על ידי 

 העירייההמפה החדשה על מתקני מפות העיר וזאת, ללא כל תמורה. לחלופין, רשאית 

 ת המפה ולספק אותה לחברה לצורך תלייתה.להפיק בעצמה א

 העירייה.תוכן המפה ייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של  4.3.2

הזכיין יוודא כי הכרזה המותקנת על ידו במתקן מפת העיר תהיה תקינה, שלמה ומותקנת  4.3.3

 בשלמותה במהלך השנה. במידה ויידרש, יחליף הזכיין על חשבונו את המפה.

 :סככות המתנה לאוטובוס 4.4

 : סככות המתנה לאוטובוסעל מתחלף עירוני  פרסום

 המתנהה סככותכל אחת מ עלאחד  פרסוםפן  העירייה לשימוש תקצה החברה 4.4.1

 .פן הפרסום החיצוני בכל אחת מהסככות –הכוללות ארגז פרסום לאוטובוסים

להורות לחברה להציב כרזות פרסום עירוניות מטעמה במסגרת מכסת  רשאית העירייה 4.4.2

 העירוני. פני הפרסום

כרזות פרסום עירוני מדי שנה לכל אחד מפני  20 עד תפיק ותציב על חשבונה החברה 4.4.3

 לעיל.  4.4.2על פי סעיף והפרסום המיועדים לכך, 

 :לעיל המפורטות במטלות עמידה אי בגין קנסות 4.1

 החברה על כספי קנס להשתת יביאאיחור או אי ביצוע המטלות לעיל, כולן או חלקן,  כל 4.1.1

 :להלן כמפורט

 .המטלה בביצוע איחור יום כל בגין ₪( מאות)חמש  100 בסך תשלום 4.1.1.1

 .המטלה תבוצע לא לגביו פרסום פן כל בגין₪  (מאות)חמש  100 בסך תשלום 4.1.1.2

 ;להלן 13 סעיף ראה, התמורה חישוב במסגרת תיעשה מהחברה הקנס גביית 4.1.1.3
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 הרות החברההצ .5

חוזה זה ונספחיו וברורים לה היטב מהות החברה מצהירה בזאת כי בדקה היטב את מסמכי המכרז,  1.1

 ההתקשרות ויתר התחייבויותיה על פי חוזה זה.

סביבתם ודרכי הגישה אליהם, בחנה את כל הנ"ל  ,מיקומםהחברה מצהירה כי ביקרה במתקנים,  1.2

באופן יסודי ומצאה את כל אלו מתאימים לצרכיה ולצורכי חוזה זה. החברה מוותרת מראש, על כל 

  .או אי התאמהטענת מום ו/

 החברה מצהירה כי יש לה את מלוא הידע והכישורים לביצוע הפרסום. 1.3

להשתמש במתקנים  ו/או מי מטעמה העירייההחברה מצהירה כי ידוע לה וכי היא מסכימה לזכות  1.4

, ומתחייבת להעלות על פני הפרסום המיועדים לעיל  4 ללא תשלום כלשהו לחברה, כמפורט בסעיף

 4ו/או מי מטעמה כל פרסום שיימסר לה, וזאת על חשבונה בלבד, כמפורט בסעיף לשימוש העירייה 

 לעיל.

החברה מצהירה בזאת כי ידוע לה שאין בכל האמור בחוזה זה, או בכל הודעה שתינתן על פיו, כדי  1.1

או רשות או מן הצורך לשלם מס, היטל,  , אישור, היתרןרישיולשחררה מכל חובה או צורך לקבל כל 

 המוטלים עליה ו/או על ביצוע הפרסום, על פי כל דין., שלומי חובה וכיו"באגרה, ת

כוללת תשלום בגין אגרות שילוט, אשר תשולם בנפרד על פי הנחיות אינה מובהר בזאת כי התמורה  1.6

תשלום בגין צריכת החשמל להארת כוללת ו ,)שילוט( הוד השרוןהעירייה ובהתאם לחוק העזר ל

 .המתקנים

בזאת כי היא בקיאה בכל מגבלות הדין בנוגע לפרסום ומתחייבת להתעדכן כל העת החברה מצהירה  1.1

 הקשור לפרסום. ןלגבי כל חידוש ו/או תיקון בדי

להתקשר עמה בחוזה זה, וכי  העירייההחברה מודעת כי הצהרותיה שלעיל הנן ביסוד הסכמתה של  1.8

הצהרות  באם יתברר כי הצהרה כאמור אינה נכונה ו/או שגויה ו/או במקרה של הפרה של איזו מבין

 .שב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זהשלעיל, כי אז ייח

 העירייההצהרות  .6

אית לבצע זכ העירייהה או לגרוע מן האמור שם, תהי לעיל ומבלי לפגוע 4 לאמור באמור בסעיף בנוסף 6.1

לרבות פרסום מסחרי באמצעות זכיין אחר  כל פרסום מכל סוג ומין שהם, שלא באמצעות המתקנים

ללא צורך בקבלת ובכל עת שהיא, וזאת , על מתקני פרסום וריהוט רחוב שאינם כלולים במכרז זה

 א,, מכל סוג ומין שהואו אחרתו/כספית ו/או תביעה ולחברה לא תהא כל דרישה  ,הסכמת החברה

 בגין כך.

 התחייבויות החברה .7

 :, ובנוסף להןהאחרות של החברה על פי חוזה זה המבלי לגרוע מהתחייבויותי

שיקול דעת  עירייהלהלן. מובהר בזאת כי ל 10 מתחייבת לבצע את הפרסום כמפורט בסעיף החברה 1.1

 אם לאשר את הפרסום.וסופי בלעדי 
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מתחייבת לבצע את הפרסום ברמה מקצועית גבוהה, בנאמנות, בדייקנות, במומחיות  החברה 1.2

ומתחייבת לכך שהצוות אשר תעסיק בביצוע הפרסום ו/או כל גורם אשר יעסוק בביצוע הפרסום על 

 פי חוזה זה, יהיה בעל כל הכישורים המתאימים לביצועו.

הקמת המתקנים, לרבות חיבורם לחשמל ו/או לכל תשתית תבצע על חשבונה ואחריותה את  החברה 1.3

 את הפרסום  מתחייבת להסירוכן  ,באישור המפקחוהכל התקנת דברי הפרסום, נדרשת אחרת, 

  .ההסכםבתום תקופת מהמתקנים 

מובהר כי בעלות מתקנים וכל המחוברים למתקנים אלה, הן בתקופת ההסכם והן , למען הסר ספק

בלבד, והסכם זה מקנה לחברה אך ורק את הזכות  העירייהיא, תהיה של לאחריה, מכל סיבה שה

 לעשות שימוש במתקנים לצורך פרסום.

ו/או המפקח בכל הנוגע להתנהגותה שלה ו/או  העירייהמתחייבת בזאת לציית להוראות  החברה 1.4

 התנהגות כל מי מטעמה בקשר עם הפרסום ו/או המתקנים.

שינוי פיזי, קונסטרוקטיבי או אחר, במתקנים, אלא אם בזאת שלא לבצע כל  מתחייבתהחברה  1.1

 , בהתאם להוראות חוזה זה.העירייהתידרש לכך על פי 

 הוד השרוןליהא בהתאם להוראות חוק עזר על גבי המתקנים , כי כל פרסום מתחייבתהחברה  1.6

ר הנ"ל, )שילוט(, ובהתאם לכל דין וכי עליה להגיש, בקשר לכל פרסום, בקשה להיתר על פי חוק העז

 או כל דין אחר שיבוא במקומו.

 החברה מתחייבת, כי בכל עת בתקופת הפרסום: 1.1

 .מפרסום ריק)על שני צדדיו(  מתקןלא יהיה  1.1.1

 לא יהיה פרסום בלתי מעודכן ובלתי רלוונטי. 1.1.2

החברה מתחייבת שתוך כדי ביצוע העבודה, לרבות כל עבודה ארעית, לא תהיינה הדרכים המובילות  1.8

נתונות שלא לצורך לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות. עוד למקום העבודה 

מתחייבת החברה שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהא פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא תהא כל 

 הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם או בזכות השימוש ברכוש ציבורי כלשהו.

חוזה או חלקן, תחשב כהפרה יסודית של  מעיקרי החוזה, והפרתן, כולןהוראות סעיף זה תחשבנה  1.9

 זה.  

 תקופת החוזה .8

בתום תקופה וכלה חתימתו על ידי העירייה, יום בחל שתתוקפו של חוזה זה הינה למשך תקופה  תקופת 8.1

  (.או "תקופת החוזה" "ההסכם"תקופת )להלן:  ( חודשים60של שישים )

על פי שמשכן ייקבע על ידי העירייה תהא רשאית להאריך את תקופת החוזה לתקופות נוספות,  העירייה 8.2

( ובלבד, שסך כל תקופת החוזה, כולל תקופות "תקופות ההארכה")להלן:  שיקול דעתה הבלעדי

 ( חודשים.84שמונים וארבעה ) עלה על תקופה כוללת שליההארכה, לא 

 שניתנה לה להאריך את תקופת החוזה, יחולו כל תנאי חוזה זההחליטה העירייה לממש את הרשות  8.3

 ..המחויבים, בשינויים בתקופת/תקופות ההארכה
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 לעיל. 8.1הינה חלק מתקופת ההסכם המצויינת בסעיף , לעיל 3בסעיף  המפורטתתקופת ההערכות  8.4

 של חוזה זה.סעיף זה ייחשב כסעיף עיקרי והפרתו, כולו או חלקו, ע"י החברה תהווה הפרה יסודית  8.1

 אישורים ורשיונות .9

שיונות ו/או האישורים יהחברה אחראית, על חשבונה והוצאותיה, לקבל את כל ההיתרים, הר 9.1

, לרבות תשלום כל האגרות ו/או ההיטלים ו/או המתקנים הנדרשים על פי כל דין, להצבת הפרסום

 .ו/או המתקנים ו/או בגין תפעולם של המתקנים החלים בגין הצבת דבר הפרסוםו/או התשלומים 

ההרשאה הניתנת לחברה לפי חוזה זה אינה פוטרת את החברה מלקבל את האישורים הדרושים על  9.2

לא תהיה אחראית לפעולות כלשהן שתינקטנה  העירייהו ,כלשהו מאת הרשויות המוסמכות דיןפי 

ת כלשהן שתתבענה על ידי רשויות נגד החברה או המפרסם אם לא יקבלו אישורים כנ"ל. אגרו

 כלשהן בקשר להצגת דברי הפרסומת תשולמנה על ידי החברה במישרין.

 סעיף זה ייחשב כסעיף עיקרי והפרתו, כולו או חלקו, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 9.3

 הפרסום .10

פת בתקועל גבי המתקנים בכפוף להוראות חוזה זה ותנאיו, תהיה החברה רשאית לבצע את הפרסום  10.1

 הפרסום.

פרסום . שלה, בכל אחד מן המתקנים את שמה ו/או סמל התאגידתהיה רשאית לציין החברה  10.2

 המדוייק.וגודלו כאמור ייעשה לאחר קבלת אישור המפקח מראש ובכתב למיקומו 

 מדבקת סימון עם מספר סידורי. תצמיד לכל מתקן החברה 10.3

 הפרסום יבוצע על פי כל התנאים המפורטים להלן: 10.4

 דין.כל או מסית לעבירה על הוראות ו/דין, כל הפרסום לא נוגד הוראות חוזה זה ו/או  10.4.1

לא נוגד כללי אתיקה בפרסום, כפי שיפורסמו מעת לעת, ובכללם פרסומת אסורה  הפרסום 10.4.2

 - לפי כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )אתיקה בפרסומות בטלוויזיה וברדיו(, התשנ"ד

 , בשינויים המחויבים.1994

כולל  ,העירייהרגשות הציבור, באינטרס כלשהו של לא יפגע ואינו עלול לפגוע ב הפרסום 10.4.3

 בפני הציבור. התדמית

ו/או כל  העירייהלא יפר את איסור לשון הרע כלפי  לא יפר זכויות קניין רוחני ו/או הפרסום 10.4.4

 צד שלישי שהוא.

ות לפסול פרסום שבוצע על גבי המתקנים, או להתנות את שומרת לעצמה בזאת את הזכ העירייה 10.1

המשך הפרסום בתנאים, לרבות בדבר עריכת שינויים בו, או להטיל מגבלות על הצגת הפרסום או 

לדרוש מהחברה שלא להציג פרסום, או לחדול מהצגת פרסום ו/או להסיר פרסום, בכל עת במהלך 

 י.תקופת הפרסום והכל, על פי שיקול דעתה הבלעד
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, תודיע על כך בכתב לחברה והחברה תפעל על פי דרישות לעיל 10.1בסעיף  כאמור העירייההחליטה  10.6

 העירייה. דרשה העירייהוזאת מבלי להעניק לחברה כל זכות ו/או תביעה ו/או טענה כנגד  העירייה

שעות  (24) עשרים וארבעתבצע זאת החברה, על חשבונה, תוך  ,לעיל  10.1 הסרת הפרסום לפי סעיף

 בכתב. העירייהמקבלת דרישת 

ו/או על המפקח,  ו/או  העירייהו/או של המפקח לא יטילו על  העירייהלמען הסר ספק, פעולותיה של  10.1

 על מי מטעמם, אחריות כלשהי לגבי הפרסום, תצוגתו ותוכנו.

 חוזה זה.סעיף זה ייחשב כסעיף עיקרי והפרתו, כולו או חלקו, ע"י החברה תהווה הפרה יסודית של  10.8

, רשאי לדרוש מן החברה, מעת לעת, בתקופת הפרסום, תיעוד מצולם של המתקנים. המפקח 10.9

 הצילומים יכללו תאריך ושעה.

תעביר למפקח אחת לרבעון, עם תחילתו, רשימה מעודכנת של מתקני הפרסום כשהיא  החברה 10.10

 חתומה על ידה. רשימה זו תצורף לחוזה כנספח.

 המתקנים .11

סעיף זה ייחשב כסעיף עיקרי  .נשוא מכרז זה סום אך ורק על גבי המתקניםהחברה תבצע את הפר 11.1

 והפרתו תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

החברה מצהירה בזאת, כי ידוע לה שאין ברשות הניתנת לה לביצוע הפרסום, על פי חוזה זה, משום  11.2

רתה בחוק הרשאה לזכות כלשהי במקרקעין וכי אין בחוזה זה משום עסקה במקרקעין כהגד

כן מצהירה החברה כי ידוע לה והיא מסכימה כי הבעלות בכל  .1969 -במקרקעין, התשכ"ט 

בלבד, וכי  העירייהנה של יהמתקנים, לרבות אלה שיותקנו על ידה ועל חשבונה, והמחוברים להם, ה

אין בהסכם זה כדי להקנות לה כל זכות במתקנים, למעט הזכות לעשות בהם שימוש ולתפעלם 

רך הפרסום בתקופת ההסכם ו/או בתקופות ההארכה, אם יהיו כאלה, והכל בכפוף להוראות לצו

 הסכם זה.

 הרשות הניתנת לחברה לבצע פרסום על גבי המתקנים הינה, בין היתר, על פי התנאים הבאים: 11.3

סביר למטרת  זמןתאפשר לחברה וכל מי מטעמה להיכנס לשטח המתקנים, בכל  העירייה 11.3.1

 יה על פי חוזה זה. ביצוע התחייבויות

במפורש כי הרשות הניתנת לחברה ו/או למי מעובדיה ו/או למי מטעמה,  בזאתמוסכם  11.3.2

 לביצוע הפרסום על פי חוזה זה הינה אך ורק רשות לשהייה במתקנים לצורך ביצוע הפרסום

 , לרבות האמור להלן:התחייבויות החברה על פי חוזה זה/או לצורך ו

 פרסום.הנחת, בדיקת והסרת דבר  11.3.2.1

 ניקוי, צביעה, חידוש, תיקון ותחזוקה של פרסום. 11.3.2.2

יוד חשמלי ו/או ציוד צתחזוקה, תיקון, חידוש והחלפה של המתקנים ו/או  11.3.2.3

 מכני הקשור למתקנים ו/או לפרסום.
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לגרוע מהאמור לעיל, מתחייבת החברה בזאת במפורש, לקיים מיד אחר כל הוראה מבלי  11.3.3

  ר עם השהייה במתקנים ו/או ביצוע הפרסום., ללא יוצא מן הכלל, בקשהעירייהשל 

 סעיף זה ייחשב כסעיף עיקרי והפרתו תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

 החלפה, הוספת מתקנים חדשים,  העתקה והסרה 11.4

רשאית להורות לחברה, לבצע כל אחת ואחת מן הפעולות הבאות, או את חלקן, או את  העירייה

בכל עת, במשך כל תקופת החוזה ותקופות ההארכה, על פי שיקול לגבי כל מתקן ומתקן, כולן ביחד, 

 :(או "השינוי" "המטלה", בהתאם לכמויות המפורטות בחוזה זה )להלן: דעתה

 להחליף מתקנים. 11.4.1

 וסיף מתקנים חדשים.לה 11.4.2

 .הוד השרוןלמיקומים אחרים בתחומי העיר  יםמוצב הםמן המיקום בו להעתיק מתקנים  11.4.3

 .מתקנים להסיר 11.4.4

 לעיל, יבוצעו על חשבון החברה. 11.4.1-11.4.4מתוארות בסעיפים המטלות ה 11.4.1

לחוזה זה  נו ככל הנדרש, הנספחים המתאימים, יעודכהמטלה הנדרשתלאחר ביצוע  11.4.6

 םהנכון ומיקומ המתקניםבכל עת, בתקופת החוזה, את מספר  פובהתאם, כך שישק

, לאחר סיום ברההחעל ידי  נויוכ ניםהמעודכ ים. הנספחהמטלההמדויק לאחר ביצוע 

 והחברה. העירייהעל ידי  מווייחת המטלהביצוע 

 :הנחיות כלליות לביצוע מטלה 11.1

. מקום שנקבע תקן תבוצע, על פי הוראות חוזה זה ועל פי התוכניות המאושרות המטלה 11.1.1

ישראלי לחומר או לעבודה מסוימים, יהיו החומר או העבודה באיכות שאינה נחותה 

 .מהתקן

החוזה, אי ביצוע המטלות, או איחור בביצוען ביחס ללוחות הזמנים המחייבים על פי  11.1.2

 נספח ה', תביא לקניסת החברה, כמפורט בנספחים.

 תיאום עבודות תשתית של ביצוע המטלה: 11.1.3

ו/או ההיתרים הדרושים, על פי הדין, על  תלדאוג לקבלת כל הרישיונו החברהעל  11.1.3.1

 ת ועל פי הנחיות המפקח, לביצוע המטלה.פי נוהל תיאום ביצוע עבודות תשתי

שלא לבצע כל עבודת חפירה, או תשתית, בכביש/מדרכה,  מתחייבתהחברה  11.1.3.2

במערכות תת קרקעיות, בצנרת ביוב, צנרת מים, עבודות חשמל תת קרקעיות 

ועל קרקעיות, מערכות בקרה ומערכות תקשורת תת קרקעיות, ללא קבלת 

 הוד השרוןאו מעיריית  ור בכתב מהמפקחרישיון ו/או היתר מתאים ו/או איש

 .כל אישור נדרש אחר



 

 

- 42 - 

 

החברה מתחייבת לפעול על פי תוכנית להסדרי תנועה ובטיחות, אשר תסופק לה  11.1.3.3

זו, על פי הנוהל הקיים בעירייה, אשר יימסר לה  על ידי העירייה ולצרף תוכנית

במחלקה לתיאום עבודות תשתית, יחד עם טופס הבקשה לקבלת רישיון לביצוע 

 המטלה.

החברה מתחייבת להציב, על חשבונה, בכל מקום בו תבוצענה עבודות על ידה,  11.1.3.4

או  ,הוד השרוןעיריית שילוט ותמרור, על פי הנחיות המפקח, משטרת ישראל, 

 גורם אחר המוסמך על פי הדין ליתן הנחיות והוראות בנושא.כל 

החברה תבצע את המטלה, רק על פי ובכפוף לאישור המפקח, לתנאי משטרת  11.1.3.1

בנושא, ככל שישנם, וכפי שיהיו  העירייה, לחוקי העזר העירוניים ולנוהלי ישראל

 מעת לעת.

ק,  לרבות, אך לא רמומחים לכל מקצוע, המטלה בביצוע  תעסיקהחברה  11.1.3.6

מהנדסי חשמל, קונסטרוקציה, ומהנדסים בכל תחום רלוונטי לביצוע המטלה, 

 המטלהבעלי רמה מקצועית טובה ובמספר הדרוש לשם ביצוע מוסמכים כדין, 

להעסיק קבלני משנה לביצוע שלבים החברה תהיה רשאית במועד.  הוהשלמת

  .ת כאמור לעילי, ובלבד שאלה יעמדו ברמה מקצועמטלותשונים ב

הינה לאחר קבלת אישור מראש ובכתב של לקבלני משנה  מטלהביצוע סירת מ 11.1.3.1

 ,על פי חוזה זה ה המלאה והבלעדית של החברהלא תגרע מאחריותהעירייה ו

על פי  המאיזו מהתחייבויותי השחרר אותתולא  כל מטלה ומטלהביחס ל

 .החוזה

במקום ביצוע המטלה יימצא אשר מנהל עבודה מוסמך מטעמה,  תמנה החברה 11.1.3.8

על עבודת העובדים וקבלני המשנה, מטעם החברה, פקח יו הכל זמן ביצועבמשך 

 ה. והתקדמות האופן ביצועככל שאלו אושרו על ידי העירייה, 

החברה תישא באחריות זהה לזו המוטלת על קבלן ראשי בפקודת הבטיחות  11.1.3.9

דה )עבודות ובתקנות הבטיחות בעבו 1910 – )נוסח חדש(, התש"לבעבודה, 

, לגבי כל מטלה המבוצעת על ידה על פי הוראות חוזה 1988 –בנייה(, התשמ"ח 

 זה.

תקנות את האחריות הכוללת לביצוע הוראות  העל עצמהחברה מקבלת  11.1.3.10

מצהירה כי וביחס לכל מטלה , 1988 - הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח

למפקח העבודה האזורי  ,אלולתקנות  2הודעה על המינוי, כאמור בתקנה  שלחת

 .ת המטלהשבאזורו מתבצע
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שהוחלפו על ידה, או שהוסרו, בהתאם להוראות  המתקניםכל  אתהחברה תפנה  11.1.3.11

בכתב וככל שלא תורה,  העירייהחוזה זה, באופן שוטף, למיקום עליו תורה לה 

לאתר סילוק פסולת המאושר כדין, לרבות על ידי המשרד להגנת הסביבה. 

החברה מתחייבת  לדאוג לכך שכל פסולת אשר נוצרה עקב ביצוע מטלה לא 

החברה תוודא השבת סביבת המתקן  תגרום מטרד ולא תהווה הפרעה לסביבה.

 שהוסר לקדמותה לרבות השלמת ריצוף, ככל שידרש.

ביצוע מטלה, ייגרם נזק כלשהו, יתוקן כל נזק  במהלך, כי אם מתחייבתחברה ה 11.1.3.12

 .כאמור על ידה ועל חשבונה לשביעות רצון המפקח

  פיקוח הנדסי 11.6

בהתאם  המטלהאת  תמבצע החברה, כי עירייהמטעם ה וקיבד המפקח 11.6.1.1

 .להוראות חוזה זה ונספחיו

ם לביצוע המפקח יהיה זכאי לקבל לידיו עותק מכל המסמכים הקשורי 11.6.1.2

 ., לרבות תוכניות ויומני העבודההמטלה

, קצב המטלהרשאי לבדוק את אופן ביצוע  היהי, או מי מטעמו, המפקח 11.6.1.3

. הוראות חוזה זה ונספחיול מטלהההתקדמות ומידת ההתאמה של ביצוע ה

פרטים, הסברים, מסמכים ודוגמאות  למפקח על פי דרישתוהחברה תמסור 

 .החומרים

להורות לחברה, לתקן כל ליקוי ו/או אי התאמה המפקח יהיה רשאי  11.6.1.4

להנחיות לביצוע המטלה ו/או לתוכניות המאושרות ו/או מפגעי בטיחות 

והחברה תהיה חייבת לתקן את הליקוי ו/או את אי ההתאמה, מיד עם 

 קבלת הוראת המפקח.

, כדי להטיל על ההנדסי למען הסר ספק, מוצהר בזה, כי אין בתפקיד הפיקוח 11.6.1.1

אחריות בנזיקין ו/או אחריות לטיב הביצוע או כל  ו/או מי מטעמה,עירייה ה

 על פי חוזה זה המכל אחריות שיש ל חברהאחריות אחרת, או לשחרר את ה

  .ו/או על פי הדין

העירייה רשאית להחליף את המפקח בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי  11.6.1.6

 והודעה על כך תימסר בכתב לחברה.

 השלמת ביצוע מטלה 11.1

( ימי עבודה אחרי מועד השלמת 1תודיע לעירייה, לא יאוחר משבעה ) החברה 11.1.1.1

את המפקח, לבדיקת  ביצוע כל מטלה, כי השלימה את המטלה ותזמין בכתב

כי החברה השלימה את ביצוע המטלה, בהתאם . מצא המפקח המטלהביצוע 

על ידי חברה תינתן ל -לתנאי החוזה על כל מסמכיו, נספחיו והוראותיו 

ועם תום ולעיל תנאים המפורטים להלן להתקיימות כל הבכפוף המפקח, 

 (."למטלה"תעודת ההשלמה )להלן: למטלה  הבדיקה, תעודת השלמה
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לשביעות רצונו לא בוצעו  מנה,או איזה חלק מהמטלה מצא המפקח ש 11.1.1.2

על ידי המפקח רשימת תיקונים,  חברהבהתאם לחוזה זה ונספחיו, תימסר לו

 .בכתב להשלמת ביצוע המטלה שינויים והשלמות

החברה תהיה חייבת לבצע את התיקונים, השינויים וההשלמות, תוך שלושה  11.1.1.3

 ( ימי עבודה, ממועד מסירת רשימת התיקונים השינויים וההשלמות.3)

השלמת ביצוע לאחר  תינתן על ידי המפקח רק, למטלה תעודת השלמה 11.1.1.4

 המטלות, לשביעות רצון המפקח. 

ביצוע כל ההוראות הבאות משמעה, , בחוזה זה מטלה""השלמת ביצוע  11.1.1.1

 :ביחד

המכרז ונספחיו, ביצוע בשלמות, במדויק ובמועד, על פי הוראות  11.1.1.1.1

 המטלה., של לרבות אך לא רק חוזה זה ונספחיו

הסדרת סביבת המתקן, השלמות ריצוף/גינון כדוגמת הריצוף/גינון  11.1.1.1.2

הקיימים והשבת מצב סביבת המתקן לקדמותו, על פי הוראות 

 המפקח ההנדסי.

אזור המתקן והמתקן נשוא המטלה ופינוי כל הפסולת שנוצרה ניקוי  11.1.1.1.3

עקב ו/או בקשר לביצוע המטלה )לרבות מתקן שהוסר(, לאתר סילוק 

 פסולת מאושר כדין, לרבות על ידי המשרד להגנת הסביבה.

הופעל ונמצא מתפקד אישור המפקח, בכתב, כי המתקן נשוא המטלה  11.1.1.1.4

 ., כולל חיבורי חשמללותבאופן סדיר ללא תק

למטלה,  למען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזאת כי אין במתן תעודת השלמה 11.1.1.6

מאיזו אחריות שהיא, ישירה ו/או עקיפה, לליקוי  החברהכדי לשחרר את 

תעודת שלא ניתן לגלות בבדיקה סבירה, או שהתגלה לאחר תהליך קבלת 

 .ההשלמה למטלה

 :בדק ואחריות למטלה 11.8

, הלתקן, על חשבונ תומתחייבביצוע המטלה לטיב  תאחראיהחברה תהיה  11.8.1.1

(, אשר "הליקויים"את כל אותם ליקויים, קלקולים, או פגמים  )להלן: 

 .במתקנים בתקופת החוזה ,אם יתגלו ,יתהוו, אם יתהוו, או אשר יתגלו

בהתאם להוראות חוזה זה ונספחיו, ליקויים נה החברה לא תיקבמקרה בו  11.8.1.2

כל ב לחייב אותהוהחברה ן את הליקויים על חשבון לתק העירייהרשאית 

 גין ביצוע תיקונים אלו.העלויות ב

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי הוראות סעיף זה אינן גורעות מכל אחריות  11.8.1.3

 .בקשר עם ביצוע המטלותדין חוזה זה ו/או העל פי חברה החלה על ה
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מתתי סעיפיו  סעיף זה לחוזה זה הינו סעיף יסודי שהפרתו או הפרת איזה 11.8.1.4

 תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

  וטיפול בתקלות: תחזוקת המתקנים 11.9

וסביבתם ותבצע תיקונים של תקלות  המתקניםהחברה תבצע תחזוקה שוטפת של  11.9.1

ובהתאם להנחיות שתקבל מהמפקח  במשך כל תקופת החוזהבמתקנים באופן שוטף, 

 מעת לעת. 

ת או באמצעים אחרים יהעירייה, יהיה זמין טלפוננציג החברה, שזהותו תועבר לידיעת  11.9.2

 ימים בשנה. 361שעות ביממה  24באופן שוטף ומיידי 

 נספח ה'תחזוקת המתקנים והטיפול בתקלות יבוצעו עפ"י הנחיות עבודות תשתית,  11.9.3

 .לחוזה

החברה מתחייבת לפעול על פי העקרונות שייקבעו באמנות השירות שתפורסמנה, אם  11.9.4

 .מעת לעת העירייה תפורסמנה, על ידי

אי ביצוע המטלות, או איחור בביצוען ביחס ללוחות הזמנים המחייבים על פי החוזה,  11.9.1

 .להלן 20בנספחים בסעיף נספח ה' , תביא לקניסת החברה, כמפורט 

חזוקת המתקנים, שתיקבענה החברה תשתתף בכל ישיבות העבודה השוטפות בקשר עם ת 11.9.6

 ו/או המפקח. העירייהעל ידי 

החברה במהלך ביצוע הפרסום ו/או תחזוקת המתקנים ו/או תיקון תקלות בהם, תימנע  11.9.1

ו/או בכל חפץ אחר. במקרה  במפרדה ו/או בגינה ו/או במתקניםמכל פגיעה במדרכה ו/או 

לכל חפץ אחר, בשל למפרדה, ו/או לגינה ו/או למתקן ו/או או ו/בו ייגרם נזק למדרכה 

מתחייבת החברה לתקן את ה ו/או תיקון ליקויים, עבודות תחזוקביצוע פרסום ו/או 

 הנזק על חשבונה ולהשיב את המצב לקדמותו מיידית.

ו/או ביצוע תיקון מוסכם ומובהר בזאת, כי ביצוע הפרסום ו/או ביצוע עבודות התחזוקה  11.9.8

שלא תיווצר כל הפרעה לתנועה ו/או לזרימתה ו/או לבטיחות  ,באופן כזההיה יהליקויים, 

 .הולכי רגל

ו/או  לפרסום העירוניו/או  הקשורה לפרסום סילוק פסולתלניקוי והחברה תדאג ל 11.9.9

 . םלמתקני

מתקן הפגום היוחלף עקב ליקויים במתקן, צורך להחליף מתקן,  ,לדעת המפקח ,נוצר 11.9.10

 .בהתאם למפרט הטכני של אותו מתקן, המצורף לחוזה זהבמתקן חדש, 

על פי הוראות חוזה ותחולנה קן חדש הצבת מתהחלפת מתקן פגום במתקן חדש, כמוה כ 11.9.11

 בקשר לכך, כל הוראות החוזה הרלוונטיות להצבת מתקן חדש, לרבות, אך לא רק, ביצוע

על ידי עובדים מקצועיים מנוסים ומיומנים, אשר הוכשרו לכך, בפיקוחו של מהנדס 

 קונסטרוקטור ובתיאום ואישור המפקח.
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ל פי חוזה זה ומבלי לגרוע מהן, גם החברה תהיה אחראית, בנוסף להתחייבויותיה ע 11.9.12

, במקום מתקן כאמור לעיל ,לתקינותו ולבטיחותו של כל מתקן חדש אשר הוצב על ידה

 .פגום

 חשמל במתקנים: 11.10

החברה תבצע בדיקת תקינות של מערכות החשמל של כל המתקנים, לרבות תשתיות  11.10.1

ואביזרי קצה ותביא לידי כך שכל המתקנים יהיו מחוברים לרשת המאור העירונית או 

לרשת החשמל הארצית, לרבות ביצוע תשתיות מתאימות לצורך כך, ושכל אביזרי הקצה 

 ופעילים. הקשורים למערכת החשמל במתקנים יהיו תקינים 

כל עבודה בקשר למתקנים, הקשורה לחיבורם לחשמל, לרבות  מתחייבת כי החברה 11.10.2

עם המפקח, ותבוצע בין היתר גם על פי  תתואם מראשעבודת תחזוקה ותיקון ליקויים, 

 לחוזה זה. 1נספח ה'הנחיות 

במתקנים הדין, יבוצע הטיפול הוראות החברה מתחייבת כי בנוסף לכל הוראות חוזה זה ו 11.10.3

 וכל התקנות והצווים אשר הוצאו מכוחו 1914 -בהתאם להוראות חוק החשמל תשי"ד 

 .ו/או על פי כל חוק רלוונטי אחר ו/או תקנות ו/וא צווים על פי הדין בישראל

תישא בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות בהתקנת, תחזוקת ושימוש בציוד  החברה 11.10.4

 מכני או אחר הקשור בפרסום.החשמלי הנדרש לתאורת הפרסום, או הפעלת כל ציוד 

החברה תהא רשאית לחבר את המתקנים לרשת המאור העירונית או ישירות ללוח של 

חברת החשמל, הכל עפ"י שיקול דעתה ובאישור המפקח. חישוב הצריכה במקרה של 

. במקרה של חיבור ללוח מנהל הפרוייקטים בעירייהחיבור לרשת העירונית ייעשה ע"י 

לם החברה במישרין לחברת החשמל, ותפעל על פי הוראותיה של חברת החשמל תש

 והנחיותיה.

כי התאורה במתקנים תופעל ותופסק יחד עם התאורה העירונית  מתחייבתהחברה  11.10.1

שעות התאורה יהיו בהתאם להחלטת מחלקת המאור  .הוד השרוןברחובות העיר 

 , מעת לעת.בעירייה

ו הפרת איזה מתתי סעיפיו תהווה הפרה זה הינו סעיף יסודי שהפרתו, א לחוזה סעיף זה 11.10.6

 יסודית של חוזה זה.

 :פינוי מתקנים שהוחלפו 11.11

החברה מתחייבת לפנות כל מתקן מבין המתקנים, אשר הוחלף, בהתאם להוראות חוזה  11.11.1

זה, או כל חלק של מתקן, למיקום עליו תורה לה העירייה. כל הוצאות ועלויות פירוק 

 וישולמו על ידה.המתקן ופינויו יחולו על החברה 

מובהר בזאת כי המתקנים המוסרים ע"י החברה הינם רכוש העירייה והחברה תפעל על  11.11.2

פי הנחיות העירייה בכל הנוגע לסילוקם, שימוש חוזר בהם או בחלקיהם וכל שימוש נוסף 

 בהם.
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 סימון המתקנים והצמדת תוויות עם שם החברה 11.12

ת את שמה, סימנה המסחרי והלוגו החברה תהיה רשאית להצמיד למתקנים תווית הנושא 11.12.1

שלה. גודל ועיצוב התווית יוכנו על ידי החברה ויוגשו לאישור העירייה. החברה לא תהיה 

 רשאית להצמיד את התוויות למתקנים, טרם קבלת אישור העירייה מראש ובכתב.

 החברה תצמיד לכל מתקן, מדבקת סימון עם מספר סידורי. 11.12.2

 סים:לאוטובוסככות המתנה שינויים ב 11.13

העירייה רשאית להורות לחברה לבצע כל אחת ואחת מן הפעולות הבאות, או את חלקן, או את כולן 

)להלן:  , על פי שיקול דעתההראשונההחל משנת ההתקשרות  ביחד, בכל עת, במשך כל תקופת החוזה

 (:"השינוי בסככות ההמתנה לאוטובוסים"

ארגזי פרסום לסככות המתנה לאוטובוסים )סככות קיימות או סככות ( 2) שנילהוסיף, עד  11.13.1

 שאושר ע"י העירייה. , בכל שנה, עפ"י מפרטשתרכשנה על ידי העירייה(

מן המיקום בו הן מוצבות,  ( סככות המתנה לאוטובוסים, בכל שנה,2שתי )עד להעתיק  11.13.2

 .הוד השרוןלמיקומים אחרים בתחומי העיר 

 ( סככות המתנה לאוטובוסים.2) שתילבטל, בכל שנה, עד  11.13.3

 .למשך שנתייםהכמויות המפורטות לעיל, תהיינה ניתנות לצבירה  11.13.4

 .העירייה( ימים מדרישת 30) שלושיםבתוך הביטול ההעתקה וההוספה  תבצע את החברה 11.13.1

התשלומים, האגרות, ההיטלים והמיסים מכל מין העלויות, החברה תישא בכל ההוצאות,  11.13.6

 .בסככות ההמתנה לאוטובוסים ביצוע השינויוסוג שהם, בקשר עם 

, על פי הוראות הדין וכל בסככות ההמתנה לאוטובוסים ברה תבצע את השינויהח 11.13.1

בסככות ההמתנה התקנים הרלבנטיים, לאחר הגשת תוכניות בקשר עם השינוי 

, ככל הגורמים המתאימיםעם עבודות התשתית וביצוע כל הליכי תיאום  לאוטובוסים

 שיידרש.

על ידי עובדים מקצועיים  בסככות ההמתנה לאוטובוסים,רה תבצע את השינוי החב 11.13.8

מתאים  ןורישיומנוסים ומיומנים, אשר הוכשרו לכך, בפיקוח מהנדס בעל מיומנות 

, ככל וכן בפיקוח מהנדס קונסטרוקטור בסככות ההמתנה לאוטובוסים,לביצוע השינוי 

 . המפקחובתיאום עם  שנדרש,

וע מהתחייבויות החברה על פי חוזה זה, תהיה החברה אחראית גם מבלי לפגוע או לגר 11.13.9

בסככות  , בהן בוצע השינוישל כל סככות ההמתנה לאוטובוסים ןולבטיחות ןלתקינות

 על ידה.  ההמתנה לאוטובוסים

לחוזה זה בהתאם,  1ג'נספח יעודכן , בסככות ההמתנה לאוטובוסים השינוילאחר ביצוע  11.13.10

כך שישקף בכל עת, בתקופת החוזה, את מספר סככות ההמתנה לאוטובוסים הנכון 

 .בסככות ההמתנה לאוטובוסים ומיקומן המדויק לאחר ביצוע השינוי
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אי ביצוע המטלות, או איחור בביצוען ביחס ללוחות הזמנים המחייבים על פי החוזה,  11.13.11

 .להלן 20סעיף בתביא לקניסת החברה, כמפורט , נספח ה'

 :ו/או מתקני מפת עיר ינויים במתקני הכוונה מואריםש 11.14

 במשך תקופת ההערכות, הוד השרוןבוהוספת מכווני תנועה החלפת החברה לחובת מבלי לגרוע מ

רשאית להורות לחברה, לבצע כל אחת ואחת מן הפעולות הבאות, או את חלקן, או את כולן  העירייה

)להלן:  , על פי שיקול דעתההראשונההחל משנת ההתקשרות  ביחד, בכל עת, במשך כל תקופת החוזה

 (:"השינוי במתקני ההכוונה המוארים"

, בכל שנהחדשים,  ו/או מתקני מפת עיר ( מתקני הכוונה מוארים4) ארבעה, עד להוסיף 11.14.1

 .העירייהעפ"י מפרט שאושר ע"י 

מן המיקום  , בכל שנה,ו/או מתקני מפת עיר מוארים( מתקני הכוונה 3) שלשהעד  להעתיק 11.14.2

 .הוד השרון, למיקומים אחרים בתחומי העיר יםמוצב הםבו 

 .ו/או מתקני מפת עיר מואריםמתקני הכוונה ( 2) שנילבטל, בכל שנה, עד  11.14.3

 .למשך שנתייםהכמויות המפורטות לעיל, תהיינה ניתנות לצבירה  11.14.4

( ימים מדרישת 30) שלושיםבתוך הביטול ההוספה, ההעתקה והחברה תבצע את  11.14.1

 .העירייה

התשלומים, האגרות, ההיטלים והמיסים מכל מין העלויות, החברה תישא בכל ההוצאות,  11.14.6

 .ו/או מתקני מפת עיר במתקני ההכוונה המוארים השינויוסוג שהם, בקשר עם ביצוע 

, על פי עירהו/או מתקני מפת  מואריםהבמתקני ההכוונה  ברה תבצע את השינויהח 11.14.1

במתקני הוראות הדין וכל התקנים הרלבנטיים, לאחר הגשת תוכניות בקשר עם השינוי 

עם דות התשתית עבווביצוע כל הליכי תיאום  ו/או מתקני מפת העיר ההכוונה המוארים

 , ככל שיידרש.הגורמים המתאימים

על ידי  ,עירהו/או מתקני מפת  מואריםבמתקני ההכוונה החברה תבצע את השינוי  11.14.8

עובדים מקצועיים מנוסים ומיומנים, אשר הוכשרו לכך, בפיקוח מהנדס בעל מיומנות 

וכן  ,רו/או מתקני מפת עי מואריםבמתקני ההכוונה מתאים לביצוע השינוי  ןורישיו

 . המפקחובתיאום עם  , ככל שנדרש,בפיקוח מהנדס קונסטרוקטור

מבלי לפגוע או לגרוע מהתחייבויות החברה על פי חוזה זה, תהיה החברה אחראית גם  11.14.9

בוצע  בהם, ומתקני מפת העיר מתקני ההכוונה המואריםשל כל   םולבטיחות םלתקינות

 על ידה.  השינוי

 ו 1ג'נספח  נויעודכ, ו/או מתקני מפת עיר מואריםבמתקני ההכוונה  השינוילאחר ביצוע  11.14.10

מתקני לחוזה זה בהתאם, כך שישקף בכל עת, בתקופת החוזה, את מספר  2ג'נספח 

המדויק לאחר ביצוע  םמיקומאת הנכון ו ו/או מתקני מפת עיר ההכוונה המוארים

 השינוי.
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ימים ממועד קבלת  ההוראה  30המטלות המפורטות לעיל יבוצעו בשלמותן בתוך  11.14.11

 מהעירייה.

אי ביצוע המטלות, או איחור בביצוען ביחס ללוחות הזמנים המחייבים על פי החוזה,  11.14.12

 להלן. 20בנספחים בסעיף נספח ה', תביא לקניסת החברה, כמפורט 

 :במרכזיות שילוט לבתי עסקשינויים  11.11

העירייה  במשך תקופת ההערכות, הוד השרוןב להוספת מרכזיות שילוטהחברה חובת מבלי לגרוע מ

רשאית להורות לחברה, לבצע כל אחת ואחת מן הפעולות הבאות, או את חלקן, או את כולן ביחד, 

)להלן:  , על פי שיקול דעתההראשונההחל משנת ההתקשרות  בכל עת, במשך כל תקופת החוזה

 (:"במרכזיות השילוט"השינוי 

 עפ"י מפרט שאושר ע"י העירייה. בכל שנה,, ה( חדש1) מרכזיית שילוט אחת, עד להוסיף 11.11.1

, למיקומים אחרים מוצבתמן המיקום בו  , בכל שנה,(1) מרכזיית שילוט אחתעד  להעתיק 11.11.2

 .הוד השרוןבתחומי העיר 

 .( 1) מרכזיית שילוט אחתעד לבטל, בכל שנה,  11.11.3

 הכמויות המפורטות לעיל, תהיינה ניתנות לצבירה למשך שנתיים. 11.11.4

( ימים מדרישת 30) שלושיםבתוך הביטול ההוספה, ההעתקה והחברה תבצע את  11.11.1

 העירייה.

התשלומים, האגרות, ההיטלים והמיסים מכל מין העלויות, החברה תישא בכל ההוצאות,  11.11.6

 .במרכזיות השילוט וסוג שהם, בקשר עם ביצוע השינוי

, על פי הוראות הדין וכל התקנים במרכזיות השילוט ברה תבצע את השינויהח 11.11.1

וביצוע כל הליכי  במרכזיות השילוטהרלבנטיים, לאחר הגשת תוכניות בקשר עם השינוי 

 , ככל שיידרש.הגורמים המתאימיםעם עבודות התשתית תיאום 

על ידי עובדים מקצועיים מנוסים ומיומנים,  ,במרכזיות השילוטהחברה תבצע את השינוי  11.11.8

מתאים לביצוע השינוי  ןורישיויקוח מהנדס בעל מיומנות אשר הוכשרו לכך, בפ

ובתיאום עם  , ככל שנדרש,וכן בפיקוח מהנדס קונסטרוקטור ,במרכזיות השילוט

 . המפקח

מבלי לפגוע או לגרוע מהתחייבויות החברה על פי חוזה זה, תהיה החברה אחראית גם  11.11.9

 על ידה.  נוי, בהם בוצע השימרכזיות השילוטשל כל   םולבטיחות םלתקינות

לחוזה זה בהתאם, כך שישקף  5ג'נספח יעודכן , במרכזיות השילוט השינוילאחר ביצוע  11.11.10

המדויק לאחר  םמיקומאת הנכון ו מרכזיות השילוטבכל עת, בתקופת החוזה, את מספר 

 ביצוע השינוי.

ימים ממועד קבלת  ההוראה  11המטלות המפורטות לעיל יבוצעו בשלמותן בתוך  11.11.11

 מהעירייה.
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אי ביצוע המטלות, או איחור בביצוען ביחס ללוחות הזמנים המחייבים על פי החוזה,  11.11.12

 להלן. 20, כמפורט בנספחים בסעיף נספח ה', תביא לקניסת החברה

 :במתקני נונסטופ עירונייםשינויים  11.16

העירייה  במשך תקופת ההערכות, להוספת נונסטופים על עמודי תאורההחברה חובת מבלי לגרוע מ

להורות לחברה, לבצע כל אחת ואחת מן הפעולות הבאות, או את חלקן, או את כולן ביחד, רשאית 

)להלן:  , על פי שיקול דעתההראשונההחל משנת ההתקשרות  בכל עת, במשך כל תקופת החוזה

 (:"במתקני הנונסטופ"השינוי 

 ייה.עפ"י מפרט שאושר ע"י העיר בכל שנה,, יםחדש מתקני נונסטופ( 2להוסיף עד שני ) 11.16.1

, למיקומים מוצביםמן המיקום בו  , בכל שנה,מתקני נונסטופ (3)שלושה עד  להעתיק 11.16.2

 .הוד השרוןאחרים בתחומי העיר 

 הכמויות המפורטות לעיל, תהיינה ניתנות לצבירה למשך שנתיים. 11.16.3

( ימים מדרישת 30) שלושיםבתוך הביטול ההוספה, ההעתקה והחברה תבצע את  11.16.4

 העירייה.

התשלומים, האגרות, ההיטלים והמיסים מכל מין העלויות, החברה תישא בכל ההוצאות,  11.16.1

 .במתקני הנונסטופ וסוג שהם, בקשר עם ביצוע השינוי

על ידי עובדים מקצועיים מנוסים ומיומנים,  ,במתקני הנונסטופהחברה תבצע את השינוי  11.16.6

תקני במלביצוע השינוי מתאים  ןורישיואשר הוכשרו לכך, בפיקוח מהנדס בעל מיומנות 

 . המפקחובתיאום עם  , ככל שנדרש,וכן בפיקוח מהנדס קונסטרוקטור ,הנונסטופ

מבלי לפגוע או לגרוע מהתחייבויות החברה על פי חוזה זה, תהיה החברה אחראית גם  11.16.1

 על ידה.  , בהם בוצע השינוימתקני הנונסטופשל כל   םולבטיחות םלתקינות

לחוזה זה בהתאם, כך שישקף  1'גנספח יעודכן , הנונסטופ במתקני השינוילאחר ביצוע  11.16.8

המדויק לאחר  םמיקומאת הנכון ו מתקני הנונסטופבכל עת, בתקופת החוזה, את מספר 

 ביצוע השינוי.

ימים ממועד קבלת  ההוראה  30המטלות המפורטות לעיל יבוצעו בשלמותן בתוך  11.16.9

 מהעירייה.

ללוחות הזמנים המחייבים על פי החוזה,  אי ביצוע המטלות, או איחור בביצוען ביחס 11.16.10

 להלן. 20, כמפורט בנספחים בסעיף נספח ה', תביא לקניסת החברה

 שינויים בשלטי שמות הרחובות: 11.11

כוללים  הוד השרוןמובהר בזאת כי חלק מעמודי שלטי שמות הרחובות בתחומי העיר  11.11.1

 ראשי פרסום.

הרחובות, על פי ההנחיות החברה רשאית להציב ראשי פרסום על עמודי שלטי שמות  11.11.2

 להלן:
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הצבת ראש פרסום על עמוד שלטי שמות רחובות תיעשה רק לאחר בדיקת  11.11.2.1

התאמת העמוד לנשיאת ראש פרסום וקבלת אישור העירייה על כך מראש 

ובכתב. לצורך אישור העירייה תעביר החברה אישור מהנדס קונסטרוקציה 

 לעניין זה.

שמות רחוב, תבוצע בכפוף לאישור בכל מקרה הצבת ראש פרסום על עמוד  11.11.2.2

 העירייה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 על ארבעה לא יעלה מספר ראשי הפרסום המוצבים על עמודי שמות רחוב 11.11.2.3

 . Tועל שלושה בצומת  Xבצומת 

התקנת העמוד, הצבת שלטי שמות הרחובות עליו וחיבורו לתשתיות ייעשו  11.11.2.4

ישורים הנדרשים מכל גורם, על ידי החברה ועל חשבונה בכפוף להשגת כל הא

 ועל פי כל הנחיות חוזה זה.

עם קבלת אישור העירייה על תקינות עמוד שלטי שמות הרחובות כנדרש,  11.11.2.1

כולל התקנת שלטי שמות הרחובות, תהיה החברה רשאית להתקין ראש 

 פרסום.

את כולן רשאית להורות לחברה, לבצע כל אחת ואחת מן הפעולות הבאות, או את חלקן, או  העירייה 11.18

)להלן:  , על פי שיקול דעתההראשונההחל משנת ההתקשרות  ביחד, בכל עת, במשך כל תקופת החוזה

 (:"השינוי בשלטי שמות הרחובות"

, )לרבות שלטי שמות הרחובות( שלטי שמות רחובות חדשיםעמודי ( 3) שלושה, עד להוסיף 11.18.1

 . של הדגם המואר הקיים בעירעפ"י המפרט  ,בכל שנה

 .עמודי שלטי שמות רחובות( 3) שלושהשנה, עד  בכללבטל,  11.18.2

 .למשך שנתייםהכמויות המפורטות לעיל, תהיינה ניתנות לצבירה  11.18.3

( ימים מדרישת 30) שלושיםבתוך הביטול ההוספה, ההעתקה והחברה תבצע את  11.18.4

 .העירייה

התשלומים, האגרות, ההיטלים והמיסים מכל מין העלויות, החברה תישא בכל ההוצאות,  11.18.1

 .שלטי שמות רחובותעמודים ו/או בב שהם, בקשר עם ביצוע השינויוסוג 

, על פי הוראות הדין וכל התקנים בשלטי שמות רחובות ברה תבצע את השינויהח 11.18.6

וביצוע כל  בשלטי שמות רחובותהרלבנטיים, לאחר הגשת תוכניות בקשר עם השינוי 

 ., ככל שיידרשהגורמים המתאימיםעם עבודות התשתית הליכי תיאום 

על ידי עובדים מקצועיים מנוסים  בשלטי שמות רחובות,החברה תבצע את השינוי  11.18.1

מתאים לביצוע  ןורישיוומיומנים, אשר הוכשרו לכך, בפיקוח מהנדס בעל מיומנות 

ובתיאום  , ככל שנדרש,וכן בפיקוח מהנדס קונסטרוקטור בשלטי שמות רחובות,השינוי 

 . המפקחעם 
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מהתחייבויות החברה על פי חוזה זה, תהיה החברה אחראית גם מבלי לפגוע או לגרוע  11.18.8

 על ידה.  שלטי שמות הרחובות, בהם בוצע השינוישל כל   םולבטיחות ןלתקינות

לחוזה זה בהתאם, כך  4ג'נספח יעודכן בשלטי שמות רחובות,  השינוילאחר ביצוע  11.18.9

 םומיקומהנכון שלטי שמות הרחובות שישקף בכל עת, בתקופת החוזה, את מספר 

 המדויק לאחר ביצוע השינוי.

ימים ממועד קבלת  ההוראה  30המטלות המפורטות לעיל יבוצעו בשלמותן בתוך  11.18.10

 מהעירייה.

אי ביצוע המטלות, או איחור בביצוען ביחס ללוחות הזמנים המחייבים על פי החוזה,  11.18.11

 .להלן 20בסעיף נספח ה', תביא לקניסת החברה, כמפורט 

 : ראשי הפרסום 11.19

אשר יוצבו על עמודי  פרסוםראשי זכות לפרסום על גבי  מעניקה בזאת לחברה העירייה 11.19.1

 בתקופת חוזה זה. שמות רחובות

שיימסרו לה, כוללים את עמוד  תמובא בזאת לידיעת החברה, כי עמודי שלטי הרחובו 11.19.2

שלטי הרחובות ואת שלטי הרחובות. החברה רשאית להתקין ראשי פרסום, על עמודי 

 .בחוזה זה על נספחיובות, על פי התנאים המפורטים שלטי הרחו

 , עפ"י הנחיות מכרז זה ונספחיו.באמצעות ראשי הפרסוםהחברה תבצע את הפרסום  11.19.3

 מעביד -היעדר יחסי עובד   .12

 החברה מצהירה בזאת, כי בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה היא פועלת כעצמאית. 12.1

 או בין מי מטעמה, לביןו/החברה מצהירה כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינה  12.2

יחסי עובד ומעביד וכי כל העובדים שיועסקו על ידה ו/או מטעמה , ההעירייה ו/או מי מטעמ

 יחשבו כעובדים של החברה בלבד.ייהיו ו ,התחייבויותיה על פי חוזה זה/או ביתר בפרסום ו

מתחייבת להנחות ולהדריך את העובדים מטעמה למלא אחר כל הוראות החוזה בין הצדדים החברה  12.3

 .ודרישות העיריה

החברה מתחייבת כי תישא בכל התשלומים, ההוצאות והמסים, בקשר עם העסקתם של עובדיה ו/או  12.4

מי מטעמה, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או 

ו/או  עירייהמלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר, ואין לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה ל

למפקח, לרבות לפקח, להדריך או להורות לחברה ו/או לעובדים מטעמה ו/או למי מטעם החברה, 

להבטחת ביצוע הוראות חוזה זה במלואן בלבד, ולא תהיינה לחברה ו/או לעובדים  אלא כאמצעי

והם לא יהיו זכאים לכל  העירייהו/או לכל מי מטעמה, כל זכויות של עובד המועסק על ידי  מטעמה

 .העירייהתשלומים, פיצויים, או הטבות, או זכויות של עובד כלפי מעבידו מטעם 
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אם מכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט ו/או בית דין, כי עובד, או עובדים של החברה, או כל מי  12.1

, בין ביחד עם החברה ובין בנפרד, כי אז מתחייבת החברה לפצות העירייהל מטעמה הנם עובדים ש

 העירייה, מיד לפי דרישתה הראשונה, בגין כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, שהעירייהולשפות את 

תידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות 

 .כ"ט עו"ד, ולרבות שהקשורות לנ"ל

 :התמורה ותשלומים נוספים .13

במילים ) ₪ , סך של _________ עירייהתמורת הענקת הרשות לביצוע הפרסום, תשלם החברה ל 13.1

, בכל אחד מן המתקנים, מסחרי פרסום פןלכל  ,________________ שקלים חדשים(______

  )להלן "התמורה"(.לשנה 

 :הכוללת התמורה חישוב 13.2

, תמורת הענקת הרשות לביצוע הפרסום, לעירייה החברה שתשלם התשלומים כל סך 13.2.1

לעיל, במספר הכולל של פני הפרסום  13.1יסתכם במכפלת הסכום הנקוב בסעיף 

 המתקנים באותה העת.  בכל המסחריים

לעיל,  13.1ממכפלת הסכום הנקוב בסעיף  תפחת לאבזאת כי התמורה הכוללת  מובהר 13.2.2

פני  144לפרק ב' תנאי המכרז,  6.3בכמות פני הפרסום המינימאלית המפורטת בסעיף 

 פרסום. 

ו/או מי מטעמה זכאים לעשות  שהעירייה הפרסום שטחי כי מובהר ספק הסר למען 13.2.3

 שימוש בהם כאמור לעיל, לא יובאו בחשבון במספר פני הפרסום הכולל.

 תשולם, מסויים רבעון של בחלקו החברה בשימוש מסחרי פרסום פן שהיה ככל כי מובהר 13.2.4

 .שלם לרבעון עבורו התמורה

 כתוצאה ולהקטינה התמורה לחישוב הפרסום פני של המינימלית הכמות את לשנות רשאית העירייה 13.3

 "ב.וכיוצ מדיניות שינוי, תשתית עבודות, התנועה בצירי משינויים

 מועדי תשלום התמורה יהיו כדלקמן:   13.4

התקופה שמיום חתימת החוזה ועד לתום השנה הקלנדרית בגין  סכום התמורה הכולל 13.4.1

 חתימת החוזה., תשולם במועד הראשונה מחתימת החוזה 

( ימים 30תשולם שלושים ) החוזהשל תקופת שנה קלנדרית בגין כל  סכום התמורה הכולל 13.4.2

, בכל שנה 1/12, כלומר בתאריך ( החודשים שקדמה לה12לפני תום תקופת שנים עשר )

 על פי ההנחיות להלן:

 רשימה, הקלנדרית השנה תום לפני ימים 60, לעירייה תעביר החברה 13.4.2.1

 .שימוש עושה היא בהם הפרסום ופני המתקנים כל של מעודכנת

 .תקינותה על אישור לחברה ותעביר תקניםהמ רשימת את תבדוק העירייה 13.4.2.2
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( 30שלושים )בתוך תקופות ההארכה, תשולם כל בגין כל אחת מ סכום התמורה הכולל 13.4.3

לעיל, על רצונה להאריך את תקופת  8.3 , כאמור בסעיףהעירייהקבלת הודעת מימים 

 .החוזה

במועדי תשלום התמורה תשלם הזוכה לעירייה את סכום התמורה הכולל. ככל שיתווספו  13.4.4

פני פרסום מסחריים לאחר מועד התשלום, תשלים הזוכה את ההפרש המגיע לעירייה 

 .  יימים מתום כל רבעון קלנדאר 1בגין פני פרסום מסחריים אלו בתוך 

חישוב היה זהה ליות ההארכה התמורה בתקופחישוב למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי  13.4.1

 .החוזהתמורה בתקופת ה

 מורה יתווספו הפרשי הצמדה למדד.לת 13.1

 סכום התמורה ישולם, וכי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי עדכון ההצמדה הינו שנתי

 החדש המדדאו ירידת בהתאם לעליית או מוקטן כשהוא מוגדל  בכל אחד ממועדי התשלום

 .לעומת מדד הבסיס

, בנוסף עירייההחברה בתשלום כלשהו שהיא חייבת בתשלומו יחייב את החברה לשלם ל פיגור 13.6

 ליום ועד לשלם החברה על שהיה מיום, לעיל כהגדרתהלהפרשי הצמדה למדד, גם בתשלום ריבית, 

בגין הפרת חוזה זה על ידי  העירייה, וזאת מבלי לפגוע או לגרוע בכל סעד לו זכאית בפועל התשלום

 ות הפיצוי המוסכם. החברה, לרב

 .זה חוזה של יסודית הפרה תהווה החברה"י ע, חלקו או כולו, והפרתו עיקרי כסעיף ייחשב זה סעיף 13.1

 בלעדיות: .14

על המתקנים במרחב  לפרסוםבלעדית זכות בתקופת החוזה, מעניקה בזאת לחברה,  העירייה 14.1

 .בתחומי העיר הוד השרון הציבורי

הוקנו ליחידה לקידום נוער הפועלת שלא למטרת רווח, כחלק  מובא בזאת לידיעת החברה, כי 14.2

)שלושים( מתקני פרסום דו צדדיים, לא מוארים,  30 -מפרויקט חינוכי, זכויות פרסום, על גבי כ

 14.1על אף האמור בסעיף מובהר בזאת, כי   המוצבים על עמודי תאורה ברחבי העיר הוד השרון.

 אלה. לגבי מתקנים לא תחוללעיל, זכות החברה לבלעדיות 

לגבי מתקנים נוספים,  לא תחוללעיל, זכות החברה לבלעדיות  14.1על אף האמור בסעיף בנוסף, ו 14.3

בעיר הוד השרון, בחזקת, תפעול, או ניהול של העירייה או גורם או שיוצבו,  ,מסוג אחר, המצויים

 אחר, או של זכיין שיוענקו לו זכויות פרסום במתקנים נוספים.

שלא באמצעות רשאית להתקשר עם כל אדם או גוף שהם, לצורך ביצוע פרסום תהיה העירייה  14.4

, מבלי שייחשב הדבר לפגיעה בכל זכות המוקנית לחברה מתוקף חוזה זה ומבלי שתהיה המתקנים

 .לה כל דרישה כספית בגין כך

מובא בזאת לידיעת החברה, כי בעיר הוד השרון, מותקנים מתקני פרסום לא מוארים על עמודי  14.1

 תאורה, עליהם מוצב פרסום עירוני. 
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 במתקנים בעלות .15

אשר היו קיימים, בעיר הוד השרון, עובר למועד חתימת חוזה זה, בין שהוחלפו  המתקניםכל  11.1

במתקנים אלו חלקים ו/או תוחזקו על ידי החברה על פי הוראות חוזה זה ובין שלא, הינם בבעלותה 

  המלאה של עיריית הוד השרון.

החדשים אשר יותקנו על ידי החברה, בעיר הוד השרון, בהתאם להוראות חוזה זה, כל המתקנים  11.2

 לאחר מועד חתימת חוזה זה, יהיו בבעלותה המלאה של העירייה.

 העברת זכויות .16

 החברה מתחייבת: 16.1

ממנו ו/או כל זכות הנובעת ממנו ו/או כל חבות הנובעת  חלקלא להעביר חוזה זה ו/או כל  16.1.1

לא למסור לאחר את רשות השימוש במתקנים ו/או את ביצוע הפרסום, או  ,ממנו לאחר

אלא אם הדבר לא להעניק לאחר כל זכות שהיא במתקנים ו/או בפרסום,  ,חלק מהם

 .העירייה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייהאושר מראש ובכתב על ידי 

 :אף את הפעולות או האירועים הבאים זכויותיראו כהעברת  16.1.2

-מניות בחברה לידי צד ג' המקנות לאותו צד ג' החזקה של יותר מהעברת   16.1.2.1

 .ממניות החברה  21%

צרוף שותף לחברה בביצוע הפרסום, בין מכוח הסכם שותפות בכתב, ובין  16.1.2.2

 מכוח הסכם בעל פה.

 אין באמור לעיל לפגוע בזכותה של החברה להעסיק עובדים מטעמה במתקנים. 16.1.2.3

מכוח חוזה זה, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד מסוג כלשהו או מדרגה  החברהזכויותיה של  16.2

 כלשהי.

רשאית למשכן ו/או לשעבד ו/או להסב ו/או למכור ו/או להשכיר ו/או להחכיר ו/או להעביר  העירייה 16.3

את זכויותיה, כולן או מקצתן, על פי חוזה זה ו/או בפרסום ו/או במתקנים והכל באופן שתמצא 

כל תביעות או טענות בקשר לכך  זוכההבלעדי והמוחלט ובלי שיהיו ל הלנכון, על פי שיקול דעת

 שזכויות הזוכה על פי חוזה זה לא תיפגענה.ובלבד, 

 שמירת דינים .17

מתחייבת לבצע את הפרסום תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים  החברה 11.1

וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת וכן, לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או 

הכרוך בו ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר מתן שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לפרסום וכל 

 שיונות ותשלום מסים, אגרות וכל תשלום אחר החל בגין הפרסום.יהודעות, קבלת ר
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מתחייבת להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של עובדיה  החברה 11.2

או לשלוחיה ו/או לכל תספק לעובדיה ו/ החברהו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע הפרסום. 

הפועלים מטעמה, על חשבונה והוצאותיה, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות 

 החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע הפרסום.

, פקודת 1914 -את חוק ארגון הפקוח על העבודה תשי"ג  הא מכירימצהירה בזה שה החברה 11.3

שפורסמו על פיהם וכי היא מקבלת על עצמה לנהוג על פיהם  הבטיחות בעבודה והתקנות והצווים

או נגד העירייה עקב  העירייהולוקחת על עצמה את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדה או נגד 

 הפרתם.

מתחייבת לשמור אחר כל תנאיו של כל היתר ו/או רשיון אשר יינתן בקשר לפרסום ולא  החברה 11.4

 לחרוג מהם בכל אופן שהוא.

 ה הנו מעיקרי ההסכם והפרתו על ידי החברה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.סעיף ז 11.1

 אחריות הקבלן .18

יהיה אחראי כלפי העירייה לכל ההוצאות, הנזקים וההפסדים, הישירים ו/או העקיפים, לבדו הקבלן  18.1

ו/או כתוצאה ממעשים או ממחדלים של  וכתוצאה מהפרת התחייבויותיו כלפי עירייהשיגרמו ל

פי הסכם זה, -, במהלך ביצוע התחייבויותיו עלאו בקשר עמם הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו

לרבות כתוצאה מפיגור בלוח זמנים עליו הוסכם בהסכם זה או שעליו יוסכם בעתיד, ויפצה את 

 העירייה בגין כל נזק או הפסד שיגרם כאמור.

, לנזקי גוף ו/או לנזקי רכוש ו/או לנזקים  עקיפים ה אחראי כלפי צד שלישי כל שהואיהילבדו הקבלן  18.2

והנובעים ממעשה שיגרמו במישרין ו/או בעקיפין על ידי הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו 

בויותיו על פי הסכם זה. ירותים והתחייבקשר עם ביצוע השו/או ממחדל של הקבלן או של מי מהנ"ל 

זה,  הסכםתבע ע"י צד שלישי כל שהוא בגין נזקים שהקבלן אחראי להם כאמור בתיוהעירייה היה 

חויב בו יהראשונה בגין כל סכום שהעירייה  ויהיה הקבלן חייב בשיפוי העירייה מיד עם דרישת

 ין זה.יבענ עירייהכאמור, לרבות כל ההפסדים וההוצאות שיגרמו ל

ולא תתפרש כדי לעשות את העירייה או כל אדם  או גוף שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה  18.3

אחראים, או כדי לחייבם בפיצויים או אחרת, בגין כל אבדן ו/או נזק ו/או  ואו מטעמ והפועלים בשמ

גרם לגופו או לרכושו של הקבלן ו/או של עובדיו או של כל אדם או גוף אחר יהפסד העלולים לה

עשה או מחדל או כל סיבה אחרת הקשורה או הנובעת הפועל מטעמו, מחמת פעולה, רשלנות, מ

הקבלן לבדו ישא באחריות לתוצאות כל מקרה במישרין ו/או בעקיפין מפעילותו של הקבלן. 

 מהמקרים המפורטים לעיל.

שא בו תהקבלן מתחייב לשפות את העירייה בגין כל נזק, הוצאה, הפסד או תשלום שהעירייה  18.4

טענה שתועלה מצד עובד ו/או קבלן ו/או כל אדם אחר מטעמו  כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או

 של הקבלן כאמור.

השירותים או אי ביצוע עקב ביצוע  עירייההקבלן לבדו יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק שייגרם ל 18.1

 והתחייבויותיו על פי הסכם זה.המוזמנים 
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לאומי לגבי  תאונות עבודה הקבלן מתחייב לבטח את כל עובדיו וכל מי שמועסק על ידו בביטוח  18.6

ומתחייב לתשלום דמי הביטוח למוסד לביטוח לאומי במועדים הקבועים בחוק. הקבלן יהיה אחראי 

 לכל תוצאה של אי מילוי התחייבות זו.

 העירייה רשאית לנכות ו/או לקזז ו/או לגבות בכל דרך אחרת כל סכום אשר שילם או      18.1

 ם המגיעים לקבלן מהעירייה מסיבה כל שהיא.חוייב בו כאמור, מכל סכום או סכומי

 ביטוח .19

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הקבלן לפני תחילת ביצוע  19.1

 עירייההמוקדם משניהם, ועד מסירת העבודה ל -ו/או העמדת אתר עבודה לרשותו  עבודת ההתקנה

בונו, על שמו, על שם קבלני המשנה ועל שם תהיה בידו פוליסת ביטוח תקפה שהוצאה על חש

, הכל כמפורט באישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות המצורף להסכם זה והמהווה חלק עירייהה

   .)להלן: "אישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות"( א'בלתי נפרד ממנו ומסומן כנספח 

חתימה על ימים מיום  1ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה, מתחייב הקבלן להמציא לעירייה תוך  19.2

המוקדם מבין  -ובכל מקרה לפני תחילת ביצוע העבודות או העמדת אתר העבודה לרשותו הסכם זה 

על ידי חברת ביטוח  םחתו ואהמועדים, את אישור עריכת הביטוח בהתאם לאמור לעיל כשה

)שבעה( ימים טרם פקיעת  1ראל. הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד בידי העירייה, לפחות מורשית ביש

של אישור עריכת הביטוח, אישור עריכת ביטוח חדש לתקופה נוספת, באופן שיהיו בידי  ותוקפ

  העירייה אישורי עריכת הביטוח תקפים, באופן רציף, בכל עת.

ו על פי כל דין, מתחייב הקבלן כי לפני מסירת מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/א 19.3

עבודה כלשהי לעירייה וכתנאי מוקדם לביצוע המסירה תהיה בידו פוליסת ביטוח תקפה שהוצאה 

על חשבונו, על שמו ועל שם העירייה, הכל כמפורט באישור עריכת ביטוח אחריות המוצר המצורף 

לתקופת )להלן: "אישור עריכת ביטוח  ב'ח להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן כנספ

"(. הקבלן מתחייב להמשיך ולהחזיק בביטוח אחריות המוצר באופן רצוף גם התחזוקה ותפעול

לאחר מסירת העבודה לעירייה וזאת כל עוד עשויה להיות לו אחריות על פי דין ובכל מקרה לתקופה 

  מיום מסירתה הסופית של העבודה.שבע שנים  של

בכל דרישה מצד העירייה, מתחייב הקבלן להמציא לעירייה במועד המסירה את אישור  ללא צורך

 כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מורשית בישראל. לתקופת התחזוקה ותפעולעריכת ביטוח 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישורי עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לביצוע  19.4

למנוע ממנו להתחיל בביצוע העבודות או להפסיקן  תהא רשאיתו והעירייה העבודות ולתשלום שכר

 בכל שלב שהוא, היה והאישורים כאמור לא הומצא לו במועד.

למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישורי עריכת ביטוח במועד, כאמור בסעיפים לעיל, לא תפגע  19.1

ום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשל-בהתחייבויות הקבלן על

  ההסכם.
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 הקבלןלעיל ו פיםכאמור בסעי קבלןביטוח שיומצא ע"י העריכת האישור  לבדוק את תהעירייה רשאי 19.6

מצהיר  קבלן. הומתחייב לפעול לביצוע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויותי

של העירייה להורות על תיקון  הח כאמור וזכותביטוהכי זכות הביקורת של העירייה ביחס לאישור 

כל חובה וכל אחריות שהיא  הכמפורט לעיל, אינה מטילה על העירייה או מי מטעמ קבלןביטוחי ה

ותוקפו ואין בה לגרוע מכל חבות המוטלת על ביטוח כאמור, טיבו, היקפו הבכל הקשור לאישור 

 הסכם זה.הקבלן על פי 

פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם  הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי 19.1

 ובמועדם, לדאוג ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך.

, בגין ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה והקבלן מצהיר כי לא תהיה ל 19.8

נו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה א זכאי לשיפוי בגינו )או היה זכאי לשיפוי בגיונזק שה

מבלי לגרוע מן האמור . פרק )א( לביטוח עבודות קבלניותבהתאם ל ךבפוליסה( על פי הביטוח הנער

ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק לרכוש ו/או לציוד שלו  הקבלן פוטר בזאת את העירייהלעיל, 

א זכאי לשיפוי כאמור. וק בגינו המכל אחריות לנזו/או של מי מטעמו המובא לאתר העבודות וכן 

 האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

הקבלן מתחייב לקיים את נוהלי הבטיחות אם יקבעו ע"י העירייה ו/או ע"י המבטח. כן מתחייב  19.9

ק לרכוש אשר הקבלן שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל /או לגרום נז

  עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בכך כדי לסכן חיי אדם.

הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מחיוב כלשהו המוטל על הקבלן לפי הסכם זה, או כדי להטיל על 

 העירייה חבות כל שהיא.

ליצור עילות תביעה לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת כי אין בעריכת ביטוח כלשהו על ידי העירייה כדי  19.10

כלשהן כלפי העירייה שלא היו קיימות אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק 

 )למעט העירייה( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.

 מהווה הפרה יסודית של ההסכם. הםכל תנאיפים הנ"ל הפרת סעי

 

 לקיום הוראות החוזה ערבות בנקאית .20

 עירייההתחייבויותיה על פי חוזה זה במלואן ובמועדן, מוסרת החברה בזאת ללהבטחת מילוי כל  20.1

 א'כנספח המצורף  שקלים חדשים( בנוסח אלף וחמישים מאה)₪  110,000ערבות בנקאית בסך של 

 (."הביצוע "ערבותלחוזה זה )להלן ולעיל: 

תהיה רשאית לחלט  העירייה. החוזהמועד סיום ( יום מ90ערבות תהיה בתוקף עד תום תשעים )ה 20.2

זכאית, על פי חוזה זה  אבנוסף לכל סעד לו הי כפיצוי מוסכם ומוערך מראש, וזאתת יוערבוהאת 

להוכיח נזקים או  העירייהומבלי לפגוע בזכות ו/או על פי הדין, אם תפר החברה את התחייבויותיה 

 ת.יוהערבו מיהפסדים בפועל העולים על סכו

, מיד, ערבות בנקאית חדשה או העירייהתמציא החברה לידי ערבות  כולה או חלקה המומשה  20.3

 משלימה.



 

 

- 19 - 

 

 העירייההפסקת עבודה על ידי  .21

תפסיק את עבודתה, כולה או מקצתה, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב של  החברה 21.1

ולא תחדשה אלא אם ניתנה לה הודעה בכתב על כך. הפסקת העבודה נתונה לשיקול דעתה  ,העירייה

 .העירייההבלעדי של 

, תנקוט החברה באמצעים להבטחת העבודה ולהגנתה על פי העירייהביצוע העבודה על ידי  הופסק 21.2

 הצורך.

ודה יעודכנו ביצוע העבודה לא תזכה את החברה בכל פיצוי, ולוחות הזמנים לביצוע העב הפסקת 21.3

 בהתאם למועד הפסקת העבודה וחידושה.

לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר עם הפסקת העבודה, זמנית או לצמיתות, והחברה  לחברה 21.4

 .העירייהמסכימה כי הפסקת העבודה תהא בשיקול דעתה הבלעדי של 

 הפרות וסעדים .22

לפגוע בכל סעד לו הינה זכאית על  מבלילהביא הסכם זה לכדי סיום מיידי ותהיה רשאית,  העירייה 22.1

פי חוזה זה ו/או על פי הדין, לרבות ביטול חוזה זה, לסלק את ידה של החברה מן המתקנים, על ידי 

 מראש, במקרים המפורטים להלן: שלושים ימים מתן הודעה לחברה

 החברה הפרה תנאי יסודי של חוזה זה. 22.1.1

הפרה יסודית, ולא תיקנה את החברה הפרה חוזה זה או הוראה מהוראותיו, שאינה  22.1.2

 ימי עסקים ממועד קבלת הודעה בדבר ההפרה. 14ההפרה תוך 

הקפאת לצו יינתן כנגדה ו/או צו כינוס ו/או הליכי פשיטת רגל נגד החברה כ יינקטו 22.1.3

, העירייהשיהיה בו כדי לפגוע לדעת החברה  של וטל עיקול על נכסאם יהליכים, ו/או 

 בהסכם זה.יותיה לעמוד בהתחייבוביכולת החברה 

ברה המחתה ו/או הסבה ו/או שיעבדה את החוזה, כולו או מקצתו, ללא אישור הח 22.1.4

 , כמפורט בחוזה זה; העירייה

 החברה חדלה בפועל מלנהל עסקיה או מלבצע את הפרסום נשוא חוזה זה;  22.1.1

בעבירה  או מי ממנהליה או נושאי המשרה בה או בעלי העניין בההחברה אם הורשעה  22.1.6

עקב , לפגוע העירייהלדעת עלול קלון או עשתה מעשה או מחדל כלשהו אשר, שיש עמה 

 לגיטימי אחר שלה. סבאינטרלפגוע /או ו העירייההטוב של  ןבשמכך 

החברה את התחייבויותיה בקשר לו, מוסכם כי בכל מקרה שבו תפר  מבלי לגרוע מן האמור, ובנוסף 22.2

 לכל אחת מן התרופות כדלהלן: , זכאית בנוסף אףהעירייהעם אחזקת המתקנים, תהא 

לכל יום איחור בביצוע מטלה שהוטלה ₪  100לקבל מן החברה פיצוי מוסכם  בגובה של  22.2.1

לרבות תקלה דחופה על החברה ע"י המפקח, ובמקרה של אי ביצוע מטלה דחופה, 

של איחור בביצוע התיקונים  שעה לכל₪  210פיצוי בגובה של כהגדרתה בנספח ה' לחוזה, 

 הנדרשים. 
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לדאוג באופן מיידי כי לא תשקף  ,16את התחייבותה לפי סעיף  במקרה שבו הפרה החברה 22.2.2

לדאוג  העירייהכל סכנה לפגיעה בציבור ו/או הרכוש עקב תקלה חמורה, תהא רשאית 

כל בעצמה ו/או באמצעות גורם אחר כי לא תשקף כל סכנה כאמור, ולחייב את החברה ב

 . עירייהעלות שתיגרם עקב כך ל

להעביר את אחזקת המתקנים לידי גורם שלישי, ולחייב את החברה בכל עלות שתיגרם  22.2.3

 עקב כך. עירייהל

תהייה רשאית  העירייהמכל הוראה מהוראות הסכם זה, מוסכם ומותנה כי  לגרועמבלי  22.2.4

 אמור בסעיף זה. לעשות שימוש בערבויות הניתנות על ידי החברה לשם כיסוי העלויות כ

לצורך האמור בסעיף זה, תמסור החברה לעירייה, בתחילת ההתקשרות, המחאה בנקאית  22.2.1

לקראת תום כל שנה קלנדרית, במסגרת חישוב התמורה ₪. )חמישים אלף(  10,000ע"ס 

לשנה הבאה, תעביר העירייה לחברה הודעה על סך כל הקנסות שחייבת החברה לעירייה, 

וסכום זה ישולם לעירייה ע"י החברה. לא שילמה החברה נסות, במידה והיא חייבת בק

עם  .את הסכום הנ"ל, תהיה העירייה רשאית להפקיד את ההמחאה הבנקאית לחשבונה

תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים, ולאחר ניכוי כל הסכומים שהחברה תהיה חבה 

 בהם, במידה ואכן תחויב, תוחזר ההמחאה הבנקאית לידי החברה. 

 הוראות כלליות .23

 ויתור על סעדים 23.1

ן כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא, שתהיינה לה יהחברה מצהירה ומתחייבת בזה, כי לעני

לא תהא לה אלא הזכות לפיצויים והיא לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, 

ות לצוי מניעה כלשהם, בין זמניים ובין מוותרת מראש על כל זכות לסעד זמני כלשהו וכן על כל זכ

לסיים הסכם זה ו/א לתבוע את אכיפתו  העירייהקבועים, וכי בשום מקרה לא תהא רשאית למנוע מ

, לא העירייהע"י  במקרה של הבאת חוזה זה לידי סיום , להבדיל מן הזכות לתבוע פיצוי,בפועל

 תהיה החברה רשאית למנוע מסירת הפרסום לאחר.

החברה במפורש על כל זכות עיכבון או קיזוז, וכן על כל זכות לעשיית דין עצמי לגבי כל  כן מוותרת

טענה או זכות שיהיו לה, בהקשר לחוזה זה, וזכותה תוגבל לתביעת פיצויים בבית משפט, ואכיפת 

 פסק דין של פיצויים כאמור, אם יינתן.

כות דומה או אחרת המוקנית להסרת ספק מובהר כי אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בכל ז

 על פי הדין או על פי הסכם זה. עירייהל

 

 

 

 

 

 שיפוי 23.2
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ו/או  העירייההחברה מתחייבת לשפות ו/או לפצות, באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את 

את עובדיה ו/או שלוחיה, בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד 

על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדן ו/או נגד כל מי מעובדיה, שלוחיה ושולחיה, כאשר תוגש, 

בגין כל מעשה ו/או מחדל לו אחראית החברה על פי חוזה זה ו/או על פי  הדין, לרבות שכ"ט עו"ד 

במלואם ו/או בכל סכום אשר ייפסק בפסק דין לחובתן  עירייהוההוצאות המשפטיות שייגרמו ל

תודיע  העירייהם, אשר החברה אחראית להם על פי חוזה זה ו/או על פי הדין ובתנאי, שבקשר לנזקי

תן לזוכה הזדמנות להתגונן כנגד י, ותו/או דרישה ו/או תביעה כאמורלזוכה, מיד עם קבלת הודעה 

 תביעה כאמור.הודעה ו/או דרישה ו/או 

 ויתור או שינוי 23.3

לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה  הסכמה של צד  לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים 23.3.1

גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדים בזכויות שניתנו לו על פי החוזה 

במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד 

 מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

מועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור של צד על שום ויתור, או הימנעות מפעולה ב 23.3.2

זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן או מקצתן בכל עת שימצא 

 לנכון.

  עוסק מורשה 23.4

תהא רשומה  , לרבות תקופות הארכה אם יהיו,החברה מתחייבת, כי במשך כל תקופת הפרסום

 .כעוסק מורשה וכן תנהל ספרי חשבונות כדין

 סעיף זה הנו מעיקרי ההסכם והפרתו ע"י החברה תחשב כהפרה יסודית.

 תיקון לחוזה 23.1

על כדין ייערכו בכתב וייחתמו לא יהא להם כל תוקף אלא אם כן כל תיקון או תוספת לחוזה זה 

 .הצדדים

 תשלום במקום הצד האחר 23.6

במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על פי חוזה זה על הצד  לשלםכל צד רשאי  23.6.1

האחר, וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו, והצד האחר לא שילמו, 

 ימים מיום שנדרש לעשות כן. 1תוך 

שילם צד סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר, יהיה הצד המשלם רשאי  23.6.2

צד המשלם יהיה זכאי להחזר הסכום, מיד עם דרישתו לדרוש את השבתו מהצד האחר. ה

 ריביתהראשונה, כשסכום זה ישא, החל מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפועל, 

 .3% בשיעור שנתית

 

 סמכות שיפוט והדין החל 23.1
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 הצדדים מסכימים כי הדין הישראלי יחול על חוזה זה, ללא כללי ברירת הדין שלו. 23.1.1

, ככל שהיא מוקנית עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנולדון בכל המקומית הסמכות  23.1.2

וככל שהיא  ,כפר סבאמבחינה עניינית לבית משפט השלום, תהא לבית משפט השלום ב

מוקנית  זי, או לבית דין לעבודה, היא תהאמוקנית מבחינה עניינית לבית משפט מחו

 אחר בעניין זה. לכל בית משפטמקומית ולא תהיה סמכות , לודלבתי משפט אלה בעיר 

 מיצוי התנאים המוסכמים 23.8

חוזה זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים. כל הבטחות, ערובות, 

ידי -פה, התחייבויות או מצגים בדבר נשוא חוזה זה שניתנו או נעשו על-הסכמים בכתב או בעל

ורש בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים הצדדים לפני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי מפ

והזכויות הקבועים בחוזה זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים 

 בהם החל מתאריך חוזה זה.

 הודעות .24

 תחשב כמתקבלת בעת מסירתה.  -לנמען המצוין להלן  -כל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו  24.1

תחשב  -י צד למשנהו שתשלח בפקס המצוין להלן ותוך ציון הנמען המצוין להלן כל הודעה על יד 24.2

כמתקבלת על ידי הצד השני בעת השלחה, אם ההודעה נשלחה ביום עסקים ובשעות העסקים 

תיחשב כמתקבלת ביום העסקים העוקב, והכל בתנאי שברשות השולח אישור  -המקובלות ואם לא 

 הודעה בדואר רשום כאמור להלן. בכתב על קבלתה, שבמקביל תשלח ה

כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום, על פי הכתובת המצוינת להלן ותוך ציון הנמען  24.3

 שעות ממועד השלחה.  12תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תוך  -המצוין להלן 

 כתובות הצדדים .21

 הוד השרון 103אחוזה  רחוב, הוד השרוןעיריית  הנמען: – העירייה  23.1

 _______________רחוב הנמען: ____________________,  –החברה  23.2

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

  __________________________                    _____________________  
 ]החברה[        ( העירייה) הוד השרוןעיריית 

 

 
 'אספח נ

 לקיום החוזה נוסח ערבות
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 תאריך: ____________             לכבוד

 עיריית הוד השרון

 

 שלום רב,

 

 כתב ערבות מס' ....................................הנדון: 

 

להתקנה, תחזוקה ___  ____המבקש( בקשר לחוזה מס' __ -על פי בקשת ________________ )להלן .1

, הננו ערבים בזאת בעיר הוד השרון מתקנים אלוומתן זכות פרסום על  ותפעול של מתקני ריהוט רחוב

אלף שקלים חדשים(,  וחמישים מאה)במילים: ₪  110,000 -כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל 

כולל מע"מ, בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן, כפי שמתפרסם על ידי הלשכה 

, שיתפרסם ב 2011 דצמברם לצרכן"( בין מדד הבסיס לחודש "מדד המחירי -המרכזית לסטטיסטיקה )להלן 

 בחודש שאחריו לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות. 11 -

ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, לרבות  10סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה  באמצעות הפקסימיליה, חתומה ע"י עיריית הוד השרון, וזאת ללא כל

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

 לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה או העתקו )במידה שיועבר אלינו באמצעות הפקסימיליה(. .3

פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד  תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום ___________ וכל דרישה על .4

 הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידינו.

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .1

 

 

 

 בכבוד רב,     

 

 

 בנק________________     

 סניף________________     

 

 



 

 

- 64 - 

 

 'בנספח 

 עריכת ביטוחי החברהאישור 

קבלן התקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני ריהוט רחוב ומתן זכות פרסום על  -אישור עריכת ביטוח 
 מתקנים אלו בעיר הוד השרון 

 
 תאריך: ________

 לכבוד
 עיריית הוד השרון

 ,28רחוב יהושע בן גמלא 
 הוד השרון

 (עירייה"ה" :)להלן
 
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 קבלניות בקשר עםאישור על קיום פוליסה לביטוח עבודות   הנדון:   
 הסכם שנחתם בין העירייה ובין הקבלן _____________ )להלן: "הקבלן"(     

 התקנה של מתקני ריהוט רחוב ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו בעיר הוד השרון 
 חוזה מס' ____________  מיום ________________    

                
   

________________ על שם  'הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו הוציאה פוליסה לביטוח עבודות קבלניות מס

הקבלן ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או העירייה לתקופה מיום ________ ועד ליום ________  ואנו מאשרים 

נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה לביטוח שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסה, בכפוף לאמור להלן, אינו 

 .2013עבודות קבלניות הידוע כביט 

 

 ביטוח "כל הסיכונים", המכסה במלוא את כל העבודות המבוצעות והחומרים. - 1פרק 

 

 : __________ ש"ח.ותהמבוטח העבודותערך 

 

 הכיסוי על פי פרק זה יכלול הרחבות כמפורט להלן:  

 

מערך העבודות  10%-השווה לרכוש עליו עובדים ו/או רכוש סמוך בגבול אחריות שלא יפחת מסך   -  

 ש"ח. 100,000המבוטחות, אך לא פחות מסך 

  .מערך העבודות המבוטחות 10%-השווה ל פינוי הריסות בגבול אחריות שלא יפחת מסך  -  

מערך  10%גבול אחריות שלא יפחת מסך נזק ישיר מתכנון לקוי, חומרים לקויים ועבודה לקויה ב  -  

 ש"ח 100,000העבודות המבוטחות אך לא פחות מסך 

  מהנזק 20% -בגבול אחריות שלא יפחת מ אחרים ויועצים מהנדסים שכר אדריכלים, -  

 רעידת אדמה ונזקי טבע. - 

   

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בגין חבות הנובעת מביצוע העבודות, בגבול אחריות שלא  - 2פרק 

למקרה ולתקופת הביטוח, כאשר הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר חבות הנובעת ₪  2,000,000יפחת מסך 

, הרעלה, רעידות אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים -מ
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והחלשת משען, שביתה והשבתה, תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. פרק זה יכלול אחריות צולבת 

  לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 

בול האחריות ביטוח אחריות מעבידים, בגין חבות על פי כל דין, כלפי כל המועסקים בביצוע העבודות בג - 3פרק 

רוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. פרק זה לא יכלול כל הגבלה בדבר יש"ח לעובד, לא 20,000,000 -שלא יפחת מ

עבודות בגובה או בעומק, שימוש במנופים ו/או במתקני הרמה, ימי ו/או שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה 

 ו/או לסוג ו/או לתנאי העבודה. ועובדיהם וכן בדבר העסקת נוער או כל מגבלה אחרת ביחס לאופי

לעניין פרק זה מורחב שם המבוטח לכלול את העירייה למקרה ויטען כי הוא נושא באחריות כלפי מי 

  מהמועסקים בעבודות לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי.

 

יחול אנו מאשרים ויתור על זכות תחלוף כלפי העירייה וכל הבאים מטעמו ו/או במקומו ובלבד שהאמור לא 

 לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

 

אשר לפרויקט זה ייחשב כמבוטח הראשי  העירייה בלבדפי הנחיית ישולמו לוליסה זו : פיצויים על פי פהערה

 .בפוליסה

 

 :הערות כלליות

העירייה" יחשב לרבות כל חברת בת ו/או חברה שלובה של העירייה ו/או כל עובד ו/או "הנ"ל  המטרות הפוליסל

  כל הנ"ל.שלוח של 

 אינה מהווה עילה לדחיית חבות כלפי העירייה. קבלןהפרה כלשהי של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל ע"י ה

יום  30הננו מתחייבים כי הביטוחים הנ"ל לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה מראש של 

 לעירייה בכתב בדואר רשום.

בלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח וסכומי ההשתתפויות העצמיות בגין הביטוחים כמו כן, הננו מאשרים כי הקבלן 

 דלעיל.

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר 

הקודם לכל ביטוח של , הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" הלא יופעל כלפי העירייה, ולגבי העירייה הביטוח על פי הפוליס

המזכה את העירייה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ואנו מוותרים על כל טענה ו/או העירייה ו/או מי מטעמו ו

 דרישה לשיתוף ביטוחי העירייה.

 

אישורנו זה כפוף לתנאים ולהסתייגויות של פוליסות הביטוח המקוריות, עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור 

 באישור זה.

 
 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 
 
 

_________   _________________ _______________ 
 שם החותם ותפקידו חתימת חברת הביטוח   תאריך   
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 תאריך: ________
 

 לתקופת התחזוקה ותפעול של מתקני ריהוט רחובאישור עריכת ביטוח 
 

 לכבוד
 עיריית הוד השרון

 ,28רחוב יהושע בן גמלא 
 השרוןהוד 

______________ 
 (הלן : "המזמין")ל
 

 א.ג.נ.,
 

 אחריות המוצר ואחריות מקצועית בקשר עם אישור קיום פוליסת ביטוח הנדון:  
 "("הקבלן)להלן:                                      הסכם שנחתם ביניכם ובין 

תחזוקה ותפעול של מתקני ריהוט רחוב ומתן זכות פרסום על עבודות ביצוע בקשר עם 
 מתקנים אלו בעיר הוד השרון 

 חוזה מס' _______________        
 מיום        _______________                                                 

 
לתקופה מיום _____ עד ליום ______ על שם הקבלן סות הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו הוציאה פולי

 בקשר עם ההסכם שבנדון כמפורט להלן:

 ןעל פי ההסכם הנ"ל, כאשר היקף הכיסוי הניתן על פיהקבלן את כל העבודות המבוצעות על ידי ה ותמכס ותהפוליס

 . 2013/אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כביט

 

לכיסוי אחריותו של הקבלן בגין אבדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של  המוצרפוליסה לביטוח אחריות  .1

כל אדם ו/או של גוף כלשהו )לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, של המזמין( עקב מוצרים שיוצרו ו/או הוכנו 

ת ו/או עבודה שבוצעה על ו/או הורכבו ו/או תוקנו ו/או סופקו ו/או נמכרו ו/או הופצו ו/או טופלו בכל דרך אחר

רוע ובסה"כ ילכל א₪( )שלושה מיליון ₪  3,000,000ידי הקבלן ו/או מי מטעמו בגבול אחריות שלא יפחת מסך 

  לתקופת ביטוח שנתית.

הביטוח יורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בפוליסה לעניין אחריותו הנובעת מהמוצרים שיוצרו ו/או הוכנו 

וקנו ו/או סופקו ו/או נמכרו ו/או הופצו ו/או טופלו בכל דרך אחרת ו/או עבודה שבוצעה על ו/או הורכבו ו/או ת

  ידי הקבלן ו/או מי מטעמו.

 הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

 

  מיום תחילת ההסכם()לא מאוחר כיסוי למפרע )רטרואקטיבי(: מיום ________   

 

 חודשים במקרה של אי חידוש הפוליסה. 12הפוליסה כוללת תקופת גילוי בת   

 

 השתתפות עצמית: __________________ 

 

-בגבול אחריות שלא יפחת מ -ני מדינת ישראל על פי כל דיהקבלן לכיסוי חבות  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, .2

רועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין יובסה"כ לתקופת הביטוח, בגין א עלאירו₪( )שני מיליון ₪  2,000,000

 מפעולותיו של הקבלן ו/או כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש.
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ני הרמה, הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לחבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מתק 

פריקה, טעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או במשקה, רעידות והחלשת משען, 

 שביתה והשבתה וכן תביעות מצד המוסד לביטוח לאומי.

הקבלן והבאים למעשי ו/או מחדלי  הבגין אחריות לכלול את העירייה כמבוטחת נוספת בפוליסהורחב מ הביטוח 

 ת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח., וזאמטעמו

ו/או באמצעות הקבלן,  ל ידיכל חבות של העירייה כלפי כל העובדים המועסקים ע כוללהכיסוי עפ"י פוליסה זו  

וכן תביעות שיבוב כלפי על פי הפוליסה לביטוח אחריות מעבידים בפועל אשר החבות כלפיהם אינה מכוסה 

  העירייה מצד המוסד לביטוח לאומי.

 למען הסר ספק, רכוש העירייה ייחשב לרכוש צד שלישי אשר האחריות לגביו מכוסה על פי פוליסה זו.

 

 :לעיל( 2-1סעיפים  -הערות כלליות )לכל הביטוחים 

 והביוב מי הוד השרון בע"מ"."תאגיד המים הגדרת "המזמין" לפי אישור ביטוח זה תכלול גם את  .א

על ידי הקבלן אינה מהווה עילה לדחיית חבות כלפי בתום לב הפרה כלשהי של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל  ב.

 העירייה, ובתנאי שתשמר זכותנו לחזור בתביעה אל הקבלן.

ייה ואנו מוותרים על כל תנאי מפורש, על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי העיר כוללותהפוליסות   .ג

 טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי העירייה.

 פי הפוליסות.-הקבלן הינו האחראי הבלעדי כלפינו לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות על ד.

לעירייה הודעה בדואר  תשלחאנו מתחייבים שהכיסוי על פי הפוליסות לא יצומצם ולא יבוטל, אלא אם  ,כמו כן .ה

 יום מראש. 60רשום, לפחות 

 

אישורנו זה כפוף לתנאים ולהסתייגויות של פוליסות הביטוח המקוריות, עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור 

 באישור זה.

 

 

 _____________  פוליסת חבות המוצר מס' 

 פוליסת אחריות כלפי צד ג'  מס' ______________

 
 
 
 

 באנו על החתום:ולראיה 
 
 
 

_________   _________________ _______________ 
 שם החותם ותפקידו חתימת חברת הביטוח   תאריך   
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 'גנספח 

 רשימת מתקני הפרסום
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 1נספח ג'

 הוד השרוןעפ"י רחובות ב ברות פרסום רשימת סככות המתנה לאוטובוס

 

 מס'

 סד'

 מיקום התחנהכתובת 

 דרך רמתיים מול הספורטן 1

 אסף הרופא -דרך רמתיים  2

  48בסמוך לבן גוריון  3

 6בסמוך  לרח' הבנים  4

 3בסמוך לרח' הערבה  1

 יורדי הים -הנרייטה סולד  6

 המוסדות -הנרייטה סולד  1

 בסמוך לתחנת פז -דרך רמתיים  8

 מול קניון מרגלית -רח' דרך רמתיים  9

 מול רח' אפק –רח' דרך רמתיים  10

 104מול דרך רמתיים  11

 בסמוך לספורטק -דרך רמתיים  12

 בסמוך לנווה נאמן  -דרך רמתיים  13

 מול רח' דרך הים -דרך רמתיים  14

 שלומציון -שמעון הצדיק  11

 ירקונה -דרך רמתיים  16

 רח' ז'בוטינסקי מול הספורטן 11
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 2'גנספח 

  הוד השרוןעפ"י רחובות בקיימים רשימת מתקני הכוונה 

 

 מס'

 סד'

 כתובת מיקום השלט

 4מול דרך רמתיים מס'  1

 6 מול דרך רמתיים מס' 2

 דרך רמתיים מול קפה לנדוור 3

 22 מול דרך רמתיים מס' 4

 28 מול דרך רמתיים מס' 1

 10 מול דרך רמתיים מס' 6

 14 מול דרך רמתיים מס' 1

 60 מול דרך רמתיים מס' 8

 16 מול דרך רמתיים מס' 9

 12 מול דרך רמתיים מס' 10

 90 מול דרך רמתיים מס' 11

 דרך רמתיים מול  תחנת דלק פז 12

 104 מול דרך רמתיים מס' 13

 93 מול דרך רמתיים מס' 14

 111 מול דרך רמתיים מס' 11

 דרך רמתיים מול הספורטק 16

 מול הספורטן דרך רמתיים 11

 צומת ז'בוטינסקי דרך רמתיים מול מול הספורטן, לפני 18

 120-דרך רמתיים מול עד 19

 דרך רמתיים מול המגדלים שברחוב הטווס 20

 120עד  ירקונהדרך רמתיים מול  21

 צפונית לדרך הים ירקונהדרך רמתיים מול  22

 דרך רמתיים מול משתלת כחול ישראלי 23

 רמתיים מול נווה נאמןדרך  24

 דרך רמתיים מול נווה נאמן 21

 דרך רמתיים מול נווה נאמן 26

 דרך רמתיים לפני צומת החרש 21

 דרך רמתיים לפני צומת החרש 28

 דרך רמתיים לפני צומת החרש 29

 דרך רמתיים מול קניון שרונים 30

 דרך רמתיים מול קניון שרונים 31

 מול קניון שרונים דרך רמתיים 32

 דרך רמתיים מול קניון שרונים 33
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 11 מול ז'בוטינסקי מס' 34

 ז'בוטינסקי מול התיכון 31

 ז'בוטינסקי מול תיכון הדרים 36

 ז'בוטינסקי מול חניית הספורטן 31

 11מול רח' הבנים  38

 12מול רח' הבנים  39

 8מול רח' הבנים  40

 31מול דרך מגדיאל מס'  41

 34מול דרך מגדיאל מס'  42

 2מול סוקולוב מס'  43

 18מול סוקולוב מס'  44

 הסרגל-בסמוך לצומת רח' סוקולוב 41

 רח' הנשיאים בסמוך לרח' הצנחנים 46

 2בסמוך לרח' הנשיאים מס'  41

 רח' נחשון בסמוך לרח' סוקולוב 48
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 3'גנספח 

 הוד השרוןרחובות בעפ"י  קיימיםמפות עיר מתקני רשימת 

 

 

 

 

 

  

 

   

 מס'

 סד'

 כתובת מיקום השלט

 מול שרונים 1

 אסף הרופא -דרך רמתיים  2

 הרשות -דרך רמתיים  3

 הבנים -דרך רמתיים  4

 הגאולה -הבנים  1

 דרך רמתיים בסמוך לרח' הגיבור 6

 דרך מגדיאל -דרך רמתיים  1
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 4'גנספח 

 חדש/ישן מיקום עמודור מס'      

 חדש החרש -דרך רמתיים   .1

 חדש החרש -דרך רמתיים   .2

 חדש הרקון -דרך רמתיים   .3

 חדש הרקון - רמתיים דרך  .4

 חדש אפק -דרך רמתיים   .1

 חדש דרך הים -דרך רמתיים   .6

 חדש הציונות -ז'בוטינסקי   .1

 חדש ז'בוטינסקי -דרך רמתיים   .8

 חדש בוטינסקי'ז - רמתיים דרך  .9

 חדש בוטינסקי'ז - רמתיים דרך  .10

 חדש בוטינסקי'ז - רמתיים דרך  .11

 חדש בוטינסקי'ז - רמתיים דרך  .12

 חדש ירקונה -דרך רמתיים   .13

 חדש ירקונה - רמתיים דרך  .14

 חדש הגיבור -דרך רמתיים   .11

 חדש אסף הרופא -דרך רמתיים   .16

 חדש אסף הרופא -דרך רמתיים   .11

 ישן הראשונים - דרך רמתיים  .18

 ישן הראשונים )חסר ארגז דרך רמתיים(  .19

 ישן תרפ"ה -דרך רמתיים   .20

 חדש דרך מגדיאל -דרך רמתיים   .21

 חדש מגדיאל דרך - רמתיים דרך  .22

 חדש מגדיאל דרך - רמתיים דרך  .23

 חדש מגדיאל דרך - רמתיים דרך  .24

 חדש הבנים - רמתיים דרך  .21

 חדש הבנים - רמתיים דרך  .26

 חדש עין חי -רמתיים דרך   .21

 ישן הכיבוש -דרך רמתיים   .28

 ישן חניה ציבורית -דרך רמתיים   .29

 חדש הרשות -דרך רמתיים   .30

 חדש הרשות -דרך רמתיים   .31

 חדש בן גוריון -דרך רמתיים   .32

 חדש בן גוריון -דרך רמתיים   .33

 ישן שמור עירך  -דרך רמתיים   .34

 חדש שרת -דרך רמתיים   .31

 ישן שרת - דרך רמתיים  .36

 ישן ישורון -הבנים   .31

 ישן השחר -הבנים   .38
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עפ"י  שמות רחוב עמודי רשימת  

 השרון הודרחובות ב

  

 חדש הגאולה -הבנים   .39

 חדש הגאולה - הבנים  .40

 ישן הדרור -הבנים   .41

 חדש הדרור - הבנים  .42

בני ברית)חסר שני ארגזי  -הבנים   .43

 שמות הרחובות( 

 חדש

 חדש בני ברית -הבנים   .44

 חדש בן גמלא -דרך מגדיאל   .41

 חדש בן גמלא - דרך מגדיאל  .46

 חדש הפרסה -דרך מגדיאל   .41

 חדש עליית הנוער -דרך מגדיאל   .48

 ישן פדויים -דרך מגדיאל   .49

 ישן אשכול -דרך מגדיאל   .10

 חדש הזקיף -דרך מגדיאל   .11

 חדש האהבה -דרך מגדיאל   .12

 חדש כיכר מגדיאל -דרך מגדיאל   .13

 חדש הידידות -סוקולוב   .14

 חדש הנשיאים -סוקולוב   .11

 חדש הנשיאים -סוקולוב   .16

 חדש גולדה מאיר –הנשיאים   .11

 חדש נחשון -סוקולוב   .18

 חדש גולדה מאיר -הנשיאים   .19

 חדש אפרים קציר -הנשיאים   .60

 חדש הנשיאים -אסירי ציון   .61

 חדש ויצמן -אסירי ציון   .62

 ישן כינרת -ששת הימים   .63

 ישן היובלים  -הרקון   .64

 ישן קיבוץ גלויות-ששת הימים  .61

 ישנים 11חדשים,  10מתקני שמות רחוב מוארים:  61סה"כ 
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 5'גנספח 

 ראשי פרסום על עמודי שמות רחוב בהוד השרוןרשימת 

 

 פרמס

 ורידסי

סוג 

 הפרסום

 כתובת מיקום השלט

 היובלים -הרקון דו צדדי  .1

 הראשונים -דרך רמתיים דו צדדי  .2

 אפק -דרך רמתיים  דו צדדי  .3

 ז'בוטינסקי - דרך רמתיים צורני  .4

 דרך הים -דרך רמתיים  צורני  .1

 ירקונה -דרך רמתיים  דו צדדי  .6

 ירקונה -דרך רמתיים  צורני  .1

 הגיבור -דרך רמתיים  דו צדדי  .8

 אסף הרופא -דרך רמתיים  דו צדדי  .9

 אסף הרופא -דרך רמתיים  דו צדדי  .10

 הבנים -דרך רמתיים  דו צדדי  .11

 עין חי -דרך רמתיים  דו צדדי  .12

 הרשות -דרך רמתיים  דו צדדי  .13

 בני ברית -הבנים  דו צדדי  .14

 הדרור -הבנים  דו צדדי  .11

 השחר -הבנים  דו צדדי  .16

 יהושוע בן גמלא -דרך מגדיאל דו צדדי  .11

 הפרסה -דרך מגדיאל  דו צדדי  .18

 עליית הנוער -דרך מגדיאל  דו צדדי  .19

 האהבה -דרך מגדיאל  דו צדדי  .20

 כיכר מגדיאל - דרך מגדיאל דו צדדי  .21

 הזקיף -דרך מגדיאל  דו צדדי  .22

 סוקולוב -הנשיאים  דו צדדי  .23

 נחשון -סוקולוב  דו צדדי  .24

 אפרים קציר –סוקולוב  דו צדדי  .21

 סוקולוב -הנשיאים  צורני  .26

 יהושוע בן גמלא -דרך מגדיאל קובייה  .21

 ז'בוטינסקי -דרך רמתיים  קובייה  .28

 ז'בוטינסקי -דרך רמתיים  קובייה  .29

 ז'בוטינסקי -דרך רמתיים  קובייה  .30

 החרש -דרך רמתיים  צורני  .31

 החרש -דרך רמתיים  קובייה  .32

 הרקון -דרך רמתיים  קובייה  .33

 הרקון -דרך רמתיים  קובייה  .34
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 דרך מגדיאל -דרך רמתיים  קובייה  .31

 דרך מגדיאל -דרך רמתיים  קובייה  .36

 דרך מגדיאל -דרך רמתיים  קובייה  .31

 דרך מגדיאל -רמתיים דרך  קובייה  .38

 דרך מגדיאל -דרך רמתיים  קובייה  .39

 הבנים -דרך רמתיים  קובייה  .40

 בני ברית -הבנים  קובייה  .41

 בן גוריון -דרך רמתיים  קובייה  .42

 הרשות -דרך רמתיים  קובייה  .43

 הגאולה -הבנים  קובייה  .44
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 6'גנספח 

 מרכזיות שילוט בהוד השרוןרשימת 
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 7'גנספח 

 בהוד השרון נונסטופמתקני עמודי תאורה עליהם מוצבים רשימת 

 פינה רחוב 
 דוכיפת זבוטינסקי 1

 הציונות זבוטינסקי 2

 הנרייטה סולד המוסדות 3

 הנרייטה סולד הבנים 4

 הסוכנות ההכשרות 5

 הפרדס ההכשרות 6

 שלום עליכם בן גוריון 7

 משאבים משה שרת 8

 רמתיים מגדיאל  9

 בן צבי הנשיאים 10

 אסירי ציון הנשיאים 11

 אסירי ציון ויצמן   12

 הסדן מבוא קדם  13

 משה שרת רמתיים  14

 " רמתיים  15

 " רמתיים 16

 " רמתיים 17

 " רמתיים 18

 נוגה רמתיים 19

 * רמתיים 20

 ירקונה רמתיים 21

 ירקונה רמתיים 22

 זבוטינסקי רמתיים 23

 זבוטינסקי רמתיים 24

 " רמתיים 25

 אפק רמתיים 26

 * רמתיים 27

 * רמתיים 28

 בן גוריון רמתיים 29

 " סוקולוב 30

 " סוקולוב 31

 " רמתיים 32

 בה"ס נחשון 33
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 סוקולוב הנשיאים 34  

 " רמתיים 35

 הרקון רמתיים 36

 " רמתיים 37

 בן גוריון רמתיים 38
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 המפרטים הטכניים של המתקנים -נספח ד' 
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 1ד'פח נס

 ומתקני מפת עיר מפרט טכני להתקנת מתקן מואר להכוונת תנועה

 של ההצעה הזוכה( ומתקן מפת עיר מתקן מואר להכוונת תנועה ימפרט ו)כאן יוכנס
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 2ד'נספח 

 מרכזיות שילוט לבתי עסקמפרט טכני להתקנת 

 של ההצעה הזוכה( מרכזיית שילוט לבתי עסק)כאן יוכנס מפרט 
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 3ד'נספח 

 עמודי שמות רחובותמפרט טכני להתקנת 

 (עמודי ושלטי שמות הרחובות הקיימים בעיר)כאן יוכנס מפרט 
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 4ד'נספח 

 נונסטופים על עמודי תאורהמפרט טכני להתקנת 

 של ההצעה הזוכה( נונסטופ על עמודי תאורה)כאן יוכנס מפרט 
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 נספח ה'

 נספח תחזוקה ותיקון תקלות

 מבוא: .1

נספח זה מפרט את מטלות החברה בכל נושא תפעול המתקנים בעיר, לרבות התקנת והסרת  1.1
מתקנים, אחזקת כמות מתקנים במלאי, תפעולם ותחזוקתם השוטפת, הטיפול בתקלות, התאום 

 ונושאים רלוונטיים נוספים. העירייהוהעבודה השוטפת מול 

 בכל פרק יפורטו מטלות החברה ומחויבויותיה על פי הסדר הבא: 1.2

 תאור כללי של המטלה. -

הזמן בהם  תקן נדרש: תאור כמותי מפורט המתאר את הפעולות אותן נדרשת החברה לבצע, קבועי -
 יש לעמוד, הפרמטרים לאורם ייבחן ביצוע המטלה וכל נתון נדרש נוסף על פי העניין.

 מנגנון התאום, הבקרה והדיווח הנדרש למטלה הספציפית. -

 הגדרת מבחן התוצאה. -

 הערות ודגשים נוספים על פי העניין. -

 :הנחיות כלליות .2

, אשר ישמרו על קשר שוטף עם החברה תתפעל המתקנים בעיר ע"י צוותים ייעודיים וקבועים 2.1
 ונציגה כמפורט בנספח זה. העירייה

המתקנים וסביבתם יופעלו ויתוחזקו באופן רציף ויישמרו במצב תקין לחלוטין, נקיים וללא  2.2
 / כרזות / גרפיטי או כל לכלוך אחר. מסוגים שונים לרבות מודעות אבל מודעות

עם כל גורם, עירוני או אחר, כנדרש על פי כל פעולות התפעול והתחזוקה  של המתקנים יתואמו  2.3
 הנחיות ונהלי העירייה ובהתאם לכל דין.

 מנגנון שוטף של בקרה, תיאום, דיווח ותיעוד הפעילות יתקיים לכל אורך תקופת החוזה. 2.4

כל פעילות של החברה בשטח שאינה כרוכה בתפעול ו/או תחזוקה שוטפים של המתקנים )כגון  2.1
ורות תחזוקה שוטפות, טיפול בתקלות ותיעוד תקופתי של המתקנים( הצבת פרסום, ניקיון וביק

ו/או מי מטעמה כפי שיהיו מעת  העירייהתבוצע רק עם קבלת כל האישורים הנדרשים, על פי נהלי 
 לעת ועל פי כל דין.

 המתקנים יחוברו לתשתיות החשמל על פי הוראות החוזה וכל התקנים המחייבים.  2.6

תטופל במסגרת הזמן המוקצה לטיפול בה, כמפורט  בעת מונדליזם,, לרבות תקלה הנוכל תקלה 2.1
להלן, ברמה מקצועית וע"י אנשי צוות מיומנים, בתיאום עם הגורם העירוני הרלבנטי, ותוך עמידה 

 בכל התקנים, ההנחיות ובהתאם לכל דין.

 העירונית:  GISהמע'  עדכון .3

הזנת  העירייהימים מקבלת רשות השימוש במתקנים, תשלים החברה על פי הנחיות  30בתוך  3.1

 העירונית ו/או לכל מערכת ניהול עירונית ממוחשבת אחרת.   GISנתונים כל המתקנים למערכת ה 

 כל מתקן מבין המתקנים יוזן למערכת כשהוא מכיל הנתונים להלן: 3.2

 סוג המתקן. 3.2.1
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 מיקום. 3.2.2

 צילום עדכני. 3.2.3

 שימוש לפרסום עירוני. 3.2.4

 מועד התקנה. 3.2.1

 .העירייהפרטים נוספים על פי הנחיות  3.2.6

 ובתיאום צמוד עם מי מטעמה. העירייהתיעשה על פי הנחיות  GISהזנת הנתונים למערכת ה  3.3

 יהיה רציף והמערכת תעודכן ע"י החברה כל העת.  GISעדכון מערכת ה  3.4

 :וטיפולים מיוחדים קריאה דחופה .4

בנספח זה, תהיה העירייה רשאית, באמצעות המפקח ובמקרים דחופים על פי  בלא לפגוע מהמופיע 4.1
שיקול דעתה, להורות לחברה על ביצוע פעולות תחזוקה או תפעול מיידיות בתחומים שונים, הדרושים 
על מנת לוודא התנהלות סדירה של הפעילות העירונית. העירייה תודיע, באמצעות המפקח, לחברה על 

 על מנת לבצע הנדרש במהירות וביעילות המרביים. מיידיתהחברה תפעל העבודה הדרושה ו

ותישמע להנחיותיה  בנוסף, תעמוד החברה בקשר עם העירייה, תעמיד צוותי אחזקה בזמינות מיידית 4.2
בכל הקשור לתחזוקת המתקנים ו/או ביצוע עבודות מניעה במקרים של מזג אויר קיצוני, חשש מהצפות 

 או אירועים חריגים אחרים.

 טיפולי ניקיון מיוחדים: 4.3

פעמים בשנה, במועדים עליהם תחליט העירייה ואשר הודעה עליהם תועבר לחברה מראש, יתבצע  6
ים והשבתם לקדמות ושמישות מלאה. זאת לאחר חופשות, אירועים רחבי המתקנמהלך כולל של ניקוי 

 היקף במרחב הציבורי, ובמועדים נוספים עליהם תחליט העירייה.

 :התחזוקה  השוטפת של המתקנים .1

 :כללי 1.1

מתקנים המתופעלים ע"י החברה לצרכי פרסום חוצות, וסביבתם, יתוחזקו ויתופעלו אך ורק על  1.1.1
ידי החברה תוך שמירתם במצב נקי לחלוטין, בשמישות ותקינות מלאה וכשהם מחוברים לכל 

 התשתיות כנדרש. 

וני לצורך כך תפעיל החברה מערכי כוח אדם וציוד ככל הנדרש ותפעל תוך תאום עם כל גורם עיר 1.1.2
או אחר נדרש, ותוך פגיעה מינימלית בנוחות השימוש במתקנים ע"י הציבור ובמרחב הציבורי 

 בכלל.

צוותי התחזוקה של החברה יהיו ייעודיים, ויבצעו פעילות האחזקה השוטפת ותיקון התקלות  1.1.3
 ונציגה. העירייהתוך תאום וקשר רציף ויומיומי עם 

)אלחוטי או סלולרי( המחוברים לרשת העירונית  צוותי התחזוקה יהיו מצוידים במכשירי קשר 1.1.4
 באופן שוטף. העירייהויהיו זמינים לפניות 

 התקן הנדרש: 5.2

 :הנחיות תחזוקה כלליות 1.2.1

במהלך עבודות התפעול והתחזוקה החברה תנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים  1.2.1.1
 על פי דין.
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ולכי הרגל אזור עבודות התפעול והתחזוקה יסומן יגודר וישולט באופן בולט, לה 1.2.1.2
 ולכלי רכב, מכל עבריו ובמרחק הולם.

במהלך עבודות התפעול והתחזוקה תפעל החברה על פי הנחיות המפקח או מי  1.2.1.3
 מטעמו. 

תחזוקה מונעת: החברה תתפעל ותתחזק את המתקנים לשם מניעה, ככל הניתן, של  1.2.1.4
 תקלות וכשלים בפעילות המתקן.

בו פגיעה מינימאלית ככל  החברה תתפעל ותתחזק את המתקנים באופן אשר יש 1.2.1.1
האפשר במשתמשים במתקנים. באם יש צורך בהשבתת המתקנים לשם כך, תתואם 
פעולת ההשבתה עם  הגורם העירוני הרלבנטי וזמן ההשבתה יהיה קצר ככל הניתן 

 ובהתאם לזמן התקן העירוני לתיקון תקלות.

 חשמל: כל עבודות החשמל במתקנים ייעשו בכפוף לכל דין. 1.2.1.6

 :ניקיון 1.2.2

המתקנים ינוקו אחת לשבועיים לכל הפחות. הניקיון יכלול שטיפת כל חלקי המתקן  1.2.2.1
וייבושם, כולל צידם הפנימי של ארגזי הפרסום, מערכות התאורה וכל חלק נגיש אחר 
וניקיון סביבת המתקן. כן יוסרו, במסגרת זו, מודעות וכרזות המודבקות על 

 ים תברואתיים וכל אלמנט זר אחר.המתקנים, כתובות גרפיטי, כתובות נאצה, מפגע

כל המתקנים ינוקו בשטיפת קיטור אחת לחודש. הניקיון יכלול שטיפת כל חלקי  1.2.2.2
 המתקן וייבושם.

סככות המתנה לאוטובוס ינוקה אחת לחודש, תוך הסרת עלים וגופים זרים, גג  1.2.2.3
 פתיחת ניקוזים וכל פעולה אחרת נדרשת.

  י:מלא 5.2.3

 .של חצי שנה ה חלקי חילוף במלאי המספיק לתקופההחברה תוודא כי תמיד ימצאו בידי

 :ביקורת ותחזוקה תקופתית 1.2.4

 םאחת לשבוע תבוצע ביקורת במתקנים ע"י צוותי תחזוקה בהם בעלי מקצוע ייעודיי 1.2.4.1
 מטעם החברה. 

יתוקן או יוחלף  ,ובמחוברים למתקנים , בכל אחד מהמתקניםבלוי או פגום חלקכל  1.2.4.2
 בחלק זהה ובמפרט אחיד.

לחודש תבוצע הביקורת לעיל ביחד עם המפקח או מי מטעמו. אי זימון המפקח אחת  1.2.4.3
 לסיור ייחשב כהפרה של מטלת התחזוקה.

 אחת לשבועיים יתבצע סיור לילי לבדיקת תקינות מערכות התאורה למתקנים. 1.2.4.4

בתחילת כל רבעון תועבר תכנית עבודה לביקורת ותחזוקה. באחריות החברה עדכון  1.2.4.1
 עה על כך למפקח.תכנית העבודה והוד

 ימים לפני ביצועה, בכתב. 3הודעה על ביצוע ביקורת תועבר למפקח  1.2.4.6

עם השלמת הביקורת יועבר למפקח דו"ח המפרט את היקף הביקורת ואת ממצאיה,  1.2.4.1
 כולל פעולות שבוצעו במסגרתה.
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תקלות המתגלות במהלך תפעול המתקנים השוטף יועברו לידיעת מנהל התפעול  1.2.4.8
 .הוד השרוןעל פי הנחיות הטיפול בתקלות להלן ותקן עיריית  מטעם החברה ויטופלו

במידה וביצוע הביקורת התקופתית מחייב חסימת צירי תנועה, תפעול ציוד הרמה או  1.2.4.9
כל רכב על מדרכות או כל הפרעה אחרת למשתמשי המרחב הציבורי תדאג החברה, 

ם לרבות במסגרת התאומים לפני ביצוע הביקורת, לכל הסדרי הבטיחות הנדרשי
 או מי מטעמה. העירייהמחסומים, ליווי משטרה וכל נושא נוסף על פי הנחיות 

 עם השלמת המטלה תוודא החברה השבת סביבת המתקן למצבו הקודם. 1.2.4.10

 :תאום, בקרה ודיווח 1.2.1

צוותי התחזוקה ייצרו קשר עם המפקח בתחילת כל יום עבודה, ויתאמו עימו  1.2.1.1
 הפעילות המתוכננת לאותו היום.

תתבצע על פי המתוכנן ותוך קיום קשר רציף וזמינות מלאה עם המפקח הפעילות  1.2.1.2
 במהלך כל היום.

 :מבחן התוצאה 1.2.6

מבלי לגרוע ממטלות התחזוקה השוטפת המפורטות להלן, תוודא החברה כי כל המתקנים 
שבאחריותה, וסביבתם, יישמרו במצב תקין, נקי  וכשהם מחוברים לכל התשתיות כנדרש 

 ובהתאם לכל דין.

 :יפול בתקלותהט .6

 :כללי 6.1

הטיפול בתקלות במתקנים יתבצע ע"י החברה מיד עם קבלת הודעה מאת גורם עירוני רלבנטי ו/או 
מהמפקח ו/או עם איתור התקלה ע"י צוותי התחזוקה של החברה.זמן התגובה לטיפול בתקלה יהא 

 בהתאם לסוג התקלה, כפי שיפורט להלן.

ככל שלא תעמוד החברה בלוחות הזמנים המפורטים בנספח זה על תתי נספחיו, תהיה החברה מחויבת 
 להלן. 1.3בסעיף בתשלום קנס כמפורט 

 :התקן הנדרש 6.2

 :הגדרות 6.2.1

  תקלה המהווה סכנה להולכי רגל / כלי רכב או לגורם אחר. -תקלה בטיחותית 

  ה הפרעה לכלי הרכב / הולכי תקלה המהווה סכנה למתקן עצמו, או מהוו -תקלה דחופה
 הרגל במרחב הציבורי )חסימת מעבר, הסתרה וכד'(.

  תקלה שאינה בטיחותית או דחופה. -תקלה רגילה 

  תקלה המחייבת סיוע מצד גורם עירוני או אחר לצורך הטיפול בה. -תקלה משולבת 

ח לנייד / המפקח או מי מטעמו, כמו כן רשאי המפק העירייהסיווג התקלות יעשה על ידי  6.2.2
 תקלה מרמת עדיפות אחת לאחרת על פי שיקול דעתו והמצב בשטח.

 :תקלה בטיחותית 6.3

חוט חשמל חשוף, תאונת דרכים, ספסל שבור, זכוכית שבורה, מתקן חוסם כביש/  מעבר הולכי  דוגמה:
 רגל, כתובת נאצה בוטה, מפגע תברואתי.
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שעות( עם קבלת הודעה מאת גורם עירוני רלבנטי ו/או  2)עד  מידתקלה בטיחותית תטופל  6.3.1
 מהמפקח ו/או עם איתור התקלה ע"י צוותי התחזוקה של החברה. 

 עם קבלת הודעה על תקלה בטיחותית, תפעל החברה לניתוק מיידי של המתקן ממע' החשמל. 6.3.2

לטיפול עם השלמת הטיפול בתקלה יועבר דיווח טלפוני / בכתב על ידי הגורם המוסמך  6.3.3
 בתקלה )חשמלאי מוסמך, מהנדס, קונסטרוקטור וכו'( למפקח או מי מטעמו.

על פי העניין, יותר לחברה טיפול מקיף בתקלה במועד מאוחר יותר )יום המחרת, או יום  6.3.4
ראשון בשבוע, אם נשלחה ההודעה על התקלה ביום שישי בשבוע( ובלבד שננקטו כל 

 תאום עם המפקח.האמצעים לנטרול הסכנה והסרת המפגע וב

 תהיה רשאית, על פי הצורך, לפעול לנטרול / תיקון התקלה על חשבון החברה. העירייה 6.3.1

 :תקלה דחופה 6.4

 מתקן המאיים לקרוס/ להישבר, ספסל עקום. דוגמה:

שעות ממועד קבלת הודעה מאת גורם עירוני רלבנטי ו/או  4תקלה דחופה תטופל תוך  6.4.1
 י התחזוקה של החברה. מהמפקח ו/או עם איתור התקלה ע"י צוות

 הטיפול בתקלה יבוצע תוך תיאום עם כל הגורמים הרלוונטיים )טלפון / פקס(. 6.4.2

ו/או מי  העירייההיה ולא עמדה החברה במסגרת הזמן המוגדר לטיפול בתקלה, רשאית  6.4.3
 מטעמה לתקן את התקלה, כולה או חלקה, על חשבון החברה .

 :תקלה רגילה 6.1

 צוף/ צבע, בורג לא מהודק, מרזב סתום, מפת אוטובוסים חסרה.החלפת נורה, תיקוני רידוגמה: 

שעות ממועד קבלת הודעה מאת גורם עירוני רלבנטי ו/או  48תקלה רגילה תטופל תוך  6.1.1
 מהמפקח ו/או עם איתור התקלה ע"י צוותי התחזוקה של החברה.

 הטיפול בתקלה יבוצע תוך תיאום עם כל הגורמים הרלוונטיים )טלפון / פקס(. 6.1.2

ו/או מי  העירייהה ולא עמדה החברה במסגרת הזמן המוגדר לטיפול בתקלה, רשאית הי 6.1.3
 מטעמה לתקן את התקלה, כולה או חלקה, על חשבון החברה .

 :תקלות משולבות 6.6

 מתקן קיים ללא תאורה המחייב אישורים, העתקה/ הוספה/ גריעה של מתקן.דוגמה: 

או אחר לצורך תיקונה, יעביר מנהל  היה ותקלה מסוימת מחייבת טיפול מצד גורם עירוני 6.6.1
 התפעול מטעם החברה הודעה על כך למפקח או מי מטעמו באופן מיידי.

באחריות המפקח תאום בין הגורמים השונים והנחיית מנהל התפעול לגבי המשך פעולתו  6.6.2
 לתיקון התקלה.

 :הודעות על תקלות 6.1

המפקח בע"פ ובכתב. גורם לחברה יועברו דיווחים שוטפים על תקלות במתקנים באמצעות  6.1.1
עירוני היודע על תקלה במתקן או שבסמכותו לדרוש מהחברה לבצע מטלה מסוימת יעביר 

 הודעה על כך בע"פ ובכתב למפקח.

ובאחריותו להעביר הוראת לעיל,  6.1.1בסמכות המפקח לסווג את התקלה בהתאם לסעיף  6.1.2
 תיקון לחברה והעתק לגורם המדווח.
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מרגע העברת הוראת התיקון לחברה, החברה מחויבת ללוחות הזמנים המוגדרים לביצוע  6.1.3
 המטלה / תקלה כמפורט לעיל. 

 עם השלמת הטיפול בתקלה יעביר מנהל התפעול הודעה על כך בכתב למפקח.  6.1.4

שעות מקבלת הדיווח על השלמת הטיפול בתקלה או מחלוף לוחות הזמנים להשלמת  12תוך  6.1.1
בצע המפקח, הגורם המדווח או מי מטעמם, ביקורת בשטח ויעביר הערות תיקון התקלה, י

 והסתייגויות במידה וישנן. 

המפקח יוודא תיקון התקלה. לחלופין, יועבר דו"ח תקלות תקופתי לכל הגורמים העירוניים  6.1.6
 הרלוונטיים בציון התקלות שנתגלו וסטטוס הטיפול בהן.

 :נוהל דיווח טלפוני 6.8

ית או דחופה יכול שיהיה טלפוני, בכתב, מערכת קשר/ מחשוב או כל דווח על תקלה בטיחות 6.8.1
 גורם תקשורת אחר.

עם קבלת דיווח על תקלה בטיחותית או דחופה, ירשום מנהל התפעול של החברה את פרטי  6.8.2
 התקלה ביומן העבודה )ראה להלן( וידווח עליה למפקח.

 המפורטים לעיל. המשך הטיפול בתקלה על פי ההנחיות הספציפיות לסוגי התקלות 6.8.3

 :יומן עבודה 6.9

 באחריות מנהל התפעול מטעם החברה עריכת רשימת תקלות פתוחות / יומן עבודה. 6.9.1

 כל תקלה מדווחת תירשם ביומן, בציון הפרטים הבאים: 6.9.2

 תאריך ושעת קבלת ההודעה. -

 מקום התקלה בציון מספר המתקן. -

 מוסר ההודעה )מוקד, מפקח, שפ"ע וכדומה(. -

 תאור התקלה. -

 התקלה )בטיחותית / דחופה / רגילה / משולבת(סיווג  -

 זמן טיפול נדרש על פי ההנחיות ועל פיו מועד ההשלמה המחייב. -

 תיאור הפעולה שננקטה. -

 מועד התיקון. -

 שם ופרטי מבצע התיקון. -

 חתימת מבצע התיקון / מנהל התפעול מטעם החברה. -

 למפקח או מי מטעמו. אחת לרבעון יעביר מנהל התפעול את דו"ח התקלות / יומן העבודה 6.9.3

 כן תועבר רשימה מעודכנת על פי דרישת המפקח. 6.9.4

 :מבחן התוצאה 6.10

למרות כל המטלות המפורטות לעיל, ומבלי לפגוע באמור בהן, תוודא החברה כי כל תקלה במתקנים 
תטופל במסגרת קבועי הזמן המוקצים לטיפול בה, באופן מקצועי ויסודי, תוך השבתה מינימלית של 

 עה מינימלית למשתמשים במתקן ובמרחב הציבורי בכלל. המתקן והפר
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 :ריכוז זמני תגובה לטיפול ומטלות 6.11

סוג  פירוט זמן תקן  הערות
 המשימה

הסרת גרפיטי, כתובות 
נאצה ומפגעים 

 תברואתיים

 ניקיון ניקיון חירום שעות 4תוך 

כולל הסרת מדבקות, 
גרפיטי, שטיפת כל חלקי 

 המתקן וייבושם

 פעם בחודש

 

סככות המתנה 
פעם  -לאוטובוס

 בשבועיים

 ניקיון רגיל

כולל שטיפת כל חלקי 
 המתקן וייבושם

 שטיפת קיטור פעם בחודש 

גג סככת המתנה  פעם בחודש 
 לאוטובוס

 תחזוקה שוטפת ביקורת פעם בשבוע 

כולל בדיקת מערכות 
 תאורה

 ביקורת לילה פעם בשבוע

צביעת עמודי שלטי  פעם אחת בשנה *
 הרחובות

 צביעה

סכנה להולכי רגל / כלי 
 רכב או לגורם אחר

 טיפול בתקלות תקלה בטיחותית שעות 2עד 

סכנה למתקן עצמו, או 
הפרעה לכלי הרכב / 

 הולכי רגל

 תקלה דחופה שעות 4עד 

אינה בטיחותית או 
 דחופה

 תקלה רגילה שעות 48עד 

מחייבת סיוע מצד גורם 
עירוני או אחר לצורך 

 הטיפול בה

ימים מקבלת כל  1
 האישורים

 תקלה משולבת

תבוצע בדיקה מדגמית 
 ע"י המפקח

 הגשת דו"ח הגשת תכנית עבודה אחת לרבעון

תבוצע בדיקה מדגמית 
 ע"י המפקח

 הגשת דו"ח תקלות אחת לחודש
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 :סביבת המתקן 6.12

השלמות ריצוף /  במסגרת התקנת / הסרת / העתקת מתקן מחויבת החברה בהסדרת סביבת המתקן,
 גינון כדוגמת הריצוף / גינון הקיימים.

 כן תדאג החברה לסילוק המתקן המוסר, ופסולת מאתר ההתקנה / העתקה למקום פינוי פסולת מאושר. 

 :מבחן התוצאה 6.13

למרות כל המטלות המפורטות לעיל, ומבלי לפגוע באמור בהן, תוודא החברה כי כל דרישה לטיפול 
רת קבועי הזמן המוקצים לטיפול בה, באופן מקצועי ויסודי, תוך השבתה במתקנים תטופל במסג

 מינימלית של המתקן והפרעה מינימלית למשתמשים במתקן ובמרחב הציבורי בכלל. 

 :תאום, בקרה ודיווח .1

 :כללי 1.1

פעילות החברה בתפעול מתקנים בעיר תהיה מתואמת כל העת עם כל הגורמים העירוניים  1.1.1
 הרלוונטיים.

של החברה בשטח שאינה כרוכה בתפעול השוטף של המתקנים )תפעול הפרסום,  כל פעילות 1.1.2
ניקיון וביקורות תחזוקה שוטפות, טיפול בתקלות ותיעוד תקופתי של המתקנים( תבוצע רק עם 
קבלת כל האישורים הנדרשים לרבות תיאום תשתיות, על פי נהלי העירייה כפי שיהיו מעת לעת 

 ועל פי כל דין.

 :התקן הנדרש 1.2

 :תאום עירוני נדרש 1.2.1

ובין  העירייהכל פעולה של הוספת מתקנים או העתקה שלהם, בין אם על פי דרישת  1.2.1.1
 ביוזמת החברה, לא תבוצע ללא אישור המפקח.

באחריות החברה הגשת בקשות לתיאום תשתיות ולכל הגורמים הרלוונטיים ולכל היתר  1.2.1.2
המטלות בזמן המוקצב להן, נדרש אחר מבעוד מועד ובמסגרת זמן המאפשרת לה ביצוע 

 כמפורט לעיל.

 :התחזוקה מטלות קיום אי בגין קנסות 7.3

לא עמדה החברה במועדים המחייבים לטיפול בתקלות על פי נספח זה, תהיה העירייה להטיל  1.3.1
 על החברה קנסות כמפורט להלן:

 לכל מקרה בנפרד.₪  210תשלום בסך  –בגין כל שדעת איחור בטיפול בתקלה בטיחותית  1.3.2

 לכל מקרה בנפרד.₪  100תשלום בסך  –ן כל יום איחור בטיפול בתקלה שאיננה בטיחותית בגי 1.3.3

 :דיווחים שוטפים על תקלות 1.4

, בע"פ באמצעות המפקח או מי מטעמולחברה יועברו דיווחים שוטפים על תקלות במתקנים  1.4.1
 ובכתב.

 לחברה. טיפול בתקלות( והעברת הוראת תיקון -4בסמכות המפקח סיווג התקלה )ראה פרק  1.4.2

 עם השלמת הטיפול בתקלה יעביר מנהל התפעול הודעה על כך בכתב למפקח. 1.4.3

 המפקח יעדכן את הגורם העירוני המדווח על תיקון התקלה. 1.4.4
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לחלופין, יועבר דו"ח תקלות תקופתי לכל הגורמים הרלוונטיים בציון התקלות שנתגלו וסטטוס  1.4.1
 הטיפול בהן.

 :דיווחים תקופתיים 1.1

מה מעודכנת למפקח של כלל המתקנים כשהיא חתומה ע"י החברה. תועבר רשי לחודשאחת  1.1.1
)להלן "דו"ח  רשימה זו תצורף להסכם ההתקשרות ותהווה חלק ממסמכי ההתקשרות

 .("תקופתי

 הדו"ח התקופתי יכלול רשימת המתקנים: 1.1.2

 מס. סידורי. 1.1.2.1

 מיקום המתקן. 1.1.2.2

 .()תקין / לא תקין, מחובר / לא מחובר לתשתיות ועוד כללי סטטוס 1.1.2.3

 סטטוס מפורט : 1.1.2.4

 תקלות והטיפול בהם. 1.1.2.4.1

 הניקוי ואופן הניקוי.  1.1.2.4.2

 מידע רלוונטי נוסף. 1.1.2.1

 כל זאת לגבי כל אחד ואחד מהמתקנים. 1.1.2.6

 אחת לשנה יכלול הדו"ח התקופתי גם צילומי המתקנים. 1.1.3

 :הערות 1.6

 בכל מקום בנספח זה בו מופיעה המילה ימים, הכוונה היא לימי עבודה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


