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  07/23 מסמכי "קול קורא" מס' -חלק א'

"( מזמינה העירוניתהחברה החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ )להלן: " .1

 24.03.2022 אשר ייערך ביום ןלמתן שירותי חסות למרוץ ראשון לציוהצעות  חברותמבזאת 

   (."האירוע"להלן:  ) ראשון לציון באצטדיון האתלטיקה העירוני

הספורט באתרים שונים אשר בבעלות עיריית  תחוםעל  אמונה החברה העירונית כחלק מפעילותה .2

במסגרת אירועי  אירועי ספורט רבים ומגוונים בעיר ראשון לציון. ניהול ראשון לציון, ובין היתר, על 

 את מרוץ ראשון לציון.תקיים החברה העירונית  שנה להקמתה של העיר ראשון לציון, 140חגיגות 

האירוע יכלול בין היתר, מתחם התכנסות מקושט וממותג, שערי סיום וזינוק ממותגים, דוכן 

למכירת ביגוד מקצועי ואקססוריז בתחום הספורט, מתחם הפנינג לכל המשפחה והנחיה מלאה של 

 על הזוכים וחלוקת פרסים. מקצועי , הכרזה האירוע על ידי מנחה

 הזוכה ב"קול קורא" זהושירותי חסות  ,בין היתר ,יםהאירוע נדרש התכנון וההקמה שלבמסגרת  .3

 שירותים המפורטים להלן:הופעולות ליידרש 

אפיון הצרכים צורך הגורמים המקצועיים בחברה העירונית לעם בישיבות  השתתפות 3.1

 החסות באירוע. שירותי הענקתאופן ל באשר הנחיותקבלת ו

כחול רויאל/  יבצבע ממותגות איכותיותמנדפות זיעה חולצות  0012-0042 כ של האספק 3.2

 הקדמי של החולצה הבצדהמרוץ גרפיקה של וב בלוגו הזוכה ומודפסות מוטמעותהטורקיז 

שימושם של משתתפי המרוץ והכול ל (העירוניתהחברה נציג  על ידי  לזוכה כפי שתועבר)

 (."החולצות""החולצה" או  )להלן: ההפקה וצוות

חולצות מנדפות  100 -כיידרש הזוכה לספק שצוינה לעיל,  החולצותמתוך כמות יודגש כי  3.3

בהתאם  שונה וגרפיקהבצבע וזיעה איכותיות ממותגות המוטמעות ומודפסות בלוגו הזוכה 

 . נציג החברה העירונית להנחיות

המועד האחרון לאספקת ")להלן:  03.202361.מיום עד ולא יאוחר  החולצות יסופקו 3.4

  .("החולצות

וזאת במתן  )באותו מחיר(להזמין מהזוכה חולצות נוספות החברה העירונית תהא רשאית  3.5

"החולצות להלן: החולצות.  , טרם המועד האחרון לאספקתמראש עשרה ימים-כהודעה של 

 .(הנוספות"

 ערכת משתתף.חלוקת לשקיות  2400-2100אספקה של כ  3.6

על  וכפי שיקבע מועד האירועדמת של החולצות  טרם הצבת עמדה ממותגת לחלוקת מוק 3.7

 .("מועד החלוקה המוקדמת של החולצות"ידי נציג החברה העירונית )להלן: 

 בתחום אקססוריזו מקצועי מכירה של ביגודלדוכן שיווקי  ממותג / )גזיבו( ביתן הצבת 3.8

באירוע. בנוסף, יהיה רשאי הזוכה לבצע מכירה של ביגוד מקצועי ואקססוריז  הספורט

לעיל )להלן:"  3.7בסעיף  צויןבמועד החלוקה המוקדמת של החולצות כמבתחום הספורט, 

 ("דוכן מכירה"
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למען הסר ספק יובהר, כי לחברה הזוכה לא תינתן בלעדיות בקבלת הזכות להצבת דוכן  3.9

ובחירת מיקום הצבת דוכן להצבת דוכן מכירה גדול יותר זכות מכירה ביום המרוץ, אלא ב

המשתתף ב"קול קורא" זה מסיר באופן המכירה בכפוף לאישורה של החברה העירונית. 

 דרישה ו/או תביעה בגין ובקשר לכך. ו/אובלתי חוזר כל טענה 

קישוטים נוספים  ,לרבות ,בדגלונים ממותגים המרוץ ההתכנסות של מתחם וגמיתוקישוט  3.10

 בכפוף לאישורה של החברה העירונית. אחרים, 

ו/או הצמדת באנרים של החברה העירונית  , לרבות, הלבשה  סיום ממותגשער ה של אספק 3.11

 על גבי השערים.

 הזוכה באמצעי המדיה כחלק מפרסום האירוע.מותג פרסום  3.12

יובהר   בשיתוף יחד עם הזוכה.קטגוריות שיקבעו  4 -בהתאם ל לזוכים במרוץ פרסים הענקת 3.13

 ₪.   2,000לא יפחת  מסך של   הפרסיםל כי שווים הכספי ש

 כל מטלה ו/או שירות נוספים לבקשת החברה העירונית.  3.14

המצורף לחלק ב' של מסכי  חוזה התקשרותיידרש, בין היתר, לחתום על  "הזוכה ב"קול קורא .4

  ה"קול קורא"

 תחל מיום חתימת הצדדים על חוזה ההתקשרות ועד לתום האירוע. תקופת ההתקשרות  .5

כל הרישיונות, האישורים, ההיתרים או כל מסמך אחר הנדרש ה ואחזקת יהיה אחראי לקבל הזוכה .6

 השירותיםלמתן על פי כל דין ו/או על פי דרישת הרשויות המוסמכות, לצורך קיום ההתקשרות 

 "קול קורא" זה.  נשוא

לנהוג, בין היתר, בהתאם להוראות משרד הבריאות ו/או ממשלת ישראל ו/או כל הזוכה יתחייב  .7

מוסד אחר בגין ובקשר "למגפת הקורונה" ו/או מגבלות אחרות שיקבעו ע"י כל גוף ו/או רשות 

 מוסמכת.

כתובת דואר מר אסי דרעי באמצעות  –אגף הספורט  מנהל  אצל בכתב פרטים נוספים ניתן לקבל .8

 . 11:00בשעה  3.2022.013וזאת עד לא יאוחר מיום   assid@hironit.co.il :אלקטרוני

 משום התחייבות של החברה העירונית לביצוע ההתקשרות. "קול קורא" זהאין לראות בפרסום  .9

 

 שינויים ותיקונים .10

או תנאים נוספים במסמכי  החברה העירונית רשאית בכל עת להכניס שינויים, תיקונים 10.1

בין אם ביוזמתה ובין אם בתגובה לפנייה של משתתף ב"קול קורא" )להלן:  ה"קול קורא",

"(. השינויים יובאו בכתב לידיעת המשתתפים. במקרה זה יהוו השינויים חלק השינויים"

 בלתי נפרד מתנאי ה"קול קורא". 

יים, תיקונים או תנאים נוספים מציע לא יהיה רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על שינו 10.2

 במסמכי ה"קול קורא", אלא אם ניתנו בכתב כאמור בסעיף זה.

 

 עיון במסמכי "הקול קורא" .11

לקבל ו/או לעיין במסמכי ה"קול קורא" במשרדי החברה  ניתן 3202.20.08מיום החל    11.1

עד  10:00ה' בין השעות  –, בימים א' 2ראשון לציון, קומה  95העירונית ברחוב ז'בוטינסקי 

. לשם הנוחות ניתן יהיה למצוא את מסמכי "הקול קורא" באתר החברה העירונית 15:00

 .WWW.HIRONIT.CO.ILבכתובת 
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ול קורא", מכל מין וסוג ובכלל זה זכויות היוצרים, שייכות לחברה כל הזכויות במסמכי ה"ק   11.2

העירונית. המשתתף יעשה שימוש במסמכי ה"קול קורא" למטרת הגשת הצעתו ב"קול 

 קורא" ולמטרה זו בלבד,  והוא אינו רשאי לעשות בהם כל שימוש אחר.

 

 :להלן התנאים המקדמיים להשתתפות ב"קול קורא" .12

   מקצועי של ביגודמוצרים ממותגים ובעלי מוניטין  משווק ו/או מוכר מייבא ו/אוהמשתתף    12.1

 הספורט. תחום וציוד ב

  ,אירועים המונייםלת יובמתן חסו שנים לפחות  5מוכח של  ניסיוןו ותק הינו בעל המשתתף   12.2

 , 2019 בכל אחת מן השנים ,אירוע בודדבמשתתפים ו/או צופים   3,000של לפחות  בהיקף

2021  ,2022 .  

 בתוקף מורשה עוסק יג העתק תעודתעל רישיון עוסק מורשה כדין והצהינו ב שתתףהמ   12.3

   התאגיד רשום כדין במרשם התאגידים הרלוונטי )רשם  -הוא תאגיד מקרה שהמשתתף ב   12.4

   ציג תעודת רישום התאגיד כדין ותדפיס עדכני ההמשתתף החברות או רשם השותפויות( ו            

 .מן המרשם בו רשום התאגיד)רשם החברות/השותפויות(            

     )או אישור שהוא פטור מלנהלם( מאתאישור תקף על ניהול פנקסים כדין  בעלהמשתתף    12.5

 .על ניכוי מס במקור תקף וכן אישור ,סמךפקיד השומה האזורי או רו"ח מו

)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום ציבורייםגופים המשתתף הינו בעל תעודת היתר לעסוק עם    12.6

על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  וחתם על תצהירמאת שלטונות מע"מ חובות מס( 

 . 1976 -תשל"ו

 לעניין התחייבות המשתתף לעמידה בתנאי חוק מניעת העסקה המשתתף חתם על תצהיר    12.7

 ."של עברייני מין 

 מעסיק עובדים, מי שמנהל תיק ניכויים לעובדיו, ומשלם עבורם את כל המשתתףבמידה ו   12.8

 התנאים הסוציאליים.

 המשתתף הינו בעל כתובת, מס' טלפון, פקסימיליה או דואר אלקטרוני קבועים.   12.9

 על המשתתף לצרף את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף

 בין היתר, המסמכים הנוספים הבאים:המקדמיים כנדרש לעיל ולצרף , 

   קול קורא", כשהוא מלא מסמכי ה"ל  'אכנספח המצורף המשתתף בנוסח הצהרת טופס     12.10

 וחתום על ידי המשתתף.             

 כשהוא מלא  "קול קורא", ' למסמכי הכנספח בטופס הצעת המשתתף, בנוסח המצורף     12.11

 וחתום על ידי המשתתף.            

   כנספח  צורףבנוסח המ לעיל  121.סעיף בנדרש בהתאם ל משתתףשל ה פירוט ניסיון קודם    12.12

נוספת,  אישורים ,אסמכתאות, המלצות ו/או כל אסמכתא  לרבותה"קול קורא"  למסמכי 'ג    

לצורך הצגה ת עמידתו בתנאי הסף ו/או הנדרשים אשר לדעת המשתתף נדרשת לצורך הוכח

 מיטבית של הצעת המשתתף. 

 .1975 –תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו העתק של     12.13

   ם על פי כל דין, לרבות על פי חוקאישורים ברי תוקף על ניהול ספרי חשבונות ופנקסי    12.14

 ואישור על ניכוי מס במקור. 1976 –עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו       

  ' דכנספח , בנוסח המצורף 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו     12.15

 כשהוא חתום ומאומת ע"י עו"ד.  "קול קורא"מסמכי הל        



 

    תצהיר לעניין התחייבות המשתתף לעמידה בתנאי חוק מניעת העסקה של עברייני מין   12.16

 כשהוא חתום ומאומת ע"י עו"ד.  למסמכי ה"קול קורא" כנספח ה'המצורף  בנוסח        

  "קול מסמכי הל' וכנספח בנוסח המצורף  ניגוד ענייניםלמניעת  חששהאיתור שאלון בדבר     12.17

 על ידי המשתתף.מלא וחתום  כשהוא קורא"    

 . הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל בסעיף זה עלולה להיפסל   12.18

 הצעת המשתתף  .13

  ליחידה אחת של חולצה.  המוצע מחיר להנה ביחס   "ראוב"קול קהתחרות  13.1

 ואותמחיר למסמכי ה"קול קורא", ינקוב המשתתף ב כנספח א'בטופס ההצעה המצורף  13.2

בלוגו מוטמעת ומודפסת  זיעה איכותית ממותגתמנדפת חולצה  יחידה אחת של  דורש עבור

כולל לא ₪  30 לא יעלה על סך של  המוצעמחיר ובלבד שגובה השל המרוץ,  ובגרפיקה הזוכה

מובהר "(. המקסימאלי המחיר)להלן: " כולל מע"מלא ( שקלים שלושים)ובמילים:   מע"מ

 . המקסימלי מהמחירכי לא תתקבלנה הצעות הגבוהות 

 במטבע ישראלי בלבד.  ו  המשתתף ינקוב בהצעתו במחיר מדויק 13.3

 החברה העירונית היא מלכ"ר, ועל כן אינה גובה מע"מ או מנפיקה חשבונית מס אלא קבלה  13.4

 בלבד.            

ומובהר, כי התמורה המוצעת הנה קבועה וסופית ותהווה את מלוא התשלום המגיע  מוסכם 13.5

לזוכה בגין ביצוע כלל השירותים המפורטים במסמכיי ה"קול קורא" והוראות חוזה 

יו הזוכה יחתום. הזוכה לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין ביצוע ההתקשרות על

 שירותים מעבר לתמורה המוצעת.

יש להכניס למעטפה סגורה חלקה עליה  הנלווים, את ההצעה, לרבות המסמכים והאישורים  13.6

י החברה העירונית, למשרד את המעטפה הסגורה יש להגיש 07/23 מס' קול קורא""ירשם 

 עד לא יאוחר מיום, ראשון לציון 95המשפטית, ברח' ז'בוטינסקי  , בלשכה2קומה 

 "(.המועד האחרון להגשת ההצעות)להלן: "  15:00בשעה   02.202316.

 בחינת ההצעות .14

 הועדה" )להלן: " החברה העירוניתועדת מטעם ההצעות אשר תמצאנה ראויות תוצגנה בפני  14.1

 .(ו/או "החברה העירונית"           

משקולות כמפורט וה םלקריטריוני התאםבינוקדו  יבחנו בתנאי הסף העומדות ההצעות 14.2

 להלן:

 

 

 

 סוג הקריטריון

 

 

 משקל

 

 

 

 מחיר

 

 

100% 

העירונית תהיה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התאמה לדרישות  החברה 14.3

ה"קול קורא" או בשל היעדר התייחסות מספיקה לפרט מפרטי ה"קול קורא", אשר מונע 

 מהחברה העירונית להעריך את ההצעה כדבעי.



 

 והחברה, המציעים אחד עם התקשרזו בכדי לחייב את החברה העירונית ל בהזמנה אין 14.4

 .הצעה כל לקבל לא ואף שתוגש הצעה לכל לסרב הזכות את לעצמה שומרת העירונית

העירונית שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול או לדחות  חברהה 14.5

 רע ניסיון לציון ראשון לעירייתאו /ו העירונית לחברה היה לגביו, משתתףאת הצעתו של 

 מעבודתו משמעותי רצון שביעות אי של במקרה לרבות האחרונות השנים במהלך כושלאו /ו

 וכיו"ב. העירונית לחברה כספיים חובותאו /ו המשתתף"י ע חוזה הפרתאו /ו

"מ עם המציעים שהצעותיהם מוהזכות לנהל  את לעצמההעירונית שומרת  החברה 14.6

 מתאימות. ימצאנהת

החברה  .שהיא הצעה כל ו/או ביותר נמוכהה ההצעה את לקבל מתחייבת הועדה אין 14.7

העירונית שומרת לעצמה את הזכות לבחור בהצעה הנראית לה הכדאית ביותר, גם אם היא 

 איננה ההצעה הנמוכה ביותר.

 BEST ANDנוסף ) רבמקרה של שוויון בהצעות רשאית החברה העירונית לבצע תיחו 14.8

FINALוגם  ( בין המציעים שהצעותיהם נמצאו שוות, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי. היה

לאחר הליך התיחור הנוסף ימצא מצב של שוויון בהצעות, תעשה הבחירה בין המציעים 

ביותר נמצאות שוות בדרך שתחליט, החברה העירונית הכול לפי  נמוכותשהצעותיהם ה

 .שיקול דעתה הבלעדי

החברה העירונית תהא רשאית לבטל את "הקול קורא" כולו או חלקו מסיבות תקציביות,  14.9

 ארגוניות או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדית. 

 יחסי הצדדים .15

לרבות , ארגונית" בלבד. לעניין זה "מסגרת הזוכההשירותים יינתנו במסגרות ארגוניות של    15.1

מציאת עובדים, העסקתם, ניהול כל משא ומתן עמם, השגחה מתמדת על פעילותם, תשלום 

שכרם וכל תשלום סוציאלי נלווה אגב העסקתם, פיטוריהם והאחריות לכך, והטלת משמעת 

 החסות.נותן כמקובל במסגרת 

 חסותנותן , כהזוכה, יחשב הזוכהבכל הקשור למערכת היחסים בין החברה העירונית לבין    15.2

עצמאי לכל דבר ועניין. המשתתף מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר כי לא יטען ולא יעלה 

עצמאי כלפי חסות נותן טענות בפורום ובמועד כלשהם שיהא בהם כדי לפגוע במעמדו כ

 החברה העירונית ובהיעדר יחסי עובד מעביד בינו לבין החברה העירונית.

   עביר( לזולת את זכויותיו או את חובותיו לפי תנאי "קול רשאי להמחות )לה הזוכה לא יהא   15.3

 קורא" זה, כולן או חלקן.             

מתחייב לשמור בסודיות, לא לגלות,  זוכהולאחריה ה זוכהבמשך תקופת ההתקשרות עם ה   15.4

לא להעביר, לא לעשות שימוש ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה העירונית ולא למסור 

ובשום זמן שהוא, הן במשך זמן התקשרותה והן לאחר מכן, כל מידע, ידיעה,  בכל דרך שהיא

מסמך ו/או כל חומר שהוא, לרבות רעיונות ומידע לא כתוב, על הנעשה אצל החברה 

ו/או פעולותיה ו/או מידע מסחרי  תכוניותיההעירונית ו/או הקשור בחברה העירונית ו/או 

עת המציע אגב ההתקשרות נשוא  "קול קורא" זה. ו/או כל עניין מקצועי אחר שיגיעו לידי

במוניטין החברה העירונית ובשמה הטוב לשהי שלא לפגוע בדרך כהזוכה   כמו כן מתחייב

 שלה ושל חבריה, מנהליה ומטרותיה.

 



 

 הוראות כלליות .16

. אי מילוי אחת "קול קורא"על המשתתף למלא אחר כל ההוראות המפורטות במסמכי ה    16.1

 .עלול לגרום לפסילת ההצעה "קול קורא"האו יותר מתנאי 

 .הםעל נספחילרבות, חוזה ההתקשרות  "הקול קורא,"על המשתתף לחתום על כל מסמכי    16.2

 הגשתם מאשר המשתתף את הסכמתו לכלוב "קול קורא"בחתימתו על ההצעה ומסמכי ה   16.3

 .הםובתנאי, חוזה ההתקשרות  "קול קורא"האמור במסמכי ה

, "קול קורא"העלויות, מכל מין וסוג, הכרוכות בהכנת והגשת ההצעה בכל ההוצאות או     16.4

 ולא יוחזרו לו בכל מקרה."קול קורא "יחולו על המשתתף ב

. במקרה של "קול קורא"חל איסור למחוק, לתקן או לבצע כל שינוי או תוספת במסמכי ה    16.5

ליהם, בין אם , לרבות הסתייגות ביחס א"קול קורא"שינוי, מחיקה או תוספת במסמכי ה

גופם ובין אם במכתב נלווה או בכל דרך אחרת, תהיה החברה  "קול קורא"במסמכי ה

 העירונית רשאית:

 לפסול את הצעת המשתתף. 16.5.1

 נכתבו כלל.   להתעלם מהשינוי / מחיקה / תוספת / הסתייגות, כאילו לא  16.5.2

     ההסתייגות,  לדרוש מהמשתתף לתקן את השינוי / המחיקה / התוספת / 16.5.3

  ההצעה או פרט מהותי בה. ובלבד שאין בתיקון האמור כדי לשנות את מחיר              

   העירונית ההחלטה בין האפשרויות המנויות הנ"ל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה                  

  והמשתתף יסרב, תהיה   ת לפעול לפי אחת האפשרויות הנ"לאם תחליט החברה העירוני

 .החברה העירונית רשאית לפסול את הצעתו

 את קיבל", קורא"הקול  מסמכי את שקרא כמי המשתתף את תראה העירונית החברה    16.6

"בקול  הצעתו הגשת לצורך הדרוש המידע כל את ואסף אותם בדק, בהם המופיעים הנתונים

 ". קורא

 מצד כלשהן טענות תתקבלנה לא" קורא"בקול  הצעות להגשת האחרון המועד לאחר    16.7

, הםבהתחייבויותי לעמודם ביכולת לפגוע העלולים הפרעות או לקשיים בנוגעים הזוכ

ם אות וצפ לא או הם,עלי וידע שלא עניינים במצב ושנתקל או ההתקשרות לחוזה בהתאם

 .מראש

ימי  7 ב"קול הקורא" יתייצב במשרדי החברה העירונית בתוך ההמציע אשר ייבחר כזוכ    16.8

 ת.התקשרוחוזה לצורך חתימה על  וקבלת ההודעה על זכייתעסקים ממועד 

החברה העירונית תהא רשאית לבטל ו/או לדחות את "הקול קורא" כולו או חלקו מסיבות     16.9

, ארגוניות או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדית. למשתתפים אשר תקציביות

או דרישה מכל סוג שהוא כלפי החברה העירונית בהתקיים \הגישו הצעה לא תהיה כל טענה ו

 האמור. 

 למען הסר ספק יובהר כי, הליך זה אינו מהווה מכרז ודיני המכרזים אינם חלים עליו.   16.10

 

 פולק, מנכ"לאלי                 
 החברה  העירונית ראשון לציון 

 ספורט ונופש בע"מ ,לתרבות          

 



 

 ספח א'נ
 ,לכבוד

 ספורט ונופש בע"מ ,החברה העירונית ראשון לציון לתרבות
 "החברה העירונית"()להלן:  

 
 אדון/גברת נכבד/ה,

 
 " הצהרת המשתתף ב"קול קוראהנדון: 

 
 למתן שירותי חסות למרוץ ראשון לציון   :ה"קול קורא"שם 

 
 07/23 :ה"קול קורא"מס' 

 
מצהירים ומתחייבים  ה"קול קורא"אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי 

 כדלקמן:
 

והגשנו את הצעתנו בהתאם, ה"קול קורא" כי הבנו את כל האמור במסמכי , אנו מצהירים בזה .1
דרישות המבוססות  וולא נציג תביעות א ה"קול קורא",כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי 

 על אי ידיעה או אי הבנה ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור. 
, כי הצעתנו ב"קול קורא" כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מן המשתתפים  ,אנו מצהירים .2

וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את  ה"קול קורא",ל הדרישות שבמסמכי זו עונה על כ
 נספחיו. על בחוזה ההתקשרות "קול קורא", לרבות ההתקשרות, בהתאם לתנאים המפורטים ב

ב"קול כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים  ,אנו מצהירים בזה .3
 . קורא"

יום ההחלטה על ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה עד  הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה .4
ה"קול או לתקופה נוספת על פי דרישת החברה העירונית כאמור במסמכי הזוכה ב"קול קורא" 

  קורא".
מיום הודעתכם נחתום על מסמכי  ם)שבעה( ימי 7כי בתוך  ,אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים .5

 חוזה ההתקשרות. 
ו זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו כי הצעתנ ,אנו מסכימים .6

מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים ומורשים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על 
 פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 

  ה"קול קורא"אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי  .7
 
 

 ב"קול קורא"פרטי המשתתף 
 שם המשתתף: ___________________________________
 כתובת: ________________________________________
 טלפונים: _______________________________________
 שם איש קשר ומס' טלפון: ___________________________

 
 
 

 חתימה וחותמת                תאריך                

 

 

 



 

 נספח ב'

 לכבוד
 ספורט ונופש בע"מ ,חברה העירונית ראשון לציון לתרבותה
 "החברה העירונית"()להלן:  

 
 

 המשתתף הצעתטופס           
 

מנדפת  החולצ בגין העירונית המוצעת אותה תשלם החברה התמורה את המהווהו – הכספיתהצעתנו 

גרפיקה של וב ומודפסת בלוגו הזוכהת ממותגת בצבע כחול רויאל/ טורקיז המוטמע יתזיעה איכות

 כל ולביצועבמסמכי ה"קול קורא" וחוזה ההתקשרות על נספחיהם  כמפורט ,הקדמי ההמרוץ בצד

 הם  הנה:פי על התחייבויותינו

 

 מע"מ. לא כולל ש"חחולצה הנו  ______________ יחידה אחת של  המוצע עבורהמחיר       

               

 "מלא כולל מע שקלים____________________________במילים: __________ו        

    

 

 שקלים(   שלושים)ובמילים:   כולל מע"מ לא₪   30על  לא יעלה  אחת  חולצהלהמוצע  המחיר 

 .("המקסימלי המחיר")להלן: 

  המקסימלי. מהמחירלא תתקבלנה הצעות הגבוהות 

  אלא קבלה החברה העירונית היא מלכ"ר, ועל כן אינה גובה מע"מ או מנפיקה חשבונית מס

 בלבד.

 

 ב"קול קורא"פרטי המשתתף 
 שם המשתתף: ___________________________________
 כתובת: ________________________________________
 טלפונים: _______________________________________

 איש קשר ומס' טלפון: ___________________________שם 
 
 
 

 חתימה וחותמת                תאריך                

 

 

 

 



 

 ג'נספח 
 ,לכבוד

 ספורט ונופש בע"מ ,החברה העירונית ראשון לציון לתרבות
 ("החברה העירונית") להלן:  

 
 אדון/גברת נכבד/ה, 

 קודם ניסיון  על אישורהנדון: 
 

)להלן: _ ח"פ/מס' זיהוי ____________הח"מ מורשה חתימה מטעם ______________אני 
 "(, מצהיר בזאת כדלקמן:המשתתף"
 

של  , בהיקףאירועים המונייםלת יובמתן חסו שנים לפחות  5מוכח של  ניסיוןו ותק הינו בעל המשתתף

  . 2022,  2021 , 2019בכל אחת מן השנים  ,אירוע בודדבמשתתפים ו/או צופים   3,000לפחות 

 המשתתף יצרף להצעתו אסמכתאות, ואישורים להוכחת עמידותו בתנאי הסף.
 

_______________ ________________ _______________       ____________ 
 חתימה           תאריך            שם משפחה          שם פרטי

 
 

 אימות חתימה
 

אני הח"מ, עו"ד ________________ מאשר בזאת כי ביום ____________ הופיע בפניי במשרדי 
ה"ה _________________, נושא ת"ז מס' ________________ / המוכר לי אישית, ולאחר 

חתם שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן, 
_ בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתתו. הריני לאשר כי בהתאם לכל דין ה"ה _______________

 מוסמך לחייב בחתימתו את המשתתף
 

________________                                                                                                 _________________ 
 וחותמתחתימה                                                         תאריך              

 

 

גופים להם  /האירועים
  ניתנו שירותי חסות

                   

 םבהומס' השנים  המועד
 שירותי החסותנתנו 

                                      

מס' 
 משתתפים

                                      

 איש קשר

                                      

 טלפון

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      



 

 נספח ד'
  לכבוד

 ספורט ונופש בע"מ ,החברה העירונית ראשון לציון לתרבות
 "החברה העירונית"()להלן: 

 
 אדון/גברת נכבד/ה,

 
 1976 -התשל"ו תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבורייםהנדון: 

 

אני הח"מ ___________ נושא ת"ז מס' ___________, מורשה חתימה מטעם   .1
"(, לאחר שהוזהרתי המשתתף_______________ מס' זיהוי _______________ )להלן: "

כי עליי לומר את האמת, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 
 בזאת כדלקמן:

 1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו חוקב ל2ו בסעיף עד מועד ההתקשרות )כהגדרת ,
ב לחוק( לא הורשעו בפסק דין חלוט 2( הספק או בעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף החוק -להלן

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  -ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה
, שנעברה 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זפי או ל 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 (.31.10.2002לאחר יום 
 

 או
 

 ב לחוק( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות 2ספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף ה
עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  -)עבירה לעניין זה

, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-הוגנים(, התשנ"א
, אולם במועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה  31.10.2002

 האחרונה.

 ]יש למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי[
 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .2
 

_______________ ________________ ______________ _____________ 
 חתימה           תאריך            שם משפחה          שם פרטי        

 
 

 אימות חתימה
 

אני הח"מ, עו"ד ________________ מאשר בזאת כי ביום ____________ הופיע בפניי במשרדי 
אישית, ולאחר  ה"ה _________________, נושא ת"ז מס' ________________ / המוכר לי

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן, חתם 
בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתתו. הריני לאשר כי בהתאם לכל דין ה"ה ________________ 

 מוסמך לחייב בחתימתו את המשתתף.
 
  

   ________________                                                                                                      ________________ 
 חתימה וחותמת                  תאריך              

 

 
 



 

 'הנספח 
  לכבוד

 ספורט ונופש בע"מ ,החברה העירונית ראשון לציון לתרבות
 "החברה העירונית"()להלן: 

 

 אדון/גברת נכבד/ה,

 למניעת העסקה של עברייני מין התחייבות לעמידה בתנאי החוקהנדון: 

אני הח"מ ___________ נושא ת"ז מס' ___________, מורשה חתימה מטעם  _______________ 
"(, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, המשתתףח"פ/מס' זיהוי _______________ )להלן: "

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:וכי אהיה 

הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,  .1

 _____" במסגרת קול קורא כבר רשות"(, והתקנות לפיו, חל עלי החוק)להלן: " 2001-התשס"א

 "(.החברה העירוניתלציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מ )להלן: "של החברה העירונית ראשון 

הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק חל איסור על העסקת בגיר ללא קבלת אישור, מראש,  .2

של משטרת ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק. אישור כאמור יכול להתקבל מהמשטרה 

ל ידי המעביד בצירוף ייפוי כוח מטעם הבגיר וצילום של הן על ידי הבגיר המועמד לעבודה או ע

 תעודת הזהות של הבגיר המועמד לעבודה, והכל בהתאם לחוק.

הנני מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור המשטרה לגבי כל אדם  .3

בכל עת או גוף, כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם לחברה העירונית 

 שאדרש.

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

 

_____________     _____________        ____________                   ____________ 

 חתימה                       תאריך                 שם משפחה          שם פרטי        

 אימות חתימה

 
, עו"ד ________________ מאשר בזאת כי ביום ____________ הופיע בפניי במשרדי אני הח"מ

ה"ה _________________, נושא ת"ז מס' ________________ / המוכר לי אישית, ולאחר 
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן, חתם 

ישר את תוכנו ואמיתתו. הריני לאשר כי בהתאם לכל דין ה"ה ________________ בפני על תצהירו וא
 מוסמך לחייב בחתימתו את המשתתף.

 
 

 חתימה  תאריך

 
 



 

 'ונספח 
 החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

 לציוןחסות למרוץ ראשון שירותי למתן   07/23 קול קורא""

 תפקידים וכהונות –חלק א' 

 פרטים אישים .1

 תאריך לידה שם פרטי שם משפחה מספר זהות

 

            

 

 רחוב ישוב

 

 מיקוד מס' דירה מס' בית

 טלפון נייד טלפון בבית טלפון עבודה

 

 כתובת דואר אלקטרוני

 

 

 תפקידים ועיסוקים .2

ועיסוקים קודמים בארבע השנים האחרונות ולרבות כשכיר, פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים 

 כעצמאי, כנושא משרה בתאגיד, כקבלן, כיועץ וכד'.

יש להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חברה, שותפות, עמותה )כיו"ב( וכן לתפקידים בשכר או 

 בהתנדבות )ציין במפורש לגבי תפקידים בהתנדבות(. 

 

1. 

 כתובת המעסיק  הפעילות של המעסיקתחומי  שם המעסיק

 

 תאריך העסקה התפקיד ותחומי האחריות

 

 

2. 

 כתובת המעסיק תחומי הפעילות של המעסיק שם המעסיק

 

 תאריך העסקה התפקיד ותחומי האחריות

 

 

3. 

 כתובת המעסיק תחומי הפעילות של המעסיק שם המעסיק

 

 תאריך העסקה התפקיד ותחומי האחריות

 

 

4. 

 כתובת המעסיק תחומי הפעילות של המעסיק שם המעסיק

 

 תאריך העסקה התפקיד ותחומי האחריות

 

 

5. 

 כתובת המעסיק תחומי הפעילות של המעסיק שם המעסיק

 

 תאריך העסקה התפקיד ותחומי האחריות

 

 

 

 



 

 תפקידים ציבוריים .3

 לעיל(. 2בסעיף פירוט תפקידים בשירות הציבורי )כהונות ציבוריות: שלא צוינו 

 יש להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים בארבע השנים האחרונות.

 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים .4

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

 שאינם ציבוריים. יש להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות בארבע השנים האחרונות

תחום  שם התאגיד/רשות/גוף

 העיסוק

פעילות מיוחדת  סוג הכהונה תאריך

תחילת  בדירקטוריון 

 הכהונה

סיום 

 הכהונה

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 

    

יש לפרט גם שמות בעלי  –חיצוני או מטעם בעלי מניות ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני דירקטור  .1

 ידם.-המניות אשר מונית על

 כגון חברות בוועדות או תפקידים אחרים. .2

 

 

  



 

 קשר לפעילות עיריית ראשון לציון ו/או החברה העירונית .5

, לפעילות עיריית שלא כאזרח המקבל שירותהאם יש או היו לך או לגוף שאתה בעל עניין בו זיקה או קשר 

ראשון לציון ו/או החברה העירונית בה אתה מועמד לעבוד או לגופים הקשורים אליה )ובכלל זה זיקה או 

קשר לתאגידים סטטוטוריים שבאחריות עיריית ראשון לציון ו/או החברה העירונית / מינהל / אגף / יחידה 

 רים שהחברה העירונית קשורה אליהם(?בהם אתה מועמד לעבוד או לגופים אח

יש להתייחס לזיקות וקשרים נוכחים לזיקות קשרים בארבע השנים האחרונות ולצין כל זיקה או קשר באופן 

 מפורט.

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

ועץ חיצוני לו אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעותו בחוק בו ו/או מייצג אותו ו/או י

 , בתאגידים הנסחרים בבורסה. 1968 –ניירות ערך, התשכ"ח 

 

 כן   נא פרט :   לא                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 1968( חוק ניירות ערך, תשכ"ח 3)

 

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון  (1)

המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה 

בו, מי שראשי למנות דירקטור אחד או יותר 

הדירקטורים של התאגיד או כמנהלו הכללי או 

תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה 

אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או 

מנות עשרים מכוח ההצבעה בו או רשאי ל

וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; 

 –לעניין פיסקה זו 

 יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן. (א)

 החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים. (ב)

ת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר למעט חבר -לעניין זה, "נאמן" 

 לפקודת מס הכנסה. 102או כנאמן להקצאות מניות לעובדים כהגדרתו בסעיף  46כמשמעותו לפי סעיף 

 חברה בת של תאגיד למעט חברת רישומים (2)

 

 לתפקידים בהווה בלבד(.לעיל לגבי קרובים )יש להתייחס  2-5פירוט תפקידים כאמור בסעיפים  .6

יש לפרט שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית )את הפרטים הרלוונטיים שנדרשו בשאלות לעיל )כגון: 

כאשר בן זוגך חבר בדירקטוריון יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו תאריך התחלת הכהונה, סוג 

 הכהונה ופעילות מיוחדת שלו בדירקטוריון((

 צאצא ומי שסמוך על שולחנך.בן / בת זוג, הורה  –קרוב 

 



 

 

 

 

 

 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד .7

האם אתה ומי שאמורים להיות ממונים עליך במישרין או בעקיפין או כפופים לך בתפקיד אליו אתה 

 מועמד מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים:

 קשרי משפחה או זיקות אחרות: האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות, קשרים עסקיים,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים. .8

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

 במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד.

 בן/בת זוג הורה צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –קרוב 

 

 כן   נא פרט :   לא                      

 

 

 

 

 

 

תפקידים עיסוקים כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמיד אותך במצב  .9

 של חשש לניגוד ענייניים

קרוביך האחרים אליהם התבקשת האם ידוע לך על תפקידים ועיסוקים כהונות ועניינים אחרים של 

להתייחס בשאלות לעיל או של מקורביך )בכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים( שעלולים להעמיד 

 אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד?

 יש להתייחס גם לאחים ובני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה

לדוגמא תפקידים ועיסוקים של קרובים  1-8הם נשאלת בסעיפים יש להתייחס במיוחד לנושאים עלי

אלה חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים וקשר שיש להם לפעילות עיריית ראשון לציון ו/או 

 החברה העירונית.

 כן   נא פרט :        לא                 

 

 

 



 

 

 

 

 

 פירוט קורות חיים ועיסוקים .10 

 יש לצרף בנפרד קורות חיים בעברית מעודכנים ליום מילוי השאלון, 

 הכוללים השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה כולל תאריכים

 

 

 חתימת נותן השירותים וחותמת ___________________________

 נכסים ואחזקות –חלק ב' 

 

 אחזקות במניות .11

פירוט אחזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של 

 1968 -קרוביך. אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעותו בחוק לניירות ערך, התשכ"ח 

 בתאגידים הנסחרים בבורסה. 

 .בן/בת זוג הורה, צאצא, ומי שסמוך על שולחנך -" קרוב"

 

 שם המחזיק שם התאגיד/הגוף

)ככל שהמחזיק אינו 

 מועמד(

תחום עיסוק  % אחזקות

 התאגיד/הגוף

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

  1968( חוק ניירות ערך, תשכ"ח 4)

 

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון  (3)

המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה 

בו מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר 

מהדירקטורים של התאגיד או מנהלו הכללי מי 

שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי 

או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה 

ניות המונפק שלו או אחוזים או יותר מהון המ

מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים 

וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו 

 לענין פיסקה זו 

 יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן. (א)

 רך האמורים.החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הע (ב)



 

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר  -" נאמןלענין זה, "

 לפקודת מס הכנסה 102או כנאמן להקצאת מניות לעובדים כהגדרתו בסעיף  2)או(  46כמשמעותו לפי סעיף 

 חברת בת של תאגיד למעט חברת רישומים (4)

 

 מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד ענייניםנכסים שאחזקתם  .12

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

 להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד?

 

 על שולחנך.בן/בת זוג הורה, צאצא, ומי שסמוך  -" קרוב"

 

 כן   נא פרט :   לא                      

 

 

 

 

 

 חבות כספית בהיקף משמעותי .13

 כספים או ערב לחובות או להתחייבויות כלשהם? האם אתה קרוביך או מי משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב

 

 בן/בת זוג הורה, צאצא, ומי שסמוך על שולחנך. -" קרוב"

 

 כן   נא פרט :   לא                      

 

 

 

 

 

 

 

 נכסים אחרים שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים .14

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

 בתפקיד אליו אתה מועמד?

מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, של יש להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך ושל 

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

 יש להתייחס גם לאחים ובני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

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

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

 

 כן   נא פרט :   לא                      

 

 

 

 



 

 

 הצהרה –חלק ג' 

 אני הח"מ מצהיר בזאת כי:

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה , בקשר לעצי, לקרובי ולמקורבי הם מלאים נכונים  .1

 ואמתיים;

אלא כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה בקשר לעצמי לקרובי ולמקורבי הם מידיעה אישית,  .2

אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה בו הפרטים אינם ידועים לי 

 במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית;

מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון זה, לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להימצא  .3

 ;במצב של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד

ני מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים א .4

 במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של נותן השירותים המשפטי של החברה העירונית בנושא.

אני מתחייב כי אם יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון זה או יתעוררו, במהלך הדברים  .5

ת שלא נצפו מראש שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, הרגיל, סוגיו

איוועץ ביועץ המשפטי לחברה העירונית אמסור לו המידע הרלוונטי בכתב ואפעל לפי 

 הנחיותיו.

 _____________            ___________________      _________________      __________ 

 תאריך                          שם מלא                            מספר זהות                                   חתימה    
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להציע חברות  במסגרתו הזמינה 07/23מס'  "קול קורא"העירונית פרסמה את  והחברה ;הואיל 

 .(ה"קול קורא")להלן:  ראשון לציון  חסות למרוץשירותי ן עבור מתהצעות 

, על נספחיהם, ה"קול קורא"לאחר עיון ובחינה זהירה של מסמכי ונותן השירותים  ;והואיל     

 ל"קול קורא".הגיש הצעתו 

 ;ב"קול קורא"הוכרזה כהצעה הזוכה "קול קורא" בנותן השירותים וההצעה שהגיש             והואיל;                

מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית, הניסיון, הידע, הכישורים ונותן השירותים  ;הואילו  

והאמצעים הדרושים לביצוע השירותים, כאמור בחוזה זה, ומתחייב לפעול בהתאם 

 .וחוזה זה, על נספחיהם ה"קול קורא"לתנאי 

מצהיר כי אינו מנוע, בין מכוח דין ובין מכל סיבה אחרת, מלחתום על  ונותן השירותים והואיל;     

 ומלקיים את התחייבויותיו על פיו. חוזה זה

   תהיינה  עצמאי לכל דבר ועניין ואין ולאנותן שירותים מצהיר, כי הנו  השירותים ונותן               והואיל; 

 נית כל יחסי עובד ומעביד.בינו לבין החברה העירו

בכל וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, ובכלל זה זכויותיהם וחובותיהם  ;והואיל     

 הנוגע לשירותים נשוא חוזה זה.

 ות את הצהרותיהם והסכמתם על הכתב.והצדדים מעוניינים להעל והואיל;      

 :הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן ,לפיכך הוסכם                                             



 

  , נספחים וכותרות מבוא .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו.  1.1

 נוחיות בלבד והן אינן מהוות חלק כותרות הסעיפים מובאות לשם 1.2

 ולא ישמשו לצרכי פירושו. מהחוזה 

 ם המפורטים להלן הפירוש והמשמעותבחוזה זה יהיו למונחי 1.3

 בצדן:הרשומים 

 ;עיריית ראשון לציון  "העירייה"  

ן לתרבות ספורט והחברה העירונית ראשון לצי "החברה העירונית" 

  מי מטעמה.ונופש בע"מ ו/או 

חסות למרוץ למתן שירותי  07/23 "קול קורא"  קול קורא""ה

 ראשון.

 תקשרות זה על נספחיו;החוזה ה  "החוזה"

ה"קול קורא"  ם המפורטים במסמכישירותיה ים"השירות"

  ובחוזה זה על נספחיו

לרבות נציגיו,  "בקול קורא"זוכה נותן השירותים וה   " נותן השירותים"

מטעמו לפעול  עובדיו, שליחיו, מורשיו המוסמכים

בכפוף לאישור החברה  יםבביצוע השירות

 העירונית.

ו/או מי מטעמו אליו  החברה העירונית מטעם נציג"נציג החברה העירונית 

כפוף במסגרת מתן השירותים בכל  נותן השירותים

 תקופת ההתקשרות.

 הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה: 1.4

 נותן השירותים. הצעת       'אנספח 

             
 נותן השירותים ב"קול קורא"הצעת , לרבות, ה"קול קורא" מסמכי  1.5

 פרד מחוזה זה. נבלתי  מהווים חלק 

  ההתקשרותמהות  .2

מקבל  ונותן השירותיםאת הזכות,  לנותן השירותיםבחוזה זה מעניקה החברה העירונית  2.1

למפורט והכל בהתאם  חסות למרוץ ראשון לציוןשירותי למתן  על עצמו את ההתחייבות

 במסמכי ה"קול קורא" ובחוזה זה.  

 ביוםיתקיים שנה להקמתה של העיר ראשון לציון  140במסגרת אירועי חגיגות  2.2

 .("האירוע")להלן:  מרוץ ראשון לציון 24.03.2023

בהתאם להנחיות והנהלים של החברה  למתן שירותי חסות יידרש נותן השירותים 2.3

 נספחיהם. זה עלוחוזה  "קול קורא"כמפורט במסמכי ה ולשביעות רצונה העירונית

לנציג מטעם החברה העירונית, נותן השירותים מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי הינו כפוף  2.4

הווה, יאשר ו במעמד החתימה על חוזה זהאשר שמו ודרכי ההתקשרות עמו יימסרו לו 

 בין היתר, הסמכות המפקחת, קובעת המדיניות והמאשרת של עבודת נותן השירותים

 .ואופן ביצועם הנדרשיםהחסות  לשירותי אשרב



 

 נותן השירותים הצהרות .3

נותן נותן השירותים מצהיר בזאת כי השירותים נשוא חוזה זה, יבוצעו על ידי  3.1

 .השירותים

מצהיר כי הוא רשאי לתת את השירותים נשוא חוזה זה בהתאם לתנאי  נותן השירותים 3.2

והחוזה ומאשר כי בביצוע התחייבויותיו לפי חוזה זה אינו סותר או מפר "קול קורא" ה

 או גורם להפרה של:

 כל דין, חוק, תקנות או אישורים לפי כל דין;הוראות  3.2.1

מסמכי ההתאגדות של נותן השירותים, לרבות על החלטה של אורגני נותן  3.2.2

 השירותים;

על מסמך או חוזה או הוראת דין המחייבים את  נותן השירותים או מי מבעלי  3.2.3

 מניותיו או מנהליו;

המנהליים והארגוניים נותן השירותים מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו שכל ההסדרים  3.3

נקבעו ו/או יקבעו על ידי החברה  יעניק את השירותיםובכל הקשור להסדרים על פיהם 

העירונית ונותן השירותים יבצע כל פעולה ומעשה אך ורק בתיאום עם החברה העירונית 

 ולאחר קבלת אישורה, מראש ובכתב.

ישות /ואו טענות ו/או תביעות מצהיר בזאת, כי אין לו ולא יהיו לו כל דר נותן השירותים  3.4

בקשר לכל מום, פגם, פגם נסתר, אי התאמה בקשר לכל הנזכר לעיל, ו/או בכל עניין 

הקשור אל הנזכר לעיל וכן כי אין לו ולא יהיו לו כל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות על 

הנזכר כל הפסד או אובדן רווחים בקשר או כתוצאה מכל עניין הנזכר לעיל או הקשור אל 

 .לעיל

, היכולת הניהולית, הכישורים, הניסיוןמלוא הידע כי הוא בעל  מצהירנותן השירותים  3.5

 נשוא חוזה זה.  שירותיםהכלל  לביצוע  הפיננסית והאמצעים המתאימיםהתפעולית, 

היינה נותן השירותים מצהיר, כי הנו נותן שירותים עצמאי לכל דבר ועניין ואין ולא ת 3.6

 כל יחסי עובד מעביד.בינו לבין החברה העירונית 

נותן השירותים מצהיר כי בדק היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותיו  3.7

על פי חוזה זה, ובכלל זה הוצאת רישיונות, היתרים ואישורים, וכן עמידה בכל החוקים, 

לכל דין. נותן התקנות, התקנים והכללים החלים על ביצוע השירותים בהתאם 

השירותים מוותר, באופן בלתי חוזר, על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד בגין ובקשר 

 לכך.

נותן השירותים מתחייב בזה כלפי החברה העירונית ומקבל על עצמו לתת את השירותים  3.8

לחברה העירונית בנאמנות ובמומחיות, תוך שקידה ראויה והשקעת מירב המאמצים, 

, כל זאת תוך כדי מילוי םים, ותוך ניצול כל הידע הרלוונטי לביצועהאמצעים והכישור

 דווקני של הוראות חוזה זה וההוראות שתינתנה לו על ידי החברה העירונית.

 

 



 

ועל  , בעצמואת השירותים על חשבונו יבצענותן השירותים למען הסר ספק מובהר, כי  3.9

החברה . העירונית והנחיות החברהההתקשרות אחריותו בהתאם להוראות חוזה 

מעבר לתמורה  העירונית לא תעניק סיוע או ערבות מכל סוג שהוא לנותן השירותים

 אלא אם נאמר מפורשות אחרת בחוזה זה. שנקבעה

דרך שהיא את העירייה  מובהר בזה, כי נותן השירותים ו/או מי מטעמו אינו מייצג בכל 3.10

יפעל בשמן ולא יציג עצמו בשום לא נותן השירותים מתחייב כי ו/או החברה העירונית ו

 אופן כמי שפועל בשמן. 

מצהיר ומתחייב כי לא ירשום חוזה זה בכל מרשם ו/או מוסד. תנאי זה  נותן השירותים 3.11

 מהווה סעיף יסודי של חוזה זה.    

נותן השירותים מצהיר ומתחייב לנהוג בין היתר, בהתאם להוראות משרד הבריאות ו/או  3.12

מוסד אחר בגין ובקשר "למגפת הקורונה" לרבות תקנות ו/או ממשלת ישראל ו/או כל 

 מגבלות אחרות שיקבעו ע"י כל גוף ו/או רשות מוסמכת.

 להתקשרותו דין כל פי על הדרושות ההחלטות כל את קיבל נותן השירותים מאשר כי 3.13

זה  על חוזה אחרת, לחתימתו או חוזה או דין פי מניעה, על כל אין וכי ,זה בחוזה

 .ידו על הפועל אל ולהוצאתו

קרא בעיון, בחן ובקפידה את כל מסמכי חוזה זה וכי כי נותן השירותים מצהיר ומאשר,  3.14

הבין את מכלול הנתונים, התנאים והנסיבות הנוגעים נהירים לו כל פרטיו ותנאיו וכי 

"קול למתן השירותים או יכולים להשפיע על מתן השירותים, כהגדרתם במסמכי ה

ובהתאם וכי הסכים לאמור בהם  זה, ובכלל זה המצב הפיזי והמשפטיובחוזה קורא" 

 יגיש שום תביעות או דרישות המבוססות או הנובעות לכך, ביסס את הצעתו, וכי לא

והחוזה על נספחיהם,  ה"קול קורא"תנאי  אי הבנה או אי ידיעה כלשהי של מטענות של

טענות או תביעות או  על כל או מי מהם והינו מוותר בזה מראש ומסמכיהם צורפותיהם

                           דרישות כאמור.

הינו מעיקרי החוזה והפרתו או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית לעיל  3.14ס"ק  3.15

 .של החוזה

כל השירותים  זה כוללים את שהשירותים כהגדרתם בחוזה מסכים השירותים נותן 3.16

בין שמפורטים בחוזה ובין שאינם מפורטים  יםשירותים אחר , וכןזה בחוזה המפורטים

 .למתן השירותים עקיף או ישיר באופן ואשר קשורים במפורש בו

 בכל הבין את הדרישות, נותן השירותים מצהיר כי מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל 3.17

המשאבים, ציוד, אביזרים, התקשרויות,  ,למתן השירותים ובכלל זה לכמות נוגעה

 מוותר בזאת מראש על כל טענה בדבר מחסור בכל אלה אוו  וכיו"ב ספקים, תיאומים

 בחלק  הם.

 

 

 



 

נותן חוזה זה מחליף ובא במקום כל התקשרות קודמת בין הצדדים, אם הייתה.  3.18

מתחייב ומצהיר כי אין לו כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות, שעילתן השירותים 

ייבויות שנעשו, אם נעשו, קודם לחתימת בהתקשרויות קודמות ו/או במצגים ו/או התח

חוזה זה וכי חוזה זה, ממועד חתימתו, מסדיר באופן מלא וממצה את כל זכויות 

 .והתחייבויות הצדדים

 פרק זה הינו תנאי עיקרי בחוזה והפרתו תהווה הפרה יסודית של החוזה. 3.19

 נותן השירותים תהתחייבויו .4

       להעניק את השירותים הבאים כדלקמן:לספק ומתחייב נותן השירותים              

השתתפות בישיבות עם הגורמים המקצועיים בחברה העירונית לצורך אפיון הצרכים  4.1

 שירותי החסות באירוע. הענקת  וקבלת הנחיות באשר לאופן 

זיעה איכותיות ממותגות בצבעי כחול  חולצות מנדפות 2100-2400 -אספקה של כ 4.2

 הגרפיקה של המרוץ בצדוב נותן השירותיםרויאל/ טורקיז המוטמעות ומודפסות בלוגו 

  ("החולצות")להלן:  ותהחולצהקדמי של 

)להלן:  03.202361.מיום עד ולא יאוחר  נותן השירותים מתחייב לספק את החולצות  4.3

 (."המועד האחרון לאספקת החולצות"

עשרה ימים מראש, טרם  -מתן הודעה של כובעל פי דרישה  של חולצות נוספות אספקה 4.4

  .("החולצות הנוספות")להלן:  המועד האחרון לאספקת החולצות

 שקיות לחלוקת ערכת משתתף. 2400-2100אספקה של כ  4.5

. יובהר כי האירוע טרם מועדדמת של החולצות מוק ההצבת עמדה ממותגת לחלוק 4.6

 ידי נציג החברה העירונית. ימסרו לנותן השירותים על המוקדמת  מיקום ומועד החלוקה

של החולצות רשאי נותן  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במועד החלוקה המוקדמת 4.7

בסעיף  מצויןהשירותים לבצע מכירה של ביגוד מקצועי ואקססוריז בתחום הספורט, כ

 לעיל.  4.5

למכירה של ביגוד מקצועי ואקססוריז  ממותג הצבת ביתן )גזיבו( ממותג / דוכן שיווקי 4.8

 ( "דוכן מכירה"אירוע) להלן: יום הבתחום הספורט ב

נותן השירותים מצהיר ומאשר שידוע לו כי קבלת הזכות להצבת דוכן מכירה ביום  4.9

המרוץ  אינה מקנה לנותן השירותים בלעדיות, אלא רק את הזכות להצבת דוכן מכירה 

גדול יותר ובחירת מיקום הצבת הדוכן והכל כפוף לאישורה של החברה העירונית.  נותן 

 או דרישה ו/או תביעה בגין ובקשר לכך. השירותים  מוותר בזאת על כל טענה ו/

קישוטים נוספים אחרים  קישוט ומיתוג מתחם ההתכנסות בדגלונים ממותגים, לרבות, 4.10

 בכפוף לאישורה של החברה העירונית. ו

הלבשה ו/או הצמדת באנרים של החברה לרבות, ,סיום ממותג שער אספקה של  4.11

 העירונית על גבי השערים.



 

 כחלק מפרסום האירוע.   במדיות השונותים פרסום מותג נותן השירות 4.12

תוכן וזהות המדיות יהיו כפופים לאישורה של מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר כי  4.13

 החברה העירונית. 

קטגוריות שונות ששווים הכספי לא יפחת  4 -פרסים ב לזוכים יעניק   נותן השירותים 4.14

 (."הפרסים")להלן: ₪.  2,000מסך של 

 העירונית.כל מטלה ו/או שירות נוספים לבקשת החברה   4.15

 תקופת ההתקשרות  .5

 ועד לתום האירוע. זה חוזהתקופת ההתקשרות תחל מיום חתימת הצדדים על  5.1

 העברת זכויות .6

ואסור לו  על פי חוזה זה הינה לו בלבד לנותן השירותיםהניתנת הזכות למתן השירותים  6.1

  או לאחרים בכל אופן או צורה.כולה או חלקה, לאחר הזכות להעביר את 

מתחייב לא להעביר חוזה זה או כל חלק ממנו או כל זכות הנובעת ממנו  נותן השירותים  6.2

נשוא או כל חבות הנובעת ממנו לאחר ולא למסור לאחר את הזכות ליתן את השירותים 

 ובכתב מראש, או חלק מהן, ולא להעניק לאחר כל זכות שהיא, אלא באישורחוזה זה 

 ת החברה העירונית ובהתאם לתנאים שתקבע. מא

 ואופן תשלום  התמורה .7

פי מסמכי נותן השירותים על של  וכל התחייבויותי מילויו אספקת החולצות תמורת 7.1

 ,רצון החברה העירונית ובמועדן ולשביעותבמלואן  הםחוזה זה על נספחיו ה"קול קורא"

יחידה עבור  כולל מע"מלא ₪  ______ בסך של  לתמורה נותן השירותים יהיה זכאי 

 .("התמורה")להלן: של חולצה  אחת

ובסך של ____   לתמורה זההנוספות יהיה זכאי נותן השירותים תמורת אספקת חולצות  7.2

 עבור יחידה אחת נוספת של חולצה.  ₪

מוסכם ומובהר, כי התמורה המצוינת לעיל הנה קבועה וסופית ומהווה את מלוא  7.3

לפי הוראות  תוההתחייבויו בגין ביצוע כלל השירותיםלנותן השירותים התשלום המגיע 

לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין ביצוע  נותן השירותים חוזה זה על נספחיו.

 שירותים מעבר לתמורה הנקובה לעיל. 

נותן השירותים ובתנאי תשלום ידי על תשולם כנגד המצאת חשבונית  מס  התמורה 7.4

 . 45שוטף+

השירותים מאשר כי ידוע לו שהחברה העירונית הינה מלכ"ר וכי אינה מנפיקה נותן  7.5

 חשבוניות אלא קבלות בלבד.

 

 

 



 

 שמירת דינים, כללי בטיחות והתנהגות .8

תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים, תקנות,  השירותיםנותן השירותים מתחייב לבצע את  8.1

כל רשות מוסמכת וכן, לבצע כל שהוצאו או שיוצאו מטעם  הוראות, צווים, וחוקי עזר

, ם, וכל הכרוך בהשירותיםהוראה חוקית שיצאה או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע ל

ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר הודעות, קבלת רישיונות ותשלום מסים, אגרות וכל 

 . תשלום אחר

חוזה  על פיכי כל פעולה הקשורה במתן שירותים  לכך ומתחייב נותן השירותים אחראי 8.2

זה ואשר ביצועה מחייב קבלת רישיון או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר 

 קבלת אותו רישיון, היתר, אישור או מילוי אותו תנאי. 

נותן השירותים מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות, לשם שמירה על  8.3

במהלך מתן  שתתפים באירועציבור המלרבות  שלומם של עובדיו או של כל אדם אחר

 השירותים. 

נותן השירותים יקפיד להימנע מגרימת כל הפרעה או מטרד לציבור, לעוברי אורח  8.4

 ולתושבים בגין ובמהלך ביצוע השירותים. 

-נותן השירותים מצהיר בזאת שהוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח של העבודה, התשי"ג 8.5

ווים שפורסמו על פיהם, וכי הוא מקבל , פקודת הבטיחות בעבודה, והתקנות והצ1954

על עצמו לנהוג על פיהם, ולוקח על עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו, או 

 נגד החברה העירונית, או נגד העירייה עקב הפרתם.

נותן השירותים ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת החוזה, הן  8.6

צדו או מו. בכלל זה יקפיד נותן השירותים על יחס אדיב ממצדו והן מצד כל גורם מטע

מצד מי מטעמו כלפי כל אדם ובכלל זה נציג החברה העירונית ו/או מי מטעמו וציבור 

 המשתתפים באירוע. 

או מי ש או משתמע של החברה העירונית ו/מובהר בזאת למען הסר ספק כי אישור מפור 8.7

, או לכל מסמך או מידע אשר ניתנו או מטעמה לאספקת שירות כלשהו או חלק הימנו

הועברו בהתאם לחוזה זה, לא ישחררו את נותן השירותים מאחריותו המקצועית 

המלאה ולא יהיה בהם כדי להטיל על החברה העירונית ו/או העיריה אחריות כלשהי 

 לטיב השירות ו/או המסמכים האמורים. 

 יסודית של החוזה. פרק זה הינו תנאי עיקרי בחוזה והפרתו תהווה הפרה 8.8

 

 אי קיום יחסי עובד מעבידיחסי הצדדים ו .9

כנותן כי בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה הוא פועל  נותן השירותים מצהיר בזאת, 9.1

 במתן השירותים נשוא חוזה זה. שירותים עצמאי 

נותן השירותים מצהיר כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו או בין מי  9.2

מטעמו, לבין החברה העירונית יחסי עובד ומעביד וכי כל העובדים שיועסקו על ידו ו/או 

על פי חוזה זה יהיו ויחשבו כעובדים  ומטעמו במתן השירותים ו/או יתר התחייבויותי

 ו/או מטעמו של נותן השירותים. של נותן השירותים בלבד



 

יו וכל מי שמועסק על ידו או נותן השירותים מתחייב להיות אחראי כלפי עובדיו, שלוח 9.3

מטעמו בביצוע השירותים בגין מוות, נזק גופני, או נזק לרכוש שייגרם להם, בין במישרין 

ובין בעקיפין, כתוצאה מתאונה או נזק שאירע בעת ביצוע השירותים או בעת כל פעילות 

 הקשורה במתן השירותים.

ההוצאות והמיסים, בקשר  מתחייב כאמור כי יישא בכל התשלומים, נותן השירותים  9.4

עם העסקתם של עובדיו או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, 

מס בריאות וכל מס, היטל, מלווה או כל תשלום סוציאלי אחר; ואין לראות בכל זכות 

הניתנת על פי חוזה לחברה העירונית או לנציג החברה העירונית ו/או העיריה להדריך או 

, אמצעים נותן השירותיםלנותן השירותים, לעובדים מטעמו או למי מטעם  להורות

, לעובדים לנותן השירותיםלהבטחת ביצוע הוראות חוזה זה במלואן בלבד, ולא תהיינה 

מטעמו או לכל מי מטעמו, כל זכויות של עובד המועסק על ידי החברה העירונית והם לא 

בות, או זכויות של עובד כלפי מעבידו מטעם יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים, או הט

 החברה העירונית.

אם מכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט או בית דין, כי עובד, או עובדים של נותן  9.5

השירותים, או כל מי מטעמו הינם עובדים של החברה העירונית, בין ביחד עם נותן 

שפות את החברה השירותים ובין בנפרד, כי אז מתחייב נותן השירותים לפצות ול

לפי דרישתה הראשונה, בגין כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, שהחברה  מידהעירונית, 

העירונית תידרש לשלם לכל אדם או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו, לרבות כל 

 ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל.

 חוזהה ביטול .10

ו כל חלק ממנו במהלך כולו א החוזההחברה העירונית תהיה רשאית לבטל בכל עת את  10.1

"קול לימים מראש ונותן השירותים בהגשת הצעתו  45תקופת ההסכם בהתראה של 

וחתימתו על חוזה זה נתן ונותן הסכמתו לכך ומוותר על כל טענה ו/או דרישה קורא" 

 בגין ובקשר לכך לרבות טענת הסתמכות.

 חייבתהיה החברה העירונית  תידי החברה העירונית, לא  על חוזהשל ביטול ה מקרה בכל 10.2

, למעט התחייבות כספית שהחברה התחייבה כלשהותשלום בנותן השירותים או  בפיצוי

בפועל עד למועד תום ההתקשרות בהתאם שניתנו  בעד השירותים זה  חוזה לשלם על פי

 לתמורה לה זכאי נותן השירותים בפועל.

ן השירותים מחויב להעביר , נותחוזהעקב ביטול ה השירותיםשל הפסקת  מקרה בכל 10.3

או את כל העבודה  העירונית חברההעירונית את כל החומר שברשותו והשייך ל חברהל

, ללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי החוזה ביטולשעשה עבור החברה העירונית עד ל

נותן השירותים אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל 

 יע לו.תשלום המג

 חוזהלמען הסר ספק, מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות יחולו גם לאחר הפסקת  10.4

 זה.

 



 

 שמירת זכויות .11

כל ויתור, הנחה, אורכה הימנעות מפעולה או מחדל בנקיטת אמצעים מצד החברה  11.1

העירונית ו/או העירייה לא יהיו בני תוקף, אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו ע"י החברה 

ו/או העירייה בכל הנוגע לזכויותיהן וכן לא ישמשו כמניעה לתביעה שתוגש, העירונית 

 אלא אם כן ויתרו החברה העירונית ו/או העירייה על זכויותיהן באופן מפורש בכתב.

 או בתנאיםחוזה שינוי ב .12

יהיה תקף רק אם נעשה  ,או בתנאים הכלליים בחוזהכי כל שינוי  ,מוסכם על הצדדים 12.1

ם על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים ולא תשמע כל טענה על ונחת , במפורשבכתב

 שינוי בע"פ או מכללא.

 שיפוט .13

זה ו/או לכל הקשור אליו, במישרין ו/או בעקיפין,  לחוזהמוסכם כי בכל סכסוך הנוגע  13.1

 תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי המשפט בראשון לציון בלבד.

 הודעות .14

 בראש ההסכם.כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הן כמפורט  14.1

כאילו כל הודעה אשר תשלח ע"י אחד הצדדים למשנהו לפי הכתובות דלעיל תחשב  14.2

 .נמסרה לנמען

                            

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 _______________                                                                                      _______________ 

 נותן השירותים           החברה העירונית   

          

 ימות חתימהא

מאשר בזאת כי נותן השירותים אני הח"מ, עו"ד ______________ המשמש כיועץ המשפטי של 

_______________ אשר _____________ ת"ז  -_______________ ת"ז ________________ ו

הם מוסמכים לחתום מטעמו וכי נתקבלה החלטה כדין על  נותן השירותיםעל חוזה זה בפני, בשם  מוחת

בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו להתקשר בחוזה זה ולהסמיך את הנ"ל לחתום על נותן השירותים ידי 

                       החוזה ונספחיו.

                                                                                                                          

 ______________________ 

 ,עו"ד                                

                
      



 

 'אנספח 

 הצעת נותן השירותים             

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


