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 19/2019מכרז פומבי מס' 

 תיירותלאסטרטגית התוכנית ה ויישוםשירותי ניהול ל

 בע"מ גליל מערבי אשכולגליל מערבי של  

 

 אשר לא יוחזרו בשום מקרה. ₪ 500 – עלות חוברת המכרז

 .12:00, עד השעה 27.8.19, תאריך שלישייום  – שאלות הבהרהמועד אחרון להגשת 

 .16:00, עד השעה 05.9.19, תאריך חמישייום  –מועד אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה 

 יוםון להגשת הצעות למכרז: אחר מועדוה 18.8.19, תאריך ראשוןהצעות החל מיום ניתן להגיש 

 .09:00עד השעה  16.09.19 שני

להגיש ההצעות בימים ראשון עד  ניתן) יבוץ כבריק ,משרדי האשכול – תיבת המכרזיםמיקום 

 .(סגורים האשכול יבהם משרד 10-12/9בתאריכים  מלבד 15:30עד  8:30חמישי בשעות 

 .10:00, בשעה 16.09.19, תאריך שנייום  – מועד פתיחת תיבת המכרזים

 .משרדי אשכול רשויות גליל מערבי, קיבוץ כבריפתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית ותהיה ב
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 2019/19מכרז 

  תיירותלאסטרטגית התוכנית ויישום הניהול ל

 בע"מ גליל מערבישל אשכול 
 רקע .1

 תושבים: 160,000רשויות בהן מעל  12רשותי בו שותפות -אשכול גליל מערבי הינו תאגיד רב

תרשיחא, מועצה מקומית בית ג'אן, -עיריית עכו, מועצה אזורית מטה אשר, עיריית מעלות

מועצה מקומית  ,מועצה אזורית מעלה יוסף, מועצה מקומית שלומי, מועצה מקומית חורפיש

מועצה וכפר ורדים, מועצה מקומית מזרעה, מועצה מקומית פסוטה, מועצה מקומית מעיליא 

גליל  וכן כל רשות שתצטרף לאשכול ,("רשויות האשכול")להלן:  פןשייתית מגדל תמקומית תע

 .מכרזבע"מ בתקופת הזכייה עם הזוכה ב מערבי

 אשר יכול ויוסבו אליו כל זכויות (אשכול רשויות גליל מערבי)משרד הפנים הקים איגוד ערים 

 והתחייבויות האשכול.

ושירותים מוניציפאליים, זאת תוך שימוש י חברת-לקדם פיתוח כלכליהאשכול הוקם במטרה 

תחום התיירות במרחב בין מטרותיו של האשכול גם קידום  ביתרון לגודל ובאיגום משאבים.

התאם ב ,האשכול. לשם כך הכין האשכול תכנית אסטרטגית לתיירות בעזרת חברת ייעוץ

 . ויות באזורמכלמדיניות האשכול של איגום משאבים ושל מניעת כפילויות של תפקידים וס

שבגליל ישנו ריבוי גופים העוסקים בביצוע בתחום היא חברת הייעוץ אחת מהמסקנות של 

התיירות ועל כן החלופה שבה האשכול יעסיק כ"א ייעודי לנושא זה, היא פחות מועדפת ואילו 

החלופה המועדפת היא חבירה לאחד מגופי הביצוע הקיימים במסגרת שותפות של הרשויות 

 רות באשכול.ות החבהמקומי

אשר הינו  המערבי בגליל התיירות בתחום ביצוע גוףמבקש האשכול להתקשר עם  ,לכך בהתאם

 .שותפות של הרשויות החברות באשכול

 

, כאמור, הגיש האשכול בקשה במסגרת קול תכנית אסטרטגית לתיירותבנוסף, במסגרת יישום 

 המשרד לשוויון חברתי" של יגיטלייםהלאומיות מובילים דניות והגשת מועמדות לתכ"קורא 

    .7נספח בהמבוקשים במסגרת תמיכה זו נמצאים  הסעיפים תיאור .בתחום התיירות

ביצוע ויישום כמו כן, הגיש האשכול בקשה נוספת, בתחום התיירות, במסגרת קול קורא "

" אזוריתעסוקתי ופיתוח כלכלי מקומי או פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים פיתוח 

   .8בנספח  נמצאים זו תמיכההסעיפים המבוקשים במסגרת  תיאור. הרשות לפיתוח הגליל של

 

 מטרות העבודה: .2

תוך  ,של האשכולאזורית התיירותית האסטרטגיה ה יישום פרויקטים לפיתכנון, ביצוע ו

ח , ובהתייחס לפילובחר האשכולאו כל מיתוג אחר שי אבירי הגליל מיתוגהווה שמירה על מת

  נכנסת. שם תיירותקהלי היעד וברא
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, בהתאם לפרוגרמת התיירות המציע הזוכה מהווה זרוע הביצוע של האשכול לנושאי תיירות

 של האשכול.

 

 :מפרט העבודה .3

 עבודה שוטפת: 3.1

בדגש על  לתיירותלקידום התוכנית האסטרטגית  תיירניםשוטפת מול עבודה  3.1.1

 .שים שסווגותיירות נכנסת ובהתאם לפילוח קהלי היעד החד

, , משרד החקלאות, הרשות לפיתוח הגלילעבודה שוטפת מול משרד התיירות 3.1.2

ליצירת שיתופי וגורמים נוספים  , ארגוני תיירות מקומיים בגליל המערבי,קק"ל

  .מענקיםלקבלת תמיכות ופעולה לקידום התיירות בגליל המערבי ו/או 

, בדגש על רתימת גיתכנית האסטרטוקידום קמפיין לאזור בהתאם להמלצות הת 3.1.3

התיירות  הפרוגרמה ועד תמיכת משרד ופרויקטימשרד התיירות, על סמך המותג 

 .בקמפיין בחו"ל

 ממשלתיים, לקידום האזור.התיירות מול גורמים האשכול בנושאי ייצוג  3.1.4

ים שיתרמו למינוף התחום מצד התייר, ידיגיטלהטמעת כלים תכנון, ביצוע ו 3.1.5

  שכול.התיירן, הרשות המקומית והא

 חברתי מבוסס אפיון בעל ,בעברית ובאנגלית ייעודי,ניהול אתר אינטרנט  3.1.6

 .כולל עדכונים וקידום שוטף של האתר ,המלצות

 קידום ותפעול המדיות השונות כולל תכנים ופרסומם ברשתות החברתיות 3.1.7

יצירת שיתופי פעולה תיירותיים פנימיים בין התיירנים לבין עצמם ובינם לבין  3.1.8

 לקידום תיירות נכנסת. רות ארצייםגורמי תיי

רסום, אמצעים פהכוללת פעולות כגון  – ואירועים שנתית הכנת תוכנית יח"צ 3.1.9

 שיווקיים, מפות, פעולות יח"צ, סוכני מכירות והפקת אירועים.

בהתייחסות לשפה, נראות, מיקום  תיירותי, מרחבי שילוט ממותגקידום הליך  3.1.10

לתקציב )לדוגמא בנוהל צת"פ שת בקשות , כולל הגוקשר עם המרחב הווירטואלי

 .וכיו"ב(

 –מימוש תקציבים לקידום דיגיטלי של התיירות שהאשכול מגייס ייעוץ וניהול ל 3.1.11

 לדוגמא: שילוט דיגיטלי, אפליקציה וכיו"ב.

סיוע בגיוס תקציבים ותמיכות ממשרדי הממשלה וארגונים נוספים, עבור  3.1.12

מימוש התוכנית האסטרטגית  האשכול לפעילויות בתחום התיירות, בדגש על

 לתיירות.

 3.2המפורטים בסעיף  כנית האסטרטגית לתיירותופרויקטים ליישום התניהול  3.1.13

 להלן.
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 תיירות:ל אסטרטגיתהכנית ותה ליישוםפרויקטים  3.2

של צימרים המציעים נבחרת שיווק קבוצה  – "מועדון המאה"פרויקט הקמת  3.2.1

רות נכנסת(, באמצע שבוע בימים א' אירו ללא מע"מ לתיירים )תיי 100 -לילה ב

 ם ויולי אוגוסט.עד ה' לא כולל שבתות, חגי

כתיבת תכנית עבודה המגדירה את המוצר, דמי הצטרפות למועדון, תנאי  3.2.1.1

  ועוד. תכנית העבודה תכלול גאנט משימות לביצוע. סף, אופן השיווק

 תקן(." כולל לוגו ייעודי )מעין תו 100-השלמת תהליך המיתוג "מועדון ה 3.2.1.2

 פרסום קו"ק ,קביעת קריטריונים ואישורםלאחר  – גיוס בעלי צימרים 3.2.1.3

, הרשמה, בחינת ההצעות שיוגשו, סינון ומיון אירועי חשיפה, קיום בנושא

על סמך הקריטריונים, וכל פעולה שתידרש להרכבת חברי המועדון. 

 ביצוע בקרה למשך הפרויקט.בהמשך 

י לפרויקט זה באתר ייעודלדף  הצימרים שהתקבלו למועדון הכנסת 3.2.1.4

 .חברתיותות הכולל קידום ממומן ברשת .הייעודיהאינטרנט 

)מתקציב  ויח"צ כולל הכנת חומרים בהתאם שיווק המוצר בארץ 3.2.1.5

)בכפוף לגיוס תקציב ייעודי ו/או  מותנה תקציב בחו"לשיווק  .הפרויקט(

 .(לעיל 3.1.3לרתימת משרד התיירות, כאמור בסעיף 

ותכנון  מסלולים המשלבים נקודות תיירות יצירת – רותתיי דרכיתכנון והקמת  3.2.2

 תיירות ומוצרי אטרקציות של נרחב מגוון יםשוזרמסלולים ה פיזי ודיגיטלי.

 .מרכזיים צירים לאורך

, כולל שילוט בניית מסלולים הכוללים נקודות ענייןלעבודה הכנת תכנית  3.2.2.1

 .ואלמנטים פיזיים בשטח

פיזיים בשטח, ועבודה זו תלוית נטים אין חובה לשלט או להקים אלמ 

 תקציב.

ארגון והובלת סיורי סוכנים, מורי דרך, מנהלי משאבי אנוש, עיתונאים  3.2.2.2

 .ועוד

 הזוכה ועל, ניווט מערכת ירכוש האשכול .ייעודית חיבור למערכת ניווט 3.2.2.3

 – הניווט מערכת אותם למפעיל להנגיש או התכנים את להכניס במכרז

 .לעניין בהתאם

 .בשפות שונות לקהלים שונים התאמהו וצרמהשיווק  3.2.2.4

כתיבה ועריכה של חומרי תיירות , הכולל כנת חומרים למסלוליםה 3.2.2.5

 .בשפות שונות מעודכנים והפצתם

כרטיס אבירי הגליל המאגד אתרי תיירות  – דיגיטלי אזוריהטבות כרטיס  תכנון 3.2.3

 ואטרקציות באזור. 

 רטיס.כהוניהול שיטת הפעלת לבחינת כתיבת תכנית עסקית  .3.2.3.1

 כולל אבני דרך לתכנון הכרטיסים. תכנית עבודהכתיבת  .3.2.3.2

 חיבור ספקי תיירות מקומיים לפרויקט. .3.2.3.3
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 כתיבת תכנית לשיווק הכרטיסים. .3.2.3.4

 

 ליישום אבני דרך 4

 . בהתבססות3.2יבנה תכנית עבודה המבוססת על הפרויקטים המופיעים בסעיף הזוכה  המציע

תקציב וכל  ות, נכסים דיגיטליים, קמפיינים,על אסטרטגית מותג ותקשורת, אסטרטגית פעיל

ביחס לכל  תשומת לב המציעים כידרישה נוספת של מנכ"לית האשכול או מי מטעמה. 

חודשים ( 6)עבודה לכל המאוחר בתוך ששה  תוכן תכנית 3.2העבודות המפורטות בסעיף 

 .ממועד החלטת ועדת המכרזים על המציע הזוכה

 

 :כפיפות ואחריות .5

 ידווח על עבודתו למנכ"לית האשכול או לכל איש קשר שמונה לכך מטעמה. ההמציע הזוכ

 

 :תנאים להשתתפות במכרז .6

ההצעות, בכל התנאים רשאים להשתתף בהליך זה אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת 

 הבאים, במצטבר:

הינו אדם או תאגיד רשום כדין בישראל. על מציע שהוא תאגיד להיות רשום  מציעה .6.1

העתק תעודת התאגדות.  להצעתוהמתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו ולצרף  במרשם

 מציע שאינו תאגיד יצרף להצעתו העתק תעודת עוסק מורשה.

מטרות  ן,הרשומות בתקנו יויהיו כלולים בין מטרותבמציע שהינו תאגיד חובה ש .6.2

 זה. מכרזהמתאימות ל

וס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינ אינו מציעה .6.3

 רגל.

חוק )להלן: " 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ועומד בדרישות  ציעהמ .6.4

 "(, כדלקמן:עסקאות עם גופים ציבוריים

בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח  .6.4.1

 .1975-ף, התשל"ופקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוס

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד שומה על הכנסותיו  .6.4.2

-ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף התשל"ו

1975. 

ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין תשלום שכר  2עומד בדרישות סעיף  ציעהמ .6.5

 ן, ומתן ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.מינימום והעסקת עובדים זרים כדי

לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין ייצוג הולם  1ב2עומד בדרישות סעיף  ציעהמ .6.6

 לאנשים עם מוגבלות.

 זו. להזמנה 9למפורט בסעיף בהתאם  דמי השתתפות במכרז םמציע שילה .6.7
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 וניסיון נדרש:תנאי סף  .7

( השנים 10בעשר ) תיירותבתחום ה הולינפיתוח וברצוף להיות בעל ניסיון המציע על  .7.1

ביצע התומכות בניסיונו. המציע יצרף רשימת פרויקטים ועבודות שהוא  – האחרונות

 טלפון ליצירת קשר עימו.הרשימה תכלול את מקבלי השירות, איש קשר ומספר 

 בגליל המערבי.בתחום המכרז עדיפות למציעים שיש להם ניסיון נתן ית .7.2

"מנהל הפרויקט )להלן: העבודות ושינהל את  מנהלאת שם הציין במפורש המציע י .7.3

 .של מנהל הפרויקט . יש לצרף פירוט ניסיון מקצועי רלוונטימטעמו (הפרויקט"

 :מנהל הפרויקט על החלים הסף תנאי פירוט להלן .7.4

האחרונות שנים ה( 10עשר )בשל לפחות רצוף בעל ניסיון להיות  מנהל הפרויקטעל  .7.4.1

 .תיירותם מתחו םבניהול פרויקטי

 האחרונותשנים ( ה10בעשר )של לפחות רצוף בעל ניסיון להיות  מנהל הפרויקטעל  .7.4.2

 .בתכנון בתחום התיירות

חמש שיזם וקידם בכניות תיירותיות, ות (2) שתילהציג לפחות  מנהל הפרויקטעל  .7.4.3

  .לפחות תכנית אחת מרשות מקומיתכניות הנ"ל והשנים האחרונות. מבין הת

הציג ניסיון עבר בעבודה מול גורמים ממשלתיים, על ידי צירוף ל מנהל הפרויקטעל  .7.4.4

 השנים האחרונות. ( 3)שהתקיים בשלוש  בפרויקט מסויםרשימת שיתופי פעולה 

 3להציג ניסיון בניהול תקציבי בתחום התיירות של לפחות  מנהל הפרויקטעל  .7.4.5

 השנים האחרונות. (5) חמשמלש"ח בשנה, בכל אחת מ

 בעל ניסיון באזור הגליל המערבי. פרויקטהל תינתן עדיפות למנ .7.4.6

 יש לצרף מסמכים שיגבו את הניסיון המקצועי. .7.5

 

 שאלות הבהרה .8

לעוזרת מנכ"לית האשכול הגב'  בלבד, word, בפורמט שאלות הבהרה יוגשו בכתב .8.1

. חובה על 12:00בשעה  27.8.19עד ליום  eshkolwegalil@gmail.comוופא טאפש 

 .04-9576207הגעת שאלות ההבהרה בטלפון המבקש לוודא 

 .16:00בשעה  5.9.19עד ליום תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר האשכול  .8.2

התשובות לשאלות ההבהרה יהיו חלק ממסמכי הפניה, ויצורפו להצעה כאשר הם 

 חתומים ע"י המציע.

ו, לרבות ביחס ו הערות למסמכי המכרז על נספחימובהר בזאת, כי הסתייגויות ו/א .8.3

לדרישות הביטוח במכרז זה, יש להעלות אך ורק במסגרת שאלות הבהרה כאמור 

תתקבלנה כל הסתייגויות ו/או הערות ביחס למסמכי המכרז ובמועד שנקבע לכך. לא 

על נספחיו )לרבות ביחס לדרישות הביטוח(, לאחר חלוף המועד לשאלות הבהרה 

 ו/או במסגרת ההצעות שתוגשנה.כאמור 

 

 

 

 

mailto:eshkolwegalil@gmail.com
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 תשלום דמי השתתפות במכרז .9

 השתתפות במכרז, קבלת מסמכי המכרז והגשת הצעה במסגרתו, מותנים בתשלום דמי

כולל מע"מ, אשר לא שקלים חדשים(  מאות חמש)₪  500 השתתפות במכרז בסך כולל של

מחאה רשומה לפקודת יוחזרו מכל סיבה שהיא. תשלום דמי ההשתתפות יבוצע באמצעות ה

 המזמין.

 במשרדי 18.08.19מיום החל  ותאפשריקבלת מסמכי המכרז ותשלום דמי ההשתתפות 

מהווה תנאי להשתתפות  תשלום דמי ההשתתפות כאמור. בלבד אשכול, בימי קבלת קהלה

 במכרז.

 

 תנאי תשלום: .10

בו יגיש יום מתום החודש  45 הצדדים בין והוסכם שהוצע למחיר בהתאם יתבצע התשלום

זה חשבון לאשכול. יחד עם זאת, מכיוון שהתמורה לזוכה במכרז זה ממומנת  הזוכה במכרז

ימי  10י משרד הפנים מודיע בזאת האשכול כי זכותו לדחות את התמורה עד במלואה ע"

 יום מיום קבלת החשבון. 150עסקים מיום קבלת המימון, ובלבד שישלם את התמורה עד 

 ידי על שיתבקש כפי, מממן גורם לכל לרבות, שיידרש מסמך כל על יחתום הזוכה המציע

 .ההתקשרות ביצוע לצורך האשכול

 

 :טרחה ושכר זמנים לוחות .11

עד סוף שנת  יתקבלאשר כולל מע"מ ש"ח לא 500-כשל לפרויקט זה הינו בסך כולל התקציב ה

ת תב הוראולעיל בכ 3בסעיף העבודות המפורטות כולל את הניהול שוטף של תקציב ה .2020

לעיל בכתב  4בסעיף  פורטיםוכן את יישום הפרויקטים ותוכנית העבודה המותנאים כלליים זה, 

 .הוראות ותנאים כלליים זה

 ₪ 6,700 ישולמו בתשלום חודשי בסך של זה במכרז לעיל 3.1העבודות המפורטות בסעיף 

מספר )בסה"כ,  2020ועד סוף שנת  המצורף למכרז זה,חוזה ההחתימה על  יוםמ מע"מבתוספת 

 .(מע"מ₪ +  6,700 כפול 2020החודשים מחתימת החוזה ועד סוף 

ישולמו לפי אבני הדרך של הפרויקטים ליישום וקבלת תוצרים  3.2העבודות המפורטות בסעיף 

 על פי הטבלה הבאה: .התמורה על העבודה השוטפת(פחות אלש"ח  500) לפי תכנית העבודה

 .פרויקטאת המועד להתחלת ביצוע כל  ים הזוכה במכרז זהיורה לנותן השירות האשכול

פרויקט שיוחל בביצועו ללא קבלת אישור האשכול מראש ובכתב, לא תשולם כל תמורה עבורו 

 .ביצועו

 

 הגשת ההצעות .12

 .זו בהזמנה המפורטים לתנאים בהתאם הצעתו את יגיש ציעמה .12.1

 להגשת המועד לאחר יםחודש שישה למשך, חזרה זכות ללא, בתוקפה לעמוד ההצעה לע .12.2

 והערבויות ההצעות של תוקפן משך את להאריך מהמציעים לבקש רשאי המזמין. ההצעות

 .ההצעות קיום להבטחת
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 ההצעה מסמכי. עותקים בשני תוגש אשר המחיר הצעת למעט, אחד בעותק תוגש הצעה .12.3

 המכרזים לתיבת שתוכנסנה(, להלן כמפורט) ונפרדות סגורות מעטפות בשתי יוגשו

 . בלבד המכרז של המלא המכרז מספר יצוין עליה אשר אחת משותפת ראשית במעטפה

 במשרדי הנמצאת המיועדת המכרזים לתיבת להכניס יש הסגורה הראשית המעטפהת א .12.4

 .האשכול

 בימים כי לב תשומת) .0009:עד השעה   199.16.: מכרזלהגשת הבקשות לועד אחרון מ .12.5

 .(הצעות להגיש יהיה ניתן ולא סגורים להאשכו משרדי, 12/9-01חמישי -רביעי

 לפתוח מבלי, לשולח ותוחזר המכרזים לתיבת תוכנס לא, זה מועד לאחר שתוגש עהצה .12.6

 בכך שיהיה ככל – השולח של ומענו שמו בירור לצורך זולת תכנה את לגלות ובלי אותה

 .צורך

 .10:00 בשעה 16.09.19 ביום  האשכול במשרדי תיפתח המכרזים בתית .12.7

 ידי-על למציעים( שישלחו במידה) שיישלחו נוספים מסמכים כולל, ההליך מכיסמ לכ .12.8

 .כחול בדיו המציע וחותמת מלאה חתימה - המציע ידי על ייחתמו, המזמין

 .כחול בצבע בדיו ההצעה מסמכי בכל מילוי הטעונים הפרטים כל את למלא המציע לע .12.9

 מי לכל כאמור הארכה לע הודעה. ההצעות להגשת המועד את להאריך רשאי זמיןמה .12.10

 מתן להבטיח כדי בסעיף באמור אין. הרכישה בעת שציין המען פי על זו הזמנה שרכש

 .הצעות להגשת ארכה

 המזמין יהיה, אחת מהצעה יותר מציע ידי על תוגש. אחת מהצעה יותר יגיש לא יעצמ .12.11

 או ,בלבד מההצעות באחת לדון לבחור או, המציע שהגיש ההצעות כל את לפסול רשאי

 .הבלעדי דעתו שיקול לפי והכל, ביניהן לשלב

 גם אחד ממציע ליותר משותפת הצעה הגשת תותר לא, בלבד אחד מציע י"ע תוגש הצעה .12.12

 . אחרת דרך בכל או משותף מיזם באמצעות

 או הצעה לרבות, במלואם נספחיה על זו הזמנה לדרישות בהתאם שלא שתוגש עהצה .12.13

 הגשה, ההליך של מוטעית הבנה על מבוססת, ותוננכ בלתי הנחות על מבוססת, מוטעית

 מתנאיהם תנאי לגבי כלשהי הסתייגות הכוללת, ההזמנה דרישות למכלול בהתאם שלא

 או/ו אחרת דרך בכל או/ו השמטה או/ו מחיקה או/ו תוספת י"ע בין, ההזמנה מסמכי של

 .מיןהמז של הבלעדי דעתו שיקול פי על להיפסל עלולה - במועד תוגש שלא הצעה

 

 המתכנן: בחירת שקלול .13

בחינת עמידה בתנאי סף של  –ועדת מכרזים תבחן את הצעת המציע בשני שלבים: שלב א'  .13.1

שעמד בכל תנאי הסף כדרישות המכרז, תבחן הצעתו בהתאם  ציעמ –. שלב ב' מציעה

 מפורט להלן:

לא כולל ₪  6,700 על סך תועומד הקבוע ההתמורה עבור התשלום השוטף הינ 13.1.1

 מע"מ.
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 20מירבי של ניקוד תקבל , 3.2סעיף השירותים המפורטים בהתמורה עבור  13.1.2

 חושב כדלקמן:תו נקודות

= ניקוד מחיר ההצעה  20%)ההצעה הזולה ביותר מחולקת בהצעה הנבדקת( כפול 

 הנבדקת.

 תזמין את המציעים להתרשמות בפניה. המכרזיםועדת  .13.2

 (:נקודות 80"כ הקריטריונים והמרכיבים לבחינת איכות ההצעות )סה .13.3

 –( נקודות 10 -ניסיון המציע למתן השירותים ברשויות מחוז צפון )ניקוד מירבי  .13.3.1

יבחן על סמך מסמכים שיגישו המציעים ויעידו על ניסיונו של המציע. דגש יושם 

 על ניסיון ברשויות מקומיות בגליל המערבי.

ייבחן על פי  - (ותודנק 20 -המציע יצרף להצעתו תיק עבודות )ניקוד מירבי  .13.3.2

 התרשמות הוועדה מתיק העבודות.

תיבחן לפי  -( נקודות 10 -שביעות רצון של לקוחות והמלצות נוספות )ניקוד מירבי  .13.3.3

באם תבחר  ההמלצות אשר יצורפו והן לפי בירורים שתערוך הועדה באופן יזום,

 הצעתו.ל יעגם למי שאינו מופיע ברשימת הממליצים שצרף המצ לעשות כן,

נותן השירותים  -מנהל הפרויקט מ ועדת המכרזים במהלכו תתרשם –ראיון  .13.3.4

 (.נקודות 40 -בפועל )ניקוד מירבי 

-09:00בין השעות  19.09.19 –חמישישיתקיימו ביום על המציעים להכין עצמם לראיונות 

נותן  –מנהל הפרויקט הן מנהל המציע והן  .כברי בקיבוץ האשכול משרדי, ב0012:

 .השירותים בפועל יתייצבו לראיון

יהיה הניקוד שתקבל כל הצעה. ההצעה שתקבל את  13.3-ו 13.1.2בור הניקוד בסעיפים חי

 הניקוד הגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה.
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הזוכה בהליך וכן את המועד שנקבע המזמין יודיע למציע שהצעתו נבחרה כהצעה  14.1

ד אחר שיקבע המזמין ימים או כל מוע 10ההסכם, בהודעה מראש של  לחתימה על

ימים. עד לאותו מועד יידרש המציע הנ"ל להמציא למזמין את  10שיעלה על 

 המסמכים הבאים ולקבל אישור המזמין:

המזמין, לקיום ערבות אוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת  14.1.1

כשסכום זה צמוד למדד ₪, אלפים( )עשרת  10,000התחייבויות המציע, בסכום 

מועד הגשת ההצעות בתוספת מע"מ. ערבות הביצוע המחירים לצרכן הידוע ב

תוצא על ידי בנק בישראל ותהיה בתוקף לכל תקופת ההתקשרות בתוספת 

זה. נוסח הערבות חודשיים לאחר השלמת קיום התחייבויות המציע על פי החו

 המצורף להזמנה זו. 1ב' ותנאיה יהיו בהתאם לנוסח המובא במסמך

' להזמנה זו חתום ע"י חברת ביטוח גאישור עריכת ביטוח בהתאם לנוסח מסמך  14.1.2

 בישראל.

 כל מסמך אחר שיידרש על ידי המזמין. 14.1.3
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את לא עמד המציע בדרישות האמורות או בחלקן במועדן, יהיה המזמין רשאי לחלט  14.2

בהליך בהתאם לשיקול הערבות שניתנה להבטחת קיום ההצעה ולא לאשר את זכייתו 

ת ו/או תרופה אחרות המוקנות למזמין על פי דעתו הבלעדי, זאת מבלי לפגוע בכל זכו

כל דין ו/או הסכם. במקרה כזה, יהיה המזמין רשאי לבחור כזוכה בהליך במציע 

 ו של המציע שנפסל.הכשיר שהצעתו דורגה כבאה בתור לאחר הצעת
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דת המכרזים, ובהצעות הזוכות במכרז, לרבות פרוטוקול וועעיון במסמכי המכרז  15.1

ידי המציע שהצעתו נפסלה ו/או מציע שלא -לאחר קביעת המציע/ים הזוכה/ים, על

 זכה, תתאפשר באמצעות פנייה בכתב שתיעשה לחברה.

 העיון במסמכים הבאים:על אף האמור לעיל, לא יתאפשר  15.2

מסגרת ייעוץ משפטי ו/או אחר חוו"ד יועץ לוועדת המכרזים, ככל שיוזמנו ב 15.2.1

בחינת חלופות אפשריות שונות לפעולה או החלטה של וועדת לוועדה לצורך 

המכרזים ו/או הערכת סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור 

 בהליכים משפטיים עתידיים.

 ים אחרים שהגישו הצעתם ולא זכו במכרז.הצעות של מתמודד 15.2.2

ביקשו במסגרת הצעתם  פי כל דין ו/או שהמציעים-כל מסמך עליו יש חסיון על 15.2.3

 כי יוותר חסוי.

מציע אשר הגיש הצעתו למכרז זה ייחשב כמי שנתן רשותו במקרה של זכייה לאפשר  15.3

לצורך סעיף זה  –עיון בהצעתו למי שנפסל וביקש לבחון את הצעתו הזוכה. "הצעה" 

לא ציין על גבי הצעתו ידי המציע במכרז זה, ככל ש-משמעה כלל המסמכים שהוגשו על

 כי עסקינן בחומר חסוי.

נושא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו  ואינ אשכולה 15.4

בהליך זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם בשל אי קביעת הצעתו כהצעה 

ה ביותר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המציעים יישאו בכל הוצאות המתאימ

שתתפות במכרז והכנת ההצעות, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת הה

 החברה בגין הוצאות אלו.
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זה ו/או הזכייה בקול קורא וזאת על פי שיקול דעתו  מכרזהאשכול רשאי לבטל את  16.1

 הבלעדי של האשכול. 

לטתו האשכול אינו מתחייב לקבל כל בקשה או בקשה כלשהי, והדבר מסור להח 16.2

כל טענה ו/או דרישה כנגד  ציעושיקול דעתו הבלעדי של האשכול מבלי שתעמוד למ

 האשכול בגין שימוש בזכות זו.
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זכותו לפסול בקשה המעלה חשש, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של האשכול שומר על  16.3

לעמוד בפרויקט כפי שפורט בבקשה ובהתאם לכל  ציעהאשכול, באשר ליכולתו של המ

 קורא. תנאי הקול

האשכול יהיה זכאי לפנות אל המבקשים או מי מהם בבקשה למתן הבהרות ביחס  16.4

 לבקשותיהם לצורך בדיקת הבקשות ובמהלך הבדיקה.

בלי כל קשר לתוצאות  ציעהוצאות הכרוכות בהשתתפות בהליך יהיו על חשבון המכל ה 16.5

 ההליך.

מור במסמכי והגשת הבקשה מהווה הסכמה מלאה וגמורה לכל הא ציעחתימתו של המ 16.6

 על כל תנאיו. מכרז

 מכרז זהקבע בימ"ש מוסמך, כי נפל פגם יסודי בהחלטת האשכול ו/או בהליכי  16.7

שלא זכה כתוצאה  ציעזכה המבקש, יהיה זכאי המ האחרים וכתוצאה מפגם זה לא

מהפגם כאמור, לקבל מאת האשכול, עקב אי זכייתו, אך ורק את ההוצאות הישירות 

 הנ"ל  ציע. פרט לתשלום האמור לא יהיה זכאי המלמכרזשה שהוציא בגין הגשת הבק

ן רווח ו/או מי מטעמו ו/או בעלי החוזה עימו לכל פיצוי אחר בגין הפסדים ו/או אובד 16.8

לא  ציעו/או נזק אשר, לטענתו, נגרמו לו, כתוצאה מהפגם בתהליכי הקול קורא ולמ

 שכול ו/או מי מטעמו.תהיינה כל תביעות ו/או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי הא

בקשר להשתתפותו  ציעהאשכול אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למ 16.9

אמור לעיל גם בשל אי קביעת בקשתו כבקשה בהליך זה, ומבלי לגרוע מכלליות ה

 המתאימה ביותר.

 

 

 בכבוד רב,

 יעל רון

 אשכול גליל מערבי בע"ממנכ"לית 
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 נספח 1

 19/19 מכרזא' של ד ממסמך המהווה חלק בלתי נפר

 

 הצעת המציע

 

 התמורה כדלקמן: אנו מציעים את 19/19למתן כלל השירותים במכרז  .1

 12/2020עד סוף כולל מע"מ אלש"ח  500מד על ולמכרז זה עסך התקציב המוקצה  .1.1

 למסמכי המכרז. 11כפי שמפורט בסעיף 

 )כולל מע"מ(.₪  6,700עבור שירות שוטף סך של  .1.2

להלן בנספח זה סך כולל של  2יף המפורטים בסע עבור השירותים .1.3

(, אשר יחולקו "עבור הפרויקטים"התמורה )להלן: _________________ ₪ 

 להלן. 2וישולמו כאמור בסעיף 

 

-"תמורת פרויקט ההמבוקשת )להלן:  תמורה עבור הפרויקטיםהמ 40% – 100-מועדון ה .2

100":) 

 .12/2020דש ועד תום חו 11/2019מחודש  –תקופת הפרויקט  .2.1

 אבני דרך לתשלום: .2.2

מתמורת פרויקט  10%מקדמה בשיעור  –במועד הוראה על התחלת העבודה  .2.2.1

 ."(100-המקדמה עבור פרויקט ה)להלן: " 100-ה

כתיבת תכנית עבודה המגדירה את המוצר, דמי הצטרפות  :1 דרך אבן .2.2.2

עד  –המפורטים כתתי אבני דרך  אופן השיווק ועוד.למועדון, תנאי סף, 

-מתמורת פרויקט ה 20% –ם מיום ההוראה על התחלת העבודה ודשייח

 , אשר ישולם לאחר אישור תכנית העבודה ע"י האשכול.100

במידה ואחרי ארבעה חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודה פרויקט 

זו, יהיה רשאי  1לא ישלים נותן השירותים אבן דרך  100 -מועדון ה

מכל סכום שיהיה  100-המועדון יקט האשכול לקזז את המקדמה עבור פרו

חייב לנותן השירותים, וכן לחלט את הערבות, והכל עד גובה המקדמה 

 100. -מועדון ה לפרויקט

מעין " כולל לוגו ייעודי )100-השלמת תהליך המיתוג "מועדון ה :2 דרך אבן .2.2.3

מתמורת פרויקט  10% – סיום אבן דרך קודמתעד חודשיים מ – תו תקן(

 ע"י האשכול. הלוגוישולם לאחר אישור , אשר 100-ה

קביעת קריטריונים ואישורם. פרסום  –גיוס בעלי צימרים  :3אבן דרך  .2.2.4

וביצוע  םבחינה, סינון ומיון לפי הקריטריוניקו"ק בנושא ואירועי חשיפה, 

  10% –מסיום אבן דרך קודמת  חודשים 3עד  – הפרויקטבקרה למשך 
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הקריטריונים וקיום לאחר אישור , אשר ישולם 100-מתמורת פרויקט ה

 .אירוע חשיפה

 לדף ייעודי לפרויקט זה באתר הצימרים הנבחרים הכנסת :4אבן דרך  .2.2.5

עד ארבעה  –הייעודי. כולל קידום ממומן ברשתות החברתיות  האינטרנט

 100%-המועדון מתמורת פרויקט  20% – קודמת חודשים מסיום אבן דרך

בעלי צימרים  50ם לאחר צירוף ישול 100-המועדון מתמורת פרויקט  10%)

בעלי  50נוספים אחרי צירוף  100-המועדון מתמורת פרויקט  10%-ו

 .(צימרים נוספים

שיווק המוצר בארץ כולל הכנת חומרים בהתאם )מתקציב  :5 דרך אבן .2.2.6

הפרויקט(. שיווק בחו"ל מותנה תקציב )בכפוף לגיוס תקציב ייעודי ו/או 

חודשיים  – (במסמכי המכרז 3.1.3ור בסעיף לרתימת משרד התיירות, כאמ

 ישולםאשר , 100-ה מועדון מתמורת פרויקט 30% – קודמתמתום אבן דרך 

 נדרש .האשכול י"ע אושר אשר ראשון שיווקי קמפיין פרסום אחרי חודש

 באינטרנט. המועדון חברי של ותנועות חשיפה נתוני אודות שוטף דיווח

 

 (:"תמורת דרכי תיירות"המבוקשת )להלן:  ויקטיםבור הפרתמורה עמה 30% –דרכי התיירות  .3

 .12/2020ועד תום חודש  11/2019מחודש  –תקופת הפרויקט  .3.1

 דרך לתשלום:אבני  .3.2

מתמורת פרויקט  10%מקדמה בשיעור  –במועד הוראה על התחלת העבודה  .3.2.1

 "(.תהמקדמה לדרכי תיירולהלן: ")דרכי תיירות 

חודשים ממועד ההוראה על  4עד  – אתרים 100קבוצות של  5 :1 דרך אבן .3.2.2

מתמורת דרכי תיירות, אשר תשולם  50% –תחילת ביצוע עבודה זו 

 כדלקמן:

 5%תשולם תמורה בשיעור  –סקר אתרים ונקודות עניין  .3.2.2.1

 אתרים. 100מתמורת דרכי תיירות עבור כל קבוצה של 

אטרקציות, אתרי תיירות  100רשימה של לפחות  תוצר מבוקש:

 ן.ונקודות עניי

אפיון האתרים ונקודות העניין שהתקבלו באבן דרך קודמת לפי  .3.2.2.2

רת דרכי תיירות מתמו 5%תשולם תמורה בשיעור  –קטיגוריות 

 אתרים. 100עבור כל קבוצה של 

טבלת אתרים ונקודות עניין שתכלול נ.צ וציון בין  תוצר מבוקש:

שיקבל כל אתר עבור התאמה לקטגוריה שאופיינה  10 -ל 1

 .אסטרטגיתבתוכנית ה

במידה ואחרי חודשיים ממועד מתן צו התחלת עבודה פרויקט דרכי 

 תיירות לא ישלים נותן השירותים אבן דרך זו, יהיה רשאי האשכול לקזז 
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 ,את המקדמה עבור דרכי תיירות מכל סכום שיהיה חייב לנותן השירותים

 .וכן לחלט את הערבות, והכל עד גובה המקדמה לדרכי תיירות

הכנת תכנית עבודה לבניית מסלולים הכוללים נקודות עניין,  :2רך אבן ד .3.2.3

אין חובה לשלט או להקים אלמנטים כולל שילוט ואלמנטים פיזיים בשטח )

חודשיים מתום אבן דרך  –( פיזיים בשטח, ועבודה זו תלוית תקציב

 מתמורת דרכי תיירות 20% – ראשונה

נבחרו ין לדרכי התיירות שלאתרים ונקודות עניהכנת חומרים  :3דרך  אבן .3.2.4

מתמורת דרכי  10% – 2חודשים מתום אבדן דרך  4עד  –בתוכנית עבודה 

  .תיירות

 רשימה של נקודות העניין ותיאורם. תוצר מבוקש:

, ניווט מערכת ירכוש חיבור למערכת ניווט ייעודית. האשכול :4דרך  אבן .3.2.5

 מערכת ילאותם למפע להנגיש או התכנים את להכניס במכרז הזוכה ועל

תשולם  – קודמתעד חודשיים מתום אבדן דרך  – לעניין בהתאם – הניווט

 מתמורת דרכי תיירות לאחר בחירת התוכנה. 10%תמורה בשיעור 

אתרי תיירות, עסקי תיירות, אתרי טבע  לרבות - 3.2"אתרים" לעניין סעיף 

 בסקר.המערבי ניתן לרשום  תיירות בגלילרשת. ככלל, כל אתר שהוא תומך מוו

 

)להלן: "תמורת  המבוקשת תמורה עבור הפרויקטיםמה 30% - דיגיטאליכרטיס הטבות אזורי  .4

   "(:אזוריהטבות כרטיס 

 .12/2020ועד תום חודש  11/2019מחודש  –תקופת הפרויקט  .4.1

מקדמה בשיעור  –במועד הוראה על התחלת העבודה  :לתשלום אבני דרך .4.1.1

כרטיס הטבות להמקדמה "להלן: ) תמורת כרטיס הטבות אזורימ 10%

 "(.אזורי 

ממועד ההוראה על תחילת  חודשים 3 – כתיבת תכנית עסקית :1אבן דרך  .4.1.2

לאחר אשר ישולם  תמורת כרטיס הטבות אזורימ 20% –ביצוע עבודה זו 

 .ע"י האשכול העסקיתת יכנותהאישור 

התוכנית העסקית תבחן את האפשרויות השונות לשילוב אטרקציות שונות 

אחד, במתן הנחות באמצעות רכישה מוקדמת של כרטיסים בכרטיס 

 ., קרי שיטות לניהול הכרטיסוכיוב'

צריך להיות הצגה של האפשרויות השונות לשימוש בכרטיס  התוצר הסופי

תיירות משולב בגליל המערבי ע"י תייר נכנס ותייר פנים, לרבות חלוקה 

 נופש, אופניים,  למשתמשים לפי גיל, וסוג אטרקציות )רומנטי, אקסטרים,

סוסים, מוסיקה, קולינריה, יקבים, צעירים וכיוב'(, ואת המשמעויות 

 הכלכליות לאשכול.הפוטנציאליות 

התוכנית תכלול כמות מינימאלית של אטרקציות כך שהתוכנית תהיה 

 .רווחית לאשכול
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 התוכנית העסקית תוצג לאשכול לצורך בחירת החלופות המתאימות.

ן צו התחלת עבודה פרויקט חודשים ממועד מת במידה ואחרי ארבע

דרך זו, יהיה כרטיס תיירות דיגיטאלי לא ישלים נותן השירותים אבן 

רשאי האשכול לקזז את המקדמה עבור כרטיס תיירות דיגיטאלי מכל 

סכום שיהיה חייב לנותן השירותים, וכן לחלט את הערבות, והכל עד גובה 

 המקדמה לכרטיס תיירות דיגיטאלי.

 20% – 1מסיום אבן דרך  חודש – בודהכתיבת תכנית ע :2אבן דרך  .4.1.3

ולם לאחר אישור תכנית העבודה אשר ישתמורת כרטיס הטבות אזורי מ

 ע"י האשכול.

אבני דרך ליישום החלופות הנבחרות מהתוכנית  תכלולעבודה התכנית 

 .העסקית, לרבות צירוף תיירנים ושיווק ופרסום של הכרטיס

 – 2מסיום אבן דרך חודשים  4 –ספקי תיירות במרחב וף ציר :3אבן דרך  .4.1.4

למספר הגעה אשר ישולם לאחר תמורת כרטיס הטבות אזורי מ 30%

 .המינימאלי של עסקי תיירות שיקבע באבן דרך קודמת

 .רשימת אתרי תיירות שהצטרפו לכרטיס :מבוקש תוצר

 –רטיסים לאחר ההשקה שלהם כתיבת תכנית שיווקית לכ :4אבן דרך  .4.1.5

מתמורת כרטיס הטבות אזורי אשר  20% - 3חודשים מסיום אבן דרך 

 .קמפיין שיווקי ראשוןישולם לאחר 
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 נספח 2

 19/19 מכרזהמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 

 אישור עדכני של עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה במציע
 

 לכבוד

 אשכול גליל מערבי בע"מ

 

 

 אישור זכויות חתימה הנדון:

 

_________________________ עו"ד / רו"ח**, המשמש כעו"ד / רו"ח** של המציע: הח"מ, י אנ

____________________ )שם התאגיד ומס' התאגיד(, מאשר בזה כי על גבי ההצעה שאישורי 

זה מצורף לה חתמו ה"ה _____________________,  _____________________ וכי חתימת 

חתימת _________________, בתוספת חותמת מוטבעת  ביחד עם ה"ה ________________

 הכוללת את שם המציע כאמור לעיל, מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

 

      

 ____________________   תאריך: ____________________

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח         

 

 

מכתבים של עורך הדין / רואה החשבון י נייר ה*ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גב

 המאשר.

 ** נא מחקו את המיותר.
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 3נספח 

 19/19מכרז המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 

 :יש לצרף

פקודת מס אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות  .1

 .1975-ל"ו הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התש

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ  .2

 . 1975 -חוק מס ערך מוסף, התשל"ו על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי 

 (. 4תצהיר בנוסח המופיע להלן )נספח  .3
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 4נספח 

 19/91מכרז המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 עסקאות גופים ציבורייםוק תצהיר לפי ח

 

אני הח"מ, ___________________ בעל/ת ת.ז. שמספרה ___________________, לאחר 

שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

 מצהיר/ה בכתב כדלהלן: 

 

 (."התאגיד"______ )להלן: אני משמש/ת כמנהל/בעל מניות ב ___________________ .1

 

 1976-אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2

( וכחלק מנוהל הצעות מחיר  של אשכול גליל מערבי "חוק עסקאות גופים ציבוריים")להלן: 

 בע"מ. עבור אשכול גליל מערבי בע"מ למתן שירותי צילון

 

 [בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקה המיותרת ✓סמן הנני מצהיר/ה כי: ] .3

  עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע התאגיד ולא הורשע בעל זיקה אליו )כהגדרת

מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים 

חוק שכר ולפי  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א)איסור 

 ;1987-מינימום, התשמ"ז

 

 –או 

 

  עד למועד עריכת תצהירי זה התאגיד ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק

עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור 

 ולפי חוק שכר מינימום, 1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

ה לנוהל הנ"ל חלפה שנה אחת לפחות , ואולם, עד למועד הגשת ההצע1987-התשמ"ז

 ממועד ההרשעה האחרונה. 

 

הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם  .4

 התאגיד, אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.

 

 מת.אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי א .5
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 ולראיה באתי על החתום: 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך

 

 

 אישור

 

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר/ת בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני 

מר/גב' ____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה 

זהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת הש_______________/ המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר 

וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה 

 עליו בפניי.

 

 

 חתימה וחותמת   תאריך
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 5נספח 
 

לחוק  1ב2נוסח תצהיר בדבר קיום ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בהתאם לסעיף 

 1976-וריים, תשל"גופים ציבועסקאות 

 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

עבור אשכול הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי נוהל הצעות מחיר למתן שירותי גרפיקה   .1

מורשה מטעם המציע. אני מכהן כ_______________ והנני מ, כבע" גליל מערבי

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 

ידי האשכול וייחתם -ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה בנוהל הצעות המחיר על .2

בין הצדדים הסכם הספק, מתחייב המציע כי במהלך תקופת ההסכם לקיים כלפי 

לחוק עסקאות גופים  1ב2בסעיף המועסקים מטעמו למתן שירותי גרפיקה, את האמור 

 שים עם מוגבלות.בדבר ייצוג הולם לאנ 1976-ציבוריים, תשל"ו

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

_______________ 

 המצהיר           

 

 דין-אישור עורך

 

הנני מאשר כי היום _________________, הופיע ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. 

מס' ___________________, בפני עוה"ד _______________, מרחוב 

_______,  ולאחר  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים _____________

  הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני.

 

_______________ 

 דין-עורך          

 )חתימה וחותמת(    
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 נספח 6

  19/91מכרז המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 מציע בדבר קרבה משפחתית לעובד האשכולהת הצהר

 או חבר מועצה ברשויות האשכול
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הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד האשכול ולחבר ממועצה מרשויות 

 האשכול
 

 האשכול מביא בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:

 

 א' לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, כדלקמן:122סעיף  .1

ו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק "חבר מועצה, קרוב .א

בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא  10%העולה על 

בן זוג, הורה, בן או בת,  –יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

 ו אחות".אח א

עניינים של נבחרי הציבור  של הכללים מניעת ניגוד 12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

 , כדלקמן:1950-א')א( לצו המועצות המקומית, תשי"א103סעיף  .2

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק  .א

 בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא 10%העולה על 

בן זוג, הורה, בן או בת,  –יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

 אח או אחות".

ללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור של הכ 12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

כי פקיד או עובד מועצה לא  , קובע1950-לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א 142סעיף  .3

ידו בן זוגו או שותפו או סוכנו, -ידו עצמו על על-יהיה נוגע מעוניין במישרין או בעקיפין, על

 שנעשה עם הרשות ובשום  עבודה שמבוצעת למענה. בשום חוזה

 

 , כדלקמן:1958-א' לצו המועצות המקומית )מועצות אזוריות(, תשי"ח89סעיף  .4

כנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק "חבר מועצה, קרובו, סו .ג

 בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא  10%העולה על 

בן זוג, הורה, בן או בת,  –לחוזה או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב  יהיה צד .ד

 אח או אחות".

ינים של נבחרי הציבור של הכללים מניעת ניגוד עני 12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ה

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 
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אם ישנה או אין לך קירבה משפחתית, בהתאם לכך הינך מתבקש להודיע בהצהרה שבנספח  .5

לפי ההגדרות דלעיל, עם חבר מועצה רשות מרשויות האשכול כלשהו, או עם עובד רשות 

 .מרשויות האשכול או עובד האשכול

 

 הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי הנוהל. הצהרה זו .6

 

ת כל דין בכלל ובפרט ההוראות המתירות לדירקטוריון אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראו .7

האשכול ברוב חבריו או עפ"י החלטת שר הפנים להתיר התקשרות כאמור ובלבד שלא יהיה 

 בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב.

____________________________________________________________________ 

 הצהרה

 

להשתתף בנוהל הצעות מחיר למתן  ןהמעונייאני הח"מ ___________________________ 

 שירותי גרפיקה לאשכול לגיל מערבי בע"מ, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר .1

רקטוריון האשכול ו/או מועצת רשויות האשכול יש/אין )מחק את בין חברי די א.

 המיותר( לי בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן שותף.

לתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר(  ב.

בהון או  10%לאחר מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 

 , ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או כעובד אחראי.ברווחים

יש/אין לי )מחק את המיותר( בן זוג, שותף או סוכן העובד באשכול ו/או באיזו  . ג

 מרשויות האשכול.

 

ידוע לי כי ועדת הנוהלים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  .2

 הצהרה לא נכונה.משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי 

 

הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל .3

 אמת.

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 שם המציע: _____________________  חתימת המציע: _______________________    
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 נספח 7

דות לתכוניות במסגרת קול קורא "הגשת מועממתוך הגשת האשכול 

 לשוויון חברתיהלאומיות מובילים דיגיטליים" של המשרד 

 

 עבור מסלול ב'  2021 - 2019הצעת תקציב לפעילות הנתמכת לשנים 

 

  

הצעת תקציב 2021הצעת תקציב 2020הצעת תקציב 2019

סעיפי הוצאה

עלויות ישירות למיזם דיגיטלי מסוג מרחב 

תיירות דיגיטלי

 ₪                      490,000 פורטל תיירות - מערכת לניהול מידע
 ₪                   30,000  ₪                   30,000  ₪                        30,000 פורטל תיירות - אחזקה ואחסון

 ₪                 500,000  ₪                 500,000  ₪                      345,000 שילוט דיגיטלי
 ₪                      Wi-Fi 430,000 באתרי תיירות

 ₪                   15,000  ₪                 160,000  ₪                      200,000 שכבה אפליקטיבית
מוקדי תיירות דיגיטליים המעודדים שיתוף 

ופרסום ברשתות החברתיות
 460,000                 ₪  10,000                   ₪ 

 ₪                 200,000  ₪                 200,000  ₪                      200,000 ניהול המיזם הדיגיטלי באמצעות מיקור חוץ

 ₪                 755,000  ₪              1,350,000  ₪                  1,695,000 סה"כ הוצאות:
סעיפי הכנסה

 ₪                 375,000  ₪                 875,000  ₪                  1,400,000 1. המשרד לשוויון חברתי
2. משרדי ממשלה )יש לפרט ההכנסות מכל 

משרד ממשלתי לפעילות(:

א. משרד __

ב. משרד __

3. מרשויות מקומיות )לפרט(:

 ₪                 200,000  ₪                 200,000  ₪                      250,000 אשכול גליל מערבי
 ₪                 110,000  ₪                 250,000  ₪                        45,000 רשויות האשכול

4. מקורות עצמיים )לפרט(:

 ₪                   30,000  ₪                   10,000 פרסום בפורטל
 ₪                   40,000  ₪                   15,000 פרסום בשילוט דיגיטלי

 ₪                 755,000  ₪              1,350,000  ₪                  1,695,000 סה"כ הכנסות:
                           ₪-                           ₪-                                ₪-רווח / הפסד
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 נספח 8

במסגרת קול קורא "ביצוע ויישום פרויקטים בעלי מתוך הגשת האשכול 

חסמים תקציביים המונעים פיתוח תעסוקתי ופיתוח כלכלי מקומי או 

 אזורי" של הרשות לפיתוח הגליל

 

 'ד-'המוגשת לפי מסלול בפירוט התוכנית 

בהתאם לשיקול , תפורט בהתבסס על המטרה שלפיה הוגשה' ד-'תכנית המוגשת לפי מסלולים ב

 :דעת מבקש התקצוב

  -מיתוג אמצעי תחבורת המונים והפעלתם בין אתרי תיירות מרכזיים  .1

I.  השער של התייר לאזור אבירי  -נהריה  -ג "נתב -מיתוג הרכבת הנוסעת בקו

מנסה לענות על הצורך של חשיפת התיירים למרחב , מיני פרויקט זה .הגליל

מיתוג הרכבת יעשה בקו אחד . אבירי הגליל -הזדמנויות החדש אותו אנו מציעים 

וימשיך לספר את אותו , עם עיצוב אתר האינטרנט והקו השיווקי שלנו באירופה

. חשף עוד כשהיה בביתושיאפשר לתייר לזהות את המוצר אליו נ מה, הסיפור אותו

צעיר , המאופיין כלקוח ספונטני(, FIT)לגרות את התייר העצמאי , המטרה

לקבל החלטה לעלות על אמצעי התחבורה המרכזי והיעיל ביותר לגליל , ודינאמי

 .הרכבת -המערבי 

II. יים באזורינו הוא אחד האתגרים המרכז - אמצעי תחבורה תיירותיים ממותגים

אנו . אל מול אפשרויות ניידות ציבוריות מצומצמות, שוניםהמרחק בין האתרים ה

רוצים לאפשר לתייר לנוע במרחב בקלות על מנת שיוכל לבקר בכמה שיותר עסקים 

מיני פרויקט זה מדבר על רישות המרחב . ואתרי תיירות במהלך החופשה שלו

באמצעי התחבורה יותקנו אמצעים . ממותגים, באמצעי תחבורה ציבורית

תיירים שיבחרו . יים שיקשרו אותם למערכת ניהול הידע התיירותי שלנודיגיטל

יהנו מהטבות שונות באתרי תיירות ובעסקי תיירות י, להתנייד באמצעים האלו

מסלולי הנסיעה יקבעו בהתאם לדרכי התיירות שאנו מקימים . בגליל המערבי

 .מתוקצבים ומושקעים בימים אלובאמצעות כספים ה, וממתגים

 

עלינו לייצר , כחלק מיצירת אזור תיירותי ברמה הבינלאומית -מיתוג מוצרים מקומיים  .2

, אנו מעוניינים להיות גורם מניע ביצירת שפה זו. שפה שיווקית אחידה בין כל התיירנים

מוצרים אין אנו מבקשים לייצר , למעשה. ולהניע את התיירנים לייצר מוצרים ממותגים

בכוונתנו לפנות ליצרנים מקומיים ולערוך הליך . מתגם בלבדאלא ל, שלא היו כאן קודם

להם נייצר יחד , המתאימים לקווי הפרוגרמה, שבאמצעותו נבחר מספר מוצרים איכותיים

בירת : דוגמאות. שתהלום את המוצר ואת המוצר התיירותי יחד, את העטיפה המתאימה

  .וכדומהסבון אבירי הגליל , הגליליין אבירי , אבירי הגליל
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מרכז מידע לתייר הוא כלי שאפשר לנו לייצר תקשורת בינאישית עם  -תחנת מידע ניידת  .3

התקשורת הבינאישית חשובה לחלק מהתיירים ומוכיחה עצמה כיעילה מאוד . התיירים

י שלא אוכל או טיול יומיומ, כשמנסים למסור מידע בעל אופי של המלצה על מקום ייחודי

 אנו , ומכיוון שיש עונתיות באזורי הטיול, יוון שהגליל המערבי גדולמכ. כתוב באף מדריך

זה יהיה רכב מסחרי ממותג שיעמוד בכל פעם באתר . מעוניינים להקים תחנת מידע ניידת

 מיקומה של תחנת המידע ישותף באופן קבוע באמצעים . תיירותי מרכזי באזורנו

עסקים , נוסף לתיירים על אטרקציותהתחנה תספק מידע . תחהדיגיטליים שהאשכול מפ

והוא , לתחנת המידע תפקיד נוסף, מעבר למידע הרשמי. וחוויות שונות בגליל המערבי

  .התחושה לתייר שיש לו למי לפנות פנים אל פנים ולהתייעץ

 

תומכי כרטיס זה יביא אתו שיתוף פעולה פורה בין עסקים  - כרטיסי הטבות דיגיטלי אזורי .4

שיווק משותף וקפיצת מדריגה בתפיסת המרחב של הגליל המערבי שעד כה , בגלילתיירות 

יצירת כרטיס כזה דורשת כתיבת תוכנית עסקית הכוללת הגדרת . לא הייתה לו זהות

התייחסות לעונתיות ולמגוון , משך הזמן לתוקף הכרטיס, איזה עסקים יאגד בתוכו, המוצר

מנגנון התפעול כולל בחירת מערכת , טיסנות לרוכש הכרסוג ההנחות הנית, תחומים

מנגנון ניהול לגבייה ולתקציב ובחירת ערוצי השיווק והפרסום של המוצר , ממוחשבת

הכרטיס יבנה בצורה שהוא יהיה שווה ללקוח ויביא פרסום . והאתרים הכלולים בו

ים ובכך לאתרים המאוגדים בתוכו כך שיהיה כדאי עבורם תמורת ההנחה שהם נותנ

 . ש בכרטיס יביא להגדלת הפעילות באזורהשימו
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 מסמך ב'

 

 

 חוזה למתן שירותים
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 חוזה למתן שירותים
 2019תרשיחא ביום ___ בחודש ___, -שנערך ונחתם במעלות

 

 

 514369040אשכול גליל מערבי בע"מ, ח.פ.  ב י ן :

 קיבוץ כברי 25120ד.נ אשרת  256ת.ד.  

 ("המזמין"ן: )להל        

 

  ל ב י ן :

  

 ("נותן השירותים")להלן:         

 

 (;"רשויות המזמין"ידי מספר רשויות המקיימות )להלן: -והמזמין אוגד על הואיל:

 

 כנית האסטרטגית לתיירות הגליל המערבי ומכרז לניהול ויישום התוהמזמין קיים  והואיל:

 –להסכם זה  2נספח מצ"ב כ( כמפורט בפנייה לקבלת הצעות ה"מכרז")להלן: 

הן חלק בלתי נפרד מהוראות הסכם זה, וככל שאינן סותרות את  2הוראות נספח 

 הוראותיו הן משלימות את הסכם זה;

 

הצעת  – והצעתו של נותן השירותים נבחרה כהצעה הזוכה בנוהל הצעות המחיר והואיל:

 ;לחוזה זה 1נספח המציע מצורפת כ

 

הציע  לבצע את העבודות, והמזמין בחר להתקשר עם נותן ונותן השירותים  והואיל:

 השירותים עפ"י הצעתו;

 

 :אי לכך באו הצדדים לידי חוזה כדלקמן

 המבוא .1

 המבוא לחוזה זה וכל הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. 1.1

ואין לעשות בהם כל שימוש בפרשנותו של כותרות הסעיפים מצוינות לנוחיות בלבד  1.2

 ה זה.חוז

 

 העסקה .2

המזמין מוסר בזאת לנותן השירותים ונותן השירותים מקבל בזאת על עצמו לבצע את 

(, וזאת השירותים"המצ"ב לחוזה זה )להלן: " א'נספח העבודות ככל שיידרש כמפורט ב

 בהתאם להוראות חוזה זה.
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 השירותיםהצהרות והתחייבויות נותן  .3

 ת כדלקמן:נותן השירותים מצהיר, מאשר ומתחייב בזא 3.1

 כי הינו בעל הידע, היכולת והניסיון למתן השירותים. 3.1.1

 כי עומד לרשותו צוות עובדים בעל הכישורים הנדרשים למתן השירותים. 3.1.2

כי ברשותו כל האמצעים, לרבות אמצעים כספיים, למתן השירותים, בהתאם  3.1.3

 לכל הוראות חוזה זה.

התחייבויותיו מתן שירותים כלשהם על ידו לאחרים לא יפגע בביצוע כי  3.1.4

 כאמור בחוזה זה.

נותן השירותים מצהיר ומאשר, כי בדק ובחן את הפרטים הנדרשים למתן השירותים,  3.2

לרבות צורת ואופן הביצוע וכל הדרישות לעניין זה ולא תהיינה לו כל טענות ו/או 

 דרישות ו/או תביעות לעניין זה.

ת המקצועיות המקובלות, השירותים ייתן את השירותים בהתאם לדרישות הטכניו נותן 3.3

 והכל בצורה יעילה, מדויקת ומסודרת.

לחוק עסקאות  2כי בכל תקופת הסכם זה יהיה בעל אישורים בהתאם להוראות סעיף  3.4

 .1976-גופים ציבוריים, תשל"ו

 

 כפיפות .4

בהתאם להנחיות וההוראות כפי שיינתנו מעת נותן השירותים מתחייב לתת את השירותים 

או מי מטעמו. על אף האמור בסעיף זה, מיד ובסמוך לחתימת הסכם זה לעת ע"י המזמין ו/

 ימנה המזמין איש קשר, אשר יהיה בקשר עם נותן השירותים בכל הקשור להסכם זה.

 

 תקופת ההסכם .5

ף, לשתי אופציות בנות . בנוס2020תקופת ההתקשרות הינה מחתימת הסכם ועד סוף שנת 

 שנתיים כל אחת.  

 

 התמורה .6

 .1 הצעת המציע במכרז ולפי מו"מ שינוהל עימו עפ"י כל דין, כאמור נספחי פה להתמורה תהי

 

 השירותים .7

וכל חלק מהם כפופים לאישורו של המזמין או מי  א'נספח מתן השירותים המפורטים ב 7.1

 מטעמו.

השירותים מאשר בזאת, כי ידוע לו שהמזמין יהיה רשאי, בכל למען הסר כל ספק, נותן  7.2

 להעסיק, בנוסף לנותן השירותים, נותני שירותי גרפיקה אחרים. מועד שימצא לנכון,

 נותן השירותים ימנה לביצוע שירותי הייעוץ, כאמור בחוזה זה, כוח אדם איכותי. 7.3
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בפועל שהוצג במסגרת  נותן השירותים ימנה לביצוע העבודות את נותני השירותים 7.4

כם זה, אשר הפרתו תגרור נוהל הצעות המחיר בלבד. הוראה זו הינה תנאי יסודי להס

 .ביטול ההסכם לאלתר אף ללא ההודעה מוקדמת על הפרת ההסכם

למזמין הזכות לדרוש את השעייתם ממתן השירותים של מי מטעמו של נותן השירותים,  7.5

תן השירותים נשוא חוזה זה. הופנתה לנותן אשר לדעת המזמין בלבד אינו מתאים למ

להשעות לאלתר את אותו אדם, אשר השעייתו השירותים דרישה כאמור, יהיה עליו 

נדרשה, ולהעמיד לאלתר עובד חלופי בעל מיומנות ומקצועיות כנדרש לאותו תפקיד גם 

(. "העובד החלופיע"פ הנקבע בחוזה זה, אשר העמדתו כפופה לאישור המזמין )להלן: "

 החלפת כוח אדם כאמור תהא על חשבון נותן השירותים.

 

 זכויות .8

בכל תוצר של העבודה שביצע אין כל זכויות יוצרים  נותן השירותיםכי ל ,דיםמוסכם על הצד

והבעלות בהם  ,ןסוגיהעל כל תמונות נותן השירותים במסגרת חוזה זה, לרבות תכנית עסקית, 

, למעט סודות מסחריים ו/או שיטות עבודה השייכים לנותן ת ו/או תוקנה למזמין בלבדימוקנ

 .השירותים

תוצר של  כזאת, ביחס לכל כבון, עד כמה שקיימת לוימוותר בזאת על זכות הע נותן השירותים

 .עבדותו במסגרת מתן השירותים לחוזה זה

 נותן השירותים אינו מותנה בתשלום התמורה המגיעה לו.יתור כאמור לעיל, של והו

 

 אחריות/ביטוח .9

בנאמנות נותן השירותים מתחייב לתת את השירותים במסירות, ללא שיקולים זרים,  9.1

לטיב השירותים שבוצעו על ידו ו/או ע"י מי וברמה מקצועית נאותה והוא אחראי 

 מטעמו.

"( שיגרמו נזקנותן השירותים יהיה אחראי לכל אובדן, פגיעה, נזק או הפסד )להלן: " 9.2

הוא ו/או מי מעובדיו ו/או כל הפועל מטעמו, במעשה או במחדל לו הינו אחראי ע"פ דין, 

שו של כל אדם או גוף ב מתן השירותים נשוא הסכם זה, לגופו ורכותוך כדי ו/או עק

שהוא, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות למזמין ולפועלים מטעמו של המזמין. נותן 

השירותים יהיה חייב לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו אם חיוב של המזמין ו/או מי 

פט, ובתנאי שניתנה לנותן דין חלוט של בית מש-מטעמו בגין הנ"ל ייקבע בפסק

על תביעה כאמור והמזמין ו/או מי מטעמו לא מנעו מנותן השירותים השירותים הודעה 

אם ייגרם לכל אדם או גוף שהוא  -להתגונן בשמם כנגד תביעה כאמור על כל נזק שייגרם 

בעקבות איזה מהמעשים הנ"ל, והוא מתחייב לשפות את המזמין ו/או מי מטעמו, מיד 

ו המזמין ו/או מי מטעמו בקשר שתם הראשונה לעשות כן, במלוא הסכום ששילמעם דרי

 לנזק וכן על כל ההוצאות שהמזמין ו/או מי מטעמו נשאו בהן בקשר לתביעה בגין הנזק 
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והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין ו/או מי מטעמו על פי הסכם זה ו/או על פי כל 

 דין, לכל תרופה או סעד אחרים.

ו/או את מי מהפועלים מטעמו ירותים מתחייב בזאת לפצות את מי מעובדיו נותן הש 9.3

בגין כל פגיעה או נזק )רכושי ו/או גופני( אחר שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב מתן 

השירותים, והוא מתחייב לשפות את המזמין ו/או את הרשויות המזמין, מיד עם 

מזמין ו/או הרשויות המזמין דרישתם הראשונה לעשות כן, במלוא הסכום ששילמו ה

ו נזק כאמור, וכן בכל ההוצאות שהמזמין ו/או הרשויות המזמין נשאו בקשר לפגיעה א

בהם בקשר לתביעה בגין פגיעה או נזק כאמור, והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין ו/או 

 הרשויות המזמין על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים. האמור 

שירותים להתגונן כנגד תביעות כאמור אשר לעיל אינו פוגע או גורע מזכותו של נותן ה

 הוגשו כנגד המזמין גם בשמם של המזמין ו/או הרשויות המזמין.

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מתחייב נותן השירותים לבטח את כל עובדיו בביטוחים 

 מתאימים כנגד כל הסיכונים המקובלים.

דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגד לנותן השירותים, בהקדם האפשרי, על כל  המזמין יודיע 9.4

המזמין, אשר נותן השירותים אחראי לה ע"פ הנקבע בחוזה זה. המזמין יאפשר לנותן 

השירותים לטפל בעצמו ועל חשבונו, לרבות באמצעות עו"ד שימונה על ידו, בתביעה 

 ו/או בדרישה כאמור.

ותים, ובשל כך ה נגדו ולא הביא אותה לידיעת נותן השירידע המזמין על תביעה שהוגש 9.5

 9ניתן כנגד המזמין פסק דין בהעדר הגנה, הרי שבמקרה כזה לא יחולו הוראות סעיף 

 רבתי ונותן השירותים לא יישא באחריות בגין נזקים אלו ולא יחויב לשפות את המזמין.

 בחוזה זה. האמור לעיל אינו בא לגרוע מאחריות נותן השירותים כאמור

מבלי לגרוע מאחריותו של נותן השירותים על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב נותן  9.6

השירותים, לערוך ולקיים על חשבונו, במשך תוקפו של הסכם זה, באמצעות חברת 

ביטוח מורשית ובעלת מוניטין, ביטוחים המבטחים את חבותו בשל מתן שירותי נותן 

  טוח המצורף.השירותים בהתאם לנספח הבי

יום מיום חתימת  14ללא כל דרישה מצד המזמין, מתחייב נותן השירותים, תוך  9.7

ההסכם, להמציא לידי המזמין את אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום כדין בידי 

בדיקתו, -מבטחו. מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת האישור ו/או בבדיקתו ו/או אי

השירותים למוסכם, טיבם, תוקפם,  ביטוחי נותןכדי להוות אישור בדבר התאמתם של 

היקפם או העדרם, ולא תבוא כל דרישה ו/או טענה כלפי המזמין ו/או יועץ הביטוח של 

 המזמין בגין אחריותו לתוכן פוליסות הביטוח של הקבלן.

 

 אי תחולת יחסי עובד מעסיק ו/או יחסי שליחות .10

ן ו/או רשויות המזמין תו עם המזמינותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת, כי בהתקשרו 10.1

 הוא פועל כקבלן עצמאי, וכי אין ולא ייווצרו בינו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין 
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מעסיק, וכן כי אינו זכאי, ולא יהיה זכאי לכל -רשויות המזמין יחסי עובד ו/או המזמין  10.2

 בהסכם זה.ה זכות ו/או תשלום ו/או הטבה סוציאלית ו/או פיצוי מלבד התמורה הנקוב

היה וייקבע ע"י ערכאה משפטית כי בניגוד להצהרת נותן השירותים לעיל, מתקיימים  10.3

מעסיק בין המזמין ו/או רשויות המזמין לבין נותן השירותים ו/או מי -יחסי עובד

 מעובדיו ו/או מי מטעמו, אזי מוסכם כדלקמן:

סיק מעפי הסכם זה מהווה את עלות ה-הסכום ששולם לנותן השירותים על 10.3.1

ידי נותן השירותים כולל רכיבי -להעסקת עובד לביצוע התפקיד המבוצע על

 פיצויים, חופשה מחלה, גמל, מיסי החובה ותשלומים לביטוח לאומי.

יום מהמועד בו ייקבע כי מי מטעמו היה  30נותן השירותים ישיב למזמין תוך  10.3.2

מים לואו הינו עובד שכיר של המזמין ו/או רשויות המזמין את כל התש

העודפים שקיבל מהמזמין במשך כל התקופה שעד לאותו מועד מעבר 

 למשכורת שהייתה משולמת לו כעובד שכיר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב נותן השירותים לשפות את המזמין בגין כל סכום  10.4

בו יחויב לכל גורם כתוצאה מהקביעה כי הגיש את שירותיו למזמין כעובד ולא כקבלן 

בות תשלומים למוסד לביטוח לאומי, מס הכנסה וכיו"ב, וכן יפצה את לרעצמאי, 

המזמין בגין כל הוצאה, לרבות הוצאה משפטית שתהיה כרוכה בדרישה ו/או תביעה 

להכרה בו ו/או במי מטעמו כעובדי המזמין ו/או הוצאה הנובעת ממנה. כל סכום עודף 

פרשי הצמדה וריבית חודשית ה שנותן השירותים יהא חייב בהשבתו כאמור לעיל, יישא

צמודה עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה, וזאת החל מהמועד בו שולם ועד למועד 

 השבתו למזמין ו/או רשויות המזמין.

המזמין יהיה זכאי לקזז סכומים עודפים אלו כנגד כל סכום שיגיע לנותן השירותים  10.5

 ת.מהמזמין עפ"י תנאי ההתקשרות או עפ"י החלטת ערכאה שיפוטי

נותן השירותים מצהיר בזאת, כי ידוע לו שאין בינו לבין המזמין יחסי שליחות וכי אינו  10.6

מוסמך להתקשר ולהתחייב בשם המזמין, אלא אם כן יקבל לשם כך הרשאה מראש 

 ובכתב בכל עניין ועניין בנפרד.

 

 שונות .11

רשאי  נותן השירותים אינו רשאי להסב לאחר חוזה זה או כל חלק ממנו וכן אין הוא 11.1

להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב 

 ומראש.

 לצדדים תעמוד זכות קיזוז הדדית בגין כספים שיהיו חבים הצדדים האחד לשני. 11.2

נותן השירותים אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי הייעוץ כולם או מקצם, אלא  11.3

 .בהסכמת המזמין בכתב ומראש

הסמכות המקומית הבלעדית בנוגע לכל סכסוך ו/או חילוקי דעות אשר יתגלעו בין  11.4

 הצדדים תהא נתונה לבתי המשפט בעיר חיפה.
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כל הודעה לעניין חוזה זה אשר תשלח בדואר רשום תיחשב לכל דבר ועניין כאילו  11.5

 ימים ממועד משלוח, באם נשלח בדואר רשום. 3נתקבלה אצל הצד האחר 

 

 

 ו הצדדים על החתום :אולראיה ב

 

 __________________ __________________ 

 נותן השירותים המזמין 

 

 אישור

 

אני הח"מ ________ עו"ד של _____________ )להלן: "נותן השירותים"( מאשר בזאת כי ביום 

_____________, _________ חתם/מו בפני על הסכם זה ונספחיו ה"ה _______, ת.ז. 

ת.ז. ____________, בשם נותן השירותים, כי אצל נותן השירותים התקבלו כל  _________,

ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של נותן השירותים ועל פי כל דין 

 יין.לחתימת המציע על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע לכל דבר וענ

 

                               ___________________ 

 דין )חתימה + חותמת( -עורך 
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 נספח א'

 תכולת השירותים

  עבודה שוטפת:

לקידום התוכנית האסטרטגית לתיירות בדגש על תיירות נכנסת  תיירניםשוטפת מול עבודה  .1

 ובהתאם לפילוח קהלי היעד החדשים שסווגו.

לאות, הרשות לפיתוח הגליל, קק"ל, ארגוני , משרד החקעבודה שוטפת מול משרד התיירות .2

ליצירת שיתופי פעולה לקידום התיירות וגורמים נוספים  תיירות מקומיים בגליל המערבי,

  .לקבלת תמיכות ומענקיםהמערבי ו/או בגליל 

, בדגש על רתימת משרד קידום קמפיין לאזור בהתאם להמלצות התוכנית האסטרטגית .3

 הפרוגרמה ועד תמיכת משרד התיירות בקמפיין בחו"ל. ייקטהתיירות, על סמך המותג ופרו

 ממשלתיים, לקידום האזור.התיירות מול גורמים האשכול בנושאי ייצוג  .4

ים שיתרמו למינוף התחום מצד התייר, התיירן, הרשות יהטמעת כלים דיגיטלתכנון, ביצוע ו .5

  המקומית והאשכול.

כולל  ,המלצות חברתי מבוסס אפיון בעל ,בעברית ובאנגלית ייעודי,ניהול אתר אינטרנט  .6

 .עדכונים וקידום שוטף של האתר

 .ופרסומם ברשתות החברתיותקידום ותפעול המדיות השונות כולל תכנים  .7

יצירת שיתופי פעולה תיירותיים פנימיים בין התיירנים לבין עצמם ובינם לבין גורמי תיירות  .8

 לקידום תיירות נכנסת. ארציים

רסום, אמצעים שיווקיים, פהכוללת פעולות כגון  – ואירועים שנתית הכנת תוכנית יח"צ .9

 אירועים.מפות, פעולות יח"צ, סוכני מכירות והפקת 

בהתייחסות לשפה, נראות, מיקום וקשר עם  תיירותי, מרחבי קידום הליך שילוט ממותג .10

 ., כולל הגשת בקשות לתקציב )לדוגמא בנוהל צת"פ וכיו"ב(המרחב הווירטואלי

לדוגמא:  –מימוש תקציבים לקידום דיגיטלי של התיירות שהאשכול מגייס לוניהול  ייעוץ .11

 שילוט דיגיטלי, אפליקציה וכיו"ב.

, עבור האשכול סיוע בגיוס תקציבים ותמיכות ממשרדי הממשלה וארגונים נוספים .12

 .לפעילויות בתחום התיירות, בדגש על מימוש התוכנית האסטרטגית לתיירות

 להלן. 3.2המפורטים בסעיף  כנית האסטרטגית לתיירותוליישום התפרויקטים ניהול  .13

 

 פרויקטים ליישום התוכנית האסטרטגית לתיירות

הוראות ותנאים כלליים ל 1כהגדרתה בהצעת המציע בנספח  – "התמורה עבור הפרויקטים"

 .מסמכי המכרזל

 

 "(:100-)להלן: "תמורת פרויקט ה עבור הפרויקטיםמהתמורה  60% – 100-מועדון ה .14

 .12/2020ועד תום חודש  11/2019מחודש  –תקופת הפרויקט  14.1

 אבני דרך לתשלום: 14.2
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מתמורת פרויקט  10%מקדמה בשיעור  –במועד הוראה על התחלת העבודה  14.2.1

 ."(100-המקדמה עבור פרויקט ה)להלן: " 100-ה

כתיבת תכנית עבודה המגדירה את המוצר, דמי הצטרפות  :1 דרך אבן 14.2.2

עד  –המפורטים כתתי אבני דרך  ף, אופן השיווק ועוד.למועדון, תנאי ס

-מתמורת פרויקט ה 20% –חודשיים מיום ההוראה על התחלת העבודה 

 , אשר ישולם לאחר אישור תכנית העבודה ע"י האשכול.100

במידה ואחרי ארבעה חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודה פרויקט 

זו, יהיה רשאי  1דרך לא ישלים נותן השירותים אבן  100 -מועדון ה

מכל סכום שיהיה  100-המועדון האשכול לקזז את המקדמה עבור פרויקט 

חייב לנותן השירותים, וכן לחלט את הערבות, והכל עד גובה המקדמה 

 100. -המועדון  לפרויקט

" כולל לוגו ייעודי )מעין 100-השלמת תהליך המיתוג "מועדון ה :2 דרך אבן 14.2.3

מתמורת פרויקט  10% – סיום אבן דרך קודמתעד חודשיים מ – תו תקן(

 ע"י האשכול. הלוגו, אשר ישולם לאחר אישור 100-ה

קביעת קריטריונים ואישורם. פרסום  –גיוס בעלי צימרים  :3אבן דרך  14.2.4

וביצוע בחינה, סינון ומיון לפי הקריטריונים קו"ק בנושא ואירועי חשיפה, 

 10% –דרך קודמת  מסיום אבן חודשים 3עד  – בקרה למשך הפרויקט

הקריטריונים וקיום , אשר ישולם לאחר אישור 100-מתמורת פרויקט ה

 ע"י האשכול. אירוע חשיפה

 לדף ייעודי לפרויקט זה באתרהצימרים הנבחרים הכנסתם  :4אבן דרך  14.2.5

עד ארבעה  –הייעודי. כולל קידום ממומן ברשתות החברתיות  האינטרנט

 100%-המועדון מתמורת פרויקט  20% –קודמת ך חודשים מסיום אבן דר

בעלי צימרים  50ישולם לאחר צירוף  100-המועדון מתמורת פרויקט  10%)

בעלי  50נוספים אחרי צירוף  100-המועדון מתמורת פרויקט  10%-ו

 .(צימרים נוספים

שיווק המוצר בארץ כולל הכנת חומרים בהתאם )מתקציב  :5 דרך אבן 14.2.6

קציב )בכפוף לגיוס תקציב ייעודי ו/או הפרויקט(. שיווק בחו"ל מותנה ת

חודשיים  –במסמכי המכרז  3.1.3לרתימת משרד התיירות, כאמור בסעיף 

 ישולם אשר ,100-מתמורת פרויקט מועדון ה 30% – קודמת מתום אבן דרך

 נדרש .האשכול י"ע אושר אשר ראשון ווקישי קמפיין פרסום אחרי חודש

 באינטרנט. המועדון חברי של עותותנו חשיפה נתוני אודות שוטף דיווח

 

 (."תמורת דרכי תיירות" להלן:)המבוקשת  עבור הפרויקטיםמהתמורה  40% –דרכי התיירות . 15

 . 2020/12ועד תום חודש  2019/11מחודש  –תקופת הפרויקט  15.1

 י דרך לתשלום:אבנ 15.2
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מתמורת פרויקט  10%מקדמה בשיעור  –במועד הוראה על התחלת העבודה  15.2.1

 "(.תהמקדמה לדרכי תיירולהלן: ")כי תיירות דר

חודשים ממועד ההוראה על  4עד  –אתרים  100קבוצות של  5 :1 דרך אבן 15.2.2

 מתמורת דרכי תיירות, אשר תשולם כדלקמן: 50% –תחילת ביצוע עבודה זו 

 5%תשולם תמורה בשיעור  –סקר אתרים ונקודות עניין  15.2.2.1

 אתרים. 100מתמורת דרכי תיירות עבור כל קבוצה של 

אטרקציות, אתרי תיירות  100רשימה של לפחות  תוצר מבוקש:

 עניין.ונקודות 

אפיון האתרים ונקודות העניין שהתקבלו באבן דרך קודמת לפי  15.2.2.2

מתמורת דרכי תיירות  5%תשולם תמורה בשיעור  –קטיגוריות 

 אתרים. 100עבור כל קבוצה של 

נ.צ וציון בין טבלת אתרים ונקודות עניין שתכלול  תוצר מבוקש:

שאופיינה שיקבל כל אתר עבור התאמה לקטגוריה  10 -ל 1

 .בתוכנית האסטרטגית

במידה ואחרי חודשיים ממועד מתן צו התחלת עבודה פרויקט דרכי 

תיירות לא ישלים נותן השירותים אבן דרך זו, יהיה רשאי האשכול לקזז 

 ,השירותים את המקדמה עבור דרכי תיירות מכל סכום שיהיה חייב לנותן

 .י תיירותוכן לחלט את הערבות, והכל עד גובה המקדמה לדרכ

הכנת תכנית עבודה לבניית מסלולים הכוללים נקודות עניין,  :2אבן דרך  15.2.3

אין חובה לשלט או להקים אלמנטים כולל שילוט ואלמנטים פיזיים בשטח )

חודשיים מתום אבן דרך  –( פיזיים בשטח, ועבודה זו תלוית תקציב

 מתמורת דרכי תיירות 20% –ונה ראש

הכנת חומרים לאתרים ונקודות עניין לדרכי התיירות שנבחרו  :3דרך  אבן 15.2.4

מתמורת דרכי  10% – 2חודשים מתום אבדן דרך  4עד  –בתוכנית עבודה 

 . תיירות

 רשימה של נקודות העניין ותיאורם. תוצר מבוקש:

, ניווט מערכת רכושי חיבור למערכת ניווט ייעודית. האשכול :4דרך  אבן 15.2.5

 מערכת אותם למפעיל להנגיש או התכנים את להכניס במכרז הזוכה ועל

תשולם  –עד חודשיים מתום אבדן דרך קודמת  –לעניין  בהתאם – הניווט

 מתמורת דרכי תיירות לאחר בחירת התוכנה. 10%תמורה בשיעור 

תרי טבע אתרי תיירות, עסקי תיירות, א לרבות - 3.2"אתרים" לעניין סעיף 

 המערבי ניתן לרשום בסקר. שהוא תומך תיירות בגלילרשת. ככלל, כל אתר מוו

 

)להלן: "תמורת  המבוקשת עבור הפרויקטיםמהתמורה  30% - כרטיס הטבות אזורי דיגיטאלי. 16

   "(:אזוריהטבות כרטיס 
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 .12/2020ועד תום חודש  11/2019מחודש  –תקופת הפרויקט  16.1

 :לתשלום אבני דרך 16.2

תמורת כרטיס מ 10%מקדמה בשיעור  –ד הוראה על התחלת העבודה במוע 16.2.1

 "(.כרטיס הטבות אזורי להמקדמה להלן: )" הטבות אזורי

ממועד ההוראה על תחילת  חודשים 3 – כתיבת תכנית עסקית :1אבן דרך  16.2.2

לאחר אשר ישולם  תמורת כרטיס הטבות אזורימ 20% –ביצוע עבודה זו 

 .שכולע"י הא העסקיתת יכנותהאישור 

התוכנית העסקית תבחן את האפשרויות השונות לשילוב אטרקציות שונות 

בכרטיס אחד, במתן הנחות באמצעות רכישה מוקדמת של כרטיסים 

 ., קרי שיטות לניהול הכרטיסוכיוב'

צריך להיות הצגה של האפשרויות השונות לשימוש בכרטיס  התוצר הסופי

ס ותייר פנים, לרבות חלוקה ע"י תייר נכנ תיירות משולב בגליל המערבי

 למשתמשים לפי גיל, וסוג אטרקציות )רומנטי, אקסטרים, נופש, אופניים, 

סוסים, מוסיקה, קולינריה, יקבים, צעירים וכיוב'(, ואת המשמעויות 

 הפוטנציאליות הכלכליות לאשכול.

התוכנית תכלול כמות מינימאלית של אטרקציות כך שהתוכנית תהיה 

 .ווחית לאשכולר

 התוכנית העסקית תוצג לאשכול לצורך בחירת החלופות המתאימות.

במידה ואחרי ארבע חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודה פרויקט 

כרטיס תיירות דיגיטאלי לא ישלים נותן השירותים אבן דרך זו, יהיה 

רשאי האשכול לקזז את המקדמה עבור כרטיס תיירות דיגיטאלי מכל 

השירותים, וכן לחלט את הערבות, והכל עד גובה ה חייב לנותן סכום שיהי

 המקדמה לכרטיס תיירות דיגיטאלי.

 20% – 1מסיום אבן דרך  חודש – בודהכתיבת תכנית ע :2אבן דרך  16.2.3

אשר ישולם לאחר אישור תכנית העבודה תמורת כרטיס הטבות אזורי מ

 ע"י האשכול.

תוכנית אבני דרך ליישום החלופות הנבחרות מה תכלולעבודה התכנית 

 .העסקית, לרבות צירוף תיירנים ושיווק ופרסום של הכרטיס

 – 2מסיום אבן דרך חודשים  4 –צירוף ספקי תיירות במרחב  :3אבן דרך  16.2.4

למספר הגעה אשר ישולם לאחר תמורת כרטיס הטבות אזורי מ 30%

 .קודמתהמינימאלי של עסקי תיירות שיקבע באבן דרך 

 .שהצטרפו לכרטיסרשימת אתרי תיירות  תוצר מבוקש:

 –רטיסים לאחר ההשקה שלהם כתיבת תכנית שיווקית לכ :4אבן דרך  16.2.5

מתמורת כרטיס הטבות אזורי אשר  20% - 3חודשים מסיום אבן דרך 

 קמפיין שיווקי ראשון.ישולם לאחר 
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 1נספח ב'

 ביצוענוסח ערבות 

 

 ___________________תאריך: 

 לכבוד

 אשכול כליל מערבי בע"מ

 

 ,א.ג.נ.

         ערבות מס' הנדון: 

 

ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל  _____סניף _________אנו הח"מ בנק  ____________לבקשת 

 _______________ ( שקלים חדשים שתדרשו מאת אלפים עשרת)במילים:  00010,סכום עד לסך 

 .19/19בקשר עם מכרז פומבי 

 

בלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בתוך אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ו

עשרה ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את 

בצירוף כתב ערבות זה דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם  –דרישתכם זאת. למען הסר ספק 

 כשהוא במקור ולא באמצעות פקס או בהעתק צילומי.

של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום מוצהר בזאת כי חילוט 

 שלא חולט.

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי.

 .30.06.2020ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 

 בכבוד רב,

 

____________________ 

 )בנק(
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 ג'נספח 

 אישור על עריכת ביטוח

 

 ("המבוטח")להלן: __________ ______________של 

 לכבוד:

 אשכול גליל מערבי בע"מ

 קיבוץ כברי 25120ד.נ אשרת  256ת.ד. 

 

 א.ג.נ.

 

 __________________________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלקמן:אנו הח"מ 

לן אנו ערכנו לבקשת המבוטח פוליסות ביטוח בקשר לביצוע העבודות עבור אשכול גליל מערבי )לה

 (."המזמין"

 

 תקופת הביטוח .1

 מתאריך ______________ עד תאריך ___________

 

 שם המבוטח .2

נותן השירותים ו/או המזמין ו/או מי מטעמו בגין אחריותו למעשיו ומחדליו של נותן 

 השירותים. 

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .3

כוש של כל צד שלישי, תוך אשר יכסה כל נזק העלול להיגרם במישרין או בעקיפין לגוף ו/או ר

ש"ח  500,000ריות הינו כדי ועקב ביצוע העבודות על ידי נותן השירותים, כאשר גבול האח

 לאירוע ולתקופה.

 

להסרת כל ספק מובהר בזאת כי פוליסה זו לא תכלול כל מגבלה בגין חבות עקב אש, התפוצצות, 

רים פגומים, טעינה ופריקה, וכן שיטפון, בהלה, שימוש במנופים, מכשירי הרמה, כלים סניטא

 תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי.

בוטח נוסף בפוליסה כפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו המזמין ייכלל כמ

 נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 

 ביטוח חבות מעבידים .4

זיקין )נוסח חדש( או חוק האחריות ביטוח זה יכסה את חבות נותן השירותים על פי פקודת הנ

ק גוף או מחלה שיגרמו להם תוך כדי , כלפי עובדיו בגין כל נז1980-למוצרים פגומים, התש"ם

 ועקב עבודתם בעבודות זה.
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ביטוח זה לא יכלול כל מגבלה בדבר העסקת נוער, עובדים זרים, חבות  בגין וכלפי קבלנים, 

 בגובה, עומק, חפירות וכד'. קבלני משנה ועובדיהם בביצוע עבודות

 לאירוע ולתקופת הביטוח.₪  20,000,000 -לתובע, ו₪  6,000,000גבול האחריות בפוליסה הינו 

הביטוח כאמור יכלול הרחבה לשיפוי המזמין ו/או מי מטעמו  במקרה ויחשב כמעסיקיהם של 

 עובדי המבוטח בביצוע העבודות נשוא עבודות זה.

 ם פטור מרכישת ביטוח זה.מציע שאינו מעסיק עובדי

 

לא מוגבל לתשלומי דמי הביטוח, המבוטח לבדו אחראי על מילוי כל חיובי הפוליסות לרבות אך 

 תשלום השתתפות עצמית, עמידה בדרישות בטיחות ובדרישות רשויות.

 

 הוראות נוספות החלות על הביטוחים הנ"ל .5

זכות השיבוב כלפי המזמין ביטוחי המבוטח יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור המבטח על  .1

 ו/או מי מטעמו, למעט במקרה של גרימת נזק בזדון.

 

תכלולנה תנאי מפורש לפיהם הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך ע"י המזמין  הפוליסות .2

 ולא תעלה כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.

 

יטוחים לא יצומצמו, לא מו"מ בזה כי ביטוחי המבוטח כוללים תנאי מפורש על פיו הב  .3

 יום מראש. 30 ישונו לרעה, ולא יבוטלו ללא הודעה בכתב לאביב ולמזמין לפחות

 

ידוע לנו כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח שבחוזה עם המבוטח 

 ולפיכך לא יחולו בפוליסות כל שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב.

 

 ולראיה באו על החתום

 

_________      __________________ 

 חתימת חברת הביטוח       תאריך

 

 

 הפוליסותפירוט נתוני 

 

 

 פוליסת צד שלישי מס'                 ____________________
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 פוליסת חבות מעסיקים מס'        ____________________

 

 

 

 


