
 

 

 

          
 15/2/2022מס'   פומבי מכרז 

 בשדרות רוקח בת"א שלט אלקטרוני תצבלה
 בע"מ  א המרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות "אקספו תלייך ש ה

 

   כללי .1

הצעות  בזאת    מזמינה "(  החברה "  להלן:)  בע"מ  א המרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות  "אקספו ת  .1.1
אלקט  תלהצב בתל  ,רונישלט  רוקח  פרסום,  והפעלתו    ,יפו -אביב-בשדרות  להלן  מפורט  כלצורכי 

 . על נספחיו מצורף הסכם ההתאם ל וב(  "מכרזהלהלן: ") הזמכרז ב

1.2. ( דעתה הבלעדי"(  הזוכה" להלן:  החברה תבחר את הזוכה  כפוף להוראות  , בוהמוחלט  לפי שיקול 
ו  הסכםב  עמותקשר  ות  מכרזה להלן:  )  מכרז זהד מכחלק בלתי נפר    7  נספחמסומן  בנוסח מצ"ב 
   ."(ההסכם"

להאריך  חברה  לכשחודשים,    36  א למשךהיתקופת ההתקשרות   .1.3 דעתה הבלעדי,  לשיקול  אופציה, 
לתקופות נוספות ובלבד שסך כל תקופת ההסכם ביחד עם כל תקופות ההארכה    את ההתקשרות 

   .שנים( 5) חמשלא יעלה על 

את כל הציוד  יספק  ו  ,AS ISשיסופק לו במצבו    , מתקן קייםגבי  על    השלטיתקין את  ספק ו יהזוכה   .1.4
הזוכה  כן, -כמו לרבות מערכות הקירור, החשמל וכיו"ב. , הפעלת השלטצורך  לרשות ות הנדוהמערכ 

של  י שוטפת  תחזוקה  בי  ,ו וסביבת  מתקןהכולל    ,שלטה בצע  תקלות  תיקוני  בבצע  שוטף הם    אופן 
ו רישיון  ו/או  ב/וידאג לכל אישור  לונה  כל או היתר שיידרש  שך כל תקופת  מ ב,  ולהפעלתו  שלטגע 

   מעת לעת. חברהולהנחיות שתקבל מה  ההסכםות להורא  בהתאם ,ההתקשרות

האמור,   .1.5 לוובכלל  הזוכה  ושדא  באחריות  הקייםהשלט  השילוט    המתקן  למדיניות  מתאימים 
הורא ו/  העירונית לכל  הדיןאו  וות  לבצע  ,  הצורך  חשבונו  במידת  בכלל  ו,  דרששתי  התאמ הכל  על 

לפי מפרט טכני שיאושר מראש  קומו,  מתקן חדש במלהקים  הקיים והאמור גם להסיר את המתקן  
לת על  ב ובאישור מהנדס קונסטרוקציה ומהנדס חשמל מוסמך שחוות דעתם תהיה מקו ע"י החברה 

 . החברה

ו .1.6 ספק  הסר  כי  למען  מובהר  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  ת  להסדר  תאחראיאינה    החברהמבלי 
ו/א שיונויר כ ת  אישורים  ו/או  היתרים  ש לשהם  ו  לצורך  ככל  ע"הת  הצביידרשו  והפעלתו  י  שלט 

שתידרש,  הכהזו ככל  מחדש  להקמת המתקן  הנוגע  בכל  זה    ,לרבות  ענין מסוג  בכל  וכי האחריות 
 .מוטלת באופן בלעדי על הזוכה

היערכותניתנת   .1.7 תקופת  בתוך  לזוכה  ההסכם ו י  40  שתסתיים  חתימת  ממועד    ך לצורוזאת    ם 
כולהיערכות   הזוכה,  של  השלט,  ל  כללית  ו/או  הזמנת  הרישיונות  ו/או  ההיתרים  כל  הסדרת 

נדר  שהם  ככל  וכיו"ב האישורים,  להפעלתו  "ל ה )ל  שים  היערכותן:  רשאית  .  "(תקופת  החברה 
   תקופת ההיערכות לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא חובת הנמקה. או לקצר אתלהאריך 

, הזוכה  דרששיי ככל    ון ו/או אישוראו רישיהיתר ו/קבלת כל  מיד בתום תקופת ההיערכות ובכפוף ל .1.8
, ויבצע אותן ברציפות  המכרז  תבהתאם להוראו ,  ותפעולות השלט  להתקניתחיל בביצוע העבודות  

   יום לכל המאוחר. 14בתוך   ו ובאינטנסיביות על מנת לסיים את הקמת

ההיערכות   .1.9 תקופת  שבתום  לה  זוכההככל  ערוך  הצב אינו  הפעלת  שלטת  סיבה    ו ו/או  ,  יאהש מכל 
רשאית   ההסכם  החברה  את  לאלתר  את  לבטל  לבטל  או  בתור  הבא  לזוכה  לפי  המכרזולעבור   ,

 .הסכםדין ו/או  לפי חברה  העומד ל  דגרוע מכל סעלומבלי  הבלעדי של החברה שיקול דעתה

י .1.10 הזוכה  והאופציות,  ההסכם  בתקופת  ותפעולו,  השלט  להצבת  לזכות  דמי  בתמורה  לחברה  שלם 
 להסכם.   9רט בסעיף זיכיון חודשיים כמפו

זי .1.11 דמי  מתשלום  פטור  יהיה  הזוכה  מהאמור,  לגרוע  למשך  מבלי  ממועד  נים  ושהרא יום    40כיון, 
הקודם הזכיין  ע"י  הקיים  השלט  הפעלת  להמשך  בכפוף  ההסכם,  הפטור חתימת  זיכיון    .  מדמי 



 

 

 

ור,  יום. על אף האמ  40-ההיערכות מעבר ל כאמור בסעיף זה לא יוארך במקרה של הארכת תקופת  
ם יוכל להמשיך להפעיל  יום, וכל עוד הזכיין הקוד  40-ת ההיערכות הוארכה מעבר לבמידה שתקופ

הזכיין    תא ע"י  לחברה  שישולמו  התשלומים  את  הזיכיון  מדמי  לקזז  יהיה  ניתן  הקיים,  השלט 
 הקודם, ככל שישולמו. 

במסמכי   .1.12 מקום  בהסכםמכרז  הבכל  לשון    ()לרבות  גם  משמע  זכר,  לשון  מופיע  ולהיפךבו    , נקבה, 
 . פךובכל מקום בו מופיע לשון יחיד, משמע גם לשון רבים ולהי

 

 הגדרות .2

   .אושר ע"י החברהיש ,)נטו( מ"ר 12על   השלא יעל בגודל ,מסוג לד מסך אלקטרוני - "השלט"

מחובר לעמוד נשיאה בגובה של  ה  , מסגרת  הכולל   'מ  4וברוחב    'מ   3באורך  מתקן ייעודי קיים    -"  ןמתקה"
ת ו/או  נוי ו/או תוספ, לרבות כל שי חשמל ותקשורתרכיבי    וכן   , מ"מ  860-קוטר של כבומהקרקע    'מ  4-כ
וכי החברה אינה נושאת    AS ISמובהר כי המתקן יימסר לזוכה במצבו    .הזוכה  ע"י  בו  וצע וור אשר יבפיש

 . הנוכחית תי ובכלל זאת להתאמתו למדיניות השילוט העירונ  באחריות כלשהו למצב המתקן על כל רכיביו

רוקח    –"  השלט   מיקום" לכאביב  -בתל בשדרות  איילון  מנתיבי  היציאה  נמירוון  י מול  אביבב  דרך  ,  תל 
 . הסכםל 'אנספח   ומןומס "ב  מצ תשריטכמסומן ב

הזוכה    השלטהתקנת    -  "השלטהצבת  " ידו)  ןמתקהגבי  על  ע"י  על  שיוקם  אחר  מתקן  והפעלתו  ,  (או 
נחיות החברה,  הל ו, לתקנות ו/או הנחיות עירוניות דיןכל הוראות ל להסכם ווהכל בהתאם  , לצורכי פרסום

  . שחוות דעתם תהיה מקובלת על החברה  מהנדס קונסטרוקציה ומהנדס חשמל מוסמכיםבכפוף לאישור  ו
אספקת כל הציוד והמערכות הנדרשים לצורך הפעלת השלט,  , בין היתר,  תלבהר כי הצבת השלט כול ומ

של  וכיו"ב,    לרבות מערכות הקירור, החשמל שוטפת  ,  תקלות  ןתיקו  ם,וסביבת  שלט, המתקןהתחזוקה 
רכיבים ו כל  השגת  ומערכות,    החלפת  שייהיתר  או  /אישור  ככל  רישיון  השלט דרש  ו/או  התקנת    לצורך 

ז,  וכיו"ב  ו והפעלת בהסכם   כל  לאורך  תאוכל  כהגדרתן  האופציה  תקופת  ו/או  ההסכם  ו/או    תקופת 
כ.  הארכתן מובהר  ספק  הסר  והצבתו  למען  השלט  התקנת  די י  כל  להוראות  בכפוף  ובהתאם  תבוצע  ן 

מתקן וערך את כל הבדיקות הנדרשות לצורך  הלדרישות החברה וזאת לאחר שהמציע בדק את השלט ו 
השל לפי  הצבת  כנדרש  זהט  ו  ,מכרז  השלט  אודות  הדרוש  המידע  כל  את  בידיו  לרבות  הויש  מתקן, 

 הגשת הצעתו.ממדיהם וכל מידע רלוונטי הדרוש לו לשם 
 

 ההצעה .3

  . (רשום כדין בישראלכשהוא  תאגיד  )ובמקרה של  פטית אחת בלבד  ההצעה תוגש על ידי ישות מש .3.1
מכרז  ים הנדרשים ברוכל המסמכים והאיש   . "יעהמצ"  :יכונה להלן  מכרז זהכל מגיש הצעה על פי  

הובהסכם  זה שם  על  יהיו  כי    בלבד.  מציע ,  מובהר  ספק  הסר  הפע  השלט הצבת  למען  ולות  וכל 
זהרות הנדרשות בהאח יהא רשאי  ו/או בהסכם,    מכרז  לא  והמציע  ידי המציע בלבד,  על  תעשינה 

כלשהי  להעבי פעולה  של  ביצועה  ע"ר  זכויותיו  את  להמחות  ההסכם,  ו/או  כלפ  שלישי  ,  והש לצד 
 בכתב מראש.החברה שיינתן , אלא באישור בכלל זה לקבלני משנה

שינוי   .3.2 בו/כל  שיעשו  תוספת  בהסכם/ומכרז  או  אם    או  בין  לגביהם,  הסתייגות  כל  של  או  בדרך 
יחשבו כאילו לא    ,ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת  האמורים  תוספת בגוף המסמכים

 ההצעה.  תללם ועלולים להביא לפסי נכתבו מעו

 (.  7נספח להסכם )  9סעיף   ,ברכיב התמורה הנתונים החסרים למלא את מציעעל ה .3.3

ה  .3.4 א  מציע על  החסריםכל    תלמלא  הכספית   הנתונים  ההצעה  כי כאשר    , (4נספח  )  בטופס    מובהר 
  מחיר תפחת מהצעה ש "(.  מחיר המינימום)להלן: "   ₪  28,000-לא יפחת מהסכום המוצע החודשי  

   תיפסל.המינימום, 

 .אינו כולל מע"מכשסכומה  "(,הסכום המוצע, לכל חודש )להלן: "ההצעה תהא הצעה כספית בלבד .3.5



 

 

 

זה"י  עפ  הפרסום  זכויות   עבור  הזוכה  שישלם  התמורה  יכ  בזאת  מובהר .3.6 נספחימכרז  על    לא,  ו, 
ו/או כל אגרה או    פוי -אביבלעיריית תל  האמורה להיות משולמת    ,ילוטת שאגרתשלום בגין  כוללת  

 נהלי העירייה.  ו  רחוקי עזכל דין, לרבות תקנות, , על פי , ככל שיידרשוהיטל אחרים

מובהרכמו   .3.7 התמורה    ,כן  הזוכה,  שלשיכי  להארת  י אם  החשמל  צריכת  עבור  תשלום  כוללת  נה 
 ת ההסכם. המתקנים, אותו ישלם הזוכה בהתאם להוראו

בשולי כל עמוד על ידי מורשי החתימה    תימת המציעבחאשר יחתם  ההצעה תוגש בצירוף ההסכם,   .3.8
 להלן.  3.9כמפורט בסעיף  של המציע, 

של    התאגדותה י מסמכי  פ  על   על ההסכם   מובשלחתום  , המורשים  ציעעל מורשי החתימה של המ .3.9
  אחד מהדפים יו, בשולי כל  ספחונ  הסכם, לרבות הוההצעהמכרז  העל כל מסמכי    המציע, לחתום 

   .בצירוף חותמת חברה לכך  יםדהמיוענוסף למקומות ב

  , . למען הסר ספקכחלק מההצעהלידי החברה,    המסמכים החתומים כאמורעל המציע להעביר את  
וכי ההסכם יחייב  את החברה באופן כלשהו,  על ההסכם כדי לחייב    המציע  ימתחתב  כי אין  ,מובהר

ע"י החברה בכפוף  התנאים הבאים במצטבר: )א( המציע נבחר    תקיים שניאך ורק בהאת החברה  
לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבצע את הצבת השלט והפעלתו; וכן )ב( החברה חתמה כדין על  

   .ום הועבר לידי המציעעותק של ההסכם החת י המציע וע"ם שנחת( 7נוסח ההסכם )נספח 

על  בקבלת פרטים נוספים  מעוניין    אשר  מציעאולם  ה,  החבר  מטעםמובהר בזאת כי לא ייערך סיור   .3.10
ו/או מיקומו, מוזמן  רו"ח ליאור  ,  םפיסמנהל הכאל    לפנות  וכן  סיור באופן עצמאי,  לערוך   השלט 

 .expotelaviv.co.ilhlior@ל , או בדוא"1064044-03 'בטל , הרנשטיין

כי  המציע  בהגשת הצעתו,   .3.11 נאי ההסכם על מסמכיו  ת  כל, לרבות  המכרזהוראות  מצהיר ומתחייב 
לוונספחיו נהירים  מלוא    ,  לו  ניתנה  כי  התחייבויותיו,  למילוי  הדרוש  כל  את  כוללים  הם  וכי 

לבר לשאול,  כלול ר  ההזדמנות  השלט  בקש  הצבת  עבודת  לביצוע  הנוגע  קיבל  והפעלתו  מידע  וכי   ,
 יקש. הבהרות ומידע ככל שבתשובות, 

 צעה; בחינת ההמסמכים ואישורים .4

 : הצעהמכים המהווים את מסמכי ה רוט המסלהלן פי .4.1

 לעיל;  3.9בסעיף כאמור  ,כדין  ם, חתומכרז זה .4.1.1

החתמתו כדין  ו   3.3יף  בסע  וראמהשלמת הנתונים כ  , לאחרעל נספחיו (  7)נספח    ההסכם .4.1.2
 ; להלןלעיל וכאמור 

האישורים  , את המסמכים ולעיל  4.1למסמכים המפורטים בסעיף    נוסףלצרף להצעתו, ב   המציעעל   .4.2
 אים: הב

  אישור תקף על רישומו של המציע כחברה או כעוסק מורשה. .4.2.1

  לי הרכב בעאת  פרט  ולמסמכי ההתאגדות  את    ףצרש לתאגיד, יבמקרה בו המציע הינו  
  .מאומתים כדין על ידי עו"דה, כשהם הנהלהת ומבנה  ומני ה

  מת כדין ע"י מאו  זכויות חתימהעדכני של  אישור  לצרף    הוא תאגיד, ישבמידה והמציע   .4.2.2
 מצ"ב. 1נספח ו/או רו"ח בנוסח ד  "עו

חתומים על כל דף, בחתימת כשהם ( ונספחיו,  7 נספח) ההסכם, לרבות המכרזמסמכי  כל  .4.2.3
וכן כשמולאו הפרטים במקומות    ף חותמת המציעובצירו  ציעהמם  מטעהחתימה    ימורש

  כל ימה ואו חת השלמה  כי אי השלמת מקום הטעון    ,פק מובהרהסר ס   . למעןהדרושים
או בכתב לוואי, או בכל   ההצעה ו/או ההסכםאו תוספת במסמכי  ו/שינוי  ו/או  טה  השמ

אחרת,   ועלולידרך  מטעמה  מי  או  החברה  כלפי  תוקף  ברי  יהיו  לפסילת    רוםלגם  לא 
 ההצעה והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

mailto:liorh@expotelaviv.co.il


 

 

 

טכנ  .4.2.4 מיוחדמפרט  ויסומן  שיצורף   ,י  מדובו    ,'בנספח    להסכם  המאפפירוט  של  יינים ויק 
 . בדומה לשלט המוצב כיוםו מתקן העל  על ידי הזוכה צבכפי שיוהשלט ים של הטכני 

במסמכ .4.2.5 ותיקונים  שינויים  החברה  ותערוך  במידה  כן,  בהסכם ו/מכרז  הי  כמו  על    או 
בסעיף  נספחיו זכותה כאמור  לפי  יצרף    7.2,  כל מסמך   מציעהלהלן,  של  עותק  להצעתו 

בעניין   לידיעתו  מ  ,זהשיובא  בחתכשהוא  המציע  ימאושר  של  כדין  החתימה  מורשי  ת 
   לעיל.  3.9באופן המפורט בסעיף 

ת לפי חוק  נובו חשואישור פקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול פנקסי  תעודת עוסק מורשה   .4.2.6
ציבוריים גופים  ח  עסקאות  ותשלום  חשבונות  ניהול  תשל"ו)אכיפת  מס(,    , 1976-ובות 

 מצ"ב.   2 נספחבנוסח  

 ;"בצמ  3נספח בנוסח מכרז ערבות  .4.2.7

 ; המציעמורשי החתימה מטעם   תימחתב, מצ"ב 4 נספח, ה הכספיתהצעה  טופס .4.2.8

ר .4.2.9 ואישור  עו"ד  ידי  על  חתום  ניסי תצהיר  להוכחת  החשבון  ולהוכחת    פרסוםב   וןואה 
 ;  מצ"ב 5נספח  בנוסחהמחזור הכספי, 

 ; כשהוא חתום ע"י המציע ,למכרז   6כנספח ף ותפעולו, המצור שלטהנחיות לתכנון ה .4.2.10

 ת מי חתב,  להסכם  נספח ה'בנוסח  סודיות והימנעות מניגוד עניינים    תהתחייבות לשמיר .4.2.11
 כדין.   ות ולחייב א יםסמכם המציע המומורשי החתימה מטע

, בכפוף לאמור בסעיפים דעתו  כים נוספים, לפי שיקול לצרף להצעתו מסמ  אירש  מציעה .4.2.12
 להלן.  11.3 –ו  לעיל 3.9

 

של   צירוף  מ אי  המאיזה  ידי  על  הנ"ל  הצעת  ציעהמסמכים  לפסילת  להביא  שיועשוי  לפי  קול , 
 של החברה.  דעתה הבלעדי

 השתתפותהוצאות ה .5

בה ובביצוע העבודה על    היי בזכ, בהגשתה ו/או  הצע מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת הה  צאות,כל הו
   .מציע בלבדהתחולנה על  פיה )אם וכאשר יזכה המציע(

כי   מובהר,  ספק  הסר  להוצאהלמען  אחריות  בכל  נושאת  אינה  אובדןהחברה  עלות,  שייגרמו    ,  נזק  או 
פורש, כי  במר מובה ., ובפרט בשל אי קבלת הצעתו מכרז זהלר למציע בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או בקש

מכרז  בותו  שר עם השתתפ ות כלשהן בקלפיצוי כלשהו או להחזר הוצא  , בכל מקרה,לא יהיה זכאיהמציע  
 .זה

 תוקף ההצעה .6

חברה  ה  .)כהגדרתו להלן(  יום מהמועד האחרון להגשת הצעות  120תהא בתוקף לתקופה של    המציעהצעת  
י  ש מהמציעאית לדרורש ידה והמציע  בעיקאת הארכת תוקף הצעתו עד למועד אשר  יפעל בהתאם,    על 

 ללא תוספת תשלום.

 הבהרות ושינויים .7

עו"ד    אל תב ולהפנותן  , עליו לפרטן בכו/או נמצאו סתירות  הירויות ת ו/או אי בשלמציע שאלוככל   .7.1
דיין בדוא"ל  ליטל   ,lital@expotelaviv.co.il" בעניין  פומבי,  להצבת שלט    15/2/2022  מס'   מכרז 

וזאת  "אתבוקח  אלקטרוני בשדרות ר טלפונית  )יש לאשר    12:00בשעה    2022/2/22'  ג  עד ליום", 
ולא תינתן    לאחר מועד זה, לא תתקבלנה  שתגענה   פניותכי    ,יודגש  (.03-6404401בלה בטלפון מס'  ק

יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל    עדים הנ"ל,פי המו  שלא על  יפנה כאמוראשר    מציע.  ןתשובה בגינ
בהירויות אי  בדבר  סטענה  השוניםרית,  המסמכים  בין  כלשהן  התאמות  אי  או  הוראו  ות,  ת  או 



 

 

 

. כל תשובה מהחברה ו/או מנציג החברה, כפי שיתמנה מעת לעת, תהא בכתב הוראותיהםשונות מ
   חרת.ולא יהא תוקף לכל תשובה שתינתן בדרך אאל כלל המציעים 

ההצעות   .7.2 להגשת  הראשון  למועד  קודם  עת,  בכל  רשאית  זהלפי  החברה  שינויים    ,מכרז  להכניס 
בהסכם  )לרבמכרז  ה  ותיקונים במסמכי  נספחיוות  ביוזמתה(על  בתשובה לשאלות  , ,    ההבהרה  או 

הצעה על  הומתנאי  מכרז  ה. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי  ציעיםהמשל  
 מראש.  םיהמציע על ידיפי הפרטים שנמסרו  ה ל יבפקסימיל  כל המציעים ויובאו בכתב לידיעת  פיה

מצהיר .7.3 בעצםהמציע  כי  ,  הצעתו,  מסמכי  היטב  ובדק  קרא  הוא    הגשת  כל  כל  את  ומכרז  ה את 
יהיה מנוע    ,הנתונים הרלבנטיים מכל סוג שהוא זה. מציע שהגיש הצעה,  בסיס  והגיש הצעתו על 

    .או להגשת הצעתו ואו לתנאי מכרז ל ה מודע לפרט כלשהו הקשור מלטעון כי לא הי

 כויות שמירת ז .8

כל  מציעים  הות לחברה  שמורו  ו/או בהסכםמכרז  זכויות במסמכי הה  כל .8.1 יהיו רשאים לעשות  לא 
 .מכרז זהבהתאם לאמור ב, אלא לצורך הכנת והגשת הצעה ם האמוריםשימוש במסמכי

ההסכם למרות כל הוראה  שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי    מציעהחברה תהא זכאית לאכוף על ה .8.2
בהצעה   המופיעה  על  אחרת  להםודישהוגשה  האחרים  הסעדים  לכל  בנוסף  וזאת  זכא   ,  ית  תהיה 

 .ו/או ההסכם מכרז זהמכוח החוק ו/או מכוח תנאי החברה 

 הגשת ההצעה  .9

מסמכי    ההצע   גישלההמעוניין  מציע   .9.1 את  ,  0010:בשעה    2022/2/15  'ג  מיוםהחל  המכרז,  ירכוש 
רוקח  -  1ביתן    -  חברהה אגף הכספים של  במשרדי   תמורת  ,  אביב-, תל 101  גני התערוכה, שדרות 
כום זה לא  ס.  מע"מ כחוקכולל    שקלים חדשים(,  אלף וחמש מאותבמילים:  )₪    001,5ל  סכום ש

המכרז, לפי שיקול  שאית להאריך את המועד לרכישת מסמכי  רברה  הח  יוחזר למציע בשום מקרה.
 ורסם מכרז זה. רך בה פ ודעה בדה דעתה ותפרסם על כך

, ללא תשלום, במשרדי אגף הכספים של החברה או באתר האינטרנט  מכרזהסמכי  במ  לעיין ניתן   .9.2
 . .co.il/tendersExpotelavivhttp://www.של החברה בכתובת 

ל ה .9.3 בהתאם  מפורטות  זה  הוראותצעות  תוגשנה  מכרז  סגור,  מעטפה  וחתומהבתוך  במסירה    ,ה 
,  101  בגני התערוכה, שדרות רוקחה,  הנמצאת בלשכת מנכ"ל החבר  לתיבה המיועדת לכך,  ,ידנית

ליום  וזאת   ביב, א-לת "  12:00  בשעה   2022/3/8  'ג  עד  הקובע)להלן:  המ  ."(המועד  יש  על  עטפה 
 ."ת"אני בשדרות רוקח בלהצבת שלט אלקטרו 15/2/2022מס'  מכרז פומבי"לרשום 

המוע .9.4 את  ו/או  הקובע  המועד  את  לדחות  רשאית  תהא  בהודעה  החברה  מעטפות  לפתיחת  דים 
 רה. חבה שתפורסם באתר האינטרנט של

ובע, בנוכחות כל  דקות מתום המועד הק  5יחת תיבת מכרזים תתקיים במשרדי החברה, בחלוף  תפ .9.5
 .  בכך המעונייןמציע 

בדואר .9.6 ההצעה  הגשתה  ,משלוח  דרך    או  בתיב   , אחרתבכל  ההצעה  מעטפת  שלשול  ה  שאינה 
דרי  ,המיועדת על  עונים  האינם  לקבועו מכרז  שות  רשאית  תהא  דעתה  , החברה  שיקול  פי    כי  ,על 

 לא תמנה בין ההצעות המשתתפות.  ,בעת פתיחתה השלא תמצא, מכל סיבה שהיא, בתיב העצה

, או מכרז זהבהתאם לתנאי  לא  או שו/במועד    הוגש הלפסול על הסף הצעה שלא    תרשאיחברה  ה .9.7
 . הבלעדי  העתפגמים שנפלו בה, הכל לפי שיקול ד אף לע לקבלה 

    תנאי סף .10

 : יעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלןהצעתו    תשגהד במוע אך ורק מציע שרשאי להגיש הצעה 



 

 

 

כחברה, חייב  מכרז  ב  המציעתאריך רישום ההתאגדות של  למען הסר ספק,    מאוגד כחברה.  המציע .10.1
 למועד האחרון להגשת ההצעות.   קודםהיות ל

מ( או  לל מע")לא כו  ₪  3,000,000בתחום הפעלת שלטי חוצות בסך    שנתימחזור כספים    מציע ליש   .10.2
 . 2017-2021שנים בין ה)לפחות( שנתיים ך משב, יותר

התקשרויותלפחות    למציע .10.3 יותר  שתי  או  אחד  ציבורי  גוף  א,  עם  כל  לפחות  שנתיים  ,  חתלמשך 
של    הקמה, תפעול, תחזוקה ושיווק   , ועניינן הגשת ההצעהשקדמו למועד  ( השנים  4ארבע )במהלך  

נושאי   אחתחוצות  פרסוםמתקנים  לפחות  מהן  ובתוקף  ,  למ  ש י  -  פעילה  תמונות  סמכי  לצרף 
   .ההצעה

התשל"ו   .10.4 ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  לפי  תוקף  בר  אישור  המציע  כי    1976  -ברשות  המעיד 
 ק. ות ומדווח לרשויות המס כחוע מנהל ספרי חשבונות ורשומהמצי

 רכש את מסמכי המכרז.  המציע .10.5

להצעתו  .10.6 צירף  סך    המציע  על  בנקאית  ח  אלףמאה  )  ₪  100,000ערבות  לפקודת    (,יםדששקלים 
   ."במצ 2נספח , להבטחת ההצעה, בנוסח בע"מ א המרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות "אקספו ת 

הסף,  ני לע תנאי  ציבוריג"ין  בת    -"  וף  חברת  ממשלתית,  חברה  מקומית,  או  ממשלתית  רשות 
 ממשלתית, תאגיד עירוני, בארץ. 

ולמעט תנאי גופים/אנשים,    פרמסיש הצעה משותפת של  ן להגא ניתלמען הסר ספק מובהר כי ל 
ניין, מנהל או י הסף של בעל ע בתנא ידה  לעיל, לא ניתן להסתמך על עמ  10.5הסף המפורט בסעיף  

 כל מי מטעם המציע, לרבות קבלן משנה, וכי על המציע עצמו לעמוד בתנאי הסף. 

 בחינת ההצעות  .11

כישוריו    המציע,  לש  ירת המח הצע  לשקול את   השאר,בין    במסגרת שיקוליה תהיה החברה רשאית, .11.1
המציונ של  דומהסיונו  והיקף  מסוג  שירותים  במתן  אאו    יע  מידע  שימצא  כל  לרחר  בות  בידיה, 

ובעלי השליטה    ציעאמינות המ  ציע,איתנותו הכלכלית של המ  ציע,עבר של החברה עם המ  ן ניסיו
  .לטשה של  והמאפיינים הטכניים ונושאי המשרה הבכירים שלו

מטעמה  החברה .11.2 מי  פ(  )או  על  מלאים  רשאית,  פרטים  לגלות  ממציע  לדרוש  דעתה,  שיקול  י 
ו, או של בעלי ענין בו, וכן כל  , מקורות המימון שלקיו, מבנה ההון שלוומדויקים בדבר זהותו, עס

ה  החבר  והמציע יפעל בהתאם. מבלי לגרוע מכלליות האמור,  לויומידע אחר שלדעתה יש ענין בגי
בידיעת המציע, לצורך קבלת מידע כאמור,  פי שיקול דעתה ול  ע  ת לבצע חקירה כלשהי,זכאי  תהא

 על ידה לעשות כן. דע שכזה, אם יתבקש והמציע יסייע לה בקבלת מי 

שינוי   .11.3 הו/כל  במסמכי  שייעשו  תוספת  ההסכםמכרז  או  נספחיו,    ו/או  ביחס  על  הסתייגות  כל  או 
בכל דרך אחרת, עלול    אוי  וא כתב לוממסמכים ובין בגוף הספת באליהם, בין על ידי שינוי או תו

 ., לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברהלגרום לפסילת ההצעה

 , עלול לגרום לפסילת ההצעה. מכרז זהם לפי דרישות כים, אשר יש להגישהגשת מסמך או מסמ יא .11.4

ל  ל כאת  וצעות  ציע הלהמכרז  מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי ה  ,עם הגשת ההצעה .11.5
סוג שהו  ים טיהנתונים הרלוונ  בסיס  מכל  על  הצעתו  והגיש  יהיה  מידע  א  מציע שהגיש הצעה  זה. 

ו/או ההסכם על  מכרז  נשוא ה  להצבת השלט   לפרט כלשהו הקשור ון כי לא היה מודע  מנוע מלטע
 נספחיו.  

ניין נתון  הע ו  ,כה או כל הצעה שהיא כזו  ,ביותר  היקרה ה  החברה אינה מתחייבת לקבוע את ההצע .11.6
הבלע דעתה  החברה.ו   דילשיקול  של  הצעה    המוחלט  תתקבל  לא  שאם  מפורשות,  בזאת  מובהר 



 

 

 

למ תהא  לא  דרישה    עי צכאמור,  תכל  אחרת    ביעהו/או  ו/או  קיבול    -כספית  אי  עקב  מהחברה, 
 .  מכרזהתקשרות על פי הההצעה או ביטול ה

יש  או לפסלה אם    ציעבהצעת מלדון  שלא    רשאית  החברהמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא   .11.7
במתכוון או    על ידי שגיאות שנעשו  חברהתה להוליך שולל את הייר לחשוש שכוונתו הי יסוד סבלה  

ידי הת  על  נושא  של  מוטעית  הבנה  על  מבוססת  שהצעתו  או  הוגנים,  בלתי  על  מכרז  כסיסים  או 
 הנחות בלתי נכונות או אם תנאי ההצעה אינם סבירים. 

נוספות    ,מהםמי  , כולם או  ציעיםלדרוש מהמשאית  תהא רהחברה   .11.8 נוספים ו/או הבהרות  פרטים 
הה פתיחת  לאחר  גם  המלא  רצונה  לבחון   ,צעותלשביעות  מנת  במסגרת    המציעאת    על  והצעתו 

 דו"חות מע"מ ודו"חות ניכויים. , מאזנים, דו"חות כספייםשיקוליה כאמור, לרבות 

החברה שלא    ת אירש  -או מסר מידע לא נכון  דרוש  ידע המהציע אשר נמנע מלמסור לחברה את  מ .11.9
או   בהצעתו  עוד  העומדתסלה  לפ לדון  אחרת  זכות  מכל  לגרוע  מבלי  העניין  וזאת  לפי    ,לחברה, 

 או לפי כל דין.  , על נספחיווההסכם מכרז הה, לפי תנאי רכתוצאה מההפ

התברר  ז .11.10 מכן  ולאחר  המציע,  וה  חברלכה  נכון  מידע  מלמסור  נמנע  הוא  מ/כי  מיאו  חלקי  סר  דע 
רשא  מטעה,  או  מעיקרהלחברה  הית  בלבד  זכייתו  את  ולא  שלול  בדיעבד  כזוכהחגם  שהוחלט  ,  ר 

שהמציע   לקבלמבלי  זכאי  אחרת  פיצוכל    יהיה  זכות  מכל  לגרוע  מבלי  וזאת  הוצאות  החזר  או  י 
 ה, לפי תנאי מסמך זה או לפי כל דין. רכתוצאה מההפ  העומדת לחברה, לפי העניין,

ד   טעמה(מ  מיו  )א   החברה .11.11 שיקול  פי  על  לעתהרשאית,  עם  ,  לבקש  על  מציע  הדון  הצעתו,  פרטי 
מדובר במציע בודד ובין    בין אם  תאימות,מיהם נמצאו  הבהרות לגביה ולבקש מהמציעים, שהצעות 

לרבות עם חלק מהמציעים בלבד(, לתקן או לשפר את הצעותיהם, בין  )אם מדובר במספר מציעים  
בכתב, ובין  פה  ביןבשלב  בין    בעל  שלבים,  במספר  ובין  לאחני  לפ   אחד  ובין  זוכה  מכןבחירת  .  ר 

לפלתודיע  החברה   לחלקם,  או  ל   ,ןהעניי   ימציעים,  האחרון  המועד  א על  מתוקנת  הצעה  ו  הגשת 
 משופרת, אם וכאשר היא תמצא לנכון לקבוע הליך כאמור. 

של החברה לנהל  כותה  את ז  הסרת ספק, אין באמור לעיל כדי להגביל או לצמצם בכל דרך שהיאל
 ו חלקם.ם איעימו"מ עם המצ

 המכרזערבות  .12

בנקאית,   מציע כל   .12.1 ערבות  להצעתו  לצרף  סך    חייב  לפקודת    שקלים(  אלף   מאה)₪    100,000על 
ותערוכות  לכנסים  הבינלאומי  המרכז  ת"א  "  בע"מ  אקספו  להבטחת  רזהמכ  ערבות)להלן:   ,)"

 . החברהשיקבע לכך ע"י עד מו ב ההסכםוחתימתו על  מכרז  ב צעתוה

 . מצ"ב 2נספח וסכומה יהיו על פי נוסח ה  נאי, תהמכרזנוסח ערבות   .12.2

גם אם  בהמו .12.3 ערבויות,  של הגשת מספר  בדרך  לפצל את הערבות,  ו/או  לחלק  ניתן  לא  כי  בזאת  ר 
 רשת.סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות הנד 

ערבות   .12.4 בארבעמכרז  ה ערבות    2022/6/10יום  לעד    יהיה מכרז  התוקף  להארכה  ניתנת  )תהא  (  4ה 
 בהתאם. מכרז הכאמור, יוארך תוקף ערבות   רישהנה דנית   החברה.י דרישת ל פחודשים נוספים, ע

יצרף    מציע .12.5 המכרז  הערבות  את  שלא  ועדת  תדון  לא  לעיל,  כלל  מכרזיםכנדרש  והיא    ,בהצעתו 
   תפסל.

ת,  רשאית, אך לא חייבת, למחול על פגם בערבו   המכרזיםיל תהא ועדת  מובהר כי על אף האמור לע  .12.6
שאין  לב, והוא טכני במהותו, כך    ינו נגוע בחוסר תוםדעתה מדובר בפגם שאעל פי מיטב שיקול  אם  

 . המציעיםבו כדי להקנות למציע יתרון בלתי הוגן או כדי לפגוע בעקרון השוויון בין  

רתה  החברה .12.7 העא  סכום  את  לחלט  אימת  שאית  כל  ממנו  חלק  כל  או  יעמוד    שמציערבות  לא 
שתינתן לו הזדמנות    , וזאת לאחרבו אחד מאלההתקיים  או אם  מכרז  נאי ה י תל פ בהתחייבויותיו ע

 להשמיע את טענותיו: 

 בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. מכרז הוא נהג במהלך ה .12.7.1



 

 

 

 בלתי מדויק.   מידע מטעה או מידע מהותי  המכרזיםעדת ו הוא מסר לו .12.7.2

מכרז בכאמור  ההצעות  שת  להגהוא חזר בו מההצעה שהגיש לאחר חלוף המועד האחרון   .12.7.3
. 

כ .12.7.4 שנבחר  ב  זוכה,אחרי  הקבועות  ההוראות  לפי  פעל  לא  מוקדם מכרז  הוא  תנאי  שהן 
 ליצירת ההתקשרות של החברה עמו. 

יום ממועד חתימת    (14)  ירף תוך ארבעה עשרצשמכרז  התוחזר לו ערבות    -שהצעתו לא זכתה    מציע .12.8
 .זוכהעם ה ההסכםעל  החברה

על  .12.9 הזוכה  יחתום  לא  זהל  7נספח  בנוסח    םסכהה  אם  ע"י  מכרז  שייקבע  במועד  תהא  החברה,   ,
ומוערך מראש, רשאית לחלט את סכום הערבות שהפקיד לטובתה  החברה כפיצוי מוסכם  וזאת   ,  

ידו ו/או לתבוע כל  מבלי לפגוע בכל זכות    אתוז אחרת לרבות הזכות לתבוע את קיום ההסכם על 
 סכום הערבות. נזק שייגרם לה העולה על 

 והתקשרות ההזכייעל  הדעוה .13

בכתב .13.1 כך  על  הודעה  לזוכה  תימסר  הזוכה  קביעת  ונספחיו   הסכםה  .עם  תנאיו  כל  את    ב יייח   על 
יקבל על כך    תזכה,שהצעתו לא    מציע.  לעיל  3.9בסעיף    שכנדר,  חתימת החברה עליובמועד    החברה

 הודעה בכתב. 

חי ההסכם, בכלל זה,  נספ   כללאת  וכה להמציא  כתנאי לחתימת ההסכם על ידי החברה, יהא על הז .13.2
ו  ביטוח  בנקאיתאישור  ו  ,ערבות  החברה  לדרישות  המפורט  ל בהתאם  לנוסח    הסכם והמצורף 

  ים מתום תקופת ההסכם )תשעים( ימ  90לתום    ף עדבתוקאשר יישארו  ,  בהתאמה  'ד-' וגכנספח  
 . כםהסה ו/או יחודשו בהתאם להוראות  (לפי העניין)ו/או תקופת האופציה 

עמוד בהתחייבויותיו, תהא רשאית החברה לבטל את הזכייה בהודעה בכתב  לא י  ה שזכ  ציעהיה ומ .13.3
ידי החברה בהודעהציעלמ הודעה    ציענה למ, וזאת לאחר שנית כאמור  , החל בתאריך שייקבע על 

נדרש   ובתוך הזמן שנקבע בה.    ציעלתקן את המעוות, והמבה  לא תיקן המעוות בהתאם להודעה 
לגרוע    אין בסעיף כדי  כומזכזה  פי  על  דין יות הצדדים  פי ההסכם, לרבות  ו/או  מכרז  הו/או    ל  על 

ה מתוך  ולגבות לעצמ  ערבות שתינתן על פי ההסכםה  את)מבלי להגביל( זכותה של החברה לממש  
ססכום   כל  לרבות  הערבות  הוצאה  או  נזק  כל  עבור  דעתה,  להנחת  החברה,  את  יפצה  אשר  כום 

רווח לפי  כתוצאה מאי עמיד  או   ה בהם בקשר עםמדע  שהחברה  , הפסד  ת המציע בהתחייבויותיו 
 ו/או הסכם על נספחיו. מכרז 

זכאית החברה לכל סע  13.3כאמור בסעיף    ההזכייבוטלה   .13.4 ו/או    ד המוקנה להלעיל,  בתנאי  בחוק 
פיצוי   מציע ובכלל זה תהא רשאית החברה לקבל מה , על נספחיו  ,רף להו ו/או ההסכם המצ  מכרז זה

נזסכםמו הוכחת  ללא  חדשים    ,ק,  בשקלים  השווה  שללבסכום  למדד    100,000  סך  )צמוד   ₪
ר  למסו  , וכןועד למועד תשלום הפיצוי בפועל(  מכרז זההמחירים לצרכן מהתאריך הנקוב בכותרת  

יפצה את    מציעלמי שיקבע על ידה, וה   ,מכרז זהמפורט בכולהפעלתו    השלטהתקנת  העבודות לאת  
 . לרבות בגין מניעת רווח כך  ןגיב  שיגרם לה  או נזק סדהחברה על כל הפ

 

ניתן לעיין בהסכם המצ"ב   השלט  ותפעול  לצורכי הצבת  החברהלפרטים נוספים בדבר ההתקשרות עם   .14
 לעיל.  7.1הרה כאמור בסעיף שאלות הב כתב באו לפנות ב ,מכרז זהל 7כנספח 

 
 

 בברכה,         
 

   יועמ"שדיין,  ליטל  עו"ד 
 עדת המכרזים בשם ועבור ו

 
 



 

 

 

 

 למכרז  1  נספח
 

 אישור עו"ד או רו"ח
 
 

 
 מרחוב___________________,     שיון __________  יאני הח"מ ___________________, עו"ד/רו"ח מס' ר 

כי  ____ בזאת  מאשר  ו__________,   _________________ בשם   _____________________-ה"ה  חתמו 
ח מסמ  "(המציע")להלן:    ________________  .פ._____________________,   מס'  פומבימכרז  כי  על 

בת"א  15/2/2022 רוקח  בשדרות  אלקטרוני  שלט  "   "להצבת  המצי  "( המכרז)להלן:  ותקנון  תזכיר  פי  על  ע וכי 
ת והתחייבויו  וי ומסמכמכרז  ל כל הקשור  במחייבות את המציע    יהםחתימותהרי שוהחלטות דירקטוריון המציע,  

 .  ופי  המציע על
 
 
 
 
 

                                                                                                   ______________ _____________ 
 עו"ד/רו"ח                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ז כרלמ 2 נספח
  

ר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס,  שואי
   6197-קת עובדים כדין(, התשל"ותשלום שכר מינימום והעס

 
 

ו מיועץ ואה חשבון ו/א)א( לחוק הנ"ל המציע מתבקש לצרף להצעתו אישור מפקיד מורשה ו/או מר   2על  פי סעיף  
 יו:  מס לפ

 
 _____________________" )להלן:  מס   "(המציע______  לפקודת  בהתאם  ורשומות  חשבונות  פנקסי  מנהל 

   מוסף, או שהוא פטור מלנהלם. הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך
 

ק מס הן מס, לפי חוהמציע נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עלי 
 .  ערך מוסף

 
 כמבוקש, הצעתו עלולה להיפסל.  תאימים ישורים מ מציע שלא יצרף א

 
 
 

 אישור 
 

לפי   הדרישה  כי  בזאת  מאשר  צהריני  גופים  עסקאות  ניה חוק  )אכיפת  חשבונויבוריים  מס ול  חובות  ותשלום  ת 
 י.  הובאה לידיעת  ,כמפורט לעיל,1976 -תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים כדין(, התשל"ו

 
 
 

     ____________________    ____ _____________________     _______________________ 
 ע                                            תאריך  חתימת המצי                  שם המציע                                    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 למכרז   3 נספח

 
 

 מכרז רבות נוסח ע
 
 

   תאריך            לכבוד
 בע"מבינלאומי לכנסים ותערוכות מרכז הה או ת"אקספ

 
 .נ., א.ג

 כתב ערבות מס'___________ 

 
שקלים  אלף    מאה )₪    100,000  סך של בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד ל   ת כלפיכם באופן הננו ערבים בזא .1

מע"מ כולל  הערבו:  )להלן   חדשים(  מאת  ת""סכום  לכם  להגיע  עשוי  או  המגיע   ,)_____________ _  
עם  "המציע":  )להלן בקשר  א   15/2/2022  מס'  פומבימכרז  (  שלט  בשדלהצבת  בת"א לקטרוני  רוקח    רות 

 .  בע"מ א המרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות "אקספו תהשייך ל

זאת, מבלי שיהיה עליכם  וכם, את סכום הערבות  לת דרישתממועד קב ם  ימי(  7שבעה ) אנו נשלם לכם, תוך   .2
, בתנאי שהסכום  מכרז  משתתף ב הסכום האמור מאת הה את סילוק  לבסס את דרישתכם או לדרוש תחיל

  3עיף  קובים בסלמדד הנ  זו, לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדההכולל שנשלם על פי ערבות  
 להלן. 

 . 10/6/2022לתאריך רבות זה עד ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ע .3

אוטומט  .4 באופן  תוארך  תנאיה  כל  על  זאת  נערבות  לתקופה  של  י  דרישת  (  4)  ארבעהוספת  פי  על  חודשים 
ותערוכותינלאומרכז הבהמא  "אקספו ת לכנסים  ובע"מ  י  פי הכתו,  על  לסניפנו  בכתב  להימסר  בת  צריכה 

 ועד בכלל.   ________ עד  __ וצריכה להגיע לסניף זה הרשומה __________________________ 

להימ .5 צריכה  זו,  ערבות  מכוח  לתשלום  דרישה  פיכל  על  לסניפנו  בכתב  הרשומה    סר  הכתובת 
ל________ ____________________  להגיע  וצריכה  יום  ___________,  עד  זה  סניף 

 בשעה_______. _______

 ל פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה.ותנו ע התחייב .6

 בכבוד רב,
    בנק: 

   יף: נס
  

 



 

 

 

 מכרז ל  4  נספח

 
 ההצעה הכספית 

 אבת"קח להצבת שלט אלקטרוני בשדרות רו  15/2/2022 מס' פומבימכרז 
 
עבור   .1 של  הצעתנו הכספית  ותפעול  על  זה,  מכרז  נשוא    אלקטרוני  שלט הצבה  כל התחייבויותינו  פי  וביצוע 

  קלים חדשים( ש  _______________ש"ח )  _______________ההתקשרות ונספחיו הינה    הסכם,  מכרזה

 . לא כולל מע"מ, לכל חודש

מחיר המינימום"(.  מציע אשר הצעתו  " :)להלן כל חודשל  ₪ 28,000-לא יפחת מ מוצע, ום ההסכ כימובהר  .2

 מחיר המינימום, הצעתו תיפסל.תפחת מ

 .אינו כולל מע"מכשסכומה  "(,הסכום המוצעלן: ", לכל חודש )לה כספית בלבד ההצעה תהא הצעה .3

בסעיף   .4 המוצעת  התמורה  כי  בזאת  ב  אינה לעיל,    1מובהר  תשלום  להיות  ור  האמ שילוט  אגרת    גיןכוללת 

פי  ככל שיידרשו  יפו ו/או כל אגרה או היטל אחרים-משולם לעיריית תל אביב כל דין, לרבות תקנות,  , על 

 .ןת תשלום עבור צריכת החשמל להארת המתק כולל אינה  , וכן  נהלי העירייהו  רחוקי עז

בסעיף   .5 והמפורטת  האמורה  כספית  בנ  1הצעה  הינה  ללעיל  כל  וסף  עהתחייבויוביצוע  פ תינו  מסמכי  י  ל 

 הם, במלואן ובמועדן. חוזה ונספחיה, מכרזה

 

 

 

 
 ______ _____   :המציעשם 

 
 

 _______ ____                :המציעכתובת 
 
 

 ___________                :המציעטלפון 
 
 

 ___________       :המציעחתימת וחותמת 



 

 

 

 מכרז  ל  5נספח 

 

 מכרזל  210.-5.10 פיםלהוכחת סעינוסח תצהיר 
 

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

   בזה כדלקמן:

 

מ(  לל מע")לא כו   ₪   ,0003,000בתחום הפעלת שלטי חוצות בסך    שנתימחזור כספים    מציעליש   1.1

 .  2017-2021שנים בין ה)לפחות( שנתיים משך ב, או יותר

,  למשך שנתיים לפחות כל אחת,  עם גוף ציבורי אחד או יותר  שתי התקשרויותלפחות    למציע 1.2

  ווק הקמה, תפעול, תחזוקה ושי  ועניינן ה,  הצע הגשת ה( השנים שקדמו למועד  4במהלך ארבע )

 .לפחות אחת פעילה ובתוקף, מהן ותחוצ פרסוםמתקנים נושאי של 

   יש לצרף תמונות למסמכי ההצעה.

 לעיל:  1.2 ףבסעימפורט כ רטות ההתקשרויות להוכחת עמידה ה בה מפולהלן טבל .2



 

 

 

 : הגוף הציבורישם . 1
 

 מועד הביצוע: 

 הערות תפקיד טלפון  שם 
  הפרויקט   הלמנ

קשר   איש  ו/או 
 רלוונטי 

    

     
   תקופת ההתקשרות:

 )יש לצרף תמונות(:  , תופעלו ותוחזקוהשלט/ים שהותקנ/ו סוגות ומכ
 

 מועד הביצוע:  רי: הציבוהגוף . 2

 הערות תפקיד טלפון  שם 
ה   פרויקט מנהל 

קשר   איש  ו/או 
 רלוונטי 

    

     
   תקופת ההתקשרות:

 יש לצרף תמונות(:)תופעלו ותוחזקו  ,השלט/ים שהותקנ/ו גוסכמות ו
 
 
 
 : ריהציבוהגוף . 3
 

 מועד הביצוע: 

 הערות תפקיד טלפון  שם 
הפרויקט    מנהל 

איש   קשר  ו/או 
 י רלוונט

    

     
   תקופת ההתקשרות:

 )יש לצרף תמונות(:  , תופעלו ותוחזקונ/ושהותק ים/לטהש סוגכמות ו
 
 
 

 



 

 

 

 

 י ותוכן תצהירי לעיל, אמת. מת חתיזו  זה שמי,  .3

 ___ _____________________ 

 יר מת המצהשם וחתי

 אישור עו"ד  בעל רשיון עריכת דין בישראל: 
הח ____________אני  מאשר "דעו  ___,"מ  ביום    ,  בזה  ת /,  י  פנב   ה/הופיע  ____________כי 

כי    ___________________  לי  הוכח  אשר   ,______________ זיהוי  חתימה  ו/ה הינ מס'  מורשה  ינה 
לעונשים הקבועים   ה/היה צפוי יהיה/תלומר את האמת וכי    ו/הכי עלי   אותו/ה  לאחר שהזהרתיו ב___________,  

 .  עליה בפני ם/מהדלעיל וחת ו/הנכונות הצהרת את   ה/, אישרכן  עשה יעשה/תבחוק אם לא 
 
 

 ________________________ 
 חתימת וחותמת עו"ד 

 
 

הח  ______אני  הדו"ח ,  רו"ח  ,_________ "מ  את  שבחנתי  הרלוונטיים לאחר  הכספיים  ות 
   לתצהיר. 2-ו  1את נכונות ההצהרה המפורטת בסעיפים   בזה ת/מאשר____________________, של_____ 

 

 

 ________________________ 
 ח חתימת וחותמת רו"



 

 

 

 מכרז  ל  6נספח 

 

 :השלט ותפעולו לתכנון מחייבות הנחיות 

   .LEDית וגימסך בטכנול .1

 "ר.מ  12לא יעלה על  גודל המסך  .2

 מ"ר.   15א יעלה על והמסגרת(, לשטח השלט )המסך  .3

 .  GOLD WIRE \בלבד  DIP \מ"מ   10 -לא תפחת מ רזולוציהה .4

 וואט ) למ"ר (.  650חשמל מקסימלי :   הספק .5

 NITS  (CALIBRATED  .) 8,000  -מ  לא תפחת בהירותה .6

האפקטיבי   .7 החיים  סטייה  5לפחות    על  דמויעהמסכים  של  אורך  תהיה  לא  בהם  בגווני    שנים 
כי המסכים מובהר  לאורך  אחידו  נדרשת  .  המסכים  שטח  בכל  בגוונים  מלאה  תקופת  כל  ת 

   .ההתקשרות

   ת.קירור אינטגרלי יל מערכתהמתקן יכ .8

הכולל מערכת יניקה ודחיסה של אוויר חוזר.    IP65ייעודי בתקן    ציוד הקצה יותקן בארון חיצוני  .9
 עודי. לול מחשב , ראוטר סלולרי ובקר יייכ  קצהציוד ה

 
   תקן מחייב./ כל דין ולדרישות תהעירוני  וט ילניות השכפוף למדי הנ"ל 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 למכרז  7 נספח
 

 הצבת שלט אלקטרוני בשדרות רוקח בת"אל הסכם
 

 2022אביב ביום _______ לחודש _______ -בתל ם חתשנערך ונ
 

 בין:
 
 
 
 
 

 בע"מ א המרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות "אקספו ת
   21075 .קח, ת.דרו רותגני התערוכה, שד

 61210אביב  -תל
 

 "( ההחבר)להלן: "
 מצד אחד; 

 
 לבין: 

 
 
 
 
 

 ח.פ. ________  ______________________
החברה:_____ מטעם  קשר  _______  __איש 

 ____________ טלפון:________ 
 __________ __ מרחוב ___________ 

 ____________ ':טל': __________פקס
 _______ ___דוא"ל:_____________

 
 

 "(  המבצע")להלן: 
 מצד שני; 

 
 

 הואיל 
 
 
 

 והואיל 
 
 
 

 והואיל 
 
 
 

 והואיל 

גני התערוכה ה   ים בשד' רוקח  צאנמוהחברה הינה הבעלים הרשום, המחזיקה והמנהלת של 
ירועים, מופעים, כנסים וקונגרסים )להלן:  תל אביב, שהינם מקום קבוע לקיום תערוכות, א

 "(; גני התערוכה"

להצב    15/2/2022מס'    פומבימכרז    סמהפר  והחברה לה(  כנספח  מצורף  זה  הסכם    ת )אשר 
בת"א  אלקטרונישלט   רוקח  "  בשדרות  המפורטיוהכל    (," השלט)להלן:  התנאים  פי  ם  על 

 בהסכם זה על נספחיו;ו מסמכי המכרז ב

ותפעול    ה הצב ב  הצהיר, התחייב ואישר כי הינו בעל היכולת והמומחיות המקצועית  והמבצע
נה השלט  כל  שוא  את  לו  יש  וכי  זה  הידע  סכם  אדם(,  )כח  האנשים  צוות  הנדרש,  הציוד 

 וא הסכם זה;רושים למתן השירותים נשהמקצועי, הניסיון, היכולת הניהולית והמיומנות הד
 

של   האמורה  ההצהרה  סמך  על  ה  המבצעוהחברה  את  ותפעול הצב  לצורך   מבצעבחרה    ה 
כים לקבל  הס  מבצעם זה על נספחיו; וההסכוף לתנאים כמפורט בכפ השלט, הכל בהתאם וב

הכל באופן, בתנאים ובמועדים כמפורט    ,על עצמו את מתן שירותי השילוט נשוא הסכם זה
 ; חברההשל   הביעות רצונבהסכם זה להלן, והכל לש

 
תנאי התקשרותם  והואיל  לקבוע את  להגדיר  הכתב במסגרת    וברצון הצדדים  על  כם  הסולהעלותם 

 ; זה

 :ם כדלקמןוהוסכם בין הצדדי הר, הותנהלפיכך הוצ



 

 

 

 כללי  .1

 . ממנוהמבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד  .1.1

ז .1.2 הוראות הסכם  ולסעיפי מחלוקת  לסעיפים  והתמצאות  וכ   שנה ה  לנוחות  הנם  ותרות הסעיפים 
 בלבד, ולא ישמשו לצורכי פרשנות. 

 הגדרות .2

 .  החברה  יאושר ע"י)נטו(, ש מ"ר 12 שלא יעלה על בגודל לד,ג מסך אלקטרוני מסו - "השלט"

  4-כ  שיאה בגובה שלמחובר לעמוד נה  ,מסגרת  הכולל  'מ  4וברוחב    ' מ  3מתקן ייעודי קיים באורך    -"  מתקןה"
, לרבות כל שינוי ו/או תוספת ו/או שיפור אשר  חשמל ותקשורתרכיבי    וכן  מ"מ,  860-רקע ובקוטר של כהקמ  'מ

וכי החברה אינה נושאת באחריות כלשהו    AS ISלזוכה במצבו  מתקן יימסר  מובהר כי ה  הזוכה.ע"י  ו  ב  ו יבוצע
 למצב המתקן על כל רכיביו. 

ון לכיוון דרך נמיר בתל אביב, כמסומן  אה מנתיבי אייל אביב מול היצי-רוקח בתל בשדרות    –"  מיקום השלט"
 להסכם.  נספח א'בתשריט מצ"ב ומסומן 

השלט" השלט  קנהת  -"  הצבת  הזוכה  ת  הבגעל  ע"י  פ  מתקןי  לצורכי  להסכם    ,רסוםוהפעלתו  בהתאם  והכל 
וב החברה,  ולהנחיות  עירוניות  הנחיות  ו/או  לתקנות  דין,  כל  לאישור  ולהוראות  קונסכפוף  טרוקציה  מהנדס 

מובהר כי הצבת השלט כוללת, בין היתר,    שחוות דעתם תהיה מקובלת על החברה.  הנדס חשמל מוסמכיםומ
הנ  קתאספ והמערכות  הציוד  השכל  הפעלת  לצורך  לדרשים  וכיו"ב,  לט,  החשמל  הקירור,  מערכות  רבות 

או  /כל אישור ו  גתהשומערכות,    רכיבים לפת  , החתקלות  ןתיקום,  וסביבת  שלט, המתקןהתחזוקה שוטפת של  
הסכם ו/או  ה   לאורך כל תקופתוכל זאת  ,  וכיו"ב  דרש לצורך התקנת השלט והפעלתוו/או רישיון ככל שייהיתר  

כההאופצתקופת   האריה  ו/או  בהסכם  תבוצע  גדרתן  והצבתו  השלט  התקנת  כי  מובהר  ספק  הסר  למען  כתן. 
מתקן וערך את כל  הע בדק את השלט והחברה וזאת לאחר שהמצי  בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לדרישות

ויש בידיו את כל  מכרז זההבדיקות הנדרשות לצורך הצבת השלט כנדרש לפי   ידע הדרוש אודות השלט  המ , 
 מידע רלוונטי הדרוש לו לשם הגשת הצעתו.מתקן, לרבות ממדיהם וכל הו

 

 מהות ההתקשרות  .3

ר  ט במיקום השלט כאמואת הזכות להצבת השלחברה  מקבל מה  מבצעוה  מבצעהחברה מעניקה ל .3.1
והפעלת  2בסעיף   דין  ע"פ  התקנתו  בגינו,  הנדרשים  וההיתרים  השגת האישורים  לרבות    ו, לעיל, 

לה  ל והכו ובכפוף  ונספחיו  בהתאם  הסכם  וראותיו  ולשל  זה  המכרזהתקשרות  השלט  מסמכי   .
 ישמש כשלט פרסום, בהתאם להוראות הסכם זה בלבד.  

השלטמתקן  העל  יציב    צעמבה .3.2 צדדים   ,לעיל  דרתוכהג  ,את  מטעם  פרסום  לצרכי  שישמש 
ה יגבה  כאמור,  הפרסום  בגין  שלישיים  מבצעשלישיים.  לעלוית  מצדדים  בהתאם  ות  מורה, 

 על ידו.  שתיקבענה

לשימושה של החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי  זמן פרסום  יק לחברה, ללא תמורה,  יענ   מבצעה .3.3
יוענק    .המבוקשים  םעל מועדי הפרסו מראש,    מבצעלרה  החבובלבד שתודיע   זמן הפרסום אשר 

 .  ממשך הפרסום הכולל על המתקנים בכל יום 5%יעלה על לחברה לא 

שכיר את זכויותיה על פי סעיף קטן זה  או להעביר ו/או לה/ולהמחות    תרשאי, כי החברה  בהרמו  .3.4
  , בכפוף לשמירת כל זכויותיו צעבמוזאת ללא צורך בקבלת הסכמת ה,  לאחר, במלואם או בחלקם

 על פי הסכם זה.  מבצעשל ה

 . יספק את כל הציוד להפעלת השלט לרבות מערכות הקירור, החשמל וכיו"ב מבצעה .3.5



 

 

 

תינתן .3.6 היערכות    למבצע  בתוך  סתשתתקופת  ההסכם  םו י  40יים  חתימת    ך לצורוזאת    ממועד 
ההיתריהיערכות   כל  הסדרת  השלט,  הזמנת  כולל  המבצע,  של  ו/או  כללית  הרישיונות  ו/או  ם 
להאישורי נדרשים  שהם  ככל  וכיו"בם,  "  הפעלתו  היערכות )להלן:  רשאית  "(.  תקופת  החברה 
   ת הנמקה.והמוחלט, ללא חוב לפי שיקול דעתה הבלעדיהיערכות  ה תקופת או לקצר אתלהאריך 

כל   .3.7 לקבלת  ובכפוף  ההיערכות  תקופת  בתום  שיידמיד  ככל  אישור  ו/או  רישיון  ו/או  ,  רשהיתר 
, ויבצע אותן  הסכםבהתאם להוראות ה,  ת השלט ותפעולות להתקניתחיל בביצוע העבודו  המבצע

   יום לכל המאוחר. 14בתוך  ו מתהקברציפות ובאינטנסיביות על מנת לסיים את  

זיכיון, למשך    המבצע,  מבלי לגרוע מהאמור .3.8 ממועד  הראשונים  יום    40יהיה פטור מתשלום דמי 
להמ בכפוף  ההסכם,  ע"חתימת  הקיים  השלט  הפעלת  הזכיישך  הקודםי  זיכיון  ן  מדמי  הפטור   .

ל מעבר  ההיערכות  תקופת  הארכת  של  במקרה  יוארך  לא  זה  בסעיף  אף    ם.יו  40-כאמור  על 
הה שתקופת  במידה  מעבהאמור,  הוארכה  ליערכות  יוכל    40-ר  הקודם  הזכיין  עוד  וכל  יום, 

מדמי לקזז  יהיה  ניתן  הקיים,  השלט  את  להפעיל  שישולמו    להמשיך  התשלומים  את  הזיכיון 
 ישולמו. לחברה ע"י הזכיין הקודם, ככל ש

מתקן, לרבות ניקיון  האת    יש, לשדרג ולהשמעד לתום תקופת ההיערכותמתחייב,    מבצעבנוסף, ה .3.9
 . החברה, והכל לשביעות רצונה של בגוון דומה לגוון הקיים של המתקןוצביעה  יסודי 

יו .3.10 כי השלט אשר  בזאת  יד  צב מובהר  העל  י  מבצע י  על  ובכתב  החברה בהתאם  יאושר מראש  די 
ל  לחברה ולשיקול דעתה של החברה. לחברה יהא שיקו  מבצעימסור ה ש   ולמפרט הטכני  ות לתוכני

השלט על ידי החברה, כדי לפטור מאחריותו    דגש כי אין באישורדעת בעיצוב ובתוכן של השלט. יו
עדי  הינו האחראי הבל  מבצעשלט וכי הבהשגת ההיתרים והאישורים הנדרשים בגין ה  מבצעשל ה

 ם אלה. להשגת אישורי

חברה,  ה  לא יהא זכאי לקבל תשלום או תמורה כלשהם מאת  מבצעלמען הסר ספק מובהר, כי ה .3.11
לעיל, וכי    3.3כמפורט בסעיף    –בין השאר    –רבות  ל   שה תחת הסכם זה,בגין כל פעולה שהיא, שיע
שה מעשה  או  פעולה  בהתייחו  מבצעכל  בביצועם  הסב  להוראות  על  אם  ייעשו  זה,  ללא  כם  ידו 

 תשלום או תמורה מצד החברה.  קבלת כל 

ושל    בצע תחזוקה שוטפתי  מבצעה .3.12 וסביבתוההשלט  תיקונים של    ,ניקיונם  ת בולר,  מתקן  ויבצע 
שות באופן  בהם  תקופת  טף,  קלות  כל  ובהתאם  במשך  ההסכם  להוראות  בהתאם  ההתקשרות 

 להנחיות שתקבל מהחברה מעת לעת.  

אחראי באופן בלעדי לכל תקלה בשלט ובמתקן השלט    צעמביהא הל ממועד חתימת ההסכם,  חה .3.13
יקוי  או ליקוי אשר יתגלה כתוצאה מל/ו   ולחברה ו/או לעירייה לא תהיה שום אחריות לכל נזק

 תקן.  בשלט ו/או במ

רשאילא    מבצעה .3.14 נוספים    יהא  שלטים  השלטב  כלשהםלהציב  מיקומ ,  מיקום  את  של    ולשנות 
בגודל, בסוג א  מתקןה מזו של השלט כהאו לתלות שילוט  כפי  ו באיכות שונה  ו/או  לעיל  גדרתו 

 סכמה מראש ובכתב של החברה. א בהאל, ולגביו ניתנה הסכמת החברה  מבצעשהוצע על ידי ה

 הצהרות הצדדים .4

 צד מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:  כל

שה .4.1 לכך  את    מבצעבכפוף  לחברה  הנדרשיימציא  והאישורים  דין ההיתרים  כל  פי  על  ,  ם 
בהסכ וביצועו  ההתקשרות  זה  ידם  הצדדיםעל  כלשהו    י  להסכם  או  לדין  בניגוד  עומדים  אינם 
בדין, בין  ר או להסכמה, בין  מניעה או דרישה לאישו  ,איסור  , לה, ואין כל הגבשהצדדים צד להם

לפי   לשם,  או  על  אחרת,  דרך  בכל  ובין  עלןהענייבהסכם  וביצועו  זה  בהסכם  ההתקשרות  י  יד   , 
 .הצדדים



 

 

 

כדי  .4.2 נחתם  זה  ידהסכם  על  הצדדיםן  לחייב  י  המוסמכים  ידי  על  ובהתאם    םו/או  בחתימתם 
 .  הםלמסמכי היסוד של

 מבצעהצהרות ה .5

 מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:  צעמבה

 על פי הסכם זה.  והכישורים והאמצעים הכספיים למילוי התחייבויותיניסיון,  ההידע,  ו כי ברשות .5.1

עלולים להשפיע  ה ו/או    יבות הקשוריםהתנאים והנס  , לרבותמתקןהו   שלט מיקום הכי בדק את   .5.2
חיבו  ממדיו,  , סביבתו, מצבו הפיזי,והפעלתו  הצבת השלטעל   מצבו  לרשת החשמל,    רו אפשרות 

ו/או    השלטלקבל אותם, וכל עניין הקשור להצבת    וים ויכולת ההיתרים הדרושות,  התכנוני לרב
ו וכי הוא  למטרותיו   להצעתוכי מצא אותם מתאימים  ו  ,לאפשרות לעשות בהם שימוש למטרותיו

בדב טענות  לרבות  אחרת,  טענה  ו/או  פגם  ו/או  התאמה  אי  של  טענה  כל  על  בזאת  אי  ר  מוותר 
   יכולתו לבצע הסכם זה.

נ .5.3 תנאי  היריכי  כל  לו  למילוי  ם  הדרוש  כל  את  כוללים  הם  וכי  ונספחיו  מסמכיו  על  ההסכם 
  לביצוע עבודת כל מידע הנוגע  ל, לברר ולבקש  א ההזדמנות לשאוכי ניתנה לו מלוהתחייבויותיו,  

כאילו השיג   צע במה, וכי קיבל תשובות, הבהרות ומידע ככל שביקש. לפיכך יראו את  הצבת השלט
הנ  המידע  כל  העלואת  לסיכונים  בביצוע  וגע  כרוכים  להיות  השלט  לים  הצבת  ולכל  עבודת 

הצעתו, על  להשפיע  העלולות  האחרות  בכלליות  האפשרויות  לפגוע  מבלי  אך  האמור,    לרבות, 
 . מבצעלשלט אשר יסופק על ידי ה מתקן ההתאמת 

  כל הקשורהחברה ב  כלפיכל מין וסוג שהוא  מ  תביעות או דרישות  ,טענות  וכי אין ולא תהיינה ל  .5.4
הקשור  שהוא  גורם    תעל יסוד טענה בדבר אי ידיעו/או    הסכם זהו/או הנובע מ  סכם זהבהלאמור  
צע את כל החקירות והבדיקות המוקדמות  בי  הואכי  , ווהפעלתו  הצבת השלטוב  ההסכם  בתנאי

לאפשר   כדי  השלטא  בי הצלהדרושות  העת  כל  את  ולבצע  להפעילו  וזאתבו,  בכך,  הכרוכות   דות 
 . פן מלא ובמועדאוב כראוי

 הוצאות התקנה, הצבה ופרסום  .6

ההוצאות .6.1 שה  והתשלומים,  כל  וסוג  מין  בםמכל  הכלל,  מן  יוצא  ללא  ל,  הקשור  עניין  הצבת  כל 
,  לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, עיצוב, הכנת ותליית השלט  ם, והפעלתמתקן  העל  השלט  

חיבור    ,מתקןב  ל סוג שהם הנדרשים התאמות ושינויים מכת שדרוגים,  דותחזוקה, תיקונים, עבו
היתרי    וןכגרישוי והיתרים  לרבות תשלומים בגין  ו  לחשמל, הפעלתם, תיקונם, אחזקתםמתקן  ה

  ,וכדומהתשלומים בגין טלפון, אינטרנט  זר,  לומים לעירייה על פי חוקי עבניה, אגרת שלטים, תש
 . אםכסדרם, במועדם ובמלוייב לשלמם תח, והוא מבלבד מבצעיחולו על ה

אשר היה  ,  מתקןלרבות ב,  בתשתיות הקיימות  יובהר, כי כל התאמה ו/או שינוי   למען הסר ספק, .6.2
לט ו/או לצורך קבלת היתרים מכל  ם לשתאמת ומטרה שהיא, לרבות לצורך ה וידרשו, לכל צורך  

כל טענה ו/או דרישה    מבצעל   ללא דיחוי ועל חשבונו ולא תעמוד  מבצעסוג שהם, יתבצעו על ידי ה
 ור.החברה בקשר עם האמ כלפי 

יחבר על חשבונו בלבד את המתקן לרשת החשמל של חברת   מבצעמבלי לגרוע מן האמור לעיל, ה .6.3
לקבלת  הח לדאוג  מתחייב  והוא  ההיתרשמל,  ו/או  האישורים  הנדרשים  כל  הרישיונות  ו/או  ים 

מש  לרשת המאור העירונית, או להשת  קןלשם כך. מובהר בזאת כי לא יינתן אישור לחבר המת
 ים לרשת המאור העירונית.במתקנים המחובר 

שיקבע  כפי  במועד  ,  לחברה  מבצעהישלם  ,  השלטחשמל מהחברה בקשר עם    מבצעבמידה ויצרך ה .6.4
 .  25%בתוספת לפי קריאת מונה החשמל    ,מעת לעת, תשלום בגין שימוש בחשמל החברהעל ידי 



 

 

 

החברה  כאמור לעיל, תהיה  במלואו ו/או במועדו  הו כסדרו,  לשתשלום כ  מבצעהיה ולא שילם ה .6.5
ישיב לחברה    מבצעוה  מבצעלשלם את התשלום במקום ה  –לפי שיקול דעתה הבלעדי    –רשאית  

הפרשי הצמדה וריבית בשיעור הגבוה  אשונה, בצירוף  ד עם דרישתה הרהסכום ששילמה מיאת  
ועד    עד בו שולם הסכום על ידי החברהמוביותר הנהוג בחשבונות מסוג חח"ד בבנק הפועלים, מה 

. אין באמור כדי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לזכותה  מבצעבפועל לידיה על ידי הלמועד השבתו  
 פחיו.דין ו/או על פי הסכם זה על נס של החברה על פי

 שיונות, החזקה והצבהיהיתרים ור .7

הצבת    מבצעה .7.1 לפני  כי  ברשות השלטמתחייב  יהיו  ו   ו,  ההיתרים  דין יהרכל  כל  פי  על    שיונות 
תוקף בכל  -בר  ןלצרכי פרסום ושילוט, לרבות כל הרשאה או רישיו   וולשימוש ב  ו להצבתהדרושים  

 ה בכפוף לכל דין. נתעש  עלתוהפו השלטהצבת  זכויות יוצרים וכי הנוגע להצגת יצירות המוגנות ב

הסרלמ .7.2 החברה    ען  הסכמת  כי  בזאת,  מובהר  כל  ב  מותנית   והפעלתו  השלט להצבת  ספק  קבלת 
   .רשים על פי כל דיןההיתרים והאישורים הנד 

חתימת החברה על הסכם  )שבעה( ימים מיום    7מתחייב להגיש לרשויות המוסמכות, תוך    מבצעה .7.3
לידיזה   החתום  העותק  הבקשות  מבצעה  והעברת  כל  את  והרישיונו,  ההיתרים  כל    ת לקבלת 

י  ופן קבוע, רצוף ואינטנסיבפל באלט, וווהשימוש בהשלט והפעלתו    בכל הקשור להצבת  הנדרשים
על פי כל דין;    ובאחזקתם בתוקף בכל תקופת ההסכם,  האישורים הנדרשיםבקבלת ההיתרים ו

לחבמתחייב    מבצעה הלהמציא  כל  את  הנרה  והאישורים  מהיתרים  יאוחר  לא  חלוף  דרשים 
 . ( ימים מקבלת הסכם זה כשהוא חתום על ידי החברה30שלושים )

לחברי  מבצעה .7.4 ו/א ה  מסור  מידע  להצכל  הקשורים  מסמך  לחברה  י,  והפעלתו  השלטבת  ו  אפשר 
יל, כדי  . אין באמור לעוכיוצא בזה  מתקןו ובטיחות  , בטיחות השלט  לבדקם, לרבות אופן הצבת

, או לדאוג  ו/או השימוש בהם  ואת אופן הצבתם  מתקןהשלט ודוק את  בלחובה  על החברה  להטיל  
ור לעיל תחול על  בהר, כי האחריות המלאה בכל האממולבטיחותם ולתחזוקתם ולמען הסר ספק  

 . בלבד, בין אם החברה ביצעה בדיקות כאמור ובין אם לאו מבצעה

הכרוכות  י  מבצעה .7.5 העבודות  את  מקצועהשלט  בהצבת  בצע  בעלי  ומנוסים,    באמצעות  מיומנים 
ר מעולים.יבעלי  בחומרים  שימוש  ותוך  כדין  הצהשלט    שיון  לשם  הנדרשות  התשתיות  ו  בתוכל 

,  ןדו בכל התקנים הנדרשים על פי כל רישיו יעמ  ,מרכיבים אותםלרבות כל החומרים הוהפעלתו,  
 היתר או דין )לרבות תקנות וצווים( רלוונטיים.

אינם עומדים באילו מהתקנים הנדרשים על    מתקןו/או    לטהשבזאת, כי היה ויתגלה, כי  הר  מוב .7.6
נים  תם לתקלהתאמ   מבצע( רלוונטיים, ידאג הים, היתר או דין )לרבות תקנות וצווןפי כל רישיו

עם  הנדרשים בקשר  החברה  כלפי  דרישות  ו/או  טענות  כל  לו  יהיו  ולא  חשבונו  על  דיחוי,  ללא   ,
 האמור. 

ה  ,םמוסכ .7.7 בידי  יעלה  ולא  היה  לתום תקופת ההיערכות  את השלטולתפעל    להציב  מבצעכי  ,  עד 
ה  לא תהיינ  מבצע ול  סכם זה מעיקרוה  תהיה רשאית החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל

בוטל ההסכם כאמור בסעיף    ו תביעות כלשהן בקשר עם ההסכם ו/או ביטולו.דרישות א  טענות,
ן, לרבות )אם כי  זה ועל פי כל די   כל הסעדים העומדים לה לפי הסכםזה, החברה תהא זכאית ל

 . וכיו"בפיצוי בגין אבדן רווחים לא רק( 

הצבת   .7.8 השלמת  הי,  זה  בהסכם ש  נדרכהשלט  עם  א  מבצעמציא  בכת לחברה  בחתימת  ישור  ב 
המאשר כי  המקובלים על ידי החברה,  ,  י קונסטרוקציה וחשמל מוסמכים )על פי העניין( מהנדס

הוצבו בצורה תקינה  ו   נבנו  וכי הםותקינותם    הצבתם  לרבות אופן  ,מתקןהאת  השלט ו  את  ובדק
 . שאלרבות כל תקן הקיים בנו  ,על פי כל דין  יחותיתובט



 

 

 

ו ויבצע תיקונים של תקלות בהם באופן  וסביבת   השלט המתקןוטפת של  בצע תחזוקה שי  מבצעה .7.9
 ברה מעת לעת.  הסכם ובהתאם להנחיות שיקבל מהחבמשך כל תקופת ה שוטף, 

הפרבמהלך   .7.10 ו/או  ביצוע  בוסום  תקלות  תיקון  ו/או  המתקן  התחזוקת  ימנע  פגיעה    מבצע,  מכל 
ו/או   בגינה במדרכה  ו/או  במתקנים/ו  במפרדה  בכל    או  אחרו/או  של    , חפץ  .  מתקןהבסביבתו 

ייגרם נזק למדרכה   ו/או  או  ו/במקרה בו  ו/או לגינה ו/או למתקן  לכל חפץ אחר, בשל  למפרדה, 
ו/או  ב פרסום  תחזוקה יצוע  ל  עבודות  תיקון  על    מבצע המתחייב  יקויים,  ו/או  הנזק  את  לתקן 

 מיידי. באופן ולהשיב את המצב לקדמותו  וחשבונ 

בסכמו .7.11 כי  בזאת,  ומובהר  הפרם  עביצוע  ביצוע  ו/או  התחזוקה  סום  תיקון  ודות  ביצוע  ו/או 
ו לזרימתה ו/או לבטיחות הולכי  שלא תיווצר כל הפרעה לתנועה ו/א  ,באופן כזההיה  יהליקויים,  

 ל.רג

 .  ןניקוי וסילוק פסולת הקשורה לפרסום ו/או למתק דאג לי מבצעה .7.12

או  ו/מתקן  ה יוחלף  ם,  ב ליקוייעק,  ו/או חלקים במתקן  קןצורך להחליף מת  החברהנוצר לדעת   .7.13
 בהתאם למפרט הטכני של המתקן הקיים. חדש, ב הפגום החלק  

פגום בחדש, ת .7.14 ו/או חלק  עובדים מקצועיים מבוצע  החלפת מתקן  ידי  ומיומנים, אשר  על  נוסים 
 . החברהרו לכך, בפיקוחו של מהנדס קונסטרוקטור ובתיאום ואישור  הוכש

להתחייבוי  חראי,א  היהי  מבצעה .7.15 ומבלי    הסכםפי  על    וותיבנוסף  לתקינותו  זה  גם  מהן,  לגרוע 
 .  לעיל כאמור ו,חדש אשר הוצב על ידו/או חלק  כל מתקן  ושל   מתקןהולבטיחותו של 

דרש  י, אלא אם ימתקןינוי פיזי, קונסטרוקטיבי או אחר, בשלא לבצע כל שמתחייב בזאת    מבצעה .7.16
 זה.  הסכם , בהתאם להוראות החברהלכך על פי 

שמדיניו .7.17 השילוטככל  ז  ת  תאפשר  השלט  העירונית  את  לשדרג  למבצע  תאפשר  החברה  על  את, 
 :סעיפים הבאיםלבכפוף חשבונו ואחריותו הבלעדית ו 

וההיתרים .7.17.1 האישורים  כלל  דין  הדרושים  השגת  כל  פי  אישורעל  לרבות  הנדסיים  ,  ים 
 ; ועדת השילוט העירונית ואישורי

   ;מראש ובכתבלביצוע השדרוג החברה  אישורה של .7.17.2

ם. המבצע יוביל את ן הקיים והותרת השטח כשהוא במצב טוב, תקין ושלרוק המתק פי .7.17.3
 עתה הבלעדי;המתקן הקיים לפי דרישות החברה ולשיקול ד

,  כאמור ועד להצבתו להצבת המתקן החדש  תן למבצע תקופת היערכות מובהר, כי לא תינ .7.17.4
 ;להלן 9.1וב בסעיף פי הנק עלתמורה ברה  לחהמבצע  שלם י

עבור כל מ"ר    5%-ב  התמורה שתשולם לחברה תגדלן החדש,  צבת המתקד ההחל ממוע .7.17.5
  12-גדל מ  השלטהפרסום על  אם שטח    -  מאעל גבי השלט ]לדוג   שטח הפרסוםל  יתווסף ש

  ;[ להלן 9.1בסעיף   ההנקובתמורה ביחס ל 160%מ"ר, תשולם תמורה בגובה  24-מ"ר ל

כי   .7.17.6 יישאר  ,  ההסכםתקופת    תוםבמובהר,  המשודרג  החברבבעהמתקן  למעט  לות  ה, 
 יחידות הצגת הפרסום )לדים(; 



 

 

 

לראות   .7.17.7 החברה   , זה  7.17בסעיף  אין  של  כלשהי  התחייבות  המבצ  משום  ביחס    ע כלפי 
 . רוג המתקן כדי לגרוע מיתר הוראות ההסכםואין בשד  ,שדרוג המתקןל

 תקופת ההסכם .8

תימת  מועד ח"  לן:ועד חתימתו על ידי החברה )להבמחברה  ויחייב את ה  הסכם זה יכנס לתוקפו  .8.1
 "(.ההסכם

תקופת   .8.2 כי  למשך  המוסכם  הנה  יחל    36הסכם  מניינם  אשר  רצופים,  חתימת חודשים    במועד 
 "(. תקופת ההסכםן: ")להל ההסכם

כי   .8.3 בסעיף    תקופת ההיערכותמובהר  הינה חלק מתקופת ההסכם המצוינת    לעיל,  3.6כהגדרתה 
 .  לעיל 8.2בסעיף 

כלמובה .8.4 מסיבה  איחור,  כי  בזאת  הלט  השבהצבת  ,  ישהר  ידי  בהפעלתו  מבצעעל  כל  ו/או    ,ו/או 
ה בו כדי להאריך את  לא יהי  ,ההיערכותזכותו להצבת השלט החל מתום תקופת  עיכוב במימוש  

ע"פ הסכם זה, לרבות בכל הקשור לתשלום    מבצעו/או לגרוע מהתחייבותו של ה  םתקופת ההסכ
 התמורה.  

ספק למען   .8.5 כישלונ  הסר  כי  ה  ו מובהר,  את  מל  מבצע של  האמורים    ת הרישיונוהשיג  וההיתרים 
ה ידי  על  זה  הסכם  של  יסודית  הפרה  העומ  מבצעתיחשב  הסעדים  בכל  החברה  את  דים  ותזכה 

אמור על פי הסכם זה ועל פי כל דין, לרבות, בין השאר ולמען הסר  לרשותה בגין הפרה יסודית כ
ט החל מתחילת  הצבת השלעם  יו יכולים להיות לחברה בקשר  וחים שהספק, פיצוי בגין אבדן רו 

 .וכיו"ב וההיתרים מושגים עד אז  תתקופת ההסכם כהגדרתה לעיל, אילו היו הרישיונו

"  האופציה":  להלן)  תקופות נוספותלת ההסכם  לחברה האופציה, להאריך את תקופניתנת בזאת   .8.6
פי שיקול דעתה הבלע  "(תקופת האופציה"ו/או   של העל  ובלבד שסך תקופת ההסכם חברהדי   ,  

  מבצעהישלם  אופציה  ה  אחת מתקופות בכל    .חודשים  60פות האופציה לא יעלו על  ד עם תקויח
 ., ביחס לתמורה5%תוספת ב  ,להלן םכהגדרת ,לחברה את התמורה

כי מוב  .8.7 בזאת,  ומוסכם  ההסכם    הר  תקופת  הארכת  על  להורות  הזכות  קיימת  בלבד  לחברה 
או    ההאופציה, בשלמותך תקופת  למשה, ותוקפו של הסכם זה יוארך  האופצי   באמצעות מימוש

ידי החברה  הבחלק על  בכתב שתשלח  הודעה  ידי  על  ורק  אך  זה,  פי הסכם  על  והחברה תחויב   ,
בנפר  מבצעל האופציה  תקופת  )בשלמותלגבי  בחלק  הד  ניתנה  האו  כי  מפורשות  יובהר  ובה   ,)

לקה(,  בח   לתקופת האופציה )בשלמותה או  ל ההסכם תוקפו שבדבר הארכת  של החברה  הודעתה  
 "(.  הודעת החברה" :פי העניין )להלן על

ה, ובמקרה ותחליט  ספק, מימוש האופציה ייעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החבר  ען הסרלמ  .8.8
למ  שלא  להחברה  תהיה  לא  האופציה  את  כנגד    מבצעמש  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל 

 החברה. 

האופ .8.9 תמומש  כאאם  זהמור  ציה,  חלקה,,  בסעיף  או  הורא יח  כולה  בשינויים  ולו  זה,  הסכם  ות 
האופציה  ,המחויבים בתקופת  והגם  תוך    מבצע,  לחברה  להמציא  קבלת    30מתחייב  מיום  יום 

כ ה את  לעיל,  כהגדרתה  החברה  תוקף  ודעת  להארכת  הנדרשים  והמסמכים  האישורים  ל 
הרישיונו הביטחונותההיתרים,  הביטו   ת,  המפורואישורי  תקופת  ח  למשך  זה  בהסכם  טים 

   ה בגינה, לא יאוחר מתחילתה של תקופת האופציה.ה והתמור פצי האו



 

 

 

זה .8.10 בהסכם  לגרוע מהאמור  בכל    ,מבלי  הזכות  נתונה  לסיומו  לחברה תהא  זה  להביא הסכם  עת 
לא תהיה כל    מבצע, ול מבצעימים ל  90יבה שהיא על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב בת  מכל ס

ו/או מידרישה    טענה  או  החברה  כנגד  תביעה  בקשר מט   ו/או  לסיומו    עמה  ההסכם  הבאת  עם 
 כאמור לעיל. 

 התמורה .9

ו/או תקופת האופציה,    םבמשך תקופת ההסכ, מיקום השלטב השלט,  ה ותפעוללהצבעבור הזכות  .9.1
ה פי  העל  ישלם  חודש,תשלוםלחברה    מבצעעניין,  לכל  )ובמילים:    __________ ס  ע"  , 

 ."(התמורה)להלן: "  לל מע"מ₪ לא כו_______________( 

בזאת,  ובהמ .9.2 הכי  ר  יהא  על  מבצעלא  לחברה  התמורה  בתשלומי  זה  -מחויב  הסכם  בתקופת  פי 
 . ת ההסכם, אשר מניינה יחל במועד חתימההיערכות

 הסכם ו/או תקופת האופציה תשולם לחברה באופן ובמועדים הבאים: התמורה במהלך תקופת ה .9.3

 . לוםלכל חודש בגינו נעשה התש 1-במראש,  התמורה תשולם עבור כל חודש .9.4

באמצעות    התמורה  .9.5 מראש,  קלאנדרית  שנה  כל  בגין  לחברה,  תאריכי    12תועבר  פי  על  שיקים 
 יל. לע 9.4הפירעון האמורים בסעיף 

מדד המחירים  בין    ,חישוב של הפרשי ההצמדה למדד  חברהוך הערת מוסכם כי בתום כל חודש   .9.6
הזכייה הודעת  במועד  הידוע  הידו  "(הבסיסמדד  "  )להלן:  לצרכן  המדד  אחד וע  בין  בכל 

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת  "(.  המדד החדשמהמועדים החודשיים לתשלום )להלן: "
יהיו הפרשי לבין מדד  ההצמדה הסכום השווה למכפלת הה  מדד הבסיס,  בין המדד החדש  פרש 

דד הבסיס או שווה  נמוך ממ. אם המדד החדש יהיה  , כפול התמורההבסיס, מחולק במדד הבסיס
  מבצע הפרשי הצמדה כאמור ישולמו ע"י ה  ללא כל הפרשי הצמדה.  ורההתמאת    עמבצלו, ישלם ה

 . החברה בכתבמקבלת דרישת  עסקים ימי  7תוך 

האו .9.7 את  לממש  החברה  ותבחר  כמפורט  במידה  לאמור  פציה,  שלם  ילעיל,    8.6בסעיף  ובכפוף 
רכן  לצ  כשהוא צמוד למדד המחיריםרה,  ום התמולחברה עבור תקופת האופציה את סכ   מבצעה

ד בסיס ישמש מדד המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת הסכם זה על ידי החברה(, ויחולו  )כמד
 . ולהלן  לעיל  9.6 . עד9.3הוראות סעיפים 

כל    ו שלביום ביצוע  שעורוכפי שיהיה    יעור הקבוע על פי דין,וסף מס ערך מוסף בשיתו,    לתמורה  .9.8
   .עלתשלום בפו 

המב .9.9 בחובת  לפגוע  א  מבצעלי  הלשלם  לחת  דעתה  תמורה  שיקול  לפי  זכאית  החברה  תהא  ברה, 
את  ם שלישיים כלשהם  ו/או להשכיר לצדדיהבלעדי, וללא כל תמורה, לעשות שימוש ו/או למכור  

השימו סעיף    ש זכות  הוראות  מכח  לחברה  המוקנית  הזכות    3.3בשלט  בה  התקופה  בכל  לעיל, 
החברה ו/או עם מי    פעולה עםתף  מתחייב לש  מבצעה  ל חלק ממנה.ה או בכעומדת לרשות החבר

על גבי  על ידי החברה ו/או מי מטעמה    פרסומים/מידע/מסרים שיתבקשואת ה  קריןמטעמה ולה
ו/או מאותם צדדים שלישיים אליהם העבירה החברה    רה, וזאת ללא כל תמורה מצד החבלטשה

 .  את זכותה כאמור

  ,נוסף לכל תשלוםב  ההינ   ,בצעמעל ידי ה  לחברה  תהמשולמ  ורהכי התמ  מודגש  ,ספק  למען הסר .9.10
 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.  ולשלם בקשר למילוי התחייבויותי מבצע אשר על ה



 

 

 

שא הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, והקרן  יי מסך התמורה שלא שולם במועדו,    כל סכום .9.11
נות  שבובוה ביותר הנהוג באותה עת בחהג יעור  והפרשי ההצמדה ביחד, יישאו ריבית צמודה בש

 החל במועד שנועד לביצוע התשלום ועד למועד תשלומו בפועל.   חח"ד בבנק הפועלים, מסוג

על ידו ו/או מי מטעמו ו/או צד  יהיה אחראי לכך שלא ייעשה    בצעמלמען הסר ספק, מובהר כי ה .9.12
הוראות הסכם זה.  בהתאם להשלט    ה ותפעול , למעט הצבמתקןשלישי כלשהו כל שימוש אחר ב

או מי מטעמו לא יבצעו עבודות בניה ו/או כל עבודה אחרת הטעונה  / ו  מבצעה  פק,למניעת כל ס
ם לביצוע  ש ובכתב וללא קבלת מלוא ההיתריקבלת היתר, ללא קבלת הסכמת החברה לכך מרא
 העבודות כאמור מראש כנדרש ע"פ דין ו/או תקן.   

מתחיי .9.13 לעיל,  מהאמור  לגרוע  המבלי  פרסומים/מידע/מסרי  מבצעב  הקרנת  הם,  כי  גבי  שלט  על 
על ידי החברה ו/או    מבצע, אשר יופנו לו/או מארגני אירועיםמארגני תערוכות  מציגים ו/או  עבור  

יפרס תערוכותאשר  ו/או  מו  בחברה  ו/או    שייערכו  החברה  בשטחי  שייערך  אחר  אירוע  כל 
עשר אחוזים( מהמחיר המקובל    )חמישה  15%במתקניה, תיעשה במחיר מוזל בשיעור של לפחות  

   תמורת הקרנות כאמור.  מבצעל התה עת אצבאו

ההסכם ו/או  אין ולא תהיה כל רשות לקצר את תקופת    מבצע למען הסר ספק, מובהר בזאת כי, ל .9.14
יהיה חייב בתשלום התמורה, בגין    מבצעלפי העניין, מכל סיבה שהיא, והאת תקופת האופציה,  

 האופציה, לפי העניין. תקופת  כל תקופת ההסכם ו/או

 וגןדייר מ ואינ מבצעה .10

ו .10.1 לחברה  התמורה  בתשלום  אין  כי  בזאת  ומודגש  ה  השלטהצבת  או  /מוסכם  ידי  ועל    מבצעעל 
ו/או    לעיל  3.3לא תמורה כאמור בסעיף  ן פרסום לחברה ו/או מי מטעמה ל ו/או מתן זמ  חשבונו
משום תשלום דמי מפתח  ,  ל החברהבתום תקופת הסכם זה, לרכושה הבלעדי ש  ,מתקןה הפיכת  

כלשהותשלו/או   להקנות    ום  הדייר  מבצעל היכול  הגנת  חוקי  פי  על  מוגנת  לדיירות  ואין    זכות 
   .אשר בשטח החברה  ו/או במקרקעין מיקום השלטשהי בזכות כל מבצעבהסכם זה כדי להקנות ל

לו שכי  מצהיר בזאת    מבצעוההצדדים מסכימים   .10.2 )נוסחידוע  -תשל"ב  משולב(  חוק הגנת הדייר 
לאחר חתימת    יחוקקושו/או תקנות מכוחו  הגנת הדייר  שידון בוכל חוק  ,  וו/או תקנות מכוח  1972

ו/או כל    תימנע מלתבוע זכות לדיירות מוגנמתחייב לה   מבצעה  .הסכם זה, לא יחולו על הסכם זה
   .זכות אחרת מכוחה

ב  מבצעה .10.3 להשתמש  בזאת  ומתחייב  השלטמצהיר  לצ  מיקום  בלבד  קיובו  התחייבויותיו  ורכי  ום 
 וד הסכם זה יהיה בתוקף ולא יבוטל על ידי החברה מכל סיבה שהיא.  בד וכל עבל לפי הסכם זה

 מילוי אחר כל דין  .11

ווים וחוקי עזר עירוניים בכל הקשור  צתקנים,  הוראות כל דין לרבות    מתחייב למלא אחר   מבצעה .11.1
 . לט וכיוצא בזההש צעותבאמלפרסום להפעלתו ו , השלטלהסכם זה וביצועו, להצבת  

לא תגרום מטרד ו/או הפרעה ו/או    מתקןוהשימוש בו וב   ו על ידלט  השהצבת    כי  מתחייב   מבצעה .11.2
 בדבר מניעת מפגעים.א מתחייב למלא הוראות כל דין ואי נוחות, וה 

, מדגמים וזכויות קנין רוחני  יב למלא הוראות כל דין המתייחסות לזכויות יוצריםמתחי  מבצעה .11.3
 . אחרות

 זקה הח .12



 

 

 

את    צעמבה .12.1 לתחזק  ומתחייב  ו   ברמה  תקןמה  אתהשלט  לגרום  גבוהה  מבלי  וסביר  זהיר  באופן 
ו כלשהם,  קלקולים  ו/או  )לרלהנזקים  ומראם  ניקיונם  תקינותם,  על  סביבם(קפיד  השטח  ,  בות 

,  לשביעות רצונה של החברה והכל    מתקן, הן בשלט והן ב ם ועבודות אחזקה ושדרוגולבצע תיקוני
 . םפת ההסכבמהלך כל תקו

 ר: היתתכלול, בין   מתקןהתחזוקת   .12.2

המתקן באופן שוטף אחת לחודש או על פי דרישת החברה מעת לעת, לרבות הסרת   ניקוי .12.2.1
 המתקן.  בימדבקות ו/או כתובות גרפיטי על ג

 . ה או על פי דרישת המפקח מעת לעתצביעת המתקן אחת לשנ  .12.2.2

מתחייב  .12.3 זה,  הסכם  של  אחרת  הוראה  בכל  לפגוע  ומבלי  חשבונ  מבצעה  בנוסף  על  לתקן    ו בזאת 
כ נהמלא,  ו/או  ל  בזק  שהיא,  סיבה  מכל  יגרמו,  ו/או  יתהוו  אשר  פגם  ו/או  ו/או  קלקול  שלט 

גילויי  7, בתוך  מתקןב ו/או היגר)שבעה( ימים מיום  ו/או מיום התהוותם  לפי המוקדם.    -  מםם 
עלולים להוות  או הם,  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נזקים ו/או קלקולים ו/או פגמים דחופי

   .על התרחשותם מבצעוודע לו מיד עם הייתוקנם,  שביסכנה לעוברים ו

עת,    מבצעה .12.4 בכל  כי  ו/או  מתחייב  המתקןה השלט  הסרתם,  התקנתם,  לרבות  וביצוע  ,  חלפתם 
)בין אם    מיקום השלטעוברים ושבים בסביבת  ם, לא יפריעו באופן כלשהו לעבודות תחזוקה בה

רגל בהולכי  וה  אופנייםרוכבי    , המדובר  רכב  בכלי  אם  בהםמשתובין  זה,  כיו"ב ו  משים  ובכלל   )
ות  מתחייב לשפ   מבצעמבלי לגרוע מכלליות האמור, לא יהוו מטרד, מכשול או סיכון למי מהם. ה

אשונה, בגין כל נזק, הוצאה או עלות שייגרמו לה )לרבות, מבלי  את החברה, מיד עם דרישתה הר
שר תופנה כלפי  ו טענה אה אמוניטין( עקב כל תביעה, דריש פגיעה בלהגביל, הפסד רווחים ו/או  

החברה על ידי צדדים שלישיים בטענה כי נפגעו עקב מעשה או מחדל כלשהם שאינם עולים בקנה  
 עם הוראות סעיף זה.  אחד

זה, תהא החברה רשאית, אך לא חייבת, לפי    12אחר התחייבות לפי סעיף    מבצעא האם לא מיל .12.5
ה דעתה  התיקונבלעדי,  שיקול  ו/או  הפעולות  את  מי    הדרושיםים  לבצע  ידי  על  ו/או  בעצמה 

והמטעמה לחברהיי   מבצע ,  שיגרמו  וההוצאות  הנזקים  בכל  למדד  בצירוף    שא  הצמדה  הפרשי 
הגבוה ביותר הנהוג  מדה ביחד, יישאו ריבית צמודה בשיעור  חירים לצרכן, והקרן והפרשי ההצהמ

ברה  ל ידי החת ע תשלום ההוצאוהחל במועד    לים,נק הפועבאותה עת בחשבונות מסוג חח"ד בב
 . מבצעעל ידי ה  בפועל םועד למועד תשלומ

ב  מבצעה .12.6 שיפוצים  ו/או  ו/או תוספות  שינויים  , אך לא  לרבות  קום השלטמימתחייב שלא לבצע 
יין קווי חשמל ותקשורת, מבלי לקבל לכך את אישורה של החברה מראש ובכתב. למען  בענ  רק,

עלויות הביצוע ו/או התחזוקה  מור, כל  כא  ת, כי היה והחברה תיתן אישורבהר בזאהסר ספק מו
 . מבצעהשוטפת של האמור לעיל, יחולו על ה

לעיל,  מה  גרועמבלי ל .12.7 ידי מי  רשאית, אך לא חייבת, לתקן בעצ  החברה תהיהאמור  על  ו/או  מה 
כל רכיביהם    מתקןהמטעמה את   על  הו/או השלט  פעולה אשר  כל  ב היה  חיי  בצעמו/או לעשות 

הסכלעשות הוראות  לפי  זה  נספ ם  על  החברה,  חיוה  של  דעתה  שיקול  לפי  הכל    מבצעהכאשר  , 
 . לעיל יםפעולה המפורט תיקון ו/או בעלויות כל יישא 

 אמצעות השלט; התכנים המפורסמים בעה ברגשותאי פגי .13



 

 

 

ו  .13.1 ו/או  ל גורם  ו/או השלט עצמו כ   מתקןלא יוצג ו/או יפורסם בכי    ,המציע מתחייבמובהר בזאת 
או להציב את החברה במצב של ניגוד עניינים, וזאת לפי  /לחברה ו   רותאשר עלול להוות תח  תוכן

השלט    ו/או  מתקןהפורסמו או יוצגו על  שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. כמו כן, לא י 
ו  תכנים א תכנים ו/או גורמים העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מלקוחותיה ובכלל זה, בין היתר,  

עב לביצוע  המעודדים  בלתי  ירוגורמים  מאיימים,  ת,  מזיקים,  בפרטיות,  פוגעים  מוסריים, 
ים הפרה כלשהי של החוק, והכל  גזעניים, מוציאי לשון הרע, פוגעים ברגשות הציבור ו/או המהוו

 פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. ל

לדרוש מהמציע   .13.2 ו/או  לסרב  זכותה  על  שומרת  ו/או להימנע  החברה  גורמים  לפרסם  או    מלהציג 
בהתאתכ בסעיף  נים  לאמור  הכל  13.1ם  דעתה    לעיל  שיקול  מהמציע  הבלעדילפי  לדרוש  או   ,

ו על גבי  גגם לאחר שהוצכאמור    תכנים פרסומייםות אחר,  בין אם בעצמו ובין אם באמצעלהסיר  
עצמו  מתקן ה השלט  למלא  ו/או  מתחייב  המציע  החברהודריש  אחר .  לאמו, בהתת  בסעיף  אם  ר 

 .  ןממועד קבלת ע( שעות ארב)עשרים ו 24, תוך זה

פרסום על  של כל  מידית    לדרוש מהמציע הסרההחברה תהא רשאית  מבלי לגרוע מהאמור לעיל,   .13.3
עצמו  תקן מהגבי   היותו  יתקבל, אשר  ו/או השלט  עצם  על  כלשהו,  ג'  תלונות מצד  לגביו  בלתי  ו 

ט  בר השילום ד רה ובאינטרסים שלה וזאת אף אוגע בחבו/או פ  ברגשות הציבורפוגע  מוסרי ו/או  
ו/או   דרישה  ו/או  טענה  כל  תהיה  לא  ולמציע  החברה  ידי  על  ולהצגה  לפרסום  לכן  קודם  אושר 

   .קשר לאמור בסעיף זהתביעה נגד החברה ב

אחריות בקשר למידע ו/או תכנים אשר יוצגו ויפורסמו  ר לעיל, כדי להטיל על החברה  אין באמו .13.4
גבי   ו/אהעל  בק  מתקן הו  שלט  הבלעדית  השר  והאחריות  של  המידע,  הם,  תכניעם  הגרפי  ביצוע 

הוכיו"ב  השילוטים   דבר  את  תדחה  ו/או  תאשר  החברה  אם  בין  בלבד,  המציע  על  שילוט  יחולו 
 . הגרפיו/או תוכנו ו/או הביצוע 

 הצדדים עובד מעביד יחסי  .14

ו ו/או מי  נשים שיפעלו למענו/או א  וו/או עובדי  מבצעמוצהר ומוסכם בזאת כי בין החברה ובין ה .14.1
  מבצע הינו היות הלא יהיו יחסי עובד ומעביד, וכי הבסיס להתקשרות בין הצדדים  , אין ו וטעממ

-בטענת קיום יחסי עובד   בתשלום או הוצאה כלשהי שיסודם   היה ותישא החברה  קבלן עצמאי.
לבין החברה, ישפה    ים שלו()לרבות אך לא רק, עובדיו, קבלנים ויועצ  מבצעמעביד בין מי מטעם ה 

,  כל תשלום או הוצאה כאמור, מיד עם דרישתה הראשונה של החברהרה בגין  החבאת    מבצעה
 . לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט וכיו"ב

 זהירות ובטיחות; אחריות אמצעי .15

להן,  מבלי   .15.1 ובנוסף  זה  בהסכם  אחרות  מהוראות  אמצעי    מבצעהלגרוע  בכל  לנקוט  מתחייב 
הו, בין נזקי גוף ובין נזקי  מסוג כלשים  ושים למניעת תאונות ו/או נזקחות הדרהזהירות והבטי

ת רכיביהם,  לרבו  מתקןוההשלט  בכל עניין הקשור ו/או הנובע מבין במעשה ובין במחדל,  רכוש,  
הצבת ממועד  הצבתטהשל  החל  כדי  תוך  לרבות  תקופת  ו,  ו/או  ההסכם  תקופת  כל  ולאורך   ,

 . וונו/או תיק וו/או החלפת  והסרת ו/או לטהש  האופציה לרבות בעת פירוק

לנזק  החברה   .15.2 אחראית  תהא  רכוש  לא  ו/או  לעובדי   מבצעל שיגרם  גוף  מטעמו    וו/או  למי  ו/או 
ל ו/או  הרחב  לקהל  וו/או  ל/שלט  מרכיביהם    מתקןאו  לאיזה  לרבותמאו  כלשהי,  אך    -  סיבה 

, נזקים  תפרצות קהלהאויר,  נזקים הנובעים ממזג  עקב גניבה, פריצה, אש, מים,    -מבלי להגביל  
 .שלישיים וכיוצא בזה די צדדיםל ישייגרמו ע

ה .15.3 כי  בזאת  נזקי  מבצעמוסכם  לכל  אחראי  הוצאההא  או  הפסד,  אבדן,  שיגרם    ,  כלשהו  מסוג 
בגין  ב ו/או בעקיפין  זה  ו/או בקשר אליהם  מתקןהו  השלטמישרין  בין    ,ו/או בקשר עם הסכם 

הנובע  נזק אחר  כל  יוצרים, פגיעה ברגשות ו/או    זכויות  בגין הפרת  ובין במחדל, לרבותבמעשה  
רסמים, כולם או  ופמה התכנים  אופן הצגת  או  / ו  נים המפורסמיםתכהבמישרין ו/או בעקיפין מ

  מבצע עובדי ה  -בין השאר    -לשהו, לרבות  לצד שלישי כ  ו/או לחברה  השלט,    חלקם, באמצעות



 

 

 

החברה בא  ועובדי  וישא  מכוחם  ו/או  מטעמם,  מי  הו/או  את  חריות  ולשפות  לפצות  בלעדית 
זק, הוצאה ו/או הפסד כאמור לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, מיד עם  גין כל נה בהחבר

   דרישתה הראשונה.

  ביטוח .16

מאחריות  מבלי   דין,  מבצע  הלגרוע  כל  פי  על  ו/או  זה  חוזה  פי  ביטוחים    בצעהממתחייב  על  ולקיים  לערוך 
אחריות  להבטחת  דעת  ומתאימים  שיקול  פי  מגבולות    ועל  יפחתו  שלא  ובלבד  והתנאים  הבלעדי  האחריות 

 כאמור והמפורט בטופסי האישור על קיום ביטוחים וכאמור להלן:  

בתק .16.1 עבודוביטוחים  ו/או  ת  ופת  המתקןהתאמה  הקמה  כאמור    -  של  עבודות  ויבוצעו  ככל 
 . חברהובהתאם לקבל היתר מראש מ

ביצוע  ט .16.2 לביצוען,    עבודותה רם  מצד  וכתנאי  דרישה  בכל  צורך  מתחייב  חברההללא    בצע המ, 
את טופס האישור על  ,  העבודותוע  לא יאוחר מהמועד הקבוע לתחילת ביצ  חברהה להמציא לידי  
טופס האישור  )להלן: "מהסכם זה  מהווה חלק בלתי נפרד  , ה1'גנספח  ,   ותעבוד הקיום ביטוחי  

ביטוחי עבודות   ו/או  על קיום  מ  ,"(התאמה הקמה  ידי  על  מורשה בישראל    טחבכשהוא חתום 
 . וו/או הקבלן מטעמ  בצעהממטעם 

 : התחזוקה ההפעלה ו/אוביטוחים שוטפים בתקופת  .16.3

ועל פי כל דין, ממועד תחילת תקופת ההתקשרות    על פי הסכם זה  מבצעהמבלי לפגוע באחריות  
מ מתן  או  תחילת  השלטשירותי  מועד  של  ותחזוקה  הפעלה  התקנה  של    הצבה,  תחזוקה  ו/או 
, לפי המוקדם ולמשך כל  "(השירותיםמערכות נלוות ו/או שירותים נלווים )להלן: "או /ו  ןקהמת

נו בחברת  ך ולקיים על חשבולערו  מבצעה לרבות כל הארכה שלה(, מתחייב  תקופת ההתקשרות )
חים המפורטים בטופס האישור על  ביטוח מורשת כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטו

המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:    2ג'נספח  כמסומן    -קיום ביטוחים  
הביטוח" אצלאישור  המורש  "(,  ביטוח  מקצוחברת  אחריות  ביטוח  ולעניין   , בישראל  עית  ית 

 אחריות על פי דין. זוכה לל עוד עלולה להיות וחבות המוצר כ 

 לכלול את הסעיפים הבאים:  מבצעבכל הפוליסות הנזכרות מתחייב ה .16.4

 : חברהו/או ה  המבצע –בפוליסות הינו "המבוטח"  שם .16.4.1

י לכנסים ותערוכות  אקספו ת"א המרכז הבינלאומ:  הכיסוי הביטוחי" לעניין חברה ה"
 ו/או עובדים של הנ"ל.ת בת  וו/או חבר  בע"מ

 

ו/או  בגין    החברהאת אחריות  מכסה  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי   .16.4.1.1
 . ומי מטעמו בביצוע השירותים מבצעהבקשר עם מעשה או מחדל של 

מעבידים  ב .16.4.1.2 חבות  ליטוח  עליהחברה  את    שפותמורחב  ותוטל    ה היה 
כמעביד תא  אחריות  בגין  מקצוע  לנזקים  מחלות  ו/או  עבודה  ונת 

 בקשר עם ביצוע השירותים. מבצע  הבדי שיגרמו לעו

בגין ו/או בקשר    ההחברמכסה את אחריות  ות מקצועית  ביטוח אחרי  .16.4.1.3
 .ומי מטעמו בביצוע השירותיםמבצע העם הפרת חובה מקצועית של 

המוצר   .16.4.1.4 חבות  אחריות  ביטוח  את  עם   החברהמכסה  בקשר  ו/או    בגין 
השירותים   המוצריםביצוע  בביצו   מבצע השל    ו/או  מטעמו  ע  ומי 

 .השירותים

לעיל,   האמור  המוצר  חבות  ביטוח  לעריכת  כחלופה  לקבל  ניתן   )**(
יובהר כי  בו    –ת כיסוי במסגרת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  הכלל

בסך   יחול  לא  המוצר  חבות  אחריות    1,000,000חריג  בגבולות   ₪
 משותפים.  



 

 

 

לא אקטיבי  תאריך רטרויכלול    –ו ביטוח חבות המוצר  קצועית ו/אאחריות מ  ביטוח  .16.4.2
 .ותההתקשרממועד התחלת יאוחר  

רה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח בגין מקבפוליסות,  השתתפות עצמית    סכום .16.4.3
 .₪   50,000הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

 .לנזק בזדון, למעט כלפי מי שגרם חברהזכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי ה ביטול .16.4.4

ל  הביטוחים .16.4.5 ניתנים  יהיו  לרעה, אלא לאחר  לא  תנאיהם  לשנוי  ו/או   ר שתימס ביטול 
יום   60במכתב רשום,  ו/או חברת הביטוח מטעמו,  ע  מבצה ע"י  ,  הודעה בכתב  חברהל

 .השינוי המבוקש לפחות לפני מועד הביטול ו/או

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות .  .16.4.6

בדרך כלשהי  )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל    מבצעהכל סעיף בפוליסות   .16.4.7
מבטחי   אחריות  יופעל  מבצע  האת  לא  אחר  ביטוח  קיים  ה כאשר  וכלפי   חברהכלפי 

, המזכה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני"  חברה, ולגבי ההמבטחי
רה חבבמלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי ה  חברה את ה

ל ה   זכות תביעה  מבצעהמבטחי  מבלי שתהיה  בנטל החיוב   חברהממבטחי  להשתתף 
מוותר   מבצעה. למען הסר ספק,  1981-ח תשמ"אלחוק חוזה הביטו  59כאמור בסעיף  

 .  הטחיוכלפי מב  חברההעל טענה של ביטוח כפל כלפי 

קבוצת ה .16.4.8 של  "ביט"  פוליסות  פי  על  הכיסוי  מהיקף  יפחת  לא  בפוליסות  הכיסוי    יקף 
ביטוח אחריות מקצועית הכיסוי    ולענייןהתקפות במועד התחלת הביטוח    כלל ביטוח

א ביטוח  פוליסת  פי  על  מקצועית  יהיה  המעודכנת  חריות  המבטחת,  החברה  של 
 והמאושרת על ידי הפיקוח על כל הרחבותיה. 

הקמה   יםכולל  מבצעה ושירותים    כלכ .16.4.9 הרמה,  מכשירי  טעינה,  פריקה,  שירותים 
בגין השירותים המפורטות   יכסו את אחריותו בין היתר גם  מבצעהוחי  ביט  –ופירוק  

 לעיל. 

עם החתימה על הסכם זה,    חברההתחייב להמציא לידי  מ  מבצעה,  חברהה כל דרישה מצד  לא  ל .16.5
אישור  כי המצאת    מצהיר כי ידוע לו  מבצעהטחו.  חתום על ידי מב  כשהואאת אישור הביטוח  

ידו, ואולם    ינו תנאי מתלה ומקדמי למתן השירותים עלכשהוא חתום על ידי המבטח ה  הביטוח
לא יאוחר  ם זה ו/או על פי כל דין.  על פי הסכ  מבצעהאי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של  

תום    14-מ   מועד  לפני  ביטוחי  יום    את   חברהה  בידי  להפקיד  מבצעה  מתחייב,  מבצעהתקופת 
  ביטוח   תקופת  מידי ,  נוספות  ביטוח  ותלתקופ  תוקפו  הארכת  בגין  לעיל   כאמור   הביטוח  אישור

 . ביטוח לערוך התחייב  בה התקופה  כל שךולמ

  מבצע וה  חברהל להמציא את פוליסות הביטוח    מבצעמהלדרוש  ,  תאך לא חייב ,  החברה רשאית .16.6
  התאמהאו  / ו  תיקוןאו  /ו  שינוי   כל  ולבצע  כאמור   הפוליסות   את   להמציא  ויתבקש  היה מתחייב  

 .חברהה דרושתש

רכ .16.7 כלי  ביטוחמבצע  ה  –ב  ביטוח  שנערך,  יוודא  או  או    יערוך  במישרין  המשמש  רכב  כלי  לכל 
תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי    ולכל אורך  שירותיםבעקיפין לביצוע ה

ולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני  דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגב 
הכ לרכוש  נזק  בגין  בחבות  אינם מכוסים  גוף אשר  לנזקי  כיסוי  גבול  ולל  בסכום  חובה  ביטוח 

מ יפחת  שלא  ספק    1,000,000  -אחריות  למען  מנופים,  ₪.  כולל  רכב"  "כלי  המונח  כי  מוסכם 
 ונעים מכל סוג. מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממ 

  , אשר אין חובה חוקית לבטחו"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמורשימוש בצמ"ה    ככל וקיים .16.8
שלא יפחתו    ה יערך עבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריותבביטוח חוב

 ש"ח למקרה.  2,000,000-מ

כאמור לעיל,    מבצעהעל ידי    שיומצא  את אישור הביטוח, לבדוק  תאך לא חייב שאית,  החברה ר .16.9
ו/א  מבצעוה תיקון  ו/או  שינוי  כל  לבצע  את  מתחייב  להתאים  מנת  על  שיידרשו  התאמה  ו 

נשוא  הביט הביטוחוחים  זה.    להתחייבויותיו  אישור  הסכם  פי  זכויות    מצהיר   מבצעהעל  כי 
על  חברה  ה מטילה  אינה  לעיל  כמפורט  השינויים  ולדרישת  הבדיקה  מי  חברה  הלעריכת  ו/או 
טיבם,  ה  טעממ הביטוח,  אישור  נשוא  הביטוחים  לגבי  אחריות  כל  ו/או  חובה  היקפם,  כל 



 

 

 

ב ואין  היעדרם,  לגבי  או  על  ותוקפם,  המוטלת  שהיא  חובה  מכל  לגרוע  כדי  פי    מבצעההן  על 
ל פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו,  הסכם זה ו/או ע 

 יטוחים ובין אם לאו. בין אם נבדק אישור הב 

אב  מתחיי  מבצעה .16.10 לשלם  הביטוחים,  תנאי  כל  אחר  ובמועדם  למלא  במלואם  הביטוח  דמי  ת 
את תוקף  ת לעת לפי הצורך ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע  ולחדשם מע

כי   יודגש,  הנקובים    מבצעההביטוחים.  העצמיות  ההשתתפויות  בסכומי  מקרה  בכל  יישא 
 . זוכההבביטוחי 

כי,   .16.11 ידי  מובהר  על  הביטוחים  בעריכת  לגר  מבצעהאין  או  לצמצם  שהיא  כדי  כל  בצורה  וע 
מחובתו לשפות ו/או לפצות את    מבצעהלהסכם זה או כדי לשחרר את  מהתחייבויותיו בהתאם  

נזק    חברה ה כל  תגמולי    מבצעשהבגין  תשלום  דין.  כל  פי  על  ו/או  זה  הסכם  פי  על  לו  אחראי 
יהיה   לא  כלשהם  זכאים  ביטוח  יהיו  לו  הפיצוי  ו/או  השיפוי  מסכום  להפחית  כדי  אלא  בהם 

 בגין נזק או הפסד. ה ו/או מי מטעמ  רהחבה

כי  סכמו .16.12 ו ם  האחריות  גבולות  באי/קביעת  כמפורט  הביטוחי  הכיסוי  היקף  עריכת  או  שור 
ה על  י הביטוחים  המוטלת  מינימום  דרישת  בבחינת  ממלוא    מבצעהנה  אותו  פוטרת  שאינה 
ה לפי  על  חבותו  זה.  האחרי   מבצעהסכם  גבולות  את  ולקבוע  לחבות  חשיפתו  את  ות  לבחון 

ה  מבצעהבהתאם.   כי  בזאת  ומאשר  כלפי  מצהיר  דרישה  ו/או  טענה  כל  מלהעלות  מנוע  וא 
הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או היקף הכיסוי הביטוחי    בכל  הו/או מי מטעמחברה  ה

 . שהוצא על ידו

מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא על ידו    המי מטעמו/או  חברה  הפוטר את    מבצעה .16.13
מ לחצרי  ו/או  מטעמו  לצורך  חברה  הי  המשמש  באחר   יםהשירות מתן  ו/או  ו/או  ו/או  יותו 

ו/או   בפיקוחו  ו/או  ו/או  בשליבניהולו  ו/או  לשטתו  ו/או  לו  ציוד    מערכותיהם למתקנים  ו/או 
תו  נלווה אובדן  סיבה שהיאו/או  מכל  ו/או תביעה  צאתי  דרישה  ו/או  טענה  כל  לו  ולא תהיה   ,
ור לא יחול לטובת אדם  בגין אובדן ו/או נזק כאמור; הפטור כאמ  הו/או מי מטעמ   חברהה כלפי  

 שגרם נזק בזדון. 
 

 על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.  זההפרת סעיף 

 פיצוי ;שיפוי .17

ה  .17.1 מכל  לגרוע  אחמבלי  ווראה  במידה  זה,  הסכם  פי  על  תידר  ויבתחרת  לשלם  החברה    שאו 
, לרבות תשלום  ו/או הסכם זה  מתקן שלט ולתשלום כלשהו בקשר, בין במישרין ובין בעקיפין, ל

  ו/או מי מטעמו   מבצעלעובדי ה לשלם לכל צד ג', לרבות    שתידרש החברהיי נזיקין, תשלום  פיצו
היוכדומה,   כל  מבצעשפה  על  החברה  לחברההתשלומ   את  שיגרמו  וההוצאות  ת  רבול  ,ים 

 . ושכ"ט עו"ד, מיד עם דרישתה הראשונה של החברה יה המשפטיותהוצאות 

הפסדי .17.2 ו/או  הוצאות  ו/או  נזקים  לחברה  יגרמו  כלשהםאם  ו/או    ם  רווח  אבדן  מוניטין  לרבות 
עקב    ו/או השלט ו/או בקשר עם הסכם זה ו/או  מתקןבקשר ל  "(נזקיםה"  –)להלן לשם הקיצור  

ההפ מהוראו   מבצערת  כלשהי  ההוראה  זהת  ויפצה    מבצעה ,  סכם  כל  ישפה  על  החברה  את 
לה,   שיגרמו  עו"ד,  הנזקים  ושכ"ט  משפטיות  הוצאות  הר לרבות  דרישתה  עם  של  מיד  אשונה 

  על פי כל דיןחברה ו/או מכל סעד אחר לה היא זכאית  רוע מזכויות הלגאמור מ אין ב  החברה.
 ו/או הסכם. 

 תשלומים  - ןמתקהט והשלאי הקמת  .18

  ו להפעיל או  /והשלט  האפשרות להציב את    מבצעתמנע מה , היה ולעיל  7.8יף  בכפוף לאמור בסע .18.1
  ע מבצלא יהיה בכך כדי לפטור את ה,  אשר אינה באשמתה הישירה של החברה   מסיבה כלשהי 

לשלם    ובמלואן ובמועדן, לרבות חובתכסדרן,  בהתאם להוראות הסכם זה,    ו ממילוי כל חובותי
 לעיל.   9התמורה כאמור בסעיף   את מלוא



 

 

 

היה זכאי לקבל מהחברה השבה כלשהי ו/או פיצוי כלשהו מכל סוג ומין ללא כל  י לא    בצעמה .18.2
 יוצא מן הכלל.  

 פינוי וסילוק יד .19

או תקופת האופציה ו/או בסיומו של הסכם זה מכל סיבה  / כי בתום תקופת ההסכם ו  ,מוסכם .19.1
פו  או הוחל  קנולרבות אם תו  של החברה,   תלעדיהבלותה  בבע   מתקןה   יישארשהיא, לפי העניין,  

ה  החברה  ו  מבצעע"י  על  שיוטל  בגינ  מבצעללשלם  מבלי  כלשהו  מצהיר    מבצעה  ם.תשלום 
  ם בגין אי תשלום שוויי  חברה,נגד ה תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כ  ומתחייב כי לא תהא לו כל

 בגינם.  ו/או בגין החזר הוצאות כלשהו  על כלל רכיביהם מתקן השל 

ה .19.2 יפורק  זה  הסכם  תקופת  וי  שלטבתום  למתקןה ושאר  בלבד  ומוכנים  תקין  במצב    הפעלה , 
ט יחולו אלה במלואן על  ככל שתהיינה עלויות פירוק בגין פירוק השל . מובהר, כי מיקום השלטב
 . מתקןה  ו/או תפקוד מתחייב כי עבודות הפירוק לא תפגענה באיכות מבצעוכי ה   לבדב מבצעה

  . בתום תקופת ההסכם  הידי החבר ל  טמיקום השל להחזיר את החזקה ב  יב בזאתמתחי  מבצעה .19.3
כיביהם במצב טוב, תקין ושלם, למעט בלאי  רעל כל    מתקןהמתחייב בזאת להשאיר את    מבצעה

י החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד ג' כלשהו שהחברה תתקשר סביר, המוכן לשימוש מידי על יד
 א.  שהיפציה, לפי העניין, מכל סיבה ופת האו עימו בתום תקופת הסכם זה ו/או תק

לחברה פיצוי קבוע, מוערך    מבצעישלם הזה,    19הוראות סעיף  אחר  מלא  ילא    מבצעה והבמיד .19.4
שהחברה מבלי  מראש,  בסך    ומוסכם  כלשהו,  נזק  להוכיח  וחמש  ) ₪    1,500של  תצטרך  אלף 

  מבצע היום בו    בגין כל,  המחירים לצרכן  , צמוד למדד"(הפיצוי המוסכם)להלן: "מאות שקלים(  
)בין    מתקןלידי החברה ו/או לא ניתן היה לעשות שימוש ב   השלט  מיקוםה בחזק לא החזיר את ה

בין עבור    , בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אם חברה חפצה לעשות שימוש כאמור ובין אם לאו
 עצמה ובין עבור צד ג' כלשהו(.

 זכות החברה לכל סעד מ  גרועלי  , כד19.4אין בתשלום הפיצוי המוסכם לחברה כאמור בסעיף   .19.5
ו/או  נו מה  אחרסף  גדול  פיצוי  לקבל  הזכות  לרבות  דין,  כל  פי  על  ו/או  זה  הסכם  פי  פיצוי  על 

פיצוי המוסכם. בנוסף,  על ה  שנגרמו לה נזקים בשיעור העולה   תוכיח החברהבמידה ו  המוסכם,
ב לפגוע  בכדי  הכספי  הפיצוי  בקבלת  החברה    זכותהאין  חלשל  יחסי  לקבל  מהתמורה  ק 

התקל,  לעי   9בסעיף  כהגדרתה   הבגין  בה  החזקה    מבצעופה  את  מלהחזיר  ו/או    מתקןב נמנע 
ב  מיקום השלטב שימוש  ניתן היה לעשות  ו/או לא  כל רכיביהם מחמת    מתקןלידי החברה  על 

ם במצב לא טוב ו/או תקין ו/או שלם ו/או במצב שלא ניתן לשימוש מיידי כאמור לעיל,  הותרת
 .ות הסכם זה רת הורא תוך הפ

כדי להקנות ל  19.4אין בתשלום לפי סעיף    בזאת כי   בהרלמען הסר ספק מו .19.6 זכות    מבצעלעיל, 
השלטבו/או    מתקןבכלשהי   להחזי   מיקום  עליו  סיומו  ויהיה  עם  לחברה  בו  החזקה  את  של  ר 

 לעיל.   19.4הסכם זה, מכל סיבה שהיא, גם אם ישלם סכום כלשהו לפי סעיף 

 ערבות בנקאית  .20

הלהבטחת   .20.1 התחייבויות  כל  הלפ  מבצעקיום  זה, י  ה  סכם  חתימת    מבצע יעביר  במועד  לחברה, 
עליו לחתימתה  וכתנאי  החברה  ידי  על  בנקאית  ההסכם   ערבות  מותנית    בלתיאוטונומית  , 

 .₪(אלף  ים וחמיש מאה) 000150,, על סך מצ"ב 'דנספח , בנוסח צרכןהמחירים ל וצמודה למדד

ת האופציה,  או תקופ/ו   תקופת ההסכם  )תשעים( ימים מתום  90יהיה עד לתום  הערבות  תוקף   .20.2
 . כלפי החברה מבצעלפי העניין ולא לפני סילוק כל התחייבויות ה

ותחליט   .20.3 האופציה,  במידה  את  לממש  ה יהחברה  ה  מבצעמסור  כתב  לא  לחברה  ערבות,  ארכת 
תקופת האופציה ו/או לא  הפעלת    מיום קבלת הודעת החברה בדבר  מים)שלושים( י   30-יאוחר מ
 .  חילת תקופת האופציה, לפי המוקדםלת עובר  מים )שלושים( י 30 -יאוחר מ



 

 

 

הפר  לפי שיקול דעתה הבלעדי  אם  כולה או חלקה,  החברה תהא רשאית לממש את הערבות,   .20.4
ה  מבצעה מהוראות  זהאיזו  וסכם  ל,  בכתב  התראה  החברה  שנתנה  ההפרה    מבצעבלבד  בדבר 

   .ת הודעת החברה)שבעה( ימים מקבל 7ן את ההפרה תוך  לא תיק  מבצעכאמור וה

  ; ביטול לאלתרסודיתהפרה י .21

 . כםשל ההס הפרה יסודית  ווהלהסכם זה תה   23-ו 3-20 הפרת האמור בסעיפים .21.1

פרסום  ימים, ובמקרה של    7שלא תוקנה תוך  ,  מבצעבכל מקרה של הפרה של הסכם זה על ידי ה .21.2
מהודעת החברה  שעות,    24לעיל, תוך    13אמור בסעיף  ציבור כ פגיעה ברגשות התוכן מפר ו/או  

אמור, החברה תהיה רשאית לבטל הסכם זה לאלתר ולדרוש השבת החזקה לידיה  ל הפרה כע
 .  שבווהשלט   מתקןה על מיקום השלטשל 

,  או על פי דין  הסכם זה לפי הוראות סעיף כלשהו מהוראותיו  מוסכם בזאת כי ביטול כדין של .21.3
כלשהם    בפיצוייםו/או    , בת השלטהשבה כלשהי, מלבד השלרבות    ,זכויות ב  מבצעה זכה את  ילא  

השקעותי  בגין  הוצאות  החזר  ו/או  מנוע  מבצעוה,  ומהחברה,  כלשהם   יהיה  כספים   מלתבוע 
  הסכם.ה מהחברה בגין ביטול 

על פי כל דין או כתוצאה מכח עליון   ניתן יהיה להמשיך את ההתקשרות היה ומסיבה כלשהי לא  .21.4
נס )דה תהיהיינו  החברה(,  בשליטת  אינן  אשר  ל  יבות  רשאית  הסכםהחברה  לאלתר    בטל  זה 

ה את  יזכה  לא  כאמור  השלטבזכויות  מבצעוביטול  השבת  מלבד  כלשהי  השבה  לרבות  או  /ו  , 
ב הוצאות  בהחזר  ו/או  מהחברה,  כלשהם  מלתבוע  בפיצויים  מנוע  יהיה  והוא  השקעותיו,  גין 

 ההסכם.  כספים כלשהם מהחברה בגין ביטול 

 העדר בלעדיות  .22

כדי להגביל באופן כלשהו את    ,מבצעעם ה  הסכם זה  כי אין בחתימת  ספק, מובהר  מען הסרל .22.1
ד שהוא ובתנאים שייקבעו על ידי החברה,  החברה, להציב ו/או להתיר לאחרים להציב, בכל מוע

ם אשר  ובכל מיקו  בכל צורה ואופן  לצדדים שלישיים  זכויות פרסום  העניקם ו/או לשלטי פרסו
 בחר על ידי החברה. י

ת התחייבות מצד החברה לפרסם על גבי השלט ו/או  כדי להוווראות הסכם זה  מובהר כי אין בה .22.2
ל מציגי  מבצעלהפנות  ו/או  תערוכות  אירועים   םמארגני  מארגני  גבי    ו/או  על  שיפרסמו  כדי 

 השלט. 

 שונות .23

להוראו  .23.1 בהתאם  ויפורש  בלבד,  הישראלי  הדין  ידי  על  יישלט  זה  זהסכם  דין  וכל  ת  בלבד,  ה 
ב  בזאת  מסכימים  חוזרהצדדים  בלתי  סמכו   אופן  הקשורים  כי  ועניין  דבר  בכל  השיפוט  ת 

 אביב בלבד. -בתל לערכאות המוסמכותבאופן בלעדי אך ורק בהסכם זה נתונה 

להמחות    ואינ   מבצעה .23.2 להרשאי  למסור  ו/או  ו/או  להשכיר  ו/או  את  עביר  ו/או  לאחר  זכויותיו 
על   בחלקם  הסכם פי  התחייבויותיו  או  במלואם  רש,  זה,  אינו  גוכן  לצד  להתיר  כלשהו  אי   '

ב ו/או  בשלט  ב  מתקןלהשתמש  בכל חלק מהם,    מיקום השלטו/או  אלא בהסכמת החברה  או 
ו/אוב.  מראש ובכת הסכם  התחייבויותיה לפי    החברה תהיה רשאית להעביר את כל זכויותיה 

ה הסכמת  בקבלת  צורך  ללא  וזאת  לאחר  בכ מבצעזה  לשמ,  הפוף  זכויות  כל  פי    על  מבצעירת 
 .  הסכם זה

כם המלא והממצה בין הצדדים לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו,  א את ההסהסכם זה מבט .23.3
מ כל  ומבטל  מחליף  אחר,והוא  מסמך  וכל  דברים  זיכרון  ומתן,  משא  הסכם,  או    צג,  ששררו 
מורים, קודם חתימתו של  ינים הא פה(, בין הצדדים, בנושאים ובעני -הוחלפו )בין בכתב ובין בעל

 הסכם זה. 



 

 

 

על פי הסכם זה או מכל מקור אחר מכל    מבצעסכום שיגיע לה מהלקזז כל  ברה תהא רשאית  הח .23.4
סכומים    מבצע, אם וככל שיגיעו להסכם זה או מכל מקור אחר  על פי  מבצעל סכום שיגיע ממנה  

לפי החברה, מכל  קיזוז כ לא תהיה זכות    מבצעלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי ל   .מאת החברה
 סיבה שהיא.  

כם יהיו תקפים רק אם ייעשו בכתב וייחתמו על ידי כל הצדדים  וספת להסון, שינוי או תכל תיק .23.5
 להסכם. 

עות צד מעמידה על  הו על קיום זכות המגיעה לו על פי ההסכם, או הימנכל ויתור של צד למשנ  .23.6
ם לגבי מקרים אחרים בהם לא  ן הצדדיזכותו, לא יחשב כויתור הימנעות או היווצרות נוהג בי 

 .הויתור בכתב ונאמר בו מפורשות אחרתאם נעשה  , אלא ותה זכותתקוים א 

המפורטו .23.7 הכתובות  הן  זה  הסכם  לעניין  הצדדים  כתובת  כתובות  כל  או  זה,  להסכם  ברישא  ת 
אחד הצדדים למשנהו בכתב. משלוח הודעה בדואר רשום, מסירתה ביד, או  אחרת עליה יודיע  

בפקסמשל הודע וח  למתן  מספקת  כדרך  יחשבו  שימיליה  הודעה  כל  על  ות.  אחד  תשלח  ידי 
רתה  )שבעים ושתים( שעות לאחר מסי  72הצדדים למשנהו בדואר רשום יראוה כאילו נתקבלה  

)עשרים וארבע( שעות לאחר    24לו נתקבלה  בדואר. כל הודעה שתשלח בפקסימיליה יראוה כאי
 .   ד מסירתהבמוע – ואילו הודעה שתימסר ביד  מסירתה

 החתום: ולראיה באו הצדדים על 

_________________ _________ 

   מבצעה

 על ידי:    _____________ 

 תפקיד:   _____________ 

 תאריך:   _____________                   

 ____________________ ___________ 

  א המרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות "אקספו ת 
 בע"מ 

 ___________ :    __על ידי

 תפקיד:   _____________ 

 ריך:    ____________ תא                   



 

 

 

 מיקום השלטמפת   -  'אנספח 



 

 

 

    'בנספח 
 מפרט טכני 

מבצע ה  של המאפיינים הטכניים של השלט אשר יותקן על ידי פירוט מדויק 



 

 

 

 1ח ג'ספנ
 : ___________________ האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה   -  אישור קיום ביטוחים

ת כל תנאי הפוליסה  , בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל א בתוקף  פוליסת ביטוח שנה  ה אסמכתא לכך שלמבוטח יישור ביטוח זה מהווא
רה שבו  במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקוחריגיה. יחד עם זאת,  

 מיטיב עם מבקש האישור. תנאי באישור זה 

כס המבוטח / מען הנ המבוטח מבקש האישור
 כתובת ביצוע העבודות

 עמד מבקש האישור מ

אקספו תל אביב המרכז  
הבינלאומי לכנסים ותערוכות 

 בע"מ

 שם הקבלן:
 _____________ 
 ו/או קבלני משנה 

 

עבודות הקמה, שיפוץ,  
התאמה של  

  ___________
רקעין ברח'  במק

 ________ 

    מזמינת העבודות ☐ 

   החברה המנהלת☐

 בעלי הנכס ☒

 .פ  ת.ז./ח אחר _________ ☐
520022229 

   ת.ז./ח.פ.

 מען 
תל   21075, ת.ד.  101שדרות רוקח  

 612100אביב 

 מען 

 כיסויים
פרקי 

 הפוליסה 
חלוקה לפי  

גבולות אחריות  
 או סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

 נוסח
  ומהדורת

 וליסה פ

תאריך  
 תחילה 

ך  תארי
 סיום

 

למקרה  האחריות גבול
  ביטוח סכום /ולתקופה

 העבודה  שווי /

 חריגים  וביטול  בתוקף פיםנוס כיסויים
 ' ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין  יש

  מטבע  סכום 
כל 

הסיכונים 
עבודות 
 קבלניות

 ביט 
 _______   

 האישור  ויתור על תחלוף לטובת מבקש    309 ₪ _____ ____  
 נזקי טבע כיסוי בגין 313
 כיסוי גניבה פריצה ושוד  314
 כיסוי רעידת אדמה  316
 אישור מבוטח נוסף מבקש ה  318
 ראשוניות  328
 מבקש האישור  –מוטב לתגמולי הביטוח  324

  עליו   רכוש
 עובדים 

מסכום   10%   
 הביטוח  

 ₪    000015,מיני' 

  ₪ 

מסכום   10%    סמוך  רכוש 
 הביטוח  

 ₪    150,000ני' מי

  ₪ 

מסכום   10%    הריסות נויפי
 הביטוח  

 ₪    000150,מיני' 

  ₪ 

תחזוקה   תקופת 
 חודשים  24בת  

   ₪ כלול    

 ביט  צד ג'
___ ____ 

   
,000,0004 

  ₪ 
 

 אחריות צולבת.  302
 קבלנים וקבלני משנה   307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור    309
 תוצאה משימוש בצמ"ה כ  כיסוי נזק שנגרם  312
 תביעות המל"ל  315
 מבקש האישור מבוטח נוסף   318
 מבקש האישור מוגדר כצד ג'   322
 ראשוניות  328
 יחשב כצד ג רכוש מבקש האישור   329

אחריות 
 מעבידים

 ביט 
 _______ 

  20,000,000   ₪ 
 

 הרחב שיפוי   304
 ויתור על תיחלוף מבקש האישור  309
 יחשב כמעבידםמבוטח נוסף היה ו 319
 ניותראשו  328

 : ג' ימה המפורטת בנספח )בכפוף לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור. יש לציין את קוד השירות מתוך הרש :פירוט השירותים
 ) בנייה (/ עבודות קבלניות גדולות 009
 ) עבודות חשמל / איטום / אינסטלציה( 062
 שיפוצים  074

 פוליסה* ביטול/שינוי ה
 ביטול. בדבר השינוי או ה האישור  למבקשהודעה  משלוח  לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא   לאביטוח,   פוליסת  שלביטול   או  האישור קש מב  לרעת שינוי 

 חתימת האישור 
 המבטח: 

 

 



 

 

 

 
 
 
בו  – פי צד שלישיניתן לקבל כחלופה לעריכת ביטוח חבות המוצר האמור לעיל, הכללת כיסוי במסגרת ביטוח אחריות כל *()

 ת משותפים.₪ בגבולות אחריו 1,000,000המוצר לא יחול בסך  יובהר כי חריג חבות
 
פי צד שלישי יכולים להיערך ככיסויים ביטוח אחריות כלו/או  ניתן לקבל כי ביטוח אחריות מקצועית ו/או חבות המוצר    *(*)

 משותפים. בגבולות אחריות 

 

 __/__/____הנפקת האישור( תאריך )  אישור קיום ביטוחים - 2נספח ג'
ל אסמכתא  מהווה  זה  ביטוח  שלאישור  ישנה  כך  ביטוח פוליסמבוטח  בבתוקף  ת  המפורט  למידע  בהתאם  תנאי  ,  כל  את  כולל  אינו  זה  באישור  המפורט  המידע  ה. 

ר האמור בפוליסת הביטוח למעט  במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבהפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  
 מבקש האישור. שור זה מיטיב עם י באיבמקרה שבו תנא

 * האישור מבקש מעמד * העסקה ופיא המבוטח מבקש האישור*
אביב   תל  אקספו  שם: 
הבינלאומי  המרכז 

 לכנסים ותערוכות בע"מ 

 שירותים☐ שם

 אספקת מוצרים ☐

 אחזקה☐
 

הצבה, התקנה הפעלה אחר :   ☒
אלקטרוני  שלט  של  ותחזוקה 

המתקן   של  תחזוקה  ו/או ו/או 
מערכותמתקנ ו/או  נלווים    ים 
  ו/או שירותים נלווים נלוות

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐
X  מזמין שירותים 

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______ ☐

 ת.ז./ח.פ. 
520022229  

 ת.ז./ח.פ. 

רוקח   שדרות  , 101מען: 
אביב   21075ת.ד.   תל 
612100   

 מען

 כיסויים 
 סוג הביטוח 

 

 גבולותלפי    קה חלו
או  אחר   סכומי יות 

 ביטוח 

פר  מס
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

יך  תאר
 תחילה 

תאריך  
 סיום

סכום    / האחריות  גבול 
 ביטוח

   חריגים וביטול  בתוקף  נוספים  כיסויים
 ' ד  לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש

 מטבע סכום 

ביט    צד ג'  *(*)
______ 

 צולבת אחריות -302   ₪ 4,000,000  
 שיפויהרחב  -304
 שנה לני מקבלנים וקב -307
 בקש האישורויתור על תחלוף לטובת מ 309
 שימוש בצמ"ה - 312
 תביעות מל"ל -315
 מבקש האישור  –מבוטח נוסף   – 318
 ראשוניות  – 328
 רכוש המבקש יחשב צד ג'   – 329

צד    –  אחר (  *)  *( *)
  אחריות חריג    -ג'  

   חל אינו  המוצר

ביט   
______ 

  ולתקופה  מקרהל  
  פוליסת  עם משותף ב

 בנוסף   ולא"ל  הנ ' ג צד

 ' ג צד בפוליסת כמו"ל כנ   ₪
 

אחריות  
 מעבידים

ביט   
______ 

 פויהרחב שי -304   ₪ 20,000,000  
 מבקש האישור –ויתור על תחלוף  -309

דם של היה ויחשב כמעבי -מבוטח נוסף    319
 עובדי מבקש האישור 

 ראשוניות   – 328
אחריות    *(*)

 המוצר 
ביט   

______ 
 ת.רטרו:  

_____ 
 אחריות צולבת   302   ₪ 4,000,000 

 שיפוי  רחב ה 304
מבקש  309 לטובת  תחלוף  על    ויתור 

 האישור  
 ראשוניות  328
 חודשים   12 גילוי תקופת 332

אחריות    *(*)
 מקצועית 

 ת.רטרו:    
_____ 

 אחריות צולבת – 302   ₪ 1,000,000 
 הרחב שיפוי  – 304
 מבקש האישורויתור על תחלוף לטובת  309
 ביטוח מקרה עקב/שיהוי  עיכוב 327
 חודשים  12י ת.גילו  – 332
 וניותראש - 328



 

 

 

 –נספח ד' 
 ההסכם  בנקאית לביצועח ערבות נוס

 
   תאריך            לכבוד

 בע"מנלאומי לכנסים ותערוכות הבימרכז אקספו ת"א ה
 

 .נ., א.ג

 מס'___________  כתב ערבות

 
אלף  מישים  מאה וח)₪    150,000  ד לסך שלסכום ע  הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל .8

מע"מ כולל  חדשים(  הערבות  )להלן:  שקלים  מאת  ""סכום  לכם  להגיע  עשוי  או  המגיע   ,)
עם  "המציע"  )להלן:  ______________ בקשר  שלט  15/2/2022  מס'  פומבימכרז  (  אלקטרוני    להצבת 

 . בע"מ רכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות  א המ"אקספו תהשייך ל בשדרות רוקח בת"א

תוך   .9 לכם,  נשלם  )אנו  דרישתכם, אתם  ימי(  7שבעה  בצירוף הפרשי הצמדה    ממועד קבלת  סכום הערבות 
ק  או לדרוש תחילה את סילו   להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם  3ורט בסעיף  למדד כמפ

הכולל שנשלם על פי ערבות זו, לא יעלה על סכום  תנאי שהסכום  , במכרזמשתתף בהסכום האמור מאת ה 
 הלן. ל 3הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף  

 בערבות זו:  .10

המרכזית מ - "מדד המחירים לצרכן" הלשכה  ידי  על  חודש,  בכל  המתפרסם  לצרכן,  המחירים    דד 
גו כל  ו/או  אחר  לסטטיסטיקה  מדד  כל  או  במקומה,  שיבוא  אחר  ף 

 מו. שיתפרסם במקו
לצרכ - "מדד הבסיס" המחירים  ביום  מדד  פורסם  אשר  ,  2022שנת    _____לחודש    15ן 

 .2022 נתש _____בגין חודש 
לצרכן - "המדד הקובע" המחירים  סכום    מדד  תשלום  מועד  לפני  לאחרונה  יתפרסם  אשר 

 הערבות. 
ברר, לפני  הבסיס. אם יתהמדד הקובע לעומת מדד  או ירידת  עליית    שיעור - י הצמדה למדד""הפרש

ירד,  מועד תשלום סכום הערבות, כי המדד הקובע עלה לעומת מדד  , או 
ישולם סכום הע מוגדל  רבהבסיס,  מוקטן  ות כשהוא  לעליית  או  בהתאם 

 .הקובע לעומת מדד הבסיס  המדדירידת  או

זו תישאר בתוק  .11 עערבות  זפה מתאריך כתב  וכל    ___________  ה עד לתאריךרבות  על  ועד בכלל  דרישה 
 הנ"ל לא תענה.   מועדדרישה שתגיע אלינו לאחר ה עד למועד זה. בכתב אלינו צריכה להגיע  פיה

י שתבקשו את הארכתה מאתנו בכתב בהודעה  בתנא  ,ך על ידנו מפעם לפעם על פי בקשתכם  ארערבות זו תו .12
 זה.  ך על פי סעיףלעיל או עד לכל מועד שהואר 11ור בסעיף וחר מאשר עד למועד האמ שתגיע אלינו לא יא

 התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה. .13

 
 

 בכבוד רב,
    בנק: 

   סניף: 
  

 
 



 

 

 

   'ה ספחנ
 –נעות מניגוד עניינים  התחייבות לשמירה על סודיות ולהימ

 מבצעלחתימה על ידי ה
 

 ____ ____תאריך: ____ 
 לכבוד 

 בע"מ  א המרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות "ת אקספו 
 רוכה, שדרות רוקח גני התע

 תל אביב 
 "( חברהה)להלן: " _______________

 
 

 כתב התחייבות לשמירת סודיות 
 

________  אני, ת.ז.  הח"מ  של  ____________________,  חתימה  מורשה   ,______________________
__________ ________חברת  ח.פ.  החברה  ________________  _______  עם  התקשרה  שלט אשר  להצבת 

בת"אאל רוקח  בשדרות  "   קטרוני  )להלן:  בשם  מבצעה________________________  בזאת,  מתחייב   )"
 לקמן:, כדמבצעה
 

הס התחייבלמען  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הר  על  מבצע ויות  השירותים  מתן  בתקופת  הן  ן  וה   חברהלידו  -חלות 
 לאחריה.  

 

ין או בעקיפין, לכל אדם ו/או גוף כלשהו,  העביר, במישרמוחלטת ולא לגלות ו/או ל גמורה  בסודיות  לשמור   .1
ה בפעילות  הקשור  ידע  ו/או  מידע  שלוב  חברהכל  חברות  בתכניוו/או  ו/או  לגרוע  ות  ומבלי  לרבות  תיהן, 

ת מסחריים, , סודוחברהלמידע בקשר  ליות האמור כל רישום, שרטוט, תכנית, מפרט, כל מסמך ו/או  מכל
שיו שיטות  לקוחות,  על  פר פרטים  הפצה,  שיטות  וק,  עסקאות,  פרטי  הנחות,  תחשיבים,  מחירים,  סום, 

או    ודיו/או עוב  חברהה טים על מנהלי  , פרחברהת של העבודה, תנאי שכר ו/או העסקה, כוונותיה העסקיו
עם   בקשר  אליו  שהגיע  אחר  מידע  מוצרי  חברה הכל  "  האו  המסווג )להלן:  שהמידע  "המידע  בין  וזאת   ,)

ה  אל  הגיע  מה  צעמבהמסווג  עם  כתוצאה  אחר  חברהה תקשרותו  מקור  מכל  לידיעתו  שהגיע  והכל    ובין 
 . לתקופה בלתי מוגבלת

 

ו/או .2 ו/או להעביר, במישר  לא למסור  לכל אדם  או בעקיפין,  ו/או    ין  גלם  ו/או חומר  כל חומר  גוף כלשהו, 
מ חלק  ו/או  ממוצר  ו/או  מדגם  ו/או  לאגירת  מוצר  אחרת  מדיה  ו/או  דיסקט  ו/או  חפ סמך  ו/או  ץ  מידע 

ו/או משוכפל   ו/או מודפס  והכל למעט מסירה    וכיו"במצולם  כולו או מקצתו,  המכיל את המידע המסווג 
נחוץ המידע המסווג לצורך מתן השירותים לחברה ואך    לגביהם   מבצעור לידי מועסקי הו/או העברה כאמ

 .ורך מתן שירותים כאמורורק לצ
 

רה, העברה, חיקוי והפצה, במידע המסווג כולו או מקצתו,  , ייצור, מכילא לעשות כל שימוש, לרבות שיכפול .3
 שתינתן בכתב ומראש.   חברה האלא בהסכמת  

 

את  .4 להוציא  מחצרי    לא  המסווג  קבוע  ,  חברהה המידע  באופן  ובין  ארעי  באופן  בכתב    –בין  אישור  ללא 
 . ברהחהשל קצין הביטחון של ומראש 

 
 .שתינתן בכתב ומראש חברהאלא בהסכמת ה  ,או שיווקרות פרסום ו/למט חברההלא לעשות שימוש בשם  .5
 

רום לכך שכל  ולג חברההנו מעת לעת על ידי  ינת י, כפי שברהחהלפעול על פי דרישות הביטחון והבטיחות של  .6
   יפעל על פיהן. מבצע המועסק על ידי 

 

של    ה ר לפי דרישתבכל מועד אח  , מכל סיבה שהיא, או חברהה  מבצעעל ידי העם סיום מתן השירותים  מיד   .7
  לעיל, ולא   2-ו   1או מי מטעמו כמפורט בסעיפים    מבצע הכל דבר אשר הגיע לידי    חברהה , להחזיר  חברהה

  חברה השור  עמו כל דבר ו/או העתק ו/או צילום ו/או מסמך ו/או חומר הקאו מי מט  מבצעה להשאיר בידי  
 קצתו.  ו/או המכיל את המידע המסווג, כולו או מ האו במוצרי 

 

ה  חברהל להתיר   .10 בחצרי  של    מבצעלבדוק  להודעה מוקדמת  בכפוף  קיום    24בהסכמתו.  לפחות, את  שעות 
 ו.או מי מטעמ  מבצעזה מצדו של הכתב התחייבות  הוראות 



 

 

 

 
ו/א   חברהלהביא לידיעת קצין הביטחון של ה  .11 עלולים להוות הפרת כתב  ו אירוע ו/או דבר אשר  כל מקרה 

 ו עליהם.וודע לי עם ה  התחייבות זה מיד
 

וכן לפסול  באחר,    ולדרוש בכל עת את החלפתו של כל מועסק מטעמ  תהא רשאית   חברהמסכים, שה   מבצעה .12
מ מלכל  כאמור  שירותים  תועסק  מבלי  רהחבה ת  וזאת  מסוימת,  לתקופה  או  לצמיתות  חלקם,  או  כולם   ,

מיד    חברההחלטת ה לפעול על פי  מתחייב    מבצעה  .ם או נימוקים למאן דהואצטרך לתת הסברי חברה תה
דרישת ה  העם  לספק    מבצעהראשונה.  מחובתו  לגרוע  כדי  זה  בסעיף  באמור  אין  כי  נותני    חברה למצהיר 

 ותים. רותים במספר הדרוש למתן השיר שי
 

את   חייב לפצות מבצע, יהא ה לעיל מבצעהתחייבויות האו מי מטעמו יפרו התחייבות מ מבצעבכל מקרה שה  .13
כתוצאה מהפרת התחייבויותיו דלעיל,    הן כל הנזקים ו/או ההוצאות שיגרמו לבגי  המי מטעמ ו/או    חברהה

ושכר   משפט  הוצאות  דיןלרבות  עורכי  לגרו   טרחת  מבלי  וזאת  כדין,  תרופה  ומע"מ  ו/או  סעד  מכל  ע 
 מכח כל דין.   חברהה  העומדים לרשות

 
 . מכרז זהם מסמכי הסכל דין או בא בנוסף להוראות כ זוכי כתב התחייבות מובהר  ק להסרת ספ .14
 

ל .15 ס   מבצעידוע  לפי  פלילית  עבירה  מהווה  דלעיל  לסודיות  ההתחייבויות  הפרת  לחוק    118-119עיפים  כי 
 . 1977-העונשין תשל"ז

 
ו  מבצעה .  16 ובדיקותיו, לאחר חקירה  ידיעתו  למיטב  כי  אין מצב שמאשר  עניבדיקה שערך,  ניגוד  בין  ינ ל  ים 

,  ולקרוביו ו/או למנהליו ו/או לעובדיו ו/או לגופים קשורים בו  מבצעלחר שיש ין כל ענין אביצוע העבודות לב 
נושא  ת בינו ו/או מי מטעמו לבין  כי אין קרבה משפחתית או אחר  מצהיר  מבצעה,  עניין אישי בו. כמו כן

 ניינים כאמור לעיל.  לעורר מצב של ניגוד ע  אשר עשויה החברהמשרה אצל 
 

או הוצאה, מכל סוג, אשר יגרמו    דבנזיקין ועל פי כל דין, לכל נזק, הפס  חברהה אחראי כלפי  יהיה    מבצעה .17
 זה.  מהפרת ההתחייבויות על פי כתבלשהו, כתוצאה , או לצד שלישי כלחברה

 
זכות תביעה נפרדת    לחברה  על פי כתב זה, תהיה  יובויות ימהתחי   ות כלשהיביפר התחיי  מבצעשכל מקרה  ב .18

כלפי ז   ועצמאית  הפרה  צ בגין  כגון  זמניים  סעדים  לקבלת  הזכות  לרבות  נזקי  ווו,  הקטנת  לצורך  מניעה  י 
 . הו/או מי מטעמ  החברה

 
נעות מניגוד  ימחרת או נוספת לנאמנות, שמירת סודיות וה סמך זה כדי לגרוע מכל חבות אאין באמור במ .19

 ל פי כל דין. ע  מבצעהמוטלת על הים  ניעני 
 
 

 
 ולראיה באתי על החתום

 
__________ __________  ____________________ 

 חתימה                  תאריך 
 
 
 
 

 __ _____________ מסמך זה נחתם בפני: _______ 
 שם וחתימה           

 


