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 תנאי המכרז       –פרק א' 

 כללי: .1

חברה בבעלותה של עיריית אילת  הינה ("חכ"א"מ )להלן: "בע )חכ"א( אילתלהחברה הכלכלית  1.1
(, אשר פועלת מטעמה של העירייה בתחומים שונים הנוגעים לתפקידיה של "העירייה")להלן: 

 ;ניהול פרסום החוצות במרחב הציבורי בעיר אילתהעירייה, ובהם 

מסוג בילבורד  שילוט חוצות מתקני תקנה, הפעלה ותחזוקה שלהנת לקבל הצעות לימעוניחכ"א  1.2
חוצות פרסום תם, תפעולם וביצוע , כהגדרתם להלן, וכן, לתחזוקאו מתקני גדולי מידות אחרים

כמפורט בתנאי המכרז אשר יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם  ל, והכוגביהם לתקופת החוזהעל 
 .ההתקשרות שייחתם עם הזוכה

א יהא בהם כדי ו/או בפסיקה, ל שינוי בדין החל, לרבות בחוק בתקנה או בחוק עזר מקומי,שום  1.3
מהתחייבויות הזוכה כלפיה, ואולם מוסכם בזאת להטיל חובה כלשהי על חכ"א, או כדי לשנות 

כי אם מכוח הדין תמנע לחלוטין האפשרות לפרסם פרסום מסחרי כלשהו על המתקנים, כי אז 
יום, ולא יהא חייב בתשלום  30יהא הזוכה רשאי לבטל את ההסכם, בהודעה מוקדמת של 

 התמורה עבור התקופה שלאחר הביטול כאמור. 

 39, בעלי עירוניים מסוג בילבורדמתקני שילוט  27 -קיימים בעיר אילת ככיום  כימובהר בזאת  1.4
  לחוזה זה. ד' כנספחמיקומי המתקנים מצורפים  פני פרסום.

ו/או שילוט גדל  נוספים שילוט חוצותמתקני  בהתקנה של  , או אפשרות,יווצר צורךוייתכן   1.5
 .רשאית להרחיב את ההתקשרות בהתאם א"חכתהא , ובמקרה זה מידות

 

 :הגדרות 1.6

המשתתף במכרז, שהצעתו תוכרז כהצעה  -"חברההאו ""הזוכה" 1.6.1
   ;הזוכה במכרז

על  א"החוזה שייחתם בין הזוכה לבין חכ -או "ההסכם" "החוזה" 1.6.2
 ;למכרז 6נספח מס' , נספחיו

מסוג בילבורד, או  שילוט החוצות נימתק -נים" תקמן / "המתק 1.6.3
גדולי מידות אחרים כמפורט  מתקנמים

 6להלן, בעלי שטח פרסום שאינו פחות מ 
הזוכה בעיר ויתפעל יציב  םאות מ"ר,

 ;אילת, על פי הנחיות חוזה זה ונספחיו

 עיריית אילת; - "העירייה" 1.6.4

 לחוזה; 9כהגדרתה בסעיף  -"תקופת החוזה"  1.6.5

 

 .חוזההעל פי תנאי נוסח א לבין הזוכה תהיה "ההתקשרות בין חכ 1.7

חודשים, ולחכ"א תהייה האופציה, על פי שיקול דעתה  60תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה הנה  1.8

ובלבד שסך כל תקופת ההסכם ביחד עם כל תקופות ת נוספות תקופולהבלעדי, להאריך תקופה זאת 

  .שנים( 8) שמונהההארכה לא יעלה על 

הערכות, בה יהיה על הזוכה החודשים הראשונים לתקופת ההתקשרות יוגדרו כתקופת  לושתש 1.9

לשפץ חליף ו/או קים ו/או להבמכרז להיערך לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה, ובין היתר לה

 כנספח ג' את המתקנים, כהגדרתם בחוזה, וזאת על פי המפרט הטכני המצורףולשדרג לנקות 

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

 הרישיונות הנדרשים לפי כל דין על מנת לעמוד בכל התחייבויותיו בתקופת ההערכות האמורה. 
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יובהר כי במהלך תקופת ההערכות קיימת לזוכה הזכות להפעיל ולפרסם על גבי המתקנים במסגרת  1.10

 . חכ"אל יהיה חייב הזוכה בתשלום מלוא התמורה ההתקשרותתחילת תקופת כי מיד עם והמכרז, 

 קיימת התייחסות לתוספת מע"מ כחוק בגין החיובים ו/אוו/או החוזה יצוין כי בגוף המכרז  1.11

עומד   עוסק מורשה הרשום באילת, כלעל חכ"א, כשיעור המ.ע.מ החל על התשלומים, זאת על אף ש

ששיעור המע"מ  פטורה ממע"מ ו/או  חכ"א . על כן מובהר כי כל עוד על פי הדין תהא0%כיום על 

לתשלומים  , לא יצטרך הזוכה במכרז להוסיף כל תשלום בגין מע"מ0%יעמוד על  החל עליה

ו/או חכ"א תחויב כדין  ו/או ששיעור המע"מ יועלה,הדין ישתנה  אםהמגיעים ממנו לחכ"א. ואולם 

ו בלחכ"א את שיעור המע"מ  בתשלום מ.ע.מ. יוסיף הזוכה במכרז לכל תשלום שיהא עליו לשלם

, שתומצא לו על ידי חכ"א תוך כדין באותה עת, וזאת כנגד קבלת חשבונית מס תהא חכ"א מחויבת

 . זמן סביר לאחר ביצוע התשלום

הזוכה במכרז יהיה מחויב להירשם כעוסק מורשה באילת, ולנהל את הפרויקט נשוא המכרז  1.12

ם נשוא מכרז זה יגבה מן המפרסמים על גבי מתקני הפרסו , ולא ממשרד הממוקם בעיר אילת

 אך ורק על פי שיעורו כדין עבור עוסק מורשה באילת. אלא מע"מ 

לשימוש ללא תמורה, קצה י הזוכהבהתאם לחוזה התקשרות שבין הזוכה במכרז לבין חכ"א,  1.13

)"פני  מ"ר 60פני פרסום בגודל מצטבר של  ,ו/או החברה הכלכלית ו/או מי מטעמן עיריית אילת

ו/או ציבוריים ו/או לצרכי פרסום עירוניים אחד של המתקן( שלם צד  –פרסום" לעניין זה 

הפרסום המוקצה לצורך הפרסום העירוני האמור מפורט בחוזה המצורף למכרז  שטחקהילתיים. 

 זה. 

, אינה כוללת זה והסכם מכרז"י עפ הפרסום זכויות עבור הזוכה שישלם התמורה כי בזאת מובהר 1.14

מחוייב גם בתשלום  יהא הזוכה וכי לעירייהות משולמת סכום אגרת השילוט האמורה להי את

 לעירייה, על פי חוקי העזר שבתוקף ועל פי נהלי העירייה.  השילוטאגרת השילוט 

תקנים, אותו ישלם המ תארכן מובהר כי התמורה אינה כוללת תשלום עבור צריכת החשמל לה 1.15

ושיקול דעתה  פי נהלי העירייה על פי חישובי צריכה שיוכנו מראש, ועללעירייה ישירות הזוכה 

   .עירוני חשמל הזנת למקור המתקנים חיבור ויאושר במידה הבלעדי,

 חכ"א באישור ורק אך שיבוצעבמידה ויחבר הזוכה את המתקנים למקור הזנה של ח. חשמל,  1.16

 ולחכ"א יועבר העתק אישור התשלום. ,, תשולם התמורה ישירות לח. חשמלובכתב מראש

מסמכי המכרז השונים, לרבות נספחיו ולרבות חוזה ההתקשרות, או בין  בין סתירה של מקרה בכל 1.17

 ה, תגבר ההוראה המיטיבה עם חכ"א לפי פירושה של חכ"א.להוראות שבמסמכים א

 רכישת מסמכי המכרז .2

 20163/8/', ג מיוםהחל  , אילת2חכ"א, מבנה אמת"ל את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי  2.1

 ., לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיאשלא יוחזרו בכל מקרה ,ש"ח 1,000 תמורת

 www.eec.co.il, ללא תשלום, באתר חכ"א בכתובת קודם לרכישתם ניתן לעיין במסמכי המכרז 2.2

 .08-6315353ניתן לפנות לגב' לימור עפרוני בטלפון רורים בקשר לרכישת מסמכי המכרז ילב 2.3

 , סתירות ואי התאמות :מציעים כנס .3
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 . , אילת2, מבנה אמת"ל חכ"אבמשרדי  03:11בשעה  20163/16/, 'דייערך ביום המציעים  כנס 3.1

המציעים הינה חובה המהווה תנאי סף להשתתפות במכרז, בהתאם לאמור  כנסההשתתפות ב 3.2

 להלן. 9.5 בסעיף 

בימים , limor@eec.co.ilכתובת אימייל אמצעות גב' לימור עפרוני לשאלות והבהרות יש להפנות  3.3

 .0041: בשעה 2016/324/ 'ה לא יאוחר מיוםואך ורק בכתב, . וזאת 0041:-8:00 ה' בין השעות –א' 

( ימים 7שבעה ), תועברנה לכל רוכשי מסמכי המכרז לא יאוחר מחכ"אתשובות, על פי שיקול דעת  3.4

 .16:00רון להגשת מסמכי המכרז, בשעה לפני המועד האח

לפנות, בכתב, המציע יוכל ככל שלדעת המציע, קיימות במסמכי המכרז סתירות ו/או אי בהירויות,  3.5

 ,הבהרותה רוטירוט זהותו ופרטי מספר פקס לשם פילעיל, תוך פ 3.3 עד למועד הנקוב בסעיף 

שגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או הסתירות, ה

 .כל פרט שהוא

או אי ו/סבירות אי יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר  לעיל, 3.5 בסעיף  יפנה כאמור שלא ציעמ 3.6

 .טעות וכיו"ב ,בהירות, שגיאות, אי התאמות

בדרך אחרת.  ןשתינתו/או של נציגה תהא בכתב בלבד ואין כל תוקף לתשובה  חכ"אכל תשובה של  3.7

בהקשר לתנאי המכרז ו/או  כל מי מטעמהלא תהיה אחראית להסברים בע"פ שיינתנו על ידי  חכ"א

  .להצעה

חכ"א תהא רשאית שלא להתייחס לפניות, להבהרות ו/או השגות, או חלקן, וכן תהא רשאית  3.8

. לא התייחסה א"חכל המציעים והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של התייחסותה לכל להעביר

הבקשה או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית  לבקשה אוחכ"א 

תשובה הבהרה או שינוי לתנאי המכרז, בכתב, יהוו אלה חלק . מסרה חכ"א למשתתפים ההשגה

 .המכרז המוגשים על ידי המשתתף ויצורפו, כשהם חתומים, למסמכי ממסמכי המכרז

  עיון במסמכי המכרז .4

ואולם מובהר כי הגשת  באתר האינטרנט של חכ"אניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם  4.1

  .הצעה מחייבת את המציע ברכישת מסמכי המכרז על ידו

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

ומילוי ההתחייבויות על פיו, מתבקש המשתתף להגיש את הצעתו שתכלול את כל המסמכים 

לתנאי המכרז, כשכולם חתומים על ידי המוסמכים כדין מטעם  11.1המפורטים להלן בסעיף 

 עמוד ועמוד, הכל כמפורט בפרק א' למכרז. המשתתף במכרז, בכל

 מועד ומקום הגשת ההצעות .5

לרבות , ההצעהכל מסמכי את  .14:00שעה ב 20164/13/המועד האחרון להגשת ההצעות הוא  5.1

יש לשים במעטפה סגורה המיועדת לכך ולהגישה והמסמכים הנדרשים הערבות ויתר האישורים 

 ההצעות הנקוב. עד למועד האחרון להגשת באופן ידני א"חכל

 .ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרזמובהר כי  5.2
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 ההצעה .6

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

 ,לפן פרסום מסחרי אחד, כל אחד מהמתקניםמתן הזכות לבצע פרסום על גבי עבור  ,על ידו לחכ"א

לא יכלול את סכום מובהר כי המחיר המוצע . "המחיר המוצע"()להלן:  , לא כולל מע"מלשנה

 בגין הפרסום על גבי המתקנים בהתאם לחוק העזר לאילת )שילוט(. אגרות השילוט

 מ"ר.  12 -כ"פן פרסום מסחרי" משמע, פן פרסום אחד על מתקן בילבורד, בגודל של  6.2

מתקנים כאלה מכפלה של התמורה ככל שיקים הזוכה מתקנים גדולים יותר, תהיה התמורה עבור  6.3

 . )מאתיים אחוזים מהמחיר המוצע( 2-ב ,לעיל 6.1המוצעת לפי סעיף 

תהיה התמורה  מ"ר 8בגודל של עד חדשים  ככל שיקים הזוכה מתקני פרסום בהם פני פרסום 6.4

אחוזים  שבעים) 0.7-לעיל, ב 6.1עבור מתקנים כאלה מכפלה של התמורה המוצעת לפי סעיף 

 צע(.מהמחיר המו

, בתוך מעטפת למכרז 4לנספח מס' המשתתף במכרז יגיש את טופס ההצעה הכספית בהתאם  6.5

שעליה יהא רשום "ההצעה הכספית" וכן שמו של המציע. המעטפה של ההצעה ההצעה הכספית, 

  תוכנס למעטפה סגורה יחד עם שאר מסמכי המכרז. הכספית 

 חישוב התמורה: 6.6

אחד לשנה  לפן פרסוםמכפלת המחיר המוצע  תהיהא "לחכהתמורה אשר תשולם על ידי הזוכה 

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

 לעיל. 6.2ובהתחשב בגודלם כמפורט בסעיף 

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

, למכרז( 4אחד לשנה, כמפורט בהצעת המשתתף )נספח מס'  לפן פרסוםר המוצע ממכפלת המחי

ממכפלת או  פני פרסום, (34) וארבעהשלושים , המינימאלית הקיימת כיוםבכמות פני הפרסום 

בכמות פני למכרז(,  4המחיר המוצע לפן פרסום אחד לשנה, כמפורט בהצעת המשתתף )נספח מס' 

 .ייםתה מבין השההגבום המסחרי בפועל, הפרסו

 ופני הפרסום בעיר אילת:שילוט החוצות  להלן כמות מתקני 6.7

כמות  המתקן
המתקנים 

 קיימים

כמות פני 
הפרסום 
 הקיימים 

כמות פני פרסום 
 לשימוש עירייה

כמות פני הפרסום 
המסחריים 

 תהמינימאלי

 צדדי -בילבורד דו
12 24 

 
 

 בילבורד חד צדדי 
15 15 

 
 

 39 27 סה"כ
5 

34 

 

כי כמות המתקנים הקיימת היא הכמות הידועה לחכ"א בעת פרסום המכרז, וכי בכל מקרה הזכיין  מובהר
  מחויב בספירה של כמות המתקנים בפועל.
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 תוקף ההצעה .7

או עד לחתימת חוזה עם אחר והחזרת  20166/03/ ף עד יוםהצעת המשתתף במכרז תהיה בתוק 7.1

  .הערבות על ידי חכ"א למשתתף

( חודשים נוספים, בהודעה 4תהיה רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה, בארבעה ) חכ"א 7.2

מובהר בזאת, כי דרישה להארכת ערבות המכרז  לעיל. 7.1 עד המועד הקבוע בסעיף מוקדמת בכתב,

 להלן, תהווה דרישה להארכת תוקף הצעת המשתתף במכרז. 8 כהגדרתה בסעיף

 

 ערבות מכרז .8

לפקודת ₪ אלף(  מאה) 100,000על סך  לצרף להצעתו ערבות בנקאית,כל משתתף במכרז חייב  8.1

במכרז וחתימתו על  צעתו"(, להבטחת ההמכרז )להלן: "ערבות החברה הכלכלית לאילת בע"מ

 החוזה במועד שיקבע לכך ע"י חכ"א.

 2כנספח , המצורף המכרז וסכומה יהיו על פי נוסח טופס כתב ערבותהמכרז, תנאיה נוסח ערבות  8.2

 רז.למכ

( 4תהא ניתנת להארכה בארבעה )המכרז ערבות  20166/03/עד יום  יהיההמכרז תוקף ערבות  8.3

 בהתאם.המכרז ניתנה דרישה כאמור, יוארך תוקף ערבות  א."חכחודשים נוספים, על פי דרישת 

כנדרש לעיל, לא תדון ועדת המכרזים בהצעתו כלל המכרז ערבות את משתתף במכרז שלא יצרף  8.4

  והיא תפסל.

תהא ועדת המכרזים רשאית, אך לא חייבת, למחול על פגם בערבות, לעיל מובהר כי על אף האמור  8.5

נגוע בחוסר תום לב, והוא טכני במהותו, כך שאין שאינו אם על פי מיטב שיקול דעתה מדובר בפגם 

 בו כדי להקנות למציע יתרון בלתי הוגן או כדי לפגוע בעקרון השיוויון בין המשתתפים.

תהא רשאית לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף לא יעמוד חכ"א  8.6

בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה, וזאת לאחר שתינתן לו הזדמנות 

 להשמיע את טענותיו :

 הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. 8.6.1

 המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. הוא מסר לועדת 8.6.2

 הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. 8.6.3

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם  8.6.4
 ליצירת ההתקשרות של החברה עמו.

( יום 14) שצירף תוך ארבעה עשרהמכרז ר לו ערבות תוחז -משתתף במכרז שהצעתו לא זכתה  8.7

 .זוכהחוזה עם ההממועד חתימת חכ"א על 

אם לא יחתום הזוכה על החוזה בנוסח המצורף כחלק ב' למכרז זה )להלן: "חוזה ההתקשרות"(,  8.8

, וזאת רשאית לחלט את סכום הערבות שהפקיד לטובתה חכ"א, תהא חכ"אבמועד שייקבע ע"י 

וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת לרבות הזכות לתבוע את קיום  ומוערך מראש,כפיצוי מוסכם 

 ההסכם על ידו ו/או לתבוע כל נזק שייגרם לה העולה על סכום הערבות.
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   תנאי סף .9

 :אך ורק מציע שבמועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלןרשאי להגיש הצעה 

שלושה מליון ) ₪  3,000,000לפחות  ן, הינחוצות מפרסוםות עהנוב, במכרז המשתתף כנסותה 9.1

 . 2014-, ו2013,  2012 מהשנים בכל אחתשקלים חדשים(, לא כולל מע"מ, 

עבור חוצות פרסום  מתקניושיווק של  , תחזוקהתפעולהקמה, מוכח ב ןניסיוהמשתתף הינו בעל  9.2

 .שקדמו לפרסום המכרז, כזכיין, במהלך ארבע השנים לפחות שתי רשויות מקומיות

למשתתף לפחות התקשרות אחת עם רשות מקומית בארץ, במועד פרסום המכרז, כזכיין פרסום  9.3

   חוצות.

 ,אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ברשותוו או מלכ"ר הינו עוסק מורשההמציע  9.4

 .ויות המס כחוקחשבונות ורשומות ומדווח לרשהמעיד כי המציע מנהל ספרי  1976 -התשל"ו 

שקלים חדשים(, לפקודת  )מאה אלף ש"ח 100,000על סך של  בנקאיתערבות  להצעתו המציע צירף 9.5

  למסמכי המכרז. 2כנספח בע"מ, להבטחת ההצעה, בנוסח המצ"ב החברה הכלכלית לאילת 

 .עילל 3.2 , כנדרש בסעיףבכנס המציעיםהמציע השתתף  9.6

ספק מובהר כי לא ניתן להגיש הצעה משותפת של מספר גופים/אנשים, ולא ניתן להסתמך  מען הסרל

על המציע כי על עמידה בתנאי הסף של בעל עניין, מנהל או כל מי מטעם המציע, לרבות קבלן משנה, ו

 עצמו לעמוד בתנאי הסף.

 :תנאים כלליים .10

במכרז. ההצעה שתיבחר  בחירת ההצעה הזוכה תתבצע על פי הצעתם הכספית של המשתתפים 10.1

 תהיה ההצעה הגבוהה ביותר, בכפוף לשיקול דעתה של חכ"א.

 אין חכ"א מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא. 10.2

חכ"א תהא רשאית שלא לקבל הצעה של מציע אשר היה לה, או לעירייה ניסיון שלילי עמו או עם  10.3

 הבלעדי.גורם הקשור עמו, וזאת על פי שיקול דעתה 

 . כמו כן תהיה חכ"אחוזהאין לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי של חכ"א להתקשר ב 10.4

, קודם לחתימת החוזה עם , ובלא צורך ליתן הנמקותרשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא

, ולזוכה ו/או א ובין שלא(")בין שהוכרזה הצעה זוכה על ידי ועדת המכרזים של חכ הזוכה

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

לא תשא בכל הוצאה או תשלום שהם שנשא בהם המציע, או בכלל,  א"חכלהסרת ספק מובהר כי  10.5

 ההכרוכות ברכישת מסמכי המכרז, בהגשת ההצעה ובהכנתשהם כל ההוצאות מכל מין וסוג ו

 .ביטולו בלא קשר לתוצאות המכרז, לרבות /מציעתחולנה על המשתתף

שייכות  ,במסמכי המכרז םזכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שה 10.6

לחכ"א. המשתתפים במכרז אינם רשאים לעשות בהם שימוש כלשהו אלא לצורך הגשת ההצעה או 

 לצורך ביצוע ההתקשרות עם חכ"א.
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. תאריך רישום ההתאגדות של המשתתף במכרז במכרז חייב להיות מאוגד כחברה המשתתף 10.7

 למועד האחרון להגשת ההצעות.  קודםכחברה, חייב להיות 

 .לעיל 9 כמפורט בסעיף הסף תנאיכל לעמוד ב חברה,על ה 10.8

יחד עם מציא המשתתף במכרז יעל מנהליו המוסמכים של המשתתף במכרז לחתום על ההצעה.  10.9

רו"ח או עו"ד, או כל מסמך אחר הנדרש על פי מסמכי ידי -פרוטוקול מאושר, עלמסמכי המכרז, 
ההתאגדות של המשתתף במכרז ו/או הדין, המאשר כי החותמים על מסמכי המכרז וההצעה הם 
מנהליו המוסמכים של המשתתף במכרז וכי הם רשאים לחייב בחתימתם את המשתתף במכרז 

תצורף למסמכי המכרז . כן בתוספת חותמת המשתתף במכרז ולהגיש הצעות מחייבות בשמו
 .תעודת התאגדות של המשתתף במכרז כחברה, ממרשם המתנהל על פי דין

למסמכי  3 מס' נספחב המשתתף במכרז ימלא את פרטי האישיות המשפטית של המציע כמפורט 10.10
ממרשם המתנהל על פי דין, המעיד על שמו, על הרכב בעלי דו"ח וכן יצרף להצעתו  המכרז

 .ריון שלומניותיו והרכב הדירקטו

, אלא אך ורק מחברה שהתאגדה בייסוד" חברהממשתתף במכרז שהינו " הצעהחכ"א לא תקבל  10.11

  .ונרשמה כדין לפני המועד האחרון להגשת ההצעות

למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה. אי מילוי אחת או יותר  לדאוגעל המשתתף  10.12

 מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

זכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא לקבל הצעה של משתתף במכרז, או לבטל את ההכרזה  א"לחכ 10.13

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

גורם או מעיד  א"חכשלדעת אירוע  לרבות" אירוע מהותיבסעיף זה המונח " חתימת החוזה על ידה.

 פשרות מצד המשתתף, לרבות הזוכה, למלא אחר כל התחייבויותיו על פי החוזה.חשש להיעדר א על

חוזה, או כל הסתייגות הכל שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, לרבות בתנאי  10.14

לגרום  יםלגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול

ל שבדיקת הצעת משתתף במכרז תעלה כי המשתתף במכרז כלל בהצעתו ככ.  לפסילת ההצעה

לרבות פרטים מטעים, או שיש בהם כדי להטעות, או השמיט פרטים שהיה עליו לכלול בהצעתו, 

רשאית ועדת או שנפל בהצעתו פגם אחר כלשהו, המתקנים ,  להקמת המפרטים אשר הגיש

ניק להצעת המשתתף במכרז ניקוד מופחת, המכרזים, לפסול את הצעת המשתתף במכרז, או להע

 על פי שיקול דעתה.הכל , ו/או לדרוש השלמות ו/או הבהרות, ו/או להבליג על הפגם

לפסול כל הצעה שלא מצורפים אליה , אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, חכ"א תהיה רשאית 10.15

 להלן. 11.1מסמכי המכרז המפורטים בסעיף 

ו/או  המשתתפים במכרזכל לדרוש מ, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, "א תהיה רשאיתחכ 10.16

ו/או פרטים נוספים  ו/או מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או מסמכיםחלקם, השלמת 

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

  שחובה על המציע לצרף להצעתו מסמכים .11

לצרף להצעתו את ההוכחות לעמידתו בכל תנאי הסף בלא יוצא מן הכלל, ומבלי לגרוע מכלליות על המציע 
 הדרישה  האמורה גם:

 כשכל  ( "ההצעההצעת המשתתף במכרז תכלול את כל המסמכים הבאים )להלן ולעיל: "מסמכי   11.1

 ממולאים והם חתומים, על פי הוראות מכרז זה: פרטיהם 
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 ;למכרז א'1 מס' כנספחמסמך  הצהרת המשתתף במכרז, המצורף  11.1.1

 כנספחהמצורף , 1976 –לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו ב 2תצהיר לפי סעיף  11.1.2
 ;למכרז ב'1 מס'

 ;למכרז 2 מס' כנספח, המצורף המכרז בנוסח טופס כתב ערבותמכרז ערבות  11.1.3

ממרשם אישור , בצירוף למכרז 3מס' כנספח מסמך  הצהרה על מעמד משפטי, המצורף  11.1.4
, הרכב בעלי מניותיו והרכב הדירקטוריון של המשתתף המעיד על שמוהמתנהל על פי דין 

 במכרז ;

 ;חתום ע"י המשתתף במכרז, למכרז 4מס'  כנספח, המצורף ה הכספיתהצעה טופס 11.1.5

להוכחת ניסיון בפרסום ולהוכחת חשבון הואישור רואה חתום על ידי עו"ד תצהיר  11.1.6
 למכרז;  5כנספח מס' הכספי המצורף  המחזור

 וכן תנאי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע. החלק הכללי שלעיל 11.1.7

הבהרות ותשובות לשאלות שנמסרו לכל משתתפי המכרז, אם תהיינה קובץ חתום של  11.1.8
 כאלה.

 למכרז כשכולם חתומים כדין ע"י המציע; 6כנספח מס' ונספחיו המצורפים חוזה ה  11.1.9

 אישור על היות המשתתף במכרז עוסק מורשה,  11.1.10

אישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  11.1.11
  ;, או אישור כדין על פטור מניהולם1976 –התשל"ו 

 .חתום על ידי המציע כנס המציעיםפרוטוקול  11.1.12

 

 ההצעה הכספית .12

על גבי מתקני מתן הזכות לבצע פרסום עבור ההצעה הכספית הינה לדמי זיכיון שנתיים  12.1

 . מכולל מע" , לאלשנהאחד,  רסוםפלפן שילוט חוצות, 

לא יכלול את סכום אגרות השילוט בגין הפרסום על גבי מובהר כי המחיר המוצע  12.2

או ישירות  אותן ישלם הזוכה לחכ"א המתקנים בהתאם לחוק העזר לאילת )שילוט(

 .א מעת לעת"ה, לפי החלטת חכילעירי

 .כן מובהר כי המחיר המוצע לא יכלול תשלום עבור צריכת חשמל להארת המתקנים 12.3

מס'  כנספחעל המציע למלא את הצעת המחיר )ללא מע"מ( המוצעת על ידו בטופס המצ"ב  12.4

 למכרז. 4

 הודעה על הזכייה וההתקשרות .13

 ההצעה הזוכה במכרז )להלן: "ההחלטה"(.א תקבע את "ועדת המכרזים של חכ 13.1

מובהר בזאת כי אין  חכ"א תמסור לכל משתתף שהגיש הצעה במכרז הודעה בכתב על ההחלטה. 13.2

במסירת ההודעה כאמור משום כריתת הסכם בין חכ"א למשתתף שהודיעו לו על זכייתו. מבלי 

חתימת ההסכם כדין ע"י לגרוע מן האמור מובהר כי ההתקשרות בין הצדדים מותנית, בין היתר, ב

 המשתתף שזכה, ועמידתו בתנאים לחתימת הסכם כזה.

 חוזה, בשינויים המחויבים, אם יהיו כאלה כתוצאה מההחלטה.הבין הזוכה לבין חכ"א ייחתם  13.3
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חוזה על הונספחיו לחתימה, ימציא הזוכה לחכ"א את  חוזהה( ימי עסקים מרגע קבלת 7) שבעהתוך  13.4

צירוף כל המסמכים שעליו להגיש לחכ"א, בעקבות זכייתו במכרז, , בום על ידמיחתו םנספחיו כשה

 ב' כמפורט במסמכי ההתקשרות. -א' ו  לרבות  ערבויות

המחאות בגובה מלוא סכום התמורה לתקופה שממועד מתן רשות  ימציא הזוכה לחכ"א במועד זה,

ואישורי באילת חוק שיעורו כהשימוש ועד תום השנה הראשונה בתקופת החוזה, בצירוף מע"מ כ

 .כנדרש על פי האמור בחוזה ההתקשרות, על נספחיו ביטוח

 :המציעים ביטוחי 13.5

 16כמפורט בסעיף לקיום ביטוחים  חכ"אתשומת לב המציעים מופנית לדרישות  13.5.1

על " החברהאישור ביטוחי "לחוזה  בנספח ב'לרבות "החוזה"  6לנספח מס' "ביטוח" 

" ו/או הביטוחים הנדרשים" ו/או "דרישות הביטוח)להלן: " במכרז שתזכה החברהידי 

 .", בהתאמה(הוראות הביטוח"

 .לעיל ולהלן 13.5בסעיף כאמור ביטוח הלעמוד בדרישות  תידרשהזוכה  החברה 13.5.2

הוראות הביטוח ואת דרישות ואת  הלהביא לידיעת מבטחי תההצעה מתחייב תמגיש 13.5.3

 הממבטחי הכי קיבלבזאת  הומצהירבמלואן  המכרזלפי מסמכי  הפעילותמהות 

 לעיל ולהלן. כמפורטאת כל הביטוחים הנדרשים  ההתחייבות לערוך עבור

בידי  ולהפקיד המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע תההצעה מתחייב תמגיש 13.5.4

)להלן:  השלטיםשל  םוהפעלת ם, תחזוקתםהצבת התקנתם,לא יאוחר ממועד  חכ"א

)בנוסחו  החברהאישור ביטוחי "( וכתנאי לתחילת הפעילות, את נספח ב' הפעילות"

 המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. 

כי בכפוף לדרישת  החברה תבנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב 13.5.5

 .הנדרשות הביטוח פוליסותמ מציא לה העתקיםחכ"א בכתב ת

הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה כל מובהר בזאת במפורש כי  13.5.6

להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות 

( עלולים נספח ב'. מובהר, כי שינויים ביחס לאישור קיום הביטוחים )לדרישות הביטוח

 לגרום לפסילת ההצעה.

, החברהאישור ביטוחי נספח ב' מצאת אי הבמקרה של למען הסר ספק מובהר בזה, כי  13.5.7

 החברההצהרת  1נספח ב'  לרבות, )בנוסחו המקורי( החתום כדין על ידי מבטחי המציע

 תהייה רשאית חכ"א)בנוסחו המקורי(,  החברהכדין על ידי  מה, חתופטור מנזקים –

 כנדרש. בשל אי הצגת האישור החתום הפעילותלמנוע ממנו את מועד תחילת 

אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל, 13.5.7בסעיף י לגרוע מהאמור בנוסף ומבל 13.5.8

 חכ"אלעיל, תהייה  13.5.7בסעיף כאמור , (נספח ב') החברהנספח אישור ביטוחי 

 במכרז. החברהשל  הפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתהכמי ש בחברהלראות  תרשאי
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יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים  13.5.9

ה עם , המהווים אישור והצהרת המציע כי בדקהאלא בחתימה וחותמת של המציע

 ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים. מבטחיה

, במלואן ובמועדן, ישלם לחכ"א פיצוי בסך השווה לעיל כמפורטאיחר הזוכה בביצוע התחייבויותיו  13.6

דולר ארה"ב(, על פי שער הדולר היציג ארה"ב, בגין כל יום חמש מאות $ ) 500 -בשקלים חדשים ל

, לרבות ביטול דיןעפ"י זה ו/או  של איחור וזאת, מבלי לפגוע בכל סעד לו זכאית חכ"א על פי מכרז

 וי, ו/או חילוט הערבות או חלקה.הזכייה או אכיפת ההסכם ו/או תביעת פיצ

 , או יותר,רה שמשתתף, לרבות הזוכה, יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחתבמק .14

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

 . עם בעל ההצעה הטובה ביותר שאחריהרשאית, אך לא חייבת, להתקשר חכ"א תהא בהתאם להצעה, 

 צד שלישי .15

 בהתאם לתקנות חובת מכרזים, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה הזוכה.

המציע רשאי לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו. מציע שלא 

סוד מקצועי שלו, מסכים לכך כי במקרה שתתבקש,  יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או

תהא המזמינה רשאית להעביר את הצעתו הזוכה במלואה לעיון מציעים שלא זכו. מובהר כי אין מן האמור 

לגרוע מסמכותה של ועדת המכרזים של המזמינה ליתן כל החלטה בעניין גילוי חלקים של ההצעה, וזאת לפי 

 שיקול דעתה המלא.

הסכום ישולם ₪.  500בהצעה הזוכה על ידי מציע שהצעתו לא תזכה, כרוכה בתשלום למזמינה של זכות העיון 

 למזמינה בטרם יעיין המציע בהצעה הזוכה.
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 נספח מס' 1 א' למכרז

 הצהרת המשתתף במכרז
 אלוומתן זכות פרסום על מתקנים  הצבה, תחזוקה ותפעול של מתקני שילוט חוצות 1/2016מ/ מס'פומבי  מכרז

 באילת
 

 
 לכבוד

 בע"מ)חכ"א( אילת להכלכלית החברה 
 ;באילת ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו הצבה, תחזוקה ותפעול של מתקני שילוט חוצות   שם המכרז:

 
 1/2016מ/ מספר המכרז:

אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה 
 כדלקמן:

הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי   .1
 הטענכל המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים מראש על 

 כאמור.בדבר אי התאמה ו/או חריגה, של המכרז ו/או תנאי מתנאיו מדרישות כל דין 

הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי ואנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז,   .2
 ואנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות, בהתאם לתנאים המפורטים במכרז ובחוזה ונספחיו. ,המכרז

 הירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.אנו מצ .3

או לתקופה  ,30/6/2016הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה עד יום  .4
כי דרישה להארכת ידוע לנו,  על פי דרישת חכ"א כאמור במסמכי המכרז. ( חודשים4של ארבעה )נוספת, 

 כרז, תהווה דרישה להארכת תוקף הצעת המשתתף במכרז.ערבות המ

 בתוקף ובסכום הנקובים במסמכי המכרז.מכרז להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות  .5

חוזה על נספחיו, נמציא את ה( ימי עסקים מיום קבלת 7) שבעהאם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים, כי בתוך  .6
רבות כל המסמכים אותם אנו נדרשים להמציא על פי המכרז, חוזה על נספחיו כשהם חתומים על ידינו, לה

המחאות בגין מלוא סכום התמורה ממועד קבלת רשות  א"החוזה וכי במועד זה אף נמציא לחככולל ערבות 
 .(לחוזה 'ב נספח) אישורי ביטוחכן, והשימוש ועד תום השנה הראשונה בתקופת החוזה, בצירוף מע"מ כחוק 

, שצרפנו למכרז, כולה או המכרזאם מסיבה כל שהיא לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים שאת ערבות  .7
מקצתה, תחלטו כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש וזאת, מבלי לפגוע בכל סעד לו הינכם זכאים על פי 

 דין.עפ"י המכרז ו/או 

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

 פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

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

 

_______________________________ 

 חתימת וחותמת המשתתף במכרז

  אישור
 

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

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

 
 

_______________________________ 
 , עו"ד
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 למכרז ב' 1נספח מס' 
 

 

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

הח"מ, _____________, נושא ת.ז. ________________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אני 
 אהיה צפוי/יה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:

וט חוצות הצבה, תחזוקה ותפעול של מתקני שיל 1/2016מ/ מס'פומבי למכרז הנני עושה תצהירי זה כתמיכה  .1
להצבה,  בע"מ באשר)חכ"א( אילת להכלכלית שפרסמה החברה  אלו באילת ומתן זכות פרסום על מתקנים

 .בעיר אילת ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו תחזוקה ותפעול של מתקני שילוט חוצות

 הנני מכהן במשתתף במכרז בתפקיד ________________________________________ ומוסמך ליתן .2
 תצהיר זה מטעם המשתתף במכרז.

 "(,החוק)להלן: " 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"וכהגדרתו בעד מועד ההתקשרות למיטב ידיעתי,  .3
כי  -ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות  וובעל זיקה אלי ו המשתתף במכרזלא הורשע

  רשעה האחרונה.במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד הה

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

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 
____________________________________________ 

 חתימת המוסמך מטעם המשתתף במכרז
 

 
 ר עו"ד בעל רשיון עריכת דין בישראלאישו

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

 , שזיהה/תה עצמו/ה לפי תעודת זהות מס'__________________________, הופיע/ה לפני מר/גב' 
תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו/ה, כי עליו/ה להצהיר את על  ם/מהחת/ המוכר/ת לי אישית, ו___________

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

     
 , עו"ד
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 למכרז 2נספח מס' 
 

 המכרזנוסח ערבות 
 ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו הצבה, תחזוקה ותפעול של מתקני שילוט חוצות 1/2016מ/ מס'פומבי  מכרז

 באילת

 
 

   תאריך           לכבוד
 בע"מ)חכ"א( אילת להכלכלית החברה 

 
 .נ.,א.ג

 כתב ערבות מס'___________

 

שקלים מאה אלף )₪  100,000 הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של .1
)להלן:  ______________(, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת "סכום הערבות")להלן:  חדשים( כולל מע"מ

 הצבה, תחזוקה ותפעול של מתקני שילוט חוצות 1/2016מ/ מס'פומבי  מכרז( בקשר עם "משתתף במכרז"ה
 . בע"מ )חכ"א(אילת להכלכלית החברה של  אלו באילת ומתן זכות פרסום על מתקנים

ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות בצירוף הפרשי הצמדה למדד ם ימי( 7שבעה )אנו נשלם לכם, תוך  .2
להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום  3כמפורט בסעיף 
, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבות זו, לא יעלה על סכום הערבות משתתף במכרזהאמור מאת ה

 להלן. 3בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף 

 בערבות זו: .3

רכן, המתפרסם בכל חודש, על ידי הלשכה המרכזית מדד המחירים לצ - "מדד המחירים לצרכן"
לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא במקומה, או כל מדד אחר שיתפרסם 

 במקומו.
בגין  ,2016 שנת פברוארלחודש  15פורסם ביום מדד המחירים לצרכן אשר  - "מדד הבסיס"

 .2016שנת  ינוארחודש 
ם לאחרונה לפני מועד תשלום סכום מדד המחירים לצרכן אשר יתפרס - "המדד הקובע"

 הערבות.
המדד הקובע לעומת מדד הבסיס. אם יתברר, לפני או ירידת שיעור עליית  - "הפרשי הצמדה למדד"

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

 .הקובע לעומת מדד הבסיס המדדירידת 

 .30/6/2016ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך  .4

מנכ"ל חודשים על פי דרישת ( 4) ארבעהערבות זאת על כל תנאיה תוארך באופן אוטומטי לתקופה נוספת של  .5
הרשומה  צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת, ובע"מ)חכ"א( אילת להכלכלית החברה 

 ועד בכלל. ________עד ____________________________ וצריכה להגיע לסניף זה 

כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה  .6
 28_______________________________________, וצריכה להגיע לסניף זה עד יום 

 בשעה_______.________

 יבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה.התחי .7

  
 

 בכבוד רב,
    בנק: 

   סניף: 
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 למכרז 3נספח מס'  

 
 פרטי המשתתף במכרזהצהרה על 

 
 :הפרטים הבאיםעל המשתתף במכרז לציין במדויק את  .1

 ;___________________________     שם: 1.1

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

 ;__________________________     כתובת 1.2

 ;__________________________    שם איש קשר 1.3

 ;__________________________     טלפון 1.4

 ;__________________________    פקסימיליה 1.5

 ;__________________________  כתובת דואר אלקטרוני 1.6

 ;__________________________   מספר עוסק מורשה 1.7

 ;__________________________    מספר החברה 1.8

 :במשתתף במכרז שמות בעלי זכות החתימה .2

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

 _______________ _________________ 
 שם משפחה שם פרטי 

 
 

 _______________ _________________ 
 חתימה תאריך 

  דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה זהותמספר  
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 למכרז 4 נספח מס' 

 
 ההצעה הכספית

אלו  ומתן זכות פרסום על מתקנים הצבה, תחזוקה ותפעול של מתקני שילוט חוצות 1/2016מ/ מס'פומבי מכרז 
 באילת

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

לפן פרסום מסחרי  קלים חדשים(ש _______________)ש"ח  _______חוזה ההתקשרות ונספחיו הינה 

 שנה, לא כולל מע"מ.אחד, ל

מ"ר. ככל שיקים הזוכה  12 -כ" משמע, פן פרסום אחד על מתקן בילבורד, בגודל של מסחרי "פן פרסום .2

לעיל  1מתקנים גדולים יותר, תהיה התמורה עבור מתקנים כאלה מכפלה של התמורה המוצעת לפי סעיף 

 מובהר בזאת כי ככל שיקים הזוכה מתקני פרסום מ"ר. 12-ביחס שבין שטח פן הפרסום במתקן הגדול יותר ל

לתמורה עבור מתקני הבילבורד  ורה זההתהיה התממ"ר,  12בהם פני פרסום קטנים בשטחם מ  חדשים

 מ"ר. 12הקיימים, ששטח פן הפרסום בהם הינו 

הערבה מול שדה התעופה, יחשבו לחישוב  דרךב הקטנים, המוצבים מובהר בזאת כי שני פני הפרסום .3

רח' דרבן פינת תרשיש יחשב לחישוב בהמוצב בכיכר  הגדול, התמורה כפן פרסום אחד, וכי פן הפרסום

 כשני פני פרסום.התמורה 

את סכום אגרות השילוט האמור להיות משולם  תכולל אינהלעיל,  1מובהר בזאת כי התמורה המוצעת בסעיף  .4

 , וכן אינה כוללת תשלום עבור צריכת החשמל להארת המתקנים.לעירייה

. ידוע 0% ידוע לנו כי נכון למועד הצעתנו זאת שעור המע"מ עבור עוסק מורשה הרשום באילת  עומד כיום על .5

לנו כי כל עוד על פי הדין יהא עוסק מורשה הרשום באילת פטור ממע"מ ו/א ששיעור המע"מ עבורו יעמוד על 

, לא נצטרך להוסיף כל תשלום בגין מע"מ לתשלומים המגיעים מאתנו לחכ"א. ואולם, היה והדין ישתנה 0%

"א את שיעור המע"מ שיהיה קבוע באותה ו/או ששיעור המע"מ יועלה, נוסיף לכל תשלום שיש עלינו לשלם לחכ

 עת. 

 נהל את הפרויקט נשוא המכרז ממשרדכן ידוע לנו כי אנו מחויבים להירשם כעוסק מורשה באילת, ול

 סום נשוא מכרז זה מע"מ אך הממוקם בעיר אילת, וכי נהייה זכאים לגבות מן המפרסמים על גבי מתקני הפר

  מורשה באילת.פי שיעורו כדין עבור עוסק ורק על 

 

מסמכי ביצוע כל התחייבויותינו על פי לעיל הינה בנוסף ל 1ספית האמורה והמפורטת בסעיף הצעה כ .4

 הם, במלואן ובמועדן.חוזה ונספחיההמכרז,  

 

 

 ___________   שם המשתתף:
 
 

 ___________   כתובת המשתתף:
 
 

 ___________  טלפון של המשתתף:
 
 

 ___________ חתימת וחותמת המשתתף:



 

- 18 - 

 

 למכרז 5נספח מס' 

 ' למכרזאבפרק  9.3-9.1 ףנוסח תצהיר להוכחת סעי

 

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

  בזה כדלקמן:

שלושה מיליון ) ₪  3,000,000  ן, הינחוצות מפרסום ותהנובע, הכנסות ________________________ .2
 .2014-, ו2013 , 2012 מהשנים בכל אחתשקלים חדשים( לפחות, לא כולל מע"מ, 

 4רשויות מקומיות לפחות, כזכיין, במהלך  2הקמה תפעול תחזוקה ושיווק של מתקני פרסום חוצות עבור  .3
 שקדמו לפרסום המכרז. השנים

 לפחות התקשרות אחת עם רשות מקומית בארץ במועד פרסום המכרז כזכיין פרסום חוצות.  .4

 לעיל 4-2 פיםלהלן טבלה בה מפורטות ההתקשרויות להוכחת עמידה במפורט בסעי .5

הכנסה  הערות
 מפרסום

סוג וכמות 
המתקנים הכלול 
 בהתקשרות/יות

 

פרטי נציג הרשות המקומית 
 מת התקשרות/יותעימה קיי

)טלפון, פקסימיליה, כתובת 
 דוא"ל(

שם הרשות 
המקומית עימה 

קיימת 
 התקשרות/יות 

 שנים

     2012 

     " 

     2013 

     " 

     2014 

     " 

     2015 

     " 

     2016   
     " 

 

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

________________________ 

 שם וחתימת המצהיר

 

 אישור עו"ד  בעל רשיון עריכת דין בישראל:

בפני  /ההופיע ____________כי ביום  , בזה /ת, מאשר"דעו "מ _______________,אני הח
מס' זיהוי ______________, אשר הוכח לי כי הינו/הינה מורשה חתימה  ___________________

לעונשים הקבועים  /ההיה צפוייהיה/תלומר את האמת וכי  ו/הכי עלי אותו/ה ולאחר שהזהרתיב___________, 
 עליה בפני.  ם/מהדלעיל וחת ו/הנכונות הצהרתאת  /העשה כן, אישריעשה/תבחוק אם לא 

 
________________________ 

 חתימת וחותמת עו"ד
 (:cpaאישור רו"ח )

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

 
 

________________________ 

 חתימת וחותמת רו"ח
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 מסמכי ההתקשרות –חלק ב' 

 
 החברה הכלכלית אילת )חכ"א( בע"מ

 

 

 

 

 1/2016מ/מס' פומבי מכרז 

 
 מתקני שילוט חוצותהצבה, תחזוקה ותפעול של 

 ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו
 באילת

 

 

 

 

 

 

 1/2016מ/חוזה למכרז מס' 
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 תוכן העניינים:

 

 21        המבוא, נספחים וכותרות                             .1

 23          התקשרות.                             ה2

 25         .                             תקופת ההיערכות3

 26          המתקנים    . 4

 33          הפרסום   .5

 34               במתקנים ו/או מי מטעמהעירייה שימוש ה            .    6

 35         החברההצהרות   .7

 36         החברההתחייבויות   .8

 37         תקופת החוזה  .9

 37       התמורה ותשלומים נוספים  .10

 39         אישורים ורשיונות           .11

 39        מעביד -היעדר יחסי עובד             .12

 40         העברת זכויות  .13

 40                   שמירת דינים  .14

 41          אחריות  .15

 42                            ביטוח  .16

 47         ערבות בנקאית  .17

 47            הפסקת עבודה על ידי חכ"א                                                                     .18

 47         הפרות וסעדים  .19

 48         כלליותהוראות   .20

 50          הודעות  .21

 50         כתובות הצדדים  .22
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 למכרז 6נספח מס' 

 

 

 

 ח ו ז ה

 

 ______שנת  ___בחודש   __  ביום באילת שנערך ונחתם 

 

 

 בע"מ)חכ"א( החברה הכלכלית לאילת  בין:

 אילת  2מבנה אמת"ל         

 ("חכ"א")שתיקרא להלן:                      

 -מ צ ד   א ח ד    - 

 

 __________ לבין:

   __________ 

 ("החברה"להלן: שתיקרא )

 -מ צ ד    ש נ י   -

 

 

  ;אילתלטפל בכל נושא פרסום החוצות בעיר  חכ"אהסמיכה את  עירייהוה הואיל:

 

של ותפעול תחזוקה הצבה, את המכרז, במסגרתו הזמינה מציעים להציע הצעות ל וחכ"א פרסמה  והואיל:

 ;על גביהם מתן זכויות פרסוםו שילוט חוצות מתקני

 

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

 ;והגישה את הצעתה במסגרת המכרז

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 וכותרות , מבוא, נספחים .1

 וזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו.המבוא לח 1.1

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

 ישמשו לצורכי פירושו.

 :הגדרות 1.3

 ;_____________    - "החברה" 1.3.1
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 חוזה זה על נספחיו; - /"חוזה זה""החוזה" 1.3.2

 , על נספחיו;שבעקבותיו נחתם הסכם זה כמבואר במבואמכרז ה  - "המכרז" 1.3.3

 כל המכרז על נספחיו וכן הצעת ה"חברה" הזוכה על נספחיה.  –"מסמכי המכרז"  1.3.4

     לצורך פיקוח שוטף על ביצוע התחייבויות החברה על פי  חכ"אנציג            -"המפקח"  1.3.5

 ימסר לחברה.המכרז וחוזה זה. הודעה על זהותו ת                                                         

 ומתקנים גדולימ"ר ומעלה,  6בשטח  מוארים שילוט חוצות מתקני         -"המתקנים"  1.3.6

 ;על נספחיו זהמידות כמפורט בחוזה 

 ;אילתעיריית   - "עירייה"ה 1.3.7

 לחוזה; א'נספח בנוסח  לקיום החוזה רבות בנקאיתע  - "ביצוע"ערבות  1.3.8

 פרסום מסחרי על המתקנים;  - "הפרסום" 1.3.9

 מסרים מטעם העירייה, חכ"א או מי מטעמם, כמפורט בחוזה ;   -"הפרסום העירוני"  1.3.10

 בע"מ;)חכ"א(  החברה הכלכלית לאילת   - "חכ"א" 1.3.11

 משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל חודש, על ידי - מדד המחירים לצרכן"" 1.3.12

 טטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא הלשכה המרכזית לס                                                  

 במקומה, או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו.                                                         

 , 15/2/2016אשר פורסם ביום לחודש לצרכן מדד המחירים   - "מדד הבסיס" 1.3.13

 .2016בגין חודש ינואר 

 מדד המחירים לצרכן אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד החזר  - "המדד החדש" 1.3.14

 הוצאה או תשלום.                                                   

אם יתברר, לפני מועד החזר הוצאה או תשלום, על פי חוזה זה, כי   - הפרשי הצמדה למדד"" 1.3.15
התשלום, על פי חוזה זה, חייב המדד החדש שונה ממדד הבסיס, אזי יהיה הצד עליו מוטל 

לשלם למשנהו או לקבל ממנו, את אותו תשלום כשהוא מוגדל או מוקטן בהתאם לעליית או 
 ירידת המדד החדש לעומת מדד הבסיס.

ריבית פיגורים בשיעור הנהוג אצל החשב הכללי החל מן המועד הקבוע לתשלום  - "ריבית" 1.3.16
 ועד למועד ביצוע התשלום בפועל;

 

 מפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה:הנספחים ה 1.4

                                            ;                                           ביצוענוסח ערבות                  -נספח א'

    ;אישור עריכת ביטוחי החברהוסח נ                -נספח ב'

    ;הצהרת פטור מנזקים           -(1) נספח ב'

  ;                 מואר שילוט חוצותמפרט טכני למתקן דרישות מחייבות ו         -נספח ג'

         ;מיקומים למתקני שילוט חוצות רשימת                -'דנספח 

        ;דרישות מחייבות למתקנים גדולי מידות    -נספח ה'

                                       

 לבין הוראה במסמך אחר מהמסמכים הסכם זה בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תנאי
, לפי שיקול המיטיבה עם חכ"אהמהווים את החוזה או המכרז שמכוחו נחתם הסכם זה, תגבר ההוראה 

 . ה הבלעדידעת
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 ההתקשרות .2

 בתקופת חוזה זה.' דהמפורטים בנספח המתקנים גבי מעניקה בזאת לחברה, זכות לפרסום על  חכ"א 2.1

 החברה תבצע שדרוג והשמשה של כל המתקנים הקיימים בעיר במועד תחילת ההתקשרות; 2.2

  וקה של כל המתקנים בתקופת חוזה זה.החברה תבצע תחז 2.3

 .האמורים המתקניםגבי החברה תבצע פרסום אך ורק על  2.4

בלבד נשוא הסכם זה בזאת כי חוזה זה אינו מהווה היתר לביצוע פרסום אלא על המתקנים  מובהר 2.5

ו/או החכ"א רשאיות להתקשר עם כל אדם או גוף שהם, לצורך ביצוע פרסום באמצעים  עירייהוה

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

 .בגין כךו/או אחרת כספית ו/או תביעה ה כל דרישה ומבלי שתהיה ל

שום שינוי בדין החל, לרבות בחוק בתקנה או בחוק עזר מקומי, ו/או בפסיקה, לא יהא בהם כדי  2.6

כלפיה, ואולם מוסכם בזאת כי  חברהלהטיל חובה כלשהי על חכ"א, או כדי לשנות מהתחייבויות ה

רסום מסחרי כלשהו על המתקנים, כי אז יהא אם מכוח הדין תמנע לחלוטין האפשרות לפרסם פ

יום, ולא יהא חייב בתשלום התמורה עבור  30רשאי לבטל את ההסכם, בהודעה מוקדמת של  חברהה

 .התקופה שלאחר הביטול כאמור

במתקני פרסום גדולים להלן,  2.8, במיקומים המוגדרים בסעיף מתקני בילבורד שני חלפתהתותר  2.7

 ל: בכפוףאשר תאשר את הבקשות  לאחר אישור חכ"א,ע"י החברה,  ,ולרבות בפורמט שונה יותר

 חוק הדרכים. 2.7.1

 אישור עירוני. 2.7.2

התאמת הדגם המוצע למיקום בהיבטי חזות העיר, בטיחות, תחבורה, תנועה וכל היבט  2.7.3

 נדרש אחר.

עמידה בכלל הנחיות החוק לעניין קונסטרוקציית המתקן, חוזק, ביסוס, היתר בניה,  2.7.4

 כיו"ב.חיבורי תשתיות ו

 לחוזה.  ה' כנספחהתאמה למפרט המחייב המצורף  2.7.5

, מ"ר 12-עבור פן פרסום בגודל כמכפלה של התמורה  ע"יהתאמת התמורה אשר תיעשה  2.7.6

 .2-ב

 המיקומים בהם תותר החלפת מתקן בילבורד במתקן גדול מידות: 2.8

 (.מתקן אחדדרך הערבה פינת ששת הימים ) 2.8.1

 אחד(.דרך הערבה פינת דרך המלונות )מתקן  2.8.2

מובהר כי החלפת מתקני בילבורד במתקנים גדולי מידות לא תגרע מכמות פני הפרסום המוקצים  2.9

 לפרסום עירוני ע"פ תנאי חוזה זה. 
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פני פרסום מתחלפים )"מתקן טריו"( בכל אחד מהמתקנים על פי  3תהיה רשאית להתקין  חברהה 2.10

על חשבונה בלבד. מוסכם ומותנה שיקול דעתה, ובכפוף להשגת כל האישורים וההיתרים הנדרשים 

לכל צד במתקן בו  ככפול בשטחו"מתקן טריו" יחושב שטח הפרסום  חברהכי במקרה שבו תתקין ה

 פועל מתקן הטריו. 

ככל שתחליט חכ"א להוסיף מתקנים אשר אינם קיימים במועד פרסום מכרז זה ונכללים במסגרת  2.11

אחראית לקבלת כל האישורים ה רהחבתהיה למסגרת הסכם זה,  חברההבלעדיות הניתנת ל

תישא בכל ההוצאות, ובכפוף לאמור בחוזה זה,  על גביהם,ביצוע הפרסום הקמתם והנדרשים לצורך 

כהגדרתו בחוזה זה וישולם . תשלום זה, יתווסף לסכום התמורה הכולל המיסים והתשלומים בגין כך

  ה לחכ"א.ע"י החבר

לחוזה זה,  ובכל  כנספח ג'הדרישות המחייבות והמפרט המצ"ב  על פיהקמת מתקנים חדשים תבוצע  2.12

 בכתב. מחכ"אמקרה לא יותקנו מתקנים לפני הקמת אבטיפוס וקבלת אישור 

לרבות באשר  ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, חכ"אבכפוף לאישור תבוצע , םהוספת מתקני יובהר כי 2.13

ובכפוף להתאמת המתקן למיקום המוצע בהיבטי בטיחות, תחבורה, תנועה, היתר  לגודל המתקן,

 בניה וחיבורי תשתיות, וכל היבט נדרש על פי חוק. 

 תאורת המתקנים: 2.14

במהלך שלוש השנים הראשונות ו/או להחליף, באופן הדרגתי,  חברה מתחייבת, להסבה 2.14.1

הזנה  ותבעלות חדשאת יחידות תאורת המתקנים, ליחידות לתקופת ההתקשרות, 

 המחוברת כחלק אינטגרלי למתקן, בצמוד לגג המתקן. חשמלית עצמאית )סולארית(

  שנה.כל מסך המתקנים ב 33%-בקצב שלא יפחת מההחלפה תבוצע  2.14.2

החברה תעביר את דגם יחידות התאורה לאישור חכ"א, אשר תאשרן בכפוף לשיקולי  2.14.3

 חזות יחידות התאורה ולכל שיקול נדרש אחר.

 ם שדה התעופה:גדר מתח 2.15

ככל שתחליט חכ"א, לנצל את גדר מתחם שדה התעופה, עם פינויו, לצרכי פרסום,  2.15.1

 להלן:יתאפשר לחברה לשלב בה פרסום מסחרי באופן ובמינון 

מחכ"א, אלא לחברה החברה תבנה את גדר המתחם, ע"פ מפרט שיועבר  2.15.1.1

 אם נבנתה על ידי העירייה או על ידי קבלן הביצוע.

 3X4פני פרסום בגודל קני פרסום צמודי קיר, בעלי מתתתאפשר הקמת  2.15.1.2

 20מפני הקרקע לא יעלה על  המתקןמ"ר, כך שמרחק חלקו התחתון של 

 ס"מ. 

 משטח פן הפרסום. 20%פני שטח המתקן הכולל לא יעלה על  2.15.1.3

יתאפשר חיבור/רצף של עד שלושה פני פרסום לפן פרסום אחד. התאמת  2.15.1.4

 מ"ר.  12התמורה תיעשה באופן יחסי לגודל מתקן אחד, בגודל 

 מ'. 50-מרחק בין שלט לשלט לא יפחת מ 2.15.1.5
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פני הפרסום המוצבים על  השטח הכולל שלהתאמת התמורה תיעשה ע"פ היחס שבין  2.15.2

 . פי חוזה זההגדר, לבין סכום הזיכיון לפן פרסום על 

יובהר כי לחכ"א שמורה האפשרות שלא להתקשר עם החברה לעניין זה, ולהשתמש בגדר  2.15.3

 המתחם לפרסום עירוני בלבד.

בכל מקרה, ככל שיהיה פרסום מסחרי על גדר מתחם שדה התעופה הוא יבוצע על ידי  2.15.4

 החברה.

 צידי דו" טריו"מתקן  ,יהעירונ הציבורי במרחב יםפועל כיום כי מיוחד באופן בזאת ומוסכם מובהר 2.16

ושילוט על קיר  , חמישה לוחות פרסום )בצומת הרחובות דרבן/קאמן(,(עובדה/שד' הערבה דרך)צומת 

 להוות כדי מתקנים אלו של םבהפעלת אין כי ומוסכםמגרש הכדורגל שבשטח המועצה חבל אילות, 

  .זה הסכם של הפרה כל

 ערכותיתקופת ה .3

שלושת החודשים הראשונים להסכם זה, החל מחתימת החוזה ועד ליום _____, הנם תקופת  3.1

 ערכות. יה

ימים מתחילת תקופת ההיערכות תעביר החברה לחכ"א דו"ח מפורט לגבי מצבם התחזוקתי  21 3.2

והתפעולי של המתקנים הקיימים, ורשימת מיקומים בהם היא מעוניינת להוסיף מתקנים, או 

 קיימים במתקנים חדשים. להחליף מתקנים

הרשימה תיבחן ותאושר ע"י חכ"א בכתב, בשינויים המחייבים, כתנאי לתחילת העבודות כמפורט  3.3

 להלן.

את המתקנים בהתאם למפרט הטכני המצורף לחוזה, לשפץ ולשדרג להחליף ו/או החברה מתחייבת  3.4

המתקנים המפורטים כך שבתום תקופת ההערכות יעמדו כל נית המאושרת כמפורט לעיל, כולת

, בחוזה בנספחי הסכם זה, והכל על פי הסטנדרטים הקבועים במפרטים הטכניים להתקנת המתקנים

 .זה על נספחיו ועל פי כל דין

החלפת מתקנים קיימים  הקמת מתקנים, ו/או ל את אישור חכ"א בכתב בטרםעל החברה לקב 3.5

אמור לבהתאם שיידרשו ע"י חכ"א, לאחר ביצוע ההתאמות שיידרשו, ככל להתקינם רק ו ,חדשיםב

 .זה חוזהל ג' בנספח

תבוצע על ידי עובדים מקצועיים מנוסים ומיומנים, אשר הוכשרו לכך,  מתקניםו/או החלפת  הקמת 3.6

, ואחרי קבלת כל ההיתרים והאישורים בפיקוחו של מהנדס קונסטרוקטור ובתיאום ואישור המפקח

 להצבתו בשטח.הנדרשים וביצוע כל התאומים הנדרשים 

כל לתקינותו ולבטיחותו של הבלעדית אחראית ההחברה החל ממועד החתימה על החוזה, תהא  3.7

 .על פי הסכם זההוצב על ידה נשוא הסכם זה, בין שהיה קיים במועד החתימה ובין שמתקן 
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/או ו האישורים/או ו ההיתרים כל להשגת, בלבד חשבונה ועל, הבלעדית האחראית התהי החברה 3.8

ת ו/או בהחלפ לפעול מתחייבת והיא, מתקנים הקמת/או ו החלפת לצורך הנדרשים ונותהרישי

חוקי עזר עירוניים. מובהר ומוסכם כי לא על פי חוק החשמל ובהקמת המתקנים על פי כל דין, לרבות 

ו/או  יהא באי השגת אישור ו/או היתר ו/או רישיון נדרש כדי להוות כל טענה מצד החברה כלפי חכ"א

עיריית אילת, ולרבות לא בעניין חובתה של החברה להתחיל ולשלם את התמורה המפורטת בסעיף 

 . ההתקשרות תקופת תחילתלהלן מיד עם  10

 10 החברה מחויבת בתשלום התמורה המפורטת בסעיף  תהאתקופת ההערכות  במהלךמובהר כי  3.9

 . להלן

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

חברת החשמל ו/או לרשת החשמל העירונית, על פי הצורך, והיא מתחייבת לדאוג לקבלת כל 

נדרשים לשם כך. תאום חיבור המתקנים לרשת החשמל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות ה

העירונית ייעשה על פי הנחיות מח' המאור בעירייה במקביל ויחד עם הסדר מנגנון התשלום עבור 

צריכת החשמל. מובהר בזאת כי לא יינתן אישור לחבר מתקנים לרשת המאור העירונית, או 

הסדרת הליך התשלום בגין צריכת  להשתמש במתקנים המחוברים לרשת המאור העירונית, ללא

התשלום עבור צריכת החשמל להארת  החשמל, וקבלת אישור על כך מגור מוסמך בעירייה בכתב.

 המתקנים, ישולם על ידי החברה לעירייה על פי חישובי צריכה שיוכנו מראש, ועל פי נהלי העירייה. 

והתשלום , ובכתב מראש חכ"א באישור ורק אך יבוצעמתקנים למקור הזנה של ח. חשמל,  חיבור 3.11

 ישירות לח. חשמל, ולחכ"א יועבר העתק אישור התשלום. עבור הצריכה ישולם

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה, לא עמדה החברה במלוא התחייבויותיה בתקופת  3.12

ההערכות, תהא רשאית חכ"א, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להביא הסכם זה לכדי סיום.  במקרה 

 ר, לא תהיה החברה זכאית לכל תשלום ו/או פיצוי, מכל סוג ומין שהוא. כאמו

החל ממועד תחילת תקופת ההיערכות תהא החברה אחראית באופן בלעדי לכל תקלה במתקנים  3.13

א ו/או לעירייה לא תהיה שום אחריות לכל נזק ו/או ליקוי אשר יתגלה במתקנים כתוצאה "ולחכ

 מליקוי במתקן. 

 :נים חדשים/העתקת מתקניםמתקהנחיות להצבת  3.14

 כל המתקנים יוצבו בשטח ציבורי. 3.14.1

עיגון המתקן לקרקע וחיבורו לתשתיות חשמל, יבוצע על ידי אנשי מקצוע מורשים ומיומנים  3.14.2

 וייעשה על פי תוכניות מהנדס ביסוס מאושרות ועל פי כל דין.

קונסטרוקטור המאשר לאחר הצבת המתקן, תגיש החברה לחכ"א אישור חתום על ידי מהנדס  3.14.3

 ה זה ועל פי כל דין.מתקן בוצעה תחת פיקוחו על פי הנחיות חוזכי הצבת ה

 מתקניםה .4

סעיף זה ייחשב כסעיף עיקרי  .נשוא מכרז זה החברה תבצע את הפרסום אך ורק על גבי המתקנים 4.1

 והפרתו תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.
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החברה מצהירה בזאת, כי ידוע לה שאין ברשות הניתנת לה לביצוע הפרסום, על פי חוזה זה, משום  4.2

הרשאה לזכות כלשהי במקרקעין וכי אין בחוזה זה משום עסקה במקרקעין כהגדרתה בחוק 

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

לה שיותקנו על ידה ועל חשבונה, והמחוברים להם, הנה של חכ"א בלבד, וכי המתקנים, לרבות א

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

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

 הסכם זה.

 צע פרסום על גבי המתקנים הינה, בין היתר, על פי התנאים הבאים:הרשות הניתנת לחברה לב 4.3

תאפשר לחברה וכל מי מטעמה להיכנס לשטח המתקנים, בכל זמן סביר למטרת ביצוע חכ"א  4.3.1

 התחייבויותיה על פי חוזה זה. 

מוסכם בזאת במפורש כי הרשות הניתנת לחברה ו/או למי מעובדיה ו/או למי מטעמה, לביצוע  4.3.2

י חוזה זה הינה אך ורק רשות לשהייה במתקנים לצורך ביצוע הפרסום, לרבות הפרסום על פ

 האמור להלן:

יכנסו לשטח מקומות הפרסום למטרת ביצוע  הו/או מי מטעמ ההחברה ו/או מי מעובדי 4.3.3

 התחייבויות החברה על פי חוזה זה ולצורך:

 הנחת, בדיקת והסרת דבר פרסום. 4.3.3.1

 של פרסום.ניקוי, צביעה, חידוש, תיקון ותחזוקה  4.3.3.2

תחזוקה, תיקון, חידוש והחלפה של המתקנים ו/או ציוד  4.3.3.3

 חשמלי ו/או ציוד מכני הקשור למתקנים ו/או לפרסום.

לגרוע מהאמור לעיל, מתחייבת החברה בזאת במפורש, לקיים מייד אחר כל הוראה של מבלי  4.3.4

סעיף זה ייחשב  , ללא יוצא מן הכלל, בקשר עם השהייה במתקנים ו/או ביצוע הפרסום.חכ"א

 כסעיף עיקרי והפרתו תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

אחת לרבעון, עם תחילתו, רשימה מעודכנת של מתקני  למפקח,החברה תעביר  4.4

 הפרסום כשהיא חתומה על ידה. 

רישום ומיפוי המתקנים יבוצע בליווי סייר ממנהל תפו"ח שבעירייה ו/או בליווי כל  4.5

 פי שיקול דעתה הבלעדי. גורם אחר מטעם חכ"א, ועל 

  צורף לחוזה כנספח.הווה בסיס לחישוב התמורה ותרשימה זו ת 4.6

 שינויים במתקנים 4.7

חכ"א רשאית להורות לחברה, לבצע כל אחת ואחת מן הפעולות הבאות, או את חלקן, או את כולן 

 ברהועל חשבון הח , על פי שיקול דעתהותקופות ההארכה ביחד, בכל עת, במשך כל תקופת החוזה

 (:"במתקנים"השינוי )להלן: 

, למיקומים אחרים יםמן המיקום בו הן מוצב , בכל שנה,( מתקנים4) ארבעהעד להעתיק  4.7.1

 .אילתבתחומי העיר 
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 .מתקנים( 2י )שנלבטל, בכל שנה, עד  4.7.2

 לרשימת המתקנים. ( מתקנים נוספים4) ארבעהעד  ,שנהכל ב ,להוסיף 4.7.3

במיקומים מתקני פרסום גדולי מידות,  (6), במהלך תקופת ההתקשרות, עד שישה להקים

מכפלה של  לפן פרסום על מתקן גדול מידות תהיההתמורה אשר יימסרו לחברה. 

 . 2-, במ"ר 12-עבור פן פרסום בגודל כהתמורה 

כך שיווצר חיבור של פני , המוצבים בסמיכות צמודי קיר מתקני פרסום חד צדדיים לאחד 4.7.4

לא יהיה  בנפרד. ודל שלא יפחת מגודל פני הפרסוםהפרסום לפן פרסום אחד רציף, ובג

 ., אשר תחושב על פי שטח פני הפרסום בנפרדשינוי בחישוב התמורה

 .למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי הכמויות המפורטות לעיל, לא תהיינה ניתנות לצבירה משנה לשנה

 ( ימים מדרישת חכ"א.30) שלושיםבתוך  השינוי החברה תבצע את 4.7.5

התשלומים, האגרות, ההיטלים והמיסים מכל מין העלויות, החברה תישא בכל ההוצאות,  4.7.6

 .מתקניםב וסוג שהם, בקשר עם ביצוע השינוי

, על פי הוראות הדין וכל התקנים הרלבנטיים, לאחר מתקניםב ברה תבצע את השינויהח 4.7.7

עם תשתית עבודות הוביצוע כל הליכי תיאום  מתקניםבהגשת תוכניות בקשר עם השינוי 

 , ככל שיידרש.הגורמים המתאימים

על ידי עובדים מקצועיים מנוסים ומיומנים, אשר  ,מתקניםבהחברה תבצע את השינוי  4.7.8

וכן  ,מתקניםבמתאים לביצוע השינוי  ןורישיוהוכשרו לכך, בפיקוח מהנדס בעל מיומנות 

 . המפקחובתיאום עם  , ככל שנדרש,בפיקוח מהנדס קונסטרוקטור

ע או לגרוע מהתחייבויות החברה על פי חוזה זה, תהיה החברה אחראית גם מבלי לפגו 4.7.9

 על ידה.  בוצע השינוים , בהמתקניםהשל כל   םולבטיחות םלתקינות

לחוזה זה בהתאם, כך שישקף בכל עת,  'דנספח יעודכן , מתקניםב השינוילאחר ביצוע  4.7.10

 המדויק לאחר ביצוע השינוי םמתקנים הנכון ומיקומהבתקופת החוזה, את מספר 

 .מתקניםב

 :הנחיות כלליות לביצוע מטלה 4.8

. מקום שנקבע תקן ישראלי המטלה תבוצע, על פי הוראות חוזה זה ועל פי התוכניות המאושרות 4.8.1

 .לחומר או לעבודה מסוימים, יהיו החומר או העבודה באיכות שאינה נחותה מהתקן

 תיאום עבודות תשתית של ביצוע המטלה: 4.8.2

ו/או ההיתרים הדרושים, על פי הדין, על פי נוהל  תברה לדאוג לקבלת כל הרישיונועל הח 4.8.2.1

 תיאום ביצוע עבודות תשתית ועל פי הנחיות המפקח, לביצוע המטלה.

החברה מתחייבת שלא לבצע כל עבודת חפירה, או תשתית, בכביש/מדרכה, במערכות תת  4.8.2.2

עיות ועל קרקעיות, מערכות קרקעיות, בצנרת ביוב, צנרת מים, עבודות חשמל תת קרק

בקרה ומערכות תקשורת תת קרקעיות, ללא קבלת רישיון ו/או היתר מתאים ו/או אישור 

 בכתב מהמפקח או מעיריית אילת כל אישור נדרש אחר.
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החברה מתחייבת להציב, על חשבונה, בכל מקום בו תבוצענה עבודות על ידה, שילוט  4.8.2.3

ישראל, עיריית אילת, או כל גורם אחר המוסמך ותמרור, על פי הנחיות המפקח, משטרת 

 על פי הדין ליתן הנחיות והוראות בנושא.

החברה תבצע את המטלה, רק על פי ובכפוף לאישור המפקח, לתנאי משטרת ישראל,  4.8.2.4

א בנושא, ככל שישנם, וכפי שיהיו מעת "לחוקי העזר העירוניים ולנוהלי העירייה ו/או חכ

 לעת.

לרבות, אך לא רק,  מהנדסי חשמל, מומחים לכל מקצוע, המטלה בביצוע החברה תעסיק  4.8.2.5

בעלי רמה קונסטרוקציה, ומהנדסים בכל תחום רלוונטי לביצוע המטלה, מוסמכים כדין, 

החברה תהיה במועד.  הוהשלמת המטלהמקצועית טובה ובמספר הדרוש לשם ביצוע 

שאלה יעמדו ברמה , ובלבד מטלותלהעסיק קבלני משנה לביצוע שלבים שונים ברשאית 

  .ת כאמור לעילימקצוע

 ה המלאה והבלעדית של החברהלקבלני משנה לא תגרע מאחריות ביצוע מטלהמסירת  4.8.2.6

על פי  המאיזו מהתחייבויותי השחרר אותתולא  כל מטלה ומטלהביחס ל ,על פי חוזה זה

 .החוזה

כל ך במקום ביצוע המטלה במשיימצא אשר מנהל עבודה מוסמך החברה תמנה מטעמה,  4.8.2.7

 העל עבודת העובדים וקבלני המשנה, אופן ביצועמטעם החברה, פקח יו הזמן ביצוע

 ה. והתקדמות

החברה תישא באחריות זהה לזו המוטלת על קבלן ראשי בפקודת הבטיחות בעבודה,  4.8.2.8

 –ובתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח  1970 – )נוסח חדש(, התש"ל

 עת על ידה על פי הוראות חוזה זה., לגבי כל מטלה המבוצ1988

תקנות הבטיחות בעבודה את האחריות הכוללת לביצוע הוראות  העל עצמהחברה מקבלת  4.8.2.9

שלח הודעה על המינוי, מצהירה כי תוביחס לכל מטלה , 1988 - )עבודות בניה(, התשמ"ח

 .ת המטלהלמפקח העבודה האזורי שבאזורו מתבצעלתקנות אלו , 2כאמור בתקנה 

מתחייבת, כי אם במהלך ביצוע מטלה, ייגרם נזק כלשהו, יתוקן כל נזק כאמור החברה  4.8.2.10

 .על ידה ועל חשבונה לשביעות רצון המפקח

 :אחריות למטלה 4.9

, את כל אותם הלתקן, על חשבונ תומתחייבביצוע המטלה לטיב  תאחראיהחברה תהיה  4.9.1

תהוו, או אשר (, אשר יתהוו, אם י"הליקויים"ליקויים, קלקולים, או פגמים  )להלן: 

 .במתקנים בתקופת החוזה יתגלו אם יתגלו

 בהתאם להוראות חוזה זה ונספחיו, רשאית חכ"אליקויים נה החברה לא תיקבמקרה בו  4.9.2

גין ביצוע תיקונים כל העלויות בב לחייב אותהוהחברה לתקן את הליקויים על חשבון 

 אלו.

עות מכל אחריות החלה על למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי הוראות סעיף זה אינן גור 4.9.3

 .בקשר עם ביצוע המטלותדין חוזה זה ו/או העל פי חברה ה
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סעיף זה לחוזה זה הינו סעיף יסודי שהפרתו או הפרת איזה מתתי סעיפיו תהווה הפרה  4.9.4

 יסודית של חוזה זה.

 וטיפול בתקלות:  תחזוקת המתקנים 4.10

וסביבתם ותבצע תיקונים של תקלות  המתקניםהחברה תבצע תחזוקה שוטפת של  4.10.1

ובהתאם להנחיות שתקבל מהמפקח  במשך כל תקופת החוזה במתקנים באופן שוטף, 

 מעת לעת. 

החברה מתחייבת לפעול על פי העקרונות שייקבעו באמנות השירות שתפורסמנה, אם  4.10.2

 .מעת לעת א או עיריית אילת"החכתפורסמנה, על ידי 

החברה אחראית, על חשבונה לתחזוקת המתקנים, במשך כל תקופת הפרסום, תהיה  4.10.3

 לרבות ניקוי, צביעה, תיקון ושיפוץ, לרבות על פי דרישות המפקח ולשביעות רצונו.

תנקה את המתקנים וסביבתם ותמלא אחר הוראותיו של המפקח לעניין והחברה תתחזק  4.10.4

השטח  השלט, בסיס השלט, משמעו: "המתקנים וסביבתם"לצורכי סעיף זה, המונח   זה.

כל אחד מן סביב ( מ"ר 10) כעשרהשל היקפי והגינון המתוחם סביב המתקן בשטח 

 המתקנים.

 תחזוקת המתקנים תכלול, בין היתר: 4.10.5

 מעת לעת. או על פי דרישת המפקחאחת לחודש ניקוי המתקן באופן שוטף  4.10.5.1

 מעת לעת. שנה או על פי דרישת המפקחאחת לצביעת המתקן  4.10.5.2

  המתקנים, הן בצבע והן בעוצמהיצירת אחידות בתאורת  4.10.5.3

שעות מעת שנורת תאורה כלשהי  24החלפת נורת תאורה במתקנים, תוך  4.10.5.4

 . הפסיקה לפעול

 החלפת מתקנים שנפגעו, או נמצאו בלתי ראויים לשימוש לדעת המפקח: 4.10.5.5

החברה מתחייבת כי התיקון או ההחלפה יבוצעו באופן מיידי או על פי  4.10.5.5.1

 דרישת המפקח.

צורך להחליף מתקן, יוחלף המתקן הפגום במתקן נוצר לדעת המפקח  4.10.5.5.2

 חדש, אשר יהיה זהה למתקן הקיים מכל בחינה שהיא.

תכנון המתקן החדש על ידי החברה, יימסר לאישורו של מהנדס  4.10.5.5.3

קונסטרוקטור אשר זהותו תאושר על ידי המפקח. לא יוחל בייצור מתקן 

 חדש, ללא קבלת אישור בכתב מאת המפקח כאמור לעיל.

המתקן החדש תבוצע על ידי עובדים מקצועיים מנוסים ומיומנים, הצבת  4.10.5.5.4

אשר הוכשרו לכך, בפיקוחו של מהנדס קונסטרוקטור ובתיאום ואישור 

 המפקח.
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החברה תהיה אחראית לתקינותו ולבטיחותו של מתקן חדש אשר הוצב  4.10.5.5.5

 על ידה כאמור לעיל.

 כן מתחייבת החברה לדאוג על חשבונה לביצוע הפעולות הבאות: 4.10.6

 סידור, התקנת ואחזקת דרכי גישה למתקן. 4.10.6.1

להימנע מכל פגיעה במדרכה ו/או בכל מתקן ו/או בכל חפץ אחר. במקרה של  4.10.6.2

ביצוע עבודה בקשר עם הפרסום ו/או המתקן, החזרת המצב לקדמותו טרם 

 ביצוע העבודה.

 ניקוי וסילוק פסולת מכל סוג ומין שהם במתקנים וסביבתם. 4.10.6.3

בודה בקשר עם תחזוקת המתקנים, שתיקבענה על ידי החברה תשתתף בכל ישיבות הע 4.10.7

 א ו/או המפקח."החכ

החברה במהלך ביצוע הפרסום ו/או תחזוקת המתקנים ו/או תיקון תקלות בהם, תימנע  4.10.8

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

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

מתחייבת החברה לתקן את הנזק עבודות תחזוקה ו/או תיקון ליקויים, ביצוע פרסום ו/או 

 על חשבונה ולהשיב את המצב לקדמותו מיידית.

ו/או ביצוע תיקון מוסכם ומובהר בזאת, כי ביצוע הפרסום ו/או ביצוע עבודות התחזוקה  4.10.9

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

 הולכי רגל.

ו/או  לפרסום העירוניו/או  הקשורה לפרסום ניקוי וסילוק פסולתהחברה תדאג ל 4.10.10

 . םלמתקני

מתקן הפגום היוחלף עקב ליקויים במתקן, נוצר לדעת המפקח צורך להחליף מתקן,  4.10.11

 .מתקן, המצורף לחוזה זהבהתאם למפרט הטכני של אותו במתקן חדש, 

על פי הוראות חוזה ותחולנה הצבת מתקן חדש החלפת מתקן פגום במתקן חדש, כמוה כ

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

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

 ובתיאום ואישור המפקח. קונסטרוקטור

החברה תהיה אחראית, בנוסף להתחייבויותיה על פי חוזה זה ומבלי לגרוע מהן, גם 

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

  .פגום

תהא רשאית למסור את אחזקת המתקנים לכל אדם או  חכ"אמובהר ומוסכם בזאת, כי  4.10.12

יום מראש ובכתב. ניתנה הודעה כאמור,  30לאחר מתן הודעה על כך לחברה,  גוף שהם,

 תחדל החברה מלבצע אחזקה של המתקנים, כמפורט להלן:

בכתב, לבצע אחזקה של  לו חכ"אהחברה תאפשר לכל מי שעליו תורה  4.10.12.1

 המתקנים.
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החל ממועד בו תחדל החברה לבצע אחזקה של המתקנים, תשא החברה בכל  4.10.12.2

 , כפי שיקבעו על ידי המפקח מעת לעת.עלויות האחזקה

 טיפול בתקלות: 4.10.13

 :הגדרות 4.10.13.1

תקלה המהווה סכנה להולכי רגל / כלי רכב או  -"תקלה בטיחותית"  4.10.13.1.1

 לגורם אחר.

תקלה המהווה סכנה למתקן עצמו, או מהווה הפרעה  -"תקלה דחופה"  4.10.13.1.2

 לכלי הרכב / הולכי הרגל במרחב הציבורי )חסימת מעבר, הסתרה וכד'(.

 תקלה שאינה בטיחותית או דחופה. -רגילה" "תקלה  4.10.13.1.3

תקלה המחייבת סיוע מצד גורם עירוני או אחר  -"תקלה משולבת"  4.10.13.1.4

 לצורך הטיפול בה.

/ המפקח או מי מטעמו, כמו כן רשאי המפקח חכ"אסיווג התקלות יעשה על ידי 

 לנייד תקלה מרמת עדיפות אחת לאחרת על פי שיקול דעתו והמצב בשטח.

 :תקלה בטיחותית 4.10.13.2

מתקן / מעבר הולכי רגל,  חוט חשמל חשוף, תאונת דרכים, מתקן חוסם כביש דוגמה:

 .המאיים לקרוס/ להישבר

תקלה בטיחותית תטופל מיד )עד שעתיים( עם קבלת הודעה מאת גורם  4.10.13.2.1

עירוני רלבנטי ו/או מהמפקח ו/או עם איתור התקלה ע"י צוותי התחזוקה 

 של החברה. 

טיפול מקיף בתקלה במועד מאוחר יותר )יום על פי העניין, יותר לחברה  4.10.13.2.2

המחרת, או תחילת השבוע( ובלבד שננקטו כל האמצעים לנטרול הסכנה 

 והסרת המפגע ובתאום עם המפקח.

תהיה רשאית, על פי הצורך, לפעול לנטרול / תיקון התקלה על  חכ"א 4.10.13.2.3

 חשבון החברה.

 :תקלה דחופה 4.10.13.3

 כתובת נאצה בוטה, מפגע תברואתי. דוגמה:

שעות ממועד קבלת הודעה מאת גורם עירוני  4דחופה תטופל תוך תקלה  4.10.13.3.1

רלבנטי ו/או מהמפקח ו/או עם איתור התקלה ע"י צוותי התחזוקה של 

 החברה. 

היה ולא עמדה החברה במסגרת הזמן המוגדר לטיפול בתקלה, רשאית  4.10.13.3.2

ו/או מי מטעמה לתקן את התקלה, כולה או חלקה, על חשבון  חכ"א

 החברה .
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 :התקלה רגיל 4.10.13.4

 .צבע, בורג לא מהודקהחלפת נורה, תיקוני דוגמה: 

שעות ממועד קבלת הודעה מאת גורם עירוני  48תקלה רגילה תטופל תוך  4.10.13.4.1

רלבנטי ו/או מהמפקח ו/או עם איתור התקלה ע"י צוותי התחזוקה של 

 החברה.

היה ולא עמדה החברה במסגרת הזמן המוגדר לטיפול בתקלה, רשאית  4.10.13.4.2

ו/או מי מטעמה לתקן את התקלה, כולה או חלקה, על חשבון  חכ"א

  .החברה

 שמל במתקנים:ח 4.11

החברה תבצע בדיקת תקינות של מערכות החשמל של כל המתקנים, לרבות תשתיות  4.11.1

ואביזרי קצה ותביא לידי כך שכל המתקנים יהיו מחוברים לרשת החשמל הארצית, 

לרבות ביצוע תשתיות מתאימות לצורך כך, ושכל אביזרי הקצה הקשורים למערכת 

 החשמל במתקנים יהיו תקינים ופעילים. 

כל עבודה בקשר למתקנים, הקשורה לחיבורם לחשמל, לרבות  כי החברה מתחייבת 4.11.2

 עם המפקח. תתואם מראשעבודת תחזוקה ותיקון ליקויים, 

במתקנים הדין, יבוצע הטיפול הוראות החברה מתחייבת כי בנוסף לכל הוראות חוזה זה ו 4.11.3

 וכל התקנות והצווים אשר הוצאו מכוחו 1954 -בהתאם להוראות חוק החשמל תשי"ד 

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

החברה תישא בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות בהתקנת, תחזוקת ושימוש בציוד  4.11.4

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

חברת החשמל, ותפעל על פי החברה תשלם את עלות צריכת החשמל במתקנים במישרין ל

 הוראותיה והנחיותיה.

 על פי דרישת חכ"א, תציג החברה אישורים על ביצוע תשלומי החשמל לחברת החשמל. 4.11.5

זה הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו תהווה הפרה  לחוזה סעיף זה 4.11.6

 יסודית של חוזה זה.

 

 הפרסום .5

על גבי המתקנים בכפוף להוראות חוזה זה ותנאיו, תהיה החברה רשאית לבצע את הפרסום  5.1

 בתקופת הפרסום.

פרסום . את שמה ו/או סמל התאגיד שלה, בכל אחד מן המתקניםתהיה רשאית לציין החברה  5.2

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

 כל התנאים המפורטים להלן: הפרסום יבוצע על פי 5.3
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 דין.כל או מסית לעבירה על הוראות ו/דין, כל הפרסום לא נוגד הוראות חוזה זה ו/או  5.3.1

 .קה בפרסום, כפי שיפורסמו מעת לעתהפרסום לא נוגד כללי אתי 5.3.2

ו/או  העירייההפרסום לא יפגע ואינו עלול לפגוע ברגשות הציבור, באינטרס כלשהו של  5.3.3

 פני הציבור., כולל תדמיתן בחכ"א

 עירייההפרסום לא יפר זכויות קניין רוחני ו/או לא יפר את איסור לשון הרע כלפי ה 5.3.4

 ו/או כל צד שלישי שהוא. חכ"או/או 

שומרת לעצמה בזאת את הזכות, לפסול  פרסום שבוצע על גבי המתקנים, או להתנות את  חכ"א 5.4

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

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

 במהלך תקופת הפרסום והכל, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

, תודיע על כך בכתב לחברה והחברה תפעל על פי דרישות לעיל 5.4 בסעיף  כאמורחכ"א החליטה  5.5

הסרת  חכ"א. דרשה חכ"אוזאת מבלי להעניק לחברה כל זכות ו/או תביעה ו/או טענה כנגד  חכ"א

( שעות מקבלת 12) שתים עשרהתבצע זאת החברה, על חשבונה, תוך  ,לעיל 5.4  הפרסום לפי סעיף

 בכתב. חכ"אדרישת 

לא הסירה החברה הפרסום כאמור לעיל, רשאית חכ"א לבצע הסרת הפרסום בעצמה או ע"י מי  5.6

 חכ"א.זכות ו/או תביעה ו/או טענה כנגד לא תהיה לחברה כל  מטעמה, על חשבון החברה, ולחברה

ו/או על המפקח,  ו/או  חכ"או/או של המפקח לא יטילו על  חכ"אלמען הסר ספק, פעולותיה של  5.7

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

הפרה יסודית של חוזה סעיף זה ייחשב כסעיף עיקרי והפרתו, כולו או חלקו, ע"י החברה תהווה  5.8

 זה.

 

 במתקניםו/או מי מטעמה  העירייהש שימו .6

 (4) ארבעה החברה תקצה ללא תמורה, לשימוש עיריית אילת ו/או החברה הכלכלית ו/או מי מטעמן 6.1

מ"ר שלא על  12 עד צד אחד של המתקן הכולל שטח פרסום של –פני פרסום )"פני פרסום" לעניין זה 

וזאת לאורך כל תקופת לצרכי פרסום עירוניים ו/או ציבוריים ו/או קהילתיים. גבי מתקן טריו(, 

 ההתקשרות בין הצדדים, לרבות תקופות האופציה, אם יהיו. 

 מיקום פני הפרסום המיועדים לשימוש עירוני ייקבע ע"י חכ"א או העירייה, בתאום עם החברה. 6.2

ות מסחרית ו/או מסרים מסחריים מטעם הפרסום העירוני יכול שיכלול פרסום אירועים ו/או פעיל 6.3

 נותן חסות, כל זאת ע"פ שיקול דעת העירייה ו/או חכ"א.



 

- 35 - 

 

, ( פעמים בשנה20עד עשרים )על כל פן פרסום תוכל העירייה ו/או חכ"א להחליף את מסר הפרסום  6.4

 לחברה ע"י העירייה , חכ"א או מי מטעמן . מסר הפרסום )קובץ גרפי( יימסרחברהוזאת על חשבון ה

החברה מתחייבת לפרסם את ימים לפחות לפני מועד הפרסום הנדרש בפועל.  7-לא יאוחר מ

ימי לוח מיום קבלתם. איחור בהתקנת  7הפרסומים העירוניים ו/או הציבוריים ו/או קהילתיים, תוך 

שקלים לכל יום איחור מן המועד  500העירוניים יחייבו את החברה בתשלום פיצוי של  הפירסומים

לפרסומם. הסכום הנ"ל יהא צמוד למדד המחירים לצרכן מיום חתימת החוזה, עד מועד  שנועד

 התשלום בפועל.

תהיה רשאית להודיע לחברה על שינוי במיקום פני הפרסום המיועדים לשימוש העירייה ו/או  חכ"א 6.5

( בשנה. 1מי מטעמה, ובלבד שכמות פני הפרסום המבוקשת לשינוי, לא תעלה על פן פרסום אחד )

יום יום מראש, ותיכנס לתוקפה במועד המצויין  90לפחות  חברההודעה על שינוי כאמור תימסר ל

 בהודעה. 

הוראות סעיף זה תחשבנה מעיקרי החוזה, והפרתן, כולן או חלקן, תחשב כהפרה יסודית של  6.6

 החוזה זה.  

 

 הרות החברההצ .7

החברה מצהירה בזאת כי בדקה היטב את מסמכי המכרז, חוזה זה ונספחיו וברורים לה היטב  7.1

 מהות ההתקשרות ויתר התחייבויותיה על פי חוזה זה.

סביבתם ודרכי הגישה אליהם, מיקומם , הקיימים תקניםהחברה מצהירה כי ביקרה במ 7.2

בחנה את כל הנ"ל באופן וכן בסביבתם ודרכי הגישה אליהם.  בנספח ד' המפורטיםובמיקומים 

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

  .מום ו/או אי התאמה

 ת מלוא הידע והכישורים לביצוע הפרסום.החברה מצהירה כי יש לה א 7.3

 ו/או מי מטעמה חכ"א את העירייה ו/או החברה מצהירה כי ידוע לה וכי היא מסכימה לזכות 7.4

, ומתחייבת להציג על לעיל 6 להשתמש במתקנים ללא תשלום כלשהו לחברה, כמפורט בסעיף

 לעיל. 6המתקנים כל פרסום שיימסר לה, וזאת על חשבונה בלבד, כמפורט בסעיף 

החברה מצהירה בזאת כי ידוע לה שאין בכל האמור בחוזה זה, או בכל הודעה שתינתן על פיו, כדי  7.5

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

 המוטלים עליה ו/או על ביצוע הפרסום, על פי כל דין., היטל, אגרה, תשלומי חובה וכיו"ב

החברה מצהירה בזאת כי היא בקיאה בכל מגבלות הדין בנוגע לפרסום ומתחייבת להתעדכן כל  7.6

 הקשור לפרסום. ןהעת לגבי כל חידוש ו/או תיקון בדי

להתקשר עמה בחוזה זה, וכי  החברה מודעת כי הצהרותיה שלעיל הנן ביסוד הסכמתה של חכ"א 7.7

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

 .שלעיל, כי אז ייחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה
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  התחייבויות החברה .8

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

שיקול דעת  חכ"א. מובהר בזאת כי ללעיל 5  חייבת לבצע את הפרסום כמפורט בסעיףהחברה מת 8.1

 אם לאשר את הפרסום.וסופי בלעדי 

החברה מתחייבת לבצע את הפרסום ברמה מקצועית גבוהה, בנאמנות, בדייקנות, במומחיות  8.2

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

 על פי חוזה זה, יהיה בעל כל הכישורים המתאימים לביצועו.

חדשים, לרבות יימים והקמת מתקנים קפירוק מתקנים ה תבצע על חשבונה ואחריותה חברה 8.3

 ,באישור המפקחוהכל התקנת דברי הפרסום, חיבורם לחשמל ו/או לכל תשתית נדרשת אחרת, 

  .ההסכםבתום תקופת מהמתקנים את הפרסום  סירמתחייבת להוכן 

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

, והסכם זה מקנה לחברה אך ורק את בלבדמכל סיבה שהיא, תהיה של חכ"א והן לאחריה, 

  הזכות לעשות שימוש במתקנים לצורך פרסום.

ו/או המפקח בכל הנוגע להתנהגותה שלה ו/או  חכ"אציית להוראות החברה מתחייבת בזאת ל

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

מתחייבת בזאת שלא לבצע כל שינוי פיזי, קונסטרוקטיבי או אחר, במתקנים, אלא אם  חברהה 8.4

 , בהתאם להוראות חוזה זה.חכ"אתידרש לכך על פי 

, כפי שיהא יהא בהתאם להוראות כל דיןעל גבי המתקנים מתחייבת, כי כל פרסום  חברהה 8.5

להגיש,  כן היא מתחייבת ו בתוקף לרבות שינויים עתידיים בו, ולרבות כל חוקי העזר הרלונטיים,

 כל דין אחר שיבוא במקומו.בהעזר הנ"ל, או  כנדרש בחוקיבקשר לכל פרסום, בקשה להיתר 

 מתחייבת, כי בכל עת בתקופת הפרסום: חברהה 8.6

 .מפרסום ריק)על שני צדדיו, במידה ויש(  מתקןלא יהיה  8.6.1

 לא יהיה פרסום בלתי מעודכן ובלתי רלוונטי. 8.6.2

 )שילוט( לאילתיהא בהתאם להוראות חוק עזר על גבי המתקנים החברה מתחייבת, כי כל פרסום  8.7

 ., ובהתאם לכל דיןהתקף

העירייה לעדכן את חוק עזר לאילת )שילוט(, וכי כל הוראה החלה בחוק בזאת כי בכוונת מובהר  8.8

נוסח חוק העזר המיועד מצורף  העזר המתוקן, מחייבת את החברה החל ממועד פרסום התיקון.

כי אין בסעיף זה משום התחייבות כפוף לשינויים והמצורף יובהר כי הנוסח ' לחוזה זה. וכנספח 

  כי המסמך יאושר ויכנס לתוקף.

החברה מתחייבת לפעול ולמלא הסכם זה בהתאם להוראות כל דין, לרבות בהתאם להוראות חוק  8.9

 החשמל והתקנות שהותקנו מכוחו.

הוראות סעיף זה תחשבנה מעיקרי החוזה, והפרתן, כולן או חלקן, תחשב כהפרה יסודית של  8.10

 החוזה זה.  
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  תקופת החוזה .9

ועד מחתימת החוזה חודשים קלנדריים החל . (60) שישיםתקופת תוקפו של חוזה זה הינה למשך  9.1

 (."" או "תקופת ההסכם""תקופת הפרסוםלהלן: לעיל ו) _____    יוםל

 9.1לעיל, הינה חלק מתקופת ההסכם המצויינת בסעיף  3 תקופת ההערכות המפורטת בסעיף  9.2

 לעיל.

תקופות נוספות בעל פי שיקול דעתה הבלעדי,  ההסכםתהא רשאית להאריך את תקופת  חכ"א 9.3

סכם פלוס תקופות )תקופת הה ( ובלבד, שסך כל תקופות הפרסום"תקופות ההארכה")להלן: 

לממש את הרשות שניתנה לה חכ"א החליטה  ( שנים.8) שמונהביחד לא יעלה על  ההארכה(

( יום מראש ובכתב, לרבות על משך 60להאריך את תקופת הפרסום, תודיע על כך לחברה שישים )

 תקופת ההארכה. בתקופת/תקופות ההארכה יחולו כל תנאי חוזה זה, בשינויים המחוייבים.

בזאת במפורש, כי במסגרת התמורה שהוצעה על ידה במכרז, נלקחה על ידה  המצהירהחברה  9.4

מלטעון כל  ההיה מנועתוכי  ,לעיל 9.1בחשבון העובדה, כי תקופת חוזה זה הינה כמפורט בסעיף 

את תקופת תוקפו של חוזה זה, מכל  חכ"ארווח, אם לא תאריך  /טענה שהיא, לרבות בגין הפסד

 או אם ישונה היקף החוזה.ו/ סיבה שהיא

סעיף זה ייחשב כסעיף עיקרי והפרתו, כולו או חלקו, ע"י החברה תהווה הפרה יסודית של חוזה  9.5

 זה.

 

 התמורה ותשלומים נוספים .10

ש"ח  _____, סך של חכ"אתמורת הענקת הרשות לביצוע הפרסום, תשלם החברה ל 10.1

  )להלן "התמורה"(. לל מע"מ, לא כושנהלפן פרסום מסחרי אחד, לשקלים חדשים( _______)

 : חישוב התמורה הכוללת 10.2

סך כל התשלומים שתשלם החברה לחכ"א, תמורת הענקת הרשות לביצוע הפרסום, יסתכם 

לעיל, במספר הכולל של פני הפרסום המסחריים בכל  10.1במכפלת הסכום הנקוב בסעיף 

ממכפלת הסכום הנקוב המתקנים באותה העת. מובהר בזאת כי התמורה הכוללת לא תפחת 

לפרק א'  6.5פני פרסום כמפורט בסעיף  34לעיל, בכמות פני הפרסום המינימאלית של  10.1בסעיף 

תנאי המכרז. למען הסר ספק מובהר כי שטחי הפרסום שחכ"א ו/או מי מטעמה זכאים לעשות 

 שימוש בהם כאמור לעיל, לא יובאו בחשבון במספר פני הפרסום הכולל.

 מ"ר.  12 -סחרי" משמע, פן פרסום אחד על מתקן בילבורד, בגודל של כ"פן פרסום מ 10.3

ככל שיקים הזוכה מתקנים גדולים יותר, תהיה התמורה עבור מתקנים כאלה מכפלה של התמורה  10.4

 (. מהתמורה)מאתיים אחוזים  2-לעיל, ב 10.1המוצעת לפי סעיף 
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מ"ר תהיה התמורה עבור  8ל עד ככל שיקים הזוכה מתקני פרסום בהם פני פרסום חדשים בגודל ש 10.5

)שבעים אחוזים  0.7-לעיל, ב 10.1מתקנים כאלה מכפלה של התמורה המוצעת לפי סעיף 

 (.מהתמורה

לעיל אינה כוללת את  10.2 -ו 10.1מובהר כי התמורה עבור זכויות הפרסום כאמור בסעיפים  10.6

מחוייבת גם בתשלום סכום אגרת השילוט האמורה להיות משולמת לעירייה וכי החברה תהא 

אגרת השילוט. סכום התמורה יועבר ע"י החברה לחכ"א, ובאחריות חכ"א יהיה להעביר לעירייה 

את סכום אגרות השילוט. על אף האמור, תהא חכ"א רשאית להורות לחברה, בכל עת שהיא, 

 לשלם את סכומי האגרות ישירות לעירייה ולהמציא לה אישור על ביצוע התשלום. 

   לום התמורה יהיו כדלקמן:מועדי תש 10.7

ועד תום השנה הקלנדרית הראשונה,  שמיום תחילת ההתקשרותהתמורה לתקופה  10.7.1

 תשולם ביום חתימת חוזה זה. 

( חודשים קלנדריים של תקופת הפרסום תשולם שלושים 12התמורה בגין כל שנים עשר ) 10.7.2

 ( החודשים שקדמה לה.12( ימים לפני תום תקופת שנים עשר )30)

( ימים לאחר קבלת הודעת 30התמורה בגין כל אחת מתקופות ההארכה, תשולם שלושים ) 10.7.3

 להאריך את תקופת הפרסום. הסכמתהלעיל, על  9.3, כאמור בסעיף חכ"א

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל רבעון תחושב התמורה על פי מספר פני הפרסום  10.7.4

 ברבעון שחלף. בפועלהמסחריים שהיו קיימים 

ל שהיה פן פרסום מסחרי בשימוש החברה בחלקו של רבעון מסויים, תשולם מובהר כי ככ 10.7.5

 התמורה עבורו לרבעון שלם.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי התמורה בתקופות ההארכה תהיה זהה לתמורה בתקופת  10.8

 הפרסום.

, מן המדד האחרון שהיה ידוע ביום האחרון להגשת מורה יתווספו הפרשי הצמדה למדדלת 10.9

כרז ועד למדד שיהא ידוע ביום התשלום בפועל. להסרת ספק מובהר כי בכל מקרה לא ההצעות במ

 תפחת התמורה מן הסכום הנומינאלי הקבוע בהסכם זה לעיל.  

, בנוסף חכ"אפיגור החברה בתשלום כלשהו שהיא חייבת בתשלומו יחייב את החברה לשלם ל 10.10

מיום שהיה על החברה לשלם ועד , כהגדרתה לעיל, להפרשי הצמדה למדד, גם בתשלום ריבית

בגין הפרת חוזה זה על  חכ"אוזאת מבלי לפגוע או לגרוע בכל סעד לו זכאית  ליום התשלום בפועל,

  ידי החברה, לרבות הפיצוי המוסכם.

לכל תשלום ותשלום של התמורה יצורף מע"מ כשיעורו על פי דין, אשר ישולם במועד כל תשלום  10.11

  כנגד חשבונית מס כדין.
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. על כן מובהר 0%עומד כיום על   עוסק מורשה הרשום באילת, חכ"א, ככל שעור המע"מ החל לגבי 10.12

, לא 0%ששיעור המע"מ עבורה יעמוד על  פטורה ממע"מ ו/או  חכ"א כי כל עוד על פי הדין תהא

לתשלומים המגיעים ממנו לחכ"א. ואולם,  יצטרך הזוכה במכרז להוסיף כל תשלום בגין מע"מ

ו/או חכ"א תחויב כדין בתשלום מ.ע.מ. יוסיף  ישתנה ו/או ששיעור המע"מ יועלה, היה והדין

לחכ"א את שיעור המע"מ שיהיה קבוע באותה עת,  הזוכה במכרז לכל תשלום שיהא עליו לשלם

, שתומצא לו על ידי חכ"א תוך זמן סביר לאחר ביצוע כדין וזאת כנגד קבלת חשבונית מס

 . התשלום

יף עיקרי והפרתו, כולו או חלקו, ע"י החברה תהווה הפרה יסודית של חוזה סעיף זה ייחשב כסע 10.13

 זה.

 

 אישורים ורשיונות .11

שיונות ו/או האישורים יהחברה אחראית, על חשבונה והוצאותיה, לקבל את כל ההיתרים, הר 11.1

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

 .ו/או המתקנים ו/או בגין תפעולם של המתקנים החלים בגין הצבת דבר הפרסוםהתשלומים  ו/או

ההרשאה הניתנת לחברה לפי חוזה זה אינה פוטרת את החברה מלקבל את האישורים הדרושים  11.2

לא תהיה אחראית לפעולות כלשהן  חכ"או ,כלשהו מאת הרשויות המוסמכות דיןעל פי 

סם אם לא יקבלו אישורים כנ"ל. אגרות כלשהן שתתבענה על ידי שתינקטנה נגד החברה או המפר

 רשויות כלשהן בקשר להצגת דברי הפרסומת תשולמנה על ידי החברה במישרין.

תהווה הפרה יסודית של חוזה ע"י החברה סעיף זה ייחשב כסעיף עיקרי והפרתו, כולו או חלקו,  11.3

 זה.

 

 מעביד -היעדר יחסי עובד   .12

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

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

יחסי עובד ומעביד וכי כל העובדים שיועסקו על ידה ו/או ו/או מי מטעמן,  העירייה ו/או חכ"א

 יהיו ויחשבו כעובדים של החברה בלבד. ,ותיה על פי חוזה זההתחייבוי/או ביתר מטעמה בפרסום ו

החברה מתחייבת כי תישא בכל התשלומים, ההוצאות והמסים, בקשר עם העסקתם של עובדיה  12.3

ו/או מי מטעמה, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל 

 חכ"אלראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה ל ו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר, ואין

ו/או למפקח ו/או לחכ"א, לרבות לפקח, להדריך או להורות לחברה ו/או לעובדים מטעמה ו/או 

להבטחת ביצוע הוראות חוזה זה במלואן בלבד, ולא תהיינה  אלא כאמצעילמי מטעם החברה, 

חכ"א ת של עובד המועסק על ידי לחברה ו/או לעובדים מטעמה ו/או לכל מי מטעמה, כל זכויו

והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים, או הטבות, או זכויות של עובד כלפי  א"ו/או החכ

 א."חכ"א ו/או החכמעבידו מטעם 
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אם מכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט ו/או בית דין, כי עובד, או עובדים של החברה, או כל מי  12.4

, בין ביחד עם החברה ובין בנפרד, כי אז מתחייבת א"החכחכ"א ו/או מטעמה הנם עובדים של 

, מייד לפי דרישתה הראשונה, בגין כל סכום, ללא א"חכ"א ו/או החכהחברה לפצות ולשפות את 

תידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה  א"חכ"א ו/או החכיוצא מן הכלל, ש

 ., ולרבות שכ"ט עו"דנ"לכזו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות ל

 

 העברת זכויות .13

 החברה מתחייבת: 13.1

לא להעביר חוזה זה ו/או כל חלק ממנו ו/או כל זכות הנובעת ממנו ו/או כל חבות  13.1.1

לא למסור לאחר את רשות השימוש במתקנים ו/או את ביצוע  ,הנובעת ממנו לאחר

אלא לא להעניק לאחר כל זכות שהיא במתקנים ו/או בפרסום,  ,הפרסום, או חלק מהם

 אם הדבר אושר מראש ובכתב על ידי חכ"א, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של חכ"א.

 יראו כהעברת זכויות אף את הפעולות או האירועים הבאים: 13.2

ממניות  25%-מניות בחברה לידי צד ג' המקנות לאותו צד ג' החזקה של יותר מהעברת   13.2.1

 .החברה 

צרוף שותף לחברה בביצוע הפרסום, בין מכוח הסכם שותפות בכתב, ובין מכוח הסכם  13.2.2

 בעל פה.

מכוח חוזה זה, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד מסוג כלשהו או מדרגה  החברהזכויותיה של  13.3

 כלשהי.

העירייה, רשאיות למשכן ו/או לשעבד ו/או להסב ו/או למכור ו/או להשכיר ו/או ו/או  חכ"א 13.4

להחכיר ו/או להעביר את זכויותיהן, כולן או מקצתן, על פי חוזה זה ו/או בפרסום ו/או במתקנים  

כל תביעות  חברהוהכל באופן שתמצאנה לנכון, על פי שיקול דעתן הבלעדי והמוחלט ובלי שיהיו ל

 על פי חוזה זה לא תיפגענה. חברהר לכך ובלבד, שזכויות האו טענות בקש

 

 שמירת דינים .14

מתחייבת לבצע את הפרסום תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים  החברה 14.1

וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת וכן, לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או 

גע לפרסום וכל הכרוך בו ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר מתן שתצא מכל רשות מוסמכת בנו

 שיונות ותשלום מסים, אגרות וכל תשלום אחר החל בגין הפרסום.יהודעות, קבלת ר

מתחייבת להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של  החברה 14.2

ספק לעובדיה ו/או לשלוחיה ו/או ת חברהעובדיה ו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע הפרסום. ה

לכל הפועלים מטעמה, על חשבונה והוצאותיה, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם 

 להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע הפרסום.
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, פקודת 1954 -את חוק ארגון הפקוח על העבודה תשי"ג  הא מכירימצהירה בזה שה החברה 14.3

התקנות והצווים שפורסמו על פיהם וכי היא מקבלת על עצמה לנהוג על פיהם הבטיחות בעבודה ו

או נגד העירייה עקב  חכ"אולוקחת על עצמה את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדה או נגד 

 הפרתם.

מתחייבת לשמור אחר כל תנאיו של כל היתר ו/או רשיון אשר יינתן בקשר לפרסום ולא  החברה 14.4

 הוא.לחרוג מהם בכל אופן ש

 סעיף זה הנו מעיקרי ההסכם והפרתו על ידי החברה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 14.5

 

   אחריות .15

            חברהמוסכם כי ביחסים שבין המבלי לפגוע בכל הוראה מהוראות חוזה זה, או מכל דין,  15.1

עקב ו/או לכל אדם אחר  חכ"אאחראית לכל פגיעה, הפסד ונזק שייגרם ל החברהתהא לחכ"א 

רשלניים ו/או עקב הפרה של ההסכם ו/או עקב הפרה של דין כלשהו שיבוצעו ע"י מעשה או מחדל 

 או עקב ביצוע פגום של הפרסום.ו/ ל עובד מעובדיה או מי מטעמה,ו/או כ, החברה

אחראית באחריות מלאה, בלעדית  החברהלחכ"א" תהא  החברהמוסכם בזאת כי ביחסים שבין  15.2

ה, פציעה, נכות מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעובדיה ו/או ומוחלטת בכל מקרה של פגיע

 על פי חוזה זה. החברהלמי מטעמה תוך כדי או עקב, ביצוע או מחדל מהתחייבויותיה של 

תהיה האחראית הבלעדית, לתשלום כל קנס, מס ו/או תשלום אחר שיוטלו בגין ביצוע  החברה 15.3

 ין ותישא באחריות המלאה בגין כך.הפרסום שלא על פי חוזה זה ו/או על פי הד

בגין העילות  ןתידרש לשלם לצד כלשהו דמי נזק, פיצויים ו/או הוצאות כלשהחכ"א אם  15.4

 חכ"אלשפות את  החברההאמורות, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד, מתחייבת בזאת 

 בשלמות בעד כל סכום או תשלום שתידרש לשלמו,.

לכל נזק ופגיעה, הבלעדית אחראית ה החברהלחכ"א תהא  החברהמוסכם בזאת כי ביחסים שבין  15.5

ולרבות צדדים שלישיים כתוצאה מהפרסום,  חכ"אלרכוש או אדם כלשהו, כולל מי מטעם 

מאחזקת המתקנים, העתקת המתקנים ו/או השימוש בהם, או הימצאם בסביבת המתקנים, 

  בגין כל נזק כאמור. חכ"אותפצה כל אדם ו/או גורם לרבות 

 החברהתשא לחכ"א  החברהמוסכם בזאת כי ביחסים שבין מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף,  15.6

באחריות מלאה ומוחלטת לעניין הפרתה של כל זכות קניין רוחני, לרבות זכות יוצרים, בידי 

 בביצוע הפרסום. האו מי מטעמ חברהה

 החברהתשא לחכ"א  החברהמוסכם בזאת כי ביחסים שבין מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף,  15.7

 בביצוע ותוכן הפרסום., 1965 –בכל האחריות לעניין חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה 

תשא באחריות מלאה ומוחלטת לתוכן הפרסום ועליה  החברהמבלי לגרוע מהוראות סעיף זה,  15.8

לבדוק מראש כל פרסום שהיא מקבלת לביצועה במתקנים ולוודא כי הפרסום עומד בדרישות 

 דין.כל הוראות חוזה זה ו
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, הבאים מכוחה ו/או חכ"אלמען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים במפורש כי  15.9

המועסקים על ידה לא יהיו חייבים לשאת בכל תשלום, הוצאה, דמי נזק ו/או פיצויים מכל סוג או 

לא ואשר  ביצוע פרסוםו/או בקשר לכדי  ו/או שישולמו על ידה תוך חברהסיבה שהם שייגרמו ל

 לשאת בהם. חכ"אנאמר במפורש בחוזה זה כי על 

ם אם צורפה גאחראית לכל תביעה שתוגש על ידי צד ג' כלשהו,  החברהמובהר ומוסכם בזאת, כי  15.10

לכל החלטה ו/או פסק דין ו/או המלאה והמוחלטת והיא תשא באחריות  ,כנתבעת חכ"אלה 

 הוצאות שתיפסקנה, בקשר לכל תביעה, משפטית או אחרת.

ן הסר ספק, בדיקת המפקח ואישורו לביצוע הפרסום, אינם תחליף לבדיקת הפרסום על ידי למע 15.11

להטיל אחריות כלשהי על חכ"א ו/או על , או מתן הכשר או הסכמה לתוכנו ואין בהם כדי החברה

כדי או ו/לגרוע מאחריות החברה על פי חוזה זה ועל פי הדין, לתוכן הפרסום מי מטעמה ו/או כדי 

 של הפרסום בניגוד לתנאי חוזה זה הצגתולהכשיר את 

סעיף זה ייחשב כסעיף עיקרי והפרתו, כולו או חלקו, ע"י החברה תהווה הפרה יסודית של חוזה  15.12

 זה.

 

   ביטוח .16

לפני מועד החתימה על הסכם  חברהעפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין מתחייבת ה חברהמבלי לגרוע מאחריות ה

וכן למשך תקופה נוספת כנדרש על פי חוזה זה ו/או על  ,שך כל תקופת תוקפו של חוזה זהלערוך ולקיים למזה 

בתנאים המפורטים להלן להלן  את הביטוחים המפורטיםפי כל דין בחברת ביטוח מורשית כחוק בישראל, 

לידי  "( והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ולהמציאחברהלחוזה זה )להלן: "ביטוחי ה 'בבנספח  האמור לרבותו

כשהוא חתום כדין על ידי החברה לא יאוחר ממועד תחילתו של חוזה זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי חכ"א 

 .חברת הביטוח

 החברהביטוחי  16.1

 רכוש )אש מורחב( ביטוח  16.1.1

  .טוח אחריות כלפי צד שלישיבי 16.1.2

  .ביטוח חבות מעבידים 16.1.3

  .ביטוח אחריות מקצועית 16.1.4

במשך כל  התקופה בה הנדרשים בקשר עם חוזה זה, להחזיק בתוקף את כל הביטוחים  חברההעל  16.2

בתוקף כל עוד להחזיק  חברהאחריות מקצועית, על הביטוח  . עם זאת, אתזה בתוקף חוזהיהיה 

 .לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין

 קבלנים וקבלניבגין ו/או כלפי  החברהשל  בין היתר את אחריותה יורחבו לכסות החברהי טוחיב 16.3

ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו ביטוחי  החברהו/או המועסקים על ידי  החברהמשנה של 

בגין אחריותם לכל מעשה ו/או  חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהןלשפות את  החברה

 ."(יחידי המבוטח)להלן: " החברהמחדל רשלני של 
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בקשר עם חוזה זה,  הפעילותהנדרשים בקשר עם יק בתוקף את כל הביטוחים חזלה החברהעל  16.4

 ביטוח . בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, אתזה בתוקף חוזהבמשך כל  התקופה בה יהיה 

לכל  בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דיןלהחזיק  החברהאחריות מקצועית, על 

 .בקשר עם חוזה זה על נספחיו או מי מטעמהידה ו/פעילות אשר נעשתה על 

 עבורהו/או  מטעמהו/או על ידי מי  ידההמובא על בבעלותה לבטח כל רכוש  תמתחייב החברה 16.5

קיום פעילותה אחר שהובא ויובא לצורך  רכושהחומרים וכל  ציוד,פעילותה לרבות את בקשר עם 

)אם וככל שייערכו(  החברהכי בכל ביטוחי הרכוש של  תמתחייב החברה .בקשר עם חוזה זה

 החברהלנספח אישור ביטוחי  1סעיף על פי  החברהלרבות פוליסת אש מורחב הנערכת על ידי 

כלפי  החברה( ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי 'נספח ב)

על זכות התחלוף  ובלבד שהאמור בדבר הוויתור חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן

 .זדוןבלא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

לנספח אישור ביטוחי  2 סעיףפוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי החברה על פי  16.6

המתכנן תורחב לשפות את חכ"א ו/או העירייה בגין אחריותם למעשה ו/או מחדל רשלני של 

חריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בכפיפות לסעיף "א

 .כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

לנספח אישור עריכת ביטוחי  3סעיף על פי  החברהפוליסת ביטוח חבות מעבידים הנערכת על ידי  16.7

וייקבע  היה חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן(  תורחב לשפות את 'נספח ב) החברה

בתקופת שייגרמו "( מקרה ביטוח)להלן: "קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי לעניין 

, כי עקב עבודתםתוך כדי ובקשר עם חוזה זה,  החברהלמי מהעובדים המועסקים על ידי הביטוח 

 ו/או לעניין החברההינם נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי 

 .ידהכלפי מי מהעובדים המועסקים על  החברהחבות 

לנספח אישור ביטוחי  4סעיף על פי  החברהפוליסת ביטוח אחריות מקצועית הנערכת על ידי  16.8

היה ותוטל  חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן( תורחב לשפות את 'נספח ב) החברה

במעשה ו/או  ןחובה מקצועית שמקור הפרתבשל על מי מהם אחריות בגין רשלנות מקצועית ו/או 

כלפי  החברהחבות ביטוח וזאת מבלי לגרוע מ החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיהמחדל רשלני של 

בנוסף לאמור לעיל מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין . חכ"א ו/או מנהליה ו/או עובדיה

 .ת הביטוח)ששה( חודשים לאחר תום תקופ 6היתר, תקופת גילוי של 

 תיש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל, מתחייב חברההיה ולדעת ה 16.9

לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך, שבכל ביטוח רכוש  חברהה

ערוך מעבר למצוין לעיל ייכלל בהתאמה, סעיף בדבר ויתור על זכות תנוסף או משלים אשר 

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או  העירייהו/או  חכ"אוף כלפי התחל

ובביטוח אחריות נוסף או משלים שתערוך  זדוןבזכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

בגין מעשה ו/או מחדל של  ו/או העירייה א"חכ, לגרום לכך, כי הביטוח יורחב לשפות את חברהה

 .החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה
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למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח  16.10

(, הינם דרישה 'נספח ב) החברההמתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת ביטוחי 

לנזקים ו/או לחבויות ולקבוע את שיפתה החברה לבחון את ח, ועל החברהמינימאלית המוטלת על 

כי  תומאשר המצהיר החברהסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. 

חכ"א ו/או העירייה ו/או מי מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  המנוע תהייה היא

תנאי הביטוח המינימאליים בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או  מטעמן

 .כאמור לעיל ולהלן

ו/או לשנותם לרעה בתקופת יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם  חברהביטוחי ה 16.11

יום מראש על כוונתו  )שלושים( 30הודעה בכתב בדואר רשום  חכ"אל תימסראלא אם הביטוח 

שכאלו לגבי ו/או שינוי לרעה ביטול  ללא יהיה תוקף יתחייבו כי  חברהמבטחי ה לעשות זאת.

הימים  )שלושים( 30ובטרם חלוף לעיל כאמור בכתב אם לא נמסרה הודעה  ו/או העירייה א"חכ

 .ההודעה ממועד משלוח

בכל פעם שמבטחה של החברה יודיע לחכ"א כי מי מביטוחי החברה על פי הביטוחים שנערכו לפי  16.12

לעיל,  16.11ה לרעה או מבוטל, כאמור בסעיף נספח אישורי ביטוח החברה עומד להיות משונ

מתחייבת החברה לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד 

 השינוי לרעה או הביטול של הביטוח הקודם, כאמור.

 חוזהנשוא  הפעילות, ובמקרה בו חוזהזה לעניין הסבת ה חוזהמכל הוראה מהוראות  גרועל מבלי 16.13

לדאוג כי קבלני  החברה ת, מתחייבהחברהמשנה מטעם  קבלןזה או חלק מהם יבוצעו על ידי 

אף הם את כל  ויקיימו יערכו, האו בקשר עמ בביצוע הפעילותיועסקו על ידו  אשרהמשנה 

לעיל ולהלן לרכושם  כמפורט (16סעיף ) זה חוזהל הביטוחבסעיף  הנדרשיםהביטוחים 

על זכויות התחלוף  ויתוריםווה יכללו את כל התנאים, ההרחבות לואולאחריותם, וכי ביטוחים 

. ('נספח ב) החברה, לרבות בנספח אישור ביטוחי , כמפורט לעיל ולהלןהחברההנדרשים בביטוחי 

תהיינה פוליסות ביטוח תקפות  ידהלוודא כי בידי קבלני המשנה המועסקים על  תאחראי החברה

)אישור  'נספח בזה, לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים ב חוזהלמפורט ב בהתאם

 .(החברהביטוחי 

ו/או העירייה בגין מעשה או  חכ"אעל פי דין כלפי  תישא באחריותה החברהמובהר בזאת, כי  16.14

משנה, ה ייערכו על ידי קבלןאשר  פעילויותבקשר עם חוזה זה, לרבות  מחדל בביצוע פעילותה

בגין כל אובדן ו/או נזק והעירייה  חכ"אלשפות ו/או לפצות את  תאחראי שתהייה היא והחברה

על ידי מי מקבלני המשנה, בין  שנערכה הפעילות, במישרין ו/או בעקיפין, עקב למי מהןשייגרם 

( ו/או ביטוחזה ) 16אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות המפורטות בסעיף 

 .(  ובין אם לאו'נספח ב) החברהבנספח אישור ביטוחי 

קודמים לכל ביטוח הנערך ראשוניים וייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם  חברהביטוחי ה 16.15

ו/או תביעה או טענה ו/על כל דרישה  יםמוותר חברהה יוכי מבטח העירייהו/או  חכ"אעל ידי 

לחוק חוזה  59סעיף ב כאמורלרבות כל טענה או זכות  .העירייהו/או  חכ"אבדבר שיתוף ביטוחי 

 .יהםוכלפי מבטח חכ"א ו/או העירייהכלפי  "ביטוח כפל"ת טענלרבות כל  1981 –ביטוח התשמ"א 
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כל טענה ו/או דרישה ו/או  לה, כי לא תהיה המצהיר החברהמבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן,  16.16

לשיפוי בגינו  תזכאי שהיאבגין נזק  חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהןתביעה כנגד 

חכ"א בזאת את  ת, והוא פוטר('נספח ב) החברהעל פי הביטוחים שנערכו לפי נספח אישורי ביטוח 

מכל אחריות  לנזק כאמור )לרבות בגין ההשתתפות  ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן

אדם שגרם  אולם מוסכם בזה כי הפטור כאמור לא יחול לטובת(. החברההעצמית המוטלת על 

 .לנזק בזדון

לרבות  זה )ביטוח( 16בסעיף לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות  תמתחייב החברה 16.17

, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן ('נספח ב) החברהבאישור ביטוחי 

ור, לשמור על ומבלי לפגוע בכלליות האמ, ות כלשונןפוליסוראות הה ולקיים את כל למלאבמועד ו

ולדאוג ולוודא כי הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, ככל שקיימות 

. בנוסף לאמור לעיל בקשר עם חוזה זה ביצוע הפעילותה בתוקף במשך כל תקופת ינתהי ותהפוליס

בתוקף כל עוד  תחזיקאחריות מקצועית  ביטוח כי את החברה תומבלי לגרוע ממנו, מתחייב

 .זה, על נספחיו בקשר עם חוזה ידהעל נעשתה  אשר על פי דין לכל פעילות היימת אחריותמתק

על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה על  עם היוודע למנהליה לחכ"אלהודיע  תמתחייב החברה 16.18

 החברה תמעבידים. כן מתחייב חבותאחריות כלפי צד שלישי או אחריות מקצועית, פי ביטוח 

ככל שיידרש  ,החברהככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס ו/או העירייה  חכ"אלשתף פעולה עם 

ו/או מימוש  להגישה למבטחים ו/או העירייה יחליטו חכ"אלשם מימוש תביעת ביטוח אשר 

 החברה.על פי ביטוחי  חכ"א ו/או העירייהזכויות 

בכל  הרכוש של החברהוחי סגרת ביטבמסכומי הביטוח להשיב לקדמותם את  תאחראי החברה 16.19

 .סכומי הביטוחב להפחתהמקרה בו תימסר למבטחים הודעה על תביעה אשר תביא 

חכ"א ו/או העירייה לשפות את  תאחראי תהייה החברהכמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן,  16.20

באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי  ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן

 מנהליהו/או  החברהעל ידי  הביטוח פוליסותאיזו מתנאי מתנאי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של 

, בכפוף לכך כי האחריות ו/או חובת השיפוי מוטלת ידהמי מהעובדים המועסקים על על ידי ו/או 

 .או על פי דיןעל פי חוזה זה ו/ החברהעל 

ה ו/או אי קיום בתום לב הפרייקבע בפוליסות כי  בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור 16.21

, לרבות, אך לא מוגבל, אי מתן הודעה החברהת הביטוח על ידי ופוליסאיזו מתנאי מ של תנאי 

חכ"א כויות בז יפגעולא , החברה ו/או מי מטעמהו/או אי הגשת תביעה שנעשו בתום לב על ידי 

 .על פי ביטוחים אלוו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן לקבלת שיפוי ו/או פיצוי 

לחזור  החברה ת, מתחייבהחברה)שבעה( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי  7 -לא יאוחר מ  16.22

בגין הארכת תוקפם , לעיל 16.2בסעיף כאמור ( 'נספח ב)ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח 

במועדים , ('נספח ב) החברהלחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי  תמתחייב החברהלתקופה נוספת, 

 חוזה זהבעריכת הביטוחים בהתאם לאמור ב תמחויב הינההנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד 

 .על נספחיו
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ו/או הצהרת  אמורכ( 'נספח ב)" החברהי שהמצאת "אישור ביטוח להכי ידוע  המצהיר החברה 16.23

לתחילת ו/או  יםומקד תנאי מתלה ההינ (,1 'נספח ב) חכ"א והעירייה לנזקיםפטור מאחריות 

פעילותה נשוא את תחילת ו/או המשך  מהחברהלמנוע  תרשאי תהייה וחכ"א פעילותהלהמשך 

 .המוסכם כנדרשמועד ב ולא הומצא ,כאמור ו/או ההצהרה, כאמור במקרה שהאישור חוזה זה

בבדיקתם ו/או אי בדיקתם, , המצאתם ו/או החברהמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי  16.24

או על מי ו/ו/או העירייה  חכ"אבשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על ו/או   חכ"אעל ידי 

ו/או לגרוע בצורה כלשהי ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם ן מטעמ

או כדי להטיל ו/ או על פי כל דיןו/על פי חוזה זה  החברהשל  ו מהתחייבויותיהו/א מאחריותה

 .ןעל מי מהבאים מטעמהעירייה ו/או ו/או  חכ"אאחריות כלשהי על 

  –ו 16.2כאמור בסעיפים  החברהי טוחיאי המצאת אישור בהמצאת או הסר ספק מובהר כי למען  16.25

 ., על נספחיופי חוזה זה - על החברהבמועד, לא תפגע בהתחייבויות לעיל  16.22

כאמור לעיל  החברהלבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על ידי ( ת)אך לא חייב תרשאי חכ"א 16.26

על פי  הדרש על מנת להתאימם להתחייבויותילבצע כל שינוי או תיקון שיי תמתחייב והחברה

 .(ביטוחזה ) 16סעיף 

לבדוק  הביחס לאישורי הביטוח וזכות חכ"אכי זכות הביקורת של  תומתחייב המצהיר החברה 16.27

על העירייה או ו/ חכ"אכמפורט לעיל, אינה מטילה על  תיקונםולהורות על אישורי הביטוח את 

כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם,  ןמי מטעמעל ו/או 

 זה חוזהעל פי  החברהטלת על ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המו

 .ו/או על פי כל דין

 הינוכל סכום לו לעכב  תרשאי תהייה חכ"אבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי  16.28

בקשר עם  החברהדת לזכות מוהעזה )סעיף ביטוח( מהתמורה  16על פי תנאי סעיף  תזכאי

מוסכם . )שבעה( ימים מראש 7תב, , בכלחברהעל כך  הובתנאי שהודיע זה חוזהההתקשרות נשוא 

, חכ"אכי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם על  חכ"אבזה על 

)באם נגרמו( בקשר עם ו/או לעירייה  לחכ"אהסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו  לחברהיושב 

 .התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור

 החברהמוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על  16.29

 .ןעל מי מטעמעל העירייה ו/או ו/או  חכ"אבלבד, ובכל מקרה לא על 

למלא אחר כל דרישות  החברה תבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה לעיל, מתחייב 16.30

בריאות ממלכתי וכל הצווים, התקנות וכדומה, והוראות החוק לביטוח לאומי, חוק ביטוח 

שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים 

ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני,  שליחיהנשוא חוזה זה, לרבות בביצוע הפעילות שיועסקו 

 .זכויות שעל פי החוקים הנ"ליהיו בכל עת ובמשך כל תקופת חוזה זה, זכאים לכל ה

זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות  16מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף  16.31

 בחוזהבדבר אחריותה הבלעדית של החברה לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים  החוזה

 .זה ו/או על פי הדין
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, ע"י החברה תהווה ןאו חלקן כול, והפרתןהינן מעיקרי החוזה, זה  16סעיף מובהר, כי הוראות  16.32

 הפרה יסודית של חוזה זה.

   ערבות בנקאית .17

 חכ"אלהבטחת מילוי כל התחייבויותיה על פי חוזה זה במלואן ובמועדן, מוסרת החברה בזאת ל 17.1

בנוסח המצורף כנספח  שקלים חדשים( אלף שלוש מאות) ש"ח  300,000ערבות בנקאית בסך של 

 "(.הביצוע ולעיל: "ערבות לחוזה זה )להלןא' 

תודיע חכ"א על הארכת  מועד סיום החוזה. ( יום מ90ערבות תהיה בתוקף עד תום תשעים )ה 17.2

יום ממועד  90החוזה תמציא החברה לחכ"א ערבות חדשה או הארכת הערבות עד לתום תקופת 

ת ההודעה על הארכת תקופ( יום לאחר קבלת 30שלושים ) סיום תקופת ההארכה, וזאת תוך

 .החוזה

בנוסף לכל סעד לו  כפיצוי מוסכם ומוערך מראש, וזאתת וערבוהתהיה רשאית לחלט את  חכ"א 17.3

ומבלי לפגוע זכאית, על פי חוזה זה ו/או על פי הדין, אם תפר החברה את התחייבויותיה  אהי

 בזכות חכ"א להוכיח נזקים או הפסדים בפועל העולים על סכומי הערבות.

, מיד, ערבות בנקאית חדשה או חכ"או חלקה תמציא החברה לידי ערבות  כולה אהמומשה  17.4

 משלימה.

 הפסקת עבודה על ידי חכ"א. .18

החברה תפסיק את עבודתה, כולה או מקצתה, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב של  18.1

,  ולא תחדשה אלא אם ניתנה לה הודעה בכתב על כך. הפסקת העבודה נתונה לשיקול דעתה חכ"א

 הבלעדי של חכ"א.

הופסק ביצוע העבודה על ידי חכ"א, תנקוט החברה באמצעים להבטחת העבודה ולהגנתה על פי  18.2

 הצורך.

, לחברה לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר עם הפסקת העבודה, זמנית או לצמיתות 18.3

 א.והחברה מסכימה כי הפסקת העבודה תהא בשיקול דעתה הבלעדי של חכ"

 

 הפרות וסעדים .19

לסלק לבטל הסכם זה על פי הדין, מוסכם כי היא תהא רשאית  רשאית חכ"אבכל מקרה בו תהא  19.1

שעות מהיום שייקבע ע"י חכ"א כי בו מבוטל  48לא תעשה כן בתוך  החברההמתקנים אם את 

 חכ"א.ההסכם, על פי הודעת 
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בנוסף לכל זכות על פי כל דין תהא חכ"א רשאית לבטל הסכם זה בכל מקרה בו הוכח  19.1.1

לעמוד בהתחייבויותיה על פי הסכם זה, ובין  החברהלהנחת דעתה כי קיים חשש ליכולת 

 החברה היתר במקרים של מינוי כונס נכסים זמני או קבוע, פתיחת הליכי הוצל"פ כנגד

 או מי ממנהליה או נושאי המשרה בה או בעלי העניין בה החברהאם הורשעה וכיו"ב או 

, לפגוע חכ"אלדעת עלול בעבירה שיש עמה קלון או עשתה מעשה או מחדל כלשהו אשר, 

לגיטימי אחר  סבאינטרלפגוע ו/או או עיריית אילת  חכ"אהטוב של  ןבשמעקב כך 

 שלהן.

מבלי לגרוע מן האמור, ובנוסף לו, מוסכם כי בכל מקרה שבו תפר החברה את התחייבויותיה  19.2

 בקשר עם אחזקת המתקנים, תהא חכ"א, זכאית בנוסף אף לכל אחת מן התרופות כדלהלן:

לכל יום איחור בביצוע מטלה שהוטלה ₪  500לקבל מן החברה פיצוי מוסכם  בגובה של  19.2.1

 על החברה ע"י המפקח.

, לדאוג באופן מיידי כי לא 15שבו הפרה החברה את התחייבותה לפי סעיף במקרה  19.2.2

תשקף כל סכנה לפגיעה בציבור ו/או הרכוש עקב תקלה חמורה, תהא רשאית חכ"א 

לדאוג בעצמה ו/או באמצעות גורם אחר כי לא תשקף כל סכנה כאמור, ולחייב את 

 החברה בכל עלות שתיגרם עקב כך לחכ"א. 

הוראה מהוראות הסכם זה, מוסכם ומותנה כי חכ"א תהייה רשאית מבלי לגרוע מכל  19.2.3

 לעשות שימוש בערבויות הניתנות על ידי החברה לשם כיסוי העלויות כאמור בסעיף זה. 

 הוראות כלליות .20

 ויתור על סעדים 20.1

ן כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא, יהחברה מצהירה ומתחייבת בזה, כי לעני 20.1.1

לא תהא לה ה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, שתהיינה לה לפי חוז

אלא הזכות לפיצויים והיא מוותרת מראש על כל זכות לסעד זמני כלשהו וכן על כל 

זכות לצוי מניעה כלשהם, בין זמניים ובין קבועים, וכי בשום מקרה לא תהא רשאית 

ל, להבדיל מן הזכות לתבוע לתבוע את אכיפתו בפוע ולמנוע מחכ"א לסיים הסכם זה ו/א

, לא תהיה החברה רשאית ע"י חכ"א במקרה של הבאת חוזה זה לידי סיוםפיצוי, ו

 למנוע מסירת הפרסום לאחר.

כן מוותרת החברה במפורש על כל זכות עיכבון או קיזוז, וכן על כל זכות לעשיית דין  20.1.2

תוגבל לתביעת עצמי לגבי כל טענה או זכות שיהיו לה, בהקשר לחוזה זה, וזכותה 

 פיצויים בבית משפט, ואכיפת פסק דין של פיצויים כאמור, אם יינתן.

ספק מובהר כי אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בכל זכות דומה או אחרת  להסרת 20.1.3

 המוקנית לחכ"א על פי הדין או על פי הסכם זה.

 שיפוי 20.2
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החברה מתחייבת לשפות ו/או לפצות, באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את  20.2.1

ו/או את העירייה ו/או את עובדיהן ו/או שלוחיהן, בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או  חכ"א

דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן 

יהן, שלוחיהן ושולחיהן, בגין כל מעשה ו/או מחדל לו הכלל, נגדן ו/או נגד כל מי מעובד

אחראית החברה על פי חוזה זה ו/או על פי  הדין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות 

ו/או לעירייה במלואם ו/או בכל סכום אשר ייפסק בפסק  חכ"אהמשפטיות שייגרמו ל

ל פי הדין דין לחובתן בקשר לנזקים, אשר החברה אחראית להם על פי חוזה זה ו/או ע

, ו/או דרישה ו/או תביעה כאמורה, מיד עם קבלת הודעה חברתודיע ל חכ"אובתנאי, ש

 תביעה כאמור.הודעה ו/או דרישה ו/או ה הזדמנות להתגונן כנגד חברתן ליות

 ויתור או שינוי 20.3

הסכמה של צד  לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו  20.3.1

אחר. לא השתמש מי מהצדדים בזכויות שניתנו לו על פי  ממנה גזירה שווה למקרה

החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד 

 מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור של צד  20.3.2

זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן או מקצתן בכל עת  על

 שימצא לנכון.

  עוסק מורשה 20.4

תהא  , לרבות תקופות הארכה אם יהיו,החברה מתחייבת, כי במשך כל תקופת הפרסום 20.4.1

, לעניין חוק מס ערך מוסף וכן תנהל ספרי חשבונות כדיןבאילת רשומה כעוסק מורשה 

 .ת הפרויקט נשוא הסכם זה ממשרד הממוקם בעיר אילתותפעיל ותנהל א

 סעיף זה הנו מעיקרי ההסכם והפרתו ע"י החברה תחשב כהפרה יסודית. 20.4.2

 תיקון לחוזה 20.5

ייערכו בכתב וייחתמו לא יהא להם כל תוקף אלא אם כן כל תיקון או תוספת לחוזה זה  20.5.1

 .על הצדדיםכדין 

 סמכות שיפוט והדין החל 20.6

 הישראלי יחול על חוזה זה, ללא כללי ברירת הדין שלו. הצדדים מסכימים כי הדין 20.6.1

, ככל שהיא מוקנית לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנוהמקומית הסמכות  20.6.2

מבחינה עניינית לבית משפט השלום, תהא לבית משפט השלום באילת, וככל שהיא 

מוקנית  יא תהא מוקנית מבחינה עניינית לבית משפט מחוזי, או לבית דין לעבודה, ה

לכל בית משפט מקומית ולא תהיה סמכות  אילת או באר שבע,לבתי משפט אלה בעיר 

 אחר בעניין זה.

 מיצוי התנאים המוסכמים 20.7
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חוזה זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים. כל  20.7.1

פה, התחייבויות או מצגים בדבר נשוא חוזה -הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל

ידי הצדדים לפני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי -זה שניתנו או נעשו על

והזכויות הקבועים בחוזה זה או הנובעים מפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים 

 הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם החל מתאריך חוזה זה.

 הודעות .21

 תחשב כמתקבלת בעת מסירתה.  -לנמען המצוין להלן  -כל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו  21.1

תחשב  -ך ציון הנמען המצוין להלן כל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוין להלן ותו 21.2

כמתקבלת על ידי הצד השני בעת השלחה, אם ההודעה נשלחה ביום עסקים ובשעות העסקים 

תיחשב כמתקבלת ביום העסקים העוקב, והכל בתנאי שברשות השולח  -המקובלות ואם לא 

 אישור בכתב על קבלתה, שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום כאמור להלן. 

שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום, על פי הכתובת המצוינת להלן ותוך ציון הנמען  כל הודעה 21.3

 שעות ממועד השלחה.  72תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תוך  -המצוין להלן 

 

 כתובות הצדדים .22

 08-6315454, אילת, פקס: 2, מבנה אמת"ל בע"מהחברה הכלכלית לאילת  הנמען:    - חכ"א

 ________________ הנמען: -החברה                 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

  __________________________                    _____________________  

 ]החברה[    בע"מהחברה הכלכלית לאילת )חכ"א( 

 

 אישור

המשמש כיועץ המשפטי של החברה מאשר בזאת כי _________________ ת.ז.     אני הח"מ, עו"ד 

____________ ת.ז. ______________ אשר חתמו על חוזה זה בפני, בשם החברה הינם -___________ ו

מוסמכים לחתום מטעמה וכי נתקבלה החלטה כדין על ידי החברה בהתאם למסמכי ההתאגדות שלה  להתקשר 

 יך את הנ"ל לחתום על החוזה ונספחיו.בחוזה זה ולהסמ

     

 , עו"ד



 

- 51 - 

 

 נספח א'

 ביצוענוסח ערבות 
 

   תאריך           לכבוד
 בע"מ החברה הכלכלית לאילת )חכ"א(

 2מבנה אמת"ל 
  אילת

 ג.א.נ.,
 כתב ערבות מס'___________

 

 אלף שלוש מאות) ש"ח  300,000הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של  .1
    (, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת "סכום הערבות"שקלים חדשים( כולל מע"מ )להלן: 

הצבה, תחזוקה ותפעול של מתקני שילוט חוצות  1/2016מ/ מס'פומבי מכרז ( בקשר עם "החברה")להלן: 
 בע"מ.  לת )חכ"א(החברה הכלכלית לאימיום _______, עם  ומתן זכות פרסום על מתקניםאלו באילת

אנו נשלם לכם, תוך חמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות בצירוף הפרשי הצמדה  .2
להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק  3למדד כמפורט בסעיף 
ו, לא יעלה על סכום הערבות , בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זחברההסכום האמור מאת ה

 להלן. 3בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף 

 בערבות זו: .3

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל חודש, על ידי הלשכה  - "מדד המחירים לצרכן"
המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא במקומה, או כל מדד 

 אחר שיתפרסם במקומו.
שנת  ______ בגין חודש______ מדד המחירים לצרכן אשר פורסם ביום  - "מדד הבסיס"

. ______ 
מדד המחירים לצרכן אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד תשלום סכום  - "המדד החדש"

 הערבות.
אם יתברר, לפני מועד תשלום סכום הערבות, כי המדד החדש שונה ממדד  - "הפרשי הצמדה למדד"

ת כשהוא מוגדל או מוקטן בהתאם לעליית או הבסיס, ישולם סכום הערבו
 ירידת המדד החדש לעומת מדד הבסיס.

 ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך ____________ ועד בכלל. .4

כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה  .5
_______, וצריכה להגיע לסניף זה עד יום _____ ________________________________

 בשעה_______.

 התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

  
 

 בכבוד רב,         
 ________________בנק:

_______________ סניף:
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 'בנספח 

 חברהאישור עריכת ביטוחי ה

 _________ תאריך:

       לכבוד

   החברה הכלכלית אילת )חכ"א( בע"מ

  ("חכ"א")להלן:  

 

  )להלן : "החוזה"(( 1/2016)מכרז  מיום __________ הסכםאישור עריכת ביטוח על פי  הנדון : 

 "(החברה)להלן : "________________ביניכם לבין ______________
 

 "(.החברה: " להלן)________________________ ______________________ : שם המבוטח

 .______________________________________________ : כתובת

 הצבה, תחזוקה ותפעול של מתקני שילוט חוצות ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו :  חוזה
 .", בהתאמה(הפעילות"/או ", והחוזהבאילת )להלן: "

 המפורטים הביטוחים את החברה עבור ערכנו כי מאשרים, מטה החתומים, מ"בע לביטוח חברה_______  אנו

 תקופת: "ולהלן נכללים התאריכים שני__________ ) יום ועד__________  שמיום התקופה למשך, להלן

 "(.הביטוח
 

 ': ______________________מס פוליסה מורחב אש .1

לרבות ציוד וכל רכוש  החברהביטוח אש מורחב המבטח בערכו כחדש רכוש בבעלות  : הפוליסה 
במישרין ו/או בעקיפין  אותההמשמש  החברהאחר מכל מין וסוג שהוא בבעלות 

 .הפעילות בקשר עם החוזה שבנדון ביצועב

בפוליסת רכוש )אש מורחב(,  המבוטחיםעל פי התנאים, ההרחבות והכיסויים  הביטוחי הכיסוי 
לרבות אך לא מוגבל, אובדן ו/או נזק עקב אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, 

י סערה וסופה, נזקי כלי טיס, בום על קולי, שיטפון, פרעות, שביתות, נזק בזדון, נזק
נזקי מים, נזקים מנוזלים אחרים והתבקעות צינורות, נזקי התנגשות )אימפקט(, 

 .נזק בזדון, נזקי פריצה )על בסיס נזק ראשון( ושוד

פוליסת הביטוח כוללת תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף )שיבוב(  :מיוחד תנאי 
 ןו/או עובדיה ןו/או מנהליה "(העירייהעיריית אילת )להלן: "ו/או  חכ"אלפי כ

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם  שגרם לנזק 
 בזדון.

 ': ______________________מס פוליסה  שלישי צד .2

בשל פי דין -על של החברה אחריותהביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את  : הביטוחי הכיסוי 
פגיעה או לאובדן אשר גרמו החברה,  ה שלפעילותמעשה או מחדל רשלני בקשר עם 

 החברהבכל הקשור לפעילות  נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא
ו/או לעירייה ו/או למנהליהן ו/או  לחכ"א, לרבות פגיעה או נזק בקשר עם החוזה

 .לעובדיהן

מיליון ש"ח( לאירוע, לתובע ובמצטבר לתקופת ביטוח  חמישהש"ח ) 5,000,000 : האחריות גבול 
 שנתית.

: אש, התפוצצות,  -ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ : הגבלות ביטול 
מתקני ו/או אחזקת בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה של כלי רכב, הקמת 

בגין וכלפי קבלנים  החברהפרסום, שלטי חוצות ו/או שלטים מקובעים, חבות 
, זיהום תאונתי, מתקנים סניטאריים עבודות בגובה ו/או בעומקוקבלני משנה, 

פגומים, מהומות, פרעות, שביתה והשבתה )למעט נזקי טרור(, הרעלה וכל דבר 
בגין לביטוח לאומי )למעט המוסד  וכן תביעות תחלוף מצדמזיק במאכל או משקה 
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 .חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי( שהחברהעובדים כלפי  החברהאחריות 

 ןו/או העירייה ו/או מנהליה חכ"אהביטוח כאמור הורחב לשפות את  .2.1 : מיוחדים תנאים 
)להלן: "יחידי המבוטח"(, בגין אחריות שעלולה להיות  ןו/או עובדיה

וזאת בכפוף לסעיף  החברהמוטלת על מי מהם למעשי ו/או מחדלי 
אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 .המבוטח

שאינו  העירייהו/או  חכ"אבפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש  .2.2  
, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי החברהשל  בבעלותהרכוש 

פועלים  בשירותה, או כל איש החברהחלק של הרכוש אשר למעט אותו )
 (.או פעלו בו במישרין בעת קרות מקרה הביטוח

 ': ______________________מס פוליסה  מעבידים חבות .3

פי פקודת הנזיקין  על החברהשל  אחריותהביטוח חבות מעבידים המבטח את  : הביטוחי הכיסוי 
כלפי  1980)נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

בגין פגיעה גופנית  הפעילות בקשר עם החוזהבביצוע  ידההעובדים המועסקים על 
בתקופת הביטוח למי מהם שייגרמו או מחלה מקצועית )להלן: "מקרה ביטוח"( 

 .החוזה תוך כדי ועקב עבודתם בקשר עם

 לתובע. $ 1,500,000 : האחריות גבולות 

 לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. $ 5,000,000  

שעות עבודה ומנוחה,  עבודות בעומק או בגובהביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר  : הגבלות ביטול 
 תיקבע והחברה)היה  םכלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיה החברהחבות 

 .ם(, פיתיונות ורעלים והן בדבר העסקת נוער המועסקים על פי החוקתכמעביד

 ,ןועובדיה ןמנהליההעירייה ו/או ו/או  חכ"אפוליסת הביטוח הורחבה לשפות את  : מיוחדים תנאים 
לעניין קרות מקרה ביטוח, כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן  כלפי  ונקבעהיה 

מועסקים על עובדים הכלפי מי מה החברהו/או לעניין חבות  החברהמי מעובדי 
 .ידה

 ': ______________________מס פוליסה  אחריות מקצועית .4

על פי דין בשל תביעה  של החברה ההמבטח את אחריותביטוח אחריות מקצועית  : הביטוחי הכיסוי 
במעשה  ןחובה מקצועית שמקור הפרת ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בגין

 .פעילותם בקשר עם החוזה במסגרת עובדיהו/או  החברהאו מחדל רשלני של 

 .ש"ח )שני מיליון ש"ח( לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית 2,000,000 : האחריות גבול 

 בתום פגיעה בגין הרחבה הביטוחבנוסף לאמור לעיל, כוללת פוליסת  .4.1 : מיוחדים תנאים 
, הרע לשון פרסוםהפרת זכויות יוצרים, , רוחני קניין בזכויות לב

 .פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה ברגשות הציבור

 ןו/או מנהליהו/או העירייה  חכ"אלשפות את פוליסת הביטוח הורחבה  .4.2  
בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב  ןועובדיה

וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות  החברהמעשה או מחדל רשלני מצד 
 .ןועובדיה ןו/או מנהליהו/או העירייה  חכ"אכלפי  החברה

פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי מיום  .4.3  
פעילות מועד תחילת  __________ שאינו מאוחר ממועד תחילת

 . בקשר עם החוזה החברה

חודשים לאחר תום  6כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  .4.4  
ביטוח חלופי המעניק  החברהתקופת הביטוח בתנאי כי לא נערך ע"י 

. מוסכם שנועד לכסות חבות המבוטחת על פי פוליסה זוכיסוי מקביל 
על פי הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים  בזה כי הכיסוי הביטוחי

שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת 
 .הגילוי

הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הנן  .5.1 : כללי .5
וכי ו/או העירייה  חכ"אקודמות לכל ביטוח הנערך על ידי ראשוניות ו
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בדבר שיתוף ביטוחי ו/או תביעה או טענה ו/אנו מוותרים על כל דרישה 
 59לרבות כל טענה או זכות המפורטים  בסעיף  .ו/או העירייה חכ"א

"ביטוח כפל"  תלרבות כל טענ 1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א 
 .ןוכלפי מבטחיה ו/או העירייה חכ"אכלפי 

הביטוח  דמיהננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום  .6.2  
 חכ"אבלבד, ובכל מקרה לא על  החברהוההשתתפות העצמית חלה על 

 .ו/או העירייה

איזו בתום לב של תנאי  מתנאי ו/או אי קיום הננו מאשרים כי הפרה  .6.3  
ו/או  חכ"אבזכויות  יפגעו, לא החברהפוליסות הביטוח על ידי מ

על פי לקבלת שיפוי ו/או פיצוי  ןועובדיה ןו/או מנהליה העירייה
 .ביטוחים אלו

כמו כן , הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא ישונו לרעה וגם או  .6.4  
הודעה  לחכ"אלא יבוטלו, במשך תקופת הביטוח, אלא אם תישלח 

יום מראש וכי לא יהיה תוקף לביטול  )שלושים( 30כתובה בדואר רשום 
אם לא נשלחה לידי  ו/או העירייה חכ"אשכאלו לגבי  שינוי לרעהאו ו/

הימים  )שלושים( 30ובטרם חלוף  לעיל כאמורבכתב הודעה  חכ"א
 .ההודעה משלוחממועד 

הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש וסייגי הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי 
 בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריותבאישור זה, ובלבד שאין 

 

 בכבוד רב,

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
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  1נספח ב' 

 הצהרה על מתן פטור מאחריות
 

 _________ תאריך:

       לכבוד

   החברה הכלכלית אילת )חכ"א( בע"מ

  ("חכ"א")להלן:  

 

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות לנזקים

באילת  הצבה, תחזוקה ותפעול של מתקני שילוט חוצות ומתן זכות פרסום על מתקנים אלול 1/2016בקשר עם מכרז 
 .", בהתאמה(הפעילות"/או ", והחוזה)להלן: "

 מצהירים בזאת :___________________________ אנו 

חשמלי ציוד שבנדון ברכוש ו/או בציוד לרבות ציוד מכני ו/או ציוד הנדסי ו/או  בפעילותנוהננו משתמשים  .א
  אשר בבעלותנו ו/או בשימושנו לצורך פעילותנו בקשר לחוזה שבנדון.

 על אף האמור בהצהרה זאת, הננו להתחייב כדלקמן: .ב

דיהן מכל ו/או מנהליהן ו/או עוב "(העירייהעיריית אילת )להלן: "ו/או  חכ"אהננו פוטרים את  .1
חבות בגין אובדן או נזק לרכוש ו/או לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו 
או עבורנו לשם פעילותנו לרבות בעת ביצועה בהתאם לחוזה, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק 

 בזדון.

אחריות לגבי נזקי ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ובדיו מכל  חכ"אהננו פוטרים את  .2
 חכ"אפריצה ו/או גניבה של הציוד והרכוש המוזכר לעיל ומוותרים על זכות השיבוב )התחלוף( כלפי 

ולמעט  ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן במקרה שכזה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון
 כנגד חברות שמירה.

/או עובדיהן מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו חכ"אהננו פוטרים את  .3
שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש ברכוש או בציוד האמור לעיל על ידנו 

, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בקשר עם החוזהו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו 
 בזדון.

מצדנו ו/או מצד קבלני משנה המועסקים על ידנו, בניגוד היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  .4
ו/או העירייה ו/או מנהליהן  חכ"אלאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את 

ו/או עובדיהן בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם לרבות הוצאות משפטיות מיד עם קבלת 
 דרישתם הראשונה.

ך ונחזיק את הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית, כאמור באישור עריכת הננו מצהירים בזה כי נערו .5
(, במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו לביצוע נספח ב'הביטוחים )

 פעילותנו ועל פי כל דין.

 ולראיה באנו על החתום

 בכבוד רב

 (תאריך)  (חתימת המצהיר)  (המצהיר שם) 
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 'גנספח 

 

 נספח טכני – מתקני בילבורד

 

 דרישות מחייבות: .1

המתקנים יהיו זהים למתקנים הקיימים בעיר אילת בכל היבט, לרבות גוון גימורים וכל מאפיין  1.1

 אחר.

 לנוחיות, מפרט המתקנים מצ"ב להלן.  

 המתקנים, חלקיהם וחומרי הגלם מהם הם עשויים יהיו בעלי תו תקן ישראלי, ככל שקיים. 1.2

או , ושטח הפרסום במתקן הצמוד לדופן )מתקן קיר( יהיה זהה למתקן המוצב על רגלשטח השלט  1.3

 ישור חכ"א מראש ובכתב.לא בשטח אחר בכפוף

 כל חלקי מע' החשמל, להוציא גופי תאורה חיצוניים, יהיו נסתרים. 1.4

 פני הפרסום בשלט הניצב על רגל יהיו מקבילים וזהים. 1.5

שמל יבוצע ע"י אנשי מקצוע מורשים ומיומנים וייעשה עיגון המתקן לקרקע וחיבורו לתשתיות ח 1.6

 על פי תוכניות מהנדס ביסוס מאושרות ועל פי כל דין.

חלקי המתקן העשויים מתכת יהיו מוגנים בפני קורוזיה ע"י גילוון או צביעה בצבע מגן. ככל הניתן  1.7

 ייעשה שימוש בחלקים העשויים מתכת בלתי מחלידה.

 קן יהיו צבועים בצבע אלקטרוסטטי בתנור.חלקי המתכת הגלויים של המת 1.8

 בחזית המתקן הקדמית והאחורית ישולב סמל העיר אילת. 1.9

 כל חיבורי המתקן יהיו נסתרים. 1.10

 המתקן לא יאפשר טיפוס. 1.11
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 :מפרט טכני -מתקנים קיימים  .2
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 'דנספח 

 

 

 מיקומים למתקני שילוט פרסום חוצות מוארים רשימת

 

 הערות פ"פ מתקנים  מיקום

דרך הערבה/דרך 
 2 1 המלונות

 6 3 דרך הערבה/ששת הימים 
 2 1 דרך הערבה מול רד רוק 
 2 1 דרך הערבה/יותם 
 ל אחדמ"ר כ 6 -כ 2 2 דרך הערבה מול שדה"ת 

 2 2 דרך הערבה/ארגמן
 4 2 פישטני  
 2 1 שופרון מול עיר המלכים 
 2 1 קאמפן/אריקה 
 קאמן/דרבן 

 3 3 קאמפןדרבן/   
 מ"ר 24 -כ 1 1 דרבן/תרשיש  

 4 4 דרבן/תרשיש 
ששת הימים מול  

 4 2 האצטדיון
חטיבת הנגב/שד'  

 3 3 התמרים
 

 39 27 סה"כ    
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 'הנספח 

 

 

 גדולי מידות ות למתקניםמחייב דרישות      

 

 תקן ישראלי, ככל שקיים.המתקנים, חלקיהם וחומרי הגלם מהם הם עשויים יהיו בעלי תו  .2

 .מ"ר 24 יעלה עללא פרסום במתקן  פןגודל  .3

 מ'. 8גובה פן הפרסום לא יעלה על  .4

 מ'. 4רוחב פן הפרסום לא יעלה על  .5

 מ' )עומק(. 2 ,מ' )רוחב( 4 ,מ' )גובה( 9.5לא יעלה על  למתקןהגודל המרבי  .6

זת פרסום ועליו יוצב סמל העיר או מ' לפחות שלא יכוסה בכר 1בכל מקרה יהיה למתקן בסיס קבוע בגובה  .7

 אחר לפי הנחיית חכ"א.

 עיצוב המתקן יכלול את מתקן התאורה. .8

 מהמידות במפרט. 5%תותר חריגה של עד  .9

שתמנע סנוור העוברים  , בעלת הזנה חשמלית סולארית,המתקן יהיה מואר בתאורה פנימית או חיצונית .10

 בדרך.

 המתקן.על הפאנל הסולארי להיות חלק אינטגרלי מגג  .11

 כל חלקי מע' החשמל, להוציא גופי תאורה חיצוניים, יהיו נסתרים. .12

עיגון המתקן לקרקע וחיבורו לתשתיות חשמל יבוצע ע"י אנשי מקצוע מורשים ומיומנים וייעשה על פי  .13

 תוכניות מהנדס ביסוס מאושרות ועל פי כל דין.

ון או צביעה בצבע מגן. ככל הניתן ייעשה חלקי המתקן העשויים מתכת יהיו מוגנים בפני קורוזיה ע"י גילו .14

 שימוש בחלקים העשויים מתכת בלתי מחלידה.

 חלקי המתכת הגלויים של המתקן יהיו צבועים בצבע אלקטרוסטטי בתנור. .15

 גוון סופי של המתקנים ייקבע ע"י חכ"א. .16

 כל חיבורי המתקן יהיו נסתרים. .17

 המתקן לא יאפשר טיפוס. .18
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 'ונספח 

 (מיועד לחוק העזר לאילת )שילוט נוסח עדכון

אין כל התחייבות מצד חכ"א כי עדכון חוק העזר יאושר על  הנוסח כפוף לשינויים וכי מובהר כי

 .ידי משרד הפנים

 

 2015 -חוק עזר לאילת )שילוט(, תשע"ד 

 זה:, מתקינה מועצת העיר אילת חוק עזר 1לפקודת העיריות 251 -ו 250, 246בתוקף סמכותה לפי סעיף 

 פרק ראשון: הגדרות

 הגדרות 

 -בחוק עזר זה              . 1

  ארגז סגור המותקן על קיר חיצוני של נכס ושנועד לשמש לפרסום או להצגת סחורה; -"ארגז ראווה" 

כל מבנה, בין שהוא קבוע ובין שאינו קבוע, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטון, טיט, ברזל, עץ או כל חומר אחר, - "בנין" 
 -לרבות 

 כל חלק של מבנה כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע; )1(

 ח קרקע או חלל;קיר, סוללת עפר, גדר וכיוצא באלה הגודרים או תוחמים או מיועדים לגדור או לתחום שט )2(

 אחד או יותר מאחד מאלה:- "בעל בנין" 

 הבעל הרשום של נכס; )1(

 אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה  אילו  הנכס  היה נותן הכנסה, בין בזכותו    )2(
 הוא ובין כמורשה;     

 שוכר או שוכר משנה ששכר נכס לתקופה שלמעלה מחמש שנים; )3(

 ;1969 -, תשכ"ט דירה כמשמעותו בחוק המקרקעיןבעל  )4(
 ;1969 -המקרקעין, תשכ"ט נציגות בית משותף כמשמעותה בחוק  )5(

 דגל הנושא פרסום מסחרי, אשר מוצב לזמן קצוב של לא יותר משבועיים בשנה; -" "דגל זמני
 דגל הנושא פרסום מסחרי -"דגל קבוע"
 מועצת העיר אילת;- "המועצה" 

 עיריית אילת;- "העירייה" 

 הצבתו או קביעתו בכל דרך של כל שילוט, בכל מקום בתחום שיפוט העיר אילת;- "הצגה" 

 ;)ג( לחוק עזר זה 3ועדה מייעצת לראש העירייה שמונתה לפי סעיף - "ועדה מקצועית" 

 ,וקונים למטרת מקח וממכרשל סוחרים  זמני וקצר מועד, שניתן לגביו היתר זמני בהתאם לחוק רישוי עסקים, כינוס -"יריד"
 ברצף לרבות תערוכה ובתנאי ולא נגבים לגביהם דמי כניסה; לתקופה שאינה עולה על שלושה ימיםמבנה אחד, ב

הודעה, כרזה, כרוז צילום, תחריט, ציור, שרטוט, תמונה, כתובת סמל, תבנית, אות או כיוצא באלה ושאינם שלט, -  "מודעה"
העשויים מחומר כלשהו או המוצגים באמצעות אור, עשן או גז או באמצעות מכשיר אלקטרוני או אופטי או חשמלי או על אקרן 

מתפרסמת או רסמת באויר, בים וברכב נע ונייח, מודעה המותקנת בית קולנוע או בכל מקום ציבורי, לרבות מודעה המתפ
 במקום ציבורי;

רחוב, לרבות מדרכה, שדרה, פסג', כניסה, מעבר של מרכז מסחרי או של בית משרדים, סמטה, משעול  –"מקום ציבורי" 
ר, גינה, מבוי, מפלש וכל מקום פתוח לרוכבים או לרוכבי אופניים, נתיב להולכי רגל, כיכר, רחבה, חצר, מגרש ספורט, טיילת, גש

שהציבור נכנס אליו או רשאי להיכנס אליו, בין שהוא בבעלות פרטית ובין שלא וכן רצועת החוף והים הנמצאים בתחום שיפוט 
העיר אילת וכל מקום עינוג ציבורי, מסעדה, בית קפה, בית מלון, חניון או מקום המיועד לציבור שהכניסה אליו בהזמנה או 

 שלום, לרבות מתקני חינוך, תרבות, ספורט, מסחר וכיוצא בהם;בת
 מטר רבוע -"מ"ר"
 בנין, בית או מקרקעין או כל חלק מהם, בין תפוסים ובין שאינם תפוסים, לרבות כל דבר המחובר - "נכס" 

 אליהם או הנטוע בהם וכן מיטלטלין;
 סנטימטר -""ס"מ

 ;1968 -, תשכ"ח כהגדרתו בחוק רישוי עסקים- "עינוג ציבורי" 

                                                
1

.197, עמ' 8דיני מדינת ישראל, נוסח חדש    
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או כל מקום בו מתקיימת פעילות עיסקית שאינה  1968מקום החייב ברישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים התשכ"ח  -"עסק"
טעונה רישוי עסק לרבות כל מקום המשמש ליצור, למכירה או לאחסון של מוצרים וסחורות או למתן שירותים, כולל בית 

 ום המשמש לכל פעילות אחרת שאינה מגורים, למעט אתר בניה.מלאכה, חנות, משרד או מוסד, או מק
הודעת דבר ברבים על ידי הצגתו בכל דרך או אמצעי שהם, לרבות על ידי הפצה, הדבקה, הארה, הסרטה, צביעה, - "פרסום" 

ופן אחר למעט חריטה, שידור, הקלטה, עשן או תנועה, על ידי מסירת תוכנו בכתב, בדפוס, בתמונה, בציור, בקול או בכל א
  פרסום באמצעות מסמך המופץ או מחולק לציבור במקום ציבורי בתחום העירייה;

מודעה שתוכנה מתחלף מזמן לזמן המתפרסמת על גבי מתקן המתופעל בידי גוף העוסק בפרסום, אשר אינה  –"פרסום חוצות" 
 מוצבת בצמוד לבית העסק אותו היא מפרסמת; במקום ציבורי או במקום  פרטי.

 לרבות אדם שראש העירייה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;- "ראש העירייה" 

 שלט או מודעה;-"שילוט"
שילוט שהותקן מעל הקצה העליון של הבניין. שילוט שהותקן על גבי מעקה הנמצא מעל הקו העליון של הבניין,  –"שילוט גג" 

 יחשב כשילוט גג.
מודעה, הודעה, כרזה, ציור, שרטוט תמונה, תשריט, תבנית, תמונת סמל וכיוצא באלה, המותקנת בתחום העירייה, - "שלט" 

המכילה את שמו או כינויו של אדם או מקצועו, או מהותו או טיבו של עסק או שירות או של כל פעילות אחרת או של מוצר או 
ם, אותיות, מספרים, תמונות או ציורים בין אם היא נתמכת או מחוברת של תוצר או כל צירוף של אלה, המראה או כוללת מילי

לנכס או למיתקן או לכלי רכב ובין שאיננה נתמכת או מחוברת כאמור, בין שהיא יצוקה או חרוטה בקיר הנכס, בין שההודעה 
 זר הנושא את ההודעה;מוארת ובין שאיננה מוארת, או שהיא מוארת לסירוגין, או שהיא הודעה אלקטרונית לרבות כל אב

 שלט המתפרסם באמצעים אלקטרונים או ממוחשבים.-"שלט אלקטרוני"
 ס"מ מקיר חיצון של בניין; 30 -שלט הבולט יותר מ  -"שלט בולט" 

 לפקודת העיריות או כל סעיף אחר שיבוא במקומו. 205שנת כספים כאמור בסעיף -"שנה"

 פרק שני: שלטים

 רישיון לשלט 

ראש  א(    לא יציג אדם שלט, לא ירשה למי שפועל מטעמו להציגו ולא יגרום להצגתו, אלא על פי רישיון לפי חוק עזר זה מאת (          . 2
 רישיון( ובהתאם לתנאי הרישיון. -)להלן  העירייה

לרבות קביעת ראש העירייה רשאי לתת רישיון, לסרב לתיתו, לבטלו, לשנותו, להתנותו בתנאים להוסיף עליהם ולשנותם,   (ב)
 תנאים בנוגע לחזית הבניין עליו יוצב השלט.

 הבקשה לרישיון 

 א(    המבקש לפרסם שילוט, יגיש בקשה בכתב לראש העירייה, הבקשה תכלול את הפרטים והמסמכים הבאים, לפי העניין:(        . 3

 שמו, מענו ומספר הזהות או מספר התאגיד של מגיש הבקשה; (1) 
לת תרשים של השילוט המוצע והמפרטת את הסוג, הצורה, התוכן, החומרים והמידות של השילוט ומקום תכנית הכול( 2) 

 הצגתו;
 ( תמונה חזיתית של מקום הצבתו המיועד של השילוט;3) 
( פירוט אופן חיבור השילוט למקום הצבתו המיועד, לרבות המסגרת שעליה הוא יוצב או המיתקן האמור לשאת אותו 4) 

 טכני שלהם לרבות אישורי מהנדס מבנים ככל שיידרש;והמפרט ה
( לגבי שילוט מואר או אלקטרוני הכרוכים באספקת חשמל יש לצרף לבקשה אישור חשמלאי מוסמך שלפיו הוא אחראי 5) 

 לתקינות המיתקן וכי המיתקן כולל מפסק פחת;
ט להיות מוצג וכן הסכמה בכתב שלהם; לגבי ( פרטי זיהוי מלאים של בעל הבניין או מתקן הפרסום שבהם עתיד השילו6) 

בניין שבבעלות משותפת של בני אדם או בבעלות תאגיד, תצורף לבקשה הסכמה בכתב של כל הבעלים או הנציגות 
 המוסמכת על פי דין, לפי העניין;

 
תו לצורך בחינת ראש העירייה רשאי לדרוש ממגיש הבקשה פרטים נוספים הנוגעים לשילוט המתבקש, הנדרשים לדע ב((   

 הבקשה והכרעה בה.   
 
בקשה לרישיון תובא לדיון בפני הועדה המקצועית, שהרכבה מהנדס העיר או נציגו, היועץ המשפטי לעירייה או נציגו, נציג  (ג)

אגף רישוי ואכיפה, גזבר העירייה או נציגו ונציג היחידה לאיכות הסביבה בעירייה. הועדה תהא מוסמכת להמליץ בפני ראש 
הועדה המקצועית תהיה  ירייה לתת רישיון, לסרב לתיתו, לבטלו, לשנותו,  להתנותו בתנאים, להוסיף עליהם ולשנותם.הע

רשאית להזמין כל גורם אותו תמצא לנכון, לצורך דיוניה בבקשות לרישיונות. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכויות 
 ראש העירייה על פי חוק העזר.

 

 -בסעיף קטן )ג( שלעיל לא תובא לדיון בפני הועדה המקצועיתעל אף האמור  (ד)

 בקשה לחידוש רישיון אם אין שינוי בשלט הקיים שניתן עליו רישיון לפי חוק עזר זה.  )1(  

 כל בקשה אחרת שראש העירייה  סבור שאין צורך שהועדה תדון בה. )2(  

 תוקף הרישיון וחידושו 

 בדצמבר בשנה שבה ניתן או מועד אחר שצוין ובכפוף לתשלום אגרת שילוט. 31הוא עד  א(  תוקפו של רישיון(        . 4
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ב(    שינה בעל רישיון תוך תקופת הרישיון את תוכן השלט או הצורה או המידה או הסוג או המקום של השלט, או החומר ממנו (    
באם סבר ראש העירייה כי אין מדובר בעסק חדש עשוי השלט, יפקע תוקף הרישיון ותחול חובת הגשת בקשה חדשה לרישיון. 

ו/או שינוי בבעלים של עסק, אלא בשינוי תוכן השלט בלבד רשאי הוא להעביר את רישיון השלט לאותו שלט שלגביו הוגשה 
 הבקשה ללא חיוב באגרה נוספת.

ום תוקפו של הרישיון ויצורף לה תרשים כאמור בקשה לחידוש רישיון שניתן לפי חוק עזר זה, תוגש לפחות שלושים יום לפני ת    )ג(    
)א(; אולם אם אין שינוי בשלט קיים שניתן עליו רישיון לפי חוק עזר זה, יהיה מגיש הבקשה לחידוש הרישיון פטור  3בסעיף 

תמונה  מלצרף לה תרשים כאמור אך יצרף הצהרה חתומה על ידו, בה יצוין כי בשלט אין ולא יהיו שינויים. להצהרה זו תצורף
 עדכנית של השלט.

שינוי כאמור בסעיף קטן )ב(,  חל בשלטד(   התחלפו הבעלים בעסק שבו מוצג שלט תוך תקופת תקפו של הרישיון לשלט האמור, ולא  (   
 רשאי ראש העירייה להעביר את רישיון השלט על שם הבעלים החדש כאילו הוא ביקש רישיון לאותו שלט.

 אגרה שנתית לשלט 

עבור שלט שהבקשה בגינו תשולם לעירייה אגרה שנתית בשיעורים הנקובים בתוספת הראשונה.  2בעד מתן רישיון לפי סעיף  א((    .5
   הוגשה לאחר הרבעון הראשון של השנה, תחויב האגרה באופן רבעוני בהתאם לשיעורים הנקובים בתוספת הראשונה.

 
הדין, לא יגרע הדבר מחובת מפרסם השלט לשלם את האגרות שהיה עליו לשלם  פורסם שלט ללא היתר כדין או בניגוד להוראות )ב( 

 בהתאם לשיעורים הנקובים בחוק עזר זה אילו נתבקש רישיון כדין.

    שלטים אסורים 

 א(    לא יינתן רישיון לשלט אם נתקיים בו אחד מאלה:(          .6

וא השלט אינו נסחר בו, השרות  נשוא השלט אינו ניתן בו, העסק השלט מיועד לפרסום והוא מוצג במקום שבו המוצר נש )1(
 נשוא השלט אינו מנוהל בו או הפעילות נשוא השלט אינה מתקיימת בו. האמור לעיל לא יחול על פרסום חוצות.

עית ס"מ למעט שילוט גג, אלא אם המליצה הועדה המקצו 30 -שלט בולט שחזיתו מרוחקת מקו הבניין הבנוי ביותר מ  )2(
 אחרת מטעמים מיוחדים וראש העירייה אישר את המלצתה;

 אלא אם קבעה הועדה המקצועית אחרת מטעמים מיוחדים; השלט צבוע על בנין,   )3 (

השלט מוצג על כלי רכב בין אם הוא בחניה ובין אם הוא בתנועה לרבות על נגרר, למעט שלט  המוצג על כלי רכב מסחרי    )4)
 שחובה להציגו לפי כל דין; או ציבורי או שילוט

שלט מוצג על מדרגות חרום, מתקני ביוב ומים לרבות ארונות סף, צינור אוורור, עמוד חשמל,          תמרור, מתקן טלפון,   )5 (
 רמזור, אנטנה או במקום המשמש לציוד לכיבוי שרפות;

ה, כל דין אחר או אם השלט מפרסם עסק, מוסד או יש בפרסומו או בהצגתו של השלט משום עבירה על הוראות חוק עזר ז  )6 (
 משרד שאין לו רישיון הדרוש לפי כל דין או שהפעלתו נוגדת את דיני התכנון והבניה.

 .ללא רישוי רכב (     השלט מוצב על נגרר7)
 -ב(   לא יינתן רישיון לשלט אם, לדעת ראש העירייה, השלט (

 משנה או פוגע בקו הרקיע;   )1(

 עלול להפריע או לפגוע בתנועת כלי רכב או בתנועת הולכי רגל או בהם;   )2(

 מרעיש או מפיץ ריח;   )3(

 עלול להסתיר או להפריע או לפגוע בחלקי בנין בעל יחוד ארכיטקטוני, היסטורי או בצורה   )4 (
 האחידה של חזיתות הבניינים;

 עלול להפריע או לחסום דלתות, חלונות, יציאות או פתחים אחרים;  )5(

 עלול להפריע לכניסה, יציאה, גישה או שימוש במעלית;  )6(

 עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשות הציבור.  )7(
גודל שלט  (  מוצג על מבנה המשמש למגורים בלבד, אלא אם כן השילוט הוא של אדם המנהל במבנה את משרדו כדין.8)  

 ס"מ.  40X25כאמור לא יעלה על 

 סייגים לשילוט במקום העסק
 )א( לכל עסק יהיה שלט אחד בלבד, אלא אם כן, התיר ראש העירייה הצגת שלט נוסף.. 7

על אף האמור בסעיף קטן )א( בעסק שבו יש יותר מחזית אחת הפונה לרחוב, רשאי אדם להציג שלט אחד בכל חזית הפונה )ב( 
 לרחוב.

 .שילוט עסקי יוצב בחזית המבנה שבו מתנהל העסק בלבד, אלא אם כן התיר ראש העירייה את הצגתו במקום אחר)ג( 
 שלט לא יעלה על אורך החזית של בית העסק, אלא אם כן התיר ראש העירייה אחרת.ה( ד)
 ייה.( גובהו המירבי של שלט עיסקי יהיה בהתאם להמלצת הועדה המקצועית ובאישור ראש העירה)
כאזורי תעשייה. הצבת שלט על גג תותר גם באזורים  בניין עיר ( לא תותר הצגת שלט על גג, אלא באזורים המוגדרים בתוכניתו)

 אחרים מנימוקים מיוחדים בהמלצת הועדה המקצועית ואישור ראש העירייה.

 שלט מואר

י או פנימי, הגורם לשלט להאיר באופן קבוע, זמני, מתחלף, מהבהב או לא יינתן רישיון לשלט מואר באמצעות גוף תאורה חיצונ            . 8
 -נע, אם לדעת ראש העירייה השלט 

 עלול להוות סכנה או הפרעה לתנועה; או  )1(

 עלול להפריע לסביבה או לתושבי הסביבה שבה מבקשים להציגו; או  )2(

 אינו הולם את אופי הסביבה שבה מבקשים להציגו.  )3(
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 שילוט מיוחדאזור 

אזור שילוט מיוחד(;  -המועצה רשאית להכריז על רחוב או חלק ממנו כעל אזור שילוט מיוחד שבו לא יוצג כל שלט )להלן             . 9
 הכריזה המועצה כאמור, לא יינתן רישיון לשלט באזור שילוט מיוחד אלא לפי המלצת הועדה המקצועית ובאישור המועצה.

 אזור שילוט פרסומי 

( לחוק עזר זה, רשאית המועצה להכריז על  אזור שייקבע בהכרזה כאזור לשילוט עסקי או 3)8( וסעיף 1)א()6על אף האמור בסעיף            . 10
פרסומי, ובו יהיה אפשר להציג שילוט לפרסומת עסקית כללית או פרסום חוצות על פי המלצת הועדה המקצועית ולפי התנאים 

 שהיא תקבע לכך.

 
 ביטול רישיון שילוט

 לעניין ביטול רישיון שילוט מבעליו יחולו הוראות אלה; .11
 במקרים הבאים)א( ראש העירייה יהיה רשאי לבטל רישיון שילוט  
 . הרישיון ניתן על יסוד הצהרה כוזבת או מידע כוזב1  
 . בעל הרישיון הפר תנאי מתנאי הרישיון.2  

 כי השילוט מהווה סיכון או מטרד לציבור במישור הבטיחותי, הבריאותי או הסביבתי. . אם נוכח לדעת3 

)ב( ראש העירייה לא יורה על ביטול רישיון שילוט אלא לאחר שניתנה התראה בכתב לבעל הרישיון על כוונתו לשקול את ביטול 
ען ולתקן את הפרת תנאי הרישיון בפרק זמן הרישיון ואת עילת הביטול ולאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע טענותיו כנגד הנט

 שיקבע בהודעת ההתראה.

    הסרת שלט 

 א( הוצג שלט ללא רישיון או מבלי שחודש רישיונו, חייב מציג השלט או בעל הבניין שהשלט מוצג עליו להסירו מיד.(        . 12

הבניין שהשלט מוצג עליו, להסירו עם ביטול הרישיון או  ב( בוטל רישיון שילוט או הופרו תנאי הרישיון, חייב מציג השלט או בעל (
 אי עמידה בתנאיו.

 ג(  בעל רישיון יסיר שלט ממקום הצגתו בהתקיים אחד מאלה:( 

הפסיק למכור את המוצר נשוא השלט, לספק את השירות נשוא השלט, לקיים את הפעילות נשוא השלט, העסק נשוא    )1(
לא יאוחר משלושים יום  -השלט אינו מתקיים עוד במקום או מכל סיבה אחרת שבגינה אין השלט ממלא עוד אחרי ייעודו 

 מיום קרות אירוע כאמור;

 יון לפי חוק עזר זה.לא הגיש בקשה לחדש את הריש  )2(

 שיונותיור חזקות בדבר מציגי שלטים
א(   הוצג שלט שלא בהתאם להוראות חוק עזר זה ובשלט צוין שמו, כינויו של אדם או מקצועו, שמו,  כינויו או מהותו של עסק או (      . 13   

בשלט או כל אדם שהוא בעל או מנהל פעיל  מוסד, יראו גם את מזמין השלט,  את מתקינו וכן כל אדם ששמו או כינויו מצוינים
בעסק או במוסד, הכול לפי העניין, כאילו הוא הציג את השלט כאמור, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו וכי נקט 

 בכל האמצעים הסבירים כדי למונעה.

צג השלט או את בעל המקום כאילו הוא ב(   הוצג שלט שלא בהתאם להוראות חוק עזר זה, רואים גם את המחזיק במקום שבו הו(
 הציג את השלט כאמור, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו וכי נקט בכל האמצעים הסבירים כדי למונעה.

גרם לפקיעת ודיני התכנון והבניה יהוו תנאים בכל רישיון לשלט ועבירה על חוקים אלו, ת 1968-חוק רישוי עסקים, תשכ"ח )ג(
 הרישיון.

 רק שלישי: מודעותפ

 פרסום מודעות

לא יפרסם אדם מודעה ולא ירשה ולא יגרום לפרסומה אלא במקומות שקבע ראש העירייה ולפי היתר מאת ראש העירייה ובהתאם       . 14
 לתנאי ההיתר.

    היתר 

 השנייה.א(  הרוצה בהיתר יגיש בקשה לכך לראש העירייה לא יאוחר מהזמן הנקוב בתוספת (        . 15

ב(  בקשה להיתר לפרסום מודעה במקום שלא נקבע לכך מראש על ידי ראש העירייה, תובא לדיון בפני הועדה המקצועית אשר  (
תהא מוסמכת להמליץ בפני ראש העירייה לתת היתר, לסרב לתיתו, לבטלו, לשנותו, להתנותו בתנאים, להוסיף עליהם 

 ולשנותם.

 -ג(  ראש העירייה רשאי (

 לכלול תנאים בהיתר בעת נתינתו, להוסיף עליהם או לשנותם;   )1(

לסרב לתת היתר וכן לבטל היתר שניתן, אם יש בפרסום המודעה משום עבירה על הוראות חוק עזר זה או כל דין אחר או   )2(
 אם לדעת ראש העירייה יש במודעה משום פגיעה בתקנת הציבור או ברגשות הציבור;

 הפרסום של מודעה ואת מועדו. לקבוע את סדר   )3(

היתר או , אינן טעונות של בית העסק בארגזי ראווה בבית העסק התלויות או מוצגות ל מבצעים או מכירות חיסולעמודעות  )ד(    
 רישיון.
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 אגרת פרסום

 המגיש בקשה להיתר ישלם לעירייה אגרת פרסום בשיעורים הנקובים בתוספת השלישית.         . 16

 שימסור מפרסם מודעהפרטים 

 )א(  לא יפרסם אדם מודעה אלא אם צוין בה שמו ומענו של המפרסם ושל בעל בית הדפוס שבו הודפסה    .17
 המודעה.

ב( לדרישת ראש העירייה, חייב בעל בית הדפוס שבו הודפסה המודעה, למסור את שמו ואת מענו של האדם שהזמין את הדפסת   (
 המודעה.

 תדרכי פרסום אסורו

לא יפרסם אדם מודעה בכל דרך מהדרכים המפורטות בסעיף זה אלא אם ניתן לו היתר מיוחד מאת ראש  העירייה ובהתאם לתנאי      . 18
 ההיתר:

פורח -העברת מודעה אל רשות הרבים וכן מרשות הרבים, על ידי הארה לסירוגין בחשמל או באופן אחר, או על ידי כדור  )1(
 או על ידי כלי טיס;

 לרוחב הרחוב; מודעהמתיחת   )2(

 חזקה בדבר פרסום מודעות

א(  פורסמה  מודעה  שלא  בהתאם  להוראות חוק עזר זה וצוין בה שמו, כינויו של אדם, שמו, כינויו או מהותו של עסק או מוסד, .          )19
רסם המודעה או כל אדם שהוא בעל או יראו גם את מזמין המודעה וכן כל אדם ששמו או כינויו מצוינים במודעה, לרבות מפ

מנהל פעיל בעסק או במוסד, הכול לפי העניין, כאילו הוא פרסם את המודעה כאמור, זולת אם הוא  הוכיח שהעבירה נעברה 
 שלא בידיעתו וכי נקט בכל האמצעים הסבירים כדי למונעה.

ק במקום שבו פורסמה     המודעה או את בעל ב( פורסמה מודעה שלא בהתאם להוראות חוק עזר זה, רואים גם את המחזי(
המקום, כאילו הוא פרסם את המודעה כאמור, זולת אם הוא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו וכי נקט בכל האמצעים 

 הסבירים כדי למונעה.

    הדבקת מודעות 

 אלא על ידי העירייה.א( לא תודבק מודעה על מיתקן, לוח, עמוד או על נכס אחר שהם עירוניים (      . 20

ב(  מודעה תודבק על ידי העירייה באחד המיקומים שבסעיף א לאחר שנמסרו לה חמישה העתקים  מהמודעה  ולאחר ששולם (    
 , שכר עבודה בעד הדבקה בשיעורים הנקובים בתוספת הרביעית.16לעירייה, נוסף על אגרת הפרסום בהתאם לסעיף 

 פרק רביעי: פטור

    פטור 

 -א(        הוראות חוק זה לא יחולו על (    . 21

שלט זיהוי המוצג על דלת כניסה לבית מגורים או לבית עסק וכן שלט המכיל הודעה על חניה פרטית בכניסה לבית    )1(
 מגורים;

 (   שילוט  או  כיתוב  קבוע  על  רכב  ציבורי  או  מסחרי הנושא את שמו או סמלו של בעל הרכב או של   2)
 עסקו;        

 -שלט  המוצג  באתר  בניה  ובא  לזהות  את  בעלי  המקצוע העוסקים בבנייתו או את מטרת הבניה, ובלבד    )3(

 -א( שעל השלט יחולו הוראות תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )הצבת שלטים על(
 ;1976 -תשל"ו ידי קבלנים רשומים(,       

 השלטים המוצגים לפי התקנות האמורות;ב(  שהשלט ישולב עם (

 מ"ר; 4ג(  ששטחו של השלט לא יעלה על (

 ד(  שהשלט יוסר לא יאוחר משלושים יום מעת אכלוס הבנין, כולו או חלקו;(

 שלט המורה על כך שעסק, שירות או פעילות עברו ממקום אחד למקום אחר, ובלבד שמידות שלט     )4(
 ס"מ וכי השלט לא יוצג לתקופה העולה על תשעים יום ממועד ההעברה    X 60 35כאמור לא יעלו על      
 כאמור.     

 ( מודעות אבל5)
 ( שילוט מסחרי בתוך בית העסק עצמו. 6)
 ( דגלים המוצבים על גבי בניין בו מתקיים יריד כהגדרתו בחוק זה הקשורים ליריד ולעסקים שבו.7)
עירייה לקבלת פטור ואישורה בהתאם למניין הימים הקבוע בדין. בקשה שאינה לראש הדגל זמני בכפוף להגשת בקשה ( 8)

  מניין הימים או חורגת ממנה תחשב כבקשה להצבת דגל קבוע המחייבת תשלום אגרה כקבוע בתוספת.עומדת ב
כאמור אינה אסורה ( דגל או סמל של מדינה או של ארגון בעל אופי ציבורי או דתי, שאינו פועל למטרת רווח ובלבד שהצגתו 9)

 על פי דין ולא תשמש לפרסומת מסחרית;
 ( שילוט של הממשלה או משרד ממשרדיה, העירייה ובתי המשפט;10)
 ( מודעה הנישאת בידי אדם במהלך אסיפה או הפגנה;11)
 ( שילוט שחובה להציבו על פי דין;12)
או במקומות אחרים המיועדים לכך בהתאם להוראות  ( שילוט המיועד לצרכי תעמולת בחירות המוצג על גבי דירת מגורים13)

 העירייה ועל פי כל דין, ובלבד שאינו מהווה מפגע בטיחותי או סביבתי ויוסר עם תום תקופת הבחירות. 
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על אף האמור בסעיף קטן )א(, רשאית מועצת העירייה לפי המלצת הועדה המקצועית לקבוע תנאים וסייגים להצבת שילוט הפטור  ב((

שיון לפי סעיף קטן )א( וזאת בהתחשב בתכלית הפרסום ועל יסוד נימוקים שיסודם בביטחון הציבור, בתקנת הציבור ובשיקולים מרי
שבועון  -סביבתיים. העירייה תפרסם את התנאים והסייגים באתר האינטרנט של העירייה ובעיתון מקומי. לעניין זה עיתון מקומי

 יה המיועד לרוב תושבי העירייה;היוצא לאור באזור שבו נמצאת העירי

 

 )ג( נקבעו תנאים וסייגים כאמור, לא יפורסם שילוט כאמור בסעיף קטן )א( אלא בהתאם לתנאים ולסייגים האמורים.

 פרק חמישי: ארגזי ראווה  

 רישיון לארגז ראווה 
 לא יציג אדם ארגז ראווה ולא ירשה ולא יגרום להצגתו אלא על פי רישיון לפי חוק עזר זה מאת  א(  22. (

 ראש העירייה ובהתאם לתנאי הרישיון.   
 ראש העירייה רשאי לתת רישיון, לסרב לתתו, לבטלו, לשנותו, להתנותו בתנאים, להוסיף עליהם  )ב(          

 ולשנותם.     

 ינתן רישיון לארגז ראווה ולא יחודש בבנין או באזור שהומלץ על ידי הועדה המקצועית   לא י ג(  (          
 כבנין או  כאזור  בו  אסורה  התקנת  ארגז  ראווה או  במידות  החורגות  מהמידות  שהמליצה             
 הועדה המקצועית וראש העירייה אישר זאת.        

 תחולת הוראות פרק שני: שילוט
 בשינויים המחויבים ותשולם אגרה כקבוע בתוספת הראשונה. 13עד  3על ארגז ראווה יחולו הוראות סעיפים       .23

 

 פרק שישי: הוראות כלליות והוראות שונות

 שפות 
עם הוועדה המקצועית לשילוט, יקבע את שפת השלט או שפות הכיתוב שבהן ייעשה שימוש בפרסום לפי  בהתייעצות ראש העירייה    . 25

 חוק עזר זה ולעניין זה יחולו הכללים האלה:

 לפחות אחת משפות הפרסום תהיה השפה הרשמית של מדינת ישראל;  )1(
 ומי הרשות.ראש העירייה יביא בחשבון לצורך החלטתו או שיעור דוברי כל שפה בתח )2(
ביקש אדם לפרסם מודעה או להציג שלט שהכיתוב בהם הוא בשפה שאינה עברית, יווסף להם כיתוב בעברית התופס  (1)

 לפחות שליש משטחם.

 

 אחריותו של חבר בני אדם
 נעברה עבירה לפי חוק עזר זה בידי  חבר  בני אדם, יאשם בעבירה גם  כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה,      . 26

 למעט  שותף  מוגבל, עובד מינהלי בכיר האחראי  לאותו  תחום,  -באותו חבר בני אדם, מנהל פעיל, שותף   
 זולת אם הוכיחו שהעבירה נעברה שלא בידיעתם וכי נקטו בכל האמצעים הסבירים כדי למונעה.   

 מספרים מוארים ואבזרי תאורהשמירת שלטים, מודעות, מקומות פרסום, מספרים מוארים, מיתקנים הנושאים עליהם 
לא יפגע אדם, בכל דרך, בכל שילוט שפורסם בהתאם להוראות חוק עזר זה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכויותיו של ראש העירייה    . 27

 או מי מטעמו על פי הוראות חוק עזר זה וחוקים אחרים.

 הנושאים עליהם מספרים מואריםהחזקה תקינה של שלטים, מודעות, מספרים מוארים, מיתקנים 
בעל רישיון לשלט ובעל היתר לפרסום מודעה בנכס או בתוך כלי רכב ציבורי כהגדרתו בפקודת התעבורה )נוסח חדש( או מסחרי או   . 28

 עליהם, וכן אדם   
 שעל בניינו או על הבניין שבו הוא מחזיק הותקן שלט, חייבים:        

 במצב תקין וגלוי לעין; ולפי דרישת ראש העירייה, לתקן,    להחזיק כל שלט, מודעה,  )1(
 להסיר או להחליף כל שלט, או מודעה שניזוקו, הושחתו או התבלו;     

 למסור הודעה לראש העירייה על כל קלקול או טשטוש בשלט. )2(

 רשות כניסה והצגת רישיון
, למעט מקום פרטי, כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה ולעשות כל א( ראש העירייה רשאי בכל עת סבירה, להיכנס לכל מקום(  . 29

 מעשה הדרוש לביצוע הוראות חוק עזר זה.
 ב(  לא יפריע אדם לראש העירייה, לשליחיו או לפועליו ולא ימנע בעדם מלבצע סמכויותיהם או תפקידיהם לפי (   

 חוק עזר זה.         



 

- 67 - 

 

 תדרישה להסרת שילוט או ביצוע עבודו
 

 א(  ראש העירייה או מי מטעמו רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מכל אדם החייב לבצע עבודה לפי הוראות חוק עזר ) . 30
 זה, לבצע כל עבודה כאמור, בהתאם לפרטים, לתנאים ולמועדים הקבועים בהודעה.              

 ב(   מי שנמסרה לו הודעה כאמור חייב למלא אחריה.(  

 ג(  לא קיים אדם את הודעת ראש העירייה כאמור בסעיף קטן )א( , או ביצע את העבודה שלא לפי הפרטים או   (   
התנאים או המועדים הקבועים בהודעה, רשאי ראש העירייה, שליחיו או פועליו לבצע כל עבודה הדרושה לשם מילוי הוראות חוק         

 ייה בעבודות אלה.עזר זה, ולגבות מאותו אדם את הוצאות העיר

 ד(   חשבון הוצאות חתום בידי ראש העירייה יהווה הוכחה לכאורה בדבר גובה ההוצאות.(       

 מסירת הודעות

 מסירת  הודעה  לפי חוק עזר תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או  .   31
 במקום  עסקו  הרגילים  או   הידועים  לאחרונה  לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד          
 או  מועסק שם, או  נשלחה בדואר  במכתב רשום  לאותו אדם לפי  מען מגוריו  או עסקו  הרגילים   או  הידועים           
 בולט באחד המקומות האמורים, או הוכנסה לתיבת הדואר הנושאת את    לאחרונה, או הוצגה  ההודעה  במקום         
 שמו של  האדם או שם עסקו שאליו היא מכוונת.         

 הצמדה
 

שלאחר תחילתו של חוק עזר זה )להלן: "יום העדכון"(, לפי שיעור  ינואר בכל שנהב 1 -ב .  תעריפי האגרות הנקובים בתוספות יעודכנו32

ירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "המדד"( שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון, לעומת שינוי מדד המח

 המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון האחרון שקדם לו.

 

 שמירת דינים

 

לגרוע מחובתו של אדם לקיים אין חוק זה בא לגרוע מכל חיקוק אחר, אלא להוסיף עליו, ואין במתן הוראה לפי חוק עזר זה כדי  .33

 הוראת כל דין אחר.

 

 ביטול

 בטל. 1984-שילוט(, התשמ"ד(חוק עזר לאילת   . 34

 הוראת מעבר

 רישיון שניתן כדין לפני תחילתו של חוק עזר זה, דינו כדין רישיון שניתן לפי חוק עזר זה.. 35

 תחילה

 פרסומו.יום מיום  90תחילתו של חוק עזר זה היא בתום    . 36
 
 
 

 תוספת ראשונה

 (5סעיף (

  

 שיעורי אגרה שנתית לשלטים לשנה 
 ₪. 380לא מואר ₪,  450מ"ר מואר  3בעד שלט, ששטחו אינו עולה על  .1

 ₪. 50  -מ"ר, לכל מ"ר נוסף או חלק ממנו  5 -מ"ר ל 3בעד שלט, ששטחו בין  
 ₪. 100 -ממנו מ"ר, לכל מ"ר נוסף או חלק  9 -מ"ר ל 5בעד שלט, ששטחו בין  
 ₪. 200לא מואר ₪ /  170מ"ר, לכל מ"ר נוסף או חלק ממנו מואר  9 -בעד שלט, ששטחו למעלה מ 

ובתנאי והחסות המסחרית מהווה  1מהשיעור שנקבע בפרט  1.5ור פי בעד שלט בית עסק עם חסות מסחרית, תשולם אגרה בשיע .2
 משטחו. 1/3 -עיקר השלט ומהווה יותר מ

 .1מהשיעור שנקבע בפרט  1.5בעד ארגז ראווה תשולם אגרה בשיעור פי             .3

 .1מהשיעור שנקבע בפרט  1.5בעד שלט בולט או שלט גג, תשולם אגרה בשיעור פי             .4

 לק ממנו     בעד שלט המורכב מאותיות מוארות בניאון או באופן אחר, תשולם אגרה שנתית, לכל מ"ר או ח            .5
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 שקלים חדשים. 100בשיעור               

 למ"ר.₪  3000למ"ר ובמקום פרטי תשולם אגרה בשיעור ₪  1000בעד שלט אלקטרוני במקום ציבורי תשולם אגרה בשיעור  .6
 

  

 תוספת שנייה
 

 (15סעיף (

 מועד להגשת בקשות למתן היתר

 שעות לפני הפרסום. 48לפחות  -מודעה בעניין עינוגים ציבוריים או מודעה מסחרית             . 1

 שעות לפני הפרסום. 72לפחות  -מודעה אחרת             . 2

 תוספת שלישית

 (16סעיף (

 אגרת פרסום

 שקלים                                                                                                                                                              
 -לוחות או חלק מהם  30על  -א( לשלושה ימים (            . 1

 ס"מ, או שארכה רחבה 62ס"מ ורחבה  93מודעה בגיליון שלם, שארכה   )1(         
  500                                          הגיליון.   עולה על האורך או הרוחב של חצי 

 ס"מ, או שארכה או רחבה 46ס"מ ורחבה  62מודעה בחצי גיליון, שארכה   )2(         
  250                                                        הגיליון.  עולה על האורך או הרוחב של רבע 

שיעור האגרה הוא  האורך או הרוחב של גיליון שלם בעד מודעה שארכה או רחבה עולה על )3(  
ס"מ רוחב או חלק  23ס"מ אורך או לכל  31שקלים לכל  63בתוספת  (1())א1כאמור בפרט 

 מהם.
יום מנוחה כפי שנקבע   אם יום הפרסום הרביעי כתום שלושת ימי הפרסום האמורים הוא  )4(  

, ייווסף שליש על שיעורי האגרה 1948 -א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח 18בסעיף 
 האמורים.

 א(.) 1שליש מהאגרה המשתלמת לפי פריט  -ב(  לכל יום נוסף (   
 

 שקלים חדשים.         39 -מודעה באמצעות מכשיר אופטי או חשמלי על בד קולנוע או במקום אחר, לכל שבוע או חלק ממנו             . 2
 לחודש.₪  750 -חרית או עסקית המחולקת במקום ציבורי מודעת פרסום מס            . 3
 שקלים חדשים לכל בית קולנוע. 135 -מטר אורך או חלק מהם, לכל שבוע או חלק ממנו  50בעד  -סרט פרסום על בד קולנוע  .4

 תעריף שילוט מסחרי על כלי רכב:            . 5
 ש"ח. 1,200 -פרסום על מונית  א. 
 תעריף פרסום חוצות במקום פרטי. -אוטובוסים פרסום על  ב. 
 תעריף פרסום חוצות במקום פרטי. -פרסום על רכב  ג. 

 
מ"ר; לכל מ"ר נוסף או חלק ממנו תשולם  10למ"ר לשלט שגודלו עד ₪  600בעד פרסום חוצות במקום פרטי תשולם אגרה בסך  .6

 למ"ר.₪  1,200אגרה בסך של 
 3 -מ"ר. בעד שלט, ששטחו למעלה מ 3לשלט אשר אינו עולה על ₪  1,400ורי תשולם אגרה בסך בעד פרסום חוצות במקום ציב .7

 ₪. 300מ"ר, לכל מ"ר נוסף או חלק ממנו 
 לשבועיים לכל דגל.₪  200בעד דגל קבוע תשולם אגרה בסך של  .8

 תוספת רביעית

 (20סעיף (

 שכר עבודה בעד הדבקה

 בשקלים                                                                                
 -לוחות או חלק מהם  70על             . 1

 250                                                     גיליון שלם  )1(                     
                                                                         250                                                       חצי גיליון  )2(                     

 נתאשר.

 

 מאיר יצחק הלוי

 ראש עיריית אילת


