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 הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

 

 1212-16' מסמכרז 

יעוץ אסטרטגי וטיפול , קד"ם, למתן שירותי פרסום
 רשותבמדיה דיגיטלית בהקשרי תוכן עבור ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 מועד נושא

 12.12.16 פרסום בעיתונות

 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

  michraz@npa.org.ilבדואר אלקטרוני: 

 15:00עד השעה  09.01.2017

 12:00עד השעה  30.01.2017 מועד אחרון להגשת ההצעות בתיבת המכרזים

)מציע שיגיש ערבות תוקף ההצעה והערבות להצעה 
 להצעה לתאריך אחר עלול להיפסל(

30.04.2017 
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 'אמסמך 

 16-1212 מכרז מס'

יעוץ אסטרטגי וטיפול במדיה דיגיטלית בהקשרי , קד"ם, למתן שירותי פרסום
 עבור הרשות תוכן

 הזמנה להציע הצעות    

"( היא תאגיד שהוקם מכח חוק גנים לאומיים, שמורות הרשותהרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים )להלן "

 "(. חוק גנים ושמורות)להלן: " 1998-טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח

על שמירת הטבע, הנוף, המורשת והגנה על חיות הרשות  תמופקדקידיה על פי חוק גנים ושמורות, במסגרת תפ
  המוגנים, לרבות באמצעות הגברת המודעות הציבורית לחשיבותם של ערכים אלה. הבר וערכי הטבע

קשרי פרסום, קד"ם, יעוץ אסטרטגי וטיפול במדיה דיגיטלית בהלמתן שירותי מזמינה בזאת הצעות הרשות 
ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של הרשות, בכתובת:  ., הכל כמפורט במסמכי המכרזתוכן

http://www.parks.org.il/drushim/Pages/Tenders.aspx  

 

ינטרנט של הרשות בקישור המקוון להלן:  את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום באתר הא
http://bids.parks.org.il ,בעמוד  הנקובהאחרון להגשת ההצעות,  למועד ועד המכרז פרסום ממועד החל

 הראשון למכרז.

במקביל להורדת מסמכי המכרז, המציעים נדרשים לבצע הליך רישום בקישור המקוון להלן: 
http://bids.parks.org.il:עפ"י התהליך הבא , 

על המציע לבחור בשדה המתאים לכך במסך את המכרז הרלבנטי ולציין בשדה "רכישת מסמכי המכרז"  .א
– 0 .₪ 

יש לציין את פרטי איש הקשר ואת פרטי המציע בשדות המתאימים לכך במסך. מודגש, כי יש להקפיד  .ב

 כך מוטלת על המציע.לציין את שם המציע והאחריות על 

 

ה', בין השעות -בימים א'האחרון להגשת ההצעות,  למועד עדהגשת ההצעות תתבצע פיזית במשרדי הרשות 

 . 4 ירושלים קומה 3במשרדי הרשות ברחוב עם ועולמו מר מיכאל שטיינלוף אצל , 15:30 עד 08:30
 . 02-5006207טלפון לבירורים: 

ללא סימני זיהוי  , חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורההנדרשים את ההצעה, בצרוף כל מסמכי המכרז
 ולשלשל ידנית לתיבת המכרזים ברשות עד המועד האחרון להגשת הצעות. כרזמספר המעליה מצוין של המציע, 

 על המציעים להתעדכן באתר הרשות מעת לעת ועד למועד הגשת ההצעות, בדבר שינויים/עדכונים בנושא המכרז.

 עות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה.הצ

 אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית. 

 המכרז. במסמכיהוראות מפורטות נוספות מצויות 
__________________ 

 הרשות     

http://www.parks.org.il/drushim/Pages/Tenders.aspx
http://www.parks.org.il/drushim/Pages/Tenders.aspx
http://bids.parks.org.il/
http://bids.parks.org.il/


 

 
3 

 
 

 'במסמך 

 16-1212 מכרז מס'

, קד"ם, יעוץ אסטרטגי וטיפול במדיה דיגיטלית בהקשרי למתן שירותי פרסום
 הרשות עבור תוכן

 
 תנאי המכרז והוראות למשתתפים

  
 נשוא המכרז .1

מתן שירותי לזמינה בזאת הצעות מ"( הרשותהרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים )להלן: " .א
 )להלן:רשות  עבור , קד"ם, יעוץ אסטרטגי וטיפול במדיה דיגיטלית בהקשרי תוכןפרסום

 (. "השירות"

עיקר בנספחים המקצועיים שבו, יכלול השירות מבלי לגרוע מהאמור ביתר מסמכי המכרז, וב .ב
 הפרסום בענף כנהוג שיווק ואיש פרסומאי י"ע כלל בדרך הניתנים השירותים כלאת המבוקש 

 השירותים ולרבות, זה בהסכם במפורש צוינו לא אם אף, ארוכה ולתקופה קבוע בסיס על והשיווק
 :להלן המפורטים

, המשימה הצהרת, הארגוני המסר, וניתהארג הזהות נושאי ובחינת ניתוח, לימוד (1
 נוכחיים שווקים ניתוח, רשותה של והפרסום השיווק ניהול, והפרסום השיווק אסטרטגיית

 פועלת היא בה בסביבה תחרותי יתרון לייצר רשותה יכולת בחינת זה ובכלל ופוטנציאליים
(SWOT ,)השונות תיהחטיבו על לרשות פרסומית אסטרטגיה גיבוש. 

 הפרסום בתחומי הפרסוםמשרד  שצבר והניסיון הידע מלוא את רשותה שותלר העמדה (2
 שיווק קידום, זה ובכלל רשותה של צרכיה לקידום שוטף ייעוץ מתן תוך, השונים והמדיה

 .ללקוחות ושירות מוצרים פיתוח בנושאי ייעוץ, ומוצריה , פעילויותיהרשותה ומכירות

 .בכלל והשיווקיים בפרט הפרסומיים טיםבאספק ההסכם תקופת כל במהלך רשותה ליווי (3

 :הבאים השירותים את שיכללו שוטפים ושיווק פרסום שרותי אספקת (4
 ;ופרסומי שיווקי יעוץ (א

 ;תקציבאות (ב

 ;(עיצוב, רעיונאות) קריאייטיב שירותי (ג

 (;, טיפול במשבריםמידענות, פלנינגייעוץ, ) אסטרטגיה שירותי (ד

 ;דיהבכלל אמצעי המ שירותי תכנון ורכישת מדיה (ה

 כגון מאושר טיפוס לאב גדלים התאמות לרבות, ביצועיות, גרפיקה) סטודיו שירותי (ו

 ;(ועוד פרסום אביזרי, חוצות שילוט, מודעות, באנרים

 .שירותי הפקה ופיקוח )הכוללים ניהול מהלכי קד"מ, הפקת אירועים, וכו'( (ז

 . ומנהלה פקידות, חשבונאות (ח

 

 התקציב ובמסגרת רשותה בידי בכתב שאושרה רלאח, הפרסום תכנית של הפועל אל הוצאה (5
 מדיה רכש כולל, השונים המדיה בתחומי, לעת מעת רשותה י"ע שיעודכן ככל, המאושר

 . השונים הפרסום בערוצי
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 ברורים תנאים ופירוט נאותות הוראות בצרוף לביצוע הפרסומת ואביזרי דברי הגשת (6
 קבלת ותאום, מודעות של מיקומן בעניין ובייחוד, ולספקים הפרסום לערוצי ומחייבים
 .המעורבים המשנה וקבלני המקצוע בעלי מכל שירותים

 הפועל אל שהוצאה הפרסום תכניתהפרויקט או  של הביצוע טיב על ופיקוח אימות, בדיקה (7
 בדרך הדבר נעשה שבה בצורה אל מול משרד המדיה )הרוכש את המדיה( הפרסום ערוצי בכל
 .ביותר המקצועי ובאופן, ביותר הגבוהה ברמהמטעמו(  )או מי פרסום משרד ע״י כלל

שנים נוספות,  4-תוקפו של ההסכם מכח מכרז זה יהא לשנה, עם אופציה של הרשות להאריכו ב .ג
 שנה בכל פעם. 

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות הרשות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל הסכם זה בכל עת, 
 ימים.  30בהודעה מראש של 

 

 סמכי המכרזמ .2

 מסמכי המכרז:המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד, 

 הזמנה להציע הצעות.  -  מסמך א'

 .תנאי המכרז והוראות למשתתפים  -   מסמך ב'

 .הצעת המציע   -  'גמסמך 

 הסכם.  -  מסמך ד'

 .נשוא המכרז שירותלהבטחת מתן הנוסח הערבות הבנקאית   -ה' מסמך 

 עסקאות גופים ציבוריים, לפי חוק בדבר העדר עבירות תצהיר    - 'ומסמך 
    .1976 –התשל"ו                                                  

 .נספח ביטוח   -  זמסמך 

 .אישור עריכת ביטוחים( 1ז)    

 עמידה בתנאי הסף.פירוט נסיון קודם לצורך הוכחת טופס ( 1)   - ח'מסמך 

 .להוכחת עמידה בתנאי הסף ( נוסח אישור רו"ח המציע2)   

 ( הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים3)  

 שאלון לצורך ניקוד איכות ההצעה.( 1)    - 'טמסמך 

 ( שאלון לממליצים2)    

 מפרט השירות הנדרש.( 1)    - 'ימסמך 

 .( מפת מחוזות הרשות2)    

 לת מעטפות ההצעה.תכו    - 'יאמסמך 

 
 

 תנאי סף – השתתפות במכרז .3

 להלן: המפורטים המצטברים הסף תנאיכל רשאי להשתתף במכרז מציע העומד ב .א

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור  (1
 קיד השומה.פמטעם 

 . 1976 –"ו חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל דרישותכל מציע שעומד ב (2
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 השנים האחרונות. 5מציע בעל ניסיון במתן שירותי פרסום לציבור הכללי במהלך  (3

 מציע שצירף להצעתו ערבות בנקאית להשתתפות במכרז. (4

לאומי ובמגזר החרדי, או לחלופין בעל התקשרות עם -מציע בעל נסיון בפרסום במגזר הדתי (5
להתקשר עם משרד כאמור עד למועד משרד בעל הנסיון כאמור, או לחלופין מציע המתחייב 

 הפרזנטציה.

 5לאומי ולמגזר החרדי במהלך -"נסיון" לצורך ס"ק זה: שרותי משרד פרסום למגזר הדתי
 השנים האחרונות.

, 2013בממוצע לכל שנה בשנים ₪ מיליון  10בה של לפחות בגומציע בעל מחזור כספי שנתי ה (6
 . 2015-ו 2014

יש להציג לקוחות )ות שהם גופים ציבוריים שני לקוחחות השנים האחרונות, למציע לפ 3-ב (7
-2013בשנים לפחות כלומר, השנים הנ"ל.  3-שהמשרד העניק להם שירותים באופן רציף ב

גוף מתוקצב, גוף נתמך ותאגיד בריאות . "גוף ציבורי" לצורך ס"ק זה: במלואן 2016
 ;1985-לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 21כהגדרתם בסעיף 

עד  2014בשנים ע לקוח אחד לפחות, במהלך השנתיים האחרונות ברצף )קרי, לפחות למצי (8
 6( שהוא בעל פריסה ארצית. "פריסה ארצית" לצורך ס"ק זה: בעל לפחות במלואן 2016

סניפים מתוכם לפחות סניף אחד במחוז אילת+דרום, לפחות סניף אחד במחוז מרכז+יו"ש 
הסניפים הינה לפי חלוקת המחוזות של הרשות  ולפחות סניף אחד במחוז צפון. הגדרת

 כמפורט במפה המצורפת למסמכי המכרז.

בכל מקרה בו האישורים/התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, נדרש כי אלו יהיו  .ב
 תקפים במועד הגשת ההצעה. 

 על כל תנאי הסף להתקיים במציע עצמו. .ג

 הצהרות המציע .4

שור שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז יבמכרז כמוהם כהצהרה וא הגשת הצעת המציע והשתתפותו .א
כל הנתונים, הפרטים בחן את קיבל את מלוא המידע הנדרש, ידועים ונהירים למציע וכי המציע 

והסכים להם  למילוי התחייבויותיו מכח ההסכםמבין ויודע את כל התנאים הנדרשים והעובדות, 
 בהתאם להצעתו. 

או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי ל טענה בדבר טעות ו/כ .ב
, לא תתקבל לאחר הגשת במסמכי המכרזעל נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע  חוזההמכרז ו/או ה
 הצעת המציע.

 גויותיאיסור הכנסת שינויים והסתי .5

אות בכל שינוי, תהא רשאית לר הרשותאסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז. 
מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז/ההסכם, ולפסול את הצעת 

 המציע.

 הבהרות .6

ע"י המציע סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות תובא שאלות הבהרה,  .א
עד למועד  michraz@npa.org.ilבאמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:  בכתב, המנהללתשומת לב 

 האחרון המפורט בעמוד הראשון למכרז.

תשובת המנהל ו/או מי מטעמו תפורסם באתר הרשות, ותהא סופית. באחריות המציעים להתעדכן  .ב
 באופן שוטף באתר הרשות. 

נהל ו/או מי מטעמו כל פירושים, הבהרות או הסברים שניתנו בע"פ ו/או ע"י גורם אחר מלבד המ .ג
 לא יחייבו את הרשות.

mailto:michraz@npa.org.il
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המנהל ו/או מי מטעמו מוסמכים ליתן מיוזמתם הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו  .ד
 בו בפרסום באתר הרשות. באחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף באתר הרשות.

השאלות כרז. כמו כן, בפנייתו יציין הפונה את שמו המלא, טלפון ליצירת קשר עמו, מספר ושם המ .ה
 בלבד, במבנה של טבלה כמפורט להלן: Wordיוגשו בפורמט של קובץ 

 
 השאלה/בקשת ההבהרה                         מספר העמוד הסעיף במכרז                  מס' סידורי

   

   

   

   

 

 רז. תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכ .ו

המשתתפים מתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת השאלות אלא לוודא קבלת המייל  .ז
 באמצעות "אישור קריאה".

יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור על עריכת ביטוחים, לרשות  .ח
הר, כי בכפוף לבדיקת שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של הרשות ובכפוף לאישור הרשות. מוב

לרשות שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל, ובמקרה כזה 
הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז, ואי המצאתו חתום לידי הרשות כנדרש 

 בתנאי החוזה, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי הרשות.

 מסמכים .7

 :המסמכים הבאיםאת  כל מציע יצרף להצעתו .א

 .ל ספריםוהינ עלתעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור  (1

)מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י  ישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומהא (2
 . עו"ד/רו"ח(

בדבר העדר עבירות על פי חוק עסקאות גופים דין, -ידי עורך-היר חתום, מאומת עלתצ (3
 בנוסח מסמך ו' למסמכי המכרז.  ,1976 –ציבוריים, התשל"ו 

 .למסמך זה 13 , לפי הוראות סעיףלהשתתפות במכרזמקורית ערבות בנקאית  (4

או אחת  לאומי ובמגזר החרדי-פירוט נסיון המציע בדבר נסיון בפרסום במגזר הדתי (5
וכן נסיונו במתן שירותי פרסום במגזר הכללי כנדרש  (5)א()3החלופות כמפורט בתנאי סף 

 (.1על גבי מסמך ח) –(3)א()3 בתנאי סף

 (.2(, בנוסח מסמך ח)6)א()3כנדרש בתנאי סף אישור רו"ח המציע  (6

לקוחות לפחות שהם גופים ציבוריים שהמציע העניק להם שירותים באופן רציף  2פירוט  (7
  (.1על גבי מסמך ח)( 7)א()3כנדרש בתנאי סף  – במלואן 2013-2016השנים  3-לפחות ב

 (.1, על גבי מסמך ח)(8)א()3 סףלפחות, כנדרש בתנאי  ית של לקוח אחדפירוט הפריסה הארצ (8

 .(1)מסמך ט –תשובות לשאלון  (9

 (.2מסמך ט) –המלצות  (10

 –מסמך ההצעה )מסמך ג'( + קובץ האקסל בפורמט דיגיטלי + קובץ האקסל ב"הארד קופי"  (11
 , "מעטפה ב'" כהגדרתה במסמך זה.בתוך מעטפה נפרדת
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רשום במרשם המתאים כדין, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד  תפות/שואם המציע הוא תאגיד .ב
ואישור בדבר בעלי זכויות  /שותפותבאותו אופן, עליו לצרף העתק מהמרשם בו רשום התאגיד

 .החתימה של התאגיד

פסל ע"י ועדת יעלולה לה, הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל .ג
 המכרזים.

לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל  , על פי שיקול דעתה הבלעדי,שמורה הזכות יםלוועדת המכרז .ד
יכולת המימון שלו והתאמתו  מומחיותו, מסמך נוסף שידרש להוכחת כשירותו, נסיונו,מידע ו/או 

 . )לרבות המלצות( ב"וכיו לאספקת השירות נשוא המכרז

 

 מועד הגשת ההצעותואופן  .8

ושים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף וכן את כל המסמכים המציע יצרף את כל המסמכים הדר .א
קובץ האקסל את על גבי המציע ינקוב והמידע הדרושים לצורך ניקוד איכות ההצעה. כמו כן, 

. יש לצרף את קובץ האקסל על גבי מדיה מגנטית )דיסק, בעבור השירות על ידו יםהמוצע יםמחירה
סל לאחר מילוי ההצעה. ככל שתמצא סתירה בין קובץ התקן אחסון נייד( וכן הדפסה של קובץ האק

 יגבר הנוסח הדיגיטלי. –האקסל בנוסחו הדיגיטלי לנוסחו המודפס 

"( כוללים את כל ההוצאות בין המיוחדות מחיר התמורההמחירים המוצעים ע"י המציע )להלן: " .ב
מכרז, כח אדם, כלי העל פי תנאי  שירותובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע מלוא ה

אשר ישולם ע"י וכיו"ב, ולמעט מע"מ, בשיעורו עפ"י דין,  רכב, נסיעות, ביטוחים, שעות עבודה
 . הרשות

' לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק ב .ג
 ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה.

: כל מסמכי המכרז חתומים ומלאים כנדרש, ד, באופן הבאיש להגיש את ההצעה הכספית בנפר .ד
+ קובץ  למעט ההצעה הכספית )מסמך ג'(ולרבות כל המסמכים והאסמכתאות שיש לצרף להם 

יוכנסו לתוך מעטפה סגורה אחת עליה ייכתב מספר  האקסל בפורמט הדיגיטלי וב"הארד קופי"
"(. ההצעה הכספית+קובץ האקסל א'מעטפה המכרז, שם המציע והמילים "מעטפה א'" )להלן: "

בפורמט הדיגיטלי + קובץ האקסל ב"הארד קופי" בלבד )מסמך ג'( יוכנסו לתוך מעטפה סגורה 
הצעה כספית" )להלן:  –נפרדת, עליה יכתב מספר המכרז, שם המציע והמילים "מעטפה ב' 

ועליה יצויין  "(. המציע יכניס את מעטפה א' ומעטפה ב' יחד לתוך מעטפה שלישיתמעטפה ב'"
 ., ללא כל סימני זיהוי של המציעמספר המכרז בלבד

ל ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע למלא הצעתו כמפורט דלעי .ה
סמן בראשי תיבות של חתימתו כן לו )מסמך ג'(פס ההצעה טוו ולחתום על גבי ההסכם )מסמך ד'(

 בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא לביטול ההצעה.  כל דף של מסמכי המכרז. הערה שתרשם

יום  90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  .ו
 לתקופה נוספת,תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה  רשותמהמועד הקבוע להגשת ההצעות. ה

 והמציע חייב יהיה לעשות כן.

 רשותהחלטות ה .9

 המחירדרג את ההצעות הכשרות שעמדו בתנאי הסף על פי ניקוד משוקלל של ועדת המכרזים ת .א
 ( כמפורט להלן.60%) יכות ההצעה( ושל א40%המוצע )

 אמות המידה הבאות: יחושב לפי( 60%ניקוד האיכות )סה"כ  .ב

 –. למסמכי המכרז (1)לשאלון המצורף כמסמך טהמציע תשובות  –נקודות  20עד  -שלב א'  (1
הניקוד יתבצע בהתאם לניקוד לכל שאלה המפורט "א'" של כל המציעים. תפתחנה מעטפות 

הנקודות  20נקודות לפחות מתוך  15-רק מציעים שעמדו בתנאי הסף וזכו לעל גבי השאלון. 
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מציעים לכל היותר, אלה שעמדו בתנאי  5לשלב הבא יעברו  יעברו לשלב הבא. –של השאלון 
נקודות(. ככל שיימצא כי במקום החמישי קיימים  15הסף וזכו לניקוד הגבוה ביותר )מעל 

 מציעים בעלי ניקוד זהה, כל המציעים הנ"ל יעברו לשלב הבא.

 יורכב מהרכיבים המפורטים להלן: ,ביקור אצל המציע –נקודות  40עד  -שלב ב'  (2

 נקודות 5עד  –המציע משרד ועובדי התרשמות נציגי הרשות מ (א

 נקודות 10עד  –פרזנטציה  (ב

 נקודות 15עד  – קייס סטדי (ג

 5נקודות( + שיחות עם ממליצים ) 5) ושיטות העבודה התרשמות אישית מהמציע (ד
 נקודות 10עד  – נקודות(

הניקוד לשני סעיפים אלה יתבצע באופן זהה לכל המציעים על פי קריטריונים שיקבעו 
 מראש על ידי נציגי הרשות. 

ב' של המציעים שעמדו בתנאי הסף יחושב לאחר פתיחת מעטפה ( 40%המחיר המשוקלל )סה"כ  .ג
ועברו את שלב א' של ניקוד האיכות על פי המשקלות והנוסחאות כמפורט בקובץ האקסל המצורף 

( וניקוד המחיר המשוקלל של יתר 40%המציע הזול ביותר יקבל את מלוא ניקוד המחיר ) למכרז.
 המציעים יקבע באופן יחסי להצעה הזולה ביותר.

וציון ניקוד  המשוקלל ייקבע ע"י חיבור ציון המחירל הצעה רלוונטית כהציון המשוקלל של  .ד
 . איכותה

, לרבות נשוא מכרז זה שירותאת הלבצע תהא רשאית לבחון את כושרו של המציע  וועדת המכרזים .ה
  על סמך נסיונה הקודם עמו.

  במכרז. זוכה אחדותבחר  ,ועדת המכרזים תדרג את ההצעות .ו

בצע את השירות לשביעות פסיק את ההתקשרות עם זוכה שלא ילההרשות שומרת את הזכות  .ז
 רצונה. 

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה מבלי לגרוע באמור לעיל, וועדת המכרזים  .ח
ותהא רשאית לבחור בהצעה אשר תקנה לה את מירב היתרונות לפי אמות המידה  יאחרת כלשה

 .  האמורות לעיל

סויימת, תודיע על כך למציע שהצעתו נבחרה, ותחתום עמו על הסכם בנוסח בחרה הרשות הצעה מ .ט
הכלול במסמכי המכרז, כשהוא כולל שינויים ותוספות, ככל שיהיה צורך בכאלה כתוצאה משלבי 
המכרז. יובהר, כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבחור בהצעה זוכה בכפוף ולאחר ביצוע 

 יעות לאותה הצעה.שינויים, תיקונים, תוספות או גר

 ,מכל סיבה שהיאאו נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, וטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו ב .י
כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, ו/או לזוכה לא תהא למציע 

 . בתמורה שתשולם לוינוי לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שו/או הזוכה המציע ו

הרשות רשאית להחליט שלא נמצאה הצעה מתאימה, לבטל את המכרז ולצאת במכרז חדש או  .יא
להתקשר עם אחר לביצוע השירותים על פי דין, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן 

 הסברים לכך.

מהם ו/או לקבל מהם זאת ועוד, הרשות תהא רשאית, אך לא חייבת, להזמין את המציעים או חלק  .יב
הבהרות ופרטים נוספים בקשר עם הצעתם ו/או לנהל עימם מו"מ בטרם תקבל החלטתה לעניין 
אותה הצעה. מודגש כי הועדה תפנה אך ורק למציעים אשר לגבי הצעתם נדרשים הבהרה ו/או 
מידע נוספים, ובכל מקרה לא תפנה למציעים אשר הצעתם על פניה אינה תואמת את דרישות 

 שות כפי שהוצגו במכרז זה.הר
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 " שניזוכה "כשיר  .10

הכשרה תהא רשאית ועדת המכרזים לבחור במציע שהצעתו כאמור לעיל,  ,הזוכהבהחלטתה על  .א
". מציע זה יוכרז כזוכה במכרז שני, כ"כשיר ההצעהת הזוכהקללת הינה הבאה בדירוג לאחר המשו

בו מהצעתו או שלא ייחתם עמו חוזה  יחזור הזוכה, הזוכהאם עד תום שנה אחת מיום ההכרזה על 
 או שיבוטל החוזה שנחתם עמו, מכל סיבה שהיא.

שנה מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז. במידת  למשך תעמוד בתוקפה השניהצעת הכשיר  .ב
את תוקף הצעתו לתקופה  שניההצורך, אם יתבקש על ידי הרשות ויהא מוכן לכך, יאריך הכשיר 

 נוספת.

יה כל עילת תביעה כלפי הרשות אם לא תתקשר עמו במהלך תקופה זו, לרבות לא תה השנילכשיר  .ג
נתונה לשיקול דעת הרשות בלבד והיא תהא רשאית שלא  השניהארכותיה. התקשרות עם הכשיר 

 .חדש/נוסף, או לחלק את העבודה בין הזוכים שנותרואלא לפרסם מכרז  ישנהלפנות לכשיר 

 חובת הזוכה עפ"י המכרז .11

 7כשהוא חתום, תוך  רשותולהחזירו ל (מסמך ד')ש לחתום על החוזה המצורף למכרז דרייזוכה ה .א
  לזוכה בדבר זכייתו במכרז. רשותימים מתאריך הודעת ה

את המסמכים  הודעה על הזכייה במכרזימים מקבלת  7זוכה יידרש למסור לרשות, בתוך ה .ב
 הבאים:

בשקלים חדשים שווה ערך  ךסב נשוא המכרז מתן השירותלהבטחת חתומה רבות בנקאית ע (1
  ., בנוסח מסמך ה' למסמכי המכרזמהיקף ההתקשרות השנתי המוערך 10%-ל

 . אישור על עריכת הביטוחים הנדרשים (2

ככל שהזוכה הינו תאגיד יש לצרף נסח חברה/שותפות עדכני )הניתן להפקה דרך אתר  (3
המעיד כי לזוכה האינטרנט של רשות התאגידים בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה"(, 

אין חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה הוגשה ההצעה למכרז וכן, במקרה של 
חברה, כי לא מצוין בנסח כאמור, שהזוכה הוא חברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום 

 כחברה מפרת חוק.

ז להשתתפות במכרתוחזר לזוכה הערבות הנ"ל, להנחת דעתה של הרשות,  מסמכיםהעם מסירת  .ג
 למדד ה. על הערבות להיות צמודלהלן 13על פי הוראת סעיף  רשותשהומצאה לולהבטחת ההצעה 

כשמדד הבסיס הינו המדד  המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר התחייבויות הזוכה להמציא . חתימת החוזההידוע ביום האחרון 

 ורט בהסכם. ערבויות כמפ

ימים מיום הדרישה  7תוך ב ,מסמכים הנ"לה בצירוףזוכה שנדרש לחתום על ההסכם, ולא החזירו  .ד
רשאית,  רשותכמו כן, תהא ה יראו בו כמי שחזר בו מהצעתו, על כל המשתמע מכך.כאמור לעיל, 

י. להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעד ,מבלי לתת כל הודעה או התראה
עם מציע אחר  רשותה תלזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרו

 במקומו.  

יהיה הזוכה חייב לשלם לה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על  –עם מציע אחר  רשותהתקשרה ה .ה
 ותרשאין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ה לבין הצעתו הוא. רשותידי ה

  כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

 התמורה .12
על גבי קובץ האקסל הדיגיטלי בגין אספקת השירות, יקבל הזוכה תמורה בהתאם למחירי הצעתו  .א

בכפוף לביצוע השירות בפועל מכח , ככל שיהיו כאלה ובמסגרת ניהול מו"מ בשינויים שיוסכמו

 ו לו על ידי נציג הרשות ותנאי החוזה. /שיימסר ודהעבהזמנות 
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כוללים את כל ו, ביצוע השירותבזאת, כי מחירי ההצעה מהווים תשלום מלא וסופי בגין  מובהר .ב
בביצוע ההסכם על פי תנאיו הכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות,ההוצאות

לא יתווספו כן מובהר, כי . המציע נשוא החוזה בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות
על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו . למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג

 .עפ"י דין

ינוכה מס זה על ידי הרשות,  היה ומכוחו של דין כלשהו תחול חובת ניכוי מס במקור בעת התשלום, .ג
לרשות, או בהיעדר אישור מתאים, באישור הקבוע לכך זוכה הבשיעור הקבוע לכך באישור שימסור 

 בדין.

 והבטחת הצעת המציע ערבות לצורך השתתפות .13

המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית של בנק ישראלי או מחברת ביטוח ישראלית  .א
 1981-שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"א

)ערבות מחברת ביטוח תהיה חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכן הביטוח שלה(. סכום 
הערבות תעמוד בתוקפה שקלים חדשים(.  אלף חמישיםש"ח )במילים:  50,000הערבות יעמוד על 

 . עד למועד הנקוב בעמוד הראשון למכרז כמועד "תוקף ההצעה והערבות להצעה

 ., על חשבון המציעיום נוספים 90-בקשת הרשות, יוארך תוקף הערבות בבמידת הצורך ועל פי  .ב

סכום הערבות להצעה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  .ג
   הידוע ביום הגשת ההצעות למכרז.האחרון כשהמדד הבסיסי יהיה המדד  ,לסטטיסטיקה

צדדית של -פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חדהערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על  .ד
 . הרשות

כמו כן, הרשות תהא מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה.  םסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכ .ה
 רשאית לחלט את ערבות ההשתתפות גם במקרים הבאים:

 אם המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;   (1)

 ם המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;א   (2)

 אם המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;   (3)

הנקוב אם המציע נבחר כזוכה במכרז ולא החזיר חוזה חתום וכל הנספחים הרלוונטיים במועד    (4)
 לכך בתנאי המכרז.

 

המציע לחתום על החוזה, תהא הרשות רשאית לחלט את הערבות ללא כל תנאי מוקדם.  יסרב .ו
מובהר, כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של הרשות ו/או כדי לפגוע 

לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום  רשותבזכות ה
 .תיה עפ"י חוזה זה ועפ"י כל דין, בהתאם לזכויוההצעה

 עידוד נשים בעסקים .14
התיקון )להלן: " 2002–(, התשס"ג15על מציע העונה על הדרישות לתיקון לחוק חובת מכרזים )מספר 

, להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה )על עידוד נשים בעסקים"(, לעניין המכרזים לחוק
 סק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה התיקון לחוקמשמעותם של המונחים: "עסק"; "ע

, לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה המכרזים על פי התיקון לחוק (. המכרזים
משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר 

 "תצהיר". -רף לה בעת הגשתה, "אישור" וההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצו

  עיון בהצעת הזוכה .15

"(, מציעים שלא תקנות חובת מכרזים)להלן: " 1993 –בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  .א
עלויות העתקת ₪  300סך של כנגד תשלום זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה הזוכה 
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רשאית, עפ"י שיקול דעתה, להציג בפני  אועדת המכרזים תה. המסמכים לכיסוי עלויות הטיפול
ים שלא זכו במכרז, כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי מציע

 .המכרזים חובתוהוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות 

המציע הטוען כי סעיפים מסוימים בהצעתו מהווים סוד מסחרי והוא מתנגד לאפשר למשתתפים  .ב
על גבי מסמכי הצעתו בראש לעיין בהם, אם יוכרז כזוכה, חייב לציין מראש  שלא זכו במכרז

אילו סעיפים ומסמכים בהצעתו חסויים בפני הצגה לשאר המציעים המסמך/העמוד הרלוונטי 
"(. מציע אשר יציין בחלקי הצעתו כי הם מהווים סוד מסחרי ואסורים לעיון, סוד מסחרי)להלן: "

בחלקים אלו של ההצעה הזוכה. על אף האמור לעיל, רשאית ועדת לא יהיה רשאי לבקש לעיין 
המכרזים, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להציג בפני מציעים שלא זכו במכרז, כל מסמך, אשר 
להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חובת 

 המכרזים.

ים, חלקים, או מסמכים בהצעתו, שלדעתו חסויים מן הטעמים כי מציע שלא יציין סעיפ ,יודגש .ג
האמורים לעיל, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו במלואה. מחיר ההצעה הזוכה יהיה פתוח 

  .)ה( דלעיל לעיין בה21בפני כל משתתף אשר יבקש במסגרת תקנה 

 

 שמירה על טבע, נוף, מורשת, הגנה על חיות הבר וערכי הטבע בישראל .16

ת הינה גוף סטטוטורי אשר מופקד מכוח חוק על שמירת הטבע, הנוף, המורשת והגנה על הרשו .א
חיות הבר וערכי הטבע. אשר על כן מתחייב הזוכה לפעול תוך שמירה על ערכים אלו ולהישמע 

 להוראות נציג הרשות ופקחיה ולהימנע מפגיעה בערכים חשובים אלו.

בהרשעות הפליליות של המציע ושל מנהליו, בתחום זאת ועוד, בבואה לבחון הצעה תתחשב הרשות  .ב
העבירות הסביבתיות ובפרט הליכים תלויים ועומדים ו/או בהרשעות על חוק גנים לאומיים, 

, חוק הגנת חיית הבר וחוק איסור 1998 -שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח
 נהיגה בחוף ים.

 עדיפות בין מסמכים .17

המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות  יש לראות את מסמכי
 בין תנאי המכרז להוראות החוזה, תכרענה הוראות החוזה.  

 

__________________________ 

רשותה                                                        

 'גמך מס

 לכבוד
 ועדת המכרזים

 והגנים הלאומיים הרשות לשמירת הטבע
 

 16-1212מכרז מס' 

, קד"ם, יעוץ אסטרטגי וטיפול במדיה דיגיטלית בהקשרי למתן שירותי פרסום
 עבור הרשות תוכן

   הצעת המציע
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יחד עם קובץ האקסל בפורמט דיגיטלי וב"הארד  תוגש במעטפה נפרדת
 קופי"

  

מכי המכרז והנני מגיש בזאת כי קראתי בעיון את כל מס ,_ מצהיר___________אני הח"מ ______ .1
מתן שירותי פרסום כהגדרתם ל"(, הרשותרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים )להלן "להצעתי 

 "(, הכל כמפורט במסמכי המכרז. השירות)להלן: "מפורט במסמכי המכרז בפתח מסמך ב' וכ

 אני  מצהיר מסכים מתחייב בזאת כי: .2

למתן והכישורים הדרושים  שיונות, ההיתריםהמומחיות, הכשירות, הריהנני בעל הידע,  .2.1
 .גם מבחינה מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרזונשוא המכרז, גם מבחינת המימון השירות 

הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט במסמך  .2.2
את כל המסמכים  , ולראיה הנני מצרף3תנאי המכרז והוראות למשתתפים )מסמך ב'(, סעיף 

כמו כן, הריני מצרף תדפיס של קובץ האקסל ובו התמורה  למסמך ב'. 7הנדרשים בסעיף 
המבוקשת על ידי וכן עותק דיגיטלי מקובץ האקסל עם התמורה המבוקשת, על גבי תקליטור 

ידוע לי, כי ככל שתמצא סתירה בין קובץ האקסל המודפס )"הארד  או התקן אחסון נייד.
 ן הקובץ הדיגיטלי, ייגברו המחירים המוצעים בקובץ הדיגיטלי.קופי"( לבי

הנני מתחייב, כי במידה ואזכה במכרז והרשות תתקשר איתי בהסכם, אספק את השירות נשוא  .2.3
במחירי הצעתי, , והוראות כל דיןור במסמכי המכרז המכרז בשלמותו, בהתאם לכל האמ

 ין ו/או תקן. דלשביעות רצונם המלאה של המנהל והרשות ועפ"י כל 

דהיינו, באופן אישי על ידי או באמצעות עובדי  –בעצמי  הנני מתחייב כי אבצע את השירות .2.4
משרד זה הוצג על ידי אם  " רקקבלן משנהמשרד אחר המהווה " וצוות מטעמי או באמצעות

 לאומי ובמגזר החרדי.-בהצעתי כמשרד עמו אני משתף פעולה לעניין פעילות במגזר הדתי

על גבי קובץ נשוא המכרז הם כמפורט השירות מחירים המוצעים על ידי עבור היר, כי ההנני מצ .3
הכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות,כוללים את כל ההוצאותו האקסל

 . באספקתו על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויותי נשוא החוזה

, כךעל כל הכרוך בנשוא המכרז, השירות  כל תמורה נוספת בגיןלי תשולם  כי לא ,בזאתלי מובהר 
ימים  7כי בתוך הריני מתחייב למעט מע"מ, בשיעורו עפ"י דין. , מעבר למחירים המוצעים על ידי

בצירוף ערבות לביצוע  רשותחזירו לאו חוזהתום על המיום קבלת ההודעה על זכייתי במכרז, אח
 .אישור על עריכת הביטוחים הנדרשיםו החוזה בנוסח מסמך ה'

 כדלקמן:ידוע ומוסכם עלי  .4

על  ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר ,במידה ואזכה במכרז דנן .ג
וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות של גופים אשר אמורים לממן ידי הרשות 

ן ידוע לי, כי ביצוע השירות מכח מכרז זה כ. הזמנת השירות, ככל שישנםמון יאו להשתתף במ
נתון לשיקול דעתה המוחלט של הרשות והיא תהא רשאית שלא להזמין את השירות הנזכר בו 

 כלל או את חלקו.

 איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה והיא רשאית לבטל את המכרז הרשות .ד
פרדים ונוספ/ים אית לפרסם מכרז/ים נהבלעדי. כן הרשות זכ בהתאם לשיקול דעתהלחלוטין, 

 וכן עבור פרוייקטים נקודתיים. לקבלת שירות דומה

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי  90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .5
 קפה של הצעתי. ויוארך ת הרשותשהוגדר בתנאי המכרז. במידה ותדרוש 

ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי  .6
 אותי כאמור דלעיל.
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 ציון הצעתי, כמפורט במסמך ב' למסמכי המכרז.ולות לפיהם יחושב ידועים לי המשק .7

 

 
 ____________/_____________ .ת.ז./ ח.פ ____________________________ שם המציע:

 
 ו אחר( נא לפרט:  _________________________תיאורו )אדם, חברה, שותפות א

 
 טלפון: _______________________________ _____________________________ כתובת:

 

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:
____________________________________________________________ 

 
  __________________________________________________ חתימות:

 מסמך ב'(.ב)ראה פרוט דרישות לחתימות 
 _____________________.  תאריך:

 
 כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוב'(אישור חתימה: )

 
 _________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:________אני הח"מ 

 
 __ ת.ז. ___________ )ימולא כשהמציע הוא אדם(ה"ה ________ .1

 
 ה"ה __________ת.ז. ____________)ימולא כשהמציע הוא תאגיד( .2

 
 וכי חתמו על מסמך זה בפני. ו,תו___ ולחייב א_____________וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: 

 
 _______________   ________________ 

 חתימה     תאריך           
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 מסמך ד'

 הסכם

     

  שנערך ונחתם בירושלים ביום ____________

 

 הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים בין: 
 אשר כתובתה לצורך הסכם זה:

 ירושלים 3רחוב עם ועולמו 
 "הרשות" -להלן 

 מצד אחד         
 ____________________ ובין:  
 אשר כתובתו לצורך הסכם זה:   
   _____________________ 

 שרד"המ" -להלן 
 מצד שני       

 

"(, אתרי הרשות" –והרשות מנהלת את הגנים הלאומיים ושמורות הטבע ברחבי הארץ )להלן  הואיל

בהתאם לסמכויות המוקנות לה על פי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי 

ומספקת שירותים למבקרים ולמטיילים "( חוק גנים ושמורות" –)להלן  -1998 הנצחה, התשנ"ח

 בגנים ובשמורות;

מקיימת אירועים והרשות נוקטת בפעולות שיווקיות, מפעילה יחסי ציבור ושירותי פרסום,  והואיל

והכל על מנת לעודד את הקהל הרחב לבקר באתרי הרשות ולהשתתף ופעילויות שונות באתריה, 

 בפעילויות המוצעות על ידה;

הגברת הביקוש בקרב הציבור הישראלי שיפור תדמית הרשות, עוניינת לפעול לשם והרשות מ והואיל

לביקור באתרי הרשות, השתייכות למועדון המנויים המופעל ע"י הרשות, השתתפות בפעילויות 

ורכישת מוצרים נלווים הנמכרים   שונות המשווקות ע"י הרשות, בין בתשלום ובין שלא בתשלום,

 ע"י הרשות באתריה;

שירותי פרסום קד"ם, יעוץ אסטרטגי וטיפול במדיה דיגיטלית ערכה מכרז לשם קבלת  והרשותאיל             והו

הבסיס  במכרז, והיאכזוכה , ובמסגרת זו נבחרה הצעת המשרד "(המכרז)להלן: " בהקשרי תוכן

 ; להתקשרות בין הצדדים על פי הסכם זה

 ,ם כפי שהוגדרו במכרז ובהסכם זהשירותיהעוסק במתן  שב ומצהיר בפני הרשות, כי הוא משרדוה והואיל 

וכל המצגים והנתונים שהוצגו על ידו במסגרת הצעתו נכונים ומדויקים, וידוע לו כי הרשות בחרה 

 ;בהצעתו והיא מתקשרת עמו בהסכם זה, על סמך מצגים אלו, המהווים תנאי מהותי בהסכם זה

הכלים, והכישורים האמצעים, כח האדם, לת, הידע, הניסיון, מצהיר כי, הוא בעל היכושב ווהמשרד  והואיל

 הדרושים לשם ביצוע כל ההתחייבויות שנטל על עצמו על פי הסכם זה;

 והצדדים מבקשים להתקשר בינהם בתנאים המפורטים בהסכם זה; והואיל

 
 אשר על כן הסכימו הצדדים והתנו בינהם כדלקמן:
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 מבוא ופרשנות .1

 נספח לו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם. המבוא להסכם זה וכל 1.1

 כותרות ההסכם נועדו לשם נוחיות ההתמצאות בלבד ואין ליתן להן כל משקל לצורך פרשנותו. 1.2

 הגדרות 2

 למונחים הבאים תהיה בהסכם זה המשמעות כפי שהיא מוגדרת להלן:

ווק של מנהל אגף שינציגה המוסמך של הרשות לצורך ביצוע הסכם זה יהיה   "נציג הרשות"
חטיבת קהל וקהילה מינה אותו בכתב לייצג את הרשות שמנהל , או מי הרשות

לענין הסכם זה באופן כללי או לענין מסויים, בין אם אותו נציג או עובד הרשות 
ובין שאינו עובד הרשות, הכל בהתאם לאישור הכתוב.  נציג שלא הוסמך כאמור 

  לא יחייב את הרשות.
 

נים הלאומיים ושמורות הטבע ברחבי הארץ, בין שהכניסה אליהם מותנית כל הג - הרשות" י"אתר
 .בתשלום ובין אם לאו

 

 אישור נציגה המוסמך של הרשות מראש ובכתב.                -"אישור הרשות"
 

 .המשרד שהגיש את ההצעה שהוכרזה כזוכה במכרז, עובדיו ומי מטעמו                       -" המשרד"
 

לפחות, אשר ירכז את כל העבודה אותה בכיר עובד של המשרד, ברמת תקציבאי   -שרד" "נציג המ
מבצע המשרד עבור הרשות, על פי הסכם זה, וישמש כאיש הקשר הקבוע בין 

 המשרד לרשות.
 

 כל אמצעי וספקי הפרסום למיניהם, לרבות ערוצי הטלוויזיה השונים, כבלים,        -נורות פרסום"י"צ
ויינים, סרטי קולנוע ווידיאו, ערוצי רדיו, עתונות כתובה, פרסום לו אינטרנט,

חוצות, תקשורת מחשבים, לוחות מודעות, מוצרי פרסום ותדמית, דפוס, 
 תערוכות, וכיוצ"ב. 

 

, והשיווק , כנהוג בענף הפרסוםלרשותשרותים הניתנים בדרך כלל ע"י פרסומאי              -שרותי פרסום" "
ובכלל זאת השירותים המפורטים בכל מסמכי  תקופה ארוכהעל בסיס קבוע ול

, אך מבלי לגרוע ( למסמכי המכרז1המכרז ובהסכם זה ובעיקר במסמך י)
 מכלליות האמור, לרבות השרותים המפורטים להלן:

, ניתוח שווקים נוכחיים הרשותהפרסום של ולימוד ובחינת בעיות השיווק  .1
"תוכנית  -פרסום מפורטת )להלן והכנת תוכנית  רשותופוטנציאליים של ה

 (."פרסום

בתחומי הפרסום  משרדמלוא הידע והנסיון שצבר ה רשותהעמדה לרשות ה .2
, יעוץ בנושאי רשותוהמדיה השונים, תוך מתן יעוץ שוטף לקידום מכירות ה

 .רשותפיתוח מוצרים, ייצור, שירות ללקוחות ושיווק מוצרי ה

שידור באמצעי התקשורת או שטח פרסום או זמן ל רשותעבור ה הזמנות .3
שתמש בהם לפרסומת ולהבטיח קבלת המחירים ת רשותאמצעים אחרים שה

עבור  והתנאים הנוחים ביותר שניתן להשיגם, תוך ניהול משא ומתן כמתבקש
 . הרשות

הגשת דברי ואביזרי הפרסומת לביצוע, בצרוף הוראות נאותות ופירוט  .4
לספקים, וביחוד בענין מיקומן תנאים ברורים ומחייבים לצנורות הפרסום ו

של מודעות, שיבוצם של תשדירים וסרטים וכן זמני הופעתם, פיקוח על 
, תאום כל בעלי רשותביצועם בהתאם למוזמן או בהתאם להוראות ה

 . לצורך כך המקצוע וקבלני המשנה המעורבים
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תונות הכתובה, פרסום יבדיקה, אימות ופיקוח על טיב הביצוע של מודעות בע .5
צות, תשדירי רדיו וטלוויזיה, הקרנות או אמצעים אחרים שהוצאו לפועל חו

פרסום ה משרדנורות הפרסום, בצורה שבה נעשה הדבר בדרך כלל ע"י יע"י צ
 ברמה הגבוהה ביותר, ובאופן המקצועי ביותר.

נורות הפרסום, ספקים ונותני יביקורת חשבונות המוגשים לתשלום ע"י צ .6
המוקדם של  ה, ותשלומם בהתאם לאישורותרשלפני הגשתם ל -שירותים

 .רשותה

אספקה, שמירה ואחזקה הולמת של כל חומרי הפרסום שהינם רכוש  .7
אחרי השימוש בהם ע"י צד שלישי, או  רשות, והבטחת החזרתם לרשותה

, גם אם הגיע הסכם הבכל עת לפי דרישת רשותשמירתם והעמדתם לרשות ה
 זה לסיומו.

, והערכות רשותדרוש התנתיים או כפי שמתן דו"חות רבעוניים או ש .8
ותוצאותיהן, כמו גם דיווח רשות מפורטות על ביצוע התוכניות שאושרו ע"י ה

חריגה כלשהי מהתקציב וחריגה לרבות על השימוש בתקציב שאושר לכך. 
 מלוחות זמנים שנקבעו ואושרו. 

 

קול, קלטות תקליטורים, סקיצות, -חומרים המשמשים ליצירת פרסומות לרבות סרטי      -"חומרי פרסום" 

 ציורים, צילומים, פילמים, הפרדות צבע, שקופיות, גלופות, תשלילים וכיוצ"ב. 

  

קמפיינים ידועים מראש, אשר יובאו לידיעת המשרד מראש, כדוגמת קמפיינים   - "קמפיינים מתוכננים"

 .ימי עבודה 7בחגים, לקראת הקיץ וכיוצ"ב. קמפיינים אלה יבוצעו תוך 

 

קמפיינים שאינם ידועים מראש והם נדרשים באופן מיידי, כדוגמת קמפיינים    - "קמפיינים לא מתוכננים"

בעלי אופי "הסברתי" או של דוברות )לדוגמא: השריפה בכרמל( או קמפיינים 

שהם כתוצאה מפעילות מסחרית משמעותית של מתחרה שדורשת תגובה מיידית. 

 תוך יום עבודה אחד. –שה באופן מיידי קמפיינים אלה יבוצעו לפי דרי

 

 הזמנה בכתב שתוצא על ידי הרשות.  - "  הזמנה"

 עבודת השיווק של הרשות 3

השיווק, הדוברות וההסברה  ףהרשות מבצעת פעולות שיווק, פרסום ויחסי ציבור, באמצעות אג 3.1

 שלה, במשך כל ימות השנה, לשם קידום מטרותיה.

מיוחדים, המלווים אף הם  ופרויקטיםשות מעת לעת מבצעים לאורך כל תקופת השנה מקיימת הר 3.2

במערכת שיווקית ו/או הסברתית, חלקם מבצעיים שמטרתם עידוד הביקור באתרים, ואחרים 

על  התה המקצועית של הרשות )כגון: הגנשמטרתם קידום נושאים נוספים המצויים בתחום אחריו

ירה על השטחים הפתוחים ומשאבי הטבע ערכי הטבע המוגנים וחיות הבר המוגנות בכללם, שמ

 ונושאים נוספים(.

חד פעמיים וחלקם  בפרויקטיםהרשות מקיימת מעת לעת שיתופי פעולה עם גופים שונים, חלקם  3.3

הרשות שומרת על זכותה להמשיך שיתופי פעולה אלה גם בעתיד וכן  שיתופי פעולה מתמשכים.

כך למשל נמצאת הרשות  המשרד מכח הסכם זה.ליצור שיתופי פעולה נוספים, ללא קשר עם עבודת 

 בקשר, נכון למועד חתימת הסכם זה, קשרי שיתוף פעולה עם הגופים הבאים:

 עיתון ידיעות אחרונות. 3.3.1
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3.3.2 WAZE. 

 מטרת ההתקשרות 4

הרשות מתקשרת עם המשרד בהסכם זה, במסגרת מאמציה להגדיל את היקף מספרי המבקרים הישראליים 

סות הרשות כתוצאה מגידול בביקוש לחברות במועדון המנויים וברכישת באתרי הרשות ואת היקף הכנ

  מוצרי הרשות ושירותיה.

 פרטי ההתקשרות 5

 לעיל, מתחייב המשרד לספק לרשות את השירותים הבאים: 4לשם קידום המטרות המפורטות בסעיף 

צדדים, המשרד יכין בעבור הרשות תוכנית פרסום שנתית, בלוח מועדים אשר יקבע מראש בין ה 5.1

הכוללת ליווי אסטרטגי לאגף השיווק לרבות אסטרטגיה פרסומית ואפיקים נוספים, אפשרויות 

לשיתוף פעולה עם גורמים ציבוריים ומסחריים, פתרונות קריאטיביים, ושירותי מדיה, וכן כל כלי 

 מקצועי אחר עליו ימליץ המשרד לשם השגת המטרות האמורות.

הרשות תהיה זכאית להסכם זה.  2הגדרת מונח זה בסעיף המשרד יבחר את "נציג המשרד" כ 5.2

 להורות למשרד להחליף את נציג המשרד או כל אחד מהכפופים לו.

נציג המשרד יהיה זמין ופנוי לביצוע המטלות עבור הרשות על פי הסכם זה, וישתתף באופן שוטף  5.3

ברשות, אליהם יוזמן. ותדיר בפגישות עבודה עם נציגי הרשות, וכן בפגישות עבודה של פורומים 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה נציג המשרד זמין ופנוי לטיפול בעבודת הרשות בתדירות 

 יומית.

המשרד מתחייב להעמיד לטובת הרשות את האמצעים והסיוע הנדרשים לשם עמידה בלוחות  5.4

שות לרבות עמידה הזמנים לשם ביצוע פעולות פרסום ו/או פעולות יחסי ציבור עליהם החליטה הר

הודעה זמן מספיק מראש  הבלוחות הזמנים הנקבעים ע"י אמצעי התקשורת, והכל בתנאי שקיבל

 מעת הרשות על כוונתה לבצע פעולות  אלה. 

מובהר בזה כי, אין בהסכם זה כדי להגביל את זכאותה של הרשות לרכוש שירותים מסוג של:  5.5

מכל סוג, אירועי קידום מכירות והפקות דפוס הפקות לרבות תערוכות  קריאטיב, רכישת מדיה,

במקרים בהם הרשות תבחר לבצע רכש מדיה באופן  רם אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.ומכל ג

 עצמאי ולהשתמש בקריאטיב שלא בוצע על ידי המשרד, המשרד לא יהא זכאי לכל תמורה.

 :רק ולא טיםהמפור הנושאים בכלהרשות  מול מלאה בשקיפות להתנהל הפרסום משרד על 5.6

 מהמדיה ובונוסים עמלות החזרי, הפרסום משרד עמלת גובה, למדיה המשולמות העלויות 5.6.1

 ;ועוד

 בהם, והיקף וחדשים נוטשים לקוחות זה ובכלל וגודלם תקציבם היקף, הלקוחות מספר 5.6.2

 ; בפרטברשות הטבע והגנים  המטפל והצוות בכלל הפרסום משרד מטפל

 ואלו, בו העיקריים התפקידים ובעלי הפרסום שרדמ מנהלי, הבעלות במבנה שינויים 5.6.3

 ברשות. המטפלים

 ההסכם  תקופת 6
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 , והוא יעמוד בתוקף שנה אחת.תחילתו של הסכם זה ביום חתימתו על ידי שני הצדדים 6.1

שנים נוספות,  4של הרשות תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להאריך את תקופת ההסכם לתקופה  6.2

התקופות " –)להלן  שנים 5פת ההתקשרות לא תעלה על ובלבד שסך כל תקו שנה בכל פעם

האמור לעיל, הרשות תהיה רשאית להפסיק הסכם זה בכל עת, מכל סיבה כל "(. על אף הנוספות

יום לפני מועד ביטול ההסכם,  60בכתב, לפחות  משרדשהיא, ובלבד שנתנה הודעה על כך ל

לה על ידו עד למועד כניסת  שירות שסופקהוהתחייבה לפרוע לידיו את התשלומים המגיעים לו בגין 

. למען יום ממתן ההודעה כאמור 60במקרה כזה יבוא ההסכם לסיומו בתום הודעת הביטול לתוקף. 

בכל פיצוי או תשלום שהוא, עבור או בקשר עם אותו חלק  תהיה חייבתהסר ספק, הרשות לא 

 שהביטול מתייחס אליו או בשל ביטול ההסכם כאמור בסעיף זה.

 להלן בהסכם זה. 14עיף זה כפוף לאמור בסעיף ס 6.3

 התחייבויות המשרד 7

 המשרד מצהיר ומתחייב בזה כלפי הרשות כדלקמן:

לה, בתחומי הפרסום והשיווק,  יםהמקצועיים הדרוש הפרסום שירותי עניק לרשות את סלכי י 7.1

 בהתאם לדרישות הסכם זה, באופן תדיר וזמין, ברמת מקצועיות גבוהה.

שיתופי פעולה עם גורמים מתאימים, לשם קידום מטרותיה, וזאת בין בדרך  תבבנייות סייע לרשכי י 7.2

 של שיתופי פעולה קבועים, ובין שיתופי פעולה לענין מסויים, או לפעולה מסויימת. 

קפיד על שמירת קוד העבודה של הרשות, כפי שתודיע לו הרשות עליו מעת לעת, לענין קו כי י 7.3

הנושאים המטופלים על ידה, והעקרונות הנגזרים מטיבה ואופיה של  הפעולה המקובל על הרשות,

 הרשות, כרשות ממלכתית, הפועלת על פי חוק ומטפלת בנושאי שמירת טבע, מורשת ונוף. 

לא יעשה שימוש כלשהו במידע ו/או במסמכים ו/או בחומרים שימסרו לו  ע"י הרשות, לצורך  כי 7.4

פי אישורה המפורש בכתב של הרשות, ובהתאם לתנאים  ביצוע השירותים על פי הסכם זה, אלא על

 שהותנו באישור, ככל שהותנו.

 פיקוח הרשות 8

פרסומים המבוצעים בשם הרשות ו/או מטעמה ו/או בקשר אליה, לרבות אשר יכללו במרכיבים כל ה 8.1

, לרבות ומבלי במסגרת שיתוף פעולה עם גופים אחרים, וכל שימוש בשמה של הרשות ו/או בסמלה

המלל, התמונות, המפות, הסמלים, וכל מרכיב ופריט אחר, יוכנו התכנים,  -ע מכלליות האמור לגרו

ע"י המשרד לאחר קבלת אישורה של הרשות, ובכל מקרה יוצגו לרשות לאישורה המוקדם תוכנם, 

, לשם קבלת אישורה הסופי, והרשות תהיה רשאית פרסוםמראם, צורתם, דרך הצבתם ומיקומם ב

ו/או מצורתם ו/או את מיקומם ו/או כל פרט הקשור או הכרוך בהם, והכל עד למתן  לשנות מתוכנם

 אישורה הסופי של הרשות לאתר כולו.

על כל ההוצאות, תשלומים מכל סוג שהוא ועל  רשותבכתב של המראש ודאג לקבל אישור י המשרד 8.2

 . רשותשל ה הבשמ םעשוי להכנס אליה שהמשרדכל התחייבות 
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רות/עבודה אך ורק כנגד קבלת הזמנה מאושרת מאת הרשות. בהזמנה יבצע כל שי משרדה 8.3

יצוינו כל הפרטים הנוגעים להזמנה הקונקרטית, לרבות סוג השירות/העבודה שאספקתם 

 מתבקשת, אופן ביצוע, לוח זמנים וכל פרט כיו"ב ביחס לאופיו של השירות/העבודה.

או להכיר או לכבד כל התחייבות  חוייב לשלם או להחזיר כל הוצאה או תשלום,תלא  רשותה 8.4

. מובהר רשות, ללא אישור מוקדם בכתב של הוקיבל על עצממשרד או שה משרדה ע"י התשנעש

לצד ג', לרבות התקשרות הכרוכה בהוצאה כלשהי הנובעת  משרדבזאת, כי כל התקשרות בין ה

קצוע מאספקת שרותי הפרסום עפ"י הסכם זה, תעשה אך ורק בכתב, כולל העסקת בעלי מ

 ספציפיים כשחקנים, ניצבים, במאים, אמנים וכיוצ"ב. 

בתנאים מסויימים, כגון מחיר, מיקום המודעה, מועד  הפרסומיאת ה תאו התנ ההגבילרשות אם ה 8.5

הופעתה, הגבלת מספר הפרסומים המקבילים של מפרסמים אחרים באותו מקום או באותו זמן 

ם או אותם הפרסומים, מותנה גם במילוי תנאים בעד אותו פרסורשות יהיה תשלום מצד ה -וכו' 

 מיוחדים אלה. 

לשנות, לבטל, להפסיק או לדחות כל תוכנית פרסום או  תוכניות וכל עבודה או  תזכאי רשותה 8.6

נקוט מייד פעולה י משרדעבודות תוך כדי מהלכן, אף אם אושרו במסגרת התקציב המאושר, וה

בנוגע לכך, לרבות כלפי צנורות הפרסום ויצרני  שות רנאותה כדי להוציא אל הפועל את הוראות ה

בכתב על  הולקבל אישור רשותדאג ליידע את הי משרדחומרי הפרסום. במקרה של ביטול, ה

 חוייב בהן כתוצאה מהביטול. תההוצאות ש

חוייב בהן  במקרה של ביטול בכל ת שהרשות בחוזה ההפקה יפורטו הוצאות  -ביטול הפקת סרט  8.7

 כנות להפקה. אחד משלבי הה

 התמורה 9

תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של המשרד על פי הסכם זה, לשביעות רצונה של הרשות, במועדים  9.1

הנקובים בהסכם זה, בגין כל ההוצאות שיוצאו ע"י המשרד בקשר עם מילוי כל התחייבויותיו על פי 

ע"י המשרד ושליחיו  עבודה שתבוצעהסכם זה, וכנגד קבלת מלוא הזכויות, מכל מין וסוג שהוא ב

, לרבות הזכות לעשות בו כל שימוש שהוא, עבור הרשות על פי הסכם זה, לרבות תוצרי עבודה זו

את התשלומים , תשלם הרשות למשרד ו לכל מטרה שהיאלשנותו, להרחיבו לצמצמו ולהשתמש ב

 כל זאת בכפוף לקבלת הזמנה מאושרת מאת ,בהצעת המחיר שהגיש המשרד לרשותים המפורט

מובהר כי אין להתחיל בביצוע עבודה/מתן שירות טרם קבלת  .הרשות ועל בסיס תקציב קיים

 הזמנת עבודה מאושרת מהרשות ביחס לכל עבודה/שירות פרטני.

סכום התמורה הנקוב לעיל הינו סופי וכולל את כל העלויות וההוצאות האפשריות בגין מתן שרותי  9.2

איגוד מקצועי, תשלומים לספקים, עליות מחירים, הפרסום, לרבות מיסים, היטלים, תשלומי 

 ריבית וכיוצ"ב )בהפחתת המע"מ הכלול בעלויות(. 

ידוע למשרד כי הרשות תנכה מכל תשלום המגיע לו מס במקור, לפי השיעור הקבוע בדין, אלא אם  9.3

 ימציא המשרד אישור תקף כדין משלטונות המס על פטור או על פטור חלקי מניכוי כאמור.
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הסר ספק יובהר כי, ביצוע כל התחייבויות המשרד על פי הסכם זה, במלואן ובמועדן מהווה למען  9.4

תנאי מוקדם לביצוע כל אחד מהתשלומים המפורטים לעיל ע"י הרשות. הרשות תהיה רשאית לעכב 

ביצועו של כל תשלום, עד להשלמת ההתחייבויות בהן נדרש המשרד לעמוד, על פי הסכם זה, קודם 

ע התשלום, ולא עמד בהן במלואן לשביעות רצון הרשות, גם אם אין המדובר למועד ביצו

בהתחייבות בגינה נדרש באופן ישיר התשלום הנדון, ולמשרד לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או 

 דרישה בקשר לכך.

 אופן התשלום 10

בצרוף  ריכוז חיובי עלויות צנורות וחומרי הפרסום, רשותל משרדגיש הי -בכל חודש  15 -העד  10.1

 בכפוף להזמנה מאושרת שנמסרה לו מהרשות, הקודם,מס על פרסום שבוצע בחודש -חשבוניות

. לריכוז יצורפו רשותהמאושר ע"י ה ובהתאם לתקציב רשותלאחר שנבדקו ואושרו לתשלום ע"י ה

 לביצוע ההוצאות.  רשותהאישורים החתומים של ה

 -, אך לא יאוחר מרשותות ואישורם ע"י האחרי בדיקת החשבונ רשותייעשה ע"י ה משרדהתשלום ל 10.2

 יום אחרי קבלת החשבונות.  60

על ההנחות הניתנות ע"י צנורות הפרסום עקב תשלום במזומנים או  רשותיידע את ה משרדה 10.3

לפי התעריף  רשותאת ה משרדחייב היבחר בכך, ת הרשותהקדמת תשלום. מוסכם במפורש, שאם 

 את המגיע במועד הנגזר מתעריף זה. שרדמשלם לת רשותהמבוסס על הנחות אלה וה

את  רשותל משרדגיש הי, הרשותחומרים ושרותים שניתנו או נעשו בהתאם לאישור בכתב של  בעד 10.4

שלם לספקים בעד חומרים י משרדשלם לפי התנאים שנקבעו לעיל. הת רשותחשבונות הספקים, וה

 אפשריות הניתנות על ידם.את ההנחות ה רשות, ותזקוף לזכות הרשותשנקנו למען ה םושירותי

, אינו מהווה ראייה רשותמובהר בזאת, למען הסר ספק, כי עצם ביצוע תשלום כלשהו בפועל ע"י ה 10.5

, והרשות תהיה , וכי אין עליהם עוררין עודרשותכי התשלום או ההוצאה נבדקו או אושרו ע"י ה

 . שלהלן 18זכאית לבדוק את החשבונות בהתאם לסעיף 

ם התמורה והיקפה מותנה בקיומו של אישור תקציבי לתשלומים אלה והזמנה כן מובהר כי תשלו 10.6

 מאושרת ע"י הרשות.

 

 המחאה והענקת זכויות. 12

  .המשרד לא יהיה רשאי לשעבד את זכויותיו על פי הסכם זה בכל דרך שהיא 12.1

או המשרד מתחייב לא להעביר בכל דרך שהיא, במישרין או בעקיפין,  את זכותו ו/או כל זכות ו/ 12.2

 התחייבות לפי הסכם זה לאדם או לאישיות משפטית כל שהם ללא היתר מראש ובכתב מהרשות.

לאומי ולמגזר החרדי, אם ציין זאת -המשרד יהא רשאי לשתף פעולה עם משרד פירסום למגזר הדתי

 בהצעתו.

 סודיות  13
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 המשרדל במשך תוקפו של הסכם זה, כמו גם בכל עת לאחר שיבוא אל קיצו מכל סיבה שהיא, מקב 13.1

, קבלני המשנה ויתר הפועלים ו, סוכניולשמור ולנקוט את כל הצעדים הדרושים שעובדי ועל עצמ

תוך כדי  ושהגיעו לידיעת רשותלאה ביחס לכל העניינים הנוגעים למ, ישמרו על סודיות ומטעמ

יים הסכם זה, וביחס לכל העניינים  החסויים או הסודהנובעות מביצוע השירותים וההתחייבויות 

בכל דרך שהיא במשך תוקפו של זה, לרבות, אך מבלי לפגוע  ו, שהגיעו לידיעתרשותהנוגעים ל

 רשימת לקוחות, מחקרי שווק, מוצרים בפיתוח וכיוצ"ב.  ,סודות מקצועיים בכלליות האמור,

א מעסיק במסגרת וחתים צדדים שלישיים או קבלני משנה שהי משרדלדרוש כי ה תזכאי רשותה 13.2

 ל כתב סודיות הכולל סעיף סודיות כאמור לעיל. הסכם זה, ע

על המשרד לקבל הסכמת הרשות מראש לפני כל פנייה או התקשרות עם אנשים המועסקים ע"י  13.3

 . הוספקי ההרשות, לרבות סוכני המכירות של

 איסור על ניגוד עניינים 14

ם או גוף המשרד מתחייב בזאת להמנע, במשך תוקפו של הסכם זה מליתן שרותי פרסום לכל אד 14.1

או כלשהו העוסק בכל פעילות המתחרה לזו של הרשות, או שמוצריו מתחרים עם מוצרי הרשות, 

המוקדמת בכתב של הרשות, וזאת בין במישרין, בין בעקיפין, בין  הללא הסכמתבשירותי הרשות, 

 וצ"ב. ות או חברות שלובות בה, וכיבנע"י עובדי המשרד, בעליה, שלוחיה, בעלי מניותיה,  חברות  

המשרד מתחייב להודיע לרשות, במשך תוקפו של הסכם זה, על כל רכישת זכיון, בעלות או שותפות  14.2

 העשוי כלשהם בדרך ישירה ו/או עקיפה בצנורות פרסום או מכוני מחקר כלשהם, אשר הרשות

 וצרף לנוסח הסכם זה הצהרה בדבר בעלותילהזקק להם במסגרת שרותי הפרסום. המשרד 

בהם או קבלת זכיון לפרסום בהם ובדבר בעלות על מכוני  וצנורות פרסום, שותפותהנוכחית על 

 מחקר. 

בין השירותים אותם התחייב לספק לרשות על פי הסכם  ענייניםאין ניגודי מצהיר בזה כי, המשרד  14.3

זה, ובין עניינים אחרים בהם הוא מטפל, ו/או עניינים עסקיים ו/או אישיים של מי מהמועסקים על 

. עוד מתחייב המשרד  כי, הוא ימנע מכל עיסוק ו/או עבודה אחרים העלולים להעמידו במצב של ידו

 ניגוד עניינים עם השירותים שהוא מבצע למען הרשות על פי הסכם זה. 

בו לעיל, מתחייב המשרד כי בכל מקרה   14.3מבלי לגרוע מהתחייבות המשרד כאמור בסעיף  14.4

ם שימסור לרשות כל מידע הדרוש לה לא וה, נים כזהיד ענייתעורר ספק באשר לקיומו של ניגו

  הכרעה בשאלת קיומו או העדרו של ניגוד עניינים כאמור.

במקרה בו החליטה הרשות כי נוצר חשש לניגוד עניינים, העלול לפגוע פגיעה ישירה או עקיפה  14.5

חשש האמור בעניינה של הרשות, תהיה הרשות רשאית לדרוש מהמשרד לגרום מיידית לביטול ה

ולא, תהיה הרשות רשאית לבטל את ההתקשרות מיידית ע"י משלוח הודעה בכתב למשרד על כך. 

זכאי לתשלום בגין השירותים שבוצעו על ידו  ביטלה הרשות את ההתקשרות כאמור, יהיה המשרד

 בפועל עד למועד הודעת הביטול, ולתשלומים אלה בלבד.

 זכויות יוצרים  15
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מלוא הזכויות האחרות מכל סוג שהוא, בין  תובעל הת היוצרים היחידהיה בעל זכויותהרשות  15.1

המוקנים עפ"י דין  -זכויות קניין רוחניות ובין רשיונות שימוש, מדגמים, סימן רשום, פטנט וכיוצ"ב 

בכל היצירות, הפרסומות, הרעיונות, שיטות השיווק, התהליכים, חומרי הפרסום וכיוצ"ב, אשר 

אספקת שרותי הפרסום עפ"י הסכם זה בין ע"י המשרד ובין ע"י צדדים  נוצרו או נרכשו לצורך

שלישיים )להלן "מלוא הזכויות"( לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור, היצירות המפורטות 

טקסט אמנותי, עיצוב, גרפיקה ודברי אומנות אחרים, סרטונים, תשדירים,  כדלקמן: טקסט או

מרי פרסום, מוצרי תדמית ותצלומים ו, סיסמאות, תצוגות, חלחנים, הקלטות, ג'ינגלים, מאמרים

 אם השתמשו בהם ואם לאו.  -שנעשו או יוצרו בהתאם להסכם זה 

עמיד תנאי ישרותי פרסום מצנורות הפרסום או מיוצרים בהתאם להסכם זה,  והמשרד, בהזמינ 15.2

מלוא הזכויות  שיג אישור בכתב ומראש מכל הנוגעים בדבר, שהם מעבירים לרשות הרשות אתיו

באופן בלעדי, ללא כל הגבלה כאמור לעיל, לרבות שחרור מתשלום תמלוגים כלשהם ולרבות הזכות 

ציג ימסחרי או אחר. לחילופין,  -להעביר את נשוא הזכות לצד ג' או לעשות שימוש כלשהו בזכות 

 המוקדם של הרשות.  ההמשרד הסכם המגדיר זכויות אלה לאישור

שות זכות מוחלטת לייצר, לשדר, להקרין, להפיץ, לתרגם, להכניס כל שינוי או מוסכם במפורש, שלר 15.3

. ה, בכל יצירה, רעיון, תהליך וחומר פרסומי שנרכשו על ידהתיקון, צמצום או הרחבה כפי שנראה ל

ע"י הכללת תנאים  -על המשרד להבטיח הלכה למעשה אפשרות של מימוש זכות זו ע"י הרשות 

הסדרים עם הנוגעים בדבר, לרבות ויתור מפורש של היוצר על זכותו מתאימים בהסכמים או 

 המוסרית למנוע שינויים עפ"י חוק זכויות יוצרים. 

ספק לרשות, לא ייכלל כל פרסום אשר יבטיח מראש כי במסגרת שרותי הפרסום שיוודא ויהמשרד  15.4

דאג להביא ייש בו משום חשש להוצאת לשון הרע על צד שלישי או חשש לפגיעה בזכות הפרטיות, ו

 המוקדם.  הלידיעת הרשות, ומראש, כל חשש כזה ולקבל אישור

ספק לרשות, יעשה בטעם יבטיח כי כל פרסום שייעשה במסגרת שרותי הפרסום שיוודא ויהמשרד  15.5

דאג לקבל אישור הרשות מראש, לכל יאשר אין בו כדי לפגוע בקבוצה כלשהי באוכלוסיה, וטוב 

 פרסום אשר עולה ממנו חשש כזה. 

האחראי הבלעדית במקרה ויסתבר כי בפרסום כלשהו יש משום עבירה על החוק,  יההיהמשרד  15.6

סום וכיוצ"ב, או לרבות החוקים העוסקים בפרסום פוגע, הגבלות על פרסומת לקטינים, הטעייה בפר

פגעה בזכות הפרטיות או בזכות לחסיון מאגרי מידע או עבר על החוק או פעל בניגוד  ואם בפעילות

לרשיון שקיבל מהרשויות או בוצע פעילות כלשהי הטעונה היתר בהעדרו, אלא אם הפנה את תשומת 

 ספציפית.  לנקוט פעולה ולבצע את הפרסום או אישר ל ולב הרשות לחשש כזה, והלה הורה ל

להכין ולקבל אישור לכל תקנון או היתר הנדרש בחוק בקשר עם מבצעים  היה אחראייהמשרד  15.7

 והגרלות.

באשר לתנאי ההתקשרות עם  את הרשותצטרף לשום הסכם מחייב המגביל וכובל יהמשרד לא  15.8

 פרסום.-ספקים של חומרי

 סיום ההסכם  16
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יום מראש ובכתב, בכל אחד מן המקרים  30ה של לרשות הזכות להביא הסכם זה לסיום על ידי מתן הודע

 המפורטים להלן:

אם בתקופת הסכם זה, לא תהיה הרשות שבעת רצון מן השירותים המקצועיים המסופקים לה ע"י  16.1

המשרד על פי הסכם זה, ו/או מזמינותם ו/או מכל פרט בקשר אליהם, והמשרד לא תיקן את הדרוש 

ימי עבודה ממשלוח הדרישה. יחד  14ד הרשות, וזאת בתוך תיקון, לאחר שנדרש לעשות כן בכתב מצ

עם זאת, הרשות שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועדים הנקובים בסעיף זה לתיקון 

 הליקויים ו/או לבטל חלקים בלבד מהסכם זה, והכל לפי שיקול דעתה.

ו רשיון אחר הדרוש אם למשרד לא יהיה בתקופה כלשהי רשיון עסק ו/או כל היתר ו/או אישור ו/א 16.2

 על פי דין לשם ביצוע התחייבות מההתחייבויות שנטל על עצמו על פי הסכם זה.

אם המשרד ביצע פעולה, אשר בהתאם להוראות הסכם זה דורשת קבלת אישורה של הרשות, ולא  16.3

 ניתן לו אישור כזה, או שהוא ביצע את הפעולה שלא על פי תנאי האישור ו/או הוראותיו.

המשרד ימחה זכויותיו כולן או חלקן על פי הסכם זה בניגוד לאמור בהסכם או יעבירן בכל מקרה ש 16.4

 לאחר ללא הסכמת הרשות.

אם הסכם זה יהיה כפוף להליכי הוצאה לפועל למעלה מעשרים יום מבלי שנקט המשרד בפעולה  16.5

 לביטולם, וזאת לאחר שהומצאה לו אזהרה כדין.

למשרד או לרכושו כולו או חלקו או אם ימחה המשרד אם ימונה על ידי בית משפט כונס נכסים  16.6

 יום. 30באופן כללי או חלקי את זכויותיו לנושיו ולא הוגשה התנגדות לצו הכינוס בתוך 

אם יפסיק המשרד למלא אחר התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה לתקופה העולה על חודש  16.7

 ימים.

מי מהמועסקים בו ובין עניני הרשות, אשר עלול, לדעת אם נתגלה ניגוד עניינים בין עניני המשרד או  16.8

הרשות, להסב נזק ו/או הפסד לרשות, ולא נמצא פתרון מניח את הדעת, לטעמה של הרשות, לחשש 

 זה. 

 אם המשרד יפר הפרה יסודית הסכם זה. 16.9

על אף האמור לעיל, הרשות תהיה רשאית להפסיק הסכם זה בכל עת, מכל סיבה שהיא, כאמור  16.10

 .6.2בסעיף 

הודיעה הרשות למשרד על סיום ההסכם לפי אחד או יותר מן המקרים האמורים לעיל או בכל מקרה אחר בו  17

יובא הסכם זה לידי סיום, תפקע הרשות שיש למשרד לבצע כל פעילות עבור הרשות או בקשר עמה, או ליצגה 

ים והחומרים השייכים באיזו דרך שהיא, והוא ימסור לידי הרשות את כל המסמכים, התוכנות, המתקנ

לרשות על פי הסכם זה ולא יותיר ברשותו חומר ו/או חפץ אשר לרשות יש זכויות בו ואף לא העתק ממנו. 

למען הסר ספק מובהר בזה כי, הרשות תהיה רשאית לעשות כל שימוש, ככל שתמצא לנכון בתוצרי העבודה 

כל התוצרים או בכל חלק מהם או בכל של המשרד אשר נעשו על ידו בהתאם להסכם זה, לרבות שימוש ב

מובהר בזאת, כי כל חומרי הפרסום ו/או היצירות הנמצאים אצל  מרכיב שלהם, בפרסום ושיווק עתידיים.

 .רשותצנורות הפרסום או צדדים שלישיים אחרים אשר יוצרו במסגרת הסכם זה, שייכים ל
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, זכאים לכל מי מטעמואו  ויש מעובדיולא א למשרדעם סיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, לא יהיו  18

 . הרשות עבורתשלום בגין הפסקת ההסכם או בגין העסקת קבלני משנה 

היה זכאי לקבל סכום כסף כלשהו או תמורה אחרת מצד שלישי ילא  המשרדמוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי  19

 . נשוא הסכם זה, עם סיום הסכם זה משרדתחת ה הרשות ההתקשר איתה משרד אחראו מ

אם יגיע הסכם זה לסיומו מאחת הסיבות המפורטות לעיל, יהא המשרד אחראי כלפי הרשות בגין כל נזק  20

 והוצאות שנגרמו או שיגרמו לה עקב הפסקת תקפו של ההסכם כאמור.

 אחריות ושיפוי 21

כל מעשה או מחדל שלו, על פי ההתחייבויות אחראי לכל נזק, או הפסד שיגרם לרשות עקב  המשרד 21.1

בכל מקרה שנגרם  ה, ומתחייב בזאת לפצות את הרשות ולשפות אותעצמו בהסכם זה שנטל על

או מי מעובדיו  המשרדחויב בגין נזק או בהוצאות או בתשלום פיצויים שתלרשות נזק או שהרשות 

או הפועלים מטעמו גרמו, במישרין או בעקיפין, עקב מעשה או מחדל של מי מהם או עקב או במהלך 

 , לרשות או לצד שלישי.צעו התחייבויות המשרד על פי הסכם זהביצוע או אי בי

הודעה בכתב אודות כל תביעה ו/או דרישה שהוגשה נגדה עם  משרדהרשות מתחייבת למסור ל 21.2

לנהל את ההליכים המשפטיים על ידו ובלבד שבניהול ההליכים  משרדהיוודע לה עליהם ולאפשר ל

. במקרה של תביעה, השיפוי לרשות יהיה בכפוף לא ייפגעו האינטרסים הלגיטימיים של הרשות

 ו.לקבלת פסק דין שלא עוכב ביצוע

מכל אחריות לגבי כל תביעה לזכות כלשהי, לרבות זכות  תהיה משוחררתמוסכם במפורש, שהרשות  21.3

היה האחראי היחיד לגבי כל תביעה שבאה כתוצאה מאי ייוצרים או זכות מבצעים, והמשרד 

 ור בהסכם זה. הבטחת זכויות הרשות כאמ

 ביטוח 22

על הצדדים  הוראות הביטוח אשר יחולו  מבלי לגרוע מאחריות המשרד על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין,

 .מהסכם זהומהווה חלק בלתי נפרד  ( שצורף למכרז1ז)מפורטות בנספח 

 ערבות בנקאית 23

ות, במועד בידי הרש משרדעל פי הסכם זה, יפקיד ה משרדלהבטחת מילוי כל התחייבויות ה 23.1

או ערבות חברת ביטוח מורשית , וכתנאי לכניסתו לתוקף, ערבות בנקאית החתימה על הסכם זה

בשקלים חדשים שווה ערך  , לטובת הרשות על סךמסויגתאוטונומית בלתי מותנית ובלתי ע"פ דין, 

ע צמודה למדד המחירים לצרכן )מדד היסודי יהיה המדד הידו משווי ההתקשרות המוערך, 10%-ל

לרבות תקופת  מיום פקיעת הסכם זה חודשים 3למשך תוקף הערבות יהיה  ביום חתימת הסכם זה(.

 .הארכה

הרשות יהא רשאית לחלט את הערבות, כולה או מקצתה, בכל מקרה בו הפר המשרד תנאי מתנאי  23.2

על ההזמנה )לרבות תנאים אלו( ולהשתמש בסכום לכיסוי נזקיו ו/או הוצאותיו. אין בחילוט ערבות 

פי סעיף זה כדי לגרוע מזכות הרשות לתבוע פיצויים נוספים ומשלימים על הנזקים שיגרמו לו בפועל 

 כתוצאה מן ההפרה או מכל תרופה אחרת המגיעה למזמין על פי תנאים אלו או על פי כל דין.
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הרשות רשאית לקזז מכל סכום שיגיע למשרד ממנו בקשר להזמנה זו, כל סכום שהמשרד חייב  23.3

ת מסיבה או מקור כלשהם, לרבות כל הוצאה או פיצוי שנתחייב בהם המשרדבשל מעשה או לרשו

 מחדל בקיום התחייבויותיו.

 העסקת עובדים ויחסי עובד ומעביד 24

 הצדדים מצהירים כי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בינהם. 24.1

עצמו על פי הסכם זה או כל המשרד יהא רשאי להעסיק עובדים לשם ביצוע ההתחייבויות שנטל על  24.2

 חלק מהן.

לא יתקיימו כל יחסי עובד ומעביד בין הרשות ובין מי מעובדיו של המשרד וא/ו מי מהפועלים  24.3

מטעמו. המשרד יהיה אחראי לתשלום כל הסכומים להם זכאים עובדיו ו/או כל הפועל מטעמו 

ה הראשונה בתשלום בכל לרבות שכר ותנאים סוציאליים. המשרד ישפה את הרשות מיד עם דרישת

 פי קביעה אחרת.-סכום שתחוייב הרשות לשלם על

 הפרות ותרופות  25

הינם תנאים יסודיים להסכם אשר הפרתם תהווה הפרה יסודית  4,5,7,12,13,14,15,21,22: סעיפים 25.1

 של ההסכם. 

חור; לכל שבוע אי₪  1,000בלו"ז לקמפיין מתוכנן יגרור פיצוי מוסכם בגובה של המשרד אי עמידה  25.2

עבור כל יום ₪  1,000בלו"ז לקמפיין לא מתכונן יגרור פיצוי מוסכם בגובה של המשרד אי עמידה 

 איחור.

סכומי פיצויים אלה מוסכמים על ידי הצדדים והם רואים אותם כפיצוי סביר והולם בנסיבות  25.3

 העניין.

זים )תרופות בשל וחוק החו  1973 -על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )חלק כללי( התשל"ג  25.4

 .1971 -הפרת חוזה(, התשל"א

 .התרופות האמורות בהסכם זה הן בנוסף לכל תרופה אחרת הנתונה לרשות על פי כל דין 25.5

או  למשרדמכל סכום שיגיע  המוסכמים רשאית לנכות את סכום הפיצויים הרשות תהא 25.6
 בכל דרך אחרת. 

ואין בו כדי לגרוע  הסכם זה מהתחייבויותיו עפ"י המשרדתשלום הפיצויים לא ישחרר את  25.7
  .מכל זכות ו/או סעד אחר העומדים לרשות עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין

 

 בדיקת רישומים/מסמכים  26

 12 -של הסכם זה, וב יוכל לבדוק בכל עת במשך תוקפו רשותמונה ע"י היאו כל אדם או גוף שו/ רשותה

 החודשים אחרי שיבוא אל קצו מכל סיבה שהיא: 
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, הנוגעים משרדם, הרישומים והחשבונות )חשבוניות, הודעות זיכוי וחיוב וכד'( של האת התיקי 26.1

 בדבר, וכן את החשבונות רשות, לקניית חומרים ושרותים בשם ההרשות עבורלטיפול בפרסומת 

 . הרשותהוצאות 

, עם צנורות הפרסום השונים וספקי משרדאת התיקים, ההסכמים, הרישומים והחשבונות של ה 26.2

נקוט בכל הצעדים הדרושים כנדרש י משרד, והרשותם או שרותים או שנתקבלו מהם בגין החומרי

 ., לבצע בדיקה וביקורת כאלההאו למי שמונה על יד רשות, כדי לאפשר לרשותע"י ה

 ויתור על הפרה 27

אי עמידתו של צד להסכם על ביצוע מדויק של תנאי כל שהוא מתנאי הסכם זה או אי דרישת תרופות להן 

 א זכאי על פי הסכם זה לא תיחשב כויתור בעתיד על תנאי הסכם זה או תרופה זו.הו

  הסכם ממצה . 20

כל הבנה, מצג, הסדר שהיו למי מהצדדים קודם לחתימת הסכם זה מבוטלים בזה ומוסכם כי האמור בהסכם 

 זה ממצה את המוסכם בין הצדדים.

 פה-הסכם בעל . 21

או יחדש, יוסיף או יגרע מתנאי כלשהו בהסכם זה אלא אם כן יהיה  שום הסכם שנעשה או שיעשה לא ישנה

 בכתב, יערך באופן פורמלי על ידי הצדדים ויאמר בו במפורש שהוא מחדש או מוסיף על הסכם זה.

 ה ו ד ע ו ת . 22

הודעה שתישלח לצד להסכם ממשנהו בדואר רשום על פי כתובתו במבוא להסכם, תחשב כאילו נמסרה 

ימים מיום שנשלחה, ואם נמסרה אישית בתוך שבע שעות ממועד מסירתה. הודעה שנשלחה  5ר לנמען כעבו

 בפקסימיליה תחשב כנתקבלה מיד עם קבלת אישור טלפוני על קבלתה אצל הנמען.

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
_____________________________             _______________________ 

 המשרד                                   הרשות                     
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 מסמך ה
 נשוא המכרזצוע השירות להבטחת ביערבות בנקאית 

 
 תאריך ___/__/__                                                                   

 לכבוד 
 הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

 
 נ.,ג.א.

                     

 ערבות בנקאית מס'הנדון:  
 

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד  ("המבקש" :על פי בקשת ____________ )להלן
 עםבקשר  "(סכום הערבות" :להלן) )במילים: מאתיים אלף שקלים חדשים(₪  200,000לסכום כולל של 

עבור  טרטגי וטיפול במדיה דיגיטלית בהקשרי תוכן, קד"ם, יעוץ אסמתן שירותי פרסוםל 1212-16מס'  מכרז
 .רשותה
 

למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או סכום הערבות יהיה צמוד 
 "( . המדד" :)להלן כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה

 
 . ותן השירות על החוזהחתימת נבמועד  יםהידועהאחרון המדד  יהיההמדד הבסיסי לעניין ערבות זו 

 

 לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.  םשפורס המדד יהיהלעניין ערבות זו  החדש המדד
 

לפי דרישתכם הראשונה, אנו נשלם לכם חלף החזרת כתב הערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות בתוספת 
לי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם וב

 תחילה מאת המבקש. 
 

 ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________לחודש________שנת__________   
 

 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

 
 

 בכבוד רב,                                                                                   
 

 _____________ בנק                                                                                                
 סניף ____________
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 מסמך ו'
 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  יםתצהיר

 
 

 לכבוד
 שמירת הטבע והגנים הלאומייםהרשות ל

 
 1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  תצהיר

 
אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת _________, לאחר 
שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת 

 מן:כדלק
 

חוק עסקאות גופים )להלן: " 1976 –הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 
, קד"ם, יעוץ אסטרטגי וטיפול במדיה מתן שירותי פרסוםל 1212-16מס'  במכרז"(, כחלק מהצעה ציבוריים

ם בתצהיר זה תהיה . למונחים המפורטירבהתאם למכרז האמורשות, עבור ה דיגיטלית בהקשרי תוכן
 המשמעות הנתונה להם בחוק עסקאות גופים ציבוריים.

 
עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא  .1

חוק שכר )להלן: " 1987 –הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 
ם )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א "( ו/או לפי חוק עובדים זרימינימום

 "(. חוק עובדים זרים)להלן: " 1991 –

 
לחילופין, אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו המציע ביותר משתי עבירות על חוק שכר  .2

במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד  -מינימום ו/או חוק עובדים זרים 
 אחרונה. ההרשעה ה

 
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .3

 
 

    _____________       ____________________ 
 חתימת המציע                תאריך  

 
 

 אישור

אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי 
____________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה ברחוב _____________

באמצעות ת.ז. מס'_________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש 
בתפקיד________________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר 

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא  שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה
 יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

 
           ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                        



 

  

 1976-ם, תשל"ואישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריי
 

אני הח"מ _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עיסקאות גופים  .8

 , מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:*/ יועץ מס */ רואה חשבון *1976-ציבוריים, תשל"ו

_______________  __________________________ 
 י אדםמס' זהות/מס' רשום חבר בנ   שם            

פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך -מנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על .א

 .1975-מוסף, תשל"ו

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך  .ב

 מוסף.

בונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני ועדת אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החש .9

ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או נכונות 

 הסכומים ששולמו על פיהם.

 תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _____________________________**. .10

 

 
_______          ___________________________                     _____________         ________ 

 חתימה        מס' רשיון    תואר        שם        

 

 

 תאריך: ____________________

 

 * מחק את המיותר.

 במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור. 31** רשום את המועד, ולא יאוחר מיום 
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 מסמך ז

 ביטוח
מבלי לגרוע מאחריות המשרד  על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המשרד  לערוך ולקיים, על חשבון המשרד  .1

שנים נוספות(, את הביטוחים  3, למשך כל תקופת ההסכם )ולעניין ביטוח אחריות מקצועית, למשך 
ווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: , והמה1כנספח ז'המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה 

, לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת "אישור עריכת הביטוח"ו "ביטוחי המשרד "
 מוניטין. 

ללא צורך בכל דרישה מצד הרשות, על המשרד  להמציא לידי הרשות, לפני תחילת מתן השירותים נשוא  .2
תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא  הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל

חתום בידי מבטחיו. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המשרד  להמציא לידי הרשות אישור עריכת 
ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי המשרד  לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם 

 לעיל. 1 מאוחרת יותר כמפורט בסעיף  זה בתוקף ו/או לתקופה
בכל פעם שמבטח המשרד  יודיע למזמין כי מי מביטוחי המשרד  עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי 

אישור  לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על המשרד  לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא
 .עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי המשרד  כמפורט באישור עריכת הביטוח הינם  .3
לגרוע מכל התחייבות של המשרד  לפי ההסכם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המשרד , שאין בה כדי 

ואין בה כדי לשחרר את המשרד  ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולמשרד  ל דין ו/או על פי כ
 לא תהיה כל טענה כלפי הרשות או מי מטעם הרשות בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי המשרד  כאמור  .4
על המשרד  לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא לעיל, ו

 האישור להתחייבויות המשרד  על פי הסכם זה.
מוצהר ומוסכם כי זכויות הרשות לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על הרשות  .5

ריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, או על מי מטעם הרשות כל חובה או כל אח
היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על המשרד  על פי הסכם זה 
או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור 

 חים ובין אם לאו.עריכת הביטו

המשרד  פוטר את הרשות ואת הבאים מטעם הרשות מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו  .6
המובא על ידי המשרד  או מי מטעם המשרד  לחצרי הרשות או המשמש את המשרד  לצורך מתן השירותים, 

ובדן ו/או נזק כאמור. פטור כאמור ולא תהיה למשרד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין א
 לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי המשרד  ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות  .7
התחלוף כלפי הרשות וכלפי הבאים מטעם הרשות; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם 

 ן. שגרם לנזק בזדו

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או  .8
חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המשרד , על המשרד  לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות 

ול את קבלני המשנה ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות. לחלופין, למשרד נתונה הרשות לכל
 בשם המבוטח מסגרת הביטוחים הנערכים על ידי המשרד  כמפורט באישור עריכת ביטוחי המשרד . 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי על המשרד  מוטלת האחריות כלפי הרשות ביחס לשירותים במלואם לרבות  .9
תחול האחריות לשפות את הרשות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה ועל המשרד  

בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי 
 קבלני המשנה, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
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 אישור עריכת הביטוח -  1נספח ז'
 ___/___תאריך: ____/

 לכבוד

 רשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

 " (   הרשות)להלן:  "  ירושלים 3רחוב עם ועולמו 
 א.ג.נ.,

 ___________ )"המשרד" (הנדון: 
מכרז למתן הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם המשרד  בקשר עם 

וכן השירותים הנלווים  טגי וטיפול במדיה דיגיטלית בהקשרי תוכן עבור הרשותשירותי פרסום, קד"ם, יעוץ אסטר
 "( כמפורט להלן:ההסכם"(, בין היתר, בקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין המשרד  )להלן: "השירותים)להלן: "

 עד ליום ____________________ ____________ פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום .א

המבטח את חבות המשרד  כלפי עובדים המועסקים על ידי המשרד  על פי פקודת הנזיקין  חבות מעבידים ביטוח
, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי 1980 -)נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

)עשרים ₪  20,000,000יות של לעובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים בגבול אחר
מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את הרשות היה וייקבע, לעניין 

 קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי על הרשות מוטלות חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המשרד .

 עד ליום ____________________ ____________ יוםפוליסה מס' __________________ לתקופה מ .ב

המבטח את חבות המשרד  על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו לכל אדם ו/או  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
)שני מיליון שקלים חדשים( למקרה ₪  2,000,000גוף בקשר עם או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות של 

יטוח.  הביטוח אינו כפוף להגבלה בדבר חבות הנובעת מכל דבר מזיק במזון או במשקה, ובסה"כ לתקופת הב
חבות בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות 

בכפוף  את הרשות בגין אחריות שתוטל על הרשות למעשי ו/או מחדלי המשרד  ו/או מי מטעם המשרד  וזאת
 לסעיף אחריות צולבת. 

 עד ליום ____________________ ____________ פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום .ג

ש"ח  4,000,000המבטח חבות המשרד  על פי דין בשל השירותים, בגבול אחריות של  ביטוח אחריות מקצועית
חודשים  12טוח. הביטוח כולל תקופת גילוי של )ארבעה  מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ לתקופת הבי

לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי המשרד  ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב 
מהאמור באישור זה. הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע  מיום ____________. הביטוח מורחב לשפות את 

ת עקב מעשה או מחדל של המשרד  או של מי מהבאים מטעם המשרד  הרשות בגין חבות אשר תוטל על הרשו
וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות המשרד  כלפי הרשות.  הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בקשר עם אי יושר של 
עובדים, דליפת מידע, חריגה מסמכות בתום לב, אובדן שימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח, הפרת זכויות קניין 

למעט פטנטים, הפרה של חובת הסודיות בתום לב, הפרה של חוק הגנת הפרטיות בתום לב, חבות בגין רוחני 
 הפצת וירוסים שלא במתכוון, פגיעה או נזק למאגרי מידע, לתוכנה, לחומרה ולאתרי אינטרנט.

 כללי

טוח המפורטות על המשרד  האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הבי
לעיל. הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי הרשות, ואנו מוותרים על כל טענה 
ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי הרשות.  הננו מתחייבים כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא 

 יום למזמין, בכתב, בדואר רשום. 30אלא בהודעה מראש של יצומצמו במשך תקופת הביטוח המצוינת בהם, 
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה, ובלבד 

 שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 
)חתימת 
 המבטח(

)חותמת  
 המבטח(

)תפקיד   )שם החותם( 
 (החותם
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 (1)חמסמך 
 

 (8)-ו( 7(, )6(, )5)(, 3))א(3לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף נסיון קודם  פירוטהצהרות וטופס 

 

אני,___________________, מורשה חתימה מטעם המציע, משמש בתפקיד __________________ 
 כדלקמן:בשם המציע אצל המציע מצהיר בזאת 

 יש לסמן בעיגול את האפשרות המתאימה: (1

)אם נבחרה  לאומי ובמגזר החרדי-מציע בעל נסיון בפרסום במגזר הדתיה (א
 יש לפרט ע"ג הטבלה בהמשך המסמך( –אפשרות זו 

לאומי ובמגזר -במגזר הדתי כאמור נסיון בעל התקשרות עם משרד בעלהמציע  (ב
 . שם המשרד: _______________________________________החרדי

לפרט ע"ג הטבלה בהמשך המסמך את נסיונו של יש  –)אם נבחרה התקשרות זו 
 המשרד עמו קשורים בהסכם(

 .למועד הפרזנטציה מתחייב להתקשר עם משרד כאמור עדהמציע  (ג

לאומי ולמגזר החרדי -שרותי משרד פרסום למגזר הדתימתן "נסיון" לצורך ס"ק זה: 
 השנים האחרונות. 5במהלך 

 השנים האחרונות. 5י במהלך במתן שירותי פרסום לציבור הכלללמציע נסיון  (2

כל שנה בשנים בממוצע ל₪ מיליון  10מציע בעל מחזור כספי שנתי בגובה של לפחות ה (3
, לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי זה, מצ"ב אישור רו"ח בנוסח 2015-ו 2014, 2013

 המצורף למסמכי המכרז.

ם )יש להציג השנים האחרונות, למציע לפחות שני לקוחות שהם גופים ציבוריי 3-ב (4
 השנים הנ"ל. כלומר, לפחות 3-לקוחות שהמשרד העניק להם שירותים באופן רציף ב

גוף מתוקצב, גוף (. "גוף ציבורי" לצורך ס"ק זה: במלואן 2013-2016בשלושת השנים 
 .1985-לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 21נתמך ותאגיד בריאות כהגדרתם בסעיף 

 

ת תקופת ביצוע השירו שם הלקוח 
 עבור הלקוח

פירוט השירות 
 שבוצע 

יש לציין האם 
הלקוח הוא גוף 
מתוקצב / גוף 
נתמך / תאגיד 

 בריאות

שם איש קשר אצל 
ומס'  , תפקידוהמזמין
ליצירת קשר  טלפון

 )כולל נייד(

1  
 

    

2  
 

    

3  
 

    

4  
 

    

 

במהלך השנים  למציע לקוח אחד לפחות, במהלך השנתיים האחרונות ברצף )קרי, לפחות (5
( שהוא בעל פריסה ארצית. "פריסה ארצית" לצורך ס"ק זה: בעל במלואן 2014-2016

סניפים מתוכם לפחות סניף אחד במחוז אילת+דרום, לפחות סניף אחד במחוז  6לפחות 
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מרכז+יו"ש ולפחות סניף אחד במחוז צפון. הגדרת הסניפים הינה לפי חלוקת המחוזות 
 מצורפת למסמכי המכרז.של הרשות כמפורט במפה ה

 

שירות תקופת ביצוע ה שם הלקוח 
 עבור הלקוח

פירוט השירות 
  שבוצע

מספר הסניפים 
של הלקוח 
ומיקומם 

במחוזות הרשות 
ניתן לצרף )

רשימה על גבי 
 (דף נפרד

שם איש קשר אצל 
ומס'  , תפקידוהמזמין
ליצירת קשר  טלפון

 )כולל נייד(

1  
 

    

2  
 

    

3  
 

    

4  
 

    

 
 

. )ב( למסמך זה(1)א( או 1)סעיף  לאומי ובמגזר החרדי-פירוט לצורך הוכחת נסיון בפרסום במגזר הדתי

השנים  5לאומי ולמגזר החרדי במהלך -שרותי משרד פרסום למגזר הדתי"נסיון" לצורך סעיף זה: מתן 
ש לפרט את נסיון המשרד )ב( י1)א( יש לפרט את נסיון המציע. אם סומן סעיף 1אם סומן סעיף  האחרונות.

 .עמו המציע קשור בהסכם
 

תקופת ביצוע השירות  שם הלקוח 
 עבור הלקוח

פירוט השירות 
 שבוצע 

יש לציין האם 
הלקוח הוא 
-מהמגזר הדתי
 לאומי / חרדי

שם איש קשר אצל 
ומס'  , תפקידוהמזמין
ליצירת קשר  טלפון

 )כולל נייד(

1  
 

    

2  

 

    

3  
 

    

4  
 

    

 
 
 

           _____________       _______________________________ 
 המציעמורשה חתימה של חתימת שם ו            תאריך       
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 אישור

 
אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי 

______ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה ברחוב _________________________ מר/גב' ______
באמצעות ת.ז. מס'_________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש 
בתפקיד________________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר 

וק אם לא שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בח
 יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

 

           ___________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                                                    
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 (2ח)מסמך 
 אישור רואה חשבון

 
 ( הרינו לאשר כדלקמן:"הלקוחלבקשת חברת _________________________ )להלן: "

 
 הרינו לאשר כי אנו משמשים כרואי החשבון של הלקוח, החל משנת ________ ועד היום. .א
)או לחילופין בין השנים  2013-2015הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של הלקוח לשנים  .ב

 _____________( בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו.
 
בעל מחזור כספי לקוח המבוקרים/סקורים, אנו מאשרים כי הם בהתאם לדוחות הכספיים האמורי .ג

 .2015-ו 2014, 2013בממוצע לכל שנה בשנים ₪ מיליון  10שנתי בגובה של לפחות 

 
 האישור הנ"ל ניתן עפ"י דרישתכם מהלקוח ועפ"י בקשת הלקוח.      

 בכבוד רב,                                                                                                                      
             _________________________ 
 )חותמת וחתימת רו"ח(                               

 
 

 
 

  * יש לחתום על מסמך זה בעותק "מקור",  לצלם לאחר החתימות ולצרף את הצילום ל "העתק".
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 (3מסמך ח)

 להעדר ניגוד ענייניםהתחייבות 
 

 שנערכה ונחתמה ב_________ ביום ____ בחודש _____ שנת_______

 על ידי ____________________

 ת.ז. ______________________

 מכתובת ___________________

 מורשה חתימה מטעם נותן השירות ____________________

 

 כהגדרתם להלן; בלת את השירותיםמק"( המזמין)להלן: "רשות הטבע והגנים ו הואיל

 והנני מועסק בקשר למתן השירותים; והואיל

 והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים הטובין ולאחריו; והואיל

 כדלקמן: יכך הנני מתחייבלפ

 

 הגדרות. 1

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

 שירותי פרסום כהגדרתם במסמכי המכרז וכפי שיוזמנו מנותן השירות מעת לעת. – "השירותים"

 למזמין. אשר באמצעותו יינתנו השירותים נותן השירותכל אחד מעובדי  - "עובד"

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) - "מידע"

חר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של דעת, מסקנה וכל דבר א

 שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

 בקשר למתן השירותים, בין אם ים מטעמואו העובד נותן השירותכל מידע אשר יגיע לידי  - "סודות מקצועיים"

או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר ע"י המזמין  נתקבל במהלך מתן השירותים

 ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו. 

 

. הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים, ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופה זו, 2

 וועדת המכרזים של המזמיןין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא הפניה, למעט באם ניגוד עניינים מכל מ

אישרה בכתב, לאחר שהעובדות הוצגו בפניה, כי אין בעובדות אלו משום ניגוד עניינים או באם קיים ניגוד עניינים 

 מדובר בניגוד עניינים שולי אשר אין בו השפעה על השירותים נשוא המכרז. 

 

. הנני מתחייב להודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, 3

 מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים. 

 

להלן, בניגוד  2ף . הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעי4

בויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין. המזמין רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או להתחיי

 לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

 

 _____________________ ולראיה באתי על החתום: 
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 מסמך ט
 20% –ת הרקע והניסיון המקצועי של המציע ועובדיו על המציע לפרט א

 שמות ורקע מקצועי של נושאי משרה )בעלים, מנכ"ל ( ו/או בעלי מניות ושותפים .1

 

 תפקיד/סטאטוס
שם פרטי ושם 

 משפחה

מס' הזהות 
 המלא

 ותק  טלפון
ותק בתחום 

 הפרסום

רשימת משרדים 
בהם הועסק בעבר 

למשך תקופה 
 משמעותית

1        

2        

3        

4        

 

איתם עבדו  נושאי המשרה הנ"ל/שותפים , רשימת לקוחות רלוונטיים לסוג ההתקשרות

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 רשות הטבע והגניםסיון של מנהל הלקוחות שיעבוד מול רקע וני .2

 ___________________ שם 

 ________________ תפקיד 

 ______________ שנות וותק בתחום הפרסום 

 __________ ותק אצל המציע 

   רשימת משרדים מוכרים/גדולים בהם עבד/ה מנהל/ת הלקוחות לתקופה משמעותית 

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  איתם עבד/ה מנהל/ת הלקוחות  ?רשימת לקוחות רלוונטיים לסוג ההתקשרות עם

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 רשימת לקוחות המשרד לפי היקפי השקעה .3

לפי היקפי השקעה במדיה )עפ"י מחירי מחירון יפעת בקרת פרסום( בשנה  רשימת לקוחות המציע
 (. 31.12.2015 – 1.1.2014האחרונה )

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

 לקוחות שנוספו .4

 השנים האחרונות? 3 -לקוחות חדשים שרכשתם ב

 שם לקוח
איש קשר במשרד 

 הפרסום
 ענף גודל תקציב

רשימת 

 וצריםשירותים/מ

     

     

     

     

 

 לקוחות שעזבו .5

לקוחות שהפסיקו עבודתם מול משרד הפרסום שלכם ועברו למשרדים אחרים בשנתיים האחרונות? 
 מדוע?

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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 מבנה ארגוני .6

מהו המבנה הארגוני של המשרד, ומה מספר העובדים בעלי הרקע השיווקי/ פרסומי בכל מחלקה ומה 

 הוותק של העובדים? 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 

 רשות הטבע והגניםניסיון ויכולות הצוות העתיד לעבוד מול  .7

הרקע שלהם )מקומות  רשות הטבע והגנים,הצגה / פירוט אנשי המשרד אשר עתידים לעבוד עם 

.  נא לציין את שמות הסופרוייזר, תקציבאי, פלנינג, ןאחד( ניסיומילים על כל  20עבודה קודמים, עד 

 קריאייטיב ומדיה וכן מי מבעלי המשרד שילווה אישית את התקציב.

 

 תפקיד שם העובד
ותק 

 בארגון
 מידע רלבנטי נוסף לקוחות ותק בענף

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 ות מנכ"ל / בעליםמעורב .8
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 מה מידת המעורבות של מנכ"ל המשרד/ אחד מבעלי המשרד בניהול תקציבי הלקוחות?

 לא כן 

   . משתתפים בישיבה השוטפת1

   . משתתפים בישיבה חודשית2

. מפקחים על הצוות שיעבוד מול 3

 רשות הטבע והגנים

  

 

 כוונות התרחבות ושינויים .9

 ת מגוון השירותים ו/או הפעילות של משרדכם בשנה הקרובה?האם בכוונתכם לשנות ולהרחיב א

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 קצב צמיחת/צמצום המשרד .10

 מצום()נא הקף בעיגול צמיחה או צ

מספר  -השנים האחרונות? לפרט ככל הניתן, לרבות  5 -מהו קצב הצמיחה/צמצום של המשרד ב

עובדים, מספר לקוחות, גודל לקוח, גידול בתקציבים. במקרה של צמצום גודלו של המשרד לפרט 

 כנ"ל + סיבת הצמצום.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 תהליך זרימת עבודה וחלוקת תפקידים  .11

  -מה תהליך זרימת העבודה וחלוקת האחריות במשרד? יש לציין בין היתר 

 ומד מול הלקוח בשוטף ומה התהליך מרגע קבלת הבריף.מי ע 15515
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 זמינות וקשר שוטף מול מחלקת הפלנינג, הקריאייטיב, המדיה וכו. 15515

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 תהליכי תכנון, רכש ובקרת מדיה .12

 כיצד מתבצע תהליך תכנון קנית ובקרת המדיה?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 בעלות צולבת על ערוצי מדיה

האם המשרד שותף במדיה או קשור בהסכמים קבועים לרכישת שטח או זמן פרסום? עם איזה 

 .אם כן, אנא פרטמדיום? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 שירותים נוספים )יח"צ, קד"מ( .13
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תי ייעוץ שיווקי, קידום מכירות, פרסום למגזרים מיוחדים )ערבי, חרדי(, אינטרנט ויחסי אילו שירו

 ציבור מעניק המשרד ואיך הוא מתוגמל בגינם.

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 10% – לקוחותיו מקרב המציע אודות המלצות

 ממליצים 3לפחות  – ממליצים

 טלפון קוי / נייד תפקידו בארגון שם הממליץ / איש קשר מגזר פרטי / ציבורי ארגון / מותג

     

     

     

     

     

     

 

למסמכי המכרז(, עבור ( 2כמסמך ט)יש להוסיף למעטפת הצעת המכרז את טופס השאלון לממליצים )שצורף 

 כ"א מהממליצים בנפרד. 

 
על המציע להציג ולפרט ניסיון קודם בשלוש השנים האחרונות, במתן שירותי 

, עפ"י הגדרת פרסום ושיווק לארגונים ציבוריים וארגונים הפרוסים גיאוגרפית
 50% – תנאי הסף של המכרז

 

  מסעות פרסום חשובים / מוצלחים

בקרב לקוחות רלוונטיים  השנים האחרונות 3 -מהם מסעות הפרסום החשובים / המוצלחים שערכתם ב

 .מדוע הצליחו ומדוע בחרת להציג כל אחד מהם? )נא צרף דוגמאות(, לרשות הטבע והגנים

 הסיבה ל שירותים/מוצרים  רשימת גודל תקציב שם לקוח 
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 הצגת לקוח זה

    

    

    

 

 

 

 10% – בעלות על משרד דיגיטל או התקשרות עם משרד
 

האם שירותי דיגיטל הם חלק אינטגרלי ובבעלות המשרד? אם לא, האם קיים הסכם התקשרות עם 

מה גודל הצוות חברת דיגיטל חיצונית. אם כן, מה שם החברה וגודלה )יש להציג הסכם התקשרות( 

 שעובד בתחום הדיגיטלי? 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 10% – יכולת דיגיטלית של המציע

 
אפיון, ייעוץ, הקמה ותחזוקה,  –ם בשנתיים האחרונות בעבודה בתחום הדיגיטל )למשל ניסיון קוד

 נוכחות, פרסום וכו'(. יש לציין דוגמאות קונקרטיות ובמידת האפשר צרף חומר מודפס או קישורים. 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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 זה: (1)פירוט בדבר אופן חלוקת הניקוד בכל סעיף במסמך ט

 משקל תיאור פרמטרי הניקוד דרישה

 ניסיוןהו רקעעל המציע לפרט את ה
 ועובדיו  המציע של מקצועיה

 לשיקול בהתאם יינתן זה בסעיף הניקוד

 .ועדהוה של דעתה
20% 

 לקוחותיו מקרב המציע אודות המלצות
עבור כל  להגיש שאלון מצורף )על המציע

 .שאלונים 3(. יש לשלוח לפחות ממליץ

 שיוצג אחיד שאלון בסיס על ייבחנו

 10%  לממליצים

 בשלוש קודם סיוןינעל המציע להציג ולפרט 
 פרסום שירותי במתן, האחרונות השנים
לארגונים ציבוריים וארגונים  ושיווק

הפרוסים גיאוגרפית, עפ"י הגדרת תנאי 
 המכרז. הסף של

 פרמטרים לשיקלול הציון: 

כולל  : ארגונים שלהם ניתן השירות,כמות

 . 20%גודל הארגון. 

: תיאור מהלכים משמעותיים איכות

שהשפיעו על )הכוללים תוכן שיווקי( 

מסחריות  \התוצאות התדמיתיות

(GameChanger .של אותם ארגונים )30%. 

 (15% -, מימוש הרעיון 15% –)רעיון 

50% 

 עם התקשרות או דיגיטל משרד על ותבעל
  משרד

 או חברת החברה בתוך דיגיטל מחלקת ,
 10 – בת

 5 – אחות חברת 

 3 -אחרת חברה כל עם התקשרות 

10% 

מהלכים  3תיאור של לפחות  איכות וכמות: של המציע יכולת דיגיטלית

דיגיטליים משמעותיים, שבהם באים לידי 

ביטוי יכולות אסטרטגיות, תכנוניות 

מימוש   5% –ביצועיות של המהלך )רעיון ו

 (5% –הרעיון 

10% 

 100%  כ"סה
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 (2מסמך ט)

 שאלון שביעות רצון מלקוחות -נספח ח' 

 )לשימוש המזמין בלבד(

 קיף את המספר המהווה את הערכת הלקוח לגבי הקריטריונים הבאים:י הממליץ

 ד בדרישות ההתקשרות?האם השירות שניתן על ידי המציע עמ עמידה בתנאי ההתקשרות: .1

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מעטה כלל לא

האם המציע עמד בלוחות הזמנים שנקבעו במסגרת ההתקשרות לוחות זמנים: וב יעדיםעמידה ב .2

 עמו? 

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מעטה כלל לא

האם המציע היה קשוב לצרכים שונים שהתעוררו במהלך ההתקשרות  ם הלקוח:שיתוף פעולה ע .3

)לדוגמא: בקשות לשיפורים, שינויים, מענה במקרים דחופים או דיווחים(? האם המציע נענה 

 לצרכים אלו באופן יעיל ומספק?

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מעטה כלל לא

 .המציע ידי על שניתנו והדיגיטל הפרסום שירות מקצועיות רמת את דרג :מקצועיות רמת .4

1 2 3 4 5 

 מאוד גבוהה גבוהה בינונית נמוכה מאוד נמוכה

 האם המציע הפגין יחס נעים ואדיב? יחסי אנוש:  .5

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מעטה כלל לא

 .החברתיות הרשתות בפעילות שוטף וטיפול לפניות המציע מינותז רמת את דרג :זמינות רמת .6
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1 2 3 4 5 

 מאוד גבוהה גבוהה בינונית נמוכה מאוד נמוכה

 ? שהוצעו הקמפייניםהאם המציע עמד בתקציב  תקציב : .7

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מעטה כלל לא

 שניתנו.  הפרסוםשירותי  עבור המציע הצעותל טיביותהקריאאת מידת  דרג :קריאטיביות .8

1 2 3 4 5 

 מאוד גבוהה גבוהה בינונית נמוכה מאוד נמוכה

 מה מידת היוזמות של רעיונות חדשים שמעבר לתוכנית הפרסום השגרתית?  :יוזמות .9

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מעטה כלל לא

האם המציע נתן מענה לבעיות שהתעוררו  :צפויות בלתי תקלות עם התמודדותופתרון בעיות  .10

 במסגרת ההתקשרות עמו באופן יעיל ומהיר?

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מעטה כלל לא
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 (3מסמך ט)

 לשימוש פנימי בלבד, מובא לידיעת המציעים –ניקוד הביקור אצל המציע 

 רך למלא בעת הגשת ההצעהאין צו

 
 נציגי הרשות יבחנו את המציע על פי ההיבטים והניקוד הבא: 

 5% – ממשרד ועובדי המציעהתרשמות כללית  15

 ראה פירוט מטה - 10% –פרזנטציה הוכחת יכולת קודמת  15

35 Case Study - 15% - ראה פירוט מטה 

 10% – (5%ם ממליצים )( + שיחות ע5%)מהמציע, עובדיו ושיטות העבודה התרשמות אישית  45

 

 פרזנטציה

דוגמאות  3שנעשו בשנתיים האחרונות, ובו  מהלכים ופרוייקטיםהצגת הצגה כללית של יכולות המשרד + 

 של קמפיינים מובילים מהרשימה הבאה:

 קמפיין השקה של שירות /מוצר חדש; .א

 קמפיין מכירה .ב

 קמפיין תדמית;  .ג

 תקשר פריסה ארצית ומגזרית קמפיין המיועד ל .ד

 מהלך שיזם המציע .ה

 מהלך בתחום הדיגיטל  .ו

 
יש לצרף עזרי המחשה ודוגמאות לאסטרטגיה בבסיס הפעילות ולחומרי הפרסום שהופקו על ידכם לערוצי 

 המדיה השונים

חייב  )עבור ארגון ציבורי או ארגונים הפרוסים גיאוגרפית( הקמפיינים המובילים 3קמפיין אחד מתוך 

אותו תכננתם וביצעתם כמענה לבריף לקוח, כולל  º360לכלול תיאור מלא ומפורט של מהלך תקשורתי 

המחשה והצגת המהלך וחומרי הפרסום, לרבות פירוט שם הלקוח ותקציב הפעילות, מועד ביצוע המהלך, 

היעד,  רקע לפעילות/ הבעיה השיווקית אותה באתם לפתור, הצגת האסטרטגיה, מטרות שיווקיות, קהל 

 המדיה/ הערוצים בהם נעשה שימוש בקמפיין, וניתוח מעמיק של הפעילות ותוצאותיה

 

Case Study 

 רקע כללי:
 החברה / המפרסם

 המותג
 חזון

 הנראטיב
  ערכי
 המטרה קהל

 עונתיות

 

 התחרותית הסביבה
 

 הבריף
 כללי

 הפרסום מטרות
 תקציב

 הפרסום למשרד המטלות
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 (1) מסמך י

 
 ותנאי התקשרות משרד הפרסום שירותי תיאור

 
 שירותי משרד הפרסום מטרות 15

 .רשות הטבע והגנים לפעילות הציבור של והמודעות החשיפה הרחבת 1515

 .רשות הטבע והגנים של תדמיתה חיזוק 1515

 שיפור ביצועים עסקיים של רשות הטבע והגנים 1535

  הפרסום שירותי 15

 הפרסום בענף כנהוג שיווק ואיש סומאיפר י"ע כלל בדרך הניתנים השירותים כל יכללו הפרסום שירותי

 השירותים ולרבות, זה בהסכם במפורש צוינו לא אם אף, ארוכה ולתקופה קבוע בסיס על, והשיווק

 :להלן המפורטים

 אסטרטגיית, המשימה הצהרת, הארגוני המסר, הארגונית הזהות נושאי ובחינת ניתוח, לימוד 1515

 נוכחיים שווקים ניתוח, שות הטבע והגניםר של והפרסום השיווק ניהול, והפרסום השיווק

 היא בה בסביבה תחרותי יתרון לייצר רשות הטבע והגנים יכולת בחינת זה ובכלל ופוטנציאליים

 .השונות מחלקותיה על לרשות הטבע והגנים פרסומית אסטרטגיה גיבוש(, SWOT) פועלת

 הפרסום בתחומי הפרסוםד משר שצבר והניסיון הידע מלוא של רשות הטבע והגנים לרשות העמדה 1515

 קידום, זה ובכלל רשות הטבע והגנים של צרכיה לקידום שוטף ייעוץ מתן תוך, השונים והמדיה

 .ללקוחות ושירות מוצרים פיתוח בנושאי ייעוץ, ומוצריה רשות הטבע והגנים ומכירות שיווק

 והשיווקיים בפרט הפרסומיים באספקטים ההסכם תקופת כל במהלך רשות הטבע והגנים ליווי 1535

 .בכלל

 :הבאים השירותים את שיכללו שוטפים ושיווק פרסום שרותי אספקת 1545

 ;ופרסומי שיווקי יעוץ 154515

 ;תקציבאות 154515

 ;(עיצוב, רעיונאות) קריאייטיב שירותי 154535

 (;יםמחקרסקרים ו, , טיפול במשבריםמידענות, פלנינגייעוץ, ) אסטרטגיה שירותי 154545

 ;בכלל אמצעי המדיה שירותי תכנון ורכישת מדיה 154555

, באנרים כגון מאושר טיפוס לאב גדלים התאמות לרבות, ביצועיות, גרפיקה) סטודיו שירותי 154565

 ;(ועוד פרסום אביזרי, חוצות שילוט, מודעות

שירותי הפקה ופיקוח )הכוללים ניהול מהלכי תיתכן הרחבה של השירות המבוקש גם לתחום  154575

 ין שירותים אלה מהמשרד., אולם הרשות אינה מתחייבת להזמקד"מ, הפקת אירועים, וכו'(

 . ומנהלה פקידות, חשבונאות 154585
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 ובמסגרת רשות הטבע והגנים בידי בכתב שאושרה לאחר, הפרסום תכנית של הפועל אל הוצאה 1555

 כולל, השונים המדיה בתחומי, לעת מעת רשות הטבע והגנים י"ע שיעודכן ככל, המאושר התקציב

 . השונים הפרסום בערוצי מדיה רכש

 ומחייבים ברורים תנאים ופירוט נאותות הוראות בצרוף לביצוע הפרסומת ביזריוא דברי הגשת 1565

 בעלי מכל שירותים קבלת ותאום, מודעות של מיקומן בעניין ובייחוד, ולספקים הפרסום לערוצי

 .המעורבים המשנה וקבלני המקצוע

 בכל פועלה אל שהוצאה הפרסום תכניתהפרויקט או  של הביצוע טיב על ופיקוח אימות, בדיקה 1575

 ע״י כלל בדרך הדבר נעשה שבה בצורה אל מול משרד המדיה )הרוכש את המדיה( הפרסום ערוצי

 .ביותר המקצועי ובאופן, ביותר הגבוהה ברמה)או מי מטעמו(  פרסום משרד

 והבטחת, רשות הטבע והגנים רכוש שהינם הפרסום חומרי כל של הולמת ואחזקה שמירה, אספקה 1585

 לרשות והעמדתם ושמירתם, שלישי צד ע״י בהם השימוש אחרי הגניםרשות הטבע ול החזרתם

 לאמור בהתאם והכל, לסיומו ההסכם הגיע אם גם, דרישתה לפי עת בכל רשות הטבע והגנים

 .בהסכם

 :כי יודגש, לעיל מהאמור מאיזה לגרוע מבלי 1595

, וקיתשיו עבודה תכנית הצדדים ידי על תגובש קמפיין תחילת לפני וכן ההתקשרות בתחילת 159515

 :שתכלול

 ;לטיפול יעד וקהלי שיווקיים יעדים הגדרת 15951515

 ;(והפרסום השיווק פעולות תמהיל) פעולה דרכי הגדרת 15951515

 ;תפקידים חלוקת 15951535

 ;זה הסכם לעניין והפרסום השיווק תקציב 15951545

 .לביצוע זמנים לוחות 15951555

 :הפרסומי הקמפיין מבנה הצדדים בין יגובש ההתקשרות ובמהלך בתחילת 159515

 כמידת הצורך. הקמפיין במהלךו בתחילת – קהוהפ מסרים - קריאייטיב 15951515

  .ביצוע אחרי מעקב. ותקציב פריסה, תכנון -( התקשורת אמצעי) מדיה 15951515

 את להשיאהבאים, במטרה  הפרסום בערוצי הקמפיין ביצועי על אחראי יהא הפרסוםמשרד  15125

 :קמפיין לכל הצדדים י"ע שיקבעו במדדים הביצועים

 

 רבות עיתונות ייעודיתעיתונות מודפסת ארצית ומקומית, ל 1512515

 רדיו ארצי ורדיו מקומי 1512515

 דיגיטל 1512535

 טלוויזיה 1512545

 שילוט חוצות 1512555

 קולנוע 1512565

 אירועי קד"מ 1512575
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משרד המדיה ומשרד הפרסום האחראי על הרעיונאות של  עם הקשר על אחראי יהא הפרסוםמשרד  15115

 וכן ההזמנות לביצוע הקשור בכל ,ועבורה רשות הטבע והגנים בשםמהלכי רשות הטבע והגנים, 

 . הפרסום ביצוע על הפיקוח ילגב

 אודות מלא פירוט כולל, לרשות הטבע והגנים השונות המדיה פריסות אודות מלא פירוט הגשת 15115

 .הופעתם זמני וכן וסרטים תשדירים שיבוצי, ובאנרים מודעות מיקום

. 

 הגשתם לפני - שירותים ונותני ספקים, הפרסום ערוצי ע״י לתשלום המוגשים חשבונות ביקורת 15135

 .רשות הטבע והגנים של המוקדם לאישורה בהתאם ותשלומם, ות הטבע והגניםרשל

 

 

 שירותי משרד שוטפים 35

 הערות תכולות מהות השירותים

 שוטף כללי 

 ליווי שוטף של הצוות המנהל את הפרויקט הכולל: 

  הגעה לישיבות השוטף השבועיות 

 ליווי אסטרטגי של הפרוייקט 

הצוות המנהל כולל: 
מנהל מנהל לקוח / 

מדיה / מנהל 
 קריאייטיב 

 מדיה

  בניית תוכנית מדיה רב שלבית לקידום הפרויקט

 במדיה תוך השגת היעדים הרצויים

  ניתוח נתונים שוטף והסקת מסקנות ותובנות לצורך

 אופטימיזציה של המדיה 

  הפקת דוחו"ת שוטפים 

  מתן פתרונות מדיה אסטרטגיים ויצירתיים לכל דרישה

 מצד הלקוח 

 והעלאה בפועל של הקמפיינים  ניהול 

 

 טיבקריאיי

  :בניית המהלך הקריאייטיבי לקידום הפרויקט, הכולל

פיצוח הקונספט הקריאייטיבי והצגת הדרך בה יבוא 

 לידי ביטוי בהתאם לתוכנית המדיה

  מתן פתרונות קריאייטיב אסטרטגיים לכל דרישה מצד

 הלקוח 

 מודעות מתן שירותי קופי בסיסיים )דיוורים, באנרים ,

 פרפורמנס וכיוצ"ב(

  

 תוכן

 :ליווי אסטרטגי של המהלך בעולמות התוכן הכולל 

ייעוץ ועריכת כתבות שיווקיות, כתיבת מודעות 

פרפורמנס, עריכת ותחזוק התוכן לנכסים הדיגיטליים 

 קט )אתר הפרויקט / עמוד פייסבוקשל הפרויי

לא כולל כתיבת 

כתבות ותוכן חדש 

   PPCלמעט מודעות  

 ניהול לקוח 

  ניהול פרויקט צמוד הכולל: ניהול כל העבודה השוטפת

אל מול הלקוח, העברת דוחו"ת וניתוחים, העברת 

ותפעול לוחות  QAהצעות מחיר, תפעול תהליכי 

 הזמנים של המשימות

 

 
 שירותי הפקה 45
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 יינתנו עפ"י הפירוט במסמך זה. התשלום ייקבע על פי הצעת המציע במכרז.

 

 פח נפרדנסב - מדיה 55
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 (2) מסמך י    

 מפת מחוזות הרשות
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 מסמך יא'
 תכולת מעטפת הצעה

 
 המציע אחראי לבדוק את תכולת הצעתו לפני סגירתה והפקדתה בתיבת המכרזים. 

 
תגבר  –סמכים המצורפת במסמך ב' למסמכי המכרז ככל שתמצא סתירה בין מסמך לזה לבין רשימת המ

רשימת המסמכים במסמך ב' ובאחריות המציע לבדוק את התאמת התכולה המפורטת במסמך זה לזו 
 המפורטת במסמך ב'.

 

  
 בדיקה  :המסמך

   תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור על ניהול ספרים.   .1

השומה )מקור/העתק מאושר למקור  אישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד   .2

 מאומת ע"י עו"ד/רו"ח(

  

, בנוסח 1976 –אישור ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו    .3

 (.2ו')-( ו1המצורף למסמכי המכרז כמסמכים ו')

  

4.   
 13בהתאם להנחיות סעיף ₪  50,000ז ע"ס ערבות בנקאית להשתתפות במכר

 למסמך ב'
  

( על גבי מסמך 8)-(6)א()3 (,3)א()3 רש לצורך הוכחת עמידה בתנאי סףהפירוט הנד   .5
 (1ח)

  

   (2אישור רו"ח המציע בנוסח מסמך ח)   .6

אם המציע הוא תאגיד/שותפות ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן,   .7

 עליו לצרף:

 העתק מהמרשם בו רשום התאגיד/השותפות .1

 התאגיד/שותפות.אישור בדבר בעלי זכויות החתימה של  .2

 כתובת משרדו הרשום של התאגיד/השותפות.

  

   .)ככל שהופץ( פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה חתום על ידי המציע  .8

9.  
+ קובץ האקסל בפורמט דיגיטלי + "הארד קופי" טופס הצעת המציע )מסמך ג'( 

 בהתאם להוראות מסמך ב'סגור במעטפה נפרדת, 

  

  

   (3מסמך ח)בנוסח  –מניעת ניגוד עניינים הצהרה בדבר התחייבות ל  .10

11.  
   (2מסמך ט) –( והמלצות 1)מסמך ט –שאלון מלא 

12.  
, כשהם חתומים בכל עמוד על ידי הנספחיםמסמכי המכרז וההסכם, לרבות כל 

 המציע.
  

  ________תאריך: _____________                                          ם וחתימת המציע: ____________ש 



 
   
 

 

  
  19/12/2016 

 "ט כסלו תשע"זי 
 

  -הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים 
למתן שירותי פרסום, קד"ם, יעוץ אסרטגי וטיפול במדיה דיגיטלית בהקשרי תוכן  61-6161' מסמכרז 

  עבור הרשות
  תנאי המכרזהודעה בדבר שינוי 

 
 שינוי תנאי סף:הרשות מודיעה בזאת על 

 
 :(3))ב(3 תנאי סף בסעיף יתווסף

 ".ותהשנים האחרונ 5מציע בעל ניסיון במתן שירותי פרסום לציבור הכללי במהלך "

 (.1( ובמסמך ח)5)א()7בהתאמה בוצע תיקון בסעיף 

 
 :יבוא( 7)ב()3תנאי סף בסעיף  במקום

 

השנים האחרונות, למציע לפחות שני לקוחות שהם גופים ציבוריים )יש להציג לקוחות שהמשרד  3-ב"
במלואן. "גוף  2013-2016השנים הנ"ל. כלומר, לפחות בשנים  3-להם שירותים באופן רציף ב העניק

לחוק יסודות  21ציבורי" לצורך ס"ק זה: גוף מתוקצב, גוף נתמך ותאגיד בריאות כהגדרתם בסעיף 
 ."1985-התקציב, התשמ"ה

 (.2( ובמסמך ח)1( ובמסמך ח)7)א()7בהתאמה בוצע תיקון בסעיף 

 

 ( לעניין אמות המידה לניקוד ההצעות; 3( ובמסמך ט)1)ב()9כן בוצע תיקון בסעיפים 

 וצורף קובץ האקסל הנזכר במכרז.

 
 תוקנו מועדי הליך המכרז, כדלקמן: 

 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
  michraz@npa.org.ilבדואר אלקטרוני: 

 15:00עד השעה  09.01.2017

תיבת מועד אחרון להגשת ההצעות ב
 המכרזים 

 12:00עד השעה  30.01.2017

 30.04.2017 והערבות להצעהתוקף ההצעה 

 
 .יתר הוראות המכרז ללא שינוי

 
 .מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות מסמכי המכרז המעודכנים

 
 הודעת תיקון זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והאמור בה מחייב את המציעים.

 על הודעה זו ולצרפה להצעתם.על המציעים לחתום 
 
 

 חתימת המציע: _______
 

 בכבוד רב,
 רשות לשמירת הטבע והגנים הלאומייםה
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פרוטוקול תשובות לשאלות  –הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים )להלן "הרשות"( מתכבדת לפרסם 

 61-6161' מסמכרז הבהרה ב

 דיגיטלית בהקשרי תוכן עבור הרשותלמתן שירותי פרסום, קד"ם, יעוץ אסטרטגי וטיפול במדיה 

  

 

מספרהעמוד שאלות תשובות

הסעיףבמכרז



בהתאםלמסמכיהמכרז,לאניתןלהגיש

.הצעהמשותפת

עלכלתנאיהסףלהתקייםבמציעעצמו.

 

בסעיףזהתנאיהסףהינו:"המציעבעלמחזור

₪מיליון10כספישנתיבגובהשללפחות

"2015,2014,2013בממוצעלכלשנהבשנים

בשת"פעםחברתמדיהכברשניםאנועובדים

מההיקפים הכספיים שלנו עובר וחלקגדול

להצגהאיןלנוהמחזורהדרושבפועל.דרכם

לצורךהגשתהמכרזאךבשיתוףעםחברת

המדיהאנוכמובןמגיעיםלנדרש.

מעברלכךאנועומדיםבכלתנאיהסף.

ואישרולנובמכרזיםאחריםאליהםנגשנ

לגשתבשיתוףעםחברתהמדיה,בצירוף:

מסמךשיתוףפעולהע"ישניהגופיםחתום-

ומאושרעלידיעו"ד

בידיעהשאנחנו,משרדהפרסום,נעמודמול-

הלקוחוניקחעלעצמנוכלהמחויבויות

והאחריותלמכרז

ושת"פבפניהלמכרזהוארקלצורךהוכחת

קףהכספי.עמידהבתנאיסףבתחוםבהי

5עמוד  
6סעיף  



1

.ראומיילחברתכםרשומהבהליךרשום

.הרשמתכםהתקבלהבהצלחהשנשלחלפיו

נדרשנולבצעהליךרישוםבאתרהמקוון,

ביצענואתההליךבחודשדצמברוטרםקיבלנו

אינדיקציהכיהבקשההתקבלה.מדוע?

'אמסמך,2'עמ 2 
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לא.



ההתקשרותחייבתבהתאםלמסמכיהמכרז

להיותעםמשרדפרסוםבעלניסיוןשל

לפחותחמששניםבמתןשירותיפרסום

לאומיולמגזרהחרדי.-למגזרהדתי

בעלתהמשרדאתואנומעונייניםלהתקשר

שנה15-היאבעלתניסיוןשללמעלהמ

במגזריםהנדרשים.יחדעםזאתלפנישנה

םוחציאחריעבודהבאחדהמשרדיםהגדולי

במשקהמתמחיםבמגזריםהדתיוהחרדי,היא

הקימהמשרדעצמאי.האםניסיוןזהעומד

בתנאיהמכרז?

',א3סעיף,5'עמ  
5סעיףתת  

3

כלהחלקיםהמבוססיםעללמלאאתיש

.כנדרשמללבדפיםהמיועדיםלכך



במקוםבונדרשתטכנולוגיהאחרת

אווידאולדוגמא(,אפשרלצרף PPמצגת)

בולטשישברורועםכיתובנקודתיתגם

.מצגת/וידאומצורף

נכתבכיההצעהתוגשואךורקעלגביהטפסים

המצורפיםלמכרז.האםניתןאתמסמךט'

בנספחט'נתבקשנולפרט–להציגכמצגת

(.על42מסעותפרסוםחשובים/מוצלחים)עמ'

כוללדוגמאותכפיCASE STUDYמנתלהציג

נדרשיםלמצגתשביקשתם,אנו

POWERPOINT+וידאו.האםמקובל?

תת8סעיף,7'עמ
'הסעיף  

4

בהתאםלמסמכיהמכרז,לאחרבדיקת

עמידתהמציעיםבתנאיהסף,תיבחנה

תשובותהמציעיםלשאלוןהמצורףכמסמך

(.רקמציעיםשעמדובתנאיהסףוזכו1ט')

הנקודותשל20נקודותלפחותמתוך15-ל

יעברולשלבהבא.לשלבהבאיעברוהשאלון

מציעיםלכלהיותר,אלהשעמדובתנאי5

15הסףוזכולניקודהגבוהביותר)מעל

נקודות(.ככלשיימצאכיבמקוםהחמישי

קייםמציעיםבעליניקודזהה,כלהמציעים

הנ"ליעברולשלבהבא.

זהיקבעביקורבמשרדהפרסוםבשלב

מספרדבריםבמסגרתונדרשהמשרדלהכין

פירוטמלאראו.פרזנטציהבינהםגם

(.47)עמוד3במסמךט





מתיתיערךהפרזנטציהללקוח?כיצדהיא

נקבעת,ולמתי?

9סעיף,8'עמ  
'ב2סעיףתת  

 

5

ישלצרףערבותעםנוסחסטנדרטישל

ועדלמסמכיהמכרז13הבנקיםעלפיסעיף

.לתוקףהקבועבמכרז

מהכרגע)המכרזלהגשתלערבותחסרנוסח

הערבותנוסחרקזההמכרזבמסמכישמופיע

(ונזכהבמידהנחתוםעליה



13סעיף,10'עמ  
 

6
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ניתןלהגישמסמכיםאלהגםעלניירלוגו

שלמשרדרו"חאובאמצעותפלטממערכת

שע"מ.

נכתבכיההצעהתוגשרקבאמצעותהטפסים

)העמודהשני29אתעמוד-המצורפיםלמכרז

בנספחו׳(ניתןלהגישרקעלניירלוגושל

משרדרו״חאובאמצעותפלטממערכתשע״מ

שלרשותהמיסים.

'ומסמך,29'עמ 7 

הבקשהנדחית. האםניתןלקבלאתמסמךט'בפורמט

WORD?

מסמך,37-43'עמ
1'ט  

8

רקהראשוני.לשלבשייך–1טמסמך

15-מציעיםשעמדובתנאיהסףוזכול

הנקודותשל20נקודותלפחותמתוך

השאלוןיעברולשלבהבא.לשלבהבאיעברו

מציעיםלכלהיותר,אלהשעמדובתנאי5

15הסףוזכולניקודהגבוהביותר)מעל

נקודות(.ככלשיימצאכיבמקוםהחמישי

מציעיםבעליניקודזהה,כלהמציעיםקיים

הנ"ליעברולשלבהבאויידרשולהציגאת

.לשיקול3הקמפייניםבהתאםלמסמךט'

אםלהציגקייסיםשוניםאודעתהמציעים

1'טמסמךאותםקייסים.שימולבשב

לשיקול דעת מדוברבהצגתםקייסים)

, ראו פירוט המציעים כמה קייסים להציג

(44בעמוד  6סעיף זה במסמך טאופן ניקוד 

שיכולהלהיותלהםנגיעהכשלהיברט"ג

בהתאםלתנאיהסףשהוגדרו:ארגון

.'ציבורי,ארגוןעםפריסהארציתוכו

3'טמסמךהקייסיםהמתבקשיםלהצגהב

אעםקשרכלשהולרט"גאלאבהכרחהםל

,לפחותאחדמהםמיישמים,כלאחד

ןקמפיימששתהאפשרויותהמוצגות:

השקהשלשירות,קמפייןמכירה,קמפיין

,כאמורראותדמית,מהלךדיגיטלוכו

.47עמוד3רשימהמלאהבמסמךט

נרשםשישלפרטאתמסעות42עמ'1בסעיףט'

הפרסוםהחשוביםוהמוצלחיםהרלוונטיים

נרשםכייש47עמ'3לרט"ג.בנוסףבסעיףט'

–םלהציגשלושדוגמאותשלקמפייניםמובילי

האםהכוונהלאותםקייסים?אושמדוברעל

אםמדוברעלקייסיםשונים–קייסיםשונים?

אנאחדדואתההבדלוציינוכמהקייסיםיש

42עמ'1להציגבנספחט'

(1')טסעיף,42'עמ
סעיף,47'עמ+
(3')ט  

9
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לא.

15-רקמציעיםשעמדובתנאיהסףוזכול

הנקודותשל20נקודותלפחותמתוך

השאלוןיעברולשלבהבא.לשלבהבאיעברו

מציעיםלכלהיותר,אלהשעמדובתנאי5

15הסףוזכולניקודהגבוהביותר)מעל

נקודות(.ככלשיימצאכיבמקוםהחמישי

קייםמציעיםבעליניקודזהה,כלהמציעים

הנ"ליעברולשלבהבאוביןהיתרייקבע

מסמךמולםביקורבמשרדבהתאםל

שימולבששלבזהכוללפרזנטציה.3ט'

.בשלבהתיאוםפגישהגםcase studyו

)ישלחcase studyיפורסםמהובדיוקה

בריף(ויינתןזמןמספקלהכינו.



שווהCase Study כיה3סעיף47מצויןבעמ'

מציוןהאיכות.האםהניקודהואעבור15%

עברהדרךבהנציגאתהקמפייניםשעשינוב

(,אושזוהתבניתבהעלינולהציג2)סעיף

תשובהלבריףהקריאייטיבעבורמרכזרט"ג?

מתי-אםהכוונההיאעבורבריףהקריאייטיב

נקבלאתהבריף?

מסמך,47'עמ
3סעיף(,3')ט  

10

לא.

(.עלrate cardדרישהזואיננהמקובלת)

אחידההמציעלהציעעלותלנקודה

הרלוונטיתלכלחודשיהשנה.

ולהציגעלותלנקודהשנתיתנבמכרזנתבקש

בתיאב.כידועישנהשונותגבוההבמחירי

הטלוויזיהביןחודשיהשנה.מכיווןשרט"ג

עוליםבדרךכללפעםאופעמייםבשנהבלבד

האםניתןלהציגמחירוןלכלאחדמחודשי

השנהולאמחירשנתי?

,מדיהמסמך
,טלוויזיהלשונית
10+2ערוצים  

11

לאזהולאזה.מלואהתמורהגלומה

בהצעתהמציע,כלהצעהבהתאםלסעיף

הספציפיאותוממלאים.

האםמחירהתמורההואבערכיםשלשעת

עבודהאובמחירשלריטיינרחודשיכולל?

ב'8סעיף7עמ' 12 

במסמךהאקסלישנופירוטבלשונית

"הפקות"שלמחיריםעליהםנדרשהמגיש

)משרדהפרסום(לצייןבקוביותהצהובות

עמלתהפקהופיקוחואחוזהנחהעל

המספריםהמצויניםבטבלה.הללוכפי

מישיוכרזכזוכהידישימולאומראשעל

במכרזיצורפולמסמךזהועלפיהםייחתם

יש להדפיס את האקסל ולחתום  החוזה.

מסמכי המכרז והוא המחייב.עליו, לצרפו ל

"שרותיהפקהינתנוע"פהפירוטבמסמךזה

והתשלוםייקבעעלפיהצעתהמציעבמכרז".

למהבדיוקלעיל,1בדומהלשאלהמס'

הכוונה?

4סעיף50עמ' 13 
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נספחזההינוהאקסלהמצורףלדפיי

המכרז.הואהקובעאתהתנאים

ישלמלאהמסחרייםשהמציעמציע.

אתהתאיםהצהוביםבלבד,עלפיבאקסל

ההוראההספציפיתלאותותא.שימולב,

שהיאמשתנהביןהתאיםהשונים.

יש להדפיס את האקסל ולחתום עליו, 

 לצרפו למסמכי המכרז והוא המחייב.

בנספחנפרד"–"מדיה

מהעלינולמלאבנספחזה?אתעלויות)מחירון(

המשרדרכשהמדיותהשונות?רקאתעמלת

עלרכשהמדיות?וכו'

5סעיף51עמ' 14 

אתהגדרתהקהלמעולים9בשלשינויערוץ

-+18+לשפתצפייהעיקריתרוסית18

להגישאתעלותהנקודהעלפינדרש

כלמציעהמעונייןלהגישההגדרההחדשה.

9הצעהחדשהעלעלותהנקודהבערוץ

,.בעקבותשינויההגדרהמוזמןלעשותזאת

יחושבמרכיבזהבאקסלאםלאיעשהכן

עלפיההצעההקיימת.

כברלאמתמחריםלפירייטינגעולים9בערוץ

רוסית,בגילאי-+,רק"שפתצפייהעיקרית18

האםישמקוםלתקןאתהקהללתמחור-+"18

במכרז?

15 

אחידהעלהמציעלהציעעלותלנקודה

הרלוונטיתלכלחודשיהשנה.

–Excelההצעההכספיתלמדיהבקובץהלגבי

 טלוויזיה:

שנתי,משמעכיבבואנוCPPנתבקשנולציין

ישעלותיעדפעילותברמההשנתיתלבחון

שתיקחבחשבוןשקלולעלותשלהקמפיינים

השונים.

עםזאתבהערותציינתםכי"ישלעמודבעלות

לנקודהבכלקמפייןללאאפשרותלסטייהאו

חובות",כאשרידועכיישנהשונותגרירת

בעלויותעלפניהחודשים)ישנםחודשים

 עלויותגבוהותיותרולהיפך(.

כיצדאםכןתבחנועלויותפרקמפיין?האם

נידרשלעמודבעלותהשנתיתבכלקמפיין

אואזלאמדוברבממוצעשנתיאלא–וקמפיין

בהתחייבותלאותהעלותבכלאחד

נהיהבאוויר.אנאהבהירו.מהקמפייניםבהם



ההצעהלגבי
למדיההכספית

הבקובץ Excel 
 טלוויזיה

16
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ישלהתבססעל–בכ"אמרשתותהעיתונות

וממנולגזוראחוזהמחירוןהאחרוןשיצא,

הנחהרצוי.ישלצרףאתהמחירוןעליו

התבססולמסמכיהמכרזהמוגשים.

Excelהבקובץלמדיההכספיתההצעהלגבי

נתבקשנולצייןאחוזהנחהמקומוניםעיתונות

 עלמחירוןלפימחירוןרשתילכלרשת.

עםזאתהרשתהמקומיתמזהזמןרבלא

הוציאהמחירון,מהגםשהרכבהמקומונים

שלהמאודרחבעםשונותמאודגדולהבמחיר

פרמקומון.

 כיצדישלצייןעלויותבמקרהזה?



ההצעהלגבי
למדיההכספית

הבקובץ Excel 
מקומוניםעיתונות  

17

איןקשרביןהדברים.

תקציביהפרסוםשלרט"גמשתנים.ניתן

לעקובאחריהםבמהלךהשניםעלפינתוני

יפעת.









לאכתובבמסמךבמפורשאתגובההתקציב

 המתוכנןשבגינומתקייםהמכרז.

אםהבנתינכוןהרישגובההערבותשהינה

מגובההתקציב,האם10%שח,הינו50,000

שחכולל500,000זהאומרשהתקציבהואכ

הכל)ריטיינר,סטודיו,רכשמדיהוכו'

18 

15-רקמציעיםשעמדובתנאיהסףוזכול

הנקודותשל20נקודותלפחותמתוך

השאלוןיעברולשלבהבא.לשלבהבאיעברו

מציעיםלכלהיותר,אלהשעמדובתנאי5

15יקודהגבוהביותר)מעלהסףוזכולנ

נקודות(.ככלשיימצאכיבמקוםהחמישי

קייםמציעיםבעליניקודזהה,כלהמציעים

הנ"ליעברולשלבהבאוביןהיתרייקבע

מולםביקורבמשרדבהתאםלמסמך

שלבזהכולללתשומתלבהמציעיםכי.3ט'

ביןהשארפרזנטציההוכחתיכולותקודמת

לבריףשישלח.case study)שלהמשרד(ו

בשלבהתיאוםהפגישהיפורסםמהובדיוק

)ישלחבריףספציפיcase studyה

מטעמנו(ויינתןזמןמספקלהכינו.



האםצריךלהגישפרזנטציהספציפיתלבריף

?שלכםאושמדוברבהצגתקייסשלנו

19 
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המועדהאחרוןלהגשתההצעהלתיבתהרשותלשמירתהטבעוהגניםהלאומייםמבקשתלהזכיר,כי .1

.הצעהשלאתוגשלתיבתהמכרזים12:00בשעה6.1.63...7המכרזיםהמקוונתהואבתאריך

 המקוונתעדלמועדהאחרון,תיפסל.

 יובהר,כיאיןנוסחהשאלותהמפורטלהלןבהכרחזההלנוסחשנשאלעלידיהמשתתפים. .2

ןבעלפהאובכלדרךאחרתעלידימימטעםהרשות)ככלאיןלהסתמךעלכלהסבראופירוששנית .3

שניתן(.השינוייםהיחידיםמהאמורבמסמכיהמכרזוכןכלהפירושיםו/אוההבהרותלהםהינם

כמפורטבפרוטוקולזהובמסמכיהבהרהנוספיםשיצאועלידיועדתהמכרזיםשלהרשות)ככל

 שיצאו(.

 מהאמורבמסמכיהמכרזאלאאםנאמרבמפורשאחרת.האמורהמסמךזהאינומשנהאוגורע .4

 

יובהר,כיפרוטוקולזהמהווהחלקבלתינפרדממסמכיהמכרזומחייבכמסמכיהמכרזגופןוישלצרפו

 חתוםלמסמכיהמכרזבעתהגשתההצעה.

 

 

 בכבדרב

 הרשותלשמירתהטבעוהגניםהלאומיים

 העתק

 חבריוועדתמכרזים

 


