
 

 

 מונוסון  -לתחרויות "שבוע ספורט ישראל" ביהוד ול קורא למתן חסויות  ק
 

יהוד להשתתף  ,  "(העירייה " )להלן:   מונוסון-עיריית  המעוניינים  מגופים  הצעות  לקבל  מעוניינת 
 .  2022במתן דמי חסויות לפעילויות ואירועי ספורט לשנת  

 

ת וקבלת  יוהעירייה מזמינה בזאת עסקים מקומיים, שמעוניינים לקחת חלק בפעילות במתן חסו
  או י  באמצעות סכום כספ   לזוכים הכספיים  פרסים  האירועים, להגיש הצעה למתן  מסגרת הפרסום ב

 "(. החסות)להלן: "באמצעות שוברי קניה בגובה הסכום המינימלי הנדרש לפחות 
 

 כללי 

במסגרת  וחינוך    ספורט  ימעוניינת לקיים אירוע   ,חיים בריא  חאשר מעודדת אור ייה,  עירה .1
   . ויום ההליכה העולמי   "שבוע ספורט ישראל"

 

נותני חסויות .2 לצרף  מעוניינת  לזוכים   פרסים  תןלמ  העירייה  בתחרויות הספורט    כספיים 
 השונות.  

 

 . עיםאירו מועד ההעירייה שומרת על זכותה לשנות / להוסיף / לבטל / לדחות את  .3
 

העירייה תהא רשאית  .  ללא מע"מ כנדרש בחוק  ₪  4,000-גובה ההצעה לחסות לא יפחת מ .4
 לפסול הצעות למתן חסות הנמוכות מסכום זה.  

 

הנו מחשיפה בפרסומי העירייה במדיות השונות לעניין תחרויות הספורט  ינותני החסות י  .5
חסות   כנותני  שמם  אזכור  באמצעות  וזאת  החסויות,  נשוא  בגוף  וסמליל  והטורנירים 

כי העירייה רשאית להפחית או    מובהר, .  8הטבלה המפורטת בסעיף    "יוזאת עפ  ,הפרסום
דמי   בין  ביחס  ו/או בהתחשב  כללי  באופן  בטבלה,  הפרסום המפורטים  להוסיף לאמצעי 

 להלן.     23-25החסויות שיתקבלו במסגרת קול קורא זה, הכל כאמור בסעיפים 
 

תשלום   .6 לגבות  הזכות  את  לעצמה  שומרת  האירועים סמלי  העירייה  כל  ו/או  חלק    על 
   . ממשתתפי התחרות

 :, הטורנירים והפרסום העירוניפורטמפרט תחרויות הס .7

 
 
 
 
 
 
 
 

מופע   פעילות 
חוזר 
 בשנה 

חודש 
 פעילות 

פוטנציאל   עצימות 
 חשיפה

 דרכי פרסום הערות 

שבוע 
הספורט 
 העירוני 

 2022מאי  1
14-21.5.22 

פעילויות 
שונות 

במספר  
מיקומי
ם בעיר 
ובענפים  

 שונים 

  400מינימום 
 משתתפים

 
  400מינימום 
 צופים 

אליפות 
 טניס
 

אליפות 
 ג'ודו
 

אליפות 
 כדור סל

 
אליפות 
 כדור רגל

 
אליפות 

בדמינטון  
טניס /

 שולחן 
 

אליפות 
 פטאנק

 
הפנינג 
 בגינות 

 
בוקר  

בריאות  
וספורט 
 ם לגימלאי

פני פרסום   30
 יום  21 -עירוניים 

 - דגלים סינים  70
 יום  21 

 

שמשוניות בתי  6
 מ' 2X1ספר גודל 
 

שמשוניות מתקני   6
 מ' 2X1ספורט  גודל 

 

קמפיין מדיה 
פייסבוק לפי   דיגיטלי

 פירוט הבא: ה
 

פוסטים בפייסבוק  2
 העירוני 

 

סטורי בפייסבוק   2
 העירוני 

 

 פוסט באינסטגרם 1
 

 סטורי באינסטגרם  2
 
   קד"ם אפשרות 

 4דוכנים + דיול   עד 
דיילים באירוע 

 ספורט



 

 
 
 
 
 

"מ  בע(  1996)  יהודהחסות יועברו על ידי הזוכה לעירייה ו /או לחברה הכלכלית לפיתוח    דמי .8
העירייהע החלטת  הזכייה    45-מ   יאוחר  ולא  עד  יועבר  התשלום  ."פ  הודעת  לאחר  ימים 

  אירועי בהליך וכתנאי לכניסת ההסכם לתוקף. דמי החסות ישמשו את העירייה לקידום  
 . בלבד בעיר הספורט

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה העירייה רשאית   .9
המסמכים שהגיש במצורף לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על 

שיעסקו  מטעמה  מי  ו/או  העירייה  עם  פעולה  לשתף  מתחייב  והמציע  כאמור  להצעתו 
 ידה, כאמור.-בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על

 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל את שווי הפרסים, ככל ותקבל מספר גבוה של   .10
 הצעות כשרות למתן חסות , שתאפשרנה זאת. 

 

 תנאי הסף להגשת הצעה למתן חסות

על גוף / ע.מ. המגיש את התמודדותו במסגרת הקול הקורא לענות על תנאי הסף המצטברים הבאים  
 במצטבר:

 כדין בישראל.  תאגיד או עוסק מורשה, הרשום  .11
 

 מונוסון.    –בתחום העיר יהוד או פעילות התאגיד או העוסק המורשה מנהלים עסק  .12
 

ו/או חקירה של מגיש   .13 של בעלי השליטה    -תאגיד  , או במקרה של  צעההההעדר הרשעה 
בתאגיד ומנהליו הבכירים בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסקאלי, כגון, אי  
זולת אם חלפה   וכד',  רשמיות  אי מתן קבלות  המס,  לרשויות  דיווח  אי  ניכויים,  העברת 

 . 1981 - המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"אתקופת ההתיישנות, לפי חוק 
 

   .שכל פעילותו היא בהתאם לחוקי מדינת ישראל וסק מורשה/ ע תאגיד .14
 

להגיש    לא יוכללהלן    על אחד ו/או יותר מהתנאים/ ע.מ. העונה    תאגידלמען הסר ספק,   .15
 :א זה ול קורבמסגרת ק הצעה

 
המקומית, תאגיד הנשלט על ידה, או  הגוף מנהל הליכים משפטיים מול הרשות   15.1

הועדה המקומית, או שמתנהל בינו לבין אחד מהם משא ומתן בעקבות הליכים כאמור  
 . או לקראתם

 
הגוף הגיש בקשה המצריכה החלטה של הרשות המקומית, תאגיד הנשלט על ידה   15.2

חודשים מיום שנתקבלה החלטה בעניין בקשתו.   12או הועדה המקומית, וטרם עברו  
 .יחול איסור על התקשרות כאמור לעיל אם הבקשה נדחתה במלואהלא 

 
והליכי   15.3 בשליטתה  תאגיד  או  העירייה  ידי  על  שפורסם  במכרז  הצעה  הגיש  הגוף 

 המכרז טרם הסתיימו.  
 

פעל   15.4 האחרונות  ובשנתיים  בניה  של  פרויקטים  בייזום  או  בבנייה  עוסק  הגוף 
ונוסון ובכלל זאת פעל, במסגרת מ   –בהיקפים כספיים משמעותיים בתחומי העיר יהוד  

, למעט חברה  פרויקטים אלה, לצורך הגשה או קידום של הליך לפי חוק התכנון והבניה
 .  ממשלתית

 
 הגוף קשור בחוזה עם העירייה.  15.5

 

 

 

 



 

 

 : לצרף להצעתו את המסמכים הבאים מציעעל ה .16
 

ורשומות לפי  אישור עדכני מאת רו"ח או פקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות   16.1
 -חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפה וניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו  

  ורישומו של המציע כעוסק מורשה לצרכי מע"מ.  1976
 
 של התאגיד.  מורשי החתימה בדברמסמכי התאגדות ואישור עו"ד  16.2

 
 .רישיון עסק אם נדרש על פי חוק 16.3

 בחינת הצעות למתן חסות  

ובדרישות   .17 בתנאים  עומדים  אשר  הגופים  לכלל  ממוענת  זו  זה.פנייה  קורא  בכוונת    קול 
, אשר קול קורא זהובדרישות    הסף  להתקשר עם כלל המציעים העומדים בתנאי  עיריהה
 .  גישו הצעתם במסגרת קול קורא זהי
 

בפרסום שמו במסגרת   גוף, אשר  של  לקבל הצעתו  הזכות שלא  לעצמה  שומרת  העירייה 
העירייה או לרציונל  פוגעני ו/או מסר שעומד בסתירה לחזון  התחרויות עלול לעבור מסר  

 .ו/או עומד בניגוד לכללי מנהל תקין האירועיםהעומד בבסיס קיום 
 

ל .18 ישמשו  זה  קורא  קול  במסגרת  שינתנו  החסויות  לזוכים  כספי  כספיים  פרסים  מתן 
ו/או פעילויות    בתחרויות הספורט ובטורנירים שיתקיימו במסגרת "שבוע ספורט ישראל"

החסויות ישמשו למימון  מונוסון.    –שיתקיים ביהוד    שונות במסגרת יום ההליכה העולמי  
 ספורט השונות.  או הפעילויות כללי של הפרסים 

 
כנגד מתן החסות יופיעו שמות נותני החסות בפרסומים הרשמיים שיצאו מטעם העירייה   .19

 בקשר עם עריכת תחרויות הספורט, כולם או חלקם.  
 

וה .20 הסכם עירייה  במידה  ייחתם  החסות,  במתן  ע.מ.   / החברה  השתתפות  על  תחליט 
ה  בין  החברה    עירייההתקשרות  ומובין  זו  לפנייה  מצ"ב  התקשרות  הסכם  סומן )נוסח 

  תחרויות ופעילויות הספורט. בהקשר זה מובהר כי כל הפרסומים ותוכנם אודות  כנספח ב'(
ה  ע.מ  ולחברה  עירייהנשוא דמי החסויות הינם בשיקול דעת מוחלט של  ייחתם   עימם  / 

 . הסכם ביחס לאירוע לא תהיה כל טענה בעניין
 

ו/או בקשה לפרטים נוספים, שומרת לעצמה את הזכות לפנות לפונים להבהרות  העירייה   .21
 .לרבות השלמת מסמכים

 

  הכספיות   ההצעות  שבין  היחס  לפי  יחסי  באופן  יהא  מהזוכים  אחד  כל  של  הפרסום  היקף .22
  לגבי   השונים  הפרסום  באמצעי  העירייה  ידי  על  תבוצע  כאמור)חלוקה    הזוכים  של

 את  שהעניק  לזוכה  פרסום  אפשרויות  מספר  בין  בחירה  של  מקרה  בכל  כאשר  הפעילויות
 יותר תהא אפשרות הבחירה של אמצעי הפרסום(.   ההוהגב המחיר הצעת

 

בטיבה יוכל להשוות את הצעתו לזוכה הראשון    השניהשהעניק את הצעת המחיר    הזוכה   .23
ב לזכות  יוצא  הראשון.    50%-וכפועל  הזוכה  כמו  פרסום  נפח  באותו  או  הפרסום  מנתח 

במקרה שהזוכה השני בחר שלא להשוות את הצעתו, לא תהא לו כל תביעה ו/או טענה ביחס  
קל זהה  להיקפי הפרסום שיזכה להם זאת ככל שהיקפי הפרסום שהוא קיבל מהווים מש

 ליחס שבין הצעתו להצעת הזוכה הראשון.  
 

  מהמציעיםבו ההצעות הטובות ביותר יהיו זהות, תהא רשאית העירייה לבקש   במקרה. 24
שהצעותיהם היו הכשרות הטובות ביותר להגיש הצעה משופרת או לקיים הגרלה בכל 

לה יועברו  כללי ההגר  -הנוגע לזוכה בהליך )או לשלב בין שתי האפשרויות כאמור( 

 .למשתתפים הרלוונטיים טרם ביצוע ההגרלה
 

 



 

 

 אופן הגשת הצעה למתן חסויות
 

לשלוח בדואר האלקטרוני לגב' אורנית    ישאת ההצעות בצירוף המסמכים המפורטים לעיל   .25
 14:00עד השעה    7.4.22עד ליום  , mo.org.il-Sport@ye  ישעיהו שוורץ בכתובת דוא"ל:

 . "מונוסון שבוע ספורט ישראל ביהוד ימתן חסות לאירוע -"קול קורא תוך ציון הכותרת 
 

בדואר האלקטרוני לגב'  להפנות לעירייה    מהמציעיםרשאי כל אחד    יהיה   1.4.22   יום  עד .26
  הבהרה   שאלותולהעביר    Sport@ye-mo.org.il  אורנית ישעיהו שוורץ בכתובת דוא"ל:

 : שלהלן במבנה, בלבד  MS-Wordבמסמך בכתב

 

 
  

 

 

  ומספר  אלקטרוני  דואר  כתובת   כולל,  המציע  מטעם  קשר  איש  פרטי  את  לציין  יש  ,כן  כמו
 .טלפון

 

כי פנייה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים ואלו לא יחולו    ,מובהר בזאת .27
אינה מתחייבת להתקשר עם פונה כלשהו ואין בפנייה   עירייהעל פנייה זו. עוד מובהר, כי ה 

  עירייה זו כדי להטיל עליה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג כלשהו של ה
פעו זו. כמו כן, הבנוגע להתקשרות או ביצוע  לא תישא בעלות    עירייהלות המשך לפנייה 

מתחייבת לשמור על סודיות ביחס למידע    עירייה ה   .כלשהי שתיגרם לפונה בעקבות פנייה זו
 וי. שיצוין כמידע חס

 
יובהר כי בשיקוליה תהא כפופה העירייה, בין היתר, להוראות נוהל לאישור גיוס וקבלה   .28

 . 4/2016מקומיות, חוזר משרד הפנים  של תרומות על ידי רשויות 
 

 מס':בטל'  לקבלת פרטים נוספים או הבהרות, ניתן לפנות אל גב' אורנית ישעיהו שוורץ,   .29
6888598-052 

 

 

 ברכה, ב                                                       

  עיריית יהוד מונוסון                                                                                      

המסמך או הנספח   מס"ד
אליו מתייחסת  

 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים 

 נוסח השאלה 
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 'אספח נ

 פרטי המציע וההצעה  

 המציע פרטים על  .1
 

       : המציעשם  .1.1

            מס' הזיהוי: .1.2

          )כולל מיקוד(: המציעמען  .1.3

        : שם איש הקשר אצל המציע .1.4

         תפקיד איש הקשר:   .1.5

        טלפונים:  .1.6

         דואר אלקטרוני:  .1.7

 

 ההצעה .2
 
 
 

__________ שפרטנו מפורטים לעיל, מציעים לעיריית יהוד מונוסון  ____אנו הח"מ ______

הקורא   קול  לתנאי  בהתאם  חסות  דמי  לה  לשלם  מטעמה   מי  ₪  ___ או   __________

  .)ובמילים: _______________________שקלים חדשים(

וזאת כנגד מתן זכות הפרסום בפעילויות באמצעי הפרסום כהגדרת מונחים אלו בקול הקורא  

 בהסכם. ו

 

 

 

                     _________________ 

 חתימה וחותמת המשתתף                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 נספח ב' 

 נוסח הסכם לחתימה 

 הסכם מתן דמי חסויות

 

 2022שנערך ונחתם ביום ______ לחודש _____ שנת  

 :בין

 עיריית יהוד מונוסון

 , יהוד מונוסון 6מרחוב מרבד הקסמים 

 ; מצד אחד              "העירייה"(          להלן: )                                         

 

 לבין:____________________ 

 ח.פ. / ע.מ________________ 

 ____________ ________כתובת

 _______________________טלפון

 ________________________פקס

 ;מצד שני                      "נותן החסות"(להלן: )                                       

 

מונוסון, במסגרת שבוע ספורט    -אירועי ופעילויות ספורט בעיר יהוד  והעירייה עורכת                  הואיל:
במאי    10בתאריכים  "(  תחרויותה"  :)להלןישראל, לרבות תחרויות ספורט וטורנירים  

 ;   2022במאי   30ועד   2022

לגיוס חסויות             והואיל:          קורא  העירייה קול  זו פרסמה  למימון הפרסים הכספיים  ובמסגרת 
לפנייתה של העירייה למתן דמי חסות בסכום    נותן החסות נענהו לזוכים בתחרויות  

 הדרוש לעירייה;  

והצדדים מבקשים להגדיר ולהסדיר את הזכויות והחובות ביניהם כמפורט בהסכם             והואיל:
 זה להלן ; 

 הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

 מבוא ונספחים .1
 

 .  המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו .א
 

 .כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם .ב

 

 מהות ההסכם .2
 
ולצורך ייתן חסותו למימון הפרסים הכספיים לזוכים בתחרויות הספורט  נותן החסות   .א

_________    עירייהלעביר  יכך   של  כולל  של   /₪  סך  כולל  כספי  בשווי  פרס 
 "(.  דמי החסות" )להלן:____________ ₪ 

, ככל שמדובר בפרס כספי, בקופת העירייה בשיק מזומן, או במזומן  וופקדי  דמי החסות .ב
עד לשעה _________  עד לתאריך  את הפרס עצמו,    –וככל שמדובר בפרס שווה כסף  

תנאי לפרסום   המהוו עד למועד האמור  . יובהר כי הפקדת דמי החסות, מראש,  14:00
 .זהחוזה החסות בהתאם ל 

 



 

 
 

נותן החסות בפרסומים  כנגד מתן מענק החסות,   .ג של  תאזכר העירייה את שם עסקו 
כמות   ידוע לנותן החסות, כיאותם תבצע במדיות השונות בעניין תחרויות הספורט.  

החשיפה שתינתן לנותני החסויות השונים עשויה להיות תלויה ביחס בין שווי החסויות 
על   מוותר  והוא  העירייה,  של  הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם  או שינתנו,  טענה  כל 

 דרישה כנגד העירייה בנושא זה. 
 
מובהר כי על החברה / נותן החסות לעמוד בכל דרישות החוק לרבות דרישת רישיון   .ד

 .עסק
 
תעניק   עירייהה .ה מסו  לא  גוף   / מסוימת  לחברה  תעסוק בלעדיות  לא  מקרה  ובכל  ים 

 במניעת תחרות בין חברות מתחרות 
 
שמורה הזכות לבטל את החסות בכל עת, מכל סיבה שהיא, ובמקרה   עירייהמובהר כי ל . ו

 זה יוחזר לחברה החלק היחסי של דמי החסויות 
 
מסיבות כלשהן, יוחזרו דמי החסות    ו יתבטל  תחרויותמוסכם בין הצדדים כי היה וה .ז

החסותל תהיה    נותן  כולא  מטעמו  למי  או  החסות  כלפי לנותן  תביעה  ו/או  טענה  ל 
 .ה בגין כךעירייה
 
 

 הוראות כל דין  
 

 .על פי הוראות כל דיןוהצדדים יפעלו למילוי התחייבויותיהם על פי הסכם זה  .3
 

העירייה לא תהא אחראית על פי כל דין ועל פי הסכם זה, לכל נזק מכל סוג ומין שהוא  
שיגרמו כתוצאה מפעילות נשוא מתן דמי החסויות בקשר עם האירוע, ככל שהדין לא מטיל  

 . אחריות כזועליה  

 ניגוד ענייניםאיסור 
 

א מכיר את הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים וכי  הומצהיר בזה כי  נותן החסות   .4
נותן  עם ביצוע הסכם זה ביחס ל   קשראין במועד חתימת הסכם זה כל חשש לניגוד עניינים ב

 .ו/או מי מטעמו  החסות
 

נותן החסות מצהיר, כי קרא בעיון את מגבלות ההתקשרות עם נותני חסויות המפורטות   .5
בקול הקורא שפורסם לעניין זה וכי מגבלות אלה אינן חלות עליו. מובהר, כי היה וימצא, 
כי הצהרה זו אינה נכונה, תהא רשאית העירייה לבטל את מתן החסות מייד עם היוודע  

נותן של  שמו  את  להסיר  ולנותן    הדבר,  התחרויות  לעניין  מטעמה  פרסום  מכל  החסות 
 החסות לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה בגין כך.  

 
   כי מצוי בניגוד עניינים ו  ו אינכי  מצהיר כי אין כל מניעה חוקית ו/או הסכמית ו  נותן החסות .6

לקיים הוראות    ולא קיימת מניעה אחרת לקיום הסכם זה ו/או עילה אחרת המונעת ממנ
ניגוד עניינים כאמור או    לעירייהודיע  י   נותן החסותהסכם זה.   בכתב אם קיים מצב של 

חשש לניגוד עניינים כאמור, מיד עם קרות המצב. היועץ המשפטי של העירייה או מי מטעמו  
כיצד לנהוג על מנת שלא להימצא במצב   נותן החסותניין ויודיע ליבחן את מכלול נסיבות הע

 .של ניגוד עניינים או חשש למצב זה
 

 .סעיף זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה .7
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 העברת זכויות וחובות
 

  ו לנותן החסות אין ולא תהא כל זכות להעביר בכל דרך שהיא, כל זכות או חובה הקיימת ל  .8
 או על פי כל דין לאחר, אלא באישור מראש ובכתב של העירייה. \על פי הסכם זה ו

 
 שינויי ההסכם  .9

 
הסכם זה ממצה את דרישות הצדדים בקשר לאמור בו. כל שינוי או תיקון של הסכם   .א

 . זה יחייבו רק אם יערכו בכתב ויחתמו על ידי הצדדים
 

תשמע כל טענה על שינוי בעל פה, אין לשנות כל הוראה בהסכם זה, אלא בכתב, ולא   .ב
 .או מכללא

 
 כתובות והודעות 

 
כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא להסכם זה. כל הודעה, מסמך או מכתב שישלח על   .10

תוך   לתעודתו  נמסר  כאילו  יחשב  דלעיל  הכתובות  פי  על  הצדדים  ממועד    72ידי  שעות 
 . מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:                                           

 

 

 

 

              __________________                                      ___________________ 

 נותן החסות        מונוסון                                                -עיריית יהוד                


