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 כללי .1

( מעוניינת בקבלת מידע בדבר גופים המסוגלים "המועצה")להלן: המועצה האזורית גן רוה 
פלמחים לבין שער בכביש הגישה בין כיכר הכניסה לקיבוץ להציב שילוט חוצות  ומעוניינים

לעשות בשילוט החוצות שימוש לתקופת נסיון שתסתיים  הכניסה לשמורת הטבע חוף פלמחים

ולהעביר את הבעלות בשילוט החוצות ואת זכויות השימוש בהם למועצה החל  31.11.2018ביום 
 .1.12.2018מיום 

בת שילוט חוצות מתן רשות להצל לשם איסוף מידע ובדיקת היתכנות שבקשה מקדמית זו נעשית 
 .ידי  צד ג' בתנאים המפורטים במסמך זה-על

ענה לבקשה זו, ולזמן יתהיה רשאית לבקש הבהרות, השלמות או מידע נוסף מכל מי שהמועצה 
 אותו לדיון בפניה, הכל כפי שתראה לנכון.

כי בקשה זו לקבלת מידע מהווה שלב ראשון של איסוף מידע  ,למען הסר ספק, מובהר בזאת
המועצה והיא אינה בגדר מכרז פומבי או הליך מחייב אחר, ואין בה משום התחייבות כלשהי של 

ואין , לפרסם מכרז בנושא פנייה זו, או לפעול בכל הליך אחרלמתן רשות לצד ג' כלשהו ו/או 
 .לח המענהלשו בהיענות לבקשה זו כדי להקנות יתרון

ידנית במעטפה סגורה,  מסוריש ל ך אשר המשיב חפץ לצרף,מסמאת טופס המענה בצירוף כל 
במשרדי ולמסור הצבת שילוט חוצות בעניין   (R.F.I)עליה יירשם "מענה לבקשה לקבלת מידע

 .8.16.30יום וזאת לא יאוחר מהמועצה בעיינות לידי מזכירת המועצה, 

 דרישות מקדמיות .2

 תנאים המפורטים להלן:בדרישות והצעה להצבת שילוט חוצות כאמור מי שעומד ב להציערשאי 

לצורך מע"מ ועליו לצרף אישור שהוא מנהל ספרים מחזיק בתעודת עוסק מורשה  .א
 וכן אישור על ניכוי מס במקור.  כחוק

בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  .ב
 . 1976 –חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 .בעל נסיון בהצבה התקנה ותפעול של מתקני שילוט חוצות .ג



 הצבת השילוט . 3

מטר כל אחד  4*3( בגודל של שילוט חוצות )בילבורדים 5להצבת עד  פניה זו הינה בקשר .א
( ומתן רשות שימוש בשילוט לצורך פרסום חוצות השילוט"או  "שלטי החוצות")להלן: 

 (."תקופת הנסיון")להלן:  31.11.2018למשך תקופת נסיון קצרה שתסתיים ביום 

מציב השילוט יהיה רשאי בתקופה זו להציב שילוט חוצות כמפורט במסמך זה ולפרסם  .ב
 להלן. 4כמפורט בסעיף  על גבי השילוט

בחלוף תקופת הנסיון יועברו מתקני השילוט לבעלותה ולשימושה הבלעדי של המועצה  .ג
 ולמתקין השילוט לא יהיה כל זכות בהם.

פי -, כי מציב השילוט ידרש לבצע, על חשבונו, את כל הפעולות הנדרשות עלמובהר ומודגש .ד
 הדין לצורך הצבת השילוט ובכלל זה:

 המועצה לסוג השילוט שיוצב ולמיקומי השלטים. לקבל את אישור 

  פי כל דין.-לקבל את כל ההיתרים והאישורים הנדרשים להצבת השילוט על 

  לספק ולהתקין את השילוט באופן בטיחותי לבצע פעולות נקיון ותחזוקה של השילוט

 ככל שיש בכך צורך.

 לתנועה ו/או ם נזק לתחום הדרך ו/או הפרעה יב את השילוט באופן שלא יגרלהצ
 לזרימתה ו/או לבטיחות המשתמשים בדרך. 

 .לבטח את השילוט ואת השימוש בו כנגד כל הסיכונים לכל אורך תקופת הנסיון 

השלטים לא יחוברו למערכת החשמל ובמידה ויהיה רצון לשלב בהם תאורה יובהר כי  .ה

 סולארית בלבד. תאורההיא תהיה באמצעות 

 .של הציבור לשילוט החוצותאחראית להיקף החשיפה המועצה אינה  .ו

 הפרסום על גבי שילוט החוצות . 4

על גבי שלטי החוצות עד ליום לבצע את פרסום מתקין שלטי החוצות יהיה רשאי  .א
 ש: בלבדו 31.11.2018

 נוגד את הוראות הדין הפרסום לא. 

  הפרסום לא נוגד כללי אתיקה בפרסום, כפי שיפורסמו מעת לעת, ובכללם
פרסומת אסורה לפי כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )אתיקה בפרסומות 

 , בשינויים המחויבים.1994 -בטלוויזיה וברדיו(, התשנ"ד 

  הפרסום לא יפגע ואינו עלול לפגוע ברגשות הציבור, באינטרס כלשהו של
 בפני הציבור. הלל תדמיתכו ,המועצה

  הפרסום לא יפר זכויות קניין רוחני ו/או לא יפר את איסור לשון הרע כלפי

 המועצה ו/או כל צד שלישי שהוא.

ושאינו עומד  על גבי המתקניםשיבוצע פרסום ולהסיר לפסול תהא הזכות  למועצה .ב
 על פי שיקול דעתה הבלעדי.במפורט לעיל, 



המתקין יעמיד לרשות ולשימוש המועצה בתקופת הנסיון צד אחד באחד משלטי החוצות  .ג

 ידו, לבחירתה, לצורך ביצוע פרסום מטעמה.-שיוצבו על

ידי מציב השילוט והמועצה -בתום תקופת הנסיון יוסרו כל הפרסומים אשר יוצבו על .ד
ד ג' כלשהו תהא רשאית לעשות בשלטי החוצות כל שימוש שהוא לרבות מתן זכיון לצ

 לפרסם על גבי שלטי החוצות.

 המענה לבקשה:. 4

להציב שילוט חוצות בהתאם למתווה המפורט לעיל, הבקשה מופנית לגופים המעוניינים  .א
 לעשות שימוש בו במהלך תקופת הנסיון ולהעבירו בתום תקופת הנסיון לרשות המועצה.

לצורך  מכרזום לקיים ההזמנה נועדה לשמש את המועצה בכדי לגבש החלטה האם יש מק .ב
 .הצבת שילוט חוצות כאמור במתווה המוצג לעיל

בהצבת שילוט חוצות בתנאי הזמנה  כל גורם המעוניין להביא מידע כאמור או המעוניין .ג
ניח בתיבת המכרזים ולה, בכתובת ובמועדים המופיעים לעיל למועצהמוזמן לפנות  זו,

וכן  ,מלא כנדרשכשהוא לבקשה זו  1את הטופס המצורף כנספח של המועצה, בעיינות, 
המסמכים אשר הוא חפץ לצרף על מנת לפרט בפני המועצה את כל הנדרש לדעתו כל את 

 בנוגע להצבת שילוט החוצות.

 . כלשהם הצעות כספיותלמועצה המשתתפים בהליך נדרשים שלא להעביר  .ד

 

            
_______________ 

 שלמה אלימלך                   
 ראש המועצה         



 1נספח 
 
 

 נוסח מענה לבקשה:
 

  
 ______________________  :הגוף המעוניין להציב שילוט חוצות בתנאי ההזמנה שם  .א

 
 ________________ __   ח.פמס' עוסק מורשה / ע"ר / 

 
 כתובת: _______________________ 

 
 טל': ___________ פקס: _____________

 
 

 )שם וטלפון(:פרטי איש קשר  .ב
_________________________________________________________________ 

 
 
 :פירוט עיסוק המציע .ג

_________________________________________________________________ 
 
 

: מספר שלטי החוצות אותם מבקש צד ג' להציב, אפיונם ומיקומם .ד
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

___________________________________ 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


