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 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

'א מסמך  

 הצעות להציע הזמנה

 אדומים מעלה קאנטריב )מסעדה( בר מתחםלהפעלה ואחזקה של 

 
)מסעדה( בר  מתחם"( מזמין בזאת הצעות מחיר להפעלה ואחזקה של המזמין)להלן: " אדומים מעלה"ס מתנ .1

  מכרז ובהסכמים המצורפים לו על נספחיהם להלן.הכמפורט במסמכי  הכל, אדומים מעלה קאנטריב

 

עותקים, יש להכניס במעטפה  2 –ונספחי המכרז, כשהם חתומים ע"י המציע ב את ההצעות ואת כל מסמכי  .2

 מעלה קאנטריב )מסעדה( להפעלה ואחזקה של בר – 01/2023מס'  מכרז פומבי" –סגורה, כשעליה מצוין 

מסמכי המכרז"  – 01/2023מס'  מכרז פומביאחת שעליה יכתב " –", ובתוכה שתי מעטפות נפרדות אדומים

 – 01/2023מס'  מכרז פומביכל מסמכי ונספחי המכרז למעט הצעת המחיר, והשניה שעליה יכתב " ובה יופיעו

הצעת המחיר" ובה תופיע הצעת המחיר בלבד. את המעטפה הסגורה הכוללת את שתי המעטפות הנפרדות 

 הראשי "סהמתנ במזכירות -ב שנמצאתכמתואר לעיל, יש להפקיד ידנית )לא לשלוח בדואר(, בתיבת המכרזים 

הצעה שתגיע לאחר מועד זה, לא תידון   12:30עה בש  22.02.2023עד ליום   וזאת 1 יהודה מדבר דרך' רחב

 ותיפסל.

 :דוא"ל כתובתב, שרון עמית מרללשלוח באמצעות מייל  ניתןהבהרה  אלותש .3

Amit@mam.matnasim.co.il ,14:00 בשעה 08.02.2023 יוםלא יאוחר מ . 

 
, בהתאם לנוסח במכרז השתתפות ךלצור ₪ 25,000 חייב להמציא ערבות בנקאית ע"ס שלהמציע במכרז יהא  .4

 המצורף למסמכי המרכז.

 30%-)שבעים אחוזים( ציון מחיר ו 70% -, ההצעה הזוכה תבחר על פי מדד משוקלל אשר יורכב מככלל .5

מתחייב  המזמיןאין יחד עם זאת, מובהר כי  )שלושים אחוזים( ציון איכות, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

 או הצעה כל שהיא. ,ביותר הגבוה המשוקלל הניקוד את שקיבלה ההצעה לקבל את

והם ניתנים למציע אך ורק לשם הכנת הצעתו ועד  זמיןשל המ והינם רכוש המכרזמובהר בזאת שכל מסמכי  .6

 להעבירם לכל גורם אחר כלשהו.. חל איסור מוחלט מכרזלמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות ל

 

 .Amit@mam.matnasim.co.il -הדוא"ל  בתיבת שרון עמית מרללפרטים ניתן לפנות  .7
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 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

 'ב מסמך

 למשתתפים הוראות

 המכרז אשנו .1

 )מסעדה(  בר מתחם של ואחזקה להפעלהבזאת הצעות  ן( מזמי"המזמין)להלן: " אדומים מעלה"ס מתנ .א

 תמורת( בהתאמה -" המתחם" "המבנה"ו "העסק בית" או "השימוש" )להן: אדומים מעלה קאנטריב

 במסמכי כמפורט הכלידי המציע הזוכה למזמין, -על שישולמו"( השימוש דמי:"להלן) זכיון/שימושדמי 

 . ובנספחיו המכרז

 המבנה כי ומודגש מובהרהמכרז.  למסמכי' טמצורף כנספח  "להנ המתחם מסומןובו  המבנה תשריט .ב

כל השיפוצים,  אתעל חשבונו ו בעצמועל הזוכה יהא לבצע . מעטפתלשימוש הזוכה במכרז במצב  ימסר

לקבל את כלל  וכןכיוצא בזה  כלשילוט ו, ריהוט, עיצובעבודות, תיקונים, התאמות, רכישת ציוד, 

והפעלת  הנדרשים האישורים כל קבלת, לצרכיו המבנה התאמתהאישורים והרישיונות הצריכים לשם 

 . ("ההתאמה"עבודות  )להלן: העסק תבי

על הזוכה לסיים  .ובכתב מראש המזמין לאישור בכפוף יעשו הזוכהידי -על שיבוצעוההתאמה  עבודות כלל .ג

ממועד מסירת החזקה במבנה לזוכה, כמתואר בהסכם  יום  120את עבודות ההתאמה לכל המאוחר תוך 

 .("ההתאמה עבודות"תקופת ביצוע  )להלן: המצורף למסמכי המכרז

ידו בשקלים -המוצעים על השנתייםהמחיר את דמי השימוש  הצעתבטופס  כחול על המציע לרשום בדיו .ד

. "ממע כולל לא האמור(  הסכום )מסעדה הבר מתחם עבור₪   120,000-מחדשים. דמי השימוש לא יפחתו 

 בהסכם המצורף למכרז. כמצוייןואופן תשלום דמי השימוש יהיו  מועדי

תשלומים שיבוצעו על ידי המציע הזוכה למזמין חייבים  –המזמין הינו מלכ"ר  –הנוגע למע"מ יובהר  בכל .ה

 המציע"מ. מע יתווסף המציע שיציע השימוש דמי שעל כךבמע"מ באמצעות טופס דיווח עסקת אקראי. 

 קזז התשומות באמצעות השובר.וי( חשבונית)חלף  אקראי עסקת על דיווח שובר יקבל

לרשות השימוש, ישלם הזוכה למזמין דמי שימוש בגובה הצעת הזוכה במכרז ובהתאם לתנאיו.  בתמורה .ו

)מתוכם חודשים  12)גרייס( בת  חסדיחל לשלם את דמי השימוש למזמין מיד עם תום תקופת  הזוכה

את  םילסי מתחייב הזוכה.  (לעיל כהגדרתהעבודות ההתאמה  ביצועלצורך  יינתנויום  120תקופה של 

ממועד מסירת החזקה. מבלי לגרוע מהאמור כאן,  יום  120ביצוע עבודות ההתאמה לכל המאוחר בתוך 

, מתחםב החזקה מסירת ממועד יום  120-לומודגש כי ככל שיתארך ביצוע עבודות ההתאמה מעבר  מובהר

 12 תוםמהחל  במלואם ובמועדם למזמין השימוש דמי בתשלום הזוכה מחויב יהיה, שהיא סיבה מכל

וגם אם  יום  120-ל מעבר התארכו ההתאמה עבודותגם אם  וזאת במתחםמסירת החזקה  ממועד חודשים

ממועד  יום  120ביצוע עבודות ההתאמה בתוך  סיוםאי  בפועל. העסק ביתלא החל להפעיל את  עדיין

 על כל המשתמע מכך. ההסכם הפרה יסודית של הינודמי השימוש כנדרש  תשלוםמסירת החזקה ו/או אי 

יום ממועד מסירת החזקה.  120אין באמור כאן בכדי להוות הסכמה לסיום ביצוע עבודות ההתאמה לאחר 

יום, כאמור, יהיה המזמין רשאי לחייב  120-יובהר כי ככל שהמפעילה לא תחל פעילותה העסקית לאחר 

 יום ממועד מסירת החזקה. 120את המפעילה בדמי שימוש החל מתום 

 וכן הנדרשות ההתאמה עבודות ולרבות  במתחם השימוש לצורךסוג שהוא  מכלל ההוצאות הנדרשות כ .ז

במשך תקופת ההסכם לרבות תשלומים עבור מים, חשמל, ארנונה  מתחםב בשימוש הכרוכות ההוצאות כל
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 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

פי דין על -וכל יתר המסים ותשלומי החובה מכל סוג שהוא לרבות כל מס, אגרה או היטל המוטלים על

השוכר או המחזיק של נכס יחולו על המציע הזוכה בלבד. בכלל זאת מובהר כי המציע הזוכה יהיה 

ה כל לא תהי ולמזמין, המבנהמצבו התקין של ועל  מתחםה של התקין מצבוהאחראי הבלעדי לשמירה על 

 אחריות בעניין זה.

הזוכה לקבל בעצמו ועל חשבונו את כל האישורים וההיתרים הנדרשים מכל גורם שהוא לצורך ביצוע  על .ח

י קבלת הרישיונות א. לרבות רישיון עסק ורישיון משרד הבריאות ,העסק ביתעבודות ההתאמה והפעלת 

 על כל המשתמע מכך.  ותהווה הפרה יסודית של בהסכםבמועדים הקבועים 

 . במכרז לזוכה במבנה החזקה מסירתמיום  חודשים  60 למשך הינו זה מכרזמכוח  ההסכםשל  תוקפו .ט

 לשיקול בהתאם חלקם או נוספים חודשים 60 - ב ההסכםתהא האופציה להאריך את תקופת  למזמין

 -ב בתקופת האופציה השימוש דמי יגדלו, כאמור האופציה את לממש המזמין שיחליט ככל. הבלעדי דעתו

10%  . 

אך ורק דברי מאכל ומשקאות ו/או פריטים  מתחםב השימוש רתגבמסיהא רשאי למכור  במכרזהזוכה  .י

-ו/או מוצרים המותרים בהתאם להוראות כל דין, לרבות בהתאם להוראות חוק רישוי עסקים, תשכ"ח

ידי רשות הרישוי -בכפוף לקבלת רישיון עסק כדין על , תקנות ו/או צווים אשר הוצאו מכוחו, הכל1968

 .ההסכםהמוסמכת ובהתאם להוראות 

מינימום ו/או למקסימום של לקוחות ו/או קונים ו/או היקף לובהר כי המזמין אינו מתחייב בשום מקרה י .יא

דבר מצג ב כלבפני המציעים  מציג אינו והואבמבנה  השימושזוכה במסגרת ה שלהמכירות ו/או הרווחים 

 כל את ביצע כי המציע מצהיר, למכרז ההצע בהגישו. הפוטנציאל העסקי ו/או הכלכלי הטמון במכרז

  .בלבד אחריותו על הינם וכי בחשבון אלו כל את לקח, הנדרשות הבדיקות

 אדומים מעלה שבקאנטרי החיצונית הבריכה במתחם,  יפעל -2023 חודשי קיץ  5 במהלך כי לזוכה ידוע .יב

. הזוכה לא יעלה כל טענה ישליש צדידי -על וזאת"( הקיץ מזנון)להלן: " ושתיה מזון לממכר קיץ מזנון

  . זה בענייןכנגד המזמין או הצד השלישי 

 .2024בוחן את אופן הפעלת מזנון הקיץ בעונת הקיץ של שנת  המזמין כי במכרז הזוכה לידיעת מובא .יג

מזנון הקיץ  את להפעיל)אך לא מתחייב( להציע לזוכה במכרז  הזכות את המזמיןלעצמו  שומר, בהתאמה

לזוכה  בכתב כך-על יעככל שהמזמין יחליט לממש זכותו זו הרי שהוא יוד .2024חודשי הקיץ של שנת   5-ב

כי הוא  על 01.12.2023עד ליום  בכתב להודיע הזכות תהיה במכרז ולזוכה 01.11.2023במכרז עד ליום  

ובכפוף לחתימה על  "ממע בתוספת ₪ 100,000 בסך תשלום כנגד וזאתמעוניין להפעיל את מזנון הקיץ  

 .קיבעו שם בתנאיםשועמידה  הסכם בנוסח שיועבר לו מידי המזמין

 המכרז מסמכי .2

 :המכרזויקראו להלן יחד ולחוד, מסמכי  המכרזהמסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מ .א

 .הצעות להציע הזמנה  -  ך א'מסמ

 .למשתתפים הוראות  -   'ב מסמך

 .המציע הצהרת( 1)   -  'גמסמך 

 .המחיר הצעת( 2)   
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 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

 ."חרו אישור( 3)   

 .חוזה  -  'ד מסמך

 .השתתפות ערבות  - ה'  מסמך

 .ביצוע ערבות   -' ו מסמך

 ביטוח.  נספח   - 'זמסמך 

 .בטיחות נספח    - ח מסמך

 .מתחםהמבנה וה תשריט - 'ט מסמך

 תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים.   - 'ימסמך 

 .עניינים ניגוד היעדר בדבר תצהיר  - "אי מסמך

 .מזמיןבדבר היעדר קרבה לחבר  תצהיר  - "בי מסמך

 .עובדים זכויות שמירת בדבר תצהיר - "גי מסמך

 .בוטל - "די מסמך

 '[וכד עבודה וימי]שעות  הקאנטרי תקנון  - "וט מסמך

מובהר בזאת, כי בחותמו על ההצעה ובהגשתה מצהיר בזאת המציע, כי הוא ראה ובדק את כל המסמכים  .ב

 יחולו על הצדדים. המכרז, וכי כל המסמכים המהווים את המכרזהמהווים חלק ממסמכי 

מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו  המכרז. מסמכי מזמיןשמורות ל המכרזכל הזכויות במסמכי  .ג

ובמידע המפורט בהם,  המכרזם לעשות כל שימוש במסמכי רשאילא יהיו  מכרזוהגשתה, והמשתתפים ב

להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד  רשאי. אין המציע זה מכרזוהגשת הצעה ל תאלא לצורך הכנ

 ג' כלשהו ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 והרשמה רזהמכ מסמכי הורדת .3

. / https://www.mama.org.ilמסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המזמין בכתובת  את .א

 מדבר דרך"ס ברח' המתנלהגיש הצעה למכרז יידרש לרכוש את מסמכי המכרז  במזכירות  שיבקש מציע

 שלא יוחזרו בשום נסיבות שהן.  ₪  500, תמורת תשלום בסך 1 יהודה

, וזאת לשם קבלת כלל Amit@mam.matnasim.co.il להירשם במייל  במכרז להשתתף המעוניין על .ב

"(. ההרשמה במייל המזמיןהעדכונים, ההבהרות, המענה לשאלות משתתפים וכיו"ב )להלן: "פרסומי 

יחייבו את כלל  המזמיןאינה מהווה תנאי להשתתפות במכרז, ואולם מובהר בזאת כי כל פרסומי 

כל טענה מצד משתתף   המשתתפים, בין אם נרשמו באמצעות המייל כאמור, ובין אם לאו, וכי לא תישמע

 .המזמיןי במכרז, אשר לא נרשם במייל הייעודי האמור, כי לא היה מודע לאיזה מפרסומ

https://www.mama.org.il/
https://www.mama.org.il/
https://www.mama.org.il/
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 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

 צעותהמועד הגשת ה .4

עותקים, יש להכניס  2 –את ההצעות ואת כל מסמכי ונספחי המכרז, כשהם חתומים ע"י המציע ב  .א

 )מסעדה(  להפעלה ואחזקה של בר – 01/2023מס'  מכרז פומבי" –במעטפה סגורה, כשעליה מצוין 

 01/2023מס'  מכרז פומבייכתב "אחת שעליה  –", ובתוכה שתי מעטפות נפרדות אדומים מעלה קאנטריב

מכרז מסמכי המכרז" ובה יופיעו כל מסמכי ונספחי המכרז למעט הצעת המחיר, והשניה שעליה יכתב " –

הצעת המחיר" ובה תופיע הצעת המחיר בלבד. את המעטפה הסגורה הכוללת את  – 01/2023מס'  פומבי

 ס"מתנבלשלוח בדואר(, בתיבת המכרזים  שתי המעטפות הנפרדות כמתואר לעיל, יש להפקיד ידנית )לא

הצעה שתגיע  12:30בשעה  2023   22.02.2023, וזאת עד ליום 1 יהודה מדבר דרך' רחב, אדומים מעלה

 לאחר מועד זה, לא תידון ותיפסל. 

את המועד האחרון להגשת ההצעות  דחותהבלעדי, ל שיקול דעתואת הזכות, לפי  ולעצמ שומר מזמיןה .ב

  .מכרזב המשתתפים לשתישלח לכל , בהודעהמכרזל

 

 :מכרזלריכוז התאריכים  .5

 ושעה תאריך פעילות

 12:00בשעה  06.02.2023 חובה מציעים סיור
 14:00 השעה עד 08.02.2023 שאלות הבהרה להגשתהמועד האחרון 

 12:30 השעה עד  22.02.2023  למכרזהמועד האחרון להגשת הצעות 
 22.06.2023 ההצעה הגשת בגין הערבות תוקף
  

      התאריכים בטבלה  יקבעו, במכרז"ל לבין תאריכים אחרים המופיעים הנ)במקרה של התנגשות בין התאריכים        
 (.שלעיל       

 סף  תנאי .6

 :תנאים המצטברים המפורטים להלןה כלהעומד במציע  במכרזרשאי להשתתף  .א

 ,אחד לפחות ,קפה ביתאו /ו מזנוןאו /ו בראו /ו מסעדה של והפעלה בניהול ניסיון בעל המציע (1

תקופות במהלכן בית העסק היה סגור  יובהר כי .2017-2022שנים רצופות בין השנים  3במהלך 

לא יחשבו כקוטעות את  אשר מנעו את פתיחתו תקנות שהותקנו עקב משבר נגיף הקורונה בשל

 רצף הניהול וההפעלה.

 .2021-ו 2020, 2019מהשנים  תאח בכל לפחות ₪ 3,000,000 של בסך כספי מחזור היה למציע (2

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור  המציע (3

 קיד השומה.פמטעם 

 .1976 –על כל האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו ב המציע (4

, בעלי השליטה בו והמנהלי בו לא מצויים ולא ימצאו במצב של ניגוד עניינים בקשר עם המציע (5

 .נשוא המכרז השירותיםו/או  השימוש

 .מזמיןל קרבה בעל אינו המציע (6

 .המכרז במסמכי כנדרש להשתתפות בנקאית ערבות צירף המציע (7
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 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

שותפות בין חברות המציע הינו ישות משפטית אחת בלבד. בכל מקרה לא תותר השתתפות של  (8

 וישויות שונות.

 בגין רכישת מסמכי המכרז.  ₪ 500סך -ידו על-צירף להצעתו קבלה ששולמה על המציע (9

 .המכרז הגשת בדבר"ס המתנ ממזכירות חתום אישור המכרזים לתיבת הכניס המציע (10

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו: .7

 .למסמכי המכרז (1)'ג במסמך המופיע, לעיל( 1)א()6 עמידת המציע בתנאי סף בדבר ניסיון פירוט .א

 .המכרז למסמכי( 3')ג במסמך המופיע בנוסח, כספי מחזור בדבר"ח רו אישור .ב

במבנה לרבות שרטוטים. כל תכנית תתייחס  המציע יתכנית המפרטת את הפעילות המתוכננת על יד .ג

. 5. שילוט; 4. עיצוב; 3. ציוד וריהוט; 2. תפריט והכשר; 1לקריטריונים הבאים ותנוקד לפיהם: 

 התרשמות כללית. 

, מפקיד שומה, מנהל המכס ומע"מ, 1976-אישורים בתוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .ד

 המציע מנהל ספרים כחוק ומדווח לפקיד השומה ולמע"מ כחוק.מרואה חשבון או מיועץ מס, כי 

ש"ח  25,000מבנק מוכר בסך של  -מדד כללי  -ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן  .ה

 רבותהעלהלן: ") 22.06.2023חדשים( כולל מע"מ, אשר תהיה בתוקף עד ליום  שקלים אלף וחמש עשרים)

 ידון לא המזמין. למען הסר ספק, הערבות תהיה על שם המציע. 'ה מסמך בנוסח"(, במכרזהשתתפות 

 בהצעה שלא צורפה לה ערבות כנדרש.

 '(. י)מסמך  1976 –"ו התשלעמידתו של המציע בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  על תצהיר .ו

 (."איהיעדר ניגוד עניינים של המציע, בעלי השליטה בו והמנהלי בו )מסמך  בדבר תצהיר .ז

 (.י"ב )מסמך מזמיןה לחבר קרבה היעדר בדבר, דין עורךידי -על מאומת, חתום תצהיר .ח

 (."גיבדבר שמירת זכויות עובדים )מסמך  תצהיר .ט

 .מציעים סיור פרוטוקול .י

 .המכרזבקשר עם  מזמיןהידי -על שנשלח תשובותאו /ו הבהרות מסמך כל .יא

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז. .יב

ו/או מסמך  מידעהבלעדי, לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל  דעתו שיקולשמורה הזכות, על פי  מזמיןל .יג

המימון שלו והתאמתו לביצוע השירות נשוא  יכולתנוסף שידרש להוכחת כשירותו, נסיונו, מומחיותו, 

את  מזמיןל למסור חייב יהיה המציעוכיוב' )לרבות בנוגע לעמידתו בתנאי הסף, ולרבות המלצות(.  המכרז

. במקרה בו המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא ומלוא המידע/ המסמכים להנחת דעת

 . ו/או לחלט את הערבות ואף לפסול את ההצעה ולהסיק מסקנות לפי ראות עיני רשאי המזמיןכאמור, 

ום אחרי המועד י 90 למשךכל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה  .יד

 מזמיןה ורהיש כפי נוספת לתקופהלדרוש מהמציע להאריכה  המזמין יהיה רשאי. מכרזלהגשת ההצעות ל

והמציע חייב  ובכלל זה להאריך, על חשבונו, את תוקף הערבות הניתנת ע"י המציע להבטחת קיום הצעתו,

 יהיה לעשות כן.
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 מציעים  סיור .8

 .בקאנטרי יתקייםור הסי .12:00, בשעה  06.02.2023ביום ייערך  מציעיםסיור  .א

. לא תתקבלנה הצעות מטעם מציעים אשר הם בעצמם ו/או מי הינה חובה המציעיםההשתתפות בסיור  .ב

 כשהוא חתום. המציעים. המציע יצרף להצעתו את פרוטוקול סיור המציעיםמטעמם לא נטלו חלק בסיור 

 ההצעות הגשת אופן .9

 . מכרזל המצורפים הטפסים גבי על ורק אך תוגש ההצעה .א

 בשקליםידו -על המוצעים השנתיים השימוש דמי את המחיר הצעתבטופס  כחולעל המציע לרשום בדיו  .ב

 מועדי. "ממע כולל לא, הבר )מסעדה( מתחם עבור "חש 120,000-מ יפחתו לא השימוש דמי. חדשים

 בהסכם המצורף למכרז. כמצוייןואופן תשלום דמי השימוש יהיו 

 . )כאשר המציע יהיה חייב בתשלומו( מס ערך מוסף תכלול לאהמחיר  הצעת .ג

המציע והצעת המחיר  הצהרתפס טו'(, ד)מסמך  החוזה גבי על ולחתום המציע עללאמור לעיל  בנוסף .ד

כל דף של מסמכי  בתחתית וחותמת בחתימה חתוםל כןואת כל התצהירים הנדרשים  למלא)מסמך ג'(, 

הוראות  פרוטוקול סיור המציעים, כגון מכרזלמשתתפים ב מזמיןה שלחיש מסמך כל על לרבות, המכרז

 עלולה להביא לביטול ההצעה.  המכרזהערה שתרשם בגוף מסמכי  .בזה וכיוצאו/או הבהרות נוספות 

 הבהרות ושינויים .10

שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח  המכרז, בכל עת, להכניס במסמכי המזמין רשאי .א

מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי  משתתפיםל

פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה -, בין עלוהבלעדי, בין ביוזמת שיקול דעתווזאת לפי  המכרז

 לשאלות המציעים. 

, Amit@mam.matnasim.co.il: הדוא"ל שאלות הבהרה הבהרה ניתן לשלוח באמצעות מייל לכתובת .ב

את השאלות יש לשלוח בפורמט הבא בלבד )החברה אינה  14:00בשעה  08.02.2023לא יאוחר מיום 

 מתחייבת לענות על כל השאלות(:

 נוסח השאלה פרק וסעיף רלבנטיים המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה מס"ד

    

    

 

. מסמכי התשובות וכן במכרז משתתפים כלל, הצורך במידת, בכתבתישלחנה  מזמיןהתשובות ו השאלות .ג

ועל כל מציע לצרף את מסמכי  המכרזכל שינוי ו/או תיקון כאמור לעיל, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי 

 התשובות להצעה ולחתום עליהן.

 מכרזלכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים ב אינו אחראי מזמיןלמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי ה .ד

. בכל מזמין"( יחייבו את ההבהרותבעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב )להלן: "
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המקוריים, יגבר האמור במסמכי  המכרזמקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי 

 ר.ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יות

 ערבות לצורך השתתפות והבטחת הצעת המציע .11

המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית )מקור בלבד( על שמו, חתומה, של בנק ישראלי, על  .א

.  המכרזלמסמכי  'הכולל מע"מ, בנוסח מסמך  ₪( חדשים שקליםוחמש אלף  עשרים)₪  25,000 שלסך 

 פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.-לחלט את הערבות על רשאי יהא המזמיןהערבות תהא בלתי מותנית, ו

 עם אפשרות להארכתה לתקופות נוספות. )כולל( 22.06.2023הערבות תעמוד בתוקף עד ליום  .ב

 . דין"י עפ ביול שנדרש ככלילת ועל הערבות להיות חתומה ומב .ג

 מנהלצדדית של -הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד .ד

 . וו/או מי מטעמ המזמין

 זוכה לחתימתעד  דרישתו של המזמיןהמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבונו, עפ"י  .ה

 . החוזה על

 תיפסל. הצעתו -מציע אשר לא יצרף להצעתו ערבות כאמור  .ו

 מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה.  םסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכ .ז

 ₪  50,000 של בגובהערבות בנקאית  המזמיןעם חתימת החוזה, יידרש המציע הזוכה להפקיד בידי  .ח

"(, אשר תעמוד בתוקף לאורך כל ערבות הביצוע)להלן: " "ממע כולל( חדשים שקלים אלף)חמישים 

תקופת החוזה + שלושה חודשים, וזאת להבטחת ביצוע התחייבויותיו נשוא החוזה, בנוסח המצורף 

 . זה למכרז 'וכנספח 

לחלט את הערבות ללא  רשאי המזמין יהאהמציע לחתום על החוזה ו/או להציג כל מסמך נדרש,  יסרב .ט

ו/או כדי  המזמיןשל  ווטענותי וערבות כדי למצות את תביעותיכל תנאי מוקדם. מובהר, כי אין בחילוט ה

לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום  המזמיןלפגוע בזכות 

 עפ"י חוזה זה ועפ"י כל דין. ולזכויותי בהתאםההצעה, 

 הסתייגויות .12

או כל הסתייגות /ו המכרזדי המציע במסמכי בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שייעשו על י .א

 :המזמין רשאי"(, "הסתייגויותלגביהם, בכל דרך שהיא )להלן: 

 ;מכרזלפסול את הצעת המציע ל .1

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; .2

 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד; .3

ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות,  .4

 ו/או פרט מהותי בה.

לנהוג לפי אחת  המזמין יחליט. אם מזמיןשל ה שיקול דעתוההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה ל .ב

לפסול את  רשאי המזמין( לעיל, והמציע יסרב להסכים להחלטתו, 4)-(2האלטרנטיבות המנויות בס"ק )

 .ט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציעו/או לחל ההצעה
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 הצהרות המציע .13

 המכרזומסמכי  המכרזשור שכל פרטי יכמוהם כהצהרה וא במכרזהגשת הצעתו של המציע והשתתפותו  .א

, והעובדות הפרטים, הנתונים כלאת מלוא המידע הנדרש, בחן את  קיבלידועים ונהירים למציע וכי המציע 

 המבנה, בדק את התכניות החלות על וומצב ו, סביבתוומשפטית, לרבות מיקומ, פיזית המבנהבדק את 

פי הדין, וכי מצא את כל אלה מתאימים למטרותיו, והוא מוותר בזה על כל טענת אי התאמה -ויעודם על

ובקשר לשימוש שהוא מתעתד  למבנהמכל מין וסוג שהוא ועל כל טענת פגם, מום או ברירה אחרת ביחס 

 ו/או מי מטעמו.  המזמיןנגד , כולעשות ב

בדק את כל הנתונים הקשורים לקבלת רישיון עסק מן הרשויות המוסמכות, לצורך מצהיר המציע כי  כן .ב

כי כל  המציעפי הדין; ובכלל זה מצהיר -על מבנהוכל הגבלה ו/או אפשרויות השימוש ב במבנההשימוש 

שיבוצעו, לאחר אישור מראש ובכתב של , ככל במבנהפנימיות שיבוצעו ההתאמה וכן עבודות  עבודות

 המזמיןפי כל דין ועל חשבונו והוצאותיו של -פי כל רישיון או היתר, ככל שיידרשו על-המנהל, יהיו על

 .בלבד

 והכל, החוזה לרבות, מסמכיו, על המכרזההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי  הגשת .ג

 .תוספתאו /ו שינוי כל בלא

ל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי כ .ד

, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המכרז במסמכיעל נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע  חוזהו/או ה המכרז

 המציע.

 במכרז הזוכה בחירת אופן .14

 שלבים עוקבים, כדלקמן: בשלושהבדיקת ההצעות תעשה  .א

בחינת עמידה בתנאי הסף כהגדרתם לעיל. רק הצעותיהם של המציעים העומדים בכל  - שלב א' (1

 ההצעות. איכותהתנאים המוקדמים להגשת הצעות תעבורנה לשלב הבא של דירוג 

המציעים אשר עמדו בשלב א'. איכות ההצעות תיבדק בהתאם  שלהצעות הדירוג איכות  - שלב ב' (2

 לקריטריונים המפורטים להלן.

, 100 ניקודהמחיר הגבוהה ביותר תקבל את  הצעת. ההצעות של המחיר ניקוד דירוג – ג'שלב  (3

 ואילו שאר ההצעות ינוקדו ביחס לאותה הצעה. 

אחוזים(  שלושים) 30%-ו מחיראחוזים( ציון  שבעים) 70% -מדד משוקלל אשר יורכב מ יחושב הצעה לכל .ב

 .הזוכה ההצעה תהא ביותר הגבוה המשוקלל הסופיההצעה אשר תקבל את הציון  ככלל. איכותציון 

 :בחינת איכות ההצעה .ג

 כדלהלן: והקריטריונים לבחינת איכות ההצעה יהי (1

 קריטריון
 ניקוד
 מרבי

 הניקוד חישוב אופן

 30 עודף ניסיון

מסעדה ו/או בר ו/או מזנון ו/או בית קפה נוספים אותם ניהל והפעיל   כל
 שהוצג, מעבר לאחד 2017-2022שנים רצופות בין השנים  3במהלך  המציע

נקודות נוספות  10-ב המציע את תזכה, לעיל 1.א.6' בסעלצורך הוכחת עמידה 
 . הכלבסך  30ועד 
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 קריטריון
 ניקוד
 מרבי

 הניקוד חישוב אופן

 התכנית
 40 המוצעת

המציע לצרף להצעתו תכנית המפרטת את הפעילות המתוכננת על ידו  על
במבנה לרבות שרטוטים. כל תכנית תתייחס לקריטריונים הבאים ותנוקד 

 לפיהם: 
 . התרשמות כללית. 5. שילוט; 4. עיצוב; 3. ציוד וריהוט; 2והכשר;  תפריט. 1

נקודות  40נקודות בהתאם להתרשמות המזמין ועד  8עד  ינתנוקריטריון  לכל
 לתכנית המוצעת.       הכלבסך 

 30 המלצות

 שירות דומה מהמציע, המבוססת בין היתר על: ישל מקבל ותהמלצ
 .התרשמות מאיכות וטעם המזון. 1
 .התרשמות מהקפדה על ניקיון, תברואה וסדר; 2
 .התרשמות מרמת שירות; 3
 ;ההתקשרות תנאיב מעמידה התרשמות. 4
 .כללית התרשמות. 5

, להצעתו המציע שצרף הלקוחות מרשימת לקוחות לשנייפנה טלפונית  המזמין
  לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 3-ל 0אחד מהקריטריונים שלעיל, בין  לכללקוח יידרש לתת ציון איכות  כל
 .הכלנקודות בסך  15נקודות לכל קריטריון ועד 

יסרב לתת  שהלקוחלקוח בטלפון או ה אתלא יצליח להשיג  שהמזמיןככל 
נקודות בסעיף זה  0ניקוד, המזמין שומר לעצמו את הזכות לנקד את המציע ב 

 .להצעתו המציע שצרף מהרשימהאחר  לקוחאו לפנות ל
  100 "כסה

 

ביותר או את ההצעה שזכתה במירב  הגבוההמתחייב לקבל את ההצעה  המזמיןאף האמור לעיל, אין  על .ד

  הניקוד בסה"כ או איזו הצעה שהיא.

באופן שלדעת  המכרזשלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל אי התייחסות לתנאי  המזמין רשאי .ה

, ועל שירותיםסביר ביחס למהות ה ומונע הערכת ההצעה כראוי, ו/או שהמחיר הנקוב בה אינ מזמיןה

 בחשבון בעת הגשת הצעתם.המציעים לקחת זאת 

ולשקול היטב את יכולתו של המציע,  לבחון רשאיו ךמוסמ היהי מזמיןה כי יובהר, ספק הסר למען .ו

 כלל בשמירת וניסיונו עמידתו יכולת, נסיונואמינותו, איתנותו הפיננסית, כושרו לבצע את החוזה, 

 כחלק זאת כל, בעבר המציעאחרים עם  וגופים מזמיןה ניסיון, זה מכרזב הנדרשים והשירותים ההוראות

 יםהעבודותאת  לבצעלזמן את המציע לראיון כדי להתרשם מיכולתו  רשאי יהיהכן  .הזוכה על מההחלטה

לבצע לבחון את כושרו של המציע  רשאי יהיה המזמיןמבלי לגרוע מהאמור לעיל יצוין כי  .מכרזכנדרש ב

 .זה מכרזהרחב, לצורך בחירת הזוכה ב דעתו שיקולל בהתאם והכל זה מכרזנשוא  את העבודות

על ידי המציע בעבר, ובתוך כך  שניתנו שירותיםלבצע בירור אודות ביצוע  רשאיהא י מזמיןיובהר כי ה .ז

ברר כי לא תלפסול את הצעתו של מציע אשר י כןמצא לנכון, וילכל גורם אשר  ולפנות מיוזמת ואה רשאי

 מזמיןביא הי, ובתוך כך כנדרש השירותים את לספקן ביכולתו לשביעות רצון, או כי אי שירותים סיפק

טרם השלמת המועד המתוכנן,  שירותיםה מקבלעם  המציעבחשבון כל אירוע של סיום התקשרות של 

 הניקוד את שתקבל או ביותר הגבוהה, זאת על אף שהצעתו תהא מזמיןהמלא של ה שיקול דעתווהכל ב

 . ביותר הגבוה המשוקלל

 שיקול דעתולפסול ההצעה, תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה, וזאת בכפוף לטרם החלטה  .ח

  .מזמיןהבלעדי של ה

הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת  שיקול דעתואת הזכות, לפי  שומר לעצמו מזמיןה .ט

ל מציע לשם , וכן לזמן כשיקול דעתו, להשלים מידע חסר, מסמכים ו/או אישורים לפי מכרזההצעות ל

 המזמין רשאי יהיהבירור עניינים הקשורים בהצעתו. ככל ולא יושלם המסמך / יימסר המידע הנדרש, 
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. כן יובהר כי אין בכל מסמך או מידע אשר צורף כחלק מההצעה כדי ו/או לחלט הערבות לפסול ההצעה

  לקבל את אותו החלק בהצעה. מזמיןלחייב את ה

ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא  המכרזאת הזכות, מכל סיבה שהיא, לבטל את  שומר לעצמו מזמיןה .י

, לרבות במקרה מזמיןהבלעדי והמוחלט של ה שיקול דעתולבצעו כולו או מקצתו, הכול בהתאם ל

 .כזוכה להבחרן אף מציע שמתאים חליט, כי איי מזמיןשה

או לא לחתום על החוזה, לא תהיה או שלא לבצע את החוזה ו/ המכרזלבטל את  המזמין יחליטאם  .יא

  .מזמיןכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפי ה מכרזלמשתתפים ב

 יהא והמציע, זה מכרזעל זכייתו ב מזמיןלנהל מו"מ עם המציע הזוכה לאחר הודעת ה רשאי יהא מזמיןה .יב

 במידה וינוהל מו"מ כאמור.  מזמיןה עם פעולה לשתף חייב

 שינתנו הנחיות או הוראות לכל בכפוף יסופקו המכרזשיעשה המציע במבנה והשירותים נשוא  השימוש .יג

 .או בא כוחו מזמיןה מנהל ידי על

 זהה סופי בניקוד הצעות .15

הליך תחרותי נוסף,  לקיים רשאי המזמין האי, זהה סופי בניקודהצעות  יציעו לפחות מציעים ושני במידה .א

 במחיר, הצעה סופית, המזמין יורהם להגיש, במועד שרשאילמציעים האמורים כי הם  מזמיןהודיע יולפיו 

; לא הגיש המציע הצעה נוספת, תהיה הצעתו הראשונה המקורית הצעתם לעומת מזמיןה עם המיטיב

ואם יעשה כן  ר למציע לחזור בו מהצעתו בשלב זההצעה סופית. מובהר בזאת כי בכל מקרה לא יתאפש

. כן מובהר כי אי הגשת הצעות משופרות על ידי הבלעדי ולחלט ערבותו, לפי שיקול דעת המזמין רשאי

  .הצורך במידת פעמים מספר ההליך לקיים רשאי המזמין. המכרזהמציעים עלולה להביא לביטול 

 הודעה לזוכה והתקשרות .16

הבלעדי, על הזכייה  שיקול דעתופי -"ל, במכתב רשום או באמצעות הפקס, עלבדואלזוכה,  יודיע מזמיןה .א

 . במכרז

יצטרך לצרף במעמד חתימת החוזה אישור בדבר עריכת  במכרזלב המציעים כי המציע שיזכה  תשומת .ב

במכרז זה  'ו ךכמסמ"ב המצהביטוחים הנדרשים, בהתאם לדרישות הביטוח המופיעות בנספח הביטוח 

דרישות הביטוח יש להעלות  וכן המפורט ב"אישור קיום הביטוחים". יודגש כי כל הסתייגות לגבי

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

לכל סעד אחר, אם לא יפקיד המציע את האישור בדבר  מזמיןלדרישות הביטוח. מבלי לגרוע מזכות ה

)אך לא חייב(  רשאי המזמין היהי, מסוייגעריכת ביטוחים בנוסח המצורף למסמכי המכרז כשהוא אינו 

לבצע את הביטוחים על חשבון המציע ולרבות רכישת תקופת גילוי מורחבת כמוגדר ע"פ דין, אשר מוותר 

 עומד אשר סעד כל לרבות, תוך חילוט ערבותו על כל טענה בהקשר זה, ו/או לפסול את זכייתו של המציע

 על פי ההסכם ו/או על פי כל דין. מזמיןל

ימים ממועד ההודעה כאמור, יחליף הזוכה את הערבות שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו  14תוך  .ג

בערבות הביצוע, ימציא אישור קיום ביטוחים ואת יתר המסמכים והאישורים שעליו להמציא  במכרז

 כמפורט, ויחתום על החוזה. 

קיום ביטוחים שאינו  אישורלא המציא  ו/או לא המציא ערבות הביצוע לא חתם הזוכה על החוזה ו/או .ד

ו/או  במכרזלבטל את זכייתו  רשאי המזמין -ימים  14ו/או כל מסמך אחר שנדרש להמציאו תוך  מסוייג

 לחלט את ערבותו.
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חזיר את הערבות שהומצאה על ידם י, ובמכרזזכייתם -על אי המכרזליתר המשתתפים  יודיע המזמין .ה

על ידי משתתף, במידה ויידרש, ייעשה תמורת תשלום  המכרזמסמכי . עיון בבמכרזבקשר עם השתתפותם 

 לכיסוי העלות הכרוכה בכך.

במקרה של הימנעות המציע הזוכה מלחתום על ההסכם במועד או במקרה של הפרה אחרת של ההסכם  .ו

 במכרזהבלעדי, להתכנס ולבחור במציע אחר כזוכה  שיקול דעתו, עפ"י רשאי המזמיןלאחר חתימתו, 

אף אם הצעתו של הזוכה החלופי כאמור כבר אינה בתוקף(. במקרה כזה יחול הכלל האמור לעיל )זאת 

 על נספחיו על הזוכה החלופי.  זה מכרזוכל הוראות 

הבלעדי, לבחור  שיקול דעתועפ"י  רשאי המזמיןבמקרה שגם הזוכה החלופי נמנע מלחתום על ההסכם  .ז

 במציע הבא בתור אחריו, בתנאים המפורטים לעיל.

 יהא מזמיןלפנות לזוכה החלופי וה מזמיןלמען הסר ספק, אין בהוראות סעיפים אלה כדי לחייב את ה .ח

הבלעדי ולזוכה החליפי לא תהא כל  שיקול דעתוחדש על פי  מכרזלפנות לכל גורם אחר או לפרסם  רשאי

יהיה הזוכה חייב לשלם  –עם מציע אחר  מזמיןהתקשרה ה בעניין זה. מזמיןהטענה או דרישה כלפי 

 לבין הצעתו הוא. מזמיןאת ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידי ה מזמיןל

, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות על פיו חוזההלא יסב ולא יעביר את  הזוכה .ט

 .מראש ובכתב המזמיןאישור  קבלת ולאחר בכפוף, אלא לאחר במישרין או בעקיפין

 יחולו על המציע בלבד. ,שהוא סוג מכל, מכרזב ההשתתפות הוצאות כלל כי יובהר .י

       .המכרזובמסמכי  חוזהה בנוסח מפורטים להתקשרות ביחס וההוראות התנאים יתרת .יא

 מסמכים בין עדיפות .17

בין תנאי  עותאי התאמה או דו משמ ,כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה המכרזלראות את מסמכי  יש

 , לפי העניין.  ההחוז הוראות תכרענה, להוראות החוזה המכרז

  מזמיןהרכוש  – המכרזמסמכי  .18

, מזמיןוהם נמסרים למציעים למטרת הצעת הצעות ל וקניינה הבלעדי מזמיןהשל  ורכושהינם  המכרזמסמכי 

לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת  המכרז, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי זה מכרזכאמור ב

 .הגשת הצעתו

_________________________ 
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 (1)'גמסמך 

 לכבוד
 אדומים מעלה"ס מתנ

 

 המציע הצהרת

 01/2023 מס' מכרז פומבי
 

 אדומים מעלה קאנטריב)מסעדה( ואחזקה של בר  להפעלה

 
והנני מגיש בזאת הצעתי  המכרזכי קראתי בעיון את כל מסמכי  ,__________________ מצהיראני הח"מ  .1

               .המכרזבמסמכי  םכהגדרת, אדומים מעלה קאנטריב )מסעדה( ואחזקה של בר  להפעלה

 לכל האמור םמסכי ניבהתאם, כי א יאת הצעת תיאת כל האמור במסמכי המכרז והגש תיבזה, כי הבנמצהיר  אני .2

מוותר מראש על  יציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנאבמסמכי המכרז ולא 

 טענות כאמור.

 עונה על כל הדרישות שבמסמכי יעומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעת יכי אנמצהיר  אני .3

 םחוזה ונספחיו ומתחייב למלא אחר הוראותיההתנאי את כל תנאי המכרז ו ימקבל על עצמ יהמכרז וכי אנ

 במלואן ובמועדן.

יתר  כלהריהוט, חומרי הגלם, כח האדם ו ,הציוד, ההיתרים, הרישיונות, הכשירות, המומחיותהנני בעל הידע,  .4

    .המכרז, בהתאם לכל מסמכי המכרז מכח התחיבויותיילביצוע הדרוש 

 השנים במהלך, רצופות שנים 3 במהלך והפעלתי ניהלתי אותם מזנון/  קפה בית/  מסעדה/  בר פירוט להלן .5

2017-2022: 

 

התחלה  מועד כתובת העסק ותיאור שם לקוח שם
סיום  ומועד

 הפעלהה

 +טלפון קשר איש

     

     

     

     

     

     

       

 

שקלים חדשים(,  אלף)עשרים וחמישה "ח ש 25,000בסך  חתומההבטחת קיום הצעתי מצ"ב ערבות בנקאית ל .6

 . המכרזובנוסח מסמך ה' למסמכי  המכרז תנאיעפ"י  )כולל(2023 ביוני 22בתוקף עד ליום 
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 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

, להמציא לכם ערבות החוזה על לחתום ימים מההודעה על הזכייה: 14תום  אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב .7

כולל מע"מ, ₪  50,000)ככל שנדרש ביול עפ"י דין( להבטחת קיום תנאי החוזה, ע"ס  בנקאית חתומה ומבויילת

ובהתאם לדרישות החוזה. הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, הכל  המכרזלמסמכי  'ובנוסח מסמך 

 .ביטוחים קיום אישור לכם להמציאכמפורט בחוזה, וכן 

בי מהצעתי ו/או אם לא אבצע את הפעולות המנויות לעיל, כולן או  אחזוראני מצהיר בזאת, כי ידוע לי שאם  .8

יהא  המזמיןהשירות ו למתן, אאבד את זכותי זה מכרזמקצתן, או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת 

 קבלת לשםאחר  ספקהמצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם  האוטונומיתלחלט את הערבות הבנקאית  רשאי

. כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות המכרז, הכל כמפורט במסמכי נשוא הצעתי השירות

. הנני למכרזעקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי  המזמיןאו סעד שיעמדו לרשות 

ר במקומי. עם מציע אח המזמיןמצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות 

עם מציע אחר כאמור דלעיל, יהיה עליי לשלם לה את ההפרש בין  המזמיןכן הנני מתחייב כי במקרה בו תתקשר 

 להשתמש לצורך זה בכספי הערבות שחולטו כמפורט דלעיל. רשאי המזמיןההצעה שנבחרה על ידה לבין הצעתי, ו

כל הצעה שהיא, ביותר או  הגבוה הניקוד את שקיבלהההצעה  אתמתחייב לקבל  ואינ מזמיןהומקובל עלי כי  ידוע .9

 הבלעדי. שיקול דעתו, בהתאם להמכרז לבטל את רשאיא וכולה או חלקה וכי ה

הנוגע ו/או בקשר עם ביטול  בכלו/או דרישה ו/או תביעה  טענהכל  יכי לא תהיה ל ,מפורשות בזאת מצהיר הנני .10

בכל זמן שהוא, מכל סיבה שהיא, כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות  ופהיקשינוי  או וביצוע דחיית, המכרז

 נזק.  ייגרם ל אםכך אף  בגיןהאמור דלעיל, לא אהיה זכאי לקבלת כל פיצוי 

 .דלעיל כאמור אותי ומחייבת בתוקפה עומדת והיא, לשינוי או לביטול ניתנת ובלתי רתחוז בלתי היא זו הצעה .11

 

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

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:

____________________________________________________________ 

  __________________________________________________ חתימות:

 _____________________.  תאריך:
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 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

 

 (2')גמסמך 

 המציע הצהרת

 01/2023מכרז פומבי מס' 
 

 אדומים מעלה קאנטריב )מסעדה(  בר של ואחזקה להפעלה

 
 הצעת המחיר

 
 

חתימה של  כמורשיהח"מ  __________________ מספר זיהוי _____________________, המשמשים  אנו
__________________, לאחר שקראנו את מסמכי המכרז וחתמנו על ההצהרה  .פ.ח____________________, 

 ובהתאם מגישים את הצעתנו הכספית כדלקמן: על נספחיו מכרזהאת כל תנאי  למלא( לעיל, מתחייבים 1שבמסמך ג')
 

 

 לבר שנתייםשימוש  דמי

 )מסעדה(

)במילים: _________ ₪ 

 _______________________

 שקלים חדשים( 

 ₪  000120,מינימום:  מחיר

  _________ ₪  לשנה שימוש דמי"כ סה

 

 "מ.מע יתווסף האמורים הסכומים על כי לי ידוע .1

 השימוש ישולמו בהתאם לתנאי התשלום המפורטים בהסכם המצורף למכרז.  דמי .2

 .מכרזל הצעות להגשת האחרון מהמועד יום 90 למשך בתוקף תעמוד זו הצעתנו .3

ימים ממועד ההודעה על זכייתנו נמציא לכם ערבות בנקאית  14מתחייבים כי במידה ונזכה, בתוך  אנו .4

 חתום על ההסכם. ואישור קיום ביטוחים כמפורט בהסכם, ונ

 או כל הצעה שהיא. ביותר הגבוה הסופי הניקוד את שתקבללנו כי אינכם מתחייבים לקבל את ההצעה  ידוע .5

 
 

  __________________________________________________ חתימות:
 

 _____________________.  תאריך:
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 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

 

 (2')גמסמך 

 המציע הצהרת

 01/2023מכרז פומבי מס' 
 

 מעלה אדומים אנטריב)מסעדה( ואחזקה של בר  להפעלה

 
 אישור רו"ח

 

   החשבון רואה של לוגו נייר על יודפס זה נספח

                          

 : ___________ תאריך

 

 (המציע שם את למלא_____________ )יש  לכבוד

 

  
 2021בדצמבר  31השנים שנסתיימו ביום  שלושלכל אחת מ הכספיים"חות מהדו נתוניםאישור על  הנדון :

  
 הרינו לאשר כדלקמן:   כםלבקשתכם וכרואי החשבון של חברת

 שנת_________. מ המציעהננו משמשים כרואי החשבון של  .1

בוקרו/נסקרו )בהתאמה(  2021-ו 2020, 2019בדצמבר  31הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום  .2

 על ידי משרדנו.

 לחילופין:

_______________  בוקרו על ידי רואי חשבון  םהדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימי

 אחרים. 

חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים*  .3

 ייה אחרת מהנוסח האחיד._____________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סט

 לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים*  

 להלן. 4_____________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף 

 לחילופין:

הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים*   חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות

 4_____________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף 

 להלן.

מע"מ הנובע משירותי  ללא המציע של הכספי המחזורלדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים,  בהתאם .4

 לפחות )אין חובה לרשום את הסכום המדויק(:  הינו להלן המנויה לתקופה בר/  קפה בית / מזנון/  מסעדה הפעלת

 לפחות: ________________ ₪ 2019 בשנת .4.1

 לפחות ₪: ________________ 2020 בשנת .4.2

 לפחות ₪: ________________ 2021 בשנת .4.3

שנערכו לאחר מכן, שנסקרו על ידי, דוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע ה .5

אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי",  או כל הערה דומה המעלה 

 ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".
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 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

הכספיים האחרונים לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות  .6

 המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע.

ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות בהתבסס על  .7

י העלאת ספקות לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע עד לכד 5הבדיקות כמפורט בסעיף 

 ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".

 

 

 ,רב בכבוד

_______________ 

 חשבון רואי
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 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

 'דמסמך 

 
 חוזה 

 

     שנת      בחודש      ____________  ביוםבשנערך ונחתם 

 

 

  580049120.ר. ע"ס מעלה אדומים  מתנ  בין:

 1 יהודה מדבר דרך,  אדומים מעלה' רח

 

 (מזמינה"ה")להלן:  

         לבין:

  

       .ז./ח.פ:ת  

 

 .   נייד:    :  טלפון  

  

       :  כתובת  

     

 

 (מפעילה"ה")להלן:  

 

הידועים ו1 יהודה מדבר דרך רחובהנמצאים ב דונם 9-הינה המחזיקה במקרקעין בשטח של כ מזמינהוה הואיל

 "(;המקרקעין" להלן:)  אדומים מעלה קאנטריכ

 

)להלן:   מ"ר  236 :שלהלן השטחים פירוט לפי( )מסעדה כבר לשמש שנועד מבנה קיים המקרקעין ועל והואיל

 (;"מבנהה"

 

 מזמינהה להחלטת ובהתאם, )מסעדה(ותחזוקת בר  להפעלת 1/23פרסמה את מכרז פומבי מס'  מזמינהוה והואיל

 ;במכרז הזוכה כהצעהשל המפעילה  המיום ____ נבחרה הצעת

 

 השימוש תולמטרו רה, בתמוחוזה, לתקופת הבמבנה מגובלת רשות שימוש מפעילהל ליתן נתמעוניי מזמינהוה והואיל

לתנאים  בכפוף"( "AS ISבמצבו הנוכחי ) במבנה שימוש לעשות נתמעוניי מפעילהכהגדרתם להלן, וה

 ;ולהוראות המפורטים בחוזה זה להלן

 

 1972על פי חוק הגנת הדייר )נוסח משולב( תשל"ב  מבנהלא תהיה דייר מוגן ב מפעילהוהצדדים מסכימים כי ה והואיל

 דיירות מוגנת והוראות החוק והדינים האמורים לא יחולו על הסכם זה; בענייןאו כל דין אחר החל או שיחול 

 

 

 אשר על כן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא נספחים וכותרות .1

מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו והצדדים מתקשרים בוא להסכם זה ונספחיו המ .1.1

 ביניהם גם על פי האמור בהם.



 

20 
 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

 

כותרות הסעיפים בהסכם מובאות לשם נוחיות בלבד, אינן חלק מן ההסכם ולא תשמשנה לצורכי  .1.2

 פרשנות.

 

עם החתימה על ההסכם בטלות מעיקרא כל הצהרות הצדדים ו/או כל התחייבות ו/או כל מצג  .1.3

 .ככל שנעשו ה על ידם לפני החתימה על הסכם זהשנעש

 

   הגדרות .2

בהסכם זה ככל שכוונה אחרת אינה משתמעת מלשון הכתוב או מהקשרו יהיו למונחים הבאים הפרושים 

 המפורטים לצדם כדלהלן:

 

 המקרקעין  .2.1

  .מעלה אדומים קאנטרי_כוהידועים   1יהודה  מדבר דרך רחובהנמצאים ב דונם 9-בשטח של כ 

 

  מבנהה  .2.2

, כמתואר  "רמ 236 לפי פירוט השטחים שלהלן: ,)מסעדה( כבר לשמש שנועדבמקרקעין  מבנה 

 להסכם זה. 5כמפורט בסעיף ו למכרז' ט המצורף כנספח בתשריט

 

 המנהל  .2.3

 .ידי המזמינה מעת לעת-כפי שימונה על מזמינהה מטעם נציגאו /ו מהנדס 

 

 המכרז  .2.4

זכתה  וושב מזמינהה שפרסמה מבנהב )מסעדה( ואחזקת בר  להפעלת 01/2023מס'  פומבי מכרז

 .מפעילהה

 

 העסק בית  .2.5

 .זה הסכם להוראות בהתאם המפעילהידי -על שיופעלו)מסעדה(  בר 

 

 ההסכם מסמכי  .2.6

 מהסכם נפרד בלתי חלק הינם אשר, נספחיו על המכרז מסמכי כל ולרבות נספחיו על זה הסכם

 .זה

  

  במסמכים סתירות .3

 הסכם מהוראות אחת הוראת בין באלה וכיוצא משמעות דו, התאמה אי, סתירה המפעילה גילתה .3.1

 בפירושו תמסופק ההמפעיל התיישה או, מנספחיו באחד אחרת להוראה או ממנו אחרת להוראה זה

 יתנו מטעמה מי או והמזמינה למזמינה בכתב ההמפעיל פנהת, ממנו חלק כל של או מסמך של הנכון

 .בדבר בכתב הוראות הל
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 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

 החוזה תקופת .4

על פי פרוטוקול  למפעילה מבנהממועד מסירת החזקה ב חודשים 60 למשך הינו זה חוזה של תוקפו .4.1

 "(. הבסיסית ההסכם תקופתבהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה )להלן: " המסירה,

 

חודשים בהתאם לשיקול  60תהא האופציה להאריך את החוזה בתקופה נוספת של  בלבד מזמינהל .4.2

יום לפני  90מתן הודעה בכתב למפעילה  באמצעות"(, זאת ההארכה תקופתדעתה הבלעדי )להלן: "

תום תקופת ההסכם הבסיסית על החלטתה כאמור. ניתנה למפעילה הודעה על הארכת תקופת 

המחאות  60בצירוף  ואישורי ביטוח כתב הארכה של הערבות הבנקאיתהחוזה, תמציא למזמינה 

 בתקופת האופציה.  דמי השימושלתשלום 

 

 . 10%בתקופת האופציה יעלו בשיעור של  השימוש דמי .4.3

   

  מפעילהה הצהרות .5

בהסכם זה  הכי אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין ו/או הסכם, להתקשרות .5.1

 על פיו; הולביצוע התחייבויותי

 

 השימוש לצורךכל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי דין או הסכם  תבעל הכי הינ .5.2

 ;בכללעל פי הסכם זה  ה, ולביצוע התחייבויותיבפרט במבנה

את תנאיו ואת דרכי  נההתכנוני והמשפטי, בח מבנהאת מצב ה הובסביבתו, בדק מבנהב הכי ביקר .5.3

 ;ללא סייג הראוי לשימוש ומתאים למטרותי מבנהאת ה ההגישה ומצא

לרבות לכל הנתונים הדרושים  מבנהב בשימושאת כל הגורמים והשיקולים הקשורים  הי בדקכ .5.4

על  תא מוותרילנכון להתקשר בהסכם זה, וכי ה הועל סמך האמור מצא לצורך קבלת רישיון עסק

, כולו או חלקו, ובקשר לאפשרויות השימוש בו מבנהכל טענה, מכל סוג ומין שהוא, ביחס ל

 בהסכם זה, לרבות טענת ברירה מחמת מום, פגם או אי התאמה, טעות או הטעיה; הולהתקשרות

 מזמינהשה, מבלי לשלד בנייה היתר עם, פירוט נוסף: במצב מעטפת  ימסר מבנהשה הכי ידוע ל .5.5

 מזמינההעל ידי  הבו כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או שיפור, וכי אין במידע שנמסר ל תבצע

ו/או  מבנהכל אחריות ו/או חבות בגין ו/או בקשר עם ה מזמינהכדי להטיל על ה המכרזבמסגרת 

 מצבו;

 
כי היא תקיים ותמלא, באופן מלא, את כל ההוראות, החוקים, חוקי עזר, תקנות, צווים ותכניות  .5.6

 .מבנהאו לגבי השימוש ב מבנהבנין ערים, של כל רשות מוסמכת, החלים או שיחולו לגבי ה

עליה לבצע בעצמה ועל חשבונה  את כל השיפוצים, עבודות, תיקונים, התאמות, רכישת ציוד,  כי .5.7

עיצוב, ריהוט, שילוט וכל כיוצא בזה וכן לקבל את כלל האישורים והרישיונות הצריכים לשם 

והפעלת  לאכלוס גמר תעודתכולל  , קבלת כל האישורים הנדרשיםההתאמת המבנה לצרכי

 "(. ההתאמה עבודותהשירותים )להלן: "
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על מנת להתאימו  מבנהב הדרושות ההתאמה עבודות כל לביצוע הבלעדית האחראית היא כי .5.8

או מי  המנהללאחר אישור מראש ובכתב של  יבוצעוכי כל עבודות ההתאמה . השימושלמטרות 

ועל  יבוצעו וכיפי כל דין, -על פי כל רישיון או היתר ככל שיידרשו-עלושהמנהל יסמיך לצורך כך 

 בלבד. מפעילהשל ה הוהוצאותי החשבונ

מבנה ב החזקהמסירת  ממועד, שימנו ימים  120את עבודות ההתאמה לכל המאוחר תוך  תסיים כי .5.9

 עבודות ביצוע תקופת)להלן: " על פי פרוטוקול המסירה המפעילהלשימוש  נהידי המזמי-על

ממועד  ימים  120 -שיתארך ביצוע עבודות ההתאמה מעבר ל"(. מובהר ומודגש כי ככל ההתאמה

 נהבתשלום דמי השימוש למזמי המפעילה תהיה מחויבתמסירת החזקה במבנה, מכל סיבה שהיא, 

 הוזאת גם אם עדיין לא החל חודשים ממועד מסירת החזקה 12החל מחלוף  במלואם ובמועדם

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור בסעיף זה בכדי להוות  בפועל. העסק ביתלהפעיל את 

אישור לפתיחה מאוחרת של בית העסק ומצופה מהמפעילה לסיים את ביצוע עבודות ההתאמה 

אין באמור כאן בכדי להוות הסכמה  יום ממועד מסירת החזקה. 120ולפתוח את בית העסק בתוך 

ממועד מסירת החזקה. יובהר כי ככל שהמפעילה לא יום  120לסיום ביצוע עבודות ההתאמה לאחר 

יום, כאמור, יהיה המזמין רשאי לחייב את המפעילה בדמי  120-תחל פעילותה העסקית לאחר 

 יום ממועד מסירת החזקה. 120שימוש החל מתום 

 ההתאמהבקשר עם ביצוע עבודות  היד-להשבת כל סכום שהוא אשר הוצא על תהיה זכאיתכי לא  .5.10

 בקשר עם חוזה זה. היד-כל סכום אחר אשר שולם על ו/או מבנהב

, לרבות מניעת השגות גבול, תפיסות מבנהלפיקוח על ה תאחראי ההינ תקופת ההסכםשב הכי ידוע ל .5.11

לנקוט הליכים משפטיים נגדם  תמתחייב הופינויים של פולשים ובכל מקרה אם יימצאו פולשים, הינ

 בלבד.  העל חשבונ

 בלבד. השימושמטרת בהתאם ל מבנהשתמש בתכי  .5.12

ספרים וניכוי מס במקור, בהתאם לחוק עסקאות גופים  תא מנהליעוסק מורשה וכי ה הכי הינ .5.13

-על המשיך לנהל את ספריתשאר עוסק מורשה ות,או פטור מניהולם וכי  1976-ציבוריים, התשל"ו

 .תקופת ההסכםפי חוק למשך כל 

פי חוזה זה, הוצהרו וחושבו  בהתחשב בין היתר בכל -על דמי השימושפי חוזה זה ו-על ההצהרותי כי .5.14

וקיום כל  הידי-ההוצאות המוטלות עליה על פי החוזה לרבות עבודות ההתאמה שיבוצעו על

כל טענה, דרישה, או תביעה להשבת עלות  הפי חוזה זה וכי לא תהיה ל-על ההתחייבות אחרת של

א יוה הידי-על התאמהת בגין ביצוע עבודות העבודות ההתאמה ו/או טענה, דרישה, או תביעה אחר

, או בתום תקופת האופציה, אם תמומש זכות תקופת ההסכםבתום  מזמינהלידי ה מבנהשיב את הת

בעבור עבודות ההתאמה ו/או כל  מזמינה, ללא כל תמורה שהיא מאת המזמינהידי ה-הברירה על

 תורשה לא המפעילה כי בהרמו .תקופת ההסכםבמהלך  מבנהב מפעילהה תערוךהשבחה אחרת ש

שאינו  בלבד ידה על שהובא תפעולי ציוד)למעט  קבע של חיבור שחובר דבר כל מהמבנה להוציא

 תהיה ולא, לא אם ובין אותו התקינה היא אם בין, אלא אם הורתה על כך המזמינה (מקובע למבנה

 השקעות להחזר זכאית תהיה ולא, זה לעניין כספי פיצו או לתשלום זכות או עיכבון זכות כל לה

 ימסרלמען הסר ספק בתום תקופת ההרשאה מסיבה כלשהי  .שהוא סוג מכל במבנה שהשקיעה

 ללא המפעילהידי -על שבוצעו והשיפוצים ריםוהמבנה לידי המזמינה כשהמבנה כולל את כל השיפ

 את מהמתחם או מהמבנה לפרק או להוציא רשאית תהיה לא המפעילה. שהיא תמורה כל

ידי -על שהותקן קבע של חיבור למתחם או למבנה המחובר מכשיר או, מתקן וכל המקובעים

 המזמינה תדרוש אם אלא, המזמינה של כרכוש יחשבו ואלה, שהותקנו שיפורים לרבות, המפעילה

 .הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם אחרת
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האופציה, ככל שתמומש,  ובתקופת תקופת ההסכם, במשך כל מבנהלהפעיל את ה תמתחייבהיא  כי .5.15

 והרשויות המוסמכות.ו מזמינההבהתאם לדין ולהנחיות ונהלי מנהל 

בהתאם להסכם  המגובלתלה כל זכות במקרקעין או במבנה למעט זכות השימוש  איןש הכי ידוע ל .5.16

במרשם כלשהו  מבנהשהיא בקשר עם ה להגיש כל בקשה שהיא לרישום כל זכות תרשאי האינזה וכי 

 מבנהאמור ו/או לרישום כל החלטה בקשר עם הזכויות בכ ונה הזכות הבלעדית לרישוםנת מזמינהול

זכות כלשהי לגבי  מפעילהלרישום כאמור, לא יקנו ל מזמינהמימוש זכות ה-בלבד. מובהר, כי אי

 ו/או בקניין הרוחני בו. )מסעדה(  הבר, מבנהה

החצר הפנימית )פטיו(   בשטח שימוש זכות תהיה מטעמו למיאו /ו שלמזמין למפעילה ידוע כי .5.17

נספח ט' למסמכי המכרז  וזאת בשעות ובימים שבהם הבר  התשריטגבי -המסומן בצבע ____ על

 תמורה לכל זכאית תהיה היא וכאשרשלמפעילה תהיה כל טענה בעניין  וומבלי)מסעדה( לא יפעל 

 ו/או השתתפות  בגין שימוש זה.  

נספח ט' למסמכי המכרז מוטמן  התשריטבצבע __ על גבי  למפעילה כי באזור התפעולי המסומן ידוע .5.18

המשמש את המזמין לצורך אגירת סולר לחימום הקאנטרי. המפעילה מתחייבת לאפשר  רצובר סול

תיתן לנציג המזמין  הממפעילהלצורך מילוי סולר וטיפול בצובר.  אזורל מלאה ונגישות גישהלמזמין 

  האמורה. הגשיהמפתח שיאפשר את 

בהתאם ובכפוף  , מזמינהה הוראות, בהתאם למבנהב)מסעדה(  הברלהפעיל את  מתחייבת המפעילה .5.19

 והוראות כל דין. לתנאי רישיון העסק

 השעלי להידוע  והן בסביבתו וכי מבנהלדאוג לשמור על רמת ניקיון גבוהה הן ב מתחייבת מפעילהה .5.20

או בכל מקום אחר באזור וכפי  ,מבנהלמתקני אשפה מוסדרים בסביבת ה הלפנות את האשפה בעצמ

 , מעת לעת.המקומית הרשותשתורה 

 מוצרים כשרים בלבד הנושאים תוויות כשרות כדין. העסקמכור בבית ת כי .5.21

 מראש ובכתב. מזמינהה ובסביבתו, ללא קבלת הסכמת מבנהערוך כל אירוע בתלא  כי .5.22

, בתיאום מראש בה להזמין כיבוד ו/או מזון לאירועים שונים המתקיימים רשאית תהיה מזמינהה .5.23

, וזאת בתנאי שהמחיר ואיכות המזון מזמינהה פי החלטת מנהל-, בהתאם לצורך, ועלמפעילהעם ה

 מזמינהה. אין באמור לעיל כדי להטיל כל חובה על מזמינהה המוצעים יהיו לשביעות רצונה של

 להזמין ו/או לרכוש מכל רשאית תהיה היאבלבד ו או מעת המפעילה /בכלל ו מפעילהלהזמין מאת ה

 ראו לנכון.תגורם אחר כפי ש

שלא להפעיל מוזיקה בעוצמה  מתחייבת מנהל ובין היתרהבהתאם להוראות והנחיות תפעל  כי .5.24

לא יהא בו כדי להוות  מבנהכי השימוש ב מפעילההמתחייבת וסביבתו. כן  מבנהגבוהה בשטח ה

בנוסף מתחייבת המפעילה  או כל אדם אחר. מזמינהו/או ה המקום לעובדי ומבקרימשום מטרד 

 שלא לבצע כל פעילות לא מוסרית ו/או שאינה תואמת את מדיניות המזמינה.

כל פרסום  שלא לעשות ו/או להתיר ו/או לאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, מתחייבת מפעילהה .5.25

למען הסר ספק מובהר בזאת כי המפעילה  חוזה זה.ב להלן, כמפורט העסק בית, למעט שם מבנהב

 לא תוכל לטעון לזכויות מוניטין כלשהן בקשר עם הסכם זה ו/או השימושים המותרים מכוחו.

 המזמינה אישור את כך על לקבל מבלי כלשהי במדיה העסק בית של פרסום כל תעשה לא המפעילה .5.26

 .ובכתב מראש
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ממשטרת ישראל,  , אישורהעסק בית, כתנאי לתחילת הפעלת מזמינהללהמציא  מתחייבת מפעילהה .5.27

,המתייחס לכל  2001-מסוימים, תשס"א בהתאם להוראות חוק העסקה של עברייני מין במוסדות

כאמור גם בהתייחס לכל מועסק חדש ו/או נוסף של  . וכן, להמציא אישורמפעילהשל ה המועסקי

וכל להעסיק תלא  מפעילההתו. למניעת ספק, , כתנאי להעסקהעסק ביתבקשר עם הפעלת  מפעילהה

 כלשהו שלא נתקבל לגביו אישור כאמור ממשטרת ישראל. במתחם, עובד

 של חוזה זה. הינו סעיף יסודי שהפרתו או הפרת איזה מתתי סעיפיו תהווה הפרה יסודית 5סעיף  .5.28

 חובה תשלומי .6

המצוי במבנה, וזאת  השא בכל תשלומי החובה הנדרשים מעסק מסוגת  כי תמתחייב ההמפעיל .6.1

לרבות מיסים, היטלים אגרות וכל תשלום חובה אחר, לרבות מיסים ממשלתיים ועירוניים וכיוצא 

באלה, לרבות אך לא רק: אספקת מים, חשמל, )גז ככל שיהיה(, טלפון, ארנונה עירונית, מס עסקים, 

חרת הנוגעת לשימוש מס שילוט, תשלומים מכל מין וסוג שהוא, טלפון, אינטרנט או כל הוצאה א

בכל אגרה ו/או היטל ו/או תשלום אחר,  ההיחסי של המפעיל הו/או להפעלתו ולרבות חלק במבנה

לרבות אגרת סילוק אשפה, אגרות כיבוי אש, דמי ניהול ו/או כל תשלום דומה אחר החלים לגבי 

י הממשלה המפעילה מסכימה לכך כי באם יוטלו על יד ולרבות שטחיו הציבוריים. המבנהשטחי 

של מבנים ו/או על   מחזיקו/או כל גוף אחר מס/ים חדש/ים ואגרות חדשות ו/או היטלים חדשים על 

מבנים, אזי תשלם המפעילה את מלוא שיעור האגרה ו/או המס שהמזמינה תחויב בו בגין המבנה. 

 המפעילה תשלם את סכום האגרה ו/או המס כאמור באופן שייקבע על ידי המזמינה.

 

להעביר את שם החייב והנמען בגין חשבונות  תמתחייב ה, המפעילהתדרוש זאת ממנ והמזמינההיה  .6.2

 ה, על שמ )מסעדה(  הברהמים ו/או הטלפון ו/או החשמל ו/או החברה ו/או כל חשבון אחר החל על 

ו/או מי  המזמינהלהחזיר את כל החשבונות כאמור לעיל על שם  תא מתחייבי, וההשל המפעיל

כשכל החובות בגין אותם חשבונות  ההסכם( בתום תקופת המזמינהמטעמה )על פי הוראת 

 -לשאת בגינה בתשלומים האמורים  האו שעלי במבנה ההמפעיל ההמתייחסים לתקופה בה החזיק

להודיע לרשויות על מועד  המזמינהשולמו במלואם. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכותה של 

אין באמור . בנההחל מהמועד שנקבע למסירת החזקה במ העל ידי המפעיל במבנהזקה קבלת הח

לשלם לה במישרין את התשלומים בגין  ההורות למפעילל המזמינהבסעיף זה בכדי לגרוע מזכות 

 .והמפעילה מתחייבת לעשות כן המים,  החשמל והטלפון ובצרוף מע"מ

 

, בכל ההוצאות בגין טיפול, מומשה ככל שתוהאופצי הסכםישא לאורך כל תקופת הת המפעילה .6.3

ערכות האינסטלציה מ, המבנה, לרבות ניקיון פנים של מבנהאחזקה שוטפת ותיקונים של ה

 במבנה עושה שהמפעילההנובעות מהשימוש  הבנההסניטרית והחשמלית וכל יתר המערכות של 

  והכל באופן שהמושכר יישאר בכל עת נקי ותקין.

 

ימים ממועד דרישתה את כל הקבלות ו/או האישורים  7בתוך  למזמינה להציג תמתחייב ההמפעיל .6.4

מתחייבת  פעילהבנוסף המ המזמינה. המעידים על ביצוע כל התשלומים הנ"ל, בהתאם לדרישת

בכל עת( מאזן בוחן מאושר  12-החודשי שימוש )בחודש השימוש  12-להעביר לעיון המזמין אחת ל

 בבר )מסעדה(. ידי רו"ח באשר לפעילותה -על
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, התהיה רשאית )אך אינה חייבת, בשום מקרה( לשלם במקום, על חשבון ולחובת המפעיל המזמינה .6.5

מכל סיבה שהיא מלשלמו במלואו  הנמנע הושהמפעיל הכל תשלום מהתשלומים החלים על המפעיל

 ה כן.תלא עש הלבצע את התשלום כאמור והמפעיל הו/או במועדו, וזאת לאחר שדרשה מהמפעיל

 כאמורכל סכום  למזמינהלהחזיר  השילמה תשלום כלשהו כאמור, יהא על המפעיל והמזמינההיה 

, זאת בלי לגרוע מכל סעד ו/או בצירוף ריבית והצמדה כדין המזמינהמיד לפי דרישתה הראשונה של 

 על פי החוזה ו/או על פי כל דין. למזמינהתרופה ו/או זכות המוקנים 

 הינו סעיף יסודי שהפרתו או הפרת איזה מתתי סעיפיו תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 6עיף ס .6.6

 מבנהמסירת החזקה ב .7

 על מזמינהממועד חתימת ה חודשים 9, תוך מפעילהלידי ה מבנהמסור את החזקה בת מזמינהה .7.1

האמור, מובהר כי  ףעמדה בכל מחויבויותיה על פי החוזה. על א מפעילהשה לכך בכפוף החוזה

 הסכם חתימת ממועד חודשים 4 עד  מבנהשמורה הזכות לדחות את מועד מסירת החזקה ב מזמינהל

תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בנושא ומבלי שתהא זכאית לפיצוי  מפעילהשל מבלי זה

 ימים מראש. 7מועד לביצוע מסירת החזקה  מפעילהתתאם עם ה מזמינהכלשהו. ה

וייערך פרוטוקול  מפעילהונציגי ה מזמינהידי נציגי ה-על מבנהמסירת החזקה ייערך סיור בבמעמד  .7.2

 במועד זה )להלן: "פרוטוקול המסירה"( אשר יחתם על ידן.  מבנהשל מצב ה בכתב

. למען הסר החזקה מסירת מעמדאת החזקה בו ב ולקבל מבנהמתחייבת בזאת להופיע ב מפעילהה .7.3

ין כאילו הופיעה ילכל דבר וענ בכל מקרה תחשב מפעילהדדים ,כי הספק ,מותנה ומוסכם בין הצ

 . דמי שימושין תשלום יאת החזקה בו במועד מסירת החזקה לרבות לענ וקיבלה מבנהב

מכל  מפעילהאת ה ולא יפטר החזקה מסירת במועד מבנהאו אי הופעה ב מבנהי קבלת החזקה בא .7.4

 חיוב שהוא על פי הסכם זה.

  .ידי הצדדים קריאת מוני המים והחשמל-תבוצע עלבמועד מסירת החזקה  .7.5

 

 שימושה מטרת .8

תעשה שימוש במבנה במשך כל תקופת ההסכם ותקופת האופציה ככל שתמומש אך ורק  המפעילה .8.1

בדגש על הפעלת בר למטרת הפעלה ואחזקת בר )מסעדה( בהתאם להוראות המכרז על נספחיו 

"מטרת )להלן:  בשעות הערב והלילה להעשרת הבילוי והפנאי של התושבים מעלה אדומים

  .("השימוש

 

מקרה שבו תפר המפעילה את ההסכם כולו או מקצתו או תנאי מתנאיו, ולא  בכלומודגש כי  ובהרמ .8.2

תתקן את ההפרה תוך זמן סביר שיקבע בהתראה שקיבלה מהמזמינה, ו/או אם תפר את ההסכם 

 את ולהעניק חלקו את לבטלאו /ותהיה המזמינה זכאית לבטל את ההסכם לאלתר  –הפרה יסודית 

, זאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות נוספים העומדים למזמינה אחרת למפעילה השימוש זכות

 בהתאם להסכם ועל פי כל דין, ומבלי שתהיה למפעילה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בנושא. 

 

לעשות במבנה שימוש לכל מטרה אחרת אלא למטרת השימוש בלבד.  תזכאי ההמפעילה אינ .8.3

כי שימוש במבנה לכל מטרה  למפעילהלא תהיה רשאית לשנות את מטרת השימוש. ידוע  המפעילה

 אחרת ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה. 
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א , אסורה בהחלט אלהמבנהובהר בזאת, כי הצבת שולחנות וכסאות ו/או כל ציוד אחר, בסביבת מ .8.4

פי כל דין ו/או הנחיות מוסדות -בהתאם להוראות כל דין וקבלת כל היתר ו/או אישור דרוש על

המוסמכים, ובכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב מאת המנהל ובתנאים שיקבעו  המקומית הרשות

 פי שיקול דעתו. -ידיו ועל-על

 

 רה יסודית של חוזה זה.הינו סעיף יסודי שהפרתו או הפרת איזה מתתי סעיפיו תהווה הפ 8עיף ס .8.5

 

 בהתאם להוראות כל דין מבנהב שימוש .9

שיון הדרוש לה ולדאוג לכך יהאחראית הבלעדית להשיג כל ר ותהאמתחייבת בזאת  מפעילהה .9.1

שיון הדרוש מטעם כל רשות עירונית, ממשלתית, יעל פי רו השימושלמטרת  בהתאםשעסקה יתנהל 

והתקנות והצווים  1986-חוק רישוי עסקים, תשכ"ח מכח, לרבות מקומית או אחרת והוראות כל דין

לקבלת  מפעילהאיננה אחראית כלפי ה מזמינהה כי מובהר ספק הסר למעןין. יהכל לפי הענ מכוחו,

שיונות או אישורים מאת הרשויות המוסמכות, הדרושים לצורך הפעלה וניהול עסקה של יר

 .קבלתם להיתכנות או, מבנהב מפעילהה

 

שיונות והאישורים הדרושים, כך שהפעלת ילחידוש הר תקופת ההסכםלדאוג במשך כל  מפעילהל הע .9.2

שיון ו/או יוהעבודה בו תתנהל בהתאם להוראות כל דין הנוגע לכך ובהתאם לתנאי כל ר מבנהה

הוראות ו/או תקנות שתוצאנה מזמן לזמן ע"י רשות מוסמכת כל שהיא ביחס או בקשר לעסק 

 .מבנההמתנהל ב

, תמציא המפעילה למזמינה אישור מכל רשות שתמומש ככל האופציה או ההסכם תקופת תום עם .9.3

עירונית ו/או ממשלתית ו/או אחרת ו/או מכל גוף אחר אשר המפעילה התחייבה בהסכם זה לבצע 

תשלומים שונים, במישרין או בעקיפין אליו, המעיד כי נכון ליום האישור נפרעו על ידי המפעילה כל 

ן תקופת ההסכם, לרבות קרן ו/או ריבית ו/או הפרשי הצמדה ו/או קנסות ו/או כל התשלומים בגי

 חוב אחר, בגין התקופה האמורה.

וביצוע כל  המבנה בתוך מוטלת האחריות המלאה בכל הקשור בטיפול בנגישות המפעילהל ע .9.4

-התשנ"חהתאמות הנגישות, ככל שהן נדרשות, כמתחייב מחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 

 .הוהוצאותי הוכל חוק ו/או תקנה הנובעים ממנו, והכל על חשבונ 1998

ילה מתחייבת לקיים את הוראות המזמינה והוראות הרשויות המוסמכות הקשורות לסדרי המפע .9.5

פי הוראות הגופים -רכוש על חשבונה, עלתונהלי כיבוי אש ומניעת שריפות, הג"א בטיחות ובטחון, ו

מניעה והבטיחות הדרוש לשם יישום ושמירת ההוראות דלעיל, לרבות ברזי דלעיל, את כל ציוד ה

 .שריפה ומתקני הג"א

לקיים את הוראות חוק הגבלת עישון  תמתחייב הלגרוע מכלליות האמור לעיל, המפעיל בלימ .9.6

 ביתוהתקנות שהותקנו על פיו, לרבות איסור על עישון בשטח  1983 -במקומות ציבוריים, תשמ"ג 

 עסק ובחצרות. ה
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עסק הוראת כל דין, לרבות חוק זכויות יוצרים וזכויות ה ביתשלא להפר ב תמתחייב ההמפעיל .9.7

בזאת שאין להשמיע מוזיקה ו/או לשדר שידורים שמקורם ברדיו ו/או  תמוזהר המבצעים. המפעיל

א זכויות אלא לאחר שהוסדר נוש ו/או אינטרנט בתקליטים ו/או קלטות ו/או דיסקים ו/או טלוויזיה

בלבד יישא באחריות לכל  ההיוצרים וזכויות המבצעים ותשלום תמלוגים לבעלי הזכויות. המפעיל

 הפרה. 

, אסורה המבנהמודגש ומובהר במפורש כי הצבת שולחנות ו/או כסאות ו/או כל ציוד אחר בסביבת  .9.8

ושים בהחלט אלא בהתאם להוראות כל דין וקבלת כל האישורים, הרישיונות וההרשאות הדר

פי כל דין ובכפוף לקבלת אישור המנהל, מראש ובכתב, להצבת השולחנות ו/או -על מפעילהל

 הכיסאות ו/או כל ציוד אחר. מובהר בזאת כי המנהל רשאי להתנות אישור זה בתנאים.

היתר לניהול עסקה, לא יהיה בכך כדי לפטור  מפעילהכי גם אם מסיבה כלשהי לא קיבלה ה ובהרמ .9.9

 שעל פי הסכם זה. תקופת ההסכםעד לתום  דמי השימושמתשלום  מפעילהאת ה

, מבנהב מפעילהשיון להפעלת העסק של היבמקרה ורשות מוסמכת כל שהיא תתנה את הוצאת הר .9.10

מראש לביצוע כל שינוי  מזמינהלבקש הסכמת ה מפעילה, יהיה על המבנהבביצוע שינויים בתוך ה

סכים לכל שינוי כנ"ל ואי הסכמתה לא תגרע תהיה זכאית להסכים או לא לה מזמינהכזה. ה

לשינוי,  מזמינה. הסכימה ההשימוש דמיעל פי ההסכם לרבות תשלום  מפעילהשל ה ממחויבותיה

 .זה חוזה הוראות"פ ערשאית לבצעו על חשבונה  מפעילהתהיה ה

על מצהירה בזאת כי לפני חתימה על חוזה זה ניתנה לה ההזדמנות לבדוק וכי בדקה בפו מפעילהה .9.11

 שיונות הדרושים להפעלתישיון או ריואת האפשרות לקבל ר השימושלמטרת  מבנהאת התאמת ה

וכי  דרישות כל הרשויות המוסמכות, לרבות כפי שהוא, מבנהב השימושמטרת בית העסק בהתאם ל

מתאים  מבנהמצאה את הו למכרז הצעתה במסגרת האמורות הדרישות כל את בחשבון לקחה

 .מכל בחינה שהיא השימושלמטרת 

מוותרת בזאת מראש ובמפורש על כל טענת אי התאמה, ועל טענת ברירה מחמת מום  ו/או  מפעילהה .9.12

 מכל סוג שהוא. בו והשימוש מבנהעל טענת ברירה אחרת כלשהי בגין ה

כלפי המוסדות והרשויות הממשלתיים העירוניים לשלם גם כל קנסות  תהיה אחראיתהמפעילה  .9.13

בכל  תא בעצמתש, כולן או חלקן. המפעילה הקטנים סעיפיו על זה סעיףשהם עקב אי קיום הוראות 

ידי המפעילה ו/או -תשלום, היטל, קנס ו/או עונש שיוטל בגין ניהול העסק ו/או השימוש במבנה על

לא היתר או תוך חריגה מהיתר, או בניגוד לכל דין, בין אם יוטל על ל לקוחותיה אומי מטעמה ו/

 המזמינה ובין אם יוטל על המפעילה.

שום דבר מהאמור בחוזה זה וכן, שום מעשה או אישור או הסכמה מטעם המזמינה לא יחשב  .9.14

כהרשאה של המזמינה למפעילה להשתמש במבנה ו/או לנהל בו עסקים מבלי היתר ו/או חריגה ממנו 

 .ןו/או בניגוד לכל די

 תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.כל אחד מסעיפיו הקטנים  הינו סעיף יסודי שהפרת 9סעיף  .9.15

 דמי שימוש .10

, לבר )מסעדה( ₪______________  של סך על יעמדו במבנה השימוש עבור השנתיים מי השימושד .10.1

במהלך תקופת  .("השימוש דמי" :ולעיל)להלן  במכרז המפעילה להצעת בהתאם, "ממעלא כולל 

ויעמדו על סך של  10%-ידי המזמינה, יגדלו דמי השימוש ב-האופציה, ככל שתמומש על

 "מ.מע כולל לא, לבר )מסעדה( ____________ ₪
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חייבים במע"מ באמצעות טופס דיווח   פעילהתשלומים שיבוצעו על ידי המ –מלכ"ר  ההינ נההמזמי .10.2
קבל שובר דיווח ת  מפעילההמפעילה יתווסף מע"מ. ה שלםשתעסקת אקראי. כך שעל דמי השימוש 

 קזז התשומות באמצעות השובר.תעל עסקת אקראי )חלף חשבונית( ו
 

חודשים כאשר  12תקופת החסד )גרייס( בת  בתוםתחל לשלם את דמי השימוש למזמינה  המפעילה .10.3

מובהר ומודגש  .ממועד מסירת החזקה במבנה ימים  120 המאוחר  לכלעבודות ההתאמה יסתיימו 

, מכל סיבה שהיא, החזקה קבלתממועד  ימים  120כי ככל שיתארך ביצוע עבודות ההתאמה מעבר ל

במלואם ובמועדם וזאת גם אם עדיין לא  נהבתשלום דמי השימוש למזמי המפעילה תמחויב היהת

ודות אין באמור כאן בכדי להוות הסכמה לסיום ביצוע עב בפועל.  העסק ביתלהפעיל את  ההחל

יום ממועד מסירת החזקה. יובהר כי ככל שהמפעילה לא תחל פעילותה  120ההתאמה לאחר 

יום, כאמור, יהיה המזמין רשאי לחייב את המפעילה בדמי שימוש החל מתום  120-העסקית לאחר 

 יום ממועד מסירת החזקה. 120

 

 עבור, השימושלחודש הראשון של כל רבעון בכל שנה בתקופת  1-ישולמו כל רבעון, ב השימושדמי  .10.4

  .מראש רבעון אותו

בין  תקופת ההסכםלכל  דמי השימושמצהירה כי ידוע לה שהיא חייבת בתשלום מלוא  מפעילהה .10.5

 מבנהובין אם עשתה שימוש ב תקופת ההסכםבכל  מבנהמוש ביאם, מכל סיבה שהיא, עשתה ש

 .תקופת ההסכםבחלק מ

הרבעונים  4 של לתקופה דמי שימוש מזמינהה בידי מפעילהה פקידבמעמד חתימת הסכם זה ת .10.6

למען הסר ספק מובהר כי מסירה ו/או  .בהמחאות דחויות שלאחר תקופת החסד )גרייס( הראשונים

או מתן הוראת קבע לא יחשבו בשום פנים ואופן  המזמינההפקדת המחאה ו/או שטר כלשהו בידי 

כתשלום, אלא לאחר פירעונם המלא בפועל של הכספים ו/או התשלומים כאמור. מתן קבלה או 

חשבונית בקשר עם תשלום כלשהו לא יחשבו אף הם כפירעונו של אותו תשלום, אלא אם כן, כאמור 

 לעיל, נפרע אותו תשלום בפועל.

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם. זה על סעיפיו הקטנים 10יף רת הוראה מהוראות סעהפ .10.7

 אי תחולת חוקי הגנת הדייר .11

, המפעילה והמבנה אינם ולא יהיו מוגנים על פי הוראות חוק הגנת הדייר )נוסח משולב( הסכםה .11.1

בעתיד  שייחקקולא על פי הוראות כל דין אחר שקיים או  )להלן: "חוק הגנת הדייר"( 1972 -תשל"ב 

המגן על שוכר או דייר בכל דרך שהיא, והדינים האמורים ותיקוניהם וכן התקנות ו/או הצווים 

שהותקנו או שיותקנו על פיהם או שיבואו במקומם או בנוסף להם, אינם חלים ולא יחולו על 

 השימוש, המפעילה, המבנה ועל ההסכם.

מפתח כהגדרתם בחוק הגנת הדייר או מפעילה מצהירה כי לא נתבקשה לשלם ואף לא שילמה דמי ה .11.2

ההתאמה,  עבודותחשב כדמי מפתח, וכי כל העבודות, יתשלומים העלולים להתפרש או לה

אינם ולא יהיו שינויים  -אם יעשו  -השינויים, השיפוצים, השיפורים והשכלולים שיעשו במבנה 

 יסודיים, והוראות חלק ג' של חוק הגנת הדייר לא יחולו על ההסכם.

פינוי המבנה לא תהיה המפעילה זכאית לכל תשלום שהוא, מהמזמינה ו/או ממפעילה חליפית,  בעת .11.3

ההתאמה ו/או שיפורים או התקנות במבנה ולא בכל אופן  עבודותלא כדמי מפתח ולא כתשלום עבור 

 אחר שהוא.
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 ביצוע ערבות .12

 בנקאית ערבות מזמינהבידי ה מפעילהתפקיד ה ,וכתנאי לחתימתו במעמד חתימת ההסכם .12.1

 .המכרז למסמכיהמצורף כנספח ה'  נוסחב₪  50,000של  בסכום בלתי מותנית אוטונומית

 חתימת במועד הידוע המדד יהיה הבסיס מדד כאשר לצרכן המחירים למדד צמודה תהיה ערבותה .12.2

 .ההסכם

ידי -ככל שתמומש האופציה על יום. 90+  ההסכם תקופתהבנקאית תהיה בתוקף עד לתום  הערבות .12.3

יום לפחות לפני מועד  30המזמינה, תפקיד בידיה המפעילה ערבות מוארכת בסכום הנקוב לעיל 

 .המוארכת הערבות על גם יחולו הערבות על החלות ההוראות וכלפקיעת תוקף הערבות 

בתום  מפעילהל הבנקאית הערבות תוחזר, ההסכםפי -על הערבות למימוש עילה תקום ולא במידה .12.4

 .ההסכם תקופתימים ממועד תום  90

עפ"י הסכם זה  מזמינהל מפעילהלהבטחת כל תשלומי והתחייבויות ה תשמשהערבות הבנקאית  .12.5

כתוצאה מהפרת ההסכם ע"י  מזמינהו/או עפ"י כל דין, לרבות תשלומים בגין הוצאות שנגרמו ל

  וכד'. מפעילהמה מזמינה, פיצויים המגיעים למפעילהה

, לחלתםתהא רשאית להשתמש בכספי הערבות הבנקאית כולם או מקצתם, ובכלל זה  ינהמזמה .12.6

אחת או  מפעילה, וזאת בכל מקרה בו,  תפר המפעילהלקזז ולנכות מהם כספים המגיעים לה מה

, תעמיד המפעילה כולה או חלקה מומשה הערבות .מבלי צורך בהוכחת נזק יותר מהוראות הסכם זה

 .תחתיההמקורית  לערבותהה באופן מידי ערבות ז

במידה ותוקף הערבות פג או עומד לפוג, ועולה כי ההתקשרות נמשכת או עומדת להיות מוארכת, על  .12.7

החובה לחדש את הערבות, להאריך את תוקפה ו/או לחדשה, כך שתותאם למשך  ההמפעיל

 ההתקשרות.

על זכותה לסעדים  מזמינהובהר בזה כי אין במתן הערבות על פי חוזה זה משום ויתור מצד המ .12.8

מכוח  מזמינה, בין אם סעדים אלו מפורטים בגוף החוזה ובין אם עומדים למפעילהאחרים כנגד ה

 הוראות הדין.

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 12הפרת הוראה מהוראות סעיף  .12.9

 

 ביטוח .13

יחולו הוראות  מפעילהעל פי דין ו/או על פי הסכם זה מובהר כי על ה מפעילהמבלי לגרוע מאחריות ה .13.1

 .ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה המכרז' למסמכי ז כנספחנספח הביטוח המצורף 

 

 ותיקונים ואחזקתהמבנה,  הפעלת .14

האופציה, אם  ותקופת השימושמתחייבת להחזיק ולתחזק באופן שוטף במשך כל תקופת  המפעילה .14.1

טוב ומתוקן, בהתאם להוראות חוזה במצב  ואת מערכותיו ומתקניו, ולקיימם המבנהתמומש, את 

-וכן, לבצע כל תיקון שיידרש על מהו/או מי מטע המזמינהלהנחיות והוראות  זה ונספחיו, ובהתאם

 ;זמינהקבע המתידי המזמינה ו/או מי מטעמה במבנה, תוך תקופה ש
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 קלקול או נזק, פגם כל המפעילה חשבון על לאלתר ולתקן למזמינה להודיע מתחייבת המפעילה .14.2

 מבנהכל אחריות לאחזקת ה מזמינהלא תחול על ה. מובהר כי ולמערכותיאו /ו למבנה שנגרמו

אשר בחזקתה,  מבנהתדאג על חשבונה לאחזקתם ותקינותם של ה מפעילהולביצוע תיקונים וה

  .סביר בלאי של תוצאה שהינם במבנה תיקונים ולרבות הכלל מן יוצא ללא המתקנים כללרבות 

ומבלי שהדבר יתפרש כחובה המוטלת  לעיללבצע פעולות כאמור  מפעילהשל ה חובתהמבלי לגרוע מ .14.3

( לבצע במושכר כל תיקון כאמור, ובמקרה כזה ת)אך לא חייב תרשאי מזמינההיה הת, מזמינהעל ה

 האת כל הסכומים שהוציא מיד עם קבלת דרישה בכתב מזמינהלהחזיר ל תחייב מפעילההיה הת

 מזמינה.ציג התלביצוע תיקונים אלה, בהתאם לחשבוניות ש מזמינהה

במבנה שימוש זהיר וסביר למטרות השימוש בלבד ולוודא כי המבנה וכל  לעשות תמתחייב מפעילהה .14.4

המתקנים הקשורים בו יהיו וישמרו במצב מעולה ותקין. בכלל זאת המפעילה מתחייבת לשמור על 

במצב בו  כשהואונקי מכל אדם וחפץ  ריקניקיון המבנה ולהחזירו למפעילה בתום תקופת השימוש 

ידה במהלך תקופה השימוש, לפי -בו על שנעשוההתאמה  ועבודות השינויםכל  כוללנמסר לה ו/או 

 בחירת המזמינה וללא כל תשלום למפעילה. 

אך ורק בתחומי  הולנהל את עסק מבנהוסביבת ה מבנהלהקפיד על ניקיון ה תמתחייב מפעילהה .14.5

יות האמור מבלי לפגוע בכלל. ולא לגרום כל מטרד, רעשים, ריחות, זעזועים, זוהמה ועשן מבנהה

ובמתקניו ומסביב לו ולמנוע כל  מבנהלדאוג לקיום רמת ניקיון גבוהה ב תמתחייב מפעילהלעיל, ה

או בכל מקום  מבנהידי פינויה המיידי למתקני האשפה מוסדרים בסביבת ה-הצטברות של אשפה על

ה של מעת לעת ולקיים בקפדנות מירבית כל חיקוק ו/או הורא יתקומהמ הרשותאחר וכפי שתורה 

, אשר עניינם שמירה על רמת תברואה מזמינהמשרד הבריאות ו/או כל רשות אחרת ו/או של ה

 .מבנהובסביבתו ו/או מניעת מפגעים ב מבנהוניקיון נאותים ב

 ,מידי יום ביומו לפני שעות הפתיחה ולאחר שעות הסגירה הניקיון העסק יבוצע על ידי המפעיל .14.6

. המפעילה תציב פחי אשפה או כל כלי קיבול דין כל ולהוראות המזמינהבהתאם לנהלי ולדרישות 

בהם צורה בלעדית  שתמשתלהציב, בהתאם לדרישות ולפעילות בית העסק, ו תדרשלאשפה אשר 

לאשפה ולפסולת שייווצרו בבית העסק.  המפעילה תדאג לפינוי הפסולת מהמבנה בהתאם לדין. 

ועל חשבונו במיקומים שיאושרו על ידי  המפעילהידי -מתאימים שיוצבו על למיכליםהפינוי יעשה 

 על פי דין.  הכללאתרי מחזור או פסולת מורשים  ויפונוהמזמינה 

מתחייבים לשמור בקפדנות על ניקיון הציוד והכלים, לבוש העובדים ושאר  הועובדי ההמפעיל .14.7

אות התנאים התברואתיים, ולציית לכל דיני התברואה ולהוראות הרשויות המוסמכות והור

כי למזמינה להורות על קבלת דגימות מזון לצורך בדיקת מעבדה. היה ותוצאות  מובהר. המזמינה

יהא לבצע בדיקה נוספת, באופן מיידי, להוכחת תיקון הליקוי  ההבדיקה אינן תקינות, על המפעיל

. על המפעיל להציג בלבד ה. עלויות הבדיקות תהא על המפעילמיידיותקינות איכות המזון באופן 

יגררו הטלת קנסות כמפורט בחוזה  תקינות לא תוצאותכי  מודגש. למזמינהאת תוצאות הבדיקות 

 .מכך המשתמע כל על ההסכם של יסודית הפרה הינן בנוסףו זה

 שאתא יכי ה ההמפעיל ת. בכל מקרה מתחייבהלקוחותפעל לטיפול בתלונותיהם של ת ההמפעיל .14.8

 תמתחייב הבאחריות הבלעדית בקשר לכל תלונה ו/או תביעה מצד ג' כלשהו בגין הסכם זה, והמפעיל

בגין כל סכום שיחויב לשלם לצד ג' כלשהו בקשר להסכם זה בצירוף  המזמינהלשפות ולפצות את 

כל ההפסדים ו/או הנזקים ו/או ההוצאות שיגרמו כתוצאה מדרישה ו/או תביעה כאמור, לרבות 

בדבר תלונה שהובאה בפניהם בנוגע להתנהלות או המנהל  המזמינהת משפטיות. בכל פניה של הוצאו

 בזריזות ותוך מתן תשומת לב מרבית לפתרון הנושא. הטפל המפעילת, המפעילה
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 קירותיו, או על מבנהשלא לתלות שלטים כל שהם או מודעות כל שהן על חזית ה מתחייבת מפעילהה .14.9

מראש  האת הסכמת מזמינהה נהבכתב ומראש. נת מזמינהך הסכמת ה, מבלי לקבל לכהחיצוניים

פי הדין, -שה עליכל בקשה שיש להג מזמינהל מפעילהגיש הת, מפעילהובכתב להתקנת שלט מטעם ה

לבקשת השילוט,  מזמינהלצורך קבלת היתר שילוט מן הרשויות המוסמכות. לאחר קבלת אישור ה

בכל ההוצאות הכרוכות בהתקנת השלט ובכל  מפעילהה שאתלרשויות המוסמכות ו מפעילהגישה הת

 מזמינהאך ורק בהסכמת ה מבנהאנטנות למיניהן יותקנו ב. האגרות והמסים הקשורים בהצבתו

 .היד-ובתנאים שייקבעו על ,מראש ובכתב

 בנייה היתר עם, פירוט נוסף: ימסר במצב מעטפתבמצבו  מפעילהומודגש כי המבנה נמסר ל מובהר .14.10

בו כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או שיפור, וכי אין במידע  תבצע שהמזמינה , מבלילשלד

במסגרת המכרז כדי להטיל על המזמינה כל אחריות ו/או חבות בגין  המזמינהעל ידי  השנמסר ל

 ו/או בקשר עם המבנה ו/או מצבו; 

תבצע בעצמה ועל חשבונה  את כל השיפוצים, עבודות, תיקונים, התאמות, רכישת ציוד,  המפעילה .14.11

עיצוב, ריהוט, שילוט וכל כיוצא בזה וכן לקבל את כלל האישורים והרישיונות הצריכים לשם 

 עבודותלהלן: "ו לעיל, קבלת כל האישורים הנדרשים והפעלת השירותים )ההתאמת המבנה לצרכי

הבלעדית לביצוע כל עבודות ההתאמה הדרושות  האחראיתהיא  המפיעהכי  מובהר"(. ההתאמה

 יבוצעובמבנה על מנת להתאימו למטרות השימוש, בעצמה ועל חשבונה, כי כל עבודות ההתאמה 

 וכיפי כל דין, -פי כל רישיון או היתר ככל שיידרשו על-לאחר אישור מראש ובכתב של המנהל ועל

 .של המפעילה בלבד הוהוצאותי הועל חשבונ יבוצעו

לסיים את  המפעילהמראש ובכתב. על  נהכפוף לאישור המזמיב ידה עלכלל עבודות ההתאמה יעשו  .14.12

 נהידי המזמי-מבנה עלב החזקהמסירת  ממועד, שימנו יום 120עבודות ההתאמה לכל המאוחר תוך 

כי ככל שיתארך : "תקופת ביצוע עבודות ההתאמה"(. מובהר ומודגש ולעיל )להלן המפעילהלשימוש 

היה תממועד מסירת החזקה במבנה, מכל סיבה שהיא,  יום  120-ביצוע עבודות ההתאמה מעבר ל

 הבמלואם ובמועדם וזאת גם אם עדיין לא החל נהבתשלום דמי השימוש למזמי המפעילה תמחויב

 בפועל. העסק ביתלהפעיל את 

 ובחירת הריהוט.  עסקבית ההמנהל לעיצוב  שלהמפעילה מתחייבת לקבל אישור מראש ובכתב  .14.13

הכל בהתאם יהיו בהתאם להוראות המנהל  והימים בהם הוא יפעל העסק בית של ההפעלה שעות .14.14

 עד ראשוןיפעל בימים  מסעדה הברמובהר בזאת כי  – ובכפוף לתנאי רישיון העסק והוראות כל דין

 וערבי חג שישי ימיב ,העסק ברישיון שתקבע לשעה ועד בבוקר 10:00בין השעות  (שישי)כולל  שישי

. בתשעה באב, ביום סגור יהיה עסקבימי שבת/חג ה .באופן רציף ושוטף חג/שבת כניסתלפני  שעהעד 

 העסק בית את להפעיל מתחייבת המפעילה לחללי צה"ל העסק יהיה סגור. הזכרוןכיפור וביום 

בכל עניין הנוגע להפעלת בית העסק תהיה כפופה  .האמורים הפעילות שעותוב ימיםב רציף באופן

 המפעילה להוראות המנהל ומתחייבת לציית להן.

א י, וההשל המפעיל ההבלעדית ועל חשבונ הבאחריות יהיוהעסק  ביתהפעלתו וניהולו התקין של  .14.15

העסק  ביתלהעסיק עובדים מקצועיים כנדרש אשר בתפקידם לדאוג לתפקוד ראוי של  תמתחייב

 וזאת בהתאם להוראות כל דין.

אך ורק דברי מאכל ומשקאות ו/או פריטים  במבנה השימוש רתגבמסלמכור  רשאית תהיה המפעילה .14.16

ו/או מוצרים המותרים בהתאם להוראות כל דין, לרבות בהתאם להוראות חוק רישוי עסקים, 

ידי -רישיון עסק כדין על, תקנות ו/או צווים אשר הוצאו מכוחו, הכל בכפוף לקבלת 1968-תשכ"ח

 .ההסכםרשות הרישוי המוסמכת ובהתאם להוראות 
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ל טריות ע תקפיד, יןמוצרים כשרים בלבד הנושאים תוויות כשרות כד העסקמכור בבית ת מפעילהה .14.17

טפל בהם תאחסן את המוצרים ותובסביבתו ו מבנההמוצרים, טיבם ואיכותם ועל ניקיון מוחלט ב

 .הבריאות בהתאם לתקנות והנחיות משרד

 מזמינה, ללא קבלת הסכמת הםובסביבת מתחםב, מבנהשלא לערוך כל אירוע ב מתחייבת מפעילהה .14.18

המזמינה לא חייבת ליתן את אישורה לקיומו של אירוע כאמור והיא יכולה לסרב  .מראש ובכתב

 לבקשה מכל טעם שהוא ללא צרוך בנימוק.

עים שונים המתקיימים בה, בתיאום מראש רשאית להזמין כיבוד ו/או מזון לאירו תהיה המזמינה .14.19

פי החלטת מנהל המזמינה, וזאת בתנאי שהמחיר ואיכות המזון -עם המפעילה, בהתאם לצורך, ועל

 המזמינההמוצעים יהיו לשביעות רצונה של המזמינה. אין באמור לעיל כדי להטיל כל חובה על 

 סוג מכל לבלעדיות מתחייבת אינה היא קרי, בלבדאו מאת המפעילה  בכלללהזמין מאת המפעילה 

המפעיל מתחייב להפסיק  ראתלהזמין ו/או לרכוש מכל גורם אחר כפי ש רשאית תהיה היאו ,שהוא

עבודתו של כל עובד מטעמו, ו/או עובד של מפעיל משנה וכל אדם אחר הנמצא בשירותו והמועסק 

ש לעשות כן ע"י המתנ"ס ו/או על ידו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, מיד לכשיידר

 הנהלת הקאנטרי, להרחיקו מתחום  הקאנטרי, ולמצוא לו מחליף לאלתר. 

לצורך עבודתם בלבד. לא יותר שימוש במתקני  המזמינהיוכלו להיכנס למתחם  המפעילהעובדי  .14.20

להיכנס לתחומי  הלעובדים בשעות עבודתם וללא תשלום. חל איסור על עובדי המפעיל המתחם

בזמנים שאינם לצורך עבודתם, למעט בתשלום. מובהר בזאת כי היה ורצה עובד להשתמש  ההמזמינ

 , לאחר או לפני שעות עבודתו, ישלם עבור השימוש ככל משתמש אחר.המזמינהבמתקני 

, אישור ממשטרת ישראל, העסק בית, כתנאי לתחילת הפעלת למזמינההמפעילה מתחייבת להמציא  .14.21

,המתייחס לכל  2001-של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"אבהתאם להוראות חוק העסקה 

של המפעילה. וכן, להמציא אישור כאמור גם בהתייחס לכל מועסק חדש ו/או  ועובדיה המועסקי

וכל תלא  המפעילה, כתנאי להעסקתו. למניעת ספק, העסק ביתנוסף של המפעילה בקשר עם הפעלת 

 לגביו אישור כאמור ממשטרת ישראל., עובד כלשהו שלא נתקבל במבנהלהעסיק 

שלא להפעיל  מתחייבתמנהל ובין היתר הלפעול בהתאם להוראות והנחיות  מתחייבת מפעילהה .14.22

לא יהא  מבנהכי השימוש ב מפעילהה מתחייבתוסביבתו. כן  מבנהמוזיקה בעוצמה גבוהה בשטח ה

 .או כל אדם אחר המקוםבו כדי להוות משום מטרד לעובדי ומבקרי 

חזיק כל חומרים, כלים, ציוד, תוצרת, מלאי וכל מטלטלין אחרים )להלן: תלא  ההמפעיל .14.23

מראש ובכתב. בכל מקרה  מנהלו/או ה המזמינה"המטלטלין"( מחוץ לשטח העסק ללא הסכמת 

ו/או  המזמינההעסק מבלי שנתקבלה על כך הסכמת  המבנהשימצאו מטלטלין כלשהם מחוץ לשטח 

ולא תהיה עליה כל אחריות  הרשאית לסלקם על חשבון המפעיל המזמינהכאמור, תהיה  נהלהמ

 בקשר אליהם. 

בכל עת סבירה ובמידת האפשר  מבנהלבקר ב הו/או לנציג מזמינהלאפשר ל מתחייבת מפעילהה .14.24

לאחר תיאום מראש, על מנת לעשות את הפעולות ולנקוט באמצעים הקבועים בחוזה זה או בכל דין 

  .המבנהמצריכים כניסה ל

 .תהווה הפרה יסודית של חוזה זה הקטנים כל אחד מסעיפיו זה הינו סעיף יסודי שהפרת 14עיף ס .14.25

 עובדים העסקת .15
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ם, במספר הדרוש יעל חשבונה עובדים כשירים, מקצועיים ואחראי להעסיקהמפעילה מתחייבת  .15.1

ויהיה אחראית עליהם  הםבמועד הקבוע לכך בחוזה וכן את ההשגחה עלי העסק בית הפעלתלשם 

 .לכל דבר ועניין

והוראות  1959 -המפעילה תעסיק עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, התשי"ט  .15.2

היה המפעילה רשאי להעסיק עובדים שאינם בעלי אזרחות ישראלית, תכל דין, ובשום מקרה לא 

 אלא אם יש בידיהם אישור עבודה כחוק בישראל.  

למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת העובדים ו/או מועסקים ובכלל  בתמחויהמפעילה  .15.3

, חוק עובדים זרים )איסור 2011  -זאת הוראות חוק להגברת האכיפה על דיני העבודה, התשע"ב 

. 1987 -וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

, את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים על ידי המעביד, כל העובדי שלם בעד כלתהמפעילה 

התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן תשלומים אחרים בהם חייב המעביד על פי 

חוק, ובכלל זאת תשלומי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי, דמי הבראה, פיצויי פיטורין, ביטוח 

ם בגין מחלה או לידה, וכל תשלום מס, היטל שיחולו בריאות, שכר שעות עבודה נוספות, תשלומי

עליו בגין עובדיו, וביטוח סוציאלי בשיעורים המקובלים על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר 

 הגדול ביותר של העובדים במדינה באותו ענף. 

חייבת א מתיאת הוראות הדין החלות לעניין העסקת בני נוער וה הא מכיריכי ה ההמפעילה מצהיר  .15.4

 הכי הפרת סעיף מסעיפים אלו על יד ההמפעילה כי הובהר ל הלנהוג בהתאם לחוק זה. כן מצהיר

 לכל דבר ועניין. הכמוה כהפרת החוזה מצד

המפעילה מתחייבת למלא אחר כל הוראות חוקי העבודה ואחר הוראות ההסכמים הקיבוציים  .15.5

, או לשימושבר תוקף בענף הרלוונטי הכלליים לבין הסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא 

 כפי שהסכמים אלו יוארכו או יותקנו בעתיד, לרבות צווי הרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלו. 

בכל החובות  האחת לרבעון, אישור בדבר עמידות למזמינההמפעילה מתחייבת להמציא  .15.6

ה כלפי עובדיו לפי חוקי העבודה, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחב הוהתשלומים החלים עלי

ומאושר על  ה. על האישור להיות חתום בידי המפעילה או מורשה חתימה מטעמההמועסקים על יד

 ידי רואה חשבון. 

, לרבות קבלני משנה ועובדיהם הכלפי כל אדם המועסק על יד תהיה האחראית הבלעדיתהמפעילה  .15.7

בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על לנזק ו/או לאובדן לגוף ו/או לרכוש שייגרמו להם תוך כדי/ עקב/ 

פי הסכם זה. עוד מובהר כי מפקחי המשמרת ו/או האחראיים על העסק הפועלים מטעם המפעילה, 

בלבד והאחריות הבלעדית לגבי כל התשלומים והתביעות הנובעות מיחסים אלו יחולו  ההינם עובדי

 קתם. לא תהא חייבת בתשלום כלשהו בגין העס מזמינהעל המפעילה בלבד וה

כל אחריות בגין  המזמינהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולמען הסר ספק יובהר כי לא חלה על  .15.8

ו/או כל צד  הו/או מי מטעמ המחלה, תאונת עבודה ו/או כל נזק אחר, אשר יגרם חלילה, למפעיל

ו/או מביצוע כל אחת מהתחייבויות  מהשימוששלישי כלשהו עקב ו/או תוך כדי ו/או כתוצאה 

המפעילה על פי הסכם זה. כמו כן, החברה לא תהא חייבת בכל תשלום שהוא בגין זכויות סוציאליות 

 עבור עובדי המפעילה. 

המפורטים  הבכל נזק ו/או תביעה הנובעת מאי קיום חובותי מזמינהפצה את התשפה ותהמפעילה  .15.9

 לעיל.

 לנזקים חריותא .16
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 תקופת ההסכםבצורה זהירה וסבירה ולגרום לכך כי במשך כל  מבנהמתחייבת להשתמש ב מפעילהה .16.1

ו/או  מבנהמנע מגרימת נזק ו/או קלקול ליוכל המתקנים המצויים בו במצב תקין ולה מבנהיימצא ה

 .למתקן ממתקניו

ו/או  מבנהסוג שהוא שייגרם ל מכלמתחייבת להיות אחראית ולתקן על חשבונה כל נזק  מפעילהה .16.2

ידי מבקריה -ידה ו/או על-לכל צד ג' על ולמפעילה ו/או ו/או מזמינהלמבנה ו/או למקרקעין ו/או ל

 .מבנהידי כל מי שייכנס ל-ו/או לקוחותיה ו/או עובדיה ו/או פועליה ו/או על

או החזקתו  מבנהמתחייבת למלא ולבצע כל הוראה של חוק, תקנה, צו או חוק עזר בקשר ל מפעילהה .16.3

וש בו, ולא לעשות ולא להרשות שייעשו במבנה או בקשר אליו כל דבר שהוא אשר עלול מיאו הש

או לציבור  ללקוחותאו למבנה או  מזמינהלהוות מפגע או מטרד או לגרום נזק או אי נוחות ל

 אחראית לכל התוצאות של הפרת התחייבותה זו. מפעילההמשתמשים במבנה; וה

חבה בתיקונו על פי סעיף  מפעילהמועד לתיקון כל נזק שה מפעילהתהיה רשאית לקבוע ל מזמינהה .16.4

 מזמינה, תהיה המזמינהתוך המועד שקבעה ה המנהלהנזק להנחת דעתו של  מפעילהזה. לא תיקנה ה

 .מפעילהרשאית לתקנו על חשבון ה

 שנגרמו נזקאו /ו הוצאה כל בגין ראשונה דרישה עם מיד המזמינה את לשפות מתחייבת המפעילה .16.5

ו/או הפרת כל אחד מסעיפי הסכם  לעיל טיםרהמפו הקטנים מהסעיפים אחד הפרת עקב למזמינה

 ידי המפעילה ו/או מי מטעמה. -על זה ו/או הוראות כל דין וכל רשות מוסמכת

לא תחול כל אחריות שהיא מכל מין וסוג שהוא כלפי  המזמינהוסכם ומוצהר בזאת במפורש כי על מ .16.6

גרום תשל המפעילה, מכל סיבה שהיא, והמפעילה  הו/או עסק הכושלרהמפעילה בשל נזק הנגרם 

לכך שבפוליסת הביטוח יתווסף תנאי מפורש על פיו מוותרת המבטחת במפורש על כל זכות תחלוף 

בתביעה לשיבוב או החזר או שיפוי בגין נזק ישיר או עקיף אשר יגרם  זמינה)שיבוב( לחזור אל המ

 .המפעילהשל  הבעטי

בכל אחריות שהיא לגבי כל נזק גוף ו/או אבדן ו/או נזק רכוש מכל סוג שהוא אשר שא תלא  המזמינה .16.7

ו/או לכל אדם  הו/או למבקרי הו/או לקוחותי הו/או למועסקים על יד הו/או לעובדי למפעילהייגרם 

 ת, והמפעילה נוטלהמזמינהאחר אשר יימצא במבנה או בשטח אחר המוחזק ע"י המפעילה ברשות 

בגין כל  המזמינהא האחריות בגין כל נזק מעין זה ומתחייבת לפצות ולשפות את את מלו העל עצמ

אלץ לשלם עקב נזק מעין זה וכנגד כל הוצאה שהן תלהתחייב לשלמו או ש הא עלולידמי נזק שה

 תוצאנה בקשר לכל נזק כנ"ל.

 ומעמד המפעילה מעביד-עובד יחסי היעדר .17

 ההמעסיק תעצמאי הפעל כמפעילתא י, המזמינהעם ה הבזה כי בהתקשרות המצהיר ההמפעיל .17.1

לא ישתלבו בכל דרך שהיא במסגרת ו אינם במבנה השימוש לצורךידה -עלשיועסקו  העובדים ועובדי

 .המזמינהיחסי עובד ומעסיק עם 

את כלל התשלומים הנדרשים בהתאם לדין,  הועבור עובדי הלשלם עבור עצמ תמתחייב ההמפעיל .17.2

הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, הפרשות פנסיוניות וכל מס או תשלום לרבות ניכויים בגין מס 

 .לשלם ע"פ כל דין תא נדרשיאחר שה

היה ויפסק על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי רשות מוסמכת, בין על פי פנייה שתוגש על ידי  .17.3

נוצרו יחסי עובד  ינההמזמלבין  הובין על פי פניית כל גורם אחר, כי בין מי מעובדי המפעיל ההמפעיל

 .למזמינהבגין כל הוצאה ו/או אבדן ו/או נזק שייגרם  המזמינהאת  השפה המפעילתומעסיק, 
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רשות בלבד, המזמינה מאפשרת למפעילה -מובהר ומודגש כי מעמדה של המפעילה הינו של ברת עוד .17.4

משום מתן חזקה  בכך ואין זה הסכם ביצוע למטרתאת הכניסה למקרקעין והשימוש במבנה אך ורק 

 או במקרקעין כאמור. במבנה האו כל זכות אחרת למפעיל

 שילוט .18

וכיו"ב.  העסקיופיע בכל שלט, פרסום, עלון, חשבוניות, מסמכים רשמיים של בית  עסקשם בית ה .18.1

שם בית העסק, המפעילה מתחייבת שלא לעשות ו/או להתיר ו/או לאפשר, בין במישרין ובין  למעט

 במבנה.בעקיפין, כל פרסום 

אך  המבנה, יוצבו בחזית ו/או על קירותיו החיצוניים של העסקשילוט לרבות שילוט עם שם בית  לכ .18.2

מראש ובכתב  האת הסכמת המזמינה נהמראש ובכתב. נת המזמינהורק ובכפוף לקבלת הסכמת 

פי הדין, לצורך -כל בקשה שיש להגישה על מפעילהגיש התולמיקומו,  המפעילהלהתקנת שלט מטעם 

שא בכל אגרה ו/או היטל ו/או תשלום ו/או מס תקבלת היתר שילוט מן הרשויות המוסמכות וכן 

 ו/או הוצאה הכרוכים בהתקנת השילוט והצבתו. 

ומחיריהם  עסקמחירון, אשר יכלול את פירוט מוצרי בית ה בנהלהציב במ מתחייבת המפעילה .18.3

 ידי המזמינה. -מראש על בכתב יאושר ומיקומוהמחירון  כל.-וי ונראה לעיןוימוקם במקום גל

לפנות בשעת  לקוחותיהמספר טלפון זמין ופעיל, אליו יוכלו  במבנה להציג המפעילה על, בנוסף .18.4

 ה)מסעדה( היא של המפעיל הברהצורך. יוצב שלט במקום בולט ובו יירשם: " האחריות להתנהלות 

במקום או בטלפון: ___________  הבעיה או שאלה ניתן לפנות למפעיל. בכל לצד שם המפעילה

 .המזמינהידי -על מראש יאושרו ומיקומו נוסחו, השלט". תפעילוהבשעות 

המפעילה או מי מטעמה  יכל שלט שיותקן על יד מפעילהתהיה רשאית להסיר, על חשבון ה מזמינהה .18.5

 תוך הפרת הוראות סעיף זה.

 זה על סעיפיו הקטנים הינו סעיף יסודי של ההסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית.  סעיף .18.6

             ועבודות ההתאמה מבנהשינויים ב .19

 או/ו לשנות כדי בהם שיש, כלשהם תוספות או שינויים במבנה לערוךלא תהיה רשאית  המפעילה .19.1

 מערכות או/ו קונסטרוקציה על להשפיע העלולים או/ו המבנה מעטפת או/ו ביסוס על להשפיע

 מראש המזמינה הסכמת קבלת בלא, הבנייה זכויות בניצול שינוי שמהווים שינויים או/ו כלשהן

 "(. אסורים שינויים: "להלן) ידה על שיקבעו ובתנאים המבוקשים התוספת או/ו לשינוי ובכתב

 עבודות) בלבד פנימיים שינויים במבנה לבצע רשאית תהיה המפעילה, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .19.2

 מזמינהה הסכמת קבלתל בכפוף זאת ,אסורים שינויים לגדר נכנס ושאינם (לעיל כהגדרתן ההתאמה

 .המזמינה לפעילות ויפריע שלא ובתנאי ובכתב מראש

 המפעילהמראש ובכתב. על  נהכפוף לאישור המזמיב המפעילה ידי עלכלל עבודות ההתאמה יעשו  .19.3

-מבנה עלב החזקהמסירת  ממועד, שימנו יום  120לסיים את עבודות ההתאמה לכל המאוחר תוך 

"(. מובהר ומודגש כי ההתאמה עבודות ביצוע תקופת)להלן ולעיל: " המפעילהלשימוש  נהידי המזמי

ממועד מסירת החזקה במבנה, מכל סיבה  יום  120-לככל שיתארך ביצוע עבודות ההתאמה מעבר 

 תקופת תום עם, במלואם ובמועדם נהבתשלום דמי השימוש למזמי המפעילה תהיה מחויבתשהיא, 

 ביתלהפעיל את  הוזאת גם אם עדיין לא החל החזקה מסירת ממועד חודשים 12-בת)גרייס(  החסד

  בפועל. העסק
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יום ממועד מסירת  120אין באמור כאן בכדי להוות הסכמה לסיום ביצוע עבודות ההתאמה לאחר  .19.4

יום, כאמור, יהיה המזמין  120-החזקה. יובהר כי ככל שהמפעילה לא תחל פעילותה העסקית לאחר 

לצורך ביצוע יום ממועד מסירת החזקה.  120רשאי לחייב את המפעילה בדמי שימוש החל מתום 

לאישור  מפעילהתגיש ה"( העבודות" או" ההתאמה עבודות" :ולעיל)להלן התאמה ה עבודות

את כל פרטי העבודות ובכללן כל התוכניות והמפרטים הדרושים לביצוע העבודות, פרוט  מזמינהה

 מפעילההיצרן( של כל הציוד והמחוברים אותם מבקשת ההביצוע ושם  קבלניותאור )לרבות שם 

כל היתר ו/או אישור הנדרש לכך  בצירוף, בודות אותן היא מבקשת לבצעושל כל הע מבנהלהכניס ל

 עבודות"בקשת ביצוע  יום לפני יום מסירת החזקה )להלן: 30 -על פי דין, וזאת לא יאוחר מ

 "(.ההתאמה

ולאחר קבלתו.  מזמינהאך ורק בהתאם לאישור ה ההתאמה עבודותמתחייבת לבצע את  מפעילהה .19.5

לעבודות ולכל הקשור או הנובע  מפעילהאין באישור הנ"ל כדי לגרוע מאחריותה המוחלטת של ה

מהן ומחובתה לבצע את העבודות כדין ולאחר שתשיג לשם כך, על חשבונה, כל היתר או רישיון 

נעשה  מוטלת האחריות הבלעדית לוודא כי ביצוע העבודות מפעילההנדרש, אם נדרש. כמו כן על ה

 בהתאם להוראות כל דין ולהנחיית כל רשות מוסמכת.

בכל עת במהלך ביצוע העבודות עותקים  ימצאו המזמינה שבידי לכך אחראית תהיה המפעילה .19.6

לעדכן את התכניות או  תהיה האחראית המעודכנים של התכניות ושל כל מסמכי העבודה. המפעיל

בכל מקרה שיחול בהם שינוי. מובהר ומוסכם כי כלל  המזמינהאת מסמכי העבודה הרלוונטים אצל 

העבודות יבוצעו בהתאם ללוח  בלבד. המזמינההזכויות בתוכניות ובמסמכי העבודה יהיו של 

 הזמנים המפורט שיוגש על ידי המפעילה ובכל מקרה בתוך פרק הזמן הקבוע לכך כמתואר לעיל.

שתמש בחומרים מן תעולה, ולצורך כך לבצע את העבודות באופן מקצועי ומ תמתחייב ההמפעיל .19.7

המין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים, בשרטוטים, בתכניות )אשר אושרו על ידי 

(, ובהתאם להסכם ועפ"י כל דין. ככל שיש תקנים ישראליים לכל חלק מן העבודות המזמינה

הסכם זה ביחס לבצען לפי התקנים הישראליים כאמור ולהוראות  ההמפעיל תוחומריהן, מתחייב

לבצע את העבודה בהתאם להוראות כל  ההמפעיל תלחומרים ולדרישות העבודה. כמו כן, מתחייב

רשות או גוף מוסמכים, לרבות, המשרדים הממשלתיים ו/או העירוניים המוסמכים, ככל שתינתנה, 

 וכן בהתאם למפרטים הטכניים הכלליים ככל שהם רלוונטיים לדרישות העבודה.

יהווה הפרה יסודית של ההסכם  המזמינה כי אי ביצוע העבודות בהתאם לאישור מובהר בזאת .19.8

תהא זכאית למנוע את ביצוע ו/או המשך ביצוע העבודות ככל שאלה חורגות מתנאי  מזמינהוה

 מזמינהלא יהיה כדי לגרוע מכל זכות אחרת של ה מזמינההאישור ובכלל. במימוש זכותה זו של ה

 מכוח הסכם זה ו/או כל דין בגין הפרה יסודית כאמור.

 ניםבהתאם לאישור, בין בעצמה ובין באמצעות קבל שאושרורשאית לבצע את העבודות  מפעילהה .19.9

, כאמור וספקים קבלנים עם להתקשר כוונתה על למנהל להודיע עליה יהיה אולם, מטעמה וספקים

 ההתקשרות באישור אין כי ומוסכם בהרמו. כאמור התקשרות לאשר שלא זכות תהא ולמנהל

, ולתוצריהן לתקינותן, העבודות לביצוע המפעילה של המלאה מאחריותה לגרוע בכדי כאמור

. בהתאמה מטעמה והספקים הקבלנים את יחייבו זה הסכם במסגרת המפעילה של והתחייבויותיה

וכל  לבדה בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות מכל מין וסוג שהוא תשא מפעילהבכל אופן ה

 .הכרוך בכך
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, בין בזמן ביצוע העבודות ובין מבנהאו מי שיבוא מטעמה תהיה הזכות לערוך ביקורות ב מזמינהל .19.10

לבצע שינויים בעבודות המבוצעות ו/או שיבוצעו, הכל בכפוף  מפעילהלאחריהן, ולדרוש מן ה

 המנהל .מזמינהמתחייבת לתקן את הטעון תיקון ו/או שינוי כאמור לפי דרישת ה מפעילהלאישור. ה

יכריע, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, בכל מחלוקת שתתעורר אם תתעורר בדבר ביצוע 

 העבודות והשלמתן. 

רשאי לבדוק את העבודות, כולן או חלקן, ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים  המנהל .19.11

. כן רשאי הוא ותבביצוע העבוד התמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו, על ידי המפעילשמש

 כהלכה את החוזה, לרבות הקפדה על הניקיון, ואת הוראותיו הוא.  תמבצע הלבדוק אם המפעיל

, בכל זמן שהוא, הוראות שונות לפי שיקול דעתו, בכל הנוגע לביצוע הרשאי לתת למפעיל מנהלה .19.12

פסילת ציוד  סדר עדיפויות בביצוע שלבי העבודה, , לרבות הוראות בדבראו לשלבי ביצוען העבודות

וחומרים מלשמש בביצוע העבודה, הוראות בדבר החלפת וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו לרבות, 

ומבלי למצות, לפסול, בכל זמן שהוא, ציוד או חומרים שאינם עומדים בתקן אם קיים תקן ו/או 

הוראות לעניין  הלתת למפעיל המנהלם וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי. עוד רשאי שהינם פגומי

נהג ת ה. המפעילהמזמינהביצוע העבודות ו/או תכולתן וכן לדרוש תיקונן ושינויין בהתאם לצורכי 

 . בלבד הההוצאות יהיו על חשבונ כלו המנהלעל פי הוראות 

או למפקח על ביצוע העבודה, בין אם עשו בה  נהלאו למ למזמינהאין לראות בזכות הפיקוח שניתנה  .19.13

. הפיקוח לא השימוש ובין אם לאו, אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי המפעיל

למילוי תנאי החוזה ו/או לא יטיל חובה לשיפוי  המזמינהכלפי  המהתחייבויותי הישחרר את המפעיל

 .הילשל המפע הו/או מחדלי המאן דהוא בגין מעשי

את כל הבדיקות הנדרשות לבחינת כשירות ותקינות  הבצע המפעילתעבודות כאמור העם סיום  .19.14

קבל את כל האישורים הנדרשים לגמר ואיכות העבודות ולהפעלת בית תוכן  המבנההעבודות ו/או 

 העסק, לרבות ומבלי לגרוע אישור מכון התקנים וכל רשות מוסמכת.

 נספחיהא לערוך ביטוחים לתקופת העבודות בהתאם להוראות ולהנחיות  המובהר כי על המפעיל .19.15

ו/או יועץ הביטוח מטעמה, לצורך כיסוי  המזמינה להוראות בהתאםאו /ו למכרז המצורף הביטוח

לעבודות ו/או כל נזק אשר עלול להגרם באופן ישיר ו/או עקיף כתוצאה מביצוע  המלוא אחריות

 .המזמינהתו יהיו על פי שיקול דעתה הבלעדי של העבודות. היקף הביטוחים ותכול

ים אחרים ו/או לכל מבנו/או ל מבנהתהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם ל מפעילהה .19.16

בגין העבודות האמורות ו/או  ו/או למזמינה ו/או למפעילה ו/או למי מטעמן ו/או לכל צד ג' אדם

 במהלכן, אם יגרם נזק כזה.

 מבנהוהמחוברים ל מפעילהעל ידי ה מבנהו השינויים ו/או התוספות שבוצעו בל התיקונים ו/אכ .19.17

תוכל לדרוש פיצויים או  מפעילהולבעלותה מבלי שה מזמינהלרשות ה תקופת ההסכםיעברו בגמר 

 מפעילהלקדמותו, ואז מתחייבת ה מבנהלהחזיר מצב ה מזמינהתשלום עבורם, אלא אם כן תדרוש ה

 לעשות זאת על חשבונה.

תהיה רשאית לסלק או להרוס כל  מזמינה, המזמינהללא אישור ובכתב מה עבודותשל  במקרה .19.18

 מפעילהלקדמותו, וה מבנהללא הסכמתה או להחזיר את מצב ה מפעילהתוספת שנעשתה על ידי ה

 בקשר לכך. מזמינהתשא בכל הוצאה שתגרם ל
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, תהיה מזמינהשל ה ללא קבלת הסכמה בכתב מפעילהעל ידי ה או בוצע שינוי וקמה תוספתה .19.19

עקב האמור לעיל, לרבות הוצאות  מזמינהאחראית באופן בלעדי לכל הוצאה שתיגרם ל מפעילהה

תחויב בהם או תיקנס ע"י בית המשפט. האחריות כאמור  מזמינהמשפטיות ו/או חיובים כספיים שה

או  התוספת ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ביצוע מזמינהלעיל חלה גם על כל נזק העלול להיגרם ל

תוך שבעה  מזמינהל מפעילהיוחזר על ידי ה מזמינהכאמור.  כל סכום שישולם כאמור על ידי ה שינוי

 לעשות כן. מזמינהימים מיום שנידרש בכתב על ידי ה

 .יסודית כהפרה תחשב הקטנים מסעיפיו אחד כל והפרת לחוזה יסודי סעיף הינו זה 19 סעיף .19.20

 

 מניעת מטרדים .20

בהתאם להוראות כל דין ומבלי לגרום למטרד כלשהו  מבנהלעשות שימוש ב תמתחייב ההמפעיל .20.1

לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רעש, עשן, ריח, זיהום, אי נעימות, וכן לא לגרום להפרעה 

 '.ג צד לכלאו /ו במזמינהאו /ו במבנהו/או מטרד לציבור המבקרים 

בהתאם להוראות  מזמינהבנוסף לכל זכות שתהיה ללעיל הרי  20.1בכל מקרה של הפרת הוראות  .20.2

רשאית לבצע כל בדיקה ו/או מדידה ו/או  מזמינההסכם זה ו/או בהתאם להוראות החוק, תהיה ה

 להחזרת המצב לקדמותו ו/או להסרת המטרד.  מזמינהתיקון ו/או כל פעולה אחרת שתראה ל

התראה בכתב להסרת המטרד ובאם  המפעילתינתן ל מזמינהבטרם תבוצע כל פעולה כאמור על ידי ה .20.3

 לבצע כל פעולה כאמור להסרת המטרד. מזמינהלא יתוקן המטרד בתוך שבעה ימים תהיה רשאית ה

מתחייבת בזה  מפעילה. המפעילה, יחולו וישולמו על ידי המזמינהכל ההוצאות שיהיו בגין כך ל .20.4

על גובה הוצאות  מזמינהנות החשבו. כאמור לעיל מזמינהכל סכום שהוצא על ידי ה מזמינהלהחזיר ל

 מתחייבת לשלמם מיד עם דרישה ראשונה. מפעילהאלה יהוו הוכחה מכרעת וה

   העברת זכויות .21

מתחייבת בזה שלא להסב את זכויותיה בהתאם לחוזה או כל חלק מהן, לאחר או לאחרים  מפעילהה .21.1

ו לאחרים בכל צורה או כל חלק ממנו לאחר א מבנהבכל צורה שהיא, ושלא למסור או להעביר את ה

או בכל חלק הימנו לתקופה כל שהיא, ובאופן כל שהוא  מבנהלא להרשות את השימוש ב; שהיא

או בכל חלק הימנו בין אם החזקה  מבנהלאחר או לאחרים ושלא לשתף אחר או אחרים בהחזקת ה

כבר  מבנהשלא להעניק למי שהוא זכות ב מפעילהמוגדרת ובין אם אינה מוגדרת. כמו כן מתחייבת ה

, באם היא גוף מאוגד, בלא קבלת הסכמה מפעילהאסור ל עוד .רשות בין בתמורה ובין ללא תמורה -

)לעומת אלה שהם בעלי  מפעילהמראש ובכתב, לצרף בעלי מניות חדשים ל מזמינהעל כך מאת ה

ה מזכויות ההצבע 24% -מניותיה בעת חתימת החוזה( המחזיקים במניות המקנות זכות ליותר  מ 

או המקנות זכות למנות יותר מרבע מהדירקטורים של  מזמינהבאסיפות בעלי המניות של ה

לא תסרב לתת את הסכמתה אלא מסיבה סבירה ותוכל להתנות תנאים סבירים  מזמינה.  המזמינהה

 בהתאם לחוזה. מפעילהשיבואו להבטיח המשך מילוי התחייבויות ה

צורה שהיא לטובת כל אדם, גורם או גוף כל שהוא  מתחייבת שלא לשעבד או למשכן בכל מפעילהה .21.2

או חלק ממנה, מבלי הסכמה מראש  השימוש הרשאתאת החוזה או את זכויותיה על פיו, או את 

 .מזמינהובכתב של ה
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למשכן ו/או לשעבד חוזה זה כולו או מקצתו, להסב את זכויותיה בו לאחרים,  מזמינההרשות בידי ה .21.3

תמצא לנכון מפעם לפעם בין אם למטרת  מזמינהצורה ואופן כפי שהלהעבירו כולו או מקצתו בכל 

מסכימה  מפעילה. המזמינההשגת מימון ובין אם למטרה אחרת הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ה

בזאת במפורש לקבל על עצמה ולקיים את כל הוראות חוזה זה כלפי כל גוף אחר אשר יבוא במקומה 

 מפעילהשעבוד והסבה כאמור לא יהא בהם כדי לגרוע מזכויות ה, וכל משכון, העברה, מזמינהשל ה

 תיה לפיו.יויבויעל פי חוזה זה ולא להוסיף על התח

 .יסודית הפרה תהווה מהם אחד כל והפרת ההסכם של יסודי סעיף הינו הקטנים סעיף על זה סעיף .21.4

  מפעילהחובות ה פירעון .22

, שתשלומו מבנהכל סכום בקשר ל מפעילהתהיה רשאית, אם תרצה בכך, לשלם במקום ה מזמינהה .22.1

כמו  על פי הסכם זה או על פי הדין, ובכלל זה תשלומים עבור צריכת חשמל ומים. מפעילהחל על ה

תהיה המזמינה  –כן כל חובה החלה על המפעילה על פי הסכם זה או על פי הדין ולא עמדה בה 

 רשאית לבצע במקומה ועל חשבונה. 

יום  14 המפעילהכאמור במקום  או לבצע פעולה על כוונתה לפרוע סכום מפעילהתודיע ל מזמינהה  .22.2

 ./ ביצועה רעונוילפני פ

 עם מיד, האמור במסגרת מזמינהעל ידי ה ושהוצא ששולםכל סכום  מזמינהתחזיר ל מפעילהה .22.3

לשנה שתחושב מהמועד שבו היה על  5%וזאת בצירוף ריבית צמודה בשיעור של  ראשונה דרישה

 .לם את החיוב ודע למועד בו הוא שולם על ידי המפעילה בפועלהמפעילה מלש

 פינוי .23

ו/או עם ההודעה על סיומו קודם לכן מאת  תקופת ההסכםבתום  מבנהתפנה את ה פעילההמ .23.1

ריק מכל אדם ומכל חפץ שאינם ו נקי, תקין כשהוא מזמינהותחזירו ל מכל סיבה שהיא, המזמיה

ידי המפעילה -ו/או במצב מעולה ותקין כולל כל השינויים והתוספות שבוצעו על מזמינהשייכים ל

לפי בחירת  הכללמפעילה,  או תמורה כחלק מעבודות ההתאמה הפנימיות זאת ללא כל תשלום

בהתאם להסכם זה,  מבנהלפנות את ה מפעילה. בכל מקרה שעל ההמזמינה ובהתאם להוראותיה

בין מהסיבה המפורטת בפסקה זו ובין מכל סיבה אחרת המפורטת בהסכם זה, יהא עליה להחזירו, 

הסר  למעןוראוי לשימוש מיידי. להוראות המזמינה, במצב מעולה  בהתאםביחד עם המפתחות, 

ציוד ספק מובהר כי המפעילה לא תורשה להוציא מהמבנה כל דבר שחובר חיבור של קבע )למעט 

תפעולי שהובא על ידה בלבד שאינו מקובע למבנה( אלא אם הורתה על כך המזמינה, בין אם היא 

התקינה אותו ובין אם לא, ולא תהיה לה כל זכות עיכבון או זכות לתשלום או פיצו כספי לעניין זה, 

ת ולא תהיה זכאית להחזר השקעות שהשקיעה במבנה מכל סוג שהוא. למען הסר ספק בתום תקופ

ההרשאה מסיבה כלשהי ימסר המבנה לידי המזמינה כשהמבנה כולל את כל השיפורים והשיפוצים 

ידי המפעילה ללא כל תמורה שהיא. המפעילה לא תהיה רשאית להוציא או לפרק -שבוצעו על

מהמבנה או מהמתחם את המקובעים וכל מתקן, או מכשיר המחובר למבנה או למתחם חיבור של 

י המפעילה, לרבות שיפורים שהותקנו, ואלה יחשבו כרכוש של המזמינה, אלא יד-קבע שהותקן על

 אם תדרוש המזמינה אחרת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
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ו/או לא  המבנהאת  הפנה המפעילתמבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי במקרה ולא  .23.2

להיכנס  הסור על המפעיל, לאומתקניו המבנהלתפוס את  המזמינה, תוכל וחזיר את החזקה בת

 תאחר האליהם, ולהפעילם בעצמה או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, לרבות התקשרות עם מפעיל

בהוצאות הכרוכות בכך ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד וכן למכור את  הולחייב המפעיל

גיע או החומרים ואת הציוד האמורים כולם או חלקם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המ

ביטול  עלידי המזמינה הודעה -לפי חוזה זה או אחר. נמסרה על המהמפעיל למזמינההעלול להגיע 

החוזה, יהא החוזה מבוטל במועד הנקוב בה. מובהר בזאת, כי נקיטת צעד מן הצעדים המפורטים 

אין בה כדי להקנות למפעיל כל זכות לקבלת תמורה כלשהי מאת  החוזה סעיפי וביתר זה בסעיף

 החברה.

כאמור  מבנהלא תפנה את ה מפעילה, באם המזמינהמבלי לפגוע בכל זכות המוקנית לו לאמור בנוסף .23.3

( עבור כל "הפיצוי" -: להלןפיצוי קבוע ומוערך מראש ) מזמינהל מפעילהלעיל, תשלם ה 23.1בסעיף 

אחד בחודש  שימושבגין יום  מבנהשיחולו על ה דמי השימושוה לפי שניים מיום איחור, בסכום השו

 מזמינהאו הסכמה של ה שימוש דמיבפיצוי זה כדי להוות  איןהאחרונה.  השימושהאחרון של שנת 

. הפיצוי יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן,  סכום הפיצוי מבנהב מפעילהלהמשך שימוש של ה

 ימים מתאריך הדרישה. 7 -לא יאוחר מ בתוספת הפרשי הצמדה ישולמו 

לרבות זכותה לקבל את הפיצוי  מזמינההאמור לעיל, אין בו כדי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות של ה .23.4

. דמי שימושדרישה ו/או חשבונית לתשלום  מפעילהל מזמינההמפורט לעיל, אף אם בפועל הוציאה ה

 .מבנהלדרוש פינוי של ה מזמינהותה של הלעיל לפגוע ו/או לגרוע מזכ פיםבנוסף אין באמור בסעי

ידי המפעילה למזמינה -במסגרת הסכם זה על שניתנהמש הערבות הבנקאית תשלעיל,  רבנוסף לאמו .23.5

 .  מבנהבגין הצד ג'  לכל מפעילהלהבטחת סילוק כל חובות ה

המפעילה למזמינה, תיערך בדיקה  יוהחזרתו על יד המבנהלפני מועד פינוי  יוםלפחות ארבעה עשר  .23.6

 שהמפעילהשל המבנה על ידי המזמינה בנוכחות נציג המפעילה. המזמינה תערוך רשימת תיקונים 

פי הוראות חוזה זה, אם היא חייבת, לרבות תיקוני נזקים וקלקולים. הודעה על -בהם על תחייב

במועד  המפעילהידי -"ל עלימים מראש. לא תוקנו התיקונים הנ 7 למפעילהמועד הבדיקה תימסר 

. משך מעפילהעל חשבון ה המבנהלתקן את  תרשאי המזמינההא ת, ידי המזמינה לכך-שנקבע על

 ה, יחשב לתקופה שבה פיגרהשימושהזמן אשר יידרש לביצוע התיקונים, החל ממועד תום תקופת 

ההוצאות  הראשונה, את מלוא ה, עם דרישתלמזמינה תשלם המפעילה. המבנהבפינוי  המפעילה

עיל וכן את דמי ל כמתואר הנדרשמצב ל בנהלשם הבאת המ ההוציא זמינהודמי התיקונים אשר המ

 בגין התקופה שבה בוצעו בפועל התיקונים כאמור. השימוש

 .שלו יסודית הפרה תהיה והפרתו להסכם יסודי סעיף הינו הקטנים סעיפיו על זה עיףס .23.7

 מבנהב שימוש אי של מקרה בכל גם מפעילהחובת ה .24

ואת כל התשלומים האחרים שהתחייבה  דמי השימושאת מלוא  מזמינהחייבת לשלם ל מפעילהה .24.1

 מבנהלשלמם על פי הסכם זה ולרבות תשלומי ארנונה לרשות המקומית, בין אם עשתה שימוש ב

 .שהיא סיבה מכלובין אם לאו, 

העסק על ידי המפעילה למשך תקופה רצופה שתעלה על  ביתובהר בזאת, שככל שתופסק הפעלת מ .24.2

הזכות  למזמינהותקופת האופציה ככל שתהיה, מוקנית  ההסכםשישים יום בכל עת במהלך תקופת 

לבטל חוזה זה בהודעה של ארבעה עשר יום מראש ובכתב וזאת, מבלי לגרוע או לפגוע בכל סעד או 

 פי הדין. -על פי חוזה זה ו/או-, עלהמזמינה תזכות להם זכאי
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 האופציה תקופת תום לפני או ההסכם תקופת תום לפני המבנה את המפעילה עזבה בו מקרה בכל .24.3

, המזמינה של מפורשת הסכמה ללא, אחרת סיבה מכל אם ובין החופשי מרצונה אם בין, מומשה אם

מכוח חוזה זה )להלן:  הוכל יתר התשלומים החלים עלי המלאים ימושמי השד את למזמינה תשלם

להחזיק  המשיכה"התשלומים"( עד לתום תקופת השימוש או תקופת האופציה, לפי העניין, כאילו 

ולהשתמש במבנה, זאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות נוספים המגיעים למזמינה בהתאם לחוזה 

 ועל פי כל דין.

 ןעכבו .25

  במבנהו/או סחורה ו/או מזון ו/או שתיה  נתונה זכות עכבון בכל ציוד ו/או מטלטלין למזמינה .25.1

ו/או במקרה של הפסקת ההסכם בעקבות הפרה כאמור  הבמקרה של הפרת ההסכם על ידי המפעיל

 העד להסדרת מלוא חובותי ,כאמור המזמינהבוא בכל דרישה ו/או תביעה בגין זכות תלא  הוהמפעיל

 .מזמינהכלפי ה

 או/ו ותבעבוד או/ו במבנה כלשהי עכבון או/ו חזקה זכות הלמפעיל תהיה ולא אין כי בזה מוסכם .25.2

 המשמשים או/ו הנכללים או/ו הקשורים במערכות או/ו במתקנים או/ו בציוד או/ו מהם חלק בכל

 אם, דין כל י"עפ הל המוקנית עכבון זכות כל על במפורש בזה תמוותר איוה, זה חוזה לפי לשימוש

 . כזו זכות הל מוקנית

 הוצאות משפטיות .26

או  תקופת ההסכםעד תום  מבנהלא תפנה את ה מפעילהמוסכם ומוצהר בין הצדדים כי במקרה שה .26.1

כדין על פי הוראות הסכם זה, הרי בנוסף לכל הסעדים  ההסכםלאחר שנשלחה לה הודעה על ביטול ה

בכל הקשור בטיפול  מזמינהבכל ההוצאות שיהיו ל מפעילההקבועים בהסכם זה ובחוק, תשא ה

בקשר לכל דיון או תביעה משפטית או פעולה בלשכת ההוצאה לפועל ובכלל  מפעילהההמשפטי נגד 

 (."ההוצאות המשפטיות":  להלןין נמסר לטיפולו )ישהענ מזמינהדין ה -זה שכר טרחת עורך 

 .את ההוצאות המשפטיות מיד לאחר משלוח דרישה בכתב מזמינהתשלם ל מפעילהה .26.2

 ישמשו ראיה סופית ומכרעת על גובה ההוצאות המשפטיות. מזמינההצדדים מסכימים כי מסמכי ה .26.3

 וקנסות בגין הפרת ההסכם מזמינהתרופות ה .27

מתחייבת כי אם תפר הסכם זה כולו או מקצתו או תנאי מתנאיו, ולא תתקן את ההפרה  מפעילהה .27.1

תהיה  - , ו/או אם תפר את ההסכם הפרה יסודיתמזמינהתוך זמן סביר שיקבע בהתראה שקיבלה מה

תהיה חייבת לפנות  מפעילהוהאו לבטל את חלקו, /וזכאית לבטל את ההסכם לאלתר  מזמינהה

, אם ייקבע, מבלי שהדבר יפגע בכל מזמינהאו לפנותו במועד שייקבע על ידי ה מבנהלאלתר את ה

  על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. מזמינהזכות שהיא או סעד אחר של ה

זכאית לבטל את ההסכם בגין אי תשלום סכומים כלשהם  על ידי  מזמינהבכל מקרה בו תהא ה .27.2

מרשת הטלפונים  מבנהזכאית לנתק לאלתר את ה מזמינה, על פי הוראות הסכם זה. תהא המפעילהה

ו/או התקשורת ו/או החשמל ו/או המים ו/או ממערכת המיזוג המרכזית וכד' וזאת בנוסף או במקום 

אין ולא תהיה  מפעילהל. דיןח כל וח הסכם זה ומכות לו  מכנקיטת כל אמצעי אחר אשר היא זכאי

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הניתוק והיא מוותרת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

 כאמור.
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תהיה זכאית לבטל הסכם זה גם אם תתקבל החלטה )להלן:  מזמינהמצהירה כי ה מפעילהה .27.3

, או אם מפעילהקבועים, ל זמנים או ינוי מפרק, כונס נכסיםאו על מ מפעילהרוק הי( על פ"החלטה"

ינתן צו עיקול כנגד נכסי י, או אם מפעילהרוק או פשיטת רגל כנגד היינתן צו כינוס נכסים, או פי

 מפעילהנתנה. הי)עשרים( יום מיום ה 20, כולם או מקצתם, וההחלטה לא בוטלה תוך מפעילהה

)עשרים( יום מיום הינתנה ומצהירה כי אי ביטול ההחלטה תוך  20מתחייבת לבטל כל החלטה תוך 

תהא זכאית בגינה לכל סעד המוקנה  מזמינה)עשרים( יום יהווה הפרה יסודית של ההסכם, וה 20

 לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין.

 או זה חוזה פי על למזמינה וקניםהמ אחרים תרופה או סעד ומכל לעיל מהאמור לגרוע מבלי, בנוסף .27.4

מתנאי חוזה המפורטות להלן, תהא המזמינה  תנאי הפרות בגין כי הצדדים בין מוסכם, דין כל פי על

 זכאית להטיל על המפעילה קנסות, בכפוף למתן התראה, כמפורט בצידם ללא התראה מראש: 

 הקנס גובה ההפרה תיאור

 8% של ריבית וכן בתשלום פיגור יום לכל ₪ 500 תשלום מלוא התמורה במועד.  אי
 שולם שלא סכום לכל הצמדה בצירוף, לחודש
 לצרכן המחירים למדד בהתאם במועדו

ליום לרישוי אשר אינו מונע את הפעלת  ₪ 250 .הרלוונטיות הרשויות מכל רישוי הסדרת אי
 את המונע לרישוי ליום ₪ 500בית העסק, 

 .העסק בית הפעלת
)שיקול  מוצדקת שתמצא לתלונהש"ח  100 .לקוחות מקרב והשירות המוצר טיב על תלונות

 (.המזמינה של הבלעדי דעתה
 .הנזק של תיקון מבוצע לא בו יום כל ₪ 250 .נכס סטנדרט על שמירה אי בגין נזק

לכל מקרה של אי ניקיון )על פי שיקול  ₪ 250 ניקיון
 (.המזמיןדעתה הבלעדי של 

 .למקרה ₪ 1,000 במעבדה מזון בדיקת של תקינות בלתי תוצאות
 .למקרה ₪ 1,000 היתר ללא עובדים העסקת

 .למקרה ₪ 250 העסק בית של במועד פתיחה אי
 .למקרה ₪ 250 .לכך מיועדים שאינם במקומות פסולת הצבת

 ידי על שאושרו עבודה נהלי על הקפדה אי
 .המזמינה

 .למקרה ₪ 250

 הזמנים ללוח מעבר איחור יום לכל ₪ 500 .ההתאמה עבודות השלמת במועד איחור
 לחובת בנוסף זאת, המזמינה ידי על שנקבע
 .המפעילה על תחול אשר השימוש דמי תשלום

פי שניים מדמי השימוש שיחולו על המבנה בגין  השימוש תקופת בתום פינוי אי
אחד בחודש האחרון של שנת  שימושיום 

 .ליוםהאחרונה,  השימוש

 

בגין הפרה צפויה ובכלל זה  מפעילהלתבוע את ה מזמינהבאמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של האין  .27.5

 לקבל כל סעד הנובע מכך.

  כוח עליון  .28

סוג שהוא,  מכל השבתהכוח עליון" לצרכי סעיף זה משמעו שריפה, פיצוץ, אסון טבע, שביתה ו/ו " .28.1

 .בזה וכיוצא חירום מצב, הקורונה נגיף משבר ולרבות מגפה, לאומי משבר, בטחוני אירוע

 מפעילהה עמידת לאי עילה תהווה לא לעיל כהגדרתו עליון כח התרחשות כי ומודגש ובהרמ .28.2

לעמוד בכלל התחייבויותיה גם בכל מקרה כאמור, לרבות  תדרשפי הסכם זה והיא -על במחויבותיה

 במלואם.  שימוש דמיתשלום 

 כללי .29
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 מזמינהל מפעילהישולמו על ידי ה על פי הסכם זה מזמינהלשלם ל מפעילהכל התשלומים שעל ה .29.1

תורה  מזמינהבהעברה בנקאית כפי שה אואו בכל כתובת אחרת בישראל,  מזמינהבמשרדיה של ה

 מעת לעת. מפעילהל

כל תשלום אשר יש לבצעו לפי הוראות הסכם זה, לרבות כל סכום הנגזר מהוראות הסכם זה, בין  .29.2

כלשהו ובין שהוא משמש לצורך התחשבנות כלשהי, יהיה צמוד בהצמדה שהוא משמש לצורך חישוב 

 למדד כהגדרתה בהסכם זה.

 מזמינהלפי הסכם זה, זכאית ה מזמינהלשלמם ל מחויבתתשלומים אשר היא  מפעילהלא פרעה ה .29.3

 .מפעילהתהא חייבת ל מזמינהחייבת לה כנגד כל סכום שה מפעילהלקזז כל סכום כאמור אשר ה

 ר על זכות הקיזוז כאמור וזאת למרות האמור בכל דין.מוות מפעילהה

 מפעילההיא יותר מאשר אדם אחד או יותר מאשר אישיות משפטית אחת, או אם ה מפעילהאם ה .29.4

או על כל אחד מיחידי התאגיד,  מפעילההיא תאגיד, יחולו הוראות הסכם זה גם על כל אחד מיחידי ה

 תהיינה ביחד ולחוד. , והתחייבויותיהם על פי הסכם זההענייןלפי 

במעמד התשלום ולאותו  מפעילהבהתאם להסכם זה תוסיף ה מפעילהלכל תשלום המשולם על ידי ה .29.5

 / טופס עסקת אקראי. מועד מס ערך מוסף כחוק ותקבל עבורו חשבונית מס כדין

, לא מזמינהכל שיהוי ו/או המתנה ו/או העדר תגובה, העדר הפעלה או העדר נקיטת אמצעים מצד ה .29.6

על זכות כל שהיא מזכויותיה על פי ההסכם לרבות ומבלי לפגוע  כוויתורתפרשו בשום צורה ואופן י

על הזכות  ה, אלא אם כן ויתרמפעילהבכלליות האמור, כלפי הפרה מתמשכת או נוספת מצד ה

 במפורש ובכתב.

תימת על פיו, יהיה אך ורק בכתב בח מזמינהכל שינוי בתנאי הסכם זה או ויתור על זכויות ה .29.7

 .מזמינההמוסמכים לחייב את ה

 סמכות שיפוט .30

על ידם כמקום השיפוט הבלעדי  ונבחר  ירושלים בעיר המוסמכים המשפט בתיהצדדים מסכימים כי  .30.1

 ין הנובע מהסכם זה.ייחודי לכל עניוה

 כתובות והודעות .31

 

 תובות הצדדים לצרכי ההסכם הן כאמור במבוא להסכם.כ .31.1

 מזמינה. אם המבנהלצרכי ההסכם ב מפעילהתהיה כתובתה של ה תקופת ההסכםלאחר תחילת  .31.2

על כתובתה החדשה וכתובת זו תשמש מאז ואילך  מפעילהתחליף את כתובתה, היא תודיע בכתב ל

 לצרכי ההסכם. מזמינהככתובתה של ה

כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בהתאם או בקשר להסכם זה תישלח בדואר רשום או תימסר  .31.3

הודעה שנשלחה בדואר  עה שנמסרה ביד תיחשב כי הגיעה לנמען ביום המסירה בפועל.ביד. הוד

שעות מיום המסירה בבית  72רשום בבית דואר בישראל מבוילת כנדרש תיחשב כי הגיעה לנמען תוך 

 יחשב כמסירה על ידי שליח במועד השגור. או במייל בפקסימיליההדואר. שיגור הודעה 

 

 החתום :ולראיה באו הצדדים על 
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 ______________              ____________ 

 מפעילהה       מזמינהה       
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  'המסמך 

 

 01/2023מס'  מכרז
 )מסעדה( להפעלה ואחזקה של בר 

 אדומים מעלה קאנטריב

 
 במכרז להשתתפותערבות בנקאית 

 

 תאריך ___/__/__

 לכבוד 

_______________________ 

                    

 מס' ____________ ערבות :הנדון

 
"( אנו ערבים בזה החייב(, ח.פ. _____________ )להלן: "המציע____________________ )שם  לבקשת .1

 אלף)עשרים וחמישה  ₪ 25,000של  לסךסכום עד  לבערבות אוטונומית ובלתי מותנית לסילוק כ יכםכלפ

להפעלה ואחזקה של בר  01/2023מס'  מכרזב הצעתו(, אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם חדשים שקלים

 .אדומים מעלה קאנטריב)מסעדה( 

)שבעה( ימים מתאריך דרישתכם  7, תוך לעיל הנזכר תנשלם לכם מפעם לפעם כל סכום, בגבול סכום הערבו אנו .2

 לפיכםומבלי שנהיה רשאים לטעון כ הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק ו/או לבסס את דרישתכם

 האמורתחילה את סילוק הסכום  רושטענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לד

 מאת החייב או להימנע בכל דרך מביצוע התשלום ע"פ ערבות זו.

מכל עילה שהיא.  הרשאים לבטל היהבכלל ואנו לא נ ועד 2023 ביוני 22זו תישאר בתוקפה עד ליום  ערבות .3

 בנוסף לאמור לעיל, ערבות זו הינה עצמאית, בלתי תלויה ובלתי מותנית.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות בכתב לסניף הבנק שמספרו: _____________, ושכתובתו:  כל .4

.__________________ 

 אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.  הערבות .5

 

 רב, בכבוד                   

 ______________________ בנק

_________________________ 

וחותמת חתימה
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 'ומסמך                                                                                              

 

 01/2023מס'  מכרז
 )מסעדה( להפעלה ואחזקה של בר 

 אדומים מעלה קאנטריב

 

 החוזה ביצועערבות בנקאית ל
 

 תאריך ___/__/__

 לכבוד 

___________________ 

                    

 מס' ____________ ערבות :הנדון
 
"( אנו ערבים בזה החייב(, ח.פ. _____________ )להלן: "הזוכה____________________ )שם  לבקשת .1

אלף  חמישים)במילים:  ₪ 50,000של  לסךסכום עד  לבערבות אוטונומית ובלתי מותנית לסילוק כ יכםכלפ

מס'  מכרזו/או  חוזה(, שיוצמד למדד כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם חדשים שקלים

 .אדומים מעלה קאנטריב)מסעדה( להפעלה ואחזקה של בר  01/2023

ידי הלשכה " משמעו: מדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על מדדערבות זו המונח " לצרכי .2

 המרכזית לסטטיסטיקה.

לחודש שלאחריו  15 -ב התפרסם" לעניין ערבות זו, יהא מדד חודש _____, שנת _____, שהיסודי המדד"

 )או בסמוך למועד זה(, בשיעור ______נקודות.

 שפורסם וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. האחרון" לעניין ערבות זו, יהא המדד החדש המדד"

 ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: הפרשי

ויתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל  היה .2.1

 "(.הערבות המוגדל סכוםבשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן: "

 לא יחול שינוי בסכום הערבות.ויתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו,  היה .2.2

)שבעה( ימים מתאריך דרישתכם  7המוגדל, תוך  תנשלם לכם מפעם לפעם כל סכום, בגבול סכום הערבו אנו .3

 לפיכםהראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק ו/או לבסס את דרישתכם ומבלי שנהיה רשאים לטעון כ

 האמורתחילה את סילוק הסכום  רושטענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לד

 מאת החייב או להימנע בכל דרך מביצוע התשלום ע"פ ערבות זו .

מכל עילה שהיא.  הרשאים לבטל היהבכלל ואנו לא נ ועד___________ זו תישאר בתוקפה עד ליום  ערבות .4

 ערבות זו הינה עצמאית, בלתי תלויה ובלתי מותנית. בנוסף לאמור לעיל,

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות בכתב לסניף הבנק שמספרו: _____________, ושכתובתו:  כל .5

.__________________ 

 אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.  הערבות .6

 

 רב, בכבוד                   

 ______________________ בנק

_________________________ 

 וחותמת חתימה   
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 קראתי הבנתי ___________
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 'ז מסמך
 

 01/2023' מס פומבי מכרז
 אדומים מעלה קאנטריב בר של ואחזקה להפעלה

 

 ביטוח  נספח

 סתירה של מקרה ובכל, וביטוח אחריות עניינה אשר העיקרי בהסכם הוראה כל על גובר זה נספח
 הוראות יגברו,  וביטוח לאחריות הקשור בכל זה נספח הוראות לבין העיקרי ההסכם הוראות בין

 זה בנספח המשמשים המונחים(.  הצדדים בין הוסדרו אשר מסחריות הוראות)למעט  זה נספח
 . העיקרי בהסכם מתפרשים הם בה בדרך יפורשו

 במושכר עבודות ביטוחי .1

להוראות ההסכם בכל הקשור לקבלת הרשאה לביצוע עבודות במושכר והיה  בכפוף .1.1
ותבוצענה עבודות כלשהן במושכר, על ידי המפעילה או על ידי מי מטעם המפעילה, 
במועד כלשהו במשך תקופת השכירות, על המפעילה להמציא לידי המזמינה ולידי 

רף להסכם זה ומהווה חברת הניהול את אישור עריכת ביטוח עבודות המפעילה המצו
-ו" המפעילה עבודות ביטוח אישור)" 1'ז כנספחחלק בלתי נפרד הימנו ומסומן 

 אישור המצאת. המפעילה מבטח בידי חתום( בהתאמה", המפעילה עבודות ביטוח"
 כלשהן עבודות לביצוע ומקדמי מתלה תנאי הינה כאמור המפעילה עבודות ביטוח

 המפעילה מן למנוע( החובה לא)אך  הזכות תהא הניהול ולחברת ולמזמינה, במושכר
 לפני כאמור הומצא לא המפעילה עבודות ביטוח ואישור היה, במושכר עבודות ביצוע

 .1העבודות ביצוע תחילת

רשאי ₪,  250,000אף האמור לעיל, בעבודות במושכר שערכן אינו עולה על  על
ימציא את אישור עריכת המפעילה שלא לערוך ביטוח עבודות קבלניות כאמור ובלבד ש

ביטוחי הקבע של המפעילה כהגדרתו להלן, אשר מפרט כי ביטוחי הקבע של המפעילה 
 כוללים כיסוי לעבודות כאמור. 

 קבע ביטוחי .2

 משך תקופת השכירות, על המפעילה לערוך ולקיים את הביטוחים כדלקמן:  בכל .2.1

על ידי  לבנייןוכל רכוש אחר המובא למושכר או  המושכר תכולת ביטוח .2.1.1
או עבור המפעילה )לרבות ציוד, ריהוט, מתקנים ומלאים(, וכל שינוי, 

או /ושיפור ותוספת למושכר שנעשו על ידי המפעילה או עבור המפעילה 
המזמינה, חברת הניהול או מי  באמצעות)שלא  המזמינה ידי על שמומנו

, מטעם המזמינה ו/או חברת הניהול(, במלוא ערכם ועל בסיס ערך כינון
מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים הניתנים לכיסוי בביטוח "אש מורחב", 
לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, 

נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על ידי כלי 
ביטוח וכן נזקי פריצה. ה זכוכית שברטיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון, 

כולל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי המזמינה וכלפי 
חברת הניהול וכלפי מי מטעם  המזמינה או חברת הניהול, וכן כלפי 

, דיירים ובעלי זכויות אחרים בבניין )יחדיו: "בעלי הזכויות מפעילהים
האחרים"(, אשר בביטוח רכושם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על זכות 

 האחרים הזכויות לבעלי המקנה בהסכם או, המפעילה כלפי חלוףהת
 אבדן בגין המפעילה לטובת מאחריות פטור נכלל בבניין זכויות כאמור

 עקב האחרים הזכויות בעלי של לרכושם להיגרם העלול נזק או

                                                      
 גבולות האחריות לאישור ביטוח עבודות : .  1
 

 גבול אחריות פרק ב עובדיםהרחבת רכוש סמוך ורכוש עליו  -פרק א היקף עבודות

250,000 ₪            200,000 ₪              1,000,000 

250,000-500,000 ₪            300,000 ₪              2,000,000 

500,000-1,000,000 ₪            300,000 ₪              3,000,000 

 4,000,000              ₪ 400,000            ₪ 1,000,000מעל 
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 לא כאמור הוויתור"; מורחב"אש  בביטוח לכיסוי הניתנים הסיכונים
 .בזדון לנזק שגרם מי לטובת יחול

פי דין -המבטח את חבות המפעילה על שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .2.1.2
בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש העלול להיגרם לגופו או לרכושו של 

אדם או גוף כלשהו במושכר ובסביבתו, בגבול אחריות בסך של: 
פי הפוליסה. הביטוח מורחב לשפות -לאירוע ובמצטבר על₪  2,000,000

על מי מהם עקב  את המזמינה ואת חברת הניהול בגין אחריות שתוטל
 מעשה או מחדל של המפעילה, וזאת בכפוף לסעיף "אחריות צולבת". 

המבטח את חבות המפעילה על פי פקודת  מעבידים אחריות ביטוח .2.1.3
"ם התש)נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים,  הנזיקין

כלפי עובדי המפעילה בגין פגיעה גופנית או מחלה מקצועית  1980 –
ולה להיגרם למי מהם תוך כדי ועקב עבודתם במושכר ובסביבתו, העל

 -ו לעובד( חדשים שקלים מיליון שישה) ₪ 6,000,000 של אחריות בגבול
 לתקופת כ"ובסה למקרה( חדשים שקלים מיליון עשרים) ₪ 20,000,000

 היה הניהול חברת ואת המזמינה את לשפות מורחב הביטוח. חהביטו
 למי כי, כלשהי מקצועית מחלה או עבודה תאונת קרות לעניין, ונקבע
 .המפעילה מעובדי מי כלפי כלשהן מעביד חובות ישנן מהם

אבדן רווח גולמי של המפעילה ]במפורש  המבטחאבדן תוצאתי  ביטוח .2.1.4
למעט אבדן דמי שכירות, דמי ניהול ודמי חניה )אם קיימים( למזמינה 
ולחברת הניהול[ עקב אבדן או נזק הנגרם לרכוש המבוטח על פי סעיף 

לעיל או למושכר או למבנה הבניין, כתוצאה מאחד הסיכונים  2.1.1
 24לעיל, וזאת למשך תקופת שיפוי בת  2.1.1פי סעיף -המבוטחים על

יורחב לכסות נזקים תוצאתיים שנגרמו עקב מניעת  הביטוחחודשים. 
מורחב לכסות הפרעה או  הביטוחבהתאם לתנאי הפוליסה. כן  גישה

הפסקה במהלך עסקו של המפעילה עקב הפסקה באספקת זרם החשמל 
"ס(. כהכתוצאה מסיכוני "אש מורחב" )למעט פריצה, שוד והרחבת 

 זרם באספקת הפסקה בדבר לעיל האמור כי מובהר, ספק הסר למען
 חברתאו /ו המזמינה ידי על חשמל לאספקת ביחס גם חל החשמל
וח כולל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי . הביטהניהול

המזמינה וכלפי חברת הניהול וכלפי מי מטעם  המזמינה או חברת 
 התוצאתיהניהול וכן כלפי בעלי הזכויות האחרים אשר בביטוח האבדן 

שלהם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המפעילה, או 
האחרים זכויות בבניין נכלל פטור  בהסכם המקנה לבעלי הזכויות

מאחריות לטובת המפעילה בגין אבדן תוצאתי לבעלי הזכויות האחרים 
עקב הסיכונים הניתנים לכיסוי בביטוח "אש מורחב"; הוויתור כאמור 

 לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

צורך בכל דרישה מצד המזמינה או מצד חברת הניהול, על המפעילה להמציא  ללא .2.2
לידי המזמינה ולידי חברת הניהול, לא יאוחר ממועד קבלת החזקה במושכר או לפני 

מועד הכנסת נכסים כלשהם למושכר )זולת נכסים הכלולים בעבודות המבוטחות 
את אישור עריכת הביטוח  -המוקדם מבין שני המועדים  -לעיל(  1.1פי סעיף -על

 אישור)" 2'ז כנספחסומן המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומ
", בהתאמה( חתום המפעילה של הקבע ביטוחי"-ו" המפעילה של הקבע ביטוחי

בידי מבטח המפעילה. המצאת אישור ביטוחי הקבע של המפעילה הינה תנאי מתלה 
ומקדמי לקבלת חזקה במושכר או להכנסת נכסים כלשהם למושכר )זולת נכסים 

לעיל(, ולמזמינה ולחברת הניהול תהא  1.1פי סעיף -הכלולים בעבודות המבוטחות על
פעילה את קבלת החזקה במושכר או את הכנסת הזכות )אך לא החובה( למנוע מן המ

 נכסים כאמור במקרה שהאישור לא הומצא במועד שצוין לעיל. 

הזכות שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי ו/או ביטוח רכוש, במלואם או  למפעילה .2.3
להלן יחול כאילו נערכו הביטוחים  2.6בחלקם,  ואולם הפטור המפורט בסעיף 

  כאמור במלואם.

,  המושכר עם בקשר המפעילה ידי על שייערךביטוח רכוש נוסף או משלים  בכל .2.4
ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמינה, חברת הניהול ומי מהבאים 

 הרכוש בפרק או רכושם בביטוח אשר האחרים הזכויות בעלים, וכן כלפי מטעמ
, המפעילה כלפי תחלוף זכות על ויתור נכלל ידם על הנערך קבלניות עבודות לביטוח

 .בזדון לנזק שגרם מי לטובת יחול לא שהפטור ובלבד
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 2.1.1פי סעיפים -המפעילה לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על על .2.5
לעיל מעת לעת, כדי שישקפו תמיד את מלוא שוויו של נשוא הביטוח   2.1.4 -ו

 פיהם. -המבוטח על

את המזמינה, חברת הניהול והבאים מטעמם וכן בעלי הזכויות  פוטרת המפעילה .2.6
ם או בכל הסכם אחר המקנה לבעלי הזכויות האחרים, אשר בהסכמי השכירות שלה

נכלל פטור מקביל כלפי המפעילה, מאחריות בגין נזק  בבנייןהאחרים כאמור זכויות 
פי הביטוחים שעל המפעילה לערוך בהתאם -שלמפעילה הזכות לשיפוי בגינו על

לעיל וכן על פי  ביטוחי הרכוש הנוספים כאמור בסעיף  2.1.4 -ו 2.1.1, 1.1לסעיפים 
לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות  לעיל )או שלמפעילה הייתה הזכות 2.4

 הפטור אולם(, הביטוח פוליסות תנאי הפרתאו /ו חסר ביטוחאו /והנקובות בפוליסות 
 . בזדון לנזק שגרם מי לטובת יחול לא כאמור מאחריות

 או המזמינה בידי להפקיד המפעילה על, המפעילה של הקבע ביטוחי תקופת בתום .2.7
 תוקפו הארכת בגין המפעילה של הקבע ביטוחי אישור את הניהול חברת בידי

 המפעילה של הקבע ביטוחי אישור את ולהפקיד לחזור המפעילה על. נוספת לתקופה
 .בתוקף זה הסכם עוד וכל ביטוח תקופת מדי, הנקובים במועדים

 הקבע מביטוחי מי כי, הניהול לחברת או למזמינה יודיע המפעילה שמבטח פעם בכל .2.8
 לערוך המפעילה על, לרעה שינוי בו לחול עומד או מבוטל להיות עומד המפעילה של
 או הביטול למועד עד, חדש ביטוח עריכת אישור ולהמציא מחדש הביטוח אותו את

 .כאמור בביטוח לרעה השינוי

 תפגע לא במועדים הביטוח אישורי המצאת אי כי מובהר, ספק הסר למען .2.9
 כל, האמור בכלליות לפגוע ומבלי לרבות, זה הסכםפי -על המפעילה בהתחייבויות

 המפעילה התחייבויות כל את לקיים המפעילה על. המפעילה על שחלה תשלום חובת
, במושכר החזקה קבלת, עבודות ביצוע מהמפעילה יימנעו אם גם ההסכםפי -על

 .במועד האישורים הצגת אי בשל במושכר עסקו פתיחת או למושכר נכסים הכנסת

 הביטוח אישורי את לבדוק( החובה לא)אך  הזכות הניהול ולחברת למזמינה .2.10
 מנת על שיידרש תיקון או שינוי כל לבצע המפעילה ועל, המפעילהידי -על שיומצאו

 הניהול וחברת המזמינה זכות. זה בהסכם כאמור המפעילה להתחייבויות להתאימם
 על מטילה אינה, לעיל כמפורט תיקונם על ולהורות הביטוח אישורי את לבדוק

 בכל שהיא אחריות וכל חובה כל מטעמם מי על או הניהול חברת על או המזמינה
-על הנערכים הביטוחים של ותקפם היקפם, טיבם, כאמור הביטוח לאישורי הקשור

 המוטלת שהיא חבות מכל לגרוע כדי בה ואין, העדרם לגבי או כאמור האישוריםפי 
 .דיןפי -על או זה הסכםפי -על המפעילה על

המפעילה למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידי המפעילה, לשלם  על .2.11
את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, ולדאוג ולוודא כי ביטוחי הקבע של המפעילה 

 יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת השכירות. 

. 
דרישה מזערית האחריות המתחייבים מאישורי הביטוח הינם בבחינת  גבולות .2.12

לפי ההסכם  מפעילההמוטלת על המפעילה שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של ה
ממלוא החבות על פי הסכם זה   מפעילהו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את ה

 חברת כלפי או המזמינה כלפי דרישה או טענה כל תהיה לא למפעילהו/או על פי דין. 
 .כאמור האחריות לגבולות הקשור בכל, מטעמם מי כלפי או הניהול

שמירה או אמצעי ביטחון  לקייםהמזמינה וחברת הניהול לא חלה כל התחייבות  על .2.13
אחרים בבניין או במושכר, ואין בקיום שמירה או אמצעי ביטחון אחרים בבניין או 

בכדי ליצור כל התחייבות או חבות כלפי המפעילה. חוק השומרים  במושכר
 ינו חל על ההסכם ועל נספחיו. א 1967-התשכ"ז
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 חברת מאחריות או המזמינה מאחריות לגרוע ומבלי זה הסכם מהוראות לגרוע מבלי .2.14
 באמצעות בין, ולקיים לערוך המזמינה על, דיןפי -על או זה הסכםפי -על הניהול

 הביטוחים את, ההסכם של תוקפו למשך, הניהול חברת באמצעות ובין המזמינה
 :מוניטין ובעלת כדין מורשית ביטוח חברת אצל זה לסעיף בהמשך המפורטים

ומערכותיו,  צמודותיו( על המושכר מבנה)לרבות  הבניין מבנה ביטוח .2.14.1
במלוא ערך כינונם, וכן כל רכוש נוסף של המזמינה או של חברת הניהול 

הבניין ובסביבתו, בערך כינון, מפני אבדן או נזק עקב  במבנההמצוי 
, ברק, עשן, אש לרבות", מורחב אשבביטוח " לכיסוי הניתניםהסיכונים 
והתבקעות  נוזלים נזקי, שיטפון, וסופה סערה, אדמה רעידת, התפוצצות

צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על ידי כלי טיס, פרעות, שביתות, 
נזק בזדון וכן נזקי פריצה. הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על 

לוף כלפי המפעילה, אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת מי זכות תח
שגרם לנזק בזדון. הביטוח כאמור לא יכלול במפורש רכוש המפורט 

 שנעשו הרחבה או שיפור, תוספת, כלשהי תכולה וכן לעיל 2.1.1בסעיף 
 חברת או המזמינה באמצעות)שלא  המפעילה עבור או מטעם או ידי על

 (.הניהול חברת או המזמינה מטעם מי או הניהול

אבדן תוצאתי המבטח אבדן דמי שכירות ודמי ניהול ודמי חניה  ביטוח .2.14.2
 וכן( המושכר מבנה)לרבות  הבניין למבנה שנגרם נזק)אם קיימים( בשל 

לעיל עקב הסיכונים המפורטים  2.14.1לכל רכוש נוסף כאמור בסעיף 
 24לעיל )למעט פריצה(, וזאת למשך תקופת שיפוי של  2.14.1בסעיף 

חודשים. הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף 
לטובת המפעילה, אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק 

 בזדון. 

יהול הזכות שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי המבטח ולחברת הנ למזמינה
אבדן דמי שכירות, דמי ניהול ודמי חניה )אם קיימים( כאמור בסעיף 

להלן יחול  2.17זה לעיל, במלואו או בחלקו, אולם האמור בסעיף  2.15.2
 כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו.

 ארבעה)  ₪ 4,000,000 של אחריות בגבול שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .2.14.3
פי הפוליסה, המבטח את -מיליון שקלים חדשים( לאירוע ובמצטבר על

גופנית או נזק  פגיעהפי דין בגין -חבות המזמינה וחברת הניהול על
לרכוש העלול להיגרם לגופו או לרכושו של אדם או ישות משפטית 

 שתוטל אחריות בגין המפעילה את לשפות יורחב הביטוחכלשהם בבניין. 
או של חברת הניהול  המזמינה של מחדל או מעשה עקב המפעילה על

וזאת בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך 
 עבור כל אחד מיחידי המבוטח. בנפרד

אחריות מעבידים המבטח את חבות המזמינה וחברת הניהול על  ביטוח .2.14.4
)נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים  הנזיקיןפי פקודת 

כלפי עובדיהם בגין פגיעה  גופנית או מחלה  1980 –"ם התשפגומים, 
תם בפרויקט מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי או עקב עבוד

 שקלים מיליון שישה) ₪ 6,000,000ובסביבתו, בגבול אחריות של 
 למקרה( חדשים שקלים מיליון עשרים) ₪ 20,000,000 -ו לעובד( חדשים

. הביטוח יורחב לשפות את המפעילה היה הביטוח לתקופת כ"ובסה
ונקבע לעניין קרות תאונת עבודה או מחלה מקצועית כלשהי כי 

בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המזמינה או המפעילה נושאת 
 חברת הניהול.

 נוספים ביטוחים לערוך, המזמינה של הבלעדי הדעת שיקול לפי הזכות למזמינה .2.15
 ידי על שייערך נוסף רכוש ביטוח בכל. לעיל 2.15 בסעיף המפורטים לביטוחים
, המפעילה כלפי תחלוף על וויתור ייכלל, המושכר מצוי בו הנכס עם בקשר המזמינה

 .בזדון לנזק שגרם מי לטובת יחול לא כאמור הוויתור אולם

לא יהיה כדי להוסיף על אחריות  לעיל, 2.14הביטוחים המפורטים בסעיף  בעריכת .2.16
המזמינה או חברת הניהול מעבר לאמור בהסכם זה או כדי לגרוע מאחריות 
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פי דין )פרט לאמור -פי הסכם  השכירות ו/או הסכם הניהול או על-המפעילה על
 להלן(.  2.17במפורש בסעיף 

, בשם המזמינה ובשם חברת הניהול, את המפעילה והבאים מטעם פוטרת המזמינה .2.17
פי -המפעילה מאחריות בגין נזק שהמזמינה או חברת הניהול זכאים לשיפוי בגינו על

לעיל וכן  2.14.2 –ו  2.14.1הביטוחים שעל המזמינה לערוך בהתאם לסעיפים 
לעיל  ככל שנערכו )או שהיו זכאים לשיפוי בגינו אלמלא  2.15בהתאם לסעיף 

 פוליסות תנאי הפרתההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות, ביטוח חסר או 
 ובגין(, אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון הביטוח

 .הביטוח חברת ידי על במלואו כוסה שלא נזק

ו  2.14.2, 2.14.1האמור לעיל היה ונגרם מקרה ביטוח המבוטח על פי סעיפים  למרות .2.18
 על, דיןפי -על או בהסכם כאמור המפעילה באחריות אשר בנסיבות לעיל 2.15 –

 פי על העצמיות ההשתתפויות לגובה עד נגרם אשר הנזק בסכום לשאת המפעילה
של  סך על יעלה לא, אירוע כל בגין, כאמור הסכום כי בתנאי, כאמור הפוליסות

 $. ] מסחרי[  10,000
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 המפעילה עבודות ביטוח אישור -1'ז נספח

 האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה -אישור קיום ביטוחים 
(DD/MM/YYYY) 

בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה  ביטוח פוליסתישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים 

 ישור.בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש הא

 הנכס מען המבוטח האישור מבקש
 כתובת/  המבוטח

 העבודות ביצוע

 האישור מבקש מעמד

החברה המשכיר:  שם
למתנ"סים מרכזים 

קהילתיים בע"מ )חל"צ(  
ו/או חברות האם ו/או 

חברות בנות ו/או חברות 
 קשורות

 שם
: השוכר

או /ו____________ 
 קבלניאו /ו קבלנים

 משנה

 קאנטרי מזנון
 אדומים מעלה

 

 קבלן הביצוע☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 הניהול חברת / משכיראחר: ☒
 

 .ז./ח.פ.ת .פ/ת.זח

 :  מען

 

 מען
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 המפעילה של הקבע ביטוחיאישור  -2ז' נספח

 הנפקתתאריך  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYY)האישור

בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה  ביטוח פוליסתאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים 

 ב עם מבקש האישור.בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטי
 *האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה *האישור מבקש

החברה  :המשכיר שם
למתנ"סים מרכזים 

קהילתיים בע"מ 
)חל"צ(  ו/או חברות 

האם ו/או חברות בנות 
 ו/או חברות קשורות

 שם
 

 : __________ השוכר

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

שכירות בנכס אחר: ☒
המצוי בקאנטרי 

 מעלה אדומים
 

 

 משכיר ו/או חברת הניהול☒

 שוכר☐

 זכיין☐

 הקבלני משנ☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 .ז./ח.פ.ת
 

 .ז./ח.פ.ת

 מען :  מען

 כיסויים

 הביטוח סוג
 
לפי  חלוקה

אחריות  גבולות
 ביטוח סכומיאו 

 מספר
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 הפוליסה

 תאריך
 תחילה

 תאריך
 סיום

 /האחריות גבול
 ביטוח סכום

 בתוקף נוספים כיסויים
  חריגים וביטול

 לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש
 'ד

 מטבע סכום

  רכוש
 

 לטובת תחלוף על)ויתור 309 ₪     
 (האישור מבקש

 )ראשוניות(328
 גורם כלפי תחלוף על)ויתור   308
 ובעלי שוכרים, דיירים: אחר

 בכפוף) בנכס אחרים זכויות
 (להדדיות

 (טבע נזקי בגין)כיסוי 313

 (ושוד פריצה בגין)כיסוי 314

 (אדמה רעידת בגין)כיסוי 316

 לקבלת מוטב האישור)מבקש 324
 (ביטוח תגמולי

 מבקש לטובת שעבוד)331
 (האישור

       
       
       

 (צולבת)אחריות 302  ₪ 2,000,000     'ג צד
 לטובת תחלוף על)ויתור 309

 (האישור מבקש
 "ל(מל)כיסוי לתביעות 315

 או מעשי בגין נוסף)מבוטח 321
 (האישור מבקש -המבוטח מחדלי
 כצד מוגדר האישור)מבקש  322

 )ראשוניות(328 '(ג
 ייחשב האישור מבקש)רכוש  329
 '(ג כצד

 אחריות
 מעבידים

  וייחשב היה -נוסף)מבוטח  319  ₪  20,000,000    
 (המבוטח מעובדי מי של כמעבידם

 לטובת תחלוף על)ויתור 309
 (האישור מבקש
 )ראשוניות(328

 אחריות צולבת  – 302  1,000,000     המוצר חבות

ויתור על תחלוף לטובת  – 309
 מבקש האישור

מבוטח נוסף בגין מעשי  - 321
 ומחדלי המבוטח

 ראשוניות – 328

 חודשים( 12תקופת גילוי ) – 332
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 הנפקתתאריך  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYY)האישור

  -אחר
 אובדן

 תוצאתי

 לטובת תחלוף על)ויתור 309 ₪     
 (האישור מבקש

 כלפי תחלוף על)ויתור   308 
 ובעלי שוכרים, דיירים: אחר גורם

 בכפוף) בנכס אחרים זכויות
 (להדדיות

 עבור תוצאתי אובדן)כיסוי 311
 (האישור מבקש
 (טבע נזקי בגין)כיסוי 313

 (ושוד פריצה בגין)כיסוי 314

 (אדמה רעידת בגין)כיסוי 316

 )ראשוניות(328
 

 לקבלת מוטב האישור)מבקש 324
 (ביטוח תגמולי

 מבקש לטובת שעבוד)331
 (האישור

)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח השירותים  פירוט
 (*:'ג

 096 -  שכירויות והשכרות
 041 -שירותי הסעדה/ חדרי אוכל/ קייטרינג

 
 

 * הפוליסהשינוי /ביטול

הודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש
 האישור חתימת

 :המבטח
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 'ח מסמך
 

 01/2023' מס פומבי מכרז
 אדומים מעלה קאנטריב בר של ואחזקה להפעלה

 

 בטיחות  נספח

 הבהרות כלליות 

 הערות  1

 ע"י מנהל העבודה הרשום . כל העבודות ינוהלו ויפוקחו

 על מנהל עבודה לבצע את ההנחיות הבטיחות .

 על הקבל למנות ממונה על בטיחות .

 יש לבצע סקר סיכונים ע"י הממונה על הבטיחות לפני תחילת עבדות בתוך המבנה .

 על תופס המקום חלות הוראות כל דין .

 כללי 

יחות  רשומים כחוק במשרד העבודה ולהעביר על מבצע העבודה להעסיק מנהל עבודה וממונה על הבט

 כתב מינוי כחוק למפקח עבודה אזורי טרם תחילת עבודות .

על מבצע העבודה לשמור על סביבת הקאנטרי ולהסיר את כל מפגעי הבטיחות לפני תחילת שנת 

 הלימודים .

 על מבצע העבודה לגדר ולנעול את חצר העבודה עם סיום העבודות .

 העבודה עם שלטים " סכנה כאן בונים " הכניסה לזרים אסורה .יש לשלט את שטח 

כל העבודות יתבצעו תחת השגחתו של מנהל העבודה בשטח , לא תתבצע כל עבודה כאשר מנהל 

 העבודה אינו נמצא באתר העבודה . 

 אין להשאיר ציוד ואו חומרי בנייה בשטח , את הציוד יש לאחסן בשטח התארגנות שיוקצה לצורך כך

חות חשמל זמניים יבדקו ע"י חשמלאי בודק טרם תחילת העבודות , ארון החשמל ינעל המפתח יופקד לו

 בידי מנהל העבודה באתר , יש להימנע  מאלתורי חשמל העלולים לגרום לאסון . 

 שטח התארגנות 

 יוקצה שטח התארגנות לצורך ביצוע עבודות ע"י המתנ"ס.

 לשלט את שטח ההתארגנות בשלטים "סכנה כאן בונים "  , יש 2.00גידור שטח ההתארגנות בגובה 

 הכניסה לזרים אסורה .

 

 שיטת ניהול סביבת האתר 

אתר העבודה יהיה מגודר כנדרש ומשולט כחוק , באופן שימנע כניסה בלתי מבוקרת של אנשים לאזור 

 העבודה .

 הקבלן .כניסה לאתר העבודה תותר רק לעובדים או כל מי שהוזמן לבצע עבודה מטעם 

 כל אזורי העבודה מעברים ועמדות העבודה ישמרו פנויים ונקיים ככל שניתן וללא ממכשולים .  

 ציוד יאוחסן בצורה מסודרת תוך הקפדה למניעת קריסת מערומי ציוד .

 פסולת תסולק מאתר העבודה עם מילוי מכולות האשפה .

 תתאפשר כניסה ויציאה של מנויים דרך הכניסה האחורית.

 שירותים 

 הקבלן ידאג למתקני שירותים ומלתחות הולמים עבור העובדים .
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 עבודה בגובה 

או נקודת נפילה לעומק של  2.00עבודה בגובה ע"פ תקנות חלה על כל עבודה המתבצעת בגובה של 

 מטר ויותר . 2.00

 תקנות העבודה בגובה כוללות :

 עבודה על גגות . .1

 ם .עבודה על פיגומים קבועים , ניידי .2

 במות הרמה , סלי אדם . .3

 סולמות . .4

 חובת המעסיק להכשיר את כלל העובדים ולבצע הדרכת עבודה בגובה .

 העתק תעודת ההסמכה \העובד יישא את תעודת ההסמכה כיסו בעת ביצוע העבודות  \המעסיק 

 יימסר לממונה הבטיחות ויתויק בתיק הדרכות הבטיחות  .

 לצורך ביצוע העבודות ע"פ תקנות עבודה בגובה .על המעסיק לדאוג ולספק ציוד 

 אישי מגן ציוד נוהל

 כללי

העבודות באתר תתבצענה בתנאי בטיחות ובכפוף להוראות הבטיחות השונות, כך שהעובדים לא יפגעו 

 בעצמם ולא יפגעו באחרים, כתוצאה מתאונות עבודה.

 מטרה

 מטרת הנוהל לאזכר ולהדגיש את החובה ואת הצורך לשימוש בציוד מגן אישי. 

ישנם סיכוני בטיחות, שניתן לחסום אותם ולמנוע היפגעות מהם על ידי גידור, חסימה, והרחקת העובד 

 מן הסכנה או מן המגע הקרוב עם הגורם המסוכן.

ר להתרחק מן הסכנה, ויש לעבוד בסמוך ציוד מיוחד מחויב בנסיבות שאי אפש \שימוש בציוד מגן אישי 

 אליה כגון עבודה בסמוך לפיר , עבודה בגובה ) שימוש ברתמת בטיחות (.

 השיטה

ההוראות המחייבות את השימוש בציוד מגן אישי מופיעות ב "תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( 

 ".1997 –התש נ"ז 

באיברי הגוף החשופים לסכנה: ראש, עיניים, אוזניים,   ציוד המגן האישי לסוגיו בא להבטיח מפני פגיעה

ידיים הבאות במגע עם חפצים חדים או חמים, רגליים כנגד מסמרים, וכן הגנות נוספות 

ספציפיות, לפי סוג העבודה, לכלל הגוף, לאיברי הנשימה, הגנה מנפילה, הגנה מפני קרינת 

 כביש ועוד.השמש, הגנות לרתכים, חליפות פולטות אור לעובדים ב

 אספקת ציוד מגן אישי

כל מקום עבודה, בו לא ניתן למנוע את קרבת העובד למקום הסכנה, חייב המעביד, לשם מנעת סיכוני 

בטיחות לעובד, לספק לעובד ציוד מגן אישי, כמפורט בתקנות, בהתאם לסוג העבודה ולאיברים 

 החשופים לסכנה.

 ושימוש ע"י עובדים הזקוקים לו.יש לוודא תקינות הציוד באופן תמידי  

 כובעי מגן ונעלי בטיחות

בכל אתר עבודה בו מתבצעות עבודות בניה או בניה הנדסית יש חובה  .1

להשתמש בכל עת השהיה באתר בכובעי מגן ובנעלי בטיחות, וזאת מבלי 

 לגרוע מחשיבותו של ציוד מגן אישי אחר.

פי העבודה המתבצעת, אך כובעי ציוד נוסף יהיה בשימוש בכל עת שיהיה בו צורך, ל

 המגן ונעלי הבטיחות הם ציוד שילווה את העובד כל הזמן.
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 עבודות לילה  נוהל

 כללי 

 עבודות באתר בנייה נערכות לאורך שעות היום ולעתים בשעות הלילה .

 עבודות בשעות החשיכה יש השלכות בטיחותיות ופוטנציאל גובה להתרחשות תאונות .

 שעות לעובד עם הפסקות מנוחה בניהם . 12מעל  אין לאפשר עבודה

 יש לרענון ולהחליף עובדים בעת ביצוע עבודות לילה . 

 אחריות 

 הקבלן שמבצע את העבודה באתר אחראי ליישום הנוהל .

 מנהל הביצוע יהיה אחראי ליישום הנוהל באופן שוטף .

 שיטה 

 מנהל עבודה , מנהל הביצוע .בכל משך ביצוע העבודה תהייה נוכחות מטעם הקבלן באתר , 

 על הקבלן לדווח מבעוד מועד על קיום עבודות לילה ומועד הסיום המשוער וקבלת אישור 

לביצוע העבודה מהגורמים המוסמכים , אין להפריע את מנוחת השכנים הדרים בסמיכות לאתר העבודה 

. 

 ביצוע עבודות בשעות החשיכה מחייב נקיטת צעדי בטיחות .

 על תאורה מספקת לכל תנאי העבודה , להפעלה בטוחה של ציוד , זיהוי מכשוליםיש להקפיד 

 ולמניעת נפילות .

 אמצעי התאורה יבדקו בשעות היום לפני תחילת העבודות .

 בעת ביצוע עבודות לילה י/ש לצייד את העובדים באפודות זוהרות .

 דרכים למניעת תאונות חשמל במכשירים מטלטלים

שימוש בכל מאריך ארוך ומגולגל על תוף גורם להתחממות  –רים ככל האפשר שימוש בפתילים קצ

 הכבל ולקצרים חשמליים .

 פאזה חום  , אפס תכלת , הארקה צהוב ירוק . –שימוש בפתילים תקניים ובצבעים מתאימים 

 הגנה מכאנית , על פתילים המונחים על הרצפה או הגבהת הכבלים לגובה מתאים .

 של הציוד ע"י חשמלאי מוסמך .ביקורת תקופתית 

 ביקורת תקופתית של מערכת הארקה .

מניעת סילוף נתיכים , אשר עלולה לגרום לא רק לשריפה אלא גם לנטרול של מערכת ההגנה נגד 

 חשמול.

 התאמת מתקני החשמל לתנאי המקום .

 שימוש בציוד תקני בלבד .

לתי חליפיים בעת השימוש בסוגי מתח סימון ברור של אביזרים בלוחות החשמל ושימוש בתקעים ב

 שונים.

 שימוש בבידוד כפול למכשירים מיטלטלים ובכל ציוד חשמלי אם ניתן .

 שימוש בשנאי מבדל או בהגנה ע"י מפסק זרם דלף .

 שימוש במתח נמוך מאוד במקומות שניתן .

 בתם .הקטנה למינימום של שימוש במתקנים זמניים אשר סכנתם גדולה כתוצאה מארעיות הצ
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 )יריעות זפת( ביטומניותזיפות, חימום, והלחמה של יריעות  עבודות

 כללי

 1988 –תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח 

 1997תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז 

 הוראות עבודה

ומכל הביטומן יוסק ע"י עבודה תוך שימוש בביטומן חם תעשה ע"י בהשגחתו הישירה של עובד מנוסה 

 עובד מנוסה.

מ' לפחות ממקום שבו מצויים חומרים דליקים. אם אין אפשרות  11חימום הביטומן ייעשה במרחק של 

 להרחיקם, תותקן מחיצה בין האש ובין החומרים הדליקים.

 יש לוודא שהמכל  לחימום הביטומן יהיה תקין ומתאים למטרה אליה יועד.

 ס"מ משפתו העליונה.  15 -אופקי איתן ויציב וימולא עד  כהמכל יועמד על בסיס 

בקרבת מקום חימום הביטומן תימצא כמות מספקת של חול, אתים, מחבטים או מטפי כיבוי אש 

 מתאימים.

 אמצעים לכיבוי שריפה בעבודה עם ביטומן , האמצעים כוללים את המטפים מהסוגים הבאים:

 קצף .1

 אבקה יבשה .2

 אזהרה 

 ים לכיבוי שרפת  ביטומן.אין להשתמש במ

 כלי הקיבול להעברת ביטומן יהיה מאיכות טובה וימולא לכל היותר עד שלושת רבעי תכולתו.

 מ"מ לפחות. 2מכלי הזפת יכוסו במבנה פלדה בעובי 

 ציוד מגן: נעלי בטיחות, משקפי מגן, בגדים ארוכים, כובע להגנה מפני השמש )בעת הצורך(.

 הוראות עבודה במבערי גז לצורך זיפות על גגות : 

 מכלי אספלט ימוקמו במקום בטוח מחוץ למבנה או על גג בלתי דליק במקום, למניעת הצתה.

 הלחמת יריעות ביט ומניות תבוצע בזהירות, יש להימנע מחימום יתר.  

 אין להפעיל להבת גז ישירות על רכיבים המכילים חומרים בעירים.

 מ', וסת לחץ ובקר לחץ ומצת .  15 – 8יצוידו בווסת גודל הלהבה, צינור גז תיקני באורך מבערי גז 

 עגלת מכלי הגז או מיכל הגז המרכזי יצוידו במנגנוני בטיחות תקניים ) ווסת לחץ ( .

 מטפי כיבוי:

 מ' לפחות מהאזור בו מופעל המבער.  2מכלי הגז ימוקמו במרחק של 

 גומיםנוהל בטיחות לעבודה על פי

 מטרה: שימוש בטוח בעת הקמה , פירוק ושימוש שוטף בפיגומים.

 אחריות : מנהל העבודה, בונה פיגומים מקצועי,ראשי צוותים בעבודות שונות .

 פיגומים

 מנהל העבודה יבדוק וירשום הבדיקה,תאריך הבדיקה בפנקס הכללי.

 חובת ההשגחה על בניית הפיגומים תחול על בונה פיגומים מקצועי.

 יש להשתמש בפיגום תקני בלבד.

 אין להשתמש לחיבור הפיגום בחוטי קשירה אלא באביזרים ומחברים תקניים בלבד.

 אין להציב פיגום על ריצפת פיגום אחר.

 אין להציב פיגום על אלמנטים שבירים כגון בלוקים,לבנים,לוחות רבודים.

 לפני הצבת פיגום יש לישר את הקרקע ,להדקה ולנקזה.
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 וק חוזק האלמנטים שהפיגום נסמך עליהם.יש לבד

 מתקני הרמה על פיגום יש לתכנן מראש לעומס הנדרש ולהתקין אמצעים מיוחדים.

 וולט . 33000מטרים ממוליך עד  3.25יש לשמור על מרחקי בטחון ממוליכי חשמל עיליים : 

להשתמש באמצעי בידוד וולט, או  33000מטרים ממוליכי חשמל מעל  5יש לשמור על מרחק בטחון של 

 מאושרים על ידי מהנדס חשמל.

 ריצפת פיגום תוארך אל מעבר לפינת בנין בשיעור השווה לרוחבה לפחות.

 פיגום מיוחד יש להקים על פי תכנית החתומה על ידי מהנדס,מסמכי התכנון יהיו צמודים לפנקס הכללי.

 יש לשמור על ניקיון ושלמות הפיגום.

 על ידי שימוש בסולם תקני. מעבר בין מפלסים יעשה

 אין להתכופף ו/או להשליך פסולת /חומרים/כלי עבודה מהפיגום.

 פירוק חלק מפיגום יעשה רק באישור מנהל העבודה ובהשגחתו.

פירוק הפיגום יעשה באופן הפוך לבנייתו , תוך הקפדה על בטיחות המפרקים והרחקת עובדים אחרים 

 למרחק ביטחון.

, ממוכן, תלוי ואחר, יבנו תחת השגחת בונה פיגומים מוסמך בתאום מוקדם עם מנהל פיגומים מסוג :זיזי

 העבודה.

 אין לבצע כל אלתור.

 אין להשתמש בפיגום סולמות.

 פיגום נייד יוצב על פי תקנה , יש להקפיד על יציבות המשטח.

ש בפיגום עד על כל מפגע חלה חובה על המשתמשים לדווח מיידית למנהל העבודה , ולהימנע משימו

 לתיקונו.

 משאבות בטון  \עבודות יציקה 

 מיקסרים תעשה בעזרת מכוון . \כניסת משאבות בטון 

 יש לסגור את השטח עם סרטי סימון אדום לבן .

פתיחת זרוע מפרקית של משאבת הבטון תתבצע מעל שטחים " מתים " , לא מעל חצרות של בתים 

 הסמוכים לאתר .

למשאבת הבטון והמיקסרים למניעת שפך בטון על המדרכה, בסוף התהליך  יש לפרוס ניילונים מתחת

 יש לנקות את האזור הציבורי.

מטרים  3.25אין להניף ציוד בקרבת כבלי חשמל , יש לשמור על מרחקי בטחון ממוליכי חשמל עיליים : 

 וולט. 33000ממוליך עד 

וולט, או להשתמש באמצעי בידוד  33000מטרים ממוליכי חשמל מעל  5יש לשמור על מרחק בטחון של 

 מאושרים על ידי מהנדס חשמל.

 עבודות הנפה 

 כניסת המנוף לאתר תעשה  בעזרת מכוון .

 הצבת מפזרי עומס על המדרכה , יש להימנע ככל האפשר מפגיעה בצמחייה בסביבת העבודה .

 כניסת משאיות תעשה בעזרת מכוון .

 סימון אדום לבן .יש לגדר את אזור ההנפה עם סרט 

 יש להציב שומר בזמן ההנפה למניעת כניסת עוברי אורח או סקרנים לשטח ההנפה .

 במהלך ההנפות יש להיעזר באתת מוסמך .

 במזג אוויר קיצוני המלווה ברוחות יש לקשור את המטען עם חבלי עיגון למניעת סחרור . 

 יש להימנע מהנפת ציוד מעל כבלי חשמל  או בקרבתם .

 וולט . 33000מטרים ממוליך עד  3.25לשמור על מרחקי בטחון ממוליכי חשמל עיליים : יש 

וולט, או להשתמש באמצעי בידוד  33000מטרים ממוליכי חשמל מעל  5יש לשמור על מרחק בטחון של 

 מאושרים על ידי מהנדס חשמל.
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 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

 הערות :

 אין בהוראות אלה להוסיף או לגרוע מהוראות כל דין .

 פעילות מוטלת על מחזיק החצרים .האחריות ל
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 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

 'ט מסמך
 

 01/2023 מס' פומבי מכרז
 אדומים מעלה קאנטריבואחזקה של בר  להפעלה

 תשריט
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 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת
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 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

 

 מסמך י'
 

 01/2023 מס' פומבי מכרז
 אדומים מעלה קאנטריבואחזקה של בר  להפעלה
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 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

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

 אדומים מעלה"ס מתנלכבוד: 
         

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

 
אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת _________, לאחר שהוזהרתי כי 

 כדלקמן:עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת 

חוק עסקאות גופים )להלן: " 1976–הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .1
מעלה  קאנטריב)מסעדה( להפעלה ואחזקה של בר  01/2023מס'  פומבי מכרזב"(, כחלק מהצעה ציבוריים
 המשמעות הנתונה להם בחוק. למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה האמור פומבי מכרזבהתאם לאדומים 

 עסקאות גופים ציבוריים.

 
עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא הורשענו  .2

"( חוק שכר מינימום)להלן: " 1987–דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז בפסק
חוק )להלן: " 1991–ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 "(. עובדים זרים

 
לחילופין, אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו המציע ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או חוק  .3

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  שנים שלושחלפה  מכרזבמועד הגשת ההצעה ב -עובדים זרים 

 

לי כי לצרכי החוק, הוגדרה "הרשעה" כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון  ידוע .4
 (.2002באוקטובר  31"ג )התשס

 
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .5

 

    _____________       ____________________ 

 חתימת המציע                                 תאריך  

 

 

 אישור

 

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

_________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. 

במציע  או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד________________ מזמיןמס'_________ ]במידה והמציע הינו 

והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

 

           ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                        

 

  



 

65 
 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

 "אי מסמך
 

 01/2023מס'  פומבי מכרז
 אדומים מעלה קאנטריבואחזקה של בר  להפעלה

 
 עניינים ניגוד היעדר בדבר תצהיר

 
 

, להימצא שלא ומתחייב, נמצא אינו, וממנהלי בי השליטה מבעלי מי, אני כי בזאת ומתחייב מצהיר הנני

 מכרז במסגרת( "המזמין)להלן: " _____________ עם התקשרותי בעניין עניינים ניגוד של במצב

 לבין ענייני האחרים מכל סוג שהוא.  ,מעלה אדומים  קאנטריבואחזקה של בר  להפעלה 01/2023

 

באופן מידי על כל נתון או מצב שבגינם אני עלול להימצא בניגוד עניינים  מזמיןאני מתחייב להודיע ל

 .מזמיןכאמור, מיד עם היוודע לי עליהם, וזאת בכל שלב משלבי ההתקשרות עם ה

 

 ____________________    ________________ 

 חתימת המציע                                        תאריך  

 

 

 אישור

 

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

ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה 

או שותפות רשומה: המשמש  מזמיןבאמצעות ת.ז. מס'_________ ]במידה והמציע הינו 

והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר בתפקיד________________ במציע 

שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

 

           ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                        
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 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

 "בימסמך 

 01/2023 מס' פומבי מכרז

 אדומים מעלה קאנטריב)מסעדה( להפעלה ואחזקה של בר 

 

 מזמיןבדבר היעדר קרבה לחבר  תצהיר
 
 

ת"ז מס'  _______________ בעל/ת -אנו הח"מ, _____________ בעל ת"ז מס' ____________, ו
_______________, לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת, וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים 

 לעונשים הקבועים בחוק, מצהירים בכתב כדלקמן:
 
 "(.המציע. הננו מורשי החתימה ב: _________________ מס' ח.פ. ___________ )להלן: "1
 
הביאה לידיעתנו את הוראות  ___________________ ____________. הננו מצהירים בזאת כי 2

 הסעיפים הבאים:

 

, מזמיןהקובע כדלקמן : "חבר  1950 -א' (א) לצו המועצות המקומיות (א), תשי"א 103סעיף  •
קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו 

עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או 
 ,מזמיןה

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". –לעניין זה, "קרוב" 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות 12כלל  •
 לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: מזמיןהמקומיות הקובע: "חבר ה

או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  מזמיןחבר  -" מזמיןלעניין זה, "חבר 
 ()ב(".1)2-()ב( ו1)1(ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

לא יהיה  מזמין)א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: "פקיד או עובד של 174סעיף  •
זוגו או שותפו או סוכנו, -על ידי עצמו או על ידי בן נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין,

 ובשום עבודה המבוצעת למענה". מזמיןבשום חוזה שנעשה עם ה

 
 :מצהירים הננו האמור לאור. 3
 

 לו סוכן או ובן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאנ נואין ל מזמיןבין חברי ה •
 שותף.

שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו , קרובו, סוכנו או מזמיןאין חבר  •
או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי  נואת הצעת נואו ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשת

 בו.

 .מזמיןסוכנו, העובד ב ובן זוג, שותף או מי שאנ נואין ל •

 
לפסול את הצעתנו במקרה של קרבה כאמור לעיל ואנו מתחייבים להודיע  רשאי המזמין. ידוע לנו כי 4
 על כל שינוי נסיבות שיוצר קרבה כאמור.  מיידיבאופן  מזמיןל
 
 

___________________     _______________ 

 וחותמת החתימ                                        תאריך  

 

 אישור

 

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

ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה 

או שותפות רשומה: המשמש  מזמיןבאמצעות ת.ז. מס'_________ ]במידה והמציע הינו 

במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר  בתפקיד________________

שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

             ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                            
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 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

 "גי מסמך

 01/2023 מס' פומבי מכרז

 אדומים מעלה קאנטריב)מסעדה( להפעלה ואחזקה של בר 

 

 שמירת זכויות עובדים בדברתצהיר 

 

 אנו הח"מ:   _______________________, ת.ז. מס' ______________________,   

ה בזאת , /מצהירעשה כן, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אכי עלי לומר את האמת וכי  תילאחר שהוזהר

)מסעדה( להפעלה ואחזקה של בר  פומבי מכרז( במסגרת "המציע"_________________ )להלן: - בשם  המציע

 , כדלקמן:אדומים מעלה קאנטריב

 .בשמה תצהיר על לחתום המוסמך במציעה חתימה מורשה הנני .1

קיימת חובותיה בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים מ המציעה .2

 הקיבוציים החלים עליה כמעסיק. 

המציעה מדווחת לרשויות המס על משכורות עובדיה ומעבירה ניכויים בפועל למס הכנסה ולמוסד לביטוח  .3

 לאומי.

עות לתשלום שכר עובדיה לרבות לעניין תשלום שכר מינימום המציעה ממלאת אחרי הוראות כל דין הנוג .4

 והפרשות סוציאליות .

-, וכן בעל הזיקה אליה כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"והאו מי מבעלי השליטה ב ההמציע .5

לא הורשעו ביותר משתי עבירות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים  מכרז, עד מועד הגשת ההצעות ל1976

 –ד  נספחוב העבודה דיני של האכיפה להגברת לחוק שלישית בתוספת המפורטים החוקים רשימת - ג נספחב

זו חלפו שלוש שנים  מכרזב ההצעה הגשת במועד – עבירות משתי ביותר הורשעו ואם, רשימת צווי הרחבה

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה; 

לא הוטלו על המציעה או על בעל הזיקה אליה, כהגדרתו  מכרזל ההצעות הגשת למועד שקדמו השנים בשלוש .6

 בגין, עבירה המהוות הפרות משש יותר בשל כספיים עיצומים, 1976-"ותשל, ציבוריים גופים עסקאות חוקב

 להגברת לחוק שלישית בתוספת המפורטים החוקים רשימת - ג נספחב המפורטים העבודה חוקי הפרת

 עיצום הוטל שבגינם הפרות מספר יראו זה לעניין; רשימת צווי הרחבה –ד  נספחוב העבודה דיני של האכיפה

 כלפי בוצעו ההפרות כי הכלכלה במשרד והאכיפה ההסדרה מינהל מנהל אישור ניתן אם, אחת כהפרה כספי

 .שכר לו משתלם בסיסה שעל אחת בתקופה אחד עובד

"ם, תכ הוראתמתחייבת כי לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם, לא יועסקו עובדים זרים כמפורט ב המציעה .7

 .7.4.2.6' מס", הממשלה התקשרויות במסגרת ישראלים עובדים העסקת"עידוד 

 להלן פירוט :  -במקרה של  קיום הרשעות/ קנסות .8

 בגין הפרת דיני עבודה: הההרשעות הפליליות של המציע .1.1

 בגין הפרת דיני עבודה: הבמציע שליטההפליליות של בעלי הההרשעות  .1.2
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 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

)אם קיימות( בגין הפרת דיני  שליטהההרשעות הפליליות של חברות אחרות בשליטת מי מבעלי ה .1.3

 עבודה:

 פסקי דין חלוטים בגין הפרת דיני עבודה: .1.4

והאכיפה כל הקנסות שהושתו על כל הנ"ל בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי מינהל ההסדרה  .1.5

במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה )להלן: "הכלכלה"(, בשנתיים האחרונות שקדמו למועד 

 האחרון להגשת ההצעות:

כל העיצומים הכספיים שהושתו על כל הנ"ל בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי מינהל ההסדרה  .1.6

, בהתאם , בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעותכלכלהוהאכיפה ב

 .: 2011-הגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"בלחוק ל

 

 הרינו לאשר כי אלו חתימותינו, וכי תוכן תצהירנו אמת. .2

 

  ___________                __________                                    __________ 

                                   חתימה              חתימה                                     החתימה+חותמת המציע

 אישור

הריני מאשר /בזה, כי ביום _________________ הופיעו בפני עורך/דין __________________במשרדי ברח' 

:_______________________________ 

 _________________________,שם ____________________________  ת.ז מס'   מר/גב':

 מר/גב':  שם ____________________________  ת.ז מס' _________________________,

 מר/ גב': שם ____________________________  ת.ז מס' _________________________,

אמור  לעיל, ולאחר ,  שזיהו עצמם על ידי ת.ז. ______________________כ השמורשים לחתום מטעם המציע

שהזהרתי אותם, כי עליהם להצהיר אמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו את נכונות 

 ובשמם. ההתצהיר דלעיל וחתמו עליו בפני, בשם המציע

 

  __________________     ____________________ 

 חתימת עו" ד          חותמת               
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 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

 
 "וטמסמך 

 01/2023מכרז פומבי מס' 
 אנטרי מעלה אדומיםקב)מסעדה( להפעלה ואחזקה של בר 

 תקנון הקאנטרי 
 

 

  יקרים, מנויים ואורחים

  להלן כללי התנהלות בקאנטרי
 מתאמנים ואורחים יקרים על מנת לשמור על חווית שהות נעימה אנא הקפידו על ההנחיות הבאות:

  .המציל ואנשי צוות הקאנטרייש להישמע להוראות  .1
 .יש לפעול לפי נהלי השימוש בכל מתקן לפני השימוש ובזמן השימוש .2
  .מרכז הספורט אינו אחראי על אבדות ו/או גנבות בכל שטח הקאנטרי .3
 .השימוש בחדר כושר ובסטודיו למנויים בלבד .4
 .או עד גמילה מטיטולים  3הרחצה בבריכות הגדולות אסורה לילדים מתחת  .5
 .בהשגחת מבוגר בלבד 8צה בבריכות מותרת לילדים עד גיל הרח .6
 .הרחצה בבריכת הפעוטות בהשגחת הורים או מלווים בלבד אין בה מציל .7
 .בעלי שיער ארוך מחויבים בכובע ים, בבריכה המקורה .8
 .הרחצה בבריכות מותרת בבגד ים בלבד .9

  .בקבוקי כלי זכוכית לשטח הקאנטרי  חל איסור על הכנסת .10
 .על הכנסת אלכוהול לשטח הקאנטרי, למעט בירות חל איסור .11
 .חל איסור הכנסת סכינים , ציוד הגברה, רמקולים ונרגילות לשטח הקאנטרי .12
 .חל איסור על הכנסת ציוד מתנפח לבריכה מלבד מצופים .13
  .חל איסור על משחקי כדור בכל שטח הקאנטרי .14
  .החזר כספי יתאפשר עד חצי שעה מרגע הרכישה .15
   .להציג תעודה מזהה כאשר מתבקש לכךחובת כל אורח  .16
 .הנהלת הקאנטרי רשאית לשינוי שעות פעילות הקאנטרי בעת תקלה או חירום .17
 .הנהלת הקאנטרי רשאית לשינוי שעות פעילות המתקנים ללא הודעה מראש .18
  .הנהלת הקאנטרי רשאית להפסיק מכירת כרטיסים ללא הודעה מראש בכל עת .19

הזכות להוציא כל אדם משטח הקאנטרי אשר אינו ממלא אחר צוות הקאנטרי שומר לעצמו את 
  .ההנחיות דלעיל

 בברכה , הנהלת הקאנטרי

 

 


