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 החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ

 יונה פרבכ הבריכה העירונית להפעלת ותחזוקת 6/2022מכרז פומבי מס' 

 

 

הבריכה  להפעלת ותחזוקתה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ מזמינה בזאת הצעות מחירים החבר

 זאת על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. בכפר יונה העירונית

 

-http://www.kfarאו באתר האינטרנט: הכלכלית במשרדי החברה  ניתן לעיין במסמכי המכרז

yona.muni.il/?CategoryID=213&ArticleID=1822 

 

יש לשלשל  לתיבת המכרזים מיועדת  6/2002את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 

. ההצעות תוגשנה במסירה אישית )ידנית( ולא באמצעות הדואר או תובת הנ"לכב החברה לכך במזכירות

 בכל דרך אחרת. 

 

. לא תתקבל ולא תידון בצהריים 15:00עה שב 22/5/2022 א'  המועד להגשת הצעות למכרז זה הינו עד יום

  הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף זה.

 

 

 

            

 בברכה,         

 וח כפר יונה בע"מפיתל תהחברה הכלכלי
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 1מסמך        

 בע"מ כפר יונההחברה הכלכלית לפיתוח 

 6/2022 מס' פומבימכרז 

 הבריכה העירונית בכפר יונהמתחם  וקתלהפעלת ותחז הזמנה לקבלת הצעות

 תנאים כלליים

 כללי  .1

הצעות זה ב הנ( מזמי"ל"החכאו " "החברהבע"מ )להלן: " כפר יונההחברה הכלכלית לפיתוח  .1.1

נאים, הדרישות הכל בהתאם לתהבריכה העירונית בכפר יונה, מתחם  של תחזוקהה והפעלל

 ."(תודוהעב)להלן: " וההנחיות המפורטים להלן במסמכי המכרז

ס' פרסום מכרז קודם להפעלת הבריכה )מכרז מהמשך לפרסומו של מכרז זה נעשה ב יצוין כי .1.2

 הסתיים בזכייה.לא (, אשר 3/22

תנאי ההתקשרות יהיו על פי תנאי המכרז, הצעת המשתתף והסכם התקשרות המצ"ב למסמכי  .1.3

 . , על נספחיוהמכרז

 ולנה על מכרז זה.תח 1987 –זים( תשמ"ח מכר) תויהוראות תקנות העיר .1.4

ככל שלא פורשו מונחים המופיעים בהזמנה זו להציע הצעות, יהא פירושם כמופיע בהסכם.      .1.5

  

 מסמכי המכרז .2

 מסמכי המכרז המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד הימנו:

 תנאים כלליים )מסמך זה(  – 1מסמך 

 פירוט ניסיון המציע  נספח א'

 נוסח ערבות השתתפות  פח ב'סנ

 תצהיר על תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים.  נספח ג'

 אישור רואה חשבון בנוגע למחזור שנתי  נספח ד'

 המציע הרתהצ – 2מסמך 

 הצעה כספית ]יש להגיש במעטפה נפרדת[ – 3מסמך 

 הסכם ההתקשרות – 4מסמך 

 שירותים מפרט   א'נספח 

 ירותש תנאמ  נספח ב'

 טוחיםעל עריכת בי נוסח אישור  ג'נספח 

 נוסח ערבות ביצוע   ד'נספח 

 .1953 –הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג   ה'נספח 

 תיחת ספקס פפטו  'ונספח 

 

 עיקרי ההתקשרות  .3

יבנה את הצדדים הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחי .3.1

פורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. אחרת מיחסות קרים אשר בהם אין התירק במ

 כרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המ
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 לרבות  את ההסכם על נספחיו למכרז, המציעים לבחון ולעיין היטב, בטרם הגשת הצעתם לע .3.2

 קשרות.ט השירותים, אמנת השירות והסכם ההתרפמ

 שים:עיקרי השירותים הנדר .3.3

, אשר יונה וכוללת את המתקנים הבאיםבכפר דפנה סמטת הת נמצאת ברחוב הבריכה העירוני .3.4

, חדר מכונות, מלתחות, מדשאות; בריכת פעוטות; םיבריכת בוגר: במכרז הזוכה עלו על ידייתופ

ון ובי"ס נמז במתחםפעול . בנוסף, מתוכננים לעזרה ראשונה משרדים, כסאות, שמשיות וציוד

 (."מתחם הבריכה"יקראו להלן: כל המתקנים ) יהילשח

בין , 2022הלך עונת הקיץ במהבריכה  מתחםבאופן שוטף את יפעיל ויתחזק הזוכה במכרז  .3.5

, וחגים()כולל סופ"ש  ימים בשבוע 7וזאת במשך ,  02230/9/2ועד  19/6/2022 םיכתאריה

  .הכספית( ההצע)ה 3בשעות המפורטות במסמך בימים ו

 במסגרתה, 18/6/2022ועד  1/6/2022תקופת הרצה, החל מיום  נ"ל תתווסףת ההפעלה הלתקופ

הוצאת רישיון לרבות  ,יידרש המפעיל לנקוט בכל הפעולות הנדרשות לקראת הפעלת הבריכה

 .שירות ובמפרטאמנת הכמפורט ב ,עסק

תן וכי לא תינשרות נשוא המכרז זה הינו תנאי יסודי ועיקרי בהתק לוח הזמנים הנ"למובהר כי  .3.6

  . , ובפרט לא במועד תחילת אספקת השירותיםדחיהכל 

יחת פתב יםולטיפ; נותושייר תהשג ;ביצוע בדיקות :ן היתריב ,שירותים נשוא המכרז כולליםה  .3.7

יל בריכה מוסמך, מציל שהוא מפע העמדת כ"א נדרש לרבות: מנהל בריכההעונה וסיומה; 

מילוי חומרים; תחזוקת מערכות בריכה; ניקיון מתחם ה; אשונהעזרה רומגיש  , מזכירהמוסמך

גביית מענה לפניות הציבור וטיפול בהן;  ;םמענה לטלפוני; קהל שירותי קבלתהבריכה; 

הכל, כמפורט במפרט השירותים, באמנת השירות  וכיו"ב.מערך התשלומים  הולינתשלומים ו

ולת ולים בתכלכאינם והדברה,  אבטחת המתחם ,גינון המתחםמובהר כי  .וביתר מסמכי המכרז

 ביצוע העבודות הנ"ל.אולם הזוכה במכרז יידרש לפקח על שירותים, וה

נות לדאוג להוצאת רישיומכרז בהזוכה יידרש בלתי נפרד מאספקת השירותים, לק ן, כחכמו כ .3.8

הטעונה כל פעילות ב נון, החוגים וכיו"ומתחם הבריכה לרבות המז ק לצורך הפעלת הבריכהסע

תחייב להוציא את רישיון העסק לצורך הפעלת ה יהזוכמודגש כי . עפ"י דין קון עסשירי

 שורים קיימים. כן מובהר כי מרבית האי18/6/22עד לסוף תקופת ההרצה, היינו  הבריכה

 וכן להשיג אינם בתוקףשוהזוכה יידרש לחדש את האשורים , ירותיםפרט השפורט במ, כמבפועל

   ., הכל בעצמו ועל חשבונולצורך קבלת רישיון עסק סריםאת האישורים הח

  .כהת הברילהפעל מתן זכיינות נםאיהשירותים נשוא המכרז מובהר כי עוד  .3.9

ולא יהא , הפעלת החברה ותחזוקתהר ה קבועה עבוורתמהזוכה במכרז יהיה זכאי לקבלת  .3.10

 -הבריכה )לרבות יווצרנה בשל הפעילויות השונות במתחםהכנסות שתזכאי לקבלת כל חלק מה

, ולמעט הכנסות הנוגעות , קיום פעילויות, אירועים, חוגים וכיו"בכרטיסיםים ומנוימכירת 

  (.לשחיה כמפורט בהמשך בי"סמזנון ולל

ל ההוצאות, מכל מין וסוג את כלת יחשב ככולתירי הצעתו, לזוכה, עפ"י מחהתמורה שתשולם  .3.11

פן מושלם אוב אספקת השירותיםהכרוכות ב ,והעקיפות תוחדות והכלליות, הישירוהמישהוא, 

תהיה רה תמו. הם וכיו"בוהיתרי, לרבות כוח אדם, ביטוחים, רישוי רזמסמכי המככל בהתאם ל

התייקרויות  ב ות לא עקלרבא תשתנה מכל סיבה שהיא, לובמשך כל תקופת ההתקשרות קבועה 

במועד  וקי שיהיה בתוקףמע"מ, בשיעור החתווסף יעל אף האמור, לתמורה שינויים במדד. או 

 ס כדין.נגד המצאת חשבונית מע התשלום וכביצו
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ותחזוקת מתחם הבריכה, יופחתו מהתמורה המוצעת ע"י הזוכה עבור הפעלת בנוסף,  .3.12

ולקבל את  מזנון ובי"ס לשחיהמאי באופן עצצעה עבור הזכות להפעיל ים בההנקובהסכומים 

 מלוא ההכנסות בגינם.

ם במתחם קייול דעתן המוחלט, ליקלפי ש רשאיות, וחכ"ל תהיינהכי העירייה  עוד יצוין, .3.13

. 8:00-13:00ין השעות ב 1-10/9/2022ין התאריכים ב"ס לתלמידי בתיה בי"ס לשחיההבריכה 

בהתאמה  יחויב לספקמראש, והוא  םימי 30בת  תינתן למפעיל הודעה במקרה שיוחלט כאמור,

קבועה ת וגלובלי בעבור תמורה הבריכה,במתחם  נדרשיםהתחזוקה ההפעלה והשירותי  את 

 .)לא כולל מע"מ( ₪ 11,000העומדת על מראש 

 

 תנאים להשתתפות במכרז והמסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בהם .4

במכרז,  במועד הגשת ההצעות ,במצטברם ובעצמ שעומדיםמציעים  רשאים להשתתף במכרז זה,

, על המציעים לצרף את הסףבתנאי  םלהוכחת עמידתו, בכל התנאים המפורטים להלן

  - ורטים להלןמכים המפסמה

על ההצעה להיות מוגשת על ידי ישות משפטית אחת בלבד. ישראל. תאגיד שהתאגד כדין ב .4.1.1

ינו בגדר "מיזם משותף" או שה מבלי לגרוע מכלליות האמור, לא תתקבל הצעה של משתתף

 "חברה בייסוד".

  ד המציע, יגבדבר פרטי הרישום של תא ותברתדפיס נתונים מעודכן מאת רשם החלצרף יש

 .ל והשעבודים הרובצים על נכסיומנהלי התאגיד הנ"

  אישור עורך דין או רואה חשבון של  פס ההצעה או במסמך נפרד()בשולי טו יש לצרף גם

ט זכויות החתימה בתאגיד המציע וכי תאגיד הנ"ל קיים ופעיל, פירוי ההתאגיד המציע כ

 .כל דבר וענייןאגיד האמור לתההמכרז וההצעה מחייבים את  גבי מסמכי-החתימות על

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור  .4.1.2

 מטעם פקיד השומה.

 ר מאת רשויות המס על ניכוי מס במקור.שואיורשה תעודת עוסק מוש לצרף י 

חשבונות  יבוריים )אכיפת ניהולפים צעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גוב .4.1.3

 . 1976 –ת מס(, התשל"ו ותשלום חובו

 מה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את יש לצרף אישור מפקיד שו

על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, לנהלם  ליות שעפנקסי החשבונות והרשומו

הג לדווח לפקיד השומה ונר מלנהלם וכי הוא שהוא פטו"מ(, או חוק מע -)להלן  1976התשל"ז 

 ליהם מס לפי חוק מע"מ.ו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עעל הכנסותי

ם(, ם הוגנינאיחת תמי שעומד בתנאי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבט .4.1.4

ם , כמפורט בחוק עסקאות גופי1987 –וחוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991 –תשנ"א 

 .1976 -ציבוריים, התשל"ו 

  המצ"ב ג'נספח יש לצרף תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, בנוסח .  

 ונותים האחרנשה 7תוך לפחות מ רצופותשנים  5, במהלך ומוצלח מוכחקודם למציע ניסיון  .4.1.5

 קאנטרי קלאב או/ו )הכולל בריכת שחיה( מרכז ספורטבהפעלת , (ואילך 2015משנת )היינו 

, )כגון: רשות מקומית, תאגיד עירוני, מתנ"ס וכיו"ב( גוף ציבוריעבור  ,הית שחבריכ או/ו
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גם השירותים כללו כי סף נדרש בנו  .ן הגוף הציבוריהמציע לביבין  תקשרות ישירהובה

 ווקא בהתקשרות ישירה(.ד )לאו בית ספר לשחיהכן הפעלת ן ומזנו תעלהפ

  כנספח א'בנוסח המצ"ב  קודםיש לצרף פירוט ניסיון.   

 ,מ()לא כולל מע" ₪ 2,000,000-ינו נמוך מבשיעור שאשנתי המציע הינו בעל מחזור כספי  .4.1.6

 .2016-2021השנים  6ות( מתוך )לפחשנים  4-ביחס ל

 המכרז. יסמכלמנספח ד' בנוסח  עציהמרו"ח א ע"י וממולחתום אישור  יש לצרף 

בת פירעון עם דרישה , חברהלהצעתו ערבות בנקאית מקורית אוטונומית לטובת ה צירףמי ש .4.1.7

  להלן. 9יף ובהתאם להוראות סע ב'נספח כהמצורף  ראשונה, בנוסח

 

רש ם/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, נדקרה בו האישורימובהר כי בכל מ .4.2

 כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה. 

 ה כל המסמכים והאישורים הנ"ל עלולה להיפסל ע"י ועדת המכרזים.ו אלייצורפשלא  הצעה .4.3

ול ולפי שיקבמכרז, רשאית החכ"ל, מטעם זה בלבד ות ר התנאים להשתתפלא מילא מציע אח .4.4

י שיקול דעתה הבלעדי, פסול את הצעתו של המציע או לחלופין, על פהבלעדי והמוחלט, לדעתה 

ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו  ישליםע כי דרוש מהמצילחקור בעצמה ו/או ל

כ"ל/ לוועדת המכרזים שלה את מלוא יהיה חייב למסור לחו/או המסמכים שצורפו לה. המציע 

ו המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח סמכים להנחת דעתה. במקרה בהמידע/ המ

פי ראות עיניה ואף נות לק מסקרשאית להסילשהוא כאמור, תהיה החכ"ל/ וועדת המכרזים כ

 לפסול את ההצעה.

 

   ת המכרז שיט .5

 . יכות ורכיב מחיר(י )תנאי סף רכיב אלבש דוהמכרז הינו מכרז  .5.1

  :ה לשתי מעטפות נפרדותעל המציע לחלק את ההצע .5.2

מידתו בתנאי גיש על מנת להוכיח את עהמסמכים שהמציע נדרש להכל יכללו  אחתבמעטפה  .5.3

ינתנו ע"י החברה )ככל רה אשר ימסמכי התשובה/ ההבהי המכרז כולל ן כל יתר מסמככו הסף

 .הכספית בו מפורטת ההצעה  3 למעט מסמךויינתנו( ו

)בהתאם  לל את הצעת המחיר שמולאה ע"י המציעהכובלבד  3מסמך מצא יי במעטפה השניה .5.4

טי במעטפה סגורה נפרדת ללא פרכאמור וגש הצעת המחיר ת. (3ך יעות במסמפלהנחיות המו

יגיש את הצעת מציע ו ברה במק ."המכרז והמילים "הצעת מחירזיהוי, עליה ירשם מספר 

, מטעם זה בלבד, שאיתהיה רתהחברה המכרז ולא במעטפה נפרדת, מסמכי המחיר במסגרת 

 לפסול את הצעתו ללא שימוע. 

חים עזר ביועצים ומומית( להת )אך לא חייבאשר תהיה רשאי ,רהבחההצעות תבחנה על ידי ה .5.5

  מפורטים להלן.מה, וזאת בהתאם לשלבים החיצוניים מטע

צירוף מידת ההצעות בתנאי הסף וכן עחן תיבבשלב זה  - י הסףבחינת עמידה בתנא –שלב א'  .5.6

י הסף רק הצעות אשר תעמודנה בכל תנאו האישורים הנדרשים לצירוף. מסמכים ו/אכל ה

 הבא. תעבורנה לשלב

עות ויינתן צבשלב זה ינוקדו הה -(סופימהציון ה %25) ותקביעת ציון איכות ההצע -שלב ב' .5.7

 -להלן טריונים והניקוד המפורטים בטבלהן הסופי, על פי הקרימהציו 25%ציון איכות המהווה 
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 הניקודפירוט  הבחינהאופן  וןטריקרי

מעבר )צלח מוכח ומוניסיון 
בהפעלת  (נאי הסףלנדרש בת

קאנטרי  או/ו מרכז ספורט
, ת שחיהבריכ או/ו קלאב

גם , , מלבד בריכההכוללים
בית כן הפעלת הפעלת מזנון ו

גופים עבור  . זאת,ספר לשחיה
 ציבוריים, 

שבין חוזית ישירה שרות תקבה
 רי.גוף הציבוע להמצי

, את מסמך א'ב, צייןעל המציע ל
כל השנים בהן סיפק את 

את ל, ולמלא "נהשירותים ה
אנשי קשר  הפרטים המלאים של

  ותים.ירהשם מזמיני מטע

אנשי הקשר הנ"ל החברה תפנה ל
שביעות רצונם ותבדוק את 

ם של בהיבטי ציעמשירותי המ
מקצועיות, , שירותאיכות ה

 ועמידה בלו"ז. בטיחות

נדרש מעבר לספת שנה נול כ
את  , תזכהתנאי הסףב

 0-5שיעור של בהמציע 
ידת שביעות י מעפ"קודות, נ

הרצון שציינו מזמיני 
 השירות.

ה מלי לרכיב זהציון המקסי
נוספות שנים  5יינתן בגין 

ניתן למציע דירוג בהן 
  .נקודות 25סה"כ  -מקסימלי

זה ינוקדו ההצעות ויינתן להן בשלב  – (יפהסומהציון  %75תי )מחיר( )כמון קביעת ציו  -'גשלב  .5.8

 . 3במסמך  פורטמה פ"י, עמהציון הסופי 75%ציון מחיר המהווה 

ציון האיכות  ייקבע עפ"י סכוםשל כל הצעה הציון הסופי  -קביעת הציון הסופי -שלב ד' .5.9

 ן המחיר.שקיבלה עם ציו

 

 אופן הגשת ההצעה  .6

, בהתאם להנחיות המפורטות של מסמכי המכרז מקורי בץקוע יגיש במסגרת הצעתו ציהמ .6.1

 דלעיל.

פת או הסתייגות , שינוי, תוסבהם כל תיקוןבצע במסמכי המכרז מודגש כי המציע אינו רשאי ל .6.2

הפרטים  ערך המציע שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט השלמת .היאש

את ההצעה או, לפי  ה בלבד, לפסולרשאית, מטעם ז חברהתהיה ההנדרשים ממנו בהצעתו( 

לא העירה החברה  מקרה )גם אם קש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל שיקול דעתה הבלעדי, לב

וכפי  חברההמכרז, אשר הוכן ע"י הים הנוסח של מסמכי מור( יחייב את הצדדשינויים כאל

 שנמסר למציעים.

המיועדת לכך  תיבת המכרזיםיש לשלשל  ל (3/2022)כרז המעטפות, עליהן רשום מספר המ תא .6.3

ההצעות  (.של הקניון האחורי בחניון 40300כפר יונה  ב' 9צל הררח' במשרדי החברה )כתובת: 

 אחרת. ת הדואר או בכל דרך רה אישית ולא באמצעוגשנה במסיתו

 בל ולאלא תתק .0051:בשעה  2/5/222 מועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו ה .6.4

 עיף זה.לאחר המועד כאמור בסתידון הצעה שנתקבלה 

פן מקוון )באמצעות כות לקיים את פתיחת ההצעות באוהחברה שומרת לעצמה את הז .6.5

ת כאמור מעוניין להשתתף בפתיחת ההצעואו בכל דרך אחרת. מציע אשר  ZOOMאפליקציית 

   . yona.org.il-kal1@kfarhaייל מוטלת עליו החובה לפנות בכתב למ

ות במכרז. חרון להגשת הצעיום מהמועד הא )תשעים( 90ה של כל הצעה תהא בתוקף לתקופ .6.6

והמציע  )שישים( יום נוספים 60ההצעה למשך  תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף החברה

 ה זו.  מחוייב לפעול בהתאם לדריש

, מטעם זה בלבד, רשאית  חברהה יל, תהיהעתו בהתאם לאמור לעא הגיש המציע את הצל .6.7

את  כי המציע יתקן, ישלים או יבהירילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש לפסול את ההצעה או, לח

שצירף המציע ולראות את הצעתו  מכל הסתייגות, שינוי או תיקוןהצעתו או, לחלופין, להתעלם 

 גשה ללא הסתייגות כאמור. כאילו הו

 

mailto:hakal1@kfar-yona.org.il
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 החתימה על ההצעה   פןאו .7

( וכל מקום אחר 2עה )מסמך ( וטופס ההצ4תום חתימה מלאה על גבי ההסכם )מסמך ע יחהמצי .7.1

ו על גבי כל דף של ציע יסמן בראשי תיבות את חתימתד לכך במסמכי המכרז. בנוסף, המהמיוע

 שלחו. לרבות ההודעות ו/או מסמכי ההבהרה שנ ,מסמכי המכרז

ייב את ינימאלי הדרוש כדי לחחתמו מספר השותפים הממה, יהיה המשתתף שותפות רשו .7.2

מת כתובתה ויצרפ/ו חותציון שמו/ם המלא, מס' הרישום של השותפות ו השותפות, תוך

 השותפות.

כדי לחייב את החברה מספר המנהלים המינימלי הדרוש היה המשתתף חברה רשומה יחתמו  .7.3

 ה.רה ויצרפו חותמת החברת החבא, מס' הרישום של החברה וכתובתוך ציון שמו/ם המל

 

 הצהרות המציע .8

המכרז ומסמכי רה ואשור שכל פרטי תתפותו במכרז כמוהם כהצההגשת הצעתו של המציע והש .8.1

מלוא המידע הנדרש, בחן את כל הנתונים,  ידועים ונהירים למציע וכי המציע קיבל את המכרז

, ירותיםשהם אספקת קו, ביקר ובדק את משירותיםמהות ה –פרטים והעובדות ובכלל זה ה

 והסכים להם בהתאם להצעתו. תים אספקת השירודע את כל התנאים הנדרשים לויו מבין

כח האדם ה כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות, הכישורים, ת ההצעה כמוכמו כן, הגש .8.2

מכרז, כי הוא עומד א הנשואספקת כל השירותים והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים ל

ספק את סוגל מכל בחינה שהיא לל, וכי הוא מהאמורים דלעיים המקדמיים בכל התנא

 מכרז.  הכל כמפורט במסמכי ה -שוא המכרז ם נהשירותי

מכרז, על מסמכיו, לרבות הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי ה .8.3

 /או תוספת.החוזה, והכל בלא כל שינוי ו

טים כלשהם לשהו או לפרבקשר לפרט כו חוסר ידיעה בר טעות ו/או אי הבנה ו/אנה בדכל טע .8.4

תתקבל  המכרז, לא סכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכימפרטי המכרז ו/או הה

 לאחר הגשת הצעת המציע.

 

 ערבות ההצעה  .9

ראלית חתומה ע"י בנק מוכר בישראל או חברת ביטוח יש לצרף להצעתו ערבות מציעעל ה .9.1

-ננסיים )ביטוח(, תשמ"אשירותים פי ק הפיקוח עלטוח על פי חושברשותה רישיון לעסוק בבי

 '. גח נקוב בנספובתוקף ה בסכוםא סוכן ביטוח(. הערבות תהיה )ול 1981

יום נוספים, בכל פעם, עד שייבחר  60למשך לדרוש הארכת תוקף הערבות  תהחברה תהא רשאי .9.2

 רה של דרישהז מתחייב במקכה יחתום על ההסכם, והמציע במכרסופית הזוכה במכרז ועד שהזו

הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, -ייך את תוקף הערבות על חשבונו. אכאמור להאר

 בות.  לחילוט הער עילה

צדדית -יתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חדהערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית, ונ .9.3

 החברה. מנכ"לשל 

את הערבות רשאי להגיש והחברה יהא וסכמים מראש בות ישמש פיצויים קבועים ומהער סכום .9.4

בויותיו עמוד בהתחייתתף לא ימלא כנדרש את תנאי ההצעה ו/או לא ילפירעון כל אימת שהמש

ך המקובלת ובתום לב בהליכי המכרז. שלא בדרעל פי מסמכי המכרז ו/או שהמשתתף יתנהג 

לגרוע וזאת מבלי  יו של החברה,ת כדי למצות את תביעותיו וטענותמובהר כי אין בחילוט הערבו
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לה, לרבות  ל דין לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמוהחברה על פי ההסכם ו/או עפ"י כ מזכות

 תשלום נוסף למשתתף אחר. 

י לקבל חזרה את ערבותו לאחר משלוח ההודעה בכתב יהיה זכא לא זכתה, משתתף שהצעתו .9.5

 י שיקול דעתעם זוכה, לפמה על ההסכם באשר לאי זכייתו או במועד החתי שייתן החברה

 החברה.

ז, ובכלל שתתפות במכרבה, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז וכל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא .9.6

 ות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע.הנדרשרוכות בהוצאת הערבויות כל ההוצאות הכזאת 

 

 עים  צד המציפניות מ .10

י התאמה בין מסמכי המכרז, וכל הסתייגות או שאלה אחרת, תובא על ידי שגיאה, אסתירה,   .10.1

 . עד האחרון להגשת ההצעות למכרזהמו לפנילחברה העירונית, המציע 

  .15:00בשעה  18/5/22ליום  עד הבהרהשאלות ים להגיש על המציע .10.2

תוך hakal1@kfar-yona.org.il בת: באמצעות דוא"ל לכתורה יש לשלוח את שאלות ההבה .10.3

לה ו/או אי ציון שמו ומספר הפקס או כתובת למתן תשובה, ויפרט בפנייתו את מהות השא

 להלן:  ץ וורד בפורמטלהבהיר בקוב את השאלות ישהבהירות. 

 רוט השאלהיפ מספר סעיף מספר עמוד מסמך מס"ד

     

שלא בהתאם לפורמט הנדרש. על הפונה השיב על שאלות שהועברו כ"ל תהיה רשאית שלא לחה .10.4

 מוטלת האחריות הבלעדית לוודא כי פנייתו נתקבלה בפועל. 

פרד ממסמכי ת המכרז ויהווה חלק בלתי נל יופץ לכל רוכשי חוברת מטעם החכ"העתק התשובו .10.5

 המכרז. 

רו( למשתתפים, הבהרות שנמסרו )אם נמסוה את מסמכי התשובות על המציע לצרף להצעתו .10.6

 י המכרז, כשהם חתומים על ידו. כיבמשך הל

הוא. רק תשובות פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף ש-כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .10.7

 תחייבנה את החכ"ל. -בכתב מאת החכ"ל 

הארכת מועד ם בלא יזכו את המציעישובה ו/או איחור בקבלת התשובה מצד החכ"ל היעדר ת .10.8

 צד ועדת המכרזים.או להתחשבות כלשהי מ ותצעלהגשת הה

 

 חברהעריכת שינויים ותיקונים מצד ה .11

 ת במכרז, להכניס שינויים ותיקוניםהחכ"ל רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעו .11.1

ונים כאמור יהוו בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיק במסמכי המכרז, ביוזמתה או

רז בפקס/בדואר כל רוכשי מסמכי המכ יובאו, בכתב, לידיעת, רזכבלתי נפרד מתנאי המ חלק

מכרז, יחתמו ע"י ידי רוכשי מסמכי ה-אלקטרוני, לפי בחירת החכ"ל, לפי הפרטים שנמסרו על

 ידו להצעתו. -המציע ויצורפו על

 

 המכרזיםסמכות ועדת  .12

  או בהצעה אחרת כלשהיא.  ותרבהצעה הזולה בי אינה מתחייבת לבחור ועדת המכרזים .12.1

גשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כל הצעה שהו רשאית לפסול הוועדה .12.2

מציעים, מציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין הכזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין ה
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צעה הה אם קיים חשש כי רים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/אוקשרים בין חברות אחיות, קש

מסוימים ובין אם ביחס להצעה  חס לפריטיםבין אם בי בלתי סבירהו/או הצעה תכסיסנית 

 בכללותה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.

, ביכולתו, בחוסנו הכלכלי ומצבו הכספי שאית להתחשב בין השאר, באמינותוא רתה הוועדה .12.3

עירוניות אחרות ברות ות מקומיות ו/או בחשויירותים דומים ברשל המציע, בניסיונו בביצוע ש

בטיב מעולה, במחירי הצעתו של  ירותיםפק את השסחרים, בכישוריו של המציע לם אוגופי

 פ תנאי המכרז והוראותיו. "המציע להציג ו/או הציג ו/או למלא עהמציע, ובכל פרט אחר שנדרש 

אתר, דה, לבקר בכל ל יעות מי שהוסמך עתהיה רשאית, בין בעצמה ובין באמצ הוועדה .12.4

קש ולקבל כל מידע ביחס למציע ו/או ביחס לשירותים ציע וכן לבידי המ-על ק או מופעלהמוחז

ו על ידי נעימם עבד/ עובד המציע, בין אם צוי המוצעים, וכן לפנות לקבלת חוות דעת מגורמים

 המציע ובין אם לאו.

דרשים ט השלמת הפרטים הנלמעבמסמכי המכרז ) ערך המציע שינוי, מכל מין וסוג שהוא, .12.5

ה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעתה עדווהצעתו( תהיה הממנו ב

ים וימקרה )גם אם החברה  לא העירה לשינ הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל

 חברה וכפי שנמסרכאמור( יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י ה

 ציעים.למ

אם להוראות המכרז, תהיה רשאית הוועדה בהת ו/אותה על פי כל דין מבלי לגרוע מסמכו .12.6

 לפסול הצעה בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: 

, לפסול כל הצעה שתהא יתהוועדה תהיה רשא– זיגה מאומדן המכרפסילה בעקבות חר .12.7

 אומדן של המכרזהמסביר  לתינמוכה ו/או גבוהה באופן שהינו ב ל דעתה הבלעדי,בהתאם לשיקו

 .(יריעים במסמך הצעת המחפהמו וםניממחירי המקסימום/ המי)

על הסף מציע,  שומרת לעצמה את הזכות, לפסולהוועדה  – בעקבות ניסיון קודם רע פסילה .12.8

ניסיון רע לכל גורם אחר עבורו עבד/ עובד המציע, לחברה ו/או יה ו/או לעירי אשר לגביו היה

בגין ו/או ו מעבודתו מהמציע ו/אמשמעותית  של אי שביעות רצון מקרהבת וו/או כושל, לרב

התחייבויות קודמות ו/או שהתקיימו לגבי המציע חשד להונאה ו/או למרמה ו/או  תהפר

ית על טיב עבודתו ו/או מציע  חוות דעת שלילשים כיוצא באלה ו/או שקיימת לגבי הלמע

 השירותים המוענקים על ידו.

בעל פה, טיעון, בכתב ו/או  , תינתן למציע זכותיללע  12.8-ו 12.7 פיםעיבסם יהמנויבמקרים  .12.9

 ת לפני מתן ההחלטה הסופית בנוגע למכרז. וזא החברהבהתאם לשיקול דעתה של 

תהא רשאית לפסול מציע מחמת ניגוד עניינים ו/או  הוועדה - בעקבות ניגוד ענייניםלה פסי .12.10

 . דידעתה הבלע לפי שיקול המכרז וזאת ואנש בביצוע השירותים חשש לניגוד עניינים

לפסול מציע, אשר  תהא רשאיתהוועדה  –ות כינוס נכסים ו/או הקפאת הליכים בעקב פסילה .12.11

 ו/או הקפאת הליכים. הליכי כינוס נכסים ו/או פשיטת רגל מצוי ו/או אשר יפתחו כנגדו

ו/או כנגד המציע  יכהוועדה  מצאה  -פסילה בעקבות חקירה פלילית ו/או הרשעה פלילית  .12.12

 ו/או הרשעה פלילית ו/או חקירת רשות מוסמכת יתקירה פלילמתקיימת חליטה במציע בעלי הש

: עד האחרון להגשת הצעות במכרז )להלןו הוגש כתב אישום במהלך החמש שנים שקדמו למוו/א

 תהיה רשאית הוועדה להורות על פסילת הצעת המציע במידה והתרשמה ,("הליכים פליליים"

ו/או  העבודהע לא יוכל לבצע את י המציו/או כים נשוא המכרז יים חשש לפגיעה בשירותק כי
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והכל בהתאם ציע כי קיים פגם בהתקשרות של תאגיד עירוני עם המו/או כיאות השירותים 

 הוועדה. של  לשיקול דעתה הבלעדי

מקרה  כלב ןהוועדה תהיה רשאית לפסול הצעות שאינן עומדות בתנאי ובהוראות המכרז וכ .12.13

ל הנחה שגויה של המכרז. אין גויה או מבוססת עהצעה היא חסרה, שכי  חכ"לבו התרשמה ה

תקן טעויות ובלבד שאינן וע מזכותה של הוועדה למחול על טעויות ו/או לבאמור כדי לגר

 את בהתאם לשיקול דעתה. מהותיות וז

לקיים הליך רשאית  דהע, תהא הוושתי הצעות או יותרייקבע ציון סופי זהה לבמקרה בו  .12.14

בין המציעים הרלוונטיים, או לבחור במציע שקיבל את ציון  ,Final &Bestי נוסף, תחרות

כל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של האיכות הגבוה יותר, או לעשות ביניהם הגרלה, וה

 בענייןוועדה המציעים מצהירים בזאת כי לא תהיה להם כל טענה ו/או תביעה כנגד הדה. ועהו

 .זה

להכריז על הצעה השניה כהצעה הכשרה  ה במכרז, החכ"ל רשאיתבכל מקרה בו הוכרז זוכ .12.15

הזוכה במכרז, ות עם בעל ההצעה השנייה במכרז. במקרה כאמור, היה ולא תשתכלל ההתקשר

על הזוכה עה ההכשרה השנייה על זכייתו במכרז, וההוראות החלות יע החכ"ל לבעל ההצתוד

מסמכי תאם לכלפי ההצעה הזוכה, ב י לגרוע מזכויות החכ"לכדר ויחולו בהתאמה. אין באמ

 המכרז ו/או עפ"י כל דין. 

 

 הודעה על זכייה וההתקשרות  .13

וזה המצורף כ"ל לזוכה. הזוכה יידרש לחתום על החם קביעת הזוכה במכרז תודיע על כך החע .13.1

ל עפ"י דין(, ויב ככל שיידרשלמכרז ולהשיבו לידי החכ"ל, כשהוא חתום כדין ובמקור ומבויל )

 לזוכה בדבר זכייתו במכרז.ההודעה  ימי עבודה מתאריך 7וזאת תוך 

מת ההסכם ל הזוכה להמציא לידי החכ"ל, עד לחתיכתנאי מוקדם להשתכללות ההתקשרות, ע .13.2

 ם הבאים:על ידו, את המסמכים והפרטי

 חוסאישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה על פי נ .13.2.1

 . מכרז זה נוסח המצ"ב למסמכיאישור על קיום ביטוחים ב

 ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית חתומה כדין בנוסח המצורף כנספח להסכם .13.2.2

ותוארך, לפי  ו של החוזהאשר תהא תקפה לכל תקופת תוקפהצרכן, צמודה למדד מחירי 

 60כרז, בתוספת המ יכסמדרישת החברה, עד להשלמת מלוא התחייבויותיו של הזוכה לפי מ

 רט בהסכם.ולאחר מכן, הכל כמפימים 

ימי עבודה כאמור תהיה  7במקרה והזוכה לא ימלא את כל התחייבויותיו כמפורט לעיל בתוך  .13.3

תב שייתן למשתתף החל מהתאריך האמור ית לבטל את הזכייה במכרז, בהודעה בכהחכ"ל רשא

צויים את ערבות המכרז כולה, כפי לטבהודעה, וכן להתקשר בחוזה עם מציע אחר ו/או לח

עים מראש, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החכ"ל על ומוסכמים וקב

ת ערבות ביצוע ת כל המסמכים והנספחים הנדרשים לרבופי המכרז ו/או כל דין. לאחר המצא

 וביטוחים, תושב לזוכה ערבות ההשתתפות במכרז.

תושב  אי זכייתם. הערבותהמשתתפים במכרז באשר ל רתיל החכ"ל תיתן הודעה בכתב .13.4

 לעיל.  9למציעים בהתאם להוראות סעיף 

ה השנייה במדרג יהא זכאי לקבלת הוכרז כבעל ההצעה הכשרלעיל, משתתף שעל אף האמור   .13.5

חילופין, במקרה ולא ולה כחר השלמת ההתקשרות עם המשתתף הזוערבות ההשתתפות לא
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שתתף הזוכה, לאחר המצאת כל המסמכים והנספחים הנדרשים מכלל ההתקשרות עם התשת

 לרבות ערבות ביצוע וביטוחים, בהתאם לתנאי ההסכם.

 ים כדין על ידי החכ"ל. צוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישוריב .13.6

 

 כללי .14

את השירותים  /או לספקד ולהחליט על הזמנת חלק מהשירותים בלבתהא רשאית החברה  .14.1

או  להחליט על דחיית הזמנת חלק מהשירותים למועד מאוחר יותרו/או צמה  או חלקם בעם ולכ

הכל,  לרשותה. ו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדילבטל את המכרז

קטן הו בוטל המכרז או לפרסם מכרז/ים חדש/ים במידת הצורך. החברהתוך שמירת זכותה של 

ו או פוצלה הזכייה מכוחו או לא פוצלה /או חלק ממנחה ביצועו וו נדא פודל היקהיקפו או הוג

כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה 

   וג.יצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסכל פ

ל והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כ לחברה, רז שמורותכל הזכויות במסמכי המכ .14.2

 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

 

 

 

 

 בכבוד רב,             

 בע"מ כפר יונהית חברה הכלכלה
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 נספח א'

 למכרז 4.1.5להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  פירוט בדבר ניסיון קודם

 

  משמש כמנהלה/תה של המציע _________________. ___________, הח"מ, _________ בעל/ת ת.זאני  .1

 (.  "המציע"____ )להלן: מספר תאגיד/עוסק מורשה __________

 

 ונותים האחרנשה 7תוך לפחות מ ופותצרים שנ 5, במהלך ומוצלח מוכחקודם למציע ניסיון כי הריני לאשר  .2

 ,ת שחיהבריכ או/ו קאנטרי קלאב או/ו )הכולל בריכת שחיה( מרכז ספורטבהפעלת , (ואילך 2015ת משנ)היינו 

ן המציע לביבין  תקשרות ישירהובה, עירוני, מתנ"ס וכיו"ב()כגון: רשות מקומית, תאגיד  בוריצי גוףעבור 

ווקא ד )לאו הר לשחיבית ספכן הפעלת ן ומזנו הפעלתגם ירותים כללו שהכי סף נדרש בנו  .הגוף הציבורי

 בהתקשרות ישירה(.

 
 -לן פירוט ניסיון המציעלה .3

 
  _______________________________________________שנת אספקת השירותים:  .א

 ______________________________________________: __________מתקןהשם 

 _________________: אנטרי קלאב/ בריכת שחיה[ין: מרכז ספורט/ קלצי ]נא סוג המתקן

 _________________________________ :]נא לציין כן/לא[ לל בריכת שחיההאם הוא כ

 ________________________ :[]נא לציין כן/לא נוןלל מזהוא כהאם 

 ___________________ [:]נא לציין כן/לא לשחיה כלל בי"ס הוא האם 

 ______________________________________________________ ובת המתקן:כת

 _____________________ [:]יש לציין חודש ושנה מועד תחילת הפעלת המתקן ע"י המציע

 ______________________ חודש ושנה[:ע"י המציע ]יש לציין  מועד סיום הפעלת המתקן

 ____________________________________: ל המתקןהופערי עבורו פרטי הגוף הציבו

 ___________________________ טל' : _____: שם מלא: איש קשר אצל המזמיןפרטי 

 

  _______________________________________________: שנת אספקת השירותים .ב

 ______________________________________________: __________מתקןהשם 

 ה[: _________________/ בריכת שחיקאנטרי קלאבמרכז ספורט/ ]נא לציין:  סוג המתקן

 _________________________________ :]נא לציין כן/לא[ לל בריכת שחיההאם הוא כ

 ________________________ :[לציין כן/לאא ]נ נוןלל מזהוא כהאם 

 ___________________ :[]נא לציין כן/לאלשחיה כלל בי"ס הוא האם 

 ______________________________________________________ ת המתקן:בוכת

 _____________________ [:]יש לציין חודש ושנה מועד תחילת הפעלת המתקן ע"י המציע

 ______________________ תקן ע"י המציע ]יש לציין חודש ושנה[:הפעלת המ מועד סיום

 ____________________________________: עבורו הופעל המתקן יריבופרטי הגוף הצ

 ___________________________ טל' : _____: שם מלא: איש קשר אצל המזמיןפרטי 
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  _______________________________________________השירותים: ספקת שנת א .ג

 ______________________________________________: __________מתקןהשם 

 ה[: _________________קאנטרי קלאב/ בריכת שחי ]נא לציין: מרכז ספורט/ קןסוג המת

 _________________________________ :]נא לציין כן/לא[ לל בריכת שחיההאם הוא כ

 ________________________ :[]נא לציין כן/לא נוןלל מזכא הוהאם 

 ___________________ [:אין כן/לילצ ]נא לשחיהכלל בי"ס הוא האם 

 ______________________________________________________ ובת המתקן:כת

 _____________________ [:ש ושנהיין חוד]יש לצ מועד תחילת הפעלת המתקן ע"י המציע

 ______________________ מועד סיום הפעלת המתקן ע"י המציע ]יש לציין חודש ושנה[:

 ____________________________________: מתקןהופעל ה רי עבורוגוף הציבוי הפרט

 ___________________________ טל' : _____: שם מלא: איש קשר אצל המזמיןפרטי 

 

  _______________________________________________שנת אספקת השירותים:  .ד

 ______________________________________________: __________מתקןהשם 

 / קאנטרי קלאב/ בריכת שחיה[: _________________מרכז ספורט ]נא לציין: סוג המתקן

 _________________________________ :לא[]נא לציין כן/ לל בריכת שחיההאם הוא כ

 ________________________ :[]נא לציין כן/לא נוןלל מזהוא כהאם 

 ___________________ [:]נא לציין כן/לא חיהשל"ס כלל ביהוא האם 

 ______________________________________________________ ובת המתקן:כת

 _____________________ [:]יש לציין חודש ושנה המציעמועד תחילת הפעלת המתקן ע"י 

 ______________________ מועד סיום הפעלת המתקן ע"י המציע ]יש לציין חודש ושנה[:

 ____________________________________ :רי עבורו הופעל המתקןציבופרטי הגוף ה

 ________________ ________________ טל' :: שם מלא: איש קשר אצל המזמיןפרטי 

 

  _______________________________________________ותים: שנת אספקת השיר .ה

 ______________________________________________: __________מתקןהשם 

 ]נא לציין: מרכז ספורט/ קאנטרי קלאב/ בריכת שחיה[: _________________ ןסוג המתק

 _________________________________ :נא לציין כן/לא[] לל בריכת שחיההאם הוא כ

 ________________________ :[]נא לציין כן/לא נוןלל מזהוא כהאם 

 ___________________ [:יין כן/לאלצ ]נא לשחיהכלל בי"ס א הום הא

 ______________________________________________________ ובת המתקן:כת

 _____________________ [:ושנה]יש לציין חודש  יעת המתקן ע"י המצמועד תחילת הפעל

 ______________________ :מועד סיום הפעלת המתקן ע"י המציע ]יש לציין חודש ושנה[

 ____________________________________: קןהופעל המתרי עבורו פרטי הגוף הציבו

 _________________ טל' : _______________: שם מלא: איש קשר אצל המזמיןפרטי 
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  _______________________________________________שנת אספקת השירותים:  .ו

 _______________________________________________________: _מתקןהשם 

 ]נא לציין: מרכז ספורט/ קאנטרי קלאב/ בריכת שחיה[: _________________ סוג המתקן

 _________________________________ :]נא לציין כן/לא[ לל בריכת שחיההאם הוא כ

 ________________________ :[]נא לציין כן/לא נוןלל מזהוא כהאם 

 ___________________ [:/לא]נא לציין כן לשחיה "ס בי כללהוא האם 

 ______________________________________________________ ובת המתקן:כת

 _____________________ [:]יש לציין חודש ושנה מועד תחילת הפעלת המתקן ע"י המציע

 ______________________ ן חודש ושנה[:לציימועד סיום הפעלת המתקן ע"י המציע ]יש 

 ____________________________________: רי עבורו הופעל המתקןף הציבופרטי הגו

 ____________________________ טל' : ____: מלא : שםאיש קשר אצל המזמיןפרטי 

 

  _______________________________________________שנת אספקת השירותים:  .ז

 ______________________________________________: __________מתקןה שם

 ___]נא לציין: מרכז ספורט/ קאנטרי קלאב/ בריכת שחיה[: ______________ סוג המתקן

 _________________________________ :לא[יין כן/]נא לצ לל בריכת שחיההאם הוא כ

 ________________________ :[]נא לציין כן/לא נוןלל מזהוא כהאם 

 ___________________ [:]נא לציין כן/לא לשחיהכלל בי"ס הוא האם 

 ______________________________________________________ ובת המתקן:כת

 _____________________ [:]יש לציין חודש ושנה קן ע"י המציעמועד תחילת הפעלת המת

 ______________________ שנה[:ציע ]יש לציין חודש וי הממועד סיום הפעלת המתקן ע"

 ____________________________________: רי עבורו הופעל המתקןפרטי הגוף הציבו

 ____________ טל' : ____________________: שם מלא: ל המזמיןאיש קשר אצפרטי 

 

  _______________________________________________שנת אספקת השירותים:  .ח

 ________________________________________________________: מתקןהשם 

 _______________]נא לציין: מרכז ספורט/ קאנטרי קלאב/ בריכת שחיה[: __ סוג המתקן

 _________________________________ :]נא לציין כן/לא[ שחיה לל בריכתהאם הוא כ

 ________________________ :[כן/לא ציין]נא ל נוןלל מזהוא כהאם 

 ___________________ [:]נא לציין כן/לא לשחיה "ס בי כללהוא האם 

 ______________________________________________________ ובת המתקן:כת

 _____________________ [:]יש לציין חודש ושנה לת המתקן ע"י המציעילת הפעמועד תח

 ______________________ לציין חודש ושנה[: ע ]ישהמתקן ע"י המצי פעלתמועד סיום ה

 ____________________________________: רי עבורו הופעל המתקןפרטי הגוף הציבו

 _________________________ טל' : _______: שם מלא: איש קשר אצל המזמין טיפר
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  _______________________________________________שנת אספקת השירותים:  .ט

 _______________________________________________: _________מתקןהשם 

 בריכת שחיה[: _________________ ]נא לציין: מרכז ספורט/ קאנטרי קלאב/ סוג המתקן

 _________________________________ :]נא לציין כן/לא[ לל בריכת שחיהם הוא כאה

 ________________________ :[לא]נא לציין כן/ נוןזמ ללכ הואהאם 

 ___________________ [:]נא לציין כן/לא לשחיהכלל בי"ס הוא האם 

 ______________________________________________________ ובת המתקן:כת

 _____________________ [:]יש לציין חודש ושנה מועד תחילת הפעלת המתקן ע"י המציע

 ______________________ ה[:ש ושנן חודן ע"י המציע ]יש לציימועד סיום הפעלת המתק

 ____________________________________: רי עבורו הופעל המתקןפרטי הגוף הציבו

 ___________________________ טל' : _____: שם מלא: מיןאיש קשר אצל המזפרטי 

 

  _______________________________________________שנת אספקת השירותים:  .י

 ______________________________________________: __________ןמתקהשם 

 __________: _______קאנטרי קלאב/ בריכת שחיה[]נא לציין: מרכז ספורט/  סוג המתקן

 _________________________________ :]נא לציין כן/לא[ לל בריכת שחיההאם הוא כ

 ________________________ :[נא לציין כן/לא] נוןלל מזהוא כהאם 

 ___________________ [:]נא לציין כן/לאלשחיה כלל בי"ס הוא האם 

 ______________________________________________________ ובת המתקן:כת

 _____________________ [:]יש לציין חודש ושנה מועד תחילת הפעלת המתקן ע"י המציע

 ______________________ ה[:יש לציין חודש ושנהמתקן ע"י המציע ]ם הפעלת מועד סיו

 ____________________________________: רי עבורו הופעל המתקןפרטי הגוף הציבו

 ___________________________ טל' : _____: שם מלא: ר אצל המזמיןקש אישפרטי 

 

 :ימילווהנחיות ל הערות

ך תקופה רצופה של למעלה משנה בורי למשו גוף ציהשירותים עבור אותאם המציע סיפק את  .1

ק פים בהם סומשך השנפעם אחת בלבד )ולציין את  יםהנדרשרטים את הפמלא אחת, ניתן ל

 השירות(.

)היינו  ונותשנים האחרה 7תוך לפחות מ רצופותשנים  5 פרט , יש לה בתנאי הסףעמיד לצורך .2

 .ירותיםבהן סופקו הש (ואילך 2015משנת 

 .שנים נוספות מעבר לנדרש בתנאי הסף 5יש לפרט  יון האיכות,הדירוג של צלצורך  .3

מינותם ולוודא מראש את ז השירותם מזמיני עאנשי קשר מט מלאים שלטים פראת למלא יש  .4

שלא החברה תהיה רשאית במקרה של אי זמינות כאמור,  .צורך מסירת פרטים וחוו"דל

)לפי העניין(, וזאת עפ"י  האיכותבציון ה בתנאי הסף/ ך עמידהמפורט לצורבניסיון  הכירל

 .שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שלמציע תהיה כל טענה בקשר לכך

     

 

 ____תאריך: ____________ ________: ____וחותמתחתימת  __: _______________ציעהמ םש
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 ספח ב'נ

 רזוסח כתב ערבות להשתתפות במכנ
 

 לכבוד

 הכלכלית"("החברה  –ן ה בע"מ )להללפיתוח כפר יונהחברה הכלכלית 

 ב9רחוב הרצל 

 כפר יונה

 

 ג.נ.,.א

 ערבות מספר__________

 

"הנערב"(  –______________)להלן ./ח.פ./ח.צ._______________מס' ת.זלפי בקשת __________ .1

)במילים:  ₪  15,000 ם כולל שללסכו ם עדבאופן בלתי חוזר לתשלום כל סכואנו ערבים בזה כלפיכם 

מתחם  להפעלת ותחזוקת 6/2022מס'  "( בקשר למכרז פומביסכום הערבות" –)להלן  (₪ף לאחמישה עשר 

  בכפר יונה.  הבריכה העירונית

 

מועד קבלת דרישתכם על ידינו באופן המפורט להלן אנו ימים מ 10בכתב, עד  לפי דרישתכם הראשונה .2

טיל עליכם חובה להוכיח לי להלא יעלה על סכום הערבות מבשה ובלבד שהנקוב בדריכום ם כל סנשלם לכ

 היו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.את דרישתכם ומבלי שת

 

בכתובת  ימסר לנו בכתב בסניף _______________רישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה תד כל .3

 ממלא מקומו.  כלכלית או "ל החברה המנכ מה ע"י______________________ כשהיא חתו

 

בנקאית לחשבון החברה הכלכלית עפ"י לעיל יעשה על ידנו, על דרך של העברה  2ור בסעיף התשלום כאמ .4

ע"פ שיקול דעתכם  ה עשויה על ידנו לפקודתכםבדרישתכם או באמצעות המחאעל ידכם  הפרטים שיימסרו

 הבלעדי.

 

 בל על ידנוזו צריכה להתק על פי ערבות. כל דרישה בלבד 15/8/2022 ליוםערבות זו תישאר בתוקפה עד  .5

 60של על כל תנאיה, תוארך באופן אוטומטי לתקופה נוספת  בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. הערבות,

"ל החברה הכלכלית או ממלא מקומו כאמור, אשר תתקבל אצלנו עד נכימים בכל פעם, על פי דרישת מ

 לפי העניין. ארכת,מועד סיום תוקף הערבות המוסעיף ו/או ין ברישא להמצוערבות מועד סיום תוקף ה

 

 או להסבה.ערבות זו אינה ניתנת להעברה  .6

 

 בכבוד רב,
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 'גנספח  
 

 6197-ציבוריים, תשל"ו עסקאות גופים תצהיר לפי חוק
 

י אהיה ת וכלי להצהיר את האמאני הח"מ ______________,ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי ע

 כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:ה ם הקבועים בחוק באם לא אעשצפוי/ה לעונשי

הנני מוסמך ו ספק[]שם הב_______________________  ]תפקיד[ _________הנני משמש כ_______ .1

 ם הספק.לתת תצהיר זה מטע

 יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן: .2

 * ביותר משתי עבירות***;רשעו*יקה* אליו לא הועל זהספק או ב  

***חלפה שנה בירות***, אך במועד  ההתקשרות *שעו** ביותר משתי עהספק או בעל זיקה* אליו הור  

 חרונה.ה הארשעאחת לפחות ממועד הה

 ;1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה"  *

 ;31.10.02ר יום רה לאחה שנעבבפסק דין חלוט בעבירהורשע  –"הורשע"  **

ובדים זרים )איסור או עבירה לפי חוק ע 1987-התשמ"ז חוק שכר מינימום, עבירה לפי –"עבירה"  ***

עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו  ולעניין  1991-אים הוגנים(, התשנ"אוהבטחת תנשלא כדין ה העסק

עבירה על הוראות החיקוקים , גם 2011-העבודה, התשע"ב גברת האכיפה של דיני ק להלחו 2בסעיף 

 ית לאותו חוק.פת השלישהמנויות בתוס

לגוף הציבורי   ו הוגשה מועד  שב, ה תקשרות בעסקה בלא מכרזלעניין ה –**    "מועד ההתקשרות" **

 מועד ההתקשרות בעסקה.  -רההצעה  ולפיה נערכה ההתקשרות בעסקה. ואם לא הוגשה  הצעה כאמו

 טי מבין האמורים להלן:יש לסמן את הסעיף הרלוונ  .3

וק : "ח )להלן 1998-שים עם מוגבלות, התשנ"חלחוק שוויון זכויות לאנ 9אות סעיף הור –חלופה א'       

 אינן חלות על הספק.  שוויון זכויות"(

  אותן.קיים כויות חלות על הספק והוא מלחוק שוויון ז 9סעיף אות הור –חלופה ב'      

 ן: יות להליש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונט -ל לעי 3שסימן את החלופה ב' בסעיף מי  .4

 עובדים. 100-מעסיק פחות מ הספק -( 1חלופה )    

דה בוהעמשרד חייב לפנות למנכ"ל ובדים לפחות, והוא מתע 100הספק מעסיק  -( 2חלופה )    

 לחוק שווין זכויות, ובמידת 9סעיף ום חובותיו לפי תיים לשם בחינת יישוחה והשירותים החברוהרו

במקרה שהספק התחייב בעבר לפנות  למנכ"ל משרד העבודה  מן. שם קבלת הנחיות בקשר ליישול -הצורך

לגביה הוא  עיל, ונעשתה עמו התקשרות ש( ל2י הוראות חלופה )ם לפהרווחה   והשירותים החברתיי

חובותיו  דרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישוםמצהיר כי פנה כנ הוא –( 2ב כאמור באותה חלופה )התחיי

 כויות, הוא גם פעל ליישומן. זלחוק שוויון  9לפי סעיף 

ד העבודה מתצהיר זה למנכ"ל משרעתק הספק מתחייב להעביר ה -לעיל  3חלופה ב' בסעיף אם סומנה  .5

 (. שרותתהיה התקל שרה )ככעם החבימים ממועד התקשרותו  30בתוך  ם החברתייםוהרווחה והשירותי

 רי אמת. י, זו חתימתי ותוכן תצהיהנני מצהיר/ה  כי זהו שמ .6

                                                                                                                     ______________ 

 תימת המצהיר ח           

 אימות חתימה 

ב' ביום _________ הופיע/ה בפני מר/ג __________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי"מ ___אני הח

/ה א/תהא צפויי יהאמת וכ____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את ה

 חתמו/ה עליו בפני.ישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בכן, א /תעשההקבועים בחוק באם לא יעשה לעונשים

                                                                                                           ______________ 

 ד עו"                   
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 'נספח ד

 לכבוד
 ע"מלית לפיתוח כפר יונה בהחברה הכלכ

 

 היקף כספיחשבון בדבר אישור רואה 

 
 (ועל נייר לוגו שלו   המציע של חיצוני חשבון רואה ידי על ותחתם תמולא זו הצהרה)

 
 

 _____ מספר תאגיד/ ע.מ. _____________אישור בדבר היקפים כספיים של המציע_______הנדון : 
 מציע(את פרטי המלא )יש ל

 
(, מאשרים כי ביקרנו בדקנו את ההצהרה המציע"_______ )להלן: "אנו רואי החשבון המבקר של ____

 -יחס לשנים המפורטות להלןלפחות )לא כולל מע"מ( ב ₪ 2,000,000של שנתי של המציע בדבר מחזור 
 

 / לא ]יש לסמן[כן 2016שנת 
 

 / לא ]יש לסמן[כן 2017שנת 
 

 / לא ]יש לסמן[כן 2018שנת 
 

 / לא ]יש לסמן[כן 2019שנת 
 

 / לא ]יש לסמן[כן 2020ת שנ
 

 / לא ]יש לסמן[כן 2021שנת 
 

הצהרת המציע בדבר היקפי ביצוע מהעבודות כאמור, הינה באחריות הנהלת המציע. אנו אחראים לחוות 
 יקורתנו.דעה על ההצהרה בהתבסס על ב

 
ר ראינו ביקורת אשמקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי  קורתערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני בי

אין בהצהרה הנ"ל אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון ש
 ים ובמידע שבהצהרה. הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומ

שנעשו על ידי האומדים המשמעותיים כללי החשבונאות שיושמו ושל של  הביקורת כוללת גם בחינה
שביקורתנו מספקת בסיס נאות  ההנהלה של המציע וכן הערכת נאותות ההצגה בכללותה. אנו סבורים

 לחוות דעתנו.
 

 
  
 בכבוד רב,     

 
 

   חשבון:_____________________שם רואה 
 

 כתובת:____________________________
 

     __________________________ך:__תארי
 ת:_____________________תמחו + חתימה
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 2סמך מ

           לכבוד

 ("החברה"מ )להלן: בע" כפר יונההחברה הכלכלית לפתוח 

 

 ג.א.נ., 

 

 המשתתףהצהרת הצעה ו
 

 ר יונההבריכה העירונית בכפמתחם  להפעלת ותחזוקת 6/2022 מכרז

 

 פומבי מכרזבזאת הצעתנו ל י המכרז, מגישיםנו בחינה זהירה את כל מסמכו ובחקראנאנו הח"מ, לאחר ש

 ן: בזה כדלקמ צהירים ומתחייביםמ, והבריכה העירונית בכפר יונהמתחם  להפעלת ותחזוקת 22/206מס' 

אליו, ובדקנו את הבנו את כל האמור במסמכי המכרז, בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים  .1

  . ם בביצוע העבודה ו/או העלולים להשפיע עליהקשוריים הכל הגורמ

רז על פרטיהם ללא יוצא מן הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכ .2

צעתנו זו, לרבות אלה הנוגעות ו הנחוצות להגשת ההדרושות ו/א ת כל הבדיקותהכלל, כי ערכנו א

אחרים המשפיעים על כל הגורמים הו את נבח וכןרותים יב השירותים, לטאספקת השילמקום 

לא הסתמכנו  כי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.רותים ואספקת השירוכות בההוצאות הכ

ו/או  החברהבעל פה על ידי  כלשהם שנעשו ות או הבטחותבהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמיר

ים בזה, כי אנו מצהירננו במסמכי המכרז בלבד. כן ה עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור

עה ת המבוססות על אי ידיהמכרז ולא נציג כל תביעות או דרישומסכימים לכל האמור במסמכי 

 ת כאמור. ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענו

קת אספבעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרשיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לו אנ .3

מסמכי מקצועית, בהתאם לכל המימון וגם מהבחינה ה בחינתגם מנשוא המכרז, השירותים 

 המכרז.

במכרז והצעתנו זו עונה על כל הדרישות  אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים .4

מבלי לגרוע מכלליות ם. כל המסמכים הנדרשיאנו מצרפים את המכרז ולראייה שבמסמכי 

 ת הנדרשים בתנאי הסף שבמכרז.ננסיהננו בעלי הניסיון הקודם והאיתנות הפי האמור,

רזים עלולה ישור מן המפורטים דלעיל, וועדת המכאו אולא נצרף מסמך ו/ ידוע לנו כי במידה .5

ור ולפנות לצדדים לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחק

תנו, רוחת כשיוכלהש נוסף אשר יידר לישיים ו/או ולדרוש מאיתנו להציג כל מידע/ מסמךש

וכיו"ב. אם נסרב למסור ותים השיר אספקתמימון, התאמתנו למחיותינו, אפשרויות הניסיוננו, מו

 ת הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. ידע או מסמך כאמור, רשאימ

  יגות. תיהסל לים במכרז בלא כעל עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלואנו מקבלים  .6

וח האדם המקצועי והמיומן ים וכל הציוד הנדרש וכיש לנו את כל האמצעים הטכניים, המקצועי .7

, ואנו רצונה המלא של החברהלשביעות ום עפ"י כל מסמכי המכרז ק את השירותיפסעל מנת ל

 מתחייבים לעשות כן אם נזכה במכרז.  
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להתחיל , הקבועים במכרזזמנים ה ותוחו יכולים לעמוד בלהגשת הצעתנו כמוה כהצהרה כי אנ .8

 7, במשך 30/9/22ועד  19/6/22החל מיום ריכה ולהפעיל את הב 1/6/22 בתקופת ההרצה ביום

סמך ההצעה )מ 3בשעות המפורטים במסמך , וזאת בימים ו()כולל סופ"ש וחגיםימים בשבוע 

 וכי לא תינתןז המכרידוע לנו כי תנאי זה הינו תנאי יסודי ועיקרי בהתקשרות נשוא  הכספית(.

וחות הזמנים וד בלייבים לעמוהננו מתח, ת השירותים, בפרט לא במועד תחילת אספקדחיה

  . האמורים

ול דעתן המוחלט, לפי שיק העירייה וחכ"ל תהיינה רשאיות, כי עוד ידוע לנו ומוסכם עלינו .9

 ןיב 1-10/9/2022ין התאריכים ב"ס לתלמידי בתיה בי"ס לשחיהם במתחם הבריכה קייל

 לספקנחויב  אנומראש, ו םימי 30בת  דעההו נותינתן ל, ובמקרה כאמור 8:00-13:00השעות 

גלובלית  במתחם הבריכה, בעבור תמורה נדרשיםהתחזוקה ההפעלה והשירותי  בהתאמה את 

 .)לא כולל מע"מ( ₪ 11,000העומדת על קבועה מראש ו

ירותים ספק את השננו בהסכם, אית תתקשר החברהרז ובמידה ונזכה במכ הננו מתחייבים כי .10

, בהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והוראות כל דין, לפי םנשוא המכרז בשלמות

 .החברהם בהצעתנו להלן, לשביעות רצון המחירים הנקובי

ת אותנו גם אם לא ופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבל התחייבות המכן ידוע לנו כי כ .11

 ך זה.במסמהוזכרה במפורש 

עסק לצורך  וןרישיאם נזכה במכרז נדאג לקבל כי אמור, אנו מתחייבים הת כלליומבלי לגרוע מ .12

 כך הכרוך בכך, לרבות חידוש אישורים , על(18/6/22עד תום תקופת ההרצה ) הפעלת הבריכה

 .חסריםהאישורים ההשגת ו ףקיימים שאינם בתוק

 ו תיאום עם משתתפים אחרים. שר אהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קמצ אנו .13

יום )תשעים(  90ת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך י חוזרת ואינה ניתנהצעתנו זו הינה בלת .14

ית לדרוש הארכת תוקף רשא תהא החברהמהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי 

רש, נחשב כמי שחזר ידשנלכוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו יום נשים( )שי 60ההצעה למשך 

פי המכרז ו/או -על החברהע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית בו מהצעתו, והכל מבלי לגרו

 כל דין.  פי -על

חוזרת, בלתי ו זו משום הצעה הצעתנאות באנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לר .15

לתה על ידכם יכרת הסכם מחייב ובקב  1973 –ים )חלק כללי(, תשל"ג חוזלחוק ה 3עיף כאמור בס

 ו בינינ

המסמכים  ל, אנו מתחייבים כי במועד שנידרש לכך על ידכם, נמציא את כלתנו תתקבהיה והצע  .16

 ן, ערבות הביצועההסכם, חתום כדיי המכרז, לרבות והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכ

 ביטוחים.  אישור על עריכתו

י המפורטים במסמכשלא נמציא אחד או יותר מהמסמכים קרה אנו מצהירים ומסכימים, כי במ .17

 החברהו, תהא בהתאם להצעתנ שירותיםאספקת ההמכרז ו/או לא נמלא אחר התחייבותנו ל

מתום  חורכל יום איבגין ם וקבועים מראש כפיצויים מוסכמי ש"ח( )אלף ₪ 1,000זכאית לסך של 

עד ד המצאת כל האישורים, לפי המולמועהמכרז, לפי העניין, ועד  הנזכרים במסמכיהמועדים 

 . המאוחר שביניהם

בנקאית המצורפת תהא רשאית לחלט את הערבות ה החברהכמו כן ידוע לנו כי במקרה כזה 

י , הכל כמפורט במסמכשירותיםת האספקאחר לצורך  ספק/או להתקשר עם להצעתנו זו ו

 המכרז. 
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עקב  החברהכות או סעד שיעמדו לרשות כל זשבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע ב לנו ידועעוד 

לא תהיה  ם על עצמנו עם הגשת הצעתנו למכרז. הננו מצהירים כיבויות שאנו נוטליהפרת ההתחיי

   עם מציע אחר במקומנו. החברהת זכות לפיצוי עקב התקשרולנו כל טענה ו/או תביעה ו/או 

במסמכי התאגיד בשמו עות ר המטרות והסמכויות הקבוהצעתנו הינה בגדאנו מצהירים כי  .18

פי דין או -לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה עלצעה, כי אנו זכאים מוגשת הה

 לחתימתנו על הצעה זו. הסכם 

 רתנו זו:משמעותה המלאה של הצה ל החתום לאחר שהבנו אתולראיה באנו ע .19

 

 

 

 

 ____ מס' זיהוי: _________________________שם המשתתף: ____

 

 __________ פקס: _____________כתובת )כולל מיקוד(: _________________ טל: __

 

 ____________________________ טל' נייד : _______דוא"ל: _______________ איש קשר: _

 

 _________חתימה:_____________   _______תאריך _

 

 

 גידל והמשתתף הינו תאכרך דין כאישור עו

 

_______________, ח.פ. ______, עו"ד, מאשר כי חברת __________________מ, _אני הח"

ההצעה וכל יתר מסמכי  וכי אגיד קיים ופעילהמשתתף"( הינו ת" –לן _________________ )לה

כי _______ ו_______ ו___________ידי ה"ה _________-נחתמו עללה ים ההזמנה המצורפ

 זה ובהתקשרות על פיו. הליך בכל הקשור והכרוך ב שתתףחתימתם של אלה מחייבת את המ

 

 

 ______________ימהחת _________חותמת _____ תאריך __________
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 3מסמך 

 פירוט ההצעה הכספית

 

ספק את השירותים הכלולים בכל מסמכי בהסתמך על כל האמור בכל מסמכי המכרז, הננו מציעים ל

 :להלן תהמפורטהמכרז בעבור התמורה 

 

 -לן פירוט ימי ושעות פעילות הבריכה העירוניתהל

 סה"כ שעות פתיחה  תאריכים 
שעות 

 ליום

 ימיםסה"כ 
   לתקופה

סה"כ 
שעות 
 לתקופה

19.06-31.08 
 ימי חול שעות היום

10:00-19:00 9 73 657 

19.06-31.08 
שחיה לילית  -ימי חול

  פעמים בשבוע 3

19:00-22:00 3 32 96 

1.9-30.9 
 ות היוםל שעימי חו

14:00-19:00 5 20 100 

19.06-31.08 
 שבתות 

10:00-17:00 7 14 98 

 903    סה"כ ימי חול

 98    סה"כ שבתות

 

תקופת ההתקשרות התמורה המקסימלית שתשלם החברה בגין אספקת השירותים לכלל 

 אלף שקלים( לא כולל מע"מ. וחמישים ארבע מאות)  ₪ 450,000 – הינה

 ................... ]במספרים[   % - -הינוידינו ע על המוצ ההנחהאחוז 

 ]במילים[אחוזים .................................................................. 

 

 :נחיות ודגשים למילוי ההצעהה

את אחוז ההנחה המוצע ע"י המשתתף מהתמורה  במספרים ובמילים,למלא בכתב יד, יש  .1

 אספקת כלל השירותים נשוא המכרז בגין כלל תקופת ההתקשרות.בה להמקסימלית הנקו

 תוספת תיפסל על הסף. % -. הצעה שתנקוב באו יותר הנחה 0%ניתן להציע  .2

בהתאם בגין אספקת השירותים תמורה המלאה והסופית התמורה הנקובה ע"י המציע הינה ה .3

בין הישירות ובין ובין כלליות, דות כל ההוצאות, בין מיוחהיא כוללת את נאים שבמסמכי המכרז, ולת

על פי תנאי המכרז בשלמות, ומהווה  אספקת השירותיםמכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהעקיפות, 
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ם, , לרבות כוח אדם, ציוד, אביזרים, חומרימכרזנשוא הנותן השירות  כיסוי מלא לכל התחייבויות

 וכיו"ב.ביטוחים, רישוי והיתרים, נסיעות, 

אספקת השירותים וג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על לום חובה, מכל ס, תשכל מס, היטל .4

  . נותן השירות , יחולו עלינו וישולמו על ידינשוא המכרז

לרבות לא המציע,  מעבר לסכום הנקוב על ידי אספקת השירותיםלא תשולם כל תמורה נוספת בגין  .5

 אשר ישולם על ידי החברה. עורו עפ"י דיןבשי למעט מע"מוהפרשי הצמדה למדד, התייקרויות או בגין 

מובהר כי העירייה וחכ"ל תהיינה רשאיות, לפי שיקול דעתן המוחלט, לקיים על אף האמור לעיל,  .6

. 8:00-13:00בין השעות  1-10/9/2022ן התאריכים במתחם הבריכה בי"ס לשחיה לתלמידי בתיה"ס בי

ים מראש, והוא יחויב לספק בהתאמה את  ימ 30במקרה שיוחלט כאמור, תינתן למפעיל הודעה בת 

גלובלית וקבועה מראש  שירותי ההפעלה והתחזוקה הנדרשים במתחם הבריכה, בעבור תמורה

 )לא כולל מע"מ(. ₪ 11,000העומדת על 

 המזנון אשר יופעל על ידו הכנסות לקבל את מלוא , המציע יהיה זכאי התמורהבעבור תשלום  .7

 ישירות והעקיפות(.בכל ההוצאות, היאה )בכפוף לנשבמתחם הבריכה 

בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז וההסכם לרבות במפרט תהיה הפעלת המזנון  .8

לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזנון יהיה פתוח בשעות פתיחת הבריכה לקהל מבלי  .השירותים

ק. בנוסף, הפעלת בשו הרחב בלבד, ותותר בו מכירת מזון ומשקאות בלבד, וזאת במחירים המקובלים

המזנון מותנית בקבלת רישיון עסק מתאים, אשר הוצאתו )לרבות מילוי כל התנאים הכרוכים בכך( 

 ל הזוכה, ועל חשבונו.תהיה באחריות המפעי

 חובה.הינה ע"י הזוכה במשך כל תקופת התקשרות ודגש כי הפעלת המזנון מ .9

 

ת המחיר הזולה ביותר תקבל את צעה ה.מהציון הסופי של ההצע 75%משקלו של רכיב זה הינו 

 נקודות(, ויתר ההצעות תדורגנה באופן יחסי אליה. 75מלוא הניקוד )
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 4מסמך 

 הסכם

 _______ בשנת _________ בחודש _שערך ונחתם ב______ ביום _

 

 החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ : ב י ן 

 ב' כפר יונה9מרחוב הרצל   

 מצד אחד;      (רה""החב) שתקרא להלן: 

 

 _________________________________ :   י ןל ב 

 _______________מרחוב   

 ______________ת.ז. ________________עות באמצ  

 שני; מצד    "(נותן השירותלן לשם הקיצור: ")שתקרא לה

 
 

ם השירותים, בעל כוח אדמתן הינו בעל הידע, המומחיות והניסיון בתחום  נותן השירותו ו ה ו א י ל  :

ם טכניים והאחריובכמות מספקת לבצע את השירותים ובעל כל האמצעים ה מיומן

 ת כפר יונההבריכה העירוני מתחם שלקה וחזתושירותי הפעלה  מתןימים לתאהמ

, חדר מכונות, מלתחות, משרדים, מדשאות; בריכת פעוטות; בריכת בוגריםהכוללת 

 –)להלן ובי"ס לשחיה וצפויה לכלול גם מזנון  שונהה ראעזר כסאות, שמשיות וציוד

 (;" בהתאמהמתחם הבריכהו" "השירותים"

הבריכה העירונית מתחם ותחזוקת להפעלת  6/2022והחברה פרסמה מכרז פומבי מס'  :    ה ו א י ל 

 בכפר יונה; 

  ;כהצעה הזוכה במכרזנבחרה ע"י החברה  נותן השירותוהצעת  :ו ה ו א י ל

גרת הוראות הסכם ביניהם במס והצדדים חפצים להגדיר את מערכת היחסים המשפטיים ל:י ו א ה ו 

  זה;

 

 הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: הוסכם,לפיכך    

 בוא, נספחים וכותרותמ

 המבוא להסכם זה ונספחיו המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים כיתר תנאיו: .1

  יםרותישמפרט   א'נספח 

 אמנת שירות  נספח ב'

 נוסח אישור על עריכת ביטוחים  ג'נספח 

 נוסח ערבות ביצוע   ד'נספח 

 .1953 –טיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג הוראות רלבנ  'ה נספח

 טופס פתיחת ספק  'ונספח 

 כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן. .2
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 ות נותן השרותהתחייבויות והצהר

 נותן השרות מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: .3

ת הנדרשות לצורך ת כל הבדיקות המוקדמוצע אי ביהוא מכיר את מהות השירותים, כ .3.1

כל הגורמים, המסמכים והנתונים אשר יש או עשויה להיות דק את ובאספקת השירותים 

   זה. להם השפעה על התמורה ו/או על התחייבויותיו בהסכם

סיון, והכשרה מקצועית לביצוע התחייבויותיו המפורטות בהסכם כי הוא בעל ידע, ני .3.2

 שביעות רצונה המלא של החברה ובמלוא כושרו ומרצו.הה לגבו ויבצען ברמה

מנהל ספרים לפי פקודת מס הכנסה והוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף  כי הוא .3.3

ם ציבוריים עסקאות גופיעפ"י חוק  רשיםוקיימים בידיו כל האישורים התקפים הנד

 דין.עפ"י כל ו 1976 -)אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו 

הוא חתום , ולראיה 1976 –ק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו כי הוא עומד בתנאי חו .3.4

 להסכם זה.על התצהיר בנוסח המצורף 

למיטב כם זה, וי הסכי יש באפשרותו הטכנית, החוקית והמקצועית לקיים את כל תנא       .3.5

 ם זה.תו בהסכהתקשרואין כל מניעה על פי כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת ל ידיעתו,

חתם  -א חוזה זה, ולראיהכי הוא אינו מצוי בניגוד עניינים לצורך אספקת השירותים נשו      .3.6

 להסכם זה.על התצהיר המצ"ב 

ומתחם  פעלת הבריכהת להמצהיר כי הוא מכיר את הוראות הדין הרלוונטיורות השי נותן .3.7

ם על פי חוק וכי יפעל בהתאם להוראות הדין לרבות קבלת כל האישורים הנדרשי יכההבר

 אש וכיוב'(.  , כיבוילהפעלת הבריכה )לרבות אך לא רק אישור משטרה, משרד הבריאות

רישיון  ,18/6/22עד ליום , להוציאנותן השירות באחריות ע מכלליות האמור, מבלי לגרו .3.8

 שפג תוקפם ם, ולצורך כך לפעול לחידוש האישורים הקיימיבריכהלת הלהפעסק ע

  נדרשים. ולהשגת יתר האישורים ה

 

   מהות ההסכם

 במסמכיורט של הבריכה ומתחם הבריכה כמפ ותחזוקה הפעלהלחברה שירותי ק נותן השירות יספ .4

 ת בהסכםטפורהמ כנגד קבלת התמורהואמנת השירות, , לרבות מפרט השירות וההסכם המכרז

 זה.

ועד קשרות , החל ממועד תחילת ההתבאופן שוטף וברציפותבאיכות מעולה, השירותים יסופקו  .5

בהתאם להוראות חיהם, ועל נספ ,ההסכםהמכרז ולמסמכי  בהתאם , (להלן כמוגדר לסיומה )

 .("להמנה")להלן: מוסמך ע"י החברה ו או נציגמנכ"ל החברה 

ההתקשרות בין הצדדים לספק את השירותים  ל תקופתכשך במ נותן השירות מצהיר ומתחייב .6

מילוי כלל צורך הנדרשת ל ו/או הציוד םהעובדים ו/או כמות האמצעיבאמצעות כמות 

 . כל דין באופן ראוי יו עפ"י הסכם זה ועפ"יייבויותהתח

ת כל אבהתאם ומתחייב להנחות  הבריכה נותן השירות מתחייב לנהוג בנימוס ובשירותיות למבקרי .7

 . ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת לוודא שיעשו כן מטעמומי  ובדיו אוע

ם לכל דין, בנאמנות ושקדנות פק את השירותים ברמה מקצועית נאותה, בהתאסנותן השירות י .8

ראותיו, צועי נכון, לשביעות רצונם המוחלטת של המנהל וימלא לצורך זה אחרי כל הואורח מקו

 סכם ובין שאינן מפורטות בהסכם. בין שהן מפורטות בה

ד נותן השירותים עוב נולמי שאיכניסה לבריכה ללא תשלום לאפשר חל איסור מוחלט ומפורש  .9
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  בבריכה. 

ילות מתחם הבריכה ריק לחלוטין ולא נשארו בו מבקרים השירות לוודא כי בתום יום פע על נותן .10

הישאר במתחם תן השירות אינם רשאים לנו ובדי נותן השירות. מובהר, כי בכל מקרה עובדיו/או ע

 הבריכה לאחר סיום שעות הפעילות. 

 

 תקופת ההסכם וסיומו 

 י שנותן השרותבתנא 30/9/2022 ועד יום  1/6/22 מיוםכם זה יעמוד בתוקפו לתקופה קצובה הס .11

התקופה שמיום החברה.  ים את כל התחייבויותיו לפי הסכם זה, לפי שביעות רצונה המלאה שליקי

, במהלכה על המפעיל לקיים את ההתחייבויות תהווה תקופת הרצה 18/6/22ד וע 1/6/22

הסכם יתבטל בתום תקופת ה .מפרט השירותרט אמנת השירות והמכרז ובפהמפורטות במסמכי 

 מאליו ללא כל צורך בהודעה מוקדמת מראש.  תוקפו 

סיק את והבלעדי להפלמרות האמור לעיל, החברה רשאית בכל עת עפ"י שיקול דעתה המוחלט  .12

ירות וזאת הודעה בכתב ובה הוראה להפסיק הששירותי נותן השרות לפי הסכם זה על ידי מתן 

ירות לא יהא זכאי כאמור, נותן הש ותרותי נותן השר. הופסקו שימראש ימים 10בהתראה של 

ת שסופק צוי כלשהו למעט התמורה המגיעה לו עפ"י חוזה זה בגין השירולקבלת כל תשלום ו/או פי

 ד הפסקת השירות.לה עד מוע

וגדרה כהוראה יסודית והינה ראות הסכם זה )אף אם לא ההפר נותן השירות הוראה יסודית בהו .13

לרבות במקרה של תאונה, רשלנות וה הוראה יסודית( עה ומהותה מהוהוראה אשר מעצם טב

את ההתקשרות  ותן השירות ופגיעה בלקוחות הבריכה תהיה רשאית החברה לסייםחמורה של נ

 ותן השירות באופן מיידי. עם נ

ת יעביר למנהל באופן מיידי כל מידע ו/או כל סיבה שהיא, נותן השירועם סיום/ הפסקת ההסכם, מ .14

 ים. שותו בנוגע לשירותים המצויים ברמסמכ

הזמנות עבודה שנמסרו לנותן השירות במסגרת תקופת מובהר בזאת, כי הוראות ההסכם ביחס ל .15

 העבודה. שלמת מלוא התחייבויותיו של נותן השירות לפי הזמנת שיכו ויחולו עד להההסכם, ימ

 

  ורההתמ

לו  תאם לכל דין, תשלםלקיום מלוא התחייבויות נותן השרות הנובעות מהסכם זה וכן בהבכפוף  .16

ת בסכום של ומוחלט סופית, פאושליתתמורה החברה, כנגד המצאת חשבונית מס כדין, 

ע"מ בתוספת מ[ סכום המתקבל משקלול רכיבי ההצעה הזוכהל יושלם בהתאם*] ₪. .................

 (.  "התמורה")להלן:  כדין 

לגרוע מכלליות  ל סיבה שהיא. מבליעה וסופית וכי לא תשתנה מכורה הינה קבומוסכם כי התמ  .17

הצמדה ו/או ריבית כלשהם, לרבות כתוצאה  האמור מוסכם כי לא יתווספו לתמורה הפרשי

 מעט מע"מ כדין.ייקרויות כלשהן, למהת

מכל בין הכלליות ובין המיוחדות, השירות, ותן של נוצאותיו הכם כי התמורה כוללת את כל כן מוס  .18

עם ביצוע הסכם זה לרבות ובלי לגרוע מכלליות קיפין ישרין או בעקשורות בממין וסוג שהוא, ה

כלים, טלפונים  ,וחומרים כב, ציודהוצאות נסיעה, כוח אדם, ביגוד, רטוחים, ביהאמור לעיל, 

 וספת תשלום על התמורה.וא בדרישה לשינוי ו/או לתוהוצאות משרדיות. נותן השרות לא יב

סכומי היתר, בהסתמך על ן נקבע, בי כי שיעור התמורהר עוד מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובה .19

הם ו) כה יבמתחם הבר בגין הפעלת מזנון ובית ספר לשחיהלנותן השירות ם המגיעים מיהתשלו
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מודגש בזאת  אי לכךם הבריכה(. חבגין הפעלת ותחזוקת מת והתמורה המשולמת לסך ממקוזזים 

בגינם ולשלם לחברה  לשחייהם מזנון ובית ספר להפעיל במתחנותן השירות הינו מחויב במפורש כי 

 )על דרך של קיזוז כאמור(.הנקובים בהצעתו ם מיתשלואת ה

נחיית התהיה סגורה בהתאם לקרה שבו הבריכה רש כי במזאת במפו, מובהר בעל אף האמור לעיל  .20

 התמורהבהתאמה תופחת , מגפת הקורונה וכיו"ב(, בשל מצב חירום)לדוג'  הרשויות המוסמכות

י שלנותן , מבלך השעותמתוך סהשעות הרלבנטיות של  יחסיהשווי העפ"י , רותנותן השי לה זכאי

 .ורבקשר עם האמ יה כל טענה/ דרישההשירות תה

ם קיי, להחברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלטי מובהר כ כמו כן, על אף האמור לעיל, .21

-8:00ין השעות ב 1-10/9/2022ין התאריכים ב"ס לתלמידי בתיה בי"ס לשחיהבמתחם הבריכה 

 יחויב לספקמראש, והוא  םימי 30בת  תינתן למפעיל הודעה במקרה שיוחלט כאמור,. 13:00

גלובלית  במתחם הבריכה, בעבור תמורה נדרשיםהתחזוקה ההפעלה והשירותי  התאמה את ב

 .)לא כולל מע"מ( ₪ 11,000ומדת על העקבועה מראש ו

שעות מות בהתאם לכ בשיעור יחסימידי חודש במהלך תקופת ההתקשרות, מורה תשולם תה .22

בכל חודש,  1-ליום ה עדת. ף ביחס לכלל שעות הפתיחה בתקופת ההתקשרובחודש החול ההפתיח

וט נדרש או פירויעביר אליו כל מידע בגין החודש שקדם לו ן למנהל חשבונותן השירות ימציא 

על  , בכפוף לאישורוהחשבוןהגשת מיום  30שוטף + החשבון ישולם בתנאי  לצורך בחינת החשבון.

 המנהל.ידי 

 ב השירותים.סכמה לטיין בהם משום אישור או האתשלומים הישור התשלומים וכן ביצוע א  .23

 . הקבלןלחשבון הבנק של  העברה בנקאיתבאמצעות  התשלומים יבוצעו  .24

י חוק עסקאות גופים את כל האישורים הנדרשים על פהתשלומים מותנה בהמצ כלביצוע  .25

 .הח להסכם זר ספק המצורף כנספוכן בחתימה על טופס אישו 1976 -ציבוריים, תשל"ו

 

 כפיפות למנהל

ובכלל זה יהיה נותן השירות חייב לתקן כל פגם וליקוי המנהל להוראות  כפוף היהנותן השירות י .26

 נדרש ע"י המנהל.ולבצע כל שינוי כ

רת עבודת נותן השירות, יב ביצוע המטלות/עבודות במסגרשאי לבדוק את עצם וט ל יהיההמנה .27

י הנותן באמצעות רשימה שתיערך ותיחתם על ידו ועל יד –ב השירות בכת ויפרט בפני נותן

את הליקויים והפגמים שמצא בכל עבודה ו/או מטלה שבוצעה במסגרת כל שלב משלבי  –השירות

י נותן ודה ו/או במסמכים שהועברו ע"ו מעוניין שיבוצעו בעבים שהנעבודה ו/או את השינויה

 השירות. 

 ך, על כלבכל עת שיידרש לכ –בע"פ ו/או בכתב )כפי דרישת המנהל(  –הל נותן השירות ידווח למנ .28

 נושא ועניין הנוגעים לעבודתו )לרבות התקדמות העבודה(. 

תגלותו של וזאת מיד עם ה הבריכה בהפעלתתקלה על כל פגם ו/או נותן השירות ידווח למנהל על  .29

 ור. אמכ תקלההפגם ו/או ה

ל באופן מיידי על כל אירוע חריג שיתרחש בבריכה )בין אם נותן השירות מתחייב להודיע למנה .30

ות ובין אם מחוץ לשעות הפעילות( וזאת לרבות, תקלה שלא מאפשרת את הפעלת ות הפעילבשע

סעיף זה בכדי להעביר את ה וכיוב'. אין באמור בהבריכ אלימות, פגיעה למבקריהבריכה, מקרי 

ותן השירות מאחריות מלאה לפטור את נ יות על הפעלת הבריכה לחברה ואין בה כדיהאחר

 כה. ובלעדית על הפעלת הברי
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נותן השירות מתחייב למסור למנהל כל הסבר  .בכל עת במתחם הבריכההל רשאי לבקר המנ .31

 ל ידו.שיידרש ע

 

 והתחייבויותהסבת זכויות 

ו להעביר ובותיו על פי הסכם זה ו/אהא רשאי להסב ו/או להמחות זכויותיו ו/או חרות לא ינותן הש .32

אם קיבל את אישורו של המנהל הו, אלא בויות הנובעות ממנו לצד שלישי כלשאת ביצוע ההתחיי

 מראש ובכתב.

 מנהל ואין היא פוטרתלשהי על החברה ו/או ההסכמת המנהל כאמור לעיל, איננה מטילה חבות כ .33

ות יישא באחריות ולפי כל דין, ונותן השיר השירות מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה את נותן

 אי כוחם ועובדיהם.בפועל, במעשה או מחדל של מספקי השירותים  מלאה לכל

 

 הוראות כלליות לגבי העסקת עובדים על ידי נותן השירות 

, במספר הדרוש יםאעיים ואחרמקצוכשירים, עובדים  חשבונו,, על מתחייב להעסיק תנותן השירו .34

 , ובכפוף לאמור במפרט השירותים ובאמנתכם זהאספקת השירותים במועדים הקבועים בהסלשם 

נותן או היתר לפי כל דין, חייב  , הסמכהשיוןיה יש צורך ברישום, רשלביצוע . בעבודהירותהש

 או היתר, כאמור.  , הסמכהשרשום או בעל רישום להעסיק רק מי השירות

 1959 -שי"טובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, התען השירות יעסיק נות .35

נם בעלי אזרחות ישראלית, אלא בדים שאירשאי להעסיק עו נותן השירותמקרה לא יהיה ובשום 

 אם יש בידיהם אישור עבודה כחוק בישראל. 

ים.  ובדים ו/או מועסקיב למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת העחי נותן השירות .36

המעביד, כל  מים הסוציאליים המשתלמים ע"יישלם בעד כל עובדיו, את כל התשלו נותן השירות

ויים משכר עובדיו וכן תשלומים אחרים בהם חייב המעביד על פי ייב בניכביד חהתשלומים שמע

פר הגדול רים המקובלים על ידי ארגון העובדים המייצג את המסחוק וביטוח סוציאלי בשיעו

 ל העובדים במדינה באותו ענף. ביותר ש

  ,חתשנועדה לשמור על רווווק לקיים כל דרישה וחובה המוטלת לפי חמתחייב  נותן השירות .37

יות ובטיחות העובדים ובכלל זה שיוסדרו לעובדים המועסקים בביצוע העבודה אמצעי נוח

א ישמש ה. מקום העבודה לסידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים במקום העבוד תחבורה,

 . ההתקשרות ועד לסיומהלת כמקום דיור, אף לא דיור זמני, לאף אדם מתחי

 –המכיל סעיפים מחוק עבודת נוער, התשס"א  פח לחוזהמצהיר כי קרא את הנס נותן השירות .38

כי הובהר לו כי הפרת סעיף  נותן השירותמצהיר  , והוא מתחייב לנהוג בהתאם לחוק זה. כן2000

 כמוה כהפרת החוזה מצדו לכל דבר ועניין.יפים אלו על ידו מסע

עסקה שלא )איסור העים בחוק עובדים זרים נאים הקבוכי הוא עומד בת נותן השירותעוד מצהיר  .39

, לצורך 1987 –, ובחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991 –כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

סח המצורף למסמכי המכרז חתם על תצהיר בנובחוזה זה, וכי כראיה  החברההתקשרות עם 

 זה זה.והמהווה חלק בלתי נפרד מחו

תן השירות על פי כל דין, ל נוות עהוראות הסכם זה ו/או מהחובות המוטליתר מבלי לגרוע מ .40

 דלקמן: מתחייב נותן השירות כ

את העובדים במשמרת העולה על המותר בהתאם נותן השירות מתחייב לא להעסיק  .40.1
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לרבות רצף משמרות מעבודות אחרות טרם הצבתו למתן ת עבודה ומנוחה, לחוק שעו

מותרות על ות הנוספ. עוד יובהר, כי לצורך בחינת השעות הסכם זהירותים במסגרת ההש

 עות בין משמרות )בהתאם לחוק שעות עבודהש 8נותן השירות לתת לעובד מנוחה של 

משמרת אחת ת, תחשב המשמרת כשעות בין משמרו 8כי אם לא ינוח העובד ומנוחה(, ו

 רציפה.

שעות נוספות שישולמו לעובד כדין בגין העסקתו  החברה לא תשלם לנותן השירות בגין .40.2

זמנה שאינה קשורה להסכם זה )כלומר משמרת קודמת שהוודמת ת קברצף עם משמר

שעות( או יידרש לבצע  8מנוחה מלאה )ד לא ינוח ידי מזמין שירות אחר וככל והעוב-על

יות כתוצאה ממשמרת קודמת אצל מזמין אחר(, תחול כל האחרמשמרות רצופות ) שתי

רות וגם להחלפת ן השינותהמלאה על נותן השירות גם לתשלום שעות נוספות על חשבון 

 ומנוחה. ת הרציפה עולה על המותר בחוק שעות עבודההעובד על חשבונו במידה והמשמר

השבועי או בימי חג, ישלם ו/או ביום מנוחה העסיק נותן השירות עובדים בשעות נוספות  .40.3

שעות נוספות ו/או תשלום בגין עבודה במנוחה שבועית או  נותן השירות לעובדים גמול

 י דין וכמפורט בחוק שעות עבודה ומנוחה.ג על פח בימי

, בטרם תחילת העסקתו לצורך אספקת לחברה ביחס לכל עובד ועובדימציא נותן השירות  .41

לחוק למניעת העסקה של עברייני  3תאם להוראות סעיף ממשטרת ישראל בה אישור ים,השירות

גם בהתייחס לכל ר כאמור אישו תן השירות ימציא . נו2001-ימים, תשס"אמין במוסדות מסו

תו. למניעת ספק, נוסף של נותן השירות בקשר עם מתן השירות, כתנאי להעסק מועסק חדש ו/או

כלשהו למתן השירותים שלא נתקבל לגביו רת הסכם זה עובד נותן השירות לא יוכל להעסיק במסג

ת רה אפשרוהינה הפרה יסודית אשר תקנה לחב ממשטרת ישראל. הפרת סעיף זהאישור כאמור 

 הסכם ו/או לחלט את הערבות.בהתאם לשיקול דעתה לבטל את ה

 

 העסקת עובדים זריםור איס

הסכם זה עובדים זרים, וע העבודות נשוא ותן השירות מתחייב כי לא יועסקו על ידו לצורך ביצנ .42

 בלןם על ידי נותן השירות ובין אם באמצעות קבלן כוח אדם ו/או קבמישרין ו/או בעקיפין, בין א

 כם זה.ו/או כל גורם אחר עימו יתקשר הקבלן לצורך הס משנה

 לעניין סעיף זה:

רון ומיה ביהודה, שומעובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונ –"עובדים זרים" 

סוקה לעבוד בישראל, ושחל עליהם פרק וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התע

נות( )תיקוני עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שו רצועתבר ו' לחוק יישום ההסכם בד

 .1994 –חקיקה(, תשנ"ה 

ית של מסמכי הסכם זה, ה הדבר הפרה יסודיף זה, יהוווהקבלן יעסיק עובדים זרים בניגוד לסע ככל .43

 על כל המשתמע מכך.

 

 מעביד-סי עובדהיעדר יח

את שירותיו כלפי החברה כקבלן  רות מבצעמוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי נותן הש .44

יחסי עובד ומעביד, ונותן השירותים עצמאי, ולא מתקיימים בינו ו/או מי מעובדיו לבין החברה 

שהם  /או הטבה סוציאלית ו/או פיצויתשלום ו/ או זכויות וו אינו זכאי לכל או מי מעובדיו/

 דין ו/ או נוהג לעובד ממעבידו. המגיעים עפ"י כל
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היר ומסכים, כי אם, על אף האמור לעיל, יתבע בעצמו ו/או מי מעובדיו מסיבה השרות מצנותן  .45

ש בהסכם זה, לידי ביטוי מפור הצדדים שבאה ות מכח יחסי עובד מעביד, למרות כוונתכלשהי, זכוי

י מעובדיו כהעסקת עובד, הרי קת נותן השרות ו/או מע כתוצאה מכך כי רואים את העסואם ייקב

בין הצדדים ומוצהר על ידי נותן השרות כי התשלומים ששולמו ו/או ישולמו   תנה בזאתמוסכם ומו

בוע לעניין יחושבו על פי הק אם להסכם זה,מעובדיו כעובד בגין מתן השירותים בהתלו ו/או למי 

תפקיד זהה או דומה כאמור, ים ככל האפשר, ובאין ובדי החברה בתפקיד ובדרגה דומזה לגבי ע

אם לקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג ומים בהתיחושבו התשל

 וב לעניין.הקיבוצי הקר ו בהעדר הסכם כאמור, לפי הסכם העבודהזה או מסוג דומה א

יום מהמועד בו ייקבע כי  30וך ה תן השרות מתחייב להשיב לחברשל תביעה כאמור, נות במקרה .46

את כל התשלומים העודפים שקיבל מהחברה במשך כל ל החברה הינו ו/או עובדו עובד שכיר ש

מור ייתה משולמת לו כעובד שכיר, בהתאם לאהתקופה שעד לאותו מועד מעבר למשכורת שה

 נותן השרות.המוסכמת כי הגיש את שירותיו כלם לו על בסיס ההנחה בות את המע"מ ששולעיל, לר

אם ביוזמת מי מעובדיו, נותן השרות  רות וביןבמקרה של תביעה כאמור, בין אם ביוזמת נותן השי .47

ורם כתוצאה מהקביעה כי הגיש את מתחייב לשפות את החברה על כל סכום בו תחויב לכל ג

וסד לביטוח לאומי, מס הכנסה אי, לרבות תשלומים למבד ולא כקבלן עצמיו לחברה כעושירות

כרוכה בדרישה או  ית שתהיהחברה בגין כל הוצאה, לרבות הוצאה משפטכיו"ב, וכן יפצה את הו

 תביעה להכרה בה כעובד או הוצאה הנובעת ממנה.

וריבית חודשית הפרשי הצמדה רות יהא חייב בהשבתו כאמור לעיל ישא כל סכום עודף שנותן הש .48

 שבתו לחברה.בו שולם ועד למועד ה יבית והצמדה, וזאת החל מהמועדודה עפ"י חוק פסיקת רצמ

זכאית לקזז סכומים עודפים אלו כנגד כל סכום שיגיע ברה תהא במקרה של תביעה כאמור, הח .49

 שרות או עפ"י החלטת ערכאה שיפוטית.לנותן השרות מהחברה עפ"י תנאי ההתק

ורף למען אשר חלק מהן צ 1953 -התשי"ג  אות חוק עבודת הנוער,היר כי עיין בהורותן השרות מצנ .50

 הן.  ול על פי, והוא מתחייב לפע6כנספח מכי הסכם זה הנוחיות למס

יו, לרבות נותן השירות מתחייב לקיים הוראות כל חוק, חוזה קיבוצי וצווי הרחבה, ביחס לעובד .51

 ת סוציאליות.תשלום שכר המינימום וזכויו

 

 סכם ערבות לקיום הה

לחברה במועד חתימת הסכם  מציא נותן השירותזה, יי ההסכם חייבויותיו על פלהבטחת מילוי הת .52

להסכם ובסכום ובתנאים הנקובים שם. )להלן נית בנוסח המצורף בלתי מותזה ערבות בנקאית 

 (.רבות הביצוע""עאו "הערבות"  -בסעיף זה 

 על פי הסכם זה םמתן השירותי יה למשך כל תקופתצמודה למדד ותוקפה יההערבות תהיה  .53

 . עד סיום ההתקשרותממוימים  60בתוספת 

הוראות ההסכם.  מבלי לפגוע בכלליות של כל הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק  .54

 האמור לעיל תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של: 

וציא שהחברה עלולה לה ישרין ובעקיפין לקבלןצאות והתשלומים הקשורים במכל ההו .54.1

 או להתחייב בהם בקשר עם הסכם זה.  או לשלם

תשא החברה הוצאות התיקונים, ההשלמות ו/או השיפוצים במהלך העבודות אשר  כל .54.2

 בהן, וכל נזק והפסד העלול להיגרם לחברה או למי מטעמה עקב ביצוע הפעולות הנ"ל. 

תו, בפעם בות, כולו או מקצית לגבות את סכום הערמקרה כאמור תהא החברה רשא בכל .54.3
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דים, ההוצאות  והתשלומים הנזקים, ההפסאו במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי  אחת

ימים את  7מקצתה יהיה הקבלן חייב להשלים תוך לה או כאמור. נגבתה הערבות כו

 הערבות כך שתהא בסכום הקבוע לעיל. 

בכל עת תהיה בידי ית חדשה, באופן שר, ערבות בנקא, לאלתנותן השירותהערבות, ימציא  חולטה  .55

 לעיל. ברה ערבות במלוא הסכום הנקוב דהח

 

 פיצויים מוסכמים

/או פיצוי מנותן השירות בהתאם לכל דין תהיה יפוי ומבלי לגרוע מזכותה של החברה לקבלת ש .56

חד וסכם ומוערך מראש למקרה עבור כל ארשאית החברה לחייב את נותן השירות בפיצוי מ

 פורטים להלן: מהמקרים המ

 )לא כולל מע"מ(רה ליום סכום הפיצוי למק קרההמ

הבריכה מבלי שנוכחים במקום כל  פתיחת

 ה העובדים הנדרשים על פי הסכם ז

 ליום לעובד ₪ 1,000

 למקרה  ₪ 500 פתיחת הבריכה באיחור 

 למקרה ₪ 500 סגירת הבריכה מוקדם

אי עמידה בדרישות נספח השירותים 

ון פחים, ה )לכלוך, אי ריקלתחזוקת הבריכ

 כיוב'(שירותיות ו

 למקרה ליום  ₪ 200

ממפרט  אמנת השירות/הוראה מעמידה באי 

 השירותים

  למקרה ₪ 200

למתחם הבריכה אינו עובד( )שאדם הכנסת 

  ללא תשלום 

 לכל אדם לכל יום ₪ 500

 

סכומי הפיצוי הראויים בגין  משקפים אתהסכומים המפורטים בטבלה  נותן השירות מצהיר כי כל .57

 בלה.טצפויים כתוצאה מההפרות המפורטות בהנזקים ה

כפיצוי מוסכם ומוערך לעיל פורטים בטבלה משלם לחברה את הסכומים הן השירות מתחייב לנות .58

לום שיגיע תשפיצוי המוסכם מכל מראש באופן מיידי והחברה תהיה זכאית לנכות את סכום ה

כוי הפיצויים ערבות הביצוע בהתאם לשיקול דעתה. למניעת ספקות, נין השירות ו/או מלנות

ם לחברה לא ישחררו את הספק מקיום מהתשלומים המגיעי המוסכמים כאמור לעיל

 תיו.התחייבויו

 

 אחריות נותן השרות לנזקים 

 ת, חבלה, או נזקונה, מחלה, נכותאלטת לכל ובגין כל נותן השרות יהא אחראי אחריות מלאה ומוח .59

ו לנותן "נזק"( , שייגרמו לחברה ו/א –ראו או אובדן, איזה שהוא, בלי יוצא מן הכלל )להלן ייק

ו/או  ם ו/או לאדם אחר כלשהוו לעובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או למי שבא מטעמהשרות ו/א

, מכל מין ל מעשה או מחדלבשלצדדים שלישיים,  , לגוף ו/או לרכוש, לרבות נזקיםלמבקרי הבריכה

כל הנובע, במישרין או בעקיפין, שהוא, של נותן השרות ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובוסוג 

/או במחדל של נותן השרות  כל הכרוך בשירותים, במידה שנתנו ברשלנות, ותן השירותים ו/או ממ

תחייבויות קיפין בביצוע הבעשורים במישרין או ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו והק
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ראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת השרות על פי הסכם זה. ובכלל זה יהא נותן השרות  אחנותן 

פה את החברה ו/או את , או לפי כל חוק אחר. נותן השרות  יפצה וישנזיקין )נוסח חדש(ה

דמי קשר לכך, ובכל ב תביעה שתוגש נגדה הניזוק)ים( לפי המקרה, על חשבונו והוצאותיו, בגין כל

שכ"ט עו"ד.  נותן השרות משחרר פיצוי שיגיע לו)ה()הם(, לרבות בגין הוצאות החברה והנזק ו/או ה

חריות וחבות לכל ובגין רה, עובדיה, שלוחיה ואת מי שבא מטעמה מכל אוטין ומראש את החבלחל

שאירעו  או לרכוש כנ"ל וףבדן ו/או קלקול לגכל תאונה, מחלה, נכות, חבלה, נזק כספי או נזק או א

 ילה שהיא.מהרישא לסעיף זה, לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, בכל עכתוצאה 

נמצא צוי המגיעים על פי  דין לעובד או לכל אדם הכל דמי נזק או פי נותן השרות מתחייב לשלם .60

שה או מחדל בשרותו כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא תוך כדי מתן השירותים ו/או ממע

תחייבויות נותן השרות על פי הסכם זה. נותן השרות קיפין, בביצוע הבמישרין או בע ם,הקשורי

 אה מאי קיום התחייבותו כאמור.שתחויב לשלם כתוצ פצה וישפה את החברה בגין כל תשלוםי

חר ותן השרות תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאאחריותו של נ .61

 ם.תום תקופת ההסכ

שר יהיו נושא לתביעה כנגד לנותן השרות בגובה הסכומים א ית לעכב תשלומיםהחברה תהא רשא .62

עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ן כאמור בפרק זה, נותן השרות בגין נזק או אובד

 לט לשביעות רצון החברה.ומוח

 

 ביטוח 

ם לערוך תן השירותידין, מתחייב נוי ל פי חוזה זה ו/או על פמבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים ע .63

תנאים ליסות ביטוח המפורטות באישור הביטוח ובבחברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל פו

 יל ומהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי חוזה זה.המפורטים לע

תים בתקופת ההפעלה", למען הסר ספק מובהר בזה, כי אי המצאת "אישור ביטוחי נותן השירו .64

ילת השירותים, תהא החברה רשאית להימנע ממתן ההרשאה לתחנותן על ידי מבטחי  יןחתום כד

 כנדרש.צגת האישור החתום ההפעלה ו/או המשך תקופת ההפעלה בשל אי ה

ורטים לעיל ולהלן כשהם חתומים על ידי המבטחים, מוסכם בזה כי המצאת טפסי הביטוח המפ .65

 יו.החוזה על נספח וםלעיל ולהלן מהווה תנאי יסודי לקי כדין כאמור

נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של החברה ו/או מי מטעמה ביחס לטפסי  .66

ות נותן תיקון טפסי הביטוח כמפורט לעיל ו/או פוליס לבדוק ולהורות על הביטוח וזכותה

יא שהו/או על מי מטעמה כל חובה וכל אחריות  השירותים  אינה מטילה על החברה ו/או העירייה

העדרם של ביטוחי נותן השירותים  ביטוחים כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבישור לבכל הק

 ין.על נותן השירותים נשוא חוזה זה ונשוא כל ד חבות שהיא המוטלת ואין בה כדי לגרוע מכל

ח ת הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטונותן השירותים מתחייב למלא אחר תנאי פוליסו .67

או להפקיע את תוקף הביטוחים , לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/אם ובמועדםבמלו

על תשלומי דמי הביטוח, לדאוג ולוודא  ייה בכתב, אישוריםולהמציא, לבקשת החברה ו/או העיר

כל תקופת ההפעלה נשוא חוזה זה ו/או ליסות ביטוחי נותן השירותים תהיינה בתוקף במשך כי פו

 על נספחיו. ל פי החוזהיו עותהתחייבוי

פי  למען הסר כל ספק, יודגש, כי נותן השירותים יישא בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד המבטח על .68

ות הנקובים באיזה מביטוחי נותן ח הנערכות על ידו, בסכומי ההשתתפויות העצמיפוליסות הביטו

 השירותים.



- 34 - 

שירותים כי הפרה בתום לב בביטוחי נותן הע נקב בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, .69

 רותים ו/או מנהליואי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי נותן השי ו/או

לת שיפוי ו/או העירייה ו/או מנהליה ו/או עובדיה לקבו/או עובדיו לא יפגעו בזכויות החברה ו/או 

 פיצוי על פי ביטוחים אלו.

רותים את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה במלואם קיים נותן השי לאיצע ו/או בלא  .70

ותיה לפי חוזה זה או על פי דין, ומבלי לפגוע בזכויאו בחלקם, תהא החברה רשאית, אך לא חייבת, 

ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של נותן  ביטוחים במלואם או בחלקם במקומולערוך את ה

( ימים 14שות כן ארבעה עשר )ן השירותים על כוונתה לערה הודיעה לנותחבובלבד שה השירותים,

בגין כל סכום שהחברה רה ו/או העירייה, מראש ובכתב. נותן השירותים מתחייב לשפות את החב

ולם מיד על ידי נותן השירותים התחייבה בתשלומו כאמור, אשר יש ו/או העירייה שילמה או

 ה הראשונה. שתעל פי דרילחברה ו/או לעירייה 

ילופין ומבלי לפגוע בזכויות החברה ו/או העירייה על פי סעיף זה, החברה תהא רשאית לנכות לח .71

שאית לגבותם ה לנותן השירותים בכל זמן שהוא וכן תהייה רכל סכום שיגיע ממנסכומים אלו מ

 דרך אחרת. מנותן השירותים בכל

למלא אחר כל ירותים מתחייב נותן השה כל תקופת ההפעלבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור, לאורך  .72

והחוק לביטוח בריאות ממלכתי,  1995 -דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, התשנ"ה 

 נ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגועצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הוכל ה 1994-התשנ"ד

אופן מקרי עם חוזה זה, ב שרעסקו על ידו בקבכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושליחיו שיו

 יהיו בכל עת ובמשך כל תוקפו של חוזה זה זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. או זמני,

חר כל תן השירותים למלא אמהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב נו בנוסף ומבלי לגרוע .73

 )1975-ם, תשל"הכיויים לנפגעי תאונות דרדרישות והוראות פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצ

ל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע הפלת"ד) וכ

לרבות אלה העובדים שיועסקו על ידו בקשר עם חוזה זה,  ר לעיל, באופן שכלבכלליות האמו

כב מנועי ברוזה זה, מורשים לנהוג באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת חשיועסקו 

 ל וכל הוראות חוק אחר בקשר עם חוזה זה.החוקים הנ" על פי

ם לקיים את כל הוראות חייב נותן השירותיבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה, מת .74

בר ה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבטיחות בעבודהחוקים והתקנות בדבר 

 הבריכה העירונית ו/או בסביבתם הקרובה. בשטחיאותם יש לקיים ם אמצעי זהירות ומניעת נזקי

מנהליה ו/או עובדיה  ו/או העירייה ו/אוביטוחי נותן השירותים יכללו סעיף לפיו זכותם של החברה  .75

ורים יפוי ו/או פיצוי לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישקבלת שעל פי הביטוחים הנ"ל ל

במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור הינו  טהמתאימים. למעם מתאימים מאת הרשויות או הגופי

 הסיבה הקרובה לנזק.

ו הרכוש המשמש אותו בביצוע ה על כל הציוד ו/אנותן השירותים מתחייב לקיים שמירה נאות .76

 כה העירונית והסביבה הקרובה.הפעלת מתחם הברי

 פעלה והאחזקה:רותים בתקופת ההביטוחי נותן השי .77

נותן השירותים על פי חוזה זה ו/או על פי דין, וכתנאי לקבלת ת והתחייבויות יומבלי לגרוע מאחר .א

ב נותן השירותים לערוך על פי חוזה זה, מתחייהאישור לתחילת תקופת ההפעלה והאחזקה על 

ב"אישור ביטוחי נותן משך כל תקופת ההפעלה, את הביטוחים המפורטים  ים, בחשבונו ולקי

) ארבעה עשר( יום לפני מועד 14מצא לחברה, ה זה, אשר יווזלחהשירותים בתקופת ההפעלה" 
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ים בנוסחו מבטחי נותן השירותתחילת שירותי ההפעלה על פי חוזה זה, כשהוא חתום כדין ע"י 

 המקורי.

נו תנאי מתלה ידוע לו שהמצאת אישור הביטוח כאמור לעיל, הי ר, כינותן השירותים מצהי .ב

ו/או העירייה תהייה זכאית למנוע מנותן תים, והחברה רושיומקדמי להתחלת פעילותו של נותן ה

 מועד שצוין לעיל.השירותים את פעילותו במקרה שהאישור האמור לא הומצא לה לפני ה

הנערכים על ידו והמפורטים ב"אישור הביטוח  הרכושנותן השירותים מתחייב כי בכל בביטוחי  .ג

נותן השירותים כלפי ב( של מבטחי בושיללו סעיף מפורש בדבר ויתור על כל זכות תחלוף )יכ

ות התחלוף העירייה ו/או החברה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכ

 לטובת אדם שגרם בזדון. לא יחול

ום אחר אשר יידרש על יב לשלם את דמי הביטוח בגין הביטוחים וכל תשלמתחי נותן השירותים .ד

כמו עם המבטח, לא לעשות כל מעשה שיש בו במועדים שהוסן ואידי מבטחיו בקשר להם, במל

על רה בכתב, אישורים כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא, לבקשת החב

ת ו העירייה לא תישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויוה ו/אתשלומי דמי הביטוח. יודגש, כי החבר

 העצמיות הנקובים בביטוחי נותן השירותים.

ם יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח אשר י נותן השירותיוחביט .ה

תים מוותרים על כל דרישה ו/או טענה מבטחי נותן השירו נערך ע"י החברה ו/או העירייה, וכי

רבות כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף יעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה ו/או העירייה, לאו תבו/

ו/או כל טענת "ביטוח כפל" כלפי החברה ו/או העירייה  1981 –א הביטוח התשמ"ה וזלחוק ח 59

 וכלפי מבטחיהן.

עה ות לרל פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנכללו תנאי מפורש עביטוחי נותן השירותים י .ו

, הודעה בכתב, באמצעות דואר רשום, שישים במשך תקופת הביטוח, אלא אם כן תישלח לחברה

 תו לעשות זאת. מראש על כוונם יו( 60)

ת נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור הביטוח" הינו תנאי מתלה ומקדים לתחיל .ז

תחם הבריכה העירונית הם למההפעלה והאחזקה ו/או הכנסת נכסים כלש ו/או המשך תקופת

והאחזקה ה עליה רשאית להימנע ממתן אישורה לתחילת תקופת ההפוהחברה ו/או העירייה תהי

המשך תקופת ההפעלה והאחזקה כאמור במקרה שהאישור, כאמור, לא הומצא במועד  ו/או

 המוסכם.

יל, לא ד  לעישור עריכת ביטוחי נותן השירותים במועהר, כי אי המצאת אלמען הסר ספר, מוב .ח

 ת,בוייבויותיו של נותן השירותים על פי חוזה זה, לרתפגע ו/או לא תגרע מאחריותו ו/או מהתח

בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על נותן השירותים, ונותן השירותים  ומבלי לפגוע

גם אם תמנע ממנו ההרשאה לתחילת ו/או יותיו עפ"י החוזה מתחייב לקיים את כל התחייבו

ד. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הפעלה והאחזקה, בשל אי הצגת אישור ביטוח במועמשך הה

ירותים כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מאחריותו ו/או ידי נותן הש עלל הביטוחים הנ"

 ה, על נספחיו.התחייבויותיו של נותן השירותים בהתאם לחוזה ז

ורי הביטוח שיומצאו ע"י נותן השירותים ת אישרה תהייה רשאית, אך לא חייבת, לבדוק אהחב .ט

אמה ו/או הרחבה, ככל יקון ו/או התת אולעיל, ונותן השירותים מתחייב לבצע כל שינוי ו/כאמור 

על שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על פי חוזה זה, 

או העירייה לעריכת הבדיקה רה ו/שירותים מצהיר ומתחייב, כי זכויות החבנספחיו. נותן ה

ן כל ו על מי מטעמ/או מפורט לעיל אינן מטילות על החברה ו/או העירייהולדרישת השינויים כ
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חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, 

ה זה, וזאת בין אם י חוזובה שהיא המוטלת על נותן השירותים עפ"ן כדי לגרוע מכל חואין בה

ין השירותים וב תןנון השירותים ובין אם לאו, בין אם נבדקו ביטוחי נדרשו שינויים בביטוחי נות

 אם לאו.

מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור ביטוחי נותן השירותים ו/או בבדיקתם ו/או אי  .י

כם, טיבם,  תוקפם, למוס בדבר התאמתם של ביטוחי נותן השירותים ם כדי להוות אישורבדיקת

או כדי  יםותלגרוע מאחריותו או מהתחייבויותיו של נותן השירהיקפם או היעדרם ו/או כדי 

 ל אחריות כלשהי על החברה ו/או העירייה ו/או על מי מטעמן.להטי

ותים כדי לצמצם או לגרוע נ"ל ע"י נותן השירבהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים ה .יא

זה, ועריכת הביטוחים  ותו או התחייבויות נותן השירותים בהתאם לחוזהמאחריבצורה כלשהי 

ה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או פצות את החברל תוהנ"ל לא תשחרר אותו מחוב

 על פי כל דין. ל פי חוזה זה ו/אוכל אדם שהוא בגין כל נזק שנותן השירותים אחראי לו ע

ם השיפוי ביטוח כלשהם לא יהיה בהם אלא כדי להפחית מסכומולי מוסכם בזה כי תשלום תג .יב

נזק או הפסד על פי חוזה זה, על נספחיו עירייה בגין ה אוו/או הפיצוי לו תהייה זכאית החברה ו/

 ו/או על פי כל דין.

תן השירותים להפקיד בידי ירותים, מתחייב נולא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי נותן הש .יג

וספת, נותן השירותים הארכת תוקפם של ביטוחי המפעיל לתקופת ביטוח נבגין החברה אישור 

חים הנקובים, מדי תקופת בטוח וכל עוד חוזה ר קיום הביטושואימתחייב לחזור ולהפקיד את 

 ההפעלה בתוקף.

רה ו/או לעירייה כי מי ותן השירותים ולחבבכל פעם שמבטחו של נותן השירותים יודיע לנ .יד

ו/או מבוטל בתקופת  ים עומד להיות מצומצם בהיקפו ו/או משונה לרעהשירותמביטוחי נותן ה

ו הביטוח מחדש ולהמציא לחברה אישור עריכת לערוך את אותם תיהביטוח, מתחייב נותן השירו

 .ביטוח חדש, לפני מועד הביטול הביטוח או השינוי לרעה כאמור

/או גבולות האחריות ו/או טוח ווסכם ומובהר בזאת, כי קביעת סכומי הבילמען הסר ספק, מ .טו

השירותים  תןנובאישור הביטוח הנה דרישה מינימאלית המוטלת על תנאי הביטוח כמפורט 

ינה פוטרת אותו ממלוא חובותיו לפי חוזה זה. על נותן השירותים מוטלת אחריות בלעדית שא

ו/או תנאי  חריותלקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האלנזקים ולחבויות ולבחון את חשיפתו 

 אור ומאשר בזאת, כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/הביטוח בהתאם. נותן השירותים מצהי

יעה כלפי החברה ו/או העירייה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או כלפי מי מטעמם רישה ו/או תבד

 ור.יות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמו/או לגבולות האחרבכל הקשור לסכומי הביטוח 

ם משלימים ו/או נוספים לביטוחיו, רשאי נותן בר נותן השירותים, כי יש צורך בעריכת ביטוחיס .טז

ים על חשבונו ביטוחים משלימים ו/או נוספים אלה ולגרום לכך כי בכל תים לערוך ולקירושיה

 ר:ביטוח נוסף ו/או משלים כאמור ייאמ

 ם בקשר עם ההפעלה, ייכלל השירותינוסף או משלים שייערך על ידי נותן  בכל ביטוח רכוש

בלבד ו/או עובדיו ו יול זכות תחלוף כלפי החברה ו/או העירייה ו/או מנהלסעיף בדבר ויתור ע

 שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף )שיבוב( לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 רחבו פעלה יוים שיערוך נותן השירותים בקשר עם ההת נוספים או משלימביטוחי אחריו

 יותן למעשי ו/או מחדלי נותן השירותים.לשפות את החברה ו/או העירייה בגין אחר
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אות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו התפעול ו/או מכל הוראה מהורע מבלי לגרו .יז

עם נותן השירותים, וככל ידי מפעיל משנה מטהתחזוקה נשוא חוזה זה או חלק מהם יבוצעו על 

המשנה אשר יועסקו על ידו  וזה, מתחייב נותן השירותים לדאוג כי קבלניעפ"י הח שהדבר מותר

זה זה, יערכו ויקיימו אף הם את כל הביטוחים וקה בקשר עם חוזחבעבודות ההפעלה ו/או הת

והוויתורים על התנאים, ההרחבות  הנדרשים לרכושם ולאחריותם, וכי ביטוחים אלו יכללו את כל

חי נותן השירותים, כמפורט לעיל. נותן השירותים אחראי לוודא ים בביטוזכויות התחלוף הנדרש

יסות ביטוח תקפות ותואמות לסיכונים ידו תהיינה פול לכי בידי קבלני המשנה המועסקים ע

 הנובעים מהסכם זה.

ברה ו/או העירייה בגין ין כלפי החעל פי דמובהר בזאת, כי נותן השירותים יישא באחריותו  .יח

בקשר עם חוזה זה, לרבות שירותים אשר יינתנו על ידי קבלן משנה, ככל ו האחזקה ההפעלה ו/א

רותים הוא שיהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את זה, ונותן השי זהשהדבר מותר עפ"י תנאי חו

בעקיפין, עקב  ישרין ו/אומהן, במהחברה ו/או העירייה בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי 

קבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו ידי מי מ השירותים שניתנו על

 מהפוליסות המפורטות ובין אם לאו. 

לעיל, מצהיר נותן השירותים, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או  י לגרוע מהאמורבלמ .יט

 מן בגין כלו עובדיהן ו/או מי מטעמן ו/או בשמנהליהן ו/או/או  תביעה כנגד החברה ו/או העירייה

נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו עפ"י הביטוחים שהתחייב לערוך, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו 

מיות הנקובות בפוליסות, והוא פוטר בזאת את החברה ו/או העירייה ההשתתפויות העצא אלמל

 נזק כאמור ומתחייב לפעול בכל דרךכל אחריות לטעמן מו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מי מ

ויותיו על פי הפוליסות, אולם מוסכם בזה כי הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם למיצוי זכ

 בזדון.ח למקרה הביטו

זה כי נותן השירותים רשאי שלא לערוך ביטוח אובדן רווחים במלואו או בחלקו ובלבד מוסכם ב .כ

 ביטוח במלואו בגינו.כאילו נערך היחול שהפטור הנזכר לעיל, 

לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים מעת לעת, כך ותים מתחייב נותן השיר .כא

 ערכם של הרווחים המבוטחים על פיהם. ש המבוטח ומלואכושישקפו את מלוא ערך כינונו של הר

 ו, לשלם את דמייד נותן השירותים מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על .כב

פוליסות תחודשנה מעת לעת לפי הצורך ותהיינה ג ולוודא כי ההביטוח במלואם ובמועדם, לדאו

 ה.ז בתוקף במשך כל תקופת ההפעלה והאחזקה על פי חוזה

לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע כי הפרה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב  בנוסף לאמור .כג

ו/או  ים ו/או מנהליות הביטוח על ידי נותן השירותים באיזו מפוליסרטשל תנאי מהתנאים המפו

או ו/עובדיו לא יפגעו בזכויות החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן לקבלת שיפוי 

 ביטוחים אלו.  פיצוי על פי

ברה חכמו כן ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ולהלן, נותן השירותים יהיה אחראי לשפות את ה .כד

כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי  באופן מלא בגין ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או העירייה

וח על ידי נותן מפוליסות הביט זוכיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי אי

לת על טהשירותים ו/או על ידי מנהליו ו/או עובדיו בכפוף לכך כי האחריות ו/או חובת השיפוי מו

 פי דין.תים על פי חוזה זה ו/או על נותן השירו

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל שלבי ההפעלה והאחזקה על פי חוזה זה, מתחייב נותן בנוסף ו .כה

 1995-והוראות החוק לביטוח לאומי )נוסח משולב(, תשנ"האחר כל דרישות א השירותים למל
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ומה, שהותקנו לפי הצווים, תקנות וכדוכל  1994-והחוק לביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד

בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו שיועסקו על ידו נ"ל, ובעיקר אך מהחוקים ה

קופת ההפעלה והאחזקה זכאים לכל הזכויות שעל עת ובמשך כל ת כלבאופן מקרי או זמני, יהיו ב

 פי החוקים הנ"ל.

וראות  ן השירותים לקיים את כל הזה זה, מתחייב נותובנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בח .כו

נות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות הרשות המקומית ו/או משטרת חוקים והתק

בדבר נקיטת אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש כל רשות אחרת  אוישראל ו/או מכבי האש ו/

 לקיים במתחם הבריכה וסביבתו הקרובה.

ליהן ו/או ו העירייה ו/או מנהלפיו זכותם של החברה ו/ארותים יכללו סעיף שיביטוחי נותן ה .כז

אישורים  אועובדיהן על פי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי ו/או פיצוי לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/

ים מאת הרשויות או הגופים המתאימים, למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור מתאימ

 .זקהינם הסיבה הקרובה לנ

חי נותן השירותים בכל הקשור ות העירייה ו/או מבטתחייב לקיים את כל דרישנותן השירותים מ .כח

נה כנגד נקיטת אמצעי הגל להגנה על מתחם הבריכה וזאת לרבות ובעיקר בכל הנוגע להתקנת ו/או

 נזקים לצד שלישי.

רת איזה מתתי ו הפמוסכם בזה כי ביטוחי המפעיל על תתי סעיפיו הינו סעיף עיקרי שהפרתו, א .כט

 של חוזה זה. יו, תהווה הפרה יסודיתסעיפ

 שלנות רבתי ו/או רשלנות חמורה בכל הפוליסות יבוטלו.סעיפי ר .ל

 :פוליסת אחריות מקצועיתבאשר ל .לא

ות בדבר חבות הנובעת ממתן שירותי הצלה, הדרכת שחייה, מתן עזרה ינו כפוף להגבלא ביטוח זה

שימוש, איחור, ומרים רעילים, אובדן , שימוש וטיפול בחחירוםראשונה, טיפולים רפואיים במצבי 

או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה, כמו כן הפוליסה כוללת הרחבות בגין חבות השהייה 

נובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של מי מעובדי נותן מסמכים וחבות הן המפעיל עקב אובד

 השירותים.

עוד  ום תקופת ההפעלה, וכליות מקצועית גם בתח אחרנותן השירותים מתחייב לקיים ביטו

 "י דין.קיימת לו חבות עפ

 פוליסות הביטוח תהיינה לפחות על פי המפורט להלן: .לב

יט, על פי כל דין, בקשר ו/או הנובע מביצוע הפעלת בנוסח ב ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

ש"ח, לתובע מקרה ותקופה  10,000,000יפחתו מסך  בריכת השחייה ו/או תחזוקתה, ובלבד שלא

 ר מזיק במאכל או משקה.ן הרעלה ו/או כל דבחודש(, ולרבות בגי 12)

וליסת ביטוח )במידה ולא נרכשה פ הפוליסה תורחב לכסות את החבות המקצועית של המצילים

 אחריות מקצועית לכיסוי חבות המצילים(.

כל העובדים המועסקים על ידי המפעיל והקבלנים מטעמו בנוסח ביט בגין  ביטוח חבות מעבידים

, ₪ 20,000,000 -בגבולות האחריות בסך שלא יפחת מ כת השחייה ותחזוקתה,בביצוע הפעלת ברי

 חודש(. 12לתובע, למקרה ולתקופה )

לכיסוי נזקים מכל סוג הנובעים מטעויות ו/או השמטות ו/או מעשה  ות מקצועיתביטוח אחרי

י ר עם הפעלת בריכת השחייה או תחזוקתה על פי חוזה זה, בגבול אחריות לפו/או מחדל בקש

 12, לתובע, למקרה ולתקופה )₪ 4,000,000עיל ובלבד שלא יפחתו מסך שיקול דעתו של המפ

 חודש(.
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לערוך ביטוח אחריות מקצועית ע"י הרחבת פוליסת צד שלישי באופן  כאמור לעיל, ניתן שלא

 חריות מקצועית בגין נזק גוף לפעילות המצילים.שהפוליסה תורחב לכלול  א

המפעיל כספק/ים ויצרן/ים )לפי העניין( של  ח ביט לכיסוי אחריותבנוס ביטוח חבות המוצר

המתקנים ו/או המים ומרכיביו בבריכת החומרים ו/או הציוד ו/או המכשור ו/או המבנים ו/או 

, ₪ 4,000,000בלבד שלא יפחתו מסך השחייה ו/או הפעלתה ו/או תחזוקתה בגבולות אחריות, ו

 חודש(. 12לתובע, למקרה ולתקופה )

ביט במלוא ערך כינונם לרכוש אשר משמש את המפעיל בביצוע הפעלת בנוסח  יטוח אש רכושב

ות מבנה הבריכה וצמודותיה כנגד סיכוני אש, פריצה, רעש בריכת השחייה ו/או תחזוקתה, לרב

 וטבע.

יכונים המבוטחים בביטוח אש רכוש למשך תקופת שיפוי שלא עקב הס ביטוח אובדן רווחים

 שים.חוד 6 -תפחת מ

  לפחות. ₪ 00,0001גבול אחריות של  ב ביטוח נאמנות

הידועה בשם "ביט" העדכנית  יסהביטוח זה מבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפול

וכן תקבע כמוטב בלעדי אך ורק כמבוטח נוסף  עירייהף התווסתליום תחילת הביטוח. בפוליסה זו 

 .עיריההעבור שירות נותן הבגין פעילותו של 

בלבד ולא יכלול פעילויות העירייה מול תן השירות ונוליסה ייעודית לפעילותו של ביטוח זה הינו פ

 .נותן השירות אחרות/נוספות של

 

 בטיחות

חייבויותיו נשוא מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה, נותן השרות מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע הת .78

אדם וגוף אחר, בהתאם לכל הסכם זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל 

 . יחותהבט דין וחוקי

 

 כללי

ממנה לנותן השרות על פי הסכם זה ובין ממקור לומים המגיעים ה תהא זכאית לקזז מהתשהחבר .79

עניין, בין על פי הסכם זה ו, בגין כל דבר ואחר, כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לה ממנ

ו/או פיצוי אשר כום בות אחרת על פי כל דין, לרבות כל סובין על פי כל הסכם, התחייבות או ח

בו מחמת שנתבעה על ידי צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי על החברה לשאת יעו לחברה ו/או סכום שיג

ו שעשוי להגיע לה על פי ה תידרש לשלם ו/אנותן השרות ו/או עובדיו ו/או כל סכום אשר החבר

הפרתו על ידי  ם אואחר עקב ו/או בקשר ו/או בגין ההסכ הסכם זה ו/או בגין כל הסכם ו/או מקור

 ן השרות.נות

כל תמורה, מיטלטלין, מתקנים, חמרים, כלי עבודה וכיו"ב וזאת  תהיה לעכב בידההחברה רשאית  .80

נותן השירות ל לא מילא על פי ההסכם.תן השירות, אותן כבטוחה עד למילוי התחייבויותיו של נו

 ג שהיא.ת עכבון מכל סוותהא זכ לא

ו יבויותיהתחימבלי לפגוע בזכויות החברה לבטל הסכם זה, הפר נותן השירותים אחד או יותר מ .81

רה פיצויים בעד הנזקים ו/או ההפסדים שנגרמו לחברה מחמת ה, יהיה חייב לשלם לחבשבהסכם ז

קבל כל סעד ר לעיל, לתבוע ולההפרה כאמור. החברה תהיה רשאית, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמו

 רופה משפטית אחרת, ככל שייראו בנסיבות המקרה. ות

 הסכם.חברה על פי כל דין או הם זכאית התרופה לאו  אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל סעד .82
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הסכם זה ממצה את הסכמת הצדדים לו. כל שינוי או תוספת להסכם זה שנעשו בכתב או בעל פה,  .83

נפקות, מכל מין וסוג. זאת, אלא אם נעשו טלים ומשוללי יהיו בטלים ומבו על ידי צד להסכם זה,

 .בכתב והוחתמו כדין על ידי הצדדים להסכם זה

שיהוי של החברה במימוש זכויותיה על פי הסכם זה כה, מחדל, הימנעות או , הנחה, ארם ויתורשו .84

 מפורש.או על פי כל דין לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב  וב

כם זה הינם כמפורט ברישא.  כל הודעה ו/או מסמך ו/או חשבון שישלח דדים לצורך הסכתובות הצ .85

שעות לאחר מסירתו  72 חשב כאילו הגיע ליעדו,ת דלעיל, יהכתובו ל פימצד אחד למשנהו ע

 למשלוח כדבר דואר רשום ואם נמסר ביד, ממסירתו.

 

 

 -ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

  ____ _______________                                                               ____________ 

 נותן השרות                ונהח כפר יפיתוהחברה הכלכלית ל
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 בנפרדמצורף  – שירותיםמפרט   א'נספח 
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 בנפרדמצורף  – אמנת שירות  נספח ב'
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 טוחח ביפסנ –' גספח נ

 __/__/____(האישורהנפקת תאריך )  אישור קיום ביטוחים

למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את  , בהתאםבתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
טוח יגבר האמור סת הביבמקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליכל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 *האישור מבקש מעמד *העסקה אופי המבוטח *אישורמבקש ה
 שם

עיריית או ה ו/החברה הכלכלית כפר יונ
 כפר יונה

  שם

 נדל"ן☐
 שירותים ☒
אספקת ☐

 מוצרים

ה הפעלאחר: ☐
ותחזוקה של 

ה יכת השחייבר
ונית כפר רהעי

 ונהי
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐
 מזמין שירותים☒
 מזמין מוצרים☐
 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ.
 

 ת.ז./ח.פ.

 מען
 , כפר יונה1רחוב שרת 

 מען

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

 גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאחריות או 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה

תאריך 
 חילהת

אריך ת
 סיום

/  גבול האחריות
 סכום ביטוח

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים
  חריגים

 מטבע סכום 'ד לנספח בהתאם יכיסו קוד לציין יש

 רכוש 
 

 ויתור על שיבוב לטובת מבקש האישור 309     ביט  
כיסוי אובדן תוצאתי עבור מבקש  311

 האישור
 כיסוי בגין נזקי טבע 313
 ה, פריצה ושודי גניבכיסו 314
 רעידת אדמה 316

 מבוטח נוסף מבקש האישור 318
 רמוטב לתגמולי ביטוח מבקש האישו 324
 ראשוניות 328

 

 מבנה הבריכה
 וצמודותיה

 
 

     ₪ 
 

 וציוד התכול
 
 
 

     ₪  

 חודשים 6     וחיםאובדן רו
 

 

 10,000,000   ביט   צד ג'
 

 אחריות צולבת 302 ₪
 יפויהרחב ש 304
 קבלנים וקבלני משנה 307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 309

 כיסוי לתביעות מל"ל 315
טח נוסף בגין מעשי ומחדלי מבו 321

 המבוטח

 מבקש האישור מוגדר כצד שלישי 322

 ראשוניות 328

 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג 329
 הרחבה צד ג':

אחריות מקצועית 
 בגין נזקי גוף

       

 20,000,000   ביט   מעבידים אחריות
 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 309  ₪
ייחשב כמעבידם של מבוטח נוסף היה ו 319

 המבוטחמי מעובדי 
 ראשוניות 328

    מקצועית אחריות
 
 

 אחריות צולבת 302  ₪ 4,000,000 
  דיבה והשמצה 303
 הרחב שיפוי 304

 האישורויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 מה ואי יושרמר 325

  פגיעה בפרטיות 326
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 כיסויים

 ראשוניות 328
 חודשים 6 –תקופת גילוי  332

  ביט   רמוצאחריות 
 
 
 
 
 

 אחריות צולבת 302  ₪ 4,000,000 
 הרחב שיפוי 304
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 309

 מבוטח נוסף מבקש האישור 318
 ראשוניות 328
 יםחודש 6 –תקופת גילוי  332

 מוטב לתגמולי ביטוח מבקש האישור 324  ₪ 100,000     נותמנא
 ראשוניות 328

 

 :*(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת פוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות)בכפירוט השירותים 
 בריכה/פארק שעשועים ומים/אטרקציות 014
 דה/בתי אוכלתי הסעמזון/שירו  041

 ביטול/שינוי הפוליסה *
 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי  האישור
 או הביטול.

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי   
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 נוסח ערבות ביצוע -' דספח נ

 לכבוד

 בע"מ  כפר יונהוח החברה הכלכלית לפית

 נ.,.גא.

 תערבות בנקאי הנדון:

 

בזה "(, אנו ערבים בקשהמלהלן: "ח.פ ____________ )ת.ז./  _________על פי בקשת __________

המבקש שתדרשו מאת  ,(ש"ח ףאל ארבעים וחמישהש"ח ) 45,000 שלכלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

הבריכה העירונית בכפר יונה מתחם  עלת ותחזוקתלהפבקשר עם החוזה ביניכם התחייבויותיו  להבטחת

 . (6/2022ס' מ וח מכרז פומבי)מכ

 

ם ימי 7תוך  בתוספת הפרשי הצמדה למדד, ם עד לסך הנ"ל,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומי

י להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את מיום דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבל

 ילה מאת המבקשים.הסכום תח

 

תנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה תי תלויה ולא ניערבות זו הינה בלתי חוזרת ובל

חילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תהליך משפטי, או ב

 ד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקש.משפטית נג

 

 זה:במכתבנו 

רכזית לסטטיסטיקה ידי הלשכה המ-עלמשמעו מדד  תשומות הבנייה המתפרסם   -"מדד" 

 ולמחקר כללי.

 

 שבו כדלקמן:הפרשי הצמדה דלעיל יחו

דש"(, כי י התשלום בפועל עפ"י ערבות זו )להלן: "המדד החיתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפנאם 

ו עד החתימה על החוזה  )להלן: "המדד היסודי"(, יהיהמדד החדש עלה לעומת המדד האחרון הידוע במו

במדד כם הנ"ל, מחולק סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתהפרשי ההצמדה 

 היסודי.

 ימים[ 60בתוספת יום העבודות ............... ]יושלם לפי מועד סלתאריך עד  ערבות זו תישאר בתוקפה

 מועד זה לא תיענה. תגיע אלינו אחרידרישה ש

 

 רב,   בכבוד

 

__________________      ______________ 

 חתימה וחותמת הבנק                  תאריך 

 

 



- 46 - 

 .1953 –"ג מתוך חוק עבודת נוער, התשי רלבנטיותהוראות  –'הספח נ

 (, תשנ"ח[ 2ב). העבדה מסכנת ]תיקון: תשל"33
  -המעביד נער באחד מאלה 

 יתר שניתן מכוחן; או בניגוד להוראות ה 4א או 2, 2אות סעיפים (   בניגוד להור1)
 עלולה לסכנו;  נער בו , כי עבודה של5 (   במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף2)
עבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם, בהתאם ת, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר ה(   בעבודו3)

 ; 6סעיף  להוראות
 אין להעבידו בה בגילו;  7ות לפי סעיף (   בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנ4)
( לחוק 2)א()61 חד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיףנס פי אמאסר שנה או ק -, דינו 14(   בניגוד להוראות סעיף 5)

 חוק העונשין(. -לן )לה 1977-העונשין, התשל"ז
 

 [א. העבדה אסורה אחרת ]תיקון: תשנ"ח33
  -המעביד נער באחד מאלה 

  בדיקות רפואיות;א, שענינן 11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  12או  11וראות סעיפים (   בניגוד לה1)
, שענינן שעות עבודה 25תן לפי סעיף , או בניגוד להוראות היתר שני24-ו 20, 21, 22בניגוד להוראות סעיפים  (  2)

 ומנוחה; 
, לרבות הוראות בענין קביעת מספר 4א, או 2, 2עיפים להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי ס (   בניגוד3)

 דה או עבודה בלילה. ות בעבוחה שבועית, הפסקמרבי של שעות עבודה, מנו
 ( לחוק העונשין.2א())61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  -דינו 

 
 . פירושים ]תיקון: תשל"ג, תשנ"ח[ 1 

  -)א( בחוק זה 
 שנה ;  16לא מלאו לו מי שעדיין  -"ילד" פירושו 

 שנה ;  18ו לו שנה, אך עדיין לא מלא 16מי שמלאו לו  -"צעיר" פירושו 
 ילד או צעיר ;  -ירושו "נער" פ

 וכל מי שהנער נמצא ברשותו, בפיקוחו, או בהשגחתו ; ים", לגבי נער, לרבות אפוטרופוס של הנער "הור
 ;"; 2 1954-ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"דמפקח עבודה כמשמעותו בחוק  -עבודה" פירושו "מפקח 

 אזורי ;  שר העבודה להיות מפקח עבודה על ידי קח עבודה שנתמנהמפ -"מפקח עבודה אזורי" פירושו 
 ;  28וצא על פי סעיף פנקס שה -"פנקס עבודה" פירושו 

עת שירות ברשות הרבים מכירה או הצעת מכירה, וכן שירות או הצ -שו "רוכלות" או "התעסקות ברוכלות" פירו
 במקום ציבורי או מבית לבית. 

  -ם הנער עובדר עובד אצלו רואים כמעבידו אמי שהנענער כמועבד ואת )ב( לענין חוק זה רואים 
ה ועבודה חקלאית יא לצורך עסקם או משלח ידם, להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיבעבודה שה -( אצל הוריו 1)

 במשק של ההורים ; 
בות לר -ה, "עבודה" אדם אחר, בכל עבודה, בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו;לענין ז ( אצל2)

 לות;רוכ
ם עסק או לשם ריווח, ובכלל זה במקום בו אינה לסיפוק צרכיו בלבד אף אם אינה לש( בכל מקום שהעבודה 3) 

 קנות מקצוע אגב עבודה מעשית. ודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להשהוכרז על ידי שר העב
פרסום, פרסום, או בצילומים לצורכי  לצורכי רית, אמנותית או)ג( לענין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבו

פעמית, -נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד, ואף אם ההעסקה היתה תד, כהעבדה, אף אם לא 4כאמור בסעיף 
 לרבות שיתופו.-ן שלא בתמורה;לענין זה, "העסקת ילד" וזאת בין אם ההעסקה היתה בתמורה ובי

 
 תשל"ב, תשל"ג, תשנ"ח[ תשל"א, ]תיקון: תשכ"ט, . גיל עבודה לילד 2   

 שנה. 15א יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו )א( ל
ים , לא יועבד אלא אם נתקי1949 -ד חובה, תש"ט שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימו 15ב( ילד שמלאו לו )

 אחד מאלה: 
 ; 1953 -( הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי"ג 1)
 ( בוטל. 2)
 ; 1949 -( לחוק לימוד חובה, תש"ט 1) (IIב( ))5לגבי הילד הוראה לפי סעיף ניתנה  (3) 
ם חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד ( מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלי4)

 תאימה לגילו. המ
-חוק לימוד חובה, תש"טל 5עיף גביו פטור לפי סשנה וניתן ל 14)ג( שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו 

 י או מיוחד. ; היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כלל3 1949
 )ד( בוטל.

 
 ן: תשל"ב, תשנ"ה[ א. עבודה בחופשת לימודים ]תיקו2 

ור שנה, מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית, על אף האמ 15וטרם מלאו לו  שנה 14)א( ילד שמלאו לו 
והרווחה  ותו ולהתפתחותו, הכל כפי שיקבע שר העבודהות שאין בהן כדי להזיק לבריאודות קל, בעב2בסעיף 

ול שיחולו העביד ילד כאמור;תקנות כאמור, או מקצתן, יכבתקנות ובתנאים שיקבע, לרבות מספר השעות שמותר ל
 )ג(.2גם על העבדת ילד לפי סעיף 

 כאמור בסעיף קטן )א(.העבדה  , לא יחולו על1953-)ב( הוראת חוק החניכות. תשי"ג
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 הופעות וצילומים ]תיקון: תשכ"ט, תשנ"ח[ . 4 
ו שנים, בהופעה ציבורית, אמנותית א 15לאו לו )א(, אין להעביד ילד שטרם מ2)א( מבלי לגרוע מהוראות סעיף 

 לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום. 
מוגבלת, להעבדתו של  ודה והרווחה לתת היתר, לתקופהשר העב, רשאי 2וסעיף  )ב( על אף הוראות סעיף קטן )א(

 ן )א(. להעבדתו של אותו ילד, בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קט ילד פלוני או לתיווך
 עה מוקלטת ולרבות חזרות, לימוד או אימון לצורך ההופעה. לרבות הופ -)ג( בסעיף זה, "הופעה" 

 
 ן: תשכ"ט, תשנ"ה, תשנ"ח[ ]תיקו מקומות מסויימים. איסור עבודה ב5 

עתו שקבע שר העבודה והרווחה, בין בדרך כלל ובין במיוחד, אם לדשנה, לא יועבד במקום  15, אף אם מלאו לו ילד
את התפתחותו הגופנית, הנפשית או החינוכית בשל טיב העיסוק,  עבודתו של ילד, באותו מקום, עלולה לסכן

 ל סיבה אחרת. מיקומו או בשל כ
 
 ודות אסורות . עב6 

עיר בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה לאסור או להגביל, בתקנות, העבדת ילד או צשר העבודה רשאי 
תפתחותם הגופנית, אף אם העבדתם אינה אסורה על עלולה לדעתו, לפגוע בבריאותם, שלומם או בה שהעבודה בהם

 פי הסעיפים הקודמים. 
 
 מות מסויי ל מיוחד לעבודות. גי7 

לא יועבד בעבודה פלונית, אם לדעתו עלולה קנות, כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני שר העבודה רשאי לקבוע בת
כית, הרוחנית או המוסרית של הנער, אף אם יאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, החינוהעבודה לפגוע בבר

 קודמים.העבדתו אינה אסורה על פי הסעיפים ה
 
 פואי להעבדה ]תיקון: תשנ"ח[ישור ר. א11 
 ואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעבדתו. א( לא יועבד נער אלא אם כן נבדק בדיקה רפ)

עבודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושה קביעה  -אמה" ( בפרק זה, "עבודה המחייבת בדיקות הת1)ב( )
פואיות חוזרות לענין התאמתו לעבוד בה, וכן עריכת בדיקות רהנער  תו הבריאותית שלמקדמית רפואית על התאמ

 ותה עבודה. הבריאותית לא
את התאמתו  מה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקבע( לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התא2) 

 לעבודה כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך. 
סוג עבודות בדומה לה מבחינת מת המחייבת בדיקות התאמה או לה מסוי( יהיה לעבוד2) ( אישור לפי פסקה3) 

ים ומוגבל בזמן לשם ניסיון;האישור ת והמאמץ הגופני הנדרש מהנער, ויכול הוא להיות מותנה בתנאסיכון הבריאו
 נקס העבודה של הנער.יירשם בפ

 
  . בדיקה רפואית חוזרת ]תיקון: תשכ"ג, תשל"ג, תשנ"ח[12

שר העבודה בידי רופא מורשה, במועדים ובתנאים שקבע  ודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדקבעב )א( נער העובד
 בדיקה רפואית חוזרת(.  -ן והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה )להל

ד הרפואי וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה, ירשום המוס)ב( על סמך דין 
ער, ויביא אותם עבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הננקס העבודה של הנער, כל הגבלה ב, בפהמוסמך

, וכן לידיעת 6 1959-כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט לידיעת ההורים, המעביד, לשכת העבודה לנוער
 ." 7 1953-תשי"גמפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות, ה

 
 ת ]תיקון: תשנ"ח[. הודעה על תוצאות בדיקה רפואי13 

  -, כי 12-)ב(ו11על פי סעיפים  )א( העלתה בדיקה רפואית
 ( בוטל ; 1)
 ; ו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד( הנער אינ2)
  -( העבודה בה מועבד הנער משפיעה לרעה על מצב בריאותו 3)

 כתב למפקח עבודה אזורי. עה בפואי המוסמך הודימסור המוסד הר
חד מהורי הנער, ואם נאמר בהודעה שהנער אינו מתאים קח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לא)ב( מפ

 ער וללשכת העבודה הכללית שבאזורה הוא מועבד. בה הוא מועבד, יישלח העתק גם למעבידו של הנלעבודה 
 
 הודעה . איסור העבדה לאחר קבלת 14 

ת ההודעה, או ל להעביד את הנער תוך עשרה ימים מיום קבל, יחד13העתק הודעה בהתאם לסעיף ביד קיבל המע
בודה הדומה לה האזורי, בעבודה שאליה מתייחסת ההודעה או בעתוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה 

 מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער.
 
 ]תיקון: תשנ"ח[ בודהם עבודה ושבוע ע. יו20 

 שעות עבודה לשבוע. ער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים )א( לא יועבד נ
)א( 5ה ליום, לפי סעיף שעות עבוד 8-ם עבודה שמותר בו לעבוד יותר מ( על אף הוראות סעיף קטן )א(, במקו1)א

יום עבודה, ובלבד ששבוע העבודה ות לצעיר עד תשע שע , יכול שיועבד8 1951-לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א
 שעות עבודה. 40לא יעלה על 

על פי חוק ובין על פי הסכם או נוהג, לא  י המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בו, בין)ב( ביום שלפנ
 עבד נער יותר משבע שעות עבודה. יו

תנות לנער רבות הפסקות קצרות ומוסכמות הניה, לנער לרשות העבודהזמן שבו עומד ה -)ג( "שעות עבודה" פירושו 
 . 22על פי סעיף  להחלפת כוח ואויר, חוץ מהפסקות
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 . שעות המנוחה השבועית 21 
 נער במנוחה השבועית.  )א( לא יועבד

  -של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול  )ב( המנוחה השבועית 
  את יום השבת ; -( לגבי נער יהודי 1) 
ששי בשבוע, הכל לפי המקובל עליו יום השבת או את היום הראשון או את היום האת  -( לגבי נער שאיננו יהודי 2) 

  כיום המנוחה השבועית שלו.
 
 . הפסקות 22 

זה שעה לפחות, ובכלל  3/4דה ליום או למעלה מזה, תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה, )א( הועבד נער שש שעות עבו
קה היא של פני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, ההפסופה אחת של חצי שעה לפחות. ביום שלצתהיה הפסקה ר

 חצי שעה לפחות. 
 ות. )ב( ההפסקה לא תעלה על שלוש שע

תר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא אם היתה נוכחותו )ג( בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יו
נער נדרש על ידי מעבידו להישאר במקום דה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והוהכרח לתהליך העבבמקום העבודה 

 ודה ; במקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.העב
 
 . איסור עבודת לילה ]תיקון: תשנ"ה[ .24 

 ער לא יועבד ולא ירכול בלילה. )א( נ
שעות שבין  12פרק זמן של  -, חל עליהם 11 1949-ט"לימוד חובה, התש)ב( בסעיף זה, "לילה", לגבי ילד וצעיר שחוק 

ובין  22:00שעות שבין  10 , אינו חל עליו, פרק זמן של1949-ר שחוק חינוך חובה, התש"טולגבי צעי 09:00ובין  20:00
06:00. 

 ספר מקצועי.  )ב( רואים נער כמועבד, לענין סעיף זה, גם אם הוא עובד בבית 1ף האמור בסעיף )ג( על א 
 

 תשל"ג, תשנ"ח, תשס"ז, תשס"ח[  . היתר עבודת לילה ]תיקון: תשכ"ג,25
 דים במשמרות. במקום שבו עוב 23.00העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה )א(   שר 

שעת חירום, רשאי שר התעשיה המסחר והתעסוקה להתיר העבדת צעיר גם אחרי השעה (     ניתנה החלטה על 1)ב( )
לדעת ר נחוצה בשל החלטה כאמור, ובלבד שהובטחו עובדים במשמרות או כאשר עבודת הצעי , במקום שבו23:00

 השר תנאים לשמירת בריאותו ורווחתו של הצעיר. 
פקע תוקפה של החלטה על שעת חירום שבעקבותיה ניתן  ( יפקע במועד שבו1תוקפו של היתר לפי פסקה )(   2)

 ע בהיתר. ההיתר, או במועד אחר שנקב
 כל אחת מאלה:  -" בסעיף קטן זה, "החלטה על שעת חירום (  3)

 ; 1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א9וחד בעורף לפי סעיף )א(   הכרזה על מצב מי
 ; 2008-לחוק שירות המילואים, התשס"ח 8יצב לשירות מילואים לפי סעיף )ב(   הוצאת צו הקורא ליוצאי צבא להתי

  1971-רה ]נוסח חדש[, התשל"אב לפקודת המשט90ון המוני לפי סעיף סכרזה על אירוע א)ג(   ה
וא להתיר, התרת שעה, את העבדתו שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר, רשאי ה)ג(   סבור 

 שבו עובדים ברציפות.  בלילה במקום
 10תרת שעה, העבדתו של נער שמלאו לו השאי הוא להתיר, )ד(   סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות, ר

 נאים לשמירת בריאותו, חינוכו והתפתחותו המוסרית של הנער. , אם לדעתו הובטחו הת24.00שנים עד שעה 
בחקלאות או במפעל תעשיה שבהם עובדים במשמרות  24.00שעה  )ה(   שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד

בעבודה חקלאית עונתית  05.00 י שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעהאיקים זאת; כן רשותנאים מיוחדים מצד
 להתחיל בעבודה. שבה מקדימים
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 אישור ספקטופס  – 'ונספח 

 "ספק/עידכון פרטים –חשבון  פתיחת"טופס 
 

 

 שמופיע על החשבונית()כפי  שם ספק

 

 

 מס' זהות/ח.פ.

 

 רחוב

 

 מס' 

 

 

 ת.ד.

 

 

 ישוב

 

 

 מיקוד 

 

 טלפון

 

 

 פקס

 

 

 נייד

 

 דוא"ל

 

 

 

 

 םפרטי בנק לתשלו

  בנק

 

 

 סניף

 

 

 

 מס' חשבון

 

  איש קשר

 

 

 ספק נכבד,

 הנך מתבקש לצרף את האישורים הבאים:

 ניהול ספרים. אישור 1

 . אישור לצורך ניכוי מס2

 שור הבנק. אי4

 . הודעות תישלחנה בדוא"ל!5

 

         

 . 40300כפר יונה  1רת נה בע"מ. רחוב שהחברה הכלכלית לפיתוח כפר יו

 153-9-8971150פקס:  09-8971185/50טלפון: 

 



- 50 - 

 לכבוד

 רה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מהחב

 

 

 אישור

 

 _____ מאשר בזה כדלקמן:_______________/ח.פ _______________ ת .ז אני הח"מ _____

 

 "הספק"(-ן )להל __________רת ____________הנני משמש כ_______________ בחב .1

 

                   כינוס ו/או הקפאת  על תחת צוהינו תאגיד קיים ופעיל, וכי הוא אינו פו הריני מאשר, כי הספק .2

 ם זמניים כאמור לעיל.או במסגרת  הליכי פירוק ולרבות במסגרת צוויהליכים ו/

 

 תקשרות עם הספק.ההידוע לי, כי הנכם מסתמכים על אישורי זה במסגרת  .3

 

 אמת. זה שמי זו חתימתי ותוכן אישורי .4

 

 

 ____________________________ תאריך: __________  חתימה מלאה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


