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  ההסכם הפעל

  
 20ביום __________ לחודש __________ שנת ___אשר נערך ונחתם ביהוד 

 
 
 

 עיריית יהוד מונוסון    בין:   
 מרחוב ____________       

 "(העירייה)להלן: "           
 מצד אחד;            
 
 
 
 ____________________    לבין:   
 _____________ מס'  תאגיד       
   מרחוב _________________       
 "(הזכיין: "ביחד ולחוד )להלן        
 ;מצד שני            

 
 

 
)כהגדרתו להלן( המיועד  מתחםהוהעירייה פרסמה מכרז למימון, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של   הואיל

 ;לשמש כקאנטרי
 

 והצעת הזכיין נבחרה כהצעה הזוכה במכרז;   והואיל
 

ויתוחזק בהתאם להוראות הסכם זה ברמה ובאיכות מעולים ובאופן מתחם יופעל הוברצון העירייה כי   והואיל
 רציף;

 
בהתאם להוראות הסכם זה והוא מצהיר כי הוא בעל ניסיון, ידע,  המתחםוברצון הזכיין להפעיל את   והואיל

בהתאם להוראות הסכם זה וברמה  המתחםיכולת ואמצעים מקצועיים, טכניים וכספיים להפעיל את 
 ובאופן רציף;  ובאיכות מעולים

 
כמפורט בהסכם זה וכן לשאת  המתחםוהזכיין התחייב לשאת בכל העלויות הכרוכות בתפעול ובתחזוקת  והואיל

בכל ההוצאות ובכל התשלומים המתחייבים ממנו על פי הסכם זה וזאת כנגד קבלת הזכות לגבות 
 תשלומים המותרים על פי הסכם זה ובכפוף לתנאיו;

 
 הצדדים לקבוע ולהגדיר את מערכת היחסים ביניהם במסגרת הסכם זה;וברצון  והואיל

 
 
 

 לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 
 
 מבוא, הגדרות ופרשנות .1
 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1
 

והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה לרבות הסכם ההקמה כל מסמכי המכרז  .1.2
 ומחייבים כיתר תנאיו. 

 

החלוקה של ההסכם למסמכים, פרקים, סעיפים וסעיפי משנה וקביעת כותרותיהם נעשתה אך ורק  .1.3
 לנוחיות הקורא ולא תהיה לחלוקה זו ו/או לקביעת הכותרות ערך פרשני כלשהו. 
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ונחים שלהלן כרשום בצידם כמפורט להלן או כפי שפורט בפרשנות הסכם זה, יהיה פירושם של המ .1.4

 בהסכם ההקמה, אלא אם כן הקשר הדברים מחייב אחרת:  

הסכם או " "ההסכם"
 " זה
 

הסכם זה על כל נספחיו, וכל מסמך מכל מין וסוג שהוא שיצורף להסכם 
בעתיד, לרבות מפרטים נוספים ו/או תכניות נוספות ו/או משניות וכן כל 
מסמכי המכרז )לרבות הסכם ההקמה( וכל מסמכי ההצעה שהוגשו על ידי 

 .למתחםהזכיין למכרז לרבות תכנית התפיסה התפעולית 
 

 "זכייןהחשבון "
 
 
מדד המחירים "

 לצרכן"
 

חשבון בנק נפרד וייעודי בו יופקדו מלוא ההכנסות המותרות כהגדרתן 
 .להסכם 10בסעיף 

 
מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף אם 
יתפרסם בידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא 

שעליהם בנוי המדד הקיים ובין במקומו, בין שהוא  בנוי על אותם נתונים 
אם לאו. אם יבוא מדד אחר תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את 

  היחס שבינו לבין המדד המוחלף
 

 "מדד הבסיס"
 
 

 "המדד הקובע"
 
 

 "הפרשי הצמדה"
 

 שפורסם ביום 2018שנת אוקטובר מדד המחירים לצרכן בגין חודש 
 .)או בסמוך למועד זה( 15.11.2018

 
מדד המחירים לצרכן האחרון הידוע במועד ביצוע כל תשלום על פי הסכם 

 זה הנושא הפרשי הצמדה.  
 

תוספת או הפחתה לסכום המשתלם המחושבים לפי שיעור העלייה של 
 המדד הקובע לעומת מדד הבסיס.

 
 "המנהל"
 
 
 "המתחם"
 
 
 
 
 
 
 
 

 "השטח המסחרי" 
 "שטחי המסחר"או 

 
 

  "השימוש המסחרי 
 המותר"

נציג מטעם העירייה אשר ינהל את הפיקוח על פעולות הזכיין וקיום 
 התחייבויותיו על פי הסכם זה לרבות כל נציג אשר יוסמך על ידו לשם כך.

 
ן, ייבנה ויופעל קאנטרי בהתאם להוראות הסכם נהשטח עליו יתוכ

והסכם ההפעלה הכולל:  בריכת שחיה חיצונית, בריכת שחיה ההקמה 
בריכת פעוטות קיצית, חדר כושר, חדרי חוגים, מלתחות מקורה, 

ושירותים, כרי דשא ופינות גינון ונוי, מתקני שעשועים לילדים וכן כל 
מתקן וציוד שייבנו ו/או יחוברו אליהם חיבור של קבע ולרבות כל מתקן 

והכל כפי שיאושר סופית או ציוד, כאמור, שיתווספו בתקופת ההתקשרות 
וכן השטח המסחרי וחניון בהתאם להסכם ההקמה על ידי העירייה 

 .זה.והסכם  ההקמהושטחים נוספים בהתאם להוראות הסכם  המתחם
 

, הכל בהתאם למפרטים מתחםשטחים או מבנים שיוקמו על ידי הזכיין ב
 הולתכניות, בכפוף להוראות הסכם ההקמה ולהוראות הסכם זה,  ולמטר

 .מותר של שימוש מסחרי
 

 שטח המסחרי בהתאם להוראות הסכם זה.השימוש המותר ב
 
 

או  "השירותים"
"שירותי התפעול 

 והתחזוקה"
 

השיווק והפרסום, הגביה, האבטחה, השמירה, כלל שירותי הניהול, 
לרבות האחזקה המונעת, חידוש  , התיקון והאחזקההשוטף התפעול

 ושדרוג ציוד ומערכות שאורך חייהם הסתיים או שכשלו, הניקיון והגינון
על כל חלקיו, מערכותיו, מתקניו והציוד שבו, לרבות בריכת  המתחםשל 

שחיה חיצונית, בריכת שחיה מקורה, בריכת פעוטות קיצית, חדר כושר, 
חדרי חוגים, מלתחות ושירותים, כרי דשא ופינות גינון ונוי, מתקני 
שעשועים לילדים, המדרכות, השבילים ושטח מסחרי, ולרבות אחזקת 

והכל בהתאם למסמכי המכרז ובין היתר בהתאם להסכם  םהמתח חניון
 והשירותים הפעולות כל ולרבות למתחםזה ולתכנית התפיסה התפעולית 

 פעולה וכל לכך בקשר זה הסכם הוראות פי על זכייןה מחויב אליהם
 לצורך לבצע צורך שיהיה או/ו זה בהסכם המפורטים אחרים ושירות
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 יאפשר כןו המתחםמבקרי  של הנאה שיאפשר באופן המתחם אחזקת
 לתום עד לשימוש וראוי תקין במצבחלקיו ושטחיו  כלו המתחם על שמירה
 מןקאנטרי מתחמי ב כמקובל במיוחד גבוהה ברמה והכל ההפעלה תקופת
עירייה ל ההפעלה תקופת בתום המתחם העברת ולרבות הראשונה הדרגה
 .זה הסכם פי ועל שנדרש כפי במצב

 
מובהר כי שירותי התפעול והתחזוקה יכללו אף את כלל הפעולות 
והשירותים שיהיו נחוצים אף תוך כדי תקופת ההקמה וטרם תחילת 
תקופת ההפעלה, ולרבות הרכבת כל ציוד וריהוט נייד, פעולות שיווק 

 וכיוצ"ב. 
 

אין בהגדרה לעיל ו/או בכל המפורט בה כדי לגרוע מהוראות הסכם זה על 
ביחס למתן השירותים, ולרבות מפרט התפעול והתחזוקה  נספחיו 

 .למתחםוהוראות תכנית התפיסה התפעולית 
 

שירותי התפעול והתחזוקה והמבצעים אותם בשמו ומטעמו של הזכיין 
יעמדו בדרישות כל דין ובדרישות הרשויות ובין היתר אך לא רק הרשות 

ן התקנים המקומית, המשטרה, משרד הבריאות, משרד הכלכלה, מכו
 ואחרים.

 
"תכנית התפיסה 

 "למתחםהתפעולית 
 
 
 
 
 

 "תקופת ההפעלה"
 
 

 "תקופת ההקמה"
 
 

 "תקופת ההתקשרות"
 
 
 

במשך כל  המתחםנספח הוראות מפורטות לתפעול, לתחזוקת ואבטחת 
תקופת ההפעלה, שיוכן על ידי הזכיין בהתאם להוראות הסכם ההקמה, 

התפעול והתחזוקה אשר יצורף מפרט להוראות הסכם זה ולהוראות 
הסר ספק מובהר, כי בכל מקום בו נאמר למען  .להסכם 2נספח ד'כ
, אלא אם ההקמה בהסכםכהגדרתו  המתחם לחניוןהכוונה גם  "המתחם"

 נאמר במפורש אחרת. 
 

כהגדרתה בהסכם ההקמה. מובהר כי תקופת ההפעלה לצורכי הסכם זה 
 בלבד. למתחםתתייחס 

 
כהגדרתה בהסכם ההקמה. מובהר כי תקופת ההקמה לצורכי הסכם זה 

 בלבד.  למתחםתתייחס 
 

כהגדרתה בהסכם ההקמה. מובהר כי תקופת ההתקשרות לצורכי הסכם 
 בלבד.  למתחםזה תתייחס 
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 בין מסמכים עדיפות .2

 
 מסמכי ההסכם ייחשבו כמשלימים זה את זה, בכפוף לאמור להלן.  .2.1

 
מסמכי ההסכם כוללים, את כל מסמכי המכרז וכל מסמכי ההצעה שהוגשו ע״י הזכיין למכרז ולרבות  .2.2

 כל מסמך מכל מין וסוג שיצורף להסכם בעתיד. 
 

בכל מקרה של סתירה בין ההוראות במסמכים שונים יגבר הפירוש אשר יקדם מטרות המכרז באופן  .2.3
 המיטבי לעירייה, כפי שיקבע על ידי המנהל. 

 
יהיה הסכם זה עדיף על יתר המסמכים המהווים  ,וף לאמור לעיל, ובכל הנוגע לתקופת ההפעלהבכפ .2.4

 את מסמכי המכרז וההסכם, ולאחר מכן יהיה סדר העדיפויות כדלקמן: 
 

 התפעול והתחזוקה; מפרט  .2.4.1
 

 , לאחר שאושרה על ידי העירייה;למתחםתכנית התפיסה התפעולית  .2.4.2
 

 התכניות, לאחר שאושרו בכתב ע"י העירייה;  .2.4.3
 

 מפרט ההקמה;  .2.4.4
 

 תקנים ישראליים;  .2.4.5
 

 תקנים זרים;  .2.4.6
 

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיוצ"ב בין מסמך מן המסמכים הנזכרים 
תן הוראות בדבר סדר ילעיל לבין תקנים ישראליים, חייב הזכיין לפנות אל המנהל והמנהל י

והכל  בשאלת העדיפות והזכיין ינהג על פי הוראותיו העדיפויות שיש לנהוג על פיו, לפי שיקול דעתו,
למעט )אלא אם אחד או יותר ממסמכים אלה מחמיר בדרישותיו כלפי הזכיין או כל צד שלישי אחר 

יותר מההסכם, שאז יהיה המסמך עדיף על המסמך הקודם ביחס לאותן הדרישות  (העירייה
 רות. המחמי

 
נספחי הסכם ההפעלה הינם כדלהלן, והם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, בין אם הם מצורפים בפועל  .2.5

 :ובין אם לאו, ובין אם יצורפו במועד מאוחר יותר, ככל שנקבע כך בהוראות המכרז ו/או הסכם זה
 

 הזכיין, אשר יוכנו על ידי AS MADEתיק מתקן ותכנית העדות  -  1נספח ד' .2.5.1
   עד לתחילת תקופת ההפעלה. כמתחייב על פי הסכם ההקמה 

 

   .למתחםתכנית התפיסה התפעולית   -  2נספח ד' .2.5.2
 

 נוסח ערבות התפעול והתחזוקה. -  3'נספח ד .2.5.3
 

ישירות  שירותי התפעול והתחזוקהלביצוע חברת התפעול אישור   - 4נספח ד' .2.5.4
  .הכלפי העיריי

  
 אישור עריכת ביטוח לתקופת ההפעלה.    -  5נספח ד' .2.5.5

 

 עבודות לתקופת ההפעלה.אישור עריכת ביטוח   -  6נספח ד' .2.5.6

 

 . התפעול והתחזוקה מפרט  -  7'נספח ד .2.5.7
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  סכםהתנאים מוקדמים לכניסתו לתוקף של ה .3
 

 התנאים המוקדמים לכניסתו לתוקף של הסכם זה יהיו כדלקמן, אלא אם החליטה העירייה אחרת:  .3.1
 

באופן בו ניתנה לזכיין  למתחםביחס  מילוי התחייבויות הזכיין על פי הסכם ההקמה במלואן .3.1.1
 4טופס  המתחם עבורוהתקבל , המתחםעבור תעודת ההשלמה, כהגדרתה בהסכם ההקמה, 

 .  המתחםכל חלקי  אישור אכלוס באופן מספק לצורך תחילת אכלוסו
 

 .3נספח ד'ובנוסח  כהגדרתה בהסכם ההקמהמסירת ערבות הבדק, התפעול והתחזוקה,  .3.1.2
 

  .6ונספח ד' 5'ד יםנספחמסירת אישור על קיום ביטוחים בנוסח  .3.1.3
 

 תשלום ראשון של דמי השימוש בהתאם להוראות ההסכם .3.1.4
 

או חלקים ממנו לפני שקיבל  המתחםהזכיין לא יהיה רשאי להפעיל ולנהל את למניעת ספק מובהר כי  .3.2
, אשר יינתן עם קיום כל התחייבויות הזכיין כמפורט אישור מפורש, מראש ובכתב, מאת העירייה
בכל מקרה לא יהיה באישור זה לפטור את  .(המתחםבמסמכי המכרז )הרלוונטיות לצורך הפעלת 

האמור . המתחםבור ע מחובתו לבצע את כל הפעולות הדרושות לצורך קבלת תעודת השלמה הזכיין
לעיל אינו גורע מהתחייבויות הזכיין לביצוע מלוא הפעולות ו/או ההתחייבויות שביצוען מתחייב אף 

 טרם מילוי התנאים לעיל, כפי שתורה העירייה וכפי שיפורט להלן. 
 
 
  הצהרות הזכיין .4
 

 בזאת כדלקמן: מצהיר ומתחייב הזכיין
 

על כל  המתחם, את ואת סביבת הפרויקט לרבות אזורי החניה בסביבתו הוא מכיר היטב את הפרויקט .4.1
הכלול בו, בדק את מלוא הדרישות המפורטות בהסכם זה ובהסכם ההקמה, במפרט ובתכניות ביחס 
למתן שירותי התפעול והתחזוקה, וכי ביכולתו לבצע את מלוא שירותי התפעול והתחזוקה לשביעות 

 למתחםתכנית התפיסה התפעולית הסכם זה על נספחיו ובהתאם לרצון העירייה, בהתאם להוראות 
 המאושרת על ידי העירייה. 

 

בדק את כל העניינים המצריכים בדיקה, שקל את כל השיקולים הנראים לו כראויים וכי על סמך הוא  .4.2
 בדיקותיו ושיקוליו הוא חתם על הסכם זה.  

 

לפרויקט אחר בקשר  חוסר מידע ו/או כל ענייןהוא מוותר על כל טענה בדבר אי התאמה ו/או פגם,  .4.3
 מידע מצד העירייה.  , וכי אין ולא תהיה לו כל טענה בדבר הסתמכות על מצג אולמתחםובקשר 

 

, בעל הידע, הניסיון זכייןמשיעור האחזקות ב 25%, באמצעות בעל מניותיו המחזיק לפחות ואה .4.4
בהתאם פי דומה לשטחים הכלולים במתחם וושטחים בעלי או המתחםוהיכולת לתפעול תקין וטוב של 
כי התקשר עם חברת התפעול, אשר  הזכייןלחילופין מצהיר ומאשר  .לכל דרישות הסכם זה והמכרז

בהזמנה להציע  בקשר עם "מפעיל חיצוני" עמדה בתנאי הסף ובמלוא הדרישות שפורטו על ידי העירייה
ל ידי העירייה בהתאם להוראות הסכם עהצעות, בהסכם ההקמה ובהסכם זה, ואשר זהותה אושרה 

וכי חברת התפעול קיבלה על עצמה למלא ולקיים את מלוא התחייבויות  ("חברת התפעול"זה )להלן: 
 בתקופת ההפעלה והינה בעלת הידע, הניסיון והמומחיות כאמור.  הזכיין

 

ויחזיקו, על כל הציוד המצוי בהם, מערכותיהם  המתחםאת  ויפעילאו חברת התפעול מטעמו  הזכיין .4.5
ויפעלו להצלחתו תוך ניצול מירב הידע והניסיון העומדים לרשותם  .ומתקניהם ברמה מעולה ונאותה

  ולרשות קבלני משנה ונותני שירותים מטעמם ובאמצעות כוח אדם מיומן, מקצועי ומתאים.
 

הפעלה עצמית ככל שאושרה על ידי העירייה ) בדבעצמו בל המתחםאת  וישרתתחזק יפעיל, יינהל, הוא  .4.6
לו שאסור לו למסור את ידוע ו התפעול או באמצעות חברתהעירייה לצורך כך(  בדרישותהזכיין עומד ו

. לשם מניעת לכל גורם אחר אשר זהותו לא אושרה על ידי העירייה מראש ובכתב המתחםההפעלה של 
ספק האמור לעיל יחול אף לגבי קבלני משנה ונותני שירותים המחזיקים בכל האישורים הנדרשים על 

  פי כל דין למתן השירותים בתחום מקצועם. 
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ומקובל עליו כי אין באישור חברת התפעול על ידי העירייה, ככל שאושרה, כדי לשחרר את  זכייןידוע ל .4.7
הסכם זה, והוא ימשיך ויהיה מחויב בכל הוראות הסכם זה על נספחיו  ממחויבויותיו על פי הזכיין

עוד ידוע לזכיין כי אין בהתקשרותו עם חברת התפעול כדי ליצור כל  חברת התפעול.ביחד ולחוד עם 
חבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא של העירייה כלפי חברת התפעול ו/או מי מטעמה וכי הזכיין יפצה 

כל מקרה בו העירייה תידרש להתגונן בפני כל טענה, דרישה ו/או תביעה אשר וישפה את העירייה ב
  תופנה כנגדה על ידי חברת התפעול או מי מטעמה.

 
ובכל המצוי בו, למעט זכותו ומעמדו של  במתחם קניינית או מעין קניינית לזכיין שאין לו כל זכות ידוע .4.8

ל פי הסכם זה ועל פי הסכם ההקמה, והתחייבות הזכיין כבר רשות בלבד, לצורך ביצוע התחייבויותיו ע
העירייה לאפשר את כניסת הזכיין למקרקעין הינה אך ורק לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה 
והסכם ההקמה, ואין בה משום מתן חזקה או כל זכות אחרת לזכיין ו/או למי מטעמו במקרקעין, 

 תפעול ו/או לכל גורם אחר. לרבות לברי הרשות בשטח המסחרי ו/או לחברת ה
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי הזכיין ו/או כל גורם אחר בשמו או מטעמו לא יהיה רשאי  .4.9
, זכות שכירות ו/או זכות חכירה ו/או לברי הרשות בשטח המסחרילהעניק לצדדים שלישיים ולרבות 

 למעט הרשאה לשימוש בהתאם להוראות הסכם זה.  במתחםכל זכות אחרת במקרקעין ו/או 
 

הזכיין מתחייב לכלול הוראה ברוח האמור לעיל בכל התקשרות שלו עם גורם כלשהו, לרבות חברת  .4.10
 . ברי הרשות בשטח המסחריהתפעול ו/או קבלני משנה ו/או עובדים ו/או 

 

לבצע כל פעולת תכנון  הזכייןוהוא מתחייב כי במהלך תקופת ההפעלה לא יהיה רשאי  זכייןידוע ל .4.11
בנייה במקרקעין, ולרבות שינויי תב"ע, תכנון או ביצוע תוספות בניה, הקלות, שימושים חורגים, ו

 . ללא אישור מראש ובכתב של העירייה שינויי ייעוד ו/או כל פעולה אחרת
 

למעט אלה שפורטו  שותף, גלוי או סמוי, לרבות בעלי מניות שמניותיהם מוחזקות בנאמנות, זכייןאין ל .4.12
 על ידו בעת הגשת הצעתו.  

 

, ואו בכל חלק ממנו, לרבות במתקני במתחםלתת לאחרים זכויות כלשהן  שאסור לו זכייןידוע ל .4.13
 אלא באישור מראש ובכתב של העירייה.  וכיו"ב, בתמורה ושלא בתמורה, ו, ציודומערכותי

  
ידוע לזכיין כי העירייה מהווה גוף ציבורי לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי  .4.14

. באחריות הזכיין לוודא כי העובדים אצל קבלני 2013-תשע"גההשמירה והניקיון בגופים ציבוריים, 
החוק השירות בתחומי הניקיון והשמירה מקבלים תמורה על פי הוראות הדין ולרבות על פי הוראות 

הנ"ל. הזכיין יישא בכל סנקציה, קנס ו/או תשלום אחר שיוטל עקב הפרת הוראה מהוראות החוק 
 הנ"ל וכן ישפה את העירייה בגין כל תשלום או הוצאה שיוטלו עליה עקב כך.  

 
 
  מתן השירותיםבקשר עם התחייבויות הזכיין  .5
 

לתחזק ולהעניק את מלוא לשמור ולאבטח, על מנת לנהל, לתפעל,  המתחםהזכיין מקבל בזאת את  .5.1
, הכל בהתאם להוראות המפרטים, במתחםאליו וכן ביחס לכל שטח אחר הכלול ביחס השירותים 

 . הסכם ההקמה והסכם זה, על נספחיהםהתכניות, 

 

מתחייב כי ישמע להוראות העירייה, המנהל, המפקח וכל מי שפועל מטעמם וימלא אחר  הזכיין .5.2
ת ההפעלה במהירות, ביעילות ולשביעות רצונם, על מנת לאפשר את מתן הוראותיהם במשך כל תקופ

 השירותים בצורה המיטבית והתקינה ובאיכות גבוהה. 

 

 הזכייןככל שעמד  ,הזכייןלמען הסר ספק, מודגש בזאת כי מתן השירותים יתבצע במישרין על ידי  .5.3
למכרז זה ולרבות ביחס בדרישות העירייה על מנת לאפשר זאת, כמפורט בהזמנה להציע הצעות 

ולהחזקת מלוא הרישיונות הקבועים בדין לצורך מתן השירותים,  זכייןלניסיון הנדרש מבעל מניות ב
ובשים לב לכך שהעירייה הינה מוסד ציבורי הנדרש לאמות מידה מחמירות בכל הקשור להתקשרותו 

לני משנה לצורך ביצוע אין באמור כדי לגרוע מזכות הזכיין להתקשר עם קבעם נותני שירותים. 
 שירותים מסוימים וכנדרש לעמוד במלוא אמות המידה והרישיונות כאמור לעיל. 
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במסגרת הצעתו למכרז את חברת התפעול, כהגדרתה בהסכם ההקמה,  הזכייןלחילופין, ככל שהציג  .5.4
אשר באמצעותה יבוצע מתן השירותים על ידו וחברת התפעול אושרה על ידי העירייה והינה עומדת, 

לספק  הזכייןכמפורט בהסכם זה וביתר מסמכי המכרז, מתחייב  בכל עת, בדרישות העירייה לצורך כך,
אין באמור כדי לגרוע מזכות הזכיין  התפעול שאושרה כאמור.את השירותים באמצעות חברת 

להתקשר עם קבלני משנה לצורך ביצוע שירותים מסוימים ובכל מקרה בו נדרשת הסמכה ו/או רישיון 
על פי דין למתן השירותים, יתקשר הזכיין רק עם נותני שירותים בעלי הסמכות ו/או הרישיון על פי דין 

   כאמור. 
 

ייב הזכיין כי בכל תקופת ההפעלה יהיו בידיו כל הרישיונות, האישורים וההיתרים בכל מקרה מתח .5.5
הדרושים על פי כל דין, לצורך ביצוע השירותים, ככל שהשירותים יסופקו על ידו במישרין או כי כל 

 אלו יהיו בידי חברת התפעול מטעמו, ככל שהשירותים יסופקו על ידה, כאמור לעיל. 
 

שיידרש במהלך תקופת ההפעלה כדי לעמוד בכל חוק או דין אחר וכן שינויים  כל שינוי מובהר כי .5.6
י אש, פיקוד רשות כיבו, הנדרשים כדי לעמוד בדרישות הרשויות המוסמכות, לרבות משטרת ישראל

או אשר יהיו נוגעים לביצוע איזו ותפעולו או המשך אכלוסו  המתחםהעורף, לצורך אכלוס 
חייב לבצע את השינוי האמור על מנת לעמוד  הזכייןהיה י הסכם זה,על פי  הזכייןמהתחייבויות 

 בדרישות ללא כל תוספת תשלום. 
 

דורש מיומנות, הכשרה, רישיון או היתר אלא באמצעות  ןלא יבצע כל עבודה או פעולה שביצוע הזכיין .5.7
 מי שיש לו את ההרשאה, הניסיון, הרישיון או ההיתר המתאים. 

 

 יטפל בכל תקלה או תלונהו באופן טוב ויעיל לשביעות רצון העירייה המתחםינהל את הזכיין  .5.8
התפעול מפרט ב שיתרחשו במהירות וביעילות, ובכל מקרה לא יאוחר מהמועדים הנדרשים ממנו

  .למתחםתכנית התפיסה התפעולית ובוהתחזוקה 
 

תפעול וניהול ימסור לעירייה, למנהל או לכל מי שהוסמך על ידם כל מסמך ומידע בקשר להזכיין  .5.9
, לרבות בקשר להוצאות לרבות מידע ומסמך בקשר אליו, לפרויקט ולמתן השירותים המתחם

ולהכנסות ויאפשר את בדיקתם של כל אלו על ידי העירייה באמצעות הנציג שתמנה לצורך כך מעת 
 לעת. 

 

אחרת  או בכל חלק ממנו לכל מטרה במתחםמתחייב בזאת לא להשתמש ולא להתיר שימוש  הזכיין .5.10
מלבד הייעודים המותרים על פי התב"ע הקיימת ועל פי השינוי לתב"ע, ככל שייכנס לתוקף, על פי 

הסכם זה ובמפרט הטכני, וזאת אלא  היתרי הבנייה ועל פי הנחיות העירייה כמפורט בהסכם ההקמה,
 אם קיבל את הסכמת העירייה לכך מראש ובכתב.  

 
, אשר הינו בניגוד לרוח המתחםלא תתיר כל שימוש באיזה משטחי  בכל מקרה מובהר כי העירייה

להפריע לרווחת מבקריו או על ידי  המתחםל להפריע לשימוש או לניצול חלקי עלוו/או  המתחם
 מי מטעמה. או  או לרווחת העירייה מתחםהמבקרים ב

 

 .7'נספח דתחזוקה התפעול וה מפרטמפורטות בהל והתחזוקה יהיה אחראי לכל פעולות התפעו הזכיין .5.11
מובהר כי הוראות אלו כוללות אך ורק את הסטנדרט המינימאלי וההכרחי הנדרש וכי באחריות 

ולרבות חידוש או  לספק את השירותים ברמה מעולה ונאותה, מעבר למפורט בנספח הנ"ל, הזכיין
כדי לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי כל דין.  במתחםשדרוג המתקנים והמערכות ש

 10להכנסות המותרות כהגדרתן בסעיף  כל תמורה מעברהזכיין לא יהיה רשאי למובהר ומודגש כי 
 . להסכם

 

את נציג  והויהה, אשר למשך כל תקופת ההפעל למתחםימנה הזכיין מנהל  במסגרת מתן השירותים .5.12
, תיקון, הריסה, בנייה, טיפול ציםשיפואו ביצוע עבודות עובדים כנדרש, הוספת , לרבות לצורך הזכיין

 טיפול בתלונות וכיו"ב., מטרדים ווידוא שמירת הסדר בסכנות ובנזקים,
 

כמשק כלכלי ועסקי סגור, ללא קשר לעסקים אחרים של בנפרד  יתופעל, יתוחזק וינוהל המתחם .5.13
  קבלניה.חברת התפעול או של מי מספקיה או הזכיין ו/או 

 

בעניינים בהם לא נקבעו הוראות בהסכם או האמור בהסכם ניתן למספר פירושים או אינו ברור, יקבע  .5.14
 וקביעתו תהיה סופית.  )כהגדרתו בהסכם ההקמה( המנהל

 
 



 

10חתימת המציע:_______________                                                                                                                       
 

 התקשרות עם חברת תפעול .6
 

בכל "( העומדת התפעול חברתביצוע שירותי התפעול והתחזוקה ייעשה על ידי חברת תפעול )להלן: " .6.1
 : התנאים המפורטים להלן

 
 %25 שהינו בעל לפחותזכיין מבעלי המניות ב( הזכיין או יותר 1הינה )חברת התפעול  .6.1.1

לפחות  50%"( אשר תאגיד אחר( תאגיד אחר שאינו הזכיין )להלן: "2זכיין או )מהאחזקות ב
מזכויות ההצבעה בו ומהזכויות למנות דירקטורים  50%ממניות התאגיד האחר )לרבות 

מהמניות  50%ומנהל כללי בו( מוחזקות על ידי הזכיין או בעל מניות בזכיין המחזיק בלפחות 
 ( מפעיל חיצוני עימו יתקשר הזכיין.3בזכיין או )

 
מנויים כל  2,000מרכזי קאנטרי הכוללים לפחות  לפחות שני תומתפעל תמנהלחברת התפעול  .6.1.2

אחד ואשר כל אחד מהם כולל לכל הפחות מכון ספורט וכושר ובריכת שחיה אחת וזאת 
 .במשך ארבע שנים לפחות מתוך שבע השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז

 
לצורך חברת התפעול מקיימת אחר כל התנאים המוקדמים הקבועים, ככל שקבועים,  .6.1.3

   .פי כל דין-התקשרות עמה על
 

רישיון לעסוק כקבלן , בין באמצעותה ובין באמצעות קבלני משנה מטעמה, לחברת התפעול .6.1.4
   .1996-תשנ״והשירות כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, 

 
, לא 1976-תשל״והחברת התפעול ובעל זיקה אליה, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  .6.1.5

הורשע ביותר משתי עברות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים ברשימת החוקים שבתוספת 
השנים האחרונות שלוש , ב2011-השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע״ב

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.  
 

זיקה אליה עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות לא הוטלו על חברת התפעול או על בעל  .6.1.6
בשלוש השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. לעניין זה יראו מספר 
הפרות שבגינם הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור ממנהל ההסדרה והאכיפה 

משתלם לו במשרד התמ״ת כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה 
 שכר.

 
יום ממועד קבלת הודעת הזכייה במכרז על ידי  60זהות חברת התפעול תובא לאישור העירייה תוך  .6.2

בנוסח המצורף  התפעול יצורף אישור חתום על ידי חברת התפעולהזכיין. לבקשה לאישור חברת 
את ביצוע  העל עצמ הלפיו קיבל חברת התפעולוכן התחייבות בלתי חוזרת של  להזמנה (10')אכנספח 

 פרויקט ואת האחריות הכרוכה בכך בהתאם למסמכי המכרז, בנוסחשירותי התפעול והתחזוקה ב
לעיל  6.1.1הוכחת שיעור האחזקה בתאגיד אחר כאמור בסעיף  .להזמנה (11א')נספח כהמצורף 

 נה. להזמ (13א') -( ו12נספחים א')תיעשה באמצעות חתימת אותו תאגיד וכן עו"ד מטעמו על 
 

 חברתובכלל זה לפנות אל  התפעול חברתתהיה זכאית לדרוש כל חומר ומידע נוסף בקשר עם  העירייה .6.3
של  הישירות לשם כך והזכיין מתחייב לספקו תוך פרק הזמן שיידרש על ידי העירייה. אישור התפעול

הינו בשיקול דעתה המוחלט והבלעדי של העירייה והזכיין לא יהיה זכאי לבוא בכל  התפעול חברת
 טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. 

 
ידי העירייה, יחול האמור בסעיף זה לעיל והזכיין יידרש  עלהתפעול  חברת תאושרבו לא  במקרה .6.4

ימים מיום  30"( תוך תהחלופי התפעול חברת)להלן: " תחלופי תפעול חברתלהגיש בקשה לאישור 
על ידי  תהחלופי התפעול חברתאף  אושרה לא. התפעול חברתמתן הודעת העיריה בדבר אי אישור 

תפעול אחרת  חברתשל  אישורה את ולבקש לשוב זכייןהעירייה, תהיה העירייה רשאית לאפשר ל
תו של הזכיין במכרז תוך פרק זמן שייקבע על ידי העירייה או לחילופין להודיע על ביטול זכיי וזאת

 ובמקרה כזה יחולו הוראות המכרז. 
    

ממועד ימים  30הזכיין ימציא בתוך לעיל,  6.2חברת התפעול על ידי העירייה כאמור בסעיף  האושר .6.5
הסכם התפעול חברת התפעול )להלן: "את הסכם ההתקשרות בינו לבין אישור העירייה כאמור 

וכן ימציא את זה  הרלוונטיות בהתאם להוראות הסכם אשר יכלול את כל ההוראות ,"(והתחזוקה
לבצע את  תמתחייבחברת התפעול לפיו  להסכם זה 4'דכנספח מצורף הנוסח בחברת התפעול אישור 

, ככל כלפי העירייה במקרה שתופסק ההתקשרות בין הזכיין לעירייהשירותי התפעול והתחזוקה 
  .כאמורהתפעול  חברתשהעירייה תבחר להמשיך בביצוע ההתקשרות עם 
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ימים והזכיין  14תוך התפעול והתחזוקה הערותיה להסכם תהיה רשאית להעביר את העירייה  .6.6
יום  14בנוסח מתוקן תוך תפעול ותחזוקה ולהציג לעירייה הסכם מתחייב לתקן את הדרוש תיקון 

יהיו  לאחברת התפעול הזכיין ו, התפעול והתחזוקההערות העירייה. לאתר חתימת הסכם  מקבלת
 , אלא בכפוף לאישור העירייה מראש ובכתב.תפעול והתחזוקהרשאים לשנות ו/או לתקן את הסכם ה

כאמור לעיל, תהיה חברת התפעול ואת אישור התפעול והתחזוקה לא המציא הזכיין את הסכם 
רשאית העירייה לחלט את ערבות ההקמה ו/או כל חלק ממנה, מבלי לגרוע מיתר סעדיה על פי הסכם 

 ו/או על פי הוראות כל דין.   זה
 

יהיה הזכיין רשאי להעלות כל טענה מכל מין וסוג  חברת התפעול על ידי העירייה כאמור, לאאושרה  .6.7
הנזקים וההוצאות  יישא הזכיין בכלבמקרה כזה חברת התפעול.  שהוא כלפי העירייה בקשר עם

מטעמו כנדרש לרבות בכל  התפעול שנגרמו לעירייה עקב אי התקשרות הזכיין במועד עם חברת
ההוצאות אשר היו כרוכות בהליך בחירת חברת התפעול על ידי העירייה. מובהר, כי הזכיין לא יהיה 

יהיו  ,על ידי העירייה כאמוראושרה התשלומים לחברת התפעול, אשר ש במידהזכאי לכל תשלום גם 
 . התשלוםגבוהים מהמתוכנן והזכיין יישא לבדו במלוא 

 
לאשר חברת תפעול  אמור מובהר, כי שמורה לעירייה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי,על אף כל ה .6.8

שהוצעה על ידי הזכיין או את הזכיין עצמו כחברת תפעול או להורות לזכיין להתקשר עם חברת תפעול 
 לעיל.  6.1.1סעיף תנאי כל העירייה, אף אם אינם מקיימים את  השבחר

 
 הוראות המפורטות לעניין זה בהסכם ההפעלה. על החלפת חברת התפעול יחולו ה .6.9

 
ככל שיידרש  לזכיין חברת התפעול תשתלב בפעולות הזכיין הנוגעות לתפעול ולתחזוקה, תייעץ ותסייע .6.10

 לרבות בתיאום ועל פי דרישותיה של העירייה גם במהלך תקופת ההקמה, ככל שיידרש.
 
 
 אי תחולת חוקי הגנת הדייר  .7
 

-תשל"גה (נוסח משולב)כמוגן על פי חוק הגנת הדייר  הזכייןבכל שלב בתקופת ההתקשרות לא ייחשב  .7.1
ולא על פי הוראות כל דין אחר, קיים או שיתקיים בעתיד  ("חוק הגנת הדיירלהלן בסעיף זה: ") 1976

הדינים האמורים, תיקוניהם, אלה שיבואו במקומם לרבות והמגן על כל שוכר או דייר בכל דרך שהיא. 
התקנות והצווים שהותקנו או יותקנו על פיהם, אינם חלים ולא יחולו על מתן השירותים על פי הסכם 

 זה או על הזכיין. 
 

העלולים להתפרש כדמי  מצהיר כי לא שילם ולא התבקש לשלם דמי מפתח ו/או תשלום אחר, הזכיין .7.2
 . מפתח

 

מצהיר כי בכוונת הצדדים שיחסיהם בתקופת ההפעלה לא יחשבו כיחסי שכירות מוגנים על פי  הזכיין .7.3
 כל דין. 

 

לא תיחשב כדמי מפתח או תשלום על  במתחםהצדדים מסכימים כי כל השקעה שנעשתה או תעשה  .7.4
 זכות כלשהי, למעט הזכות להעניק את השירותים בתנאי הסכם זה זכייןחשבון דמי מפתח ולא תקנה ל

 ת בהסכם זה. והמפורט ההכנסות המותרותולקבל את 
 

זכאי לכל תשלום מאת  הזכייןבתום תקופת ההפעלה ומסירתו לעירייה, לא יהיה  המתחםבעת פינוי  .7.5
 בזור וכו' ובין מכל סיבה שהיא. , אהעירייה בין כדמי מפתח, בין בגין בנייה, שיפוצים, שיפורים

 

או בקיים בו למעט הזכויות שהוענקו  במתחםלטעון לזכויות כלשהן בפרויקט או מתחייב שלא  הזכיין .7.6
מאשר כי  הזכייןלו במפורש בהסכם זה, ושלא לטעון טענות שאינן עולות בקנה אחד עם האמור לעיל. 

אם יגיע לו סכום כלשהו או יהיה זכאי לזכויות כלשהן עקב חוקי הגנת הדייר הוא מוותר עליהן 
 שלם ובלתי חוזר לטובת העירייה.  בוויתור גמור,
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 השירותים ביצוע פיקוח העירייה על  .8
 

על פי הסכם זה  הזכייןלעקוב אחר אופן מילוי התחייבויות  רשאיבמהלך תקופת ההפעלה יהיה המנהל  .8.1
  על כל נספחיו בקשר עם מתן השירותים.

 

אלא אם  לכל דבר ועניין הזכייןהוראותיו והנחיותיו תחייבנה את והמנהל ייחשב כבא כוח העירייה  .8.2
 הודעה אחרת בכתב בנושא זה.   זכייןתימסר ל
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ואופן ביצוע השירותים, יהיה המנהל זכאי מעת לעת לבקר  הזכייןעל מנת לפקח על התחייבויות  .8.3
להבטיח את עמידתו על מנת לבצע עבודות ופעולות  זכייןלהורות לבכלל זה ו שטחיו, על כל במתחם

 חשבונו. ועל לאלתר הדרושות הפעולות לביצוע ידאגוהזכיין בהתחייבויותיו על פי הסכם זה 

 

בקרה ממוחשבת, ניהול ולצורך אפשור מעקב קל ותקין מצד העירייה והמנהל, הזכיין ינהל מערכת  .8.4
התפעול והתחזוקה בה יפורטו הפעולות שבוצעו במסגרת מתן השירותים מדי וראות מפרט בהתאם לה

על פי בקשת המנהל, יום. התקנת מערכת הבקרה ואופן עדכון הנתונים בה יתואמו מראש עם העירייה. 
לשביעות רצונו ובו פירוט השירותים והפעולות שבוצעו במסגרתם במשך תקופה הזכיין יפיק דו"ח 

 .ל. בנוסף לאמור, המזמין יקבל הרשאה לצפייה בתוכנה ולהפקת דוחותשתוגדר על ידי המנה

 

אי ביצוע איזה מהשירותים בניגוד לדרישות או הנחיות המנהל או בניגוד להוראות הסכם זה יהווה  .8.5
 .ית של הסכם זההפרה יסוד

 

את השירותים על פי הוראות הסכם זה ולשביעות רצון  הזכייןמבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם לא ביצע  .8.6
בכפוף למתן  המנהל, תהיה העירייה זכאית, מבלי לגרוע מכל זכויותיה על פי הסכם זה או על פי כל דין

יב את ולחי הזכייןלבצעם בעצמה או על ידי מי מטעמה, על חשבון  התראה בכתב לתיקון ההפרה,
 . וניהול תקורה ין הוצאותבג 20%הזכיין בעלות ביצועם בתוספת 

 
הזכיין על פי  הלשם מניעת ספק, אין בסמכות שהוקנתה למנהל כאמור, כדי לגרוע מהתחייבויותי .8.7

הסכם זה. כמו כן יובהר כי אין באמור לעיל כדי להשית כל חבות ו/או אחריות של העירייה בקשר עם 
 .  המתחםניהול 

 
 רישיונות .9

 

ולרבות  במתחםביחס לכל העסקים שיופעלו עצמו ומתחם להזכיין יוודא קיומם של רישיונות עסק  .9.1
  .  , בין אם יופעלו על ידו במישרין ובין אם באמצעות אחריםבשטח המסחרי

 

מובהר כי הכנת הבקשות לרישיונות והטיפול בהם כלולים בלוחות הזמנים כמפורט בהסכם זה, לרבות  .9.2
מה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזה, כי לא תתקבל כל בקשה במניין תקופת ההק

להארכת תקופת ההקמה ו/או תקופת ההפעלה בגין עיכוב בהגשת בקשה לרישיון ו/או בגין עיכוב 
 בקבלת הרישיון עצמו.   

 

גת או לצורך השו/ בתוך כך, כל פעולה שתהיה דרושה לצורך הארכת תוקף של איזה מרישיונות העסק .9.3
או הארכת כל רישיון או היתר אחר שיהיה נחוץ על פי דין במהלך תקופת ההפעלה, יהיה באחריות 
הזכיין לדאוג לביצוע מלוא הפעולות שיידרשו לצורך אפשור קבלת הרישיונות כאמור ולחידוש תוקפם 

 מעת לעת. 
 

 הכנסות הזכיין  .10
 

 המתחםלקבלת הכנסות הנובעות מפעילותו של אך ורק יהיה הזכיין זכאי במהלך תקופת ההפעלה  .10.1
 :כמפורט להלן

 

 כניסה חד פעמיים.דמי ו, כרטיסיות ההכנסות ממכירת מנוייםמלוא  .10.1.1
 

 חוגי שחיההכנסות משירותים נוספים שהזכיין יהיה רשאי להעניק על פי הסכם זה, כגון:  .10.1.2
, מכירת מוצרים מגבות, קייטנות, שימוש בתאי אחסון אישיים, קבלת קיום אירועים, וספורט
 וכיוצא בזה. מותרת 

 

  . ברי הרשות בשטח המסחרי לזכייןהכנסות מתשלומי  .10.1.3
 

 .המתחםהכנסות מפרסום ברחבי  .10.1.4
 

 ". המותרות ההכנסותההכנסות המפורטות לעיל יכונו ביחד ולצורכי הסכם זה: "
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אשר )כהגדרתו בהסכם(  זכייןהחשבון יפתח על ידי הזכיין י המתחםעבור  טרם קבלת תעודת השלמה .10.2
 שיכלול מספר לויכ הזכיין ןחשבוברת התפעול, אלא על שם הזכיין בלבד. ע"ש ח הבכל מקרה לא יהי

ופקדו כל י וב ומיוחדבנק נפרד  ןחשבו יהווהל מקרה , ובכהזכיין, לפי שיקול דעת חשבונות בנק
 יוצאו כל ההוצאות.  מנוומ המותרות ההכנסות 

 

יוקם  שהפרויקט, ככל (בדרגה ראשונה)יהיה משועבד אך ורק לטובת הגוף המממן  זכייןהחשבון  .10.3
ללא ליווי  או יופעל יוקם שהפרויקטככל  .לפרויקט באמצעות ליווי פיננסי במסגרת ליווי פיננסי ייעודי

מלוא הכספים המופקדים בו ומלוא הזכויות מכוחו משועבדים בשעבוד , הזכיין יהיה חשבון פיננסי,
לא יהיה רשאי לשעבדו בשעבודים נוספים כלשהם ללא הסכמתה  הזכייןראשון לטובת העירייה, ו

 המפורשת של העירייה מראש ובכתב. 
 

יורה לבנק/בנקים בהוראה בלתי חוזרת למסור לעירייה כל מסמך, מכל מין וסוג שהוא, בקשר  הזכיין .10.4
 .זכייןה וכן לאפשר לעירייה לעיין בכל עת בחשבון זכייןהלחשבון 

 

 הזכיין, לפיו זכייןה תנאי לתחילת תקופת ההפעלה יהיה קבלת אישור מאת הבנק בו קיים חשבון .10.5
וויתר על סודיות בנקאית כלפי העירייה וכל מי שפועלים בשמה ומטעמה, וכי הבנק ימסור לעירייה, 

או לפרויקט ו/או ו/ זכייןלפי בקשתה, כל מידע עסקי ו/או כספי ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא הנוגע ל
 . הזכיין לחשבון

 
 המתחםקה של וותחזתפעול  .11

 

ובמתן השירותים ביום תחילת תקופת ההפעלה וימשיך ויבצעם באופן  המתחםהזכיין יתחיל בתפעול  .11.1
אך  הזכייןיימסר לידי  המתחםהפעלה, ובהתאם להוראות הסכם זה. שוטף ורצוף במשך כל תקופת ה

ועל כן הפסקת ההפעלה, באופן חלקי או מלא, או שינוי מטרת ההפעלה  הפעלת קאנטרילמטרת ורק 
 תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. 

 

, אף טרם למועד תחילת תקופת ההפעלה, וכן המתחםהפעלת את הפעולות הנחוצות לשם יבצע  הזכיין .11.2
מכל פסולת,  פנוי הלשימוש, יהי ןבכללותו נקי ומוכ המתחם השבתחילת תקופת ההפעלה יהילכך ידאג 

    ציוד עבודה ועוד.

 

במועד שנקבע לכך במסגרת המכרז, תוך  והכלול בכל על  המתחםכי פתיחת והפעלת  זכייןידוע ל .11.3
יסודי  מהווה תנאיהינו בעל חשיבות רבה לעירייה ו עמידה קפדנית בלוחות הזמנים שנקבעו לשם כך,

 . להסכם זה
 

, הינן דרישות מינימום וקיומן לא התפעול והתחזוקהמפרט הדרישות המפורטות בהסכם זה, לרבות  .11.4
לא יהיה  הזכיין. המתחםותחזוקה רציפים ותקינים של שטחי את האחריות לתפעול  הזכייןיסיר מ

רשאי להפחית ו/או להוריד ממספר, טיב וכישורי כח האדם, אמצעי עבודה, ציוד, תדירות ביצוע, חלקי 
 . התפעול והתחזוקהמפרט ם זה, לרבות בחילוף ו/או כל פרמטר אחר המוגדר בהסכ

 

לרבות  מתחם,תכלול את כל שטח ה המתחםריות הזכיין לביצוע תפעול ותחזוקת למען הסר ספק, אח .11.5
הדרכים והתשתיות עד לנקודות החיבור לתשתיות של הרשות המקומית ובעלי תשתיות אחרים 

 .  התפעול והתחזוקהמפרט , הכל כמפורט בהמתחם ולרבות חניון
 

 לא יתיר הצבת מתקני קשר, אנטנות ושירותי קליטה של טלפונים סלולאריים וכיוצא באלה הזכיין .11.6
, אלא אם אישרה העירייה אחרת. המתחם גגות או בכל מקום אחר בשטחהלרבות על  במתחם

העירייה אינה חייבת לתת אישור כאמור וזאת ללא כל נימוק, וכן היא רשאית להתנות הסכמתה 
למען מניעת הספק מובהר כי הצבת אנטנות טלוויזיה רב ערוציות תנאים כספיים. בתנאים לרבות 

  בלווין אינה מצריכה אישור העירייה. 
 

, המתחםעל גבי הגדר שתקיף את אתר  יהיה רשאי להציב שלטי פרסום במהלך תקופת ההקמה הזכיין .11.7
בכפוף לאישור העירייה מראש ובכתב בקשר לתכני הפרסום, מיקומם ולכל תנאי אחר עליו תורה  הכל

 ,מלוא עלויות הפרסוםהעירייה ובכפוף לקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין. 
 בלבד.  הזכייןלרבות אגרות או תשלומים שבדין שיחולו בגין כך, יחולו על 
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, הכל בכפוף המתחםבתוך שטחי  כל דבר פרסום במהלך תקופת ההפעלה יגיה רשאי להציה הזכיין .11.8
לאישור העירייה מראש ומכתב בקשר לתכני הפרסום, מיקומם ולכל תנאי אחר עליו תורה העירייה 

לרבות אגרות  ,מלוא עלויות הפרסום ובכפוף לקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין.
 בלבד. הזכייןו בגין כך, יחולו על או תשלומים שבדין שיחול

 

בכבודו של אדם או משום פגיעה  שיש בהםתכנים  כל דבר פרסום המכילים לא להציגשמתחייב  הזכיין .11.9
 ברגשות הציבור.

 

ייעשו באופן מקצועי ונאות וברמה הגבוהה ביותר, בהתאם  הזכייןעל ידי  המתחםתפעול ותחזוקת  .11.10
ולכל יתר הוראות הסכם זה  למתחםתכנית התפיסה התפעולית  ,התפעול והתחזוקה מפרטלהוראות 

והנחיות העירייה  היתר הבנייהלרבות התב"ע,  על כל נספחיו וצרופותיו, ובהתאם להוראת כל דין,
 והרשויות השונות. 

 

את השירותים לפי ההנחיות החדשות,  הזכייןככל שתשתנה הוראת דין או הנחיית רשות כלשהי, יבצע  .11.11
 יתקין על חשבונו כל ציוד או מתקן שיידרשו לשם כך ויבצע כל התאמה או שינוי בהתאם. וכן ירכוש ו

 

כח אדם מקצועי ובעל הסמכות מתאימות וניסיון כלל פעולות התפעול והתחזוקה יבוצעו על ידי  .11.12
 ובחומרים באיכות ראויה וגבוהה.  , בחלקיםשימוש בציודלפעולות אותן הוא מבצע. הזכיין יעשה 

  

תכנית בוהתפעול והתחזוקה מפרט התפעול והתחזוקה יכללו, בין היתר, ומבלי לפגוע באמור ב .11.13
, וותחזוקת המתחםשטח ניקוי האבטחה והשמירה של המתחם, את  ,למתחםהתפיסה התפעולית 

 תשתיות, תיקון והחלפה עקב כל קלקול או נזק לרבות תיקוניהדברה, הרחקה ותפיסת מזיקים, 
פסולת,  פינוי ',וכו , גדרות, מבנים, מתקנים ומערכותמדרגות, אבני שפהרחבות, , שבילים, כבישים
עצים וכו'. אין באמור פרחים, דשאים, שיחים, אדניות, וגיזום  גינוןשלכת עצים, סחף אדמה,  לכלוך,

 במהלך תקופות בדק והאחריות כמפורט בהסכם ההקמה.   הזכייןכדי לגרוע מאחריות 
 

למען הסר ספק, מובהר כי כל אחריות שתינתן על ידי קבלן משנה או ספק או יועץ בגין ביצוע עבודות 
 לדאוג לכך.  הזכייןתהיה מופנית אף כלפי העירייה ועל  ,במתחםכלשהן 

 

במקומות, בגודל  ומתקנים להפרדת אשפה פחי אשפה המתחם שטחיבהזכיין יציב  - פחי אשפה .11.14
 . ולהנחיות העיריה לרבות בעניין מיון אשפה להוראות הדיןובכפוף  הולמיםובעיצוב 

 

בהתמצאות קלה  מתחםמבקרי הבאופן שיקל על  ווסביבת המתחםהזכיין ישלט את תחום  - שילוט .11.15
 ומהירה. 

 

מתקנים לכיבוי אש בהתאם לדרישות הדין ומכבי האש.  וובסביבת במתחםיתקין  הזכיין - כיבוי אש .11.16
ויתוחזק בהתאם להוראות כבוי אש. ציוד שיש לרענן או להחליף מעת  הזכייןכל הציוד יירכש על ידי 

 ועל חשבונו.  הזכייןלעת, ירוענן ויוחלף על ידי 
 

בפרוזדורים, העמודים, הנורות וכל מתקן או ציוד בקשר בכלל זה ו במתחםמתקני התאורה  - תאורה .11.17
 . למתחםתכנית התפיסה התפעולית ו התפעול והתחזוקהמפרט אליהם, יתוחזקו בהתאם להוראות 

 

התפעול  מפרטמפורטת ב הזכייןתכנית האבטחה המינימלית הנדרשת מ מבלי לפגוע באמור לעיל,
 . והתחזוקה

 

, בהתאם להנחיות העירייה המתחםיפעל למניעת גורמים מזהמים באזור  הזכיין - איכות הסביבה .11.18
 . המתחםולפירוק כל גורם מזהם, ככל שישנו, משטח 

 

יעמוד בדרישות האבטחה על פי כל דין וייקבע מנגנוני אבטחה בתיאום  הזכיין - שמירה ואבטחה .11.19
תכנית התפיסה ו התפעול והתחזוקהוראות מפרט העירייה, ובהתאם לההמשטרה וובאישור 

טחון במספר, במקומות יאנשי ב הזכיין. ככל שהדבר יידרש על פי דין, יחזיק התפעולית למתחם
ובשעות הנדרשות על פי כל דין ובהתאם להנחיות המקצועיות של הגורם הממשלתי/העירוני הרלוונטי 

 בנושא.  
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הזכיין מתחייב כי הוא ועובדיו, שלוחיו וכל המועסקים על ידו או הפועלים מטעמו יספקו את  .11.20
נשי מקצוע מיומנים, יטפלו בכל השירותים ברמה מעולה ובאופן קבוע ושוטף, יחזיקו לצורך כך א

תלונה שתובא לידיעתם במהירות וביעילות ויתקנו את הטעון תיקון או החלפה במהירות הראויה, 
 בעניין זה.   למתחםהתפעול והתחזוקה ו/או תכנית התפיסה התפעולית מפרט ומבלי לגרוע מהוראות 

 

או  למתחםלך תקופת ההפעלה בקשר כל הליך ערר, תביעה, תובענה או הליך משפטי אחר שיוגשו במה .11.21
  .ההסכםהוראות ועל חשבונו, ולעניין זה יחולו  הזכיין, ינוהל על ידי מנואו כל הנובע מ ובקשר להפעלת

 
 המתחם תהפעל .12

 

להנאתם ולרווחתם של מבקריו וזאת לפעולות ספורט, נופש  המתחםהזכיין מתחייב להפעיל את  .12.1
 .ובהתאם לתכנית התפיסה התפעולית ושימושים נלווים לכך

 

תיעשה בכפוף להוראות כל דין, חוק ותקן מחייבים ובכלל זה חוק מכוני כושר )רישוי  המתחםהפעלת  .12.2
 -תקנות רישוי עסקים  ,מסמכים המפורטיםוכל ההתקנות שהותקנו מכוחו,  1994 -ופיקוח( תשנ"ד 

, 1964 - חוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד, 1994 -תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה, תשנ"ד 
 1988 -תשמ"ח  , חוק הספורט2004-תקנות הסדרת מקומות רחצה )בטיחות בבריכות שחיה(, תשס"ד

 והתקנות שהותקנו מכוחו. 
 

החורג מהשימושים ובכל מתקן ממתקניו שימוש  המתחםהזכיין מתחייב שלא לעשות בשטח  .12.3
המותרים על פי תכנית התפיסה התפעולית, מהוראות הסכם זה על כל נספחיו, מהוראות התב"ע וכן 

 ייה מראש ובכתב.   שאינו קשור בטיב המקום או באופיו, אלא באישור העירכל שימוש 
 

חדר הכושר ו/או אולמות החוגים ו/או ובכלל זה  המתחםכח האדם שיועסק מטעם הזכיין בהפעלת  .12.4
יהיה בעל כישורים ומיומנויות ובעל כל ו/או כל אזור בו מתבצעת הדרכה או פעילות, יה יבריכות השח

 ההיתרים ו/או הרישיונות הנדרשים. 

 

או בכל חלק ממנו או בקשר אליו כל דבר העלול להוות מפגע או מטרד או לגרום  במתחםלא ייעשה  .12.5
. מבלי לגרוע מכלליות האמור המתחםלמבקרי ועובדי , תושבי הסביבה, נזק או אי נוחות לעירייה

כל דבר העלול לגרום לרעש חזק, לריחות, לכלוך או זעזועים, בכל שעות  במתחםלעיל, לא יעשה 
 העזר העירוניים ולהוראות הדין.   ילחוקם ויפעל בהתא היממה

 

רייה ויהווה חלק מתכנית יתהיה כפופה להוראות תקנון אשר יאושר על ידי הע המתחםפעילות  .12.6
 התפיסה התפעולית. 

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף לכל זכות אחרת שתהיה לעירייה לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין,  .12.7
תהיה העירייה )או מי שהעירייה תורה עליו( רשאית לבצע כל בדיקה ו/או מדידה ו/או תיקון ו/או כל 

שבונו פעולה אחרת שתמצא לנכון לצורך הסרת כל מטרד ו/או הפרעה ממין האמור לעיל, והכל על ח
 של הזכיין. 

 

לפחות. בימי שישי וערבי  06:00-22:00ה' בין השעות  -בימים א'  המתחםהזכיין מתחייב להפעיל את  .12.8
 לפחות.  07:00-19:00לפחות. בימי שבת וחג בין השעות  06:00-16:00חג בין שעות 

 

 השחייה.  לבריכותוכרטיסיות הזכיין מתחייב לאפשר כניסות חד פעמיות )שלא על בסיס מנוי(  .12.9
 

 על פי שיקול דעתו מתחםהזכיין יהיה רשאי לקבוע את תעריפי דמי המנוי ותעריפי דמי הכניסה ל .12.10
ובכפוף להוראות כל דין בקשר עם גבייה, החזרים וגובה תעריפים ובכלל זה חוק הגנת הצרכן תשמ"א 

 . וכל התקנות שהותקנו מכוחו 1981 -
 

לתושבי יהוד מונוסון, הן במנויים  למתחם מדמי מנוי 10%הזכיין מתחייב כי תינתן הנחה בגובה של  .12.11
כנגד הצגת תעודת תושב, לחיילים בשירות  השנתיים והתקופתיים והן בדמי הכניסה החד פעמיים

 . סדיר ולאזרחים ותיקים
 

http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Rishuy22.pdf
http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Rishuy22.pdf
http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Rishuy22.pdf
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הזכיין מתחייב לאפשר לעירייה לעשות שימוש בבריכת השחייה ובמתקני הספורט לצרכיה ובין היתר  .12.12
תקופות זמן בימי חול בשבוע כל אחת  3לתלמידים וכיו"ב. היקף השימוש לא יעלה על  שיעורי שחיה

שעות. בעת השימוש העירוני יעמיד הזכיין מציל על פי דין. תמורת השימוש האמור תשלם  3עד 
 העיריה על פי הסכם שימוש שייחתם עם העירייה בתעריפים מקובלים.

 

)לרבות שימוש בבריכה אך  במתחםשלושה אירועים בשנה  הזכיין מתחייב לאפשר לעירייה לקיים עד .12.13
ללא שימוש במתקני הספורט(  וזאת בתיאום מועד מראש וללא תשלום מאת העירייה. לצורך קיום 
האירועים יפעיל הזכיין את כל המערכות הנדרשות ובכלל זה תאורה, שירותים, שטחים ציבוריים וכל 

 כאמור. כמו כן, יעמיד הזכיין מציל על פי דין.  מערכת או ציוד הנדרש לשם קיום האירוע 

 

, בכפוף יופעלו באישור משרד הבריאות במתחםזכיין מתחייב כי המסעדות/המזנונים שיופעלו ה .12.14
 ובתנאים שיקבעו על ידו, תוך שמירה קפדנית על ניקיון והיגיינה.  לרישיונות עסק תקפים

 

בהתאם להוראות כל  למתחםם עם מוגבלויות נגישות הנדרשת עבור אנשי שלא לחסוםהזכיין ידאג  .12.15
 דין. 

 

, תהיה תאורה מספיקה. הזכיין מתחייב להשאיר המתחםהזכיין ידאג כי במשך כל שעות הפעילות של  .12.16
אף לאחר שעות הפעילות, הכל על פי ובהתאם  , לרבות תאורת ביטחון ותאורה דקורטיבית,תאורה

 להוראות העירייה. 
 

תוך כדי הקפדה ושמירה על תנאים סניטריים ותברואתיים ועל פי  המתחםהזכיין מתחייב להפעיל את  .12.17
 . כל דיןהוראות 

 

 למתחםהזכיין מתחייב לא לבצע כל פעולה ולא להרשות לאחרים לבצע כל פעולה שעלולה לגרום נזק  .12.18
 או למתקן ממתקניו או לציוד המותקן בו. 

 

תיעשה בהתאם לתכנית התפיסה התפעולית  המתחםהפעלת שירותים נוספים או נלווים בשטחי  .12.19
המאושרת. כל שירות או פעילות שאינה מצוינת בתכנית התפיסה התפעולית תחייב את קבלת אישור 

( 60זכיין יודיע לעירייה על השירות הנוסף שבכוונתו להפעיל לפחות שישים )ההעירייה מראש ובכתב. 
לפני תחילת הוצאתו אל הפועל. העירייה תהא רשאית לא לאשר את השירות הנוסף לפי שיקול  ימים

 דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק.
 

 המתחם חניון .13
 

, כהגדרתו בהסכם ההקמה, אשר יוקם בהתאם להוראות הסכם המתחם , יפעל חניוןהמתחםכחלק מ .13.1
  ההקמה, המפרט והתכניות.

 

מפרט , בהתאם להוראות המתחם למתן השירותים לחניוןו המתחםבכל הנוגע לחניון הזכיין אחראי  .13.2
 .  למתחם התפעול והתחזוקה ולהוראות תכנית התפיסה התפעולית

 

 מתחםהחניון בת דמי כניסה או תשלום עבור חניה וגבו/או להזכיין לא יהיה רשאי להפיק הכנסות  .13.3
 לרבות עבור תחזוקתו הנדרשת על פי הסכם זה.

 

תיעשה בכפוף להוראות כל דין בקשר עם הפעלת חניונים ובכלל זה כל המתחייב המתחם  הפעלת חניון .13.4
הזכיין יוודא כי כל הסימונים והשילוט הנוגעים  בקשר עם נגישות לאנשים עם מוגבלויות וחניות נכים.

 לחניית נכים הינם ברורים ונקיים.
 

 השטח המסחרי .14
 

השטח המסחרי לשימוש המסחרי המותר )כהגדרתו בהסכם(.  הזכיין יהיה רשאי להפעיל את השטח .14.1
מעמדו של הזכיין . מתחםהמסחרי יהיה פתוח לכלל הציבור ותתאפשר גישה אליו ללא צורך בכניסה ל

ביחס לשטח המסחרי הינו של בר רשות בלבד ואין לפרש הסכם זה כמעניק לזכיין כל זכות קניינית או 
 מעין קניינית בשטח המסחרי. 
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ההרשאה הניתנת לזכיין על פי הסכם זה לגבי השטח המסחרי הינה למשך תקופת ההפעלה ובכפוף  .14.2
בהתאם להסכם ההקמה, ובכפוף לקבלת תעודת  המתחםלהשלמת מלוא התחייבויותיו להקמת 

כולו. מסירת תעודת השלמה חלקית לא תיחשב כמסירת תעודת השלמה לעניין זה  למתחםהשלמה 
י לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העירייה במקרה של איחור והזכיין לא יהיה רשא

 , תהא סיבה לאיחור אשר תהא.  המתחםבהשלמת 
 

 התכניות דין, בהוראות בכל המפורטות ולמגבלות לזכויות הפעלת השטח המסחרי תיעשה בהתאם .14.3
 זה על כל נספחיו. ובהסכם המתחם על החלות

 

השטח המסחרי ו/או חלקו בין בעצמו ובין על ידי צדדים שלישיים הזכיין יהיה רשאי להפעיל את  .14.4
 "(. ברי הרשות בשטח המסחרי)להלן: "

 

הפעלה באמצעות ברי הרשות בשטח המסחרי תהיה בדרך של הענקת זכות שימוש משנית בלבד ובכל  .14.5
כי גם  מקרה לא יהיה הזכיין רשאי להעביר את זכויותיו בשטח המסחרי לכל צד שלישי כלשהו. מובהר

אם הזכיין יעניק זכות שימוש משנית לבר רשות כלשהו כאמור, יוותר הזכיין אחראי באופן מלא 
 ומוחלט כלפי העירייה לקיום מלוא ההתחייבויות לפי הסכם זה על ידו ועל ידי כל בר רשות כאמור. 

 

הסכם זה  כל זכות שיעניק הזכיין לבר רשות בשטח המסחרי תעשה בכתב ותהיה כפופה לכל הוראות .14.6
. לעניין זה, יראו ולאישור מראש של העירייה מראש ובכתב ובשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ותנאיו

בכל בר רשות בשטח המסחרי שיקבל זכות כלשהי בקשר עם השטח המסחרי כמי שקרא, הבין והסכים 
גם  לכל הוראותיו של הסכם זה והעירייה תהיה רשאית לאכוף כל הוראה בשינויים המתחייבים

ידוע לזכיין כי אין בהתקשרותו עם כל בר רשות בשטח המסחרי כדי  ישירות כלפי בר הרשות האמור.
ליצור כל חבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא של העירייה כלפי אותו בר רשות וכי הזכיין יפצה וישפה 

אשר תופנה  את העירייה בכל מקרה בו העירייה תידרש להתגונן בפני כל טענה, דרישה ו/או תביעה
 ו כל זכות מכל סוג שהוא כלפי העירייה.כנגדה על ידי בר רשות בשטח המסחרי או מי מטעמ

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהיה העירייה רשאית לדרוש מהזכיין להפסיק כל התקשרות ולבטל כל 
זכות שימוש משנית שהוענקה לכל בר רשות בשטח המסחרי, במקרה שבר הרשות פועל בניגוד 
להוראותיו של הסכם זה ולא תיקן את ההפרה בתוך זמן סביר מיום שהזכיין ו/או בר הרשות נדרשו 
לכך על ידי העירייה והזכיין מתחייב לפעול בהתאם לדרישה כאמור באופן מיידי ומבלי שהזכיין ו/או 

 בר הרשות יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או תשלום בקשר לכך.   
 

כתוצאה  בשטח המסחרי רשותהבגין כל נזק או הפסד שייגרם לאותו בר  כמו כן, יהיה הזכיין אחראי
 מפינויו ועל העירייה לא תחול כל אחריות בקשר עם כך.   

 

הזכיין ו/או בר הרשות בשטח המסחרי ו/או כל מי מטעמם לא יהיו רשאים לרשום את זכות השימוש  .14.7
הסכם זה ו/או הערת אזהרה בגינה ו/או כל רישום אחר בקשר להסכם  המוענקת להם על פי או מכח

 זה, בכל מרשם שהוא. 
 

 .דיןשעות הפעילות בשטח המסחרי תהיינה בהתאם להוראות כל  .14.8
 

השימושים שיעשו בשטח המסחרי יהיו בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למפורט בתכנית התפיסה  .14.9
בשטח המסחרי אחד או יותר מהשימושים המפורטים התפעולית. מובהר כי בכל מקרה לא יותרו 

 להלן:
 

 .חנויות ממכר למוצרי מזון )סופרמרקט, מיני מרקט, חנות מכולת וכד'( .14.9.1
  

 חנויות לממכר מוצרי מין ו/או שירותים נלווים.  .14.9.2
 

 משחקי מזל, משחקים אלקטרוניים, ביליארד, משחקי חברה או כל עסק דומה.  .14.9.3
 

 כל פעילות פוליטית.  .14.9.4
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 מועדון לילה, פאב, תיאטרון, בית קולנוע או כל בית עינוגים. .14.9.5
 

 אירועים  אולם .14.9.6

 

 כל פעילות פוגעת אחרת. .14.9.7
 

יע דעתה של העירייה או מי בכל מקרה של מחלוקת או אי בהירות לעניין השימושים המותרים תכר
 מטעמה.

 

כל הזכויות שיעניק הזכיין לברי הרשות בשטח המסחרי תוגבלנה לתקופת ההפעלה, ובתום תקופת  .14.10
ההפעלה או במועד מוקדם יותר לפי הוראות הסכם זה ו/או כל דין, תסתיימנה ו/או תפקענה ו/או 

בר תופסקנה, לפי העניין, כל ההתקשרויות ו/או זכויות השימוש או כל זכות אחרת שהעניק הזכיין לכל 
 רשות בשטח המסחרי. 

 

הזכיין יתחזק את השטח המסחרי ברמה גבוהה ונאותה כמקובל בשטחי מסחר מן הדרגה הראשונה  .14.11
 ולא פחות מהנדרש על פי מפרט התפעול והתחזוקה, על חשבונו ואחריותו. 

 

 השטח המסחרי יהי מסודר ונקי, משך כל הפעילות ואף בתום שעות הפעילות.  .14.12
 

הזכיין מתחייב להקפיד על ניקיון השטח המסחרי וסביבתו וכמו כן מתחייב הזכיין שלא להעמיד  .14.13
אשפה ו/או גרוטאות ו/או אריזות ריקות ו/או כל חפץ ו/או פסולת מחוץ לשטח המסחרי, אלא 

 במקומות המיועדים לכך. 
 

ום היחידה עצמה, כל הפעילות בשטח המסחרי תיעשה בפנים היחידות בלבד. כל פעילות מחוץ לתח .14.14
לרבות הצבת כיסאות, שולחנות, סוככים, פרגולות, שילוט, מערכת, מתקן או כל ציוד אחר ולרבות 
הצבת פריטים כאמור בשטחי מבואה, חצר מרפסת או כל מקום אחר שהינו מחוץ לקירות הפנימיים 

י פגיעה בבטיחות ובכפוף לא תעשה אך ורק בכפוף לאישורה של העיריה ו/או מי מטעמה –של היחידה 
  העוברים והשבים ובאסתטיקה של השטח המסחרי.

 

הזכיין ו/או כל מי מטעמו )לרבות כל בר רשות ו/או צד שלישי שיעשה שימוש כלשהו בשטח המסחרי(  .14.15
לא יתלו שלטים ו/או פרסומים ו/או מודעות מכל מין וסוג שהוא על הקירות החיצוניים ו/או הפנימיים 

 לעיל. 11.8בהתאם ובכפוף לסעיף של השטח המסחרי אלא 
 

בכל מקרה, תליית שלטים ו/או פרסומים ו/או מודעות כאמור תהיה בכפוף להוראות כל דין והזכיין 
 יישא בכל העלויות והאגרות החלות בקשר לכך.   

 

כל שימוש ופעילות בשטח המסחרי תעשה בהתאם ובכפוף להוראות מסמכי המכרז ולהוראות כל חוק,  .14.16
תקנה, צו, חוק עזר או הנחיה של רשות מוסמכת לאחר שהתקבלו כל ההיתרים והאישורים הנדרשים 

 לצורך הפעילות כאמור ובהתאם להוראותיהם. 
 

בין אם אלה המופעלים על ידו ובין אם יופעלו באחריות הזכיין לוודא כי כל העסקים בשטח המסחרי,  .14.17
על ידי ברי רשות, יחזיקו בכל רישיון או היתר הדרושים או שידרשו על פי כל דין לניהול עסקם בשטח 

 המסחרי. 
 

, בהתאם לנסיבות, ישלמו את כל התשלומים, האגרות בשטח המסחרי הזכיין ו/או בר הרשות .14.18
 ן להפעלת העסק. וההיטלים הנדרשים, לצורך קבלת הרישיו

 

יחדשו במועד כל רישיון והיתר הנדרשים מהם לצורך בשטח המסחרי הזכיין יוודא כי ברי הרשות  .14.19
ניהול עסקם בשטח המסחרי. לפי דרישה מצד העירייה ו/או מי מטעמה, מתחייב הזכיין להציג 

 לעירייה עותק מכל רישיון והיתר כאמור.    
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ממנו או בקשר אליו כל דבר העלול להוות מפגע או מטרד או לא ייעשה בשטח המסחרי או בכל חלק  .14.20
. מבלי לגרוע מתחםו/או למבקרי ועובדי ה ו/או לדיירי הסביבה לגרום נזק או אי נוחות לעירייה

מכלליות האמור לעיל, לא יעשה בשטח המסחרי כל דבר העלול לגרום לרעש חזק, לריחות, לכלוך או 
 זעזועים, בכל שעות היממה. 

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף לכל זכות אחרת שתהיה לעירייה לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין,  .14.21
תהיה העירייה )או מי שהעירייה תורה עליו( רשאית לבצע כל בדיקה ו/או מדידה ו/או תיקון ו/או כל 

שבונו פעולה אחרת שתמצא לנכון לצורך הסרת כל מטרד ו/או הפרעה ממין האמור לעיל, והכל על ח
 של הזכיין. 

 

להלן, יישא הזכיין גם בכל המיסים, התשלומים והאגרות,  16 בנוסף לתשלומים החלים עליו לפי סעיף .14.22
 החלים על מחזיק מקרקעין בגין כל עסק בשטח המסחרי וזאת למשך כל תקופת ההפעלה. 

 

ייב מיד עם קבלת הזכיין ו/או כל מי מטעמו )לרבות כל צד שלישי ו/או בר רשות בשטח המסחרי( מתח .14.23
זכות החזקה בשטח המסחרי, ליתן הודעה מתאימה לרשות המקומית כי הוא מחזיק בשטח מסחרי. 
הזכיין רשאי להעביר את הרישומים לשם ברי הרשות, אשר יקבלו זכות שימוש משנית בשטח 

או /המסחרי, אולם לא יהיה בכך כדי לפטור את הזכיין מאחריותו כלפי העירייה לתשלום כל מס ו
 חיוב כאמור לעיל.   

 

בתום תקופת ההפעלה יפנה הזכיין את השטח המסחרי, מכל אדם וחפץ, לרבות כל בר רשות בשטח  .14.24
המסחרי, אשר לו הוענקו זכויות שימוש משניות או כל זכויות אחרות בשטח המסחרי וישיב את 

 החזקה בשטח המסחרי לידי העירייה או למי שהעירייה תורה עליו. 
 

לא יהיה רשאי להתקשר בהסכמים עם ברי הרשות בשטח המסחרי לתקופות החורגות מתקופת הזכיין 
לפני  תייםלמרות האמור לעיל, שנההתקשרות על פי הסכם זה ללא אישור מראש ובכתב של העירייה. 

למי העניק זכות על הרי הרשות בשטח המסחרי תום תקופת ההפעלה הצפויה, יודיע הזכיין לעירייה 
נית ומי הם ברי הרשות שלהם זכויות כלשהם בשטח המסחרי, בצירוף פירוט בדבר מהות שימוש מש

הזכות, תקופת הענקת הזכות, תנאי הזכות וכל נתון אחר או נוסף שתבקש העירייה. העירייה תהיה 
רשאית, אך לא חייבת, להודיע לזכיין כי היא מסכימה שברי הרשות כאמור אל כל חלק מהם, לפי 

דית, יישארו בשטח המסחרי גם לאחר סיום תקופת ההפעלה ובאותו מועד יחתמו קביעתה הבלע
 ביניהם לבין העירייה הסכם חדש באשר לזכויותיהם, כפי שיוסכם באותו מועד. 

 

כל העבודות ו/או ההתאמות ו/או התיקונים ו/או השינויים ו/או השיפוצים ו/או השיפורים שייעשו על  .14.25
כל המחוברים או מתקנים שפירוקם עלול להסב נזק, המצויים בשטח ידי הזכיין ו/או מי מטעמו, ו

המסחרי והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו, יעברו עם תום תקופת ההפעלה לרשות העירייה ולבעלותה, 
ללא כל תמורה נוספת, למעט עבודות ו/או מחוברים כאמור אשר אותם תורה העירייה לזכיין לפרק 

יפרק את כל שיידרש ויבצע את כל עבודות התיקונים והסידורים על מנת ו/או להשיב לקדמותו. הזכיין 
 להבטיח שהשטח המסחרי יימסר תקין וזמין לשימוש, כאמור להלן. 

 

מובהר כי הזכיין לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא בגין העבודות והמחוברים שיישארו בשטח המסחרי 
 ו/או בגין פירוק ופינוי העבודות והמחוברים כאמור.  

 
בכל מקרה, יימסר השטח המסחרי לידי העירייה כשהוא תקין, נקי, צבוע, זמין לשימוש וכל המערכות  .14.26

 תואמות את כל הדרישות המפורטות בהסכם זה, על נספחיו.  הקיימות בו תקינות ופועלות כשהן
 

 ביצוע עבודות התאמה בשטח המסחרי
 

כל העבודות שיידרשו לצורך התאמת השטח המסחרי לשימוש, לרבות עבודות תכנון, התאמה,  .14.27
"( בין אם יבוצעו לבקשת עבודות ההתאמהשיפוצים, שיפורים, תיקונים או שינויים )להלן וביחד: "

ן ובין אם יבוצעו לבקשת ברי הרשות, יקבלו את הסכמת העירייה בכתב ומראש וזאת על מנת הזכיי
 . המתחםלוודא התאמתן לפעילות 
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ולצרכי המבקרים וכן להיבטים ההנדסיים של  המתחםמובהר כי עבודות ההתאמה יתאימו לאופי  .14.28
אים לעבודות ההתאמה, וכן המתחם. העירייה תהיה רשאית להעיר ו/או לדרוש שינויים ו/או לקבוע תנ

תהיה העירייה רשאית להורות על הפסקת ביצוען של העבודות ככל שאלה מתבצעות בניגוד 
 להוראותיה ו/או בצורה לא בטיחותית ו/או בניגוד להוראות הדין.  

 

בכל מקרה, תבוצענה כל עבודות ההתאמה בהתאם להוראות כל דין והזכיין יהיה אחראי להשיג את  .14.29
כל ההיתרים והאישורים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות על פי כל דין ולכך שכל העבודות יבוצעו 

 בהתאם להיתרים ולאישורים כאמור. 
 

שות של העירייה בכל הנודע לעבודות מובהר כי אין באישור העירייה ו/או במתן הנחיות ו/או דרי .14.30
 ההתאמה, כדי להטיל אחריות כלשהי על העירייה בקשר לעבודות כאמור.

 

יובהר כי הזכיין, לבדו, יישא בכל העלויות הכרוכות בביצוע עבודות ההתאמה ובעלויות הכרוכות  .14.31
 בפירוקן ובהשבת המצב לקדמותו ו/או בהשארתן בשטח המסחרי בתום תקופת ההפעלה. 

 
 הסכמי התקשרות עם ברי הרשות

 

יכלול את העקרונות הסכם התקשרות בין הזכיין ברי הרשות ביחס לשימוש בשטח המסחרי  .14.32
 המפורטים להלן:

  

. המתחםינהל את עסקו ברמה גבוהה אשר תהלום את אופי  בשטח המסחרי בר רשות כל .14.32.1
לנהל את העסק באופן שלא יפריע ו/או יפגע בפעילותם של  בר רשותזה, יתחייב כל  לבכל

או של העסקים הפועלים בנוסף אליו  כולו המתחםברמה ובאיכות של  ו/או מתחםמבקרי ה
 .   המתחםבתחומי 

 

ולרבות באמצעות המנהל, )יתחייב לאפשר לזכיין או לעירייה  בשטח המסחרי בר רשותכל  .14.32.2
ים סבירים ובתיאום מראש לשטח שהוקצה לו, להיכנס במועד בהסכם ההקמה(כהגדרתו 

על מנת לבדוק את קיום הוראות ההסכם עמו או על מנת להראות את השטח לצדדים 
שלישיים לצורך התקשרויות עתידיות עמם, וכל זאת למעט במקרים דחופים בהם לא 

  .תידרש הודעה או תיאום כאמור

 

עה ו/או צו עשה ו/או מימוש זכות יתחייב שלא לדרוש צו מני בשטח המסחרי בר רשותכל  .14.32.3
, והסעד היחידי לו יהיה זכאי ולפרויקט כולו למתחםהמסחרי, עיכבון בכל הנוגע לשטח 

 יהיה סעד כספי, המופנה לזכיין בלבד. 

 

ולא תישא בכל  בשטח המסחרי בר רשותמול כל  ההתקשרותהעירייה לא תהיה צד להסכם  .14.32.4
יחס להתחייבויות הזכיין כלפיו באחריות, מכל מין וסוג, ביחס לשטח שהוקצה לו ו/או 

 יתחייב שלא להפנות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה לעירייה. בר רשות ואותו 
 

 יהיו אחראים לכל נזק ו/או תביעה שייגרמו בשטח בשטח המסחרי ו/או ברי הרשותהזכיין  .14.32.5
והעירייה לא  , לרבות בשטחים שהוקצו להפעלה על ידםכולו במתחםה ובכלל ז המסחרי

הזכיין ו/או כל בר רשות שיעשה שימוש בשטח תהיה אחראית לכל נזק ו/או תביעה כאמור. 
שייגרם לה, בגין כל נזק מיד עם דרישתה הראשונה יתחייב לשפות את העירייה המסחרי 

 שות. הנובע ממעשה או מחדל שבוצע על ידי אותו בר ר

 

 יתחייב לפעול בהתאם להנחיות הזכיין בקשר עם תחזוקת בשטח המסחריכל בר רשות  .14.32.6
ואופן השימוש בהם ולרבות בשטח שהוקצה לשימוש כל בר כולו  המתחםהשטח המסחרי ו

 רשות.  

 

טחון וכו', יב יהיה רשאי לגבות דמי שימוש ותשלומים נוספים בגין תחזוקה, ניקיון, הזכיין .14.32.7
 .  ה ולתשלומים הנלווים )כגון, צריכת חשמל, מים וכיוצ"ב(ההרשאבנוסף לדמי 

 

לרבות )לא יהיה רשאי להמחות את זכויותיו או להעבירן לאחר  בשטח המסחריבר הרשות  .14.32.8
 או לשעבדן בכל צורה שהיא, ללא הסכמת העירייה לכך.  (בצורה של שכירות משנה
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 בלבד.  תעשינה בכתב בשטח המסחריההתקשרויות עם ברי הרשות  .14.32.9
 

זכות השימוש  .14.32.10
לא יהיה  בשטח המסחריהמשנית לא תהיה מוגנת לפי כל דין, הסכם ו/או נוהג ובר הרשות 

 דייר מוגן. 
 

העתקים מכל  .14.32.11
 מסמכי ההתקשרות יועברו לידי העירייה, לפי דרישתה או דרישת מי מטעמה. 

 
 שימושהדמי  .15

 
ם להמתחם בהתאם להוראות הסכם זה, יש תתמורת קבלת ההרשאה מאת העירייה לשימוש והפעל .15.1

שנתיים בסך של ________ ש"ח )_________ שימוש דמי  ההפעלהתקופת כל במשך הזכיין לעירייה 
 "(.שימושדמי ה" :שקלים חדשים( )להלן

  
 השימוש יישאו הפרשי הצמדה )כהגדרתם בהסכם(. דמי  .15.2

 
 .שימושלא תתבצע הצמדה של דמי היהיה נמוך משיעור המדד הבסיסי, קובע ככל ששיעור המדד ה .15.3

 
וזאת עד ליום החמישי בחודש ההפעלה ישולמו מראש עבור כל שנה במהלך תקופת שימוש דמי ה .15.4

 ינואר של כל שנה קלנדרית. 
 

ישולמו בהמחאה בנקאית ערוכה לפקודת העירייה הניתנת לפירעון מיידי או בהעברה שימוש דמי ה .15.5
או בכל דרך אחרת עליה תורה העירייה זכיין ידי העירייה ל בנקאית לחשבון בנק שפרטיו יימסרו על

 . זכייןבכתב ל
 

יום טרם תחילת תקופת ההפעלה והוא  30 -לא יאוחר מיבוצע דמי השימוש תשלום הראשון של ה .15.6
באותה שנה קלנדרית והן את דמי ההפעלה  תקופתיתרת בגין השימוש במצטבר הן את דמי יכלול 

בגין השנה הקלנדרית האחרונה בתקופת שימוש ת שאחריה. דמי הבגין השנה הקלנדרישימוש ה
 באותה שנה קלנדרית. הפעלה עד למועד סיום תקופת הוישולמו בגין התקופה שיחושבו הפעלה ה
 

לדמי השימוש יתווסף מס ערך מוסף כדין אם וככל שעל פי דין תחויב העירייה בתשלום מע"מ, אזי  .15.7
כנגד ופי שיהיה מפעם לפעם במועד הרלוונטי על פי הדין )או כל מס שיבוא במקומו( בשיעור כ

 חשבונית מס כדין.
 

ואי ביצועו יהווה הפרה יסודית של הסכם זה במלואם ובמועדם הינם מעיקרי השימוש תשלום דמי  .15.8
 ההסכם. 

 
לא יהיה רשאי, בכל מקרה שהוא ובכל עילה שהיא, לרבות במקרה של מחלוקת ו/או במקרה הזכיין  .15.9

הליכים משפטיים עם העירייה, לנכות, לקזז, להפחית או לעכב או למנוע בכל דרך שהיא, את של ניהול 
 לעירייה או כל חלק מהם. שימוש תשלום דמי ה

 
  הוצאות, מיסים ותשלומים .16

 

יישא בכל המסים, תשלומי החובה וההוצאות כמפורט  הזכייןמבלי לגרוע מהוראות הסכם ההקמה,  .16.1
להלן, אשר יחולו בגין תקופת ההפעלה, בין אם הם קיימים כיום ובין אם יהיו קיימים בעתיד, וישלם 

ובין אם לאו, וזאת במועד החוקי  זכייןאת הסכומים הרלוונטיים בין אם דרישת תשלום הופנתה ל
 ת דרישת העירייה: מיד עם קבל אין מועד כאמורלתשלומם וב
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כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, ללא יוצא מן הכלל, הכרוכות ו/או הקשורות במתן  .16.1.1
השירותים כהגדרתם לעיל, בין הישירות ובין העקיפות לרבות ובלי לפגוע בכלליות האמור 
 לעיל, הוצאות ניקיון, אחזקה, תיקונים, שיפוצים, החלפה, חידוש ותיקוני ציוד ו/או מתקנים

טחון, אבטחה, שמירה, הוצאות ועלויות גבייה יתקשורת, ב, מים, חשמל, ו/או מערכות, גינון
או מימון תשלומים שונים, וכיוצא בכל אלה וכל הוצאות הכרוכות במילוי אחר הוראות כל 

 נספח מנספחי הסכם זה. 
 

מיסוי עסקים, מסים עירוניים, ארנונות, מסים ממשלתיים, אגרות, היטלים, אגרות ותשלומי  .16.1.2
במהלך תקופת ההפעלה ו/או מאחזקת ביוב ומים וכל מס אחר הנובע ממתן השירותים 

וכן כל מס  ולהפעלת ו/או מהזיכיון וו/או מהפעלת וו/או מניהול וו/או מהשימוש ב המתחם
ו/או מפעיל ו/או בר רשות  זכייןנהוג להחילו על  פעלה ו/או שיהיהאחר שיחול בגין תקופת הה

 בנכס. 

 

   .כל מס שיחול על פי דין על חוכר, שוכר, מחזיק או בר רשות או משתמש במקרקעין .16.1.3

 

ובלבד שהתכניות  על פי התב"ע הקיימת (ככל שיחול)הזכיין לא יידרש לשאת בתשלום היטל השבחה  .16.2
כל היטל השבחה אחר אשר ינבע על אף האמור לעיל  אושרו על ידי העירייה. למתחםלהיתרי הבנייה 

ממתן הקלה או התרת שימוש חורג שניתנו לבקשת הזכיין, או אשר ינבע מאישור תב"ע חדשה אותה 
 ישולם על ידי הזכיין.  –זכיין הזכיין 

 

לות ו/או האישורים יציג בפני העירייה, מפעם לפעם ועל פי דרישת העירייה, את כל הקב הזכיין .16.3
 המעידים כי שולמו על ידו במלואם ובמועדם התשלומים החלים עליו.  

 

, תשלום זכייןהעירייה תהיה רשאית אך לא חייבת לשלם, מכל סיבה שהיא ותוך מתן הודעה מראש ל .16.4
להחזיר לעירייה כל  הזכיין, ובמקרה כזה יהיה על הזכייןכלשהו אשר לפי הוראות הסכם זה חל על 

ם שישולם על ידה כאמור, מיד עם דרישתה הראשונה. חשבונות העירייה לעניין התשלום כאמור סכו
לגבות התחייבותו לפי סעיף זה, תהיה העירייה רשאית  הזכייןיהוו הוכחה מכרעת לנכונותם. לא קיים 

 , ובכלל זה על ידי מימוש הערבות.   בכל דרך שתמצא לנכון כל סכום מהזכיין

 

כתוצאה מהתקשרותו בהסכם זה ו/או  הזכייןאחראית לכל תוצאת מס שתחול על העירייה אינה  .16.5
לבדוק אצל כל הרשויות הרלוונטיות  הזכייןמביצוע הפרויקט ומתן השירותים על פיו, וכי מחובתו של 

לא  מכל רשות מס רלוונטית. על דרך של קבלת אישורים מקדמיים לרבותאת תוצאות המס כאמור, 
ביחס לתשלום כל מס או לעיתוי התשלום שיידרש ממנו על פי כל דין  הזכייןד תישמע כל טענה מצ

 בלבד.   הזכייןוהאחריות לכך הינה על 

 

, אם יגיע, מובהר בזאת כי תשלומו יותנה בהצגת מלוא זכייןבכל מקרה של תשלום שיגיע מהעירייה ל .16.6
של העירייה מוסד ציבורי לפי  האישורים והמסמכים הנדרשים על פי כל דין, ולרבות הנובעים מהיותה

 .  1976-תשל"והחוק עסקאות גופים ציבוריים, 
 

ש"ח למימון פיקוח מטעם העירייה על קיום  40,000הזכיין יישא בתשלום שנתי לעירייה בסך של  .16.7
"(. התשלום לעירייה יבוצע מידי כל יהיהתשלום לעיר)להלן: "זה  םהתחייבויות הזכיין על פי הסכ

ישא הפרשי הצמדה ימישי בחודש ינואר של כל שנה קלנדרית. התשלום לעירייה שנה עד ליום הח
יהיה נמוך משיעור המדד הבסיסי, לא תתבצע הצמדה קובע ככל ששיעור המדד ה)כהגדרתם בהסכם(. 

בהמחאה בנקאית ערוכה לפקודת העירייה הניתנת  םישולהתשלום לעירייה . התשלום לעירייהשל 
בכתב או בכל זכיין או בהעברה בנקאית לחשבון בנק שפרטיו יימסרו על ידי העירייה ל לפירעון מיידי

 . זכייןדרך אחרת עליה תורה העירייה בכתב ל

 
, ביחד זכייןשלם הי, תשלום לעירייהבגין כל אם וככל שעל פי דין תחויב העירייה בתשלום מע"מ, אזי 

במקומו( בשיעור כפי שיהיה מפעם לפעם במועד עם אותו תשלום, מס ערך מוסף )או כל מס שיבוא 
 חשבונית מס כדין.כנגד  הרלוונטי על פי הדין

 
לא יהיה רשאי, בכל מקרה שהוא ובכל עילה שהיא, לרבות במקרה של מחלוקת ו/או במקרה זכיין ה

ת של ניהול הליכים משפטיים עם העירייה, לנכות, לקזז, להפחית או לעכב או למנוע בכל דרך שהיא, א
 .כל חלק ממנו אותשלום לעירייה ה
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   יםדיווח .17
 

את הדו"חות  זה בהסכם לאמור בהתאםעירייה, למנהל ו/או למי מטעמם ל לעת מעת ימציא הזכיין .17.1
התפעול והתחזוקה, ובמועדים המפורטים שם, וכן במפרט והמידע המפורטים בהסכם זה, לרבות 

 .  המתחםימציא כל מידע ו/או מסמך אחר שיידרש על ידי העירייה באופן סביר בקשר עם 
 

 וודעם, פרטים ומסמכים הנוגעים ל:יבנוסף, ימציא הזכיין לעירייה מיד עם ה .17.2
 

או  הזכייןהליכים משפטיים כלשהם אשר הוגשו, או צפויים להיות מוגשים, על ידי או כנגד  .17.2.1
, או הליכים משפטיים כאמור שעלולה להיות להם המתחםים או קשורים עם אשר נוגע

 .   המתחםהזכיין, בעל מניות, חברת אם ככל שרלוונטי או השפעה מהותית לרעה על 
 

ומימוש או ניסיון למימוש בטוחה כלשהי שהועמדה  הזכייןיצירת או הטלת בטוחה על נכסי  .17.2.2
 במסגרת הפרויקט. 

 

או מי מטעמו לרשות מוסמכת או התקבלה על  הזכייןכל הודעה מהותית אשר ניתנה על ידי  .17.2.3
או מי מטעמו מרשות מוסמכת, לפי הענין, וכן מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הודעה  הזכייןידי 

או מי  הזכייןאו מי מטעמו לכל גוף או התקבלה על ידי  הזכייןמהותית אשר ניתנה על ידי 
, לרבות כל הודעה או התראה על הפרה של איזו המתחםמטעמו מאת כל גוף בקשר עם 

 .  הפרויקטמהוראות הסכמי 
 

 כל אירוע בטיחותי והצעדים שננקטו לתיקונו וכן למניעת אירועים דומים בעתיד. .17.2.4
 

 המתחם. פריע לניהול התקין של , אשר עלול להלמתחםנזק שנגרם  .17.2.5
 

 . הזכייןפרטים בדבר שינויים במבנה הארגוני של  .17.2.6
 

 . המתחםכל אירוע או נסיבה אשר יש בהם או עשויה להיות להם השפעה מהותית לרעה על  .17.2.7
 

 כל הפרה של הסכם זה או הסכם ההקמה.  .17.2.8
 

 מידע מטעה, שגוי, לא נכון או לא מדויק שנמסר לעירייה או למנהל או למי מטעמם.  .17.2.9
 

כל העברה של  .17.2.10
 או הלוואות הבעלים.  הזכייןמניות 

 

תיקון המוצע  .17.2.11
 להסכם שאושר על ידי העירייה לפי הסכם זה. 

 

הסכם עם בעל  .17.2.12
 עניין. 

 

כל אירוע או  .17.2.13
 . הזכייןנסיבה אשר אינו במהלך עסקים הרגיל של 

 

כל בירור או  .17.2.14
דרישה מצד הרבנות ו/או המועצה הדתית לגבי תעודת כשרות בקשר עם אספקת ו/או מכירת 

 . במתחםמזון 
 

הזכיין יגיש עם האמור לעיל כל מידע רלוונטי, לרבות בצירוף פירוט של כל הצעדים הננקטים על ידו  .17.3
 או המתוכננים להינקט על ידו בקשר לאותו נושא. 
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 ומידע פיננסידו"חות כספיים  .18
 

דו"חות כספיים מבוקרים או סקורים, לפי העניין לתקופה על פי דרישת המנהל, הזכיין ימציא למנהל  .18.1
לרבות מאזן, דו"ח רווח והפסד, דו"ח תזרים מזומנים ודו"ח על השינויים המבוקשת על ידי המנהל 

 .ם בישראלבהון, בצירוף ביאורים, כשהם חתומים וערוכים לפי כללי חשבונאות מקובלי
 

ככל שהזכיין מחויב בהסכם מימון לפרויקט, ימציא הזכיין לעירייה מודל פיננסי שהועבר לגורמים  .18.2
 המממנים לרבות כל עדכון שנעשה בו. 

 
לבקשת העירייה הזכיין יאפשר לעירייה ו/או למי מטעמה להיפגש עם רואה החשבון של הזכיין על מנת  .18.3

 לקבל הבהרות בנוגע למידע הפיננסי שהתקבל אצל העירייה מאת הזכיין. 
 

 ותוספות  שינויים .19
 

ולא , לא יוסיף תוספות במתחםכל שינוי פנימי או חיצוני  הזכייןבמשך כל תקופת ההפעלה לא יבצע  .19.1
או תוספת ו/או יהרוס או ישנה כל חלק מהם, או מתקן ממתקניהם ולא ירשה תיקון ו/או שינוי ו/

 אלא אם קיבל מראש ובכתב הסכמת העירייה.  ("שינויים"להלן בסעיף זה: )שיפוץ ו/או הריסה 
 

ת, , המתקנים, המערכוהמתחםלתקן, לשפץ, להחליף ולחדש את  הזכייןאין באמור כדי לגרוע מחובת  .19.2
  .התפעול והתחזוקה מפרטו למתחם כנית התפיסה התפעוליתוהאבזור בהתאם לתהציוד 

 

שור העירייה את פרטי העבודות, התוכניות והמפרטים הדרושים ייגיש לא לבצע שינויים, הזכייןביקש  .19.3
העירייה תהיה לביצוע השינויים תוך ציון הספקים ופירוט הקבלנים שיעסקו בביצוע השינויים. 

רשאית לאשר את השינויים לחלק מהם, לדחות את הבקשה, או להתנות תנאים לצורך ביצוע 
 השינויים. 

 

אושרו השינויים, במלואם או בחלקם, יבוצעו אלה בכפוף לכל דין. שינויים שלצורך ביצועם ישנו צורך  .19.4
ברישיון או בהיתר לא יבוצעו לפני שהתקבל הרישיון או ההיתר. כל ההוצאות בקשר לקבלת הרישיון 

 או ההיתר יחולו על הזכיין. 
 

 יתר השטחים שבפרויקט. לו המתחםעילות יקפיד כי השינויים יבוצעו באופן שלא יפריע לפ הזכיין .19.5
 

כל הפסד, עלות הוצאה וכיוצ"ב שיגרמו בגין הנזקים, מכל מין וסוג שהוא כתוצאה מביצוע השינויים,  .19.6
 ככל שיהיו, יחולו על הזכיין.  

 

כל השינויים, מכל מין וסוג שהוא שיבוצעו בתקופת ההפעלה יעברו מיידית לבעלות העירייה ללא  .19.7
מוותר על כל טענה או דרישה ביחס לשינויים, והוא מוותר על כל תמורה בגינם או  הזכייןתשלום. 

 בקשר אליהם. 

 

ף אם הם משביחים את לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו או השתתפות כלשהי בשינויים א הזכיין .19.8
 . ואו את המצוי ב המתחם

 

או  במתחם, לבצע כל שינוי או תיקון או תוספת הזכייןהעירייה תהיה רשאית, ללא צורך בהסכמת  .19.9
, ככל ששינוי ו/או על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וכפי שתמצא לנכון לעשות מעת לעת ובתחומ

במקרה כזה,  .תיקון כאמור אינו נמצא תחת אחריות הזכיין על פי הסכם זה ו/או הסכם ההקמה 
למעט )בכל עת ובכפוף לקבלת הודעה סבירה מראש לאפשר לנציגי העירייה להיכנס  הזכייןמתחייב 

 כדי לבצע שינוי או תיקון כאמור.  (במקרים דחופים
 

כתוצאה מפעולה כלשהי על פי הוראת  זכייןהעירייה תפעל כמיטב יכולתה על מנת שהנזק שייגרם ל .19.10
 יוחזר לקדמותו בהקדם האפשרי בסיום ביצוע המתחםסעיף זה יהיה מועט ככל האפשר וכי מצב 

 התיקון או השינוי. 

 

לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין אי נוחות, הפסדים וכדומה, אם ייגרמו  הזכייןבכל מקרה מובהר כי  .19.11
 לו כתוצאה מכל פעולה שתיעשה על ידי העירייה על פי סעיף זה. 
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עקב שינוי הוראת כל דין ו/או תקן יהיה חייב  במתחםלמען הסר ספק, כל שינוי או תוספת שיידרשו  .19.12

הזכיין לשאת, על חשבונו ובאחריותו, ולא יהיה זכאי לקבלת תשלום כלשהו מהעירייה עקב כך, לרבות 
 על פי הוראת סעיף זה לעיל.  

 
  ביטוח .20

 

ל לערוך ולקיים ע הזכייןעל פי כל דין ו/או על פי הסכם זה, מתחייב  הזכייןמבלי לגרוע מאחריות  .20.1
ולתקופות הנוספות )שך כל תקופת ההפעלה חשבונו, בעצמו ו/או באמצעות המפעיל מטעמו, למ

יטין בישראל, את הביטוחים הבאים , אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מונ(כמפורט בהמשך
 :("הזכייןביטוחי " להלן:)
  

, המכסה על בסיס ערך כינון את המבנים הזכייןע"ש העירייה ו - ("אש מורחב")ביטוח רכוש  .20.1.1
 להסכם זה, 5'כנספח דלאישור עריכת הביטוח המצורף  1ותכולתם, והכל כמפורט בסעיף 

 .  ("אישור עריכת הביטוח" להלן:)והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו 

 

 לאישור עריכת הביטוח.  2בסעיף  כמפורט -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .20.1.2

 

  לאישור עריכת הביטוח. 3כמפורט בסעיף  - מעבידיםביטוח אחריות  .20.1.3

 

  לאישור עריכת הביטוח. 4בסעיף  כמפורט -ביטוח אובדן תוצאתי  .20.1.4

 

בגין עבודות התאמה ושיפוצים שיבוצעו במבנים בתקופת  -ביטוח עבודות קבלניות  .20.1.5
להסכם זה,  6'כנספח דההפעלה, והכל כמפורט באישור עריכת ביטוח העבודות המצורף 

 .("אישור עריכת ביטוח העבודות" להלן:)והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו 

 

לערוך ולקיים על חשבונו, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים  הזכייןכן מתחייב  .20.2
ומבלי לגרוע מכלליות האמור, , וההתחייבויות הדרושים ו/או הנדרשים לשם מתן השירותים לרבות

תשלומים לביטוח לאומי ולרבות ביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך מתן השירותים ו/או 
 וכן ביטוח צד שלישי לכלי הרכב האמורים.  למתחםהמובאים 

 
 יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העירייה ו/או לטובתה.  הזכייןביטוחי 

 

כמפורט לעיל, הינם  ,הזכייןמובהר ומוסכם בזאת כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי  .20.3
מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה  הזכיין. הזכייןבבחינת דרישה מזערית המוטלת על 

 כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור. 

 

להמציא לידי העירייה, לפני תחילת תקופת  הזכייןעירייה, מתחייב ללא צורך בכל דרישה מצד ה .20.4
 . רי הביטוח כשהם חתומים בידי מבטחיוההפעלה וכתנאי מוקדם להתקשרות, את אישו

 
להמציא לידי העירייה אישורי ביטוח מעודכנים בגין  הזכייןבתום תקופת הביטוח, מתחייב 

ח נוספת ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה לתקופת ביטו הזכייןהארכת/חידוש תוקף ביטוחי 
ביטוח אחריות ) דלעיל 20.1.2בסעיף בתוקף. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכל הנוגע לביטוח כאמור 

שנים נוספות  לושכי ביטוח זה יהיה בתוקף במועדים כאמור ולמשך ש הזכיין, מתחייב (מקצועית
 ממועד תום תקופת ההפעלה ו/או מתן השירותים. 

 

מבלי לגרוע מהאמור, ובמקרה בו תוגש נגד העירייה תביעה בקשר לעבודות הפרויקט נשוא הסכם זה, 
 להמציא לעירייה, מיד עם דרישתה, את העתקי פוליסות הביטוח הרלוונטיות.  הזכייןמתחייב 

  

, (תוצאתיביטוח אובדן ) דלעיל 20.1.5בסעיף רשאי שלא לערוך את הביטוח כאמור  הזכייןמוסכם כי  .20.5
פוטר  הזכייןבמלואו או בחלקו ואולם, הפטור כאמור להלן יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו. 

מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא על ידו ו/או מי מטעמו ו/או מי מטעמה  את העירייה
ק כאמור ולא למבנים ו/או המשמש למתן השירותים וכל אובדן תוצאתי שייגרם עקב אובדן ו/או נז

 תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנ"ל בגין אובדן ו/או נזק כאמור. 
 



 

27חתימת המציע:_______________                                                                                                                       
 

פוטר את העירייה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק אשר  הזכייןמבלי לגרוע מהאמור, 
העצמית  ההשתתפותאו שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ) הזכייןהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי 

ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנ"ל בגין אובדן  (הנקובה בביטוחים האמורים
 ו/או נזק כאמור. 

 
 האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם  .20.6
לדאוג כי בידי קבלן המשנה  הזכייןמתחייב , הזכייןזה ו/או חלק מהם יינתנו על ידי קבלן משנה מטעם 

 כייןהזפוליסות ביטוח בהתאם לתנאים הנדרשים על פי הסכם זה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי 
הוא הנושא באחריות כלפי העירייה ביחס לשירותים במלואם לרבות שירותים שניתנו ו/או אמורים 
היו להינתן על ידי קבלן משנה והוא יהיה אחראי לשפות את העירייה בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם, 

המשנה, אם ייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו ו/או אמורים היו להינתן על ידי קבלן 
 בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. 

 

פוליסות  בשטח המסחרי ברי הרשותבאחריות הזכיין לדאוג כי בידי בהתייחס לשטח מהמסחרי, 
או לחילופין כי פוליסות  ביםישינויים המחובבהתאם לתנאים הנדרשים על פי הסכם זה,  ביטוח

שלו מכסות באופן מלא את ברי הרשות בשטח המסחרי בביטוחים המתחייבים על פי הסכם  הביטוח
ברי . למען הסר ספק מובהר בזאת כי הזכיין הוא הנושא באחריות כלפי העירייה ביחס לפעילות זה

והוא יהיה אחראי לשפות את העירייה בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם, בשטח המסחרי הרשות 
אם ייגרם, בין אם אובדן ו/או נזק  ,בשטח המסחרי ברי הרשותעקיפין, עקב פעילות במישרין או ב

  כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
 

 ברי הרשותלהציג בפניה את אישורי הביטוח של קבלני המשנה ו/או  הזכייןלדרישת העירייה, מתחייב 
 כאמור. 

 

יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי הקבלן המפורטים בהסכם  הזכייןאם לדעת  .20.7
לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים כאמור. בכל ביטוח רכוש  הזכייןזה, מתחייב 

 נוסף ו/או משלים לביטוחי העירייה ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי העירייה
. כל (יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא)י מטעמה ו/או מ

( בגין כמזמין העבודות)כמבוטח נוסף  ביטוח חבות נוסף ו/או משלים יורחב לכלול את העירייה
 , בכפוף לסעיף אחריות צולבת. אחריותה למעשי ו/או מחדלי הזכיין ו/או מי מטעמו

 

וחים וסכם במפורש כי העירייה על פי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לערוך את הביטלמרות האמור, מ .20.8
 הזכייןבמקום  (וביטוח אחריות כלפי צד שלישירכוש ביטוח לעיל ) 20.1.3 -ו 20.1.1 ט בסעיפיםכמפור

יום מראש על כוונתה לערוך הביטוחים  30 זכייןועל חשבונו. במידה ותחליט כן, על העירייה להודיע ל
 ל ו/או חלק מהם. הנ"

 
 אחריות ושיפוי .21

  
מחויב  הזכייןבפועל על ידו יהיה  המתחםהפעלה ועד לפינוי מוחלט ומלא של במהלך כל תקופת ה .21.1

לכל נזק  כלפי העירייה והמצוי בו, וכן יהיה האחראי הבלעדי המתחםלשמירת כלפי העירייה ואחראי 
מנויי לרבות נזק לאדם או לרכוש, ולרבות ל הוא,ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין וסוג ש

או שייגרמו לכל מבנה ובכל מבנה שמחוץ י, שטח המסחרב לברי הרשותעובדיו,  ,מתחםומבקרי ה
או מאי ביצוע התחייבויותיו על  הזכיין, כתוצאה ישירה או עקיפה מביצוע התחייבויות המתחם שטחיל

 פי הסכם זה. 
 

או  הזכייןכאמור לעיל משמעה גם ביצוע או אי ביצוע על ידי עובדי  הזכייןביצוע או אי ביצוע על ידי 
חברת התפעול או שלוחו של מי מהם או קבלן של מי מהם או גורמים אחרים איתם התקשרו או 

 המועסקים על ידי מי מהם. 

 

ח נוס)טלת על אדם על פי פקודת הנזיקין אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזו מו הזכייןכן יהיה  .21.2
 ו/או לפי כל דין אחר.  1968-(, התשכ"חחדש
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לא יחשבו כמחזיקים לצורך דיני הנזיקין ולא יהיו אחראים  (למעט הזכיין)וכל הפועל מטעמה העירייה  .21.3
או למי מטעמו או לעסקו או לרכושו, אלא אם הנזק נגרם כתוצאה  זכייןלכל נזק או הוצאה שייגרמו ל

 ה. מרשלנות של העירייה או של מי מטעמ

 

אחראי בכל צורה לשלומם ולביטחונם של עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הנמצאים  הזכיין .21.4
לצורך מילוי הוראה מהוראות הסכם זה על ידו והוא  הזכייןבשירותו או כל גורם אחר עמו התקשר 

עו על פי דין לעובד או לכל גורם אחר כלשהו ימתחייב לשלם דמי נזק או פיצוי המגיעים או שיג
 כתוצאה מכל נזק או אובדן או תאונה או חבלה שייגרמו לו במשך כל תקופת ההפעלה. 

 

ישפה את העירייה בגין כל סכום שהיא תשלם או תחויב בתשלומו ואשר עילתו באחריות, מכל  הזכיין .21.5
רבות עובדיו ושלוחיו, לנזקים שיגרמו ול או הפועלים בשמו או מטעמו, הזכייןמין וסוג שהוא של 

 . ואו בסמוך ל המתחם יבמישרין או בעקיפין, לגוף ו/או לרכוש בשטח
 

מו"מ מכתב דרישה,  בסעיף זה, לרבות סכום ששולם על פי -" "סכום שתשלם או תחויב בתשלומו
בורר ולרבות הוצאות בקשר להליכים אלה  מחוץ לכותלי בית המשפט, תביעה, פשרה, פסק דין, פסק

 ולרבות שכ"ט עו"ד. 

 

לנהל  הזכייןבחר  ימים מקבלתה. 21 על כל תביעה, דרישה או הודעה תוך זכייןהעירייה תודיע ל .21.6
 המו"מ או לייצג את ההגנה יודיע על כך לעירייה וזו תחליט אם לקבל הצעתו אם לאו. 

 
 ו כמסכים מראש לכל פעולה שתינקט על ידי העירייה. יראו אות ,ימים 14בתוך  הזכייןלא השיב 

 
 

  עמד הזכייןמ .22
 

ו/או בין עובדיו ו/או שליחיו ו/או הפועלים מטעמו ובין העירייה כל  הוא קבלן עצמאי ואין בינו הזכיין .22.1
יחסי עובד ומעביד ו/או יחסי שליחות ו/או נאמנות ומוסכם כי הוא מנוע מלטעון אחרת. לא תחול על 
העירייה כל אחריות כלשהי כלפי חברת התפעול, עובדים, בעלי מלאכה, קבלני משנה, ספקי ציוד 

לצורך ביצוע התחייבויות על פי הסכם זה ועל  הזכייןשי כלשהו עמם התקשר וחומרים או כל צד שלי
בלבד חלה האחריות בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שייגרמו לעובדיו  הזכיין

או למי מטעמו תוך כדי או עקב או בקשר עם הסכם זה. שילמה העירייה סכום כלשהו על פי האמור 
את העירייה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כך, לרבות בגין שכ"ט עו"ד  הזכיין בסעיף זה, ישפה

 והוצאות שהוצאו על ידה. 
 

מתחייב להעסיק את עובדיו על פי כל תנאי ההעסקה בהתאם לכל דין, צווי הרחבה, והסכמים  הזכיין .22.2
ני שירות בתחומי קיבוציים של הענפים הנוגעים בדבר, ולרבות על פי חוק העסקת עובדים על ידי קבל

 .2013-תשע"גההשמירה והניקיון בגופים ציבוריים, 
 

מצהיר ומתחייב לנקוט בכל הצעדים הנובעים מהיותו קבלן עצמאי לרבות ביצוע תשלומים  הזכיין .22.3
וכי ידוע לו כי התקשרות זו מבוססת, בין  לאומי, מס ערך מוסף וכיוצא באלה למס הכנסה, ביטוח

 אי. היתר, על היותו קבלן עצמ
 

יגיש תביעה  או מי מעובדיו או שלוחיו או מי מטעמו, הזכייןמוסכם ומוצהר בזאת מפורשות, כי היה ו .22.4
כלשהי כנגד העירייה והיה ויקבע על ידי גורם מוסמך כלשהו, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור 

אחר, כי חלים יחסי לעיל, בית משפט ו/או בית דין ו/או בורר ו/או טריבונל שיפוטי או מעין שיפוטי 
ו/או מי מטעמו כאמור לעיל לבין העירייה ו/או היה כי העירייה תיאלץ ו/או  הזכייןמעביד בין -עובד

מעביד בין -תידרש לשאת בתשלום ו/או הוצאה כלשהי בגין נזק כתוצאה מהקביעה כי חלים יחסי עובד
העירייה בגין כל סכום בשל נזק לשפות את  הזכייןו/או מטעמו לבין העירייה, מתחייב בזאת  הזכיין

 יום מדרישתה של העירייה.   14ו/או הוצאה כאמור תוך 
 

מתחייב להבהיר את האמור בסעיף זה על תת סעיפיו באופן המפורש והברור ביותר לגבי כל מי  הזכיין
על ידי הזכיין כל עובד או גוף כאמור טרם תחילת העסקת והכול  שיועסק על ידו במתן השירותים,

 מתן השירותים על פי הסכם זה. ב
 

הסכם שיחתום עם קבלן משנה או ספק בקשר לתפעול ולניהול  הוראות סעיף זה בכלהזכיין יכלול את  .22.5
 , למעט ספקים מזדמנים. המתחם
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 זה לעיל הינה הפרה יסודית של ההסכם. הפרת הוראות סעיף  .22.6
 

 העברת זכויות, המחאות ושעבודים  .23
 

מסירה, מכירה, העברה,  או להתחייב לבצע כל שינוי, יצירת זכות חדשה, הזכיין לא יהיה רשאי לבצע .23.1
הוראה זו תיכלל במפורש במסמכי  .הקצאה או שעבוד של מניות בזכיין ללא אישור העירייה

 ההתאגדות של הזכיין. 
 

מכירה, העברה,  הוראות סעיף קטן זה לעיל, תחולנה גם על כל שינוי, יצירת זכות חדשה, מסירה,
ה או שעבוד של מניות, אשר כתוצאה מהם יחדל בעל השליטה בזכיין, בין במישרין ובין הקצא

 בעקיפין, מלהיות בעל השליטה בתאגיד הזכיין. 
 

 . 1968-" כמשמעה בחוק ניירות ערך, התשכ"חשליטה" לעניין סעיף זה
 

כל הקצאה ו/או העברה ו/או שינוי בזכויות המניות של חברת הזכיין ו/או הנפקת מניות לציבור, תחשב  .23.2
 להעברת זכויות על ידי הזכיין ולהפרה יסודית של הסכם זה. 

בע"מ, יחול האמור לעיל, גם על בעלי  חברהאם בעלי המניות של הזכיין, כולם או חלקם, מאוגדים כ
 המניות. 

 

של כל שנה, אישור מעודכן בכתב בחתימת רואה חשבון של  31.12לעירייה בתאריך  הזכיין ימסור .23.3
הזכיין, שיכלול שמות ופרטי בעלי המניות, מספר וסוג המניות ברשות כל אחד מהם, כי לא בוצעו 
העברות ו/או הקצאות ו/או שינוי בזכויות כל אחד מהם, כי לא בוצעו העברות ו/או הקצאות ו/או 

בע"מ, ימסרו פרטים כנ"ל לגבי כל בעל  חברהאם בעל מניות הינו )ת המניות של העירייה שינוי בזכויו
כנ"ל לגבי חברות בע"מ שהינן בעלות מניות של הזכיין. נוסח האישור יקבע על ידי  (מניות וכך הלאה

 המנהל. 

 

עיל רק על אף האמור לעיל, מוסכם בזאת כי הזכיין יהיה רשאי לבצע פעולה מהפעולות האמורות ל .23.4
בתנאי שיקבל מראש ובכתב את הסכמתה המפורשת של העירייה. העירייה לא תהיה חייבת לנמק 

קול דעתה של העירייה אם ליתן ההסכמה ו/או לגבי התנאים הנדרשים על ידה, הינו יהחלטתה. ש
 העירייה תהיה רשאית להתנות את הסכמתה במילוי תנאים שונים.  מוחלט ובלעדי.

 

להסב או להעביר לאחר את התחייבויותיו או זכויותיו על פי ההסכם, כולו או חלקו,  הזכיין לא רשאי .23.5
אלא אם כן קיבל לכך הסכמה של העירייה מראש  -במישרין או בעקיפין, בתמורה או שלא בתמורה 

ובכתב. בהעדר הסכמה מראש ובכתב, לא יהיה כל תוקף שהוא לכל ניסיון העברה, הסבה או מסירה 
לו או מקצתו. הסכמת העירייה כאמור לעיל לא תשחרר את הזכיין מאחריותו כלפי של ההסכם, כו

 העירייה למילוי המלא והמדויק של כל התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

 

אין באמור כדי לגרוע או לסתור את מחויבותו של הזכיין להתקשר עם חברת התפעול, הכל כפי שהוצע  .23.6
, לפי העניין, (ולרבות יועצים או קבלני משנה מטעמה)לעמידתה  על ידי הזכיין במסגרת הצעתו ובכפוף

 להסכם ההקמה.  10וכן בכפוף לקיום התנאים כפי שצוינו בסעיף  בדרישות המפורטות בהסכם זה,
 

יחולו בהתאמה גם לגבי  לעיל 23.5 – 23.1 למען הסר ספק, מובהר בזאת במפורש כי הוראות סעיפים .23.7
 חברת התפעול.   

 

לעירייה הזכות בכל עת להורות לזכיין להחליף את חברת התפעול ולרבות כל קבלן מובהר כי  .23.8
משנה/יועץ מטעמה וזאת ללא צורך בהנמקה כלשהי. הזכיין ימלא אחר דרישות העירייה ללא כל דיחוי 
ויהיה מנוע מלהעלות כל דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה בכל מקרה של דרישה כאמור. בנוסף, 

תפעול על ידי הזכיין תהיה כפופה אף היא לאישור העירייה ולמילוי כל התנאים החלפת חברת ה
שיידרשו לכך על ידי העירייה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, חתימתה על הסכם זה, עמידתה 

 טחונות לשביעות רצון העירייה. יבתנאי הסף, העמדת הבטוחות והב
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וזיות, מכל מין וסוג שהוא, ללא הסכמת העירייה מראש הזכיין אינו רשאי לשעבד את זכויותיו הח .23.9
 ובכתב, אלא אם הדבר הותר במפורש על פי הסכם זה. 

 
הסכמת העירייה לשעבוד הזכויות החוזיות לגוף מממן תינתן בתנאים האמורים בהסכם ההקמה 

 ובשינויים המחויבים. 

 

, ובלבד שלא תיפגענה זכויות ובכל הבנוי עליו במתחםהעירייה רשאית לשעבד את זכויותיה החוזיות  .23.10
 הזכיין על פי הסכם זה.  

 
העירייה רשאית להמחות את כל זכויותיה וכל התחייבויותיה על פי הסכם זה, כולן או מקצתן,  כמו כן,

על פי שיקול דעתה המוחלט, וללא כל צורך בהסכמת הזכיין, ובכפוף לכך שזכויות הזכיין על פי הסכם 
 יפגענה. זה לא ת

 
הזכיין נותן הסכמתו מראש לשעבוד או להמחאת זכויותיו וחובות והוא יהיה מנוע  בכפוף לאמור לעיל,

ומושתק מלטעון נגד כך. הזכיין יחתום על כל מסמך שיידרש ממנו על מנת לאפשר את איזו מהפעולות 
 הנ"ל. 

 

דן, תיחשב להפרה יסודית של אי ביצוע על ידי הזכיין של איזו מהוראות סעיף זה, במלואן ובמוע .23.11
 הסכם זה. 

 
  המתחםפינוי סיום ההסכם ו .24

 

מתחייב כי בתום תקופת ההפעלה או עם ביטולו של הסכם זה מכל סיבה שהיא בהתאם  הזכיין .24.1
וימסור את  המתחםיפנה את הזכיין , ("מועד הפינוילהלן: ")אותיו או על פי דין, לפי המוקדם להור

רה עליו לרבות לזכיין חדש שיבוא בנעליו )להלן: תו החזקה בהם לידי העירייה או לידי מי שהעירייה
ובכל מקרה במצב שאינו  קתי ותפעולי מצוין, נקי ומסודרבמצב תחזו המתחםכש( "הזכיין החדש"

שיפור, תוספת,  כולל כל שיפוץ, ואיימסר כשה המתחם. ל והתחזוקהוהתפעמפרט פחות מהנדרש על פי 
, ציודם, המתחםבע וכן כשהוא כולל את כלל מתקני באופן ק ושינוי, תיקון או מתקן המחוברים אלי

 .  כולו תקין ומוכן לתפעול ולניהול מיידי המתחםכשוהריהוט והאבזור בהם, 
 

או על ידי  הזכייןכל הפריטים המפורטים לעיל יהיו לרכוש העירייה, אף אם הותקנו או הוספו על ידי  .24.2
יפנו  בשטח המסחרי(לרבות ברי הרשות )ו מי מטעמו א הזכייןמי מטעמו, אלא אם דרשה העירייה ש

על ביצוע דרישה זו ולהחזיר את  לבצע או להורות הזכייןמתקן או תוספת כאמור, שאז מתחייב 
 לפי הוראות העירייה.  –באופן שלם או חלקי  ולקדמות המתחם

 
באופן אשר ימנע נזק ו/או תקלות כלשהן תתבצע באופן יעיל ורצוף ו המתחםת הזכיין מתחייב כי מסיר .24.3

התחזוקה ותוך שיתוף פעולה מלא בין כל הצדדים ו התפעולולביצוע שירותי  המתחםלפעילות 
 המעורבים.

 
העירייה ו/או הזכיין תחייב לגלות רצון טוב, לסייע ולשתף פעולה באופן מלא ומקיף עם זכיין מה .24.4

על פי זכיין על מנת להביא למעבר יעיל של ביצוע התחייבויות ה לפי העניין וכמפורט להלן ,החדש
 התפעול, לפי העניין, מבלי שהדבר יביא לפגיעה בשירותי עירייה או לזכיין החדשהסכם זה לידי ה

 התחזוקה.ו
 

ולרבות כנגד ייה עירמתחייב לפעול על פי הוראות סעיף זה אף אם יהיו לו טענות כלשהן כנגד ה הזכיין .24.5
 לסיים את ההסכם.עירייה החלטת ה

תקופת חודשים )להלן: " 3בתקופת חפיפה של עד  הרצונזכיין להודיע ל תרשאירייה תהיה יהע .24.6
"(, שתיספר מהמועד שבו ההסכם אמור היה להתבטל או להסתיים בהתאם להוראות הסכם החפיפה

רייה יהעהא תבה תקופה קצרה יותר, הודעה בה נקוזכיין לעירייה ה הזה אלמלא ההודעה. מסר
להאריכה מעת לעת ובלבד שכל עוד לא הוסכם אחרת על ידי הצדדים, תקופתה הכוללת לא  תרשאי

 חודשים כאמור.  3תעלה על 
  

, על כל המערכות המתחםעם  בקשראת כל המידע הנחוץ יעביר במהלך תקופת החפיפה הזכיין  .24.7
 מידע תפעולי כמפורט להלן: החדש ובכלל זה לזכיין או עירייה הכלולות בו, ל
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העברת ספרי הנהלים, סקירת , המתחםלימוד תהליכי תפעול המערכות הממוחשבות לניהול  .24.7.1
 התפעולהבעיות המרכזיות בתפעול המערכות הממוחשבות לניהול המבנים ובשירותי 

 התחזוקה, ממשקים חיצוניים, כולל תפעול שוטף ותקלות נפוצות.ו
 

העברת כל חומר כתוב או מדיה מגנטית כולל גיבויים וכל מידע אחר שנצבר ומידע שאמור  .24.7.2
 התחזוקה.ו התפעולהיה להיצבר בקשר עם שירותי 

 
, ספרי המתחםעדכניות של  לרבות תכניות עדות למתחםהקשורים העברת כל המסמכים  .24.7.3

במדיה וכל מסמך או מידע אחר הקשור למבנים לרבות  במתחם המתקן של המבנים
 מגנטית, כשהם מעודכנים לאותו מועד.

 
התחזוקה שבוצעו בכל אחד מרכיבי ו התפעולהעברת כל המידע על ההיסטוריה של שירותי  .24.7.4

 .ומערכותיו מבניו, המתחם
 

 התחזוקה.ו התפעולעברת עותק מכל מידע המהווה תיעוד של שירותי ה .24.7.5
 

 , ככל שישנם.במתחםהמותקן  הסכמי השירות לציוד העברת .24.7.6
 

רשימה שתכלול את כל הציוד המצוי זכיין לעירייה ולזכיין החדש עם תחילת תקופת החפיפה יעביר ה .24.8
. הרשימה תועבר בפורמט ממוחשב ותכלול אף רשימה של ציוד במתחםבשימושו ו/או תחת אחריותו 

לצורך ביצוע התפעול והתחזוקה ואשר אינם הזכיין את  תהמשמשזכיין ותוכנות המצויות בבעלות ה
 "(. זכייןהציוד בבעלות ה)להלן: " במתחםלהישאר זה חויבים על פי הסכם מ
 

או כל חלק ממנו במחירי שוק  זכייןלרכוש את הציוד בבעלות ה םזכאי ויהיהעירייה או הזכיין החדש 
מקובלים ובהתחשב בסוג הציוד, מצבו והבלאי שנצבר עליו. ככל שלא יוסכם בין הצדדים מחיר הציוד 

המחיר שאינו שנוי במחלוקת ואילו הסכום השנוי  לזכייןהמתבקש להירכש, ישולם  זכייןבבעלות ה
על פי שמאי מכריע אשר זהותו תוסכם על  (זכיין לזכיין החדשבמחלוקת יוכרע בין הצדדים )או בין ה

 ידי הצדדים ואשר קביעתו תהיה סופית ומכרעת.
  

 :עירייהמתחייב להעביר לזכיין , המבלי לגרוע מהוראות ההסכם ובפרט מהוראות סעיף זה .24.9
 

או מחוצה לו והמהווים או אמורים  במתחםזכויותיו בנכסי דלא ניידי הנמצאים את כל  .24.9.1
 .המתחםמלהוות חלק 

 
כל המיטלטלין וכל זכויותיו האחרות המהווים או אמורים להוות חלק בלתי נפרד  .24.9.2

 .המתחםמ
 

 .והתחזוקה התפעולו/או לשירותי  למתחםזכויות הקניין הרוחני הקשורות  .24.9.3
 

זכיין את כל זכויותיו בהתאם להסכמי הפרויקט ופוליסות הביטוח שיתבקש להסב לטובת ה .24.9.4
 .וכן את תעודות האחריותוהעירייה 

  
כאמור בסעיף זה, יועברו כשהם נקיים מכל בטוחה או זכות של  זכייןכל הנכסים והזכויות שהועברו ל .24.10

יפרע את כל התחייבויותיו בקשר לנכסים ולזכויות  זכייןאו צד שלישי כלשהו. כמו כן, הזכיין ה
כאמור בסעיף זה הנוגעות לתקופה הקודמת למועד ההעברה. מבלי לגרוע מן האמור, עירייה שהועברו ל

פירעון -בגין כל נזק, הפסד, תביעה, עלות והוצאה הקשורים באי עירייהיפצה וישפה את הזכיין ה
 ההתחייבויות כאמור.

 
החדש, לפי העניין, ללא תמורה נוספת, את  זכייןאו לעירייה ימחה ל זכיין, העירייהלפי דרישת ה .24.11

או  עירייה, כולם או חלקם על פי שיקול דעתו הבלעדי של הזכייןההתקשרויות עם קבלני המשנה של ה
לרבות את התקשרויות הזכיין עם ברי הרשות בשטח המסחרי, ככל  החדש לפי העניין זכייןה

 .ה את התקשרות הזכיין איתם מעבר לתום תקופת ההפעלהשהעירייה אישר
  

כלפי  םאחראי והחדש, לפי העניין, יהי זכייןאו ה עירייהמוסכם, כי במקרה של המחאה כאמור, ה .24.12
 זכייןקבלני המשנה כאמור רק בגין סכומים שנצברו בגין התקופה שלאחר מועד ההמחאה, ואילו ה

 יהיה אחראי כלפי אותם קבלני משנה בגין חובות והתחייבויות שנוצרו לפני כן. 
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לפני מועד תום תקופת החפיפה, יתקיים סיור משותף חודשים  6ועד  עירייהבמועד שייקבע על ידי ה .24.13
עשה ספירה משותפת של יערך פרוטוקול ותייסיור . במועד ההמתחםבכל עירייה ונציגי ה זכייןשל ה

ייחתם הפרוטוקול על  -יהוט, המתקנים והאבזור וכל נזק או פגם בהם יצוין. בתום הספירה הציוד, הר
 ידי נציגי שני הצדדים. 

 
, יתקיים סיור ההתקשרותלפני מועד תום תקופת חודשים  6ועד  עירייהבמועד שייקבע על ידי ה

תתבצע בדיקה על יור ס. במועד ה, מתקניו ומערכותיוהמתחםבכל עירייה ונציגי ה זכייןמשותף של ה
לרבות התשתיות, התכסית, המבנים, המתקנים,  המתחםידי העירייה ויועצים מטעמה של מצב 

המערכות והציוד ועמידתם בדרישות התקינות המפורטות בנספח התפעול והתחזוקה. לאחר הבדיקה 
יתקן את כל הליקויים שימצאו  זכיין. הכל נזק חסר או אי התאמה שנמצאו יצוין בוערך פרוטוקול יי

 .ההפעלהלמצב כשיר ותקין לפעולה בהתאם להוראות הסכם  ועל מנת להביא את כל אחד מרכיבי
במקרה של אי ביצוע האמור על ידי הזכיין, תהיה העירייה רשאית לפעול לתיקון הליקויים כאמור 

 דמי טיפול ותקורה. 20%ולחייב את הזכיין בהוצאות התיקון בתוספת 
 

ובין אם  זכייןלהציע לכל אחד מנותני השירותים וכח האדם )בין אם עובדי ה תהיה רשאיעירייה תה .24.14
החדש, לפי העניין. הצעה כאמור לא תהווה הפרה  זכייןאו של העירייה לאו( לעבור להיות עובד של ה

עבור לא ימנע מנותני השירותים וכח האדם הנ"ל בשום דרך ל זכייןוההעירייה של הסכם זה מצד 
 החדש, לפי העניין.  זכייןו/או בשירות ה עירייהלעבוד בשירות ה

 
במועד הפינוי יבצעו העירייה והזכיין או הזכיין החדש )לפי העניין( קריאת מונים משותפת ויסדירו את  .24.15

ההתחשבנות בגין תשלומים לספקים ולרשויות )ארנונה, מים, חשמל, טלפון, גז וכיוצ"ב( עד למועד 
 הפינוי.

 
 ערבות הבדק, התפעול והתחזוקה   .25

 

יום  14 -לא יאוחר מ למילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, במלואן ובמועדן, ימסור הזכיין לעירייה .25.1
וכתנאי מוקדם לתחילת ההפעלה, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי לפני תחילת תקופת ההפעלה 

 3ד'נספח כובנוסח המצורף  (₪)מיליון וחצי ₪  1,500,000 בסך של צמודת מדד למדד הבסיס, מותנית,
 .  ("ערבות התפעול" :להלןלהסכם )

 

חודשים. אם תינתן ערבות התפעול  6תהיה בתוקף לכל תקופת ההפעלה בתוספת התפעול  ערבות .25.2
תוארך ערבות התפעול מעת ( חודשים 12-ובכל מקרה לא פחות מ)לתקופה הקצרה מתקופת ההפעלה 

ימים לפחות לפני תום תוקפה. לא עשה כך הזכיין,  30תוך  והזכיין ימציא כתב הארכה לעירייהלעת, 
 רשאית העירייה לחלט את ערבות התפעול. 

 

לעת בגבייתה או בהגדלת היקפה, לרבות  תהוצאות הקשורות בהוצאת ערבות התפעול, בהארכתה מע .25.3
 . הזכייןבטחונות שיש לתת לבנקים לצורך קבלתה, יחולו על 

 

לא מילא אחר התחייבות  הזכייןהעירייה רשאית לחלט את ערבות התפעול, כולה או חלקה, אם  .25.4
הפר התחייבות מהתחייבויותיו וכן רשאית העירייה לגבות באמצעות  הזכייןמהתחייבויותיו ו/או אם 

חילוט הערבות או חלקה שיקול דעתה.  ל פיע ערבות התפעול כל חוב, תשלום, פיצוי ונזק שיגיעו לה
 ימים קודם החילוט.  7במקרה האמור בסעיף קטן זה ייעשה לאחר מתן התראה בכתב לזכיין בת 

 

 הזכייןמובהר בזאת כי חילוט ערבות התפעול כאמור אין בו כדי לגרוע מהתחייבויותיו וחובותיו של  .25.5
 . יןהזכיואין בו מיצוי הסעדים להם זכאית העירייה בגין ו/או עקב הפרות 

 

להמציא לעירייה ערבות בנקאית נוספת במקומה  הזכייןחולטה ערבות התפעול, כולה או חלקה, חייב  .25.6
 ימים ממועד חילוטה.  7 בתוך

 

 הוראות סעיף זה הינן הוראות יסודיות והפרת איזו מהן תהווה הפרה יסודית. .25.7
   

  הזכייןסילוק יד  .26
 

 המתחםדו של הזכיין וכל מי מטעמו מרשאית לסלק י העירייהתהיה  בכל אחד מהמקרים שלהלן .26.1
בין בעצמה ובין באמצעות  מתחםמשיך בהפעלת הולה מתחםלהפעיל את ה למנוע ממנו מלהמשיךו

 . הזכייןולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד והמתקנים שהובאו על ידי זכיין אחר 
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 ואלה המקרים: 

 
שאין הוא או  במועד שנקבע לכךובביצוע השירותים  מתחםבתפעול הלא מתחיל  הזכייןכש .26.1.1

ללא הרשאה  םאו כשהוא מפסיק את ביצוע ,בהתאם להוראות הסכם זה םממשיך בביצוע
 . משיך בביצועםלה העירייהשעות להוראות בכתב מ 72ואינו מציית תוך  העירייהבכתב מ

 
ך הזכיין בהצעתו למכרז, במקרה שהוגשה כנגד הזכיין או כנגד בעל מניות בזכיין, עליו הסתמ .26.1.2

בקשה לבית משפט להקפאת הליכים ו/או להסדר נושים מכל סוג שהוא או לפירוק הזכיין או 
קדם  לכינוס נכסים או להכריזו כפושט רגל, או בקשה למנות לו נאמן, מפרק, מפרק זמני,

ו/או צו או כונס זמני או קבוע על פי כל דין ו/או ניתן צו פירוק או צו קבלת נכסים  מפרק
הקפאת הליכים או צו למינוי כונס נכסים או שהזכיין עושה סידור עם או לטובת נושיו 
והבקשות ו/או הצווים כאמור ניתנו לבקשת הזכיין ו/או בהסכמתו, או שלא בוטלו או הוסרו 

)והכל מבלי לגרוע מהתחייבויות  הוצאתם, לפי העניין אויום ממועד הגשתם  30כליל בתוך 
 הסכם זה גם בזמן תוקפם של הצווים כאמור(. הזכיין לפי

 
עליו הסתמך הזכיין  במקרה שיוטל עיקול על נכסי הזכיין או על נכסי בעל מניות בזכיין, .26.1.3

בהצעתו למכרז, או על כל חלק מהם או על כספים המגיעים לזכיין או על כל חלק מהם, או 
הוצאה לפועל לא תבוטל תוך והעיקול לא יוסר או פעולת ה ותינקט פעולת הוצאה לפועל נגד

 ימים מיום הטלת העיקול או מיום נקיטת פעולת ההוצאה לפועל.   30
 

לרבות במקרה שעלה בידו לבצע )כשהזכיין ינסה להסב או ינסה להמחות או ינסה לשעבד  .26.1.4
כולן או מקצתן, לאחר ללא קבלת הסכמת העירייה  את זכויותיו לפי ההסכם, (פעולות אלה

 מראש ובכתב. 
 

בהתאם לאמור בהסכם זה או כשהזכיין נמנע תפעול כשהזכיין לא מסר לעירייה את ערבות ה .26.1.5
להוראות הסכם זה או מלהשלים את סכום הערבות מלהאריך את הערבות כאמור בהתאם 

על  לזכייןימים  14נתנה התראה בת  העירייהובלבד ש או חילוט כל חלק ממנה לאחר חילוטה
 ביצע את התיקון. מנת לתקן את ההפרה והוא לא 

 
כשהזכיין לא רכש כיסוי ביטוחי בהתאם להוראות הסכם זה ו/או לא המציא לעירייה  .26.1.6

העתקים של פוליסות הביטוח ואישור על ביצוע הביטוחים כמתחייב מהוראות הסכם זה 
ימים לזכיין על מנת לתקן את ההפרה והוא לא ביצע  14בת  ובלבד שהעירייה נתנה התראה

  את התיקון.
 

והזכיין לא ישפר טיב זה לאחר שקיבל העירייה לא ישביע את רצון שירותים במקרה שטיב ה .26.1.7
 יום.  30בתוך  שירותיםבה נדרש הזכיין לשפר את טיב המהעירייה הודעה בכתב 

 
כשיש בידי העירייה הוכחות להנחת דעתה כי הזכיין מתרשל בביצוע ההסכם או אינו מבצע  .26.1.8

ימים  14ובלבד שהעירייה נתנה התראה בת ת ההסכם התחייבויותיו בהתאם להוראואת 
 לזכיין על מנת לתקן את ההפרה והוא לא ביצע את התיקון.

 
כדי עירייה לדעת ה בה,כשהזכיין או מנהלו או עובד מטעמו הורשע בפלילים בעבירה שיש  .26.1.9

  ליצור חשש לאפשרות לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי הסכם זה.
 

ות להנחת דעתה כי הזכיין או אדם אחר בשמו של הזכיין, נתן ו/או כשיש בידי העירייה הוכח .26.1.10
או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם או לכל דבר מתנה הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, 

 הכרוך בביצוע ההסכם.
 

כשהזכיין הפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי ההסכם שאינה נזכרת לעיל ולא תיקן  .26.1.11
 .על ידי העירייהלאחר מתן התראה בכתב  ימים 14את ההפרה בתוך 

 
תפסה העירייה את החזקה במתחם והיו בו חומרים, ציוד או מתקנים השייכים לזכיין, רשאית  .26.2

העירייה לדרוש מהזכיין בכתב לסלק את החומרים, הציוד והמתקנים או כל חלק מהם. אם לא ציית 
ימים רשאית העירייה לפי שיקול דעתה הבלעדי לסלקם מהאתר על  15הזכיין לדרישה זו כאמור, תוך 

ון הזכיין לכל מקום שתמצא לנכון והיא לא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן שייגרם להם. מבלי חשב
לגרוע מכל האמור לעיל, תהיה העירייה רשאית להשתמש בחומרים, בציוד ובמתקנים לתפעול 

 ותחזוקת המתחם או למוכרם ולהשתמש בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע לעירייה מאת הזכיין.  
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  סעדים ותרופותהפרות,  .27
 

יחול על הוראות הסכם זה, בכפוף לאמור  1970-תשל"אה, (תרופות בשל הפרת חוזה)חוק החוזים  .27.1
 להלן. 

 

 הפרה יסודית של ההסכם:  ההוותכל אחת מן ההפרות שלהלן  .27.2

 

 לעיל. 26.1התקיימות אחד או יותר מהמקרים המנויים בסעיף  .27.2.1

 

אשר הוגדרו כתנאי שהפרתו תהווה הפרה הפרה של התחייבות או אי קיום תנאי בהסכם,  .27.2.2
 ימים, אלא אם נקבע מפורשות אחרת.  14 יסודית ובלבד שניתנה התראה מוקדמת של

 

 התפעול והתחזוקה מפרט ולרבות )הפרה של התחייבות או אי קיום תנאי בהסכם על נספחיו  .27.2.3
הפרה לא , אף אם ההפרה אינה הפרה יסודית, אך ה(למתחם ו/או תכנית התפיסה התפעולית

 -ימים  14 בתוך –תוקנה בתוך המועד שנקבע כמועד התראה לגביה ובאין קביעה כאמור 
 תיחשב כהפרה יסודית. 

 

בהפרה  מובהר כי הפרת הסכם זה כהפרה יסודית כאמור לעיל, משמעה גם הפרת הסכם ההקמה .27.3
 . יסודית, על כל המשתמע מכך

 

שום דבר האמור בהסכם זה, לא ימצה את זכויות העירייה והתרופות או הסעדים שהיא זכאית להן,  .27.4
 ואין בו כדי לפגוע בכל זכות שהדין מקנה לעירייה בגין ו/או עקב הפרת הסכם. 

 

לבטל את  הסכם זה, כולו או מקצתו, או תנאי מתנאיו בהפרה יסודית, זכאית העירייה הזכייןאם יפר  .27.5
במועד שתקבע  המתחםלפחות והזכיין יהיה חייב לפנות את ימים  14 דעה מוקדמת שלההסכם בהו

 העירייה. 
 

 הודעה כאמור לא תפגע בכל זכות או סעד אחר של העירייה על פי הסכם זה או על פי דין.  .27.6
 

לתפעל  ,חזקה ולתפוס ב רשאית העירייה המתחםמור, והזכיין לא פינה את ניתנה הודעת ביטול כא .27.7
וכל מי מטעמו, על  הזכייןלכל דבר ועניין, וכן רשאית העירייה לאחסן את חפצי  המתחםולנהל את 

 כאשר מובהר כי העירייה לא תשא באחריות לנזקים בגין הפינוי.  חשבונו,

 

נוי יולמינוי של המנהל במ המתחםזרת לפינוי על הסכם זה תחשב להסכמה בלתי חו הזכייןחתימת  .27.8
ע"י העירייה או מי  המתחםנוי כאמור, ותפעול של יכנאמן מטעם הצדדים לביצוע הפבלתי חוזר, 

 שתורה. 

 

וכל הפועלים מטעמו  , עובדיו, שלוחיוהזכייןניתנה הודעת ביטול כאמור, רשאית העירייה למנוע מ .27.9
כל תשלום במקום זכאית לגבות . כמו כן תהיה העירייה במקרה כאמור, המתחםלהיכנס לשטחי 

. העירייה תדווח לזכיין על גובה הסכומים שגבתה במקומו. בהתאם להסכם זה, על נספחיו הזכיין
 חתימת הזכיין על הסכם זה תחשב להסכמה לכך. 

 
סעיף מתאים  המסחרי הרשות בשטחרי בועם  מתחםמנויי ומבקרי העם  תקשרויותהזכיין יכלול בה

  המאפשר זאת.
 

 .המתחםלעיל בדבר פינוי  240של ביטול הסכם זה ופינוי על פי סעיף זה, יחולו הוראות סעיף במקרה  .27.10
 

קבוע או זמני, נגד  לא יהיה כל סעד של צו מניעה או צו עשה, זכייןמובהר כי על אף האמור לעיל, ל .27.11
רשאי לטעון  הזכייןהעירייה, והוא יהיה זכאי לסעדים כספיים בלבד כנגד העירייה. כמו כן, לא יהיה 

הזכיין מצהיר בזאת כי הוא מוותר על לבטלות הסכם זה מכל סיבה שהיא, או לתבוע סעד של ביטול. 
 ים בסעיף קטן זה לעיל.  כל זכות לסעדים המוזכר
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אם  ו,וכל המצוי ב המתחם, הפרויקטבאופן מפורש על כל זכות עיכבון בקשר עם  הזכייןכן מוותר  .27.12
 ויתור זה הינו בלתי חוזר.  .יזוז על פי הסכם זה או על פי דיןקיימת לו על פי דין וכן על כל זכות ק

 

שולם במועד יישא הפרשי הצמדה וריבית בנוסף לכל סעד שיגיע למי מהצדדים, כל תשלום אשר לא  .27.13
כפי שתחול  1961-בשיעור כפל הריבית השנתית הצמודה, לפי חוק פסיקת ריבית  והצמדה, התשכ"א

הפרשי ההצמדה החל המועד שנועד לביצוע התשלום ועד למועד ביצועו בפועל.  בתקופת הפיגור,
ימים  7 על אף האמור, איחור של עד יחושבו החל במועד שנועד לביצוע התשלום ועד לביצועו בפועל.

 לא ייחשב הפרה ולא יישא ריבית כלשהי. 

 

תהיה העירייה זכאית  בנוסף לכל סעד אחר או נוסף לו זכאית העירייה על פי דין או על פי הסכם זה, .27.14
 :  "(הפיצויים המוסכמים)להלן: " לפיצויים המוסכמים הבאים

 

 ש"ח 300,000 .27.14.1
ובאופן יחסי  המתחםנוי יבגין כל חודש שיאחר הזכיין בפשקלים חדשים( מאות אלף שלוש )

 לתקופת האיחור.

 

כל אחד בגין  .27.14.2
כל יום בו קיימת הפרה ל ש"ח 1,000 –לעיל  27.2ודית המפורטים בסעיף סמאירועי ההפרה הי

 יסודית וזאת עד למועד תיקון ההפרה לשביעות רצון העירייה.

  

 ובכל מקרה לא ירדו אל מתחת למדד הבסיס.יישאו הפרשי הצמדה  סכומי הפיצויים המוסכמים .27.15

   

הצדדים מצהירים, כי קבעו את הסכומים הנ"ל לאחר ששקלו בתום לב ובאופן סביר, ומצאו כי סכום  .27.16
זה ישקף את הנזק המינימאלי הצפוי לעירייה עקב ביצוע ההפרות כאמור, והכל מבלי לגרוע מכל סעד 

 הסכם זה ו/או הדין.  ל פיע ם לעירייהו/או תרופה אחרים המוקני

 

כדי לגרוע  ם המוסכמיםייפיצוהלמניעת ספק מובהר כי אין בזכותה של העירייה לקבל את סכומי  .27.17
מזכותה לתבוע בנוסף ובמצטבר כל נזק ישיר או עקיף שיגרם לה עקב הפרת ההסכם כאמור וכן כל 

ור, בגין הפסדי הכנסה, רווחים, הפסדים תרופה אחרת לפי כל דין, לרבות ובלי לפגוע בכלליות האמ
 .  הזכייןונזקים מכל מין וסוג שהוא שנגרמו עקב הפרת ההסכם על ידי 

 
 סמכות שיפוט .28

 
 אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע להסכם זה. -לבתי המשפט המוסמכים בתל

 
 כללי .29

 
ידיעה ו/או נתון מכל סוג שהוא אשר כל צד  מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע ו/או מסמך ו/או  .29.1

הינם בעלי אופי סודי )או שבעליהם נוהג בהם כבעלי אופי סודי( שהתקבל אצלו או אצל מי מטעמו בין 
"( מידע סודיבעל פה ובין בכתב )בכל אמצעי לרישום ו/או שמירת מידע( בקשר עם הסכם זה )להלן: "

  י.ולא לגלות או למסור לכל צד שלישי את המידע הסוד
 

האמור בסעיף זה לעיל לא יחול על מידע שהינו מידע סודי שגילויו על ידי צד לצד שלישי אושר מראש  .29.2
על ידי הצד השני ו/או מידע סודי שגילויו נדרש על פי הוראות הדין, על ידי בית משפט או רשות 

תריע על כך מוסמכת או מכוח הוראות הסכם זה ובלבד שטרם שגילה צד מידע סודי לפי סעיף זה, ה
בפני הצד השני בכתב ואפשר לו לנקוט באמצעים הדרושים, לפי שיקול דעתו של אותו צד, למניעת 
גילוי המידע הסודי ו/או מידע סודי שהינו נחלת הכלל )שלא עקב הפרת הוראות סעיף זה על ידי הצד 

על  םשירותיהמתן ו/או מי מטעמו( ו/או מידע סודי המועבר על ידי מי מהצדדים לצד שלישי לצורך 
" ו/או מידע אשר היה בידי צד ו/או בידי מי מטעמו כדין טרם ההתקשרות need to knowבסיס "

 בהסכם זה. 
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מצהיר ומתחייב כי יהיו בידיו, בין אם בבעלותו ובין אם באמצעות רישיון, כל זכויות הקניין זכיין ה .29.3
 התפעול שירותיי לא יהיה בביצוע התחזוקה וכו התפעולהרוחני הדרושות לצורך ביצוע שירותי 

משום הפרת זכות קניין רוחני כל צד שלישי שהוא. למען הסר ספק, כל זכויות הקניין  והתחזוקה
הרוחני בכל המסמכים, המפרטים, התוכניות, הטבלאות, המודלים, דוגמאות, מידע, רשומות או 

ככל שיסופקו( יישארו בבעלות ) עירייהעל ידי הזכיין נתונים )בעל פה או בכתב( אשר יסופקו ל
 יהיה זכאי להשתמש בזכויות אלה אך ורק לצורך ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה.  זכיין. העירייהה

  
 התפעולאת כל זכויות הקניין הרוחני בבעלותו בקשר עם שירותי לעירייה ממחה בזה  הזכיין .29.4

וקיום  והתחזוקה התפעול שירותי)במהלך ביצוע  , בין אם נוצרו ובין אם יווצרובמתחםהתחזוקה ו
התחייבויותיו על פי הסכם זה( על ידו או מטעמו או הועברו לבעלותו על ידי צד שלישי כלשהו, בכפוף 
לזכויותיו של צד שלישי כאמור, מייד עם היווצרן או עם העברתן לבעלותו על ידי צד שלישי כלשהו. כן 

ות, לרבות חתימה על כל מסמך שיידרש לשם ביצוע המחאת לבצע את כל הפעול זכייןמתחייב ה
לעשות שימוש בזכויות הקניין הרוחני הנ"ל,  תרשאי תהיה הוכל מי מטעמעירייה הזכויות כאמור. ה

הבלעדי, בכל עת שהיא, ללא כל הגבלה )לרבות הענקת זכות משנה לשימוש באותן  העל פי שיקול דעת
והם  הםו/או למי מטעמו לא תהא כל זכות בקשר אלי זכייןד ולבלב המתחםזכויות( לצורך ובקשר עם 

 מוותרים על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור. 
  

 התפעולככל שקיימות זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים הנדרשות לצורך ביצוע שירותי  .29.5
לצורך ביצוע העירייה )לרבות זכויות בתוכנות מדף וזכויות של צד שלישי שלא נוצרו עבור  התחזוקהו

)ככל שיידרש לעשות כן(,  עירייה( ושבעל הזכות אינו מוכן להמחותה לוהתחזוקה התפעול שירותי
עבור ו"(, עבורו רישיוןלהשיג רישיון או רישיון משנה, לפי העניין )להלן בסעיף זה: " זכייןמתחייב ה

והפועלים מטעמם, לעשות שימוש בכל זכות קניין רוחני כאמור לכל מטרה הקשורה לביצוע  עירייהה
יישא בכל הוצאה ו/או חבות כספית כלשהי הנדרשת לצורך השגת זכיין . הוהתחזוקה התפעול שירותי

וקיום הרישיון. הרישיון יהיה ללא אפשרות ביטול. הרישיון כאמור יהיה ניתן להעברה ללא כל תמורה 
 . הזכיין החדשוספת לכל צד שלישי שיהיה מעורב בפרויקט בכל שלב, לרבות נ
 

 ,אין ולא תהיינה זכויות בעלות, זכויות חכירה, או זכויות אחרות כלשהן על פי חוק המקרקעיןזכיין ל .29.6
 .במתחם, זכות קניינית אחרת או כל זכות אחרת על פי דין, 1969 -התשכ"ט 

  
זכויות כל צד לסעדים לפי הסכם זה כפופות לחובתו לעשות את מרב  מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, .29.7

המאמצים למזער את הנזקים הנובעים מכל אירוע בגינו הוא זכאי לסעדים )לרבות עלויות ועיכובים( 
 ולמיצוי כל הזכויות העומדות לו על פי דין. 

  
 ני הצדדים.ידי ש-לא יהיה תוקף לכל תיקון להסכם זה, אלא אם נערך בכתב ונחתם על .29.8

מבלי לגרוע מכלליות האמור וכל עוד לא נקבע אחרת במפורש בהסכם זה, צד שלא מימש זכות  
פי דין לא ייחשב כמוחל על זכותו זו, באותו מקרה או בכלל, אלא -פי הסכם זה או על-המוקנית לו על

 אם נעשה הדבר בכתב ובחתימת הצדדים. 
  

סכמות הצדדים בנוגע לנושאים הנזכרים בהם. לא יהיה ההסכם ונספחיו כוללים ומהווים את כל ה .29.9
 ידי מי מהצדדים קודם לחתימת הסכם זה ולא נכללו בו.-שום תוקף לכל מצג או הבטחה שנעשו על

  
פי הסכם זה למי מהצדדים לא יגרע מזכותו של אותו צד לכל זכות, -שום סעד או תרופה המוענקים על .29.10

ים מכוח הוראות הסכם זה או הוראות כל דין או מכוח דיני סעד או תרופה נוספים או אחרים המוקנ
היושר, אלא אם צוין במפורש כי אותו סעד או תרופה הינם הסעד או התרופה היחידים להם יהא 

 זכאי אותו צד בנסיבות אותו עניין.
  

הסכמה מצד מי מהצדדים לסטות מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה  .29.11
פי ההסכם במקרה מסוים, -ה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדים בזכויות שניתנו לו עלגזיר

אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות 
 וחובות לפי הסכם זה. 

  
לחול לאחר ביטול ההסכם או פי לשונן או מטבען ממשיכות -הוראות ההסכם, למעט הוראות אשר על .29.12

 סיומו תחדלנה מלחול ולא יהיה להן כל תוקף.
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 הודעות .30
 

כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן כמופיע במבוא להסכם או בכתובת אחרת, אשר עליה ימסור צד למשנהו 
הודעה בכתב וממועד קבלת אותה הודעה. כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד השני לפי הסכם זה תינתן 

מכתב רשום לפי כתובת הצד השני או שתישלח בפקסימיליה או שתימסר ביד. הודעה שנשלחה בדואר רשום ב
תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה כעבור שלושה ימי עסקים מזמן מסירתה למשלוח בסניף דואר בישראל; אם 

התקבל אשרור  ובלבד שהינו יום עסקים וכן)באותו יום  - (עם אישור שיגור מוצלח)נשלחה בפקסימיליה 
בעת מסירתה במשרדו של הצד האחר בכתובת שלעיל,  -; ואם נמסרה ביד (טלפוני על קבלת המסמך שנשלח

ב כאילו הודעה שתשלח מצד אחד אל משנהו, בדואר רשום תחשה. בשעות העבודה הרגילות כנגד אישור קבל
 שעות מעת שנמסרה למשלוח בבית הדואר.  72 הגיעה לתעודתה בתום

 
 

   :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 

                ____________________                            ____________________           
  הזכיין                        העירייה                       
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 1נספח ד'

 מתקן ותכנית העדותתיק 

      
 (AS MADE) תיק מתקן ותכנית העדות      

 
                   (יוכנו על ידי הזכיין עד לתחילת תקופת ההפעלה) 
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  2נספח ד'
   תכנית התפיסה התפעולית  

 תכנית התפיסה התפעולית 
 למתחם
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  3'נספח ד
 תפעול ותחזוקהערבות 

 
 לכבוד 

  עיריית יהוד מונוסון
 , 6מרבד הקסמים  וברח

  5635001יהוד מונוסון 
 

 , .א.ג.נ
   ערבותנו מס'הנדון: 

 
מותנית בכל  , הננו ערבים בזה כלפיכם בערבות מוחלטת ובלתי("הזכיין" :להלן]__[ )בקשת על פי  .1

סכום " להלן:( )שקלים חדשים מיליון וחצי) ש"ח 1,500,000 תנאי לתשלום כל סכום עד לסכום של
שתדרשו מאת הזכיין בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד,  ("הערבות

 , שתדרשו מאת הזכיין. ("הפרשי הצמדה" להלן:)להלן  2כמפורט בסעיף 
 

 הפרשי הצמדה דלעיל יחושבו כדלקמן:  .2
המדד " להלן:)אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל עפ"י ערבות זו 

 שפורסם בתאריך 2018אוקטובר , כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ("החדש
, יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת ("המדד היסודי" להלן:))או במועד סמוך(  15.11.2018

 המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי. 
 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה  .3
 ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את 7תוך 

דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהזכיין. כמו כן 
מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד הזכיין ו/או לפנות 
בדרישה מוקדמת לזכיין ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על 

 ידינו. 
 

אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע על ידכם  .4
מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת 
לא יעלו על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה 

תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה  בפעם אחת,
 הבלתי ממומשת. 

 
 דלעיל.  3אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף 

 
אנו לא נהיה רשאים לבטל ערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה רשאים להימנע  .5

ת זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל מהתשלום עפ"י כתב ערבו
 טענה לרבות כל ברירה המוענקת למציע עפ"י הדין. 

 
בנוסף לכל האמור לעיל, הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של הזכיין כלפיכם והינה בלתי  .6

 וזרת, בלתי מותנית ועצמאית. ח
 

בכלל וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו עד מועד זה ועד ]__[  הערבות תהיה בתוקף עד ליום .7
פתוח לקבלת קהל. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה  בשעות בהם הסניף]__[,  -למשרדנו ב

  ומבוטלת.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. .8
 

  דרישה שתגיע באמצעות הפקסימיליה לא תכובד. .9
 רב, בכבוד                      

 
           _________________ 

 ] בנק [              
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  4'ד נספח
אישור המפעיל לשם ביצוע שירותי 

    והתחזוקה ישירות כלפי  להתפעו
 העירייה

 
 תאריך:___________  

 לכבוד 
  עיריית יהוד מונוסון

 , 6מרבד הקסמים  וברח
  5635001יהוד מונוסון 

  "(העירייהלהלן: ")

 
  ,א.ג.נ.

 
  שלותחזוקה למימון, תכנון, הקמה, תפעול מכרז הנדון:    
 מתחם קאנטרי ביהוד מונוסון                 

 
 

, הסכם למתן שירותי ("הזכיין" להלן:) בע"מ _________________ ,לאשר כי נחתם בינינו לבין הזכייןהרינו 
 "(.ההסכם"להלן: )ר העתקו מצורף כנספח למכתבנו זה תפעול ותחזוקה לפרויקט שבנדון על ידינו, אש

 
בכל הנוגע  הזכייןאנו מאשרים כי במסגרת ההסכם קיבלנו על עצמנו את כל האחריות לקיום התחייבויות 

, על כל נספחיו ותוספותיו (למסמכי המכרז 'נספח ד)לשירותי התפעול והתחזוקה, כהגדרתם בהסכם ההפעלה 
  ."הכל על בסיס "גב אל גב, "(הסכם ההפעלה" להלן:)
  

, ככל שנידרש לכך, באופן לעירייההרינו נותנים בזאת את הסכמתנו לספק את שירותי התפעול והתחזוקה ישירות 
 שמלוא הוראות הסכם ההפעלה תחולנה עלינו. 

  
 מצורף למכתבנו זה פירוט בדבר ניסיון קודם, בהתאם להוראות הסכם התחזוקה. 

  
   

 בכבוד רב,     
                                 

  __________________                  
  ]המפעיל[          

 
  

 אישור עו"ד
  

 ת.ז ______________-___________ ו עו"ד, מאשר כי ה"ה ______________ ת.ז אני הח"מ, ________
או שמה  העירייהע"מ וכי חתימתם בצירוף חותמת ב ______________________ חתמו על מסמך זה זה בשם 

 לצרכי מסמך זה.  העירייההמודפס מחייבת את 
  

 
  

  ____________________                        __________________ 
 חותמת וחתימה                                       תאריך                                
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  5'ספח דנ
   אישור עריכת ביטוח

 תאריך:___________
 לכבוד 

  עיריית יהוד מונוסון
 , 6מרבד הקסמים  וברח

  5635001יהוד מונוסון 
  ("העירייהלהלן: ")

  
  ,א.ג.נ.

  ("הזכיין" להלן:)מבוטחנו: _____________________ הנדון:                    
 אישור עריכת פוליסות ביטוח בקשר עם הסכם            
 תפעול ותחזוקה  למתן שירותי בין הזכיין לבין העירייה                         
  ("השירותים""המתחם",  להלן:למתחם קאנטרי ביהוד מונוסון )                         

 
ערכנו ע"ש העירייה והזכיין, את הביטוחים ]__[, ועד ליום ]__[ החל מיום הננו מאשרים בזאת כי 

  -המפורטים להלן:
 

, המכסה במלוא ערך כינון את המבנים על כל מערכותיהם "אש מורחב" –ביטוח רכוש  .1
למעט )מתקניהם וצמודותיהם וכן תכולותיהם שבבעלות ו/או באחריות העירייה ו/או הזכיין 

או בעלי  ברי רשותקבלנים, , תחםמעובדי ה ,מתחםמבקרי הבמפורש רכוש המובא על ידי 
, כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב" לרבות, אש, ברק, (זכויות אחרים במבנים

 התפוצצות, רעידת אדמה, סערה, סופה, שיטפון, נזקי מים, פגיעה על ידי כלי טייס, עשן,
 .  (יכוני אש מורחב""סלהלן: )שוד, פרעות, שביתות, שבר זכוכית ונזק בזדון  התנגשות, פריצה,

 כינון.  על בסיס ערך]__[$ סכום הביטוח: 
  

תגמולי הביטוח בגין אובדן ו/או נזק לרכוש המבוטח ישולמו ישירות לעירייה או למי שהעירייה 
 תורה בכתב לשלמם. 

  
ביטוח זה כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי העירייה ו/או הבאים מטעמה וכן כלפי יתר 
הגורמים הקשורים להפעלת המבנים אשר בביטוחי הרכוש שלהם נכלל ויתור מקביל כלפי 
הזכיין ו/או העירייה, ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם 

 לנזק בזדון. 
 

לכיסוי אחריות המבוטחים על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק  יות כלפי צד שלישיביטוח אחר .2
העלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, בגבולות אחריות בסך 

למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח כאמור אינו כולל כל ש"ח   6,000,000של
מתקנים , וצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינהסייג בדבר חבות הנובעת מאש, התפ

שביתה , סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או במשקה, פרעות, נזק בזדון
והשבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד 

 לביטוח לאומי. 
 

 הביטוח כולל סעיף אחריות צולבת.
  

, בגין על ידולכיסוי חבות המבוטחים כלפי כל העובדים המועסקים  אחריות מעבידים ביטוח .3
פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולים להיגרם להם תוך כדי ו/או עקב העסקתם כאמור, בגבולות 

לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח ש"ח  20,000,000אחריות בסך של 
, שעות כחוק עבודות בגובה ובעומק, פתיונות ורעלים, העסקת נועראינו כולל כל סייג בדבר 

 עבודה וכן בדבר חבות כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו לעובדי המבוטחים. 
 

דלעיל ו/או עקב מניעת  1עקב אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור בסעיף  ביטוח אובדן תוצאתי .4
 חודשים.  18, לתקופת שיפוי של (מעט פריצהל)עקב סיכוני אש מורחב  הגישה אליו,
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ביטוח זה כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי העירייה ו/או הבאים מטעמה וכן כלפי יתר 
אשר בביטוחי האובדן התוצאתי שלהם נכלל מתחם הקאנטרי הגורמים הקשורים להפעלת 

ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול  ויתור מקביל כלפי הזכיין ו/או העירייה,
 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

 
 
  

  כללי לכל הפוליסות
  

"הזכיין" לצורך הביטוחים דלעיל ו/או אישור זה הינו לרבות הממונה/ים מטעמם הזכיין להענקת 
 השירותים נשוא ההתקשרות שבנדון. 

 
 .2016 "ביט" מהדורה-הידועות כתנאי הפוליסות אינם נחותים מתנאי הפוליסות 

 
ואנו  כל הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העירייה ו/או לטובתה,

 מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי העירייה. 
 

 הפרת תנאי הפוליסות על ידי הזכיין בתום לב לא תפגע בזכויות העירייה על פיהן. 
 

מראש ימים  30הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה לעירייה 
 ובכתב. 

  
זכיין הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפויות העצמיות חלה על ה

 בלבד, ובשום מקרה לא על העירייה.
 

מבלי לגרוע מחבות המבוטח לנקוט באמצעי זהירות סבירים למניעת מקרי ביטוח, מוסכם כי החריג 
בדבר רשלנות רבתי מבוטל בזאת, אך אין בביטול החריג כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות 

 .1981-המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח תשמ"א
 

ורנו זה הינו בכפוף לתנאי פוליסות הביטוח המקוריות ולחריגיהן, עד כמה שלא שונו על פי האמור איש
 באישור זה. 

  
  

  _____________  ______________  ______________  ______________  
   (תפקיד החותם)               (שם החותם)                 (חתימת המבטח)              (חותמת המבטח)     
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 6'נספח ד
 אישור עריכת ביטוח עבודות 

                                       
 ___________ תאריך:                                                                                                              

 לכבוד 
  עיריית יהוד מונוסון

 , 6מרבד הקסמים  וברח
  5635001יהוד מונוסון 

  ("העירייהלהלן: ")
  

  ,א.ג.נ.
 

 (להלן: "הזכיין")מבוטחנו: _____________________ הנדון:   
 אישור עריכת פוליסות ביטוח בקשר עם עבודות שיפוץ והתאמה 

  (להלן: "העבודות") ביהוד מונוסון במתחם
  

 כמפורט להלן: , הננו מאשרים בזאת כי לבקשת הזכיין, ערכנו פוליסה לביטוח עבודות קבלניות, בגין העבודות
 שם המבוטח בפוליסה כולל בנוסף לזכיין את העירייה, קבלנים ו/או קבלני משנה. 

  -הפוליסה כוללת את פרקי הביטוח הבאים:
 
לרבות חומרים וכל רכוש ו/או ציוד ו/או מתקנים המשמשים לביצוע  ןביטוח העבודות עצמ - 'פרק א .א

 העבודות ולרבות רכוש שסופק על ידי העירייה, במלוא ערך כינון. 
  -פרק זה כולל הרחבות לכיסוי, כדלקמן:

  500,000$ –רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים  .1
 300,000$ –פינוי הריסות  .2
 ריםרעידת אדמה ונזקי טבע אח .3
  וגניבהפריצה  .4

 תגמולי הביטוח שישולמו במסגרת פרק זה ישמשו לשיקום וכינון הנזק ולהשלמת ביצוע העבודות. 
פרק זה כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי העירייה ו/או הבאים מטעמה וכן כלפי יתר הקבלנים ו/או כל 

ו העירייה, ובלבד ו/א הזכייןגורם אחר הקשור לביצוע העבודות אשר בביטוחיהם ויתור מקביל כלפי 
 שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

  
למקרה ובמצטבר לתקופת  $2,000,000, בגבולות אחריות של ביטוח אחריות כלפי צד שלישי - ב'פרק  .ב

ף עקב הביטוח. הביטוח על פי פרק זה אינו כולל כל סייג בדבר רעד והחלשת משען, חבות בגין נזקי גו
שימוש בציוד מכני הנדסי שהינו בגדר "רכב מנועי" אך שאין חובה חוקית לבטחו וכן תביעות תחלוף מצד 

   המוסד לביטוח לאומי. הביטוח על פי פרק זה כולל סעיף אחריות צולבת.
  ייחשבו לצורך פרק זה כרכוש צד שלישי. – מעבר לסכומים המכוסים על פי פרק א' –רכוש העירייה 

 
לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת  $5,000,000, בגבולות אחריות של ביטוח חבות מעבידים - ג' פרק .ג

 ]__[ ועד ליום ]__[מיום  -תקופת ביצוע  -יום  30לרבות תקופת הרצה בת  תקופת הביטוחהביטוח. 
 חודשים מתום תקופת הביצוע.  12בתוספת תקופת תחזוקה מורחבת של 

  
זאת מבלי לגרוע מכל הרחבה ו/או . 2016תנאי הפוליסה, בכפוף לאמור לעיל, אינם פוחתים מתנאי ביט 

למען הסר ספק, כי כל הרחבה ו/או הוראה , הוראה מפורשת ו/או ספציפית המפורטת לעיל. מובהר
 מפורשת ו/או ספציפית כזאת גוברת. 

עירייה ו/או לטובתה, ואנו מוותרים על כל טענה הביטוח הנ"ל ראשוני וקודם לכל ביטוח הנערך על ידי ה
 ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי העירייה. 

 מטעמו בתום לב לא תפגע בזכויות העירייה על פיה.  ו/או מי הזכייןהפרת תנאי הפוליסה על ידי 
יום מראש  30הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה לעירייה 

 ובכתב. 
 הזכייןהננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפויות העצמיות חלה על 

 בלבד, ובשום מקרה לא על העירייה. 
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בכפוף לתנאי פוליסות הביטוח המקוריות ולחריגיהן, עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור 

 זה. 
 
  

 ______________  ______________  ______________  ____________   
   (תפקיד החותם)           (שם החותם)                (חתימת המבטח)              (חותמת המבטח)                  



 

  

       

 7'ד נספח    
 תפעול ותחזוקה מפרט

 
  תפעול ותחזוקהמפרט 

 
  
  

 תוכן עניינים
 

 מבוא ותנאים כלליים לתפעול ואחזקה   -  חלק א
  תנאים כלליים ומיוחדים לתפעול ואחזקה -  חלק ב
  מפרט טכני מיוחד לאחזקה  -  חלק ג
 מפרט עקרוני לאבטחה  - חלק ד

  
  

 
 


