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  לבידור ובילוי (חולון) בע"מהחברה 

  8/2019מכרז פומבי מס' 

  במרכז מ.ט.ר.ההטיפולית פעילות בבריכה 

  

  

לקבלת רשות שימוש, לא (להלן: "החברה") מזמיה בזה הצעות  "מבעהחברה לבידור ובילוי (חולון) 

ל על פי התאים המפורטים ו, והכחולון ,ט.ר.ה.לקיום פעילות במים בבריכה הטיפולית במרכז מייחודית, 

  במסמכי המכרז.

  

 www.reh.co.il בכתובת:  תר האיטרט של החברה, ללא תשלוםמאת מסמכי המכרז הוריד אעיין וליתן ל

  .תחת הכותרת "מכרזים"

  

 , חולון66מפרץ שלמה , רחוב במשרדי ההלת החברה 11:00בשעה  20.5.2019ביום קיים תכס מציעים י

  .)2000(מתחם החיה של ימית 

  

יש להפקיד, במסירה אישית (לא לשלוח ,  8/2019ושאת ציון מכרז פומבי מס'את ההצעות, במעטפה סגורה 

 חולון., 66מפרץ שלמה , בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, רח' 14:00שעה עד ל 29.5.2019 בדואר) עד ליום

  הצעה שתוגש לאחר המועד האמור תפסל על הסף ולא תובא לדיון.

  

  הה ביותר או כל הצעה שהיא.החברה איה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבו

  

   03-5582050למשרדי ההלת החברה בטלפון: לפרטים וספים יש לפות 

  

  

  

  ,שמשון חן

  

 מכ"ל החברה
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  החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ

  8/2019  מכרז פומבי מס'

  פעילות בבריכה הטיפולית של מ.ט.ר.ה

  מסמכי המכרז

  

 תאים כלליים. .1

 .המציע תצהיר .2

  .הצעת מחיר .3

  .חוזה התקשרות וספחיו .4
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  החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ

  פעילות בבריכה הטיפולית במרכז מ.ט.ר.ה 

  8/2019' מכרז פומבי מס

  תאים כלליים

  כללי .1

לקבלת החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ (להלן: "החברה") מזמיה בזה הצעות מחירים  .1.1

, , חולוןבמים בבריכה הטיפולית במרכז מ.ט.ר.הפעילות רשות שימוש, לא ייחודית, לקיום 

 ל בהתאם לתאים המפורטים במסמכי המכרז.והכ

צ"ב על מבמכרז יהיו על פי תאי המכרז וחוזה ההתקשרות ה התאי ההתקשרות עם הזוכ .1.2

 ספחיו כחלק בלתי פרד ממסמכי המכרז. 

 להשתתפות במכרזסף  תאי .2

  ההצעות במכרז, עומדים בכל התאים המפורטים להלן:רשאים להשתתף במכרז מי, שבמועד הגשת 

בקיום פעילות , 2016-2018שים ין הב ,יסיון של שלוש שים לפחותהסמכה ומי שהיו בעל  .2.1

    עצמו. מציע. היסיון צריך שיהא של הטיפולית במים

  .לצרף להצעתו אסמכתאות על עמידתו בתאי לעיל מציעעל ה

אישורים הדרשים, המציע חתום על ידו ומאומת על ידי עו"ד וכן מי שצירף להצעתו תצהיר  .2.2

 (להלן: "החוק"). 1976 –תשל"ו , לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, מציעעל שם ה

 מציעבקשת ה, אוטוומית, שהוצאה על ידי בק בישראל, למקורלהצעה במכרז צורפה ערבות  .2.3

כתב לפי וסח , לפחות 29.8.2019 ליום עד בתוקףלפקודת החברה,  ₪ 3,000 של על סך, במכרז

כל התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז וחוזה זאת להבטחת ו ורף למסמכי המכרז,הערבות המצ

 . במסגרתו ההתקשרות

  

לא יעמוד בהתחייבויותיו  מציעיה כל אימת שהירשאית להגיש את הערבות לגב יהתה חברהה

וחוזה ההתקשרות ולגבות את סכומה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש,  על פי תאי המכרז

 .וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ותרופה אחרים העומדים לה על פי כל דין

לא יעמוד בהתחייבויותיו  מציעכל אימת שה ,יהירשאית להגיש את הערבות לגב יהתההחברה  .2.4

  .ו/או חוזה ההתקשרות המכרז מסמכיעל פי 

גש על ידי ישות משפטית אחת בלבד והיסיון וכל המסמכים והאישורים תו מציעהצעת ה .2.5

  במכרז בלבד. מציעהדרשים במכרז, כולל הערבות יהיו על שם ה
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 ההצעה .3

, בימים במרכז לקיום פעילות טיפולית במיםלפי שימוש בפועל  שימושדמי ההצעה תהיה ל .3.1

תוגשה על גבי טופס הצעות ה ובשעות המפורטים בחוזה ההתקשרות שבמסמכי המכרז.

ולא יכללו מס  בשקלים חדשים בסכום המוצע המחירים יקבו והצעת מחירים. מציעהצהרת ה

המיימליים  דקות פעילות 30 -בפועל ל שימושהצעת המחיר לא תפחת מדמי ה ערך מוסף.

 .שקבעו במסמך הצעת המחיר

ל הדף האחרון של מסמכי וכן לחתום עמסמכי המכרז, בראשי תיבות בשולי כל דף מ ש לחתוםי .3.2

 המכרז בחתימה מלאה לרבות חותמת.

 לחתום בחתימה וחותמת. מציעעל ה מציעליד כל תיקון בהצעת ה .3.3

  יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 90תהא בתוקף לתקופה של  מציעהצעת ה .3.4

  ערבות ואישורים .4

  יצרף להצעתו גם את המסמכים והאישורים הבאים: מציעה

  אישור תקף על יכוי מס במקור. ו חוקהאישור תקף על יהול פקסי חשבוות ורשומות על פי  .4.1

 .המציעתצהיר  .4.2

עורך דין בדבר  תאגידים וכן אישורברשם ה מציעהתעודת רישום  -לגבי מציע שהיו תאגיד .4.3

 .בחתימתם מציעלחייב את ההמוסמכים  מציעשל המורשי החתימה זהות 

 .מציע, חתומים על ידי ה, אם הוצאו, בקשר עם המכרזמסמך/י ההבהרות שהוצאו .4.4

  ושמירת זכויות הוצאות המכרז .5

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז  .5.1

 . דמי רכישת מסמכי המכרז לא יוחזרו בכל מקרה.מציעתחולה על ה

במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה, והמשתתפים  .5.2

  שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכת והגשת הצעה במכרז זה.

  הבהרות ושיויים -כס מציעים .6

במשרדי ההלת החברה, רחוב מפרץ שלמה  11:00שעה ב 20.5.2019 ביום כס מציעים יתקיים .6.1

  להשתתף מוזמים לדייק ולבוא בזמן.  המעוייים ).2000, חולון (מתחם החיה של ימית 66
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החברה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכיס שיויים  .6.2

ותיקוים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השיויים והתיקוים, 

בישיבה  בכתב, לידיעתם של המשתתפים ק בלתי פרד מתאי המכרז ויובאו,כאמור, יהיו חל

או מספרי ו/ בפקסימיליה לפי הכתובות/או ו אלקטרויורוכשי מסמכי המכרז בדואר 

במכרז לצרף להצעתו את מסמך/י ההבהרות  מציעעל ה שימסרו על ידם. ליהיהפקסימ

 חתום/ים על ידו.

  הגשת ההצעות .7

(לא  אישיתבמסירה  ,8/2019 מספראת ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, ושאת ציון מכרז פומבי 

מפרץ רח' בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה,  14:00עד לשעה  29.5.2019לשלוח בדואר) עד יום 

  הצעה שתגיע לאחר המועד האמור תפסל על הסף ולא תובא לדיון. .חולון, 66שלמה 

 בחית ההצעות .8

החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תאיה או בשל חוסר  .8.1

התייחסות לתאי המכרז באופן שלדעת החברה מוע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים בלתי 

 סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

את החוזה  לבצע מציעהחברה רשאית לבחון במסגרת בחית ההצעות את אמיות וכושרו של ה .8.2

 בעבר. מציעהמוצע ואת יסיוה עם ה

הטעון מילוי ו/או כל שיוי או תוספת שייעשו  אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום .8.3

במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שיוי או תוספת בגוף המסמכים 

 ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.

החברה רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים וספים ו/או הבהרות וספות  .8.4

, חוסו הכלכלי, מציעעות רצוה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מת לבחון את הלשבי

 יסיוו המקצועי והצעתו, במסגרת שיקוליה, כאמור.

 ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה הזוכה.  גבוהההחברה איה מתחייבת לקבוע את ההצעה ה .8.5

 הודעה על תוצאות המכרז .9

, לפי הפרטים שמסרו בהצעתו ובדוא"לליה מסר על כך הודעה בפקסימיילזוכה במכרז ת .9.1

  .במכרז

שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום, אליה תצורף הערבות  מציע .9.2

 שהומצאה על ידו עם הצעתו במכרז.
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ין בהחלטה/ות ועדת המכרזים, בימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז. יבמכרז רשאי לע מציעכל  .9.3

בחלק ההצעה של הזוכה, אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת במכרז איו רשאי לעיין  מציע

 המכרזים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי. 

לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהא החברה רשאית לבטל את  מציעהיה וה .9.4

, החל בתאריך שייקבע על ידי החברה בהודעה, וזאת מציעהזכייה במכרז בהודעה בכתב ל

לא תיקן המעוות בהתאם  מציעהודעה בה דרש לתקן את המעוות וה מציעלאחר שיתה ל

 להודעה ותוך זמן שקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות החברה על פי כל דין.

. רשאית החברה להגיש את הערבות שבידה לגביה ,מכל סיבה שהיא ,בוטלה הזכייה במכרז .9.5

 ההבא הרגודהצעתו ש ,במכרז מציעחלופי את הרשאית להכריז כזוכה כמו כן תהיה החברה 

 יפצה את החברה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך. מציעוה ,בתור

                

  בכבוד רב,                      

  החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ                  
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  החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ

  פעילות במים בבריכה הטיפולית במרכז מ.ט.ר.ה 

  8/2019' פומבי מסמכרז 

  תצהיר המציע

  לכבוד

  עיריית חולון

  והחברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ

אי הח"מ: שם: ____________ ת.ז ________________ מרח' ____________________,  המשמש 

ומוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע בקשר עם  מורשה חתימה של המציע, ___________________,

(להלן: "המכרז"), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  8/2019 השתתפותו במכרז

  לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כך, מצהיר בזאת כדלקמן:

  כללי

ם, ואו מקבלים על הבו לפרטיהם את כל האמור במסמכי המכרז, בין המצורפים ובין שאים מצורפי .1

  עצמו לבצע את כל הפעולות וההתחייבויות שבמסמכי המכרז. 

כל הפרטים שאו מוסרים בכל מסמכי המכרז, לרבות בכל הספחים והתצהירים, הים כוים,  .2

 מלאים, מדויקים ואמת לאמיתה.

ל הגורמים ההצעה במכרז מוגשת לאחר שערכו את הבדיקות הדרושות, להחת דעתו, בכל הוגע לכל .3

וההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות, וכי לא בססו הצעתו על מצגים ו/או הבטחות ו/או אמירות 

שעשו בעל פה על ידי העירייה ו/או מי מגורמיה, וכי לא ציג דרישות ו/או תביעות המבוססות על אי 

 הבה ו/או אי ידיעה, ואו מוותרים, מראש, על כל טעות, כאמור.

ד בכל תאי הסף והדרישות האחרות הדרשות מהמציעים על פי מסמכי המכרז. למציע המציע עומ .4

הידע, המומחיות, האיתות הכספית, האמצעים הטכיים, הציוד, כוח האדם המקצועי, הרישיוות 

 וההיתרים וכל הדרש לביצוע העבודות על פי מסמכי המכרז.

הסמכויות, הקבועים במסמכי התאגדות של הצעת המציע היה בתחום המטרות, התקות, ההלים ו .5

המציע (במקרה שהמציע היו תאגיד), וכי תקבלו אצל המציע כל ההחלטות והאישורים הדרושים וכל 

מיעה על פי כל דין ו/או חוזה לחתימותיו על כל מסמכי מכרז זה ועל הצעת המציע וכי חתימותיו 

 מחייבות את המציע לכל דבר ועיין.

 מוגשת ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים. הצעת המציע  .6

כון ליום תצהיר זה  המציע איו מצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק וכן לא מתהלים כגדו הליכים  .7

 משפטיים העלולים לפגוע ביכולתו לעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, במלואם ובמועדם.
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  חוק עסקאות גופים ציבוריים

  דיי עבודה ועמידה בחוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלויותקיום 

"תושב ישראל" משמעותם כהגדרתם בסעיף  -בתצהירי זה, המוחים "בעל זיקה" "עבירה", "הורשע" ו .8

. אי מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של 1976-ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2

 הי מצהיר כי המציע היו "תושב ישראל". מוחים אלה וכי אי מבי/ה אותם.

ו/או לפי  1991-המציע ו"בעל הזיקה" לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, התש"א .9

באוקטובר ועד למועד האחרון להגשת  31, אשר עברו אחרי יום 1987-חוק שכר מיימום, התשמ"ז

ת הרי במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז חלפה ההצעות במכרז, או אם הורשעו ביותר משתי עבירו

 לפחות שה אחת ממועד ההרשעה האחרוה.

(להלן: "חוק שוויון זכויות") לא  1998-הוראות חוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלויות, התש"ח .10

 חלות על המציע

 או

  הוראות חוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן דהיו:

עובדים לפחות, ואי מצהיר בשם המציע על התחייבותו לפות למהל הכללי  100מעסיק  מציעה .10.1

לחוק שוויון  9של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחית חובותיו לפי סעיף 

לשם קבלת החיות בקשר ליישומו; ואולם לא תיתן החיה שיש בה  –זכויות , ובמידת הצורך 

  (ה) לחוק שוויון זכויות; 8כבד מדי כהגדרתו בסעיף כדי להטיל טל 

 או

המציע התחייב בעבר לפות למהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים  .10.2

לעיל ועשתה איתו התקשרות שלגביה התחייב, כאמור, באותו  סעיף  10.1לפי הוראות סעיף 

לחוק  9יות ליישום חובותיו לפי סעיף הוא הצהיר כי פה כדרש ממו, ואם קיבל הח –משה 

  שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומו;

 

אי מצהיר על התחייבותו של המציע להעביר העתק מתצהיר זה למהל הכללי של משרד העבודה 

  יום ממועד ההתקשרות 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 אי קיום קירבה ו/או קשר עסקי ו/או יגוד עייים

הו מצהירים בזאת, כי הוראות הסעיפים בפקודת העיריות, המפורטים להלן, ידועות והירות למציע  .11

  ולו.

  א(א) לפקודת העיריות (וסח חדש) 122סעיף 
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"חבר עירייה, קרובו, סוכו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה של עשרה אחוזים 

או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; בהוו או ברווחיו או שאחד מהם מהל 

  בן זוג, בן או בת, אח או אחות". -לעיין זה, "קרוב" 

  (א) לפקודת העיריות (וסח חדש) 174סעיף 

-"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה וגע או מעויין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

  סוכו, בשום חוזה שעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למעה". זוגו או שותפו או

  (א) בהודעה בדבר כללים למיעת יגוד עייים של בחרי הציבור ברשויות המקומיות 12סעיף 

חבר  –"חבר העירייה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעיין זה; "חבר עירייה" 

יד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" עירייה או קרובו או תאג

  )(ב)").1(5 -)(ב) ו1(1בסעיף 

בהון או ברווחים של  10%מהל או עובד אחראי בגוף, או מי שיש לו חלק העולה על  - "בעל שליטה"  

  גוף.

  בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות, סוכן או שותף. - "קרוב"  

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין העירייה  המציעם ומתחייבים בזאת, כי לא קיימים בין הו מצהירי

ו/או ראש העירייה ו/או לסגיו ו/או לחברי מועצת העירייה ו/או לעובד/ת מעובדי העירייה, קירבה 

ים ו/או עיייגוד ע גיעה ו/או הכרות אישית (להלן: "קירבה") כל יין משפחתית ו/או חברות ו/או

ו/או גיעה ו/או בקשר עסקי/משפחתי או קשר אחר כלשהו קבוע או זמי, כאמור לעיל, ואם כן הו 

 מתחייבים לצרף להצעתו למכרז זה מכתב בו פרט עם מי יש למציע קירבה ו/או קשר, ומאיזה סוג.

מתחייב להימע מכל פעולה שיש בה יגוד עייים ביו  המציעהו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי 

לבין העירייה ו/או ראש העירייה ו/או לסגיו ו/או לחברי מועצת העירייה ו/או לעובד/ת מעובדי 

העירייה, במישרין ו/או בעקיפין, ומתחייב בזאת להודיע לעירייה על כל חשש לקיום יגוד עייים 

  כאמור.

על פי המכרז והחוזה  המציעלא מתקיים כל יגוד עייים בין התחייבויות הו מצהירים בזאת, כי 

  לבין כל פעילות ו/או התחייבות אחרת שלו.

אי והמציע לא היו מעורבים באירוע המצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות  .12

, במסגרת ן/ושא/תחום שהיה באחריותו ו/או באחריות מי מטעמו. כמו כן, המציע לא הציעיבעי

  הצעתו במכרז, כל עובד ו/או מהל ו/או קבלן משה, אשר היו מעורבים באירוע, כאמור.

 לצרכי סעיף זה "אירוע" ייחשב כאירוע בו מתקיימים כל התאים המפורטים להלן:

אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק, במישרין ו/או בעקיפין, בסוג השירותים ו/או  .12.1

 שוא המכרז ובעיין עבירה שמתחום טוהר המידות; במתן השירותים

 האירוע מצא תחת חקירה פלילית או היה תחת חקירה פלילית; .12.2

אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את המציע ו/או  .12.3

 העובד ו/או המהל ו/או קבלן המשה;
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מוסמך כי המציע ו/או העובד ו/או המהל ו/או  לא קבע לגבי אירוע, כאמור, על ידי בית משפט .12.4

קבלן המשה לא יכולים היו למועו גם אם היו וקטים בכל האמצעים המתחייבים על פי דין, 

 הסכם ווהג המקובל בתחום.

    

  _____________________              ________________  

  חתימת המצהיר                    תאריך    

  

  

  אישור עורך דין

  

______________עו"ד, מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיעו בפי ה"ה שם: אי הח"מ 

שם: _______________ ת.ז: ____________,  -_______________ ת.ז: _____________ ו

המשמש/ים כמהלי הספק, הרשאים מטעמו לחתום ולחייב את הספק בחתימתם לכל דבר ועיין, ולאחר 

הצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעושים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, שהזהרתי אותם כי עליהם ל

  אישרו בפי את כוות תצהירו/ם זה, וחתמו עליו.

                   _________________    

  חתימת וחותמת  עורך דין                  
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  החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ

  פעילות במים בבריכה הטיפולית במרכז מ.ט.ר.ה 

  8/2019' פומבי מסמכרז 

  הצעת מחיר

  לכבוד

  החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ

   , חולון66מפרץ שלמה רחוב 

  .,ג.א.

  

בימים, בשעות חולון , בבריכה הטיפולית שבמרכז מ.ט.ר.הלא ייחודית לפעילות  שימוש זכותמתן  גיןב

ומושלם של כל ע מלא וציבל כפוףבוובתאים המפורטים בחוזה ההתקשרות שבמסמכי המכרז, 

  או מציעים לשלם לחברה דמי שימוש כמפורט להלן: ,התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז

  

  ., בתוספת מע"מ כדין__________ ₪ל בסך השווה  דקות 30להפעלה של שימוש דמי 

  

לדמי הצעת מחיר , בתוספת מע"מ כדין. ₪ 50בסך של דקות   30להפעלה בת  םהמיימליידמי השימוש 

  .שימוש שתהיה מוכה מדמי השימוש המיימליים תפסל על הסף

  

  חוזה ותאי התשלום הים בהתאם לקבוע בחוזה ההתקשרות.תקופת ה

  

  על פי המפורט בחוזה ההתקשרות.צמודים יהיו  שימושדמי ה

  

  לדמי השימוש יתווסף מע"מ כדין.

 ____________________________________ :מציעחתימת ה

  ____________________________________  :מציעכתובת ה

  ____________________________________  טלפון ופקס:

  ____________________________________  מספר עוסק מורשה:

  ____________________________________ :תאריך

  

  אישור

") מאשר בזה כי מציע_______________________(להלן: "האי הח"מ ______________, עו"ד של 

 מציע, כי אצל המציעביום ___________חתמו בפי על הצהרה זו ה"ה __________________ בשם ה

ועל פי כל דין לחתימת  מציעתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של ה

  .מציעה המפורטים לעיל מחייבת את העל הצהרה זו וכי חתימת ה" מציעה

  

  _____________________,עו"ד
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  החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ

  פעילות במים בבריכה הטיפולית במרכז מ.ט.ר.ה 

  8/2019' מכרז פומבי מס

  וסח כתב ערבות בקאית

  לכבוד

  החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ

  , חולון66רח' מפרץ שלמה 

..ג.א  

  ערבות בקאיתהדון: 

  

"המבקש") או ערבים בזה כלפיכם לסילוק  -על פי בקשת ____________ ח.פ/ת.ז. __________ (להלן 

אלפים ש"ח) להבטחת התחייבויות המבקש בקשר  שלושתבמילים: ( ₪ 3,000כל סכום עד לסך של  

  תו.ומילוי תאי חוזה ההתקשרות במסגר 8/2019 להשתתפותו במכרז פומבי מס'

  

ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשוה  14או מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך ה"ל תוך 

בכתב שתגיע אליו, מבלי להטיל עליכם לבסס או למק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או 

טעון כלפיכם טעת לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי ל

  הגה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתו את תשלומו של הסכום ה"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת 

  מהן מתייחסת לחלק מהסכום ה"ל בלבד, בתאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל ה"ל.

  

  תי חוזרת ובלתי תלויה ולא יתת לביטול.ערבות זו היה בל

  ועד בכלל. 29.8.2019ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

  לא תעה. 29.8.2019דרישה שתגיע אליו אחרי 

 ערבותו זו בטלה ומבוטלת. 29.8.2019 לאחר יום

  ערבות זו איה יתת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

  אלקטרוי אחר לא תחשב כדרישה לעיין כתב ערבות זה.דרישה בפקסימיליה או במברק או באמצעי 

                      

  

  בכבוד רב,                  

                         _______________  

    בק                          
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   חוזה

  לא ייחודית למתן זכות שימוש

  במרכז מ.ט.ר.ה בבריכה הטיפולית

  2019שת _________ לחודש_____ ביום חולוןשערך וחתם ב

  

  -ב י ן  -

  החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ

  חולון, 66מפרץ שלמה מרח' 

  (להלן: "החברה")

  ;מצד אחד                

  -ל ב י ן  -

________________________  

_________________________  

  (להלן: "המפעיל")

  ;מצד שי            

  ;)"מרכז"ה, חולון (להלן: מרכז מ.ט.ר.הוהחברה מפעילה את   :הואיל

  

זכות שימוש, לא ייחודית, ללקבלת הצעות  8/2019פומבי מספר והחברה פרסמה מכרז   :והואיל

   ;על פי התאים המפורטים במכרז ,)"המכרז"(להלן:  במרכזפעילות במים בבריכה הטיפולית ל

  

קבעה את הצעתו כהצעה הזוכה החברה ועדת המכרזים של ו מכרז,הצעה ב הגיש מפעילוה  והואיל

  תאים כמפורט בחוזה זה להלן;זאת בכפוף ל, ובמכרז

  

  ;מתן השירותיםוהצדדים מעוייים להעלות על הכתב את תאי   והואיל

  

  הוסכם והותה בין הצדדים כלהלן: ,לפיכך הוצהר

  כללי .1

 המבוא לחוזה זה וההצהרות הכלולות בו מהווים חלק בלתי פרד הימו.  .1.1

 חוזה זה, תהא למוחים שלהלן המשמעות כמוגדר בצידם:ב .1.2

  .החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ  "החברה" 

  חולון.ת יעירי  ה"י"העירי

  על כל מתקיו וכל הכלול בו. מרכז מ.ט.ר.ה   "מרכזה"

  לרבות ציגיו המוסמכים.  ""המפעיל

מי שימוה על ידי החברה, מעת לעת, לשמש כציגה לעיין חוזה זה   "המהל"

  ל על פי החוזה.ולפיקוח על מילוי כל התחייבויות המפעי

  במרכז.המקורה בריכת השחייה   " בריכת השחייה"
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על ידי תתבצע אשר  פעילות במים המתאימה לבריכה טיפולית  "פעילות במים"

להלן,  ולמפעיל, כהגדרתשיוקצה  מתחם הפעילות,בהמפעיל 

ובקבוצות, פרטית  הדרכת פעילות במיםובמסגרתו יעביר המפעיל 

  ל כמפורט בחוזה זה.והכ

למפעיל לצורך יוקצה אשר  בבריכת השחייה המקורה המתחם  "הפעילותמתחם "

  בתאים ובמועדים המפורטים בחוזה זה. קיום הפעילות

 מרכזיתה מדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם על ידי הלשכה  "המדד"

    .לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי

    .15.3.2019 -שהתפרסם ב 2019פברואר מדד חודש   "המדד הבסיסי"

 המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי פרד מחוזה זה. .1.3

  אישור על קיום ביטוחים.  'אספח 

  .תקון למיעת הטרדה מיית  ספח ב'

  .תשריט שטח הפעילות  'גספח 

  הצהרות המפעיל .2

ומצא אותם  תםסביבואת  הבריכה הטיפולית, את מרכזהמפעיל מצהיר כי בדק את ה .2.1

מתאימים לצרכיו ומטרותיו והוא מוותר בזה ויתור מלא ומוחלט על כל טעת מום או אי 

ו/או בקשר לאפשרות לבריכה ו/או  מרכזהתאמה לפי כל דין או על כל טעה אחרת ביחס ל

  .הםהשימוש ב

לט לעיל מצהיר המפעיל כי היו מוותר בזה ויתור מלא ומוח 2.1מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .2.2

בגין כל הפרעה  ןמי מטעמו/או החברה העירייה ו/או ללא כל סייג על כל טעה ו/או תביעה כגד 

ו/או זק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא שיגרמו לו, במידה ויגרמו, במידה ויתברר כי המפעיל 

, באחת ןחברה ו/או מי מטעמעירייה ו/או בטעה, מכל סיבה שהיא לרבות מסיבות הקשורות ב

מהצהרותיו הזכרות לעיל ו/או בהשפעתן על שיקוליו להתקשר בחוזה זה ו/או להשתתף 

  במכרז.

כל מצג בדבר  ןו/או מי מטעמ ו/או החברה היהמפעיל מצהיר כי לא הוצג לו על ידי העירי .2.3

ולא תהייה לו כל טעות  בית הספר לשחייהו/או  מרכזשל ההפוטציאל הכלכלי ו/או העסקי 

ספיות או אחרות, כגד העירייה ו/או החברה בגין הפוטציאל הכלכלי ו/או ו/או תביעות, כ

 העסקי.

המפעיל מצהיר בזה כי יש לו את היכולת הפיסית, הידע, המיומות והכישורים הדרושים  .2.4

 מרכזב לקיום הפעילותזכות הו על פי חוזה זה וכי ולמילוי כל התחייבויותי ,לקיום הפעילות

צהרה זו ובהתחשב במטרתה של החברה להבטיח מתן שירות אמין יתה לו בהסתמך על ה

 וברמה גבוהה לקהל המבקרים.
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המפעיל מתחייב לקיים את הוראות החוק למיעת העסקה של עברייי מין במוסד המכוון  .2.5

, הן לגבי עובדים קבועים והן לגבי עובדים זמיים. 2001-למתן שירות לקטיים, התשס"א

ק האמור מתחייב המפעיל להעביר לחברה, טרם כיסת עובדיו לצורך קיום הוראות החו

למרכז/ים, כאמור, רשימה שמית של העובדים מטעמו ואישור ממשטרת ישראל כי 

העובדים האמורים רשאים לעבוד במוסד לקטיים על פי החוק. למען הסר ספק מובהר 

עובדים בזאת כי רק לאחר קבלת האישור האמור יהיה המפעיל רשאי להעסיק את ה

במרכז/ים, כאמור. ככל שלגבי מי מהעובדים לא יתקבל אישור ו/או שיימצא כי העובד איו 

 רשאי לעבוד על פי החוק מתחייב המפעיל שלא להעסיקו במתן השירותים על פי חוזה זה.

המפעיל עובדיו וקבלי המשה שלו ימעו מכל מעשה המהווה הטרדה מיית או התכלות,  .2.6

. המפעיל מצהיר שקיבל מהחברה -1998יעת הטרדה מיית, התש"חכהגדרתם בחוק למ

הוא קרא והבין את האמור בו ואת משמעותו  ',בספח את התקון למיעת הטרדה מיית, 

  והעביר העתק ממו לכל מי שייתן בשמו ו/או מטעמו את השירותים. 

 סמכויות המהל .3

 .זה חוזהעל פי מפעיל התחייבויות ה מילויהמהל יהיה מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על אופן  .3.1

אין בפיקוח המהל כדי לשחרר את המפעיל מהתחייבויותיו כלפי החברה ומאחריותו בגין אופן  .3.2

מילוי בהתאם לחוזה, וביקורתו איה מקטיה את אחריותו של המפעיל למילוי התחייבויותיו 

 על פי החוזה.כל התחייבויותיו 

בתאי חוזה זה והחלטתו בדבר אי  אשר כי המפעיל עומדהמהל יהיה בעל הסמכות היחידה ל .3.3

   סופית ומכרעת. יההתאמה או חוסר לעומת המצוין בתאי החוזה, תה

 על פי חוזה זה. קיום הפעילות המפעיל מתחייב למלא אחר כל הוראה של המהל בקשר ל .3.4

שלביו על  אין לראות בזכות הפיקוח שיתה למהל, אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל .3.5

ידי המפעיל מבחית אחריות המפעיל לאופן ביצוע התחייבויותיו כלפי החברה ולתוצאות 

 הביצוע.

  לא ייחודיתשימוש זכות  .4

, מתחם הפעילותבבמים פעילות הקיום לרשות שימוש, לא ייחודית, ה ותת בזה למפעיל החבר .4.1

במים במתחם ת פעילוהם ולקישימוש לא ייחודית  והמפעיל מקבל בזה מהחברה זכות

 ל בהתאם לתאי חוזה זה והוראות הדין. והכ ,הפעילות

ולא  במים במתחם הפעילותפעילות הלקיום ההרשאה היתת למפעיל בחוזה זה היה אך ורק  .4.2

בתאום  הלןל 4.3 בסעיף ורק לימים ולשעות המפורטים ךותתאפשר א, למטרה אחרת כלשהי

 .ימים מראש 7בכתב של 
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 :כמפורט להלןימים ובשעות בתתאפשר הפעילות במים במתחם הפעילות  .4.3

 .7:30-14:00 בין השעות ראשון, בימי  .4.3.1

 .18:30-20:00, 11:00-13:00 בין השעות שי, בימי  .4.3.2

 18:30-20:00, 8:00-13:00בימי רביעי בין השעות  .4.3.3

יעודכן על כך ייתכו שיויים בימי ובשעות הפעילות, בהתאם למצב פעילות הבריכה והמפעיל  .4.4

 במועד תאום הפעילות מראש. 

במתחם הפעילות, בימים ובשעות זכות השימוש היתת למפעיל בחוזה זה חלה אך ורק  .4.5

בהתאם להוראות החוזה ולא על כל חלק ימים מראש ובכתב,  7בתאום של המפורטים לעיל, 

  . ו/או בימים ו/או בשעות אחרים בבריכה הטיפוליתו/או  רכזמאחר ב

: מלתחות ושירותים  אך עם סיום המפעיל ו/או מי מטעמו רשאים להשתמש בשירותי המרכז .4.6

לא ימצאו בשטח המרכז, אלא באישור, מראש ובכתב, של מהל ותוך זמן סביר במים הפעילות 

 המרכז.

לחוק  31ף בחוזה זה היה כמשמעותה בסעי ההרשאהלמען הסר ספק מובהר בזאת כי  .4.7

  .1971-"אהתשל ,השכירות והשאילה

  התחייבויות המפעיל .5

מעת  ,המפעיל מתחייב בזה לקיים את חוקי העזר העירויים והוראות כל דין כפי שיהיו בתוקף .5.1

-תקות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה), התש"ז ,לרבותבמרכז , לפעילותבכל הוגע  ,לעת

1977 . 

כי הוא עומד בדרישות כל הגופים מתחייב המפעיל לעיל  5.1בסעיף מבלי לפגוע בכלליות האמור  .5.2

לקיום ובידו כל הרישיוות, התעודות והאישורים הדרשים על פי דין  בפעילותהקשורים 

 ולמתן השירותים על ידו, על ידי עובדיו או מי מטעמו, על פי חוזה זה.  הפעילות

לבצע את כל העבודות ולמלא אחר כל הפקודות, ההוראות והדרישות המפעיל מתחייב  .5.3

הקבעות על פי דין על ידי הממשלה, הרשויות המקומיות, ועדות מקומיות ומחוזיות לבין 

 וכל הכרוך בה.הפעילות. ערים או כל רשות מוסמכת אחרת, בקשר עם 

צאות אי מילוי כל דין, המפעיל מקבל על עצמו בלבד את האחריות המלאה והבלעדית עבור תו

  הוראה או דרישה, כאמור.

בהתאם להוראות הדין כפי שיהיו  הפעילותהמפעיל מתחייב לדאוג לכל הציוד הדרוש לקיום  .5.4

 .על חשבוו והוצאותיו לוהכבתוקף מעת לעת, 
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בעלי האישורים  ,מוסמכים ו/או מדריכים מאמיםרק  בפעילותהמפעיל מתחייב להעסיק  .5.5

המאמים  .מוסמך ממוסד מוכר בארץ ו/או מדריך תעודת מאמן ק, לרבות,הדרשים על פי חו

אשר יועסקו על ידי המפעיל יתבקשו להמציא אישור בדבר העדר רישום פלילי ו/או תיקים 

 עומדים ותלויים. 

שיון תעסוקה בישראל ולהרחיק/להחליף כל ילא להעסיק עובדים חסרי רהמפעיל מתחייב ש .5.6

אם לדעת המהל התהג אותו אדם שלא כשורה, או  צוע הפעילותביבאדם המועסק על ידיו 

שאיו מוכשר למלא תפקידיו, או שהוא והג לעשות מעשה רשלות בביצוע תפקידיו. אדם 

, בין במישרין ובין בפעילות שבמרכזלא ישוב המפעיל להעסיקו  -שהורחק לפי דרישה כאמור 

  בעקיפין.

ל החלפת מאמים שיועסקו על ידי  המפעיל ולהפסיק מהל המרכז יהיה רשאי לדרוש מהמפעי .5.7

 פעילותם במרכז, וזאת, בין היתר, מהסיבות המפורטות להלן:

המאמן ביצע או קיים חשש סביר לביצוע עבירה פלילית כלשהי על ידו בתחום  .5.7.1

  המרכז.

  המאמן הפר את והלי המרכז ו/או לא מלא אחר החיות מהל המרכז. .5.7.2

  המרכז אותה יבצע המדריך/ המאמן בתחומי המרכז.בעת עבירה על כללי  .5.7.3

 כגד המאמן. משתתפי הפעילות בעת תלוות חוזרות ושות של  .5.7.4

והאביזרים המצויים בהם מתחם הפעילות , הבריכה הטיפוליתהמפעיל מתחייב לשמור על  .5.8

, ו/או לאביזריו על ידי למתחם הפעילותמפי כל זק גרם שהוא. היה וייגרם זק כלשהו 

מתחייב המפעיל לתקן את  –מפעיל ו/או מי ממאמיו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מלקוחותיו ה

הזק על חשבוו ו/או להשיב לחברה כל הוצאה שתוציא לתיקון הזק ה"ל. זק שייגרם עקב 

 בלאי סביר יתוקן על ידי החברה ועל חשבוה. 

ת החברה ו/או המרכז ולא יפעל מובהר כי המפעיל או מי מטעמו איו מייצג בכל דרך שהיא א .5.9

בשמה ולא יציג עצמו בשום אופן כמי שפועל מטעמה. המפעיל לא יקשור עצמו בשום דרך 

לחברה ו/או למרכז ולא יציע מבצעים ו/או פרסומים ו/או הסכמים שיחייבו את החברה ו/או 

  המרכז.

קבלת אישורו,  כל שלט ו/או מודעה, אלא לאחר ולאו מחוצה  המרכזבשטח המפעיל לא יציב  .5.10

מראש ובכתב, של המהל לגבי הצבתו של כל שלט ו/או מודעה כאמור, וזאת לאחר שיפעל 

  כאמור בתקות וחוקי העזר העירויים לגבי שילוט.

 .כל העת יםומסודרים קי םוהשטח שליד, מתחם הפעילותשמור על המפעיל מתחייב בזה ל .5.11
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למתחם  ,לרבות ,המרכזמסודרת לשטח בצורה  הפעילותיכיס ויוציא את משתתפי המפעיל  .5.12

 השחייה.

לא ישתתפו בכל פעילות המתהלת בשטח  הפעילותבאחריות המפעיל לוודא כי משתתפי  .5.13

 .  פעילותו ,זולת רכז,המ

 יחסי הצדדים ועובדי המפעיל .6

בכל הקשור למערכת היחסים בין החברה למפעיל, יחשב המפעיל כקבלן עצמאי ולא יהיו יחסי  .6.1

 מעביד בייהם.  -עובד

המפעיל מצהיר ומאשר בזה, כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו, הים עובדיו בלבד  .6.2

לומים שא בכל ההוצאות והתשיוכי הם תוים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים והוא י

הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום היכויים על פי כל דין הכרוכים בכך וכן בכל תשלום 

 אחר המקובל או ההוג בעף שוא חוזה זה.

המפעיל היו האחראי הבלעדי כלפי החברה, על חשבוו והוצאותיו, כי כל העובדים שיועסקו  .6.3

ש, מיומות ומהימות אישית. רשימת על ידו יהיו עובדים בעלי כישורים, יסיון, תעודות כדר

העובדים שיועסקו על ידי המפעיל בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, וכן כל מידע וסף או 

אחר שיידרש על ידי המהל, מעת לעת, יימסרו בכתב למהל. המפעיל לא יציב עובד כמטפל 

ד כלשהו, לפי שיקול טרם אישורו על ידי ציג החברה. המהל יהיה רשאי לסרב לאשר עוב

 דעתו, מבלי שיידרש למק ו/או לבסס את החלטתו, כאמור.

 מחליף באופן מיידי. אמן, ידאג לממאמיםהמפעיל מתחייב כי במקרה של היעדרות מי מה .6.4

המפעיל יהיה אחראי באחריות מוחלטת למהימות עובדיו, ליושרם האישי, ויפצה את החברה  .6.5

גיבה, חבלה, הפרת אמון או כל מעשה או מחדל שגרמו על בגין כל זק שייגרם לה כתוצאה מ

 ידי מי מהם.

המפעיל יידע את עובדיו כי ביצוע עבודתם עבור החברה הוא במסגרת מתן השירותים לגביהם  .6.6

מעסיק הקיימים -התחייב המפעיל כלפי החברה, ואין בכך כדי לפגעו או לגרוע מיחסי עובד

 לעובדיו. פעילבלעדית בין המ

יהיה אחראי, כלפי החברה, בכל הקשור לעובדיו לקיום יחסי עבודה הוגים ותקיים  פעילהמ .6.7

הכוללים הקפדה יתירה על קיום כל ההוראות והורמות הרלווטיות להעסקת עובדים, תשלום 

 שכרם ושמירת זכויותיהם ככלל, ולרבות הוראות החוק והפסיקה.
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ראי, כלפי החברה, לשלם לעובדיו, את כל אח פעילמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יהיה המ .6.8

התשלומים המתחייבים מהעסקתם וסיום העסקתם על פי כל דין, ולרבות שכר עבודה (שלא 

יפחת בכל מקרה משכר המיימום כהגדרתו בחוק וכפי שיעודכן, מעת לעת, תשלום בגין עבודה 

הפרשות -םבשעות וספות וחריגות, חופה שתית, דמי מחלה, דמי הבראה, דמי חגי

סוציאליות, פיצויי פיטורין ודמי הודעה מוקדמת (אם לא יתה כזו בפועל) וכל התאים 

 הסוציאליים ולווים אחרים החלים על עובדים אלה. 

מיד עם קבלתם לעבודה, בחוזה העסקה שיהיה ערוך באופן בהיר  ו,תקשר עם עובדיי מפעילה .6.9

חוק הודעה לעובד על תאי עבודתו, ואשר ומפורט והעולה בין השאר בקה אחד עם הוראות 

  העסקתם.תן להם עותק מחוזה י, וכן יחוזהבו יוגדרו מלוא זכויותיהם על פי כל דין ו

מתחייב להפיק לעובדיו, מדי חודש בחודשו, תלושי שכר שישקפו את השכר והזכויות  מפעילה .6.10

עמוד לרשותם יו עובדים,המגיעים להם כאמור לעיל, שיהיו ערוכים באופן בהיר היר ומובן ל

התלוש יכלול בין השאר סיכום שעות  ,לכל הסבר או הבהרה בוגע לכך בכל עת. למען הסר ספק

 העבודה שבוצעו בחודש הרלווטי והתשלום המלא לשעת עבודה.

את כל הסכומים שמעביד חייב לכותם על פי דין, לרבות מס  ו,כה משכר עובדיי מפעילה .6.11

בצע את כל י מפעיל. ה, ואלה יועברו לתעודתםומס בריאותיטוח לאומי הכסה, דמי ב

עביר את כל היכויים לגופים, לקרות יו ולבצע בגין עובדי והתשלומים והיכויים שעלי

 ולרשויות המתאימות לא יאוחר מהמועדים המתחייבים על פי החוק.

, או למי לחברה עילמפמציא התמצא לכון, יבכל מועד ותדירות ש החברהבהתאם לבקשת  .6.12

הסכמי העסקה ו, ים העתק מדויק של תלושי שכר היתים לעובדייימים קלדר 7, תוך המטעמ

בהתאם למפורט  מפעילשל ה ודוחות וכחות, וכן כל מסמך אחר להוכחת ביצוע התחייבויותי

, מכל סיבה שהיא ו,לאחר סיום העסקתו של כל אחד מעובדי ,לרבות ו,לעיל ביחס לכלל עובדי

כאמור לעיל ועל פי כל דין.  ובהתחייבויותי מפעילקוח ובקרה כי אכן עומד היוזאת לצורך פ

צוע התחייבויות יעל מת לוודא במפעיל לפות לכל אחד מעובדי ה תרשאי החברההיה תבוסף 

 .עיל כדי להטיל חבות כלשהי על החברהאמור לבכאמור, ישירות מולו. מובהר כי אין  מפעילה

, במישרין או מפעילעם עובדי ה המעיון ובדיקת המסמכים ה"ל ומשיחותי לחברה וכחוי היה .6.13

ביגוד לאמור לעיל, ייחשב הדבר להפרה מהותית  את זכויות עובדיו הפר מפעילבעקיפין, כי ה

סכום זכות להפסקת ההתקשרות לאלתר, וכן לחילוט  לחברה, המקה חוזהאת ה מפעילשל ה

סעד או תרופה אחרים או וספים וזאת בוסף לכל כפיצוי מוסכם וקבוע מראש,  הערבות

יום מראש  30המוקים לחברה על פי חוזה זה ועל פי כל דין, הכול לאחר מתן הודעה, בכתב, של 

 . לתיקון ההפרה

לא יחול בכל צורה משתמעת בין במישרין ו כלפי עובדי מפעיללמען הסר ספק, כל חיוב מחיובי ה .6.14

ו/או  וא ו/או מי מעובדיוה -הא מוע מלהעלות בעתיד י מפעילוה ,חברההין בעקיפין על וב

כל טעה שיהא בה כדי להטיל חיוב כלשהו מחיובי  - וו/או חליפי וו/או משתמשי ושליחי

  .חברההעל  ,על פי סעיף זה מפעיל,ה
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גורם כל משפטית או ערכאה  ל ידיע  בדין או או יורהייקבע  ,לעילבסעיף זה אם למרות האמור  .6.15

יחסי עובד  אשר דרש לכך מכל סיבה שהיא, קביעה או הוראה שעייה קיוםמוסמך אחר, 

ו/או  עובדי המפעיל לבין החברהבין אחרים ו/או יחסים חוזיים ד, במשותף או לחוד, יבמע

מי  כלפי חברהה שלחבות מכוח דיי עבודה ו/או חבות זיקית ו/או חבות חוזית  וםקי

הראשוה בגין כל סכום  המיד עם דרישתחברה הלשפות את  מפעיל, מתחייב הרים לעילהאמומ

ההוצאות כל לרבות במישרין או בעקיפין,  ,לשלם בשל כך תהא חייבתשלם או ת חברההש

, ובלבד שהחברה תודיע למפעיל מבעוד מועד על קיומה ותסכים להצטרפותו עקב כך השגרמו ל

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובוסף, מובהר כי היה ותוגש תביעה  .להליך המשפטי, ככל שיהא

א וערכאה המשפטית הוגעת בדבר, כי הל מפעילודיע הי מפעיל,מי מעובדי ה ל ידיע חברההגד 

  על הסף. חברהסכים לדחיית התביעה גד היעתור/יהתבע האמיתי, ו

עובדיו הוראות כל חוק ולשלם מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, מתחייב המפעיל לקיים כלפי  .6.16

לעובדיו את השכר והתאים הסוציאליים להם הם זכאים על פי הוראות כל דין לרבות בהתאם 

חוק דמי  ;1951-התשי"א ,חוק שעות עבודה ומוחה; 1987 -התשמ"ז ,לחוק שכר מיימום

ה, חוק שוויון הזדמויות בעבוד ;1950-התשי"א ,חוק חופשה שתית ;1976-מחלה תשל"ו

; 1951-חוק שיווי זכויות האישה, התשי"א ;1954-התשי"ד ,חוק עבודת שים; 1988 -התשמ"ח

חוק שכר שווה לעובדת ; 1953 -; חוק החיכות, התשי"ג1953 -חוק עבודת וער, התשי"ג

 ;1983-תשכ"ג ,חוק פיצויי פיטורין ;1958-תשי"ח ,חוק הגת השכר ;1988-התשמ"חולעובד 

 ,; חוק הודעה לעובד (תאי עבודה)2001-לפיטורים והתפטרות, התשס"אחוק הודעה מוקדמת 

; חוק הגה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במיהל 2002 -התשס"ב

; חוק שוויון זכויות לעובדים 1998-; חוק למיעת הטרדה מיית, התש"ח1997-התש"ז ,תקין)

טוח הלאומי (וסח משולב) וחוק ביטוח בריאות חוק הבי; 1988-עם מוגבלויות, התש"ח

לרבות כל חוק וסף בתחום יחסי  , הכול כפי שיעודכו, מעת לעת;1994-התש"ד ,ממלכתי

העבודה והוראות רשות מוסמכת בעיין, ולמלא כלפיהם את הוראות כל דין לרבות לעיין 

 טחון ובטיחות.שכרם, תאי העסקתם, ביטוח לאומי, הפרשות סוציאליות, ביטוח, ב

או את עובדי החברה במתן ו/חל איסור מוחלט על המפעיל להעסיק את עובדי העירייה  .6.17

 שירותים על פי חוזה זה.

גם לאחר ו , ביחס לתקופת החוזהתחולהזה  ףמכוח סעי מפעילת היוהתחייבו ,למען הסר ספק .6.18

 .ללא הגבלת זמן חוזה,סיום ו/או פקיעת ה

  שמירת זכויות ופיקוח .7

שאית בכל עת, ללא צורך בהסכמה כלשהי של המפעיל, לבצע כל שיוי או תוספת החברה ר .7.1

, לפי שיקול דעתה הבלעדי הן לפי תחילת תקופת החוזה והן מתקיימת הפעילותבמקום בו 

לאחר מכן, לרבות תוספת או הפחתת שטחים, צירוף קומות, שטחים או אגפים, הפיכת שטחים 

ים בשימוש בלעדי של משתמשים שוים, שיוי בפתחים ציבוריים סגורים או פתוחים לשטח

 במעברים, תוספות ביה למייהן וכל שיוי או תוספת כאמור. 
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המפעיל מצהיר כי לא תהייה לו תביעות כלשהן מכל סיבה שהיא, לרבות הפרעות שיגרמו לו, 

ל כל טעה אם יגרמו בזמן ביצוע התוספת או השיוי והיו מוותר בזאת ויתור שלם ומוחלט ע

  ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לביצוע שיוי או תוספת, כאמור.

המפעיל מצהיר כי אין באמור בחוזה זה כדי לגרוע מזכויות החברה ו/או העירייה לבצע כל  .7.2

ובסביבתו, בין בעצמה ובין  במרכזתכיות פיתוח ו/או פעולות אחרות, מכל סוג ללא הגבלה, 

  באמצעות אחרים.

בבריכת החברה ו/או העירייה תהייה רשאיות להציב בכל מקום ברחבי המרכז, לרבות  .7.3

, מודעות, שלטים ואמצעי פרסום לפי ראות עייהן ו/או למסור זכות פרסום במרכז, השחייה

  לעיל לכל אדם אחר לפי ראות עייהן.

ה, רשאית, באמצעות פקידיה, מורשיה וכל אדם אחר שהורשה לכך מטעמ יההחברה תה .7.4

ידי המפעיל, -בכל עת שהיא כדי לוודא קיומן של הוראות חוזה זה על לאזור הפעילותלהיכס 

 והמפעיל יאפשר ויסייע לכל גורם כ"ל לוודא קיומן של הוראות של הוראות החוזה כאמור.

למפעיל היה זמית, בדמי  באזור הפעילותהצדדים מצהירים ומסכימים כי מסירת השימוש  .7.5

  וללא תחולת חוקי הגת הדייר. תאי זה היו תאי יסודי בחוזה זה. מוש בפועל לפי השישימוש 

  זכויות, שמירת סודיות ויגודי עייים .8

יהיו שייכים  מפעילאשר יוכו על ידי ה , מכל מין וסוג שהוא,זכויות היוצרים בכל המסמכים .8.1

  , בהתאם לחוק.םאו בחלק ם, בכולםוהיא תהיה זכאית להשתמש בה לחברה

מפעיל מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת כל מידע, פרטים ותוים מכל סוג שהוא, ה .8.2

בכל צורה בה יהיו אגורים או מבוטאים, אודות השירותים ו/או אודות החברה ו/או העירייה, 

לרבות עייים, הלים, כללים, שיטות עבודה, מידע טכי, הביטחון, אבטחת המידע והבטיחות 

) שיגיעו לידיעת המפעיל, בין במישרין ובין בעקיפין, בקשר "המידע" (להלן:ההוגים אצלה 

 עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. 

בכל אופן שהוא, בין במעשה ובין במחדל, את המידע לאיש, למעט  לא לגלות המפעיל מתחייב .8.3

עובדי החברה ו/או מי מהאשים המועסקים על ידי החברה ו/או העירייה, בהסכמה מראש 

ובכתב של החברה, הזקוקים למידע על מת לבצע את תפקידיהם בקשר עם מתן השירותים 

 "ל.ובהיקף שלא יעלה על הדרוש לצורך ביצוע תפקידיהם ה

במידע כל שימוש, במישרין או בעקיפין, אלא כדרש לצורך ביצוע  מתחייב לא לעשות מפעילה .8.4

 השירותים, ולא לצל לטובתו או לטובת מישהו אחר (זולת החברה) את המידע.

מובהר בזאת, שעל המפעיל וכל עובדיו וכל מי מטעמו לפעול על פי הוראות כל דין לרבות, ותוך  .8.5

-וחוק הגת הפרטיות, התשמ"א 1979-הוראות חוק האזת סתר, התשל"טהקפדה על שמירת 

1981. 
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  איסור הסבת זכויות .9

חוזה זה היו אישי עם המפעיל בלבד וזכות השימוש המוקית בו תהיה למפעיל בלבד, ואסור  .9.1

ה זה לאחר, או זכות שימוש ו/או לשעבד זכות כלשהי הובעת מחוז תתלמפעיל להעביר ו/או ל

לתקופה כלשהי ובאופן כלשהו, לאחר  ,וחלקאו  ו, כולמתחם הפעילותב השימושלהרשות את 

  ל בין בתמורה ובין שלא בתמורה.ווהכ ,במתחם הפעילותו/או לשתף אחר בשימוש 

או יותר  50%היה והמפעיל היו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה יראו בהעברת 

ההעברה עשתה בבת אחת ובין אם עשתה  מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות, בין אם

  לעיל.האמור  בחלקים, כהעברה הוגדת את

במקרה של פטירת המפעיל או הכרזתו כפושט רגל או פירוק התאגיד, במקרה שהמפעיל היו  .9.2

רוע כלשהו שבעקבותיו לא יוכל המפעיל, לפי שיקול דעתה של יתאגיד, ו/או במקרה של א

רוע מפקיע), תהיה החברה רשאית להביא יא -וזה זה (להלן החברה, למלא עוד אחר הוראות ח

ל והכ -ן יחוזה זה לידי סיומו או להמשיך בביצוע החוזה עם חליפו של המפעיל, לפי העי

  בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

  שיפוי בזיקיןאחריות ו .10

אחראי, אחריות מלאה ומוחלטת, לכל ובגין כל תאוה, חבלה או זק, איזה  יההמפעיל יה .10.1

יה ו/או לעובדיהן ו/או שלוחיהן ו/או מי ישהוא, בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו לחברה ו/או לעיר

שבא מטעמן ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל רשליים של 

ו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הובע, במישרין או המפעיל ו/או עובדיו ו/או שליחי

מתן שעורי השחייה (ו/או השימוש במסלול ובמסלול בעקיפין, מהחזקה ו/או השימוש ו/או 

ו/או ממעשה או מחדל רשליים של המפעיל ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או מי שבא  הוסף)

יבויות המפעיל על פי חוזה זה. המפעיל מטעמו והקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחי

ה ו/או את היזוק (ים), לפי המקרה, בכל דמי הזק שיגיעו ייפצה את החברה ו/או את העירי

ה, עובדיהן, שלוחיהן ואת ילמי מהם. המפעיל משחרר לחלוטין ומראש את החברה ו/או העירי

רעו כתוצאה יזק כ"ל שאמי שבא מטעמן מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאוה, חבלה או 

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

המפעיל מתחייב לשלם כל דמי זק או פיצוי המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם המצא  .10.2

בשרותו, כתוצאה מתאוה או זק כל שהוא שגרמו לו תוך כדי ו/או עקב החזקה ו/או השימוש 

ו/או ממעשה או מחדל רשליים הקשורים, במישרין או בעקיפין,  שעורי השחייהמתן ו/או 

  בביצוע התחייבויות המפעיל על פי חוזה זה.
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המפעיל אחראי כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק בשרותו, היה  .10.3

ל דין אחר, לזקים או לפי כ 1968ואחריות כזאת מוטלת עליה לפי פקודת הזיקין (וסח חדש), 

מתן שעורי השחייה (לרבות שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב החזקה ו/או השימוש ו/או 

, וכן לזקים שיגרמו ממעשה או מחדל רשליים של המסלול לשחייה והמסלול הוסף לשחייה)

צוע המפעיל ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים, במישרין או בעקיפין, בבי

ה ו/או עובדיהן ו/או יהתחייבויות המפעיל על פי חוזה זה. אם תתבע החברה ו/או העירי

כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על המפעיל לסלק  שלוחיהן, ו/או מי שבא מטעמן על זק שגרם

את התביעה כגדן או לשלם כל סכום שיפסק לחובתן ו/או לחובת מי מהן על ידי בית משפט 

  בפסק דין סופי.

מפעיל מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את החברה ו/או את העיריה על כל זק וכגד כל ה .10.4

תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, גדן ו/או גד מי מעובדיהן 

 11.2, 11.1ו/או שלוחיהן ו/או מי שבא מטעמן, בגין כל תאוה, חבלה או זק שמפורט בסעיפים 

  ל, לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות הוצאות משפטיות שיגרמו להן.לעי 11.3-ו

במסגרת שעורי המפעיל יהא אחראי באחריות מלאה ובלעדית לכל עבירה שתעשה, אם תעשה,  .10.5

בכל תקופת תוקפו של חוזה זה והוא יפצה וישפה את החברה ו/או העיריה בכל זק  השחייה

 ו/או הוצאה שיגרמו להן בגין כך.

 ביטוחים .11

המפעיל לערוך ולקיים, על  עלזה או על פי כל דין,  חוזהלגרוע מאחריות המפעיל על פי  מבלי .11.1

 שים 3 למשך מקצועית אחריות ביטוח(ולעיין  חוזההתקופת  כל, למשך המפעיל ןחשבו

 ביטוחי(להלן: " א' ספח, באישור עריכת הביטוח המפורטים), את הביטוחים וספות

העיין), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל  לפי", עריכת הביטוח אישור"ו" המפעיל

 ובעלת מויטין. 

 מתןלהמציא לידי החברה, לפי תחילת  המפעיל עלצורך בכל דרישה מצד החברה,  ללא .11.2

או לכל תשלום על חשבון התמורה, את  התקשרותזה וכתאי מוקדם ל חוזה שוא השירותים

 עלבתום תקופת הביטוח,  מידחתום בידי מבטחיו. כמו כן, אישור עריכת הביטוח, כשהוא 

החברה אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי המפעיל  ידיל להמציאהמפעיל 

זה בתוקף ו/או לתקופה מאוחרת  חוזהוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד  ביטוחלתקופת 

. חוזהה של הפרה מהווה והפרתוחוזה ה מעיקרי היוסעיף זה לעיל.  11.1 יותר כמפורט בסעיף

על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא 

בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח  המפעילמאת  החברהימים ממועד בקשת  10אם חלפו 

 כאמור.
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עומד להיות מבוטל או עומד בכל פעם שמבטח המפעיל יודיע לחברה כי מי מביטוחי המפעיל  .11.3

לחול בו שיוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על המפעיל לערוך את אותו 

הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפי מועד הביטול או השיוי לרעה בביטוח 

 .כאמור

ר עריכת באישו כמפורטכי גבולות האחריות הדרשים במסגרת ביטוחי המפעיל  מובהר .11.4

 התחייבות מכל לגרועהביטוח הים בבחית דרישה מזערית המוטלת על המפעיל, שאין בה כדי 

 על החבות ממלוא המפעיל את לשחרר כדי בה ואין דין כל פי על או/ו חוזהה לפי המפעיל של

או מי מטעם החברה בכל  החברהתהיה כל טעה כלפי  לאמפעיל ול, דין פי על או/ו זה חוזה פי

  האחריות כאמור. לגבולותהקשור 

 המפעילהביטוח שיומצא על ידי  עריכת, לבדוק את אישור החובה לא אך, הזכות יהתה לחברה .11.5

על מת להתאים  ולבצע כל שיוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרש המפעיל ועלכאמור לעיל, 

 זה. חוזהעל פי הביטוחים ושא האישור להתחייבויות המפעיל  את

לעריכת הבדיקה ולדרישת השיויים כמפורט לעיל אין  החברהומוסכם כי זכויות  מוצהר .11.6

 הביטוחיםכל אחריות שהיא לגבי  אומי מטעם החברה כל חובה  עלאו  החברהמטילות על 

הביטוח, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל  עריכתושא אישור 

עריכת  דרשו, וזאת בין אם דין כל פי על אוזה  חוזהעל פי  המפעילשהיא המוטלת על  חובה

 אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו. אתשיויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו 

אובדן או זק  לכלהבאים מטעמן מאחריות  ואת חולון עירייתפוטר את החברה,  המפעיל .11.7

או ציוד כלשהו המובא על ידי המפעיל או מי מטעם המפעיל לחצרי החברה או המשמש  לרכוש

כל טעה, דרישה או תביעה כלפי  מפעילאת המפעיל לצורך מתן השירותים, ולא תהיה ל

 לעיל בגין אובדן ו/או זק כאמור. פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לזק בזדון. הזכרים

על ידי המפעיל ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים  שייערךמשלים כל ביטוח רכוש וסף או ב .11.8

על זכות התחלוף  הוויתור; מטעמן הבאים וכלפי חולון עירייתעל זכות התחלוף כלפי החברה, 

  כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לזק בזדון. 

שוא  השירותים, ובמקרה בו חוזההסבת ה לעייןזה  חוזהלגרוע מכל הוראה מהוראות  מבלי .11.9

המפעיל לדאוג כי בידי  עלמשה מטעם המפעיל,  קבליעל ידי  יתוי םזה או חלק מה חוזה

 למפעיל, לחלופין. ההתקשרות והיקף לאופי בהתאם אותותהמשה פוליסות ביטוח  קבלי

 ידי על הערכים הביטוחים מסגרת המבוטח בשם המשה קבלי את לכלול הרשות תוה

 . הביטוח עריכת באישור כמפורט המפעיל
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 שירותיםאחריות כלפי החברה ביחס לה מוטלתהמפעיל  עלמובהר בזאת כי  ספקלמען הסר  .11.10

 תחול המפעיל ועלמשה  קבלי ידי על להיתן היו אמורים או שיתו שירותיםבמלואם לרבות 

 , במישרין או בעקיפין, עקבשייגרםלשפות את החברה בגין כל אובדן או זק  ותאחריה

אובדן או  אםשיתו או אמורים היו להיתן על ידי קבלי המשה, אם ייגרם, בין  שירותים

 זק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

לעיל, לא יהיה בכדי  11.1 מוסכם בזאת במפורש כי בעריכת הביטוחים המפורטים בסעיף .11.11

לאמור בחוזה זה ו/או בכדי לגרוע יה מעבר ילהוסיף על אחריותן של החברה ו/או העיר

 מאחריות המפעיל על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

  תשלומים וערבות .12

בהתאם  דקות פעילות בפועל, 30בגין כל שימוש המפעיל מתחייב בזה לשלם לחברה דמי  .12.1

דמי  .)"שימוש"דמי ה(להלן:  בתוספת מע"מ כדין, _______ ₪ך של בס להצעתו במכרז

וספת ממדד הבסיס ועד למדד שיהיה ידוע השימוש יעודכ י כל תקופת חוזהה, לפו אחת לש

 לפי תחילת כל תקופת חוזה וספת.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי המפעיל לא יהיה חייב בתשלומי היטלים וארוות החלים או 

שהם  שיחולו על בריכת השחייה והמרכז או בקשר אליהם בגין תקופת החוזה ואלה יחולו, ככל

חלים על החברה. כמו כן לא יחולו על המפעיל תשלומים בגין צריכת חשמל או מים ואלה יחולו, 

  ככל שהם חלים, על החברה. 

חשבוית מס תופק  .דרישת תשלום כגד  מיידית ישולמו על ידי המפעיל לחברהשימוש דמי ה .12.2

  .למפעיל לאחר התשלום בפועל

פיגורים של החשב הכללי לסכום שבפיגור ריבית תתווסף  בתשלום כלשהו לחברה מפעילגר היפ .12.3

לכל תשלום ריבית שישולם באוצר, מחושבת מהמועד שקבע לתשלום ועד לתשלום בפועל. 

  לחברה יתווסף מס ערך מוסף בשיעור הקבוע בחוק.

שהומצאה על ידו ערבות הארכה לכתב ההמפעיל ימציא לחברה, במעמד חתימת חוזה זה,  .12.4

, וזאת להבטחת כל התחייבויותיו על פי חוזה זה. הערבות תהא ותו במכרזבקשר עם השתתפ

, מפעם ךהמפעיל מתחייב להארי. יום לאחר תום תוקפו של חוזה זה 90בתוקף עד לתקופה של 

יום קודם למועד פקיעת הערבות שבתוקף אותה עת. היה והמפעיל לא יאריך  30לפעם, לפחות 

ה רשאית לממשה ולהחזיק את סכום הערבות תחת ידה את תוקף הערבות, כאמור, תהא החבר

  להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו של המפעיל על פי חוזה זה.

  תקופת החוזה וסיומו .13

ועד ליום _______ החל מיום חודשים  12 -לבתוקף יה וסכם בין הצדדים כי חוזה זה יהמ .13.1

 .")חוזה(להלן: "תקופת ה ________
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חודשים וספים,  12 עד , בכל פעם לתקופה שלקופות וספותהחוזה יוארך אוטומטית בארבע ת .13.2

  , בתאי חוזה זה. .פחות יום ,חודשים 60ובסך הכול לתקופה כוללת של 

, ו הבלעדירשאי, בכל עת, לפי שיקול דעתה כל צד היילעיל,  13.2-ו 13.1על אף האמור בסעיפים  .13.3

מראש ובכתב. תה הודעה  ,יום 30לצד השי של להפסיק את ההתקשרות בחוזה זה, בהודעה 

, בגין סיום תביעות, כספיות או אחרותטעות ו/או כל צד כלשהו כאמור, לא תהייה ל

  .ההתקשרות, כאמור

או לכל חלק ממו מכל סיבה שהיא  לאזור הפעילותהמפעיל אחראי לכל זק או קלקול שייגרם  .13.4

ם וללא כל פגם, כפי מישל םשהבתקופת החוזה, וישיבו לידי החברה עם תום תקופת החוזה כ

  לידי המפעיל. םמסירת מועדב ושהי

  תרופותהפרות ו .14

, 12.1, 11.1, 11.1 ,9.1, 5.6 ,5.5, 4.3 , 4.2, 2.6, 2.5 הוראות סעיפים מוסכם בין הצדדים, כי .14.1

תיחשב כהפרה יסודית של  והפרת כל אחד מהם ן תיות יסודיות בחוזה זההי 12.4 -ו 12.3

לכל  ₪ 10,000החוזה המזכה את החברה, בין היתר, בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך 

מקרה, כשהוא צמוד למדד מהמדד הבסיסי  ועד למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל, וזאת 

 מבלי לגרוע מהזכויות המוקות לחברה על פי חוזה זה ועל פי כל דין.

לעיל מהערבות  14.1 ףאית לחלט את סכום הפיצויים המוסכמים הקוב בסעיזכ יההחברה תה .14.2

ו/או לכותם מכל סכום שיגיע למפעיל, אם יגיע, ו/או לגבותם מהמפעיל בכל דרך הבקאית 

  חוקית אחרת.

לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים  14.2 -ו 14.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  .14.3

ל החוזה ויזכו את החברה בכל הסעדים והתרופות המוקים לה בשל יחשבו כהפרה יסודית ש

  כך, על פי חוזה זה ועל פי כל דין:

הוטל עיקול זמי או קבוע או עשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי כסי  .14.3.1

המפעיל, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו 

 עם.יום ממועד ביצו 30לחלוטין תוך 

מוה לכסי המפעיל, כולם או חלקם, כוס כסים זמי או קבוע או מפרק זמי  .14.3.2

  או קבוע.

המפעיל קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כגדו בקשה לפירוק או  .14.3.3

שהוצא גדו צו פירוק או שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם ושיו, כולם או 

או פשרה או למען הסדר איתם על  חלקם, או שיזם פה לושיו למען יקבל אורכה

  .1983-לפקודת החברות (וסח חדש), התשמ"ג 233פי סעיף 
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אם יתברר כי הצהרה כלשהי של המפעיל איה כוה או כי לא גילה לחברה, לפי  .14.3.4

חתימת חוזה זה, עובדה אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת החברה לחתום 

  איתו על חוזה זה.

  החברה כי המפעיל הסתלק מביצוע החוזה.הוכח להחת דעתה של  .14.3.5

הוכח להחת דעתה של החברה כי המפעיל או אדם אחר מטעמו תן או הציע  .14.3.6

ה במכרז ו/או בקשר לחוזה ישוחד, מעק, או טובת האה כלשהי בקשר עם הזכי

  זה או ביצועו.

החברה זכאית לכל סעד ותרופה משפטיים על פי חוזה זה ועל פי  יההפר המפעיל חוזה זה תה .14.4

, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 1970-חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א

, לתבוע מהמרכזתהא החברה זכאית לבטל את החוזה, לדרוש את סילוק ידו של המפעיל 

  מהמפעיל פיצויים על הפרת החוזה ולחלט את הערבות.

  החליטה החברה לבטל את החוזה תיתן החברה למפעיל הודעה על כך בכתב. .14.5

  על פי חוזה זה ועל פי כל דין ולא לגרוע מהן. חברהזה באות להוסיף על זכויות ה סעיףהוראות  .14.6

  שוות .15

מוסכם בין הצדדים כי תאי חוזה זה משקפים כוה את המוסכם והמותה בייהם במלואו,  .15.1

רה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים וכי החברה לא תהיה קשו

והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאים כללים בחוזה זה ואשר עשו, אם עשו, קודם 

  לחתימתו.

החברה תהא רשאית לקזז מכל סכום המגיע למפעיל כל סכום המגיע לה ממו בין על פי חוזה  .15.2

 זה ובין מכל עילה אחרת שהיא.

לקזז מדמי השימוש סכום כלשהו המגיע לט לטעתו מהחברה, וזאת מבלי המפעיל איו רשאי  .15.3

  לגרוע מזכותו לקוט בהליכים המשפטיים העומדים לרשותו לגביית אותו סכום.

ויתור על ומעות מפעולה במועדה או ארכה מצד החברה, לא ייחשבו כישום ויתור, החה, ה .15.4

ה אחרת על ידה, אלא אם כן ויתרה החברה זכויותיה ולא ישמשו כמיעה לתביעת פיוי או תביע

  על זכויותיה במפורש ובכתב על ידי מי שמוסמך לשות מתאי חוזה זה.

למשהו לפי חוזה זה תיתן במסירה אישית או במכתב רשום  תתכל הודעה שצד אחד צריך ל .15.5

תקבלה אילו לפי הכתובת המצוית במבוא לחוזה זה. הודעה ששלחה בדואר רשום תחשב כ

 שלחה מבית דואר בישראל.מועד בו שעות לאחר ה 72
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לבתי המשפט המוסמכים בעיר  יהסמכות השיפוט לגבי כל דבר ועיין הובעים מחוזה זה תה .15.6

  תל אביב יפו בלבד.

  

  ולראיה באו על החתום

  

____________________________    ___________________  

  המפעיל    לבידור ובילוי (חולון) בע"מ החברה
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                                                תאריך                 אישור עריכת הביטוח -א' ספח 
:__________  

וסייגיהן, עד כמה שלא שוו באישור המקוריות בכפוף לתאי הפוליסות  םבאישור זה הי יםהמפורט יםהביטוח

  .לגרוע מתאי הפוליסות המקוריותזה, ובלבד שאין בשיויים אלו כדי 

 מעמדו
המבוטח / בעל 

  הפוליסה
  ספק מוצרים☐☐☐☐  חברת יהול ☐☐☐☐  משכיר ☐☐☐☐  שוכר☐☐☐☐ מקבל האישור מעמדו

  ______אחר: ☐☐☐☐  קבלן☐☐☐☐  ותן שירותים ☒

  שם: 
___________________ 

  

  שוכר  ☐☐☐☐  בעל מקרקעין  ☐☐☐☐  חברת יהול ☐☐☐☐  משכיר ☐☐☐☐
 ______אחר:  ☐☐☐☐  מזמין מוצרים ☐☐☐☐  עבודות /מזמין שירותים ☒

  שם:
החברה לבידור ובילוי 

ו/או בע"מ  (חולון)
חברת האם ו/או 

ו/או עיריית חולון 
חברות בות ו/או 

  חברות קשורות
 כתובת: 

      

 :כתובת

, חולון 1הר הצופים  

5849304 

  הפעילות / השירותים / העבודות / המוצרים שוא אישור הביטוח רתיאו

  וכן השירותים הלווים .ר.המטבמים בבריכה הטיפולית במרכז  פעילות

                                  מיום                      הזמת עבודה מס' ☐☐☐☐מכרז   ☒הסכם   ☐☐☐☐   -בקשר ל

                                                                                                                                 :פירוט וסף

   הכיסויים       

סעיפים מיוחדים 
 לטובת מקבל האישור

  תקופת הביטוח
/  גבול האחריות
  סכום ביטוח

 ☒ ₪   ☐ $   
מוטב לתגמולי  ☐  מבוטח וסף☐   סוג  מספר פוליסה

  ויתור על תחלוף ☒ סעיף שיעבוד ☐ ביטוח

      
  

  רכוש

  רכוש ☐

א.  ☐
  תוצאתי

1.   

  אחריות צולבת ☒ הרחב שיפוי ☒  מבוטח וסף ☐

  4,000,000 ₪ 
למקרה ולתקופת 

  ביטוח 

 צד ג'       

  
  אחריות צולבת ☐ הרחב שיפוי ☒  מבוטח וסף ☐   .2

  20,000,000 ₪ 
לעובד, למקרה 

  ולתקופה

 מעבידים       

  
  אחריות צולבת ☒ הרחב שיפוי ☒  מבוטח וסף ☐   .3

  

4,000,000 ₪ 
למקרה ולתקופת 

  ביטוח 

ביטול חריג   
אחריות 

 מקצועית
  קי גוף לעיין ז

  אחריות צולבת ☐ הרחב שיפוי ☒  מבוטח וסף ☐   .4

  
 

              ת.רטרו: 

     

2,000,000 ₪ 
למקרה ולתקופת 

  ביטוח 

אחריות   
  מקצועית

  אחריות צולבת ☒ הרחב שיפוי ☒  מבוטח וסף ☐   .5

  
 

              ת.רטרו: 

      

אחריות     
/  המוצר
 חריג ביטול
 המוצר חבות

  

6.   
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מוטב לתגמולי  ☐ מבוטח וסף ☐ 
  ויתור על תחלוף ☐  אחריות צולבת ☐ הרחב שיפוי ☐  ביטוח

לחץ   -אחר       
  כאן

7.   

מוטב לתגמולי  ☐ מבוטח וסף ☐
  ויתור על תחלוף ☐  אחריות צולבת ☐ הרחב שיפוי ☐  ביטוח

לחץ   -אחר       
  כאן

8.   

בכתב ובדואר רשום למקבל  יום 30 הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שיוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בת •
 האישור.

ולא ביחס לפעילות שוא אישור זה, הפוליסה ראשוית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור ומבטחיו  •
 סעיף השתתפות / כפל ביטוח. יחול

   המבטח      חתימת האישור: 

_______________________  
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  'בספח 

  תקון החברה למיעת הטרדה מיית

 חוזהמעביד, מאחר שהחברה רואה בחומרה הטרדות מייות, מצורף ל– על אף שאין בין הצדדים יחסי עובד

זה תקון החברה למיעת הטרדה מיית וכל האמור בוגע לחברה כמעסיקה כון כלפי החברה כמקבלת 

  השירותים וכל האמור בוגע עובדי החברה כון גם כלפי ותן השירותים.

  
  מעביד בין הצדדים.–על קיומם של יחסי עובד  למען הסר ספק, אין באמור בתקון זה כדי להעיד

תקון זה ועד להבהיר את עיקרי החוק למיעת הטרדה מיית והתקות למיעת הטרדה מיית (חובות 

מעביד). במקרה של סתירה בין תקון זה לבין החוק והתקות, החוק והתקות הם הקובעים ויתן לעיין 

 בהם, כאמור בתקון זה.

  מיית?מהי הטרדה  

ם כי ברוב המקרים הטרדה מיית עשית על ידי גבר כלפי אישה, הטרדה מיית יכולה להיעשות הן א .1

 על ידי גבר והן על ידי אישה, כלפי גבר או אישה; והחוק מכסה את כל האפשרויות האלה.

  
  הטרדה מיית היה כל אחד מהמעשים הבאים:

ה: מעביד המאיים לפטר עובדת אם היא תסרב לדוגמסחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיי.   .2

 לקיים אתו יחסי מין.

עובד או ממוה הוגע בעובדת לשם גירוי מיי או החושף את עצמו בפיה, בלא מעשה מגוה.  .3

  הסכמתה.

הצעות חוזרות בעלות אופי מיי, אף שהאדם שאליו מופות ההצעות הראה, במילים או בהתהגות,  .4

ם, במקרה של יצול יחסי מרות בעבודה, המוטרד/ת איו צריך להראות שהוא שאיו מעויין בהן. אול

 מסרב להצעות החוזרות.  

התייחסויות חוזרות למייותו של אדם, אף שהאדם שאליו מופות ההתייחסויות הראה שאיו  .5

 מעויין בהן.  

שהדבר מפריע לו התייחסות מבזה או משפילה למיו או לטייתו המיית של אדם בין אם הוא הראה  .6

 ובין אם לאו.

פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במייותו, בסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל  .7

 את האדם או לבזותו ולא יתה הסכמתו לפרסום. אלא אם חלות ההגות הקבועות בחוק.

  
  מה איו הטרדה מיית? 

  חיזורים העשים ברוח טובה ובהסכמה הדדית. .8

  כלות?מהי הת
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מעביד או ממוה מטעמו פוגע בעובד/ת או בדורש/ת עבודה כאשר מקור הפגיעה הוא הטרדה מיית.  .9

אולם, לגבי הטרדה מיית מהסוג של הצעות חוזרות בעלי אופי מיי והתייחסויות חוזרות למייותו 

 של אדם, די שמקור הפגיעה יהיה הצעה אחת בלבד או התייחסות אחת בלבד.  

ממוה מטעמו פוגע בעובד/ת או בדורש/ת עבודה כאשר מקור הפגיעה הוא תלוה על מעביד או  .10

 תביעה משפטית בשל התכלות.  התכלות

מעביד או ממוה מטעמו פוגע בעובד/בדורש עבודה כאשר מקור הפגיעה הוא סיוע של עובד/ת  .11

 לעובד/ת אחר/ת בקשר לתלוה או תביעה משפטית על התכלות.

יוכלו המעביד והממוה לטעון  -כלות כאמור לעיל שווא/ תביעת שווא במשפט על התהגת תלות  .12

 להגתם כי העובד או דורש העבודה ידע כי התביעה או  התלוה הוגשו על סמך פרטים שאים כוים.

 
  איפה יכולה להתרחש ההטרדה המיית?

 במקום מתן השירותים.  .13

 .   במקום אחר שבו מתהלת פעילות מטעם החברה .14

 תוך כדי מתן השירותים.  .15

 תוך יצול מרות בכל מקום שהוא. .16

 
  :הטרדה מיית מהווה

 , היכולה לגרום למאסרו של המטריד או המתכל או לחייבו בקס. עבירה פלילית .17

, שבגיה יתן להגיש תביעה משפטית; בתביעה כזו יתן לתבוע פיצוי כספי וסעדים עוולה אזרחית .18

 ממעבידם.  -אחרים, קבועים או זמיים, מהמטריד, מהמתכל, ובמקרים מסוימים 

 , שעליה יכול המטריד או המתכל להתחייב בעוש משמעתי.עבירת משמעת .19

  מדייות החברה:

 עומדות ביגוד למדייות החברה והיא לא תשלים עמן.רדה מיית והתכלות על רקע מיי הט .20

  
   -מיעת הטרדה מיית והתכלות

החברה דורשת מכל ממוה, עובד או ותן שירותים, להימע ממעשים של הטרדה מיית והתכלות  .21

במסגרת יחסי עבודה ולעשות כל שביכולתם כדי למוע מעשים כאמור, והכל כדי ליצור, יחד עם 

 סביבה טולת הטרדה מיית והתכלות.החברה, 
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 החברה תטפל ביעילות במקרה של הטרדה מיית או בהתכלות שודע לה עליו. .22

החברה תפעל לתיקון הפגיעה עקב הטרדה מיית או התכלות, או עקב הגשת תלוה או תביעה על  .23

 אלה.

  מה לעשות אם הוטרדת מיית או אם התכלו לך?

 אפשרויות מצטברות:המוטרד/ת קימות שלוש בפי  .24

גב' : להגיש תלוה במקום העבודה לממוה למיעת הטרדה מיית טיפול באחריות החברה .24.1

למר שמשון חן מכ"ל . אם לממוה יש גיעה אישית לושא,  תוגש התלוה עזרא חן

  החברה.  

  : הפגע/ת יכול/ה להגיש תלוה במשטרה. הליך פלילי .24.2

  , בתוך שבע שים, תביעה בבית המשפט.: הפגע/ת יכול/ה להגישהליך אזרחי .24.3

  
  מי יכול להגיש תלוה, ובאילו סיבות?

 עובד שטוען כי מעביד, ממוה או עובד אחר הטריד אותו מיית או התכל לו, במסגרת יחסי עבודה.  .25

אדם אחר שטוען כי עובדו של המעביד או ממוה מטעמו הטריד אותו מיית או התכל לו, במסגרת  .26

 יחסי עבודה או מתן השירותים. 

במקרה כזה מוצע להביא ראיה על כך שאותו אדם מסכים להגשת  -אחר מטעמו של אדם כאמור לעיל  .27

 התלוה (למשל, מכתב חתום בידי אותו אדם).

 
 הגשת התלוה:

 לעיל, בכתב או בעל פה. 24.1תלוה יש להגיש לממוה או לממלא מקומו של הממוה, כמפורט בסעיף  .28

תוגש התלוה לאחראי מטעם  -עובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל אצל החברה אם הילון היה  .29

המפעיל או לאחראי מטעם החברה. אם הוגשה התלוה לאחראי מטעם המפעיל, אותו אחראי רשאי 

האחראי  -ביר את הטיפול בבירור התלוה לאחראי מטעם החברה. אם הועבר הטיפול כאמור להע

 מטעם המפעיל יודיע על כך למתלון.

היה הילון עובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל אצל החברה, רשאים החברה והמפעיל להסכים  .30

 יבצע את הוראות סעיף זה, כולן או חלקן. מביהםבשאלה מי 

  ק ובתקות:עיון בחו
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ולקבל צילומים של החוק למיעת הטרדה מיית, תקות למיעת הטרדה מיית היך זכאי לעיין  .31

(חובות מעביד), הוראות המשמעת של המעסיק לעיין הטרדה מיית והתכלות וכן מידע בדבר איסור 

  03-6506548'  טל עזרא חןגב' הטרדה מיית והתכלות ומיעתן מהממוה למיעת הטרדה מיית 

מובהר בזאת כי יש לקרוא את האמור בלשון קבה כאילו אמר בלשון זכר, לפי העיין ולהפך, את  .32

 לפי העיין.  -האמור בלשון זכר כאילו אמר בלשון קבה

 
________                  ____________  

 חתימה                              תאריך
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  'גספח 

  תשריט שטח הפעילות


