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 לבידור ובילוי )חולון( בע"מהחברה 

 ספארק המים בימית חוגיםהפעלת 

 8/2020 מכרז פומבי מס' 

 

חוגים בשני פעלת המתן זכות שימוש ל"( מזמינה בזה הצעות להחברה)להלן: " "מבעהחברה לבידור ובילוי )חולון( 

ה' משעה -בימים א' –"( האולמותמ"ר )להלן: " 140 -מ"ר ואולם ספורט בגודל של כ 70 -אולמות: אולם ספורט בגודל כ

לקיום קייטנת בוקר בחודש יולי בנוסף להפעלת החוגים בחודשים ספטמבר עד יולי ואופציה  22:00עד השעה  16:00

, "(ימית)להלן: " חולון, 66שברחוב מפרץ שלמה ספארק המים, בימית  המרכז, ובכפוף לימי ושעות פעילות בחודש זה

 ל על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.ווהכ

, בשעות העבודה הרגילות, ון )מתחם ימית(חול 66בכתובת: מפרץ שלמה  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה

 שלא יוחזרו.₪,  500תמורת תשלום בסך של 

תחת הכותרת  WWW.REH.CO.IL  באתר האינטרנט של החברה:המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם ניתן לעיין במסמכי 

 ."מכרזים"

 , קריית שרת, חולון.66מפרץ שלמה ברחוב  פארק המים בימית 10:00בשעה  24.6.2020 -יערכו ביוםמפגש מציעים 

, יש להפקיד, במסירה אישית )לא לשלוח בדואר( עד 8/2020את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 

הצעה שתוגש . , רח' הר צופים, קרית שרת, חולון, בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה14:00עד לשעה  5.7.2020 –ליום 

 לאחר המועד הנ"ל תפסל ולא תובא לדיון.

 החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

 03-6506517 –או למשרדי הנהלת ימית  03- 5582050לפרטים נוספים יש לפנות למשרדי הנהלת החברה  בטלפון  

 

 

 חן שמשון,                      

 מנכ"ל החברה

http://www.reh.co.il/
http://www.reh.co.il/
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 החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ

 ספארק המים בימית-חוגיםהפעלת 

 8/2020  מכרז פומבי מס'

 מסמכי המכרז

 תנאים כלליים של המכרז.  .1

 על הכנסותיו ואישור רו"ח.מציע הצהרת ה .2

 המציע.תצהיר  .3

 . מחיר צעתה .4

 נוסח ערבות בנקאית.  .5

 .חוזה ההתקשרות ונספחיו .6
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 )חולון( בע"מהחברה לבידור ובילוי 

 ספארק המים בימית חוגיםהפעלת 

 8/2020' מכרז פומבי מס

 תנאים כלליים

 כללי .1

פעלת המתן זכות שימוש ל"( מזמינה בזה הצעות להחברה)להלן: " "מבעהחברה לבידור ובילוי )חולון(  .1.1

משרד בשטח וכן מ"ר  140 -מ"ר ואולם ספורט בגודל של כ 70 -חוגים בשני אולמות: אולם ספורט בגודל כ

י לבחודשים ספטמבר עד יו ,22:00עד השעה  16:00ה' משעה -בימים א', "(האולמות)להלן: " מ"ר 7 -של כ

 ובכפוף לימי ושעות פעילות בנוסף להפעלת החוגים בחודש זהבחודש יולי אופציה לקיום קייטנת בוקר כן ו

ל על פי התנאים ו, והכ"(ימית)להלן: ", חולון 66בימית ספארק המים, שברחוב מפרץ שלמה וזאת המרכז. 

 המפורטים במסמכי המכרז.

התכנית המוצעת  .החוגים שיתקיימו באולמותעל המשתתפים במכרז לצרף להצעתם תכנית מפורטת של  .1.2

דיגיטלי ובתדפיס נייר, בפורמט של מצגת, אשר תכלול את פרטי התכנית המוצעת, אופי  בקובץתצורף 

 הפעילות וכיו"ב פרטים.

צ"ב על נספחיו כחלק מבמכרז יהיו על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות ה הי ההתקשרות עם הזוכתנא .1.3

 בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

 תנאים להשתתפות במכרז .2

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

בתקופת חמש ת חוגים לילדים, בהפעל 2015-2019 לפחות בין השנים ארבע שניםמי שיש לו ניסיון של  .2.1

יכול והניסיון  -שהינו חברה בע"מ מציעבמקרה של  או; מציעהשנים האמורות. הניסיון יכול שיהיה של ה

שהינו שותפות  מציעבמקרה של  מהמניות והשליטה בחברה או; 51% -יהיה של מי שמחזיק למעלה מ

שהינו שותפות  מציעבמקרה של  יכול והניסיון יהיה של מי שהינו אחד השותפים בשותפות או; -כללית

 יכול והניסיון יהיה של מי שהינו השותף הכללי בשותפות. -מוגבלת

 .על עמידתו בתנאי לעילמפורטות לצרף להצעתו אסמכתאות  מציעעל ה

)לא כולל מע"מ(. היקף ₪  750,000)במצטבר( הינו לפחות  2019-ו 2018, 2017מי שהיקף הכנסותיו בשנים  .2.2

יכול וההכנסות תהיינה של מי –שהינו חברה בע"מ מציעעצמו או; במקרה של  מציעההכנסות יהיה של ה

יכול -שהינו שותפות כללית מציעמהמניות והשליטה בחברה או; במקרה של  51% -שמחזיק למעלה מ

 -שהינו שותפות מוגבלת מציעינו אחד השותפים בשותפות או; במקרה של וההכנסות תהיינה של מי שה

 יכול וההכנסות תהיינה של מי שהינו השותף הכללי בשותפות. 

  לצרף להצעתו אישור רו"ח על פי הנוסח הרצ"ב, המאשר עמידתו בתנאי סעיף זה. מציעעל ה

ישור תקף על ניהול וכן א ומאומת על ידי עורך דין וחתום על ידהמציע תצהיר את צירף להצעתו המציע  .2.3

 אישור תקף על ניכוי מס במקור.ו חוקהפנקסי חשבונות ורשומות על פי 
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שהוצאה על ידי בנק בישראל, , לפחות₪  0,0002על סך של להצעה במכרז צורפה ערבות, אוטונומית,  .2.4

ת המצ"ב, וזאת להבטחת קיום תנאי לפי נוסח הערבו, לפחות 5.10.2020עד ליום  , בתוקףהחברהלפקודת 

  מסמכי המכרז.

לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי  מציעיה כל אימת שהירשאית להגיש את הערבות לגב יהתההחברה 

וחוזה ההתקשרות ולגבות את סכומה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, וזאת מבלי לגרוע מכל  המכרז

 . כל דיןסעד ותרופה אחרים העומדים לה על פי 

 רכש את מסמכי המכרז. ציע בעצמוהמ .2.5

 יש לצרף להצעה קבלה על רכישת מסמכי המכרז.

 מכרז.ב מציעההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד והערבות הבנקאית תהיה על שם ה .2.6

 ההצעה .3

על המציע לפרט במסמך הצעת המחיר, בשקלים חדשים, את דמי השימוש החודשיים המוצעים על ידו  .3.1

 7,500השימוש החודשיים המוצעים לא יפחתו מסך של  דמי. החוגיםלהפעלת שימוש הרשות בגין מתן 

, בתוספת מע"מ כדין, לחודש לכל משתתף בחוגים, הגבוה מבניהם,₪   50או בתוספת מע"מ כדין, , ₪

 והצעת מחירים.  מציעהצהרת ה מסמך. ההצעות תוגשנה על גבי מבניהםגבוה ה סכוםלפי ה

וכן לחתום על הדף האחרון של מסמכי המכרז מסמכי המכרז, בראשי תיבות בשולי כל דף מ לחתוםש י .3.2

 בחתימה מלאה לרבות חותמת.

תינתן לזוכה במכרז בלבד, והוא לא יהיה רשאי להעביר  החוגיםמובהר בזאת כי רשות השימוש להפעלת  .3.3

 זכות זו לצד ג' כלשהו.

 לחתום בחתימה וחותמת. מציעעל ה מציעליד כל תיקון בהצעת ה .3.4

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 90בתוקף לתקופה של  יהתה מציעהצעת ה .3.5

 ערבות ואישורים .4

 יצרף להצעתו גם את המסמכים והאישורים הבאים: מציעה

דיגיטלי ובתדפיס נייר,  בקובץהתכנית המוצעת תצורף  .באולמות החוגים שיופעלותכנית מפורטת של  .4.1

 מצגת, אשר תכלול את פרטי התכנית המוצעת, אופי הפעילות וכיו"ב פרטים.בפורמט של 

 מציעלחייב את ההמוסמכים  מציעשל המורשי החתימה אישור רואה חשבון ו/או עורך דין בדבר זהות  .4.2

 .בחתימתם

 .מציעקבלה על רכישת מסמכי המכרז, על שם ה .4.3

 .מציעעל ידי ה מסמך/י ההבהרות שהוצאו, אם הוצאו, בקשר עם המכרז, חתומים .4.4
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 ושמירת זכויותהוצאות  .5

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על  .5.1

 . דמי רכישת מסמכי המכרז לא יוחזרו בכל מקרה.מציעה

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

 כי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.במסמ

 הבהרות ושינויים .6

מפרץ , רחוב , בספארק המים ימית10:00בשעה  24.6.2020 ביוםוסיור רכי הבהרות ותתקיים פגישה לצ .6.1

 להשתתף מוזמנים לדייק ולבוא בזמן.  המעוניינים. ת שרת, חולוןי, קרי66שלמה 

 המשתתפים במכרז מוזמנים להשתתף בישיבת ההבהרות. 

החברה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  .6.2

המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד 

אלקטרוני  של המשתתפים בישיבה ורוכשי מסמכי המכרז בדואר  מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם

במכרז לצרף להצעתו את מסמך/י ההבהרות  מציעעל ה בפקסימיליה לפי הכתובות שימסרו על ידם.או 

 חתום/ים על ידו.

שיטען כי  מציענתנו בעל פה ולא תתקבל טענתו של ילא תהיה אחראית לתשובות או הסברים שי החברה .6.3

 הבהרה בעל פה. קיבל הסבר או

 הגשת ההצעות .7

)לא לשלוח  בלבד במסירה אישית 8/2020מספר  את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז פומבי 

 .רח' הר הצופים, קרית שרת, חולוןבתיבת המכרזים שבמשרדי החברה,  14:00עד לשעה  5.7.2020 יוםלבדואר( עד 

 א תובא לדיון.הצעה שתוגש לאחר המועד הנ"ל תפסל ול

 בחינת ההצעות .8

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

לתנאי המכרז באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים בלתי סבירים עלולים לגרום 

 לפסילת ההצעה.

את החוזה המוצע  לבצע מציעוכושרו של ה ואמינותהחברה רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את  .8.2

 בעבר. מציעואת ניסיונה עם ה

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

המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או 

 אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה. בכל דרך

פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה  ציעיםהחברה רשאית לדרוש מהמ .8.4

, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי והצעתו, מציעהמלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את ה

 במסגרת שיקוליה, כאמור.
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 ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה הזוכה.  גבוההצעה ההחברה אינה מתחייבת לקבוע את הה .8.5

 הודעה על תוצאות המכרז .9

 לזוכה במכרז תימסר על כך הודעה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני, לפי הפרטים שנמסרו על ידו. .9.1

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

 כרז.ידו עם הצעתו במ

 שלא זכה במכרז רשאי לעיין במסמכי ההצעה הזוכה ובהחלטת ועדת המכרזים. מציע .9.3

חודשים  12שזכה במכרז מתחייב להאריך את הערבות שנמסרה על ידו עם הצעתו לתקופה של  מציע .9.4

לפחות וכן ימציא לחברה אישור על קיום ביטוחים, על פי הנוסח הרצ"ב למסמכי המכרז, כשהוא חתום 

 רת ביטוח מטעמו, הכול כמפורט בחוזה ההתקשרות שבמסמכי המכרזעל ידי חב

שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהיה החברה רשאית לבטל את הזכייה בהודעה  מציע .9.5

הודעה בה נדרש  מציע, החל בתאריך שייקבע על ידי החברה בהודעה, וזאת לאחר שניתנה למציעבכתב ל

א תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה ל מציעלתקן את המעוות, וה

 כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

ולחלט את  רשאית החברה להגיש את הערבות שבידה לגביה ,מכל סיבה שהיא ,בוטלה הזכייה במכרז .9.6

 מציעזוכה חלופי את הרשאית להכריז כסכומה כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש. כמו כן תהיה החברה 

 יפצה את החברה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך. מציעוה ,בתור ההבא הרגודהצעתו ש ,במכרז

 

 

 

 

 החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ

 

  



- 8 - 

 בילוי חולון בע"מלהחברה לבידור ו

 ספארק המים -בימית -הפעלת מתחם פעילות

 8/2020כרז פומבי מס' מ

 תצהיר המציע

 לכבוד

 עיריית חולון

 והחברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ

(, מורשה חתימה מטעם "המציע"אני משמש בתפקיד: __________________ ב _________________ )להלן: 

( אשר "המכרז")להלן:  7/2020 המציע, ומוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע במסגרת הגשת הצעה למכרז פומבי מס'

 וזהרתי לומר את האמת בלבד, הריני מצהיר בזאת כדלקמן:פורסם על ידכם, ואחר שה

 כללי

כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו הצעתנו בהתאם למסמכי המכרז, וכי לא נציג כל טענות ו/או תביעות  .1

 המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים, מראש, על כל טענות, כאמור. 

כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז,  .2

 וכי אנו מקבלים על עצמנו לעמוד בכל התנאים שבמסמכי המכרז. 

אני מצהיר בזאת כי אין בהגשת ההצעה במכרז על ידי המציע ו/או בהתקשרות עימו, ככל שיזכה במכרז, משום  .3

 ההוראות האמורות בכל הנוגע לעיריית חולון. הפרה של 

 המציע ממלא אחר הוראות כל דין לעניין תשלום שכר וזכויות סוציאליות לכל העובדים המועסקים על ידו. .4

המציע ו/או מי מנהליו לא הורשע בעבירות פליליות, לא מתנהלים נגד מי מהם הליכים פלילים בקשר עם עבירות  .5

 גם לא מתקיימות כנגדם חקירות בקשר עם עבירות פליליות.פליליות ולמיטב ידיעתנו 

כל עבירה לרבות עבירות בתחום תכנון ובניה, רישוי עסקים, הגנת הסביבה  -עבירה פלילית לעניין סעיף זה משמעה

 ולמעט עבירות פליליות מסוג חטא, ברירות קנס ועבירות מכוח חוקי עזר מקומיים. 

נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל או הליכי כינוס נכסים או הסדר נושים, כי לא המציע ו/או מי מנהליו אינו  .6

מתנהלים כנגד המציע הליכים משפטיים העלולים להשפיע על יכולת המציע לעמוד בהתחייבויותיו, וכי המציע יכול 

 לעמוד בכל ההתחייבויות שעל פי מסמכי המכרז.

 פים אחרים. הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתת .7

ההצעה היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ואנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות  .8

 בהצעה זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לבניכם.

 הצעת המציע הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי .9

 חוק עסקאות גופים ציבוריים

ב)א( לחוק 2"תושב ישראל" משמעותם כהגדרתם בסעיף  -חים "בעל זיקה" אליו, "הורשע" ובתצהירי זה, המונ .10

ה /ן. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבי1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 אותם.

 הנני מצהיר/ה כי המציע הינו "תושב ישראל".
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ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות  המציע ו"בעל הזיקה" אליו, לא הורשעו

 .2002באוקטובר  31, אשר נעברו אחרי יום 1988 -במכרז, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

המציע ו"בעל הזיקה" אליו, לא הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות 

 .2002באוקטובר  31, אשר נעברו אחרי יום 1991 -חוק עובדים זרים, התשנ"אבמכרז, בעבירה לפי 

 העדר ניגוד עניינים

 הוראות הסעיפים בפקודת העיריות, המפורטים להלן, ידועות ונהירות למציע. .11

 א )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( 122סעיף 

חלק העולה של עשרה אחוזים בהונו או  "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים

 -ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה, "קרוב"

 בן זוג, בן או בת, אח או אחות".

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( 174סעיף 

זוגו או שותפו  -ישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במ

 או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה".

)א( בהודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12בנוסף, ידועה לנו הוראת סעיף 

 המקומיות הקובעת כדלקמן:

חבר מועצה או  -העירייה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה; "חבר מועצה""חבר 

 ()ב(".1)5-()ב( ו1)1" בסעיף קרובקרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"

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

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

 המציע בשמו מוגשת ההצעה. .12

 אין כל מניעה משפטית או אחרת לחתימת המציע על הצעה זו. .13

 

_______________ 

 חתימת המצהיר

 אישור עו"ד

________ הופיע/ה בפני מר/גב'__________________ אני הח"מ,_______________, עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום 

שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז____________/ המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את 

 האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/מה בפני על התצהיר דלעיל.

 ___________ עו"ד
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 בילוי חולון בע"מלהחברה לבידור ו

 ספארק המים חוגים בימיתהפעלת 

  8/2020כרז פומבי מס' מ

 הצעת מחיר

 לכבוד

 )להלן: "החברה"( החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ

 ג.א.נ

של לם וביצוע מלא ומושחוגים בימית ספארק המים חברה, בתמורה למתן רשות השימוש להפעלת מציעים לו אנ .1

 לשלם לה כדלקמן:וחוזה ההרשאה שבמסגרתו,  כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז

 בתוספת מע"מ כדין;₪, בסך של _________ בסיסים חודשיים  ימושדמי ש

, בחוגים לכל משתתףלחודש   ₪ 50או ₪  7,500דמי השימוש החודשיים הבסיסיים המוצעים לא יפחתו מסך של 

 .מע"מ כדיןבתוספת הגבוה מביניהם, 

 בתוספת מע"מ.לחודש ₪  1,000מ"ר  7 -בנוסף לדמי השימוש ישולם בגין רשות השימוש במשרד בגודל של כ

לתנאי ודרישות  תאםכי הצעת המחיר מוגשת בהי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז וו מצהירים בזאת כאנ .2

 .המכרז

את דרכי ספארק מים,  -את סביבת ימית תחם,המאת את, אנו מצהירים בזאת כי בדקנו, לפני הגשת הצעתנו זו,  .3

הגישה, ואת כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתנו ו/או התחייבויותינו וכי אין ולא תהיינה 

ואנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה או תביעה או  נים אלהבענייכלפיכם לנו כל תביעות או דרישות או טענות 

 כאמור. ם בעניינידרישה, 

לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי כי ו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז וו מצהירים כי אנאנ .4

 ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות, כאמור.

ות אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז כי הצעתנו זו עונה על כל הדריש .5

 שבמסמכי המכרז, וכי אנו מקבלים על עצמנו לעמוד בכל התנאים שבמסמכי המכרז. 

 ידוע לנו כי תקופת החוזה ותנאי התשלום הינם בהתאם לקבוע בחוזה ההתקשרות. .6

 ______________  חתימה: ________________ :ציעשם המ

 ______________ טלפון: _________________ :ציעכתובת המ

 ______________ דוא"ל: _________________ פקס:

 אישור
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"( מאשר בזה כי ביום מציעאני הח"מ ______________, עו"ד של _______________________)להלן: "ה

נתקבלו כל ההחלטות  מציע, כי אצל המציע___________חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה __________________ בשם ה

על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה  מציעועל פי כל דין לחתימת ה מציעל פי מסמכי ההתאגדות של הוכל האישורים הדרושים ע

 .מציעהמפורטים לעיל מחייבת את ה

 _____________________,עו"ד
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 בילוי חולון בע"מלהחברה לבידור ו

 ספארק המים חוגים בימיתהפעלת 

 8/2020כרז פומבי מס' מ

 נוסח ערבות בנקאית      

 לכבוד

 החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ

 , חולון )להלן: "החברה"(66רח' מפרץ שלמה 

 

 נ,א..ג

 ערבות בנקאיתהנדון: 

( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום "המבקש" -)להלן  ח.פ./ת.ז. _____________ על פי בקשת_____________

להבטחת מילוי תנאי  8/2020במכרז פומבי  ובקשר עם השתתפותוזאת ₪(, שרים אלף ע)במילים: ₪  20,000עד לסך של 

 .התקשרות שבמסגרתוהמכרז ותנאי חוזה ה

דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו,  ימים ממועד 14תוך נו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל א

כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת  מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן

בקשר  בקשבתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למ בקשהמ

 לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת 

 סכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.לחלק מה

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. 5.10.2020 ערבות זו תישאר בתוקפה עד

 לא תענה.  5.10.2020 דרישה שתגיע אלינו אחרי

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  5.10.2020 לאחר יום

 זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות

 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה. או במברק או באמצעי אלקטרוני אחר דרישה בפקסימיליה 

 

 בכבוד רב,

_____________ 

     ב נ ק
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 הרשאה  חוזה

 2020לחודש ________ שנת  _________ביום שנערך ונחתם בחולון

 -ב י ן-

 51-0356280ח.פ  בע"מ (חולון)החברה לבידור ולבילוי 

 , חולון66' הר הצופים מרח

 "החברה"( -)להלן 

 ;אחד מצד

 -ב י ן ל-

_______________________________ 

 מרח' ____________________________

 "בר הרשות״( -)להלן  

 ;שני מצד

 ;המיםימית ספארק והחברה מחזיקה, מנהלת ומפעילה את  :הואיל

שני להפעלה של הפעילות בהצעות לקבלת זכות שימוש להגשת  8/2020פומבי מספר והחברה פרסמה מכרז  :והואיל

בתנאי חוזה זה, והגיש הצעה , ין בקבלת זכות השימושימעונ בר הרשותבתנאי חוזה זה, ו, אולמות החוגים

 במכרז;

להפעלת הפעילות הדרושים  היכולת, הניסיון, הציוד וכוח האדםבר הרשות מצהיר כי יש לו הידע, הכישורים,  והואיל:

 במתחם.

להפעלת הפעילות במתחם,  למפעיל זכות שימוש תתוהחליטה ל בר הרשותוהחברה קיבלה את הצעת  :והואיל

 ;להלן בתנאי חוזה זה כמפורט

 פיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:ל

 כללי .1

 המבוא לחוזה זה וההצהרות הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  .1.1

פרשנות החוזה תיעשה באופן המקיים את דרישות החברה המפורשות והמשתמעות בצורה המלאה  .1.2

 ביותר.

 כותרות הסעיפים בחוזה זה משמשות לצורכי נוחיות בלבד ואין לפרש הוראות חוזה זה על פיהן. .1.3

 שלהלן המשמעות כמוגדר בצדם: בחוזה זה, תהיה למונחים .1.4

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

 עירית חולון. "העירייה"
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 לרבות נציגיו המוסמכים. "בר הרשות"

 או מי שיוסמך על ידו. מנהל ימית "המנהל"

 חולון 66רחוב מפרץ שלמה  ימית ספארק המים, חולון "המרכז"

למרכז המיועדת בעיקר לכניסת ויציאת חברי הכניסה המשנית  "שער מנויים"

 מועדון המנויים של ימית.

 3מ"ר הידוע כאולם מספר  70 -שני אולמות חוגים: אולם בגודל של כ אולמות" "

במתחם ימית  4מ"ר הידוע כאולם מספר  140 -ואולם בגודל של כ

 .ספארק המים חולון

בריכת השלום וכולל מזגן, מ"ר הממוקם באזור  7 -חדר בגודל של כ "המשרד"

 שולחן משרדי וכיסא משרדי.  ,קו טלפון

 ה'  –הפעלת חוגים בחודשים ספטמבר עד יוני בימים א'  "הפעילות"

ובחודש יולי קייטנת בוקר וחוגים בשעות  16:00-22:00בין השעות 

 המרכז.  ובכפוף לימי ושעות פעילות 16:00-22:00

 בר הרשותהצהרות  .2

את , קיום הפעילות באולמות, את אפשרויות והאולמות בזאת כי בדק את המתחם בר הרשות מצהיר .2.1

לצרכיו וכל עניין הקשור להתחייבויות בר הרשות על פי חוזה זה ו/או נובע מהן, והוא מצהיר  םהתאמת

למטרותיו, והוא מוותר בזאת על כל טענה בדבר פגם ו/או אי התאמה ו/או  מיםמתאי האולמותבזאת כי 

 ם.מצג קוד

בר הרשות מצהיר ומאשר בזאת כי קיבל את כל ההסברים הדרושים לו, וערך את כל הבדיקות הדרושות  .2.2

, ואין ולא תהיינה לו כלפי החברה ו/או מי מטעמה החוגים באולמות והפעלת לקיום הפעילותבכל הקשור 

ו, בין אם ערך את כל תביעה ו/או טענה מכל סוג ומין שהוא בכל עניין הקשור לאמור לעיל או נובע ממנ

 הבדיקות ובין אם לאו.

או מורשה על ידי בעלי הזכויות, כאמור,  , מכל מין וסוג שהוא,הזכויותכל בר הרשות מצהיר כי הינו בעל  .2.3

 וכי קיבל את כל ההיתרים הנדרשים לכך מכל גורם שהוא. הפעילות,לקיים את 

ו/או דרישה לאישור ו/או להסכמה, בין בדין, בר הרשות מצהיר כי אין כל הגבלה ו/או איסור ו/או מניעה  .2.4

 בין בהסכם ובין בכל דרך אחרת, להתקשרותו בחוזה זה וביצוע כל התחייבויותיו על פיו.

בר הרשות מצהיר כי ההתקשרות בחוזה זה אושרה כדין על ידי הארגון המוסמך לאשרו בשמו וחוזה זה  .2.5

 נחתם כדין על ידי המוסמכים לחייבו בחתימתם.

ות מצהיר כי ידוע לו שאין בכל האמור בחוזה זה, משום התחייבות ו/או אישור מצד החברה כי בר הרש .2.6

אכן ניתן לבצע את כל האמור בחוזה ו/או כדי לשחררו מכל חובה ו/או צורך לערוך את כל הבדיקות 

 .היתר, או אישור מכל גורם מוסמך הדרושות אצל כל הרשויות המוסמכות ו/או מהצורך לקבל רישיון,
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, המתחםומרכיביו והפעלת המתחם בר הרשות מתחייב למלא אחר הוראות כל דין בכל הקשור להקמת  .2.7

רק הוראות חוק רישוי עסקים ותקנותיו, חוק למניעת מפגעים ותקנותיו, חוק למניעת עישון לרבות אך לא 

חוק , 1911 -על תקנותיו, חוק זכות יוצרים תשי״ג, 1983-מקומות ציבורים והחשיפה לעישון התשנ״גב

 , הוראות רשויות מוסמכותחוקי עזר עירוניים, תקנות, צווים,  1984-זכויות מבצעים ומשדרים התשמ״ד

 .יו"בוכ

מכשור חברה בקשר לניקיון, סדר, הפעלת ה בר הרשות מתחייב לשמור על כל ההוראות ההנחיות ונהלי .2.8

 .יו"בחשמלי, כניסת ויציאת קהל וכ

 ,להפעלת החוגיםבכל הקשור הדרושים ישורים, הרישיונות וההיתרים לקבל כל הא מתחייב בר הרשות .2.9

משטרת ישראל. ו יהעיריהלרבות מככל ומדובר באישור שאינו במסגרת האישורים שמחזיקה החברה, 

מתחייב למלא אחר כל הוראות הרשויות המוסמכות והוראות החברה, במלואן ובמועדן,  בר הרשות

 חזקת כוח אדם, ויישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך..לרבות לעניין בטיחות ובטחון, ה

בפיקוח של מהנדס בטיחות, באולמות יהיה זה באישור מנהל ימית, פעילות בר הרשות יקים מתקני ככל ש .2.10

 הפעילותמתקני הקמת וימציא לחברה, לאחר השלמת מטעמו, מהנדס קונסטרוקציה וחשמלאי בודק 

החשמל על תקינות בודק הקונסטרוקציה ומהנדס יחות, ולפני כניסת קהל, אישור בכתב ממהנדס הבט

 באולמות. באישור יאשר המהנדס כי בדק את הציוד והמתקנים שיימצאו הפעילותובטיחות כל מתקני 

בר הרשות  יהבטוחים לשימוש. ללא אישורים כאמור לא יהו , וכי הם תקינים, יציביםלצורך הפעילות

 .באולמותקיים את הפעילות רשאי ל

בר הרשות מתחייב לקיים את הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות  .2.11

, הן לגבי עובדים קבועים והן לגבי עובדים זמניים. לצורך קיום הוראות החוק 2001-לקטינים, התשס"א

ת של להעביר לחברה, טרם כניסת עובדיו למרכז, כאמור, רשימה שמי בר הרשותהאמור מתחייב 

העובדים מטעמו וייפוי כוח ואישור ממשטרת ישראל כי העובדים האמורים רשאים לעבוד במוסד 

לקטינים על פי החוק. למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק לאחר קבלת האישור האמור יהיה בר הרשות 

מצא כי רשאי להעסיק את העובדים במרכז, כאמור. ככל שלגבי מי מהעובדים לא יתקבל אישור ו/או שיי

 העובד אינו רשאי לעבוד על פי החוק מתחייב בר הרשות שלא להעסיקו במרכז.

 סמכויות המנהל .3

 מילוי התחייבויות בר הרשות על פי חוזה זה.מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על  יהיה המנהל .3.1

המלאה ומאחריותו  החברהמהתחייבויותיו כלפי בר הרשות כדי לשחרר את המנהל  שלפיקוח ב אין .3.2

בר אינה מקטינה את אחריותו של  וביקורתו ,בהםובפעילות  באולמותדית לשימוש שהוא עושה והבלע

 .הרשות

בר הרשות ממלא אחר התחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה בעל הסמכות היחידה, לאשר כי  המנהל .3.3

 סופית ומכרעת.  יההחלטתו בדבר אי התאמה או חוסר לעומת המצוין בחוזה תהו

 .  באולמותשימוש בקשר ל המנהל של הוראה כל אחר למלא מתחייב בר הרשות .3.4
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, ואין בר הרשות, אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה על ידי מנהללאין לראות בזכות הפיקוח שניתנה  .3.5

בר היא יוצרת יחס אחר הן במידה והמדובר הוא באחריות לגבי כל צד שלישי אחר, והן מבחינת אחריות 

 ולתוצאות הביצוע. חברהיותיו כלפי הלאופן ביצוע התחייבו הרשות

 מהות ההתקשרות  .4

ת ללהפע באולמותשימוש , ובר הרשות מקבל בזאת מהחברה, רשות לבר הרשותהחברה נותנת בזאת  .4.1

 להלן בחוזה זה.לעיל ובתנאים המפורטים וזאת , החוגים

 ,לכל דין בהתאם לרישיון העסק של ימית ובכפוףהינה  לכל אולםכניסה ל המותרת המשתתפיםכמות  .4.2

 .לא תעלה על המותר משתתפיםהובאחריות בר הרשות לוודא כי כמות 

בצע יוזאת בהתאם לספירה ש ,ברישיון העסקאישור שניתן מהגדולה  המשתתפיםכי כמות היה ויתברר  .4.3

 .ברישיון העסק מעבר לכמות שנקבעה משתתפים בר הרשותכניס ילא , בר הרשות

ים נקי כשהם במועדים שנקבעו בחוזה זהלרשות בר הרשות  האולמותאחראית להעמיד את  יהחברה תהה .4.4

 .יםומסודר

בשעות הפעילות תחול  וניקיון האולמותאך האחריות התפעולית  לאולמות תספק שירותי ניקיוןהחברה  .4.5

 על כל הכרוך והקשור בכך.על בר הרשות 

 במתחם ניהול הפעילות .5

והבקרה לחוגים יתבצעו וינוהלו באחריותו המלאה הרישום, התשלום הנפקת ומסירת אישורי הכניסה  .5.1

למעט מסירת כמות מרוכזת ומוסכמת מראש של  של בר הרשות ולחברה לא יהיה כל קשר לנושא זה

 .תגים אלחוטיים אישיים למעבר בשער בקרת וכניסת המנויים למשתתפים

ם שיימסרו מראש לבר תגימנויים", המשתתפים יכנסו באמצעות  שער"הכניסה לפעילות תהיה אך ורק מ .5.2

 .הרשות והוא אחראי למסירתם למשתתפים במסגרת ההרשמה לחוגים

עם ו יכנסו לימית סמוך לשעת תחילת החוגהאחרים,  לא ישתמשו במתקני ימיתבחוגים המשתתפים  .5.3

 סיום החוג יצאו משטח המרכז. 

ו/או בשטחים הציבוריים ו/או  האולמות, בסביבת נוי באולמותבר הרשות לא יהיה רשאי לבצע שי .5.4

 מראש ובכתב. ,קיבל את הסכמת החברה לכךאלא אם  האולמותבמתקני 

ו/או ביגוד ספורט בר הרשות לא יהיה רשאי למכור ו/או להתיר מכירת מוצרי מזון ו/או שירותי מזנונים  .5.5

שירותי המזנונים  ,ו, יופעלפעילות. במהלך הבימיתבכל צורה שהיא ו/או ציוד ספורט ו/או מוצרים נלווים 

  בלבד, ובר הרשות מאשר את הסכמתו לכך. םעל ידהחברה, ו של ניםידי זכיי לעוחנות הספורט 

 .בזמן הפעילות אולמותבר הרשות מתחייב לדאוג לסדר ולפעול למניעת עישון ב .5.6

 מיתלי ,מכל מין שהוא ,נשק ו/או תחמושתמוחלט על הכנסת חל איסור כי ידוע לו כי בר הרשות מאשר  .5.7

 אין אפשרות לאחסונם. כי ו
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על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה יהיה המנהל רשאי, בהודעה מראש,  להודיע לבר הרשות על  .5.8

החילופי  האולםובתנאי שגודלו, איכותו ומיקומו של  האולמות שבחוזה זהאחר במקום  אולםהעמדה של 

בר הרשות, בין אם לעניין מפגש אחד או  , והכל להנחת דעתו שלהאולםיהיו זהים או דומים לאלו של 

 .יותר ובין אם ליתרת תקופת ההתקשרות

"בכפוף לתקנון המועדון" כפי שמופיע באתר לחוגים  טופסי ההרשמהעל  לצייןמתחייב  בר הרשות .5.9

 . www.yamitspark.co.ilשכתובתו  האינטרנט של ימית

, בהנחה בשיעור שיסוכם בין הצדדים ונפשוניתמתחייב לרשום לחוגים את מנויי ימית בריזה  בר הרשות .5.10

 ממחירי המחירון ו/או בהסדר שיתוף פעולה אחר.

 זכויות יוצרים .6

בר הרשות מתחייב להסדיר עם אקו״ם ו/או הפדרציות למוסיקה השונות ו/או כל ארגון זכויות יוצרים  .6.1

, לרבות תשלום וקבלת רישיון להשמעת יצירות בפעילותזכויות היוצרים העניינים הקשורים לאת כל אחר 

. היה ולמרות האמור לעיל, יפנו גופים אלה בדרישה ו/או תביעה הפעילותדין, עובר לעריכת ל פי מוגנות ע

לחברה בגין תשלום עבור שימוש ביצירות מוגנות בניגוד לדין, ישפה בר הרשות את החברה בגין כל תשלום 

 במתחם.תידרש לשלם ו/או בו תחויב בגין שימוש כאמור אותו 

 בפעילותמצהיר ומתחייב למלא אחר הוראות כל דין בכל הקשור לזכויות היוצרים והמבצעים בר הרשות  .6.2

 ,חוק זכויות מבצעים ומשדרים ,2007-התשס״ח ,ולרבות אך לא רק הוראות חוק זכויות יוצרים

 .מוסמכת בעניין והוראות כל דין וכל רשות, 1984-התשמ״ד

, אם, מסיבה כלשהי, החברהאין ולא תהיינה לו כל דרישות ו/או תביעות ו/או טענות כלפי לבר הרשות  .6.3

לא יינתן ו/או יבוטל כל אישור, רישיון ו/או היתר מטעם אקו״ם ו/או הפדרציות השונות למוסיקה ו/או 

 בעל זכויות יוצרים ביצירות המוגנות.

לכן אנו מאשרים ככל שהחברה , ובפעילות מים עבור שימוש ביצירות מוגנות כל התשלובר הרשות יישא ב .6.4

מוגנות  ותתבע לשלם כל סכום שהוא עקב שימוש שלא כדין ביצירתדרש ו/או חברה תיכי במידה וה

ידרש לשלם ו/או תבכל תשלום אותו  ה,עם קבלת דרישתחברה, מיד שפה את ההפעילות, הוא י במהלך

 ן שימוש כאמור.בגיבו החברה חוב תבו 

 פרסום, חסויות ושילוט .7

 לרבות, על חשבונו והוצאותיו בלבד, בכלי התקשורת השונים הפעילותיפרסם את  בר הרשותככל ש .7.1

פרסומים את הלוויזיה, קולנוע, רדיו, גלויות, פוסטרים ודואר אלקטרוני, אזי הוא מתחייב לאזכר בכל ט

הפרסומים לאישור החברה טרם פרסומם. בר הרשות (. בר הרשות יעביר את "המרכז") הפעילותמיקום 

לא יהיה רשאי לפרסם כל פרסום ו/או שלט שתוכנו הינו פוליטי ו/או פורנוגרפי ו/או שעניינו סמים ו/או 

 .אלימות

 .מי שיוסמך מטעמו לקבלת מידע, רישום ותשלוםבכל פרסומים יכלול בר הרשות את מספרי הטלפון של  .7.2

http://www.yamitspark.co.il/
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, מודעות ו/או שילוט הםו/או מחוצה ל באולמותבר הרשות אינו רשאי ולא ירשה לאחר להציב ו/או לקיים  .7.3

מבלי לפגוע בכלליות האמור  ו/או פרסומות כלשהם, אלא אם קיבל את הסכמת החברה מראש ובכתב.

של חלוקת לעיל, מודגש כי בר הרשות לא יהיה רשאי לפרסם ו/או להתיר לאחר/ים לפרסם במתחם באופן 

 .יו"במדבקות, מסטיקים, דבקים וכ

 בימית. כלשהםאביזרים ו/או מוצרים מכור ו/או להפיץ רשאי לאינו  בר הרשות .7.4

השילוט, תקינותו,  הבלעדית להצבת פרסומות, יישא בר הרשות באחריותהישרה החברה את הצבת א .7.5

ו/או אובדן שייגרם בגין  שלמותו והסרתו עם סיום תקופת הרשות. החברה לא תישא באחריות לכל נזק

 מעשה ו/או מחדל שעניינו הצבת השילוט על ידי בר הרשות.

באתר הפעילות החברה תהיה רשאית לפרסם את מאשר כי ידוע לו והוא מסכים לכך שבר הרשות  .7.6

והכול בתיאום עם בר הרשות, וזאת במסגרת יחסי הציבור שלה,  הפעילותכן ליחצן את ו להש האינטרנט

היינה כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, לא ת לבר הרשות .הבלעדי י שיקול דעתהבכל מדיה לפ

 ע לפעולות החברה במסגרת אתר האינטרנט ויחסי הציבור שלה.גבכל הנומכל עילה שהיא, 

 ,של החברההבלעדי  לפי שיקול דעתה ,, יהיה נוכחקיום הפעילותעל בר הרשות כי במהלך  ומוסכם ידוע .7.7

 לצורכי החברה ולשימושה. הוהנוכחים ב את הפעילותאשר יצלם  ,מהמטע צלם

ו/או כל רשות מוסמכת  יהעיריהבר הרשות ידאג לקבל כל היתר ו/או רישיון הנדרש על פי דין על ידי  .7.8

 זה. חוזהישא בכל אגרה ו/או היטל בגין הצבת שילוט ו/או פרסומות, בהתאם ליאחרת ו

כפי שהם מפורטים בחוזה זה. ידוע ה ומהות הפעילותבר הרשות מתחייב לא לעשות כל שינוי הנוגע לסוג  .7.9

 כי החברה מייחסת חשיבות מרבית למילוי כל האמור לעיל, באופן מידי ומושלם. לבר הרשות

 מעביד -קיום יחסי עובד  אי .8

אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד, וכי  מוצהר ומוסכם בזאת כי בין החברה ובין בר הרשות ו/או מי מטעמו, .8.1

ידי בר הרשות, -כל אדם שיועסק על מפיק עצמאי.הינו הבסיס להתקשרות בין הצדדים הינו שבר הרשות 

 יהיה עובד ו/או מפיק עצמאי של בר הרשות בלבד, ובשום אופן לא ייחשב כעובד החברה.

ו/או לאדם ו/או גוף כלשהו בגין  ידי בר הרשות,-אם החברה תחויב לשלם כספים לאדם שיועסק על .8.2

את החברה על כל התשלומים וההוצאות  ,לאלתר ,ידי בר הרשות, ישפה בר הרשות-העסקת עובד על

 שייגרמו לה.

בר הרשות מתחייב בזאת כי ידאג לשלם לעובדיו את כל התשלומים בהם הוא חייב על פי דין, כי יקיים  .8.3

בות חוק שכר מינימום וחוק שעות עבודה ומנוחה וכי את כל חוקי העבודה החלים במדינת ישראל, לר

סוציאליות הניתנות לעובדים על פי דין כגון חופשה שנתית, חופשת מחלה,  ידאג תשלום כל הזכויות

 , אם הוא זכאי ו/או יהיה זכאי למפיק.יו"בפיצויי פיטורין וכ

 ושם והופעתם הנאותה.בר הרשות יעסיק עובדים בעלי כישורים וניסיון מתאימים, ויקפיד על לב .8.4

העסקה של עובד  ,לאלתר ,להפסיק בר הרשותחברה תהיה רשאית, לפי שקול דעתה הבלעדי, להורות לה .8.5

, ובר הרשות מתחייב למלא אחר כל דרישה וללא כל סייג. כל הוצאה שתהיה כרוכה מי מטעמומעובדיו או 

 ל, תחול על בר הרשות בלבד."במילוי הדרישה הנ
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 שיפויו נזיקיןבאחריות  .9

ו/או  במתחםבר הרשות יהיה אחראי לכל נזק רכוש ו/או גוף שייגרם לכל אדם, לרבות קהל המבקרים  .9.1

עובדי החברה ו/או עובדי בר הרשות ו/או כל צד שלישי אחר ו/או רכוש החברה, בגין כל מעשה ו/או מחדל 

,לרבות כל  הפעילותלרבות רשלנות שיעשו על ידי כל אדם ו/או גורם מטעם בר הרשות ו/או בקשר עם 

 .המתחםעובד וכל בא כוח מטעם בר הרשות ולרבות מי ממבקרי 

בר הרשות מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים למניעת תאונות ו/או נזקים מסוג  .9.2

כלשהו, בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש ולשאת באחריות הבלעדית לכל נזק שייגרם לחברה ו/או שטחיה ו/או 

 הפעילות. ניה ו/או ציודה ו/או תשתיותיה ו/או לצד כלשהו כתוצאה מקיום מתק

ו/או כתוצאה  הפעילותאם החברה תחויב בתשלום כלשהו בכל הקשור, בין במישרין ובין בעקיפין, לארגון  .9.3

ו/או אם ייגרמו  יו"בממנו, לצד כלשהו, לרבות תשלום פיצוי נזיקין, קנסות, תשלום לעובדי בר הרשות וכ

הפעילות רה נזקים כלשהם, הקשורים ו/או הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהקמת ו/או הפעלת לחב

, יפצה ו/או ישפה בר הרשות את החברה על כל הנזקים שייגרמו לה, מיד בהיגרמם ולא יאוחר במתחם

ות כל תשלום כאמור יישא ריבית והפרשי הצמדה החל מיום קר מחלוף שבעה ימים מיום דרישת החברה.

הנזק ועד למועד התשלום בפועל. החברה תהיה רשאית לדרוש מבר הרשות תיקון ו/או השבת המצב 

לקדמותו, על חשבונו המלא של בר הרשות, בכל מקרה של נזק ו/או פגיעה או אבדן שייגרמו עקב פעולות 

לחברה  ו/או מחדלים של בר הרשות, וכן בכל מקרה של נזק תוצאתי שייגרם לחברה עקב כך או לשלם

 פיצויים מלאים להטבתם.

ו/או לעובדיו ו/או לרכוש ולציוד  לבר הרשותו/או  למתחםהחברה לא תהיה אחראית לנזק כלשהו שיגרם  .9.4

, מסיבה כלשהי, לרבות עקב גניבה, פריצה, אש, מים, תאונת דרכים, התפרצות קהל במתחםשהוצב 

 .יו"בוכ

ובר הרשות  ,או האביזרים הקשורים לכך/אחראית לכל קלקול במערכת החשמל ו יההחברה לא תה .9.5

על כל זכות לפיצוי עבור כל קלקול ו/או נזק כאמור, למעט במקרה של זדון  חוזה זה,בחתימתו על  ,מוותר

  .ו/או מי מטעמה ל החברהש

בדן ובחתימתו על חוזה זה, פוטר בר הרשות את החברה ו/או את העירייה מכל אחריות לכל נזק ו/או א .9.6

שייגרם לרכושו ו/או לרכוש באחריותו ו/או לרכוש של מי מטעמו, הן בעת הקמתו, תפעולו  מכל מין וסוג

מוותר בזאת על כל  מאחריות לנזק עקיף ו/או תוצאתי מכל סוג שהוא. בר הרשות ופירוקו, לרבות פטור

טענת חבות או רשלנות בקשר לנזק ו/או אבדן לרכושו כאמור כלפי החברה ו/או מטעמה ו/או כלפי 

 עיריה.ה

 הקמתעם למען הסר ספק, מוסכם בזה כי בר הרשות יהיה אחראי לכל נזק ו/או אבדן שייגרם בקשר  .9.7

ועובדי  , לצד שלישי כלשהו, לרבות עובדי בר הרשותהמתקנים במתחם ו/או קיום הפעילות במתחם

 החברה.

 יםביטוח .10

זה או על פי כל דין, על בר הרשות לערוך ולקיים, על חשבון  חוזהמבלי לגרוע מאחריות בר הרשות על פי  .10.1

)להלן:  א'נספח את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח,  החוזה,בר הרשות, למשך כל תקופת 

 , לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל. "אישור עריכת הביטוח"ו "ביטוחי בר הרשות"
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רשאי שלא לערוך ביטוח אחריות מקצועית ובלבד שיבוטל חריג  הרשות בר -אחריות  מקצועית ביטוח  .10.2

 אחריות מקצועית לעניין נזקי גוף בביטוח חבות כלפי צד ג'. 

 באמור אין) בר הרשות ביטוחי בכל יבוטל" רבתי רשלנות" חריג כי לוודא בר הרשות על -הפוליסות נוסחי .10.3

 (. הדין פי על המבטחים מזכויות לגרוע כדי

לבר הרשות הזכות שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי ו/או ביטוח רכוש, במלואם או בחלקם, ואולם הפטור  .10.4

  להלן יחול כאילו נערכו הביטוחים כאמור במלואם. 10.8 המפורט בסעיף

ללא צורך בכל דרישה מצד החברה, על בר הרשות להמציא לידי החברה, לפני תחילת השימוש וכתנאי  .10.5

, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא ו לכל תשלום על תשלום על חשבון התמורהא מוקדם להתקשרות

חתום בידי מבטח בר הרשות. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על בר הרשות להמציא לידי החברה 

אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי בר הרשות לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת 

זה בתוקף . בכל פעם שמבטח בר הרשות יודיע לחברה, כי מי מביטוחי בר הרשות  חוזהביטוח, כל עוד 

עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על בר הרשות 

לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה 

 יטוח כאמור.בב

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי בר הרשות הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת  .10.6

ו/או על פי כל דין, ואין בה  חוזהעל בר הרשות, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של בר הרשות לפי ה

ולבר רשות לא תהיה כל טענה  כדי לשחרר את בר הרשות ממלוא החבות על פי חוזה זה ו/או על פי דין,

 כלפי החברה או מי מטעם החברה, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי בר הרשות כאמור  יהלחברה תה .10.7

את ביטוחי  לעיל, ועל בר הרשות לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים

זכות החברה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים  זה. חוזהבר הרשות להתחייבויות בר הרשות על פי 

כמפורט לעיל, אינן מטילות על החברה או על מי מטעם החברה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי 

כל חובה שהיא, המוטלת על בר הרשות, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מ

בר הרשות על פי חוזה זה או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם 

 לאו, בין אם נבדק  אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.

בר הרשות פוטר את החברה ו/או עיריית חולון ואת הבאים מטעמן מאחריות לכל אובדן )לרבות אובדן  .10.8

צאתי( או נזק לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי בר הרשות או מי מטעם בר הרשות לחצרי החברה תו

ו/או המשמש לצורך הפעילות, ולא תהיה לבר רשות כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין 

 אובדן ו/או נזק כאמור, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי בר הרשות, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות  בכל .10.9

התחלוף כלפי החברה ו/או עיריית חולון ו/או הבאים מטעמן; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול 

 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

בו השירותים או חלק מהם וזה, ובמקרה מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת הח .10.10

פוליסות ביטוח  יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם בר הרשות, על בר הרשות לדאוג כי בידי קבלני המשנה

נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם.  מובהר בזאת, כי על בר הרשות מוטלת האחריות כלפי 

 ניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה.החברה ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים ש
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 10על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו  .10.11

 ימים ממועד בקשת החברה מאת בר הרשות בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.

 

 תשלומים וערבות .11

 שימושדמי לחברה, בתקופת החוזה, לשלם בר הרשות מתחייב מתן זכות שימוש במתחם תמורת  .11.1

תשלום  וכן הגבוה מביניהם,  בחוגים, לכל משתתףלחודש ₪  50או ₪, __ ___בסך של ____ חודשיים

 . ("ימוש"דמי הש :, ביחדלהלן)מע"מ כדין  בתוספת , לחודש ₪ 1,000בסך של בגין המשרד 

, וזאת החל ממועד תחילת הפעילות , מראשלשנהבכל פעם  ,תשלומים שווים 11 -בישולמו  ימושדמי הש .11.2

 . 1.9.2020 -באולמות ה

, לתשלום דמי השימוש המגיעים המחאות מעותדות 11בר הרשות ימסור לחברה, במועד חתימת חוזה זה,  .11.3

 .בגין כל תקופת החוזה ממנו

הרשות לחברה את  ובמידה ויהיו הפרשים ישלם בר 11.1אחת לרבעון תיערך התחשבנות בהתאם לסעיף  .11.4

 ההפרש בשיק למועד פירעון מיידי.

נוספים בשנה  10%ובשיעור של  ,בשנה השנייה במידה והחוזה יוארך 10%שיעור של דמי השימוש יועלו ב .11.5

 הרביעית. 

ככל שבר הרשות יממש את האופציה לקיום קייטנת בוקר ו/או חוגי העשרה בשעות הבוקר באולמות  .11.6

שימוש לאותו הוגים כמוגדר בחוזה זה, ישלם בר הרשות לחברה כפל דמי בחודש יולי בנוסף לקיום הח

 חודש.

בתשלום דמי שימוש, לכל תקופת החוזה, תחול עליו בין  בר הרשותלמען הסר כל ספק מובהר כי חובת  .11.7

 ובין אם לאו. באולמותאם נעשה שימוש בפועל 

שהומצאה על ידו בקשר עם ות ערבהארכה לכתב הימציא לחברה, במעמד חתימת חוזה זה,  בר הרשות .11.8

, וזאת להבטחת כל התחייבויותיו על פי חוזה זה. הערבות תהא בתוקף עד לתקופה של השתתפותו במכרז

יום קודם  30, מפעם לפעם, לפחות ךמתחייב להארי . בר הרשותיום לאחר תום תוקפו של חוזה זה 30

 יהריך את תוקף הערבות, כאמור, תהלא יא בר הרשותלמועד פקיעת הערבות שבתוקף אותה עת. היה ו

בר החברה רשאית לממשה ולהחזיק את סכום הערבות תחת ידה להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו של 

 על פי חוזה זה. הרשות

 תקופת החוזה וסיומה .12

ועד ליום  1.9.2020חודשים החל מיום  11של לתקופה בתוקף יה וסכם בין הצדדים כי חוזה זה יהמ .12.1

לפני המועד  חוזהלא יהיה רשאי לסיים את תקופת ה בר הרשות. "(חוזהתקופת ה)להלן: " 31.7.2021

  האמור.
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על פי חוזה זה,  תלחברה זכות ברירה )אופציה(, בהסכמת בר הרשות, להאריך את ההתקשרות אוטומטי .12.2

כוללת  חודשים נוספים, בסה"כ לתקופה 11בתנאי חוזה זה, בארבע תקופות חוזה נוספות, כל אחת בת עד 

"(, וזאת בכפוף לכך שיתקיימו כל התנאים תקופות החוזה הנוספותשנים פחות יום )להלן: " 5של עד 

 המפורטים להלן:

 בר הרשות ימלא אחר כל התחייבויותיו על פי חוזה זה, במלואן ובמועדן. .12.2.1

המחאות  12ימים מההודעה על הארכת תקופת החוזה,   7בר הרשות ימציא לחברה, בתוך  .12.2.2

 ת לתשלום דמי השימוש המגיעים ממנו בתקופת החוזה הנוספת, לפי העניין.מעותדו

 בר הרשות שילם לחברה את דמי השימוש הנוספים מהפעילות באולמות. .12.2.3

ימים מההודעה על הארכת תקופת החוזה, כתב הארכה  7בר הרשות ימציא לחברה, בתוך  .12.2.4

 יום. 30לערבות הבנקאית שבידי החברה לתקופת החוזה הנוספת בתוספת 

ימים מההודעה על הארכת תקופת החוזה, אישור עריכת  7בר הרשות ימציא לחברה, בתוך  .12.2.5

 ביטוחי בר הרשות, בתוקף לתקופת החוזה הנוספת.

 יום בכתב לצד השני.  60כל צד לחוזה רשאי לסיים את ההתקשרות בהודעה מראש של  .12.3

או יותר מהתנאים המפורטים למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי בכל מקרה בו לא יתקיים  אחד  .12.4

לעיל, תסתיים ההתקשרות על פי חוזה זה בתום תקופת החוזה, שבתוקף אותה  12.2.5עד  12.2.1בסעיפים 

 עת, לפי העניין, והוראות חוזה זה לגבי פינוי המתחם והחזרת החזקה בו לידי החברה תחולנה במלואן.

אולמות הלפנות את  וזה זה, מכל סיבה שהיא,כי בתום תקופת החוזה או סיומו של ח בר הרשות מתחייב .12.5

 .כל אדם וחפץמ יםופנוי יםמסודר, ולהחזיר את האולמות כשהם מכל מתקן ו/או במה ו/או ציוד

לפנות  רשאית , תהיה החברהכאמור לעיל, לשביעות רצונה המוחלט של החברה ,לא פעל בר הרשות .12.6

הכול לפי  חשבונו והוצאותיו של בר הרשות,כים לבר הרשות ולאחסנם על ציוד השיימתקן כל מהמתחם 

, כספיות או אחרות, מכל עילה ו/או תביעותטענות לא תהיינה כל  בר הרשותולהבלעדי, שיקול דעתה 

לכל ציוד ו/או מתקן במהלך הפינוי ו/או ישא בכל הוצאה ו/או נזק שייגרם י , והואכלפי החברה שהיא,

 כות ו/או סעד של החברה בין על פי החוזה ובין על פי כל דין.. אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זהאחסנה

 ותרופות תוהפר .13

יפר הוראה מהוראות חוזה זה, תהיה החברה בר הרשות מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי חוזה זה, היה ו .13.1

, ועל 1970 -זכאית לכל סעד ולכל תרופה משפטית על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א

 כל דין.פי  

, 10.5, 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 7.3, 7.1, 5.5, 2.11, 2.10  כל דין, סעיפיםובמבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה  .13.2

הינם תנאים עיקריים ויסודיים של חוזה זה, והפרת כל  14.2 -ו 11.7, 11.5, 11.4, 11.3, 11.2, 11.1, 10.10

החברה בכל הזכויות המוקנות לה על פי חוזה אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה, המזכה את 

 זה ועל פי כל דין בגין הפרה יסודית של החוזה.
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לעיל, מוסכם כי גם המקרים המפורטים להלן, ייחשבו כהפרה  13.2-, ו13.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  .13.3

את יום מראש, וז 14יסודית המזכה את החברה בזכות לבטל את החוזה, בהתראה מוקדמת בכתב של 

 בנוסף לכל סעד אחר, העומד לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין:

ימי עסקים רצופים, ללא  14תקופה העולה על פעילותו באולמות ל הפסיק את בר הרשות .13.3.1

 אישור החברה, מראש ובכתב, וזאת שלא כתוצאה מכוח עליון. 

רק ו/או ניתן כונס נכסים, נאמן או מפ בר הרשותמונה להוגשה כנגד בר הרשות בקשה ו/או  .13.3.2

בקשה להסדר  ; הוגשה כנגד בר הרשותצו כינוס נכסים ו/או פירוק, זמניים או קבועים

לא בוטלו בתוך ההליכים האמורים , ובר הרשותבקשה להקפאת הליכים כנגד ו/או נושים 

 )תשעים( ימים. 90

פן אשר באו בר הרשותהוטל עיקול, זמני או קבוע ו/או בוצעה פעולת הוצאה לפועל על נכסי  .13.3.3

על פי חוזה זה, ואלה לא בוטלו בתוך בר הרשות יש בו כדי למנוע ביצוע התחייבויותיה של 

 ( ימים.90תשעים )

צעדים או הליכים מנהליים, משפטיים או אחרים  בר הרשותאירע אירוע או ננקטו נגד  .13.3.4

לרבות צעדים ו/או הליכים שיינקטו על ידי רשות מקומית,  ממשלתית או אחרת, המונעים 

( 90לקיים את החוזה בהתאם להוראותיו למשך תקופה העולה על תשעים ) בר הרשותמ

 ימים.

ימים מיום שנדרש  14 הפר הוראה מהוראות חוזה זה ולא תיקן את ההפרה בתוךבר הרשות  .13.3.5

 לעשות כן בכתב.

, או אדם אחר מטעמו, נתן או הציע שוחד, בר הרשותהוכח, להנחת דעתה של החברה כי  .13.3.6

 .אה כלשהי בקשר לחוזה זהמענק, דורון או טובת הנ

מהתראת החברה,  יום  ולא יתקן ההפרה תוךאת הוראות חוזה זה אם בר הרשות יפר הפרה יסודית  .13.4

ישלם בר הרשות לחברה, בגין כל הפרה, פיצוי מוסכם,  ומבלי לפגוע בהוראות סעיפים אחרים בחוזה זה,

לחברה, לפי חוזה  האמור לעיל בא להוסיף על כל סעד שנתון₪.  10,000מוערך וקבוע מראש, בסך של 

 ו/או לפי כל דין, לרבות זכותה לפיצוי בגין כל נזק.

פיגורים של החשב הכללי באוצר, לסכום שבפיגור ריבית תתווסף  בתשלום כלשהו לחברה בר הרשותגר יפ .13.5

לכל תשלום ריבית שישולם לחברה יתווסף מס מחושבת מהמועד שנקבע לתשלום ועד לתשלום בפועל. 

 ערך מוסף בשיעור הקבוע בחוק.

את בר הרשות בהשבה  מוסכם בזאת כי ביטול חוזה זה לפי הוראות סעיף כלשהו מהוראותיו, לא יזכה .13.6

בזכויות ו/או בפיצויים כלשהם מהחברה, ובר הרשות יהיה מנוע מלתבוע כספים כלשהם מהחברה  ו/או 

 בגין ביטול החוזה.

  שונות .14

אינה ניתנת להעברה, זמנית או קבועה, ובר  ,בהתאם להוראות חוזה זה לבר הרשות,הרשות הניתנת  .14.1

הרשות אינו רשאי להמחות לאחר/ים זכויותיו ו/או התחייבויותיו לפי חוזה זה, כולן או מקצתן, ו/או 

 לשעבד זכויותיו. 
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והוא מוותר במפורש על זכויות בקשר עם חוזה זה, כל זכות עכבון ו/או קיזוז  יהאין ולא תה לבר הרשות .14.2

 אלה.

בתקופת הרשות בתיאום עם בר  המתחם ת להתיר לאחרים לקיים אירועים נוספים בשטחהחברה רשאי .14.3

 ,.במתחם בלעדיות כלשהי לבר הרשותהרשות ואין בהוראות חוזה זה כדי לתת 

בכל מקום בחוזה זה בו יש לחברה ו/או למי מטעמה שיקול דעת ו/או סמכות כלשהי, יהא שיקול דעתה  .14.4

 והיא לא תהא חייבת לנמק את החלטתה. ו/או החלטתה בלעדיים ומוחלטים

 .לבר הרשותתחשב כמסירתה המידית  אולמותבמסירת הודעה על ידי החברה לנציג בר הרשות  .14.5

ובזמן  זה, בהתאם להנחיות החברה ו/או במועד חוזהעל פי איזו מהתחייבויותיו  לא ביצע בר הרשות .14.6

מה, ובר הרשות יהיה חייב להשיב הנדרש, תהיה החברה רשאית לבצע בעצמה ו/או באמצעות מי מטע

 לחברה את מלוא ההוצאות שנגרמו לחברה מיד עם דרישתה.

ויתור ו/או ואי שימוש החברה בזכות כלשהי ו/או אי נקיטה בהליך כלשהו על ידי החברה, לא יחשבו ל .14.7

 לשיהוי מצדה, והחברה תהיה רשאית לנקוט בהליך ולממש זכויותיה בכל עת.

והוא מחליף  , באופן מלא וממצה,ין הצדדים בקשר עם העניינים הנדונים בום במוסכחוזה זה מבטא את ה .14.8

כל מצג, משא ומתן, נוהג, זיכרון דברים, הצעות, סיכומי דיון, מכתבי כוונה ו/או התחייבויות, ששררו 

 ו/או הוחלפו, בין בכתב ובין בעל פה, בין הצדדים עובר לחתימתו של חוזה זה.

לחוזה זה ו/או נובע ממנו, תהיה סמכות השיפוט הייחודית לבית המשפט  בכל מקרה של סכסוך בקשר .14.9

 אביב יפו בלבד.-המוסמכים בתל

כתובות הצדדים הינן כאמור במבוא לחוזה זה. כל הודעה אשר תישלח בדואר רשום לפי הכתובות הנ״ל,  .14.10

ר במסירה בישראל. הודעה שתימס תחשב כאילו הגיעה למענה בתום יומיים מעת השליחה מבית דואר

 שעות מעת מסירתה. 24בתום  בר הרשותאישית, תחשב כהודעה שנמסרה ל

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

                           

 
 בר הרשות       החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ 
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הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים -נספח א' 
 ____________________(DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

)חולון( החברה לבידור ובילוי שם: 
ו/או  ו/או עיריית חולוןבע"מ 

חברות האם ו/או חברות בנות 
 ו/או חברות קשורות

  שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

מתן זכות אחר: ☒
שימוש להפעלת 

חוגים בשני 
בימית  אולמות

 ספארק המים.

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

  מען
 5849304, חולון 1הר הצופים  

 מען

 כיסויים

סוג 
 הביטוח

 

 חלוקה
לפי 

 גבולות
אחריות 

 סכומיאו 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

  חריגים וביטול בתוקף נוספים כיסויים

  X לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש
 מטבע סכום

 רכוש 

 

      ₪ 309 

328 

 

 

אבדן 
 תוצאתי

      ₪ 

       

       

  302 ₪  8,000,000     צד ג'

321 

328 

307 

315 
 

אחריות 
 מעבידים

    20,000,000  ₪ 319 

328 

אחריות 
 מקצועית

    500,000  ₪ 328 

 301, 327, 326, 325, 303חודשים(,  6) 332, 321

בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת  חוזהפירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים ב
 (*:ג'בנספח 

096 ,021 ,034 ,055 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
 הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:

 


