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 לבידור ובילוי )חולון( בע"מהחברה 

 1/2019מכרז פומבי מס' 

 בספארק המים ימית, חולון מערך ההסעדההפעלת 

 

פעלת מערך ההסעדה בספארק המים ימית, ( מזמינה בזה הצעות לה"החברה")להלן:  "מבעהחברה לבידור ובילוי )חולון( 

חודשים, לרבות זכות ברירה לחברה להאריך את תקופת ההתקשרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  12לתקופה של , חולון

ל על פי התנאים ווהכחודשים פחות יום,  60ל לתקופה של וחודשים, סך הכ 12ת בת בארבע תקופות נוספות כל אח

 המפורטים במסמכי המכרז.

 .לא יוחזרוש₪  1,500רגילות, תמורת תשלום בסך של וש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, בשעות העבודה הכניתן לר

, חולון )מתחם 66, רח' מפרץ שלמה משרדי החברהניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, בכמו כן, 

 .www.reh.co.il -וגם באתר החברה באינטרנטימית ספארק מים(, 

במשרדי הנהלת החברה )מתחם ימית ספארק המים(, הר  12:00בשעה:  11.2.2019פגישת הבהרות וסיור יערכו ביום 

 הצופים, קריית שרת, חולון.

, יש להפקיד, במסירה אישית )לא לשלוח בדואר( עד 1/2019את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 

, רח' מפרץ שלמה, פינת רחוב הר צופים, קרית שרת, , בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה14:00בשעה  27.2.2019ליום 

 .הצעה שתוגש לאחר המועד הנ"ל תפסל ולא תובא לדיון חולון.

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

 .03-5582050לפרטים נוספים יש לפנות להנהלת החברה בטלפון 

 

 

 מנכ"ל שמשון חן,                           
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 החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ

 1/2019 מכרז פומבי מס'

 מערך ההסעדההפעלת 

 חולוןספארק המים ימית, 

 מסמכי המכרז

 תנאים כלליים. .1

 מידע ארגוני ופרטי ניסיון של המציע. .2

 ואישור רואה חשבון.על הכנסות הצהרת המציע  .3

 תצהיר המציע. .4

 הצעת מחיר. .5

 חוזה התקשרות ונספחיו. .6

 



- 4 - 

 החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ

 הפעלת מערך ההסעדה, ספארק המים ימית, חולון

 1/2019' מכרז פומבי מס

 תנאים כלליים

 כללי .1

הפעלת מערך ( מזמינה בזה הצעות מחירים ל"החברה"החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ )להלן:  .1.1

ל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי והכ(, "המרכז" :)להלן, ההסעדה בספארק המים ימית, חולון

 המכרז.

 (:המזון""מערך מערך ההסעדה במרכז כולל את המתחמים המפורטים להלן )להלן:  .1.2

: חצר משק, מתחם ישיבה עמדות שירות מ"ר הכולל 570 -מתחם הסעדה מרכזי בשטח של כ .1.2.1

 )כולל פס חם(, מטבח כולל חדר קירור, חדר הקפאה ושלושה מחסנים.

 מ"ר באזור בריכת השלום. 48 -מזנון קיץ בשטח של כ .1.2.2

 בלעדי.דוכני קיץ ניידים אשר יוצבו על פי הוראות החברה ועל פי שיקול דעתה ה .1.2.3

 1,500 -של כ , מעת לעת, באזורים שונים של המרכז לקבוצות מאורגנותהסעדה -קיטרינג .1.2.4

 .מוקדי חלוקה בשטח המרכז 3איש, עד  4,000 -עד כ

מובהר כי על המשתתפים במכרז להיערך להצגת מצגת בפני ועדת הבחינה המקצועית ו/או ועדת  .1.3

על פי סעיף  םבהתאם למצגת שצורפה להצעתהמכרזים לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז 

. מובהר כי המצגת שתצורף ציעיםלמ שלחנהתלועדת הבחינה המקצועית להלן. הזמנות מפורטות  4.1

 מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה וממסמכי המכרז. מציעעל ידי ה

על נספחיו כחלק צ"ב מבמכרז יהיו על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות ה התנאי ההתקשרות עם הזוכ .1.4

 בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 תנאים להשתתפות במכרז .2

 , שבמועד הגשת ההצעות במכרז, עומד בכל התנאים המפורטים להלן:ציעלהשתתף במכרז מ רשאי

בהפעלת בית אוכל )מסעדה ו/או מזנון לפחות,  2018 -ו 2017, 2016שנים, ב, שלוש שניםיש לו ניסיון של  .2.1

 שיהיה של המציע או; יכולניסיון ה, וכיו"ב(

מהמניות  51% -יכול והניסיון יהיה של מי שמחזיק למעלה מ -במקרה של מציע שהינו חברה בע"מ

 והשליטה בחברה או;

יכול והניסיון יהיה של מי שהינו אחד השותפים בשותפות  -במקרה של מציע שהינו שותפות כללית רשומה

 או;
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יכול והניסיון יהיה של מי שהינו השותף הכללי  -במקרה של מציע שהינו שותפות מוגבלת רשומה

 בשותפות.

פירוט מקומות הפעילות, המלצות ושמות  -לצרף להצעתו אסמכתאות על עמידתו בתנאי לעיל מציעעל ה

 וכן לצרף העתק של רישיון העסק של העסק שהופעל על ידו, כאמור. -אנשי קשר

 -של אוכל ומבצע שינוע ואספקה של לא פחות מליצור ואספקה אחד מטבח מרכזי לפחות מפעיל ומנהל  .2.2

ים, מפעל -מוקדי חלוקה 3-ל ( לפחות2018 -ו 2017, 2016מנות בכל חודש בשלוש השנים האחרונות ) 1,500

תקף למטבח/ים, כאמור, רקי מים ואטרקציות כיו"ב, ובידו רישיון יצרן מוסדות, מסעדות, בתי מלון, פא

 .1957-חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים תשי"חניתן על ידי משרד הבריאות לפי ש

למלא בדף מדע ארגוני ופרטי ניסיון את כל הפרטים הנדרשים שם לרבות פרטי ניסיון נדרש, על המציע 

כאמור; לצרף להצעתו רישיון יצרן תקף למטבח/ים, כאמור וכן לצרף אסמכתאות על הניסיון הנדרש 

  מחירים(לרבות חוזים ו/או הזמנות )ניתן למחוק 

יש בידיו רישיון תקף לניהול עסק שניתן על ידי הרשות המקומית הרלבנטית לפי חוק רישוי עסקים,  .2.3

 , כאמור.ים/, למטבח1968-התשכ"ח

ים שהוא מפעיל ופירוט של /טבחמעל המציע לצרף להצעתו העתק מרישיון ניהול עסק, כאמור ל

 המטבחים וכתובתם.

)לא כולל מע"מ(.  20,000,000)במצטבר(, הינו לפחות  2018 -ו 2017, 2016היקף הכנסותיו בשנים מי ש .2.4

 היקף ההכנסות יהיה של המציע עצמו או; 

מהמניות  51% -יכול וההכנסות תהיינה של מי שמחזיק למעלה מ -במקרה של מציע שהינו חברה בע"מ

 והשליטה בחברה או;

של מי שהינו אחד השותפים בשותפות  יכול וההכנסות תהיינה -במקרה של מציע שהינו שותפות כללית 

 או;

 יכול וההכנסות תהיינה של מי שהינו השותף הכללי בשותפות. -במקרה של מציע שהינו שותפות מוגבלת 

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

 ר בהתאם.שההכנסות אינן של המציע עצמו יתוקן נוסח האישו

על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז, חתום על ידי המציע ומאומת המציע מי שצירף להצעתו תצהיר  .2.5

 על ידי עורך דין

על , בקשת המציע במכרז, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל, למקורלהצעה במכרז צורפה ערבות  .2.6

ורף הערבות המצכתב לפי נוסח , לפחות 27.5.2019עד ליום  בתוקףלפקודת החברה, ₪  250,000סך 

 כל התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות. וזאת להבטחת למסמכי המכרז, 

לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי  מציעיה כל אימת שהילהגיש את הערבות לגב תרשאי יההת החברה

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

 . על פי כל דין הסעד ותרופה אחרים העומדים ל
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תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד והניסיון וכל המסמכים והאישורים הנדרשים  מציעהצעת ה .2.7

 במכרז בלבד. מציעבמכרז, כולל הערבות יהיו על שם ה

 ההצעה .3

דמי שימוש וזאת באחוזים ממחזור המכירות תו לתשלום הצעאת על המציע לציין במסמך הצעת המחיר  .3.1

 אחוזים(, בתוספת מע"מ כדין. 22) %22  -השנתי. השיעור המוצע לא יפחת מ

בתוספת ₪,  840,000 -למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי בכל מקרה דמי השימוש השנתיים לא יפחתו מ

 מע"מ כדין.

 , בתוספת מע"מ כדין, תפסל על הסף.שנתיאחוזים ממחזור המכירות ה %22  -הצעה שתהיה נמוכה מ

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

 ליד כל תיקון בהצעת המציע על המציע לחתום בחתימה וחותמת. המכרז בחתימה מלאה לרבות חותמת.

 ון להגשת הצעות במכרז.יום מהמועד האחר 90בתוקף לתקופה של  יהתה מציעהצעת ה .3.3

 ערבות ואישורים .4

 המציע יצרף להצעתו גם את המסמכים והאישורים הבאים:

 להלן. 9.2מצגת הכוללת פירוט של כל הנתונים המפורטים בסעיף  .4.1

 חוק. העל פי ואישור ניכוי מס במקור אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות  .4.2

וכן  ברשם החברות מציערישום הרואה חשבון ו/או עורך דין בדבר אישור במקרה של מציע שהינו תאגיד  .4.3

 .בחתימתם מציעלחייב את ההמוסמכים  מציעשל המורשי החתימה עורך דין בדבר זהות  שוראי

 ., על שם המציעאישור על רכישת מסמכי המכרז .4.4

 ., חתומים על ידי המציעמסמך/י ההבהרות שהוצאו, אם הוצאו, בקשר עם המכרז .4.5

 ושמירת זכויות המכרזהוצאות  .5

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

 המציע. דמי רכישת מסמכי המכרז לא יוחזרו בכל מקרה.

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

 לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.במסמכי המכרז אלא 

 הבהרות ושינויים .6

, רח' מפרץ שלמה במשרדי החברה 12:00שעה ב 11.2.2019 ביוםתתקיים וסיור רכי הבהרות ופגישה לצ .6.1

 להשתתף מוזמנים לדייק ולבוא בזמן.  המעוניינים. )מתחם ימית ספארק המים( , חולון66
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רונית יוגב. יש לוודא הגעת הדואר  עו"דלידי  ronity@reh.co.ilדואר אלקטרוני לוח בלשאת השאלות יש  .6.2

 , בשעות העבודה המקובלות. 03-5582050האלקטרוני בטלפון 

החברה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  .6.3

ק בלתי נפרד מור, יהיו חלהמכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כא

 אלקטרוניבכתב, לידיעתם של המשתתפים בישיבה ורוכשי מסמכי המכרז בדואר  מתנאי המכרז ויובאו,

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

 ההבהרות חתום/ים על ידו.

 הגשת ההצעות .7

)לא לשלוח בדואר(  במסירה אישית ,1/2019מספר מעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז פומבי את ההצעות יש להגיש ב

משלוח  ., חולוןהר הצופים, קרית שרתרח' בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה,  14:00עד לשעה  ,27.2.2019עד יום 

 .מציעעל אחריותו הבלעדית של ה הינוההצעה בדואר או בכל דרך אחרת 

 המועד הנ"ל תפסל ולא תובא לדיון.הצעה שתוגש לאחר 

 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 מציעבחינת ההצעות את אמינות וכושרו של ההחברה רשאית לבחון במסגרת  .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

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

 בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.

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

, כולם או חלקם, לדיון על הצעתם ציעיםלזמן את המתהיה רשאית  החברה במסגרת שיקוליה, כאמור.

פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם  פיםתתמהמשוכן לדרוש 

 במסגרת שיקוליה, כאמור. םוהצעת פיםעל מנת לבחון את המשתת, לאחר פתיחת ההצעות

 ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה הזוכה.  הגבוההחברה אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה ה .8.5

 ואופן קבלת החלטה ובחירת זוכה השקלול/שיטת ההערכה .9

 60התמורה המבוקשת %  .9.1

גבוהה, יותר תקבל את ציונה ביחס להצעה ה נמוכה. כל הצעה 100ביותר תקבל ציון  גבוההההצעה ה

 לדוגמא: 

  20%: 1מציע 
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  18%: 2מציע 

 הציון שיינתן לכל אחת מההצעות:

 נקודות בפרק התמורה; 60 -השווה ל 100: ציון 1מציע 

 נקודות בפרק התמורה; 57 -השווה ל 90ציון  -1ממציע  10% -: הצעתו נמוכה ב2מציע 

 %40  מציעהתרשמות מהצעת ה .9.2

 ועדת הבחינה המקצועית ו/או ועדת המכרזים תיתן לכל אחת מההצעות ציון על פי הקריטריונים שלהלן:

לרבות רשימת המוסדות וגופים עבורם/בהם הפעיל מסעדה/בית יסיון מקצועי מוניטין והצגת נ

 (10%) 2018-ו 2017,, 2016אוכל/מזנון בשנים 

 (40%, התאמה מיתוגית )הסעדהקונספט וגודל השקעה למ"ר להפעלת כלל מתחמי ה

 (25%יצירתיות ושירות למנויי המרכז ) ,שותדהמוצע, רמת התח הסעדהתפריטים מוצעים, קונספט ה

 (10%) הסעדהח האדם במערך הותפיסה כוללת לתפעול והפעלת המקום לרבות מערך כ

 (15%התרשמות כללית )

הפרמטרים המפורטים לעיל יבחנו על פי המצגת שתצורף להצעת המציע ואשר תוצג על ידי המציע לועדת 

 הבחינה המקצועית ו/או ועדת המכרזים.

יחושב לפי החלוקה והמשקלות שפורטו לעיל. כל ציון  מציעשל התרשמות מהצעת ה המשוקלל הציון

 שנקבע לסעיפים בטבלה יוכפל לפי המשקל של אותו סעיף.

ים יחושב לפי החלוקה והמשקלות שפורטו לעיל. כל ציון שנקבע לסעיפ מציעהציון הכללי של הצעת ה .9.3

 יוכפל לפי המשקל של אותו סעיף. 

 תוצאות המכרזהודעה על  .10

  .אלקטרונימסר על כך הודעה בפקסימיליה ובדואר ילזוכה במכרז ת .10.1

שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום, אליה תצורף הערבות שהומצאה על  מציע .10.2

 ידו עם הצעתו במכרז.

במכרז  מציעין בהחלטה/ות ועדת המכרזים, בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז. יבמכרז רשאי לע מציעכל  .10.3

אינו רשאי לעיין בחלק ההצעה של הזוכה, אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי 

 או סוד מקצועי. 

לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהא החברה רשאית לבטל את הזכייה  מציעהיה וה .10.4

 מציעבהודעה, וזאת לאחר שניתנה ל , החל בתאריך שייקבע על ידי החברהמציעבמכרז בהודעה בכתב ל

לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך זמן שנקבע בהודעה.  מציעהודעה בה נדרש לתקן את המעוות וה

 אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות החברה על פי כל דין.



- 9 - 

ה . כמו כן תהירשאית החברה להגיש את הערבות שבידה לגביה ,מכל סיבה שהיא ,בוטלה הזכייה במכרז .10.5

יפצה את  מציעוה ,בתור ההבא הרגודהצעתו ש ,במכרז מציערשאית להכריז כזוכה חלופי את ההחברה 

 החברה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.

             

 

 

 בכבוד רב,            

           

 החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ           
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 החברה לבילוי ולבידור חולון בע"מ

 להפעלת מערך ההסעדה בימיתמכרז 

 1/2019מכרז פומבי מס' 

 מידע ארגוני ופרטי ניסיון של המציע

 ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו

 לכבוד

 החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ

 לבקשתכם, הרינו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המציע במכרז, כדלהלן:

 __________________________________________________.שם המציע:  .1

 ______________________________. מספר רישום התאגיד במרשם הרלוונטי:

 __________________________________________. כתובת המשרד הרשום:

 ________________________________________________. כתובת הפעילות:

 ___________________. קווי: ___________________; טלפון נייד: מספר טלפון

 ______________________. ___________________; דוא"ל: :המספר פקסימילי

 :אנשי המפתח אצל המציע .2

 שנות ותק תחום עיסוק / התמחות שם ומשפחה

        

         

       . 

 וניסיונו תיאור כללי של המציע לרבות ציודו, כישוריו .3

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

._______________________________________________________________________________ 
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 :2018 -ו 2017, 2016שנים פירוט ניסיון המציע בהפעלת שרותי קייטרינג ב .4

שם מזמין 

 הארוחות

 מיקום אספקת הארוחות

 )כתובת(

 

תקופת 

 החוזה/הביצוע

כמות המנות 

 שסופקו

 שם ופרטי אנשי קשר

 אצל המזמין

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 חתימות מורשי החתימה של המציע

 

 _______________ :_______________ חתימה :______________; שם :חתימה ___________________________ :שם

 אישור עורך דין

אני הח"מ ______________עו"ד, מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיעו בפני ה"ה שם: _______________ 

 מטעמוהרשאים שם: _______________ ת.ז: ____________, המשמש/ים כמנהלי המציע  -ת.ז: _____________ ו

 .זהחתמו בפני על מסמך ו לכל דבר ועניין, בחתימתםהמציע לחתום ולחייב את 

           _________________   

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

 הפעלת מערך ההסעדה, ספארק המים ימית, חולון

 1/2019' מכרז פומבי מס

 ואישור רואה חשבוןהכנסות הצהרת המציע על 

 מציעהצהרת ה

 __________________________שם המציע : 

 תאריך : ______________________________

 

 ₪. 20,000,000לפחות הינו )במצטבר(,  2018 -ו 2017, 2016בשנים היקף הכנסותינו הרינו להצהיר כי 

 

 __________________ מציעחתימת ה            

__________________________________________________________________ 

 

 אישור רואה חשבון

 יו,לבקשת _____________________ )להלן: "המציע"( וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המציע בדבר הכנסות

לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת כמדווח ₪   20,000,000לפחות ולפיה הינן )במצטבר(,  2018-ו 2017, 2016בשנים 

 אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.  .המציע

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע 

צגה מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל ה

 מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

 

 כאמור לעיל. ,לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הכנסות המציע

 

 בכבוד רב ,       תאריך: ___________ 

 רואי חשבון              

מהמניות והשליטה  51% -יכול וההכנסות תהיינה של מי שמחזיק למעלה מ -רה בע"משהינו חב מציעבמקרה של 

 בחברה או;

 יכול וההכנסות תהיינה של מי שהינו אחד השותפים בשותפות או; -שהינו שותפות מציעבמקרה של 

 יכול וההכנסות תהיינה של מי שהינו השותף הכללי בשותפות. -שהינו שותפות מוגבלת מציעבמקרה של 
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 החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ

 הפעלת מערך ההסעדה, ספארק המים ימית, חולון

 1/2019' מכרז פומבי מס

 המציעתצהיר 

 לכבוד

 עיריית חולון

 והחברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ

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

 /2019ומוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע בקשר עם השתתפותו במכרז  חתימה של המציע, ___________________,

)להלן: "המכרז"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כך,  3

 מצהיר בזאת כדלקמן:

 כללי

המכרז, בין המצורפים ובין שאינם מצורפים, ואנו מקבלים על עצמו לבצע הבנו לפרטיהם את כל האמור במסמכי  .1

 שבמסמכי המכרז.  תאת כל הפעולות וההתחייבויו

כל הפרטים שאנו מוסרים בכל מסמכי המכרז, לרבות בכל הנספחים והתצהירים, הינם נכונים, מלאים, מדויקים  .2

 ואמת לאמיתה.

ת הדרושות, להנחת דעתנו, בכל הנוגע לכלל הגורמים וההוצאות ההצעה במכרז מוגשת לאחר שערכנו את הבדיקו .3

הכרוכות בביצוע העבודות, וכי לא בססנו הצעתנו על מצגים ו/או הבטחות ו/או אמירות שנעשו בעל פה על ידי 

, העירייה ו/או מי מגורמיה, וכי לא נציג דרישות ו/או תביעות המבוססות על אי הבנה ו/או אי ידיעה, ואנו מוותרים

 מראש, על כל טענות, כאמור.

המציע עומד בכל תנאי הסף והדרישות האחרות הנדרשות מהמציעים על פי מסמכי המכרז. למציע הידע, המומחיות,  .4

האיתנות הכספית, האמצעים הטכניים, הציוד, כוח האדם המקצועי, הרישיונות וההיתרים וכל הנדרש לביצוע 

 העבודות על פי מסמכי המכרז.

במקרה התאגדות של המציע ) המטרות, התקנות, הנהלים והסמכויות, הקבועים במסמכי בתחוםהינה ע הצעת המצי .5

ו/או חוזה על פי כל דין וכל מניעה (, וכי נתקבלו אצל המציע כל ההחלטות והאישורים הדרושים תאגיד שהמציע הינו

 .את המציע לכל דבר ועניין המציע וכי חתימותינו מחייבות תעל הצעלחתימותינו על כל מסמכי מכרז זה ו

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

וכן לא מתנהלים כנגדו הליכים משפטיים  פירוק או/ו רגל פשיטת בהליכי נמצא אינו המציע  זה תצהיר ליום נכון .7

 .ובמועדםביכולתו לעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, במלואם  לפגוע העלולים

 חוק עסקאות גופים ציבוריים

 קיום דיני עבודה ועמידה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות
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ב)א( לחוק 2"תושב ישראל" משמעותם כהגדרתם בסעיף  -בתצהירי זה, המונחים "בעל זיקה" "עבירה", "הורשע" ו .8

. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבינ/ה 1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 הנני מצהיר כי המציע הינו "תושב ישראל".אותם. 

ו/או לפי חוק שכר  1991-" לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"אהמציע ו"בעל הזיקה .9

באוקטובר ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, או אם  31, אשר נעברו אחרי יום 1987-מינימום, התשמ"ז

ממועד ההרשעה הורשעו ביותר משתי עבירות הרי במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז חלפה לפחות שנה אחת 

 האחרונה.

 )להלן: "חוק שוויון זכויות"( לא חלות על המציע 1998-הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח .10

 או

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

פנות למנהל הכללי של משרד עובדים לפחות, ואני מצהיר בשם המציע על התחייבותו ל 100המשתתף מעסיק  .10.1

לחוק שוויון זכויות , ובמידת הצורך  9העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת חובותיו לפי סעיף 

לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומו; ואולם לא תינתן הנחיה שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו  –

 )ה( לחוק שוויון זכויות; 8בסעיף 

 או

ייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות המציע התח .10.2

הוא הצהיר כי פנה  –לעיל ונעשתה איתו התקשרות שלגביה התחייב, כאמור, באותו  סעיף משנה  10.1סעיף 

 ליישומו; לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל 9כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 

אני מצהיר על התחייבותו של המציע להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 

 יום ממועד ההתקשרות 30והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 אי קיום קירבה ו/או קשר עסקי ו/או ניגוד עניינים

 להלן, ידועות ונהירות למציע ולנו.המפורטים  הסעיפים בפקודת העיריות, כי הוראות בזאת, יםמצהיר והננ .11

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

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

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

 .אחות" או אח, בת או בן, זוג בן

 (חדש נוסח) העיריות לפקודת( א) 174 סעיף

 שותפו או זוגו-בן ידי על או עצמו ידי על, בעקיפין או במישרין, מעוניין או נוגע יהיה לא העיריי של עובד או "פקיד

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

 המקומיות ברשויות הציבור נבחרי של עניינים ניגוד למניעת כללים בדבר בהודעה (א) 12 סעיף



- 15 - 

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

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

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

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

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין העירייה ו/או ראש  המציעכי לא קיימים בין  בזאת, ים ומתחייביםמצהיר והננ

העירייה ו/או לסגניו ו/או לחברי מועצת העירייה ו/או לעובד/ת מעובדי העירייה, קירבה משפחתית ו/או חברות 

ו/או נגיעה ו/או הכרות אישית )להלן: "קירבה"( כל ניגוד עניינים ו/או עניין ו/או נגיעה ו/או בקשר עסקי/משפחתי 

קשר אחר כלשהו קבוע או זמני, כאמור לעיל, ואם כן הננו מתחייבים לצרף להצעתנו למכרז זה מכתב בו נפרט או 

 עם מי יש למציע קירבה ו/או קשר, ומאיזה סוג.

מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בינו לבין העירייה  עמתחייב להימנ המציעכי  בזאת, ומתחייבים יםמצהיר והננ

ו/או לסגניו ו/או לחברי מועצת העירייה ו/או לעובד/ת מעובדי העירייה, במישרין ו/או בעקיפין,  ו/או ראש העירייה

 ומתחייב בזאת להודיע לעירייה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים כאמור.

ת על פי המכרז והחוזה לבין כל פעילו המציעכי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין התחייבויות  בזאת, יםמצהיר והננ

 ו/או התחייבות אחרת שלו.

אני והמציע לא הינו מעורבים באירוע הנמצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות בענין/נושא/תחום שהיה  .12

באחריותו ו/או באחריות מי מטעמו. כמו כן, המציע לא הציע, במסגרת הצעתו במכרז, כל עובד ו/או מנהל ו/או קבלן 

 אמור.משנה, אשר היו מעורבים באירוע, כ

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

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

 השירותים נשוא המכרז ובעניין עבירה שמתחום טוהר המידות;

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

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

 המנהל ו/או קבלן המשנה;

לא נקבע לגבי אירוע, כאמור, על ידי בית משפט מוסמך כי המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה  .12.4

 היו נוקטים בכל האמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם ונוהג המקובל בתחום.לא יכולים היו למונעו גם אם 

 _____________________       ________________ 

 חתימת המצהיר          תאריך 

 אישור עורך דין

אני הח"מ ______________עו"ד, מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיעו בפני ה"ה שם: _______________ 

 מטעמוהרשאים שם: _______________ ת.ז: ____________, המשמש/ים כמנהלי הספק,  -ז: _____________ ות.

 יםצפוי ויהי להצהיר את האמת וכי הםכי עלי אותם ולאחר שהזהרתי לכל דבר ועניין, בחתימתםהספק לחתום ולחייב את 

 .תצהירו/ם זה, וחתמו עליואת נכונות  ו בפניכן, אישר ועשילעונשים הקבועים בחוק אם לא 

         _________________     

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

 הפעלת מערך ההסעדה, ספארק המים ימית, חולון 

 1/2019' מכרז פומבי מס

 הצעת מחיר

 לכבוד

 החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ

 חולון, 66מפרץ שלמה רחוב 

 נ.,ג.א.

ע וציבלחברה בתמורה למתן רשות השימוש להפעלת מערך ההסעדה בספארק המים ימית, חולון, בנוסף אנו מציעים ל

אחוזים ממחזור המכירות השנתי, בתוספת  % ___ לשלם לכם ,מלא ומושלם של כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז

 .)להלן: "דמי השימוש"( בתוספת מע"מ כדין, לפי הגבוה מבניהם₪,  840,000קבוע בסך של  שנתיאו תשלום מע"מ כדין, 

 

  .בתוספת מע"מ כדין ,שנתיאחוזים ממחזור המכירות ה %22-ההצעה לא תפחת ממובהר בזאת כי 

  ., תפסל על הסף, בתוספת מע"מ כדיןשנתיאחוזים ממחזור המכירות ה %22  -שתהיה נמוכה מ ההצע

 

 הינם בהתאם לקבוע בחוזה ההתקשרות. חוזה ותנאי התשלוםתקופת ה

 

 על פי המפורט בחוזה ההתקשרות.דמי השימוש יעודכנו 

 

 לדמי השימוש יתווסף מע"מ כדין.

 ____________________________________ :מציעחתימת ה

 ____________________________________ :מציעכתובת ה

 ____________________________________ טלפון ופקס:

 ____________________________________ מספר עוסק מורשה:

 ____________________________________ :תאריך

 אישור

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

נתקבלו כל ההחלטות  מציע, כי אצל המציעהצהרה זו ה"ה __________________ בשם ה ___________חתמו בפני על

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

 .מציעהמפורטים לעיל מחייבת את ה

 _____________________,עו"ד
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 ובילוי )חולון( בע"מהחברה לבידור 

 הפעלת מערך ההסעדה, ספארק המים ימית, חולון 

 1/2019' מכרז פומבי מס

 נוסח ערבות בנקאית

 לכבוד

 החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ

 , חולון66רח' מפרץ שלמה 

 ,נ.ג.א.

 ערבות בנקאית הנדון:

( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד "המבקש")להלן: _____________ ת.ז/ח.פ __________   על פי בקשת 

בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט  ("סכום הערבות" :)להלן (₪ מאתים וחמישים אלף :במילים)₪  250,000לסך של  

מסמכי להבטחת מילוי תנאי ו 1/2019עם השתתפות המבקש במכרז מס' , וזאת בקשר להלן )להלן: "הפרשי הצמדה"(

 ההתקשרות שבמסגרתו.  חוזהיותיו על פי המכרז וכל התחייבו

דרישתכם  ימים ממועד 14תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה 

הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או 

ת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי לדרוש את הסכום תחילה מא

 שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

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

 ם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכ

 משמעו מדד המחירים הכללי לצרכן, המפורסם על ידי הלשכה לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. -מדד"ה" במכתבנו זה:

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "המדד החדש"(, כי המדד החדש 

"המדד היסודי"( יהיו הקרן והפרשי  )להלן: 15.2.2019פורסם ביום יש, 2019 ינוארעלה לעומת המדד בגין מדד חודש 

 .ייסודההנ"ל מחולק במדד  םין בדרישותיכבסכום קרן המצוהחדש ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. ______ ערבות זו תישאר בתוקפה עד

 לא תענה._______ דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. ________לאחר יום 

 צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל 

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

 בכבוד רב,               

 בנק ___________
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 חוזה הפעלה

 , חולוןבספארק המים ימית ההסעדהמערך 

 2019שנת _________ לחודש_____ ביום חולוןשנערך ונחתם ב

 -ב י ן  -

 510356280ח.פ.  לבידור ובילוי )חולון( בע"מהחברה 

 חולון, 66מפרץ שלמה מרח' 

 )להלן: "החברה"(

 ;מצד אחד        

 -ל ב י ן  -

________________________ 

_________________________ 

 )להלן: "המפעיל"(

 ;מצד שני

 ;המרכז, כהגדרתו בחוזה זה להלןוהחברה מפעילה את  :הואיל

מערך ההסעדה לקבלת הצעות לקבלת זכות שימוש וההפעלה של  1/2019פומבי מס' והחברה פרסמה מכרז  :והואיל

בתנאי חוזה  מערך ההסעדהין בקבלת זכות השימוש וההפעלה של יבתנאי חוזה זה, והמפעיל מעונ במרכז

 זה, והגיש הצעה במכרז;

 להפעלת מערך ההסעדה; וא מוסמך ובעל הכשרהוהמפעיל מצהיר כי יש לו את הידע, הניסיון המקצועי וה והואיל:

למפעיל זכות  תתוהחליטה לכהצעה הזוכה במכרז הצעת המפעיל בעה את החברה קועדת המכרזים של ו :והואיל

 בתנאי חוזה זה; מערך ההסעדהשימוש והפעלה של 

 הוסכם והותנה בין הצדדים כלהלן: ,לפיכך הוצהר

 כללי .1

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

 למונחים שלהלן המשמעות כמוגדר בצידם: יהתהלעיל ולהלן, חוזה זה, ב .1.2

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

 חולון.ת יעירי ה"י"העירי

 ספארק המים ימית, חולון, על כל מתקניו וכל הכלול בו. "המרכז"

 לרבות נציגיו המוסמכים. ""המפעיל

מי שימונה על ידי החברה, מעת לעת, לשמש כנציגה לעניין חוזה זה  "המנהל"

 ולפיקוח על מילוי כל התחייבויות המפעיל על פי החוזה.

 כולל את המתחמים שלהלן: ערך ההסעדהמ "הסעדהמערך ה"
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חצר משק, מ"ר הכולל:  570 -מתחם הסעדה מרכזי בשטח של כ

מתחם ישיבה מתחם עמדות שירות )כולל פס חם(, מטבח כולל חדר 

 קירור, חדר הקפאה ושלושה מחסנים.

 מ"ר. 48 -מזנון קיץ בשטח של כ

דוכני קיץ ניידים אשר יוצבו על פי הוראות החברה ועל פי שיקול 

 דעתה הבלעדי.

 הסעדה, מעת לעת, באזורים שונים של המרכז לקבוצות מאורגנות.

 .נספח א'תשריט, וכמסומן ב 

מתחם הכולל מטבח קצה, הממוקם בצד המערבי של ימית ואינו נכלל  "מתחם האירועים"

 במערך ההסעדה שנמסר לתפעול המפעיל על פי חוזה זה.

הציוד שיועמד לרשות המפעיל לצורך הפעלת מערך ההסעדה,  "הציוד"

 .בנספח ב'כמפורט 

וירקות ומתפרסם על ידי הלשכה מדד המחירים לצרכן הכולל פירות  "המדד"

המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי )להלן: "הלשכה"( וכולל 

אותו מדד אף אם יפורסם על ידי גוף או מוסד ממשלתי אחר, וכן כל 

מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים 

קבע שעליהם בנוי המדד הנוכחי ובין אם לאו. אם יבוא מדד אחר, י

היחס בין המדד האחר לבין המדד המוחלף על ידי הלשכה. אם לא 

תקבע הלשכה יחס, כאמור, יקבע היחס שבין המדדים על ידי רואי 

 החשבון של החברה וקביעתם תהיה סופית ותחייב את הצדדים.

  .15.2.2019 -שהתפרסם ב 2019 ינוארמדד חודש  "המדד הבסיסי"

התאמה/ "עבודות 

 "המפעילעבודות 

 

 

העבודות שתבוצענה על ידי המפעיל או מי מטעמו, על חשבונו 

את  , על אחריותו, חשבונו והוצאותיו,והוצאותיו, על מנת להתאים

מערך ההסעדה לקונספט שהוצע על ידו במצגת שצורפה על ידו 

להצעה במכרז וכפי שאושר על ידי החברה, מראש ובכתב, הכול 

 כמפורט בחוזה זה.

, בסיסים ימוש" בחוזה זה, משמעו הן דמי השימושהמונח "דמי הש השימושדמי 

 ל לפי העניין.והנוספים, הכ ימושוהן דמי הש

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

 .מערך ההסעדה תשריט נספח א'

 רשימת ציוד. נספח ב'

 אישור על ביטוח עבודות המפעיל. 'גנספח 

 ביטוחי קבעאישור  'דנספח 
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 'הנספח 

 'ונספח 

 המצגת שהוגשה על ידי המפעיל במסגרת הצעתו במכרז.

 מסמך/י הבהרות.

 הצהרות המפעיל .2

ומצא אותם מתאימים לצרכיו  תםסביבמרכז, את מערך ההסעדה ואת המפעיל מצהיר כי בדק את ה .2.1

ומטרותיו והוא מוותר בזה ויתור מלא ומוחלט על כל טענת מום או אי התאמה לפי כל דין או על כל טענה 

  .הםו/או בקשר לאפשרות השימוש ב מרכז ו/או למערך ההסעדהאחרת ביחס ל

א ומוחלט ללא כל סייג לעיל מצהיר המפעיל כי הינו מוותר בזה ויתור מל 2.1מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .2.2

בגין כל הפרעה ו/או נזק ו/או אובדן,  ןמי מטעמו/או החברה העירייה ו/או על כל טענה ו/או תביעה כנגד 

מכל מין וסוג שהוא שיגרמו לו, במידה ויגרמו, במידה ויתברר כי המפעיל טעה, מכל סיבה שהיא לרבות 

באחת מהצהרותיו הנזכרות לעיל ו/או בהשפעתן , ןחברה ו/או מי מטעמעירייה ו/או במסיבות הקשורות ב

 על שיקוליו להתקשר בחוזה זה ו/או להשתתף במכרז.

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

כספיות או של המרכז ו/או מערך ההסעדה ולא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות, הכלכלי ו/או העסקי 

 אחרות, כנגד העירייה ו/או החברה בגין הפוטנציאל הכלכלי ו/או העסקי.

מערך המפעיל מצהיר בזה כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות והכישורים הדרושים להפעלת  .2.4

 ניתנה לו בהסתמך במערך ההסעדהולמילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה וכי זכות השימוש  ההסעדה,

 על הצהרה זו ובהתחשב במטרתה של החברה להבטיח מתן שירות אמין וברמה גבוהה לקהל המבקרים.

מתחייב לקיים את הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות  מפעילה .2.5

לצורך , המועסקים על ידו , הן לגבי עובדים קבועים והן לגבי עובדים זמניים2001-לקטינים, התשס"א

, טרם כניסת חברהלהעביר למפעיל . לצורך קיום הוראות החוק האמור מתחייב ההפעלת מערך ההסעדה

העובדים האמורים ואישור משטרת ישראל לגביהם לפיו עובדיו, רשימה שמית של העובדים מטעמו 

שור רשאים לעבוד במוסד לקטינים על פי החוק. למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק לאחר קבלת האי

ככל שלגבי מי מהעובדים לא  בהפעלת מערך ההסעדה.רשאי להעסיק את העובדים  מפעילהאמור יהיה ה

שלא להעסיקו  מפעיליתקבל אישור ו/או שיימצא כי העובד אינו רשאי לעבוד על פי החוק מתחייב ה

 .הפעלת מערך ההסעדהב

 עבודות המפעיל .3

ך ההסעדה, במועד בו הודיעה לו החברה על המפעיל מתחייב להתחיל בביצוע עבודות המפעיל במער .3.1

העמדת המערך ההסעדה לרשותו, וזאת בהתאם לתוכניות שתאושרנה על ידי החברה, מראש ובכתב, 

הכול על חשבונו והוצאותיו  ,הזכייהימים ממועד ההודעה על  30-אשר יוגשו לאישור החברה לא יאוחר מ

 .ועל פי המפורט בחוזה זה

תוכניות על ידי החברה ו/או מי מטעמה בכדי להטיל על החברה אחריות כלשהיא מובהר כי אין באישור ה

ו/או לגרוע מאחריות המפעיל על פי חוזה זה ועל פי כל דין. כמו כן, המפעיל מתחייב לקבל את אישורם 

של כל הגורמים המוסמכים לתוכניות, לרבות, מחלקת רישוי עסקים, מנהל ההנדסה בעירייה, משרד 

 יו"ב. הבריאות וכ
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מערך ההסעדה לא יאוחר מיום ולהפעיל את  מפעילמתחייב להשלים את ביצוע עבודות ה מפעילה .3.2

1.4.2019 . 

המפעיל מתחייב למסור לחברה קודם לכניסתו לביצוע עבודות המפעיל את האישור על קיום ביטוחי  .3.3

 . 'גנספח עבודות המפעיל, 

הדרושים לצורך שיונות והאישורים יכל הר אתעבודותיו, לקבל תחילת ביצוע  המפעיל מתחייב, טרם .3.4

ולמפרטים, ככל שהמפעיל יהיה מעוניין לבצע עבודות הטעונות  תכניותל בהתאם ביצוע עבודות המפעיל

היתר בניה מתחייב המפעיל להוציא היתר בניה על אחריותו, חשבונו והוצאותיו. הוצאת היתר הבניה לא 

ה, לרבות בתשלומים שעליו לשלם לעירייה ולחברה על פי חוזה תפגע בהתחייבויות המפעיל על פי חוזה ז

שיונות יהמפעיל מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרזה ועל פי כל דין, במועדים הקבועים בחוזה זה. 

את כל ההוצאות המוסמכות מתחייב לשלם לרשויות  . המפעילמכל רשות מוסמכת והאישורים הנ"ל

 , הכול על חשבונו והוצאותיו.שיונותיוהערבויות הדרושות לצורך קבלת ר

עירייה, משרדי הממשלה, חברת חשמל, משרד התקשורת, חב' הבסעיף זה הכוונה הינה: מוסמכת רשות 

"בזק", חברות הכבלים, מע"צ, משטרת ישראל, שירותי כבאות, רשויות אזוריות ומקומיות על כל 

 .מוסמכת נוספתוד ערים וכל רשות מחלקותיהן, מקורות, רשות העתיקות, רשויות הניקוז, איג

 המפעיל מתחייב לבצע את עבודות המפעיל בשעות העבודה המקובלות, להקפיד על ניקיון מערך ההסעדה .3.5

ו/או  לעובדי החברהו/או  , וכן מתחייב המפעיל שלא לגרום לכל מטרד ו/או נזק למערך ההסעדהווסביבת

 לצד ג' כלשהו.

הניח חומרים וציוד בשטחים שמחוץ למערך ההסעדה או להשתמש המפעיל לא יהיה רשאי לאחסן ו/או ל .3.6

 בשטחים אלו לצורך ביצוע עבודות המפעיל ללא אישור  החברה, מראש ובכתב.

לחברה הזכות לערוך ביקורות במערך ההסעדה, בעת ביצוע עבודות המפעיל ולאחריהן, ולדרוש מהמפעיל  .3.7

ם לתוכניות האדריכליות שאושרו על ידי החברה לבצע שינויים בעבודות שבוצעו ו/או שיבוצעו, בהתא

 כאמור בסעיף לעיל.

המפעיל מתחייב כי העבודות אשר תבוצענה על ידו ו/או על ידי מי מטעמו תבוצענה בפיקוח מקצועי צמוד  .3.8

המפעיל יישא באחריות  לפעילויות השונות במרכז. מטעמו, באופן שלא יהיה בהן כדי לפגוע ו/או להפריע

יצוע עבודות המפעיל במערך ההסעדה ובסביבתו על פי כל דין והוראה שעניינם בטיחות בכל הקשור לב

 בעבודה, בין אזרחית ובין פלילית, וזאת כלפי כל רשות וכל אדם.

, את כל תוכניות הוצאותיוחשבונו ואחריותו, על גבי דיסק מחשב, על  חברה,המפעיל מתחייב להמציא ל .3.9

 30וזאת לא יאוחר מתום דריכל מטעמו ומתכנני המערכות מטעמו, חתומות על ידי הא, המפעילעבודות 

 .תחילת הפעלת עסקו במערך ההסעדהימים מיום 
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למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי ככל שהמפעיל לא יתייצב לקבל את המערך ההסעדה לצורך ביצוע  .3.10

המפעיל כמפורט עבודות המפעיל במועד שנקבע ו/או שלא יעביר לחברה במועד את התוכניות לעבודות 

בסעיף לעיל, או שלא יחל בביצוע עבודות המפעיל במועד שנקבע בסעיף לעיל או שלא יסיים את ביצוע 

עבודות המפעיל במועד שנקבע בסעיף לעיל, הרי לא יהיה בכך כדי לשנות מהמועד שנקבע לתחילת תקופת 

פי חוזה זה, והמפעיל יהיה חייב החוזה כמפורט בסעיף להלן ו/או לגרוע מאיזו מהתחייבויות המפעיל על 

במילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה, לרבות תשלום דמי השכירות ויתר התשלומים החלים עליו על 

 פי חוזה זה.

 שימוש והפעלה .4

והמפעיל מקבל בזה מן החברה זכות  מערך ההסעדה,ה נותנת בזה למפעיל זכות שימוש והפעלה של החבר .4.1

ל בהתאם לתנאי חוזה זה והוראות הדין. למען הסר ספק מובהר ו, והכסעדהמערך ההשימוש והפעלה של 

 .1971-"אלחוק השכירות והשאילה התשל 31בזאת כי זכות שימוש בחוזה זה הינה כמשמעותה בסעיף 

 חוזה.התקופת ההתקשרות על פי חוזה זה קודם לתום המפעיל לא יהא רשאי לסיים או להפסיק את 

ובהתאם להוראות החוזה ולא  מערך ההסעדהעיל בחוזה זה חלה אך ורק על זכות השימוש הניתנת למפ .4.2

ולא לכל מטרה אחרת , למטרה זו בלבד מערך ההסעדה. המפעיל ינהל ויפעיל את מרכזעל כל חלק אחר ב

  שהיא.

, ובלבד שהמפעיל ימלא עד לאותו מועד, במועד תחילת תקופת החוזה מערך ההסעדההחברה תעמיד את  .4.3

יבויות שעליו למלא עד לאותו מועד על פי מסמכי המכרז )להלן: "יום המסירה"(. מובהר את כל ההתחי

וזאת גם אם המסירה  תחילתו של חוזה זה,ן תקופת החוזה יחשב יום המסירה כמועד יבזאת כי לעני

  .בפועל תדחה

 כללי -הפעלת מערך ההסעדה  .5

ם להתחייבויותיו במצגת שהוגשה על סיים את כל עבודות ההתאמה והשיפוצים בהתאלהמפעיל מתחייב  .5.1

באופן סדיר ורצוף וללא הפסקה בצורה  ,1.4.2019מערך ההסעדה, לא יאוחר מיום הפעיל את ידו במכרז ול

   יעילה וברמה גבוהה וללא הפרעה לסביבה ולציבור ולשביעות רצון החברה.

ל שינוי בימי הפעילות ו/או מובהר בזאת כי החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להורות למפעיל ע .5.2

בשעות הפעילות של כל אחד ממתחמי מערך ההסעדה המפורטים בחוזה זה, וזאת בהודעה מראש 

למפעיל. מובהר כי במקרים של פעילויות ו/או אירועים מיוחדים המפעיל יידרש להפעיל את מערך 

 ובכתב.  ההסעדה, כולו או חלקו, בשעות נוספות וזאת על פי הודעה של החברה מראש 

החברה שומרת לעצמה את הזכות להורות למפעיל לסגור את מערך ההסעדה בימים מסוימים בהם יערכו  .5.3

 ימי כיף סגורים ו/או על פי דרישת הלקוח המזמין.

אך ורק והמפעיל מתחייב לעשות בו שימוש  בנספח ב'החברה תעמיד לרשות המפעיל את הציוד המפורט  .5.4

על פי חוזה זה. השימוש בציוד הינו באחריותו הבלעדית של המפעיל וכל  הסעדהלצורך הפעלת מערך ה

נזק אשר ייגרם לציוד על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו יהיה באחריות הבלעדית של המפעיל והתיקון יעשה 

 על חשבונו והוצאותיו של המפעיל.
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רים כמקובל במתקנים מחי במערך ההסעדהרשאי לגבות עבור המצרכים שיימכרו על ידיו  יההמפעיל יה .5.5

סוגי המזונות והמחירים  דומים בארץ, ובהתאם לכל הוראות הפיקוח על המחירים והוראות דין אחרות.

מראש  ,יועברו/או בתפריט כל שינוי במחירים  .או נציגהו/על ידי הנהלת החברה  ובכתב, מראש ,יאושרו

במתקנים משמעותי מהמקובל  גבוהים באופן ההסעדה אם יתברר שמחירי .החברה לאישור ,בכתבו

והמפעיל מתחייב לפעול  ,לדרוש מהמפעיל להפחית את המחיריםתהייה החברה רשאית  דומים בארץ

 . בהתאם להנחיות החברה

, לרבות חוק רישוי עסקים והצווים המפעיל מתחייב בזה לקיים את חוקי העזר העירוניים והוראות כל דין .5.6

. מבלי לפגוע מערך ההסעדהעת לעת בכל הנוגע לשימוש והפעלה של כפי שיהיו בתוקף מ והתקנות על פיו,

מערך ההסעדה לפי הוראות מחלקת שיון עסק מתאים להפעלת ילהצטייד בריש  בכלליות האמור לעיל

לבצע כל עבודה מכל  ,שיון ובכפוף להוראות כל דיןיולהפעילם בהתאם לתנאי הר הרישוי בעיריית חולון

מערך ידרש אם תידרש, על ידי רשות רישוי כלשהי כתנאי להפעלת ת, אשר המערך ההסעדהסוג שהוא 

  על חשבונו והוצאותיו בלבד. -. כל זאת ההסעדה

לבצע את כל העבודות ולמלא אחר כל הפקודות, ההוראות והדרישות הנקבעות על פי המפעיל מתחייב  .5.7

נין ערים או כל רשות מוסמכת דין על ידי הממשלה, הרשויות המקומיות, ועדות מקומיות ומחוזיות לב

המפעיל מקבל על  וכל הכרוך בהם. ם, תיקונהם, השימוש במערך ההסעדהאחרת, בקשר עם החזקת 

 עצמו בלבד את האחריות המלאה והבלעדית עבור תוצאות אי מילוי כל דין, הוראה או דרישה, כאמור.

או  הםגרימת נזק או קלקול בבמצב טוב ותקין להימנע מ מערך ההסעדההמפעיל מתחייב להחזיק את  .5.8

. לא עשה הםולהיות אחראי ולתקן מיד על חשבונו והוצאותיו כל נזק שיתגלה ב הםבכל מתקן ממתקני

ולעשות כן במקומו ועל חשבונו, וזאת מבלי  למערך ההסעדהכן המפעיל תהיה החברה זכאית להיכנס 

  זה. לגרוע מכל סעד אחר לו זכאית החברה על פי כל דין ועל פי חוזה

ולתקן או להחליף, בהתאם  במערך ההסעדהלשמור בכל עת על מצבו התקין של הציוד המפעיל מתחייב  .5.9

  להוראות המנהל, כל פריט ציוד אשר יינזק או יתקלקל, וזאת על חשבונו והוצאותיו בלבד.

לנקות מידי יום ביומו את . נקי ומסודר כל העת ואכשה מערך ההסעדההמפעיל מתחייב בזה להחזיק את  .5.10

מסוג ובמספר להנחת דעתו של  בסביבת מערך ההסעדהלפחי האשפה שיתקין  ,ולסלק מערך ההסעדה

נקי ומסודר במשך כל שעות היום  ההיי מערך ההסעדהלדאוג לכך כי . המנהל, כל לכלוך, אשפה, בקבוקים

למכולות האשפה ם, ותם התמלא, מיד עבמערך ההסעדהשל המנהל ולרוקן את פחי האשפה  להנחת דעתו

 חצר המשק ובמתחם האירועים. היה והמפעיל לא יבצע את הפעולות האמורותהמוצבים לצורך כך ב

קיון, כולן או מקצתן, בעצמה או באמצעות אחרים ולחייב יהחברה רשאית לבצע את עבודות הנ יההת

שא יהתברואה בעירייה והמפעיל ימכולות האשפה יפונו על ידי מחלקת  קיון.יאת המפעיל בהוצאות הנ

 בתשלום אגרת הפינוי בשיעורה המעודכן מעת לעת.

כל שלט ו/או מודעה, אלא לאחר קבלת אישורו, מראש  ואו מחוצה ל במערך ההסעדההמפעיל לא יציב  .5.11

ובכתב, של המנהל לגבי הצבתו של כל שלט ו/או מודעה כאמור, וזאת לאחר שיפעל כאמור בתקנות וחוקי 

 ירוניים לגבי שילוט.העזר הע

, רכזבאדיבות, בנאמנות ובמסירות לקהל המבקרים במ מערך ההסעדהלהפעיל את המפעיל מתחייב  .5.12

 .להנחת דעתו של המנהל
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השתייה הדרושים לה לשירות עובדיה ולכיבוד אוכל והמפעיל מתחייב למכור לחברה את מוצרי ה .5.13

 ן.ממחיר המחירו 20% -האורחים במשרדיה בהנחה בשיעור של כ

 ממחירי המחירון. 10%והשתייה בהנחה של לפחות אוכל המפעיל מתחייב למכור למנויים את מוצרי ה .5.14

המפעיל מתחייב לספק לעובדי החברה ארוחות במחיר שיאושר מראש ובכתב על ידי החברה בעלות שלא  .5.15

ט מהמחיר לציבור. החברה תשלם למפעיל בגין הארוחות האמורות בהתאם לדוח מפור 35% -תפחת מ

 ימים. 50אשר יוגש על ידי המפעיל לחברה אחת לחודש, בתנאי שוטף + 

קו קופות רושמות ממוחשבות, מבוקרות ומחוברות "און ליין"  הסעדההמפעיל מתחייב להקים במערך ה .5.16

  ל על חשבונו והוצאותיו.ולמשרדי החברה, הכ

מהקופה הרושמת,  המפעיל מתחייב להפיק ללקוחות מערך ההסעדה חשבוניות, לרבות חשבוניות .5.17

הכוללות את שם המותג המסחרי, פרטיו, ח.פ. וכן ציון "סניף ספארק המים ימית חולון". למען הסר ספק 

מובהר כי ניהול הכספים של מתן שירותי הסעדה לקבוצות ולאירועים וכן הזמנות כמותיות תבוצענה 

 דרך הקופה הרושמת.

בגין מכירת כרטיסים משולבים )כניסה למרכז וארוחה( באמצעות אתר האינטרנט של ספארק המים  .5.18

 מגובה הכרטיס המשולב כולל מע"מ. 5%של עד וטיפול ימית יחויב המפעיל על ידי החברה בעמלת סליקה 

י המפעיל רשאי למכור במערך ההסעדה מוצרעל אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה מובהר בזאת כי  .5.19

וכן חל איסור  הסעדהפיצוחים במערך המסטיקים וחל איסור מוחלט על מכירת מזון ושתייה בלבד וכי 

כמו כן חל איסור מוחלט להפעיל תחנת טוטו  , סיגריות ומוצרים באריזות זכוכית.על מכירת אלכוהול

שאית, על פי החברה תהייה ר ., במערך ההסעדהאו משחקי מזל אחרים, מכל סוג שהואו/או דוכן פיס ו/

אלכוהול באירועים מיוחדים בלבד, בכפוף לקבלת או /שיקול דעתה הבלעדי, לאשר למפעיל למכור בירה ו

 ., וקבלת אישור משטרת ישראלאישורה מראש ובכתב

ידוע למפעיל כי במרכז מופעלים גם חנות לממכר מוצרי ספורט וספא, וכי לא תותר למפעיל מכירת  .5.20

מידה ותהיה מחלוקת בנושא זה, מנהל המרכז יכריע ולו הסמכות הבלעדית מוצרים מקבילים/מתחרים. ב

 להחליט.

המפעיל אינו רשאי להכניס אורחים, שאינם מנויי המרכז ו/או מבקרים מטעם החברה, ללא קבלת אישור  .5.21

מנהל המרכז, מראש ובכתב. גורם שיקבל אישור כניסה, מראש ובכתב, על ידי החברה יכנס למרכז דרך 

 ויים או שער אחר שייקבע על ידי מנהל המרכז בלבד.שער המנ

המפעיל מתחייב להציג במערך ההסעדה תפריט ומחירים למבקרים במרכז, במקום גלוי ובאופן ברור  .5.22

 ושלטים הכוללים את השם העסקי של  המפעיל.

ים החברה תהייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר לחברות מסחריות ו/או לחברות לביצוע סקר .5.23

לבצע סקרי טעימות למזון ו/או לשתייה, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת למפעיל ו/או אישור מוקדם מטעם 

 המפעיל.
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למען הסר ספק מובהר בזאת כי גופים כגון: צה"ל, משטרת ישראל, בתי ספר, קייטנות, תנועות נוער  .5.24

ולמפעיל לא תהיינה כל  קר וכיו"ב אשר יערכו ימי כיף במרכז יהיו רשאים להכניס למרכז מזון חם ו/או

 טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, כנגד החברה. 

על ידו אוכל והשתייה בימי כיף לוועדי עובדים ו/או לקבוצות גדולות יהא המפעיל רשאי להציע את ה .5.25

ל ורשאי שלא לקבל את הצעתו ולהביא מזון מגורם אחר, הכ יהמארגן הפעילות יה .ככיבוד ליום הכיף

יקול דעתו הבלעדי ותיאום, מראש ובכתב עם החברה. ככל שמארגן הפעילות יבחר להביא מזון אחר לפי ש

 מע"מ בגין כל מנה.הכולל ₪  8 החברה תעביר למפעיל

המפעיל מתחייב לבצע הדברה כנגד מזיקים בתדירות הנדרשת על מנת שמערך ההסעדה יהיה נקי  .5.26

 ממזיקים בכל עת ויעביר העתק למנהל המרכז.

 הר בזאת כי המפעיל אינו רשאי לעשות כל שימוש שהוא בארונות כיבוי האש וציודם השייכים למרכז.מוב .5.27

תקף כדין והרכבים יהיו מבוטחים  ןהמפעיל מתחייב כי ברכבים התפעוליים ינהג רק מי שהינו בעל רישיו .5.28

היגה ברכבים בביטוח חובה לפחות. המרכז ינחה את המפעיל, על פי שיקול דעתו הבלעדי, על אופן הנ

 ושימושם. 

 1982-המפעיל ימלא אחר הוראות חוק עזר לחולון )מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון(, תשמ"ב .5.29

מכל מין  מכלי גז לבישול הסעדהלמען הסר ספק מובהר בזאת כי המפעיל אינו רשאי להכניס למערך ה .5.30

וסוג שהוא, למעט במקומות המוסדרים והמאושרים לכך על פי דין במסעדה המרכזית ובמטבח הקצה 

 .ואשר מקבלים אספקה שוטפת מחברת גז מורשית

במסגרת השיפוצים והתאמת מערכך ההסעדה, על כל חלקיו ומתקניו,  -נגישות לבעלי צרכים מיוחדים .5.31

לקיים הוראות כל דין בקשר עם התאמת מערך ההסעדה לבעלי חלה חובה ואחריות מלאה על המפעיל 

 צרכים מיוחדים.

בחוזה לפעילות במתחם האירועים, שבמסגרתו תיכלל אספקת מזון ו/או שתיה  היה והחברה תתקשר .5.32

 מפדיון המכירות באירוע. 10, ייכלל בחוזה סעיף המחייב את המפעיל לשלם למקיים האירוע % מהמפעיל

ש לספק מזון ו/או שתיה לקבוצה שתגיע לבילוי במתחם ימית עם חותמת כשרות, היה והמפעיל יידר .5.33

 יסופק המזון ו/או השתייה במסגרת שירותי הקיטרינג. 

 הפעלת המסעדה המרכזית .6

ובימי שישי, שבת וחג  8:00-22:00חול בין השעות בימי  המפעיל מתחייב להפעיל את המסעדה המרכזית .6.1

ות השנה למעט ימי חג ומועדים בהם סגורים בתי עינוגים על פי חוק, , בכל ימ8:00-18:00בין השעות 

כל שינוי בימי ו/או שעות הפתיחה, חייבת אישור, מראש ובכתב, של הנהלת  ל על פי הקבוע בדין.והכ

 בלבד. םיהיה לימים ושעות ספציפייהחברה. האישור 

אוגוסט בכל  -יץ )חודשים יוליהמפעיל מתחייב להפעיל במהלך השנה פס חם אחד לפחות, ובחודשי הק .6.2

 שנה קלנדרית( שני פסים חמים לפחות.

 במסעדה יימכר מזון חלבי ובשרי בשתי עמדות נפרדות. .6.3



- 26 - 

 במסעדה המרכזית יהיה תפריט שיכלול בין השאר מנות צמחוניות, טבעוניות וללא גלוטן. .6.4

ן במספר מספיק בהתאם המסעדה תהיה נקייה בכל שעות פעילותה, המפעיל מתחייב להעסיק עובדי ניקיו .6.5

לעומס הפעילות במרכז, לביצוע עבודות ניקיון בתוך מתחם הכנת ההסעדה וכן ניקיון רצוף של מתחם 

הישיבה, לרבות, פינוי שאריות מזון מהשולחנות והדלפקים לפחי האשפה, ניקיון השולחנות והכיסאות, 

, ניקיון הרצפות, פינוי האשפה מהפחים הכיורים )כולל סבון ונייר ניגוב ידיים או מתקן לייבוש ידיים(

 למקום ריכוז האשפה. ניקיון וסדר בחצר המשק, המקררים והמחסנים.

המפעיל מתחייב לבצע, על חשבונו והוצאותיו, תחזוקה שוטפת ומלאה של כל המערכות והציוד במסעדה,  .6.6

לרבות, שולחנות, כסאות, דלפקים, מערכות מיזוג אויר, לוחות חשמל, מערכות גילוי אש ועשן ומטפים 

 וכן לתקן כל קלקול ו/או פגם. 

את כל שטחי  צלמנהמות, לפחות, במעגל סגור שתמצל 6המפעיל מתחייב להתקין, על חשבונו והוצאותיו,  .6.7

 3 -המסעדה המרכזית, מצלמה אחת תכוון לשער הספקים, שתי מצלמות לכיוון הקופות הרושמות ו

 מצלמות במעברים ובמרחבים הפתוחים. המפעיל מתחייב לחבר למרכז צפייה במצלמות.

ל שעות היממה, כניסת ספקים המפעיל מתחייב כי שער הספקים יהיה סגור ונעול בכ -שער הספקים .6.8

תתבצע באופן מבוקר ומסודר. בשעות בהן המרכז פעיל, בעת הכנסת סחורה יוצב עובד מטעם המפעיל 

כניסת אדם למתחם שלא לצורך אספקת סחורה תהווה הפרה  לפיקוח כי אין נכנסים דרך שער הספקים.

 יסודית של החוזה.

ל אינם רשאים להיכנס למרכז ו/או למתקן ממתקניו למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי עובדי המפעי .6.9

 .למטרת בילוי/נופש, אלא באישור מפורש ובכתב של מנהל המרכז

 הפעלת מזנון הקיץ .7

המפעיל מתחייב להפעיל את מזנון הקיץ הממוקם במבנה ליד הבריכה החיצונית )"בריכת השלום"(  .7.1

ד סגירתו בסיום העונה )המועד משתנה בחודשי הקיץ ממועד פתיחת פארק המים לפעילות קיץ ועד למוע

ל על פי ובהתאם למזג האוויר ולכן יהיה בתיאום מראש עם המרכז(, ובהתאם לתפוסת הקהל במרכז, הכ

הנחיית החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי בכל יום שבת בחודשים יוני עד ספטמבר בכל שנה 

 .17:00בבוקר ועד השעה  9:00ה קלנדרית המפעיל יפעיל את מזנון הקיץ החל מהשע

בהתאם לסיכום בכתב בין החברה למפעיל ועל פי הקונספט שהוצג  המוצרים שימכרו במזנון הקיץ הנם .7.2

 על ידי המפעיל במסגרת הצעתו במכרז ועל פי כל דין.

  המפעיל ינגיש את המזנון לאנשים בעלי צרכים מיוחדים. .7.3

 

 

 הקיץ קבועים בחודשי דוכנים הפעלת .8

המפעיל להציב שני דוכנים מקורים במתחם שיועד לכך על ידי החברה ברחבת הכניסה למרכז  באחריות .8.1

 בעיצוב שיאושר על ידי החברה.
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שני הדוכנים המקורים יופעלו בחודשי הקיץ )מתחילת חודש יוני לפחות ועד סוף חודש אוגוסט בכל שנה  .8.2

 בכל ימות השבוע. 16:00ועד השעה  10:00קלנדרית( מהשעה 

 ים יהיו עמודי תור מתוחמים ויציבים לניתוב קהל הלקוחות.לדוכנ .8.3

המוצרים שימכרו בדוכנים המקורים יהיו בהתאם לסיכום בכתב בין החברה למפעיל ועל פי הקונספט  .8.4

 שהוצג על ידי המפעיל במסגרת הצעתו במכרז ועל פי כל דין. 

פחות מסביב לכל דוכן, לרבות מטר ל 2המפעיל יהיה אחראי על ניקיון מתחם הדוכנים עד לרדיוס של  .8.5

 איסוף שאריות מזון ופסולת באופן שוטף וקבוע. 

המפעיל מתחייב להציב פחי אשפה בכמות הנדרשת ולפחות פח אחד בשני צדדי הסככה ופח אחד בצד של  .8.6

 העובדים מטעמו וידאג לפנותם למקום ריכוז האשפה מיד כשהם מתמלאים.

שטיפה וקרצוף של דוכני ההסעדה והמתקנים וניקיון של כל בתום יום פעילות מתחייב המפעיל לבצע  .8.7

 מטר לפחות מכל סככה. 2המתחם עד לרדיוס של 

המפעיל אחראי, על חשבונו והוצאותיו, באחריות מלאה על ארון החשמל, תקינות הלוח והאביזרים,  .8.8

ל הבדיקות נקודות הקצה לעמדות כבלים מאריכים ומפוצלים שבסמיכות לכל סככה, לרבות ביצוע של כ

הבטיחות הנדרשות על פי דין והצגת אישור בכתב למרכז בדבר תקינותם של מתקני החשמל האמורים 

 אחת לכל שנה קלנדרית.

 החברה תישא בעלויות החשמל בדוכנים אלה.  .8.9

 הפעלת דוכנים ניידים .9

שיקול דעתה יוצבו ברחבי המרכז במקומות שיקבעו על ידי החברה ועל פי  עגלותו/או ניידים  קיץדוכני  .9.1

 הבלעדי.

הדוכנים שיוצבו על ידי המפעיל יעמדו בכל הוראות הרשויות המוסמכות ו/או בהוראות הדין בכל הנוגע  .9.2

לבטיחות, ויהיו באחריות מלאה וכוללת של המפעיל, לרבות תחזוקה ותיקונים, הכול על חשבונו 

 והוצאותיו. 

פעילות קיץ ועד למועד סגירתו בסיום העונה הדוכנים יופעלו בחודשי הקיץ ממועד פתיחת פארק המים ל .9.3

בבוקר ועד  10:00)המועד משתנה בהתאם למזג האוויר ולכן יהיה בתיאום מראש עם המרכז( משעה 

 לפחות בכל ימות השבוע. אי הפעלת דוכן/ים תהייה באישור, מראש ובכתב, של החברה. 17:00לשעה 

קיים ומסודרים ויוצבו על ידם פחי אשפה בכמות מטר לפחות יהיו נ 2הדוכנים וסביבתם עד רדיוס של  .9.4

 .םהנדרשת שירוקנו על ידו מיד עם התמלאת

 החברה תישא בעלויות החשמל לדוכנים הניידים.  –במידה והמפעיל יזדקק לחיבור חשמל .9.5

 קיטרינג-שירותי הסעדה אספקת  .10
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ויסופק למרכז כשהוא מוכן . המזון יבושל, ייארז ו קרותהמפעיל יספק מזון וארוחות מבושלות חמות ו/א .10.1

 לאירועים מוזמנים מראש במרכז או במתחם האירועים שבמרכז.

 המפעיל יציע תפריטים מגוונים ובתמחור מדורג לבחירת הלקוח המזמין. .10.2

 התפריטים יכללו מספר אפשרויות לקהל יעד צמחוני, טבעוני וללא גלוטן. .10.3

אחראי על ניקיון אתר האירוע לפני ואחרי  על המפעיל לשנע את המזון בכלי רכב המותאמים לכך והוא .10.4

 האירוע כמפורט בפרק זה.

 ההסעדה אפשר שתתבצע באספקת מזנון מזון ארוזות )כגון חמגשיות( ו/או בשירות מלא. .10.5

תמחור הזמנת הארוחות יבוצע לפי מספר הסועדים ותוספות מיוחדות בתמחור נפרד ובהתאם למחירים  .10.6

 בפארקים דומים.

, לרבות התקשרויות שאינן מדווחות ות הסעדה ממטבח חיצוני יועברו למנהל המרכזהעתקי חוזים להזמנ .10.7

 .באמצעות הקופה הרושמת בימית

במידה והזמנת הסעדה ממטבח חיצוני תשולם לחברה, החברה תעביר למפעיל את התשלום בהתחשבנות  .10.8

 סוף שנה קלנדרית על ידי קיזוז או בחשבונית כנגד חשבונית.

ל וארוחות ואספקת מזון ושתייה במתחמים השונים שבפארק המים לקבוצות, הכ רשאי לערוךהמפעיל  .10.9

 בכפוף לתיאום ולאישור, מראש ובכתב, של החברה.

ההיערכות בשטח לרבות חיבורי חשמל, ומים וציוד יאושרו, מראש ובכתב, על ידי המרכז. ככל שיידרש  .10.10

חול על המפעיל והכל על חשבונו אישור יועץ בטיחות קודם למועד האירוע האחריות המלאה לכך ת

 והוצאותיו.

 במהלך כל הפעילות, חובה על המפעיל לנקות את  המתחם שבו תסופק ההסעדה.  .10.11

בתום הפעילות המפעיל מתחייב לפנות את כל הציוד ולהשאיר את המתחם כפי שנמסר לו כשהוא נקי  .10.12

 מכל חפץ. 

 ארובות, גז ובור שומנים  .11

בתדירות , במערך ההסעדה קה מקיף לרבות ניקיון הארובות שיותקנוהמפעיל מתחייב לבצע טיפול תחזו .11.1

ולהעביר למנהל דיווח, בכתב, על ביצוע ובמועדים הנדרשים על פי דין ועל פי הוראות כל רשות מוסמכת, 

 הטיפול, וזאת על מנת למנוע הצטברות שומנים ופיח העלולים לגרום לשריפה.

ל שנה קלנדרית בתקופת החוזה, אלא אם תקבענה על פי המפעיל מתחייב לזמן, בחודש ינואר של כ .11.2

הוראות הדין או הוראות רשות מוסמכת הוראות לעניין תקופת בדיקה קצרה יותר, את חברת הגז לשם 

לצורך איתור ומניעת דליפות גז. המפעיל יעביר למנהל ההסעדה בדיקת תקינות מערכת הגז שבמערך 

 ותוצאותיה, מיד במועד בו יתקבל אצלו הדוח.העתק הדוח חברת הגז על ביצוע הבדיקה 
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המפעיל מתחייב לתחזק ולנקות, באופן שוטף, על חשבונו והוצאותיו, את בור מפריד השומנים בהתאם  .11.3

 והוראות כל רשות מוסמכת אחרת. , המשרד להגנת הסביבהלהוראות משרד הבריאות

אישור של מהנדס בטיחות מטעמו על המפעיל מתחייב להעביר לחברה בחודש ינואר של כל שנה קלנדרית  .11.4

 ל על חשבונו והוצאותיו.ותקינות המטבח, הכ

 רישוי עסקים .12

כפי  , לרבות חוק רישוי עסקים,מתחייב בזה לקיים את חוקי העזר העירוניים והוראות כל דין המפעיל .12.1

האמור . מבלי לפגוע בכלליות מערך ההסעדהשיהיו בתוקף מעת לעת בכל הנוגע לשימוש והפעלה של 

מערך ההסעדה לפי הוראות מחלקת שיון עסק מתאים להפעלת ילהצטייד בר, מתחייב המפעיל לעיל

ולהחזיקו בתוקף כל תקופת  שיון ובכפוף להוראות כל דיןיבהתאם לתנאי הר וולהפעיל הרישוי בעירייה

תנאי להפעלת אם תידרש, על ידי רשות רישוי כלשהי כ ,תידרששלבצע כל עבודה החוזה. המפעיל מתחייב 

  כל זאת על חשבונו והוצאותיו בלבד. מערך ההסעדה,

היה ורשויות מוסמכות תדרושנה הכנסת שינויים בתכנית, לצורך מתן רישיון עסק למערך ההסעדה,  .12.2

לרבות לעניין הבינוי ו/או הציוד שיש לבצע ו/או להתקין במערך ההסעדה יחולו אלה על המפעיל והוא 

המוסמכות, על חשבונו והוצאותיו, ולא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות,  יבצע את הנחיות הרשויות

 כספיות או אחרות, כלפי החברה.

המפעיל מתחייב למכור מוצרי הסעדה המותרים למכירה במערך ההסעדה בהתאם לתקנות רישוי עסקים  .12.3

במערך ההסעדה  , ובלבד שמוצרי הסעדה, שלא הוכנו1983 -)תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, תשמ"ג

 בהתאם לתוקפו, מעת לעת. 1968 -עצמו, ירכשו ממקור בעל רישיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח

 שינויים ותוספות .13

באיזה אופן שהוא ולא להוסיף תוספות כלשהן מערך ההסעדה  יהמפעיל מתחייב שלא לשנות את מבנ .13.1

 .מבלי לקבל את הסכמת החברה לכך מראש ובכתב

על המפעיל לקבל, על  יהכאמור, יה במערך ההסעדה,יל ביצוע שינויים ו/או תוספות אישרה החברה למפע .13.2

אחריותו, חשבונו והוצאותיו, את כל האישורים וההיתרים הדרושים על פי כל דין לביצוע השינויים 

והתוספות כאמור, ולשלם את כל התשלומים, מכל מין וסוג שהוא, הקשורים והכרוכים בביצוע השינויים 

 ספות האמורים.והתו

 

 

 

 המפעיל ויחסי הצדדיםעובדי  .14
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נהגו באדיבות , שיבמספר מספיק עובדים מקצועייםמערך ההסעדה הפעלת עסיק במתחייב להמפעיל ה .14.1

במערך היו אחראים על אחזקה ושמירת הסדר והניקיון ויבמערך ההסעדה בציבור המשתמשים 

במערך , כי יגדיל או יצמצם את מספר העובדים מטעמו מפעיל. החברה תהיה רשאית לדרוש מהההסעדה

  .ההסעדה

לעיל המפעיל מתחייב להעסיק טבח מקצועי להכנת ההסעדה ומנהל  14.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .14.2

שנים לפחות, אשר יהיה נוכח באופן  3משמרת או מנהל כללי, בעלי ניסיון מוכח בניהול מערך הסעדה של 

שעות הפעילות. החברה תאשר, מראש ובכתב, את הטבח ומנהל קבוע במערך ההסעדה בכל 

 המשמרת/מנהל כללי.

אם לדעת המנהל התנהג במערך ההסעדה להרחיק/להחליף כל אדם המועסק על ידיו המפעיל מתחייב  .14.3

אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידיו, או שהוא נוהג לעשות מעשה רשלנות בביצוע 

כמו  רחק לפי דרישה כאמור לא ישוב המפעיל להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין.תפקידיו. אדם שהו

במערך , ללא כל הנמקה,  שתופסק עבודתו ו/או שירותיו מהמפעילהחברה תהיה רשאית לדרוש כן, 

מובהר כי אין באמור לעיל  מתחייב למלא אחר הוראה זו לאלתר, מיד עם קבלתה. מפעילוה ההסעדה,

 חברה זכות לפטר עובד מעובדי המפעיל.כדי להקנות ל

המפעיל מתחייב כי כל העובדים שיועסקו על ידו במערך ההסעדה יעברו בדיקות רפואיות, מעת לעת, לפי  .14.4

 דרישות כל דין וכל רשות מוסמכת. כן מתחייב המפעיל שלא להעסיק עובדים בזמן מחלה.

ם, אשר יאושרו, מראש ובכתב, על ידי המפעיל מתחייב כי העובדים ילבשו תלבושת אחידה ותג עם שמ .14.5

 החברה. 

אזרחי מדינת ישראל בלבד, שגילם אינו יועסקו על ידו עובדים  המפעיל מתחייב כי במתן השירותים .14.6

. מובהר כי העסקת בני נוער בחודשי הקיץ תהייה בהתאם להוראות חוק עבודת נוער, 18מתחת לגיל 

 והתקנות על פיו. 1953-התשי"ג

רכת היחסים בין החברה לבין המפעיל, יחשב המפעיל כקבלן עצמאי ולא כעובד בכל הקשור למע .14.7

 מפעילבכל מקרה בו יקבע אחרת יפצה הוהעובדים המועסקים על ידי המפעיל הינם עובדי הקבלן בלבד. 

 .עו"דבכל סכום בו תחויב כתוצאה מתביעה, כאמור, וכן בהוצאות משפט ובשכ"ט החברה את 

הינם עובדיו בלבד והם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים, והוא העובדים מטעם המפעיל  .14.8

יישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על פי כל דין הכרוכים 

 בכך וכן בכל תשלום אחר המקובל או הנהוג בענף נשוא חוזה זה.

 1987 -פחות, בהתאם לחוק השכר מינימום, התשמ"זהמפעיל מתחייב לשלם לעובדיו שכר מינימום ל .14.9

ולמלא כלפיהם את הוראות כל דין לרבות לעניין שכרם, תנאי העסקתם, ביטוח לאומי, הפרשות 

 סוציאליות, ביטוח, בטחון ובטיחות. 

 

 

 תשלומי מסים ואגרות .15
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המפעיל מתחייב לשלם את כל התשלומים, ההיטלים, המיסים, האגרות, הארנונות וכל תשלום חובה,  .15.1

או מערך ההסעדה החלים או שיחולו על לרבות אגרות שילוט ואגרות פינוי אשפה, מכל מין וסוג שהוא, 

ת, בין בגין תקופת החוזה, ובכלל זה מיסי ממשלה, אגרות, מיסים והיטלי הרשות המקומי ובקשר אלי

אם אלה מוטלים על המחזיק, המשתמש, הבעלים או אחרת, לרבות אלה שדרישת התשלום לגביהם 

  .אף לאחר תום תקופת החוזה הופנתה לחברה

הוטלו לאחר חתימת חוזה זה, מיסים, אגרות, היטלים או תשלומי חובה אחרים )להלן: "תשלומי חובה"(,  .15.2

למערך ינתנו יו/או בגין השירותים מכל מן וסוג שהוא ש מערך ההסעדהבגין  חוזהם לתקופת היחסיהמתי

, בין אם יוטלו על הבעלים ובין אם יוטלו על המחזיקים ו/או המשתמשים, יחולו תשלומי החובה ההסעדה

 על המפעיל וישולמו על ידו במועד החוקי לתשלום.

במערך ההסעדה ון המפעיל מתחייב לשלם את כל התשלומים בגין צריכה ושימוש במים, בחשמל ובטלפ .15.3

 בהתאם למונים שיותקנו על ידו ועל חשבונו והוצאותיו. בתקופת החוזה

המפעיל מתחייב להעביר לחברה, אחת לשנה, עותקים מכל החשבונות/האישורים על ביצוע כל  .15.4

 .לעיל 15.3 -ו 15.2, 15.1בסעיפים התשלומים החלים עליו כמפורט 

שלם כל תשלום מהתשלומים כאמור לעיל במקום המפעיל החברה תהא רשאית, לפי שקול דעתה בלבד, ל .15.5

 ולגבותם מהמפעיל בכל דרך שתמצא לנכון, לרבות בדרך של חילוט הערבות.

 שמירת זכויות ופיקוח .16

, מרכזבכל עת, ללא צורך בהסכמה כלשהי של המפעיל, לבצע כל שינוי או תוספת ב ,תהייה רשאית חברהה .16.1

המפעיל מצהיר כי לא תהיינה לו . והן לאחר מכן חוזהת תקופת ההבלעדי הן לפני תחיל הלפי שיקול דעת

בזמן ביצוע התוספת או  נהגרמתלו, אם  נהגרמתתביעות כלשהן מכל סיבה שהיא, לרבות הפרעות ש

השינוי והינו מוותר בזאת ויתור שלם ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לביצוע 

 כאמור. ,שינוי או תוספת

לבצע כל תכניות פיתוח ו/או פעולות החברה המפעיל מצהיר כי אין באמור בחוזה זה כדי לגרוע מזכויות  .16.2

 , בין בעצמה ובין באמצעות אחרים.מרכז ובסביבתומכל סוג ללא הגבלה, ב ,אחרות

מודעות, שלטים ואמצעי  במערך ההסעדה,, לרבות מרכזתהייה רשאית להציב בכל מקום ב חברהה .16.3

 לעיל לכל אדם אחר לפי ראות עיניה.מרכז, ראות עיניה ו/או למסור זכות פרסום בפרסום לפי 

למערך כנס ירשאית, באמצעות פקידיה, מורשיה וכל אדם אחר שהורשה לכך מטעמה, לה יהברה תההח .16.4

ו/או כדי להציגו למפעילים  ידי המפעיל-בכל עת שהיא כדי לוודא קיומן של הוראות חוזה זה עלההסעדה 

והמפעיל יאפשר ויסייע לים אחרים או מסיבות אחרות כלשהן, ללא כל מגבלה או עיכוב שהם, פוטנציא

 לכל גורם כנ"ל לוודא קיומן של הוראות החוזה כאמור.

החברה תהייה רשאית להורות למפעיל על סגירת מערך ההסעדה, כולו או חלקו, בשל סיכון תבראותי  .16.5

שעות ממועד סגירת מערך ההסעדה  48 -הליקוי לא יאוחר מו/או בטיחותי, והמפעיל מתחייב לתקן את 

על ידי החברה ו/או ממועד הודעת החברה על ליקוי כאמור. למען הסר ספק מובהר בזאת כי המפעיל יהא 

חייב בתשלום דמי שימוש בגין תקופת הסגירה וזאת מבלי לגרוע מכל טענה ו/או סעד העומדים לחברה 

 .על פי חוזה זה ועל פי כל דין
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ספקת המים אבמקרה של הפסקה ב חברהההעירייה ו/או כל תביעה או טענה כלפי  יהלמפעיל לא תה .16.6

, הנובעת למערך ההסעדהאו הגבלה בהספקתם או תקלה ברשת הביוב המחוברת למערך ההסעדה 

ממחסור מים בעיר ו/או מחמת קלקול במכון או מכוני המים ו/או בבריכה או בריכות מים ו/או ברשת 

 ות המים ו/או בכל מתקן מים אחר ו/או קלקול במתקן ביוב ו/או בעטיה של כל הוראה אשר בדין.נוריצ

למרות כל האמור בחוזה זה ומבלי לגרוע מאחריות המפעיל על פיו, בכל מקרה שהמפעיל לא יבצע פעולה  .16.7

אמצעות שהוא חייב לבצעה על פי חוזה זה, תהיה החברה רשאית, אולם לא חייבת, לבצע אותה פעולה ב

עובדיה ו/או מורשיה ו/או כל אדם הבא מטעמה ולהוציא כל סכום לפי ראות עיניה לשם ביצוע אותה 

פעולה ולחייב את המפעיל בכל הוצאה שהוציאה או שנגרמה לה בשל כך, לאחר שנתנה למפעיל ארכה של 

 שעות לביצוע אותה פעולה. 24

 איסור הסבת זכויות .17

לבד וזכות השימוש המוקנית בו תהיה למפעיל בלבד, ואסור למפעיל חוזה זה הינו אישי עם המפעיל ב .17.1

ו/או להקנות ו/או לשעבד זכות במערך ההסעדה זכות כבר רשות  תתזכות שימוש ו/או ל תתלהעביר ו/או ל

, לתקופה ואו חלק ו, כולבמערך ההסעדהכלשהי הנובעת מחוזה זה לאחר, או להרשות את השימוש 

ל ו, והכואו בהפעלתו/, בשימוש  במערך ההסעדהכלשהי ובאופן כלשהו, לאחר ו/או לשתף אחר בהחזקת 

היה והמפעיל הינו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה יראו  בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

בת אחת ובין מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות, בין אם ההעברה נעשתה ב ומעלה 51% בהעברת

 לעיל.האמור  אם נעשתה בחלקים, כהעברה הנוגדת את

במקרה של פטירת המפעיל או הכרזתו כפושט רגל או פירוק התאגיד, במקרה שהמפעיל הינו תאגיד, ו/או  .17.2

רוע כלשהו שבעקבותיו לא יוכל המפעיל, לפי שיקול דעתה של החברה, למלא עוד אחר יבמקרה של א

רוע מפקיע(, תהיה החברה רשאית להביא חוזה זה לידי סיומו או להמשיך יא -הוראות חוזה זה )להלן 

 ל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.והכ -ן יבביצוע החוזה עם חליפו של המפעיל, לפי העני

מערך ן פינוי ילהלן לעני 21סעיף רוע מפקיע כאמור לעיל, יחולו הוראות יבמקרה של סיום החוזה עקב א

בניכוי ההוצאות,  -ן, יהיה זכאי להחזר סכומים העומדים לזכותו יעיל או חליפו, לפי העני, והמפההסעדה

 הנזקים וההפסדים שנגרמו לחברה עקב כך.

 

 

 

 

 

 ושיפוי בנזיקין אחריות .18
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אחראי, אחריות מלאה ומוחלטת, לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק, איזה שהוא, בלי יוצא  יההמפעיל יה .18.1

חברה ו/או לעובדיהן ו/או שלוחיהן ו/או מי שבא מטעמן ו/או לאדם עירייה ו/או ללמן הכלל, שייגרמו 

אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל רשלניים של המפעיל ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל 

מערך מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, מהחזקה ו/או השימוש ו/או ההפעלה של 

ו/או ממעשה או מחדל רשלניים של המפעיל ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או מי שבא מטעמו ההסעדה 

 עירייהוהקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות המפעיל על פי חוזה זה. המפעיל יפצה את ה

פעיל משחרר ו/או את הניזוק )ים(, לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו למי מהם. המ חברהו/או את ה

, עובדיהן, שלוחיהן ואת מי שבא מטעמן מכל אחריות וחבות חברהו/או ה עירייהלחלוטין ומראש את ה

רעו כתוצאה מהרישא לסעיף זה, לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, ילכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל שא

 בכל עילה שהיא.

ל פי פסק דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשרותו, המפעיל מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ע .18.2

כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא שנגרמו לו תוך כדי ו/או עקב החזקה ו/או השימוש ו/או ההפעלה של 

ו/או ממעשה או מחדל רשלניים הקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות מערך ההסעדה 

 המפעיל על פי חוזה זה.

פי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק בשרותו, היה ואחריות המפעיל אחראי כל .18.3

או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו להם תוך  1968כזאת מוטלת עליה לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(, 

, וכן לנזקים שיגרמו ממעשה או מערך ההסעדהכדי ו/או עקב החזקה ו/או השימוש ו/או ההפעלה של 

רשלניים של המפעיל ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים, במישרין או  מחדל

ו/או עובדיהן ו/או  חברהו/או ה עירייהבעקיפין, בביצוע התחייבויות המפעיל על פי חוזה זה. אם תתבע ה

את התביעה על המפעיל לסלק  יהכתוצאה מהאמור לעיל, יה שלוחיהן, ו/או מי שבא מטעמן על נזק שנגרם

 כנגדן או לשלם כל סכום שיפסק לחובתן ו/או לחובת מי מהן על ידי בית משפט בפסק דין סופי.

על כל נזק וכנגד כל תביעה  חברהו/או את ה עירייההמפעיל מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את ה .18.4

ו/או שלוחיהן ו/או  או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדן ו/או נגד מי מעובדיהן

, לכל אדם, לגוף לעיל 18.3-ו 18.2, 18.1בסעיפים מי שבא מטעמן, בגין כל תאונה, חבלה או נזק שמפורט 

 ו/או לרכוש, לרבות הוצאות משפטיות שיגרמו להן.

אחראי, אחריות מלאה ומוחלטת, לכל אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק, מכל מין וסוג שהוא,  יההמפעיל יה .18.5

רעו בתקופת החוזה לרבות כתוצאה מנזקי טבע, והוא מתחייב לתקנם, יאשר אמערך ההסעדה שיגרמו ל

 התקין ולשימוש מלא. ולמצבמערך ההסעדה את  רל על מנת להחזיוללא דיחוי, הכ

בכל במערך ההסעדה אחראי באחריות מלאה ובלעדית לכל עבירה שתעשה, אם תעשה,  יההמפעיל יה .18.6

ה בכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו להן חברו/או ה עירייהא יפצה וישפה את התקופת תוקפו של חוזה זה והו

 בגין כך.

 

 

 

 ביטוחים .19
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בכל הקשור לקבלת הרשאה לביצוע עבודות במושכר  חוזהבכפוף להוראות ה -ביטוחי עבודות במושכר .19.1

והיה ותבוצענה עבודות כלשהן במושכר, על ידי המפעיל או על ידי מי מטעם המפעיל, במועד כלשהו במשך 

 נספח ג', תקופת השכירות, על המפעיל להמציא לידי החברה את אישור עריכת ביטוח עבודות המפעיל

"ביטוח עבודות המפעיל", בהתאמה( חתום בידי מבטח המפעיל. -)"אישור ביטוח עבודות המפעיל" ו

המצאת אישור ביטוח עבודות המפעיל כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לביצוע עבודות כלשהן במושכר, 

טוח הזכות )אך לא החובה( למנוע מן המפעיל ביצוע עבודות במושכר, היה ואישור בי יהולחברה תה

 .1עבודות המפעיל לא הומצא כאמור לפני תחילת ביצוע העבודות

רשאי המפעיל שלא ₪,  250,000לעיל, בעבודות במושכר שערכן אינו עולה על  19.1בסעיף על אף האמור  .19.2

לערוך ביטוח עבודות קבלניות כאמור ובלבד שימציא את אישור עריכת ביטוחי הקבע של המפעיל 

 כי ביטוחי הקבע של המפעיל כוללים כיסוי לעבודות כאמור. כהגדרתו להלן, אשר מפרט 

שנים נוספות(, על המפעיל  3)ולעניין ביטוח חבות מוצר, למשך  חוזהבכל משך תקופת ה -ביטוחי קבע .19.3

 לערוך ולקיים את הביטוחים כדלקמן: 

ביטוח תכולת המושכר וכל רכוש אחר המובא למושכר או למרכז על ידי או עבור המפעיל  .19.3.1

בות ציוד, ריהוט, מתקנים ומלאים(, וכל שינוי, שיפור ותוספת למושכר שנעשו על ידי )לר

המפעיל או עבור המפעיל ו/או שמומנו על ידי החברה )שלא באמצעות החברה או מי מטעם 

החברה(, במלוא ערכם ועל בסיס ערך כינון, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים הניתנים 

לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה  לכיסוי בביטוח "אש מורחב",

וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על ידי כלי 

טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון, שבר זכוכית וכן נזקי פריצה. הביטוח כולל סעיף לפיו 

העירייה וכלפי מי מטעם  החברה או מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי החברה וכלפי 

העירייה, וכן כלפי מפעילים, דיירים ובעלי זכויות אחרים במכרז )יחדיו: "בעלי הזכויות 

האחרים"(, אשר בביטוח רכושם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי 

טור המפעיל, או בהסכם המקנה לבעלי הזכויות האחרים כאמור זכויות במכרז נכלל פ

מאחריות לטובת המפעיל בגין אבדן או נזק העלול להיגרם לרכושם של בעלי הזכויות 

האחרים עקב הסיכונים הניתנים לכיסוי בביטוח "אש מורחב"; הוויתור כאמור לא יחול 

 לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

                                                      

 . גבולות האחריות לאישור ביטוח עבודות :  1

 
 גבול אחריות פרק ב הרחבת רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים -פרק א היקף עבודות

250,000 ₪            200,000 ₪              1,000,000 

250,000-500,000 ₪            300,000 ₪              2,000,000 

500,000-1,000,000 ₪            300,000 ₪              3,000,000 

 4,000,000              ₪ 400,000            ₪ 1,000,000מעל 
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או פי דין בגין פגיעה גופנית -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות המפעיל על .19.3.2

נזק לרכוש העלול להיגרם לגופו או לרכושו של אדם או גוף כלשהו במושכר ובסביבתו, בגבול 

. הביטוח מורחב לשפות 2פי הפוליסה-לאירוע ובמצטבר על₪  6,000,000אחריות בסך של: 

את החברה ואת העירייה בגין אחריות שתוטל על מי מהן עקב מעשה או מחדל של המפעיל, 

 "אחריות צולבת". וזאת בכפוף לסעיף 

ביטוח אחריות מעבידים המבטח את חבות המפעיל על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או  .19.3.3

כלפי עובדי המפעיל בגין פגיעה גופנית  1980-על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם

או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ועקב עבודתם במושכר ובסביבתו, 

₪  20,000,000 -)שישה מיליון שקלים חדשים( לעובד ו₪  6,000,000אחריות של  בגבול

ח. הביטוח מורחב לשפות )עשרים מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ לתקופת הביטו

את החברה ואת העירייה היה ונקבע, לעניין קרות תאונת עבודה או מחלה מקצועית כלשהי, 

 ן כלפי מי מעובדי המפעיל.כי למי מהם ישנן חובות מעביד כלשה

ביטוח אבדן תוצאתי המבטח אבדן רווח גולמי של המפעיל ]במפורש למעט אבדן דמי  .19.3.4

שכירות, דמי ניהול ודמי חניה )אם קיימים( לחברה ולחברת הניהול[ עקב אבדן או נזק 

עיל או למושכר או למרכז, כתוצאה מאחד ל 19.3.1 הנגרם לרכוש המבוטח על פי סעיף

חודשים.  24לעיל, וזאת למשך תקופת שיפוי בת  19.3.1 פי סעיף-המבוטחים על הסיכונים

הביטוח יורחב לכסות נזקים תוצאתיים שנגרמו עקב מניעת גישה בהתאם לתנאי הפוליסה. 

כן הביטוח מורחב לכסות הפרעה או הפסקה במהלך עסקו של המפעיל עקב הפסקה 

" )למעט פריצה, שוד והרחבת כה"ס(. באספקת זרם החשמל כתוצאה מסיכוני "אש מורחב

למען הסר ספק, מובהר כי האמור לעיל בדבר הפסקה באספקת זרם החשמל חל גם ביחס 

לאספקת חשמל על ידי החברה. הביטוח כולל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף 

יות כלפי החברה וכלפי העירייה וכלפי מי מטעם  החברה או העירייה וכן כלפי בעלי הזכו

האחרים אשר בביטוח האבדן התוצאתי שלהם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על זכות 

תחלוף כלפי המפעיל, או בהסכם המקנה לבעלי הזכויות האחרים זכויות במרכז נכלל פטור 

מאחריות לטובת המפעיל בגין אבדן תוצאתי לבעלי הזכויות האחרים עקב הסיכונים 

ב"; הוויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק הניתנים לכיסוי בביטוח "אש מורח

 בזדון.

ביטוח חבות המוצר לכיסוי אחריות המפעיל על פי דין בגין נזק או אובדן שייגרמו בקשר עם  .19.3.5

או עקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק על ידי המפעיל או הבאים מטעם המפעיל 

מיליון שקלים חדשים( למקרה  )ארבעה₪  4,000,000)"המוצרים"(, בגבול אחריות של 

ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את החברה ואת העירייה בגין חבות אשר 

תוטל על החברה או העירייה עקב מעשה או מחדל של המפעיל או של מי מהבאים מטעם 

חודשים  12המפעיל, בכפוף לסעיף בדבר אחריות צולבת. הביטוח כולל תקופת גילוי של 

תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי המפעיל ביטוח חלופי המעניק כיסוי  לאחר

מקביל למתחייב מהאמור באישור זה. הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע  לא יאוחר מיום 

 תחילת ההתקשרות.

                                                      

₪  1,000,000 –כאמור לא יפחת מ כפול שטח המושכר במ"ר, אולם הסכום ₪   10,000גבולות האחריות יהיו בסכום השווה לסך .  2
 )מיליון שקלים חדשים( לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח.
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ללא צורך בכל דרישה מצד החברה, על המפעיל להמציא לידי החברה, לא יאוחר ממועד קבלת החזקה  .19.4

פי -כר או לפני מועד הכנסת נכסים כלשהם למושכר )זולת נכסים הכלולים בעבודות המבוטחות עלבמוש

נספח ד' , זהחוזה את אישור עריכת הביטוח המצורף ל -המוקדם מבין שני המועדים  -לעיל(  1.1סעיף 

מפעיל. "ביטוחי הקבע של המפעיל", בהתאמה( חתום בידי מבטח ה-)"אישור ביטוחי הקבע של המפעיל" ו

המצאת אישור ביטוחי הקבע של המפעיל הינה תנאי מתלה ומקדמי לקבלת חזקה במושכר או להכנסת 

לעיל(, ולחברה  19.3.1 פי סעיף-נכסים כלשהם למושכר )זולת נכסים הכלולים בעבודות המבוטחות על

ים כאמור הזכות )אך לא החובה( למנוע מן המפעיל את קבלת החזקה במושכר או את הכנסת נכס יהתה

 במקרה שהאישור לא הומצא במועד שצוין לעיל. 

למפעיל הזכות שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי ו/או ביטוח רכוש, במלואם או בחלקם,  ואולם הפטור  .19.5

  להלן יחול כאילו נערכו הביטוחים כאמור במלואם. 19.8 המפורט בסעיף

ר עם המושכר, ייכלל סעיף בדבר ויתור על בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי המפעיל בקש .19.6

זכות תחלוף כלפי החברה, העירייה ומי מהבאים מטעמן, וכן כלפי בעלי הזכויות האחרים אשר בביטוח 

רכושם או בפרק הרכוש לביטוח עבודות קבלניות הנערך על ידם נכלל ויתור על זכות תחלוף כלפי המפעיל, 

 נזק בזדון.ובלבד שהפטור לא יחול לטובת מי שגרם ל

( לאישור ביטוחי 4)-( ו1פי סעיפים )-על המפעיל לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על .19.7

 פיהם. -הקבע של המפעיל, מעת לעת, כדי שישקפו תמיד את מלוא שוויו של נשוא הביטוח המבוטח על

אשר בהסכמי השכירות  המפעיל פוטר את החברה, העירייה והבאים מטעמן וכן בעלי הזכויות האחרים, .19.8

שלהם או בכל הסכם אחר המקנה לבעלי הזכויות האחרים כאמור זכויות במרכז נכלל פטור מקביל כלפי 

פי הביטוחים שעל המפעיל לערוך בהתאם -המפעיל, מאחריות בגין נזק שלמפעיל הזכות לשיפוי בגינו על

לעיל וכן ביטוחי הרכוש הנוספים  19.3.4 -ו 19.3.1 ( לאישור ביטוח עבודות המפעיל, סעיפים1לסעיף )

לעיל )או שלמפעיל הייתה הזכות לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות  19.3.4 כאמור בסעיף

(, אולם הפטור מאחריות כאמור ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי פוליסות הביטוחהנקובות בפוליסות 

 לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. 

יטוחי הקבע של המפעיל, על המפעיל להפקיד בידי החברה את אישור ביטוחי הקבע של בתום תקופת ב .19.9

המפעיל בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת. על המפעיל לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבע של 

 המפעיל במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.

כי מי מביטוחי הקבע של המפעיל עומד להיות מבוטל או עומד  בכל פעם שמבטח המפעיל יודיע לחברה, .19.10

לחול בו שינוי לרעה, על המפעיל לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, עד 

 למועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

פי -ויות המפעיל עללמען הסר ספק, מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועדים לא תפגע בהתחייב .19.11

זה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, כל חובת תשלום שחלה על המפעיל. על המפעיל לקיים את  חוזה

גם אם יימנעו מהמפעיל ביצוע עבודות, קבלת החזקה במושכר,  חוזהפי ה-כל התחייבויות המפעיל על

 במועד. הכנסת נכסים למושכר או פתיחת עסקו במושכר בשל אי הצגת האישורים
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ידי המפעיל, ועל המפעיל לבצע -לחברה הזכות )אך לא החובה( לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על .19.12

כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויות המפעיל כאמור בהסכם זה. זכות החברה 

או על מי מטעמה לבדוק את אישורי הביטוח ולהורות על תיקונם כמפורט לעיל, אינה מטילה על החברה 

כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותקפם של הביטוחים 

פי האישורים כאמור או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על -הנערכים על

 פי דין.-זה או על חוזהפי -המפעיל על

יטוח הנערכות על ידי המפעיל, לשלם את דמי הביטוח במלואם על המפעיל למלא אחר תנאי פוליסות הב .19.13

ובמועדם, ולדאוג ולוודא כי ביטוחי הקבע של המפעיל יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך 

 כל תקופת השכירות. 

על המפעיל לקיים את נהלי/הנחיות הבטיחות הסבירים אשר יפורסמו )באם יפורסמו( מעת לעת על ידי  .19.14

 החברה. 

גבולות האחריות המתחייבים מאישורי הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המפעיל שאין  .19.15

די לשחרר את המפעיל  ו/או על פי כל דין ואין בה כ חוזהבה כדי לגרוע מכל התחייבות של המפעיל לפי ה

זה ו/או על פי דין. למפעיל לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי החברה או כלפי  חוזהממלוא החבות על פי 

 העירייה או כלפי מי מטעמן, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

כר, על החברה והעירייה לא חלה כל התחייבות לקיים שמירה או אמצעי ביטחון אחרים במרכז או במוש .19.16

ואין בקיום שמירה או אמצעי ביטחון אחרים במרכז או במושכר בכדי ליצור כל התחייבות או חבות כלפי 

 אינו חל על ההסכם ועל נספחיו. 1967-המפעיל. חוק השומרים התשכ"ז

פי דין, על החברה -זה או על חוזהפי -זה ומבלי לגרוע מאחריות החברה עלחוזה מבלי לגרוע מהוראות  .19.17

, את הביטוחים המפורטים בהמשך לסעיף זה אצל חברת ביטוח חוזהים, למשך תוקפו של הלערוך ולקי

 מורשית כדין ובעלת מוניטין:

ביטוח מבנה המרכז )לרבות מבנה המושכר( על צמודותיו ומערכותיו, במלוא ערך כינונם,  .19.17.1

או  וכן כל רכוש נוסף של החברה המצוי במבנה המרכז ובסביבתו, בערך כינון, מפני אבדן

נזק עקב הסיכונים הניתנים לכיסוי בביטוח "אש מורחב", לרבות אש, עשן, ברק, 

התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על 

ידי כלי רכב, פגיעה על ידי כלי טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון וכן נזקי פריצה. הביטוח 

בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המפעיל והבאים מטעם המפעיל, אולם כאמור יכלול סעיף 

הוויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. הביטוח כאמור לא יכלול במפורש 

לעיל וכן תכולה כלשהי, תוספת, שיפור או הרחבה שנעשו על  19.17.1 רכוש המפורט בסעיף

 ת החברה(.ידי או מטעם או עבור המפעיל )שלא באמצעו

ביטוח אבדן תוצאתי המבטח אבדן דמי שכירות בשל נזק שנגרם למבנה המרכז )לרבות  .19.17.2

לעיל עקב הסיכונים המפורטים  19.17.1 מבנה המושכר( וכן לכל רכוש נוסף כאמור בסעיף

חודשים. הביטוח  24)למעט פריצה(, וזאת למשך תקופת שיפוי של  לעיל 1.17.1 בסעיף

ר ויתור על זכות התחלוף לטובת המפעיל והבאים מטעם המפעיל, כאמור יכלול סעיף בדב

 אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. 
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לחברה הזכות שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי המבטח אבדן דמי שכירות, דמי ניהול ודמי חניה )אם  .19.18

 נערך הביטוח כאמור במלואו.יחול כאילו להלן  19.23או או בחלקו, אולם האמור , במלוקיימים(

)ארבעה מיליון שקלים חדשים( לאירוע ₪   4,000,000ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של  .19.19

פי דין בגין פגיעה -על , ככל שקיימת,פי הפוליסה, המבטח את חבות החברה וחברת הניהול-ובמצטבר על

ל אדם או ישות משפטית כלשהם במרכז. הביטוח גופנית או נזק לרכוש העלול להיגרם לגופו או לרכושו ש

יורחב לשפות את המפעיל בגין אחריות שתוטל על המפעיל עקב מעשה או מחדל של החברה וזאת בכפוף 

 לסעיף "אחריות צולבת" לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק  ביטוח אחריות מעבידים המבטח את חבות החברה על פי .19.20

כלפי עובדיהם בגין פגיעה  גופנית או מחלה מקצועית העלולה  1980-האחריות למוצרים פגומים, התש"ם

)שישה ₪  6,000,000להיגרם למי מהם תוך כדי או עקב עבודתם בפרויקט ובסביבתו, בגבול אחריות של 

)עשרים מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ לתקופת ₪  20,000,000-מיליון שקלים חדשים( לעובד ו

הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המפעיל היה ונקבע לעניין קרות תאונת עבודה או מחלה מקצועית 

 כלשהי כי המפעיל נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי החברה.

ים נוספים לביטוחים המפורטים בסעיף לחברה הזכות לפי שיקול הדעת הבלעדי של החברה, לערוך ביטוח .19.21

. בכל ביטוח רכוש נוסף שייערך על ידי החברה בקשר עם הנכס בו מצוי המושכר, ייכלל וויתור על 19.17.1

 תחלוף כלפי המפעיל והבאים מטעם המפעיל, אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

עיל, לא יהיה כדי להוסיף על אחריות החברה מעבר ל 19.17.1 בעריכת הביטוחים המפורטים בסעיף .19.22

 פי דין )פרט לאמור במפורש בסעיף-או על חוזהפי ה-זה או כדי לגרוע מאחריות המפעיל על חוזהלאמור ב

 הלן(. ל 19.23

החברה פוטרת את המפעיל והבאים מטעם המפעיל מאחריות בגין נזק שהחברה או חברת הניהול זכאים  .19.23

לעיל וכן בהתאם  19.17.2 -ו 19.17.1 פי הביטוחים שעל החברה לערוך בהתאם לסעיפים-לשיפוי בגינו על

לעיל, ככל שנערכו )או שהיו זכאים לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות  19.21 לסעיף

(, אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי פוליסות הביטוחבפוליסות ו/

 טובת מי שגרם לנזק בזדון.ל

לעיל  19.21 -ו 19.17.2, 19.17.1 למרות האמור לעיל היה ונגרם מקרה ביטוח המבוטח על פי סעיפים .19.24

פי דין, על המפעיל לשאת בסכום הנזק אשר נגרם -או על חוזהבנסיבות אשר באחריות המפעיל כאמור ב

י כי הסכום כאמור, בגין כל אירוע, לא עד לגובה ההשתתפויות העצמיות על פי הפוליסות כאמור, בתנא

 ₪.  50,000יעלה על סך של 

 תשלומים וערבות .20

 השימושדמי לחברה, בתקופת החוזה, את לשלם מפעיל מתחייב הפעלת מערך ההסעדה תמורת ה .20.1

או (, "בסיסיםה ימוש"דמי הש :להלןבתוספת מע"מ כדין )₪,  840,000בסך של , השנתיים הבסיסים

, ערך ההסעדההמחושבים כאחוזים מהפדיון במעל פי הצעתו במכרז, %___ )__ אחוזים(  השימושדמי 

 ימושדמי הש. להלןבסעיף זה ל על פי המפורט ו, על פי הגבוה מבניהם, הכחודשיללא מע"מ, על בסיס 

 למדד, ממדד הבסיס ועד למדד החדש.יהיו צמודים  החודשיים הבסיסים
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, בכל חודש, ביום הראשון לכל חודשאחת לתשלומים חודשיים,  12 -בישולמו הבסיסים  ימושדמי הש .20.2

 מראש.  חודש ימיםפעם לתקופה של 

חודשים(,  12, בגין כל שנה )המחאות מעותדות 12המפעיל ימסור לחברה, במועד חתימת חוזה זה,  .20.3

 השנהתשלום הראשון, בגין המחאה לפירעון ההלתשלום דמי השימוש הבסיסים המגיעים ממנו 

אחת לשנה תערוך החברה  .תימסר לפירעון מידי במעמד חתימת החוזה, נה של תקופת החוזהראשוה

יום  14התחשבנות בכל הנוגע להפרשי ההצמדה המגיעים לחברה, ואלה ישולמו לה על ידי המפעיל בתוך 

 12אחת לשנה, בתחילת החודש הראשון של כל שנת חוזה נוספת ימסור המפעיל לחברה  מיום דרישתם.

 אות לתשלום דמי השימוש הבסיסים המגיעים ממנו בגין כל רבעון לאותה שנת חוזה.המח

 ימוש, סכום בשקלים השווה להפרש שבין דמי השבסיסיםה שימושבנוסף לדמי הלחברה, ישלם  מפעילה .20.4

 שימושככל שדמי הוזאת , חודשיכאחוז מהפדיון, כהגדרתם להלן, על בסיס  שימושלבין דמי  בסיסיםה

 (.הנוספים" ימוש"דמי הש)להלן:  בסיסיםה שימושדיון עולים על דמי הכאחוז מהפ

בהתאם  ,חודש, בערך ההסעדהמהפדיון במזה אחוז כאחוז מהפדיון" משמעם, לעניין חוזה  שימוש"דמי ה

 לא כולל המע"מ בלבד.להצעת המפעיל במכרז, 

משמעו כל תמורה תקבול והכנסה, מכל מין וסוג שהוא, למעט תשלום מס  "ערך ההסעדה"הפדיון במ

והנובעים ממכירותיו, ו/או מהעסקים מערך ההסעדה מהפעלת  מפעילערך מוסף, המתקבלים בידי ה

לרבות תקבולים עבור ו/או הנובעים ממתן שירותים ו/או טובין מכל סוג ערך ההסעדה שהוא מנהל במ

, ולרבות תקבולים והכנסות המתקבלים ממכירה בכרטיסי אשראי עדהערך ההסשהוא, הניתנים במ

תקבולים בהמחאות דחויות, בחיובים על פי כרטיסי אשראי או בכל צורת תשלום או חיוב , ובאשראי

 מעותדים אחרים, יחשבו כתקבול במועד בו הוצאה חשבונית המס.

בבנק בו הוא מנהל את חשבונותיו  מפעיללמען הסר ספק מובהר בזאת כי ריבית שהצטברה בחשבונות ה

הכנסות מהפעלת ערך ההסעדה , וכן לא יכללו בגדר פדיון במערך ההסעדהלא תיכלל בגדר פדיון במ

 .ערך ההסעדהעסקים אחרים או מסעדות אחרות שאינם קשורות להפעלת העסק במ

דו"ח חודש ל כל ש 15 -ביום ה חברהימציא ל מפעילה הנוספים יחושבו וישולמו כדלקמן: ימושדמי הש .20.5

" בהתאמה(. לדוח חודשית"תקופה -" וחודשי"דוח  )להלן: החולףחודש בערך ההסעדה בגין הפדיון במ

כמו  האמורה. חודשיתשהוגשו לשלטונות מע"מ, בתקופה ההחתומים, הדוחות העתקי יצורפו  חודשיה

רט לעיל ולהלן, ויצרף כן יערוך המפעיל חישוב של דמי השימוש הנוספים המגיעים לחברה, על פי המפו

לדו"ח על הפדיון, כאמור, המחאה לפקודת החברה, לפירעון מידי, על סך של דמי השימוש הנוספים 

 המגיעים לחברה, אם מגיעים, בגין החודש החולף, בתוספת מע"מ כדין.

יום מתום השנה הקלנדרית או  120, לא יאוחר מאשר שימושבסוף כל שנה קלנדרית ובתום תקופת ה .20.6

בשנה ערך ההסעדה דין וחשבון שנתי בדבר הפדיון במ חברהל מפעיל, לפי העניין, ימסור השימושפת התקו

הדוח השנתי יוגש כשהוא מאומת על ידי רואה החשבון  )להלן: "הדוח השנתי"(. , לפי חודשיםהחולפת

 .מפעילשל ה

הפדיון וכי  ת כל דיןמתחייב לנהל ספרי חשבונות והנהלת חשבונות מסודרת, כמתחייב מהוראו מפעילה .20.7

העלמת הכנסות ו/או אי רישום  כהגדרתו לעיל, ללא יוצא מן הכלל, יירשם בספרי החשבונות של העסק.

 פדיון יהווה הפרה יסודית לחוזה זה.
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ולבדוק על ידי רואה חשבון  ה, לקבל לעיונמפעילשמורה הזכות לבקש מרואה החשבון של ה לחברה .20.8

או רואה החשבון  מפעילימסור ה החברה. לבקשת מפעילנתיים של ה, את הדוחות החודשיים והשהמטעמ

כמו כן תהיה החברה רשאית לבצע  .חברהיום מבקשת ה 15שלו כל הסבר שיידרש בקשר לכל הנ"ל בתוך 

ביקורת, ללא תיאום או הודעה מוקדמת, על מנת לוודא ביצוע תקין של הרישומים בקופת העסק שבמערך 

 ההסעדה.

לעיל, הינם דמי השכירות  20.1 ףכמפורט בסעי בסיסיםה ימושמובהר כי דמי השלמען הסר ספק  .20.9

בכל מקרה, וזאת גם אם דמי השכירות, כשהם  עירייה ולחברהליים המובטחים שישולמו לאהמינימ

 מחושבים כאחוזים מן הפדיון במושכר כמפורט בהוראות סעיף זה, יהיו בסכום נמוך מהם.

ובת המפעיל בתשלום דמי שימוש, לכל תקופת החוזה, תחול עליו בין אם למען הסר כל ספק מובהר כי ח .20.10

 ובין אם לאו.במערך ההסעדה נעשה שימוש בפועל 

 רשאית שלא לקבל תשלום מהמפעיל לפני המועד הקבוע בחוזה לתשלומו. יההחברה תה .20.11

 לכל תשלום יתווסף מס ערך מוסף כפי שיעורו החוקי במועד ביצוע התשלום בפועל. .20.12

פיגורים של החשב הכללי באוצר, לסכום שבפיגור ריבית תתווסף  בתשלום כלשהו לחברה מפעילגר היפ .20.13

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

 ערך מוסף בשיעור הקבוע בחוק.

צאה על ידו בקשר עם שהומערבות הארכה לכתב ההמפעיל ימציא לחברה, במעמד חתימת חוזה זה,  .20.14

בתוקף עד לתקופה  יה, וזאת להבטחת כל התחייבויותיו על פי חוזה זה. הערבות תההשתתפותו במכרז

יום קודם  30, מפעם לפעם, לפחות ךהמפעיל מתחייב להארי. יום לאחר תום תוקפו של חוזה זה 90של 

ף הערבות, כאמור, תהא למועד פקיעת הערבות שבתוקף אותה עת. היה והמפעיל לא יאריך את תוק

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

 המפעיל על פי חוזה זה.

 תקופת החוזה וסיומו .21

 31.3.2020ועד ליום  1.4.2019החל מיום חודשים  12 -לבתוקף יה וסכם בין הצדדים כי חוזה זה יהמ .21.1

 המפעיל לא יהיה רשאי לסיים את תקופת השימוש לפני המועד האמור."(, וחוזה)להלן: "תקופת ה

חודשים נוספים, ובסך  12 עד נוספות, בכל פעם לתקופה שלחוזה תקופות  ארבעחוזה יוארך מעצמו בה .21.2

אלא אם החברה תודיע על סיום , , בתנאי חוזה זהפחות יום חודשים 60הכול לתקופה כוללת של 

 ובכפוף לכך שיתקיימו כל התנאים שלהלן:יום מראש ובכתב,  60ההתקשרות 

המפעיל מלא אחר כל התחייבויותיו על פי חוזה זה, בתקופת החוזה ו/או בתקופת החוזה  .21.2.1

 הנוספת, לפי העניין, במלואם ובמועדים שנקבעו לקיומם.

: תפם לכניסתה לתוקף של כל תקופת חוזה נוסיום קוד 14לפחות המפעיל העביר לחברה,  .21.2.2

המחאות לתשלום דמי השימוש המגיעים ממנו בגין תקופת החוזה הנוספת הרלבנטית,  12

וכן  הבנקאית לערבות הארכה לעיל לתשלומם, 20 לפירעון במועדים שנקבעו על פי סעיף

 אישור תקף על קיום ביטוחים.
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מערך ההסעדה דם לכן, מכל סיבה שהיא, יפנה המפעיל את עם תום תקופת החוזה, או עם סיומו עוד קו .21.3

 פנוי מכל אדם וחפץ. ואלידי החברה כשה ווימסור אות

כל חפץ מעבר לתקופת במערך ההסעדה למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המפעיל לא יהיה רשאי להשאיר 

 החוזה, או מעבר לתקופת סיומו המוקדם מכל סיבה שהיא.

לים עליו על הח םתשלומיהבמועד האמור ימציא המפעיל לחברה אישורים על סילוק כל החובות בגין כל 

 פי חוזה זה.

כל סיבה שהיא בתקופת הם מאו לכל חלק מלמערך ההסעדה המפעיל אחראי לכל נזק או קלקול שייגרם  .21.4

 .ם לשימוש מידיוכשהם ראויי תום תקופת החוזה ללא כל פגם,בלידי החברה  הוא ישיבםהחוזה, ו

כנס יהמפעיל נותן בזה לחברה רשות מראש ומיפה בזה את כוחה, לה, בנוסף ומבלי לפגוע בהתחייבותו זו .21.5

מבלי כל צורך ברשות נוספת במערך ההסעדה בתום תקופת החוזה, ולתפוס חזקה למערך ההסעדה 

למשתמש כי החברה  מוסכם ומותנה במפורש כי תנאי זה הינו תנאי עיקרי בחוזה זה, וידוע כלשהי.

 אך ורק בכפוף לסעיף זה.במערך ההסעדה לו זכות שימוש  תתהסכימה ל

שנרכשו על ידי המפעיל  ןמיטלטלידלעיל יערוך המנהל רשימת אביזרים ו/או  21.5במקרה כאמור בסעיף  .21.6

וערכם ייקבע על ידי שמאי אשר במערך ההסעדה הציוד( הנמצאים  -)להלןמערך ההסעדה לצורך הפעלת 

החברה רשאית, אך לא חייבת, למכור, ושאר  יהפסידים תה ןמיטלטלימונה על ידי החברה לצורך זה. י

הציוד יוחזר למפעיל בכפוף לזכות החברה לגבות מהם כל סכום המגיע לה מאת המפעיל, לרבות שכר 

יל שא בכל נזק ו/או הפסד מכל סוג שהוא שייגרמו למפעיטרחת השמאי. למען הסר ספק, החברה לא ת

 ו/או לרכושו בשל פינוי כאמור.

 תרופותהפרות ו .22

, 5.21, 5.20, 5.19, 5.17, 5.16, 5.15, 5.14, 5.13 ,5.5, 5.3 ,5.2 ,5.1, 3.2, 2.5 סעיפים מוסכם בין הצדדים, כי .22.1

5.24 ,5.30 ,5.31 ,6.1 ,6.2 ,6.3, 6.4 ,6.7, 6.8, 7.1, 7.3 ,8.1, 8.2 ,9.1 ,9.2 ,9.3 ,10.1 ,10.7 ,11.1 ,11.2 ,11.3 ,

11.4 ,12.1 ,13.1, 13.2, 17.1 ,19.1 ,19.3 ,19.4 ,19.6 ,19.7 ,19.8 ,19.9 ,20.1, 20.2, 20.3, 20.4 ,20.5 ,20.6 ,

והפרת כל אחד מהם תיחשב  בחוזה זהם סעיפים יסודיים לעיל הינ 23.3 -ו 21.3 20.14, 20.10, 20.8 ,20.7

פרה יסודית של החוזה המזכה את החברה, בין היתר, בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך כה

ידוע בעת התשלום בפועל,  יהלכל מקרה, כשהם צמודים למדד מהמדד הבסיסי ועד למדד שיה₪  200,000

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

, מוסכם בין הצדדים כי היה כל דין לעיל ומזכויות החברה על פי 22.1עיף מבלי לגרוע מהאמור בס .22.2

מערך ההסעדה בתום תקופת יפנה את או לא /ו 1.4.2019ליום ת מערך ההסעדה עד והמפעיל לא יפעיל א

מדמי השימוש  200% -השווה להחברה זכאית לפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך  יהתההחוזה, 

, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ותרופה אחרים המוקנים , לכל יום פיגוריום( 30 -ב החודשיים )מחולקים

 .לחברה על פי החוזה ועל פי כל דין

לעיל, ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לחברה על פי  22.2 -ו 22.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  .22.3

החברה זכאית  יהרטות להלן, תהחוזה זה או על פי כל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין ההפרות המפו

 , ללא התראה מראש:ןלפיצויים מוסכמים כמפורט בציד



- 42 - 

 פיצויים מוסכמיםה פירוט ההפרה

בחודשים  -סגירת מערך ההסעדה, כולו או חלקו, בתקופת החורף

 אפריל כולל( בניגוד להוראות חוזה זה -נובמבר

 לתקופה.₪  300,000

להוראות חוזה זה,  אי פתיחת מערך ההסעדה במלואו, בהתאם

 ימים. 7אוקטובר,  לתקופה העולה על  -בתקופה מאי

 לכל מקרה.₪  100,000

 למקרה₪  1,500 .מערך ההסעדה, כולו או חלקו, אינו נקי בסוף יום העבודה

איחור בשעת פתיחת מערך ההסעדה, כולו או חלקו, הקבועה 

ה בחוזה ו/או סגירת מערך ההסעדה, כולו או חלקו, קודם לשע

  .הקבועה בחוזה

 למקרה₪  1,500

 למקרה₪  1,500 .הכנסת אנשים שאינם מורשים לשטח המרכז

 למקרה₪  500 .עובד שאינו לבוש במדים

שימוש בציוד לכיבוי אש שאינו באחריות המפעיל לצורך ניקיון 

 .ו/או שטיפת מערך ההסעדה

 למקרה₪  750

שעות  72תוך ציוד ו/או אביזרים במערך ההסעדה שלא תוקנו 

ממועד הקלקול ובמקרה של תיקון בטיחותי, לפי החלטת החברה, 

 .במידי

 לכל יום איחור₪  1,000

סגירת מערך ההסעדה, כולו או חלקו, על ידי החברה בשל סיכון 

 .תברואתי ו/או בטיחותי

 לכל יום סגירה₪  5,000

 לכל יום סגירה₪  10,000 .סגירת מערך ההסעדה, כולו או חלקו, על ידי רשות מוסמכת

לעיל  23.3-ו 23.2, 23.1 זכאית לחלט את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיפים יההחברה תה .22.4

 מהערבות ו/או לנכותם מכל סכום שיגיע למפעיל, אם יגיע, ו/או לגבותם מהמפעיל בכל דרך חוקית אחרת.

מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו לעיל  22.3 -ו 22.2, 22.1 מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים .22.5

כהפרה יסודית של החוזה ויזכו את החברה בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה בשל כך, על פי חוזה זה 

 ועל פי כל דין:

 ימים מהמועד הקבוע בחוזה להפעלת מערך ההסעדה. 14איחור העולה על  .22.5.1

הוצאה לפועל לגבי נכסי המפעיל, הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של  .22.5.2

יום  30כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 ממועד ביצועם.

 מונה לנכסי המפעיל, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע. .22.5.3

ירוק או שהוצא נגדו צו המפעיל קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפ .22.5.4

הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או חלקם, או שיזם פנה לנושיו  מפעילפירוק או שה

לפקודת החברות )נוסח  233למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם על פי סעיף 

 .1983-חדש(, התשמ"ג
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ה לחברה, לפני חתימת אם יתברר כי הצהרה כלשהי של המפעיל אינה נכונה או כי לא גיל .22.5.5

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

 הוכח להנחת דעתה של החברה כי המפעיל הסתלק מביצוע החוזה. .22.5.6

הוכח להנחת דעתה של החברה כי המפעיל או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק,  .22.5.7

 ה במכרז ו/או בקשר לחוזה זה או ביצועו.ייאו טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכ

החברה זכאית לכל סעד ותרופה משפטיים על פי חוזה זה ועל פי חוק החוזים  יההפר המפעיל חוזה זה תה .22.6

החברה זכאית  יה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תה1970-)תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א

, לתבוע מהמפעיל פיצויים על הפרת מערך ההסעדהעיל מלבטל את החוזה, לדרוש את סילוק ידו של המפ

 החוזה ולחלט את הערבות.

 "הודעת הביטול"(. החליטה החברה לבטל את החוזה תיתן החברה למפעיל הודעה על כך בכתב )להלן: .22.7

במערך ולמסור את החזקה מערך ההסעדה את  מידיתהמפעיל חייב לפנות  יהעם קבלת ההודעה יה .22.8

לחברה בגין תביעה ו/או במערך ההסעדה המפעיל לא יעכב את מסירת החזקה  לידי החברה.ההסעדה 

טענה כלשהי שיש לו כלפי החברה, וזאת מבלי לגרוע מזכותו לנקוט בהליכים שימצא לנכון לגביית אותם 

 סכומים.

ציוד או מתקנים של המפעיל, תהא החברה זכאית לדרוש  ו, ויהיו במערך המזוןתפסה החברה את  .22.9

את הציוד והמתקנים או כל חלק מהם, ואם לא ציית המפעיל לדרישה ממערך ההסעדה מהמפעיל לסלק 

לכל מקום שיראה בעיניה, ממערך ההסעדה ימים, רשאית החברה על חשבון המפעיל, לסלקם  15זו תוך 

 רם להם.ולא תהא אחראית לכל נזק או אובדן שיג

התקופה  זכאי המפעיל להחזר תשלומים ששילם בגין מערך ההסעדה ו/או חלק ממנותפסה החברה את  .22.10

, וזאת בניכוי כל ההוצאות, הנזקים והפיצויים שנגרמו ו/או יגרמו מערך ההסעדהשלאחר יום תפיסת 

 לחברה עקב הפרת החוזה על ידי המפעיל.

שא יזה ואשר לא ישולם לה במועד שנקבע לתשלומו י ל תשלום המגיע לחברה מאת המפעיל לפי חוזהכ .22.11

רעון אותו תשלום ועד למועד ימהמועד שנקבע לפהפיגורים של החשב הכללי באוצר, ריבית בגובה ריבית 

זקף לפי הסדר הבא: הוצאות גביה, יגור האמור יירעונו בפועל. כל סכום שייגבה מהמפעיל על חשבון הפיפ

 ריבית והצמדה על חשבון הקרן.

 על פי חוזה זה ועל פי כל דין ולא לגרוע מהן. חברהבאות להוסיף על זכויות ה סעיף זההוראות  .22.12

 

 

 שונות .23

מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי החברה  .23.1

תב או בעל פה, לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכ

 שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.
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רשאית לקזז מכל סכום המגיע למפעיל כל סכום המגיע לה ממנו בין על פי חוזה זה ובין  יההחברה תה .23.2

 מכל עילה אחרת שהיא.

כל סכום, מכל עילה שהיא, בין אם הסכום קצוב ובין אם לאו,  ימושרשאי לקזז מדמי הש ואינ המפעיל .23.3

כבון יעל כל זכות ע המפעילבגין אותה העילה. כמו כן, מוותר  חברהלתבוע את ה ול מבלי לגרוע מזכותווהכ

לנקוט בהליכים אחרים  ו, ככל שקיימת זכות כאמור, וזאת מבלי לגרוע מזכותימושאו בדמי הש בנכס

 על פי כל דין. והעומדים לרשות

ויתור על זכויותיה ולא ומנעות מפעולה במועדה או ארכה מצד החברה, לא ייחשבו כישום ויתור, הנחה, ה .23.4

ישמשו כמניעה לתביעת פינוי או תביעה אחרת על ידה, אלא אם כן ויתרה החברה על זכויותיה במפורש 

 ובכתב על ידי מי שמוסמך לשנות מתנאי חוזה זה.

למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי הכתובת  תתצריך ל כל הודעה שצד אחד .23.5

מועד שעות לאחר ה 72נתקבלה אילו המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כ

 שלחה מבית דואר בישראל.בו נ

ם בעיר תל אביב יפו סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא לבתי המשפט המוסמכי .23.6

 בלבד.

 

 :ולראיה באנו על החתום

 

 

____________________________  ___________________ 

 המפעיל  לבידור ובילוי )חולון( בע"מ החברה
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 נספח א'

 מערך ההסעדה תשריט
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 'בנספח 

 רשימת ציוד 

 מיקום כמות פירוט

 בכל שטחי המסעדה המרכזית 9 מזגנים מפוצלים

 משרד 1 חלון מזגן

 מחסן 1 מערכת קירור מגירות

 מחסן )למטבח הקיץ( 2 ארובות 

 חצר משק, מול חדרי הקירור, מטבח, עמדת הגשה קיץ 5 שולחן נירוסטה עם כיור

 מטבח 1 חדר קירור 

 מטבח 1 חדר הקפאה

 מול חדרי קירור, מטבח, מטבח קיץ. 10 מדפי נירוסטה

 מטבח מרכזי 1 שני כיורים, מגירות קירור –"אי" נירוסטה 

 מטבח 2 מנדפים

 מטבח 1 דלפק שיש עם מדפים

 מטבח מרכזי, מטבח קיץ 2 דלפק הגשה: פס חם פס קר

 מטבח מרכזי 1 מקרר מגירות

 מטבח קיץ 1 שולחן עבודה

 לאורך כל מתחם הישיבה 1 דלפקי ישיבה בר

 מסעדה 2 קרוסלות

  2 עמדות לקופות

 מול עמדות השירות 4 שיש עם ארונות אחסון דלפקי

 רחבת כניסה לימית )משמאל לבמה המרכזית( 3 סככות קיץ

 

 

 

 

___________________ 

 חתימת המפעיל
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 'גנספח 

  אישור על ביטוח עבודות המפעיל
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 'דנספח 

   של המפעיל ביטוחי קבעאישור על 
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 'הנספח 

 במכרזהמצגת שהוגשה על ידי המפעיל במסגרת הצעתו 
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 'ונספח 

 מסמך/י הבהרות


