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 בע"מ הכלכלית לפיתוח חולוןהחברה 

 

 2/2017מכרז פומבי מס' 

 

לקבלת זכות להפעלת מזנונים בבתי "( מזמינה בזה הצעות החברה)להלן: " החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ

 תנאים המפורטים במסמכי המכרזוהכל בכפוף ל "(,המזנוניםספר בעיר חולון כמפורט בטבלה שלהלן )להלן: "

 .ובכפוף לכל תנאי המכרז

 
 ' התלמידים מס המזנון שטח כתובת בית הספר שם

 1,274 -כ מ"ר 52 -כ , חולון 20יצחק רבין  רח' קצירבית ספר 

 784 –כ  מ"ר 15 -כ , חולון20הסתדרות רח'  עתידיםבית ספר 

 804 -כ מ"ר  23 -כ , חולון13שמונה  תקריירח'  בית ספר אלון 

  1,000 -כ מ"ר 25 -כ , חולון18רח' ברקן  בית ספר הרצוג

 

האמורים במסמכי עונים על כל התנאים ה כדין, תאגידים רשומים אויחידים  רשאים להשתתף במכרז .1

תנאי הסף  כל, ובכלל זה )ומבלי לגרוע מכל יתר התנאים( העונים גם על במועד הגשת ההצעותהמכרז 

 :שלהלן

 6 -ב"ב( וכיושנים לפחות בהפעלת בית אוכל )מסעדה ו/או מזנון )שתי(  2שהינו בעל ניסיון של  מי .1.1

 חרונות שקדמו למועד הגשת הצעתו במכרז.)שש( השנים הא

למען הסר ספק מובהר, כי ככל שהמשתתף הנו תאגיד, תנאי הנסיון המוקדם הנדרש הנו לנסיון של 

מהזכויות בתאגיד. יובהר, כי ניהול  %50 -לניסיון של מי שבבעלותו למעלה מ או התאגיד עצמו

)שתי( שנים, יהוו  2 -ניסיון של למעלה מ והפעלה, של יותר מעסק אחד )מסעדה ו/או בית קפה( ו/או

 יתרון.

פירוט מקומות הפעילות, המלצות  -על עמידתו בתנאי לעיל על המשתתף לצרף להצעתו אסמכתאות

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

 .חולוןמזנונים או יותר במוסדות חינוך בעיר  2מפעיל  אינו .1.2

הצעת המשתתף תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד. כל המסמכים הנדרשים  .1.3

 ו/או מגיש ההצעה. בהזמנה, לרבות הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף בהזמנה

 -נשוא מכרז זה המזנוניםארבעת בין משני מזנונים  לפחותכל משתתף יידרש להציע הצעת מחיר להפעלת  .2

או  ניים. החברה תהא רשאית לבחור בשושה מזנונים או לכל המזנוניםוהוא יכול להציע הצעות לשל

מבין המציעים, הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובהתאם ובכפוף להוראות  או בארבעה בשלושה

 המכרז.

במוסד בעיר חולון ]אך לא יותר מאחד[  אחדלהסרת הספק מובהר, כי גם משתתף אשר כבר מפעיל מזנון 

 שבמכרז זה. או יותר[מזנונים ]שני  הציע הצעת מחיר להפעלתליהא רשאי 
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מזנונים במוסדות העיר  לא יוכל להפעיל יותר משנימובהר, כי בכל מקרה, משתתף אשר יזכה במכרז 

 חולון )כולל מזנונים אחרים שנמסרו להפעלתו שלא במסגרת מכרז זה(.   

ש"ח   1,000ודה הרגילות תמורת תשלום של את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה, בשעות העב .3

 במשרדי החברה )כולל מע"מ(, שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז. קודם לרכישה ניתן לעיין במסמכי המכרז

 . www.calcalit-holon.com באתר האינטרנט של החברה בכתובת:או 

בד לחברה )באמצעות בל בכתב, יהיה רשאי כל אחד מהמשתתפים לפנות  21.3.2017 עד לא יאוחר מיום .4

ימים לפני המועד  3( ולבקש הבהרות בקשר למכרז. תשובות לשאלות תינתנה עד 03-5038486פקס: 

ואם ייאמר  -האחרון להגשת ההצעות במכרז. העתק השאלות והתשובות יופץ לכל רוכשי חוברת המכרז 

המכרז.הדבר במפורש ובכתב, אזי התשובות או חלקן תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי 

  במשרדי החברה. 09:00בשעה  15.3.2017 –ה ד' פגישת הבהרות למשתתפים תתקיים ביום  .5

              ' דליום עד  ,]לא לשלוח בדואר[בלבד , יש לשלשל, במסירה אישית מכרזת ההצעות במעטפת הא .6

 , חולון.47המרכבה  ברחוב ,ם שבמשרדי החברהבתיבת המכרזי, 12:00בשעה  29.3.2017 -ה

 החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. .7

 

 

 

 ,  מנכ"לפנינה שנהב 

החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ 
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 2/2017מכרז פומבי מס' 

 

 מסמכי המכרז

 מסמך א'

 הזמנה להציע הצעות )להלן: "ההזמנה"( .1

 להזמנה. תנאים כלליים .1.1

  .(1מך א'מס" )/יםהצהרת המשתתף והצעת מחירטופס " .1.2

 נספחים לתנאים הכלליים: .1.3

 ז. נוסח כתב ערבות בנקאית למכר  -נספח א'  

 אישור זכויות חתימה. -נספח ב' 

 .בית אוכלפירוט  הניסיון של המשתתף בהפעלת   -נספח ג' 

 .תצהיר המשתתף על תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים -נספח ד' 

 

 מסמך ב'

 ספחיו )להלן: "החוזה ו/או "חוזה ההפעלה"(ההפעלה על כל נ חוזה .2

 החוזה .2.1

 נספחים לחוזה: .2.2

 .]של כל אחד מהמזנונים[ תשריט -נספח א' 

 אישור עריכת ביטוח עבודות המפעיל. -נספח ב' 

 נספח ערבות בנקאית.  -נספח ג' 
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  מסמך א'

 הכלכלית לפיתוח חולון בע"מהחברה 

 2/2017 מכרז פומבי מס'

 זמנהלה תנאים כלליים

 כללי .1

"(, החברההחברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ, הנה תאגיד עירוני כמשמעותו בחוק )להלן: " .1.1

"(, והעירייה הסמיכה את החברה לפרסם את המכרז העירייהבבעלותה של עיריית חולון )להלן: "

 דנן, להתקשר עם מפעיל לצורך יישום המכרז ולפקח על יישומו. 

בלת זכות להפעלת מזנונים בבתי ספר בעיר חולון כמפורט בטבלה לקמזמינה בזה הצעות החברה  .1.2

ובכפוף  תנאים המפורטים במסמכי המכרזוהכל בכפוף ל "(,המזנון" או "המזנוניםשלהלן )להלן: "

 .לכל תנאי המכרז

 ' התלמידים מס המזנון שטח כתובת בית הספר שם

 1,274 -כ מ"ר 52 -כ , חולון 20רח' יצחק רבין  בית ספר קציר

 784 –כ  מ"ר 15 -כ , חולון20רח' הסתדרות  בית ספר עתידים

 804 -כ מ"ר  23 -כ , חולון13רח' קרית שמונה  בית ספר אלון 

  1,000 -כ מ"ר 25 -כ , חולון18רח' ברקן  בית ספר הרצוג

 

. שבמכרז  המזנונים ארבעתבין מלפחות שני מזנונים כל משתתף יידרש להציע הצעת מחיר להפעלת  .1.3

 (יפעיל שניים מן המזנוניםכל אחד מהם  מבין המציעים )אשר נייםהחברה תהא רשאית לבחור בש

האחד יפעיל שניים מן המזנונים וכל אחד מהשניים האחרים  בשלושה מבין המציעים )אשר או

, בארבעה מבין המציעים )אשר כל אחד יפעיל את אחד מן המזנונים( או יפעיל אחד מן המזנונים(

 ."י שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובהתאם ובכפוף להוראות המכרזהכל עפ

להסרת הספק מובהר, כי גם על משתתף אשר כבר מפעיל מזנון אחד במוסד בעיר חולון להציע 

 .שבמכרז  המזנוניםמארבעת לפחות שני מזנונים הצעת מחיר להפעלת 

במוסדות  ותר משני מזנוניםלא יוכל להפעיל ימובהר, כי בכל מקרה, משתתף אשר יזכה במכרז 

 העיר חולון )כולל מזנונים אחרים שנמסרו להפעלתו שלא במסגרת מכרז זה(. 

יובהר, כי לצורך הנוחות בלבד ההזמנה מתייחסת ל"זוכה" )בלשון יחיד(, ואולם אין  בכך כדי לגרוע 

דעתה  )הכל על פי שיקולמפעילים או בארבעה בשניים או בשלושה מזכותה של החברה לבחור 

 הבלעדי ובהתאם ובכפוף לכל יתר תנאי מכרז זה, כאמור לעיל(.

 לפיכך, בכל מקום שנאמר "זוכה", יש לקרוא אף "זוכים", לפי העניין.

ו/או  הבאהכי לחברה אין כל אחריות בקשר עם מספר התלמידים בשנת הלימודים  ,בזאת מובהר .1.4

, כספיות או תביעותה כל טענות ו/או בשנים שלאחר מכן, בבית הספר, ולמשתתף במכרז לא תהיינ

 הספר.  יאחרות, בכל דבר ועניין הקשורים במספר התלמידים בבת

פי התנאים המפורטים בחוזה -, הכל עלשל המזנון/יםלזוכה במכרז תינתן זכות שימוש והפעלה  .1.5

 ."(חוזה ההפעלה" או "החוזה)לעיל ולהלן: " במסמך ב'ההפעלה שצורף למסמכי מכרז זה 

 מוכניםבזאת כי לא יותר בישול במזנון, והמוצרים שיימכרו בו יהיו מוצרים  מובהר .1.6

 שבמסמכי המכרז.פעלה וארוזים/עטופים, הכל כמפורט בחוזה הה
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  כל אחד מן המזנונים בהתאם לכל הוראות חוזה ההפעלה.הזוכה במכרז מתחייב להפעיל  .1.7

ים על ידי מפעיל יםמופעל םנכון למועד פרסום מכרז זה המזנוני מובא לידיעת המשתתפים כי .1.8

ים הקיימים לא יפנו . ככל שהמפעיל20.6.2017 "( וזאת עד ליוםהקיים יםהמפעיל)להלן: " קיימים

ים למפעיל /יםוככל שעקב כך לא ניתן יהיה למסור במועד את החזקה במזנון במועד את המזנונים

שיזכה במכרז  /יםהיו למפעילבמכרז זה, לרבות עקב צווים ו/או הליכים משפטיים, אזי לא י שיזכו

 כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד החברה בקשר לכך. 

 תקופת ההפעלה .1.9

( תהא "תקופת השימוש"או  "תקופת ההפעלה"תקופת ההפעלה )להלן:  .1.9.1

"(, והכל מועד המסירה)להלן: " 1.8.2017חודשים, החל מיום  24 -לתקופה של כ

 בכפוף כל תנאי ומסמכי המכרז. 

הפעלה שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ה לפי, תהיה רשאית החברה .1.9.2

תקופות ההפעלה , בנות שנה כל אחת )להלן: "נוספות הפעלהתקופות  לושבש

, ההפעלהחודשים(, בתנאי חוזה  60עד ל ש כוללת)תקופת התקשרות  "(הנוספות

בכל הארכה לתקופת  ,1.5%של  בשיעורשיועלו למעט לעניין דמי השימוש 

 60בהודעה של  וזאתהנוספת הראשונה,  הפעלההחל מתקופת ה ,פעלה נוספתה

, הנוספת הפעלהאו תקופת ה ההפעלהיום, מראש ובכתב, קודם לתום תקופת 

  .והכל בהתאם ובכפוף לכל תנאי חוזה ההפעלה

 איסור לעשות כל שימוש אחר במזנון ואיסור לעשות כל שימוש בכל מקום אחר מחוץ למזנון .1.10

ואין  –י זכות השימוש נשוא מכרז זה מתייחסת אך ורק להפעלת המזנון מובהר, כ .1.10.1

בהרשאה נשוא מכרז זה כדי להקנות למפעיל זכות כלשהי בכל שטח אחר ו/או 

לעשות כל שימוש אחר במזנון, והכל בהתאם לכל האמור בחוזה ההפעלה וביתר 

 מסמכי המכרז.

מזנון על פי כל תנאי חוזה להסרת ספק מובהר, כי המפעיל יהא חייב להפעיל את ה .1.10.2

והוא לא יהא  –ההפעלה,  וכן על פי כל תנאי רשיון העסק, ובהתאם לכל דין בלבד 

 רשאי לבצע במבנה המזנון כל שינוי)ים( קבוע)ים( או ארעי)ים(.

 הצעות .2

כדין רשומים ה שותפות רשומה(, או)חברה בע"מ רשאים להשתתף במכרז יחידים או תאגידים  .2.1

 במועד הגשת ההצעות: תנאי הסף שלהלןעל כל העונים ובישראל 

שנים לפחות בהפעלת בית אוכל )מסעדה ו/או )שתי(  2שהינו בעל ניסיון של  מי .2.1.1

 )שש( השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת הצעתו במכרז. 6 -ב"ב( וכיומזנון 

למען הסר ספק מובהר, כי ככל שהמשתתף הנו תאגיד, תנאי הנסיון המוקדם 

 %50 -לניסיון של מי שבבעלותו למעלה מ או סיון של התאגיד עצמוהנדרש הנו לנ

מהזכויות בתאגיד. יובהר, כי ניהול והפעלה, של יותר מעסק אחד )מסעדה ו/או 

 )שתי( שנים, יהוו יתרון. 2 -בית קפה( ו/או ניסיון של למעלה מ
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פירוט מקומות  -על עמידתו בתנאי לעיל על המשתתף לצרף להצעתו אסמכתאות

של רישיון העסק של  וכן לצרף העתק -עילות, המלצות ושמות אנשי קשרהפ

 העסק שהופעל על ידו, כאמור.

 .חולוןמזנונים או יותר במוסדות חינוך בעיר  2מפעיל  אינו .2.1.2

הצעת המשתתף תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד. כל המסמכים  .2.1.3

ו/או  תף בהזמנההנדרשים בהזמנה, לרבות הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשת

 מגיש ההצעה.

)עשר( השנים שקדמו למועד הגשת הצעתו במכרז, ואין  10-למשתתף לא היו ב .2.1.4

פטיים עם החברה ו/או עם עיריית חולון ו/או עם רשויות שבהווה, סכסוכים מ

מקומיות אחרות שעניינם הפרת חוזה על ידי המשתתף ו/או ביצוע עבודות בצורה 

שאי להשתתף במכרז מי שהפר חוזה מול החברה ו/או לקויה, ובכלל זה לא יהיה ר

 מול העירייה. 

 הצעת המחיר .2.2

טופס הצעת ( )להלן: "1מלא, בטופס ההצעה והצהרת המשתתף )מסמך א'ל שתתףעל המ

 עבור הפעלת כל אחד מן המזנוניםהמוצעים על ידו  דמי השימוש החודשייםאת , "(המשתתף

  "(.הצעת המחיר" או "דמי השימוש)להלן: "

]לפחות, לשני  המזנוניםמ כל אחדעבור  הצעת מחיר נפרדתכל משתתף נדרש להגיש כאמור לעיל, 

  .מזנונים[

במוסד בעיר חולון ]אך לא יותר[ אחד להסרת הספק מובהר, כי משתתף אשר כבר מפעיל מזנון 

 .]ולכל הפחות לשני מזנונים[ המזנוניםמארבעת להציע הצעת מחיר להפעלת כל אחד רשאי 

 
וסכום המע"מ יתווסף לדמי השימוש המוצעים וישולם על  לא תכלול מע"מהצעת המחיר שתוצע 

 ידי המציע שיזכה במכרז יחד עם כל תשלום של דמי השימוש.

ליים המינימיובהר, כי בכל מקרה, הצעת המחיר, לכל אחד מן המזנונים, לא תפחת מהסכומים  .2.3

 המפורטים להלן:

 מע"מ( סכום מינימלי )לא כולל מזנון

  ₪ 12,000 קצירביה"ס 

  ₪ 4,000 ביה"ס עתידים

  ₪ 4,000 ביה"ס אלון חט"ב

  ₪ 6,000 ביה"ס הרצוג

 .תיפסל ינימליהסכום הממ תפחתאשר ת מחיר הצעמובהר, כי 

 יש לחתום על כל מסמכי המכרז, בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך. .2.4
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ד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, אולם ימים מן המוע 90עד לתקופה של ההצעה תהא בתוקף  .2.5

המועד ימים )להלן: " 60לחברה תהא הזכות להאריך את תקופת ההצעה לתקופה נוספת של עד 

 "(.הקובע

  ערבות ואישורים .3

 המשתתף יצרף להצעתו גם את המסמכים והאישורים הבאים:

 0,0001ה על סך של רעון עם דרישה ראשוני, ברת פבלתי צמודה למדדאוטונומית,  ערבות בנקאית .3.1

 נספח א'כ "בהמצשתוצא לבקשת המשתתף בנוסח  הערבות. שקלים חדשים( עשרת אלפים) ש"ח

   וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז. ,30.6.2017ליום עד בתוקף תהיה ולפקודת החברה, 

. החברה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף , כאמור, תביא לפסילת ההצעההערבות אי המצאת

ודשיים נוספים והמשתתף במכרז מתחייב במקרה של דרישה, כאמור, להאריך את בחהערבות 

מובהר, כי הערבות הבנקאית  תיפסל הצעתו. הערבות. משתתף שלא יאריך את הערבותתוקף 

ם הגיש המציע ל, ללא קשר למספר המזנונים שעבורתהא ערבות אחת, על סכום כאמור לעי

  הצעות מחיר.

כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  הערבותאת  ממשל/או לחלט והחברה תהא רשאית 

 בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז.

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפות ניהול  .3.2

 .1976 - חשבונות(, תשל"ו

 אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור. .3.3

תדפיס עדכני מרשם יצורפו  ברה או שותפות רשומה()ח במקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד .3.4

, לרבות: תעודת אישורים מתאימים לגבי רישום התאגיד החברות )או מרשם השותפויות, לפי עניין(,

וכן אישור לגבי שמות מורשי החתימה וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם, בהתאם  התאגדות

 .להזמנה נספח ב'ל

ניסיון המשתתף כנדרש  ; פירוטלעיל 2.1.1סעיף  עמידתו בתנאיעל המשתתף לצרף אסמכתאות על  .3.5

 . להזמנה בנספח ג'בהתאם לנוסח המופיע  ןיינת לעיל 2.1.1בסעיף 

  לעיל. 2.1.1על המשתתף לצרף העתק של רישיון העסק של העסק שהופעל על ידו, כנדרש בסעיף  .3.6

בדים זרים שלא כדין בהתאם תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עו על תצהירעל המשתתף לצרף  .3.7

 ., חתום על ידי המשתתף ומאומת על ידי עורך דיןלהזמנה כנספח ד'המצ"ב  לחוק, על פי הנוסח

על המשתתף לצרף תעודת היעדר מרשם פלילי )תעודת יושר( עדכנית ממשטרת ישראל בקשר  .3.8

א ו/או עובדיו למשתתף ולעובדיו אשר יועסקו במזנון וכן אישור משטרה כי אין כל מניעה כי הו

ייבחרו במכרז זה, בהתאם להוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן 

)יש להגיש בקשה כאמור ולקבל אישור בהתאם לתקנות למניעת  2001-שירות לקטינים, התשס"א

 (. 2003-העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים )אישור משטרה(, תשס"ג

 ותנאים מיוחדים וצאות המכרזה .4

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על    .4.1

 המשתתף. דמי רכישת מסמכי המכרז לא יוחזרו בכל מקרה.
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 בדיקות מוקדמות  .4.2

לחוזה ההפעלה(, את כל  כנספח א'המשתתפים נדרשים לבדוק את תשריטי המזנונים )המצ"ב 

התנאים הקבועים בחוזה ההפעלה, ואת הדרישות לקבלת רישיון עסק ועמידתם בהן, וזאת בטרם 

יגישו את הצעתם למכרז, ועליהם להגיש את הצעתם במכרז, לאחר שהם בדקו ולקחו בחשבון מכל 

הבחינות, לרבות )אך לא רק( מהבחינה הכספית ו/או הכלכלית, את כל ההתחייבויות שיהא על 

במכרז לבצע בקשר לביצוע כל תנאי המכרז ו/או כלל הדרישות לצורך קבלת רישיון  המפעיל שיזכה

 עסק כדין, במועדן וכלשונן, וזאת מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.

 
 הבהרות ושינויים

בלבד לחברה  בכתביהיה רשאי כל אחד מהמשתתפים לפנות  21.03.2017מיום עד לא יאוחר  .4.3

ימים  3לבקש הבהרות בקשר למכרז. תשובות לשאלות תינתנה עד ( ו03-5038486 )באמצעות פקס:

לפני המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. העתק השאלות והתשובות יופץ לכל רוכשי חוברת 

ואם ייאמר הדבר במפורש ובכתב, אזי התשובות או חלקן תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי  -המכרז 

המכרז.

  במשרדי החברה. 09:00בשעה  15.3.2017 -ה ' דביום פגישת הבהרות למשתתפים תתקיים  .4.4

, להכניס להלן 6להגשת ההצעות כאמור בסעיף החברה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון     .4.5

המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים  שינויים ותיקונים במסמכי

ובאו, בכתב, לידיעתם של כל רוכשי והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז וי

הכתובות שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז, או באמצעות  לפי בדואר רשום,מסמכי המכרז 

 ו/או באמצעות פרסום בעיתונות. מכשיר פקסימיליה

 שמירת זכויות .5

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

 אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. /סמכי המכרזבמ

 הגשת ההצעות .6

בתיבת  בלבדהצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית  .6.1

בשעה  29.03.2017 -, ה'דמיום לא יאוחר  , חולון,47המרכבה ברח' המכרזים שבמשרדי החברה 

עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו  אינו משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת, 12:00

 הבלעדית של המשתתף.

הצעה שלא תימסר אישית עד למועד ולשעה האמורים תחשב כאילו לא הגיעה במועד והחברה תהא    

 רשאית שלא לקבלה. 

( יוגש בשני העתקים ואליהם יצורפו כל יתר מסמכי 1מסמך א'הצעה והצהרת המשתתף" )ה"טופס  .6.2

 . מעטפה אחתב -ההצעה 

 בחינת ההצעות .7

ועדת ועדת המכרזים של החברה, אשר תבחן את ההצעות ותבחר את המפעיל/ים הזוכה/ים )להלן: "

"(, תפעל על פי דיני המכרזים החלים על החברה, כתאגיד עירוני, ובכלל זה יחולו הוועדה" או "המכרזים

 ההוראות הבאות:
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כנדרש לעיל, ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או י הגשת הצעות מחיר לכל אחד מן המזנונים, א .7.1

יש בהם כדי לפסול את  –ביצוע כל שינוי, בין אם נעשו בגוף המסמכים ובין אם במכתב לוואי 

 ההצעה על הסף. 

ועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה, לרבות )אך לא רק( בשל  .7.2

לדעת הוועדה ששל חוסר התייחסות לתנאי ההזמנה באופן מחירה המוצע ו/או בשל תנאיה ו/או ב

 מונע הערכת ההצעה כדבעי.

אך ורק מבין ההצעות של המשתתפים שעמדו  -מסגרת שיקוליה בבחירת ההצעה/ות הזוכה/ות ב .7.3

 תהא הוועדה רשאית לשקול, אך אינה חייבת, בין היתר, את השיקולים הבאים:  -בכל תנאי הסף 

ת מסעדות/מזנונים בעבר, אמינותו, כישוריו, מומחיותו, היקף פעילותו נסיון המשתתף בהפעל -

 וכיו"ב, אף מעבר לניסיון שנדרש כתנאי סף.

נסיון  החברה ו/או העירייה ו/או נסיון גופים אחרים בביצוע עבודות בעבר עם המשתתף או,   -

 אגיד, עם היחידים והגופים השולטים בו או הפועלים מטעמו.תככל שמדובר ב

כושר הביצוע של המשתתף, ציוד וכח אדם הנמצא ברשותו או תחת שליטתו על פי הסכמים   -

 חתומים ולתקופה המיועדת להפעלת המזנון/ים על פי דרישות המכרז.

 התחייבויות נוספות שלו. יכולת עמידתו של המשתתף בדרישות המכרז לאור -

 התרשמות וועדת המכרזים. -

מחיר אשר תהיינה נמוכות מהסכומים המינימליים  מובהר ומודגש במפורש, כי הצעות .7.4

 לעיל( תיפסלנה. 2.3)המפורטים בסעיף 

לעיל, במסגרת בחינת הצעות המחיר של המשתתפים,  7.2מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 

גבוהה וועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לפסול כל הצעת מחיר )לכל מזנון( אשר תהא 

 .ללא צורך בשימוע למשתתף, כומים המינימלייםמהס 25%-ביותר מ

משתתף מסכים, כי כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם ה .7.5

 על ידי תוספת בגוף המסמכים, בין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת, ייחשב כאילו לא נכתב.

בין אם נעשו בגוף  יחס למסמכי המכרז,בלי לגרוע מהאמור לעיל, כל תוספת או הסתייגות במ .7.6

 ההזמנה ובין אם במכתב לוואי, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

החברה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים הבהרות לשביעות רצונן המלא, גם לאחר פתיחת  .7.7

ההצעות, וכן תהא רשאית לערוך בדיקות וחקירות בקשר למשתתפים, לרבות בקשר לאיתנותם 

 ל מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקולי ועדת המכרזים, כאמור.הפיננסית, הכל ע

 .ועדת המכרזים אינה חייבת לקבוע את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה הזוכה .7.8

 בחירת הזוכה/ים וחלוקת ההפעלה של המזנונים .7.9

כל מפעילים זוכים )ובמקרה שכזה  2 כאמור לעיל, החברה תהא רשאית לבחור .7.9.1

אחד  מפעילים זוכים )ובמקרה שכזה 3 אויפעיל שניים מן המזנונים( מהם אחד 

יפעיל את אחד מן  יפעיל שניים מן המזנונים וכל אחד מהשניים האחרים

, מפעילים זוכים )ובמקרה שכזה כל אחד יפעיל אחד מן המזנונים( 4 או המזנונים(

 ן. והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובכפוף לאמור להל

כאמור לעיל, מובהר, כי בכל מקרה, משתתף אשר יזכה במכרז לא יוכל להפעיל 

יותר משני מזנונים במוסדות העיר חולון )כולל מזנונים אחרים שנמסרו להפעלתו 

 "[.התנאישלא במסגרת מכרז זה( ]להלן: "
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מבין הצעות המחיר שעמדו בכל תנאי הסף ו/או שלא  - (או הזוכים)בחירת הזוכה  .7.9.2

תנאי מכרז זה ו/או על פי דיני המכרזים כל ו על ידי ועדת המכרזים על פי נפסל

 :תעשה כדלקמן -החלים על החברה 

שניים מן המזנונים ביותר במכרז ל ההצעה הטובההיה ושום מציע לא הציע את  .7.9.3

 -ביותר על ידי מציע שונה[  ההצעה הטובה ההוצע אחד מן המזנונים]היינו: לכל 

להפעלת ביותר במכרז  ההצעה הטובה, המציע שהציע את מזנוןאזי יזכה בכל 

 .אותו מזנון

או  המזנונים ים מןלשניביותר במכרז  שהיו הטובות הצעותהיה ומציע הציע  .7.9.4

יזכה, לפי שיקול דעתה הבלעדי אותו מציע אזי  - מן המזנונים או ארבעה לשלושה

 :לעיל( 7.9.1ובכפוף לתנאי )כהגדרתו בסעיף  של החברה

)ובמקרה שהצעתו הייתה הטובה  המזנוניםשני  הפעלתב -או   .7.9.4.1

אז יזכה בהפעלת שניים  –המזנונים  או ארבעת ביותר לשלושת

 ;מן המזנונים, אשר ייקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה(

)לפי שיקול דעתה הבלעדי של  מן המזנוניםיזכה רק באחד  -או   .7.9.4.2

 )לפי העניין( והרביעי השלישי ,השני המזנון, ולגבי החברה(

להלן: )להלן  7.9.5 על פי המנגנון הנקוב בסעיף יםהזוכ וייקבע

 .("מנגנון הבחירה"

, מבין המציעים שלא היו  מן המזנוניםגבי איזה לבכל מקרה שיידרש בחירת זוכה  .7.9.5

לעיל,  7.9.4 ףבסעי האמורמקרה בוזאת,  - מזנוןביותר במכרז לגבי אותו  הטובים

ייקבע הזוכה על פי המנגנון שלהלן  –לעדי של החברה והכל לפי שיקול דעתה הב

 "(:מנגנון הבחירה)"

ביותר  הטובה יההשני ההצעההחברה תפנה למציע שהציע את  .7.9.5.1

ותציע לו לקבל את  זה( 7.9.5כאמור בסעיף  מזנון אותולגבי )

ואשר )ביותר במכרז  הטובבמחיר שהציע המציע שהיה  מזנוןה

 (.אחר במזנון זכה

במחיר הצעתו  עלותביותר ל הטוביע השני אם יסכים המצ -

 ההצעה הטובה ביותר )לגבי אותו מזנון(, כאמור לעיללמחיר 

 .בהפעלת אותו מזנוןיזכה  -

ו/או אם אינו עומד  במחיר הצעתו עלותיסכים ל אם לא -

, תהא החברה רשאית לעיל( 7.9.1בתנאי )כהגדרתו בסעיף 

 -כאמור לעיל ביותר, ולהציע לו  הטובלפנות למציע השלישי 

הנ"ל על פי המנגנון האמור  מזנוןוכך, עד שייקבע זוכה ל

 .לעיל

בהגשת הצעתו למכרז מתחייב כל משתתף כי לא תהא לו כל תביעה ו/או דרישה  .7.9.6

 ו/או טענה כנגד החברה בקשר עם מנגנון בחירת הזוכה)ים( במכרז, כאמור.
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ת המכרזים אינה יובהר ויודגש, לעניין בחירת המציע הטוב ביותר, כי וועד .7.9.7

חייבת לקבוע בהכרח את המציע שהצעתו הנה הגבוהה ביותר להפעלת מזנון 

מסוים כזוכה במכרז. מובהר במפורש, כי וועדת המכרזים רשאית לקבוע כזוכה 

בהתאם לשיקוליה של וועדת המכרזים כאמור  הטוב ביותרבמכרז את המציע 

 לעיל.  7.3בסעיף 

 הודעה לזוכה והתקשרות .8

 ה במכרז.י, על הזכיהאמצעות מכתב רשום או בפקסימיליודיע לזוכה, בהחברה ת .8.1

לעיל(, ישלים הזוכה את כל  8.1ימים ממועד ההודעה על הזכייה במכרז )כאמור בס"ק  7בתום  .8.2

תזמין את  הדרוש על פי תנאי ההזמנה כתנאי מוקדם לחתימת החברה על חוזה ההפעלה, והחברה

ה הפעלה, ובתוך מסגרת הימים הנ"ל,  ימציא הזוכה בין הזוכה להשלמת ההתקשרות עימו בחוז

המסמכים ואת האישורים בדבר ביטוחי המפעיל, כמו גם את כל יתר  את הערבותהיתר 

 והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, ויחתום על החוזה ועל נספחיו.

ל, תוך התקופות האמורות, לעי 8.2במקרה והזוכה לא ימלא את כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף    .8.3

תהא רשאית החברה להתקשר בחוזה עם מציע אחר ו/או לחלט את הערבות הבנקאית כולה, 

כפיצוים מוסכמים וקבועים מראש והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית 

 החברה על פי המכרז ו/או כל דין.

אחד או יותר מהמסמכים המפורטים בסעיף מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה והזוכה לא ימציא    .8.4

ש"ח )חמש מאות ש"ח(  500לעיל ו/או לא יחתום על החוזה, תהא החברה זכאית לסך של  8.2

לעיל,  8.2כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועדים הנזכרים בסעיף 

זה, לפי המועד המאוחר ין, ועד למועד המצאת כל האישורים או החתימה על החוילפי הענ

 שביניהם.

, ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם. או במסירה ידנית החברה תיתן הודעה, במכתב רשום .8.5

  להודעה תצורף הערבות שהומצאה על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז.

 )מסמך ב'(. הזמנה זו מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד ממסמכי המכרז, לרבות חוזה ההפעלה .9

 חתום ע"ג מסמך זה ולהחזירו יחד עם ההצעה. יש ל .10

 

 הננו לאשר כי קראנו היטב  מסמך זה והננו מאשרים את הסכמתנו לכל האמור בו.
 

 

 

                            ______________________________ 

 פנינה שנהב, מנכ"ל                 
 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ    
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 1מסמך א'                  

 לכבוד

 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ

 , 47המרכבה רח' 

 חולון

 

 נ.,ג.א.

 2/2017מס'  מכרז – מחיר"הצהרת המשתתף והצעת טופס "
 

 הצהרת המשתתף .1

אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז לרבות את החוזה על כל נספחיו  

 בים בזה כדלקמן:מצהירים ומתחיי

אנו מצהירים בזאת כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו  .1.1

מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז לרבות בחוזה על כל נספחיו, וכי לא נציג כל תביעות או 

 ר.דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמו

 ומצאנו אותם מתאימים לצרכינו ומטרתנו. ם, וסביבתזנוניםהמפרטי הננו מצהירים כי בדקנו את  .1.2

ולנוכח  זנונים, השימושים המותרים במניםמזנוכמו כן, הננו מצהירים כי בדקנו את דרכי הגישה ל .1.3

מום  הצהרתנו בדבר הבדיקה האמורה הננו מוותרים בזה ויתור מלא ושלם ללא כל סייג על כל טענת

 או אי התאמה לפי כל דין.

הינו אישי עם המפעיל בלבד וזכות השימוש המוקנית בו  ההפעלה חוזהאנו מצהירים כי ידוע לנו כי  .1.4

תהיה למפעיל בלבד, ואסור למפעיל להעביר ו/או ליתן זכות שימוש ו/או ליתן זכות כבר רשות 

זה לאחר, או להרשות את  ההפעלה ו/או להקנות ו/או לשעבד זכות כלשהי הנובעת מחוזה זנוניםבמ

, לתקופה כלשהי ובאופן כלשהו, לאחר ו/או לשתף אחר בהחזקת ואו חלק ו, כולזנוןהשימוש במ

 .כאמור בחוזה ההפעלה, והכל ואו בהפעלת ו, בשימוש בזנוןהמ

, כי מכרז זה אינו מקנה לנו כל זכויות, מכל סוג ומין שהוא בשום כי ידוע לנו, אנו מצהירים בזאת .1.5

שטח שמחוץ לשטח המזנון, וכי אסור לנו לקיים ו/או לבצע ו/או לערוך כל פעילות שאינה בתחומי 

 המזנון.

כי תקופת ההפעלה של  –ואנו מאשרים את הסכמתנו המפורשת לכך  –אנו מצהירים, כי ידוע לנו  .1.6

ה , עם אופצי)עשרים וארבעה( חודשים ממועד המסירה )כהגדרתו בחוזה( 24-הנה לכ המזנונים

תקופות הפעלה נוספות, בנות שנה כל אחת, והכל  3-להאריך את תקופות ההפעלה ב (לחברה בלבד)

 .בהתאם לכל תנאי המכרז

אנו מצהירים, כי במידה ובמועד מסירת החזקה במזנון לידנו, תהיה לחברה מניעה כלשהי שאינה  .1.7

מסירת החזקה במזנון בשליטתה, אשר תגרום לדחייה ו/או לעיכוב ו/או לביטול זכייתנו במועד 

לידינו )וזאת אף אם נחתם חוזה ההפעלה בנינו לבניכם(, אנו נוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או 

בנוגע לדחיית מסירת החזקה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד העירייה ו/או כנגד מי מטעמן 

 .לעיכוב  ו/או בנוגע לביטול הזכייה כאמור לעיל
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ומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז וכי הצעתנו זו עונה על כל אנו מצהירים כי אנו ע .1.8

הדרישות שבמסמכי המכרז, וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתחייבויות בהתאם לתנאים 

 שבמסמכי המכרז.

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .1.9

, לנהל משא ומתן עם ובכפוף לכל דין פי שיקול דעתכם הבלעדיידוע לנו כי אתם רשאים, ל .1.10

המשתתפים, כולם או חלקם, והננו מסכימים לניהול משא ומתן כאמור, בין אם ינוהל עמנו ובין אם 

 ינוהל עם משתתפים אחרים.

 הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז. .1.11

סכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב אנו מ .1.12

 כם.ילבינ בנינו

שקלים  עשרת אלפים)ש"ח  10,000ע"ס  ערבות בנקאיתלהבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים  .1.13

 . בהתאם לתנאים הכלליים למכרז(, חדשים

להזמנה בנוסף לכל הוראות  8ת סעיף לקיים את כל הוראוהיה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים  .1.14

ונפקיד בידכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב  נחתום על מסמכי החוזהההזמנה, ובכלל זה אנו 

, והכל , ואת כל האישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז)או נאריך את תוקף ערבות המכרז( בחוזה

 .במועדים שנקבעו בהזמנה

אנו  שנטלנו על עצמנו על פי תנאי מכרז זה, התחייבויותן האיזו מהיה ומסיבה כלשהי לא נעמוד ב

ת יחולט על ידכם כפיצויים יועל ידכם וסכום הערבו נהת תמומשות הבנקאייומסכימים כי הערבו

מוסכמים וקבועים מראש, וזאת מבלי לגרוע מזכותכם על פי כל דין ועל פי המכרז ומזכותכם לפיצוי 

ש"ח( בגין כל יום איחור בהמצאת האישורים  חמש מאות"ח )ש 500מוסכם וקבוע מראש בסכום של 

  ו/או הערבות והחוזה החתום.

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת  .1.15

ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם 

 על הצעה זו.לחתימתנו 

 הצעת מחירים .2

הנם  קצירבבית הספר  דמי השימוש החודשיים המוצעים על ידינו עבור הפעלת המזנון .2.1

)במילים: ___________________________ שקלים חדשים(, לא כולל ____________₪ 

 מע"מ.

הנם  בבית הספר עתידים דמי השימוש החודשיים המוצעים על ידינו עבור הפעלת המזנון .2.2

)במילים: ___________________________ שקלים חדשים(, לא כולל _________₪ ___

 מע"מ.

הנם  בבית הספר אלון  דמי השימוש החודשיים המוצעים על ידינו עבור הפעלת המזנון .2.3

)במילים: ___________________________ שקלים חדשים(, לא כולל ____________₪ 

 מע"מ.

הנם  בבית הספר הרצוג  ם על ידינו עבור הפעלת המזנוןדמי השימוש החודשיים המוצעי .2.4

)במילים: ___________________________ שקלים חדשים(, לא כולל ____________₪ 

 מע"מ.
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 . כמו כן מובהר, כי מובהר, כי על כל משתתף להציע הצעת מחיר נפרדת עבור כל אחד מן המזנונים] 

 [להזמנה( תיפסלנה 2.3יים )המפורטים בסעיף הצעות מחיר אשר תפחתנה מהסכומים המינמל
 

 כן אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים הבאים:

 לשימוש בודק התיק בלבד   ולמילוי הפרטים על ידי המשתתף X-לסימון ב

 

       יש / אין       התנאים הכלליים )חתימה בשולי כל דף(__

     יש / אין      חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה(  החוזה )__

 , ₪ 10,000ע"ס  ערבות בנקאית__

      יש / אין      להזמנה לנספח א'בהתאם 

      יש / אין            אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות__

 להזמנה נספח ג'סיון קודם בהפעלת עסקים דומים, על פי יפירוט נ__

 יש / אין        להזמנה 3.5וכן אסמכתאות ורישיון עסק, כנדרש בסעיף 

     יש / אין       אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור__

  אישור רישום ואישור זכויותתדפיס עדכני, למשתתף שהוא תאגיד: __ 

 יש / אין                (להזמנה נספח ב') חתימה                     

 בדים זרים,__ הצהרה בדבר תשלום שכר מינימום ואי העסקת עו

 יש / אין       .נספח ד' להזמנהעל פי 

 כאמור בסעיף  תעודת היעדר מרשם פלילי )תעודת יושר(__ 

    יש / אין       להזמנה 3.8

 

 

 ______________ חתימת וחותמת המשתתף:                                                              תאריך:

 

 

    ____________________________  תפקיד:  __________שם המשתתף: ________

 

 

       _____________________________  טלפון:      _______________________  כתובת:

 

 ___________: _____________יסלולארטלפון  ________________________  פקס:
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 נספח א'

 נוסח ערבות בנקאית

 במכרז יחד עם הצעתו יוגש על ידי המשתתף

                      תאריך: 

 לכבוד        

 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ

 , 47המרכבה רח' 

  חולון

 ,נ.ג.א.

 ערבות בנקאית הנדון:

לוק כל סכום עד לסך של י"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסהמשתתפים" -)להלן                      על פי בקשת 

( להבטחת התחייבויות המשתתפים בקשר להשתתפותם במכרז שקלים חדשים עשרת אלפים) ש"ח 10,000

 להפעלת מזנונים במוסדות חינוך בעיר חולון. 2/2017 מס'

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע 

ם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכ

הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה 

 כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

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

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

דרישה שתגיע לסניפינו באמצעות הפקסימיליה  בלתי חוזרת ובלי תלויה ולא ניתנת לביטול. הנהערבות זו 

 לא תיחשב כדרישה על פי תנאי ערבות זו, ולא תענה.

 ועד בכלל. 30.6.2017ליום  ערבות זו תישאר בתוקפה עד

 לא תענה. 30.6.2017  דרישה שתגיע אלינו אחרי

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 30.6.2017  לאחר יום

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 בכבוד רב,
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 נספח ב'

 

 )לרבות שותפות רשומה כדין( יחתם במקרה וההצעה מוגשת על ידי תאגידי   

 

 ודלכב

 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ

 , 47המרכבה רח' 

  חולון

 א.ג.נ.,

 

 

 א י ש ו ר   הנדון:

 

 

עו"ד/רו"ח מאשר בזה כי חתימות ה"ה ___________ וכן ______________                       אני הח"מ

את התאגיד  אשר חתמו על מסמכי מכרז לרבות על החוזה למכרז, ובצירוף חותמת התאגיד מחייבות

 ין.יבהתקשרותו עם חברתכם לכל דבר וענ

 

 

 

 

 ____________חתימת וחותמת עו"ד/רו"ח_                     תאריך:                       

 

 



 

- 18 - 

 

 נספח ג'

 

 : מזנוניםפירוט ניסיון המשתתף בהפעלת מסעדות/ 

 

 

 ננו מאשרים את נכונות הפרטים לעיל. ה

 

 חותמת וחתימת המשתתף ________________

שמות אנשי קשר 

 ופרטי התקשרות

 סוג העסק  מיקום העסק  שם העסק  תקופת הפעלה 
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 ספח ד'נ

 

                                    לכבוד

                                                                                                    הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ החברה

                         

  

 כדיןעל תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים שלא  תצהיר

  

האמת וכי אהיה  אתהח"מ________________ ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר  אני

 :כדלקמןאם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה   הקבועים בחוק, צפוי/ה לעונשים

למכרז  הצעה( במסגרת הגשת "המשתתף"עושה תצהירי זה בשם ___________ )להלן:  הנני .1

 לפיתוח חולון בע"מ.  הכלכלית(, אשר פורסם על ידי החברה "המכרז")להלן:  _____פומבי מספר 

 שם המשתתף.מצהיר/ה כי הנני מוסמך/כת לתת תצהירי זה ב אני .2

בסעיף  כהגדרתם"תושב ישראל" משמעותם  -זה, המונחים "בעל זיקה" אליו, "הורשע" ו בתצהירי .3

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

 מונחים אלה וכי אני מבינ/ה אותם.

 מצהיר/ה כי המשתתף הינו "תושב ישראל". הנני .4

 מצהיר כי )מחק את המיותר(: הריני  .5

משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד  המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו, לא הורשעו ביותר                □

, אשר נעברו 1988מינימום, התשמ"ז  האחרון להגשת ההצעות במכרז, בעבירה לפי חוק שכר

 .2002באוקטובר  31אחרי יום 

 יקה" אליו, הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד האחרוןהמשתתף ו"בעל הז                  □

 , אשר נעברו אחרי יום1987-להגשת ההצעות במכרז, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

, אך ההרשעה האחרונה לא היתה בשנה שקדמה למועד מתן הצעה של 2002באוקטובר  31

 במסגרת המכרז. המשתתף
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 את המיותר(: מצהיר כי )מחק הריני .6

משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד  המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו, לא הורשעו ביותר                  □

זרים )איסור העסקה שלא כדין  האחרון להגשת ההצעות במכרז, בעבירה לפי חוק עובדים

 .2002באוקטובר  31יום  , אשר נעברו אחרי1991 -והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו, הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד האחרון                  □

 להגשת ההצעות במכרז, בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת

 , אך ההרשעה2002באוקטובר  31, אשר נעברו אחרי יום 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

 המכרז. הייתה בשנה שקדמה למועד מתן ההצעה של המשתתף במסגרתהאחרונה לא 

 שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זה  .7

                             

______________________________ 

  

 אישור

  

' במשרדי ברח בפניהח"מ,_______________, עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום __________ הופיע/ה  אני

ידי  על______________________ מר/גב'__________________ שזיהה/תה עצמו/ה 

את  להצהירת.ז________________ / המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה 

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

  

  

    ________________                                                                              __________________ 

 עוה"ד חתימת                                                                                                            תאריך          
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 חוזה

 זכות להפעלת מזנון למתן

 2017שנת  _____ ביום _____לחודש  ונחתם בחולון שנערך 

  

 -בין-

 הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ  החברה

 , חולון47רח' המרכבה 

 "החברה"(  )להלן: 

 אחד; מצד

 -ל ב י ן  -

 ___________ /ח.פ.ת.ז. __________,

 ________________רח' 

 )להלן: "המפעיל"(

 ;שני מצד                                                                           

  

להפעלת מזנון "( שפרסמה החברה המכרז)להלן: " 2/2017 מס' במכרז הזוכההנו  מפעילוה  ואילה

 "(.המזנון)להלן: "___ מ"ר, בבית ספר, ___________,  בעיר חולון  -בשטח של כ

 
, והעירייה הסמיכה את החברה, "( הנה בעלת הזכויות במזנוןהעירייהיית חולון )להלן: "ועיר הואיל ו

אשר הנה תאגיד עירוני כמשמעו בחוק, בבעלות מלאה של העירייה, לפעול בשמה ובמקומה 

 בקשר לפרסום המכרז, בחירת המפעיל, ופיקוח על יישום המכרז; 

 
ופרסמה את  כל האמור בחוזה זה על כל נספחיו על פי בהפעלת המזנוןוהחברה מעונינת  והואיל 

, המהווה חלק בלתי נפרד _____________, על פי הצעתו מיום מפעילובחרה את ה - המכרז

של  המזנון תמורת תשלום של דמי שימוש חודשיים לחברה בסך את הפעילמחוזה זה, ל

או  - מע"מ (, לא כוללשקלים חדשים ________________ש"ח )במילים: ___________ 

 "[.דמי השימוש]להלן: " כל סכום אחר שייקבע על פי הוראות חוזה זה

 
על פי הוראות חוזה זה  מפעילעל ידי ה הפעלת המזנוןהסכימו ביניהם על  מפעילוהחברה וה הואילו 

 ובתנאים המפורטים להלן;

  

 הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כלהלן: לפיכך

 כללי  .8

 רות הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. לחוזה זה וההצה המבוא .8.1

 זה, תהא למונחים שלהלן המשמעות כמוגדר בצידם: בחוזה .8.2

  

 "החברה" 

  

 הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ. החברה
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 "העירייה"

  

חולון, אשר הסמיכה את החברה לנהל את המכרז ואת  עירית

 .המפעילההתקשרות עם 

  

 "המכרז"

  

  למתן זכות להפעלת מזנון בביה"ס. 2/2017פומבי מס'  מכרז

  

 "המזנון"

  

  ___ מ"ר בביה"ס. -המזנון בשטח של כ

  

 "ביה"ס"

  

 .ביה"ס ______ בחולון

  

 "המפעיל"

  

 נציגיו, עובדיו, מורשיו וכל מי שבא מטעמו. לרבות

  

 "המדד"

  

ידי הלשכה המרכזית -המחירים הכללי לצרכן ומתפרסם על מדד

)להלן: "הלשכה"( וכולל אותו מדד  כלכליולמחקר  לסטטיסטיקה

כל מדד רשמי  וכןאף אם יפורסם על ידי גוף או מוסד ממשלתי אחר, 

אחר שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים שעליהם 

 הנוכחי ובין אם לאו.  המדדבנוי 

  

 "מדד הבסיס"

  

 .15.2.17 -, שפורסם ב2017ינואר שנת חודש  מדד

  

 "המדד החדש"

  

 שיתפרסם לאחרונה לפני ו/או ביום שנקבע לביצוע כל תשלום. המדד

 המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. המסמכים  .8.3

  

 א' נספח 

 ב' נספח 

  

 ./י המזנון/יםתשריט

 עריכת ביטוחים. אישורנספח ביטוח ו 

 ערבות בנקאית. נוסח  ג' נספח 

 

הוראות החוזה יחולו, בנפרד, לגבי כל אחד משני המזנונים נשוא מובהר במפורש, כי כל  .8.4

 חוזה זה. 

 

 

  המפעיל הצהרות .9

 והואמצהיר כי בדק את המזנון ואת סביבתו ומצא אותו מתאים לצרכיו ומטרותיו  המפעיל .9.1

אחרת  טענהמוותר בזה ויתור מלא ומוחלט על כל טענת מום או אי התאמה לפי כל דין או על כל 

 ון ו/או בקשר לאפשרות השימוש בו. ביחס למזנ

ומוחלט ללא  מלאלעיל מצהיר המפעיל כי הנו מוותר בזה ויתור  2.1לגרוע מהוראות סעיף  מבלי .9.2
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בגין כל הפרעה ו/או  מטעמןכל סייג על כל טענה ו/או תביעה כנגד העירייה ו/או החברה ו/או מי 

, במידה ויתברר כי המפעיל טעה, יגרמוונזק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא שיגרמו לו, במידה 

/או בחברה ו/או מי מטעמן, באחת ומכל סיבה שהיא לרבות מסיבות הקשורות בעירייה 

 בחוזה זה. להתקשרמהצהרותיו הנזכרות לעיל ו/או בהשפעתן על שיקוליו 

 

 מזוןמצהיר בזאת כי ידועות לו הנחיות משרד החינוך והתרבות באשר לממכר  המפעיל .9.3

 .בבתי ספר, וכי הוא מתחייב לפעול על פיהןומשקאות 

 

"ס בשנת בביהמצהיר כי ידוע לו כי לחברה אין כל אחריות בקשר עם מספר התלמידים  המפעיל .9.4

, כספיות תביעותהלימודים הבאה ו/או בשנים שלאחר מכן, ולמפעיל לא תהיינה כל טענות ו/או 

 בביה"ס.  התלמידיםשורים במספר או אחרות, כלפי החברה ו/או העירייה בכל דבר ועניין הק

בדבר  מצגמצהיר כי לא הוצג לו על ידי העירייה ו/או החברה ו/או מי מטעמן כל  המפעיל .9.5

 הפוטנציאל הכלכלי ו/או העסקי של המזנון.

 הדרושיםמצהיר בזה כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות והכישורים  המפעיל .9.6

ניתנה לו  המזנוןייבויותיו על פי חוזה זה וכי זכות הפעלת להפעלת המזנון, ולמילוי כל התח

 גבוהה. וברמהבהסתמך על הצהרה זו ובהתחשב במטרתה של החברה להבטיח מתן שירות אמין 

 רישוימתחייב בזה לקיים את חוקי העזר העירוניים והוראות כל דין, לרבות חוק  המפעיל .9.7

 לפגועשימוש והפעלה של המזנון. מבלי עסקים, כפי שיהיו בתוקף, מעת לעת, בכל הנוגע ל

 מחלקתבכלליות האמור לעיל יש להצטייד ברישיון עסק מתאים להפעלת המזנון לפי הוראות 

מכל  עבודההרישוי בעירייה ולהפעילו בהתאם לתנאי הרישיון ובכפוף להוראות כל דין, לבצע כל 

המזנון,  להפעלתשהי כתנאי סוג שהוא במזנון, אשר תידרש אם תידרש, על ידי רשות רישוי כל

 על חשבונו והוצאותיו בלבד.  -כל זאת 

 הנדרשיםמצהיר כי יש ויהיו בידו, בתוקף, בכל תקופת ההתקשרות, כל הרישיונות  המפעיל .9.8

, לרבות אך לא רק תעודת למתן השירותים המפורטים בחוזה זה בהתאם להוראות כל דין

 , ככל שנדרש.הבריאותמשרד כשרות, רישיון לניהול עסק ורישיון יצרן של 

תוצג  הכשרותמתחייב למכור במזנון אך ורק מוצרי מזון בעלי תעודת כשרות. תעודת  המפעיל .9.9

 במקום בולט לעין.

 ידימתחייב למלא אחר כל הפקודות, ההוראות והדרישות הנקבעות על פי דין על  המפעיל .9.10

 מוסמכתרים או כל רשות הממשלה, הרשויות המקומיות, ועדות מקומיות ומחוזיות לבנין ע

את  בלבדאחרת, בקשר עם השימוש במזנון, תיקונו וכל הכרוך בהם. המפעיל מקבל על עצמו 

 .כאמורהאחריות המלאה והבלעדית עבור תוצאות אי מילוי כל דין, הוראה או דרישה, 



 

- 24 - 

 

/או העירייה ומצהיר כי ידוע לו כי אין בחתימת חוזה זה משום התחייבות של החברה  המפעיל .9.11

והבלעדית  המלאה ובקשר עם הוצאת רישיון עסק למזנון, וכי הוצאת רישיון עסק הינה באחריות

 של המפעיל, והוא יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך.

פעולה  בשיתוףמתחייב לקיים את כל ההתחייבויות החלות עליו על פי הוראות חוזה זה  המפעיל .9.12

, בכל מקרה היומיומיתל על פי הנחיות ביה"ס בהתנהלותו עם הנהלת ביה"ס, והוא מתחייב לפעו

  של מחלוקת יובא העניין בפני מנכ"ל החברה להכרעתה.

המפעיל מצהיר, כי במידה ובמועד מסירת החזקה במזנון, תהיה לחברה מניעה כלשהי שאינה  .9.13

ם בשליטתה )בין היתר, עקב עיכוב מצד המפעיל הקיים במזנון ו/או צווים/הליכים משפטיי

בקשר למזנון(, אשר תגרום לדחייה ו/או לעיכוב ו/או לביטול מסירת המזנון במועד מסירת 

החזקה, אזי הוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד 

בנוגע לדחיית מסירת החזקה ו/או לעיכוב  ו/או בנוגע לביטול העירייה ו/או כנגד מי מטעמן 

 . וזה זה כאמור לעילההתקשרות בח

 ההתקשרות .10

 זכותנותנת בזה למפעיל זכות להפעלה של המזנון, והמפעיל מקבל בזה מן החברה  החברה .10.1

 להפעלה של המזנון, והכול בהתאם לתנאי חוזה זה והוראות הדין. 

ולא  החוזהההפעלה הניתנת למפעיל בחוזה זה חלה אך ורק על המזנון ובהתאם להוראות  זכות .10.2

 אחר בביה"ס. על כל חלק 

, ולא לכל להלן 4ינהל ויפעיל את המזנון אך ורק למטרת מכירת מזון, כמפורט בסעיף  המפעיל .10.3

 מטרה אחרת שהיא. 

מועד,  לאותוובלבד שהמפעיל ימלא עד  1.8.2017 ביוםתעמיד את המזנון לרשות המפעיל  החברה .10.4

-ASשהוא,  כמות, במצבו את כל ההתחייבויות שעליו למלא עד לאותו מועד על פי מסמכי המכרז

IS-" :(. מועד המסירהללא כל ציוד )להלן"  

כמועד תחילת תקופת החוזה וזאת גם  מועד המסירההחוזה יחשב  מובהר בזאת כי לעניין תקופת

כך שהמפעיל לא עמד בכל התחייבויותיו עד לאותו מועד או בשל  אם המסירה בפועל תדחה, בשל

  ההתיצב לקבלת המזנון.שהיא, לא  כך שהמפעיל, מכל סיבה

 

חוזה זה, באופן  להוראות בהתאם, 15.8.2017 מיוםאת המזנון לא יאוחר  להפעילמתחייב  המפעיל .10.5

ולציבור ולשביעות  לסביבהסדיר ורצוף וללא הפסקה בצורה יעילה וברמה גבוהה וללא הפרעה 

 רצון החברה. 

 להפעלתוים והציוד הדרושים יצייד, על חשבונו והוצאותיו, את המזנון בכל המתקנ המפעיל .10.6

 .ומתקניםלרבות: מקררים, תנור, כיריים, כלי אחסון, כלי הגשה וכיו"ב ציוד 
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, מראש באישורלא יהיה רשאי להציב שולחנות ו/או כסאות מחוץ לשטח המזנון, אלא  המפעיל .10.7

 ובכתב, של החברה.

 

 מזון ושתייה מכירת .11

עם  בהסכמהימכרו במזנון ומחיריהם ייקבעו מתחייב כי תפריט מוצרי מזון והשתייה שי המפעיל .11.1

 לרבות( דומיםהחברה, הנהלת ביה"ס וועד ההורים, )בהשוואה למחירי אותם מוצרים במקומות 

לעת, בהסכמה,  מעתכל עדכון של תפריט מוצרי המזון ו/או מחירי המזון והשתייה, שייעשו, 

 .כלשהובכתב, על כל עדכון של התפריט או עדכון מחיר של מוצר 

 והשתייהעל המפעיל לכלול בתפריט ולמכור לתלמידי וצוות ביה"ס את מוצרי המזון  חובה .11.2

 הבאים:

 

  כריכים

/ חומוסמלחם אחיד/פיתה/ לחמנייה )רצוי מלחם מלא( המכילים: ביצה קשה/ חביתה/  כריכים

או  צהובה גבינהטחינה/ ממרחי ירקות/ אבוקדו/ טונה/ סרדינים/ פסטרמה/ חזה עוף לא מטוגן/ 

 .ירק(, וכן תוספת  5(/ גבינה לבנה )עד %  5תחליף// גבינה מלוחה)עד % 

 'יפס.צלהוסיף לכריך מזון/ ירק שטוגן בשמן )למעט חביתה( כגון חציל/ שניצל/  אין

   חלב וחטיפי בריאות מוצרי

 .דגניםשומן/ דגני בוקר במנה אישית/ חטיפי  3בטעמים/ לבן עד %  מעדנים

  משקאות

 .מיםים/ שוקו בשקית )לא שוקו חם(/ מיצים טבעיים/ בטעמ חלב

 בשרים

 אין לטגן בשמן. -עוף/ הודו/ פרגיות בצליה חזה

ו/או מזון  שומןמתחייב שלא למכור במזנון דברי מזון לרבות מאפים מטוגנים ו/או עתירי  המפעיל .11.3

 מעובד או עשיר בסוכר. 

מוכנים  מוצריםצרים שיימכרו בו יהיו מתחייב כי במזנון לא יבוצע בישול כלשהו והמו המפעיל .11.4

 וארוזים. 

הולמים,  בתנאיםמתחייב כי הכריכים שיוכנו על ידו יוכנו ממוצרים מעולים, יישמרו  המפעיל .11.5

שלאחריו. הכריכים  בימיםויוכנו במזנון עצמו. כריכים שלא נמכרו באותו יום פעילות לא יימכרו 

 יוכנו כאשר המכינים עוטים כפפות חד פעמיות.

כל רשות  דרישתמתחייב כי מלאי המוצרים יישמר בתנאים נאותים על פי כל דין ועל פי  המפעיל .11.6

 מוסמכת, וכמות הפריטים מכל מוצר תספיק לאותו יום פעילות.

/או בירה ו/או ואיסור מוחלט על המפעיל למכור במזנון סיגריות ו/או מוצרי עישון כלשהם  חל .11.7

 .שהואו/או פיצוחים, והכול מכל מין וסוג  משקאות חריפים אחרים ו/או מסטיקים

 .במזנוןיציב, במשך כל תקופת החוזה, תפריט ומחירים במקום בולט לעין  המפעיל .11.8

 



 

- 26 - 

 

 המזנון ושעות הפעלתו החזקת .12

ספק  הסרמתחייב להפעיל את המזנון בימי הלימודים, בשעות הנהוגות בביה"ס. למען  המפעיל .12.1

 עד תום יום הלימודים.מובהר כי על המפעיל להפעיל את המזנון 

 בהתאםהנוגע להפעלת המזנון ביום הזיכרון לחללי צה"ל וביום השואה יפעל המפעיל  בכל

מהם  במילהנחיות מנהל/ת ביה"ס, וככל שהמנהל/ת יורו לו לסגור את המזנונים בימים אלה או 

 הוא מתחייב לפעול על פי הנחיותיו/ה. 

לאחר  המזנון  הבלעדי, לדרוש מהמפעיל להפעיל אתתהייה רשאית, על פי שיקול דעתה  החברה   .12.2

"ס השתלמויות, בביההשעות הנהוגות בביה"ס וכן בימים שאינם ימי לימודים, ככל שיתקיימו 

יהיה זכאי לתשלום כלשהו  שהמפעילכנסים וכיו"ב פעילויות בית ספריות או חיצוניות, וזאת מבלי 

 בגין הפעלת המזנון בימים ובשעות אלה.

, במקוםמתחייב להפעיל את המזנון באדיבות, בנאמנות ובמסירות לקהל המבקרים  המפעיל .12.3

 להנחת דעתה של החברה.

או קלקול  נזקמתחייב להחזיק את המזנון והציוד שבו במצב טוב ותקין להימנע מגרימת  המפעיל .12.4

בו נזק שיתגלה  כלבו או בכל מתקן ממתקניו ולהיות אחראי ולתקן מיד על חשבונו והוצאותיו, 

זכאית להיכנס  החברהולהחליף כל פריט ציוד שיינזק או יתקלקל. לא עשה כן המפעיל תהיה 

לו זכאית החברה על פי כל  אחרלמזנון ולעשות כן במקומו ועל חשבונו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד 

 דין ועל פי חוזה זה. 

החברה,  אישורבלת לא יציב במזנון או מחוצה להם כל שלט ו/או מודעה, אלא לאחר ק המפעיל .12.5

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

את רשימת  במזנוןוחוקי העזר העירוניים לגבי שילוט. המפעיל מתחייב להציג במקום בולט 

 /או בסביבתו.והמוצרים הנמכרים ומחירם. חל איסור על הצבת פרסומת מסחרית במזנון 

הסר כל ספק  למעןמתחייב להפעיל את המזנון מבלי לגרום למטרדי ריח ו/או רעש וכיו"ב.  עילהמפ .12.6

 "ס.ביהמובהר כי אסור להשמיע מוזיקה במזנון בשעות הפעילות של 

 אסתטייםמתחייב בזה להחזיק את המזנון ואת השטח שבחזית הדלפק כשהם נקיים,  המפעיל .12.7

, על שיתקיןולסלק מהמזנון וסביבתו לפחי האשפה ומסודרים כל העת. המפעיל מתחייב לנקות 

. לא עשה בקבוקיםחשבונו והוצאותיו, מסוג ובמספר להנחת דעתה של החברה, כל לכלוך, אשפה, 

באמצעות אחרים  אוכן תהיה החברה רשאית לבצע את עבודות הניקיון, כולן או מקצתן, בעצמה 

  ולחייב את המפעיל בהוצאות הניקיון.
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 ל ויחסי הצדדיםהמפעי עובדי .13

מספיק,  במספר מתחייב כי במזנון יועסקו על ידו אך ורק עובדים שהנם אזרחי ישראל  המפעיל .13.1

  במזנון. והניקיוןשינהגו באדיבות בציבור ויהיו אחראים על אחזקה ושמירת הסדר 

, את הנמקהתהיה רשאית לדרוש מהמפעיל, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל  החברה .13.2

, והמפעיל עובדיופתו של עובד מעובדיו של המפעיל ו/או כי המפעיל יוסיף עובדים לצוות החל

 מתחייב למלא אחר דרישות החברה ללא שיהוי.

תעודת המפעיל מתחייב כי כל עובד אשר יועסק על ידו במזנון יועסק בכפוף להמצאה לחברה  .13.3

את אישור ממשטרת ישראל על היעדר רישום פלילי )תעודת יושר( עדכנית ממשטרת ישראל ולהמצ

 2001-למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"אפי החוק 

תקנות למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים )אישור ועל פי ה

   .2003-משטרה(, תשס"ג

 כעובדעיל כקבלן עצמאי ולא הקשור למערכת היחסים בין החברה למפעיל, יחשב המפ בכל .13.4

יפצה  אחרתוהעובדים המועסקים על ידי הקבלן הנם עובדי הקבלן בלבד. בכל מקרה בו יקבע 

ובשכ"ט  משפטהקבלן את החברה בכל סכום בו תחויב כתוצאה מתביעה, כאמור, וכן בהוצאות 

 עו"ד.

 והשגחתוקוחו מטעם המפעיל הנם עובדיו בלבד והם יהיו נתונים להוראותיו, פי העובדים .13.5

 הניכוייםהמלאים, והוא יישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום 

 זה. חוזהעל פי כל דין הכרוכים בכך וכן בכל תשלום אחר המקובל או הנהוג בענף נשוא 

 -"זהתשממתחייב לשלם לעובדיו שכר מינימום לפחות, בהתאם לחוק השכר מינימום,  המפעיל .13.6

, לאומימלא כלפיהם את הוראות כל דין לרבות לעניין שכרם, תנאי העסקתם, ביטוח ול 1987

 הפרשות סוציאליות, ביטוח, בטחון ובטיחות. 

 .העירונימתחייב שלא להעסיק עובדים אשר לא אושרו על ידי הקב"ט  המפעיל .13.7

 



 

- 28 - 

 

 ותוספות שינויים .14

 כלשהןא להוסיף תוספות מתחייב שלא לשנות את מבנה המזנון באיזה אופן שהוא ול המפעיל .14.1

 מבלי לקבל את הסכמת החברה לכך, מראש ובכתב.

לקבל, על  המפעילהחברה למפעיל ביצוע שינויים ו/או תוספות במזנון, כאמור, יהיה על  אישרה .14.2

דין ועל פי הוראת  כלאחריותו, חשבונו והוצאותיו, את כל האישורים וההיתרים הדרושים על פי 

, מכל מין וסוג התשלומיםשינויים והתוספות כאמור, ולשלם את כל כל רשות מוסמכת לביצוע ה

 .האמוריםשהוא, הקשורים והכרוכים בביצוע השינויים והתוספות 

אישרה החברה למפעיל ביצוע שינויים ו/או תוספות במזנון, כאמור, יהיה על המפעיל להשיב את  .14.3

חברה תדרוש מהמפעיל לעשות מצב המזנון לקדמותו, על אחריותו, חשבונו והוצאותיו, ככל שה

 כאמור.

להסרת הספק מובהר, כי ככל שהמפעיל ביצע שינויים ו/או תוספות במזנון כאמור לעיל, והחברה 

לא דרשה מהמפעיל להשיב את מצב המזנון לקדמותו, אזי המפעיל לא יהא זכאי לכל תשלום ו/או 

מפעיל לא תהא כל טענה ו/או דרישה תמורה, מכל מין וסוג שהוא, בגין השינויים שנותרו במזנון, ול

 ו/או תביעה כנגד החברה ו/או העירייה בקשר לאמור לעיל.

 
 אוטומטיות מכונות .15

 והוצאותיוובכתב, להציב, בביה"ס, על חשבונו  ככל שהחברה תאשר לו מראשיהיה רשאי,  המפעיל .15.1

מזון  ירתלמכלרבות הסדרת חיבורי מים וחשמל בהתאם להנחיות החברה, מכונות אוטומטיות 

, וזאת במיקומים שייקבעו על ידי החברה ובתמורה "(המכונות האוטומטיות)להלן: " ו/או שתייה

 בין החברה, הנהלת ביה"ס והמפעיל. שיוסכםלתשלום חודשי, 

בביה"ס  אוטומטיותהגיעו הצדדים לידי הסכמה ו/או שהפעיל לא יהיה מעוניין בהצבת מכונות  לא .15.2

אוטומטיות  מכונותרה רשאית למסור לצד ג' את הזכות להצבת מכונות אוטומטיות תהיה החב

 בביה"ס, וזאת בתנאים שיוסכמו ביניהם.

 מסים ואגרות תשלומי .16

 תשלוםמתחייב לשלם את כל התשלומים, ההיטלים, המיסים, האגרות, הארנונות וכל  המפעיל .16.1

, ובכלל החוזהופת חובה, מכל מין וסוג שהוא, החלים או שיחולו על המזנון או בקשר אליו, בתק

על המחזיק,  מוטליםזה; מיסי ממשלה, אגרות, מיסים והיטלי הרשות המקומית, בין אם אלה 

 .לחברההמשתמש, הבעלים או אחרת, לרבות אלה שדרישת התשלום לגביהם הופנתה 

תשלומי אחרים )להלן: " חובהתשלומי  או היטלים לאחר חתימת חוזה זה, מיסים, אגרות, הוטלו .16.2

מכל מין וסוג שהוא שינתנו  השירותיםהמתייחסים לתקופת החוזה בגין המזנון ו/או בגין  "(,חובה

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

 לתשלום. החוקיהחובה על המפעיל וישולמו על ידו במועד 
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 במזנוןריכה ושימוש במים, בחשמל ובטלפון מתחייב לשלם את כל התשלומים בגין צ המפעיל .16.3

 בתקופת החוזה.

כל  ביצועמתחייב להעביר לחברה, אחת לשנה, עותקים מכל החשבונות/האישורים על  המפעיל .16.4

 .לעיל 9.3 -ו 9.2, 9.1התשלומים החלים עליו כמפורט בסעיפים 

 במקוםלעיל  תהיה רשאית, לפי שקול דעתה בלבד, לשלם כל תשלום מהתשלומים כאמור החברה .16.5

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

 זכויות ופיקוח שמירת .17

תוספת  אותהיה רשאית, בכל עת, ללא צורך בהסכמה כלשהי של המפעיל, לבצע כל שינוי  החברה .17.1

והן לאחר  וזההחבביה"ס, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הן לפני תחילת תקופת החוזה הן בתקופת 

בפתחים במעברים,  שינוימכן, לרבות תוספת או הפחתת שטחים, צירוף קומות, שטחים או אגפים, 

לא תהיינה לו תביעות  כיתוספות בניה למיניהן וכל שינוי או תוספת כאמור. המפעיל מצהיר 

השינוי ביצוע התוספת או  בזמןכלשהן מכל סיבה שהיא, לרבות הפרעות שתגרמנה לו, אם תגרמנה 

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

 .כאמורשינוי או תוספת, 

כל תכניות  לבצעמצהיר כי אין באמור בחוזה זה כדי לגרוע מזכויות החברה ו/או העירייה  המפעיל .17.2

ובין באמצעות  בעצמהביבתו, בין פיתוח ו/או פעולות אחרות, מכל סוג ללא הגבלה, בביה"ס ובס

 אחרים.

עיניה  ראותתהייה רשאית להציב בכל מקום בביה"ס, מודעות, שלטים ואמצעי פרסום לפי  החברה .17.3

 .עיניהו/או למסור זכות פרסום לכל אדם אחר לפי ראות 

 להיכנסתהא רשאית, באמצעות פקידיה, מורשיה וכל אדם אחר שהורשה לכך מטעמה,  החברה .17.4

טיב  אתידי המפעיל ולבדוק -ל עת שהיא כדי לוודא קיומן של הוראות חוזה זה עללמזנון בכ

של  קיומןהמוצרים והציוד בהם משתמש המפעיל, והמפעיל יאפשר ויסייע לכל גורם כנ"ל לוודא 

, תהיה תקיניםהוראות החוזה כאמור. קבעה החברה כי הציוד ו/או המוצרים ו/או חלק מהם אינם 

 .החברהעיל יפעל לאלתר לפי הוראות והנחיות קביעתה סופית והמפ

לצד ג'  להראותותהייה רשאית לבקר במזנון ולהראותו למפעילים פוטנציאלים אחרים או  החברה .17.5

הצגת המזנון ללא  לאפשרכלשהו, ללא כל מניעה או הגבלה על מספר הביקורים, והמפעיל מתחייב 

 כל מגבלה או הפרעה. 

 באספקתענה כלפי העירייה ו/או החברה במקרה של הפסקה לא תהיה כל תביעה או ט למפעיל .17.6

מים  ממחסורהמים למזנון או הגבלה בהספקתם או תקלה ברשת הביוב המחוברת למזנון, הנובעת 

/או ברשת צינורות ובעיר ו/או מחמת קלקול במכון או מכוני המים ו/או בבריכה או בריכות מים 

 הוראה אשר בדין. כלמתקן ביוב ו/או בעטיה של המים ו/או בכל מתקן מים אחר ו/או קלקול ב
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לא יבצע  שהמפעילכל האמור בחוזה זה ומבלי לגרוע מאחריות המפעיל על פיו, בכל מקרה  למרות .17.7

, לבצע אותה חייבתפעולה שהוא חייב לבצעה על פי חוזה זה, תהיה החברה רשאית, אולם לא 

סכום לפי ראות  כלמטעמה ולהוציא פעולה באמצעות עובדיה ו/או מורשיה ו/או כל אדם הבא 

שנגרמה לה בשל כך,  אועיניה לשם ביצוע אותה פעולה ולחייב את המפעיל בכל הוצאה שהוציאה 

 .פעולהשעות לביצוע אותה  24לאחר שנתנה למפעיל ארכה של 

פגיעה   משוםמתחייב כי אין בהתקשרות עימו בחוזה ולא תהיה בהפעלת עסקו במזנון  המפעיל .17.8

וכי אין כל  כלשהויוצרים ו/או בסודות מסחריים ו/או בזכויות הקניין של צד שלישי בזכויות 

התחייבויותיו על פי  כלמניעה, מכל מין וסוג שהוא, להתקשרותו בחוזה זה עם החברה ולביצוע 

 חוזה זה.

 . במזנוןמתחייב שלא להשמיע מוסיקה או להציג סרטים או לבצע פעילויות דומות  המפעיל .17.9

 בת זכויותהס איסור .18

, ואסור בלבדזה הינו אישי עם המפעיל בלבד וזכות ההפעלה המוקנית בו תהיה למפעיל  חוזה .18.1

רשות במזנון ו/או  כברלמפעיל להעביר ו/או ליתן זכות הפעלה ו/או זכות שימוש ו/או ליתן זכות 

כולו  את השימוש במזנון, להרשותלהקנות ו/או לשעבד זכות כלשהי הנובעת מחוזה זה לאחר, או 

בהחזקת המזנון, בשימוש בו או  אחראו חלקו, לתקופה כלשהי ובאופן כלשהו, לאחר ו/או לשתף 

 .בתמורהבהפעלתו, והכול בין בתמורה ובין שלא 

 יותראו  50%והמפעיל הינו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה יראו בהעברת  היה .18.2

 נעשתהה נעשתה בבת אחת ובין אם מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות, בין אם ההעבר

 לעיל. 11.1בחלקים, כהעברה הנוגדת את סעיף 

 הינושל פטירת המפעיל או הכרזתו כפושט רגל או פירוק התאגיד, במקרה שהמפעיל  במקרה .18.3

החברה,  שלתאגיד, ו/או במקרה של אירוע כלשהו שבעקבותיו לא יוכל המפעיל, לפי שיקול דעתה 

חוזה זה  להביאאירוע מפקיע(, תהיה החברה רשאית  -ה זה )להלן למלא עוד אחר הוראות חוז

בהתאם לשיקול  הכול -לידי סיומו או להמשיך בביצוע החוזה עם חליפו של המפעיל, לפי העניין 

 דעתה הבלעדי של החברה. 

החברה תהא רשאית להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את כל זכויותיה ואת כל התחייבויותיה על  .18.4

 זה לעירייה או למי מטעמה, ובלבד שלא ייפגעו עקב כך זכויות המפעיל על פי חוזה זה. פי חוזה
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 אחריות .19

שהוא,  איזהיהא אחראי, אחריות מלאה ומוחלטת, לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק,  המפעיל .19.1

א ו/או מי שב שלוחיהןבלי יוצא מן הכלל, שייגרמו לעירייה ו/או לחברה ו/או לעובדיהן ו/או 

לגוף או לרכוש, בשל מעשה או  לרבות למורי ותלמידי ביה"ס, מטעמן ו/או לאדם אחר כלשהו,

של המפעיל ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע,  רשלנייםמחדל 

או בעקיפין, מהחזקה ו/או השימוש ו/או ההפעלה של המזנון ו/או ממעשה או מחדל  במישרין

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

 החברה, בביצוע התחייבויות המפעיל על פי חוזה זה. המפעיל יפצה את העירייה ו/או את בעקיפין

 לחלוטיןו/או את הניזוק )ים(, לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו למי מהם. המפעיל משחרר 

לכל  וחבותה ואת החברה, עובדיהן, שלוחיהן ואת מי שבא מטעמן מכל אחריות ומראש את העיריי

, לגוף ו/או אדםובגין כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל שאירעו כתוצאה מהרישא לסעיף זה, לכל 

 לרכוש, בכל עילה שהיא.

 אדם הנמצא לכלמתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי פסק דין לעובד או  המפעיל .19.2

ו/או השימוש  החזקהבשרותו, כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא שנגרמו לו תוך כדי ו/או עקב 

או בעקיפין, בביצוע  במישריןו/או ההפעלה של המזנון ו/או ממעשה או מחדל רשלניים הקשורים, 

 .זההתחייבויות המפעיל על פי חוזה 

, היה בשרותום אחר המועסק אחראי כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אד המפעיל .19.3

אחר, לנזקים  דיןאו לפי כל  1968ואחריות כזאת מוטלת עליה לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(, 

, וכן לנזקים המזנון  שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב החזקה ו/או השימוש ו/או ההפעלה של

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

פי חוזה זה. אם תתבע העירייה  עלוהקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות המפעיל 

על נזק שנגרם כתוצאה מהאמור  מטעמןו/או החברה ו/או עובדיהן ו/או שלוחיהן, ו/או מי שבא 

ו/או לחובת מי כל סכום שיפסק לחובתן  לשלםלעיל, יהא על המפעיל לסלק את התביעה כנגדן או 

 .סופימהן על ידי בית משפט בפסק דין 

כל  וכנגדמתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את העירייה ו/או את החברה על כל נזק  המפעיל .19.4

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

 12.3 -ו 12.2, 12.1 בסעיפיםה, חבלה או נזק שמפורטת שלוחיהן ו/או מי שבא מטעמן, בגין כל תאונ

 להן. שיגרמולעיל, לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות הוצאות משפטיות 

מין וסוג  מכליהא אחראי, אחריות מלאה ומוחלטת, לכל אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק,  המפעיל .19.5

מתחייב  והואזקי טבע, שהוא, שיגרמו למזנון אשר אירעו בתקופת החוזה לרבות כתוצאה מנ

 .מלאלתקנם, ללא דיחוי, הכול על מנת להחזיר את המזנון למצבו התקין ולשימוש 

תקופת  בכליהא אחראי באחריות מלאה ובלעדית לכל עבירה שתעשה, אם תעשה, במזנון  המפעיל .19.6

ו שיגרמ הוצאהתוקפו של חוזה זה והוא יפצה וישפה את העירייה ו/או את החברה בכל נזק ו/או 

 להן בגין כך.
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   ביטוחים .20

ולקיים,  לערוךלגרוע מאחריות המפעיל על פי דין ו/או על פי חוזה זה, מתחייב המפעיל  מבלי .20.1

 כל  , אתמוניטיןלמשך תוקפו של החוזה, על חשבונו, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת 

 .בנספח ב'המפורטים הביטוחים 

, אלא אם הביטוחיצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת  יכללו תנאי על פיו הביטוחים לא הביטוחים .20.2

 .מראשיום  20תימסר הודעה, בכתב, בדואר רשום לידי חברה, לפחות 

מאת  אישור  כל בקשה מצד חברה, מתחייב המפעיל להמציא לחברה, במועד חתימת חוזה זה, ללא .20.3

 נספח, בנוסח יללע 13.1מבטחו של המפעיל בדבר עריכת ביטוחי המפעיל בתקופת החוזה כמפורט 

 '.ב

אחריות  מכלפוטר בזאת במפורש את העירייה ו/או את החברה ו/או את הבאים מטעמן,  המפעיל .20.4

לטובת אדם  יחוללנזק לרכוש כלשהו של המפעיל או מי מטעמו, אולם הפטור מאחריות כאמור לא 

 שגרם לנזק בזדון.

להוסיף  בכדילעיל, לא יהיה  13.1בזאת במפורש כי בעריכת הביטוחים המפורטים בסעיף  מוסכם .20.5

המפעיל  מאחריותעל אחריותן של העירייה ו/או החברה מעבר לאמור בחוזה זה ו/או בכדי לגרוע 

 על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

 וערבות תשלומים .21

, כאמור במבוא לעילמתחייב לשלם לחברה, בתקופת החוזה, דמי שימוש חודשיים,  המפעיל .21.1

בגין המכונות  ממנו"( וכן את התשלומים המגיעים השימוש דמילן: "בתוספת מע"מ כדין )לה

 . דמי השימוש והתשלומים בגין המכונות האוטומטיות)ככל שיוצבו ע"י המפעיל( האוטומטיות

לכל חודש קלנדארי, מראש. תעשה התאמה של  1 -לחברה ב ישולמו )ככל שיוצבו ע"י המפעיל(

לחודשים  )ככל שיוצבו ע"י המפעיל( ונות האוטומטיותבגין המכ והתשלומיםתשלום דמי השימוש 

 הקלנדאריים. 

  יועלו דמי השימוש, להלן, אזי 15.2, כאמור בסעיף שתקופת החוזה תוארך לתקופות נוספות ככל

 1.5%בשיעור של  (הראשונה הנוספתהחל מתקופת החוזה בגין כל תקופת חוזה נוספת )של שנה( )

. או תקופה החוזה הנוספת, לפי העניין, שלפניה ם בתקופת החוזהלעומת דמי השימוש שהיו נהוגי

 .להלן 14.2המעודכנים, כאמור, יהיו צמודים למדד על פי הקבוע בסעיף  השימושדמי 

 

יובהר, כי דמי השימוש בגין המכונות האוטומטיות ישולמו על ידי המפעיל רק במידה שהמפעיל 

 לעיל. 8יף יציב מכונות אוטומטיות בביה"ס, כאמור בסע
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ישולמו כשהם  )ככל שיוצבו ע"י המפעיל( השימוש והתשלומים בגין המכונות האוטומטיות דמי .21.2

כך שאם ביום בו על המפעיל לשלם תשלום כלשהו על למדד הגבוה )כהגדרתו להלן(,  צמודים 

מהמדד גבוה  החדשיהיה המדד או בגין המכונות האוטומטיות )ככל שיוצבו( חשבון דמי השימוש 

החדש  המדדישלם המפעיל לחברה את דמי השימוש כשהם מוגדלים בהתאם לעליית  גבוה אזיה

את  המפעילאו נמוך ממנו ישלם  הגבוה. אם יתברר שהמדד החדש שווה למדד הגבוהביחס למדד 

 .המדד הגבוההתשלום בערכו על פי 

פת החוזה )או ", משמעו: מדד הבסיס או המדד הגבוה ביותר שפורסם במהלך תקוהמדד הגבוה"

 במהלך תקופת/ות החוזה הנוספות, לפי העניין(, לפי הגבוה מביניהם. 

תשלום דמי השימוש החודשיים וכן התשלום בגין המכונות האוטומטיות )ככל שיוצבו ע"י  .21.3

המפעיל פטור )לכל חודש  1-המפעיל(, יעשה באמצעות הוראת קבע בלבד לחשבון החברה, ל

- 21.6התאריכים בגין  , ככל שיוצבו,גין המכונות האוטומטיותב םתשלוו השימושמתשלום דמי 

בגין השימוש והתשלום בגין המכונות האוטומטיות,  דמיואולם, (. של כל שנה קלנדארית 14.8

 בשיק לפירעון מידי במועד חתימת חוזה זה.  מוישולשל תקופת החוזה,  החודש הראשון

 המכונותבגין תשלום חייב בתשלום דמי שימוש והסר ספק מובהר בזאת כי המפעיל לא יהיה  למען .21.4

 בלבד, ואולם של כל שנה קלאנדרית 14.8-עד ה 21.6התאריכים בגין  שיוצבו()ככל  האוטומטיות

וההתחייבויות החלים עליו על פי חוזה זה גם בגין חודשים  התשלומיםהוא יהיה חייב בכל יתר 

 לעירייה.  ארנונהאלה, לרבות תשלום 

)ככל שיוצבו ע"י  ב לשלם את דמי השימוש והתשלומים בגין המכונות האוטומטיותמתחיי המפעיל .21.5

כל התחייבויותיו על פי חוזה זה, בין אם יעשה שימוש במזנון ו/או במכונות  אחרולמלא  המפעיל(

 ובין אם לא יעשה בו/בהן שימוש, מכל סיבה שהיא. האוטומטיות

 יהאימים  14ת החינוך לתקופה של מעל לגרוע מהאמור לעיל במקרה של השבתת מערכ מבלי .21.6

)ככל שיוצבו ע"י  המפעיל פטור מתשלום דמי השימוש והתשלומים בגין המכונות האוטומטיות

 ימים. 14  / השבתה העולה עלשביתהבגין תקופה  המפעיל(

ימציא לחברה, במעמד חתימת  המפעיללהבטחת כל התחייבויותיו של המפעיל על פי חוזה זה,  .21.7

)ארבעה( חודשי  4, על סך השווה לדמי שימוש עבור נספח ג'רבות בנקאית בנוסח עחוזה זה, 

 תהאהערבות . הפעלה, צמודה למדד המחירים לצרכן האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז

 מפעםיום לאחר תום תוקפו של חוזה זה. המפעיל מתחייב להאריך,  30בתוקף עד לתקופה של 

את  יאריךלמועד פקיעת הערבות שבתוקף אותה עת. היה והמפעיל לא יום קודם  30לפעם, לפחות 

 ידהתוקף הערבות, כאמור, תהא החברה רשאית לממשה ולהחזיק את סכום הערבות תחת 

 להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו של המפעיל על פי חוזה זה.

בויותיו החברה תהא רשאית לממש את הערבות הבנקאית בכל מקרה בו המפעיל הפר את התחיי

 על פי חוזה זה. 

 

 

 החוזה וסיומו תקופת .22
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"(. תקופת החוזה)להלן: " המסירה מועדחודשים החל מ 24זה יהיה בתוקף לתקופה של  חוזה .22.1

 האמור.  המועדהמפעיל לא יהיה רשאי לסיים את תקופת החוזה לפני 

פות חוזה תקולוש שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת החוזה בש לפי, תהיה רשאית החברה .22.2

)להלן:  חודשים, פחות יום( 60עד ל ש כוללתתקופת התקשרות היינו: ), בנות כשנה כל אחת נוספות

 14.1כאמור בסעיף למעט לעניין דמי השימוש שיועלו ] , בתנאי חוזה זה"(תקופות החוזה הנוספות"

 וזאת עיל[,ל 14.1והכל כמובהר בסעיף  ,תקופת החוזה הנוספת הראשונהתחילתה של החל מלעיל, 

 יום, מראש ובכתב, קודם לתום תקופת החוזה או תקופת החוזה הנוספת. 60בהודעה של 

המפעיל  ימציאלעיל,  15.2החברה הודעה על מימוש זכות הבררה )האופציה(, על פי סעיף  נתנה .22.3

שבידי  הבנקאיתימים מההודעה על הארכת תקופת החוזה, כתב הארכה לערבות  14לחברה, בתוך 

, בתוקף המפעיליום וכן אישור עריכת ביטוחי  30לתקופת החוזה הנוספת בתוספת החברה 

 לתקופת החוזה הנוספת.

את  לפנותתקופת החוזה או עם סיומו של חוזה זה, מכל סיבה שהיא, מתחייב המפעיל  בתום .22.4

 , נקי ופנויתקיןכשהוא   המזנון ולמסור את החזקה בו לחברה, לרבות המפתחות ומנעולי המזנון,

החברה רשאית לפנות  תהיהמכל ציוד, אדם וחפץ, למעט בלאי סביר. לא פינה המפעיל את המזנון 

על חשבונו והוצאותיו של  הכולמהמזנון את המיטלטלין והציוד של המפעיל מהמזנון ולאחסנם, 

 המפעיל.

פוי , חיתקרותיימסר כשהוא כולל את כל המחובר חיבור של קבע למזנון, לרבות קירות,  המזנון .22.5

, תוספת ומתקן שיפוץריצפה, דלתות, גופי תאורה, אביזרי אינסטלציה וכיו"ב, וכן כל שינוי, 

על ידי המפעיל ועל חשבונו.  הותקנוהמחוברים חיבור של קבע למזנון, אפילו אלה בוצעו, הוספו או 

ו תוספות או מתקנים שהוספו א פינויעל אף האמור לעיל תהיה החברה רשאית לדרוש מהמפעיל 

מתחייב לפנותם מיד עם דרישתה  והמפעילהותקנו במזנון שלא באישור החברה, מראש בכתב, 

שנדרש לפנותם, כאמור, תהיה החברה  מתקניםהראשונה של החברה. לא פינה המפעיל תוספות או 

 הכרוכות בכך. ההוצאותרשאית לעשות כן ולחייב את המפעיל בכל 

 ותרופות הפרות .23

, 14.2, 14.1, 13.3, 13.1, 11.1, 7.1, 5.6, 4.7, 4.4, 4.2, 4.1, 3.5, 3.3, 2.9, 2.8, 2.6סעיפים  הוראות .23.1

אחת מהן תהווה הפרה יסודית של  כלהינן תניות יסודיות בחוזה זה, אשר הפרת  14.8 -ו 14.3

, המזכה את החברה 1971-"אתשלהחוזה כמשמעה בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( 

 .₪ 25,000עים מראש בסך של בפיצויים מוסכמים וקבו

כי היה  הצדדיםלעיל ומזכויות החברה על פי כל דין, מוסכם בין  16.1לגרוע מהאמור בסעיף  מבלי .23.2

, על פי הוראות המזנוןהמסירה ו/או לא יפנה את  מועדיום מ 30והמפעיל לא יפעיל את המזנון תוך 

וקבועים מראש בסך  סכמיםמוחוזה זה, בתום תקופת החוזה, תהיה החברה זכאית לפיצויים 

 לכל יום פיגור.  ₪ 500 -השווה ל
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לעיל  16.2 -ו 16.1תהיה זכאית לחלט את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיפים  החברה .23.3

בכל דרך חוקית  מהמפעילמהערבות ו/או לנכותם מכל סכום שיגיע למפעיל, אם יגיע, ו/או לגבותם 

 אחרת.

יחשבו  הבאיםלעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים  16.2 -ו 16.1לגרוע מהאמור בסעיפים  מבלי .23.4

כך, על פי  בשלכהפרה יסודית של החוזה ויזכו את החברה בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה 

 :לעיל 16.1חוזה זה ועל פי כל דין לרבות פיצויים מוסכמים כקבוע בסעיף 

צאה לפועל לגבי נכס עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הו הוטל .23.4.1

של המפעיל, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין  מהותי

 ביצועם. ממועדיום  30תוך 

לנכסי המפעיל, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או  מונה .23.4.2

 .קבוע

קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או  המפעיל .23.4.3

צו פירוק או שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או  נגדושהוצא 

למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם על  לנושיוחלקם, או שיזם פנה 

 .1983-לפקודת החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג 233פי סעיף 

לפני יתברר כי הצהרה כלשהי של המפעיל אינה נכונה או כי לא גילה לחברה,  אם .23.4.4

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

 .זהאיתו על חוזה 

 .החוזהלהנחת דעתה של החברה כי המפעיל הסתלק מביצוע  הוכח .23.4.5

להנחת דעתה של החברה כי המפעיל או אדם אחר מטעמו נתן או הציע  הוכח .23.4.6

ו/או בקשר לחוזה  , או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרזמענקשוחד, 

 .ביצועוזה או 

בגובה  פיגוריםהמפעיל בתשלום כלשהו, במלואו או בחלקו, תתווסף לסכום שבפיגור ריבית  פיגר .23.5

בפועל.  לתשלוםריבית הפיגורים של החשב הכללי באוצר, מחושבת מהמועד שנקבע לתשלום ועד 

 .בחוק לכל תשלום ריבית שישולם לחברה יתווסף מס ערך מוסף בשיעור הקבוע

ועל פי חוק  זההמפעיל חוזה זה תהייה והחברה זכאית לכל סעד ותרופה משפטיים על פי חוזה  הפר .23.6

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

מהמפעיל  לתבועהחברה זכאית לבטל את החוזה, לדרוש את סילוק ידו של המפעיל מהמזנון, 

 יים על הפרת החוזה ולחלט את הערבות.פיצו

הודעת " החברה לבטל את החוזה תיתן החברה למפעיל הודעה על כך בכתב )להלן: החליטה .23.7

 "(.הביטול
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 לידיקבלת ההודעה יהא המפעיל חייב לפנות מיידית את המזנון ולמסור את החזקה בו  עם .23.8

 במזנוןעכב את מסירת החזקה לעיל. המפעיל לא י 16.5 -ו 16.4החברה, על פי הוראות סעיפים 

 .החברהלחברה בגין תביעה ו/או טענה כלשהי שיש לו כלפי 

 ונותש .24

, וכי במלואובין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם  מוסכם .24.1

 הסכמיםהעירייה והחברה לא תהינה קשורות בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, 

 לחתימתו. קודםתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, והתחייבויות, בכ

חוזה זה  פיתהא רשאית לקזז מכל סכום המגיע למפעיל כל סכום המגיע לה ממנו בין על  החברה .24.2

 ובין מכל עילה אחרת שהיא.

ומבלי  לרבותרשאית להעביר את כל זכויותיה לפי חוזה זה לאדם ו/או לגוף אחר כלשהו,  החברה .24.3

שלא תפגענה  ובלבדלפגוע בכלליות האמור לעיל, לתאגיד עירוני אחר, ללא צורך בהסכמת המפעיל, 

 עקב כך זכויות המפעיל.

על  כויתורויתור, הנחה, הימנעות מפעולה במועדה או ארכה מצד החברה, לא ייחשבו  שום .24.4

החברה על  ויתרהאם כן  זכויותיה ולא ישמשו כמניעה לתביעת פינוי או תביעה אחרת על ידה, אלא

 .זהזכויותיה במפורש ובכתב על ידי מי שמוסמך לשנות מתנאי חוזה 

רשום לפי  במכתבהודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או  כל .24.5

שעות  72 נתקבלההכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו 

 בו נשלחה מבית דואר בישראל. לאחר המועד

  

 באנו על החתום ולראיה

  

____________________________   ___________________ 

  החברה

  

 המפעיל  
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 א' נספח

 ניםהמזנו יתשריט

 

 

 

 
 



 

- 38 - 

 

 

 



 

- 39 - 

 

 
 



 

- 40 - 

 

  ב' נספח

 מזנוניםנספח ביטוח הפעלת 

 

"( על פי ההסכם העיקרי וכן גובר על המפעילנספח זה מרחיב את אחריות _________________ )להלן: "
כל הוראה בהסכם העיקרי אשר עניינה ביטוח, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם העיקרי לבין 
הוראות נספח זה, יגברו הוראת נספח זה. המונחים המשמשים בנספח זה זו יפורשו בדרך בה הם מתפרשים 

 בהסכם העיקרי.

ויות המפעיל עפ"י הסכם זה ו/או על פי דין, ממועד תחילת הפעלת מבלי לגרוע מאחריות והתחייב .1
, המוקדם מבין שני המועדים, למזנוניםעל פי הסכם זה או ממועד הכנסת נכסים ו/או רכוש  המזנונים

מתחייב המפעיל לרכוש על חשבונו ולהחזיק בתוקף, במשך כל תקופת ההפעלה, את הביטוחים המפורטים 
 לחברה " להסכם, אשר יומצא 1ג'כנספח " " המצורף להסכם זה והמסומן המפעיל אישור עריכת ביטוחיב"

, המוקדם למזנוניםלא יאוחר ממועד תחילת ההפעלה על פי הסכם זה או ממועד הכנסת נכסים ו/או רכוש 
מבין שני המועדים, כשהוא חתום כדין ע"י המבטח. המפעיל מצהיר, כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוחי 

ו/או הכנסת נכסים  במזנוניםל" כאמור הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של המפעיל המפעי
ו/או הכנסת  במזנוניםתהא רשאית למנוע מן המפעיל את פעילותו  חברהכאמור לעיל, וכי ה למזנוניםכלשהם 

מפעיל לא לפני המועד שצוין לעיל. מובהר, כי אם ה להנכסים כאמור במקרה שהאישור האמור לא הומצא 
רשאית, מבלי לפגוע ביתר  חברהימציא את אישור עריכת ביטוחי המפעיל עד למועד המפורט לעיל, תהא ה

לידי המפעיל וממועד זה ואילך תחל תקופת ההפעלה, והמפעיל  וכאילו נמסר למזנוניםתרופותיה, להתייחס 
מסירת החזקה ואילך על יהיה חייב בכל התשלומים שע"פ דין ו/או שלפי ההסכם חל תשלומם ממועד 

 המפעיל.

 "( תחולנה ההוראות הבאות:ביטוחי המפעיללעיל )להלן: " 1על ביטוחי המפעיל המפורטים בסעיף  .2

 הביטוחים ייערכו ע"י המפעיל ועל חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל. 2.1

הוסכמו עם המבטח, לא לעשות כל מעשה שיש המפעיל מתחייב לשלם את הפרמיות במלואן במועדים ש 2.2
, אישורים על תשלומי הפרמיה. חברהבו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא, לבקשת ה

 יודגש, כי המפעיל יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי המפעיל.

ביטוחי המפעיל במועד כאמור לעיל, לא תפגע  למען הסר ספק, מובהר כי אי המצאת אישור עריכת 2.3
בהתחייבויות המפעיל עפ"י הסכם זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על 

 מזנוניםהמפעיל, והמפעיל מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו עפ"י ההסכם גם אם תימנע ממנו קבלת 
, בשל אי הצגת אישור עריכת ביטוחי המפעיל מזנונים/או פתיחת ו למזנוניםרשות ו/או הכנסת נכסים -כבר

 במועד.

בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל ע"י המפעיל כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי  2.4
מהתחייבויות המפעיל בהתאם להסכם זה, ועריכת הביטוחים הנ"ל לא תשחרר אותו מחובתו לפצות את 

 ם שהוא בגין כל נזק שהמפעיל אחראי לו עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.ו/או כל אד חברהה

תשלום תגמולי ביטוח כלשהם לא יהיה בהם אלא כדי להפחית מסכום השיפוי ו/או הפיצוי לו תהיה  2.5
 /או מי מטעמה בגין נזק או הפסד. חברהזכאית ה

 חברהמתחייב המפעיל להפקיד בידי ה יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי המפעיל, 14 -לא יאוחר מ 2.6
 אישור בגין הארכת תוקפם של ביטוחי המפעיל לשנה נוספת.

ע"י  להם, לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו יהיו רשאים אך לא חייביםו/או מי מטעמה  חברהה 2.7
כל שיידרשו המפעיל כאמור לעיל, והמפעיל מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה, כ

 חברהעל מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו. המפעיל מצהיר ומתחייב כי זכויות ה
ו/או מי מטעמה  חברהו/או מי מטעמה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על ה

ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם, 
כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על המפעיל עפ"י הסכם זה, וזאת בין אם נדרשו שינויים בביטוחי 

 המפעיל ובין אם לאו, בין אם נבדקו ביטוחי המפעיל ובין אם לאו.
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, אך לא חייבת, רשאית חברהלא עמד המפעיל בהתחייבויותיו לפי סעיף זה כולן או מקצתן, תהיה ה 2.8
לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של המפעיל ועל חשבונו של המפעיל ו/או לשלם במקומו של 

 לכל סעד אחר. חברההמפעיל כל סכום שהוא, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של ה

/או אי ביטוחי המפעיל יכללו סעיף לפיו אי קיום החובות המוטלות על המפעיל, לרבות אי מתן הודעה ו 2.9
 לקבלת שיפוי.  חברההגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו בזכויותיה של ה

מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים הינה בבחינת דרישת  2.10
מצהיר ומאשר מינימום המוטלת על המפעיל שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה.  המפעיל 

ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות  חברהבזאת, כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי ה
 האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.

פעיל, מתחייב בזה סבר המפעיל כי יש צורך בעריכת ביטוחים משלימים ו/או נוספים לביטוחי המ 2.11
המפעיל לערוך ולקיים על חשבונו ביטוחים משלימים ו/או נוספים אלה. בכל ביטוח נוסף ו/או משלים 

 םו/או כל הפועלים מטעמו/או עיריית חולון  חברהכאמור, ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי ה
בכפוף לסעיף ו/או עיריית חולון  חברהאת ה)לעניין ביטוחי הרכוש( ו/או הביטוח יורחב לשפות  םו/או בשמ

 אחריות צולבת )לעניין ביטוחי חבויות(.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר המפעיל כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  2.12
לערוך בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים שהתחייב  םו/או מי מטעמו/או עיריית חולון  חברהה

כמפורט לעיל, או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות, והוא פוטר בזאת 
מכל אחריות לנזק כאמור ומתחייב לפעול  םו/או בשמ םו/או מי מטעמו/או את עיריית חולון  חברהאת ה

 שגרם לנזק בזדון.בכל דרך למיצוי זכויותיו עפ"י הפוליסות. הפטור האמור לא יחול לטובת אדם 

אישור עריכת ביטוחי  -  1בלנספח  4המפעיל רשאי שלא לערוך ביטוח אובדן תוצאתי על פי סעיף   2.13
 לעיל יחול כאילו נערך ביטוח בגינו.  2.12המפעיל, במלואו או בחלקו, ובלבד שהפטור הנזכר בסעיף 

שטח ו/או ב במזנוניםאו מחדל  המפעיל מתחייב שלא לעשות ו/או להתיר לאחר לעשות כל מעשה 2.14
אשר עלולים לגרום להתפוצצות ו/או דליקה ו/או אשר יש בהם כדי להגדיל את הוצאות הביטוח  חברהה

  על העיריה ו/או חברההחלות על ה

המפעיל מתחייב לקיים את נהלי / הנחיות הבטיחות אשר יפורסמו )באם יפורסמו( מעת לעת על ידי  2.15
 .חברהה

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 1-2עיפים הפרת ס 2.16

 

_____________ 

 חתימת המפעיל
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 תאריך:____________

 אישור עריכת ביטוחי המפעיל -" 1בנספח " 

 לכבוד

 "(החברההחברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ ו/או עיריית חולון )ייקראו להלן ביחד או לחוד: "

 , 47רח' המרכבה 

 חולון

 

זיכיון להפעלת , כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בין ביתר בקשר עם הסכם הננו מאשרים בזאת
"(, על שם מזנונים)להלן: "מזנונים בחטיבת כרמיאל למשך שנתיים, עם אפשרות הארכה לשנתיים נוספות 

, וזאת לתקופה המתחילה ביום חברה"( בהמפעיל____________________ בע"מ )להלן: "
 ד יום ____/____/____)להלן: "תקופת הביטוח"(.____/____/____ וע

 

  ביטוח אש מורחב )פוליסה מס' ...........................( .1

 למזנונים, אבדן או נזק ו/או לתכולה ו/או לתוספות ושיפורים שהוספו בערך כינוןביטוח אש מורחב המבטח, 
 במזנוניםיותו הנמצא המפעיל ו/או באחר ו/או לרכוש על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו מכל מין וסוג בבעלות

)מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות ריהוט, ציוד, מתקנים ומלאים מכל מין וסוג שהוא(,  םו/או בקרבת
כנגד הסיכונים של אש, עשן, ברק, התפוצצות, סערה, סופה, שיטפון, רעידת אדמה, נזקי נוזלים והתבקעות 

ו כלי הרמה, פגיעה על ידי כלי טיס, פרעות שביתות, נזק בזדון ופריצה. צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב ו/א
וכן כלפי  חברה ו/או מי מטעמההביטוח כאמור כולל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי ה

)אם בביטוחיהם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על  חברהשוכרים אחרים, דיירים ובעלי זכויות אחרים ב
 לפי המפעיל(, ובלבד שהויתור על זכות תחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.זכות תחלוף כ

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי )פוליסה מס' ...........................( .2

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות המפעיל וכל הפועלים בשמו ו/או מטעמו, על פי כל דין בגין 
מי מטעמה, בגבול ו/או  חברה ה או נזק לגופו ו/או רכושו של כל אדם  ו/או כל גוף שהוא לרבות האבדן, פגיע

ש"ח בגין מקרה ביטוח אחד ולתקופת ביטוח שנתית אחת. הביטוח אינו כפוף לכל  8,000,000אחריות בסך 
ם וקבלני משנה, הגבלה בדבר: אש, התפוצצות, בהלה, כלי הרמה, פריקה וטעינה, חבות בגין וכלפי קבלני

, במזנוניםמתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, ביצוע תוספות ושיפורים 
 חברהשביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח כאמור מורחב לשפות את ה

זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת  בגין אחריות העלולה להיות מוטלת עליה עקב מעשי ו/או מחדלי המפעיל,
 לפיו כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

  ביטוח חבות מעבידים )פוליסה מס' ...........................( .3

ביטוח אחריות מעבידים עפ"י פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, 
לתובע, למקרה  ₪ 20,000,000המפעיל כלפי עובדיו בגבול אחריות בסך של  בגין חבות 1980-התש"ם

, במזנוניםולתקופת ביטוח שנתית, כאשר הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר ביצוע תוספות ושיפורים 
במידה ויחשבו עובדי המבוטח וכן העסקת נוער. הביטוח  פיתיונות ורעלים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם,

ו/או מי מטעמה היה ונטען, לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי, כי היא  חברהשפות את המורחב ל
נושאת בחובות מעביד כלפי מי מעובדי המפעיל. הביטוח כולל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף 

דם שגרם לנזק ו/או הבאים מטעמה, ובלבד שהויתור על זכות תחלוף כאמור לא יחול לטובת א  חברהכלפי ה
 בזדון.
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  ביטוח אובדן תוצאתי )פוליסה מס' ...........................( .4

, מזנוניםו/או למבנה בו נמצא ו/או למזנונים עצמם  מזנוניםביטוח אבדן תוצאתי בשל נזק שנגרם לתכולת 
ורחב לכסות חודשים. הביטוח י 12 -לעיל, לתקופת שיפוי שלא תפחת מ 1עקב הסיכונים האמורים בסעיף 

ם שנגרמו עקב מניעת גישה. הביטוח כאמור כולל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף יזקים תוצאתינ
)אם בביטוחיהם  חברהו/או מי מטעמה וכן כלפי שוכרים אחרים, דיירים ובעלי זכויות אחרים ב חברהכלפי ה

ד שהויתור על זכות תחלוף כאמור לא נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המפעיל(, ובלב
 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 

 כללי

 

המפעיל לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח  .5
 המפורטות לעיל.

"( מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל הביטוחיםבביטוחים המפורטים לעיל )להלן: " .6
 ו/או מי מטעמה.  חברהואנו מוותרים על כל טענת שיתוף ביטוחי ה  חברהע"י ה ביטוח הנערך

אנו מאשרים, כי הביטוחים לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח מבלי שניתנה לכם  .7
 יום מראש. 60הודעה על כך בדואר רשום, 

לרבות, אך לא אנו מאשרים בזאת, כי אי קיום החובות המוטלות על המבוטח עפ"י הביטוחים,  .8
מוגבל לאי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה כלשהיא בתום לב של תנאי מתנאי 

 . חברההפוליסות הנ"ל ע"י המפעיל אינה מהווה עילה לדחיית חבות כלפי ה

או כל נוסח אחר  2013תנאי הפוליסות הנערכות על פי אישור זה, לא יפחתו מהנוסח הידוע כביט  .9
 ועד עריכת הביטוחים.שיחליף אותם במ

 

בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור לעיל, ובלבד 
 שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 

____________ ______________ _____________ ____________ 

 תפקיד החותם ותםשם הח חתימה וחותמת המבטח שם המבטח

 

 

 

 

 

 

 


