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 מבוא  .1

 
בע"מ    חברת  1.1 יפו  אביב  תל  הספורט  הלאומי  היכלי  הספורט  מרכז  וחברת 

עירונית בבעלותה    ות חבר   ן נ י , ה "( ות החבר " או " החברה להלן: "   יחד בע"מ ) 
אביב   תל  עיריית  של  "   - המלאה  )להלן:  מתקני  ו המנהל "(  העירייה יפו  ת 

 ספורט מקצועי ברחבי העיר המשמשים לפעילות ספורט ולאירועי תרבות.  

מכרז    ות פונ   ות החבר  1.2 במסגרת  הצעות  להציע  מס'  משותף    פומבי בהזמנה 
ם המנוהלים  במתקני   של ציוד ושינוע  הרכבה    , פירוק   שירותי   למתן   9/2022

החברות  ידי  אלה  על  שירותים  לחבר   .  המתקנים    ות נדרשים  הכנת  לצורך 
יד  על  להלן   ן המנוהלים  מתקיימים   , כמפורט  בהם  מאולמות    למעבר 

ו   תחרויות ו   משחקים  מופעים  בהם מתקיימים  אולמות  לפי  אירועים לבין   ,
  PVC  - ב ) והסרת הכיסוי    פרקט     כיסוי , בין השאר,  . העבודות כוללות הענין 

עץ(  כסאות ובפלטות  שינוע  סלים ,  שינוע  כיסוי  ,  במשטחי    ו הסרת ו דשא  , 
נוספות   וכיוצ"ב   הגנה  )להלן:    זה   במכרז   למפורט   בהתאם   והכל   , עבודות 

  נפרד   בלתי   חלק   המהווים   ובנספחים   לו   המצורף   ובהסכם "(  המכרז " 
ועדת מכרזים   . מובהר כי זה   וממכרז   מההסכם  ידי  ינוהל על  הליך המכרז 

 (.  ״ הוועדה ״/״ ועדת המכרזים ״   - להלן משותפת לשתי החברות ) 

 :  השירותים יוענקו במתקנים המפורטים להלן  .2

מבטחים  2.1 מנורה  אלון    וב ברח   , היכל  תל 51יגאל  אליהו,  יד    יפו - אביב - , 
 ;  "( היכל מנורה "  )להלן: 

שלמה  2.2 קבוצת  רמבה   , היכל  אייזיק  היכל  "  )להלן:   יפו - אביב - תל   , ברחוב 
 ; "( שלמה 

 ; "( בלומפילד "  )להלן:   יפו   - , ברחוב התקומה, תל אביב אצטדיון בלומפילד     2.3

אביב מרכז הספורט הלאומי  מרכז הספורט הלאומי,   2.4 ב תל  שטרית    וב רח , 
אביב ,  2 )לרבות    - תל  ספורט יפו  רב  ברחוב  מבנה  אביב    6שטרית  ,  תל   , –  

  – א, תל אביב  10שטרית  , רחוב  הוולודרום הלאומי ע"ש סילבן אדמס ;  יפו 
"מרכז   )להלן:  ( יפו   - בתל אביב   10; אצטדיון האתלטיקה ברחוב שטרית יפו 

",  אצטדיון האתלטיקה "   - " ו מבנה הרב ספורט ", " הוולודרום " הספורט",  
 ;    בהתאמה( 

 להלן ביחד: "המתקנים". 

למתקנים   גם  השירותים  הענקת  את  להרחיב  רשאיות  תהינה  החברות  כי  מובהר 
 . ן נוספים אשר ינוהלו על יד 

 ותים  השיר  .3

,  למכרז   חלק ב' מבלי לגרוע מהאמור בהסכם ובמפרט השירותים המצ"ב כ  3.1
רק,   לא  אך  גם  הינם  זה  מכרז  נשוא  הרכבה  השירותים  פירוק,  שירותי 

המתקנים   התאמת  לצורך  ציוד  של  בהם  ושינוע  מאולמות  למעבר 
מופעים  תחרויות  ו משחקים    מתקיימים  מתקיימים  בהם  אולמות  לבין 

 ובכלל זה:   "( השירותים "  )להלן:   אירועים, לפי הענין, ו 

 ובפלטות עץ;   PVCכיסוי פרקט בבד   3.1.1

 שינוע פודיומים עליהם מורכבים כסאות;  3.1.2

מזכירות שערים, רשתות,  שינוע סלים,   3.1.3 , ספסלי שחקנים  שולחנות 
 וכיוצ"ב ציוד; 
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 ; , לפי הענין טריבונות חשמליות יציעים ו קיפול והשבה של   3.1.4

 בפלטות פלסטיק; כיסוי דשא   3.1.5

 הרכבת מעקות ומכשירים;  3.1.6

 פירוק פודיומים;  3.1.7

המתקנים   3.2 הכנת  לצורך  לחברות  שיידרשו  שוטפות  סבלות  עבודות 
 למשחקים, תחרויות ואירועים, לפי הענין.  

לשינוע, הרכבה  בקשר    ות  ידי החבר - על   מציע הזוכה כל עבודה שתידרש מה  3.3
   ופירוק של ציוד.  

  הנדרשים לצורך ביצוע השירותים,   הכלים תספקנה את    ות מובהר כי החבר  3.4
וכיוצ"ב  שינוע  עגלות  מלגזות,  פלסטיק,  פלטות  עץ,  פלטות  זה:  .  ובכלל 

בתוך   יבוצע  ואיחסונו  הרכבתו  פריקתו,  זה,  מכרז  נשוא  הציוד  שינוע 
 המתקנים. 

 אופן הענקת השירותים  .4

  ות לצורך הענקת השירותים מתחייב המציע הזוכה להעמיד לרשות החבר  4.1
 מקצועיים ומיומנים בתחום מתן השירותים. עובדים  

העבודה    העובדים   סוג  4.2 הענקת  המקסימליות  ושעות  לצורך  הנדרשות 
נתונים אלה מבוססים על    למכרז. מובהר כי    ' ג נספח  השירותים, מפורט ב 

ידי   על  השירותים  את  להעניק  רשאי  יהיה  הזוכה  המציע  החברות.  ניסיון 
נספח  מהקבוע ב   נמוך ובמספר שעות עבודה  המוערך על ידו  מספר עובדים  

ובלבד שהשירותים יוענקו  )ובכל מקרה לא במספר שעות גבוה מהקבוע(    ' ג 
ו  החברות  של  המלא  רצונן  שינו לשביעות  שיחול  שתקבע  מבלי  בתמורה  י 

 בהצעת המציע הזוכה. 

הזוכה   מהמציע  לדרוש  רשאיות  תהיינה  החברות  לעיל,  האמור  אף  על 
שיקבע על ידן, ככל  העובדים  וסוג  באמצעות מספר  להעניק את השירותים  

   . ת המציע לגבי מספר העובדים לא תהיה סבירה ע שהצ 

לה  4.3 יש  ומקצועי  מיטבי  באופן  השירותים  לצורך הענקת  כי  כיר את  מובהר 
ולפיכך   מתחייב כי העובדים שיועמדו  המציע הזוכה  אופן ביצוע העבודות 

  2/3על ידו לצורך הענקת השירותים יהיו קבועים, ככל הניתן, כך שלפחות  
  מכח האדם שיוצב על ידו לצורך הענקת השירותים לפי מכרז זה יהיה כח 

י  פ על    ות אדם אשר שימש במסגרת שירותים קודמים שהוענקו על ידו לחבר 
זה.  לדרוש    מכרז  רשאית  תהיה  החברה  מהאמור,  לגרוע  מהמציע  מבלי 

 לנייד עובדים בין המתקנים לפי שיקול דעתה הבלעדי.    הזוכה 

קביעות,   לעובדים  לספק  כדי  "קבועים"  במונח  בשימוש  אין  כי  מובהר 
העסקה   לתקופת  כלשהם  הבטחה  תנאים  או  מינימליים  משרה  להיקף  או 

מעבר לקבוע בדין, וכי השימוש במונח זה נועד לצורך נוחות בלבד ואין בו  
לבין העובדים הקבועים או    ות מעסיק בין החבר - כדי להעיד על יחסי עובד 

כדי למנוע הפסקת הצבתם בחברה, אלא רק כדי להעיד על הקצאתם על ידי  
 שירותים במתקנים. המציע באופן קבוע למתן ה 
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היממה   4.4 שעות  ובכל  השבוע  ימות  בכל  יוענקו  המכרז  נשוא  השירותים 
( לרבות חגים  הלילה הערב ו בשעות  בעיקרם  השירותים יוענקו  מובהר כי  ) 

החבר  לצורכי  בהתאם  פי    ות ושבתות  למציע  ועל  שתשלח  עבודה  הזמנת 
בהתאם להוראות מכרז זה וההסכם  הזוכה בכל חודש עבור החודש העוקב  

בהתאם   יפעל  והוא  לכך  ונכונותו  הסכמתו  את  מאשר  הזוכה  והמציע 
לכך.  בקשר  החברה  מאשרים    להנחיות  המציעים  למכרז,  ההצעה  בהגשת 

התחי  למילוי  הדין  בתנאי  עמידתם  ואת  לכך  ונכונותם  הסכמתם  יבות  את 
   זו. 

ו/או לשנות הזמנה  יובהר כי במקרים חריגים החברה תהא רשאית להזמין  
כוח האדם(  הגדלת  ו/או  ו/או הפחתת  ביטולה  )לרבות    24מהמציע    קיימת 

 שעות מראש ובכתב.  

ת להורות על החלפה או הרחקה, באופן מיידי של  ו רשאי   ינה תהי   ות החבר  4.5
לטובת מתן השירותים, בכל עת ועל    מציע הזוכה כל עובד שיועמד על ידי ה 

דעת  שיקול  מבלי    ן פי  לנמק,  החובה  ומבלי  כל    ו יישא ש הבלעדי  כך  בגין 
 ו/או מי מעובדיו.    מציע הזוכה אחריות כלפי ה 

חלק  בביצוע    חלק ב' למכרז, , בהתאם למפורט בנספח השירותים, מובהר כי  4.6
לצוות העובדים שיועמד מטעם המציע הזוכה כמפורט    בנוסף    , העבודות מ 

מטעם המציע   עבודה מנהל ימונה גם   ' למכרז, ג הצעת המחיר, נספח בנספח 
במשך כל זמן      העבודה במקום ביצוע  אשר יהיה נוכח  (  כעובד נוסף ) הזוכה  

   . ויפקח על אופן הענקתם   הענקת השירותים 

הקשר של המציע הזוכה  לעיל יהיה איש    4.6כאמור בסעיף    העבודה מנהל   4.7
בקשר עם  יהיה זמין לפניות החברה  שתאשר את זהותו מראש,    , עם החברה 

וכן יהיה אחראי על הבטיחות    אופן הענקתם הענקת השירותים ויפקח על  
החברה תהא רשאית לדרוש  בביצוע השירותים על ידי עובדי המציע הזוכה.  

הזוכה   מנהל  מהמציע  את  הענקת    העבודה להחליף  תקופת  במהלך 
 יפעל בהתאם לדרישת החברה כאמור.  מציע הזוכה  ה השירותים, ו 

תוענק  כי    מובהר  .5 לא  הזוכה  זה  למציע  מכרז  פי  על  השירותים  בהענקת  בלעדיות 
נותן שירותים אחר לצורך קבלת  וההסכם   כל  והחברה תהא רשאית להתקשר עם 

 השירותים.  

 : הפעילות השנתי הערכת החברה לגבי היקף   .6

 .  משחקים/ אירועים    40   - כ   - היכל  מנורה מבטחים       6.1

 .  משחקים /אירועים   20  – היכל קבוצת שלמה כ      6.2

 .  משחקים /אירועים   10  – אצטדיון בלומפילד כ      6.3

 תחרויות.   12  - מבנה הרב ספורט כ     6.4

 תחרויות.   4  - כ   – אצטדיון האתלטיקה      6.5

 אירועים.   10  - הוולודרום כ     6.6
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ספק,   .7 הסר  והשירותים  ו מתחייב   ן אינ   ות החבר למען  כלשהם  פעילות  להיקפי  ת 
זכאי לשיפוי    ות הבלעדי של החבר   ן יוענקו בהתאם לשיקול דעת  יהיה  לא  והמציע 

ביצוע   לפי  הזוכה  למציע  תשולם  התמורה  השירותים.  מתן  היקף  בגין  לפיצוי  או 
בפועל  וביצועם  עבודה  להזמנת  א   . השירותים בהתאם  כי  במכרז  מובהר  באמור  ין 
החבר  את  לחייב  או  מחייב  אומדן  להוות  כדי  היקף    ות זה  של    כלשהו להזמנת 

ת להגדיל או להקטין את היקפי ההתקשרות עם  ו רשאי   ינה תהי   ות שירותים. החבר 
 המוחלט והבלעדי.   ן המציע הזוכה, בכל עת ומכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעת 

העבודות    שירותים   קבלת   עניינו   זה   פומבי   מכרז   כי   מובהר  .8 ביצוע  את  הכוללים 
 . אדם לחברה על כל המשתמע מכך   כח עניינו אספקת    ואין לעיל    כאמור 

   חובה   סיור מציעים  .9

 : מציעים י  סיור בשל ריבוי המתקנים ייערכו שני  

, תל אביב יפו  8ברחוב שארית ישראל באצטדיון בלומפילד יתחיל  : הסיור הראשון 
. משם ימשיך  VIP  - כניסת ה ב   תכנסו המשתתפים י .   13:00בשעה    28/12/2022ביום  

בהיכל מנורה מבטחים    משרדי חברת היכלי הספורט תל אביב יפו בע"מ הסיור  ל 
המשתתפים יתכנסו במשרדי ההנהלה בין שער    . יפו - אביב - תל   51ברחוב יגאל אלון  

 .  שעות   מספר   ארוך ל   צפוי   הסיור   –   המציעים   לב   ת לתשומ .  2לשער    1

תל אביב יפו    2ברחוב שטרית    במרכז הספורט הלאומי בע"מ : יתחיל  הסיור השני 
משם  .  10:00בשעה    29/12/2022ביום   ההנהלה.  במשרדי  יתכנסו  המשתתפים 

 ויתכנסו במשרדי ההנהלה.   ת שלמה ברחוב איזיק רמבה צ ו ימשיך הסיור להיכל קב 

  ם להצעת המציע כשה   פם יש לצר   . לכל המשתתפים   צו יופ   ים מהמפגש   ים פרוטוקול 
המציע. - על   מים חתו  ב   ידי  אורכ המציעים    י סיור שני  ההשתתפות    בכל )   ם לכל 

חובה המתקנים(   בסיור   . היא  נוכחותם  כי  לוודא  המציעים  המציעים    י באחריות 
 נרשמה ותועדה על ידי החברה.  

 חוברת המכרז ורכישתה  .10

חוברת זו מכילה את כל מסמכי המכרז. מסמכים אלה הינם רכוש החברה   10.1
 ואין לעשות בהם כל שימוש למעט לשם הגשת הצעה כנדרש במכרז. 

המצי  10.2 ו   לרכוש   ע על  המכרז  חוברת  לקבוע  את  בהתאם  הצעתו  את  להגיש 
ל   , ההוראות הקבועות בה מ וכל סטייה    מכרז, ה תנאי  בחוברת     גרום עלולה 

 . החברה הבלעדי והמוחלט של  ה  עת ד שיקול  ל   , בהתאם לפסילת ההצעה 

חברת היכלי הספורט תל אביב יפו  במשרדי  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש   10.3
אלון  בע"מ   יגאל  בימים  - אביב - בתל   51בהיכל מנורה מבטחים ברחוב  יפו, 

השעות  - א'  בין  חג(  בימי  )למעט  השתתפות  תמורת  ,  15:00-09:00ה'  דמי 
מע"מ(  ₪    1,000בסך    במכרז  יוחזר )כולל  שהיא שלא  סיבה  מכל  ניתן  ו,   .

בכתובת   החברה  של  האינטרנט  באתר  תשלום  ללא  המכרז  במסמכי  לעיין 
e.co.ilwww.sportpalac    החברה במשרדי  או  "מכרזים"  הלשונית  תחת 

 (. 03-6376000לאחר תיאום טלפוני מוקדם עם המזכירות )בטלפון  

)שם  מסמכי  רכישת    בעת  10.4 המציע  אודות  פרטים  להשאיר  יש  מלא  המכרז 
מלאה,  ,  ומדויק  טלפון, כתובת  אלקטרוני,   מס'  דואר  איש    כתובת  שם 
 את הפרטים האלה יש לשלוח גם בדואר האלקטרוני לפי הכתובת:  הקשר(. 

anat@sportp.co.il    ולציין כי מדובר בבקשה לרישום עבור המכרז, בציון
 שם המכרז ומספרו. 

 

http://www.sportpalace.co.il/
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ב  10.5 נספחיה, כנדרש  על  מכרז, יש למסור במשרדי  חוברת תנאי ה את ההצעה 
ביד אליהו    51ברחוב יגאל אלון  אביב יפו בע"מ,  חברת היכלי הספורט תל  

" - אביב - תל  הכתובת  ועליה  סגורה  במעטפה  ".  9/2022משותף  מכרז  יפו 
ההצעות יוגשו עד למועד האחרון המפורט בטבלת המועדים להלן. החברה  

 לאחר המועד כאמור.   יוגשו דון בהצעות ש לא ת 

 ריכוז מועדים קובעים למכרז זה  .11

 7/12/2022 פרסום המכרז 

  13:00בשעה    28/12/2022ביום   סיור מציעים 
   באצטדיון בלומפילד 

  10:00בשעה    29/12/2022ביום  
 במרכז הספורט הלאומי 

שאלות   למשלוח  אחרון  מועד 
 הבהרה 

 12:00בשעה    5/1/2023

 12:00בשעה    12/1/2023 מועד אחרון להגשת הצעות 

אי  של  ובין  - במקרה  זו  בטבלה  המפורטים  התאריכים  בין  התאמה 
בגוף מסמכי המכרז   המועדים המחייבים    – מועדים אחרים המפורטים 

 המפורטים בטבלה זו.   הם המועדים 

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז  .12

בכל תנאי    בעצמו להלן מפורטים תנאי הסף להשתתפות במכרז. על המציע לעמוד  
 : , נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מצטבר ב   הסף המפורטים להלן 

המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד רשום כדין בישראל )חברה או שותפות   12.1
 רשומה(;  

תעודת עוסק  מ להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, המציע יצרף להצעתו העתק  
 . , לפי הענין התאגידים תעודת ההתאגדות, וכן נסח עדכני מרשם  מורשה או  

הרכבה ופירוק של במות    או במתן שירותי סבלות  בעל ניסיון מוכח    המציע  12.2
כיסוי  פירוק    , הרכבה    או  פרקט  או  מתקנים    או של  של  ופירוק  הרכבה 

לקוחות    3  - וזאת ל   2018-2022במשך שנתיים לפחות בין השנים    מודלריים 
 שונים לכל הפחות. 

להצעתו   המציע  יצרף  זה,  סף  בתנאי  עמידתו  להוכחת  תצהיר  להוכחת 
) ה  הסף  בתנאי  המכרז   ' ד נספח  עמידה  תנאי  י ( לחוברת  וכן  המלצות    רף צ , 

 . להם הוענקו השירותים   מלקוחות 

האישורים   12.3 כל  בעל  ציבוריים,  המציע  גופים  עסקאות  חוק  לפי  הדרושים 
   "(. חוק עסקאות גופים ציבוריים )"   1976- התשל"ו 

ב   להוכחת  את  העמידה  המציע  יצרף  זה  סף  האישורים  העתקי  תנאי 
על   ואישור  ניכוי מס  )אישור  ציבוריים  גופים  חוק עסקאות  לפי  הנדרשים 

 . ניהול פנקס חשבונות( 

 .  לעיל   9כמפורט בסעיף    מציעים ה   י המציע השתתף בסיור  12.4
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 הגשת ההצעה  .13

מס'  משותף  מכרז  " במעטפה סגורה עליה יסומן  המציעים יגישו את הצעתם   13.1
9/2022 "   .   

שתי  13.2 המציעים  יגישו  המעטפה  סגורות   בתוך  הצעת    –   מעטפות  עם  אחת 
 המחיר, והשנייה עם כל יתר המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט להלן.  

הסף  13.3 "תנאי  בפרק  לאמור  במכרז   בנוסף  המציע  להשתתפות  נדרש  לעיל,   "
 לצרף למעטפת ההצעה גם את כל המסמכים הבאים: 

 ; למכרז   א   נספח כ מסמך הצהרה על מעמד משפטי, המצורף   13.3.1

 ; למכרז   ב נספח  כ במכרז, המצורף    ציע הצהרת המ   מסמך  13.3.2

תוגש    – למכרז    2'  ג   - ו   1'  ג נספח  ההצעה הכספית, בנוסח המצורף כ  13.3.3
 ; במעטפה סגורה ונפרדת 

,  המציע   ניסיון ו   המקדמיים   בתנאים עמידה  להוכחת    תצהיר  13.3.4
האישורים  למכרז ד'    נספח כ   המצורף  המסמכים,  כל  לרבות   ,

 האמור בו; והאסמכתאות שיש לצרף לתצהיר זה לצורך הוכחת  

ציבוריים, התשל"ו  13.3.5 גופים  כדין בהתאם לחוק עסקאות  –אישורים 
,  1976–תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו   וכן   1976

 למכרז;   ה'   נספח המצורף כ 

יצרף    מהאמור  לגרוע  מפקיד  להצעתו,    המציע מבלי  תקף  אישור 
שהמ  המעיד  חשבון  רואה  או  פנקסי    ציע השומה,  כדין  מנהל 

על  לנהל  שעליו  ורשומות  הכנסה,  - חשבונות  מס  פקודת  פי 
מוסף   961– התשכ"א  ערך  מס  אישור    . 1975– התשל"ו  ,וחוק  וכן 

 תקף לצורך ניכוי מס במקור; 

 ההתקשרות ונספחיו; חוזה   13.3.6

 ; המציע על שם    רכישת מסמכי המכרז בדבר  קבלה  עותק מ  13.3.7

   ; ידי המציע - על   מים , חתו המציעים   י סיור של    ים פרוטוקול  13.3.8

ו/או מסמכי הבהרות, ככל    המציע חתום ע"י  שאלות ותשובות  ץ קוב  13.3.9
 ; החברה שנערכו ופורסמו על ידי  

שותפות(,   תאגיד הוא    ציע שהמ   במקרה 13.3.10 מנהליו    )למעט  על 
של   יש    המציע המוסמכים  ההצעה.  על  להצעה  לחתום  לצרף 

ידי רו"ח או עו"ד, או כל מסמך אחר הנדרש  - פרוטוקול מאושר, על 
של   ההתאגדות  מסמכי  פי  כי    התאגיד על  המאשר  הדין,  ו/או 

וההצעה   המכרז  מסמכי  על  בחתימתם    מוסמכים החותמים  לחייב 
   בשמו. ה מחייבת למכרז  ולהגיש הצע   תאגיד את ה 

וכן    המציע על התאגיד לצרף להצעתו תעודת התאגדות של  כן,    כמו 
תדפיס מרשם חברות, המפרט מהו הון המניות המונפק והנפרע של  

נכון  המציע  עליו,  החלים  השעבודים  רשימת  וכן  בו  הבעלויות   ,
 מכרז. למועד הסמוך למועד האחרון להגשת ההצעות ל 

של    המוסמכים   מנהליו   על ,  הוא שותפות רשומה   שהמציע במקרה   13.3.11
ממורשי  אחד  נדרשת חתימה של כל  כן  על ההצעה ו   לחתום   המציע 

השותפות   של  להמציא  ההצעה   על החתימה  יש  ההצעה  עם   .
 . לעיל   13.3.10בסעיף    כאמור   פרוטוקול 
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וכן   השותפות  של  התאגדות  תעודת  להצעה  לצרף  השותפות  על 
השותפים   מיהם  המפרט  השותפויות,  מרשם  תדפיס  יצורף 
למועד   נכון  השותפות,  על  השעבודים  רשימת  וכן,  בשותפות 

 . מכרז למועד האחרון להגשת ההצעות ל הסמוך  

זו  13.4 מכרז  מסמכי  חוברת  את  להגיש  המציע  נספחיה על  כלל  על  כשהיא    , 
על  המסמכים  - חתומה  מלוא  את  להצעתו  ולצרף  עמוד  כל  בתחתית  ידיו 

חלק  הנדרשים בהתאם להוראות המכרז ולחתום בעצמו על טיוטת ההסכם ) 
ה ל   ג'  תנאי  עמוד  חוברת  כל  על  תיבות  בראשי  )לרבות  מכרז(  מעמודיו 

 נספחיו( ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך.  

נכון יקנה לחברה, בין היתר,   13.5 כל פרט אשר יתברר כלא מדויק ו/או שאינו 
או   שינוי  תוספת,  כל  המציע.  הצעת  של  פסילתה  על  להחליט  הזכות  את 
הסתייגות מהאמור במסמכי המכרז הינם חסרי תוקף ומקנים לחברה את  

ה  את  לפסול  מובהר  הזכות  ספק  הסר  למען  מהם.  להתעלם  או  הצעה 
כהצעה   תוכרז  המציע  והצעת  במידה  החברה  את  תחייב  אשר  שההצעה 
ההסתייגויות.   ו/או  השינויים  ו/או  התוספות  ללא  ההצעה  תהיה  הזוכה, 
הודיעה החברה למציע כי היא מתעלמת מההסתייגות, והמציע סרב לחתום  

היתר,  בין  רשאית,  החברה  תהיה  ההסכם,  ערבות   על  את    המכרז   לחלט 
 שהגיש המציע. 

 הצעת המחיר  .14

ובנספח    1'  ג בנספח   14.1 הספורט  להיכלי  הנדרשים  השירותים    2'  ג מפורטים 
את   למלא  המציע  על  הספורט.  למרכז  הנדרשים  השירותים  מפורטים 
אחד   בכל  המפורטים  השירותים  עבור  ידו  על  המבוקשת  התמורה 

ניתן גם להגיש הצעה עבור מתן שירותים לחברה אחת  בנפרד.  פחים  ס מהנ 
 בלבד.  

עבור    ת המבוקש את התמורה   , , לפי הענין 2' ג ו  1' ג יש למלא בטבלה שבנספח  14.2
בטבלה  המפורט  השירות  סוג  לפי  השירותים  כל    הענקת  סך  את  ולסכום 

להיכלי  השירותים.   השירותים  עבור  בהצעה  המציעים  לב  לתשומת 
 . 1גי שירותים שונים כמפורט בנספח ג' הספורט יש משקל שונה לסו 

  המציע אין להציע בכל סעיף שהוא, מחיר בלתי סביר המבוסס על הערכות   14.3
אשר אינן מפורטות במפורש במכרז. הכנסת מחירים בלתי סבירים בחלק  

 מהסעיפים עלולה להיחשב כתכסיסנות ולגרום לפסילת ההצעה. 

הענקת   14.4 עבור  אחד  במציע  לבחור  רשאיות  תהיינה  החברות  כי  מובהר 
בנספחים   המפורטים  לבחור    2'  ג   - ו   1'  ג השירותים  רשאיות  תהיינה  וכן 

במציעים שונים עבור הענקת השירותים לכל אחת מהחברות בנפרד והכל  
בסעיף   מהאמור  לגרוע  מבלי  זאת  הבלעדי  דעתן  שיקול  פי  להלן    17.2על 

פיצול ההתקשרות )עם כל אחת מהחברות בנפרד או עם שתי החברות    לענין 
 יחדיו בין מספר מציעים זוכים(. 

סך כל השירותים, החברה    מת י בסכ במקרה של אי התאמה/סתירה/ טעות   14.5
ו/או    המציע תהא רשאית לתקן את ההצעה, בהתאם.   כל טענה  על  מוותר 

 תביעה לעניין זה. 
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  ההסכם   לפי   התחייבויותיו   וכל   תים השירו   הענקת   עבור   למציע   תמורה ה  14.6
אחיד    תהיה  תעריף  השירותים  לפי  בנספח  כמפורט  המציע  ידי  על  שיוצע 

בנספח  כמפורט  פעולה  של  סוג  כל  יהיה    ים עבור  כאמור  התעריף  כאמור. 
את כל הוצאות השכר בגין העובדים )לרבות גידול צפוי  בתוכו  גלם  וי קבוע  

בתעריף דמי הבראה(, עלויות נוספות ורווח  בשכר המינימום הענפי וגידול  
ו  המציע  י קבלני  ופעולות  התחייבויות  כל  של  ומלא  מושלם  ביצוע  כלול 

בהתאם לתנאי מכרז זה ונספחיו לשביעות רצון החברה. בהצעת המציע אין  
כנגד   מוסף,  ערך  מס  לתשלום  זכאי  יהיה  המציע  מוסף.  ערך  מס  לכלול 

 . המצאת חשבונית מס ערוכה כדין 

ו/או  המח  14.7 ו/או הפרשים  תוספות  ישולמו  ולא  וסופיים  קבועים  הינם  ירים 
הפרשי   ישולמו  לא  כי  מודגש  ספק  להסרת  ומין.  סוג  מכל  התייקרויות 

 המחירים אינם כוללים מע"מ. הצמדה.  

  כל   ואת   החומרים   כל   את ,  העבודות   כל   את   יכלול   המציע   של   ההצעה   מחיר  14.8
,  הם ומ   למתקנים   יע המצ   עובדי   שינוע   בגין   הוצאות   לרבות   ההוצאות 
, זכויות סוציאליות,  עובדים   שכר ,  היטלים ,  מיסים   לרבות ,  והרווח  התקורה 

 . המכרז   במסמכי   אחרת   במפורש   יצוין   אם   פרט ,  וכדומה   החזרי הוצאות 

 ידי החברה בהתאם להוראות ההסכם. - התמורה תשולם על  14.9

 פנייה בשאלות הבהרה  .15

כלשהן במסמכי המכרז  מצא המציע אי בהירות, סתירות או אי התאמות   15.1
להלן,   המפורט  בפורמט  בכתב,  האמור  אודות  לפרט  עליו  בתנאיו,  ו/או 

  יאוחר מהמועד לא    , anat@sportp.co.ilולהעביר את התייחסותו לדוא"ל 
לעיל. שאלות הבהרה שיגיעו לחברה לאחר מועד    הנקוב בטבלת  המועדים 

 זה, או שיופנו בדרך אחרת, לא ייענו.  

סוג המסמך )חוברת תנאי  
מכרז/ נספח לחוברת תנאי  

מכרז/ הסכם/ נספח  
 ( מפרט שירותים   / להסכם 

 שאלה  סעיף 

   

 

לא פנה המציע בבקשה לקבלת הבהרות עד למועד הנקוב כאמור לעיל, יהיה   15.2
 מנוע מלהעלות כל טענה בדבר אי בהירות, סתירות, אי התאמות וכיו"ב.  

באמצעות    כל השאלות והתשובות להן ירוכזו ויופצו לכל משתתפי המכרז  15.3
החברה    . רק תשובות בכתב יחייבו את החברה. אתר האינטרנט של החברה 

 מחויבת לענות על כל השאלות ותעשה כן לפי שיקול דעתה הבלעדי. אינה  

ועל   15.4 בעצמו  ולהשיג  במתקנים  לבקר  המציע  על  לעיל,  באמור  לפגוע  מבלי 
לצורך   וחיוני  מועיל  לו  להיות  שעשוי  המידע  כל  את  הבלעדית  אחריותו 
המציע   השירותים.  למתן  הצעתו  הכנת  על  להשפיע  עלול  או  הצעתו  הכנת 

המכרז יאשר   מסמכי  כל  את  קיבל  כי  הצעתו  אותם    , במסגרת  והבין  קרא 
 וכי הוא מקבל את כל תנאים ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם. 
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   ובחירת ההצעה הזוכה   בדיקת ההצעות  .16

 ועדת המכרזים תבחן את ההצעות במכרז זה כדלקמן:    16.1

עמידת  תחילה תפתח ועדת המכרזים את מעטפות ההצעות ותבדוק את   . א 
המציעים בתנאי הסף. במידת הצורך, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,  
לקבל   ותבקש  למציעים  המכרזים  ועדת  תפנה  החל,  לדין  ובכפוף 
והכל   המכרז,  במסגרת  שהתבקשו  למסמכים  הבהרות  ו/או  השלמות 

 מבלי לשנות מההצעות שהתקבלו במסגרת המכרז. 

שהוכיחו עמידה  הצעת המחיר של המציעים מעטפות   לאחר מכן, יפתחו  . ב 
 בתנאי הסף.  

ידורגו   . ג  מהמציעים  אחד  כל  של  כאמור  המחיר  הצעת  הצעות  כל  מסך 
וכה ביותר לסך כל הצעת המחיר הגבוהה ביותר, לכל אחת  מ המחיר הנ 

 . מהחברות, בנפרד 

התמורה   . ד  לסה"כ  ביחס  תהיה  במכרז  המציעים  בין  כוללת  ה התחרות 
המפורטים  השירותים  המחיר   י בנספח   עבור  אחת  הצעת  כל  עבור   ,

בנפרד  התמורה    100%)    מהחברות  תוצע  במסגרתה  ההצעה  מחיר(. 
הזוכה   כהצעה  תוכרז  לעיל,  לפירוט  בהתאם  ביותר  הנמוכה  הכוללת 

 במכרז. 

 החברה שומרת על זכותה: למרות האמור לעיל,   . ה 

  או כל הצעה אחרת.   הכספית הנמוכה ביותר לא לקבל את ההצעה  (  1) 
מובה  במקרה  עוד  חייבת,  לא  אך  רשאית,  תהיה  החברה  כי  ר, 

ותסבור כי אין לקבל אף אחת מן ההצעות, לנהל מו"מ עם המציע  
דעתה,   שיקול  לפי  שהוגשו,  אלו  מבין  ביותר  הטובה  ההצעה  בעל 
ולפי תוצאות מו"מ זה להחליט אם לקבל את הצעתו או לבטל את  

 המכרז.  

רז זה ו/או לבטל  לא לקבל אף אחת מההצעות שיוגשו בעקבות מכ  (2)
את המכרז או חלקים ממנו בכל עת, לרבות לאחר המועד האחרון  

שהיא.   סיבה  מכל  ההצעות,  לעניין  להגשת  דעתה  שיקול  במסגרת 
ה  תהיה  ההצעות  חברה  זה,  במספר  היתר,  בין  להתחשב,  רשאית 

שתוגשנה בפועל, במידת התאמתן של הצעות אלה לדרישות מכרז  
 . ם שהוצעו בהן זה ובסכומי 

לפסול הצעה חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחה בלתי נכונה או   (3)
וכן הצעה שעולה ממנה שבקיום    , על הבנה מוטעית של נושא המכרז 

ועדת   החליטה  אם  זולת  עובדים,  זכויות  ייפגעו  ההתקשרות 
 המכרזים אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו. 

לא להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת   (4)
המכרז  מ  מדרישות  אחת  על  עונה  שאינה  או  ותנאיה,  ההצעה  הות 

לסעיף מסעיפי   חוסר התייחסות  בשל  או  סף,  כדרישות  המוגדרות 
כדבעי.  הערכה  ו/או  החלטה  מונעת  החברה  שלדעת  מבלי    המכרז 

תהיה רשאית שלא  יא  , ה לחברה לגרוע מהיקף שיקול הדעת השמור  
ו/  את  אינו תואם  או  לבחור בהצעה שהמחיר הנקוב בה אינו סביר 

דרישות המכרז, והכל בין אם המחיר גבוה מדי או נמוך מדי לדעת  
באופן שיש בו כדי להטיל ספק ביכולתו המעשית של המציע    חברה ה 

, ובכלל  לבצע את התחייבויותיו באופן התואם את דרישות מכרז זה 
 זה, בהתאם לדיני העבודה כפי שיהיו מעת לעת.  

אשר   (5) בהצעה  כלל  להתחשב  המסמכים  לא  כל  לה  צורפו  לא 
 הנדרשים. 
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את   (6) למסור  הכספית    השירותים לא  שהצעתו  למציע  המכרז  נשוא 
היא הטובה ביותר, וזאת, עקב ניסיונה הרע של החברה ו/או על פי  

ו/או של גופים    בדיקה שתערוך, לפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי 
לעובדיו  שכר  תשלום  לעניין  לרבות  המציע,  עם  אחרים    ציבוריים 

שמדובר   במידה  זה  ובכלל  העבודה,  דיני  בהוראות  עמידתו  ו/או 
 בתאגיד, עם היחידים והגופים ששולטים בו ו/או הפועלים מטעמו.  

לזמן את המציע לראיון אישי, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של   (7)
 החברה. 

הבהרות    לפנות  (8) לקבל  כדי  המציע,  אל  וההערכה  הבדיקה  במהלך 
להצעתו או כדי להסיר אי בהירות המתעוררת בעת בדיקת ההצעה,  

בדרישה להמציא הבהרות   ציע לפנות למ , ובכלל זה בכפוף לדין החל 
למ  לאפשר  ו/או  לבקשתו,  ביחס  השלמות  ו/או  הסברים    ציע ו/או 

שיון  י שור, היתר או ר לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך, אי 
או   אישור  רישיון,  מסמך,  שכל  ובלבד  זה,  הליך  תנאי  לפי  כנדרש 

 היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון להגשת ההצעות. 

והלכה   (9) דין  כל  הוראות  זה,  מכרז  מהוראות  לגרוע  ומבלי  בנוסף 
על   להורות  שיירשמו  מנימוקים  רשאית  המכרזים  ועדת  פסוקה, 

או להבליג    , לרבות פגם בהצעת המחיר, בהצעה   תיקון כל פגם שנפל 
על הפגם, וזאת אם מצאה כי החלטה זו משרתת באופן המרבי את  

זה  מכרז  של  תכליתו  ואת  הציבור  דעתה  טובת  לשיקול  ובהתאם   ,
 הבלעדי.  

החברה רשאית, אך אינה חייבת, לפצל את ההתקשרות בין מספר מציעים   16.2
דעתה הבלעדי. למען הסר  את    לפי שיקול  לפצל  כי ההחלטה  ספק מובהר, 

אם   ההתקשרות,  תפוצל  ביניהם  המציעים  ומספר  כאמור,  ההתקשרות 
תפוצל, הנה בשיקול דעתה המוחלט של החברה. ככל שהחברה תמצא לנכון  
לפצל את ההתקשרות כאמור, יהיה לה שיקול הדעת הבלעדי באשר לקביעת  

ים אין ולא תהיה  היקף ההתקשרות עם כל אחד מהמציעים הזוכים, ולזוכ 
לתוצאות   קשר  ללא  כלשהו,  מינימאלי  התקשרות  להיקף  מוקנית  זכות 
הם   זו  הצעתם  הגשת  ובעצם  תהיה,  לא  מהמציעים,  אחד  לכל  המכרז. 
ו/או   טענה  כל  להעלות  שלא  ומתחייבים  חוזר,  בלתי  באופן  מוותרים, 
דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם פיצול הזכייה במכרז ובקשר עם  

יקף ההתקשרות שייקבע על ידי החברה עם כל אחד מהזוכים, ולרבות כל  ה 
 . תוספת מחיר בשל כך ו/או  שיפוי  ו/או    פיצוי טענה בדבר זכאות ל 

עוד מובהר, כי במקרה שבו תפצל החברה את הזכייה בין מספר מציעים,   16.3
ההתקשרות   תקופת  להארכת  האופציות  את  לממש  רשאית  החברה  תהא 
ביחס לחלק מן המציעים בלבד, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.  
המציעים הזוכים במכרז מוותרים בזאת בוויתור בלתי חוזר על כל טענה,  

עה ביחס לאי מימוש האופציות כאמור על ידי החברה ו/או  דרישה או תבי 
 בקשר עם מסירת השירותים נשוא האופציות לידי מציעים אחרים.  
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 הליך תחרותי נוסף  .17

היה ושני מציעים או יותר, הציעו הצעת מחיר זהה שהינה ההצעה הזולה   17.1
של   קיומו  על  להחליט  חייבת,  אינה  אך  המכרזים,  ועדת  רשאית  ביותר, 

נוסף  ה  נוסף. ההחלטה אם לקיים במקרה כזה הליך תחרותי  ליך תחרותי 
המכרזים,   ועדת  של  והבלעדי  המוחלט  דעתה  לשיקול  נתונה  תהא  לא,  או 

 וזאת גם אם יתקיים התנאי לכך כאמור בסעיף זה. 

לעיל יתבקשו להגיש, במועד עליו    17.1המציעים של ההצעות כאמור בסעיף  17.2
גבי  תורה ועדת המכרזים, הצעה מח  יר סופית משופרת לטובת החברה על 

לחוברת תנאי המכרז(. הצעת המחיר    2ג'   - ו   ' 1ג נספח  טופס הצעת המחיר ) 
המשופרת תיחשב להצעת המחיר הסופית והקובעת של אותו מציע במכרז,  
כאמור   מהמציעים  מציע  נענה  לא  שהגיש.  המקורית  ההצעה  את  ותחליף 
ההליך   במסגרת  משופרת  מחיר  הצעת  להגיש  המכרזים  ועדת  להצעת 

עה, או שהגיש  התחרותי הנוסף בהתאם לדרך ובמועד שוועדת המכרזים קב 
שהגיש   המקורית  המחיר  הצעת  את  יראו  משופרת,  שאינה  מחיר  הצעת 

 כהצעתו הסופית והקובעת במכרז. 

 לעיל.    16.1ההצעה הזוכה תיקבע לפי הוראות סעיף   17.3

 כללי  .18

על    מציע ה  18.1 לחתום  מתחייב  התקבלה  הצעתו  וככל  אשר  מיד  ההסכם, 
  לחוברת תנאי המכרז.   חלק ג' המצורף כ בנוסח    , החברה   ידי - שיידרש לכך על 

על  לכך  נתבקש  כאשר  ההסכם  על  המציע  חתם  תהיה  - לא  החברה,  ידי 
החברה רשאית לחלט את ערבות המכרז שהומצאה לה במלואה, ולזוכה לא  

 יהיו כל טענות מסוג כל שהוא כלפי החברה. 

תנאי מקדים לחתימה של החברה על ההסכם הינו כי המציע הזוכה ימציא   18.2
  יום ממועד מתן ההודעה על הזכייה:   14בתוך  לידי החברה,  

צמודה   18.2.1 בתנאים,  מוגבלת  ובלתי  מותנית  בלתי  אוטונומית,  ערבות 
לצרכן  המחירים  תהיה    למדד  הערבות  להסכם.  המצורף  ובנוסח 

ובתוקף ממועד חתימת ההסכם לתקופה של    10,000בסך של   ש"ח 
על   90 ההתקשרות  תקופת  מתום  לצורך  - יום  וזאת  ההסכם,  פי 

על הבט  הזוכה  התחייבויות  בדרישות  - חת  תעמוד  הערבות  פיו. 
 המפורטות בהסכם.  

אישור עריכת ביטוח חתום על ידי חברת הביטוח, כאמור בהסכם   18.2.2
 לחוברת תנאי המכרז.    חלק ג' המצורף כ 

הנוספות למכרז    מבלי לפגוע בכל סעד ו/או זכות מוקנית לחברה, ההצעות  18.3
זוכות שלא   כהצעות  בתוקפ הוכרזו  יעמדו  לאחר   90ן  ,  נוספים  סיום    יום 

וזאת למקרה שבו המציע הזוכה יחזור בו מהצעתו ו/או יפר    , הליכי המכרז 
את ההתקשרות עם החברה ו/או לא תתממש הזכייה עם הזוכה, מכל סיבה  
שהיא. בנסיבות אלו, תהיה החברה רשאית אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה  

ההצעה   בעל  על  להכריז  ה הבלעדי  לאחר  הזוכה שדורגה  כזוכה  הצעה   ,
. סרב המציע כאמור ו/או לא האריך את תוקף הערבות שנמסרה  במכרז זה 

לעיל, החברה תהיה רשאית לפנות בהצעה דומה    15.3על ידו כאמור בסעיף  
ספק,   הסר  למען  הלאה.  וכן  מכן,  שלאחר  במקום  דורגה  שהצעתו  למציע 

והמ  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  הינה  זה  בסעיף  האמורה  של  הזכות  וחלט 
החברה, ולמציעים אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה או תביעה שעניינה  

עם    הכרזת  ההתקשרות  הסכם  ביטול  עקב  במכרז  הזוכה  כהצעה  הצעתם 
 המציע הזוכה.  
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על  18.4 ידה  על  הנדרש  במידע  רואה  אינה  היא  כי  במפורש  מודיעה  פי  - החברה 
במכרז   המציעים  של  מקצועי  סוד  או  מסחרי  סוד  משום  המכרז  מסמכי 

על  בכך  רצונם  אם  במכרז  המשתתפים  לעיון  תעמיד  את  - ולפיכך  הדין  פי 
 במכרז, במלואה.   תוכרז כהצעה הזוכה הצעתו של המשתתף שהצעתו  

ל  18.5 אחראית  אינה  למציעים  החברה  פה  בעל  שיינתנו  פירוש  ו/או  הסבר  כל 
על  חתום  בכתב  מסמך  רק  את  - במכרז.  לחייב  כדי  בו  יהיה  החברה,  ידי 

הצעות   להגשת  האחרון  למועד  קודם  עת  בכל  רשאית  החברה  החברה. 
או   ביוזמתה  המכרז  במסמכי  תיקונים  ו/או  שינויים  להכניס  למכרז 

והתיקונ  השינויים  המשתתפים.  לשאלות  חלק  בתשובה  יהוו  כאמור  ים 
באמצעות    בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו לידיעתם של כל רוכשי המכרז 

   אתר האינטרנט של החברה. 

המציע  חברה  ה  18.6 באם  ההתקשרות  את  להפסיק  הזכות  את  לעצמה  שומרת 
הזוכה לא סיפק את השירותים הנדרשים או לא עמד בלוחות הזמנים כפי  

השירותים  קבלת  במהלך  לי שהתבקש  או  אחר  ,  למלא  נוספת  ארכה  לו  תן 
כי,  התחייבויותיו  מודגש  הזוכה    החברה .  עמד  באם  תקבע  לבדה 

תהיה    החברה פי תנאי מכרז זה על נספחיו. החלטתה של  - בהתחייבויותיו על 
 סופית. 

השתתפות   18.7 לצורך  מתאים  משפטי  ייעוץ  שקיבלו  כמי  ייחשבו  המציעים 
 בהליך והגשת ההצעות.  

א  18.8 הצעה  להגיש  רשאי  מציע  ששולט  כל  מי  על  גם  חל  האמור  בלבד.  חת 
במציע.   השולט  שלישי  גורם  ידי  על  הנשלט  או  ידו,  על  נשלט  או  במציע, 

"שליטה"  כך, מוגדר המונח  ניירות ערך, תשכ"ח   - לצורך    - כהגדרתו בחוק 
1968 . 

 לא תתאפשר הצעה משותפת לשני גופים משפטיים.   18.9

כאים לכל פיצוי  שאו בהוצאות השתתפותם במכרז, ולא יהיו ז י המציעים י  18.10
בגין הוצאות אלו, לרבות במקרה של ביטול המכרז    חברה או שיפוי מאת ה 

 מכל סיבה. 

כי אין בהודעה על מציע  ספ למען הסר ה  18.11 זוכה במכרז זה בכדי  כ ק מובהר, 
והמציע    החברה לסיים את הליכי הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין  

מטעם    , הזוכה  החתימה  מורשי  חתימת  בטרם  בין    החברה וכי  ההסכם  על 
  ה פי שיקול דעת - על   ה לבטל או לשנות את החלטת   ת רשאי   החברה הצדדים,  

, והמציע שיוכרז כזוכה מוותר על כל טענה ו/או דרישה  הבלעדי והמוחלט 
 בעניין זה.  

עם  החברה   18.12 ההתקשרות  לביצוע  וכתנאי  דעתה,  שיקול  לפי  רשאית,  תהא 
העניין  זוכה ה  מבעלי  שניים  כי  לדרוש  הז ,  אישית    וכה אצל  ערבים  יהיו 

 המכרז.    שוא לפי ההסכם נ   יו להתחייבויות 

  הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך הנוגע למכרז זה תהא נתונה  18.13
ורק  ב   אך  העניין  מבחינת  בו  לדון  המוסמך  המשפט  - אביב - תל   מחוז לבית 

 . יפו 

פי מסמכי מכרז זה מופנית לנשים וגברים כאחד.  - ההזמנה להציע הצעות על  18.14
 מטעמי נוחות בלבד נרשמה הפניה בלשון זכר. 

 
 _______________________________ 

 יפו בע"מ - אביב - חברת היכלי הספורט תל 
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 : רשימת נספחים למכרז 
 
 

 חלק א' 
 

 . ה על מצב משפטי הצהר טופס    -   ' נספח א 
 

 . המציע   הרת הצ –   נספח ב' 
 

 הצעת המציע.   –   נספח ג' 
 

 המציע. תצהיר ניסיון    - '   ד נספח  
 

 . 1976- תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו   – '  ה נספח  
 
 

 מפרט שירותים   – חלק ב'  
 

  הסכם התקשרות   – חלק ג'  
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 נספח א'  
 

 הצהרת המציע על מעמדו המשפטי 
 ן: במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי ולמלא את הפרטים בטבלאות שלה   המציע על  

 מעמד משפטי  . א 

 

 פרטים כלליים  . ב 
 

   חברה בע"מ    עמותה     אגודה
 שיתופית 

    שותפות
 רשומה 

    יחיד 

למלא   )יש 
 טבלאות ב' ג'( 

דו"ח   ולצרף 
מרשם   מעודכן 

 החברות 

למלא   )יש 
 טבלאות ב' ג'( 

דו"ח   ולצרף 
מרשם   מעודכן 

 העמותות 

)יש למלא טבלאות  
 ג'( ב'  

מעודכן   דו"ח  ולצרף 
האגודות   מרשם 

 השיתופיות 

למלא   )יש 
 טבלאות ב' ג' ד'( 

מעודכן   דו"ח  ולצרף 
 מרשם השותפויות 

טבלה   למלא  )יש 
 ב'(  

 במכרז   המציע שם  
 )יש לצרף תדפיס מהרשם הרלוונטי( 

 
 
 

  מס' תאגיד/ שותפות/ת.ז 
 
 

  מס' עוסק מורשה 
 
 

  כתובת 
 
 

  טלפון 
 
 

  פקסימליה 
 
 

  דואר אלקטרוני 
 
 

  שם איש קשר ותפקיד 
 
 

  טל' נייד איש קשר 
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 שמות בעלי זכות החתימה )חברה בע"מ / שותפות רשומה(  . ג 

 
 
 
 
 

 
   

 
 שמות השותפים )שותפות רשומה(  . ד 

 
 

 שמות השותפים )שותפות רשומה( ד.  

 
 

 
 
 
 
 

מעמדנו  על  שמסרנו  הפרטים  כי  בזאת,  מאשרים  מטה,  החתומים  המשפטי    אנו, 
 . בטופס זה מדויקים ועדכניים 

 
  _______________  _________________ 

 שם משפחה  שם פרטי  
  _______________  _________________ 

 חתימה  תאריך  

 

 ( לתאגיד בלבד ) "'ד/  רו"ח  אישור עו 

 

חתימות   את  בזאת  מאמת/ת  רו"ח,   / עו"ד   ,_______________________ הח"מ,  אני 
את   מחייבת  חתימתם  כי  ומאשר/ת  הנ"ל  השותפות  החברה/  של  החתימה  מורשי 

 __________________ )החברה / השותפות( לכל דבר ועניין. 

 
    _______________  _________________ 

 חתימה וחותמת        תאריך 

  

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 
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 '  ב נספח  

 
 

 במכרז    המציע הצהרת  
 9/2022מכרז מס'  

 לכבוד 
 יפו בע"מ   - אביב    היכלי הספורט תל 

 אביב בע"מ - ומרכז הספורט הלאומי תל 
 פרטי המכרז: 

המכרז  ודשא,    : שם  פרקט  כיסוי  לרבות  ציוד  של  ושינוע  הרכבה  פירוק,  שירותי   למתן 
ומרכז   בע"מ  יפו  אביב  תל  היכלי הספורט  ידי  על  נוספות במתקנים המנוהלים  ועבודות 

 הספורט הלאומי תל אביב בע"מ 
 

 ; 9-2022 : מספר המכרז 
המכרז  מסמכי  כל  את  זהירה  בחינה  ובחנו  בעיון  שקראנו  לאחר  מטה,  החתומים    , אנו 

 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: 

כל   .1 את  הבנו  כי  בזה,  מצהירים  הצעתנו  אנו  את  והגשנו  המכרז  במסמכי  האמור 
כי   המכרז,  בהתאם,  במסמכי  האמור  כל  את  בקפידה  ובדקנו  הבנו    את למדנו, 

המערכת   בהם   האתרים  והנסיבות,  ,  תותקן  התנאים  הדרישות,  כל  את  בדקנו 
הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע השירותים מושא  

וכן   המכרז,  המכרז,  למסמכי  ביחס  הנדרש  המקצועי  הייעוץ  כל  את  קיבלנו 
כי אנו מסכימים    הדרישות התנאים והנסיבות לרבות יעוץ משפטי להגשת הצעתנו, 

לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה  
 ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור. 

כי  .2 מצהירים,  כי    אנו  במכרז,  מהמשתתפים  הנדרשים  התנאים  בכל  עומדים  אנו 
ככל    , הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו 

לבצע את ההתקשרות בהתאם לתנאים המפורטים    שהצעתנו תבחר כהצעה הזוכה, 
 במכרז ובהסכם ונספחיו. 

א  .3 קשר  כל  ללא  מוגשת  זו  הצעה  כי  בזה,  מצהירים  משתתפים  אנו  עם  תיאום  ו 
 אחרים. 

אנו מגישים למכרז הצעה אחת בלבד וכי האמור בסעיף זה    אנו מצהירים בזה, כי  .4
חל גם על מי ששולט בתאגיד המשתתף במכרז שפרטיו מפורטות להלן, או הנשלט  
המונח   מוגדר  כך  לצורך  בו.  גם  השולט  שלישי  גורם  ידי  על  הנשלט  או  ידו,  על 

מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית או בגוף    50%- מ   "שליטה" כאחזקה של למעלה 
 מהדירקטורים במשתתף.   50%- מקביל של המשתתף או הזכות למנות יותר מ 

למשך  הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה עד   .5
למכרז,    6 ההצעות  להגשת  האחרון  מהמועד  פי  חודשים  על  נוספת,  לתקופה  או 

 כאמור במסמכי המכרז.   חברה דרישת ה 
בתוך   .6 כי  מתחייבים,  אנו  הצעתנו  תתקבל  קבלת  7)   שבעה אם  מיום  עסקים  ימי   )

הסכם  ה  את  נמציא  נספחיו,  על  על  ההתקשרות  הסכם  חתומים  כשהם  נספחיו  על 
ידינו, לרבות כל המסמכים אותם אנו נדרשים להמציא על פי המכרז, כולל אישורי  

 ביטוח. 
היא   מצהירים אנו   .7 הצעתנו  במסמכי    כי  הקבועות  והסמכויות  המטרות  בגדר 

התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי  
 אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 
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על  .8 בהם  העיון  אשר  בהצעה,  הכלולים  המסמכים  ו/או  המציעים  - הנתונים  ידי 
, לחשוף סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי ואשר המציע מתנגד  נו האחרים עלול, לדעת 

כאמור   למסירתם  הינם:    לעיון 
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________

 _______________________________ 
 נו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז. א  .9

 
 
 

 __ ___________________ 
 במכרז    המציע חתימת וחותמת  

 במכרז:   המציע פרטי  

 _________________________   : המציע שם  

 _________________________   : תאגיד   מס' 

 _________________________   כתובת: 

 _________________________    טלפון: 

 _________________________  : דואר אלקטרוני 

 _________________________   : פקסימיליה 

 _________________________   שם איש קשר: 
 
 

 עו"ד    אישור 
 

מאשר בזאת כי _________________ ת.ז.  ___________________  אני הח"מ, עו"ד  
______ אשר חתמו  ____________ ת.ז. ________ - ו                             ___________  

וכי נתקבלה החלטה כדין על    ם המשתתף על הצהרת המשתתף הינם מוסמכים לחתום מטע 
הנ"ל   את  ולהסמיך  במכרז  להשתתף  שלו,  ההתאגדות  למסמכי  בהתאם  המשתתף,  ידי 

 לחתום על הצהרת המשתתף הנ"ל. 
 

 _______________________________ 
 , עו"ד 
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 1' ג נספח  
 

 להיכלי הספורט עבור הענקת שירותים  המחיר  הצעת  
 [ יש להגיש במעטפה סגורה ונפרדת ] 

 
 ______________ תאריך:  

 
 כבוד ל 

 ועדת המכרזים המשותפת  
 אביב בע"מ - מרכז הספורט הלאומי תל ו   יפו בע"מ - אביב - היכלי הספורט תל 

 51יגאל אלון  רחוב  
 יפו - אביב - תל 

 
 שלום רב, 

ושינוע  הרכבה    , פירוק למתן שירותי    2022/9מכרז משותף מס'    הנדון: 
של ציוד ובכלל זה כיסוי פרקט ודשא, שינוע כסאות וציוד אחר ועבודות  

 היכלי הספורט תל אביב יפו בע"מ  נוספות במתקנים המנוהלים על ידי  
 

אני הח"מ, מר/גב' ____________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ________, לאחר שהוזהרתי  
האמת   את  להצהיר  עלי  כן,  כי  אעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  אהיה  וכי 

  מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן: 
 
1.  [  _______________ ידי  על  כדין  הוסמכתי  המציע כי  שם  את  להשלים  מס'  נא   ,]

 " )להלן:   ______________ מס'  מורשה  עוסק  על  המציע תאגיד/  לחתום   ,)"
 . תצהיר זה בשם ומטעם המציע 

 
ואנו  .2 לנו  בטבלה שלהלן    הובהר  למפורט  יוענקו בהתאם  כי השירותים  מסכימים 

 לרבות לענין לוחות הזמנים לביצוע העבודה: 

 

  מספר 
 סידורי 

 

עובדים  סוג העבודה     מספר 
ידי    מוערך  על 

לביצוע   המציע 
 *   העבודה 

 

מקסימום  
לביצוע   שעות 

 *   העבודה 

של   בש"ח  סך 
לביצוע   התמורה 
המפורט   השירות 

 )ללא מע"מ( 

 
 מחישוב סך כל הצעת המחיר   35%  –   מנורה מבטחים היכל  

 

 

בבד   .  1 ההיכל  פרקט  כיסוי 
PVC   ב עץ  טח  ש ובפלטות 

כ  שינוע    700  - של  מ"ר, 
שולחנות טכניים    2סלים,  

מזכירות    3  - ו  שולחנות 
 למרתף  הדרומי בהיכל.  

 

 
 
 

 _________ 

 
 
 
 שעות   3

 
 
 

 _____________ 

עליהם   . 2 פודיומים  שינוע 
כיסאות    370  - מורכבים כ 

 לזירת המשחקים  

 
 
 

 _________ * * 
 
 
 

 
 
 
 שעות   3

 
 
 

 _____________ 
 
 
 
 



20 
 
 
 

ופלטות   . 3 הכיסוי  הסרת 
למרתף   ושינוען  העץ 
הסלים   והשבת  הדרומי 
לזירת   והשולחנות 

 המשחקים  

 
 
 

 __________ 
 
 
 
 

 
 
 
 שעות   3
 

 
 
 

 __________ 

השבת הפודיומים עליהם   . 4
הכיסאות   מורכבים 

 למרתף ההיכל  
 

 
 
 

 _________ * * 
 
 
 

 
 
 
 שעות   3
 

 
 
 

 ____________ 

 
 מחישוב סך כל הצעת המחיר   15%  –   היכל קבוצת שלמה 

 

 

בבד   . 5 פרקט    PVCכיסוי 
  - ובפלטות עץ בשטח של כ 

סלים    1,300 שינוע  מ"ר, 
מזכירות    3  - ו  שולחנות 

לזירת   מהמחסן 
של  המשחקים,     3קיפול 

חשמליות  ,  טריבונות 
כ  כיסאות    120  - שינוע 

לזירת   תיאטרון 
 המשחקים  

 

 
 
 
 

 _________ * * 
 

 
 
 
 
 שעות   4
 

 
 
 
 

 ___________ 

ופלטות   . 6 הכיסוי  הסרת 
למחסן,   ושינוען  העץ 
הסלים   השבת 
לזירת   והשולחנות  

החזרת    , המשחקים 
החשמליות  ,  הטריבונות 

כאמור   הכיסאות  שינוע 
   לעיל   5בסעיף  

 
 
 

 _________ * * 
 
 
 
 

 
 
 
 שעות   4
 

 
 
 

 __________ 

 
 מחישוב סך כל הצעת המחיר   50%  –   אצטדיון בלומפילד 

 

 

קטן"   . 7 כיסוי    - "ארוע 
הסינטטי   הדשא 
פלטות   פרישת  באמצעות 

כ   פלסטיק  של    - בשטח 
כמפורט    2,000 מ"ר 

 . למכרז   3.3.1בסעיף  

 
 
 

 _________ * * 
 
 
 

 
 
 
 שעות   4
 

 
 
 

 ___________ 

כיסוי כר    – "אירוע גדול"   . 8
הדשא   כולו  הדשא 
בשטח   פלסטיק  בפלטות 

 מ"ר    8,000  - של כ 

 
 

 _________ ** * 
 
 
 

 
 

 שעות   14

 
 

 __________ 
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קטן"   . 9 פירוק    – "אירוע 
 למחסן    ופינוין הפלטות  

 
 
 

 ________ * * 
 
 
 
 

 
 
 
 שעות   4

 
 
 

 __ _______ 

גדול   . 10 פירוק    – אירוע 
 למחסן    ופינוין הפלטות  

 
 

 ___ ______ ** * 
 
     

 
 

 שעות   14
 

 
 

 __________ 

 
   בש"ח לא כולל מע"מ   סה"כ תמורה 

 

 

 
מספר  י  *    כי  בטבלה ובהר  הקבוע  מסויימת    השעות  עבודה  ביצוע  הוא  לצורך 

. ככל שהעבודות בפועל תתבצענה  הזמן המקסימלי הנדרש לביצוע העבודות 
שהוצע,   מזה  שונה  עובדים  מספר  עם  ו/או  מופחת  כדי  בזמן  בכך  יהיה  לא 

. אין באמור לעיל כדי  להשפיע על תשלום התמורה הנקובה בהצעת המציע 
אין באמור בכדי  להלן ו   4ומהאמור בסעיף    למכרז   4.2לגרוע מהאמור בסעיף  

 וא זכויותיהם על פי דין. לגרוע מחובת המציע לשלם לעובדיו את מל 
 

יתבצעו במקביל ויש להערך    3-4ובסעיפים    2  - ו   1העבודות המפורטות בסעיפים  
 עם מספר עובדים מתאים לביצוע העבודות. 

 
יש לקחת בחשבון במנין העובדים ובהצעת המחיר נוכחות של מנהל עבודה   **   

 אשר יפעל בהתאם להוראות המכרז וההסכם בענין זה. 
  

מתוך סך כל העובדים נדרש עובד אחד בעל רישיון עבודה על מלגזה. בנוסף, יש   ***  
מנהלי עבודה )אחד    2יר נוכחות של   ח ן העובדים ובהצעת המ י לקחת בחשבון במני 

 . לכל משמרת( 
 

לעיל,   .3 בטבלה  כאמור  לשירותים  עבודה  ה בנוסף  שעת  עבור  אחד  של  מחיר    עובד 
ז  במכרז  מפורטות  שאינן  נוספות  כי    יהיה ה  לעבודות  )יובהר   .₪  ___________

שימוש   תעשה  והחברה  הזוכה  ההצעה  בחישוב  בחשבון  תלקח  לא  זו  מחיר  הצעת 
על המחיר השעתי הנ"ל יחולו כל הוראות    בהצעה זו על פי שיקול דעתה הבלעדי(. 

 להלן.   4-6המכרז וההסכם לרבות האמור בסעיפים  
 

ב  .4 שמדובר  העובדה  לאור  לעיל,  מהאמור  לגרוע  וקבוע  מבלי  אחיד  תשלום  הסדר 
העובדים  לכמות  או  העובדים  לשעות  קשור  כי    שאינו  של  מובהר  המציע  מחובתו 

תוך הפחתת עלויותיו ולהימנע ממכרז הפסד  עיל ביותר  לתכנן את העבודה באופן הי 
זה   ובכלל  קבלני,  לרווח  לדאוג  עלויות  להימנע  אלא  של  מתחייב  בלתי  מיקור 

נוספות.   בין היתר מביצוע שעות  עובדים הנובעות  לעיל  העסקת  אין בכלל האמור 
של   מחובתו  לגרוע  בוצעו    המציע בכדי  אשר  חורגות  שעות  בעבור  לעובדיו  לשלם 

 .  כל דין בפועל בהתאם ל 
 

ומהוו   ו הינ   המחיר   בהצעת   הקבוע   המחיר כי    ים מאשר   אנו  .5 מלאה    ה סופי  תמורה 
פי ההסכם ואספקת מלוא השירותים  - על   נו וסופית כנגד קיום מלוא התחייבויותי 

לשנותם    נבקש בטיב ובאיכות מעולים, אלא אם נקבע אחרת בתנאי מכרז זה ולא  
 או להוסיף עליהם.  

 
,  עלינו   ורק   אך   חלה   לעובדים   וזכויות   עבודה   שכר   לתשלום   האחריות   כי   מובהר  .6

 מביאה בחשבון הוצאות אלה.   שלנו   המחיר   והצעת 
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כי בכל מקרה בו תתגלה הפרה של זכויות בדיני עבודה, החברה תהיה    מים מסכי   אנו  .7

בסנקציות   לנקוט    לנו   המגיעים   תשלומים   עיכוב   של   באופן   לרבות ,  כנגדנו רשאית 
ההפרה   בגין  התשלום  לצורך  ערבות  חילוט  ההפרה,  של  המשוערת  העלות  בגובה 

 כם. לעובד, הפסקת ההתקשרות והטלת פיצוים מוסכמים, והכל כמפורט בהס 
 

המחיר תכלול ביצוע מושלם ומלא של כל התחייבויות בהתאם לתנאי מכרז    הצעת  .8
 זה ונספחיו לשביעות רצון החברה.   

 
 בכבוד רב, 

 
 _____________________ 

 חותמת המציע[  ]שם מלא של המציע+ 
          

 שם: ______________________    שם: __________________ 
   

   ת"ז: ______________________      ז:  _________________ " ת 
     

 תפקיד: ________________  תפקיד: ________________ 
 

 חתימה: ___________________     חתימה: _______________ 
 
 תאריך: ___________________      אריך: _______________ ת 
 

 
 חתימה שור  אי 

 
הח"מ   שכתובתי    ............................. אני  בזה  .............................. עו"ד/רו"ח  מאשר 

הרשום כדין בישראל  תאגיד/עוסק מורשה  נו  י לעיל ה   ם החתו ..........................  שהמציע 
ה  רשם  המס ................../רש אצל  ה"ה    ויות    - ו   ............................ וכי 

בפני מטעם המציע ....................................   זו, מוסמכים    הסופי   אשר חתמו  על הצעה 
 . בחתימותיהם   הסופי   לעשות כן ולחייב את המציע 

 
 

 __________________                                  ___________________
   

 עו"ד  .......................                   תאריך                                                                         
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 2' ג נספח  
 

 למרכז הספורט עבור הענקת שירותים  המחיר  הצעת  
 [ להגיש במעטפה סגורה ונפרדת יש  ] 

 
 ______________ תאריך:  

 
 כבוד ל 

 ועדת המכרזים המשותפת  
 אביב בע"מ - מרכז הספורט הלאומי תל ו   יפו בע"מ - אביב - היכלי הספורט תל 

 51יגאל אלון  רחוב  
 יפו - אביב - תל 

 
 

 שלום רב, 
 

פירוק והרכבה של  למתן שירותי    2022/9מכרז משותף מס'    הנדון: 
כיסוי פרקט ודשא, שינוע כסאות וציוד אחר ועבודות נוספות  ציוד ובכלל זה  

במתקנים המנוהלים על ידי היכלי הספורט תל אביב יפו בע"מ ומרכז  
 הספורט הלאומי תל אביב בע"מ 

 
אני הח"מ, מר/גב' ____________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ________, לאחר שהוזהרתי  

לע  צפוי/ה  אהיה  וכי  האמת  את  להצהיר  עלי  כן,  כי  אעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  ונשים 
  מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן: 

 
1.  [  _______________ ידי  על  כדין  הוסמכתי  המציע כי  שם  את  להשלים  מס'  נא   ,]

 " )להלן:   ______________ מס'  מורשה  עוסק  על  המציע תאגיד/  לחתום   ,)"
 . תצהיר זה בשם ומטעם המציע 

 
ואנו  .2 לנו  בטבלה שלהלן    הובהר  למפורט  יוענקו בהתאם  כי השירותים  מסכימים 

 לרבות לענין לוחות הזמנים לביצוע העבודה: 
 

  מספר 
 סידורי 

 

מספר   סוג העבודה  
  עובדים 

מוערך על ידי  
המציע  
לביצוע  
 * העבודה 

 

מקסימום  
שעות  

לביצוע  
 * העבודה 

של   בש"ח  סך 
לביצוע   התמורה 
המפורט   השירות 

 )ללא מע"מ( 

 
 ספורט מבנה רב  

 
מכשירים   . 1   – התעמלות 

תחרות   לפני  עבודות 
בסעיף     4.1.1כמפורט 

   חלק ב' 

 
 

 ________ 
 
 
 

 
 

 שעות   8

 
 

 _______ 

מכשירים   . 2   – התעמלות 
תחרות   לאחר  עבודות 

בסעיף     4.1.2כמפורט 
 לחלק ב' 

 
 

 ________ 
 
 
 

 
 
 שעות   8

 
 

 _______ 



24 
 
 
 

אומנותית   . 3 התעמלות 
תחרות   לפני  עבודות 

בסעיף     4.1.3כמפורט 
 לחלק ב' 

 
 

 _________ 
 
 
 

 
 
 שעות    6
 

 
 

 ____ _ ___ 

אומנותית   . 4 התעמלות 
תחרות   לאחר  עבודות 

בסעיף     4.1.4כמפורט 
 חלק ב' 

 
 

 ________ 
 
 
 

 
 
 שעות   6
 

 
 

 ____ _ ___ 

משחק   . 5 לפני  עבודות 
בינלאומי   כדורעף 

בסעיף     4.1.5כמפורט 
 חלק ב' ל 

 
 ________ 

 
 
 

 
 שעות   4

 
 ________ 

 

משחק   . 6 לאחר  עבודות 
בינלאומי   כדורעף 

בסעיף     4.1.6כמפורט 
 חלק ב' ל 

 
 

 _____ ___ 
 
 
 

 
 
 שעות   4

 
 

 _____ _ __ 

 
 אצטדיון האתלטיקה 

 
תחרות   . 7 לפני  עבודות 

בסעיף     5.1כמפורט 
 חלק ב' ל 

 
 

 ______ 
 
 
 

 
 
 שעות   8
 

 
 

 __ ______ 

תחרות   . 8 לאחר  עבודות 
בסעיף     5.2כמפורט 

 חלק ב' ל 

 
 _______ 

 
 
 

 
 שעות   8

 
 ___ __ ___ 

 
 הוולודרום 

 
קטן   . 9 אירוע  תחרות/ 

בסעיף    – הקמה   כמפורט 
 חלק ב' ל   6.1

 
 

  _______ ** 
 
 
 

 
 
 שעות   8

 
 

 ________ 

לאחר   . 10 אירוע  תחרות/ 
בסעיף    – פירוק   כמפורט 

 חלק ב' ל   6.2

 
 ________ ** 

 
 
 

 
 שעות   8

 
 ________ 

גדול   . 11 אירוע  תחרות/ 
בסעיף    – הקמה   כמפורט 

 לחלק ב'   6.3

 
 _______ ** 

 
 
 

 
 שעות   8

 
 ________ 
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גדול   . 12 אירוע  תחרות/ 

בסעיף    – פירוק   כמפורט 
 לחלק ב'   6.4

 
 

 _______ ** 
 
 
 

 
 
 שעות   8

 
 

 _______ 

 
 סה"כ תמורה בש"ח לא כולל מע"מ 

 

 

 
מספר  י     *    כי  בטבלה ובהר  הקבוע  מסויימת    השעות  עבודה  ביצוע  הוא  לצורך 

. ככל שהעבודות בפועל תתבצענה  הזמן המקסימלי הנדרש לביצוע העבודות 
שהוצע,   מזה  שונה  עובדים  מספר  עם  ו/או  מופחת  כדי  בזמן  בכך  יהיה  לא 

. אין באמור לעיל כדי  להשפיע על תשלום התמורה הנקובה בהצעת המציע 
ואין באמור בכדי  להלן    4ומהאמור בסעיף    למכרז   4.2לגרוע מהאמור בסעיף  

 וא זכויותיהם על פי דין. לגרוע מחובת המציע לשלם לעובדיו את מל 
 

יתבצעו במקביל ויש להערך    3-4ובסעיפים    2  - ו   1העבודות המפורטות בסעיפים  
 עם מספר עובדים מתאים לביצוע העבודות. 

 
ין העובדים ובהצעת המחיר נוכחות של מנהל עבודה  י יש לקחת בחשבון במנ  **   

 אשר יפעל בהתאם להוראות המכרז וההסכם בענין זה. 
  

ל  .9 אחד   בנוסף  עובד  של  עבודה  שעת  עבור  המחיר  לעיל,  בטבלה  כאמור  שירותים 
כי   )יובהר   .₪  ___________ יהיה  זה  במכרז  מפורטות  שאינן  נוספות  לעבודות 
שימוש   תעשה  והחברה  הזוכה  ההצעה  בחישוב  בחשבון  תלקח  לא  זו  מחיר  הצעת 

הוראות    בהצעה זו על פי שיקול דעתה הבלעדי(. על המחיר השעתי הנ"ל יחולו כל 
 להלן.   4-6המכרז וההסכם לרבות האמור בסעיפים  

 
וקבוע   .3 אחיד  תשלום  בהסדר  שמדובר  העובדה  לאור  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 

העובדים  לכמות  או  העובדים  לשעות  קשור  כי    שאינו  של  מובהר  המציע  מחובתו 
תוך הפחתת עלויותיו ולהימנע ממכרז הפסד  עיל ביותר  לתכנן את העבודה באופן הי 

זה   ובכלל  קבלני,  לרווח  לדאוג  עלויות  להימנע  אלא  של  מתחייב  בלתי  מיקור 
נוספות.   בין היתר מביצוע שעות  עובדים הנובעות  לעיל  העסקת  אין בכלל האמור 

של   מחובתו  לגרוע  בוצעו  המציע  בכדי  אשר  חורגות  שעות  בעבור  לעובדיו  לשלם 
 .  כל דין בפועל בהתאם ל 

 
ומהוו   ו הינ   המחיר   בהצעת   הקבוע   המחיר כי    ים מאשר   אנו  .4 מלאה    ה סופי  תמורה 

פי ההסכם ואספקת מלוא השירותים  - על   נו וסופית כנגד קיום מלוא התחייבויותי 
לשנותם    נבקש בטיב ובאיכות מעולים, אלא אם נקבע אחרת בתנאי מכרז זה ולא  

 או להוסיף עליהם.  
 

,  עלינו   ורק   אך   חלה   לעובדים   וזכויות   עבודה   שכר   לתשלום   האחריות   כי   מובהר  .5
 מביאה בחשבון הוצאות אלה.   שלנו   המחיר   והצעת 

 
כי בכל מקרה בו תתגלה הפרה של זכויות בדיני עבודה, החברה תהיה    מים מסכי   אנו  .6

בסנקציות   לנקוט    לנו   המגיעים   תשלומים   עיכוב   של   באופן   לרבות ,  כנגדנו רשאית 
המשוערת   העלות  ההפרה  בגובה  בגין  התשלום  לצורך  ערבות  חילוט  ההפרה,  של 

 לעובד, הפסקת ההתקשרות והטלת פיצוים מוסכמים, והכל כמפורט בהסכם. 

 

 
 

המחיר תכלול ביצוע מושלם ומלא של כל התחייבויות בהתאם לתנאי מכרז    הצעת  .7
 זה ונספחיו לשביעות רצון החברה.   
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 בכבוד רב, 
 

 _____________________ 
 חותמת המציע[  ]שם מלא של המציע+ 

          
 שם: ______________________    שם: __________________ 

   
   ת"ז: ______________________      _________________ ז:   " ת 

     
 תפקיד: ________________  תפקיד: ________________ 

 
 חתימה: ___________________     חתימה: _______________ 

 
 תאריך: ___________________      אריך: _______________ ת 
 

 חתימה שור  אי 
 

 
הח"מ   שכתובתי    ............................. אני  בזה  .............................. עו"ד/רו"ח  מאשר 

הרשום כדין בישראל  תאגיד/עוסק מורשה  נו  י לעיל ה   ם החתו ..........................  שהמציע 
ה  רשם  המס אצל  ה"ה    ................../רשויות    - ו   ............................ וכי 

בפני מטעם המציע ..............................  ......  זו, מוסמכים    הסופי   אשר חתמו  על הצעה 
 . בחתימותיהם   הסופי   לעשות כן ולחייב את המציע 

 
 

 __________________                                  ___________________
   

 עו"ד  .......................                                      תאריך                                                       
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 '  ד נספח   
 

 להוכחת העמידה בתנאי הסף תצהיר  
 

אני הח"מ, מר/גב' ____________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ________, לאחר שהוזהרתי  
צפוי/ה   וכי אהיה  עליי להצהיר את האמת  כן,  כי  לא אעשה  לעונשים הקבועים בחוק אם 

  מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן: 
 
1.  [  _______________ ידי  על  כדין  הוסמכתי  המציע אני  שם  את  להשלים  מס'  נא   ]

 " )להלן:   ______________ מס'  מורשה  עוסק  כדין  המציע תאגיד/  הרשום   )"
  9/2022מכרז משותף מס'  בישראל, לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע ל 

ודשא  פרקט  כיסוי  לרבות  ציוד  של  ושינוע  הרכבה  פירוק,  שירותי  ועבודות    למתן 
ומרכז   בע"מ  יפו  אביב  תל  הספורט  היכלי  ידי  על  המנוהלים  במתקנים  נוספות 

 הספורט הלאומי תל אביב בע"מ. 
 

מוכח    המציע  .2 ניסיון  סבלות  בעל  שירותי  במות    או במתן  של  ופירוק     או הרכבה 
הרכבה ופירוק של מתקנים מודלריים במשך    או הרכבה, פירוק או כיסוי של פרקט  

 לקוחות שונים לכל הפחות.   3  - וזאת ל   2018-2022שנתיים לפחות בין השנים  
 

אודות    פרטים  להלן  בטבלה  מפרט  אני  זה  סף  בתנאי  המציע  עמידת    3להוכחת 
מצרף    לקוחות לקוחות   וכן  כאמור,  שירותים  עבורם  סיפק    המלצות שהמציע 
  הנ"ל. מחלק מהלקוחות  בכתב    חיוביות 

 
מועד  

אספקת  
השירותים  

ידי  - על 
המציע  

)יש  ללקוח  
לפרט  

חודש/שנה  
עד  

 חודש/שנה( 

לו    הלקוח  
סופקו  

 השירותים 

תיאור  
 השירותים 

 

מספר   
העובדים  
שהועמדו  

לטובת ביצוע  
 השירותים  

אצל    קשר   איש   פרטי 
  ח, לרבות תפקיד, ו הלק 

 "ל ודוא   נייד   טלפון 

 
   - החל מ 

 _____,____ 
 

   – עד  
 

 ____ ,____ 
 

    

 
   - החל מ 

 _____,____ 
 

   – עד  
 

 ____ ,____ 
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   - החל מ 

 _____,____ 
 

   – עד  
 

 ____ ,____ 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

 
במתכונת הנ"ל    - לקוחות נוספים בדפים נוספים  ל   אודות שירותים שהוענקו   ניתן לפרט  •

 . בלבד 
 

  
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 
 
 

 ולראיה אני בא על החתום, היום ......................... 
 

                            
             

 המצהיר 
 

 המצהיר אישור חתימת  
 
 

  "ז ....................... בעל ת   .........................   הופיע בפני   .............. הנני מאשר כי ביום  
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם  

 בפני על התצהיר דלעיל. לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם  
 

                       ______________________                                      
חותמת ומספר רישיון עורך    תאריך 

 דין 
 חתימת עוה"ד  
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 '  ה נספח   
 
 
 
 

 1976- תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

______________,     ____________ ,______________ מ ח" ה ו/י  אנ  ת.ז. 
 י/ם צפו  אהיה נ/  האמת וכי  את  להצהיר  עלי  כי  תי נו/ שהוזהר _____________ לאחר  

 : כדלקמן  בזאת  ים / מצהיר  ן, כ  אעשה  לא  באם  בחוק  הקבועים  לעונשים 
 _______________________ב  ________________כ  משמש  י / הננו  .1

 המשתתף   שם                       תפקיד                                 
 המשתתף  מטעם  זה  תצהיר  לתת  מוסמך  הננו/י  .2

 
 :להלן  האמורים  מבין  הרלבנטי  הסעיף  את  לסמן  יש  .3

 ; ***עבירות  משתי  ביותר  **הורשעו  לא  אליו  *זיקה  בעל  או  החבר במשתתף / המשתתף   
 ,אך  ***עבירות  משתי  ביותר  **הורשעו  אליו  *זיקה  בעל  או  החבר במשתתף   / המשתתף   

 .האחרונה  ההרשעה  ממועד  לפחות  אחת  שנה  חלפה  למכרז  ההצעות  האחרון להגשת  במועד 
 . 1976– ו "תשל ציבוריים,   גופים  עסקאות  ב)א( לחוק 2בסעיף   כהגדרתו  – זיקה"  "בעל * 

 31.10.02   יום  לאחר  שנעברה  בעבירה  חלוט  דין  בפסק  הורשע    - ** "הורשע"  
עובדים   חוק  לפי  עבירה  או  -1987 ז "התשמ  ,מינימום  שכר  חוק  לפי  עבירה " – "עבירה    ***

 עסקאות  ולעניין .  -1991 א "התשנ  הוגנים(,  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים 
 -2011 ב "התשע  ,דיני העבודה  של  האכיפה  להגברת  לחוק  2 בסעיף  כהגדרתו  שירות  לקבלת 

 .חוק  לאותו  בתוספת השלישית  המנויות  החיקוקים  הוראות  על  עבירה  גם  ,
 :להלן  האמורים  מבין  הרלוונטי  הסעיף  את  לסמן  יש  .4

  1998  - מוגבלות, התשנ"ח  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  לחוק  9 סעיף  הוראות  – 'א  חלופה    
 )להלן: "חוק שוויון זכויות"( אינן חלות על המשתתף. 

 .מקיים אותן  והוא  המשתתף  על  חלות  זכויות  שוויון  לחוק  9 סעיף  הוראות  – ב  חלופה      
 בחלופות  ולסמן  להמשיך  יש  - לעיל  4 בסעיף  ' ב  החלופה  את  שסימן  למשתתף  .5

 המשנה 
 :להלן  הרלוונטיות 

 .עובדים  -100 מ  פחות  מעסיק  המשתתף  -  1  חלופה   
 ל משרד "למנכ  לפנות  מתחייב  והוא  ,לפחות  עובדים  100 מעסיק  המשתתף  - 2  חלופה   

סעיף  חובותיו  יישום  בחינת  לשם  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה   לחוק  9 לפי 
 שהמשתתף  במקרה   .ליישומן  בקשר  הנחיות  קבלת  לשם  – הצורך  ובמידת  ,זכויות  שווין 

 הוראות  לפי  החברתיים  הרווחה והשירותים  העבודה  משרד  ל "למנכ  לפנות  בעבר  התחייב 
 (2 ) חלופה  באותה  כאמור  התחייב  הוא  התקשרות שלגביה  עמו  ונעשתה  ,לעיל  (2 ) חלופה 

 לחוק  9 סעיף  לפי  חובותיו  ליישום  הנחיות  קיבל  ואם   ,ממנו  כנדרש  פנה  כי  מצהיר  הוא  –
 .פעל ליישומן  גם  הוא  ,זכויות  שוויון 

 
המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר    –   לעיל   5בסעיף    2למשתתף שסימן את החלופה  

בתוך   החברתיים  והשירותים  והרווחה  העבודה  משרד  למנכ"ל  ממועד    30זה  ימים 
 )ככל שתהיה התקשרות כאמור(. החברה  התקשרותו עם  

 
 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 
  
 )חתימת המצהיר( 

 אימות עו"ד 
עו"   ,______________ הח"מ  ביום  אני  כי  מאשר   )_____________ )מ.ר.  ד 

ת.ז. ______________,    ,_______________ מר/גב'  בפני  הופיע/ה    - ו ___________ 
להצהיר את    ם כי עליו/ה   ם לאחר שהזהרתיו/ה _______________, ת.ז. ____________  

בפני   ו לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/  ם צפוי/  יהו האמת וכי יהא/ 
 עליו בפני.   ם לעיל בחתמו/   ם את תוכן תצהירו/ 

 
 ____________ 
 )עו"ד( 
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 נספח השירותים   – חלק ב'  
 

 
במסגרת ההסכם, הקבלן יספק לחברה את השירותים שלהלן )במספר עובדים ושעות   

 עבודה כמפורט בהצעת המחיר נספח ב'(  

 היכל מנורה מבטחים   .1

 עבודות פירוק והרכבה לפני משחק/אירוע, לפי הענין:   1.1

כ   PVCכיסוי פרקט בבד      1.1.1 מ"ר. משקל    700  - ובפלטות עץ בשטח של 
 ק"ג.    35  - כל פלטה כ 

סלים,   1.1.2 ו   2שינוע  טכניים  למרתף     3  - שולחנות  מזכירות  שולחנות 
 הדרומי בהיכל.  

  
כיסאות תיאטרון )בסטים    370  - שינוע פודיומים עליהם מורכבים כ  1.1.3

בהיכל   הדרומי  מהמרתף  כיסאות(  וחמישה  ארבעה  שלושה,  של 
לתוכנית  לזיר  בהתאם  כאמור  הכיסאות  ופרישת  המשחקים  ת 

עגלות   באמצעות  יעשה  השינוע  ההיכל.    ידי  על  שתסופק  פרישה 
 שינוע שיסופקו על ידי ההיכל.  

 
  

 עבודות פירוק והרכבה בתום משחק/אירוע, לפי הענין:    1.2
 

בסעיף     1.2.1 כאמור  העץ  ופלטות  הפרקט  כיסוי  לעיל    1.1.1הסרת 
 ושינועם למרתף הדרומי בהיכל. 

 
 השבת הסלים והשולחנות לזירת המשחקים.  1.2.2

 
 למרתף הדרומי בהיכל.   1.1.3שינוע הכיסאות כאמור בסעיף   1.2.3

 היכל קבוצת שלמה  .2

 עבודות פירוק והרכבה לפני משחק/אירוע, לפי הענין:   2.1

מ"ר. משקל    1,300  - ובפלטות עץ בשטח של כ   PVCכיסוי פרקט בבד   2.1.1
 ק"ג.    35  - כל פלטה כ 

   שולחנות מזכירות מהמחסן לזירת המשחקים.   3  - שינוע סלים ו  2.1.3

 טריבונות חשמליות.   3קיפול של   2.1.4

כ  2.1.5 של  המשחקים    120  - שינוע  לזירת  מהמחסן  תיאטרון  כיסאות 
בהתאם   הכיסאות  ופרישת  לכך  המיועדות  שינוע  עגלות  באמצעות 
מהכיסאות   שליש  ההיכל.  ידי  על  שתסופק  פרישה  לתוכנית 
שינוע   עגלות  באמצעות  יעשה  השינוע  פודיומים.  גבי  על  מורכבים 

 שיסופקו על ידי ההיכל.  
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 ירוק והרכבה בתום משחק/אירוע, לפי הענין: עבודות פ  2.2
 

בסעיף   2.2.1 כאמור  העץ  ופלטות  הפרקט  כיסוי  לעיל    1.2.1הסרת 
 ושינועם למחסן בהיכל. 

 
 השבת הסלים והשולחנות לזירת המשחקים.  2.2.2

 
 השבת הטריבונות החשמליות.  2.2.3

 
 לעיל למחסן בהיכל.   3.2.4שינוע הכיסאות כאמור בסעיף   2.2.4

 אצטדיון בלומפילד  .3

"קטן"   3.1 כ   - באירוע   מ"ר    2,000  - כיסוי הדשא הסינטטי בשטח של 
 באמצעות פרישת פלטות פלסטיק. 

"גדול"   3.2 כ   - באירוע  של  בשטח  הדשא  כר  כל  מ"ר    8,000   - כיסוי 
פלסטיק משני סוגים  ביניהם    באמצעות פרישת פלטות  המחוברות 

 במחברים יעודיים. 

 באצטדיון.   פינויים למחסן בתום האירועים הסרת הכיסויים ו  3.3

 מבנה רב ספורט   - מרכז הספורט   .4

 תחרויות התעמלות   4.1

   – עבודות לפני תחרות   - התעמלות מכשירים   4.1.1

פירוק שערי כדוריד, הוצאת ספסלי שחקנים ושולחן מזכירות, פירוק  
רשתות הגנה כדוריד, פתיחת יציע מתכנס חשמלי והרכבת המעקות,  

על משטח הפרקט, שינוע ציוד מהמחסן הצמוד לאולם    PVCפריסת  
פירוק   המרכז(,  ע"י  שיסופקו  עגלות  )ע"ג  לזירה  הסמך  ואולמות 

לאולם, הרכבת מכשירים באולם    מכשירים באולמות הסמך ושינועם 
אולימפי,   קפיצי  קרקע  משטח  כדוגמת:  לרצפה  ועיגונם  התחרות 
בנים,   מקבילים  קורות,  שמוכות,  סוס  אולימפי,  טבעות  מתקן 
, טרמפולינה, קפציות, מסלולי   מקבילים מדורגים בנות, מתח בנים 
הרצה, שולחן קפיצות, במת מנצחים וכיוצ"ב, הקמת במה )פודיום(,  

 . סת שולחנות שיפוט וכסאות פרי 

   – התעמלות מכשירים עבודות לאחר תחרות  4.1.2

מזכירות,   ושולחן  שחקנים  ספסלי  הכנסת  כדוריד,  שערי  התקנת 
ופירוק   חשמלי  מתכנס  יציע  סגירת  כדוריד,  הגנה  רשתות  התקנת 

קיפול   למחסן    PVCהמעקות,  הציוד  החזרת  הפרקט,  משטח  על 
י המרכז(, פירוק מכשירים  ולאולמות הסמך )ע"ג עגלות שיסופקו ע" 

באולם ושינועם והרכבתם באולמות הסמך, הרכבת מכשירים באולם  
קפיצי   קרקע  משטח  כדוגמת:  לרצפה  חזרה  ועיגונם  המכשירים 
מקבילים   קורות,  שמוכות,  סוס  אולימפי,  טבעות  מתקן  אולימפי, 
קפציות,   טרמפולינה,   , בנים  מתח  בנות,  מדורגים  מקבילים  בנים, 

הרצ  במה  מסלולי  פירוק  וכיוצ"ב,  מנצחים  במת  קפיצות,  שולחן  ה, 
 . )פודיום(, קיפול שולחנות שיפוט וכסאות 
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   - התעמלות אומנותית ו/או אקרובטיקה עבודות לפני תחרות  4.1.3

פירוק שערי כדוריד, הוצאת ספסלי שחקנים ושולחן מזכירות, פירוק  
רשתות הגנה כדוריד, פתיחת יציע מתכנס חשמלי והרכבת המעקות,  

על משטח הפרקט, שינוע ציוד מהמחסן הצמוד לאולם    PVCפריסת  
הרכבת   המרכז(  ע"י  שיסופקו  עגלות  )ע"ג  לזירה  הסמך  ואולמות 

. הקמת במה )פודיום(, פריסת  משטחים אולימפיים באולם התחרות 
 שולחנות שיפוט וכסאות.  

   – התעמלות אומנותית ו/או אקרובטיקה עבודות אחרי תחרות   4.1.4

מזכירות,   ושולחן  שחקנים  ספסלי  הכנסת  כדוריד,  שערי  התקנת 
ופירוק   חשמלי  מתכנס  יציע  סגירת  כדוריד,  הגנה  רשתות  התקנת 

קיפול   למחסן    PVCהמעקות,  הציוד  החזרת  הפרקט,  משטח  על 
ולאולמות הסמך )ע"ג עגלות שיסופקו ע"י המרכז(, פירוק משטחים  

דיום(, קיפול שולחנות  אולימפיים והחזרתם למחסן, פירוק במה )פו 
 שיפוט וכסאות.  

   - עבודות לפני משחק  משחק כדורעף בינלאומי   4.1.5

פירוק שערי כדוריד, פירוק רשתות הגנה כדוריד, פתיחת יציע מתכנס  
חשמלי והרכבת המעקות, פריסת משטח טרפלקס על משטח הפרקט,  
)ע"ג   לזירה  הסמך  ואולמות  לאולם  הצמוד  מהמחסן  ציוד  שינוע 

)פודיום(, פריסת שולחנות  עגלות שיסו  ע"י המרכז( הקמת במה  פקו 
 . שיפוט וכסאות 

   - עבודות לאחר משחק  משחק כדורעף בינלאומי   4.1.6

יציע   סגירת  כדוריד,  הגנה  רשתות  הרכבת  כדוריד,  שערי  הרכבת 
ושינועו   טרפלקס  משטח  קיפול  המעקות,  ופירוק  חשמלי  מתכנס 

ואולמות   למחסן  הצמוד  מהאולם  ציוד  שינוע  לזירה  למחסן,  הסמך 
קיפול  )פודיום(,  במה  פירוק  המרכז(  ע"י  שיסופקו  עגלות    )ע"ג 

 שולחנות שיפוט וכסאות.  

 אצטדיון האתלטיקה  .5

   – אצטדיון אתלטיקה לפני תחרות   5.1

בעמדות   הציוד  פריקת  נגררים,  גבי  על  לזירה  מהמחסן  תחרות  ציוד  שינוע 
העמדות   סידור  תקשורת,  וכבלי  אלקטרוני  ציוד  פריסת  פי  השונות,  על 

הרטבת   היתר  בין  הכולל  לרוחק  קפיצה  בורות  הכנת  השונים,  המקצועות 
ע"י מרכז הספורט,   שיסופק  ייעודי  וערבול החול באמצעות מכשיר  הבורות 
שולחנות   פריסת  מפוח,  באמצעות  המסלול  ניקיון  באנרים,  התקנת  דגלול, 

  וגזיבויים, שינוע מזרוני קפיצה לגובה ומוט. 

   – ר תחרות  אצטדיון אתלטיקה לאח  5.2

מהעמדות   הציוד  איסוף  נגררים,  גבי  על  למחסן  חזרה  תחרות  ציוד  שינוע 
פי   על  העמדות  קיפול  תקשורת,  וכבלי  אלקטרוני  ציוד  קיפול  השונות, 
באמצעות   המסלול  ניקיון  והבאנרים,  הדגלים  הסרת  השונים,  המקצועות 

 . מפוח, קיפול שולחנות וגזיבויים, שינוע מזרוני קפיצה לגובה ומוט 
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  הוולודרום הלאומי ע"ש סילבן אדמס   .6

   –   תחרות/ אירוע קטן הקמה  6.1
 

כ   פריסת  גובה/מוט,  מזרן  המשטח    1,000פינוי  על  להגנה  עץ  משטחי  מ"ר 
פריסת   הוולודרום,  ברחבי  ציוד  שינוע  לרוחק,  קפיצה  בור  כיסוי  הסינטטי, 

 משטחי הגנה על מסלול הריצה החיצוני לטובת גישת ספקים וקיפולם. 
 

פירוק  6.2 קטן  אירוע  כ    –   תחרות/  קיפול  גובה/מוט,  מזרן  מ"ר    1,000החזרת 
קפיצה  מש  בור  של  הכיסוי  הורדת  הסינטטי,  המשטח  על  להגנה  עץ  טחי 

לרוחק, שינוע ציוד ברחבי הוולודרום, פריסת משטחי הגנה על מסלול הריצה  
 החיצוני לטובת גישת ספקים וקיפולם.  

 
הקמה  6.3 גדול  הכושר    –   תחרות/אירוע  מכשירי  פינוי  ומוט,  גובה  מזרן  פינוי 

כ   פריסת  מש   3,000והמשקולות,  המשטח הסינטטי,  מ"ר  על  להגנה  עץ  טחי 
כיסוי בור קפיצה לרוחק, שינוע ציוד ברחבי הוולודרום, פריסת משטחי הגנה  

   על מסלול הריצה החיצוני לטובת גישת ספקים וקיפולם. 
 

החזרת מזרן גובה ומוט, החזרת מכשירי הכושר    -   תחרות אירוע גדול פירוק  6.4
כ   קיפול  לה   3,000והמשקולות,  עץ  משטחי  הסינטטי,  מ"ר  המשטח  על  גנה 

הורדת הכיסוי של בור קפיצה לרוחק, שינוע ציוד ברחבי הוולודרום, פריסת  
 משטחי הגנה על מסלול הריצה החיצוני לטובת גישת ספקים וקיפולם.  
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 לק ג' ח 
 

  
 הסכם התקשרות 

 
 הסכם   

 
 

 ...............  ביום    יפו - אביב - בתל שנערך ונחתם  
 

 
 בין: 

 
 51-049264-8ח"פ    יפו בע"מ - אביב - היכלי הספורט תל 

 
 67062יפו  - אביב - , תל 51מרחוב יגאל אלון  

 
 או 
 

 51-086184-2מרכז הספורט הלאומי בע"מ ח"פ  
 , תל אביב יפו 2מרחוב שטרית  

 
 "( החברה "   - ביחד )להלן    

 מצד אחד 
 
 

 לבין: 
 

 ______________________ 
 

  ____________________ 
   

 "( נותן השירותים "   - )להלן  
 מצד שני 

 
 
 
 

ושינוע  הרכבה    , פירוק   למתן שירותי   9/2022מס'  משותף  והחברה פירסמה מכרז     והואיל 
ציוד   ודשא   לרבות של  פרקט  נוספות    כיסוי  ידי  ועבודות  על  המנוהלים  במתקנים 

 "(. המתקנים "   – " ו  המכרז : "  החברה )להלן בהתאמה 
 

_____   והואיל  ביום  החברה  של  המכרזים  ועדת  ידי  על  אושרה  השירותים  נותן  והצעת 
 כהצעה זוכה במכרז.  

 
ונשוא  ו    והואיל  המכרז  נשוא  לשירותים  בנוגע  החברה  דרישות  את  בדק  השירותים  נותן 

הסכם זה, התנאים לביצועם וכל שאר הנתונים בקשר אליהם, ובעקבות הבדיקה  
בתנאי   השירותים  את  לבצע  לחברה  הציע  ו שעשה,  ובתמורה  המכרז  זה  הסכם 

 להסכם זה;     ' ב נספח  כמפורט בהצעת נותן השרותים המצ"ב כ 
 

השירותים  והואיל  הינו,    ונותן  כי  כוח   בעל מצהיר  הניסיון,  הרישיונות,  - הידע,  האדם, 
את השירותים בהתאם   החברה והכישרון לבצע עבור  , הכישורים  התעודות, היכולת 

 לתנאי הסכם זה ובהתאם לכל דין;   החברה לדרישות  
 

ל   החברה ו  והואיל  למסור  ובכפוף    את   נותן השירותים מעוניינת  ביצוע השירותים בהתאם 
 לאמור בהסכם זה. 
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 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 
 
 מבוא  .1

בסיס    להסכם המבוא   1.1 ומשמש  הימנו  נפרד  ובלתי  אחד  חלק  מהווה  זה 
   להתקשרות הצדדים לפיו. 

מתנאי   1.2 תנאי  לפרש  ואין  בלבד  הנוחיות  לצורך  באות  הסעיפים  כותרו 
 ההסכם לפיהן. 

 ההסכם הינם חלק בלתי נפרד הימנו ויקראו עימו כאחד. נספחי   1.3
 
 ומקום הענקתם   השירותים  .2

 
להלן  המפורטים  השירותים  את  להעניק  מתחייב  השירותים  במתקנים  נותן   ,

להלן,   לקבוע  כמפורט  זה  במכרז,  בהתאם  ו בהסכם  נספח  א'   בנספח בכלל   ,
 .  השירותים, בפרט 

 
 : המתקנים    .  2.1

- אביב - , יד אליהו, תל 51יגאל אלון    וב ברח   , מבטחים היכל מנורה   2.1.1
 ;  "( היכל מנורה "  )להלן:   פו י 

שלמה    2.1.2 קבוצת  תל היכל  רמבה,  אייזיק  ברחוב  )להלן: - אביב - ,   יפו 
 "(; היכל שלמה " 

בלומפילד  2.1.3 אביב אצטדיון  תל  התקומה,  ברחוב  )להלן:   - ,   יפו 
 "(; בלומפילד " 

הלאומי,   2.1.4 הספורט  הלאומי  מרכז  הספורט  אביב מרכז  ב תל    וב רח , 
  6שטרית  , ברחוב  מבנה רב ספורט יפו )לרבות    - תל אביב ,  2שטרית  

אביב   תל  אדמס ;  יפו   – ,  סילבן  ע"ש  הלאומי  רחוב  הוולודרום   ,
; אצטדיון האתלטיקה ברחוב שטרית  יפו   – א, תל אביב  10שטרית  

מבנה  ", " הוולודרום " "מרכז הספורט",   ( )להלן: יפו   - בתל אביב   10
 ;    ", בהתאמה( אצטדיון האתלטיקה "   - " ו הרב ספורט 

 להלן ביחד: "המתקנים". 

גם    השירותים  הענקת  מקום  את  להרחיב  רשאית  תהא  החברה  כי  מובהר 
 למתקנים נוספים אשר ינוהלו על ידה. 

 : השירותים  2.2

נשוא   רק,    כוללים ה    הסכם  השירותים  לא  אך  הרכבה  גם  פירוק,  שירותי 
תחרויות    משחקים,  לקיום  המתקנים  התאמת  לצורך  ציוד  של  ושינוע 

הענין   לפי  כמפורט  ואירועים,  א והכל  השירותים  בנספח  נספח   )להלן: ' 
 "( ובכלל זה: השירותים " 

 ובפלטות עץ;   PVCכיסוי פרקט בבד   3.1.1

 עליהם מורכבים כסאות;   שינוע פודיומים  3.1.2

מזכירות, ספסלי שחקנים   3.1.3 שינוע סלים, שערים, רשתות, שולחנות 
 וכיוצ"ב ציוד; 

 קיפול והשבה של יציעים וטריבונות חשמליות, לפי הענין;    3.1.4
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 כיסוי דשא בפלטות פלסטיק;    3.1.6

 הרכבת מעקות ומכשירים;    3.1.7

 פירוק פודיומים;     3.1.8       

עבודות סבלות שוטפות שיידרשו לחברות לצורך הכנת המתקנים למשחקים,   2.3
 תחרויות ואירועים, לפי הענין.  

מה  2.4 שתידרש  עבודה  הזוכה כל  החבר - על   מציע  הרכבה  בקשר    ות  ידי  לשינוע, 
   ופירוק של ציוד.  

השירותים,   2.5 ביצוע  לצורך  הנדרשים  הכלים  את  תספקנה  החברות  כי  מובהר 
פלטות פלסטיק, מלגזות, עגלות שינוע וכיוצ"ב. שינוע  ובכלל זה: פלטות עץ,  

 הציוד נשוא מכרז זה, פריקתו, הרכבתו ואיחסונו יבוצע בתוך המתקנים. 

 נותן השירותים והתחייבויות  הצהרות   .3

בעל   קבלן מורשה למתן השירותים, כי הוא   מצהיר ומאשר כי הוא   נותן השירותים  3.1
הרישיונות   ו/או  האישורים  ו/או  ההיתרים  עלכל  הדרושים  תוקף  דין - בני  כל  פי 

יהיה אחראי לקבלת כל   לעסוק במתן השירותים לפי הסכם זה  ובכל מקרה הוא 
על השירותים  למתן  הדרושים  ו/או הרישיונות  מהרשויות   ידיו לחברה - ההיתרים 

בכל תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה. נותן השירותים  המוסמכות לכך לפי כל דין 
הכרוכה בהשגתם ו/או קבלתם, והוא מתחייב למסור בכל הוצאה    מתחייב לשאת 

הרישיונות  ו/או  ההיתרים  ו/או  האישורים  מכל  העתקים  בקשתה,  לפי  לחברה, 
 כאמור.

כי   3.2 מצהיר  השירותים  נ נותן  וותק,  מומחיות,  בעל  מיומנות  סיון י הוא   ,
את   לו  יש  וכי  השירותים  מתן  בתחום  אמצעים  ה יכולת,  ה   ומקצועיות 

מנת האדם    כח ו כספיים  ה  וברמה    על  במומחיות  השירותים  את  להעניק 
 מקצועית גבוהה.  

השירותים  3.3 פרטי    נותן  את  היטב  מכיר  הוא  כי  ומאשר    השירותים מצהיר 
י החתימה על  וכי הוא ביצע את כל הבדיקות הדרושות לפנ   העניק שעליו ל 

השירותים,    להעניק את דו מניעה מכל מין וסוג שהוא זה, וכי אין מצ  סכם ה 
החלים  וכי   והחוקים  הנהלים, ההנחיות, התקנים, התקנות  כל  לו  ידועים 

השירותים,   מתן  שקיימים,  על  אחריהם  ככל  למלא  מתחייב  והוא 
 בדקדקנות.  

השירותים  3.4 תקופת    נותן  כל  במשך  השירותים  את  לחברה  ליתן  מתחייב 
החברה   להנחיות  בהתאם  יפעל  והוא  יידרש,  שהדבר  וככל  ההתקשרות 

 וף לאמור בהסכם זה לעיל ולהלן. ולטובתה, והכל בכפ 

בכל   3.5 או  זה  בחוזה  האמור  בכל  שאין  לו  ידוע  כי  מצהיר  השירותים  נותן 
רישיון,   כל  לקבל  צורך  או  חובה  מכל  לשחררו  כדי  פיו  על  שתנתן  הודעה 
היתר או רשות או מהצורך לשלם מס, היטל, אגרה, תשלומי חובה וכיוצ"ב,  

 המוטלים עליו על פי כל דין.  

עובדים דוברי עברית במשך כל    15נותן השירותים מתחייב להעסיק לפחות   3.6
כמו כן מתחייב נותן השירותים    תקופת הענקת השירותים על פי הסכם זה. 

לפחות   הענקת    2להעסיק  בתקופת  במלגזה  נהיגה  רישיון  בעלי  עובדים 
 השירותים על פי הסכם זה. 
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ם מלא ותוך קיום קשר  בתיאו   שירותים מתחייב לבצע את ה   נותן השירותים  3.7
 . ם שירותי ה לאורך כל תקופת מתן    עם החברה   רצוף ויעיל   , הדוק, מתמיד 

על  3.8 השירותים  מתחייב  - במתן  השירותים ידו  בנאמנות    נותן  לפעול 
 ובמסירות כלפי החברה ולהשתמש במיטב ידיעותיו, ניסיונו וכישוריו. 

השירותים  3.9 הוראות    נותן  כל  אחר  למלא  בל   , החברה מתחייב    בד, והחברה 
מטעם   אישור  כי  מסוימת    החברה ומוסכם  פעולה  את  לביצוע  ישחרר  לא 

השירותים  לביצוע    ו מאחריות   נותן  המלאה  לפי    ם שירותי ה המקצועית 
 ולא יגרע ממנה. ,  הסכם זה 

מתחייב  3.10 השירותים  מעשה    נותן  ו/או  פעולה  ו/או  התקשרות  מכל  להימנע 
ו/או במצב של  במצב של ניגוד עניינים    ו אות העלולים להעמיד  ו/או מחדל  

  הסכם זה ל בקשר    החברה   ו/או פגיעה באינטרסים של חשש לניגוד עניינים  
 .  והשירותים לפיו ו/או בכלל 

  נותן השירותים מתחייב להחליף מיד, עם דרישתה הראשונה של החברה,  3.11
בחברה  בהענקת השירותים  נותן השירותים  של  המועסק מטעמו    כל אדם 

 . העבודה מנהל  לרבות  

  15נותן השירותים מתחייב כי העובדים מטעמו יתייצבו במתקן הרלבנטי   3.12
דקות לפחות בטרם התחלת העבודות לצורך קבלת תדריך מהחברה או מי  

שצריך  ככל  כפפות  מתאים,  ביגוד  עם  יתייצבו  העובדים  ונעלי    מטעמה. 
בטיחות המתאימים לביצוע העבודות בהתאם לחוקי הבטיחות החלים על  

 סוג העבודות. 

נותן   3.13 עובדי  של  בזמן  הגעה  אי  של  במקרה  ההסכם  מהוראות  לגרוע  מבלי 
דין תהא   פי  על  החברה  זכאית  לו  סעד  לגרוע מכל  הרי שמבלי  השירותים 

של   בסך  מוסכם  לפיצוי  זכאית  השעתית   50%החברה  התמורה  בגין    מסך 
אי   ו/או  האיחור  שעות  מספר  במכפלת  החברה  ידי  על  שהוזמנו  העבודות 

 התייצבות )עבור כל עובד שלא התייצב ו/או איחר(. 

בסעיף   3.14 לגרוע מהאמור  זה,    3.13מבלי  הסכם  הוראות  ומיתר  מובהר  לעיל 
הזמן   למשך  בהתאם  במועד  העבודות  ביצוע  בהשלמת  החשיבות  בשל  כי 

ה  לביצוע  זה  בהסכם  או משחק,  שנקבע   / אירוע  קיום  בשל  )וזאת  עבודות 
ביצוע העבודות  העולה   עיכוב בהשלמת  יהיה  בו  לפי הענין(,   בכל מקרה 
על חצי שעה ישלם נותן השירותים פיצוי כספי ידוע ומוערך מראש בסך של  

5,000    .₪ 

הקבלן   3.15 מטעם  עבודה  מנהל  נוכח  יהיה  העבודות  ביצוע  בעת  לעיל  כאמור 
 יות החברה. אשר יהא זמין לפנ 

מובהר כי עובדי נותן השירותים יהיו כפופים למנהל המתקן הרלבנטי ו/או   3.16
לצורך   החברה  ידי  על  שימונה  מי  או  החברה  של  התפעול  מנהל  להוראות 

 פיקוח על העובדים והעובדים יפעלו על פי הוראותיו. 

בהענקת   3.17 בלעדיות  לו  תוענק  לא  כי  לו  ידוע  כי  מצהיר  השירותים  לנותן 
נותן    השירותים  כל  עם  להתקשר  רשאית  תהא  והחברה  ההסכם  פי  על 

 שירותים אחר לצורך קבלת השירותים.  
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 תקופת ההסכם  .4

 חודשים החל ממועד חתימתו.   12הסכם זה הינו בתוקף לתקופה של   4.1

תקופות    ארבע החברה תהא רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות לעוד   4.2
שנים וזאת    חמש ועד לתקופה כוללת של  חודשים כל אחת    12נוספות בנות  

השירותים   לנותן  בכתב  הודעה  תקופת    60במתן  כל  תום  לפני  יום 
 "(. ההסכם תקופת  התקשרות. )להלן: " 

ומכל   4.3 עת  בכל  רשאית  תהא  החברה  החוזה,  תקופת  לענין  האמור  אף  על 
ח  של  ביצועו  להשהות  או  לסיים  בעיניה,  שתראה  או  סיבה  כולו  זה,  וזה 

לנותן   מראש  בהודעה  והמוחלט  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  מקצתו, 
 יום וזאת, מבלי שתצטרך לתת נימוקים.   30השירותים של  

בסעיף    ההסכם הובא   4.4 כאמור  בנסיבות  והופסק  גמר  שלא    4.3לידי  לעיל, 
לנותן   החברה  תשלם  השירותים,  נותן  ידי  על  החוזה  מהפרת  כתוצאה 

בפועל    השירותים את שכרו  ביצע  תמורת אותו חלק של השירותים שהוא 
העבודה   עבור  מלא  תשלום  יהווה  זה  תשלום  החוזה.  סיום  למועד  עד 
וההוצאות   ההפסדים  הנזקים,  כל  של  וסופי  גמור  סילוק  לרבות  שבוצעה, 
ביצוע   הפסקת  עקב  השירותים  לנותן  שנגרמו  שהוא  וסוג  מין  מכל 

לא תהיה נגד החברה כל תביעה    השירותים כאמור לעיל, ולנותן השירותים 
ביצוע השירותים   וכתוצאה מהפסקת  בקשר  וסוג שהם  מין  טענה מכל  או 

 כאמור. 

כלשהי   4.5 בזכות  או  מסמכויותיה  כלשהי  בסמכות  החברה  השתמשה 
זה וביטלה את החוזה או השעתה את ביצועו,    בהסכם מהזכויות שהוקנו לה  

או דרישה כנגדה. נותן    כולו או מקצתו, לא תהיה לנותן השירותים כל טענה 
השירותים לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בגין נזק, הפסד,  
מניעת רווח וכו' העלולים להגרם לו כתוצאה מההשעיה, הביטול או מסיבה  

 אחרת. 

מתחייב   4.6 ההודעה,  קבלת  השירותים עם  ל   נותן  כל  חברה  להמציא  את 
לרבות כל    ו, ידי - ם על בקשר לביצוע ההסכ   ו ברשות ש המסמכים והתוכניות  

השירותים  המסמכים הקודמים והעדכניים הדרושים לצורך המשך ביצוע  
ב  והקשורים  שלב  מצ מאותו  תנאי  ו/או  קשר  ללא  וזאת  של  הם,  נותן  דו 

 , לרבות בנוגע לתשלומים ככל שמגיעים לו  לפי הסכם זה.  השירותים 

ר עם  בוטל ו/או הופסק ו/או הושעה החוזה, החברה תהא רשאית להתקש  4.7
כל אדם או גוף שהם להענקת השירותים על פי חוזה זה ולנותן השירותים  

 לא תהיה כל טענה בקשר לכך. 

 אופן הענקת השירותים  .5
 

לצורך הענקת השירותים מתחייב נותן השירותים להעמיד לרשות החברה   5.1
 עובדים מקצועיים ומיומנים בתחום מתן השירותים. 

 
העבודה הנדרשות לצורך הענקת השירותים,  מספר העובדים, סוגם ושעות   5.2

ב  ב' מפורט  כי    נספח  מובהר  ניסיון    להסכם.  על  מבוססים  אלה  נתונים 
ידי מספר    נותן השירותים החברה.   יהיה רשאי להעניק את השירותים על 

ובלבד שהשירותים    נספח ב' עובדים ובמספר שעות עבודה שונה מהקבוע ב 
רצונ  לשביעות  החבר   ה יוענקו  של  בתמורה    ה המלא  שינוי  שיחול  ומבלי 

 הקבועה בנספח ב'. 
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להעניק    מנותן השירותים לדרוש    ת תהיה רשאי   ה על אף האמור לעיל, החבר 
השירותים   מספר  את  מקרה  וסוג  באמצעות  בכל  יפחת  שלא  העובדים 

   . נספח ב' ב הקבועה  ממכסת המינימום  

יש להכיר את   5.3 ומקצועי  באופן מיטבי  לצורך הענקת השירותים  כי  מובהר 
מתחייב כי העובדים שיועמדו    נותן השירותים  אופן ביצוע העבודות ולפיכך  

  2/3על ידו לצורך הענקת השירותים יהיו קבועים, ככל הניתן, כך שלפחות  
ח  זה יהיה כ   הסכם מכח האדם שיוצב על ידו לצורך הענקת השירותים לפי  

על פי    ה אדם אשר שימש במסגרת שירותים קודמים שהוענקו על ידו לחבר 
לדרוש    זה.   הסכם  רשאית  תהיה  החברה  מהאמור,  לגרוע  מנותן  מבלי 

 לנייד עובדים בין המתקנים לפי שיקול דעתה הבלעדי.    השירותים 
 

קביעות,   לעובדים  לספק  כדי  "קבועים"  במונח  בשימוש  אין  כי  מובהר 
כלשהם  הבטחה   תנאים  או  מינימליים  משרה  להיקף  או  העסקה  לתקופת 

מעבר לקבוע בדין, וכי השימוש במונח זה נועד לצורך נוחות בלבד ואין בו  
עובד  יחסי  על  להעיד  בין החבר - כדי  או    ה מעסיק  הקבועים  העובדים  לבין 

כדי למנוע הפסקת הצבתם בחברה, אלא רק כדי להעיד על הקצאתם על ידי  
 באופן קבוע למתן השירותים במתקנים.   ם נותן השרותי 

 
נשוא   5.4 היממה    ההסכם השירותים  שעות  ובכל  השבוע  ימות  בכל  יוענקו 

( לרבות חגים  מובהר כי השירותים יוענקו בעיקרם בשעות הערב והלילה ) 
החבר  לצורכי  בהתאם  פי  ה  ושבתות  שתשלח  ועל  עבודה  לנותן  הזמנת 

העוקב    השירותים  החודש  עבור  חודש  את    השירותים ונותן  בכל  מאשר 
   הסכמתו ונכונותו לכך והוא יפעל בהתאם להנחיות החברה בקשר לכך. 

 
ו/או לשנות הזמנה  יובהר כי במקרים חריגים החברה תהא רשאית להזמין   5.5

האדם(  כוח  הגדלת  ו/או  הפחתת  ו/או  ביטולה  )לרבות  מנותן    קיימת 
 שעות מראש ובכתב.    24אמור  כ   השירותים 

 
כל    ה תהי   ה החבר  5.6 רשאית להורות על החלפה או הרחקה, באופן מיידי של 

ידי   על  ועל    נותן השירותים עובד שיועמד  לטובת מתן השירותים, בכל עת 
דעת  שיקול  מבלי    ה פי  לנמק,  החובה  ומבלי  כל    שתשא הבלעדי  כך  בגין 
 ו/או מי מעובדיו.    נותן השירותים אחריות כלפי  

 
כי  5.7 השירותים,  מובהר  בנספח  למפורט  בהתאם  בביצוע    להסכם   ' ב נספח  , 

מ  מטעם    בנוסף    , העבודות חלק  שיועמד  העובדים  השירותים לצוות    נותן 
נותן  ימונה גם מנהל עבודה מטעם     הצעת המחיר, נספח ב', כמפורט בנספח  

( אשר יהיה נוכח במקום ביצוע העבודה  במשך כל  כעובד נוסף )   השירותים 
 זמן הענקת השירותים ויפקח על אופן הענקתם.  

 
  נותן השירותים לעיל יהיה איש הקשר של    5.7מנהל העבודה כאמור בסעיף   5.8

יהיה זמין לפניות החברה בקשר עם  שתאשר את זהותו מראש,  עם החברה,  
ה אחראי על הבטיחות  הענקת השירותים ויפקח על אופן הענקתם וכן יהי 

עובדי  ידי  על  השירותים  לדרוש  ו בביצוע  רשאית  תהא  החברה  מנותן  . 
מנהל    השירותים  את  השירותים,    העבודה להחליף  הענקת  תקופת  במהלך 

 יפעל בהתאם לדרישת החברה כאמור.    נותן השירותים ו 
 

ספק,   5.9 הסר  כלשהם    ה אינ   ה החבר למען  פעילות  להיקפי  מתחייבת 
ב  יוענקו  דעת והשירותים  לשיקול  החבר   ה התאם  של  נותן  ו   ה הבלעדי 

השירותים.    השירותים  מתן  היקף  בגין  לפיצוי  או  לשיפוי  זכאי  יהיה  לא 
ל  השירותים התמורה תשולם  להזמנת    נותן  השירותים בהתאם  ביצוע  לפי 

בפועל  וביצועם    שירותים   קבלת   עניינו   זה   פומבי   מכרז   כי   מובהר   . עבודה 
העבודות   ביצוע  את  אספקת    ואין לעיל    כאמור הכוללים  אדם    כח עניינו 

 . לחברה על כל המשתמע מכך 
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השירותים   5.10 נותן  שיעמיד  האדם  כח  כי  מובהר  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 
השירותים   ונותן  לעיל  המתואר  מהסוג  בעבודות  ומתורגל  מקצועי  יהיה 

 מתחייה להכשיר את עובדיו לביצוע עבודות אלה. 
 

, מנהל העבודה  מנורה ובהיכל שלמה בהיכל  בכל הקשור לשינוע הכיסאות   5.11
הכ  כי  יהיו תקינים  י יוודא  בזירת האולם  עובדיו  ידי  על  יוצבו  אשר  סאות 

ושמישים לישיבה וידווח באופן מיידי לחברה על אי תקינות הכיסאות בזמן  
 ת הכיסאות בזירה ובתום הארוע במהלך איסוף הכיסאות. ס פרי 

 
 התמורה  .6
 

של   6.1 התחייבויותיו  כל  ולמילוי  השירותים  למתן  השירותים בתמורה    נותן 
זה  הסכם  תשלם  במלואן,    לפי  החברה,  רצון  ולשביעות  החברה  במועדן 

המצ"ב לחוזה זה ומהווה    ' ב   נספח ב כמפורט    לנותן השירותים את התמורה  
חלק בלתי נפרד הימנו מידי חודש בחודשו בגין השירותים שהוענקו בחודש  

ממועד קבלת חשבונית מס כדין מנותן    יום   45בתנאי שוטף +  זאת  שחלף ו 
 השירותים. 

   
עבודה   6.2 הזמנת  פי  על  בפועל  שהוענקו  שירותים  בגין  רק  תשולם  התמורה 

 חתומה שנשלחה על ידי החברה לנותן השירותים. 
 

כי התמורה כאמור תהווה תמורה מלאה,    נותן השירותים  6.3 ומאשר  מצהיר 
על  השירותים  מתן  בעד  וסופית  כוללת  זה  - שלמה,  בהסכם  כאמור  ידיו 

)אך לא רק( את כל הציוד  הסעות,  לרבות עלות  ,  ונספחיו, והיא כוללת גם 
החומרים הדרושים לצורך מתן השירותים, וכי מעבר  נסיעות, ביגוד וכל   

  , יהיה זכאי לכל תשלום ו/או טובת הנאה אחרת לסכום התמורה, הוא לא  
 אלא אם נקבע בהסכם זה במפורש אחרת.  

 
מצהיר ומאשר כי הוא מנהל ספרים כחוק, כי הוא מדווח    נותן השירותים  6.4

על פעילותו לפי הסכם זה לשלטונות מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי ולכל  
 המעידים על כך. רשות אחרת המחויבת על פי כל דין, וכי יש לו האישורים  

 
מתחייב למסור לחברה אישורים תקפים בדבר פטור מניכוי    נותן השירותים  6.5

 . , לפני ביצוע כל תשלום לידיו מס במקור וניהול ספרים כחוק 
 

 או/ ו  הצמדות  או / ו   הפרשים   לה   יתווספו  ולא   ומוחלטת   קבועה   סופית  הינה   התמורה 6.6
 בכלל .  זה   בהסכם  במפורש   כמפורט  אלא,  וסוג   מין  מכל  תוספות  או/ו   הוצאות   החזרי

 מכל  בתמורה  שינויים   או  העלאות  מהחברה  לקבל  זכאי  יהיה  לא נותן השירותים  ,  זה 
 חובה   תשלומי   או   היטלים ,  מיסים  של   העלאתם   או   הטלתם   עקב   לרבות   שהיא   סיבה 

 אלא,  אחר   נוסף  גורם  כל   מחמת   או   עקיפים   ובין   ישירים  בין ,  וסוג   מין   מכל   אחרים 
 ההיטלים,  האגרות ,  המיסים   כל  בתשלום   יישא   הקבלן .  זה   בהסכם   כמפורט

 .זה   הסכם   בגין   שיחולו   אחרים   חובה  ותשלומי 
 

לצורך פעולות לשמירת   נותן השירותים התמורה כוללת גם הוצאות אשר יחולו על   6.7
לעבודה  הכנסתם  לפני  העובדים  של  מוקדמת  הדרכה  עובדיו,  של  בריאותם 

לעובדיו,   עבודה  שכר  לעובדים, ובמהלכה,  ביטוח  הוצאות  סוציאליים,  תשלומים 
 הוצאות נסיעה לעובדים. 

 
לא תיחשב כמשכורת או שכר עבודה, לנותן השירותים  התמורה שתשלם החברה   6.8

אלא תמורה עבור השירותים הנדרשים בהסכם זה, בהיות היחסים שבין החברה 
 לקבלן יחסים של מזמין שירותים ונותן שירותים. 
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החברה תנכה מהסכומים שיגיעו לקבלן כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין. ובכלל  6.9
כומים אלו יהווה תשלום לקבלן, זה מיסים, היטלים ותשלומי חובה. העברתם של ס 

 למעט אם המציא הקבלן אישור על פטור מניכוי כאמור.
 

החברה תהיה רשאית לקזז ו/או לנכות מהתמורה המגיעה לקבלן כל סכום לו תהא  6.10
 פי הסכם זה ו/או הדין החל ו/או כל הסכם אחר ביניהם. -זכאית ממנו על 

 
 עובדים לאחר תום תקופת ההסכם לאבטחת תביעות  ביצוע וערבות    ערבות  .7

 
ימציא   7.1 זה,  והסכם  המכרז  מושא  התחייבויותיו  כל  קיום  נותן  להבטחת 

בנקאית  השירותים   ערבות  זה  הסכם  על  חתימתו  במעמד  לחברה, 
בנוסח שבנספח  "( ו סכום הערבות )להלן: " ₪    10,000אוטונומית על סך של  

 . "( הביצוע   ערבות )להלן גם: "   להסכם ד'  
 

 תמלא אחר התנאים הבאים: הביצוע  ערבות   7.2
 

ו - בלתי תהא    הביצוע ערבות   7.2.1 וניתנת  - בלתי מותנית  מוגבלת, 
חילוטה,   נדרש  בו  מהמועד  מידי  באופן  ולחילוט  לפירעון 

שם המבקש בערבות יהא  ללא הגבלות ו/או התניות כלשהן.  
 נותן השירותים. זהה לשם  

 
לצרכן    הביצוע ערבות   7.2.2 תהא צמודה למדד המחירים הכללי 

ההצעות   להגשת  האחרון  ביום  הידוע  המדד  בסיס  על 
ערבות   הפקדת סכום  שבוצעה  ככל  בקופת    הביצוע למכרז. 

בערכו   ויחוזר  הנומינלי  בערכו  הסכום  יוותר  החברה 
 הנומינלי בכפוף לכך שלא נדרש חילוטו או חילוט חלקו.  

 
לאורך    הביצוע ערבות   7.2.3 בתוקף  ההסכם תהיה  תקופת  ,  כל 

 תקופת ההתקשרות.   תום מ   ימים   ( 60)   שישים בתוספת  ו 
 

,  מסיומו שנתיים    לתקופה של ו   , לאחר תום תקופת ההסכם  7.2.4
ערבות   לקבלת  נותן  וימסור  ינפיק    הביצוע וכתנאי 

בגובה    השירותים  ערבות  (  5%)   ים אחוז חמישה  לחברה 
מע"מ   כאמו מסכום  בתוספת  כערבות    ר הערבות  לעיל, 

שתהיינה  ככל  השירותים,  נותן  עובדי  תביעות  .  לאבטחת 
זה  ערבות  ה   ונוסח התנאים   לערבות  נשוא סעיף  זהים  יהיו 

בהתאמה  " הביצוע  תביעות  ערבות  )להלן:  לאבטחת 
 . "( עובדים 

 
ערבות לאבטחת  )ביצוע ו/או  כל ההוצאות הכרוכות בערבות   7.2.5

עובדים  הנובעות  (  תביעות  ה ממנ ו/או  לרבות  וצאתה,  ה, 
תחולנה במלואן על    - הארכת תוקפה, גבייתה ו/או חידושה  

 ותשולמנה על ידיו.    נותן השירותים 
 

תהא ניתנת  (  לאבטחת תביעות עובדים )ביצוע ו/או  ערבות  ה  7.2.6
החברה בכל    על ידי למימוש מידי ממועד דרישתה הראשונה  

 עת וללא הגבלה ו/או התניה כלשהי.  
 

השירותים   7.2.7 את  נותן  בפעם  פעם  מדי  ה יאריך  ערבות  תוקף 
בהתאם להוראות הסכם זה. לא עשה כן    )ביצוע ו/או בדק( 

את  הקבלן  לממש  החברה  רשאית  ו/או  ערבות  ה ,  )ביצוע 
ל   בדק(  ו/או לעכב תשלומים המגיעים  נותן  כולה או חלקה 

לי לפגוע בכל זכות נוספת ו/או אחרת  , וזאת מב השירותים 
 של החברה.  
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בו   7.2.8 מקרה  השירותים  בכל  יקיים  נותן  לא  ו/או  יפר 
התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, וכן בכל מקרה  
בו רשאית החברה על פי הסכם זה לגבות תשלום ו/או פיצוי  

, תהא החברה רשאית  מנותן השירותים ו/או שיפוי כלשהם  
את   בדק( ת  ערבו ה להציג  ו/או  את    )ביצוע  ולחלט  לפירעון 

ו/או  ערבות  ה סכום הערבות, כולו או חלקו. חילוט   )ביצוע 
  על פי או מקצתה תהיה    ( הערבות לאבטחת תביעות עבדים 
 שיקול דעתו הבלעדי של החברה. 

 
ו/או  ערבות  ה חולטה   7.2.9 עובדים )ביצוע  לאבטחת  ,  ( הערבות 

ימציא   החברה,  ידי  על  חלקה,  או  השיר כולה    ותים נותן 
זהים   ובתנאים  בסכום  לתקופה,  בנקאית  ערבות  לחברה 

ימים מיום חילוטה    ( 7)   ערבות המקורית, וזאת תוך שבעה ל 
ו/או  של   )ביצוע  תביעות  הערבות  לאבטחת  הערבות 

יחולו    . ( עובדים  שחולטה  ערבות  תחת  ערבות  הפקדת  על 
 הוראות סעיף זה. 

 
ערבות   7.2.10 כי  בזאת  מפורש  הטוב  הסדר  תשמש    הביצוע למען 

לטיב   ערבות  סופק   העבודות גם  אשר  ידי   ו והשירותים    על 
 . בתקופת ההסכם   נותן השירותים 

 
הערבות )ביצוע ו/או  אין, ולא יהא, במתן    , כי   מובהר בזאת  7.2.11

ו/או בחילוטה, כולה או    ( הערבות לאבטחת תביעות עובדים 
לגר  כדי  החברה,  ידי  על  כלשהו  חלקה,  באופן  וע 

על פי הסכם זה ו/או על    נותן השירותים מהתחייבויותיו של  
פי כל דין, ו/או כדי לגרוע באופן כלשהו מכל זכות ו/או סעד  

 אחר הנתונים לחברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 
 

בגובה   7.2.12 ו/או  אין  )ביצוע  העברות לאבטחת תביעות  הערבות 
תקרה   ( עובדים  או  הגבלה  לשמש  של    כדי  להתחייבויותיו 

השירותים  מימוש    נותן  של  ו/או  במקרה  )ביצוע  הערבות 
 . ( הערבות לאבטחת תביעות עובדים 

אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד   7.2.13
הוראות   פי  על  לחברה  המוקנים  נוספים  ו/או  אחרים 

ו/או   פי ההסכם  את    על  לשחרר  כדי  ו/או  דין  נותן  כל 
 כלשהי על פי ההסכם ו/או על פי כל דין. מחבות    השירותים 

 
מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו יהוו הפרה יסודית    הוא סעיף זה  

 של ההסכם. 
 

 אחריות   .8

יהיה אחראי אחריות מלאה, בלעדית ומוחלטת לכל תאונה, חבלה, נותן השירותים  8.1
או נזק כלשהוא, בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו לחברה ו/או לעובדיה ו/או שלוחיה 
ו/או למי שבא מטעמה ו/או לאדם אחר כלשהו או לצד שלישי כלשהו, לגוף ו/או 

ו שלוחיו ו/או ו/או עובדיו ו/א   נותן השירותיםלרכוש, בשל כל מעשה או מחדל של  
כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנוגע, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות 

השירו  פי תנותן  על  זה.    ים  השירותיםהסכם  את   נותן  ו/או  החברה  את  יפצה 
להם.   שיגיעו  הנזק  דמי  בכל  המקרה,  לפי  השירותים הניזוק)ים(  משחרר   נותן 

ואת מי שבא מטעמה מכל אחריות לחלוטין ומראש את החברה, עובדיה, שלוחיה  
וחבות לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל שאירעו כאמור ברישא לסעיף זה, 
לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש בכל עילה שהיא, אלא במידה שחבלה או נזק, כאמור, 

 נגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל מכוונים של החברה או מי מטעמה.
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ביצוע העבודות יקפיד נותן השירותים כל    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעת  8.2
השירותים   נותן  בעבודה.  והבטיחות  הזהירות  ככלי  ועל  המתקן  ניקיון 
אחסונו   או  הרכבתו  פירוקו,  בעת  ויפעל  ההסכם  נשוא  הציוד  על  ישמור 
נותן   ידי  על  כאמור  לציוד  נזק  וייגרם  ככול  המתחייבת.  הזהירות  במלוא 

הש  נותן  ישא  מטעמו  מי  או  התיקון  השירותים  הוצאות  במלוא  ירותים 
 והאחזקה של הציוד הניזוק. 

 
מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לחברה על פי הדין ו/או הסכם זה, וככל שהדבר  8.3

מתחייב לשפות את החברה ולשלם לה, בתום שבעה נותן השירותים  מותר על פי דין,  
, בכל עת וללא הגבלת לנותן השירותים ימים מיום מסירת דרישתה הראשונה בכתב  

שייגרמו לחברה  הוצאה  או  הפסד, תשלום  נזק,  דמי  כספי,  כל סכום  בגין  סכום, 
עורך  טרחת  ושכר  משפט  הוצאות  דרישה, - )לרבות  ו/או  בתביעה  הקשורים  דין( 

תבי  לרבות  לרבות  כלשהו,  גורם  ידי  על  ו/או שתינקט  שלישי, שתוגש  צד  נותן עת 
בהוראות כל דין, חיוב,   נותן השירותים ו/או מי מטעמו עקב אי עמידת    השירותים 

חבות, מס, תשלום חובה, ו/או אחריות הנובעת מהיחסים כאמור, מכל מקור שהוא, 
ו/או   ותן השירותיםנוכן עקב הפרת התחייבות ו/או מצג ו/או הצהרה כלשהי של  

 עובדיו ו/או אחר מטעמו בהסכם זה.
 

ויפצה את החברה, מיד עם דרישתה   נותן השירותים בכפוף להוראות כל דין, ישפה   8.4
הראשונה, בכל עת וללא הגבלה בסכום, בגין הוצאה ו/או נזק שיגרם לחברה בשל 

 . נותן השירותים אי קיום דרישות הדין ו/או ההסכם על ידי 
 

 ביטוח .9
 

 נותן השירותים על פי חוזה זה או על פי כל דין, מתחייב    נותן השירותים י לגרוע מאחריות  מבל
חשבונ  ביטוחי    ואה  ועל  עריכת  באישור  המפורטים  הביטוחים,  את  ולקיים  נותן לבצע 
"(, נותן השירותים ביטוחי  להסכם זה )שכולם יחד יקראו "   ה'   כנספח , המצורף  השירותים 

נותן השירותים בהתאם לאמור באישור זה ככתבו וכלשונו, וזאת מיום תחילת מתן שירותי  
נותן ולמשך כל תקופת מתן השירותים ולמשך כל תקופה נוספת בה יינתנו שירותים על ידי  

 . חבות כלשהי  נותן השירותים במסגרת הסכם זה וכל עוד קיימת השירותים  
 

 ומעביד אי תחולת יחסי עובד   .10
 

מעמד   10.1 כי  בזאת,  ומאשרים  מצהירים  השירותים הצדדים  מי  / ו   נותן  או 
ל   החברה   כלפי   מטעמו  ונותן    חוזה בכל הקשור  זה, הינו כשל קבלן עצמאי 

זה כדי ליצור בין הצדדים ו/או בין מי מטעמם    חוזה שירותים בלבד, ואין ב 
מעביד ו/או כל יחסים משפטיים אחרים למעט כאלו של קבלן  ו   יחסי עובד 

 עצמאי ומזמין. 
 

כהגדרתה   10.2 התמורה  כי  הצדדים,  על  בזה  ומוסכם  מובהר  ספק,  הסר  למען 
ל בחוזה     נותן השירותים של    ו , סוכמה ביניהם בהתחשב גם במעמד עיל זה 

 החברה. לא כעובד של  עצמאי ו   ן כקבל 
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על   אם  10.3 ייפסק  כאמור,  הצדדים  כוונת  מוסמכת ידי  - חרף  משפטית    ערכאה 
נותן השירותים  ו/או התקיימו בין החברה ו/או מטעמה ובין  קיימים  מת כי  

  חוזה בקשר לשירותים לפי    ו לרבות עובד של נותן השירותים  מטעמ מי  ו/או  
ומעביד  עובד  יחסי  כי    זה  הש ו/או  מעובדיו    ירותים נותן  מי  זכאי  ו/או 

סוציאליים  מהחברה   מכך לתשלומים  כתוצאה  אחרים  אז  ו/או  כי   ,
ש  הצדדים  המשולמת  מסכימים  התמורה  את  השירותים יראו  לפי    לנותן 

כל התנאים הסוציאליים    חוזה  גם את  הכוללים  עלות מעביד,  זה כסכומי 
השירותים ל המגיעים   של  ,  נותן  שכרו  השירותים ואת  מחצית  בגו   נותן  בה 

יב לחברה כל תשלום  ש י   נותן השירותים ו מהתמורה כהגדרתה בהסכם זה,  
תחויב   שהיא  נוסף  תשלום  כל  וכן  כאמור  לה  המגיע  השכר  לגובה  מעבר 

ו/או לכל צד ג' בעבורה בגין ו/או בעקבות החלטה    נותן השירותים לשלם ל 
מהאמור,    כאמור,  לגרוע  מבלי  בסכום.  הגבלה  כל    תהיה   החברה וללא 

מכל    ת רשאי  ממנה  המגיע    תשלום לקזז  יגיע  השירותים ל ו/או  לפי    נותן 
זה    חוזה ממנו כאמור בסעיף זה וב   יגיע לחברה , כל סכום ש ובכלל   הסכם זה 

הדין בכלל.  לפי  על    ו/או  לגרוע מהאמור, במקרה של תביעה כאמור  מבלי 
מתחייב נותן השירותים לשפות את החברה  ותן השירותים  ידי מי מעובדי נ 

מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל סכום שהחברה תשלם או תהא חייבת  
על   מועד  מבעוד  השירותים  לנותן  תודיע  שהחברה  ובלבד  כך,  עקב  לשלם 
להתגונן   השירותים  לנותן  ותאפשר  הדרישה  ו/או  התביעה  של  קיומה 

 מפניה.  
 

 ידי נותן השירותים העסקת עובדים על   .11
 

כאמור לעיל, בין החברה לבין העובדים המועסקים על ידי נותן השירותים   11.1
 לא יהיו יחסי עובד מעביד. 

יהיו מעל גיל    הסכםזה המועסקים על ידי נותן השירותים לצורך ביצוע    כל  11.2
 , אלא באישור החברה מראש ובכתב. ובעלי תעודות זהות ישראלית   18

עובדים מקצועיים במספר הדרוש לצורך  עסיק  נותן השירותים מתחייב לה  11.3
 הענקת השירותים ולשביעות רצון החברה. 

בדבר הרחקת עובד מהמתקן  נותן השירותים ימלא כל דרישה של החברה   11.4
ידו לחברה, אם לדעת   ובכלל להפסיק את הענקת השירותים על  הרלבנטי 
מוכשר   שאינו  או  כשורה  שלא  עובד  אותו  התנהג  מטעמה  מי  או  החברה 

 מלא את תפקידו. ל 
נותן השירותים מתחייב לספק על חשבונות את כל אמצעי המיגון הדרושים   11.5

אמצעי   בכל  ולנקוט  זה  הסכם  פי  על  השירותים  הענקת  לצורך  לעובדיו 
במהלך   החברה  במתקני  השירותים  בהענקת  העובדים  לביטחון  זהירות 

 ביצוע העבודות. 
 

 השירותים   נותן   לעובדי   שכר   תשלום  .12
 

מתחייב לשלם לעובדים במועדים ובשיעורים הקבועים בחוק, את   נותן השירותים   12.1
מלוא שכרם, אשר לא יפחת מהשכר השעתי כאמור בנספח ב' ועל פי כל דין וכן בנוסף 
את כל הזכויות הסוציאליות אשר העובדים זכאים לקבלם על פי כל דין והסכם, 

הרחבה והוראות שעה החלות לפי כולל חוקי העבודה, ההסכמים הקיבוציים, צווי ה
הענין, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בגין דמי הבראה, הפרשה לפנסיה, 
דמי נסיעות, עבודה בשבתות וחגים או בשעות נוספות או עבור ימי מחלה, חופשה 
או עבודה בלילות, לרבות כמפורט בנספח ב', וכן לנכות משכר העבודים את המיסים 

 פי חוק, לדווח ולהעביר כספי הניכויים לשלטונות המס.  כמתחייב על 
 

כי לנותן השירותים לא תוענק בלעדיות בהענקת השירותים על פי    מובהר  12.2
ההסכם והחברה תהא רשאית להתקשר עם כל נותן שירותים אחר לצורך  

 קבלת השירותים.  
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השירותים  12.3  של   לביצועו   בקשר ,  ו ייד -על   המועסקים   לעובדים   לשלם   מתחייב   נותן 
 צו  או   קיבוצי  הסכם,  דין   כל  פי- על  להם   המגיעים  זכות   או  תשלום  כל,  זה  הסכם

 שכר"(.  הדין  הוראות "   -   להלן )   זה   הסכם   הוראות   פי - על  וכן   עליהם   החלים   הרחבה 
השירותים   ידי-על   ישולם   אשר   השעה   השכר   מעלות   פחת י  לא   לעובדיו   נותן 

 היא  זה  סעיף   הפרת.  לעת   מעת   ומתעדכנת  הכלכלה  שר   ידי-על   הנקבעת  המינימלית
  . המידי   לביטולו ועילה  הסכם ה   של  יסודית הפרה 

 
לשלם את שכר   נותן השירותים כמו כן ומבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל מתחייב   12.4

עובדיו במועד שהוסכם ביניהם ובכל מקרה לא יאוחר מהמועד הקבוע לכך בחוק 
 . 1958- התשי"ח  , הגנת השכר 

 
הפר נותן השירותים איזו הוראה מהוראות דיני העבודה ביחס למי מעובדיו המוסק  12.5

רשאית החברה לראות בכך הפרה יסודית של   – על ידו בהענקת השירותים לחברה  
 ל כל המשמעויות הנובעות מכך, לרהות אך לא רק חילוט הערבות. הסכם זה ע 

 
 שמירת דינים ותקנים  .13

 
בנוגע    נותן השירותים  13.1 והוראות כללי הבטיחות  דין  כל  על הוראות  ישמור 

לעת   מעת  שיתעדכנו  הוראות  לרבות  ההסכם,  נשוא  מחויבויותיו  לכל 
 בתקופת ההסכם. 

 
בחוקים ובתקנות הקשורים  מתחייב ומצהיר כי הוא בקיא    נותן השירותים  13.2

אחר   ההתקשרות  תקופת  במשך  וימלא  ממלא  והוא  השירותים  במתן 
עליו   החלות  הדין  שירותים הוראות  הקשורות  כנותן  הוראות  לרבות   ,

 לזכויות עובדיו והוראות הקשורות לבטיחות בעבודה. 
 

 ובטיחות   זהירות   אמצעי  .14
 

לפעול   14.1 מתחייב  השירותים  נותן  לעיל,  זה  הסכם  מהוראות  לפגוע  מבלי 
רווחתם   בטיחותי, לשמירת  באופן  זה  הסכם  פי  על  התחייבויותיו  בביצוע 
בהתאם   אחר  גוף  או  אדם  וכל  ידו  על  המועסקים  העובדים  של  ושלומם 

  – לחוקי הבטיחות בעבודה לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד  
)נוסח חדש( התש"ל    ופקודת   1954 והתקנות על    1970  – הבטיחות בעבודה 

 פיהם. 
 

 סיום ההתקשרות, הפרה ותרופות  .15
 

האמור   15.1 מן  לגרוע  ת לעיל,    4.3בסעיף  מבלי  רשאי החברה  מיד  לבטל    ת היה 
הבאים החוזה את   המקרים  מן  אחד  בכל  גם  היתר,  בין  כ   . ,  אמור  במקרה 

סעיף  יחולו   לסיום  המחויבים בשינויים  לעיל,    4.3הוראות  הנוגע  בכל   ,
 ההסכם:  

 
 בהפרה יסודית;    החוזה הפר את    נותן השירותים  15.2

 
זה    חוזה זה, הפרה יסודית שלו היא הפרה של המבוא ל   חוזה לצורך   15.2.1

אי אלו מסעיפי    שלהלן וכן של כל אחד מהסעיפים   ו/או הפרה של 
תוקנה  לא  בכתב  לאחר  ימים    7בתוך    ההסכם אשר  התראה  קבלת 

 מהחברה;  
 

כולם או  השירותים  בכתב ש   נותן השירותים התריעה בפני    החברה  15.2.2
רצונ  לשביעות  מבוצעים  אינם  ו/או  ניתנים  אינם  נותן  ו   , ה מקצתם 

נקט    השירותים  מ   7תוך  ב לא  באמצעים  ההתראה    מועד ימים 
 נה; לשביעות רצו את מתן השירותים    , לדעת החברה, מבטיחים ה 
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  7שלא בוטלה בתוך    נותן השירותים טת רגל נגד  הוגשה בקשה לפשי  15.2.3
כשרות    חדל פירעון ו/או נעדר   להיות   ך הפ   נותן השירותים או  ימים ו/ 

 משפטית. 
 

כיום    לנותן השירותים לצורך סעיף זה, ייחשב יום משלוח ההודעה   15.2.4
 .  החוזה ביטול  

 
  חוזה לפי    נותן השירותים החברה מבהירה כי החליטה על ההתקשרות עם   15.3

ידי ערכאה  - זה לאחר ביצוע הליך לבחירתו, ואולם, אם ייקבע בכל עת על 
ב  לבחור  רשאית  הייתה  לא  החברה  כי  מוסמכת  השירותים משפטית    נותן 

כי אז מה שייקבע באותה הכרעה שיפוטית הוא שיקבע  כאמור בהסכם זה,  
ההתקשרות  של  תוקפה  לעניין  מוותר  .  גם  כזה,  השירותים במקרה    נותן 

סופי, גמור, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה ו/או תלונה ו/או   מראש ויתור 
 דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה מכל מין וסוג שהוא.  

 
 

 פיצוי מוסכם ושיפוי  .16
 

הסכם זה הפרה יסודית, תהיה החברה רשאית לדרוש    נותן השירותים ר  פ ה  16.1
השירותים  תשלום  מנותן  מראש,  ומוסכם  מוערך  כפיצוי  סכום  ,  בגובה 

פי כל   על  לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה  ערבות הביצוע, וזאת מבלי 
 . דין והסכם זה 

 
המוערך  ד י  16.2 הנזק  את  משקף  המוסמכים  הפיצויים  סכום  כי  ומוסכם  וע 

 . כאמור   בלוחות הזמנים   מאיחור 
 

בנוסף לאמור לעיל, בגין כל איחור תהיה החברה רשאית לחלט את ערבות   16.3
 ובמקרה כאמור יחול הקבוע בסעיף "ערבות" לעיל. הביצוע  

 
ן באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה לקזז את סכום הפיצוי המוסכם,  י א  16.4

 להלן.   15כאמור בסעיף  "קיזוז ועכבון"    על פי הוראות סעיף 
 

נותן  בקביעת הפיצוי המוסכם, בדרישתו על ידי החברה או בתשלומו על ידי   16.5
מה השירותים  לגרוע  כדי  אין  סעד  ,  או  זכות  מכל  או  הקבלן  תחייבות 

דין   פי  ועל  ההסכם  פי  על  לחברה  זה    - הנתונים  פיצויים  ובכלל  לתבוע 
 גבוהים משיעור הפיצוי המוסכם. 

 
על  י ש  16.6 שהיה  תשלום  החברה  השירותים למה  הסכם    נותן  כל  מכוח  לשלמו 

ישפה   דין  השירותים או  עשרה    נותן  בתוספת  זה  תשלום  בגין  החברה  את 
( ימים מיום  7)   ( בגין הוצאות כלליות של החברה בתוך שבעה 10%)   אחוזים 

יד  על  ישפה  י שנדרש לכך  זה  כל    נותן השירותים ה. בכלל  בגין  את החברה 
העבודות והשירותים  ביצוע  תשלום שחוייבה בו מכוח פסק דין בקשר עם  

ידי   השירותים על  בגין    נותן  תשלום  לרבות  זה,  הסכם  עם  בקשר  ו/או 
לחברה   שנגרמה  אחרת  נוספת  הוצאה  וכל  עו"ד  שכ"ט  משפט,  הוצאות 

 בקשר עם ניהול הליך, כאמור. 
 

זה,   של    הוא סעיף  יסודית  הפרה  תהווה  מתנאיו  תנאי  והפרת  זה,  הסכם  מעיקרי 
 . הסכם זה 
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 קיזוז ועיכבון  .17
 

לה   17.1 המגיע  סכום  כל  ולגבות  לעכב  לקזז,  רשאית  תהיה  מנותן  החברה 
מהחברה ו/או מי מטעמה על פי ההסכם,    ו , מכל סכום שיגיע ל השירותים 

דין. אין באמור בסעיף זה כדי   פי  על  ביניהם או  על פי הסכם אחר שנערך 
ה  זכאית  להם  תרופה  או  סעד  מכל  פי   ה חבר לגרוע  או    על  דין  ידי כל    על 

 ההסכם.  
לא יהיה רשאי לקזז או לעכב סכומים כלשהם אשר יגיעו    ותן השירותים  נ  17.2

ממנו לחברה, על פי ההסכם, על פי הסכם אחר שנערך ביניהם או על פי דין,  
 , מושא הסכם זה. העבודות   ולא תהיה לו זכות עיכבון לגבי השירותים ו/או 

 
ודה  החברה רשאית תהיה לעכב בידה מיטלטלין, מתקנים, חומרים, כלי עב  17.3

אותן    נותן השירותים וזאת כבטוחה עד למילוי התחייבויותיו של    כדומה, ו 
 לא מילא על פי הקבוע בהסכם. 

אין באמור בסעיפים אלה בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית החברה על פי  
 כל דין או הסכם. 

 
 שמירת סודיות  .18

 
התיאורים,  מ  18.1 החישובים,  התוכניות,  כל  כי  המידע  וסכם  הנתונים, 

)להלן   האחרים  ביצוע  המסמכים "   - והמסמכים  במהלך  שיוכנו   )"
הינם קניינה של   , ו ו/או מי מטעמ  נותן השירותים ידי - השירותים לחברה על 

השירותים וכי   החברה,  כלשהוא    נותן  שימוש  בהם  לעשות  רשאי  יהיה  לא 
 ללא קבלת רשות מראש ובכתב של החברה. 

 
כל מידע  את המסמכים וכן מתחייב לשמור בסודיות מלאה  נותן השירותים  18.2

במהלך מתן    ו הקשור בחברה ו/או בעובדיה ו/או בפעילותה ואשר יגיע לידי 
)להלן   זה  הסכם  לפי  החסוי "   - השירותים  לעשות  המידע  ולא  כל  "(,  בו 

גם מתחייב ואחראי    נותן השירותים   שימוש למעט לצורך מתן השירותים. 
  זו ו  אחר התחייבות   ם בקשר להסכם זה, יקיי   ו שיועסק מטעמ שכל מי  לכך  

 בתקופת ההתקשרות לפי ההסכם ובכל עת שלאחריה. 
 

בסעיף   18.3 האמור  מכלליות  לפגוע  מתחייב    18.2מבלי  השירותים לעיל,    נותן 
מידע   כל  בסוד  ולא  לשמור  כאמור,  לחזקתו  ו/או  לידיעתו  שיגיע  חסוי 

אלא   בו  שימוש  לעשות  לא  אליו,  גישה  מאחרים  למנוע  לאחרים,  למסרו 
להשיב    נותן השירותים לצרכים שלגביהם הוא נמסר לו. כמו כן, מתחייב  

לחברה, מיד לאחר קבלת דרישה, כל מסמך הקשור במידע החסוי, לרבות  
 העתקים ו/או תרשומות, אם נעשו. 

 
מתחייב לפצות ולשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה    נותן השירותים  18.4

 לעיל.   18.3- ו   18.2  כתוצאה מהפרת התחייבויותיו האמורות בסעיפים 
 

השירותים התחייבויות   18.5 ללא    18.4ועד    18.1  בסעיפים   נותן  תחולנה  לעיל 
 הגבלת זמן.  

 
 המחאת זכויות ו/או חובות מכח ההסכם  .19

 
מכוח    נותן השירותים כל התחייבויותיו של    , הצדדים כי סכם בזאת בין  ו מ  19.1

ו/או    הן ההסכם   בעצמו  לבצען  עליו  ולפיכך  המקצועית  מומחיותו  מכוח 
 באמצעות עובדיו. 
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לא יעביר את זכויותיו והתחייבויותיו על פי ההסכם, כולן    נותן השירותים  19.2
אם   אלא  האמורות,  הזכויות  את  ימשכן  או  ישעבד  ימחה,  ולא  חלקן,  או 

או לא  נתקבלה לך הסכמת החברה בכתב ומראש. החלטת חברה אם לאשר  
והחלטתה    - כאמור, תהיה על פי שיקול דעתה הבלעדי    את ההמחאה לאשר  

את   השירותי תחייב  בשליטה,  ם נותן  או  בבעלות  שינוי  זה  סעיף  לעניין   .
בעקיפין,   או  השירותים אצל  במישרין  דינ נותן  כ ,  זכויות  ו  העברת  דין 

 (. 1968- לחוק ניירות ערך, תשכ"ח   1כהגדרתה בסעיף    - )"שליטה"  
 

את זכויותיו הכספיות    רשאי להמחות   נותן השירותים בהר בזאת כי אין  ו מ  19.3
 בכתב ומראש.  החברה למוסד בנקאי או לכל צד שלישי אחר, אלא בהסכמת  

 
השירותים ה  י ה  19.4 חובותיו    נותן  ו/או  זכויותיו  את  להמחות  וביקש  תאגיד 

במניות   זכויות  העברת  של  דרך  על  ההסכם  השירותים מכוח  יפנה  נותן   ,
דעת  שיקול  פי  על  החברה  החברה.  אישור  האם  ת הבלעדי    ה לקבלת  קבע 

   המחאה כאמור. או לא לאשר  לאשר  
 

 . נותן השירותים החלטתה של החברה תהיה סופית ותחייב את       
 

בניגוד להחלטת החברה והמחה זכויותיו או חובותיו או    נון השירותים ל  ע פ  19.5
אף  ,  מקצתן  על  זה  הסכם  פי  על  להתחייבויותיו  בלעדי  אחראי  יישאר 

האמורה   החברה  ו   - ההמחאה  של  בזכויותיו  לפגוע  כדי  בכך  שיהיה  מבלי 
לה   תרופה  או  אחר  סעד  מכל  לגרוע  כדי  באמור  אין  הנמחה.  הגורם  כלפי 

 זכאית החברה על פי כל דין ו/או על פי ההסכם.  
 

לאחר ח ה  19.6 או  לאחר  להמחות  רשאית  תהיה  ו/או  ברה  זכויותיה  כל  את  ים 
פי  על  הסכמת    התחייבויותיה  בקבלת  צורך  ללא  חלקן,  או  נותן  ההסכם, 

 . לצורך כך   השירותים 
 

מעיקרי הסכם זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם    הוא סעיף זה 
 . זה 
 

 שונות  .20
 

בכתב  ל שינוי, תיקון או עדכון של ההסכם, לא יהיה תוקף אלא אם נעשה  כ ל  20.1
 ונחתם על ידי הצדדים. 

20.2  
המוסמכים  20.3 המשפט  שיפוט    יפו - אביב - תל במחוז    לבתי  סמכות  תהיה 

 ייחודית ובלעדית לדון בכל עניין הנובע מהסכם זה ו/או הפרתו. 
 

דרך,   20.4 בכל  ישונה  לא  והוא  הצדדים  בין  המוסכם  כל  את  ממצה  זה  הסכם 
 ידי הצדדים. - אלא במסמך בכתב החתום על 

 
ך כל עניין הקשור בהסכם זה הן כאמור במבוא של  כתובות הצדדים לצור  20.5

הסכם זה, או כל כתובת אחרת שמי מהצדדים יודיע עליה למשנהו במהלך  
 תקופת ההסכם. 
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ה כאילו  אות  שלח מצד אחד למשנהו לכתובתו האמורה יראו י הודעה שת  ל כ  20.6
רשום   בדואר  נשלחה  אם  לתעודתה:  ושתיים   - הגיעה  שבעים  (  72)   כעבור 

בדואר   או  בפקס  נשלחה  אם  בישראל;  דואר  במשרד  מסירתה  מעת  שעות 
בידי השולח    - אלקטרוני   באם קיים  יום משלוחה,  ביום העסקים שלאחר 

של   בכתובתו  נמסרה  אם  במלואה;  ההודעה  של  תקינה  העברה  על  אישור 
 בעת מסירתה כאמור.   - הצד הרלוונטי ביד  

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 _______________ _______  ______________________ 

 נותן השירותים  החברה 
 

 עו"ד   אישור 
 

של  _____ _ אני הח"מ, עו"ד   המשפטי  כיועץ  המשמש  נותן  ________________ 
______   השירותים  כי  בזאת  ____   , ___________ _____ מאשר    ; _______ _____ ת.ז. 

__   , _______ __________ _____ - ו  על  ______ _________ ת.ז.  חתמו  אשר   ______
בפני  זה  ידי    ם הקבלן מוסמכים לחתום מטע ,  הסכם  על  כדין    הקבלן וכי נתקבלה החלטה 

על   לחתום  הנ"ל  את  ולהסמיך  זה  בהסכם  להתקשר  שלו  ההתאגדות  למסמכי  בהתאם 
 ההסכם ונספחיו. 

 ____________________ 
 עו"ד      
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 השירותים מפרט    - א נספח  
 

 יצורף חלק ב' 
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 הצעת המחיר   - נספח ב 

 תצורף הצעת המחיר שהוגשה על ידי נותן השירותים במכרז 
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 מסמכי המכרז   – נספח ג'  
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 כתב ערבות   – נספח ד'  
 

 בנקאית   ערבות 
 [ או לקיום הסכם   לביצוע ] 

     
 

 לכבוד 
 ומרכז הספורט הלאומי בע"מ   יפו בע"מ - אביב - ל היכלי הספורט ת 

 51יגאל אלון    וב רח 
 אביב - יד אליהו, תל 

 
 

 א.ג.נ., 
 

 .................................... ערבות בנקאית מספר  הנדון:  
 
 
א  .1  ,........................................... כל  לבקשת  לתשלום  כלפיכם  בזה  ערבים  נו 

סכום  "   - )להלן  שקלים חדשים(    פים אל   עשרת ₪ )   10,000סכום עד לסכום כולל של  
מאת  הערבות  שתדרשו  נותן  "   -   )להלן ............................................  "(, 

משותף  להסכם  בקשר    "(, השירותים  מכרז  עם    9/2022מכח  שנחתם 
 . ___________ ( מיום  _________  )ח"פ   ____________ 

 
)עליות בלבד(  למדד המחירים לצרכן שולם בתוספת הפרשי הצמדה כום הערבות י ס  .2

מ ה  לעת  מתפרסם  כלכלי,    די י - ל ע עת  ולמחקר  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 
ההצמדה   היסודי "   : הבאים בתנאי  חודש    יה יה   - "  המדד    2022אוקטובר  מדד 

ב  החדש " - ו   15/11/2022יום  שהתפרסם  שפורסם  האחרון  המדד  יה  יה   - "  המדד 
לפי    לפני לאחרונה   דרישתכם  זה קבלת  ערבות  הדרישה  אם    . כתב  קבלת  במועד 

ל  עלה  החדש  המדד  כי  ההצמדה  יתברר  הפרשי  יהיו  היסודי,  המדד  סכום  ב עומת 
ההפרש   למכפלת  ל ש השווה  החדש  המדד  ה בין  הדרישה בין  בסכום  היסודי    מדד 

המדד    וחלוקתו  אם  היסודי.  לכם  החדש  במדד  נשלם  היסודי,  מהמדד  נמוך  יהיה 
לעניין כתב    את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא הפרשי הצמדה. 

 גם ו/או בתוספת הפרשי ההצמדה במשמע.   - הערבות"    ערבות זה "סכום 
 
  קבלת ימים מתאריך    15- לפי דרישתכם הראשונה בכתב, אנו נשלם לכם לא יאוחר מ  .3

בתוספת הפרשי הצמדה,  סכום הערבות  ל   עד דרישתכם, כל סכום הנקוב בדרישה ו 
מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את  

 . הקבלן ום תחילה מאת  התשל 
 
ולאחר    , )כולל( בלבד   .................................. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום   .4

 תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 
 
לפי   .5 זה כל דרישה  ערבות  יאוחר מהתאריך    אצלנו צריכה להתקבל    כתב  בכתב לא 

   . ........................................... לעיל במען:    4קוב בסעיף  הנ 
 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .6
 

 בכבוד רב,        
 
 
   

 
 
 



54 
 
 
 

 ביטוח - נספח ה' 

   :נספח זה בלבדלצורך 

ו/או  אביב בע"מ  -יפו בע"מ ו/או מרכז הספורט הלאומי תל-היכלי הספורט תל אביב  -  " החברה"
 . ןו/או מנהליה  ןעובדיה

אביב  -   "העירייה" תל  ו/או  -עיריית  עובדים  ו/או  העירוניות  ו/או החברות  בנות  ו/או חברות  יפו 
 מנהלים של כל הנ"ל. 

אינם באים לצמצם את התחייבויותיו    נותן השירותיםמובהר בזה כי אישורי הביטוח שיוצגו ע"י  
פי   זהעל  למבטחי    נספח  לאפשר  כדי  ורק  אך  הינו  הביטוח  אישורי  של  התמציתי  נותן  והמתכון 

הביטוח    השירותים הוראות  ביטוח.  אישורי  נוסח  לגבי  הביטוח  על  הפיקוח  בהנחיות  לעמוד 
יהיה ליישמן    נותן השירותים על    בנספח הביטוח כמפורט להלן, אשרלו המופיעות  המחייבות הן א

 בביטוחיו. 

  נותן השירותים דין, מתחייב  ו/או על פי פי הסכם זה  - על נותן השירותים מבלי לגרוע מאחריות  .1
במשך כל תקופת ההתקשרות ו/או השירותים על פי ההסכם,  , וזאת  וולקיים, על חשבונ   לערוך

המצורף    -  אישור קיום ביטוחים  ,1בנספח ה'  בסעיפים שלהלן וכןהמפורטים    את הביטוחים
 " )להלן:  זה  מהסכם  נפרד  בלתי  חלק  המהווה  קבלןומסומן,  ביטוחי  קיום  כל  אישור  על   ,)"

מורשית    תנאיהם,  ביטוח  להלןו  ,כדיןבחברת  המפורט  מן  יפחתו  לא  אשר    )להלן   בתנאים 
 : ("ביטוחי קבלן: "בהתאמה

  לגרוע מהאמור לעיל, לבקשת החברה, נותן השירותים מתחייב להמציא עותק פוליסותמבלי  
מוסכם כי ככל שתתבקש המצאת עותק פוליסות כאמור,  הכוללות את ההתחייבויות החוזיות. 

 נותן השירותים רשאי להמציא את עותקי הפוליסות ללא נתונים מסחריים. 

 ביטוחי נותן השירותים:  .2

 ביטוח אש מורחב  2.1

מכל סוג שהוא אשר בבעלות  ו/או ציוד ו/או מכשור ו/או כלים ו/או חומרים  המבטח רכוש  
נותן השירותים ו/או המשמשים את נותן השירותים במתן השירותים ו/או  ו/או באחריות  
ו/או לסביבתם  המובא  כל רכוש אחר   ו/או עבור  -על למתקנים  נותן השירותים, בערך ידי 

קב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב, לרבות אש, עשן,  מפני אובדן או נזק עכינון,  
ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, שבר 

 ידי כלי טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון ופריצה.  - ידי כלי רכב, פגיעה על- זכוכית, פגיעה על

לעיל וכן  ם רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש כמפורט  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירותי
באישור קיום ביטוחי נותן השירותים, במלואו ו/או בחלקו, ובמקרה זה יחול הפטור כאמור  

 להלן כאילו נערך הביטוח במלואו.   9בסעיף 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 2.2

לגופו    שייגרם רכוש  על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לנותן השירותים  המבטח את חבות  
 . בכל הקשור בביצוע פעילותו ו/או במתן השירותיםו/או לרכושו של אדם ו/או ישות כלשהי  

הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר: אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה,  
וקבלני  מתקנים סניטריים פגומים, בעלי חיים, פרעות ושביתות, חבות בגין וכלפי קבלנים  

הרעלה לביטוח  מ  משנה,  המוסד  מצד  תחלוף  תביעות  וכן  משקה,  או  במאכל  מזיק  דבר 
 לאומי.  

מבוטל מקצועית  אחריות  למקרה    חריג  האחריות  גבולות  במלוא  גוף  נזקי  לעניין  בזאת 
 ובמצטבר לתקופת הביטוח. 
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 ם ביטוח חבות מעבידי 2.3

]נוס-על  נותן השירותיםהמבטח את חבות   ח חדש[ ו/או חוק האחריות  פי פקודת הנזיקין 
בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה    נותן השירותים, כלפי עובדי  1980  -למוצרים פגומים, התש"ם  

  עבודה למי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם. הביטוח לא יכלול סייג בדבר    שתיגרםמקצועית  
 בגובה ובעומק, שעות עבודה ומנוחה וכן בדבר העסקת נוער.

לערוך ולקיים בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו,    נותן השירותיםמתחייב    בנוסף לאמור לעיל .3
בגין כל אחד מכלי הרכב )כולל ציוד מכני הנדסי החייב בביטוח חובה( אשר ישמשו לצורך ו/או  

 , את הביטוחים כמפורט להלן:מתן השירותיםבקשר עם 

 פי דין.-ביטוח חובה כנדרש על .3.1

, בגבולות אחריות שלא ביטוח מקיף כולל ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי .3.2
 .  , למקרה ולתקופה₪ לכלי 500,000יפחתו מסך של  

)צ.מ.ה( על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת  .3.3 ביטוח "ציוד מכני הנדסי" 
אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון במלוא ערך כינון. הביטוח כולל כיסוי לנזק לרכוש של צד 

 ., למקרה ולתקופה₪ לכלי 1,000,000שלישי בגבולות אחריות של  

ו/או מי מטעמו רשאי שלא לערוך ביטוח  נותן השירותים  מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם כי  
לעיל )למעט ביטוח אחריות כלפי צד שלישי    3.2  –  3.1מקיף ו/או ביטוח צ.מ.ה כמפורט בסעיפים  

בסעיף   כאמור  הפטור  סעיף  יחול  זה  ובמקרה  הרכב(  הביטוחים    9לכלי  נערכו  כאילו  להלן 
 במלואם. 

יכללו, בין   לעיל(  3.2  –  3.1למעט ביטוחי הרכב הנערכים על פי סעיפים  )  ביטוחי נותן השירותים  .4
  היתר, את ההוראות הבאות: 

ייערכו לפי נוסח שלא יפחת מתנאי "ביט" ו/או כל נוסח מקביל    ביטוחי נותן השירותים .4.1
 לביט.  

החברה ו/או העירייה ו/או מי מהבאים מטעמן,  המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי   .4.2
 אולם הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  

הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי החברה ו/או העירייה   .4.3
 והמבטח מוותר על כל זכות ו/או דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחים אלה. 

אולם,   .4.4 מבוטל,  קיים(  )אם  רבתי  רשלנות  לגרוע  חריג  כדי  כאמור  הסעיף  בביטול  אין 
 .1981  -מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

הנקובות   .4.5 העצמיות  וההשתתפויות  הפרמיות  לתשלום  אחראי  לבדו  השירותים  נותן 
 בביטוחי נותן השירותים.  

ייה לקבלת  הפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויות החברה ו/או העיר .4.6
 שיפוי. 

  7  -ללא צורך בכל דרישה מצד החברה, מתחייב נותן השירותים להמציא לחברה, לא יאוחר מ  .5
ימים לפני מועד תחילת מתן השירותים עפ"י הסכם זה את אישור קיום ביטוחי נותן השירותים,  

המבטח,   ידי  על  כדין  חתום  ולהכשהוא  להמשיך  ביטוחי    מציאוכן  קיום  אישור  נותן  את 
תוקפו  הש הארכת  בגין  לל ירותים,  ביטוח,  תקופת  מידי  נוספת,  תקופת  תקופה  כל  משך 

 ההסכם.  ההתקשרות עפ"י 

נותן השירותים כשהוא   .6 נותן השירותים מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור קיום ביטוחי 
חתום כדין על ידי המבטח הינה תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם  

 מצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של נותן השירותים על פי הסכם זה ו/או על פי דין.  אי ה

החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור קיום ביטוחי נותן השירותים כאמור   .7
לעיל, ונותן השירותים מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו  

 יטוחים נושא האישור להתחייבויותיו על פי הסכם זה.  על מנת להתאים את הב 
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מוסכם בזאת, כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט באישור קיום ביטוחי נותן   .8

אותו   פוטרת  שאינה  השירותים  נותן  על  המוטלת  מינימום  דרישת  בבחינת  הינה  השירותים 
כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה    מחבותו לפי הסכם זה. נותן השירותים מצהיר ומאשר בזאת

כלפי   דרישה  מטעמןו/או  מי  ו/או  העירייה  ו/או  האחריות    החברה  לגבולות  הקשור  בכל 
 האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו. 

ריות  מכל אח החברה ו/או העירייה ו/או את מי מהבאים מטעמןנותן השירותים פוטר בזה את  .9
נותן   את  המשמש  כלשהו  לרכוש  ו/או  שהוא  סוג  מכל  לרכושו  שייגרם  נזק  ו/או  לאובדן 
השירותים לצורך מתן השירותים ו/או לרכוש כלשהו המובא למתקנים ו/או לסביבתם על ידי  
ו/או עבור נותן השירותים )לרבות כלי רכב, ציוד, מכשור, כלים וחומרים( ו/או בגין נזק תוצאתי  

נזק לרכוש כאמור, בין אם נערך ביטוח ובין אם לא נערך )ואם נערך גם אלמלא   שייגרם עקב
  מיאת    בזאת  פוטר  ההשתתפויות העצמיות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות(, והוא 

 . פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.  מכל אחריות לנזק כאמור הנ"ל מהגורמים

  קבלני   לרבות,  אחרים  ספקים ו/או נותני שירותים  עם  בהתקשרותו   כי,  מתחייב  נותן השירותים .10
  בהסכמי  לכלול   אחראי  יהא  הוא,  זה  הסכם  נשוא  מתן השירותים  עם  בקשר  או/ו   במסגרת  משנה

הגורמים    לפיו  לעיל, וכן סעיף  9עם הגורמים הנ"ל סעיף פטור בנוסח כאמור בסעיף    ההתקשרות
וזאת למשך כל תקופת    ים בביטוח  לאחוז   הנ"ל מתחייבים פעילותם,  נאותים בהתאם לאופי 

  כיסוי  היעדר או/ו לקיום הבלעדית  האחריות,  ספק  הסר התקשרותם עם נותן השירותים. למען
 . קבלן על מוטלת, לעיל כאמור המשנה לקבלני  ביטוחי

  נותן השירותיםמעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע"י  םהינ לעיל 1-10סעיפים  .11
  .תהווה הפרה יסודית של ההסכם
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 אישור קיום ביטוחי קבלן  -  1נספח ה'

 ים אישור קיום ביטוח (DD/MM/YYYY)  תאריך הנפקת האישור
ל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ

יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב  עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול
 עם מבקש האישור. 

 *  האישור מבקש המבוטח אופי העסקה * מעמד מבקש האישור * 

 משכיר   ☐

 שוכר  ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה  ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

          אחר:  ☐

 נדל"ן  ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים  ☐

    .......אחר:  ☐
 

 שם
 

 שם
אביב ו/או  -היכלי הספורט תל    יפו בע"מ 

תל הלאומי  הספורט  בע"מ  -מרכז  אביב 
אביב ו/או   תל  חברות  -עיריית  ו/או  יפו 

בנות ו/או החברות העירוניות ו/או עובדים  
 ו/או מנהלים של כל הנ"ל 

 ת.ז./ ח.פ. 
 

 ת.ז./ ח.פ.  
51-049264-8 

510861842 
 מען

 
  מען 

 - )יד אליהו(, תל אביב  51רחוב יגאל אלון  
   67062יפו 

 אביב יפו -, תל2רחוב שטרית  
 

 כיסויים 

כיסויים נוספים בתוקף וביטול  
 חריגים

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'  

גבול האחריות/ סכום  
תאריך   הביטוח 

ומהדורת  נוסח  תאריך תחילה  סיום 
 הפוליסה 

מספר  
 הפוליסה 

 סוג הביטוח 
 

חלוקה לפי גבולות אחריות  
 סכום  מטבע או סכומי ביטוח 

לטובת    309 תחלוף  על  ויתור 
 מבקש האישור  

 כיסוי בגין נזקי טבע  313

 כיסוי גניבה פריצה ושוד  314

 כיסוי רעידת אדמה  316

 ראשוניות  328

 רכוש  ביט:______    ₪ 

 אחריות צולבת   302

 הרחב שיפוי  304

קבלנים    –הרחבת צד ג'  307
 וקבלני משנה 

ויתור על תחלוף לטובת   309
 מבקש האישור  

 כיסוי לתביעות המל"ל  315

מבוטח נוסף בגין מעשי או   321
מבקש   – מחדלי המבוטח 

 האישור 

מבקש האישור מוגדר כצד   322
 ג' בפרק זה 

 ראשוניות  328

רכוש מבקש האישור ייחשב   329
 כצד ג' 

 צד ג'  ביט:______   4,000,000 ₪

ויתור על תחלוף לטובת   309
 חבות מעבידים  ביט:______   20,000,000 ₪ מבקש האישור  
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היה וייחשב   - מבוטח נוסף 319
כמעבידם של מי מעובדי  

 המבוטח 

   ראשוניות  328

 

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

088 ,100 
 

 ביטול / שינוי הפוליסה * 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי    יום  30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא  
 או הביטול. 

 

 חתימת האישור
 

 המבטח:


