קול קורא להפעלת קייטנות בחופשות הקיץ במרכז הספורט העירוני גלי חיפה
(לשעבר הספורטן)
הזמנה לקבלת הצעות
 .1עיקרי העבודות/שירותים המבוקשים
1.1

החברה הכלכלית לחיפה בע"מ (להלן -החברה) רכשה את הזכויות במרכז הספורט
העירוני גלי חיפה (לשעבר הספורטן) (להלן -מרכז הספורט) ומנהלת את הפעלתו.

1.2

החברה מעוניינת לקבל הצעות ממפעילי קייטנות ,בעלי ניסיון מוכח להפעיל את קייטנת
הקיץ בגלי חיפה.

1.3

הקייטנה תופעל במתחם גלי חיפה בימים א-ה .שעות הפעילות יהיו  .07:30-1300/1700לא
תותר פעילות של הקייטנה בימים שישי ושבת.

1.4

הקייטנה תופעל על פי הוראות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך ועל פי כל דין וההנחיות
המחייבות.

1.5

המפעיל שייבחר כזוכה יהיה האחראי הבלעדי על הפעלת הקייטנה על כל הכרוך בכך.
בכלל כך ,המפעיל יהיה אחראי לקבלת כל האישורים הנדרשים להפעלת הקייטנה מכל
הגורמים הנדרשים לרבות כל אישורי הבטיחות.

1.6

המפעיל יהיה אחראי על הליכי הרישום וגביית התשלום ממשתתפי הקייטנה.

1.7

המפעיל יהיה אחראי על העסקת כוח אדם מיומן הנדרש לביצוע הפעילות על פי הנחיות
משרד החינוך ועל פי כל דין ויחתום על הסכם ההתקשרות המצ"ב כנספח א' לקול קורא
זה.

1.8

המפעיל יהיה אחראי לשמירת תקינות המבנים והציוד במרכז הספורט ויישא באחריות
לכל נזק שייגרם בגין הפעילות .המפעיל יבטח את עצמו בפוליסת ביטוח בהתאם לאישור
הביטוח המצ"ב להסכם ההתקשרות.

1.9

בחירת הזוכה בהליך תהא על פי אמות המידה המפורטות בהמשך.

1.10

הזוכה בהליך יידרש בתוך  3ימים מקבלת הודעת הזכייה ,לחתום על הסכם ההתקשרות
נספח א' ולצרף את אישורי הביטוח והערבות הבנקאית להבטחת התחייבויותיו החוזיות.

 .2תנאי סף להשתתפות בהליך
על המציעים בהליך זה לעמוד במועד האחרון להגשת ההצעה בכל התנאים המפורטים להלן:
2.1

על המציע להיות גוף מוכר – תאגיד/מלכ"ר/ע.מ .עם אישור ניהול תקין .המציע יצרף את
תעודת הרישום שלו (תעודת התאגדות ואישור ניהול תקין) .על המציע למלא את נספח ב'
– דף מידע על המציע במלואו.

2.2

על המציע או המנהל שינהל הפועל את הקייטנה מטעמו ,להיות בעל ניסיון של  3שנים
לפחות בהפעלת קייטנות .המציע יפרט את ניסיונו בטבלה המצורפת כנספח ג' לקול קורא
זה.

2.3

אישור בתוקף של משרד החינוך להפעלת קייטנה.

2.4

על המציע להצהיר ולהתחייב לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין.
להוכחת תנאי זה על המציע לצרף הצהרה בנוסח המצורף כנספח ד' להליך זה.

2.5

המציע מנהל ספרי חשבונות כחוק לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו –  .1976להוכחת תנאי זה על המציע לצרף אישור
ניהול ספרים ,אישור על שיעור ניכוי מס במקור וכן חתם על תצהיר לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים בנוסח המצ"ב כנספח ה'.

2.6

המציע לא הורשע בעבירות לפי חוק שכר מינימום ועובדים זרים .להוכחת תנאי זה יצרף
המציע אישורים בנוסח נספח ו'.

 .3אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה
בחירת המציע הזוכה בהליך מבין המציעים שעמדו בתנאי הסף המפורטים לעיל תיעשה באופן
הבא-
פרמטר לניקוד

ניקוד מקסימאלי

מספר שנות ניסיון שיש למציע בניהול קייטנות
(כל שנה ניסיון מעבר ל 3שנים שהינם תנאי סף
תוספת של  5נקודות עד למקסימום  20נקודות

20

התרשמות מהמציע באמצעות ראיון/ממליצים

20

הצעת המחיר של המציע נספח ז' לתשלום דמי 60
שימוש יומיים פר משתתף (לפי מינימום של 150
משתתפים במחזור)
 .4אופן הגשת ההצעות
ההצעה תוגש על גבי הטפסים הכלולים בהליך זה.
על המציע למלא את ההצעה ולצרף את המסמכים הנדרשים.
את ההצעה בצירוף כל המסמכים יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי החברה הכלכלית לחיפה
בע"מ – פארק מתם מגדל  3רחוב אנדרי סחרוב  9חיפה קומה  7וזאת עד ליום  1.6.2022בשעה
12:00
 .5הבהרות
 .1החברה אינה מתחייבת לקבל הצעה כשלהי והיא רשאית לבטל את ההליך בהתאם לשיקול
דעתה.
 .2החברה רשאית לבקש מהמציעים הבהרות לגבי הצעתם והמציעים רשאים להגיש שאלות
הבהרה בהתייחס לדרישות ההליך וזאת עד ליום 29.5.2022
 .3מובהר כי במהלך הפעלת הקייטנה רשאית החברה להתקשר עם גורמים נוספים ולאפשר
כניסה של קיטנות נוספות לשטח מרכז הספורט בימים/שעות מסוימים ו/או לאפשר קיום
אירועים מסוגים שונים בשטח מרכז הספורט וזאת בהתאם לשיקול דעתה ובהתאם לכל דין
לרבות כמות המשתמשים במרכז הספורט.

החברה הכלכלית לחיפה בע"מ

חוזה הרשאה
שנערך ונחתם בחיפה ביום _________ביוני 2022
בין:
החברה הכלכלית לחיפה בע"מ
פארק מת"ם
(להלן – "החברה")
מצד אחד;

לבין:

_____________________________
מרח' ________________________
(להלן– "בר הרשות")
מצד שני;
והחברה מפעילה את מרכז הספורט העירוני גלי חיפה (לשעבר הספורטן) (להלן" :מרכז
הספורט");
והחברה פרסמה קול קורא לקבלת הצעות ממפעילי קיטנות להפעלת קייטנת קיץ במרכז
הספורט ובר הרשות הגיש הצעה במסגרת הקול קורא והצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה;
ובר הרשות מצהיר כי הינו בעל הניסיון ,הידע ,הכישורים והרישיונות הדרושים ,והכול
ברמה גבוהה ביותר ,להפעלת קייטנות;
וידוע לבר הרשות כי הסכמת החברה להפעלת הקייטנה במרכז הספורט מותנית בכך כי
יומצאו לחברה ולשביעות רצונה המלאה כל האישורים והרישיונות הדרושים עפ"י חוק
מאת כל רשות ו/או גוף להפעלת הקייטנה;
והאחריות האישית של בר-הרשות במשך כל תקופת תוקפו של חוזה זה הינה מעיקרי חוזה
זה.
לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

הואיל:
והואיל:
והואיל:
והואיל:

והואיל:

.1

מבוא

.2

המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
הרישיון
החברה מרשה בזאת לבר הרשות לנהל קייטנה במרכז הספורט בתקופות הבאות:
2.1
2.1.1

תקופה בת שלושה מחזורי פעילות ,שתחילתה ביום  01ביולי  2022ועד
ליום  22באוגוסט  2022כולל( ,להלן" :קייטנת קיץ") ,אשר שעות
הפעילות הינן מהשעה  07:30עד השעה  ,17:00 /13:00ולפי המפורט
להלן:
2.1.1.1

מחזור א' :החל מיום  03ביולי  2022ועד ליום
 21ביולי ( 2022להלן":מחזור א") ,בימי א'-ה',
ללא פעילות בימי שישי ושבת.

2.1.1.2

מחזור ב' :החל מיום  24ביולי  2022ועד ליום 11
באוגוסט ( 2022להלן":מחזור ב") ,בימי א'-ה',
ללא פעילות בימי שישי ושבת.

2.1.1.3

.3

.4

מחזור ג' :החל מיום  14באוגוסט  2022ועד
ליום  25באוגוסט ( 2022להלן":מחזור ג") ,בימי
א'-ה' ,ללא פעילות בימי שישי ושבת.

למען הסר ספק ,בר הרשות איננו שוכר ו/או דייר מכל סוג ,הוא לא שילם וגם לא
2.2
ישלם דמי מפתח בגין השימוש במרכז הספורט וכן איננו ולא יהיה דייר מוגן
במשמעות זו של חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ו –  1972ו/או כל חיקוק אחר
העשוי להקנות לו מעמד שכזה.
מוסכם בין הצדדים כי בכל תקופת הרישיון ,תמשיך החברה להיות המחזיקה במרכז
2.3
הספורט ,זאת כאשר היא מעניקה באופן חלקי ולשעות הפעילות המפורטות לעיל
בלבד ,רשות לבר הרשות להפעלת הקייטנה על פי הסכם זה .בר הרשות מסכים לכך
והוא יהיה מנוע מלטעון כל טענה שתעמוד בסתירה לקביעה זו.
בר הרשות וכן ילדי הקייטנה ,יהיו רשאים להשתמש במתקנים ובשטחים הבאים
2.4
במרכז הספורט _______________ .מבלי לפגוע באמור לעיל מובהר כי החברה
תהא רשאית בימים מסוימים ו/או שעות מסוימות לאסור על בר הרשות את השימוש
במתקנים מסוימים וזאת בהתאם לצרכיה ובצורכי מנויה ובלבד שלא יהיה בכך בכדי
לפגוע בתפעול השוטף של הקיטנה.
גילאי משתתפי הקייטנה:
גיל משתתפי הקייטנה יהיה בהתאם לכל דין ולרישיונות שיקבל בר הרשות מכל רשות מוסמכת.
מובהר כי ילדים מתחת לגיל  9מחויבים במצופים לצורך כניסה לבריכה ובר הרשות מתחייב
לאכוף זאת.
כמות המשתתפים בקייטנה:
מספר המשתתפים הכולל בכל אחד ממחזורי הקייטנה ,לא יעלה על  300משתתפים.
4.1
(ובכל מקרה נתון זה הינו בכפוף למספר המשתתפים המותר בחוק וכפי שמאושר על
ידי כל הרשויות) .בנוסף ,כל קבוצה של משתתפי הקייטנה בכל מחזור פעילות לא
תעלה על מספר הילדים התואם את הוראות החוקים והתקנות הרלוונטיים ויכלול
ליווי מספר מדריכים בהתאם .מספר המשתתפים בקייטנה כאמור לעיל בתוספת
המדריכים ומנהלי הקייטנה יהווה את המספר המקסימאלי היומי של משתתפי
הקייטנה הרשאית לשהות במתחם מרכז הספורט.
4.2

כל שינוי במספר המשתתפים בקייטנה יעשה אך ורק עם קבלת אישור בכתב של
החברה מראש ובכתב ובכפוף להוראת החוק ואישורי הרשויות המוסמכות.

4.3

על אף האמור לעיל ,מודגש כי בכל מקרה של סתירה בין הקבוע בהסכם בכלל ובסעיף
זה בפרט לבין המותר בחוק או כל הנחיה רלבנטית מטעם הרשויות ,יגברו הוראות
החוק או ההנחיות כאמור ,ומספר המשתתפים לא יעלה על המספר המותר בחוק וכפי
שיאושר על ידי הרשויות ובמקרה כאמור ,לבר הרשות לא תהא כל טענה ו/או תביעה
כלפי החברה בשל כך.

4.4

מוסכם כי בכל יום פעילות של הקיטנה ,תספק החברה לבר הרשות צמידי זיהוי לפי
מספר משתתפים שיעודכן מראש שימתינו למשתתפים בכניסה למרכז הספורט
ויאפשרו את כניסת משתתפי הקייטנה לשטח מרכז הספורט (להלן" :הצמיד").
מובהר בזאת כי לצורך כניסה לשטח מרכז הספורט של המשתתפים בקייטנה ידרשו
המשתתפים לענוד את הצמיד בימים ובשעות בהם יפעיל בר הרשות את הקייטנה,
והמשתתפים יידרשו לענוד את הצמיד בכל מועד פעילות כתנאי לכניסתם למרכז
הספורט(לאחר ספירה) .משתתפים שלא יענדו את הצמיד ,תהא החברה רשאית למנוע
מהם כניסה למרכז הספורט והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

.5

אחריות לציוד:
בר הרשות יהיה אחראי ,בעצמו ועל חשבונו ,לספק ציוד מתאים לביצוע פעילויות
5.1
הקייטנה ,ויהיה אחראי לאחסונו של הציוד במקומות שיסוכמו ויאותרו מראש ,וזאת
בהתאם לשעות פעילות הקייטנה .עם סיום הפעילות בכל יום ידאג בר הרשות כי
מרכז הספורט יהיה נקי ופנוי מכל חפציהם של בר הרשות ו/או משתתפי הקייטנה.

.6

לעניין זה ובכפוף לאמור להלן ,יהיה בר הרשות לבדו אחראי לכל נזק בציוד ולציוד או
5.2
אובדן ציוד שלו ו/או של משתתפי הקייטנה ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו והחברה לא
תישא בכל אחריות בגין האמור והיא משוחררת בזאת מכל אחריות כאמור.
עם סיום/התחלת פעילות הקייטנה בכל יום ,מתחייב בר הרשות לדאוג לכך
5.3
שמאספי/מביאי/הוריי משתתפי הקייטנה ,אשר אינם מנויים במרכז הספורט ,יצאו
ממתחם מרכז הספורט בתוך  15דקות מרגע הגעתם לאיסוף או להבאת משתתף
הקייטנה.
אישורים להפעלת הקייטנה:
בר הרשות לבדו אחראי לקבלה במועד של כל האישורים ,ההיתרים והרישיונות,
6.1
הדרושים להפעלת הקייטנה וכן לעמידת הקייטנה בכל דרישות הרשויות השונות
והוראות החוק החלות על הפעלת עסקו ,בדגש על הפעלת קייטנות מסוגן של הקייטנה
שינהל בר הרשות במרכז הספורט בכל תקופת הרישיון לרבות אישור מטעם עיריית
חיפה ולרבות אישורים ממשטרת ישראל ,רישוי עסקים ,כיבוי אש וכן מטעם משרד
החינוך ואישור על כשרות הארוחות המוגשות בקייטנה וכל אישור נדרש אחר (להלן:
"האישורים") .אישורים אלה יהיו ברי תוקף בכל תקופת הרישיון לשנת .2022
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

6.8

6.9

קודם לתחילת תקופת הרישיון ובכל מקרה ,עד לא יאוחר מ  30 -ביוני  ,2022יציג בר
הרשות את כל האישורים לחברה ,אך אין בעצם הצגת האישורים משום הסכמה ו/או
הודאה של החברה כי אישורים אלו די בהם כדי להפעיל את הקייטנה.
בר הרשות מתחייב כי יחס המדריכים בוגרים מקצועיים ומדריכים צעירים ,לכל
הפחות ,יהיה בהתאם לקריטריונים המופיעים בחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא זה.
בעניין זה ,בר הרשות מתחייב כי כל הדרכה מקצועית בכל תחום ונושא תתבצע רק
על-ידי מדריכי פעילות מקצועיים המוסמכים לכך.
בר הרשות מתחייב למנות מנהל לקייטנה בעל הסמכה וניסיון בהפעלת קייטנות על פי
הקריטריונים והנהלים המפורטים בחוזר מנכ"ל משרד החינוך.
כתנאי לקיום הסכם זה ,יגיש בר הרשות לחברה עד ליום  21.6.2022תכנית תכנים
ופעילויות לקייטנה אשר תאושר ותחתם על ידי החברה ותהיה כפופה להוראות
והנחיות משרד החינוך.
בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בר הרשות מתחייב בזה לשפות את החברה או מי
מטעמה ,בגין כל נזק שיגרם להם כתוצאה מאי השגת איזה מהאישורים כאמור ,או
כתוצאה מהפרת ,או אי קיום ,תנאי מתנאי האישור כאמור .מובהר ומוסכם בזה ,כי
האחריות המלאה ,הפלילית והאזרחית כאחד ,להשגת כל האישורים ולקיום כל
תנאיהם מוטלת אך ורק על בר הרשות ,והוא ,ורק הוא ,שייתן את הדין בגין אי השגת
האישורים או בגין אי קיום תנאי מתנאיהם.
התחייבותו של בר הרשות להמצאת האישורים כשהם תקפים למשך כל תקופת
הרישיון הינה תנאי מתלה לתחילת ביצועו ,ולתוקפו של הסכם זה .למען הסר כל ספק
יובהר כי ככל ובר הרשות לא יציג לחברה את האישורים הנדרשים על ידי החברה
ובהתאם לכל דין ,ביום תחילת ההסכם ,הרי שהסכם זה לא יכנס לתוקף.
בר הרשות מצהיר ומתחייב בזאת כי כל מי מטעמו אשר ייטול חלק בהפעלת הקייטנה
במרכז הספורט ו/או יקיים כל פעילות אחרת מטעמו של בר הרשות במרכז הספורט
יהיה בעל האישורים ,התעודות והביטוחים הנדרשים לקיום אותה פעילות בהתאם
לאמור בכל דין .בר הרשות רשאי להעסיק על חשבונו מדריכים ו/או עוזרים מורשים
ומיומנים עפ"י צרכי ההדרכה וכנדרש בחוק ,הכול במידה ובאופן שיבטיח מתן
השירותים ברמת הבטיחות הנדרשת.

 6.10בר הרשות מתחייב בזאת כי נוסח האישורים לא יכלול כל הטלת חובה ו/או אחריות
כלשהי על החברה.
 6.11הפעלת הקייטנה תעשה באופן שיתאים לאופי הפעילות השוטפת של החברה ומרכז
הספורט.
בר הרשות מצהיר כי הוא בדק ומכיר היטב את אופן פעילות החברה ומרכז הספורט
וקיבל את כל ההסברים הדרושים לו ,והוא יהיה מנוע מלטעון כל טענה בעניין זה.
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 6.12מבלי לפגוע בכלליות האמור ,מצהיר בר הרשות כי הוא מודע לכך שעשויים להיות
שינויים באופי הפעילות השוטפת של החברה ומרכז הספורט .כל שינוי בשעות
הפעילות של הקייטנה יעשה תוך השתדלות של החברה לתאום והסכמה הדדית.
קבלן עצמאי:
בר הרשות מצהיר בזאת כי ידוע לו שפעילותו במרכז הספורט נעשית על דרך של "מתן
7.1
רשות" להפעלת קייטנה ,וזאת כנגד תשלום של בר הרשות לחברה .בר הרשות מצהיר
ומאשר בזאת כי בשום מקרה ואופן הוא או מי מטעמו ו מעובדיו לא יחשב כעובד
החברה ולא תהיינה לו כל זכויות כעובד החברה ,לרבות זכויות לקבלת פיצויי
פיטורים ,הטבות סוציאליות או זכויות אחרות כלשהן .בר הרשות מצהיר בזה כי ידוע
לו שהחברה הסכימה להתקשר עמו בהסכם זה בהתבסס ,בין היתר ,על הצהרתו זו
ובהתאם לכך גם נקבעו הסדרי התמורה בין הצדדים.
בר הרשות מצהיר בזאת כי אין בחוזה זה כדי ליצור יחסי עובד-מעביד בינו לבין
7.2
החברה ו/או יחסי שלוח-שליח ו/או יחסי שוכר-משכיר ו/או כל מערכת יחסים
משפטית אחרת ,למעט יחסיי מרשה ובר-רשות.
בלא לגרוע מהאמור לעיל ,בר הרשות מצהיר בזה כי כל עובד או אדם אחר שיועסק על
7.3
ידו במסגרת הקייטנה ,יהיה עובדו בלבד ולא ייחשב ולא יהיה עובד החברה והחברה
לא תחוב כלפיו בכל חבות של מעביד כלפי עובדו.
בר הרשות מתחייב להחתים את כל עובדיו על הצהרה בנוסח המקובל על החברה
7.4
הקובע כי העובדים הם עובדיו של בר הרשות ,כי העובדים מודעים כי לא מתקיימים
יחסים כלשהם בינם לבין החברה וכי הם מוותרים על זכות תביעה כלפי החברה.
בר הרשות מתחייב כי ישלם לעובדיו שכר עבודה ,לרבות כל התשלומים ותנאים
7.5
נלווים ,ויפריש בעבורם כספים (כגון :ביטוח פנסיוני ודמי ביטוח לאומי) ,ויערוך
וישלם בעבורם ביטוח כנגד נזקים שונים העלולים להיגרם להם ו/או על-ידם במהלך
עבודתם ו/או שהייתם במרכז הספורט והכול כמתחייב על-פי כל דין.
לחברה לא יהיה כל קשר לעצם ניהול והפעלת הקייטנה ו/או להכנסותיו של בר
7.6
הרשות .כל ההוצאות הנוגעות לקייטנה ,מכל מין שהוא יחולו על בר הרשות ,ומבלי
לפגוע בכלליות האמור ולרבות היטלים ,מסים ,אגרות ,תשלום לרשויות ,תשלומי
חובה אחרים הקשורים או הנובעים מהפעלת הקייטנה ,יחולו על בר הרשות לבדו.
בלא לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל ,מתחייב בר הרשות לשפות את החברה ,מיד עם
7.7
קבלת דרישתה ,בגין כל סכום שיהיה על החברה לשלם עכב כל תביעה ו/או דרישה
שתופנה כלפיה ובגין כל הוצאה שיהיה עליה להוציא בקשר לכל תביעה או דרישה
כאמור ,על ידי מי מעובדי בר הרשות ,או כל אדם אחר מטעמו של בר הרשות ,או על-
ידי בר הרשות עצמו אשר עילתה תהיה קיום יחסי עובד  -מעביד בין בר הרשות או
עובדיו או מי מטעמו לבין החברה.
החברה תהיה רשאית לקזז מכל סכום שייפסק שעליה לשלם לבר הרשות אם ייקבע,
7.8
למרות הצהרתו והסכמתו כי הוא אינו עובד של החברה ,כי הוא בכל זאת עובד של
החברה.
תשלום דמי רשות:
בתמורה לרישיון בכל תקופת הרישיון ,ישלם בר הרשות לחברה את התשלומים כמפורט בהצעה
שהוגשה על ידו במסגרת הקול קורא.
דמי הרשות ישולמו על ידי בר הרשות מראש בהעברה בנקאית לפני תחילת כל מחזור
8.1
פעילות וזאת בהתאם לכמות המשתתפים בכל מחזור.
8.2
8.3
8.4

ביצוע התשלום כאמור לעיל ,בידי החברה ,במועד הקבוע לעיל ,הינו תנאי למתן הרשות.
מוסכם כי ,התשלומים המפורטים לעיל בכללותם לפי הסכם זה ,ישולמו לחברה בכל
מקרה ,אף אם בפועל ,לא תתקיים הקייטנה מסיבות הקשורות בבר הרשות ו/או תתקיים
קייטנה במתכונת חלקית ו/או מצומצמת.
ספקים של בר הרשות ו/או מפעילים חיצוניים אשר יבקשו להיכנס לשטח מרכז הספורט
לצורך לקיחת חלק בהפעלת הקייטנות (להבדיל מכניסה לזמן קצר לצורך הבאת ציוד),
ידרשו לשלם עלות כניסה יומית ויורשו להיכנס לשטח מרכז הספורט בתיאום מראש
בלבד.
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למען הסר ספק יובהר ,כי כל התשלומים כמפורט בסעיף זה אינם מהווים דמי מפתח או
8.5
דמי שכירות אלא דמי שימוש בעבור הפעלת הקייטנה.
אחריות לנזקים:
בר-הרשות בלבד אחראי כלפי כל אדם ורשות ,לרבות החברה ,לכל נזק שייגרם לאדם
9.1
ו/או לרכוש כתוצאה מהפעלת הקייטנה.
בפעולותיו בהתאם לחוזה זה ימלא בר-הרשות אחרי הוראות כל דין ויהיה אחראי
9.2
כלפי החברה לשפותה בגין כל נזק או הפסד שייגרם לה כתוצאה מהפרת
התחייבויותיו בסעיף קטן זה.
בר-הרשות יהיה אחראי כלפי החברה לשפותה מיד עם דרישתה הראשונה וללא
9.3
שהחברה תצטרך להוכיח את נזקיה ,בקשר לכל תביעה שתוגש נגד החברה באם
תוגש ,אשר עילתה נובעת מהפרת התחייבות של בר הרשות בחוזה זה ובגין כל טענה
ו/או תביעה ו/או הפסד אחר שייגרם לחברה כתוצאה מפעולותיו של בר הרשות בשטח
מרכז הספורט (לרבות בגין תביעה בשל עילה של יחסי עובד-מעביד בין החברה לבין
מי מעובדיו של בר הרשות ו/או בר הרשות עצמו).
9.4
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השיפוי הנזכר בסעיף זה לעיל משמעו ,שבר הרשות ישלם תחת החברה כל סכום
שהחברה תצטרך לשלם או יחזיר לחברה מיד עם דרישתה כל סכום שהחברה תוציא
בקשר לנ"ל ,לרבות אך לא רק ,פיצויים ,הוצאות שכ"ט עו"ד וכל סכום שהחברה
תחויב לשלמו כאמור לעיל.

מבלי לגרוע מהאמור בכל סעיף אחר בחוזה זה ,בר הרשות מצהיר כי ידוע לו שהחברה
9.5
אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ,בגין כל נזק שייגרם ,בקשר עם כניסה למתחם
מרכז הספורט ו/או שימוש בכל מתקן המצוי במתחם מרכז הספור  ,לגופו ו/או רכושו
של בר הרשות ו/או לעובדיו ו/או משתתפי הקייטנה ו/או מלוויהם של משתתפי
הקייטנה של בר הרשות והאחריות הבלעדית לכך הינה של בר הרשות.
בר הרשות מצהיר כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית לכל אובדן ו/או היעלמות ו/או
9.6
פגיעה בציוד של בר הרשות אשר הושאר בשטח מרכז הספורט.
מוצהר ומוסכם בזאת כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או אובדן שיגרמו לבר
9.7
הרשות ו/או למי מטעמו מכל סיבה שהיא.
בר הרשות מצהיר ומאשר כי כל פרסום ו/או שיווק (ומכל סוג שהוא) אותו יערוך ,ככל
9.8
שיערוך ,בר הרשות בקשר עם הסכם זה ,יהא על חשבונו של בר הרשות בלבד ויידרש
לקבל את אישור החברה מראש ובכתב ,לפרסום ולתוכנו.
אספקת מזון ,שירותי הסעה וציוד למשתתפי הקייטנה:
 10.1למען הסר ספק יובהר כי בר הרשות לבדו ידאג בעצמו ועל חשבונו בכל הקשור עם
שירותי הסעה ,אספקת מזון ציוד וביגוד ,ולחברה לא תהיה כל נגיעה ביחס לשירותים
הנ"ל ,למעט אישור שינתן על ידי החברה מראש בדבר אספקת מזון לקייטנה.
 10.2שירותי ההסעה ואספקת המזון יעשו עפ"י ההוראות ו/או התקנים הנדרשים ע"י
הרשויות ובהתאם להוראת כל דין.
 10.3בר הרשות מתחייב לספק תעודת כשרות למזון שיוגש על ידו בקייטנה.
 10.4בר הרשות יעביר לחברה את כל האישורים הנדרשים בקשר עם אספקת המזון
למשתתפי הקייטנה לרבות אישור יצרן ואישור משרד הבריאות.
ביטוח :
11.1

בר הרשות מתחייב במשך כל תקופת הרישיון ,לבטח על חשבונו באמצעות חברת
ביטוח מורשית ובעלת מוניטין את כלל פעילות הקייטנה בכל הכרוך לתביעות נזקי
גוף ו/או רכוש וכל הקשור והכרוך בהם וכל נזק שהוא אחראי לו בהתאם להסכם זה,
לרבות ביטוח אחריות מקצועית ,אחריות מעבידים ,ביטוח סיכוני צד שלישי ,ביטוח
רכוש ,וכן כל ביטוח הנדרש מאופן פעילותו הספציפית של בר הרשות במרכז הספורט
(להלן "הביטוח") .למען הסר ספק מוצהר בזאת כי לחברה קיים ביטוח צד שלישי
המתייחס לפעילות החברה ולמנוייה בלבד ,ועל כן בר הרשות מתחייב בזאת להעביר
לחברה לפני תחילת פעילותו אישור ביטוח תקף (להלן" :אישור הביטוח").
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 11.2אי העברת אישור הביטוח הנ"ל יחשב כהפרה יסודית של ההסכם ולא תתאפשר
תחילת פעילות של הקייטנה ללא העברת אישור הביטוח כנדרש.
 11.3עשיית הביטוח דלעיל על ידי בר הרשות לא תפטור את בר הרשות מאחריותו בהתאם
להוראות הסכם זה ולאחריותו לשיפוי החברה בגין הנזקים הנ"ל ו/או כל חלק מהם.
ככל שלא יתקבלו כספים כתוצאה מהביטוחים ,או ככל שלא יהא בכספים שיתקבלו
כנ"ל כדי כיסוי מלוא הנזק – יישא בר הרשות ביתרת הנזק על חשבונו.
 11.4למען הסר כל ספק ,הביטוח שיערך יהיה ביטוח שיתאים באופן ספציפי לפעילות של
קייטנות ועבודה עם ילדים.
 11.5בר הרשות מצהיר ומתחייב בזאת כי כל מי מטעמו אשר יפעיל וינהל את הקייטנה
במרכז הספורט ו/או יקיים כל פעילות אחרת מטעמו של בר הרשות במרכז הספורט,
יהיה מבוטח בביטוח כנדרש על-פי הסכם ובהתאם לביטוחים הנדרשים לקיום אותה
פעילות בהתאם לכל דין.
 11.6מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו של בר הרשות בהתאם להסכם זה ,מובהר ומוסכם
בזאת על הצדדים כי בקרות אירוע ביטוחי כהגדרתו בתנאי איזו מפוליסות הביטוח,
ישמשו תגמולי הביטוח לתיקון כל נזק ו/או לפיצויי כל צד נפגע (לרבות החברה) בגין
אותו אירוע ביטוחי.
 11.7למען הסר ספק ולשם הזהירות בלבד (ומבלי לגרוע באף אחד מסעיפי ההסכם
האחרים) ,מודגש כי הוראות ודרישות הביטוחים לפי סעיף זה ,הינן לגבי כל אחד
מיחידי בר הרשות והמצאת אישור על קיום הביטוחים עובר למועד החתימה על
ההסכם ,הינו תנאי יסודי לתוקפו של הסכם זה.
תשלום מסים והוצאות:
 12.1בר הרשות ישא במועד ,ולמשך כל תקופת הרישיון ,בכל התשלומים וההוצאות
הכרוכים בתפעול הקייטנה ,לרבות ומבלי לגרוע בתשלומי המיסים ,אגרות ,רישיונות,
תעודות ,ביטוחים ,תשלומים בקשר לטלפון (במידה וקיים) ,מיסיי עירייה ככל שהם
קיימים ,היתרים ואגרות רישוי .מקום בו התשלום הינו בגין צריכה (דוגמת חשמל,
מים וכיוצא בזה) והוא מתבצע על ידי החברה ,צריכת בר הרשות תקבע על פי שיקול
דעת החברה ולפי החלק היחסי מכלל הצריכה.
 12.2היה והחברה שילמה תשלום כלשהו החל על בר-הרשות מתחייב בר-הרשות להחזיר
הסכום ששולם לחברה ,מיד עם דרישתה הראשונה .כל סכום שבפיגור יישא ריבית
המקובלת בגין חריגה בחח"ד בבנק הפועלים בע"מ ,החל ממועד הפיגור בתשלום ועד
מועד התשלום בפועל .החברה לא תהא אחראית לתקלות דוגמת :הפסקות בהספקת
המים ,החשמל או הגז ,בין אם התקלה ו/או ההפסקה נגרמה כתוצאה מתקלה
במערכות מרכז הספורט ובין אם לא.
 12.3מוסכם ומובהר בזאת כי ,עמידתו של בר הרשות בתשלומים הקבועים בסעיף זה,
מהווה תנאי יסודי לחוזה זה ,והפרתם מהווה הפרה יסודית כמשמעותה על-פי כל דין,
שתזכה את החברה להביא לידי סיום לאלתר של חוזה זה ,מבלי צורך ליתן לבר
הרשות כל הודעה מראש ,ומבלי לפגוע בכל סעד ו/או זכות העומדים לזכותה של
החברה מכוח כל דין ו/או ההסכם.
איסור העברת זכויות
 13.1החברה מעניקה רישיון זה באופן אישי לבר הרשות ,ובר הרשות אינו רשאי להמחות,
למכור או להסב בדרך כל שהיא ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לכל אדם או גוף משפטי
כזה או אחר ,איזה מבין זכויותיו או חובותיו על-פי הסכם זה.
מבלי לפגוע באמור לעיל ,נאסר על בר הרשות לשעבד את זכויותיו ככל שהן מפורטות
בחוזה זה.
תוכניות ופעילות הקייטנה:
 14.1בר הרשות מתחייב להציג לחברה ולאשר מולה עד  14ימים לפני תחילת תקופת
הרישיון ,תוכנית פעילות (להלן – "תכנית הפעילות") לקייטנה.
 14.2מובהר כי באחריותו המלאה של בר הרשות לדאוג כי יותאמו מדריכים מקצועיים,
מורשים ומנוסים ועל פי דרישות הדין לצרכי פעילות הקייטנה בכל אחת מתוכניות
הפעילות.
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עובדים :
בר הרשות מתחייב:
 15.1להעסיק על חשבונו ואחריותו ובהתאם ובכפיפות להוראות החוק ,צוות מיומן ואדיב
בגיל המותר להעסקה בסוג עסקו של בר הרשות ,בעל היתרי עבודה כחוק .לוודא כי
עובדיו יתלבשו בלבוש נאות ,לא ישהו בשטח מרכז הספורט למעט במסגרת הקייטנה,
וישתמשו אך ורק בכניסות ומעברים המיועדים ו/או המקובלים לכניסת ויציאת
עובדים.
 15.2לוודא כי כל עובד של בר הרשות המועסק בשטח מרכז הספורט יחדל לעבוד וזאת
בתוך  2ימים מיום שנדרש בר-הרשות ,על ידי החברה ,להפסיק העסקתו במקום.
החברה לא תדרוש מבר-הרשות להפסיק העסקתו של עובד מטעם בלתי סביר.
 15.3סעיף זה הוא מעיקרי ההסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
שימוש במתקני ובריכת מרכז הספורט:
" 16.1אזור ההפעלה" -לשם פעילות בר הרשות יוקצו לרשותו ,בשעות ובימים בהם
מתקיימת הקייטנה אזורי הפעלה (להלן" :אזורי ההפעלה") איזורי ההפעלה יכללו:
דשא חיצוני ,גן השעשועים ,מגרשים פתוחים ,חדרי הסטודיו בימים ובשעות שיאושרו
מראש ובכתב ע"י הנהלת החברה .כמו כן ,לשם אחסנת ציוד בר הרשות יוקצו לרשותו
האזורים הבאים _________:חל איסור מוחלט על משתתפי הקייטנה ועל עובדי בר
הרשות להימצא בכל אזור אחר במרכז הספורט זולת האזורים הנ"ל ,ובאחריותו
המלאה של בר הרשות לאכוף עניין זה .מודגש כי ,החברה תהה רשאית לשנות את
אזורי ההפעלה ואת שעות הפעילות הנ"ל ע"פ צרכיה.
 16.2מובהר כי השימוש בבריכת השחייה של מרכז הספורט ובכל אחד ממתקני מרכז
הספורט האחרים לרבות חדרי סטודיו ,יותר אך ורק בתיאום מראש עם החברה
ובכפוף לתכנית הפעילות שאושרה מראש על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי.
שעות השימוש המותרות של משתתפי הקייטנה בבריכה לרבות המסלולים המותרים
בשימוש יסוכמו בין הצדדים מראש ובכתב לפני מועד תחילת הקייטנה בהתאם
לשיקול דעת החברה.
 16.3מובהר כי למעט שירותי ההצלה והעזרה הראשונה הבסיסיים הקיימים במרכז
הספורט והמופעלים ע"י החברה ,מתחייב בר-הרשות לספק בעצמו ועל חשבונו
שירותי עזרה ראשונה ,מצילים ,מדריכים ומפקחים בכמות הדרושה לשם הפעלת
הקייטנה במרכז הספורט ,בהתאם להוראת הרשויות המוסמכות ,תנאי הפוליסה
והוראות כל דין.
פיקוח:
 17.1החברה רשאית אך אינה חייבת לפקח בעצמה ו/או באמצעות כל אדם מטעמה על
הקייטנה ומילוי כל התחייבויות בר-הרשות בחוזה זה ,ולצורך זה תהא רשאית לקבל
את כל האינפורמציה וההסברים מבר-הרשות ו/או מעובדיו .מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל יהיו החברה או כל אדם מטעמה רשאים:
 17.1.1להיכנס בכל עת למקום הפעילות ,לדרוש ולקבל אינפורמציה
והסברים בקשר לניהול הקייטנה.
 17.1.2לבדוק כל תלונה שתגיע לידיעתה נגד בר-הרשות ו/או מי מעובדיו
ו/או משתתפי הקייטנה ו/או מי מטעמו.
17.2
17.3
17.4

בר הרשות מתחייב למנוע גרימת כל נזק למרכז הספורט ,לרבות למחוברים לו ולכל
מתקן וציוד הנמצאים במרכז הספורט ,ולתקן על חשבונו ומיד כל נזק שיגרם להם על
ידו ו/או על ידי עובדיו ו/או ע"י משתתפי הקייטנה ו/או כל אדם אחר מטעמו.
אם לא יתוקן כל הדרוש תיקון בתוך זמן קצר וסביר ולא יותר מאשר תוך  48שעות
מקבלת דרישה לתיקון ע"י החברה ,תהיה החברה זכאית ,אך לא חייבת ,לתקן את
הדרוש תיקון ,על חשבון בר הרשות.
חשבונות שתגיש החברה לבר הרשות בגין התיקון יהוו ראיה מספקת לנכונותם ,ולחבות
בר הרשות לשלמם לחברה מיד עם קבלת הדרישה ,ובר הרשות מתחייב לשלמם לא
יאוחר מ( 3 -שלושה) ימים מיום קבלת החשבון מאת החברה.
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 17.5למען הסר ספק מודגש בזה כי הפיקוח איננו משחרר את בר-הרשות מאחריותו
המוחלטת למילוי כל התחייבויותיו בחוזה זה ככתבן וכלשונן ושתיקת החברה או
נציגיה לא תחשב כאישור או כהסכמה למעשי בר-הרשות ו/או למחדליו.
סיום הרישיון:
עם תום תקופת הרישיון ,מתחייב בר-הרשות:
 18.1לסלק ידיו ממתקני מרכז הספורט ולהוציא מהם כל דבר שאיננו של החברה ולהעמידם
לשימוש החברה בלבד כשהם במצב טוב ,תקין ,שמיש ונקי כפי שבר הרשות קיבל אותם
לשימושו מהחברה.
 18.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תהיה החברה רשאית למנוע בעד בר-הרשות ,עובדיו וכל
הבאים מכוחו מלהיכנס לשטח מרכז הספורט ,כמו כן תהיה החברה רשאית להוציא כל
דבר אשר איננו של החברה ולאחסנו במקום שתמצא לנכון על סיכונו של בר-הרשות
בלבד .כל ההוצאות שתוציא החברה בקשר להוצאה ולאחסנה כאמור ,יחולו על בר
הרשות אשר יחזירם לחברה מיד עם דרישתה הראשונה.
 18.3לשלם לחברה את כל הסכומים המגיעים לה על פי חוזה זה.
 18.4בר הרשות מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה לא תהיה אחראית ,על-פי כל דין ולא לפי
הסכם זה ,לכל נזק שייגרם למיטלטליו של בר הרשות שיפונו ,וממילא לא תהא החברה
חייבת בשיפוי כל נזק כאמור.
הפרות ותרופות:
19.1
19.2

בכפוף לאמור לעיל ולהלן – על הפרת חוזה זה ,יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל
הפרת חוזה) תשל"א – .1970
מבלי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ,מוסכם בין
הצדדים כי בקרות אחד מהמקרים המפורטים להלן תהא החברה רשאית ,אך לא
חייבת ,בהודעה בכתב לבר-הרשות להביא לביטולו של חוזה זה וחוזה זה יבוטל בתום 3
ימים מיום מתן ההודעה הנ"ל על ידי החברה ,ואלו המקרים:

 19.2.1בר הרשות הפר התחייבות מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ולא תיקן
את ההפרה תוך  7ימים מיום שנדרש לתקנה.
 19.2.2בר-הרשות ו/או עובדיו יורשעו בעבירה שיש עמה קלון.
 19.2.3יוטל עיקול על נכסי בר הרשות כולם או חלקם או על כספים
המגיעים לבר-הרשות או על חלקם או תעשה פעולת הוצאה לפועל
נגדם ו/או ימונה כונס נכסים (לרבות זמני) או נאמן לנכסיו והעיקול
לא יוסר או פעולת ההוצאה לפועל לא תבוטל ו/או מינוי כונס
הנכסים או הנאמן לא יבוטל תוך  30יום מיום הטלת העיקול או
מיום עשיית פעולת ההוצאה לפועל ,או מיום מינוי הכונס או הנאמן.
 19.2.4אם תוגש בקשה למינוי כונס נכסים ו/או נאמן לנכסי בר-הרשות
והבקשה לא בוטלה תוך  45ימים מיום הגשתה.
 19.2.5יוצא צו לסגירת לקייטנה בהתאם להוראות כל דין – מכל סיבה
שהיא.
19.3

במקרה והחברה תבחר לבטל חוזה זה בהתאם לסעיף קטן  20.2לעיל ותודיע לבר
הרשות בכתב כי חוזה זה בוטל תחולנה ההוראות הבאות:

 19.3.1בר-הרשות יהיה חייב לסלק ידיו וידי כל הבאים מכוחו ולהשאיר את
הכלים החומרים והציוד שיהיו מצויים במרכז הספורט באותה העת
(להלן – "הציוד") .מבלי לגרוע מהאמור לעיל תהיה החברה רשאית
למנוע בעד בר-הרשות ,עובדיו וכל הבאים מכוחו מלהיכנס למרכז
הספורט.

 19.3.2היה והחוזה יבוטל כדין ע"י החברה ,הציוד יהפוך לרכושה של
החברה שתהיה רשאית למוכרו כדי להשתמש בתמורה לכיסוי כל
חלק מנזקיה ו/או להמשיך ולהשתמש בו לשם המשך הפעלת
הקייטנות .כמו כן תהיה החברה רשאית להוציא ממרכז הספורט את
הציוד כולו או חלקו ולאחסנו במקום שתמצא לנכון וזאת על חשבונו
ואחריותו של בר-הרשות.
 19.3.3בכל מקרה של הפרה ע"י בר-הרשות מסכים בזה בר-הרשות מראש
כי יוצא כנגדו בסדר דין מקוצר צו לפינוי .כל טענה שיש לבר-הרשות
לעניין הפרת ההסכם על ידו תשמע רק ולאחר שפינה את מרכז
הספורט בהתאם להוראות הסכם זה.
19.4

בנוסף ומבלי לגרוע בזכות כלשהי מזכויות החברה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין,
מוסכם בזה כי במקרה שבר-הרשות יפר את התחייבותו ולא יסלק ידיו ממרכז הספורט
כאמור בחוזה זה לעיל ,ישלם בר הרשות לחברה סך בשקלים השווה
ל ( 500 $ -דולר ארה"ב) כפיצויים קבועים ,מוסכמים ומוערכים מראש לכל יום איחור
מעבר ל  1 -ימים.

19.5

כל תשלום החל על בר הרשות מכוח חוזה זה ו/או הפרתו ,שלא נפרע במועדו יישא
ריבית פיגורים בשיעור השווה לשיעור הריבית המרבי הנהוג אותה שעה בבנק הפועלים
בע"מ ,וזאת מיום תחילת הפיגור ועד ליום התשלום בפועל.
ויתור של החברה על הפרה או אי קיום של בר הרשות או התעלמות מהפרה או אי קיום
כאלה ,לא ימנעו אכיפה של אותה תניה או אותו חיוב לאחר מכן ,או ביטול החוזה על
פיהם ,או תביעה על פיהם ולא יחשבו כוויתור על הפרות אחרות .כל סכום ששולם על
ידי החברה ,ועל פי חוזה זה חלה חובת התשלום על בר הרשות ,יחזיר בר הרשות את
הסכום ששולם מיד עם דרישת החברה ולא יראו בעצם התשלום משום ויתור ו/או
מניעות מצד או כלפי החברה.
לא ביצע בר הרשות התחייבות מהתחייבויותיו על פי חוזה זה במלואן ,תהיה החברה
רשאית אך לא חייבת לבצע התחייבות האמורה תחת בר-הרשות ,ובר הרשות יהיה חייב
להחזיר לחברה מיד עם דרישתה את הסכומים וההוצאות שהוציאה לביצוע
ההתחייבות .שום דבר האמור בסעיף קטן זה לא יתפרש כמטיל חובה על החברה לעשות
פעולה כלשהי והחברה לא תהיה אחראית בקשר לפעולה שנעשתה על ידה כנ"ל.

19.8

מבלי לגרוע מכל הקבוע בהסכם זה מוסכם בזה כי אם ינקטו כנגד מי מיחידי בר-
הרשות הליכים מכוח הפקודה לפשיטת רגל או אם יוגבל חשבון הבנק של מי מיחידי
בר-הרשות יחשב הדבר להפרה יסודית של ההסכם המזכה את החברה בביטול ההסכם
לאלתר.

19.6

19.7
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בטחונות
כבטחון למילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה ימציא בר הרשות לחברה לפני תחילת תקופת
הרישיון:
 20.1ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית צמודת מדד ,בנוסח המצ"ב כנספח ב' להסכם
זה ,על סך ( ₪ 25,000במילים :עשרים וחמש אלף  ,) ₪שתהיה בתוקף למשך כל תקופת
הרישיון (להלן" :הערבות הבנקאית").
 20.2למען הסר ספק ,החברה תהא זכאית לממש את הערבות הבנקאית לפי בחירתה ושיקול
דעתה הבלעדי ,בכל מקרה של הפרה של כל אחת מן ההתחייבויות בר הרשות בחוזה
ו/או בכל מקרה של נזק ו/או קלקול שנגרמו למרכז הספורט ובתנאי שבר הרשות קיבל
על כך הודעה בכתב מהחברה  7ימים מראש .בר הרשות מתחייב להמציא לחברה ערבות
בנקאית חדשה (בהתאם למפורט בסעיף  21.1לעיל) במידה ומימשה החברה את הערבות
הבנקאית.
מודגש בזה כי מימוש הערבות הבנקאית לא יגרע מזכותה של החברה לחזור ולממש
את הערבות הבנקאית פעם חוזרת.
 20.3מימוש הערבות הבנקאית או חלק ממנה לא יחשב כוויתור על כל זכות אחרת המוקנית
לחברה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

20.4

20.5
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כללי
21.1

21.2
21.3

בר הרשות מוותר בזאת במפורש ,על האף האמור בכל דין ,על זכות הקיזוז ו/או הפחתה
ו/או העיכבון ,לרבות על טענות בדבר חובתה של החברה לפעול להקטנת נזקיה .בר-
הרשות לא יהיה רשאי לקזז סכומים שיגיעו ממנו לחברה כנגד סכומים שיגיעו לו
מהחברה.
חוזה זה כולל את המוסכם בין הצדדים במלואו ,על כל ההבנות ,ההסכמות ,החיובים
וההתניות שבין הצדדים.
כל שינוי ,תיקון או תוספת לחוזה זה יערכו בכתב ,שאם לא כן לא יהיה להם תוקף.

21.4

כל אישור ו/או הסכמה של החברה הדרוש על פי חוזה זה יינתן מראש ובכתב שאם לא
כן לא יהיה לו תוקף.
כותרות הסעיפים בחוזה זה באו לצורך הנוחיות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לפרשנות
החוזה.

21.6

בר-הרשות מצהיר בזה כי ראה ובדק את כל הקשור והכרוך בהפעלת הקייטנה וכי מצא
את כל אלה במצב טוב וטובים למטרותיו והוא מוותר על כל טענה מחמת אי התאמה.

21.5
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למניעת ספקות מוסכם מפורשות כי הערבות הבנקאית תשמש לגביית או למימוש כל
סכום אשר יגיע לחברה מבר הרשות בתוקף הוראות חוזה זה ו/או הפרתו וכל יתרה
שתוותר בידי החברה לאחר כיסוי המגיע לה כאמור תוחזר לבר הרשות.
הבטוחה תוחזר לבר-הרשות  3חודשים לאחר סיום תקופת הרשות ובתנאי כי בר
הרשות העביר טופס העדר תביעות ומילא את כל התחייבויותיו על פי חוזה זה ובתנאי
שהחברה שוכנעה שלא נותר כל חוב של בר-הרשות שלא סולק.

הודעות:
כתובות הצדדים הינם כרשום בראש החוזה .כל הודעה שתשלח בדואר רשום אל צד מן הצדדים
לפי אותה כתובת תחשב כאילו התקבלה  72שעות מעת מסירתה בבית הדואר בישראל.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

החברה הכלכלית לחיפה בע"מ

בר-הרשות

נספח א' -ביטוח
______________ בע"מ מ.ח___________ .
("קייטנת ______________") באמצעות מנהליה ו-
מורשי החתימה בה:
_________ ת.ז_________ .
_________ ת.ז________ .
להלן יחד" :בר הרשות"
גורם מטפל:

מקצוע:

מספר טלפון:
מספר פקס:

____________ (להלן " :החברה" ו/או "המזמין")
נספח ביטוח
.1

מבלי לגרוע מאחריות בר הרשות על פי הסכם זה ועל פי כל דין מתחייב בר הרשות לערוך ולקיים על
חשבונו ,באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין ,ביטוח בגין אחריותו כאמור לעיל
למשך תקופת תוקפו של הסכם זה( .להלן" ,ביטוחי בר הרשות") וזאת בנוסף לכל ביטוח אשר הוא
מחויב בו על פי כל דין.
 .1.1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות שלא יפחת מסך השווה ל –  ₪ 8,000,000לאירוע
ולתקופת ביטוח שנתית ( 12חודשים) .ביטוח זה לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש,
התפוצצות ,בהלה ,מעלית ,מנוף ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה,
כל דבר מזיק במאכל או משקה ,שביתות והשבתות ,כלי רכב למעט האחריות עפ"י חוק הפיצויים
לנפגעי תאונות דרכים וכן תביעות מצד המוסד לביטוח לאומי .הביטוח יורחב לכלול את המזמין
ו/או החברה ו/או הבאים ו/או הפועלים מטעמם ו/או בשמם כמבוטחים נוספים וזאת בכפוף לסעיף
אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
.1.2ביטוח אחריות מעבידים בגין חבות בר הרשות כלפי ובגין המועסקים מטעמו בגבול אחריות
שלא יפחת מ( $ 5,000,000 -חמישה מליון דולר ארה"ב) לתובע ,לאירוע ולתקופת ביטוח שנתית (12
חודשים) .ביטוח זה לא יכלול מגבלה ו/או סייג כלשהו בקשר עם כל הגבלה בדבר עבודות בגובה
ובעומק ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,שעות העבודה וכן בדבר העסקת נוער .הפוליסה תורחב
לשפות את המזמין ו/או החברה ו/או הבאים מטעמו ו/או בשמו היה ויחשבו כמעביד של מי מעובדי
ו/או מועסקי בר הרשות.
.1.3ביטוח "כל הסיכונים" רכוש במלוא ערך כינונו (כחדש) לכיסוי אובדן ו/או נזק לרכוש לרבות
ציוד ,חומרים ,מתקנים ומכונות מכל סוג ותאור אשר בבעלות ו/או באחריות בר הרשות ו/או הבאים
מטעמו ו/או אשר הובאו על ידי בר הרשות ו/או הבאים מטעמו ו/או עבורו לחצרי המזמין ו/או
החברה ו/או לכל אתר אחר אשר מהווה חלק מההסכם הנ"ל .הפוליסה תכלול סעיף בדבר ויתור על
זכות התחלוף (שיבוב) כלפי המזמין ו/או החברה ו/או הבאים מטעמם.
.1.4ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות שלא יפחת מסך  4,000,000ש"ח לאירוע ולתקופת
ביטוח שנתית ( 12חודשים) ,בגין ו/או עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד בר הרשות ו/או כל
הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או בעבורו .למען הסר ספק הכיסוי לפי ביטוח זה יתייחס ויחול אך
ורק לעבודת והתחייבויות בר הרשות כמוגדר בהסכם זה בלבד .באם השירותים כמוגדר בחוזה זה
ו/או בחלקם ניתנו לפני חתימת הסכם זה יחול הבטוח כאמור בסעיף זה למפרע ממועד תחילת מתן
השירותים כאמור אף אם חל מועד זה לפני מועד חתימת הסכם ו/או מועד תחילת הבטוח כאמור
בסעיף זה .שם המובטח על פי פולסה זו יורחב לכלול את המזמין ו/או החברה ו/או הבאים מטעמם
ו/או בשמם כמבוטחים נוספים וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הבטוח כאילו נערך
בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

.1.4.1ביטוח זה יהיה חופשי מכל סייג ו/או מגבלה בפוליסה באם קיימים בדבר :שיחזור מסמכים,
אי יושר של כל אדם המועסק או שהיה מועסק על ידי בר הרשות.
.2ביטוחי בר הרשות יכללו תנאי מפורש לפיו הינם קודמים לכל בטוח הנערך על ידי המזמין ו/או החברה
ו/או לטובתם וכי מבטחיו של בר הרשות מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין
ו/או החברה ו/או ביטוחי הבאים מטעמו ו/או בשמו.
.3ביטוחי בר הרשות יכללו תנאי מפורש על פיו לא יבוטלו ,לא ישונו ,לא יצומצמו ולא יפוגו הבטוחים מכל
סיבה שהיא ובכלל זה עקב אי תשלום פרמיה אלא אם מסר המבטח למזמין ו/או לחברה הודעה כתובה
בדאר רשום לפחות  60יום מראש.
.4למרות האמור בסעיף  1.3לעיל מוסכם בזה כי בר הרשות רשאי שלא לערוך ביטוח כאמור בסעיף 1.3
לעיל ,במלואו או בחלקו ,אולם הפטור האמור בסעיף  13יחול כאילו נערך הביטוח במלואו.
.5אישור עריכת בטוח
.5.1בר הרשות מתחייב להמציא מייד לידי המזמין ו/או החברה את אישור עריכת הבטוח המצורף
לנספח זה בסופו כחלק בלתי נפרד הימנו( ,להלן "אישור קיום ביטוחים") ,כשהוא חתום כדין על ידי
המבטח ותואם לחלוטין את האמור בנספח זה ,והמצאת אישור זה תהווה תנאי מתלה ומקדמי
לתשלום התמורה על פי הסכם זה .מבלי לגרוע מהאמור ומבלי לגרוע מהתחייבויותיו של בר הרשות
על פי הסכם זה ועל פי כל דין ,אזי בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הבטוח לבין
הנדרש על פי הסכם זה ,או בין האמור בפוליסות הבטוח של בר הרשות לעומת אישור עריכת הבטוח
ו/או הנדרש ממנו על פי הסכם זה ,מתחייב בר הרשות לגרום לשינוי ביטוחיו על מנת להתאימם
להוראות הסכם זה .למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי לא יהיה בעריכת הביטוחים ,בהמצאת
אישור הביטוח ,בדיקתו ו/או אי בדיקתו על ידי המזמין ו/או החברה ו/או הבאים מטעמה ,בכדי
להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי השוכר למוסכם ,טיבם ,תוקפם ,היקפם ו/או היעדרם ,ולא
יהיה בכך בכדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או החברה ו/או מי מטעמה ו/או בכדי להטיל
אחריות כלשהי מבר הרשות.
.5.2כן מתחייב בר הרשות להוס יף ולהפקיד מחדש בידי המזמין ו/או החברה אישור עריכת ביטוח
כאמור לעיל לא יאוחר מ 30 -יום לפני מועד תום תקופת כל ביטוח מדי שנת ביטוח כאמור לעיל,
במשך תוקפו של הסכם זה ועד גמר פעילות בר הרשות על פיו כמפורט לעיל ,ולעניין ביטוח אחריות
מקצועית גם במשך  3שנים נוספות לרבות בגין עילות שיווצרו במהלך שלוש שנים אלו.
 .5.3למען הסר ספק מובהר בזה כי אי המצאת אישור עריכת הבטוח במועד כאמור בסעיף זה לעיל
אינה פוטרת את בר הרשות מהתחייבות כלשהי על פי הסכם זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור,
לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמנים .מוסכם במפורש כי המזמין ו/או החברה יהיו זכאים לעכב
כל תשלום לבר הרשות ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,באם לא יומצא אישור עריכת הבטוח במועד
כאמור.
.6בר הרשות מתחייב לקיים בדייקנות אחר כל תנאי פוליסות ביטוחי בר הרשות ,לשלם את דמי פוליסות
הבטוח שתהיינה בתקפן ולעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הבטוח בעת הצורך .מבלי לגרוע
מהאמור ,מתחייב בר הרשות לשתף פעולה עם המזמין ו/או החברה ככל שיידרש לשם שמירה ומימוש
של זכויות המזמין ו/או החברה על פיהם.
.7בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור ,בכל שלבי העבודות מתחייב בר הרשות כי הוא וכל עובדי בר הרשות ו/או
קב לני משנה שלו ימלאו אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וכל הצווים ,תקנות ,וכדומה
שהותקנו ע"י החוק הנ"ל ,ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שבר הרשות וכל עובדי
בר הרשות ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם שיועסקו בביצוע העבודות נשוא הסכם זה ,לרבות אלה
שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמני יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים
לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.
.8בבטוחי בר הרשות ייכלל תנאי לפיו אין למבטח זכות שיבוב ו/או זכות תביעה אחרת כנגד החברה ו/או
מנהלים ו/או עובדים ו/או כל הפועלים ו/או הבאים מטעמם ו/או בשמם של המזמין ו/או החברה.
.9בר הרשות לבדו אחראי על תשלום כל הפרמיות ולמילוי כל החובות המוטלות על פי תנאי ביטוחי בר
הרשות ,בין השאר ומבלי לגרוע מכלליות האמור ייכלל בביטוחי בר הרשות סעיף המציין במפורש כי אי

קיום החובות המוטלות על המבוטח לרבות אך לא מוגבל לאי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או
הפרה של תנאי הפוליסה וכו' לא יפגעו בזכויותיו של המזמין ו/או החברה על פי הפוליסות.
.10בר הרשות יציג בפני המזמין ו/או החברה לפי דרישת המזמין ו/או החברה ,את ביטוחי בר הרשות אשר
הוצאו לו כמוגדר לעיל וכן יציג בפניו באופן שוטף אשור על תשלום הפרמיות וכן כל פוליסה חדשה
שתוצא ו/או כל תיקון לפוליסה שהוצגה קודם לכן למזמין ו/או לחברה ועל פי דרישת המזמין ו/או
החברה יהיה בר הרשות חייב להוסיף ו/או לעדכן ו/או לתקן את הפוליסות לשביעות רצון המזמין ו/או
החברה.
 .11למען הסר ספק מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור בסעיפים  1.2 ,1.1ו 1.4 -הינם
בבחינת דרישה מזערית המוטלת על בר הרשות ,על בר הרשות לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את
גבולות האחריות בהתאם.
 .12היה ולדעת בר הרשות או המזמין או החברה יש צורך בעריכת בטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם
לבטוחים המפורטים בנספח זה ,מתחייב בר הרשות לערוך ולקיים כל בטוח משלים ו/או נוסף כאמור
לכלול בשם המבוטח כמבוטחים נוספים בפוליסות אלו את המזמין ו/או הבאים מטעמם ו/או בשמם
ובביטוחי החבויות לכלול גם סעיף חבות צולבת.
 .13בר הרשות מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או הבאים
מטעמו בגין נזק שבר הרשות זכאי לשיפוי עבורו (או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות
העצמית הנקובה בפוליסה) על פי הביטוחים המפורטים בנספח זה ו/או כל ביטוח נוסף ו/או משלים
ובלבד שהאמור בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
.14בכל מקום בו מצויין "המזמין" או "החברה" יקרא "המזמין ו/או החברה".
ולראיה באנו על החתום ,היום __ ב ____ 2022
_____________________________
שם בר הרשות

אישור קיום ביטוחים
לכבוד
החברה הכלכלית לחיפה בע"מ
(להלן "החברה" ו/או "המזמין")
הנדון  :אישור על קיום ביטוחי של _______________ :בע"מ מ.ח"( __________ .קייטנת
_______________" ,להלן":בר הרשות") בתקופת הרישיון
הננו מאשרים בזאת כי ערכנו על שם בר הרשות את הביטוחים המפורטים להלן ,לתקופה למשך תקופת
תוקפו של הסכם זה ,בגין כל פעילויות הקייטנה במרכז הספורט לפי הסכם מיום ___ בחודש______
 ,2022לרבות ומבלי לגרוע:
 .1ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות שלא יפחת מסך  4,000,000ש"ח לאירוע ולתקופת ביטוח
שנתית ( 12חודשים) ,בגין ו/או עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד בר הרשות ו/או כל הפועלים
מטעמו ו/או בשמו ו/או בעבורו .למען הסר ספק הכיסוי לפי ביטוח זה יתייחס ויחול אך ורק לעבודות
והתחייבויות בר הרשות כמוגדר בהסכם זה בלבד .באם השירותים כמוגדר בהסכם זה ו/או בחלקם
ניתנו לפני חתימת הסכם זה יחול הביטוח כאמור בסעיף זה למפרע ממועד תחילת מתן השירותים
כאמור אף אם חל מועד זה לפני מועד חתימת הסכם ו/או מועד תחילת הבטוח כאמור בסעיף זה .שם
המובטח על פי פולסה זו יורחב לכלול את החברה ו/או הבאים מטעמה ו/או בשמם כמבוטחים נוספים
וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי
המבוטח.
 .2ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות שלא יפחת מסך השווה ל –  ₪ 8,000,000לאירוע
ולתקופת ביטוח שנתית ( 12חודשים) .ביטוח זה לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש,
התפוצצות ,בהלה ,מעלית ,מנוף ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה,
כל דבר מזיק במאכל או משקה ,שביתות והשבתות ,כלי רכב למעט האחריות עפ"י חוק הפיצויים
לנפגעי תאונות דרכים וכן תביעות מצד המוסד לביטוח לאומי .הביטוח יורחב לכלול את המזמין ו/או
החברה ו/או הבאים ו/או הפועלים מטעמם ו/או בשמם כמבוטחים נוספים וזאת בכפוף לסעיף אחריות
צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 .3ביטוח אחריות מעבידים בגין חבות בר הרשות כלפי ובגין המועסקים מטעמו בגבול אחריות שלא
יפחת מ( $ 5,000,000 -חמישה מליון דולר ארה"ב) לתובע ,לאירוע ולתקופת ביטוח שנתית (12
חודשים) .ביטוח זה לא יכלול מגבלה ו/או סייג כלשהו בקשר עם כל הגבלה בדבר עבודות בגובה
ובעומק ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,שעות העבודה וכן בדבר העסקת נוער .הפוליסה תורחב
לשפות את המזמין ו/או החברה ו/או הבאים מטעמו ו/או בשמו היה ויחשבו כמעביד של מי מעובדי
ו/או מועסקי בר הרשות.
 .4ביטוח "כל הסיכונים" רכוש במלוא ערך כינונו (כחדש) לכיסוי אובדן ו/או נזק לרכוש לרבות ציוד,
חומרים ,מתקנים ומכונות מכל סוג ותאור אשר בבעלות ו/או באחריות בר הרשות ו/או הבאים מטעמו
ו/או אשר הובאו על ידי בר הרשות ו/או הבאים מטעמו ו/או עבורו לחצרי המזמין ו/או החברה ו/או
לכל אתר אחר אשר מהווה חלק מההסכם הנ"ל .הפוליסה תכלול סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף
(שיבוב) כלפי המזמין ו/או החברה ו/או הבאים מטעמם.

 .5הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים לעיל קודמים לביטוחי החברה וכי אנו מוותרים על כל דרישה או
טענה בדבר ובדבר שיתוף ביטוחי החברה בגין נזק המכוסה בביטוחי בר הרשות .כמו כן ,הננו מאשרים
כי הביטוחים הנ"ל לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תימסר לחברה הודעה
על כך ,בדואר רשום 60 ,יום מראש ,לפחות.
 .6בכפוף לתנאי הפוליסות וחריגיהן ,עד כמה שלא שונו במפורש על ידי אישור זה.
בכבוד רב,
(חותמת המבטח

(חתימת המבטח)

(שם החותם)

(תפקיד החותם)

נספח ב' -ערבות בנקאית
תאריך________ :

לכבוד
החברה הכלכלית לחיפה בע"מ
א.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מס'___________.

על-פי בקשת ______________ בע"מ מ.ח _________ .ו/או של __________ ת.ז __________ .ו/או
של __________ ת.ז( _________ .להלן יחד ולחוד " -הנערב") ,אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות
מוחלטת ובלתי מותנית לתשלום כל סכום עד לסך של _______  )_______( ₪כשהוא צמוד למדד
המחירים לצרכן (להלן " -סכום הערבות") ,שתדרשו מאת הנערב בקשר לחוזה מיום __ ב ______ 2022
שביניכם לבין הנערב.
כל סכום שתדרשו מאתנו בקשר לכתב ערבות זה עד לגובה סכום הערבות ישולם על ידינו בתוספת הפרשי
הצמדה למדד המחירים לצרכן בתנאים הבאים:
אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה ,יהיה מדד המחירים לצרכן שהתפרסם
לאחרונה לפני התשלום בפועל (להלן " -המדד החדש") גבוה מהמדד שהתפרסם ביום  15בספטמבר 2018
(להלן " -המדד הבסיסי") נשלם לכם את אותו הסכום כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו עלה המדד החדש
לעומת המדד הבסיסי.
המונח "מדד המחירים לצרכן" או "מדד" פירושו מדד המחירים לצרכן (אינדקס יוקר המחיה) הכולל
ירקות ופירות והמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי .במידה ויוחלף בסיס המדד
או במידה ותוחלף שיטת חי שובו או עריכתו ,או במידה ויפורסם ע"י גוף אחר במקום הלשכה הנ"ל יעשה
על ידכם חישוב השינויים במדד לצרכי סעיף זה.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום (עד לגובה סכום הערבות) שתשלומו יידרש על ידכם תוך שבעה ימים
מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב ,כשהיא חתומה על ידכם ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את
דרישתכם ומבלי שיהא עליכם לדרוש תחילה את סילוק הסכום הנ"ל מאת הנערב.
ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  31בדצמבר ( 2019כולל) ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת ,אלא
אם כן תוארך על פי בקשת הנערב קודם לכן.
אם נדרש לשלם חלק מסכום הערבות ,הרי יתרת סכום הערבות תישאר כערבות לכם עד מועד פקיעת כתב
ערבות זה בתאריך הנקוב לעיל ובהתאם לתנאים הנ"ל.
ערבות זו היא בלתי חוזרת.
ערבות זו ניתנת לשעבוד ולהסבה.
בכבוד רב,
___________________
בנק ___________ בע"מ
כתובת ____________

נספח ב' – דף מידע על המציע
שם המציע
ע.מ/.ח.פ/.ע.ר
כתובת
טלפון קווי
כתובת דוא"ל
שם איש קשר
טלפון איש קשר
מס' העובדים במציע
פרטי מנהל המציע (לרבות
ותק)
פרטי המנהל מטעם המציע ,שינהל בפועל את הקייטנה
שם
כתובת
טלפון נייד
השכלה
מס' שנות ניסיון בניהול קייטנה

נספח ג'  -מידע על ניסיון המציע בהפעלת קייטנות
שנה

העיר בה הופעלו קייטנות על ידי שם ממליץ  +טלפון
המציע וסוג הקייטנה

נספח ד' – תצהיר לעניין חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים
התשס"א – 2001
כ_______________
 .1אני הח"מ _______________ת.ז______________ .המשמש
בחברת ____________________המשתתפת בקול קורא של החברה הכלכלית לחיפה בע"מ
(להלן -המשתתף) להפעלת קייטנת קיץ במרכז הספורט העירוני גלי חיפה (לשעבר הספורטן),
מצהיר ומתחייב בזאת כי המשתתף ו/או מי מעובדיו אשר יועסקו בניהול/תפעול הקייטנה לא יהיו
עובדים אשר הורשעו בפסק דין חלוט בעבירת מין או בכל עבירה לפי סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין
תשל"ז  1977למעט סעיף  352כאמור בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים
התשס"א – .2001
כמו כן הננו מתחייבים לא להעסיק כל אדם בעתיד אשר הורשע כאמור בתצהיר זה.
זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
______________
חתימה
אישור
אני הח"מ ________עו"ד – מ.ר _____ .מרחוב ____________מאשר כי ביום
_________הופיע בפני מר גב' __________שזיהה עצמו על ידי ת.ז .מס' _________המוכר לי
אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו כי עליו להצהיר אמת שאם לא כן יהא צפוי לעונשים
הקבועים בחוק ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
_____________________
עו"ד

נספח ה' -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
אנו הח"מ _______________ ,ת.ז ,_______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
האמת וכי אהיה צפוי /ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר /ה בזאת כדלקמן:
. 1הנני משמש בתפקיד _________________ ב( _________________ -להלן:
"המשתתף").
. 2הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המשתתף.
. 3יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
□ המשתתף או בעל זיקה אליו * לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;
□ המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות ,אך במועד האחרון
להגשת הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
* "בעל זיקה"– כהגדרתו בסעיף 2ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו –
1976.
** "הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום 31.10.02
*** "עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  1987-או עבירה לפי חוק
עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א – 1991
ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני
העבודה ,התשע "ב – , 2011גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת
השלישית לאותו חוק.
. 4יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
□ חלופה א' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח –
 (1998להלן" :חוק שוויון זכויות"( אינן חלות על המשתתף.
□ חלופה ב' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים
אותן.
. 5למשתתף שסימן את חלופה ב' בסעיף ב' לעיל – יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה
הרלוונטיות להלן:
□ חלופה  -1המשתתף מעסיק פחות מ 100 -עובדים.
□ חלופה  -2המשתתף מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל
משרד העבודה הרווחה ,והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי
סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה,
והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה  2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות
שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה  2הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו,
ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל
ליישומן.
. 6למשתתף שסימן את חלופה ב' לעיל  -המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה

למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  30ימים ממועד התקשרותו
עם הרשות (ככל שתהיה התקשרות כאמור).
. 7הנני מצהיר כי שמי הוא _______________ ,כי החתימה המופיעה מטה חתימתי וכי
תוכן תצהירי אמת.
_______________ _______________
תאריך חתימה
אישור
אני הח"מ ______________ ,עו"ד )מ.ר ,(___________ .מרחוב _________________,
מאשר/ת כי ביום ____ בחודש_____ בשנת ________ הופיע/ה לפני מר/גב'
________________ המוכר/ת לי אישית/שזוהה על ידי באמצעות ת.ז מס' ___________,
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת ,וכי יהא/תהא צפוי/ה לכל העונשים הקבועים
בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה על תצהיר בפני.
_______________ _______________
תאריך

נספח ו'-תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם _______________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם החברה
.1
הכלכלית לחיפה בע"מ (להלן – "הגוף") .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
בתצהירי זה ,משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו" -עבירה" כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק
.2
עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – ( 1976להלן" -חוק עסקאות גופים ציבוריים") ,שכותרתו "תשלום
שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין – תנאי לעסקה עם גוף ציבורי" .אני מאשר/ת כי הוסברה לי
משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.
.3

(למילוי ולסימון  Xבחלופה הנכונה)

___ הג וף ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה
שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א –  1991ו/או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-בשנה
שקדמה למועד הגשת הצעה מטעם המציע במכרז זה (להלן – "מועד ההגשה").
___ הגוף או "בעל זיקה" אליו ה ורשעו בפסק דין חלוט לפי חוק עסקאות עובדים זרים (איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א –  1991ו/או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז1987-
בשנה שקדמה למועד ההגשה.
(למילוי ולסימון  Xבחלופה הנכונה במקרה שהגוף או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין
.4
חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א  1991 -ו/או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז:)1987-
__ ההרשעה האחרונה לא היתה בשנה האחרונה שקדמה למועד ההגשה.
__ ההרשעה האחרונה היתה בשנה האחרונה שקדמה למועד ההגשה.
.5

(למילוי ולסימון  Xבחלופה הנכונה במקרה של הרשעה בפסק דין חלוט בלבד):
___ העבירה נעברה לפני יום שנת .2013

.6

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
חתימת המצהיר

אישור
הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני ,_______________ ,עו"ד מ.ר ,_________ .אשר
משרדי ברחוב ____________ ,מר/גב' ____________ ,המוכר לי באופן אישי ,ולאחר
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר
נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
____________________

נספח ז' – הצעת המחיר של המציע
לכבוד
החברה הכלכלית לחיפה בע"מ

הנדון  :הצעת השתתפות בקול קורא להפעלת קייטנה קייץ במרכז הספורט העירוני גלי חיפה
הננו מתחייבים למלא אחר כל התחייבויות המציע הזוכה בהתאם לתנאי הקול קורא.
במידה והצעתנו תזכה בהליך הננו מתחייבים לשלם בגין כל משתתף בקייטנה (ומינימום 150
משתתפים במחזור) לכל יום שימוש במרכז הספורט סך של _____  ₪בתוספת מע"מ.

תאריך _________

חתימת המציע ______________

אישור עו"ד
אני הח"מ עו"ד ____________מ.ר ____________ .בכתובת ___________מאשר בזאת כי
ביום __________התייצבו בפני _______________המוסמכים לחתום בשם המציע וחתמו על
הצעה זו.

תאריך ____________

חתימת עו"ד _____________

