
1 

 

 בע"מ  החברה הכלכלית לחיפה  
 

ספורט  ם במרכז ההפעלת שטחי ( בנושא R.F.I) בקשה לקבלת מידע  
   העירוני גלי חיפה

למתן  לבחון את האפשרות  "החברה"( מעוניינת  להלן:  בע"מ )  חיפהל  הכלכלית  ברההח

  עים על המקרקעין הידו  הבנוי  י גלי חיפהבמרכז הספורט העירונ  םשטחיב  רשות שימוש 

  -)להלן   10735גוש  ב      63,  55,  14,  13,  10,  8,  7  ,6י חלקות:  קלוח  12,  11ות:  כחלק

 (. םשטחיה

מעוניינת   שיאפשר  החברה  מידע  את  לה  לקבל  השימושיםלגבש  תקופת      תמהיל 

השטחים  ,  השימוש  המותרים  כל  וה  גודל  לשימושים  תבהתאם  פי  המתאר  על  וכנית 

על  "   -)להלן   ג' /1332חפ/    -יתמהמקו החלה  והשימושים    המקרקעיןהתב"ע"(  בכלל 

 . המפורטים להלן בפרט

כי   מעוניינת  וציבוריים  י  בשטחיםהחברה  מסחריים  שימושים  שימושים  עשו  ובכללם 

פעילות ספורטיבית, פנאי, בילוי,  ו   כמ  למרכז הספורט  נלוויםשים  ושימ המסחר,  מתחום  

ייחד את ר  אש המותרים בתב"ע  שימושים  האחר על פי  נטי  לבר  וכל תחום  בידור והסעדה

  השטחים

 . השטחיםלהפעלת אין מניעה להציע יותר מאפשרות אחת 

מהווה מכרז, אלא פנייה מוקדמת לקבלת מידע. השתתפות בהליך זה   ו איננהפנייה ז

 פה למכלול התנאים ולמילוי כל הפרטים הנקובים להלן, על ידי המשתתפים.וכפ

צורת ההתאגדות ופרטי איש קשר על המעוניין להשתתף בפנייה, לציין את שמו, פרטיו,  

ניתן לוודא    . ofer@hec.co.ilבמייל    החברהלפנייה זו, ולהעבירו לידי  א'  מטעמו בנספח  

מענה לשאלות הבהרה וכן כל מידע אחר או הבהרות   .04-8550150קבלת המייל בטלפון 

של   נוספות  דרישות  בה  החברהאו  ההליך,  למשתתפי  יישלחו  זו,  לפנייה  תאם  בקשר 

בנספח  םילפרט ידם  על  קבלת שימולאו  אי  בדבר  מצד משתתף  טענה  כל  לא תישמע   .

 .  הנספח ויעבירו לחברהם כאמור, ככל שלא ימלא את פרטי

 
  עהפניה לקבלת מידמטרת  .1
 

המוצעים כמפורט  למתן רשות שימוש בשטחים  את האפשרויות  החברה מבקשת לבחון  
מעוני  ןלהל כך  ולצורך  שלישיים  לקבילצדדים  הצענת  שונים  ת  ול  בכפוף  לשימושים 

 .  , כמפורט לעילהמקרקעין  ם על פי התב"ע החלה עלבהתאם לשימושים המותריו
 

  המוצעים והשטחים  מרכז הספורט העירוני גלי חיפה .2
 

העי הספורט  הינרמרכז  חיפה  גלי  ספורוני  מרכז  קבועים,  ו  מנויים  אלפי  המשמש  עירוני  ט 
 . עילויותמגוון פנים וות שואירועי ספורט ותרבאורחים מזדמנים, 

כהספ  מרכז על  כושר, חדר    3דונם הכוללים    30-ורט משתרע  , חדרי  ספינינגבריכות, חדר 
 ינם ועוד. חניה ח סאונות, ג'קוזי, סטודיו לחוגים, 

 
 
 



2 

 

 : שטחים המוצעיםה
 

 הערכה  -מ"ר  תיאור הנכס  ד "מס

  מתחם בנוי וחצרות מזרחי  1
 מ"ר בנוי .  250
 מ"ר חצרות   280

 

  בנוי וחצרות מערבי  חםמת 2
 מ"ר בנוי .  170
 מ"ר חצרות   500

 

  חדר דרומי מול חדר הכושר 3
 מ"ר 9

  החדר כושרעי מול חדר אמצ 4
 רמ"  9

  חדר צפוני מול החדר כושר  5

 מ"ר 9

  בסמיכות לקפיטריה וףשקחדר  6

 מ"ר 11

7  
 כדורסל\טניס -משולבמגרש 

 

 רמ"  1000

8  
 מערבית  וםדרזית ח –ה  צר פתוחח

 

 מ"ר  470

 
 

 
 .  השטחים המוצעים ' תשריטאמצ"ב כנספח 

 
 

   המידע המבוקש  .3
 

ל  מתבקשים  בבניית המשתתפים  לחברה  לסייע  ושיכול  ברשותם  הנמצא  מידע  הציג 
. המשתתפים מתבקשים להשיב לבקשה זו, ולמסור המוצעיםטחים  השתווה להפעלת  המ
 ונים בנוגע להיבטים הבאים:נת

 ל סוג השימוש המוצע על ידו. נו בתפעוסיווניכישורי המשתתף  •

 .בשטחימוש/ הפעילות המוצע/ת ודות השרוט איפ •

 ותשעות פעיל •

 קהל היעד •

 .  עודל העסקי בקשר עם השימוש המוצעקרונות המ •

לרבות  וננת • המוצע  השימוש  לצורך  המתבקשים  ומסחריים  טכניים  השטח ים  גודל 
 . דועוהמבוקשת השימוש תקופת , המבוקש לצורך השימוש



3 

 

 ל ידי המשתתף.  ימוש המוצע עפעול בסוג השתשתיות הכרחיות נדרשות בת •

 ועד לתחילת הפעילות.מסירת החזקה מ השטחלצורך התאמת פרק הזמן הנדרש  •

  . שיקול דעת המשתתף  כל מידע נוסף ורלבנטי לפי  •

 

 
 אופן מסירת המידע  .4

  12.9.2022   ליום  עד  ות הבהרה לעניין פנייה זו,  ו בקשלהגיש שאלות אמשתתפים יוכלו  
רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי,   החברה. יובהר כי    hec.co.ilofer@ א"ל  תובת דוכל

הלהשיב   לאחר  הוגשו  אשר  שאלות  הנ״ל.  על  הנקוב  באתר   החברהמועד  תפרסם 
 בות.תשוהפרוטוקול כתוב של השאלות ו www.hec.co.ilהאינטרנט שלה שכתובתו 

בכל  רשאית  החברה המועד האחרון  ,  לפנייה,  עת טרם  בהליך להגשת המענה  להכניס 
א ו/או לשלוח למשתתפים מידע נוסף  שינויים ו/או תיקונים ו/או הבהרות מכל מין וסוג שהו

לאלו הכ  נוספות  הוראות  או  דרישות  דעתה  ו/או  לפי שיקול  זאת  לולים במסמכי ההליך, 
 לשאלות המשתתפים. הבלעדי, וללא תלות ו/או זיקה

 
 המידע   המועד האחרון להגשתאופן ההגשה ו .5

 
תחה לצורך לתיבת מייל ייעודית שנפהמעוניין להשיב לבקשה יעביר את הצעתו    משתתף

 . 14:00עה בש  9.202222.ליום וזאת עד  o.il@hec.crfi ת ההליך בכתוב
 
 סיור משתתפים  .6

ייערך   נקודת המפגש תהיה   .9:30בשעה    6.9.2022ביום  למעוניינים  סיור למשתתפים 
 . פהלי חיגמשרדי ההנהלה של ב
 

  תנאים כללים  .7
 

כי .7.1 בזאת,  יח מובהר  המידע  במסירת  הכרוכות  בלבד ההוצאות  המשיבים  על  ולו 
 לבקשה זו. ה מענ כאים לכל פיצוי ו/או גמול בגין והמשיבים לא יהיו ז

ן מסירת מידע  ע בגיהחברה לא תישא בכל תשלום או הוצאה שיגרמו למוסר המיד .7.2
 לבקשה זו.   והשימוש בו בהתאם

העברת המידע אינה מעניקה למעביר המידע כל זכות במידע כלפי  מובהר בזאת, כי   .7.3
 , ואינה מטילה על החברה חובה כלשהי. החברה

שהח .7.4 שימוש  כל  לעשות  רשאית  תהא  במענה א  תמצברה  שיתקבל  במידע  לנכון 
  סר המידע בזכות ו/או סעד כלשהו בגין לבקשה זו, והכל מבלי שהדבר יזכה את מו

 שימוש החברה במידע כאמור.  
מה .7.5 ואינה  מכרז  מהליכי  חלק  או  מכרז  מהווה  אינה  זו  פנייה  כי  הזמנה ווה  מודגש 

מוקדמ,  הצעותלהציע   פנייה  לסעיף  אלא  בהתאם  מידע  לקבלת  ת נולתקא    14ת 
 ולותיה.ובעקבותיה תשקול החברה את המשך פע 1993 –חובת המכרזים התשנ"ג 

יצו .7.6 לעיל  לגרוע מהאמור  כי  מבלי  לשין,  כעזר המידע שיתקבל עשוי  היתר,  בין  מש, 
מכרז   במסגרת  הצעות  לקבלת  בקשה  מסמכי  המסחרללהכנת  שטחי   השכרת 

  ו.רסמשיקבעו בנפרד, אם אכן יוחלט לפ  שיפורסם במועד ובתנאים
רז כלשהו אין לראות בהצעה זו משום התחייבות כלשהי מטעם החברה לפרסום מכ .7.7

זו משום התחייבות   טעם מוסרי המידע במענה לבקשהכאמור, ואין לראות במענה מ
 כלשהי מטעם החברה כלפי מי מהמשיבים.  

תקבל במענה לבקשה זו,  המינה מתחייבת לעשות שימוש כלשהו במידע  החברה א .7.8
    ו.קצתמכולו או 

 ני.  החברה עשויה להגיש בקשות נוספות למידע, מהציבור או ממציע פרט .7.9
גורם נתון הנמסר לה במענה לבקשה    ל מידע אורשאית להעביר כ החברה   .7.10 זו לכל 

של  מטעמה,   בדרך  לפרסם  מפרוכן  ומתן,  משא  ו/או  אפטמכרז  או  אשים   ריונים 
 .  ידעיון אשר יצטברו כתוצאה מקבלת המיתבססו על הידע והניס

mailto:ofer@hec.co.il
mailto:rfi@hec.co.il
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או .7.11 מידע  נייה לקבל  בפ  החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות בשאלת הבהרה 
 פנייה זו כולם או חלקם.  לבלבד או כל נתון אחר למשיבים 

כי  מבל .7.12 מובהר,  האמור  מכלליות  לגרוע  שיקהחברה  י  מלוא  את  לעצמה  ול שומרת 
אי תנאי המכרז, אופן ההתקשרות, תנ  בקביעתבהחלטה לגבי פרסום מכרז,  הדעת  

 . הנוגע להשכרת ותפעול שטחי המסחרמחור ובכל עניין אחר, וזה, התהח
זה,   .7.13 הליך  במסגרת  שיימסר  שהמידע  סוד ככל  בגדר  שהם  מרכיבים  כולל 

ציון מ תוך  במפורש,  זאת  לציין  עליו  המשתתף,  של  מקצועי  סוד  או  החלק   סחרי 
 החסוי.

בקשה זו נתון ב  ניםמובהר, כי כל פרט מהפרטים המצוימבלי לגרוע מכלליות האמור   .7.14
בכל כדי לחייב את החברה    החברה, ואין בולשינוי על פי שיקול דעתה הבלעדי של  

 דרך שהיא.
 
לפ .7.15 במענה  מידע  המגיש  המידע משתתף,  שבמסגרת  בכך  מתחייב  זו,  נייה 

ות זכויות  בו כאמור לעיל, לא תיפגענה זכויות, לרב  שהגיש, ו/או כל שימוש שייעשה
שלישי. המשתתף לבדו יישא בכל אחריות לכל דרישה   צדשל  יוצרים או סוד מסחרי  

כי במסגרת השימוש במידע שהוג  או תביעה שמקורה צד  בטענה  זכויות  הופרו  ש, 
 מיד עם הצגת דרישה בגין כל סכום שתידרש  החברהמור, והוא ישפה את  שלישי כא

ות ו דרישה כאמור לעיל, לרבות הוצאלשלם ו/או שתיתבע לשלם, מחמת תביעה ו/א
 כ"ט עו"ד.וש

לק .7.16 רצון  מאשר  יותר  זו  מודעה  בפרסום  אין  ספק,  הסר  מידלמען  המודעה בלת  ע. 
לבצע התקשרות ו/או ניהול משא    רך ניסיון, כוונה או מחויבות אינה משמשת בשום ד

   ומתן בין החברה לבין מגישי המידע.
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 נספח א' תשריט 
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 פח ב' נס
 
 

 פרטי המשתתף 

 לכבוד
 מ בע" לכלית לחיפההכהחברה 

 שלום רב,

 (RFI)ע פנייה לקבלת מידהנדון: 
 גלי חיפהם במרכז הספורט העירוני יבנושא הפעלת שטח

 

מסא את  קיבלנו  כי  מצהירים  הח"מ  כל  נו  לנו  לשלוח  ומבקשים  מידע  לקבלת  הפנייה  מכי 
 ובת הבאה: כתהודעה בדבר הבקשה האמורה ל

  ______________________________________________________   שם:

  ___________________________ שותפות:  ו מס' תעודת זהות או מספר חברה א

  _________________________________ מלאה ומיקוד:   כתובת

  _____________________ טלפון:  

  ______________________________ רוני:  דואר אלקט

  __________________________________ טל נייד :  

  _______________________________________   -טלפון ישיר -שראיש ק

  _________________________________________ תפקיד איש הקשר:  

 
 

 _______________       
 

 מה + חותמת חתי


