
 

 

 העירוני גלי חיפה רכז הספורט הקיץ במבחופשות קול קורא להפעלת קייטנות 
 )לשעבר הספורטן(  

 
 הצעות  הזמנה לקבלת 

 
 שירותים המבוקשים/העבודותעיקרי  .1

 

בע 1.1 לחיפה  הכלכלית  )להלןהחברה  אהחברה(    -"מ  הספורט  רכשה  במרכז  הזכויות  ת 

 נהלת את הפעלתו.  ומ( מרכז הספורט -)להלן (העירוני גלי חיפה )לשעבר הספורטן

ניסיון מוהצעות    נת לקבלי ברה מעוניהח 1.2 ת  כח להפעיל את קייטנממפעילי קייטנות, בעלי 

 בגלי חיפה.  הקיץ 

. לא  07:30-1300/1700. שעות הפעילות יהיו  ה-בימים א  גלי חיפה תופעל במתחם  טנה  יהקי 1.3

 תותר פעילות של הקייטנה בימים שישי ושבת.  

הוהקייט  1.4 פי  על  תופעל  מנכ"ל  נה  חוזרי  כהחינומשרד  ראות  פי  ועל  דין  ך  וההנחיות  ל 

 המחייבות.  

יהיה 1.5 כזוכה  שייבחר  בכך.  המפעיל  הכרוך  כל  על  הקייטנה  הפעלת  על  הבלעדי   האחראי 

ה כך,  האיש מבכלל  כל  לקבלת  אחראי  יהיה  הפעיל  מכל  ורים  הקייטנה  להפעלת  נדרשים 

 .  טיחותרבות כל אישורי הבל נדרשיםהגורמים ה

 לום ממשתתפי הקייטנה.  אחראי על הליכי הרישום וגביית התש  היהי  מפעילה 1.6

ח אדם מיומן הנדרש לביצוע הפעילות על פי הנחיות  ו המפעיל יהיה אחראי על העסקת כ 1.7

ספח א' לקול קורא  ות המצ"ב כנההתקשרמשרד החינוך ועל פי כל דין ויחתום על הסכם  

 זה. 

יהיה אחראי לשמירת תקינו 1.8 ויישא באחריות  ציוההמבנים  ת  המפעיל  במרכז הספורט  וד 

אישור  להמפעיל יבטח את עצמו בפוליסת ביטוח בהתאם  .  לכל נזק שייגרם בגין הפעילות

 הביטוח המצ"ב להסכם ההתקשרות.  

 טות בהמשך.  המפור  בחירת הזוכה בהליך תהא על פי אמות המידה 1.9

ם ההתקשרות  , לחתום על הסכימים מקבלת הודעת הזכייה  3הזוכה בהליך יידרש בתוך   1.10

 הבנקאית להבטחת התחייבויותיו החוזיות.    ח א' ולצרף את  אישורי הביטוח והערבותנספ

 תנאי סף להשתתפות בהליך  .2

 להלן:  רטיםפוהמ כל התנאים על המציעים בהליך זה לעמוד במועד האחרון להגשת ההצעה ב

יע יצרף את עם אישור ניהול תקין. המצע.מ.  /מלכ"רתאגיד/  –על המציע להיות גוף מוכר   2.1

על המציע למלא את נספח ב'  אישור ניהול תקין(.  )תעודת התאגדות ו  שלותעודת הרישום  

 מידע על המציע במלואו. דף  –

או   2.2 המציע  מטעמועל  הקייטנה  את  הפועל  שינהל  ניהמנהל  בעל  להיות  ש,  שנים    3ל  סיון 

' לקול קורא  גסיונו בטבלה המצורפת כנספח  ייפרט את נ. המציע  לפחות בהפעלת קייטנות

 זה. 

 .קייטנהעלת משרד החינוך להפשל בתוקף אישור  2.3

ול 2.4 להצהיר  המציע  החוק  על  בתנאי  לעמידה  מין.  התחייב  עברייני  של  העסקה  למניעת 

 פח ד' להליך זה.  רף כנסלהוכחת תנאי זה על המציע לצרף הצהרה בנוסח המצו



 

 

ציבוריי 2.5 גופים  עסקאות  חוק  לפי  כחוק  חשבונות  ספרי  מנהל  אכיפהמציע  ניהול  ם  ת 

להוכחת תנאי זה על המציע לצרף אישור    .1976  –חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו  

עסקאות   חוק  לפי  תצהיר  על  חתם  וכן  במקור  מס  ניכוי  שיעור  על  אישור  ספרים,  ניהול 

 "ב כנספח ה'.  ח המצם בנוסגופים ציבוריי

ף  . להוכחת תנאי זה יצרריםציע לא הורשע בעבירות לפי חוק שכר מינימום ועובדים זהמ 2.6

 .  נספח ו'המציע אישורים בנוסח 

 אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה .3

ה המציע  המצבחירת  מבין  בהליך  תיעזוכה  לעיל  המפורטים  הסף  בתנאי  שעמדו  באופן  יעים  שה 

 -הבא

 ד מקסימאלי  קוני וד  קר לניטפרמ

 למציע בניהול קייטנות  שיש  מספר שנות ניסיון 

תנאי סף  שנים שהינם    3בר ל)כל שנה ניסיון מע

 ות נקוד 20עד למקסימום  דות נקו 5תוספת של  

20 

 20 התרשמות מהמציע באמצעות ראיון/ממליצים 

ז'הצעת המחיר של המציע   דמי  לתשלום    נספח 

  150ום של  ימ מינ  י)לפפר משתתף    יומיים  שימוש

 ( במחזור משתתפים

60 

 

 אופן הגשת ההצעות .4

 לולים בהליך זה.  ההצעה תוגש על גבי הטפסים הכ

 צרף את המסמכים הנדרשים. על המציע למלא את ההצעה ול

החברה הכלכלית לחיפה   שרדיבמלהגיש לתיבת המכרזים את ההצעה בצירוף כל המסמכים יש 

בשעה   1.6.2022 ליוםוזאת עד  7חיפה קומה   9וב סחררי ד אנרחוב   3מגדל פארק מתם  –מ בע"

12:00 

 הבהרות  .5

אינה מתחייבהחב .1 כשרה  לקבל הצעה  והיא רשאית  ת  בהלהי  שיקול  ם לאתלבטל את ההליך 

 דעתה.  

לבק .2 רשאית  הבהרוהחברה  מהמציעים  שאלות  ת  ש  להגיש  רשאים  והמציעים  הצעתם  לגבי 

 29.5.2022ליום  וזאת עדהבהרה בהתייחס לדרישות ההליך 

כימובה .3 ולאפשר   ר  נוספים  גורמים  עם  להתקשר  החברה  רשאית  הקייטנה  הפעלת    במהלך 

הספורט  כני מרכז  לשטח  נוספות  קיטנות  של  מסוימיםסה  קיום    בימים/שעות  לאפשר  ו/או 

ובהתאם לכל דין  בהתאם לשיקול דעתה  וזאת    שונים בשטח מרכז הספורטאירועים מסוגים  

   ט. ר שתמשים במרכז הספוכמות המבות לר

 

 

 

 

 החברה הכלכלית לחיפה בע"מ        



 

 

 

 חוזה הרשאה 
 

 2022  יוניב _________ ביום   חיפה בשנערך ונחתם 
 
 

  בין: 
 יפה בע"מ החברה הכלכלית לח

 פארק מת"ם  
    "( החברה "  –)להלן 

 מצד אחד;     
 

 
 

 _____________________________  לבין:
 ___________________ _____מרח' 

     "( ותבר הרש"  –)להלן 
 מצד שני;    

 
 

את        הואיל: מפעילה  העיוהחברה  הספורט  חיפה  מרכז  גלי  הספורטן(רוני  ")   )לשעבר  מרכז  להלן: 
 (; "הספורט

קיטנות להפעלת קייטנת קיץ במרכז ורא לקבלת הצעות ממפעילי  והחברה פרסמה קול ק     והואיל:     
 עתו הוכרזה כהצעה הזוכה;רא והצוהגיש הצעה במסגרת הקול קרשות ובר ההספורט  

הינו   והואיל:            כי  מצהיר  הרשות  הכישו עבובר  הידע,  הניסיון,  והכול  ל  הדרושים,  והרישיונות  רים 
 ברמה גבוהה ביותר, להפעלת קייטנות; 

כי      והואיל: הרשות  לבר  להפעלת    וידוע  החברה  הס   הקייטנההסכמת  מותנבמרכז  כי  פורט  בכך  ית 
לח ולשביומצאו  הדררה  והרישיונות  האישורים  כל  המלאה  רצונה  חוק  ביעות  עפ"י  ושים 
 ת ו/או גוף להפעלת הקייטנה; ושמאת כל ר

הרשות במשך כל תקופת תוקפו של חוזה זה הינה מעיקרי חוזה  -והאחריות האישית של בר      והואיל:
 ה.ז

 ים כדלקמן: לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדד
 מבוא .1

 נו. ה חלק בלתי נפרד הימה מהוו זהמבוא לחוזה 

 הרישיון .2

 במרכז הספורט בתקופות הבאות: הנ החברה מרשה בזאת לבר הרשות לנהל קייט 2.1

ועד    2022ביולי    01מחזורי פעילות, שתחילתה ביום    שלושה ת  בתקופה   2.1.1
"  2022באוגוסט    22ליום   )להלן:  שעות  קיץקייטנת  כולל,  אשר   ,)"
ולפי המפורט    , 17:00 /13:00  ה עד השע     07:30 הינן מהשעה   ותהפעיל

 : להלן

מיום  א'  מחזור 2.1.1.1 החל  ליו  2022ביולי    03:  ם  ועד 
א)להלן:"  2022ביולי    21 בימי  מחזור  ה',  -א'"(, 
  ושבת. א פעילות בימי שישי לל

  11ועד ליום  2022ביולי  24: החל מיום  מחזור ב' 2.1.1.2
א'בור  מחז )להלן:"  2022באוגוסט   בימי  ',  ה-"(, 
 ושבת.בימי שישי  ותללא פעיל 



 

 

מיום  'גזור  חמ 2.1.1.3 החל  ועד    2022  באוגוסט  14: 
"(, בימי  גמחזור  )להלן:"  2022באוגוסט    25ליום  

 . ושבתישי ה', ללא פעילות בימי ש-א'

לא  2.2 וגם  שילם  לא  הוא  סוג,  מכל  דייר  ו/או  שוכר  איננו  הרשות  בר  ספק,  הסר  למען 
מפתח   דמי  השימוישלם  וכן בגין  הספורט  במרכז  מא  ש  דייר  יהיה  ולא  וגן  יננו 

וק אחר ו/או כל חיק  1972  –ל"ו  במשמעות זו של חוק הגנת הדייר )נוסח משולב( תש
 שכזה. ות לו מעמדהעשוי להקנ

מוסכם בין הצדדים כי בכל תקופת הרישיון, תמשיך החברה להיות המחזיקה במרכז  2.3
באו מעניקה  היא  כאשר  זאת  ולהספורט,  חלקי  המפורפן  הפעילות  לעיל טושעות  ת 

. בר הרשות מסכים לכך על פי הסכם זה  ההקייטנ שות להפעלת  ר הרבלבד, רשות לב
 תירה לקביעה זו.ע מלטעון כל טענה שתעמוד בסוהוא יהיה מנו

במתקנים   2.4 להשתמש  רשאים  יהיו  הקייטנה,  ילדי  וכן  הרשות  הבאים בר  ובשטחים 
הספורט מוב _______________   במרכז  לעיל  באמור  לפגוע  מבלי  החברה   הר.  כי 

וש ם מסוימים ו/או שעות מסוימות לאסור על בר הרשות את השימתהא רשאית בימי
היה בכך בכדי  ורכי מנויה ובלבד שלא יבצבהתאם לצרכיה ו  וימים וזאתבמתקנים מס 

 גוע בתפעול השוטף של הקיטנה.  לפ

 גילאי משתתפי הקייטנה: .3

מכת.  בל בר הרשות מכל רשות מוסיקש  תולרישיונו יה בהתאם לכל דין  גיל משתתפי הקייטנה יה 
לגיל   מתחת  ילדים  כי  לבריכ מחויבים    9מובהר  כניסה  לצורך  הרשות    הבמצופים  מתחייב  ובר 

 .  לאכוף זאת

 בקייטנה:כמות המשתתפים  .4

 ים.משתתפ  300, לא יעלה על  הקייטנהמחזורי  ממספר המשתתפים הכולל בכל אחד   4.1
על   מאושר ם המותר בחוק וכפי ששתתפי)ובכל מקרה נתון זה הינו בכפוף למספר המ

הרשויות(.י כל  פ  די  מחזור  בכל  הקייטנה  משתתפי  של  קבוצה  כל  לא בנוסף,  עילות 
על   החותעלה  הוראות  את  התואם  הילדים  ויכלול מספר  הרלוונטיים  והתקנות  קים 

מדר מספר  בהתאם.יליווי  ב  כים  המשתתפים  לעמספר  כאמור  בתוספת קייטנה  יל 
ומנהלי   המקסימאל  ההקייטנ המדריכים  המספר  את  משתתפי  יהווה  של  היומי  י 

 ה הרשאית לשהות במתחם מרכז הספורט.  הקייטנ

שינ 4.2 במסכל  של וי  בכתב  אישור  קבלת  עם  ורק  אך  יעשה  בקייטנה  המשתתפים  פר 
 .  סמכותמוה  רי הרשויותובכפוף להוראת החוק ואישוובכתב  החברה מראש  

סעיף בין הקבוע בהסכם בכלל וב  סתירהעל אף האמור לעיל, מודגש כי בכל מקרה של   4.3
המותר   לבין  בפרט  הר  בחוק זה  רלבנטית מטעם  הנחיה  כל  יגשויותאו  הוראות ברו  , 

מספר המותר בחוק וכפי  הומספר המשתתפים לא יעלה על    או ההנחיות כאמור,  החוק
, לבר הרשות לא תהא כל טענה ו/או תביעה מורכא  שיאושר על ידי הרשויות ובמקרה

 ל כך.  רה בש כלפי החב

לפי  צמידי זיהוי    , תספק החברה לבר הרשות  הקיטנהפעילות של  מוסכם כי בכל יום   4.4
משתת  ממספר  שיעודכן  ש פים  ללמשתתפים  ימתינו  ראש  הספורטבכניסה   מרכז 

 (.ד"מיהצ")להלן:  מרכז הספורטויאפשרו את כניסת משתתפי הקייטנה לשטח 

ידרשו   שתתפים בקייטנהמהשל    מרכז הספורטמובהר בזאת כי לצורך כניסה לשטח  
הצמידלענוד    שתתפים המ הרשות    את  בר  יפעיל  בהם  ובשעות  הקייבימים   , טנהאת 

את לענוד  יידרשו  לכניסתהצמיד    והמשתתפים  כתנאי  פעילות  מועד  למרכז   םבכל 
נוע למ רה רשאית  , תהא החביענדו את הצמידשלא    משתתפים.  )לאחר ספירה(הספורט

 . החברהתה הבלעדי של קול דעלפי שי והכללמרכז הספורט  מהם כניסה 

 ציוד: ות לאחרי .5

בעצ 5.1 אחראי,  יהיה  הרשות  לספק בר  חשבונו,  ועל  פעילויות   ציוד  מו  לביצוע  מתאים 
 הקייטנה, ויהיה אחראי לאחסונו של הציוד במקומות שיסוכמו ויאותרו מראש, וזאת 

פעילות לשעות  כי    טנה.הקיי  בהתאם  הרשות  בר  ידאג  יום  בכל  הפעילות  סיום  עם 
 נה. ציהם של בר הרשות ו/או משתתפי הקייטרט יהיה נקי ופנוי מכל חפז הספומרכ



 

 

היה בר הרשות לבדו אחראי לכל נזק בציוד ולציוד או  ף לאמור להלן, ילעניין זה ובכפו 5.2
מו והחברה לא ו/או עובדיו ו/או מי מטע  אובדן ציוד שלו ו/או של משתתפי הקייטנה

 את מכל אחריות כאמור. ררת בזריות בגין האמור והיא משוחתישא בכל אח

מתחיי  התחלת/םסיועם   5.3 יום,  בכל  הקייטנה  לדפעילות  הרשות  בר  לכך ב  אוג 
מנויים  מביאי/הו/שמאספי אינם  אשר  הקייטנה,  משתתפי  הספורטריי  יצאו במרכז   ,
הספורטממתחם   מרגע    15בתוך    מרכז  לאידקות  להבאת  סוף  הגעתם  משתתף או 
 הקייטנה. 

 ה:אישורים להפעלת הקייטנ .6

בהרשבר   6.1 לקבלה  אחראי  לבדו  ההיתריות  האישורים,  כל  של  והרישיונות, מועד  ם 
להפעל הקהדרושים  השונות ת  הרשויות  דרישות  בכל  הקייטנה  לעמידת  וכן  ייטנה 

יטנה בדגש על הפעלת קייטנות מסוגן של הקיוהוראות החוק החלות על הפעלת עסקו,  
מטעם עיריית   שורת אילרבון  שינהל בר הרשות במרכז הספורט בכל תקופת הרישיו 

משרד עם  מט  ןוכ   בות אישורים ממשטרת ישראל, רישוי עסקים, כיבוי אשולר  חיפה
)להלן: וכל אישור נדרש אחר    הואישור על כשרות הארוחות המוגשות בקייטנ  החינוך

 . 2022בכל תקופת הרישיון לשנת  ף "(. אישורים אלה יהיו ברי תוקהאישורים"

,  יציג בר 2022ביוני    30  -מ  ובכל מקרה, עד לא יאוחר    רישיון קודם לתחילת תקופת ה 6.2
ו/או  אך אין בעצם הצגת האישורים משום הסכמה    ,הרשות את כל האישורים לחברה

 הודאה של החברה כי אישורים אלו די בהם כדי להפעיל את הקייטנה.  

כי 6.3 מתחייב  הרשות  בוגר  בר  המדריכים  לכיחס  צעירים,  ומדריכים  מקצועיים  ל  ים 
 משרד החינוך בנושא זה. מנכ"ל  ם המופיעים בחוזרבהתאם לקריטריונית, יהיה הפחו

ז  6.4 ונושא תתבצע רק שות מתחייב כי כל הדרכה מקצועית בכל תחום  ה, בר הרבעניין 
 ידי מדריכי פעילות מקצועיים המוסמכים לכך.  -על

  פי  על  נותיטנה בעל הסמכה וניסיון בהפעלת קייטלמנות מנהל לקי  בר הרשות מתחייב 6.5
 רטים בחוזר מנכ"ל משרד החינוך.  המפו לים הקריטריונים והנה 

זה 6.6 הסכם  לקיום  יגיש  כתנאי  לחברה  ,  הרשות  ליוםבר  תכנים   21.6.2022  עד  תכנית 
לקייטנ  ותחתםאשר    הופעילויות  ו  תאושר  החברה  ידי  להוראות תהיה  על  כפופה 

 חיות משרד החינוך. והנ

לעיל, בבלי לגרוע מכלליו 6.7 רה או מי לשפות את החבב בזה  מתחיי  הרשות  רת האמור 
ר, או  איזה מהאישורים כאמו  בגין כל נזק שיגרם להם כתוצאה מאי השגת  ,מהמטע

כאמור. מובהר ומוסכם בזה, כי    האישורכתוצאה מהפרת, או אי קיום, תנאי מתנאי  
וה הפלילית  המלאה,  כל  האחריות  להשגת  כאחד,  כל   יוםולקהאישורים  אזרחית 

יתן את הדין בגין אי השגת יורק הוא, שהוא,  ורק על בר הרשות, ו  וטלת אךתנאיהם מ 
 .י מתנאיהםי קיום תנאאו בגין א האישורים

תקופת  6.8 כל  למשך  תקפים  כשהם  האישורים  להמצאת  הרשות  בר  של  התחייבותו 
ק ולתוקפו של הסכם זה. למען הסר כל ספ הרישיון הינה תנאי מתלה לתחילת ביצועו,  

ככל   כי  הרש יובהר  הא ובר  את  לחברה  יציג  לא  החברה  ישות  ידי  על  הנדרשים  ורים 
 לא יכנס לתוקף.י שהסכם זה  הסכם, הרתחילת ה ובהתאם לכל דין, ביום

בר הרשות מצהיר ומתחייב בזאת כי כל מי מטעמו אשר ייטול חלק בהפעלת הקייטנה  6.9
 ורט פ סבמרכז הת  יים כל פעילות אחרת מטעמו של בר הרשוו יק ו/א   מרכז הספורט ב

התעודותיה  יה האישורים,  או  בעל  לקיום  הנדרשים  בהתאם והביטוחים  פעילות  תה 
חשבונו מדריכים ו/או עוזרים מורשים   ין. בר הרשות רשאי להעסיק עללאמור בכל ד 

שיב  ובאופן  במידה  הכול  בחוק,  וכנדרש  ההדרכה  צרכי  עפ"י  מתן ומיומנים  טיח 
 השירותים ברמת הבטיחות הנדרשת. 

כלול כל הטלת חובה ו/או אחריות סח האישורים לא יאת כי נוייב בזחתשות מ בר הר 6.10
 שהי על החברה.   כל

לא הקייטנ הפעלת   6.11 באופן שיתאים  ומרכז ה תעשה  של החברה  השוטפת    ופי הפעילות 
 הספורט. 

החברה ומרכז הספורט בר הרשות מצהיר כי הוא בדק ומכיר היטב את אופן פעילות  
 בעניין זה. ון כל טענהיהיה מנוע מלטע, והוא ושים לווקיבל את כל ההסברים הדר 



 

 

כ 6.12 הרשות  בר  מצהיר  האמור,  בכלליות  לפגוע  להיו מבלי  שעשויים  לכך  מודע  הוא  ת י 
בשעות  שינוי  כל  הספורט.  ומרכז  החברה  של  השוטפת  הפעילות  באופי  שינויים 

 ך השתדלות של החברה לתאום והסכמה הדדית. הפעילות של הקייטנה יעשה תו

 : צמאין עקבל .7

נעשית על דרך של "מתן  רכז הספורט  במו שפעילותו  צהיר בזאת כי ידוע לשות מבר הר 7.1
מצהיר   לום של בר הרשות לחברה. בר הרשות, וזאת כנגד תשעלת קייטנהרשות" להפ

הוא ואופן  מקרה  בשום  כי  בזאת  מעובדיו  ומאשר  ו  מטעמו  מי  י   או  כלא  עובד חשב 
זכויות כל  לו  תהיינה  ולא  החב  החברה  לרבכעובד  פ רה,  לקבלת  זכויות  יצויי  ות 

בזה כי ידוע ת מצהיר  בר הרשו  רים, הטבות סוציאליות או זכויות אחרות כלשהן.יטופ
זו לו ש בין היתר, על הצהרתו  זה בהתבסס,  החברה הסכימה להתקשר עמו בהסכם 

    ין הצדדים.ובהתאם לכך גם נקבעו הסדרי התמורה ב

אין  7.2 כי  בזאת  מצהיר  הרשות  זה    בר  ליצ בחוזה  עכדי  יחסי  בינו  -ובד ור  לבין מעביד 
ו/או שלוח  החברה  שוכר-יחסי  יחסי  ו/או  ו/-שליח  יחסים  משכיר  מערכת  כל  או 

 רשות.  -אחרת, למעט יחסיי מרשה ובר  משפטית

שיועסק על או אדם אחר מצהיר בזה כי כל עובד  בר הרשות בלא לגרוע מהאמור לעיל,  7.3
רה ד החברה והחבולא יהיה עובב  ייחש  ד ולא ו בלבעובד   ה , יהיבמסגרת הקייטנה  ידו

 לפי עובדו.  לא תחוב כלפיו בכל חבות של מעביד כ 

הרש 7.4 מתחבר  עות  כל  את  להחתים  החברה ייב  על  המקובל  בנוסח  הצהרה  על  ובדיו 
לא מתקיימים הקובע כי העובדים הם עובדיו של בר הרשות, כי העובדים מודעים כי  

 החברה.  ל זכות תביעה כלפיותרים עוכי הם מו יחסים כלשהם בינם לבין החברה

ה 7.5 כל  לרבות  עבודה,  שכר  לעובדיו  ישלם  כי  מתחייב  הרשות  ותנאים בר  תשלומים 
ו ויערוך נלווים,  לאומי(,  ביטוח  ודמי  פנסיוני  ביטוח  )כגון:  כספים  בעבורם  יפריש 

ך ידם במהל -נים העלולים להיגרם להם ו/או על וישלם בעבורם ביטוח כנגד נזקים שו
 פי כל דין.  -למתחייב ע והכול כ במרכז הספורט יתם או שהי/עבודתם ו 

ניהול   7.6 לעצם  קשר  כל  יהיה  לא  להכלחברה  ו/או  הקייטנה  בר והפעלת  של  נסותיו 
הרשות. כל ההוצאות הנוגעות לקייטנה, מכל מין שהוא יחולו על בר הרשות, ומבלי 

בכלליות תשל  לפגוע  אגרות,  מסים,  היטלים,  ולרבות  לרשויותהאמור    תשלומי   ,ום 
 יחולו על בר הרשות לבדו. נובעים מהפעלת הקייטנה,  חרים הקשורים או ה חובה א 

לשפות את החברה, מיד עם   בר הרשות זה לעיל, מתחייב    ור בסעיףוע מהאמבלא לגר 7.7
בגין   על החברה לשלם עקבלת דרישתה,  כל תביעהככל סכום שיהיה  או דרישה /ו  ב 

עלי שיהיה  הוצאה  כל  ובגין  כלפיה  להוצי שתופנה  דריה  או  תביעה  לכל  בקשר   הש א 
-או עלו של בר הרשות,  בר הרשות, או כל אדם אחר מטעמכאמור, על ידי מי מעובדי  

יחסי עובד    בר הרשות ידי   או    הרשות  ר במעביד בין    -עצמו אשר עילתה תהיה קיום 
 .  לבין החברה או מי מטעמו עובדיו

הרשות אם ייקבע, לם לבר  החברה תהיה רשאית לקזז מכל סכום שייפסק שעליה לש 7.8
עובד של החברה, כי הוא בכל זאת הצלמרות ה עובד של    רתו והסכמתו כי הוא אינו 
 החברה.  

 : דמי רשותתשלום  .8

כמפורט בהצעה    חברה את התשלומים בתמורה לרישיון בכל תקופת הרישיון, ישלם בר הרשות ל
 .  ידו במסגרת הקול קוראשהוגשה על 

הרשותד 8.1 ע  מי  יישולמו  ברל  בנקאיתמראש  ת  הרשו  די  מחזור  תחילת  לפני    בהעברה  כל 
 .  זורבכל מח פעילות וזאת בהתאם לכמות המשתתפים

 למתן הרשות. תנאי   ו, בידי החברה, במועד הקבוע לעיל, הינ ביצוע התשלום כאמור לעיל 8.2

התשל 8.3 כי,  המפורטים  מוסכם  בכלל ומים  הלעיל  לפי  בכל  ותם  לחברה  ישולמו  זה,  סכם 
ם  ו/או תתקייבבר הרשות    ורותהקש  הקייטנה מסיבותם  קייתת על, לא  מקרה, אף אם בפו

 . צומצמתבמתכונת חלקית ו/או מקייטנה 

מרכז הספורט  כנס לשטח  יספקים של בר הרשות ו/או מפעילים חיצוניים אשר יבקשו לה 8.4
בהפ  חלק  לקיחת  הקייטנותלצורך  ציוד(מכניסה    )להבדיל  עלת  הבאת  לצורך  קצר  ,  לזמן 

עלו לשלם  כניסה  ידרשו  להת  ויורשו  לשטח כ ייומית  הספורט  נס  מראש   מרכז  בתיאום 
 .בלבד



 

 

ים כמפורט בסעיף זה אינם מהווים דמי מפתח או  כל התשלומ  למען הסר ספק יובהר, כי  8.5
 דמי שכירות אלא דמי שימוש בעבור הפעלת הקייטנה. 

 אחריות לנזקים: .9

לאדם   רםנזק שייגרשות, לרבות החברה, לכל  אחראי כלפי כל אדם ות בלבד  הרשו-בר 9.1
 ה מהפעלת הקייטנה. ו/או לרכוש כתוצא

בר 9.2 ימלא  זה  לחוזה  בהתאם  הוהרש -בפעולותיו  אחרי  אחראי ות  ויהיה  דין  כל  ראות 
מהפרת  כתוצאה  לה  שייגרם  הפסד  או  נזק  כל  בגין  לשפותה  החברה  כלפי 

  התחייבויותיו בסעיף קטן זה.

כלפי-בר 9.3 אחראי  יהיה  דר  הרשות  עם  מיד  לשפותה  הראיהחברה  ולשתה  לא שונה 
ל תצטרך  תביעה  שהחברה  לכל  בקשר  נזקיה,  את  באם הוכיח  החברה  נגד  שתוגש 

תה נובעת מהפרת התחייבות של בר הרשות בחוזה זה ובגין כל טענה ש, אשר עילתוג
יו של בר הרשות בשטח ו/או תביעה ו/או הפסד אחר שייגרם לחברה כתוצאה מפעולות

החברה לבין    מעביד בין -ה של יחסי עובדבשל עיל   )לרבות בגין תביעה מרכז הספורט  
 . עצמו(מי מעובדיו של בר הרשות ו/או בר הרשות 

הנזכר 9.4 סכום   השיפוי  כל  החברה  תחת  ישלם  הרשות  שבר  משמעו,  לעיל  זה  בסעיף 
ום שהחברה תוציא  שהחברה תצטרך לשלם או יחזיר לחברה מיד עם דרישתה כל סכ 

לרב לנ"ל,  פיצוייבקשר  רק,  לא  אך  הוצאוות  שהחם,  סכום  וכל  עו"ד  שכ"ט  ברה ת 
 תחויב לשלמו כאמור לעיל. 

בר הרשות מצהיר כי ידוע לו שהחברה  אחר בחוזה זה,  מבלי לגרוע מהאמור בכל סעיף 9.5
שא בכל אחריות, בגין כל נזק שייגרם, בקשר עם כניסה למתחם יאינה אחראית ולא ת 

לגופו ו/או רכושו ,   ספורהמרכז  וי במתחם  ו/או שימוש בכל מתקן המצ  מרכז הספורט 
ה בר  משתשל  ו/או  לעובדיו  ו/או  של  רשות  מלוויהם  ו/או  הקייטנה  משתתפי תפי 

 שות והאחריות הבלעדית לכך הינה של בר הרשות. הקייטנה של בר הר

ו/או היעלמות ו/או  בר הרשות מצהיר כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית לכל אובדן   9.6
 .  רכז הספורטמאר בשטח ות אשר הושפגיעה בציוד של בר הרש 

מו לבר החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או אובדן שיגר  כם בזאת כימוצהר ומוס 9.7
 מכל סיבה שהיא.  הרשות ו/או למי מטעמו

בר הרשות מצהיר ומאשר כי כל פרסום ו/או שיווק )ומכל סוג שהוא( אותו יערוך, ככל  9.8
בלבד ויידרש   ותבר הרשנו של  ערוך, בר הרשות בקשר עם הסכם זה, יהא על חשבושי

 ור החברה מראש ובכתב, לפרסום ולתוכנו. קבל את אישל

 נה:למשתתפי הקייט  ה וציודתי הסע, שירואספקת מזון .10

עם  10.1 בכל הקשור  ועל חשבונו  בעצמו  ידאג  לבדו  בר הרשות  כי  יובהר  למען הסר ספק 
  ירותיםיחס לש מזון ציוד וביגוד, ולחברה לא תהיה כל נגיעה בשירותי הסעה, אספקת  

 .  הבדבר אספקת מזון לקייטנ  שידי החברה מרא אישור שינתן על נ"ל, למעט ה

ההסעה  10.2 המזו  שירותי  ההואספקת  עפ"י  יעשו  ע"י  ן  הנדרשים  התקנים  ו/או  וראות 
 הרשויות ובהתאם להוראת כל דין. 

 . הון שיוגש על ידו בקייטנזבר הרשות מתחייב לספק תעודת כשרות למ 10.3

את 10.4 לחברה  יעביר  הרשות  האיש   בר  אספכל  עם  בקשר  הנדרשים  המזון  ורים  קת 
 ות. הבריאמשרד  אישור יצרן ו לרבות אישור למשתתפי הקייטנה 

 

 : ביטוח .11

הרישיו 11.1 תקופת  כל  במשך  מתחייב  הרשות  עןבר  לבטח  חשבונו  ,  חברת ל  באמצעות 
מוניטין ובעלת  מורשית  פע  ביטוח  כלל  הקייטאת  נזקי  ילות  לתביעות  הכרוך  בכל  נה 

אחראי לו בהתאם להסכם זה,   ואשהור והכרוך בהם וכל נזק  וכל הקש  גוף ו/או רכוש
שלישי, ביטוח   , אחריות מעבידים, ביטוח סיכוני צדלרבות ביטוח אחריות מקצועית

 במרכז הספורט וח הנדרש מאופן פעילותו הספציפית של בר הרשות  רכוש, וכן כל ביט
(" לחברה  הביטוחלהלן  כי  בזאת  מוצהר  ספק  הסר  למען  ביט"(.  שלישי קיים  צד  וח 

העביר ועל כן בר הרשות מתחייב בזאת להחברה ולמנוייה בלבד,    לותהמתייחס לפעי
 "(. אישור הביטוח)להלן: " ו אישור ביטוח תקף לחברה לפני תחילת פעילות



 

 

הה 11.2 של  יסודית  כהפרה  יחשב  הנ"ל  הביטוח  אישור  העברת  תתאפשר   סכםאי  ולא 
 .כנדרשיטוח  אישור הבתחילת פעילות של הקייטנה ללא העברת 

התאם אחריותו בי בר הרשות לא תפטור את בר הרשות מדלעיל על יד   עשיית הביטוח 11.3
הנזקים הנ"ל ו/או כל חלק מהם.    אות הסכם זה ולאחריותו לשיפוי החברה בגיןלהור

בכספים שיתקבלו  כל שלא יהא  טוחים, או כככל שלא יתקבלו כספים כתוצאה מהבי
 חשבונו. רשות ביתרת הנזק על בר ה יישא –ק כנ"ל כדי כיסוי מלוא הנז

פציפי לפעילות של ם באופן ס טוח שיתאי למען הסר כל ספק, הביטוח שיערך יהיה בי 11.4
 יטנות ועבודה עם ילדים. קי

וינהל   11.5 יפעיל  אשר  מטעמו  מי  כל  כי  בזאת  ומתחייב  מצהיר  הרשות  הקייטנה בר  את 
, במרכז הספורטר הרשות  ו/או יקיים כל פעילות אחרת מטעמו של ב  פורטבמרכז הס

אותה   פי הסכם ובהתאם לביטוחים הנדרשים לקיום -ש עלבביטוח כנדר  יהיה מבוטח 
 פעילות בהתאם לכל דין.  

ומוסכם  11.6 מובהר  זה,  להסכם  בהתאם  הרשות  בר  של  התחייבויותיו  מכל  לגרוע  מבלי 
 אירוע ביטוחי כהגדרתו בתנאי איזו מפוליסות הביטוח,   ת בזאת על הצדדים כי בקרו

זק ו/או לפיצויי כל צד נפגע )לרבות החברה( בגין  גמולי הביטוח לתיקון כל נישמשו ת
 ע ביטוחי.   ואותו איר

ההסכם  11.7 מסעיפי  אחד  באף  לגרוע  )ומבלי  בלבד  הזהירות  ולשם  ספק  הסר  למען 
הביטוחים   ודרישות  הוראות  כי  מודגש  לגבי  פ להאחרים(,  הינן  זה,  סעיף  אחד י  כל 

הרשות בר  איוהמצ  מיחידי  הביט   שוראת  קיום  לעל  עובר  על וחים  החתימה  מועד 
 . הלתוקפו של הסכם ז ההסכם, הינו תנאי יסודי

 תשלום מסים והוצאות: .12

וההוצאות  12.1 התשלומים  בכל  הרישיון,  תקופת  כל  ולמשך  במועד,  ישא  הרשות  בר 
, תלי לגרוע בתשלומי המיסים, אגרות, רישיונובמהכרוכים בתפעול הקייטנה, לרבות ו

)ם, תשלומים בקשר  , ביטוחיתעודות ככל שהם   הבמידה וקיים(, מיסיי עיריילטלפון 
ואגר היתרים  הינו  וקיימים,  התשלום  בו  רישוי. מקום  חשמל,  ת  )דוגמת  צריכה  בגין 

שיקול   מים וכיוצא בזה( והוא מתבצע על ידי החברה, צריכת בר הרשות תקבע על פי 
 דעת החברה ולפי החלק היחסי מכלל הצריכה. 

להחזיר    הרשות-ברמתחייב    הרשות-ברלמה תשלום כלשהו החל על  י רה שוהחבהיה   12.2
מיד  לחברה,  ששולם  הראשונה.  הסכום  דרישתה  שבפיגור    עם  סכום  ריבית י כל  ישא 

, החל ממועד הפיגור בתשלום ועד המקובלת בגין חריגה בחח"ד בבנק הפועלים בע"מ
ספקת הב  הפסקות  :דוגמת  . החברה לא תהא אחראית לתקלותד התשלום בפועלעומ

ה או  החשמל  ו/אוהמים,  התקלה  אם  בין  מתקלה   גז,  כתוצאה  נגרמה  ההפסקה 
 .  ובין אם לא מרכז הספורט תבמערכו

זה,  12.3 בסעיף  הקבועים  בתשלומים  הרשות  בר  של  עמידתו  כי,  בזאת  ומובהר  מוסכם 
פי כל דין, -כמשמעותה עלוהפרתם מהווה הפרה יסודית    מהווה תנאי יסודי לחוזה זה,

את ל  שתזכה  סיום  לידי  להביא  זהחברה  חוזה  של  לבר אלתר  ליתן  צורך  מבלי  ה, 
מרא הודעה  כל  העומדים הרשות  זכות  ו/או  סעד  בכל  לפגוע  ומבלי  של    ש,  לזכותה 

 . החברה מכוח כל דין ו/או ההסכם

 איסור העברת זכויות  .13

ות, שות, ובר הרשות אינו רשאי להמח זה באופן אישי לבר הרהחברה מעניקה רישיון   13.1
ין בעקיפין, לכל אדם או גוף משפטי בין במישרין וב ר או להסב בדרך כל שהיא,  למכו

 הסכם זה.  פי-אחר, איזה מבין זכויותיו או חובותיו עלכזה או 

טות על בר הרשות לשעבד את זכויותיו ככל שהן מפורמבלי לפגוע באמור לעיל, נאסר  
 בחוזה זה.

 תוכניות ופעילות הקייטנה:  .14

מ 14.1 הרשות  להבר  לחברה  תחייב  מולה  ציג  תקופת ימ   14עד  ולאשר  תחילת  לפני  ים 
 "( לקייטנה.  תכנית הפעילות " –הרישיון, תוכנית פעילות )להלן 

ב 14.2 של  המלאה  באחריותו  כי  לדאוג  רמובהר  מקצועיים,   הרשות  מדריכים  יותאמו  כי 
פי   ועל  ומנוסים  במורשים  הקייטנה  פעילות  לצרכי  הדין  מתוכניותכדרישות  אחת   ל 

 . הפעילות



 

 

 עובדים : .15

 יב: בר הרשות מתחי

, צוות מיומן ואדיב  החוקובהתאם ובכפיפות להוראות    עסיק על חשבונו ואחריותוהל 15.1
. לוודא כי כחוקתרי עבודה  בעל היבגיל המותר להעסקה בסוג עסקו של בר הרשות,  

, במסגרת הקייטנה למעט  מרכז הספורט  לא ישהו בשטח  עובדיו יתלבשו בלבוש נאות,  
ואך  תמשו  ויש בכניסות  המיוורק  ו/אומעברים  ויציאת   עדים  לכניסת  המקובלים 

 עובדים. 

ע  15.2 כל  כי  המועסקובד  לוודא  הרשות  בר  הספורטבשטח    של  וזאת   לעבודיחדל    מרכז 
שנדרש    ימים  2תוך  ב השותהר-ברמיום  ידי  על  במקוחברה ,  העסקתו  להפסיק  ם. , 

 תי סביר. מטעם בל להפסיק העסקתו של עובד הרשות-בר החברה לא תדרוש מ

 כם. ווה הפרה יסודית של ההסההסכם והפרתו תה  קרימעי הואזה   סעיף 15.3

  :מרכז הספורטת קני ובריכשימוש במת .16

ההפעלה" 16.1 בהם   -"אזור  ובימים  בשעות  לרשותו,  יוקצו  הרשות  בר  פעילות  לשם 
( יכללו"(  אזורי ההפעלהלן: "ה למתקיימת הקייטנה אזורי הפעלה  :  איזורי ההפעלה 

חדרי הסטודיו בימים ובשעות שיאושרו    פתוחים,השעשועים, מגרשים  וני, גן  דשא חיצ
יוקצו לרשותו  ת . כמו כן, לשם אחסנת ציוד בר הרשוחברהת התב ע"י הנהלבכמראש ו

ר ב   חל איסור מוחלט על משתתפי הקייטנה ועל עובדי  _________:הבאיםהאזורים  
אחר   אזור  בכל  להימצא  הספורטהרשות  ה  במרכז  ובאחריותו  נ"ל,  ה אזורים  זולת 

זה  רבשל  המלאה   עניין  לאכוף  ההרשות  כי,  מודגש  לשנו.  רשאית  תהה  את חברה  ת 
 את שעות הפעילות הנ"ל ע"פ צרכיה.  אזורי ההפעלה ו 

השימוש   16.2 כי  השחייבמובהר  הספורטשל    ה בריכת  ממתקני    מרכז  אחד  מרכז ובכל 
סטודיוהאחרים  פורט  הס חדרי  בתיאום  יותר,  לרבות  ורק  עם  אך    החברה  מראש 

ות שאושרה מראש על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי.  ליובכפוף לתכנית הפע 
 לרבות המסלולים המותרים של משתתפי הקייטנה בבריכה  המותרות  שעות השימוש  

הצדדים   בין  יסוכמו  תחילת  מבשימוש  מועד  לפני  ובכתב  בהתאם הקייטנה  ראש 
 .  לשיקול דעת החברה

ש 16.3 למעט  כי  ההמובהר  הבסיירותי  הראשונה  והעזרה  במרכז סייצלה  הקיימים  ם 
והמופעלים בר  הספורט  מתחייב  החברה,  ח-ע"י  ועל  בעצמו  לספק  שבונו הרשות 

ראשונה,   עזרה  ומפמצילים,  שירותי  הפעלת מדריכים  לשם  הדרושה  בכמות  קחים 
במ בההקייטנה  הספורט,  הרשויותל תאם  רכז  הפוליסה המוסמכות  הוראת  תנאי   ,

 . ןכל די הוראותו

 פיקוח:  .17

אך   17.1 רשאית  חייבתהחברה  בעצמ  אינה  על לפקח  מטעמה  אדם  כל  באמצעות  ו/או  ה 
הרשות בחוזה זה, ולצורך זה תהא רשאית לקבל  -ומילוי כל התחייבויות בר   נה הקייט 

מבר וההסברים  האינפורמציה  כל  מעובדיו. -את  ו/או  מכלליות   הרשות  לגרוע  מבלי 
 רשאים: ה דם מטעמ או כל אהאמור לעיל יהיו החברה  

הפעילות 17.1.1 למקום  עת  בכל  לדרוש להיכנס  אינפורמציה    ,  ולקבל 
 יטנה. קיוהסברים בקשר לניהול ה

בר 17.1.2 נגד  לידיעתה  שתגיע  תלונה  כל  מעובדיו  -לבדוק  מי  ו/או  הרשות 
 ו/או משתתפי הקייטנה ו/או מי מטעמו. 

הרשות  17.2 ל  בר  גריממתחייב  למנוע  נזק  כל  הספורטת  לו מרכז  למחוברים  לרבות  ולכל   , 
שבונו ומיד כל נזק שיגרם להם על ן על ח, ולתקמרכז הספורטהנמצאים ב  ן וציודמתק

 ו/או כל אדם אחר מטעמו.    ע"י משתתפי הקייטנהידי עובדיו ו/או  עלידו ו/או  

מ 17.3 יותר  ולא  וסביר  קצר  זמן  בתוך  תיקון  הדרוש  כל  יתוקן  לא  תוך  אם    שעות  48אשר 
ע"י   לתיקון  דרישה  אתיכאז  חברהה ה  הית,  החברהמקבלת  חייב,  לא  את תך  לתקן   ,

 בר הרשות. יקון, על חשבון הדרוש ת

בגין התיקון יהוו ראיה מספקת לנכונותם, ולחבות    הרשות   ברל  חברהגיש ה תחשבונות ש 17.4
הרשות ל  בר  ו  חברהלשלמם  הדרישה,  קבלת  עם  הרשותמיד  לשלמם    בר  לא  מתחייב 

 חברה.מאת ה ( ימים מיום קבלת החשבון)שלושה 3 -יאוחר מ



 

 

הלמע 17.5 ס ן  איננסר  הפיקוח  כי  בזה  מודגש  ברפק  את  משחרר  מאחריות-ו  ו  הרשות 
כל למילוי  או  ה  המוחלטת  החברה  ושתיקת  וכלשונן  ככתבן  זה  בחוזה  תחייבויותיו 

 הרשות ו/או למחדליו. -נציגיה לא תחשב כאישור או כהסכמה למעשי בר 

 שיון:הרי סיום .18

 הרשות: -עם תום תקופת הרישיון, מתחייב בר 

החברה ולהעמידם דבר שאיננו של    ולהוציא מהם כל  מרכז הספורט  ממתקני  לסלק ידיו  18.1
במצב טוב, תקין, שמיש ונקי כפי שבר הרשות קיבל אותם   ד כשהםלשימוש החברה בלב

 לשימושו מהחברה. 

למנו 18.2 רשאית  החברה  תהיה  לעיל,  מהאמור  לגרוע  ברמבלי  בעד  וכל  -ע  עובדיו  הרשות, 
ציא כל כן תהיה החברה רשאית להוספורט, כמו  טח מרכז הס לש הבאים מכוחו מלהיכנ

של איננו  אשר  שת  דבר  במקום  ולאחסנו  לנהחברה  בר מצא  של  סיכונו  על  הרשות  -כון 
בר  על  יחולו  כאמור,  ולאחסנה  להוצאה  בקשר  החברה  שתוציא  ההוצאות  כל  בלבד. 

 לחברה מיד עם דרישתה הראשונה. הרשות אשר יחזירם  

 י חוזה זה.עים לה על פומים המגילשלם לחברה את כל הסכ 18.3

ולא לפי    ין י כל ד פ-דוע לו שהחברה לא תהיה אחראית, עליר בזאת כי יבר הרשות מצה 18.4
לכל נזק שייגרם למיטלטליו של בר הרשות שיפונו, וממילא לא תהא החברה   ,הסכם זה

 חייבת בשיפוי כל נזק כאמור. 

 הפרות ותרופות:  .19

ל ת חוק החוזים )תרופות בשיחולו הוראוחוזה זה,  על הפרת    –בכפוף לאמור לעיל ולהלן   19.1
 . 1970 –הפרת חוזה( תשל"א 

בין  המוקנ  מבלי לגרוע מכל זכות 19.2 ית לחברה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, מוסכם 
א רשאית,  החברה  תהא  להלן  המפורטים  מהמקרים  אחד  בקרות  כי  לא  הצדדים  ך 

  3בוטל בתום  וחוזה זה י  ל חוזה זההרשות להביא לביטולו ש-חייבת, בהודעה בכתב לבר 
 חברה, ואלו המקרים:ימים מיום מתן ההודעה הנ"ל על ידי ה 

פר התחייבות מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ולא תיקן  ה  רשות בר ה 19.2.1
 ימים מיום שנדרש לתקנה.  7את ההפרה תוך  

 עו בעבירה שיש עמה קלון. הרשות ו/או עובדיו יורש -בר 19.2.2

הרש 19.2.3 בר  נכסי  על  עיקול  עיוטל  או  חלקם  או  כולם  כספים  ות  ל 
לבר לפועל  -המגיעים  הוצאה  פעולת  תעשה  או  חלקם  על  או  הרשות 

ונה כונס נכסים )לרבות זמני( או נאמן לנכסיו והעיקול  או ימ/נגדם ו
כונס   מינוי  ו/או  תבוטל  לא  לפועל  ההוצאה  פעולת  או  יוסר  לא 

תוך   יבוטל  לא  הנאמן  או  או    30הנכסים  העיקול  הטלת  מיום  יום 
 וצאה לפועל, או מיום מינוי הכונס או הנאמן. מיום עשיית פעולת הה 

ו/ 19.2.4 נכסים  כונס  למינוי  בקשה  תוגש  בראם  לנכסי  נאמן  הרשות  -או 
 ימים מיום הגשתה.   45והבקשה לא בוטלה תוך 

דין   19.2.5 כל  להוראות  בהתאם  לקייטנה  לסגירת  צו  סיבה    –יוצא  מכל 
 שהיא. 

והחברה 19.3 קטן    במקרה  לסעיף  בהתאם  זה  חוזה  לבטל  לבר לעיל    20.2תבחר  ותודיע 
 נה ההוראות הבאות:הרשות בכתב כי חוזה זה בוטל תחול

ייב לסלק ידיו וידי כל הבאים מכוחו ולהשאיר את  הרשות יהיה ח -בר 19.3.1
הכלים החומרים והציוד שיהיו מצויים במרכז הספורט באותה העת  

ר לעיל תהיה החברה רשאית  "הציוד"(. מבלי לגרוע מהאמו  –)להלן  
בר בעד  ע -למנוע  למרכז  הרשות,  מלהיכנס  מכוחו  הבאים  וכל  ובדיו 

 . הספורט



 

 

החברה 19.3.2 ע"י  כדין  יבוטל  והחוזה  של  היה  לרכושה  יהפוך  הציוד   ,
כל   לכיסוי  בתמורה  להשתמש  כדי  למוכרו  רשאית  שתהיה  החברה 
הפעלת   המשך  לשם  בו  ולהשתמש  להמשיך  ו/או  מנזקיה  חלק 

ת  כמו כן תהיה החברה רשאית להוציא ממרכז הספורט אהקייטנות. 
נכון וזאת על חשבונו  הציוד כולו או חלקו ולאחסנו במקום שתמצא ל

 הרשות. -רואחריותו של ב

הרשות מראש  -הרשות מסכים בזה בר -בכל מקרה של הפרה ע"י בר 19.3.3
הרשות  -כי יוצא כנגדו בסדר דין מקוצר צו לפינוי. כל טענה שיש לבר

הפרת  את    לעניין  שפינה  ולאחר  רק  תשמע  ידו  על  מרכז  ההסכם 
 בהתאם להוראות הסכם זה.ורט הספ

לגר 19.4 ומבלי  פ בנוסף  על  מזכויות החברה  כלשהי  בזכות  חווע  דין, י  כל  פי  על  ו/או  זה  זה 
הרשות יפר את התחייבותו ולא יסלק ידיו ממרכז הספורט -מוסכם בזה כי במקרה שבר

הרשות בר  ישלם  לעיל,  זה  בחוזה  השווה   כאמור  בשקלים  סך   לחברה 
כל יום איחור  רכים מראש לעויצויים קבועים, מוסכמים ומ ( כפ)דולר ארה"ב  $500    -ל  

 ימים. 1  -מעבר ל 

מכותשלוכל   19.5 הרשות  בר  על  החל  יישא   חם  במועדו  נפרע  שלא  הפרתו,  ו/או  זה  חוזה 
פועלים הריבית המרבי הנהוג אותה שעה בבנק ה  רהשווה לשיעו  רריבית פיגורים בשיעו

 ום בפועל.התשלבע"מ, וזאת מיום תחילת הפיגור ועד ליום  

אי קיום    ה אוקיום של בר הרשות או התעלמות מהפר  ויתור של החברה על הפרה או אי  19.6
כאלה, לא ימנעו אכיפה של אותה תניה או אותו חיוב לאחר מכן, או ביטול החוזה על  

ת אחרות. כל סכום ששולם על  פיהם, או תביעה על פיהם ולא יחשבו כוויתור על הפרו 
פי ח בר הרשות את זה חלה חובת התשלום על בר הרשות, יחזיר  וזה  ידי החברה, ועל 

דר  עם  מיד  ששולם  ו/או  ישת  הסכום  ויתור  משום  התשלום  בעצם  יראו  ולא  החברה 
 מניעות מצד או כלפי החברה.

ת  19.7 זה במלואן,  חוזה  פי  על  ביצע בר הרשות התחייבות מהתחייבויותיו  היה החברה לא 
הרשות, ובר הרשות יהיה חייב  -תחת בר ורה  רשאית אך לא חייבת לבצע התחייבות האמ

הסכומיםלהחז את  דרישתה  עם  מיד  לחברה  לביצוע  והה  יר  שהוציאה  וצאות 
ההתחייבות. שום דבר האמור בסעיף קטן זה לא יתפרש כמטיל חובה על החברה לעשות  

 לפעולה שנעשתה על ידה כנ"ל.  פעולה כלשהי והחברה לא תהיה אחראית בקשר

מכל   19.8 לגרוע  אם    בועהקמבלי  כי  בזה  מוסכם  זה  מיבהסכם  כנגד  בר  ינקטו  -מיחידי 
הליכים מכוח הפקו  להרשות  מיחידי  דה  מי  של  הבנק  יוגבל חשבון  או אם  רגל  פשיטת 

יחשב הדבר להפרה יסודית של ההסכם המזכה את החברה בביטול ההסכם הרשות  -בר
 . לאלתר

 בטחונות .20

ימציא  כב זה  חוזה  פי  על  התחייבויותיו  למילוי  הטחון  תקופת  בר  תחילת  לפני  לחברה  רשות 
 הרישיון: 

להסכם   כנספח ב'צמודת מדד, בנוסח המצ"ב    תי מותניתבל  רבות בנקאית אוטונומיתע 20.1
בתוקף למשך כל תקופת    שתהיה  (,  ₪חמש אלף  עשרים ו )במילים:    ₪  25,000סך  זה, על  
 (.  "הערבות הבנקאית"ון )להלן: הרישי 

ושיקול    הלפי בחירת   בות הבנקאיתמש את הערלמ  תזכאי  תהא  החברהלמען הסר ספק,   20.2
כל  בכל מקהבלעדי,    הדעת של  של הפרה  ההתחייבויות  רה  מן  בחוזה בר הרשות  אחת 

ו/או בכל מקרה של נזק ו/או קלקול שנגרמו למרכז הספורט ובתנאי שבר הרשות קיבל  
ימים מראש. בר הרשות מתחייב להמציא לחברה ערבות    7בכתב מהחברה    על כך הודעה 

רה את הערבות  מידה ומימשה החבלעיל( ב  21.1ה )בהתאם למפורט בסעיף  נקאית חדשב
 אית.הבנק

מודגש בזה כי מימוש הערבות הבנקאית לא יגרע מזכותה של החברה לחזור ולממש 
 את הערבות הבנקאית פעם חוזרת. 

יתור על כל זכות אחרת המוקנית  ונקאית או חלק ממנה לא יחשב כו מימוש הערבות הב  20.3
 וזה זה ו/או על פי כל דין.על פי ח לחברה



 

 

מפורלמניעת ס 20.4 מוסכם  הערבות הבנקפקות  כי  כל שות  למימוש  או  לגביית  אית תשמש 
יתרה  וכל  הפרתו  ו/או  זה  חוזה  הוראות  בתוקף  הרשות  מבר  לחברה  יגיע  אשר  סכום 

 לאחר כיסוי המגיע לה כאמור תוחזר לבר הרשות. שתוותר בידי החברה  

לאחר  חוד  3הרשות  -לבר  תוחזר  ההבטוח  20.5 כסיום  שים  ובתנאי  הרשות  בר תקופת  י 
ובתנאי    ה זהמילא את כל התחייבויותיו על פי חוזהעדר תביעות ור טופס  העביהרשות  

 הרשות שלא סולק. -ה שלא נותר כל חוב של ברשהחברה שוכנע

 כללי  .21

בזאת במפורש, על האף האמור בכל דין, על זכות הקיזוז ו/או הפחתה    בר הרשות מוותר 21.1
בדבר טענות  על  לרבות  העיכבון,  של    ו/או  להקחובתה  לפעול  נזקיה.  טנהחברה  -ברת 

שיהרשות   סכומים  כנגד  לחברה  ממנו  שיגיעו  סכומים  לקזז  רשאי  יהיה  לו  לא  גיעו 
 . מהחברה

ע  21.2 בין הצדדים במלואו,  ל כל ההבנות, ההסכמות, החיובים חוזה זה כולל את המוסכם 
 וההתניות שבין הצדדים. 

 קף.תו כן לא יהיה להם ב, שאם לא כל שינוי, תיקון או תוספת לחוזה זה יערכו בכת 21.3

א  כל אישור ו/או הסכמה של החברה הדרוש על פי חוזה זה יינתן מראש ובכתב שאם ל 21.4
 כן לא יהיה לו תוקף. 

חיות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לפרשנות  כותרות הסעיפים בחוזה זה באו לצורך הנו 21.5
 החוזה. 

טנה וכי מצא הפעלת הקייהרשות מצהיר בזה כי ראה ובדק את כל הקשור והכרוך ב-בר 21.6
 אלה במצב טוב וטובים למטרותיו והוא מוותר על כל טענה מחמת אי התאמה.  כלאת 

 הודעות:  .22

שום אל צד מן הצדדים  כרשום בראש החוזה. כל הודעה שתשלח בדואר ר  םכתובות הצדדים הינ
 שעות מעת מסירתה בבית הדואר בישראל. 72לפי אותה כתובת תחשב כאילו התקבלה 

 

 : דדים על החתוםאיה באו הצולר

 

 החברה הכלכלית לחיפה בע"מ
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 ביטוח   -נספח א'
 

 
מ.ח. ___________      בע"מ  ______________

-"(   באמצעות מנהליה ו )"קייטנת ______________
 מורשי החתימה בה: 

 _________  ת.ז. _________  
 _________  ת.ז. ________  

 "ר הרשותבלהלן יחד: "                

   מקצוע:

 מספר טלפון:  גורם מטפל: 

 מספר פקס: 

 

 ( ו/או "המזמין" "החברה": )להלן  ____________
 

 נספח ביטוח 

בר הרשות על פי הסכם זה ועל פי כל דין מתחייב בר הרשות לערוך ולקיים על    מבלי לגרוע מאחריות  .     1
וח בגין אחריותו כאמור לעיל  ין, ביטדין ובעלת מוניטח מורשית כחשבונו, באמצעות חברת ביטו

"( וזאת בנוסף לכל ביטוח אשר הוא  רשותביטוחי בר ה למשך תקופת תוקפו של הסכם זה. )להלן, "
 דין. מחויב בו על פי כל 

לאירוע  ₪    000,0008,  –בגבול אחריות שלא יפחת מסך השווה ל    ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1.1
זה לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש,  ביטוח    חודשים(.  12ית )ביטוח שנת  ולתקופת

רעלה,  , מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, ההתפוצצות, בהלה, מעלית, מנוף
כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתות והשבתות, כלי רכב למעט האחריות עפ"י חוק הפיצויים  

דרכלנפגעי   מתאונות  תביעות  וכן  המוסים  המזמין  צד  את  לכלול  יורחב  הביטוח  לאומי.  לביטוח  ד 
עלים מטעמם ו/או בשמם כמבוטחים נוספים וזאת בכפוף לסעיף  ו/או החברה ו/או הבאים ו/או הפו

 אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

מעבידים .1.2 אחריות  חבות   ביטוח  כלפי    בגין  הרשות  הבר  אחריות  ובגין  בגבול  מטעמו  מועסקים 
  12לתובע, לאירוע ולתקופת ביטוח שנתית )  $ )חמישה מליון דולר ארה"ב(   5,000,000  -שלא יפחת מ

ביטוח   בגובה  חודשים(.  עבודות  בדבר  הגבלה  כל  עם  בקשר  כלשהו  סייג  ו/או  מגבלה  יכלול  לא  זה 
וכ  ועובדיהם,  ובעומק, קבלנים, קבלני משנה בדבר  שעות העבודה  תורחב  ן  הפוליסה  נוער.  העסקת 

בשמו היה ויחשבו כמעביד של מי מעובדי  לשפות את המזמין ו/או החברה ו/או הבאים מטעמו ו/או  
 ות. ו/או מועסקי בר הרש 

נזק לרכוש לרבות    ביטוח "כל הסיכונים" רכוש.1.3 ו/או  במלוא ערך כינונו )כחדש( לכיסוי אובדן 
ור אשר בבעלות ו/או באחריות בר הרשות ו/או הבאים  סוג ותאים ומכונות מכל מרים, מתקנציוד, חו

ידי   על  הובאו  אשר  ו/או  ו/אומטעמו  המזמין  לחצרי  עבורו  ו/או  מטעמו  הבאים  ו/או  הרשות    בר 
החברה ו/או לכל אתר אחר אשר מהווה חלק מההסכם הנ"ל. הפוליסה תכלול סעיף בדבר ויתור על  

 ו/או הבאים מטעמם. החברה  לפי המזמין ו/או)שיבוב( כ זכות התחלוף

מקצועית .1.4 אחריות  יפחת    ביטוח  שלא  אחריות  ולתקופת    ש"ח  000,0004,מסך  בגבול  לאירוע 
( שנתית  ו/או    12ביטוח  בגין  כל  חודשים(,  ו/או  הרשות  בר  מצד  מקצועי  מחדל  ו/או  מעשה  עקב 

ויחפי ביטוח זה יתי ק הכיסוי להפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או בעבורו. למען הסר ספ  ול אך  יחס 
וגדר בחוזה זה  באם השירותים כמ  . ורק לעבודת והתחייבויות בר הרשות כמוגדר בהסכם זה בלבד

הבטוח כאמור בסעיף זה למפרע ממועד תחילת מתן    חלקם ניתנו לפני חתימת הסכם זה יחולבאו  ו/
אמור  ד תחילת הבטוח כם ו/או מועהשירותים כאמור אף אם חל מועד זה לפני מועד חתימת הסכ

ם מטעמם  עיף זה. שם המובטח על פי פולסה זו יורחב לכלול את המזמין ו/או החברה ו/או הבאיבס
וזאת בכפוף לסעיף אחר נוספים  נערך  ו/או בשמם כמבוטחים  לפיו יחשב הבטוח כאילו  צולבת  יות 

 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 



 

 

ם בדבר: שיחזור מסמכים,  ם קיימיגבלה בפוליסה באייג ו/או מביטוח זה יהיה חופשי מכל ס.1.4.1
 ות. אי יושר של כל אדם המועסק או שהיה מועסק על ידי בר הרש

לכל בטוח הנערך על ידי המזמין ו/או החברה  ביטוחי בר הרשות יכללו תנאי מפורש לפיו הינם קודמים  .2
ין  חי המזמבדבר שיתוף ביטואו דרישה /ו/או לטובתם וכי מבטחיו של בר הרשות מוותרים על כל טענה ו

 ו/או החברה ו/או ביטוחי הבאים מטעמו ו/או בשמו. 

ו הבטוחים מכל  מפורש על פיו לא יבוטלו, לא ישונו, לא יצומצמו ולא יפוג ביטוחי בר הרשות יכללו תנאי.3
ובה  סיבה שהיא ובכלל זה עקב אי תשלום פרמיה אלא אם מסר המבטח למזמין ו/או לחברה הודעה כת

 ם מראש.יו 60שום לפחות  בדאר ר

  1.3ר בסעיף  לעיל מוסכם בזה כי בר הרשות רשאי שלא לערוך ביטוח כאמו  1.3למרות האמור בסעיף  .4
 יחול כאילו נערך הביטוח במלואו.   13עיף לעיל, במלואו או בחלקו, אולם הפטור האמור בס

 אישור עריכת בטוח .5

המצורף  הבטוח    את אישור עריכת  ו/או החברהבר הרשות מתחייב להמציא מייד לידי המזמין  .5.1
הוא חתום כדין על ידי  לנספח זה בסופו כחלק בלתי נפרד הימנו, )להלן "אישור קיום ביטוחים"(, כש

בנספ  האמור  את  לחלוטין  ותואם  ומקדמי  המבטח  מתלה  תנאי  תהווה  זה  אישור  והמצאת  זה,  ח 
ות  בר הרש  התחייבויותיו שללי לגרוע מלתשלום התמורה על פי הסכם זה. מבלי לגרוע מהאמור ומב

ריכת הבטוח לבין  על פי הסכם זה ועל פי כל דין, אזי בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ע
יסות הבטוח של בר הרשות לעומת אישור עריכת הבטוח  הנדרש על פי הסכם זה, או בין האמור בפול

ל הרשות  בר  מתחייב  זה,  הסכם  פי  על  ממנו  הנדרש  לשינו ו/או  מנגרום  על  ביטוחיו  להתאיי  מם  ת 
ים, בהמצאת  להוראות הסכם זה. למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי לא יהיה בעריכת הביטוח

ידי   על  בדיקתו  אי  ו/או  בדיקתו  הביטוח,  בכדי  אישור  מטעמה,  הבאים  ו/או  החברה  ו/או  המזמין 
ולא    או היעדרם,ו/ פם  תוקפם, היקלהוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי השוכר למוסכם, טיבם,  

ו/או מי מטעמה ו/או בכדי יה ו/או החברה  להטיל    יה בכך בכדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין 
 אחריות כלשהי מבר הרשות. 

יף ולהפקיד מחדש בידי המזמין ו/או החברה אישור עריכת ביטוח  כן מתחייב בר הרשות להוס .5.2
יאוחר מ לעיל לא  לפני מוע  30  -כאמור  ביטוח מדי  ד תום תקופ יום  כל  לעיל,  שנת ביטת  וח כאמור 

לעיל, ולעניין ביטוח אחריות  במשך תוקפו של הסכם זה ועד גמר פעילות בר הרשות על פיו כמפורט  
 ות לרבות בגין עילות שיווצרו במהלך שלוש שנים אלו.שנים נוספ 3מקצועית גם במשך 

ל  זה לעי  ועד כאמור בסעיףת הבטוח במ למען הסר ספק מובהר בזה כי אי המצאת אישור עריכ  .5.3
מכלליות   לגרוע  ומבלי  זה  הסכם  פי  על  כלשהי  מהתחייבות  הרשות  בר  את  פוטרת  האמור,  אינה 

כי המזמין ו/או החברה יהיו זכאים לעכב    לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמנים. מוסכם במפורש 
ל הרשותכל תשלום  יומצאבר  לא  באם  דעתו הבלעדי,  שיקול  פי  על  ערי  ,  במועד  אישור  הבטוח  כת 

 כאמור. 

דמי פוליסות    בר הרשות מתחייב לקיים בדייקנות אחר כל תנאי פוליסות ביטוחי בר הרשות, לשלם את.6
ל  כדי  פעולה  כל  ולעשות  בתקפן  שתהיינה  לגרוע  הבטוח  מבלי  הצורך.  בעת  הבטוח  פוליסות  את  ממש 

ומימוש  ידרש לשם שמירה  ברה ככל שימהאמור, מתחייב בר הרשות לשתף פעולה עם המזמין ו/או הח
 של זכויות המזמין ו/או החברה על פיהם. 

ודות מתחייב בר הרשות כי הוא וכל עובדי בר הרשות ו/או  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל שלבי העב.7
וכל הצווים, תקנות, וכדומה  קב והוראות החוק לביטוח לאומי  לני משנה שלו ימלאו אחר כל דרישות 

האמור לעיל, באופן שבר הרשות וכל עובדי    ע בכלליותלי לפגול, ובעיקר אך מבהחוק הנ"  יע" שהותקנו  
  ה אל  לו ועובדיהם שיועסקו בביצוע העבודות נשוא הסכם זה, לרבותשהמשנה  בר הרשות ו/או קבלני  

שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמני יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים  
 "ל. שעל פי החוק הנ כל הזכויות ל

החברה ו/או    או זכות תביעה אחרת כנגד ו/וחי בר הרשות ייכלל תנאי לפיו אין למבטח זכות שיבוב  בבט.8
 אים מטעמם ו/או בשמם של המזמין ו/או החברה. מנהלים ו/או עובדים ו/או כל הפועלים ו/או הב

ר  יטוחי בות על פי תנאי בובות המוטלבר הרשות לבדו אחראי על תשלום כל הפרמיות ולמילוי כל הח.9
יין במפורש כי אי  הרשות, בין השאר ומבלי לגרוע מכלליות האמור ייכלל בביטוחי בר הרשות סעיף המצ



 

 

ו/או  ו/א ן הודעה  תאי מלך לא מוגבל  לרבות א  בוטחקיום החובות המוטלות על המ ו אי הגשת תביעה 
 ות. הפוליס או החברה על פי/ל המזמין ו הפרה של תנאי הפוליסה וכו' לא יפגעו בזכויותיו ש

טוחי בר הרשות אשר  בר הרשות יציג בפני המזמין ו/או החברה לפי דרישת המזמין ו/או החברה, את בי.10
בפניו   יציג  וכן  לעיל  כמוגדר  לו  חדשה  הוצאו  פוליסה  כל  וכן  הפרמיות  תשלום  על  אשור  שוטף  באופן 

לכן קודם  שהוצגה  לפוליסה  תיקון  כל  ו/או  ו/  שתוצא  פילמזמין  ועל  לחברה  ו/או  דרישת    או  המזמין 
ת לשביעות רצון המזמין ו/או  החברה יהיה בר הרשות חייב להוסיף ו/או לעדכן ו/או לתקן את הפוליסו

 החברה. 

הינם   1.4  -ו  1.2, 1.1בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור בסעיפים  למען הסר ספק מובהר  .11
על בר הרשלת על בר הבבחינת דרישה מזערית המוט ן את חשיפתו לחבות ולקבוע את  ות לבחו רשות, 

 גבולות האחריות בהתאם. 

ם כלשהם  זמין או החברה יש צורך בעריכת בטוחים נוספים ו/או משלימיהיה ולדעת בר הרשות או המ .12
לבטוחים המפורטים בנספח זה, מתחייב בר הרשות לערוך ולקיים כל בטוח משלים ו/או נוסף כאמור  

ו/או בשמם  נוספים  מבוטח כמבוטחים  כלול בשם הל ו/או הבאים מטעמם  בפוליסות אלו את המזמין 
 סעיף חבות צולבת.  ובביטוחי החבויות לכלול גם 

ל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או הבאים  בר הרשות מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כ .13
עבורו   לשיפוי  זכאי  הרשות  שבר  נזק  בגין  זמטעמו  שהיה  עבור)או  לשיפוי  אלמלאכאי  ההשתתפות    ו 

ב  כל  ו/או  זה  בנספח  המפורטים  הביטוחים  פי  על  בפוליסה(  הנקובה  משלים  העצמית  ו/או  נוסף  יטוח 
 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.   ובלבד שהאמור בדבר פטור מאחריות לא

 ". בכל מקום בו מצויין "המזמין" או "החברה" יקרא "המזמין ו/או החברה .14

 

 2022, היום __ ב ____ יה באנו על החתוםולרא                        

 
 _____________________________ 

 הרשות שם בר 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 אישור קיום ביטוחים 

 כבוד ל

 הכלכלית לחיפה בע"מ החברה 
 (ו/או "המזמין" "החברה)להלן " 

 

)"קייטנת    __________מ.ח.  בע"מ _______________ : של ביטוחי קיום על אישור  :הנדון

   הרישיון בתקופת"בר הרשות"( להלן: _________",______ 

למשך תקופת  לתקופה   להלן, המפורטים הביטוחים את בר הרשות םש על ערכנו כי בזאת מאשרים הננו

  _בחודש_____  ___כל פעילויות הקייטנה במרכז הספורט לפי הסכם מיום בגין  תוקפו של הסכם זה,

 : בות ומבלי לגרוע, לר2022

אחריות   .1 מסך    מקצועיתביטוח  יפחת  שלא  אחריות  ביטוח    ש"ח  4,000,000בגבול  ולתקופת  לאירוע 

מקצו  12)שנתית   מחדל  ו/או  מעשה  עקב  ו/או  בגין  הפועלים  חודשים(,  כל  ו/או  הרשות  בר  מצד  עי 

ת  ול אך ורק לעבודתייחס ויחומטעמו ו/או בשמו ו/או בעבורו. למען הסר ספק הכיסוי לפי ביטוח זה י

זה בלבדוהתחייבויות ב חלקם  באו  ו/זה    בהסכם באם השירותים כמוגדר    .ר הרשות כמוגדר בהסכם 

הב  ניתנו יחול  זה  הסכם  חתימת  זהי לפני  בסעיף  כאמור  השירותים    טוח  מתן  תחילת  ממועד  למפרע 

סעיף זה. שם  וח כאמור בכאמור אף אם חל מועד זה לפני מועד חתימת הסכם ו/או מועד תחילת הבט

ו/או בשמם כמבוטחים נוספים    הזו יורחב לכלול את החברה ו/או הבאים מטעמ  בטח על פי פולסההמו

בכ הבוזאת  יחשב  לפיו  צולבת  אחריות  לסעיף  כאילו  יפוף  מיחידי  טוח  אחד  כל  עבור  בנפרד  נערך 

 המבוטח. 

שלישי .2 צד  כלפי  אחריות  השוו   ביטוח  מסך  יפחת  שלא  אחריות  ל  בגבול  לאירוע    ₪  0,000,008  –ה 

חודשים(. ביטוח זה לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש,    12נתית )ולתקופת ביטוח ש

טעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה,  וצצות, בהלה, מעלית, מנוף, מכשירי הרמה, פריקה והתפ

ה למעט  רכב  כלי  והשבתות,  שביתות  משקה,  או  במאכל  מזיק  דבר  עפ"כל  הפיצויים  אחריות  חוק  י 

רכים וכן תביעות מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח יורחב לכלול את המזמין ו/או  לנפגעי תאונות ד

מבוטחים נוספים וזאת בכפוף לסעיף אחריות  חברה ו/או הבאים ו/או הפועלים מטעמם ו/או בשמם כ ה

 . ידי המבוטחצולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיח 

אחריות   .3 חב   מעבידיםביטוח  שלא  בגין  אחריות  בגבול  מטעמו  המועסקים  ובגין  כלפי  הרשות  בר  ות 

מ ולתקופת$    5,000,000  -יפחת  לאירוע  לתובע,  ארה"ב(  דולר  מליון  )  )חמישה  שנתית    12ביטוח 

עבודות   בדבר  הגבלה  כל  עם  בקשר  כלשהו  סייג  ו/או  מגבלה  יכלול  לא  זה  ביטוח  בגובה  חודשים(. 

קבל ובעו קבלנים,  ועובדיהמק,  משנה  תורחב  ני  הפוליסה  נוער.  העסקת  בדבר  וכן  העבודה  שעות  ם, 

ו/או החבר ו/או בשמו היה ויחשבו כמעבידלשפות את המזמין  של מי מעובדי    ה ו/או הבאים מטעמו 

 ו/או מועסקי בר הרשות. 

רכוש .4 "כל הסיכונים"  אוב  ביטוח  לכיסוי  )כחדש(  כינונו  ערך  נזבמלוא  ו/או  צדן  לרבות  לרכוש  יוד,  ק 

ו  קנים ומכונות מכל סוג ותאור אשר בבעלות ו/או באחריות בר הרשות ו/או הבאים מטעמ חומרים, מת

עמו ו/או עבורו לחצרי המזמין ו/או החברה ו/או  ו/או אשר הובאו על ידי בר הרשות ו/או הבאים מט

התחלוף    ר ויתור על זכותל סעיף בדבלכל אתר אחר אשר מהווה חלק מההסכם הנ"ל. הפוליסה תכלו

 כלפי המזמין ו/או החברה ו/או הבאים מטעמם. )שיבוב(



 

 

 או ישהדר כל על מוותרים אנו וכיהחברה  לביטוחי   קודמים לעיל הביטוחים כי בזאת מאשרים הננו .5

 מאשרים כן, הננו . כמו בר הרשותבגין נזק המכוסה בביטוחי   החברה ביטוחי  שיתוף  ובדבר בדבר  טענה

 הודעה לחברה תימסר אם הביטוח, אלא תקופת במשך יבוטלו  ולא  צמויצומ  לא הנ"ל יםהביטוח  כי

 לפחות.  ,מראש יום   60 ,  רשום בדואר כך, על

 שלא שונו במפורש על ידי אישור זה.  בכפוף לתנאי הפוליסות וחריגיהן, עד כמה .6

 

 רב,   בכבוד

       

 בטח( )חתימת המ              )חותמת המבטח       

                          

 ( )תפקיד החותם                   החותם( )שם       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        נקאית ערבות ב -נספח ב'

 תאריך: ________ 
 לכבוד 

 ע"מ כלית לחיפה בהחברה הכל

 

 א.נ.,

 

 ___________ .'ערבות בנקאית מסהנדון: 

ו/או    __________ ת.ז.     __________ו/או של    _________ .  מ.ח  בע"מ  ______________  פי בקשת-על
ולחוד  )להלן  _________ת.ז.    __________של   ערבים   ,"(הנערב"  -  יחד  בערבות    אנו  כלפיכם  בזה 

לתש מותנית  ובלתי  של  מוחלטת  לסך  עד  סכום  כל  למדד    (_______ )  ₪    _______ לום  צמוד  כשהוא 
  2022  ______ב    __ חוזה מיום  את הנערב בקשר ל, שתדרשו מ"(סכום הערבות"  -)להלן    המחירים לצרכן

 שביניכם לבין הנערב. 

ה סכום הערבות ישולם על ידינו בתוספת הפרשי  כל סכום שתדרשו מאתנו בקשר לכתב ערבות זה עד לגוב
 בתנאים הבאים: המחירים לצרכןהצמדה למדד  

יהיה  זה,  ערבות  כתב  פי  על  כלשהו  סכום  לכם  נשלם  שבו  ביום  לצרכן המחירמדד    אם  ם  שהתפרס  ים 
  2018  בספטמבר  15"( גבוה מהמדד שהתפרסם ביום  המדד החדש "   -ום בפועל )להלן  לאחרונה לפני התשל

עור שבו עלה המדד החדש  ישהוא מוגדל באותו ש"( נשלם לכם את אותו הסכום כהמדד הבסיסי"  -  )להלן 
 לעומת המדד הבסיסי. 

"מדד  לצרכן  המונח  "מדד"  המחירים  או  מדד "  לצרכן    פירושו  המחיה(המחירים  יוקר  הכולל    )אינדקס 
דה ויוחלף בסיס המדד  ירקות ופירות והמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. במי 

שובו או עריכתו, או במידה ויפורסם ע"י גוף אחר במקום הלשכה הנ"ל יעשה  י דה ותוחלף שיטת ח יאו במ
 ף זה. לצרכי סעי על ידכם חישוב השינויים במדד

ם )עד לגובה סכום הערבות( שתשלומו יידרש על ידכם תוך שבעה ימים  בים לשלם לכם כל סכויאנו מתחי 
י להטיל עליכם לבסס או לנמק את  תכם הראשונה בכתב, כשהיא חתומה על ידכם, מבלמיום קבלת דריש

 ב. דרישתכם ומבלי שיהא עליכם לדרוש תחילה את סילוק הסכום הנ"ל מאת הנער

)כולל( ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת, אלא    2019בדצמבר    31עד ליום  ו תעמוד בתוקפה  ערבות ז 
 רב קודם לכן. אם כן תוארך על פי בקשת הנע

שאר כערבות לכם עד מועד פקיעת כתב  י, הרי יתרת סכום הערבות ת אם נדרש לשלם חלק מסכום הערבות
 אים הנ"ל.ערבות זה בתאריך הנקוב לעיל ובהתאם לתנ

 תי חוזרת. ערבות זו היא בל

 ניתנת לשעבוד ולהסבה.ערבות זו 

 
   בכבוד רב,               

 ___________________ 
 ________ בע"מ בנק ___

 כתובת ____________ 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 מידע על המציע דף  –פח ב' נס

 

  שם המציע  

  ע.מ./ח.פ./ע.ר 

  כתובת  

  טלפון קווי

  וא"ל כתובת ד

  ש קשר שם אי

  ר פון איש קש טל

  ס' העובדים במציע מ

המציע   מנהל   )לרבותפרטי 
 ותק( 

 

 

 פרטי המנהל מטעם המציע, שינהל בפועל את הקייטנה 

 שם

 כתובת

 טלפון נייד 

 השכלה 

 ן בניהול קייטנה מס' שנות ניסיו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 עלת קייטנות מידע על ניסיון המציע בהפ -' גנספח 

 

על ידי  ו קייטנות  העיר בה הופעל שנה  
 וג הקייטנה  המציע וס

 שם ממליץ + טלפון  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ם  ין חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימיילענ תצהיר   –נספח ד'  
 0120 –התשס"א 

 

______________המשמש    אני.  1 _______________ת.ז.    כ_______________    הח"מ 
_ בע"מ המשתתפ___________________ בחברת  לחיפה  הכלכלית  החברה  של  קורא  בקול  ת 

קיי(  שתתףהמ  -)להלן הספורטן(טנלהפעלת  )לשעבר  חיפה  גלי  העירוני  הספורט  במרכז  קיץ  , ת 
בזמצה ומתחייב  הקייטנה  יר  בניהול/תפעול  יועסקו  אשר  מעובדיו  מי  ו/או  המשתתף  כי  יהיו  את  לא 

בירה לפי סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין  רת מין או בכל עחלוט בעבי  עובדים אשר הורשעו בפסק דין 
סעיף    1977תשל"ז   העסק  352למעט  למניעת  בחוק  מסוימים  כאמור  במוסדות  מין  עברייני  של  ה 

   . 2001 –התשס"א 

 היר זה. מור בתצו כן הננו מתחייבים לא להעסיק כל אדם בעתיד אשר הורשע כאכמ

 הירי אמת.  שמי זו חתימתי ותוכן תצזה 

 

        ______ ________ 

 חתימה        

 אישור 

________עו"ד   הח"מ  ביום  מ.  –אני  כי  ____________מאשר  מרחוב   _____ ר. 
די ת.ז. מס' _________המוכר לי  ה עצמו על י בפני מר גב' __________שזיה  _________הופיע 

לעונשים  לא כן יהא צפוי ר אמת שאם אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו כי עליו להצהי
 הקבועים בחוק, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.  

 

        _____________________ 

 עו"ד           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 אתכי עלי להצהיר  ר שהוזהרתי_______, לאחאנו הח"מ, _______________ ת.ז. ________ 

 האמת וכי אהיה צפוי/ ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ ה בזאת כדלקמן:

 להלן: )______  ___________  -.הנני משמש בתפקיד _________________ ב 1

 . ("המשתתף" 

 .הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המשתתף. 2

 ים להלן: מבין האמוריף הרלוונטי .יש לסמן את הסע 3

 תף או בעל זיקה אליו * לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***; □ המשת

 □ המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון 

 במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. להגשת הצעות 

 –ים, תשל"ו פים ציבוריוק עסקאות גוב(א) לח2כהגדרתו בסעיף  –* "בעל זיקה" 

 .1976 

 31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –** "הורשע" 

 חוק או עבירה לפי  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –*** "עבירה" 

 1991 –עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א 

 ק להגברת האכיפה של דינילחו  2רתו בסעיף שירות כהגדעסקאות לקבלת ולעניין 

 ,גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת 2011 –העבודה, התשע "ב 

 השלישית לאותו חוק.

 טי מבין האמורים להלן: .יש לסמן את הסעיף הרלוונ 4

 –לות, התשנ"ח לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגב 9הוראות סעיף  –□ חלופה א' 

 זכויות") אינן חלות על המשתתף.ן: "חוק שוויון ) להל1998

 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים 9הוראות סעיף  –□ חלופה ב' 

 אותן.

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה  –בסעיף ב' לעיל .למשתתף שסימן את חלופה ב'  5

 הרלוונטיות להלן:

 . עובדים 100 -המשתתף מעסיק פחות מ -1□ חלופה 

 עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל   100שתתף מעסיק המ -2□ חלופה 

 יישום חובותיו לפי  משרד העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לשם בחינת

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.  –יון זכויות, ובמידת הצורך לחוק שוו 9סעיף 

 דה הרווחה, משרד העבו במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל

 ל, ונעשתה עמו התקשרות עיל 2רותים החברתיים לפי הוראות חלופה והשי

 הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו,  2חלופה שלגביה הוא תחייב כאמור באותה 

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל  9חיות ליישום חובותיו לפי סעיף  ואם קיבל הנ

 ליישומן. 

 להעביר העתק מתצהיר זההמשתתף מתחייב  -ב' לעיל  .למשתתף שסימן את חלופה 6



 

 

 ימים ממועד התקשרותו  30למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 . (ככל שתהיה התקשרות כאמור)עם הרשות 

 נני מצהיר כי שמי הוא _______________, כי החתימה המופיעה מטה חתימתי וכי .ה 7

 תוכן תצהירי אמת. 

  ______  _________ _______________ 

 תאריך חתימה

 אישור

 אני הח"מ ______________, עו"ד (מ.ר. ___________), מרחוב _________________, 

 __ הופיע/ה לפני מר/גב' מאשר/ת כי ביום ____ בחודש_____ בשנת ______

 __, ________________ המוכר/ת לי אישית/שזוהה על ידי באמצעות ת.ז מס' _________

 ליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהא/תהא צפוי/ה לכל העונשים הקבועים שהזהרתיו/ה כי עולאחר 

 תצהיר בפני. בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה על

 ____________ _______________ ___ 

 תאריך

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ם זרים כדין עסקת עובדיתצהיר על תשלום שכר מינימום וה -ו'ספח נ

 

אהיה  ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי  י הח"מ ____________ ת.ז. אנ
 דלקמן:  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כ

 

החברה הנני נותן תצהיר זה בשם _______________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם   . 1
 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. "הגוף"(.  –הלן )ל  ה בע"מ כלית לחיפהכל

משמ . 2 זה,  ובתצהירי  זיקה"  "בעל  המונחים  של  בסעיף    -עותם  כהגדרתם  לחוק  2"עבירה"  ב 
"חוק עסקאות גופים ציבוריים"(, שכותרתו "תשלום   -)להלן  1976  –גופים ציבוריים  התשל"ו  עסקאות  

תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי    –ים זרים כדין  העסקת עובדשכר מינימום ו
 אלה וכי אני מבין/ה אותם. משמעותם של מונחים 

 בחלופה הנכונה(  X)למילוי ולסימון  . 3

העסקה הג ___  )איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי  חלוט  דין  בפסק  הורשעו  לא  אליו  זיקה"  ו"בעל  וף 
, בשנה 1987-ו/או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991  –(, התשנ"א  אים הוגניםשלא כדין והבטחת תנ

 "מועד ההגשה"(.  –המציע במכרז זה )להלן שקדמה למועד הגשת הצעה מטעם 

ה ___  אליו  זיקה"  "בעל  או  )איסור הגוף  זרים  עובדים  עסקאות  חוק  לפי  חלוט  דין  בפסק  ורשעו 
  1987-נימום, התשמ"זו/או חוק שכר מי 1991  –"א  העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ

 בשנה שקדמה למועד ההגשה.

ולסימון    . 4 דין  בחלו  X)למילוי  בפסק  הורשעו  אליו  זיקה"  "בעל  או  במקרה שהגוף  הנכונה  פה 
עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, חלוט בשתי  

 (: 1987-"זר מינימום, התשמאו חוק שכ/ו  1991 -התשנ"א  

 __ ההרשעה האחרונה לא היתה בשנה האחרונה שקדמה למועד ההגשה.  

 __ ההרשעה האחרונה היתה בשנה האחרונה שקדמה למועד ההגשה. 

 

 בחלופה הנכונה במקרה של הרשעה בפסק דין חלוט בלבד(:  Xי ולסימון )למילו . 5

 

 . 2013___ העבירה נעברה לפני יום שנת  

 

 מתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. ה שמי, להלן חתיז . 6

         ____________________ 

 חתימת המצהיר                  

 אישור

______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _
ל המוכר   ,____________ מר/גב'   ,____________ ברחוב  אימשרדי  באופן  ולאחר  י  שי, 

וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר    תיו כי עליו להצהיר את האמתשהזהר
 נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני. 

 

         _________ ___________ 



 

 

 המחיר של המציע  הצעת  –ספח ז'  נ

 

 לכבוד 

 החברה הכלכלית לחיפה בע"מ 

 

 

 

 במרכז הספורט העירוני גלי חיפה  יטנה קייץקורא להפעלת קי קולתתפות בהצעת השהנדון : 

 

 ול קורא.הננו מתחייבים למלא אחר כל התחייבויות המציע הזוכה בהתאם לתנאי הק

  150יך הננו מתחייבים לשלם בגין כל משתתף בקייטנה )ומינימום במידה והצעתנו תזכה בהל 
 ת מע"מ. בתוספ ₪ ל _____  ספורט סך שה משתתפים במחזור( לכל יום שימוש במרכז

 

 

 

 

 חתימת המציע ______________       תאריך _________ 

 

 אישור עו"ד  

את כי מאשר בזאני הח"מ עו"ד ____________מ.ר. ____________ בכתובת ___________
ל  ביום __________התייצבו בפני _______________המוסמכים לחתום בשם המציע וחתמו ע

 זו.  הצעה 

 

 

 _____________ חתימת עו"ד      יך ____________ תאר


