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 החברה הכלכלית שהם בע"מ
 11/2021מכרז מספר 

 "מועדון הספורט"( –לניהול ולהפעלה של מועדון הספורט בשהם  )להלן 
 
 

 : תנאי ההזמנה להציע הצעות1מסמך מס' 
 

 תנאים כלליים .1

את, נה בז"( מזמיהחברה" או "החכ"להחברה הכלכלית שהם בע"מ )להלן: " 1.1
ם ניהול והפעלה של מועדוני ספורט מגורמים מקצועיים, אשר להם ניסיון בתחו

"(, להגיש מועמדותם והצעות מחיר לניהול ולהפעלה של מועדון המציעים)להלן: "
 "השירותים"(.  –הספורט ברחוב הלפיד בשהם )להלן 

 מסמכי ההזמנה להציע הצעות כוללים: 

 תנאי ההזמנה להציע הצעות.  – 1מסמך  1.1.1

 "(. הסכם ההתקשרות"הסכם ההתקשרות ונספחיו )להלן:  – 2מסמך  1.1.2

הצעת מחיר נוסח הצעת מחיר המציע/הצעת משתתף )להלן: " – 3מסמך  1.1.3
 "(. המציע

 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  התשל"ו  – 4מסמך  1.1.4

למסמכים הנ"ל וכל מסמך שנקבע לגביו במסמך כל הנספחים  1.1.5
 ת.מהמסמכים הנ"ל, כי הוא מהווה חלק ממסמכי ההזמנה להציע הצעו

המציעים יפרטו בהצעה את סכום התמורה החודשית המבוקשת על ידם בגין מתן   1.2
 כחוק.  לחודש + מע"מש"ח  20,000-ולא יותר מ השירות

חודשים וכן אופציה של החכ"ל בלבד  36ההתקשרות עם הזוכה תהיה לתקופה בת  1.3
ם חודשי 12תקופות נוספות של  2עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להארכה עד 

 כ"א הכל כאמור בהסכם ההתקשרות.

אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או ההצעה  1.4
 הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, בשלמותה או חלקים ממנה.

 – 2מסמך ההתקשרות עם המציע שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה תיעשה באמצעות  1.5
 הסכם ההתקשרות. 

 ערבויות בנקאיות .2

ום התחייבויותיו עפ"י מסמכי ההזמנה להציע הצעות, יצרף המציע להבטחת קי 2.1
לפקודת החכ"ל,  ₪ 10,000 ע"סערבות בנקאית אוטונומית  ,הצעתו)בעצמו בלבד!( ל

להזמנה להציע הצעות  ל כל התנאים שבנוסח הערבות המצורףעבנוסח העונה 
זו תהא  (. ערבות"הבנקאית לתקופת ההצעה "הערבות)להלן:  1מך למס 'אנספח כ

  . ניתן לצרף שיק בנקאי במקום ערבות בנקאית.15.09.2021יום לעד  בתוקף

הערבות הבנקאית לתקופת  מציעתוחזר ל הסכם ההתקשרותהחתימה על במועד  2.2
העונה על  ,הסכם ההתקשרותלתקופת בנקאית  ערבותכנגד המצאת  ההצעה
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רבות שהצעתם לא נתקבלה, תוחזר הע מציעיםל .הסכם ההתקשרותהוראות 
 .החכ"לההצעה הזוכה ע"י  ההכרזה עלהבנקאית לתקופת ההצעה, בסמוך לאחר 

החכ"ל תהיה רשאית לדרוש הארכת הערבות בשלושה חודשים נוספים, או למשך  2.3
תקופה נוספת, לפי שיקול דעתה, והמשתתף במכרז מתחייב, במקרה של דרישה 

ת. משתתף שלא כאמור, להאריך את תוקף הערבות ללא כל שינוי בתנאי הערבו
 יאריך את תוקף הערבות, אם יידרש לכך, הצעתו תיפסל.

 מהות ההתקשרות: .3

השירותים הנדרשים במכרז הם לצורך ניהול והפעלה של מועדון הספורט בשהם  3.1
הכולל בריכות שחיה לרווחת תושבי המועצה, הכל בהתאם לדרישות החכ"ל ו/או 

תקנון מועדון הספורט, לרבות הוראות הדין ו/או התקנות הרלוונטיות, ובהתאם ל
, ו/או 2004 –תקנות הסדרת מקומות רחצה )בטיחות בבריכות שחיה(, התשס"ד 

הוראות משרד הבריאות, ו/או כל רשות אחרת שקיימות לה סמכויות פיקוח על 
 הפעלת בריכות שחיה. 

מובהר, כי על המציע להעסיק כל תקופת ההתקשרות במועדון ו/או בבריכת השחיה  3.2
מקצועי בהתאם לתקנות הסדרת מקומות רחצה )בטיחות בבריכות שחיה(, צוות 

ו/או בהתאם לתקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים  2004 –התשס"ד 
, ועפ"י הדין, כגון: מנהל בריכה מקצועי, מצילים 1994 –לבריכות שחיה(, התשנ"ד 

מיומן של מוסמכים, חובשים המיומנים בהפעלת ציוד הנשמה/החייאה, מפעיל 
 מתקן טיהור המים, אנשי ניקיון, שומר, אנשי צוות, וכיו"ב.

נדרש לקבל רישיון עסק מהמועצה המקומית  ,מובהר, כי המציע שהצעתו תזכה 3.3
 כתנאי להפעלת המועדון ו/או הבריכה.

 

 צירוף אישורים  .4

המפורטת מסמכים ה או/ואישורים הרשימת על המציעים לצרף להצעתם את  4.1
, של חלק מהם או צירוף ,של אחד או יותר מהמסמכים הבאים אי צירוף להלן.
 :לגרום לפסילת ההצעה עלול

 תעודת "עוסק מורשה" 4.1.1

מפריש ניכויים  מציעכי ההמאשר  ,או עורך דין אישור מרואה חשבון 4.1.2
להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם  ,ותשלומים כדין עבור עובדיו

 . לחוק

ח על ניהול פנקסי חשבונות אישור תקף מטעם פקיד שומה או רו" 4.1.3
 .1976 –ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

אישור תקף ועדכני מפקיד שומה על שיעור מס ההכנסה שיש לנכות  4.1.4
 מהמציע במקור.

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2תצהיר חתום ומאומת כדין לפי סעיף  4.1.5
 המכרז.למסמכי  4כמסמך בנוסח המצורף  1976 –התשל"ו 
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אישור עו"ד או רואה חשבון בדבר זכויות החתימה ככל שמדובר בתאגיד,  4.1.6
 .בתאגיד

 תעודת התאגדות ותדפיס מרשם החברות. 4.1.7

אישור עדכני של רו"ח/עו"ד כי התאגיד קיים ופעיל במועד הגשת ההצעה  4.1.8
 ואינו בגדר חברה מפרת חוק.

ציע בגין רכישת מסמכי ההזמנה לה ₪ 750קבלה המאשרת תשלומם של  4.1.9
הצעות. מובהר כי סכום זה לא יוחזר למציע/ים שהצעתם לא תתקבל, 

 ואף לא למציע/ים שהצעתם תתקבל בחלקה או במלואה.

 תנאי סף .5

על המציעים לעמוד )בעצמם בלבד!( בתנאי הסף המפורטים להלן. אי עמידה באחד  5.1
 או יותר מתנאי הסף תביא לפסילת ההצעה:

שנים לפחות בהפעלת מועדון  5על המציעים להציג ניסיון קודם של  5.1.1
ספורט בסדר גודל דומה למועדון הספורט נשוא ההזמנה להציע הצעות, 
או גדול יותר כולל ניסיון בהפעלה וניהול בריכות שחייה ציבוריות טעונות 
רישוי. יש לצרף רשימת מועדונים, כתובות, פרטי אנשי קשר ופירוט של 

 תקופות ההפעלה.

 30ן קודם בניהול ו/או בהעסקה של לפחות על המציעים להציג ניסיו 5.1.2
לעיל. יש  5.1.1עובדים, בו זמנית, במועדוני הספורט המפורטים בסעיף 

 להציג אישור רו"ח על היקף העובדים המועסקים.

, ₪ 8,000,000על המציעים להציג כי ניהלו מחזור כספי כולל של לפחות  5.1.3
י הספורט המפורטים , בניהול מועדונ2019, 2018, ,2017בכל שנה לשנים: 

 לעיל. יש להציג אישור רו"ח למחזור הכספי. 5.1.1בסעיף 

 5.1על המציעים לצרף להצעתם פירוט עמידתם בתנאי הסף המפורטים בסעיף  5.2
 לעיל, בצירוף אסמכתאות, ולצרף מכתבי המלצה )ככל שקיימים(.  

ע לדרוש השלמת פרטים ו/או אסמכתאות בנוג שומרת לעצמה את הזכות החכ"ל 5.3
שלא להביא לדיון כל הצעה שאיננה עומדת ו/או  לעמידה בדרישות הסף הנדרשות

או הצעה המכילה שינויים ו/או הצעה חלקית ההזמנה להציע הצעות ו/בכל תנאי 
ההזמנה להציע הצעות וזאת על פי שיקול גויות לעומת האמור במסמכי יאו הסתי

  . דעתה הבלעדי

 

 ההצעה .6

להזמנה   3סמך מ -הצעת המציע ע"ג  עותקים שניב את הצעותיהםהמציעים יגישו  6.1
 לא יכללו מס ערך מוסף.בשקלים חדשים ו. המחירים בהצעה ינקבו להציע הצעות

לעיל  כאשר הם  1.1ההצעה של כל מציע תכלול את המסמכים המפורטים בסעיף  6.2
ולאחר שמולאו על פי כל ההוראות כמפורט  חתומים על ידו בתחתית כל עמוד,

 הזמנה להציע הצעות.  במסמכי ה
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מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות לביצוע  תייחסהמציע תהצעת נוסח  6.3
  .ונספחיהם מסמכי ההצעהכל פי  לבצע על אותן נדרש המציע

 כל מציע יגיש הצעה אחת בלבד.  6.4

 הגשת ההצעה .7

 זמנה להציע את ההצעות המפורטות בהתאם לכל הדרישות והתנאים שבמסמכי הה 7.1

מעטפה חתומה אשר תוכנס לתיבת ההצעות שתימצא יש להפקיד ב הצעות,
בשעה  22/07/2021 לא יאוחר מיוםשהם,  1במשרדי החברה הכלכלית, רחוב החושן 

:0011. 

מס' טלפון, כתובת דואר, כתובת דוא"ל ומס' פקס' לקבלת דברי  :להצעה יש לצרף 7.2
 דואר מהחכ"ל.

המבוקשת על ידם בגין מתן   המציעים יפרטו בהצעה את סכום התמורה החודשית 7.3
 .  לחודש + מע"מ₪   20,000לא יעלה על סכום התמורה החודשית השירותים. 

, את כל המסמכים והאסמכתאות שנדרשו בהזמנה להציע לצרף להצעתו מציעעל ה 7.4
 הצעות. 

 תוקף ההצעה .8

  מועד האחרון להגשתה. היום מ 90ההצעה תהא בתוקף לתקופה של  8.1

 ההצעה הזוכהובחירת  ההצעותבדיקת  .9

ההצעות ייבחנו ע"י ועדה מטעם החכ"ל, שתיבחן את עמידת ההצעות בתנאי הסף  9.1
ואת המסמכים שיצורפו להצעות וכן תנקד את ההצעות על פי הקריטריונים 

 המפורטים להלן:

סופי של ההצעה ייקבע המהציון  60% -ציון בגין הצעת מחיר המציע  9.1.1
 9.2המציע כמפורט בסעיף בהתאם לציון הניתן בגין הצעת המחיר של 

 להלן.

סופי של ההצעה ייקבע מציון ה 30% -ציון בגין נסיונו של המציע   9.1.2
ידו, כמפורט -בהתאם לציון הניתן בגין נסיונו של המציע אשר הוצג על

 להלן. 9.3-בסעיף 

מהציון  10% –ציון בגין התרשמות הועדה )ועדת המכרזים של החכ"ל(  9.1.3
 הסופי.

 ר של המציע:ציון בגין הצעת המחי 9.2

 . 0-100הציון שייקבע בגין הצעת המחיר של המציע יהיה בין  9.2.1

הציון יחושב לפי האחוזים המתקבלים מחלוקת המחיר הזול ביותר מבין  9.2.2
 .100ההצעות במחיר המציע. ההצעה הזולה ביותר תקבל את הציון 

 9.19.19.1מהציון הסופי של המציע כאמור בסעיף  60%ציון זה יהווה   9.2.3
 לעיל.
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 ציון בגין נסיונו של המציע: 9.3

לפי  0-30הציון שייקבע בגין איכות המציע וניסיונו יהיה בין  9.3.1
 הקריטריונים המפורטים בטבלה להלן:

 הקריטריון

/ 

 ניקוד

ניסיון קודם 
בהפעלת מועדוני 
ספורט בהתאם 

 5.1.1לסעיף 

מס' שנות הניסיון 
של המציע בהפעלה 

דוני מוע וניהול של
הספורט בהתאם 

 לעיל   5.1.2-לסעיף 

היקף מחזור כספי 
שנתי ממוצע של 
מועדוני הספורט 

-המפורטים בסעיף 
לעיל בשנים  5.1.3

2017-2019  

  ₪מליון  8 – 10בין  שנות ניסיון 5-7בין  מרכזים 1 8

 ₪ מליון  51-11בין  שנות ניסיון 8-10בין מרכזים 2-4 9

 ₪ מליון  15מעל  שנות ניסיון 10 מעל מרכזים 4 -יותר מ 10

  –לשם ההמחשה בלבד  9.3.2

, נקודות 8אם המציע הפעיל מועדון אחד הוא יקבל  –כמות מועדונים  .             1
 –נקודות, ואם הפעיל יותר מ  9מועדונים הוא יקבל  4 – 2אם הפעיל בין 

 נקודות. 10מועדונים הוא יקבל  4

שנים לא תזכה בשום ניקוד )מבלי לגרוע  5 –ת מ הפעלה לתקופה של פחו 
 מכך שהיא מהווה אי עמידה בתנאי הסף(.

 נקודות, אם 8שנות ניסיון הוא יקבל  7 – 5אם למציע  –.           שנות ניסיון 2
שנות  10נקודות, ואם למציע מעל  9שנות ניסיון הוא יקבל  10 – 8למציע 

 נקודות. 10ניסיון ומעלה הוא יקבל 

ת, נקודו 8מלש"ח הוא יקבל  10 – 8אם למציע מחזור של  –מחזור כספי           .   3
נקודות, ואם למציע  9מלש"ח הוא יקבל  15 – 11אם למציע מחזור של 

 נקודות. 10מלש"ח ומעלה הוא יקבל  15מחזור של 

 ,בשל מחירה, תנאיה ,בלתי סבירה בהצעה ,תהיה רשאית לא להתחשב כלל החכ"ל 9.4
מונע  החכ"לבאופן שלדעת  הזמנה להציע הצעות,ה לתנאי ר התייחסותחוס או בשל

ראוי וכן, החכ"ל רשאית לנהל מו"מ עם המציעים לגבי הערכת ההצעה כאת 
 הצעתם הכספית.

שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר ו/או  אינה מתחייבת לקבל את ההצעה החכ"ל 9.5
  וכה.או כל הצעה שהיא כהצעת הזו/הזולה ביותר את ההצעה 

החכ"ל וכל מי מטעמה, רשאית לבקש הבהרות ופרטים נוספים מהמציעים  9.6
 שהשתתפו בהצעה, ביחס להצעתם.
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 הבהרות ושינויים .10

המציעים יהיו רשאים לפנות אל החכ"ל בשאלות הבהרה בנוגע להזמנה להציע  10.1
שאלות הבהרה כאמור יועברו בכתב לחכ"ל לידי: גב' . 08/07/2021הצעות עד ליום: 

 hoham.coms-dina@calcalitומוביץ, מנכ"ל החכ"ל, בדוא"ל: ה פרדינ

החכ"ל תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשיב ו/או שלא להשיב  10.2
 לשאלות הבהרה כאמור.

להכניס להגשת הצעות,  תהא רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון החכ"ל 10.3
זמתה ו, ביהצעות הציעזמנה לתיקונים בכל מסמכי ההאו /שינויים ו ו/או הבהרות

. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מציעיםאו בתשובה לשאלות ה
 בדואר רשום ו/או בפקסימיליה המציעיםמתנאי ההצעה ויובאו בכתב לידיעתם של 

, עם הגשת המציעיםלפי הכתובות ומספרי הפקס שימסרו על ידי  ו/או בדוא"ל
 הצעותיהם.

באחת מהדרכים האמורות לעיל תחשב כאילו  כ"להחי כל הודעה שנשלחה ע" 10.4
 ימים ממועד שליחתה, או במועד אישור קבלת הפקס 4בתוך  מציענתקבלה אצל ה

 מציע, לפי המוקדם.ע"י ה או במועד אישור קבלת הדוא"ל

 הודעה לזוכה והתקשרות .11

 הזכייה.דבר , על למציע שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכהתודיע  החכ"ל 11.1

 . החכ"לבמועד שייקבע ע"י הסכם ההתקשרות ב אמורע הביצוהזוכה יתחיל ב 11.2

 סיור מוקדם באתר .12

יש לתאם סיור מוקדם באתר עם מנכ"ל החברה הכלכלית, הגב' דינה פרומוביץ,  12.1
ור נועד להציג בפני המעוניינים להציע . הסי03-9723035, 03-9724721בטלפון: 

פגש לתחילת הסיור ת המהצעות, את האתר והפעילויות המתקיימות בו כיום. נקוד
 תהיה בכניסה למתחם מועדון הספורט בשהם.

 .חובההסיור באתר הינו  12.2

 מידע נוסף .13

לקבלת פרטים נוספים והבהרות ניתן לפנות לגב' דינה פרומוביץ, מנכ"ל החכ"ל בדוא"ל: 
shoham.com-dina@calcalit :'9723035-03, 2197247-03, טל. 

 

 

 

 
_____________________                  

 איתן פטיגרו,
 ראש המועצה המקומית ֹשהם

mailto:dina@calcalit-shoham.com
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החברה הכלכלית ויו"ר דירקטוריון 
 הם בע"משֹ 
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 1למסמך  'אנספח 
 

 לתקופת ההצעה – מס'________ ערבות בנקאית אוטונומית 
 

  
"( אנו ערבים בזאת מציע: ה"על פי בקשת __________________________ )להלן .1

במילים עשרת אלפים שקלים חדשים ₪  10,000כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של 
 2"(, אשר יהיה צמוד, בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף הסכום הבסיסי)להלן: "

 .הצעה לניהול ולהפעלה של מועדון הספורט שהםלהלן, שתדרשו מאת המציע בקשר עם 
 
לעיל, יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן  1י, האמור בסעיף בסיסהסכום ה .2

 15-המתפרסם על ידי הלשכה לסטטיסטיקה, כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב
 "(.המדד הבסיסי)דהיינו, ________ נקודות( )להלן: " 2021שנת יולי חודש ב

 
המדד ערבות זה )להלן: " כתב אם המדד האחרון, שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, על פי 

"(, יהיה גבוה מן המדד הבסיסי, נשלם לכם לפי המדד החדש. אם המדד החדש יהיה החדש
 נמוך מהמדד הבסיסי, נשלם לכם את הסכום הבסיסי.

 
אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, מיד לאחר שתגיע אלינו  .3

שהו, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את י כלדרישתכם הראשונה בכתב, בלי תנא
דרישתכם, מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המציע הנ"ל ומבלי לטעון 

 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 
פר אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במס .4

רישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, ובתנאי שסך דרישותיכם ד
 לא יעלה על סכום הערבות.

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואיננה ניתנת לביטול. .5
 
ועד בכלל, וכל דרישה לפיה  15/09/2021ערבות זו תעמוד בתוקפה מיום הוצאתה עד ליום  .6

וכל דרישה שתגיע במועד  15/09/2021למען הרשום מטה עד ליום  בכתבצריכה להגיע 
 מאוחר יותר לא תחייב אותנו.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,         
 

 בנק _________________
 

 
 ________________: כתובת הבנק        

 
 תאריך:  ___________________        
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 2מס'  מסמך

 הסכם

 2021, __________בחודש ____ ביום שהםבונחתם  שנערך

 

 512654047. פ.ח מ"בע שהם הכלכלית החברה:         בין 

 "(ל"חכ)להלן: "                

 אחד מצד 

 

                    : _______________________________________לבין 

 "(נ"חמ"" או המנהלתה ברהח")להלן: 

 שני מצד 

 

בעלת הזכויות במועדון "( הינה המקומית המועצה)להלן: " שוהםהמקומית  והמועצה :הואיל
 "מועדון הספורט"(; –)להלן  , בשהם6הספורט ברחוב הלפיד 

הסמיכה את החכ"ל להחזיק, להשתמש  המועצההחכ"ל הינה חברה בבעלות המועצה, וו :והואיל
 הספורט; דוןמועולנהל את 

 לניהול ולהפעלה של מועדון הספורט ; 11/2021וחכ"ל פרסמה מכרז מס'  והואיל:

 והצעת חמ"נ הוכרזה כהצעה הזוכה; והואיל:

של  לניהולובכל הנוגע  נמחמ" לקבל שירותי ניהול, כהגדרתם להלן מעונינת ל"וחכ :והואיל
פי הוראות -על והכל הול,את שירותי הני למעוניינת לספק לחכ" נהספורט וחמ"ועדון מ

 ;"השירותים"( –)להלן  ויתר הוראות ו/או תנאי המכרז הסכם זה

אחזקה של והפעלה ניהול, הינה בעלת ניסיון וידע ומומחיות ב כימצהירה,  נ"וחמ :והואיל
 ;ונופשספורט ועדוני מ

ורט וברצון הצדדים להסדיר את יחסיהם, זכויותיהם וחובותיהם, הכל בהתאם וכמפ והואיל:
 ;להלן

 :כדלקמןהוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים  לפיכך

 ופרשנות מבוא .1

 חלק בלתי נפרד הימנו.  מהווהזה   להסכם המבוא 1.1
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זה מהווים חלק בלתי ויתר הוראות ותנאי המכרז להסכם  המצורפים הנספחים 1.2
ו דו משמעות בין הוראות /ונפרד הימנו ובכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה 

, תהא ההוראה שבהסכם גוברת ו/או המכרז ראות הנספחיםן הוההסכם לבי
 , אלא אם נאמר אחרת במפורש. והמכרז על הוראת הנספחים ועדיפה

לאחר חתימתו, ממצה את כל ההסכמות שבין הצדדים ולא תהיה למי  זה הסכם 1.3
כל מצג ו/או הסכם ו/או הסכמה ו/או התחייבות ו/או  בגיןמהצדדים כל טענה 

ובין בכתב,  פבין הצדדים, אם נעשה, בין בע" שנעשהו מסמך אחר ו/א זיכרון דברים
חתימת הסכם זה והנוגע לעניינים הנדונים  למועדבין במפורש ובין מכללא, קודם 

 זה וככל שהוא נכלל כאמור.  הסכםבהסכם זה, אלא אם כן הוא נכלל בגדר 

אם כן אלא זה תהיה למונחים המפורטים להלן המשמעות שבצידם,  הסכם לצרכי 1.4
 נאמר במפורש אחרת:

והמצויים  6858בגוש  1 ההידועים כחלק המקרקעין -" המקרקעין" 1.4.1
על גבי התשריט המצורף  בצהובברחוב הלפיד בשוהם, הכל כמסומן 

 זה. להסכם א' נספחכ

והמתקנים הקיימים על  המבנים - "מועדון הספורט" /"הספורט מרכז" 1.4.2
אחר חתימת הסכם זה מו ללרבות כאלה שייבנו ו/או יוקהמקרקעין 

ובו חדר כושר,  מרכזיספורט, לרבות בנין ועדון ואשר מיועדים לשמש כמ
כן חדר פעילות, מלתחות וכן שלוש בריכות שחיה ושטחים פתוחים ו

הצמוד וכל מבנה ו/או מתקן נוסף שיתווספו למרכז הספורט  הטניסמרכז 
 במהלך תקופת ההסכם.

ש צורך לשלם, בתקופת שר יכל ההוצאות א –" הוצאות שוטפות" 1.4.3
השירותים, בנוגע לאחזקת והפעלת מרכז הספורט מכל מין וסוג שהוא, 

הוצאות אחזקה, תיקון ושיפוץ של מרכז הספורט על אך לא רק ובכלל זה 
מ"נ, שיווק, חמערכותיו, מתקניו וציודו, הפעלה, שכר, דמי ניהול ל

 חת עלויותות פהוצאות פחת, לרבות הוצא ,חשמל, מים, מסים מקומיים
וסוג אחר הנוגעת  וכל הוצאה מכל מין ,הקמת מתקן קירוי הבריכה

בהתאם לדרישות לרבות  להפעלת מרכז הספורט בצורה הטובה ביותר
. למען הסר ספק, מובהר או כל רשות מוסמכת אחרתו/משרד הבריאות 

בזה כי בגדר ההוצאות השוטפות יכללו גם הוצאות שאינן כלולות 
, כל עוד מדובר בהוצאות שאינן קעות יסודיות בתשתית: השכגון בתקציב

גמא: הוצאה לתיקון קלקול משמעותי וצפויות או אינן רצוניות )לד
 באיזה ממערכות מרכז הספורט, החלפת ציוד שהתקלקל וכדומה(.

ו/או על ידי  לכספית שצריכה להינתן על פי הסכם זה על ידי חכ" התחייבות כל 1.5
על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחייב את הצד תב וצריכה להינתן בכ נ"חמ

 .  הרלבנטי

  לוהצהרות חכ" התחייבויות .2
 

 מצהירה ומתחייבת בזה, כדלקמן: ל"חכ

זה ולקבל על עצמה את כל ההתחייבויות  בהסכםרשאית להתקשר  הינה כי 2.1
 .המפורטות בהסכם זה
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למטרה של מלא הספורט נבנה כדין על המקרקעין וניתן לעשות בו שימוש  מרכז כי 2.2
 של מרכז ספורט כמפורט בהסכם זה, וזאת למשך כל תקופת וניהולהפעלה 

 השירותים.

  נוהצהרות חמ" התחייבויות .3
 מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן: נ"חמ

 ספורט מרכזי של אחזקהו הפעלהניהול, ב ומומחיות נסיון, ידע בעלת הינה כי 3.1
 .ונופש

 . זה בהסכם ותהשרתקלה הסכם או דין כל פי על מניעה אין כי 3.2

דרש נהפיננסי, העובדים, ככל שהון כי יש ברשותה את כל המשאבים, הידע, ה 3.3
 לצורך מתן השירותים על פי הסכם זה.

 ועשה כל הדרוש לשם הפעלתתפעיל את מועדון הספורט ברמה גבוהה ונאותה ותכי  3.4
 התקינה. וואחזקת

בהתאם לכל תים ק את השירופחמ"נ מתחייב להפעיל את מועדון הספורט ולס 3.5
ובהתאם לתקנון ת עפי דין, לרבות משרד הבריאות, והנהלים ההנחיות והדריש

בין השאר, בהתאם לתקנות הסדרת מקומות רחצה )בטיחות ומועדון הספורט, 
בבריכות שחיה(, התשס"ד, ו/או תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים 

 לת בריכת השחיה.עוהפ, בקשר עם החזקת 1994 –לבריכות שחיה(, התשנ"ד 

להעסיק כל תקופת ההתקשרות במועדון ו/או בבריכת השחיה חמ"נ מובהר, כי על  3.6
צוות מקצועי בהתאם לתקנות הסדרת מקומות רחצה )בטיחות בבריכות שחיה(, 

ו/או בהתאם לתקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים  2004 –התשס"ד 
כגון: מנהל בריכה מקצועי, מצילים  דין,, ועפ"י ה1994 –לבריכות שחיה(, התשנ"ד 

מוסמכים, חובשים המיומנים בהפעלת ציוד הנשמה/החייאה, מפעיל מיומן של 
 מתקן טיהור המים, אנשי ניקיון, שומר, אנשי צוות, וכיו"ב.

ו/או בריכת  להפעלת מועדון הספורט ברישיון עסקעל חמ"נ להצטייד מובהר, כי  3.7
 .ו/או המתקנים השונים השחיה

 הניהול שירותי                       

של מרכז הספורט  , הפעלה ואחזקהשירותי ניהול ללספק לחכ" מתחייבת נ"חמ 3.8
 חודשים 36וזאת למשך תקופה בת "( שירותי הניהול" או "השירותים)להלן: "

  "(.השירותים תקופת)לעיל ולהלן: " 01/09/2021ביום: שתחילתה 

 2 -השירותים ב פתותקלהאריך את תה, חכ"ל תהיה רשאית, לפי שיקול דע
יום לפני תום  60בהודעה בכתב לחמ"נ  ,אחת חודשים כל 12תקופות נוספות של 

  סיום תקופת השירותים. 

עפ"י  נרשאית להודיע לחמ" לבזה כי חכ" מוסכםלגרוע מן האמור לעיל,  מבלי
ירה מבלי שתיחשב כמפעל ביטולו של הסכם זה שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 

ימים  45 של, בהתראה לחמ"נ הודעה בכתבשל ההסכם, ובלבד שנתנה על כך 
 מראש.

 



 שוהם 6רחוב הלפיד  –לניהול והפעלת מועדון הספורט שוהם  11/2021מכרז 

12 
 

 
זכאית לקבל כל פיצוי  נשל ביטול ההסכם על פי סעיף זה, לא תהיה חמ" במקרה

ספקת אאו תשלום עקב סיומו של הסכם זה, למעט התשלומים המגיעים לה בגין /ו
   מועד סיומו של הסכם זה.  עדהשירותים 

לאחר  מיידבהיערכות לניהול ולתפעול מרכז הספורט, ייבת להתחיל מתח חמ"נ 3.9
חתימת ההסכם, באופן שתוכל להפעילו בצורה המקצועית והטובה ביותר, בתחילת 

ימים ממועד החתימה על ההסכם, בפני  10תציג בתוך  נהשירותים. חמ" תקופת
מתחייבת נ מ"ח , תכנית מפורטת להיערכות לניהול ולהפעלת מרכז הספורט.ל"חכ

תחילת תקופת  להיערך להפעלת מועדון הספורט וליתן את השירותים החל מיום
 . השירותים

בניהול והפעלת מועדון הספורט תפעל חמ"נ על פי מדיניות שתקבע המועצה ו/או  3.10
 החכ"ל. חמ"נ תפעל על פי הנחיות החכ"ל, כפי שיינתנו מעת לעת.

דה יהיו ברמה טובה ולא יפלו על יכי שירותי הניהול שיסופקו  מתחייבת נ"חמ 3.11
 אצלה במרכזי הספורט האחרים המופעלים על ידה.  המקובלתמרמת הניהול 

 ,של מרכז הספורט ואחזקה הפעלה, יכללו את כל הדרוש לניהול הניהול שירותי 3.12
 :לרבות העניינים המפורטים להלן

של מרכז הספורט, כולל העסקת עובדים כמפורט בסעיף  הכולל ניהולו 3.12.1

 להלן. 4.84.84.8

על מערכת הכספים הנוגעת להפעלת מרכז הספורט  מוגבלת אחריות 3.12.2

 .  להלן 444בהתאם למפורט בסעיף 

פעולות שיווק ופרסום של מרכז הספורט והפעילויות בו,  ייעוץ לגבי 3.12.3
האינטרנט וכן ובאתר  נותפרסום, לרבות פרסום בעיתוכמפורט להלן:

פרסום על גבי לוחות המודעות פעילויות שונות כמו: חשיפת חוגים, ערבי 
 .תוכן ואירועים 

אחריות בכל הנוגע להתקנת תכנת ניהול מתאימה, לרבות העברת כל  3.12.4
על ידי חברת הניהול  הופעלשה ,הנתונים הקיימים בתכנה הקיימת

 .קודמתה

 כז הספורט. שוטפות במרביצוע פעולות תחזוקה  על פיקוח 3.12.5

לשם הפעלת מרכז  יםכל התשלומים וההוצאות הנדרש ביצוע תיאום 3.12.6
, לרבות תשלומים לחברת הניקיון, זה הספורט ובכפוף להוראות הסכם

 הגינון והשמירה.

"( ייעשו הניהול שירותיבזה כי כל פעולות שירותי הניהול כאמור )להלן: " מוסכם
 לעיל ולהלן.  שנקבעות אם לעקרונובכפוף לכל הוראות הסכם זה ובהת

תקציב השנתי של מרכז הספורט הייעשו בכפוף ובמסגרת  נשל חמ" פעולותיה כל 3.13
, "(התקציב)להלן: " די חכ"לי-על בסיס העקרונות שנקבעו על השירותיםלתקופת 

תהיה רשאית  ל"חכ. , ולפי הנחיות חכ"ל מעת לעתלהסכם זהנספח ב' המצורף כ
 . הבלעדיי שיקול דעתה פ-התקציב, על את מסגרת בת להגדילאך לא חיי
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נוספות מעבר לסכומים שנקבעו בתקציב  הוצאותלא תהיה רשאית לאשר  נ"חמ
 , ובכתב.לללא קבלת הסכמת חכ"

ת מרכז הספורט, מנהל/ת תחזוקה ומנהל/ת חשבונות למרכז הספורט /מנהל מינוי 3.14
ות על רשאית להור ל. בנוסף תהיה חכ"ובכתב , מראשל"חכיהיה טעון הסכמת 

פי שיקול -המועסקים במרכז הספורט, על נ"חמהפסקת העסקתו של מי מעובדי 
 . , וחמ"נ תפעל להחלפתודעתה הבלעדי

תהא רשאית להעסיק  ל, מוסכם כי חכ"הלןל 4.84.84.8בסעיף  רעל אף האמו 3.15
ת כזה תופחת עלו של מרכז הספורט, ובמקרה החשבונותבעצמה את מנהל/ת 

 הספורט.  במרכזו, מתקציב העסקת העובדים ה/העסקת

ליזום ולהפעיל מיזמים ואירועים  רשאיתתהיה  נבמהלך תקופת השירותים חמ" 3.16
)כגון  לבכתב של חכ"ו מראש אישורשתקבל  ובתנאיובמקרקעין,  הספורטבמרכז 

יה להמשיך והכל בכפוף לכך שניתן יה ,ואטרקציות( נופשלשם הפעלת פעילויות 
כאמור כדי ובאירועים יהיה במיזמים  ושלאות שימוש רגיל במרכז הספורט ולעש

 השוטפת של מרכז הספורט.פעילות לפגוע ב

             השם תחת יופעל הספורט מרכז השירותים תקופת במשך כי, בזאת מוסכם 3.17
 בשם אחרת זכות וכל הבעלות כי, בזאת ומוסכם מובהר". מועדון ספורט שהם"
 .בלבד ל"חכ של הינן" שהםמועדון ספורט "

 וגוף רכוש נזקי ומניעת מפגעים לתיקוןאחריות מוחלטת  אחראית תהיה נ"חמ 3.18
 נזק לכל, בלעדי באופן אחראית תהא נ"חמ. הספורט במרכז הפעילותמהלך ב

 למועצה או/ו ל"לחכ שייגרם אחר נזק ולכל, רכוש לנזק ובין גוף לנזק בין, שהוא
במועדון ו/או מבקר ו/או שלוח  עובד לכל או/ו שלישי צד לכל או/ו המקומית
 ובין בעקיפיו בין הנובע, נ"חמ מצדרשלני  מחדל או/ו ממעשה כתוצאההספורט 
-על נגרם אם בין, מכן לאחר וביןמתן השירותים  במהלך בין, זה מהסכם במישרין

ן רר לחלוטיחמ"נ משח .של חמ"נ למרותה הנתון כל או/ו שלוחיה או/ו עובדיה ידי
אש את המועצה המקומית ו/או חכ"ל ו/או עובדיה ו/או שלוחיה וכל מי שבא ומר

מטעמם, מכל אחריות וחבות בגין כל תאונה, חבלה או נזק שאירעו במהלך 
בקשר למתן השירותים, לכל אדם, לגוף  ,הפעילות במועדון ו/או במרכז הספורט

 שהיא. הו/או רכוש, בכל עיל

על  תופנה דרישהו/או או מי מטעמם יתבעו /ו המקומיתועצה ו/או המ לוחכ" היה 3.19
, כלשהו, בגין עילה כלשהי אחר, ו/או צד ג' חמ"נ עובדי ו/או נידי מבקרים ו/או חמ"

ו/או בנוגע להספקת השירותים אשר יסודה בהסכם זה בין במישרין ובין בעקיפין, 
ו/או  לאת חכ"לפצות ולשפות  נחמ" חייבתתהא נשוא הסכם זה, ההתחייבויות 

ו/או או המועצה המקומית יחוייבו /ו למועצה המקומית בגין כל סכום אשר חכ"ה
המקומית בקשר  למועצהו/או  ללשלם כאמור לעיל ובהוצאות שנגרמו לחכ"ידרשו 

 תודיע לכאמור הוא כי חכ" נ. תנאי לחבות חמ"ו/או בדרישה עם הטיפול בתביעה
כאמור ותאפשר שה ו/או דריתביעה , מוקדם ככל האפשר על קבלת כל נלחמ"
לשם כך באופן סביר, וכל ההוצאות  נבפניה ותשתף פעולה עם חמ" להתגונן נלחמ"

ו/או המועצה המקומית  ל. שיפוי חכ"באופן בלעדי ניחולו על חמ" בכךהכרוכות 
)שבעה( ימים ממועד דרישתן הראשונה ובהתאם לה,  7 וךבתכאמור לעיל, יבוצע 

ו/או למועצה  ללחכ" שייגרמו כלשהו לום קנסו/או תש הוצאה בגין כל נזק ו/או
בהן, והן  יחוייבוו/או המועצה המקומית  להמקומית ו/או לצד ג', אשר חכ"

 לפי הסכם זה.  נבאחריותו של חמ"



 שוהם 6רחוב הלפיד  –לניהול והפעלת מועדון הספורט שוהם  11/2021מכרז 

14 
 

 מראש ובתיאום השירותים תקופת של רבעון כל מתום ימים 25 מחלוף יאוחר לא 3.20
 נ"חמ ידי על יימסר בה עדכון ישיבת ל"חכ לבין נ"חמ בין תיערך, נ"חמ ידי על

 שוטפים נושאים הצדדים בין ויידונו הספורט במרכז הנעשה על שוטף עדכון
 מצטבר והוצאות הכנסות ח"דו נ"חמ ידי על יועבר ל"הנ הישיבה לקראת. אחרים

 . הרלבנטי הרבעון לתום נכון

 במשך, הספורט במרכז לקיים רשאיות תהינה המועצה או/ו ל"חכלהסרת ספק,  3.21
  מטעמן, לפי שיקול דעתן. אירועים שירותיםה תקופת

מחירי הכניסה למועדון הספורט, לרבות מחירי מנויים, יקבעו על ידי החכ"ל. חמ"נ  3.22
מתחייבת לפעול לפי הנחיות חכ"ל בעניין זה, ושלא לאפשר כניסת משתמשים אלא 

 בהתאם למחירים שיקבעו ע"י החכ"ל.

 סות, השקעות, הוצאות והכנכספים .4

כי מרכז הספורט ינוהל כמשק סגור וכמרכז רווח נפרד, כאשר כל  בזה מוסכם 4.1
 , הכל בכפוף להוראות הסכם זה. לייוחסו לחכ" והתקבוליםההוצאות, התשלומים 

הכספית הנוגעת למרכז הספורט תבוצע בחשבון הפעלה של מרכז  הפעילות כל 4.2
 תוזאסגור"  משק", חשבון ההפעלה ינוהל במתכונת של ל"לחכהספורט השייך 

 חשבון)להלן: " למכל פעילות כספית או אחרת של חכ" ובמופרדבמנותק 
  "(.התפעול

י בחשבון התפעול תבוצע אך ורק פעילות כספית הנוגעת למרכז כבזה  מובהר
 כל פעילות אחרת. תבוצע בו  ולאהספורט 

ים כי נוהל ביצוע תשלומים בתקופת השירותים ככל שהדברים נוגע בזה מוסכם 4.3
  כדלקמן: יהיוהספורט  להפעלת מרכז

    . לבחשבון התפעול יהיו נתונות לנציגי חכ" החתימה זכויות 4.3.1
 בתקציבתשלם כל תשלום שהינו במסגרת ההוצאות המפורטות  לחכ"ה

אשר כל הוצאה  או ,או שהינו בגדר הוצאות שוטפות, כמפורט להלן
  .זה הסכםבהתאם לאיזה מהוראות  יתנעש

יהיה רשאי לבצע  נורט מטעם חמ"הל מרכז הספמנ כי בזה מוסכם 4.3.2
"( ובלבד הזמנות" או" הזמנה)להלן: " שירותיםהזמנות של חומרים ו/או 

( ובתנאי מ)לא כולל מע" ₪ 5,000לא יעלה על  כאמורשסכום כל הזמנה 
תהיה חייבת לבצע כל תשלום  ל"חכשההוצאה הינה במסגרת התקציב. 

והיא  סמכותו גבולותבמרכז הספורט  בגין הזמנה שהוצאה על ידי מנהל
מתחייבת להעביר את התשלום הנדרש לספק בהתאם למועד שיסוכם עם 

  הרלבנטי.  הספק

או שהן אינן במסגרת התקציב  ₪ 5,000שסכומן עולה על  הזמנות לגבי 4.3.3
( הרי שכל הזמנה כאמור תהיה טעונה אישור צפויות)כולל הוצאות בלתי 

   .לשל חכ"מראש 

ת החורגות מן התקציב, כאשר ההחלטה על שהוצאו הוצאו רויתבר היה 4.3.4
 בעצמה בהוצאות אלו. נ, תישא חמ"נ"חמהוצאתן, היתה נתונה בידי 

התקבולים והתמורות שישולמו בגין או בנוגע למרכז  כליופקדו  התפעול בחשבון 4.4
הספורט והמקרקעין )כולל בגין מיזמים נוספים שיוקמו/יבוצעו במקרקעין( 

בתקופת השירותים, בכלל זה יופקדו  בהםשימוש ותים או בגין הבתקופת השיר
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ידי -של מרכז הספורט, על מנוייםידי -בחשבון התפעול כל התשלומים שישולמו על
ופעילויות אחרות  חוגיםמשתמשים חד פעמיים במרכז הספורט, תשלומים בגין 

ים טחש שלשיופעלו במרכז הספורט, תשלומי דמי שכירות על ידי שוכרי משנה 
ורט ובמקרקעין או משתמשים בהם )אם וככל שיהיו( וכל תשלום אחר במרכז הספ

ו/או בגין שירותים  השימוש בהםאו /המקרקעין ו ו/או בגין מרכז הספורט שישולם
  "(.התמורות: "להלןייקראו  ל)כל התשלומים הנ" הניתנים בהם

ו/או מי  נמ"ובהתאם לכך תנתן לח לכי כל התמורות ייוחסו לחכ" בזה מוסכם 4.5
 הדרושה לחשבון התפעול. נגישותהעמה מט

 חותהפקת דו" לא יכללומספקת  נאשר חמ" הניהולעם זאת מובהר כי שירותי  יחד
בנוגע למרכז הספורט אלא רק אחריות להנהלת  כלשהםמבוקרים ו/או חשבונאיים 

)קרי: הפקת חשבוניות מס עבור  הספורטהחשבונות הבסיסית הנוגעת למרכז 
תשלומים אלה ככל  ביצועביצוע תשלומים ותיעוד על  תמורות, תיאום קבלת

להעביר  נחמ" שעל חות( וכן הפקת הדו"נשהתשלומים יבוצעו באמצעות חמ"
 על פי הוראות הסכם זה. ללחכ"

על ההוצאות ששולמו והתמורות  חדו" נתום כל חודש תעביר חמ" לאחר מיד 4.6
   . למרכז הספורט באותו חודש בקשרשהתקבלו 

שוטפות, כהגדרתן להלן, הנוגעות להפעלת מרכז הספורט מכל מין ה ההוצאות כל 4.7
  . כולל תשלום דמי הניהול לחמ"נ מתוך חשבון התפעול ישולמווסוג שהוא, 

 
יהיה להזרים לחשבון התפעול את כל הכספים הדרושים לשם כיסוי כל  לחכ" על

באופן ל חוסר כאמור ובחשבון התפעול, וזאת מיד עם היווצרות כ שיווצרחוסר 
לשלם את כל ההוצאות השוטפות מחשבון התפעול ובמועד שבו  עתשניתן יהיה בכל 

 יש לשלם הוצאות אלה.

לשם הפעלת מרכז  נ"חממסכימים בזאת, כי העובדים שיועסקו על ידי  הצדדים 4.8
במסגרת מצבת כח האדם של  יועסקו"( מרכז הספורט עובדיהספורט )להלן: "

 . לא יחשבו כעובדי החכ"ליו ומקרה לא יהוכי בשום  נחמ"

זאת מוסכם בזה במפורש כי כל עלויות המעביד וכן כל ההפרשות  עם יחד 4.9
בגין או בקשר עם העסקת עובדי מרכז  נאו תחוייב חמ"/ווהתשלומים בהם תישא 

ההפעלה השוטפת של מרכז הספורט והן ישולמו  מהוצאותהספורט יחשבו כחלק 

וזאת לא יאוחר מן ( ”back to back)“ התפעולחשבון  באופן מלא מתוך נלחמ"
ובלבד שהם לא יחרגו מההוצאות  כאמורלבצע כל תשלום  נהמועד בו יהיה על חמ"

למען הסר ספק, כי  ,בזאתהקבועות לשם כך בתקציב. לעניין סעיף זה מובהר 
מרכז  עובדיעלויות המעביד, ההפרשות והתשלומים בגין או בקשר עם העסקת 

או /ו, תשלומים לביטוח לאומי, ניכויי מס הכנסה ו/או מסים בותהספורט יכללו, לר
 חהיטלים אחרים מכל סוג שהוא, שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, תשי"

, ביטוח 1963 - גרים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, תשכ", פיצויי פיטו1958 -
ם כלשהם , תשלומי1994 - דכתי, תשנ"כמשמעו בחוק ביטוח בריאות ממל בריאות

ים , תשלומ1951 - אשנתית או על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי" חופשהבגין 
גמל או קרנות ביטוח כלשהן, וכל תשלומים והטבות סוציאליות  לקופותוהפרשות 

 ו/או צווי הרחבה כלשהם, על פי כל דין, הסכם והסכם קיבוצי, שהואמכל מין וסוג 
סקים בעבודות ניקיון מטעם חמ"נ במועדון חום הניקיון על עובדים העולרבות בת

וכל דין שיבוא בנוסף  האמוריםוכל תשלומים על פי חליפיהם של החוקים , הספורט
 להם או במקומם. 
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בכל הנוגע לתשלומי השכר וכל יתר התשלומים בגין ההפרשות הסוציאליות  4.10
 לומים לפי המפורט להלן:לקופות הגמל/קרנות הפנסיה וכו', יבוצעו התש

ש קלנדרי, דו"ח עלויות בכל חוד 5-"ן תעביר לחכ"ל בכל חודש עד לחמ 4.10.1
שכר, אשר יכלול את כלל העלויות בגין שכר ותשלומי העובדים )כולל 

 ( "דו"ח עלות שכר" להלן: –הפרשות לקופות, קרנות וכו' 

לום , מחשבון התפעול, תשקלנדרי בכל חודש 8-ד לחכ"ל תעביר לחמ"ן ע 4.10.2
 וזאת לצורך תשלום משכורות עובדילות השכר כולל של דו"ח עבסכום ה

מרכז הספורט וביצוע התשלומים לההפרשות הסוציאליות לקופות 
 (. "תשלומי הקופות"הגמל, השתלמות, לקרנות פנסיה ופיצויים )להלן: 

חמ"ן לא תהיה רשאית לעשות כל שימוש בהתשלומים דלעיל, אשר   4.10.3
ספורט ולתשלומי ום משכורות עובדי מועדון הישמשו אך ורק לתשל

 הקופות עבור עובדי מועדון הספורט בלבד.

חמ"ן מתחייבת לדאוג לכך כי בנוסף למנהל/ת החשבונות מטעם חמ"ן,  4.10.4
גם לרואה החשבון של החכ"ל תהיה הרשאה לעיון ולצפיה, באמצעות 
המחשב, בחשבונות הקופות, ותהיה לו אפשרות מלאה לעקוב אחר 

 פורט.י הקופות לעובדי מועדון הסתשלומ

את החשבונית בגין התשלום המגיע  נמ"בחודש תגיש ח 7-יאוחר מה לא 4.10.5
  .להספורט כאמור והתשלום בגינו יבוצע על ידי חכ" מרכזלה עבור עובדי 

תעביר, יחד עם החשבונית שתוגש על ידה בגין התשלומים עבור  נ"חמ 4.10.6
כחות של העובדים שנכחו נו חבתום כל חודש, דו" הספורטעובדי מרכז 

הנקוב בחשבונית יתאם את האמור  הסכוםתו חודש במרכז הספורט. באו
 הנוכחות.   חבדו"

העסקת העובדים, לרבות ביצוע מלוא ההפרשות תשלום בגין  4.10.7
 15 -וזאת לא יאוחר מהיעשה  הסוציאליות לקופות גמל/קרנות הפנסיה

  .דיןאו ההקבוע בחוק הגנת השכר ו/ועפ"י  בכל חודש קלנדרי

יף יסודי בהסכם, והפרתו על ידי חמ"נ תיחשב כהפרה יסודית סעיף זה הינו סע
 .של ההסכם

 חמ"נ עובדי .5

להסרת כל ספק, העובדים שיועסקו ע"י חמ"נ לשם הפעלת מרכז הספורט )לעיל  5.1
ייחשבו "( יהיו עובדי חמ"נ בלבד, ולא העובדים" או "עובדי מרכז הספורטולהלן: "

ולא יהיו יחסי עובד ה המקומית, י החכ"ל ו/או כעובדי המועצכעובדבשום אופן 
 חכ"ל ו/או המועצה.לבין הם אלה מעביד בין עובדי

  . העובדים יהיו בעלי אזרחות ישראלית 5.2

תשלום שלא יפחת מתשלום שכר המינימום המשולם ם לשלם לעובדיחמ"נ על  5.3
 לשכירים במשק באותה עת.

והתקנות  את כל הוראות חוקי העבודה חמ"נ מתחייבת למלא, כלפי כל העובדים 5.4
אך לא רק לרבות על פיהם, הקיימות כיום ואשר יחוקקו במהלך תקופת החוזה, 

, 1976 –מי מחלה תשל"ו חוק שכר מינימום, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק דעפ"י 
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, חוק שכר 1954 –, חוק עבודת נשים התשי"ד 1950 –חוק חופשה שנתית התשי"א 
, חוק פיצויי 1958 –גנת השכר תשי"ח , חוק ה1964 –לעובד תשכ"ד שווה לעובדת ו

נוסח משולב( וחוק ביטוח בריאות ), חוק הביטוח הלאומי 1983 –פיטורין תשכ"ג 
לשלם לעובדי ניקיון להקפיד וחמ"נ מתחייבת  .1994 –ממלכתי התשנ"ד 

בה לרבות מכוח צווי ההרח ,המשתתפים באספקת השירותים את זכויותיהם כדין
 .בתחום הניקיון

את שכרם במועד שהוסכם ביניהם ובכל מקרה לא  םלשלם לעובדי תחייבמתחמ"נ  5.5
לקיים כלפי העובדים , וכן 1958 –יאוחר מהמועד הקבוע בחוק הגנת השכר תשי"ח 

, ככל םעובדיהו חמ"נאת כל ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה שיחולו על 
 מהלך תקופת ההתקשרות. שיחולו, ב

מי מעובדי מרכז עביד בין מ-תקיימו כל יחסי עובד, כי אין ולא ישוב הר בזאתמוב 5.6
ם ו/או מי מטעמ הספקימנהליה ו/או  ו/או הספורט ו/או מעובדי חמ"נ האחרים 

, ובניגוד לכוונת הצדדים עיף זהאם על אף האמור בס. כ"ל ו/או המועצהלבין הח
ו המועצה הינן המעבידות קבע על ידי ערכאה מוסמכת כי החכ"ל ו/אהמפורשת, י

אדם המועסק על ידי חמ"נ ו/או באמצעותו, מתחייבת חמ"נ לשפות מיד את  של
החכ"ל ו/או המועצה בכל הוצאה או נזק שיגרמו להן בשל כך, בתוספת סכומי 

 הוצאותיהן בקשר עם  הטיפול בתביעה.

חכ"ל  חמ"נ מתחייבת לשתף פעולה, באופן מלא, עם כל בדיקה ו/או בירור שתערוך 5.7
בין  ,כולל קיום בדיקות תקופתיות בידי בודק שכר העובדים בעניין שמירת זכויות

 .2011 –בהתאם להוראות חוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"ב השאר, 

להמציא לחכ"ל ו/או מי מטעמה, מייד עם דרישתה, כל מסמך חמ"נ מתחייבת  5.8
ספקת השירותים, טפסי , לרבות תלושי שכר של העובדים המשתתפים באנדרש

תחשיב מפורט של הוצאות חמ"נ לחודש ערוך ע"י אישור רו"ח מרוכז, או , 106
, הכולל פירוט, בין השאר, של עלות שכר העובדים, הרווח הקבלני, הרו"ח מטעמ

המשתתפים  וכיו"ב, כדי להבטיח עמידת חמ"נ בתשלום זכויות כדין לעובדים
 . באספקת השירותים

יהיו בעלי תעודת יושר ממשטרת  מועדוןי העובדים שיועסקו בכמתחייבת  החמ" 5.9
ישראל וכי לא הורשעו בעבירות מין לפי חוק של מניעת העסקת עברייני מין 

אישורים , וחמ"נ מתחייבת להציג לחכ"ל 2011 –במוסדות מסויימים, התשס"א 
 לחוק. 3לפי סעיף  התקפים של משטרת ישראל לגבי כל העובדים המועסקים אצל

הסכם, והפרתו ע"י חמ"נ תיחשב כהפרה יסודית של סעיף זה הינו סעיף יסודי ב
 ההסכם.

 



 שוהם 6רחוב הלפיד  –לניהול והפעלת מועדון הספורט שוהם  11/2021מכרז 

18 
 

  והתחשבנות הצדדים ניהול דמי .6

מתחייבת בזאת לשלם לחמ"נ דמי ניהול מתוך ההוצאות השוטפות בשיעורים  ל"חכ 6.1
 ובמועדים כמפורט להלן:

 בכל חודש ישולמו לחמ"נ, עבור הספקת שירותי הניהול, דמי 15-עד ל 6.1.1
"מ לחודש, כנגד בתוספת מע₪  -_________ניהול קבועים בסך של 

 "(.דמי הניהולחשבונית מס כדין )להלן: "

בנוסף לדמי הניהול הקבועים, תהיה חמ"נ זכאית לתשלום נוסף בתנאים  6.1.2
 המפורטים להלן:

 

 15% –חמ"נ תהיה זכאית לתשלום נוסף בסך השווה ל  6.1.2.1
 אלש"ח. 100 מהרווח השנתי הנקי המבוקר העולה על

ווח השנתי המבוקר לשנה מסויימת הוא לדוגמא: אם הר
לפי  םףאלש"ח, תהיה זכאית חמ"נ לתשלום נוס 180בסך של 

 התחשיב הבא:

 15%אלש"ח( *  180 –אלש"ח  100בלבד = )₪  12,000

הרווח יחושב ע"פ הדוח הכספי המבוקר של החברה ויכלול 
 את כל ההוצאות, כולל דמי הניהול לחמ"ן.

שנה, לאחר אישור היעשה בתום  6.1.2.1פי סעיף -התשלום על 6.1.2.2
 הדוח הכספי של החכ"ל. עד שלושה תשלומים חודשיים. 

 ביטוח .7

 את הביטוחים הבאים:(  וחי המועצהבמסגרת ביטחכ"ל יערוך )ה 7.1

ף בגין כמבוטח נוסאשר יורחב לכלול את החמ"ן חבות כלפי צד ג' ביטוח  7.1.1
 .נשוא הסכם זההשירותים 

ח הביטומורחב. ני אש כוסיכנגד  ולתכולתורכז הספורט למבנה מ ביטוח  7.1.27.1
לפי "נ למעט כיכלול תנאי לפיו המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי חמ

 רם לנזק בזדון.מי שג

האמור ך תקופת ההסכם ביטוח חבות מעבידים על פי החמ"ן יבצע על חשבונו למש 7.2
ידי חברת הביטוח במעמד ר זה חתום על בנספח ד' המצ"ב להסכם זה וימציא אישו

למשך כל חלותו של ור זה מדי תקופת ביטוח משיך להמציא אישית ההסכם וחתימ
מובהר כי , דיןפי כל -פי הסכם זה ו/או על-על נלגרוע מאחריות חמ" מבליההסכם. 

 להסכם זה ומהווה חלקכנספח ד' יחולו הוראות נספח הביטוח המצ"ב  נחמ"על 
תערוך ש בידיםביטוח חבות מעאת עלות חמ"נ ל לםתש לחכ" .בלתי נפרד ממנו

 .כאמור נחמ"

 עניינים ניגוד .8
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במשך כל תקופת השירותים היא לא תהיה בעלת ענין ו/או תספק  בזאת, כי תמתחייב נ"חמ
וכן לא תיתן  של המועצה השיפוטבתחום  בתחום כלשהוא לכל מרכז ספורט אחר שירותים

או מתן /ן, להפעלת מרכז ספורט ו/או חדר כושר ובעקיפי אויד ו/או תהיה שותפה, במישרין 
 המועצה.של  השיפוטשירותי בריכת שחיה בתחום 

"נ תקפיד שלא להמצא במצב של ניגוד עניינים בין פעילויותיה במסגרת מתן השירותים חמ
על פי הסכם זה לבין פעילויות אחרות שלה ו/או שירותים אחרים שהיא מספקת. חמ"נ 

 נים כאמור.על כל מצב בו מתקיים חשש לניגוד עניי תודיע לחכ"ל מיידית

 ההסכם ביטול .9

תהיה רשאית לבטל הסכם זה, במהלך  לכ", חהסכם זהמבלי לגרוע מהאמור ל 9.1
 הבאים:  במקריםתקופת השירותים, 

למבקר במרכז הספורט, כתוצאה ממעשה או מחדל חמור גופני  נזק נגרם 9.1.1
 .נשל חמ"

פעילויות במרכז הספורט מתבצעות הניהול ו/או ה דרךכי נוכחה  ל"החכ 9.1.2
 במרכזויות הניהול ו/או הפעיל דרךשאו  יההמנוגד להנחיותבאופן 

 או נזק ציבורי. מפגעל מיםגורהספורט 

 .נ הפרה את התחייבויותיה על פי הסכם זה"חמ 9.1.3

 ערבות  .10

ערבות בנקאית  להבטחת קיום התחייבויותיה עפ"י הסכם זה תעמיד חמ"נ, 10.1
ל כל עהעונה  בנוסחלפקודת חכ"ל,  ₪  80,000ע"ס   ת,, בלתי מותניאוטונומית

 .'גספח נכהסכם זה ל התנאים שבנוסח הערבות המצורף

מתום תקופת השירותים כהגדרתה לעיל. ככל יום  60 -לעד  ערבות תהא בתוקףה 10.2
ימים ממועד  14תחליף חמ"נ בתוך  הסכם זה,שתוארך תקופת השירותים כאמור ב

לתום  הערבות בערבות חדשה אשר תוקפה יהיה עדהארכת תקופת השירותים את 
מודה למדד המחירים ה צהערבות תהייום מתום תקופת השירותים המוארכת.  60

   לצרכן.

 בירור מחלוקות .11

, לרבות קיומו זהסכסוך ו/או חילוקי דעות שיתעוררו בין הצדדים בנוגע להסכם  כל 11.1
, ככל ילה או סיבה שהיא ע מכלו/או ישומו ו/או הפרתו ו/או סיומו של הסכם זה, 

  ן הצדדים בהסכמה, יתבררו בבית המשפט המוסמך.ולא יוכרעו בי

 כללי .12

על ידה בקשר  שיידרשכל מסמך ו/או נתון  נמתחייבת להציג בפני חמ" ל"חכ 12.1
 הנוגעיםלהפעלת וניהול מרכז הספורט, בלא יוצא מהכלל ובמיוחד, כל הפרטים 

  ירותים או בגין תקופת השירותים. בתקופת הש ללהיקף התמורות ששולמו לחכ"

 בכתבערכו לא אם כן נשינוי ו/או תוספת להסכם לא יהיה להם תוקף, א כל 12.2
 ובחתימת כל הצדדים להסכם. 
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 ובתנאיםלהסכם אינו רשאי להסב זכויות המוקנות לו על פיו למעט בדרכים  צד 12.3
 הכלולים בהסכם. 

יחתמו על כל מסמך  פעולה בתום לב לקיום ההסכם ובגדר כך ישתפו הצדדים 12.4
מהוראות או הסכמה הנחוצים לביצועו. היתה הוראה  ישוראשיידרש, ויתנו כל 

לקיום, יקיימו הצדדים את ההסכם  אפשריתכם זה בלתי חוקית ו/או בלתי הס
אינה  ל, ובלבד שההוראה הנ"רוחוקרוב ככל האפשר להוראותיו המקוריות ולפי 

 נוגעת ביסודות ההסכם.

 כתובת, או כל צורכי הסכם הנה כמפורט בכותרת הסכם זההצדדים ל כתובת 12.5
   תב. אחרת עליה יודיע צד למשנהו בכ

 
הודעה שתימסר בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו )כולל כתבי בי דין( לפי  כל

 נמסרההמסרה ואם   ממועדשעות  72 בתוךתחשב כאילו נמסרה   ל"הנהכתובת 
  ביד בעת מסירתה. 

 

 

 

 :החתום על צדדיםה באו ולראיה

 

 
          

 חמ"נ חכ"ל 
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 תשריט  -2למסמך  נספח א' 
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 קציבת -2למסמך  נספח ב'

 21תקציב  פעילות הבריכה       
 הוצאות     

 הוצאות תפעול      
  1,948        תוסוציאליושכר עבודה      

  339           שכר מדריכים      
  408           חברת ניקיון     
  249           אחזקה ותיקונים     
  57             חומרים כימיים      
  10             יוד צ    
  63             גינון     
  225           שמירה     
  45             פעילויות קיץ ומופעים     
  390           חשמל      
  160           גז     
  305           מים וביוב     
  96             ביטוחים     
  552           ריכת שחיה פחת ציוד ב    
  360           שכירות בריכת שחיה     
 300 ארנונה     
  5,507        סה"כ     
   

 ריכה ב-הוצאות הנהלה וכלליות       
  324           שכר עבודה וסוציאליות      

  184           מנה"ח   תוסוציאליושכר עבודה     
  216           דמי ניהול      
  18             טלפון ודואר     
  18             צרכי משרד     
  45             פירסום     
  45             שרותים מקצועיים     
    -             מיסים ואגרות     
  12             שירותי מחשב ותוכנה     
  12             הוצאות אחרות     
  9               יבודים, ארוח ימי עיון ומתנות כ    
  30             כבלים ואינטרנט     
   

  913           סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות       
  60             י עמלות בנקאיות וכרטיסי אשרא    
   

     

 וצאות  סה"כ ה 
      
6,480  
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 פת ההסכם לתקו - אית אוטונומיתערבות בנק -2למסמך  'גנספח 

 

 
 
 
"( אנו ערבים בזאת חמ"נעל פי בקשת __________________________ )להלן: ה" .1

הסכום )להלן: " ( ₪)שמונים אלף במילים  ₪  80,000כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של 
ו הלן, שתדרשל 2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף צמוד אשר יהיה "(, הבסיסי
ניהול ל 11/2021 התקשרות לפי מכרז  להתחייבויותיו על פי הסכםבקשר  חמ"נמאת ה

 .מועדון הספורט שהםולהפעלה של 

 
ללי לצרכן לעיל, יהיה צמוד למדד המחירים הכ 1הסכום הבסיסי, האמור בסעיף  .2

 יוליחודש סטיקה, כאשר המדד הבסיסי הוא המדד המתפרסם על ידי הלשכה לסטטי
 "(.המדד הבסיסי)להלן: " 2021שנת אוגוסט חודש ב 15-שפורסם ב

 
המדד אם המדד האחרון, שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, על פי כתב ערבות זה )להלן: " 

 לכם לפי המדד החדש. אם המדד החדש יהיה"(, יהיה גבוה מן המדד הבסיסי, נשלם החדש
 סי.נמוך מהמדד הבסיסי, נשלם לכם את הסכום הבסי

 
ו מתחייבים בזאת לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, מיד לאחר שתגיע אלינו אנ .3

דרישתכם הראשונה בכתב, בלי תנאי כלשהו, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את 
לטעון כלפיכם ומבלי  חמ"נם לדרוש את התשלום תחילה מדרישתכם, מבלי שתהיו חייבי

 לחיוב כלשהו כלפיכם. בקשר חמ"נלטענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד 
 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר  .4

 דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, ובתנאי שסך דרישותיכם
 לא יעלה על סכום הערבות.

 
 לביטול. ו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואיננה ניתנתערבות ז .5
 
 . עד ליום _________ ועד בכללמיום הוצאתה וערבות זו תעמוד בתוקפה  .6
 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,         
 

 בנק _________________
 

 
 ________________: תובת הבנקכ        

 
 תאריך:  ___________________        
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 ביטוח -2למסמך  ד' חנספ

 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 _________________. - "המבוטח"

ו/או תאגידים ו/או חברות  מועצה מקומית שהם ו/או החברה הכלכלית שהם – "מבקש האישור"
 יהםשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדרשותיים ו/או עמותות ב גופי סמךו/או  עירוניים

 . 

 שירותי ניהול מועדון הספורט- ירותים""הש

פי כל דין, על -פי הסכם זה ו/או על-על של המבוטחמבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות  .1
ופת מתן 1ל במשך כל תקלערוך ולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישרא המבוטח 
מצ"ב לנספח זה השירותים הבאישור עריכת ביטוחי נותן ביטוחים המפורטים , את ההשירותים 
 (."המבוטחביטוחי אישור " להלן:)ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו  

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר 
ים לרבות, ומבלי לגרוע הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע השירות הביטוחים וההתחייבויות
לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ים לביטוח מכלליות האמור, תשלומ

ביצוע השירותים או המובאים על ידי המבוטח לחצרי מבקש האישור וכן כל ביטוח אחר 
 שחובה על המבוטח לערוך על פי כל דין

ימים לפני  7די מבקש האישור להמציא ליהמבוטח מצד מבקש האישור, על ללא כל דרישה  
מועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן מאו  רותיםמועד תחילת השי 
, בהתאם להוראות המפקח המבוטח, חתום בידי מבטח את אישור ביטוחי המבוטחהשירותים,  
  "(.מבוטחה"אישור ביטוחי  להלן:) 6-1-2019סכון על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחי 

להמציא לידי מבקש האישור את  המבוטח , עלהמבוטחלא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי 
בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות  אישור ביטוחי המבוטח

 על פי ההסכם.

עומד להיות מבוטל  מי מביטוחי המבוטח יודיע למבקש האישור כי בכל פעם שמבטח המבוטח
הביטוח מחדש ולהמציא אישור ך את אותו לערו או עומד לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח

 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח. 30עריכת ביטוח חדש, 

ף ביטוח במועד או בהתאם להוראות סעי מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח
ו יתחייבויותלקיים את כל ה על פי הסכם זה, ועל המבוטח טחזה, לא תגרע מהתחייבויות המבו

כמפורט לעיל. מוסכם האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות  מנע מהמבוטחתאם  גם
יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים  כי המבוטח

להתחיל בשירותים טרם הומצא  השירותים לוהאישור עקב כך שלא יתאפשר מטעם מבקש 
 .כנדרש בוטחאישור ביטוחי המ

, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, המבוטחלקיים את כל תנאי ביטוחי  על המבוטח .2
לקיימם  יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לדאוג ולוודא שביטוחי המבוטח 
להודיע  . כן מתחייב המבוטחטחהמבותתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי ולשאת בהש 
אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור מיד על כל למבקש האישור  
 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על 

 ל המבוטחשיומצא כאמור לעיל, וע ביטוחי המבוטח מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור .2
כאמור בנספח ביטוח  מו להתחייבויות המבוטחמנת להתאי לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על 
, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת המבוטחזה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי  
בשינויים כדי להוות אישור בדבר ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או  
י על מבקש האישור ו/או חריות כלשהלמוסכם ואין בכך כדי להטיל א ביטוחי המבוטח התאמת 
 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-על על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח 
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סעיף ביטוח זה, לבין האמור ב בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח
 .ף ביטוח זהעל מנת להתאימם להוראות סעי י ביטוחי המבוטחלגרום לשינו על המבוטח

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף  
 , שאינה פוטרת את המבוטחהמבוטחמזערית המוטלת על ביטוח זה, הינה בבחינת דרישה  
לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי  טחלמבופי דין. -פי הסכם זה ו/או על-ת עלממלוא החבו 
כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות ישור ו/או מבקש הא 
 .המבוטחהאמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי  

רוך ביטוחים ו/או לע להרחיב את היקף ביטוחי המבוטחקיים צורך  ככל שלדעת המבוטח
את הביטוח הנוסף ו/או המשלים  ך המבוטחיערו, בוטחהמנוספים ו/או משלימים לביטוחי 

, ייכלל סעיף מפורש ויד-. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך עלנוכאמור, על חשבו
או כלפי מי מטעם מבקש האישור, /בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו

 ידי המבוטח-לים שייערך עלסף ו/או משלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נולמעט כ
 ול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.המבוטח לכליורחב שם 

פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש  המבוטח .3
בבעלות אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו י ישיר או תוצאתמאחריות לאבדן או לנזק  האישור, 
מבוטח ו/או מי מטעמו אשר מובא לאתר השירותים ו/או שנעשה בו שימוש באחריות ה ו/או 
(, וכן וכל כלי עבודה אחר )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות כלי רכב בקשר לשירותים 
לם הפטור כאמור לא או ם מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים.לנזקים לכל הבאימאחריות  
 ק בזדון.יחול לטובת אדם שגרם לנז 

לדרוש  עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח התקשרות המבוטחב .3
 .כי יערכו על ידם ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם 

ושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס נ למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח
ישא ה מטעמו. המבוטח קבלני משנ ו ו/או באמצעותירותים, בין אם בוצעו באמצעותלש

באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל 
חי ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטו-השירותים שבוצעו על

 ובין אם לאו.  טעם המבוטחו/או בביטוחי קבלני המשנה מ המבוטח

וע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור זה כדי לגראין בהוראות סעיף 
יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות  המבוטחמובהר, כי   אחריות כלשהי.

ייב כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא ח. נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית
תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום נזק ו/או  בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל

השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו 
 הראשונה בכתב.

 
פח ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נס מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת
אישור קיום ביטוחים במתכונות  בדבר המצאתביטוח זה, אף אם יחולו על הצדדים הוראות 

תמציתית בהתאם להוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, 
לבד ואינם מהווים מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה ב

ם בהתאם יכת ביטוחיים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לערנוסח מחייב ולא מהוו
לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח 
על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח 

להתחייבויות הביטוח של המבוטח  וסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוףהמצ"ב בנ
 כאמור.ביטוח זה  כמפורט בנספח

 

 יכללו הוראות לפיהם: ביטוחי המבוטח .4

וכי מבטח  ו/או הבאים מטעמוידי מבקש האישור -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על 8.1
והבאים  חי מבקש האישורמוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטו המבוטח

 .מטעמו

א ייכנס לתוקף אלא , להמבוטח וי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחישינ 8.2
 יום לאחר משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 30
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והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב  הפרת תנאי ביטוחי המבוטח 8.3
לקבלת פיצוי  ע מזכויות מבקש האישורתגר עובדיו ומנהליו, לאו/או  י המבוטחעל יד

 טוחים כאמור.על פי הבי או שיפוי

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים  8.4
ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי 

ו מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/א מיגון ו/או
 מו.באים מטעו/או ה שורמבקש האיכלפי 

. חריג רשלנות רבתי )אם קיים( 2013היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  8.5
 יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח

 . 1981 -חוזה ביטוח התשמ"א  על פי חוק

מטעם מבקש לפי הבאים ח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכהמבט 8.6
 אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. , האישור

מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות  על המבוטח 8.7
 ת על פיהן. העצמיות החלו

 ח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.הפרה של איזה מהוראות נספ .4
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 (DD/MM/YYYYריך הנפקת האישור)תא ביטוחיםאישור קיום 

ל תנאי אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
 בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוחם הקבועים ה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאיה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירהפוליס

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

מועצה מקומית שהם שם: 
או החברה הכלכלית שהם ו/

או חברות ו/או תאגידים ו/
 גופי סמךעירוניים ו/או 

או עמותות רשותיים ו/
בשליטתם ו/או נבחריהם 

 ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 נדל"ן☐ _________שם: 
 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐
 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
ז./ח.פ.: ת. _________ת.ז./ח.פ.: 

_________ 

 _________מען:  _________מען: 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות אחריות 
 או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח ומהדורת 
 הפוליסה

גבול האחריות/  ת. סיום ת. תחילה
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף 
 חריגים וביטול 

 מטבע סכום פח ד'יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנס

 (302ת צולבת )אחריו ₪  02,000,00     צד ג'
 (307קבלנים וקבלני משנה )

ויתור על תחלוף לטובת מבקש 
 (309האישור )

 (315כיסוי לתביעות המל"ל )
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי 

 (321) מבקש האישור -המבוטח 
 (322ישור מוגדר כצד ג' )מבקש הא

 (832ראשוניות )
רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' 

(329) 

 6,000,000     יםריות מעבידאח
לעובד 

  -ולמקרה ו
20,000,000 

כ סה"
לתקופת 

 וחהביט
 
 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  ₪ 
 (309האישור )

מעבידם כהיה וייחשב  -מבוטח נוסף 
 (319של מי מעובדי המבוטח )

 (328שוניות )רא

        אחר

 

 (*:ג'הרשימה המפורטת בנספח  קש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוךלמב )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטחפירוט השירותים 
 ניהול -082

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 30אלא שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף 

 האישור בדבר השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור
 ח:המבט

 

 ה כשדות שאינם בתוקף. ניתן לסמן שדות אל* באישור ביטוח כללי 
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 : הצעת המשתתף3מסמך מס' 

 
 

___________ ח.פ _____/_________ ת.ז. ___________________הח"מ _____ ו/אני
 יר/ים, מסכים/ים ומתחייב/ים בזה כדלקמן :מצה

 
 סמכי ההצעה שבנדון, וכי הבנתי/נו,כל מהנני/נו מצהיר/ים בזאת כי קראתי/נו בעיון את  .1

התנאים והדרישות הנדרשים מאת המציעים בהצעה זה, וכי בדקתי/נו ושקלתי/נו  את כל
 כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי/נו.

 
נשוא ההצעה שבנדון, כל השירותים ם מסכים/ים ומתחייב/ים לבצע את הנני/נו מצהיר/י .2

כח האדם  ה וכי ברשותי/נו הידע, היכולת, הניסיון,ההצעבהתאם לכל הוראות מסמכי 
, נשוא הצעה זה, בהתאם לכל האמור במסמכי שירותיםוכל דבר אחר הדרוש לביצוע ה

 ההצעה. 
 
נו על מסמכי המכרז מחייבת אותי/נו וכי כי חתימתי/הנני/נו מצהיר/ים ומסכים/ים כי  .3

 ידוע לי/לנו כי תקשרות.ם ההדי החכ"ל, ישתכלל הסכי-ידוע לנו שבקבלת הצעתנו על
לחלט את הערבות הבנקאית אשר נמסרה לכם על ידי/נו, וזאת  יתרשא , תהיההחכ"ל

כיס  להוכיח כל נזק או חסרוןצורך מבלי ליתן לי/לנו כל הודעה ו/או התראה מראש ו/או 
 .סכם ההתקשרותכתוצאה מאי עמידתי/נו בתנאי ההצעה וה כ"לאשר נגרם לח

 
 צעתי/נו את המסמכים כדלקמן:ם לההנני/נו מצרף/י .4
 

לאחר שמולאו על פי הוראות , זמנה להציע הצעותהכל מסמכי ה 4.1
, ובכלל זה את הסכם כשהם חתומים בתחתית כל דףההזמנה, 

 ההתקשרות כשהוא חתום כנדרש.
 ביצוע ערבות בנקאית לתקופת ההצעה, בהתאם אישור על 4.2

 . זמנה להציע הצעותלתנאי ה

 אותם אני נדרש לצרף האסמכתאותו יםהמסמכ, כל האישורים 4.3
 הזמנה להציע הצעות על נספחיה. במפורט , כלהצעתי

 
 : נו/להלן הצעתי .5
 

זמנה להציע ניתנת בהתחשב בכל האמור במסמכי הה הצעהה 5.1
 .ונספחיה ה, תנאיהצעות

 לל מע"מ.וכ ינווא "חנקוב בשבהצעתי  רהמחי 5.2
 .3נספח א' למסמך רצ"ב טופס הצעת מחיר המצ"ב כ 5.3

 
 

 :באתי/נו על החתום ראיהול
 
 

 _________________: מס' עוסק מורשה/חברה    _________________:        שם המציע
 

 ________________: _   מספר טלפון     ________________: _            כתובת 
 

 : _________________   כתובת דוא"ל    ________________: _מספרפקס        
 

 ________________: _  המציע וחותמתחתימת     ________________: _            ךתארי
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 :  דברי הסבר להצעה3למסמך  נספח א'
 
 
 
 
 

 : טופס הצעת מחיר3מסמך 
 
 

 הפעלה והצעה למתן שירותי ניהול 

 11/  2021, מכרז שהםועדון הספורט מ לש

 

 כבוד: החברה הכלכלית שהם בע"מל

ספורט שהם. זאת בהתאם למפורט המועדון הפעלת לבזאת את הצעתנו לניהול ושים אנחנו מגי

 במסמכים שקיבלנו, אשר העתקיהם, החתומים על ידינו, מצורפים להצעה זו. 

 :מתן שירותי הניהולידינו בתמורה ל על תהמבוקשסכום התמורה החודשית להלן 

 .תוספת מע"מ(ש )בלחוד₪ בסך: ____________________  דמי ניהול קבועים 

 ש"ח( 20,000מציע לא יעלה על )*סכום דמי הניהול שימלא ה

  

 
 

 

 _תאריך: ______________________

 

 _______________________________________שם מגיש ההצעה: ________________

 

 _____________________________________שם החברה: ______________________

 

 ________________________________: __________________תעודת  זהות פ. /מס' ח.

 

 

         ______________________________ 
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 חתימה וחותמת          

 

 

 

 

 4מסמך 
 

 
 1976 –ב )ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2תצהיר בהתאם להוראות סעיף 

 
 

 _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר____אני הח"מ, ________________, ת.ז._
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

  
 

"הספק"( ומוסמך ליתן תצהיר  –אצל __________ )להלן ___________ –אני משמש/ת כ .1
ל מועדון הספורט לה שזה בשמו ובעבורו, כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לניהול ולהפע

 בשהם.

 
 –ד מועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו למיטב ידיעתי, ע .2

ת, ואם "החוק"(, לא הורשעו הספק ובעל הזיקה אליו ביותר משתי עבירו –)להלן  1976
כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד  –הורשעו ביותר משתי עבירות 

 ונה.האחרההרשעה 
 ב)א( לחוק.2שמעותם בסעיף לעניין סעיף זה כל המונחים יהיו כמ

 
 במשבצת המתאימה: Xיש לסמן  .3

  חוק –)להלן  1998 –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף"       
 שוויון זכויות"( לא חלות על המציע.

  והוא מקיים אותן.ציע לחוק שוויון זכויות חלות על המ 9הוראות סעיף 

 במשבצת המתאימה:X חוק שוויון זכויות חלות על המציע נדרש לסמן במקרה שהוראות        

  'עובדים.  100 –המציע מעסיק פחות מ  –( 1)חלופה מס 

  'עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל  100ע מעסיק המצי –( 2)חלופה מס
ם, לשם בחינת יישום חובותיו לפי חוק רתיימשרד העבודה והרווחה והשירותים החב

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

 
תים במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירו .4

לחוק שוויון  9לעיל, לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  2החברתיים לפי חלופה מס' 
 ל הנחיות ליישום חובותיו הוא פעל ליישומן., הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבויותזכ

 
המציע מתחייב להעביר העתק  –לחוק שוויון זכויות  9למציע שחלות עליו הוראות סעיף  .5

ר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה, והשירותים מהתצהיר שמס
 ההתקשרות.ועד יום ממ 30החברתיים, בתוך 

 
 ירי אמת.זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצה .6

______________ 
  חתימה          

 
 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ________, 
__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת/יהא צפוי/ה ת.ז.

תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה חוק, אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה בפניי את ים בלעונשים הקבוע
 עליו בפניי.
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                                                                                                          ___________________ 

 תימה וחותמת עו"דח                                                                                                  
 


