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 חכ"ל החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 

 23/12 מס'פומבי  מכרז 

 ראש העיןבלנים במתחם הקב מעונות יוםעלת פהר בבד

 הוראות כלליות למשתתפים תנאי המכרז ו  -מסמך א' 

" י עיר )להלן:  העין  ראש  "היהעיריית  )להלן:  בע"מ  העין  לראש  הכלכלית  החברה  באמצעות  ו/או החכ"ל "(,   "

בשלושה    מעונות יוםת  הפעלל   קבלת זיכיון "(, מתכבדת בזאת להזמינכם להגיש לה הצעתכם להכלכלית   החברה"

 בראש העין, הכל לפי התנאים כמפורט במסמכי המכרז להלן. יםהקבלנ םמתחב מבנים

 נושא המכרז 

  125בשטח בנוי של כ    זהים  מבניםשני    ,בשלושה מבנים  מעונות יוםהמכרז הינו לקבלת זיכיון להפעלת   .1

"  אחד  כל  מ"ר ה)להלן:  של  ב מו  ( "זהיםהמבנים  בשטח  נוסף  מספר  35-כנה  במגרש  :  )להלן  17  מ"ר 

"יחד   לןלה )  ("ןהמבנה הקט" היום:  "מעונות  או  ברחוב  בתוך    ,  "(המעונות"  מתחם הקבלנים הממוקם 

כ הידוע  העין  בראש  קורי  וקארל  גרטי  גוש  265)רנ/  927מגרש  רח'  "  1,2ח"ח    5499/א(  מתחם  )להלן: 

  .  ההפעלה להסכם' כנספח אהמצורף  בתצלום אדום במיקום המשורטט בצבע  ,(" הקבלנים

המכרז  מובהר   .2 כי  המבני  ורעב   נו הילמציע  הי  יפעלו שבהם    ,םשלושת  ואין    , וםמעונות  אחת  כמקשה 

   .מהמבניםרק על חלק  להציע הצעותאפשרות 

מ  .3 הזהיםלשני  היום  אשר  קיימת    בגודלם  עונות  משותפת  וכן    2-ל  מופרדת חצר  גדר  באמצעות  חלקים 

   באמצעות מחיצה. 2-ל  מחולקממ"ד אשר 

צי  ניםהמב   ."AS IS"  םבמצב  ים / לזכיין  וימסרהמעונות   .4 עם  ברשימה  ימסרו  כמפורט  וריהוט  יוד 

כ  והציוד  מוב    .להסכם  'גנספח  המצורפת  הריהוט  כי  במצבנמסהר  "רים  כל  AS ISם  אין  ולחברה   "

מכרז זה  רש על פי  וד הנדצי ב  המעונות על חשבונואת  ולרהט  ידאג לצייד    ןייכז הינותם.  אחריות בנוגע לתק 

  ו/או העירייה   או תביעה כלפי החברה/דרישה וטענה ו/או  ל  כ  יעצמלא תהיה למובהר כי    .כל דיןועל פי  

, ככל שמצויים,  והציוד ו/או הריהוט המצויים  , של מערכותיהםשל המעונות  ו/או תקינותם   מצבםבנוגע ל

 בהם.

במעונ  .5 החזקה  מסירת  ביום    ותמועד  החזקה  דעומ"  )להלן:  1.9.2023הינו  מסירת  .  "(מסירת  מועד 

 תקופת הזיכיון,    תחילתהחזקה, יהווה מועד 

בנכס למפעיל.  במור  אכ  הילת שתח  חודשים   24של  לתקופה  היה  פת הזיכיון ת תקו .6 מועד מסירת החזקה 

בנות    נוספות  תקופות   3  -ב   תקופת הזיכיון  אתך  ול דעתה הבלעדי, להאריהחכ"ל תהא רשאית, על פי שיק

  הסכם תהא חופפת לשנות ופת המובהר כי אין הכרח שתק   ."(תקופות הארכה: "הלן)ל  ל פעםה אחת כנש

  תלויה במועד פתיחת שנת הלימודים.ו ו/א הלימודים וממילא תקופת ההסכם אינה כרוכה

המעו  .7 להורתעשה    נותהפעלת  ובהתאם  זה  מכרז  לתנאי  לרבות  ת  או בהתאם  דין  על  כל  הפיקוח  חוק 

ון יום(,  ם במעילדי  תקנות הפיקוח על מעונות )אחזקת   ;"(חוק הפיקוח)להלן: "  1965  –  מעונות, תשכ"ה

התעשייה או כל משרד אחר  הכלכלה ו שרד  מ  מטעםכל קובץ הנחיות רלוונטי אשר יצא    ;1968  –תשכ"ח  

  כיוצא בזה זונה, כשירות כוח אדם המועסק ות  ה,"( לרבות לעניין נהלי בטיחות, שמיר ההנחיות)להלן: "

    ."(התעשייההכלכלה ו אי משרדנת להלן: ")
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יח לא  הזוכה  כי  לסמלוייב  מובהר  בקשה  תקופת  "מעון"   להגיש  כל  במשך  לעמוד  מחוייב  יהיה  אולם 

 . תנאי משרד הכלכלה והתעשייההדרישות האמורות לעיל לרבות כל בהמעונות   לש פעלההה

האחרי  .8 כי  וקבלל   ותמובהר,  האישוריםהוצאתם  כל  של  הנ  תם  עלוההיתרים  ד  דרשים  כל  לצורך  פי  ין 

מ פי  על  המעון  והארהפעלת  זה,  ככרז  בא כתם  תהיה  שנדרש,  למען  חריות  כל  ועל חשבונו.  בלבד  המציע 

מו ספק,  רישיו  כיבהר  הסר  נדרש  זה  מכרז  נשוא  השירותים  ביצוע  הפיקוח  לצורך  בחוק  כמפורט  ן 

יודגש, כי לא   .  ל שיידרשן עסק ככוכן רישיו  1965-נות )בקשה לרישיון(, תשכ"העו מ  ובתקנות הפיקוח על

  ללא רישיון תקף לכך. המעוןניתן יהיה להתחיל בהפעלת  

יעמוה .9 ויציג  דרישות הדין בכל הנוגע לעבודה עם ילדים  ל  ד בכ מציע מתחייב כי כל אדם שיועסק במעון 

, מיםלמניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויק חוה מכח במעון אישור תקף לפני תחילת העסקתו 

 . ותיקוניו 2001  -ס"א התש

זה, ישלם המפעיל לחכ"ל דמי שימוש    מעון בהתאם להוראות מכרזילו כבגין שכירת הנכס והזכות להפע .10

החודשיי החזקהממועד    חלם,  ל  מסירת  הזיכיוןועד  תקופת  דמי  ב  קוהנבסך    תום  ב'(.  )מסמך  בהצעתו 

יום לפני    30עד  ון, ויועברו לחכ"ל  לכל רבע   תשלומים שווים  4-ב  לתקופה של שנה,ישולמו מראש,    השימוש

מסמך  ר לחכ"ל במעמד החתימה על החוזה )עבה יוהתשלום בגין השנה הראשונ.  רותכל שנת שכיתחילת  

 נאי סף להשתתפות במכרזתג'(.

הצע   םזכאי  זה    תולהגיש  המכרז    ושרכש  יםמציע רק  למכרז  מסמכי  ת  יםועונ את  הבאים  על  הסף  נאי 

  :במצטבר

 כלליים תנאי סף  .10.1

אזרח  ישות  יהוא    ציעמה .10.1.1 יחיד  אחת,  תאגימשפטית  או  רשוישראל  לא  ד  בישראל.  כדין  ם 

  ה בייסוד". עה של משתתף במכרז שהינו "מיזם משותף" או "חבר הצ תקבלת

על   זה  סף  בתנאי  עמידה  לצרף  ציהמלצורך  שותפות    צילום ע  או  תאגיד  של  ובמקרה  ת.ז. 

ורשימה    ת ס עדכני של רשם החברווכן תדפי ברשם החברות  תצורף תעודת רישום החברה  

מנהלי מאושרתשל  שהיא  החברהע"י    ה  של  במקרה  זאתעם    .עו"ד/רו"ח  חברה  ,  של 

ת ערך לגבי  רוייציבורית,  יצרף המציע תדפיס עדכני של הבורסה לניירות ערך ו/או הרשות נ

 חזקות בחברה. הה

רו"ח בדבר זהותו  ור עו"ד/לאמור לעיל גם איש  , יצרף המציע בנוסף באשר לשותפות רשומה

 ות. השותפ ריותו לחובות  כל שותף ואחופרטיו של 

התאגיד המפרט מי הרשאים לחתום    צרף אישור עו"ד/רו"ח שלש ליד ילהצעה של כל תאג 

 על מסמכי המכרז. תםימבשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחת 

כי  למסמ   7-א'  בנספח   שות המשפטית של המציע כמפורטמציע במכרז ימלא את פרטי היי

   כרז.המ

  הינו עוסק מורשה. מציעה .10.1.2

סמך או מפקיד  ר מרואה חשבון מו ישותו א יצרף להצע   מציעהזה,  י סף  ורך הוכחת תנאלצ

לנהלם ו/או כל אישור  מ  ורהשומה, כי הינו עוסק מורשה ומנהל ספרים כחוק, או שהוא פט 

ס( חובת מ  ותשלומי  גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  אחר הנדרש לפי חוק עסקאות

ניכוי    על  שומהואישור מאת פקיד    מסיות ה מספרו אצל רשווכן יספק את  ,  1976  –התשל"ו  

 מס במקור. 
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ולהתקשרות  ה  ז  למציע יכולת כלכלית ואיתנות פיננסית נאותה לביצוע העבודה נשוא מכרז .10.1.3

 בהיקף הדרוש על פי מכרז זה. 

עמ בתנא לצורך  איש ידה  להמציא  המציע  על  זה,  סף  היקף  רו"ח  ור  י  לפיו  במקור  חתום 

לפני  ₪    500,000היה לפחות    2022-ו   2021השנים  מאחת  בכל  של המציע  ההכנסות השנתיות  

 .  במידה והינו תאגיד עסקי 31.12.2021וכי למציע הון עצמי חיובי ליום מע"מ 

סעיף   .10.1.4 תנאי  בו  שמתקיימים  ל2מציע  עסקאב'  גופיםחוק  התשל"ו    ות    1976  -ציבוריים, 

  והעסקת עובדים זרים כדין. שכר מינימום תשלום בדבר 

כ  עליובהר,  ממשהחל  יפ   י  מספר  טת  מי2003לה  ה 15.07.2010ום  ,  על  איסור  חל  מציע  , 

, בין אם על ידי המציע,  יןיפ להעסקת עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, בין במישרין ובין בעק

היזם. הפרת  קשר  ו התעמבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר  ובין אם באמצעות ק

   כרז.מה  ראותהפרה יסודית של הוסעיף זה תהווה 

זה סף  תנאי  הוכחת  להצעתו  לשם  יצרף  המציע  קיום  ,  בדבר  עו"ד  ידי  על  מאומת  תצהיר 

סע'   צילב'  2הוראות  גופים  עסקאות  התשל"וריבוחוק  בנוסח  1976-ים,  א,     3-'מסמך 

 . המכרז  למסמכי

סעיף  מ .10.1.5 תנאי  בו  שמתקיימים  התשל"ו  ק  חול  1'ב2ציע  ציבוריים,  גופים     1976  -עסקאות 

 .  1998-נשים עם מוגבלות, התשנ"ח זכויות לא חוק שוויוןל 9יף אות סעבהור הדלעמינוגע  ב

חוק עסקאות גופים ל  1ב2יף  סע י  לשם הוכחת תנאי סף זה, המציע יצרף להצעתו תצהיר לפ

, מאומת על ידי עו"ד,  וגבלותבעניין ייצוג הולם לאנשים עם מ 1976  –ו  ציבוריים, התשל"

   כרז.למסמכי המ 8-'מסמך אבנוסח  

פירוקשלא המציע   .10.1.6 צו  נגדו  צו    וצא  ו/או  זמני  צו פרוק  כי לא  ו/או  ו/או  זמני  נכסים  כינוס 

 ים כאמור. ווצ הוכרז כפושט רגל וכי אינו צפוי לקבל

ורף  סח המצו"ד, בנורף להצעתו תצהיר מאומת על ידי ע לשם הוכחת תנאי סף זה, המציע יצ

 .למסמכי המכרז 9-מסמך א'כ

והציג את אישור החכ"ל על    זמנה לקבלת הצעותורט בהכמפ זרכ י המרכש את מסמכהמציע  .10.1.7

 . ישההרכ

   ש.דרכנהשתתף בסיור ובמפגש המציעים לכל אורכו ונרשם בסיומו המציע  .10.1.8

 ון יום תנאי סף לצורך הוכחת ניסיון בהפעלת מע .10.2

  בו   3ד גיל  אחד לפעוטות עם  יו  מעון  ה של לפחותוהפעל  בניהולועד  למציע ניסיון מוכח ומת  .10.2.1

ד תש"פ,  ות הלימומשנ,  בכל אחת  ילדים  40לפחות    למו עבורם תשלומים  ושו  יםומרש   היו

תשפ"ב  תש מפעיל  פ"א,  שהוא  ההצעה  ובלבד  הגשת  במועד  גם  כאמור  אחד  מעון  לפחות 

  .למכרז

מסמכי  ל   5-א'ך  מסמכ   תצהיר בנוסח המצורףרף  ציע לצעל המ  סף זה, לצורך עמידה בתנאי  

חשבוניות מס בגין  ונפקו עבורם  הילדים שה  רפסר מבדבום במקור  תח  "חרואישור    ,מכרזה

אחת   בכל  למעון  תשפ"ב תשלומים  תשפ"א,  תש"פ,  הלימוד  לפחות  וכן    משנות    2יצרף 

   .במעון לילדים השוהים בכתב מהורים המלצות
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תנאי .10.2.2 כל  כי  להתק   מובהר  צריכים  עצמו.הסף  במציע  ה ל  כ  יים  במהמסמכים  כרז נדרשים 

 אם יצורפו(, יהיו על שם המציע במכרז בלבד.  ספיםים נוומסמכערבות הבנקאית )לל ה כו

 המכרז  חוברתכישת ר .11

  של ט באתר האינטרנ תפורסםאשר "( חוברת המכרזוברת המכרז )להלן: " פרטי המכרז מצויים בח  .11.1

www.rosh//:http-ה בכתובת:  ר האינטרנט של החברברת המכרז באתלהוריד את חו  יש.  החברה

haayin.com/    .ניתן לשלם    .ש"ח )כולל מע"מ( אשר לא יוחזרו  5001,  תמורת  יש לרכוש את המכרז

יד  ת.  א.   11/1דה  בוהעבמשרדי החברה ברחוב     ורה  את התמ  )בית  העין,  יצחק, קומה  ישן ראש 

טל':  שליש בימים 03-9383278ית(  השעות:  -א'  ,  בין  ה  וםמי  החל  8:30-14:00ה'   -ראשון, 

יהיה  במשרדי החברה כאמור  התשלום  .  12:00בשעה    26/2/23  -ראשון, הליום    דוע  12/2/23

שפרטיו:  בנק   לחשבוןבאמצעות העברה בנקאית  ניתן גם לשלם את התמורה   .מחאהו בהמזומן אב

מ סניף  רזבנק  טפחות,  חן  543חי  לר  146432,  הכלכלית  החברה  העין  ע"ש    ת קבלל  .בע"מאש 

שבונות של החברה הגב' קרן אור נגר בטלפון  לת החחשבונית מס קבלה ניתן ליצור קשר עם מנה

תשני  .חהשלו  03-9383278מס'   ללא  המכרז,  בחוברת  לעיין  רכישתה,  תן  לפני  תר  באלום, 

החברהה של  ההצעההוצכל    .אינטרנט  הכנת  עם  בקשר  יהא  יחו  אות  לא  והמציע  המציע,  על  לו 

,  כ"ל הינם רכושה של החמכרז  כל המסמכים שבחוברת ה.  וצאות אלהלהחזר ה  בכל מקרהזכאי  

לה ועליו  בלבד,  והגשתה  הצעתו  הכנת  לשם  למציע  ניתנים  ל   כ"ללחחזירם  הם  הנזכר  עד  מועד 

ש  יקם או להשתמ נו רשאי להעתאי ע  המצי  .גישבין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יבמסמך זה,  

 בהם לכל מטרה אחרת. 

 חלקים הבאים:  את ה  תולל" כ ז"חוברת המכר .11.2

 .'מסמך א  -למשתתפים  ת כלליות הוראותנאי המכרז ו  .11.2.1

 .1-מסמך א' –ערבות ההצעה  .11.2.2

 .2-מסמך א' –ערבות ההסכם  .11.2.3

בדבר  .11.2.4 סעיף   תצהיר  הוראות  התשל2  קיום  ציבוריים,  גופים  עסקאות  לחוק    –  1976-"ו  ב' 

 . 3-מסמך א'

 .4-מסמך א' – ין העדר רישום פלילי י המציע לעניר תצה .11.2.5

 . 5-'מסמך א –סיונו של המציע יפירוט נר היתצ .11.2.6

 . 6-א'מסמך  -אישור על קיום ביטוחים   .11.2.7

 . 7 -מסמך א' –פרטי המציע  .11.2.8

לעניין   1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  1ב 2 תצהיר בדבר קיום הוראות סעיף .11.2.9

 . 8-מסמך א' – ם עם מוגבלותשיאנוג הולם לייצ

 . 9-'אמסמך  –תצהיר בדבר היעדר פירוק  .11.2.10

 .מסמך ב' -חיו , על כל נספהצעת והצהרת המציע טופס  .11.2.11

 . מסמך ג' -החוזה  .11.2.12

http://www.rosh-haayin.com/
http://www.rosh-haayin.com/
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   ין.יענ   כלולכל חלקי חוברת המכרז הינם חלק בלתי נפרד מן המכרז לכל צורך  

  רז ומפגש מציעים מתן הבהרות למסמכי המכ .12

ה  ביום  ייםיתק   עיםמצימפגש   .12.1 היוםב  17:00  בשעה  14/2/23  -שלישי,  מתחם  ב  מעונות 

ל כל מציע במכרז חלה  ש כי ע מובהר במפור  . ש העיןברחוב רח' גרטי וקארל קורי בראהקבלנים  

  .הצעה למכרזת גשוכי זהו תנאי לה חובת השתתפות במפגש

א .12.2 כאמור  בפגישה  להעלות  ומזומנים  מתבקשים  הש  תהמציעים  הכל  וההסב אלות,  רים  הבהרות 

 להם לצורך הגשת ההצעה.   והנחוציםהדרושים  

המכרז רפ .12.3 חוברת  רוכשי  לכל  יישלח  המפגש  הוע  וטוקול  פרול  את  לצרף  המפגש  טוקול  מציע 

בלתי חלק  יהווה  והוא  ידו  על  חתום  כשהוא  ההצעה.ממ  רדנפ  להצעתו,  אין    סמכי  כי  מובהר, 

במסגרת   בע"פ  לח  מפגשבאמור  כדי  את  ייזה  מהחב  נוסח  רק  וכי  ופרוטו כ"ל  המכרז  קול  סמכי 

 יל, יחייבו את החכ"ל. המפגש אשר יופץ כאמור לע

סתירוו במידה   .12.4 ימצא  הת המציע  אי  שגיאות,  ספק    תאמות,  איזה  לו  שיהיה  או  ותקנות,  לחוקים 

של   המדויק  לתוכנו  הבה  זהאיבקשר  בקבלת  מעוניין  יהיה  שהוא  או  פרט,  או  בנוגע  סעיף  רות 

ל ניתן    ,למכרז בדברה  חלפנות  מיום   haayin.com-info@roshוא"ל  בכתב  יאוחר  לא    עד 

ויופ  .12:00בשעה    __________ בכתב  ייענו  חוברת  הפניות  רוכשי  לכל  חלק  הצו  ויהווה  מכרז 

  בלתי נפרד ממסמכי ההצעה. 

בסעיף    עיצמ .12.5 כאמור  יפנה  מלטעו   12.4שלא  מנוע  יהיה  טענותלעיל,  ו/דבב  ן  סבירות  אי  אי  ר  או 

 . , שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"בתבהירו

ויופצו  ייענו  הפניות .12.6 ה  בכתב  חוברת  רוכשי  בלכל  חלק  ויהווה  ההצעה. י  לת מכרז  ממסמכי    נפרד 

לא תהיה אחראית להסברים בע"פ שיינתנו על ידי מי מטעמה בקשר לתנאי המכרז ו/או  החכ"ל  

הגשת ההצעות, יראו בכך    הנקבע לצורך  השגה עד למועד לו  א/פניה וללהצעה. לא התייחסה חכ"ל  

 . ת המציעידחיית פני

, ביוזמתה או  המכרז  הוא, במסמכי , מכל סוג שותיקוניםלהכניס שינויים    רשאית בכל עתהחברה   .12.7

מתנאי המכרז    נפרד בלתי  לק ח  בתשובה לשאלות רוכשי המכרז. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו

 כרז.סמכי המיע, למרפו, כשהם חתומים ע"י המצוצוהחוזה וי

של כל רוכשי    יובאו בכתב לידיעתם ו  באתר האינטרנט של החברה    יפורסמו  השינויים והתיקונים .12.8

בא  מסמכי ע"י  הדוא"ל,    מצעותהמכרז,  הרכישה  בעת  שנמסרו  האלקטרוני  הדואר  כתובות  לפי 

המ על  המכרז.  מסמכי  הדורוכשי  כתובות  כי  לוודא,  נמצאים  ה  ארציע  המדויקים  אלקטרוני 

של    .החכ"לבידיעת   תשובה  נציגה  אוו/ל  "חככל  בכתב  של  לתשובה    תהא  תוקף  כל  ואין  בלבד 

 אחרת. רך בד ן שתינת

הצעתו .12.9 המציע    הגשת  לרבות  של  המכרז,  פרטי  שכל  ואישור  כהצהרה  כמוה  במכרז  והשתתפותו 

הנספחים   ולרבות  ו נספחיו,  ידועים  אליו,  צורפו  לו,ירנהשלא  י  ים  הידע, הכישווכי  לו את  ים  ר ש 

 שוא המכרז.עה עבודות נמקצועית הדרושה לביצוכולת ה והי

נאי כלשהו מתנאי  עברו אליו או ת שנות את המסמכים שיואסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או ל .12.10
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 המכרז.

  את חכ"ל הפוסק הבלעדי ויקבע  במידה שיתגלו סתירות בין מסמכי המכרז/החוזה, יהא מנכ"ל   .12.11

ההצעההמחייבהנחיה  ה הגשת  לצורך  המ  רואים  ,ת.  בחשבון את  לקח  כאילו  ההוראה    ציע  את 

 הסותרות. ן ההוראות המחמירה מבי 

 ברת מכרז זו על כל מסמך אחר. ות חוהורא ך המכרז, יגברובכל הקשור להלי .12.12

 ההצעה .13

 .מסמך ב'כ בעל המציע להגיש הצעתו על גבי טופס "הצעת המציע" הרצ" .13.1

ת .13.2 המחיר  סכו  ולכל הצעת  החודשיים  םאת  השימוש  לשלם    מע"מ(כולל    )לא  דמי  מוכן  שהמציע 

  ליים המינימאהחודשיים  וש  מובהר כי סכום דמי השימ.  מעונות היום  כללת  פעללה  ר הזיכיוןעבו

מסגרת מכרז  . לפיכך, על המציע להציע בש"ח בצירוף מע"מ  25,650נקבע על ידי החכ"ל לסך של  

ור אך  העולהום  סכק  זה  או  דמי  השווה  ההאמור   המינימאליים  השימוש   על  שתהיה  ים.  צעה 

המחירים   תיפסל. דמי השימוש  יהיו צמודים למדד –ם מאלייהמינימוש האומדן לדמי השי מתחת 

כאשר מדד    לצרכן  הוא  הבסיס  ביום    2022  צמברדחודש  מדד  פורסם  או    2023בינואר    15אשר 

 בסמוך לו.

 . ילור לע , כאמכמקשה אחת מעונותה תשול שלהפעלת להגיש הצעה   מחויב מציע המובהר שוב כי  .13.3

לא  ידו, ל  על  עונות מ הכל ההוצאות הכרוכות בהפעלת    ע ידאג לכלול בתמחור התמורה אתמציכל   .13.4

ההקמה,  ות )ומבלי למעט( הוצאות  ויותיו על פי תנאי המכרז, לרבום כל התחייב מן הכלל וקי  יוצא

  עשייה תנאי משרד הכלכלה והת וכן ב   דם, עמידה בכל דרישות רישיון העסקח אוכ הציוד,  קיון,  יהנ

תפומיסים  ארנונה  ,לעילכהגדרתם   הוצאות  ביטוחי,  ב   םעול,  יומב,  סףנווכיוב'.  לגרוע,    א שילי 

 . נפרדיםהמים  החשמל והני  , וזאת על פי מו מים וחשמלבר השימוש שיעשה הזכיין בתשלום עבו

  ההצעה  המועד, המקום והאופן להגשת .14

שיודפסו על    מכרז ץ הקובב  פיעיםשל כל המסמכים המו  ק אחדותבעאת הצעתו  על המציע להגיש   .14.1

פרט    ."12/23למכרז מס'  עה  : "הציצויןועליה  ך,  לכוגש במעטפה המיועדת  פס י המודהעותק    .ידו

 כל סימן היכר נוסף.  המעטפה על גבי לא יצוין  לכך

הסגורה  את   .14.2 יאוחר  להגיש  יש  המעטפה  ה  מיוםלא  שעה  26/2/23  -ראשון,    0012:  עד 

מה  בית יד יצחק, קובראש העין )  11/1ברחוב העבודה  ,  ההצעות במשרדי החברה  יבתלת  ולהכניסה

באחריות  ות המכרז והינו  נו עונה על דרישת אי או בכל דרך אחרמשלוח הצעה בדואר,  .  שלישית(

  בלעדית של המציע.

ראשי תיבות של חתימתו  ב  תוכים שיצרף להצעהמציע יחתום על העותק המודפס וכן על כל המסמ .14.3

 כרז.  מסמכי המ  במקום המיועד לכך בכלדף, וכן חתימה מלאה  אש כלבר

חתימתם    ת התאגיד בצירוףחותמגיד משפטי )חברה, שותפות וכו'( תהיה  ע שהוא תאחתימת מצי .14.4

המור וה של  ובשמו  התאגיד  מטעם  לחתום  ובצרשים  רו"ח   / עו"ד  בפני  להיעשות  חייבות  וף  ן 

 ויות החתימה בתאגיד זה.  מכ ס אישורם בדבר
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לעות .14.5 לצרף  המציע  על  מסמכיבנוסף  כל  )לרבות  שידפיס  שנהתשו  ק  וההבהרות  שלחו  בות 

ב על  למשתתפים  חתום  הוא  כאשר  הממכרז(  הבנק  ציע,ידי  הערבות  האישואת  ויתר  רים  אית, 

 . והמסמכים כנדרש בתנאי המכרז

ה  עצההה בספרות לבין  ההצעה תוצע בספרות ובמילים. במקרה של אי התאמה/סתירה בין ההצע .14.6

ו   בוה  גל במילים, תינתן עדיפות   ציע  בהתאם. המ  תהא רשאית לתקן את הכתוב  חכ"למביניהם, 

 ניין זה. מוותר על כל טענה ו/או תביעה לע 

לעי מתבק  המציע .14.7 היש  ולה ין  המכרז  מסמכי  בכל  כל  ש  יגטב  את  שתכלול  הצעתו  את  לחכ"ל 

בסעיף   המפורטים  המסמכים,  לןהל  17המסמכים  כל  כדין    מיםחתו  כאשר  המוסמכים  ידי  על 

 וד.בכל עמוד ועמ המציע מטעם 

ואין המקום    פחי המכרזטים כאלה ואחרים בנס כי כל אימת שעל המציע למלא פרבזאת,  מובהר   .14.8

עבורם מ  שהוקצה  לצרף  הוא  רשאי  המכרז,  מספיק,  נספחי  בנוסח  ומאומת,  חתום  נילווה  סמך 

 . םיושדר ר יפרט את הפרטים האש

 . חכ"להשיחתם בין הזוכה לבין  ההסכםפרד מתהווה חלק בלתי נ ההצעה .14.9

 עה ת ההצתקינו .15

מילוי אחת או יותר    יהמכרז. א ות המפורטות במסמכי  במכרז לדאוג למילוי כל ההוראציע  מה  על .15.1

 הצעה. שות, עלול לגרום לפסילת ה מהדרי

מ .15.2 כלשהו  במסמך  שייעשו  תוספת  או  שינוי  לרבוכל  המכרז,  כל  ה י  נא בתת  מסמכי  או  חוזה, 

ל  תוספהסתייגות  ידי  על  בין  במגביהם,  ובין  המסמכים  בגוף  לוואי  ת  אחרת, כתב  דרך  בכל  או 

 לת ההצעה.לגרום לפסי יםעלול 

 תתקבל. לא  ,האחרון להגשת ההצעותועד  לאחר המש וגתש ההצע .15.3

 תוקף ההצעה ותקופת המכרז .16

רון להגשת הצעות  אחעד המהמום  מיי  90לתקופה של    בתוקףהצעה שתוגש למכרז זה תהיה    לכ .16.1

 .  למציעידי חכ"ל  חזרת הערבות על ה עם אחר והרז או עד לחתימת חוזבמכ

ש  הנדר   כפילתקופה נוספת,    צעהת ההרבווע   ההצעה  תוקףת  יע אהמצ  יאריך,  החברהדרישת    לפי .16.2

הקבוע    החברה  ע"י  למועד  עד  למציע  שתימסר  בכתב  מוקדמת  כי  הר  מוב   לעיל. בהודעה  בזאת, 

ערהארכל  שהדרי המ ת  בסע בות  כהגדרתה  תה  18יף  כרז  דרישהלהלן,  הצעת    ווה  תוקף  להארכת 

   ציע במכרז.המ

לאכוף  רה  החב .16.3 זכאית  המציתהא  תנעל  את  כזוכה  תיקבע  שהצעתו  בהתאם  ע  במכרז  הצעתו  אי 

  החוזה.   לתנאי
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  הצעה ישורים ומסמכים שעל המציע לצרף לא .17

ל הורמ  ועגר מבלי  אחרכל  המכרז,  אה  במסמכי  והאישו  עלת  המסמכים  כל  את  להצעתו  לצרף    רים המציע 

  :על פי הוראות המכרז, כשכל פרטיהם ממולאים והם חתומים  לןטים לה פורהמ

 למסמכי המכרז;   ב'  מסמךהמצורף כהצעת והצהרת המציע, בנוסח  מסמך .17.1

 ; רזמכלמסמכי ה 7-'מסמך א מסמך פרטי המציע, בנוסח המצורף כ .17.2

תמת  יע )חתימות +חוולי כל דף בחתימה מחייבת של המצכרז מלאים וחתומים בש כי המל מסמכ .17.3

 ד(.  התאגי

ו/א  .17.4 תיקונים  לרבות  הבהרות,  הבהרמסמך  ו/או  שינויים  שיוו  למועד  ות  עד  המכרז  למסמכי  ספו 

 . בחתימה מחייבת על ידי המציע  הגשת ההצעה, אם יוספו, חתום

עם זאת, במקרה של   רות. תדפיס עדכני של רשם החב - ו שותפות א  ידבמקרה של תאגתצלום ת.ז. ו .17.5

  שות ניירות ערך לגבי עדכני של הבורסה לניירות ערך ו/או הרתדפיס  יע  יצרף המצ  חברה ציבורית, 

 לעיל.  10.1.1בסעיף כאמור  ,ות בחברההאחזק

ח .17.6 מרואה  השוסמ מושבון  אישור  מפקיד  או  ומנהמך  מורשה  עוסק  הינו  כי  או  ,  כחוק  ספרים  הל 

)אכיפת ניהול  חוק עסקאות גופים ציבוריים  נדרש לפי  שור אחר המלנהלם ו/או כל אי  שהוא פטור

פקיד  ת  מאישור  וכן א  לעיל  10.1.2  . כאמור בסעיף1976  -ומי חובת מס( התשל"ו  ת ותשלחשבונו

 . במקורמה על ניכוי מס שו

המציע על גבי המסמכים    של עורך דין, בדבר זיהוי חתימתו    ערוך על ידי דכן  אישור בר תוקף ומעו .17.7

תימה של המציע, וכן  בדבר פרטי מורשי הח  יד, גםמציע תאגמציע. היה הלהצעתו של ההמצורפים  

כדי נתקבלה  למכרז  להגיש הצעתו  כי החלטת המציע  ובהאישור  שלו,  ם  תאן  למסמכי התאגדות 

 יע. המצירוף תעודת התאגדות של בצ

פירוט   .17.8 א'תצהיר  )מסמך  והמלצות5-הניסיון  הנדרשסמכ ומ  (  הניסיון  על  המעידים  כאמור    ים 

 לעיל.   10.2.1 בסעיף

ז הצעתו של  כר תוככל שלמסמכי המכרז.    6-מסמך א'אישור על קיום ביטוחים בנוסח המצורף כ .17.9

 ל. חתום על ידי חברת הביטוח לידי חכ"מור  את האישור האימציא המציע   כזוכה במכרז, המציע

בת  רו"ח   אישור .17.10 המציע  של  הכספית  להיקף הפעילות  הון חום  בנוגע  בדבר  ,  חיוביעצמי    ואישור 

 לעיל.   11.1.3בסעיף  כאמור

סע'   .17.11 הוראות  קיום  בדבר  עו"ד  ידי  על  מאומת  ציבוריים,  עסק  לחו  ' ב2תצהיר  גופים  קאות 

 . לעיל  10.1.4כאמור בסעיף  ,למסמכי המכרז  3-'א מסמךבנוסח המצורף כ ,1976-התשל"ו 

אנשים עם מוגבלות בנוסח    יין העסקתם לעניבוריצפים  ת גולחוק עסקאו  1ב'2תצהיר לפי סעיף   .17.12

 . למסמכי המכרז 8-א' המצורף כמסמך

למסמכי    4-א'   שלהם, בנוסח מסמךום פלילי  ה של המציע / מנהלי המציע, בדבר העדר רישהרהצ  .17.13

 .  לעיל  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.  , כאמור בסעיףרזהמכ

 המכרז.  למסמכי 1-ך א' ממססח בנורבות הצעה( ית )עבנקא ערבות  .17.14
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 10.1.6, כאמור בסעיף  י המכרזכ סמלמ  9-מסמך א' תצהיר בדבר העדר צו פירוק בנוסח המצורף כ .17.15

 ; לעיל

  מכי המכרז. בלה על רכישת מס ם הקצילו .17.16

רו"ח   .17.17 חשבובמקור    וםחת אישור  עבורם  שהונפקו  הילדים  מספר  תשלובדבר  בגין  מס  ם  מיניות 

 . לעיל 11.2.1כאמור בסעיף  משנות הלימוד תש"פ, תשפ"א, תשפ"ב  ן בכל אחת למעו 

 . ם במעוןהמלצות מהורים לילדים השוהי .17.18

 ערבות ההצעה .18

אלי  של בנק ישר  כדין   מהבלתי ניתנת לביטול חתוומית  המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונ  .18.1

ערבות  ")להלן:    למכרז   1-ך א'במסמהמופיע    בנוסח  חש"   00025,בסכום של  לבקשתו  שהוצאה  

רבות ל סטייה מנוסח הערור פסילה של ההצעה. כתגה  רבות ההצעאתה של ע. אי המצ"(ההצעה

 לה להביא לפסילת ההצעה. הבנקאית עלו

למדד   .18.2 צמודה  תהא  ההצעה  חודש  המחירים  ערבות  של  ביום    סםורשפ  2022דצמבר  לצרכן 

המכרז תהא    ערבות .  30.4.2023ף עד ליום  וק בת"( והיא תעמוד  ידוסהי  המדד: "להלן)  15/1/2023

 רז בהתאם. ערבות המכ  יוארך תוקףר,  ומשה כא פי דרישת החכ"ל. ניתנה דרי  ניתנת להארכה על

 שתוארך כאמור. הוראות סעיף זה יחולו גם על ערבות 

י קיום תנאי  ערבות ההצעה תשמש להבטחת   .18.3   חוזה עם שרותו בלרבות התקציע,  המי  דהמכרז על 

 המכרז ומסמכיו.  בהתאם לתנאי  החברה, הכל 

ערב .18.4 את  יצרף  שלא  במכרז  ועדת  מציע  לעיל,  כנדרש  המכרז  בהצע  לא  ם יהמכרזות  כלל  תדון  תו 

זים רשאית, אך לא חייבת, למחול על פגם  א תפסל. מובהר כי על אף האמור, תהא ועדת המכרוהי

אם   מיטב  בערבות,  פי  ב קושיעל  מדובר  דעתה  שאיל  נגועפגם  ל  נו  תום  טכני בחוסר  והוא    ב, 

יתרון  למציע  להקנות  כדי  בו  שאין  כך  בעקרון  לב  במהותו,  לפגוע  כדי  או  הוגן  בין  שהתי  וויון 

 יעים. המצ

( ימים  14עשר )רז שצירף תוך ארבעה  תוחזר לו ערבות המכ  –משתתף במכרז שהצעתו לא זכתה   .18.5

 זוכה.ה עםל על ההסכם ממועד חתימת חכ"

על פי  ע לא עמד באיזה מהתחייבויותיו  ה במידה ומצית ערבות ההצעלחלט א  א רשאיתתה  חכ"לה .18.6

ובין היתר, אם המציע יימנע    ,ראהללא כל הת  אש,רמוזאת כפיצוי מוסכם ומוערך    ,מכרזמסמכי ה

 . חכ"למהבעה ימים מהיום שקיבל על כך דרישה בכתב מלחתום על החוזה בתוך ש

אחרת המוקנית  לגרוע מכל זכות  החברה אין כדי    ידי  על  -  קהכולה או חל  -ה  צעההוט ערבות  ילבח .18.7

לרבות    ןל די פי כ ו/או על    ז רפי תנאי המכהתחייבויות המציע על  במקרה של הפרת איזה מ  חכ"ל ל

 .  ם לה העולה על סכום הערבותרוע כל נזק שייגהזכות לתבוע את קיום ההסכם על ידו ו/או לתב 

להמיר את  כניסתו לתוקף  חוזה וכתנאי ל ה על הלחתימ  ובר קבלה יידרש ענתו  שהצעת  במכרזמציע   .18.8

לצו ערבות  ב  ההצעהערבות   ההסכאוטונומית  ביצוע  המופיע    םרך  ,  למכרז   2-א'  ך מבמסבנוסח 

לבשיעור   ההתקשרות  10%-השווה  הזיכי    מהיקף  )בתקופת  מון  הזיכיון  דהיינו  דמי  כל  סך 

  (.ההסכם" ערבות)להלן: " (זוכה כולל מע"ממההמגיעים 
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כיון. אי  יהזיום ממועד תום תקופת    90תום  ל   עדההסכם, ו   קף לתקופת ם תהיה בתוערבות ההסכ

   על החוזה. תוםמלחימנעות  כדין ה סכם במועד, דינההפקדה של ערבות הה

 :תנאים כלליים .19

, או  יותראו ההצעה הזולה ב  הגבוה ביותר בעלת הניקוד  "ל מתחייבת לקבל את ההצעה  כחהאין   .19.1

 כל הצעה שהיא. 

חכ"ל  התהיה    ,. כמו כןחוזהלהתקשר ב  לחכ" ה  של   ת כלשהיהתחייבוכרז זה משום  אין לראות במ .19.2

)בין שהוכרזה    ים/עם הזוכה  כםהסלחתימת הא, קודם  ז, מכל סיבה שהי רשאית לבטל את המכר

חכ  ות /זוכה  ות /הצעה של  המכרזים  ועדת  ידי  לאו(" על  אם  ובין  ולזוכה ל  ים  למשתתפו/או    ים/, 

   .זהן י נה או תביעה בעניהאחרים במכרז לא תהיה כל טע

וסוג  וההכל   .19.3 מין  מכל  בהגשת  הכרוכשהם,  צאות  המכרז,  מסמכי  ברכישת  למכרז  ות  ההצעה 

 קרה. ולא תוחזרנה לו בשום מציע נה על המול תח י המכרז כנת מסמכובה

וסוג .19.4 מין  מכל  האחרות  הזכויות  וכל  היוצרים  זכויות  הבעלות,  המכרז  ם שה  זכויות    , במסמכי 

ה או  הגשת ההצעש כלשהו אלא לצורך  מושי שות בהם  אינם רשאים לע  םציעי. המשייכות לחכ"ל

 . חכ"ללצורך ביצוע ההתקשרות עם 

 כח לכאורה קשר זה. יאום עם מציעים אחרים אם יושהוגשה בתכל הצעה  לזים תפסוועדת המכר .19.5

  וקביעת הזוכה/הזוכיםבחינת ההצעות  .20

תי .20.1 הראשון  ההצעבשלב  עמידת  שה בדק  כפי  הסף  בדרישות  שות  הצעה  במכרז.    וד תעמ   לאוגדרו 

 תפסל.  - דרישות הסףב

השנ .20.2 הבשלב  בדרישות  שעמדו  ההצעות  תבחנה  למפתח  י  בהתאם  ההצ סף  המפורשקלול    ט עות 

   להלן:

   .80% -  ושהוצע דמי השימוש החודשייםשיעור  .20.2.1

של משקל  יינתן  המחיר,  להצעת  שיינתן  הציון  חישוב  השימוש  ל  80%  במסגרת  דמי 

הכספית      יע.המצ שהציע    החודשיים ביו ט הההצעה  מלוא  ובה  את  תקבל  הנקודות,    80תר 

 ס אליה. ביח ודויתר ההצעות ינוק

 . 20% –סיון קודםינ .20.2.2

ומים  שלת ואשר שולמו בגינו    שהופעל ונוהל על ידי המציע  ם במעון רשוד שהיה  ל ילעבור כ

בסעיף  למעון כאמור  ל  לעיל,  21.2.1,  אחת    40-מעבר  בכל  הלימודילדים,  ,  תש"פ  משנות 

תשפ"בתשפ נ יקב    "א,  אל  מ    חת קודה  יותר  לא  הכל(  20)אך  בסך  הננקודות  תן  ינ  יקוד. 

ת  משנושבוניות מס בכל אחת  נפקו חורם הוב בדבר מספר הילדים ע  בהתאם לאישור רו"ח 

  היולדוגמא אם    .יללע   17.17  להצעה כמפורט בסעיף  ף שצורהלימוד תש"פ, תשפ"א, תשפ"ב  

אחת משלו  שךבמילדים    55ון  מעב הלימוד  ש  כל  יקבל המציע  שנות  ואם  נ   15,    ויהקודות 

אם מספר  נקודות.  20ע  , יקבל המצישנות הלימודבמשך כל אחת משלוש    ם,דייל  65במעון  

במעון   הלימודשבשלוש  הילדים  ה  אינו  נות  מס'  ממוצע  בחשבון  ילקח    בשנה   יםילד זהה, 

      הללו. םשלוש השניב
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  עה ה כל הצשקיבלתיעשה על ידי שקלול הניקוד  ההצעה /ההצעות הזוכותכי קביעת  זאת, מובהר ב .20.3

   בשני הקריטריונים שנקבעו.

הה והיו ההצעות הטובות ביותר, תהא  החכ"ל רשאית  ז  קוד ניו  אשר קיבל  הצעות במקרה בו יהיו   .20.4

קבע ע"י  יד שירת, בתוך המוע משופ  תנוספגיש הצעה כספית  אלו, לחזור ולה  הצעות  ייעלדרוש ממצ

 כרז.  במהחכ"ל, וההצעה הנוספת שתוגש, תיחשב כהצעתם הסופית 

או לזמן לראיון  /ותמצא לנכון  שהחכ"ל תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבצע כל בדיקה   .20.5

פרטים, הבהרותאישי   מציע  לדרוש מכל  פרטים,  ו/או  הוכחה שתר  השלמת  בדבר וכל  לנכון,    אה 

את  להפיע  צהמשל  והתאמתו    וכושר היוםעיל  מצבו  מעון  הפיננסית,  איתנותו  הכלכלי,  חוסנו   ,

מת שמה באיזה  ועמידתו  וטיבו,  היקפו  לרבות  המוכח,  המקצועי  ניסיונו  בפרט  נפטי,  הסף  אי 

המכרז אל   ומתנאי  לרבות  אלה  מנתונים  באיזה  ולהתחשב  העבכלל  הבדיקה.  ה  מן  החכ"ל  ולים 

כאלה עימם  כל גוף אחר על פי שיקול דעתה, הן    אום  צילימות לנציגי מנ חייבת, לפ  ית, אך לא רשא

 .רסכם לניהול מעון יום, והן כאלה עימם לא היה למציע הסכם כזה או אחהב היה המציע קשור

זכיה של מצי  רשאיתים תהיה  ועדת המכרז .20.6 גם    בתאגיד   בר וככל שמדו)  שהואע  לפסול הצעה או 

משפט, בגין    תי ב   ידי  לע  האחרונות   השנים  שמחב  הורשע  (דיוהמנכ"ל של התאג   בובעלי השליטה  

עבירעביר או  פיסקלי  שנושאה  סעיפים  פלה  ה  לפי  העונשין,    297  -290ילית  לחוק  שוחד(  )עבירות 

גניבה(,    בירותלחוק העונשין )ע   393  –  383  ן"(, או לפי סעיפים "חוק העונשי  )להלן:  1977  –התשל"ז  

לפי סעיפי בנפש  ס  מרמה,  ותיר )עב  נשיןו הע  לחוק  438  –  414ם  או  פגיעה  בגין  ו/או  ועושק(  חיטה 

-, התשמ"חהכלכלית   חוק התחרותל   יגודעבירות בנ  או   ,י עבודהינבדכל סוג שהוא, או עבירות  מ

בנ   וא   ,1988 בנ  או  ,2000-"סוק איסור הלבנת הון, התשח ל  וד גיעבירות  אבק  חוק מל  יגוד עבירות 

-ה )סחורות ושירותים(, התשי"ביי קנק מס  וחל   יגודנ ב  תויר עב  או  ,2003-שס"ג פשיעה, התארגוני  ב

בנ  או  ,1952 ח]  הכנסה  סמ  פקודתל  יגודעבירות  בנ   או  ,דש[נוסח    או   פקודת המכס,ל   יגודעבירות 

  , מטבע חוק הפיקוח על הל   יגודנעבירות ב   או,  1975-וך מוסף, התשל"ער מס    חוקל   ודגי עבירות בנ

לעניין  1978-התשל"ח לפנ עבי,  שנעברה  ברה  למועדניש  5-ב  אתז  וכל   טולוי י  שקדמו  פרסום    ם 

  המכרז.

  1981-ות )רישוי(, התשמ"אקאבנכמשמעותו בחוק ה –"בעל שליטה" 

בנ הרשעות,  העדר  תצהיר  לצרף  המציע  כו על  המצורף  אמסמסח  ביחס    4-'ך  המכרז,  למסמכי 

 הלי המציע. י השליטה כאמור ומנמציע, בעלל

אם יסרב    בות מכתבי המלצה.רלמידע להנחת דעתה,  הת לחכ"ל את מלוא  תל  יבחי ה  המציע יהי .20.7

ה ואף לפסול  החכ"ל להסיק מסקנות לפי ראות עיניאית  , רשהמציע למסור הסבר ו/או מצג כאמור

   הצעתו.

ל תהא    ל החכ" .20.8 תחשהתרשאית  כן  אחרים.  עם  שלו  מוקדם  ובניסיון  המציע,  של  בכושרו  הא  ב 

יריית ראש  ו/או לעלחכ"ל    של מציע אשר  לפסול הצעה הבלעדי    העתד   וללפי שיק החכ"ל רשאית  

או עם גורם הקשור בו    סיון לא טוב עמויה נ יהל,  או לרשות מקומית אחרת עפ"י בדיקת חכ" העין  

   .הלנכגון בעל מניות או מ 

 



 13 

, או שיש בהם כדי  הצעת מציע במכרז תעלה כי המציע כלל בהצעתו פרטים מטעיםת  יקככל שבד .20.9

עהשו  א  ת,להטעו  שהיה  פרטים  בהצעתו,  ל מיט  לכלול  שמיעת  שריו  לאחר  המכרזים,  ועדת  אית 

הצעת  טיעונ את  לפסול  המציע,  במהמציי  להעניק  ע  או  עבור  כרז,  מופחת,  ניקוד  המציע  להצעת 

 ם המטעים, על פי שיקול דעתה. טיפרבהם נכללו ה  ,אותם סעיפים

לעצמה .20.10 שומרת  המכרזים  מצ  ועדת  מכל  לדרוש  הזכות  הסבה  עתב  יעאת  בהצעתו,  ים  רדיון 

  מנת   , עלהבהרות נוספות לשביעות רצונה המלאה, גם לאחר פתיחת ההצעותאו  /וניתוחי מחיר ו

הסברים  ה  כלת  יב למסור אי המציע מתחלבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, ו 

 והניתוחים הנדרשים. 

 ו כל הצעה שהיא.א תריוב לקבל את ההצעה הגבוההת בכל מקרה, אין החכ"ל מתחייב .20.11

לבמ .20.12 מהאמור  לגרוע  רלי  תהיה  החברה  סבירה  עיל,  בלתי  שתהיה  בהצעה  להתחשב  שלא  שאית 

המבש החברחיר  ל  שלדעת  באופן  המכרז  לתנאי  התייחסותה  חוסר  או  בה,  את    ההמוצע  מונע 

 הצעה כנדרש.ה  כתהער

ו/או תוספת   .20.13 ו/או השמטה  ידי המציע במסבכל מקרה של שינוי  על  כל  כרהמ י  מכ שנעשו  ו/או  ז 

 : "( רשאית החכ"לההסתייגויות" -יא )להלן השת לגביהם בכל דרך  והסתייג

 כרז;ע למלפסול את הצעת המצי .20.13.1

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; .20.13.2

 ו מהוות פגם טכני בלבד; ילכא גויות בהסתיי  לראות .20.13.3

ההסתייגו  .20.13.4 את  לתקן  מהמציע  כאמולדרוש  שבתיקון  ובלבד  את      י כדן  אי ר  יות  לשנות 

  ה. ותי ברט מה ההצעה ו/או פ רמחי

  ברה. ל החדי שההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה הבלע

 הודעה על הזכייה וההתקשרות .21

   "(.ההחלטה רז )להלן: "ה במכ הזוכ ההצעהע את בל תק"ועדת המכרזים של החכ .21.1

י אין  כמובהר בזאת    ה.החלטעל הב  כתש הצעה במכרז הודעה בחכ"ל תמסור לכל משתתף שהגיה .21.2

י  מבל   יתו.ל למשתתף שהודיעו לו על זכי"ור משום כריתת הסכם בין החכ ה כאמ ההודעבמסירת  

מ האמור  מן  בילגרוע  מותנית,  הצדדים  בין  ההתקשרות  כי  בחת  ןובהר  ח היתר,  וזה  ימת 

 מת הסכם כזה. התקשרות כדין ע"י המציע שזכה, ועמידתו בתנאים לחתיה

 לאחר/ים.  ויית כזת ו/או להעביר את וי להסב ו/או להמח שא ר היהיא ל  הזוכה .21.3

 החוזה. ן תי נפרד מבלההצעה מהווה חלק  .21.4

 מההחלטה.   ה חוזה, בשינויים המחויבים, אם יהיו כאלה כתוצאהחכ"ל ייחתם ה  ביןכה ל בין הזו .21.5

נספחיו  על    חוזההלחכ"ל את    זוכה  כל  , ימציאמיום קבלת ההודעה על זכייתו במכרז  ימים   7תוך   .21.6

לרבות  בעקבות זכייתו במכרז,  ,  ל"עליו להגיש לחכצירוף כל המסמכים שב,  ם על ידומיחתו  םהכש

המצורף    בנוסח  המציע  חיעל דבר קיומם של ביטו ת חברת ביטוח בישראל  אמחתום ותקף    אישור

 .לעיל כמפורט( 2-' א מסמך) ההסכם( וערבות  6-'א מסמךלחוזה )
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בהתחי .21.7 יעמוד  לא  והזוכה  בסעי היה  קטנים יבויותיו  תהאלעיל  22.5-ו  21.6  פים  רשאית  ה   ,  חכ"ל 

 .המכרז ולחלט את ערבותעה בכתב לזוכה,  ייה במכרז בהודזכה  לבטל את

בסעיף .21.8 האמורים  התנאים  אחר  הזוכה  ימלא  יסודית    21.6  לא  הפרה  שהפר  כמי  את  יחשב 

תוהחכיו  תהתחייבויו להתקש"ל  רשאית  ל  רהא  אחר  מציע  המ הפעלעם  וזעוןת  שיקול  ,  לפי  את 

ו  הבלעדי  לדעתה  ו/אתהא  לזוכה  טענה  כל  זיה  ו/או  תביעה  של  כו  התקשרותה  עקב  לפיצוי  ות 

 החכ"ל עם מציע אחר במקומו.

וכה לשפות החכ"ל בהפרש שבין ההצעה החלופית  מתחייב הז  -יע אחר  כ"ל עם מצהתקשרה הח .21.9

ידי  השנבחר הצעתו  החכ"ל    על  רהלבין  והחכ"ל  לוא,  לחלצורשאית  זה  הך  הערבות  את  מכרז  ט 

בחרה על ידי  ההפרש שבין ההצעה שנ כי המכרז(. היה  סמלמ  1-מסמך א')  יעמצלהצעת ההמצורפת  

קט הזוכה  של  הצעתו  לבין  מסכ החכ"ל  ומוסכם  ון  קבוע  פיצוי  הערבות  סכום  ישמש  הערבות,  ם 

 . הואמלהמכרז בערבות  חלט את  ל תהא רשאית לראש והחכ"מ

כנגד הזוכה עקב הפר דכלעיל    אין באמור   .21.10 ות  י לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות החכ"ל 

  ז המכרבכל מקרה של סתירה בין מסמכי    טל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.ההתחייבויות שנ

חוזה  ולרבות  נספחיו  לרבות  הור  השונים,  בין  או  אההתקשרות,  שבמסמכים  תגב אות  ר  לה, 

 ל . "ל החכל לפי פירושה ש" חכ םע בה טיה המיההורא 

 עיון במסמכי המכרז  .22

שלו.    ף סוד מסחרי או סוד מקצועי ולים לחשוהצעתו עלחלקים ב   אילו רשאי לציין מראש    המציע  .22.1

ם לכך כי  ם לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו מסכייעלול מציע שלא יציין בהצעתו חלקים ה

רשכח , תהא התתבקשה שבמקר ל"ל  בהזו  וצעתה  אתהעביר  אית  לעיוכה  לא  ן מציעים שמלואה 

ל ליתן כל החלטה  "כת המכרזים של החלגרוע מסמכותה של ועד  כדי  אמור באין  זכו. מובהר, כי  

   המלא. דעתהבעניין גילוי חלקים של ההצעה, וזאת לפי שיקול 

יה .22.2 במכרז,  אחר  מציע  של  הצעתו  את  לצלם  שיבקש  כמציע  לעשות  רשאי  בעלותיה  ג'  א  40של    ן 

 לעיל.   22.1 "ל לכך בהתאם להוראות סעיףשור החכבכפוף לקבלת איזאת וד,  מולע

 ל "ביטול המכרז, שינויים במכרז וזכויות החכ .23

עם הכנת  למציע בקשר  העירייה לא תישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו    או / ול  "החכ .23.1

לליות האמור, לנזקים ו/או הוצאות שנגרמו  ע מכלגרובלי  ובפרט אך מ  תו למכרז,צעה  הגשת  וו/א

  או ביטול המכרז.או צמצום ו//עקב אי קבלת ההצעה ו 

,  לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעושמובהר כי אם תחליט החכ"ל, גם לאחר הודעת הזכייה,   .23.2

  כל טענה מו/או    דרישהתביעה ו/או  ל  במכרז כלא תהיה למציעים    במציע,סיבה הקשורה  שלא מ

שתוחזרנה לזוכה  הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז    הנפקת   ןא למעט ההוצאות בגישהווג  ס

 . במכרז בלבד

 : כדלקמןתהיה בתנאים  ציעיםלמ המכרז ת הערבות זרהח .24

ה  –אשוני  ר לאחר מיון ההצעות ה .24.1 מכרז  הערבות תוחזר למציעים אשר לא עמדו בתנאי הסף של 

 ; ותצעת תיבת ההח ימים מיום פתי  30ך בתו



 15 

קלאח .24.2 במכרז  ר  הזוכה  תוחזר    –ביעת  לזוכהמלהערבות  למעט  בתוך  ים/ ציעים  מיום    30,  ימים 

 ;  ם על הסכם ההפעלהו/ חתימת ו  ים/ קביעת הזוכה

 

 

_________ ____________________ 

 , מנכ"ל  םיאיר אברה          

 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ  
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 ע"מ ן ביחכ"ל החברה הכלכלית לראש הע

 23/12 מכרז מס'

 בראש העין םמתחם הקבלניב יום מעונותהפעלת  בדבר
 1-א' מסמך

 הצעה ה ערבות כתב נוסח

 לכבוד  

 ין בע"מ  החברה הכלכלית לראש הע

 ראש העין  11העבודה   רחוב

  .,נ.ג.א

 בנקאית  ערבות: הנדון

 כלפיכם  בזאת  ערבים  אנו"(  עי המצ"  -  להלן. ___________)ז.ת./צ.ח./ פ.ח_________________  בקשת  פי-על

אלף ו  עשרים)  ח" ש  25,000  של  לסך  עד   סכום  כל  לסילוק )חדשים  שקלים  חמישה  "( הקרן  סכום"  -  להלן( 

"(  הצמדה   הפרשי"  -  להלן )  להלן  רטכמפו  דדלמ  הקרן  סכום   מהצמדת  יםהנובע  למדד  הצמדה  הפרשי   בתוספת

יהפעלת    ברבד  23/12  מס'  שלכם  במכרז  המציע  של  השתתפותו   עם  בקשר  וזאת הקבלנים   וםמעונות   במתחם 

העין  והחוזה  בכלל   המכרז  תנאי  כל   של,  המציע  י"ע ,  ומלא  שלם   מילוי  תולהבטח"(  המכרז"  -  להלן)  בראש 

 . בפרט המציע לבין ביניכם בעקבותיו , תםחי יש ככל , שייחתם

 הגעתה   עם  מיד  דההצמ  הפרשי  בתוספת  הקרן  םכולס  עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  בזאת  מתחייבים  אנו

  ןבאופ   או  כלשהו  בתהליך  דרישתכם  את   לנמק   או  לבסס  עליכם   להטיל   מבלי ,  בכתב  השונ אהר  דרישתכם   של   נואלי

, אחרת  דרך  בכל  או  משפטית  בתביעה,  מציעה  מאת  תחילה,  מהם  איזה  או  ,רכאמו  הכספים  את  לדרוש  או,  כלשהו

 .  כלפיכם כלשהו לחיוב  בקשר עלמצי  לעמוד שיכולה כלשהי ההגנ  תטענ כלפיכם לטעון  ומבלי

 בפעם  מור אכ   הכספים  כל   תשלום  -  דרישתכם  למלא  בזאת  ם מתחייבי  ואנו   -  מאתנו   לדרוש   רשאים   ו תהי  אתם

 לא   דרישותיכם  שסך  ובתנאי,  בלבד  פיםהכס  תםמאו  לחלק  מתייחסת  מהן  אחת  לכש   דרישות  במספר  או,  אחת

 .  הצמדה  הפרשי וספתתב הקרן סכום על  יעלה

  ולמחקר   לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  ידי  על  סםרהמתפ  לצרכן  םיריהמח  מדד  משמעו  -  "דדמ"  זה  בכתב

 . כלכלי

 ם לו תש  כל   של  ביצועו  למועד   נכון   ונה ר חאל  שפורסם   המדד  מתוך  יתברר  אם:  קמןכדל   יחושבו  הצמדה  הפרשי

  שפורסם   2022ר  דצמב  חודש  בגין   המדד  לעומת  העל   החדש  המדד   כי "(  החדש  המדד"  -  להלן)   זה  כתב   י "עפ   בפועל 

 החדש  המדד  להכפלת  השווה   סכום  הצמדה   שי פרוה  הקרן  סכום  יהוו"(  היסודי  המדד"  -  להלן)  15.1.2023  ביום

 . היסודי  במדד לקמחו  הקרן  בסכום

 . לביטול ת ניתנ ואינה תלויה  ובלתי חוזרת בלתי נההי   זה כתב י "עפ התחייבותנו

 . לבכל  ועד   30.4.23 עד  בתוקפה רשאתי  זאת תחייבותנוה
   .להסבה  או/וגם להעברה ניתן  אינו הז  התחייבותנו כתב

 

 . תיענה   ולא  הערבות   תנאי  פי   לע   כדרישה  תיחשב  לא   בפקסימיליה  שתגיע  ותרבהע  למימוש  הישדר

 _____ :__________ בכתובת הבנק  לסניף תופנה הערבות   למימוש דרישה

 

 _ _____________בנק       :_____________ תאריך

 

 

 .שינויים וללא השמטות ללא, תוספות אלל דלעיל בנוסח גשתו הערבות: חשוב
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 העין בע"מ   כלית לראשהחברה הכלחכ"ל 

 23/12מכרז מס' 

 בראש העין במתחם הקבלנים מעונות יוםהפעלת בר דב
 2-מסמך א'

ההסכם רבותע נוסח 

            לכבוד 

  מ "בע העין  לראש הכלכלית החברה

      11  דהבועה  ובחר

     העין  ראש

 ., נ.ג.א

 כן כלפי  בזאת  ערבים  אנו "(  המציע"  -  להלן ___________)  .צ.ח./פ. ח_________________  שת בק  פי -על

  הצמדה  הפרשי  בתוספת  "(הקרן סכום" - לן לה( )חדשים  _________) ח"ש _____ של  לסך  עד  סכום כל  לסילוק

 חוזה  עם   בקשר  וזאת "(  המדהצ  הפרשי "  -  להלן)   להלן  כמפורט  למדד   הקרן  סכום  מדתצמה  הנובעים  למדד

מעונות הפעלת    בדבר   12/23'  מס   שלה  מכרז  ות קב בע  ציעמ ה  לבין  מ "בע  העין  לראש  הכלכלית  החברה  בין   םחתשנ

 .  החוזה תנאי לכ  של המציע  י" ע, ומלא שלם ילומי ולהבטחת"(  וזהחה: "להלן) בראש העין במתחם הקבלנים יום

 הגעתה   עם  מיד  הצמדה  הפרשי  וספתתב  הקרן  לסכום  עד  םמיסכו  או  סכום  כל  לכם  לשלם  בזאת  םמתחייבי  אנו

  באופן  או  כלשהו  בתהליך  דרישתכם  את   לנמק   או  לבסס  עליכם   להטיל   מבלי ,  בכתב  ונהאשהר  דרישתכם   של   אלינו

, אחרת  דרך  לבכ  או  משפטית  בתביעה,  המציע  תמא   תחילה,  מהם  איזה  או,  רמוכא  הכספים  את  לדרוש  או,  כלשהו

 .  כלפיכם כלשהו לחיוב  בקשר למציע  לעמוד להכו שי כלשהי הגנה  נתעט  כלפיכם לטעון  ומבלי

רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן    וי תהאתם  

 .  על הסך הכולל הנ"לשותיכם ביחד או לחוד לא יעלה י כל דר נ"ל בלבד, בתנאי שסךייחסת לחלק מהסכום ה תמ

 ולמחקר   היק לסטטיסט  המרכזית  הלשכה  ידי  על  המתפרסם  לצרכן  ריםיחהמ  מדד  משמעו  -"  דדמ"  זה  בכתב

   .כלכלי

 ם לו תש  כל   של  ביצועו  מועד ל  נכון   לאחרונה   שפורסם   המדד  מתוך  יתברר  אם:  כדלקמן  יחושבו  הצמדה  הפרשי

  שפורסם   2022  בר דצמ  חודש  בגין   המדד  לעומת  עלה  שהחד  המדד   כי "(  החדש  המדד"  -  לןהל)   זה  כתב   י "עפ   בפועל 

 החדש  המדד  להכפלת  השווה   סכום  הצמדה   פרשי הו   הקרן  סכום  יהוו"(  דיוסיה  המדד"  -  לןלה)  15.1.2023  ביום

 . היסודי  במדד מחולק הקרן  בסכום

 . לביטול ניתנת  ואינה תלויה ובלתי  חוזרת  בלתי הינה  זה כתב י" פע  התחייבותנו 

 . בכלל ועד______ ___________  ליום עד  בתוקפה רשאתי  זאת תחייבותנוה

 .  להסבה  או/וגם להעברה תןני   אינו זה התחייבותנו כתב

 

 

 

 ______________ בנק       :_____________ תאריך

 

 שינויים לאלו השמטות ללא, תוספות ללא דלעיל בנוסח תוגש הערבות: חשוב
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 חכ"ל החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 

 23/12 'סמכרז מ

 ןהעי בראש תחם הקבלניםמב מעונות יוםהפעלת  בדבר
 3-מסמך א'

 1976-אות גופים ציבוריים, התשל"ו וק עסקב' לח2 בדבר קיום הוראות סעיף ירתצה

 

 תאריך __________        ד בולכ

 ית לראש העין בע"מ ל הכלכ ההחבר

 נ.,א.ג.

 1976-בוריים, התשל"וופים ציסקאות גב' לחוק ע2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' הנדון: 

יד אותו אני מייצג, המשתתף  נוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאג א  שרא  ו/או התאגיד  בזאת כי אנו  מצהירי  הננ 

לא   זה,  עב במכרז  משתי  ביותר  הורשעו  ו/או  עיהורשע  סעיף  רות  פי  עסקאות  2ל  לחוק  ציבוריים,  ב'  גופים 

 חרונה. האחת לפחות ממועד ההרשעה  פה שנה א קשרות חל ו/או כי במועד ההת 1976 -התשל"ו  

והנני מוסמך ליתן הצהרה  ו מנהל התאגיד  יות העיקרי ו/אהשליטה ו/או בעל המנל  בע ני  בזאת כי א  הנני מצהיר

 ו בשם התאגיד. ז

 אמת. מלאים והאמור בהצהרה זו הינו ים שמסרתי לעיל הינם נכונים והפרט יאני מצהיר בזאת כ 

 שם המשתתף __________   ______ היר _______ שם נותן התצ

 ת.ז./ח.פ. _________ר ספמ  ________ ודת זהות _____ תע .סמ

 חתימת המשתתף ________  יר __________ חתימת נותן התצה 

 אישור עו"ד

 "המשתתף"(.  –ן ________ ת.ז./ח.פ. _______ )להלן של יאני משמש כעורך הד  .1

כי _________ .2 ו/או בעל המנל_ הינו בעל השת.ז. _______   הנני מאשר בזאת  העיקרי  יויטה  ל  או מנה /ות 

הצעשתהמד  התאגי בהליך  ליתן תף  מוסמך  והינו  המחיר  ____  ות  התאגיד  בשם  זו  ח.הצהרה  פ.  ______ 

 ._______ 

י  הרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכ ___ נושא ת.ז. ________ לאחר שהז______הנני מאשר בזאת כי _  .3

 ה. ליוחתם ע  "לנכונות ההצהרה הנ  אתלא יעשה כן, אישר עים בחוק, אם לעונשים הקבו  יהיה צפוי

 

 _________________ 

 "ד חתימה + חותמת עוה
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 ן בע"מ חכ"ל החברה הכלכלית לראש העי

 23/12 מס'מכרז 

 בראש העין תחם הקבלניםבמ ת יוםמעונוהפעלת  רבבד
   4-א' מךמס

 שום פליליין העדר רייתצהיר המציע לענ

 ינו תאגיד(ה צל המציע, כאשר המציעידי מנהל א)ימולא על 

 

 אהיה  וכי   ת האמ  את  להצהיר  עלי  כי  תיזהר שהו  לאחר. _________,  ז.ת  ת/בעל ______________,    מ"חה   אני

 : מןכדלק, בכתב בזה ה/מצהיר, כן אעשה אל  אם בחוק עיםו הקב  לעונשים ה /צפוי

  / צ.ח./פ. ח_______________________  __  בשם  זה  תצהיר   על   םתולח  כת/מוסמך  הנני*  /המציע  הנני .1

בראש    חם הקבלניםמת ב  מעונות יוםהפעלת    רבדב  12/23  מס'שלכם  במכרז    עציהמ______________  

. (המיותר תא מחק)* "( המציע : "להלן) ין הע

מצ .2 של  יחיד:  במקרה  שהוא  כי  יע  מצהיר  הוהנני  פלילית  תירשעלא  שקדמו    השנים  5במהלך    בעבירה 

לצורך תצהיר זה    "פלילית   ירה "עב.  יתעבירה פליל ב  תב אישוםי לא תלוי ועומד נגדי כלפרסום המכרז וכ

סעיפיםעבירה  משמעה:   התשל"ז  )עבירות    297  -290  לפי  העונשין,  לחוק  "חוק    1977  –שוחד(  )להלן: 

סעיפים   לפי  או  העונשין  לחו  393  –  383העונשין"(,  סעגניבה(,    )עבירותק  לפי    לחוק  438  –  414יפים  או 

  , כל סוג שהוא, או עבירות בדיני עבודהבנפש מה  יעפגן  ק( ו/או בגיושהעונשין )עבירות מרמה, סחיטה וע

וק איסור הלבנת הון,  חל   יגודעבירות בנ   וא  ,1988-, התשמ"ח הכלכלית  חרותחוק הת ל  יגודבנ   רותעבי  או

מל  יגוד בנ  רותעבי  או  ,2000-"סהתש בחוק  התשס"גני  ארגו אבק  בנריעב  או  ,2003-פשיעה,  חוק  ל   יגודות 

)סחורמס   בנ  או  ,1952-בי"תשה  ושירותים(,  ותקנייה  הכנסהפקודת  ל  יגודעבירות  ח]  מס    או  ,[דשנוסח 

  יגודנעבירות ב   או ,  1975-וך מוסף, התשל" מס ער  חוק ל  ודג יעבירות בנ  או  פקודת המכס,ל  ד יגועבירות בנ 

. 1978-התשל"ח ,יקוח על המטבעהפ  חוקל

תאגי .3 שהינו  מציע  של  כי  ד:  במקרה  מצהיר  ש ל  כמנה  משמשאני  הנני  וכהכללי  המציע  נושל  אני,  אי  י 

שקדמו לפרסום    השנים  5במהלך  ירה פלילית  בעב  נוורשעה   לא,  ידהמשרה בתאגיד ובעל/י השליטה בתאג 

  לית.רה פלים בעבישויי ועומד נגד מי מאיתנו כתב אהמכרז וכי לא תלו

  ירי דלעיל אמת.הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצה .4



_ ______________ __ 

 יר חתימת המצה     

 אישור

 

מאשר/ עו"ד,   ________ הח"מ  _  כי ת  אני  מר/גב' הו______  ביום   __________ בכתובת  בפני  פיע/ה 

המוכר/ת שזיהיתיו/ה   __________  ו/או  אישית  ___  "יפע   לי  ות.ז.  עליו/ה  _______  כי  שהזהרתיו/ה  לאחר 

ה כן, אישר/ה את נכונות שעחוק אם לא יעשה/תב  עונשים הקבועיםיה/תהיה צפוי/ה ללהצהיר את האמת כי יה 

 ניי. עליה בפה ם/ההצהרה הנ"ל וחת

 

 ___ ______________     __________________ 

 עו"ד       תאריך  
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 אש העין בע"מ רחכ"ל החברה הכלכלית ל

 23/12 מס'ז מכר

 יןבראש הע  תחם הקבלניםבמ מעונות יוםהפעלת  בדבר
 5-'ך אמסמ

 מציע של ה נוסיוירוט ניתצהיר פ

                      

היה _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי א____ת ת.ז.  /_______, בעל __ אני הח"מ _____ 

 ה בזה בכתב, כדלקמן: /ירצה בחוק אם לא אעשה כן, מ םצפוי/ה לעונשים הקבועי

1. */ המציע  לחתו הנני  מוסמך/כת  על  הנני  _____ם  חברת  בשם  זה  ח.פ./ח.צ  __ __תצהיר   _

יוםמעונו  הפעלת  בדבר  12/23מס'  שלכם    במכרז  _______המציע ______  הקבלנים   ת  בראש    במתחם 

 . )*מחק את המיותר( "( המציע" –)להלן  העין 

ר  ובדב   3עד גיל  מעון יום לפעוטות מציע בניהול והפעלה של ן הסיוילהלן הפרטים בדבר נ בלה  ים בטטמפור .2

הילדים  מספ שולר  ואשר  תשלומים    מוהרשומים  תשנובשעבורם  תשפ"א,  תש"פ,  הלימוד  ובלבד    פ"בת 

   .לפחות מעון אחד כאמור גם במועד הגשת ההצעה למכרזשהוא מפעיל  

 נכונים ומדויקים. סיון המציע יי נלגב טים שמילאתי בטבלה המצ"בהריני מצהיר/ה בזה כי כל הפר .3

 תוכן תצהירי זה אמת.  חתימתי ו   ה שמי, זוז .4

                       

 __ _ ________ ______ 

 חתימת המצהיר     

 אישור 

 

ב כי  בזה  מאשר  בפם  יוהנני  הופיע  במשרדי  _____   ,__________ עו"ד  מר/גב'  ני,   ,___________ שברחוב 

ידי ת.ז. שמ  השזיהה/תה עצמו/  _______,_ ה להצהיר / יו/ה כי עליוולאחר שהזהרת  ____________  ספרהעל 

  מהת הצהרתו/ה זו וחתם/עים בחוק, אישר/ה את נכונוהקבו  לעונשים  הי/ יה צפותההיה/את האמת שאם לא כן י

  ליה בפני. ע

      ___________________ 

  , עו"ד         

 

 שנים(ר לפי ד )מסו המציע של סיונוילנ   באשר הפרטים ריכוז

 

המעון    של   הבעלים  שם 'מס

 טלפון + 

  ההפעלה ופתקת

  מיום) המעון של

 ( יום עד

 

  ת ופעוט מספר  

שנות פל   במעון   י 

 וד ימל

 כתובת 

1. 

 

 ילדים   ___ - תש"פ  : שם

 דים ___ יל -תשפ"א

 ילדים   ___  -תשפ"ב

 

 :טל

 :םש . 2

 

 ילדים   ___ - תש"פ 

 דים ___ יל -תשפ"א
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 ילדים   ___  -תשפ"ב :טל

3. 

 

 ילדים   ___ - תש"פ  :שם

 דים ___ יל -תשפ"א

 ילדים   ___  -תשפ"ב

 

 :טל

4. 

 

 :שם

 

 ילדים   ___ - "פתש 

 דים ___ יל -אפ"תש

 ילדים   ___  -תשפ"ב

 

 טל:

 טל:

 

 חתימת המציע: ______________     ך : ______ריתא
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 "מ בען לכלית לראש העיחכ"ל החברה הכ

 23/12 מס'מכרז 

  בראש העין במתחם הקבלנים מעונות יוםהפעלת  בדבר

 6-א' מךמס

 אישור ה תאריך הנפקת אישור קיום ביטוחים 
___/ ____   __  / __ 

ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ ל תנאי  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח 
פוליסת הביטוח,  האמור ב  וח, יגברליסת הביטפובין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בהפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה  

 יטיב עם מבקש האישור. למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מ 

 מבקש האישור 
 

 מעמד מבקש האישור  אופי העסקה  המבוטח 

חכ"ל ראש העין ו/או    שם:
עיריית ראש העין ומי מטעמה 

  וגופים עירוניים שלובים
 

)להלן: 
"המשכיר"/"חבר /""היזם"/"המזמין

נין  מוטב )לעחברה"/"ה ניהול"/"ה ה  ת
והשקעות("/"המבוטח הנוסף"  הנדל"ן

)לענין ביטוחי אחרים(/"מבקש  
 האישור"(

 

  שם:
 
 
 

 ................................
. 
)להלן:  

"השוכר/המחזיק" ו/או  
"המשכיר" ו/או  

 "המבוטח )הראשי("(  

 נדל"ן   ☒ 

 שירותים   ☒ 

 אחר:    ☒ 
 עסקי , תפעול שכירות     
 

 יר שכמ  ☒ 

 ול נדל"ן ותפע ניהולר: אח  ☒ 

   מען:  : מען
 

 כיסויים 
 סוג הביטוח 

אחריות  חלוקה לפי גבולות 
 או סכומי ביטוח 

 מס' 
 פוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 
בסיס  
תמליל  

"ביט" או  
 שקול

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

 גבול האחריות 
 סכום ביטוח 

השתתפות  
 עצמית 

 כיסויים נוספים בתוקף 

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'  בש"ח  וםסכ ש"ח ם בוכס

"אש מורחב":   -רכוש 
תוספות  השקעות,  

 וצמודות 

       
ויתור על תחלוף כלפי דיירים, שוכרים   - 308

 , ובעלי זכויות אחרים בכפוף לפטור הדדי
 , ויתור תחלוף  - 309
 טבע,  - 313
 פריצה,  - 314
 רעש,  - 316
 המבקש מבוטח,  - 318
 ות""ראשוני - 328
 כינון  338

       תכולה לרבות מלאים 
"כה"ס"   הרחבות יכללו:

  12כולל בהעברה, ושכירות 
 ח'
 

  "נזק ראשון"     

 צד ג' 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אחריות צולבת,  - 302  ₪   4,000,000    
 הרחב שיפוי, - 304
 קבלני,  - 307
 ויתור תחלוף, - 309
 מל"ל, - 315
 המבקש מבוטח,  - 318
 ד ג, המבקש כצ - 322
 "ראשוניות",  - 328
 רכוש המבקש צד ג,  - 329
 ירייה לי כ 342

 ביטול סייג רשלנות רבתי 
 15,000,000     אחריות מעבידים

 ₪ 
           ,ויתור תחלוף  - 309 

 מבוטח נוסף,  - 319
 "ראשוניות",  - 328

 אחריות מקצועית
 אם שולב בצד ג   אלא –

מועד    
מת  יחת

החוזה או 
ילת  תח 

פעילות  
 -על בפו

 המוקדם 

 אח' צולבת,   302  2,000,000 
 הרחב שיפוי,   304
 קבלני,   307
 ויתור תחלוף,   309
 מל"ל,  315
 המבקש מבוטח,    318
 "ראשוניות",  328
 ,  רכוש המבקש צד ג 329

 

(:  המצויין בנספח ג' ם כפיד השירות המתאי)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבטח למבקש האישור, יש לציין את קו פירוט השירותים

 תפעול עיסקי   –נשוא הביטוח כולל: שכירות/העמדת שטח  096, 055, 034 ,021
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יום לאחר משלוח הודעה   60האישור, לא ייכנס לתוקף אלא שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש  ביטול/שינוי הפוליסה

 או הביטול.  למבקש האישור בדבר השינוי 

 : מבטח וחותמתת ה ימ חת
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 פרטי המציע 7-מסמך א' 

 לכבוד 

 ל( בע"מ "החברה הכלכלית לראש העין )חכ 

 :הפרטים הבאיםיין במדויק את על המשתתף במכרז לצ .1

 ;___________________________      שם:

מכי החברה כמפורט במסות של ותעודת התאגד המתנהל כדין של החברה ממרשם)יש לצרף תדפיס 

 ; (המכרז

 ; __________________________     בתכתו

 ; ________________ __________    שם איש קשר 

 _________; _________________      טלפון 

 ; __________ ________________     פקסימיליה 

 ; __________________________  כתובת דואר אלקטרוני 

 ; ________________________ __   הספר עוסק מורשמ

 ; __________________________    החברה מספר 

 :במשתתף במכרז שמות בעלי זכות החתימה .2

 

 

 

 

 

 

 

 דוגמת חותמת מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו אנו החתומים מטה

 המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים. מעמדנו על 

 

 

  ___ ____________  ___ _____________ _ 

 ה שם משפח פרטי שם  

 

 

 ______________ _  _________________   

חתימה  תאריך                  

  ת חתימה דוגמ שם פרטי  שם משפחה  ת מספר זהו  
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   1976 –ו לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל" 1ב2סעיף  לפיתצהיר  8-מסמך א' 

ת וכי  מ______ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את הא_______  אני הח"מ ____________, נושא ת.ז. מס' 

 קמן:כן, מצהיר/ה בזה כדל ם בחוק אם לא אעשהונשים הקבועי עאהיה צפוי ל

 ( ומוסמך להצהיר בשם המציע. "המציע"הנני נציג _____________ )להלן: 

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

 (  "חוק שוויון זכויות" )להלן:    1998  –"ח  ות, התשנלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבל   91ראות סעיף  הו

 א חלות על המציע; ל

 א מקיים אותן.חלות על המציע והוות לחוק שוויון זכוי 9וראות סעיף ה 

 במשבצת המתאימה להלן:   Xעובדים או יותר הוא נדרש גם לסמן  100ככל שהמציע מעסיק 

 תים החברתיים לשם בחינת יישום  ה והשירוע מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחהמצי

 ישומן. קבלת הנחיות בקשר לי לשם –במידת הצורך ון זכויות, וילחוק שוו 9י סעיף  פחובותיו ל

   לפי להתחייבותו  בהתאם  החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  פנה  המציע 

במסגרת התקשרות שנעשתה עמו בעבר    יבוריים,()ב( לחוק עסקאות גופים צ2)א()  1ב 2אות פסקת משנה  הור

לחוק שוויון    9סעיף  ליישום חובותיו לפי    ת )מחק את המיותר( ביצוע ההנחיולבל  הנחיות/ופועל  יוטרם ק

 זכויות. 

הכללי של משרד העבודה   אני מצהיר כי ככל שהמציע יזכה במכרז, יעביר המציע העתק מתצהיר זה למנהל 

 ימים ממועד ההתקשרות.  30, בתוך הרווחה והשירותים החברתיים

        _________ _________ 

 ע חתימת המצי          

 

 אישור

אשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני, במקום _____________,  __________, עו"ד, מ אני הח"מ

ית  ת לי איש עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' ________________ המוכר/מר/גב'  ______________ שזיהה/תה 

ת/יעשה כן,  בועים בחוק אם לא ה לעונשים הק/ת וכי ת/יהיה צפוימואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר א

 י על תצהירו/ה לעיל. חתם/ה בפנ

 

 חתימה וחותמת עוה"ד: ________________    שם מלא: ________________ 

              

 
עובדים,    25-מעסיק המעסיק יותר מ  -מגדירה: "מעסיק"  1998  –ח  נ"תשחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הל  9הוראות סעיף    1

 , חלות עליהם; 1959 –וק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט א לח15למעט משרד הממשלתי או יחידת סמך שלו שהוראות סעיף 
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 גיד( ע שהיא תאתצהיר בדבר היעדר פירוק )מצי – 9 –מסמך א' 

מת וכי אהיה  עלי להצהיר את הא שהוזהרתי כי  ז. _________, לאחראני הח"מ ______________, בעל/ת ת.

 ונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן: צפוי/ה לע 

 

ח.צ/  על תצהיר זה בשם _________________________ ח.פ./הנני המציע/* הנני מוסמך/כת לחתום   .1

_________________ מיותר(.)* מחק את ה ("המציע: ")להלן  23/12 מס'שלכם במכרז המציע 

יע במכרז זה צו פירוק ו/או צו פרוק זמני ו/או צו כינוס נכסים זמני ו/או  ני מצהיר כי לא הוצא נגד המצהנ .2

ר. גל וכי אינו צפוי, למיטב ידיעתי, לקבל צווים כאמוכי לא הוכרז כפושט ר

  יל אמת.הירי דלעי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצמצהיר כ הנני .3



 

_______ _ _________ 

 ת המצהיר חתימ        

 

 אישור

 

 

________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני בכתובת __________ מר/גב'  אני הח"מ  

זהרתיו/ה כי עליו/ה  ולאחר שה______ מוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתיו/ה  עפ"י ת.ז. ____ __________ ה 

כונות  א יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נבחוק אם ל נשים הקבועיםוהיה/תהיה צפוי/ה לע אמת כי י להצהיר את ה

 ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי. 

 

 _________________     __________________ 

 עו"ד       תאריך  
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 העין בע"מ כ"ל החברה הכלכלית לראש  ח

 23/12 מכרז מס'

 עיןבראש ה במתחם הקבלנים מעונות יוםהפעלת  בדבר
 ציע המוהצהרת  הצעת -מסמך ב' 

 לכבוד 

 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ  

 עין  ראש ה 11העבודה   רחוב

   23/12 מס'ן מכרז יבעני  והצהרה ההצעה טופס

1. _ הח"מ  אני/ו  לידיעתי  שהובאה  להודעתכם  ___________ בהתאם  _  ________________ח.פ./ח.צ./ת.ז. 

חוזה, והמסמכים המצורפים  ז, הנאים למכרתה  רות והבנתי את כלמצהיר/ים בזאת כי לאחר שבחנתי/נו בזהי

זה וללמכרז  לי/,  שנודעו  בירואחר  בעקבות  ה נו,  הפרטים  כל  שערכתי/נו,  לרים  יום  הפעלת  נוגעים  מעונות 

הגישה אליו ו/או כל דבר  , סביבתו ודרכי  מעונות היוםהמיועד להקמת  טח  , כולל ביקור בשבמתחם הקבלנים

ורך קבלת  לרבות בדיקה של כל הדרישות והתנאים לצן, ו במכרז דנ  רכאמו  מעונות היוםת  אחר הקשור להפעל

בזאת את הצעתנו    הנני/ו מציע/ים,  כהגדרתם במכרז(נאי משרד הכלכלה והתעשייה ) עמידה בת ו ן עסק  רישיו 

 בהתאם לתנאי המכרז.   ות/ המעוןלהפעלת 

בשטח בנוי של    זהים  מבניםשני    ,בשלושה מבנים  יום  מעונותהמכרז הינו לקבלת זיכיון להפעלת    ידוע לי/נו כי .2

")להל  אחד  כל   מ"ר  125כ   הן:  של  במו  ("זהיםהמבנים  בשטח  נוסף  במגרש    35-כ נה  :  )להלן  17  מספר מ"ר 

הקטן" "יחד   להלן)  ("המבנה  היום:  "  "מעונות  ברחבתוך  ,  "(המעונותאו  הממוקם  הקבלנים  רח'  מתחם  וב 

  , ("  מתחם הקבלנים)להלן: "  1,2ח"ח    5499א( גוש  /265)רנ/  927מגרש  כ  גרטי וקארל קורי בראש העין הידוע

 . כנספח א' להסכם ההפעלההמצורף  אדוםצבע  ום המשורטט בבמיק

והב .3 והגשקראתי/נו  ותנאיו  המכרז  מסמכי  כל  את  היטב  את  נתי/נו  בדיקתי/נו  סמך  על  זו  הצעתי/נו  תי/נו 

וביה  מסמכי דרישות שתתבססנה על    ת ו/אועובינוע/ים מלהציג כל תרורים שערכתי/נו ואהיה/נהיה מ מכרז 

ו/א יד אי   הבניעה  אי  מהם,  ו  חלק  כל  או  ומסמכיו,  המכרז  תנאי  של  ט ה  על  מראש  מוותר/ים  ענות  ואני/נו 

ברת  ים בחוולכל ל/ים על עצמי/נו את כל ההתחייבויות והתנאים המוצהר ומוסכם בזאת כי אני/ו מקב כאלה.  

 . המכרז ללא כל הסתייגות

דלעיל,    1נו כאמור בסעיף  / ייבדיקות   על סמך  יססתי/נו את הצעתי/נו זאתני/ו בכי א וצהר ומוסכם בזאת,  מ .4

  יעה וגם/או אי ת או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידועל כן אהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעו 

 ל כל טענות כאלה. ם הנ"ל ואני/ו מוותר/ים מראש עב המסמכיראו איזה מקהבנה של תנאי המכרז, 

סיון הדרושים לשם  ניות, האישורים, כוח האדם והשיוניות, הידע, הרים כי ברשותי/נו המומחי/מצהיר   ני/וא .5

היוםהפעלת   במכרז,  כא  מעונות  הסמכו מור  בגדר  הינה  זאת  הצעתנו  עפ"י  וכי  שלנו  והמטרות  הכוחות  יות, 

 כים במציע. גשתה אושרה על ידי הגופים המוסמוכי ה  ,ומסמכי היסוד שלנ

על פי    כךאך ורק באמצעות מי שמורשה לא  תהעל ידי/נו    יוםה  מעונותכי הפעלת    אשר/יםים ומ/ צהיראני/ו מ .6

 כל דין, מנוסה ומיומן. 

ה  "(. מועד מסירת החזקה, יהווהמועד מסירת החזק)להלן: "   1.9.2023יהיה ביום  בנכס    ד מסירת החזקהמוע .7

תק תחילת  ההסכםמועד  לי/לנו  .  ופת  מסירת  מועד  מ החל    חודשים  24על    עמודת  הזיכיון   תקופת כי  ידוע 

  תקופות  3  -שאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת הזיכיון ב "ל תהא רהחכהחזקה במעון וכי  

   .ל פעםנוספות בנות שנה אחת כ 

לציילר  יםמתחייב אני/נו   .8 ולתחזקד,  הט,  מקצועי  באופ  עצמםהמעונות  ואת    נותהמעו  ימבנאת    להפעיל  ן 

 איכותית.הה ווברמה גבו
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ל  .9 כי  ידוע  שי/נו  לפי  רשאית,  תהיה  הבלעדי,החברה  דעתה  תיקונים  לבצ  יקול  ובמערכות    הנכסבשטח  ע 

טענה ו/או תביעה בנושא  כל  לי/נו  ולא תהיה    ,הזיכיוןגם בתקופת  מוכים לו,  סהמצויות מתחתיו ובמקרקעין ה

  יה.יהעיר לפי החברה ו/או כ זה

כ  .10 לי/נו  ו/או הציוי  הובהר  ידי היום    מעונותצורך הפעלת  רושים לדד ההריהוט  על  ,  ני/נוועל חשבו  נו /יסופקו 

אישור  בתיאום   לאחר  החכ"ל  מראשורק  מנכ"ל  מאת  לי/נו  .  ובכתב  ההתקשרות,  כי  ידוע  תקופת  תום  עם 

 . לי/נוים ככל ריהוט ו/או ציוד השיי  המעונות  משטחנפנה / פנהא

דין להפעלת  או כל רישיון והיתר אחר הדרוש לפי    ו/ק  סרישיון עית לקבלת  האחריות הבלעדהובהר לי/נו כי   .11

י/נו  חלה עלי דין  פנדרש על  רישיון אחר ההיתר ו/או  לרבות הצבת שילוט ו/או קבלת כל אישור ו/או    ,מעוןה

, טעונה  כי כל הצבת שילוטלי/נו  ובהר  ה.  זיכיוןה  שיון בכל תקופתיו, בכל תנאי הרי/נ ל חשבונ ו לעמוד, ענ/ועלי 

 ין ואישור מנכ"ל החכ"ל.  ן כד ובלת רישי ק

כי   .12 מצהיר/ים  רשות   תי/נו כעראני/נו  כל  ולדרישות  הדין  לדרישות  בנוגע  הבדיקות  כל  בנוגע    את  רלוונטית 

או כל רישיון    )כהגדרתם במכרז(משרד הכלכלה והתעשייה  נאי  עמידה בת   , תעודת כשרות,שיון עסקירלקבלת  

אחר, ה   והיתר  הצעלפני  במסגרגשת  ז תו  מכרז  עסק  וכי    הת  רישיון  קבלת  לצורך  לנו  הנדרשים  התנאים 

שים על  רושיון או היתר אחר הדיוכן כל ר  , קבלת סמל "מעון" ממשרד הכלכלה והתעשייההמעונותת  להפעל 

 לי/לנו היטב.   יםועויד  יםמוכר -פי דין 

רה בסמל  ו הכא  ן העסקשיוילת רקבעל כל דרישה ו/או טענה בנוגע לתנאים ל  םי/ותר מו  אני/נובהגשת ההצעה   .13

לעלוי  "מעון" מהם.וו/או  הנובעות  ש   ת  להפעלת  ככל  הנוגע  בכל  הדין  בדרישות  שינוי  ו/או  יחול  יום  מעונות 

לעמוד בכל    ים /מתחייבאני/נו  ר הגשת ההצעה,  , לאחמשרד הכלכלה והתעשייה  םהכרה בסמל "מעון" מטע

   לכך. ענה בקשרט כל דרישה ו/אוי/נו ות החדשות ולא תהיה להדריש

א דוע  י .14 אני/נו  כי  שטח  תחזולשמירה,    ם/אחראי  נהיה/ היהלי/נו  של  וניקיון  שמסביב    המעוןקה  השטח  וכן 

 . במשך כל תקופת הזיכיון למעונות

היום    מעונות עלת  בהפ   נו /ויותיו להעביר את זכ  ם/רשאינהיה  /היהאבמכרז, לא    הנזכ / זכהאכי אם  נו  /י לידוע   .15

הזיכיון  , למשך כל תקופת  היום מעונותלהפעיל את תחייב/ים נו מאני/ל גורם שהוא, ון( לכאו בחלק/)במלואן ו

   .י/נובעצמ

או חבירה בחוזה עם כל   , תיאום קשר שירתק אני/ו מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, .16

 לאותו מכרז.   מציע אחר

שלא לגלות את פרטי  או  / רים ובכלל לאחרים ותנו למציעים אחפרטי הצענוע כל גילוי של  למ  אנו מתחייבים  .17

 ם בכלל ושלא לתאם עם משתתפים אחרים כל פרט הקשור בהצעתנו.הצעתנו למשתתפים אחרים ולאחרי

ה  "(, אינחכ"ל"  :העין בע"מ )להלן  כי בבחירת הזוכה במכרז החברה הכלכלית לראש  לנוע  אנו מצהירים כי ידו .18

 ל הצעה שהיא. ולה ביותר או בכהצעה הזחייבת להתחשב ב

ולא תהיה לי/לנו    "(AS ISועד חתימת ההסכם )" כפי שהוא במ  םלי/לנו במצב  ויימסר  עונותי המלנו כלי/   ידוע .19

, של  של המעונות  ם ו/או תקינות  מצבםבנוגע ל  ו/או העירייה  חברהי ה או תביעה כלפ /דרישה וכל טענה ו/או  

 הם., ככל שמצויים, בוד ו/או הריהוט המצוייםוהצי מערכותיהם
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י/ו עומד/ים בתנאי הסף הנדרשים  כל האמור בהצעתי/נו על נספחיה הינו אמת וכי הננ  ם כיהנני/ו מצהיר/י .20

 רז. במסמכי המכרז באשר למציעי הצעה למכ

עד האחרון  ימים מהמו   90  לחלוף  וי ותהא תקפה עדבלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינ היא  ה זו  הצע .21

ת, כפי  ונוספ  ות לתקופהצעה והערבות הבנקאית  קף האאריך/נאריך את תו   לפי דרישת החברה.  ותלהגשת הצע 

על    הנדרש גם  יחולו  זה  סעיף  הוראות  במכרז.  הזוכה  בחירת  החברה, לשם  והע"י  הבנקאית    ערבות ההצעה 

 כאמור.  שאאריך/נאריך

זאת .22 הצעה  לחתום    אם  בזאת  מתחייב/ים  אני/ו  בתוך  תתקבל,  החוזה  דרישתכם ימ   7על  קבלת  מיום    ים 

 כל המסמכים כנדרש במסמכי המכרז.   דיכםהראשונה ולמסור בי

מכרז זה י דמי השימוש החודשיים המינימאליים שנקבעו על ידי החכ"ל במסגרת  כ  לנו/ע ליידו .23

  "( וכי הנני נדרש מי השימוש המינימאלייםד"   -בצירוף מע"מ )להלן     ש"ח  5025,6על    םעומדי

  יים או עולים עליהם.ימאלם לשמי השימוש המינלהציע  דמי שימוש השוויבמסגרת הצעה זו 

24.  

 

 ______________ ש"ח  חודשיים הינה   וןדמי זיכיהצעתנו לתשלום 

 

 ___( בתוספת מע"מ________ ___________ )במילים: ____________

 

ובמילים.  ההצעה .25 בספרות  בין    תוצע  אי התאמה/סתירה  של  לבין ההצבמקרה  בספרות  במ ההצעה  ,  יליםעה 

מ  תינתן לגבוה  וםבניה עדיפות  מו,  לתקן את הכתוב בהתאם. המציע  טענה  והחברה תהא רשאית  כל  על  תר 

 ו/או תביעה לעניין זה. 

לתחילת    חדא( צ'קים דחויים כל  4ת ישולמו בארבעה תשלומים רבעוניים על ידי מסירת ארבעה )דמי השכירו .26

עד שנה,  לכל  רבעון,  כל  30  כל  תחילת  לפני  השהתשל  שכירות.שנת    יום  בגין  הראשוום  ינ נה  לחכ"ל  ה  ועבר 

 .החוזהבמעמד החתימה על 

לי/נו   .27 ל  תהיה צמודה למדד המחירים לצרכןהתמורה  כי  הובהר  הסכום החודשי  תשלום  כאשר מדד הבסיס 

 . או בסמוך לו 2023בינואר   15אשר פורסם ביום    2022 צמברדחודש מדד הקבוע הוא 

, ללא יוצא  המעונותכרוכות בהפעלת  ת הואת כל ההוצא כוללת    נו מצהיר/ים ומאשר/ים כי הצעתי/נו זוני/ אא .28

שמירה,  ,  רנונהא,  התפעולכל התחייבויותיו על פי תנאי המכרז, לרבות )ומבלי למעט( הוצאות  מן הכלל וקיום  

שות רישיון העסק, וכיוב'.ם, עמידה בכל דריאבטחה, כח אד

, וזאת על  ים וחשמלמב  ה נעש /עשה אהשימוש ש  רבתשלום עבואני/נו מתחייב/ים לשאת  רוע,  גל  בנוסף, ומבלי .29

ל חשבון  ועו  י/נ חשמל  הינה באחריות ו הזמנת מוני מים    ,ידרשיש   בהר, כי ככל. מומל ומים נפרדיםפי מוני חש

 . יחולוות ומיסי עירייה ככל שנישא בתשלום אגר /אני/ו אשא כי , מובהר .החברה

מובה .30 לעוד  אדרש/ ר  במכרז  להשתתפות  כתנאי  כי  להצעתי/נו  נידרי/נו  לצרף  אוטונומית    ותרבעש  בנקאית 

  למכרז   1-ש"ח בנוסח המופיע במסמך א'   25,000הוצאה לבקשתו בסכום של  ובלתי מותנית של בנק ישראלי ש

עובר לחתימה על    נידרש,/ דרשתי/נו תתקבל, אוככל שהצענו כי אם  / כמו כן, ידוע לי.  "(ערבות ההצעהן: ")להל

מהיקף    10%-להשווה  של    רשיעובערבות הסכם  ב  עהההצ להמיר את ערבות    ,תו לתוקףהחוזה וכתנאי לכניס

הזיכי   ההתקשרות  )בתקופת  מון  המגיעים  דהיינו  הזיכיון  דמי  כל  מע"מ( מהסך  כולל  המופיע    בנוסח   זוכה 

 . "(ערבות ההסכם)" למכרז  2-ך א'במסמ
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  מבלי ,  רשאים  תהיו ,  אמורכ  נו/מהתחייבויותיי  איזה   נקיים /אקיים  לא   או  נו/הצעתי  אחר  נמלא/ אמלא  לא  םא .31

  המכרז  מסמכי  פי   על   לכם  הנתון   אחר  סעד  מכל  לגרוע  ומבלי,  מוקדמת  הודעה   מתןל  או  נו/להסכמתי  להזדקק

  ומוערכים   קבועים  םכפיצויי,  וזאת  נו/להצעתי  פתהמצור  תהבנקאי  ת הערבו  את  לחלט,  דין  כל  פי  לע  או/ו

 .  כך עקב לכם  גרםילה העלולים והפסדים לנזקים  מראש

שהחברה  א .32 מסכימים  מנו  ידה  או  על  שימונה  הממליציי  אצל  על  יקבל  בזאת  מוותרים  ואנו  לגבינו  מידע  ם 

וכןסוד הממליצים בגין כל דבר    ות נגד ביעות אחרעל תביעות לשון הרע ו/או ת  יות לפי חוק הגנת הפרטיות 

ו/או הנובע מהמידע שימסרו לנציגי החברה כאמור. הקשור

לעדי, כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר  "י שיקול דעתה הב, עפהחברה תדרוש ממני/והנני/ו מסכים/מים לכך ש .33

ולכל אדם    יי/נונה ללקוחותר היכולת הכספית שלי/נו, תפ נו המקצועית, ו/או בדבורמתי/   סיוני/נויכושרי/נו, נ

רלוונטי  אמורים לעיל   ולכל מידע אחר עלי/נו שהוא  ים הר לכל העניינבלת מידע בקשאחר, לפי בחירתה לק

 . דעתה הבלעדירז, על פי שיקול ולמכלהצעתי/נו  

הננו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי ביום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו ההסכם כאילו היה חתום על   .34

וג בכלל,  םידינו  ההסכם  על  נחתום  לא  ידיהתחשב    אם  על  וקבלתה  וחת   צעתנו  בכתב  על  החברה  ימתה 

הח בין  מחייב  כהסכם  לבינההסכם,  ש ברה  מבלי  מזכויותיה   הדברנו,  במסמכי    יגרע  כמפורט  החברה  של 

 המכרז.

תאגיד,   .35 בשם  מוגשת  שההצעה  הקבועותככל  והסמכויות  המטרות  בגדר  היא  הצעתנו  כי  מסכימים,    אנו 

ה זו, וכי אין כל מניעה על  ם התאגיד על הצע אנו זכאים לחתום בש  צעה, כימסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההב

  צעה זו. על האו הסכם לחתימתנו  פי כל דין



. המכרז  תנאיב המפורטים  האישורים כל את  ונ/ להצעתי ים/מצרף  ו/הנני

 

                                                _________ ____ _____ 

 ה /חתימת המציע                                           

 : פרטי המציע/ה

  

 ___ _____________ _______ כתובת: _________שם: _________________ 

 

 : __________ דוא"לטלפון: __________    רישום: ___________________מספר 

 

 אישור 

 

 _______ הח"מ  בי אני  כי  מאשר/ת  עו"ד,   ______ הופיעום   __/_ בכתובת  בפני  מר/גב' __ה   _______  

ת. ו/או שזיהיתיו/ה  עפ"י  לי אישית  ולאח__________ המוכר/ת  כי עליר שהז. __________  ו/ה  זהרתיו/ה 

להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות  

 י. יה בפניההצהרה הנ"ל וחתם/ה על

 

_________________    __________________ 

 עו"ד      תאריך   



 31 

 

 "מ חכ"ל החברה הכלכלית לראש העין בע

 23/12 מכרז מס'

 בראש העין ת יום במתחם הקבלניםמעונוהפעלת  בדבר
 החוזה  -' גמסמך 
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 חכ"ל החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 

 יום  נותמעו להפעלת 12/23מכרז מס' 

 כם הפעלה הס

 2023שנת  __ לחודש_______ביום __חתם ב_________ שנערך ונ

 

 החברה הכלכלית לראש העין  בין:
   , ראש העין  11דה  מרחוב העבו

 "( הכלכלית החברה הלן ")ל

 מצד אחד 

 ________________________  לבין:

_______________ _________ 

 מרחוב ___________________ 

 ה:טעמ ע"י מורשי החתימה מ

 _ _____ __________; ת.ז. ____ . __1

 

 _______; ת.ז. __________ . _____ 2

 "( המפעיל)להלן "

 מצד שני 

 

( הינה בעלים של מקרקעין הידועים בלשכת רישום המקרקעין  "העירייה"   :להלןועיריית ראש העין )  הואיל:

)להלן:    ש העין  בראקורי    רלגרטי וקאברחוב  לפי המצויים    2  ,1ח"ח    5499/א( גוש  265)רנ/   927כמגרש  

 "(; המקרקעין"

הלן:  )ל  דאח  כל  מ"ר  125של כ  בשטח בנוי    זהים   מבניםשני    ,שה מבניםשלו קיימים    מקרקעיןעל הו והואיל:

  להלן )  ("המבנה הקטן: ")להלן  17  מגרש מספרמ"ר ב  35-כנה נוסף בשטח של  ב מו  ("המבנים הזהים "

מתחם הקבלנים הממוקם ברחוב רח' גרטי  בתוך    ,  ("הנכסאו "  "המעונות" או "מעונות היום: "יחד

היד העין  בראש  קורי  כוקארל  גוש  265)רנ/  927מגרש  וע  "  1,2ח  ח"   5499/א(    מתחם )להלן: 

   ;הז הסכםל  'א נספחכהמצורף  תצלוםב אדוםבמיקום המשורטט בצבע  ,("לניםהקב

 בנכס;ם לילדים היו נות הכלכלית הינה שלוחתה של העירייה בכל הנוגע להפעלת מעוהחברה ו והואיל:

לילדים עד  ום  י  נותמעו הזמינה הצעות להפעלת    12/23  מס' והחברה הכלכלית, במסגרת מכרז פומבי הואיל:

 ; 3גיל 

לית הצעה להפעיל  הכלכהגיש לחברה    כל נספחיו,והמפעיל, אחרי עיון ובחינה זהירה של ההסכם על   ואיל:וה

 יו; , בהתאם להסכם זה ותנאיוםה  מעונותאת 

 ;מור בהסכם זהכא היום  נותוהצעתו של המפעיל זכתה במכרז והוא נבחר להפעלת מעו ל:והואי

היום על יסוד ההצעה אשר    ונות מעמפעיל לצורך הפעלת  עם היינת להתקשר  ת מעונ והחברה הכלכלי והואיל:

 שה על ידו; הוג
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 ם מעוניינים לעגן את התחייבויותיהם וזכויותיהם האמורות בהסכם; והצדדי :הואילו

 תמבוא, נספחים והגדרו:דלקמןאי לכך הוסכם והוצהר בין הצדדים כ 

 ו. מהווה חלק בלתי נפרד הימנ זה א להסכםהמבו .1.1

 מנו, הינם:וים חלק בלתי נפרד מ המהום זה, הסכ חינספ .1.2

 ;ת היוםמעונו תצלום -נספח א' 

 קיום ביטוחים; אישור על  -נספח ב' 

 ; בניםבמד  ציורשימת  -נספח ג' 

 ;במכרזשתתף הצעת המ -נספח ד' 

 כתב ערבות.    -נספח ה' 

ובנספחיו   .1.3 זה  בהסכם  מקום  בכל  כי  "  בויובהר,  המונח  הכלמופיע  הככליתהחברה  גם",  יה  עירי ל  וונה 

 ת, הכל לפי ההקשר. החברה הכלכלי של לחתה כשו

 מהות ההסכם .2

בתוך   .2.1 בנכס,  להפעיל  מתחייב  הכלכלית,   30המפעיל  החברה  ע"י  לידיו  מסירתו  ממועד    מעונות את    ימים 

החל המפעיל להפעיל  לא    להלן. וזאת לתקופה ובתמורה ולפי יתרת התנאים המפורטים בהסכם זה  יום,  ה

שגיאה! מקור ההפניה    לאלתר ויחולו הוראות סעיףבוטל הסכם זה  ילעיל,  מור  במועד כא  מעון היוםאת  

 .להלן  לא נמצא.

המב  .2.2 של  וגבולותיו  שטחו  מיקומו,  כי  מצהיר  בנס המפעיל  כמפורט  א' נה,  וכי  1-פח  לו  וברורים  ידועים   ,

 . יםנו/או פגם כנגד המב   ו ואין לו כל טענות מוםם לצרכי מימתאי ניםמבה

להמפע .2.3 ידאג  בדולציי   כושריל  חשבונו,,  ועל  בציוד    עצמו  המבנה  להפעלת  את  הדרוש    המעונות וריהוט 

ת הסכם זה, יפנה  בסיום תקופ  .שיה כמפורט להלןבהתאם לכל הוראות הדין ודרישות משרד הכלכלה והתע

   .מהמבניםך לו ששייוהריהוט  המפעיל את הציוד  

בונו הבלעדי, בהתאם להוראות כל  על חש  עיל,חריות המפיהיו בא  םוניהול  םחזקתאהיום,    מעונותהפעלת   .2.4

 . הסכם זהת וום עם החברה הכלכלית, בכפוף להורא א ידין ו/או הסכם, ותוך ת

לתקנות    ;"(חוק הפיקוח)להלן: "  1965  –מעונות, תשכ"ה  תעשה בהתאם לחוק הפיקוח על    נותהפעלת המעו  .2.5

)אחזקת  מעונות  על  יום(,  ם ילדי  הפיקוח  קולכ ו  ;1968  –תשכ"ח    במעון  הנח ל  יצא  בץ  אשר  רלוונטי  יות 

ומטעם משרד   )להלן: "התעשייה או כל מהכלכלה  לעניין  ההנחיותשרד אחר  לרבות  דין,  ובהתאם לכל   )"

כש  תזונה,  שמירה,  בטיחות,  המועסנהלי  אדם  כוח  בזה ירות  וכיוצא  "   ק  הכלכלה  )להלן:  משרד  תנאי 

היתרים והרישיונות הנדרשים על  רים, ה אישוהשגת כל היל ידאג להמפע צורך כך  למובהר, כי    ."(והתעשייה

הפעלת   לצרכי  דין  כל  "מעון"לצור  היום  מעונותפי  סמל  קבלת  אישור  בהתאם  ך  לרבות  משרד  ,  לתנאי 

והתעשייה ל )מבלי    הכלכלה  כדי  בכך  בפועל(שיש  סמל  לקבלת  בקשה  להגיש  המפעיל  את  על  חייב  וזאת   ,

בלת סמל "מעון", ואינו נדרש להחזיק בסמל  קשה לקיש בנדרש להג  פעיל אינוכי המבהר,  ואולם מו  חשבונו.

 כאמור. 
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 קופת ההסכםת .3

תקופת  "  :ן)להל   למפעיל  החכ"לע"י    החזקהמסירת  ממועד  חודשים    24הסכם זה יהא בתוקף לתקופה של   .3.1
 "(.ההסכם

דעתה .3.2 שיקול  פי  על  רשאית,  תהא  הכלכלית  להאר   החברה  תקהבלעדי,  את  ביך  ההסכם  ות  תקופ  3  -ופת 

תקופת ההסכם או תקופת הארכה, על פי העניין    שתחילתן תהא בתום   כל פעם  (1חת )שנה א   בנותנוספות  

" הארכה )להלן:  החכ"ל  "(תקופת  ששלחה  ה  בכתב  הודעה  למפעיל  ובלבד    ההסכםפת  תקות  רכא בדבר 

 . יום מראש  90לפחות 

להא .3.3 הכלכלית  החברה  תקופת  החליטה  את  אימציא    כאמור,  ההסכםריך  ביטוח המפעיל  תישור  קף  ים 

 נדרשים. ה מסמכים ה  יתר וכן כל   ערבותאם לדרישות החברה הכלכלית, בהת

 ת של ההסכם י האמור בסעיף זה מהווה תנאי עיקרי שהפרתו, או הפרת כל חלק ממנו, מהווה הפרה יסוד .3.4

 על ידי המפעיל  קבלת הנכס .4

ה, יהווה  ת החזק מסיר"(. מועד הירת החזקמועד מס)להלן: "  1.9.2023יהיה ביום בנכס   ד מסירת החזקהמוע

 . ופת ההסכם מועד תחילת תק

 שמירת הנכס  .5

תקופת  יי מתחמפעיל  ה .5.1 כל  במשך  והמבנה  המעון  את  ולתחזק  להפעיל  מקההסכם  ב  וברמה  באופן  צועי 

 כותית. הה ואיגבו

 .  כםההסופת  במשך תקלנכס וכן השטח שמסביב    הנכסיהיה אחראי לשמירה, תחזוקה וניקיון של מפעיל ה .5.2

אם לאמור  בהת   עונותמ, פרט להפעלת  הנכסע כל פעילות אחרת כלשהי בשטח  אי לבצ ה רשלא יהי  מפעילה .5.3

 במכרז זה ובהתאם להוראות כל דין.

מ .5.4 כי  מממובהר  המעונות  המש בנה  מתחם  בתוך  היתר,  מש  וקם  ומנהלת  בין  מכירות  משרדי  של  כמרכז 

בו    עיריית ראש העין כלולים  נוספיםעסוכן  יתלפיכך .  קים  נדרשת הקפדה  רישיון העסק  כל תנאעל    רה,  י 

והקפדה  הכנות לפתיחתו  רה על ניקיון שטח המושכר וסביבתו, צמצום הרעש, ה ובמיוחד בכל הנוגע לשמי

 ו. קיונו וניקיון סביבת המפעיל מתחייב להחזיק את הנכס והציוד המצוי בו, במצב טוב, תקין ולשמור על ני 

מתחייב   .5.5 לעיל,  באמור  לפגוע  למבלי  אתהמפעיל  גם  ולדא הגי  תחזק  במקרקעין,  המצויים  והחצר  ג  ונה 

 ל הנדרש, על חשבונו של המפעיל. ת גינון ככיונם, לרבות באמצעולטיפוחם וניק 

הקפדה על כל תנאי החוק ורישיון העסק וקיומו של רישיון עסק  יודגש כי  ות.  על שעות הפעילות המותר  .5.6

תהווה הפרה יסודית של   םהפרתזה וכם  הסבמרכזיים  יסודיים ו  הינם תנאיםההסכם  תקף בכל תקופת  

 לביטולו. ותביא זה הסכם 

רה הכלכלית  כאמור לעיל לחב  וולהשיב   ובירה, לשמור על תקינות המפעיל מתחייב להשתמש בנכס בצורה ס .5.7

 , תקין ונקי. במצב טוב

  ביבה ובכלל י הסבשלא תיגרם כל הפרעה או הטרדה מכל סוג שהוא לתושהמפעיל מתחייב בזה לדאוג לכך   .5.8

 היום בנכס ו/או בציוד על ידו.  מעונותגין הפעלת , בתחםי המולמשתמש
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הה .5.9 תקופת  במהלך  לציוד  ו/או  לנכס  שיגרמו  נזק  או  ליקוי  כל  חשבונו  על  לתקן  מתחייב  סכם  המפעיל 

 . .ה מבלאי ו/או מכל סיבה אחרת שהיאכתוצא

החברה   .5.10 כאמור,  הליקוי  או  הפגם  הנזק,  את  המפעיל  תיקן  רשאית  לית  הכלכ לא  וללתקנתהא  זהם    צורך 

 יקון.היכנס לנכס בכל עת, ולגבות מהמפעיל את עלות הת ל

וי מכל  ליק קרות כל נזק פגם או  לכלית על  מובהר ומוסכם בזאת, כי המפעיל יהיה חייב להודיע לחברה הכ .5.11

 סוג ומין שהוא מיד עם היוודע לו על קיומו. 

חוץ לאחזקה תקינה  הנתיקון    ע כללהורות למפעיל לבצ  כון, החברה הכלכלית רשאית, אם וככל שתימצא לנ .5.12

 . והמפעיל מתחייב לבצע תיקונים אלו על חשבונו וללא שיהויושוטפת של הנכס ו/או הציוד, 

ו/או את מצב הציוד, ככל  המפעיל מתחייב לאפשר לנציג החברה הכלכל  .5.13 בנכס ולבדוק את מצבו  ית לבקר 

 מראש.  ובתיאוםרים  ר יעשה במועדים סביביקום, בתנאי שה שיראה לו במשך תקופת ההסכ

 ילדי מעון היום ואופן קליטתם .6

 ימים למסגרות חינוך רגילות. יאל שכלי תקין המתאבעלי פוטנצ למעון היום ייקלטו ילדים  .6.1

אין בהעברת ממ .6.2 כי  מיוחד,  ובהר,  חינוך  של  היום למסגרת  מעון  מילדי  כדי  בי  היום,  במעון  מהלך שהותו 

 ת סעיף קטן זה.  ברישסתירה לאמור להוות 

 . והתעשיהלה הכלכוגילאיהם יקבעו על פי הנחיות משרד   במעון היוםאשר יאוכלסו ילדים פר המס .6.3

   .לילדי ראש העין בכללת כי בקבלת הילדים למעון היום תינתן עדיפות ראשונה מוסכם ומוצהר בזא .6.4

 שירות ומחירים  .7

 . שביםהתו ם לשביעות רצונם של ון היות בהפעלת מעהמפעיל מתחייב בזאת ליתן שירות טוב ונאו .7.1

עת  פי שהיא נקבעת מעת להלימודים כמפעיל מתחייב להפעיל את מעון היום בנכס, למשך כל תקופת שנת  ה .7.2

 . על ידי משרד החינוך

 דמי שימוש  .8

לחברה .8.1 ישלם  ב  המפעיל  השימוש  עבור  להפעלת    נכסהכלכלית  הזכות  דמי  מעונותועבור    ימוש ש  היום, 

  ' כנספח ד צעת המשתתף במכרז המצורפת  מור בה, כא"(התמורה)להלן: "   חש"____ __בסך של  חודשיים  

 . ע"מ כחוקסף מלסכומים אלו יתוו  להסכם.

ם רבעוניים על ידי מסירת  עבור כל שנה בתקופת ההסכם, בארבעה תשלומיישולמו  דמי השימוש החודשיים  .8.2

ונה  הראשהתשלום בגין השנה    .כירותיום לפני תחילת כל שנת ש  30חויים לכל שנה, עד  ד   ( צ'קים4ארבעה )

   .החוזהעבר לחכ"ל במעמד החתימה על יו

יחושב לפי מדד    תמורהמחירים לצרכן: סכום הפרשי ההצמדה שיתווסף להלמדד    הצמוד   ההי תמורה תה .8.3

כאשר המדד הבסיסי יהא המדד    קהן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיהמחירים הכללי לצרכ

 בע יהא המדד הידוע ביום התשלום בפועל. דד הקווהמ  ,15.1.2023סם ביום  שהתפר 2022בגין חודש דצמבר 

השימוש   .8.4 דמי  תשלום  י ב אי  ריבית  ימועדם  +    של  שנתיתשא  ל  10%פריים  צריך  שהיה  מיום  היות  וזאת 

 התשלום בפועל. ועד ליום  משולם

 אם לא.  , בין אם מפעיל הוא בנכס מעון ובין התמורהם את שלמובהר בזאת, כי המפעיל י .8.5
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 הוצאות .9

)מסמך  תצלום  בומים החלים על מחזיק עבור כל שטח הנכס, המסומן בצבע אדום  ל התשל בכ א  עיל יישהמפ .9.1

הוצאות ניקיון, חשמל, מים,  בכל הוצאות התחזוקה והצריכה השוטפים של הנכס וסביבתו לרבות  (, וכן  א'

גז, ט יהיה אחראי    ן,לפוביוב,  וכן  וכו',  נזק שיעל חשבונ לתקן  שילוט  כל  לנכסו  וסי , מערכותיגרם    ביבתו ו 

ההסכם תקופת  וטבמהלך  ביוב  גז,  מים,  חשמל,  הוצאות  תשלום  המוניםלפ.  לקריאת  בהתאם  יקבע    .   ון 

 . מפעילהשל חשבונו   ועלחשמל הינה באחריותו  ו מובהר, כי הזמנת מוני מים 

 נונה כללית. החלים על המחזיק בנכס ובין השאר תשלומי אר יםהמסמפעיל ישלם את כל  ה .9.2

 פויי, פיצוי ושאחריות .10

, לנכס או לכל צד ג'  ראש העין  תלעירי או  ו/  המפעיל יהא אחראי לכל פגיעה או נזק שיגרמו לחברה הכלכלית .10.1

ן באופן  וה כס  ם זה. ארע נזק או פגיעה כאמור הן לנבגין כל מעשה או מחדל מצידו הכרוכים בביצוע הסכ

בלי לפגוע בכלליות האמור  מ  ם.קזוק, כפי נזחר שניו כל גורם א יפצה המפעיל את החברה הכלכלית א   -אחר  

ו/או לרכוש אשר ייגרם לעובדיו ו/או למשתתפים בפעילות אותה  פש  לעיל, יהא המפעיל אחראי לכל נזק לנ

 הוא מנהל ולרבות אורחיהם. 

ו/אוה .10.2 החברה הכלכלית  פוטר את  כל הבא מטעמן, מכל אחריויר הע  מפעיל  ו/או  עובדיהן  ו/או  לכל  ייה  ת 

 לעיל.  10.1-ו 10.1 ק"סנזק כאמור ב ו/או  אבדן

ל  "חכה ם אם צורפה לה  ג כלשהו,  אחראי לכל תביעה שתוגש על ידי צד ג'    מפעיל ה מובהר ומוסכם בזאת, כי   .10.3

העיריה   באחריות  יי א  ווה   , כנתבעתאו  והמוחלטת  שא  הוצ  ו/אוהחלטה  לכל  המלאה  ו/או  דין  ת  וא פסק 

 תיפסקנה, בקשר לכל תביעה, משפטית או אחרת. ש

הכלכלית  שילמה   .10.4 את  החברה  המפעיל  ישפה  דין,  או  הסכם  כל  מכח  לשלמו  המפעיל  על  שהיה  תשלום 

בגין הכלכלית  בתוך    החברה  זה  מ   7תשלום  את  שיום  ימים  המפעיל  ישפה  זה  בכלל  ידה.  על  לכך  נדרש 

ין, תביעה או דרישת תשלום בקשר עם הסכם זה  ק דספום שחויבה בו מכח  תשל  גין כל החברה הכלכלית ב

בכל מקרה בו החכ"ל ו/או העירייה תהא צפויה לשלם    וצאות משפט ושכ"ט עו"ד.תשלומים בגין הלרבות  

ד שלישי כלשהו. במקרה כזה החכ"ל תהיה זכאית לחלט חלק או  צוג לו בגין תביעה מכל מין וס דמי נזק ו/א 

 בלי לגרוע מזכויותיה. , מהלת הבנקאית שנמסרה ערבות כל הא

הבאים מכוחה ו/או המועסקים על  ל,  " חכדים במפורש כי  ם בזאת בין הצדלמען הסר ספק, מוצהר ומוסכ .10.5

ו/או ידה לא יהיו חייבים לשאת בכל תשלו נזק  יים מכל סוג או סיבה שהם שייגרמו  ופיצ   ם, הוצאה, דמי 

ואשר לא נאמר במפורש בחוזה זה כי    נותמעוה  הפעלתו/או בקשר ל  כדי  ךתו  וד ו/או שישולמו על י  מפעילל

 לשאת בהם.ל " כחעל 

  ביטוח .11

לגרוע מאחריות   .11.1 דין מתחייב    מפעילהמבלי  כל  פי  על  ו/או  זה  פי הסכם  כל    מפעילהעל  כי במשך  ומצהיר 

ההסכם ובטיב  לכל תקפים ביטוחים יחזיק  ,תקופת  בהיקף  בפעילותו  הקשורים  יפחת  הסיכונים  ו  שלא 

על  באישור    ( "הביטוחיםקיום    אישור"להלן:  )   להסכם  ב'נספח  ב כאמור ביטוחיםם  קיו   מהאמור 

ביטוח.   יחדשו ו/או יאריכו   ואף  ההתקשרות  תחילת טרם ימציאוו תקופת  תום  הביטוח  מדי  עלות 

 בלבד.  מפעיללו על הו וההשתתפויות העצמיות יח 
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א מאושר וחתום  כשהו  נספח ב'את המסמך    כםסל ההבמעמד חתימתו ע  המפעיל ימציא לחברה הכלכלית .11.2

הביטוח חברות  בו.  ע"י  הנדרשים  הביטוח  בסוגי  לעסוק  ישראל  מדינת  של  רישיון  ברם,בעלת  ברה  הח  . 

בש  לדרו תהא רשאית  הכלכלית   הפוליסות  מהמפעיל בכל עת במהלך כל תקופת ההסכם שתציג  פניה את 

 . שור על קיום ביטוחיםבאי קופת הביטוח הנקובה לפני תום ת חובה דומה תחול בשינויים המחויבים  עצמן.

נוסף; תבוטל, ללא הדדיות,    כמבוטח ומי מטעמו ההרחבות: המזמין בין היתר ייכללו מפעילי הביטוח בכל .11.3

וכל המזמין  כנגד  המבטחים  של  התביעה  ו/או  השיבוב  מטעמו   זכות  כוונת  מי  מתוך  שהזיק  למי    ולמעט 

לסעיף    זדון; יוכפפו  חבויות  לביטוחי  וכן  צולבת  רבתי;ביטואחריות  רשלנות  סייג  התרעת    ל  סעיף  יחול 

   שליחים להנהלת המזמין.  יום מראש בדואר רשום או 60ביטול ביטוח, מכל סיבה, של 

ה .11.4 ידי    תנאי   יכללו  מפעילביטוחי  על  הנערך  ביטוח  לכל  קודמים  הינם  לפיהם  המבטח    המזמיןמפורש  וכי 

  . המזמיןתוף ביטוחי  מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשי

יטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור על קיום ביטוחים, הנם מזעריים  הב .11.5

וגודל הסיכון העומד לביטוח. על ההמזמין  ואין בהם משום אישור של   ביטוח    מפעיללהיקף  לקבוע  יהיה 

 . כלשהוי ישולצד של  למזמיןלו, וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד 

מהחזקת אישור    מפעילה  כדי לפטור אתהמזמין    למען הסר ספק, אין במעקב בדיקה ו/או ביקורת על ידי  .11.6

לצורך אישור המזמין.   במשך כל תקופת ההתקשרות   המזמין הביטוחים בתוקף והמצאתו בעת חידוש לידי  

  הביטוחי של   מפעילדי העל ידוש כפופה לאישורו  חיכמו כן, מובהר ומוסכם כי תקינות אישור הביטוח בעת  

רשאי    המזמין  יהיה  מהוהמזמין  מנת    מפעיללבקש  על  ביטוחים  קיום  על  האישור  את  לתקן  או  לשנות 

על   האישור  לתקינות  אישור  תהווה  לא  שינוי  או  לתיקון  הבקשה  ההסכם.  פי  על  להתחייבויות  להתאימו 

 אחריות כל שהיא. ן המזמי  קיום ביטוחים ולא תחול עקב כך על 

הצאת  המ .11.7 ידי  על  הביטוחים  קיום  הינה    מפעיל אישור  ההסכם  נשוא  העבודה  תחילת  מתלה  טרם  תנאי 

הווה הפרה של תנאי מהותי של  ת  . הפרה של סעיף זה המזמיןעבור    מפעיל של  ה  וומקדמי להתחלת פעילות 

 ההסכם.  

ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ה  .11.8 הסדרת  אי    כם עקב אי המצאת או הסמוצהר 

 בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך .   מפעילביטוח כנדרש , יישא  ה

  מפעיל מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן פטור כלשהו ל .11.9

ים כאמור ובין  מאחריותו על פי הסכם זה, ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזק

חריות כלשהי  המזמין א כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על  המזמין  והמצאת אישור ביטוח לידי  או,  אם ל

 לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.

לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית    לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים,  מפעילה .11.10

 הנקובה בפוליסה כלשהי. 

 ם על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים בפוליסות.עוליהיה אחראי לנזקים ה לבדו י  מפעילה  .11.11

 . יוסיף ויערוך ביטוח אחריות מקצועית כל עוד קיימת לו חבות על פי החוק מפעילה  .11.12

ה .11.13 הפולי  מפעילהפר   הוראות  את  את  המפקיע  באופן  מטעמוסות  והבאים  המזמין  הזכויות  יהא     מפעיל , 

  תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי  ולא  באופן מלא ובלעדי,  אחראי לנזקים שייגרמו

 .והבאים מטעמ המזמין ו, והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי המזמין והבאים מטעמו
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, אך לא חייב לערוך  יהיה המזמין זכאיבהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו,    מפעיללא עמד ה .11.14

וזאת    מפעילו של המקומטוחים או חלק מהם באת הבי ועל חשבונו ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא, 

  תחול גם במקרה   מפעיללכל סעד אחר. הזכות לערוך ביטוח במקומו של ה   המזמיןשל  ו  מבלי לגרוע מזכות

 הביטוח במהלך תקופת ההסכם. של ביטול 

 מחאת החוזה או חלקוה .12

לק ממנו לאחר, אלא בהסכמת  ח  ו כלכם זה אפ הסע" יו ו/או חובותיו  המפעיל אינו רשאי להמחות זכויות  .12.1

ת השליטה מבעלי המניות  יו או יותר ממנ  25%גיד, העברת  יל תאהיה המפע   החברה הכלכלית בכתב ומראש.

 ". המחאהא " תחשב אף הי -סכם, לאחרים  שהיו במועד כריתת הה

חלק .12.2 כל  או  זה  הסכם  להמחות  רשאי  המפעיל  יהיה  לא  מקרה  שאי  בכל  למפעיל  אחר  ממל   נוממנו  א 

 . המכרז והסכם זהת החלות על המציעים על פי שוהדרי

  מקצתן, או מסר את ביצוע העבודה לאחר, כולה ו או חובותיו על פי הסכם זה איותיו  המחה המפעיל את זכו  .12.3

לע אף  או מקצתה בהתאם לאמור  על  עפ"י ההסכם  עליו  הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות  יישאר  יל 

 וע בזכויותיה של החברה הכלכלית כלפי הגורם הנמחה. פג די לבכך כ שיהאי מחאה האמורה ומבלהה

מתנאי  וחובותיה עפ"י הסכם זה לצד ג' מבלי לחרוג  ה  רה הזכות להמחות את זכויותיית שמולחברה הכלכל .12.4

 ויים המתחייבים. הסכם זה, למעט השינ

 כח אדם ותנאי העסקה  .13

הדר .13.1 האדם  כח  כל  את  יעסיק  והמפעיל  ניהול  לצרכי  ו   ותמעונעלת  הפוש  יעיל  באופן  בהתאם  נהיום  אות 

 להוראות כל דין. 

,  מעון היוםועסק במסגרת ניהול והפעלת  שים של העובדים וכל כח האדם,  וא שכר עבודתהמפעיל ישא במל  .13.2

 צו הרחבה. ים לשכר מכח כל דין ו/או הסכם ו/או הסדר ו/או לרבות בתנאים הסוציאליים הנלוו

 תנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בכל דין. ו  יחותי בטנאיח את קיומם של תהמפעיל יבט  .13.3

כל  המפעיל מ .13.4 כי  בכלתחייב  יעמוד  במעון  שיועסק  ילד ד  אדם  עם  לעבודה  הנוגע  בכל  הדין  ויציג  רישות  ים 

,  ן אישור תקף מכח החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימיםלפני תחילת העסקתו במעו

 . יויקונ ות  2001  -התשס"א 

 העדר יחסי עובד מעביד  .14

, וכי אין  זהם למטרת קיום הסכבלבד והינם יחסים עסקיים   והמפעילהחברה מוסכם ומובהר בזה, כי יחסי  .14.1

מעביד, ואין בהסכם זה כדי ליצור    –יחסי עובד  ,  , לרבות עובדיהםו/או מי מטעמםבין הצדדים    ולא יהיו

דים ו/או מי מטעמם. הצדדים מתחייבים כי לא תהיה  הצד  ין ב  "ב וכיום משותף  יחסי שותפות, שליחות, מיז 

כלפי השנילהם ה כלשהי המבוסס  אחד  ו/או תביעה  דרישה  טענה,  עוב ת  כל  יחסי  של  קיומם  מעביד  -דעל 

    ו/או שותפות בין צד אחד לשני.

ל  ש עהבית ת ושלם בעקבישפה את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל סכום אותו חויבה ל המפעיל .14.2

-לבין החברה יחסי עובד   ואו מי מטעמ   יל המפע שלישי לפיה, למרות האמור בהסכם זה, התקיימו בין    צד

 . מעביד
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 ספינוי הנכ .15

המתחי   המפעיל .15.1 את  להפסיק  במושכרפיב  הסכם    עילות  פי  תקופת  על  בתום  הפסקת  ההסכםזה  או   ,

לחברה    הנכסשטח  את    יב בהסכם, ולהשקבוע  ל  קב הפרת ההסכם, או מכל סיבה שהיא, בהתאםע  השכירות

    .וד המצוי בו תקיניםוהצי וכל מערכותיו ר שהוא נקי ומסודהנכס פנוי מכל אדם או חפץ, וככאשר 

מועל .15.2 הנכפני  של  הפינוי  סיד  לערוך  רשאית  החברה  תהיה  עם  ס,  בתיאום  מוקדם,  במסגרתו    המפעילום 

ויירשמ ייב שבו  והציוד  מערכותיו  הנכס,  מצב  הדורשיםהליקוו  דק  ידי    יקון ת  יים  או  פגמי.  המפעילעל  ם 

יתגלו בנכס   ו/ ו/א נזקים אשר  די  וקנו על ית  החזרתו לחברה, ואשר לא  מועדבו בציוד שבו  או במערכותיו 

לאו  לי המפע רשאיתעד  החברה  תהיה  מועד,  ו  תו  חשבונה,  על  לתקנם,  חייבת(  לא  מתחייב    מפעילה)אך 

  הראשונה של החברה. שתה רילפי ד, 15% תוספת ב הוצאותיהמלוא להחזיר לחברה את 

פי דרישתה  המפעיל .15.3 נטיות  וואישורים של הרשויות הרל   י מועד הפינוי,פנ ובכל מקרה ל  ימציא לחברה, על 

 זה.  על פי הסכם  מושכרהחלים עליו בקשר ל לתשלום התשלומיםבנוגע  

או לא  /ו  כרושהפעילות במ  יק את פס לא י  מפעילוסכם בזאת, כי בכל מקרה שהמבלי לפגוע מהאמור לעיל, מ  .15.4

הנכס   את  וגםיפנה  זה  בהסכם  עליהם  שהוסכם  בעקבות  /במועדים  כאמוהוד או  לפינוי  זה,  עה  בהסכם  ר 

יום בו ימשיך    ור כלעב  הזיכיון בגין יום שכירות כפול שלושהשווה לדמי  ך  לחברה סלשלם    לעיהמפב  ימתחי

מראל ומוסכמים  קבועים  כפיצויים  וזאת  בנכס,  בהוכחת  שהחזיק  צורך  )נ  ללא  "זק  יצויים  הפלהלן: 

עהמוסכמים לחברה  שייגרם  הנזק  לכיסוי  והחזרת  "(  הנכס  בפינוי  איחור  יום  כל  בו  קב    בפועל החזקה 

  פנוי מכל אדם וחפץ.  הואברה כשלח

המוסכמים   .15.5 בנוסהפיצויים  הינם  שתיכאמור  אחרת  הוצאה  לכל  הנכס,  ף  פינוי  במסגרת  החברה  בהם  שא 

  ם הפיצויים המוסכמים כאמור יחולו הפרשי על סכו  "כ החברה.של בד  שפטיות ושכ"ט עו"מלרבות הוצאות  

  הצמדה. 

  בוע, עד למועד הפינוי בפועל. אין בתשלום ת לשמו אחול ישדה(  הפרשי הצמ  פיצויים המוסכמים )בצירוףה .15.6

  ן.  דית ו/או סעד העומדים לחברה על פי הסכם זה ו/או כדי לפגוע בכל זכו מיםהפיצויים המוסכ

בלי לגרוע מכל סעד  , הרי שמההסכםמיוזמתו לפני תום תקופת    ות היוםמעונ פעלת  את ה  להמפעיהפסיק   .15.7

עקב   לחברה  המגיע  זאחר  ההפרה  של  יהיה  הסו  ה  המפעיל כם,  דמי  מלוא  בתשלום  לחברה    שכירותחייב 

 ם אחרת בין הצדדים., אלא אם הוסכההסכםבור כל תקופת  ע

תנא  .15.8 מהווה  זה  בסעיף  האמור  שהפרתו,    יכל  חלק  הפר  או עיקרי  כל  מ ת  שלה  ממנו,  יסודית  הפרה  הווה 

 .הסכם

 םהפרת ההסכ .16

תנ  כםלהס  2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,15,16,18,19,20  סעיפים .16.1 כהפרה  הינם  תחשב  שהפרתם  עיקריים,  אים 

 ההסכם.  יסודית של

א  החברה רשאית להביפי כל דין, תהיה  ו/או על    על פי הסכם זה  זכאית לובנוסף לכל סעד שהחברה תהיה   .16.2

 זה במקרים המפורטים להלן: כם די של הסהמייולו לביט

 מודים. , במהלך שנת הלידל מלהפעיל את מעונות היום בנכסח הזכיין .16.2.1

ת החברה  עונות יום מבחינה חינוכית או אחרת. החלטהינו בלתי מתאים לנהל מ זכיין ה מצא כי נ .16.2.2

 רעור. י ניתנת לעעת ובלת כר עניין זה תהא מכלכלית ב 

 ם.אי משרד הכלכלה והתעשייה, כולם או חלקתנו/או בות הדין  הורא ב  אינו עומד הזכיין .16.2.3
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ול   המפעילהפר   .16.2.4 זה  הסכם  מהוראות  כלשהי  ת   אתתיקן    אהוראה  מיום    14וך  ההפרה  ימים 

 שנדרש לכך בכתב. 

עי  המפעיל   הפר .16.2.5 בהסכםתנאי  )מבלי   קרי  לרבות  פי    זה  על  עליו  החל  תשלום  ביצוע  אי  למעט( 

ו/או הסבת    דים כנדרש בהסכם רמניעת מטניקיון ורת המיאו אי הקפדה על שהסכם זה ו/ זה 

דרישה בכתב    קיבל  עילמפשהועד  ימים ממ  7כולו או מקצתו, וההפרה לא תוקנה תוך    ההסכם,

 לתקנה. 

מונה כונס נכסים על נכסי היזם או    צו פירוק ו/אואו ניתן    יכי פשיטת רגל,הל   המפעיל ננקטו נגד   .16.2.6

מצעות  פעלת הסכם זה באאת הא יאפשר  י אחר שלמשפט ך  כל הלי  המפעילגד  חלקם או ננקט נ

 יום.   30כים אלו לא בוטלו תוך והלי להמפעי 

בידי המנהל   .16.2.7 דע,  ותהוכחכשיש  של    שהמפעילתו,  להנחת  בשמו  נתןהמפעילאו אדם אחר  או    , 

הכרוך  דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם או לכל דבר  ד, מענק,  כלשהו שוחהציע לאדם  

ההס שמובהראל  . כםבביצוע  כי   א  ביטו   בזאת  כעילות  לעיל  המנויים  המקרים  ההסכם  אין  ל 

ת לבטל ההסכם מכח  ברה הכלכלימזכות החע  י לגרובבחינת רשימה סגורה וכי אין במנייתם כד

 י המפעיל. כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל ההסכם עקב הפרתו ע"

החבב .16.3 תהיה  כאמור  ההסכם  לתב וטל  רשאית  פינוי  וע  רה  את  והנמיד  כ/כס  אי  לנכס,    עילהמפניסת  או 

  ס לא להיכנו  ו/אכס  מתחייב לפנות את הנ  מפעילהס ככל שהדבר יידרש, ו ה בנכולהחזיר לעצמה את החזק

  דרישת החברה כאמור.  אליו לפי

הנמצאים  ו/או    פעיללמפנות את המיטלטלין השייכים  במסגרת פינוי הנכס כאמור, תהיה החברה רשאית ל .16.4

  המפעיל ו תוטל על  שהו/או לצד ג' כל   פעיללמאו נזק שייגרם  ן, הפסד  כל אובדית ל עדאחריות הבלנכס וה ב

 .בלבד

לחברה   המפעיל .16.5 בזאת  הבלתכמהס  את  נותן  ל  יתו,  לפי  חוזרת,  החברה  את  לשפות  ומתחייב  כן  עשות 

י  ר לעיל כד ין באמוא  אמור.ם תוגש נגדה בגין כל אובדן, הפסד או נזק כ דרישתה הראשונה, על כל תביעה א

לה עקב כל הפרה או מחדל כאמור מצד    םכל נזק שנגר  מפעילהי החברה לתבוע מאת  כות שבידע מכל זלפגו

או  מפעילה כ לבצ,  וגל  ע  פע/םתיקון  כל  ש או  אחרת  מן    מפעילהולה  ולתבוע  בעשייתם,  את    מפעילהחייב 

שנגרמ עו"ד,ההוצאות  שכ"ט  היתר  בין  למעט,  ומבלי  לרבות  לה,  את  לשפוו  לשלםמתחייב    פעילמהו   ו  ת 

  ה. שונכל נזק והוצאה כאמור, מיד עם דרישה רא ברה בגיןהח

נ .16.6 או  לפגוע בכל סעד או תרופה אחרים  ע  שלם  וספימבלי  זל  החברה  דין, מוסכם  פי הסכם  כל  פי  על  ה או 

במועד,    למפעיישולמו על ידי הין וסוג לפי הסכם זה, אשר לא  במפורש, כי בשל כל סכום או תשלום, מכל מ

הסכום  0.1%בשיעור  פיגורים  בריבית    עילמפהיב  יחו  על  בש"  ליום  אשבפיגור  בערכו  ח,  מחושב  שהוא  ו 

בהפר  או  ארה"ב,  הצמבדולרים  בשיעו)צמווריבית    דהשי  ריבית  דה(  פסיקת  לחוק  בהתאם  מקסימאלי  ר 

תשכ"א תחילהמחושבים    1961-והצמדה  מיום  וזאת  חדשים,  בשקלים  שבפיגור  הסכום  ועד  ת  על  הפיגור 

 הם. י ני, לפי הגבוה ב המפעילהחברה מן  על ידי  ו כאמורכלשהם שלולת

, וזאת  כרלשומראש    ימים  7דעה של  והזה, ב  אמור בהסכם זה, החברה תהא רשאית לבטל הסכםוסף לבנ .16.7

מאפשרות שאינן  נסיבות  נוצרו  אם  ו/או  דעתה  שיקול  פי  רשות    על  של  צו  כגון  זה  הסכם  קיום  המשך 

קית  י קיום דרישות רישוי עסקים, או חובה חו ת לאור אהמקומי  רשותמהה  ות שכנים, דרישנ מוסמכת, תלו

 חרת.א

 פיצוי מוסכם/בטוחות  .17
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ה .17.1 כל  קיום  על    להמפעי ת  יותחייבו להבטחת  החברה  ו/אכלפי  זה  הסכם  מן  פי  שיגיע  סכום  כל  לגביית  ו 

מתחי   המפעיל בנקאית    המפעיל יב  לחברה,  ערבות    י יד ב  כביטחון  ש"ח  ______   בסך אוטונומית  להפקיד 

התקופה המוארכת, לפי העניין, בנוסח    או  םההסכתקופת  יום ממועד סיום    90לתום  תקפה עד  ברה, החה

 כדין אי חתימה על הסכם זה.  בות כאמור דינההפקדה של ער  אי. כרז הממסמכי ל 2-מסמך א'

י  לפלממש את הערבות,  התחייבות כלשהי לפי הסכם זה, תהא החברה רשאית    רה,, לדעת החבהמפעילהפר   .17.2

או הוצאה, הקיימים או עתידיים,    נזק, הפסדות לעצמה וגם/או לקזז כל סכום עבור כל  תה, ולגב קול דעשי

כת  תעמוד  או עמדה    שהחברה או  עקב  ההפרה  בהם  מן  של  וצאה  מזכותה  לגרוע  מבלי  וזאת  האמורה, 

אית  נקהב ת  ם, אם סכום הערבוהליך שהחברה תבחר, סכומי כסף ו/או סעדים נוספי  בכל חברה לתבוע,  ה

 ם ו/או ההוצאות של החברה. לדעת החברה, לכיסוי הנזקים ו/או ההפסדייספיק,  לא

לעיל, מוס .17.3 ביןעל אף האמור  ותהי  צדדים,ה  כם  כנגד  ינה לחברה תביע כי במידה  אשר תופנינה    המפעילות 

מ יואלערכאות  תשפטיות,  לתורך  עד  התביעה,  סכום  בגובה  הבנקאית  הערבות  ההכרעה  וקף  מועד  ם 

הוראה זו תחול גם    פת ההסכם.החברה, אף אם תמשכנה התביעות לאחר תקו  ה בתביעת החלוט  תוטייפהש

  . נכסב  המפעילותו של רה, בקשר לפעיל גשו כנגד החב הוים, ששיים שליבמקרה של תביעות צדד

  ן מת בלבד. המפעיל על לות, פרמיות וכיו"ב, בקשר לערבות הבנקאית יחולו עמכל ההוצאות,  מובהר בזאת, כי  .17.4

ההע לרבות  בהסבנקאית  כאמור  החברה  דרישת  לפי  זה,  סעיף  תקופת  פי  למשך  בתוקף  היותה  וכן  כם, 

 מהם, מהווה הפרה יסודית של ההסכם. , או הפרת חלק הסכם שהפרתםם ל קרייעי תנאים ההתקשרות, הינם 

 כס בניים שינו .18

ו/או    מפעיל הו   למפעילאסור   .18.1 לעשות שום שינוי  ,  והפנימי  חיצוני ה  ראהולמו/או  לנכס  תוספת  מתחייב לא 

ב החברה  של  הסכמתה  ומראש. ללא  אישור  אם  כתב  לשינוי    יינתן  תוספת  החברה  מתסלנכו/או  ב  חיי, 

וההיתרים    עילמפה האישורים  לכל  כללדאוג  לביצוע  קודם  דין,  פי  על  לכך  תוספת   הנדרשים  או    שינוי 

 כאמור. 

הם רכוש החברה    ל יעהמפו על ידי  עשת שיספכל שינוי ו/או תוסרת כל ספק, מוסכם בין הצדדים כי  לשם ה .18.2

  ך בתמורה כלשהי. ללא צור

תשלום  ידה שקיימת זכות כזו( לתבוע מהחברה  במם ו )א  ותמראש על כל זכ  ר כי הוא מוותרמצהי   המפעיל .18.3

  ים שייעשו על ידו בנכס אם החברה ולים או שיפוצ תאמה, השקעות, שכל כלשהו עבור כל שינוי, השבחה, ה

  להחזיר לקדמותו עם תום   המפעיל  מור כדי לגרוע מזכותה של החברה לדרוש מןאין בא  .תיתן הסכמה לכך

לפי דרישת החברה כאמור, על    מתחייב לפעול ולעשות,  המפעילו  זה,כם  לפי הס  ואו הפסקת  ההסכםתקופת  

 . ברה להחזרת הנכס כאמורשבו זכאית הח ר מן המועד חשבונו, לא יאוח

ת לנכס אם נעשו  שיקול דעתה המוחלט, כל שינוי ו/או תוספ  י , לפוסרית לסלק ו/או לההחברה תהיה רשא  .18.4

  . המפעילות ריאח  ועל על חשבון  ש כאמור, וזאת  כמתה בכתב ומראללא הס

 ל ההסכם. הפרה יסודית שממנו מהווה  ה מהווה תנאי עיקרי שהפרתו או הפרת כל חלק כל האמור בסעיף ז .18.5

  פירעון חובות השוכר .19

" או  תשלוםאו הדין )להלן: ", מס או היטל החלים עליו על פי הסכם זה  ההוצא,  םכל תשלו  המפעיל  לא שילם

מתחייב    עילוהמפ   ,המפעיל( לשלמם )הכל או חלק( במקום  בתחיינה  אי   חברה רשאית )אך"(, תהא ההוצאה"

ור )הכל  תשלום או הוצאה כאמ   המפעילילם  ת החברה. לא שההוצאה מיד עם דרישלהשיב את התשלום או  

, בצרוף  ם לחברה כל תשלום או הוצאה כאמורחייב לשל המפעילד עם דרישת החברה, יהיה י( מי הםמ או חלק 

יתר    , על משיכותבבנק הפועלים,  , באותה עתים בשיעור המרבי, שיהיה נהוגורפיגת  יהצמדה וכן ריבהפרשי  
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,  הלחברל  עלמועד השבתם בפו ממועד התשלום או ההוצאה ועד  כשהם מחושבים  יגות בחשבונות חח"ד,  חר

  דין.  ו/או על פי כל  ברה עקב אי התשלום על פי הסכם זה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לח 

 ההסכם. כל חלק ממנו מהווה הפרה יסודית של  זה מהווה תנאי עיקרי שהפרתו או הפרת  יף בסעור כל האמ

 ויתור ושינוי .20

"( יהיה בר תוקף רק על  שינויהלן " ל חוד  ל  דכולם יחד וכל אחון או ויתור בקשר להסכם זה )ל שינוי, תיקכ .20.1

 ם. ך בכתב שנערך במיוחד ובמפורש למטרה זו ונחתם על ידי כל הצדדיפי מסמ

נעות מעמידה על  על שינוי במקרה כלשהו, לא יהווה שינוי זה תקדים לכל מקרה אחר שהוא. הימ   כםהוס .20.2

רעו בזכויות והתחייבויות של מי  גלא יו   ף ו/או שינוי גור  מקרה מסוים לא ייחשבו כויתור זכות או שינוי בה ב

 מכח כל הסכם אחר בין לגבי אותו מקרה או כל מקרה עתידי אחר. מהצדדים 

 וסמכות שיפוטל ן החדיה .21

 על הסכם זה ופרשנותו יחול הדין הישראלי.  .21.1

 מרכז.   מחוזמוקנית לבתי המשפט המוסמכים בהנוגע למחלוקות הנוגעות להסכם זה  סמכות השיפוט בכל .21.2

 דיםדהצ ותתובכ .22

 להסכם זה. כתובות הצדדים הינם כמפורט בכותרת  .22.1

בפקסימ  .22.2 או  רשום  בדואר  זה  להסכם  בהתאם  שתשלח  הודעה  ליכל  לפרטים  אחליה  בהתאם  הצדדים  ד 

 ימי עסקים לאחר המשלוח. המפורטים בס"ק  לעיל, תחשב כאילו נתקבלה שלושה 

 

 יה באו הצדדים על החתום:ולרא

 

 המפעיל על ידי:     ידי:ל ש העין עכלית לראהחברה הכל

____________ ______      __________________ 

 החברה הכלכלית      

____________ ____ __     _ _________________ 

 ת המפעיל חותמת + חתימ     החברה הכלכלית  + חתימות חותמת



 43 

        

 מעונות יום תצלום -נספח א 
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 בית בובות  .2

 מתקן עץ משולב  .3
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 מתקן דמוי קטר  .5

 דמות מעץ על קפיץ  .6
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