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 כללי  -' א פרק
 
 כללי  .  1

יפו  יכלי הספורט  ה 1.1 יית  של עירהמלאה  חברה בבעלותה    הינה"(  החברהלן: ")לה   מ"בעתל אביב 

יונים  עוסקת בניהול והפעלה של מתקני ספורט וחנ  . החברה  ("העירייה"יפו )להלן:    -אביב  -תל

העי תלברחבי  יפואבי  ר  זה    .ב  מכרז  פרסום  תשהחברה  מבצעת  במועד  מקרקעין  בתית  עבודות 

כגו כ  33חלקה    7108  שהידועים  אשר    בברחוב מרדכי אניליבץ בתל אבי  מ"ר   3,780  -בשטח של 

העירייה   הכשרתל  ,"(המקרקעין" )להלן:בבעלות  ל  צורך  השלמתחניוןהמקרקעין  עם  עבודות    . 

ותתההכשרה תפעיל  החברה,  תנהל  זכו כא  המקרקעיןאת  ק  חז,  פי  על  כחניון  שימוש    יותמור 

 . "(חניון ניריםו "" אהחניון" )להלן: רייה על ידי העי  אשר יוענקו לחברה והפעלה 

לה  חברהה 1.2 הצעות  בזה  פרסום  של  תפעול  ו  הצבה  , קמהמזמינה  ל  ותלרב מתקן  פרסום  זכויות 

כאמורבלעדי   המתקן  גבי  זה  בהתאם  הכל    ,על  מכרז  זכויות  עיקרי  מך  סמלרבות  להוראות 

למכרז    1-3ב'  נספחים  מצורפים כה   מתקןחניון ומיקום המתקן הפרסום, מפת המפרט  ,  הפרסום

"  " מתקן הפרסוםן: " )להל  זה גורמים  בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים מהו  ,("המתקןאו 

ל  ל כובדין  על פי כל    , ולקבלת כל האישורים הנדרשיםבניה, לרבות היתר  כיםוניים המוסמהעיר

  החוזהתנאי  בהתאם לו  ,מתקן הפרסוםלהצבת  ל,  ומהנדס חשמ  מהנדס קונסטרוקציהזה אישור  

 ז. ' של המכרגכחלק ורף המצ

כי   1.3 הינה  יובהר,  ותפעולו  הפרסום  מתקן  לפעילות  הצבת  משנית  ת  שמיועדהשוטפת  פעילות 

לובכלל  ,  חניוןרקעין כמקלת הלהפע לת  כשרהעם    עבודות שנעשות בקשרזה   ן יוחנהמקרקעין 

בתאום עם  חזוקתו יעשו  ת לרבות תתו השוטפהפעלהפרסום,  מתקן  הצבת    לפיכך,  .לעיל  ורמאכ

מ מי  או  החברה  יפגבאופן    טעמה,הנהלת  של  שלא  השוטפת  בפעילות  בעבודות    ניוןחהע  או 

 .ההכשרה כאמור לעיל

כיבהיו 1.4 מהחניון    ר  חלק  ז  בנוסף,   .3540תוכנית  יה  על חלה  ר  אשחלקה  הינו  לחלקה  ו   מקודמת 

להפקדה  4301  תב"ע המקומית  בוועדה  אושרה  פי  אשר  על  לבין.  החברה  בין  שייחתם    ההסכם 

החניון  העירייה הפעלת  עם  בתוך    תדרשהחברה    ,בקשר  החניון  את  מה  60לפנות  בו  יום  מועד 

מתקן הפרסום.    ליחול גם עלעיל,  האמור    .בשטח החניון  צורך  יש לה  יה לחברה כיתודיע העירי 

העירי  שהחברה תדרש  ככל ידי  לעילה  יעל  בנסיבות כאמור  את החניון  בתוך  לפנות  הזמ ,  ן  פרק 

זה,  ההסכם  כאמור,   טעננשוא מכרז  כל  לא תהא  ולמשתתף  לסיומו בהתאם  א ה,  יגיע    ודרישה 

   .ןחולו במלואי סיומו בקשר עם  ההסכם  הוראותבמקרה כאמור, תביעה בגין האמור. 

עם המשתתף מעבר  תקופת ההתקשרות  הארכת  לעיל, מובהר כי    1.4בסעיף  ור  מבלי לגרוע מהאמ 1.5

ש להוראות  ח   36ל  לתקופה  )בהתאם  זה(    חלק   –קשרות  ההת  הסכםודשים  למכרז  עונה  ט   ג' 

ניתן יהיה להאריך  תהא הסיבה לכך אשר תהא,  אישור כזה,    ןיינת. אם לא  הרייהעיאישור   לא 

ההתקשרות תקופת  ו/או    תביעה   או/ו  דרישה  או/ ו   טענה   כל  תהיה  לא  ולזוכה,  את  החברה  נגד 

 .לכך  בקשרבגין כך ו/או העירייה 
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על    יסתיים במהלך תקופת ההתקשרות  עירייה ל ן החברה  ביש  השימוש וההפעלה  והסכם  ה  במיד 1.6

  הזוכה   לבין  ן החברה שייחתם בי  סכםהתיכנס העירייה בנעלי החברה לעניין ה, כי אז  מכרז זהפי  

 עיל. ל  1.4  וזאת בכפוף לאמור בסעיףההתקשרות על פי מכרז זה עד לתום תקופת  במכרז

 .המכרז' של גרות המצ"ב כחלק אי חוזה ההתקשעל פי תנ יה תה עם הזוכה ההתקשרות   1.7

והכל   1.8 החברה  ידי  על  שיאושרו  טכניים  מפרטיים  לפי  השילוט  מתקן  את  להקים  יידרש  הזוכה 

 דין ולמדיניות השילוט העירונית. בהתאם להוראות המכרז ובכפוף להוראות ה

ה 1.9 כי  באמובהר  אחראי  יהיה  להסדרה,  זוכה  בלעדי  חשבונוופן  הרישוי    ,על  תהליכי  כל  של 

צבת המתקן ותפעולו ולביצוע התחייבויותיו על פי הוראות  ך הצורלהנדרשים, ככל שהם נדרשים  

אישור או כל מסמך אחר    רישיון,  ל היתרהסכם המצורף לו ובכלל זה לפעול לקבלת כ מכרז זה וה

   ."(הרישוימסמכי "  )להלן: ורך גם היתר בניה לשם כך לרבות תיאום הנדסי ובמידת הצ שנדרשים

א לתהליכי הרישוי  לא  החברה אינה אחראית  והזוכה  ישמע בכל  ו קבלת מסמכי רישוי כלשהם 

 חברה.טענה בעניינים אלה כנגד ה

לזוכה תקופת  ניכללית של הזוכה    והערכות מסמכי הרישוי כאמור לעיל    לצורך הסדרת כל 1.10 תנת 

 .( "תקופת ההיערכותלהלן: " ) ממועד חתימת ההסכם  יום  60שתסתיים בתוך רכות הע

כמי שבדק ובחן את    משתתףה  יראו אתעל פי מכרז זה    עההצ  בהגשתסר ספק מובהר, כי  ן הלמע 1.11

מתקן  של ה ותפעול קמהן הקשור ל הנתונים וכל עני ,םמתקן הפרסום, התוכניות, המסמכי םמיקו

על גבי מתקן    ופרסום  , תפעולהצבה  חלים בקשר עם, החוקים והתקנות הפרסום לרבות הנהליםה

הצבה,  רשויות המוסמכות ביחס לות הרישא דהנדרשים ואת מלו  תהרישיונו תרים,  פרסום, ההי

יבויותיו על פי  תפעול ופרסום של מתקן הפרסום וכן כל גורם אחר העשוי להשפיע על ביצוע התחי

המ זה.  בדק    שתתףמכרז  כי  האמתחייב  את  לעיל  ודרש  זה  בסעיף  מתאיםצמומור  הכל    א 

תהיי  מטרותיול טענותולא  לו  תביעונה  דר,  או  שוישת  וסוג  מן  מכל  החבכל  הואת  והוא  פי  רה 

 התאמה.  מוותר בזאת על כל טענה של אי

שתמנע   1.12 מדככל  כתוצאה  המתקן  את  להפעיל  האפשרות  להמהזוכה  מוסמכת  רשות  סרת  רישת 

מהעלאת כל טענה בענין זה  ע  וכה, הזוכה יהיה מושתק ומנו זהשילוט מטעמים שאינם קשורים ב

 ום התמורה מהמתקן שיוסר. כנגד החברה. במקרה כאמור, החברה תפטור את הזוכה מתשל

המ 1.13 את  רואים  למכרז  ההצעה  הגשת  שמסכימים    שתתפיםבעצם  האמכמי  את  ור  ומאשרים 

, וכמוותרים על כל טענה,  למכרז  ג'חלק  המצורף כ   –שרות  כם ההתקהסלרבות    במסמכי המכרז

   .קשר עם האמורב ןממטעמי   רייה ו/אועיה ו/או חברההאו תביעה כנגד  / דרישה ו

המכרז   1.14 בלשומסמכי  הפניה  מנוסחים  בלבד.  נוחות  מטעמי  זכר  כאחן  וגברים  לנשים  ד.  מכוונת 

 ך. ביטויים המופיעים בלשון זכר משמעם גם בלשון נקבה ולהיפ
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 להליך המכרז   לוחות זמנים 1.15

 ם כדלקמן:לוחות הזמנים המתוכננים להליך ה

 31/10/2021 פרסום המכרז

   13:00בשעה  9/11/2021  מציעיםמפגש וסיור 

 12:00בשעה  16/11/2021  המועד האחרון לשאלות הבהרה

 12:00בשעה  23/11/2021 הסופיות  המועד האחרון להגשת ההצעות
 

 

ועל  חברהה עת  בכל  דעתה   רשאית,  שיקול  להלי  פי  הזמנים  לוחות  לשנות את  בההבלעדי,  ודעה  ך, 

 . כרזהמ  משתתפיועבר לשת

 מסמכי המכרז שת רכי .2

לרכוש   2.1 ניתן  המכרז  מסמכי  אלון    ,ההחברבמשרדי  את  יגאל  אביב   51ברחוב  מיום   תל    החל 

באמצעות המחאה, שזמן פירעונה יום רכישת  במזומן או  , שישולמו  ₪  500תמורת    31/10/2021

יבה  ומכל ס   מקרה  ו בכליוחזרושלא    אביב יפו בע"מ-היכלי הספורט תללפקודת  מסמכי המכרז,  

 . שבונית(א ח)ולה כנגד קבלמובהר, כי התשלום עבור מסמכי המכרז יהיה  .אשהי

בטלפון    ,ליועמ"ש החברה, עוה"ד ענת ברקתניתן לפנות    לרכישת מסמכי המכרז   לברורים בקשר 2.2

 . anat@sportp.co.il ניאו בדואר אלקטרו , 6376000-03

 . 15:00עד  9:00ין השעות  ה' ב -א' ים בימז ניתן לרכוש את מסמכי המכר 2.3

כי   2.4 בזאת,  הינ  מסמכימובהר  הפרטקניינ  םהמכרז  לרוכשיהברהחשל  י  ה  נמסרת  היא  המכרז    , 

לא יהיו רשאים לעשות  המכרז    הצעה למכרז בלבד, ולא לכל מטרה אחרת, ורוכשילצורך הגשת  

 בה שימוש למטרה אחרת, זולת הגשת הצעה למכרז.  

 רז עיון במסמכי המכ .3

תו  תוב שכ  חברהבאתר האינטרנט של ה  תשלום,  ישתם ללא קודם לרכ מסמכי המכרז  לעיין ב   תן ני 3.1

rtpalace.co.ilw.spoww    ה או עם    חברה במשרדי  מראש  בתיאום  שלעיל  החברה  בכתובת  יועמ"ש 

בסעיף   השתתפות  .  לעיל  2.2כאמור  לצורך  נדרשת  המכרז  מסמכי  רכישת  כי  מובהר  זאת,  עם 

 במכרז.

כול להשפיע על הצעתו במכרז  לו ואשר י  הדרוש  דעמיהבל את כל  מסמכים וקיבכל הלאחר שעיין   3.2

ו פיו,  יההתחימילוי    לע זה  על    במכרז להגישמתבקש המשתתף  מכרז,  ורכש את מסמכי ה בויות 

הצעתו המפורטים  ,  את  המסמכים  כל  את  ה שתכלול  כשהמכרזבמסמכי  ידי  מיחתו   ם,  על  ם 

פרט  מכרז ובמסמכי הבהכל כמפורט    ,עמודמוד ובכל עבמכרז,  המוסמכים כדין מטעם המשתתף  

   .למכרזפרק ב' ב
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 הרות הבו הבהרה שאלות  .4

לולות  אש 4.1 אי  בקשות  שגיאות,  סתירות,  עם  בקשר  לרבות  המכרז,  למסמכי  בנוגע  הבהרות 

כלשהו ממסמכי   פרט, במסמך  או  סעיף  כל  של  המדויק  למובן  כלשהו בקשר  או ספק  התאמות 

תתקבלנה   מהמכרז,  ורק  בלברזהמכ   מסמכי  רוכשיאך  בכתב  וזאת,  האחרון    ד,  למועד  עד 

 . 16/11/2021שהינו יום לשאלות הבהרה 

להפנות  א 4.2 יש  וההבהרות  השאלות  החברהלת  בסעיףיועמ"ש  הנזכר  המועד  עד    הן לעיל,    4.1  , 

)בפורמט    באמצעות חתום  קובץ    (PDFמסמך  באמצעות  הדואר  תו לכ  ,פתוחוורד  והן  בת 

לציין    .anat@sportp.co.il  קטרוני האל יש  הפניות  גבי  הפנעל  ה כי  בייה  עם  ינה  מס'  "קשר  מכרז 

 באחריות המשתתף לוודא את הגעת הפנייה.  ."8/2021

בלבד  חברההתשובות   4.3 בכתב  ה תינתנה  באתר  שיפורסמו  כפי  בסעיף    חברה ,  לעיל,    3.1כאמור 

( והן יהוו חלק בלתי  ת הפונהר זהובד)וללא פירוט בתן  תמצי  ו/או  ,שנשאלו   לותאהש  כל  בצירוף

 . זנפרד ממסמכי המכר

עתאיתרש  רהחבה 4.4 בכל  ו  ,  שינויים  המכרז,  או  /להכניס  במסמכי  שהוא,  תיקונים  וסוג  מין  מכל 

או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו  /או לשלוח למשתתפים מסמך הבהרות ו /ו

לפ   המכרז הכלולים במסמכי   הוזאת  בתשובה לשאלות    וביןביוזמתה  בין    בלעדי,י שיקול דעתה 

ור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם  אמנים כהתיקוויים ו. השינהבהרה

ה באמצעות    המכרזמשתתפי  של   בסעיף    חברהאתר  באחריות    .לעיל  3.1כאמור  כי  מובהר 

יל עד למועד  מור לעעם המכרז כאשר  בק  חברהה סומי  משתתפי המכרז להתעדכן ולעקוב אחר פר

   לעיל. 1.15וב סעיף נקה  יותת הסופלהגשת ההצעו ן להגשת ההצעותהאחרו 

  הרהו/או תשובותיה לשאלות ההב  חברהצרף להצעותיהם את הודעות ה לבמכרז    שתתפיםעל המ 4.5

למועד   עד  ההצעות  שפורסמו  להגשת  שהאחרון  החתימה  מורשי  ידי  על  חתומות  ל  כשהן 

 תתף.המש

משתתף  .  רהב חאת ה  , יחייבו חברהעל ידי ה  מסרו בכתבים שם ותיקוניויישינרק  בזאת כי  הר  מוב 4.6

כי   לטעון  רשאי  יהיה  ניתנו  הסתמך  לא  התשובות  אם  אלא  לו,  שניתנו  תשובות  על  בהצעתו 

אחראיים למידע ו/או פירושים ו/או    םאינו/או מי מטעמה    חברהה  .חברהועל ידי ה  כאמור, בכתב

במכרז  משל  שינתנוברים  הס ה  )לרבותתתפים  עובדי  מי מטעמה( שלא במסגרת    חברהע"י  ו/או 

 . ו/או הבהרות בכתב  של מתן מענה בכתב לשאלות הבהרהל עי ת להמתואר

 באחריות המשתתפים לוודא את קבלת השאלות וכל מסמך והודעה בנוגע למכרז.  4.7

 מציעים וסיור מפגש  .5

ומענה לשאלות    המכרז  ן רקע כללי עליתל  םמטרתש  יםעוסיור מצי   מפגש לערוך    חברהבכוונת ה 5.1

על  הינה כלי עזר    המפגש והסיורמטרת    , קכל ספ  ען הסרת ולמלולות להתעורר. יחד עם זאאשר ע

כי דברים אשר יאמרו במהלך המפגש    מנת ומובהר  יתעוררו. מוצהר  וללבן שאלות אשר  לנסות 

  מסמכי   לסתור אתהם כדי  ואין ב   שהוכל, לא יהוו מצג  חברהלא יחייבו את הוהסיור האמורים  

 המכרז.  
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ייקבע אחרת,   5.2  מקום   לעיל.  1.15הנקוב בסעיף    ועדבמ  יתקיים  יעיםוסיור המצ  מפגשזולת אם 

נירים    יהיה  המפגש א  כתובת:  –חניון  מרדכי  אביב  נילביץ'רחוב  להשתתף    םיני יהמעונ  .תל 

בזמן.   ולהופיע  לדייק  כאמ  המשתתפיםכל  מתבקשים  וסיור  להכין  בקשמת  ורבמפגש  ים 

ו ש, בכראשאלותיהם מ וסיור  במפגש  תפותם  שר השתובכל מקרה לא  חברה,להעביר אותן לתב, 

ועד  שעות קודם למ  48לפחות  ו  לעיל  2.2המצוינת בסעיף    המציעים, וזאת בשליחת דוא"ל לכתובת

לפנות טלפונית, למספ  .מפגשה עליו  על כך שפנייתו התקבלה  קיבל אישור  לא    ר במידה והמציע 

 נייה התקבלה. א שהפודולו לעיל  2.2בסעיף וין המצ

  החברהתהא    –  כאחד  ובסיור  במפגשלא ישתתף  יע ש . מצבהינה חוסיור הההשתתפות במפגש וב    5.3

, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהא  חברהרשאית לפסול הצעתו מטעם זה בלבד. מובהר בזאת, כי ה

   נוסף. וסיור מציעים  מפגשרשאית לערוך 
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 תנאי המכרז  -פרק ב' 
 

 ם תנאים כלליי .6

   , או כל הצעה שהיא.הגבוהה ביותרה מתחייבת לקבל את ההצע חברהאין ה    6.1

ה 6.2 של  כלשהי  התחייבות  משום  זה  במכרז  לראות  ההתקשרות  חברהאין  כן  לביצוע  כמו  ומבלי  . 

לבטל  ית  רשא  ה חברתהיה ה  , ו/או הדין  לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה לפי מסמכי מכרז זה

שהיא,  המכרזאת   סיבה  מכל  הבלעדישיקו לפי  ,  עת  ובכל ,  דעתה  למשתתפים  ו/או    ולזוכה,  ל 

 ן זה. י לא תהיה כל טענה, או תביעה בעני מכרז האחרים ב

וסוג  6.3 מין  מכל  ההוצאות  למכרז  ,  שהוא  כל  ההצעה  בהגשת  המכרז,  מסמכי  ברכישת  הכרוכות 

 לו בשום מקרה.  ווחזרי  ולאז במכרעל המשתתף  ו חול י המכרז ובהכנת מסמכי  

הבעלות,   6.4 היזכויות  האחרות זכויות  הזכויות  וכל  וסוג    וצרים  מין  המכרז    שהואמכל  במסמכי 

ל המשתתפים  חברהשייכות  לעשות  במכרז  .  רשאים  המכרזבאינם  אלא    מסמכי  כלשהו  שימוש 

 . חברהלצורך הגשת ההצעה או לצורך ביצוע ההתקשרות עם ה 

ה  6.5 במכרזעל  כללהגיש    , משתתף  להוכחתהאיש  את  הנדרשים  המסמכים  ו/או  עמידתו    ורים 

   .המפורטים במכרז להלןם תנאיב

 :)למעט שותפות( תאגידבמקרה שהמשתתף הוא    6.6

 . הלןל 7לעמוד בתנאים המקדמיים כמפורט בסעיף התאגיד על     6.6.1

יש   6.6.2 ההצעה.  על  לחתום  המשתתף  של  המוסמכים  מנהליו  להצעה  על  פרוטוקול  לצרף 

רו"ח או-על  אושר,מ על פעו"ד, או כל מסמך אחר    ידי  י מסמכי ההתאגדות של הנדרש 

וההצעה    יד התאג המכרז  מסמכי  על  החותמים  כי  המאשר  הדין,  לחייב    מוסמכים ו/או 

   בשמו.ה מחייבת למכרז ולהגיש הצע תאגידהבחתימתם את  

ל 6.6.3 לצרף  התאגיד  וכן    תוהצעעל  המשתתף  של  התאגדות  חב תעודת  מרשם  רות,  תדפיס 

המ  הון  מהו  שלהמפרט  והנפרע  המונפק  בומשתתףה  ניות  הבעלויות  רשימת   ,  וכן 

 . אחרון להגשת ההצעותלמועד ה, נכון למועד הסמוך  ים החלים עליובודהשע

 במקרה שהמשתתף הוא שותפות רשומה:    6.7

 . הלןל 7לעמוד בתנאים המקדמיים כמפורט בסעיף  השותפות  על  6.7.1

ה של כל אחד חתימ  נדרשת  כןעל ההצעה ו  תוםחל  המשתתףשל    המוסמכים  מנהליו  על 6.7.2

השותפות    שיורממ של  עההצעה  עלהחתימה  ה .  להמציא  ם  יש    כאמור  פרוטוקולהצעה 

 . לעיל 6.6.2בסעיף 



 

 9 

לצרף   6.7.3 השותפות  השותפות   תהלהצעעל  של  התאגדות  מרשם וכן    תעודת  תדפיס  יצורף 

המפהשותפויות בשותפותהימ   רט,  השותפים  השעבודי  ם  רשימת  השותפות,וכן,  על    ם 

 . אחרון להגשת ההצעותה עד למולמועד הסמוך נכון  

-עללא תותר, לרבות הגשת הצעות  י ישויות משפטיות נפרדות  תעל ידי שהגשת הצעות במשותף   6.8

   שותפות שאינה רשומה.או  משותף מיזםידי 

 .  יסוד"הליכי  ד ב"תאגי  שהינו במכרז ממשתתףהצעה   כלתקבל לא  חברהה   6.9

   תנאים מקדמיים .7

ן, וכי תנאי הסף  ף שלהלועד הגשת ההצעה על כל תנאי הסמ רשאים לגשת למכרז משתתפים העונים ב

 מתקיימים במשתתף עצמו:

 שראל.יהוא עוסק מורשה או תאגיד רשום כדין ב המשתתף   7.1

של    שתתףלמ 7.2 כספי  מע"מלפחות  ₪    2,500,000מחזור  כולל  אלף   מיליון  ישנ )  לא  מאות    חמש 

 .  סום חוצותושיווק של פר  הנובע ממכירה 2017-2019 מהשניםבכל אחת  לשנה  (שקלים חדשים

,  2018  לשנים  המציע  של   המבוקרים  הכספיים  חות"בדו  קיימת  לא,  תאגיד   הינו   שתתף המש  ככל 7.3

",  חי  עסק"כ   ולהתקיים   להמשיך  משתתףה  יכולת   בדבר  ספק   המעלה  הערה   2020  -ו  2019

 .בישראל  ח" רו לשכת  של 58 מספר ביקורת בתקן רתוגדכה

ואין בקשות    פשיטת רגל או פירוק הקפאת הליכים,  נכסים,    נמצא בהליכי כינוס  ואינ  משתתףה 7.4

זהתלויות   מסוג  נגדו  השעומדות  חדלות    ואינ   וא,  בפני  וכןןפירעו עומד  נכסי  ,  על  הוטלו    ו לא 

השנ  עיקולים או  הרבעוני  הכספי  ובדוח  הסקורמהותיים,  שדכנ הע  תי  ביותר  לא    משתתףה   ל  י 

   אזהרת עסק חי'.עסק חי' או 'נכללה 'הערת  

  הבטחת קיוםובלתי חוזרת ל אוטונומית, בלתי מותנית  ערבות בנקאית  להצעתו    צירף  משתתףה 7.5

   .להלן 10  בסעיף לאמור  בהתאם ,ש"ח 25,000של  על סך  ההצעה 

 .  1976 –ו ציבוריים, התשל" גופים סקאותחוק ע לפי  הדרושיםאישורים כל הבעל הינו  משתתףה 7.6

 . לעיל  5יף , כמפורט בסע םשתתפימ סיור התף בהשת משתתףה 7.7

 רכש את מסמכי המכרז.שתתף המ 7.8

   תוקף ההצעה .8

  .23/12/2021יום הצעת המשתתף תהיה בתוקף עד    8.1

ההצעה  חברהה 8.2 תוקף  הארכת  את  לדרוש  רשאית  ליום    תהיה  של    23/3/2022עד  בדרך  לרבות 

   להלן. 10.3בסעיף  תאם לאמורהבערבות קף ותארכת ה

 ה להצעבות מחוי .9

ם מסמכי המכרז, טופס הצהרה בו הוא מאשר כי קרא ובחן בחינה  ד עיח מכרז יגיש,כל משתתף ב 9.1

 זהירה את כל מסמכי המכרז וכי הגיש את הצעתו בהתאם לכך.
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 למכרז.  1א' מס' כנספחההצהרה תינתן על גבי טופס הצהרת המשתתף המצורף     9.2

   זערבות למכר .10

, ובלתי חוזרת  נומיתאוטו  ותנית,בלתי מבות בנקאית,  כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ער 10.1

ל  חתימתו על החוזה במועד שיקבע לכך עלרבות  במכרז ו   צעתוהקיום  להבטחת    ,של בנק ישראלי

 . חברהה  ידי

 פח כנסהמצורף    ,המכרז  וסכומה יהיו על פי נוסח טופס כתב ערבותהמכרז, תנאיה  נוסח ערבות   10.2

 למכרז.  4א' מס'

 עד יוםלהאריך את תוקפה  חייב  יהיה  . המשתתף  23/12/2021עד יום    יהיה המכרז  תוקף ערבות   10.3

 בהתאם. מכרזהניתנה דרישה כאמור, יוארך תוקף ערבות   .חברההעל פי דרישת   23/3/2022

  ל ם בהצעתו כל כנדרש לעיל, לא תדון ועדת המכרזי  מכרזהערבות  את  שלא יצרף    מכרזמשתתף ב  10.4

 תפסל. והיא  

צעה על אף  ת, אך לא חייבת, לקבל הועדת המכרזים תהא רשאי  כל דין,בכפוף ל  ,מובהר בזאת כי  10.5

כי ה לפי מיטב שיקול דעתה,  וזאת אם שוכנעה,  בנוסח הערבות,  בנוסח  פגם  הערבות  פגם שנפל 

ב  אין  וכי  לב  בתום  בעקרון   ונעשה  לפגוע  או  הוגן  בלתי  יתרון  להקנות  בי  כדי  ן  השוויון 

 ם. שתתפיהמ

ה 10.6 של  זכות  מכל  לגרוע  ו/או  לפי    רהבחמבלי  זה  דין,  מכרז  את    חברההכל  להציג  רשאית  תהא 

דעתה  הבנקאית  הערבות   שיקול  לפי  ממנו(,  חלק  כל  )או  בה  הנקוב  הסכום  את  ולחלט  לפירעון 

המ שבו  מקום  בכל  ניק   שתתףהבלעדי,  בחוסר  או  בתכסיסנות  בעורמה,  המכרז  במהלך  יון  נהג 

ו  בו    מידע מטעה או מידע מהותי  חברהלאו מסר  /כפיים  ו/או חזר  ר  ו לאחמהצעתבלתי מדויק 

להצעה   בהתאם  התחייבויותיו  במלוא  עמד  שלא  ו/או  ההצעות  להגשת  האחרון  המועד  חלוף 

 . ולהוראות מסמכי המכרז

יום  (  14)  שצירף תוך ארבעה עשר  מכרזה תוחזר לו ערבות    -שהצעתו לא זכתה    מכרזמשתתף ב 10.7

 . זוכהעם ה ההתקשרות על חוזה  החברתימת הממועד ח 

חתום וכל המסמכים אותם  ו כנגד המצאת חוזה ההתקשרות הערבות המכרז של הזוכה תוחזר ל 10.8

 יש להמציא יחד עם חוזה ההתקשרות החתום כנדרש, לרבות ערבות ואישורי ביטוח. 

  חברהל  הזוכהיא  ימצ  י אם לאובהר בזאת כמ  לפי המכרז ו/או הדין,  חברה מזכויות ה מבלי לגרוע   10.9

כשהוחוזה ההתקשרותאת   זה,    א חתום ,  הוראות מכרז  פי  אותם  על  כל המסמכים  יש  בצירוף 

יחד עם החוזה החתום, לרבות   ע  ,ערבות ואישורי ביטוחלהמציא  ידבמועד שייקבע    ,חברהי הל 

 . הפקיד לטובתההזוכה  שהמכרז ערבות הרשאית, בין היתר, לחלט את  חברהתהא ה

 ותגשת ההצען האופ .11

המכר 11.1 מסמכי  את  יגיש  במכרז,  משתתף  על  כל  העברית  , נספחיוז    הטפסים  גביעל  ,  בשפה 

 . ההצעה תוגש בעותק קשיח אחד במקורהמיועדים לכך.  
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בנספחי המכרז   11.2 ואחרים  כאלה  פרטים  במכרז למלא  שעל המשתתף  אימת  כל  כי  בזאת,  מובהר 

עבורם   שהוקצה  המקום  רשאי  ואין  לצרף  מספיק,  נילווה מסמהוא  ומ   ך  בנוסח  חתום  אומת, 

 .יפרט את הפרטים הדרושיםנספחי המכרז, אשר  

למעטפה  ףמשתתה 11.3 המכרז  מסמכי  כלל  את  האחרון  עד    ידניתויגישה    הסגורה  יכניס  המועד 

 לעיל.  1.12כמפורט בסעיף , להגשת ההצעות

כשכל   ("מסמכי המכרז"ן ולעיל:  באים )להלהצעת המשתתף במכרז תכלול את כל המסמכים ה 11.4

 על פי הוראות מכרז זה: , בכל עמוד ועמוד ם חתומיםם ממולאים והפרטיה

   ;הצעות ו להציעהזמנה ז  11.4.1

 ; למכרז 1א' כנספח מס' מסמך הצהרת המשתתף במכרז, המצורף  11.4.2

 . למכרז 2א' מס' כנספח הצהרה על מעמד משפטי, המצורף  מסמך 11.4.3

  ;למכרז  3א'כנספח מס' המצורף  ,הכספית  ההצעה טופס 11.4.4

 למכרז;  4א'' מסספח נכבנוסח טופס כתב ערבות המכרז, המצורף בנקאית ערבות  11.4.5

   למכרז. 5א'נספח  סית בנוסח בדבר איתנות פיננאישור מטעם רו"ח  11.4.6

תצהיר לפי חוק    וכן   1976  –של"ו  עסקאות גופים ציבוריים, התבהתאם לחוק    שורים כדיןיא 11.4.7

 ; למכרז 6א'' מס כנספח, המצורף 1976 –עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

חשבון    אישור תקף מפקיד השומה, או רואה מבלי לגרוע מהאמור יצרף המשתתף להצעתו,  

שה חשבונותהל  מנ  משתתףהמעיד  פנקסי  שע  כדין  עלורשומות  לנהל  מס -ליו  פקודת  פי 

וכן אישור תקף לצורך ניכוי    . 1975  -התשל"ו   ,וחוק מס ערך מוסף  1961  -, התשכ"אהכנסה

 ; מס במקור

 ; למכרז 7א'' ח מסכנספ המצורף תצהיר בדבר מצב המשתתף בנוסח   11.4.8

 ; למכרז כחלק ג'ההתקשרות ונספחיו המצורפים חוזה   11.4.9

 ;המשתתףעל שם   מכרזרכישת מסמכי הבדבר קבלה עותק מ 11.4.10

נערכו ופורסמו על  ו/או מסמכי הבהרות, ככל ש   משתתףחתום ע"י ה  קובץ שאלות ותשובות  11.4.11

 ; חברהה ידי 

כמפורט    השותפויות ות/רשם  תדפיס רשם החברו  התאגדות  תעודתפרוטוקול זכויות חתימה,   11.4.12

 ;לעיל  6.7.2 -ו  6.6.2 בסעיפים

שרלוונטי  ככ 11.4.13 בש  -ל  עסק  להיות  בקשר  ותצהיר  כאישור  אישה  בסעיףליטת    13.8  מפורט 

 להלן; 
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ההצעהמעטפ 11.4.14 המכרז  "8/21  מס'  מכרז"רשום  יה  על  ת  מסמכי  כל  את  להגיש  יש  , בתוכה 

 ;טפה הכספית את המע לרבות

ו/או    וכל  המכרז   מסמכי 11.5 חלק  י  והבהרותיו  המשתתף  הצעת  במסגרת   שהוגש   מסמךפרט  הוו 

נפר בבלתי  שיחתם  מהחוזה  ה ד  לבין  במכרז  הזוכה  הזחי,  חברהין  את  ויהוו  ייבו  דרישות וכה, 

  .תכנון וביצוע הפרויקטמינימום בכל הנוגע ל 

כאישור    משתתףה מורשי החתימה של  על ידי  תמו  , יחלעיל  11  , כמפורט בסעיףהמכרזכל מסמכי    11.6

חתמו בראשי  י י   ,ם החתימה. דפים אשר לא צוין בהם בדפוס מקועל כך שבחנו והבינו את תוכנו

יחתמו    רות,ההתקש חוזה  , לרבות בהמיועד בדפוסחתימה  צוין מקום התיבות בלבד. דפים בהם  

נוהל פי  ועל  בליווי חותמת  )תאגיד(  ובמידת הצורך  מקום שנדרש אישור    .משתתףי הבשם מלא 

 עו"ד ו/או רו"ח ימולא וייחתם בידי עו"ד ו/או רו"ח.

 יר המח הצעת .12

לכך  ין,  לצי  המשתתףעל   12.1 המתאים  נספח  המשתתףבהצעת  במקום  המחאת    3א' ,  יר  הצעת 

מובהר ומודגש  .  םפרסומתקן ה  גביעל  לתפעל ולפרסם  ,  בצית על ידו בעבור מתן הזכות לההמוצע

כי   המבזאת,  המינימלית  חיהצעת  לעיל,  בעבור  ר  של  האמור  מסך  תפחת  שש )  ₪  670,000  לא 

שבעים חדשיםש  אלף  מאות  מע   (קלים  מחיר  ")להלן:    לשנה"מ  בתוספת  .  ("המינימלית הצעת 

 . הצעתו תיפסל,  המחיר המינימליתו תפחת מהצעת  המחיר של  אשר הצעת משתתף

ריפי אגרות השילוט  עירייה על פי תעל   ישולמו  ילוט אשר אגרות ש   אינה כוללתלעיל  הצעת המחיר   12.2

 . ם לנהלי העירייהשבתוקף ובהתא

ידי   12.3 על  תוצע  אשר  המחיר  הצעת  כי  שעשוי    תףשתהממובהר  תשלום  כל  ותכלול  סופית  הינה 

ום ו/או קיום כלל התחייבויות  הצבה, התפעול והפרסום על גבי מתקן הפרסבקשר עם הלהדרש  

הקמת מתקן  עלויות    –כלל זאת  תקשרות ובהה ם  מכרז זה ובהסכנקבעו בהזוכה כפי ש  המשתתף

ההית  הפרסום, קבלת  וכיוצ"תוהרישיונורים  עלויות  עובדים  עלויות  כאמור  ב,  ,  שילוט  אגרות 

   חייבויותיו.הזוכה בהת המשתתףשם עמידת וכל פעולה הנדרשת ל  לעיל

אי  תוצע  תוללהכ   ההצעה 12.4 של  במקרה  ובמילים.  בספרות  -בספרות  ההצעה  בין  התאמה/סתירה 

שאית לתקן את ההצעה, בהתאם.  תהא ר  והחברה  -  ות לספרותההצעה במילים, תינתן עדיפ  יןלב

 עה לעניין זה. טענה ו/או תבימוותר על כל  משתתףה

 ותבדיקת ההצעבחינת ו .13

מילוי אחת או    . אימכרזורטות במסמכי הלדאוג למילוי כל ההוראות המפ   מכרז תתף בעל המש 13.1

 ההצעה. יותר מהדרישות, עלול לגרום לפסילת 

מחיר   13.2 הצעת  הגשת  ו/או  אי  מילוי  הטעון  מקום  השלמת  אי  שייעשו  ו/או  תוספת  או  שינוי  כל 

, בין על ידי  הם אלי  ביחס יגות  חוזה, או כל הסתיה, לרבות בתנאי  מכרזממסמכי ה  במסמך כלשהו

המסמכים בגוף  או    תוספת  לוואי  במכתב  עלולובין  אחרת,  דרך  ההצעה  יםבכל  לפסילת    לגרום 

 .חברהה  של הבלעדי דעתה לשיקול נתונה זה בעניין וההחלטה
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 תפתח. ולא תתקבל , לא אחרון להגשת ההצעותוגש לאחר המועד התש ההצע 13.3

דעתה,רשאית  חברהה 13.4 שיקול  לפי  לה  ,  כלא  בלתי סבירלל  תחשב  בשל    הבהצעה  או  תנאיה  בשל 

לתנאי  חוס התייחסות  הר  שלדעת  באופן  ו/או    חברההמכרז  כדבעי  ההצעה  הערכת    אם מונע 

המשתתף כלל בהצעתו פרטים מטעים, או שיש בהם כדי להטעות, או השמיט פרטים שהיה עליו  

 . לכלול בהצעתו

ביועצים ומומחים כפי שתמצא    לצורך כך  , אשר רשאית להיעזרחברההצעות תיבדקנה על ידי  הה 13.5

 לנכון.

 להלן.  13.7כהצעה הזוכה במכרז  בכפוף לאמור בסעיף   תיחשב -ביותר  ההגבוה מחיר ת ההצע 13.6

   זהות כספיותהצעות  הגשת 13.7

המה זהות,  כספיות  הצעות  יותר  או  משתתפים  שני  ידי  על  הוגשו  שבו  ההצעה  במקרה  את  וות 

די, כי  , על פי שיקול דעתה הבלעהחברהירה לדעת  בהצעה סב  ביותר, ובכפוף לכך שמדובר  הגבוהה

הבאות, הכל לפי  הזוכה במכרז על פי אחת מהדרכים    ההצעה לבחור את    החברהאז תהא רשאית  

 י:שיקול דעתה הבלעד 

 המשתתף  ניסיון פי על  בחירה 13.7.1

פי  הה  את   לבחור,  חייבת  לא  אךרשאית,    החברה  על  ועל  צעה הזוכה    סמך ניסיון המשתתף 

המשתתף.    החברה ה  שקיבלצות  המל והמלצותיו  שתתהמ  ניסיון  בדיקתאודות    לצורךף 

זהות והצעות  כספיות  ביחס למשתתפים שהציעו הצעות    תתבצעהכרעה בדבר זהות הזוכה  

ההצעה   את  מהוות  ספק,    למעןביותר.    הגבוההאלו  לפעול    החברה הסר  מחויבת  לפי  אינה 

  בסעיףהאחרת המפורטת    בדרך ל  עדי, לפעופי שיקול דעתה הבל  סעיף זה והיא רשאית, על 

  .זה

 הגרלה  13.7.2

חייבת,רשאית  החברה לא  אך  מבין   ,  הזוכה  ההצעות  שתתפים  המ  לבחור את ההצעה  בעלי 

 ביותר על פי הגרלה שתיערך על ידה.  הגבוהההמהוות את ההצעה   השוותהכספיות 

ואחת    מכרז זה,  ת על פי הוראותלבחור באותה מידה בשתי הצעויש    מובהר בזאת כי במקרה בו 13.8

צעה של העסק בשליטת אישה ובלבד שצורף  ה, תבחר ההבשליטת אישעסק  מן ההצעות היא של  

"אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה",   זה,  לעניין  ותצהיר;  לה, בעת הגשתה, אישור 

ב לחוק  2כהגדרתם בסעיף    –ב" ו"תצהיר"  "קרו"נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה",  

   .1992-התשנ"ב המכרזים, חובת
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   חברהזכויות ה .14

זכויות  מצהיר,  המשתתף   14.1 בדבר  לרבות  המכרז,  שהוראות  לו  ידוע  כי  בזאת,  ומתחייב  מאשר 

מהליך    חברהה נפרד  בלתי  חלק  מהווה  במסגרתן,  המשתתף/הזוכה  על  המוטלת  והאחריות 

 . תף/זוכהשקפים חלוקת סיכונים סבירה המוטלת על משתה, והם מהמכרז וההתקשרות בחוז 

עליו על פי    עתו את הסיכונים והחובות המוטלותמצהיר בזאת במפורש, כי שקלל בהצ  שתתףמה 14.2

במסגרתם, וכי הוא מוותר בזאת על   חברהזכויות המוקנות לה, ואת  מסמכי המכרז לרבות החוזה 

רישות ותביעות כאמור, שמקורן ביישומן  טענות, דטענה, דרישה ותביעה בקשר לכך, לרבות  כל  

   או אף באי יישומן של זכויות כאמור. רהב חות הזכוי של 

תעניק   14.3 ייעוץ אותם  או  או הבהרה  כי אישור  מובהר,  לא  /משתתףל  חברההעוד  או    וגרעילזוכה, 

בהתאם להוראות מכרז זה  ה של הזוכה  בשום מקרה מאחריותו הכוללת, היחידה והמלא   ופגע י

החוזבולר לבה,  ת  ההתחיו הזמנים    ות לוחלטיב,  התאם  המיתר  בהתאם  יבויות  עליו  וטלות 

 . חוזהלרבות ה מסמכי המכרזל

תהא  ,  חברההההצעה הנבחנת אינה סבירה לפי שיקול דעתה של  כי    חברה תסבור ה בנסיבות בהן   14.4

 :יבלעד דעתה ה פי שיקול לנקוט בכל אחת מהפעולות המפורטות להלן, הכל על  חברההרשאית 

 שנדרש;  ימוע, ככל, לרבות עריכת ש סבירות ההצעהבקשר ל בדיקה לבצע  14.4.1

 ה;לפסול את ההצעה מחמת אי סבירות  14.4.2

ההצעה   14.4.3 את  משמעותיהזוכה  כהצעה  לבחור  פער  של  קיומו  חרף  לבין    במכרז,  ההצעה  בין 

 ; חברההערכות ה

 הו;כלש  ו/או שיפוי לפיצוי ים שתתפהמ םזכאייו לבטל את המכרז, ובמקרה כאמור לא יה 14.4.4

 דין.בהתאם ל ל הגשת הצעות כספיות חלופיותות עלהור 14.4.5

פיו כדי לגרוע    על   חברהה יף זה ו/או בזכויות  ספק מובהר בזאת כי אין בהוראות סע   הסר   למען  14.5

בזכויות   לפגוע  הוראות    חברההו/או  ליתר  המכרז.  בהתאם  מצהירים  שתתפ הממסמכי  ים 

לסמכויות   ומסכימים  מודעים  הם  כי  בזאת  בכאמו  רהבחהומתחייבים  זהר  והם  לעיל  סעיף   ,

  חברה היותיה של  בקשר עם הפעלת סמכו   ו/או תביעה  ישהו דר ו/א  טענה   מוותרים בזאת על כל

 כאמור. 

 הודעה על הזכייה וההתקשרות .15

 .מכרזההצעה הזוכה ב תקבע את   חברהועדת המכרזים של ה   15.1

 . עדהת הו ההחלטהודעה בכתב על  מכרזתמסור לכל משתתף שהגיש הצעה ב חברהה   15.2

  אם יהיו כאלה כתוצאה  המחויבים,בשינויים  ,  חוזה ההתקשרותייחתם    חברהה  כה לבין בין הזו 15.3

 . התאם לאמור במכרז זה ו/או הדיןהמכרז ב מהליכי 
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חוזה  האת    חברהלחתימה, ימציא הזוכה ל   ההתקשרות  ( ימי עסקים מקבלת חוזה5תוך חמישה ) 15.4

בצירוף כל המסמכי מיחתו  םעל נספחיו כשה ידו,  על  זכייתו  חברהש לם שעליו להגים  , בעקבות 

    .רי ביטוחישו וא  ערבות לרבות, מכרזב

, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו  חברהותיו, תהא רשאית העמד הזוכה בהתחייבוי  לא 15.5

את זכיית המשתתף בשל אי   חברהאו ליתן לו ארכה נוספת למלא אחר התחייבויותיו. ביטלה ה

ת הערבות  לחלט כפיצוי מוסכם ומוערך מראש א  איתרש  חברה תהא העמידתו בהתחייבויותיו,  

 .  חברהוזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד להבנקאית שהגיש המשתתף במסגרת מכרז זה,  

ה  למשתתף 15.6 כלפי  טענה  כל  תהיה  לא  כאמור,  בוטלה  הוא  חברהשזכייתו  הצעתו  הגשת    ובעצם 

או חילוט הערבות  ול זכייתו ו/בקשר עם ביט  חברהמוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ה

 כאמור. 

תו בתנאי הצעתו, תהא  תף בשל אי עמידאת זכיית המשת   חברההאמור, ביטלה הע מן  לגרו  מבלי 15.7

להכריז על המשתתף שהצעתו דורגה במקום שלאחר המשתתף שזכייתו בוטלה    חברהרשאית ה

המשת המכרז,  כעל  את  לבטל  או  הזוכה  דעת  הכלתף  שיקול  פי  והמ על  הבלעדי  מבלי    .וחלטה 

ף שהצעתו  רשאית גם להתנות את הזכייה של המשתת  האת  חברה, הלפגוע מכלליות האמור לעיל

המשתתף   הצעת  שלאחר  במקום  או  /ו  המחיריםהפחתת  /בהשוואת,  בוטלהשזכייתו  דורגה 

למשתתף שהצעתו דורגה לאחר הצעת  .  בוטלה  שזכייתו   המשתתף   של  ההצעה   של  לאלה  התנאים 

בוט   המשתתף דרישהשזכייתו  ו/או  טענה  כל  תהייה  ולא  אין  תבי  לה  שו/או  ביטול  עה  עניינה 

  בהשוואת   זכייתו  את  תתנה  חברהה  אםאו  /ו  ו כהצעה הזוכה במכרזהמכרז תחת הכרזת הצעת 

 .לעיל  כאמור התנאיםאו  /ו  המחירים הפחתת או  /ו

טל  במכרז, או לב, לא לקבל הצעה של משתתף  רשאית  חברההאמור לעיל, תהא המבלי לגרוע מ 15.8

 באים: הוכה במכרז, גם במקרים  כהצעה הז של משתתף במכרז הצעהאת ההכרזה על  

או אדם אחר מטעמו נתן או הציע מענק,    זוכההוכחות, להנחת דעתה, כי ה  חברההיש בידי   15.8.1

 ה במכרז. ידורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכי 

  טובת   או   דורון ,  מענק  תןלמ  בקשר  שוםיא   כתב   מניותיו  מבעלי  מי   כנגד  או   הזוכה   כנגד  תלוי  15.8.2

   .וגוס מין לכמ  כלשהי הנאה

לא גילה    זוכהשניתנה במכרז אינה נכונה, או שה  כהוזכי הצהרה כלשהי של ה  חברההתברר ל 15.8.3

, , היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרזחברהעובדה מהותית אשר, לדעת ה   חברהל

ו יש בקיומו    אשרש אירוע  תרח, הידוזה על  למועד חתימת החו  עדאו שלאחר הגשת הצעתו 

ל חשש  אפש משום  למ  מצדרות  היעדר  הזוכה,  לרבות  במכרז,  כל  לא  המשתתף  אחר 

 . התחייבויותיו על פי החוזה

יש בו/הם כדי להשפיע    חברה אשר לדעת ה, כולם או חלקם,  זוכהנכסי העל    ים/עיקול   ו/ הוטל 15.8.4

  ים /האמור  ים/ קולעיוהרת המכרז,  עבודות במסגשירותים/על יכולתו של הזוכה לבצע את ה

 . הטלתו/םם ממועד מיי  14תוך   לחלוטין  ו/לא הוסר 
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כונס נכסים זמני או קבוע או  נאמן או מנהל מיוחד או  כולם או חלקם,  ,  זוכהונה לנכסי המ 15.8.5

 .ממועד קביעתו יום  14והמינוי כאמור, לא בוטל תוך   מפרק זמני או קבוע

ל 15.8.6 שכי    חברההתברר  מניות  העברת  ללא  ה  לבוצעה  ההסכמה מראזוכה  של  ובכתב    חברה ש 

 . ת זכויותיוה העביר או/או הזוכ

,  יותר  או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחת,  כה, יחזור בו מהצעתו או  במקרה שמשתתף, לרבות הזו   .16

במילוי   יעמוד  לא  או  למלא  יסרב  ו/או  החוזה  תנאי  ו/או  המכרז  תנאי  פי  על  מהתחייבויותיו 

להצע ז  חברהה, ההתחייבויותיו בהתאם  בתהא  לפעול  כאית  זה  כגון  פי שימקרה  דעתה על    קול 

התק לרבות  אחרהמוחלט,  משתתף  כל  עם  ה  שרות  תהא  כן  לנכון.  שתמצא  רשאית    חברהככל 

ערבות   את  מראש,    המכרזלחלט  מוסכמים  כפיצויים  לטובתה,  כולה  החוזה,  ערבות  את  ו/או 

ערבות   י  המכרזוסכום  החוזה,  ערבות  לקניינהיו/או  והמו   חשב  ה  חלטהגמור  אין  חברהשל   .

ל, כדי לגבאמור לעיל סעד, על פי    לקבלת כל , לרבות  חברהתיה של הגוע, בזכות מזכויופרוע או 

 מכרז זה ו/או על פי כל דין. 

על חוזה ההתקשרות לא יהיה    חברהמובהר, כי בכל מקרה עד לחתימת מורשי החתימה מטעם ה   .17

 כל חוזה בר תוקף בין הצדדים. 

 נוספים  ללייםתנאים כ .18

 חל  דין   18.1

כפוף   זה  בנלדיני מדינת  הליך  ב וסחם מעת לעת. ההצעות  ישראל,  ותוגשנה  התאם לכל  תערכנה 

והמ והגשת    שתתפים דין,  בהליך  השתתפות  לצורך  מתאים  משפטי  ייעוץ  שקיבלו  כמי  ייחשבו 

 ההצעות. 

 תניית שיפוט   18.2

 ו.יפ -של העיר תל אביב כל עניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים

 עיון   18.3

מכרז זה משום סוד    נדרש על ידיה במסגרתאינה רואה במידע ה  במפורש כייעה בזאת  מוד   חברהה

במכרז המשתתפים  של  מקצועי  סוד  או  המשתתפים  מסחרי  לעיון  להעמיד  בכוונתה  ובהתאם   ,

ה מן  זאת  יבקשו  ואשר  במכרז  זכתה  לא  תעל  חברהשהצעתם  שלא  תקופה  במהלך  על  בכתב  ה 

חלטת ועדת המכרזים ואת ההצעה  כרז, את הד ההודעה על תוצאות המממוע  ימים  (30)  שלושים

 אשר יוכרז כזוכה במכרז.  המשתתף של

לגלותו    שתתףעל המיחד עם זאת,   ו/או סוד מקצועי שאין  כי הצעתו מכילה סוד מסחרי  הסבור 

עתו,  ם, לדלולים בה והמהווילציין בהצעתו, בצורה מפורשת וברורה, מהם הנתונים והמסמכים הכ

סודי מובהכאמור  מידע  ב.  כי  הדעתכל  ר  שיקול  לנ  מקרה  ביחס  והסופי  ו/או  הבלעדי  תונים 

 .חברה מסמכים כאמור נתון ל 

 

 



 

 17 

 דרישות ביטוח    18.4

לקיום ביטוחים על ידי המשתתף שיזכה במכרז.    חברהרישות הדופנית למ שומת לב המשתתפים  ת

ע לכך.  ובתוך המועד שנקב  בהרות יה להיש להעלות במסגרת פנ  כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח 

הלא תתקבלנה  לא  ההצעה  הגשת  לחר  הביטוח.סתייגויות  ודרישות    דרישות  מאחר  התלבטות: 

האם לא כדאי לדרוש אישור על קיום ביטוח חתום על ידי חברת    –הביטוח צפויות להיות כבדות  

 בת?הביטוח כבר בהגדת המכרז כדי שאח"כ לא תהיה סח

 הצעה בודדת   18.5

נשלט  , או הבמשתתףר לעיל חל גם על מי ששולט  לבד. האמואי להגיש הצעה אחת בשרשתתף  כל מ

ל ידו, או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם בו. לצורך כך מוגדר המונח "שליטה" כאחזקה  ע

  יד אחר או בגוף מקביל של תאג   התאגיד של    מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית   50%-של למעלה מ

 .דאגיבת מהדירקטורים 50%-מ יותר   או הזכות למנות

 .י גופים משפטייםלא תותר הגשת הצעה משותפת לשנ לעיל, ור כאמ

 

 בכבוד רב,

 
 היכלי הספורט תל אביב יפו בע"מ       
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 1-ספח א' נ

 הצהרה על מעמד משפטי 

 על המשתתף במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי, בטבלאות שלהלן: 

 ליים ב. פרטים כל    מעמד משפטי  .א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  זכות החתימה ת בעלישמוג. 

 

 

 

 

 

 

 )במקרה של שותפות רשומה(ד. שמות השותפים 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים.    הפרטים שמסרנומאשרים בזאת, כי  אנו, החתומים מטה,
 
 

  
 _______________ _______________ __ 

 שם משפחה  שם פרטי  
              _______________       _________________ 

 חותמת                חתימה  תאריך  

 

 

 

 ______________________________  ________________  שם:

 לשם המשתתף(  שותפויות/עמותות/יס מרשם החברות)יש לצרף תדפ

 __________________________     כתובת

 _________________     טלפון 

 _________________   המספר עוסק מורש

 _______ __________ מס' השותפות/מספר החברה

 )יש למלא טבלאות ב, ג( 

 עמותה ❑

 בלאות ב, ג( )יש למלא ט

 אגודה שיתופית  ❑

 ג( ב,  )יש למלא טבלאות

 שותפות רשומה ❑

 )יש למלא טבלאות ב, ג, ד( 

 גמת חתימה דו שם פרטי שם משפחה  ותמספר זה 

 דוגמת חתימה  שם פרטי שם משפחה  זהות מספר 

 

 חברה ❑

 טבלאות ב, ג(  )יש למלא

 תפות רשומהשו ❑

 )יש למלא טבלאות ב, ג, ד( 

 ( סק מורשה עויחיד ) ❑

 )יש למלא טבלאות ב, ג, ד( 
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 2-נספח א' 

 

 הצהרת המשתתף במכרז 
 8/2021מכרז מס' 

 לכבוד
 יפו בע"מ –תל אביב היכלי הספורט 

 

 פרטי המכרז:
 חניון נירים בתל אביב ב וםפרס מתקןופרסום על גבי תפעול  ,להקמה  המכרז:שם 

 

 ; 8/2021  : זמכרמספר ה
 

מצהירים ומתחייבים בזה   ,ה זהירה את כל מסמכי המכרזלאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינ   מים מטה,אנו החתו

 כדלקמן: 

למדנו, הבנו  והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי  המכרז  אנו מצהירים בזה, כי הבנו את כל האמור במסמכי   .1

את   בקפידה  המכרז,ובדקנו  במסמכי  האמור  מתק   את  כל  הפרסוםמיקום  מתקן  של    הסביבה   אי תנ,  ן 

ע על  והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפי  דרישות, התנאיםבדקנו את כל ה  ,רסום המיועדהפ

המכרז, וכן קיבלנו את כל הייעוץ המקצועי הנדרש ביחס  מושא    השירותים /נו או על ביצוע העבודההצעת

אנו מסכימים לכל  כי    , שת הצעתנווץ משפטי להגז, הדרישות התנאים והנסיבות לרבות יע למסמכי המכר

המכ במסמכי  המבהאמור  דרישות  או  תביעות  נציג  ולא  אירז  ו/או  ידיעה  אי  על  וא  וססות  נו  הבנה, 

 מוותרים מראש על טענות כאמור. 

כי .2 במכרז,  מהמשתתפים  הנדרשים  התנאים  בכל  עומדים  אנו  כי  מצהירים,  כל    אנו  על  עונה  זו  הצעתנו 

וכי הדרישות שבמסמ על עצמנואנו מקבל  כי המכרז  ש  , ים  לבצע את    זוכה,ו תבחר כהצעה הנ הצעתככל 

 ונספחיו. ההתקשרות בהתאם לתנאים המפורטים במכרז ובחוזה 

 אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .3

י ששולט  ל גם על מ ר בסעיף זה ח צעה אחת בלבד וכי האמום למכרז המגישיאנו    אנו מצהירים בזה, כי .4

מפ  שפרטיו  במכרז  המשתתף  הנשלט בתאגיד  או  ידו,  על  הנשלט  או  להלן,  שלישי    ורטות  גורם  ידי  על 

מזכויות ההצבעה באסיפה    50%-שולט גם בו. לצורך כך מוגדר המונח "שליטה" כאחזקה של למעלה מ ה

 במשתתף.  מהדירקטורים 50%-זכות למנות יותר משתתף או השל המקביל הכללית או בגוף מ

או לתקופה    23/12/2021  לביטול או לשינוי ותהא תקפה עד יוםהצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת   .5

ידוע לנו, כי דרישה להארכת    כאמור במסמכי המכרז.  חברהעל פי דרישת ה  23/3/2021עד יום  של  ספת,  נו

 .זתתף במכרתוקף הצעת המש, תהווה דרישה להארכת מכרזבם לאמור ערבות המכרז ובהתא

 . ובסכום הנקובים במסמכי המכרז בנוסח בתוקף מכרז  להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות .6

חוזה על נספחיו, נמציא  ה ( ימי עסקים מיום קבלת 5ו מתחייבים, כי בתוך חמישה ) הצעתנו אנאם תתקבל  .7

חוזה   נספחי ההתקשרות  את  חעל  כשהם  הו  כל  לרבות  ידינו,  על  אתומים  אותם  נדרשים מסמכים    נו 

 אישורי ביטוח.ו החוזה כולל ערבות  להמציא על פי המכרז,
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, שצרפנו למכרז, כולה  המכרז, אנו מסכימים שאת ערבות  אם מסיבה כל שהיא לא נעמוד בהתחייבויותינו .8

לפגוע בכל סעד לו הינכם זכאים על  תחלטו כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש וזאת, מבלי  או מקצתה,  

 דין. ההמכרז ו/או  פי

והס  מצהיריםאנו   .9 המטרות  בגדר  היא  הצעתנו  בכי  התאגיד  במסמכי  הקבועות  מוגשת  מכויות  שמו 

זכ אנו  כי  דההצעה,  כל  פי  על  מניעה  כל  אין  וכי  זו,  הצעה  על  התאגיד  בשם  לחתום  הסכם  אים  או  ין 

 לחתימתנו על הצעה זו. 

 כרז. ל פי מסמכי המוהאישורים הנדרשים ע תנו את המסמכיםנו מצרפים להצע א .10

 

 ___ ____________________________ 

 תתף במכרז ותמת המשחתימת וח

 פרטי המשתתף במכרז: 

 _ ________________________   שם המשתתף: 

 _________________________   :תאגיד מס'

 _________________________    כתובת:

 ______ ______________ _____   טלפון: 

 _____ _________ ___________  : דואר אלקטרוני

 ______ ___________________   : פקסימיליה

 _________________________   שם איש קשר: 
 
 

 "ד עו אישור
 

עו"ד   הח"מ,  כי  ___________________  אני  בזאת  ___________ מאשר  ת.ז.   _________________                            
______-ו ת.ז.  אשר  ____________  ה________  על  לחתום    צהרתחתמו  מוסמכים  הינם  ם מטעהמשתתף 

למסמכי    תףמשתה בהתאם  המשתתף,  ידי  על  כדין  החלטה  נתקבלה  במכרז ההתאגוכי  להשתתף  שלו,  דות 
 ולהסמיך את הנ"ל לחתום על הצהרת המשתתף הנ"ל. 

 
 _______________________________ 

 ו"ד , ע
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 3-נספח א'            

 

 פית  הכס  הצעהה

ופרסום על  תפעול    ,הקמהור  עב  "(החברהן: ")להל  יפו בע"מ  -תל אביב  להיכלי הספורט  כספיתנו ההצעת

אביבנירים  חניון  ב  פרסום  מתקןגבי   לל  בהתאם  נו התחייבויותי כל  ביצוע  בעבור  כן  ויפו    בתל    חוזה מכרז, 

   :כדלקמן הינה ו נספחיל על   ההתקשרות

 

 

 לשנה   ₪__________________________ 

 

 

______ יליובמ ______________  ____ם: 

 לשנה_________________ 

 

הנקוב     הסכוםגבר  י   –במילים  הנקוב    סכוםהבמספרים לבין    הנקוב  בין הסכוםבמקרה של אי התאמה  
 .במילים

 

 בחוזהלסכום ההצעה הנקוב לעיל יתווסף מע"מ בשיעור על פי הדין, כמפורט 

 

 

 תפסל. לעיל, 12.1 כקבוע בסעיףית ינימלמר המחימהצעת השתפחת הצעת מחיר ידוע לנו כי  .1

ההיתרים להצבת   הוצאות שיוצאו על ידינו בקשר עם קבלת אינה כוללת י הצעת המחיר לעיל, לנו כידוע  .2

לוט שבתוקף  ריפי אגרות השיעירייה על פי תעישולמו לאגרות שילוט אשר  ללת  מתקן הפרסום, אינה כו

 שמל להארת המתקן.יכת החרצעבור  וםואינה כוללת תשל תאם לנהלי העירייה ובה

  והחוזה הצעתנו זו מחייבת אותנו לכל דבר ועניין ובהתאם לתנאי המכרז    ומתחייבים, כיהננו מצהירים   .3

תנאי,   וללא  סייג  ללא  לו,  ליום  המצורף  למשך    23/12/2021עד  זה,  מועד  שידחה  חודשים    3)וככל 

 חה(. נדמהמועד ה

ת .4 התמורה  כי  ומסכימים  מודעים  בהתאהננו  זה  שולם  ובכלל  המכרז  למסמכי  ,  ה לחוז  11סעיף  לם 

 זוכה.המלא ל המפרט את מנגנון תשלום התמורה 

 _______________________________    שם המשתתף: 
 

 _______________________________   כתובת המשתתף:
 

 ______________ _________________  טלפון של המשתתף:
 

 ______________________ _________ חתימת וחותמת המשתתף: 
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 4-פח א' סנ           

 

 לכבוד

          מ"בעו יפ -ת"א היכלי הספורט 

 

 המכרז  נוסח ערבות 
 8/2021מס'  מכרז

 
   תאריך            לכבוד

 יפו בע"מ-ספורט תל אביבההיכלי 
 יד אליהו, תל אביב , 51רחוב יגאל אלון 

 ג.א.נ., 
 כתב ערבות מס'___________ 

 

ב .1 באופן  בזאת כלפיכם  חוזר, הננו ערבים  ל  לתי  עד  כל סכום  (, "סכום הערבות"  ן:)להל  25,000  סך של לסילוק 
של    8/2021  מס'  מכרז ( בקשר עם  "משתתף  "ה  ן:להל )  _ ________________   מאת  המגיע או עשוי להגיע לכם

 .  יפו בע"מ  –יב אב תל  היכלי הספורט

) אנו נשלם לכם, תוך   .2 ף הפרשי הצמדה למדד  בות בצירוממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערם  ימי(  7שבעה 
בסעיף   או  ן  להל  3כמפורט  דרישתכם  את  לבסס  עליכם  שיהיה  מבלי  הוזאת,  סילוק  את  תחילה  סכום  לדרוש 
ה מאת  ערבותמשתתףהאמור  פי  על  שנשלם  הכולל  שהסכום  בתנאי  בצירוף    ,  הערבות  סכום  על  יעלה  לא  זו, 

 להלן.  3שי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף  הפר

 זו: בערבות  .3

ה - ים לצרכן"המחיר"מדד  לצרכן,  המחירים  ידי  מתמדד  על  חודש,  בכל  המרכזית  פרסם  הלשכה 
גוף אחר שלסטטיס כל  ו/או  אחר שיתפרסם    יבוא במקומה, או כל מדדטיקה 
 במקומו. 

ביום  ד  מד - "מדד הבסיס" פורסם  אשר  לצרכן  בגין  2021  שנת  נובמברלחודש    15המחירים   ,
 . 2021שנת  אוקטובר חודש 

לא - "שדח"המדד ה יתפרסם  אשר  לצרכן  המחירים  סכום  חר מדד  תשלום  מועד  לפני  ונה 
 הערבות. 

אם יתברר, לפני מועד    המדד החדש לעומת מדד הבסיס.  ת או ירידתשיעור עליי - "הפרשי הצמדה למדד"
כי  ת הערבות,  סכום  ה שלום  מ  חדשהמדד  סכום  שונה  ישולם  הבסיס,  מדד 

המדד לעומת מדד  או ירידת  עליית  בהתאם לן  או מוקטהערבות כשהוא מוגדל  
 . הבסיס

 . _______ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך  .4

ע .5 לסניפנו  בכתב  להימסר  צריכה  זו,  ערבות  מכוח  לתשלום  דרישה  הרשומה  כל  הכתובת  פי  ל 
עד  _______________________________________ זה  לסניף  להגיע  וצריכה  בשעות  __  _____  יום, 

 פעילות הסניף. 

 נה ניתנת להעברה או להסבה.פי כתב זה אי עלהתחייבותנו  .6

  
 

 בכבוד רב,
    בנק: 

   ף: סני
  

 

 



 

 23 

 5-נספח א' 

 

 אישור רו"ח בדבר איתנות פיננסית 

 נייר מכתבים של רואה החשבון( ס על  )יודפ

 לכבוד 
 יפו בע"מ -החברה להיכלי ספורט תל אביב

 ד אליהו , י51אלון רחוב יגאל 
 תל אביב

 (  במכרז שתתף המ שם:_____________________ )של כספי ם קיעס מחזור אישור :הנדון

 

   2019  -ו  2018,  2017  בשנים  (מ" מע  כולל   לא  הכנסות)  שתתףשל המ  ההכנסות  שמחזור   בזאת  לאשר   הרינו .1
מכי תפעול,  מפעילות  החוצ הנובעות  פרסום  בתחום  ושיווק                                       . מ.ע./פ. ח___,  __________     ותרה 

 . , לכל אחת מהשנים כאמור___________________ ₪עומד על סך של  
 

מבוקרים של המשתתף  פיים הבדו"חות הכס   לא רשומה, הריני/ מאשר/ים כי  משתתףבהתאם להצהרת ה .2
שיך ולהתקיים כ"עסק חי",  הערה המעלה ספק בדבר יכולת המשתתף להמ  2020  -, ו2019  ,2018לשנים  

 . של לכת רו"ח בישראל 58ביקורת מספר כהגדרתו בתקן 
 

 

 

 ___________  _______________    __________________________ 

 ( וחותמת חתימה) ח"רו                            תאריך      
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 6 -א  'נספח מס           

 

 :1976-תשל"וה , גופים ציבורייםלפי חוק עסקאות  תצהיר
 

 

חר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת _______________, לא _____, נושא ת.ז. _אני הח"מ, ________ 
 כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן: אעשה   כל העונשים הקבועים בחוק אם לא וכי אהיה צפוי/יה ל

 

זה   .1 תצהירי  עושה  ל הנני  שמגיש  כתמיכה  )"______הצעה  במכרז ה_______________  "(  משתתף 
 (. "המכרז")להלן:  תל אביב יפו בע"מ  היכלי הספורטשפרסמה  8/21מכרז  במסגרת

2. _________________________________ בתפקיד  במכרז  במשתתף  מכהן  ומוסמך  _____הנני   __
 ליתן תצהיר זה מטעם המשתתף במכרז.

ידיעתי,   .3 ההתקשרות  למיטב  מועד  תשל"וב רתו  כהגדעד  ציבוריים,  גופים  עסקאות    )להלן:   1976-חוק 
ביותר משתי    ואלי   זיקה   ובעל  ו המשתתף במכרזלא הורשע   "(,החוק" ואם הורשעו  ביותר משתי עבירות, 

   חת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.שנה אכי במועד ההתקשרות חלפה  -עבירות  

 ב)א( לחוק. 2ה, כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף לעניין סעיף ז  

( לא  חוק שוויון זכויות""  )להלן:  1998-נשים עם מוגבלות, התשנ"חלחוק שוויון זכויות לא  9הוראות סעיף   .4
 חלות על המשתתף במכרז.  

   –או 

  – על המשתתף במכרז והוא מקיים אותן; וכן  חלות  לחוק שוויון זכויות 9הוראות סעיף 

מעסיק  אם   במכרז  לפחות,    100המשתתף  משרד  עובדים  של  הכללי  למנהל  לפנות  מתחייב  העבודה הוא 
 –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך    9חובותיו לפי סעיף  ה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום  הרווח

   – וכן לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;  

והשירותים ות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  אם המשתתף במכרז התחייב בעבר כלפי המפעל לפנ
לשם קבלת הנחיות   –  לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך   9יף  בותיו לפי סעהחברתיים לשם בחינת יישום חו 

דרש ממנו, ואם קיבל נה כנ הוא פ  -ונעשתה אתו התקשרות שלגביה הוא מתחייב כאמור    –בקשר ליישומן  
   – ל ליישומן; וכן לחוק שוויון זכויות, הוא גם פע  9סעיף   הנחיות ליישום חובותיו לפי 

הרווחה והשירותים   העבודה מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד    המשתתף במכרז מתחייב להעביר העתק
בתוך   שהצ   30החברתיים,  וככל  )אם  ההתקשרות  ממועד  במכרז  ימים  המשתתף  הזוכה   תיבחר עת  כהצעה 

 בהליך(.

 וכן תצהירי אמת. זה שמי, זו חתימתי ות .5

 
 

 ___________________ _________________________ 
 ף במכרז  חתימת המוסמך מטעם המשתת

 
 

 
 יכת דין בישראל ר עו"ד בעל רישיון עראישו

 
עו"ד   הח"מ,  _______________________אני  מרחוב  ביום  כי    בזאתמאשר  ___________________ 

מר/גב'   לפני  הופיע/ה  תע __________________________,  לפי  עצמו/ה  שזיהה/תה  מס' ,  זהות    ודת 
ו  /___________  לי אישית,  י עליו/ה להצהיר את תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו/ה, כ על    מהם/חתהמוכר/ת 

 .ה כןא/תהא צפוי/יה לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשהאמת, וכי יה 
 

     
 , עו"ד 
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 7 -א  'נספח מס           

 _____________ תאריך: 
 לכבוד 
 יפו בע"מ   -ל אביבספורט תההיכלי 

 

 ג. נ.,.א

 המשתתףתצהיר בדבר מצב  :הנדון

הח"מ,   _____________ / מראני  שמסגב'  ת.ז.  נושא/ת  לאחר  _,   ,____________   עלי  כי  הוזהרתישפרה 

 :כדלקמן בכתב בזאתה /מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק  הקבועים ונשיםעל ה /צפוי  אהיה  וכי  האמת את להצהיר

בתמיכה    ל תצהיר זה"( לחתום עמשתתףה ____________________ )להלן: "  ידי  על  כדין  הוסמכתי  אני .1
 להקמה ותפעול מתקן חוצות בחניון נירים.  8/2021מס' מכרז ל משתתףלהצעת ה

 מאשר בזאת כדלקמן: הנני  .2

 ; ס נכסים, פשיטת רגל או פירוקבהליכי כינו מצא אינו נ משתתףה 2.1

 ; ןפירעו אינו עומד בפני חדלות  משתתףה 2.2

 . מי שלובשיעור הגבוה מההון העצ עיקולים משתתף ל נכסי הטלו עלא הו 2.3

ה  2.4 השנתי  או  הרבעוני  הכספי  ש  סקורבדוח  ביותר  או    משתתףהל  העדכני  חי'  עסק  'הערת  נכללה  לא 
 . 'אזהרת עסק חי'

 . אמת דלעיל תצהירי  ותוכן,  תיימחת  זו, שמי זה   .3

 

 ______________ 

 ה / המצהיר  חתימת

 אישור 

_________הח  אני _________    ביום  כי  בזאתת  /מאשר__________________,    מרחוב,  דין  עורך,  "מ 

___________,  /מר  במשרדי ה  /הופיע .ז. ת  באמצעות   עצמו  ושזיהה,  משתתףה  מטעם  לחתום  המוסמך גב' 

 הקבועים   לעונשים  צפוי  יהיה  וכי  האמת  את  להצהירה  /עליו   כיה  /שהזהרתיו  ואחרי__,  __________   שמספרה

 . בפני עליה וחתם דלעיל הצהרתו   נכונות את אישר , כן יעשה אל  אם בחוק

 ________________ 

 "ד וע  וחותמת  חתימה
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 הפרסום ן מתק ימאפיינ –' בק חל

 1-נספח ב' 

 ויות הפרסום כזעיקרי 

1. ( הפרסום  ההתקשרות(  בתה  רכהגדבתקופת  על  חוזה  מסחרי  פרסום  לפרסם  רשאי  הזוכה  יהיה 

וקבלת  המתקן הקמתו  לאחר  עבור  ,  נדרש  אישור  כמפוכל  השוטפת  והפעלתו  המתקן  רט  הקמת 

 ' להלן. 2ב' בנספח 

 א מכרז זה בלבד.ן נשומתק ת לפרסום על היועד ינתן בללזוכה ת  .2

מב  הפרסום .3 אושרהפרסום    ןתק אמצעות  זה  עעקרונ  בנספח  יית  השילול  ועדת  של  די  העליונה  ט 

 עיריית תל אביב יפו.  

ביב  ונה של עיריית תל אשור העקרוני של ועדת השילוט העלי למען הסר ספק, מובהר, כי אין באי .4

כדי  ב  מכרז זה,ו/או לפי האמור במסמכי    ההתקשרות חוזה    ההרשאה הניתנת לזוכה לפייפו, ו/או  

דין, לרבות  ים  שור האי  את הזוכה מחובת השגת וקבלת כללפטור   כל  פי  על  וההיתרים הנדרשים 

בין היתר לועדת השילוט, בבקשה לפרסם המפרטת, בין  פנייה באופן ספציפי לרשויות המוסמכות, ו

שים,  פרטים הטכניים, התיאומים ההנדסיים הנדרתר, את חומרי השילוט, הקונסטרוקציה, המ הי

תנו  וראיש אחמהנדס  דרישה  כל  ו/או  החברה  של  בסעיף  כאמרת.  עה  ההתקשרות,    8ור  לחוזה 

האישורים הנדרשים על פי כל  ו/או    שיונותיהר   ,הזוכה אחראית, על חשבונה, לקבל את ההיתרים

הפרסום להצבת  שבשטח    דין,  ההרשאה  תשלום  זקתוואח  לביצועו   החניוןבשטח  לרבות  כל  , 

 בחניון. ם בגין הפרסום האגרות ו/או ההיטלים החלי 
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 2-נספח ב' 

  למתקן הפרסוםטכני רט פמ

 לנספח זה. רשים המצורףיקומו על פי התומ  מידות המתקן .1

 זמינה, בלבד. שיאושרו על ידי המ וניםעל גווניו השבצבע אפור,  ה היי  ןהמתק בסיס  .2

 רש לשם כך.אבזור הנדאת כל ה ול ודפסות על בד ויכלשמש להצבת כרזות מהמתקן י .3

 קיים. תו תקן, ככל ש בעלי  יהיו עשוי וא מרי הגלם מהם הוחו וי , חלקןהמתק .4

ההפעלה,  יש   .5 לתחילת  כתנאי  לחברה,  קונסטרוקטור  אילהמציא  ית  י קונסטרוקצלעניין  שור 

וכיו"בןהמתק ביסוס  חוזק,  וכ,  אי,  מ ן  תאור שור  מאפיינלגב חשמל    /ההנדס  ותקינוי  מערכת  י  ת 

 ל המתקן. אורה ש הת

 לים וזהים.שני צידי המתקן יהיו מקבי  .6

העשויי .7 המתקן  יחלקי  מתכת  עם  קורוזיה  בפני  מוגנים  ייעשה  היו  מגן.  בצבע  צביעה  או  גילוון  "י 

 מתכת בלתי מחלידה.  ייםשימוש בחלקים העשו

 בצבע אלקטרוסטטי בתנור.בועים יהיו צ ל המתקןחלקי המתכת הגלויים ש .8

 חיבורי המתקן יהיו נסתרים. לכ .9

מואר .10 יהיה  מערכ .  המתקן  חלקי  להכל  החשמל,  גופי  ות  חציא  נסתרים,    ,יצונייםתאורה  יהיו 

שמלי מאושר, על פי  ה חהזוכה יהיה אחראי להתחברות למקור הזנ  קניים ובלתי נגישים לציבור.ת

 בכתב. מראש ו ואישורההחברה   כל דין ובכפוף להנחיות

 לפני השטח. סתר ומוטמן מתחת סוד המתקן יהיה ני .11

 המתקן לא יאפשר טיפוס.  .12

 ת. וניוצעות שמשסטנדרטי יבוצע באמטם מתקן טו פרסום על  .13
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 3-נספח ב' 

 ומיקום המתקן  החניוןמפת 

 חברה ו השצ"פ בהתאם לאילוצי העל ק  תקן המ  יובהר כי יתכן שינוי במיקום 
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 מתחם:ייעודי קרקע ב 
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 :מידות ומאפייני המתקן

 

 

 :הערות

 .הן מידות מחייבות המידות לעיל .1

  מ' 25בה המתקן מפני הקרקע לא יעלה על ו מהן, ובלבד שג 10%ור, תותר סטיה של עד למרות האמ .2

 . מ' 3חת לתחתית השלט לא תפחת מ מת  עברהמגובה ו

 רה מראש ובכתב. ור החבו לאישררגל המתקן ועיצובן יועבות מיד .3
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 מסמכי ההתקשרות  –' גק חל

 מ "בע יפו -ת"א  הספורטהיכלי 

  8/2021מכרז מס' 

  וצותח פרסום תקןתפעול מלהקמה ו

 ל אביבבחניון נירים בת
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 ו ז ה ח

 2021_______שנת ום ____ בחודש _____אביב בי -שנערך ונחתם בתל  

 

 מ"בע יפו - ל אביבת היכלי הספורט ן: יב

 510492648. ח.פ

 _______ מיקוד _ תל אביב   51יגאל אלון  רחוב 

 ( "החבר"הלהלן:  )שתיקרא 

 -ד   א ח     מ צ ד -

 _____________________בע"מ לבין: 

 _____________________  פ.ח.

 __ רחוב ___________________ 

 ( "בעל ההרשאה")להלן: 

 -נ י   צ ד    ש מ  -

-ל עיריית תלחברה בבעלותה ש   הינה"(  החברה"  )לעיל ולהלן:  מ"בעתל אביב יפו  היכלי הספורט  ו הואיל 

ה  כן מפעילותרבות וקת בניהול והפעלה של מתקני ספורט  עוסה  (יה"ירי "העיפו )להלן:    –יב  אב

   .ר תל אביב יפויונים ברחבי העיחנ

פרסמה  ו  : הואילו פרסום  של  תפעול  ו   הצב ה  ,קמהלה  8/2021פומבי    מכרז החברה  זכויות    לרבותמתקן 

רדכי אנילביץ  מיון נירים" ברחוב  דוע בכינויו "חנפרסום בחניון היהמתקן  על גבי  פרסום בלעדי  ל

יפו   אביב  "   "המכרז" )להלן:בתל  ",  "החניוןאו  "  ,"הפרסוםמתקן  או    ( ניןהע  לפי"  המתקןאו 

 ל ההרשאה הוכרזה על ידי ועדת המכרזים של החברה ביום ___ כהצעה הזוכה. ע בוהצעת 

ת והוא מחזיק בכל  המומחיות, המקצועיו  ומתחייב כי יש לו את היכולת,  ובעל ההרשאה מצהיר והואיל: 

לו את כל    שגבי מתקן הפרסום וכי י   להקמה, תפעול ופרסום עלהנדרשים    תוהרישיונוההיתרים  

היד הנדרש,  היכולתהציוד  הניסיון,  המקצועי,  הדרושים  יהנ   ע  והמיומנות  קיום  הולית  לשם 

 התחייבויותיו לפי הסכם זה;

החברה   והואיל:  זו  הצהרה  סמך  ולמהלועל  לתנאים  ובכפוף  בהתאם  ההרשאה  בעל  עם  ם  ועדיתקשר 

 ות רצונה של החברה; לשביע   יופח על נסהסכם זה להלן מכרז וב הקבועים ב

 ע את תנאי ההתקשרות ולהעלותם על הכתב במסגרת הסכם זה. להגדיר ולקבו וברצון הצדדים והואיל: 
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 ן: ותנה בין הצדדים כדלקמפיכך הוסכם, הוצהר והל

 וכותרות חיםנספהמבוא,  .1

 גופו.  החוזהחלק בלתי נפרד מ ה מהווונספחי החוזה  זה חוזה המבוא ל    1.1

  יה ולא ישמשו לצורכ חוזמה  נן מהוות חלק לשם נוחיות בלבד והן אית  יפים מובאו כותרות הסע  1.2

 פירושו. 

 . מפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזהה יםנספח ה   1.3

 מהות ההתקשרות   .2

ל  חברהה 2.1 בזאת  להציבאת    ,רשאההה  בעלמעניקה  ואת    ההרשאה  הפרסום  מתקן  את  ולתפעל 

לפרסם הפר  הזכות  מתקן  גבי  בחנ על  בהתסום  המכרזיון  להוראות  זה  אם    נספחיו   לע  והסכם 

יונות, ההיתרים וכל אישור אחר הנדרש  כל הריש הסדרת    –ובכלל זאת  את כל דין  להור  בכפוףו

 לשם הקמת המתקן ותפעולו.

במיקום הנזכר    ,1נספח ג'  ת המתקן לפי המפרט הטכני המצ"ב כאבעל ההרשאה יידרש להקים   2.2

ג'במפת המיקומים,   זהבהת  ובכל,  2נספח  לתנאי הסכם  להוראות    אם  והכפוף  ומסמכי המכרז 

ת. כל העבודות להקמת המתקן תעשינה בתאום מלא עם החברה  הדין ולמדיניות השילוט העירוני

ו קונסטרוקציה  מוובאישור מהנדס  ענין  ך. במסמהנדס חשמל  בכל  לפעול  על ההרשאה מתחייב 

 ו העירייה. הנוגע להקמת המתקן ומיקומו, בהתאם להנחיות החברה א

הפרסום 2.3 מתקן  לפעילות    והתהוותפעולו    הצבת  להפעלת  שמיועדת  השוטפת  פעילות  משנית 

  לפיכך,   .לעילכמפורט    חניוןהמקרקעין לת  כשרהעם    עבודות שנעשות בקשרובכלל זה ל,  חניוןה

הנהלת החברה או מי  בתאום עם  חזוקתו יעשו  ת לרבות תתו השוטפהפעל הפרסום,  מתקן    הצבת

 . לעילכמפורט כשרה או בעבודות הה ניוןחההשוטפת של ע בפעילות שלא יפגן באופ טעמה,מ

חשבונו    בעל 2.4 על  ותפעולו,  המתקן  הקמת  לצורך  נדרשת  פעולה  כל  לבצע  מתחייב  ההרשאה 

הקמת  ול, בין היתר, כל פעולה הנדרשת לצורך  ותפעולו תכל הקמת המתקן    .ובאחריותו הבלעדית

פרסוםותפעול   המתקן  לצורכי  לרבוו  ביצוע    ת,  שיידרש,  ככל  נוספות  ומערכות  תאורה  התקנת 

ותשתיותורים  חיב חשמל  רישלמערכות  השגת  שיידרש  י ,  ככל  אחר  אישור  וכל  היתרים  ונות, 

במידת הצורך. השגת כל הרשאה    דושםוחי  לצורך האמור לרבות היתר בניה במידה והדבר נדרש

בזכו המוגנות  יצירות  להצגת  הנוגע  בכל  תוקף  בר  רישיון  יוצריםאו  המתקן  יות  של  תחזוקה   ,

ימוקם בו  כולוהסביבה  והתאמות    ל,  שינויים  ביצוע  שדרוגים,  או  תיקונים  שיפוצים,  ביצוע 

 ן או הרשויות המוסמכות וכיוצ"ב.  בהתאם לעדכונים בדרישות הדי

הבע 2.5 ותפעולו  הרשל  המתקן  מהקמת  הנובעות  והעלויות  ההוצאות  בכל  בלעדי  באופן  יישא  אה 

מביצוע   התחייבויותיו  לרבות  חשמל  וזכויותיוכל  צריכת  בגין  היטלים  תקנסו,  לרבות  אגרות,   ,

   וכיוצ"ב.  



 

 34 

כל תהל 2.6 על חשבונו את  בלעדית  להסדיר  בעל ההרשאה  לפעול  באחריות  זאת  ובכלל  הרישוי  יכי 

, אישור או כל מסמך אחר הנדרש לשם כך לרבות תאום הנדסי ובמידת  וןתר, רישילקבלת כל הי

לתהליכי  נה אחראית הסר ספק החברה אי ן . למע"(ישוימסמכי הר" ניה )להלן: הצורך גם היתר ב 

 הרישוי ו/או קבלת מסמכי הרישוי ובעל ההרשאה לא ישמיע טענה בעניינים אלה כנגד החברה. 

האפשרות להפעיל את המתקן, כתוצאה  ככל שתמנע מבעל ההרשאה    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 2.7

שאה, בעל ההרשאה  רים בעל ההרט מטעמים שאינם קשומדרישת רשות מוסמכת להסרת השילו

רה תפטור את בעל  ק ומנוע מהעלאת טענה בענין זה כנגד החברה. במקרה כאמור החבמושת יהיה 

    ההרשאה מתשלום התמורה עבור המתקן המוסר.

לבקשת    רובהמ 2.8 ההרשאהכי  ל  ,בעל  רשאית  תהא  החלפת  החברה  במתקן  שקול  הפרסום  מתקן 

 תקיים כל התנאים להלן: הבדיגיטלי  פרסום 

ההרשאה  2.8.1 ז  בעל  פרק  בתוך  שיקב יקבל  הצדדים    עמן  הנדרשים בין  האישורים  כל  את 

 ות היתר בניה. הנדרש על פי כל דין, לרב לצורך כך מהעירייה, ומכל גורם אחר

התמורה מ   150% תהיה גבוהה ב  בי המתקן הדיגיטלי  ה ופרסום על גהצבין  התמורה בג  2.8.2

פי הסכם זהלם עבור מתהתחייב לש   בעל ההרשאהש על   9כמפורט בסעיף    קן הפרסום 

 . , לרבות התמורה בתקופות הארכהלהלן

המוצג באופן    יין זה, ייחשב פרסום משודר או דיגיטליפרסום באמצעים אלקטרוניים לענ 2.8.3

 נע.  סטטי שאינו  

כי   2.8.4 יובהר  ספק,  הסר  ההרשאה למען  רשא  בעל  יהא  או  לא  משודר  פרסום  להציב  י 

א ללא  קבלת  דיגיטלי  וללא  החברה,  של  ובכתב  מראש  האישורים  ישור  וההיתרים כל 

 העירוניים הנדרשים.  

ההרשאהבאחריות   2.8.5 יתחלף.    בעל  או  ירצד  יסנוור,  לא  שהשילוט  תהא להבטיח    החברה 

 .75%עמעום עוצמת התאורה בשעות היום ל   מבעל ההרשאהרוש  רשאית לד

מתקן הפרסום  מעצמת    10%-עמעום עצמת התאורה לכלהבטיח    בעל ההרשאהבאחריות   2.8.6

וד הזכות לדרוש עמעום עוצמת התאורה בשעות הערב עמת  לחברה  .בשעות הערב והלילה

 . 8%ה ל והליל

ות  יתחלף בתדיר  רסום על גביו שאינו נע. הפבאופן סטטי    יוצגפרסום דיגיטלי על המתקן   2.8.7

 שעות.  24 -שלא תהיה קצרה מ

ה  2.8.8 על  הפרסום  הדעל  שיאושר,יגיטלימתקן  ככל  והוראות  וליח  ,  זה  הסכם  הוראות  כל  ו 

 חוייבים.המכרז, בשינויים המ
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   בעל ההרשאההצהרות  .3

 כדלקמן:מצהיר  בעל ההרשאה

המכרז,יטה  בדקכי   3.1 מסמכי  את  וברור  ב  ונספחיו  זה  לחוזה  ההת  וים  מהות  ויתר  היטב  קשרות 

פי    וי ייבויותהתח זהעל  ה  הסכם  והאמצעים  הכישורים  הניסיון,  הידע,  את  לו  יש  כספיים  וכי 

 .לפי הסכם זה. התחייבויותיולמילוי 

   והינם   מ"ר  3,780  -בשטח של כ  33חלקה    7108  שהידועים כגומקרקעין  בניון נמצא  ח הי  לו כנמסר   3.2

העירייה   חת   ."(המקרקעין" )להלן:בבעלות  הסכםבמועד  עבודות    בחניוןת  ומתבצעזה    ימת 

את  חזק  תנהל החברה, תפעיל ותת,  עבודות ההכשרה  שלמתעם ה.  ך הכשרתו כחניוןתית לצורתש

 . רייהעל ידי העי   אשר יוענקו לחברהשימוש והפעלה   תויעל פי זכו מור כחניון כא המקרקעין

הלו    ידוע 3.3 מכי החניון  זו     סף,בנו  .3540תוכנית  יה  על חלה  אשר  חלקה  ינו חלק  מקודמת לחלקה 

להפקדה  4301  תב"ע המקומית  בוועדה  אושרה  פי  אשר  על  בי .  שייחתם  לביןההסכם  החברה    ן 

החניון  העירייה הפעלת  עם  בתוך    נותלפ  רשדתהחברה    ,בקשר  החניון  מה  60את  בו  יום  מועד 

צורך    יתודיע העיריה לחברה כ ע  .ח החניוןבשטיש לה  גם  יחול  לעיל,  ם.  מתקן הפרסו  להאמור 

תדרש    ככל העיריה  שהחברה  ידי  לעילעל  כאמור  בנסיבות  החניון  את  בתוך  לפנות  הזמ,  ן  פרק 

תביעה בגין    ודרישה א ה,  נ כל טע  לא תהא לבעל ההרשאה  יגיע לסיומו בהתאם ו   זה סכם  ה  מור,כא

כאמור החברה תפטור את בעל ההרשאה מתשלום התמורה החל ממועד הסרת  במקרה  האמור.  

 פי הענין. רסום, להמתקן או הפסקת הפ

  בעל ההרשאה  עםתקופת ההתקשרות  הארכת  כי    ידוע לולעיל,    3.3בסעיף  ור  בלי לגרוע מהאמ מ 3.4

בסעיף   של    להלן,   6כמפורט  לתקופה  אישור  טחודשים    36מעבר  לא  העירייהעונה  אם    ןיינת. 

בעל  ול,  לא ניתן יהיה להאריך את תקופת ההתקשרותתהא הסיבה לכך אשר תהא,  אישור כזה,  

העי  תביעה  או/ו   דרישה  או/ו  טענה  כל  תהיה  לא  הרשאהה ו/או  החברה  ו/או  רייה  נגד  כך  בגין 

 .לכך בקשר

כי 3.5 לו  וההפעלהוהסכם  במידה    ידוע  החברה    השימוש  תקופת  יסת   עירייהלשבין  במהלך  יים 

פי   על  אז  זה  הסכםההתקשרות  כי  לעניין  ,  החברה  בנעלי  העירייה  זהוחתיכנס  לתום    זה  עד 

 עיל. ל 3.3לאמור בסעיף  וזאת בכפוף זה  חוזהההתקשרות על פי תקופת 

את  בחתימתו   3.6 רואים  זה  חוזה  ההרשעל  וב  אהבעל  שבדק  את  כמי  הפרסום,    םיקומחן  מתקן 

המס עני   ,םמכיהתוכניות,  וכל  להנתונים  הקשור  ותפעול  קמהן  השל  ה  לרבות  מתקן  פרסום 

ההנהלים והתקנות  החוקים  עם  בקש  חלים ,  תפעולהצבהר  פרסום,    ופרסום  ,  מתקן  גבי  על 

דר  תהרישיונותרים,  ההי מלוא  ואת  ההנדרשים  לישות  ביחס  המוסמכות  תפעול  רשויות  הצבה, 

  חוזה יבויותיו על פי  שוי להשפיע על ביצוע התחי רסום של מתקן הפרסום וכן כל גורם אחר העופ

  מטרותיול מצא הכל מתאיםול  ף זה לעי מור בסעיודרש את האמתחייב כי בדק   אהבעל ההרשזה. 

את על  רה והוא מוותר בזהוא כלפי החבת מכל מן וסוג ש ו, תביעות או דרישנה לו טענותולא תהיי 

 התאמה.  של איכל טענה 
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ל   מצהיר  בעל ההרשאה 3.7 ידוע  כי  ל  רשותאין בש  ובזאת,  גבי מתקן    ביצוע הפרסוםל  והניתנת  על 

ן בחוזה זה משום עסקה  וכי איזכות כלשהי במקרקעין  וזה זה, משום הרשאה ל, על פי חהפרסום

 . 1969 -  במקרקעין כהגדרתה בחוק במקרקעין, התשכ"ט

ומודגש  3.8 כ   מוסכם  בתשלום  בזאת  אין  ההרשאה  לחברה  תמורההי  בעל  ידי  והצבת  על  מתקן  , 

ידי   על  בהפרסום  ההרשאה  תשלו  ,חניוןבעל  ו/או  מפתח  דמי  תשלום  היכול  משום  כלשהו  ם 

ל ל  ה זוכלהקנות  הדיירזכות  הגנת  חוקי  ע"פ  מוגנת  לבעל    דיירות  להקנות  כדי  זה  בהסכם  ואין 

 . ניוןקן ו/או המקרקעין אשר בשטח הח מתשהי במיקום הההרשאה זכות כל

 –  הגנת חוק הדייר )נוסח משולב( תשל"ב  חוק  ובעל ההרשאה מצהיר בזאת שים  הצדדים מסכימ  3.9

וכל ח 1972 שי,  הדייר  ו/אוקוחוק הגנת  ח  ק  על    הסכםתימת  שיותקן לאחר  יחול    הסכם זה, לא 

ההרשאהה.  ז אף    וזכותעל    מוותר  בעל  מוגנת  הלדיירות  זכא ואם  זכאייאו  /יא  וה  היה  א  ולה, 

 הימנע מלתבוע זכות לדיירות מוגנת. ל ב מתחיי

בזאת כי ידוע לה שאין בכל האמור בחוזה זה, או בכל הודעה שתינתן על    מצהיר   על ההרשאהב 3.10

או מן הצורך לשלם מס,    רשותו  שיון, היתר א יה או צורך לקבל כל רל חוב מכ  ולשחרר   פיו, כדי

על פי כל  החניון  בשטח  פרסום  ע  או על ביצווטלים עליה ו/בה וכיו"ב, המ י חוהיטל, אגרה, תשלומ 

 דין. 

ההרשאה בע 3.11 כי    מצהיר   ל  ל  בקיא  הוא בזאת  בנוגע  הדין  מגבלות    ומתחייבבחניון  פרסום  בכל 

 .לכך באשר ןו/או תיקון בדיי כל חידוש עת לגב ה להתעדכן כל 

 בעל ההרשאה התחייבויות  .4

 שאה מתחייב כדלקמן:בעל ההר

לגרוע מהתחייבויותיו האחרות של  מ 4.1 זה  אה בעל ההרשבלי  פי חוזה    מתחייב  בעל ההרשאה,  על 

ההתקשרות בהתאם להוראות חוזה זה  בתקופת      יוןבחנ הפרסום    לתפעל ולפרסם על גבי מתקן

 להלן.  

כל דין, לרבות  הוראות  יהא בהתאם ל  על גבי מתקן הפרסום  פרסוםה כי    מתחייב  על ההרשאהב 4.2

 . 2001 –יב )שילוט(, התשס"א חוק עזר לתל אב 

רק לאחר   ין,לפי העני, יוקםאו  יוצב  יבוצע,   בעל ההרשאהעל ידי  מתקן הפרסום על גביפרסום  כל  4.3

וההיתרים הנדרשים לשם כך    את כל  בלקיש   את התיאומים הנדרשים  ךערש   ולאחרהאישורים 

גוף ו/או  רשות  כל  עם  שנדרש  לרבות    רלבנטי,  לכך  הנדסיוככל  קונסטרוקציה,  מהנד,  תיאום  ס 

 .'בחשמל וכיוצ, בטיחותמהנדס 

ההרשאה 4.4 לדאו  מתחייב  בעל  זה  ובכלל  הפרסום  מתקן  את  הפ  גלתפעל  מתקן  רסוכי  גבי  על  ם 

יהיו  בדיי  הפרסום  בנאמנות,  גבוהה,  מקצועית  ומתחייבקנות,  ברמה  שהצוות    במומחיות  לכך 

  יתפעל את מתקן הפרסום  שראו כל גורם אבפרסום על גבי מתקן הפרסום  יועסק בתפעול ואשר  

 . , ככל שנדרשובעל אישור עבודה בגובה המתאימים לביצועו  יהיה בעל כל הכישורים
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 הפרסום על גבי מתקן  פעלה ופרסוםנה, הצבה הוצאות התקה .5

מתקן 5.1 גבי  על  פי    הפרסום  על  ההרשאהבידי  על    יבוצעזה,    הסכםהפרסום  על  על  על  ו  וחשבונ, 

ההוצאות  יי א  ווה   ואחריות  בכל  הוהעלויותשא  מן  יוצא  ללא  וסוג,  מין  מכל  הכרוכות    ל,כל , 

הפרסום, לרבות תשלומים בגין    ן מתק  תחזוקתביצוע הפרסום ו  סום,הפר   ן בהתקנת והצבת מתק

ורישיונוהיתר אגרות  ים  חוקתשלוו  וטשילת,  פי  על  לעירייה  לרבות  ,  הרלבנטיים  עזרה  ימים 

שימוש בציוד החשמלי הנדרש    ,ילשהלחשמל ו/או לכל תשתית כהפרסום    ןמתק   חיבורת  הוצאו

תיקונ   הפרסום  ןמתק  הפעלתל החזואו  מכני  וכו'  וקת ,  ציוד  כל  הפעלת  או  הקשור  ,  אחר  או 

הפרסוםבפרסום   מתקן  גבי  וכןעל  הפ   עלות   ,  בגין  החשמל  מתצריכת  וחיבור  ן קעלת    והפרסום 

 ל. לחשמ

ההרשאה 5.2 יבו  מתחייב  בעל  והדין,  זה  חוזה  הוראות  לכל  בנוסף  חצעכי  הפרסום  ו  מתקני  יבור 

העבודות וכל  החשמל,ב  לחשמל  תשי"ד  מתקני  החשמל  חוק  להוראות  וכל    1954  -  בהתאם 

 . או מכוחווצה ת והצווים אשרהתקנו 

בחניון בכפוף להנחיות  קיימת  הערכת החשמל  להתחבר למ  יוכל  בעל ההרשאהיה,  ככל שניתן יה  5.3

הסכמתולאחר  רה  החב בלבדמראש    הקבלת  בכל .  ובכתב  כי  לביצוע  ,  הרמק  מובהר  האחריות 

תיאום  ד כי כל עבודה ולהקפי בעל ההרשאהעל ובהתאם,  בעל ההרשאהלת על עבודות חשמל מוט 

ו  צווים  ובהת יעשו בהתאם להוראות החוזה, תקנות,  הדין  אם לכל כלל הנחיות חברת החשמל  י 

למערכת    בנושא. יהיה להתחבר  ניתן  כי  החברה  של  לעיל משום התחייבות  מל  החשאין באמור 

 בחניון. 

א מן הכלל,  שהוא, ללא יוצ ו הוצאה, מכל מין וסוג  תשלום ו/א   תישא בכללא  ודגש כי החברה  מ 5.4

למתקנשהק בעקיפין,  או  במישרין  הצבת  ן ורה,  החזקתוהפרסום,  תיקונ ו,  הפעלתו,  השימוש  ו,   ,

 ו וכיוצ"ב. בה

 ונותימסמכי הרישוי, היתרים, אישורים וריש .6

ו  6.1 מיידי  באופן  יפעל  ההרשאה  מנתבעל  על  ת  עקבי  כל  את  דיחוי,  ללא  הרישוי  להסדיר  הליכי 

י לקבל את כל מסמכי הרישוי כהגדרתם  כד הנדרשים לצורך הקמת המתקן והפעלתו ובכלל זה  

   ל המאוחר.( לכ"תקופת ההערכות" )להלן: סכם זהימים ממועד חתימת ה  60בתוך לעיל וזאת 

רש או שבעל ההרשאה לא יהיה ערוך  ם בתום תקופת ההערכות לא יתקבלו מסמכי הרישוי כנדא 6.2

תפעולו  המתקן  להקמת   אחרתו/או  סיבה  תקופת  מכל  את  להאריך  רשאית  תהא  החברה   ,

את המכרז, לפי שיקל  בתור או לבטל  ההיערכות או לבטל לאלתר את ההסכם ולעבור לזוכה הבא  

 דעתה הבלעדי של החברה ומבלי לגרוע מכל סעד העומד לחברה לפי דין או הסכם. 

עיכובים בהסדרת תהללמע 6.3 כי  או קבלת מסמכי הרישוי  ן הסר ספק מובהר  עבר  מיכי הרישוי 

ההיערכות   אותו  לתקופת  יפטרו  ולא  זה  הסכם  לפי  ההרשאה  בעל  מהתחייבויות  יגרעו  לא 

 .מתשלום התמורה
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הסר ספק,  יה אישרה את הקמת המתקן. אולם, למען  יר העיר כי ועדת השילוט העליונה של  מובה 6.4

ההרשאה הניתנת  , ו/או  יההעירינה של  ן באישור העקרוני של ועדת השילוט העליוכי אי  הרמוב

ההרשאהל האמ   זה  הסכםלפי    בעל  לפי  את  ו/או  לפטור  בכדי  במכרז,  ההרשאהור  מחובת    בעל 

כל   וקבלת  די  ישוריםהא השגת  כל  פי  על  הנדרשים  פוההיתרים  לרבות  ספציפי  ן,  באופן  נייה 

היתר, את חומרי  עדת השילוט, בבקשה לפרסם המפרטת, בין  ווין היתר ללרשויות המוסמכות, וב 

שים, ו/או כל דרישה  קציה, המפרטים הטכניים, התאומים ההנדסיים הנדרהשילוט, הקונסטרו

 אחרת.  

     יוןחנהבשטח  הפרסוםמתקן  הצבת .7

מיד בתום תקופת ההיערכות ובכפוף לקבלת כל מסמכי הרישוי הנדרשים לצורך הקמת המתקן   7.1

יתחיותפעולו בע,  ונספחיו  בביצוע העבודות להקמ ההרשאה    לל  זה  ת המתקן כמתחייב מהסכם 

 יום לכל המאוחר.  14קן בתוך  ויבצע אותן ברציפות ואינטנסיביות על מנת לסיים את הקמת המת

ידי  יבוצע    הפרסום  מתקן תכנון   7.2 ידי  בעל ההרשאהעל  על  מטעם    קונסטרוקציהמהנדס    ויאושר 

הפרסום תועבר    ןבת מתק לפני הצ  .על פי הדין  ככל שנדרשדס חשמל,  די מהנעל יו  ,בעל ההרשאה

הפרסוםת  תוכני  ידי  ה,  מתקן  על  כאמורמאושרת  ההרשאהמטעם    ,המהנדסים  לאישור    ,בעל 

החב  .החברה באישור  אין  כי  על  מובהר  להטיל  כלשהי  החברהרה  רק,   אחריות  לא  אך  לרבות, 

 ונות הקשורים לענין. יאו הריש , האישורים בדבר הקונסטרוקציה, ההיתרים

או במיקום אחר    2ת העבודות להקמת המתקן במיקום כמפורט בנספח ג'  בעל ההשראה יבצע א 7.3

הבלעדי,   דעתה  שיקול  פי  על  החברה,  לו  שתורה  ע הב כפי  שיאושר  למפרט  החברהתאם  ידי    ל 

 רה.בשטח ובתאום מלא עם החבהתיאומים הנדרשים להקמת המתקן  לולאחר ביצוע כ 

י  יוצב  ןקהמת 7.4 עובדים  דעל  מקי  ומיומניםמ  ,מקצועייםצוע  ובעלי  לכך,  נוסים  הוכשרו  אשר   ,

לחברה תוך  י   בעל ההרשאה  .בעל ההרשאהמטעם  קונסטרוקציה  בפיקוחו של מהנדס  ו   36עביר 

הקמת   מעת  בחה ן  מתקשעות  בכתב  אישור  הקונסטרוקציהתימת  פרסום,  כי  ,  מהנדס  המאשר 

 נה ובטוחה ובהתאם לכל דין. רה תקיוכי הוא הוצב בצו בדק את מתקן הפרסום

 כלליות להקמת המתקן: הנחיות 7.5

הקמת המתקן תבוצע על פי הוראות הסכם זה, המפרט המצורף והתוכניות שיאושרו על   7.5.1

, יהיו החומר או ראלי לחומר או עבודה מסויימיםידי החברה. בכל מקום שנקבע תקן יש

 ן.העבודה באיכות שאינה נמוכה מהתק 

רושים על פי הדין ועל  שיונות והאישורים הדיהר  אחראי לקבלת כל  בעל ההרשאה יהיה 7.5.2

   דות. ביצוע עבודות תשתית ועל פי הנחיות החברה לביצוע העבופי נוהל תיאום  
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עבודו 7.5.3 כל  לבצע  שלא  מתחייב  ההרשאה  חפירה,בעל  מדרכה,   ת  בכביש/  תשית  או 

קרקעיותבמע תת  ב רכות  ביוב,  ,  קרקעצ צנרת  תת  חשמל  עבודות  מים,  ועל  נרת  יות 

ו מתאים כיוצ"ב מערכות ללא קבלת רישיון, היתר  קרקעיות, מערכות בקרה, תקשורת 

או אישור בכתב מהעירייה או כל אישור אחר הנדרש וכן הוא מתחייב לפעול בענין זה 

 החברה ובהתאם להנחיותיה. בתאום עם 

ח 7.5.4 על  יציב  ההרשאה  הנ   שבונובעל  פי  על  ותמרור  ישר שילוט  משטרת  החברה,  אל, חיות 

 העבודות שמתבצעות.   מוסמך אחר בענין העירייה או כל גורם

העבודות תתבצענה רק ובכפוף לאישור החברה, לתנאי משטרת ישראל ולחוקי העזר של  7.5.5

 וכפי שיהיו מעת לעת. העירייה ובהתאם לנהליה ככל שקיימים 

ההרש 7.5.6 בעודה בעל  הבטיחות  בפקודת  ראשי  קבלן  על  המוטלת  זהה  באחריות  ישא   אה 

התש"ל  )נו חדש(  בט  1970סח  בעבוי ובתקנות  בנייה(דה  חות  התשמ"ח  )עבודות   ,1988  ,

 לגבי כל העבודות שתתבצענה על ידו מכח הסכם זה.

כאמור על  שאה יתקן את הנזק  ו, בעל ההרלשהכככל שבמהלך ביצוע העבודות ייגרם נזק   7.5.7

   חשבונות באופן מיידי ולשביעות רצון החברה.

ההרשאה  7.5.8 ההיה  י  בעל  הפרסושל    ולבטיחות ו  ו לתקינותבלעדי  האחראי  מרגע  מתקן  ם 

, אישור מעודכן  שנהמידי    לחברהמציא  י  בעל ההרשאהוהצבתו.    חניוןההבאתו לשטח  

ום בתקופה של עד חודש לפני  בדק את מתקן הפרס  וי, לפ מהנדס קונסטרוקציהבחתימת  

   מצא אותו יציב, תקין ובטוח.מתן האישור, ו 

 וזהקופת החת .8

הינו   הסכם  8.1 של    זה  חתי  36לתקופה  במועד  שתחילתה  ליום    ההסכםמת  חודשים  ועד 

 . הערכותהאת תקופת   כוללת תקופה זו ______

דעתה 8.2 לשיקול  כפוף  רשאית,  אחברה  להאריך  הבלעדי,  ההתת  ה  ת  שרותקתקופת  קופות  בשתי 

כת ההסכם תועבר  . הודעה על הארתקופה כאמור, או חלק מתכל אח  יםחודש   12בנות  נוספות  

ההרל ת  90  שאה בעל  לפני  ההתקשרות  ם וימים  בסעיף  חוי   תקופת  האמור  לענין    9.4ול  להלן 

הארכה בתקופת  התמורה  זה,    בתקופת   .תשלום  הסכם  הוראות  יחולו  שתחול,  ככל  הארכה, 

 .בשינויים המחוייבים

יום מיום קבלת הודעת החברה על רצונה    30תקופת הארכה ימציא בעל ההרשאה לחברה תוך  ב 8.3

ונות  יבות בטחונות, ביטוח, רישה, את כל האישורים והמסמכים הנדרשים לרלהאריך את התקופ

   וקף.תוקף והכל כתנאי מתלה לכניסת תקופת הארה לתואישורים ב

תעמוד  לעדי של החברה ולבעל ההרשאה לא  הארכת תקופת ההתקשרות נתונה לשיקול דעתה הב 8.4

 ר. התקשרות כאמוטענה כלפי החברה במקרה שתחליט שלא להאריך את ה 
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מהאמ  8.5 לגרוע  כי  לעיל,    8.2בסעיף  ור  מבלי  ההתקשרות  הארכת  מובהר  אישור  ט תקופת  עונה 

לא  ההעיריי אם  כזה,    ןיינת .  תהא,  אישור  אשר  לכך  הסיבה  את  תהא  להאריך  יהיה  ניתן  לא 

ה  ההרשאהול,  התקשרותתקופת  החברה    תביעה  או/ו   דרישה  או/ו  טענה  כל  תהיה  לא  בעל  נגד 

   .לכך בקשראו /בגין כך ו ו/או העירייה 

וההוהסכם  במידה   8.6 החברה  ייחתם  ש פעלה  השימוש  תקופת    עירייה לבין  במהלך  יסתיים 

יחתם  שי  סכםה תיכנס העירייה בנעלי החברה לעניין הכי אז    לעיל,  8.1כאמור בסעיף  ההתקשרות  

או תקופות הארכה,  זה    חוזה ההתקשרות על פי  ם תקופת  עד לתו  בעל ההרשאה  לבין   ן החברהבי

 עיל. ל 3.3 וזאת בכפוף לאמור בסעיףין, לפי הענ 

 תמורה ה .9

גבי מתקן הפרסום בחניון בהתאם להוראות  בהזכות להצי תמורת הענקת   9.1 על  ולפרסם  , לתחזק 

זה ההרשאה  ישלם  ,הסכם    בתוספת ,  חש"  ___ ___________________ של    סך   חברהל  בעל 

 . לשנה "(להלן "התמורה)  מע"מ

לע 9.2 כאמור  התמורה  כי  כומובהר  אינה  תשלוםיל  בשילוטאגרות    ללת  אגרות  לתע אם  הת,  ריפי 

וחוק העירייה  יהשילוט  להנחיות  ובהתאם  שבתוקף  ידי    העזר  על  ישירות  ישולמו  בעל  אשר 

ת כל  תחיל תשלום אגרות השילוט ב  לים עמציא לחברה אישורי  בעל ההרשאה.  היעיריל  ההרשאה

 קופת ההתקשרות. שנה בת

תשולם 9.3 מ  התמורה  החל  תקעד  מולחברה  הסיום  בסעיף  ופת  כאמור  החל    לעיל  6.1היערכות  או 

 , לפי המוקדם.  קמת המתקןהל כל ההיתרים והאישורים הנדרשיםבלת ממועד ק

גביית   9.4 זה  ,התמורהלהקלת  הסכם  חתימת  במועד  כי  בתקופת  ובתחילת    מוסכם  שנה  כל 

  התמורה כאמור על סך  המחאות מעותדות,    12החברה  בידי  בעל ההרשאה  יפקיד  ההתקשרות,  

על חשבון    , וזאתום הראשון לכל חודשלירעונן הם  י, שמועדי פ החברהלפקודת  ,  לעיל  9.1עיף  בס

בהתאם  המחאות    10  ינסרו )בשנת ההתקשרות הראשונה    ההתקשרות הרלוונטיתבשנת    התמורה 

  ה לחברה המחאבעל ההרשאה  א  יימצ  –ככל שתקופת ההיערכות תקוצר    .לעיל  9.3בסעיף  ר  לאמו

 . סיום תקופת ההיערכותבמועד  חילתהה שתתקופעבור ה

  בעל ההרשאהאם  בין  מובהר בזאת, כי התמורה תשולם במלואה,לעיל,  3.3  בכפוף לאמור בסעיף  9.5

 . פרסם על גבי מתקן הפרסום ובין אם לאו

,  חברהלאחר קבלת הודעת ה  מיםי(  20)  יםעד עשרכל תקופת הארכה, תשולם    מלוא התמורה בגין 9.6

בסעיף ר  8.2  כאמור  על  באמצעות  צלעיל,  החוזה,  תקופת  את  להאריך  המחאות  ונה  מסירת 

 לעיל.   9.4מעותדות כאמור בסעיף  

כי 9.7 מב  מובהר  אחת  ההארכהכל  בשעו  תקופת  התמורה  של  תגדל  ע)ח  15%ר  אחוז(  מישה  שר 

 ת ההתקשרות.מהתמורה בתקופ
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ידי    לתמורה 9.8 על  ישולמו  אשר  למדד,  הצמדה  הפרשי  יתווספו  החוזה  ההשראה בתקופת    בעל 

 פת החוזה ובתקופות ההארכה. קו בת קלנדרירבעון  מתחילת( ימים 15) חמישה עשר, תוך רהבלח

כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי  של מדד המחירים לצרכן,    ות )בלבד(לעלי  התמורה תהיה צמודה  9.9

ה כלכליהלשכה  ולמחקר  לסטטיסטיקה  "  מרכזית  יחושבו  "(.  המדד)להלן:  ההצמדה  הפרשי 

  התמורהן  על חשבותשלום  כל  דד הידוע האחרון במועד ביצועו של  המבאופן הבא: אם יתברר כי  

" התשלום)להלן:  לעומת  המדד  עלה  "  במועדמדד  ה"(,  )להלן:  ההסכם  הבסיסחתימת  "(, מדד 

סכום   יחושב  מו  התמורה אזי  למ כשהוא  המדד.  עליית  לשיעור  זהה  בשיעור  הסר  גדל  פק,  סען  

יחול כל שינוי  בסמדד התשלום שווה למדד השאם יתברר  מובהר כי   יס או נמוך ממנו, אזי לא 

 . השימושדמי  בסכום 

תשלום    הצדדים 9.10 כי  במלואהמסכימים  ומע  התמורה  ההצמדה  הפרשי  ובמועד)כולל  הינו    ה"מ( 

ו עיקרי  תנאי  למעיקרי ההסכם, הינו  איחור בתשלום מעבר  וכל  יהווה    30-יסודי להסכם,  ימים 

זה הסכם  של  יסודית  זכות  הפרה  לחברה  לעיל  ל   ויקים  באמור  לפגוע  מבלי  ההסכם.  את  בטל 

ע לו,  ריבית  ובנוסף  בתשלום  האיחור  תקופת  בגין  ההרשאה  בעל  יחויב  בתשלום,  איחור  כל  ל 

במקרים של משיכות יתר שקליות,    בע"מהפועלים  צטברת בשיעור שיהא נוהג אותה עת בבנק  מ

והריבי בפועל,  שתהיה  כפי  הפיגור  תקופת  כל  בגין  יומי  בחישוב  כל  ת  זאת  בתום  לקרן  תצטרף 

כאמור   ריבית  בעצמה  ותישא  בפועל.  שנה,  בגינו(  החלה  )והריבית  שבפיגור  הסכום  לתשלום  עד 

 של החוב שבפיגור.  קרן ללא הריבית כאמור, לא יהווה תשלום מתאים ונכוןיובהר כי תשלום ה

כותה של  וז  עליו,כי קביעת הריבית כאמור לעיל נעשתה על דעתו ומקובלת  בעל ההרשאה מצהיר   9.11

שבפיגו הסכום  על  כאמור  ריבית  לתשלום  לה  החברה  שתעמוד  אחרת  זכות  מכל  תגרע  לא  ר 

   במקרה כזה לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין אלא בנוסף לכל זכות כאמור.

בין 9.12 לזוכה תופסק כאמור בסעיף    ככל שההתקשרות  ישלם    3.3החברה    בעל ההרשאהלעיל, אזי 

 אמור.ההתקשרות כ קת ד למועד הפסאת התמורה היחסית ע

ועל  בעל ההרשאה בנוסף,   9.13 בעצמו  ב  ישא  עבור תאורת    מלוא עלותחשבונו    מתקןצריכת החשמל 

בתקופת    רבעוןכל    תתחילב  מלהחשתשלום    לורים עאישמציא לחברה  י  בעל ההרשאה.  הפרסום

 .בעל ההרשאהשם היה על צריכת החשמל י  ל עבורחברת החשמ. חשבון ההתקשרות

 םהפרסו ןקמתתחזוקת  .10

  ןקמת   ה שוטפת שלקלתחזוהתקשרות  תקופת ה  אחראי על חשבונו במשך כל  יה יה   בעל ההרשאה     10.1

ודם  מידי שנה או ק   , צביעהלפחות אחת לחודש  שוטף של המתקן   , לרבות ניקויווסביבת  הפרסום 

לצורך תיקון  בהתאם  וכיוצושיפוץ,  ,  נורות  דרישות  ב  "החלפת  פי  על  ולשביעות    החברה לרבות 

   .הרצונ

לעילונב 10.2 האמור  על  לגרוע    סף  החלפת    תכלול  הפרסום  ןמתק זוקת  תח,  לעילור  מהאמומבלי 

לדעת    חלקים לשימוש  ראויים  בלתי  נמצאו  או  מטעמהשנפגעו  מי  או  הה.  החברה    רשאהבעל 

 . חברההיבוצעו באופן מיידי או על פי דרישת  תיקון או ההחלפהכי ה  מתחייב 
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כי  מוס 10.3 בזאת,  ומובהר  עבודות  ביצכם  כזהוע  באופן  יבוצע  תיווצר  התחזוקה  הניתן,  ל  ככ  ,שלא 

 בחניון.  הולכי רגלרכבים וו/או לבטיחות   תפרעה לתנועה

ההרשאה במידה   10.4 מתק ילא    ובעל  את  כיאות  תהפרסום  ןתחזק  הח,  מברה  היה  מטעמה  ו/או  י 

את הפרסום  תקין  ילא    ובעל ההרשאה. במידה  בעל ההרשאה  ןלבצע את הדרוש על חשבורשאית  

תהיה    כראוי, מטעמה  מי  ו/או  מלד   תרשאיהחברה  ההרשא רוש  ו/או    לתר לא  ו להסיר   הבעל 

מחדש חשבולהתקינו  על  ההרשאה  ן ,  ואם  בעל  ההרשאה,  סביר ילא    בעל  זמן  תוך  כן     -עשה 

 . ושהוצאו לשם הסרת  הצאותי ישא בהוי שאהובעל ההרה תסירם החבר

 על גבי מתקן הפרסוםפרסום ה .11

ל פי  ע  על גבי מתקן הפרסום  רסםפל  אירשיהיה    בעל ההרשאה  זה ותנאיו,  הסכםבכפוף להוראות   11.1

 .  3' גהמפורטות בנספח  הפרסום זכויות 

 ים המפורטים להלן:יבוצע על פי כל התנא   פרסוםה מובהר כי  3' גבנוסף לאמור בנספח  11.2

כל ת לעבירה על הוראות  סידין, או מכל  הוראות חוזה זה ו/או  ל  יהיה מנוגדהפרסום לא   11.2.1

 דין. 

לה 11.2.2 יפגע  פרסום  כזוא  יהיה  הציבור,  עלוש  הלא  ברגשות  לפגוע  הפרסום, לל  מלל  רבות 

כלשהו  בא החברהינטרס  העירייו/או    של  מתאגידיהה  של  תאגיד  תדמיתן  ו/או  כולל   ,

 ר. בפני הציבו

ו  א/ו זכויות קניין רוחני ו/או לא יפר את איסור לשון הרע כלפי העירייה  הפרסום לא יפר   11.2.3

שיג  ה ה מתחייב לבעל ההרשא  שי שהוא.ו/או כל צד שלי  ו/או החברהתאגיד מתאגידיה  

 זכויות יוצרים.כל הרשאה או רישיון בר תוקף בכל הנוגע להצגת יצירות מוגנות ב

לידה או למי שיוסמך לכך על ידה,    להעביר  וכי החברה רשאית לדרוש ממנ  לבעל ההרשאהידוע   11.3

דיסבאמ גבי  על  בקובץ  ו/או  אלקטרוני  דואר  אתצעות  לפחות  הפרסו  קט  ותוכנו,  )עשרים    24ם 

לפרסו  קודם  שעות  והוארבע(  אחר  חייב  יהיה  א  ו ם,  יאושר    למלא  לא  אשר  פרסום  זו.  דרישה 

ידי   לא    11.2  ור בסעיףגוע באמ ברה, או מי מטעמה, בשל היותו פוגע או עלול לפהחלפרסום על 

   יפורסם.

כל התנאים המפורטים  פרסום שאינו ממלא אחר  כל  ,  ולהסיר על חשבונ   ייב מתח   אה בעל ההרש 11.4

קבל  י  בעל ההרשאהשעות מרגע ש  6  -ולא יאוחר מ  ישת החברהקבלת דרמיד עם    ,בסעיף זה לעיל

 את הודעת החברה.   על כך

  או להתנות שלא על פי סעיף זה  סום שבוצע  הזכות, לפסול פרהחברה שומרת לעצמה בזאת את   11.5

הפרסום המשך  בדבר    את  לרבות  אובתנאים,  בו,  שינויים  הצ  עריכת  על  מגבלות  גת  להטיל 

לדרוש   או  ההרשאהפרסום  להסיר    המבעל  ו/או  פרסום  מהצגת  לחדול  או  פרסום,  להציג  שלא 

פרסום,  ו/או  פרסום זה,    לכסות  חוזה  הוראות  ע"פ  שלא  במהלבשבוצע  עת  תקופת  כל  ך 

 די. והכל, על פי שיקול דעתה הבלע  ההתקשרות
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בזא 11.6 כי  מובהר  ההרשאהש  ככלת  הפר ילא    בעל  את  )סיר  שש  תוך  דרישת  6סום  מקבלת  שעות   )

העיריהח ו/או  לעיל,  יה ברה  רשאית  החברה    כאמור  התהא  את  על  לכסות  להסירו  ו/או  פרסום 

ו/או מי מטעמם לא  או העירייה  ר בזאת כי החברה ו/. למען הסר ספק, מובהרשאהבעל ההחשבון  

למתקן  אדם אחר או  לכל  או    לבעל ההרשאה יגרמו  ישאו באחריות כלשהי לפגיעה, הפסד ונזק שי 

 סרתו כאמור לעיל. או ה צאה מכיסוי הפרסום ו/ , כתוהפרסום

  הפרסום תיעוד מצולם של  ,  ההסכםבתקופת    , מעת לעתמבעל ההרשאהלדרוש    תרשאי   החברה 11.7

 ה. הצילומים יכללו תאריך ושע .וםעל גבי מתקן הפרס 

 התנאים הבאים: י  היתר, על פהינה, בין  כויות הפרסוםפי זעל   לבעל ההרשאההניתנת  רשותה 11.8

ולמימוש    בעל ההרשאה  התחייבויות   למטרת ביצוע בכל זמן סביר    , חניוןה שטח  ל  ניסה כ 11.8.1

 זה.  הסכםעל פי   וזכויותי

בז 11.8.2 הניתנת  מוסכם  הרשות  כי  במפורש  ההרשאהאת  מעובדי   או ו/  לבעל  למי    ולמי  ו/או 

ורק רשות לשהייה  ,  ומטעמ ביצוע    חניוןהבשטח  הינה אך  ו לצורך  או  /פעולות תחזוקה 

  .פרסום על גבי מתקן הפרסום

שעות ממועד קבלת הודעה בכתב    48וקנה בתוך  לעיל, שלא ת   11אות סעיף  הפרה של איזה מהור 11.9

וללא צורך להוכיח נזק    ראשמבתשלום פיצוי מוסכם    בעל ההרשאהתחייב את    על כך מהחברה

וזאת מבלי לפגוע    ,קבע להנה ההפרה במועד שנלא תוקבגין כל יום בו      ₪  1,500בסך של    כלשהו

החבר אבזכות  ו/או  נוסף  סעד  לכל  היסודית    חר ה  הפרתו  עקב  ההסכם  ביטול  )להלן:  לרבות 

 שא הפרשי הצמדה למדד. יכם י הפיצוי המוס "(.הפיצוי המוסכם"

 מעביד  -   היעדר יחסי עובד .12

י  עצמאי וכ   קבלן מצהיר בזאת כי בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה הוא פועל כ בעל ההרשאה   12.1

והמוחלטת הבלעדית  המלאה,  האחריות  תחול  בלבד  נכות,    עליו  פציעה,  פגיעה,  של  מקרה  בכל 

מטעמו,   למי  ו/או  לעובדיו  יגרמו  או  שיקרו  או הפסד  נזק  למ ו/א  חברהלמוות,  ו/או  לעירייה  י  ו 

על    בעל ההרשאהו/או לכל צד שלישי תוך כדי או עקב ביצוע או מחדל מהתחייבויותיו של  מטעמן  

 ה זה.  פי חוז

סים, בקשר עם העסקתם של העובדים  ית והמ שא בכל התשלומים, ההוצאויי בלבד  בעל ההרשאה  12.2

טל  ל מס ו/או היו/או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכ

או    זוכהלו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר, כפי שיקבעו וישתנו מעת לעת ולא תהיינה  

ו/או העירייה ו/או  החברה  על ידי    מטעמו, כל זכויות של עובד המועסקו/או לכל גורם  ים  לעובד

מטעמן   של  מי  זכויות  או  הטבות,  או  פיצויים,  תשלומים,  לכל  זכאים  יהיו  לא  כלפי  והם  עובד 

 . ו/או העירייה ו/או מי מטעמןהחברה  מטעם  סיקו מע

מכל אחריות שהיא,  או מי מטעמן  /וו/או העירייה    החברהפוטר בזה מראש את    בעל ההרשאה 12.3

 . סיקבדיו ו/או כלפי כל הבאים מטעמו, הנובעת מיחסי עובד ומעו/או כלפי עו כלפיו 
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כי ע 12.4 דין,  בית  ו/או  בית משפט  יקבע  ,  בעל ההרשאהעובדים של    ובד, אוהיה ומכל סיבה שהיא, 

כי אז מתחייב    ובין בנפרד,  בעל ההרשאה, בין ביחד עם  ו/או העירייההחברה  הינם עובדים של  

הראשונה, על כל סכום,    ו, מיד לפי דרישת או העירייה/ והחברה  לפצות ולשפות את    בעל ההרשאה

ל קביעה  קשר עם כלשלם לכל אדם ו/או גוף ב  ו דרשו/או העירייה יחברה  שהללא יוצא מן הכלל,  

מיד    ,לבעל ההרשאהתודיע  החברה    שורות לנ"ל.וקביעה כזו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות הק

מעלה המנויים  המקרים  על  כך,  על  הודעה  קבלת  ותתן  עם  ההרשאה,    להתגונן הזדמנות    לבעל 

 . כנגד תביעה כאמור

 מתקן הפרסום פינוי .13

בסיומו של הסכם זה מכל סיבה שהיא  ת ההסכם או תקופת הארכה או  ם תקופמוסכם כי בסיו 13.1

הענין הבלעדית  לפי  בבעלותה  לו  המחובר  הציוד  כולל  המתקן,  ישאר  מבלי  ,  וזאת  החברה  של 

אה תשלום כלשהו בגינם. בעל ההרשאה מצהיר ומתחייב כי  שיוטל על החברה לשלם לבעל ההרש

לו כל תב ש  , דרישהיעהלו תהא  אי תשלום שוויו  בגין  כלל  ל המתקן  או טענה כלפי החברה  על 

 תשלום בגינו.רכיביו ו/או בגין החזר 

והוא    בתום ההסכם או הארכה, לפי הענין  בעל ההרשאה ימסור את החזקה במתקן לידי החברה 13.2

ו מי  ירו במצב טוב, תקין ושלם למעט בלאי סביר, המוכן לשימוש על ידי החברה א מתחייב להשא 

תקופת ההסכם או הארכה לפי הענין, מכל  מטעמה או צד כ' כלשהו שהחברה תתקשר עימו בתום 

 ה שהיא. סיב

ומבלי לפגוע באמור לעיל אם   13.3 לידי החברה ו/או לא  יחזיר את החזקה    לא  ההרשאהבעל  בנוסף 

  5,000קבוע, מוערך ומוסכם מראש בסך של    לחברה פיצויבעל ההרשאה  ישלם    ,ותיחדל מהפעל 

  "ל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכןלכל יום של איחור. הפיצוי המוסכם הנ  , בצירוף מע"מ,₪

 ם. סכהחתימת ה  במועדהידוע , כשהמדד הבסיסי הינו המדד  )עליות בלבד(

סיום  13.4 עם  לעיל,  באמור  לפגוע  ומבלי  ספק,  הסר  של    למען  בעל  ההפעלה  ידי  תהא  על  ההרשאה, 

להתיר לאחר/ים להשתמש   הפרסוםהחברה רשאית  הפעלה  במתקן  ו/או  הקמה  לצורך  לרבות   ,

הכל כפי שתקבע החברה. בעל ההרשאה לא יהיה זכאי    –ו/או כל מתקן אחר  פרסום  י  של מתקנ 

מהח מא לתבוע  ו/או  ב ברה  למנוע  זכאי  יהיה  ולא  תשלום,  ו/או  תמורה  כל  כלשהו  חר/ים  אופן 

 ה כלשהיא.  שימוש במתחם למטר

פינוי כאמור, רשאית החברה להיכנס ל 13.5 א  חניוןבמקרה של אי  ו/או  ת  ולפנות את בעל ההרשאה 

מ החניוןשהציוד  כניסת    טח  למנוע  החניוו/או  לשטח  מטעמו  מי  או  ההרשאה  לפי  ןבעל  הכל   ,

לה, אחסנה, פינוי וכו'.  חברה. בעל ההרשאה ישא בכל הוצאות החברה, לרבות הובשיקול דעת ה

וכל מי מט  ואינו  בעל ההרשאה מסמיך את החברה  לעיל,  ונותן בזאת רשות לפעול כאמור  עמה 

וכל מי מטעמה לא ישאו בכל נזק ו/או אבדן בגין פעולותיהם  רשאי לבטל הסכמ זו. החברה  תו 

 כאמור לעיל. 

לעיאי 13.6 באמור  להמשך  ן  החברה  מצד  הסכמה  ו/או  ויתור  משום  ההרשאה  ל  ש  שימושהל  בעל 

החניון   הפעלת  בשטח  להמשך  הפרסוםו/או  ההרשאה,  מתקן  בעל  ידי  לפגוע    על  כדי  בו  ואין 

 זה ו/או על פי כל דין.  הסכם בזכויות החברה על פי  
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ן, וכן בכל מקרה  פי כל די-על ובין    ההסכםפי  -ההוראות הנ"ל יחולו בכל מקרה של פינוי, בין על 13.7

 סכם. השל ביטול ה

עיל, בתום תקופת ההתקשרות מכל סיבה שהיא החברה תהא רשאית להורות  על אף כל האמור ל 13.8

   .המתקן או לעשות זאת בעצמה לבעל ההרשאה לפרק או לפנות את

   בעל ההרשאהאיסור הסבת זכויות  .14

או מקצתן לתאגיד או ליחיד  הסכם זה, כולן  פי -על אינו רשאי להעביר את זכויותיו  בעל ההרשאה  14.1

ל שותפים פעילים ו/או סמויים, אלא אם כן יקבל מראש ובכתב בלבד  אחר, והוא אינו רשאי לקב 

 ה המפורשת של החברה. את רשותה והסכמת 

רשאית   14.2 החברה  כי  לרבות  מובהר  שונים,  תנאים  במילוי  הסכמתה  את  תמורה  להתנות  תשלום 

 נוספת לחברה וקבלת בטחונות נוספים.  

של  זכ 14.3 או מקצתן  הסכםמכוח    בעל ההרשאהויותיו  כולן  בשעבודזה,  מסוג    או משכון  , אסורות 

 כלשהו או מדרגה כלשהי.

ו 14.4 ההרשאהבמקרה  ת  בעל  לא  הוא  ההסכם  לחתימת  עובר  בו  שליטה  בעלי  רשאים  אגיד,  יהיו 

ה לכל יחיד או תאגיד אחר בלי הסכמה מראש ובכתב של החברה. כל העברה  להעביר את השליט

הנפו/ ו/או  המניות  בעלי  בזכויות  שינוי  ו/או  הקצאה  להפרה  או  תחשב  לציבור  מניות  של  קה 

 יסודית של הסכם זה. 

מד 14.5 לחברה,  ימסור  ההרשאה  החשבבעל  רואה  בחתימת  בכתב  מעודכן  אישור  שנה,  בעל  י  של  ון 

ת שמות ופרטי בעלי המניות בתאגיד, מספר וסוג המניות שברשות כל אחד  ההרשאה, שיכלול א 

וי בזכויות המניות של בעל ההרשאה.  ם והצהרה כי לא בוצעו העברות ו/או הקצאות ו/או שינמה

גבי  כנ"ל לגבי כל בעל מניות וכך הלאה( )כנ"ל ל  )אם בעל המניות הינו חברה בע"מ, ימסרו פרטים

  מניות של בעל ההרשאה(.  חברות בע"מ שהינן בעלות

ה 14.6 מבעל  למנוע  כדי  לעיל,  זה  בסעיף  באמור  חיצוניים  אין  שירותים  בנותני  להסתייע  הרשאה 

בהפעלת הפרויקט בכפוף לכך שהסתייעות בעל ההרשאה בנותני שירותים חיצוניים    שיסייעו לו

והמלאה  כאמו זה, תהיה באחריותו הבלעדית  בלבר בסעיף  לכך שבעל ההרשאה  ידאג  ובכפוף  ד 

על ההרשאה על פי הסכם  לקיום מלא של הסכם זה ושלא יהיה בכך מכדי לגרוע מאחריותו של ב 

 זה. 
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 שמירת דינים  .15

ה  15.1 ה   מתחייב  הרשאהבעל  את  הפרסוםפרסום  לבצע  מתקן  גבי  זה    על  ובכלל  דין  לכל  ציות  תוך 

תחו שהוצאקים,  עזר  וחוקי  צווים  הוראות,  שיוצקנות,  או  מטעם  ו  וכן,  כאו  מוסמכת  רשות  ל 

הוראה  כל  בנו  לבצע  מוסמכת  רשות  מכל  שתצא  ו/או  שיצאה  בו  חוקית  הכרוך  וכל  לפרסום  גע 

ב דין  כל  הוראות  אחר  רולמלא  קבלת  הודעות,  מתן  ותשלוםידבר  וכל    שיונות  אגרות  מסים, 

 . על גבי מתקן הפרסום סוםתשלום אחר החל בגין הפר

  יחות והגהות לשם שמירה על שלומם של י הבט להבטיח קיומם של כל תנא  מתחייב בעל ההרשאה 15.2

או  /ו  וספק לעובדי י  בעל ההרשאה  קיום הוראות חוזה זה.ך  ו/או של כל אדם אחר במהל  ועובדי 

מטעמ   ו לשלוחי הפועלים  לכל  חשבונ וו/או  על  הד  ,ו,  בטיחותי  וציוד  מגן  ציוד  בהתאם  כל  רוש 

 ן הפרסוםי מתקעל גב מש בו לשם ביצוע הפרסוםוק ו/או אשר נהוג להשתת הח להוראו

, פקודת  1954  -על העבודה תשי"ג  את חוק ארגון הפקוח    כיר א מיבזה שה  מצהיר  בעל ההרשאה 15.3

וג על פיהם  לנה   ו על עצמ  א מקבל וקנות והצווים שפורסמו על פיהם וכי ההבטיחות בעבודה והת

עצ  ולוקח לכל תאת    ו מעל  האחריות  נגדכל  עקב    חברהנגד האו    וביעה שתוגש  העירייה  נגד  או 

 ם. הפרת

  יון אשר יינתן בקשר לפרסוםש ייו של כל היתר ו/או רלשמור אחר כל תנא  מתחייב  בעל ההרשאה 15.4

 א לחרוג מהם בכל אופן שהוא. ול  מתקן הפרסוםעל גבי  

   ושיפוי אחריות .16

  -או נזק  ו/הפסד  ו/או    פגיעה  אוו/ לכל אבדן  ית  ובלעד  מלאה  יהא אחראי באחריות   בעל ההרשאה 16.1

  ו מטעמ ו/או לכל מי    ו לשהן, שייגרמו  ו/או הוצאות    ,לרבות תשתיות  ,לרכושלגוף ובין נזק    בין נזק

ו/או   לחברה  ו/או  ו/או  מי מטעמ לעירייה  כתוצאה      ןלכל  ו/או  במהלך  כלשהו  שלישי  לצד  ו/או 

 . ו מי מטעמהד מעובדיה א, של עובבעל ההרשאהחדל של ממעשה או מ

לרכוש  לכל נזק ופגיעה,  עדי  באופן בל  היה אחראיי  בעל ההרשאהסעיף זה,    לי לגרוע מהוראותבמ 16.2

אדם   מטעםאו  מי  כולל  מטעמן     חברהה  כלשהו,  מי  לכל  ו/או  לעירייה  צדו/או  דים  ולרבות 

וש בהם, ו/או השימ  הפרסום ן מתק, מאחזקת על גבי מתקן הפרסוםפרסום שלישיים כתוצאה מה 

בסביבת   הימצאם  הפרס או  ווםמתקני  הי,  לרבות  גורם  ו/או  אדם  כל  נזק    חברהפצה  כל  בגין 

 אמור. כ

לגר  16.3 זה,מבלי  ומוחלטת לתוכן הפרסום  י  בעל ההרשאה  וע מהוראות סעיף  ישא באחריות מלאה 

 . פרסום ולוודא כי הפרסום עומד בדרישות חוזה זה והוראות הדיןאת הק לבדו וועלי 

ה 16.4 ספלמען  בדסר  הפרואישור   החברהיקת  ק,  מתקן  להפעלת  לבדיק   ,סוםה  תחליף  ת  ואינם 

די לגרוע  כ  ואין בהם  כן הפרסוםתומתן הכשר או הסכמה ל, או  בעל ההרשאהעל ידי    שות רהנד

הדין, לתוכן הפרסום או להכשיר את תצוגתו של    על פי חוזה זה ועל פי  בעל ההרשאהמאחריות  

 זה זה. בניגוד לתנאי חוככל שיעשה הפרסום 
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לום אחר שיוטלו בגין ביצוע  לום כל קנס, מס ו/או תש, לתשהבלעדי  יה האחראי הי   הרשאהבעל ה 16.5

 באחריות המלאה בגין כך.  ישאי על פי הדין ופי חוזה זה ו/או   שלא על  פרסוםה

רתה  באחריות מלאה ומוחלטת לעניין הפ  בעל ההרשאהישא  י ל ובנוסף,  מבלי לגרוע מהאמור לעי  16.6

 .פרסוםע האו מי מטעמו בביצו  אהבעל ההרשבות זכות יוצרים, בידי ן רוחני, לרשל כל זכות קניי

ובנוסף, 16.7 לעיל  מהאמור  לגרוע  ההרשאהישא  י   מבלי  לענ   בעל  האחריות  חויי בכל  לשון  ן  איסור  ק 

 . פרסוםכן ה בביצוע ותו 1965 -הרע, התשכ"ה 

העירייה ו/או כל מי    או /ו  חברהכי ה  ,למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים במפורש 16.8

צאה, דמי  או המועסקים על ידה לא יהיו חייבים לשאת בכל תשלום, הו/, הבאים מכוחה ומטעמן 

ו  וך ו/א ו/או שישולמו על ידה ת  הרשאהבעל השהם שייגרמו ל  בהאו סי  נזק ו/או פיצויים מכל סוג

 לשאת בהם.  חברהבקשר לכך ואשר לא נאמר במפורש בחוזה זה כי על ה

ו 16.9 כי  מוסמובהר  בזאת,  ההרשאהכם  תביעה  אחראי  בעל  י  לכל  על  כלשהושתוגש  ג'  צד  בגין    די 

של   מחדל  ו/או  ההרשאהמעשה  בגי   בעל  הו/או  להפרסום ן  צורפה  אם  והיא    ,כנתבעת  ברהחה  , 

דין ו/או הוצאות שתיפסקנה, בקשר לכל תביעה, משפטית   לכל החלטה ו/או פסקישא באחריות ת

 או אחרת. 

חויב  תועל כל סכום ש  תבעתלשפות את החברה על כל תביעה שו  לפצות  במתחיי  בעל ההרשאה 16.10

נזקים כאמור. בגין  ו  ההרשאה  בעל  לשלם  אובדן  ו/או  נזק  כל  בגין  או הפסד  /יפצה את החברה 

נן כנגד תביעה כאמור ו/או בגין אישום פלילי, בגין  שייגרם לה כתוצאה מכל תביעה והצורך להתגו

ת התחייבויות  עה או אישום כאמור נובעים מאי מילוי או הפרמעשה או מחדל כאמור ככל שתבי

בעל  ת  , ו/או בגין אירוע שבאחריוהסכםפי ה-דין ו/או על  פי-ו/או מאחריותו על  בעל ההרשאהשל  

תאלץ לשלם פיצויים או כל תשלום אחר    השהחבר , ובכל מקרה  זה  16  כמפורט בסעיף   ההרשאה

מתחייב   כזו,  לתביעה  ההרשאהבקשר  כזה    לשלם  בעל  סכום  דרישה    לחברהכל  עם  עצמה, 

עמדה בהן בקשר לכל    חברהת שהוכל זאת בתוספת ריבית פיגורים, לרבות כל ההוצאו  ראשונה, 

-נזק שיגרם יתוקן עלכל  .ו פלילית ובשל הצורך להתגונן מפני תביעה כזאתתביעה כזו, אזרחית א

סר ספק מובהר כי החברה לא  על חשבונו ולשביעות רצונה של החברה. למען ה  בעל ההרשאה ידי  

ונה או נזק שיגרמו  ו/או מי מטעמו כתוצאה מתא  לבעל ההרשאהנזק שיגרם  תהיה אחראית לכל  

 . ו/או כל הכרוך בכך םמתחה הפעלת   תוך כדי ו/או עקב 

א 16.11 ימלא  לא  ההרשאה  ובעל  אלו  במידה  התחייבותיו  ומושלםחר  מיידי  החברה  באופן  תהיה   ,

קונים הדרושים,  קול דעתה הבלעדי, לבצע את הפעולות ו/או התירשאית, אך לא חייבת, לפי שי

   ובעל ההרשאה ישא בכל הנזקים וההוצאות שייגרמו לחברה, לרבות שכר עבודה.

ו/או   אהבעל ההרש 16.12 את החברה  בזאת  ו/או  פוטר  העירייה  לנזקים    ןעממי מט   את  מכל אחריות 

ו/או העירייה ו/או    את החברה   כאמור לעיל, ומתחייב לשפות ולפצות  ההרשאהבעל  להם אחראי  

 ו/או העירייה.   הראשונה בכתב של החברה ןדרישת  פי-על,  ןומטעמ ןכל הפועל בשמ 

לנזק שייגרם ל 16.13 ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו מסיבה    בעל ההרשאההחברה לא תהיה אחראית 

 התפרצות קהל וכו'.  הי, לרבות עקב גניבה, פריצה, אש, מים,כלש
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, למעט וכל עוד  מסיבה כלשהי  מתקן הפרסום האפשרות להפעיל את    בעל ההרשאהאם תמנע מ 16.14

התשל"א חוזה(,  הפרת  בשל  )תרופות  החוזים  חוק  לפי  סיכול  המהווה  סיבה  ל1971-קיימת  א  , 

זה, במלואן    הסכם בותיו בהתאם להוראות  ממילוי כל חו   בעל ההרשאהיהיה בכך כדי לפטור את  

 ובמועדן, ולרבות ביצוע התשלומים לחברה. 

     יטוחב .17

ומהתחייבויותי  מאחריותו  לגרוע  של  מבלי  ההרשאהו  פי    בעל  על  ו/או  דין  כל  פי  מתחייב    חוזהעל  זה, 

פח  כנסיטוחים וההוראות המפורטים בנספח הביטוח המסומן  לערוך ולקיים על חשבונו, את הב  ההרשאה

ביטוחי    4  -ג ל  ,)א(  4  -גכנספח  המסומן    בעל ההרשאהוכן באישור קיום  ומהווים  המצורפים  זה  הסכם 

 חלק בלתי נפרד ממנו. 

 ותבטחונ .18

בעל  , ימציא  פי חוזה זה במלואן ובמועדן, ו/אועל    בעל ההרשאההתחייבויות    כל  להבטחת מילוי .18.1

חתימת  חברה  ל  הההרשא אוטונו  -חוזה  ה במועד  בנקאית,  צמודה ערבות  מותנית,  בלתי    מית, 

בסך  למ לדד,  התמורה    10%  -השווה  בנמסכום  מע"מ,  בבצירוף  הקבוע  לחוזה    5ג'  נספח  וסח 

 "(.  ות הביצועערב)להלן: "

,  בכל מקרה בו הפר  האו חלק  התהא רשאית לחלט את ערבות הביצוע, כול   חברהמובהר כי ה .18.2

 תה הבלעדי.  על פי שיקול דע ,את אחת מהתחייבויותיו  בעל ההרשאה

עד  תהיה    עהביצוערבות   .18.3 תקופת    90בתוקף  סיום  לאחר  בכפ ההתקשרותיום  כל  .  לקיום  וף 

את    לבעל ההרשאההחברה  וזה זה, במלואן ובמועדן, תשיב  על פי ח   בעל ההרשאההתחייבויות  

  .שרות ההתקימים מתום תקופת   90בחלוף  הביצועערבות 

כולה או חלקה, בכל מקרה בו הפר    ביצוע  הו/או מי מטעמה רשאית לחלט את ערבות  החברה   .18.4

זה    ההרשאהבעל   ובכלל  החוזה,  מתנאי  במהלך  תנאי  בהתחייבויותיו  עמד  תקופת  לא 

ימים מהמועד    7ו/או לא שילם במלואו תשלום כלשהו החל עליו לפי חוזה זה, תוך    ההתקשרות

ומים,  בה, חשמל  ת חוב בלתי קצוב, מיסים, אגרות, היטלים, תשלומי חושנועד לתשלומו, לרבו

 ן הפרסום. מתקלום בקשר עם תחזוקת פיצויים מוסכמים ו/או כל תש

ידי  סכ .18.5 על  בכלל,  אם  שיגבה,  הערבות  שיהיה  יי החברה  ום  מבלי  והמוחלט  הגמור  לקניינה  הפך 

ההרשאה כלפי    לבעל  לבוא  כלשהי  מטעמ החברה  זכות  מי  ו/או  בט  הו/או  דרישות  ו/או  ענות 

 ערבות. תביעות כלשהן בקשר למימוש ה

חילוט   .18.6 של  מהערבות  במקרה  חלק  כל  ידמנהאו  ההרשאהאג  ,  מ  בעל  באופן  ולכל  להשיב,  יידי, 

את גובה הערבות שחולטה לגובהה כנדרש, על ידי כך שימציא  ימים מיום החילוט,    7היותר תוך  

 ערבות שחולט, לפי העניין. ק הערבות חדשה, בגובה הערבות או חלחברה ל

לבטל  ה החברו חלק ממנה בהתאם להוראות חוזה זה, לא יגרע מזכות  מובהר, כי חילוט ערבות א .18.7

תונים לה על פי הוראות  הוראותיו או מכל זכות אחרת ו/או סעד אחר הנאת ההסכם בהתאם ל 

  חברה ימוש הבש  החוזה או על פי כל דין. למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראות סעיף זה או 

על פי    בעל ההרשאהכל חובה אחרת של  בזכויותיה מכוחו, כדי לצמצם או לגרוע מ ומאחריותו 

 פי כל דין. החוזה ו/או על  
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אם   .18.8 זה  אלא  בהסכם  אחרת  לפי  –נקבע  יחשב  הערבות  מינימלי  סכום  מוסכם  בגין  לחברה  צוי 

סעיף זה, כדי לפגוע  ר ב. אין במתן הערבות, או בחילוטה, כאמובעל ההרשאההפרת החוזה ע"י  

על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, והאמור בסעיף זה בא אך    חברהבזכויות ובסעדים המוקנים ל

לה  האמורורק  על  הערבוי  וסיף  בגובה  אין  ממנו.  לגרוע  ולא  דין  או  בכל  הגבלה  לשמש  כדי  ות 

 במקרה של מימושן או בכלל.  בעל ההרשאה תקרה להתחייבויותיו של 

הארכת תוקפן, בגבייתן,  רוכות בערבות ו/או הנובעות ממנה, לרבות מהוצאתן, מהכ  כל ההוצאות .18.9

 וישולמו על ידו.  שאהבעל ההר חידושן ו/או בהגדלת היקפן לפי העניין, יחולו על

 ותרופות סיום ההתקשרות, הפרות  .19

, החברה תהיה רשאית לבטל את ההסכם או  בעל ההרשאהידי  -במקרה של הפרה של ההסכם על .19.1

 פי כל דין.   -כל תרופה עלק ללהיזק

בלי  מהחברה תהא רשאית  ,  ובמקרים כמפורט בסעיף זה להלן  לעיל   19.1במקרה כאמור בסעיף   .19.2

לבטל את  ימים,    7של    ב בכתולאחר מתן הודעה מראש  יהיה נתון לחברה,  לגרוע מכל סעד אחר ש

להפעלת מתקן הפרסום זהול  הזכות  הסכם  בסעיף  בטל  יחול האמור  לעיל    13. במקרה כאמור 

 ור להלן:לענין מתקן הפרסום וזאת מבלי לגרוע מהאמ

ונה או ימ מרצון  צו פרוק ו/או תתקבל החלטה על פירוקו      בעל ההרשאה אם ינתן נגד   .19.2.1

ו/או קדם מפרק,   או מפרק  נכסים  כונס  צד לו  פי  על  ינתן  הצו  קבוע. אם  ו/או  זמני 

)שבעה(    7ו תוך  יגיש בקשה לביטול  בעל ההרשאה, ובעל ההרשאהשלא לבקשת  אחד ו

ל שימסר  מיום  ההרשאהימים  זכות ה  בעל  את  לממש  רשאית  החברה  תהיה  לא  צו, 

 יום מתן הצו על פי צד אחד;ימים מ)שלושים(  30הביטול, אלא לאחר שיחלפו  

 ימים לפחות; 30אחר בביצוע תשלום כלשהו במשך י  בעל ההרשאהם א .19.2.2

ההראשהאם   .19.2.3 בע"מ    וא  ה )ואם    בעל  כחברה  מנ  -מאוגד  יורשע בעל  מנהל(  או  יות 

קלו עמה  שיש  פלילית  או  ןבעבירה  הקשורה ,  סוג(  ו/או  מין  )מכל  פלילית  בעבירה 

  .החניוןה בשטח ו/או אשר התרחשמתקן הפרסום להפעלת 

ד אחד,  . אם הצו ינתן על פי צאהבעל ההרשו עיקול זמני( על נכסי  צו עיקול )לרבות צ   אם ינתן .19.3

ההרשאה ו תו  בעל  לביטולו  בקשה  שימסר    7ך  יגיש  מיום  ימים  תהי   זוכהל)שבעה(  לא  ה  הצו, 

ו  )שלושים( ימים מיום מתן הצ   30החברה רשאית לממש את זכות הביטול. אלא לאחר שיחלפו  

  -  בעל ההרשאהתן הצו ו/או אישורו לאחר תגובת  העיקול או עם מעם אישור    על פי צד אחד או

 לפי המוקדם ביניהם. 

רה  זה במלואה ובמועדה, ולא יתקן ההפ  הסכם שהיא של  א הוראה כללא ימל  בעל ההרשאהאם   .19.4

 ימים מיום משלוח התראה בכתב של החברה.   )ארבעה עשר( 14תוך 

נה בביצוע העבודות  ו, לאחר או העסיק קבלן מש סכם, כולו או מקצת את הה  בעל ההרשאה הסב   .19.5

 ;בלי הסכמת החברה בכתב ומראש

 ;מביצוע ההסכם בעל ההרשאההסתלק  .19.6

או אדם אחר בשמו    שאהבעל ההרשהוכחות לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי  היו בידי החברה   .19.7

להסכם  אה כלשהי בקשר  , נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק או טובת הנבעל ההרשאהשל  

 ;רוך בביצועוזה או בקשר לכל דבר הכ
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ביטול   .19.8 כי  בזאת  את    הסכםמוסכם  יזכה  לא  מהוראותיו,  כלשהו  סעיף  הוראות  לפי  בעל  זה 

ו/א  שאהההר ובזכויות  בפיצויים כלשהם מהחברה,  יהיה מנוע מלתבוע כספים  שאה  ההר  בעלו 

 . הסכםכלשהם מהחברה בגין ביטול ה

ההרשאהאם   .19.9 מהוראות    יפר  בעל  כלשהי  הוראה  יסודית  הוראה    זה,  הסכם הפרה  יפר  ו/או 

תוך    הסכםמהוראות   ההפרה  יתקן  ולא  ישלם    7זה  החברה,  מהתראת  ימים  בעל  )שבעה( 

מווה כל הפרה  בגין  לחברה,    אה ההרש פיצוי קבוע,  ומוסכם מראש, בסך של  פרה,    25,000-ערך 

חירים לצרכן, כשהמדד הבסיסי הינו  ש"ח )עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים( צמוד למדד המ

. אין בפיצוי המוסכם כדי לפגוע בכל סעד נוסף ו/או אחר לו  ע ביום חתימת ההסכםהידומדד  ה

 ין. זכאית החברה על פי ד 

לחבר .19.10 יש  בו  מקום  סמכוה  בכל  ו/או  דעת  דעת שיקול  שיקול  יהיה  כלשהי,  החלטת   הת    ה ו/או 

 . הת לנמק את החלט יבתחוי לא  יא, והומוחלט בלעדיי 

של    מתחםה תפיסת   .19.11 ידו  בהם משום    13.5סעיף  לפי    ומנמ  בעל ההרשאהוסילוק  יהיה  לא  לעיל 

בכל התחייבויותיו לפי ההסכם,  יהא חייב לעמוד    ובעל ההרשאהידי החברה  -ביטול ההסכם על

 חברה תאשר לו לא למלא.  פרט להתחייבות שה 

הבאי .19.12 שבסעיפים  וההצהרות  ההתחייבויות  מהתנאים,  אחד  ייחשכל  עיקריים  ם  כתנאים  בו 

,  13,  12,  11,  10,  9,  8,  7,  6,  5,  4,  3סעיפים    כם: המבוא להסכם, וכןוהתחייבויות יסודיות בהס

 פי המשנה שלהם(.  )וכל סעי 18,  17 ,16,  15, 14

 שונות .20

סכמות שנעשו בין הצדדים בטרם חתימתו ועם זאת, לשם מניעת ספקות  זה ממצה את כל הה   הסכם .20.1

צעה, הסכמה, פניה, מצג,  צדדים ומתנים מראש כי כל אמירה, התבטאות, הואי הבנות, קובעים ה

ו ויתור, אורכה, הסכמה לשינוי  אי מימוש של זכות  התנהגות או דיבור בכל צורה ואופן לרבות כל 

לצהמוקני להסכם,  ת  מהצדדים  התחייבות  ד  או  ההסכם,  מתנאי  תנאי  לשנות  כדי  בהם  יהיה  לא 

שום טענה בדבר    הגו הצדדים אחרת במשך תקופה כלשהי. לא תשמעמהתחייבויותיו, וזאת אפילו נ

ה הדבר  שינוי בהסכם או בתנאיו, או בדבר תוספת לו, או מתן אורכה או הסכמה, אלא אם כן נעש 

 ם.  ידי הצדדים להסכ-ל תם עבמפורש ובכתב ונח

לא    לסטותצד    של  סכמהה .20.2 מסוים  במקרה  החוזה  גזי  תהווה מתנאי  ממנה  ילמדו  ולא  רה  תקדים 

לו על פי החוזה במקרה מסוים, אין    שניתנוכויות  שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדים בז

ו על זכויות  כלשהלמוד מהתנהגות זו ויתור  ל  ואיןלראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר  

 ת לפי חוזה זה. וחובו

כוויתור  שום .20.3 יחשבו  לא  שתינתן,  ארכה  או  במועדה,  מפעולה  הימנעות  או  זכות  ,  על  צד  של  יתור 

 אי להשתמש בזכויותיו, כולן או מקצתן בכל עת שימצא לנכון.והוא יהיה רש  מזכויותיו

  וןבחניין וסוג שהוא  כל מצע פעילות ו/או מיזמים מהחברה רשאית לבצע ו/או להתיר לאחרים לב .20.4

ש כל  בלעדיות  ההרשאה  לבעל  לתת  כדי  זה  הסכם  בהוראות  ואין  הבלעדי,  דעתה  שיקול  היא  לפי 

התחייבויותיו    בעל ההרשאה עוד ממלא  מובהר כי כל  .  פרסוםבלעדיות בפרסום על גבי מתקן  למעט  

 פרסום בשטח החניון. י /החברה לא תתיר לאחר/ים להפעיל מתקן,  כלפי החברה
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רשאי .20.5 בזכהחברה  להשתמש  ו/או  ת  כלשהו  בהליך  מנקיטה  הימנעות  בכך.  שתרצה  עת  בכל  ויותיה 

יהיה מנוע    בעל ההרשאההחברה, לא ייחשב כויתור ו/או שיהוי מצדה, ושימוש בזכות כלשהי מצד  

י  כתב חתום על ידמהעלאת טענה בדבר ויתור, שיהוי, מניעות וכו', אלא אם נעשו במפורש, במסמך ב

 החברה. 

פי הכתובות  -ם בכותרות הסכם זה וכל הודעה שתישלח בדואר רשום עלהן כרשוכתובות הצדדים   .20.6

כשנתקבל תראה  הנמען  כאמור,  אצל  הדואר  72ה  בבית  מסירת  מיום  הודעה    שעות  בישראל. 

תחשב   במתחם,  לעובד  שתימסר  הודעה  מסירתה.  בעת  כנמסרת  תחשב  אישית  במסירה  שתימסר 

 הדבקתה בשטח המתחם.  עובד או שעות מעת הימסרה ל 24, בתום זוכהמסרת לכנ

 כל הודעה בהתאם להסכם זה תיעשה בכתב, במסמך חתום בלבד.  .20.7

ת ו/או לקבוע ו/או לאשר כל ענין או דבר  הוראו  ום שבו נאמר בהסכם שהחברה רשאים ליתןבכל מק .20.8

הסמכות לבטל את ההוראה  ברה  חשבשיקול דעתם ו/או בשיקול דעתם הבלעדי, מוסכם בזאת כי ל

 להוסיף עליה ולגרוע ממנה, וכל זאת לפעם ומזמן לזמן.  לשנותה,או הקביעה, 

ולפי כללחברה תעמוד הזכות לקיזוז סכו .20.9 זה,  לפי הסכם  לבין  הסכם    מים המגיעים לה  בינה  אחר 

חברה ו/או  ידי ה-כל הוצאה, תשלום, ו/או פיצוי שישולמו על, לרבות  ו/או מי מיחידיו  בעל ההרשאה

אדם   לכל  לשלם  עליה  יהיה  גוף  אשר  זהאו  הסכם  לביצוע  לסיום    , בקשר  הקשורה  הוצאה  כולל 

   ההסכם באמצעות גורמים אחרים.

   בכל הקשור להסכם. ו/או זכות עכבון יזוזכות לק מוותר במפורש ובלתי חוזר על הז הרשאהבעל ה .20.10

שפט  סכם זה תהא נתונה לבית המהסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע והקשור לה .20.11

 יפו. -אביב-בחינת העניין במחוז תל מ לדון בה  המוסמך

תחשב כמתקבלת בעת    -במבוא לחוזה  צוין  לנמען המ  -הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו    כל .20.12

  -הנמען המצוין להלן    ציוןותוך  או בדוא"ל  הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס    כלה.  מסירת

כמתקבלת  ה  תחשב  בעת  השני  הצד  ידי  ההודעה  יעל  אם  ובשעות    חהנשלשלחה,  עסקים  ביום 

לא   ואם  המקובלות  העסקים    -העסקים  ביום  כמתקבלת  וההעוקבתיחשב  שברשות  ,  בתנאי  כל 

  הכתובת הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום, על פי    כל.  השולח אישור בכתב על קבלתה

המצו הנמען  ציון  ותוך  להלן  להלן  המצוינת  ידי    -ין  על  התקבלה  כאילו    48תוך  י  השנ   הצדתחשב 

   .שלחהישעות ממועד ה 

 

 כתובות הצדדים .21

 תל אביב   51יגאל אלון  , מ"ע ביפו -ת"אהיכלי הספורט  הנמען:  – חברהה

 6376022_ _________פקס: 

 _________________ _______  הנמען:  – בעל ההרשאה

 _____________ _____ פקס: 
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 : הצדדים על החתום ולראיה באו

 

____ __ _____________    _____ ________________  

 ________________      מ"בע  יפו-ת"א  היכלי הספורט

 ___ _____________   ידי: על   _________________ _  ידי: על 

 ________________   :תואר  _________ _________  :תואר

 ________________   ידי: על   __________________   ידי:על ו

 __________________   :תואר

 

 

 

 אישור

של      הח"מ, עו"ד  אני  המשפטי  כיועץ  ההרשאה המשמש  כי   בעל  בזאת  מאשר 
ו____  ___________ ת.ז.   _____________-________  ______________ ת.ז.  חוזה  ____  על  חתמו  אשר 

בשם   בפני,  ההרשאהזה  מוסמ  בעל  והינם  מטעמה  לחתום  ידי  כים  על  כדין  החלטה  נתקבלה  ההרשאה כי   בעל 
 בחוזה זה ולהסמיך את הנ"ל לחתום על החוזה ונספחיו. לה  להתקשר למסמכי ההתאגדות ש התאםב

     

 , עו"ד   
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 3 - 1ג'  ים נספח 

 

 , מפת הפרסום וזכויות הפרסום ן הפרסוםמפרט מתק
 יצורפו המפרטים שצורפו למכרז
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 ההרשאה  בעלאישור עריכת ביטוחי 

 ביטוח  - 4-גנספח 

   :נספח זה בלבדלצורך 

 יפו בע"מ ו/או עובדיה ו/או מנהליה. -היכלי הספורט תל אביב -  "החברה"

ו/או ה-עיריית תל אביב  -"העירייה"   בנות  ו/או חברות  כל  יפו  ו/או מנהלים של  עובדים  ו/או  חברות העירוניות 
 הנ"ל. 

פי נספח זה אינם באים לצמצם את התחייבויותיו על    ל ההרשאהבע הביטוח שיוצגו ע"י  מובהר בזה כי אישורי  
לעמוד בהנחיות הפיקוח    רשאהבעל ההוהמתכון התמציתי של אישורי הביטוח הינו אך ורק כדי לאפשר למבטחי  

לגבי   הביטוח  כמפורט על  הביטוח  בנספח  המופיעות  אלו  הן  המחייבות  הביטוח  הוראות  ביטוח.  אישורי  נוסח 
 יהיה ליישמן בביטוחיו ללא הסתייגות.  על ההרשאה ב על  , אשר להלן

בעל  כל דין, מתחייב  פי חוזה זה ו/או על פי מסמכי המכרז ו/או על פי  -על  בעל ההרשאהמבלי לגרוע מאחריות   .1
ע   ההרשאה ולקיים,  בסעיפים  לערוך  המפורטים  הביטוחים  את  החוזה,  תקופת  כל  במשך  וזאת  חשבונו,  ל 

וכן   ביטוחיםאי  , )א(  4-ג בנספח  שלהלן  קיום  חלק  -  שור  המהווה  ומסומן,  זה    המצורף  מחוזה  נפרד  בלתי 
ביטוח מורשית כדין, ובתנאים אשר    "(, על כל תנאיהם, בחברתבעל ההרשאהאישור קיום ביטוחי  )להלן: "

 "(: בעל ההרשאה ביטוחי מן המפורט להלן )להלן בהתאמה: "לא יפחתו 

ל בהתייחס  לעיל,  מהאמור  לגרוע  ומבלי  אחבנוסף  יחזיביטוח  המוצר,  חבות  וביטוח  מקצועית  בעל  ק  ריות 
 .  ההתקשרותשנים ממועד סיום  7 -למשך תקופה נוספת שלא תפחת מ ההרשאה

לגר  החברה,  מבלי  לבקשת  לעיל,  מהאמור  הוע  את  מ  הרשאהבעל  הכוללות  פוליסות  עותק  להמציא  תחייב 
פו עותק  המצאת  שתתבקש  ככל  כי  מוסכם,  החוזיות.  כאמור,  ההתחייבויות  ההרשאהליסות  רשאי    בעל 

 הפוליסות ללא נתונים מסחריים.  להמציא את עותקי

 :בעל ההרשאהביטוחי  .2

 ביטוח אש מורחב  2.1

או חומרים מכל סוג שהוא אשר בבעלות  ו/או כלים ו/או מתקנים ו/ו/או מכשור  ציוד    המבטח רכוש ו/או 
  בעל ההרשאה רכוש המשמש את  ו/או כל    , לרבות במפורש מתקן הפרסוםבעל ההרשאהו/או באחריות  

על ידי ו/או מטעם ו/או    וו/או לסביבת   לחניוןו/או כל רכוש אחר המובא  החוזה    בביצוע הפעילות נשוא
ההרשאהבעעבור   ע ל  נזק  או  אובדן  מפני  כינון,  בערך  מורחב,  ,  אש  בביטוח  המקובלים  הסיכונים  קב 

יטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות,  שלרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה,  
 צה.  ידי כלי טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון ופרי-ידי כלי רכב, פגיעה על-וכית, פגיעה על שבר זכ

א לערוך ביטוח רכוש כמפורט בסעיף זה לעיל וכן באישור  רשאי של  בעל ההרשאהלעיל,    על אף האמור
ילו  להלן כא  9יחול הפטור כאמור בסעיף    , ובמקרה זה, במלואו ו/או בחלקובעל ההרשאהקיום ביטוחי  

 נערך הביטוח במלואו. 

 ביטוח אבדן תוצאתי   2.2

גולמי של     2.1סעיף  עקב אבדן או נזק הנגרם לרכוש המבוטח על פי    בעל ההרשאההמבטח אבדן רווח 
)למעט    לעיל  2.1פי סעיף  -, לרבות מניעת גישה, כתוצאה מאחד הסיכונים המבוטחים על לחניוןלעיל או  

 ודשים.  ח 12פריצה(, וזאת למשך תקופת שיפוי של 

  וכן   לעיל  זה   עיףבס  כמפורט  אבדן תוצאתי  ביטוח  לערוך  שלא  רשאי  בעל ההרשאה,  לעיל  האמור  אף  על
  להלן 9 בסעיף  כאמור הפטור  יחול  זה ובמקרה, בחלקו או /ו  במלואו, רשאהבעל הה ביטוחי קיום   באישור

 . במלואו הביטוח  נערך  כאילו

 יטוח אחריות כלפי צד שלישיב 2.3
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על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שייגרם לגופו ו/או לרכושו    ההרשאהבעל  המבטח את חבות  
מתקן הפרסום ו/או    עם  בקשר  או/ות נשוא החוזה ובביצוע הפעיל  הקשור  בכלדם ו/או ישות כלשהי  של א

 . בחניון השימוש

ה, חבות בגין  אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינהביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר:  
מז  דבר  כל  הרעלה,  פגומים,  סניטריים  מתקנים  משנה,  וקבלני  קבלנים  משקה,  וכלפי  או  במאכל  יק 

  פיצויים  חוק  פי  על  בביטוח  מבוטחים  אינםש  מרכב   גוף  נזקי,  ₪  250,000  של   סך  עד  קבלניות  עבודות
 לביטוח לאומי.   (, וכן תביעות תחלוף מצד המוסדחובה  רכב) 1975-ה"התשל,  דרכים תאונות לנפגעי

 ביטוח חבות מעבידים  2.4

ים,  ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומ פי פקודת הנזיקין -על בעל ההרשאההמבטח את חבות 
גופנית ו/או מחלה מקצועית שתיגרם למי מהם    בעל ההרשאה עובדי  , כלפי  1980  -התש"ם   פגיעה  בגין 

בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה ומנוחה    וך כדי ו/או עקב עבודתם. הביטוח לא יכלול סייגת
 וכן בדבר העסקת נוער. 

 מקצועית ביטוח אחריות  2.5

חבות   את  ההרשאההמבטח  די   בעל  פי  לראשועל  שהוגשה  דרישה  או  תביעה  בשל  תקופת  ן  במשך  נה 
  ו/או עובדיו  בעל ההרשאההשמטה ו/או רשלנות מצד הביטוח בגין הפרת חובה מקצועית ו/או טעות ו/או 

בכל הקשור   מי מהבאים מטעמו,  בגין  ו/או  מנהליו    עם  בקשר  וא/ו  החוזה  נשוא  הפעילות  בביצועו/או 
, חריגה מסמכות בתום  הביטוח מכסה, בין היתר, גם אובדן שימוש  .בחניון  השימוש   או /ו   הפרסום   מתקן

וש. הביטוח יכלול  זקים פיננסיים שאינם עקב נזק פיזי לגוף או לרכוכן ננזק פיזי לגוף ו/או לרכוש  לב,  
בת   גילוי  ע  6תקופת  הרטרואקטיבי  התאריך  הביטוח.  תוקף  מתום  יאוחר  חודשים  לא  הביטוח  פי  ל 

 .וזהתקופת הח ממועד תחילת  

 ביטוח חבות המוצר 2.6

כוש שייגרם עקב ו/או  על פי דין בכל הקשור לפגיעה גופנית ו/או נזק לר  בעל ההרשאההמבטח את חבות  
או בנה ו/או הרכיב ו/או סיפק ו/או התקין ו/או החליף ו/או הציב ו/או טיפל  בקשר עם המוצרים שייצר ו/ 

ו/או מוצרים  החלקים  הרכיבים ו/או  ו/או    םמתקן הפרסואחרת, לרבות במפורש אחריות בגין  בכל צורה  
המטו ו/או  המותקנים  ו/או  המיוצרים  ו/או  המסופקים  על נלווים  ההרשאהידי  -פלים  עם    בעל  בקשר 

חודשים מתום תוקף הביטוח. התאריך הרטרואקטיבי    12ביטוח יכלול תקופת גילוי בת  ה  התקשרות זו.
 ו/או אספקת המוצרים )בהתאמה(.  תקופת החוזההביטוח לא יאוחר ממועד תחילת  על פי 

נזק  עקב    ןשתוטל על מי מהוזאת בקשר עם אחריות    ו/או העירייה  החברהלשפות את    מורחבתליסה  הפו
 בגין המוצרים כאמור לעיל.  גוף ו/או רכוש שייגרם

בגין כל אחד    מטעמו,  משנה  קבלניוכן לחייב    לערוך ולקיים בעצמו  בעל ההרשאהבנוסף לאמור לעיל מתחייב   .3
ת  ביצוע העבודובביטוח חובה( אשר ישמשו לצורך ו/או בקשר עם    מכלי הרכב )כולל ציוד מכני הנדסי החייב

 :, את הביטוחים כמפורט להלן חניוןב  השימוש עם בקשר או/ו/או התפעול והתחזוקה ו

 פי דין.-ביטוח חובה כנדרש על 3.1

סך של  שלא יפחתו מאחריות    ותולוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי, בגבביטכולל    ביטוח מקיף  3.2
 .  לכלי ₪ 500,000

טבע  " כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני  יכונים)צ.מ.ה( על בסיס "כל הסביטוח "ציוד מכני הנדסי"   3.3
כינון.   ערך  במלוא  בזדון  כוללונזק  בגבולות  הביטוח  שלישי  צד  כלפי  לאחריות  של    כיסוי  אחריות 

 .  לכלי₪  1,000,000

מנופים, מלגזות, טרקטורים, משאיות, נגררים וגוררים וכן  ות,  מכונות רכוברכב" כוללת במפורש  הגדרת "כלי  
 עים ממונעים מכל סוג.כלים נ

ביטוח צ.מ.ה כמפורט  רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף ו/או  בעל ההרשאהמוסכם כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל 
להלן    9יף  במקרה זה יחול סעיף הפטור כאמור בסעוט ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכלי הרכב(  למעלעיל )

 .כאילו נערכו הביטוחים במלואם

 כללו, בין היתר, את ההוראות הבאות:י בעל ההרשאהביטוחי  .4

יפחת מתנאי "ביט" ו/או    ההרשאה  בעלביטוחי   .4.1 לפי נוסח שלא  ייערכו  )למעט ביטוח אחריות מקצועית( 
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 תנאים מקבילים לו. מ

, אולם הוויתור על  ןאו מי מהבאים מטעמ/ולוף כלפי החברה ו/או העירייה  המבטח מוותר על זכות התח .4.2
 כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. זכות התחלוף כאמור לא יחול 

והמבטח מוותר    ם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי החברה ו/או העירייההביטוחים הנ"ל הינ .4.3
 וחים אלה. או טענה בדבר שיתוף ביט /זכות ו/או דרישה ו  על כל

טח ע"פ  חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת, אך אין בכך מכדי לגרוע מהזכויות והחובות של המבטח והמבו .4.4
 דין. 

 .  בעל ההרשאהמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי לבדו אחראי לתשלום הפר בעל ההרשאה .4.5

 רייה לקבלת שיפוי.  חברה ו/או העיי הפוליסות לא תפגע בזכויות ה הפרה בתום לב של תנאי מתנא .4.6

בעל  קיום ביטוחי    מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה לרבות באישור  בעל ההרשאה .5
היההרשאה בין  מתחייב,  והוא  פוליסות  ,  כי  ולוודא,  לדאוג  ובמועדם,  במלואם  הביטוח  דמי  את  לשלם  תר, 

ההרשבביטוחי   בת  אהעל  ותהיינה  הצורך,  לפי  לעת,  מעת  תקופוקתחודשנה  כל  במשך  ולעניין  וף  החוזה,  ת 
בסעיף   כאמור  המוצר  חבות  וביטוח  מקצועית  אחריות  כדי    לעיל,  1ביטוח  בו  שיש  מעשה  כל  לעשות  ולא 

 קיע את תוקף הביטוחים.  לצמצם ו/או להפ

יום ממועד חתימת החוזה   14תוך , ברהלחלהמציא  בעל ההרשאה ללא צורך בכל דרישה מצד החברה מתחייב  .6
, כשהוא חתום  בעל ההרשאהחוזה זה את אישור קיום ביטוחי    ביצועימים לפני מועד תחילת    7  -חר מלא יאוו

ום הביטוחים בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת,  על ידי המבטח, וכן להמשיך ולהמציא את אישור קיכדין  
בעל  המוצר, מתחייב    )ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבותביטוח, כל עוד חוזה זה תקף    תקופתמדי  

ביטוחי    ההרשאה קיום  אישור  את  ולהמציא  ההרשאהלהמשיך  בהתא  בעל  נוספות  להתחייבות  לתקופות  ם 
 לעיל(.    1בסעיף 

די  כשהוא חתום כדין על י  בעל ההרשאה, כי ידוע לו, כי המצאת אישור קיום ביטוחי  מצהיר  בעל ההרשאה
, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של  הביצוע החוזח הינה תנאי מתלה ומקדמי להתחלת  המבט

 על פי חוזה זה ו/או על פי דין.   בעל ההרשאה

רשאיתהחברה   .7 חייבתהיה  לא  אך  קיוםת,  אישור  את  לבדוק  ההרשאהביטוחי    ,  ו  בעל  לעיל,  בעל  כאמור 
ו/או  ההרשאה תיקון  ו/או  שינוי  כל  לבצע  ו   מתחייב  א/התאמה  להתאים  מנת  על  שיידרשו  הרחבה  ת  או 

ה  מצהיר ומתחייב, כי זכויות החבר  בעל ההרשאה זה.    נספחהביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו על פי  
לעיל כמפורט  השינויים  ולדרישת  הבדיקה  העירייה    לעריכת  ו/או  החברה  על  מטילות  הבאים  על  או  /ואינן 

ש  ןמטעמ אחריות  כל  ו/או  חובה  הביטכל  לגבי  ביטוחי  היא  קיום  אישור  נושא  ההרשאהוחים  טיבם, בעל   ,
שהיא אחריות  ו/או  חובה  מכל  לגרוע  כדי  בהן  ואין  העדרם,  לגבי  או  ותוקפם,  על    היקפם,  בעל  המוטלת 

פי דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין  על פי חוזה זה ו/או על    ההרשאה
 אם לאו. ובין    בעל ההרשאהי ברה את אישור קיום ביטוח הח האם בדק

הינה    אהבעל ההרשמוסכם בזאת, כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט באישור קיום ביטוחי   .8
על   המוטלת  מינימום  דרישת  הבבחינת  זה.    הרשאהבעל  חוזה  לפי  חבותו  ממלוא  אותו  פוטרת  בעל  שאינה 

או  /וברה ו/או העירייה  החהוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי  מצהיר ומאשר בזאת כי    ההרשאה 
א גובה ו/או היקף הכיסוי  בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנוש  ןהבאים מטעמ 

 .  הביטוחי שהוצא על ידו

דרישה ו/או תביעה    ומתחייב, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או  בעל ההרשאהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר   .9
העירייה ו/או  החברה  מ/ו  כלפי  מטעמ או  מהבאים  שהואןי  סוג  מכל  לרכושו  שייגרם  נזק  כל  בגין  לרבות    , 

הפרסום, מתקן  את    ו/או  במפורש  המשמש  כלשהו  ההרשאה לרכוש  לרכוש    החוזה  ביצועלצורך    בעל  ו/או 
מכשור,  )לרבות כלי רכב, ציוד,  ולסביבת ו/או לחניון  ו/או מטעמו ו/או עבורו  בעל ההרשאהכלשהו המובא ע"י 

ם  , בין אם נערך ביטוח ובין אשייגרם עקב נזק לרכוש כאמור  ( ו/או בגין נזק תוצאתיוציוד מכני הנדסי  כלים
יות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות(, והוא  לא נערך )ואם נערך גם אלמלא ההשתתפויות העצמ

הנ"ל מהגורמים  מי  את  בזאת  כאמ  פוטר  פטור  כי  יובהר  כאמור.  לנזק  אחריות  יחו מכל  לא  מאחריות  ל  ור 
 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  

ההרשאה .10 ו/או  בעל  ספקים  עם  בהתקשרותו  כי  ו/או  מתחייב,  קבלני    מומחים  ו/או  אחרים  שירותים  נותני 
סעיף פטור  חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות עם הגורמים הנ"ל    ביצועמשנה במסגרת  

לאופי    עיף לפיו הגורמים הנ"ל מתחייבים לאחוז בביטוחים נאותים ביחסלעיל, וכן ס  9בנוסח כאמור בסעיף  
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האחריות הבלעדית  . למען הסר ספק,  בעל ההרשאהתקופת התקשרותם עם  פעילותם, וזאת למשך כל    והיקף
 .בעל ההרשאהלת על לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני המשנה כאמור לעיל, מוט

הינם  1-10סעיפים   .11 ע"י  מ   לעיל  מתנאיו  תנאי  הפרת  ו/או  והפרתו  החוזה  ההרשאהעיקרי  הפרה    בעל  תהווה 
 יסודית של החוזה. 
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 נספח  ג -4  )א(  -  אישור קיום ביטוחי  בעל ההרשאה 

 אישור קיום ביטוחים  (DD/MM/YYYY)  הנפקת האישורתאריך 
ידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם  שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך  

אישור זה מיטיב עם  יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי בן התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפולה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לביזאת, במקר
 מבקש האישור. 

 מבקש האישור *  המבוטח אופי העסקה * ש האישור * מעמד מבק

 משכיר   ☐

 שוכר  ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה  ☐

 שירותים מזמין ☒

 מזמין מוצרים ☐

 אחר:  ☐

 נדל"ן  ☐

 רותים שי ☒

 אספקת מוצרים   ☐

  הצבה, הקמה אחר: ☒
 פרסום מתקן של ותפעול
 וםלפרס זכויות לרבות
 המתקן גבי  על בלעדי

בתל   כאמור, בחניון נירים
 אביב.

 שם
 

 שם
יפו בע"מ ו/או  -היכלי הספורט תל אביב

יפו ו/או חברות בנות  -עיריית תל אביב
החברות העירוניות ו/או עובדים ו/או  ו/או 

 כל הנ"ל.  מנהלים של
 ת.ז./ ח.פ. 

 
 ת.ז./ ח.פ.  

51-049264-8 
 מען

  
  מען 

אלון   יגאל  תל    51רחוב  אליהו(,  )יד 
   67062יפו  -אביב

 

 ויים כיס

כיסויים נוספים בתוקף וביטול  
 חריגים

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'  

כום  גבול האחריות/ ס
תאריך   הביטוח 

 סיום 
תאריך  
 תחילה 

רת  נוסח ומהדו
 הפוליסה 

מספר  
 הפוליסה 

 סוג הביטוח 
 

חלוקה לפי גבולות  
 סכום  בעמט אחריות או סכומי ביטוח 

קש ויתור על תחלוף לטובת מב  309
 האישור  

 כיסוי בגין נזקי טבע  313

 כיסוי גניבה פריצה ושוד  314

 כיסוי רעידת אדמה  316

 יות ראשונ  328

 רכוש  ביט:______    ₪ 

וף לטובת מבקש ויתור על תחל 309
 האישור 

 כיסוי בגין נזקי טבע  313

 כיסוי רעידת אדמה  316

 ראשוניות  328

 אובדן תוצאתי  ביט:______    ₪ 

 ת צולבת אחריו 302

קבלנים וקבלני    –הרחבת צד ג'  307
 משנה 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309
 האישור  

 לתביעות המל"ל  כיסוי 315

חדלי  מבוטח נוסף בגין מעשי או מ 321
 מבקש האישור   –המבוטח 

מבקש האישור מוגדר כצד ג'   322
 בפרק זה 

 ראשוניות  328

רכוש מבקש האישור ייחשב כצד   329
 ג'

 צד ג'  ביט:______   5,000,000 ₪

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309  אחריות מעבידים   ביט:______   20,000,000 ₪
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 האישור  

היה וייחשב   -מבוטח נוסף 319
 ידם של מי מעובדי המבוטח כמעב

 ראשוניות  328

 אובדן מסמכים  301

 אחריות צולבת  302

 השמצה והוצאת לשון הרע דיבה, 303

לטובת מבקש  ויתור על תחלוף  309
 האישור  

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי   321
 מבקש האישור   –המבוטח 

 עובדים  מרמה ואי יושר 325

 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח 327

 אשוניות ר 328

 חודשים(  6תקופת גילוי ) 332

 __________  : רטרו תאריך

   ת מקצועיתאחריו      2,000,000 ₪

 אחריות צולבת  302

 וי הרחב שיפ  304

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309
 האישור 

 ראשוניות  328

 חודשים( 12תקופת גילוי ) 332

 __________  : רטרו תאריך

₪ 1,000,000  
 
 
 

 המוצר   חבות  ביט:______

 

 פורטת בנספח ג'(*: לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המ ור, יש )בכפוף, לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישהשירותים פירוט 

 ;  שירותי תחזוקה ותפעול – 088התקנה )מתקן פרסום(;   - 080
 

 פוליסה * ביטול / שינוי ה

נוי או לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השי  יום  30פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא    שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של
 הביטול. 

 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 5ג' ספח נ

 ערבות הח נוס
 

 לכבוד

 אביב יפו בע"מ-חברת היכלי הספורט תל

 51ח' יגאל אלון ר

 ב תל אבי

 א.נ.,

 ערבות בנקאית ון: הנד

 

כום עד  זה כלפיכם לסלוק כל סאנו ערבים ב"(,  המציע )להלן: "                                                  ת  על פי בקש

ב  ___________)    ₪_________    לסך חדשים(  הסך שקלים  מהצמדת  הנובעים  למדד  הצמדה  הפרשי  תוספת 

למדד,  לה  הנ"ל  "הכמפורט  )להלן:  הצמדה"לן  מאת  פרשי  שתדרשו  עם  ב  המציע(,  עקשר  פי  התחייבויותיו  ל 

 .               מיום  בחניון נירים ההסכם פרסום 

 

מת  אואנו  סכום  כל  לכם  לשלם  לסך    חייבים  עד  תוך  סכומים  הצמדה,  הפרשי  בתוספת  מיום    7הנ"ל,  ימים 

וש את הסכום תחילה שתכם או לדר לבסס את דרי  הטיל עליכםדרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי ל 

 המבקשים.  מאת

 

כם על יהיה צורך להוכיח את דרישת  בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולאאוטונומית  ת זו הינה  ערבו

פטית חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה מש  משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו  פיה בהליך 

כם ובין המבקשים ו/או בבטחונות  ינוי בחוזה בינילום מאת המבקשים. כל שוש תחילה תשמבקשים, ולדרנגד ה

 יוב הנערב. הם כדי לפגוע בח לא יהיה ב  -ו שלא בידיעתנו אף אם נעש  -אחרים ו/או בחיוב הנערב 

 במכתבנו זה:

 י. ה ולמחקר כלל לסטטיסטיק משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית -"מדד 

 מן:מדה דלעיל יחושבו כדלקהפרשי הצ

מדד החדש"(, כי המדד מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל עפ"י ערבות זו )להלן: "ה  אם יתברר

לעומת המדד בהחדש ע ב  2021  נובמברגין חודש  לה  יהיו   15/12/2021תאריך  שפורסם  היסודי"(,  )להלן: "המדד 

 במדד היסודי.  ישתכם הנ"ל, מחולקדש בסכום הקרן המצויין דרפלת המדד החהשווה להכההצמדה סכום  הפרשי

 

 ל לא תענה. לנו אחרי המועד הנ"ועד בכלל. דרישה שתמסר                        ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 

 בכבוד רב, 

 

 

 


