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מתחם ספורט אתגרי  הפעלת  קמת והשימוש מוגבלת למטרות  להעניק זכות  והחברה מעוניינת   והואיל
מהב  "(הפרויקט"  :)להלן)'אקסטרים'(   מסוימים  ו חלקים  האצטדיון מאצטדיון  כמפורט  ,  גג 

כ המצורף  ההנדסי  א'בנספח  זה    נספח  ובכפוף  והכל  ,  ("המתחם"  להלן:)להסכם  בהתאם 
 ; ולהוראות הדין, להוראות הסכם זה

 
את  והחברה  והואיל מס'    פרסמה  פומבי  הל   2-2021מכרז  שלוהפעל  הקמתכנון,  )להלן:  הפרויקט    ה 

חלק  ומהוה  להסכם זה    'זנספח  כהמצורפת  הגיש את הצעתו למכרז    ובעל ההרשאה"(  המכרז"
   ;"(הצעת בעל ההרשאה)להלן: " בלתי נפרד הימנו

 
ההרשאהו והואיל הניסיון    בעל  האמצעים,  הידע,  כל  בעל  מטעמו  מי  ו/או  הוא  כי  ומתחייב  מצהיר 

ולל והכישורים   את  הקים  וכי  במתחם    הפרויקטהפעיל  זה,  הסכם  לתנאי  באחריותו  בהתאם 
וכי ברשותו כל    פי כל דין -בידיו כל הרישיונות והאישורים הנדרשים על ובכוחו לדאוג לכך כי יהיו  
הרישיונות,   האדם  האמצעים    ,הציודהאישורים,  ול ל  הדרושיםוכח    הפרויקטהפעלת  הקמת 

  הסכםמילוי כל התחייבויותיו לפי  לטובת  ו  הסכם זה  פי- עלבמשך כל תקופת ההתקשרות  במתחם  
  זה; 

 
, בחרה  על הצעת בעל ההרשאהו  בעל ההרשאהוועדת המכרזים של החברה, בהסתמך על הצהרות   והואיל

 ; פרויקטהביצוע כזוכה במכרז לצורך  בו
 

למתן   והואיל  וחובותיהם ההדדיות בקשר  זכויותיהם  יחסיהם,    ההרשאהוברצון הצדדים להגדיר את 
  ., והכל כמפורט בהסכם זהבמתחם פרויקטה הפעלת הקמת ו ל

 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 
 
 מבוא .1

 והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.  בעל ההרשאה המבוא להסכם זה, הצעת  1.1

 כותרות הסעיפים מובאות לשם הנוחות בלבד ואין לראות בהן מקור לפרשנות הסכם זה. 1.2

 



 

 והגדרות נספחים .2

 המסמכים שלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה: 2.1

 . הנדסי נספח   -' א נספח 2.1.1

 . )יצורפו לאחר אישור החברה( התכניות - 'ב נספח 2.1.2

 . לביצוע הפרויקט אבני דרך עקרוניות - נספח ג' 2.1.3

 . ותחי בטנספח  - 'ד נספח 2.1.4

 נספח ביטוח.  - 'ה נספח 2.1.5

 נוסח ערבות ביצוע.  - (1)'ו נספח 2.1.6

 נוסח ערבות לתקופת ההפעלה.   - (2)'ו נספח 2.1.7

 הצעת בעל ההרשאה. - 'ז נספח 2.1.8

, ע"י החברה הקשורה  חתום)כתב הצהרות והתחייבויות החברה הקשורה    -  נספח ח' 2.1.8

 . (ככל שרלוונטי

 בחוזה זה, לרבות בנספחיו, יהיו למונחים הבאים המשמעות כלהלן:  2.2

כל החוקים, התקנות, הצווים, הכללים, הפקודות, תקנים מחייבים, חוקי עזר,   -"  דין" 2.2.1
התכניות  )לרבות  והבניה  התכנון  בחוק  כהגדרתם  והיתרים  תכניות  מנהליים,  צווים 
זרה  תקינה  וכן  לאו,  אם  ובין  בחוזה  במפורש  נזכרים  אם  בין  והכל  הסטאטוטוריות( 

ה, והכל כפי שיתוקנו או ישונו מעת לפי החוז  בעל ההרשאהותקינה מקומית לה מחויב  
 לעת ויהיו בתוקף במועד ביצוע העבודות הרלוונטיות;

 להלן;  10כהגדרתם בסעיף  –" דמי השימוש " 2.2.2

 ; להלן 3.1בסעיף כמשמעותה   –" זכות השימוש" 2.2.3

כל מסמכיו, לרבות  בעל ההרשאה  לבין  החברה  בין    זה  חוזה  -"  ההסכם "  או"  החוזה" 2.2.4
כל מסמכי המכרז, על כל נספחיהם, בין שצורפו ובין שלא  נספחיו וצרופותיו, ובכלל זה  

הודעות  שהוגשו על ידי בעל ההרשאה וכן  צורפו, לרבות מפרטים, שרטוטים, תוכניות,  
, על כל נספחיה, בעל ההרשאה, וכן הצעת  שפורסמו בקשר עם המכרז  מסמכי הבהרותו

 ;ו/או סוג שהוא שיצורף לחוזה בעתידוכן כל מסמך מכל מין 

הזמנים" 2.2.5 ידי    –"  לוח  על  שיוכן  הזמנים  ההרשאהלוח  הדרך בעל  אבני  על  בהתבסס   ,
 להלן.  7להסכם, ויאושר על ידי החברה, בהתאם להוראות סעיף   'ג נספחהמפורטות ב

לתכנון, הקמה והפעלה של מתחם ספורט אתגרי על    2-2022מכרז פומבי מס'    -"  מכרזה" 2.2.6
, לרבות כל תיקון, הבהרה ועדכון למסמכי  החברה, שפורסם על ידי  גג אצטדיון בלומפילד

 ;מה החברההמכרז שפרס

כל העבודות ו/או השירותים הכרוכים בביצוע התחייבויות בעל ההרשאה   -" עבודות" 2.2.7
ותחזוקה של הפעלה  רך תכנון, הקמה  לרבות כל העבודות הנדרשות לצועל פי החוזה,  

לרבות כל עבודה ו/או פעולה הטעונה ביצוע  על כל מתקניו ורכיביו,    ,הפרויקט במתחם
ידי   ההרשאהעל  לשם  בעל  והוראות  ביצוע  ,  החוזה  מסמכי  פי  על  , החברההפרויקט 

במפורש הפרויקט גם אם לא צוינה  ביצוע  ובהתאם לדין, ו/או שמעצם טבעה נדרשת לשם  
 ; בחוזה

כל האביזרים, הרכיבים, המכשירים, המתקנים והחומרים,   -  "המתקניםאו "  "הציוד" 2.2.8
התחייב   אותם  מוגמרים,  בלתי  ובין  מוגמרים  ההרשאה  בין  במסגרת   לספק בעל 

כל וכן  ,  הפרויקט וכן  החוזה  להוראות  בהתאם  לאתר,  שהובאו  ואלו  שיסופקו  אלו 
והחומהמתקנים,   המכשירים  להאביזרים,  הנחוצים  ההרשאה  רים  ביצוע בעל  לצורך 

 התחייבויותיו בהתאם להוראות החוזה; 

 ותנאי ההרשאה השימוש זכות .3

, ובכלל זה תשלום דמי השימוש  בכפוף לקיום התחייבויותיו של בעל ההרשאה במלואן ובמועדן 3.1
בהסכם,    לחברה, ההרשאהעניק  תהחברה  כמפורט  מוגבלתזכות    לבעל  כ"בר  שימוש    רשות",, 

:אחרות מודגש ,מודגש גופן עבור עברית ושפות  :גופן  :עיצב  



החברה  להלן.    5בסעיף  כהגדרתה    ,ההתקשרותלמשך תקופת    במתחםהפעלת הפרויקט  הקמת ול
 ביום חתימת ההסכם.כפי שיהיה  As Is תעמיד לרשות בעל ההרשאה את המתחם במצבו

 

 

  ימים בשנה   200  -כהפעלת המתחם בזה הינה לחוזה  ההרשאה לפי    לבעלשתוענק כאמור  ההרשאה   3.2
מגבלות פעילות האצטדיון ובכלל זה  כאמור יקבעו בהתאם ל  ההפעלה  ימי . חג(ימי  )כולל שבתות ו

ל  לבהתאם  תשלח  החברה  באצטדיון.  שיתקיימו  והאירועים  המשחקים  ההרשאה  לוח  בעל 
כל   והאירועים    רבעון חודש  בתחילת  המשחקים  לוח  להתקיים  החודשי  את  בחודש  שצפויים 

הימים בהם לא תתקיים כל פעילות במתחם והימים בהם שעות  העוקב, ובמסגרתו יצוינו    רבעון ב
הפעילות ישתנו. מובהר כי החברה תהא רשאית לעדכן את לוח המשחקים והאירועים כאמור,  

 . שעות לפני ביצוע השינוי 72בעל ההרשאה בהתאם לצרכיה ואילוציה, בהודעה בכתב שתשלח ל

שעות או פחות,    72ור לעיל בהתראה של  ככל שייערכו שינויים בלוח המשחקים והאירועים כאמ 
יהיה זכאי, כסעד בלעדי וממצה, לפיצוי בגובה ההוצאות הישירות והמוכחות    בעל ההרשאהאזי  

שנגרמו לו כתוצאה מביטול הפעילות שתוכננה לאותו מועד, בכפוף להצגת אסמכתאות לשביעות  
   .רצון החברה

יהיו על פי כל דין והנחיות החברה, והחובה    בעל ההרשאהמועדי הפעלת המתחם על ידי   3.2
בעל  בלבד.  בעל ההרשאה  לוודא כי מועדי ואופן ההפעלה אינם מנוגדים לדין מוטלת בכל עת על  

יותר,    ההרשאה רחב  בהיקף  המתחם  את  ולהפעיל  אלו  ימים  על  להוסיף  לחברה  להציע  רשאי 
ובלבד שלא יחרוג מהוראות  ובהתאם לפעילות באצטדיון  אש ובכתב,  בכפוף לאישור החברה מר

  .הדין ו/או יצור הפרעה לציבור

להקים,  והוא מתחייב להשתמש בה כדי  כאמור  השימוש  זכות  מסכים לקבל את    בעל ההרשאה  3.3
, וכל זאת במקצועיות, ברמה גבוהה, בנאמנות ובמסירות במשך כל הפרויקטלנהל ולהפעיל את  

 .  רותתקשתקופת הה

בעל ההרשאה מצהיר, מאשר ומתחייב מפורשות כי מלבד זכות השימוש המפורטת והמוגדרת   3.4
למעט  מוסכם כי  שאינה מצוינת במפורש בהסכם זה.  במתחם  בהסכם זה, לא תהיה לו כל זכות  

להשתמש במתחם ו/או בכל חלק ממנו או בסביבתו  לא יהיה רשאי  בעל ההרשאה  כאמור לעיל,  
בעל  , אלא אם קיבל על כך את אישור החברה מראש ובכתב, ובכלל זה ו/או נוספתלמטרה אחרת 

ההרשאה לא יהיה רשאי לעשות שימוש כלשהו במתקנים, חדרים, מדרכות, אזורי חניה וכל שטח  
 , אלא למטרה שלשמה נועדו שטחים ציבוריים אלה.מהווה חלק מהמתחםציבורי אחר שאינו 

ל 3.4 תעניק  ולא  זכות  ההרשאה  בעלהחברה  מוגבלת  המפורטים    ,בלעדית-שימוש  במתקנים 
  בעלהעמדת מתקנים נוספים לשימוש  .  : שערי כניסה, מעלית, מדרגות, שירותים(ואלו בלבד)  להלן

, על פי שיקול  צטדיוןיוצורכי הא   ההרשאה  בעלתתאפשר בהתאם לבחינת הצרכים של    ההרשאה
.  ההרשאה  בעלדעתה הבלעדי של החברה, ובכפוף לקבלת כל היתרים הנדרשים על פי דין על ידי  

הפעלת  ז לצורך  ישיר  באופן  הנדרש  לשימוש  מוגבלת  תהיה  כאמור  במתקנים  השימוש  כות 
 .המתחם, ותהיה כפופה לכך שהשימוש במתקנים כאמור יבוצע בהתאם להנחיות החברה

מילוי  את שימוש בעל ההרשאה במתחם ואת  לבדוק  וית לבקר בכל עת במתחם  החברה תהיה רשא 3.5
יד  על  בעל ההרשאה מתחייב לסייע לחברה לבצע כל בדיקה כרצונה, והוא  ו,  והוראות ההסכם 

מובהר    שיתגלה.ככל    על חשבונו, כל פגםו   מיד  מתחייב למלא מיד אחר כל הוראות החברה, ולתקן
 .באחריות לפגם שנעשה על ידי החברהכי בעל ההרשאה לא יישא 

בעל ההרשאה מתחייב לבדוק היטב את אפשרויות הפעלת המתקנים בו מבחינת תוכניות בנין   3.6
 עיר, רישיונות עסק, היתרי בניה וכיו"ב ולהתאים את פעילותו בהתאם לנ"ל.   

  ים לכך כפופה לקבלת כל ההיתרים ו/או האישורים ו/או הרישיונות הדרוש  במתחםזכות השימוש   3.7
 ולנהל את הפעילות במתחם בהתאם אליהם, לרבות כל תנאי ו/או מגבלה שצוינו בהם.   ,על פי דין

ל 3.8 כמעניק  יתפרש  לא  זה  ההרשאההסכם  מי    בעל  כל  ו/או  החברה  על  כמטיל  או  כלשהי  זכות 
 מטעמה חובה כלשהי, אלא אם צוין הדבר מפורשות בהסכם זה.

יהא בהתאם    מתחםבמתחייב כי השימוש שלו    בעל ההרשאה מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה,   3.9
מהווה הפרה יסודית של    ו/או הדיןוכי הפרה של הוראות החברה    ו/או הדין  להוראות החברה

 הסכם זה.  

 הצהרות והתחייבויות בעל ההרשאה  .4

 בזאת כי: ומתחייב בעל ההרשאה מצהיר 

:גופן לא מודגש :עיצב  

,מודגש לא הורחב ב / נדחס ב  :גופן  :עיצב  

,מודגש לא הורחב ב / נדחס ב  :גופן  :עיצב  

,מודגש לא הורחב ב / :אחרות  גופן עבור עברית ושפות  :עיצב  
נדחס ב 

,מ''ס  ללא תבליטים או מספור :לפני  56.1   :כניסה  :מעוצב  

:גופן divaD, לא הורחב ב / נדחס ב  :עיצב  

,מ''ס  ללא תבליטים או מספור :לפני  56.1   :כניסה  :מעוצב  

:גופן divaD, לא הורחב ב / נדחס ב  :עיצב  



ו מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי היסוד שלו, להתקשר  כי אין כל איסור, הגבלה א 4.1
המנוגדת   שלו  התחייבות  כל  אין  כי  פיו,  על  התחייבויותיו  את  ולבצע  בהסכם  החברה  עם 
להתחייבויות שנתן על פי ההסכם וכי אין בחתימתו על ההסכם או בביצוע התחייבויותיו על פיו  

   .ים כלשהם שלו וכל דיןמשום הפרה של הסכם או התחייבות אחר 

ההסברים,  כי   4.2 מלוא  את  קיבל  וסביבתו,  במתחם  ביקר  אחר הקשור    המסמכיםהוא  מידע  וכל 
מכרז. כמו כן, מצהיר בעל ההרשאה כי בחן  לובהתאם לכך הגיש את הצעתו  וביצועו,  בהסכם זה  

לרבות למתחם,  הרלוונטיים  והמידע  התוכניות  הנתונים,  כל  את  התכנוני    ובדק  המצב  את 
והמשפטי של האצטדיון והמתחם על כלל חלקיו, השימושים המותרים בו, וכן כל הוראות הדין  
נסיבות   של  סוג אחר  וכל  הסיכונים, האפשרויות  לגבי  מידע  וכל  היבטיהן,  כל  על  הרלוונטיות, 

נתון אחר אשר-העלולות להשפיע על יכולתו לבצע את התחייבויותיו על  וכל  היה    פי הסכם זה 
זה   להיכנס להסכם  על החלטתו  לתנאי ו/משפיע  על הסכמתו  וואו  והבדיקה  ,  הבחינה  בעקבות 

מצא ההרשאה  האמורה  כל    בעל  ולמילוי  למטרותיו,  וראוי  מתאים  נספחיו  על  ההסכם  את 
פיו וכי אין לו ולא תהא לו כל טענה לגבי פגם, מום או כל טענה אחרת  - התחייבויותיו וחובותיו על

 האצטדיון ו/או המתחם ו/או ביחס לאפשרות הפעלת הפרויקט במתחם. ביחס למצב  

 

לצורך הפרויקט )אשר  החברה  כי ידוע לו והוא מסכים שמסמכים, דוחות וסקרים שנעשו מטעם   4.3
( מהווים מידע כללי  מסרוככל שי)אינם דוחות ממצים(, ושנמסרו ו/או יימסרו לעיונו לבקשתו  

לא תגרע מאחריותו המלאה לתכנון וביצוע  בעל ההרשאה  בלבד לגבי הפרויקט, וכי המצאתם ל
ביצוע    פרויקט ולא תפטור אותו מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות ככל שנדרש לצורךה

כל    הו/או מי מטעמהחברה וקיום כל התחייבויותיו על פי החוזה, וכי לא תהיה לו כלפי  הפרויקט  
דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר עם המסמכים, הדוחות והסקרים דלעיל, מידת נכונותם,  

 שלמותם או דיוקם. 

כי הוא בעל כל האישורים ו/או הרשיונות ו/או ההיתרים הנדרשים על פי כל דין לניהול פעילותו,   4.4
כל רישום ו/או דיווח  כי הוא מנהל פנקסי חשבונות ו, וובפרט, לביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם

וימשיך  ,  1975  –וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו    1961- על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א
והוא מתחייב להמציא לחברה, בכל עת שיידרש לכך,  לעשות כן במהלך כל תקופת ההתקשרות,  

עסקאות גופים  ייערך על ידי פקיד מורשה כהגדרתו בחוק  ש  ,אישור בדבר קיום האמור לעיל על ידו
   ., או על ידי רואה חשבון1976  –ציבוריים, תשל"ו 

כי הוא בעל כל האמצעים, כח האדם המתאים, הניסיון, הידע, הכלים, הציוד והמומחיות לצורך   4.5
 המאושר.  ו הפעלת הפרויקט בשימוש המותר 

ההתקשרות   4.6 במכרז(  כי  )כהגדרתו  היצרן  בהצעתועם  אורך    ,שהוצג  לכל  בתוקף  ת  תקופתהיה 
להלן( )כהגדרתה  שהתחייבויותההתקשרות  באופן  ההתחייבות  היצרן    ,  כתב  במסגרת  שניתנו 

במהלך כל התקופה הנ"ל ובאופן שכל    ו , ימשיכו לחול ולחייב אות בעל ההרשראהשצורף להצעת  
 לפי חוזה זה ימולאו במלואן. בעל ההרשאה התחייבויות 

היצרן, יפנה בבקשה מפורטת לחברה מראש יהיה מעוניין להחליף את  בעל ההרשאה ככל ש 4.6
את   לדחות  רשאית  תהיה  והיא  העניין,  נסיבות  פי  על  החברה  ידי  על  תיבחן  הבקשה  ובכתב. 

מובהר כי ככל שתאושר  .  הבקשה, לקבלה או לקבלה בתנאים, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי
החברה זכאית  להם  השימוש  בדמי  שינוי  כל  יחול  לא  כאמור,  יצרן  העלויות  החלפת  כל  וכי   ,
   .הכרוכות בהחלפת היצרן, מכל מין וסוג שהוא, יחולו במלואן על בעל ההרשאה

בעל ההרשאה  במכרז,    הלמכרז חברה קשורה, כהגדרת ל ההרשאה  עבבהצעתו של    הככל שהוצג כי   4.7
בעל  כתב ההתחייבות שצורף להצעת  של החברה הקשורה כמפורט במתחייב כי התחייבויותיה  

באופן    ,במהלך כל התקופה הנ"ל  ה' לחוזה, ימשיכו לחול ולחייב אותחכנספח    ףהמצור,  רשאההה
בעל ההרשאה על פי החוזה, ביחד  כל התחייבויות  בו החברה הקשורה תישא באחריות למילוי  

 ולחוד עם בעל ההרשאה.  

שהוא יהיה האחראי הבלעדי לניהול וגביית התשלומים ממבקרי המתחם, ושהחברה  לו  ידוע  כי   4.84.7
כי  בעל ההרשאה מצהיר  לרמת הכנסות מסוימת מהפרויקט, בכל צורה שהיא ו  תמתחייב  האינ

לאחר שבחן היטב את כל הפרטים והתנאים הנוגעים  ו  בהתחשב בעובדה זוהחברה  התקשר עם  
לעסקה זו, וכי לא תישמע על ידו כל טענה בדבר טעות בתחשיבים ו/או בכדאיות העסקה, או כל  

 כלשהו בזכויות שהוקנו לו על פי החוזה. טענה אחרת בדבר פגם 

את   4.94.8 יפעיל  להפרויקט,  כי  דין,  בהתאם  הרשויות    יחוקלרבות  כל  של  והנחיות  תקנות  עזר, 
הוראות   וכן  ההרשאה    .החברההמוסמכות,  כי  בעל  ומתחייב,  והמתקנים  מצהיר  הפרויקט 

במתחם   ובמהלך  שיותקנו  לפני  ויוצאו  הוצאו  אשר  והתקנים  ההוראות  הדרישות,  בכל  יעמדו 
תקופת החוזה על ידי הגופים והרשויות המוסמכים, לרבות לעניין בדיקת חוזק ויציבות המבנה  

:גופן divaD, לא הורחב ב / נדחס ב  :עיצב  

,מ''ס  ללא תבליטים או מספור :לפני  56.1   :כניסה  :מעוצב  

:גופן divaD, לא הורחב ב / נדחס ב  :עיצב  

:גופן divaD, לא הורחב ב / נדחס ב  :עיצב  



פי התקנים המחייבים, וכי ביצוע הבדיקות האמורות  - ואישור התאמתו למטרות השימוש בו על
 .  יהיה באחריותו בלבד ועל חשבונו

יהא בעל  בעל ההרשאה כי כל עובד ו/או מי מטעמו אשר יבצע עבודות על פי חוזה זה מטעם   4.104.9
דין פי  על  הנדרשים  והאישורים  ההסמכות  הרישיונות,  העבודות  כל  ורק  בפרויקט  .  אך  יבוצעו 

באמצעות צוותים מיומנים ובעלי הסמכות מתאימות ואישורים תקפים לביצוע העבודות, לרבות  
 בגובה.   לביצוע עבודה 

העתק  כי   4.114.10 לרבות  לדרישתה,  בהתאם  ידה  על  שיידרשו  ומסמך  מידע  כל  לחברה  ימסור 
 .  בקשר עם הפרויקט מהדו"ח השנתי, מאזנים ודוחות כספיים וכיו"ב

יישא בתשלום כל ההוצאות הישירות והעקיפות הכרוכות בהפעלת הפרויקט לרבות אך כי   4.124.11
לא רק: תשלומים בגין מיסים, היטלים, חשמל, מים, ארנונה, אגרות והיטלי בניה, ביטוח לסוגיו  

רישיונות,   אישורים,  ביצוע  שמירה  השונים,  עם  בקשר  אחרת  הוצאה  ו/או  אחרת  עלות  וכל 
פי הוראות הסכם עם דרישת -אישורים על כל התשלומים שישלם על  העבודות, וימציא לחברה

לחברה את חשבונות החשמל,  ישלם  החברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי בעל ההרשאה  
המים ואגרת הביוב בהתאם לקריאת מונים תקופתית שתבצע החברה וחשבונית שתנפיק לבעל  

ימים מיום שנמסרה   30לידי החברה בתוך בונית יפרע את החשההרשאה בהתאם. בעל ההרשאה 
 החשבונית לידיו. 

יסלק איזה מהתשלומים כאמור בסעיף ובעל ההרשאה לא  דרישת    לעילזה    4.11  היה  לפי  מיד 
הרשות המוסמכת ו/או דרישת החברה, הרי שמבלי לגרוע מחובתו זו, החברה תהיה רשאית )אך  

על   אלה  חשבונות  לסלק  חייבת(  ההרשאה  חשבון לא  להחזיר  בעל  חייב  יהיה  ההרשאה  ובעל   ,
ידה לכיסוי איזה מתשלומי בעל ההרשאה כאמור מיד  - לחברה את מלוא הכספים אשר שולמו על

לצורך ביצוע התשלומים כאמור    דרישתה הראשונה של החברה.  ממועדימים  7ולא יאוחר מתום 
. מודגש בזה כי  להלןהבנקאית, כהגדרתה    הערבותלחלט את    ,היתר  בין,  רשאית  יההחברה תה 

רישומי הרשות המוסמכת בדבר החוב שבו מדובר יהוו ראיה סופית וחלוטה מבחינתה של החברה  
לצורך ביצוע התשלום במקום בעל ההרשאה כאמור בסעיף זה, ולבעל ההרשאה לא תהא במקרה  

 עניין.  כזה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה ב

, ולאחר מתן  ההרשאה  בעלימים מראש ל  14ייעשה לאחר מתן התראה של    כאמור  חילוט ערבות
 . הזדמנות לבעל ההרשאה להשמיע טענותיו

פי דין או פרקטיקה מקובלת למניעת מפגעים  -ינקוט בכל הפעולות והצעדים הנדרשים עלכי   4.134.12
וכל נזק או מפגע או    זיהום אויר,  מפגעי רעש או ריח  ,פסולתואו נזקים סביבתיים לרבות לכלוך  

שיידרשו לשם הסרת או תיקון של מפגעים  והצעדים  וכן ינקוט בכל הפעולות    ,מטרד סביבתי אחר
ו/או מטרדים או נזקים כאמור שנגרמו במישרין או בעקיפין בקשר עם פעילותו, הכל על חשבונו  

 ואחריותו. 

יהיו רשאים לבצע עבודות התאמה ו/או    האו מי מטעמ/כי ידוע לו והוא מסכים שהחברה ו 4.144.13
ה  לפי שיקול דעת   םו/או בסביבת  במתחםבאצטדיון ו/או  ו/או כל עבודה אחרת    שיפוץ ו/או פיתוח

, ובעל ההרשאה מוותר בזאת מראש על טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או  הבלעדי של החברה
מובהר כי עבודות התאמה ו/ או שיפוץ    י מטעמן. זכות בעניין זה כלפי העירייה ו/או החברה ו/או מ 

ו/או פיתוח ו/או עבודות אחרות שיבוצעו במתחם יתואמו עם בעל ההרשאה ככל שניתן באופן  
 סביר.

כניסה  כי   4.154.14 יאפשר  תשלוםלמתחם  לא  המוצעות  ללא  בפעילות  להשתתפות  הרישום  וכי   ,
  הכספיות. בעל ההרשאה מתחייב התקבול במערכותיו  אך ורק לאחר רישום  במתחם תתאפשר  

למניעת נאותים  באמצעים  מכיר  לנקוט  ו/או  כרטיסיםכניסה  התקבול  למתחם    ת  רישום  ללא 
 קבלה.  ו  מיידית של חשבונית מס הנפקהללא  במערכותיו הכספיות ו/או

לוח מחירים   ט של הפרויקט,נ, וכן יפרסם באתר האינטריתקין במקום ברור ונראה לעיןכי   4.164.15
ם הנמכרים במסגרת הפרויקט והוא מתחייב למלא אחר כל הוראות כל דין בכל  עבור השירותי

ל ו/או  הקשור  הצרכן  כי  הגנת  יקפיד  ההרשאה  בעל  במחירים.  יציבות  ו/או  מחירים  על  פיקוח 
המחירים בגין השירותים שיינתנו בפרויקט יהיו סבירים ויקבעו בתיאום עם החברה. לפני תחילת  

ה  בעל  ימציא  הפעלה  שנת  השונות  כל  האטרקציות  עבור  מחירון  החברה,  לאישור  הרשאה 
לגבות   רשאי  יהיה  לא  ההרשאה  בעל  הפרויקט.  במסגרת  גבוה  המופעלות  בסך  תשלומים 

 .  כאמור מחירים שיאושרו על ידי החברהמה

הוא לא גם אם    ,השימושדמי  לרבות בתשלום    ,יהיה חייב בהתחייבויותיו לפי הסכם זהכי   4.174.16
עט במקרה בו נבצר  )למ  מכל סיבה שהיא  ימנע ממנו השימוש באופן מלא ו/או חלקי,ישתמש ו/או  

להלן שאינו בשליטתו    9.23מבעל ההרשאה להפעיל את הפרויקט בשל "כח עליון" כהגדרתו בסעיף  
ו/או    לא באשמת בעל ההרשאה  אם, ובין היתר עקב אי מתן רישיון עסק, גם  )של בעל ההרשאה

,מודגש לא הורחב ב / נדחס ב   ,divaD גופן: :עיצב  

לא סמן :עיצב  

:גופן divaD, לא הורחב ב / נדחס ב  :עיצב  

:גופן divaD, לא הורחב ב / נדחס ב  :עיצב  

:גופן divaD, לא הורחב ב / נדחס ב  :עיצב  
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,  שהיא סיבה כלו/או בשל  צו משפטיבשל מניעה אחרת מטעם הרשויות המוסמכות ו/או בשל כל 
גם בגין התקופה בה לא השתמש במתחם עקב המניעה כאמור, ולבעל ההרשאה לא תהיה  וזאת  

   .בעניין ל מין וסוג שהוא כלפי החברהכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכ 

תנועת    כן ו   גורמים נוספיםמתקיימת פעילות עסקית של  ובסביבתו  אצטדיון  שבכי ידוע לו   4.184.17
מתחייב לקיים את הפעילות במתחם באופן שאין בו כדי להוות מטרד  והוא   כלי רכב והולכי רגל,

לפעילותם הפרעה  עם  ,  ו/או  בקשר  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  על  מראש  מוותר  והוא 
 כאמור ו/או התאמתם לפעילות הפרויקט ו/או כל טענה הכרוכה בהם. גורמיםפעילותם של 

לרבות  ) מתחם  מטעמו לכל הפעולות הנדרשות בהעבודה    את מועדי כניסת צוותיכי יתאם   4.194.18
, יבצע  החברהסת הצוותים להנפת הציוד עם  וכו'(, וכן את מועדי כניות  מדידות, בדיקות, ביקור

את הנחיותיה, וידאג לסידורי הבטיחות והנגישות הנדרשים להבטחת המשך הפעילות התקינה  
או כל חלק  הפרויקט  לבצע את  כן מתחייב בעל ההרשאה  .  וולבטיחות השוהים בסביבתצטדיון  בא

, והוא מתחייב  באצטדיון  המבקריםותוך התחשבות מקסימאלית בצרכי הגורמים העובדים  ממנו  
בעל ההרשאה  .  באצטדיוןלעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג לשגרת הפעילות  

מתחייב כי בביצוע כל עבודה יחזיר את מצב הסביבה לקדמותו טרם ביצוע העבודה, לרבות פינוי  
פסולת כל  בנוסף  וסילוק  ההרשאה.  בא  בעל  במבנים  פגיעה  מכל  להימנע  ו/או  צטדיון  מתחייב 

ובסביבתו וכן מתחייב  צטדיון  ו/או בכל הקיים באשטחים ציבוריים  במדרכות ו/או בכבישים ו/או  
 כי במקרה של פגיעה כאמור, יתקן ויחזיר את המצב לקדמותו, על חשבונו.  

חולו הוראות חוק הגנת הדייר )נוסח משולב(  על ההסכם והיחסים שבינו לבין החברה לא יכי   4.204.19
וכל תיקונים עתידים באותן הוראות, והוא לא יהיה בשום נסיבות דייר מוגן בנכס.    1972-תשל"ב

-ידי החברה ו/או מי מטעמה ולא ניתנו לו הבטחות כלשהן על-לא נעשה בפניו מצג כלשהו על כי  
מוותר ויתור גמור ומוחלט ובלתי חוזר    ידי החברה ו/או מי מטעמה זולת האמור בהסכם זה והוא

על כל טענה לרבות טענות על קיומם של כל פגם )כולל פגם נסתר(, אי התאמה, חסרון, הסתמכות,  
הגבלות או מגבלות בקשר אליהן, ועל כל הסעדים המוענקים בגינם, כולל אלה שבחוק השכירות  

 ובכל חוק אחר.    1971-והשאילה תשל"א

י 4.214.20 שוטף  כי  באופן  ו/או  טפל  לעבודות  הקשורות  תתעוררנה  אשר  הבעיות  בכל  דיחוי  וללא 
מתחייב לפעול בהתאם להנחיות החברה וכי אי ביצוע הוראות ו/או אי תשלום  הוא  ו,  לפרויקט

 לפי דרישת החברה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה. 

סיבה שהיא,  , מיד לאחר קבלת דרישה לכך או עם סיומו של חוזה זה מכל  לחברהמסור  כי י 4.224.21
את כל המידע והמסמכים או חומר אחר שנמסר לו, התקבל על ידיו, או הוכן על ידיו בקשר עם  

 ביצוע החוזה. 

יהיה האחראי הבלעדי כלפי הרשויות המוסמכות, לרבות משרד העבודה, הבריאות,  כי הוא   4.234.22
בכל הנוגע    הסביבה והרשות המקומית, הכל כמתחייב מהוראות כל חוק, חוקי עזר או תקנה,  הגנת 

לבריאות   ו/או  לבטיחותו  ו/או  המתחם  ניקיונוכחים  הוגהות  לתברואת  ו/או  ובו  הסרת  /נו  או 
 . מפגעים ומטרדים

ידוע לו שהחברה מתקשרת עימו בהסכם זה, על בסיס התחייבויותיו והצהרותיו במסגרת   4.244.23
 זה.  חוזה והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של חוזהה הינו מעיקרי , שזה 4סעיף 

 תקופת ההתקשרות .5

  36תהיה החל ממועד חתימת החוזה על ידי החברה ועד  לבעל ההרשאה  ההתקשרות בין החברה   5.1
אישור    60 קבלת  ממועד  מהחברה  ה חודשים  להלן(  הפעלה  ")כהגדרתו  תקופת )להלן: 

 "(. ההתקשרות

תקופות    3עד  בההתקשרות  להאריך את תקופת  לחברה בלבד תהא נתונה זכות הברירה )האופציה(   5.2
 "(. תקופות האופציה"  :כל אחת )להלןחודשים   12  עד נוספות בנות

כי מימוש כל אחת מתקופות האופציה כאמור   5.3 נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של  מובהר בזאת 
 לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה בקשר לכך.בעל ההרשאה ולהחברה, 

כאמור,   5.4 ההתקשרות  תקופת  את  להאריך  זכותה  את  לממש  תיבחר  שהחברה  בשנה  ככל  אזי 
של   קבוע  בשיעור  יעלו  השימוש  דמי  האופציה,  לתקופות  לדמי השימוש    %2.5הראשונה  ביחס 

בתקופת ההתקשרות הבסיסית, ובשנה השנייה והשלישית לתקופת האופציה דמי השימוש יעלו  
משנות האופציה   5%-ב בכל אחת  הקודמת,  לשנה  כל  ביחס  דמי  האופציהמתקופות  שנה  בגין   ,

קבוע של  השימוש   יעלו בשיעור  בכל אחת משנות  ביחס לשנה הקודמת  5%)כהגדרתם להלן(,   ,
   .האופציה

,מודגש לא הורחב ב / נדחס ב   ,divaD גופן: :עיצב  

,מודגש לא הורחב ב / נדחס ב   ,divaD גופן: :עיצב  

,מודגש לא הורחב ב / נדחס ב   ,divaD גופן: :עיצב  



יפנה את כל מתקני  בעל ההרשאה  ההתקשרות או תקופות האופציה, לפי העניין,  בתום תקופת   5.5
את לחברה  ויחזיר  מהאצטדיון  וחפץ,    ואכשה המתחם    המתחם  אדם  מכל  בהתאם  הכול  ונקי 

 .לתנאים המפורטים בחוזה

תקופת   5.6 תום  לפני  סיום  לידי  ההסכם  את  להביא  רשאי  יהיה  לא  ההרשאה  ההתקשרות.  בעל 
בעל ההרשאה לפני המועד הנ"ל לא ישחררו אותו    ידי-הפסקת השימוש במתחם ו/או פינויו על

כהגדרתם  )מחובה למלא אחר כל התחייבויותיו לפי ההסכם, לרבות תשלום לחברה דמי השימוש  
 , וכל שאר התשלומים שהוא חב בתשלומם לפי ההסכם ולפי כל דין.  להלן(

ע או תתבטל מאליה בתום תקופת ההתקשרות או קודם לכן בקרות  לפי הסכם זה תפק  ההרשאה 5.7
 אירוע המפורט בהסכם זה המביא לביטול ההסכם או לסיומו המוקדם. 

  ים ורישיונותהיתראישורים,  .6

כי   6.1 כדי להוות משום מצג כלשהו מצד החברה  לבעל ההרשאה    זכות השימושאין במתן  מובהר 
לקבלת   האפשרות  והפעלת  הנדרשים  הרישיונות  ו ההיתרים  האישורים,  לעצם  הקמת  לצורך 

. בעל ההרשאה יהיה האחראי הבלעדי  ו/או להסכמתה לשימושים כאמור ללא היתרהפרויקט,  
פי כל דין לצורך  -הרישיונות וההיתרים הנדרשים ו/או שידרשו ממנו על  ,כל האישוריםלהשגת  

על הנדרשים  הצעדים  בכל  וינקוט  הפרויקט,  הרשויות  -הפעלת  בדרישות  יעמוד  שהמתחם  מנת 
, משרד הבריאות, משרד איכות הסביבה, משרד העירייה, רשות כיבוי והצלההמוסמכות לרבות  

לא דרישות  העבודה,   זכויות  שיווין  תשנ"ח חוק  מוגבלויות,  עם  שהותקנו    1988-נשים  והתקנות 
בעל ההרשאה יישא בכל העלויות   ."(האישורים)להלן: ""ב "( וכיוצחוק הנגישות"  :מכוחו )להלן

לבהשגת האישורים  הכרוכות   הנדרשים  בכל הצעדים  ולא  שם  וינקוט  אין  לבעל ההרשאה  כך. 
ו/או טענות כלפי החבר ו/או תביעות  דרישות  כל  ו/או  תהיינה  יינתן  ה, אם מסיבה כלשהי, לא 

יבוטל כל אישור ו/או היתר ו/או רישיון מטעם הרשויות המוסמכות, לרבות העירייה ו/או משטרת  
 ישראל.  

מוטלת   6.2 ההרשאה  בעל  להשיג  ה על  האישורים  חובה  לפרויקטאת  ביחס  מוסמכת  רשות  ,  מכל 
להשיג  של בעל ההרשאה  עלה בידיו  ילא  במקרה ש להסכם.    'גנספח  ב מועדים שנקבעו  בהתאם ל
קבע, או לבטל  ילתקופה שתהשגתם  כאמור, תהיה החברה רשאית לדחות את המועד לאישורים  

, ולבעל ההרשאה לא תהיה כל טענה ו/או  והמוחלטאת ההסכם, הכל לפי שיקול דעתה המלא  
 דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

רשאי להפעיל את המתחם בלי שיהיה בידיו  כי בעל ההרשאה לא יהיה  מובהר  למען הסר כל ספק,   6.3
 להפעלת המתחם לפי כל דין. אישורים  

ולה  6.4 להקים  מתחייב  ההרשה  תנאי  בעל  לפי  הפרויקט  את  רשות  שיקבל  האישורים  פעיל  מכל 
מבלי לגרוע    בצע על חשבונו את כל ההתאמות שיידרשו לצורך כך, אם וככל שיידרשו.יומוסמכת,  

,  חוק הנגישותל התאמות נגישות בהתאם  יהיה אחראי לביצוע  בעל ההרשאה  האמור,  כלליות  מ
הסכמתה של החברה לככל שייידרשו במתחם.   כי  ומאשר  יודע  הפרויקט  ביצוע  בעל ההרשאה 

 לצורך הפעלת הפרויקט.   ציםהנחו  נותהרישיוהאישורים ובמתחם אינה מקנה ולא תקנה לו את 

ה חייב בתשלום דמי השימוש גם במקרה ולא קיבל  למען הסר ספק, יובהר כי בעל ההרשאה יהי  6.5
אישור ו/או היתר הנדרש לצורך הפעלת הפרויקט שבמתחם. בכל מקרה    ו/או הושהה  ו/או בוטל

של ביטול ו/או פקיעת אישור, היתר ו/או רישיון כלשהם, יחדל בעל ההרשאה מפעילות עד לחידוש  
 האישור, ההיתר ו/או הרישיון הדרוש. 

 תכנון הפרויקט  .7

מתחם לרבות דרכי הגישה  הפרויקט ביתכנן את העבודות הנדרשות לצורך הקמת    בעל ההרשאה  7.1
זה להגיש לאישור החברה תכנון   ובכלל  כפי שיידרש,  ויועצים מטעמו  אליו באמצעות מומחים 

והתכנון   המכרז  דרישות  על  בהתבסס  ביצוע  העקרוני  מפורט,  לרבות  החברה,  ידי  על  שאושר 
המכרז במסמכי  המפורטות  לדרישות  לב  בשים  הרלוונטיים,  הגורמים  כל  מול  הנדסי    תיאום 

ולהנחיות החברה, וכן יידרש לקבל את אישורה של החברה ביחס אליהם, כתנאי לתחילת ביצוע  
 .  להקמת הפרויקט העבודות

מהנדס מבנים  ע"י    וויאושר  נויתוכנ  ם למתחםחיבורו,  ם, יציבותהם, תמיכותים, ביסוסהמתקנים 7.2
ההרשאה  מטעם  רשוי    (קונסטרוקטור) לכל  בעל  לרבות  בהתאם  והתקדין,  נות  התקנים 

מטעם  הרלוונטיים הקונסטרוקטור  ההרשאה  .  על  בעל  פיקוח  המתקנים  ביצוע  יפקח  במסגרת 
בעליון כהגדרתו  הבניין  שלד  כמתכנן  וישמש  תנאיו  ,  להיתר,  )בקשה  והבניה  התכנון  תקנות 

 ., ויישא בכל האחריות המוטלת עליו על פי דין1970-ואגרות(, תש"ל



הבלעדי  7.3 האחריות  כי  מובהר  ספק  הסר  ולבטיחות  למען  לתוכניות  והיחידה  וכלל  המתקנים  ת 
במהלך כל תקופת החוזה, ואין בבדיקה  בעל ההרשאה  האלמנטים הקונסטרוקטיביים הנה של  

)ככל שרלוונטי(, בכדי  החברה  , לרבות קונסטרוקטור מטעם  הו/או מי מטעמהחברה  ו/או באישור  
 לגרוע או להפחית מאחריות זו.

היתר   7.4 בין  יכלול  כאמור  החברה  לאישור  שיוגש  המפורט  מפורטת  התכנון  אדריכלית  תוכנית 
)להלן: "ותוכנית קונסטרוק את כל השינויים שבעל    לוכל ית  ו. התוכני"(התוכניות ציה מפורטת 

התכנון העקרוני שאושר על ידי  פי  - לצורך הפעלת הפרויקט עלתחם  ההרשאה מבקש לעשות במ 
  מכרז.החברה במסגרת הליך ה

  ' ג נספח  בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים בת לאישור החברה  ואת התוכנייגיש  בעל ההרשאה   7.5
למוסדות התכנון ו/או לעירייה לשם קבלת היתרי בניה ו/או כל    ןלפני הגשתלחוזה, ובכל מקרה  

פי דין ו/או ביצועה בפועל, והוא לא יגיש לאישור תוכנית כאמור אלא אם -היתר אחר הנדרש על
   מראש ובכתב.בל את אישור החברה  קי

עבודות תכנון  השלמת  לוח זמנים מפורט ל   מתחייב להכיןבמסגרת תכנון הפרויקט בעל ההרשאה   7.6
המפורטים  הפרויקטוהקמת   לביצוע  הדרך  ואבני  המקסימאליים  המועדים  על  יבוסס  אשר   ,

בתוך  .  להסכם  ג'נספח  ב החברה  לאישור  יוגש  כאמור  המפורט  הזמנים  ממועד    14לוח  ימים 
   יהווה תנאי לתחילת ביצוע העבודות בפועל.החברה  על ידי  ואישור ו חתימת ההסכם,

ינקוט את כל האמצעים הדרושים על מנת להבטיח, שהפרויקט יבוצע ברציפות    בעל ההרשאה 7.7
להשלמתו   הדרוש  הזמנים  ובקצב  ללוח  כאמור  בהתאם  החברה  ידי  על  במועדים  ושיאושר 

למעט אם צוין מפורשות בחוזה, לא תתקבל שום טענה ו/או דרישה    .להסכם  ג'נספח  בהקבועים  
בעל  עבודות, אף מסיבות שאינן תלויות בהעקב התארכות ביצוע    בעל ההרשאהו/או תביעה מצד  

נשוא החוזה ו/או לפיצוי    להארכת איזו מבין התקופות  בעל ההרשאהוכן לא יהיה זכאי  ההרשאה  
שהוא בגין הדחייה, לרבות פיצוי בגין הוצאות על עובדים, מנהלים, ציוד, וכן הוצאות כלליות,  כל  

   ריבית וכן כל הוצאה צפויה או בלתי צפויה אחרת.

מובהר כי ככל שככל שבמהלך תכנון הפרויקט בעל ההרשאה יסבור כי הוא צפוי לחרוג מלוח   7.7
במתחם   הפרויקט  הקמת  להשלמת  שנקבע  שנ  לרבות) הזמנים  הדרך  אבני  מבין  בעו  קאילו 

וזאת בשל עיכוב בקבלת ההיתרים הנדרשים מהרשויות המוסמכות, על אף שהוא פעל  (,  בהסכם
יפנה בעל ההרשאה לחברה   – בשקידה נאותה והגיש את כל המסמכים שעליו להגיש לרשויות בזמן

הזמני לוחות  את  להאריך  ויבקש  מתאימות,  ואסמכתאות  נימוקים  בצירוף  שנקבעו  בכתב,  ם 
ותהיה רשאית  ,  החברה תיבחן את המקרה על פי נסיבותיו,  להשלמת הפרויקט. במקרה כאמור

 .או לקבלה בתנאים, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי,  לדחות את הבקשה, לקבלה

יהיה כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של  ים  נמ זולוח ההתוכניות  למען הסר ספק, מובהר כי אישור   7.8
בשיתוף ותוך התייעצות עם יועצים ומומחים    ואת התכנון המוצע טרם אישורהחברה, אשר תיבחן  

בעל  מטעמה, רשויות מוסמכות, צדדים שלישיים וכל גורם אחר כפי שתמצא לנכון. מובהר כי  
הנ"ל    ההרשאה שיתקבלו מהגורמים  כל ההערות  בהתאם  בתוכניותיידרש להטמיע את  והכל   ,

   .לחוזה 'גנספח המפורטים ב  ללוחות הזמנים

 לחוזה, ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו.   ב'נספח לאחר אישור התוכניות, הן יצורפו כ 7.9

 הפרויקט   הקמת .8

אישור התוכניות וקבלת כל האישורים הנדרשים )כהגדרתם לעיל(, בעל ההרשאה יבצע על   לאחר 8.1
מלאה   בהתאמהמתחם, ב הפרויקט הקמתהנדרשות לשם  העבודותאחריותו ועל חשבונו, את כל 
הזמנים   וללוחות  ודרישות  ו ,  החברה  ידי   על  שאושרולתוכניות  דין  כל  דרישות  על  תוך הקפדה 

 הרשויות המוסמכות.  

העבודות   8.2 התחלת  ההרשאהידאג    במתחםלפני  וגידור    בעל  שאר  המתחםלהפרדת  כל  וביצוע   ,
העבוד לביצוע  שתידרשנה  בשאר  ותההכנות  ולנקיטה  תאורה  סידור,  שילוט,  לרבות  אמצעי  , 

 הזהירות והבטיחות. 

העבוד 8.3 ביצוע  תחילת  מתחייב  הפרויקט  להקמת  ות לפני  ההרשאה,  מיקום    בעל  ולוודא  לבדוק 
צינורות מים, תיעול וביוב, קווי חשמל, פיקוד וכיו"ב ולגרום לכך כי    ,מדויק של כבלים, קווים

לבדוק    בעל ההרשאהלא יגרום לפגיעה בצינורות או קווים אלה. כמו כן, מתחייב    ות ביצוע העבוד
את מיקום שטח ההתארגנות שיידרש לו, דרכי הגישה, צירי תנועה והסדרי תנועה ככל ונדרשים,  

ו/או    האצטדיוןולוודא כי העבודות לא יפגעו בסביבה ו/או בתנועה ו/או בהולכי רגל ו/או משתמשי  
כל    לבעל ההרשאהכל צד שלישי אחר לרבות רכושו של מי מהם. למען הסר ספק, לא תשולם  

   .תמורה ו/או פיצוי בגין עבודות הכנה אלו

:גופן divaD, לא הורחב ב / נדחס ב  :עיצב  
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העבודות, לרבות )אך לא רק( בדיקות    ביצועבעל ההרשאה יבצע את כל הבדיקות הנדרשות לצורך   8.4
 .מודי יועצים מקצועיים מטע קונסטרוקציה, קורוזיה, קרקע, חשמל, בטיחות ועוד, על י

מתחם, ויהיה  ב  הפרויקט  ותחזוקת, הפעלת  הקמתבעל ההרשאה יספק את הציוד הדרוש לשם   8.5
כל הפעולות הכרוכות בהובלת הציוד   והחלקים הנלווים    כאמוראחראי לבצע, על חשבונו, את 

זה.   הסכם  להוראות  בהתאם  תקינותו,  ובדיקת  להתקנתו,  שיועד  למקום  עד  הציאליו  וד  כל 
שיסופק על ידי בעל ההרשאה, לרבות המתקנים במתחם, יהיו בעלי תו תקן ויהיו מסוג ואיכות  

 מעולים.

למען הסר ספק מודגש כי כל קידוח ו/או תליה על גג האצטדיון ו/או הצבת עמודי תמיכה ו/או   8.6
אישור החברה    קבלתהתקנת ציוד וחיבורו למבנה האצטדיון, לא יאושרו אלא לאחר ובכפוף ל

 .  הפי הנחיותי -ועל

למען הסר ספק יובהר כי כל עבודה ו/או הקמה ו/או שינוי תשתיות לרבות התאמת מערכות המים   8.7
. בעל ההרשאה מתחייב להציג  החברה  ידיוהשופכין, תתואם ותקבל את אישור החברה מראש על  

תחם, שקיבלה את אישור  בפני החברה עובר לביצוע כל עבודה ו/או הקמה ו/או שינוי תשתיות במ
החברה, את האישורים, הרישיונות וההיתרים הנדרשים, ככל שנדרשים. העברת כבלים וחיווט  
במתחם, תעשה בהתאם להנחיות החברה בלבד ובאופן שלא יעשו חריצים בשטח המתחם לחוטי  

 חשמל או כבלים ו/או לכל מטרה אחרת. 

  המתחם לנקות את שטחו של    בעל ההרשאה על    לפני תחילת העבודות, במהלך ביצוען, ועם סיומן,  8.8
)ככל שקיימת( ולסלקה למקום מורשה הפועל כדין. למען הסר ספק, לא   וסביבתו מכל פסולת 

 .האמור כל תמורה ו/או פיצוי בגין  לבעל ההרשאהתשולם 

בלבד, ועליו תוטל האחריות המלאה    בעל ההרשאהתהיה של    במתחםשיותקנו    במתקניםהבעלות   8.9
  םולכל נזק לה  ם, בטיחותם, תקינותם, לתחזוקתםלרבות לתשלומים בגינ  םוהבלעדית ביחס אליה

לא    הו/או מי מטעמ  החברהלמען הסר ספק, מובהר כי    .םבגינם ו/או בקשר אליה  שייגרםו/או  
ו/או בגין ו/או בקשר    הם ל, לרבות לנזקים שנגרמו  כאמור  מתקנים יישאו בכל אחריות בקשר עם ה

 מכל אחריות לנושא.  הומי מטעמ  החברהפוטר בזאת מראש את  בעל ההרשאה ם, ומע

בזדון על ידי החברה    שנגרמו עקב מעשה מכוון או  נזקים  לא יכלול  ,זה  8.9סעיף  "נזק" ב 8.9
 ו/או מי מטעמה. 

השלמת העבודות להקמת הפרויקט במתחם, יודיע על כך בעל ההרשאה לחברה בצירוף אישור    עם 8.10
 החוזה.   מסמכיבכתב כי עבודות הקמת הפרויקט הושלמו, בהתאם לתוכניות המאושרות ועל פי 

על ידי מהנדס מבנים )קונסטרוקטור(    נוייבח  מתקניםהקמת הפרויקט במתחם ה  עבודותבסיום   8.11
ובעל   ההרשאה מתחייב לבצע את כל התיקונים וההתאמות הנדרשות בהתאם  מטעם החברה, 

 להערות הקונסטרוקטור כאמור, בתוך פרק הזמן שייקבע על ידי החברה. 

כאמור,   8.12 הקונסטרוקטור  להערות  בהתאם  וההתאמות  התיקונים  ביצוע  השלמת    בכפוף ולאחר 
אישור    ההרשאה  ללבע להמצאת כל האישורים הנדרשים לשביעות רצון החברה, תעביר החברה  

הפרויקט,   הרצת  ביצוע  המתחם,    במסגרתהלתחילת  של  ניסיונית  הפעלה  ההרשאה  בעל  יבצע 
ובטיחות של    יציבות,  , ובכלל זה יבצע בדיקות תקינותימים  30שאינה פתוחה לקהל הרחב, למשך  

הפרויקט במסגרת  שהוקמו  המתקנים  "  כלל  ההרצה  "(ההרצה  תקופת)להלן:  תקופת  בסיום   .
באופן סדיר ללא    ים כאמור, יאשר בעל ההרשאה לחברה בכתב כי כל המתקנים במתחם מתפקד

  המתקניםתקינות, בטיחות ויציבות  ל  ביחס  שערך  הבדיקות  תוצאות  את   לחברה  ויעביר,  תקלות
 במתחם וכלל האלמנטים הקונסטרוקטיביים שבוצעו על ידו. 

 

 

 

להטיל על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי, לאחר קבלת אישור בעל ההרשאה בדבר   מבלי 8.13
תקינות המתקנים במתחם בתום תקופת ההרצה כאמור, החברה תבדוק את המתקנים שהותקנו  

ו מטעמה,  מומחים  באמצעות  ההרשאהבמתחם  ליקוי,  מתחי  בעל  כל  חשבונו  על  לתקן    ככליב 
לא    חברהכאמור. בהקשר זה, מודגש כי הזכות האמורה של ה  החברהיימצא בבדיקות מטעם  ש

מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי החוזה והוא בלבד יהיה אחראי בכל   בעל ההרשאהתשחרר את  
 מקרה לביצוען במלואן ובמועדן. 

יים )ככל שיהיו( לשביעות רצונה המלא של החברה,  השלמת הבדיקות כאמור ותיקון הליקו  לאחר 8.14
לבעל  החברה  , תעביר ההרשאה  בעל ידי  עלהנדרשים  והמסמכים ובכפוף להמצאת כל האישורים 
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"(, ובמועד זה  ההפעלהאישור  )להלן: "בכתב לתחילת הפעלת הפרויקט במתחם    אישור  ההרשאה
 . להלן 9  בסעיף כמפורט, הפרויקט  תהפעלתחל תקופת 

  ידי   על המצאת המסמכים הבאים    הינו  כאמור  ההפעלה  אישור  למתןלגרוע מהאמור, תנאי    מבלי 8.15
בהתאם להסכם ובכלל זה    במלואן  העבודות   השלמת   בדבר   אישור.  1 : החברה לידי  ההרשאה   בעל

יעדר טענות ו/או דרישות ו/או תביעות  בדבר ה  . אישור2על ידי החברה.   יאושרש  בנוסחלתוכניות  
. המצאת 3  ;החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם תכנון ו/או ביצוע העבודות להקמת הפרויקטכלפי  

ההפעלה    לתקופת הביטוחהמצאת אישורי . 4  ;להלן  18.5תקופת ההפעלה כמפורט בסעיף    ערבות
מתשלום דמי    פטור, יהיה בעל ההרשאה  הפרויקט  הקמת  עבודותבתקופת ביצוע  .ההסכםעל פי  

השימוש בגין אותה תקופה בלבד, אבל יהיה חייב בכל יתר התשלומים החלים עליו בגין המתחם  
יחולו במלואן. בעל ההרשאה יחויב בתשלום דמי השימוש   החוזה והוראות  החוזה על פי הוראות 

  לפיאישור ההפעלה מהחברה או במועד בו התחיל להפעיל את המתחם בפועל,    קבלתהחל ממועד  
   .מוקדםה

 הפעלת הפרויקט .9

בעל ההרשאה מתחייב להתחיל בהפעלת הפרויקט ולספק את כל השירותים הנדרשים בהסכם זה   9.1
ללוח הזמנים. היה ולא יחל בעל ההרשאה להפעיל את הפרויקט ולספק את כל השירותים    בהתאם

, אלא  ממועד זה ימים 14, יתבטל הסכם זה מאליו בתום כאמור הזמנים  ללוח בהתאם הנדרשים 
תנאים שתיקבע, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  באם כן תחליט החברה להאריכו לפרק זמן נוסף  

והמוחלט. לבעל ההרשאה לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפי החברה היה ויבוא  
 עיכוב בתחילת הפעלת הפרויקט כאמור בסעיף זה.  בשלההסכם לסיומו 

, באופן  ומתקניו  את הפרויקט על כל מרכיביו   ולתחזק פעיל  הל  ,בעל ההרשאה מתחייב להשתמש 9.2
את כל הציוד, המתקנים   הפעיל ול ,למתחם וסביבתו זהיר וסביר מבלי לגרום כל נזק ו/או קלקול

הפרויקט ומילוי התחייבויותיו על פי הסכם    במסגרתוכוח האדם הדרושים לצורך מתן השירותים  
 .זה

ר  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל ההרשאה מתחייב להשתמש במתחם באופן זהיר וסביר, לשמו 9.3
על ניקיונו ועל ניקיון סביבת מתקני הפרויקט וזאת במשך כל היום ובתום כל יום פעילות ולמנוע  

  קלקוליהא אחראי לתיקון כל  וכל קלקול וכל נזק למתחם ו/או לסביבתו ו/או מהם בעל ההרשאה  
ן  ו/או נזק ו/או שבר למתחם ו/או לסביבתו בין אם נגרם כתוצאה משימוש שלו ובין אם לאו, באופ

 או עם קבלת דרישת החברה. /ומיידי 

בעל ההרשאה מתחייב שלא להעמיד איזה שהם מיטלטלין מחוץ לגבולות המתחם אלא אם קיבל   9.4
לכך מראש את רשות החברה או מי מטעמה ושל הרשויות והגופים הרלוונטיים, במידה ונדרש  

 רישיון ו/או היתר לכך.   

העסקת סדרנים לצורך קיום הפעילות לרבות אך לא רק, שמירה על הסדר, שמירה    ותדרש  ככל 9.5
  באחריות"ב, ו/או בהתאם להנחיות קב"ט החברה, העסקת הסדרנים כאמור תהא  וכיוצ על הציוד  

 . בעל ההרשאה  של הבלעדי נו בושח עלו  ההרשאה בעל

יישא בעלותו    בעל ההרשאהלאצטדיון, אשר    החברה תציב סדרן בכניסהמבלי לגרוע מהאמור,  
  ₪ לשעה בתוספת מע"מ. סכומים אלו  65  יהיה פתוח לפעילות, בסך של   המתחםיום בו    בגין כל

 .  ההרשאה לחברה יתווספו לדמי השימוש שישלם בעל

ככל שבעל ההרשאה יידרש להרחיב את כמות הסדרנים עקב פעילות שוטפת של האיצטדיון,   9.5
    .ת הסדרנים הנוספיםהחברה תישא בעלויו

החברה וכל מי שבא ו/או פועל מטעמה, לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לנזק ו/או פגיעה ו/או   9.6
הפסד שיגרמו לבעל ההרשאה ו/או לעסקו ו/או לרכושו. בעל ההרשאה מוותר בזאת על כל תביעה,  

  טענה ודרישה כאמור כלפי החברה.

בעל ההרשאה מתחייב לא לעשות, להתיר ולאפשר הן במישרין והן בעקיפין, פרסום או פרסומת   9.7
אחרים בדפוס, כתב, באמצעי    פרסומתכולל תליית הודעות, מודעות, כרזות, דברי פרסום ו/או  

, למעט אם קיבל את  מתחםתאורה, באמצעי קולי ו/או חזותי ו/או בכל דרך אחרת באצטדיון וב
בכפוף לכך שיקבל את כל ההיתרים הנחוצים לפי דין, ויישא  לכך מראש ובכתב ואישור החברה  

בכל אגרה, אשר תחול בקשר עם השילוט כאמור ויהיה אחראי לפי דין לכל נזק ישיר שיגרם בגין  
 השילוט הנ"ל. החברה תהא רשאית לסלק כל שלט או כרזה שנתלו בלי אישור כאמור. 

פרסם על גבי המתקן עצמו בכפוף לאישור הפרסום על ידי  מובהר כי בעל ההרשאה יהיה רשאי ל 
 .החברה וליתר הוראות סעיף זה
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מובהר כי בעל ההרשאה אינו רשאי ולא יתיר לאחר לפרסם באופן כלשהו במתחם ו/או בסביבתו  
 ו/או באצטדיון.  

משמעו   הקרנה  -פרסום  כריזה,  שלוט,  והסכמת  ,  לרבות  באישור  אלא  וכו',  רמקולים  הפעלת 
 . רה מראש ובכתבהחב

החברה   לאישור  בבקשה  יפנה  כאמור,  ומוצרים  ציוד  למתג  מעוניין  יהיה  ההרשאה  שבעל  ככל 
 . מראש ובכתב ויספק לה כל המידע הדרוש לה על מנת לבחון את הבקשה

פרסומת  (על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע, יהיה בעל ההרשאה רשאי לפרסם את פעילותו בלבד  
כרוך    (עצמית יהיה  נוסף  פרסום  כל  הצדדים.  בין  ומראש  בכתב  יוסכם  עליו  בשילוט  במתחם, 

באישור החברה מראש ובכתב. אם בעל ההרשאה יהיה מעוניין להציב שלטי הכוונה למתחם, יהיה  
החברה של  המפורשת  הסכמתה  לקבל  השלטים ,  עליו  לכמות  לרבות  ובכתב,  מיקומם,  ,  מראש 

 . וכיו"ב גודלם, צבעם, עיצובם, תוכנם

מובהר כי הצבת השלטים האמורים לעיל מותנית גם במילוי הוראות כל דין לרבות קבלת אישורי  
 .  העירייה ותשלום אגרות שילוט בגינם

בעל ההרשאה מתחייב לפרסם על חשבונו המלא את פעילותו במתחם ולאזכר בכל הפרסומים את  
החברה בע  ,שם  מראש.  החברה  לאישור  הפרסומים  את  לקבל  ולהביא  חייב  יהיה  ההרשאה  ל 

כאמור   ופרסומות  שלטים  הצבת  לצורך  והרישיונות  האישורים  כל  את  המוסמכות  מהרשויות 
 . לעיל

בעל ההרשאה מתחייב לא להציב ע"ג המתקן פרסום ו/או    ,מבלי לפגוע באמור לעיל ובנוסף 9.7
ועבה לרבות,  שילוט אשר עלולים לפגוע ברגשות הציבור ו/או שעלולים להוות מעשה ו/או הצגת ת 

פוליטי או  ,  אך מבלי לגרוע פרסום ו/או שילוט אשר יש בהם תעמולה ו/או הנושאים כגון אלכוהול 
    .פורנוגרפי

ולא יחרוג ולא ירשה לאחר/ים לחרוג בצורה    המתחם בעל ההרשאה יפעיל את הפרויקט מתוך   9.8
 ותחומיו.  מהמתחם כלשהי 

ההרשאה  9.9 ו/או    בעל  הפרויקט  מיקום  את  לשנות  רשאי  ו/או  אינו  הסכמת    רכיביומתקניו  ללא 
 החברה מראש ובכתב. 

נוספות במתחם יהיה רשאי לעשות כן בתנאי    בעל ההרשאהאם   9.10 יהיה מעוניין לקיים פעילויות 
 שיתמלאו כל התנאים הבאים: 

 יקבל הסכמה מפורשת של החברה, מראש ובכתב בלבד, לכל פעילות נוספת.   9.10.1

יקבל את כל ההיתרים, הרישיונות והאישורים הנדרשים על פי כל דין לקיום הפעילות   9.10.2
 הנוספת.  

שישלם   9.10.3 הנוסף  התשלום  לגבי  החברה  עם  להסכם  ההרשאהיגיע  עבור   בעל  לחברה 
 הפעילות הנוספת.  

לגבי   9.10.4 החברה  של  דעתה  תהיה  שיקול  לא  והחברה  ומוחלט  בלעדי  הינו  הסכמתה  מתן 
   חייבת לנמק החלטתה.

ב 9.11 לארגן  ו/או  לקיים  בעקיפין,  ובין  במישרין  בין  רשאי,  יהיה  לא  ההרשאה  ו/או    מתחםבעל 
מאורגנ  אירועים  ו/או  מסיבות  באישור    יםבסביבתו  אלא  בתשלום,  שלא  או  בתשלום  כלשהם 

 מראש ובכתב של החברה ובכפוף לכך שימלא אחר כל תנאים הבאים:  

 בעל ההרשאה יקבל את כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין.   9.11.1

 ובסביבתו.  קיום האירועים לא יפגע בפעילויות ובאירועים המתקיימים באצטדיון 9.11.2

מ   עוצמת המוסיקה 9.11.3 בעל ההרשאה    המתחםוהרעש  דין.  כל  פי  יהיו בשיעור המותר על 
מסכים כי אם תושמע מוסיקה או יופעלו רמקולים, מעל לשיעור המותר על פי כל דין  

ב המתקיימות  פעילויות  ו/או  באירועים  הפוגע  באופן  החברה אצטדיוןו/או  תהיה   ,
החשמל למתחם,   רשאית לנקוט בכל הצעדים הדרושים להפסקתם לרבות ניתוק זרם

 כניסה למתחם וכיו"ב.  

בנוסף, מצהיר בעל ההרשאה כי אין ולא יהיו לו כנגד החברה ו/או מי מטעמה, כל דרישות  9.11.4
ו/או תביעות ו/או טענות מכל סוג ומין ללא כל יוצא מן הכלל, בכל הקשור ו/או הנובע 

 האירועים ו/או מהפסקתם. קיום מ
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במתחם לא תגרום למטרד ו/או הפרעה ו/או אי נוחות  בעל ההרשאה יקפיד כי הפעלת הפעילות   9.12
לדיירים המתגוררים בקרבת האצטדיון ולבתי העסק שבסביבת האצטדיון. מבלי לפגוע בכלליות  

התשכ"א   מפגעים  למניעת  החוק  הוראות  מילוי  על  ההרשאה  בעל  יקפיד  לעיל,    1961  -האמור 
 ותקנותיו. 

יב בעל ההרשאה למלא אחר כל הוראות ו/או  מבלי לפגוע בהוראות אחרות של הסכם זה, מתחי 9.13
 הנחיות החברה, שינתנו בהתאם להסכם זה, בכל עניין הקשור להפעלת הפרויקט. 

בעל ההרשאה לא יהיה רשאי להשמיע מוסיקה ו/או להפעיל מכשיר הגברה כלשהו, מכל מין וסוג,   9.14
ו/או בכל מקום אחר ב ובפרט    זה  כם הס, אלא בכפוף לאמור באצטדיוןבמתחם ו/או בסביבתו 

 .  ולכל דין  לעיל 9.11בסעיף 

מובהר בזאת כי במתחם פועל זכיין מזון ושתיה מטעם החברה ולפיכך בעל ההרשאה לא יהיה   9.15
ולאחר קבלת אישור החברה    אלא באמצעות הזכיין כאמור  מתחם,  רשאי למכור מזון ושתיה ב 

ככל שבעל ההרשאה יגיע לסיכום פרטני עם הזכיין  מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי    מראש ובכתב. 
כאמור באשר למכירת מזון ושתייה במתחם, וסיכום זה יקבל את אישור החברה, מראש ובכתב,  

 בהתאם. ניתן יהיה למכור מזון ושתייה במתחם

תיהם של אחר/ים  בעל ההרשאה לא יקיים כל פעילות אשר עלולה לפגוע באמונתם ו/או ברגשו 9.16
 ו/או כדי להוות מעשה ו/או הצגת תועבה. 

מתחם ו/או בסביבתו שינויים ו/או  ב  ההפעלה  תקופתבבעל ההרשאה מתחייב בזאת, שלא לבצע   9.17
שיפוצים ו/או תוספות ו/או תיקונים ו/או בניה כלשהם, מכל סוג ומין, ללא כל יוצא מן הכלל,  
מבלי שיקבל מראש, את הסכמתה המפורשת של החברה בכתב, וכן בתנאי כי יקבל מראש את כל  

תהיה רשאית, לפי שיקול  האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים לכך על פי כל דין. החברה  
, את כל השינויים ו/או  בעל ההרשאהדעתה הבלעדי, לדרוש מבעל ההרשאה לסלק מיד ועל חשבון  

ו/או במתחם, ללא הסכמתה של החברה כאמור לעיל.    אצטדיוןהתוספות ו/או התיקונים שייעשו ב
לפג מבלי  רשאית,  החברה  תהא  החברה,  של  זו  דרישה  אחר  ימלא  לא  ההרשאה  בעל  וע  אם 

בזכויותיה האחרות, לפעול כפי ראות עיניה, ובעל ההרשאה יישא בכל ההוצאות והנזקים שייגרמו  
לגרוע מהאמור לעיל, כל שינוי ו/או שיפוץ ו/או תוספת ו/או תיקון שייעשו    מבלי לחברה בגין כך.  

במתחם על כל מרכיביו ו/או בסביבתו אף אם הם משביחים את ערכו, ייחשבו לרכושה הבלעדי  
כל שינוי    של החברה, מיד עם ביצועם, מבלי שהחברה תחויב בתשלום כלשהו לבעל ההרשאה.

, וללא הסכמת החברה לכך מראש ובכתב,  לעיל  זה  ףבמתחם, שלא נעשה בהתאם להוראות סעי
יזכה את החברה בכל הסעדים בגין הפרה יסודית של הסכם זה, לרבות פינוי המתחם, תשלום  

תקופת  השימושדמי   נזק    ליתרת  דמי  ותשלום  העניין,  לפי  האופציה,  תקופות  או  ההתקשרות 
המצב  והשבת  ההוספה  ו/או  השינוי  הסרת  לצורך  שתוציא  הוצאות  לרבות  לחברה,  שיגרמו 

 לקדמותו. 

לעבור בדיקת תקינות ובטיחות יומית    יםהפרויקט ו/או כל חלק ממנו וממתקניו נדרשש  במידה 9.18
, יעביר בעל ההרשאה  דין  כל   פי  על)או בכל תדירות אחרת( על פי דרישות הרשויות השונות או  

לגרוע מהאמור    מבלי אישור בדיקה יומי כאמור לחברה, מדי יום פעילות, לפני תחילת הפעילות.  
  לכל   תקופתיות  תקינותת  ויק בד  ההפעלהכל תקופת    במשך  חשבונו  על   יבצע  בעל ההרשאהלעיל,  

כנדרש על פי דין  (החברה  דרישת   פי  על  או לכל הפחות )  חודשים  3מדי  ,  במתחם  םמתקניהמ  אחד
  במסגרתן,  כל הפחות אחת לשנהלו/או הנחיות כל רשות מוסמכת ו/או הנחיות היצרן )במצטבר(, ו

השימוש    ניםהמתק  יציבות   היתר   בין   יבדקו האלמנטים  בהםובטיחות  כל  ותקינות   ,
,  ההרשאה  בעל  םמטע  רשוי(  קונסטרוקטור)  מבנים   מהנדס  ידי   על ,  בפרויקטהקונסטרוקטיביים  

כלל    אישור  חברהל  ימציא  אשר הן  כי    ונמצאו   ידו  על  נבדקו  הפרויקט  רכיביו   מתקניהמאשר 
 . לשימוש  ובטוחים יציבים,  תקינים

על פי    הםואביזרי  הםוכל חלקי   ניםמתחייב לבדוק אחת ליום לפחות את המתק  בעל ההרשאה 9.19
בעל  נוהל בכתב שיקבע על ידי מהנדס בטיחות מוסמך. היה ונתגלה ליקוי כלשהוא, לא יאפשר  

 את המשך הפעילות עד לתיקון הליקוי.   ההרשאה

ההרשאה  9.20 ב   בעל  הפעילות  את  ולקיים  להפעיל  עם    מתחםמתחייב  להסכמות  החברה,  בהתאם 
והמשתתפים בפעילות, ולמלא אחר הוראות החברה ו/או בכל    אצטדיוןלנוחיות קהל המבקרים ב

בעל  ומילוי התחייבויות    מתחםהקשור לשעות ההפעלה ו/או למועדי ההפעלה. הפעלת הפעילות ב
 אצטדיון. , יבוצעו תוך הקפדה על מניעת הפרעה לפעילויות האחרות המתקיימות בההרשאה

כאמור  ימים    200  -בכיפעיל את המתחם ויקיים בו פעילות הפתוחה לציבור הרחב  בעל ההרשאה   9.21
המשחקים  לעיל  3.2בסעיף   ללוח  בהתאם  יקבעו  המתחם  פעילות  תתקיים  בהם  הימים   .

ל תשלח  החברה  באצטדיון.  שיתקיימו  ההרשאה והאירועים  חודש    בעל  כל  לוח  בתחילת  את 
והאירועים בסעיף  הר  המשחקים  כמפורט  להתקיים    החודשי  לעיל  3.2בעוני  בחודש  שצפויים 
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העוקב, ובמסגרתו יצוינו הימים בהם לא תתקיים כל פעילות במתחם והימים בהם שעות הפעילות  
והאירועים כאמור, בהתאם   לוח המשחקים  כי החברה תהא רשאית לעדכן את  ישתנו. מובהר 

תכנית  שעות לפני ביצוע השינוי.    72   ההרשאהבעל  לצרכיה ואילוציה, בהודעה בכתב שתשלח ל
,  כחלק מתכנון המתחםעל ידי בעל ההרשאה    אישור החברההשנתית תוגש ל  המתחםשעות הפעלת  

 .ותעודכן על פי דרישת החברה

מ נמנע  החברה  של  והאירועים  המשחקים  לוח  שבשל  ההרשאהככל  המתחם    בעל  את  להפעיל 
ראטה(  - (, דמי השימוש יותאמו באופן יחסי )פרוחג  וימי  שבתותימים בשנה )כולל    200בלפחות  

 . םלמספר הימים בהם התאפשרה פעילות המתח

להפעיל    בעל ההרשאהבשל לוח המשחקים והאירועים של החברה התאפשר ל  למשלכלומר, אם  
רק   המתחם  החברה    150את  זכאית  תהיה  להם  השימוש  דמי  מסוימת,  קלנדרית  בשנה  ימים 

 25%.-יופחתו ב  באותה שנה קלנדרית

לא יהיה זכאי לכל פיצוי או סעד במקרה    בעל ההרשאה  מובהר כי למעט התאמת דמי השימוש, 
כאמור. התאמת דמי השימוש כאמור לעיל )ככל שתבוצע( תיערך במסגרת הדיווח השנתי אודות  

 .הלןל  10.4פדיון ההכנסות ברוטו וגובה דמי השימוש השנתיים, כאמור בסעיף 

9.21  

והנחיות החברה, והחובה   יהיו על פי כל דין  בעל ההרשאה על ידי    מתחםמועדי הפעלת היודגש כי   9.22
בעל  בלבד.    בעל ההרשאהלוודא כי מועדי ואופן ההפעלה אינם מנוגדים לדין מוטלת בכל עת על  

ל   ההרשאה לרשאי  לחברה  על  הציע  אלו  הוסיף  רחב    המתחם   אתהפעיל  ול ימים  יותר,  בהיקף 
   .ר הפרעה לציבורומהוראות הדין ו/או יצלא יחרוג  ובלבד שאש ובכתב,  בכפוף לאישור החברה מר

באופן קבוע ורצוף יהיה בכך הפרה יסודית של   פרויקטהלא יפעיל את    בעל ההרשאהאם   9.23
מתן התראה  לאחר  ההסכם. במקרה כאמור, תהיה החברה רשאית, בין היתר, לבטל את הסכםה

בת   ההרשאה  ובכתב  30לבעל  מראש  את    ימים  ההרשאהולפנות  שמהמתחם  בעל  מבלי  בעל  , 
ההרשאה  יהיה זכאי בגין כך לפיצוי כלשהו. כמו כן, תהיה החברה רשאית להעביר את    ההרשאה

ה לפרויקטלהפעלת  הרשאה  ,  לתום  אחר,  בעל  עד  השימוש  דמי  בתשלום  יחוב  ההרשאה  ובעל 
.  האחר  בעל ההרשאה  דמי השימוש ששולמו על ידי  ללא קיזוזו תקופת ההתקשרות, ללא שינוי  

לא תעמוד כל תביעה ו/או זכות לפיצוי ו/או לסעד אחר כנגד החברה בגין העברת    בעל ההרשאהל
כאמור בנסיבות  לעיל  הוראות    .ההרשאה  זה  מסעיף  נבצר  בו  במקרה  יחולו  ההרשאה  לא  בעל 

   .בעל ההרשאהבשל "כח עליון" שאינו בשליטתו של  הפרויקטפעיל את  לה

השלכות מגפת הקורונה    מלחמה, גיוס כללי, אסונות טבע,  –עליון" לענין סעיף זה משמעו    "כח
בעל  וכיוצא באלה נסיבות יוצאות דופן, שאינן בשליטת    ניתנות למניעה באמצעים סבירים,לא  ש

הר בזאת, כי תנאי  בספק, מומען הסר  ושהוא לא יכול היה למונען באמצעים סבירים. לההרשאה  
השלכות מגפת הקורונה שניתנות למניעה באמצעים סבירים, שירות מילואים, מחסור  מזג אוויר,  

בחומרים ו/או בציוד ו/או בכח אדם, שביתות ו/או השבתות, לרבות שביתות או השבתות כלליות  
מובהר, כי במקרה של  כן    במשק, וכיוצא באלה נסיבות שאינן יוצאות דופן, לא יהוו "כח עליון".

עליו כח  לגרום,  התערבות  שעלולה  או  שתגרום,  הפרויקט  העדרלן,  להפעלת  תקופה  ל  אפשרות 
על   תהא    שישההעולה  את  החברה  חודשים,  לאלתר  לבטל  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  רשאית, 

 . החוזה

ב , לרבות מסמכי המכרז והצעת בעל  הסכםכל מקום אחר במסמכי המובהר כי על אף האמור 
 מקרה כ"כח עליון". הקורונה והשלכותיה, לא ייחשבו בכל  , מגפתההרשאה במסגרתה
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עבור קבלת זכות השימוש כאמור בהסכם זה, ישלם בעל ההרשאה לחברה דמי שימוש שנתיים   10.1
 : "(דמי השימוש)להלן: " בסך הגבוה מבין אלה

ב 10.1.1 בסיסיים  שימוש  לדמי  השווה  אחוזים(  ה שי)חמ   15%- סך  להלןעשר  כמפורט    שיעור 
 השימוש   דמי )להלן: "  , בתוספת מע"מ כדין )כהגדרתם להלן(  ברוטו  הכנסותמפדיון ה 

)חמישה   5%. בשנה הראשונה לתקופת ההתקשרות השיעור הנ"ל יעמוד על  "(הבסיסיים
השניה בשנה  על    אחוזים(,  יעמוד  הנ"ל  השיעור  ההתקשרות  )עשרה   10%לתקופת 

אחוזים(, והחל מהשנה השלישית לתקופת ההתקשרות ואילך השיעור הנ"ל יעמוד על 
  ;)חמישה עשרה אחוזים(  15%

כל ההכנסות, בכסף או בשווה כסף )בכל " משמעו:  פדיון ההכנסות ברוטולעניין זה, "
יהיה להן  תשלום(,  ההרשזכאי    אמצעי  עם    אהבעל  עקיף  ו/או  ישיר   , הפרויקטבקשר 

לא הורחב ב / נדחס ב  :עיצב  

:אחרי ',נק  :לפני  6   ,מ''ס רווח  :לפני  56.1   :כניסה  ,רגיל  :מעוצב  
'נק   6 

לא הורחב ב / נדחס ב  :עיצב  

לא הורחב ב / נדחס ב  :עיצב  

לא הורחב ב / נדחס ב  :עיצב  

לא הורחב ב / נדחס ב  :עיצב  

לא הורחב ב / נדחס ב  :עיצב  

לא הורחב ב / נדחס ב  :עיצב  

,מ''ס  ללא תבליטים או מספור :לפני  56.1   :כניסה  :מעוצב  

,מ''ס  ללא תבליטים או מספור :לפני  56.1   :כניסה  :מעוצב  



ב במפורש  נקובות  שאינן  פעילויות  בגין  שהנן  הכנסות  המכרז לרבות  , והחוזה   מסמכי 
כל תשלום(, ולמען    בלבד )ככל שהוא מוטל ובשיעורו במועד ביצוע  מע"מבניכוי    והכול

לשאת בקשר   בעל ההרשאהוסוג בו נדרש    ללא ניכוי כל תשלום אחר מכל מין   –הסר ספק  
בעל העניק    מיסים, היטלים, אגרות, עמלות, הנחות ומבצעים אותם   לרבות ,  שימושעם ה

 . וכיו"ב  ההרשאה
 - או    - 

]יושלם לחודש  בסך ________ ₪  שהוצעו במסגרת הצעת בעל ההרשאה  שימוש  הדמי   10.1.2
למכרז[ ההרשאה  בעל  להצעת  כדין  ,בהתאם  מע"מ  "  בתוספת   השימוש   דמי)להלן: 

 ."(מוצעיםה

מהחבר לבעל ההרשאה, או החל  ההפעלה  מתן אישור  מועד  דמי השימוש ישולמו לחברה החל מ 10.2
 המוקדם מביניהם. לפי   ,בפועלממועד הפעלת המתחם 

דמי   10.3 גביית  זה   השימוש,להקלת  הסכם  חתימת  במועד  כי  בתקופת    מוסכם  שנה  כל  ובתחילת 
ההרשאה  יפקיד  ההתקשרות,   מעותדות,    12החברה  בידי  בעל  השימוש  המחאות  דמי  סך  על 

על חשבון דמי    , וזאתליום הראשון לכל חודשרעונן הם  י, שמועדי פ החברהלפקודת  המוצעים,  
 ההתקשרות הרלוונטית.השימוש בשנת 

  לא יאוחר מסוף החודש העוקב שלאחר תום השנה ו,  במהלך תקופת ההתקשרותשנה  בתום כל   10.4
פדיון  סך  בדבר  מטעמו  המאושר על ידי רו"ח    דו"ח בכתב, ימסור בעל ההרשאה לחברה  הרלוונטית
דמי השימוש הבסיסיים,  ככל שסכום    .בשנה החולפת  ,לא כולל מע"מ  ,מהפרויקטברוטו  ההכנסות  

הרלוונטית,   בשנה  ברוטו  ההכנסות  לפדיון  בהתאם  שיחושבו  השימוש  כפי  מדמי  גבוה  יהיה 
ישלם בעל  לעיל,    10.3אמור בסעיף  שילם לחברה באמצעות ההמחאות כשבעל ההרשאה  המוצעים  

ההפרש בין דמי השימוש הבסיסיים לדמי השימוש המוצעים כפי שחושבו  ההרשאה לחברה את  
 . ימים ממועד דרישת החברה  30, בתוך ביחס לאותה שנה

דמי  ו/או לא פרע את מלוא סכום    "ח כאמוררודוח מאושר ע"י  במקרה בו לא מסר בעל ההרשאה   10.5
, יראו את דמי השימוש  (יתרה כזוכאמור )ככל שתהיה    היתרה החסרההשימוש בהתאם לחישוב  

, והחברה תהיה  דמי השימוש הבסיסיים  מסכום  150%סך של  כאילו עמדו על  בגין אותה שנה,  
 .  באופן מידיזכאית לגבות את התשלום האמור 

כפי שמתפרסם מעת לעת על  של מדד המחירים לצרכן,  ות )בלבד(לעלייהיו צמודים דמי השימוש   10.6
הפרשי ההצמדה יחושבו  "(.  המדד)להלן: "  ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי

בפועל  דמי השימוש  באופן הבא: אם יתברר כי המדד הידוע האחרון במועד ביצועו של תשלום  
אזי  "(,  מדד הבסיסבמועד חתימת ההסכם )להלן: "מדד  ה"(, עלה לעומת  המדד התשלום)להלן: "

ק, מובהר  ען  הסר פכשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד. למדמי השימוש  יחושב סכום  
מדד התשלום שווה למדד הבסיס או נמוך ממנו, אזי לא יחול כל שינוי בסכום  שאם יתברר כי כי 

 . דמי השימוש

דו  10.7 את  לבקר  חייבת(  לא  )אך  רשאית  תהא  לחברה  "החברה  ההרשאה  בעל  שיגיש  ההכנסות  ח 
גובה  מטעמה הוא שיקבע לעניין  ה"ח  מטעמה, ודו"ח רו"ח  באמצעות רולעיל    10.4כאמור בסעיף  

הדו"ח  דמי השימוש, ולבעל ההרשאה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.  
ההכנסות  יכלול   כלל  אודות  ההרשאה,  נתונים  בעל  חישוב  של  ברוטולצורך  ההכנסות    פדיון 

 הכנסות מארועים, מכירת מזכרות וכיוצ"ב.   )כהגדרתו לעיל( ולמען הסר ספק לרבות פירוט בדבר

 

 

 

 

מסכימים כי תשלום דמי השימוש במלואם )כולל הפרשי ההצמדה ומע"מ( ובמועדם הינו    הצדדים 10.8
ימים יהווה    30- מעיקרי ההסכם, הינו תנאי עיקרי ויסודי להסכם, וכל איחור בתשלום מעבר ל

לבטל את ההסכם. מבלי לפגוע באמור לעיל ובנוסף    ויקים לחברה זכות  הפרה יסודית של הסכם זה
איחור בתשלום, יחויב בעל ההרשאה בגין תקופת האיחור בתשלום ריבית מצטברת   לו, על כל

בבנק   עת  אותה  נוהג  שיהא  זאת  הפועלים  בשיעור  שקליות,  יתר  משיכות  של  במקרים  בע"מ 
יומי בגין כל תקופת הפיגור כפי שתהיה בפועל, והריבית תצטרף לקרן בתום כל שנה,   בחישוב 

תשלום הסכום שבפיגור )והריבית החלה בגינו( בפועל. יובהר כי  ותישא בעצמה ריבית כאמור עד ל
 תשלום הקרן ללא הריבית כאמור, לא יהווה תשלום מתאים ונכון של החוב שבפיגור. 



וזכותה של    עליו,כי קביעת הריבית כאמור לעיל נעשתה על דעתו ומקובלת בעל ההרשאה מצהיר  10.9
החברה לתשלום ריבית כאמור על הסכום שבפיגור לא תגרע מכל זכות אחרת שתעמוד לה במקרה  

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

  -במקרה ומסיבות טכניות בו החברה תשלם עבור בעל ההרשאה תשלום כלשהו שהוא חייב בו   10.10
מתחייב בעל ההרשאה להחזיר לחברה את כל התשלומים ששולמו כאמור ושחלים עליו כמפורט  

 ידי החברה. -ימים מיום הצגת החשבון על 14לעיל מיד ולא יאוחר מחלוף  

כי   10.11 ל  יהיה האחראיבעל ההרשאה  מובהר בזאת  גביית  הבלעדי בתקופת ההתקשרות לכל הנוגע 
למען הסר ספק, מובהר  תשלומים ממבקרי המתחם ו/או בקשר עם הפעילות המתבצעת במתחם.  

לא יהיה זכאי לקבלת תמורה כלשהי מהחברה והתשלומים ממבקרי המתחם  בעל ההרשאה  כי  
הסכם  ובקשר עם    במסגרת הפרויקטבעל ההרשאה  כאמור יהיו התמורה היחידה לה יהיה זכאי  

מצהיר כי לא תהיה לו וכי הוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  בעל הההרשאה    זה.
בגין ו/או בקשר עם האמור. למען הסר ספק אין באמור בשום מקום במסמכי המכרז  חברה  כלפי ה 

עם  היקף הכנסות כלשהו בקשר    חברה בדברו/או החוזה כדי להוות מצג ו/או התחייבות של ה
 . הפרויקט
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הוראות    לבעל ההרשאהלתת    מוסמכים, הנם  החברה ו/או מי מטעמהומוסכם בזאת כי    מובהר 11.1
לפרויקט הנוגע  ה  ,בכל  הפעלתו  עבודותביצוע  ואופן  הנחיות,  במסגרתו  מתן  לרבות    הוראות , 

וכן  שיתבצעו במתחם  על ביצוע העבודות    לפקחיהיו רשאים  מי מטעמה    אוו/חברה  אישורים. הו
.  ןואופן ביצוע   עבודותמשתמש או ישתמש בהם וטיב ה  בעל ההרשאהש  החומריםלבדוק את טיב  

ועל קיום התחייבויותיו  הקמת ותפעול הפרויקט  על    יהיו רשאים להשגיח חברה ו/או מי מטעמה  ה
לנקוט את    בעל ההרשאהוש מעל פי חוזה זה, ובכלל זה לנקוט את הצעדים ולדר   בעל ההרשאהשל  

על    בעל ההרשאההצעדים הנדרשים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, להבטחת קיומן של התחייבויות  
 פי החוזה. 

או לכל    לתוכניות, ביחס  החברה ו/או מי מטעמההסר ספק, שום אישור ו/או הוראה של    למען 11.2
אם הוכן על פי דרישת    וביןהחברה ללא התערבות    בעל ההרשאהמסמך אחר )בין אם הוכן על ידי  

עניין הקשורים  החברה זכות  בפרויקט( או  וכן  , לא  מי מטעמהו/או  לחברה  המוקנית    הפיקוח, 
,  לטיב העבודות, הציוד ותוצרי העבודות  המלאהמאחריותו המקצועית    בעל ההרשאהישחררו את  

על  ואי להטיל  כדי  בהם  מטעמה  ו/או  החברה  ן  כלשהי,  מי  או  לרבות  אחריות  התוכניות  לטיב 
מבלי לגרוע מהאמור    העבודות.ו/או ביצוע    או לטיב התכנון  המסמכים האמורים ולטיב החומרים

, אינו  הו/או מי מטעמהחברה  אישור מסמכים ו/או הוראות לשינויים בהם, על ידי  לעיל ולהלן,  
מאחריותו של    גורע  והבלעדית  ההרשאההמלאה  האחרים    בעל  והמסמכים  התכניות  לתוכן 
מאחריותו    בעל ההרשאהכדי לפטור את  החברה  . אין באישור מסמכים על ידי  םשהוגשו לאישור

העלולים   במסמכים  ליקויים  או  דיוקים,  אי  טעויות,  שהוא.לשגיאות,  זמן  בכל  בעל    להתגלות 
או    או  נזק שהוא כתוצאה מליקוי בתכנוןיישא בכל האחריות הנובעת מכל    ההרשאה בביצוע, 

 ועל חשבונו.  בעל ההרשאה הנובע מהם ונזק כזה יתוקן במלואו על ידי 

של    ה  באישור  בעל ההרשאהשל    פעולהומוסכם בזאת כי בכל מקום בחוזה זה, בו מותנית   מובהר 11.3
הרלוונטי עליו יורה מנכ"ל  נציג החברה  לאת בקשתו    בעל ההרשאה , יגיש  מי מטעמהו/או  החברה  
 .  החברה

תהיה חברה ו/או  לפי חוזה זה ו/או הדין,    בעל ההרשאה מהתחייבויות ו/או אחריות  לגרוע    מבלי 11.4
  בעל ההרשאה.  פקח על ביצוע החוזהעל מנת לבמתחם, על כל חלקיו,  רשאים לבקר  מי מטעמה  

כניות ולמסמכים שהוכנו על ידו  ו, לרבות השלמות לתהשיידרש על יד   הסברכל  חברה  ר לוימס
 .החברהשיקבעו על ידי   במועדים

להשתתף בכל הישיבות הנוגעות לפרויקט  והחברה מתחייב בזאת לשתף פעולה עם    בעל ההרשאה 11.5
, במועדים שיקבעו על  ישיבות, ולקיים את ההנחיות שינתנו באותן  החברהיוזמן על ידי    שאליהן 

 . החברהידי 

 בטיחות  .12

כל הוראות הבטיחות הרלוונטיות לפרויקט, לרבות  כי הוא מכיר ויודע את  מצהיר בעל ההרשאה  12.1
הבטיחות   זה    ה,בעבודוהגהות  חוקי  תש"ל ובכלל  בעבודה,  הבטיחות  והתקנות    1970  -פקודת 

   הקבוע בהם ובהתאם לכל דין. וכי הוא מקבל על עצמו לנהוג לפישהותקנו מכוחה, 

ינקוט   12.2 , על חשבונו, בכל אמצעי הזהירות והבטיחות  ההרשאהבעל  בכל מהלך ביצוע הפרויקט, 
להבטחת חיים ורכוש באתר ובסביבתו, וכן את כל האמצעים הנדרשים לשם שמירה על    הנדרשים



כולו או    הפרויקט,  עבודותאו מפגע במסגרת ביצוע ה/ושלום הציבור, בטחונו ומניעת כל מטרד  
 ועל פי כל דין. , הרשויות המוסמכות החברהחלקו, הכל על פי הנחיות 

דאג לקיומם של שמירה  י,  במסגרת הקמת והפעלת הפרויקט במתחםמתחייב כי    בעל ההרשאה 12.3
באופן   האמורים  הבטחת  לצורך  הנדרש  אחר  זהירות  אמצעי  כל  ו/או  שילוט  ו/או  גידור  ו/או 

  ירעובמתחייב לצמצם ככל האפשר כל הפרעה ל  בעל ההרשאהבטיחותי. מבלי לגרוע מהאמור,  
 .  באצטדיון או לפעילות השוטפתו/האורח  

מתחייב לבצע    בעל ההרשאה,  כל דיןו/או על פי  החוזה  על פי   בעל ההרשאהמבלי לגרוע מאחריות   12.4
מתחייב    בעל ההרשאהלחוזה.    ד'  נספחאת העבודות בהתאם להוראות נספח הבטיחות המצורף כ

לבצע את הפרויקט, בכל שלביו, תוך הקפדה יתרה על רמת בטיחות גבוהה במיוחד ועל עמידה  
ו/או כל רשות מוסמכת אחרת, תוך  חברה  בכל הוראות הבטיחות בהתאם לכל דין ולהנחיות ה

 . וובסמוך אליהאצטדיון  התחשבות בפעילויות השונות המתבצעות 

בפקודת הבטיחות    ומבצע בניה  המוטלת על קבלן ראשייישא באחריות זהה לזו    בעל ההרשאה 12.5
בעבודה    1970-התש"ל  בעבודה  הבטיחות  בנייה) ובתקנות  התשמ"ח(עבודות  ו1988- ,  בעל  , 

עבודות  )את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות הבטיחות בעבודה    מקבל על עצמו  ההרשאה
 .1988- , התשמ"ח(בניה

על   12.6 לגרוע מכלליות האמור לעיל,  הדרושים על מנת    בעל ההרשאהמבלי  בכל האמצעים  לנקוט 
בטיחות העובדים, ובכלל זה לדאוג לכך שכל העובדים באתר הפרויקט יצויידו בכלי    לשמור על 

מגן ובציוד  ו  עבודה  שהציוד  ב /תקניים,  ידיו  על  יותקנו  ו/או  שיובאו  המתקנים  יהיו  מתחם  או 
ובעלי ויופע   תקינים  ותקפות,  עדכניות  בדיקה  המורשים  תעודות  עובדים  ידי  על  ורק  אך  לו 

יהיה ציוד מגן אישי עבור מבקרים אשר יבקרו    מתחםידאג לכך שב  בעל ההרשאה  ומוסמכים לכך. 
 באתר.

בנושא  החברה  כל ההוצאות הכרוכות בנקיטת אמצעי בטיחות וזהירות כאמור, וכל הנחיה של   12.7
   .מבלי שיהיה זכאי לתשלום כלשהו מהחברהותבוצענה על ידו    בעל ההרשאהבטיחות תחולנה על  

 סיק מע-יחסי עובד העדר .13

עצמאי וכי    קבלןמצהיר בזאת כי בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה הוא פועל כ  בעל ההרשאה 13.1
נכות,   פגיעה, פציעה,  עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של 

נזק או הפסד   ו/או לעירייה ו/או למי    חברה לשיקרו או יגרמו לעובדיו ו/או למי מטעמו,  מוות, 
על    בעל ההרשאהו/או לכל צד שלישי תוך כדי או עקב ביצוע או מחדל מהתחייבויותיו של  מטעמן  

 פי חוזה זה.  

סים, בקשר עם העסקתם של העובדים  ישא בכל התשלומים, ההוצאות והמ יי בלבד    בעל ההרשאה 13.2
ו/או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל  

תהיינה   ולא  לעת  מעת  וישתנו  שיקבעו  כפי  אחר,  סוציאלי  תשלום  כל  ו/או  מלווה  לבעל  ו/או 
ו/או  החברה  על ידי    מטעמו, כל זכויות של עובד המועסקו/או לכל גורם  או לעובדים    ההרשאה

והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים, או הטבות, או זכויות של  העירייה ו/או מי מטעמן  
 . ו/או העירייה ו/או מי מטעמןהחברה מטעם  סיקו עובד כלפי מע 

מכל אחריות שהיא,  ו/או מי מטעמן  ו/או העירייה  החברה  פוטר בזה מראש את    בעל ההרשאה 13.3
 . סיקבדיו ו/או כלפי כל הבאים מטעמו, הנובעת מיחסי עובד ומעו/או כלפי עו כלפיו 

,  בעל ההרשאההיה ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט ו/או בית דין, כי עובד, או עובדים של   13.4
ובין בנפרד, כי אז מתחייב    בעל ההרשאה, בין ביחד עם  ו/או העירייההחברה  הינם עובדים של  

הראשונה, על כל סכום,    ו, מיד לפי דרישת ו/או העירייההחברה  לפצות ולשפות את    בעל ההרשאה 
לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה    ודרש ו/או העירייה יחברה  שהללא יוצא מן הכלל,  

, מיד  לבעל ההרשאהתודיע החברה   וקביעה כזו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל.
כנגד    להתגונןהזדמנות    לבעל ההרשאה, על המקרים המנויים מעלה, ותתן  עם קבלת הודעה על כך

  יהיה בהתאם לפס"ד חלוט שלא עוכב ביצועו על פי סעיף זה  שיפוי/ פיצוי  מובהר כי    .תביעה כאמור
וכי בכל מקרה החברה לא תתפשר עם התובע ללא הסכמת   של בית משפט ו/או בית דין כאמור

 .בעל ההרשאה בכתב

 

 המתחם  פינוי .14

לפנות    בעל ההרשאה(, יהיה חייב  יהיו)ככל ש  אופציהת הואו תקופ   תקשרותתקופת הה  סיוםעם   14.1
  מסודר ופנוי מכל אדם או חפץ ,במצב תקין, נקי  אולחזקת החברה, כשה  ו להחזירו  מתחםהאת  

:גופן divaD, לא הורחב ב / נדחס ב  :עיצב  

:גופן divaD, לא הורחב ב / נדחס ב  :עיצב  

:גופן divaD, לא הורחב ב / נדחס ב  :עיצב  

:גופן divaD, לא הורחב ב / נדחס ב  :עיצב  



תשלום ו/או פיצוי ו/או החזר הוצאות    בעל ההרשאה מבלי שהחברה תחויב לשלם ל  השייכים לו
 כלשהם.    ו/או השבה

בעל    ידי-עלוכן כל מחובר שחובר  וחוברו בחיבור של קבע    בעל ההרשאה  ידי-עלעבודות שבוצעו   14.2
   ויועברו לבעלותה ולחזקתה של החברה. מתחםב, חיבור של קבע, יושארו אצטדיוןל  ההרשאה

החזקה  לא יחזיר את  ו/או    מתחםהאת  לא יפנה    ההרשאהבעל  בנוסף ומבלי לפגוע באמור לעיל אם   14.3
קבוע, מוערך ומוסכם    לחברה פיצויבעל ההרשאה  , ישלם  ותלידי החברה ו/או לא יחדל מהפעל  הב

לכל יום של איחור. הפיצוי המוסכם הנ"ל יהיה צמוד    , בצירוף מע"מ,₪  5,000מראש בסך של  
 סכם.הבמועד חתימת ההידוע  , כשהמדד הבסיסי הינו המדד  )עליות בלבד(  למדד המחירים לצרכן

הסר ספק, ומבלי לפגוע באמור לעיל, עם סיום ההפעלה של המתחם על ידי בעל ההרשאה,    למען 14.4
תהא החברה רשאית להתיר לאחר/ים להשתמש במתחם, לרבות לצורך הקמה ו/או הפעלה של  

הכל כפי שתקבע החברה. בעל ההרשאה    – ו/או כל מתקן אחר    "(אקסטריםספורט אתגרי )"מתקני  
זכאי לתבוע מהחב  יהיה  זכאי למנוע  לא  יהיה  ולא  ו/או תשלום,  כל תמורה  ו/או מאחר/ים  רה 

 באופן כלשהו שימוש במתחם למטרה כלשהיא.  

במקרה של אי פינוי כאמור, רשאית החברה להיכנס למתחם ולפנות את בעל ההרשאה ו/או את   14.5
לפי שיקול דעת החברה. בעל ההרשאה    הציוד מהמתחם ו/או למנוע כניסת קהל למתחם, הכל

ישא בכל הוצאות החברה, לרבות הובלה, אחסנה, פינוי וכו'. בעל ההרשאה מסמיך את החברה  
וכל מי מטעמה ונותן בזאת רשות לפעול כאמור לעיל, ואינו רשאי לבטל הסכמתו זו. החברה וכל  

 ל. מי מטעמה לא ישאו בכל נזק ו/או אבדן בגין פעולותיהם כאמור לעי

אין באמור לעיל משום ויתור ו/או הסכמה מצד החברה להמשך החזקת בעל ההרשאה במתחם   14.6
ידי בעל ההרשאה, ואין בו כדי לפגוע בזכויות החברה על פי   ו/או להמשך הפעלת הפרויקט על 

 זה ו/או על פי כל דין.  הסכם

פי כל דין, וכן בכל מקרה  -ובין על  ההסכםפי  - ההוראות הנ"ל יחולו בכל מקרה של פינוי, בין על 14.7
 סכם. השל ביטול ה

   בעל ההרשאהאיסור הסבת זכויות  .15

הסכם זה, כולן או מקצתן לתאגיד או ליחיד    פי- עלאינו רשאי להעביר את זכויותיו    בעל ההרשאה 15.1
ו/או סמויים, אלא אם כן יקבל מראש ובכתב בלבד  אחר, והוא אינו רשאי לקבל שותפים פעילים 
 את רשותה והסכמתה המפורשת של החברה. 

שונים, לרבות תשלום תמורה   15.2 הסכמתה במילוי תנאים  להתנות את  כי החברה רשאית  מובהר 
 נוספת לחברה וקבלת בטחונות נוספים.  

מסוג    או משכון  זה, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד  הסכםמכוח    בעל ההרשאהזכויותיו של   15.3
 כלשהו או מדרגה כלשהי.

ובכפוף לה, לבצע את ההתקשרות    במכרז  זכייההיהיה רשאי, לאחר קבלת הודעה    בעל ההרשאה 15.4
מאמצעי    100%-לצורך כך, ובלבד ש  ידיו - על באמצעות חברה שתוקם   לפיהואת כל התחייבויותיו  

 עצמו, לפי העניין.   בעל ההרשאה השליטה בחברה, מצויים בידי

ו 15.5 ההרשאהבמקרה  רשאים    בעל  יהיו  לא  ההסכם  לחתימת  עובר  בו  שליטה  בעלי  תאגיד,  הוא 
להעביר את השליטה לכל יחיד או תאגיד אחר בלי הסכמה מראש ובכתב של החברה. כל העברה  

ב להפרה יסודית  ו/או הקצאה ו/או שינוי בזכויות בעלי המניות ו/או הנפקה של מניות לציבור תחש
 של הסכם זה. 

בעל   15.6 רואה החשבון של  ימסור לחברה, מדי שנה, אישור מעודכן בכתב בחתימת  בעל ההרשאה 
ההרשאה, שיכלול את שמות ופרטי בעלי המניות בתאגיד, מספר וסוג המניות שברשות כל אחד  

על ההרשאה.  מהם והצהרה כי לא בוצעו העברות ו/או הקצאות ו/או שינוי בזכויות המניות של ב
)אם בעל המניות הינו חברה בע"מ, ימסרו פרטים כנ"ל לגבי כל בעל מניות וכך הלאה( )כנ"ל לגבי  

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

 

 

חיצוניים   15.7 שירותים  בנותני  להסתייע  ההרשאה  מבעל  למנוע  כדי  לעיל,  זה  בסעיף  באמור  אין 
שיסייעו לו בהפעלת הפרויקט בכפוף לכך שהסתייעות בעל ההרשאה בנותני שירותים חיצוניים  
כאמור בסעיף זה, תהיה באחריותו הבלעדית והמלאה ובכפוף לכך שבעל ההרשאה בלבד ידאג  



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

 ושיפוי  אחריות  .16

ו/או   16.1 פגיעות  למניעת  הדרושים  והבטיחות  הזהירות  אמצעי  בכל  לנקוט  מתחייב  ההרשאה  בעל 
תאונות ו/או כל נזק ו/או אבדן מסוג כלשהו, בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש. בעל ההרשאה ועובדיו  

על הפעילות ועל השימוש במתקנים וימנעו השתתפות קהל המבקרים בפעילויות המוצעות  ישגיחו  
במתחם ללא השגחה. בעל ההרשאה ישמור על הוראות הבטיחות בכל הקשור להפעלת המתקנים  

 לרבות החזקת משגיחים, ציוד הצלה ובטיחות, עזרה ראשונה, גידור ושילוט. 

ומרכיביהם הינם תקינים ובטוחים והוא מתחייב    בעל ההרשאה מצהיר כי המתקנים, אביזריהם 16.2
 למלא אחר הוראות היצרן במלואן ובמועדן.  

בעל ההרשאה מתחייב כי במתחם יותקנו שלטי הדרכה ושלטי הסברה, כפי שיידרש על ידי החברה   16.3
ו/או על פי דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב בעל ההרשאה להציב שילוט הנראה  

ך למתקנים בו יתבקש הקהל הרחב להימנע משימוש במתקנים במידה וקיימת הגבלה  לעין בסמו
 גופנית ו/או רפואית כלשהי, ובו יכללו הנחיות שימוש במתקנים. 

אחד   16.4 ובכל  במתחם  המתקיימת  הפעילות  על  שישגיחו  עובדים  להעמיד  מתחייב  ההרשאה  בעל 
מכלליות האמור לעיל, בעל ההרשאה  מהמתקנים וימנעו שימוש לא בטוח ו/או מסוכן. מבלי לגרוע  

 מתחייב כי לפחות עובד אחד, שהינו מדריך מוסמך, יהיה נוכח בשטח כל מתקן בכל עת הפעלתו. 

לנעול את מתקני המתחם  ו  בעל ההרשאה מתחייב לנעול את הכניסה למתחם בעת שאינו מופעל 16.5
 פעל.  ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת למנוע כניסה למתחם בעת שאינו מו

ההרשאה 16.6 נזק  בעל  לכל  אחראי  במהלך    ישיר  יהיה  ועקב  ההתקשרות  תקופת  שייגרם  כדי  תוך 
,  ידיו-עלהעובדים המועסקים    ידי -על ו/או    ידיו-על , במעשה או במחדל,  בעל ההרשאהפעולה של  

הן כלפי    מתחםהאו של כל קבלן משנה, או של גורם אחר כל שהוא והנובעים מניהול והפעלת  
החברה ו/או שטחיה ו/או מתקניה ו/או ציודה ו/או תשתיותיה והן כלפי צד שלישי כלשהו  לרבות  

המלא  , על חשבונו  בעל ההרשאהידי  -. כל נזק שייגרם יתוקן עלעובדי בעל ההרשאה ועובדי החברה
 יעות רצונה של החברה. ולשב

יישא   16.7 לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  ההרשאהמבלי  לשלמות    בעל  ובלעדית  מלאה  באחריות 
(  מתחםבוכל עבודות התאמה ו/או שיפוצים    ההערכות )לרבות עבודות    ידיו - עלהעבודות שבוצעו  

או   פגיעה לרכוש החברה  נזק קלקול או  ובכל מקרה של אובדן,  לציוד  ובקשר איתן,  לעבודות, 
מעט במקרים בהם נזק כאמור נגרם בשל מעשה של החברה, כי אז  ל )  וכיו"ב, מכל סיבה שהיא

  המלא  חייב לתקן את הנזק על חשבונו   בעל ההרשאה , יהא  (אחריות הטיפול תחול על החברה
 . ולשביעות רצונה של החברהבהקדם האפשרי 

  בעל ההרשאה מכל סיבה שהיא, יהיה על  הנובע    ו/או בכל חלק ממנו  מתחםבבכל מקרה של נזק   16.8
לתקן את הנזק, על חשבונו, בהקדם האפשרי ולהביא לכך שעם השלמתו יהיה השטח במצב תקין  

במקרים בהם נזק כאמור נגרם בשל מעשה של החברה, כי    ומתאים בכל פרטיו להוראות ההסכם.
 . אז אחריות הטיפול תחול על החברה

חויב  תתבע ועל כל סכום שת לשפות את החברה על כל תביעה שו  לפצות  מתחייב  בעל ההרשאה  16.9
יפצה את החברה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד    בעל ההרשאה  לשלם בגין נזקים כאמור.

שייגרם לה כתוצאה מכל תביעה והצורך להתגונן כנגד תביעה כאמור ו/או בגין אישום פלילי, בגין  
ום כאמור נובעים מאי מילוי או הפרת התחייבויות  מעשה או מחדל כאמור ככל שתביעה או איש 

בעל  , ו/או בגין אירוע שבאחריות הסכםפי ה -פי דין ו/או על-ו/או מאחריותו על  בעל ההרשאהשל 
תאלץ לשלם פיצויים או כל תשלום אחר    שהחברה, ובכל מקרה  זה  16  כמפורט בסעיף  ההרשאה

עצמה, עם דרישה ראשונה,    לחברהכזה  לשלם כל סכום    בעל ההרשאהבקשר לתביעה כזו, מתחייב  
עמדה בהן בקשר לכל תביעה כזו,    חברהוכל זאת בתוספת ריבית פיגורים, לרבות כל ההוצאות שה 

נזק שיגרם יתוקן על  .אזרחית או פלילית ובשל הצורך להתגונן מפני תביעה כזאת בעל  ידי  - כל 
בהר כי החברה לא תהיה  על חשבונו ולשביעות רצונה של החברה. למען הסר ספק מו  ההרשאה

ו/או מי מטעמו כתוצאה מתאונה או נזק שיגרמו תוך    לבעל ההרשאהאחראית לכל נזק שיגרם  
 . ו/או כל הכרוך בכך מתחםההפעלת  כדי ו/או עקב  

אלו   16.10 התחייבותיו  אחר  ימלא  לא  ההרשאה  ובעל  ומושלםבמידה  מיידי  החברה  באופן  תהיה   ,
רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע את הפעולות ו/או התיקונים הדרושים, 

   ובעל ההרשאה ישא בכל הנזקים וההוצאות שייגרמו לחברה, לרבות שכר עבודה.

:גופן divaD, לא הורחב ב / נדחס ב  :עיצב  
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ו/או   בעל ההרשאה  16.11 מכל אחריות לנזקים    ן מי מטעמ  את העירייה ו/או  פוטר בזאת את החברה 
ו/או העירייה ו/או    כאמור לעיל, ומתחייב לשפות ולפצות את החברה  בעל ההרשאה להם אחראי  

 ו/או העירייה.   הראשונה בכתב של החברה ןדרישת  פי- על,  ןומטעמ ןכל הפועל בשמ 

ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו מסיבה    בעל ההרשאההחברה לא תהיה אחראית לנזק שייגרם ל 16.12
 לרבות עקב גניבה, פריצה, אש, מים, התפרצות קהל וכו'.  כלשהי,

מסיבה כלשהי, למעט וכל עוד קיימת    המתחםהאפשרות להפעיל את    בעל ההרשאהאם תמנע מ 16.13
, לא יהיה בכך  1971-סיבה המהווה סיכול לפי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א

זה, במלואן ובמועדן,   הסכםממילוי כל חובותיו בהתאם להוראות   בעל ההרשאה כדי לפטור את 
 ולרבות ביצוע התשלומים לחברה. 

 .זקים עקיפיםבעל ההרשאה לא יישא בנמובהר כי  16.1416.13

  ביטוח .17

מבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של בעל ההרשאה על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה, מתחייב  
  בעל ההרשאה לערוך ולקיים על חשבונו, את הביטוחים וההוראות המפורטים בנספח הביטוח המסומן 

   הסכם.ל ה'נספח כ

 טחונותיב .18

מילוי התחייבויות   18.1 ו/או התחייבויות    בעל ההרשאהלהבטחת  ובמועדן,  במלואן  זה  חוזה  פי  על 
במועד  חברה  ל  בעל ההרשאה, ימציא  ת הפרויקטעתידיות בקשר עם ביצוע העבודות בתקופת הקמ

  לשלושה  השווהערבות בנקאית, אוטונומית, בלתי מותנית, צמודה למדד, בסך    -חוזה  החתימת  
חודשיים שלתשלומי  חמישה ל ה  ם  בצירוף  לעיל,    10.1.2המוצעים, כמפורט בסעיף    שימוש דמי 

  "(. ערבות הביצועלחוזה )להלן: "  (1')ונספח  מע"מ, בנוסח הקבוע ב

החל ממועד חתימת החוזה ועד לקבלת אישור הפעלה מהחברה  ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה   18.2
( ימים לאחר המועד בו יבוא הסכם זה  60, או )והמצאת ערבות לתקופת ההפעלה, כמפורט להלן

 לידי סיום ו/או ביטול )לפי המאוחר מבניהם(.  

  בעל ההרשאה ות החוזה על ידי ערבות הביצוע תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הורא  18.3
לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש ערבות הביצוע בין היתר  בתקופת הקמת הפרויקט . מבלי 

 להבטחה ולכיסוי של: 

עקב ו/או בקשר עם כל הפרה או אי מלוי  חברה  כל נזק או הפסד העלול להיגרם ל 18.3.1
 תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה. 

שה 18.3.2 והתשלומים  ההוצאות  בהם  עלולה  חברה  כל  להתחייב  או  לשלם  או  להוציא 
 בקשר עם חוזה זה. 

שה 18.3.3 העבודה  ובדק  שיפוצים  השלמות,  התיקונים,  הוצאות  לשאת  חברה  כל  עלולה 
 בהן. 

 מכח חוזה זה. בעל ההרשאהפיצויים מוסכמים שיוטלו על  18.3.4

 , כהגדרתה להלן. ההפעלההמצאת ערבות תקופת  18.3.5

בעל  ,  בכל מקרה בו הפר  האו חלק   התהא רשאית לחלט את ערבות הביצוע, כול  חברה מובהר כי ה 18.4
 על פי שיקול דעתה הבלעדי.    ,את אחת מהתחייבויותיו ההרשאה

ובמועדן במהלך תקופת    בעל ההרשאהלהבטחת מילוי כל התחייבויות   18.5 על פי חוזה זה במלואן 
אישור  ההפעלה לקבלת  וכתנאי  מהחברה,  ימציא  הפעלה  ההרשאה ,  ערבות  החברה  לידי    בעל 

בסך   למדד,  צמודה  מותנית,  בלתי  אוטונומית,  שקלים    ש"ח  50,000בנקאית,  אלף  )חמישים 
 "(.  תקופת ההפעלהערבות לחוזה )להלן: " (2')ונספח בנוסח הקבוע ב חדשים( 

יהיה זכאי להחזר ערבות הביצוע    בעל ההרשאה,  תקופת ההפעלהבכפוף ולאחר המצאת ערבות   18.6
 .  על ידו  שהומצאה 

. בכפוף לקיום  ההתקשרותיום לאחר סיום תקופת    90תהיה בתוקף עד  תקופת ההפעלה  ערבות   18.7
את    לבעל ההרשאההחברה  על פי חוזה זה, במלואן ובמועדן, תשיב    בעל ההרשאהכל התחייבויות  

   .שרותההתקימים מתום תקופת  90בחלוף תקופת ההפעלה ערבות 

,  קבלת אישור ההפעלהבמועד  תקופת ההפעלה  את ערבות    חברהלא ימציא ל  בעל ההרשאהככל ש 18.8
לצורכי חוזה  תקופת ההפעלה  , תשמש כערבות  בעל ההרשאהערבות הביצוע אשר הופקדה על ידי  

 זה וזו תוארך מעת לעת, בהתאם לנדרש. 

:גופן divaD, לא הורחב ב / נדחס ב  :עיצב  



ה או חלקה, בכל מקרה בו  כולתקופת ההפעלה ו/או מי מטעמה רשאית לחלט את ערבות החברה  18.9
תקופת ההפעלה  תנאי מתנאי החוזה, ובכלל זה לא עמד בהתחייבויותיו במהלך    בעל ההרשאההפר  

תוך   זה,  חוזה  לפי  עליו  החל  כלשהו  תשלום  במלואו  שילם  לא  שנועד    7ו/או  מהמועד  ימים 
ם, פיצויים  לתשלומו, לרבות חוב בלתי קצוב, מיסים, אגרות, היטלים, תשלומי חובה, חשמל ומי 

 . המתחםמוסכמים ו/או כל תשלום בקשר עם תחזוקת המתקנים ו/או  

לרבות בדבר הארכת תוקף ו/או הגדלת סכום    –את החוזה או תנאי מתנאיו    בעל ההרשאההפר   18.10
ה  –הערבות   ערבות    חברהתהיה  ו/או  הביצוע  ערבות  את  לממש  ההפעלה  רשאית  )יחד  תקופת 
 יהא מנוע מלהתנגד לגבייתה של הערבות כאמור.   ההרשאהבעל "(, והערבותלהלן: " 

לבעל  ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט מבלי שיהיה  החברה  סכום הערבות שיגבה, אם בכלל, על ידי   18.11
כלפי    ההרשאה ו/או תביעות    הו/או מי מטעמהחברה  זכות כלשהי לבוא  דרישות  ו/או  בטענות 

 כלשהן בקשר למימוש הערבות.

חילוט   18.12 של  כל חלק מערבות  הבמקרה  ידאג  מנהאו  ולכל    בעל ההרשאה,  מיידי,  באופן  להשיב, 
ימים מיום החילוט, את גובה הערבות שחולטה לגובהה כנדרש, על ידי כך שימציא    7היותר תוך  

 ערבות חדשה, בגובה הערבות או חלק הערבות שחולט, לפי העניין. חברה ל

לבטל  החברה  ת חוזה זה, לא יגרע מזכות  מובהר, כי חילוט ערבות או חלק ממנה בהתאם להוראו  18.13
את ההסכם בהתאם להוראותיו או מכל זכות אחרת ו/או סעד אחר הנתונים לה על פי הוראות  

  חברה החוזה או על פי כל דין. למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראות סעיף זה או בשימוש ה
ומאחריותו על פי    שאה בעל ההרבזכויותיה מכוחו, כדי לצמצם או לגרוע מכל חובה אחרת של  

 החוזה ו/או על פי כל דין. 

בגין הפרת  לחברה  סכום הערבות יחשב לפיצוי מוסכם מינימלי    –אלא אם נקבע אחרת בהסכם זה   18.14
. אין במתן הערבות, או בחילוטה, כאמור בסעיף זה, כדי לפגוע בזכויות  בעל ההרשאההחוזה ע"י 

פי כל דין, והאמור בסעיף זה בא אך ורק להוסיף  על פי חוזה זה ו/או על  חברה  ובסעדים המוקנים ל
תקרה   או  הגבלה  לשמש  כדי  הערבויות  בגובה  אין  ממנו.  לגרוע  ולא  דין  בכל  האמור  על 

 במקרה של מימושן או בכלל.  בעל ההרשאהלהתחייבויותיו של 

כל ההוצאות הכרוכות בערבות ו/או הנובעות ממנה, לרבות מהוצאתן, מהארכת תוקפן, בגבייתן,   18.15
 וישולמו על ידו.  בעל ההרשאהידושן ו/או בהגדלת היקפן לפי העניין, יחולו על ח

 סיום ההתקשרות, הפרות ותרופות  .19

, החברה תהיה רשאית לבטל את ההסכם או  בעל ההרשאהידי  -במקרה של הפרה של ההסכם על 19.1
מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה על פי ההסכם ו/או  פי כל דין.   -להיזקק לכל תרופה על

ידי בעל ההרשאה שאינה הפרה יסודית, תינתן    הדין, מובהר כי במקרה של הפרה של ההסכם על 
 .הפרהימים מראש ובכתב על מנת לתקן את ה 14לבעל ההרשאה התראה של  

להלן  מהמקרים    מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיהיה נתון לחברה, תהיה החברה רשאית בכל אחד 19.2
לבטל את רשות השימוש במתחם, ובעל ההרשאה  ימים,    7של    ולאחר מתן הודעה מראש בכתב
 לפי ההסכם: מתחייב לפנות מיד את המתחם 

נגד בעל ההרשאה צו פרוק ו/או תתקבל החלטה על פירוקו מרצון או ימונה לו    אם ינתן 19.2.1
ו/או קבוע. אם הצו ינתן על פי צד אחד  כונס נכסים או מפרק ו/או קדם מפרק, זמני 

ימים )שבעה(    7ושלא לבקשת בעל ההרשאה, ובעל ההרשאה יגיש בקשה לביטולו תוך  
הצו, לא תהיה החברה רשאית לממש את זכות הביטול,    בעל ההרשאהמיום שימסר ל

 ימים מיום מתן הצו על פי צד אחד; )שלושים(  30אלא לאחר שיחלפו  

 ימים לפחות; 30אם בעל ההרשאה יאחר בביצוע תשלום כלשהו במשך  19.2.2

בעל מניות או מנהל( יורשע   -אם בעל ההרשאה )ואם בעל ההרשאה מאוגד כחברה בע"מ   19.2.3
בעבירה פלילית )מכל מין ו/או סוג( הקשורה להפעלת  , או  עמה קלון  בעבירה פלילית שיש

   .המתחם ו/או אשר התרחשה בשטח האצטדיון

ד אם ינתן צו עיקול )לרבות צו עיקול זמני( על נכסי בעל ההרשאה. אם הצו ינתן על פי צ 19.2.4
תוך   לביטולו  בקשה  יגיש  ההרשאה  ובעל  שימסר    7אחד,  מיום  ימים  לבעל  )שבעה( 

צו, לא תהיה החברה רשאית לממש את זכות הביטול. אלא לאחר שיחלפו  ה  ההרשאה 
העיקול או עם מתן הצו )שלושים( ימים מיום מתן הצו על פי צד אחד או עם אישור    30

 לפי המוקדם ביניהם. - בעל ההרשאה ו/או אישורו לאחר תגובת 

א יתקן  זה במלואה ובמועדה, ול הסכםלא ימלא הוראה כלשהיא של   בעל ההרשאה אם  19.2.5
 ימים מיום משלוח התראה בכתב של החברה.  )ארבעה עשר( 14ההפרה תוך 
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את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק קבלן משנה בביצוע  בעל ההרשאה  הסב   19.2.6
 ; העבודות בלי הסכמת החברה בכתב ומראש

 ;מביצוע ההסכם בעל ההרשאההסתלק  19.2.7

או אדם אחר   בעל ההרשאה והסופי שהיו בידי החברה הוכחות לפי שיקול דעתה הבלעדי   19.2.8
, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי  בעל ההרשאהבשמו של 

 ; בקשר להסכם זה או בקשר לכל דבר הכרוך בביצועו

ההסכם כאמור לעיל, תהיה רשאית החברה להשלים בעצמה ו/או  את  בנוסף לזכות החברה לבטל   19.3
ו/או שיפוצו ולהשתמש בציוד ו/או בחומרים שהובאו על    באמצעות אחרים את הקמת הפרויקט

,  ידי בעל ההרשאה לשטח המתחם ו/או לסלקם משטח המתחם, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי
ו/או תשלום כלשהו. בעל ההרשאה לא יהיה זכאי למנוע    ומבלי שבעל ההרשאה יהיה זכאי להשבה

במידה והחברה תבחר  ו/או מי מטעמה.  באופן כלשהו הקמת ו/או הפעלת הפרויקט על ידי החברה 
שהיא סיבה  מכל  ההסכם  את  הציוד,  ,  לבטל  כל  אזי  ההרשאה,  בעל  עם  במחלוקת  ונמצאת 

לרשות  ,  המתקנים יעמוד  לא  ההרשאה  בעל  ידי  על  למתחם  שהובא  שהוא  דבר  וכל  החומרים 
בעל    זהבו בנסיבות המתוארות בסעיף  שבמקרה    .החברה ויפונה מהמתחם על ידי בעל ההרשאה

,  , תהיה רשאית החברה, מבלי לפגוע בזכויותיה האחרותאת הנ"לההרשאה לא יסלק מהמתחם  
 .לפעול כפי ראות עיניה, ובעל ההרשאה יישא בכל ההוצאות והנזקים שייגרמו לחברה בגין כך

קט, כולו או חלקו,  מודגש בזאת כי החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להמשיך בהקמת הפרוי 19.4
ו/או מי מטעמו ובעל    שהוכנו על ידי בעל ההרשאהו/או שיפוצו גם בהתאם לתוכניות ולמפרטים  

 ההרשאה ו/או מי מטעמו לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין כך. 

בנוסף ומבלי לפגוע בכל הוראה אחרת של הסכם זה, מוסכם כי בכל מקרה של פיגור בתשלום   19.5
ישא הסכום שלא ש  והפרשי ההצמדה  כלשהו,  ולם במועדו הפרשי הצמדה למדד, וסכום הקרן 

שמונה אחוזים( לשנה, הכל החל במועד שנועד לביצוע התשלום  )  8%ביחד, ישאו ריבית בשיעור של  
 ועד לתשלום בפועל. 

ביטול   19.6 כי  בזאת  את    הסכםמוסכם  יזכה  לא  מהוראותיו,  כלשהו  סעיף  הוראות  לפי  בעל  זה 
יהיה מנוע מלתבוע כספים  בעל ההרשאה  צויים כלשהם מהחברה, ובזכויות ו/או בפי   ההרשאה

 . הסכםכלשהם מהחברה בגין ביטול ה

ההרשאהאם   19.7 מהוראות    בעל  כלשהי  הוראה  יסודית  הפרה  הוראה    הסכםיפר  יפר  ו/או  זה, 
בעל ההרשאה  )שבעה( ימים מהתראת החברה, ישלם    7זה ולא יתקן ההפרה תוך    הסכם מהוראות  

ש"ח )עשרים   25,000-והפרה, פיצוי קבוע, מוערך ומוסכם מראש, בסך של כל הפרה  בגין לחברה, 
הידוע  מדד  ה וחמישה אלף שקלים חדשים( צמוד למדד המחירים לצרכן, כשהמדד הבסיסי הינו  

וי המוסכם כדי לפגוע בכל סעד נוסף ו/או אחר לו זכאית החברה  . אין בפיצביום חתימת ההסכם
 על פי דין. 

החלטתם  ו/או    ה דעתדעתם  בכל מקום בו יש לחברה שיקול דעת ו/או סמכות כלשהי, יהיה שיקול   19.8
ומוחלטים  ה החלטת החלטתםבלעדיים  את  לנמק  חייבים  יהיו  לא  והם  החלטות    .,  כי  מובהר 

 .החברה ינומקו באופן סביר

לעיל לא יהיה בהם משום    29119.2.סעיף  לפי   ומנ מ בעל ההרשאהוסילוק ידו של   מתחםהתפיסת  19.9
יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי ההסכם,    בעל ההרשאהידי החברה ו- ביטול ההסכם על

 פרט להתחייבות שהחברה תאשר לו לא למלא.  

הבאי 19.10 שבסעיפים  וההצהרות  ההתחייבויות  מהתנאים,  אחד  עיקריים  כל  כתנאים  ייחשבו  ם 
,  14,  13,  12,  11,  10,  9,  8,  7,  6,  5,  4,  3סעיפים    והתחייבויות יסודיות בהסכם: המבוא להסכם, וכן

 )וכל סעיפי המשנה שלהם(.   18, 17  ,16, 15

 
 שונות .20

מניעת   20.1 לשם  זאת,  ועם  בטרם חתימתו  הצדדים  בין  שנעשו  כל ההסכמות  את  זה ממצה  הסכם 
ספקות ואי הבנות, קובעים הצדדים ומתנים מראש כי כל אמירה, התבטאות, הצעה, הסכמה,  
פניה, מצג, התנהגות או דיבור בכל צורה ואופן לרבות כל ויתור, אורכה, הסכמה לשינוי ואי מימוש  

ת לצד מהצדדים להסכם, לא יהיה בהם כדי לשנות תנאי מתנאי ההסכם, או  של זכות המוקני
התחייבות מהתחייבויותיו, וזאת אפילו נהגו הצדדים אחרת במשך תקופה כלשהי. לא תשמע שום  
טענה בדבר שינוי בהסכם או בתנאיו, או בדבר תוספת לו, או מתן אורכה או הסכמה, אלא אם כן 

 ידי הצדדים להסכם. - תם עלנעשה הדבר במפורש ובכתב ונח
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תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה    תהווהמתנאי החוזה במקרה מסוים לא    לסטותצד    של  הסכמה 20.2
לו על פי החוזה במקרה מסוים, אין    שניתנו שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדים בזכויות  

ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות    ואיןלראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר  
 וחובות לפי חוזה זה. 

, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור של צד על זכות ויתור  שום 20.3
 כויותיו, כולן או מקצתן בכל עת שימצא לנכון.והוא יהיה רשאי להשתמש בז  מזכויותיו

 

שהוא   20.4 וסוג  מין  מכל  מיזמים  ו/או  פעילות  לבצע  לאחרים  להתיר  ו/או  לבצע  רשאית  החברה 
באצטדיון לפי שיקול דעתה הבלעדי, ואין בהוראות הסכם זה כדי לתת לבעל ההרשאה בלעדיות  

ממלא בעל ההרשאה התחייבויותיו  כל שהיא למעט בשטח המתחם. על אף האמור לעיל, וכל עוד 
  "(אקסטריםספורט אתגרי )"מוסכם כי החברה לא תתיר לאחר/ים להפעיל מתקן/י  ,  כלפי החברה

 דומים בשטח האצטדיון. 

החברה רשאית להשתמש בזכויותיה בכל עת שתרצה בכך. הימנעות מנקיטה בהליך כלשהו ו/או   20.5
יהיה מנוע    בעל ההרשאהאו שיהוי מצדה, ו/שימוש בזכות כלשהי מצד החברה, לא ייחשב כויתור ו

מהעלאת טענה בדבר ויתור, שיהוי, מניעות וכו', אלא אם נעשו במפורש, במסמך בכתב חתום על  
 ידי החברה. 

פי הכתובות  - כתובות הצדדים הן כרשום בכותרות הסכם זה וכל הודעה שתישלח בדואר רשום על 20.6
הנמען   אצל  כשנתקבלה  תראה  מיום  72כאמור,  הדואר  שעות  בבית  הודעה    מסירת  בישראל. 

שתימסר במסירה אישית תחשב כנמסרת בעת מסירתה. הודעה שתימסר לעובד במתחם, תחשב  
 שעות מעת הימסרה לעובד או הדבקתה בשטח המתחם. 24כנמסרת לבעל ההרשאה, בתום 

 כל הודעה בהתאם להסכם זה תיעשה בכתב, במסמך חתום בלבד.  20.7

שהחברה רשאים ליתן הוראות ו/או לקבוע ו/או לאשר כל ענין או  בכל מקום שבו נאמר בהסכם   20.8
הסמכות לבטל את  חברה  דבר שבשיקול דעתם ו/או בשיקול דעתם הבלעדי, מוסכם בזאת כי ל

 ההוראה או הקביעה, לשנותה, להוסיף עליה ולגרוע ממנה, וכל זאת לפעם ומזמן לזמן.

הסכם זה, ולפי כל הסכם אחר בינה לבין    לחברה תעמוד הזכות לקיזוז סכומים המגיעים לה לפי  20.9
ידי החברה  - כל הוצאה, תשלום, ו/או פיצוי שישולמו על, לרבות  ו/או מי מיחידיו  בעל ההרשאה

כולל הוצאה הקשורה לסיום    ,ו/או אשר יהיה עליה לשלם לכל אדם או גוף בקשר לביצוע הסכם זה
   ההסכם באמצעות גורמים אחרים.

   בכל הקשור להסכם.  ו/או זכות עכבון  מוותר במפורש ובלתי חוזר על הזכות לקיזוז  בעל ההרשאה 20.10

בכל הקשור למתחם ולמבנים הקיימים בו ו/או    לבעל ההרשאה אין ולא תהיה כל זכות שעבוד 20.11
למבנים שיוסיף בעל ההרשאה. בעל ההרשאה אינו רשאי לשעבד ו/או למשכן ו/או ליתן לאחר  

כולתו ו/או במחוברים לו ו/או בכל ציוד ו/או מתקן שיישארו ברשות  זכויות כלשהן במתחם על ת 
 החברה.  

ההרשאה 20.12 הוראות    בעל  פי  על  בהסכם  כמפורט  העבודות  את  נוהליה  החברה  יבצע  פי  ועל 
תהא רשאית לשנות ולעדכן את הוראותיה,  החברה    והנחיותיה, כפי שיובאו לידיעתו מפעם לפעם.

. א אחר אלה, כפי שהודעו לו, שונו או עודכנו מפעם לפעםימלובעל ההרשאה  נהליה והנחיותיה  
,  החברהספק או של סתירה בין האמור במסמכי החוזה לבין תוכנן של הוראות    שלמקרה    בכל

תחייבנה לכל  החברה  לקבלת הבהרות. הבהרות  בעל ההרשאה לחברה  , יפנה  והנחיותיהנוהליה  
 ו היו חלק מהאמור בחוזה זה מלכתחילה.והוא ימלא אחריהן כאילבעל ההרשאה    אתדבר ועניין  

לבית   20.13 נתונה  תהא  זה  להסכם  והקשור  הנובע  סכסוך  בכל  לדון  הבלעדית  המקומית  הסמכות 
 יפו. -אביב- לדון בה מבחינת העניין במחוז תל המשפט המוסמך

תחשב כמתקבלת בעת    -במבוא לחוזה  לנמען המצוין    - הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו    כל 20.14
הנמען המצוין להלן    ציוןותוך  או בדוא"ל  הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס    כלמסירתה.  

ביום עסקים ובשעות    נשלחהשלחה, אם ההודעה  יתחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת ה  -
, והכל בתנאי שברשות  העוקבתיחשב כמתקבלת ביום העסקים    -ואם לא    העסקים המקובלות 

קבלתה.   על  בכתב  אישור  פי    כל השולח  על  רשום,  בדואר  למשנהו  צד  ידי  על  שתשלח  הודעה 
השני    הצדתחשב כאילו התקבלה על ידי    -המצוינת להלן ותוך ציון הנמען המצוין להלן    הכתובת

  .שלחהישעות ממועד ה 48תוך 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי חתימה:



 
 
 

__ ____________ _________  _ _____ _______ ____________ 
 בעל ההרשאה                                  החברה 

 
 

 
 

 אישורי חתימות
 
 

ח"פ ..................,   ................של .....  ה....., מאשר/ת את חתימת........אני הח"מ, עו"ד .................. מ"ר .
..................... ת"ז ................. אשר  -באמצעות מורשי החתימה שלה ........................ ת"ז ................. ו

ה על  בת  הסכםחתמו  החלטה  על  -לפי  מוסמכים לחתום  ובהיותם  הנ"ל קבלה,  שהחברה  זה    הסכםתוקף 
 שמה. ב
 

 כמו כן, אני מאשר גם את חתימת הערבים לעיל. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
_______ ____________ 

 ........................, עו"ד  
 
 

 
 
 
 
 
  



 א' נספח
 
 

 הנדסי  נספח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ב'נספח 
 
 

 התכניות 
 

 רן על ידי החברה בהתאם להוראות החוזה[ ו]יצורפו לאחר איש 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ג'נספח 
 
 

 עקרוניות לביצוע הפרויקט אבני דרך 
 

מועד השלמה מקסימלי מיום  אבן דרך מס'
 חתימת ההסכם  

1.  
מפורט   זמנים  לוח  הפרויקט  הגשת  לביצוע 

 לאישור החברה 
 

חתימת   30  15 ממועד  יום 
 ההסכם 

2.  
מפורט  ו  תוכניות  הגשת לאישור  תכנון 

 החברה  
 

חתימת   80  30 ממועד  יום 
 ההסכם 

3.  
האישורים   כל  לביצוע  השגת  הנדרשים 

 מכל רשות מוסמכת  הפרויקט
 

ממועד יום  חודשים    1201.5
 חתימת ההסכם. 

4.  
ותחילת   הפרויקט  הקמת  עבודות  השלמת 

 הרצה
 
חתימת   8  3 ממועד  חודשים 

 ההסכם. 

5.  
תחילת הפעלת הפרויקט לאחר קבלת אישור  

 הפעלה מהחברה 
 
חתימת   11  4 ממועד  חודשים 

 ההסכם. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 נספח ד'
 
 
 

 נספח בטיחות
 

 מדריך בטיחות ובריאות תעסוקתית )קבלן ראשי(  

 אצטדיון בלומפילד 

 יפו - היכלי הספורט תל אביב 



 

 מטרה .1

  -ההתקשרות והציפיות של היכלי הספורט תל   ,זה היא להגדיר את שיטות העבודה  נספחמטרת  
"יפו    - אביב   )להלן:    הקמת   בעת   "( ביחס לניהול הבטיחות והבריאות התעסוקתית המזמיןבע"מ 

 .  בלומפילד באצטדיון  האקסטרים  מתקני ותפעול

 תכולה .2

מתאר את דרישות המינימום לניהול הבטיחות )עמידה בחוק הישראלי ובהיעדרו ברגולציה    נספח ה
והבריאות התעסוקתית יחויב  ,  בינלאומית(  זה    בעל שאותם  ישמש לצרכי הסכם  ההרשאה, אשר 

משנה וכל קבלן אחר  התכולת עבודת קבלני    הטמיע במסגרתל(,  להלן  כהגדרתו"קבלן הראשי")כ
 . י המזמין" שימונה ע

 קיצורים, הגדרות, ונחיםמ .3

 : במסמך זה המילים והמונחים הבאים יהיו בעלי המשמעות הבאה

ולו    האקסטרים  מתקני  לבניית  ההסכם  ייחתם  שעימומשמעותו הקבלן הראשי    "הקבלן הראשי"
ו,  שליטה על תכולת העבודות בחוזה של הפרויקט או  / אשר בו מעורבים יותר מקבלן ראשי אחד 

על התכנוןקבלני משנה   והבריאות תעסוקתית  ,  שאמונים  של תחום הבטיחות  והתיאום  הבקרה 
ו,  המבקרים,  הספקים,  עובדי הקבלן,  בקרב הקבלנים או  /או מעורבים ו/כל האנשים שמועסקים 

.  או בחלק מהן וכן כל אדם אחר שנמצא באתר בהקשר לעבודות החוזה/קשורים בעבודות החוזה ו 
,  תכנוןהול סיכוני הבטיחות והבריאות תעסוקתית במהלך שלב ההראשי תפקיד מפתח בני  ןלקבל

הידע והניסיון הרלוונטי ואף בעל  ,  להיות בעל הכישורים  וכך שעלי   והתחזוקה  ההפעלה,  ההקמה
יכולת ארגונית שתאפשר לבצע עבודה זו ולוודא עמידה בדרישות כל חוק ודין ומסמך זה בתחום  

 . הבטיחות והבריאות התעסוקתית

 . או פער ביחס לדרישות הבטיחות והבריאות תעסוקתית/משמעותה אי קיום ו "הפרה" 

תעסוקתית" והבריאות  הבטיחות  ובבריאות    "דרישות  בבטיחות  הקשורות  הדרישות  משמעותן 
,  כפי שהן מפורטות בדרישות התחיקתיות,  תעסוקתית או בניהול הבטיחות והבריאות תעסוקתית

בדרישות  ,  בדרישות המזמין,  בתכנית הניהול של הבטיחות והבריאות תעסוקתית של הקבלן הראשי
הקבלן וכן בדרישות המינימום של    בתכנית הניהול של הבטיחות ובריאות תעסוקתית של,  האתר

 . מסמך זה

שמיועדים להוות או אשר מהווים חלק מתכולת העבודה  ',  המנגנונים וכד,  משמעו המכונות  "ציוד"
 . המוגדרת בחוזה

בא    /וכן נציגיהם,  או חברת הפיקוח כפי שהם מופיעים בפרטי החוזה/משמעותו המזמין ו  "בעלים"
 .או הממונים מטעמם/ כוחם ו

  וכן כל מקום אחר שעשוי ,  שבהם יש לבצע את תכולת העבודה,  משמעותו אזורי העבודה  "יוןאצטד" 
 . להיות מצויין בחוזה ואשר מהווה חלק מן האתר

בקרת  ו  משמעותן הדרישות הנוגעות לבריאות ולבטיחות של העובדים באתר  "אצטדיוןדרישות ה"
וניהול של הציודו,  ההיבטים הסביבתיים בניית  ,  אזורי העבודה,  הכלים,  החומרים,  בנוסף בקרה 

 .ההתקנות והחומרים באתר,  המבנים, הפיגומים

הקבלן" שהוא  "ציוד  סוג  מכל  והפריטים  המכשירים  כל  ביצוע  ,  משמעותו  לצורך  נדרש  אשר 
חומרים או דברים אחרים המיועדים להוות או אשר מהווים  ,  למעט ציוד,  והשלמה של העבודות

 . תחלק מן העבודות הקבועו

הקבלן" הראשי,כפי    "עבודות  הקבלן  לבצע  נדרשים  שאותם  והשירותים  העבודות  כל  משמעותן 
 . לרבות כל הפעילויות הנלוות להן, שהם מוגדרים לעיל ובכפוף לחוזה

בטוחה" לא  כל    "פעולה  ובריאות  המשמעותה  בטיחות  דרישת  של  הפרה  או  בטוחה  לא  תנהגות 
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 . תעסוקתית

אדם בעל ידע, הכשרה וניסיון נאותים יכול לכלול עובד, מפקח, יועץ או כל מי שיש   - "יר"אדם כש
לו, בנוסף לידע ה "אקדמי" של המטלה הנדונה, ידע מעשי בביצוע העבודה בבטיחות, היכרות עם  
הסיכונים הכרוכים בכך, הבקרות האפשריות והדרישות הרגולטוריות על מנת להפעיל את הבקרות  

 להגן על בריאותם ובטיחותם של העובדים בסביבת העבודה.  הנדרשות כדי

 

 דרישות .4

 רגולטוריות ודרישות סטנדרטיות נוספות , דרישות משפטיות 4.1

בדרישות   עמידה  יוודא  הראשי  רגולטוריות  כלהקבלן  דרישות  זה  ובכלל  ותקנים   ,  דין,  תקנות 
 : תקנה או חוק רלוונטי, או כל תקן/להלן ו המפורטים

 . ותקנותיו 1954חוק ארגון הפיקוח על העבודה  (א)

 . ותקנותיו 1951חוק שעות עבודה ומנוחה  (ב)

 .  ותקנותיו  1951חוק החופשה השנתית  (ג)

 .  ותקנותיו 1953חוק העסקת בני נוער   (ד)

 . ותקנותיו  1954חוק החשמל  (ה)

 . 1988[  עבודות בנייה]תקנות בטיחות בעבודה  (ו)

 .2007-ז"התשס (, עבודה בגובה) תקנות הבטיחות בעבודה  (ז)

 (. IIOSH)הוראות המוסד לבטיחות וגיהות  (ח)

 . 1954- ד"תשי, חוק ארגון הפיקוח על העבודה (ט)

 . 1970-ל "תש[, נוסח חדש] פקודת הבטיחות בעבודה  (י)

 . 2013-ג"תשע(, תכנית לניהול הבטיחות)תקנות ארגון הפיקוח על העבודה  (יא )

,  לתקנים, הספציפיים של החוזהכפי שהם מוגדרים בתנאים , הקבלן יציית לחוקים חדשים, בנוסף
אשר  ,  המזמין  להיצרן או נהלי בטיחות ובריאות תעסוקתית ש  הוראות,  הוראות והנחיות,  תקנות

 .ייכנסו לתוקף במהלך העבודות

 עיקרי הפרקים לקבלן לביצוע בנושא בטיחות  ריכוז

לה  לבאנג)  CODE OF PRACTICEתכנית    הכנת .1 ויה  סווינג,    לרגולציה  בכפוף'(  וכו'י, 
 . המזמין ידי על מראש תאושר אשר ערך שוות אוקנדית/אמריקאית  /אנגלית

 . בפרוייקטתכנית לניהול בטיחות   הכנת .2

 . העבודה למתחמי כללית סיכונים הערכת .3

 . גבוה בסיכון לעבודות סיכונים הערכות  בסיס על  עבודה היתרי  מערכת הצגת .4

 

 דרישות כלליות 

,לה ויה וכו'( על פי החוק הישראלי ובהיעדרו על פי  סווינג',באנג)  האקסטרים  מתקני  מערך  התקנת
,הקמה ותחזוקה של  לתכנוןתנאי סף    הינהעל ידי המזמין,    שתאשוררגולציה בינלאומית מערבית  

 המתקן. 

 .במכרז הצעתו בעת"ל הנ בתנאים עמידה בדבר אישורים להציג הראשי הקבלן באחריות 
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כי כל העבודות המבוצעות יעמדו בדרישות הבטיחות והבריאות  ,  אלווד  הראשי באחריות הקבלן  
הרשמיים בתקנים  וכן  הרלוונטיים  ובתקנות  בחוקים  כמתואר  בתקנים  ,  התעסוקתית  גם  כמו 

 . קבהוראות והנחיות ובהוראות היצרן כמפורט לעיל וכנדרש במקומות אחרים על פי חו, הרגילים

עובדיהם של קבלני המשנה וכל המבקרים באתר יהיו  ,  כל עובדיו  כי,באחריות הקבלן הראשי לוודא
ויצייתו להם    מיומנים ומודעים בצורה מלאה לדרישות הבטיחות והבריאות תעסוקתית,  כשירים

פיהם יש  -לרבות הנהלים שעל,  בכל עת במהלך ביצועה של תכולת העבודה או במהלך שהותם באתר
כפוף לדרישות הבטיחות והבריאות תעסוקתית תסופק  כל הדרכה שתידרש ב.  לנהוג במקרי חירום

כלל הקבלנים   ולעובדי  הקבלן הראשי  של הקבלן    העובדים לעובדי  על חשבונו  הפרויקט  במתחם 
 . הראשי 

ובטוח נדרשים להתנהל באופן מסודר  פיזית.  עובדים אלה  או  התנהלות תחת  ,  אלימות מילולית 
או כל התנהלות  ,  גניבה,  שידול,  הימורים,  לההשפעה אלכוהול או סמים או החזקה של פריטים א 

,  עם היוודע אודות התנהלות כזו.  בלתי מוסרית ובלתי רצויה אחרת אינה מותרת ואינה מקובלת
וינקוט בכל הצעדים המתאימים לפי שיקול   הקבלן הראשי ירחיק את האדם המעורב מן האתר 

 .  המזמין דעתו של

ושא הבטיחות והבריאות תעסוקתית ואשר תתואם הקבלן הראשי ישתתף בכל פגישה שתעסוק בנ 
לצורך הבהרה ודיון  ,ידי המזמין וכן יקיים מפגשים עם הקבלנים שלו על בסיס שבועי לפחות-על

 . בסוגיות של בטיחות ובריאות תעסוקתית

על  יתבקש  הדבר  המזמין-כאשר  התיעוד  ,  ידי  או  המידע  כל  את  מידית  יספק  הראשי  הקבלן 
ובב בבטיחות  רגולטוריות  הקשורים  למטרות  שנמסר  בחומר  הכללתו  לצורך  תעסוקתית  ריאות 

 (.  קובץ בטיחות ובריאות תעסוקתית, לדוגמה)

כולל אבל  )  כל העלויות המשויכות לאספקה של הציוד הנדרש עבור הבטיחות והבריאות תעסוקתית
ידי הקבלן הראשי  -יסופקו על'(  אמצעי הגנה וכד,  מכשירי ניטור,  ציוד הצלה,  ציוד מגן אישי:  לא רק

. 

כמפורט  ,  י המזמין"הקבלן ינקוט בכל הצעדים הדרושים כדי לתת מענה ליעדי הבטיחות שיוגדרו ע 
 .של מסמך זה ' שבנספח א" הצהרת המדיניות של הבטיחות והבריאות תעסוקתית"ב

על העבודה    הקבלן הראשי ימסור הודעה על תחילת עבודות בנייה ירשום באופן רשמי לאגף הפיקוח
 .  במשרד הכלכלה והתעשייה

הקבלן הראשי ימנה מנהל עבודה מוסמך לכל אתר עבודות בנייה והודעה על מינויו תשלח לאגף  
הפיקוח על העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה ויהיה אחראי באופן מלא לעבודת הבנייה כמו גם  

 .  לבטיחות ולבריאות התעסוקתית כנדרש על פי החוק

 מות לתחילת עבודה דרישות מקדי 4.2

  בינלאומית   ברגולציה  CODE OF PRACTICE בסיס  על  הבטיחות  תכנית  את  יציג הקבלן הראשי   
 . מזמיןה אישורשאותם יגיש ל

דרישות   של  לפני השלמה  הבנייה  בעבודות  להתחיל  יורשה  לא  הראשי    בעבודה   הבטיחותהקבלן 
 הרלוונטיים לעיל. והמסמכים  בישראל החוק פי על הנדרשים

 ( הגשות מקדימות לתחילת עבודה)  ניהול הבטיחות והבריאות תעסוקתית של הקבלן 4.3

 :על הקבלן להגיש את המסמכים הבאים, יום מחתימה על ההסכם  28תוך 

 תכנית הניהול של הבטיחות והבריאות תעסוקתית של הקבלן הראשי.  (א)

טרים העומדת בתנאי הרגולציה  ותחזוקת מתקני האקס  הפעלה ,  לתפעול  בטיחות   תכנית   הגשת (ב)
 . אוסטרליה"ב, ארה, קנדהבמדינות מערביות כגון אנגליה,  הבינלאומיתהקיימית

והסכנות   (ג) הסיכון  גורמי  של  רשימה  ובה  כללית  סיכונים  והבריאותיותההערכת  ,  בטיחותיות 
בנוגע   ומידע אשר ימחיש את הצעותיו של הקבלן הראשי  צפויות עבור תכולת העבודה  אשר 
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 .לבקרה יעילה ואפקטיבית בתחום הבטיחות והבריאות תעסוקתית

 . למזמין מתקן תיק  ומסירת   ישראלים ותקנים הישראלי החוק בתנאי  עמידה (ד)

מרכזי (ה) עבודה  אתר  כל  עבור  אתר  ארגון  לתקנה  ,תכנית  של    166בכפוף  הבטיחות  תקנות  של 
 .1988- ח"עבודות הבנייה תשמ

אשר מיועדים להבטיח כי הציוד שבו יעשה  ,  הצהרה בנוגע למדיניות ולנהלים של הקבלן הראשי (ו)
ידי כל קבלן אחר באתר הפרויקט יישמר במצב בטוח ויתופעל  -ידי הקבלן הראשי ועל -שימוש על

 ;  באופן בטיחותי

אשר מיועדים להבטיח כי קבלני המשנה  ,דיניות ולנהלים של הקבלן הראשיהצהרה בנוגע למ (ז)
 וכל הקבלנים והעובדים האחרים באתר הכפופים לתחומי האחריות של הקבלן הראשי.

להערות המזמין  בכפוף  והבריאות תעסוקתית  ניהול הבטיחות  תכנית  את  יעדכן  .  הקבלן הראשי 
ללא אישור של תכנית ניהול של הבטיחות והבריאות  הקבלן הראשי לא יתחיל בביצוע עבודות באתר  

 .תעסוקתית של הקבלן הראשי

,  הקבלן הראשי יבצע את כל העבודות בכפוף לתכנית הניהול של הבטיחות והבריאות תעסוקתית
 . המזמין  ידי  על שאושרה

 הדרכה ומסירת מידע  4.4

בנוגע  ,  תחום הבטיחותיעברו הדרכה ומסירת מידע ב,  לרבות מנהלים ועובדי המזמין,  כל העובדים
 .  בתחום הבטיחות והבריאות תעסוקתית לשיטות עבודה הכלליות והספציפיות

הקבלן   את  פוטרת  אינה  לפרויקט  ספציפית  תעסוקתית  ובריאות  בטיחות  בהדרכת  השתתפות 
המשנה מטעמו או כל    נילספק הדרכה מתאימה ונאותה עבור עובדי הקבלן וקבל  ומאחריות   הראשי

באתר הפועל  אחר  הקבלן  .  גורם  הבטיחות    הראשיעל  לתחום  וספציפית  רשמית  הדרכה  לספק 
לרבות מצגת של הערכות הסיכונים  ,  בהסכם  המפורטותשתתמקד בעבודות  ,  והבריאות תעסוקתית

 . הרלוונטיות

להבטי הראשי  הקבלן  הדרוש,  חעל  המידע  את  יקבלו  המשנה  וקבלני  הקבלנים  עובדי  כל  ,  כי 
,  ההדרכה והפיקוח שיאפשרו להם לבצע את משימותיהם באופן בטוח וידידותי לסביבה, ההוראות

לרבות כל הדרכה שתידרש מתוקף תכנית הניהול של הבטיחות והבריאות תעסוקתית של הקבלן  
 .  הראשי

יות הקבלן לוודא כי עובדים המחויבים להיות מורשים ולהחזיק  באחר, בנוסף להדרכה כנזכר לעיל
 . בהסמכה רשמית וחוקית בהקשר לעבודתם ורישיון תקף בכל עת

 עבודה בגובה 4.5

 ארגון ותכנון 

 :הקבלן יוודא כי העבודה בגובה

 ; מתוכננת כראוי ומכסה מקרי חירום והצלה (א)

 ; נתונה לפיקוח מתאים (ב)

 .מבוצעת באופן שהנו בטיחותי (ג)

כי העבודה בגובה תבוצע רק כאשר תנאי מזג האוויר אינם מסכנים את הבריאות  ,  הקבלן לוודאעל  
 . או הבטיחות של האנשים המעורבים בעבודה

 כשירות לצורך עבודה בגובה  4.5.1

יעסוק בפעילות כלשהי כי אף אדם לא  לוודא  ופיקוח הקשורים  ,  לרבות ארגון,  על הקבלן  תכנון 
אלא אם כן הוא כשיר לעשות כן ועבר הדרכה  ,  שמיועד לעבודות כאלהבעבודה בגובה או בציוד  
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 . דיןומסירת מידע בהתאם לדרישות ה

 מניעת סיכונים שמקורם בעבודה בגובה  4.5.2

באמצעים   סביר  באופן  העבודה  את  לבצע  ניתן  כאשר  בגובה  עבודה  תבוצע  לא  כי  יוודא  הקבלן 
 . אחרים

בגובה עבודה  מבוצעת  שבהם  ינקוט,  במקרים  שיאפשרו    הקבלן  ומספקים  מתאימים  באמצעים 
 .מגובה אשר עלול לגרום לפציעה עובדים של נפילתלמנוע במידה סבירה 

  על על הקבלן לספק ציוד הגנה מנפילה  ,  במקרים שבהם האמצעים אינם מונעים את סכנת הנפילה
באמצעים,   שימוש  וזמן  המרחק  למזעראת  באמצעים  ו מנת  לנקוט  או  נוספת  הדרכה  לספק  עליו 

 .  מתאימים ומספקים אחרים אשר ימנעו במידה סבירה נפילה של אדם מגובה שעלול לגרום לפציעה

 לצורך עבודה בגובה " ציוד עבודה "בחירת  4.5.3

להתייחס לנושאים    על הקבלן,  בעת בחירה של ציוד העבודה המיועד לשימוש במסגרת עבודה בגובה
 הבאים: 

 ;  מצעי ההגנה האישייםלתת לאמצעי ההגנה הקולקטיביים עדיפות על פני א (א)

 לקחת בחשבון את תנאי העבודה ואת הסיכונים לבטיחותם של העובדים בסביבת העבודה;   (ב)

 ; התייחס לסיכונים במקרה של שימוש בציוד עבודה באיזורי כניסה ויציאהל (ג)

 ; המרחק ואת התוצאות של הפוטנציאל לנפילה (ד)

 ;משך השימוש ואת תדירותו (ה)

 ; במקרה חירוםהצורך בפינוי קל ומהיר  (ו)

ידי  -או על, התקנה או פרוק של ציוד העבודה, ידי השימוש- כל סיכון נוסף שעלול להיגרם על (ז)
 ; פינוי והצלה מציוד זה

אשר מאפייניו כוללים מידות שהנן מתאימות  , הקבלן יבחר בציוד עבודה עבור עבודה בגובה (ח)
 .ימוש ללא סיכון למהות העבודה המיועדת לביצוע ולעומסים החזויים ואשר יאפשר ש

 משטחים שבירים  4.5.4

וודא כי אף עובד לא יעבור על גבי משטח שביר ולא בסמיכות אליו ולא יעבוד על  יהקבלן הראשי  
וזאת כאשר ניתן באופן סביר לבצע את העבודה בצורה בטיחותית ובתנאים ארגונומיים  ,  משטח כזה

 . נאותים מבלי שיהיה צורך לעשות כן

ה לבצע את העבודה בצורה בטיחותית ובתנאים ארגונומיים נאותים  כאשר לא ניתן בצורה סביר 
 :על הקבלן הראשי, מבלי לעבור לרוחב משטח שביר או בסמוך אליו או מבלי לעבודה אליו

מעקות או כל אמצעי  ,  כיסויים,  אספקה של פלטפורמות,  כל עוד הדבר ניתן מבחינה סבירה,  לוודא
 ;בהם שימוש לצורך תמיכה בעומסים חזויים כלשהםאחר של תמיכה או הגנה וכי ייעשה  

למרות האמצעים שננקטו בכפוף  ,  במקרים שבהם קיים עדיין חשש לנפילת אדם במהלך העבודה
יש לנקוט באמצעים מתאימים ומספקים שימזערו את המרחקים  ,  לסעיפים הקודמים של מדריך זה

 . והתוצאות של הנפילה

ל לעבור  עשויים  אנשים  שבהם  להםבמקרים  בסמוך  או  שבירים  משטחים  על  ,  רוחב  לעבוד  או 
 :על הקבלן לוודא כי, משטחים כאלה

בולטים (א) אזהרה  שלטי  נמצא המשטח השביר מקובעים  שבו  למקום  הדבר ,  בכניסה  כאשר 
 או ; סביר מבחינה מעשית
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 .אנשים אלה יקבלו התראה באמצעים אחרים, כאשר לא ניתן לעשות זאת באופן סביר (ב)

 חפצים נופלים  4.5.5

של נפילת חומרים או   מלאהל הקבלן הראשי לנקוט באמצעים מתאימים ומספקים לצורך מניעה ע
  באמצעות   איגודן  של  הפעילות  קווי  כגון  ערך   יקר  וציוד  תשתית  בקווי  או  אדם  בבני  ופגיעהחפצים  

 :  רק לא אך

 . תליית שלטי אזהרה עיליים וחסימת האזור (א)

לא   (ב) שבהם  המכשירים  או  הכלים  שכל  לרשתות  הקפדה  מעל  ישיר  באופן  שימוש  נעשה 
 . לרשתות פסולת בנייה יאחוסנו או יוחזקו בחגורות כלים או בדליים צעל/בטיחות 

. או העברה של נוזלים יהיו מצוידים במכסים/הקפדה שכל המכלים המשמשים ללכידה ו (ג)
 .על המכסים להישאר במקומם כאשר המכלים אינם בשימוש

היריעות יישאבו וייאספו  '.  אומים וכד,  ברגים,  חלקיקים,  שימוש ביריעות ללכידת חלקים (ד)
 . בסיום העבודה או מדי יום אם העבודה נמשכת

זמניים (ה) כיסויים  לכלים,  מיקום  כדי  ,  ציוד/קשירה  שיינקטו  נוספים  אמצעים  או  לוחות 
 . למנוע נפילת חפצים מגובה

 .שילוט ומחסומים בסיום העבודה, ציוד, הרחקה של חומרים (ו)

מ (ז) שיגרת  משטחיםלנהל  לדוגמה  בגובה  עבודה  ציוד  של  ותחזוקה  אחזקה  בקרה  ,  עקב 
 . סולמות וכו , פיגומים

 . הקבלן הראשי יוודא כי לא יושלכו חומרים או חפצים מגבהים (ח)

,  הקבלן הראשי יוודא כי חומרים וחפצים יאוחסנו באופן שימנע סיכון לאנשים כתוצאה מקריסה
 .או חפצים  התהפכות או תנועה בלתי מכוונת של חומרים

 בדיקת ציוד המיועד לעבודה בגובה  4.5.6

כנדרש ,  ידי אדם כשיר-משמעותה בדיקה חזותית או בדיקה מחמירה יותר על"  בדיקה"בסעיף זה  
 .ואשר כוללת מבחנים שמתאימים למטרות אלה, למטרות בטיחות

באיכות   לירידה  הגורמים  לתנאים  שחשוף  עבודה  ציוד  כי  יוודא  הראשי  להוביל  הקבלן  שעלולה 
 :ידי אדם מיומן- למצבים מסוכנים ייבדק על

 ; לאחר התקנה או שינוי (א)

 ;  ימים  7שלא יעלו על , לאחר מכן במרווחי זמן מוגדרים (ב)

אשר עלולים לסכן את בטיחותו של ציוד  ,  בכל עת שנגרמות נסיבות חריגות כגון תקלות (ג)
 וכן ;  העבודה

 .לאחר תנאי מזג אוויר חריגים (ד)

תגית ירוקה תציין ציוד שהנו  .  ידי האדם המיומן על גבי תגית הפיגום-הבדיקה יתועדו על ממצאי  
לשימוש בטוח  אינו  הציוד  כי  תציין  אדומה  תגית  ואילו  לשימוש  התגיות  .  בטוח  את  למקם  יש 

 . המתאימות על גבי הציוד המיועד לשימוש בגובה

 (: בות גישה או יציאה בגובהלר)מטרים  2על כל מקום עבודה שכרוך בעבודה בגבהים שמעל 

 ; חזק ומוקשח מספיק עבור מטרה שלשמה הוא מיועד או שלשמה הוא משמש,  להיות יציב (א)

 ; ידי משטח יציב וחזק מספיק- להיתמך על (ב)

להיות בעל מידות מתאימות שיתירו מעבר בטוח של אנשים וכן שימוש בטוח בחומרים או  (ג)
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 ;ר עם העבודה המיועדת לביצוע שםבציוד נדרשים ואשר יספקו אזור עבודה בטוח בהקש

 ;להיות מצויד באמצעים מתאימים ומספקים למניעת נפילה (ד)

גישה   (ה) המונעים  פיזיים  באמצעים  מסומן  ולהיות  מספקים  אזהרה  בשלטי  מצויד  להיות 
 . לאזור הסכנה

 פיגומים  4.5.7

פירוק או שינוי משמעותי של פיגומים יכול להתבצע אך ורק תחת השגחה של אדם כשיר  ,  הרכבה
המבוצעת- ועל לעבודה  בנוגע  וספציפית  מתאימה  הדרכה  שקיבלו  אנשים  מענה  ,  ידי  נותנת  אשר 

במיוחד  ,  לסיכונים ספציפיים שעלולים להיות כרוכים בפעילות כמו גם לאמצעי הבטיחות הננקטים
 :בהקשר עם

 ;פירוק או שינוי הפיגומים המדוברים, הבנת התכנית להרכבה (א)

 ; הפירוק או השינוי של הפיגומים המדוברים, בטיחות במהלך ההרכבה (ב)

 ;חומרים או חפצים,  אמצעים למניעת הסיכון לנפילה של אנשים (ג)

אשר עלול להשפיע באופן שלילי על  ,  אמצעי בטיחות במקרה של שינוי תנאי מזג האוויר (ד)
 ;בטיחות הפיגומים המדוברים

 ; עומסים מותרים (ה)

 . בפירוק או בשינוי הפיגומים, כל סיכון אחר שעלול להיות כרוך בהרכבה (ו)

כרית אוויר או כל אמצעי בטיחות קולקטיבי אחר  ,  אמצעי בטיחות קולקטיביים הם רשת בטיחות
שימוש ייעשה באמצעי הבטיחות רק אם הערכת הסיכונים מוכיחה כי פעילות  .  המיועד לעכב נפילה

באמצ  שימוש  בעת  בטיחותית  בצורה  להתבצע  הסבירות  במידת  עשויה  ומבלי  העבודה  אלה  עים 
 . שיעילותה תושפע

הסיכונים   הערכת  אם  ורק  אך  בגובה  עבודה  בעת  בסולם  שימוש  נעשה  כי  יוודא  הראשי  הקבלן 
יותר שימוש  .  מוכיחה כי השימוש בציוד עבודה מתאים יותר אינו מוצדק בגין רמת סיכון נמוכה

 . אסורים לשימוש" סולמות תוצרת בית. "בסולמי מתכת בעלי תקן בלבד

 קרים באתר מב 4.6

איסור על כניסת מבקרים לאזור עבודת מתקני האקסטרים למעט אנשי מקצוע וצוות המזמין    חל
 .לפרוייקטהמגיעים לצורך עבודה ובקרה 

 ( PPE) ציוד מגן אישי  4.7

הקבלן הראשי יספק את כל ציוד המגן האישי הנדרש עבור העובדים באתר לצורך ביצוע עבודתם  
לתכנית ובכפוף  בטיחותי  ובכפוף    באופן  הקבלן  של  תעסוקתית  והבריאות  הבטיחות  של  הניהול 

 להערכות הסיכונים והצהרות שיטות העבודה הבטוחות.

הנו הבסיסי  האישי  המגן  בטיחות:  ציוד  בטיחות,  קסדת  זוהר,  נעלי  לאוזניים,  ווסט  ,  הגנה 
 . ולעיניים לידיים

 . יונפק כנדרש( כימיקלים,  הגנה מפני נפילה)ציוד מגן אישי עבור עבודות מיוחדות 

כי כל אחד מעובדי הקבלנים וקבלני המשנה יקבל את ציוד המגן  ,  הקבלן הראשי יוודא על חשבונו
לבצע המשנה  קבלן  או  הקבלן  שעל  לעבודה  המתאים  האישי  המגן  ביגוד  לדרישות  ,  או  בכפוף 

עת לדרישות  כל ציוד המגן שבו ייעשה שימוש יהיה תואם בכל  .  הבטיחות והבריאות תעסוקתית
הראשי הקבלן  של  תעסוקתית  והבריאות  הבטיחות  בתכנית  וכן  המקומית  בתקינה  .  המפורטות 

נשמר ומאוחסן  ,  הקבלן הראשי יוודא כי כל ציוד המגן האישי עבר הערכה נאותה להבטחת תאימותו
ד  הקבלן הראשי ינטר את השימוש הנכון בציו.  כיאות ומסופק בליווי הוראות בנוגע לשימוש בטוח

 . ידי עובדי הקבלנים וקבלני המשנה- המגן האישי על
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 מניעת שריפות ובטיחות באש 4.8

אש  לבטיחות  ימנה אחראי מוסמך  הראשי  באחריות  (,  בטיחות אש  מונהמ)  הקבלן  שיישא  אדם 
 .הכוללת ויפקח על הסדרי הבטיחות באש
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 טיחות ובריאות תעסוקתית מדיניות בנספח א' 

 בטיחות ובריאות תעסוקתית 
 עבודות הקמה והפעלת מערך מתקני אקסטרים באצטדיון בלומפילד תל אביב 

 מדיניות בטיחות ובריאות תעסוקתית 

 

( היא  עבודות בינוי מתקני אקסטרים באצטדיון בלומפילד  זמינת)מחברת היכלי הספורט    מדיניות

 :ההנדסית במתחם  הבנייההנחת התשתיות ולהבטיח את הטמעת הפעולות הבאות במהלך התכנון,  

בניית מתקני האקסטרים על פי החוק/בכפוף לעמידה בתקנים בינלאומיים מערביים   •
 רלוונטים. 

 הסביבה של הקבלן הראשי.  ציות למדריך הבטיחות, הבריאות תעסוקתית ואיכות •

 שמירה על הבטיחות והבריאות תעסוקתית של כלל האנשים שמושפעים מן העבודות.  •

 זיהוי שיטות עבודה בטוחות ואמצעים לבקרת סיכונים. •

 סקירה שנתית של מדיניות זו. •

 
 יעדי הפרויקט

 

 .ההקמה ותפעול הפרוייקט  במהלך תאונותאפס  •

 .ונפגע לצורך למידה ושיפור תרבות הבטיחות בשגרה מקסימום מסירת תחקירי כמעט  •

, אשר תימדד באמצעות סקרים  איכותית תרבות בטיחותעל  מירה ברמה גבוההש •

 שנתיים. 

מזמין בגין הפרות של בטיחות ובריאות לאורך מחזור  ההיעדר תביעות וקנסות כנגד   •
 הפרויקט. החיים של
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 ' הנספח 
 ביטוח  – ה'נספח  

 

 שלב תכנון הפרויקט 

 לצורך נספח זה בלבד:  

 יפו בע"מ ו/או עובדיה ו/או מנהליה. - הספורט תל אביב  היכלי - "החברה"

ו/או  -עיריית תל אביב  - "העירייה"   ו/או חברות בנות ו/או החברות העירוניות ו/או עובדים  יפו 
 . מנהלים של כל הנ"ל

ע"י בעל ההרשאה אינם באים לצמצם את התחייבויותיו על  מובהר בזה כי אישורי הביטוח שיוצגו  
פי נספח זה והמתכון התמציתי של אישורי הביטוח הינו אך ורק כדי לאפשר למבטחי בעל ההרשאה  
לעמוד בהנחיות הפיקוח על הביטוח לגבי נוסח אישורי ביטוח. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו  

אש להלן,  כמפורט  הביטוח  בנספח  ללא  המופיעות  בביטוחיו  ליישמן  יהיה  ההרשאה  בעל  על  ר 
 .הסתייגות

כל  ו/או על פי מסמכי המכרז ו/או על פי  פי הסכם זה  - מבלי לגרוע מאחריות בעל ההרשאה על .1
תכנון הפרויקט  , וזאת במשך כל תקופת  ודין, מתחייב בעל ההרשאה לערוך ולקיים, על חשבונ

המפורטים   הביטוחים  את  ההסכם,  פי  וכןעל  שלהלן  קיום ,  1'הבנספח    בסעיפים  אישור 
אישור קיום ביטוחי  המצורף ומסומן, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "   -   ביטוחים

"(, על כל תנאיהם, בחברת ביטוח מורשית כדין, ובתנאים אשר לא  בשלב התכנוןבעל ההרשאה  
 "(:  שלב התכנוןביטוחי בעל ההרשאה ביפחתו מן המפורט להלן )להלן בהתאמה: "

חזיק בעל ההרשאה  יבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהתייחס לביטוח אחריות מקצועית,  
 .  שלב התכנוןשנים ממועד סיום  7 -דין ולא פחות מ כל בביטוח כל עוד קיימת אחריותו על פי 

פוליסות   עותק  לבקשת החברה, בעל ההרשאה מתחייב להמציא  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 
מוסכם כי ככל שתתבקש המצאת עותק פוליסות כאמור,  ללות את ההתחייבויות החוזיות. הכו

 בעל ההרשאה רשאי להמציא את עותקי הפוליסות ללא נתונים מסחריים. 

 ביטוחי בעל ההרשאה בשלב התכנון: .2

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 2.1

המבטח את חבות בעל ההרשאה על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שייגרם לגופו  
בקשר עם תכנון  ו/או    פעילותוו/או לרכושו של אדם ו/או ישות כלשהי בכל הקשור בביצוע  

 . הפרויקט

הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר: אש, התפוצצות, בהלה, חבות בגין וכלפי קבלנים  
, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה מכל דבר מזיק במאכל או משקה, וכן  וקבלני משנה

 תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.  

 ביטוח חבות מעבידים  2.2

]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות  -המבטח את חבות בעל ההרשאה על פי פקודת הנזיקין 
גופנית ו/או מחלה    , כלפי עובדי בעל ההרשאה בגין פגיעה1980  - למוצרים פגומים, התש"ם  

יכלול סייג בדבר   שתיגרםמקצועית   ו/או עקב עבודתם. הביטוח לא  כדי  למי מהם תוך 
 שעות עבודה ומנוחה וכן בדבר העסקת נוער.עבודות בגובה, 

 ביטוח אחריות מקצועית  2.3

המבטח את חבות בעל ההרשאה על פי דין בשל תביעה או דרישה שהוגשה לראשונה במשך 
ן הפרת חובה מקצועית ו/או טעות ו/או השמטה ו/או רשלנות מצד בעל  תקופת הביטוח בגי

עובדי ו/או  מנהלי  ו ההרשאה  מטעמ  וו/או  מהבאים  מי  בגין  בביצוע  וו/או  הקשור  בכל   ,
למען הסר ספק, הביטוח מכסה גם אובדן שימוש,   הפעילות ו/או בקשר עם תכנון הפרויקט.
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וכן נזקים פיננסיים שאינם עקב נזק רכוש  נזק פיזי לגוף ו/או לחריגה מסמכות בתום לב,  
לרכוש. או  לגוף  בת    פיזי  גילוי  תקופת  יכלול  הביטוח.   6הביטוח  תוקף  מתום    חודשים 

 . תכנון הפרויקטהתאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת 

  ביטוחי בעל ההרשאה בשלב התכנון יכללו, בין היתר, את ההוראות הבאות: .3

ל ההרשאה בשלב התכנון )למעט ביטוח אחריות מקצועית( ייערכו לפי נוסח  ביטוחי בע 3.1
 שלא יפחת מתנאי "ביט" ו/או כל נוסח מקביל לביט.  

ו/או  המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי החברה   3.2   ן, מי מהבאים מטעמו/או העירייה 
 אולם הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  

ו/או העירייה  יטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי החברה  הב 3.3
מהן   מי  לטובת  שיתוף  ו/או  בדבר  ו/או טענה  דרישה  ו/או  זכות  כל  על  מוותר  והמבטח 

 ביטוחים אלה. 

לגרוע   3.4 כדי  כאמור  הסעיף  בביטול  אין  אולם,  מבוטל,  קיים(  )אם  רבתי  רשלנות  חריג 
 .1981  -המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א   מזכויות המבטח וחובות

בעל ההרשאה לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי   3.5
 בעל ההרשאה בשלב התכנון. 

ו/או העירייה ו/או  הפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויות החברה   3.6
 לקבלת שיפוי.  ןמי מהבאים מטעמ 

בעל ההרשאה מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין   .4
בעל   ביטוחי  פוליסות  כי  ולוודא,  לדאוג  ובמועדם,  במלואם  הביטוח  דמי  את  לשלם  היתר, 

כל תקופת    בשלבההרשאה   במשך  בתוקף  ותהיינה  הצורך,  לפי  לעת,  מעת  התכנון תחודשנה 
לעיל, ולא לעשות כל    1י ההסכם, ולעניין ביטוח אחריות מקצועית כאמור בסעיף  התכנון על פ 

 מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים.  

  14  -, לא יאוחר מלחברהללא צורך בכל דרישה מצד החברה, מתחייב בעל ההרשאה להמציא   .5
ב  התכנוןלפני מועד תחילת    יום זה את אישור קיום  יטוחי בעל ההרשאה בשלב עפ"י הסכם 

  ם ביטוחיה התכנון, כשהוא חתום כדין על ידי המבטח, וכן להמשיך ולהמציא את אישור קיום  
על    התכנוןביטוח, למשך כל תקופת    תקופת נוספת, מדי    תקופההמעודכן בגין הארכת תוקפו ל

ההרשאה   בעל  מקצועית,  אחריות  ביטוח  )לעניין  ההסכם  להפי  ומתחייב  אתלה משיך    מציא 
אישור קיום ביטוחי בעל ההרשאה בשלב התכנון לתקופות נוספות בהתאם להתחייבות בסעיף  

 לעיל(.   1

, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על  ובעל ההרשאה מצהיר, כי ידוע ל 
, ואולם אי המצאתו לא תגרע  ועל יד  התכנוןידי המבטח הינה תנאי מתלה ומקדמי להתחלת  

 של בעל ההרשאה על פי הסכם זה ו/או על פי דין.   ומהתחייבויותי

רשאיתהחברה   .6 חייבתהיה  לא  אך  ההרשאהת,  בעל  ביטוחי  קיום  אישור  את  לבדוק  בשלב   , 
ו/או   התאמה  ו/או  תיקון  ו/או  שינוי  כל  לבצע  מתחייב  ההרשאה  ובעל  לעיל,  כאמור  התכנון 

על פי הסכם    והרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותי 
זכויות   כי  ומתחייב,  מצהיר  ההרשאה  בעל  השינויים    החברהזה.  ולדרישת  הבדיקה  לעריכת 

ו/או על מי מהבאים מטעמן כל חובה ו/או   העירייהו/או    החברהמטילות על  כמפורט לעיל אינן  
כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או  
לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה ו/או אחריות שהיא המוטלת על בעל ההרשאה על  

וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו,    פי הסכם זה ו/או על פי כל דין,
 את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.  החברהבין אם בדקה 
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מוסכם בזאת, כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט באישור קיום ביטוחי בעל   .7
אה שאינה פוטרת  ההרשאה בשלב התכנון הינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על בעל ההרש

. בעל ההרשאה מצהיר ומאשר בזאת כי הוא  ו/או על פי דין  פי הסכם זה  לע וממלוא חבות  ואות
כלפי   דרישה  ו/או  טענה  כל  מלהעלות  ו/או  החברה  מנוע  העירייה  מטעמו/או  בכל  ן  הבאים 

הכיסוי   היקף  ו/או  גובה  בנושא  אחרת  טענה  כל  ו/או  האמורים  האחריות  לגבולות  הקשור 
   ידו.הביטוחי שהוצא על 

מכל אחריות    ןמי מהבאים מטעמ ו/או העירייה ו/או את  החברה  בעל ההרשאה פוטר בזה את   .8
שאה  מכל סוג שהוא ו/או לרכוש כלשהו המשמש את בעל ההר  ולאובדן ו/או נזק שייגרם לרכוש

ו/או לרכוש כלשהו המובא לאצטדיון ו/או לסביבתו על ידי ו/או    ביצוע עבודות התכנון לצורך  
, בין אם שייגרם עקב נזק לרכוש כאמור   ו/או בגין נזק תוצאתימטעם ו/או עבור בעל ההרשאה  

נערך ביטוח ובין אם לא נערך )ואם נערך גם אלמלא ההשתתפויות העצמיות ו/או ביטוח חסר  
הפ לנזק  ו/או  אחריות  מכל  הנ"ל  מהגורמים  מי  את  בזאת  פוטר  והוא  הפוליסות(,  תנאי  רת 

 כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. 

בהתקשרות .9 כי  מתחייב,  ההרשאה  ו/או  ובעל  מתכננים  ו/או  יועצים  נותני  ו/או    מומחים  עם 
  תכנון נשוא הסכם זה שירותים אחרים, לרבות קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם ביצוע ה

א אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות עמם סעיף פטור בנוסח  יהא  ו, ה("היועצים")להלן יחדיו:  
נאותים בהתאם   מתחייבים  היועציםלעיל, וכן סעיף לפיו    8כאמור בסעיף   לאחוז בביטוחים 

ובפרט,    והיקףלאופי   בגבול פעילותם,  מעבידים  חבות  וביטוח  ג'  צד  כלפי  אחריות  ות  ביטוח 
וכן   מקובלים,  של  אחריות  מסך  יפחתו  שלא  אחריות  בגבולות  מקצועית  אחריות  ביטוח 

ובהתייחס ליועצים ו/או מתכננים הקשורים  , ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח 1,000,000
של    -בקונסטרוקציה   מסך  יפחתו  שלא  אחריות  ובמצטבר   ₪  2,000,000בגבולות  למקרה 

, ולעניין ביטוח אחריות  תקופת התקשרותם עם בעל ההרשאהלמשך כל    ,לתקופת הביטוח. זאת
מ תפחת  שלא  נוספת  תקופה  למשך  בעל    7  -מקצועית  עם  התקשרותם  סיום  ממועד  שנים 

כאמור. ביטוחי    ההרשאה  כיסוי  היעדר  ו/או  לקיום  הבלעדית  האחריות  ספק,  הסר  למען 
 כאמור לעיל, מוטלת על בעל ההרשאה.  ליועצים

כאמורביטוחי   את    היועצים  לכלול  ו/או  יורחבו  נוספות  העירייה  החברה  בגין  כמבוטחות 
סעיף  לבכפוף    םו/או מי מטעמ  היועציםעקב מעשה ו/או מחדל של    מי מהן   אחריות שתוטל על

  נההיה ותחשבהחברה ו/או העירייה  "אחריות צולבת" וביטוח חבות מעבידים יורחב לכלול את  
 ם.למעסיק של מי מעובדי היועצי

תחלוף כלפי  זכות ה  עלהמבטח  ויתור    מפורש בדבר  סעיףכאמור יכללו    היועצים  בנוסף ביטוחי
 למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  ןהעירייה ו/או מי מטעמ החברה ו/או  

, כשהם חתומים כדין  היועציםאת אישורי קיום ביטוחי ימציא בעל ההרשאה  ,  לבקשת החברה
 לעיל.  זהאת כל ההוראות והתנאים המפורטים בסעיף  על ידי חברת הביטוח, וכן כוללים

לעיל הינם מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע"י בעל ההרשאה    1-9סעיפים   .10
 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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 אישור קיום ביטוחי בעל ההרשאה בשלב התכנון  – 1נספח ה'

 ים ביטוחאישור קיום  (DD/MM/YYYY)  תאריך הנפקת האישור
ל תנאי הפוליסה אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ

אמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר ה
 שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.  

 *  האישור מבקש המבוטח אופי העסקה * מעמד מבקש האישור * 

 משכיר   ☐

 שוכר  ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה  ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

          אחר:  ☐

 נדל"ן  ☐

 שירותים  ☒

אספקת   ☐
 מוצרים

 תכנוןאחר:  ☒
ראשוני ותכנון 

הקמה ל מפורט
והפעלה של  

מתחם ספורט  
אתגרי 

)'אקסטרים'( על  
גג אצטדיון  

 בלומפילד ביפו 

 שם
 

 שם
  יפו בע"מ ו/או - הספורט תל אביב היכלי

יפו ו/או חברות בנות ו/או  -עיריית תל אביב
החברות העירוניות ו/או עובדים ו/או  

 מנהלים של כל הנ"ל. 
 ת.ז./ ח.פ.   ת.ז./ ח.פ. 

51-049264-8 
  מען  מען

  -)יד אליהו(, תל אביב 51רחוב יגאל אלון 
   67062יפו 

 

 כיסויים 

כיסויים נוספים בתוקף  
 וביטול חריגים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח  
 ד'  

גבול האחריות/ סכום  
תאריך   הביטוח 

 תאריך תחילה  סיום 
נוסח  

ומהדורת  
 הפוליסה 

מספר  
 הפוליסה 

 סוג הביטוח 
 

חלוקה לפי גבולות  
 סכום  מטבע אחריות או סכומי ביטוח 

 אחריות צולבת   302

קבלנים    –הרחבת צד ג'  307
 וקבלני משנה 

ויתור על תחלוף לטובת   309
 מבקש האישור  

 כיסוי לתביעות המל"ל  315

מבוטח נוסף בגין מעשי   321
מבקש   –או מחדלי המבוטח 

 האישור 

מבקש האישור מוגדר   322
 כצד ג' בפרק זה 

 ראשוניות  328

רכוש מבקש האישור   329
 ייחשב כצד ג' 

ביט:_____   4,000,000 ₪
 צד ג'  _

ויתור על תחלוף לטובת   309
 מבקש האישור  

היה   - מבוטח נוסף 319
וייחשב כמעבידם של מי  

 מעובדי המבוטח 

   ראשוניות  328

₪ 20,000,00
ביט:_____   0

 חבות מעבידים  _

 אובדן מסמכים  301

 אחריות צולבת  302

ויתור על תחלוף לטובת   309
 מבקש האישור  

מבוטח נוסף בגין מעשי   321
מבקש   –או מחדלי המבוטח 

 האישור 

 מרמה ואי יושר עובדים  325

 אחריות מקצועית      2,000,000 ₪
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עיכוב/שיהוי עקב   327
 מקרה ביטוח 

 ראשוניות  328

  6תקופת גילוי ) 332
 חודשים(

 ______  תאריך רטרו: 

 

 המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'(*: )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין השירותים פירוט 

 יועצים / מתכננים;  – 038
 

 ביטול / שינוי הפוליסה * 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר    יום  60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא  
 השינוי או הביטול.  

 

 חתימת האישור
 

 המבטח:
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 ביטוח -  2נספח ה'

 שלב הקמת הפרויקט

   בלבד:לצורך נספח זה 

 יפו בע"מ ו/או עובדיה ו/או מנהליה. - היכלי הספורט תל אביב - "החברה"

אביב  -"העירייה"   תל  ו/או  -עיריית  עובדים  ו/או  העירוניות  ו/או החברות  בנות  חברות  ו/או  יפו 
 מנהלים של כל הנ"ל. 

התחייבויותיו על  מובהר בזה כי אישורי הביטוח שיוצגו ע"י בעל ההרשאה אינם באים לצמצם את  
פי נספח זה והמתכון התמציתי של אישורי הביטוח הינו אך ורק כדי לאפשר למבטחי בעל ההרשאה  
לעמוד בהנחיות הפיקוח על הביטוח לגבי נוסח אישורי ביטוח. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו  

בביטוח  ליישמן  יהיה  ההרשאה  בעל  על  אשר  להלן,  כמפורט  הביטוח  בנספח  ללא  המופיעות  יו 
 הסתייגות. 

פי הסכם זה ו/או על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל  -מבלי לגרוע מאחריות בעל ההרשאה על  .1
דין, מתחייב בעל ההרשאה לערוך ולקיים, על חשבונו, וזאת למשך כל תקופת ביצוע עבודות  

הקמת הפרויקט, החל ממועד העמדת האצטדיון, כולו ו/או מקצתו, לרשותו של בעל  
פי הקבוע בהסכם זה ועד לסיום  - ו/או ממועד תחילת ביצוע עבודות ההקמה עלההרשאה  

עבודות ההקמה ו/או מועד תחילת ההרצה ו/או תום תקופת הבדק )המאוחר מבין המועדים(,  
המצורף    - אישור קיום ביטוחים ,3בנספח ה'את הביטוחים המפורטים בסעיפים שלהלן וכן 

אישור קיום ביטוחי בעל ההרשאה  ם זה )להלן: " ומסומן, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכ
"(, על כל תנאיהם, בחברת ביטוח מורשית כדין, ובתנאים אשר לא יפחתו מן  בשלב ההקמה

 "(:  ביטוחי בעל ההרשאה בשלב ההקמההמפורט להלן )להלן בהתאמה: "

ר,  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהתייחס לביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצ
מ  פחות  ולא  דין  כל  פי  על  עוד קיימת אחריותו  כל  בביטוחים  שנים    7  -יחזיק בעל ההרשאה 

 ממועד סיום עבודות ההקמה. 

פוליסות   עותק  לבקשת החברה, בעל ההרשאה מתחייב להמציא  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 
מור,  הכוללות את ההתחייבויות החוזיות. מוסכם כי ככל שתתבקש המצאת עותק פוליסות כא

 בעל ההרשאה רשאי להמציא את עותקי הפוליסות ללא נתונים מסחריים. 

 ביטוחי בעל ההרשאה בשלב ההקמה:  .2

 ביטוח עבודות קבלניות  .2.1

ולהלן   ביטוחי בעל ההרשאה בשלב ההקמה,  הכולל כיסוי כמפורט באישור קיום 
 מס' נוסף של הדגשים לכיסוי הביטוחי שיש לכלול בפוליסה זו: 

שם המבוטח בפוליסת עבודות קבלניות )על כל פרקיה( מורחב לכלול את   .2.1.1
החברה ו/או העירייה כמבוטחות ראשית, וכן את מנהל הפרויקט ו/או  

 כמבוטחים נוספים.   - ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה )בכל דרגה(  המפקח  

כמו כן, הביטוח יורחב לכלול כמבוטח נוסף כל אדם ו/או גוף, שעל החברה   .2.1.2
החובה לשפותו או לכלול לטובתו ויתור על זכות התחלוף, ובלבד שחבות  

 זו ניטלה בידי החברה בכתב טרם קרות מקרה הביטוח. 

חודשים החלה על כל    24תחזוקה מורחבת בת  פוליסה זו כוללת תקופת   .2.1.3
 ימים.    30פרקיה וכן תקופת הרצה בת  
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לעניין פרק א', ההרחבות הנקובות בסכום ו/או בסכום מינימום באישור   .2.1.4
הינן על בסיס "נזק ראשון"    - קיום ביטוחי בעל ההרשאה בשלב ההקמה  

 שאינו כפוף לביטוח חסר. 

חברה תורה עליו, ייקבע  מובהר ומוסכם בזאת כי החברה ו/או מי שה  .2.1.5
כמוטב היחיד והבלעדי לקבלת תגמולי ביטוח בכל הקשור לאבדן או נזק  
הנגרם לרכוש סמוך ו/או לרכוש עליו עובדים והפוליסה תכלול הוראות  

מבקש    – "מוטב לקבלת תגמולי ביטוח    –   324בהתאם. כפועל יוצא, קוד  
שור קיום  האישור" במסגרת פרק א' לביטוח העבודות הקבלניות באי 

ביטוחי בעל ההרשאה בשלב ההקמה, חל לעניין נזק לרכוש סמוך ו/או  
 רכוש עליו עובדים. 

ההרחבות הבאות בפוליסת עבודות קבלניות הנן מעל לסכום הביטוח   .2.1.6
 בפרק א': 

 רכוש עליו עובדים  .א

 רכוש סמוך  .ב

 פינוי הריסות  .ג

 הוצאות תכנון ופיקוח  .ד

 יות הוצאות משינויים ותוספות שיידרשו על ידי רשו  .ה

ג' בפוליסת העבודות הקבלניות יכללו הרחבת אחריות אישית    - פרקים ב' ו  .2.1.7
של עובדים ו/או מנהלים ו/או דירקטורים ו/או נושאי משרה ו/או נבחרי  

 ציבור מטעם המבוטחים. 

 ביטוח אחריות מקצועית  .2.2

שהוגשה   דרישה  או  תביעה  בשל  דין  פי  על  ההרשאה  בעל  חבות  את  המבטח 
ה  תקופת  במשך  ו/או  לראשונה  טעות  ו/או  מקצועית  חובה  הפרת  בגין  ביטוח 

מי   בגין  ו/או  מנהליו  ו/או  עובדיו  ו/או  ההרשאה  בעל  מצד  רשלנות  ו/או  השמטה 
המועד   לאחר  שאירעו  ההקמה,  עבודות  בביצוע  הקשור  בכל  מטעמו,  מהבאים 
הרטרואקטיבי המפורט להלן. למען הסר ספק, הביטוח מכסה גם אובדן שימוש,  

ו/או לרכוש וכן נזקים פיננסיים שאינם    חריגה מסמכות  בתום לב, נזק פיזי לגוף 
בת   גילוי  תקופת  יכלול  הביטוח  לרכוש.  או  לגוף  פיזי  נזק  מתום    6עקב  חודשים 

תחילת   ממועד  יאוחר  לא  הביטוח  פי  על  הרטרואקטיבי  התאריך  הביטוח.  תוקף 
 ביצוע עבודות ההקמה ו/או בקשר אליהן. 

 ביטוח חבות המוצר  .2.3

א  נזק  המבטח  ו/או  גופנית  לפגיעה  הקשור  בכל  דין  פי  על  ההרשאה  בעל  חבות  ת 
ו/או   הרכיב  ו/או  בנה  ו/או  שייצר  המוצרים  עם  בקשר  ו/או  עקב  שייגרם  לרכוש 
לרבות   אחרת,  צורה  בכל  טיפל  ו/או  הציב  ו/או  החליף  ו/או  התקין  ו/או  סיפק 

לרבו  האמור,  מכלליות  לגרוע  )מבלי  הציוד,  ו/או  המתקנים  ו/או  במפורש  פגם  ת 
יכלול   הביטוח  בסימונם(.  ו/או  בהם  השימוש  בהוראות  ו/או  במוצרים  ליקוי 

חודשים מתום תוקף הביטוח. התאריך הרטרואקטיבי על פי    12תקופת גילוי בת  
 ו/או בקשר אליהן. הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע עבודות ההקמה  

וזאת  העירייה  ו/או  החברה  את  לשפות  מורחבת  אחריות    הפוליסה  עם  בקשר 
 שתוטל על מי מהן עקב נזק גוף ו/או רכוש שייגרם בגין המוצרים כאמור לעיל. 

בנוסף לאמור לעיל מתחייב בעל ההרשאה לערוך ולקיים בעצמו ו/או באמצעות קבלני משנה   .3
מטעמו, בגין כל אחד מכלי הרכב )כולל ציוד מכני הנדסי החייב בביטוח חובה( אשר ישמשו 

 ו/או בקשר עם ביצוע עבודות ההקמה, את הביטוחים כמפורט להלן: לצורך 
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 פי דין.-ביטוח חובה כנדרש על 3.1

ביטוח מקיף כולל ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי, בגבולות אחריות שלא  3.2
 ₪ לכלי.   650,000יפחתו מסך של  

, שוד, רעידת ביטוח "ציוד מכני הנדסי" )צ.מ.ה( על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה 3.3
אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון במלוא ערך כינון. הביטוח כולל כיסוי לאחריות כלפי צד 

 ₪ לכלי.   1,000,000שלישי בגבולות אחריות של  

ביטוח "אש מורחב" או "כל הסיכונים" לרכוש ו/או הציוד המובא לאצטדיון ו/או   3.4
שר לא נועד להוות חלק בלתי  לסביבתו על ידי בעל ההרשאה ו/או עבורו ו/או מטעמו )א 

 (, מפני הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב. ההקמה  נפרד מעבודות

טרקטורים,   מלגזות,  עגורנים,  מנופים,  רכובות,  מכונות  במפורש  כוללת  רכב"  "כלי  הגדרת 
 משאיות, נגררים וגוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג. 

ההרשאה רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש )כמפורט  מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם כי בעל  
לעיל( ו/או ביטוח מקיף ו/או ביטוח צ.מ.ה כמפורט לעיל )למעט ביטוח אחריות כלפי    3.4בסעיף  

בסעיף   כאמור  הפטור  סעיף  יחול  זה  ובמקרה  הרכב(  לכלי  שלישי  נערכו    11צד  כאילו  להלן 
 הביטוחים במלואם. 

  3.2 -ו 3.1ביטוחי הרכב הנערכים על פי סעיפים ביטוחי בעל ההרשאה בשלב ההקמה )למעט  .4
 לעיל( יכללו, בין היתר, את ההוראות הבאות:

ביטוחי בעל ההרשאה בשלב ההקמה )למעט ביטוח אחריות מקצועית( ייערכו לפי נוסח  .4.1
  שלא יפחת מתנאי "ביט" ו/או מתנאים מקבילים לו.

או מי מהבאים מטעמן,  / המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי החברה ו/או העירייה ו .4.2
 למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

דומה אשר   לכל ביטוח  והינו קודם Primary)הכיסוי בפוליסות נחשב ביטוח ראשוני ) .4.3
זכות   כל ידי החברה ו/או העירייה ו/או לטובת מי מהן והמבטח מוותר בזאת על נערך על 

ות כזו הייתה מוקנית לו  להשתתפות מבטחיהן בנטל הכיסוי הביטוחי והחיוב, ככל שזכ
 , או אחרת. 1981 -של חוק הסכם הביטוח, התשמ"א  59 מכוח סעיף

חריג רשלנות רבתי )אם קיים( מבוטל, אולם, אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע   .4.4
 .1981  -מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

השתתפויות העצמיות הנקובות  בעל ההרשאה לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וה  .4.5
 בביטוחי בעל ההרשאה בשלב ההקמה.  

הפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויות החברה ו/או העירייה ו/או   .4.6
 מי מהבאים מטעמן לקבלת שיפוי.  

יום לפני מועד תחילת ביצוע עבודות   14 -בעל ההרשאה מתחייב להמציא לחברה לא יאוחר מ .5
יקת חומרים כלשהם באצטדיון ו/או בסביבתו )המועד המוקדם בין השניים(  ההקמה ו/או פר

וכתנאי מוקדם לתחילת ביצוע עבודות ההקמה בהתאם להסכם זה את אישור קיום ביטוחי  
 בעל ההרשאה בשלב ההקמה, חתום ע"י מבטחו. 

ההקמה  בעל ההרשאה מתחייב להמשיך ולהמציא את אישור קיום ביטוחי בעל ההרשאה בשלב  
חבות   וביטוח  מקצועית  אחריות  ביטוח  ולעניין  תקף,  זה  הסכם  עוד  כל  ביטוח,  תקופת  מדי 

 לעיל על תתי סעיפיו.   1המוצר לתקופות נוספות כאמור בסעיף 

מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור קיום ביטוחי בעל   .6
ייב בעל ההרשאה לשנות את הוראות  ההרשאה בשלב ההקמה לבין הוראות נספח זה, מתח 

 ביטוחי בעל ההרשאה בשלב ההקמה ולהתאימם להוראות נספח זה.  
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מוסכם בזאת כי סוגי והיקפי הכיסויים ו/או קביעת גבולות האחריות כמפורט בנספח זה  .7
ובאישור קיום ביטוחי בעל ההרשאה בשלב ההקמה, הינם בבחינת דרישת מינימום המוטלת  

ינה פוטרת את בעל ההרשאה ממלוא חבותו לפי הסכם זה ו/או על פי  על בעל ההרשאה שא
דין. לבעל ההרשאה לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העירייה ו/או מי  

מהבאים מטעמן בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה  
 אה.ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידי בעל ההרש

ככל שלדעת בעל ההרשאה קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי בעל ההרשאה בשלב ההקמה   .8
או לערוך ביטוחים נוספים או משלימים בקשר עם עבודות ההקמה, בעל ההרשאה רשאי  

פי שיקול דעתו וניסיונו  -לערוך לעצמו את הביטוחים הנוספים ו/או הביטוחים המשלימים על
כוש נוסף ו/או משלים שייערך על ידי בעל ההרשאה ו/או לטובתו  ועל חשבונו. בכל ביטוח ר

בקשר עם עבודות ההקמה, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי החברה  
ו/או העירייה ו/או מי מהבאים מטעמן, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון, וכל ביטוח חבות  

העירייה בגין אחריות שתוטל על מי מהן  נוסף ו/או משלים יורחב לשפות את החברה ו/או  
 עקב מעשה ו/או מחדל של בעל ההרשאה ו/או מי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל מקרה בו תודיע חברת הביטוח על ביטול ביטוחי בעל   .9
ההרשאה להמציא ההרשאה בשלב ההקמה או חלקם ו/או על אי חידושם מתחייב בעל 

 לחברה אישור קיום ביטוחי בעל ההרשאה בשלב ההקמה חליפי טרם הביטול. 

 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו עבודות .10
נשוא הסכם זה או חלק מהן תבוצענה על ידי קבלני משנה מטעם בעל ההרשאה, בעל    ההקמה

ם קבלני המשנה הוא יהיה אחראי לכלול בהסכמי  ההרשאה מתחייב כי בהתקשרותו ע
להלן, וכן סעיף לפיו קבלני המשנה   11ההתקשרות עמם סעיף פטור בנוסח כאמור בסעיף  

כאמור יתחייבו לערוך ולקיים ביטוחים נאותים ביחס לפעילותם וזאת למשך כל תקופת  
 התקשרותם עם בעל ההרשאה. 

ההרשאה בעל  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  ו/או    למען  החברה  כלפי  באחריות  הנושא  הוא 
קבלני   ידי  על  תבוצענה  אשר  עבודות  לרבות  זה,  הסכם  נשוא  ההקמה  עבודות  בגין  העירייה 
משנה, והוא יהיה אחראי לשפות את הגורמים הנ"ל  בגין כל אובדן ו/או נזק ו/או הפסד שייגרם  

לני המשנה, בין אם אובדן  להם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב עבודות שבוצעו על ידי מי מקב
 ו/או נזק ו/או הפסד כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. 

בעל ההרשאה מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה   .11
ו/או העירייה ו/או מי מהבאים מטעמן בגין כל נזק שייגרם לרכושו מכל סוג שהוא ו/או  

שהו המשמש את בעל ההרשאה לצורך ביצוע עבודות ההקמה ו/או לרכוש כלשהו  לרכוש כל
המובא ע"י בעל ההרשאה ו/או מטעמו ו/או עבורו לאצטדיון ו/או לסביבתו )לרבות כלי רכב,  

ציוד, כלים, מנופים וציוד מכני הנדסי( ו/או בגין נזק תוצאתי שייגרם עקב נזק לרכוש כאמור,  
אם לא נערך )ואם נערך גם אלמלא ההשתתפויות העצמיות ו/או  בין אם נערך ביטוח ובין 

ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות(, והוא פוטר בזאת את מי מהגורמים הנ"ל מכל 
אחריות לנזק כאמור. יובהר כי פטור כאמור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

 בזדון.  

בטח ולחברה בקרות אבדן או נזק או  בעל ההרשאה מתחייב להודיע באופן מיידי בכתב למ .12
אירוע העלול לגרום לכך, ו/או בדבר נסיבות העלולות לגרום להגשת תביעה תחת ביטוחי בעל  

ההרשאה בשלב ההקמה ולבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו מיד  
.  לאחר קרות האירוע. בעל ההרשאה יישא בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו

למען הסר ספק מובהר כי בעל ההרשאה יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על  
ידי חברת הביטוח וכי החברה ו/או העירייה לא תהיינה חייבות לקבלן כל תשלום לכיסוי  

 ההוצאות כאמור. 

בעל ההרשאה מתחייב לשפות את החברה ו/או העירייה בגין כל סכום שיושת עליהן עקב   .13
 הפוליסות ע"י בעל ההרשאה ו/או הפועלים מטעמו.  הפרת תנאי
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 בעבודה בטיחות בדבר, והתקנות החוקים  הוראות כל את לקיים  מתחייב בעל ההרשאה .14
  כל או/ ו העירייה  או/ו  המפקח או/ו   החברה  הוראות כל את וכן  "בחום עבודות נוהל"  לרבות
 .בפרויקט או/ ו במתחם לקיים יש אותם נזקים  ומניעת  זהירות אמצעי  בדבר אחרת רשות

  שירותי מספקות לא שהחברה ו/או העירייה לו  ידוע כי מצהיר בעל ההרשאה, ספק הסר  למען .15
, בעל ההרשאה מטעם מי של או/ו בעל ההרשאה  של למתקנים ו/או לרכוש  או/ו  לציוד שמירה

  פריצה  או/ו גניבה או/ו  נזק  בגין אחריות כל מהחברה ו/או העירייה מי על  תוטל ולא,  סוג מכל
 .  בלבד בעל ההרשאה על  מוטלת זו אחריות  וכי, זה  רכוש או/ו לציוד שייגרמו

לעיל הינם מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע"י בעל ההרשאה   1-15סעיפים  .16
 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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 אישור קיום ביטוחי בעל ההרשאה בשלב ההקמה    -   3נספח ה' 

  האישורתאריך הנפקת 

(DD/MM/Y

YYY) 

 ביטוח עבודות קבלניות /בהקמה - יםאישור קיום ביטוח 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט  
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור  

יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב  זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול
 עם מבקש האישור. 

מבקש   מעמד 
 האישור *

מען הנכס 
המבוטח / 

כתובת  
ביצוע  

 העבודות *

 *  האישור מבקש המבוטח

 קבלן הביצוע  ☐

 קבלני משנה  ☐

 שוכר ☐

אחר: נותן  ☒
 שימוש זכות

  למטרות מוגבלת
 והפעלת הקמת
  ספורט מתחם
 אתגרי

'(  אקסטרים)'
 מסוימים בחלקים

  מאצטדיון
בלומפילד ביפו  

 האצטדיון.  ומגג

 שם 
 

 שם
אביב תל  הספורט  ו/או  - היכלי  בע"מ  יפו 

אביב תל  בנות  - עיריית  חברות  ו/או  יפו 
ו/או החברות העירוניות ו/או עובדים ו/או  

 מנהלים של כל הנ"ל. 
 ת.ז./ ח.פ.   ת.ז./ ח.פ. 

51-049264-8 
  מען  מען

 -)יד אליהו(, תל אביב  51רחוב יגאל אלון  
   67062יפו 

 
 כיסויים 

כיסויים 
נוספים 
בתוקף  
וביטול 
 חריגים 

לציין   יש 
כיסוי   קוד 

בהתאם 
 לנספח ד' 

גבול האחריות/  
סכום הביטוח/ שווי  

 העבודה 
תארי 

ך 
 סיום

תאריך  
 תחילה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

מספר  
 הפוליסה 

 פרקי הפוליסה 
 

חלוקה לפי גבולות אחריות או 
 סכומי ביטוח 

מ
ט
ב
 ע

 סכום

ויתור   309
על תחלוף  

לטובת  
מבקש  

 האישור   

כיסוי   313
בגין נזקי  

 טבע 

כיסוי   314
גניבה פריצה  

 ושוד 

כיסוי   316
רעידת  
 אדמה 

ביט:____    ₪ 
_  

 כל הסיכונים עבודות קבלניות
הרחבות לדוגמה )ניתן לפרט 

 בהתאם לפרקי הפוליסה(: 

 רכוש עליו עובדים      2,000,000 ₪ 
 )מעל לסכום הביטוח( 

 רכוש סמוך      2,000,000 ₪ 
 )מעל לסכום הביטוח( 

 
לא יפחת מסך  

משווי   10%של 
 העבודות

 רכוש בהעברה    

 
לא יפחת מסך  

משווי   10%של 
 העבודות

 רכוש באחסנה מחוץ לאתר    

  פינוי הריסות     1,000,000 ₪ 
 )מעל לסכום הביטוח( 

 הוצאות תכנון ופיקוח     2,000,000 ₪
 )מעל לסכום הביטוח( 
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מבוטח   317
אחר   –נוסף 

)קבלנים  
ו/או קבלני  
משנה בכל  

 דרגה(

מבוטח   318
מבקש    -נוסף

 האישור 

מוטב   324
לקבלת  
תגמולי  
  –ביטוח 
מבקש  

 האישור 

328 
   ראשוניות 

 
לא יפחת מסך  

משווי   10%של 
 העבודות

ציוד קל, מתקנים ומבני עזר      
 שאינם חלק מהפרויקט הסופי 

מלוא סכום   
נזק עקיף מתכנון לקוי, עבודה       הביטוח

 לקויה וחומרים לקויים 

₪ 
לא יפחת מסך  

משווי   10%של 
 העבודות

    
נוספות הכרחיות הוצאות 

והוצאות מיוחדות לרבות 
 החשת נזק ותיקונים זמניים

 ₪ 
לא יפחת מסך  

משווי   10%של 
 העבודות

 נזק ישיר    

 הוצאות הכנת תביעה     1,000,000 ₪

 ₪ 
לא יפחת מסך  

משווי   20%של 
 העבודות

    
משינויים ותוספות  הוצאות

 שיידרשו על ידי רשויות 
 לסכום הביטוח( )מעל 

אחריות   302
 צולבת 

קבלנים   307
וקבלני  

 משנה 

ויתור   309
על תחלוף  

לטובת  
מבקש  

 האישור  

כיסוי   312
בגין נזק  

שנגרם 
משימוש  

 בצמ"ה 

כיסוי   315
לתביעות  

 המל"ל

מבוטח   317
אחר   –נוסף 

)קבלנים  
ו/או קבלני  
משנה בכל  

 דרגה(

מבוטח   318
  –נוסף 

מבקש  
 האישור 

מבקש   322
האישור  

מוגדר כצד  
 ג' בפרק זה 

328 
 ראשוניות 

רכוש   329
מבקש  

האישור  

ביט:____   20,000,000 ₪ 
 צד ג'  _

 רעד והחלשת משען      4,000,000 ₪ 

 ₪ 1,000,000     
נזק תוצאתי שייגרם עקב פגיעה 

בכבלים ו/או מתקנים תת  
 קרקעיים

 
כלול במלוא 

גבולות  
 האחריות

פגיעה בכבלים ו/או מ ישירנזק     
 מתקנים תת קרקעיים

 ₪ 2,400,000       

חבות בגין נזק לרכוש הנובע 
משימוש בכלי רכב מנועי מעל 

לגבולות האחריות בפוליסת 
רכב סטנדרטית הנהוגה ביום 

 מקרה הביטוח

₪ 1,000,000       

הגנה בהליכים פליליים, כולל  
מפני חקירה  הוצאות ייצוג 

 והליכים מנהליים אחרים 

 ג'(  -)חלה על פרקים ב' ו
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ייחשב כצד  
 ג'

ויתור   309
על תחלוף  

לטובת  
מבקש  

 האישור  

מבוטח   317
אחר   –נוסף 

)קבלנים  
ו/או קבלני  
משנה בכל  

 דרגה(

מבוטח   318
  –נוסף 

מבקש  
 האישור 

328 
 ראשוניות 

ביט:____     20,000,000 ₪
 אחריות מעבידים   _

אובדן   301
 מסמכים 

אחריות   302
 צולבת 

ויתור   309
על תחלוף  

לטובת  
מבקש  

 האישור  

מבוטח   321
נוסף בגין  
מעשי או  

מחדלי  
  –המבוטח 

מבקש  
 האישור 

מרמה   325
ואי יושר  

 עובדים 

327 
עיכוב/שיהוי  

עקב מקרה  
 ביטוח 

328 
 ראשוניות 

תקופת   332
  6גילוי )

 חודשים(

תאריך  
  רטרו:

_____ 

₪ 2,000,000  

 
 
 
 
 
 

  
 אחריות מקצועית 

אחריות   302
  ביט:____   2,000,000 ₪ צולבת  

 ביטוח חבות מוצר  
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הרחב   304
 שיפוי 

ויתור   309
על תחלוף  

לטובת  
מבקש  

 האישור  

328 
 ראשוניות 

תקופת   332
  12גילוי )

 חודשים(

תאריך  
רטרו:  
_____ 

 
המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך  השירותים )בכפוף, לשירותים  פירוט  

 הרשימה המפורטת בנספח ג'(*: 

 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(  - 069

 

 ביטול / שינוי הפוליסה * 

לתוקף אלא   ייכנס  לא  ביטוח,  פוליסת  של  ביטול  או  לרעת מבקש האישור  למבקש    יום  60שינוי  הודעה  לאחר משלוח 
 האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 ביטוח -  4ה'נספח  

 שלב הפעלת הפרויקט

   :נספח זה בלבדלצורך 

 יפו בע"מ ו/או עובדיה ו/או מנהליה. - היכלי הספורט תל אביב - "החברה"

אביב  -"העירייה"   תל  ו/או  -עיריית  עובדים  ו/או  העירוניות  ו/או החברות  בנות  חברות  ו/או  יפו 
 מנהלים של כל הנ"ל. 

מובהר בזה כי אישורי הביטוח שיוצגו ע"י בעל ההרשאה אינם באים לצמצם את התחייבויותיו על  
ה והמתכון התמציתי של אישורי הביטוח הינו אך ורק כדי לאפשר למבטחי בעל ההרשאה  פי נספח ז

לעמוד בהנחיות הפיקוח על הביטוח לגבי נוסח אישורי ביטוח. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו  
להלן כמפורט  הביטוח  בנספח  אשרהמופיעות  ללא    ,  בביטוחיו  ליישמן  יהיה  ההרשאה  בעל  על 

 הסתייגות. 

פי הסכם זה ו/או על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל  -מבלי לגרוע מאחריות בעל ההרשאה על  .1
החל  , ההפעלהדין, מתחייב בעל ההרשאה לערוך ולקיים, על חשבונו, וזאת במשך כל תקופת 

את הביטוחים  ממועד תחילת תקופת ההרצה ועד לתום תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, 
המצורף ומסומן,  - אישור קיום ביטוחים  ,5ה'בנספח וכן המפורטים בסעיפים שלהלן  

אישור קיום ביטוחי בעל ההרשאה בשלב המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "
"(, על כל תנאיהם, בחברת ביטוח מורשית כדין, ובתנאים אשר לא יפחתו מן ההפעלה

 "(:  ביטוחי בעל ההרשאה בשלב ההפעלההמפורט להלן )להלן בהתאמה: "

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהתייחס לביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר,  
שנים ממועד    7  -יחזיק בעל ההרשאה בביטוחים כל עוד קיימות לו אחריות עפ"י דין ולא פחות מ

 .  תקופת ההתקשרותסיום 

פו עותק  לבקשת החברה, בעל ההרשאה מתחייב להמציא  ליסות  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 
הכוללות את ההתחייבויות החוזיות. מוסכם, כי ככל שתתבקש המצאת עותק פוליסות כאמור,  

 בעל ההרשאה רשאי להמציא את עותקי הפוליסות ללא נתונים מסחריים. 

 ביטוחי בעל ההרשאה בשלב ההפעלה:  .2

 ביטוח אש מורחב  2.1

רכוש ו/או  את המתקנים ו/או הציוד כהגדרתם בהסכם, לרבות המערכות, וכן כל  המבטח  
ציוד ו/או כלים ו/או מתקנים ו/או חומרים מכל סוג שהוא אשר בבעלות ו/או באחריות  

בביצוע ההפעלה ו/או השימוש  ו/או כל רכוש המשמש את בעל ההרשאה  ,  בעל ההרשאה
ו/או  למתחם ו/או  או  ו/  לאצטדיוןו/או כל רכוש אחר המובא    במתחם לסביבתם על ידי 

מטעם ו/או עבור בעל ההרשאה, בערך כינון, מפני אובדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים  
וסופה,   סערה  אדמה,  רעידת  התפוצצות,  ברק,  עשן,  אש,  לרבות  מורחב,  אש  בביטוח 

- פגיעה עלידי כלי רכב,  -שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, שבר זכוכית, פגיעה על
 ידי כלי טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון ופריצה.  

 ביטוח אבדן תוצאתי   2.2

עקב אבדן או נזק הנגרם לרכוש המבוטח על פי    בעל ההרשאהשל    הכנסותהמבטח אבדן  
-, לרבות מניעת גישה, כתוצאה מאחד הסיכונים המבוטחים עללמתחםלעיל או    2.1סעיף  

 חודשים.   12את למשך תקופת שיפוי של  לעיל )למעט פריצה(, וז  2.1י סעיף פ

  בסעיף   כמפורט  אבדן תוצאתי  ביטוח  לערוך  שלא  רשאי  בעל ההרשאה,  לעיל  האמור  אף  על
בשלב ההפעלה  קיום  באישור  וכן  לעיל  זה בעל ההרשאה  ,  בחלקו   או/ו   במלואו,  ביטוחי 

 . במלואו הביטוח נערך כאילו להלן  9 בסעיף כאמור הפטור יחול זה  ובמקרה
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 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 2.3

המבטח את חבות בעל ההרשאה על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שייגרם לגופו  
כלשהי   ישות  ו/או  אדם  של  לרכושו  פעילותו   הקשור   בכלו/או  הפעלת    או/ו  בביצוע 

 . במתחם השימוש  עם בקשר או/ו המתקנים

פריקה   הרמה,  מכשירי  בהלה,  התפוצצות,  אש,  בדבר:  הגבלה  לכל  כפוף  אינו  הביטוח 
וטעינה, חבות בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל 

  שאינם   מרכב  גוף  נזקי,  ₪  250,000  של  סך  עד  קבלניות  עבודותדבר מזיק במאכל או משקה,  
(, חובה  רכב )  1975-ה" התשל,  דרכים  תאונות  לנפגעי  צוייםפי  חוק   פי  על  בביטוח  מבוטחים 

 וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.  

  2,000,000בסך של    אחריות  גבול  בתת   גוף  נזקי   לעניין  בזאת   מבוטל  מקצועית  אחריות  חריג 
 . הביטוח לתקופת ובמצטבר  ₪ למקרה

כמבוטחות בגין אחריותן    העירייה  או/ ו  החברה  את  לכלול  מורחב  בפוליסה  המבוטח   שם
)קוד   האצטדיון  מנהלי  ו/או  בשלב   318כבעלי  ההרשאה  בעל  ביטוחי  קיום  באישור 

  321ההפעלה(, וכן בנוסף בגין מעשה ו/או מחדל של בעל ההרשאה ו/או מי מטעמו )קוד  
 באישור קיום ביטוחי בעל ההרשאה בשלב ההפעלה(.  

 ביטוח חבות מעבידים  2.4

]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות  -ל ההרשאה עלהמבטח את חבות בע פי פקודת הנזיקין 
, כלפי עובדי בעל ההרשאה בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה  1980  - למוצרים פגומים, התש"ם  

יכלול סייג בדבר  ו/או עקב עבודתם. הביטוח לא  כדי  מקצועית שתיגרם למי מהם תוך 
 בר העסקת נוער. עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה ומנוחה וכן בד

 ביטוח אחריות מקצועית  2.5

המבטח את חבות בעל ההרשאה על פי דין בשל תביעה או דרישה שהוגשה לראשונה במשך 
תקופת הביטוח בגין הפרת חובה מקצועית ו/או טעות ו/או השמטה ו/או רשלנות מצד בעל  

הקשור   בכל  מטעמו,  מהבאים  מי  בגין  ו/או  מנהליו  ו/או  עובדיו  ו/או    ביצוע בההרשאה 
בין  במתחם  השימוש  עם  בקשר  או /ו  המתקנים  הפעלת   או/ו  פעילותו  מכסה,  הביטוח   .

וכן נזקים  נזק פיזי לגוף ו/או לרכוש  היתר, גם אובדן שימוש, חריגה מסמכות בתום לב,  
חודשים   6פיננסיים שאינם עקב נזק פיזי לגוף או לרכוש. הביטוח יכלול תקופת גילוי בת  

שלב אריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת  מתום תוקף הביטוח. הת
 . ההפעלה

 ביטוח חבות המוצר 2.6

נזק לרכוש  ו/או  גופנית  המבטח את חבות בעל ההרשאה על פי דין בכל הקשור לפגיעה 
שייגרם עקב ו/או בקשר עם המוצרים שייצר ו/או בנה ו/או הרכיב ו/או סיפק ו/או התקין  

המתקנים ו/או החליף ו/או הציב ו/או טיפל בכל צורה אחרת, לרבות במפורש אחריות בגין  
הציוד ליקוי  התקשרות    נשוא  ו/או  ו/או  פגם  לרבות  האמור,  מכלליות  לגרוע  )מבלי  זו 

  12הביטוח יכלול תקופת גילוי בת  במוצרים ו/או בהוראות השימוש בהם ו/או בסימונם(.
חודשים מתום תוקף הביטוח. התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד  

 .שלב ההפעלה תחילת

וזאת בקשר עם אחריות שתוטל על    ירייהו/או הע  החברהלשפות את    מורחבתהפוליסה  
 בגין המוצרים כאמור לעיל. נזק גוף ו/או רכוש שייגרם עקב   ןמי מה 

 ביטוחי בעל ההרשאה בשלב ההפעלה יכללו, בין היתר, את ההוראות הבאות:  .3

ביטוחי בעל ההרשאה בשלב ההפעלה )למעט ביטוח אחריות מקצועית( ייערכו לפי נוסח  .3.1
 ו/או מתנאים מקבילים לו. שלא יפחת מתנאי "ביט"  
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,  ןאו מי מהבאים מטעמ / והמבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי החברה ו/או העירייה  .3.2
 אולם הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  

הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי החברה ו/או   .3.3
 על כל זכות ו/או דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחים אלה. והמבטח מוותר  העירייה

חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת, אך אין בכך מכדי לגרוע מהזכויות והחובות של   .3.4
 המבטח והמבוטח ע"פ דין. 

בעל ההרשאה לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות   .3.5
 בביטוחי בעל ההרשאה בשלב ההפעלה.  

או  / וום לב של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויות החברה ו/או העירייה הפרה בת  .3.6
 לקבלת שיפוי.   ןמי מהבאים מטעמ 

  ה"צמ  בכלי או/ו רכב בכלי שימוש עושה שבעל ההרשאה ככל, לעיל מהאמור  לגרוע מבלי .4
, בעל במתחם השימוש עם בקשר או/ו  המתקנים הפעלת או/ו  פעילותו ביצוע  עם בקשר

  בגין דין פי  על  כנדרש חובה ביטוח מטעמו  באמצעות מי או/מתחייב לערוך בעצמו וההרשאה 
  כיסוי הכוללים, ה"צמ  וביטוחי  מקיף  ביטוח וכן רכב בכלי השימוש  עקב גופנית פגיעה

  שלא בסך  ה" הצמ בכלי או/ו רכב בכלי השימוש עקב שלישי צד של  לרכוש נזק בגין לאחריות
 . אחד נזק בגין  ₪ 500,000 – מ  יפחת

בעל ההרשאה מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה לרבות באישור  .5
קיום ביטוחי בעל ההרשאה בשלב ההפעלה, והוא מתחייב, בין היתר, לשלם את דמי הביטוח  
ה  במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות ביטוחי בעל ההרשאה בשלב ההפעלה תחודשנ

עפ"י ההסכם, ולעניין ביטוח  תקופת ההפעלה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל 
לעיל, ולא לעשות כל מעשה שיש בו    1אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר כאמור בסעיף  

 כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים.  

  14 -, לא יאוחר מלחברהללא צורך בכל דרישה מצד החברה מתחייב בעל ההרשאה להמציא   .6
עפ"י הסכם זה את אישור קיום ביטוחי בעל ההרשאה בשלב ההרצה לפני מועד תחילת  יום

ההפעלה, כשהוא חתום כדין על ידי המבטח, וכן להמשיך ולהמציא את אישור קיום  
ביטוח, כל עוד הסכם זה תקף  תקופתהביטוחים בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, מדי 

טוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר, מתחייב בעל ההרשאה להמשיך )ולעניין בי
ולהמציא את אישור קיום ביטוחי בעל ההרשאה בשלב ההפעלה לתקופות נוספות בהתאם 

 לעיל(.   1להתחייבות בסעיף 

בעל ההרשאה מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור קיום ביטוחי בעל ההרשאה בשלב ההפעלה  
הפעלת המתקנים ו/או  כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינה תנאי מתלה ומקדמי להתחלת  

, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של בעל ההרשאה על פי הסכם זה  המתחם על ידו
 ו/או על פי דין.  

, לבדוק את אישור קיום ביטוחי בעל ההרשאה בשלב ת, אך לא חייב תהיה רשאית ברה הח .7
ההפעלה כאמור לעיל, ובעל ההרשאה מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או  

  נספחהרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו על פי  
דיקה ולדרישת השינויים  זה. בעל ההרשאה מצהיר ומתחייב, כי זכויות החברה לעריכת הב

כל חובה ו/או כל   ןהבאים מטעמ על או  /וכמפורט לעיל אינן מטילות על החברה ו/או העירייה  
אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור קיום ביטוחי בעל ההרשאה בשלב ההפעלה, 

א  טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה ו/או אחריות שהי
המוטלת על בעל ההרשאה על פי הסכם זה ו/או על פי דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת 

החברה את אישור קיום ביטוחי בעל   ה שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדק
 ההרשאה בשלב ההפעלה ובין אם לאו. 
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טוחי בעל  מוסכם בזאת, כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט באישור קיום בי .8
ההרשאה בשלב ההפעלה הינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על בעל ההרשאה שאינה  

פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. בעל ההרשאה מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע  
בכל הקשור   ןאו הבאים מטעמ /ומלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העירייה 

ים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי  לגבולות האחריות האמור
 שהוצא על ידו.  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר בעל ההרשאה ומתחייב, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או   .9
, בגין כל נזק שייגרם  ןאו מי מהבאים מטעמ/ודרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העירייה  

ו/או לרכוש כלשהו המשמש  ת במפורש המתקנים ו/או הציוד,, לרבו לרכושו מכל סוג שהוא
ו/או לרכוש   במסגרת פעילותו ו/או הפעלת המתקנים ו/או השימוש במתחםאת בעל ההרשאה 

)לרבות כלי   וו/או לסביבת לאצטדיון כלשהו המובא ע"י בעל ההרשאה ו/או מטעמו ו/או עבורו 
שייגרם עקב נזק לרכוש  בגין נזק תוצאתי כלים וציוד מכני הנדסי( ו/אומכשור, רכב, ציוד, 

, בין אם נערך ביטוח ובין אם לא נערך )ואם נערך גם אלמלא ההשתתפויות העצמיות  כאמור
ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות(, והוא פוטר בזאת את מי מהגורמים הנ"ל מכל  

ת אדם שגרם לנזק אחריות לנזק כאמור. יובהר כי פטור כאמור מאחריות לא יחול לטוב
 בזדון.  

בעל ההרשאה מתחייב, כי בהתקשרותו עם ספקים ו/או נותני שירותים אחרים ו/או קבלני   .10
, הוא יהא אחראי  במתחם השימוש או/ ו  המתקנים  הפעלת או/ו פעילותו ביצועמשנה במסגרת 

  לעיל, וכן 9לכלול בהסכמי ההתקשרות עם הגורמים הנ"ל סעיף פטור בנוסח כאמור בסעיף  
סעיף לפיו הגורמים הנ"ל מתחייבים לאחוז בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם, וזאת למשך  

כל תקופת התקשרותם עם בעל ההרשאה. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום ו/או  
 היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני המשנה כאמור לעיל, מוטלת על בעל ההרשאה. 

כם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע"י בעל ההרשאה  לעיל הינם מעיקרי ההס 1-10סעיפים  .11
 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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 נספח  ה' 5  -   אישור קיום ביטוחי בעל ההרשאה בשלב ההפעלה 

 אישור קיום ביטוחים  (DD/MM/YYYY)  תאריך הנפקת האישור
ל תנאי אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ

יגבר האמור בפול זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח  זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור  וחריגיה. יחד עם  יסת  הפוליסה 
 הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.  

 מבקש האישור *  המבוטח אופי העסקה * מעמד מבקש האישור * 

 משכיר   ☐

 שוכר  ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה  ☐

 מזמין שירותים ☐

 מזמין מוצרים ☐

 שימוש זכות נותן אחר: ☒
הפעלה   למטרות מוגבלת

 ספורט מתחם ותחזוקה של
 בחלקים'( אקסטרים)' אתגרי

  מאצטדיון מסוימים
  ומגג ביפו בלומפילד
 .האצטדיון

 נדל"ן  ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים   ☐

 הפעלהאחר:  ☒
 מתחם ותחזוקה של

  אתגרי ספורט
 גג על'( אקסטרים)'

 בלומפילד אצטדיון
 ביפו. 

 

 שם
 

 שם
יפו  - היכלי הספורט תל אביב

יפו  -אביבבע"מ ו/או עיריית תל 
ו/או חברות בנות ו/או החברות  

העירוניות ו/או עובדים ו/או  
 מנהלים של כל הנ"ל. 

 ת.ז./ ח.פ. 
 

 ת.ז./ ח.פ.  
51-049264-8 

 מען
  

  מען 
)יד אליהו(, תל   51רחוב יגאל אלון  

   67062יפו  -אביב

 

 כיסויים 

כיסויים נוספים בתוקף וביטול  
 חריגים

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'  

גבול האחריות/  
תאריך   סכום הביטוח 

 סיום 
תאריך  
 תחילה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

מספר  
 הפוליסה 

 סוג הביטוח 
 

חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח
 סכום  מטבע

ויתור על תחלוף לטובת   309
 מבקש האישור  

 כיסוי בגין נזקי טבע  313

 כיסוי גניבה פריצה ושוד  314

 כיסוי רעידת אדמה  316

 ראשוניות  328

ביט:_____    ₪ 
 רכוש  _

ויתור על תחלוף לטובת   309
 מבקש האישור 

 כיסוי בגין נזקי טבע  313

 כיסוי רעידת אדמה  316

 ראשוניות  328

ביט:_____    ₪ 
 אובדן תוצאתי  _

 אחריות צולבת  302

קבלנים    –הרחבת צד ג'  307
 וקבלני משנה 

ויתור על תחלוף לטובת   309
 מבקש האישור  

 כיסוי לתביעות המל"ל  315

מבקש   –מבוטח נוסף  318
 האישור 

מבקש האישור מוגדר כצד   322
 ג' בפרק זה 

 ראשוניות  328

רכוש מבקש האישור ייחשב   329
 כצד ג' 

₪ 20,000,0
ביט:_____   00

 צד ג'  _
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ויתור על תחלוף לטובת   309
 מבקש האישור  

היה וייחשב   - מבוטח נוסף 319
כמעבידם של מי מעובדי  

 המבוטח 

 ראשוניות  328

₪ 20,000,0
ביט:_____   00

אחריות   _
 מעבידים 

 אובדן מסמכים  301

 אחריות צולבת  302

ויתור על תחלוף לטובת   309
 מבקש האישור  

מבוטח נוסף בגין מעשי או   321
מבקש   – מחדלי המבוטח 

 האישור 

 מרמה ואי יושר עובדים  325

 פגיעת בפריטות  326

עיכוב/שיהוי עקב מקרה   327
 ביטוח 

 ראשוניות  328

 חודשים(  6תקופת גילוי ) 332

 __________  : רטרו תאריך

₪ 2,000,00
אחריות      0

   מקצועית

 אחריות צולבת  302

 הרחב שיפוי  304

ויתור על תחלוף לטובת   309
 מבקש האישור 

 ראשוניות  328

 חודשים( 12תקופת גילוי ) 332

 __________  : רטרו תאריך

₪ 2,000,00
0  

 
 
 

ביט:_____
 חבות המוצר    _

 

 בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'(*: )בכפוף, לשירותים המפורטים  השירותים פירוט 

 ;  שירותי תחזוקה ותפעול – 088שירותי ניהול;    - 082אטרקציות ;  - 014
 

 ביטול / שינוי הפוליסה * 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור    יום  60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא  
 בדבר השינוי או הביטול. 

 

 חתימת האישור
 המבטח:
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   (1ו')נספח 
 

 נוסח ערבות ביצוע
 

   תאריך           לכבוד
  היכלי הספורט תל אביב יפו בע"מ

 יפו-אביב- , תל51רחוב יגאל אלון 
 

 ג.א.נ., 
 כתב ערבות מס'___________ 

₪  _________  הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של   .1

(, המגיע או עשוי להגיע לכם  "סכום הערבות")להלן: שקלים חדשים(   _____________))

לתכנון, הקמה והפעלה של מתחם חוזה הרשאה  ( בקשר עם  "הנערב")להלן:     _______  מאת

   .ספורט אתגרי על גג אצטדיון בלומפילד

תוך   .2 לכם,  נשלם  )אנו  בצירוף  ם  ימי(  7שבעה  הערבות  סכום  את  דרישתכם,  קבלת  ממועד 

להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם   3הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף  

, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על נערבלוק הסכום האמור מאת האו לדרוש תחילה את סי

  3פי ערבות זו, לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף  

 להלן. 

 בערבות זו:  .3

ידי   -  "מדד המחירים לצרכן" על  חודש,  בכל  המתפרסם  לצרכן,  המחירים  מדד 
אחר שיבוא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף  
 במקומה, או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו. 

 אוגוסט  לחודשמדד המחירים לצרכן אשר פורסם ביום __   - "מדד הבסיס"
 שנת ____.  יולי___, בגין חודש  שנת

יתפרסם לאחרונה לפני מועד  - "המדד הקובע" מדד המחירים לצרכן אשר 
 תשלום סכום הערבות.

עלי -  "הפרשי הצמדה למדד" ה שיעור  המדד  אם הלעומת  חדש  ית  הבסיס.  מדד 
 חדש יתברר, לפני מועד תשלום סכום הערבות, כי המדד ה

כשהוא  הערבות  סכום  ישולם  הבסיס,  מדד  לעומת  עלה 
מוגדל בהתאם לעליית המדד. אם יתברר לפני מועד תשלום 

ירד לעומת מדד הבסיס,   חדשסכום הערבות, כי המדד ה 
 . ישולם סכום הערבות

 אר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך ____________ ועד בכלל. ערבות זו תיש .4

כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה   .5

יום   עד  זה  לסניף  להגיע  וצריכה   ,_______________________________________

 _____ בשעה_______. 

 אינה ניתנת להעברה או להסבה.התחייבותנו על פי כתב זה  .6

 
 בכבוד רב,

   בנק: 
   סניף: 
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 (  2ו')נספח 
 

 ההפעלה  תקופת  לנוסח ערבות 
 

   תאריך           לכבוד
  היכלי הספורט תל אביב יפו בע"מ

 יפו-אביב- , תל51רחוב יגאל אלון 
 

 ג.א.נ., 
 כתב ערבות מס'___________ 

של   .1 לסך  עד  סכום  כל  לסילוק  חוזר,  בלתי  באופן  כלפיכם  בזאת  ערבים    ש"ח   50,000הננו 

  "(, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת סכום הערבותשקלים חדשים( )להלן: "  חמישים אלף)

_______   " עם  הנערב )להלן:  בקשר  הרשאה  "(  מתחם חוזה  של  והפעלה  הקמה  לתכנון, 

   .בלומפילדספורט אתגרי על גג אצטדיון 

תוך   .2 לכם,  נשלם  )אנו  בצירוף  ם  ימי(  7שבעה  הערבות  סכום  את  דרישתכם,  קבלת  ממועד 

להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם   3הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף  

, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על נערבאו לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת ה

  3על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף    פי ערבות זו, לא יעלה

 להלן. 

 בערבות זו:  .3

ידי   -  "מדד המחירים לצרכן" על  חודש,  בכל  המתפרסם  לצרכן,  המחירים  מדד 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא 

 במקומה, או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו. 

 אוגוסט  לחודשמדד המחירים לצרכן אשר פורסם ביום __   - "מדד הבסיס"
 שנת ____.  יולי___, בגין חודש  שנת

יתפרסם לאחרונה לפני מועד  - "המדד הקובע" מדד המחירים לצרכן אשר 
 תשלום סכום הערבות.

ה  -  "הפרשי הצמדה למדד" המדד  עליית  אם הלעומת  חדש  שיעור  הבסיס.  מדד 
 חדש סכום הערבות, כי המדד היתברר, לפני מועד תשלום  

כשהוא  הערבות  סכום  ישולם  הבסיס,  מדד  לעומת  עלה 
מוגדל בהתאם לעליית המדד. אם יתברר לפני מועד תשלום 

ירד לעומת מדד הבסיס,   חדשסכום הערבות, כי המדד ה 
 . ישולם סכום הערבות

 בכלל.  ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך ____________ ועד .4

כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה   .5

יום   עד  זה  לסניף  להגיע  וצריכה   ,_______________________________________

 _____ בשעה_______. 

 התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 בכבוד רב,
 ______  בנק: 

   סניף: 
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 ז' נספח 
 

 
 הצעת בעל ההרשאה 
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 ' חנספח 
 

 
 כתב הצהרות והתחייבויות החברה הקשורה  

 ורה, ככל שרלוונטי( ע"י החברה הקש חתום)
 

 
 


