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 מבוא  .1

הינה חברה עירונית בבעלות מלאה  "(  החברה "  -יפו בע"מ )להלן  -ל אביבהיכלי הספורט ת 1.1

"( הפועלת בתחום של ניהול, תפעול, פיתוח, קידום  העיריה " של עיריית תל אביב יפו )להלן:

 ואחזקה של מתקני ספורט ותרבות ברחבי תל אביב יפו.  

 

  היכל מנורה   להלןשבמועד פרסום מכרז זה החברה מנהלת ומתפעלת את המתקנים   1.1

אלון    וב ברח   , מבטחים  תל 51יגאל  אליהו,  יד  היכל  "  )להלן:   יפו - אביב - , 

שלמה ה   ; "( מנורה  קבוצת  תל יכל  רמבה,  אייזיק  ברחוב   )להלן:   יפו - אביב - , 

שלמה "  קבוצת  בלומפילד   ; "( היכל  אביב אצטדיון  תל  התקומה,  ברחוב    יפו   - , 

לחברת    . "( בלומפילד   אצטדיון "  )להלן:  ניהול  שירותי  מעניקה  החברה  בנוסף, 

שהינה תאגיד  יפו    - תל אביב ,  2שטרית    וב רח , ב תל אביב מרכז הספורט הלאומי  

"( )היכל  מרכז הספורט "  )להלן:   עירוני בבעלות מלאה של עיריית תל אביב יפו 

מנורה מבטחים, אצטדיון בלומפילד, היכל קבוצת שלמה ומרכז הספורט להלן  

 .  "( המתקנים "  ביחד: 

 

ת הגברה וסאונד ומערכ  שללמתן שירותי הפעלה  הצעות  קבלת  בזה    מזמינההחברה   1.2

הנערכים   מנורה  במשחקים  האירועים   ם ובאירועיבהיכל  באולמות  המתקיימים 

ובהסכם המצורף לו ובנספחים זה  והכל בהתאם למפורט במכרז    אצטדיון בלומפילדב

 . "(השירותים"   )להלן: וממכרז זההמהווים חלק בלתי נפרד מההסכם 

 

מובהר כי החברה תהא רשאית להרחיב את השירותים על פי מכרז זה גם למתקנים  1.3

ניהול   שירותי  החברה  תעניק  להן  ולחברות  מנהלת  שהחברה  בתקופת נוספים  וזאת 

פי   על  ייחתם  ובהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות אשר  זה  פי הסכם  על  ההתקשרות 

 ם אחרת בין הצדדים. מכרז זה, אלא אם יוסכ

 
 ענקת השירותים למערכות ההגברה ה  .2

 
ת ההגברה  ו השירותים נשוא מכרז זה הינם גם אך לא רק, שירותי הפעלה של מערכ  2.1

הקיימ  מבטחים  ו והסאונד  מנורה  בהיכל  בלומפילד ת  כמפורט  הכל    ובאצטדיון 

כ  המצורף  השירותים  ולהסכם  למכרז  '  ב   חלק בנספח  זה  מכרז  למסמכי  ובהתאם 

 זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.    למכרז '  ח כנספח  ההתקשרות המצורף  

 

החברה,  ידי  - על   ו כפי שיידרש ובשעות  במועדים  השירותים יוענקו בכל ימות השנה,   2.2

יעניקו  ו   יכירו את המערכות   מטעם המציע הזוכה אשר   טכנאים קבועים וזאת על ידי  

ה  לע שירותים  את  אשר  מעת  הזוכה  המציע  מטעם  נוספים  טכנאים  ידי  על  וכן  ת, 

וכפי   מסויים  במשחק  או  באירוע  שיידרש  ככל  כתגבור,  השירותים  את  יעניקו 

 שתודיע החברה מראש ובכתב למציע הזוכה.   
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 המערכות הקיימות כיום: תאור   2.3

 

הכוללת בקרת    TW AUDIOקיימת מערכת סאונד והגברה מסוג    מנורה בהיכל   2.3.1

של   הדרושים    Cresrtonשליטה  משלימים  רכיבים  בנוסף  לשם  והכוללת 

   ; פעילותה המיטבי של המערכת על כלל חלקיה, תוך סנכרון ביניהם 

 

בלומפילד  2.3.2 מסוג    באצטדיון  והגברה  סאונד  מערכת   COMMUNITY קיימת 

של   שליטה  מערכת  משלימים    Cresrtonהכוללת  רכיבים  בנוסף  והכוללת 

סנכרון  הדרושים   תוך  חלקיה,  כלל  על  המערכת  של  המיטבי  פעילותה  לשם 

 ; ביניהם 

 ". המערכותלהלן ביחד: " 2.3.2סעיף  בו 2.3.1סעיף המערכות המתוארות ב

 
לפני    ן לרבות בדיקת תקינות  המערכות השירותים נשוא מכרז זה כוללים הפעלה של   2.4

משחק  או  אירוע  הענין תחילת  לפי  לתקלות    , ,  מענה  מתן  לרבות  קיומם  ובזמן 

השירותים,  ו במערכ  למפרט  בהתאם  והכל  שתהיינה  ככל  ב' ת,  וללוחות    , חלק 

 הזמנים הקבועים בנספח זה ובהסכם ההתקשרות.   

 

 סיור מציעים  .3

בסעיף   3.1 המפורטת  המועדים  בטבלת  הנקוב  במועד  ייערך  מציעים  להלן.    5סיור 

המשתתפים יתכנסו במשרדי חברת היכלי הספורט תל אביב יפו בע"מ בהיכל מנורה  

יגאל אלון   מנורה מבטחים  - אביב - תל   51מבטחים ברחוב  בהיכל  ייערך  יפו. הסיור 

לכל   יופץ  מהמפגש  פרוטוקול  ביפו.  בלומפילד  באצטדיון  מכן  לאחר  ומיד 

ידי  - יע כשהוא חתום על המשתתפים בסיור. יש לצרף את הפרוטוקול להצעת המצ 

חובה. המציע.   היא  המתקנים(  )בשני  אורכו  לכל  המציעים  בסיור    ההשתתפות 

ידי   על  ותועדה  נרשמה  המציעים  בסיור  נוכחותם  כי  לוודא  המציעים  באחריות 

   החברה. 

 

 חוברת המכרז ורכישתה  .4

ואין   4.1 החברה  רכוש  הינם  אלה  מסמכים  המכרז.  מסמכי  כל  את  מכילה  זו  חוברת 

 ם כל שימוש למעט לשם הגשת הצעה כנדרש במכרז. לעשות בה 

 

המצי  4.2 ו   לרכוש   ע על  המכרז  חוברת  בחוברת  את  לקבוע  בהתאם  הצעתו  את  להגיש 

,  לפסילת ההצעה   גרום עלולה ל   , ההוראות הקבועות בה מ וכל סטייה    מכרז, ה תנאי  

 . החברה הבלעדי והמוחלט של  ה  עת ד שיקול  ל   בהתאם 
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ניתן לרכוש   4.3 יפו בע"מ  חבר במשרדי  את מסמכי המכרז  ת היכלי הספורט תל אביב 

אלון   יגאל  ברחוב  מבטחים  מנורה  א' - אביב - בתל   51בהיכל  בימים  )למעט  - יפו,  ה' 

השעות   בין  חג(  במכרז תמורת  ,  15:00-09:00בימי  השתתפות  ₪    1,000בסך    דמי 

. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום  ו, מכל סיבה שהיא שלא יוחזר )כולל מע"מ(  

בכתובת   החברה  של  האינטרנט  הלשונית    www.sportpalace.co.ilבאתר  תחת 

"מכרזים" או במשרדי החברה לאחר תיאום טלפוני מוקדם עם המזכירות )בטלפון  

03-6376000 .) 

 

להשא מסמכי  רכישת    בעת  4.4 יש  )שם  המכרז  המציע  אודות  פרטים  ומדויק יר  ,  מלא 

את הפרטים    שם איש הקשר(.   כתובת דואר אלקטרוני,   מס' טלפון, כתובת מלאה,  

ולציין    anat@sportp.co.il האלה יש לשלוח גם בדואר האלקטרוני לפי הכתובת: 

 כי מדובר בבקשה לרישום עבור המכרז, בציון שם המכרז ומספרו. 

 

על   4.5 ההצעה  ב את  כנדרש  ה נספחיה,  תנאי  במשרדי  חוברת  למסור  יש  חברת  מכרז, 

יפו בע"מ,   יגאל אלון  היכלי הספורט תל אביב  יפו  - אביב - ביד אליהו תל   51ברחוב 

הכתובת   ועליה  סגורה  מס'  " במעטפה  שירותי   6מכרז  מערכת    של הפעלה    למתן 

וסאונד   ובאולמות  ב הגברה  אירועים  ה משחקים הנערכים בהיכל מנורה מבטחים 

 באצטדיון בלומפילד בתל אביב יפו". 

 
דון  ההצעות יוגשו עד למועד האחרון המפורט בטבלת המועדים להלן. החברה לא ת  4.6

 לאחר המועד כאמור.   יוגשו בהצעות ש 

 

 ריכוז מועדים קובעים למכרז זה  .5

 

 פרסום המכרז 

 

20/6/2022 

   12:00בשעה    26/6/2022 סיור מציעים 

 12:00בשעה    3/7/2022 שאלות הבהרה מועד אחרון למשלוח  

 12:00בשעה    10/7/2022 מועד אחרון להגשת הצעות 

 10/1/2023 תוקף ערבות המכרז 

אי  של  אחרים  - במקרה  מועדים  ובין  זו  בטבלה  המפורטים  התאריכים  בין  התאמה 
המכרז   בגוף מסמכי  בטבלה    המועדים המחייבים הם המועדים   – המפורטים  המפורטים 

 זו. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.sportpalace.co.il/
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 להשתתפות במכרז  תנאי סף .6

סעיפיו, להלן זה   בסעיף   תתי  על  על    ,  כי  יובהר  במכרז.  להשתתפות  הסף  תנאי  מפורטים 

 : המפורטים להלן   תנאי הסף   כל ב בעצמו  המציע לעמוד  

 

להוכחת עמידתו בתנאי    המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל.  6.1

סף זה, המציע יצרף להצעתו העתק תעודת עוסק מורשה או של תעודת ההתאגדות  

 וכן נסח עדכני מרשם התאגידים, לפי הענין. 

 

  מהתחומים   באחד ניסיון   בעלי הינו   אחד מהם  כל ש טכנאים לפחות   3מעסיק  המציע  6.2

 : פחות כל ה ל   , שלהלן 

 

שנים   6.2.1 חמש  של  של  ניסיון  והפעלה  והגברה    5לפחות  בהתקנה  סאונד  מערכות 

 . לפחות   ₪   מיליון ש"ח   1  - כ בערך של  כאשר כל מערכת הינה  מורכבות  

 

האחרון    ניסיון  6.2.2 למועד  שקדמו  השנים  חמש  במהלך  לפחות  שנים  שלוש  של 

במכרז,   הצעות  הגברה  להגשת  התקנה,  שירותי  מערכות  והפעלה  במתן  של 

 . הגברה וסאונד לגופים ציבוריים 

 

שנים    ניסיון  6.2.3 שלוש  של  של  באירועים  בהפעלה  וסאונד  הגברה  מערכות 

 אטרון וטקסים. נגנים, להקות זמר, מופעי ת   5מוסיקליים הכוללים לפחות  

 

מ  6.2.4 בתפעול  שנים  שלוש  של  כדוגמת:  י ניסיון  דיגיטליים  קסרים 

DIGICO/MIDAS/YAMAHA . 

 

, ימלא  לעיל   6.2אחד מתנאי הסף המופיעים בסעיף  כל  המציע ב   לשם הוכחת עמידת 

למכרז זה, ויצרפו כשהוא חתום ומאומת    ' ד נספח  ב המציע את הפרטים הנדרשים  

   . כאמור   המסמכים הנדרשים המפורטים בנספח   ת בלוויי כנדרש  

 

)אכיפת    המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  6.3

)אישור ניכוי מס    , כשהם בתוקף. 1976- , תשל"ו ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( 

העתק האישורים יצורף להצעת המציע כהוכחה    ואישור על ניהול פנקס חשבונות(; 

 . ידה בדרישות תנאי סף זה לעמ 

 

 לעיל.   3כמפורט בסעיף    מציעים המציע השתתף בסיור     6.4
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המציע יצרף להצעתו  ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, מבנק ישראלי, או   6.5

עסקי   על  הפיקוח  חוק  לפי  בביטוח  לעסוק  רישיון  בעלת  ביטוח  חברת  של  ערבות 

ערבות כאמור יש להגיש בנוסח המדויק  ₪.    15,000, בסך של 1981- ביטוח, התשמ"א 

כ  ה' המצורף  המועדים    נספח  בטבלת  הקבוע  לתאריך  עד  יהיה  ותוקפה  זה  למכרז 

 למכרז זה ועד בכלל.   5בסעיף  

 

ציבוריים,   6.6 גופים  עסקאות  חוק  לפי  הדרושים  האישורים  כל  בעל  הינו  המציע 

 "(. חוק עסקאות גופי ציבוריים )"   1976התשל"ו  

 
ל  6.7 המפורטים  מהתנאים  תנאי  של  קיומו  אי  החל,  לדין  המצאת    עיל בכפוף  אי  או 

מסמך כלשהוא מהמסמכים המפורטים להלן באופן הנדרש, יקנה לחברה את הזכות  

לתה של ההצעה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה שומרת  להחליט על פסי 

לאחר   מהמציעים,  אחד  מכל  לדרוש  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  הזכות  את  לעצמה 

הגשת ההצעות במכרז, להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים, וזאת בין  

 היתר לצורך הוכחת עמידתו של מציע בתנאי הסף.  

 

לג  6.8 ניתן להגיש את המקור של  אלא אם נאמר אחרת  ו/או אישור מסוים,  בי מסמך 

נאמן   היותו  על  עו"ד  של  אישור  הנושא  ממנו,  למקור  נאמן  העתק  או  אותו מסמך 

 למקור. 

 

 הגשת ההצעות  .7

על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף  

מ  הצעה  והגשת  השלמה  לצורך  הנדרש  אחר  נושא  כל  לכך  או  וביחס  במכרז,  ושלמה  לאה 

 יצרפו את כל המסמכים המפורטים להלן: 

 

בנוסח  7.1 המציע  של  המשפטי  מעמדו  על  א'   הצהרה  את  נספח  גם  לצרף  יש  להצעה   .

 המסמכים הבאים: 

 העתק תעודת ההתאגדות של המציע שהוא תאגיד;  7.1.1

 תדפיס עדכני מהרשם הרלוונטי;  7.1.2

 החתימה מטעם התאגיד.   אישור עו"ד/רו"ח בדבר מורשי  7.1.3

 . נספח ב' חתום ומלא כנדרש בנוסח    – טופס הצעת המציע   7.2

 . נספח ג' הצעת המחיר של המציע חתומה ומלאה כנדרש בנוסח   7.3

בנוסח   7.4 המציע  ניסיון  הוכחת  בדבר  ד' תצהיר  כל  נספח  לו  מצורפים  כאשר   ,

 האסמכתאות והמסמכים הנדרשים לצורך ההוכחה בעמידה בתנאי הסף. 

 . נספח ה' ערבות בנקאית בנוסח   7.5

ובנוסף    נספח ו' , הנוסח  1976  – תצהיר לפי חוק לעסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו   7.6

יועץ מס   ימציא את האישורים הבאים מאת פקיד שומה מורשה, רואה חשבון או 

 המעידים כי: 
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דין או שהוא  הינו מנהל את פנקסי   7.6.1 פי  על  לנהלם  והרשומות שעליו  החשבונות 

 לם. פטור מלנה 

הינו נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל   7.6.2

 עליהן מס לפי חוק מע"מ. 

 . נספח ז' כתב הצהרה בענין העדר הרשעות פליליות בנוסח   7.7

 עותק חתום מהתשובות שנמסרו לשאלות ההבהרה )ככל שנמסרו(.  7.8

 תעודה המעידה של היות המציע עוסק מורשה כדין.  7.9

 ום של סיור המציעים. פרוטוקול חת  7.10

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע.  7.11

 חתום על ידי המוסמכים כדין מטעמו של המציע.     חלק ב' מפרט השירותים   7.12

על  7.13 ונספחיה כשהם חתומים  עמוד.  - חוברת מסמכי המכרז  כל  ידי המציע בתחתית 

 ( ההסכם  טיוטת  על  בעצמו  יחתום  המציע  תיבות  למכרז   ' ח נספח  בנוסף,  בראשי   )

בתחתית כל עמוד )לרבות הנספחים(, ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך בעמוד  

לכך   המיועד  במקום  עו"ד  בידי  מאושרת  תהיה  והחתימה  ההסכם,  של  האחרון 

   ; בהסכם 

במקרה של אי צירוף איזה מן המסמכים ו/או הפרטים כאמור להצעה במכרז )כולם   7.14

אך בכל מקרה לא חייבת( לפנות לפי שיקול דעתה  או חלקם( החברה תהא רשאית ) 

עד   החסרים  הפרטים  ו/או  המסמכים  השלמת  לצורך  למציע  והבלעדי,  המוחלט 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר,  למועד שהיא תציין בהודעתה למציע בעניין זה.  

 כי אי צירוף איזה מן המסמכים כאמור, עלול לפסול את ההצעה. 

 

 הצעת המחיר  .8

הצעת המחיר  את    ג' נספח  ,  ציע המ   בהצעת לציין, במקום המתאים לכך    המציע על   8.1

בעבור   ידו  על  בלומפילד,  המוצעת  ובאצטדיון  מנורה  בהיכל  השירותים  הענקת 

וכן את סה"כ המחיר עבור מתן    על ידי טכנאי אחד למשחק או לאירוע, לפי הענין,  

באצטד   ם השירותי  האירועים  באולמות  ובאירוע  מנורה  בהיכל  יון  במשחק 

 .  בלומפילד 

 

ותכלול כל תשלום   8.2 מובהר כי הצעת המחיר אשר תוצע על ידי המציע הינה סופית 

 שעשוי להדרש בקשר עם הענקת השירותים. 

 
אי   תוצע   הכוללת   ההצעה  8.3 של  במקרה  ובמילים.  בין  - בספרות  התאמה/סתירה 

לספרות   עדיפות  תינתן  במילים,  ההצעה  לבין  בספרות  תהא    - ההצעה  והחברה 

רשאית לתקן את ההצעה, בהתאם. המשתתף מוותר על כל טענה ו/או תביעה לעניין  

 זה. 

 

 ערבות המכרז  .9

ובלתי מוגבלת   9.1 של  בתנאים,  מציע יצרף להצעתו ערבות אוטונומית, בלתי מותנית 

פי חוק הפיקוח  - ו/או חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על בנק ישראלי  
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עסקי הביטוח התשמ"א  לטובת החברה 1981- על  חברת    . ,  ערבות  כי  בזאת,  מודגש 

 על ידי חברת הביטוח עצמה ולא על ידי סוכן מטעמה.   תיחתם ביטוח,  

 

ה  9.2 לקבל  חייבת,  לא  אך  רשאית,  תהיה  החברה  כי  בנוסח  מובהר  פגם  אף  על  צעה 

הערבות   מנוסח  החריגה  כי  דעתה,  שיקול  מיטב  לפי  שוכנעה,  אם  וזאת  הערבות, 

נעשתה בתום לב וכי אין בה כדי להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע בעקרון השוויון  

 בין המציעים.  

 
למשך   9.3 חזרה,  זכות  ללא  בתוקפה,  תעמוד  המציע  כן  חודשים   6הצעת  אם  אלא   ,

תוקף  יסכים   ואת  תוקפה  את  להאריך  כזאת,  תהא  אם  החברה,  לבקשת  המציע 

ולא   המכרז,  וערבות  ההצעות  תוקף  את  להאריך  החברה  ביקשה  המכרז.  ערבות 

כלשהו,  מציע  הסכמת  תוקף    נתקבלה  להארכת  הסכים  שלא  המציע  הצעת  תיפסל 

יד  על  שהופקדה  המכרז  וערבות  להמשיך  י הצעתו  רשאית  תהא  והחברה  כאמור,  ו 

ך המכרז ולבחור לאחר מכן בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשתה להארכת  בהלי 

הוארך   לא  שתוקפה  האחרת,  ההצעה  אם  אף  וזאת  המכרז,  וערבות  הצעתו  תוקף 

 הצעה עדיפה.   ה כאמור, היית 

 
לא   9.4 מציע  של  הצעתו  הזוכה אם  כהצעה  לסעיף  במכרז,    תוכרז  להלן,    14.3ובכפוף 

זרה את הערבות שצירף להצעתו במכרז.  הוא יוזמן למשרדי החברה כדי לקבל בח 

יגיע לקבל בחזרה את הערבות תוך   ימים מיום קבלת ההודעה    7ככל שהמציע לא 

הערבות   את  אליו  לשלוח  חייבת(  לא  )אך  רשאית  החברה  תהיה  מהחברה,  כך  על 

תוחזר הערבות  בחזרה בדואר רשום. למציע שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז,  

כל  והמצאת    , ההתקשרות   על הסכם   תימה שלו ושל החברה הח ימים לאחר    7תוך  ב 

 .  המכרז יתר האישורים והמסמכים שהוא נדרש להמציא לחברה בהתאם להוראות  

 
מלוא   9.5 את  ולחלט  הבנק  בפני  לפירעון  הערבות  את  להציג  רשאית  תהא  החברה 

למציע    ואחרי שנתנה   , סכומה, אחרי מתן הודעה בכתב למציע על כוונתה לעשות כן 

, וזאת אם התקיים במציע ו/או  בעניין הזדמנות להשמיע בכתב את טענותיו בפניה  

 לגביו אחד מאלה: 

 המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.  9.5.1

 המציע מסר לחברה מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.  9.5.2

חלוף   9.5.3 לאחר  למכרז  שהגיש  מההצעה  בו  חזר  להגשת  המציע  האחרון  המועד 

 ההצעות במכרז. 

אחרי שנבחר המציע כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז   9.5.4

שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של החברה עם הזוכה במכרז, כמפורט  

 להלן.  15.3בסעיף  

שייגרמו   9.5.5 הנזקים  של  מראש  ומוערך  מוסכם  פיצוי  סכום  הינו  הערבות  סכום 

, וזאת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד  ך בהוכחת נזק כלשהו לחברה ללא צור 

 לרשות החברה עפ"י דין.  
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   תוקף ההצעה .10

   . 10/1/2023תהיה בתוקף עד יום  המציע  הצעת   10.1

לרבות    10/7/2023עד ליום    תהיה רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה   חברה ה  10.2
 לעיל.   9.3בדרך של הארכת תוקף ערבות בהתאם לאמור בסעיף  

 מחויבות להצעה  .11

ובחן    מציע כל    כי קרא  הוא מאשר  בו  יחד עם מסמכי המכרז, טופס הצהרה  יגיש,  במכרז 
ההצהרה תינתן על    בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז וכי הגיש את הצעתו בהתאם לכך. 

 למכרז.   ב'   ספח כנ גבי טופס הצהרת המשתתף המצורף  

 פנייה בשאלות הבהרה  .12

ו/או   12.1 המכרז  במסמכי  כלשהן  התאמות  אי  או  סתירות  בהירות,  אי  המציע  מצא 
את   ולהעביר  להלן,  המפורט  בפורמט  בכתב,  האמור  אודות  לפרט  עליו  בתנאיו, 

מהמועד לא    , anat@sportp.co.il לדוא"ל התייחסותו   בטבלת   יאוחר    הנקוב 
לאחר    . לעיל המועדים   לחברה  שיגיעו  הבהרה  בדרך    מועד שאלות  שיופנו  או  זה, 

 אחרת, לא ייענו.  

)חוברת   המסמך  סוג 
נספח   מכרז/  תנאי 
מכרז/   תנאי  לחוברת 

להסכם  נספח    / הסכם/ 
 ( מפרט שירותים 

 שאלה  סעיף 

 

לא פנה המציע בבקשה לקבלת הבהרות עד למועד הנקוב כאמור לעיל, יהיה מנוע   12.2
 מלהעלות כל טענה בדבר אי בהירות, סתירות, אי התאמות וכיו"ב.  

המכרז  12.3 משתתפי  לכל  ויופצו  ירוכזו  להן  והתשובות  השאלות  אתר    כל  באמצעות 
מחויבת  החברה אינה    . רק תשובות בכתב יחייבו את החברה. האינטרנט של החברה 

 לענות על כל השאלות ותעשה כן לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

ועל אחריותו   12.4 ולהשיג בעצמו  על המציע לבקר במתקנים  לעיל,  לפגוע באמור  מבלי 
הבלעדית את כל המידע שעשוי להיות לו מועיל וחיוני לצורך הכנת הצעתו או עלול  

במסגרת הצעתו כי קיבל  להשפיע על הכנת הצעתו למתן השירותים. המציע יאשר  
המכרז  מסמכי  כל  כל    , את  ואת  תנאים  כל  את  מקבל  הוא  וכי  אותם  והבין  קרא 

 ההתחייבויות האמורות בהם. 

   ובחירת ההצעה הזוכה   בדיקת ההצעות  .13

 ועדת המכרזים תבחן את ההצעות במכרז זה כדלקמן:  13.1

תחילה תפתח ועדת המכרזים את מעטפות ההצעות ותבדוק את עמידת המציעים   (1
החל,  ב לדין  ובכפוף  הבלעדי,  דעתה  לשיקול  בהתאם  הצורך,  במידת  הסף.  תנאי 

למסמכים   הבהרות  ו/או  השלמות  לקבל  ותבקש  למציעים  המכרזים  ועדת  תפנה 
במסגרת   שהתקבלו  מההצעות  לשנות  מבלי  והכל  המכרז,  במסגרת  שהתבקשו 

 המכרז.

בדיקת   (2 לשלב  יעבור  לעיל,  כאמור  הסף  בתנאי  עמידתו  שהוכחה  ההצעה  מציע 
 הכספית.  
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המציעים נדרשים לציין את הצעת המחיר הן    -  אי התאמה בטופס הצעת המחיר (3
בצורה מספרית והן בצורה מילולית. במקרה שתתגלה אי התאמה בטופס הצעת  

בין   מציע  של  המחיר  המחיר  ממנה(  הצעת  חלקים    להצעת  ,במספר  הנקובה)או 
   . זו שתגבר היא  מיליםב הנקובה  המחיר הצעת  ,במילים הנקובה  המחיר

ביותר  הנמוך  הכוללהצעות המחיר כאמור של כל אחד מהמציעים ידורגו מהמחיר  (4
 ביותר.  הגבוה הכולללמחיר 

 

כל שינוי או תוספת שייעשו  אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או  13.2
, בין  ביחס אליהם חוזה, או כל הסתייגות  ה במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, לרבות בתנאי  

לגרום לפסילת    יםתוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול  על ידי
 . החברה של הבלעדי   דעתה לשיקול נתונה  זה בעניין  וההחלטהההצעה  

 תפתח. תתקבל ולא , לא אחרון להגשת ההצעותוגש לאחר המועד התש ההצע 13.3

בשל תנאיה או    לא להתחשב כלל בהצעה בלתי סבירה   , לפי שיקול דעתה,רשאית  חברהה 13.4
מונע הערכת ההצעה כדבעי ו/או    חברהבשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת ה

כלל בהצעתו פרטים מטעים, או שיש בהם כדי להטעות, או השמיט פרטים שהיה    המציעאם  
 . עליו לכלול בהצעתו

היעזר לצורך כך ביועצים ומומחים כפי  , אשר רשאית להחברהההצעות תיבדקנה על ידי   13.5
 שתמצא לנכון. 

   זהות כספיותהצעות  הגשת 13.6

או יותר הצעות כספיות זהות, המהוות את ההצעה  מציעים  במקרה שבו הוגשו על ידי שני  
דעתה    הנמוכה שיקול  פי  על  החברה,  לדעת  סבירה  בהצעה  שמדובר  לכך  ובכפוף  ביותר, 

הזוכה במכרז על פי אחת מהדרכים   ההצעההבלעדי, כי אז תהא רשאית החברה לבחור את  
 הבאות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי: 

 

   המציע ניסיון פי על  בחירה 13.6.1

 סמך ועל    המציעניסיון  את ההצעה הזוכה על פי    לבחור,  חייבת  לא  אךרשאית,    החברה
שקיבלה    לצורך והמלצותיו    המציע  ניסיון  בדיקת.  המציעאודות    החברההמלצות 

זהות והצעות כספיות  שהציעו הצעות    מציעיםביחס ל  תתבצעהכרעה בדבר זהות הזוכה  
אינה מחויבת לפעול   החברה הסר ספק,    למעןביותר.    הנמוכהאלו מהוות את ההצעה  

האחרת המפורטת  בדרךאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפעול  לפי סעיף זה והיא רש
   .זה בסעיף

 

 הגרלה  13.6.2

בעלי ההצעות   המציעים לבחור את ההצעה הזוכה מבין  , אך לא חייבת,רשאית  החברה
 ביותר על פי הגרלה שתיערך על ידה.  הנמוכה המהוות את ההצעה   השוותהכספיות 

 

באותה מידה בשתי הצעות על פי הוראות מכרז  מובהר בזאת כי במקרה בו יש לבחור   13.6.3
זה, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תבחר ההצעה של העסק בשליטת 
אישה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי  
שליטה", "מחזיקה בשליטה", "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" 

   .1992- ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2כהגדרתם בסעיף  –צהיר" ו"ת
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 : למרות האמור לעיל, החברה שומרת על זכותה  13.7

עוד מובהר,    או כל הצעה אחרת.   הכספית הנמוכה ביותר לא לקבל את ההצעה   13.7.1
כי החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, במקרה ותסבור כי אין לקבל אף אחת  
אלו   מבין  ביותר  הטובה  ההצעה  בעל  המציע  עם  מו"מ  לנהל  ההצעות,  מן 
שהוגשו, לפי שיקול דעתה, ולפי תוצאות מו"מ זה להחליט אם לקבל את הצעתו  

 או לבטל את המכרז.  

בעקבות מכרז זה ו/או לבטל את המכרז  לא לקבל אף אחת מההצעות שיוגשו   13.7.2
עת  בכל  חלקים ממנו  מכל  או  ההצעות,  להגשת  המועד האחרון  לאחר  לרבות   ,

רשאית להתחשב,  חברה  במסגרת שיקול דעתה לעניין זה, תהיה ה סיבה שהיא.  
בין היתר, במספר ההצעות שתוגשנה בפועל, במידת התאמתן של הצעות אלה  

 . עו בהן ם שהוצ לדרישות מכרז זה ובסכומי 

הבנה   13.7.3 על  או  נכונה  בלתי  הנחה  על  מבוססת  או  מוטעית  חסרה,  הצעה  לפסול 
וכן הצעה שעולה ממנה שבקיום ההתקשרות ייפגעו    , מוטעית של נושא המכרז 

מיוחדים   מטעמים  אחרת  המכרזים  ועדת  החליטה  אם  זולת  עובדים,  זכויות 
 שיירשמו. 

מחירה  13.7.4 מבחינת  סבירה  בלתי  שהיא  הצעה  בכל  להתחשב  מהות    לא  לעומת 
ההצעה ותנאיה, או שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז המוגדרות כדרישות  
מונעת   החברה  שלדעת  המכרז  מסעיפי  לסעיף  התייחסות  חוסר  בשל  או  סף, 

ו/או הערכה כדבעי.  לגרוע מהיקף שיקול הדעת השמור    החלטה  ,  לחברה מבלי 
אינו  סביר ו/או    תהיה רשאית שלא לבחור בהצעה שהמחיר הנקוב בה אינו יא  ה 

נמוך מדי לדעת  תואם   את דרישות המכרז, והכל בין אם המחיר גבוה מדי או 
באופן שיש בו כדי להטיל ספק ביכולתו המעשית של המציע לבצע את    חברה ה 

זה  מכרז  דרישות  את  התואם  באופן  לדיני  התחייבויותיו  בהתאם  זה,  ובכלל   ,
 העבודה כפי שיהיו מעת לעת.  

 צעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים. לא להתחשב כלל בה  13.7.5

הטובה   13.7.6 היא  הכספית  שהצעתו  למציע  המכרז  נשוא  העבודות  את  למסור  לא 
לפי   שתערוך,  בדיקה  פי  על  ו/או  החברה  של  הרע  ניסיונה  עקב  וזאת,  ביותר, 

הבלעדי  המקצועי  דעתה  המציע,    שיקול  עם  אחרים  ציבוריים  גופים  של  ו/או 
לעובדיו ו/או עמידתו בהוראות דיני העבודה, ובכלל  לרבות לעניין תשלום שכר  

זה במידה שמדובר בתאגיד, עם היחידים והגופים ששולטים בו ו/או הפועלים  
 מטעמו.  

 לזמן את המציע לראיון אישי, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.  13.7.7

במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע, כדי לקבל הבהרות להצעתו או כדי   לפנות  13.7.8
, ובכלל זה  הסיר אי בהירות המתעוררת בעת בדיקת ההצעה, בכפוף לדין החל ל 

ביחס    למציע לפנות   השלמות  ו/או  הסברים  ו/או  הבהרות  להמציא  בדרישה 
לאפשר   ו/או  מסמך,    למציע לבקשתו,  כל  המצאת  בעניין  לרבות  כן,  לעשות 

מסמך, רישיון,  שיון כנדרש לפי תנאי הליך זה, ובלבד שכל  י אישור, היתר או ר 
 אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון להגשת ההצעות. 

ועדת   13.7.9 פסוקה,  והלכה  דין  כל  הוראות  זה,  מכרז  מהוראות  לגרוע  ומבלי  בנוסף 
,  המכרזים רשאית מנימוקים שיירשמו להורות על תיקון כל פגם שנפל בהצעה 

אם מצאה כי החלטה זו    או להבליג על הפגם, וזאת   לרבות פגם בהצעת המחיר, 
זה  מכרז  של  תכליתו  ואת  הציבור  טובת  את  המרבי  באופן  ובהתאם  משרתת   ,

 לשיקול דעתה הבלעדי.  
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 שונות  .14

על    מציע ה  14.1 לחתום  וכ אשר הצעתו התקבלה מתחייב  מיד  כל שיידרש לכך  ההסכם, 
כ בנוסח    , החברה   ידי - על  לא חתם המציע    . לחוברת תנאי המכרז   ' ח נספח  המצורף 

על  לכך  נתבקש  כאשר  ההסכם  את  - על  לחלט  רשאית  החברה  תהיה  החברה,  ידי 
במלואה  לה  שהומצאה  המכרז  שהוא    , ערבות  כל  מסוג  טענות  כל  יהיו  לא  ולזוכה 

 כלפי החברה. 

לידי   14.2 ימציא  הזוכה  המציע  כי  הינו  ההסכם  על  החברה  של  לחתימה  מקדים  תנאי 
  יום ממועד מתן ההודעה על הזכייה:   7החברה, בתוך  

המצורף   14.2.1 בהסכם  כאמור  הביטוח,  חברת  ידי  על  חתום  ביטוח  עריכת  אישור 
 .  לחוברת תנאי המכרז   ' ח נספח  כ 

ההצעות  14.3 לחברה,  מוקנית  זכות  ו/או  סעד  בכל  לפגוע  למכרז    מבלי  שלא  הנוספות 
זוכות  כהצעות  בתוקפן  הוכרזו  יעמדו  לאחר   90,  נוספים  המכרז סיום    יום    , הליכי 

עם   ההתקשרות  את  יפר  ו/או  מהצעתו  בו  יחזור  הזוכה  המציע  שבו  למקרה  וזאת 
החברה ו/או לא תתממש הזכייה עם הזוכה, מכל סיבה שהיא. בנסיבות אלו, תהיה  
ההצעה   בעל  על  להכריז  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  חייבת,  לא  אך  רשאית  החברה 

כאמור ו/או לא האריך  . סרב המציע  , כזוכה במכרז זה שדורגה לאחר ההצעה הזוכה 
לעיל, החברה תהיה רשאית    9.3  את תוקף הערבות שנמסרה על ידו כאמור בסעיף 

למען   וכן הלאה.  דורגה במקום שלאחר מכן,  לפנות בהצעה דומה למציע שהצעתו 
הסר ספק, הזכות האמורה בסעיף זה הינה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של  

  כל טענה ו/או דרישה או תביעה שעניינה הכרזת החברה, ולמציעים אין ולא תהיה  
 הצעתם כהצעה הזוכה במכרז עקב ביטול הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה.  

על  14.4 ידה  על  הנדרש  במידע  רואה  אינה  היא  כי  במפורש  מודיעה  מסמכי  - החברה  פי 
המכרז משום סוד מסחרי או סוד מקצועי של המציעים במכרז ולפיכך תעמיד לעיון  

ב  על המשתתפים  בכך  רצונם  המשתתף שהצעתו  - מכרז אם  הדין את הצעתו של  פי 
 במכרז, במלואה.   תוכרז כהצעה הזוכה 

החברה אינה אחראית לכל הסבר ו/או פירוש שיינתנו בעל פה למציעים במכרז. רק   14.5
ידי החברה, יהיה בו כדי לחייב את החברה. החברה רשאית  - מסמך בכתב חתום על 

שת הצעות למכרז להכניס שינויים ו/או תיקונים  בכל עת קודם למועד האחרון להג 
במסמכי המכרז ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים  
לידיעתם של כל רוכשי המכרז  ויובאו  נפרד מתנאי המכרז    כאמור יהוו חלק בלתי 

   באמצעות אתר האינטרנט של החברה. 

ת באם המציע הזוכה  שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההתקשרו חברה  ה  14.5.1
כפי שהתבקש   הזמנים  בלוחות  עמד  לא  או  הנדרשים  את השירותים  סיפק  לא 

נוספת למלא אחר התחייבויותיו במהלך קבלת השירותים  .  , או ליתן לו ארכה 
כי,   על   החברה מודגש  בהתחייבויותיו  הזוכה  עמד  באם  תקבע  תנאי  - לבדה  פי 

 ת. תהיה סופי   החברה מכרז זה על נספחיו. החלטתה של  

המציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת   14.6
 ההצעות.  

או   14.7 במציע,  מי ששולט  על  גם  חל  בלבד. האמור  להגיש הצעה אחת  רשאי  כל מציע 
נשלט על ידו, או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט במציע. לצורך כך, מוגדר המונח  

 . 1968  - ניירות ערך, תשכ"ח כהגדרתו בחוק    - "שליטה" 

 לא תתאפשר הצעה משותפת לשני גופים משפטיים.   14.8

שאו בהוצאות השתתפותם במכרז, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי  י המציעים י  14.9
 בגין הוצאות אלו, לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה.   חברה מאת ה 
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רז זה בכדי לסיים את  זוכה במכ כ ק מובהר, כי אין בהודעה על מציע  ספ למען הסר ה  14.10
וכי בטרם    , והמציע הזוכה   החברה הליכי הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין  

מטעם   החתימה  מורשי  הצדדים,    החברה חתימת  בין  ההסכם    ת רשאי   החברה על 
החלטת  את  לשנות  או  דעת - על   ה לבטל  שיקול  והמוחלט   ה פי  והמציע  הבלעדי   ,

 ישה בעניין זה.  שיוכרז כזוכה מוותר על כל טענה ו/או דר 

ה החברה   14.11 עם  ההתקשרות  לביצוע  וכתנאי  דעתה,  שיקול  לפי  רשאית,  ,  זוכה תהא 
לפי    יו יהיו ערבים אישית להתחייבויות   אצל הזוכה לדרוש כי שניים מבעלי העניין  

 המכרז.    שוא ההסכם נ 

 הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת.   14.12

  אך ורק   כסוך הנוגע למכרז זה תהא נתונה הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל ס  14.13
 . יפו - אביב - תל   מחוז לבית המשפט המוסמך לדון בו מבחינת העניין ב 

פי מסמכי מכרז זה מופנית לנשים וגברים כאחד. מטעמי  - ההזמנה להציע הצעות על  14.14
 נוחות בלבד נרשמה הפניה בלשון זכר. 

   

                                              

 יפו בע"מ - היכלי הספורט תל אביב     
       

 רשימת נספחים למכרז: 
 

 חלק א' 
 הצהרת מציע על מעמד משפטי.   – נספח א'  

 
 הצעת המציע. טופס    – נספח ב'  

 
 טופס הצעת המחיר.   – נספח ג'  

 
 תצהיר בדבר עמידה בתנאי סף.   – נספח ד'  

 
 נוסח ערבות בנקאית.   – נספח ה'  

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

 
 תצהיר העדר הרשעות.   – נספח ז'  

 
 הסכם ונספחיו.   - '  ח נספח  

 
 מפרט שירותים.   - ו   ' חלק ב 
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 נספח א'  
 

 הצהרת המציע על מעמדו המשפטי 
 ן:במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי ולמלא את הפרטים בטבלאות שלה המציעעל 

 

 מעמד משפטי  .א

 פרטים כלליים  .ב

 

 
 

 חברה בע"מ   עמותה  אגודה שיתופית   שותפות רשומה   יחיד 

)יש למלא  
 טבלאות ב' ג'(

ולצרף דו"ח מעודכן  
 מרשם החברות 

)יש למלא  
 טבלאות ב' ג'(

ולצרף דו"ח מעודכן  
 מרשם העמותות 

)יש למלא טבלאות  
 ג'(ב' 

ולצרף דו"ח מעודכן  
מרשם האגודות  

 השיתופיות 

)יש למלא טבלאות  
 ב' ג' ד'(

ולצרף דו"ח מעודכן  
 מרשם השותפויות 

)יש למלא טבלה  
 ב'( 

 במכרז המציע שם 

 )יש לצרף תדפיס מהרשם הרלוונטי(

 

 

 

  מס' תאגיד/ שותפות/ת.ז

 

 

  מס' עוסק מורשה

 

 

  כתובת

 

 

  טלפון 

 

 

  פקסימליה 

 

 

  דואר אלקטרוני 

 

  שם איש קשר ותפקיד

 

  טל' נייד איש קשר 
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 שמות בעלי זכות החתימה )חברה בע"מ / שותפות רשומה(  .ג

 
 
 
 
 

 

   

 

 רשומה( שמות השותפים )שותפות  .ד

 

 

 

 
 
 
 

 

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

 
  _______________  _________________ 

 שם משפחה  שם פרטי  
  _______________  _________________ 

 חתימה  תאריך  

 

 ( לתאגיד בלבד)אישור עו"'ד/  רו"ח 

 

אני הח"מ, _______________________, עו"ד / רו"ח, מאמת/ת בזאת את חתימות מורשי החתימה של  
החברה/ השותפות הנ"ל ומאשר/ת כי חתימתם מחייבת את __________________ )החברה / השותפות(  

 לכל דבר ועניין. 
        _______________     _________________ 

 חתימה וחותמת                               תאריך     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 
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 '  ב נספח  

 הצעת המציע  טופס  
 

 ........................... תאריך:  
 

  שם המציע 
 

  כתובת 
 

  טלפון במשרד 
 

  טלפון נייד 
 

  פקסימיליה 
 

  כתובת דואר אלקטרוני 
 

  שם איש הקשר 
 

 
 כבוד ל 

 ועדת המכרזים המשותפת  
 אביב בע"מ - מרכז הספורט הלאומי תל ו   יפו בע"מ - אביב - תל היכלי הספורט  

 51יגאל אלון  רחוב  
 יפו - אביב - תל 

 
 

 , שלום רב 
 

מערכת הגברה וסאונד במשחקים    של   למתן שירותי הפעלה    6מכרז  ל הצעה    הנדון: 
  ם ובאירועים המתקיימים באולמות האירועי הנערכים בהיכל מנורה מבטחים  

 באצטדיון בלומפילד בתל אביב יפו 
 

אני הח"מ, מר/גב' ____________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ________, לאחר שהוזהרתי כי עליי  
וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים ב  כן, מצהיר/ה בזאת  להצהיר את האמת  חוק אם לא אעשה 

  בכתב כדלקמן: 
 
1.  [  _______________ ידי  על  כדין  הוסמכתי  המציע כי  שם  את  להשלים  תאגיד/  נא  מס'   ,]

"(, לחתום על תצהיר זה בשם ומטעם  המציע עוסק מורשה מס' ______________ )להלן: " 
 . המציע  

 
קרא  .2 ה כל  את    תי כי  אחר  מסמכי  מסמך  וכל  המצורפים  המסמכים  ההסכם,  לרבות  מכרז 

בקפידה    תי את האמור בהם, ובדק   נתי הב המתייחס ו/או מוזכר בהסכם ו/או בתנאי המכרז, 
העשויים  והמשפטיים  הפיזיים  והנסיבות,  התנאים  הדרישות,  כל  הצעת   את  על    י להשפיע 

המפורטים   ם מסכי   י ואנ  ה   לתנאים  וההסכם במסמכי  נספ מכרז  כל  על  וכוללים  הם חי ,   ,
הצעת  מתנאי  כחלק  כאמור,  נספחיהם,  על  טענה    זו י  אותם,  כל  על  מראש  בזאת  ומוותר 

   .הבנה - ידיעה או אי - שעילתה באי 
 

כי קיבלתי את כל ההסברים אשר ביקשתי, ואני עומד בכל דרישות הסף להשתתפות במכרז   .3
ידי, לפי תנאי המכרז  - ההתקשרות על ולא ידוע לי על כל מניעה חוקית ו/או אחרת לביצוע  

 ו/או ההסכם. 
 

 כי הצהרה זו מהווה נספח לתנאי המכרז, והינה חלק בלתי נפרד ממנו.  .4
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הבנתי את כל האמור בהסכם על כל נספחיו ופרטיו, וכל הגורמים האחרים המשפיעים על   .5
מתקני חברת  ל יפו בע"מ ו - מתקני היכלי הספורט תל אביב ל   אספקת הציוד כמפורט במכרז 

הלאומי   הספורט  אביב  מרכז  ביססתי את הצעתי.  תל  כך  ועל  בכלליות  בע"מ  לפגוע  מבלי 
גלום ויתור מפורש על כל טענה, מכל    י , כי בעצם הגשת הצעת ם , ואנו מסכי י האמור, ידוע ל 

מין וסוג, בדבר אי התאמה ו/או חריגה, מכל מין וסוג, של תנאי המכרז ו/או תנאי מתנאיו  
 תנאי על פי דין. ו/או מכל  

 
אני מגיש את הצעתי זו מבלי שערכתי תיאום כלשהו, במישרין או בעקיפין, באופן מלא או   .6

חלקי, עם המשתתפים האחרים או משתתפים פוטנציאליים או מי מטעמם בהליך זה לגבי  
 ידי. - איזה מן הפרטים המפורטים בה ואשר מוצעים על 

 
המוצר  .7 האביזרים,  הציוד,  כל  כי  מצהיר  מלא   אני  ביצוע  לצורך  לי  הדרוש  האדם  וכוח  ים 

 ומושלם של תנאי המכרז וההסכם כלולים בתמורה שהצעתי.  
 

זו, ובכפוף לכך שההצעה תתקבל, מחייב אותי ההסכם כאילו   .8 כי מיום חתימתי על הצעה 
פעל בהתאם לדרישה  א ידי ואם נדרש להתחיל בביצוע לפני חתימת ההסכם  - היה חתום על 

 . רז מכ פי הוראות ה - על 
 

ב  .9 הנלווים  המסמכים  כל  ועל  ההסכם  על  לחתום  מתחייב  אני  תתקבל,  הצעתי    מועד אם 
על פי הסכם    י ושלא להעביר לגורם אחר זכות מזכויותי  , ידי החברה - שאדרש לעשות זאת על 

 . י זה ולא להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת שימוש בזכויותי 
 

ה  .10 קיום ההצעה,  מ להבטחת  ב   צרף נני  הנוסח  לפי  בנקאית  ערבות  כן  .  למכרז   ה' נספח  בזה 
שאי מילוי ו/או אי צירוף    י כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי. ידוע ל   י רצ"ב להצעת 

 . י מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי ההצעה, עלולים לגרום לפסילת הצעת 
 

לא   .11 כלשהי  ומסיבה  בהתחייבויותי א היה  עמידה    י עמוד  אי  לרבות  המכרז,  תנאי  פי  על 
בתנאים המוקדמים לחתימת ההסכם על ידכם ו/או אי הפקדת הערבויות הנדרשות בהסכם  

הפקדת כל מסמך אחר הנדרש   ו/או אי הפקדת פוליסות הביטוח המפורטות בהסכם ו/או אי 
כי הערבות הבנקאית תמומש על ידכם וסכום הערבות יחולט על ידכם   ם מסכי   הנני בהסכם,  

לפי כל    כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, וזאת מבלי לפגוע כל זכות אחרת העומדת לכם 
 דין.  

 
על כל   .12 כי קיבלתי את כל ההסברים אשר ביקשתי לדעת, הבנתי את כל האמור במכרז זה 

הגורמים   כל  וכן  והחוקים המחייבים  דרישות המכרז, התקנים  הזמנים,  ושלוחות  פרטיו, 
היטב ובהתאם לכך ביססתי    י , ידועים ומוכרים ל הענקת השירותים האחרים המשפיעים על 

 את הצעתי. 
 

פי דרישות מסמכי מכרז  - עי, הניסיון והיכולת למתן השירותים על יש לי את הידע המקצו  .13
את   לבצע  הדרושים  והעובדים  הציוד  המקצוע,  בעלי  וכן  החברה,  רצון  לשביעות  זה 

 השירותים שבהם מדובר, ברמה הגבוהה ביותר. 
 

מסכים   .14 ואני  במסמכים  ו/או  לעיל  הכתוב  לכל  ביחס  הבנות  אי  או  הסתייגויות  כל  לי  אין 
 לתוכנם. 

 
זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה עד למועד פקיעת    י הצעת  .15

הארכה(.   )כולל  הבנקאית  לראות    ם מסכי   הנני הערבות  חייבים,  לא  אך  זכאים,  תהיו  כי 
כי אתם תהיו    ם מסכי  הנני ו   י . ידוע ל לבניכם זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב ביני   י בהצעת 

שתהיו רשאים לבטל את    י נינו הגשת הצעות מתוקנות. כן ידוע ל רשאים לנהל כל הליך שע 
 המכרז. 

 
פרט   י אנ  .16 גילוי  את  למנוע  ולמשתתפים    תי הצע   י מתחייב  בכלל,  לאחרים  לגלותם  לא  ו/או 

 .זו בפרט   י שא הצעת ו אחרים במכרז נ 
 

ידי החברה ו/או מי מטעמה לצורך הגשת  - אני מתחייב שלא לגלות כל מידע שהגיע לידיי על  .17
למי   ו/או  לחברה  הנוגע  הציבור,  נחלת  מידע שאינו  הינו  ואשר  זה,  במסגרת מכרז  הצעתי 

 מטעמה. 
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בשמו    הנני  .18 המציע  במסמכי  הקבועות  והסמכויות  המטרות  בגדר  הינה  הצעתי  כי  מאשר 
מוגשת ההצעה, וכי אני זכאי לחתום בשם המציע על ההצעה וכי אין מניעה על פי דין או  

 . הסכם לחתימתי על ההצעה 
 

 המפורטים בתנאי המכרז: להצעתי מצורפים המסמכים הבאים     .19
 

 .________________________________________ 
 

 .________________________________________ 
 

 .________________________________________ 
 

 .________________________________________ 
 

 .________________________________________ 
 

 .________________________________________ 
 

 .________________________________________ 
 

 .________________________________________ 
 

 .________________________________________ 
 

 .________________________________________ 
 

 .________________________________________ 
 .________________________________________ 

 
  

 
 בכבוד רב, 

 
 _____________________ 

 חותמת המציע[  ]שם מלא של המציע+ 
 

 מורשי החתימה מטעם המציע:  
          

 שם: ______________________    __________________ שם:  
   

    ת"ז: ______________________      ז:  _________________ " ת 
    

 חתימה: ___________________     חתימה: _______________ 
 
 תאריך: ___________________      אריך: _______________ ת 
 
 

 חתימה שור  אי 
 

 
הח"מ   שכתובתי    ..................................... אני  שהמציע  .......................... עו"ד  בזה  מאשר 

ה ....................................   לעיל  רשם  ...................  נו  י החתום  אצל  בישראל  כדין  הרשום 
אשר חתמו    ....................................   - ו   ....... ......................... וכי ה"ה    ............................. ה 

 בפני מטעם המציע על הצעה זו, מוסמכים לעשות כן ולחייב את המציע בחתימותיהם. 
 
 
 

 _________________                                        ______________________ 
 עו"ד                                        תאריך                                          



 
 '  ג נספח  

 
 
 

 המחיר  הצעת  
 

 ______________ תאריך:  
 

 
בהתאם  משחק ב   בהיכל מנורה מבטחים בתמורה להענקת שירותי הפעלה למערכת סאונד והגברה     1.1

.... ............של  ישולם לנו סך  ובהתאם להוראות הסכם ההתקשרות  נספחיו    על מכרז  ה   להוראות 
י  על ידי טכנאעבור הענקת השירותים    בתוספת מע"משקלים חדשים(   ₪  )............................... 

 . מטעמנו אחד
 

באצטדיון  בתמורה להענקת שירותי הפעלה למערכת סאונד והגברה בארוע באולמות האירועים   1.2
בהתאם להוראות המכרז על נספחיו ובהתאם להוראות הסכם ההתקשרות ישולם לנו    בלומפילד 

הענקת   )............................... .... ₪  ............של סך   עבור  מע"מ  בתוספת  חדשים(  שקלים 
 .מטעמנו אחדעל ידי טכנאי  השירותים 

 
לפי הענין, כאמור בסעיפים  באצטדיון בלומפילד,    עואירו בהיכל מנורה מבטחים  סה"כ התמורה למשחק   1.3

עבור   שקלים חדשים( בתוספת מע"מ )............................... .... ₪  ............של סך  לעיל   1.2  -ו 1.1
 .1.2 -ו 1.1הענקת השירותים על ידי טכנאי אחד לכל אחד מסוגי האירועים כמפורט בסעיפים 

 
על    הענקת שירותים באירוע או במשחק  שעות  8  עלת  מבוססלעיל    1.1התמורה כאמור בסעיף  כי    מובהר   1.4

תדרש כאמור במסמכי המכרז נוכחות  בהיכל מנורה משחקים /םהאירועיידי טכנאי אחד כאשר במרבית 
 . של שני טכנאים

 
המחיר   1.5 הצעת  בקביעת  בחשבון  זאת  לקחת  ויש  ושבת  חג  בימי  יוענקו  מהשירותים  חלק  כי  מובהר  עוד 

 כאמור.  
 

יותר מאו במשחק  רוע  יויידרשו בא במידה     1.6 נוספת ישולם  שעות שירותים אזי    8  -מסויים  עבור כל שעה 
 לעיל.  1.1החלק היחסי עבור שעת עבודה מתוך התמורה כמפורט בסעיף 

 
 

 שם: ______________________   שם: __________________
  

      ת"ז: ______________________     ז:  _________________ "ת
  

 חתימה: ___________________    חתימה: _______________
 
 תאריך: ___________________     אריך: _______________ ת
 

 
 אישור

הח"מ   שכתובתי    .............................אני  שהמציע..............................עו"ד/רו"ח  בזה    ם החתו..........................  מאשר 
ה ה...................  נו  ילעיל  רשם  אצל  בישראל  כדין  ה"ה    ..................הרשום   -ו  ............................וכי 

 הסופי   זו, מוסמכים לעשות כן ולחייב את המציע  על הצעה  הסופי  אשר חתמו בפני מטעם המציע....................................  
 .בחתימותיהם

 
 _________________                                                     ______________________ 

 עו"ד  .......................                   תאריך                                                             
  



 
  'דנספח 

 
 תצהיר בדבר עמידה בתנאי סף 

 
בסעיף   לדרישות המפורטות  שירותי הפעלה    למתן   6-2022  למסמכי מכרז  6בהתאם    של  למתן 

המתקיימים   ובאירועים  ו  מבטחים  מנורה  בהיכל  הנערכים  במשחקים  וסאונד  הגברה  מערכת 
 , אנו מפרטים כדלקמן:  באצטדיון בלומפילד בתל אביב יפו  םבאולמות האירועי

 
______ טכנאים. להלן פירוט     -המציע מעסיק כלתנאי המכרז,    6.2בהתאם לדרישת הסף המפורטת בסעיף   .1

 :  םניסיונ שמות הטכנאים ופירוט
 

  
יותר   שם הטכנאי  או  באחד  ניסיון 

המפורטים   מהתחומים 

 למכרז  6.2בסעיף 

 "ל ודוא נייד   טלפון כולל קשר  איש  פרטי הערות ו/או פרטים נוספים 

   
 
 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
 
 

   על תתי סעיפיו.  6.2אני מצרף לזה את כל האישורים והמסמכים הנדרשים בסעיף  .2
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .3
 

 ולראיה אני בא על החתום, היום ......................... 

                                              
 המצהיר 

 

 אישור חתימת המצהיר 

 
ולאחר שהזהרתיו כי    "ז .......................בעל ת  .........................הופיע בפני, עו"ד    ..............הנני מאשר כי ביום  

להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל   עליו
 בפני על התצהיר דלעיל.וחתם 

 
                                                                                                           

 חתימת עוה"ד   חותמת ומספר רישיון עורך דין   תאריך 



 '  ה נספח  
 

   
 
 

 לכבוד 
 ועדת המכרזים המשותפת  

 אביב בע"מ - מרכז הספורט הלאומי תל ו   יפו בע"מ - אביב - היכלי הספורט תל 
 51יגאל אלון    וב רח 

 אביב - יד אליהו, תל 
 
 

 א.ג.נ., 
 

 הנדון: ערבות בנקאית מספר .................................... 
 

)להלן:   ____________________ בקשת  פי  כל  המציע "  על  לכם  לשלם  כלפיכם  בזאת  ערבים  אנו   ,)"
)במילים:    15,000 סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של  )להלן:    חמש עשרה ₪  אלף שקלים חדשים( 

 .   6/2022מס'  משותף  "(, בקשר עם הצעת המציע במכרז  סכום הערבות " 
באופן   דרישה,  באותה  יצוין  כל סכום אשר  בכתב,  דרישתכם הראשונה  לפי  לכם,  לשלם  מתחייבים  אנו 

 ( שבעה  מתום  יאוחר  לא  מקרה  ובכל  הכתובת  7מיידי  לפי  במשרדנו,  דרישתכם  קבלת  ממועד  ימים   )
 .המופיעה בראשית כתב ערבות זה 

ערבות   כתב  מכוח  לתשלום  דרישתכם  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  וכי  למען  לשיעורין,  שתהיה  יכול  זו 
יעלה   התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא 

 .על סכום הערבות 
התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הנה בלתי מותנית, אוטונומית ובלתי חוזרת, ובכלל זה לא תהיו חייבים  

 .דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המציע   להסביר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את 
 .כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה 

 
 .  10/1/2023כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום  

 
 

 בכבוד רב, 
 ____________ 
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 '  ו נספח  
 
 

   1976-ציבוריים, תשל"ותצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים 

ת.ז. ______________, _____________ לאחר    ____________ ,______________ מח"הו/י אנ
 אעשה לא באם בחוק הקבועים לעונשים י/םצפו אהיהנ/ האמת וכי את להצהיר עלי כי תינו/שהוזהר

 :כדלקמן בזאת ים/ מצהיר ן,כ
 _______________________ב ________________כ משמש ו/י. הננ 1

 המשתתף   שם                     תפקיד                               
 המשתתף  מטעם זה תצהיר  לתת מוסמך  . הננו/י2

 

 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן יש . 3

 ;***עבירות משתי  ביותר **הורשעו לא אליו *זיקה בעל או החבר במשתתף/המשתתף 

במשתתף   /המשתתף   האחרון   במועד ,אך ***עבירות משתי ביותר **הורשעו אליו *זיקה בעל או החבר 

 .האחרונה ההרשעה ממועד  לפחות אחת שנה חלפה למכרז ההצעות להגשת

 .1976– ו"תשל ציבוריים,  גופים עסקאות ב)א( לחוק 2בסעיף  כהגדרתו – זיקה" "בעל* 

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

 העסקה  )איסור עובדים זרים חוק לפי עבירה או -1987 ז"התשמ  ,מינימום שכר חוק לפי עבירה" – "עבירה   ***

 לחוק 2 בסעיף כהגדרתו שירות לקבלת עסקאות ולעניין.  -1991 א"התשנ הוגנים(, תנאים והבטחת כדין שלא

העבודה של האכיפה להגברת בתוספת   המנויות החיקוקים הוראות על עבירה גם , -2011 ב"התשע ,דיני 

 .חוק לאותו השלישית

 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן יש. 4

)להלן: "חוק שוויון   1998 -מוגבלות, התשנ"ח  עם לאנשים  זכויות שוויון  לחוק 9 סעיף הוראות – 'א חלופה  

 זכויות"( אינן חלות על המשתתף.

 .מקיים אותן  והוא המשתתף על  חלות זכויות שוויון  לחוק 9 סעיף הוראות – ב חלופה   

 המשנה  בחלופות ולסמן להמשיך יש - לעיל 4 בסעיף  ' ב החלופה את שסימן . למשתתף5

 :להלן הרלוונטיות

 .עובדים -100 מ פחות  מעסיק המשתתף - (1 ) חלופה

 הרווחה העבודה ל משרד"למנכ לפנות מתחייב  והוא ,לפחות עובדים 100 מעסיק המשתתף - (2 ) חלופה

 לשם – הצורך  ובמידת ,זכויות שווין לחוק  9 לפי סעיף חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים

הרווחה   העבודה משרד  ל"למנכ לפנות בעבר התחייב שהמשתתף במקרה .ליישומן בקשר הנחיות קבלת

 כאמור התחייב הוא התקשרות שלגביה  עמו ונעשתה ,לעיל (2 ) חלופה הוראות  לפי החברתיים והשירותים

 לחוק 9 סעיף לפי חובותיו ליישום הנחיות קיבל ואם  ,ממנו כנדרש פנה כי מצהיר הוא – (2 ) חלופה באותה

 .פעל ליישומן גם הוא  ,זכויות שוויון

המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל    –לעיל  5בסעיף   (2). למשתתף שסימן את החלופה 6

)ככל שתהיה  החברה ימים ממועד התקשרותו עם    30משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 התקשרות כאמור(. 

 . הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.7

  

 )חתימת המצהיר( 
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 אימות עו"ד 

______________, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי ביום ___________ הופיע/ה בפני  אני הח"מ  

_______________, ת.ז. ____________   -ו מר/גב' _______________, ת.ז. ______________, 

לעונשים הקבועים בחוק באם לא   םצפוי/ יהיולהצהיר את האמת וכי יהא/ םכי עליו/ה םלאחר שהזהרתיו/ה

 עליו בפני.  םלעיל בחתמו/  םבפני את תוכן תצהירו/ ו שה/תעשה כן, אישר/יע

 

 ____________ 

 )עו"ד( 
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   ז' נספח  
 תצהיר בדבר היעדר הרשעות 

 

מר/גב   .1 נושאאני הח"מ   _________ ת"ז מס'_______________, ______________  \_________,  ת 
מס’  ____________ מטעם  החתימה  לאחר  המשתתף""- זיהוי/ח.פ._________)להלן  מורשה/מורשי   .)

ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  \ שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
 ת בזאת ובכתב כדלקמן:   \ה ומתחייב\מצהיר

להצעה  ( לחתום על תצהיר זה בתמיכה "המשתתףהוסמכתי כדין על ידי ________________) להלן: " .1.1
 "(.המכרז) להלן: " 6/2022למכרז

 לא הורשע: המשתתף  .1.2

; פקודת מס הכנסה ; פקודת  1952-בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותים(, התשי"ב  .1.2.1
התשל"ו  מוסף,  ערך  מס  חוק  התשל"ח1975-המכס;  המטבע,  על  הפיקוח  חוק   ;-1978  ;

העונשי   438עד    414-ו  393עד    383,  297עד    290סעיפים   התשל"זלחוק  למעט  ,  1977- ן, 
 .  1981-הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א  

 ובעבירות הבאות:_______________________ )ימולא בהתאם לדרישות המכרז(. .1.2.2

 או )מחק את המיותר( 
  הורשע בעבר בחשד לביצוע העבירות המשתתף .1.3

_____________________ ) יש לפרט מתוך  הבאות:______________________________ 
 העבירות המנויות לעיל( 

  המשתתף הואיל וכך אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודות   .2
 .  1981-במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א

 עם הזוכה במכרז שבנדון.  החברה  במשך כל תקופת ההתקשרות של  הסכמה זו תהא תקפה .3

 
 _________________   _____________  ________   ____________________     

 תאריך             חתימה וחותמת עו"ד   תאריך         שם חתימה וחותמת  
,  המשתתף  הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם   המשתתף של  הינם מורשי חתימה מטעמו 

הריני מאשר בחתימתי, כי  הקשור ו/או הנוגע למכרז.    ורשאים  לחייב אותו בכל עניין 
בשם   על  המשתתףהחתומים  ו  הוזהרו  האמת   את  להצהיר  צפויים  ידי  יהיו   כי  

בפני    רתי אותם כאמור חתמובחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזה לעונשים הקבועים  
 על נספח זה.   
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 חלק ב'
 

 מפרט השירותים ולוחות הזמנים 
 

 שירותי ההפעלה של מערכת ההגברה והסאונד כוללים את השירותים שלהלן:
 

 שירותי ההפעלה של המערכות יכללו את השירותים הבאים:
 

ולפחות שעתיים לפני תחילת הבלאנס של האירוע או    החברהבמועד שייקבע על ידי    אצטדיון   /הגעה להיכל   א.
 החזרות של המעודדות ביום משחק.

 
קלירקומים סימונם וחלוקתם לעמדות והחזרתם לאחסון בסיום    ,בדיקת כל קווי המיקרופון, המוניטור ב. 

 הארוע או המשחק, לפי הענין.
 

 דיה. תפעול בסיסי של מערכות המולטימ ד. 
 

 נוכחות במשך כל זמן האירוע  או המשחק ומתן מענה לתקלות.  ה. 
 

 חיבור מיקסרים וכל דרישות הפקה הקשורות למערכת ההגברה.   ו. 
 

 הוצאת דו"ח מסכם לארוע כולל דו"ח תקלות.  ז. 
 

הענין,  או באצטדיון, לפי  זמינות לתאום טלפוני לפני הארוע או המשחק וכן לפגישות עם ספקים בהיכל   ח. 
 החברה.בהתאם לדרישת  

 
 כמות כח אדם 

 
מראש על הצורך בטכנאי   החברה הודיעה  טכנאים מטעם המציע אלא אם    2יהיו נוכחים  בהיכל מנורה  משחק  ב

 טכנאים מטעם המציע לכל משחק.  3להזמין עד החברה תהיה רשאית אחד בלבד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 
 

 בחדר האירועים באצטדיון בלומפילד יהיה נוכח טכנאי אחד אלא אם החברה תודיע אחרת.  עלאירו 
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  'חנספח 
 

היכל מנורה  מהלך משחק בהסכם למתן שירותי הפעלת מערכת הגברה וסאונד ב
 בלומפילד  באצטדיוןובאולמות האירועים  מבטחים

 
 

 ...............  ביום  יפו-אביב -בתל שנערך ונחתם 
 

 
 בין: 

 
 51-049264-8ח"פ  יפו בע"מ-אביב- היכלי הספורט תל

 
 67062יפו -אביב-, תל51מרחוב יגאל אלון 

 
 "( החברה" -)להלן   

 מצד אחד 
 
 

 לבין: 
 

 ______________________ 
 

 ____________________ 
  

 "(נותן השירותים " -)להלן  
 מצד שני 

 
 
 
 

מכרז   והואיל פירסמה  באירועים    6/2022פומבי  והחברה  והסאונד  ההגברה  מערכת  של  הפעלה  שירותי  לקבלת 
מבטחים   מנורה  בהיכל  הנערכים  בלומפילד  ובמשחקים  "ובאצטדיון  )להלן:  יפו  אביב    - והמכרז"  בתל 

   ; , לפי הענין("אצטדיון בלומפילדאו " "יכל מנורה"ה
 

 ושרה על ידי ועדת המכרזים של החברה ביום _____ בהצעה זוכה במכרז.  והצעת נותן השירותים א  והואיל
 

נותן השירותים בדק את דרישות החברה בנוגע לשירותים נשוא המכרז ונשוא הסכם זה, התנאים לביצועם  ו  והואיל
וכל שאר הנתונים בקשר אליהם, ובעקבות הבדיקה שעשה, הציע לחברה לבצע את השירותים בתנאי הסכם  

 להסכם זה;    נספח א'תים המצ"ב כו בתמורה כמפורט בהצעת נותן השרזה ו
 

, הכישורים  האדם, הרישיונות, התעודות, היכולת- הידע, הניסיון, כוח  בעל מצהיר כי הינו,    ונותן השירותים והואיל
 לתנאי הסכם זה ובהתאם לכל דין;  החברהאת השירותים בהתאם לדרישות    החברה והכישרון לבצע עבור  

 
 ביצוע השירותים בהתאם ובכפוף לאמור בהסכם זה.  את נותן השירותיםמעוניינת למסור ל החברה ו והואיל

 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 
   זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד הימנו ומשמש בסיס להתקשרות הצדדים לפיו. להסכםהמבוא  .1

  



 27 

 
 השירותים .2

 
השירותים על פי הסכם זה יכללו, בין השאר, הפעלה של מערכת סאונד והגברה הקיימת במועד   2.1

יוענקו   השירותים  רכיביה.  כלל  על  בהיכל  המתקיימים  ובמשחקים  באירועים  וזאת  בהיכל  זה 
לקבוע   ב'בבהתאם  ללוחות הזמנים הקבועים    נספח  זה   בנספח כאמור לרבות בהתאם  להסכם 

נפרד בלתי  חלק  "  המהווה  )להלן:  נוספות    ובהתאם "(  השירותיםהימנו  והנחיות  להוראות 
 שתינתנה מידי פעם על ידי החברה וזאת בשקידה, בהקפדה וברמה מקצועית גבוהה.  

 
 המערכות הקיימות הינן:  2.2

 
הכוללת בקרת שליטה של קרסטרון      TW AUDIOמערכת מסוג    - בהיכל מנורה מבטחים   2.2.1

הכרוכן   המרכיבים  כל  הדרושים  את  המערכת  של  והמשלימים  פעילותה  וכים  לשם 
 .המירבית של המערכת על כלל חלקיה, תוך סכרון ביניהם 

 
בלומפילד   2.2.2 מסוג    –באצטדיון  והגברה  סאונד  מערכת   COMMUNITY קיימת 

והכוללת בנוסף רכיבים משלימים הדרושים    Cresrtonהכוללת מערכת שליטה של  

 ; לשם פעילותה המיטבי של המערכת על כלל חלקיה, תוך סנכרון ביניהם 

 
 "( המערכות)להלן ביחד: " 

  
 מובהר כי השירותים יוענקו על ידי נותן השירותים בכמות ובלוחות הזמנים הקבועים בנספח ב'.   2.3

 
 מבלי לגרוע מהאמור בנספח ב' מובהר כי:     2.4

 
בתחילת כל אירוע או משחק, לפי הענין, יבדוק נותן השירותים את תקינות המערכת, על   2.4.1

 כלל חלקיה ויציבה בעמדות השונות. 
 

חלקי  בתו 2.4.2 כל  את  לאסוף  השירותים  נותן  באחריות  הענין,  לפי  משחק,  או  אירוע  כל  ם 
המערכת כשהם שלמים ותקינים וישיבם למקום בו יורה לו נציג החברה. נותן השירותים 
על כל תקלה שנגרמה למערכת או לרכיביה בתום   נציג החברה באופן מיידי  יעדכן את 

נ רק לאחר קבלת אישור  או המשחק.  על חלקיה  האירוע  ציג החברה להשבת המערכת 
 כאמור לעיל, ייחשב הדבר לסיום הענקת השירותים בהתאם להוראות הסכם זה.  

 
 הצהרות נותן השירותים .3

 
נותן השירותים מצהיר כי הינו בעל הרישיונות המתאימים על פי כל דין וכי הינו בעל ידע מקצועי,   3.1

כושר, יכולת, אמצעים כספיים, כח האדם וכי באפשרותו להעניק את השירותים במומחיות וברמה  
 מקצועית גבוהה.  

 
וכי הוא    העניקשעליו ל  השירותיםמצהיר ומאשר כי הוא מכיר היטב את פרטי    נותן השירותים  3.2

דו מניעה מכל מין וסוג  י החתימה על חוזה זה, וכי אין מצביצע את כל הבדיקות הדרושות לפנ
השירותים, וכי ידועים לו כל הנהלים, ההנחיות, התקנים, התקנות והחוקים    להעניק אתשהוא  

 והוא מתחייב למלא אחריהם בדקדקנות.  ככל שקיימים, החלים על מתן השירותים, 
 

מתחייב ליתן לחברה את השירותים במשך כל תקופת ההתקשרות וככל שהדבר    השירותיםנותן   3.3
 יידרש, והוא יפעל בהתאם להנחיות החברה ולטובתה, והכל בכפוף לאמור בהסכם זה לעיל ולהלן. 

 
נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו שאין בכל האמור בחוזה זה או בכל הודעה שתנתן על פיו כדי   3.4

בה או צורך לקבל כל רישיון, היתר או רשות או מהצורך לשלם מס, היטל, אגרה,  לשחררו מכל חו
 תשלומי חובה וכיוצ"ב, המוטלים עליו על פי כל דין.  

 
יוענקו על ידי שני טכנאים לפחות    כימתחייב    נותן השירותים  3.5 בעת אירוע או משחק השירותים 

יל, החברה תהא רשאית לדרוש  אלא אם החברה הודיע לו אחרת מראש. מבלי לגרוע מהאמור לע 
 שבעת אירוע או משחק מסויים השירותים יוענקו על ידי שלושה טכנאים. 

 
רצוף    ,בתיאום מלא ותוך קיום קשר הדוק, מתמיד  שירותיםמתחייב לבצע את ה  נותן השירותים  3.6

 .םשירותיהלאורך כל תקופת מתן   עם החברה ויעיל
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על  3.7 השירותים  מתחייב  -במתן  השירותיםידו  החברה    נותן  כלפי  ובמסירות  בנאמנות  לפעול 
 ולהשתמש במיטב ידיעותיו, ניסיונו וכישוריו. 

 
 לפני קיום אירוע או משחק בהיכל.   בישיבות עבודה  , ככל שיידרש, ישתתףנותן השירותים   3.8

 
ומוסכם כי אישור מטעם   בד,והחברה בל ,החברהמתחייב למלא אחר כל הוראות  נותן השירותים 3.9

מסוימת    החברה פעולה  את  לביצוע  ישחרר  השירותיםלא  המלאה    ומאחריות  נותן  המקצועית 
 ולא יגרע ממנה. , לפי הסכם זה םשירותיהלביצוע  

 
מתחייב 3.10 השירותים  מחדל    נותן  ו/או  מעשה  ו/או  פעולה  ו/או  התקשרות  מכל  העלולים  להימנע 

ו/או פגיעה באינטרסים  ו/או במצב של חשש לניגוד עניינים  במצב של ניגוד עניינים    ואות להעמיד  
 . והשירותים לפיו ו/או בכלל הסכם זהלבקשר  החברה של

 
, כל אדם המועסק מטעמו  נותן השירותים מתחייב להחליף מיד, עם דרישתה הראשונה של החברה 3.11

 של נותן השירותים בהענקת השירותים בחברה. 
 

 
 תקופת ההסכם .4
 

  להלן   6תקופת החוזה הינה מיום חתימתו, בכפוף להעברת אישור קיום ביטוחים כמפורט בסעיף   4.1
.  )מובהר כי בכל מקרה תקופת ההסכם תהיה עד סוף עונת המשחקים בכל שנה(   ועד ליום ______ 

תקופות כשכל תקופה תהיה  ארבע  החברה תהא רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות לעוד  
  חמש ועד לתקופה כוללת של  או עד לתום עונת המשחקים, לפי המאוחר,  חודשים    12תקופה של  

. )להלן:  יום לפני תום כל תקופת התקשרות  60שנים וזאת במתן הודעה בכתב לנותן השירותים  
 "(. החוזהתקופת "
 

בעיניה,   4.2 ומכל סיבה שתראה  לענין תקופת החוזה, החברה תהא רשאית בכל עת  על אף האמור 
והמוחלט   הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  מקצתו,  או  כולו  זה,  חוזה  של  ביצועו  להשהות  או  לסיים 

 יום וזאת, מבלי שתצטרך לתת נימוקים. 30בהודעה מראש לנותן השירותים של 
 

לעיל, שלא כתוצאה מהפרת החוזה על   4.2א החוזה לידי גמר והופסק בנסיבות כאמור בסעיף הוב 4.3
ידי נותן השירותים, תשלם החברה לנותן השירותים את שכרו תמורת אותו חלק של השירותים  
שהוא ביצע בפועל עד למועד סיום החוזה. תשלום זה יהווה תשלום מלא עבור העבודה שבוצעה,  

ור וסופי של כל הנזקים, ההפסדים וההוצאות מכל מין וסוג שהוא שנגרמו לנותן  לרבות סילוק גמ
השירותים עקב הפסקת ביצוע השירותים כאמור לעיל, ולנותן השירותים לא תהיה נגד החברה כל  

 תביעה או טענה מכל מין וסוג שהם בקשר וכתוצאה מהפסקת ביצוע השירותים כאמור.
 

מכויותיה או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בחוזה זה  השתמשה החברה בסמכות כלשהי מס 4.4
וביטלה את החוזה או השעתה את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה לנותן השירותים כל טענה  
או דרישה כנגדה. נותן השירותים לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בגין נזק, הפסד,  

 צאה מההשעיה, הביטול או מסיבה אחרת. מניעת רווח וכו' העלולים להגרם לו כתו
 

מתחייב   4.5 ההודעה,  קבלת  השירותיםעם  ל  נותן  והתוכניות  חברה  להמציא  המסמכים  כל  את 
על  וברשותש לביצוע ההסכם  והעדכניים הדרושים    ו,ידי -בקשר  כל המסמכים הקודמים  לרבות 

דו של  תנאי מצהם, וזאת ללא קשר ו/או  מאותו שלב והקשורים ב השירותים  לצורך המשך ביצוע  
 , לרבות בנוגע לתשלומים ככל שמגיעים לו  לפי הסכם זה.  נותן השירותים

 
בוטל ו/או הופסק ו/או הושעה החוזה, החברה תהא רשאית להתקשר עם כל אדם או גוף שהם   4.6

 להענקת השירותים על פי חוזה זה ולנותן השירותים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
 

 התמורה .5
 

במלואן,    לפי הסכם זה  נותן השירותיםבתמורה למתן השירותים ולמילוי כל התחייבויותיו של   5.1
  'א נספחבכמפורט  החברה לנותן השירותים את התמורה במועדן ולשביעות רצון החברה, תשלם 

בגין השירותים שהוענקו   בחודשו  חודש  מידי  הימנו  נפרד  בלתי  ומהווה חלק  זה  לחוזה  המצ"ב 
 יום ממועד קבלת חשבונית מס כדין מנותן השירותים.  30שחלף וזאת בתוך בחודש 
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מצהיר ומאשר כי התמורה כאמור תהווה תמורה מלאה, שלמה, כוללת וסופית    נותן השירותים 5.2
ידיו כאמור בהסכם זה ונספחיו, והיא כוללת גם )אך לא רק( את כל הציוד  - בעד מתן השירותים על

ם ו/או החומרים הדרושים לצורך מתן השירותים, וכי מעבר לסכום  ו/או המתקנים ו/או המסמכי
הנאה אחרת טובת  ו/או  לכל תשלום  זכאי  יהיה  לא  הוא  זה    , התמורה,  בהסכם  נקבע  אלא אם 

 במפורש אחרת.  
 

מצהיר ומאשר כי הוא מנהל ספרים כחוק, כי הוא מדווח על פעילותו לפי הסכם    נותן השירותים  5.3
ע"מ, ביטוח לאומי ולכל רשות אחרת המחויבת על פי כל דין, וכי יש  זה לשלטונות מס הכנסה, מ 

 לו האישורים המעידים על כך.
 

וניהול    נותן השירותים 5.4 מניכוי מס במקור  מתחייב למסור לחברה אישורים תקפים בדבר פטור 
 . ביצוע כל תשלום לידיו לפני, ספרים כחוק

 
   אחריות וביטוח .6
 

זק ו/או הפסד ו/או הוצאה, ישירים ו/או עקיפים, אשר ייגרמו  יהיה אחראי לכל נ  נותן השירותים 6.1
ו/או לרכוש  חברה ל ג'  לצד  על  נותן השירותים    ו/או  כל  לל רכיביה  כ ו/או למערכת  כתוצאה של 

ידי מי מטעמו ו/או מי  -ו/או על   נותן השירותיםידי  -זה על  השירותיםמעשה ו/או מחדל בביצוע  
  חברה אחראי לו מכוח כל דין ו/או הסכם, והוא מתחייב לפצות ולשפות את ה  נותן השירותים ש

 ו/או את צד ג' בגין כך ללא הגבלה בסכום ומיד עם דרישה.
 

מבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של נותן השירותים על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה,   6.2
יטוחים וההוראות המפורטים בנספח  מתחייב נותן השירותים לערוך ולקיים על חשבונו, את הב

המסומן   המסומן    'גכנספח  הביטוח  השירותים  נותן  ביטוחי  קיום  באישור   , 1'גכנספח  וכן 
 המצורפים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 

 
 
 אי תחולת יחסי עובד ומעביד .7
 

בכל    החברה  כלפי  או מי מטעמו/ו   נותן השירותיםהצדדים מצהירים ומאשרים בזאת, כי מעמד   7.1
ל ב  חוזההקשור  ואין  בלבד,  שירותים  ונותן  עצמאי  כשל קבלן  הינו  בין    חוזה זה,  ליצור  כדי  זה 

מעביד ו/או כל יחסים משפטיים אחרים למעט כאלו של  ו  הצדדים ו/או בין מי מטעמם יחסי עובד
 י ומזמין. קבלן עצמא 

 
, סוכמה  עילזה לבחוזה  למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה על הצדדים, כי התמורה כהגדרתה   7.2

 החברה.עצמאי ולא כעובד של   ןכקבל  נותן השירותיםשל  וביניהם בהתחשב גם במעמד 
 

על  אם 7.3 ייפסק  כאמור,  הצדדים  כוונת  מוסמכת ידי  - חרף  משפטית  ו/או  קיימים  מתכי    ערכאה 
זה יחסי    חוזההתקיימו בין החברה ו/או מטעמה ובין היועץ ו/או מטעמה בקשר לשירותים לפי  

ו/או אחרים ממנה  לתשלומים סוציאליים  מהחברה  זכאי    נותן השירותים ו/או כי    עובד ומעביד 
  חוזה לפי    לנותן השירותיםיראו את התמורה המשולמת  מסכימים הצדדים ש, כי אז  כתוצאה מכך

,  נותן השירותיםלמי עלות מעביד, הכוללים גם את כל התנאים הסוציאליים המגיעים  זה כסכו 
  נותן השירותים ובגובה מחצית מהתמורה כהגדרתה בהסכם זה,    נותן השירותיםואת שכרו של  

יב לחברה כל תשלום מעבר לגובה השכר המגיע לה כאמור וכן כל תשלום נוסף שהיא תחויב  שי
וללא כל הגבלה    ו לכל צד ג' בעבורה בגין ו/או בעקבות החלטה כאמור,ו/א   נותן השירותיםלשלם ל

נותן  ל ו/או יגיע ממנה  המגיע    תשלוםלקזז מכל    תרשאי  תהיה  החברהבסכום. מבלי לגרוע מהאמור,  
זה ו/או    חוזהממנו כאמור בסעיף זה וב  יגיע לחברה , כל סכום ש ובכלל  לפי הסכם זה  השירותים

 לפי הדין בכלל. 
 

 שרות, הפרה ותרופות סיום ההתק .8
 

, בין היתר, גם  החוזהמיד את  לבטל    תהיה רשאיהחברה ת לעיל,    4בסעיף  מבלי לגרוע מן האמור   8.1
,  בשינויים המחויביםלעיל,    4הוראות סעיף  יחולו  אמור  במקרה כ  .בכל אחד מן המקרים הבאים

 בכל הנוגע לסיום ההסכם:  
 

 בהפרה יסודית;   החוזההפר את   נותן השירותים 8.1.1
 

ל  חוזהלצורך   8.1.2 המבוא  של  הפרה  היא  שלו  יסודית  הפרה  אחד    חוזהזה,  כל  של  וכן  זה 
)כולל תתי סעיפיהם( ו/או הפרה של אי אלו מסעיפי ההסכם   3,4,6,7,9מהסעיפים הבאים:  

 קבלת התראה בכתב מהחברה;  לאחר ימים   7בתוך  אשר לא תוקנה
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כולם או מקצתם אינם ניתנים השירותים  כתב שב  נותן השירותיםהתריעה בפני    החברה 8.1.3
רצונ  לשביעות  מבוצעים  אינם  השירותים ו   ,הו/או  נקט    נותן  מ  7תוך  בלא    מועד ימים 

 נה; לשביעות רצואת מתן השירותים  , לדעת החברה,מבטיחיםבאמצעים ה ההתראה 
 

נגד   8.1.4 רגל  לפשיטת  בקשה  השירותיםהוגשה  בתוך    נותן  בוטלה  ו/  7שלא  נותן  או  ימים 
 כשרות משפטית.  חדל פירעון ו/או נעדר להיות  ךהפ ירותיםהש

 
 .  החוזהכיום ביטול  לנותן השירותיםלצורך סעיף זה, ייחשב יום משלוח ההודעה  8.1.5

 
זה לאחר ביצוע הליך    חוזהלפי    נותן השירותיםהחברה מבהירה כי החליטה על ההתקשרות עם   8.2

ת מוסמכת כי החברה לא הייתה רשאית  ידי ערכאה משפטי- לבחירתו, ואולם, אם ייקבע בכל עת על
כי אז מה שייקבע באותה הכרעה שיפוטית הוא שיקבע  כאמור בהסכם זה,    נותן השירותיםלבחור ב

מראש ויתור סופי, גמור,    נותן השירותיםבמקרה כזה, מוותר  .  גם לעניין תוקפה של ההתקשרות
מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה  

 מכל מין וסוג שהוא.  
 

 שמירת סודיות .9
 

)להלן  מ 9.1   - וסכם כי כל התוכניות, החישובים, התיאורים, הנתונים, המידע והמסמכים האחרים 
ביצוע  המסמכים" במהלך  שיוכנו  על"(  לחברה  השירותיםידי  - השירותים  מי    נותן  ו/או 

לא יהיה רשאי לעשות בהם שימוש כלשהוא    נותן השירותים וכי   הינם קניינה של החברה, ,ומטעמ
 ללא קבלת רשות מראש ובכתב של החברה.

 
כל מידע הקשור בחברה ו/או  את המסמכים וכן  מתחייב לשמור בסודיות מלאה    נותן השירותים 9.2

המידע  "  - במהלך מתן השירותים לפי הסכם זה )להלן    ובעובדיה ו/או בפעילותה ואשר יגיע לידי 
השירותים.החסוי מתן  לצורך  למעט  שימוש  כל  בו  לעשות  ולא  השירותים   "(,  מתחייב    נותן  גם 

מי  לכך  ואחראי   מטעמשכל  יקיי  ושיועסק  זה,  להסכם  התחייבות  םבקשר  בתקופת    זוו  אחר 
 כם ובכל עת שלאחריה. ההתקשרות לפי ההס

 
לשמור בסוד כל מידע חסוי    נותן השירותיםלעיל, מתחייב    9.2מבלי לפגוע מכלליות האמור בסעיף   9.3

שיגיע לידיעתו ו/או לחזקתו כאמור, ולא למסרו לאחרים, למנוע מאחרים גישה אליו, לא לעשות  
להשיב לחברה,    ותיםנותן השירשימוש בו אלא לצרכים שלגביהם הוא נמסר לו. כמו כן, מתחייב  

מיד לאחר קבלת דרישה, כל מסמך הקשור במידע החסוי, לרבות העתקים ו/או תרשומות, אם  
 נעשו. 

 
השירותים 9.4 מהפרת    נותן  כתוצאה  לה  שייגרם  נזק  כל  בגין  החברה  את  ולשפות  לפצות  מתחייב 

 לעיל.  9.3- ו 9.2 התחייבויותיו האמורות בסעיפים
 

 לעיל תחולנה ללא הגבלת זמן.   9.4ועד   9.1 בסעיפים  השירותיםנותן התחייבויות   9.5
 

 שונות .10
 

ם זה, וכן הוא מוותר על  אין זכות קיזוז בכל הקשור להסכ  לנותן השירותים מוסכם במפורש כי   10.1
 כבון. זכותו לעי

 
השירותים 10.2 ו/או    נותן  זכויות  את  לשעבד  ו/או  להמחות  ו/או  להסב  ו/או  להעביר  שלא  מתחייב 

לכך את הסכמת החברה    התחייבויותיו קיבל  אלא אם  דרך שהיא,  בכל  זה לאחר  פי הסכם  על 
 מראש ובכתב. 

 
תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל    יפו - אביב-תל במחוז    לבתי המשפט המוסמכים 10.3

 עניין הנובע מהסכם זה ו/או הפרתו. 
 

במסמך בכתב החתום  הסכם זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים והוא לא ישונה בכל דרך, אלא   10.4
 ידי הצדדים. -על
 

כתובות הצדדים לצורך כל עניין הקשור בהסכם זה הן כאמור במבוא של הסכם זה, או כל כתובת   10.5
 אחרת שמי מהצדדים יודיע עליה למשנהו במהלך תקופת ההסכם. 
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 : הצדדים על החתום ולראיה באו

 

____ __ _____________    _____ ________________  

      מ"בע  יפו-ת"א  היכלי הספורט

 ________________   ידי: על   _________________ _  ידי: על 

 ________________   :תואר  _________ _________  :תואר

 ________________   ידי: על   __________________   ידי:על ו

 __________________   :תואר

 

 

 

 אישור

של      הח"מ, עו"ד  אני  המשפטי  כיועץ  השירותים המשמש  כי    נותן  בזאת  מאשר 
זה  אשר חתמו על חוזה ____________ ת.ז. ______________ -_____________ ת.ז. ___________ ו ____

בשם   השירותים  בפני,  מוסמ  נותן  והינם  מטעמה  לחתום  ידי  כים  על  כדין  החלטה  נתקבלה  השירותים כי   נותן 
 בחוזה זה ולהסמיך את הנ"ל לחתום על החוזה ונספחיו. לה  להתקשר למסמכי ההתאגדות ש התאםב

     

 , עו"ד   
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 הצעת המחיר -אנספח 
 תצורף הצעת המחיר שהוגשה במכרז  
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 מפרט השירותים  – נספח ב' 
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 ביטוח  -נספח ג' 

   :בלבדנספח זה לצורך 

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

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

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

 בביטוחיו. אשר על נותן השירותים יהיה ליישמן 

ולקיים,    דין, מתחייב נותן השירותים לערוךו/או על פי    פי הסכם זה- מבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים על .1
וזאת   חשבונו,  כל  על  ההסכם,  תקופת  במשך  פי  על  השירותים  ו/או  המפורטים  ההתקשרות  הביטוחים  את 

מן, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה  המצורף ומסו  -  אישור קיום ביטוחים  ,1בנספח ג'בסעיפים שלהלן וכן  
בתנאים אשר  ו  ,כדיןבחברת ביטוח מורשית    "(, על כל תנאיהם,אישור קיום ביטוחי נותן השירותים)להלן: " 

 : ("ביטוחי נותן השירותים: "בהתאמה )להלן לא יפחתו מן המפורט להלן

יחזיק נותן השירותים בביטוח למשך  ,  אחריות מקצועיתבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהתייחס לביטוח  
 שנים ממועד סיום ההתקשרות.  3 -תקופה נוספת שלא תפחת מ 

לבקשת   לעיל,  לגרוע מהאמור  עותק  החברהמבלי  השירותים מתחייב להמציא  נותן  הכוללות את  ,  פוליסות 
מוסכם כי ככל שתתבקש המצאת עותק פוליסות כאמור, נותן השירותים רשאי להמציא  התחייבויות החוזיות.  

 את עותקי הפוליסות ללא נתונים מסחריים.

 ביטוחי נותן השירותים:  .2

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 2.1

לגופו ו/או לרכושו   שייגרם על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש  המבטח את חבות נותן השירותים
 . בכל הקשור בביצוע פעילותו ו/או במתן השירותיםשל אדם ו/או ישות כלשהי 

הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר: אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, חבות בגין  
וכן  וכלפי קבלנים וקבלני משנה, מתקנ ים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, 

 תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.  

הביטוח אינו כולל חריג רכוש בפיקוח ו/או באחריות ו/או בחזקה ו/או בשליטה וכן רכוש עליו פועלים  
 . ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח 250,000בתת גבול אחריות בסך של , במישרין

 ם ביטוח חבות מעבידי 2.2

פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים,  -המבטח את חבות נותן השירותים על
למי מהם    שנגרמה, כלפי עובדי נותן השירותים בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית  1980  -התש"ם  

ודות בגובה ובעומק, שעות עבודה ומנוחה וכן  תוך כדי ו/או עקב עבודתם. הביטוח לא יכלול סייג בדבר עב
 בדבר העסקת נוער. 

 ביטוח אחריות מקצועית  2.3

תקופת   במשך  לראשונה  שהוגשה  דרישה  או  תביעה  בשל  דין  פי  על  השירותים  נותן  חבות  את  המבטח 
הביטוח בגין הפרת חובה מקצועית ו/או טעות ו/או השמטה ו/או רשלנות מצד נותן השירותים ו/או עובדיו  

הקשור  /ו בכל  מטעמו,  מהבאים  מי  בגין  ו/או  מנהליו  השירותיםאו  המועד  במתן  לאחר  שאירעו   ,
הרטרואקטיבי המפורט להלן. למען הסר ספק, הביטוח מכסה גם אובדן שימוש, חריגה מסמכות בתום  

כלול  לב, נזק פיזי לגוף ו/או לרכוש וכן נזקים פיננסיים שאינם עקב נזק פיזי לגוף או לרכוש. הביטוח י
חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי נותן השירותים ביטוח    6תקופת גילוי של  

חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא נבע מאי  
חר ממועד תחילת  תשלום או מרמה של נותן השירותים. התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאו

 . מתן השירותים

 ביטוחי נותן השירותים יכללו, בין היתר, את ההוראות הבאות: .3

ביטוחי נותן השירותים )למעט ביטוח אחריות מקצועית( ייערכו לפי נוסח שלא יפחת מתנאי "ביט" ו/או   .3.1
 מתנאים מקבילים לו. 
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החברה .3.2 כלפי  התחלוף  זכות  על  מוותר  מט  המבטח  מי  ו/או  העירייה  זכות  עמןו/או  על  הוויתור  אולם   ,
 התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  

והמבטח מוותר  החברה ו/או העירייה  הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי   .3.3
 על כל זכות ו/או דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחים אלה. 

זכויות והחובות של המבטח והמבוטח ע"פ  האין בכך מכדי לגרוע מחריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת, אך   .3.4
 דין. 

נותן   .3.5 בביטוחי  הנקובות  העצמיות  וההשתתפויות  הפרמיות  לתשלום  אחראי  לבדו  השירותים  נותן 
 השירותים.  

 ו/או העירייה לקבלת שיפוי.    החברההפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויות  .3.6

ימים לפני מועד    7  -ה מצד החברה מתחייב נותן השירותים להמציא לחברה, לא יאוחר מללא צורך בכל דריש .4
, כשהוא חתום כדין על ידי המבטח, וכן להמשיך  את אישור קיום ביטוחי נותן השירותים  תחילת מתן השירותים

ד הסכם זה  בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, מדי תקופת ביטוח, כל עואת אישור קיום הביטוחים  ולהמציא  
תקף )ולעניין ביטוח אחריות מקצועית, לבקשת החברה נותן השירותים ימשיך וימציא את אישור קיום ביטוחי  

 לעיל(.    1נותן השירותים לתקופות נוספות בהתאם להתחייבות בסעיף 

על ידי  נותן השירותים מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור קיום ביטוחי נותן השירותים כשהוא חתום כדין  
תגרע   לא  המצאתו  אי  ואולם  ידו,  על  השירותים  מתן  להתחלת  ומקדמי  מתלה  תנאי  הינה  המבטח 

 מהתחייבויותיו של נותן השירותים על פי הסכם זה ו/או על פי דין.  

רשאית החברה   .5 חייבתהיה  לא  אך  ונותן  ת,  לעיל,  כאמור  השירותים  נותן  ביטוחי  קיום  אישור  את  לבדוק   ,
את   להתאים  מנת  על  שיידרשו  הרחבה  ו/או  התאמה  ו/או  תיקון  ו/או  שינוי  כל  לבצע  מתחייב  השירותים 

זה. נותן השירותים מצהיר ומתחייב, כי זכויות החברה    נספחהביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו על פי  
כל  ו/או העירייה ו/או מי מטעמן    ה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על החברהלעריכת הבדיק

השירותים נותן  ביטוחי  קיום  אישור  נושא  הביטוחים  לגבי  שהיא  אחריות  כל  ו/או  היקפם,  חובה  טיבם,   ,
שירותים על פי  ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה ו/או אחריות שהיא המוטלת על נותן ה

הסכם זה ו/או על פי דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקה החברה  
 את אישור קיום ביטוחי נותן השירותים ובין אם לאו.  

  הינה אישור קיום ביטוחי נותן השירותים  מוסכם בזאת, כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט ב .6
נותן   זה.  הסכם  לפי  מחבותו  אותו  פוטרת  שאינה  השירותים  נותן  על  המוטלת  מינימום  דרישת  בבחינת 

ו/או העירייה ו/או    החברההשירותים מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי  
ו/  גובה  בנושא  אחרת  טענה  כל  ו/או  האמורים  האחריות  לגבולות  הקשור  בכל  מטעמן  הכיסוי  מי  היקף  או 

 הביטוחי שהוצא על ידו.  

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה   לוכי לא תהיה  ומתחייב, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר נותן השירותים  .7
שייגרם לרכושו ו/או לרכוש המשמש את נותן  בגין כל נזק  ו/או העירייה ו/או מי מהבאים מטעמן,    החברה  כלפי 

תים ו/או לרכוש כלשהו המובא ע"י נותן השירותים ו/או מטעמו ו/או עבורו להיכל  השירותים לצורך מתן השירו 
וציוד    כליםמכשור, ציוד,  )לרבות כלי רכב,  מנורה ו/או לאצטדיון בלומפילד ו/או לחצרי החברה ו/או לסביבתם  

אם לא נערך )ואם  ו/או בגין נזק תוצאתי שייגרם עקב נזק לרכוש כאמור, בין אם נערך ביטוח ובין   (מכני הנדסי
את    בזאת  פוטר  נערך גם אלמלא ההשתתפויות העצמיות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות(, והוא 

יובהר כי פטור כאמור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם  .  מכל אחריות לנזק כאמור  הנ"ל  מהגורמים   מי
   זדון.בלנזק 

קבלני משנה במסגרת  ו/או נותני שירותים אחרים ו/או  ספקים  נותן השירותים מתחייב, כי בהתקשרותו עם   .8
  עם הגורמים הנ"ל   נשוא הסכם זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות  מתן השירותיםו/או בקשר עם  

לאחוז בביטוחים נאותים    הגורמים הנ"ל מתחייביםלפיו  לעיל, וכן סעיף    7פטור בנוסח כאמור בסעיף  סעיף  
שך כל תקופת התקשרותם עם נותן השירותים. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית  ביחס לפעילותם, וזאת למ

 לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני המשנה כאמור לעיל, מוטלת על נותן השירותים. 

זה  .9 נספח  הפרה    םהינ  סעיפי  תהווה  השירותים  נותן  ע"י  מתנאיו  תנאי  הפרת  ו/או  והפרתו  ההסכם  מעיקרי 
 . כםיסודית של ההס
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 אישור קיום ביטוחי נותן השירותים   -  1נספח ג'

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

יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם  זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול
 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   ☐

, הפעלה של  אחר:  ☒
ת סאונד והגברה ומערכ

מנורה ת בהיכל והקיימ
ו/או באצטדיון 

באירועים  בלומפילד 
ובמשחקים 

 בהםהמתקיימים 

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

   67062יפו 
 

 כיסויים 

כיסויים נוספים בתוקף  
 וביטול חריגים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח  
 ד'  

גבול האחריות/ סכום  
 הביטוח 

תאריך   תאריך סיום 
 תחילה 

נוסח ומהדורת  
 הפוליסה 

מספר  
 הפוליסה 

 סוג הביטוח 
 

חלוקה לפי גבולות אחריות או  
 סכום  מטבע סכומי ביטוח

 אחריות צולבת  302

 הרחב שיפוי  304

  –הרחבת צד ג'  307
 קבלנים וקבלני משנה 

ויתור על תחלוף   309
 לטובת מבקש האישור  

 כיסוי לתביעות המל"ל  315

מבוטח נוסף בגין   321
  –מעשי או מחדלי המבוטח 

 מבקש האישור 

מבקש האישור מוגדר   322
 כצד ג' בפרק זה 

 ראשוניות  328

רכוש מבקש האישור   329
 ייחשב כצד ג' 

 צד ג'  ביט:______   4,000,000 ₪

ויתור על תחלוף   309
 לטובת מבקש האישור  

היה   - מבוטח נוסף 319
וייחשב כמעבידם של מי  

 מעובדי המבוטח 

 ראשוניות  328

 אחריות מעבידים   ביט:______   20,000,000 ₪

 אובדן מסמכים  301

 הרחב שיפוי  304

ויתור על תחלוף   309
 לטובת מבקש האישור  

מבוטח נוסף בגין   321
  –מעשי או מחדלי המבוטח 

 מבקש האישור 

מרמה ואי יושר   325
 עובדים 

עיכוב/שיהוי עקב   327
 מקרה ביטוח 

₪ 2,000,000  
 
 
 

 אחריות מקצועית    
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 ראשוניות  328

  6תקופת גילוי ) 332
 חודשים(

 ______  תאריך רטרו: 

 

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

065 ,100 
 

 ביטול / שינוי הפוליסה * 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או    יום  30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא  
 הביטול. 

 

 חתימת האישור
 המבטח:

 


