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 ח ו ז ה

 
 

 2/42__  שנת ____________ לחודש ____________שנערך ונחתם בקרית ביאליק  , ביום ____         
 
 

 -בין  -                                                                 
 
 

 ;מצד אחד                                                          "(      ית ביאליק  )להלן: "הרשות המקומיתיעיריית קר            
 

 .ת ביאליק  יקרי – 43שד' ירושלים שמענה :               
 

 
 -ל ב י ן  -                                                                             

 
 ;מצד שני                 __)להלן:"הקבלן"( _____.פ0ע.מ ______ח  __________________________            

 
 _   __________________שמענו :   ________________________________            

 
 

 שנושאו :  הקבלן בחוזה זה להתקשר עם  מעוניינת  "הרשות מקומית"( )להלן:ית קריית ביאליק יועיר    הואיל
( מועדון מועשר לאזרחים ותיקים ברח' ברנר 4)הפעלת פרויקטים חברתיים בקריית ביאליק כדלהלן:               

 למפורט בהתאם ( קהילה תומכת לניצולי שואה5( מועדון מופ"ת לניצולי שואה, )2בצור שלום , )
לרבות  בהתאם לתנאי החוזה,מהסכם ההתקשרות  במסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד

 הקבצים וההוראות המיוחדות המצורפים לו.הצעת המחיר  הנספחים,

 
לביצוע  2102/42נמצאה כהצעה המיטבית ונבחרה כזוכה במכרז פומבי  ו/או המפעיל והצעת הקבלן והואיל 

 כאמור לעיל. השירותים
 

מצהיר כי  עם עיריית קריית ביאליק, חוזה זה,אמצעות הזוכה מעוניין להתקשר ב ו/או המפעיל והקבלן  והואיל
בהוראות , , בקבצים , באוגדנים  בנספחיםמפורט , כ הסכםנשוא ה השירותיםאת כל את  ספקביכולתו ל

 המיוחדות המצורפים לו.
 

המשפטיים בניהם  היחסים את ומבקשים להסדירההסכם הגיעו לגמירות דעת על כל תנאי  והצדדים  והואיל
 . בכתב מפורט וממצה חוזהב

 
 

 בין הצדדים כדלקמן:, נערך ונחתם חוזה זה הותנה , הוצהר, הוסכם , לפיכך 
 
 

 כללי  .     א
 

חלק בלתי נפרד  מהוויםה ג(-)אקבצים בדין  המבוא והצהרות  הכלולות בו כדין הוראות החוזה כאמור      .     1
 .            מחוזה

 
 לנוחיות בלבד והן לא יפורשו יחד עם חוזה זה..        כותרות הסעיפים בגוף החוזה ובנספחיו משמשות 2
 

 .         הצדדים מאשרים בזאת ומאשרים כי כל שינוי )הוספה או גריעה( או תיקון לחוזה זה יתבצע  בכתב בלבד 3
 ויישא את חתימות הצדדים , שאם לא כן לא יהיה לו תוקף כל שהוא.            

 

 ות, בין נספחי החוזה לבין עצמם, או בינם לבין החוזה, או בין תנאי החוזה פרשנ יתנתגלה סתירה או בעי.         4
 ו/או לבעיות  לסתירה   שתיתן העירייה  הפרשנות ו/או ביצועו , תכריע   החוזה  לבין עצמם, או בקשר עם            
 הפרשנות הנ"ל.           
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 :   הגדרות ופרשנותב.   

 

 המוגדרים להלן,הפירושים שלצדם, אלא אם הכתוב מחייב פרוש אחר.במסמכי מכרז זה למונחים 
_______________________________________________________________________ 

             מחלקת רווחה ושירותים חברתיים   -קריית ביאליק  עיריית        "המזמינה"   
           _______________________________________________________________________ 

ג( , הוראות ותקנות תע"ס, נספחים. -)א יםעיקריקבצים  3מסמכים המכיל   אוגדן "מסמכי המכרז"      
_______________________________________________________________________ 

 ויכולתו  לקיים כל   רצינותו  ינתלבחמענה שנתן מציע בכתב , לבקשת העירייה ,               "הצעה"   
 .                      המכרז כאמור במסמכיהתחייבויות ה                                

_______________________________________________________________________ 
 מציע שהצעתו תמצא ע"י ועדת המכרזים, כהצעה המיטבית מקרב כלל ההצעות י"       "מציע מיטב

 _______________________________________________________________________ 
 מציע שהצעתו תוכרז כזוכה במכרז ויוזמן לחתום על חוזה התקשרות.        "המציע הזוכה" 

_______________________________________________________________________ 
 לחוזה אשר כפוףבשירותים משפטית המקבל/ת על עצמו/ה ביצוע התאגיד/ישות                  "מפעיל"

  החוזה וכל מי כמוגדר בגוף הספקנציגיו של  לרבות נספחיוייחתם עימו  על כל     "ספק השרותים"
 ו/או הפועל בשמו ספק משנה  לרבות כל בדרך חוקיתאו במקומו, תחתיו  שיבוא                 "קבלן" 

 .או חלק מהן במתן השירותיםמטעמו                              
_______________________________________________________________________ 

 מועדון חברתי, המיועד לאזרחים ותיקים, זקנים עצמאיים תשושים קל, לפעילות       מועשר מועדון "
 יומית חברתית, מעשירה, תרבותית, השכלתית המתנהלת בזמנים קבועים לרבות                 "מופ"ת  

 מתן שירותי הסעות וארוחות.                                
_______________________________________________________________________ 

 "קהילה תומכת לניצולי שואה" מיועדת לזקנים בודדים ולזוגות זקנים  התוכנית"קהילה תומכת     
 ניצולי שואה במסגרת הקהילה המוכרת להם. שילוב הזקן נעשה בדרך של הבטחת      לניצולי שואה"            

 מגוון שירותים המסייעים לו להישאר בביתו ובקהילתו, הכוללים שירותי מוקד                                          
 מצוקה, שירותים רפואיים, פעילות חברתית ושירותי אב/אם קהילה.                                         

         _______________________________________________________________________ 
 
 אולם / מועדון בבעלות העירייה או בבעלות המפעיל  אשר המפעיל  יערוך בהם    "מתחם הפעילות"

 פעילויות נשוא המכרז בתקופת ההסכם כפי שיצוין בהסכם בין הצדדים.                                
          _______________________________________________________________________ 

 על ביצוע כלל  מטלותיו לפקח שנקבע מטעם העירייה או כל אדם העבודה מפקח           "המפקח"   
  בחוזה הנתונה כל סמכותמובהר כי . והתחייבויותיו של המציע הזוכה או חלקן                            
 מטעמו.באותה מידה למפקח או למי  נתונהלמזמינה תהיה ה ז                            

_______________________________________________________________________ 

 הליך מקדמי  לקבלת  כלל השרותים הנדרשים עפ"י מסמכי המכרז ובכללן כל"שירותים"           
 הרישיונות וההיתרים מכל גוף או מוסד או גורם מאשר, לצורך ביצוען בפועל.                                      

 _______________________________________________________________________ 
 ץ ג' .חוזה/הסכם שיחתם בין העירייה לזוכה עפ"י הנוסח המצורף למכרז בקוב     "הסכם 0חוזה"

 _______________________________________________________________________ 
 מנהלת לשכת הרווחה העירונית  או נושא תפקיד מטעמה או מטעם העירייה אשר  "המנהל"                         

 .     ישמשו נציג/י הרשות לעניין החוזה                                           
               ___________________________________________________________________________________________________________ 

 יצוע לבו/או יועץ מומחה מטעמה אשר הועדה  תמנה העירייה  המכרזים שלועדה "        "ועדת בחינה          
 בדיקה ובחינת ההצעות וקביעת ציון משוקלל הסופי של כל אחת מההצעות אשר                                            
             קיימו את כל תנאי הסף ועלו לשלב הבחינה ) שלב ב' ( .                                          

              ___________________________________________________________________________________________________________ 

 , המורשים לחתום בשמה על הסכם ההתקשרות.גזבר ומנכ"ל העירייה"מורשה חתימה"             
          _______________________________________________________________________ 
                         .במסמכי המכרז במלואן כמפורט מטלותיוביצוע  מפעיל בגיןשולם לתתמורה ש  "       "שכר החוזה          
          _______________________________________________________________________ 
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 : פרשנותהכללי    ג.        

 מונח שלא הוגדר במכרז זה ושנעשה בו שימוש, תהא לו המשמעות המקובלת לפי העניין.                

.   מילים בלשון זכר מתייחסות גם לנקבה, מילים בלשון נקבה מתייחסות גם לזכר, והמונח בני אדם 1  
 .גם תאגידמשמעו 

 "ועד בכלל".משמעו  -" לעניין זמן, מקום או מובאה ….    הביטוי "עד2  
 
כוונתו להוראת הדין כפי שיהיו בתוקף מעת לעת במהלך תקופת תוקפן של הצעה  -.     אזכור הוראת דין 3  

 או ההתקשרות יחד וכל אחד לחוד , לרבות כל שינוי ו/או תיקון לה וכל הוראה שתבוא במקומה.
 
 

 הצהרת המורשה )מפעיל(    (1)
 
   ההתניות  התנאים לו לאשורם כל  ידועים וברורים  כי ו החוזה, מסמכי  את  מצהיר כי קרא המפעיל    1.1   

 לביצוע  מסמכי חוזה זה , לרבות המועד שנקבע  עפ"יוהדרישות שבהן וכי יש ביכולתו לקיימן ולבצען   
 . ומתן השירותים נשוא ההסכם  

 

 מעת לעת וכי        חוזה זה כפופה להוראות חוק התקציב אשר יהא בתוקף, עפ"יכי ההתקשרות  מפעילידוע ל   1.2   
 ., מותנה באישור תקציבימתן השירותים והפעלת המועדון           
 

  מצהיר ומתחייב כי יש לו את הידע, היכולת המשאבים הכספיים, הכישורים, המיומנות,  המפעיל 1.3
לבצע את כל  ע"מלכל העובדים המקצועיים ולצד ג' וכן כל הדרוש  ופוליסות ביטוח תקפות ומתאימות,

 בהתאם למסמכי החוזה ועל פי כל דין. מטלותיו והתחייבויותיו 
 

  מתחייב בזה לבצע את העבודות בבטיחות, בנוחות, ביעילות ובדייקנות, בהתאם לתנאים הכללים  המפעיל   1.4   
 של המכרז ועל פי המפורט במסמכי החוזה.  

 

 בכל מקרה לא יגדל ידוע למפעיל ומוסכם על ידו כי לעירייה האופציה להקטין או להגדיל את היקף שירותים   1.1   
 מהיקף ההתקשרות   15%ולא יקטן היקף ההתקשרות בשל שינויים שיידרשו בחוזה זה בשיעור העולה על   
 וזאת בכפוף לאישור מורשי החתימה של העירייה בלבד. המקורי  
 

 המפעיל מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כי:   1.1   
    
            הפעלת המועדון בלבד ולא בדרך של שכירות  לשם לחזקתו מועבר ברנר ברחוב המועדון מבנה   1.1.1  

 כלשהי.          

 לשינויים,הוא לא השקיע, לא שילם ולא התחייב לשלם כל תשלום מכל סוג שהוא עבור או בקשר    1.1.2  
  שיפוצים, תיקונים, תוספות ושיפורים מכל מין וסוג שהוא בין בעצמו ובין על ידי אחרים במבני

 אשר מקנים לו זכויות כלשהן במועדון או במקרקעין עליהם הוא בנוי כנגד העירייה ו/או כלהעירייה 
 וף הקשור עם העירייה במישרין או בעקיפין.ג
 

 היה ויבצע השקעה כלשהי במבנה המועדון, יהא מנוע מלטעון כי יש בתשלום ו/או בהשקעה זו משום   1.1.3  
 דמי מפתח, והתשלום או ההשקעה האמורים לעיל יחשבו כמעשה של התנדבות מצד המפעיל, אשר  

 מקנה למפעיל או לכל אדם או גוף אחר כל זכות מכל מין וסוג שהוא כנגד העירייה ו/או אחרים.לא 
 

   תחייבה ה לא שילם, לא התחייב לשלם, בכל צורה ואופן שהם, והעיריה לא ביקשה לא קיבלה ולא כי   1.1.4  
 המועדון. לקבל בכל צורה ואופן שהם, כל דמי מפתח או תשלום כלשהו בגין או בקשר למבנה            

  וי מאיזה מין וסוג שהוא, בעת אוהמפעיל לא יהא זכאי לכל דמי מפתח או תשלום או תגמול או פיצ  1.1.1
 פינוי מבנה המועדון.עקב  

 
 והתקנות שהותקנו מכוחו, וכל חוק או תקנה  -1442תשל"ב  (נוסח משולב)הוראות חוק הגנת הדייר    1.1.1  

   אחרת להגנה על דיירים ו/או להגבלת דמי שכירות, לא יחולו על הפעלת המועדון לפי חוזה זה            
 .פיהם על זכות שהיא לאיזו זכאי או/ו מוגן ל איננו ולא יהא דייריוהמפע            
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 איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה     (2)  
 

מתחייב לא להסב ולא להעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין  מפעילה  2.1
 בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם קיבל את הסכמת הרשות,  מראש ובכתב.

 

או יותר מהשליטה  21%הנו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה יראו בהעברת  מפעילהיה וה  2.2
ת השותפות בין אם העברה נעשתה בבת אחת בין אם נעשתה בחלקים, כהעברת זכות בתאגיד או מזכויו

 להלן. 1.1המנוגדת לסעיף 
 

על פי מסמכי החוזה אלא לאחר  השירותיםמשנה לשם ביצוע  מפעילימתחייב שלא להעסיק  מפעילה  2.3
קבלת הסכמת הרשות המקומית מראש ובכתב. הרשות המקומית תהא רשאית, לפי שיקול דעתה 

/י משנה מפעילהבלעדי, ומבלי שתהא חייבת במתן נימוקים להחלטתה, שלא לאשר העסקתו של 
 .מפעילה מסוים/ים. בכל מקרה תהא האחריות לקיום הוראות מסמכי החוזה ולטיב העבודות על

 

 אחריות       (5)
 

"עיריית  לאחר שייגרם   נזק  ולכל , רכוש  בין לנזק גוף בין לנזק , שהוא לכל נזק  יהא אחראי מפעיל ה
או מחדל   , כתוצאה ממעשה עובד לכל  ו/או לכל צד שלישי ו/או  )להלן : "העירייה"(אליק" בי תיקרי

בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן בין במהלך ביצוע , בין במישרין ובין  , הנובעמפעילמצד ה
 בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו. ע"יבין אם נגרם  יההעבודות ובין לאחר

 

 ב י ט ו ח (1)
 

מבלי לגרוע מאחריות "המפעיל" עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין, "המפעיל" מתחייב לבצע על  4.1
חשבונו את הביטוחים הבאים, עפ"י המפורט ב"אישור עריכת הביטוח" המצ"ב כנספח ד', 

 ולקיימם בתוקף במהלך כל תקופת החוזה וכל הארכה שלו :
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות :  4.1.1
 $ סה"כ לתקופה. 1,555,555  -$ לארוע ו 155,555

 שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים 
 

 ביטוח אחריות מעבידים, בגבולות אחריות של לפחות : 4.1.2 
 $ למקרה ולתקופה. 1,555,555  -$ לעובד ו 1,155,555

 הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".
לאומי את כל התשלומים המגיעים כחוק,  ]מובן שעל "המפעיל" לשלם למוסד לביטוח

 עבור העובדים[.

 ו/או עיריית קרית ביאליק ו/או החברות הכלכליות  …לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח :  " 2.4
 שלה ו/או עובדיהם ."

 )+ סעיף אחריות צולבת בביטוח אחריות כלפי צד שלישי(.
 

 במעמד חתימת החוזה, "המפעיל" ימציא ל"עירייה" אישור עריכת ביטוח, עפ"י  הנוסח המצ"ב  2.4
 כנספח ד', אשר יכלול בין השאר :

 
 אישור שקיים ביניהם הסדר לתשלום הפרמיות. 4.3.1

 

 הצמצום/הביטול לא ייכנס –אישור שבכל מקרה של צמצום ו/או ביטול הפוליסה  4.3.2
 ום ממועד מתן הודעה על כך במכתב רשום גם למבוטחי 15לתוקף בטרם חלפו 

                                                                                        וגם ל"עירייה".
  

 יום לפני תום תוקפו של כל אישור,  11"המפעיל" מתחייב להמציא אישור חדש, לפחות 
 תקפים.כל עוד החוזה וכל הארכה שלו 

 
 הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד ו"המפעיל" רשאי לבצע ביטוחים  2.2

 נוספים כראות עיניו, על מנת לכסות את מלוא אחריותו.
 

 "המפעיל" מתחייב למלא בקפדנות את את כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בקרות  2.4
 ול למימושן של הפוליסות. מקרה ביטוח להודיע על כך מיידית ל"עירייה" וכן לפע
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 שא לבדו בכל סכומי ההשתתפות העצמית בכל הביטוחים הנערכים על ידו.י"המפעיל" י 2.4
 

 

 מעביד( -)העדר יחסי עובד    יחסי הצדדיםו אספקת כוח אדם       (3)  
 

 את ההשגחה עליהם השירות מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע  מפעילה   1.1  
 ם ולכל דבר אחר הכרוך בכך.עבורהתחבורה  ואמצעי

 

 , לא פחות משיעור השירותים   מתחייב לשלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע מפעילה     1.2  

 לעובדיו את כל המיסים   המפעיל  ישלם , כמו כן1894  –השכר הקבוע בחוק שכר מינימום, תשמ"ז             
 התאם לקבוע ע"י האיגוד המקצועי המייצג את המספר בויקיים תנאי עבודה,  פנסיונילקרנות ביטוח             
 הגדול ביותר של העובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה באותו אזור.            

 

  החל על מעביד כלפי עובדיו  ראי לקיום הוראות כל דיןבלבד אח מפעיללמען הסר ספק מובהר בזאת כי ה      1.3  
 מהעסקתם על ידו. אחראי לכל תביעה של עובד מעובדיו הנובעתויראו אותו כ            

 

 כל עובד שיועסק ע"י הקבלן יהיה אזרח מדינת ישראל.     1.4  
 

 עצמאי   מפעילכ זה הסכם במסגרת  פועל המפעילמוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי  למען הסר ספק       1.1  
 על פי ההסכם.   המפעיליומה של מסגרת זו מהווה תנאי מוקדם מבחינת העירייה לפעולתו של בלבד  וק             

 

י ולא כעובד םכעצמאיועובדיו  המפעיל ויחשב המפעילבכל הקשור למערכת היחסים בין הרשות לבין   1.1
את הרשות בכל סכום בו תחויב הרשות כתוצאה  המפעילבכל מקרה בו יקבע אחרת יפצה  הרשות 

 מתביעה, כאמור, וכן בהוצאות משפט ובשכ"ט עוה"ד.
 

בלבד  המפעילו, בלבד  המפעילימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של  המפעילעובדי   1.4
ל פי מסמכי החוזה לרבות תשלום שכר עבודה, שא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות לעובדיו עיי

מס הכנסה , ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או כל  זכויות סוציאליות 
 לקיים המפעילתשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום זה. כמו כן מתחייב 

יועסקו בעבודות ר שאקפו של חוזה זה לגבי עובדיו, בכל תקופת תו ולשמור הוראות סעיף זה במלואן 
 מתחייב לקיים את האמור עפ"י כל דין ולמלא אחר כל האמור בחוקי העבודה. המפעיל  .נשוא חוזה זה

  או מי משלוחיוו/או מי מעובדיו ו/ המפעילבשום מקרה לא יתקיימו יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין       1.9  
ולא מי מעובדיו או מי משלוחיו יהא זכאי לקבל מהעירייה פיצוי או הטבות   המפעיללא  מטעמו.מי או ו/

 או זכויות כלשהן המגיעות לעובד, לא במשך תוקפו של הסכם זה ולא עם סיומו מכל סיבה שהיא. 

 ,עובדיו פי יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלושא לבדו בכל התשלומים או ההוצאות לעובדיו יי  המפעיל       1.8  
, או מי מהם בגין כל אחריות,חובה או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי על ידו המועסקים או 

  -כמשמעותו בחוק הגנת השכר, תשי"ח  עובדיו  לרבות, היטלים אחרים מכל סוג שהוא, שכר עבודה
, תשלומים כלשהם בגין חופשה  1813 -,  פיצויי פיטורין כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג 1819

, תשלומים  והפרשות לקופות גמל או קרנות 1811  -שנתית או  על פי חוק  שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 
אליות מכל מין וסוג שהוא על פי כל דין, חוזה וחוזה קיבוצי, ביטוח כלשהן , וכל תשלומים והטבות סוצי

 וכל  תשלומים  על פי חליפיהם של החוקים האמורים וכל דין שיבוא בנוסף להם או במקומם.

 
 מתחייב לקיים  בכל דרישות חוקי השירותים  ותקנותיהם במהלך כל  תקופת ההתקשרות לרבות  המפעיל   1.15

 .הסכםה סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית של החוקים המפורטים להלן          
 

 ;1818 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט     

 1811-חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א             

 1841 –חוק דמי מחלה, תשל"ו     

 1815 –חוק חופשה שנתית, תשי"א     

 1814 –עבודת נשים, תשי"ד חוק     

 1881 –חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו     

 1813 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג     
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 1813 –חוק החניכות, תשי"ג     

   1848 –חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט     

 1819-חוק הגנת השכר ,תשי"ח             

 1813-ין ,תשכ"גחוק פיצויי פיטור             

 1881 –חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה     

  1894 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז     

 2552-חוק הודעה לעובד ) תנאי עבודה (, התשס"ב             

 

 

 

 "ערבות ביצוע" –בנקאית ערבות (   3)
 

תימת לעירייה במעמד ח המפעיללהבטחת מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה במלואן ובמועדן ,מסר  4.6
 לנוסח הזהה  נוסח ב₪  ( עשרים אלף ₪ )  25,555צמודה בלתי תלויה ע"ס  כתב ערבות בנקאית חוזה זה,

 . "(ביצוע  )להלן : "ערבות 2 נספח ג'ב
 

 עדביצועו, החל מיום חתימת הצדדים על הסכם זה ולמשך כל תקופת בתוקף  תהא הערבות 4.4
לכך עד למועד  וצר הצורךי, אם י הרשות דרישת  לפי ך תוקפה מתחייב להארי המפעיל.   _________

 את הערבות לפי דרישת הרשות, תהא הרשות רשאית המפעילבכל מקרה בו לא יאריך  .  שיקבעהחדש 
הה זכאית עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין בגין הפרה של חלט את הערבות  בנוסף לכל סעד לו היא תל

לרבות בגין  פיצוי מוסכם. מומשה הערבות הבנקאית, כולה או מקצתה, ימציא  המפעילהחוזה ע"י 
 לידי העירייה , מיד , ערבות בנקאית חדשה או משלימה. המפעיל

 

אמור הביצוע תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה. מבלי לפגוע בכלליות הערבות  4.4
 תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:לעיל 

כל נזק או הפסד העלול להיגרם לרשות המזמינה, עקב או בקשר עם הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו  .א
 מתנאי חוזה זה.

שהרשות המזמינה עלולות להוציא או לשלם או  ,מפעיללכל ההוצאות והתשלומים הקשורים  .ב
 להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.

 

בכל מקרה, כאמור,תהא הרשות המזמינה רשאית לגבות את סכומי הערבויות, כולם או מקצתם, בפעם     1.4
 או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכן לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור.אחת 

 

 ת החוזה וסיומותקופ   (2) 
 

 

 ( , מיום חתימתו ע"י 24)  חודשים עשרים וארבעה מובהר כי תקופת ההתקשרות החוזית הינה למשך     4.1   
 עפ"י שיקול דעתה הבלעדי,  )זכות הבחירה(.  לעירייה האופציה אשונה"(הרהתקופה  " )להלן:הצדדים            
 יום  15, בהודעה  מוקדמת של  חודש כל אחת 42תקופות  נוספות של   3 -להאריך תוקף  ההתקשרות ב           
 .חודשים /3לא יעלה על מראש. אולם מובהר בזאת כי משך ההתקשרות הכולל )כולל תקופת ההארכות(             

 
את החוזה ו/או איזה מתנאי המכרז הפרה  המפעיללעיל, הרי אם הפר  4.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף    4.2

יסודית, תהא הרשות המקומית זכאית לכל סעד ותרופה משפטית, על פי חוק החוזים )תרופות בשל 
ועל פי הדין. מבלי לגרוע מהזכויות האמורות, תהא הרשות זכאית לתבוע את  1845-הפרת חוזה( תשל"א

ע פיצויים על הפרת החוזה ו/או לחלט את הערבות/יות אכיפת החוזה ו/או לבטל את החוזה ו/או לתבו
 אחר. מפעילהבנקאית/יות ו/או להשלים את ביצוע העבודות באמצעות 

 
 דלעיל , הרי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של החוזה ויזכו  4.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף      4.3 

 חוזה זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית: את הרשות  בכל הזכויות המוקנות לה על פי          
 

  כולם או  המפעילהוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי להוצאה לפועל לגבי נכסי    4.3.1
 יום ממועד ביצועם. 35חלקם והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך           

 

התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו , כולם או חלקם, או  המפעילהוגשה נגד  4.3.2
 הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל ו/או ניתן נגדו צו פשיטת רגל  ו/או מונה נאמן לנכסיו, ובמקרה של

קבלן שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או 
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של חוק החברות  315פי סעיף -, ו/או ניתן ביחס אליו צו לעיכוב הליכים עלמונה לו מפרק זמני
, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו 1888 -התשנ"ט 

של חוק החברות  315למען קבל ארכה, או הגיש בקשה לפשרה למען הסדר איתם, על פי סעיף 
 .1888 -התשנ"ט 

 

 הסתלק מביצוע החוזה. המפעילהוכח להנחת דעתה של הרשות כי   4.3.3
 

 ,  ,  מענק או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד המפעילכי  עירייההוכח להנחת דעתה של ה  4.3.4
 דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או בקשר לחוזה זה או ביצועו.          

 

שניתנה במכרז או בקשר עם  המפעילל הרשות כי הצהרה מהותית של הוכח להנחת דעתה ש  4.3.1
לא גילה עובדה מהותית שהיה בה כדי להשפיע על  המפעילחתימת חוזה זה אינה נכונה, או 

 ההתקשרות עמו.
 

לעיל, לא יראו את השימוש האמור בזכויות  כאמור 4.3הרשות בחלק מזכויותיה על פי סעיף  השתמשה   4.4
יהיה  המפעיל הרשות כביטול החוזה על ידי הרשות אלא אם הרשות הודיעה על כך במפורש ובכתב, ו

 חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה, כל עוד לא נתנה לו הודעה כאמור.
 

 תמורה כספית    (3)
 

 שהעירייה ומשרד  המשתתפים למספר בהתאם לתמורה המפעיל זכאי יהא השירותים ביצוע תמורת   9.1      
  .במועדון השמתם את אישרו הרווחה              

 

 לעניין  מותנה בקבלת אישור תקציבי מהמוסדות הממשלתיים השירותיםבזאת כי ביצוע ומוסכם מובהר     9.2      
 משרד הרווחה והשירותים החברתיים .  -מדינת ישראל   זה              

 

  ידוע ,החברתיים  תקבל ממשרד הרווחה והשירותיםתש התמורהיה את יהזוכה יהא זכאי לקבל מהעיר   9.3      
 כפי שייקבע  בגובה חודשיתה השתתפות סכוםמהעירייה ,וכן יהיה זכאי לה זו התמורה היחידה למציע כי               
 שיהיו בפועל ' המשתתפים מסובהתאם ל ע"י משרד הרווחה. )ראה הוראות ותקנות תע"ס המצ"ב(             
 .המזמינה ע"י למציע הזוכה  אושרו ע"י משרד הרווחה והשירותים החברתיים והופנושבמועדון,              

 

 -יה רשאית לפעול באופן כדלקמן: ילמרות האמור לעיל העיר   9.4  

  תמורה החודשית בגין מתן השירותים תשולם למפעיל, ישירות ע"י המדינה באמצעות משרד ה  .א
 הרווחה  והשירותים החברתיים.    

 

  ממשרד הרווחה   ההתמורה בגין מתן השירותים תשולם למפעיל,  ע"י העירייה לאחר קבלת  .ב
 השירותים החברתיים.ו    

 

 במשרד הרווחה כפי הוראות כל דין לרבות הוראות התע"ס והנהלים הקיימיםלפעול על פי מפעיל על ה   9.1      
 מעת לעת. שיעודכנו              

 
 אם הרשות הודיעה  רשאי להפסיק תשלום התמורה או חלקה בגין השירותים הניתנים,הרווחה משרד    9.1      

 .ורמות השירות איכות השירות מהיבטלא עמד בתנאי ההסכם מפעיל לו כי ה              
 

 .המועדון ורק להפעלת אך התחייב לו ובמימון ההסכם לפי שיקבל בתמורה להשתמש מתחייב המפעיל    9.4     
 

 המועדון  עבור נפרד חשבונאי מערך לנהל חלה עליו החובה  נוספים שירותים מנהל והמפעיל במידה    9.9      
 .המועדון הכנסות ,עבודה שכר ,שכירות ,אחזקה הוצאות :כולל בהפעלתו               

 

 ניצולי שואה (,  -שר , )למעט בפעילות מועדון מופ"תועמשתתף בפעילויות מועדון מ מכל יגבה המפעיל    9.8     
 כפי שייקבע ע"י משרד הרווחה. )ראה הוראות ותקנות תע"ס המצ"ב( בגובה חודשית השתתפות סכום             
  התשלומים הכספים פירוט נגבו בו לחודש לחודש העוקב 11 -המפעיל ידווח לעירייה עד ולא יאוחר מ             

 .המשתתפים ידי שבוצעו על             
 

 כולל התמורה"( )להלן:"מחיר בחוזה זה מוסכם ומוצהר בזאת למען הסר כל ספק כי התמורה המפורטת   9.15         
  על פי תנאי הכרוכים במתן השירותים  שהוא וסוג מין מכל הרגילות ובין בין המיוחדות כל ההוצאות את                    
  רווח  רישוי והיתרים  ,ביטוחים  ,עבודה כלי  ,הובלות  ,חומרים  ,רכב כלי  ,ציוד  כ"א, לרבות ההסכם                     
 .בהסכם זה כל טענה או דרישה עתידית מעבר לאמור לו לא תהיה  המפעיל מצהיר בזה כי .ב"וכיו קבלני                    

 

 תמורה עבור החודש החולף  חשבונית( בחודש יגיש המפעיל 15בתחילת כל חודש ולא יאוחר מהעשרה )   9.11    
 היומנים  , "יומני עבודה"( )להלן: חודשייומן ביצוע  לחשבוניתיצרף  .המפעיל"(התמורה"חשבון : )להלן             
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 ו ויוגשו לגזברות לתשלום . ושרויאייבדקו על ידי המפקח והחשבונית               
    תשלום יבוצע  תשלום. מובהר כיצוע ביהעירייה ל לגזברותועבר ולאחר אישורה ותבדק תי ניתהחשבו   9.12

 עירייה. הבגזברות ו של החשבון המאושר ע"י המפקח ממועד קבלת , יום 15 +פת שוטבתום  התקופה ה          
 

 מס ערך מוסף יחול ויתווסף בהתאם לחוק.   9.13   
 

 
 

 השימוש במתחם הפעילות     (3) 
 

 ו/או )להלן: "מתחם הפעילות"(, המפעיל אינו רשאי להשתמש באולם/מועדון ו/או במצוי באולם/מועדון            
 בכל חלק מהם באופן שכתוצאה ממנו ייגרמו רעשים , ריחות , עשן , מפגעים החורגים  ממסגרת הסבירות           
 וכיוצא באלו ו/או יהוו מטרד לשכנים בשים לב לאופי המבנה.         

 
 
 איסור שינויים    (/4)

 
 א.  המפעיל מתחייב לא לערוך ו/או לבצע  בכל אחת משלוש מתחמי הפעילות , שינויים, או עבודות בנייה           

 בלא לקבל את הסכמת העירייה לכך מראש ובכתב. )להלן: "העבודות"(,כלשהן                
 

 ות למפעיל  להסיר העבודות להחזיר ב.  ביצע המפעיל  עבודות כאמור, תהיה ביד העירייה  הברירה להור         
 את המצב במתחם הפעילות  לקדמותו, או להורות למפעיל להותיר את העבודות במתחם, אשר יהפכו                
 לקניינה של העירייה , מבלי שיהיה עליה לשלם תמורה כלשהי בגין כך למפעיל.               

 
 שמירת מתחם הפעילות  (44)

 
 המפעיל מתחייב להשתמש במתחם הפעילות , באופן זהיר וסביר, לשמור על ניקיונו ועל ניקיון סביבתו  א.         

 וכן למנוע כל ִקלקול וכל נזק למתחם הפעילות, לרבות לכל המתקנים המשרתים את מתחם הפעילות              
 למעט  אך ורק נזק או ִקלקול שסיבתם בלאי, הנובע משימוש רגיל וסביר.              

 
 ב.    המפעיל יהיה חייב לתקן על חשבונו כל נזק ו/או ִקלקול שייגרמו במתחם הפעילות, כאמור בסעיף        

 מוש רגיל וסביר, שיתוקנו על קטן א' לעיל, להוציא אך ורק נזק או קלקול שסיבתם בלאי, הנובע משי              
 ידי המפעיל , על חשבונו.              

 
 ג.    המפעיל אינו רשאי להוציא ממתחם הפעילות  אף אחד מפרטי הריהוט או הציוד המצויים בו  בלא         

 הסכמת העירייה בכתב.              
 

 לולות באיזה שהם חוקים , חוקי עזר , תקנות , ד.    המפעיל מתחייב לקיים ולמלא את כל ההוראות הכ       
 צווים ו/או כל דין אחר החלים על מתחם הפעילות לרבות על השימוש בו.  

 
 ביטול ההסכםו הפרות וסעדים   (42)
 

 על חוזה זה יחול חוק החוזים )תרופות וסעדים בשל הפרת חוזה(.   12.1 
 

  הסכם  על אף ובנוסף לכל האמור בהסכם זה, רשאית העירייה בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי להביא  12.2 
  למפעיל על כך משלוח הודעה בכתב ע"ייום לפחות,  15, כולו או מקצתו, לידי גמר בהתראה מראש של זה          
 ריך הנקוב בהודעה.מאת הנציג העירייה. ניתנה הודעה כאמור, יסתיים ההסכם בתא         

 
 , תשלם העירייה למפעיל שכרו בעד התקופה בה בוצעו 12.2הובא ההסכם לידי גמר בהתאם לסעיף קטן    12.3

  המפעיל לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או  כתמורה סופית ומוחלטת. השירותים עד מועד הפסקתם,          
 תגמול נוסף על האמור בסעיף זה.         

 
 העירייה תהא זכאית לבטל מידית הסכם זה בגין הפרתו היסודית.  12.4 

 
 שאינן  יבויותיויבנוסף לאמור לעיל רשאית העירייה לבטל הסכם זה אם המפעיל הפר אחת או יותר מהתח  12.1 

 העירייה תוך זמן  התחייבויות יסודיות והמפעיל לא תקן את ההפרה לאחר שקבל התראה על כך מאת נציג          
 סביר, כפי שיקבע בהתראה.         

 

  קבלת  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל שומרת לעצמה העירייה את הזכות לפעול נגד המפעיל באמצעות  12.1 
 כל סעד משפטי לפי כל דין.         
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  הסכםה כהפרה יסודית שלחוזה יחשב הדבר ההוכח להנחת דעתה של העיריה כי המפעיל הסתלק מביצוע   12.4 
 
  ניתנו למפעיל שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן השירותים ואלה לא תוקנו, יחשב הדבר  12.9 

 כהפרה יסודית של הסכם זה.         
 
 אחת מן  מבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים לעירייה מכוח הוראות הדין ו/או הסכם זה, תזכה כל  12.8 

    (אלפיים וחמש מאות) ₪ 2,155 ההפרות המפורטות לעיל את העירייה בפיצויי מוסכם וקבוע מראש בסך         
 כשהם צמודים למדד.         

 
 מהמפעיל לה העירייה תהא זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים למפעיל לפי הסכם זה כל סכום שמגיע  12.15 

 הקיזוז. ובלבד שנשמעה עמדתו בטרם ביצוע           
 
 המפעיל, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית, ייחשב הדבר כאילו בוטל הסכם זה ח"וח נפטר  12.11 

 לעיל.  12.4 לפי            
 

   עיצומים ו/או לפיו תפרוץ במשק שביתה ו/או   היה ובמהלך ביצוע ההסכם ו/או התחייבויות הצדדים 12.12
 יאפשרו  אשר לא  )להלן: "השביתה"(ו כוח עליון לרבות תנאים חריגים של פגעי טבע מלחמתי ו/אמצב          
 בשקידה ראויה  הו, על אף שאותו צד ניסהמשנהצדדים או שניהם למלא את התחייבויותיו כלפי  מן  למי           
 מילוי התחייבות  לא ייחשבו אי ,תחייבויות אלה ו/או למצוא דרך חלופית סבירה כדי לבצען את הלמלא           
 מעשה או מחדל של  איחור בביצוע ההתחייבות, אשר נגרמו במישרין עקב השביתה ולא עקב כלשהי ו/או           
 אותו צד, כהפרה של אותו צד.         

 
   כסיבה  משך הזמן של קיום השביתה עד למועד בו ניתן יהיה למלא את ההתחייבויות כאמור לעיל, יחשב 12.13
 מספקת ומוצדקת לאיחור בקיום ההתחייבויות, למשך אותה תקופה בה נתקיימה השביתה.          

 
 .ינתנו בה השירותיםיהמפעיל לא יהא זכאי לתשלום כלשהו בגין תקופת השביתה, היה ולא  12.14

 
 ויתור על סעדים    (45)

 

מצהיר ומתחייב בזה , כי לעניין כל טענה , תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא , שתהיינה לו עפ"י  המפעיל     13.1 
הוראות  חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו , במישרין או בעקיפין , בקשר להבאתו לידי סיום , על פי 

ופה , בין  זמניים ובין חוזה זה ו/או כל דין , הינו מוותר ולא יהיה זכאי , לזכות עיכבון או כל סעד או תר
קבועים בדרך של צו עשה , צו אל תעשה , צו עיכוב , צו מניעה או כל תרופה אחרת  שתכליתה אכיפת 

 רשאי למנוע מסירת העבודה לאחר.   המפעילהחוזה . במקרה של הבאת חוזה זה לידי סיום , לא יהיה 
 
 שיפוי      (41)
 

מתחייב לשפות ו/או לפצות , באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב , את העירייה ו/או   המפעיל          
/או שליחה , בגין כל נזק כל תביעה או דרישה , מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש , ועובדיה 

ו/או מחדל לו בגין כל מעשה  \על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל , נגדה ו/או נגד מי מעובדיה , שלוחיה 
על פי חוזה זה ו/או על פי הדין , לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות שיגרמו לעירייה  המפעילאחראי 
אחראי להם עפ"י  המפעילו/או בכל סכום אשר ייפסק בפסק דין לחובתן בקשר לנזקים , אשר  במלואן

קבלת הודעה על כך , על המקרים , מיד עם  מפעיללחוזה זה /או  על פי הדין ובתנאי , שהעירייה תודיע 
 הזדמנות להתגונן כנגד תביעה כאמור. מפעילל המנויים מעלה, ותיתן ל

 

 ויתור או שינוי    (43)
 

 הסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה      11.1
למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדים בזכויות שניתנו לו על פי החוזה במקרה מסוים , אין לראות  
בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כל שהו על זכויות וחובות לפי 

 זה.  חוזה 
 

 ן, לא יחשבו כויתור של צד על זכות שום ויתור או הימנעות מפעולה מסוימת במועדה, או ארכה שתינת     11.2 
 מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן או מקצתן בכל עת שימצא לנכון.              

 
 תיקון לחוזה    (43) 
 

 תיקון או תוספת לחוזה זה יערכו בכתב ויחתמו ע"י שני הצדדים, שאם לא כן, לא יהא להם כל תוקף                 
  חוקי.             
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 קיזוז    (42)
        

 מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונים לו עפ"י כל דין כנגד העירייה. העירייה תהא זכאית  המפעיל             
 מתוך הכספים שיגיעו  המפעיללקזז ו/או לעכב תחת ידה ו/או לגבות כל סכום שמגיע ו/או יגיע לה מן             
 מכל מן וסוג שהם , לרבות כל סכום שהיא עלולה לשאת בו ו/או תשא בו, בגין מעשה ו/או     מפעיללממנה              
 , בין שהסכום קצוב ובין שאינו קצוב.  המפעילמחדלי             

 
       

 שונות    (43)
 

  סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות החוזה לבין   המפעילגילה   6..6
 למנהל על מנת לקבל הנחיות  המפעילהוראות הנספחים /או סתירה בין הוראות הנספחים השונים, יפנה             

 .המפעילבדבר הפירוש הנכון. הפירוש שינתן על ידי המנהל, יחייב את           
 

 על פי חוזה זה. מפעילספרי הרשות וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו ל  19.2
 

תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו והרשות  לא תהא קשורה בכל  19.3
ה, שאינם נכללים הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בין בכתב ובין בעל פ

 בחוזה  זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.
 

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי  19.4
 הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה .

 
 דואר בישראל.שעות לאחר שנשלחה מבית  42הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו נתקבלה  19.1

 
  ערובות החות, והבט לרבות מגלם ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים. ,  חוזה זה מכיל   19.1

   הצדדים  על ידי  בכתב או בעל פה , התחייבויות או מצגים בדבר נשוא חוזה זה שניתנו או שנעשו הסכמים           
 חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי במפורש בו , אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות  כריתת   לפני          
 , כדי לגרוע או לשנותם , והצדדים לא יהי קשורים בהם החל  הנובעים הימנו הקבועים בחוזה זה או         
 מתאריך חוזה זה.         

 
 
  ביקורת   (43)

 
 מוסכם בזאת כי לנוכח מהות הפעולות של המפעיל על פי מכרז זה לפיה על הזוכה לשרת הקשישים0ות             
 מטופלים0ות המצויים במועדון אותו היא מפעילה, תהא העירייה זכאית:ה         

 

 להיכנס באמצעות נציגיה לאזור פעילות המועדון, כדי לבדוק אם ממלא המפעיל את התחייבויותיו עפ"י    18.1
 כל  תנאי הסכם זה ולדרוש ולקבל מהמפעיל כל מידע או הסברים בקשר לניהול המועדון וכל הכרוך בכך.           

 
  י עבודה, כלים אחרים, הקשישים/ות לבדוק, באמצעות נציגיה את המועדון, את טיב הציוד, כל   18.2

 ופלים/ות ולהתריע על הליקויים בנדון. המפעיל מתחייב לתקן לאלתר כל ליקוי עליו תתריע העירייה.מט         
 

  יורשו , רכזת תחום קשישים ומפקחת משרד הרווחה והשירותים החברתיים העירוני  עו"ס מאגף הרווחה    18.3
 בכל  עת במועדון לרבות בשעות הפעילות. לבקר        

 
 המפעיל  מתחייב בזה לסייע לעירייה, בכל דרך שתקבע היא, בבירור ובדיקת כל תלונה שתוגש כנגד    18.4

 ו/או נגד המפעיל , ו/או נגד עובדיו , ו/או מי שפועל בשמו ומכוחו , המפעיל מתחייב לתקן כל   המועדון,        
 כשיתגלה  לשביעות רצון העירייה.ליקוי          

 

 סמכות שיפוט(  /2)
 

בלבד תהא סמכות השיפוט   ביאליק וחיפהית יקר ים שפט המוסמך בערת המלבימוסכם בין הצדדים כי 
בכל חילוקי הדעות שיתגלעו בין הצדדים בקשר לפירוש חוזה זה ו/או לקיומו ו/או הפרתו לדון הבלעדית 

 על פיו, ולא תהיה סמכות שיפוט מקומית לכל ערכאה שיפוטית אחרת. הערבויותו/או 
 

 :מסירת הודעות   (24)
 

  אישור מהמקבל  קבלת  מיליה תוךיכל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד השני לפי חוזה זה, תינתן בפקס          
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  במשרדו של הצד השני. הודעהמסר יאו ת או במכתב רשום לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה,           
 הודעה   . טלפוניתרה ימסברשום ביומן או באמצעות המפקח  מפעיל יכולה להימסר ע"י העירייה לאת מ          
 מזמן מסירתה בדואר.שעות  49שנשלחה בדואר דינה כדין הודעה שנמסרה כעבור           

 
 
 
 בוררות :  (22)

 

   , פירושו או פירוש סעיף מסעיפיו כלשהם בגין חוזה זה  וקי דעות או סכסוכיםאם יתגלעו בין הצדדים חיל   22.1
 פרט למקרים שנמסרו להכרעתם הבלעדיים של  תנאי מתנאיו, או כל דבר הקשור עמו או הנובע ממנו,או          
 יודיע מיד הצד המעוניין לצד השני על פרטי חילוקי הדעות  זה ו/או המפקח בחוזהמנהלת מחלקת רווחה           
 משרד הפנים, או מי שימונה על ידו.  -ימסרו להכרעתו של הממונה על מחוז חיפה  הנ"ל והםך  הסכסו או         

 
 בלי הסכמתו של  אינו רשאי להפסיק את העבודה או להאטה במשך זמן הבוררות.מפעיל מוסכם שה         

 צדדים. הבורר לא יהיה הע"י הממונה תהיה סופית ותחייב את  כל החלטה שתתקבל מוסכם כי המפקח.           
 נהוגים בבתי משפט  ויהיה רשאי אף להוציא צווי ביניים, אשר הראיות  וכללי  הדין  כפוף לתקנות סדרי         
   לנכון.  שימצא  וצווים זמניים אחרים כפי  עיקולים         

 

 סעיף זה דינו כשטר בוררות לכל דבר ועניין .   22.2
 

   שעות לאחר משלוחה בדואר רשום לפי אחת  49כל הודעה לפי חוזה זה תחשב כאילו הגיע לתעודתה בתום    22.3
 הכתובות המצוינות בהקדמה לחוזה זה.   

 
  כתובות הצדדים(   25)

 
 פי החוזה הינן כדלקמן:-והודעות על מכתבים  כתובות הצדדים לצורך משלוח מסמכים           

 

 :ית ביאליק  יית קריעיר   23.1 
 

 . ///22ית ביאליק , מיקוד יקר 43, שד' ירושלים  /44ת.ד.            
 

  _______ ___________________________  :מפעילה   23.2 
 

 : ___________________________________________________________________ כתובת           
 
 
 (מפעיל)  אמצעים נוספים ליצירת קשר(    21) 

 
 ___________________  FAXטל' ___________________ נייד ___________________                

 
 ___________________  FAX____________   טל' ___________________ נייד _______             
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 תצהירי הצדדים(    23)

 
   2102/42מכרז פומבי מס'            

 
 :הזוכה המפעיל  23.4  

 
לעיל מאשר  שפרטיו כאמור  המפעיל________ עו"ד 0 רו"ח של ______________  אני הח"מ           

 כי :
 

 ___________ _____( ____2_____  )____( _____4)  ביום _________ הופיעו בפני ה"הא.              
 

  __ _______________________________המשמשים כמנהלי __________________                  
 "( וחתמו בפני על חוזה זה . המפעיל )להלן: "                  

 
 כל ההחלטות והאישורים הדרושים על פי כל דין לחתימתו על חוזה  המפעילכי נתקבלו אצל ב.           

 .המפעיללעיל מחייבת את  כאמור  מורשים מטעמו תימתם של החזה וכי               
 
 
 

                     __________________________     __________             _____________________ 
 חתימה וחותמת                            תאריך                           שם עו"ד0רו"ח                                          

 
 

 רשות המקומיתד  23.2
 
 :אנו הח"מ מאשרים בזה כדלקמן          

 
  הכספית   לפי כל דין; כי ההוצאהכי בחוזה זה נתקיימו כל התנאים וניתנו כל האישורים הדרושים          

   -מ לביצועו מתוקצבת          

 ._________ בתקציב רגיל__________סעיף _______         

 

 ___________.____________רגיל מס'_____ בלתי  סעיף __________________________         

 
 
 

 ולראיה באנו על החתום                                                                   
 
 

     _____________________          ____________ _______       _______________ 
 המקומיתגזבר הרשות          תאריך                        הרשות המקומית מנכ"ל                   
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 ( תמורה)אישור  – המפעילהצהרת  ( 23)

 
 (  שם הגוף המשפטי של המציעאני הח"מ ________________________________  מורשה מטעם ) 

 
 ח.פ _______________________________   מצהיר בזאת כדלקמן :ע.מ 0  

 
 חלק בלתי נפרד מהצעתי.המחירים כפי שהצעתי בהצעתי במכרז זה , מהווים  .6

עבור ביצוע כל  התמורהלצרכי חישוב ם הינ המחירים בהצעתי על פי חלוקתם לעיסוקים השונים .4
 לכל עיסוק .הרלוונטיים הכמויות  ימפורט בכתבובהתאם להעבודות נשוא מכרז זה 

יצוע לבצע את כל העבודות נשוא מכרז זה והחוזה המצורף לה וכי כל התשלומים בגין בביכולתנו  .4
 העבודה יחושבו בהתאם למחירים בטבלה דלעיל.

לרבות כל ההוצאות הנובעות ממתן  המוצעים לעיל כוללים את כל ההוצאות למיניהןהמחירים  .2
 הרישיונות , ההיתרים וכיו"ב. ת המצאת כל  סוגי האישורים , יוהצעתנו זו והכרוכים בה , עלו

 .    ולראיה באנו על החתום : 1
 

_______________    ________   __________               ________________ 
 שם המפעיל0חברה0עמותה                   חותמת וחתימה                          תאריך

 
 
 
 מנכ"ל הרשות וגזבר - ההתקשרות הסכםאישור (    22) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 עפ"י תנאי חוזה זה.  __________אנו הח"מ מאשרים ביצוע ההתקשרות עם הזוכה ________        
 :סה"כ העלות הכספית הכוללת בחוזה זה )כולל מע"מ( הינו         

 
 _____________________ )במילים :__________________________________( סך של         

 
         ____________      _________________      ______________      ________________ 

 תאריך                   חותמת העירייה       העירייה                 גזבר העירייה            מנכ"ל                 
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 הוראות ותקנות תע"ס 
 

 2102/42 פומבי מס': מכרז

פרויקטים חברתיים "הפעלת 
 – לניצולי שואה ואזרחים ותיקים

 "בקריית ביאליק
 
 


