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 הסכם 

 2017שנת  ______שנערך ונחתם ב__________ ביום __________ לחודש 

 

 בין

 יובל חינוך בע"מ            

 פ. _________ח.

 __________מרחוב: ___

 
 מצד אחד    "(המזמין)להלן: "

 

 לבין

________________  

______________ 

 מרחוב: _________________

 מצד שני    ("המפעיל")להלן: 

 

לניהול והפעלת מועדוניות  7-1/2017מס' פרסם המזמין מכרז פומבי  18.7.2017וביום  הואיל

, והכול בהתאם ובכפיפות לתנאים "(המכרז)להלן: " יפו –גני ילדים בעיר תל אביב ב

 המפורטים במסמכי המכרז, לרבות תנאי והוראות הסכם זה להלן;ולהוראות 

 

כהצעה הזוכה על ידי המזמין  נבחרה ,במסגרת המכרז הוגשה , אשרמפעילצעת ההו והואיל

 ;במכרז

 

 וברצון הצדדים לקבוע בהסכם זה את היחסים המשפטיים ביניהם, הכל כמפורט והואיל

 להלן;, על כל נספחיו בהסכם זה

 

  :הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמןלפיכך 

 מבוא.1

חלק בלתי  יםמהוו, ומסמכי המכרז נספחיוההצהרות הכלולות בו,  ,זה להסכםהמבוא   .1.1

 כיתר תנאיו. יםנפרד הימנו ומחייב

 הסכם זה לפיהן. כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי  .1.2

 הגדרות.2

 דם:המפורטים להלן המשמעות שבצונחים בהסכם זה תהיה למ

 יפו, המפורטים ברשימה המצורפת  –גני הילדים בעיר תל אביב  –" גני הילדים הרלוונטיים"

 להסכם זה, כפי שתתעדכן )ככל שתתעדכן( מעת לעת, כאמור להלן. 'אכנספח        

בגני  מטעמו על הפעלת המועדוניות ושל המזמין, אשר יפקח יםו המורשינציג  –" המפקח"

 הילדים הרלוונטיים.
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, המצורף ובצרופותיו ימות המנויים במפרט השירותיםכל השירותים והמש –" השירותים"

וכן כלל השירותים המתחייבים בהתאם להוראות נציגי  ,להסכם זה ב' נספחכ

והוראות משרד החינוך על כלל ההוראות וחוזרי הנחיות העירייה  ,המזמין

 השירותים נושא הסכם זה. ביצועהמנכ"לים החלים בקשר עם 

 הילדים המשתתפים במועדונית המופעלת על ידי המפעיל. - "הילדים

 יפו. –עיריית תל אביב   -" העירייה"

)א( כתב ההזמנה להציע הצעות במכרז, על נספחיו, הכולל את תנאי המכרז  –" מסמכי המכרז"

 המציע במסגרתמלוא המסמכים שהוגשו על ידי  וההוראות למציעים; )ב( 

)ג( הסכם זה, על נספחיו, אשר יחול על ביצוע  –הצעת המציע במכרז; ו 

 .השירותים

)או כל מועד מוקדם אחר, שייקבע על ידי  1.9שנת הלימודים, החל מיום  –" שנת הלימודים"

)או כל מועד  30.6משרד החינוך כמועד פתיחת שנת הלימודים( ועד ליום 

בע על ידי משרד החינוך כמועד סיום שנת מוקדם או מאוחר אחר, שייק

חופשת ו שנת הלימודיםבמהלך ימי חופשה מהלימודים כולל הלימודים(, 

שנת לפני כל תפרסם כפי שיבהתאם ללוח חופשות של מועדוניות,  ,קיץה

בהתאם ללוח  -במקרה בו המפעיל קיבל סימול או  העירייהם על ידי לימודי

 .לכלהעל ידי משרד הכחופשות שיפורסם 

הפעלה המפורטת של המועדוניות, אשר הוגשה ניהול והתכנית ה –" ההפעלההניהול ותכנית "

 על ידי המפעיל במענה למכרז.

 

 מפעילההתחייבויות והצהרות .3

מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו של המפעיל על פי מסמכי המכרז, המפעיל מצהיר, מאשר 

 כלהלן:מתחייב בזאת, לפי העניין, כלפי החברה, ו

קיבל לידיו מהמזמין את כל מסמכי המכרז, לרבות הסכם זה, כי קרא אותם והבין כי  .3.1

ההסברים והמידע הנדרש לצורך ביצוע  כלאת תוכנם וכי קיבל מן המזמין את 

השירותים ומילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה. המפעיל מצהיר ומאשר כי ידועים 

שורים במתן השירותים ובמילוי התחייבויותיו על ונהירים לו כל הנתונים והתנאים הק

 פי מסמכי המכרז, לרבות כל הדינים והחוקים הרלוונטיים.

לאחר  , עבור הילדים,כי קיבל על עצמו את ההתחייבות לאספקת השירותים למזמין .3.2

המסמכים הדרושים לו ושערך בדיקה מקיפה ולצורך כך עמדו לרשותו מלוא הנתונים 

שר בהסכם זה. המפעיל מצהיר כי במסגרת בדיקותיו כאמור, לצורך החלטתו להתק

נבחנה על ידו באופן מקיף שאלת הכדאיות הכלכלית באספקת השירותים לצד יכולתו 

 ליטול על עצמו את ההתחייבות לאספקת השירותים.

כל האמצעים הדרושים על מנת לאפשר לו לקיים את כל התחייבויותיו על רשותו בכי  .3.3

להפעלת קייטנות בחופשות )קיום  לרבות רישיון עסק ,פי כל דיןפי הסכם זה ועל 

 .במהלך שנת הלימודים ובחופשת הקיץ פעילות מעל יומיים ברצף(
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יספק את השירותים בהתאם להתחייבויותיו על פי ההצעה שהגיש במענה למכרז כי  .3.4

כי יקיים את כל יתר ר; וברמה שלא תפחת מזו שאליה התחייב בהצעתו כאמו

ורה מקצועית ומיטבית, התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, במלואן ובמועדן, והכול בצ

במירב השקידה, המאמצים, כי יפעל לפי מיטב כללי המקצוע, וו ברמה מעולה

 השירותים. , המיומנות והנאמנות בביצועהמסירות

ויתר ייבויותיו על פי הוראות הסכם זה כי יספק את שירותים ויבצע את כל יתר התח .3.5

מסמכי המכרז, תוך הקפדה על מילוי הוראות כל דין, ותוך הקפדה על הבטיחות 

לרבות ו/או העירייה,  המועדוניות, וכן על מילוי הוראות והנחיות המזמיןבהפעלת 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המפעיל מתחייב לספק את  הוראות והנחיות המפקח.

חות בעבודה, לנקוט בכל אמצעי הזהירות השירותים תוך שמירה קפדנית על כללי הבטי

הדרושים למתן השירותים ולהימנע מכל מעשה או מחדל העלולים להוות סכנה לגוף או 

לרכוש, ובכלל זה להנחות את כל חברי צוות העובדים המועסק על ידי המפעיל בקשר 

, עם מתן השירותים )בין בדרך קבע ובין באופן זמני(, שלוחי המפעיל ואחרים מטעמו

באופן מפורט וברור, בדבר מתן השירותים והפעלת המועדוניות תוך שמירה והקפדה על 

 כל כללי הבטיחות הנדרשים.

כי ידוע לו והוא מסכים לכך שבכל הנוגע להפעלת המועדוניות, עליו לפעול בשיתוף  .3.6

שתופעל/נה על  הילדים המשתתפים במועדונית/ותו/או ההורים מי מטעם פעולה עם 

 ידו.

יהיה  בגני הילדים הרלוונטיים ביצוע רישום ושיבוץ ילדים למועדוניותשכי ידוע לו  .3.7

בכל  ילדים 15בהרשמה של לפחות כי פתיחת המועדוניות מותנית  המפעיל,באחריות 

וייתכן כי מספר המועדוניות שתופעלנה בפועל על ידו, בגני הילדים מועדונית 

ונטים ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה הרלוונטיים, תהא נמוכה ממספר הגנים הרלו

 ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

והוריהם, ובכלל זה  ידוכי ישמור על פרטיותם של ילדי המועדונית/יות שיופעלו על  .3.8

 ישמור בסודיות על ענייניהם הפרטיים והאישיים.

בעלי הכשרה, ניסיון והשכלה מתאימה כי השירותים יבוצעו על ידי עובדיו, אשר יהיו  .3.9

. המפעיל יפקח אישית על ב'נספח  –לביצוע השירותים, בהתאם למפרט השירותים 

, בין ויתר מסמכי המכרז על פי הסכם זה יועובדיו ויוודא כי ימלאו אחר כל התחייבויות

שנכללו במפורש ובין מכללא ובין שנהוגים ומקובלים בתחום השירותים, בנאמנות 

ומחיות, תוך השקעת מרב המאמצים והכישורים ותוך ניצול כל הידע הנדרש ובמ

 לביצועם.
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ניסיון, ידע, מומחיות ומיומנות בכל הקשור במתן השירותים, ויש ברשותו, נו בעל יהכי .3.10

וימשיכו להיות ברשותו בכל עת משך תקופת ההתקשרות נושא הסכם זה, הציוד, 

דרושים על פי כל דין ההתקפים ו/או  תהרישיונוו האישוריםהאמצעים הכספיים, 

, כוח האדם מסמכי המכרזלניהול עסקו ולצורך ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי 

המיומן והמנוסה וכל הכלים והאמצעים הנדרשים לשם הפעלת המועדוניות וקיום כל 

מחויבויותיו על פי מסמכי המכרז, במלואן ובמועדן, ברמה מקצועית מעולה 

בוהים, ובהתאם לכל היתר התנאים והדרישות הכלולים במסמכי ובסטנדרטים ג

 המכרז ובהוראות כל דין.

כי יעביר למזמין ו/או למי מטעמו, אחת לשישה חודשים, הצהרה כי קרא, הבין וביצע .3.11

בנושאי בטיחות  העירייה ותהנחיכן את החינוך ורד את האמור בחוזרי מנכ"ל מש

 טחון ובטיחות בגני ילדים"(, המצורף)"הנחיות בנושא בי ג'בנספח , המפורטות וביטחון

 .להסכם זה

כי ישתף פעולה עם המזמין ו/או עם המפקח ו/או עם מי מטעמם וישתתף בכל ישיבות .3.12

המזמין, לפי דרישת המזמין ובמידת הצורך. המפעיל מתחייב לדווח למזמין ו/או 

ן לדווח למזמין ו/או למפקח ו/או למי מטעמם על ההתקדמות בביצוע השירותים וכ

למפקח ו/או למי מטעמם על כל התפתחות צפויה או שאירעה בפועל בנוגע לביצוע 

 השירותים, מיד עם היוודע לו אודותיה.

ל סיבה שהיא, יבצע חפיפה מכבכל עת והסכם זה לידי סיום ו/או ביטול,  עם הגעתכי .3.13

 .ככל שיידרש, לשביעות רצון המזמיןמסודרת, 

וצאות הכרוכות בביצוע השירותים על מנת להבטיח הפעלתן השוטפת כי יישא בכל הה.3.14

ויספק, על חשבונו, את כל הציוד,  והסדירה של המועדוניות המנוהלות ומופעלות על ידו

החומרים, המתקנים וכל דבר אשר יידרש לביצוע יעיל ומלא של השירותים. במידה 

ותים, מתחייב המפעיל לשמור והמזמין יספק למפעיל ציוד וחומרים לצורך ביצוע השיר

 עליהם ולהחזירם במצב טוב ושמיש למזמין, בכפוף לבלאי סביר.

כי לא יבצע ו/או יערוך שינויים כלשהם במבנה המועדונית/ות המופעלת/ות על ידו .3.15

, אלא באישור ובמקובעים בה/ן ו/או לא יחליף את המנעול בדלתות המועדונית/ות

ינתן אישור כאמור( באמצעות המפקח ו/או המזמין(, העירייה )שיימסר למפעיל )ככל שי

. מוסכם כי כל שינוי ו/או תוספת כלשהם שייעשו ו/או שיוספו על ידי מראש ובכתב

המפעיל יהוו חלק בלתי נפרד מהמועדונית/ות, והמפעיל לא יהיה זכאי לכל תשלום או 

ן יהיה רשאי פיצוי מהמזמין עבור השקעותיו בשינויים ו/או ביצוע התוספות. המזמי

הבלעדיים של  והכל על אחריותו וחשבונו, לדרוש מהמפעיל את השבת המצב לקדמותו

 .המפעיל
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, אשר קיבלו תוקף של פסק דין מיום 3405-01-17 "מבעתלהסכמות הצדדים  בהתאם כי.3.16

, ובכפוף לכל דין, ולכך שנוהל ההכרה בצהרונים של משרד הכלכלה 12.2.2017

 המפעיל מתחייב"(, הנוהל, יחודש )"להלן: "2.5.2017והתעשייה, אשר הוקפא ביום 

להגיש בקשה להכרה בו, בהתאם להוראות הנוהל לצורך קבלת הסימול לפי הוראות 

את הבקשה בהתאם לאמור  המפעיל"(. היה ולא יגיש הסימוללהלן: "לעיל ונוהל )ה

ישירות ל'הורה יחיד' כמשמעותו במבחנים  5%לעיל, יחויב להעניק הנחה בגובה של 

האגף למעונות יום ולמשפחתונים.  שללמתן תמיכות של משרד כלכלה והתעשייה 

יע/הזוכה אינו זכאי להכרה יובהר ויודגש כי היה ומשרד הכלכלה ייקבע כי המצ

 בסימול, לא יחויב האחרון במתן הנחה כאמור.  

פירוק, הסדר  הקפאת הליכים,  כי לא ננקטו, ולא ננקטים, כנגדו, כל הליכים למחיקה,.3.17

נושים, מינוי כונס נכסים ו/או נאמן ו/או הליכים דומים אחרים, ולא הוטל עיקול )או 

ל רוב נכסי המפעיל או על נכסים מהותיים של הוצאה לפועל אחרת( ע ננקט כל הליך 

המפעיל ו/או על נכסים הדרושים למפעיל לצורך ביצוע השירותים. המפעיל לא קיבל כל 

הודעה או התראה על כוונה לפתוח בהליכים כאמור ולא ידוע לו על עילה כשלהי 

על כל העלולה לשמש בסיס לפתיחת הליכים כאמור כנגדו. המפעיל יודיע בכתב למזמין 

הליך, הודעה, התראה ו/או עילה כאמור, במקרה שיתרחשו או ייווצרו לאחר מועד 

 חתימת הסכם זה על ידו, מיד עם התרחשותם או היווצרותם, לפי העניין.

כי ידוע לו שאין באמור בהסכם זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל .3.18

או מהצורך לשלם מסים, היטלים,  או רשות אישורחובה או צורך לקבל כל רישיון, 

שיוטלו עליו, על פי כל דין בקשר עם ביצוע המוטלים עליו או תשלומי חובה וכיו"ב, 

 .הסכם זה ויתר מסמכי המכרזהשירותים על פי 

כם ו/או אחרת להתקשרותו על פי דין ו/או הסו/או איסור ו/או הגבלה כי אין כל מניעה .3.19

עיל, אין בהתקשרותו בהסכם זה ובביצוע . מבלי לגרוע מן האמור לבהסכם זה

התחייבויותיו על פיו כדי להוות הפרה של הוראות כל דין, או של אישורים, הסכמות, 

  פסקי דין, חוזים ו/או התחייבויות, שהמפעיל כפוף להם. הוראות, צווים,

כי על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי כל דין: )א( הוא מוסמך להתקשר בהסכם זה .3.20

)ב( הוא קיבל את כל ההחלטות הדרושות  –ע את כל התחייבויותיו על פיו; ו ולבצ

לצורך התקשרותו בהסכם זה וביצוע מלוא התחייבויותיו על פיו. החותמים על הסכם 

זה בשם המפעיל הוסמכו לכך כדין וחתימתם מחייבת את המפעיל, לכל דבר ועניין 

 בנוגע להסכם זה.
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 /אוו החופשה ימי למספרבכל הקשור  ו/או תוספות שינויים יתכנוכי  ידוע לו כי.3.21

/או ו יולי חודשיםחופשת הקיץ ) במהלך קיץהת במסגרת קייטנ המועדוניתלפעילות 

בהתאם להוראות הדין ו/או להוראות ו/או המלצות מרכז השלטון וזאת  (אוגוסט

יה, מרכז השלטון המקומי יאומצו על ידי העיר והוראות שהמלצות וככל כפיהמקומי, 

מתחייב לפעול בהתאם לשינויים ו/או התוספות אלו,  ואוה הבלעדי דעתה שיקול פי על

המזמין )להלן בס"ק זה: שייצא על ידי  , שינויים ותוספותבהתאם למסמך הנחיות

ימי החופשה  למספר הקשור בכל זה הסכם הוראות את ישנה אשר, "(הנחיות מסמך"

 הקיץ חופשת מהלךב קיץהת במסגרת קייטנ המועדוניתלהפעלת ו/או בכל הקשור 

ולא תהיה מפרטי ואופן הפעלה ותמורה –לרבות אך לא רק  ,(אוגוסט/או ו יולי חודשים)

 לו כל דרישה ו/או תביעה בקשר לשינויים ו/או תוספות אלו.

, ככל ימי עסקים ממועד קבלת מסמך ההנחיות 3כי יחתום על מסמך ההנחיות עד תום .3.22

 .למפעיל מסמך כזהוהמזמין יעביר 

  להסכם זה. ז' כנספחעם חתימת המפעיל על מסמך ההנחיות יצורף מסמך ההנחיות 

כי ידוע לו שנכונות, שלמות ודיוק האישורים, ההצהרות, המצגים, הפרטים והנתונים  .3.23

, ומילוי מסמכי המכרזאשל המפעיל ו/או המתייחסים אליו, והמפורטים ב

 נאי יסודי להתקשרות המזמין עם המפעיל בהסכם זה.התחייבויותיו על פיו, מהווים ת

 

 מהות ההתקשרות.4

בהתייחס לגני הילדים  את השירותים , עבור הילדים,המפעיל יספק למזמין  .4.1

להסכם זה( בהתאם להוראות א' הרלוונטיים )המפורטים ברשימה המצורפת כנספח 

להוראות מסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ובהתאם יתר הסכם זה ו

ולהנחיות נוספות שתינתנה )ככל שתינתנה( מעת לעת על ידי המזמין ו/או מי מטעמו, 

בשקידה, בהקפדה וברמה מקצועית גבוהה, והכול לתקופה, בתמורה ובהתאם ובכפוף 

 להוראות הסכם זה.

, בהתאם להוראות מסמכי המכרז,  המפעילועל פי החלטת המזמין ייבחר במידה   .4.2

יפו, אזי תחולנה על  –בהתייחס לגני ילדים נוספים בתל אביב  השירותיםלספק את 

הפעלת המועדוניות בגני ילדים אלה הוראות הסכם זה ויתר מסמכי המכרז, בשינויים 

 להסכם זה.א' המחויבים, ויעודכן נספח 

המפעיל יפעיל את המועדוניות ויעניק למזמין את מלוא השירותים נושא הסכם זה  .4.3

, על פי דרישת המזמין –, הכול מהלך כל תקופת ההתקשרותבאופן שוטף ורצוף ב

  .ונוהלי משרד החינוך העדכניים ביותרהנחיות העירייה 

המפעיל מתחייב בזאת לבצע את השירותים לשביעות רצונו המלאה של המזמין,  .4.4

בהתאם להוראות, לתקנים ולתקנות הנהוגים בישראל לגבי השירותים הכלולים 

 להסכם זה( ועל פי כל דין.' ב במפרט השירותים )נספח



 

23 

 

 קהעירייה למפעיל את הזכות להחזילצורך ביצוע השירותים נשוא הסכם זה, תעניק  .4.5

, וזאת כבר רשות בלבד, למשך תקופת במבנה הגן, תוך הפעלת המועדוניתולהשתמש 

לצורך כך, יחתום המפעיל על כתב הצהרה והתחייבות ההתקשרות על פי הסכם זה. 

 להסכם זה. 'דנספח כבנוסח המצורף כלפי העירייה, 

 ת ההתקשרותתקופ.5

, תקופת זה ויתר מסמכי המכרז הסכםלוי כל התחייבויות המפעיל על פי בכפוף למי .5.1

 1.9.2017לשנת לימודים אחת, החל מיום  ההתקשרות על פי הסכם זה תהא תקפה

המזמין רשאי )אך לא חייב(, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת 

ההתקשרות לשנה אחת נוספת בכל פעם, ובלבד שסך כל התקופות הנוספות לא תעלינה 

שנים. הודעת המזמין בדבר  3סך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה על . קרי, שנתייםעל 

( ארבעים וחמישה) 45האריך את תקופת ההתקשרות תימסר למפעיל בתוך רצונו ל

ימים לפחות לפני תום תקופת ההתקשרות הרלוונטית )תקופת ההתקשרות על פי 

תקופת לעיל ולהלן: ")ההסכם, לרבות כל הארכה ו/או קיצור שלה, תכונה 

 "(.ההתקשרות

מה לעבור למבנה אחר ובשל ככל שהמפעיל יידרש על ידי העיריה ו/או מי מטעמובהר כי  .5.2

שפה את המפעיל בגין י המזמין –כך יידרש להוציא רישיון עסק בגין המבנה החדש 

, כנגד הצגת יועץ בטיחות ( שלסבירשכ"ט )בשיעור  ,אגרת כיבוי אש, אגרת רישוי עסק

 .אסמכתאות מתאימות

רשאי יהיה בלבד המזמין , זה וביתר מסמכי המכרז לגרוע מן האמור בהסכםמבלי  .5.3

לסיים את ההסכם בכל עת ומכל סיבה שהיא באמצעות משלוח הודעה בכתב שתימסר 

 למפעיל ת, מבלי שיתחייב בתשלום פיצוי כלשהוימים מראש. זא 30לפחות  למפעיל

 ומבלי שהדבר ייחשב כהפרת ההסכם.
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יהיה רשאי להביא הסכם זה לידי סיום באופן  המזמיןמבלי לגרוע מן האמור בהסכם,  .5.4

הזמין את נושיו לשם עשיית הסדר  המפעילמידי בהתקיים אחד המקרים הבאים: )א( 

קיבל החלטה  המפעילימים; )ב(  30בקשר לחובותיו והזמנה כאמור לא בוטלה בתוך 

פירוק  צו המפעילימים; )ג( ניתן נגד  30לפירוק מרצון והחלטה כאמור לא בוטלה בתוך 

 צו הקפאת הליכים זמני/קבוע או צו כינוס נכסים זמני או קבוע ו/אואו זמני/קבוע  

מונה לו כונס נכסים ו/או מפרק זמני או קבוע ו/או נאמן בהקפאת הליכים, זמניים או 

הוטל ימים; )ד(  45קבועים ו/או מנהל מורשה וצו ו/או מינוי כאמור לא בוטלו בתוך 

דיספוזיציה ו/או כל צו שיפוטי אחר המגביל באופן כלשהו את ו/או צו איסור עיקול 

הוצאה לפועל אחרת( על רוב נכסי המפעיל  ננקט כל הליך )או השימוש בנכסי המפעיל  

או על נכסים מהותיים של המפעיל ו/או על נכסים הדרושים למפעיל לצורך ביצוע 

המפעיל הפר אחת או ה( ימים מהטלתם או ביצוען; ) 21השירותים, אשר לא בוטלו תוך 

ולא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל התראה  מסמכי המכרזיותר מהתחייבויותיו על פי 

אחת הפר  ( המפעילובכתב על כך מהמפקח, תוך פרק הזמן שנקבע בהתראה האמורה; )

)כמשמעות מונח זה בחוק  בהפרה יסודית מסמכי המכרזאו יותר מהתחייבויותיו על פי 

ו/או מי מטעמו ביצע ( המפעיל ז(; )1970 –החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א 

)ח( המפעיל  ;המזמיןו/או הפרת חובת הנאמנות כלפי המזמין מעשה של מעילה באמון 

לשביעות רצון המזמין, ולא נקט  ינו מבצע את התחייבויותיו על פי מסמכי המכרזא

ימים מיום שנמסרה לו על ידי המפקח  7מנת לתקן את הנדרש בתוך  באמצעים על

לקבלן משנה ללא  השירותיםהעביר את ביצוע המפעיל ( ט) –ו התראה בכתב על כך; 

 .מראש ובכתב המזמיןאישור קבלת 

)אשר הסתיים הסכם זה ו/או בוטל, מכל סיבה שהיא, יהיה המפעיל זכאי לתשלום  .5.5

להלן, על ידי מי מטעם הילדים המשתתפים  11.1עיף ישולם לו ישירות, כאמור בס

בגין השירותים שביצע בפועל עד למועד הנקוב במועדונית המופעלת על ידי המפעיל 

בהודעת המזמין כמועד סיום תקופת ההתקשרות. המפעיל מוותר בזאת, וויתור סופי 

ל פי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם הפסקת ההתקשרות ע

"(. המפעיל מתחייב שלא לגבות תשלום ממי המועד הנקוב)להלן בס"ק זה: " הסכם זה

מטעם הילדים בגין או בקשר התקופה שלאחר המועד הנקוב, לבטל את הגבייה ו/או 

להשיב את השיקים למי מטעם הילדים בגין גבייה עתידית, לפי העניין ולהשיב, למי 

ת התשלומים שנגבו פרו ראטה החל מהמועד מטעם הילדים, בתוך שני ימי עסקים א

 הנקוב ועד לתום התקופה ששולם בגינה.  

, כולם יםיבגני הילדים הרלוונט המפעיל מצהיר כי ידוע לו שהפסקת ביצוע השירותים .5.6

או חלקם, תזכה את המזמין בפיצויים קבועים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 

 על פי כל דין. מבלי לגרוע מזכויות המזמין, וזאת ₪רלוונטי  ילדים לכל גן 35,000

 

 עובדי המפעיל.6

מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו של המפעיל על פי ההסכם, המפעיל מצהיר, מאשר ומתחייב 

 בזאת, לפי העניין, כלהלן:
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בעלי , 18אנשי צוות מיומנים ומנוסים, מעל גיל ביצוע השירותים עסיק לצורך כי י .6.1

בודה בישראל כדין, ובעלי ידע, מומחיות, הכשרה, ניסיון אזרחות ישראלית או היתר ע

ויכולת, אשר כישוריהם מספרם והמועדים ופרקי הזמן שבהם יועסקו על ידיו יאפשרו 

ולהתחייבויות  הסכם זה ויתר מסמכי המכרזאת ביצוע השירותים בהתאם להוראות 

  .המפעיל על פי תכנית ההפעלה

ם המועסק על ידו בקשר עם ביצוע השירותים )בין כי ידריך וינחה את כל צוות העובדי .6.2

וע בדרך קבע ובין באופן זמני(, שלוחיו ואחרים מטעמו, ככל שיהא דרוש לצורך ביצ

 מסמכי המכרז.יתר ובהתאם להוראות  זה הסכםהשירותים על פי 

 כי יגרום לכך שכל עובדיו המועסקים בביצוע השירותים נושא הסכם זה  .6.3

אופן זמני(, שלוחיו ואחרים מטעמו, יפגינו יחס הולם ונאות כלפי )בין בדרך קבע ובין ב

 .והעירייה נציגי המזמין ,, הוריהם/ותהילדים המשתתפים במועדונית

עובדים של המזמין ו/או עובדים ממערכת  ביצוע השירותיםכי לא יעסיק בקשר עם  .6.4

 ו/או המזמין, מבלי לקבל לכך אישור מפורש מאת יפו -בתל אביב  החינוך העירונית

 , מראש ובכתב.העירייה

כי לא יעסיק בקשר עם ביצוע השירותים כל אדם אשר עבר עבירות נגד המוסר ו/או נגד  .6.5

ימציא למזמין, כתנאי לתחילת ביצוע המפעיל מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  הרכוש.

חוק למניעת העסקה ל 3התאם להוראות סעיף ב השירותים, אישור ממשטרת ישראל 

, המתייחס לכל עובדיו של המפעיל 2001 –רייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א של עב

בביצוע השירותים, ויפעל להמצאת אישור כאמור גם בהתייחס לכל עובד חדש ו/או 

ביצוע השירותים, כתנאי להעסקתו. למען הסר  במסגרתהמפעיל  יועסק על ידינוסף ש

השירותים עובד כלשהו אשר לגביו לא ספק יובהר כי המפעיל לא יוכל להעסיק בביצוע 

 נתקבל אישור כאמור ממשטרת ישראל.

כי במקרה של היעדרות עובדים מטעמו, ידאג לביצוע השירותים על ידי עובדים  .6.6

מחליפים אשר עונים על הדרישות המפורטות במסמכי המכרז, ובהתאם 

 להתחייבויותיו על פי הצעתו למכרז.

על ידו בביצוע השירותים )בין בדרך קבע ובין באופן  יצייד את כל עובדיו המועסקיםכי  .6.7

זמני(, שלוחיו ואחרים מטעמו, על אחריותו ועל חשבונו הבלעדיים, בכל הציוד הדרוש 

לצורך ביצוע השירותים. המפעיל יהא אחראי לאחזקה ולשמירה על הציוד האמור, 

ריות כלשהי בגין והמזמין ו/או גני הילדים הרלוונטיים ו/או מי מטעמם לא יישאו באח

 אובדן, הפסד ו/או נזק כלשהם לציוד האמור, מכל סיבה שהיא.
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כי ידוע לו והוא מסכים לכך שהמזמין יהא רשאי לאחר התייעצות עם  המפקח, בכל  .6.8

עת, לדרוש את הרחקתו של כל אדם הנמנה על צוות עובדיו, והחלפתו באדם אחר, 

ם אינם תואמים את דרישות מסמכי במקרה שיסתבר, כי נתוניו וכישוריו של אותו אד

המכרז והתחייבויות המפעיל על פי תכנית ההפעלה ו/או כי אותו אדם איננו מבצע את 

תפקידו כראוי ו/או איננו ממלא אחר הנחיות והוראות המזמין ו/או מכל סיבה סבירה 

אי שביעות רצון(, והמפעיל יהא חייב משבר אמון עם מי מהצוות ו/או אחרת )לרבות 

לא אחר דרישת המזמין כאמור לאלתר, ומבלי שיהא בהחלפה כאמור כדי להשית על למ

המזמין ו/או מי מטעמו, כל תשלום, אחריות ו/או הוצאות בקשר לכך, מכל מין וסוג 

שהם. למניעת ספק, אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויותיו של המזמין על פי מסמכי 

בכל מקרה של אלימות מילולית ו/או פיזית על אף האמור,  המכרז ו/או על פי כל דין.

לדרוש את הרחקתו של כל אדם הנמנה  ו/או חשד להטרדה מינית, המזמין יהא רשאי

על צוות עובדיו, והחלפתו באדם אחר, לאלתר, עוד בטרם בוצע בירור. לאחר הבירור, 

 למפעיל באם אותו עובד רשאי לחזור לתפקידו.יודיע המזמין 

ו/או למי מטעמו, אחת לשישה חודשים, אישור חתום בידי מורשה כי יעביר למזמין  .6.9

חתימה של המפעיל ומאושר על ידי רואה חשבון אודות עמידתו בכל החובות 

לפי חוקי העבודה לכל העובדים  -כמעסיק על פי דין  –והתשלומים החלים עליו 

 המועסקים על ידו בביצוע השירותים.

 יחסי הצדדים.7

מזמין ואין ולא  -עצמאי  קבלןהצדדים להסכם זה הם יחסי  מובהר כי היחסים בין  .7.1

 בביצוע הסכם זה. ועובדיו/או  פעילהמלבין מזמין המעביד בין  -יהיו יחסי עובד 

אחריות המוטלת עליו לפי כל דין ו/או הסכם ו/או נוהג לתשלום שכרם בשא יי מפעילה  .7.2

 ו/או תקבוליהם של המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה.

המפעיל מתחייב לקיים דרישות כל חוק באשר לתשלומים המגיעים לעובדיו, ומבלי  .7.3

לפגוע בכלליות האמור, ימלא אחר הוראות חוק שכר מינימום, הפרשות המחויבות 

בדין, חופשה, מחלה וכיו"ב. מבלי לפגוע מן האמור לעיל, המפעיל מתחייב בזאת כי 

משכר המינימום הקבוע בחוק שכר השכר שישלם לעובדיו ו/או למועסקיו לא יפחת 

על עדכוניו וכי יאפשר למזמין פיקוח שוטף על כך, כולל הצגת  1987 –מינימום תשמ"ז 

תלושי השכר של העובדים המועסקים על ידו, לפי דרישת המפקח. מבלי לפגוע באמור 

, לרבות 1953 –לעיל, המפעיל מצהיר כי הוא מכיר את חוק עבודת הנוער, תשי"ג 

א שלו, והינו מתחייב לקיים את כל הוראותיו. הוראות סעיף 33 –ו  33סעיפים  הוראות

זה הינן הוראות עיקריות ויסודיות בהסכם זה, שהפרתן על ידי המפעיל תיחשב הפרה 

יסודית של הסכם זה, ותקנה למזמין, מבלי לגרוע מכל סעד אחר ו/או נוסף לו זכאי 

 ת הזכות לבטל את ההתקשרות עם המפעיל.המזמין על פי ההסכם ו/או על פי הדין, א

ו/או מי מטעמו אינם זכאים מהמזמין לתשלום הטבות  מפעילהמובהר בזאת כי   .7.4

ותנאים סוציאליים כלשהם הקבועים בכל דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי, לרבות 

 ., פנסיה, תגמולים וזכויות אחרות כלשהן המוענקות לעובדי המזמיןפיצויי פיטורין
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או לתשלום כספי אחר  ו/או מי מטעמו אינם זכאים להטבות כלשהןמפעיל ההר כי מוב  .7.5

 הסכם זה.השירותים נושא עבור ביצוע מהמזמין ו/או מי מטעמו  כלשהו

מתחייב בזאת כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהם שיהא  מפעילה  .7.6

מעביד  -עדר יחסי עובד יעצמאי כלפי המזמין ואת ה כקבלןבהם כדי לשנות את מעמדו 

 בינו לבין המזמין.

בגין כל נזק מיד עם דרישתו הראשונה מתחייב לשפות ולפצות את המזמין  מפעילה  .7.7

של שיגרמו למזמין עקב תביעה ו/או דרישה ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה 

ו/או מי  המפעילבין המזמין לבין  הטענה כיהמתבססת על ו/או מי מעובדיו  מפעילה

, לרבות שכ"ט עו"ד וכל הוצאה אחרת מעביד –שררו יחסי עובד  מפעילהמעובדי 

 הנובעת מכך

בכל מקרה של פציעה, פגיעה, נכות, מוות או נזק שא באחריות יי מצהיר כי מפעילה .7.8

למי מטעמו תוך כדי ביצוע למי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או ו/או  למפעילאחר שיגרמו 

 השירותים.ביצוע  בקשר עםו/או 

ו ו/או , לרבות תשלום לעובדיםשירותיביצוע העם בקשר  מפעילהכל הוצאותיו של   .7.9

, תשלומי מיסים וכל הוצאה אחרת בקשר לביצוע המועסקים על ידו ו/או שלוחיו

ועליו בלבד, ישולמו על ידו והמזמין לא יחוב בכל דרך  מפעילהיחולו על  ,השירותים

 שהיא בגינם.

  פיקוח.8

הא רשאי לפקח על ביצוע השירותים על מנת לוודא קיום י באמצעות המפקח,, מזמיןה .8.1

כות , ובכלל זה לבצע פיקוח על התפעול השוטף, פיקוח על אימסמכי המכרזשל הוראות 

בשנה בקרב הורי הילדים  פעמיים, וכן העברת משוב ההזנה, טיפול במקרים חריגים

חצית שנת הלימודים ולקראת , במהמופעלת על ידי המפעיל ניתוהמשתתפים במועד

 .סיומה

המפקח יהא רשאי לפקח על ביצוע השירותים ולבדקם בכל דרך ואמצעי כפי שיימצא  .8.2

לבצע פיקוח ובדיקה  ולנכון. המפעיל מתחייב לשתף פעולה עם המפקח ולאפשר ל

כאמור, ובכלל זה למסור למפקח, לפי בקשתו, כל מסמך, מידע ו/או נתון בקשר לביצוע 

 .השירותים

המפקח יהיה איש הקשר מטעם המזמין בכל הנוגע לביצוע השירותים ועל המפעיל  .8.3

לדווח למפקח על כל בעיה )קיימת או צפויה( הנוגעת לביצוע השירותים, ולספק 

תשובות, הסברים, נתונים ומסמכים בנוגע לביצוע השירותים, כפי שיידרש על ידי 

עיה כאמור, ייעשה ניסיון להביא המפקח. ככל שידווח על בעיה כאמור או שתתגלה ב

לבין המפעיל, תוך  נציגי מי מטעם הילדיםלפתרונה באמצעות הידברות ישירה בין 

עדכון המפקח באשר למהלכי ההידברות ותוצאותיהם. ככל שהדבר אפשרי, ולמעט 

יתערב רק לאחר קיומו  מקרים שבהם נדרשת התערבותו הדחופה של המפקח, המפקח

 כאמור. של ניסיון הידברות
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המופעלת/ות הילדים המשתתפים במועדונית/ות מי מטעם המפעיל מתחייב להפיץ בין  .8.4

על ידו את סקרי שביעות הרצון שיערכו על ידי המזמין )כאמור לעיל( , ויימסרו למפעיל, 

 ולהעביר את תוצאותיהן למזמין.

הוראות, הנחיות או הסברים שיינתנו על ידי המפקח למי מעובדי המפעיל, ייחשבו  .8.5

כאילו ניתנו למפעיל. המפעיל מתחייב לציית להוראות ולהנחיות המפקח, כפי שתהיינה 

 ותינתנה מעת לעת, במסגרת פיקוחו כאמור לעיל, ולפעול בהתאם להן. 

להורות למפעיל לבצע שינויים מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המפקח יהא רשאי  .8.6

ו/או לספק שירותים נוספים ו/או אחרים,  בשירותים ו/או היקפם ו/או התאמות

הדרושים לדעת המפקח, על מנת שהשירותים יעמדו בתנאים ובדרישות ההסכם 

ובהתחייבויות המפעיל על פי תכנית ההפעלה, ועל המפעיל יהא למלא אחר הוראות 

 ספק, ללא תוספת תמורה כלשהי למפעיל מגורם כלשהו. המפקח כאמור, וזאת למניעת

או להוסיף נהלים שפורטו להורות למפעיל, בכל עת, לשנות ו/יהא רשאי המפקח  .8.7

שהשירותים יעמדו בתנאים ובדרישות  על מנת להבטיח כנית ההפעלה,במסגרת ת

ההסכם ובהתחייבויות המפעיל, בין היתר על פי תכנית ההפעלה, ועל המפעיל יהא 

וזאת למניעת ספק, ללא תוספת תמורה  ללא דיחוי למלא אחר הוראות המפקח כאמור,

 כלשהי למפעיל מגורם כלשהו. 

 זה ו/או ביתר מסמכי המכרז אין ולא יהיה בזכות הפיקוח של המזמין כאמור בהסכם .8.8

ו/או על פי כל דין, כדי להטיל על המזמין ו/או מי מטעמו ו/או על גני הילדים 

ו/או בקשר לביצוע אחריות, מכל מין וסוג שהם, בגין /או מי מטעמם, כל הרלוונטיים ו

המלאה והבלעדית של המפעיל( ו/או כדי לגרוע ו/או  ויהיה באחריותאשר השירותים )

לשחרר את המפעיל מכל אחריות ו/או התחייבות המוטלות עליו על פי ההסכם ו/או על 

 פי כל דין.

 אחריות.9

לשם שמירה על  ,כל דיןל פי ע , לרבותזהירות הדרושיםאמצעי הבכל נקוט י מפעילה  .9.1

הילדים המשתתפים המזמין ו/או עובדי המזמין ו/או ביטחונם ו/או רכושם של 

 ו/או צד שלישי כלשהו.  במועדונית/ות המופעלת/ות על ידי המפעיל

היחיד והבלעדי כלפי המזמין וכל מי מטעמו וכן כלפי כל צד אחראי ה איה מפעילה .9.2

נזק גוף או רכוש, הוצאה, הפסד, תשלום, אובדן רווח וכל נזק בגין כל  שהואשלישי 

 מפעילאשר יגרמו למזמין ו/או לעובדי המזמין ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או ל כיו"ב

בקשר עם ביצוע השירותים או ביצוע התחייבויותיו של המפעיל על פי , ו/או מי מטעמו

עם כל נזק שייגרם למי מבין הילדים  מסמכי המכרז, לרבות, למניעת ספק, בקשר

 שישתתפו במועדונית/ות המופעלת/ות על ידי המפעיל. 
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מבלי לגרוע ו/או לשחרר את המפעיל מהתחייבויות ו/או חבויות כלשהן על פי מסמכי  .9.3

וכל מי המזמין  תאת פושל ת ו/אוצופזאת לבב ימתחי מפעילההמכרז ו/או על פי כל דין, 

וצאה, הה ואו/ הפסדה, הפגיעהבדן, והא םסכובמלוא שונה, מטעמו, מיד עם דרישה רא

על פי  םואשר האחריות להמכל מין וסוג שהם, שייגרמו למזמין ו/או לכל מי מטעמו, 

וכן ישפה את המזמין וכל מי מטעמו, , מפעילההינה על מסמכי המכרז ו/או על פי דין 

מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל סכום שהמזמין ו/או מי מטעמו ישלמו ו/או יחויבו 

בתשלומו ואשר המפעיל אחראי לתשלומו כאמור לעיל, ובכלל זה ישפה את המזמין וכל 

 מי מטעמו בגין כל הוצאה שיוציאו ו/או )לפי העניין( יחויבו להוציא במסגרת הגנתם

 מפני דרישה ו/או תביעה כאמור )לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד ועדים(. 

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד המוקנים למזמין על פי הסכם זה ו/או לפי כל דין,  .9.4

המזמין יהא רשאי לחלט את הערבות כולה או חלקה, לצורך כיסוי כל פגיעה, אובדן, 

שהם, שייגרמו למזמין ו/או למי מטעמו, כאמור נזק, הפסד ו/או הוצאה, מכל מין וסוג 

 ימים מקבלת דרישה לכך. 14לעיל, ואשר לא שולמו על ידי המפעיל, תוך 

או בהוראה או ו/או ביתר מסמכי המכרז ו/אמור בהסכם זה למען הסר ספק, אין ב .9.5

הנחיה שתינתן למפעיל על פיו או על פי יתר מסמכי המכרז על ידי המזמין ו/או מי 

כדי להטיל על המזמין אחריות, לכל אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או נזק ו/או מטעמו 

הוצאות, כאמור, שייגרמו למפעיל ו/או למי מטעמו ו/או למזמין ו/או למי מטעמו ו/או 

לכל צד שלישי שהוא כתוצאה ממעשה או מחדל של המפעיל ו/או של מי מטעמו, או 

 בקשר עם ביצוע השירותים נושא הסכם זה.

  ביטוח.10

זה ו/או על פי כל דין,  הסכםשל המפעיל על פי והתחייבויותיו מבלי לגרוע מאחריותו  10.1

תחילת מתן השירותים זה ו/או לפני מועד  הסכםהחתימה על מתחייב המפעיל לפני מועד 

על חשבונו , לערוך ולקיים )המוקדם מביניהם( מטעמו ו/או עבורועל ידי מי על ידו ו/או 

את הביטוחים המפורטים להלן, באמצעות  זה הסכםנשוא ההתקשרות במשך כל תקופת 

 :("הביטוחיםאו " "ביטוחי המפעיל)להלן: " לפעול בישראלמורשית כדין החברת ביטוח 

 ;אש מורחב 10.1.1

 ;אחריות כלפי צד שלישי 10.1.2

 ;חבות מעבידים 10.1.3

מטעמו, על ידי מי מועד תחילת מתן השירותים על ידו ו/או  מתחייב, לפניהמפעיל  10.2

אישור בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח המצורף  המזמיןלהמציא לידי 

 ,"( והמהווה חלק בלתי נפרד ממנואישור ביטוחי המפעיל)להלן: " 'הנספח כזה  הסכםל

 )בנוסחו המקורי(. כשהוא חתום כדין על ידי המבטח

ו/או לא , לא תפגע המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמורמוסכם בזה כי  10.2.1

 ., על נספחיוזה הסכםעל פי  המפעילהתחייבויות תגרע מ
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( כאמור, 'ה)נספח  כי המצאת אישור ביטוחי המפעילמצהיר ומאשר המפעיל  10.2.2

לא '( ה)נספח המפעיל המצאת אישור ביטוחי  וללאזה בהסכם הינה תנאי יסודי 

 יוכל המפעיל להתחיל במתן השירותים נשוא הסכם זה.

קבלנים בין היתר את אחריותו של המפעיל בגין ו/או כלפי  יורחבו לכסות המפעילי טוחיב 10.3

משנה של המפעיל ו/או המועסקים על ידי המפעיל ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור(  וקבלני

את מנהליהם ו/או את העירייה ו/או את יורחבו ביטוחי המפעיל לשפות את המזמין ו/או 

בגין אחריותם לכל מעשה ו/או מחדל רשלני של  ("יחידי המבוטח)להלן: " עובדיהם

 .ו/או מי מטעמו ו/או מנהליו ו/או עובדיוהמפעיל 

הנדרשים בקשר עם השירותים, חזיק בתוקף את כל הביטוחים להמתחייב  המפעיל 10.4

 .תקופת ההתקשרות נשוא הסכם זהבמשך כל  

ו/או עבורו בקשר מתחייב לבטח כל רכוש המובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו המפעיל  10.5

יובא /או אחר שהובא ו כלי ו/או מתקןהחומרים וכל  הציוד, :לרבות ,עם מתן השירותים

המפעיל מתחייב כי בכל ביטוחי  מתן השירותים.לצורך על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו 

הנערכת על ידי  ,לרבות פוליסת אש מורחב ,הרכוש של המפעיל )אם וככל שייערכו(

ייכלל סעיף מפורש בדבר  ,('הלנספח אישור ביטוחי המפעיל )נספח  1המפעיל על פי סעיף 

ובלבד יחידי המבוטח ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי המפעיל כלפי 

 . זדוןבשהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

 ציוד  רשאי שלא לערוך ביטוח אש מורחב לרכוש ו/או מוסכם בזה, כי המפעיל 10.5.1

לאישור  1ובסעיף לעיל   10.1.1בסעיף כמפורט  המשמש אותו במתן השירותים

לעיל ולהלן לרבות  )ביטוח(ביטוחי הספק )נספח ה'(, ואולם האמור בסעיף זה 

להלן, יחול לגבי כל אובדן ו/או נזק שייגרם לרכוש המפעיל  10.15 בסעיףהאמור 

 כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו.

, כי במידה ולא לעיל מתחייב המפעיל 10.2בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  10.5.2

יערוך ביטוח אש מורחב, להמציא לידי המזמין, לא יאוחר ממועד חתימת הסכם 

כתב הצהרה בדבר פטור מאחריות כלפי זה וכתנאי לתחילת מתן השירותים, מ

הצהרה",  -המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו בהתאם לנוסח "פטור מאחריות 

 כשהוא חתום כדין על ידי המפעיל ("1כנספח ה' )המצורף להסכם זה ומסומן 

לנספח  2הנערכת על ידי המפעיל על פי סעיף  ,פוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי 10.6

( תורחב לשפות את יחידי המבוטח היה ותוטל על מי 'ההמפעיל )נספח אישור ביטוחי 

ו/או מי מהם אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של המפעיל ו/או מנהליו ו/או עובדיו 

על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד  ,בכפוף לסעיף "אחריות צולבת"מטעמו 

 עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

לנספח אישור עריכת  3על פי סעיף  מעבידים הנערכת על ידי המפעיל פוליסת ביטוח חבות 10.7

קרות לעניין  וייקבע היה יחידי המבוטחלשפות את  (  תורחב'הביטוחי המפעיל )נספח 

שייגרמו בתקופת "( מקרה ביטוח)להלן: "כלשהי  מקצועיתו/או מחלה  תאונת עבודה

נושא  אספקת השירותים עם בקשר המפעילעובדים המועסקים על ידי מי מהלהביטוח 

בחובות מעביד כלשהן כלפי מי  יםנושא ם, כי הינתוך כדי ועקב עבודתםזה, הסכם 
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המפעיל ו/או לעניין חבות המפעיל כלפי מי מהעובדים מהעובדים המועסקים על ידי 

 .המועסקים על ידו

נ"ל, היה ולדעת המפעיל יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים ה 10.8

 כי : המפעיל לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך רשאי

מעבר למצוין לעיל ייכלל המפעיל בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים אשר יערוך  (1)

ובלבד שהאמור  יחידי המבוטח כלפי)שיבוב( סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף 

 . זדוןבלא יחול לטובת אדם שגרם לנזק )שיבוב( בדבר הוויתור על זכות התחלוף 

בביטוחי אחריות נוספים או משלימים שיערוך המפעיל, לגרום לכך, כי הביטוח  (2)

יורחב לשפות את יחידי המבוטח בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי המפעיל בכפוף 

על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד לסעיף אחריות צולבת 

 .המבוטחמיחידי 

הביטוח ו/או תנאי גבולות האחריות סכומי הביטוח ו/או למען הסר ספק מובהר בזאת כי  10.9

(, הינם 'הזה ובאישור עריכת ביטוחי המפעיל )נספח בהסכם המתחייבים מן האמור 

נזקים ו/או לבחון את חשיפתו ל המפעיל, ועל המפעילהמוטלת על  דרישה מינימאלית

בהתאם. ו/או תנאי הביטוח גבולות האחריות יטוח ו/או סכומי הבחבויות ולקבוע את ל

ו/או תביעה מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה  המפעיל

גבולות סכומי הביטוח ו/או בכל הקשור למטעמם ו/או מי ו/או העירייה  מזמיןכלפי ה

 .לעיל ולהלן המינימאליים כאמורו/או תנאי הביטוח האחריות 

ו/או לשנותם לרעה יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם  המפעילביטוחי  10.10

בכתב בדואר  ותהודע מזמיןלהן למפעיל והן  על כךנמסרו אלא אם בתקופת הביטוח, 

יתחייבו  המפעילמבטחי  לעשות זאת.של המבטח יום מראש על כוונתו )שישים(  60רשום 

 נמסרהאם לא  יחידי המבוטחשכאלו לגבי נוי לרעה ו/או שיביטול ללא יהיה תוקף כי 

 .ההודעהמסירת ממועד הימים )שישים(  60ובטרם חלוף לעיל כאמור בכתב הודעה 

בכל פעם שמבטחו של המפעיל יודיע למפעיל ולמזמין כי איזה מבין ביטוחי המפעיל על פי  10.11

להיות מבוטל או ( עומד 'ההביטוחים שנערכו לפי נספח אישורי ביטוח המפעיל )נספח 

לעיל, מתחייב המפעיל לערוך את אותו הביטוח מחדש  10.10משונה לרעה, כאמור בסעיף 

ולהמציא למזמין אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של 

 הביטוח הקודם, כאמור לעיל.

, ובמקרה בו ההסכםמכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת  גרועל מבלי 10.12

משנה מטעם המפעיל, מתחייב המפעיל  קבלןהשירותים או חלק מהם יבוצעו על ידי 

 יערכו, םהשירותים או בקשר עמ במתןיועסקו על ידו  אשרלדאוג כי קבלני המשנה 

 כמפורט (10סעיף ) זהלהסכם  הביטוחבסעיף  הנדרשיםאף הם את כל הביטוחים  ויקיימו

 יכללו את כל התנאים, ההרחבות אלוחים לעיל ולהלן לרכושם ולאחריותם, וכי ביטו

, לרבות על זכויות התחלוף הנדרשים בביטוחי המפעיל, כמפורט לעיל ולהלן ויתוריםווה

 ,. המפעיל אחראי לוודא כי בידי קבלני המשנה('הבנספח אישור ביטוחי המפעיל )נספח 

למפורט  בהתאםתהיינה פוליסות ביטוח תקפות במתן השירותים, המועסקים על ידו 

 .' )אישור ביטוחי המפעיל(הנספח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים ב
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ו/או כלפי המזמין ו/או העירייה  יהא האחראי היחיד והבלעדימובהר בזאת, כי המפעיל  10.13

על ידו ו/או על ידי  מתן השירותיםקשר עם מעשה או מחדל בכל בגין כלפי כל צד שלישי 

, התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או יתר מסמכי המכרזאו בקשר עם ביצוע ו/ מי מטעמו

)ככל שהדבר אושר על ידי  מטעם המפעיל משנה קבלן לרבות שירותים אשר יינתנו על ידי

לשפות ו/או הבלעדי אחראי ה, והמפעיל הוא שיהיה המזמין, בהתאם להוראות הסכם זה(

בגין כל  של מי מהם,יד עם דרישתם הראשונה , מהעירייהאת לפצות את המזמין ו/או 

, במישרין ו/או בעקיפין, עקב השירותים שניתנו על ידי מהםאובדן ו/או נזק שייגרם למי 

, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור של המפעיל מי מקבלני המשנההמפעיל ו/או עובדיו ו/או 

מכוסה באיזו מהפוליסות המפורטות בסעיף זה )ביטוח( ו/או בנספח אישור ביטוחי 

 (  ובין אם לאו.'ה)נספח  המפעיל

קודמים לכל ביטוח ראשוניים וביטוחי המפעיל ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם  10.14

או ו/על כל דרישה  יםהמפעיל מוותר יוכי מבטחו/או העירייה הנערך על ידי המזמין 

זכות לרבות כל טענה ו/או  ,ו/או העירייה בדבר שיתוף ביטוחי המזמיןו/או תביעה טענה 

 "ביטוח כפל" ולרבות כל טענת 1981 –תשמ"א לחוק חוזה הביטוח,  59מור  בסעיף כא

 יהם.וכלפי מבטחו/או העירייה  המזמיןכלפי 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, המפעיל מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה  10.15

ל ו/או המשמש אותו בגין נזק לרכוש בבעלותו של המפעי יחידי המבוטח ו/או תביעה כנגד

במתן השירותים ואשר המפעיל זכאי לשיפוי בגינו, על פי ביטוח הרכוש שנערך על ידו )בין 

מכל אחריות לנזק כאמור  יחידי המבוטח אם נערך ובין אם לאו( והוא פוטר בזאת את

מוסכם בזה על אף האמור לעיל, . )לרבות בגין ההשתתפות העצמית המוטלת על המזמין(

 .כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון כי הפטור

זה )ביטוח(  10לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות בסעיף מתחייב  המפעיל 10.16

(, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת 'הלרבות באישור ביטוחי המפעיל )נספח 

ומבלי לפגוע , שונןות כלפוליסוראות הה ולקיים את כל למלאהביטוח בקשר להן במועד ו

בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, 

ההתקשרות ה בתוקף במשך כל תקופת ינתהי ותולדאוג ולוודא כי הפוליס ,ככל שקיימות

 נשוא הסכם זה.

כל  עלו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו עם היוודע למנהליו המפעיל מתחייב להודיע למזמין  10.17

 חבותאירוע העלול להוות עילה לתביעה על פי ביטוח אחריות כלפי צד שלישי או 

ככל שהדבר אינו נוגד את מתחייב המפעיל לשתף פעולה עם המזמין  ,מעבידים. כן

חליט להגישה יאשר המזמין  ,ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אינטרס המפעיל,

 .העירייה על פי ביטוחי המפעיל ו/או מימוש זכויות המזמין ו/או למבטחים

גבולות האחריות המלאים סכומי הביטוח ואחראי להשיב לקדמותם את  המפעיל 10.18

בכל מקרה בו תימסר למבטחים הודעה על תביעה אשר תביא  המפעילבמסגרת ביטוחי 

 .להפחתת גבולות האחריות או סכומי הביטוח

יחידי אחראי לשפות את כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, המפעיל יהיה  10.19

באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע  המבוטח

על ידי שלא בתום לב  הביטוח פוליסותמ איזה תנאי מתנאימהפרה ו/או אי קיום של 
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מנהליו ו/או מי מהעובדים המועסקים על ידו, בכפוף לכך כי האחריות ו/או ו/או  המפעיל

 .זה ו/או על פי דיןהסכם חובת השיפוי מוטלת על המפעיל על פי 

כי הביטוח ייקבע בפוליסות  לעיל, ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,בנוסף לאמור לעיל 10.20

ת הביטוח על ידי ווליספאיזו מתנאי מ ה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפר

שנעשו  ,, איחור במתן הודעה ו/או איחור בהגשת תביעהההגבלהלא להמפעיל, לרבות, אך 

לקבלת שיפוי  יחידי המבוטח בזכויות יפגעולא בתום לב על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו, 

 ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו. 

המפעיל י המפעיל, מתחייב )שבעה( ימים ממועד תום תקופת ביטוח 7 -יאוחר מ לא  10.21

בגין , לעיל 10.2( כאמור בסעיף 'ה)נספח לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח 

המפעיל מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי . הארכת תוקפם לתקופה נוספת

הינו מחויב בעריכת במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד (, 'ההמפעיל )נספח 

 על נספחיו. זה בהסכםהביטוחים בהתאם לאמור 

 ההינ כאמור( 'ה)נספח " י המפעילמצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוח המפעיל 10.22

למנוע  רשאי יהא והמזמין לתחילת ו/או להמשך מתן השירותים יםומקד תנאי מתלה

ביטוחי  שאישורכאמור במקרה  את תחילת ו/או המשך מתן השירותים המפעילמ

 המוסכם כנדרש.מועד בלא הומצא  ,כאמורהמפעיל 

בבדיקתם ו/או אי מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המפעיל, המצאתם ו/או  10.23

על או ו/בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין בדיקתם, על ידי המזמין ו/או 

ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי  םמטעמעל מי העירייה ו/או 

של המפעיל על פי ו/או מהתחייבויותיו אחריותו ו/או לגרוע בצורה כלשהי מלצמצם 

העירייה על ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או  או על פי כל דיןו/זה  הסכם

 ם.ו/או על מי מהבאים מטעמ

כאמור בסעיפים  המפעילי טוחיהמצאת אישור ב איהמצאת או הסר ספק מובהר כי למען  10.24

 ., על נספחיוזה הסכםפי  על המפעילבמועד, לא תפגע בהתחייבויות לעיל  10.21  – ו 10.2

כאמור  המפעיללבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על ידי )אך לא חייב(  רשאי מזמיןה 10.25

על על ידי המזמין )ככל שיידרש( מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש  המפעילו ,לעיל

 (.ביטוחזה ) 10על פי סעיף מנת להתאימם להתחייבויותיו 

 וביחס לאישורי הביטוח וזכות המזמיןמצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של  המפעיל 10.26

 המזמיןכמפורט לעיל, אינה מטילה על  תיקונםולהורות על אישורי הביטוח לבדוק את 

מי מטעמו כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח כאמור, טיבם, על או ו/

היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

 ו/או על פי כל דין. זה הסכםעל פי  המפעיל

כל סכום לו לעכב יהיה רשאי  המזמיןבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי  10.27

המפעיל ד לזכות מוהע מכל סכום כספיזה )סעיף ביטוח(  10זכאי על פי תנאי סעיף  ינוה

)שבעה(  7ובתנאי שהודיע על כך למפעיל, בכתב,  בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה

  .ימים מראש
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מוסכם בזה על המזמין כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם  10.28

ב למפעיל הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו למזמין ו/או למוסכם על המזמין, יוש

 לעירייה )באם נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור.

מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על  10.29

 .על המזמין ו/או העירייה ו/או על מי מטעמםתחול המפעיל בלבד, ובכל מקרה לא 

זה לעיל, מתחייב המפעיל למלא אחר כל  הסכםבבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום  10.30

, חוק ביטוח 1995 –תשנ"ה  –]נוסח משולב[  לאומיהביטוח הדרישות והוראות חוק 

, והתקנות שהוצאו מכוחם )ככל שהוצאו(וכל הצווים  1994 -, תשנ"ד בריאות ממלכתי

על ידו לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו  ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור

באופן מקרי או זמני, על ידי המפעיל ואלה שיועסקו  ,במתן השירותים, לרבות שליחיו

זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי  ההתקשרות נשוא הסכםיהיו בכל עת ובמשך כל תקופת 

 החוקים הנ"ל.

לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם בקשר  )ביטוח(זה  10מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף  10.31

באם יגרמו  ,לנזקים המפעילשל והמלאה בדבר אחריותו הבלעדית  הסכםהשל הוראות 

 .דיןכל זה ו/או על פי  הסכםבכאמור בסעיפים אחרים 

, והפרתן מהווה הפרה ההסכםהנן מעיקרי  )ביטוח(זה  10ובהר, כי הוראות סעיף מ 10.32

 .ההסכםיסודית של 

  התמורה.11

הילדים המשתתפים במועדונית/ות המופעלת/ות על  ממי מטעםהמפעיל יגבה תשלום  .11.1

ולא ידרוש ו/או יהיה זכאי לקבלת  , בהתאם להוראות נספח ב' להסכם,ידי המפעיל

 כספים מהמזמין.

ו/או המפעיל לא יתבע ו/או ידרוש ולא יהיה רשאי לתבוע ו/או לדרוש מהמזמין .11.2

עלויות שכר עבודה, הטלתם או העלאתם של מיסים, כספים, בין מחמת מהעירייה 

היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג שהוא, בין ישירים ובין עקיפים, או 

 מחמת כל גורם נוסף אחר.

 אוטונומיתערבות .12

ויתר מסמכי המכרז, על פי הסכם זה  מפעיללהבטחת ביצוע כל התחייבויותיו של ה.12.1

ימים ממועד קבלת ההודעה על  14תוך  בידי המזמין, המפעיליפקיד במלואן ובמועדן, 

שקלית, בלתי מותנית, בנוסח המצורף ערבות בנקאית אוטונומית  ,זכיית הצעתו במכרז

אך  ,רלוונטיילדים לכל גן  ₪ 00010,על סך של להסכם זה, לפקודת המזמין, ' ונספח כ

 ."(ערבותה)להלן: " ₪ 180,000סך כולל של לא יותר מבכל מקרה 

הערבות תעמוד בתוקפה במהלך תקופת ההתקשרות )לרבות, למניעת ספק, כל תקופת .12.2

הארכה של תקופת ההתקשרות הראשונית על פי הסכם זה, אם וככל שהמזמין יבחר 

לממש את האופציות המוקנות לו )או חלק מהן( להארכת תקופת ההתקשרות 

 ההתקשרות כאמור.ימים לאחר תום תקופת  60הראשונית, כאמור לעיל( ועד לתום 



 

35 

 

המפעיל מתחייב להאריך את תוקפה של הערבות מעת לעת וככל שיידרש )ובכלל זה .12.3

בכל מקרה שבו המזמין יבחר לממש את האופציות המוקנות לו )או חלק מהן( להארכת 

תקופת ההתקשרות הראשונית, כאמור לעיל(, כך שהיא תעמוד בתוקפה המלא עד 

למזמין כתב הארכה לתוקפה של הערבות, חתום לתום מועד תוקף הערבות, ולמסור 

ימים לפני פקיעת תוקפה של  14 –במקור על ידי הבנק מוציא הערבות, עד ולא יאוחר מ 

הערבות כאמור. המפעיל יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהארכת תוקפה של הערבות 

 כאמור.

רה שבו יהא רשאי לממש את הערבות ולחלטה, כולה או חלקה: )א( בכל מקהמזמין .12.4

המפעיל הפר התחייבות יסודית כלשהי על פי הסכם זה, ובכלל לא שילם במועד תשלום 

כלשהו החל עליו לפי הסכם זה ו/או על פי דין; )ב( בכל מקרה שבו תוקפה של הערבות 

)ג( בכל מקרה שבו המפעיל לא השלים את סכום  –לא הוארך על ידי המפעיל כנדרש; ו 

 . הערבות כנדרש, כאמור להלן

הערבות תהא ניתנת לחילוט על ידי הצגתה לבנק מוציא הערבות, מבלי שהמזמין יידרש .12.5

להציג לבנק האמור כל מסמך או ראיה כלשהם נוספים על דרישת החילוט, ומבלי 

שהמזמין יידרש לנמק את דרישת החילוט. המזמין יהיה רשאי לממש את הערבות, 

כום הערבות, ולפיכך, בכל מקרה שבו מעת לעת, על כל סכום שייקבע על ידו מתוך ס

הערבות לא תמומש במלואה בפעם אחת, תישאר הערבות במלוא תוקפה לגבי יתרת 

 סכום הערבות שלא מומש.

בכל מקרה שבו חולט חלק מהערבות, ישלים המפעיל את סכום הערבות לסכום שהיה .12.6

 ימים מיום החילוט. 7נקוב בה עד לחילוט האמור, וזאת בתוך 

בכל מועדונית, הרי  ילדים 15בהרשמה של לפחות יחת המועדונית מותנית היות ופת.12.7

שבכל מקרה בו מספר המועדוניות שתיפתחנה בפועל, בגני הילדים הרלוונטיים, תהא 

יהא רשאי המפעיל  –נמוכה ממספר גני הילדים הרלוונטיים, אליהם שובץ המפעיל 

 שתיפתחנהלבקש מהמזמין להפחית את סכום הערבות בהתאם למספר המועדוניות 

לאחר בדיקת ואישור המזמין ימציא המפעיל כתב תיקון לכתב הערבות של  בפועל.

הבנק בדבר הפחתת סכום הערבות. לחילופין, ימציא המפעיל ערבות חלופית בסכום 

בות המצויה בידי המזמין תישאר בתוקף עד שיאושר ע"י המזמין. מובהר כי הער

 לקבלת הערבות החדשה אצל המזמין.   

למניעת ספק, אין במתן הערבות או בחילוטה, כאמור לעיל, כדי לפגוע בזכויות .12.8

 ו/או על פי כל דין. הסכם זה ו/או יתר מסמכי המכרזובסעדים המוקנים למזמין על פי 

והפרתו ו/או הפרת הוראה זה י הסכם סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקר.12.9

 .זה מהוראותיו תהווה הפרה יסודית של הסכם
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 בעלות במסמכים וסודיות.13

וכן כל תוצרי השירותים,  וליתר מסמכי המכרז זה הסכםהמסמכים הקשורים ל כל.13.1

זה בכל צורה ואופן שהוא,  הסכםבקשר עם  מפעילאשר ייערכו ו/או יבוצעו על ידי ה

חייב  מפעיל״ב, אשר החות וכיו"ם, חשבונות, דוילקטרוניים, צילומלרבות מסמכים א

להכינם, לבצעם, לספקם, לנהלם ו/או להשתמש בהם לצורך ביצוע השירותים ו/או 

 בלבד. זמיןשל המ ונם רכושיה - בקשר אליהם

כניות, המסמכים, הרשימות, המפרטים ומתחייב בזה לשמור על סודיות הת מפעילה.13.2

ו/או  מפעילוהמסמכים המתייחסים לשירותים, בין שהוכנו על ידי הוכל יתר הניירות 

 .וו/או על חשבונ וו/או מטעמ זמיןמטעמו ו/או על חשבונו ובין שהוכנו על ידי הממי 

במקרה בו עובדיו ו/או מי מטעמו לא ישמרו על  מזמיןיהיה אחראי כלפי המפעיל ה.13.3

 .על פי הסכם זהההתקשרות סודיות המסמכים שהגיעו לידיהם עקב ביצוע 

 לפי המוקדם  -זה  הסכםאו עם תום הראשונה  ומיד עם דרישת זמין,ימסור למ מפעילה.13.4

חומר אחר שנמסר לו, התקבל על ידו, או הוכן על ידו כל את כל המידע, המסמכים או  -

 בקשר לביצוע השירותים.

מקרה כל אין ולא תהיה בשום  מפעילמבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מוסכם בזאת, כי ל.13.5

זכות עכבון ו/או שיעבוד ו/או כל זכות שהיא, לגבי מסמכים, מידע או ציוד השייכים 

 זה. הסכםבשל כל דבר ועניין הקשור למפעיל או שיגיעו לידי ה זמיןלמ

 הסבת ההסכם .14

ו/או לשעבד ו/או להסב ו/או להמחות ו/או למסור לאחר אינו רשאי להעביר  מפעיל ה.14.1

את ו ותים המוטלים עליו מכוח הסכם זה, כולם או מקצתםאו לאחרים את ביצוע השיר

זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה, כולן או חלקן, אלא אם יקבל מראש ובכתב את 

מובהר, כי כל העברת או  .שיקבע המזמיןלכך ובהתאם לתנאים  המזמיןהסכמת 

תהווה הפרה המחאת זכות או התחייבות על ידי המפעיל כאמור, ללא הסכמת המזמין, 

יסודית של מסמכי המכרז, אשר תקנה למזמין, בין היתר, את הזכות לבטל את 

 ההתקשרות עם המפעיל.

את ין יהיה רשאי, בכל עת, להעביר הסר ספק מובהר ומוסכם הזאת כי המזמלמען .14.2

לצד שלישי ו/או על פי יתר מסמכי המכרז זכויותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה 

 מפעיל.בקבלת הסכמת האחר, ללא צורך 

 היעדר בלעדיות.15

, כדי להגביל את זה וביתר מסמכי המכרז הסכםהצדדים מסכימים בזאת כי אין בכל האמור ב

והן  ההן לאחר הפסקת במהלך תקופת ההתקשרותבביצוע התקשרויות אחרות, הן  מזמיןה

כי למפעיל גורמים אחרים, ומלצורך קבלת אותם השירותים או שירותים דומים  הלאחר סיומ

 לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין התקשרות המזמין עם גורם אחר כאמור.
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 ועיכבון קיזוז.16

כי בשום מקרה, ועל אף האמור אחרת בכל סעיף הכלול בכל חוק  ומוצהר בין הצדדים םמוסכ

ו/או לעכב או הסכם המתייחס לקיזוז, ניכוי ו/או עיכוב, לא יהיה המפעיל רשאי לקזז, לנכות 

סכום כלשהו המגיע ממנו מכל סיבה שהיא, על פי הסכם זה ו/או על פי יתר מסמכי המכרז, 

כנגד סכום כלשהו המגיע לו, מכל סיבה שהיא, לרבות על פי הסכם זה, או לעכב תשלומו של 

סכום כלשהו המגיע ממנו על פי הסכם זה ו/או על פי יתר מסמכי המכרז, והמפעיל מוותר בזאת 

ובשם כל מי מטעמו, באופן בלתי חוזר, מלא, סופי ומוחלט, על כל זכות קיזוז, ניכוי  בשמו

 ועיכוב כאמור )ככל שקיימת(.

 שונות.17

במהלך תקופת ההתקשרות לא יעסוק המפעיל בכל עיסוק אשר עשוי להוות ניגוד  .17.1

 עניינים עם ביצוע השירותים למזמין על פי ההסכם.

תוך ציות לכל מסמכי המכרז, הסכם זה ויתר המפעיל מתחייב לבצע את כל הוראות .17.2

דין, ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים, וחוקי עזר עירוניים שהוצאו או שיוצאו 

מטעם כל רשות מוסמכת בישראל, וכן לבצע כל הוראה חוקית, שיצאה ו/או שתצא 

וכל הכרוך בהם, ולמלא אחר הוראות כל  מכל רשות מוסמכת בנוגע לביצוע השירותים

דין בדבר מתן הודעות, קבלת רישיונות, תשלום מיסים, תשלום אגרות וכל תשלום אחר 

 החל בגין האמור לעיל.

לכל שינוי, תיקון ו/או עדכון של הסכם זה לא יהיה תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם .17.3

 על ידי הצדדים. 

התרופות והסעדים הינם על פי הסכם זה, אלא אם נאמר אחרת במפורש בהסכם זה, .17.4

 בנוסף, ומבלי לגרוע, מכל תרופות או סעדים אחרים על פי כל דין. 

הסכמת צד מהצדדים לסטות מתנאי כלשהו של הסכם זה, במקרה מסוים או בסדרת .17.5

 .בעתיד אחרמקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה 

לא אכף צד מן הצדדים, או אכף באיחור, זכות כלשהי מהזכויות הנתונות לו על פי 

הסכם זה ו/או על פי הדין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על 

 ן.הזכות האמורה ו/או על זכויות אחרות כלשה

נים ים והעניזה מבטא את ההסכם המלא והממצה בין הצדדים לגבי הנושאיהסכם  .17.6

כרון דברים, יהנדונים בו, והוא מחליף ומבטל כל מצג, הסכם, משא ומתן, נוהג, ז

לפני חתימתו של הסכם  -הצעות סיכומי דיון, טיוטות, מכתבים וכל מסמך אחר, אשר 

שררו או הוחלפו )לפי המקרה( בין הצדדים, בין בכתב ובין בעל פה, בנושאים  -זה 

 .ינים האמוריםיובענ

ות הצדדים המופיעות במבוא להסכם זה הן כתובותיהם לצורך הסכם זה, וכל כתוב.17.7

דבר דואר שנשלח על ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי כתובתו של הצד השני 

שלושה ימי יונח, בהיעדר הוכחה נוגדת, כי הגיע לתעודתו לא יאוחר מאשר כעבור 

 .מסירתו למשלוח בבית הדואר מועדמ עסקים
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תהא סמכות שיפוט  יפו -תל אביב בזה, כי לבתי המשפט המוסמכים בעיר  מוסכם .17.8

 ייחודית ובלעדית לדון בכל עניין או סכסוך הקשור להסכם זה או הנובע ממנו.

 

 

 

 

 ולראיה לנכונות כל האמור לעיל באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

 

 

 

_______________       _______________ 

 המפעיל                     המזמין       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


