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 בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע 
 603/2021מס'  מכרז פומבי

 
  האגם, אוכל באמצעות משאיות מזון ניידות במתחם מתחם והפעלת לניהול 

 שבע  באר נחל פארק

 
קבלת הצעות להקמה,  בזאת  מזמינה  (  החברה  –   שבע בע"מ )להלן-חברה הכלכלית לפיתוח בארה .1

במתחם האגם שבפארק  (  FOOD TRACKSניהול והפעלת מתחם אוכל באמצעות משאיות מזון )
 נחל באר שבע. 

 
    .ההשתתפות במכרז זה אינה מותנית בתשלום דמי השתתפות .2

 
החברה .3 במשרדי  המכרז  בחוברת  לעיין  בכתובת/ ו  ניתן  שלה  האינטרנט  באתר    או 

www.calcalit7.co.il. 
 

משרדי הנהלת פארק נחל    . מקום המפגש:11:00בשעה    20/4/2021יתקיים ביום    :סיור קבלנים .4
ומהווה    חובהההשתתפות בסיור הקבלנים הינה    , באר שבע.1באר שבע רח' שלושת המצפים  

 . תנאי מוקדם להגשת הצעות
 

לא תתקבלנה הצעות  .  בדיוק  15:00שעה  ב   5/2021/10  יוםבהינו    האחרון להגשת הצעות:מועד  ה .5
ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה    את.  זה  מועדלאחר  
 בלבד. 

 
 לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כל שהיא. מתחייבת אין החברה  .6

 
האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה,   .7

 מור במסמכי המכרז.יגבר הא
 

 . (לפנות ליעל) 08-6464965טלפון לבירורים:  .8
 
 
                                                                                                       
 

 שלומי קטרי, מנכ"ל                                               
 החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.calcalit7.co.il/
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 כללי .א

פארק    מינהלת(, בשיתוף  "המזמינה"או    "החברה"החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ )להלן   .1.א
ייזום ופתיחה של    ,נחל באר שבע, מקדמות בימים אלה  מתחם אוכל אשר עתיד לפעול החל  הקמה 

של    1202  מאימחודש   )להלן: -כלתקופה  שבע  באר  נחל  שבפארק  האגם  במתחם  ימים,  שנתיים 
 "(."הפרויקט

ואף במקביל לו,    האגם  הפעלתכי במסגרת הפרויקט של    המזמינה מבקשת להביא לידיעת המציעים .2.א
או הליך תחרותי אחר על   מכרז פומביו/או החברה לערוך  "(העירייהעיריית באר שבע )להלן: "  הצפוי

 :פי דין, לצורך בחירת זכיין ל 

ההתקשרות עם למען הסר ספק,  ."המסעדההקמת והפעלת המסעדה במתחם האגם להלן: " .א.2.א
 . ו/או בכל הליך אחר  המציע הנבחר לא תקנה לו זכות או עדיפות בהליך בחירת זכיין המסעדה

" . ב.2.א להלן:  הספורטק  במתחם  קפיטריה  והפעלת  ספק,  קפיטריהההקמת  הסר  למען   ."
 ההתקשרות עם המציע הנבחר לא תקנה לו זכות או עדיפות בהליך בחירת זכיין הקפיטריה 

 .ו/או בכל הליך אחר

מ  .ג.2.א בהפעלת  וחטיפים  משקאות  לממכר  קיוסק  סירותיהקמת  למעגן  בסמוך  הפארק  ,  נהלת 
 הקמת הקיוסק לא תהווה עילה כל שהיא מצד המציע לפיצוי או שיפוי. , "הקיוסקלהלן: " 

מגוון קרי הפארק באמצעות מתחם קולינרי  הינו יצירת מענה למב  פניה זונשוא    העירייה והחברה  חזון .3.א
 .(FOOD TRUCKSמשאיות אוכל )באמצעות , מזון מהיר איכותיומכירת הגשת אשר יבוסס על 

שירותי  אשר יספק לשם כך המזמינה מעוניינת להתקשר עם גוף העומד בתנאי הסף לניהול מתחם זה  .4.א
 .(השירות""  :להלן) (FOOD TRUCKS)באמצעות משאיות אוכל  במתחם האגםממכר מזון 

 הגשת ההצעה .ב

להצעתו את    יצרף. המציע  להלן  2כנספח  זה    מכרז הצעת המציע תוגש באמצעות הטופס המצורף ל .1.ב
 הפרטים הבאים, לכל הפחות:

 סוג המשאיות שבכוונתו להציב;  . א.1.ב

 תכולתן )מפרט פנימי(;   . ב.1.ב

 פירוט מלא של כל פריטי המזון והמשקה שבדעתו למכור ומחיריהם;   . ג.1.ב

 צילומים של עבודות / אתרים שהעמיד בהם בעבר משאיות דומות;  . ד.1.ב

 פירוט על הציוד המצוי ברשותו;   . ה.1.ב

 צות מלקוחות קודמים; תיאור ופירוט של ניסיונו הקודם, המל . ו.1.ב

 כל מידע נוסף שיסייע למזמינה בהערכת הצעתו.  . ז.1.ב

ומספרו בלבד,    מכרזההצעה תוגש בשני עותקים מלאים וזהים במעטפה סגורה, עליה יירשמו שם ה .2.ב
שרדי החברה הכלכלית  המכרזים שבמללא כל סימן זיהוי של המציע. יש להגיש את ההצעות לתיבת  

 הצעה שתוגש לאחר מועד זה תפסל ולא תובא לדיון. . בדיוק 15:00בשעה   5/2021/10לא יאוחר מיום  

נמסרה   .3.ב בו  מגישה מהמועד  ותחייב את  ונספחיה  כל פרטיה, מרכיביה  על  כל הצעה תעמוד בתוקפה 
 להלן. יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות כמוגדר    60למזמינה ולכל המוקדם עד לתום 

מציע אשר יבקש לציין במסגרת ההצעה מטעמו נתונים ו/או פרטים חסויים ו/או המהווים סוד מסחרי   .4.ב
ולבקש אי   לציין זאת במסגרת ההצעה מטעמו בצורה מפורשת  עליו  יהא  רגיש אחר,  כל חומר  ו/או 

עלול  חשיפת נתונים אלה לכל גורם אחר. המזמינה מתחייבת שלא לתת למידע זה כל פרסום באופן ש
 להביא לזיהוי של מקור המידע.

 לוחות זמנים .ג

 לנוחיות המציעים להלן ריכוז לוחות הזמנים.  .1.ג
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 הערות מועד הפעולה

  8/4/21ביום  המכרזפרסום מסמכי 
מפגש וסיור מציעים,  

 חובה
 

 11:00בשעה  20/4/21ביום 
נפגשים במשרדי מינהלת  

הפארק, רחוב שלושת  
 , באר שבע. 1המצפים 

  שאלותלמועד אחרון 
 הבהרה

בדוא"ל בלבד על גבי קובץ   12:00בשעה   29/4/21עד ליום 
ms word 

מועד אחרון להגשת  
 הצעות

בתיבת המכרזים שבמשרדי   15:00בשעה  10/5/21ביום 
 החברה הכלכלית בלבד 

 

 כנס מציעים  .ד

 , 1הפארק, ברח' שלושת המצפים    מינהלתבמשרדי    11:00בשעה    20/4/21כנס מציעים ייערך ביום   .1.ד
 . 08- 6464974טלפון לקבלת הנחיות הגעה  באר שבע. 

 להגשת הצעה.השתתפות בכנס המציעים היא חובה, ומהווה תנאי  .2.ד

יוצגו בפני המשתתפים מתחם ההסעדהבמהלך   .3.ד , תינתן למשתתפים  ופעילות הפארק  המיועד  הכנס, 
כי כל מידע שיימסר בעל פה כולל תשובות לשאלות,  האפשרות לשאול שאלות הבהרה. מובהר עם זאת,  

אם תינתנה, לא יחייב את המזמינה, והמידע המחייב יהיה המידע שיפורסם בפרוטוקול כנס המציעים  
 .ו/או בהודעות הבהרה בלבד

המזמינה תהיה רשאית להודיע על קיום כנסי מציעים נוספים, לפי שיקול דעתה. במקרה זה, מציעים   .4.ד
 .מציעים קודם, יהיו פטורים מהשתתפות שהשתתפו בכנס

 מכרזהבקשת הבהרות למסמכי   .ה

באחריות המציעים לבחון בקפידה את מלוא מסמכי ההצעה, ולהודיע למזמינה ללא דיחוי על כל טעות,   .1.ה
 אי התאמה, סתירה או אי בהירות. 

באמצעות פניה בכתב    , 12:00בשעה    29/4/21עד ליום    מכרזהמציעים רשאים לבקש הבהרות למסמכי ה .2.ה
 לבד.ב  michraz@br7.org.ilלמייל   WORDעל גבי קובץ  

המזמינה תהיה רשאית לענות לכל שאלות ההבהרה או לחלקן, באמצעות הודעות בכתב שתשלחנה   .3.ה
באמצעות המייל לכל משתתפי כנס המציעים. תשובות המזמינה ייכלל תיאור תמציתי של השאלה ולא  

 נשאלה, ללא זיהוי השואל ו/או סימנים מזהים אחרים. בהכרח בנוסח המדויק בו  

 תיאור פארק נחל באר שבע ומתחם האגם . ו

פארק נחל באר שבע הינו הפארק המטרופוליני הגדול ביותר בישראל אשר תחת רשות מוניציפלית   .1.ו
המזרחי   בצדו  שבע  תל  מחורבות  המתחיל  שבע  באר  נחל  גדות  לאורך  פרוס  אשר  הפארק,  אחת.  

דונם. מתחם האגם הינו חלק    5,400  -בעיר, משתרע על פני שטח של כ   7י שכונת פלח  ומסתיים בפאת 
 מפארק נחל באר שבע והשלמתו מהווה מרכיב משמעותי בהתפתחות הפארק. 

 גבולות מתחם האגם: .2.ו
o  40כביש עוקף באר שבע מס'  –מזרח . 
o  השכונה  בנייהוחלקם בהמשך  2021שחלקה מתאכלס החל מחודש מאי שכונת הפארק  –דרום .

   בתי אב ונמצאת מעבר לכביש המפריד בין האגם לשכונה. 4,200  -תכיל כ
o  דונם ומכיל אטרקציות ספורט ומגרשי   200  -מתחם הספורטק. מתחם המתפרש על כ –מערב

 אימוני כדורגל. 
o  טיילת לב הפארק וגדת נחל באר שבע.  –צפון 

 מרכזיות בו:דונם. האטרקציות ה  450 -מתחם האגם משתרע על פני כ .3.ו

o  גשרים.עם גישה אליהם באמצעות דונם ובו שני איים  92אלמנט המים / אגם בשטח של 

o  בסמוך למעגן מינהלת הפארק מפעילה השכרת סירות וקיוסק  –סירות מעגן . 
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o  לא פעיל –מים בצידו הדרומי של האגם בסמוך למתחם הסעדה כולל מסעדה שנמצאת. 

o  מוסדרים, מדשאות פתוחות וחורשות.  מנגלמתחמי 

o  .מתחם צפרות 

o  הספורטק   דונם שתשקיף אל שטחי הפארק ותחבר את מתחם האגם אל מתחם 1.5מזרקה בגודל

 אשר ממוקם מערבית אליו. 

o שבילי הליכה ואופניים . 

 להלן. 3כנספח תשריט פארק נחל באר שבע ותשריט מתחם האגם במסגרתו מצורפים  .4.ו

 להלן.  4כנספח תכנית מתחם האגם מצורפים  .5.ו

 להלן. 5כנספח תשריט המתחם המיועד על ידי המזמינה להקמת מתחם האוכל מצורף  .6.ו

 תנאי הפניה .ז

המזמינה, מתכבדת לצאת בפנייה להציע הצעות להפעלה וניהול של מערך המזון בפארק כפי שיוגדר   .1.ז
 נספחיו. המפורטים להלן במסמך זה על  השירותים להלן, ומתן יתר

לצורך   .2.ז אחרים  ופרטים  בהצעתה  פרטים  לברר  בכדי  מהמציעים  מי  להזמין  רשאית  תהיה  המזמינה 
 קבלת החלטה, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

ו/או להוסיף להם ו/או לעדכנם בכל   מכרזהמזמינה שומרת לעצמה את הזכות לתקן את מסמכי ה .3.ז
 י. תיקונים יובאו בכתב לכל המציעים. שלב ותהא רשאית לעשות כן עפ"י שיקול דעתה הבלעד

את המזמינה יחייב אך ורק ההסכם הסופי בכתב ורק לאחר שייחתם בינה לבין המציע שיבחר ובכפוף   .4.ז
 להוראות ההסכם האמור לא יהיה המזמינה מחויבת בפרטי הצעה כלשהי. 

נה על המציע  , תחולמכרזכל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה או בהשתתפות ב .5.ז
בלבד. מובהר בזאת כי המזמינה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם  
הצעתו או בנוגע אליה. כן מובהר כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות  

 .מכרזכלשהן בקשר עם השתתפותו ב

כפי שמפורטים במסמך פנייה זה ונספחיו, הינם בין    הגדרת ותיאור השירותים, האמצעים והיקפם, .6.ז
השאר, לצורך הצעת הצעות בלבד וייתכנו שינויים בפרט/ים ו/או בדרישות ו/או בהיקף ההצעה. מובהר  
כי המזמינה תהא רשאית להגדיל ו/או להקטין את כמויות השירותים והאמצעים הכלולים בהצעת  

 ק את השירותים בהתאם להסכם הסופי שייחתם עימו.המציע, בכל שיעור שהוא. הזוכה מחויב לספ

 תנאי סף להשתתפות   .ח

ב הבאים  מכרזההשתתפות  המצטברים  התנאים  בכלל  המציע  בעמידת  המסמכים    מותנת  וכל  )ההצעה 
 המצורפים לה יהיו על שם אישיות משפטית אחת(:  

 המציע הינו תאגיד רשום כדין במדינת ישראל או עוסק מורשה.   .1.ח

על המציע לצרף אסמכתא על רישום התאגיד וכן תדפיס עדכני מאתר רשם התאגידים או תעודת עוסק  
מורשה, לפי העניין, ואישור עו"ד/ רו"ח חתום בדבר זהות מורשי החתימה הרשאים להתחייב בשם  

 המציע.  

שנים האחרונות בהפעלת משאיות מזון או   5שנות פעילות לפחות במהלך  3למציע ניסיון מוכח של  .2.ח
דוכני מזון באירועים ו/או במתחמים הפתוחים לקהל הרחב ו/או הפעלת עסק בתחום המזון )כגון  

 בית קפה, מסעדה, בר( ו/או מכירת מזון באמצעות מזנונים.

₪ בשנה, במהלך   500,000ההסעדה של למציע מחזור כספי שנתי ממוצע הנובע ממכירת מזון בענף  .3.ח
   .2019  -ו 2018  ,2017 השנים

 להלן.  7המציע נעדר זיקה לעובדי עיריית באר שבע ו/או החברה הכלכלית כאמור בנספח  .4.ח

 בעצמו או באמצעות מי מטעמו  –המציע השתתף בסיור מציעים  .5.ח
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סף המפורטים לעיל  על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לשם בחינת עמידתו בתנאי ה 
ובכלל זה אסמכתאות להוכחת דרישות הניסיון כולל המלצות מהלקוחות קודמים. המזמינה רשאית, אך  
לא חייבת, לדרוש מן המציע הבהרות או השלמות או נתונים ומסמכים נוספים, לפי שיקול דעתה וככל  

 שנדרש לה לצורך קבלת ההחלטה. 

  מסמכים ואישורים נוספים .ט

 .  1976-אישורים תקפים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו .1.ט

אישור תקף מפקיד שומה ו/או רו"ח המעיד על ניהול ספרי החשבונות שלו על פי פקודת מס הכנסה   .2.ט
 וחוק מע"מ  

 אישור ניכוי מס במקור.  .3.ט

 ערבות בנקאית )ערבות ביצוע(  וגםנספחי הביטוח  .4.ט

 הקריטריונים לבחירת המציע .י

 ( לבחינת ההצעות שיוגשו. "ועדה"מטעם המזמינה תמנה ועדה מקצועית )להלן: ה ותהתקשרוי ועדת  .1.י

 שלבים, ואלה יפורטו להלן: 3-הליך בדיקת ההצעות ייעשה ב .2.י

. רק הצעות שתימצאנה כעומדות  מכרזבדיקת עמידת המציע בתנאי הסף כפי שנקבעו ב   –שלב א'   .א.2.י
 בתנאי הסף תועברנה לשלבי הבדיקה הבאים. 

  0בשלב זה תנקד הועדה המקצועית את הצעות המציעים השונים ותעניק להם ציון בין    –שלב ב'   .ב.2.י
 נק', הכל על פי הקריטריונים המופיעים בטבלה שלהלן.   60- נק' ל

 
לב   יפחת מ  - שימו  תפסל על הסף. המזמינה תהיה רשאית    35- הצעה שהניקוד האיכותי שלה 

 וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדית.   30- להפחית את הציון האיכותי המינימאלי ל
 

   השלמת הליך הבדיקה והענקת הניקוד בגין הרכיב הכספי שבהצעה. –שלב ג'  .ג.2.י
 

לנוסחה הקבועה בסעיף .1.ג.2.י . מכרזל  2נספח    ,5.3  הענקת הניקוד בסעיף הכספי תהיה בהתאם 
של   ציון  ביותר תקבל  הגבוהה  עם התמורה המשוקללת השנתית  ושאר   40ההצעה  נקודות 

ההצעה   של  המשוקללת  התמורה  חלוקת  ידי  על  זאת  אליה,  יחסי  באופן  ידורגו  ההצעות 
 נקודות. 40-הנבחנת בתמורה המשוקללת  של ההצעה  הגבוהה ביותר והכפלת התוצאה ב

 
זו אשר קיבלה את   .3.י והרכיב  האיכות  בסעיף    המצטברות  נקודותהמירב  סכום  ההצעה הזוכה תהא 

 . שניתנו לה במסגרת בחינת ההצעות באמצעות הועדה המקצועיתהכספי 
 

 בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן: הועדה תבחן את סעיף האיכות .4.י
 

 נושא מס'
ניקוד מירבי  

 קריטריון לכל 

1. 

 קונספט  הצגת ה
ע"י מצגת ממוחשבת  את הצעתו, אם יציג המציעהתרשמות הועדה במהלך ראיון בו 

המענה המתוכנן לפעילותו בפארק. תוך שהוא מתייחס  ובה  ,חוברת מודפסתע"י  ו/או  
סוגי  עשיר ורחב של  בדגש על מגוון  זאת  ,נדרשהולמענה של הצעתו הקולינארי לייחודה  

המציע את  במידה והמציע מבקש להשתמש בקבלני משנה, יפרט המזון המוצעים. 
 זהותם וניסיונם.

 : חלוקת הנקודות יהיה עפ"י הנושאים להלן

 

 

 

30 
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 נושא מס'
ניקוד מירבי  

 קריטריון לכל 

והמנות אותן הוא    על פי המאפיין הקולינארי שלהן  הצגת פירוט סוגי המשאיות •
 נק' 25 -"השירות המבוקש"   - י"א   כאמור בסעיף מכור מתחייב ל

הצגת מפרט הציוד אותו הוא עומד להציב תוך מתן דגש על נראות אחידה   •
 . נק' 5  -ואסטטית של כלל המשאיות 

2. 

 התרשמות כוללת 
התרשמות הועדה המקצועית מטיב ואופן הצגת המציע את יכולותיו, ניסיונו והתאמתו  

מהריאיון ומכלל  לצרכי מבקרי הפארק כפי שעולים מכלל מסמכי ההצעה המוגשת, 
כמו כן תתרשם הועדה מיכולות   הבדיקות והשיחות עם לקוחות / מזמינים קודמים.

 וכלי השיווק בהם ישתמש המציע על מנת להביא להצלחתו של המתחם.  

 לסעיף זה.   'נק 01הועדה המקצועית רשאית להעניק עד 

 

 

10 

3. 

 תמורה הוגנת ללקוח 
המנות )כמות, גודל, יצרן( ואת המחירון לצרכן על פיו המציע יצרף להצעתו את מפרט 

הוא מחויב יהיה למכור. יש לתת דגש על רמת תמחור הוגנת המציעה תמורה ויחס  
 הולם בין כמות ואיכות המזון למחיר. 

התרשמותה יציגו את התמורה ההוגנת   עפ"ילמציע/ים אשר   'נק 3הועדה תיתן  •
 ביותר למבקרי הפארק, ותדרג את המציע/ים האחר/ים ביחס אליו/הם. 

 

 

3 

4. 

 ניסיון בהפעלת מתחם מזון  

ו/או יריד מזון    FOOD TRUCKSמספר שנות הניסיון של המציע בהפעלת מתחם 
יובהר כי ניסיונם של קבלני המשנה אינו תקף  הדומה במאפייניו )מעבר לתנאי הסף(.  

 לסעיף זה.
למציע/ים בעל/י הניסיון הרציף הרב ביותר, ותדרג את המציע/ים   'נק 7הועדת תיתן  

 האחר/ים ביחס אליו/הם. 

 

7 

 

5. 

 ניסיון בהפעלת מערך מזון בנפת באר שבע 

מספר שנות הניסיון של המציע בהפעלת מערך מזון בנפת באר שבע, המציע יצרף  
 להצעתו את תיאור עסקיו וניסיונו בנפת באר שבע.  

למציע/ים בעל/י הניסיון הרב ביותר בנפת באר שבע, שנים המעידות   'נק 3הועדה תיתן 
על הכרות עם האזור ותחום ההסעדה בו, ותדרג את המציע/ים האחר/ים ביחס  

 אליו/הם. 

 

3 

 

 

6. 

 מתן מענה רחב ליישום בתקופות לחץ

על המציע לפרט בהצעתו את יכולותיו להיערך להגדלת כמות משאיות המזון מעל  
: מספר המשאיות, אפיונן , זמן הגעתן למתחם. יש 'המינימום כאמור בסעיף יא הכמות 

 לקחת בחשבון שהצורך במשאיות הנוספות יתכן בימי שבתון )חג/שבת(. 

 ' נק 5הועדה עד במתן מענה להגדרות סעיף זה תיתן  •

בנוסף, על המציע לפרט בהצעתו כיצד הוא יערך )שלא על ידי הגדלת כמות המשאיות( 
אלא באופן ההפעלה בכדי לתת מענה ושרות טוב למבקרי הפארק בימים ותקופות בהם 

 צפויים שיאי מבקרים.  

 .'נק 2עד ה המקצועית ועדהבמתן מענה להגדרות סעיף זה תיתן  •
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 60 סה"כ נקודות 
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לעיל   .5.י המידה  אמות  והנתונים    רשאית   המזמינה   תהא בבחינת  המרכיבים  כל  את  בחשבון  להביא 
שבמסמכי הצעת המציע על נספחיה, את כל המסמכים והנתונים שהומצאו על ידי המציע וכן את  
ממצאי בדיקותיה של המזמינה ביחס למציע ולהצעתו. המזמינה רשאית לפנות ללקוחות לאימות  

לקוחות נוספים ועבודות נוספות.  הנתונים ולקבלת פרטים נוספים, וכן לדרוש מן המציע פירוט של  
 המציע מתחייב לספק את כל הנתונים כפי שיידרשו ממנו. 

 
המזמינה רשאית שלא לבחור באף אחת מן ההצעות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והינה רשאית להתנות   .6.י

 את הזכייה. 
 

ת לגבי  המזמינה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדון עם המציע בפרטי הצעתו, לבקש הבהרו .7.י
ההצעה, כאמור ולבקש מהמציעים, שהצעותיהם נמצאו מתאימות, בין אם מדובר במציע בודד ובין  
אם מדובר בחלק מהמציעים, לתקן או לשפר את הצעותיהם, בין בעל פה ובין בכתב, בין לפני בחירת  

 זוכה ובין לאחר מכן. 
 

 השירות המבוקש  .יא

  יהיה בסמוך לחדר המערכות הקיים במתחם האגם שבפארק.     FOOD TRUCKS  -מיקום מתחם ה  .1.יא
 במקום קיימות תשתיות חשמל, מים וביוב.   להלן.  5התשריט בנספח  עפ"יזאת 

 
 :מועדים הבאיםפחות בהתאם לכל הל ,לכל אורך השנה המציע מתחייב לקיים את השרות .2.יא

 

 שעות פתיחה  תקופה
 ה' -ימים א'

 שעות פתיחה 
ובחול  ש' חגים -ימים ו'

 המועד

 21:00 - 9:00 19:00  - 12:00 אוקטובר  -אפריל 
 19:00 - 9:00 18:00  -12:00 מרץ -נובמבר 

 

להמשיך ולספק את  ובאישור מראש ובכתב מהנהלת הפארק  יהיה רשאי על פי שיקול דעתו    המציע .3.יא
 האמור לעיל.  אף השירות בימים ובשעות נוספות על 

 
  :הפרוט הבא  עפ"יהמציע מתחייב להציב בכל זמן נתון כמות מינימאלית של משאיות  .4.יא

 

 כמות משאיות מינימאלית  תקופה
 ה' -ימים א'

 כמות משאיות מינימאליות 
חגים ובחול   ש'-'ימים ו

 המועד

 4 2 אוקטובר  -אפריל 
 2 1 מרץ -נובמבר 

 

המציע יפרט בהצעתו מה תהיה מפרט המשאית הבודדת בתקופות בהן נדרשת הצבתה של משאית    .5.יא
בלבד.  המשאית    אחת  מפרט  י  השנייה מפרט  הצבתה.  טרום  המזמינה  ע"י  ובכתב  מראש  אושר 

יובהר כי  המציע.  החלטת  יהיה על פי    .4.האמור בסעיף יאהמפרט    עפ"יהמשאית השלישית ואילך  
שיקול    עפ"יהמזמינה לא מוותרת על זכותה לדרוש החלפת תכולת המשאית השלישית ואילך בכל עת  

 דעתה הבלעדי. 
 

  המציעמגוון סוגי מזון ומשקאות שאותם יפרט בהצעתו.    המבקרים  מכור לציבורמתחייב ל  המציע .6.יא
לשיקול דעתו  המשאיות בהתאם  או  /לשנות את מגוון המנות או להגדיל את כמות המנות ורשאי  יהיה  

 לדרישת הקהל, כל זאת באישור הנהלת הפארק מראש ובכתב.  ובהתאם 
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תהא למשך שנה עם אפשרות הארכה של שנה + שנה. המציע מתחייב להקים   – תקופת ההתקשרות .7.יא
יום מיום חתימה על הסכם הרשאה ורק לאחר פתיחת    45ולפתוח בפועל לקהל הרחב את המתחם עד  

 בור. הפארק לצי
 

מאת רשות רישוי העסקים    מתחםתנאי לתחילת מתן השירותים המציע יידרש לקבל רישיון עסק ל .8.יא
בעיריית באר שבע בהתאם לתנאים שייקבעו לפי הדין. המציע ישיג את כל האישורים ו/או הרישיונות  

כיבוי א / בטיחות,  ש, ו/או ההיתרים הנדרשים לצורך מתן השירות לרבות אישורי רשויות בטחון 
בכך, הכל כאמור קודם   בכל ההוצאות הכרוכות  ויישא  וכיוצ"ב  ישראל  משרד הבריאות, משטרת 

 לתחילת מתן השירות וכתנאי מוקדם לו.  
 

א'  6.9הוראות מפרט אחיד    עפ"י לפעול  על המציע    תשומת לב המציעים כי לשם עמידה בתנאים נדרש .9.יא
 . א8כנספח  למסמכי הבקשה לקבלת הצעותהמצורף 

 
 חל איסור מוחלט על מכירת מוצרי טבק ועישון ועל מכירת בקבוקי זכוכית.   .10.יא

 
 יוצב שילוט בולט המפרט את מחירי המזון והמשקאות.  FOOD TRUCKבכל  .11.יא

 
המפורטים  מחירון מפוקח,   .12.יא המוצרים  נתון את  זמן  בכל  למכירה  להציע    6בנספח  המציע מתחייב 

מען הסר ספק המחיר הנקוב ליד כל מוצר מהווה  להלן, ובמחירים שלא יעלו על אלה הנקובים בו, ל
המחיר   לעיל    המרבי את  בפיקוח  המוצרים  מחירי  המוצר.  את  למכור  המציע  יוכל  בו  מקרה  בכל 

מראש בלבד  הנהלת הפארק    באישור  . שינוי המחירים ע"י המציעיישארו קבועים עד להחלטה אחרת
 כנו המחירים המפוקחים בהתאם.ובכתב. במידה שתהיה עלייה או ירידה בגובה המע"מ, יעוד

 
ה .13.יא במתחם  שיוגשו  הגלם  וחומרי  כשרFOOD TRUCK המזון  בסגנון  המוצרים  יהיו  כל  כלומר,   .

  .שיוגשו יהיו כשרים אך לא תידרש תעודת כשרות שכן המתחם יופעל גם בימי שבת וחג
 

 . בלבד להגיש את המזון והמשקאות בכלים חד פעמיים מתכלים מציעעל ה .14.יא
 

משיות לשימוש הלקוחות. לא תותר כל פעולת בניה בפארק  ש  על חשבון המציע  בסמוך לאתר יוצבו  .15.יא
יוצג לאישור הנהלת הפארק    השמשיותאופי וסוג  לרבות התקנת "דק", רמפות, הצללת קבע וכדומה.  

 טרם הצבתו. 
 

, יובהר כי האשפה אשר תיווצר  מטר    30ברדיוס של    סביבת המשאית  לדאוג לניקיון  המציעבאחריות   .16.יא
, והוא  פעולת הכנת המזון בתוך המשאיות ובכלל זה אריזות ריקות יהיה באחריות המציעמכתוצאה  

 .להלן 8נספח זאת מבלי לגרוע בהוראות התפעול  הנחיות המזמינה,  עפ"ילפנותם   יידרש
 

שעות הפעילות במלואם. בין  באחריות המציע לספק את שירותי הניקיון של המרחב החיצוני במהלך   .17.יא
היתר ידאג המציע להצבת פחי אשפה שיוצבו לטובת השוהים במתחם, פינוי הפחים, ניקיון הרחבה  

 החיצונית כמו גם ניקיון השולחנות שהציבה המזמינה לאחר שהסועדים סעדו בהם. 
 

י  המציע .18.יא הצדדים.  בין  שיחתם  בהסכם  האמור  זולת  אחר  שירות  כל  להפעיל  רשאי  יהיה  ובהר  לא 
ויודגש כי חל איסור לערוך מסיבות באתר או להגביל את כניסת הציבור למבקרים / מוזמנים / רוכשי  

 כרטיסים וכדומה.  
 

להציב במשאיות את דרישות החשמל הבאות על מנת ליצור שימוש בטוח    הספק מחוייב  –חשמל   .19.יא
 ותקין בהתאם לכל חוקי החשמל הנדרשות:

 

 .  cee אמפר מוגן מים להתקנה חיצונית 3*32פינים לזרם  5שקע חשמל תקני   .א.19.יא
 ממ"ר גמיש.  16פינים לחיבור גיד הארקה בחתך   3כנ"ל שקע לחיבור הארקה תקני  .ב.19.יא
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 מתברגים .  השקעים יהיו עם מכסים .ג.19.יא
 מתקן החשמל במשאיות יעמוד בדרישות חוקי החשמל והתקנות.  .ד.19.יא
 מתקן החשמל במשאית יעבור בדיקת בודק חשמל מוסמך לפני חיבורו לחשמל כנדרש בחוק.  .ה.19.יא

 
יפנה את המשאית וכל ציוד נוסף בפארק וישיב את האתר לקדמותו כשהוא    מציעהכל יום  בסיום   .20.יא

 . באופן ייסודי את השטח שבאחריותוולאחר שניקה  פנוי מכל חפץ  
 

שר חנית לילה למשאיות בשטח הפארק אלא אם ניתן אישור לכך בכתב על ידי מנהל הפארק  לא תתאפ .21.יא
 בלבד.

 
 לעת.  מעת יפעל על פי הוראות מנהל הפארק כפי שיינתנו לו    המציע .22.יא

 

 אחריות המזמינה  .יב

חיבור לביוב    ,לחשמל, חיבור למיםהמזמינה תספק בהתאם למפרט אשר יימסר ע"י המציע, חיבור   .1.יב
 . ו/או מקום ייעודי לפינוי השפכים

 
, שולחנות וספסלי ישיבה בכמות  תאורה היקפיתשיקולה הבלעדי,    "י המזמינה תספק על חשבונה ועפ .2.יב

 . תמצא לנכון םוסוג אות
 

בסמוך לחדר המערכות הקיים ותחזוקתו תהיה באחריות  על חשבון המזמינה  מתקן שירותים יוצב   .3.יב
 הלת הפארק. מנ
 

ינהלת הפארק לוודא תקינות  נציג מ משותף של הזוכה וצע סיור  ו, יב הזוכה להפעלהבמועד כניסתו של   .4.יב
ביום הפעלת  מצב השטח  זה תוציא מינהלת הפארק סיכום המעיד על  רשותו. בסיור  המתחם שקיבל ל

תקשרות  שלפיו מתחייב הזוכה לשמור על מצב המתחם באותו מצב לאורך כל תקופת הה  המשאיות 
 ובדגש על מועד החזרת המתחם בסיום ההתקשרות. 

 
 ללקוחות תשלום שירות לאמצעי .יג

אפשרות   גם  ,ח("בש)  למזומן בנוסף,  הלקוחות של התשלום אמצעי במסגרת כלולמתחייב ל המציע .1.יג
המזמינה, אפשרות השימוש באמצעי   אחר שתדרוש תשלום אמצעי  כל האשראי וכן בכרטיסי שימוש

אלו   תלות  תשלום  ללא  אחידים  יהיו  המחירים  מתאים.  שילוט  בהצבת  הלקוחות  לידיעת  יובאו 
 . באמצעי התשלום בו יבוצע התשלום

 
 עיקרי התנאים המסחריים .יד

 
 . מציעכל שאר עלויות ההקמה תחולנה על ה .' לעיליבלמעט אספקת התשתיות כאמור בסעיף  .1.יד

 
י .2.יד ה, פינוי  השירותים  קיוןינ מים,  :  עלויות התפעול הבאות  לו וח על המזמינה    הראשי,   אשפהמתחם 

 ביוב. 
 

עלויו .3.יד העלויות  ת התפעולכל  ה  לעיל  3יד.בסעיף    למעט  על  חשבונו    מציע יחולו  עלועל  יות  וובכללם 
 המתחם. פעילות של השיווק והפרסום 

 
 :  יעמוד על סך של FOOD TRUCKSלהצבת המינימליים  יםהחודשי  דמי ההרשאה .4.יד

 
 ₪ כולל מע"מ  20,000אוקטובר,  – בחודשים אפריל  .א.4.יד
 ₪ כולל מע"מ   4,000, מרץ  – בחודשים נובמבר .ב.4.יד
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 בנוסף לדמי ההרשאה יחולו על המציע העלויות הבאות:  .5.יד
 

בסך    -חשמל .א.5.יד חודשיים  וחיבור  שימוש  משאית  ₪  1000דמי  המציע  לכל  רשאי  לחלופין  או   ,
.  לכל משאית או להזנה הראשית  ובתאום מראש להתקין מונה חשמלבאישור של המזמינה  

 קריאת המונה בתחילת כל חודש.  עפ"יעשה  תבמקרה זה חיוב צריכת החשמל 
 

. ערבות זו  ₪  35,000  יספק ערבות בנקאית בערך של  ציעכתנאי לחתימה על הסכם ההתקשרות, המ .6.יד
המזמינה  בין  , או תקופת ההתקשרות המוארכת,  סיום ההתקשרותחודשים לאחר    3תהיה בתוקף עד  

 . מציעוה
 

  ההסכם . טו

 .  להלן 9נספח כמצ"ב הסכם ההתקשרות בין המזמינה ובין המציע  .1.טו
 

ובהר במפורש כי רק ההסכם החתום יחייב את המזמינה על כל פרטיו, וכי התיאור, הרקע, ההגדרות  מ .2.טו
המבוקשים   והאמצעים  השירותים  אודות  המידע  הכלולים  וכל  המציע  עם  ההתקשרות  במסגרת 

במסמך זה הם לצורך הכנת הצעה בלבד, והמזמינה רשאית לשנותם בכל אופן ו/או להוסיף עליהם  
 .  מכרז, ובהסכמת הזוכה בבמסגרת הסכם ההתקשרות

 

 נזיקין, ביטוח, שיפוי ופיצוי .טז

 המזמינה כפי שיפורטובהתאם להנחיות   הביטוחים  למזמינה את ולהציג להחזיק  מתחייב המציע .1.טז
 והתנאים  הכיסויים כל את כוללים הביטוחים כאשר המזמינה לטובתו ולטובת בהסכם ההתקשרות

 בהסכם ההתקשרות.  מהמצוין יפחתו לא האחריות וגבולות הנדרשים
 

 

 

 בכבוד רב ובברכה, 

 חנן בר זוהר, מנהל פארק נחל באר שבע  שלומי קטרי, מנכ"ל                         

 החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 53מתוך  12עמוד 
 

 טופס עזר למילוי ההצעה

 

 

 

 

 

 

 צורף/לא צורף חתום על ידי  המסמך מס"ד

אם   ✓)סמן 
 צורף(

  מורשה חתימה  של ההצעה( 1פרטי המציע )נספח    .1

מורשה   אישורים המוכיחים עמידה בתנאי הסף   .2
 חתימה/רו"ח 

 

  מורשה חתימה  תיאור הרקע של המציע, ניסיונו ופעילותו כיום.   .3

תאור של מערך המזון ועל אופן התפעול    .4
 המוצע. 

  מורשה חתימה 

  מורשה חתימה  מפרט המשאיות וסוגי המזון שימכרו.   .5

  חתימה מורשה  ( 6מחירון מוצרים מפוקח )נספח   .6

  מורשה חתימה  ( 9הסכם התקשרות על נספחיו )נספח   .7

  מורשה חתימה  רשימת לקוחות ממליצים   .8

אישור עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה של    .9
המציע ובדבר הסמכתם לחתום, בשם המציע,  

 על מסמכי ההצעה. 

  עו"ד/רו"ח 

אישור תקף בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק    .10
 . 1976  -ציבוריים, תשל"ועסקאות גופים 

  עו"ד רו"ח  

כדין,   התאגיד רישום את המוכיחים אישורים  .11
 עדכני תדפיס וכן המציע של תעודת התאגדות 

 החברות   רשם של  הרישום מחוברת

  עו"ד/ רו"ח 

מסמכי הבהרה ותשובות וכל מסמך שנשלח ע"י    .12
 המזמינה. 

  מורשה חתימה 

ציבוריים  תצהיר עפ"י חוק עסקאות גופים   .13
  ( 7)נספח 

עו"ד + מורשה  
 חתימה 

 

  מורשה חתימה  על נספחיהם כשהם חתומים  מכרזכל מסמכי ה  .14
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 טופס פרטי המציע  –  1נספח 

 
 

 תאריך:_______________
 
      לכבוד

 החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ 
 

 א.ג.נ.,
 

 פרטי המציע הנדון: 
 

 
 

 ___________________________________________    שם המציע/שם התאגיד: 
 

 ___________________________________________    מספר זיהוי:  
 

 ___________________________________________    כתובת רשומה:
 

 ___________________________________________   כתובת הפעילות: 
 

 _______, ______________________ _____________     מספר/י טלפון: 
 

 ____________________, ______________________     מספר/י פקס: 
 

 ___________________________________________    דוא"ל )חובה(: 
 

 ___________________________________________   התמחות עיקרית: 
 

 ___________________________________________  הסמכות ורישיונות מקצועיים:
 

 ___________________________________________   הסמכות בתקני איכות:
 

 ___________________________________________  מנכ"ל המציע )במידה ותאגיד(:
 
 

  בעלי תפקידי מפתח במציע: 
 

 שם ________________  תחום התמחות _______________ ותק _______ 
 

 שם ________________  תחום התמחות _______________ ותק _______ 
 

 שם ________________  תחום התמחות _______________ ותק _______ 
 

 פרטי איש הקשר להצעה זו מטעם המציע 
 

 ___________  תפקיד  _______________ טלפון_________מייל_______________ שם _____
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  ההצעה טופס  –  2 נספח 

      לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ 

 באר שבע 
 

 א.ג.נ.,
   603/2021 מס'מכרז פומבי הנדון: 

 

 בתשובה לפנייתכם, הנני מגיש בזה את הצעתי, כדלקמן:          

האמור   .1 את  הבנתי  כי  בזאת  מצהיר  מסמכיה  מכרזה  –)להלן    603/2021  מס'  במכרזאני  כל  על   )
 ונספחיה וכי בהתאם לכך אני מגיש את הצעתי זו. 

ומצהיר בזה כי לא יהיו לי כל תביעות או דרישות    וונספחי  ו, מסמכימכרזאני מסכים לכל האמור ב .2
 . המכרזאו טענות לעניין אי הבנה או אי ידיעה של תנאי 

 . מכרז זההנני מצהיר כי בידי הידע, המומחיות והניסיון הדרושים לביצוע ההתחייבויות על פי תנאי  .3

ולהשתמש בכל שיטה הנראית .4 לה לבדיקת    הריני מצהיר כי החברה תהיה רשאית לראיין ולבדוק 
איכות, ניסיון, מקצועיות ואמינות המציע, וכי אני מאשר לחברה לבצע את כל הבדיקות הקשורות  

 והכרוכות בכך. 

 הנני מתחייב כי אגיע לראיון למועד אליו אזומן. 

 הינה:במכרז זה הצעתי למתן כל השירותים המבוקשים  .5

 .₪ כולל מע"מ, לחודש ____________, בשיעור של  אפריל עד אוקטוברדמי הרשאה לחודשים   .5.1

 ₪ כולל מע"מ, לחודש.   , בשיעור של ______________ נובמבר עד מרץדמי הרשאה  לחודשים  .5.2

 התמורה המשוקללת השנתית תחושב על פי הנוסחה הבאה: .5.3

X -  חודשים  7לעיל *  5.1מכפלת סכום ההצעה הנקובה בסעיף 

Y -  חודשים 5לעיל *  5.3מכפלת סכום ההצעה הנקובה בסעיף 

X+Y התמורה המשוקללת השנתית = 

 דמי ההרשאה צמודים למדד המחירים לצרכן בהתאם למנגנון הקבוע בהסכמי ההתקשרות. .5.4
 

הצעתי כוללת את כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא כנדרש למתן השירותים הנדרשים במסמכי ההצעה   .6
שרותי משרד, עבודת מזכירות, דואר, הוצאות נסיעה, ביטול זמן וכיו"ב. לא תשולם כל תוספת  לרבות  

 בגין הוצאות אלו. 
 

הצעתי זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקפה ומחייבת לתקופה   .7
 זה. במכרז ( יום מהמועד האחרון להגשת הצעות כאמור ששים ) 60שלא תפחת מאשר 

 

 
 חתימת המציע: _______________ 

 שם החותם: _________________ 

 תפקיד: ____________________ 

 תאריך: ____________________ 
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 תשריט פארק נחל באר שבע ומתחם האגם –  3נספח 
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 תכנית מתחם האגם   –  4נספח 
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 המתחם להקמת מתחם האוכל תשריט –  5ספח נ
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 מפוקחים רשימת מוצרים  –  6נספח 

 

המחירים יכולים להשתנות מעת לעת וזאת רק לאחר אישור מינהלת הפארק ובהתאם  
 להחלטתה הבלעדית בכתב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערה  מחיר  תאור המוצר  מס"ד

 קדון יכולל פ  ₪ 7 מ"ל 500בקבוק מים מינרלים  1

 קדון יכולל פ  ₪ 7 מ"ל   330 פחית משקה מוגז 2

 קדון יכולל פ  ₪ 7 מ"ל   330  פחית משקה קל 3

  ₪  7 מ"ל  300כוס ברד בנפח  4

  ₪  8 מ"ל  500ברד בנפח כוס  5

  ₪   10 מ"ל  300כוס קפה ברד בנפח  6

  ₪   12 מ"ל  500כוס קפה ברד בנפח  7

  ₪  8 מ"ל, על בסיס חלב או תחליף חלב כגון סויה  250קפה הפוך  8

  ₪  7 מ"ל  180 -תה/ נס קפה/ קפה שחור בתוספת חלב 9

  ₪  4 קרטיב קרח  10

 שוקולד/וניל/פירות  ₪  8 ארטיק מצופה  11

 במבה/ביסלי/דוריטוס  ₪  7 גרם 60-80חטיף מלוח בטעמים   12
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 י המציעתצהיר –  7ספח נ

 

 שמירה על סודיותתצהיר 

 

)להלן:  אני   .1  ______________ מרחוב   __________ מס'  ת.ז./ח.פ  נושא  הח"מ,__________ 
 "( מתחייב בזאת כלפי החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ, כדלקמן: המתחייב "

לשמור סודיות מוחלטת ומלאה ולא לגלות לכל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, זולת האנשים   .1.1
רישום, תוכנית, מפרט, מסמך, שרטוטים, דיאגרמות, טבלאות,  הנוטלים חלק בעבודה, כל מידע,  

נתון עיוני, מדעי, מעשי, מתכון, נתונים כספיים, מחזורי מכירות, תחומי פעילות וכו'. בין בכתב  
ובין אם בעל פה שהובאו לידיעת ה"מתחייב" ונמסרו לו ע"י המציגים במישרין ו/או בעקיפין או  

 עם או כתוצאה מן העבודה. כל הנ"ל יקרא להלן: "מידע".  שהגיעו לידיעת ה"מתחייב" בקשר

 לגבי המידע כדלקמן:  .1.2

לא להעתיק ו/או לא להרשות לאחרים ו/או לא לאפשר לאחרים לבצע במידע או בחלק ממנו,   .1.2.1
 שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת אלא לצורך ביצוע העבודה בלבד.

הוראו  .1.2.2 יחולו  של המידע  על  על העותקים  גם  יחול  מידע  לגבי  וכל האמור  זו,  ת התחייבות 
 עותקיה. 

לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי   .1.2.3
 אחר.

 להגביל את הגישה למידע אך ורק לאותם אנשים או גורמים העוסקים בפועל בעבודה. .1.2.4

 כל אדם הבא במגע עם המידע. לנקוט בכל האמצעים להבטיח את שמירת המידע ע"י  .1.2.5

 להודיע בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו.  .1.2.6

 לא לפרסם בכל צורה שהיא כל נתון הנוגע לעבודה ו/או למידע עפ"י הוראות בלבד.  .1.2.7

לא לפתח ולא לייצר או להעתיק או לערוך ולהכין באופן כלשהו תכנת מחשב או סקרים על   .1.2.8
ה מעת הגורמים אתם קשורה בעבודה  בסיס או על סמך הנתונים, המסמכים וכד' שקיבל

 הנוכחית אשר הגיעו לידיעת ה"מתחייב" במהלך וכתוצאה מן העבודה.

להחזיר ולמסור, עם סיום העבודה, או בכל עת לפי דרישה, כל מסמך, נתון או מאגר מידע   .1.2.9
 הנוגע למידע או לעבודה.  

 ההתחייבות לשמירת הסודיות לגבי המידע תהיה תקפה גם לאחר סיום העבודה.  .2

ההתחייבות הנ"ל תחול גם על עובדים של המתחייב ועל כל המועסק מטעמו, או ביחד איתו בביצוע   .3
 עבודה כולה או חלק ממנה. ה

 המתחייב יעשה כל הדרוש להבטיח קיום ההתחייבות הנ"ל על ידם.  .4

הפרת   .5 וכי  העבודה  לו  נמסרה  זה  התחייבות  מסמך  על  חתימה  בגין  היתר  בין  כי  למתחייב  ידוע 
 ההתחייבות לשמירת סודיות, תחויב בפיצויים. 

ומצורף   .6 של המתחייב  זו חתומים מורשי חתימה  להם  על התחייבות  העובדים מטעמו אשר  רשימת 
 רשות לעבוד ולעסוק במידע הנ"ל. 

 אנו מסכימים להתחייבות הנ"ל ולראיה באנו על החתום:
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 ביום ___ לחודש _______ שנת ________ 

 

 המתחייב: ___________________ 

 חתימה + חותמת: _________________ 

 

 רשימת מורשים מטעם המתחייב. 

 תפקיד זהותתעודת  שם העובד
 

 חתימה 
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 הצהרה על הימנעות מניגוד עניינים 
 ידי המציע ואנשי הצוות  מטעמו -נוסח זה ייחתם על

הנני מתחייב כי אני וכל מי מטעמי, לא נעשה כל דבר שיש בו משום ניגוד עניינים עם פעולותינו לפי   .1
במצב של חשש לניגוד עניינים עם פעולותינו או  הסכם זה וכי אני ו/או מי מטעמי איננו נמצאים  

 פעולותיי ו/או פעולות מי מטעמי, על פי הסכם זה, הן באופן ישיר והן באופן עקיף. 

בנוסף, הנני מתחייב שלא לעסוק או לטפל במישרין או בעקיפין בכל עניין שהיה עולה כדי להקים   .2
ד לו אשר עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים  ניגוד עניינים כאמור ו/או בכל נושא או עניין שהחברה צ
( חודשים מסיום ההתקשרות עם החברה,  6כאמור, בכל תקופת ביצוע השירותים ועד תום שישה )

 לפי המאוחר מביניהם.  

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנני מצהיר ומתחייב כדלקמן:  .3

 אינני נושא משרה ברשות המקומית או בתאגיד בשליטתה. .א

 חבר מועצת הרשות המקומית. אינני  .ב

בכל מקרה בו יחול אחד מהמקרים האמורים לעיל במהלך ביצוע השירותים, אדווח על  .ג
 כך לחברה ואפעל כאמור להלן לגבי מקרה של חשש לניגוד עניינים.

בכל מקרה בו אהיה בקשרי עבודה לרבות מתן שירותים מקצועיים עם קבלן או עם נותן   .ד
החב תתקשר  עימו  אחר  לחברה שירות  כך  על  אדווח  הפרויקט,  במסגרת  הכלכלית  רה 

 ואפעל כאמור להלן לגבי מקרה של חשש לניגוד עניינים. 

בכל מקרה של ניגוד עניינים, או חשש לניגוד עניינים, אפסיק את הטיפול בנושא שבגינו מתעורר   .4
כך. היועץ    )שלושה( ימים מעת שנודע לי על  3חשש באופן מידי ואמסור על כך הודעה לחברה בתוך  

המשפטי של החברה או מי מטעמו, יחליט בנושא ובדרך הטיפול הנדרשת במסגרתו, לרבות על דרך  
 הפסקת עבודתי והחלטתו תהיה סופית.

עלול   .5 או  נמצא  אני  מטעמה  מי  או  העירייה  לדעת  אם  ההסכם,  ביצוע  של  שלב  בכל  כי  לי  ידוע 
ת עבודתי ועל סיום ההתקשרות עמי,  להימצא בניגוד עניינים, רשאית החברה להורות על הפסק

 מטעם זה בלבד. 

הצהרה   .6 ליתן  יידרש  אשר  השירותים,  ביצוע  במסגרת  מטעמי  מי  כל  על  גם  יחול  לעיל  האמור 
תחילת   טרם  מקרה  ובכל  ההסכם  לחתימת  בסמוך  כאמור  עניינים  ניגוד  אי  בדבר  והתחייבות 

ואמסרם מיד למשרד לפי דרישתו.  עבודתו במסגרת מתן השירותים, הצהרותיו יהיו שמורות בידי,  
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצהרה והתחייבות כאמור יינתנו בידי כל אחד מאלה: המציע,  
מנהל פרויקט אחראי, ראש הצוות / מנהל אתר, מפקחי הפרויקט וכן כל איש צוות בפרויקט, וזאת  

 ניים עימם התקשר נותן השירות.בין אם הם עובדי נותן השירותים ובין אם הם נותני שירות חיצו

 ולראיה באתי על החתום: 
 
 
 

 ______________       ___________________  
 חתימה + חותמת                נותן השירות        
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   1976 -תצהיר המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 
 

_______________ בעל/ת ת"ז מס'    -אנו הח"מ, _____________ בעל/ת ת"ז מס' ____________, ו
צפויים   נהיה  כן  נעשה  לא  וכי אם  להצהיר את האמת,  עלינו  כי  _______________, לאחר שהוזהרנו 

 מצהירים בכתב כדלהלן: לעונשים הקבועים בחוק, 

 הננו מורשי החתימה ב: _________________ מס' ח.פ. ___________ )להלן "המציע"(.  .1
 

 הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע.  .2
 

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:  .3
 

  ;***המציע או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות 

  זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת הצעות חלפה שנה  המציע או בעל
 אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 
 . 1976 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –* "בעל זיקה"
 . 31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –** "הורשע" 

או עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא   1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –רה" *** "עבי
לחוק להגברת    2ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף    1991  –כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  

נויות בתוספת השלישית לאותו  , גם עבירה על הוראות החיקוקים המ2011  –האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  
 חוק.

 
 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:  .4
 

   'להלן: "חוק    1998  –  לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף    –חלופה א(
 שוויון זכויות"( אינן חלות על המשתתף. 

  'לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף  –חלופה ב 
 
 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:  –לעיל  4למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף  .5

 

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

 ( 2חלופה   )–    עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה,    100המשתתף מעסיק
  – לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך    9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

ליישומן.   בקשר  הנחיות  קבלת  למנכ"ל  לשם  לפנות  בעבר  התחייב  שהמציע  העבודה  במקרה  משרד 
 ( חלופה  הוראות  לפי  החברתיים  והשירותים  הוא 2הרווחה,  שלגביה  התקשרות  עמו  ונעשתה  לעיל,   )

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו   –(   2תחייב כאמור באותה חלופה )
 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.  9לפי סעיף 

 

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה    -לעיל    5( בסעיף  2ופה )למציע שסימן את חל .6
בתוך   החברתיים  והשירותים  התקשרות   30והרווחה  שתהיה  )ככל  העמותה  עם  התקשרותו  ממועד  ימים 

 כאמור(.
 

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:  .7
 

  _______________          _____________ 

 חתימת המצהיר/ה            חתימת המצהיר/ה 

 אישור עו"ד 

מר/גב'_______________   בפני  הופיע  ביום____________  ,כי  בזאת  מאשר/ת  עוה"ד________________,  הח"מ,  אני 
מר/גב'________________ המוכר לי אישית    -מספר______________                             והמוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז.  

נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו    /
ות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני.  צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונ

המציע   בשם  זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/מוסמכים  ומר/גב'_____________________  מר/גב'_________________ 
 וחתימתו / חתימתם מחייבת את המציע. 
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 תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כחוק
 

_______________ בעל/ת ת"ז מס'    -_____________ בעל/ת ת"ז מס' ____________, ואנו הח"מ,  
צפויים   נהיה  כן  נעשה  לא  וכי אם  להצהיר את האמת,  עלינו  כי  _______________, לאחר שהוזהרנו 

               לעונשים הקבועים בחוק, מצהירים בכתב כדלקמן:

 מס' ח.פ. ___________ )להלן "המציע"(.  הננו מורשי החתימה ב: _________________ .1
 

 בתצהיר זה:   .2
 

 תושב ישראל": כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(. "
 
 )להלן: "חוק החברות"(.   1999  -לחוק החברות התשנ"ט  273בעל שליטה": כמשמעו בסעיף "
 
   .נושא משרה": כמשמעותו בחוק החברות"
 
 .החברותבעל עניין": כמשמעו בחוק  "
 
 1968שליטה": כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח "
 
 1987חוק שכר מינימום": חוק שכר מינימום, התשמ"ז "
 

-"חוק עובדים זרים": חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 
1991 

 

אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע, לא הורשענו בפסק דין   .3
חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום ובעבירה לפי חוק עובדים זרים , בשנתיים שקדמו למועד הגשת  

   .הצעה זו עבור העמותה 
 

 הינו אמת.   זהו שמי/שמנו, וזו חתימתי/חתימתנו, ותוכן תצהירי/נו דלעיל .4
 

 
     _______________          _____________ 

 חתימת המצהיר/ה            חתימת המצהיר/ה 

 
  

 אישור עו"ד 

אני,  עו"ד _____________________ מאשר בזה כי ביום ____________ הופיעו בפני, במשרדי שב_____________ ה"ה  
________ שמספרה  ת.ז  הנושא  ו________________  שמספרה    -________  ת.ז  הנושא   ________________

_______________, אשר זיהו עצמם ע"י תעודה מזהה ו/או המוכרים לי אישית, ולאחר שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר את  
 האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישרו נכונות הצהרותיהם הנ"ל וחתמו עליה בפני.

 

 חתימה _________________  חותמת _______________ תאריך _____________ 



 
 

 
 

 
 תצהיר על קיום תנאים סוציאליים של עובדים  

 

_______________ בעל/ת ת"ז מס'    -אנו הח"מ, _____________ בעל/ת ת"ז מס' ____________, ו
צפויים   נהיה  כן  נעשה  לא  וכי אם  להצהיר את האמת,  עלינו  כי  _______________, לאחר שהוזהרנו 

               לעונשים הקבועים בחוק, מצהירים בכתב כדלקמן:

 הננו מורשי החתימה ב: _________________ מס' ח.פ. ___________ )להלן "המציע"(.  .1
 

 משלם לכל המועסקים על ידו לא פחות משכר השווה לשכר מינימום.המציע  .2
 

לקרן   .3 לרבות הפרשה  בחוק  הנדרש  כפי  עובדיו  כלל  של  בכלל התשלומים הסוציאליים  עומד  המציע 
פנסיה/ביטוח מנהלים, הפרשת דמי ביטוח לאומי, פיצויים וכן כל תשלום אחר המחוייב ע"פ חוק בקשר  

כלל התשלו עובדים.  העבודה  עם העסקת  בחוזי  כמוסכם  התקין  במועדם  וההפרשות מבוצעים  מים 
 וכמוגדר בחוק. 

 

 המציע מקיים לכלל העובדים המועסקים על ידו, את כלל חוקי העבודה המפורטים להלן:  .4
 .  1954- חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

 .1976-חוק דמי מחלה, תשל"ו
 . 1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה

 . 1981-חוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א
 .  2006-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו

 .1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח
 1997-חוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(,תשנ"ז

 . 2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב
 .  2001- חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א

 . 1953-חוק החניכות, תשי"ג
 . 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז

 .1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו 
 . 1951- חוק חופשה שנתית, תשי"א

 .1949- חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט
 .  1998- ת, תשנ"חחוק למניעת הטרדה מיני
 . 2000-חוק מידע גנטי, תשס"א

 .1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג 
 .1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד 

 . 1991-חוק עובדים זרים, תשנ"א 
 . 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 . 1963-חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 
 .  1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח

 .  1998-כויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"חחוק שוויון ז
 . 1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט

 .  1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז
 . 1987- חוק שכר מינימום, תשמ"ז

 .1996- חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו
 . 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א

 .  1946פקודת הבטיחות בעבודה, 
 . 1971-)נוסח חדש(, תשל"אפקודת הראיות 

 .  1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(, 
 . 1957- צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז

 זה.  מכרזוכן כל הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החלים על נותן שירותים מסוג נשוא 
 
 זהו שמי/שמנו, וזו חתימתי/חתימתנו, ותוכן תצהירי/נו דלעיל הינו אמת.  .5
 
 

     _______________          _____________ 

 חתימת המצהיר/ה            חתימת המצהיר/ה 
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 אישור עו"ד 

אני,  עו"ד _____________________ מאשר בזה כי ביום ____________ הופיעו בפני, במשרדי שב_____________ ה"ה  
ו  ________________ שמספרה  ת.ז  הנושא  שמספרה    -________________  ת.ז  הנושא   ________________

ית, ולאחר שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר את  _______________, אשר זיהו עצמם ע"י תעודה מזהה ו/או המוכרים לי איש
 האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישרו נכונות הצהרותיהם הנ"ל וחתמו עליה בפני.

 חתימה _________________  חותמת _______________ תאריך _____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 יחסי עבודה -כתב שיפוי  

 

הח"מ,   ו  ________________אנו  מספר______________   ת.ז.  מספר    -נושא/ת  ת.ז.  נושא/ת 
צפוי/ים   אהיה/נהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי/עלינו  כי  שהוזהרתי/הוזהרנו  לאחר   ______________
בשם   בכתב,  בזאת  מתחייב/ים  כן,  נעשה  אעשה/  לא  אם  בחוק  הקובעים  לעונשים 

: "המציע"( לשלם לכם כל סכום לפיו  ________________________ ח.פ.________________ )להלן
אם יתבע המזמין ע"י מי מעובדיו של המציע, בטענה של יחסי עבודה בין אותו עובד למזמין, אנו מתחייבים  
לשפות את המזמין על מלוא נזקיו לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין לצורך טיפול בהליכים  

 משפטיים. 

 ו, ותוכן תצהירי/נו דלעיל הינו אמת.  זהו שמי/שמנו, וזו חתימתי/חתימתנ

 

 חתימה   תאריך 

 

 אישור עו"ד 

 

מר/גב'_______________   בפני  הופיע  ביום____________  ,כי  בזאת  מאשר/ת  עוה"ד________________,  הח"מ,  אני 
ו מספר______________  ת.ז.  נושא/ת.ז.    -נושא/ת  ולאחר  מר/גב'________________  מספר________________ 

שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן,  
מר/גב'_________________   בפני.  עליה  וחתמו  וחתם/  הנ"ל  הצהרתם  הצהרתו/  נכונות  את  אישר/ו 

וחתימתו/ חתימתם מחייבת את  /ומר/גב'_____________________ מוסמך זה בשם המציע  על תצהיר  לחתום  מוסמכים 
 המציע. 

 עו"ד )חתימה וחותמת(              
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לעובד / חבר  הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד / לחבר דירקטוריון החברה ו/או  
 מועצת העיר באר שבע 

 

ו _______________ בעל/ת    -אנו הח"מ, _____________ בעל/ת ת"ז מס' ____________, 
ת"ז מס' _______________, לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת, וכי אם לא נעשה כן  

                נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, מצהירים בכתב כדלקמן:

קראתי את האמור לעיל, ולאחר בדיקת מעמדם ונסיבותיהם של כל בעלי העניין במציע והמנהלים במציע,  .1
 הנני מצהיר כדלקמן: 

 

ו/או המנהלים   )א( ו/או חברי מועצת העיר באר שבע אין לאף אחד מבעלי העניין  בין חברי העמותה 
 אחות ואף לא סוכן או שותף.במציע: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או 

בתאגיד שבשליטת המציע ו/או מי מבעלי העניין במציע ו/או מי ממנהלי המציע, אין לאחד מאלה  )ב(
על   העולה  חלק  לעיל  כאמור  "קרוב"  במונח  אחד    10המוגדרים  ואין  ברווחים,  או  בהון  אחוזים 

 מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי.  

ו/ )ג(  ו/או מי ממנהלי המציע בןאין למציע  העובד -או מי מבעלי השליטה במציע  זוג, שותף או סוכן 
 בעמותה ו/או בעיריית אשדוד.

 ג' לעיל: -לעניין סעיפים א' .2
 . 1968-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף  –"בעל ענין" 

המציע אשר על פי     מנכ"ל או סמנכ"ל במציע, או כל נושא משרה אחר הממלא תפקיד בפעילות  –"מנהל"  
 מהותו מקביל למנכ"ל או סמנכ"ל.  

 

ו/או  .3 ו/או מי ממנהליו לבין חבר העמותה  בו  ו/או מי מבעלי העניין  בין המציע  זיקה  ככל שמתקיימת 
 חברת מועצת העיר באר שבע ו/או עובד החברה ו/או עיריית באר שבע, נא פרט מהות הזיקה:

           
           
    

 

ים של העמותה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יימצא כי למציע ו/או למי מכרזועדת ה  ידוע לי כי .4
 מבעלי העניין בו ו/או למי ממנהלי המציע מתקיימת זיקה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. 

 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .5
 

 ראיה באתי על החתום: ול

 

שם המציע: _____________  חתימת המציע: _______________  תאריך:  
 ________ 

 
 אישור עו"ד 

 
בפני   הופיע  ביום____________  ,כי  בזאת  מאשר/ת  עוה"ד________________,  הח"מ,  אני 

ת.ז.   נושא/ת   / אישית  לי  המוכר   ומר/גב'_______________  -מספר______________ 
שהזהרתיו/   ולאחר  מספר____________________  נושא/ת.ז.   / אישית  לי  המוכר  מר/גב'________________ 
הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן,  

וחתם/   הנ"ל  הצהרתם  הצהרתו/  נכונות  את  מר/גב'_________________ אישר/ו  בפני.  עליה  וחתמו 
חתימתם    / וחתימתו  המציע  בשם  זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/מוסמכים  ומר/גב'_____________________ 

 מחייבת את המציע. 
 
 

 עו"ד )חתימה וחותמת(              
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 הוראות תפעול מיוחדות  –  8נספח 

 

 הוראות תפעוליות פארק נחל באר שבע 

תנאי לתחילת מתן השירותים המפעיל יידרש לקבל רישיון עסק מאת רשות רישוי העסקים   .1.א
אחיד   מפרט  בהוראות  המפורטים  לתנאים  בהתאם  שבע  באר  בהתאם    6.9בעיריית  או  א' 

 להוראות שייקבעו לפי הדין.  

מ' ממיקום המשאית, כפי   30באחריות המציע לדאוג לניקיון האתר וסביבתו )רדיוס של  .2.א
 ר במפה שתימסר למציע( בכל מהלך שעות פעילותו באתר.שיוגד

 הוראות ניקיון:   .3.א

אשר יבצע ניקיון שאריות המזון והאריזות  להציב עובד מטעמו באחריות המציע  .א.3.א
הריקות ע"פ הצורך מהשולחנות המוצבים באתר. ניקוי השולחנות יעשה בעזרת  

 מטלית לחה ספוגה חומר ניקוי ונייר ניגוב.  

וריכוז הפסולת אשר תצטבר במשאית יהיו באחריות המפעיל. איסוף הפסולת איסוף   .ב.3.א
יהיו רק באמצעות שקיות ניילון סגורות שיושלחו אל המוטמנים בקרבת המתחם או  

 למתקני האיסוף והמחזור הרלוונטיים ע"פ סוג הפסולת. 

נייר, קרטון, פלסטיק, בקבוקי משקה, .ג.3.א ויפריד את הפסולת לסוגיה:  יאסוף   המפעיל 
זכוכית, אשפה אורגנית, שמנים או כל סוג פסולת אחרת הנוצרת כתוצאה מפעילותו, 

 והכל בהתאם להוראות מנהל הפארק. 

על המפעיל לפעול בהתאם להוראות כל דין ולהוראות מנהלת הפארק שינתנו לו מעת   .ד.3.א
 לעת, לצמצום כמויות הפסולת הנוצרת בעת עבודתו. 

ר עם חברה מורשה למחזור ואיסוף שמנים, המפעיל יתקש  -פינוי שמן בישול משומש .א.1.א
באחריות המפעיל לדאוג לפינוי השמן ממתחם הפארק ע"פ כל דין, כל הוצאה או מתקן 

 שיידרש לשם כך יהיה באחריות בלעדית של המפעיל. 

האתר   .ב.1.א את  וישיב  בפארק  נוסף  ציוד  וכל  המשאית  את  יפנה  המפעיל  יום  כל  בסיום 
 ר שניקה באופן ייסודי את השטח שבאחריותו. לקדמותו כשהוא פנוי מכל חפץ ולאח

 הוראות תפעול ותחזוקה למשאיות:  .2.א

אחיד   .א.1.א מפרט  בהוראות  לאמור  הוראות 6.9בנוסף  ע"פ  לפעול  המפעיל  באחריות  א' 
 א' כאמור לעיל.   6.9הבאות, יובהר כי אין בהוראות אלו לגרוע מהוראות 

תחזוקת המשאיות והציוד המוצב בהן לרבות ציוד בישול וקירור חשמלי תעשה ע"ח  .ב.1.א
 תחומם. המפעיל וע"פ כל דין בידי בעלי מקצוע מורשים ומומחים ב

 בכל משאית יוצב שילוט ברור ובולט המפרט את מחירי המזון והמשקאות.  .ג.1.א

לא תתאפשר חנית לילה למשאיות בשטח הפארק אלא אם ניתן אישור לכך בכתב על  .ד.1.א
 ידי מנהל הפארק בלבד. 

תנועת המשאיות בשטחי הפארק תעשה בכבישים המאושרים בלבד, חל איסור מוחלט לנוע   .3.א
וכן   הרגל  הולכי  תעשה  בשבילי  הפארק  לשטחי  המשאיות  כניסת  והדשאים.  הגן  בשטחי 
 בתאום עם מנהל המזמין.  

בכל מקרה של הובלת מזון לשטחי הפארק ממטבח המפעיל ו/או מטבח יצרן אל הפארק יעשה   .4.א
 הדבר ברכב ייעודי ומאושר להובלת מזון.  
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 הוראות לעובדי המפעיל:  .5.א

הפ .א.5.א לשם  הדרוש  במספר  עובדים  להעסיק  מתחייב  היעילה  המפעיל  התקינה,  עלתו 
והטובה של המתחם, עובדים אלו יהיו מתאימים לתפקידם ויעמדו בדרישות כל דין 

 ורשות מוסמכת לגבי עבודה בטיפול במזון ובמכירתו לקהל.  

חד  .ב.5.א וכפפות  סינר  ראש,  כיסוי  היתר,  בין  ויכלול  ומסודר  נקי  יהיה  העובדים  לבוש 
 פעמיות.  

מעובדי המפעיל בדיקת בריאות כללית המאשרות אחת לשישה חודשים, יעבור כל אחד   .ג.5.א
 עבודה עם מזון. הבדיקות יערכו במרפאות של קופת חולים ו/או מרפאות תעשייתיות.  

באחריות המפעיל להעניק לעובדיו טרום כניסתם לעבודה את הדרכות הבאות: הדרכת   .ד.5.א
 בטיחות המזון, הדרכת כללי בטיחות בעבודה, הדרכת שימוש בציוד כיבוי אש.  

 

 הוראות כלליות:  .6.א

חל אסור מוחלט להתחבר ולצרוך מים ממערכת ההשקיה אשר פרושה בשטחי הפארק.   .א.6.א
 זאת כאמור לכל שימוש שהוא לרבות שטיפת כלים או שטיפת הרחבות המרוצפות.  

 לא תותר כל פעולת בניה בפארק לרבות התקנת "דק", רמפות, הצללת קבע וכדומה.   .ב.6.א

כל  .ג.6.א להפעיל  רשאי  יהיה  לא  בין   המפעיל  שיחתם  בהסכם  האמור  זולת  אחר  שירות 
הצדדים. יובהר ויודגש כי חל איסור לערוך מסיבות ו/או אירועים פרטיים באתר ו/או  

 להגביל את כניסת הציבור למבקרים / מוזמנים / רוכשי כרטיסים וכדומה.  
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 א'6.9מפרט  – א 8נספח 

 

http://business.gov.il/Lobby/NextPulse/Pages/Peddling_food_6_9_a.

aspx 
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 הסכם ההתקשרות –  9נספח 

 

 הסכם התקשרות 
 

 2021ביום ___ לחודש _______ שנת  באר שבעשנערך ונחתם  
   

 
 החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ   בין

 , העיר העתיקה, באר שבע 29דובינבויים  רח' גרשון   
     "(                                      החברה)להלן: "  

 מצד אחד  
 
 

 _________________________________ ת.ז./ח.פ._____________   ובין
 כתובת: _____________________________   
 טל': ______________   
 _____________ פקס':   
 דוא"ל: _____________________________   
    "(                                              המפעיל)להלן: "  

 מצד שני  
 
 

פארק נחל  ( הסמיכה את החברה לנהל ולפקח על  העירייה  –)להלן    באר שבעועיריית    הואיל 
על   כך  ובתוך  של  באר שבע  זמנית  )  מתחם משאיותהפעלה  ( FOOD TRACKSמזון 

 (;המתחם –)להלן בשטח האגם שבפארק נחל באר שבע 
 

 (;  מכרזה  –)להלן   603/2021מס'   מכרזומכוח הסמכתה זו פרסמה החברה   והואיל 
 

 כאמור לעיל;    מתחםהצעתו להפעלת ה מכרזוהמפעיל הגיש במסגרת ה  והואיל
 

הידע,   והואיל בעל  הוא  כי  מצהיר  הכישורים, והמפעיל  המקצועית,  המיומנות  הניסיון, 
לקהל הרחב וקיום התחייבויותיו    מתחםהמשאבים וכוח האדם הדרושים לשם הפעלת ה

 כאמור בהסכם זה שלהלן; 
 

ועדת   והואיל על המפעיל   ההתקשרויותובישיבתה מיום _____ המליצה  של החברה להכריז 
 ; מכרזכזוכה ב

 
 מתחם ל והמפעיל מעוניין לקבל על עצמו את הפעלת הוהחברה מעוניינת למסור למפעי והואיל

 כאמור, כל זאת בכפוף ועל פי תנאי הסכם זה;
 

)להלן   והואיל זה  חוזה  באמצעות  ביניהם  היחסים  מערכת  את  להסדר  מבקשים   –והצדדים 
 (.  החוזה

 
 

 : אי לזאת הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן
 
 והוראות שונות  מבוא, נספחים .1

 
 המבוא לחוזה זה ונכונות ההצהרות בו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  .1.1

 
 כותרות הסעיפים נועדו לצורכי נוחות בלבד ואין לייחס להן ערך פרשני.  .1.2

 
 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  .1.3
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הוראות חוזה   –בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוזה זה לבין הוראה במסמך אחר   .1.4
 זה גוברות. 

 
על נספחיו ולא הוגדר בחוזה זה, המשמעות שניתנה לו    מכרזמונח שהוגדר במסמכי ה .1.5

 תחול לגביו גם בחוזה זה.  מכרז במסמכי ה
 

 : נספחי החוזה .1.6
 נספחי הביטוח;  .1.6.1
 ערבות ביצוע;  .1.6.2
 למפעיל ורשימת מצאי;  מתחםפרוטוקול מסירת ה  .1.6.3
 מצורפים בפועל(. לא גם אם )כלולים  מכרזמסמכי ה .1.6.4

 
המפעיל מתחייב בזה להחזיק במשרדו עותק מלא, חתום ומעודכן של חוזה זה, על נספחיו, 

 לשימוש הצדדים ו/או מי מטעמם.
 

 מהות החוזה   .2

בסעיף   .2.1 עצמו, תמורת הסכום המפורט  על  והמפעיל מקבל  למפעיל  מוסרת   14החברה 
( בלבד, כל זאת בהתאם FODD TRACKS)משאיות מזון    מתחםלהלן, להפעיל ולנהל  

, חוזה זה ועל פי הנחיות החברה ו/או מי מטעמה אשר תינתנה לו  מכרזהוראות הועל פי  
 מעת לעת. 

 
זכויות כלשהן  ו/או    הרשות הניתנת למפעיל על פי תנאי חוזה זה אינה כוללת הרשאה   .2.2

להקים ו/או להפעיל ו/או לקיים אירועים פרטיים סגורים לקהל הרחב, בין אם בגינם 
ל אם  בין  תמורה  המפעיל  ובכתבאו,  יגבה  מראש  החברה,  של  מוקדם  באישור   אלא 

 ובכפוף להוראות חוזה זה. 
 

הזכות הניתנת למפעיל על פי תנאי חוזה זה אינה כוללת זכויות כלשהן לביצוע עבודות  .2.3
על פי דין   עבודות תיקונים ו/או שינויים ו/או בנייה,   ו/אובנייה המצריכות התר בניה 

ו/או צמוד ל אלא בהתאם ושלא נמסר למפעיל,    מתחםמכל סוג שהם, בשטח שסמוך 
מוקדמת בכתב אשר תינתן למפעיל על ידי החברה   להוראות חוזה זה בלבד ועל פי רשות

  . על פי שיקול דעתה הבלעדי
 

למען הספר הספק מובהר בזה מפורשות כי הזכות הניתנת למפעיל על פי הוראות חוזה  .2.4
 בלבד.  משאיות המזון המוגדר  מתחםזה הינה כבר רשות לצורך הפעלה וניהול 

 
חשבונו, לכל ההיתרים ו/או האישורים המפעיל מתחייב להשיג ולדאוג, על אחריותו ועל   .2.5

על ידו ועל פי דין, לרבות רישיון עסק וכן רישיון מכל   מתחםהנדרשים לשם הפעלת ה
רשות שהיא ובכלל זאת אך לא רק, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משטרת 

  וכו' ובהתאם לכל אישור נדרש על פי הוראות חוק רישוי ב"ש  ישראל, כיבוי אש, עיריית  
 עסקים וכיוצ"ב.  

 
,  המתחםלמען הסר כל ספק מובהר, כי אסור למפעיל בתכלית האיסור להפעיל את 

באופן חלקי או מלא, מבלי שיש בידו את כלל האישורים הנדרשים על פי דין ועל פי 
 הוראות חוזה זה. 

אי מילוי הוראה זו תביא לנקיטה מיידית של אמצעים העומדים לרשות החברה על פי  
 הסכם זה ו/או על פי דין וזאת ללא מתן כל התראה מוקדמת.

 הצהרות החברה  .3

 החברה מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן: 

ומתוקף כך כי הינה המחזיקה  ב"שכי הינה תאגיד עירוני בשליטתה המלאה של עיריית   .3.1
 (. המקרקעין – )להלן ____  חלקה _____ כדין של המקרקעין הידועים כגוש 

 
טובת  .3.2 עיקול,  ונקיות מכל שעבוד, משכנתא, משכון,  חופשיות  זכויותיה במקרקעין  כי 

 הנאה, חוב, התחייבות או כל זכות צד שלישי אחרת. 
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כמפו .3.3 ולהתחייב  להתקשר  ומוסמכת  רשאית  היא  כדין  כי  התקבלו  כי  זה,  בהסכם  רט 
ההחלטות המתאימות במוסדותיה המוסמכים לביצוע ההתקשרות נשוא חוזה זה וכי  

עיריית   של  ובידיעתה  דעתה  על  נעשית  זו  זמנית    באר שבע  התקשרות  וזאת לתקופה 
 בלבד.

 
 הצהרות והתחייבויות המפעיל .4

 המפעיל מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן: 

הוא התאגד כדין( ולא ננקטה כנגדו כל פעולה, נכון ליום חתימתו    -)במקרה של תאגיד   .4.1
על חוזה זה, שמטרתה או תוצאותיה האפשריות הן פירוק ו/או חיסול ו/או פשיטת רגל  

 ו/או כינוס נכסים ו/או כל תוצאה דומה אחרת. 
 

 אמת הם.  – מכרזכל הצהרותיו ומצגיו במסגרת תנאי ה .4.2
 

מגבלה ו/או מניעה, מכוח דין ו/או הסכם ו/או התחייבות, לא חלים עליו כל איסור ו/או  .4.3
 להתקשרותו עם החברה על פי הסכם זה. 

 
הסכם זה מחייב אותו והוא אושר על פי נהליו הפנימיים וכן כי הוא בעל כל האישורים  .4.4

כאמור במסמכי    מתחםו/או הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים על פי דין להפעלת ה
הינו כי  ו/או  זה  ו/או    חוזה  הרישיונות  לכל  חשבונו,  ועל  באחריותו  לדאוג,  מתחייב 

 האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים על פי דין ו/או כאמור במסמכי חוזה זה.
 

, בסמוך להם ובסביבותיהם, ובדק במתחם  וגםבמקרקעין    וגם באר שבע  הוא ביקר בעיר   .4.5
, דרכי הגישה ובחן את שטחי האתרים הנ"ל, טיבם, טבעם, צורתם, שטחם, מיקומיהם

אליהם ומהם, המבנים הנלווים להם, תנאיהם הייחודיים והמגבלות בהם והוא מצא 
מתאים לצרכיו והוא מוותר בזאת על כל טענה   אשר יימסר לו כבר רשות  מתחםאת ה

בדבר אי התאמה, פגם או מום כלשהו, לרבות נסתר; כמו כן, בהתבסס על בדיקותיו  
ניסיונו, כי הפעלת  אלה של המפעיל הוא מעריך, על ס לקהל   משאיות מזון  מתחםמך 

וסבירים  הוגנים  לחברה  שישלם  ההפעלה  דמי  וכי  ורווחית  מעשית  אפשרית,  הרחב 
 בנסיבות העניין.  

 
העיר   .4.6 של  העזר  חוקי  הוראות  פי  על  לפעול  ומתחייב  מבין  מכיר,  כפי  ב"שהוא קרא,   ,

שיהיו בתוקף מעת לעת, וככל שיש בחוקי העזר התקפים הוראות הנוגעות לשימוש אשר 
 ובסביבתו.   מתחםייעשה על ידו ב

 
ה  .4.7 של  חלקו  את  מקבל  הציוד   מתחםהוא  לרבות  ומתקניו,  רשות  כבר  לו  יימסר  אשר 

-WHEREם, לשימושו החלקי במיקומו ובמצבו במועד חתימתו על הסכם זה )המצוי בה
IS/AS-IS ,וכי החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמן לא תבצע עבודות נוספות כלשהן )

 .תחםמכל מין או סוג שהוא, במ
 

ה .4.8 מסמכי  ו/או  זה  חוזה  בהוראות  כהגדרתה  ההפעלה  תקופת  במהלך  הוא   מכרז כי 
מתחייב כי מכירת מוצרים תעשה על ידו בהתאם ובכפוף להוראות חוק מס ערך מוסף, 

ממחירם   1975-התשל"ו  גבוה  במחיר  יימכרו  לא  דין  פי  על  מפוקחים  מוצרים  וכי 
 המפוקח.

 
 עבודת המפעיל מול הגורמים העירוניים   .5

ו/או מי שימונה   מנהל פארק נחל באר שבעלעניין הסכם זה, מסמיכה בזאת החברה את   .5.1
לכך על ידו, דרך כלל או לצורך עניין מסוים, להוציא אל הפועל בשמה ועבורה את כלל 

פי הוראות ה ועל  זה  פי הסכם  על  "  מכרזהסמכויות הניתנות לה  יקרא:  מפקח )להלן 
 "( החברה

 
ביצוע  .5.2 לעיל, רשאי מפקח החברה, מעת לעת, לבדוק את אופן  מבלי למעט מן האמור 

החוזה על ידי המפעיל, להשגיח על ביצוע נכון ונאות של התחייבויותיו, לבחון את טיב 
השירותים ו/או המוצרים הניתנים ו/או הנמכרים על ידי המפעיל וכן להעמיד לבחינה 

פרשו נכון וכך גם לגבי הוראות מפקח החברה ו/או  האם המפעיל פועל על פי הסכם זה, מ
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 מי מטעמו. 
 

עיריית   .5.3 נציגי  ו/או  החברה  לנציגי  לאפשר  בזאת  מתחייב  עת   ב"שהמפעיל  בכל  לבקר 
וכן במבנים הנלווים לצורך ביצוע ביקורת ובדיקה כאמור לעיל    מתחםבמהלך שימושו ב

פי   על  זאת  כל  לנכון,  יראו  אותה  אחרת  מטרה  כל  לצורך  הבלעדי  וכן  דעתם  שיקול 
 )ארבע( שעות מראש לפחות.  4ובאמצעות הודעה מוקדמת שתינתן לו לצורך כך 

 
מובהר מפורשות כי אין באמור לעיל כדי להטיל על החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמן   .5.4

 אחריות כלשהי. 
 

 פגיעה בזכויות הקנייניות .6

 
המפעיל יפצה וישפה באופן מוחלט את החברה ו/או העירייה בגין כל תביעה, דרישה,  .6.1

טענה, הליך, נזק, הוצאה היטל, אגרה וכיוצ"ב, הנובעים, במישרין או בעקיפין, מפגיעה 
במהלך  וכיוצ"ב(  יוצרים  זכויות  מסחר,  סימני  מדגמים,  )פטנטים,  מוגנות  בזכויות 

)שבעים ושתיים( שעות לאחר קבלת דרישה ראשונה   72על ידו וזאת תוך    מתחםהפעלת ה
 בכתב מאת החברה ו/או העירייה. 

 
ככל  .6.2 כי המפעיל הינו האחראי הבלעדי לכל התשלומים שיגיעו,  בזה מפורשות  מובהר 

ארגון   כל  ו/או  וקלטות  לתקליטים  הישראלית  לפדרציה  ו/או  לאקו"ם  כאלה,  שיהיו 
קיום   בגין  בינלאומי,  ו/או הקרנת דומה אחר, מקומי או  / השמעת מוסיקה  אירועים 

 סרטים ו/או תוכניות טלוויזיה ו/או אירועי ספורט מכל מין וסוג שהוא, על ידו. 
 

 המפעיל טוח על ידי יב .7

 מפעיל  תנאים מיוחדים לביטוחי ה -פרק א'  7.1
 

הכלכלית   החברה  משמעותו  זה  בנספח  והביטוח  השיפוי  האחריות  סעיפי  לעניין  המזמין  
לפיתוח באר שבע בע"מ ו/או עיריית באר שבע ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות 

 ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 
 

יכללו ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי    זההמפורטים בנספח  המפעיל  ביטוחי   7.1.1
המזמין    מפעילה המזמין    כלפי  של  בשמו  הבא  אחר  אדם  מטעמו,   כל  הפועל     ו/או 

, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא  עבודות המפעיל  הקשורים בביצוע  
 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

 

)להלן:   את המזמין    כלולכלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן תורחב לביטוח אחריות   7.1.2
על פיו    ,ותהייה כפופה לסעיף "אחריות צולבת"כמבוטחים נוספים    "(  יחידי המבוטח "

   יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
ממנו,   לגרוע  ומבלי  לעיל  לאמור  ביטוחבנוסף  על    את  המוצר,  להחזיק מפעיל  חבות 

כי אי    מפעיל  . מוסכם בזה על הבתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין
 המפעיל.  ת הסכם זה על ידיקיום הוראות סעיף זה תהווה הפרה של הוראו

יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי  מפעיל  היה ולדעת ה
המפעילה מתחייב  הנוסף   מפעיל  ,  הביטוח  ו/או  המשלים  הביטוח  את  ולקיים  לערוך 

זכות  על  ויתור  בדבר  סעיף  ייכלל  ו/או משלים כאמור  נוסף  רכוש  ביטוח  בכל  כאמור. 
ויתור כאמור לא יחול לטובת אדם והמזמין וכל הבאים מטעמם, אולם ה התחלוף כלפי  

 לנזק בזדון.   שגרם 

 

ויכללו תנאי מפורש על פיו הינם  מפעיל  ביטוחי ה 7.1.3 קודמים לכל ביטוח אשר ראשוניים 
מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה    מפעיל  נערך על ידי המזמין ומבטחי ה

לחוק חוזה   59בדבר שיתוף ביטוחי המזמין , לרבות כל טענה ו/או זכות, כאמור בסעיף  
 , לרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי המזמין וכלפי מבטחיהם. 1981  -התשמ"א    ,הביטוח

 

פיו המבטח אינו    ביטוחי הקבלן הנערכים על פי דרישות נספח זה יכללו תנאי מפורש על 7.1.4
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רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו/או לשנות לרעה במשך תקופת הביטוח, אלא  
)ששים( יום מראש על   60, הודעה בכתב, באמצעות דואר רשום,  למזמיןאם כן תישלח  

כוונתו לעשות זאת. וכי לא יהיה תוקף לביטול ו/או לצמצום ו/או לשינוי לרעה  שכאלו  
נ לא  אם  המזמין  חלוף  לגבי  ובטרם  כאמור  הודעה  ממועד   60שלחה  הימים  )ששים( 

 משלוח ההודעה הנ"ל. 

 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו העבודות  7.1.5
ידי   על  יבוצעו  או חלק ממנו  זה  ה  מפעיל  נשוא הסכם  , מתחייב  מפעיל  משנה מטעם 

כי    מפעיל  ה למפורט המשנה תה   מפעיל  בידי  גם  לדאוג  ביטוח בהתאם  פוליסות  יינה 
 מפעיל  בהסכם זה, לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור עריכת ביטוחי ה

 

ה 7.1.6 כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  ו/או    מפעיל  למען  המזמין  כלפי  באחריות  הנושא  הוא 
עבודות ו/או  עובדיהם   לרבות  נשוא ההסכם,  בביצוע העבודות  ו/או מחדל  בגין מעשה 

המשנה והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את המזמין  מפעילי  בוצעו על ידי  אשר י
ו/או עובדיהם )בהתאם למקרה( בגין כל אובדן ו/או נזק, אשר ייגרם למי מהם, במישרין  

ידי   על  שבוצעו  העבודות  עקב  בעקיפין,  נזק  מפעיל  ו/או  ו/או  אובדן  אם  בין  המשנה, 
 ין אם לאו. כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל וב

 
מבלי לגרוע מהאמור בהסכם, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח על פי איזו מפוליסות  

טוח ין לפנות באופן מידי לחברת הב המפעיל  הביטוח הנערכות על פי הסכם זה, מתחייב 
האירוע קרות  על  לה  לאתר   ,ולהודיע  דיחוי  ללא  יגיע  הביטוח  חברת  נציג  כי  ולדאוג 

ה על  כי  מובהר,  הנזק.  ללפעול    מפעיל  לבדיקת  הביטוח בהתאם  חברת  נציג  הוראות 
 מידע שידרוש. הכל  את ו  ידיולסייע לו ככל הנדרש, לרבות להעביר ל

 

מזמין כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם ליודיע    מפעיל  בכל פעם שמבטחו של ה  7.1.7
  מפעיל לעיל, מתחייב ה   0או משונה לרעה או מבוטל בתקופת הביטוח, כאמור בסעיף  

לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הצמצום 
 ו/או השינוי לרעה ו/או ביטול הביטוח כאמור. 

 

ה 7.1.8 מתחייב  המזמין  בכתב  דרישה  לקבלת  בכפוף  לעיל,  לאמור  להמציא   מפעיל  בנוסף 
( ימים ממועד קבלת הדרישה, העתקים מפוליסות הביטוח ארבעה עשר)  14המזמין בתוך  

לגבי אותם הביטוחים שהתחייב לקיימם ו/או החלים עליו על פי הסכם זה ו/או על פי  
דין ו/או על פי החלטתו בקשר עם העבודות ואשר אינם נכללים במסגרת נספח "אישור 

טוח על פי דרישות לתקן את פוליסות הבי  מפעיל  כמו כן מתחייב ה",  המפעיל  ביטוחי  
 המזמין , כדי להתאימן להוראות הסכם זה.

 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן   7.1.9
ובאישור עריכת ביטוחי הב האמור   הינם בדבר דרישה מינימאלית ,  מפעיל  הסכם זה 

ה על  ה,  מפעילהמוטלת  חשיפתו  מפעיל  ועל  את  את לבחון  ולקבוע  ולחבויות  לנזקים 
מצהיר ומאשר, כי הוא יהיה מנוע   מפעיל  גבולות האחריות ותנאי הביטוח בהתאם. ה

מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או מי מטעמם בכל הקשור 
 לגבולות האחריות המינימאליים כאמור. 

 

ע כי הפרה ו/או אי קיום בתום  בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקב  7.1.10
ו/או עובדיו ומנהליו לא   מפעיל  לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי ה

 יפגעו בזכויות המזמין , על פי ביטוחים אלו. 

 

  יהיה אחראי לשפות את המזמין   מפעיל  כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, ה 7.1.11
בגין כל נזק, אשר ייגרם להם )או למי מהם( עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע    , באופן מלא

ו/או מנהליו ו/או מפעיל  מהפרה ו/או אי קיום תנאי מתנאי איזו מהפוליסות על ידי ה
 העובדים המועסקים על ידו ו/או על ידי הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או עבורו. 
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הביטוח ו/או פוליסות הביטוח שיומצאו  המזמין רשאי )אך לא חייב( לבדוק את אישורי   7.1.12
מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של המזמין    מפעיל  כאמור לעיל. ה  מפעיל  על ידי ה

על המזמין ו/או על כל מי מטעמם   אין באמור לעיל כדי להטילביחס לאישורי הביטוח,  
היקפם  טיבם,  כאמור,  הביטוח  לאישורי  הקשור  בכל  שהיא  אחריות  ו/או  חובה  כל 

 מפעיל ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על ה
 על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין. 

 

וליסות המפורטות באישור ביטוחי מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפ  מפעיל  ה 7.1.13
, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא אחר  מפעילה

כל הוראות הפוליסות הנ"ל כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות 
במלואם  הביטוח  דמי  את  לשלם  הביטוח,  בפוליסות  הנכללות  והזהירות  הבטיחות 

 .פעלהאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע הובמועדם ולד

 

את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה או  מפעיל  לא ביצע ו/או לא קיים ה 7.1.14
מי מהם, יהיה המזמין רשאי אך לא חייב ומבלי לפגוע בזכויותיו לפי הסכם זה או על  

אם להחלטת המזמין ( תחתיו ולשלם  פי דין, לערוך את הביטוחים כולם או חלקם )בהת
. כל סכום המזמין שילם או התחייב בתשלומו  מפעיל  את דמי הביטוח על חשבונו של ה

בתוספת תקורה מוסכמת בשיעור   כאמור יוחזר מיד המזמין על פי דרישתו הראשונה
. לחלופין ומבלי לפגוע בזכויות המזמין על פי הוראות סעיף זה, המזמין יהיה 20%של  

יהיה  רשא וכן  שהוא,  זמן  בכל  לקבלן  ממנה  שיגיע  סכום  מכל  אלו  סכומים  לנכות  י 
 בכל דרך אחרת.  מפעיל המזמין רשאי לגבותם מה

 

ה 7.1.15 ביצוע  שלבי  בכל  לעיל,  זה  בסעיף  מקום  בכל  מהאמור  לגרוע  ומבלי   פעלה בנוסף 
למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח    מפעיל  מתחייב ה

ריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך ב
, פעלהמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושליחיו שיועסקו בביצוע ה

לכל   זכאים  העבודות  ביצוע  תקופת  כל  ובמשך  עת  בכל  יהיו  זמני,  או  מקרי  באופן 
 הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

 

לקיים את כל   מפעיל  ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה, מתחייב ה  בנוסף 7.1.16
אחרת  רשות  הוראות  כל  את  וכן  בעבודה  בטיחות  בדבר  והתקנות  החוקים  הוראות 

 . .בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים 

 

בדבר  כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם   7.1.17
לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם  מפעיל   אחריותו הבלעדית של ה

 זה ו/או על פי הדין. 

 

  יכללו את ההרחבותהמפעיל  מצהיר בזאת כי פוליסות הביטוח שתופקנה על ידו עבורו    7.1.18
 

של   אחריותם  כיסוי  כוללות  זההמזמין  הפוליסות  למסמך  ברישא  קבלני    ,כמפורט  הקבלן, 
ואחריות   נזק  אובדן,  מפני  מכוחם,  הבאים  אלה  וכל  שהיא  דרגה  בכל  המפעיל   של  המשנה 

 הקשורים ו/או הנובעים מביצוע ההפעלה. 
 

, האגם במתחם ניידות מזון משאיות  באמצעות אוכל  מתחם והפעלת ניהולהעבודות:  הגדרת
 שבע  באר נחל פארק

 
  ביטוח צד שלישי:  -פרק ב'  7.2

 
  5,000,000  ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של

 . ₪  לתקופת הביטוח  5,000,0000 -לאירוע ולא פחות מסכום של  ₪ 
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 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 

כל אדם , שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זו,   7.2.1
 בתנאי שאינו מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של המבוטח.

 ייחשב לצורך פוליסה זו כצד שלישי. המזמין  יצוין במפורש בפוליסה כי   7.2.2
 הפוליסה מכסה, בין היתר, הרעלה או בהלה.  7.2.3
 . "  המזמיןכנגד " הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי 7.2.4

הפוליסה כוללת כיסוי בגין נזקי גוף וגם או רכוש הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי   7.2.5
ו/או מכונה ניידת לרבות כזה הנחשב רכב ע"פ פקודת התעבורה ושלא חלה חובה לבטח  
כלים אלו ע"פ פקודת רכב מנועי ו/או ע"פ חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה 

ש"ח לאירוע   1,000,000  -חריות בגין הרחבה זו לא יעלה על  על כל תיקוניו, גבול הא   1976
 .מעבר למבוטח בפוליסת הבטוח של הכלי המבוטח  ₪ לתקופת ביטוח 2,000,000  -ועל 

ולמעט המזמין  הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד   7.2.6
 כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון. 

 
   חבות מעבידים:ביטוח  -רק ג' פ 7.3

 
בביצוע   המועסקים  ועובדיהם  המשנה  קבלני  העובדים,  כל  עבור  מעבידים  חבות  ביטוח 

ש"ח לאירוע    20,000,000.-ש"ח   לתובע ולסך של    6,000,000.-העבודות, בגבולות אחריות של 
 אחד ולתקופת הביטוח . 

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 
 העסקת נוער כחוק. לא תחול כל מגבלה בקשר עם  7.3.1
הביטוח חל על כל עובד של המפעיל, מפעיל  משנה שלו ועובדיו של מפעיל משנה כאמור,  7.3.2

 בין אם קיבל שכר מהמפעיל ובין אם לאו. 
 הפוליסה אינה כוללת הסתייגות כל שהיא בגין הרעלה או בהלה.  7.3.3

 
כלפי מי שגרם לנזק  המזמין ולמעט  ויתור על זכות השיבוב כנגד  שיפוי וכן  הפוליסה תכלול סעיף  

 בכוונת זדון.  
 

  ביטוח חבות המוצר. 7.4
 

הביטוח מכסה אחריותו של הקבלן בגין נזק לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו, אשר  
בגבול אחריות למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח   נגרם על ידי או עקב מוצרי הקבלן,

 .  ש"ח  2,000,000שלא  יפחת מסך 
 

, ללא זיקה פעלהאוחר ממועד תחילת ביצוע האינו מהתאריך הרטרואקטיבי בביטוח   7.4.1
 למועד תחילת הביטוח או מועד חתימת ההסכם. 

לסעיף נכלל בשם המבוטח בכל הנוגע לאחריותה עקב מוצרי המפעיל  בכפוף  המזמין   7.4.2
 אחריות צולבת. 

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור  7.4.3
 חלקי לקרות מקרה הבטוח ". 

  ו הביטוח הנו קודם וראשוני לביטוחי המזמין , ואנו מוותרים על זכותנו לשיתוף ביטוחי 7.4.4
 בגין נזק המכוסה בביטוח זה.

יחודש   7.4.5 לא  בחברתנו  שהביטוח  יבוטל,במקרה  ו/או  כלשהי  אי    מסיבה  אינה  והסיבה 
מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים   תשלום הפרמיות ו/או נסיון הונאה של המבוטח,

למשך   הביטוח   12ותביעות  בוטל  ו/או  הביטוח  תוקף  פג  בו  מהמועד  נוספים  חודשים 
במשך  הודעה  תימסר  עליו  המקורית  הביטוח  בתקופת  שאירע  אירוע  וכל  בחברתנו, 

ובתנאי כי    ופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוחתק
 . לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות
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  הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: 7.5
 

נזק או מקרה    על אף האמור ,מבטח לא יחריגחריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.  
 ".  ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

 
 אחריות ונזיקין  .8

 מניעת מטרדים   8.1

כי ה 8.1.1 לו  ידוע  כי  ומאשר  בליבו של    מתחם המפעיל מצהיר  פארק מטרופוליטני  ממוקם 
אלה   בימים  ומאוכלסת  המוקמת  חדשה  מגורים  לשכונת  וסמיכות ובצמוד  ובצמידות 

 מתחםומשכך, הוא מתחייב כי הפעלת המתקני ספורט עירוניים  לעסקים נוספים, לרבות  
תעשה על ידו, ככל הניתן, מבלי שתהיה בכך פגיעה בנוחות הציבור ולשם כך, מתחייב 

ם למניעת מטרדים )מטרדי יחיד ומטרדי רבים כאחד( ועל פי  הוא לנקוט בכל האמצעי
 דין. 

 
נוסף על האמור לעיל מודגש, כי המפעיל מתחייב לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו   8.1.2

להקטנת רעשים ו/או מטרדי ריח ו/או מטרדים מזהמים ו/או מטרדי לכלוך העלולים 
 וכי כל פעולותיו נעשות על פי הוראות כל דין רלוונטי. מתחםלהיגרם במסגרת הפעלת ה

 
 נזקים לגוף ולרכוש   8.2

שייגרמו   8.2.1 הוצאה  ו/או  הפסד  ו/או  אובדן  ו/או  נזק  לכל  הבלעדי  האחראי  יהא  המפעיל 
לחברה ו/או לעירייה ו/או למי מטעמם ו/או לרכוש ו/או לאדם, לרבות עובדיו, קבלני  

כלשהו בגין כל מעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות ו/או  משנה מטעמו, עובדיהם ו/או צד ג'  
ו/או   ו/או אי ביצועו בשלמות  כל גורם אחר הקשור בביצוע הסכם זה ו/או אי ביצועו 
מפאת אי קיום הוראות כל דין ו/או הוראות הסכם זה ו/או הוראות החברה, בין אם 

מים, צינורות ביוב, הדבר כרוך ברשלנות ובין אם לאו, לרבות כל נזק לבניינים, צינורות 
טלפון, מערכות תת כבלי  חשמל,  כבלי  גז,  ועל -צינורות  ציבוריות -קרקעיות  קרקעיות, 

ועליו יהא לתקן כל נזק ו/או קלקול    מתחםו/או פרטיות, כתוצאה משימוש המפעיל ב
ו/או אובדן ו/או הוצאה כאמור, או לשלם פיצויים בגינם, מיד עם דרישתה הראשונה של 

ולשפות את החברה ו/או העירייה בגין כל תביעה ו/או דרישה בקשר עם   החברה ולפצות
 כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה כאמור. 

 
וההוכחה   8.2.2 הראיה  נטל  ל  –לעניין  הנוגע  בכל  המפעיל,  את  מתקניו, מתחםייראו   ,

מערכותיו, הציוד שבו וכו', כמי שהיתה לו השליטה המלאה והבלעדית עליהם במהלך 
 וש שעשה בהם. השימ

 
 הוראות מיוחדות  –שיפוי  .9

מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, מתחייב המפעיל לפצות ולשפות את החברה ו/או   9.1
העירייה ו/או מי מטעמן בגין כל תביעה על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(, או על פי כל 

 חוק אחר שיבוא במקומה, אם יבוא, או על פי כל חוק אחר.
 

עירייה ו/או מי מטעמן בגין כל  כמו כן, מתחייב המפעיל לשפות ולפצות את החברה ו/או ה 9.2
סכום שתחויב לשלמו מחמת נזקים כאמור לעיל, קודם ששילמה את הסכום הנ"ל בפועל.  
בכל מקרה בו החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמן ייאלצו לשלם פיצויים ו/או כל תשלום 

ת  אחר בקשר לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה כאמור, מתחייב המפעיל לשפו 
לרבות   וריבית,  הצמדה  הפרשי  בתוספת  כאמור  הוצאה  בגין  העירייה  ו/או  החברה  את 
שכ"ט עורכי דין, כל זאת בכפוף לכך כי החברה נתנה למפעיל התראה ו/או הודעה בדבר 
דרישה כאמור תוך זמן סביר ממועד קבלתה ונתנה לו את האפשרות להתגונן בפני דרישה 

 ו/או הודעה כאמור. 
 

סעיף זה כדי לגרוע מיתר הסעדים העומדים לרשות החברה ו/או העירייה על  אין באמור ב 
 פי דין ו/או על פי הוראות הסכם זה.

 
, תשמש גם לפיצוי מכרזהמפעיל מצהיר ומסכים כי ערבות הביצוע, כהגדרתה במסמכי ה 9.3
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 ו/או שיפוי החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמן בגין הנזקים על פי סעיף זה.
 

מובהר בזה מפורשות כי אין בסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, בכדי לגרוע מתוקפן   9.4
 של הוראות סעיף זה ו/או מאחריותו של המפעיל על פיו. 

 
 

 ערבות .10

זה, מתחייב המפעיל, לגבי כל ערבות אשר תינתן על ידו,    חוזהמבלי למעט מיתר הוראות   10.1
)עשרים ואחת(   21להאריכה ביוזמתו ועל חשבונו ולהמציא על כך אישור מהבנק, לפחות  

 ימים לפני מועד פקיעתה.  

מובהר בזאת מפורשות כי היה והמפעיל לא יעשה כן תהא החברה רשאית לפעול באופן 
 דה או הארכתה.מידי לשם חילוט הערבות המצויה בי

כולה או חלקה,  10.2 בעניין ערבות הביצוע, תהא רשאית החברה לגבות את סכום הערבות, 
ולפעול לחלטה בפעם אחת או לשיעורין ובכל מקרה, מתחייב המפעיל להשלים מידית את 

 סכום כל ערבות לסכומה המקורי. 

את, השלמת  המפעיל יישא לבדו ובאופן בלעדי בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בהוצ 10.3
 או הארכת מועד הערבות.

להסרת הספק יובהר, כי כל הערבויות אשר יינתנו על ידי המפעיל לחברה הינן אוטונומיות,   10.4
בלתי מותנות, צמודות למדד וניתנות לחילוט באמצעות פנייה חד צדדית, מבלי שהחברה 

פנות למפעיל  תהא חייבת להוכיח כל נזק ו/או ליתן כל הנמקה ומבלי שתהא עליה החובה ל
 בדרישה כלשהי לפני כן. 

 
 עובדי המפעיל  .11

ניסיון   11.1 ובעלי  מוסמכים  מקצוע  אנשי  של  מספקת  כמות  יעסיק  כי  מתחייב  המפעיל 
 על ידו.   מתחםמתאימים לשם הפעלת ה

 
לעיל, המפעיל ימנה מקרב עובדיו נציג מוסמך ברמת   11.1מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן   11.2

מנהל, אשר יהא אחראי על הקשר עם החברה לשם קבלה, מענה וטיפול בפניותיה בכל 
 . מתחםהקשור עם הפעלת ה

ונית, גם אם באמצעות מתן מענה  נציג המפעיל כאמור בסעיף זה יהיה זמין לכל פנייה טלפ 
ל פיזית,  להגיע,  מתחייב  הוא  דחופים  חירום  ובמקרי  אוטומטי,    45תוך    מתחםקולי 

 מרגע הקריאה.  )ארבעים וחמש( דקות

למען הסר הספק יובהר, כי עלויות העסקת נציג המפעיל כאמור בסעיף זה, על כל המשתמע  
 מכך, תחולנה באופן בלעדי על המפעיל. 

חומרים חל   11.3 ו/או  סמים  לצרוך  מטעמו  מי  ו/או  עובדיו  ו/או  המפעיל  על  חמור  איסור 
 מסוכנים אסורים אחרים במהלך עבודתם. 

והפיקוח   11.4 ההשגחה  את  הדרוש,  האדם  כוח  את  הוא  חשבונו  על  לספק  מתחייב  המפעיל 
עליהם, את אמצעי ההדרכה וההכשרה עבורם ואת אמצעי התחבורה וכל דבר אחר הכרוך  

 בכך. 

פעיל ישלם על פי דין שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו ויקיים תנאי עבודה, בהתאם המ 11.5
במדינה   עובדים  של  ביותר  הגדול  המספר  את  המייצג  המקצועי  האיגוד  ידי  על  לקבוע 

 באותו ענף, עבור עבודה דומה באותו אזור.  

רנות ביטוח  המפעיל מתחייב לשלם בעד כל אחד ואחד מעובדיו שהועסק על ידו מיסים לק 11.6
 סוציאלי בשיעור ובהתאם להוראות צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפחות. 

  1968-המפעיל מתחייב למלא אחרי הוראות חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשכ"ח  11.7
והתקנות שהותקנו על פיו ולהמציא לחברה, מעת לעת ו/או על פי דרישתה, אישורים של 
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 קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה.  המוסד לביטוח לאומי, כי 

המפעיל מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאי לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש  11.8
בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה במובן חוק ארגון ופיקוח  

 . 1954-על העבודה, תשי"ד

ח  11.9 הוראות  את  מכיר  הוא  כי  בזה  מצהיר  התשי"גהמפעיל  נוער,  עבודת  ואת 1953- וק   ,
 א' לחוק בפרט, וכי הוא מתחייב לקיים את הוראותיו של חוק זה.33-ו  33הוראות סעיפים  

הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות המפעיל ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל   11.10
המפעיל   ידי  על  המועסקים  האנשים  כלפי  החברה  על  כלשהם  אחריות  או  חובות 
והחברה תהא רשאית לקבל לעיונה ולבחינתה, מיד עם דרישתה, כל אישור נדרש על 

 פי דין ו/או על פי סעיף זה.  
 

 המתחם  .12

וכן    מתחם בהחברה תעמיד לרשות המפעיל את אותם חלקים אשר יימסרו לו כבר רשות   12.1
את השטחים הנלווים הצמודים לו, הכל כמפורט בתשריט המצ"ב לחוזה זה, הממוקם 

פי    שבע במתחם האגם שבפארק נחל באר   לצורך והתאמתו לצרכיו והפעלתו, הכל על 
 הוראות חוזה זה. 

 
חלקים אחרים לעיל כדי להקנות למפעיל כל זכות לגבי כלל    12.1אין באמור בסעיף קטן   12.2

הצמודים במקרקעין   השירותים  למבנה  ו/או  למפעיל(  יימסרו  שלא  חלקים  )אותם 
ניתנת לו כבר רשות לצורך זה בלבד,   מתחםהפעלת הוהרשות הניתנת למפעיל לצורך  

 באופן זמני בלבד, ומבלי שיהא בה, במפורש או במשתמע, כל זכות נוספת ו/או אחרת.
 

מיד עם גמר תקופת ההתקשרות כאמור בהוראות הסכם זה, או הארכתה, לפי העניין,  12.3
ה את  לאלתר  לפנות  המפעיל  אדם   מתחםמתחייב  ו/או  ציוד  מכל  הלווים  והשטחים 

ולהשיבם לידי החברה או למי שהחברה תורה לו לעשות כן, כפי שקיבלם לידיו, במצב 
 תקין, נקי ומסודר למעט בלאי הנובע משימוש סביר.  

 

אי מילוי הוראה זו תביא לנקיטה מידית בכל האמצעים העומדים לרשות החברה על 
 ת ללא מתן כל התראה מוקדמת.פי הסכם זה ו/או על פי דין וזא

, על המתקנים המצויים / מתחםבהמפעיל מתחייב לעשות שימוש זהיר, מושכל וסביר   12.4
זמן,   ולהחזיקו, בכל  )ככל שישנם כאלה(, במהלך כל תקופת ההתקשרות  בו  הכלולים 
מאחרים,  ולמנוע  להימנע,  מתחייב  המפעיל  ומסודר.  נקי  טוב,  שמיש,  תקין,  במצב 

ו/או למבנים האחרים בסביבתו ו/או    מתחםו/או קלקול ו/או אובדן, למלגרום כל נזק  
להודיע  בזאת  מתחייב  המפעיל  בהם.  המצויים  למתקנים  ו/או  בו  הכלולות  המערכות 
לחברה מיד וללא דיחוי על כל נזק ו/או קלקול ו/או אובדן כאמור ולפעול לשם תיקונם 

 מה.ו/או הטיפול בהם בהתאם להנחיות החברה ו/או מי מטע 
 

ו/או בחלק מחלקיו יתוקן    מתחםהמפעיל מתחייב כי כל ליקוי שאינו מאפשר שימוש ב 12.5
על ידו באופן מידי, כל זאת על ידי ובאמצעות בעלי מקצוע מורשים, מוסמכים, מיומנים 
והכל להנחת דעתה של החברה. לא תיקן המפעיל ליקוי כאמור, תהא  וכשירים בלבד 

ולחייב את המפעיל בהוצאותיה בתוספת   לבצע התיקון במקומו    10%החברה רשאית 
 תקורה ולמפעיל לא תהא כל תביעה או טענה בשל כך.)עשרה אחוזים( 

 

תחילת כל   טרם  ובכתב  מראש  החברה  אישור  קבלת  מחייב  החשמל  במערכת  תיקון 
 ביצוע עבודות התיקון. 

 
המפעיל אינו רשאי, בשום מקרה, להסב לאחר הסכם זה ו/או כל חלק ממנו או כל זכות  12.6

ת ו/או להעביר ו/או למסור בכל דרך אחרת ומזכויותיו על פיו וכן אין הוא רשאי להמח 
 לאחר כל התחייבות כלפי החברה לפי הסכם זה אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב.
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ה ו/או לכל תאגיד אחר הקשור לעירייה ו/או  החברה תהא רשאית להסב חוזה זה לעיריי 
 מטעמה וזאת ללא צורך בקבלת הסכמת המפעיל לשם כך.

, כולו או מקצתו, באופן זמני או  מתחםהמפעיל אינו רשאי למסור לאחר את הפעלת ה 12.7
אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב ובתנאים אשר יקבעו לשם כך על ידי החברה קבוע,  

, אולם העסקת עובדים, בין אם שכרם משתלם לפי  דעתה  באופן בלעדי ועל פי שיקול
זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שעות העבודה ובין אם בכל דרך אחרת, אין בה, 

 , או חלק ממנו, לאחר.  מתחםלכשעצמה, משום מסירת הפעלת ה

 
להסרת הספק יובהר, כי אין הסכמה אמורה, אם תינתן, פוטרת את המפעיל מאחריותו  
והתחייבויותיו המלאים לפי הסכם זה כלפי החברה ו/או העירייה, והוא יישא באחריות 

 מלאה ובלעדית לכל מעשה או מחדל של מפעיל משנה כאמור.  
 

וכו' של 12.8 גניבה, אובדן, הפסד  מתקנים, ציוד, כלים,   המפעיל מצהיר כי בכל מקרה של 
הושארו   אשר  מטעמו,  למי  ו/או  למפעיל  השייכים  וכו',  אחרים  וחומרים  גלם  חומרי 

ו/או בסביבותיו ו/או בכל מתקן אחר אשר יוחזק על ידי המפעיל, הוא יישא   מתחםב
באופן בלעדי באחריות לכך ובכל הפסד הנובע מכך ולא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה 

 חברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמם.בשל כך כלפי ה

בפארק נחל באר שבע למען הסר ספק מובהר, כי החברה והעירייה לא תספקנה שמירה  
 וחובת שמירה תחול באופן בלעדי על המפעיל, באחריותו ועל חשבונו.  מתחםבו/או 

להימנע  12.9 להרשות,  שלא  בזה  מתחייב  המפעיל  זה,  הסכם  הוראות  מיתר  למעט  מבלי 
ב לאפשר  ו/או  ב  מתחםמלעשות  ו/או  לו,    מתחםעצמו  הצמודים  בשטחים  ללא ו/או 

 , את הפעולות הבאות: הסכמת החברה בכתב ומראש

  בפארק ו/או    מתחםהכנסת חפצים ו/או מתקנים אשר עלולים לסכן את המצויים ב 12.9.1
 ו/או להפריע לפעילויות המתקיימות בהם; 

פעולות חיצוניות של טיגון ו/או בישול ו/או צלייה וכיוצ"ב הגורמות לריח ו/או עשן   12.9.2
 ו/או אדים ו/או לכל מטרד אחר;

הוצאת ו/או החזקת אשפה ו/או אריזות ריקות ו/או פסולת מכל סוג, למעט בשטחי   12.9.3
איסוף ו/או העברת כל הנ"ל לאתרי  שירות המוגדרים לצורך כך ובאופן זמני ולשם  

 פסולת מורשים על פי דין;

( דוכנים ו/או מתקני ממכר, ניידים או קבועים, לכל  מתחםהצבה חיצונית )מחוץ ל 12.9.4
בהסכמה   אלא  וכיוצ"ב  אחסונה  מכירתה,  סחורה,  הצגת  לרבות  שהיא,  מטרה 
בהוראות   כאמור  בתנאים  מטעמם,  מי  ו/או  העירייה  ו/או  החברה  של  מפורשת 

 זה ועל פי הוראות הדין הרלוונטיות; כרזמ

פרסום ו/או פרסומות, מכל מין וסוג שהוא, אלא אם קיבל לכך את הסכמת החברה   12.9.5
 מראש ובכתב. 

סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו תיחשב הפרה יסודית והוא אינו בא להחליף ו/או   12.10
 .מכרזלגרוע מכל הוראה אחרת על פי הסכם זה ו/או תנאי ה

 
 על ידי המפעיל  מתחםהפעלת ה .13

על ידי המפעיל הינו    מתחםמובהר בזאת מפורשות כי תנאי מוקדם לתחילת הפעלת ה 13.1
 קבלת כל אישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים על פי דין.  

 
עוד מובהר מפורשות כי עיכוב בקבלת רישיון עסק ו/או היתר בניה ו/או כל היתר, רישיון,  13.2

וכו' אחרים לא יאריכו, את תקופת ההתקשרות )תקופת ההתקשרות ו/או תקופת אישור  
 ו/או הסכם זה. מכרזההתקשרות המוארכת( כאמור בהוראות ה 

יהיה  13.3 לא  לעיל,  כאמור  הנדרשים  האישורים  כל  המפעיל  בידי  יהיו  לא  בו  מקרה  בכל 
תיו על פי ולא יהיה בכך כדי לגרוע מיתר התחייבויו מתחםהמפעיל רשאי להפעיל את ה 

 הסכם זה. 
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, כולו או חלק ממנו, מבלי  מתחםבכל מקרה בו יפעיל המפעיל ו/או ימשיך להפעיל את ה 13.4
שיש בידיו את כל האישורים הנדרשים כאמור, תהא החברה רשאית למנוע ממנו המשך 
פי   על  ו/או  דין  פי  על  לטובתה  העומדים  הסעדים  מיתר  למעט  מבלי  וזאת  ההפעלה 

 הוראות הסכם זה. 

ל 13.5 תהא  הזוכה  ובין  החברה  בין  ההתקשרות  חוזה   12-תקופת  חתימת  מיום  חודשים 
 (.תקופת ההתקשרות – רות על ידי החברה )להלן ההתקש

לצרכי   13.6 ובהתאם  המוחלט  דעתה  שיקול  לפי  האופציה,  בזה  ניתנת  בלבד,  ולה  לחברה, 
לפרויקט  נחל באר שבעמקדמת החברה    םאות  ים השוניםהעירייה בשים לב  , בפארק 

חודשים, כל אחת   12תקופות נוספות בנות עד    2להאריך את תקופת ההתקשרות בעד  
המוארכת    –)להלן   ההתקשרות  האופציהו/תקופת  תקופת  שתקופת או  ובלבד   ,)

על   תעלה  לא  הכוללת  תימסר   36ההתקשרות  האופציה  מימוש  על  הודעה  חודשים. 
למפעיל זמן סביר לפני תום תקופת ההתקשרות או תקופת ההתקשרות המוארכת, לפי  

 העניין.  

את מבל .12.1 לפתוח  מתחייב  הזוכה  כי  מפורשות  מובהר  זה,  סעיף  הוראות  מיתר  למעט  י 
האישורים   מתחםה ו/או  הרישיונות  ו/או  ההיתרים  כל  קבלת  )לאחר  הרחב  לקהל 

ימים )ימי לוח( מיום קבלת הודעת   ארבעים וחמישה)במילים:    45הנדרשים לשם כך(  
 הזכיה מאת החברה, לכל המאוחר. 

 
הוארכה תקופת ההתקשרות כאמור לעיל, במהלך תקופת ההתקשרות המוארכת תהא   13.7

וזאת  שהיא,  סיבה  מכל  סיום,  לידי  הצדדים  התקשרות  את  להביא  רשאית  החברה 
( יום מראש. בחרה ועשרים)מאה    120באמצעות מתן הודעה בכתב ומראש של לפחות  

לזוכה לא   –סיום  החברה במהלך תקופת ההתקשרות המוארכת להביא ההסכם לידי  
תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב כך והוא מוותר בזה ויתור בלתי חוזר על כל 

 טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.  

המפעיל יספק את כל המתקנים, הציוד, החומרים והאמצעים האחרים כנדרש לצורך  13.8
 בצורה הטובה והיעילה ביותר וברמה גבוהה ביותר.   מתחםהפעלת ה

מתקנים, ציוד וחומרים המיועדים לשימוש הקהל הרחב אם ידרש ע"י המפעיל להציב   13.9
יוצגו על ידי המפעיל טרם הם  )כסאות, שולחנות, כסאות בר, שמשיות וצלונים וכיו"ב(  

ויאושרו מראש ובכתב על ידי החברה ו/או מי מטעמה, לרבות הגורמים   מתחםהצבתם ב
 . באר שבעהרלוונטיים בעיריית 

מהסוג  עוד   13.10 יהיה  שימוש  ייעשה  בו  הציוד  כי  מתחייב  המפעיל  כי  מודגש,  זה  בעניין 
המשובח ביותר וברמה גבוהה התואמת מתקנים ואתרים דומים וכן התואמת את שפת  

ובהתאם להנחיות  פארק נחל באר שבע בכלל ומתחם האגם בפרט  העיצוב והמיתוג של  
 . באר שבעעיריית 

בדי 13.11 לערוך  מתחייב  המפעיל  והאביזרים בנוסף,  הציוד  המתקנים,  לכל  בטיחות  קות 
 , כמתחייב מהוראות כל דין.מתחםהקיימים, וכן לאלה שיובאו על ידו לצורך הפעלת ה

 
 התמורה .14

התשלומים   14.1 את  לחברה  ישלם  אחת  המפעיל  לכל  ביחס  בהצעתו  הנקובים  החודשיים 
 מתקופות ההפעלה על פי חודשי השנה. 

 
בגין כל שנת התקשרות באמצעות  מראשדמי ההפעלה ישולמו לחברה על ידי המפעיל  14.2

באמצעות    6 יבוצעו  אשר  שווים  פירעונן    6תשלומים  שמועד  חודש כל  ל  1המחאות 
בכל שנה קלנדרית, אלא   , מרץ, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר  ינואר -בחודשים הבאים  

 מראש ובכתב.אם אישרה החברה תנאי תשלום אחרים, 

דמי ההפעלה השנתיים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה  14.3
הוא המדד  ההצמדה  לחישוב  כלכלי, כאשר הבסיס  ולמחקר  המרכזית לסטטיסטיקה 

 לעומת המדד הידוע ביום ביצוע כל תשלום בפועל.  מכרזהידוע במועד הגשת ההצעות ב
 

דמי ההפעלה השנתיים וכן הפרשי ההצמדה כאמור יחושבו בסיומה של כל שנת הפעלה. 
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הפרשים בדמי ההפעלה השנתיים והפרשי הצמדה יתווספו לתשלום דמי ההפעלה עבור  
/ שנות ההפעלה העוקבות במועד התשלום הראשון, אולם מובהר למען הסר כל  שנת 

הפעלה השנתיים מתחת לסך הכספי  את דמי ה  לא תקטיןספק כי ירידה בשיעור המדד  
 . מכרזהנקוב על ידי המפעיל בהצעתו ב

 

בכל מקרה של פיגור בתשלום אותו חייב המפעיל לשלם על פי דין ו/או על פי הוראות 
הסכם זה יתווספו לכל תשלום כאמור הפרשי הצמדה וריבית פיגורים של חשכ"ל, כאשר 

 לשלם ועד לתשלום בפועל.   ריבית פיגורים תחושב מהיום בו היה על המפעיל  

נוסף על דמי ההפעלה כאמור יישא המפעיל בכל התשלומים ו/או האגרות ו/או המיסים  14.4
ו/או כמפעיל של עסקו על    מתחםו/או ההיטלים ו/או הרישיונות החלים עליו כמחזיק ב

 פי דין. 
 

עבור המפעיל מצהיר ומסכים כי התמורה כהגדרתה לעיל משקפת את התמורה הראויה   14.5
 על ידו.   מתחםהפעלת ה

 
 קיזוז ועיכבון .15

מוסכם על הצדדים כי החברה תהא רשאית לקזז, כנגד כל סכום המגיע ממנה למפעיל,  15.1
ככל שמגיע, אם על פי הסכם זה ואם על פי כל הוראה אחרת, כל סכום, קצוב או בלתי  

 כל הוראה אחרת.קצוב, כולל סכום עתידי, המגיע לה מהמפעיל על פי הסכם זה או על פי  
 

עוד מוסכם כי כל ערבות שניתנה על ידי המפעיל בקשר להסכם זה תשמש, בין היתר,  15.2
 לכיסוי סכומים כאמור. 

 
 למפעיל לא תהא, בכל מקרה, כל זכות קיזוז כלפי החברה. 15.3

 
מוסכם על הצדדים כי הם ישיבו, כל אחד למשנהו, כל סכום שנתקבל אצל רעהו בטעות,  15.4

 שבדין ובין טעות שבעובדה. בין טעות 
 

המפעיל מוותר עם חתימתו על הסכם זה על כל זכות המוקנית לו, ככל שקיימת כזו,  15.5
 לעיכבון. 

 
 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו .16

בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא החברה רשאית, לאחר מתן הודעה מראש ובכתב של  16.1
ולסלק את ידו של המפעיל ממנו ולהשתמש  מתחםימים, לתפוס את ה)ארבעה עשר(   14

לשם כך בכל החומרים, הציוד, המתקנים וכו' וכן למכור את עודפי החומרים ואת הציוד  
ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לחברה מהמפעיל   והמתקנים האמורים 

 לפי ההסכם:  
 

כשהמפעיל פושט את הרגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או נתמנה כונס   16.1.1
נכסים זמני או קבוע לנכס מנכסיו, או שעושה סידור עם או לטובת נושיו או,  
במקרה של גוף מאוגד, כשהוא בפירוק או בהתפרקות )פרט להתפרקות ללא  

 פירוק עסקים לשם יצירת גוף מאוגד אחר(; 
 

את   16.1.2 מסב  החברה  כשהמפעיל  הסכמת  בלי  לאחר,  מקצתו  או  כולו  החוזה, 
)עשרים    25%מראש ובכתב; מובהר, העברת מניותיו של המפעיל בשיעור של  

וחמישה אחוז( ומעלה לאחר ללא קבלת אישור החברה לכך מראש ובכתב   
 הסבת החוזה לאחר. –משמעה 

 
לפיו  16.1.3 התחייבויותיו  וקיום  החוזה  מביצוע  מסתלק  זה    כשהמפעיל  ובכלל 

 ; שלום דמי ההפעלהת
 

בו   16.1.4 חזר  ולא  זה,  הסכם  לפי  מהתחייבויותיו  יותר  או  אחת  הפר  המפעיל 
  )עשרים ואחת( יום   21מההפרה ו/או לא תיקן את המעוות לפי המקרה, תוך 
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מתאריך שנשלחה אליו הודעה על ידי החברה בה נדרש לחזור בו מההפרה  
 ו/או לתקן את המעוות; 

 
כשיש בידי החברה הוכחות להנחת דעתה שהמפעיל מתרשל בזדון בביצוע   16.1.5

 החוזה;  
 

כשיש בידי החברה הוכחות להנחת דעתה שהמפעיל או אדם אחר בשמו, נתן   16.1.6
בקשר   כלשהי  הנאה  טובת  או  דורון,  מענק,  שוחד,  כלשהו  הציע לאדם  או 

 להסכם זה או לכל דבר הכרוך בביצועו.
 

לעיל אין בהם משום   16וסילוק ידו של המפעיל ממנו לפי סעיף קטן    מתחםהתפיסת   16.2
ביטול החוזה על ידי החברה והמפעיל יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי הסכם זה 

 .  מכרזו/או תנאי ה
 

ה 16.3 את  החברה  רשאית   מתחם תפסה  מתקנים,  או  ציוד  חומרים,  בו  והיו  לעיל  כאמור 
החברה, בכל עת שהיא, לדרוש מהמפעיל בכתב לסלק את החומרים, הציוד והמתקנים 

רשאית   )ארבעה עשר( יום  14ו כל חלק מהם. לא ציית המפעיל לדרישה כאמור תוך  א
החברה, על חשבון המפעיל, לסלקם לכל מקום שהוא והיא לא תהא אחראית לכל נזק 

 שייגרם להם בין בשל העברתם ובין בשל אחסונם.  
 
 אם יתגלה, בכל זמן שהוא, שאין אפשרות להמשיך בביצוע הוראות הסכם זה מפאת 16.4

מלחמה או כוח עליון שאין לצדדים שליטה עליו, יפנה המפעיל לחברה והחברה תהא 
רשאית, אם יימצא שהסיבה נעוצה אכן בכוח עליון, לתת למפעיל אישור בכתב כי אמנם 
אין אפשרות להמשיך בביצוע הוראות הסכם זה והמפעיל ימלא אחר הוראות החברה 

 . מתחםבכל הנוגע להפסקת הפעלת ה
 
סילק 16.5 מה  לא  מקצתם,  או  כולם  והמתקנים,  הציוד  את  ביצע   מתחםהמפעיל  שלא  או 

פעולה אחרת בהתאם להוראות החברה לפי סעיף זה, רשאית החברה לבצע את הפעולות 
האמורות על חשבון המפעיל או בכל דרך אחרת, והמפעיל יישא בהוצאות הכרוכות בכך 

 ( שייחשבו כהוצאות תקורה. )עשרה אחוז 10%בתוספת 
 
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מיתר זכויות החברה העומדות לה על פי הסכם זה ו/או   16.6

 על פי דין. 
  

 פינוי המקרקעין  .17

מיד עם תום תקופת ההפעלה, או עם ביטולו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, מתחייב   17.1
המפעיל לפנות את המקרקעין )השטחים אשר נמסרו לו לשימוש והשטחים הצמודים( 
ולהשיב לידי החברה את החזקה בהם, כשהם במצב תקין, פנוי מכל אדם או חפץ השייך 

מים השונים החלים על המפעיל על פי  למפעיל או למי מטעמו ולאחר תשלום כל התשלו
הסכם זה, וכשכל ההשקעות אשר נעשו, ככל שנעשו, על ידי המפעיל, יישארו כמו שהם 
ויהיו לקניינה של החברה ו/או העירייה מבלי שהן תידרשנה לשלם תמורה בגינם, זאת 

 אלא אם תדרושנה את הסרתם על ידי המפעיל, הכל לפי שיקול דעתן הבלעדי. 
 

היה וישיב המפעיל את המקרקעין שלא במצב כאמור לעיל, תהא החברה רשאית, לאחר  17.2
לתקן את הטעון תיקון והמפעיל   )ארבעה עשר( ימים  14שנתנה למפעיל התראה בכתב של  

לא עשה כן, לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות על חשבון המפעיל והמפעיל יהא חייב 
תוך   התיקון  עלות  סכום  ימים)שבעה  7בתשלום  תשלום   (  דרישת  יקבל  בו  מהמועד 

כאמור. אין בתשלום החזר עלות העבודות אשר תבצע החברה ו/או מי מטעמה על פי  
 סעיף זה כדי לגרוע מזכותה לחלט את הערבות אשר ניתנה על ידי המפעיל. 

 
מוצהר ומוסכם בזה מפורשות כי פינוי המקרקעין והשבת החזקה בהם לידי החברה  17.3

ההפעלה, או בהתקיים תנאי המזכה את החברה בהשבת החזקה עוד לפני בתום תקופת  
כן או ביטול הסכם זה, הינו תנאי עיקרי של ההסכם והפרתו תיחשב הפרה יסודית 

 ומהותית של הוראות ההסכם על ידי המפעיל.
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מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, בכל מקרה של הפרה מצד המפעיל את סעיף זה 
על  מתחםה, ו/או מי מטעמה, להיכנס לתהא רשאית החבר ולסלק,  , לתפוס בו חזקה 

 חשבון המפעיל ובאחריותו, כל חפץ שאינו שייך לה. 
 

המפעיל פוטר בזה את החברה וכל הבא מטעמה מכל אחריות ו/או נזק ו/או אובדן ו/או   17.4
 לעיל.  17.2הוצאה אשר ייגרמו לו כתוצאה ממימוש זכותה של החברה כאמור בסעיף 

 
להסרת הספק יובהר כי אין באמור בסעיף זה משום ויתור כלשהו על זכות החברה לפי  

 מתחםהסכם זה ו/או על פי כל דן ו/או הסכמתה לכך כי המפעיל רשאי לאחר בפינוי ה
 בכל מקרה. 

 
 הפרות .18

מבלי לגרוע מאיזה מן ההוראות שבהסכם זה ומבלי לגרוע מזכויות הצדדים על פי דין,  18.1
הנזקים,  כל  על  האחר  את  לפצות  חייב  מתנאיו  תנאי  או  זה  הסכם  המפר  צד  יהיה 
ההוצאות וההפסדים שייגרמו לו במלואם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה עקב ההפרה, 

וכן לקיימו לבטל את ההסכם או לתבוע את זאת נוסף על זכותו של הצד המקיים או המ
 ביצועו בעין.  

 
מבלי לגרוע ובנוסף לכל ההוראות בהסכם זה, ייחשב המפעיל כמי שהפר את ההסכם  18.2

 הפרה יסודית ומהותית בקרות כל אחד מן המקרים הבאים:

)עשרים   21אם יוטל עיקול כספים המגיעים לחברה מאת המפעיל והעיקול לא יוסר תוך   18.3
 ואחת( ימים קלנדריים מיום הטלתו; 

 
אם המפעיל הוא אדם או שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד מיחידי השותפות צו   18.3.1

 כינוס נכסים או צו פש"ר; 
 

נכסים ו/או למינוי    אם המפעיל הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס 18.3.2
 מנהל לנכסיו; 

 
בכל מקרה בו עשויה לעבור זכות המפעיל על פי חוזה זה לידי נאמן ו/או מנהל   18.3.3

 עיזבון ו/או כל אדם הממונה על נכסי המפעיל;
 

ו/או   18.3.4 הביטוחים  את  בתוקף  שימר  לא  ו/או  חידש  לא  המפעיל  בו  מקרה  בכל 
 הערבויות הנדרשים הימנו על פי הוראות הסכם זה;

 
כאשר חל שינוי, במישרין ו/או בעקיפין, בהרכב הבעלים של המפעיל, למעט אם   18.3.5

לשינוי הרכב הבעלים   ובכתב,  של החברה, מראש  קיבל המפעיל את אישורה 
כאמור. אישור זה והסכמת החברה לשינוי ההרכב כאמור יינתן על ידי החברה  

 לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
 

 הגבלת סעדים  .19

ומוצהר בזאת מפורשות, כי בכל מקרה אין המפעיל רשאי ו/או זכאי להאט  מובהר, מוסכם  
והסעד היחידי שיעמוד   מתחםאת קצב הפעלת ה ו/או להפעילו חלקית, מכל סיבה שהיא, 

 לרשות המפעיל במסגרת הסכם זה הוא סעד כספי. 
 

 מידע וסודיות .20

המידע אשר נמסר על ידי מי מהן  החברה ו/או העירייה אינן אחראיות לנכונות ושלמות   20.1
, לרבות במסגרת הסכם, צפי מבקרים, מתחםו/או מי מטעמן למפעיל בקשר עם הפעלת ה

וכו', והחברה לא תישא בכל אחריות לנזק או    מתחםההיתכנות הכלכלית של הפעלת ה
 הפסד שייגרמו למפעיל ו/או לצד ג' כתוצאה משימוש במידע כאמור.  

 
כל הסתמכות המפעיל על מידע זה הינה באחריותו בלבד ועל המפעיל מוטלת האחריות 
הבלעדית לבצע כל בדיקה ו/או בחינה ו/או מחקר בכל הנוגע לכלל הפרמטרים השונים 
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תו כאמור בהוראות הסכם זה העלולים ו/או יכולים ו/או עשויים להשפיע על התקשרו 
 ועל אפשרותו לקיים התחייבויותיו לפיו כלפי החברה ו/או העירייה. 

 
לעניין הסכם זה הינו מידע של ועל החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמן    "מידע סודי" 20.2

לרבות כל מידע או ידע, מכל מין וסוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל 
ים שהגיע לידיעת המפעיל בקשר עם ביצוע ההסכם או במהלך ההסכם או  על ידי אחר

אגב ביצוע ההסכם ו/או תוך תקופת ההסכם, לפני תחילת הסכם או לאחר סיום ההסכם 
עם החברה וכל עניין אחר אשר יש לו השלכה על החברה ו/או מי מטעמה ו/או תושבי  

שבע לחובאר  בקשר  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  לרבות  נתונים ,  מסמכים,  זים, 
כספיים, תיקי ניתוח, דרכי עבודה, הכול בין בכתב ובין בעל פה, ולרבות כל מידע ו/או  
מידע רגיש בדבר פרטיותו של אדם, אישיותו של אדם, צנעת חייו, מצב בריאותו, מצבו  

 הכלכלי, דעותיו ואמונתו של  אדם.
 
מפעיל לשמור בסודיות, לא במשך תקופת ההסכם על ידי המפעיל ולאחריה, מתחייב ה 20.3

לגלות, לא  להעביר, לא לעשות שימוש ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה ולא למסור 
דרך שהיא ובשום זמן שהוא, הן במשך זמן התקשרותו והן לאחר מכן, כל מידע,  בכל

לרבות  שהוא,  חומר  כל  ו/או  מסמך  ידיעה,  סודי,  על  מידע  כתוב,  לא  ומידע  רעיונות 
ה אצל  פעולותיההנעשה  ו/או  תכניותיה  ו/או  בחברה  הקשור  ו/או  מידע   חברה  ו/או 

 .  מתחםבטחוני ו/או כל עניין מקצועי אחר שיגיעו לידיעת המפעיל אגב הפעלת ה
 
ו/או נמצא ברשותה    החברה  של  מוסכם בין הצדדים כי המידע הסודי הוא קניינה הבלעדי  20.4

 כדין. 
 

 מעמד המפעיל  .21

נוצרו ולא ייווצרו בין המפעיל ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או  מוסכם ומוצהר כי לא   21.1
 העירייה יחסי עבודה ו/או יחסי שליחות ו/או יחסי הרשאה ו/או יחסי סוכנות. 

 
המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיו זכאים מהחברה ו/או העירייה לתשלום הטבות ותנאים  21.2

ו/או   נוהג  ו/או  דין  בכל  הקבועים  כלשהם  פיצויי  סוציאליים  לרבות  קיבוצי,  הסכם 
 פיטורין. 

 
המפעיל מתחייב בזאת כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהם שיהא בהם  21.3

 לשנות את מעמדו כנותן שירותים כלפי החברה ואת העדר יחסי עבודה בינו לבין כדי
 החברה ו/או העירייה. 

 
במישרין או בעקיפין,    במשך תקופת תוקפו של הסכם זה לא יספק המפעיל שירותיו, 21.4

בתמורה, לכל גוף שיש בו ו/או עלול להיות בו ניגוד אינטרסים לענייני   שלא או בתמורה
לפגוע בענייני החברה ו/או העירייה ו/או בהפעלת  בו כדי החברה ו/או העירייה ו/או שיש

על ידי המפעיל ובכלל זאת, מתחייב בזה המפעיל לא לייצג מול החברה כל גוף    מתחםה
 ו/או נותן שירותים במשך תקופת תוקפו של הסכם זה.  

האמור בסעיף זה הינו תנאי יסודי והפרתו תיחשב הפרה יסודית ומהותית של הסכם  21.5
 זה.

 
 הוראות שונות .22

שיפוט ייחודית ובלעדית של בתי המשפט  כל עניין הנתון להסכם זה יהא נתון לסמכות   22.1
 המוסמכים בעיר באר שבע בלבד.

 
הסכם זה ממצה כל הצעה, מסמך, מכתב, תוכנית, מחיר, הצעת מחיר או חילופי דברים  22.2

מכל סוג שהוא, בין בעל פה ובין בכתב, שהוחלפו בין הצדדים ו/או בין מי מטעמם, לפני  
ם בזאת ולא יהיה בהם כל תוקף מחייב חתימתו של הסכם זה וכל מסמך כאמור מבוטלי

 כלפי הצדדים. 
 

הסכמת החברה לסטיית המפעיל מהוראות הסכם זה במקרה או במקרים מסוימים, או   22.3
אי שימוש בזכויותיה של החברה על פי הסכם זה, לא ייחשבו לויתור החברה על זכויותיה  
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 ולא ייצרו תקדים לגבי מקרים נוספים.
 
בי 22.4 שלא  או  המפעיל  קיים  רשאית לא  זה,  הסכם  להוראות  בהתאם  אחרת  פעולה  צע 

החברה לבצע את הפעולות האמורות על חשבון המפעיל או בכל דרך אחרת, והמפעיל 
 ( שייחשבו כהוצאות תקורה. )עשרה אחוז  10%יישא בהוצאות הכרוכות בכך בתוספת  

 
ובאמצעות מכתב רשום לפי    בכתבכל הודעה על פי הסכם זה, של צד למשנהו, תינתן   22.5

הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה או שתימסר במשרדי החברה )לעניין החברה( 
ב לתעודתה   מתחםאו  נמסרה  כאילו  תראה  בדואר  שנשלחה  הודעה  המפעיל(.  )לעניין 

עה בפקסימיליה תראה כאילו נמסרה מזמן מסירתה בדואר. הוד  )שלושה( ימים  3כעבור  
לתעודתה מיד עם גמר שיגורה וקבלת אישור מקבל הפקס כי קבלה. הודעה שתימסר 

 אישית תראה כנמסרה במועד מסירתה.  
 

 
 

 ולראיה באנו הצדדים על החתום:  
 
 

           __________________                                                 ___________________________ 
 

 המפעיל            בע"מ  באר שבעפיתוח החברה הכלכלית ל         
 
 
 

 אימות חתימה 
 )*במידה והמפעיל הינו תאגיד( 

 
עו"ד   הח"מ,  מטעם  אני  החתימה  מורשה  הינו  מעלה  החתום  כי  ידי  בחתימת  בזה  מאשר/ת   ________________

המפעיל, כי הוא רשאי לחתום בשם המפעיל וכי חתימתו מחייבת את המפעיל לכל דבר ועניין הקשור ו/או הנוגע להסכם  
 זה.

 
 _______________________חתימה + חותמת    ______________  תאריך 
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 להסכם ההתקשרות    1נספח 
 

 נספחי ביטוח )הוראות ביטוח + אישורי קיום ביטוחים( 

 
 כיסויים 

 פרקי הפוליסה 
 

מספר  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

 כיסויים נוספים בתוקף  השתתפות עצמית  גבול האחריות  
מטב  סכום 

 ע
מ סכום 

טב 
 ע

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

 אחריות צולבת     -    302   ₪   5,000,000    צד ג 
 הרחב שיפוי     -    304
 קבלנים וקבלני משנה.   -    307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור    -    309
   משימוש בצמ"ה  שנגרם  נזק  בגין  כיסוי    -    312
 כיסוי לתביעות מל"ל                      315
 מבקש האישור    - מבוטח נוסף     -    318
 מבוטח נוסף מבקש האישור          321
 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה    -    322
 ראשוניות           328
 רכוש מבקש האישור יחשב כצד  ג'    -    329

 

אחריות  
 מעבידים 

 הרחב שיפוי    -    304   ₪     20,000,000   
 ויתור על תחלוף מבקש האישור    -    309
מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם של מי     -    319

 מעובדי המבוטח.

 אחריות צולבת    -    302   ₪   2,000,000    אחריות המוצר 
 הרחב שיפוי                        304  

 האישור ויתור על תחלוף לטובת מבקש     -    309
 מבוטח נוסף מבקש האישור    -    318
 מוטב לתגמולי הבטוח מבקש האישור    -    324
 ראשוניות           328
 חודשים   12תקופת גילוי     -    332

 
 : (ג' )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח  פירוט השירותים

 ניהול והפעלת מתחם אוכל באמצעות משאיות מזון ניידות במתחם האגם, פארק נחל באר שבעמזון/שירותי הסעדה/בתי אוכל        041

 
 

 
 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
לאחר משלוח הודעה   יום 60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא  

 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור )המבטח(
  

 
 

    

 תאריך הנפקת     -אישור קיום ביטוחים  
 האישור: 

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

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 מעמד מבקש האישור נוסח הפוליסה  המבוטח  מבקש האישורמ

 שם
ח.כ.ל  באר שבע ואו חברות בת ואו  

אחיות ואו חברות אם ואו חברות  
אחיות ואו חברות שלובות )אשר כולן 

 יחדיו להלן "החברה"( 
 

מען הנכס המבוטח /  שם
כתובת ביצוע 

 העבודות
 

ניהול והפעלת 
מתחם אוכל 

באמצעות משאיות  
במתחם  מזון ניידות 

האגם, פארק נחל 
 באר שבע

 

 קבלן הביצוע ☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 מפעיל  אחר:  ☒
 

 ת.ז./ח.פ. 
520036229   

 

 ת.ז./ח.פ. 

 מען
 באר שבע  29גרשון דובנבויים 

 

 מען
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 להסכם ההתקשרות  2נספח 
 

 
 ערבות הפעלה 

 
 לכבוד 

   בע"מ  באר שבעפיתוח הכלכלית להחברה 
 , העיר העתיקה 29גרשון דובינבוים  

 באר שבע
 

   א.ג.נ.,
 

___________)להלן  -על _________________ח.פ./ח.צ./ת.ז.  בקשת  ערבים  המפעיל  -פי  אנו   )
(  סכום הקרן   –אלף ₪( )להלן  שלושים וחמישה  ₪ )  35,000בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  

הפרשי    –בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת סכום הקרן למדד כמפורט להלן )להלן  
בע"מ לבין המפעיל    באר שבעפיתוח  (  וזאת בקשר עם הסכם שנחתם בין החברה הכלכלית להצמדה

( ולהבטחת מילוי שלם ומלא, ע"י המפעיל של  ההסכם  – )להלן    603/2021פומבי מס'    מכרזבעקבות  
 כל תנאי ההסכם.  

 
כל סכום או סכומים עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי    באופן מידיאנו מתחייבים בזאת לשלם לכם  

הצמדה מיד עם הגעתה אלינו של דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק  
הו, או לדרוש את הכספים כאמור, או איזה מהם,  את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלש

תחילה מאת המפעיל, בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי  
 שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.  

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל  
ת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל דרישותיכם ביחד או לחוד לא יעלה  אח

 על הסך הכולל הנ"ל.  

" זו  המרכזית    -"  מדדבערבות  הלשכה  ידי  על  המתפרסם  לצרכן  המחירים  מדד  משמעו 
   לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

 
 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן: 

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה נכון למועד ביצועו של כל תשלום בפועל עפ"י כתב ערבות  
שפורסם  שנת _____    ___( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש  המדד החדש  –זה )להלן  

( יהוו סכום הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת  המדד היסודי  –)להלן  _________  ביום  
 ש בסכום הקרן מחולק במדד היסודי. המדד החד

  
 התחייבותנו עפ"י כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול. 

 כתב התחייבותנו זה אינו ניתן להעברה וגם/או להסבה.
 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____ לחודש _____ לשנת  ______ ועד בכלל. 
 

בע"מ, שתתקבל    באר שבע פיתוח  נוספות על פי דרישת החברה הכלכלית לערבות זו תוארך לתקופות  
 על ידינו עד למועד הנקוב לעיל. 

 
 

 בכבוד רב,         
  
  

                              __________________ 
 
 

 הערבות תוגש בנוסח דלעיל ללא תוספות, ללא השמטות וללא שינויים.חשוב: 
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 ההתקשרותלהסכם   3נספח 
 

 לידי המפעיל ורשימת מצאי  מתחםפרוטוקול מסירת ה
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 להסכם ההתקשרות  4נספח 
 

 מכרז מסמכי ה
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 להסכם ההתקשרות  5נספח 
 רשימת הפרות ופיצויים 

 

 רשימת ההפרות והפיצוי המוסכם: 

של    המפעיל  .1 השונות  ולהחלטותיו  ההסכם  להוראות  לציית  בזאת  ,  החברה מתחייב 
 (, כמפורט בנספח זה. "הנציג" )להלן:    הפארק , מנהל  החברה באמצעות נציג  

 

זה,   .2 הסכם  הוראות  יתר  מכל  לגרוע  נזק    המפעיל מבלי  דמי  או  פיצוי  בתשלום  יתחייב 
 להלן: "ההפרות"(. באם יגרום ע"י מחדל לאחד הדברים הבאים ) 

 

 הפרות הכלולות בקבוצה א' )להלן: "הפרות קבוצה א'"(  .2.1
 

למסמכי    8משאיות המזון כאמור בנספח  אי ניקיון אזור פעילות     .2.1.1
 . " הוראות תפעול מיוחדות " ,     מכרז ה 

מהוראות   .2.1.2 יותר  או  אחת  מילוי  המפעיל אי  מפורטות  ה   לעובדי 
 בהסכם זה. 

 חוסר מחירון או מחירונים ליד המצרכים.  .2.1.3
מחיר   .2.1.4 מוצרים  גביית  בעבור  והמוסכם,  המותר  המחיר  על  העולה 

 שבפיקוח. 
 שעות המכירה. ו   ימים   אי הקפדה על  .2.1.5
 . בשטח הפארק עבירות תנועה וחניה   .2.1.6

 

 הפרות הכלולות בקבוצה ב' )להלן: "הפרות קבוצה ב'"(    .2.2
 

 הפרה חוזרת מבין הפרות קבוצה א'.  .2.2.1
 מכירת מאכלים ו/או משקאות לא טריים או מקולקלים. .2.2.2
 כמות המשאיות במועדים הנקובים. אי הגעה של   .2.2.3

 

 הפרות הכלולות בקבוצה ג' )להלן: "הפרות קבוצה ג'"(    .2.3
 

לפי     .2.3.1 חוזרת  הפרה  לרבות  ב',  קבוצה  הפרות  מתוך  חוזרת  הפרה 
 . 2.2.1סעיף  

 אי הגשה ו/או חידוש של רישיונות למיניהם במועדם.    .2.3.2
 אי הגשה ו/או אי חידוש שוטף של הביטוחים למיניהם בהסכם.    .2.3.3
 מחדל בהעסקה או בפיטורין של עובדים בניגוד לאמור בהסכם.  .2.3.4
 אי ביצוע הוראה שניתנה בכתב ע"י הנציג.  .2.3.5
שלא למטרות להן הוא מיועד וללא אישור    בשטח הפארק שימוש   .2.3.6

 הנציג. 
 

 ( ' ד ' )להלן: "הפרות קבוצה  ד הפרות הכלולות בקבוצה      .2.4
 

 '. ג - ' ו ב הפרה חוזרת מבין ההפרות המנויות בקבוצה   .2.4.1
 

חוזרת"     .2.5 משמעה  "הפרה  זה,  סעיף  הוראות    – לעניין  של  חוזרת  הפרה 
 ההסכם במהלך אותה שנת הרשאה. 
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 : שיעור דמי ההפרה     .2.6
 ₪.   250  – על כל הפרה הכלולה בקבוצה א'     .2.6.1
 ₪.   350  – על כל הפרה הכלולה בקבוצה ב'     .2.6.2
 ₪.   450  – על כל הפרה הכלולה בקבוצה ג'     .2.6.3
 ₪.   900  – על כל הפרה הכלולה בקבוצה ד'     .2.6.4

 

דלעיל, תוגש לנציג ותידון    2תלונה בדבר הפרת ההסכם, מבין ההפרות המנויות בסעיף   .3
על כך תוך   ידו, ותמסר הודעה  ו/או ממוע   14על  ד היוודע  ימים ממועד קבלת התלונה 

 ההפרה. 
 

על   .4 להטיל  מוסמך  יהיה  הקבועים    המפעיל הנציג  הפיצויים  משיעורי  אחד  כל  תשלום 
ל   2.6בסעיף   ניתנה  כי  ובתנאי  דברו    מפעיל דלעיל,  את  להסביר  הזדמנות  בדבר  הנוגע 

ו  המועד  עבר  שייקבע.  במועד  יהיה    המפעיל בפניו  רשאי  דברו,  את  להסביר  הופיע  לא 
 מבלי להמתין עוד. הנציג להחליט בעניינו  

 

תוך    המפעיל  .5 על ההחלטה  לערער  לו    14שחויב בדמי הפרה, רשאי  מיום שנמסרה  יום 
 ההחלטה.  הערעור יוגש לנציג. 

 

 הליך הערעור  .6
 

 "המנכ"ל".   פארק באר שבע ערעור על החלטת הנציג יידון בפני מנכ"ל   .6.1
לצרף   .6.2 הבלעדי,  דעתו  שיקול  לפי  רשאי  ויהא  בערעור,  ידון  אליו  המנכ"ל 

 חברים נוספים לצורך העניין. 
ערעור יכול ויישמע בנוכחות הצדדים או שלא בנוכחותם, אם הובאו נימוקי   .6.3

 הערעור בכתב. 
 הגורם המוסמך בפניו הובא הערעור יהא רשאי להחליט בערעור כדלהלן:  .6.4

 לדחות את הערעור.  .6.4.1
לקבל את הערעור, כולו או מקצתו, ולבטל את דמי ההפרה ו/או     .6.4.2

 להקטינם. 
  המפעילחלטת הגורם המוסמך בפניו הובא הערעור הינה סופית ותובא לידיעת  ה .6.5

 ע"י הנציג, הממונה על ביצועה.
 

בדמי הפרה תומצא לו בכתב, והעתק הימנה יומצא למזמין    המפעיל הודעה בדבר חיוב   .7
 . המפעיל שיחייב את חשבונו של  

 

 המועד לתשלום דמי ההפרה יהא:  .8
 

יום ממועד קבלת    21תוך    – יום ממועד קבלת החלטת הנציג, ו/או    21תוך   .8.1
 . המפעיל ההחלטה בערעור שהוגש, אם יוגש, ע"י  

 

 

 

 ___________________   
  ____________________________ 

       המפעיל חתימת                 

 


