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 מבוא   

פונה בהזמנה להציע הצעות  ,"(החברה" -)להלן בע"מ  תליאהחברה הכלכלית ל .1
זכות  קבלתל 12/2016מ/מס'  עם הליך תחרותי נוסףי מכרז פומבבמסגרת 

-ו "האולם" -)להלן  תליאבאולם הכדורסל ב ((naming rightג חסות/מיתו
למכרז( וכמפורט  'ז)נספח  ההסכםוהכל בהתאם להוראות  ,(בהתאמה "המכרז"

 .מכרזהי בנספח
 

היתר,  , ביןהכוללת naming right))זכות חסות/מיתוג  קבלתבשל המכרז עניינו  .2
 ,במכרז מיתוג שיציע המציע שהצעתו תזכההחסות/שם ב האולםקריאת שם 

ונספחיו לרבות ההסכם ובמסמכי המכרז להזמנה זו  21והכל כמפורט בסעיף 
 (. " בהתאמהההסכם"-ו "זכות החסות" -)להלן ( 'ז)נספח 

 
מארח מקומות ישיבה ו 1,690-הוא מכיל כ ,אילתבעיר  2008 הוקם בשנת האולם .3

רועי ספורט רבי משתתפים, אליפויות, כנסים ואירועי ספורט בינלאומיים. אי
מצמרת ליגת  ילתאפתאל הפועל  קבוצת הכדורסלהאולם משמש כאולם הבית של 

של ומשחקת בליגה הארצית ה אילתמ.כ. קבוצת הכדוריד של , העל בכדורסל
 המשחקים בעונת שמשחקת בליגה הלאומית.של מ.כ. אילת נשים הקבוצת 

 של ליגת העל בכדורסל. "אולסטאר"נבחר האולם לארח את משחק ה 2015/2016
מידע הראשית של הקבוצה.  (ספונסריתנותנת החסות )רשת מלונות פתאל היא 

 2017-ו 2016לגבי האירועים שהתקיימו באולם וכן שצפויים להתקיים בשנים 
של משתתפי לגבי כמות הלינות  מידע וכןבנוסף למשחקי הבית של הקבוצות, 

  ' למכרז.ואותם אירועים במלונות בעיר אילת ניתן למצוא בנספח 
 

 .בתנאי הסףבעצמם מציעים העומדים רק רשאים להגיש הצעות במכרז  .4
 

יציעו את נושא יציינו בהצעתם את תחומי העיסוק שלהם והמציעים במכרז  .5
 . תהחסו עבור זכותשהם מציעים לשלם  הזיכיוןוכן את דמי  ,המיתוג/חסות

 
ולא שם של אדם  ,בלבדשל המציע מותג מסחרי שם ונושא המיתוג/חסות יהיה  .6

, אלא אם הוא מותג מסחרי קיים או , בין שהוא בחיים ובין שאינו בחייםפרטי
 . חלק ממותג מסחרי קיים

 
 עבור זכות החסות/מיתוג.  זיכיוןהדמי התחרות במכרז תהיה על גובה  .7

 
 בלבד. אחדולנושא מיתוג/חסות  בלבד אחדכל הצעה תהיה של מציע  .8

 
יום ימים מ 15תום מהחל שנים  3של מכרז תהא לתקופה ב זוכההההתקשרות עם  .9

  .בהמשך 11בכפוף לאמור בסעיף  "(תקופת ההתקשרות" -)להלן  ההסכם חתימת 
 

בכפוף לקיום כל התחייבויות הזוכה לפי ההסכם במלואן ובמועדן, תעמוד לו  .10
 -)להלן י ההסכם לתקופה של שנתיים נוספות זכות להארכת ההתקשרות לפ

  .בתנאים המפורטים בהסכם "(תקופת ההארכה"
 

את מועד תחילת תקופת ההתקשרות, מכל לדחות להקדים או רשאית  החברה .11
סיבה שהיא ואף ללא סיבה כלל, בהודעה בכתב שתמסור לזוכה. במקרה כזה, 

לתחילת ההתקשרות  הנדחההמוקדם או מועד במניין תקופת ההתקשרות יתחיל 
 שנים מהמועד כאמור 3ויסתיים בתום  ,כאמור בהודעתה החברהשעליו החליטה 

 .בהתאם להסכםאם לא יוארך 
 

 מכרזהמצורף להסכם הבהתאם להוראות  באולם זכות החסותהזוכה יקבל את  .12
 .(AS IS) כפי שהואהפיזי  ובמצב כשהאולם ,זה

 
קשר גין ו/או באו עמלה כלשהם ב לא תשלם דמי תיווך החברהמובהר ומודגש כי  .13

 התקשרות נושא המכרז.ל
 

 חוברת המכרז ורכישתה
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, חברההחוברת המכרז מכילה את כל מסמכי המכרז. מסמכים אלה הם רכוש  .14
ואין לאיש רשות לעשות בהם שימוש מכל מין וסוג שהוא, למעט לשם הגשת 

 הצעה במכרז בלבד.
 

הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת  להגיש אתלרכוש את חוברת המכרז ו עעל המצי .15
לפסילת  גרוםעלולה ל ,חוברת המכרזההוראות הקבועות במכל סטייה  .מכרזה

 .חברהההבלעדי והמוחלט של ה עתדשיקול ל , בהתאםההצעה
 

בימים , אילתב 2 ילתםאפארק החברה בבמשרדי את מסמכי המכרז ניתן לרכוש  .16
דמי השתתפות במכרז לום תמורת תש ,16:00עד לשעה ו 9:00משעה )כולל( ה' -א'

ניתן לעיין  .שלא יוחזר, ככל שחל בהתאם לדין בתוספת מע"מ ₪ 1,000 של בסך
 חברהו/או באתר האינטרנט של ה חברההבמשרדי במסמכי המכרז, ללא תשלום, 

 .www.eec.co.ilבכתובת 
 

, מלא ומדויקהמכרז יש להשאיר פרטים אודות המציע )שם מסמכי רכישת  בעת .17
, שם איש ימיליהפקס פרמס כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, פרמס, מלאה כתובת
את הפרטים האלה יש לשלוח גם בדואר האלקטרוני לפי הכתובת:  קשר(.

fertoukh@gmail.com  ולציין כי מדובר בבקשה לרישום עבור המכרז, בציון שם
 המכרז ומספרו.

 
עדכונים בדבר שלא ישלח את הפרטים כאמור, עלול שלא לקבל הודעות ו מציע .18

 הפסולאת הצעתו וכן עלול למצוא או תשובות לשאלות הבהרה במכרז,  ,המכרז
והוא מוותר  ,לאחר פרסום המכרזשיתפרסמו בשל אי עמידה בתנאים והבהרות 

 על כל טענה בעניין.
 

לפני הגשת  באולםמציע אשר רכש את מסמכי המכרז ומעוניין לערוך סיור  .19
 .050-2251010בטלפון הילל פרטוק  מר עםההצעה, יוכל לתאם זאת מראש 

 
בתיבת המכרזים יש למסור , כנדרש בכתב המכרז, ל נספחיהוכ את ההצעה .20

 מכרז" :כתובתהבמעטפה סגורה ועליה  אילתב 2ם תליאבפארק  חברההבמשרדי 
לקבלת זכות חסות/מיתוג  12/2016מ/פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 

(Naming right) יש להגיש את ההצעות עד למועד אילתב באולם הכדורסל ."
לא תדון בהצעות שתוגשנה  חברהה בהמשך.האחרון הנקוב בטבלת המועדים 

 לאחר המועד האמור.
 

 ריכוז מועדים קובעים למכרז
 

 
 מועד פרסום המכרז

 

 
24.11.2016 

 
 מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה

 
27.12.2016 

 
 

 מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה
 

 
3.1.2017 

 
 מועד אחרון להגשת הצעות

 
 14:00בשעה  10.1.2017

 
 תוקף ערבות המכרז

 
9.4.2017 

 
התאמה בין התאריכים המפורטים בטבלה זו ובין מועדים אחרים  במקרה של אי

הם  התאריכים המפורטים בטבלה -המפורטים בגוף מסמכי המכרז או בנספחיו 
 .שיקבעו
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 ההתקשרות נושא המכרז
 

 הכוללת ,באולם (naming right) זכות חסות/מיתוגבמכרז  תעניק לזוכה חברהה .21
 :, ואלו הןובכפוף לאמור בוהסכם כמפורט בוהכל , הבאותאת הזכויות 

 
הלוגו כן את ו של המציעהמיתוג/חסות  נושאשם את  שאיי האולם 21.1

אשר ו ,חברהה ידי-עלואושר במכרז  תובהצעהמציע  ציעכפי שה ,התואם
לרבות בכל וחוקי העזר העירוניים הרלוונטיים,  ת כל דיןד בדרישוויעמ

שם " -)להלן  אולםהשל  שמי, כרטיס ביקור, אתר אינטרנט וכדומהנייר ר
  ."(החסות

 
על דגלים , אולםשערי הכניסה לעל  בין היתר, /יודבקרכביו שם החסות 21.2

על ריצפת חלון הקופות, לבחזית ההיכל, על עמודים בחניון ההיכל, מעל 
, על חלונות הקירות הפנימיים מעל עמדת התקשורת בהיכלקט, הפר

בהיכל, מעל מסך הטלוויזיה, מעל לוח התוצאות, בחדר העיתונאים 
לפי שיקול דעתה המוחלט  חברהה ידי-המיקום ייקבע על .VIP-ובחדר ה
)נספח שלו  3נספח לרבות הסכם ההוראות לובכפוף בהתאם  ,והבלעדי

 .להלן 21.5-ו 21.4יפים , וכאמור בסעבלבדהשילוט( 
 

עד שני מתקני פרסום גדולים בעלי על חשבונו רשאי להקים  יהיה הזוכה 21.3
קטן במקומות  פן פרסום וחמישה מתקני פרסום קטנים בעלי פן פרסום

עד שבעה מתקנים ייעודיים אשר ישמשו להכוונה  וכן שונים בעיר אילת
ידי -קום ייקבע עלהמיאילת.  להיכל )ללא פרסום( בצמתים מרכזיים בעיר

החברה לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בהתאם ובכפוף להוראות 
חוק ובכפוף להוראות  ,שלו )נספח השילוט( בלבד 3לרבות נספח  ,הסכםה

 ובהתאם לכל דין אחר. 1966-הדרכים )שילוט(, תשכ"ו
 

של ו/או כל הודעה ו/או מודעה ו/או פרסום שם החסות יופיע על גבי  21.4
למעט כאלה  ,אולםבאירועים המתקיימים לגבי  החברהמטעם 

 .שהופקו/יופקו לפני תחילת תקופת ההתקשרות
 

ו/או כל  חברההבאישור  ובאחריותו, על חשבונולהציב יהיה רשאי הזוכה  21.5
ולוגו החסות  כיתוב עם שם החסות ,רשות חוקית ו/או מוסמכת אחרת

העירוניים  וחוקי העזר ד בדרישות כל דיןואשר יעמ אולםהשל בחזית 
  .(להסכם 3 נספח)והכל בהתאם לנספח השילוט הרלוונטיים, 

 
עם שם החסות,  םשלטי אולםה וךבתעל חשבונו להציב יהיה רשאי וכה הז 21.6

וזאת , מראשובהסכמתה  חברהה עםאשר גודלם ומיקומם יעשה בתיאום 
 3 נספח)והכל בהתאם לנספח השילוט  ,בכל האירועים ו/או המשחקים

פוף לכל מגבלה שחלה בהתאם לנהלים ו/או לכללים ו/או , ובכ(הסכםל
, ובכפוף להוראות המחייבות של איגודי הספורט בישראל ובעולם

ידי החברה/עיריית אילת למפעל הפיס שזו -להתחייבות שניתנה על
הרשות המקומית מתחייבת לא להציב שלטים ולא לאפשר "לשונה: 

לגורם אחר כלשהו, בין  בתחומי המבנה או בסביבתו הקרובה כל פרסום
ציבורי ובין מסחרי, הנמצא או עשוי להימצא בתחרות עסקית עם מפעל 
הפיס, הן בשלבי ההקמה ו/או השיפוץ והן בעת פעילותו השוטפת, זולת 

ידי המפעל, או באישור המפעל בכתב -השלטים שיסופקו ויותקנו על
 ."ומראש

 
 אירועיםלים ו/או כל כרטיסי הכניסה למשחקגבי -יופיע על שם החסות 21.7

, למעט כרטיסים שהופקו/יופקו לפני תחילת תקופת אולםבהמתקיימים 
 .ההתקשרות

 
בפרסומים ו/או בתמונותיו  אולםהיהיה רשאי להשתמש בשם  זוכהה 21.8

 .חברההמראש של , וזאת בתיאום ובאישור מטעמו ו/או במוצרים מטעמו
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למעט  ים()אחד בסדרת אירוע אולםבערך יו/או משחק שי בכל אירוע 21.9
בהתאם כניסה לאולם  כרטיסי 10יעמדו לרשות הזוכה  ,אירועים פרטיים

 . חברהלשיקול דעתה המלא, המוחלט והבלעדי של ה
 

ללקוחותיו ו/או אירועים שני עד באולם לקיים הזוכה יהיה רשאי  21.10
 ,ועל בסיס מקום פנוי חברההבתיאום מראש עם , שנהכל בלעובדיו 

אינה ניתנת להעברה משנה זכות זו בהר כי . יוחברההבכפוף למדיניות 
 אולםהאת  הזוכהלשנה ו/או לצבירה. לצורך קיום האירועים, יקבל 

וללא  , בלי מזון ומשקאותו/או כוח אדם מתקנים ,ללא ציוד שימושול
מותנה בהמצאת י )ביטוחובלי כיסוי  וניקיון חנייהשירותי סדרנות, 

ידי מבטחי -עלחתום כדין  ים לפי דרישת החברהביטוחאישור על קיום 
 (. החברהשל  ואישור היועבר לבדיקאשר  וכההז

 
ו/או ההיטלים ו/או התשלומים אגרות התשלום כל הזוכה יהיה אחראי ל 21.11

 .דיןבהתאם לכל  ,אולםב לו ו/או מטעמוששילוט הלצורך 
 

ראה ו, אולםב ביקר כיומצהיר מאשר כל אחד מהמציעים  ,מכרזבבהגשת ההצעה  .22
וכי  ,בושושטחי הפרסום  ו, צורתושל מבנהבכל מה שנוגע ללרבות  ,וותובדק א
האפשרות הנאותה וההזדמנות כך  חברההידי -עשה כן, הרי שניתנה לו עלאם לא 

ולא תהיה לו  לוותר על הביקור ו/או הבדיקה, , בחרשלו משיקוליו ,לעשות והוא
 .כל טענה בענייןו/או מטעמה  חברההכלפי 

 
  מכרזלהשתתפות ב תנאי סף

 
תנאי כל ב בעצמולעמוד  המציעככל שלא נקבע במכרז זה במפורש אחרת, על  .23

 :הבאים, ואלה הם הסף
 

 ;במדינת ישראל הנוהגהדין  לפיחוקית  המציע פעילות 23.1
 

עולים בקנה אחד , שיציע במכרזמיתוג החסות/ נושאו המציעפעילות  23.2
עדות ו/או מיועם פעילויות הספורט והתרבות המתקיימות ומתיישבים 

והכל לפי  ,חברההשל  /תפקידיהו/או עם מטרותיה אולםבלהתקיים 
 ;חברההשל המוחלט והבלעדי שיקול דעתה 

 
בעבירה שיש לה ו/או עלול להיות לה קשר  אין למציע רישום פלילי 23.3

בעבירה שיש לה אין תלוי ועומד נגדו בבית המשפט כתב אישום  למכרז,
תנהלת נגדו חקירה פלילית מ יןואו/או עלול להיות לה קשר למכרז, 

ו/או בעל עניין כל לגם  -ולגבי מציע שהוא תאגיד בחשד לעבירה כזו, 
-נושא משרה בתאגיד, כמשמעות מונחים אלה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

יראו  -מכרז ה צורךל .בהתאמה 1999-ובחוק החברות, תשנ"ט 1968
בירה שיש כע 1977-חוק העונשין, תשל"זעבירה מסוג "פשע" כהגדרתה ב

  ;קשר למכרז, יהיה טיבה אשר יהיהו/או עלול להיות לה לה 
 

, מכרזלפי ההמציע בעל איתנות פיננסית הולמת לקיום התחייבויותיו  23.4
, ובין היתר, חברהה, להנחת דעת הסכםול בהתאם להצעתו במכרז

של ( מחזור ההכנסות 1הבאים: )המצטברים מתקיימים לגביו התנאים 
  50,000,000של עמד על סך  2014-ו 2013, 2012נים בכל אחת מהשהמציע 

לגבי מציע שהוא תאגיד גם: שקלים חדשים( לפחות; ו מיליון חמישים) ₪
במועד הגשת הצעתו במכרז עומד על סך המציע ( ההון העצמי של 2)

-בסעיף זה בלבד  .שקלים חדשים( לפחותמיליון  )עשרה ₪ 10,000,000
ול חברות בבעלות של אותם בעלי במקום שבו המציע נמנה עם אשכ

שליטה, גם מחזור העסקים וההון העצמי של התאגידים האחרים באותו 
 ;אשכול חברות במשמע

 
של בנק  בלתי מותניתאוטונומית ערבות בנקאית רף להצעתו יהמציע צ 23.5

הנושאת את  ,בקשר למכרז)ולא לבקשת צד ג'( שהוצאה לבקשתו בישראל 
הערבות  שלו.ב'  מכרז כנספחמצורף לבנוסח השמו המלא של המציע, 
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שקלים חדשים( שבעים וחמישה אלף במילים: ) ₪ 75,000 תהיה בסך של
, וזאת במבוא למכרזשעד למועד הקבוע בטבלת המועדים  היה בתוקףות

יישא בכל העלויות  המציעמכרז. הצעתו בב המציעעמידת להבטחת 
התאמה  המציעים נדרשים להקפיד על הכרוכות בהמצאת הערבות.

  ;מלאה של נוסח הערבות לנוסח המצורף למכרז
 

או אי בהמשך, כפוף לדין החל, אי קיומו של תנאי מהתנאים המפורטים ב 23.6
באופן הנדרש, בהמשך מהמסמכים המפורטים  כלשהוהמצאת מסמך 

ההצעה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, את ל וזכות לפס חברהלקנה י
לדרוש מכל  ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,שומרת לעצמה את הזכות חברהה

אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות במכרז, להשלים מידע חסר ו/או 
אישורים דקלרטיביים, וזאת בין היתר לצורך הוכחת עמידתו של מציע 

נאמר אחרת לגבי מסמך ו/או אישור מסוים, ניתן לא בתנאי הסף. אם 
מאושר בידי עו"ד שלו ה צילוםלהגיש את המקור של אותו מסמך או 

 נאמן למקור.כ
 

 הגשת ההצעה
 

", נדרש המציע לצרף להצעתו להשתתפות במכרז בנוסף לאמור בפרק "תנאי הסף .24
 :, ואלה הםהמסמכים הבאיםכל את גם 

 
שם -על על תשלום דמי השתתפות במכרז/קבלה טופס עסקת אקראי 24.1

ת במקום שבו המציע נמנה עם אשכול חברות בבעלו - בסעיף זה .המציע
התאגידים  שם-טופס עסקת אקראי/קבלה עלשל אותם בעלי שליטה, גם 

 ;האחרים באותו אשכול חברות במשמע
 

  ;חתום ומאושר כנדרש למכרז( )נספח א' ההצעטופס  24.2
 

כל דין  לפיאישור על רישום במרשם המתנהל  - הוא תאגיד אם המציע 24.3
וכל  ,ציעבעלי המניות במכל המפרט את  של המציע, לגבי תאגידים מסוגו

בחברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה, די  .מנהליו
או יותר  5%בהמצאת פירוט לגבי בעלי עניין בתאגיד )מי שמחזיק 

מאמצעי השליטה בתאגיד כהגדרת המונח "אמצעי שליטה" בחוק ניירות 
ועל  ,וכן אישור עו"ד/רו"ח על היות התאגיד קיים (1968-ערך, תשכ"ח

בשמו על מסמכי המכרז מוסמכים לחייב את המציע  היות החותמים
אם המציע הוא חברה זרה,  .למכרזג' כנספח  בנוסח המופיע ,בחתימתם

 ;במועד הגשת ההצעה עליו להיות חברה זרה רשומה כדין במדינת ישראל
 

בנוסח המצורף למכרז , "דבפני עוכחוק , מאומת המציע תצהיר של 24.4
בבית משפט ו/או בפני  תביעותהמציע ד נגמתנהלות אין ( 1) :כיכנספח ד' 

שיכולה להיות להם  טריבונלים משפטיים ו/או מעין משפטיים אחרים
השפעה על האפשרות של המציע לעמוד בתנאי הסף במכרז ו/או על קיום 

 (2; )במכרז הצעתו תוכרז כהצעה הזוכהאם  הסכםהתחייבויותיו ב
/או ו אין למציע (3)-ו ;פירוק אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/אוהמציע 

המציע נושא משרה בתאגיד המציע ו/או לכל לכל בעל עניין בתאגיד 
, אין תלוי בגין עבירה שיש ו/או עלול להיות לה קשר למכרז רישום פלילי

שיש ו/או עלול להיות בגין עבירה ועומד נגדו בבית המשפט כתב אישום 
חשד קירה פלילית במתנהלת נגדו ח יןאלמיטב ידיעתו, ו, לה קשר למכרז

 ;כזאתעבירה לביצוע 
 

תצהיר של המציע, מאומת כחוק בפני עו"ד, בנוסח המצורף למכרז  24.5
 .1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 'הכנספח 

 
הוכחת תנאי הסף בסעיפים המתארים את פעילות המציע לשם מסמכים  24.6

 ;23.4שבסעיף  אישור רואה חשבון להוכחת תנאי הסףו לעיל 23.2-ו 23.1
 

 ;לעיל 23.5כאמור בסעיף ערבות בנקאית  24.7
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  ;ידי המציע-מסמך תשובות לשאלות ההבהרה כשהוא חתום על 24.8

 
ידי המציע בתחתית -על יםחתומ םכשה ונספחיה מכרזהחוברת מסמכי  24.9

 'ז)נספח  ההסכםבעצמו על טיוטת יחתום  המציעבנוסף,  .כל עמוד
ובחתימה  ,(םנספחיהלרבות כל עמוד )בתחתית אשי תיבות למכרז( בר

, והחתימה תהיה בעמוד האחרון של ההסכם מלאה במקום המיועד לכך
 . מאושרת בידי עו"ד במקום המיועד לכך בהסכם

 
את הזכות  , בין היתר,חברהלקנה י ,מדויקנכון ו/או לא כל פרט אשר יתברר כלא  .25

סתייגות שינוי או התיקון, להחליט על פסילתה של הצעת המציע. כל תוספת, 
 חברהל יקנוו ,חסרי תוקףיהיו אסורים בהחלט והינם  ,מהאמור במסמכי המכרז

התוספת ו/או התיקון ו/או השינוי או להתעלם מ את הזכות לפסול את ההצעה
למען הסר ספק מובהר שההצעה אשר תחייב את  .ו/או ההסתייגות כאמור

ההצעה ללא  , תהיהבמכרז במידה והצעת המציע תוכרז כהצעה הזוכה חברהה
 חברהההודיעה  ו/או השינויים ו/או ההסתייגויות.ו/או התיקונים התוספות 

התוספות ו/או התיקונים ו/או השינויים ו/או מלמציע כי היא מתעלמת 
רשאית, בין היתר,  חברהה, תהיה ההסכם, והמציע סרב לחתום על ההסתייגויות

 לחלט את הערבות הבנקאית שהגיש המציע.
 

 הצעת המחיר

 
זכות עבור  חברהלשהוא מציע לשלם הזיכיון דמי סך יפרט בהצעתו את  המציע .26

כשהם נקובים  ,)ללא תקופת ההארכה( לתקופת ההתקשרות כולה /מיתוגהחסות
. "(זיכיוןדמי ה" -)להלן יחול בהתאם לדין אשר  מע"מכולל לא בשקלים חדשים 

מדד המחירים של  לעליות )ולעליות בלבד(מדי שנה יהיו צמודים  הזיכיוןדמי 
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר -המתפרסם עללצרכן 

 2017 ינואריהיה מדד חודש לחישוב ההצמדה כשמדד הבסיס שיחליף אותו, 
, ויחושבו " בהתאמה(מדד הבסיס"-" והמדד" -)להלן  15.2.2017פורסם ביום יש

 .למכרז( 'זח פ)נס הסכםכאמור ב
 

יהיה לעיל,  10את זכותו להארכת ההתקשרות כאמור בסעיף מכרז ב הזוכהמימש  .27
סכום דמי הזיכיון, מ 2/3בגובה עבור תקופת ההארכה עליו לשלם לחברה תמורה 

דמי הזיכיון " -לעיל )להלן  26צמוד למדד החל ממדד הבסיס כאמור סעיף 
"(. דמי הזיכיון בתקופת ההארכה ישולמו לחברה במועדים בתקופת ההארכה

, בשינויים המחויבים לתשלום דמי הזיכיון שיעורים כפי שנקבעו בהסכםוב
 ובהתאמה.

 
 ערבות המכרז

 
בחזרה  בללקכדי  חברההלמשרדי הוא יוזמן , מציע לא תזכה במכרזהאם הצעת  .28

 48, וזאת בכפוף לאמור בסעיף הבנקאית שצירף להצעתו במכרזאת הערבות 
ימים  7הערבות הבנקאית תוך  ככל שהמציע לא יגיע לקבל בחזרה את .בהמשך
רשאית )אך לא חייבת(  חברהההיה , תחברהה ידי-ההודעה עלמשלוח מיום 

הצעתו תוכרז למציע ש בדואר רשום.למציע  את הערבות הבנקאית לשלוח אליו
החתימה שלו ושל ימים לאחר  7תוך בתוחזר הערבות במכרז,  כהצעה הזוכה

וכל יתר האישורים ביצוע ה תערבווהמצאת  ,חברההעם  ההסכםעל  חברהה
כל התנאים  - ההסכםבהתאם להוראות  חברהלוהמסמכים שהוא נדרש להמציא 

 . הללו יחד
 

את אישור הבנק על הארכת תוקף  חברהל, ימסרו המציעים חברההלפי דרישת  .29
הערבות הבנקאית שצורפה להצעתם במכרז, וישובו ויעשו כן כל אימת שיידרשו 

לפחות ימים  30עד  שהערבות הבנקאית תהיה בתוקףכך , חברההידי -לכך על
בדבר ההצעה הזוכה במכרז, ולעניין ההצעה  חברההשל החלטה סופית  יאחר

שיתקיימו כל התנאים המפורטים ימים לפחות אחרי  30עד  -הזוכה במכרז 
  לעיל. 28בסעיף 
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תהא רשאית להציג את הערבות הבנקאית לפירעון בפני הבנק ולחלט את  חברהה .30

מלוא סכומה, אחרי מתן הודעה בכתב למציע על כוונתה לעשות כן ואחרי שנתנה 
מועד הנקוב עד ללמציע הזדמנות להשמיע בכתב את טענותיו בפניה בעניין 

 בהודעה, וזאת אם התקיים במציע ו/או לגביו אחד מאלה:
 

המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר תום לב וחוסר  30.1
 ;ייםניקיון כפ

 
 ;המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי שאינו מדויק 30.2

 
 ;המציע חזר בו מההצעה שהגיש במכרז 30.3

 
לעיל,  29המציע נדרש להאריך את תוקף הערבות הבנקאית כאמור בסעיף  30.4

 ולא נענה לדרישה במועד הנקוב בה.
 

מציע שהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז, לא פעל בהתמדה, ה 30.5
ו/או  ההסכםלחתימה על  קבעה, חברההובמועד/ים ש לות ברציפותביעי

ובמסמכי המכרז  הסכםלביצוע הפעולות ו/או לקיום התנאים שנקבעו ב
ו/או לא שילם  ההסכםעל  חברהההמהווים תנאי מוקדם לחתימה של 

 .חברההאת התמורה במלואה, והכל לפי דרישת  חברהל
 

את סכומה, ישמש סכום  הן וחילטאת הערבות הבנקאית לפירעו חברהההציגה  .31
הערבות שחולט כולו כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין האירועים המנויים 

שבגינם הוצגה הערבות הבנקאית לפירעון וחולטה. סכום הערבות יגיע  30בסעיף 
מאת המציע, במקרה כזה, מבלי צורך בהוכחת נזק ואף אם לא ייגרם  חברהל
גרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה אחרים נזק בכלל, וזאת מבלי ל חברהל

בהגשת  .כנגד המציע במקרה כזה לפי מסמכי המכרז ולפי כל דין חברהלשיעמדו 
הצעה במכרז, נותנים המציעים את הסכמתם מראש לכך ומוותרים מראש על כל 

 בעניין. חברההזכות ו/או טענה ו/או תביעה נגד 
 

 פנייה בשאלות הבהרה
 

שאלות  את .חברהל שאלות הבהרהברת, יוכל להפנות מציע שרכש את החו .32
למר הלל פרטוק בדואר  בכתב בלבדההבהרה יש להפנות 

במבוא שהמועדים  הנקוב בטבלתלמועד עד   fertoukh@gmail.comאלקטרוני:
שלא להשיב על  ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,ועדת המכרזים תהא רשאית. למכרז

ריך זה, או שיופנו בדרך אחרת. כל לאחר תא חברהלשאלות הבהרה שיגיעו 
בדואר  רוכשי חוברת המכרזלכל  שאלות תרוכזנה ותופצנההשאלות והתשובות ל

 . ימסרו לפי הכתובות שרוכשי המכרזאלקטרוני 
 

קבלת תשובות ההבהרה וכל מסמך והודעה בנוגע את באחריות המציעים לוודא  .33
שתימסרנה מטעמה  תחייבנה רק תשובות שלה ו/או חברההאת  אצלם. ,למכרז
 .בכתב

 
מבלי לגרוע מהאמור, על המציע להשיג בעצמו ועל אחריותו הבלעדית את כל  .34

המידע שעשוי להיות לו מועיל וחיוני לצורך הכנת הצעתו במכרז ו/או עלול 
להשפיע על החלטתו להגיש הצעה במכרז ו/או על תוכן ההצעה, לרבות סכום 

 התמורה הנקוב בה. 
 

תהווה ראיה חלוטה שאינה ניתנת לסתירה, לכך שהמציע הגשת הצעה במכרז  .35
שהגיש את ההצעה קיבל את כל מסמכי המכרז, קרא אותם והבין את תוכנם, וכי 

 הוא מקבל את כל הדרישות והתנאים שנקבעו במסמכי המכרז.
 

 בדיקת ההצעות 
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, 23.1 בסעיפיםבשלב הראשון תיבדק עמידת הצעת המציע בתנאי הסף המוגדרים  .36
 במכרז.  23.4-ו 23.3, 23.2

 
 יעברו לשלב בדיקת הצעות המחיר. עמדו בתנאי הסף הצעות ש .37

 
המשקף את התמורה המינימלית שהיא מצפה מחיר מטרה מינימלי קבעה  חברהה .38

לקבל עבור זכות החסות/מיתוג נושא מכרז זה. מחיר המטרה המינימלי משקף 
ינימלית שתתקבל של החברה לגבי התמורה המהסובייקטיביות את הציפיות 

מההתקשרות נושא המכרז ולא על הערכת שווי אובייקטיבית ו/או אומדן 
 ידיה כאלה. -אובייקטיבי, כי לא נעשו על

 
מועד ה לפניבתיבת המכרזים מחיר המטרה המינימלי יופקד במעטפה סגורה  .39

)אך לא חייבת( רשאית של החברה האחרון להגשת הצעות במכרז. ועדת המכרזים 
מסכום מחיר  %15במכרז שהסכום שלהם נמוך בשיעור העולה על עות לפסול הצ

 .המטרה המינימלי
 

עדת המכרזים , תהא ולפחות שתי הצעות כשרותבמכרז  תוגשנהבכל מקרה שבו  .40
ההחלטה אם לקיים במקרה  .לקיים הליך תחרותי נוסף)אך לא חייבת(  רשאית

המוחלט והבלעדי של  כזה הליך תחרותי נוסף או לא, תהא נתונה לשיקול דעתה
 ועדת המכרזים, וזאת גם אם יתקיים התנאי לכך כאמור בסעיף זה לעיל. 

 
הגבוהות שתוגשנה במכרז הכשרות על אף האמור, אם שתי הצעות המחיר  .41

 , תקיים ועדת המכרזים הליך תחרותי נוסף.זההתהיינה בסכום 
 

 אמורהי בהתקיים התנאהחליטה ועדת המכרזים לקיים הליך תחרותי נוסף  .42
רשאית לפנות למציעים  תהאהיא , לעיל 41במקרה כאמור בסעיף  /אוו 40בסעיף 

ההצעות הגבוהות ביותר שהוגשו במכרז, וכן למציעים שתי שהצעותיהם היו 
בטיבה  או פחות מההצעה הגבוהה השנייה 5%-הייתה נמוכה ב תםשהצעאחרים 

הגיש הצעת מחיר להם לציע להושתוגש במכרז אחרי ההצעה הגבוהה ביותר, 
את הדרך להגשת ההצעה המשופרת  במקרה כזה, ועדת המכרזים תקבע .משופרת

נענה מציע  .ותודיע על כך למציעים שאליהם תפנה כאמור ואת המועד להגשתה
מהמציעים כאמור להצעת ועדת המכרזים להגיש הצעה משופרת במסגרת ההליך 

במועד שהוועדה קבעה, התחרותי הנוסף והגיש הצעה משופרת בהתאם בדרך ו
המשופרת שהגיש כהצעתו הסופית והקובעת של אותו מציע  הצעהתיחשב ה

נענה מציע מהמציעים כאמור . לא ותחליף את ההצעה המקורית שהגיש, במכרז
 להצעת ועדת המכרזים להגיש הצעה משופרת במסגרת ההליך התחרותי הנוסף

מחיר שאינה משופרת, הגיש הצעת שאו בהתאם לדרך ובמועד שהוועדה קבעה 
 . והקובעת במכרז כהצעתו הסופית ,יראו את ההצעה המקורית שהגיש

 
עומדת  ,למען הסר ספק, האפשרות של ועדת המכרזים לקיים הליך תחרותי נוסף .43

 ממחיר המטרה המינימלינמוכות לה, לפי שיקול דעתה, גם בהתייחס להצעות ה
 .ובכלל 15%בשיעור העולה על 

 
שתהיינה בפני ועדת המכרזים בעקבות החלטתה לקיים הליך  אם הצעות המחיר .44

, בסכום זההתחרותי נוסף ולאחר שההליך התחרותי הנוסף יתקיים, תהיינה 
. במקרה כזה תקבע תקיים ועדת המכרזים הגרלה בין ההצעות הזהות שבפניה

את הדרך שבה תתנהל ההגרלה, ותודיע על החלטתה בכתב למציעים  חברהה
 צעות שבהן מדובר. שהגישו את הה

 
  :זכותהשומרת על  חברההבכפוף לדין החל,  .45

 
שתוגשנה אף אחת מההצעות  ו/או ביותר השלא לקבל את ההצעה הגבוה 45.1

 ;או חלקים ממנו בכל עת ,במכרז ו/או לבטל את המכרז
 

לפסול הצעה חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחה בלתי נכונה או על  45.2
אחרת החליטה ת אם ועדת המכרזים זול ,הבנה מוטעית של נושא המכרז

 ;מטעמים מיוחדים שיירשמו
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 זיכיוןגובה דמי הלא להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת  45.3

לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות הנקובים בה 
החלטה ו/או לקבל אינו מאפשר לה  חברההלסעיף מסעיפי המכרז שלדעת 

 כראוי; להעריך את ההצעה
 

 ;כל המסמכים הנדרשים אליהלא צורפו שהצעה בלא להתחשב  45.4
 

 ,לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע, כדי לקבל הבהרות להצעתו 45.5
 ;בדיקת ההצעה מהלךבשהתעוררה או כדי להסיר אי בהירות 

 
ו/או אישורים לפנות במהלך הבדיקה אל המציע, כדי לקבל פרטים  45.6

האיתנות לצורך בדיקת  ה,ולפי שיקול דעת חברהה, לדעת הדרושים
 הפיננסית שלו.

 
בנוסח  ההסכםמתחייב לחתום על  במכרז, זוכההצעה הכ וכרזההצעתו הש המציע .46

ובמועד  חברהה ידי-עללכך שיידרש כמיד ולעשות זאת , 'זהמצורף כנספח 
, תהיה חברההבהתאם לדרישת  ההסכםעל  המציעלא חתם  .תקבע חברההש
אותו מציע צירף להצעתו ש בנקאיתערבות הה דרוש את תשלוםרשאית ל חברהה

 .ם המלא שלהסכוהבמכרז, ולחלט את 
 

ימציא הזוכה  ,ולשם הבטחת התחייבויות הזוכה לפיו ההסכםבעת חתימת  .47
בלתי תלויה של בנק בישראל, ערבות בנקאית אוטונומית  , בין היתר,חברהל

 גובההיה ב. הערבות ת4כנספח  הסכםלבנוסח המצורף , ובלתי מוגבלת בתנאים
לא כולל  תקופת ההתקשרותכל ל סכםהבהנקובים  דמי הזיכיוןמסכום  5%

. מדד ממועד הוצאתההצמוד לעליות )בלבד( של הערבות יהיה  . סכוםמע"מ
 סיוםלאחר  מיםי 90 ועד לתום ההסכםתימת חתוקף ממועד ב הערבות תהיה

 . (למכרז 'זנספח ) ההסכם לפיתקופת ההתקשרות 
 

לאחר המועד האחרון להגשת הצעות  ימים 90עד  בתוקפןה תעמודנההצעות  .48
האריך דרוש מהמציעים לתהיה רשאית ל חברהה .הנקוב בטבלת המועדים לעיל

את בהתאם להאריך ו נוספים ימים 120משך תקופה של ל ף ההצעותאת תוק
 ,לעיל 29כפי שנקבע בסעיף  שצורפה להצעתם במכרזתוקף הערבות הבנקאית 

עד המועד הנקוב  מציע שלא יעשה כן .תב שתמסור למציעיםבהודעה בכוזאת 
, בין רשאיתתהא  חברההיראו אותו כמי שחזר בו מהצעתו במכרז, ו, בהודעה

ולחלט את  הערבות הבנקאית שצורפה להצעתו במכרז דרוש את תשלוםל היתר,
, מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לרשותה, במקרה כזה, הסכום המלא שלה

 . מכי המכרז ולפי הדיןבהתאם למס
  

ו/או לא יממש את זכייתו במכרז במקרה שבו המציע הזוכה יחזור בו מהצעתו  .49
בעקבות זכייתו במכרז לא תמומש  חברההבמכרז ו/או שההתקשרות בינו ובין 

, לפי שיקול דעתה (אך לא חייבת)רשאית  חברההתהיה  ,מכל סיבה אחרת
 חברההמבחינת  המטיבההכשרה עה על בעל ההצכזוכה במכרז להכריז  ,הבלעדי

כדי להקנות לבעל אותה הצעה  כךמבלי שיהיה בוכך חוזר חלילה, , הבאה אחריה
  .זכות קנויה לכך

 
 כללי

 
מסמכי המכרז שדרשה במודיעה במפורש כי היא אינה רואה במידע  חברהה .50

תעמיד  חברהה ,לפיכך .משום סוד מסחרי או סוד מקצועי של המציעים במכרז
את הצעת המציע שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז,  המשתתפים במכרזלעיון 

 .החל בכפוף לדין ,יבקשו זאתאם  במלואה,
 

, פה למציעים במכרז-לכל הסבר ו/או פירוש שיינתנו בעלאינה אחראית  חברהה .51
. ו/או בחתימת גורם מוסמך מטעמה בחתימתהמסמך בכתב רק  ויחייב אותה

להכניס  ,מכרזבמועד האחרון להגשת הצעות הפני בכל עת ל ,רשאית חברהה
ביוזמתה או בתשובה לשאלות  ,שינויים ו/או תיקונים במסמכי המכרז
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השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז  המשתתפים.
 .בעת רכישת המכרז כתובות שמסרוהלפי  ,ויובאו לידיעתם של כל רוכשי המכרז

 
וזאת בכל המפורטים בו, התנאים מכרז או את ה לבטלשומרת על זכותה  חברהה .52

. במסגרת שיקול דעתה במכרז לאחר המועד האחרון להגשת הצעות עת ואף
במספר ההצעות להתחשב גם רשאית, בין היתר,  חברההעניין זה, תהיה ב

 .המוצעים זיכיוןדמי המכרז ובהשתוגשנה, במידת התאמתן לדרישות 
 

תהא פסוקה, ההלכה המכרז זה, הוראות כל דין ו ומבלי לגרוע מהוראות ,בנוסף .53
על  מחולועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון כל פגם שנפל בהצעה או ל

את טובת הציבור ואת כי החלטה זו משרתת באופן המרבי  הפגם, אם מצאה
 .מנימוקים שיירשמו , וזאתמכרזהתכליתו של 

 
במכרז, ולא יהיו זכאים שתתפותם כרוכות בההוצאות הכל השאו ביהמציעים י .54

בגין הוצאות אלו, לרבות במקרה  חברההמאת או השבה לכל פיצוי או שיפוי 
 .מכל סיבהיבוטל כרז שהצעתם לא תזכה במכרז ו/או שהמ

 
ההצעה על ו/או מטעמה  חברההשל , כי אין בהודעה קספהלמען הסר מובהר,  .55

סים חוזיים בין הבחירה או כדי ליצור יח ךכדי לסיים את הלי, זוכה במכרזה
 ההסכםעל  חברההחתימת  לפניוכי  ,במכרז שהצעתו זכתההמציע בין ו חברהה

דבר לצורך קיום  חברההלא נעשה מבחינת , באמצעות מורשי החתימה שלה
או  הלבטל את החלטת , בין היתר,תוכל חברההההתקשרות עם הזוכה במכרז, ו

 הבלעדי.המוחלט ו השיקול דעת לפילשנותה 
 

תהא נתונה לבית  ,מקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך הנוגע למכרזהסמכות ה .56
 .הדרום במחוזהמשפט המוסמך לדון בו מבחינת העניין 

 
, גברים כאחדלמופנית לנשים ו ,מכרזהמסמכי  לפיההזמנה להציע הצעות  .57

מקום  לבכ, ומטעמי נוחות בלבד והשימוש במסמכי המכרז בלשון זכר נעשתה
 .גם לשון נקבה במשמעשימוש בלשון זכר,  במסמכי המכרז שבו נעשה

 
 
 

  ____________________________ 
 החברה הכלכלית לאילת בע"מ

 
 

 רשימת נספחים
 

 .המציעהצעת טופס  -' נספח א
 .מכרזהנוסח ערבות  -ב' נספח 
 .פרטים אודות המציעעל  / רו"חאישור עו"ד -ג' נספח 
 .מציעתצהיר  -ד' נספח 
 .1976-התשל"ו מציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,תצהיר ה -' הנספח 

 .2017-ו 2016האירועים שהתקיימו באולם ושצפויים להתקיים בשנים פירוט  -נספח ו' 
 .ונספחיו ההסכם -ז' נספח 
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 12/2016מ/מכרז  ,נספח א'
 
 
 
 
 מציע ה תטופס הצע

 
 

 _____________________ שם המציע
 

 _____________________ כתובת
 

 _____________________ טלפון במשרד
 

 טלפון נייד
_____________________ 

 

 _____________________ פקסימיליה
 

 _____________________ ר אלקטרוניאדוכתובת 
 

 _____________________ שם איש קשר
 

 
 

 לכבוד
 החברה הכלכלית לאילת בע"מ

 
 

 ,שלום רב
 

  12/2016מ/ מס'עם הליך תחרותי נוסף מכרז פומבי ב הצעה הנדון:         
  אילתב באולם הכדורסל( Naming rightזכות חסות/מיתוג ) לקבלת        

 
 

( המציע.......... )שם מלא של ....................................................... הח"מ אני
 מצהיר בזאת כדלקמן:מתחייב ו .....................................ח"פ/ת"ז/אחר ...

 
הנני מאשר שקראתי ובדקתי היטב את תנאי המכרז בחתימתי על הצעה זו,  .1

אני מסכים לכל האמור ו ,הבנתי אותם באופן מלא, ההסכםונספחיו לרבות 
ולא אציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או  ,במסמכי המכרז

 ש על טענות כאמור.וכי אני מוותר מרא ,אי הבנה

 
התנאים הנדרשים תנאי הסף ובכל יתר אני מצהיר כי אני עומד בכל  .2

 .מסמכי המכרזבדרישות הכי הצעתי עונה על כל ו ממשתתפים במכרז,
 

 ........................................................................ :שלי הםתחומי העיסוק  .3
.......................................................................................................... 

..........................................................................................................  
 

 ...............................................: הוא אולםוצע בהמיתוג המהחסות/שם  .4
.......................................................................................................... 

 
 ההסכםבהתאם לתנאי המכרז,  ההתחייבויותמקבל על עצמי לבצע את  אני .5

 נספחים. הו
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רין ו/או , במישתיאום בלי ,אני מגיש הצעתי במכרז זה בשמי ועבורי בלבד .6
 עם כל מציע פוטנציאלי אחר ו/או מי מטעמו. בעקיפין,

 
והיא תהיה  ,שינוי או תיקון הצעתי זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, .7

לאחר המועד האחרון להגשת הצעות הנקוב בטבלת  ימים 90-לבתוקף עד 
יך תהיה רשאית לדרוש ממני להאר חברהה. ידוע לי ואני מסכים לכך שהמועדים

, ולהאריך בהתאם את תוקף הערבות נוספים ימים 120-ל את תוקף הצעתי זו
ואני  ,הבנקאית שצורפה להצעתי במכרז, וזאת בהודעה בכתב שתמסור לי

למועד הנקוב מתחייב כך לעשות במקרה כזה. ידוע לי שאם לא כך אעשה עד 
 כמי שחזר בו מהצעתו במכרז,רשאית לראות אותי  חברהה היה, תבהודעה

ובמקרה כזה תהא רשאית, בין היתר, לדרוש את תשלום הערבות הבנקאית 
שצורפה להצעתי במכרז ולחלט את הסכום המלא שלה, מבלי לגרוע מכל סעד 

דין, ואני כל אחר שיעמוד לרשותה, במקרה כזה, בהתאם למסמכי המכרז ולפי 
 .ו/או מטעמה בעניין חברההמסכים לכך מראש ומוותר על כל טענה נגד 

 
דמי  ,תנאי המכרזכאמור ב/מיתוג זכות החסותקבלת  עבור שלםמציע ל אני .8

......... ₪ .................. בסך שנים( 3)עבור תקופת ההתקשרות כולה  זיכיון
 בתוספת מע"מ( שקלים חדשים ............................................... :)במילים

מדי שנה צמוד לעליות )בלבד(  ם לדין,ככל שחל בהתא ,כשיעורו במועד התשלום
  .הסכםשל מדד המחירים לצרכן כמפורט ב

 
שאני מציע לשלם כאמור, נקבע  זיכיוןסכום דמי ההריני מצהיר ומאשר כי  .9

לאחר שקראתי, הבנתי וקיבלתי את כל המידע שהיה דרוש לי לצורך  וחושב
 כל טענה בעניין. מראש ואני מונע מעצמי  ,הצעתי במכרז

 
מאשר כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי  אני .10

בשמו מוגשת ההצעה, וכי אני זכאי לחתום בשם התאגיד על ההצעה שהתאגיד 
או אחרת, הסכם מכוח דין או  לפיוכי אין מניעה )ככל שמדובר בתאגיד( 

 ועל מסמכי המכרז. לחתימתי על ההצעה

 
 ים בתנאי המכרז:המפורטלהצעתי מצורפים המסמכים הבאים  .11

 
 .________________________________________ 

 
 .________________________________________ 

 
 .________________________________________ 

 
 .________________________________________ 

 
 .________________________________________ 

 
 __________________.______________________ 

 
 .________________________________________ 

 
 

 בכבוד רב,
 

          
 שם: ______________________  שם: __________________

  
   ת"ז: ______________________    ז: _________________"ת

     
 חתימה: ___________________   חתימה: _______________

 
 תאריך: ___________________    אריך: _______________ת
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 חתימהשור אי
 
 

, ..............................שכתובתי )מ"ר .........(  עו"ד .............................אני הח"מ 
רט את ]יש לפ ...................נו ילעיל ה םהחתו .......................... המציעמאשר בזה ש

-ו ............................וכי ה"ה  ,הרשום כדין בישראלסוג התאגיד[ 
ת על הצעה זו, מוסמכים לעשו המציעאשר חתמו בפני מטעם .................................... 

, וכי הם חתמו על ההצעה בחתימותיהם המציעהתאגיד ולחייב את בשמו ו/או מטעמו כן 
 .למסמכי ההתאגדות שלובהתאם קיבל והמציע שהתאגיד  תוקף-החלטה בתלפי 

 
 
 

___________________    _____________________ 
 .........................., עו"ד                  תאריך                
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 12/2016מ/נספח ב',  מכרז 
 
 
 
 

 לכבוד
 בע"מ אילתל החברה הכלכלית

 
 

 א.ג.נ.,
 

 אית מספר ....................................ערבות בנקהנדון: 
 
 
נו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל אלבקשת ...........................................,  .1

שקלים שבעים וחמישה אלף במילים: ) ₪ 75,000 סכום עד לסכום כולל של
 ........................................."(, שתדרשו מאת סכום הערבות" -)להלן חדשים( 

עם הליך בקשר להצעתו המוגשת לכם במסגרת מכרז פומבי  "(,המציע" - )להלן
 אולםב (naming right)לקבלת זכות חסות/מיתוג  12/2016מ/מס' תחרותי נוסף 

 .אילתהכדורסל ב
 
ימים מתאריך  15-לא יאוחר מאנו נשלם לכם לפי דרישתכם הראשונה בכתב,  .2

מבלי  ,סכום הערבות עד לגובה, כל סכום הנקוב הראשונה דרישתכם קבלת
להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את 

 .מציעהתשלום תחילה מאת ה
 
ולאחר תאריך  ,)כולל( בלבד ......................ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .3

 זה תהיה בטלה ומבוטלת.
 
מען: בבכתב  אצלנוצריכה להתקבל  הערבות זכתב  פילכל דרישה  .4

  לעיל. 3קוב בסעיף לא יאוחר מהתאריך הנ......................................, 
 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .5
 
 

 כבוד רב,ב
 
 
 

  .......... בע"מ...........בנק ...............     
 ...(.......... )מס' ............סניף ..........     

 
 



 

16 

 

 12/2016מ/, מכרז ג'נספח 
 
 

 המציעעל פרטים אודות  / רואה חשבוןדין-אישור עורך
 
 

 לכבוד
 בע"מ אילתהחברה הכלכלית ל

 
 א.ג.נ.,

 
 12/2016מ/מס' פומבי מכרז  הנדון:

 
 

מלא[ מ"ר ........ / רו"ח ................................. ]יש למלא את השם ה אני הח"מ, עו"ד
]יש למלא את מספר הרישיון[, מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע במכרז שבנדון, 

 ואלה הם:
 
 ..........................................המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי:  שם הגוף  .1

 
 ...................................................התאגדות ]לגבי מציע שהוא תאגיד[: סוג ה .2

 
 .................תאריך הרישום ]לגבי מציע שהוא תאגיד[: .................................. .3

 
 זיהוי/רישום: ................................................................................מספר  .4

 
תעודת הזהות שלהם שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי  .5

  :[ודרישות נוספות כמו תוספת חותמת, אם קיימות ]לגבי מציע שהוא תאגיד
 

............................................................................................................ 
 

ידי -עלהצעת המציע על כל מסמכיה נחתמה בפני ]לגבי מציע שהוא תאגיד[  .6
  .את המציע תמחייבהיא ו, מורשי החתימה של המציע

 
במכרז ולגבי  הגשת הצעה לעההחלטה בתאגיד המציע  ]לגבי מציע שהוא תאגיד[ .7

 .לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות של המציעהתקבלה , תוכן ההצעה
 

 מצורפים בזה המסמכים הבאים: .8
 

לגבי התאגיד  המרשם המתנהלעדכני מ ]לגבי מציע שהוא תאגיד[ תדפיס 8.1
]אם התאגיד  בעלי המניות, מנהלים ושעבודיםהמציע לפי כל דין, כולל 

 הוא חברה[.
 

 .תעודת ההתאגדות של המציע ]לגבי מציע שהוא תאגיד[ 8.2
 

לפי חוק עסקאות לגבי המציע:  ים כדין ובתוקף של רשות המסיםאישור 8.3
, על בין היתר, 1976-גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו

ניהול פנקסי חשבונות ורשומות כדין ועל הגשת דו"חות כדין לפקיד 
למס הכנסה ועל ניכוי מס במקור שיעור וכן על השומה ולמנהל מע"מ, 

 .מעמדו לעניין מע"מ

 בכבוד רב,

 
       __________________________________      _____________________ 

 חותמתחתימה ו    כתובת ומספר טלפון  שם מלא  
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 12/2016מ/ מכרז, 'ד נספח
 
  

 תצהיר
 
 
 

לאחר שהוזהרתי כי  ,.........................ז "ת .......................................... ,אני הח"מ
עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה 

 בזה כדלקמן:
 
הוא אני/ש .............................................בשם בשמי/ נותן תצהיר זהאני  .1

לקבלת זכות בהסכם  החברה הכלכלית לאילת בע"מהמבקש להתקשר עם 
 "(המציע" - )להלן אילתב הכדורסל אולםב ( (naming rightחסות/מיתוג

 .12/2016מ/פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' במסגרת מכרז 
 

 .מוומוסמך/ת לתת תצהיר זה בש .............................תפקיד בבמציע אני מכהן  .2
 

 המציענגד נגדי/לא מתנהלות תביעות , זההריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי  .3
שיכולה להיות להם השפעה על האפשרות שלי/של המציע לעמוד בתנאי הסף 

רז כהצעה הצעתי/הצעתו תוכאם  סכםהו ב/התחייבויותייבמכרז ו/או על קיום 
עלולים הו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק י/אינ אני/המציעובמכרז,  הזוכה

 יזכה במכרז.אזכה/ו ככל שי/לפגוע בתפקוד
 
 /או לכלו מציעתאגיד הבעל עניין ב/או לכל ו מציעתאגיד האין לצהיר כי אני מ .4

-כמשמעות מונחים אלה בחוק ניירות ערך, תשכ"חבתאגיד המציע )נושא משרה 
בגין עבירה שיש  רישום פלילי, (בהתאמה 1999-ובחוק החברות, תשנ"ט 1968

בבית המשפט  מי מהם אין תלוי ועומד נגדכי , ו/או עלול להיות לה קשר למכרז
כי למיטב ו, שיש ו/או עלול להיות לה קשר למכרזבגין עבירה כתב אישום 

 כזאת.עבירה  חשד לביצועחקירה פלילית ב מי מהם מתנהלת נגד יןאידיעתי, 
יראו עבירה מסוג "פשע" כהגדרתה בחוק העונשין,  ,מכרזה צורךלידוע לי כי 

של יהיה טיבה  ,לה קשר למכרזו/או עלול להיות כעבירה שיש  1977-תשל"ז
 .אשר יהיההעבירה 

 
 אמת. זהזה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי  .5
 
 

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

________________ 
 המצהיר

 
 חתימת המצהיר אישור

 
 

הופיע  ..................מאשר כי ביום  ,)מ"ר .........( ................................הנני עו"ד 
ו כי עליו להצהיר את אות ולאחר שהזהרתי, ........................ ת"ז ................. בפני

אישר את נכונות הוא צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן,  וכי יהיה ,האמת
 .בפניזה על תצהיר הצהרתו הנ"ל וחתם 

 
 

____________________      _________________________     ____________ 
 חתימה   חותמת ומספר רישיון עו"ד            תאריך         
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 12/2016מ/ מכרז, ה' נספח
 

 
 

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

 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר  ,...... ת"ז ..............................אני הח"מ ...................
את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה 

 כדלקמן:
 

................................. מס' רישום .................... הנני נותן/ת תצהיר זה בשם . .1
 -"( המבקש להתקשר עם החברה הכלכלית לאילת בע"מ )להלן המציע" -)להלן 

( באולם הכדורסל Naming rightלקבלת זכות חסות/מיתוג )בהסכם "( הגוף"
 .12/2016פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' מ/במסגרת מכרז  באילת

 
מציע ומוסמך/ת לתת תצהיר זה אצל ה .......................... בתפקידאני מכהן/ת  .2

 בשמו.
 

כהגדתו  -" זיקה בעל" בתצהיר זה יהיו למונחים הבאים המשמעויות שלצדם: .3
; "(החוק" -)להלן  1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2בסעיף 

איסור העסקה שלא כדין והבטחת עבירה לפי חוק עובדים זרים ) -" עבירה"
-, או עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

1987. 
 

  קיום דיני העבודה .4
 

 נכונה מתוך האפשרויות הבאות:  שאיננהאת החלופה  למחוקהנך נדרש 
 
 

שבכותרת, המציע ובעל זיקה  במכרזמועד האחרון להגשת ההצעות לעד  4.1
ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום  ,דין חלוט-בפסק אליו לא הורשעו

31.10.2002. 
 

 - או
 

ביותר משתי עבירות  ,דין חלוט-המציע ובעל זיקה אליו הורשעו בפסק 4.2
חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה , אולם 31.10.2002שנעברו לאחר יום 

 .במכרזמועד  האחרון להגשת הצעות ועד ל האחרונה
 

ידי המציע -ם נושא המכרז, הריני מתחייב כי לא יועסקו עללצורך ביצוע השירותי .5
 עובדים זרים במישרין או בעקיפין.

 
  ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות .6

 
 נכונה מתוך האפשרויות הבאות:  שאיננהאת החלופה  למחוקהנך נדרש 

 
 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  6.1

 חלות על המציע.  אינן"( וויון זכויותחוק ש)להלן: "
 

 - או
 

  .לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן 9הוראות סעיף  6.2
  
   



 

19 

 

עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי  100אם המציע מעסיק  6.3
של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 

לשם קבלת  -שוויון זכויות, ובמידת הצורך לחוק  9חובותיו לפי סעיף 
 .הנחיות בקשר ליישומן

 
אם המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  6.4

לחוק  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
 -לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן  -שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

הוא פנה כנדרש  -שרות שלגביה הוא מתחייב כאמור ונעשתה אתו התק
לחוק שוויון זכויות,  9ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

  .הוא גם פעל ליישומן
 

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד  6.5
ימים ממועד  30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 וככל שהצעת המציע תיבחר כהצעה הזוכה בהליך(.ההתקשרות )אם 
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.אני מצהיר/ה כי  .6
 
 

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

________________ 
 /ההמצהיר   

 
 

 אישור חתימת המצהיר
 
 

 ..................כי ביום  /תמאשר)מ"ר .........(,  ................................הנני עו"ד 
 /הכי עליו /הואות , ולאחר שהזהרתי........................ ת"ז ................. בפני /ההופיע

לעונשים הקבועים בחוק באם לא  /הצפוי/תהיה וכי יהיה ,להצהיר את האמת
על תצהיר זה  /מההנ"ל וחתם /האת נכונות הצהרתו /האישר /היאהואכן,  /תעשהיעשה
 בפני.

 
 

____________________      _________________________     ____________ 
 חתימה   חותמת ומספר רישיון עו"ד            תאריך         
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 12/2016מ/ מכרז, ו' נספח
 
 

 
 פירוט אירועים שהתקיימו באולם וכן שצפויים

 (בנוסף למשחקי הבית של הקבוצות) 2017-ו 2016להתקיים בשנים 
 

  
כמות  הערות

 לינות
בעיר 
 אילת

   תאריך שם האירוע פרטים על האירוע

אליפות קט רגל  ט-אליפות קט רגל בנים ז   מקומי  
 ט-ז

05/01/2016 1 

טורניר כדורסל בינלאומי  1000 בינלאומי  
בהשתתפות קבוצות 

 מהארץ וחו"ל

חברים זוכרים 
 את אודי

04-06/02/16 2 

אליפות בתי הספר בקט    מקומי  
 רגל לבנות

קט רגל בנות 
 יסודי

23/02/16 3 

-טורניר ספורט עובדי בזק 3000 ארצי  
 משתתפים 800

 4 02-05/03/16 בזקיאדה

אירוע  
 תרבות 

כנס זמר בתי ספר   
 יסודיים באילת

 5 06/03/16 בוקר זמר

אליפות אילת  5000 בינלאומי  
אומית במגוון ענפי הבינל

 ספורט לא אולימפיים

 6 09-12/03/16 אליפות אילת

אליפות אס"א מגוון ענפי  4500 ארצי  
 ספורט

 7 13-16/03/16 30אס"א פעם 

 8 16-19/03/16 כדורשת אילת רשת 6000 בינלאומי  

אליפות עולם טניס שולחן  2400 בינלאומי  
 300בהשתתפות של 

תלמידים ומלווים מכול 
 עולםה

 9 01-08/04/16 טניס שולחן

 10 18-21/04/16 עף בנותכדור אליפות כדורעף תיכוניים   מקומי  

 11 12/04/16 כדורעף אליפות כדור עף תיכונים   מקומי  

תחרות ארצית קבוצות  1000 בינלאומי  
 12התעמלות אומנותית 

 מדינות

 12 13-17/04/16 התעמלות

 13 04-07/05/16 כנס התעמלות לאומי לקבוצותאירוע בינ 4000 בינלאומי  

גימנסטראדה בינלאומית  5000 בינלאומי  
בהשתתפות של קבוצות 

 תנועה ומחול מהארץ 

 14 14-18/04/16 טראדה-הגימנסט

 5500ירושלים בהשתתפות  20000 ארצי  
 פעילים

     17-21/05/16 מחוזיאדה
15  

     01-04/06/16 יאדהמחוז מחוזיאדה חיפה והצפון 8000 ארצי  
16  
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טורניר האחווה והשלום  900 בינלאומי  
בכדורסל בהשתתפות של 

מדינות שונות על פני 
 הגלובוס.

 17 19-27/06/16 טורניר כדורסל

משתתפים ממקומות  8000 32000 ארצי  
 עבודה בכול חלקי הארץ

ספורטיאדה 
 לאומית

01-05/11/16 18 

-ממאמנט רטיאדהכדורשת קדם ספו   בינלאומי  
 כדורשת

28-31/10/16 19 

אליפות חטיבת ביניים    מקומי  
 בכדורסל

אליפות כדורסל 
 ט-ז

11/2016 20 

אליפות כדורשת בנות    מקומי  
 יסודי

אליפות כדורשת 
 בנות 

11/2016 21 

התעמלות  בינלאומית 700 בינלאומי  
 אומנותית

07-10/11/16 22 

אליפות כדורשת   ט-חטיבת ביניים ז   מקומי  
 בנות 

12/2016 23 

 
 אירועי תרבות נוספים בשנה. 10-כ
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 12/2016מ/, מכרז 'ז נספח

 
 הסכם זיכיון 

 
 

  ............................ביום  אילתבשנערך ונחתם 
 

 
 :בין

 
 51-104288-9ח"פ  החברה הכלכלית לאילת בע"מ

 
 , אילת2פארק אילתם 

 
 ("חברהה"  -להלן )

 צד אחדמ
 

 :לבין
 
 

 ................................. /אחרת"ז/ח"פ ...................................
 

 .........................................מרחוב .............
 

 ("הזכיין"  -להלן ) 
 מצד שני          

 
 

  (."אולםה" -לן )לה אילתעיר הכדורסל ב אולםשל  המפעילההינה  חברההו הואיל
 
זכות  קבלתל 12/2016מ/מס' עם הליך תחרותי נוסף פומבי  מכרז פרסמה חברההו הואילו

כמפורט במסמכי המכרז ( "המכרז" -)להלן  אולםב naming right)) חסות/מיתוג
  ;"1"להסכם זה כנספח  פיםהמצור ונספחיו

 
נבחרה  ,זה הסכםל "2" , המצורפת כנספחבמכרז והצעתו ,השתתף במכרז זכייןוה והואיל

המהווים חלק בלתי נפרד , בהתאם וכאמור במסמכי המכרז במכרז כהצעה הזוכה
 וכאמור בו;מהסכם זה 

 
והזכיין מצהיר ומאשר כי שם החסות/מיתוג והלוגו התואם, לרבות הסימנים  והואיל

 בשם ובלוגו, הם שלו ושייכים רק לו.
 
 

 דלקמן:והוסכם בין הצדדים כהוצהר לפיכך, הותנה 
 
 
 המבוא, כותרות הסעיפים ונספחי ההסכם .1
 

ובסיס להתקשרות  מהווה חלק אחד ובלתי נפרד הימנוהסכם זה המבוא ל 1.1
כותרות הסעיפים לא תשמשנה לפרשנות ההסכם אלא  .הצדדים לפיו

למונחים הנזכרים בהסכם זה תהא אותה  לנוחיות הקריאה, בלבד.
לא אם כן משתמעת להם משמעות שהוקנתה להם במסמכי המכרז, א

 מהדברים ו/או מהקשרם משמעות אחרת.
 

  הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם: 1.2
 

  ;מסמכי המכרז - "1"נספח 
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  ;כייןהצעת הז - "2"נספח 
  ;פח שילוטנס - "3"נספח 
  .נוסח ערבות בנקאית )ערבות ביצוע( - "4"נספח 

 
 מהות הזכות .2

 
תעניק כל התחייבויות הזכיין לפי הסכם זה והדין החל,  בכפוף לקיום 2.1

זכות " -)להלן  אולםב (naming rightזכות חסות/מיתוג )כיין לז חברהה
 :הבאותאת הזכויות  הכוללת ,"(החסות

 
שהזכיין מצהיר  ............................. ,המיתוג/חסות הינו  שם 2.1.1

 .מנים בשם ובלוגוהם שלו ושייכים רק לו, לרבות הסיומאשר כי 
המיתוג/חסות במהלך תקופת  נושאהזכיין לא ישנה את 

, שתהא חברההההתקשרות אלא בהסכמתה מראש ובכתב של 
מכל  המותג/חסות כאמור נושארשאית לסרב לכל בקשה לשינוי 

סיבה שהיא ואף ללא סיבה כלל, לפי שיקול דעתה המלא, הגמור 
 ;והבלעדי

 
של לעיל  2.1.1ג/חסות בסעיף המיתו נושא שם יישא את אולםה 2.1.2

 חברההכפי שו זכיין הציעכפי שההתואם, הלוגו כן את ו הזכיין
 ,העירוניים בדרישות כל דין וחוקי העזר הם עומדיםואישרה, 

של  ו'לרבות בכל נייר רשמי, כרטיס ביקור, אתר אינטרנט וכ
  ;"(שם החסות" -)להלן  אולםה
 

מודעה ו/או פרסום של  כל הודעה ו/אושם החסות יופיע על גבי  2.1.3
המתקיימים  ו/או משחקים אירועים לגבי חברהו/או מטעם ה

, למעט כאלה שהופקו/יופקו לפני תחילת תקופת אולםב
 ההתקשרות.

 
 חברהלהציב על חשבונו ובאחריותו, באישור ההזכיין יהיה רשאי  2.1.4

ו/או כל רשות חוקית ו/או מוסמכת אחרת, כיתוב עם שם החסות 
בדרישות כל דין  מודאשר יע ,אולםזית של הולוגו החסות בח

וחוקי העזר העירוניים הרלוונטיים, והכל בהתאם לנספח השילוט 
 להסכם(. 3)נספח 

 
עם  םשלטי אולםבתחומי העל חשבונו להציב הזכיין יהיה רשאי  2.1.5

 חברהשם החסות, אשר גודלם ומיקומם יעשה בתיאום עם ה
משחקים, והכל ובהסכמתה מראש, וזאת בכל האירועים ו/או ה

, ובכפוף לכל מגבלה (סכםהל 3בהתאם לנספח השילוט )נספח 
שחלה בהתאם לנהלים ו/או לכללים ו/או להוראות המחייבות של 

-איגודי הספורט בישראל ובעולם, ובכפוף להתחייבות שניתנה על
ידי החברה/עיריית אילת למפעל הפיס שזו לשונה: "הרשות 

ם ולא לאפשר בתחומי המקומית מתחייבת לא להציב שלטי
המבנה או בסביבתו הקרובה כל פרסום לגורם אחר כלשהו, בין 
ציבורי ובין מסחרי, הנמצא או עשוי להימצא בתחרות עסקית עם 
מפעל הפיס, הן בשלבי ההקמה ו/או השיפוץ והן בעת פעילותו 

ידי המפעל, או -השוטפת, זולת השלטים שיסופקו ויותקנו על
 .ראש"באישור המפעל בכתב ומ

 
עד שני מתקני פרסום על חשבונו רשאי להקים  הזכיין יהיה 2.1.6

גדולים בעלי פן פרסום וחמישה מתקני פרסום קטנים בעלי פן 
עד שבעה מתקנים  וכן ,במקומות שונים בעיר אילת פרסום

ייעודיים אשר ישמשו להכוונה להיכל )ללא פרסום(, בצמתים 
חברה לפי שיקול ידי ה-אילת. המיקום ייקבע על מרכזיים בעיר

)נספח  3דעתה המוחלט והבלעדי, בהתאם ובכפוף להוראות נספח 
-חוק הדרכים )שילוט(, תשכ"וובכפוף להוראות  ,השילוט( בלבד

 דין אחר.כל ו 1966
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גבי כל כרטיסי הכניסה למשחקים ו/או -שם החסות יופיע על 2.1.7

, למעט כרטיסים שהופקו/יופקו לפני אולםאירועים המתקיימים ב
, ולמעט מקרים שבהם קיבלה על ת תקופת ההתקשרותתחיל

כלפי צד ג', לפני החתימה על הסכם זה, התחייבות  חברהעצמה ה
 .סותרת, או שקיימת בפניה מניעה חוקית אחרת

 
 

ו/או בתמונותיו  אולםיהיה רשאי להשתמש בשם ה הזכיין 2.1.8
בפרסומים מטעמו ו/או במוצרים מטעמו, וזאת בתיאום ובאישור 

 .חברהמראש של ה
 

)אחד בסדרת אירועים(  אולםבכל אירוע ו/או משחק שייערך ב 2.1.9
כרטיסי כניסה  10 הזכייןיעמדו לרשות  למעט אירועים פרטיים,

לאולם בהתאם לשיקול דעתה המלא, המוחלט והבלעדי של 
 החברה. 

 
עד שני אירועים בכל שנה באולם לקיים הזכיין יהיה רשאי  2.1.10

ועל בסיס  חברהמראש עם הבתיאום  ,ללקוחותיו ו/או לעובדיו
. יובהר כי זכות זו אינה חברהמקום פנוי, בכפוף למדיניות ה

ניתנת להעברה משנה לשנה ו/או לצבירה. לצורך קיום האירועים, 
לשימושו ללא ציוד, מתקנים ו/או כוח  אולםאת ה הזכייןיקבל 

, וחנייה קיוןי, נוללא שירותי סדרנות , בלי מזון ומשקאותאדם
לפי ים ביטוחמותנה בהמצאת אישור על קיום ) יביטוחי ובלי כיסו

יועבר אשר  וכהידי מבטחי הז-לעחתום כדין  דרישת החברה
  .(החברהשל  ואישור הלבדיק

 
יהיה אחראי לתשלום כל האגרות ו/או ההיטלים ו/או  הזכיין 2.1.11

 כדין. אולםב התשלומים לצורך השילוט
 

שתמש הוא י רתה להלן()כהגד תקופת ההתקשרות כלכי בהזכיין מתחייב  2.2
 התאםבו להוראות הסכם זה ונספחיוובכפוף בהתאם  זכות החסותב

 ל דין.כלפי ו חברההלהוראות 
 

 פהכפו ,חברההמ החסות קבלת זכותמובהר בזאת כי  ,ספק ען הסרלמ 2.3
שם הדרושים ל כדיןו/או האישורים ו/או הרישיונות  היתריםכל הלקבלת 

, וכי האחריות חברהשילוט לות ולתשלום כל האגרות, לרבות אגר כך
תשלום האגרות לו ,שיונות, ההיתרים האישוריםיהמלאה להשגת הר

כל חלה במלואה על הזכיין ועל חשבונו, לרבות כל הכרוך במילוי  ,כאמור
 .תנאים הקבועים בהםה
 

מפורטת ומוגדרת כפי שהיא  זכות החסותמאשר כי מלבד ו מצהיר הזכיין 2.4
ו/או  אולםבמכל מין וסוג שהוא זכות כל  ובהסכם זה, לא תהיה ל

 . ו/או בסביבתו ו/או בקשר אליובמתקניו 
 

יהיו  ,ובסימנים של הזכייןהתואם בלוגו  ,החסותשם כל הזכויות ב 2.5
יהיה בתיאום עם  תעשה בהם חברההוהשימוש ש ,בבעלותו הבלעדית

השייכת ואין בהסכם זה כדי להעביר זכות קניין רוחני כלשהי  ,הזכיין
 .חברהל , ממנון ערב החתימה על הסכם זהלזכיי

 
בכל הצעדים הנדרשים על מנת  , על חשבונו,לנקוטהזכיין מתחייב  2.6

 ויעמדבהתאם להוראות הסכם זה, שהשילוט והמתקנים שיתקין 
ויקבלו את כל האישורים והרישיונות הרשויות המוסמכות כל בדרישות 
 הדרושים.

 
 ההתקשרותתקופת  .3
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( שלוש) 3בת תקופה קצובה הינה סכם זה ה לפיתקופת ההתקשרות  3.1
תקופת " -)להלן  ..............ועד ליום  ................ מיוםהחל שנים, 

 "(.ההתקשרות
 

בכפוף לקיום כל התחייבויות הזוכה לפי ההסכם במלואן ובמועדן, תעמוד  3.2
 תקופה של שנתייםמשך ההתקשרות לפי ההסכם ליך את לו זכות להאר

יתחיל ביום סיום תקופת ההתקשרות כהגדרתה בסעיף  שמניינה נוספות
, ובכל מקום בהסכם זה שבו "(תקופת ההארכה" -)להלן לעיל  3.1

גם "תקופת ההארכה" במשמע  -מופיעים המילים "תקופת ההתקשרות" 
הודעה מימוש הזכות יהיה ב .בשינויים המתחייבים מהעניין ובהתאמה

מים לפני תום תקופת י 120לפחות  שהזוכה ימסור לחברה בכתב
( 1תהיה מותנית בקיום כל התנאים הבאים ואלה הם: )ההתקשרות, ו

בהמשך( לתקופה  6.1הארכת תוקף הערבות הבנקאית )כהגדרתה בסעיף 
ימים לפחות לאחר מועד תום תקופת ההארכה ומסירת אישור  90של 

ימים לפני תום תקופת  30בכתב של הבנק על ההארכה לחברה לפחות 
המבטחת את  ביטוחחברת השל מסירת האישורים ( 2רות; )ההתקש
 זה בגין של הסכם 8בסעיף וכנדרש ים כאמור ביטוחעל קיום הזוכה 

ימים לפני תום תקופת  30לפחות תקופת ההארכה ו/או בקשר אליה 
התשלום הראשון המגיע לה ממנו  שללחברה  תשלום( 3)-ו ;ההתקשרות

של הסכם  4.2, כאמור בסעיף ההארכהבגין תקופת  דמי הזיכיוןעל חשבון 
 .ימים לפני סיום תקופת ההתקשרות 7 לפחות ,זה

 
לא יהיה רשאי להביא הסכם זה  הזכייןמובהר למען הסר כל ספק, כי  3.3

זכות בכל הפסקת שימוש  .ההתקשרותי תום תקופת נלפ סיוםלידי 
שחרר את תלא לפני תום תקופת ההתקשרות,  הזכייןידי -על החסות
לרבות התחייבויותיו לשלם  ,הסכם זה לפיהתחייבויותיו קיום מ הזכיין

( במלואם עבור תקופת בהמשךכהגדרתם ) זיכיוןהאת דמי  חברהל
 לכל תשלום החולכל רשות , וכן לשלם לכל צד שלישי ההתקשרות כולה

 כל דין.לפי לפי הסכם זה ו/או  הזכייןעל 
 

 התמורה .4
 

 כולה ההתקשרותופת תקבהסכם זה כאמור ב זכות החסותבתמורה ל 4.1
 ך שלבס זיכיוןדמי  חברהל הזכיין םשלי, )ללא תקופת ההארכה(

..........................................  :)במילים...................................... ₪ 
)להלן  ככל שחל בהתאם לדין כשיעורו במועד התשלום ( בתוספת מע"מ₪
  "(.הזיכיוןדמי "-" והתמורה" -

 
מימש הזכיין את הזכות להארכת תקופת ההתקשרות למשך תקופת  4.2

של הסכם זה, יהיה עליו לשלם לחברה  3.2ההארכה כאמור בסעיף 
 -מסכום דמי הזיכיון )להלן  2/3גובה ב תמורה עבור תקופת ההארכה

מופיעות , ובכל מקום בהסכם זה שבו "(דמי הזיכיון בתקופת ההארכה"
ם "דמי הזיכיון בתקופת ההארכה" במשמע, המילים "דמי הזיכיון" ג

 בשינויים המתחייבים מהעניין ובהתאמה.
 

רבעוניים שווים תשלומים זכיין בידי ה-על לחברהישולמו הזיכיון  דמי 4.3
, הראשון במעמד החתימה על הסכם זה והבאים אחריו בכל רצופיםו

 של הרבעון הבא אחריו לתקופה של רבעון מראש בכל פעם.  1-היום ה
 

אחר המגיע מהזכיין לחברה לפי הסכם לכל תשלום דמי הזיכיון ו/או ל 4.4
ככל שחל אם ו, תשלוםהיוסיף הזכיין גם מע"מ כשיעורו במועד זה, 

במועד הקבוע בהסכם זה לביצוע  חברהלאשר ישולם , בהתאם לדין
לכל  זיכיוןחשב כחלק מדמי היהמע"מ י , וסכוםהתשלום שבגינו הוא חל

ככל אם וללא המע"מ המלא החל בגינם,  מי הזיכיוןתשלום ד .דבר ועניין
, הווה תשלום מתאים ונכון שלהם לפי הסכם זהילא , שחל בהתאם לדין

 ימים לאחר 14בתוך . ידי הזכיין-ויהווה הפרה יסודית של ההסכם על
טופס עסקת  חברההלו תמציא )כולל מע"מ( מהזכיין,  זיכיוןקבלת דמי ה
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ית לנכות ו/או לקזז מהמע"מ הנקוב תהיה רשא חברהה .אקראי כדין
בטופס עסקת האקראי מס תשומות לפי שיקול דעתה המלא, המוחלט 
והבלעדי, ובלבד שהניכוי ו/או הקיזוז כאמור לא יפחית ו/או יקטין את 

, ככל שחל בהתאם לדיןהמע"מ בשיעור המלא החל בגין דמי הזיכיון, 
 .חברהשעל הזכיין לשלם ו/או להעביר ל

 
מדד המחירים של לעליות )ולעליות בלבד( יהיו צמודים  יוןזיכדמי ה 4.5

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד -לצרכן המתפרסם על
רשמי אחר שיחליף אותו, כשמדד הבסיס לחישוב ההצמדה יהיה מדד 

-ו "הפרשי הצמדה" -)להלן  15.2.2017שיפורסם ביום  2017ינואר חודש 
בהתאם ההצמדה יתבצע בתום כל שנה חישוב  .(" בהתאמהמדד הבסיס"

למדד כאמור האחרון שיתפרסם בחודש האחרון של אותה שנה או 
 מבניהםלפי הגבוה  -האחרון שיתפרסם לפני ביצוע החישוב בכל פעם 

בשנה  חברהלודמי הזיכיון המגיעים מהזכיין "(, מדד המטרה" -)להלן 
ל מדד הבסיס המטרה עמדד אותו שיעור שבו עלה הבאה אחריה, יגדלו ב
, וכך חוזר חלילה בכל שנה בשנה החולפת,כאמור בניכוי העלייה במדד 

תשלום דמי הזיכיון ללא הפרשי הצמדה  .ויישארו קבועים באותה שנה
ידי הזכיין לפי הסכם -כאמור לא יהווה תשלום מתאים ונכון שלהם על

 .ידיו-, ויהווה הפרה יסודית שלו עלזה
 

י הזיכיון בכל שנה לא יפחתו בכל מקרה יובהר למען הסר ספק כי דמ 4.6
לפי  לעיל 4.2לעיל ו/או הסכום הנקוב בסעיף  4.1מהסכום הנקוב בסעיף 

ידי הזכיין -או מדמי הזיכיון בסכום גבוה יותר ששולמו על העניין
לפי הסכום הגבוה  -בתקופה שחלפה עד לביצוע חישוב ההצמדה בכל פעם 

 .ניהםימב
 

)כולל הפרשי במלואם  זיכיוןדמי התשלום הצדדים מסכימים כי  4.7
ובמועדם הינו מעיקרי ( ככל שחל בהתאם לדיןאם ו ,ההצמדה ומע"מ

 7-וכל איחור בתשלום מעבר ל ,להסכםויסודי תנאי עיקרי  והינההסכם, 
 לבטל את זכות חברהליקים  ימים יהווה הפרה יסודית של הסכם זה

, איחור בתשלוםעל כל  ,מבלי לפגוע באמור לעיל ובנוסף לוההסכם. 
שיהא שיעור מצטברת בבתשלום ריבית בגין תקופת האיחור  הזכייןיחויב 

במט"י לתקופת האיחור, על הלוואות בע"מ בנק הפועלים אותה עת ב נוהג
ותישא  ,תצטרף לקרן בתום כל רבעוןוהריבית  לשנה, 2%ובתוספת 

נו( )והריבית החלה בגי בעצמה ריבית כאמור עד לתשלום הסכום שבפיגור
. יובהר כי תשלום ככל שחל בהתאם לדין, , והכל בתוספת מע"מבפועל

לא יהווה תשלום מתאים ונכון של החוב  ,קרן ללא הריבית כאמורה
 שבפיגור.

 
מקובלת מצהיר כי קביעת הריבית כאמור לעיל נעשתה על דעתו ו הזכיין 4.8

לתשלום ריבית כאמור על הסכם שבפיגור לא  חברההזכותה של , ועליו
רע מכל זכות אחרת שתעמוד לה במקרה כזה לפי הסכם זה ו/או לפי תג

 כל דין אלא בנוסף לכל זכות כאמור.
 

יפר הסכם זה בהפרה אשר תקנה  והזכייןמובהר בזאת מפורשות כי היה  4.9
עשתה, לא יהא בביטול כך  חברההו ההסכם, תא זכות לבטל חברהל

לשלם  הזכייןההסכם כאמור משום פגיעה ואו גריעה מהתחייבותו של 
וכל המלאים עבור תקופת ההתקשרות כולה,  זיכיוןאת דמי ה חברהל

  תשלום אחר החל עליו לפי הסכם זה במלואם ובמועדם.
 

לא  הזכיין, מובהר בזאת מפורשות כי גם אם לעיל לגרוע מהאמורמבלי  4.10
, באופן מלא ו/או חלקי, באופן זמני ו/או קבוע, זכות החסותבישתמש 

, גם שלא באשמת היתר/רישיוןאי מתן בין היתר עקב , ומכל סיבה שהיא
צו  משום ה אחרת מטעם הרשויות המוסמכות ו/אומניעו/או כל  הזכיין
 ,התחייבויותיו לפי הסכם זהקיום כל ביהיה חייב  עדיין הזכיין ,משפטי
זכות בבה לא השתמש שגם בגין התקופה  ,זיכיוןתשלום דמי הלרבות 
כל תביעה ו/או דרישה ו/או  לזכיין, לא תהיה במקרה כזה .רכאמו החסות
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לרבות )גם אך לא רק( טענות  חברההטענה מכל מין וסוג שהוא כלפי 
כולל נזקים ישירים ועקיפים שנגרמו  ,בנוגע לנזקים מכל מין וסוג שהוא

 אחריותכל במפורש מ חברההוהוא פוטר את  ,לו ו/או לצדדים שלישיים
 . יגרם לו במצב כזהואחרים העלולים לה לנזקים אלה

 
 בלעדיות .5

 
 בלעדיהבעל זכות החסות/מיתוג הזכיין  יהיה ,בתקופת ההתקשרות 5.1

לא תתקשר עם  חברהה, ובכפוף להוראות הסכם זה והכל אולםל והיחיד
 .זכיין לפי הסכם זהמאלו שהוקנו לזכויות כל גורם אחר לקבלת 

 
 טחונותיב .6

 
, חברההבידי  זכייןיד הלפי הסכם זה, מפק ולהבטחת מילוי התחייבויותי 6.1

זה כניסת הסכם במעמד חתימת הסכם זה וכתנאי מוקדם אין בלתו ל
נוסח המצורף ב, ערבות בנקאית אוטונומית של בנק בישראל לתוקף

 - )להלן בלתי נפרד הימנואחד ולהסכם זה ומהווה חלק  "4"כנספח 
 )ולא הזכיין בלבד תתוצא לבקש הערבות הבנקאית ."(הבנקאית הערבות"

במילים: ) ₪סך ...................................... ב , ותהיהלבקשת צד ג'(
מסכום  5% גובהב................. שקלים חדשים( .......................

צמוד הערבות , כשסכום ()לא כולל מע"מ המלא הנקוב בהצעההתמורה 
בתוקף  הה, ותהילעליות )בלבד( של מדד המחירים לצרכן ממועד הוצאת

  ..תקופת ההתקשרות תוםמועד  לאחרימים  90 ממועד הוצאתה ועד
 

 ןהיסודיות לפי הסכם זה ולא תיק והתחייבות מהתחייבויותי הזכייןהפר  6.2
ו/או  חברההידי -עלבכתב לכך  שימים מיום שנדר 7את ההפרה בתוך 

, ונגד חברהלמטעמה, הרי שמבלי לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד 
לפי הסכם זה ולפי הדין החל על העניין, ובנוסף לכל זכות במקרה כזה, 

רשאית לדרוש את תשלום הערבות הבנקאית מהבנק  חברההכזו, תהא 
פיצוי כצלה מהבנק מוציא הערבות ולחלט את הסכום המלא שיתקבל א

קבוע, מוסכם ומוערך מראש לנזק הצפוי להיגרם לה בשל ההפרה, אשר 
יה עליה להוכיח את הנזק שנגרם לה יגיע לה, במקרה כזה, מבלי שיה

וגם אם  ,בעטיה של ההפרה, או אף שנגרם לה בעטיה של אותה הפרה נזק
 . בכלל נזקבשל ההפרה לא ייגרם לה 

 
כאמור, ואם בחרה שלא את כספי הערבות הבנקאית  חברההחילטה  6.3

, אזי יהא על זכייןידי ה-לבטל את ההסכם חרף הפרתו היסודית על
ערבות , חברההעם קבלת דרישה בכתב ממיד ידיה בלהפקיד  זכייןה

, בסכום ובתנאים גובה הערבות הבנקאית שחולטהב החדש בנקאית
 ושל הסכם זה לעיל, וזאת להבטחת קיום התחייבויותי 6.1כאמור בסעיף 

האמור  ה, ויחול לגביהתקשרותיתרת תקופת המהלך לפי הסכם זה ב
 בהתאמה.בפרק זה, בשינויים המחויבים לפי העניין ו

 
הצורך  חברהל, ואם לא קם ההתקשרותתום תקופת ימים מ 90לאחר  6.4

לפי הסכם זה,  זכיין, בשל הפרת התחייבויות החילוט הערבות הבנקאיתב
מילא  זכייןכי ה ה המלאהלהנחת דעת חברהלהרי שאם ולאחר שיוכח 

 וחזיר לת יאלפי הסכם זה עד לאחרונה שבהן, ה ואחר כל התחייבויותי
 . ת הבנקאיתאת הערבו

 
ערבות למען הסר ספק, מצהירים הצדדים ומאשרים כי אין בהפקדת ה 6.5

בגין  חברהלהעומדת אחרת , כדי לגרוע מכל זכות חברההבידי  הבנקאית
לפי הסכם זה ו/או לפי  ו/או כתוצאה ממנה, הזכיין ידי-ההסכם על תהפר

 חברההו/או כדי להגביל את גבול אחריותו של הזכיין כלפי  כל דין
 .במקרה כזה

 
  ושיפוי בנזיקיןאחריות  .7
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בגין כל סכום ו/או כל דמי  חברהההזכיין מתחייב לפצות ו/או לשפות את  7.1
נזק ו/או הוצאה שהיא תשלם או תחויב בתשלומם ואשר מקורם 

הסכם זה.  לפיהדין ו/או  לפיבאחריות הזכיין, עובדיו ו/או שליחיו 
יף זה כולל גם סכום תשלם או שתחויב בתשלומו בסע חברהההסכום ש

 ת המשפטבי ימכתב דרישה ו/או בעקבות מו"מ מחוץ לכותל לפיששולם 
לרבות הוצאות  ותבורר-, פסקדין-פסקו/או בעקבות תביעה, פשרה, 

 משפט, שכר עדים, מומחים ושכ"ט עו"ד. 

 

בגין כל נזק, הפסד או  חברהההזכיין מתחייב לפצות ו/או לשפות את  7.2
ין ו/או בעקיפין, בשל דרישה, תביעה או הוצאה שיגרמו לה במישר

תובענה שתוגש נגדה, אזרחית או פלילית, ובשל הצורך להתגונן כנגד 
תביעה או תובענה כאמור, ככל שהיא נובעת מאי מילוי או הפרת 

  הסכם זה. לפיהתחייבויות הזכיין ו/או מי מטעמו 
 

שניתנה תודיע לזכיין על כל תביעה ו/או דרישה כספית כאמור ו חברהה 7.3
 הזדמנות להתגונן מפניה על חשבונו והוצאותיו של הזכיין בלבד. לזכיין

 
  ביטוח .8
 

מתחייב לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין,  הזכייןמבלי לגרוע מאחריות  8.1
ים מתאימים להבטחת ביטוחהזכיין לערוך ולקיים בהתאם לשיקול דעתו 

 ביטוחברת , באמצעות חהסכם זהב כמפורטו/או התחייבויותיו אחריותו 
 .המורשית כדין לפעול בישראל

 
ו/או בעצם עריכת  לעיל 7בסעיף אין באמור מוסכם בזה במפורש כי  8.2

מאחריות  ותו, כדי לשחרר א)ככל שייערכו( כייןהזידי -ים עלביטוחה
אחריות  החברהפי כל דין ו/או להטיל על -זה ו/או על הסכםפי -כלשהי על

מוטל זה ו/או  בהסכם יה במפורשמה שהוטל עלמעבר ל חובה נוספתו/או 
 .דיןעליה מכוח ה

 
לפעילות  טוחיב עריכתכי אי בזאת במפורש מובהר  ,ספקכל מען הסר ל 8.3

לא ו יותפגע בהתחייבויות לא ,ו/או בקשר אליו הסכם זהלפי הזכיין 
 נספחיו.והסכם הפי -עלתגרע מאחריותו 

 
לרבות  ,ההאמור בהסכם זפי -עלים ביטוחתחייב כי המהזכיין מצהיר ו 8.4

יורחבו  ,יובהתאם לשיקול דעתו ולהחלטותשהוא ירכוש אותם אלה 
עלולה להיות לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין אחריות ש

כיין לפי הסכם זה ו/או עליה לכל מעשה ו/או מחדל רשלני של הז מוטלת
 .מכוח הדין

 
פעילותו ל הנדרשים בקשרים ביטוחחזיק בתוקף את הלה מתחייב ייןכהז 8.5

. כמו כן בתוקף סכםההבמשך כל  התקופה בה יהיה שא הסכם זה, ונ
מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות  וכההזומבלי לגרוע מהאמור, 

שמור הקפיד ולל כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות האמור ביטוחפוליסות ה
 .ביטוחעל כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות ה

 
ו בכל הקשור להסכם ייד-ים הנערכים עלביטוחייב בזאת כי בהזכיין מתח 8.6

ראשוניים הינם ים האלה ביטוחהפיו ייקבע כי -ייכלל תנאי מפורש על ,זה
 יםמוותר הזכיין יוכי מבטח ,החברהידי -הנערך על ביטוחקודמים לכל ו

לרבות  ,החברהי ביטוחבדבר שיתוף ו/או תביעה או טענה ו/על כל דרישה 
 1981-התשמ"א ביטוחלחוק חוזה ה 59ו זכות כאמור בסעיף כל טענה ו/א

 יה.מבטח /אוו החברהכלפי  "כפל ביטוח" כל טענת ו/או
 

 ביטוחהזכיין מצהיר בזאת במפורש כי האחריות לתשלום דמי ה 8.7
הסכם לו בקשר ייד-ים הנערכים עלביטוחוההשתתפות העצמית בגין ה

 או מי מטעמה.בלבד, ובכל מקרה לא על החברה ו/ יוזה, חלה על
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בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מהזכיין תהא רשאית לדרוש  חברהה 8.8
ים מנותני שירותים ו/או קבלני משנה שיבואו ביטוחקיום על אישור 

בהתאם למהות והיקף  אולםמטעם הזכיין לבצע עבודות ו/או שירותים ב
, כשגם אולםוכן בקשר לאירועים שהזכיין יקיים ב ,םהלהעבודה ש

 .ים כאמורביטוחבומכוסה יה כלולה תה חברהה
 

נספחיו,  ו/או מובהר בזאת, כי בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה 8.9
או מחדל של ו/מעשה כל הזכיין יישא באחריות בלעדית כלפי החברה בגין 

פעילותם למי מנותני השירותים ו/או קבלני המשנה של הזכיין בקשר 
וא שיהיה אחראי לשפות ו/או עבור הזכיין ו/או בהוראותיו, והזכיין ה

לפצות את החברה ו/או הבאים מטעמה בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם 
מי מנותני השירותים  שללמי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב פעילות 

מכוסה באיזו האובדן ו/או נזק מדובר בו/או קבלני המשנה הנ"ל, בין אם 
השירותים ו/או קבלני  מי מנותני שלו/או רכש הזכיין שמהפוליסות 

 .ובין אם לאושלו המשנה 
 

 הפרת ההסכם /סיום תקופת ההתקשרות .9
 

לפי הסכם זה, תהא הסיבה לכך אשר  ההתקשרותעם סיומה של תקופת  9.1
יחדל הזכיין  הוראות הסכם זה, לפיאו במועד מוקדם יותר תהא, 

וכל זכויותיו האחרות לפי  אולםכשמו של ה שם החסותמהשימוש ב
כשמו של  שם החסותלהשתמש בתפסיק  חברההתפקענה, וגם  הסכם זה

 .אולםה
 

עם סיומה של תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, תהא הסיבה לכך אשר  9.2
להנחת  אולםבאת השלטים ו/או המתקנים שהתקין  הזכייןיסיר תהא, 

 חברהההאמור לעיל אינו גורע מזכותה של  .ועל חשבונו חברההדעתה של 
מיד עם פקיעת או המתקנים שהתקין הזכיין לפנות את השלטים ו/

אם הוא לא יעשה כאמור,  הזכיין ידי-על םיההסכם מבלי להמתין לפינוי
 הזכיין.על במלואן וכל ההוצאות שתהיינה כרוכות בכך תחולנה זאת, 

 
הזכיין יפר  ו/או בכל מקרה שבו תקשרותהתקופת הההסכם יפקע בתום  9.3

כאמור בהסכם זה ולא יתקן את ובכלל  חברההאת התחייבויותיו כלפי 
כמו כן . חברההידי -ימים מיום שנדרש לכך בכתב על 7ההפרה בתוך 

רשאית לבטל הסכם זה ללא צורך תהיה  חברהההאמור,  גרוע מןמבלי ל
 בהודעה מוקדמת, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים: 

 
עסקי ו/או חלק מהותי מאם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע ל 9.3.1

 ;ימים 30והמינוי לא יבוטל בתוך  הזכיין ו שלרכוש
  

 מפרק או מפרק זמני או מפרק קבוע לזכיין-אם ימונה קדם 9.3.2
 ;ימים 30והמינוי לא יבוטל בתוך 

 
 30על אם הזכיין הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה  9.3.3

 ימים;
 

את בכל דרך אחרת הסב העביר ו/או המחה ו/או אם הזכיין  9.3.4
 הוקנתה לו לפיו ו/או מכוחו.ו/או כל זכות ש ההסכם

  
לעיל  9.3סעיף  לפי סיום ההתקשרות עם הזכייןמובהר ומוסכם בזאת כי  9.4

לתקופת  זיכיוןאת מלוא דמי ה חברהלהתחייבותו לשלם יגרע מלא 
 .ההתקשרות כולה ועד למועד שנקבע בהסכם זה לסיומה

 
 העברת זכויות ו/או התחייבויות .10

 
ו/או  את זכויותיוו/או להסב להמחות להעביר ו/או מתחייב לא  זכייןה 10.1

באיזה לא לשתף את זולתו ו ן,או חלק ןכול ,הסכם זה לפי התחייבויותיו
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בין בתמורה ובין שלא  ,ןבחלקו/או  מהזכויות המוענקות לו לפיו
 .במישרין או בעקיפין ,בתמורה

 
החלפה כל ל עיחול גם  10.1הוא תאגיד, האמור בסעיף  זכייןמקום שה 10.2

התאגיד לצד ג' ו/או  מניותו/או הקניית זכות ב ו/או הקצאה הו/או העבר
העברה ו/או הענקה של השליטה בתאגיד לצד ג' בכל דרך אחרת, בין 

העברה שאין עימה העברת שליטה  , למעטבמישרין ובין בעקיפין
מי שהוא/הם ובלבד ש ,1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך התשכ"ח

גם  /ותקופת ההתקשרות יהיה השליטה בתאגיד במועד תחילת /יבעל
, ולא בכל מהלך תקופת ההתקשרות עד לסיומההשליטה בתאגיד  /יבעל

במישרין ו/או בעקיפין ו/או נוספים בעלי שליטה אחרים בתאגיד יהיו 
 ./םמלבדו

 
מתקשר בהסכם זה מתחייב ומצהיר כי הוא  הזכייןמבלי לגרוע מהאמור,  10.3

בין  בכלל( עבור מישהו אחר,, ובשום אופן לא )גם או עבור עצמו בלבד
זה יהיה מצב הדברים לכל אורך תקופת וכי במישרין ובין בעקיפין, 

 עד לסיומה. ההתקשרות
 

 העדר יחסי עובד מעביד .11
 

 חברההלבין הזכיין או בין  חברההמוצהר בזה כי הסכם זה אינו יוצר בין  11.1
כוונים וכי הצדדים אינם מת ,יחסי עובד ומעביד ם הזכייןלבין מי מטע

 ליצירת יחסים כאלה.
 

 תנאים יסודיים .12
 

כל אחד מהתנאים, ההתחייבויות וההצהרות שבסעיפים הבאים ייחשבו  12.1
, 3, 2: המבוא להסכם, וכן סעיפים , ואלה הםבהסכםים כעיקריים ויסודי

 )וכל סעיפי המשנה שלהם(.  1.14-ו 11 ,10, 8 ,7, 6, 4
 

ויות והצהרות כאמור הפרתם או אי קיומם של אותם תנאים, התחייב 12.2
לעיל, או הפרת או אי קיום אחד או יותר מהם, ייחשבו  12.1בסעיף 

 .של ההסכםכהפרות יסודיות 
 

 שינויים בהסכם .13
 

 ם,ממצה את כל ההסכמות שנעשו בין הצדדים בטרם חתימתזה הסכם  13.1
לשם מניעת ספקות ואי הבנות, קובעים הצדדים ומתנים מראש ועם זאת, 

התבטאות, הצעה, הסכמה, פניה, מצג, התנהגות או דיבור  כי כל אמירה,
לרבות כל ויתור, ארכה, הסכמה לשינוי ואי מימוש של  ,בכל צורה ואופן

זכות המוקנית לצד מהצדדים להסכם, לא יהיה בהם כדי לשנות תנאי 
מתנאי ההסכם, או התחייבות מהתחייבויותיו, וזאת אפילו נהגו הצדדים 

הי. לא תשמע שום טענה בדבר שינוי בהסכם או אחרת במשך תקופה כלש
בתנאיו, או בדבר תוספת לו, או מתן אורכה או הסכמה, אלא אם כן 

 ידי הצדדים להסכם. -נעשה הדבר במפורש ובכתב ונחתם על
 

 שונות .14
 

וסוג מין  ליובהר כי כל מס, היטל, אגרה ו/או תשלום חובה אחר מכ 14.1
/או אחרים, וכן קרן ו/או לרבות ממשלתיים ו/או עירוניים ו -שהוא 

הסכם זה ו/או שיחולו בגין החלים ו/או  -הפרשי הצמדה ו/או ריבית 
בהתאם לאמור  חברההזכויות שהזכיין זכאי להן מבקשר אליו ו/או ל

בהסכם זה ו/או חלקן ו/או בגין ו/או בקשר לטובת ההנאה הגלומה 
ועל  ידיו-עליחולו על הזכיין וישולמו  -בזכויות כאמור מבחינתו ובכלל 

חשבונו, בין שהם ידועים ו/או צפויים במועד החתימה על ההסכם ובין 
עוד יובהר כי לכל  .הסכם במפורש ובין שלאבשלא, ובין שהם נקובים 

ו/או שהיא תהא זכאית לו מהזכיין לפי הסכם זה  חברהתשלום המגיע ל
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, ככל שחל בהתאם לדיןאם ו ,ו/או בקשר אליו, יתווסף גם מע"מ
ביחד עם התשלום  חברהידיו ל-ומו יחול על הזכיין והוא ישולם עלשתשל

 שבגינו הוא חל.
 

ו/או  הסכמהליתן  תרשאי חברההשבכל מקום שבו נאמר בהסכם  14.2
ו/או לאשר כל ענין או דבר שבשיקול דעתם ו/או בשיקול דעתם  הוראות
הסמכות לבטל את ההוראה או  חברהלמוסכם בזאת כי  ,הבלעדי

ה, להוסיף עליה ולגרוע ממנה, וכל זאת לפעם ומזמן , לשנותהסכמהה
 לזמן.

 
לצד ג' ובלבד שזכויות  אולםבתהא רשאית להעביר את זכויותיה  חברהה 14.3

 לפי הסכם זה לא תיפגענה. הזכיין
 

הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע והקשור להסכם זה  14.4
 .דרוםן במחוז תהא נתונה לבית המשפט המוסמך לדון בה מבחינת העניי

 
וכל להסכם זה הצדדים לצורך הסכם זה הם אלה שבמבוא  כתובות 14.5

שעות  72 יעדהתחשב כאילו הגיעה ל הודעה שתישלח מצד אחד למשנהו
 לאחר משלוחה בדואר רשום.

 
 

 :באמצעות מורשי חתימה ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 

_____________________ _______________________ 
 הזכיין ברהחה

 
 

 אישורי חתימות
 

החברה הכלכלית , מאשר את חתימתה של (מ"ר ......)אני הח"מ, עו"ד .................. 
באמצעות מורשי החתימה שלה  ,51-104288-9ח"פ  לאילת בע"מ

. ת"ז .................................-....... ת"ז ................. ו.............................
הנ"ל קיבלה  חברההתוקף ש-................., אשר חתמו על הסכם זה בפני לפי החלטה בת

 ובהתאם למסמכי ההתאגדות שלה.
 

_____________________ 
 ..................., עו"ד             

 
ה של ו/, מאשר את חתימת(מ"ר ......)אני הח"מ, עו"ד .................. 

....................., באמצעות מורשי החתימה שלה  ח"פת"ז/.................. ..................
...... ת"ז ................................-.................... ת"ז ................. ו................

נ"ל קיבלה ה חברההתוקף ש-................., אשר חתמו על הסכם זה בפני לפי החלטה בת
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ובהתאם למסמכי ההתאגדות שלה.                                                                                                  

 
___________________ 

 ..........., עו"ד .......                        
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 12/2016מ/ מכרז להסכם 3 נספח
 

 נספח שילוט
 

 כללי .1
 

 לנספח זה הגדרות 1.1
 
-זוכה עלפיקוח שוטף על ביצוע התחייבויות הל החברהנציג  - "המפקח"

. הודעה על זהותו תימסר )נספח ו' למכרז( ונספחיו הסכםהוהמכרז פי 
 ה.זוכל
 
שילוט עם שם החסות בהיכל ופרסום של הזכיין על מתקני  -" מיתוגה"

 במרחב הציבורי. םייעודייפרסום 
 
בנספח כמפורט פרסום והכוונה במרחב הציבורי  מתקני -" המתקנים"

 זה.       
                                     

 .הזכיין שאושר על ידי החברה סמל - "לוגו"
 
 .ההיכלו/או שם  זכייןהשם  - "כיתוב"
 
 והכיתוב. הלוגו - "שילוט"
 

הזכות למיתוג ההיכל כוללת שילוט בהיכל, ופרסום על מתקני פרסום  1.2
 במרחב הציבורי בעיר אילת, כמפורט במסמכי המכרז ובנספח זה.

 
הקמת מתקנים ושלטים הנושאים את המיתוג יבוצעו על ידי הזכיין ועל  1.3

 חשבונו.
 

/או ים ו/או השלטים ייעשה בתיאום עם החברה וגודל ומיקום של המתקנ 1.4
 מטעמה ובכפוף לאישורה. מי

 
 מיתוג היכל הכדורסל .2

 
 שטחי הפרסום בהיכל כמתואר להלן:על  מיתוגבצע י הזכיין 2.1

 
 חוץ שילוט חזית 2.1.1

 
 מיקום השילוט: -המבנה  חזית 2.1.1.1
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מגובה  50%לא יעלה על  גובה אות בשורת שם המבנה 2.1.1.2
בנה )המשורטטת באדום הקורה שמעל פתח הכניסה למ

 בהדמיה לעיל(.
   

מגובה אות שם  2.5הזכיין יהיה ביחס של פי גובה לוגו  2.1.1.3
 המבנה.

 
 החזית. ממרכזט יותאם וליאורך הש 2.1.1.4

 
 . המיקומים בהתאם להדמי 2.1.1.5

 
 הצבת דגלים בחזיתות צד 2.1.2

 
 חזית:שני דגלים קיצוניים בכל  2.1.2.1

 

 

 

 
  .מיקומים בהתאם להדמיות 2.1.2.2

 
המוצבים  עיריית אילתהמדינה וזהה לדגלי  -גודל הדגל  2.1.2.3

 בסמוך.
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 לוגו מעל שערי הכניסה 2.1.3

 

 

 

 מעל כל שער.   1 -הזכייןלוגו  2.1.3.1

 
 אותיות חתוכות על רקע שקוף. 2.1.3.2

 
 מגובה הרווח או הקורה 80%גובה אות לא יעלה על  2.1.3.3

)משורטטת באדום בהדמיה  שבין הדלת לתקרת המבנה
 לעיל(.

 
 10לפחות בכל מקרה יש לשמור על מסגרת שוליים של  2.1.3.4

 ס"מ.
 

 באנרים עם לוגו נותן חסות על עמודי התאורה בחניון 2.1.4
 

 :על עמודי התאורה הזכייןהמכיל את לוגו באנר  2.1.4.1
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, ורוחבו לא יעלה על ס"מ 120לא יעלה על  הבאנר גובה 2.1.4.2
 .ס"מ 80
 

 כל עמוד בשטח החניון. ב באנר אחד 2.1.4.3
 

 מעל חלון הקופות הזכייןלוגו  2.1.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חתוכות על רקע שקוף.אותיות  2.1.5.1
 

 ס"מ. 90גובה הלוגו לא יעלה על  2.1.5.2
 

 התקשורתמעל עמדת  הזכייןלוגו  2.1.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 על הלוגו להיות מאותיות צפות בלבד ללא רקע. 2.1.6.1

 
משטח המשטח האפור  80%יהיה עד  הלוגוגודל  2.1.6.2

 הנבחר. ללוגוובהתאמה 
 

 10בכל מקרה יש לשמור על מסגרת שוליים של לפחות  2.1.6.3
 ס"מ.

 
 יםהפנימי ותעל חלונות הקיר הזכייןשל  שלט 2.1.7
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 השלט יותאם לתחום החלון ולא יחרוג ממנו. 2.1.7.1
 

 .2, ובסה"כ אחד בכל יציע ראשישלט  2.1.7.2
 

הנחיות החברה ו/או  פי-על -החלון הספציפי בכל יציע  2.1.7.3
 מי מטעמה.

 
 מעל מסך הטלוויזיה הזכייןלוגו  2.1.8
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 אותיות חתוכות על רקע שקוף. 2.1.8.1
 

 מרכז הלוגו יהיה מול מרכז מסך הטלוויזיה. 2.1.8.2

 
 ס"מ לפחות מתקרת המבנה. 20יש לשמור על מרווח של  2.1.8.3

 
 ההטלוויזילמסך  בצד הנגדישמעל לוח התוצאות  הזכייןלוגו  2.1.9

 

 

 אותיות חתוכות על רקע שקוף. 2.1.9.1
 

 מרכז הלוגו יהיה מול מרכז לוח התוצאות. 2.1.9.2
 

קצה מהפרש הגובה שבין  50%גובה הלוגו לא יעלה על  2.1.9.3
 לוח התוצאות העליון לתקרת המבנה. 

 
 על הפרקט הזכייןמדבקת  2.1.10

 
 
 

מ 2.1.10.1
ד
ב
ק
ה
 

ב
מ
י

ק
ו

ם
 אשר ייראה מעמדת צילום  

 הטלוויזיה.
 

 עמוד במזנוןעל ה הזכיין לוגו 2.1.11
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את כל עמוד  /יעטפויעטוף הזכיין /לוגואים שללוגו 2.1.11.1
 בחדר:מכל זווית  /ייראוהכניסה כך שייראה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 בחדר העיתונאים חסותלוגו נותן  2.1.12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 על הלוגו להיות מאותיות צפות בלבד ללא רקע. 2.1.12.1
 
 ס"מ. 60 -מידות: גובה לוגואים 2.1.12.2

 
 .2 -הזכייןלוגו כמות:  2.1.12.3

 

 

 VIPבחדר  לוגו נותן חסות 2.1.13
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 על הלוגו להיות מאותיות צפות בלבד ללא רקע. 2.1.13.1

 
 ס"מ. 60 -מידות: גובה לוגואים 2.1.13.2

 
 .2 -ןהזכיילוגו כמות:  2.1.13.3

 
 מיתוג באמצעות מתקנים ייעודיים במרחב הציבורי בעיר אילת .3

 
בעלי פן פרסום  -הזכיין יהיה רשאי להקים עד שני מתקני פרסום גדולים  3.1

בעלי פן פרסום  -מ"ר, וחמישה מתקני פרסום קטנים  15שגודלו עד 
 מ"ר. 2.5שגודלו עד 

 
 כמבואר להלן. בעיצוב ייחודים יעוצבו מתקניה 3.2

 
 3.1מת מתקנים צורניים, על חשבון המכסה המצוינת בסעיף תותר הק 3.3

 לעיל.
 

 ידי החברה ובכפוף ל:-עלמיקום המתקנים יקבע  3.4
 

 ובהתאם לכל דין אחר. 1966-חוק הדרכים )שילוט(, תשכ"ו 3.4.1
 

 אישור עיריית אילת. 3.4.2
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התאמת הדגם המוצע למיקום בהיבטי חזות העיר, בטיחות,  3.4.3
 תחבורה, תנועה וכל היבט נדרש אחר.

 
עמידה בכלל הנחיות החוק לעניין קונסטרוקציית המתקן, חוזק,  3.4.4

 ביסוס, היתר בניה, חיבורי תשתיות וכיו"ב.
 

מותר שיכלול שם, סלוגן ולוגו הזכיין הפרסום על מתקני הפרסום הנ"ל  3.5
 ואינו יכול שיהיה פרסום מתחלף.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אשר  ייעודיים םמתקני בנוסף, הזכיין יהיה רשאי להקים עד שבעה 3.6
 (,ללא נשיאת פרסום על גביהםישמשו להכוונה להיכל הכדורסל )

 , במיקומים להלן:בצמתים מרכזיים בעיר
 

 את לוגו הזכיין. ושיישאמתקני ההכוונה יכולים  3.6.1
 

מובהר כי גודל ומיקום מדויק של מתקני הפרסום וההכוונה  3.6.2
תן יבוצע בכפוף לאישור החברה ו/או עיריית אילת ולשיקול דע

 .הבלעדי
 

 מתקניםהקמת ה 3.7
 

לפני הקמת המתקנים למרחב הציבורי, הזכיין יגיש לחברה  3.7.1
 הצעות עיצוב למתקנים השונים. 

 
 למען הסר ספק, הגשת הצעות עיצוב היא חובה. 3.7.2

 
 תכנית, חזיתות, חתכים. - 1:20ההצעה תכלול סט תוכניות בק.מ  3.7.3
 להצעה יצורפו פרטים עקרוניים בקנה מידה מתאים. 3.7.4

 
ה יצורפו הדמיות תלת ממדיות צבעוניות לתיאור כל אחד להצע 3.7.5

 מסוגי המתקנים.
 

להצעה יצורפו שרטוטים המתארים ביסוס ועיגון המתקנים,  3.7.6
קונסטרוקציה וכן שרטוטים המתארים את מערכות התאורה 

 הסולארית באם ישנה כזו.
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הנחיות ההסכם  פי-עלהחברה תאשר את עיצוב המתקנים  3.7.7

דין, להיבטי תחבורה, בטיחות, תנועה וכל  ונספחיו, בכפוף לכל
 היבט נדרש אחר ובכפוף לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

 
 .A4לגודל  A2שגודלו בין גודל  הצעות העיצוב תוגשנה בפורמט  3.7.8

 
 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי ככל שהזכיין יבחר להגיש,  3.7.9
בקשר למתקן כלשהו, יותר מהצעה אחת,  החברה תהא רשאית 

 ר את הדגם המועדף עליה. לבחו
 

בכל מקרה, החברה תהא רשאית לערוך בדגם המוצע שינויים  3.7.10
הכול לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, , גוון והתאמות לרבות

 כך. ולזכיין לא תהיה כל טענה בשל
 

 עיצוב המתקנים 3.8
 

 המתקנים יהיו אנטי ונדליים ככל הניתן. 3.8.1
 

ל המתקנים יהיה במידה והמתקן מואר, מקור ההזנה החשמלי ש 3.8.2
עצמאי )סולארי(, באמצעות פאנל שיהיה חלק אינטגרלי מגג 

 המתקן.
 

 פנימית בלבד. LEDהמתקנים יואר בתאורת  3.8.3
 

המתקן ואופן עיגונו לקרקע, יאפשר ככל הניתן, גמישות  3.8.4
 בהעתקתו למיקום חלופי.

 
 ידי-עלחלקי מתקן העשויים מתכת יהיו מוגנים בפני קורוזיה  3.8.5

בצבע מגן. ככל הניתן ייעשה שימוש בחלקים או צביעה  גלוון
 העשויים מתכת בלתי מחלידה.

 
חלקי מתכת גלויים של המתקן יהיו צבועים בצבע אלקטרוסטטי  3.8.6

 בתנור.
 

 כל חיבורי המתקן יהיו נסתרים. 3.8.7
 

המתקנים יעמדו בכלל הנחיות הדין לעניין קונסטרוקציית  3.8.8
 ו"ב.המתקן, חוזק, ביסוס, היתר בניה, חיבורי תשתית וכי

 
הקמת דגם מהזכיין את הזכות לדרוש  החברה שומרת לעצמה 3.8.9

 המוצע במקום אשר ייבחר על ידה.מתקן ה
 

התשלומים והמיסים מכל העלויות, בכל ההוצאות,  אייש הזכיין 3.8.10
 הקמת המתקנים ותחזוקתם.מין וסוג שהם, בקשר עם ביצוע 

 
הוראות הדין וכל  פי-על, הקמת המתקניםבצע את הזכיין י 3.8.11

 הקמתם הרלבנטיים, לאחר הגשת תוכניות בקשר עם התקני
הגורמים עם עבודות התשתית וביצוע כל הליכי תיאום המתקנים, 
 , ככל שיידרש.המתאימים

 
על ידי עובדים מקצועיים  המתקנים, הקמתאת  הזכיין יבצע 3.8.12

מנוסים ומיומנים, אשר הוכשרו לכך, בפיקוח מהנדס בעל 
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וכן בפיקוח  מת המתקנים,הקמתאים לביצוע  ןורישיומיומנות 
 . המפקחובתיאום עם  , ככל שנדרש,מהנדס קונסטרוקטור

 
 הליך ההתקנה ייעשה כלהלן: 3.8.13

 
החברה,  ידי-עללאחר אישור הדגם המוצע  3.8.13.1

הוראתה, יתקין  פי-עלובתיאום עם החברה ו
 הזכיין מתקן אחד במיקום עליו תורה החברה.

 
התקנת המתקנים תיעשה על ידי גורם מקצועי  3.8.13.2

 ומן, ולאחר קבלת כל היתר ואישור נדרש.ומי
 

החברה ו/או מי מטעמה יעבירו לזכיין הנחיות  3.8.13.3
לשינויים והתאמות במתקנים ככל הנדרש והזכיין 
יבצע השינויים הנדרשים, וזאת עד לקבלת אישור 

 החברה למתקנים.
 

על ידי עובדים מקצועיים  תבוצע המתקנים הקמת 3.8.13.4
בפיקוחו של מנוסים ומיומנים, אשר הוכשרו לכך, 

, מהנדס קונסטרוקטור ובתיאום ואישור המפקח
ואחרי קבלת כל ההיתרים והאישורים הנדרשים 

 וביצוע כל התאומים הנדרשים להצבתו בשטח.
 

 החל ממועד החתימה על ההסכם, יהא הזכיין 3.8.13.5
כל לתקינותו ולבטיחותו של הבלעדי אחראי ה

 נשוא הסכם זה.מתקן 
 

, בלבד וחשבונ עלו, הבלעדי האחראי היהי הזכיין 3.8.13.6
/או ו האישורים/או ו ההיתרים כל להשגת

, המתקנים הקמת לצורך הנדרשים הרישיונות
כל  פי-עלבהקמת המתקנים  לפעול מתחייב אווה

דין, לרבות חוקי עזר עירוניים. מובהר ומוסכם כי 
לא יהא באי השגת אישור ו/או היתר ו/או רישיון 

לפי נדרש כדי להוות כל טענה מצד הזכיין כ
החברה, ולרבות לא בחובתו של הזכיין בעניין 

 תשלום התמורה.
 

 העתקת מתקנים 3.9
 

מן המיקום בו להעתיק מתקנים , לזכייןרשאית להורות החברה  3.9.1
 במרחב הציבורי בעיר אילת.למיקומים אחרים  יםמוצב הם

 
 אחריות למתקנים ולשילוט 3.10

ומתחייב ביצוע המתקנים והשילוט אחראי לטיב הזכיין יהיה  3.10.1
, את כל אותם ליקויים, קלקולים, או פגמים  ותקן, על חשבונל

"(, אשר יתהוו, אם יתהוו, או אשר יתגלו אם הליקויים)להלן: "
 במתקנים בתקופת ההסכם. יתגלו

 
בהתאם להוראות ההסכם יקויים ן הזכיין ללא תיקבמקרה בו  3.10.2

הזכיין לתקן את הליקויים על חשבון  ונספחיו, רשאית החברה
 גין ביצוע תיקונים אלו.כל העלויות בב תולחייב אוו

 
למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי הוראות סעיף זה אינן גורעות  3.10.3

דין ההסכם ונספחיו ו/או ה פי-עלזכיין מכל אחריות החלה על ה
 .בקשר עם ביצוע המיתוג ובכלל
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 וטיפול בתקלות תחזוקת המתקנים 3.11

 

 .על חשבונוהזכיין ותחזוקת המתקנים תבוצע על ידי ובאחריות  3.11.1
 

 השלטים ושל המתקניםבצע תחזוקה שוטפת של י הזכיין 3.11.2
 וסביבתם ויבצע תיקונים של תקלות במתקנים באופן שוטף, 

ובהתאם להנחיות שיקבל מהמפקח מעת  במשך כל תקופת ההסכם
 לעת. 

 
העקרונות שייקבעו באמנות השירות  פי-עלמתחייב לפעול  זכייןה 3.11.3

 .מעת לעת עיריית אילתי שתפורסמנה, אם תפורסמנה, על יד
 

במהלך ביצוע הפרסום ו/או תחזוקת המתקנים ו/או תיקון תקלות  3.11.4
במפרדה ו/או בגינה מכל פגיעה במדרכה ו/או  בהם, יימנע הזכיין

ו/או בכל חפץ אחר. במקרה בו ייגרם נזק למדרכה  ו/או במתקנים
לכל חפץ אחר, בשל למפרדה, ו/או לגינה ו/או למתקן ו/או או ו/

מתחייב עבודות תחזוקה ו/או תיקון ליקויים, ע פרסום ו/או ביצו
ולהשיב את המצב לקדמותו  ולתקן את הנזק על חשבונ זכייןה

 .מידית
 

מוסכם ומובהר בזאת, כי ביצוע הפרסום ו/או ביצוע עבודות  3.11.5
שלא  ,באופן כזההיה יו/או ביצוע תיקון הליקויים, התחזוקה 

תה ו/או לבטיחות הולכי תיווצר כל הפרעה לתנועה ו/או לזרימ
 רגל.

 
ניקוי וסילוק פסולת הקשורה לפרסום ו/או הזכיין ידאג ל 3.11.6

 . םלמתקני
 

עקב ליקויים במתקן, נוצר לדעת המפקח צורך להחליף מתקן,  3.11.7
בהתאם למפרט הטכני של מתקן הפגום במתקן חדש, היוחלף 

 לנספח זה. כנספח א'המתקן שאושר על ידי החברה, ומצורף 
 

 ,הצבת מתקן חדשפגום במתקן חדש, כמוה כ החלפת מתקן 3.11.8
ותחולנה בקשר לכך כל הוראות ההסכם הרלוונטיות להצבת 

על ידי עובדים מקצועיים  מתקן חדש, לרבות, אך לא רק, ביצוע
מנוסים ומיומנים, אשר הוכשרו לכך, בפיקוחו של מהנדס 

 ובתיאום ואישור המפקח. ציהקונסטרוק
 

הסכם ה פי-על ותחייבויותיהיה אחראי, בנוסף להי הזכיין 3.11.9
ומבלי לגרוע מהן, גם לתקינותו ולבטיחותו של כל מתקן  ונספחיו

 ., במקום מתקן פגוםכאמור לעיל ו,חדש אשר הוצב על יד
 

 על המתקנים הפרסום 3.12
 

רשאי לבצע פרסום  זכייןה יהיהותנאיו,  נספח זהלהוראות  בכפוף 3.12.1
 בתקופת הפרסום.על גבי מתקני הפרסום 

 
מתקני הפרסום יהיה פרסום של הזכיין בלבד. מובהר הפרסום על  3.12.2

כי בכל מקרה אין הזכיין רשאי להעלות פרסום של צד שלישי על 
 המתקנים.

 
 הפרסום יכול שיכלול שם החברה סלוגן ולוגו הזכיין. 3.12.3
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מובהר כי הפרסום על מתקני הפרסום הנ"ל אינו יכול שיהיה  3.12.4

 פרסום מתחלף של הזכיין. 
 

 כל התנאים המפורטים להלן: יפ-עלהפרסום יבוצע  3.12.5
 

דין, כל הסכם ו/או ההפרסום לא נוגד הוראות  3.12.5.1
 דין.כל או מסית לעבירה על הוראות ו/

 
לא נוגד כללי אתיקה בפרסום, כפי  הפרסום 3.12.5.2

 .שיפורסמו מעת לעת
 

הפרסום לא יפגע ואינו עלול לפגוע ברגשות  3.12.5.3
החברה ו/או עיריית הציבור, באינטרס כלשהו של 

 בפני הציבור. ןדמית, כולל תאילת
 

הפרסום לא יפר זכויות קניין רוחני ו/או לא יפר  3.12.5.4
החברה ו/או עיריית את איסור לשון הרע כלפי 

 ו/או כל צד שלישי שהוא. אילת
 

שומרת לעצמה בזאת את הזכות, לפסול פרסום שבוצע על  החברה 3.12.6
גבי המתקנים, או להתנות את המשך הפרסום בתנאים, לרבות 

יים בו, או להטיל מגבלות על הצגת הפרסום או בדבר עריכת שינו
שלא להציג פרסום, או לחדול מהצגת פרסום ו/או  הזכייןלדרוש מ

 פי-עללהסיר פרסום, בכל עת במהלך תקופת הפרסום והכל, 
 הבלעדי.המוחלט ושיקול דעתה 

 
, תודיע על כך בכתב לעיל 3.12.6בסעיף  כאמורהחברה החליטה  3.12.7

וזאת מבלי להעניק  החברהדרישות  פי-עלפעל י זכייןוה זכייןל
. דרשה החברהכל זכות ו/או תביעה ו/או טענה כנגד  זכייןל

, זכייןבצע זאת הי ,לעיל  3.12.6 הסרת הפרסום לפי סעיף החברה
( 24) עשרים וארבעתוך בהקדם האפשרי ובכל מקרה , ועל חשבונ

 .ב לכל היותרבכת החברהשעות מקבלת דרישת 
 

ו/או של המפקח לא יטילו  החברהלותיה של למען הסר ספק, פעו 3.12.8
ו/או על המפקח,  ו/או על מי מטעמם, אחריות כלשהי  החברהעל 

 לגבי הפרסום, תצוגתו ותוכנו.
 

, מעת לעת, בתקופת הפרסום, הזכייןהמפקח, רשאי לדרוש מן  3.12.9
 תיעוד מצולם של המתקנים. הצילומים יכללו תאריך ושעה.

 
יהא בהתאם ל גבי המתקנים עמתחייב, כי כל פרסום  הזכיין 3.12.10

  .ובהתאם לכל דיןהתקף,  )שילוט( לאילתחוק עזר  להוראות
 

מובהר כי הדפסת כרזות ו/או הסרת כרזות ו/או תליית כרזות ככל  3.13
 , תבוצענה על ידי הזכיין ועל חשבונו.השתידרשנ

 
עוד מובהר כי התמורה לפי הסכם זה אינה כוללת אגרות שילוט והזכיין  3.14

פי חוק -ילוט בגין הפרסום על המתקנים, עלאגרות ש עבור בתשלוםנדרש 
 .1984-התשמ"דהעזר לאילת )שילוט( 

 
פרסום ברמה מקצועית גבוהה, בנאמנות, הלבצע את  הזכיין מתחייב 3.15

עסיק בביצוע הפרסום יבדייקנות, במומחיות ומתחייב לכך שהצוות אשר 
, יהיה פחיוההסכם ונס פי-עלו/או כל גורם אשר יעסוק בביצוע הפרסום 

 בעל כל הכישורים המתאימים לביצועו.
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הקמת המתקנים, לרבות חיבורם את  וואחריות ובצע על חשבוני הזכיין 3.16

מתחייב וכן  ,באישור המפקחוהכל התקנת דברי הפרסום, לתשתיות, 
  .ההסכם וכמפורט בהסכםבתום תקופת המתקנים את  להסיר

 
המתקנים ולהחזיר את מיד בתום תקופת ההסכם על הזכיין להסיר את  3.17

 השטח לקדמותו, על חשבונו.
 

ו/או המפקח בכל הנוגע  החברהבזאת לציית להוראות  הזכיין מתחייב 3.18
בקשר עם הפרסום ו/או  וו/או התנהגות כל מי מטעמ ושל ולהתנהגות
 המתקנים.

 
מתחייב בזאת שלא לבצע כל שינוי פיזי, קונסטרוקטיבי או אחר,  הזכיין 3.19

 פי-עללכך  שיידר, אלא אם במרחב הציבורי בעיראשר יוצבו  במתקנים
 החברה, או באישור החברה מראש ובכתב.

 
לבצע פרסום על גבי המתקנים הינה, בין היתר,  לזכייןהרשות הניתנת  3.20

 התנאים הבאים: פי-על
 

להיכנס לשטח המתקנים, בכל זמן  ווכל מי מטעמ זכייןתאפשר להחברה  3.21
 . ההסכם ונספחיו פי-על וסביר למטרת ביצוע התחייבויותי

 
יכנסו לשטח מקומות הפרסום  וו/או מי מטעמ וו/או מי מעובדי זכייןה 3.22

 :ולצורך ההסכם ונספחיו פי-על זכייןלמטרת ביצוע התחייבויות ה
 

 הנחת, בדיקת והסרת דבר פרסום. 3.22.1
 

 ניקוי, צביעה, חידוש, תיקון ותחזוקה של פרסום. 3.22.2
 

ו/או ציוד מכני תחזוקה, תיקון, חידוש והחלפה של המתקנים  3.22.3
 הקשור למתקנים ו/או לפרסום.

 
בזאת במפורש, לקיים הזכיין  לגרוע מהאמור לעיל, מתחייבמבלי  3.22.4

, ללא יוצא מן הכלל, בקשר עם החברהאחר כל הוראה של  מיד
 .השהייה במתקנים ו/או ביצוע הפרסום

 
לביצוע הפרסום,  ושאין ברשות הניתנת ל ומצהיר בזאת, כי ידוע ל הזכיין 3.23

בהם  , משום הרשאה לזכות כלשהי במקרקעיןההסכם ונספחיו פי-על
שום עסקה במקרקעין בהתקשרות זו מוכי אין  נמצא השילוט/המתקנים,

  .1969-כהגדרתה בחוק במקרקעין, התשכ"ט
 

להתקשר עם כל אדם או גוף שהם, לצורך ביצוע  רשאית מובהר כי החברה 3.24
יעה בכל זכות באמצעים אחרים, מבלי שייחשב הדבר לפג פרסום

ו/או תביעה כל דרישה  והסכם ומבלי שתהיה להמתוקף  זכייןהמוקנית ל
 בגין כך. ו/או אחרתכספית 
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 12/2016מ/ מכרז להסכם 4נספח 
 
 

 ................... תאריך
 

 בנקאית ערבות
 [או לקיום הסכם לביצוע]

    
 

 לכבוד
 החברה הכלכלית לאילת בע"מ

 
 

 א.ג.נ.,
 

 ערבות בנקאית מספר ....................................: הנדון
 
 
נו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל לבקשת ..........................................., א .1

............ ₪ ...................סכום עד לסכום כולל של 
"(, סכום הערבות" -הלן )ל).......................................... שקלים חדשים( 

בקשר  "(,כייןהז" - )להלן............................................ שתדרשו מאת 
מכרז במסגרת  מיום .....................בע"מ  אילתל החברה הכלכליתעם להסכם 

לקבלת זכות חסות/מיתוג  12/2016מ/פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 
(naming right) אילתהכדורסל ב םאולב.  
 

)עליות למדד המחירים לצרכן שולם בתוספת הפרשי הצמדה כום הערבות יס .2
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר  דיי-לע עת לעתמתפרסם מבלבד( ה

 ...............מדד חודש  יהיה -" המדד היסודי" :הבאיםכלכלי, בתנאי ההצמדה 
ם שפורסהאחרון המדד יה יה -" חדשהמדד ה"-ו................. יום שהתפרסם ב

במועד קבלת הדרישה אם  .כתב ערבות זהלפי קבלת דרישתכם  לפנילאחרונה 
סכום ביתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

 מדד היסודי בסכום הדרישההבין בין המדד החדש לשהשווה למכפלת ההפרש 
יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם חדש הבמדד היסודי. אם המדד  וחלוקתו

לעניין  את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא הפרשי הצמדה.
 גם ו/או בתוספת הפרשי ההצמדה במשמע. -כתב ערבות זה "סכום הערבות" 

 
ימים מתאריך  15-לא יאוחר מאנו נשלם לכם לפי דרישתכם הראשונה בכתב,  .3

בתוספת הפרשי סכום הערבות ל עדקוב בדרישה ודרישתכם, כל סכום הנ קבלת
מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים הצמדה, 

 .כייןזלדרוש את התשלום תחילה מאת ה
 
ולאחר  ,)כולל( בלבד ..................................ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .4

 תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.
 
בכתב לא יאוחר מהתאריך  אצלנוצריכה להתקבל  כתב ערבות זה לפיל דרישה כ .5

  .לעיל במען: ........................................... 4קוב בסעיף הנ
 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6
 

 בכבוד רב,
 

 
 

 בנק ......................... בע"מ
 ....... סניף ...............

 ' ........()מס


