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 מסמך ה'

מתחם אירועי תרבות ופנאי במרכז של   שיפוץו לתכנוןהסכם 

  האומנויות באילת
 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ בין:

 מרח' __________________ 

 "(חכ"א")להלן  

 מצד אחד

 ____________________ לבין: 

 ____________________ 

 ____________________ 

 "(היזם)להלן " 

 שנימצד 

 

 

   מ"ר 17,000בשטח של כ "( הינה בעלת זכויות החכירה העירייהועיריית אילת )להלן:" :הואיל

תב"ע מס'  ,101/02/2תכנית מתאר לפי חלקה  1חלק מחלקה  40014גוש הידוע כ

 ; ("מגרש"ה –)להלן  112/03/2

 עסקי שיתוף פעולהצורך ל 5/2017מ/ מס'פרסמה מכרז פומבי באמצעות חכ"א והעירייה  :והואיל

 )להלן בהתאמה:מגרש , הפעלה וניהול של מתחם אירועי תרבות ופנאי בשיפוץתכנון, ל

 (;"האומנויות מרכז"-ו "המכרז"

 ;כה על ידי ועדת המכרזים של חכ"אהוכרזה כהצעה הזו והצעת היזם :והואיל

האומנויות  ומתחייב בזאת לבצע את עבודות התכנון והשיפוץ במרכזוהיזם מצהיר  :והואיל

 בהתאם לאמור בהוראות המכרז ובהסכם זה;

 שיפוץו לרשות היזם לצורך תכנון מוכנה להעמיד את המגרש באמצעות חכ"א העירייהו:  והואיל

הוראות  ובכפוף לקיום ולאחר מכן "(עבודות השיקום)להלן:" )בלבד( מרכז האומנויות

רכז של מ ו והפעלתוניהולל לשיתוף פעולה עסקי הסכם זה, לחתום עמו על הסכם

עקרונות ההפעלה  מסמךועל בסיס  האומנויות למשך תקופת ההפעלה כהגדרתה להלן

  ;2ה' כנספחהמצ"ב להסכם זה 

של  מרכז האומנויות, הכל  עבודות השיקוםלרשותו לצורך  והיזם מוכן לקבל את המגרש  :והואיל

 בהתאם לתנאי הסכם זה ומסמכי המכרז;

מינתה את חכ"א לפעול בשמה ומטעמה לנהל ולפקח על מילוי התחייבויות והעירייה  :והואיל

 הסכם זה;המכרז ועל פי הוראות  היזם על פי 

 וברצון הצדדים להסדיר את התחייבויותיהם בהסכם זה. :והואיל
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 אי לזאת הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא, הגדרות ונספחים .1

מהווים חלק אחד ובלתי נפרד מההסכם והמכרז  נספחי ההסכםהמבוא להסכם זה,  .1.1

 עצמו.

 נספחי ההסכם הינם: .1.2

 .ביצוענוסח ערבות  – 1ה'נספח  .1.2.1

 הפעלה.עקרונות ה מסמך – '2הנספח  .1.2.2

 אישור ביטוחי הקבלן בתקופת התכנון וההקמה. – (1) 3ה'נספח  .1.2.3

 .הצהרה על מתן פטור מאחריות – (()א1)3נספח ה' .1.2.4

 הצהרת עבודות בחום. – ()ב(1)3נספח ה' .1.2.5

 אישור ביטוחי הקבלן בתקופת ההפעלה. – (2) 3ה'נספח  .1.2.1

 נוסח ערבות בדק. -4נספח ה' .1.2.7

 למונחים המפורטים להלן תהיה לצורך הסכם זה המשמעות המופיעה בצדם: .1.3

 כהגדרתו במבוא להסכם זה. –" המכרז" .1.3.1

  כהגדרתו במבוא להסכם זה. – "המגרש/"המקרקעין" .1.3.2

על ידי היזם על שופצו שיתוכננו וי המבנים – "המרכז/""מרכז האומנויות" .1.3.3

 הםותקנו בה, הריהוט והציוד שהם, מערכותיהםהמקרקעין, לרבות כל מתקני

 במהלך תקופת ההסכם. הםויותקנו ב

  עבודות השיקום.מונה לצורך פיקוח על יש א"חכנציג מטעם  –" הממונה" .1.3.4

התקיים אחרון התנאים המתלים המועד בו  –" מועד אישור העסקה" .1.3.5

 ם להלן.כהגדרת

 .אילתעירית  –" יהיהעיר" .1.3.1

 .אילתמהנדס העיר  –" המהנדס" .1.3.7

והנחיות תכנון כלליות פרוגראמה מינימאלית  – "תהפרוגראמה המינימאלי" .1.3.1

כמסמך ב'  אשר צורפו למכרזעל ידי משרד אליקים אדריכלים  האשר נערכ

 המהוות חלק בלתי נפרד ממכרז זה.ו

כל היועצים, המתכננים ונותני השירותים האחרים הדרושים  –" היועצים" .1.3.1

על ידי היזם, על חשבונו , שישכרו מרכז האומנויות שיקוםלצורך התכנון 

 ואחריותו.

מרכז של  התכנון והשיפוץכל העבודות שעל היזם לבצע לצורך  –" העבודות" .1.3.10

 בהתאם לכל הוראות הסכם זה, נספחיו ומסמכי המכרז. האומנויות

תכנון, שיפוץ והפעלה של האולם  – "שלב א'/""יקטהפרוהראשון של  השלב" .1.3.11

הגדול והאולם הצמוד אליו לרבות שטחי שירות ורחבת הכניסה והכל כמפורט 

 '"(.שלב אבמסמכי המכרז ובמסמכי הסכם זה )להלן:"
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, הקטן האולםתכנון שיפוץ והפעלה של –"השלב השני של הפרויקט"/שלב ב' .1.3.12

ת האמן, הגלריות וכל האמור במסמכי המכרז השטחים הפתוחים, כיתו

 "(.שלב ב'ובמסמכי הסכם זה ולמעט האולם הגדול )להלן:"

 

 :מהות ההתקשרות .2

)לאחר סיום התכנון המפורט כפי  תעמיד לרשות היזם א,"העירייה, באמצעות חכ .2.1

את שטח המרכז וזאת לצורך ביצוע העבודות המפורטות במסגרת המכרז  שיוגדר להלן(

לתכנון והקמה של שלב א' של הפרויקט. יובהר כי לאורך כל ביחס  ובמסגרת הסכם זה,

 ו זכותמבלי שתהא לרשות בלבד -יהיה מעמדו של היזם כמעמד בר ההרשאהתקופת 

במקרקעין,  במרכז או רתאו כל זכות אח מרכז או במקרקעין עליהם הוא בנויחזקה ב

יודגש כי העבודות נושא הסכם זה עניינן שיקום העבודות. למעט הרשות לבצע את 

שיפוץ מבנים קיימים בלבד ואין מדובר בתוספת בניה חדשה )למעט קירוי הגג ובינוי 

  (.פנים בהתאם לצורך

)ככל שקעות חכ"א ההיזם יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות למעט  .2.2

הוצאות חכ"א אשר יוגדרו במפורש במסגרת למעט התבקשו על ידו במסגרת המכרז( וש

 הסכם זה.

אשר  העקרוני השיפוץ בהתאם לפרגוראמה המינמאלית ולתכנוןהיזם יתכנן ויבצע את  .2.3

"(, ידאג לקבלת אישור סופי התכנון המפורטהוצע על ידו במסגרת המכרז )להלן:"

את היתר בניה כדין בהתאם לכל הוראות הסכם מהמהנדס ויפעל להוצ המפורט לתכנון

 זה.

-עם קבלת היתר בניה כדין, תעמיד חכ"א את המקרקעין לרשות היזם, במעמד של בר .2.4

 חודשים וזאת לצורך ביצוע עבודות השיפוץ. 12רשות כאמור, לתקופה של 

הסכם זה מתייחס לשלב א' של הפרויקט על אף האמור בכל מקום אחר, יודגש כי  .2.5

ככל שהיזם יחליט להקים את שלב ב' של הפרויקט )במקביל או בכלל( יחולו בלבד ו

 .וכפי שיסוכמו בין הצדדים מעת לעת הוראות הסכם זה בשינויים המתחייבים

 

 :חתימה על הסכם הפעלה .3

, יחתמו הצדדים על הסכם חר התחייבויותיו על פי הסכם זהא ככל שהיזם ימלא 3.1

וזאת  2ה' כנספחעקרונות ההפעלה המצ"ב  מסמךהמבוסס על  להפעלת המרכז מפורט

מיום חתימת  חודשים 11-שנים ו 24הפעלתו המשותפת של המרכז לתקופה של  לצורך

 להלן. 1.1וכפוף להסכם החכירה המוזכר בסעיף  ההסכם המפורט

יהווה הדבר  -לא יחתום היזם על הסכם ההפעלה המפורט במועדים אותם תקבע חכ"א 3.2

עקרונות  מסמךהפרה של הוראות המכרז, של הוראות הסכם זה ושל הוראות 

 ההפעלה.

רשות בלבד -יובהר כי גם לאורך כל תקופת ההפעלה יהיה מעמדו של היזם כמעמד בר 3.3

 מרכז או במקרקעין עליהם הוא בנויחזקה ב ו זכותמבלי שתהא ל( חכ"א)בשיתוף עם 

להפעיל ולנהל את המרכז יחד מקרקעין, למעט הרשות ב במרכז או או כל זכות אחרת

 .עם חכ"א
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 :תנאים מתלים להתקשרות .4

בהתקיימותם של  ידוע לו כי הסכם זה והוראותיו יכנסו לתוקף רק היזם מצהיר כי  4.1

 "(:התנאים המתליםהתנאים המצטברים הבאים )להלן:"

  .על ידי מועצת העיר אילת  ברוב חבריה התקשרות אישור .א

  רי לפקודת העיריות )נוסח חדש(.כאמור בפרק העשיהפנים  אישור שר .ב

א לחוק יסודות התקציב, 45בהתאם לסעיף  והאוצראישור שרי הפנים  .ג

 .1985-תשמ"ה

את אפשר קבלת היתר לשימוש חורג בקרקע עליה בנוי המרכז אשר י .ד

  .שנים לפחות( 5)לתקופה של  שימושים הנדרשים במסגרת המכרזה

חתימת הסכם התכנון חודשים ממועד  18תוך לא התקיימו התנאים המתלים במלואם  4.2

, מכל סיבה שהיא, יהיה המכרז בטל ומבוטל מסמך עקרונות ההפעלהוהשיפוץ ו

א ו/או העירייה "ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה )כספית או אחרת( כלפי חכ

בגין הגשת והוצאותיו קעותיו בגין השתתפותו במכרז והוא לא יהיה זכאי להחזר הש

, הכנת התכנון, קידום עבודות השיקום, התקשרויות, התחייבויות וכל הוצאה ההצעה

  .אחרת

 :הצהרות היזם .5

קצועיים וכוח האדם היכולת הפיננסית, הכישורים המ הוא בעלהיזם מצהיר בזאת כי  .5.1

בהתאם לכל תנאי  מרכז האומנויותשל  (הפעלה)וה שיפוץהמתאים לצורך התכנון וה

ה ומסמכי המכרז והוא מתחייב לבצען ברמה גבוהה, במומחיות ובמקצועיות הסכם ז

 בין עם בעצמו ובין עם מי מטעמו.

היזם מצהיר בזה כי ביקר במקרקעין ובסביבתם, ערך את כל הבדיקות שמצא לנכון  .5.2

ם המבנילערוך לעניין המצב הפיזי, המשפטי והתכנוני של המקרקעין, סביבתם, 

פיתוח התשתיות באזור וכד' ובדק היטב את הוראות הדין וההוראות שבנויים עליהם, 

 מרכז האומנויותשל ולהפעלה  שיפוץול הכלולות במסמכי המכרז הנוגעים לתכנון

תחייבויותיו על פי ולאור כל הבדיקות האמורות הוא מצהיר כי יהיה מסוגל לבצע את ה

א ו/או העירייה לעניין "ו/או תביעה כלפי חכ ולא תהיה לו כל טענה הסכם זה במלואן

 י התאמה. מום ו/או א

כל הגורמים האחרים המשפיעים ו/או יכולים להשפיע על ביצוע ל הוא מודעכי  .5.3

הפרויקט ו/או את התנאים אשר רק בהתקיימם יצא הפרויקט לפועל ובהתאם לכך לא 

ל אי הבנה או אי ידיעה גיש שום תביעות או דרישות המבוססות ו/או נובעות מטענות שי

מוותר בזה מראש על כל טענות ו/או תביעות ו/או  ההסכם והואכלשהי של תנאי 

 דרישות כאמור.

שטח הפרויקט עליו ובחן את את תהליך התכנון וההקמה של הפרויקט  יןכי בדק והב .5.4

תבוצענה עבודות התכנון וההקמה של הפרויקט, דרכי הגישה אליו, והמגבלות הנובעות 

מוותר בזאת על כל טענת אי התאמה ביחס  הואומו וממצבו התכנוני והקנייני וממיק

 לשטח הפרויקט.
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זה במלואן, הסכם על פי  והיטב את כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותי כי בדק .5.5

לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל בנוגע לאספקת החומרים, הציוד, כוח האדם 

זה ובמועדים  הסכםעל פי  ורושים לביצוע התחייבויותיויתר הנתונים אשר יהיו ד

מוותר בזאת מראש על כל טענה בדבר מחסור בכל אלה או בחלק  הואהנקובים בו, ו

 מהם. 

מהנדס העיר ו/או הממונה על ידי  ולפעול על  פי ההנחיות שיינתנו ל הוא מתחייבכי  .5.1

 ו/או חכ"א ו/או העירייה.

וכן כל עבודה  בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיויבוצעו  העבודותכי הוא מאשר  כי .5.7

אחרת גם אם לא פורטה במפורש ואשר קשורה באופן ישיר או עקיף לביצוע הקמת 

, במועדן וברמה ואיכות מעולות, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות ןבמלואו הפרויקט על יד

הציוד  האמור לעיל, רכישה, הובלה ואספקה של כל המוצרים, החומרים, כוח האדם

ום וכו' הנדרשים לביצוע העבודות כאמור, ובכלל זה כל הוצאה ו/או עלות ו/או תשל

אלא אם הוטל על חכ"א במפורש במסגרת ההסכם  ו/או מס הנוגעת להקמת הפרויקט

 זה.

את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע הפרויקט ו/או הנובעים מהם ובכלל  ןכי בח .5.1

וראות תכניות בניין עיר הרלבנטיות, את אתרי זה את הוראות הדין החל, את ה

העבודות וסביבתם, את דרכי הגישה אליהם, את כל המידע הדרוש בכל הקשור לקוי 

מים, ביוב, חשמל, טלפון, כבלים, ניקוז ואחרים, בין שהם קיימים ו/או מבוצעים ובין 

תיהם שהם מתוכננים, בין שהם עיליים ובין שהם טמונים מתחת לקרקע ואת כמויו

 וטיבם של החומרים והאמצעים הדרושים לביצוע עבודות ההקמה. 

מודע לכך כי היקפו של הפרויקט ואופי השימושים שייעשו בו, יהיו בהתאם   אוכי ה .5.1

, בכפוף להיתר הבניה שיינתן לי על ידי או להיתר שימוש חורג לתוכנית המאושרת

 סמכות.מוסדות התכנון המוסמכים ובהתאם לדרישות הרשויות המו

 להלן. 15 כי ישקיע בהקמת הפרויקט את הסכומים המפורטים בסעיף .5.10

כי כל קבלני המשנה לרבות קבלן הביצוע שיבצע את העבודות, יהיו בעלי כל האישורים,  .5.11

 הרישיונות וההיתרים הנדרשים לביצוע העבודות אותן יבצעו.

 ר אילת.כי ידוע לו כי כל הנושא התכנוני הסכם זה כפוף לאישור מהנדס העי .5.12

 .לכללי הדין והרגולציה אכפופות העירייה וחכ" המפורט פעולההכי בהסכם שיתוף  .5.13

כי ידוע לו כי מצב בו ישנה הוראה במכרז אשר אינה מופיעה בהסכם זה על נספחיו,  .5.14

 יראו אותה כחלק מהוראות הסכם זה.

 

 :"א והעיריהחכ הצהרות .1

בהתאם להסכם בינה לבין זכויות החכירה במגרש בעלת מצהירה כי היא העירייה  .1.1

החכירה מסתיימת ביום  כאשר תקופת 25.11.1112רשות הנמלים והרכבות מיום 

יודגש כי אין העירייה מתחייבת להאריך את תקופת החכירה וככל שזו  .24.11.2041

לא תוארך, תסתיים ההתקשרות בין הצדדים במועד סיום החכירה וליזם לא תהא כל 

 .טענה בקשר עם כך
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 נתוני המקרקעין: תמצית .7

זכויות החכירה במגרש בהתאם להסכם בינה לבין חברת נמלי העירייה היא בעלת  .7.1

כאשר תקופת החכירה מסתיימת ביום  25.11.1112"( מיום חנ"יישראל )להלן:"

, מטרת החכירה היא 12.4.12מיום  2717יצוין כי בהתאם להחלטת ממשלה  24.11.2041

 פיתוח העיר אילת.

בין העיריה לבין חברת מבני תעשייה בע"מ,  23.11.12על פי הסכם מיום  עוד יצוין כי .7.2

כאשר מטרת  31.3.2021הוקנו לחברה זו זכויות חכירת משנה לגבי המגרש עד ליום 

חכירת המשנה הינה לקיים פעולות תרבות, אמנות ואומנות במקרקעין ובמבנה יחד עם 

סגרת ההסכם התחייבה מבני עיריית אילת באמצעות עמותה או מנהלת משותפת. במ

$ והעיריה התחייבה להחזיר 300,000תעשיה להשתתף בשיפוץ המבנה בסכום כולל של 

למבני תעשיה את השקעותיה במבנה מתוך רווחי המרכז לאומנות. ההסכם בין 

הצדדים לא יצא אל הפועל אך מובהר כי ככל שתקום חובת החזר השקעות לחברת 

 ול על היזם.למבני תעשיה, חובה זו לא תח

תכנית המתאר החלה על המגרש, המגרש מהווה חלק מנמל אילת. יצוין כי נכון על פי  .7.3

תב"ע  להגיש מתעתדתלמועד פרסום המכרז, למיטב ידיעת חכ"א, רשות הנמלים 

מפורטת הכוללת את שטח המגרש. העיריה תפעל להסדיר את השימושים נושא 

האמורה ואולם יודגש כי חכ"א או העיריה אינן מתחייבות  הפרויקט במסגרת התב"ע

כי אכן תאושר תב"ע כאמור וליזם לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי חכ"א או כלפי 

 העיריה בנושא זה.  

לתנאים המתלים, עד למועד מסירת החזקה במגרש ליזם, יוצא,  בכפוףבהתאם ו .7.4

היתר לשימוש חורג במגרש לתקופה של חמש שנים, המאפשר  "אחכ/העיריהבאחריות 

השנים האמורות,  5את הייעודים נושא המכרז. ככל שלא תאושר תב"ע במסגרת 

העירייה/חכ"א תפעל להארכת ההיתר לשימוש חורג לתקופה של חמש שנים נוספות 

 במהלכן תפעל חכ"א לאישור תב"ע כאמור )ובכפוף( לעיל.

זה ו/או בנספחים המצורפים לו מייצג הסכם התכנוני המצוין ב מובהר בזאת כי המידע .7.5

אולם אין בו  ,מכרזהלעירייה נכון ליום פרסום ו/או א את המצב בשטח כפי שידוע לחכ"

לערוך את כל הבדיקות  יזם היהכדי להוות מידע שניתן להסתמך עליו. באחריות ה

ככל  במסגרת המכרז.טרם הגיש הצעתו  התכנוניות וללקט את כל המידע הרלוונטי

נן לוקחות אחריות על תוכן ו/או העירייה אי אחכ"דע האמור אינו מדויק, שהמי

 .הדברים

 

 ביצוע הפרויקט בשלבים .1

על פי  -לבצע את הפרויקט בשלב אחד או בשני שלבים על פי תנאי המכרז היזם רשאיכי  .1.1

  בחירתו.

 הבאות:יחולו ההוראות בחר היזם לבצע את הפרויקט בשני שלבים,  .1.2
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יקבל חזקה והרשאה רק לגבי שטח המקרקעין השייך לשלב היזם  .1.2.1

באופן שיפריד אותו מיתרת זה  שטחולגדר ם וג לתחידאוהראשון 

 . המתחם

את השלב  יחד עם חכ"א ליזם תינתן אופציה לתכנן, לשפץ ולהפעיל .1.2.2

השני של הפרויקט בהתאם לכל הוראות הסכם זה ובלבד שהתקיימו כל 

 התנאים הבאים:

 24 היזם הודיע לחכ"א בכתב על רצונו במימוש האופציה לא יאוחר מ .1.2.2.1

 חודשים מתחילת ההפעלה של השלב הראשון של הפרויקט.

ביחס לשלב היזם קיים נכון למועד מתן ההודעה את כל התחייבויותיו  .1.2.2.2

 הראשון של הפרויקט.

לא מימש היזם את האופציה בהתאם לכל האמור בסעיף  לעיל, יפוג תוקפה של  .1.2.3

האופציה והיזם ימשיך להפעיל את השלב הראשון של הפרויקט בהתאם לכל 

שייחתם בין הצדדים ולחכ"א תעמוד  הסכם ההפעלה המפורטו זה תנאי הסכם

בעצמה או להתקשר עם אחר לצורך ביצועו או שלא  האפשרות לבצע את שלב ב'

לא תהא כל טענה או  יזםלבצעו כלל או לנקוט בכל דרך פעולה שתמצא לנכון ול

 דרישה בקשר עם כך.

למען הסר ספק מובהר כי התכנון, השיפוץ וההפעלה של כל אחד מהשלבים יהיה  .1.3

 בהתאם לכל הוראות הסכם זה ללא יוצא מן הכלל.

יחולו הוראות הסכם זה בשינויים  -החליט היזם לבצע את הפרויקט בשלב אחד .1.4

 המתחייבים.

 

 :תכנון והוצאת היתר בניה .1

תכנון שיפוצו של המרכז, יתקשר היזם, על אחריותו וחשבונו, עם הגורמים  לצורך .1.1

השונים שיעסקו בתכנון המרכז, כגון אדריכלים, מתכננים, מהנדסים ויועצים 

 בתחומים שונים.

יום ממועד  10לא יאוחר מ  תוך ולמהנדס העירייה א"חכהיזם מתחייב להגיש למנכ"ל  .1.2

המבוסס על  1:100בקנה מידה  האומנויות מרכזאישור העסקה, תכנון מפורט של 

 המינימאליתהתכנון העקרוני שהגיש במסגרת הצעתו למכרז ותואם את הפרוגראמה 

לרבות כל האישורים והמסמכים  אשר צורפו למכרזואת הנחיות התכנון הכלליות 

 ."("התכנון המפורט)להלן:  הנדרשים לצורך הוצאת היתר הבניה

ידרשו על ידי מהנדס העיר יאת כל התיקונים והשינויים ש בתכנון המפורטהיזם יבצע  .1.3

יחד עם לאישור סופי של מהנדס העיר  המפורט ויגיש את התכנון א"או מנכ"ל חכ

מועד התיקונים והשינויים יום מימים  15-לא יאוחר מ  ,ר יועץ בטיחות מוסמךאישו

 "(.הסופי התכנוןתבקשו )להלן:"י, ככל ש/מהנדס העירייהשיתבקשו על ידי חכ"א

, יגיש היזם לוועדה המקומית בקשה וחכ"א אושר התכנון הסופי על ידי מהנדס העיר .1.4

 15 -התואמת את התכנון הסופי שאושר, לא יאוחר מ מרכז האומנויותלהיתר בניה ל
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א "עותק מהבקשה יועבר למנכ"ל חכיום ממועד אישור התכנון הסופי כאמור. 

 פני הגשתה לוועדה.ימים ל 7ולמהנדס העיר לאישורם לפחות 

העירייה תחתום, כבעלת הזכויות בקרקע, על הבקשה להיתר בניה שתיערך ע"י היזם  .1.5

לאחר שאושרה ע"י מהנדס העיר. העירייה תישא באגרות וההיטלים, המהווים תנאי 

באגרות וההיטלים הנוגעים למים  , ככל שהם חלים עליה וכמו כןלהוצאת היתר הבניה

 עין נטפים.וביוב ואשר ישולמו )ככל שידרשו( ישירות לתאגיד המים האזורי 

מובהר כי כל שינוי שיידרש על ידי הוועדה המקומית או כל רשות מוסמכת אחרת   .1.1

יתוקן על ידי היזם ויובא לאישור חכ"א ומהנדס העיר. במקרה כאמור, יחולו הוראות 

 , בשינויים המתחייבים.(1של סעיף זה )סעיפי המשנה 

היזם ימציא לרשויות המוסמכות, ללא דיחוי ועל חשבונו, את כל החומר,  .1.7

האינפורמציה, האישורים, התכניות, התכניות המתוקנות, ערבויות התשלומים וכל 

דבר שיידרש על ידן כתנאי למתן היתר הבניה אלא אם מדובר בתשלומים החלים על 

 התאם לאמור בהסכם זה.העירייה/חכ"א ב

, במגעים עם הרשויות הרלוונטיות, חכ"א תסייע ליזם ותשתף עמו פעולה ככל הניתן .1.1

בקשר עם קבלת היתר בניה ו/או כל אישור ו/או היתר אחר הנדרש לצורך הקמת 

 הפרויקט.

חכ"א/העירייה יפעלו בשיתוף פעולה עם היזם )על חשבונו של היזם(, לבצע כל שינוי  .1.1

בכפוף לאישורן. היזם מתחייב לשלם  הקשור בהיתר הבניה )אם יידרש(,תכנוני 

לחכ"א/לעירייה כל הוצאה שתוציא בקשר לשם ביצוע הפעולות האמורות, לפי חשבון 

ימים מיום הגשת החשבון ובתנאי שמדובר בהוצאות שאינן חלות על  30שיוגש לו, תוך 

 חכ"א בהתאם להסכם זה.

 

 :מרכז האומנויותשיפוץ  .10

ר קבלת היתר בניה, יפעל היזם על חשבונו ועל אחריותו, לביצוע כלל העבודות לאח .10.1

הנדרשות לצורך הקמת הפרויקט לרבות אספקת החומרים והציוד הנדרשים להקמתו, 

מימושו וביצועו של הפרויקט על כל חלקיו, מתקניו, ומערכותיו בשלמות 

 "(.עבודות השיפוץ)להלן:"

, ובלבד  AS ISרך ביצוע עבודות השיפוץ, במצבם חכ"א תמסור ליזם את המגרש לצו .10.2

 "(:מועד מסירת המגרששהתקיימו כל התנאים  המקדמיים המפורטים להלן )להלן:"

היזם מסר לחכ"א ולעירייה את אישור ביטוחי הקבלן בתקופת התכנון  10.2.1

 .הקבלן מבטחי ידי על)ובנוסחו המקורי( כדין  חתום((, 1) 3נספח ה' וההקמה )

 לעירייה את ערבות הביצוע.יזם מסר ה 10.2.2

 עבודות וביצוע תכנון, להתארגנות מפורטת עבודה תכנית היזם מסר לחכ"א 10.2.3

ידי -על מאושרת בטיחות תכנית, זמנים לוחות, יועצים, קבלנים פירוט כולל, השיפוץ

ידי חברת בקרת איכות בעלת -ותכנית בקרת איכות המוגשת על מוסמך בטיחות יועץ

 .ISOתקן 

 במלואן את כל התחייבויותיו עד למועד מסירת המגרש.היזם מילא  10.2.4
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 "(התנאים המקדמיים)להלן:"                 

מובהר כי אי מסירת המגרש ליזם בשל אי קיום התנאים המקדמיים על ידי היזם, לא  .10.3

 יקנה ליזם זכות לדחות את המועדים הקבועים בהסכם זה.

קבלת היתר הבניה  ימים מיום 7-לא יאוחר מ  עבודות השיפוץבהיזם מתחייב להתחיל  .10.4

הנחיות התכנון בפרוגראמה המינימאלית ווזאת בהתאם לכל האמור בהסכם זה ו

  להיתר הבניה. המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ובהתאםהכלליות 

  .יגברו הוראות הפרוגראמה -הפרוגראמהבכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה 

מהיתר הבניה והתכניות המהוות חלק הימנו אלא אם  רשאי לסטותיהא היזם לא  .10.5

אושרו השינויים ע"י העירייה /הועדה המקומית לתכנון ובניה ובמידת הצורך הוצאו 

 בגין כך ההיתרים הנדרשים כדין. סעיף זה הינו תנאי יסודי ועיקרי בהסכם זה.

לביטחונו ולנוחיותו היזם מתחייב לספק שמירה, שילוט, גידור ושאר אמצעי זהירות  .10.1

א ו/או "של הציבור בכל מקום שיהיה צורך בכך על פי כל דין או שיידרש ע"י חכ

העירייה בהתאם להוראות כל דין או הוראה מצד רשות מוסכמת כלשהי ובהתאם 

 להוראות נספח ב'.

בכל הכרוך בביצוע העבודות, ימלא היזם אחרי הוראות כל דין, לרבות בדבר בטיחות  .10.7

ות, קבלת רישיונות, היתרים, תשלומים ובכל עניין אחר הנוגע לביצוע מתן הודע

 העבודה.

איכות טובה ב ,היזם מתחייב להשתמש בחומרים מתאימים לפי התקן הישראלי .10.1

ובהתאם לאמור במפרטים ובתוכניות ובכמויות מספיקות ובמקום שאין תקן מסוים, 

 על פי הנהוג והמקובל.

לא יאוחר  תוך  בלתי מותנה, 4טופס  השיפוץ ולקבל עבודותהיזם מתחייב להשלים את  .10.1

הבניה. עמד המציע בהוראות הסכם זה לרבות ממועד קבלת היתר  חודשים 12-מ

, יזמין את נציגי חכ"א/המפקח ולרבות בעמידת הוראות כל דין 4הוצאת טופס 

 "( למרכז וככל שהנציגים יחליטו כי היזם עמד בהוראות ההסכםהנציגים)להלן:"

 יחל בהפעלת המרכז. -ראות הדיןובהו

חודשים  3-לא יאוחר מ מרכז האומנויותל (5)טופס  היזם מתחייב להוציא תעודת גמר .10.10

את כל האישורים  לחכ"א/לעירייההיזם מתחייב להמציא . 4ממועד קבלת טופס 

שידרשו כדין ע"י הרשויות המוסכמות לרבות העירייה ו/או המפקח לצורך גמר 

 מכותהעבודות. היזם מתחייב לבצע את כל השינויים שיידרשו כדין ע"י הרשויות המוס

 על מנת לקבל תעודת גמר לעבודות.  , ככל שיידרשו,על פי כל דין

ועל היזם לבצע את כל  "Turn key" יובהר כי כל שלב משלבי הפרויקט הוא ברמת .10.11

הקמת הפרויקט על ידי היזם  כיהפעולות הנדרשות לצורך ביצוע העבודות. יצוין 

במבנה  עבודות הפיתוח ,שיפוץ המבנים עבודות התכנון, התארגנות,את  וללתכ

מערכות, הצטיידות, בטיחות, בקרת איכות, ופיקוח,  דרכי הגישה, תיאום ,וסביבותיו

וכי מעבר להשקעת חכ"א בשיקום כמפורט לעיל לא תשקיע  מראש וכדומהבלתי צפוי 

 חכ"א כל סכום בפרויקט אלא אם צוין אחרת במפורש במכרז זה.
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היזם רשאי לבצע את עבודות השיפוץ הן בעצמו והן באמצעות קבלנים מטעמו ובלבד  .10.12

לפי שביצוע העבודות יהיה באמצעות קבלן רשום על פי כל דין, בעל סיווג מתאים 

 -תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, התשמ"ח

. מובהר בזאת כי ביצוע עבודות השיפוץ יהיה באמצעות קבלן ראשי אשר אחראי 1111

על ביצוע העבודות בשלמותן ואשר יהיה זכאי להעסיק תחתיו קבלני משנה בכפוף 

 לאמור להלן.

הראשי ו/או קבלני משנה כאמור, לא תגרע מאחריות מובהר בזאת כי העסקת הקבלן 

היזם על פי הסכם זה ולא תטיל על חכ"א אחריות כלשהי ו/או חובה כלשהי כלפי 

 הקבלנים הנ"ל.

עבודות השיפוץ, בעלי מקצוע מנוסים, במספר ובהיקף היזם מתחייב להעסיק בביצוע  .10.13

כל העובדים והקבלנים הדרושים. למען הסר ספק יובהר כי היזם הוא יזם עצמאי וכי 

אשר יועסקו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך ביצוע עבודות השיפוץ, הם עובדים של 

היזם ולא ייחשבו בשום מקרה שהוא כעובדים של העירייה והאחריות כלפי עובדי היזם 

 ו/או הקבלנים מטעמו, הם אך ורק של היזם.

חומרים, המוצרים, האביזרים, היזם מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, ה .10.14

הכלים, המתקנים, וכל דבר אחר אשר יהיה דרוש לצורך ביצוע עבודות השיפוץ והקמת 

 הפרויקט, בהתאם להוראות הסכם זה.

למען הסר ספק יובהר כי היזם יישא על חשבונו, במלואו עלות עבודות השיפוץ והקמת  .10.15

ם, על חשבונו ועל אחריותו הפרויקט. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יישא היז

הבלעדית, בכל התשלומים עבור שכר טרחת גורמי התכנון, מודדים, מהנדסים, יועצים, 

קבלנים, חומרים, ציוד, מתקנים, שכר עבודה, תשלומים עבור, מדרכות והתקנת אבני 

תיעול, ניקוז ביוב,  טיפול בזיהום/שיקום הקרקע, טיפול במי תהום, עתיקות, שפה,

 .לוויין, וכיוצ"ב ,חשמל טלפון, גז, כבליםתשתיות, 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, יישא היזם בכל המיסים, הוצאות, אגרות, תשלומים  .10.11

לרבות תשלומי  )ממשלתיים ו/או עירוניים ו/או אחרים( הכרוכים בהקמת הפרויקט

 חשמל, מים וכל הוצאה אחרת אשר לא הוטלה על חכ"א במפורש במסגרת הסכם זה.

והיטלים המהווים תנאי האמור לעיל, היזם יהיה פטור מתשלום אגרות  למרות .10.17

מתשלומים המגיעים לתאגיד המים האזורי, עין נטפים. כל להוצאת היתר בניה לרבות 

למען הסר ספק יובהר כי  התשלומים נושא סעיף זה ישולמו על ידי חכ"א/העירייה.

 המציע לא ישא בתשלומי ארנונה לאורך תקופת השיקום.

 

היזם מתחייב להבטיח בכל עת, קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות הנדרשים על פי  .10.11

כל דין ו/או הסכם ו/או הנהוגים בעבודות נושא הסכם זה, לשם שמירה על שלומם, 

ורווחתם של העובדים, ו/או של כל אדם ו/או כל צד שלישי אחר במהלך ביצוע עבודות 

שנה שעובדיו ו/או קבלניו ו/או קבלני המ השיפוץ. היזם יהיה האחראי הבלעדי לכך

 , יקיימו בפועל את דרישות והוראות דיני הבטיחות.שיועסקו על ידו ו/או עובדיהם
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כל ליקוי, קלקול ונזק שיתגלה בהם יודגש כי היזם יהיה אחראי לטיב העבודות ול .10.11

 ויהיה עליו לתקנם על חשבונו ובמועדים סבירים.

 :בדק ותיקונים 10.11.1

חודשים  24זה תקופת הבדק הינה תקופה של  הסכםלצורך  10.11.1.1

 "(.תקופת הבדקלמרכז )להלן:" 4קבלת טופס מיום 

נזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת  10.11.1.2

ואשר לדעת  הסכםהבדק בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי ה

הם תוצאה מביצוע העבודה שלא בהתאם  הממונה/חכ"א

או תוצאה משימוש בחומרים פגומים או מביצוע לקוי,  הסכםל

חייב לתקנם או לבצעם מחדש מיד ובלבד שדרישה  היזםיהא 

כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מחודשיים מתום תקופת 

הבדק המתייחסת לאותו ליקוי, נזק, פגם או קלקול. הוא הדין 

 .לגבי נזק או קלקול שנתהווה או נתגלה תוך תקופת הבדק

 

 כת מועדי התכנון והשיפוץ:האר .11

היזם רשאי לפנות לחכ"א בבקשה להאריך כל אחד מהמועדים המפורטים בקשר  11.1

לתכנון ולשיפוץ וחכ"א לא תתנגד להארכתם אלא מטעמים סבירים, ככל שהדחיה 

המבוקשת היא סבירה ובכפוף להוראות הדין. יודגש כי לחכ"א הסמכות לקבוע את 

כ"א תאריך כל אחד מהזמנים המצוינים במסגרת תקופת ההארכה. עוד יודגש כי ח

ם בהם נובעת ממעשה ו/או מחדל של חכ"א/העירייה זההסכם ככל שאי עמידת הי

 ואינו בשליטתו של היזם.

ימים בהשלמת  10ימים בהגשת התכנון המפורט ואיחור של עד  30איחור של עד  11.2

כות לבטלו ו/או כל עבודות השיפוץ, לא יהוו הפרה של ההסכם ולא יקנו לחכ"א את הז

סעד אחר. איחור מעבר למועדים האמורים )מבלי שנתקבלה הסכמת חכ"א לכך( יהוו 

הפרה יסודית של ההסכם וזאת מבלי לגרוע מכל סעד המוקנה לחכ"א בהתאם להסכם 

 .זה או על פי כל דין

 פיקוח ובקרה: .12

היזם מתחייב להעסיק מפקח צמוד על הקמת מרכז האומנויות למשך כל תקופת  .12.1

)כהגדרתו להלן( לפני  א"חכמטעם  לממונהעבודות השיפוץ. פרטי המפקח יימסרו 

 תחילת עבודות השיפוץ.

ממונה מטעמה לצורך ביצוע פיקוח עליו על עבודות התכנון רשאית למנות חכ"א  .12.2

 "(. הממונהוהשיפוץ )להלן:"

ועל קיום התחייבויות היזם על  שיפוץיבצע פיקוח עליון על עבודות התכנון וה הממונה .12.3

 פי ההסכם. 

וכן כל מסמך  העבודותדיווח בכתב על התקדמות  ,אחת לחודש ,היזם ימסור לממונה .12.4

 רשאי יהיה הממונה. היזם של העבודהשיבקש וכן ייתן לממונה גישה מלאה ליומני 

    .דעתו לשיקול בהתאם, היועצים ותיאום התכנון פגישות בכל להשתתף
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א כדי לשחרר את היזם מאחריותו המלאה "מובהר כי אין בפיקוח העליון שתבצע חכ

 והבלעדית לקיום כל התחייבויותיו על פי הסכם זה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור חכ"א תהא רשאית, באמצעות גורמים מטעמה, להיכנס  .12.5

דות השיפוץ, קצב ההתקדמות, טיב ואיכות למגרש, לבדוק את אופן ביצוע עבו

החומרים והעבודות, מידת ההתאמה של ביצוע העבודות להיתר הבניה ולתכנון 

 המפורט וכן לבדוק כי כלל העבודות מתבצעות בהתאם להסכם ועל פי דין.

לא  וכמו כן היאיודגש כי חכ"א אינה חייבת לממש את זכותה בהתאם לסעיף זה,  .12.1

  יה.בה כלשהי עלתהווה משום הטלת חו

 

 :הסבת זכויות, ביצוע באמצעות אחר .13

מוסכם בין הצדדים, כי הזכות הניתנת ליזם עפ"י הסכם זה הינה זכות אישית ליזם  .13.1

אלא אם  ואינה ניתנת להעברה בכל דרך שהיא בין בהמחאה ובין בשכירות משנה לאחר

 .נאמר במפורש אחרת במסגרת הסכם זה או לאחריו

אלא בכפוף להסכמת העירייה , לשעבד זכויותיו עפ"י הסכם זההיזם לא יהיה רשאי  .13.2

מתחייב שלא לרשום הערת אזהרה כלשהי בלשכת רישום  יזםה בכתב ומראש.

למען הסר ספק מובהר כי מובהר כי היזם לא  המקרקעין בגין זכויותיו על פי הסכם זה.

 יוכל לשעבד את המקרקעין לצורך מימון הפרויקט.

שיפוץ לעיל, היזם יהיה רשאי לבצע את התחייבויותיו לעניין  12.1בסעיף על אף האמור  .13.3

 בכל"( שיעמוד הקבלן הבונה" –באמצעות גוף אחר )להלן  מרכז האומנויותהקמת ו

 התנאים הבאים:

קבלני מתאים לצורך ביצוע העבודות הנדרשות ובעל כל אישור הוא בעל סיווג  .13.3.1

 והיתר אחר הנדרשים על פי דין.

עוסק מורשה לצורך מע"מ תאגיד הרשום בישראל אשר הינו תושב ישראל או  .13.3.2

  ומנהל ספרי חשבונות כחוק.

נחתם בינו לבין היזם הסכם התקשרות תקף במסגרתו התחייב אותו הקבלן  .13.3.3

על פי  מרכז האומנויותהבונה לבצע את כל התחייבויות היזם בנוגע להקמת 

 הסכם זה, נספחיו ועל פי כל מסמכי המכרז, ללא יוצא מן הכלל.

מהנדס יום ממועד אישור התכנון הסופי על ידי  15תוך א "היזם הציג בפני חכ .13.3.4

, הסכם התקשרות הגשת הבקשה להיתר הבניהשלב ובכל מקרה לפני העיר, 

את כל תקף בינו לבין הקבלן הבונה במסגרתו התחייב אותו קבלן בונה לבצע 

על פי הסכם זה, נספחיו ועל  מרכז האומנויותהתחייבויות היזם בנוגע להקמת 

 פי כל מסמכי המכרז, ללא יוצא מן הכלל. 

מרכז אישרה בכתב ליזם לבצע את התחייבויותיו לעניין הקמת  א"חכ .13.3.5

 באמצעות הקבלן הבונה.  האומנויות

וליזם לא תהיה כל טענה יובהר כי ההתקשרות עם הקבלן הבונה כפופה לאישור חכ"א   .13.4

תוכל לבטל את  א"חכו/או העיריה בנושא זה. בנוסף מובהר כי  א"חכו/או תביעה כלפי 

לא תהיה שבעת רצון הבניה באמצעות הקבלן הבונה אם  הסכמתה לביצוע עבודות
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מביצוע העבודות על ידו והיזם יידרש להמשיך את ביצוע העבודות בעצמו או על ידי 

 לעיל.וד בכל התנאים האמורים עמקבלן בונה אחר שי

ככל שהיזם יבקש לבצע עבודה מסוימת באמצעות קבלני משנה, להבדיל ממסירת כל  .13.5

א את פרטי "בונה כאמור, יגיש היזם לאישור הממונה מטעם חכ עבודות הבניה לקבלן

 קבלני המשנה ולא יעסיקם בטרם יקבל אישור כאמור.

ת הבניה על ידי הקבלן הבונה, או קבלני א לביצוע עבודו"למען הסר ספק, הסכמת חכ .13.1

א והעירייה בנוגע לקיום כל "משנה, לא תפטור את היזם מאחריות מלאה כלפי חכ

 התחייבויותיו על פי הסכם זה לרבות לעניין עבודות הבניה.

 

 :תיוערבו .14

 )שלב א'( של מרכז האומנויות שיפוץלעניין התכנון והכבטחון למילוי כל התחייבויותיו  .14.1

, מתחייב היזם להמציא ההסכם ולצורך חתימתו על הסכם ההפעלה המפורטעפ"י 

כנספח המצ"ב בנוסח  ש"ח 700,000 , ערבות בנקאית ע"סבמועד אישור העסקה לחכ"א

 "(.ביצוע ערבות")להלן: 1ה'

או עד  ממועד אישור העסקה יוםחודשים  24 תעמוד בתוקפה למשך יצועהב ערבות .14.2

לגמר העבודות בהתאם להסכם זה וכנגד המצאת ערבות הפעלה על ידי היזם )לפי 

המוקדם(. היזם מתחייב בזאת להאריך את תוקפה של ערבות התכנון והביצוע על פי 

 דרישת חכ"א.

ם זה או הפרתו בהתאם תהיה רשאית לממש את ערבות הביצוע עם ביטול הסכ א"חכ .14.3

לפגוע  וזאת מבליתקופת ההפעלה חליפה בערבות לו/או במקרה שהיזם לא ילאמור 

 בכל סעד אחר הנתון לחכ"ל עפ"י הסכם זה או עפ"י דין.

במעמד , אלחכ" של מרכז האומנויות, ימסור היזם כתנאי להתחלת הניהול וההפעלה .14.4

 ש"ח 500,000ע"ס  אוטונומית רבות בנקאיתעחתימת הסכם ההפעלה המפורט, 

עקרונות  מסמךותחזוקתו עפ"י כל הוראות   אומנויותלהבטחת הפעלת מכרז ה

 להסכם זה. 2כנספח ה'ב ההפעלה המצ"

נוסף על כך ובמקביל להמצאת ערבות ההפעלה, יעמיד היזם ערבות בדק בסך של  .14.5

וזאת לצורך הבטחת טיב עבודות השיקום  4כנספח ה'בנוסח המצ"ב ₪,  200,000

מיום חודשים  24ערבות הבדק תעמוד בתוקפה לתקופה של "(. ערבות הבדק)להלן:"

. סעיף זה יחול על שני שלבי ההקמה. ככל שהזוכה במכרז יחליט להקים 4קבלת טופס 

 ₪. 400,000תעמוד ערבות הבדק על  -את שני שלבי המרכז יחד

הערבויות להיות חתומות כנדרש וצמודות למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י כל על  .14.1

המרכזית לסטטיסטיקה, כאשר מדד הבסיס הוא מדד חודש הלשכה 

  _________.שהתפרסם ביום __________

 אהתחייבויות כלשהי מהתחייבויותיו כאמור בהסכם זה, תהינה חכ" היזםלא קיים  .14.7

ו/או העירייה רשאיות לחלט את הערבויות, כולן או חלקן, ללא כל התראה, וזאת מבלי 

במקרה של הפרת איזה  ו/או לעירייה חכ"את למכל זכות אחרת המוקנילגרוע 

 .המכרז ו/או על פי כל דיןהסכם זה, מהתחייבויות המציע על פי תנאי 
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 השקעות היזם: .15

ס בעצם חתימתו על הסכם זה מתחייב היזם להשקיע בביצוע עבודות השיפוץ ביח 15.1

)לא כולל מע"מ( לפחות, בניכוי ₪  13,000,000 להקמת שלב א' של הפרויקט סך של

סכום ההשקעות של חכ"א בהקמה אותו נקב המציע בהצעתו )ככל שנקב( ביחס לשלב 

 .)לא כולל מע"מ(₪  1,300,000א' ואשר לא יעלה על 

בעצם חתימתו על הסכם זה מתחייב היזם להשקיע בביצוע עבודות השיפוץ ביחס  15.2

)לא כולל מע"מ( ₪  1,000,000 שיוקם( סך של ב' של הפרויקט )ככללהקמת שלב 

לפחות, בניכוי סכום ההשקעות של חכ"א בהקמה אותו נקב המציע בהצעתו )ככל 

 )לא כולל מע"מ(. ₪ 100,000ואשר לא יעלה על  ביחס לשלב ב' שנקב(

יודגש כי הסכומים האמורים הם בגדר אומדן בלבד לצורך ההשקעה המינימאלית ואין  15.3

את חכ"א/העירייה לשום דבר ועניין. ככל והזוכה במכרז יבחר להשקיע  בהם כדי לחייב

יהיה הדבר על חשבונו ועל אחריותו והוא לא יהיה זכאי לכל  -סכומים גבוהים יותר

תמורה בגין זאת. כמו כן, ככל שדמי ההשקעה המינימאליים המצוינים אינם יספיקו 

יהא על היזם להשקיע  -בדלצורך ביצוע עבודות השיקום, שכן מדובר באומדן בל

 בעבודות השיקום כל סכום הנדרש לצורך ביצוען בהתאם לדרישות המכרז.

 

 הפעלת הפרויקט לאחר הקמתו: .11

, יפעילו הצדדים להסכם וקבלת כל האישורים הנדרשים לאחר סיום הקמת הפרויקט 11.1

)וכפוף  חודשים 11-שנים ו 24בת  ה"מיזם משותף" למשך תקופ -את הפרויקט כ

או מיום חתימת הצדדים על הסכם ההפעלה  4מיום קבלת טופס  החכירה( להסכם

 המפורט, לפי המאוחר.

להסכם  2ה' עקרונות ההפעלה המצ"ב כנספח מסמךהפעלת המתחם תעשה בהתאם ל 11.2

 ."(שיתוף הפעולה)להלן:" ועל בסיס הסכם ההפעלה המפורט שייחתם בין הצדדים

 כי הניהול המשותף יתבצע ללא הקמת גוף משפטי נפרד. יצוין כי בכוונת חכ"א 11.3

להקים חברת  של הפרויקט, הפעלתו וניהולו על אף האמור, היזם יהיה רשאי, לצורך 11.4

"( חברת המטרה( )להלן: "S.P.Cמטרה שפעילותה נפרדת מפעילויותיו האחרות )

 ויחולו ההוראות המפורטות להלן:

זה  וקבלת זכויותיה על פי הסכם חברת המטרה תיועד לביצוע התחייבויותיה 11.4.1

זה והיא לא תעסוק בפעילות  על נספחיו ועל פי הסכם ההפעלה המפורט,

 קיפין.עסקית נוספת או אחרת, במישרין או בע

יחידי היזם יהיו בעלי המניות היחידים של חברת המטרה ויזרימו את ההון  11.4.2

יציג  העצמי לחברת המטרה, בין ממקורותיהם ובין ממימון בנקאי. היזם

 אסמכתאות למילוי התחייבויותיו בסעיף זה.

 תבוצע על ידי חברת המטרה. מרכז הפעלת ה 11.4.3
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על נספחיו, על פי  חברת המטרה תפעיל את הפרויקט על פי הוראות הסכם זה 11.4.4

ועל פי כל דין בצורה הטובה ביותר האפשרית  הוראות הסכם ההפעלה המפורט

 והמוצלחת של המרכז.תקינה ותבצע כל פעולה על מנת להבטיח את פעילותו ה

בין אם על ין אם על ידי חברת מטרה, )ב , ינוהל הפרויקטהחל ממועד הפעלת הפרויקט 11.5

 (שיתוף פעולה ובין אם על ידי כל דרך אחרת שתקבע חכ"א או אשר מוסכמת עליהידי 

חכ"א/העירייה או מי מטעמם  יורכב משני נציגיאשר  ידי ועד מנהלעל  באופן שוטף

יד התיירות העירוני וארבעה נציגי היזם. סמכויותיו של הוועד המנהל, לרבות תאג

הרכבו )ככל שיוחלט לשנותו( ותפקידיו יפורטו במסגרת הסכם ההפעלה המפורט. 

 .ים להנחיות והוראות הוועד המנהליהיו כפופ ת המטרה,חבר/היזם/ שיתוף הפעולה

ורך תקופת הפעלת ו/או מי מטעמה לכל א חכ"אהיזם יפעל בשקיפות מלאה מול  11.1

הפרויקט וימסור לה כל מידע נדרש לרבות זכות עיון בכל מסמכי וספרי חברת המטרה, 

 . חכ"אעל פי דרישת 

 

 :הפרת הסכם וביטולו .17

הינן הוראות יסודיות ועיקריות  3,5,1,10,13,14,15,11,11,11,20הוראות סעיפים  .17.1

 בהסכם זה. 

א "תהיה זכאית לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, תהיה חכ א"בנוסף לכל סעד שחכ .17.2

במקרים המפורטים  יזםלבכתב רשאית להביא לביטולו המיידי של הסכם זה בהודעה 

 להלן:

 14הפר היזם הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך  .17.2.1

 ימים מיום שנדרש לכך בכתב.

ימים מיום  7תיקן את ההפרה תוך  הפר היזם את ההסכם הפרה יסודית ולא .17.2.2

 שנדרש לכך בכתב. 

ננקטו נגד היזם הליכי פשיטת רגל, או ניתן צו פירוק ו/או מונה כונס נכסים על  .17.2.3

נכסי היזם או חלקם או ננקט נגד היזם כל הליך משפטי אחר שלא יאפשר את 

 יום. 30ביצועו של הסכם זה באמצעות היזם והליכים אלו לא בוטלו תוך 

 או אדם אחר בשמו של יזםהוכחות, להנחת דעתו, שה ממונהבידי הכשיש  .17.2.4

היזם, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי 

 בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.

  .נוצרו נסיבות שאינן מאפשרות המשך קיום הסכם זה .17.2.5

את הבקשה להיתר בניה ו/או לא מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה והיזם לא יגיש  .17.3

ו/או יוציא תעודת גמר  שיפוץישלים את התנאים שנקבעו בהיתר ו/או לא ישלים את ה

בהתאם למועדים הקבועים לעיל, מסיבות שתלויות ביזם או יש לו שליטה עליהן, תהא 

לכל יום של איחור ₪  1,500סך של בא זכאית, בנוסף לכל סעד אחר, לפיצוי מוסכם "חכ

 ימי עבודה שתינתן לו על ידי חכ"א. 14כפוף לתקופת חסד של  וזאת
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א ו/או העירייה בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל דין, תהא "מבלי לפגוע בזכויות חכ .17.4

לה להבטחת קיומם של תנאי  ות שניתנות הבנקאייוערבוהא רשאית לחלט את "חכ

 הסכם זה.

 

 התחייבויות הצדדים עם ביטול ההסכם:

 מכל סיבה שהיא מתחייב היזם לפעול כדלקמן:עם ביטול ההסכם  .17.5

היזם יפנה מייד את המגרש וימסור את החזקה בו לחכ"א כשהמגרש במצב  17.5.1

 נקי ומסודר ופנוי מכל אדם וחפץ.

היזם יעביר לחכ"א את כל בסיסי הנתונים שלו וכן את כל המסמכים  17.5.2

 הקשורים לפרויקט )בהעתק קשיח ובמידה מגנטית(.

ההסכמים  ימחה או יסב לה או לעירייה, את כל לפי דרישת חכ"א, היזם 17.5.3

שנחתמו על ידו במסגרת הפרויקט וכן פוליסות הביטוח שיתבקש להמחות או 

 להסב לטובת העירייה וכן את תעודת האחריות על הפעולות שבוצעו בפרויקט.

ככל שחכ"א תדרוש, להחזיר את המצב במגרש לקדמותו כפי שהיה לפני  17.5.4

 תחילת העבודות.

לעיל, תהא רשאית חכ"א לעשות  11.5היזם את הנדרש ממנו בהתאם לסעיף  לא קיים .17.1

בעצמה את כל הפעולות האמורות על חשבונו של היזם וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר 

 המוקנה לה בהתאם להסכם זה או על פי כל דין.

 

 :אחריות היזם 11

 :אחריות לתכנון 17.1

, ובכלל זאת מרכז האומנויותהאחריות הבלעדית כלפי העירייה עבור ביצוע עבודות תכנון  17.1.1

אוויר, אינסטלציה וכו' לרבות עבודות פיקוח, מוטלת על -ארכיטקטורה, חשמל, מיזוג

א ו/או העירייה לתוכניות ו/או למסמכים אחרים "היזם, ולפיכך אישוריה של חכ

ו אשר הוכנו ע"י היזם ו/או על ידי מי מטעמו על פי הקשורים בביצוע עבודות התכנון ו/א

א "הסכם זה, לא ישחררו את היזם מאחריות מקצועית מלאה ואין בכך כדי להטיל על חכ

ו/או על העירייה ו/או על מי מטעמן אחריות כלשהי לטיב או כשרות או איכות עבודות 

 התכנון ו/או התכניות או המסמכים האמורים.

ו/או  אכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן שייגרמו לחכ"היזם יהיה אחראי ל 17.1.2

לעירייה ו/או לצד שלישי בגין עבודות התכנון ו/או עקב כך שעבודות התכנון בשלמותם או 

 בחלקם אינם מבוצעים בהתאם להתחייבויות היזם על פי ההסכם.

 

 :שיפוץבמהלך ביצוע עבודות ה אחריות היזם לנזק 17.2

מיום חתימת הסכם זה ועד מתן תעודת הגמר יהא היזם אחראי לשמירת העבודות  17.2.1

ומתחם העבודות שבוצעו קודם לחתימת חוזה זה ו/או התחלת ביצוע העבודות על ידי 

היזם, כן יהיה אחראי על החומרים, הציוד, המתקנים, הקבועים והארעיים, וכל דבר 

חם ו/או שהועמד לרשותו לצורכי ביצוע אחר שיובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו למת
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א ו/או העירייה, וזאת אף בין שהנזק או הקלקול נגרם באקראי ובין "העבודות על ידי חכ

שהיה מעשה הכרחי וצפוי מראש. בכל מקרה של נזק או אובדן הנובע מסיבה כלשהי, 

ם לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כתוצאה משיטפונות, רוחות, סערות, שלגי

וכיו"ב יהיה על היזם לתקן את הנזק ו/או האובדן על חשבונו הוא ללא כל דיחוי ולגרום 

לכך שעם השלמת העבודות ייצא הכל במצב תקין וראוי לשימוש ומתאים בכל פרטיו 

א ו/או העירייה. הוראות סעיף זה יחולו גם על כל "להוראות חוזה זה, ולשביעות רצון חכ

/או קבלני המשנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך נזק שייגרם על ידי היזם ו

 .מרכז האומנויותכדי ביצוע עבודות תיקון ובדק על ידם בתקופת הבדק ו/או ההפעלה של 

א ו/או "בכל מקרה שהיזם יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאיות וזכאיות חכ 17.2.2

מתאימים עבור נזקים שלא העירייה לקבל מהיזם, לפי דרישתן הראשונה בכתב, פיצויים 

א ו/או העירייה החליטו, לפי שיקול "תוקנו במועד שקבעו העירייה ועבור נזקים שחכ

דעתן המוחלט, שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים 

 א ו/או העירייה וקביעותיהן תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור."שיקבעו על ידי חכ

 

 :לגוף או לרכושאחריות  17.3

היזם יהיה אחראי בלעדית לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין וסוג  17.3.1

א ו/או "שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד, לרבות חכ

העירייה ו/או לכל רשות עירונית או ממשלתית ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל מבנה 

 כל מבנה המצוי מחוץ למתחם מרכז האומנויות ו/או ז האומנויותמרכהמצוי במתחם 

אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה  יו/או לכל צד שליש

מביצוע העבודות על ידי היזם ו/או על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני משנה 

ם ו/או עובדיו ו/או שלוחיו המועסקים על ידו ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל היז

וכן כתוצאה  ו/או קבלני משנה שלו, בין בתקופת ביצוע העבודה ובין בתקופת הבדק

ישירה ו/או עקיפה מהפעלת מרכז האומנויות על ידי היזם ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או 

ו . היזם יישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/אקבלני משנה מטעמו ו/או המפעיל ועובדיהם

תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל 

כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה היזם אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת 

מוטלת על היזם על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו 

 שלישי במהלך ביצוע העבודות ולרבות בתקופת הבדק.כאמור לעירייה ו/או לכל צד 

היזם יהיה אחראי לכל נזק ו/או אבדן למבנים במרכז האומנויות ולמערכותיהם,  17.3.2

למתקניהם, לתכולת המבנים ולציוד המותקן בהם שיגרמו מכל סיבה שהיא ויהיה 

  אחראי לתקן כל אבדן ו/או נזק כאמור על חשבונו מיד לאחר התרחשותם.

לבדו יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק שיגרם לגוף ו/או לרכוש של עובדיו, קבלנים היזם  17.3.3

וקבלני משנה מטעמו, נותני שירותים, המפעיל וכל הפועלים בשמם ומטעמם. היזם 

מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים מהיזם על פי דין לעובד או לכל אדם אחר 

 ר לעיל.הנמצא בשירותו של היזם כתוצאה מהאמו

 

 :אחריות לעובדים ולשלוחים 17.4
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היזם יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או  17.4.1

הנמצאים בשרותו והוא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או 

וע לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של היזם כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצ

הפעלת תקופת ו/או תוך כדי  )לרבות תקופת הבדק( הקמת מתחם האמנויותעבודות 

והוא פוטר בזאת את העירייה מאחריות כלפי עובדים המועסקים על מתחם האומנויות 

ידו, לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים, חומרים או מוצרים, קבלני משנה 

  . והמפעיל זם והן של קבלני המשנהועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הי

א ו/או העירייה תהינה רשאיות לעכב תשלומים ליזם, ככל שיגיעו לו, בגובה "חכ

הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד היזם בגין נזק או תאונה, כאמור, עד אשר ייושבו 

 א ו/או העירייה."תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון חכ

 

 :ש ציבוריאחריות לרכו 17.5

היזם יהיה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שיגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים,  17.5.1

ביוב, תיעול,  טלגרף, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או 

, בין או תוך כדי הפעלת מרכז האומנויות קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודות-תת

לקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע שהנזק ו/או הק

. היזם יתקן את הנזקים ו/או הקלקולים כאמור על חשבונו, המתחםאו הפעלת  העבודות

ו/או העירייה ושל כל אדם או רשות  א"באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונם של חכ

המוסמכים לפקח על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור. על היזם לדאוג מראש לקבל 

קרקעיים העוברים במתחם -מהרשויות המוסכמות תכניות עדכניות על כל הקווים התת

 העבודות.

 

 :ידי היזם-פיצוי ושיפוי על 18

לכל מאחריות ו/או מי מטעמן א ו/או העירייה ו/או את עובדיהן "היזם פוטר את חכ 11.1

 ו/או על פי כל דין.ק שהוא באחריותו כאמור בהסכם זה אבדן ו/או נז

היזם מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים,  11.2

 ם על פי החוזה ו/או על פי כל דין.האובדן, החבלות והתאונות אשר היזם אחראי לה

היזם ינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעת נזק או אובדן לאדם ו/או לרכוש,  11.3

 .)לרבות עבודות הבדק( ובמהלך הפעלת מרכז האומנויותבמהלך ביצוע העבודות 

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, בנוסף יהא היזם אחראי כלפי כל צד שלישי, במידה  11.4

ו לפי כל חוק ו/או דין אחר, שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת הנזיקין ו/א

א ו/או העירייה "לנזקים שיגרמו תוך כדי ביצוע החוזה ובקשר לביצועו. אם חכ

ו/או  כלשהם, מתחייב היזם להחזיר לחכ"א תחויבנה לשלם לצד שלישי פיצויים

ו/או  אותו סכום יראו כחוב המגיע לחכ"א לעירייה את הסכום שישולם על ידו ואת

א ו/או העירייה תהינה רשאיות לנכות חוב זה מכל "חוזה, וחכלעירייה מהיזם לפי ה

 סכום שיגיע ליזם מהן, ככל שיגיע, בכל זמן שהוא או לגבותו בכל דרך אחרת.

א ו/או העירייה "בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, ישפה ו/או יפצה היזם את חכ 11.5

ילוי חובתו בגין כל נזק שיגרם לו עקב שגיאה מקצועית של היזם ו/או הזנחה במ
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המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של היזם תחול 

 גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת החוזה. 

א ו/או העירייה "שום אדם או גוף מאוגד הפועל מזמן לזמן בשמה או מטעמה של חכ 11.1

לביצועו או לאופן ביצועו, לא יישא בכל העניינים המפורטים או הנוגעים לחוזה זה או 

בשום אחריות אישית כלפי היזם והיזם מוותר מראש על כל העלאת תביעה ו/או 

דרישה נגד הנ"ל, הנובע המעניינים כמפורט לעיל. מובהר, כי כל מתן היתר ו/או 

א ו/או העירייה ו/או מי מטעמן לא ישחרר את היזם מאחריותו "הרשאה על ידי חכ

א ו/או "זה ו/או על פי כל דין, ולא יהיה בכך כדי להטיל על חככאמור בהסכם 

העירייה ו/או על מי מטעמן אחריות כלשהי לטיב או כשרות או איכות עבודות התכנון 

 ו/או התכניות ו/או הביצוע.

בנוסף ובלי לגרוע מהאמור לעיל, על היזם למלא אחר כל דרישות והוראות החוק  11.7

ות וכו' שהותקנו לפי החוק הנ"ל ומבלי לפגוע בכלליות לביטוח לאומי וכל צווים, תקנ

 האמור לעיל, באופן שכל עובדיו, שליחיו ומשמשיו שיהיו מועסקים בביצוע העבודות,

יהיו בכל עת, במשך כל תקופת ביצוע העבודות, זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק 

 הנ"ל. 

נזק וכנגד כל תביעה או א ו/או העירייה על כל "היזם מתחייב לפצות ולשפות את חכ 11.1

דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן 

הכלל, נגדן ו/או נגד מי מהן ו/או כנגד כל מי מעובדיהן, שלוחיהן ושולחיהן בגין כל 

 תאונה, חבלה או נזק המפורט בחוזה ו/או קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד

 ו/או לעירייה במלואן. יות שייגרמו לחכ"אוההוצאות המשפט

כמו כן, היזם מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את  11.1

א ו/או העירייה ו/או עובדיהן ו/או שלוחיהן בכל סכום אשר יפסק לחובתן ו/או "חכ

לחובת מי מהן בקשר לנזקים אשר היזם אחראי להם ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות 

א ו/או "אמור, הנזקים הנזכרים בחוזה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. חכה

 העירייה יתנו ליזם הזדמנות להתגונן כנגד תביעה כאמור.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של היזם יוצא  11.10

, יהיה א ו/או העירייה ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמן צו מאת בית המשפט"כנגד חכ

היזם אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזאת מבלי 

לגרוע מחובתו של היזם לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים 

להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש במטילה חובה כלשהי לפצות את היזם בגין 

 ביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל.הוצאת הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול ב

א ו/או "מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב היזם לבוא, על חשבונו, בנעלי חכ 11.11

העירייה ו/או עובדיהן ו/או שלוחיהן ו/או כל הבא מטעמן, במידה שכולם ו/או אחד 

מהם יתבעו בגין נזק כלשהו בחוזה זה ו/או להיות מוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי 

 א ו/או העירייה ועל פי שיקול דעתן המוחלט."יעה כאמור והכל לפי קביעת חכבכל תב

א "היזם מצהיר בזאת, כי במידה ויוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בתביעה כנגד חכ 11.12

ו/או העירייה ו/או מי מטעמן כאמור, הינו מוותר מראש על כל התנגדות להזמנה 

ו/או העירייה ו/או מי מטעמן ובלבד שאם הוזמן  א"כאמור, בין שנתבקשה על ידי חכ
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ולא התייצב היזם כנתבע נוסף או כצד שלישי כאמור, מסכים היזם מראש לכל הסדר 

א ו/או העירייה ימצאו לנכון לעשותו על פי שיקול דעתן המוחלט "או פשרה אשר חכ

 ולשאת בתשלומים.

א ו/או "ת וזכאיות חכבכל מקרה שהיזם יהיה אחראי לנזקים לפי חוזה זה, רשאיו 11.13

העירייה לקבל מאת היזם, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצויים מלאים עבור כל נזקים 

א ו/או העירייה "א ו/או העירייה ו/או עבור נזקים שחכ"שלא תוקנו במועד שקבעו חכ

החליטו לפי שיקול דעתן המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל 

א ו/או העירייה וקביעותיהן תהיינה סופיות "שיקבעו על ידי חכ בסכום או בסכומים

 ובלתי ניתנות לערעור.

א ו/או העירייה תהינה רשאיות לתקן "מבלי לגרוע מהתחייבויות היזם בחוזה זה, חכ 11.14

בעצמן ו/או באמצעות אחרים את הנזקים שהיזם אחראי לתקנם לפי הוראות פרק 

וצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים זה על חשבון היזם, והיזם יישא בכל הה

 א ו/או העירייה."הוצאות כלליות של חכ 20%בתופסת 

א ו/או העירייה "כל סכום שהיזם יהיה אחראי לתשלומו, לפי הוראות פרק זה, וחכ 11.15

א ו/או העירייה רשאיות, מבלי לגרוע מיתר זכויותיהן "חויבו כדין לשלמו, תהינה חכ

כל דין, לגבות ו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע על פי חוזה זה ו/או על פי 

א ו/או העירייה בכל זמן שהוא, ככל שיגיע, וכן תהינה רשאיות לגבותו "ליזם מאת חכ

 מהיזם בכל דרך אחרת.

 :ובתקופת ההפעלה שיפוץבתקופת ההיזם ביטוחי  19

וכתנאי מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות היזם עפ"י חוזה זה ו/או על פי דין,  11.1

לקבלת הזכות לביצוען של עבודות התכנון, שיפוץ, הקמה ותפעול על פי חוזה זה או 

ממועד הכנסת ציוד ו/או חומרים ו/או כלים ו/או נכסים כלשהם ו/או רכוש לאתר 

מתחייב היזם לערוך בחברת ביטוח  -ו/או למקרקעין המוקדם מבין המועדים הנ"ל 

 ונו את הביטוחים המפורטים להלן:המורשית כדין לפעול בישראל, על חשב

במשך כל תקופת התכנון ו/או השיפוץ ו/או ההקמה, את הביטוחים המפורטים  .א

( לחוזה "אישור ביטוחי היזם בתקופת ההקמה" המצורף לחוזה 1) 3בנספח ה' 

 זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 ( לחוזה2) 3במשך כל תקופת ההפעלה את הביטוחים המפורטים בנספח ה'  .ב

המצורף לחוזה זה ומהווה חלק בלתי  ""אישור ביטוחי היזם בתקופת הפעלה

 נפרד ממנו.

מוסכם  ומוצהר בזה כי הביטוחים המפורטים לעיל ייערכו בתנאים המפורטים  11.2

 זה "ביטוחי היזם" לעיל ולהלן. 20בסעיף 

( 1) 3אישור הביטוחים לתקופת התכנון, שיפוץ והקמה )בנוסחו המקורי( נספח ה'  11.3

מצא על ידי היזם לחכ"א כשהוא חתום כדין על ידי חברת הביטוח עובר לחתימתו הו

 של חוזה זה, בהתאם להוראות המכרז.

אישורי ביטוחי היזם לתקופת ההפעלה יומצא על ידי היזם לחכ"א, )בנוסחו המקורי(  11.4

)ארבע עשרה( יום לפני המועד שנקבע  14כשהוא חתום כדין על ידי חברת הביטוח 
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ור לתחילתה של תקופת ההפעלה וכתנאי למתן אישור הפעלה ראשוני למתן איש

 כאמור. 

מוסכם בזה כי המצאת אישורי הביטוח בתנאים ובמועדים המפורטים בחוזה זה  11.5

 מהווה תנאי יסודי לקיומו של החוזה.

בנוסף להמצאת אישורי עריכת הביטוחים כאמור וכנדרש, מתחייב היזם כי בכפוף  11.1

 ציא לה העתקים מלאים מפוליסות הביטוח הנדרשות.לדרישת חכ"א בכתב ימ

 

 

 :/ההקמההשיפוץביטוחי היזם בתקופת  11.7

מבלי לגרוע מאחריותו של היזם על פי כל דין ו/או על פי האמור בחוזה זה,  11.7.1

מתחייב היזם, כי לפני מועד תחילת ביצוע עבודות ההקמה על ידו ו/או על 

ידי מי מטעמו ולמשך כל זמן ביצוען של עבודות ההקמה ועד לסיומן 

ולקבלת תעודת השלמה, לרכוש, לערוך, לקיים ולהמציא לחכ"א אישור 

( 1) 3ום בדבר עריכת ביטוח עבודות ההקמה בנוסח המצורף כנספח ה' חת

)אישור ביטוחי היזם בתקופת ההקמה( לחוזה זה, על חשבונו, על שמו, על 

שם קבלנים וקבלני משנה מטעמו ועל שם חכ"א ו/או העירייה במשך כל 

זה )ביטוחי היזם(  20תקופת ביצוע העבודות, בתנאים המפורטים בסעיף 

להלן "התנאים הכלליים לביטוחי היזם", אצל חברת ביטוח לעיל ו

 המורשית כדין לפעול בישראל את הביטוחים המפורטים להלן.

בנוסף לאמור לעיל, היזם יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן ביצוע  11.7.2

העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש 

ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת  אחר שהובא למקום העבודה לצורך

לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר היזם אחראי להם לפי תנאי חוזה זה ו/או 

 על פי כל דין. 

ביטוחי היזם יכסו בין היתר גם את אחריות היזם, קבלנים וקבלני משנה  11.7.3

של היזם, חכ"א ו/או העירייה לרבות מפקח ו/או מנהל מטעמם )להלן: 

יכלול את פרקי הבטוח המפורטים בנספח אישור "יחידי המבוטח"(, ו

 ((.1) 3ביטוחי היזם בתקופת ההקמה )נספח ה' 

במועד חתימת הסכם זה, היזם מתחייב להמציא לידי חכ"א ולא יאוחר  11.7.4

ממועד תחילת ביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה  )המוקדם משני 

ביטוחי המועדים, אישור בדבר עריכת ביטוחי היזם בהתאם לנוסח "אישור 

(, 1) 3היזם בתקופת ההקמה", המצורף להסכם זה ומסומן כנספח ה' 

 כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת )בנוסחו המקורי(. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב היזם להמציא לידי חכ"א, לא  11.7.5

יאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות 

זה, מכתב הצהרה לפטור מאחריותן של חכ"א ו/או העירייה  נשוא חוזה 

הצהרה", המצורף להסכם זה ומסומן  -בהתאם לנוסח "פטור מאחריות 

 ( )א'(", כשהוא חתום כדין על ידי היזם.1) 3כנספח "ה' 
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בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב היזם להמציא לידי חכ"א, לא  11.7.1

וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות יאוחר ממועד חתימת חוזה זה 

נשוא חוזה זה, נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח  

( )ב'(" כשהוא חתום כדין על 1) 3המצורף להסכם זה ומסומן כנספח "ה' 

 ידי היזם.

מוסכם בזה על היזם כי פוליסות הביטוח תהיינה על פי הרשימה שלהלן  11.7.7

סויים המפורטים להלן )"ביטוחי היזם"( ובנספח ובהתאם לתנאים והכי

 (:1) 3אישור ביטוחי היזם בתקופת ההקמה כנספח ה' 

 :יטוח כל הסיכונים עבודות קבלניותב .א

 :פרק א' ביטוח העבודות (1

המבטח במלוא ערכן את העבודות, הציוד וכל רכוש אחר בבעלות 

 ו/או באחריות היזם המשמש את היזם בביצוען של העבודות נשוא

 הסכם זה.

 :פרק ב' אחריות כלפי צד שלישי (2

המבטח את אחריותו של היזם על פי דין,  בקשר עם ביצוע 

 העבודות נשוא הסכם זה.

 :פרק ג' חבות מעבידים (3

ביטוח חבות מעבידים המבטח את אחריותו של היזם על פי פקודת 

הנזיקין )נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, 

, כלפי כל העובדים המועסקים על ידו ו/או מטעמו 1110התש"ם 

במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות נשוא חוזה זה לרבות 

 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

 :ביטוח אחריות מקצועית .ב

המבטח את אחריותו של היזם על פי דין בשל תביעה ו/או  (1

דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית 

וגשה במשך תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק שה

שמקורם במעשה ו/או מחדל רשלני של היזם ו/או מנהליו ו/או 

 עובדיו בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה. 

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי  (2

 ( חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.1של שישה )

חזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת היזם מתחייב לה (3

 חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות.

על פי דרישת החברה בכתב מתחייב היזם להמציא לחברה  (4

 העתקים מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה.

 :כלי רכב וציוד הנדסי ביטוח .ג

היזם מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד המכאני וההנדסי  (1

שבבעלותו ו/או בהשגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצוע העבודות ו/או 
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מתן השירותים בביטוחי חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית 

עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף ו/או ביטוח אחריות כלפי 

ש צד שלישי כלשהו עקב השימוש בכלי רכב, צד שלישי בגין נזק לרכו

בגבולות האחריות המקובלים בענף הביטוח למקרה ובמצטבר 

 לתקופת הביטוח. 

כמו כן יערוך היזם ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי כולל בין  (2

היתר ביטוח לאחריות היזם על פי דין כלפי צד שלישי כלשהו עקב 

/או חשמלי בגבול אחריות  בסך השימוש בציוד מכני ו/או הנדסי ו

ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.  1,000,000של 

בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או 

 עקיפים הנוגעים לביצוע עבודות קבלניות.

מוסכם כי היזם רשאי שלא לערוך ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני  (3

 –( 1( לעיל ( ואולם האמור בסעיפים א' )2)הנדסי  )כמפורט בסעיף ג' 

( )א'( הצהרה על מתן פטור מאחריות יחול לגבי 1) 3( לנספח ה' 4א' )

 כל נזק לציוד מכאני ו/או הנדסי כאילו נערך הביטוח בגינו".

למען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" כולל מנופים, מלגזות,  (4

 ונעים מכל סוג.טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממ

)ג( זה ייכללו תנאי מפורש בדבר  20.7.7הביטוחים המפורטים בסעיף  (5

ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( כלפי החברה ו/או העירייה ו/או 

מנהליהן ו/או עובדיהן, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על הזכות 

 התחלוף )שיבוב( לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

)ג( זה יורחבו לכלול  20.7.7ת, הנערכים על פי סעיף ביטוחי האחריו (1

את החברה ו/או העירייה ו/או הבאים מטעמן בגין אחריותן למעשי 

ו/או מחדלי היזם, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב 

 הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

ם בזה כי היזם יבטח על בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע ממנו, מוסכ 11.7.1

חשבונו הוא למשך כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות 

החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש אחר שהובא למקום העבודה לצורך 

ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר היזם 

 אחראי להם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

יטוחי אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים הנערכים על ידי היזם ב 11.7.1

זה "ביטוחי היזם" יכסו בין היתר גם את אחריותו של  20כאמור בסעיף 

היזם בגין ו/או כלפי קבלנים וקבלני משנה ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( 

יורחבו ביטוחי היזם לשפות את חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או 

ובדיהן )להלן: "יחידי המבוטח"( בגין כל מעשה ו/או מחדל של היזם ו/או ע

( )אישור 1) 3מי מטעמו ויכללו את פרקי הביטוח המפורטים בנספח ה' 

 ביטוחי היזם בתקופת ההקמה(.
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למען הסר כל ספק, היזם מתחייב להחזיק בתוקף את כל הביטוחים  11.7.10

כל  התקופה בה יהיה הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, במשך 

חוזה זה בתוקף. עם זאת, את ביטוח אחריות מקצועית, על היזם להחזיק 

בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין לכל פעילות אשר 

 נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו.

)א'( )פרק א' העבודות( לעיל, יכלול  20.7.7ביטוח היזם הנערך על פי סעיף  11.7.11

מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי היזם כלפי  סעיף

חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן, ובלבד שהאמור בדבר 

 הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

מוסכם בזה כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי היזם  11.7.12

ריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו כפופה לסעיף "אח

 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי היזם יכללו תנאי מיוחד לפיו  11.7.13

הפוליסות כאמור יורחבו לשפות  את חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהן 

)למעט אחריותם ו/או עובדיהן ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם 

המקצועית של המנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם( בגין אחריות שתוטל 

 –על מי מהם למעשי ו/או מחדלי היזם ו/או קבלן ו/או קבלני משנה מטעמו 

 ((.1) 3הכול כמפורט באישור ביטוחי היזם בתקופת ההקמה )נספח ה' 

שבו פועל  כמו כן יצוין בפוליסות במפורש כי רכוש חכ"א ו/או העירייה 11.7.14

היזם, למעט אותו חלק של רכוש המבוטח או שניתן היה לבטחו על פי סעיף 

)ביטוח  20.7.7( "פרק א' העבודות" בפוליסה המפורטת בסעיף 1א' ) 20.7.7

עבודות ההקמה(, ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זה ולמעט אותו 

והבלעדית של חלק של הרכוש שבו פועל הקבלן והנמצא בשליטתו הישירה 

היזם. למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי 

מבנים ו/או רשויות בהם פועל היזם במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן 

כרכוש צד שלישי, בכפוף לאמור לעיל למעט אותו חלק של הרכוש שבו פועל 

 היזם והנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של היזם.

מוצהר בזה כי במועד חתימת חוזה זה, כתנאי לקבלת צו לתחילת מוסכם ו 11.7.15

ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, היזם ימציא, כאמור, לחכ"א את אישור 

(( בנוסח המצורף כשהוא 1) 3ביטוחי היזם בתקופת ההקמה )נספח ה' 

חתום כדין על ידי חברת הביטוח )בנוסחו המקורי(. מוסכם בזה כי המצאת 

היזם חתום כאמור לעיל מהווה תנאי יסודי לקיום החוזה אישור ביטוחי 

 על נספחיו.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב היזם להמציא לידי החברה, לא  11.7.11

יאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי למסירת אישור לתחילת עבודות 

ההקמה נשוא חוזה זה, מכתב הצהרה לפטור מאחריות חכ"א ו/או 

ליהן ו/או עובדיהן לנזקים בהתאם לנוסח "הצהרה על העירייה ו/או מנה
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( )א'(, 1) 3מתן פטור מאחריות", המצורף לחוזה זה ומסומן כנספח ה' 

 כשהוא חתום כדין על ידי היזם.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב היזם להמציא לידי חכ"א, לא  11.7.17

דות יאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי למתן אישור לתחילת עבו

ההקמה נשוא חוזה זה, נספח "תנאים מיוחדים לעבודות בחום" בהתאם 

( )ב(,  כשהוא חתום כדין 1)  3לנוסח המצורף לחוזה זה ומסומן כנספח ה' 

 על ידי היזם.

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה  11.7.11

קבלן ו/או קבלן בו העבודות נשוא חוזה זה או חלק מהן יבוצעו על ידי 

משנה מטעם היזם, מתחייב היזם לדאוג כי בידי הקבלן ו/או קבלן המשנה 

תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים 

ולסכומים הנדרשים באישור עריכת ביטוחי היזם בתקופת ההקמה )נספח 

 ((.1) 3ה' 

באחריות כלפי חכ"א  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא 11.7.11

ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין 

מעשה או מחדל בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, לרבות עבודות אשר 

יבוצעו על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה, והיזם הוא שיהיה אחראי לשפות 

עובדיהם ו/או  ו/או לפצות את חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או

מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי 

מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מהקבלנים 

או קבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות 

 דלעיל ובין אם לאו

זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה 11.7.20

 11.7.7מקרה ביטוח על פי איזה מהביטוחים הנערכים בהתאם לסעיף 

)ביטוחי היזם בתקופת ההקמה( זה מתחייב היזם לפנות באופן מידי 

לחברת הביטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הביטוח 

ובהר כי על היזם לפעול על יגיע ללא דיחוי לאתר ההקמה לבדיקת הנזק. מ

פי הוראות נציג חברת הביטוח ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות להעביר לו כל 

 מידע שידרוש.

בנוסף לאמור לעיל, היזם מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה  11.7.21

להשבת המצב לקדמותו מיד לאחר קרות מקרה הביטוח לרבות פינוי 

/או העלויות בגין ובקשר אם פסולת והריסות, ולשאת במלוא ההוצאות ו

בין בדרך של תשלום על ידי חברת הביטוח )כולן או חלקן( ובין אם  –כך 

 לאו.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות  11.7.22

זה יודיע היזם על כך בכתב לחכ"א. היזם מתחייב  20.7.7המפורטות בסעיף 

ו/או העירייה ו/או מי מטעמם בכל  לשתף פעולה עם המבטח ו/או חכ"א
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הדרוש למימוש זכויות על פי הפוליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכויות חכ"א 

 ו/או העירייה ו/או מי מטעמן לנהל המשא ומתן בעצמן.

מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על  11.7.23

על ידי שמאי היזם מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו 

מטעם חברת הביטוח ו/או חכ"א ו/או מנהל הפרויקט מטעמה. בכל מקרה 

של סתירה בין הוראות חברת הביטוח ו/או השמאי מטעמה לבין הוראות 

חוזה זה ו/או הכרכים המקצועיים המצורפים לחוזה זה, יפנה היזם לחכ"א 

 ויפעל על פי הנחיותיה.

מפקיע את זכויותיו ו/או זכויות הפר היזם את הוראות הפוליסות באופן ה 11.7.24

חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן, יהא היזם אחראי לנזקים 

שיגרמו לחכ"א ו/או לעירייה ו/או למנהליהן ו/או לעובדיהן, באופן מלא 

ובלעדי ולא תהיינה ליזם ולמי מטעמו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או 

 מלהעלות כל טענה, כאמור.אחרות, כלפיהם והוא יהא מנוע 

 1פי סעיף -היזם מתחייב לעדכן את סכום הביטוח בגין הביטוח הנערך על 11.7.25

 3)פרק א' ביטוח העבודות( באישור ביטוחי היזם בתקופת ההקמה נספח ה' 

(, מעת לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא השווי של העבודות ו/או הרכוש 1)

 עם העבודות נשוא חוזה זה.ו/או הציוד ו/או החומרים המבוטחים בקשר 

זה,  20מבלי לגרוע מהאמור, מוסכם בזה כי הביטוחים המפורטים בסעיף  11.7.21

ייערכו בכפוף לתנאים הכלליים לביטוחי היזם המפורטים לעיל לרבות 

 בנספחי אישור הביטוח.

 :)יוטמעו בהסכם ההפעלה המפורט( ביטוחי היזם בתקופת ההפעלה 11.1

ותיו של היזם על פי חוזה זה ו/או על פי מבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבוי 11.1.1

דין, וכתנאי לקבלת אישור בכתב מהחברה לתחילת תקופת ההפעלה, על פי 

חוזה זה, מתחייב היזם לערוך בחברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל, 

על חשבונו ולקיים, במשך כל תקופת ההפעלה, את הביטוחים המפורטים 

חי היזם בתקופת ההפעלה" לחוזה זה, אשר ( "אישור ביטו2( )3בנספח ה' )

)ארבע עשר( יום לפני המועד שנקבע  14-יומצא לחכ"א, כנדרש, לא יאוחר מ

 לקבלת אישור ההפעלה.

 אש מורחב. .א

 נזק תוצאתי )אובדן רווחים(. .ב

 אחריות כלפי צד שלישי. .ג

 חבות מעבידים. .ד

 אחריות מקצועית. .ה

)אישור ביטוחי היזם ( 2) 3היזם מצהיר, כי ידוע לו שהמצאת נספח ה'  11.1.2

בתקופת ההפעלה( כאמור לעיל, הינו תנאי מתלה לקבלת אישור ההפעלה 

וחכ"א תהא רשאית למנוע מן היזם את פעילותו במתחם מרכז האומנויות 
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)להלן: "המרכז"( במקרה שהאישור האמור לא הומצא לחכ"א לפני המועד 

 שצוין לעיל.

( "אישור ביטוחי היזם 1) 3מובהר, כי אם היזם לא ימציא את נספח ה'  11.1.3

בתקופת ההפעלה עד למועד המפורט לעיל, תהייה חכ"א רשאית, מבלי לפגוע 

ביתר תרופותיה, להתייחס למתחם כאילו נמסר לידי היזם וממועד זה ואילך 

תחל תקופת ההפעלה, והיזם יהיה חייב בכל התשלומים שעפ"י דין ו/או שעל 

לתחילת תקופת ההפעלה ואילך פי החוזה חל תשלומם ממועד מתן האישור 

 על היזם.

 20על ביטוחי היזם בתקופת ההפעלה תחולנה ההוראות המפורטות בסעיף  11.1.4

 20.1לחוזה זה "ביטוחי היזם" לרבות התנאים וההוראות המפורטים בסעיף 

( אישור 2) 3זה )ביטוחי היזם בתקופת ההפעלה( ולרבות האמור בנספח ה' 

 ביטוחי היזם בתקופת ההפעלה.

היזם מתחייב לערוך ולקיים על חשבונו, את כל הביטוחים הנערכים על ידו  11.1.5

זה  20.1זה )ביטוחי היזם( לרבות האמור בסעיף  20בהתאם לאמור סעיף 

( "אישור 2) 3)ביטוחי היזם בתקופת ההפעלה( לעיל ולהלן לרבות בנספח ה' 

ן ביטוחי היזם בתקופת ההפעלה" על חשבונו בחברת ביטוח המורשית כדי

 לפעול בישראל.

היזם מתחייב להחזיק בתוקף את כל הביטוחים בקשר עם חוזה זה  11.1.1

(, במשך כל תקופת 2) 3והמפורטים באישור קיום הביטוחים בנספח ה' 

 ההפעלה.

היזם מתחייב כי ביטוחי הרכוש ואובדן רווחים הנערכים על ידי היזם  11.1.7

דן רווחים", "ביטוח אוב 2 –"ביטוח אש מורחב" ו  1והמפורטים בסעיפים 

( )אישור ביטוחי היזם בתקופת ההפעלה( יכללו סעיף מפורש 2) 3לנספח ה' 

בדבר ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי היזם כלפי חכ"א ו/או 

העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות 

 התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם בזדון.

 2ה כי היזם רשאי שלא לערוך ביטוח אובדן רווחים על פי סעיף מוסכם בז 11.1.1

( )אישור ביטוחי היזם בתקופת ההפעלה( במלואו או בחלקו 2) 3לנספח ה' 

להלן יחול כאילו נערך הביטוח  20.1.10ובלבד שהפטור הנזכר בסעיף  

 במלואו בגינו.

לצמצם מובהר ומוסכם בזה כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל ע"י היזם כדי  11.1.1

ו/או לגרוע בצורה כלשהי מאחריותו ו/או מהתחייבויות היזם בהתאם לחוזה 

זה, ועריכת הביטוחים הנ"ל לא תשחרר אותו מחובתו לפצות את חכ"א ו/או 

העירייה ו/או כל אדם שהוא בגין כל נזק שהיזם אחראי לו על פי חוזה זה 

 ו/או על פי כל דין.

, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר היזם 11.1.10

דרישה ו/או תביעה כנגד חכ"א ו/או העירייה ו/או מי מטעמן ו/או בשמן בגין 

כל נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו עפ"י הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט 
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( 2) 3)ביטוח אובדן רווחים( לנספח ה'  2 –)ביטוח אש מורחב( ו  1בסעיפים 

ת ההפעלה(, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא )אישור ביטוחי היזם בתקופ

ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות, והוא פוטר בזאת את חכ"א ו/או 

העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמם מכל אחריות לנזק 

כאמור ומתחייב לפעול בכל דרך למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות, אולם 

כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח  מוסכם בזה כי הפטור,

 בזדון.

היזם מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על פי  11.1.11

( 2) 3)ביטוח אובדן רווחים( לנספח ה'  2 –)ביטוח אש מורחב( ו  1סעיפים 

)אישור ביטוחי היזם בתקופת ההפעלה(, מעת לעת, כך שישקפו את מלוא 

הרכוש המבוטח ומלוא ערכם של הרווחים המבוטחים על  ערך כינונו של

 פיהם.

זה,  20.1מבלי לגרוע מהאמור, מוסכם בזה כי הביטוחים המפורטים בסעיף  11.1.12

ייערכו בכפוף לתנאים הכלליים לביטוחי היזם המפורטים לעיל ולהלן לרבות 

 בנספחי אישור הביטוח המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

 

 :וחי היזםתנאים כלליים לביט 11.1

מוסכם בזאת, כי נוסחי פוליסות ביטוחי היזם  לא יהיו נחותים מהנוסח  11.1.1

או כל נוסח אחר שיחליף אותם, על כל ההרחבות  2013הידוע כביט מהדורה 

 הניתנות לביטוח עפ"י הנוסח כאמור.

היזם מתחייב לדרוש ולקבל מהמתכננים ו/או נותני השירותים  אשר יועסקו  11.1.2

דות ו/או בפיקוח עליהן )להלן: "נותני השירותים"( על ידו בתכנון העבו

אישורי קיום ביטוחים, לרכושם ולאחריותם, וכי ביטוחים אלו יכללו את כל 

התנאים, ההרחבות והוויתורים על זכויות התחלוף הנדרשים בביטוחי היזם, 

((. 2) 3כמפורט לעיל ולהלן, לרבות בנספח אישור ביטוחי היזם )נספח ה' 

לוודא כי בידי נותני השירותים ו/או קבלני המשנה המועסקים  היזם אחראי

על ידו תהיינה פוליסות ביטוח תקפות בהתאם למפורט בהתאם לתנאים 

ולסכומים הנדרשים בנספחי אישור ביטוחי היזם המצורפים לחוזה זה 

(  והמהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, כשהם 2) 3ה'  –( ו 1) 3כנספחים ה' 

על ידי מבטחיהם של נותני השירותים, ו/או קבלני המשנה  חתומים כדין

בהתאמה, היזם מתחייב לוודא כי אישורי הביטוח אשר יימסרו מאותם 

נותני שירותים ו/או קבלני המשנה, יהיו בהתאם לנוסח המופיע כנספחים ה' 

 (.2) 3ה'  –( ו 1) 3

יום ( אישור ק1) 3למען הסר ספק מובהר בזה, כי אי המצאת נספח ה'  11.1.3

ביטוחים בתקופת ההקמה, חתום כדין על ידי מבטחי היזם )בנוסחו 

המקורי(, כאמור, תהא חכ"א רשאית להימנע ממתן ההרשאה לתחילת 

 עבודות ההקמה בשל אי הצגת האישור החתום כנדרש.
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( אישור ביטוחי 2) 3למען הסר ספק מובהר בזה, כי אי המצאת נספח ה'  11.1.4

היזם בתקופת ההפעלה(, חתום כדין על ידי מבטחי היזם )בנוסחו המקורי(, 

כאמור, תהא חכ"א רשאית למנוע ממנו את מועד תחילת ו/או המשך תקופת 

 ההפעלה בשל אי הצגת האישור החתום כנדרש.

ת אישורי הביטוח המפורטים לעיל חתומים מוסכם בזה על היזם כי המצא 11.1.5

 כדין אמור לעיל מהווה תנאי יסודי לקיום החוזה על נספחיו.

על היזם להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם חוזה זה,  11.1.1

במשך כל  התקופה בה יהיה חוזה זה בתוקף. עם זאת, את ביטוח אחריות 

המכרז והחוזה, על היזם  מקצועית הנערך על ידי היזם, בהתאם להוראות

להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין לכל פעילות 

 אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה, על נספחיו.

היזם מתחייב לשלם את דמי הביטוח בגין כל הביטוחים הנערכים על ידו  11.1.7

ידי בהתאם להתחייבויותיו על פי חוזה זה וכל תשלום אחר אשר יידרש על 

מבטחיו בקשר להם, במלואן במועדים שהוסכמו עם המבטח, לא לעשות כל 

מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא, 

לבקשת חכ"א בכתב, אישורים על תשלומי דמי הביטוח. יודגש, כי חכ"א 

ו/או העירייה לא תישאנה בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות 

 יטוחי היזם הנערכים על פי חוזה זה.הנקובים בב

היזם מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לא לעשות  11.1.1

כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים, לדאוג 

ולוודא כי פוליסות ביטוחי היזם תהיינה בתוקף במשך כל תקופת התכנון, 

זה ו/או התחייבותו על פי החוזה על ההקמה ותקופת ההפעלה נשוא חוזה 

 נספחיו.

ביטוחי היזם יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח  11.1.1

אשר נערך ע"י חכ"א ו/או העירייה, וכי מבטחי היזם מוותרים על כל דרישה 

ו/או טענה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי חכ"א ו/או העירייה, לרבות כל 

ו/או  1111 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  51ות כאמור בסעיף טענה ו/או זכ

 כל טענת "ביטוח כפל" כלפי חכ"א, העירייה וכלפי מבטחיהן.

היזם מתחייב כי בכל ביטוח מביטוחי היזם הנערכים על פי דרישות חוזה זה  11.1.10

יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנות לרעה ו/או 

במשך תקופת הביטוח, אלא אם כן ישלח ליזם ולחכ"א,  לצמצם את היקפם

( יום מראש על כוונתו 10הודעה בכתב, באמצעות דואר רשום, שישים )

לעשות זאת. מבטחי היזם יתחייבו כי לא יהיה תוקף לביטול ו/או לשינוי 

לרעה ו/או לצמצום שכאלו לגבי חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או 

( 10ה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף שישים )עובדיהן אם לא נשלח

 הימים ממועד משלוח ההודעה.

למען הסר ספק, מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחי היזם במועדים  11.1.11

כאמור לעיל, לא תפגע ו/או לא תגרע מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של 
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ביצוע כל היזם על פי חוזה זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, ל

תשלום שחל על היזם, והיזם מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו עפ"י 

החוזה גם אם יימנע ממנו את תחילת ו/או המשך ביצוען של העבודות ו/או 

ההפעלה, בשל אי הצגת איזה מאישורי הביטוח שעל  היזם להמציא על פי 

 חוזה זה. 

ורי הביטוח חכ"א תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את איזה מאיש 11.1.12

שיומצאו ע"י היזם כאמור לעיל, והיזם מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון 

ו/או התאמה ו/או הרחבה, ככל שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים 

 נשוא האישור יםלהתחייבויותיו על פי חוזה זה, על נספחיו. 

יים היזם מצהיר ומתחייב, כי זכויות חכ"א לעריכת הבדיקה ולדרישת השינו 11.1.13

כמפורט לעיל אינן מטילות על חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או 

עובדיהן ו/או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי 

הביטוח כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע 

את בין אם מכל חובה שהיא המוטלת על היזם עפ"י חוזה זה ועל פי כל דין, וז

נדרשו שינויים בביטוחי היזם ובין אם לאו, בין אם נבדקו ביטוחי היזם ובין 

 אם לאו.

מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור ביטוחי היזם ו/או בבדיקתם  11.1.14

ו/או אי בדיקתם, כאמור לעיל, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של איזה 

היעדרם ו/או כדי לגרוע  מביטוחי היזם למוסכם, טיבם, תוקפם ,היקפם או

מאחריותו או מהתחייבויותיו של היזם או כדי להטיל אחריות  כלשהי על 

 חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן.

בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל ע"י היזם כדי לצמצם או  11.1.15

זה, לגרוע בצורה כלשהי מאחריותו או התחייבויות היזם בהתאם לחוזה 

ועריכת הביטוחים הנ"ל לא תשחרר אותו מחובתו לפצות את חכ"א ו/או 

העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או כל אדם שהוא בגין כל נזק שהיזם 

 אחראי לו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

מוסכם בזה כי תשלום תגמולי ביטוח כלשהם לא יהיה בהם אלא כדי  11.1.11

או הפיצוי לו תהיינה זכאיות חכ"א ו/או העירייה להפחית מסכום השיפוי ו/

ו/או מי מטעמן בגין נזק או הפסד על פי חוזה זה, על נספחיו ו/או על פי כל 

 דין.

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי היזם, מתחייב היזם להפקיד בידי  11.1.17

חכ"א את האישור המתחייב על פי חוזה זה בגין הארכת תוקפם של ביטוחי 

ת ביטוח נוספת, היזם מתחייב לחזור ולהפקיד את אישורי קיום היזם לתקופ

הביטוחים, במועדים הנקובים, מדי תקופת בטוח וכל עוד חוזי ההקמה ו/או 

 ההפעלה, על נספחיהם, בתוקף.

בכל פעם שמבטחו של היזם יודיע ליזם ולחברה כי איזה מביטוחי היזם עומד  11.1.11

מבוטל בתקופת הביטוח,  להיות מצומצם בהיקפו ו/או משונה לרעה ו/או

לעיל, מתחייב היזם לערוך את אותו הביטוח מחדש  20.1.10כאמור בסעיף 
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ולהמציא לחברה אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול הביטוח או 

 השינוי לרעה כאמור.

למען הסר ספק, מוסכם ומובהר בזאת, כי קביעת סכומי הביטוח ו/או  11.1.11

יטוח כמפורט באיזה מאישורי הביטוחי הנה גבולות האחריות ו/או תנאי הב

דרישה מינימאלית המוטלת על היזם שאינה פוטרת אותו ממלוא חובותיו 

לפי חוזה זה. על היזם מוטלת אחריות בלעדית לבחון את חשיפתו לנזקים 

ולחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי 

בזאת, כי הוא מנוע מלהעלות כל  הביטוח בהתאם. היזם מצהיר ומאשר

טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או 

עובדיהן ו/או מי מטעמם בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או לגבולות 

 האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור.

עיל, היזם ,  ל20.1.2מובהר בזאת, כי בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות ס"ק  11.1.20

יישא באחריותו על פי דין כלפי חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או 

עובדיהן בגין עבודות התכנון ו/או ההקמה ו/או ההפעלה בקשר עם חוזה זה, 

לרבות עבודות ו/או שירותים אשר יינתנו על ידי נותניי שירותים ו/או קבלני 

את חכ"א ו/או העירייה  משנה, והיזם הוא שיהיה אחראי לשפות ו/או לפצות

בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב 

העבודות שבוצעו ו/או השירותים שניתנו על ידי מי מנותני השירותים ו/או 

קבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות 

ו באיזה מנספחי אישור קיום זה )ביטוחי היזם(  ו/א 20המפורטות בסעיף 

 (.ובין אם לאו.2) 3ה'  –( ו 1) 3הביטוחים המצורפים לחוזה זה כנספחים ה' 

למען הסר כל ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש, כי היזם יישא בכל  11.1.21

מקרה נזק ו/או תביעה כנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, 

 נקובים בביטוחי היזם. בסכומי ההשתתפויות העצמיות ה

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע בביטוחי היזם כי  11.1.22

הפרה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות 

הביטוח על ידי היזם ו/או מנהליו ו/או עובדיו לא יפגעו בזכויות חכ"א ו/או 

לת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן לקב

 אלו. 

כמו כן ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ולהלן, היזם יהיה אחראי לשפות  11.1.23

את חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן באופן מלא בגין כל נזק 

אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של 

ו מפוליסות הביטוח על ידי היזם ו/או על ידי מנהליו ו/או תנאי מתנאי איז

 עובדיו.

לא ביצע ו/או לא קיים היזם את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה  11.1.24

זה במלואם או בחלקם, תהא חכ"א רשאית, אך לא חייבת, ומבלי לפגוע 

בזכויותיה לפי חוזה זה או על פי דין, לערוך את הביטוחים במלואם או 

ם )על פי החלטתה( במקומו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של בחלק
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( 14היזם. ובלבד שחכ"א הודיעה ליזם על כוונתה לעשות כן ארבעה עשר )

ימים מראש ובכתב. היזם מתחייב לשפות את חכ"א, בגין כל סכום שחכ"א 

שילמה או התחייבה בתשלומו כאמור אשר ישולם מיד על ידי היזם  לחברה 

ישתה הראשונה. לחילופין ומבלי לפגוע בזכויות חכ"א ו/או עירייה על פי דר

על פי סעיף זה, חכ"א  תהא רשאית לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע 

ממנה ליזם בכל זמן שהוא וכן תהייה רשאית לגבותם מהיזם בכל דרך 

 אחרת. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, לאורך כל תקופות  11.1.25

תכנון, ההקמה ותקופת ההפעלה על פי החוזה מתחייב היזם למלא אחר כל ה

והחוק לביטוח    1115 -דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, התשנ"ה 

וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי  1114-, התשנ"ד בריאות ממלכתי

החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל 

ובדיו ושליחיו שיועסקו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, באופן מקרי או ע

זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ה התכנון ו/או ההקמה ו/או ההפעלה 

 זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב היזם למלא  11.1.21

פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי  אחר כל דרישות והוראות

)הפלת"ד( וכל הצווים, התקנות וכדומה,  1175-תאונות דרכים, תשל"ה

שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, 

באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות ו/או מתן השירותים נשוא 

קו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל חוזה זה, לרבות אלה שיועס

תקופת חוזה זה, מורשים לנהוג ברכב מנועי על פי החוקים הנ"ל וכל הוראות 

 חוק אחר בקשר עם העבודות ו/או השירותים נשוא חוזה זה. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה, מתחייב היזם לקיים את  11.1.27

דבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות כל הוראות החוקים והתקנות ב

מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם 

 יש לקיים בשטחי המרכז. 

ביטוחי היזם יכללו סעיף לפיו זכותם של החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה  11.1.21

על פי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי ו/או פיצוי לא תיפגע עקב העדר רישוי 

/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים. למעט ו

 במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק. 

היזם מתחייב לקיים את כל דרישות חכ"א ו/או העירייה ו/או מבטחיו בכל  11.1.21

הקשור להגנה על המרכז וזאת לרבות ובעיקר בכל הנוגע להתקנת ו/או 

 נה כנגד נזקים לצד שלישי.לנקיטת אמצעי הג

היזם מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות חכ"א ו/או העירייה ו/או  11.1.30

המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן 

 לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע. 
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כל הציוד ו/או הכלים המובאים על היזם מתחייב לקיים שמירה נאותה על  11.1.31

 ידו לשטחי המרכז. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב היזם כי בכל תקופת ההקמה  11.1.32

ותקופת ההפעלה, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי 

הזכות במקרקעין בהם מתבצעות עבודות כלשהן נשוא חוזה זה ולהשיג את 

ודות, כאמור, לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי אישורם לביצוע העב

מהם לבין חכ"א ו/או העירייה. חכ"א  מתחייבת להעביר אל היזם כל מסמך 

 התחייבות כנ"ל. 

כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות  11.1.33

החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של היזם לנזקים באם יגרמו כאמור 

 רים בחוזה זה ו/או על פי הדין. בסעיפים אח

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי חכ"א תהא רשאית לעכב  11.1.34

כל סכום לו הינה זכאית על פי תנאי סעיף זה )סעיף ביטוח( מהתמורה 

העומדת לזכות היזם בכל הקשור בעבודות ההקמה ו/או בהפעלה בקשר עם 

 )ארבע עשר( ימים מראש.  14חוזה זה ובלבד שהודיעה על כך ליזם, בכתב, 

מוסכם בזה על חכ"א כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה  11.1.35

בהתאם למוסכם על ידי חכ"א והעירייה, יושבו ליזם הסכומים המעוכבים 

בניכוי הוצאות שנגרמו לחכ"א ו/או העירייה )באם נגרמו( בקשר עם התביעה 

 לתגמולי הביטוח, כאמור.

זה )ביטוחי  20מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הוראות סעיף  11.1.31

היזם( זה, הינן מעיקרי החוזה והפרתן, כולן או חלקן, מהווה הפרה יסודית 

 של חוזה זה.

 
 :קיום מטרדיםמות קיום חוקים והימנע 22

היזם מתחייב בזאת למלא את כל החוקים ו/או התקנות לרבות חוקי העזר  20.1

  .מרכז האומנויותהעירוניים, לעניין בניית 

היזם מתחייב להימנע מקיום מטרדים בלתי סבירים בנסיבות העניין, לדיירי הסביבה  20.2

 .מרכז האומנויותעקב בניית  האומנויותהסמוכה למרכז 

 
 :מעביד-יחסי עובדאי תחולת  21

מוסכם מפורשות בין הצדדים כי היזם הינו נותן שירותים עצמאי וכי אין נקשרים  21.1

 העירייה יחסי עובד ומעביד.חכ"א/בינו ו/או בין מי מעובדיו ו/או ממועסקיו לבין 

היזם מצהיר בזאת כי הוא אחראי כמעביד לכל האנשים שיועסקו על ידו לצורך בניית  21.2

והפעלתו על פי הסכם זה, בהתאם לכל דין. וכי הוא מתחייב למלא  מרכז האומנויות

כל חובותיו כלפי עובדיו, לרבות תשלום כל התשלומים המגיעים לעובד ממעבידו 

 עפ"י כל דין והעירייה לא תהא אחראית כלפי עובדי היזם אחריות כלשהי.

להוראות  נוער בניגוד בני מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב היזם שלא להעסיק 21.3

 .1152 –א' לחוק עבודת הנוער, התשי"ג 33 -ו 33סעיפים 



 
 

34 
 

 היזם מצהיר כי ידוע לו שהפרת ההוראות דלעיל מהווה הפרת הסכם זה. 21.4

  

 מימון הפרויקט: 22

כל התחייבויותיו במסגרת  היזם יהיה אחראי לקבלת מלוא המימון הנדרש לביצוע 22.1
 הסכם זה על נספחיו. 

רשאית לקבל מימון וליווי פיננסי בכפוף לאמור  לשם הקמת הפרויקט, היזם יהיה 22.2
 להלן:

המימון יינתן על ידי בנק סוחר מוסמך בישראל ו/או חברת ביטוח המורשית  22.2.1
 לפעול בישראל.

 היזם יהיה אחראי באופן בלעדי להתקשרותו בהסכם מימון עם הבנק המלווה. 22.2.2

טובת ככל שהבנק המלווה ידרוש זאת לצורך המימון הבנקאי ומתן האשראי ל 22.2.3
הפרויקט, רשאי היזם, בכפוף לקבלת אישור החברה, לשעבד לטובת הבנק 

 המלווה את זכויותיו החוזיות על פי הסכם זה.

 אומובהר בזאת כי בשום אופן, לא יתאפשר שעבוד, בכל דרך שהיא של המקרקעין  22.3
 .הנכס

היזם מובהר כי ככל שלא יאושר ליזם מימון וליווי פיננסי של הפרויקט, יהיה חייב  22.4
 לממן את עלות הקמת הפרויקט ממקורותיו העצמאיים.

22.5  

 :כללי 23

כל שינוי ו/או ביטול של הסכם זה ייעשה אך ורק במסמך בכתב שייחתם על ידי שני  23.1

 הצדדים. 

כל התנהגות של מי מטעם הצדדים לא תחשב כויתור על איזו מהזכויות על פי הסכם זה  23.2

הוראות הסכם זה, אלא אם כן נעשו ו/או על פי דין ו/או כהסכמה לאיזו הפרה של 

 מפורשות בכתב. 

לפי או במסירה ביד כל הודעה וכל דרישה מצד אחד למשנהו, תעשה במכתב רשום  23.3

מכתב רשום ייחשב כאילו הגיעו כל . הכתובות של הצדדים המפורטות במבוא להסכם

 שעות מעת המשלוח. 72דו תוך ליע

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

_______________________    _______________________ 

 בע"מ אילת )חכ"א(החברה הכלכלית ל      היזם  
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 1נספח ה' 
 

  חוזההנוסח ערבות בנקאית לביצוע 
 לכבוד

 החברה הכלכלית לאילת בע"מ

 ג. א.נ.,

 כתב ערבות מס'________הנדון: 

 

"( אנו ערבים בזאת היזםח.פ. _____________ )להלן : "  _____על פי בקשת ____________

וזאת בקשר עם ₪(  אלף שבע מאות₪ ) 700,000 –כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך השווה ל 

 התחחיבות היזם לביצוע תכנון ושיפוץ של מתחם אירועי תרבות ופנאי במרכז האומנויות באילת

 5/2017מ/ בהתאם לתנאי מכרז פומבי מס'חוזה שנחתם ביום_______  ולהבטחת מילוי תנאי

לתכנון, שיפוץ והפעלה של מתחם אירועי תרבות ופנאי במרכז  עסקי לצורך שיתוף פעולה

 .האומנויות באילת

 
ימים מקבלת דרישתכם  7אנו מתחייבים לשלם לכם כול סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 

או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו,  הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס

או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת הקבלן בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, 

 ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

 
או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת 

לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך  תשכל אחת מהן מתייחס

 הכולל הנ"ל.

 
 ערבות  זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
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ערבות  זו צמודה למדד המחירים לצרכן האחרון הידוע במועד חתימת החוזה, כפי שפורסם ע"י 

 המרכזית לסטטיסטיקה.הלשכה 

 
 ערבות  זו תישאר בתוקף  עד ליום _____________ ועד בכלל.

 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי ......................... לא תענה.

 

 ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 

 

 _________                                 בנק _________________תאריך _______

 

 2ה' נספח

 

של מרכז  לשיתוף פעולה עסקי להפעלה וניהולמסמך עקרונות 

 האומנויות
חכ"א והיזם על הסכם כפוף למילוי כל התחייבויות היזם המפורטות בהסכם ובמכרז, יחתמו 

 .טים להלןמפורט לשיתוף פעולה עסקי שעקרונותיו מפור

יודגש כי מסמך זה מהווה חלק בלי נפרד מהמכרז ומהסכם התכנון והשיפוץ וככל שישנה 

 התייחסות במכרז שאינה מופיעה במסמך זה, יש לראותה כחלק ממסמך זה.

 

 :כללי .1

חודשים מיום חתימת הסכם ההפעלה המפורט  11-שנים ו 24תקופת ההפעלה היא למשך  1.1

האמור, ככל שתקופת החכירה של העירייה לא תוארך, . על אף 4או מיום קבלת טופס 

 .כמצוין בהסכם התכנון והשיפוץ תקופת ההפעלה תסתיים בתום תקופת החכירה

מי מטעמו באמצעות בעצמו או  תעשה על ידי שיתוף הפעולה המרכז הפעלת ותחזוקת 1.2

 אשר יבחר במשותף על ידי הצדדים. 

מתקופת ההפעלה  הנובעים וההיטלים יידרש לשאת בכל עלויות המיסים האגרות היזם 1.3

 ומההפעלה עצמה, ככל שיחולו.

 יישא בכל העלויות הנדרשות לצורך ההפעלה, התפעול והתחזוקה של המרכז. היזם 1.4

ללא הקמת גוף משפטי  שיתוף פעולה בכוונת חכ"א כי הניהול המשותף יתבצע באמצעות 1.5

 "(.שיתוף הפעולההנפרד )להלן:"
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 ניהול המרכזעל  , בהחלטה משותפת, יוכלו להחליטוהזוכה על אף האמור, חכ"א 1.1

לרבות באופן בו היזם יקים חברת מטרה שפעילותה  י שיוקם לצורך באמצעות גוף משפט

"( ויחולו ההוראות חברת המטרה( )להלן: "S.P.Cנפרדת מפעילויותיו האחרות )

 המפורטות להלן:

על פי הסכם זה על חברת המטרה תיועד לביצוע התחייבויותיה וקבלת זכויותיה  1.1.1

נספחיו ועל פי הסכם ההפעלה המפורט, זה והיא לא תעסוק בפעילות עסקית 

 נוספת או אחרת, במישרין או בעקיפין.

יחידי היזם יהיו בעלי המניות היחידים של חברת המטרה ויזרימו את ההון  1.1.2

העצמי לחברת המטרה, בין ממקורותיהם ובין ממימון בנקאי. היזם יציג 

 מילוי התחייבויותיו בסעיף זה.אסמכתאות ל

 הפעלת המרכז תבוצע על ידי חברת המטרה.  1.1.3

חברת המטרה תפעיל את הפרויקט על פי הוראות הסכם זה על נספחיו, על פי  1.1.4

הוראות הסכם ההפעלה המפורט ועל פי כל דין בצורה הטובה ביותר האפשרית 

 של המרכז.והמוצלחת ותבצע כל פעולה על מנת להבטיח את פעילותו התקינה 

על אף האמור יודגש כי הערבויות נושא המכרז וההסכם יועמדו על ידי היזם 

 בלבד.

טרם תקופת ההפעלה, ובמועד מדויק שייקבע על ידי חכ"א במסגרת הסכם ההפעלה  1.7

בתכנית . תכנית עבודה תלת שנתית לאישור הוועד המנהל הזוכה במכרז יגיש המפורט,

 לרבות האירועים ,שלוש השניםזויות של המרכז לכל וההכנסות הח יפורטו כלל ההוצאות

. התכנית תובא בפני הוועד המנהל מדי שנה לצורך הצפויים להתקיים בו והפעילויות

. )תכנית כאמור תוגש מדי שלוש קבלת אישור לביצוע עדכונים/שינויים ככל שיידרשו

 שנים(

בין אם על ידי רת מטרה, רויקט )בין אם על ידי חבהחל ממועד הפעלת הפרויקט, ינוהל הפ 1.1

( באופן שוטף ובין אם על ידי כל דרך שתבחר חכ"א או אשר תהא מוסכמת עליה שותפות

יורכב משני נציגי חכ"א/העירייה או מי מטעמם לרבות )תאגיד אשר על ידי ועד מנהל 

התיירות העירוני( וארבעה נציגי היזם. סמכויותיו של הוועד המנהל, הרכבו )ככל שיוחלט 

ותו( ותפקידיו יפורטו להלן כמו גם במסגרת הסכם ההפעלה המפורט. לשנ

 השותפות/היזם/ חברת המטרה, יהיו כפופים להנחיות והוראות הוועד המנהל.

להפיק הכנסות מן  י שיתוף הפעולההיה רשאי, לעילבמהלך תקופת ההפעלה, כהגדרתה  1.1

חוגים ולכיתות אמן מכירת כרטיסים לארועים/מופעים/הצגות/רישום ל בדרך של המרכז

שטחי מסחר מפעילים של ין בגו שכירות/שימוש באולמותלידיה דמי  לקבל וכמו כן

 הסכם ההפעלה המפורט.ו/או הכנסות נוספות הכל בכפוף להוראות  אחריםשטחים ו

קיומם של רישיונות עסק לכל העסקים הפועלים בשטחי  לוודא על שיתוף הפעולה יהיה 1.10

, על שוכרי שטחי כל תשלום החל על באי המרכז וכן לגבות  המרכז, ככל שיפעלו

  ם.השוני וועל משתמשי חלקי מרכזהשירותים הנלווים ב

כדי לחייב במכרז במסגרת הצעתו  שהוצע על ידי היזםיובהר כי אין באופן שיתוף הפעולה  1.11

 ההסכם המפורט.את חכ"א במסגרת 
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כל אורך תקופת הפעלת היזם יפעל בשקיפות מלאה מול חכ"א ו/או מי מטעמה ל 1.12

 הפרויקט וימסור לה כל מידע נדרש לרבות זכות עיון בכל מסמכי וספרי חברת המטרה

 , על פי דרישת חכ"א. )ככל שתוקם(

הפעילות במכרז תתבצע על פי הוראות המכרז, הפרוגראמה המינימלית ועל פי התכנית  1.13

 העסקית שצרף היזם להצעתו במכרז.

מרכז להפעלת וכל רישיון נוסף הדרוש לצורך יון עסק כדין לקבלת רישהיזם יהיה אחראי  1.14

שיון יועליו לעמוד, על חשבונו, בכל תנאי הרהאומנויות, או מתקן ממתקניו, חלה על היזם 

 בכל תקופת ההפעלה.

היזם ימנע מלעסוק בכל עיסוק או פעילות, במישרין או בעקיפין, בין בעצמו -אי תחרות 1.15

בפרויקט. מבלי  השבבעלותו המלאה או החלקית, אשר מתחרובין ע"י גוף משפטי אחר 

 פרויקט דומה או זההכל  או יפעיל ה, היזם מצהיר כי לא יקיםלגרוע מהאמור בסעיף ז

. הפרת הוראות סעיף זה תהווה מהמרכזק"מ  100ברדיוס של  לפרויקט נושא מרכז זה,

 .המכרז והסכמי ההתקשרות מכוחוהפרה יסודית של 

הפעלה יפנה היזם את המרכז בהתאם להוראות המכרז והוראות ההסכם תקופת הבתום  1.11

 המפורט.

 

 

 הוועד המנהל: .2

יהיה  ושתפקיד הצדדים החליטו להקים ועד מנהל ,המכרז וההסכםבהתאם להוראות  2.1

 קבלת ההחלטות המהותיות הנוגעות לאופן הפעלת וניהול הפרויקט.

 .חכ"אמהם נציגי  2מהם נציגי היזם,  4חברים.  1יהיו  בוועד המנהל 2.2

בחירת  לרבות בהפעלתו, פרויקט,ה בניהולדון בכל העניינים הקשורים י המנהל הוועד 2.3

הוספת והסרת  ,הפרויקט , הוצאות תפעולהפרויקטשימוש בהכנסות  ,מפעיל ככל שיידרש

( המרכזאי הצלחה של טיפול בקשיים שעלולים להתעורר במהלך ההפעלה )כגון  תכנים,

 וכיוצ"ב. 

חות. במסגרת הישיבות יימסר תכנס לישיבה מידי שלושה חודשים לכל הפהועד המנהל י 2.4

לרבות לעניין התפעול ההכנסות וההוצאות  במרכזדיווח מלא ומפורט על הנעשה  לוועד

 ותזרים המזומנים.

 לא תפתח מבלי שיהיו נוכחים בה לפחות נציג אחד של הוועד המנהלמוסכם כי ישיבת  2.5

 ונציג אחד של היזם.   חכ"א

יכול שיתקבלו גם ללא התכנסות ובפרט, שייחתמו על  הוועד המנהלמוסכם כי החלטות  2.1

 . שיאשר הוועד המנהל, בכל דרך הוועדידי כל חברי 

בכל שנת הפעלה, יגיש היזם לאישור הוועד המנהל, תקציב שנתי. הוועד  15.11עד ליום  2.7

 15.12יקונים ככל הנדרש ויאשר את התקציב עד ליום המנהל יורה ליזם לבצע שינויים ות

 בכל  שנה.

 :חברי הוועד המנהל כלל החלטות בנושאים המפורטים בסעיף זה יהיו כפופות להחלטת 2.1

 .המרכזוהפסקת התקשרות עם מפעיל  מרכזבחירה בגורם מתפעל של ה 2.1.1
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ו/או כל שינוי בהון המניות הרשום של חברת מרכז הכנסת משקיע/שותף חדש ל 2.1.2
 ככל שתוקם. המטרה

 השנתית.התלת  אישור התכנית  2.1.3

 .המרכזלקיחת הלוואה לצורך פעילות  2.1.4

)יצוין כי האמור  ₪ 200,000שהיקפן עולה על  מרכזביצוע התקשרויות הנוגעות ל 2.1.5
יפה גם ביחס להתקשרות רב שנתית אשר הסכום הכולל בגינה עבור כל שנה 

 ש"ח(. 200,000-נפרדת הוא פחות מ

 .למרכז מנהל/מנכ"למינוי  2.1.1

 

 :התשלום הקבוע ורווחי חכ"א .3

תשלום קבוע החל מהיום הראשון של תקופת ההפעלה המשותפת יעביר היזם לחכ"א  3.1

 לשנה.₪  120,000בסך של 

 )לא כולל מע"מ( יעביר היזם לחכ"א סך של______% מהשנה הרביעית להפעלההחל  3.2

  המרכז. תאם להצעת היזם במכרז( מרווחי)בה

  ופעל(.יהן לשלב א' והן לשלב ב' )ככל ש םמתייחסי יובהר כי רווחי חכ"א

רווח=מחזור הכנסות בניכוי ההוצאות המפורטות להלן: הפעלה, שיווק, הנהלה, מימון 

 ומס.

לרו"ח חכ"א או למי מטעמו, תהא האפשרות לקבל מהיזם את כל המסמכים בגינם 

)אך לא רק(, דו"חות רווח והפסד,  ניתן ללמוד על הכנסות והוצאות המרכז, לרבות

 מאזנים, מסמכי הנהלת חשבונות, כרטסות וכיוצ"ב.

 יובהר כי חכ"א לא תישא בהפסדי המרכז ככל שיהיו כאלה.

 

 תקופת ההפעלה:כל שיחולו על היזם לאורך נוספים תשלומים  .4

רך כל מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומהאמור במכרז ובהסכם התכנון והשיפוץ, יישא היזם לאו

 תקופת ההפעלה בכל התשלומים המפורטים להלן:

 ארנונה, חשמל ומים. 4.1

 כל הוצאות הניהול והתפעול השוטף של המרכז. 4.2

 שכר עובדים שיועסקו במכרז. 4.3

 שכר אמנים, מדריכים וכיוצ"ב. 4.4

כל הוצאה שהוזכרה במפורש במסגרת המכרז על נספחיו ומסמכיו וכל הוצאה של הוטלה  4.5

 על חכ"א במפורש.

 .וכי היזם יישא במלואן האמורות"א אינה משתתפת בהוצאות חכלמען הסר ספק יובהר כי 

 

 :אופי הפעילויות במרכז .5

של הופעות תרבות, כנסים, אמנויות, פעילויות  מרכז האומנויותמתחייב להפעיל ב יזםה 5.1

הופעות, אירועים, מוזיקה ופנאי, כיתות אומן, גלריות ומבנה סדנאות בהם ישולבו בין 

יתר מוזיאון אמנות ומיצג תדמיתי, מרכז הכשרה והדרכה בתחומי האמנות, סטודיו ה

לאמנויות הבמה, חוגים שונים, פעילויות משלימות וירידים תחת כיפת השמיים, בתי 
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האמור בסעיף זה מתייחס לשני שלבי הפרויקט וככל שהיזם יפעיל . , ברים ומסעדותקפה

 יבים.רק שלב אחד הוא יחול בשינויים המתחי

בכל ימות השנה, שבעה מרכז האומנויות מיועד להופעות פתוחות לקהל הרחב ויהיה פעיל  5.2

  בכפוף למגבלות הקבועות בחוק. ימים בשבוע )למעט יום כיפור(,

במסגרת ההפעלה המשותפת יהיה על הזוכה במכרז לאפשר לעירייה/חכ"א לקיים   5.3

אירועים עירוניים בשנה בעבורם תיגבה עלות מופחתת כפי שיסוכם בין  15במתחם עד 

 הצדדים ביחס לכל ארוע בנפרד.

היזם יקבע את דמי הכניסה לאירועים ולפעילויות השונות בהתאם לשיקול דעתו בכפוף  5.4

ידי -או כל אמצעי זיהוי שיוגדר על למתן הנחה לתושבי אילת )כנגד הצגת תעודת תושב

  .מהמחירון הרשמי לאותו אירוע 10%( של לפחות אהעירייה או חכ"

  

 :הפעלת ותחזוקת מרכז האומנויות .6

א "היזם מתחייב להפעיל ולתחזק את מרכז האומנויות בהתאם להנחיות העירייה וחכ 1.1

 ובהתאם להוראות, דרישות ותקנים של הרשויות הרלוונטיות.

האומנויות, לתחזקם על כל היזם מתחייב לשמור על כל המבנים והמתקנים במרכז  1.2

חלקיהם, מערכותיהם, מתקניהם וציודם בכל עת ובמצב טוב ותקין ולתקן לאלתר על 

 חשבונו כל פגם, נזק או קלקול.

והשירות עם כוח עבודה מקצועי ומוסמך לכל תחום מתחייב לפעול בנושא תחזוקה  היזם 1.3

 ותחום.

ציוד או חלקים שהתבלו, ניזוקו במידת הצורך יחליף היזם על חשבונו מתקנים, מערכות,  1.4

אבדו או יצאו מכלל שימוש, על מנת לקיים תפקוד מלא ותקין לרבות שינויים 

 המתחייבים מבלאי הנובע משימוש רגיל וסביר בנסיבות העניין.

היזם מתחייב לשמור על מרכז האומנויות על כל חלקיו, בנייניו, מערכותיו ומתקניו  1.5

טוב, נקי ומטופח ולבצע את כל הפעולות הדרושות  לרבות שטחים סביב המבנים במצב

 להשגת מטרה זו.

 

 כללי: .1

 מסמך זה ישמש כבסיס להסכם ההפעלה המפורט שייחתם בין הצדדים. 7.1

 מסמך זה מתייחס לשני שלבי הפרויקט בשינויים המתחייבים. 7.2

ליזם תעמוד אופציה להפעיל את שלב ב' של המרכז כפוף למילוי כל התחייבויותיו ביחס  7.3

הקמת והפעלת שלב א' של הפרויקט.  על היזם להודיע לחכ"א בכתב על רצונו לממש את ל

 חודשים מתחילת הפעלת שלב א'. 24-האופציה תוך לא יאוחר מ

לעיל, יפוג תוקפה של  XXלא מימש היזם את האופציה בהתאם לכל האמור בסעיף  7.4

לכל תנאי הסכם  האופציה והיזם ימשיך להפעיל את השלב הראשון של הפרויקט בהתאם

זה והסכם ההפעלה המפורט שייחתם בין הצדדים ולחכ"א תעמוד האפשרות לבצע את 

שלב ב' בעצמה או להתקשר עם אחר לצורך ביצועו או שלא לבצעו כלל או לנקוט בכל דרך 

 פעולה שתמצא לנכון וליזם לא תהא כל טענה או דרישה בקשר עם כך.
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ת ההפעלה ובהתאם להוראות המכרז וההסכם היזם ימציא ערבות הפעלה כתנאי לתחיל 7.5

 וכמו כן אישור על קיום ביטוחים.

_______________ 

 היזם                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1) 3ה'  נספח
 אישור קיום ביטוחים בתקופת ההקמה

תאריך :          

__________ 

 לכבוד

  הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מהחברה 

 "(החברה)להלן: "

 , פארק התעשייה אילתם2מבנה אמת"ל 

 1512ת.ד. 

 11115אילת 

 לכבוד

 עיריית אילת )להלן: "העירייה"( 

  באמצעות החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ

 , פארק התעשייה אילתם2מבנה אמת"ל 

 1512ת.ד. 

 11115אילת 

 א.ג.נ.,

 ההקמה עבודות ביטוח עריכת אישור:  הנדון

 ________________ הסכם מס': 5/2211מ/  מכרז מס' :

תכנון, שיפוץ והקמה של מתחם אירועי תרבות ופנאי במרכז  עבודות תיאור העבודות:

 האומנויות בעיר אילת.

 "(.הסכםה"" ו/או המרכזו/או "" העבודות" )להלן : 

 ______ חברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכנו לתקופה  אנו

 תקופת__________ ועד ליום _____________, )שני התאריכים נכללים ולהלן: " שמיום
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 "( הביטוח

 המפורטות הביטוח פוליסות את"( המבוטח_ )להלן : "_____שם _____________________ על

 :להלן

 

 ' __________________מס פוליסה קבלניות עבודות ביטוח .1

 "חש________________ : העבודות שווי 

/או ו משנה קבלני/או ו קבלנים/או ו הקבלן/או ו המבוטח :המבוטח שם 

 .העירייה/או ו החברה

מוסכם בזה כי היקף הכיסוי אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי  :הביטוחי הכיסוי תנאי 

", או שווה לו, 2013"ביט מהדורה  –נוסח הפוליסה הידוע כ 

 הנהוג במועד תחילת תקופת הביטוח.

עבודות בקשר עם הבטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את  :ההקמה עבודותא'  פרק 

המהווים חלק  שבנדון לרבות מתקנים, חומרים וציוד חוזהה

לציוד קל, כלי עזר, חומרים  יםנזק כולל בין היתרעבודות, המ

אשר  והבאים מטעממ מיו/או  הקבלןבבעלות ו/או באחריות 

ו/או משמשים לביצוע העבודות המבוצעות  אתרהובאו לשטחי ה

, כמפורט להלן, למשך כל תקופת ומטעמ מיו ו/או  הקבלןעל ידי 

 הביטוח.

 

 

 

 את ההרחבות כדלקמן: כולל' אהביטוח לפי פרק  

 .בתוקף, ושוד גניבה, פריצה סיכוני בגין נזק או אובדן .1 

 מובאים אך ההקמה מעבודות חלק אינם אשר וכדומה עזר ציוד, קל ציוד, מתקנים .2 

 ח"ש 50,000 מעל ולא ח"ש 200,000 לסך עד העבודות ביצוע לצורך אתרה לשטחי

 .לפריט

 .ח"ש 5,000,000 של אחריות בגבול עובדים עליו רכוש .3 

 .ח"ש 5,000,000 של אחריות בגבול המבוטח מיחידי למי השייך סמוך רכוש .4 

הגבוה על פי ש"ח   500,000 אומהנזק   10%הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של  .5 

 .ניהםימב

 העבודות משווי 10% של אחריות בגבול אחרים ומומחים אדריכלים, מהנדסים הוצאות .1 

 .מבניהם הגבוה ח"ש 150,000 או

 500,000 של אחריות בגבול לקויים חומרים או/ו עבודות או/ו מתכנון הנובע ישיר נזק .7 

 .ח"ש

 .לקויים חומרים או/ו עבודות או/ו מתכנון הנובע עקיף נזק .1 

 .טבע נזקי, אדמה רעידת סיכוני .1 

 .חודשים( 24) וארבעה עשרים של מורחבת תחזוקה תקופת .10 

 .ח"ש 300,000 של אחריות בגבול נזק לאחר זמניים ותיקונים עבודות בגין הוצאות .11 
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 .)שישים( ימים 10תקופת הרצה בת  .12 

בזה כי תגמולי הביטוח בגין "מקרה ביטוח" המכוסה על פי פרק א' בפוליסה זו  מוסכם 

 .לקבלןישולמו ישירות לחברה, אלא אם הורתה למבטח בכתב לשלמם ישירות 

פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי החברה  

ובלבד  מנהל הפרויקט ו/או המפקח מטעמם/או ו םו/או עובדיה םמנהליההעירייה ו/או ו/או 

 מי שגרם לנזק בזדון.  לטובתשהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של  :שלישי צד' ב פרק 

/או וו/או קבלנים וקבלני משנה  הםו/או הקבלן ו/או עובדי המבוטח

שבנדון,  הסכםבביצוע העבודות בקשר עם ה םמועסקים על ידעובדים ה

עבודות אשר גרמו לאובדן, ה/או מחדל רשלני בקשר עם ובשל מעשה 

פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא מבלי 

עירייה ו/או ל/או ו חברהלגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק ל

 .מנהל הפרויקט ו/או המפקח מטעמםל/או ו ןהלעובדי/או ו ןמנהליהל

 ובמצטבר, לאירוע( ₪ 10,000,000) חדש ישראלי שקל מיליון עשרה : האחריות גבולות 

 . הביטוח לתקופת

: אש, -בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ להגבלותפרק זה אינו כפוף  : מיוחדים תנאים 

התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פריקה וטעינה של כלי 

בגין ו/או כלפי קבלנים וקבלני משנה, עבודות בגובה  הקבלןרכב, חבות 

ו/או בעומק, זיהום תאונתי מקרי ובלתי צפוי, מתקנים סניטאריים 

)למעט נזקי טרור(, הרעלה פגומים, מהומות, פרעות, שביתה והשבתה 

וכל דבר מזיק במאכל או משקה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד 

חייב  הקבלןכלפי עובדים ש הקבלןלביטוח לאומי )למעט בגין אחריות 

 לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(. 

 :' כולל הרחבות מפורשות בדברבהכיסוי הביטוחי לפרק  

כלי רכב מנועי  שהינוחבות לנזקי גוף הנובעת משימוש ברכב ו/או ציוד מכני הנדסי  .1 

 1,000,000, בגבול אחריות בסך לבטחו חוקית חובה ושאיןכהגדרתו בפקודת התעבורה 

 ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.

 אתררכוש שנגרם על ידי רכב בבעלות המבוטח ו/או הקבלן בשטחי הלחבות בגין נזק  .2 

ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח,  622,222, מוגבל עד לסך המידית ובסביבתם

, או מעבר  לסכומי )מעבר לגבולות האחריות המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית

 (.הביטוחי בגינם זכאי המבוטח לשיפוי על פי פוליסת הרכב שלו, לפי הגבוה מביניהם

 קרקעיים.נזק ישיר למתקנים ו/או כבלים תת  .3 

ש"ח  500,000נזק תוצאתי למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של  .4 

 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.

ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת  500,000רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של  .5 

 הביטוח.

החברה והעירייה אשר בפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש  :מיוחדת הרחבה 

ייחשב לא בוטח או יכול היה להיות מבוטח בפרק א' )העבודות(, 
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 לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי.

הסר ספק רכוש רשויות ו/או מבנים ו/או מקרקעין בהם  למען  

פועלים המבוטח ו/או הקבלן ו/או מי מטעמם יחשב לצורך 

 ., כמפורט לעילשלישיביטוח זה כרכוש צד 

 ןמנהליההעירייה ו/או הורחב לשפות את החברה ו/או  זה ביטוח :מיוחד תנאי 

ו/או מנהל ו/או מנהל הפרויקט ו/או המפקח  ןו/או עובדיה

מי  על שתוטלבגין אחריות )להלן: "יחידי המבוטח"(  מטעמם

קבלנים  לרבותו/או הקבלן  המבוטחמהם למעשי ו/או מחדלי 

לפיו נערך  "חריות צולבתא"וקבלני משנה וזאת בכפוף לסעיף 

 הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

ו/או הקבלן על פי  המבוטחבטוח חבות מעבידים בגין חבות  :מעבידים חבות' ג רקפ 

פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים 

 ם, כלפי כל העובדים המועסקים על יד1110פגומים, התש"ם 

במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות לרבות קבלנים, קבלני 

 ייחשבו הקבלן/או ו והמבוטח)במידה  םמשנה ו/או עובדיה

(, בגין מקרה מוות ו/או נזק גופני כתוצאה מתאונה כמעבידיהם

ו/או מחלה מקצועית )להלן : "מקרה ביטוח"( למי מהם במשך 

דתם במסגרת תוך כדי ו/או עקב ביצוע עבו הביטוחתקופת 

 עבודות ההקמה.

 ובמצטבר לאירוע, לתובע( ש"ח 20,000,000) ש"ח מיליון עשרים : האחריות גבולות 

 .הביטוח לתקופת

בדבר עבודות בעומק או בגובה,  הגבלותביטוח זה אינו כולל  : מיוחדת הרחבה 

ו/או הקבלן כלפי קבלנים,  המבוטחשעות עבודה ומנוחה, חבות 

ם(, פיתיונות יהכמעביד וקבלני משנה ועובדיהם )היה וייחשב

 ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער המועסקים על פי החוק.

 ןמנהליההעירייה ו/או /או ואת החברה  לכסותביטוח זה הורחב  :מיוחד תנאי 

היה  מנהל הפרויקט ו/או המפקח מטעמם/או ו ןעובדיה/או ו

ושא נ, כי מי מהם וכלשה ביטוח מקרה, לעניין קרות ונקבע

בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי 

 ו/או הקבלן.  המבוטח

 ' ____________________ .מס פוליסה : מקצועית אחריות .2

 (נכללים התאריכים)שני  __________ ליום ועד __________ מיום החל 

הקבלן על פי ו המבוטח אחריותביטוח אחריות מקצועית המבטח את  :הביטוחי הכיסוי 

 הפרת בשל/או ו מקצועית רשלנות בגיןדין בשל תביעה ו/או דרישה 

ו/או פגיעה  אובדןשהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין  מקצועית חובה

גופנית ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא 

המבוטח ו/או הקבלן ו/או מי  שלבמעשה או מחדל רשלני  שמקורם

בקשר עם ההסכם  ההקמהממנהליהם ו/או עובדיהם בגין עבודות 
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ו/או  לחברהמבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק ושבנדון, 

 .ןיהו/או לעובד ןיהמנהללו/או לעירייה 

 ביטוח לתקופת ובמצטבר ועלאיר₪(  2,000,000"ח )ש מיליוןשני  :האחריות גבולות 

 .שנתית

העירייה ו/או ו/או  החברהביטוח זה הורחב לשפות את  2.1 :מיוחדים תנאים 

על מי  תוטלבגין אחריות אשר  ןו/או עובדיה ןמנהליה

ו/או  המבוטח/או מחדל רשלני מצד ומהם עקב מעשה 

וזאת מבלי  הםו/או עובדי הםמנהלימ מיהקבלן ו/או 

 החברהו/או הקבלן כלפי  המבוטחלגרוע מביטוח חבות 

 . ןו/או עובדיה ןמנהליההעירייה ו/או ו/או 

אובדן מבדבר חבות הנובעת  להגבלותביטוח זה אינו כפוף  2.2  

 שימוש, איחור, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

חבות הרחבות בגין  כוללת, כמו כן הפוליסה מכוסה

)מוגבל לסך של  אובדן מסמכיםו/או הקבלן עקב  המבוטח

למקרה ולתקופת הביטוח(, חריגה מסמכות ₪  75,000

חבות הנובעת מטעות, רשלנות או אי שנעשתה בתום לב  ו

 המבוטח. עובדימי מיושר של 

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר  2.3  

 . מועד תחולה רטרואקטיבי מיום __________

( 1) שישהכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  2.4  

חודשים, לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך 

או הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי  המבוטחעל ידי 

. שנועד לכסות חבות המבוטחת על פי פוליסה זומקביל 

מוסכם בזה כי הכיסוי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על 

 אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח המקורית.

 ' ____________________ .מס פוליסה : חבות המוצר .3

 (נכללים התאריכים)שני  __________ ליום ועד __________ מיום החל 

הקבלן על פי חוק המבוטח ו אחריותביטוח חבות המוצר המבטח את  :הביטוחי הכיסוי 

 נגרמו עקב העבודות הנערכות על ידי הקבלןאשר האחריות למוצרים 

, לכל אדם ו/או גוף ההסכם )להלן: "המוצר"(בקשר עם ו/או מי מטעמו 

ו/או לעירייה ו/או  כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות לחברה

 למנהליהן ו/או לעובדיהן.

 ביטוח לתקופת ובמצטבר לאירוע₪(  2,000,000"ח )ש מיליוןשני  :האחריות גבולות 

 .שנתית

ו/או העירייה ו/או חברה הביטוח זה הורחב לשפות את  3.1 :מיוחדים תנאים 

על מי  תוטלבגין אחריות אשר מנהליהן ו/או עובדיהן 

וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות  המוצרמהם עקב 

ו/או העירייה ו/או חברה ההקבלן כלפי המבוטח ו/או 
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 מנהליהן ו/או עובדיהן .

בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מוסכם  3.2  

 מועד תחולה רטרואקטיבי מיום __________ .

( 1) שישהכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  3.3  

חודשים, לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך 

או הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי  המבוטחעל ידי 

. חבות המבוטחת על פי פוליסה זושנועד לכסות מקביל 

מוסכם בזה כי הכיסוי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על 

 אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח המקורית.

הננו מאשרים כי גבולות האחריות הנדרשים בפוליסות אחריות  : כללי .4

מקצועית וחבות המוצר הינם ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ואינם 

 חריות משותפים.גבולות א

הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש על  .5.1 : כללי .5

ידי -קודמים לכל בטוח אשר נערך עלראשוניים ופיו הינם 

וכי אנו מוותרים על כל טענה ו/או ו/או העירייה החברה 

ו/או  /או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברהודרישה 

 51בסעיף  כאמור/או זכות ו, לרבות כל טענה העירייה

 תולרבות כל טענ 1111 –ביטוח התשמ"א הלחוק חוזה 

 .ןוכלפי מבטחיה, העירייה "ביטוח כפל" כלפי החברה

כמו כן, הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו  .5.2  

, במשך תקופת הביטוח בקשר עם לרעה ישונואו לא /ו

שבנדון אלא אם תישלח לחברה הודעה כתובה  הסכםה

)שישים( יום מראש וכי לא יהיה תוקף  10בדואר רשום 

ו/או שכאלו לגבי החברה  לרעה לשינויו/או  ללביטו

אם לא נשלחה לידי  ןו/או עובדיה ן/או מנהליהוהעירייה 

 10כאמור לעיל ובטרם חלוף  בכתבחברה הודעה ה

 עה.ההוד משלוח)שישים( הימים ממועד 

העירייה ו/או /או ו החברהשל  םמאשרים כי זכות הננו .5.3  

על פי הביטוחים הנ"ל לקבלת  ןו/או עובדיה ןמנהליה

/או פיצוי לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים ושיפוי 

 למעטמתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים. 

 הסיבה הינו האישור/או ו הרישוי העדר בו במקרה

 .לנזק הקרובה

 דמיהננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום  .5.4  

ו/או  המבוטחהביטוח וההשתתפות העצמית חלה על 

העירייה הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על החברה ו/או 

 . ןו/או עובדיה ןלרבות מנהליה ןמי מטעמו/או 

ו/או אי קיום בתום בתום לב  הפרההננו מאשרים בזאת כי  .5.5  
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-עללעיל  ותמתנאי איזו מהפוליסות המפורט תנאילב של 

/או ו ממנהליהם מי/או ו הקבלן/או ו המבוטח ידי

/או וו/או העירייה בזכותם של החברה  יפגעו, לא עובדיהם

לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי  ןו/או עובדיה ןמנהליה

 ביטוחים אלו.

הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו  וסייגילתנאי  בכפוףינם הביטוחים המפורטים באישור זה ה

 במפורש באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 

 

 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )א'( 3נספח ה' 
 מאחריותהצהרה למתן פטור 

תאריך :          

__________ 

 לכבוד

  החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ

 "(החברה)להלן: "

 , פארק התעשייה אילתם2מבנה אמת"ל 

 1512ת.ד. 

 11115אילת 

 לכבוד

 עיריית אילת )להלן: "העירייה"( 

  באמצעות החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ

 , פארק התעשייה אילתם2מבנה אמת"ל 

 1512ת.ד. 

 11115אילת 

 א.ג.נ.,

 :  הצהרה על מתן פטור מאחריותהנדון
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תכנון, שיפוץ והקמה של מתחם אירועי תרבות ופנאי במרכז ל 5/2211מ/מס'  מכרז פי על

 ."(ההסכם"העבודות" ו/או " )להלן: האומנויות באילת

ו/או חשמלי  הנדסי/או ו מכני בציוד שבנדון בעבודותינו משתמשים הננו כי בזאת מצהירים הננו

 רכוש/או ו מתקנים/או ו ציוד כל הגבלה וללא לרבות בשימושנו/או ו באחריותנו/או ו בבעלותנו

 "(.הציוד)להלן: " שבנדון העבודות בביצוע אותנו המשמשים אחר

 :כדלקמן בזאת מתחייבים הננו, זאת בהצהרה האמור אף על .א

ו/או מפקח  הפרויקט ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל חברהפוטרים את ה הננו .1

 על הפרויקט לשטחיחבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא  מכלמטעמם 

 כלפי למעט זאת כל, העבודות עם בקשר פעילותנו לשם עבורנו/או ו מטעמנו מי/או ו ידנו

 .בזדון לנזק שגרם מי

ו/או מפקח  הפרויקט ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל חברהפוטרים את ה הננו .2

אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד האמור לעיל ומוותרים על  מכלמטעמם 

ו/או  הפרויקט ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל חברהזכותנו לשיבוב )תחלוף( כלפי ה

 כנגד ולמעט בזדון לנזק שגרם מי כלפי למעט זאת כל שכזה במקרה מפקח מטעמם

 .שמירה חברות

ו/או מפקח  הפרויקט ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל חברהפוטרים את ה הננו .3

חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד  מכל מטעמם

/או ו ידנו על הפרויקט לשטחישלישי כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא 

כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק  הפרויקט בשטחי פעילותנו לשם עבורנו או מטעמנו מי

 בזדון.

ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו,  היה .4

ו/או מי  חברהבניגוד לאמור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את ה

 תשלום בכל מטעמם הפרויקט ו/או מפקח רבות מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהלמטעמה ל

 .משפטיות הוצאות לרבות בה יישא מהם שמי הוצאה/או ו

חזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני הנדסי נערוך ונבזה כי  ומתחייבים מצהירים הננו .5

בביצוע העבודות, כאמור  נואו רכב המשמש אות/וו/או ציוד חשמלי חפירה  ציודו/או 

שנחתם  ההסכם, במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי וכנדרש בהסכם ההתקשרות

 בינינו ביום __________ לביצוע העבודות שבנדון.

, וחבות המוצר לביטוח אחריות מקצועית ותמצהירים בזה כי נערוך ונחזיק בפוליס הרינו .1

 ההסכם פי על אחריות לנו קיימת בה התקופה כל במשך, הסכם ההתקשרותבכאמור 

 .דין כל פי ועל העבודות לביצוע__________  ביום בינינו שנחתם

 : החתום על באנו ולראיה

 בכבוד רב,

 

)תפקיד   (חותמת הקבלן)  (שם הקבלן)  (חתימת הקבלן) 

 החותם(
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 )ב'( 3נספח ה' 
 הצהרת עבודות בחום

 __________תאריך :         

 לכבוד

  החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ

 "(החברה)להלן: "

 , פארק התעשייה אילתם2מבנה אמת"ל 

 1512ת.ד. 

 11115אילת 

 לכבוד

 "( העירייהעיריית אילת )להלן: "

  באמצעות החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ

 , פארק התעשייה אילתם2מבנה אמת"ל 

 1512ת.ד. 

 11115אילת 

 א.ג.נ.,

 בחום עבודות לביצוע מיוחדים תנאים : הנדון
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 מותנה, מטעמנו הפועל כל/או ו ידנו על הסכםב, כי ביצוע עבודות כמוגדר בזאת מאשרים הננו

 :שלהלן הנוהל בקיום

"עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה,  המונח .1

עבודות באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, 

 .להבות אוהבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים ו/

 כי לוודא שמתפקידו"( האחראין:"", נמנה אחראי מטעמנו )להלבחום"עבודות  שנבצע ככל .2

 .זה לנוהל בהתאם שלא, בחום עבודות תבוצענה לא

העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא  עוביצ תחילת בטרם .3

, בחום העבודות ביצוע ממקוםלפחות  מטר 10הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

 שמיכת כגון, דליק בלתי במעטה לכסות יש להרחיקם ניתן שלא דליקים חפצים כאשר

 .רטוב ברזנט מעטה או אסבסט

 כיבוי באמצעי המצויד"(, אש צופה" -)להלן:  אש כצופה ישמש אשר אדם ימנה האחראי .4

 .בחום העבודות ביצוע מקום שבסביבת הבעירים חומרים לסוג וישימים מתאימים

 ניצוצות או אש כי, ביצועה עת כל להשגיח שמתפקידו" אש"צופה  יוצב העבודה מבצע ליד .5

 .שריפה לכלל מתפתחים אינם

( דקות מתום 30(שלושים  לפחות, העבודה סביבת על ולהשגיח להמשיך" אש"צופה  על .1

 ביצועה, תוך שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

פים להם הננו מחויב על פי כל וכל תנאי בטיחות נוס ת, כי נוהל זה מהווה התניה מינימאלימובהר

 .לעיל האמור על יוסיפו בהסכםדין ועל פי פוליסת ביטוח שערכתי כמוגדר 

 .זה נוהל ביצוע על יקפידו מטעמנו משנה קבלני/או ו קבלנים כי לכך וערב לוודא מתחייבים הננו

 

 : החתום על באנו ולראיה

 בכבוד רב,

 

)תפקיד   (חותמת הקבלן)  (שם הקבלן)  (חתימת הקבלן)

 החותם(

 

 (2) 3ה'  נספח
 ההפעלה )עתיד להשתנות לאחר חתימת הסכם מפורט(אישור קיום ביטוחים בתקופת 

 תאריך : __________        

 לכבוד

  החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ

 "(החברה)להלן: "

 , פארק התעשייה אילתם2מבנה אמת"ל 

 1512ת.ד. 

 11115אילת 

 לכבוד

 "( "העירייהעיריית אילת )להלן: 

  באמצעות החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ

 , פארק התעשייה אילתם2מבנה אמת"ל 

 1512ת.ד. 

 11115אילת 

 א.ג.נ.,
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 (.)בתקופת ההפעלה יםביטוח עריכתאישור הנדון: 

 "(.המפעיל______________________ )להלן : "___________________ : המבוטח שם

 ____________________________________________ . : כתובת

  : הסכם מס'

 הפעלת מתחם אירועי תרבות ופנאי במרכז האומנויות באילת. : שירותים

  )להלן: ""ההפעלה" ו/או "השירותים" ו/או "המרכז" ו/או בהתאמה(  

עבור המפעיל את הביטוחים  ערכנו________ חברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה מאשרים כי  אנו

 נכללים התאריכיםמיום __________ ועד יום __________ )שני שהמפורטים להלן, למשך התקופה 

 "(.הביטוח תקופת: "ולהלן

 ': ______________________מס פוליסה מורחב אש .1

/או ו בהפעלתוומתקנים  ציודהרכוש לרבות מבנים, כל ל כינון בערךביטוח  : הפוליסה 

 תחוםוהנמצאים ב במתחם הנכללים המפעיל שלו/או באחריותו  באחזקתו

בבעלותו של המפעיל  רכוש אחרו/או מכונות, מתקנים ציוד,  לרבות המרכז

מכל מין וסוג שהוא, כל הנ"ל בערך כינונם, כנגד אבדן או נזק עקב 

 המכוסים בביטוח אש מורחב.  הסיכונים

בפוליסת רכוש )אש מורחב(,  המכוסיםם, ההרחבות והכיסויים פי התנאי על : הביטוחי הכיסוי 

, ברק, התפוצצות, עשןלרבות אך לא מוגבל, אובדן ו/או נזק עקב אש, 

רעידת אדמה, פרעות, שביתות, נזק בזדון, נזקי סערה וסופה, נזקי כלי טיס, 

בום על קולי, שיטפון, נזקי מים, נזקים מנוזלים אחרים והתבקעות 

בזדון, נזקי פריצה )על בסיס נזק  נזקקי התנגשות )אימפקט(, צינורות, נז

 ראשון( ושוד )להלן סיכוני "אש מורחב"(.

תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף  כוללת הביטוח פוליסת :מיוחד תנאי 

ובלבד  ןעובדיה/או ו ןמנהליה/או וו/או העירייה  חברה)שיבוב( כלפי ה

שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם  שגרם לנזק 

 זדון.ב

 ': ______________________מס פוליסה תוצאתי  אובדן .2

ביטוח אובדן תוצאתי ו/או אובדן הכנסות שיגרם למפעיל בעקבות נזק  : הביטוחי הכיסוי 

נזקי )למעט  לעיל 1"אש מורחב" המפורטים בסעיף  סיכוני, עקב למתחם

 .ים( חודשעשר שנים) 12 שלפריצה( וזאת לתקופת שיפוי 

תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף  כוללת הביטוח פוליסת :מיוחד תנאי 

ובלבד  ןעובדיה/או ו ןמנהליה/או וו/או העירייה  חברה)שיבוב( כלפי ה

שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם  שגרם לנזק 

 זדון.ב

 ': ______________________מס פוליסה שלישי  צד .3

פי דין -את אחריותו של המפעיל על המבטחכלפי צד שלישי  אחריות ביטוח : הביטוחי הכיסוי 

פגיעה או נזק ל גרמו אשררשלני בתקופת הביטוח,  מחדלאו  מעשה בשל

לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף משפטי, ובלי לגרוע מכלליות האמור 

 .ןלעובדיה/או ו ןלמנהליהלעירייה ו/או /או ו לחברהלרבות פגיעה או נזק 
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 .שנתית ביטוח לתקופת ובמצטבר, לאירוע ₪( ₪10,000,000 ) מיליון עשרה  : האחריות גבול 

בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות,  להגבלותביטוח זה אינו כפוף  : הגבלות ביטול 

קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם,  וכלפיבהלה, חבות המפעיל בגין 

תאונתי מקרי  זיהוםמתקנים חשמליים, מתקנים סניטאריים פגומים, 

ובלתי צפוי, שביתה והשבתה, הרעלה כל דבר מזיק במאכל או משקה, וכן 

ף מצד המוסד לביטוח לאומי )למעט לגבי עובדים שהמפעיל תביעות תחלו

 חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(.

החברה למעט רכוש הנכלל בפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש  .3.1 : מיוחדים תנאים 

ייחשב לצורך )ביטוח אש מורחב( לעיל,  1בביטוח הנערך על פי סעיף 

 .ביטוח זה כרכוש צד שלישי

ו/או  חברהשפות את הכסות ו/או להביטוח הורחבה ל פוליסת .3.2  

בגין , ן )להלן: "יחידי המבוטח"(ו/או עובדיה ןו/או מנהליההעירייה 

 מי על שתוטלבגין אחריות אחריותם כבעלי המתחם והמרכז לרבות 

וזאת  וו/או עובדי וו/או מנהלי המפעיללמעשי ו/או מחדלי  מהם

לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל  "צולבתאחריות "בכפוף לסעיף 

 אחד מיחידי המבוטח.

 ': ______________________מס פוליסה מעבידים  חבות .4

המבטח את אחריותו של המפעיל על פי פקודת  מעבידיםחבות  ביטוח : הביטוחי הכיסוי 

הנזיקין )נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

 תאונתבגין  ההסכם עם בקשרלפי העובדים המועסקים על ידו כ 1110

שייגרמו בתקופת /או מחלה מקצועית )להלן: "מקרה ביטוח"( ו עבודה

לפעילות המפעיל  הקשור בכלמהם תוך כדי עקב עבודתם  למיהביטוח 

 .החוזה עםבקשר 

 לתקופת ובמצטבר לאירוע)עשרים מיליון דולר ש"ח(  ש"ח 20,000,000 : האחריות גבול 

 .שנתית ביטוח

כלפי  המפעילעבודה ומנוחה, חבות  תבדבר שעו הגבלותביטוח זה אינו כולל  : הגבלות ביטול 

קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או עובדיהם )היה והמפעיל ייחשב כמעבידם(, 

 פיתיונות ורעלים והן בדבר העסקת נוער המועסקים על פי החוק.

 ןמנהליההעירייה ו/או /או ו חברהלשפות את ה הורחבה הביטוח פוליסת : מיוחדים תנאים 

מהם נושא  מילעניין קרות מקרה ביטוח, כי  ונקבע, היה ןעובדיה/או ו

 .המפעיל מעובדי מיבחובות מעביד כלשהן  כלפי 

 פוליסה מס': ______________________ אחריות מקצועית  .5

על פי דין בשל תביעה  המפעיל אחריותקצועית המבטח את ביטוח אחריות מ הכיסוי הביטוחי : 

שהוגשה  בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועיתו/או דרישה 

פגיעה גופנית ו/או נזק לגופו ו/או אובדן ו/או במשך תקופת הביטוח, בגין 

של במעשה או מחדל רשלני שמקורם לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא 

בקשר פעילות המפעיל ו/או מי מטעמו בגין המפעיל ו/או מנהליו ו/או עובדיו 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק ועם ההסכם שבנדון, 
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 יה.לעובד/או ו יהמנהללו/או  לחברה

 ש"ח )שני מיליון ש"ח( לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. 2,000,000 גבול האחריות : 

אובדן שימוש, איחור, מבדבר חבות הנובעת  להגבלותביטוח זה אינו כפוף  ביטול הגבלות : 

 כוללת, כמו כן הפוליסה מכוסה השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

חבות הנובעת מטעות, רשלנות או חריגה מסמכות בתום לב והרחבות בגין 

 המפעיל. עובדימי מאי יושר של 

חברה ו/או העירייה ו/או לשפות את ה הורחבה פוליסת הביטוח .5.1 תנאים מיוחדים : 

מעשה או מחדל רשלני ם לאחריות לעניין מנהליהן ו/או עובדיהן

ביטוח וזאת מבלי לגרוע מו/או עובדיו  מפעילה שנעשו בתום לב על ידי

 חברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן.כלפי ה מפעילחבות ה

מיום פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי  .5.2  

.__________ 

חודשים לאחר תום  1כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  .5.3  

בתנאי כי לא נערך ע"י המפעיל ביטוח חלופי המעניק  תקופת הביטוח

מוסכם . כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו

כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים  בזה

שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת 

 הגילוי.

 תנאי מיוחד: .1.1 : כללי .1

הננו מאשרים כי גבולות האחריות הנדרשים בפוליסות אחריות כלפי 

ספציפיים לכל צד שלישי והפוליסה לביטוח אחריות מקצועית הינם 

 פוליסה בנפרד ואינם גבולות אחריות משותפים.

הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הנן  .1.2  

ו/או העירייה החברה  יקודמות לכל ביטוח הנערך על ידראשוניות ו

/או תביעה בדבר שיתוף ו/או טענה ווכי אנו מוותרים על כל דרישה 

כל טענה ו/או זכות כאמור  לרבות. ו/או העירייה ביטוחי החברה

 תולרבות כל טענ 1111 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  51בסעיף 

 .ןיהוכלפי מבטח ו/או העירייה החברה"ביטוח כפל" כלפי 

 הביטוח דמי לתשלום שהאחריות לנו ידוע כי מאשרים הננו .1.3  

 על לא מקרה ובכל, בלבד המפעיל על חלה העצמית וההשתתפות

 .ןמטעמ מיהעירייה ו/או /או ו החברה

או אי קיום בתום לב של תנאי  בתום לב ו/ המאשרים כי הפר הננו .1.4  

בזכויות  ופגעי, לא המפעילת הביטוח על ידי ופוליסמ איזותנאי מ

לקבלת שיפוי ו/או  ןעובדיה/או ו ןמנהליה/או וו/או העירייה  חברהה

 על פי ביטוחים אלו.פיצוי 

 או וגם יבוטלוכמו כן , הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא  .1.5  

לחברה  תישלח, במשך תקופת הביטוח, אלא אם לרעה ישונו לא

)שישים( יום מראש וכי לא יהיה תוקף  10הודעה כתובה בדואר רשום 
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 נשלחהאם לא והעירייה  החברהו/או לשינוי שכאלו לגבי  לביטול

)שישים( הימים  10ובטרם חלוף  לעילכאמור  בכתבלחברה הודעה 

 ההודעה. משלוח ממועד

תנאי הפוליסות הנערכות על פי אישור זה, לא יפחתו מוסכם בזה כי,  .1.1  

, אותם המחליף אחר נוסח כל או 2013 מהדורהביט כ הידוע מהנוסח

 .כאמור הנוסח"י עפ לביטוח הניתנות ההרחבות כל על

 שונו שלא כמה עד המקוריות הפוליסות וסייגי לתנאי בכפוף הינם זה באישור המפורטים הביטוחים

 ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות., במפורש באישור זה

 

 

 בכבוד רב,

 

)תפקיד   )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(

 החותם(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4נספח ה'
 
 

 נוסח ערבות בדק
 

 תאריך __________
 לכבוד

 החברה הכלכלית לאילת בע"מ
 

 א.ג.נ.,
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 כתב ערבות מס'__הנדון: 

 
"( אנו ערבים בזאת היזם"___  ח.פ. _____________ )להלן :על פי בקשת _________

וזאת בקשר עם ₪( )מאתיים אלף ₪  200,000 –כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך השווה ל 
לתכנון,  עסקי לצורך שיתוף פעולה  5/2017מ/ פומבי ע"פ מכרז תקופת הבדק בהתאם לחוזה

שיפוץ והפעלה של מתחם אירועי תרבות ופנאי במרכז האומנויות באילת ודרישות החברה 
 .הכלכלית לאילת בע"מ

 
ימים מקבלת  7אנו מתחייבים לשלם לכם כול  סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוך 

נו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלי
בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת הקבלן בתביעה 
משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 
 

תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את 
לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא  תדרישות, שכל אחת מהן מתייחס

 יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
 

 ערבות  זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

המרכזית לסטטיסטיקה  ערבות  זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה 
 ביום .................

 
ערבות  זו תישאר בתוקף  עד ליום השבת החזרת האתר לרשות העירייה ו/או מי שהוסמך 

 משמה לקבל ולהפעיל את האתר ועד בכלל.
 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי ......................... לא תענה.
 

 ו בטלה ומבוטלת.לאחר יום ..................... ערבותנו ז
 

 ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
 
 

 תאריך ________________                                 בנק _________________

 

 

 

 

 


