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 בע"מלאילת )חכ"א( החברה הכלכלית 
 

 13/2018מ/מס' מכרז פומבי 

 
 והפעלה של מתחם תיירות, נופש, תרבות ופנאי בעיר אילתמשותפת להקמה 

 
קבלת מזמינה בזאת  עיריית אילת,, עבור (החברה – בע"מ )להלןלאילת )חכ"א( החברה הכלכלית  .1

תיירות, נופש, תרבות מתחם ייחודי של של  ההפעלומשותפת הקמה יזם לצורך בחירת להצעות 
 ופנאי בעיר אילת.

 
פארק תעשיה במשרדי החברה, ולקבלה  המכרזניתן לעיין בחוברת : המכרזמסמכי עיון ורכישת  .2

תשלום תמורת  14/1/2019החל מתאריך  ,16:00 –09:00בשעות , אילת 2"אילתם", מבנה אמת"ל 
באתר גם המכרז, על נספחיה, ניתן לעיין בחוברת  .)שלא יוחזרו(₪  5,000סך של דמי השתתפות ב

    ./http://eec.co.il בכתובת חברהה האינטרנט של
 

במשרדי החברה ולאחר מכן  11:00בשעה  28/1/2019יתקיים ביום (: חובה)מפגש מציעים  .3
 .חובהינה המפגש המציעים חלקי  2-ב. ההשתתפות פרויקטהמיועד לבמתחם 

 
לא תתקבלנה הצעות לאחר . 0015:שעה ב 11/3/2019יום בהינו  :האחרון להגשת הצעותמועד ה .4

ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד )לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת( במשרדי  את. זה מועד
 . בלבד החברה

 
 (₪אלף מאתיים )₪  200,000בסך של ערבות בנקאית להצעתו על המציע לצרף : ערבות הגשה .5

 .המכרזלמסמכי  ףבנוסח המצור
 

 . בחוברת המכרזהמופיעים במלואם המכרז האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי  .6
 

 .(לימורללפנות ) 08-6315353טלפון לבירורים:  .7
 
 

 אבי כהן, מנכ"ל  
 בע"מלאילת )חכ"א( החברה הכלכלית 
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 של המכרז זמניםהלוח 
 
 

 הערות המועד הפעולה

   םמסמכי קבלת
 14/1/2019החל מיום 

 
 ₪ 5,000 –דמי השתתפות 

מפגש מציעים 
 )חובה(

 
 11:00בשעה  28/1/2019ביום 

  משרדי החברהב

מועד אחרון 
 לשאלות הבהרה

 
 12:00בשעה  15/2/2019 עד ליום

 
 WORDעל גבי קובץ 
 בלבד

מועד אחרון 
 להגשת הצעות

 
 15:00בשעה  11/3/2019עד ליום 

במעטפה אטומה 
וחתומה עליה מס' 

 בלבד המכרז
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 הענייניםתוכן 
 

 1חוברת מספר 
 

 .םיהתנאים הכללי  מסמך א'
     

 .ו, על נספחיטופס הצעת המציע מסמך ב'
 

 .הגשהנוסח ערבות    1נספח    
 .תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי סף   2נספח 
 .ה פליליתהעדר הרשעו שכר מינימום, העסקת עובדים זריםתצהיר  3נספח 
 תצהיר לפי חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים. )א( 3נספח 
 תצהיר בדבר העדר קרבה משפחתית. )ב( 3נספח 
  .רו"ח לעניין עמידת המציע בתנאי הסף בדבר מחזור כספיאישור    4נספח 
 + פירוט ניסיון מקצועי. סיון מקצועיילעניין נתצהיר המציע    5נספח 
  בדבר פרטי המציע. אישור עו"ד   6נספח 
 .פרוגרמה מוצעת 7נספח 
 .29/11/2017מכתב מנהל מרחב עסקי דרום ברמ"י מיום   8נספח 

 
 לשת"פ בין החברה ובין היזם, על נספחיו.נוסח הסכם   מסמך ג'

 
 עבודות קבלניות.אישור קיום ביטוחים:  )א( 1-נספח ג'
 אישור קיום ביטוחים: תקופת ההפעלה. )ב( 1-נספח ג'
 הצהרת פטור מנזקים. )ג( 1-נספח ג'
 תנאים מיוחדים לעבודות בחום. )ד( 1-נספח ג'
 ערבויות ביצוע: עבודות קבלניות + תק' הפעלה. 2-נספח ג'
 דוגמת פרוטוקול מסירת המתחם ליזם ורשימת מצאי. 3-נספח ג'
 ערבות בדק. 4-נספח ג'
 הצעת היזם )לא מצורפת(. 5-נספח ג'
 )לא מצורפים(. מכרזמסמכי ה 6-נספח ג'

 
 .אישורים והיתר הבניהתכניות, , יםתשריט מסמך ד'

 
 כללי.תשריט  1-מסמך ד'
  .עבודות הפיתוחלרבות תכניות  ,המתחםתכניות  2-מסמך ד'
 .(עבודות הפיתוח בלבד) בניה היתר 3-מסמך ד'

 
 ., מפרטים טכניים מיוחדיםהוראות מיוחדות מסמך ה'

 
 בוטל. 1-מסמך ה'
, ניקיון ,ופריקת סחורות ההוראות מיוחדות בדבר תפעול, קבל 2-מסמך ה'

 .ושטחי שירותבטיחות, איכות סביבה 
 .היזםלעבודות השלמת בנייה שיבוצעו על ידי מינימאלי מפרט  3-מסמך ה'

 
 .ותיאור כללי של הפרויקט מסמך קונספט )קווים מנחים( מסמך ו'
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 התנאים הכלליים –מסמך א' 
 

מזמינה  (,העירייה –)להלן אילת , עבור עיריית (החברה –בע"מ )להלן לאילת )חכ"א( החברה הכלכלית 
תרבות ופנאי  ,תיירות, נופששל מתחם  ההפעלמשותפת הקמה לצורך  יזםקבלת הצעות לבחירת בזאת 

הכל לפי , דונם, הממוקמים בחופה הדרומי של העיר אילת 22.3-של כבמקרקעין בשטח  למטייל העצמאי
 (.המכרז –)להלן זה  במכרזהתנאים המפורטים להלן 

 
 עבודותאת החברה לבצע  תחל 2019פברואר במהלך חודש כי  ,החברה מביאה בזה לידיעת המשתתפים

הסכם על הצדדים  חתימתרק לאחר  ליזם, יימסרו המכרזהמקרקעין נשוא  וכי מתחםב העפר והניקוז
בכפוף לתיקונים והמצ"ב כמסמך ג' לחוברת זו בנוסח , אשר ייחתם (הסכם שת"פ –שיתוף פעולה )להלן 

ם כשה ,הסכמות החברה והזוכה במכרז ויאושרו על ידי יועמ"ש החברהושינויים שייערכו בו בעקבות 
 .ריקים מכל אדם ו/או חפץ

 
היזם בלבד על חשבון באחריות ונה יתעש)למעט עבודות העפר והניקוז( הנדרשות לפרויקט ההקמה עבודות 

זו שהינו מפרט מינימאלי לביצוע לחוברת  3-מסמך ה' ,, לרבות אך לא רקזה מכרזבהתאם להוראות 
  .היזםבין החברה ובין הסכם שת"פ על פי הוראות ו/או  ,העבודות על ידי היזם

 
 ההקמה שיקוליהם והצעותיהם עובדה זו והצורך לבצע עבודותלהביא בחשבון זה  במכרזעל המשתתפים 

 .בהיקפים משמעותייםכאמור 
 

 כדלקמן:, במכרז זההחברה מבקשת בזה להבהיר למשתתפים 
 
כך שיענו על הצרכים מתוכננות ומבוצעות המבוצעות במתחם על ידי החברה  ניקוזהעפר והעבודות  .א

 .לחוברת זובקונספט המתואר במסמך ו' להפעלת מתחם תיירות, נופש, תרבות ופנאי והדרישות 
המבוצעות במתחם אלא  העפר והניקוז עבודותתכנון את  מהותיתלשנות לבקש הזוכה לא יהא רשאי 

ו, חיסכון במקרים חריגים בלבד ]כגון, לצורך הסרת חסמים תפעוליים שאינם מאפשרים הפעלת
 בכתב בלבד.מראש ושיינתן  ,[ ובאישור מוקדם של החברהוכיו"בתפעולי משמעותי 

 
 מהותי בקשתו לביצוע שינוישלא לאשר לזוכה לאשר ו/או לאשר בתנאים ו/או החברה תהא רשאית  .ב

וזאת על סך שיקול דעתה המקצועי הבלעדי ומבלי שלזוכה , ןו/או בביצועהעפר והניקוז עבודות בתכנון 
 ו/או טענה כלפי החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמן בשל כך.תהא כל דרישה ו/או תביעה 

 
לאחר במתחם  העפר והניקוזבתכנון ו/או בביצוע עבודות  מהותיבכל מקרה בו אישרה החברה שינוי  .ג

, תהא רשאית להתנות כל שינוי כאמור, אשר עלול לגרום להארכת השלמת העבודות המבוצעות על ידה
ו/או בפיצוי משך ביצוע העבודות ו/או הגדלת היקפן הכספי, בהפקדת ערובה מתאימה ו/או בשיפוי 

 .החברה ו/או העירייה בשל כל שינוי כאמור
 

וכה ויבוצע על ידי מבלי לגרוע מהאמור מודגש, כי כל שינוי כאמור לעיל בכל מקרה יחול על חשבון הז .ד
    .ו/או מי מטעמה החברה

 
לעיין בעיון רב, לקבל, ללמוד ולנתח כל נתון ו/או  המכרזלאור האמור, ממליצה החברה לכלל משתתפי  .ה

המצורפים  3-ד'-ו, 2-מסמכים ד'מסמך הקשורים לעבודות המבוצעות על ידי החברה במתחם, לרבות 
 .מכרזלחוברת ה
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 הוראות כלליות .1
 

וכל סטייה מההוראות הקבועות בה  זועל המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת  .1.1
 עלולה להביא לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.

 
והמציע לא יהיה רשאי לעשות בהם כל בלבד שמורות לחברה  המכרזכל הזכויות במסמכי  .1.2

 הצעתו.הגשת שימוש אלא לצורך 
 
 מיועדים לנשים וגברים כאחד.  אךנוקטים לשון זכר מטעמי נוחות בלבד להלן  םמסמכיכלל ה .1.3
 
לא תחול  ,ו/או כל היועצים ששימשו אותןו/או העירייה שלה על החברה ו/או ועדת המכרזים  .1.4

אחריות מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שנתגלו במסמכי 
 ,נגיש למציעיםו/או שיהיה וגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה ו/או בכל הנ זה מכרז

 .זה מכרזבמסגרת  ,בכתב ו/או בעל פה
 
השנים שקדמו למועד האחרון להגשת  7במהלך או אחד ממנהליו  ,מודגש בזה כי אם המציע .1.5

בעבירה שיש עמה קלון או הנוגעת לתחום הצעתו, הגשת עובר ל ,הורשע בפליליםהצעות 
-ב אם תלויים הליכים פליליים נגד המציע או אחד ממנהליו של המציע אועיסוקו של המציע 

לא יוכל לתחום עיסוקו של המציע,  עיםהנוג ,השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות 7
ימים )ארבעה עשר(  14 ,בכתב ,בבקשה מנומקתלחברה אלא אם כן פנה , המציע להגיש הצעה

להגשת ההצעות תוך פירוט כל פרטי המקרה/ים, ויבקש לאפשר האחרון המועד  לפנילפחות 
 את בקשתו. האישרוהחברה , להגיש הצעתולו 

 
 הבהחלטת .תוקבע אם לאשר למציע להגיש הצעתאת פרטי העניין ונסיבותיו, והחברה תבחן 

לשיתוף הפעולה נשוא , בין היתר, אם מדובר בעניין שיש לו השלכה עניינית החברהשקול ת
, וזאת גם בהתייחס, בין היתר, למועד ביצוע העבירות, לחומרת העבירות זה ולמהותומכרז 

 רלוונטיות לעניין. הא לו להערכתההמיוחסות, לשלבי ההליכים המדוברים, וכל נתון אחר שת
 

במקרה ויתברר, בכל עת שהיא, כי מציע שמתקיימים לגביו תנאי סעיף זה לא פנה בבקשה 
ולא מסר פרטים כאמור, או כי מי שהגיש בקשה כאמור מסר פרטים מטעים או לא מסר 

, ואם כבר הצעתולדחות את  תרשאיהחברה הא תפרטים מהותיים ביחס לבקשתו האמורה, 
, וזאת בין אם כבר נחתם הסכם שיתוף הפעולה עמוזכייתו ו/או את לבטל את  – נתקבלה

. במידה וטרם נחתם הסכם שת"פ כאמור תהא החברה רשאית ובין אם טרם נחתםשת"פ 
 להפסיק לאלתר כל הליך מו"מ עמו.

 
מובהר בזה כי השימוש בלשון "הצעה" בחוברת זו, על נספחיה, בין שצורפו לה ובין אם לאו,  .1.6

נוחיות הקורא. אין בשימוש החברה בלשון זו כדי להכשיר,  הינו למען הזהירות בלבד ולשם
זה לכדי  במכרזבשום דרך ובכל מקרה שהוא, את המסמכים אשר יוגשו על ידי המציעים 

 הצעה על פי דין.
 

 הפרויקט .2
 

 1חלקה  40300עיריית אילת, באמצעות החברה, מבקשת להפעיל במקרקעין הידועים כגוש  .2.1
-ו 101/02/2 , על פי תכנית בניין עיר"שטח לחניון"בייעוד מ"ר  21,143-בשטח של כ 8מגרש 

(, אשר מוחזקים על ידה מכוח הסכם המקרקעין –)לעיל ולהלן  חוף אלמוג אילת 5/111/03/2
 . , נופש, תרבות ופנאי, מתחם אירוח29/8/2016הרשאה מיום 
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לנהל הוסמכה על ידי העירייה הינה תאגיד עירוני כמשמעו בפקודת העיריות, , אשר החברה .2.2
הליך על עבור העירייה  פקחלונהל ל, במתחם העפר והניקוזעבודות לבצע את את הפרויקט ו

פקח לתאם ולולאחר מכן  (הזוכה ו/אוהיזם  – )להלןזה  מכרזכאמור בהוראות היזם בחירת 
על קיום מלוא ו , על הפעלת המתחםהיזםאשר תבוצענה על ידי  ההקמה על ביצוע עבודות

 במהלך תקופת ההפעלה. התחייבויותיו 
 
שהוראות )רשות הדירה( בר רשות , במעמד של במקרקעיןאת החזקה ליזם תמסור החברה  .2.3

 .בלבדוהפעלה של המתחם משותפת הקמה חוק הגנת הדייר ותקנותיו אינן חלות עליו, לצורך 

 
יהא  היזםוהן במהלך תקופת ההפעלה, ההקמה עבודות הן במהלך תקופת ביצוע  –יודגש  .2.4

ההוצאות הכרוכות בקבלת האישורים הנדרשים )למעט אלה שנקבע  כלתשלום אחראי ל
בצורה מוחלטת  ותתואמכך שתהיינה אחרת(, לביצוע כל העבודות ובכתב לגביהם מפורשות 

כל רשות אחרת, כפי שתהיינה ו/או לכל התכניות, המפרטים, היתרי הבניה, דרישות העירייה 
רישוי משרד התיירות, המשרד להגנת הסביבה, לרבות דרישות משרד הבריאות, , מעת לעת
וכן ביצוע מלא ומושלם  איכות הסביבה וכיו"ברשות הכבאות וההצלה, פיקוד העורף, עסקים, 

הועדה בודות הבדק בתקופת הבדק וכן טיפול מול רשויות שונות כגון: העירייה, של ע
עין המקומית לתו"ב, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, רישוי עסקים, חח"י, תאגיד 

ל , חתימה על דיווחי מדידה אם וכפי שידרשו ע"י כוכיו"ב , כיבוי אש, פיקוד העורףנטפים
 . דין רשות מוסמכת ו/או על פי כל

 
 תנאי הסף .3
 

 :מציע העונה על כל תנאי הסף הבאים במצטברזה  מכרזזכאי להגיש הצעה ל
 

פשר הגשת הצעות א)לא תת המציע הוא אישיות משפטית אחת, תאגיד רשום כדין בישראל .3.1
 .במשותף(הצעות תתאפשר הגשת על ידי יחידים וכן לא 

 
בהפעלת מפעילותו נובע ה, 2017-ו 2016, 2015של המציע בשנים  מצטברההמחזור הכספי  .3.2

 100עומד על  מתחמי אירוח / אתרי תיירות ונופש / בתי מלון / הוסטלים, בארץ ו/או בעולם,
 . מיליון שקלים חדשים()לא כולל מע"מ(, לפחותמאה )₪ מיליון 

 
 להלן כשהוא חתום כדין. 4להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה יצרף המציע את נספח 

 
, הוסטלים /אתרי תיירות ונופש  /אירוח מתחמי שני( )במילים:  2בהפעלת למציע ניסיון מוכח  .3.3

)שנים עשר(  12מתוכה , 31/12/2018ועד  1/1/2016בתקופה שמיום  בארץ ו/או בעולם,לפחות, 
 .ברציפותחודשים 

 
להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה יצרף המציע את כלל המסמכים הנדרשים כאמור 

 להלן. 5בנספח 
 

 להלן. 10.3כאמור בסעיף בנקאית המציע צרף להצעתו ערבות  .3.4
 

 מפגש המציעים.בהמציע השתתף  .3.5
 
 .מכרזשילם דמי ההשתתפות בהמציע  .3.6
 

 בהתאם למסמכים שיוגשו על ידי המשתתף במועד הגשת הצעתו.תעשה בדיקת התנאים 
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 תקופת ההתקשרות .4
 

מיום שנים(  6)( חודשים שבעים ושניים) 72-תהא לתקופת ההתקשרות בין החברה ובין הזוכה  .4.1
 במכרזבנוסח אשר יגובש בין החברה ובין הזוכה  על ידי החברההסכם שיתוף הפעולה חתימת 

  (.תקופת ההתקשרות –)להלן 
 

תקופת ההתקשרות לידי סיום ביום בכל מקרה תבוא מבלי למעט מהאמור לעיל מובהר, כי  .4.2
ובאישור רשות מקרקעין אלא אם כן תוארך תקופת ההתקשרות על ידי החברה  31/8/2024

המצורף  28/11/2017( כאמור במכתב מנהל מרחב עסקי דרום מיום רמ"י –ישראל )להלן 
 .להלן 8כנספח 

 
האופציה, לפי שיקול דעתה , ניתנת בזה ובכל מקרה בכפוף להסכמת רמ"י לה בלבדלחברה,  .4.3

שלושים ) 36( תקופות נוספות, בנות שלוש) 3עד המוחלט, להאריך את תקופת ההתקשרות ב
(, תקופת האופציהאו  תקופת ההתקשרות המוארכת –( חודשים, כל אחת )להלן וששה

ובתנאי שתודיע על כך לזוכה, בכתב ומראש, לפני תום תקופת ההתקשרות או תקופת 
 ההתקשרות המוארכת, לפי העניין. 

 
שמונה עשר( ) 18לתקופת "גרייס" בת זכאי היזם שייבחר מתוך תקופת ההתקשרות יהא  .4.4

 החברהעל ידי ההסכם לשת"פ , וזו תימנה החל מיום חתימת קלנדריים(חודשים לוח )חודשי 
, ההפעלהפטור מתשלום דמי היזם (. במהלכה של תקופת הגרייס יהא תקופת הגרייס –)להלן 

אך יהיה חייב בתשלום תשלומים שוטפים החלים על מחזיק בנכס כגון, ארנונה, חשמל, מיסי 
 עירייה וכיו"ב.

 
תקופת  –בשום מקרה ומיד בסיומה תחל תקופת ההפעלה )להלן  לא תוארךתקופת הגרייס  .4.5

 (.ההפעלה
 
 המתחםמתחייב לפתוח את היזם מבלי למעט מיתר הוראות סעיף זה, מובהר מפורשות כי  .4.6

קבלת כל ההיתרים ו/או הרישיונות ו/או האישורים הנדרשים לשם כך(  לרבותלקהל הרחב )
 החברה. חתימת הסכם שת"פ על ידי חודשים מיום שנים עשר( )במילים:  12תוך 

 
הוארכה תקופת ההתקשרות כאמור לעיל, במהלך תקופת ההתקשרות המוארכת תהא  .4.7

החברה רשאית להביא את התקשרות הצדדים לידי סיום, מכל סיבה שהיא, וזאת באמצעות 
( יום מראש. בחרה החברה במהלך ושמוניםמאה ) 180מתן הודעה בכתב ומראש של לפחות 

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

 דרישה כאמור. 
 
למען הסר הספק מובהר, כי במהלך תקופת ההתקשרות המוארכת יחולו כל הוראות הסכם  .4.8

לת הודעת החברה בדבר הארכת ההתקשרות בין הצדדים, בשינויים המחוייבים, ומיד עם קב
, באופן מיידי וללא כל דיחוי, לפעול להארכת הערבויות, מציעתקופת ההתקשרות, מתחייב ה

וכן כל מסמך אחר הטעון  )לתקופת ההקמה ולתקופת ההפעלה(אישורי קיום הביטוחים 
)שלושה(  3יוארכו ויעמדו בתוקף, בכל מקרה, עד  יזםהארכה ו/או חידוש. יובהר, כי ערבויות ה

 חודשים מתום תקופת ההתקשרות או תקופת ההתקשרות המוארכת, לפי העניין.
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 המכרזחוברת  .5
 

אותה ניתן  , על שני חלקיה,(מכרזחוברת ה – )להלן זומצויים בחוברת  המכרזפרטי כלל  .5.1
 המכרזניתן לעיין בחוברת  .16:00 – 09:00ה' בין השעות:  - בימים א' ,במשרדי החברהלרכוש 

הינם רכושה המכרז ל המסמכים שבחוברת . כאו באתר האינטרנט שלה/ו במשרדי החברה
המציע אינו רשאי להעתיקם או  ונועדו לצורך הגשת הצעות המציעים בלבד. של החברה

 להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
 

 ,המציע, כתובתו, מספרי הטלפוןימסור הרוכש את פרטי כאמור,  המכרזחוברת קבלת בעת  .5.2
 מכרזלצורך ושמו של איש הקשר מטעם המציע )חובה( ל שבמשרדיו "הפקסימיליה והדוא

 . זה
 

 מפגש מציעים .6
 

 .0011:ה בשע 1/2019/28 יוםיתקיים ב מפגש מציעים
 

 , אילת.2במשרדי החברה, פארק תעשיה "אילתם", מבנה אמת"ל  מפגש:המקום 
 

מציע אשר לא ישתתף, בעצמו או באמצעות מי מטעמו, . ינה חובההבמפגש המציעים השתתפות ה
 .במכרזבמפגש המציעים לא יהיה רשאי להשתתף 

 
 .מפגש המציעיםהמציע מוותר על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם 

 

 המכרזלמסמכי בנוגע לפרויקט ו/או הבהרות שאלות ו .7
 

בעברית פנות לחברה בכתב, הניתן ל המכרזהפרויקט ו/או מסמכי הבהרות בקשר עם שאלות ו .7.1
בשעה  15/2/2019מיום לא יאוחר ועד  limor@eec.co.ilבדוא"ל  ordWבלבד, באמצעות קובץ 

או באמצעות אישור  6315353-08. על המציע לוודא קבלת הודעת דוא"ל כאמור בטלפון 12:00
 .לא תענינה PDFשאלות אשר תועברנה באמצעות קובץ חוזר על קבלת הודעתו. 

  
על המציע לנסח שאלותיו באופן ברור, תמציתי, ענייני ולכלול במסגרת כל שאלה את מספר  .7.2

 העמוד, מספר הסעיף ותוכן הסעיף בחוברת אליהם מתייחסת שאלתו.
 

פנייתו את כתובת הדוא"ל אליה תשלחנה התשובות לשאלות על המציע לציין במסגרת חובה  .7.3
 ההבהרה.

 
נתנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. התשובות יתשובות לשאלות ההבהרה י .7.4

( שבעה) 7-וזאת לא יאוחר מ ולהם בלבד, זורוכשי חוברת ישלחו בכתב ובאופן אחיד לכל 
 לפני המועד האחרון להגשת הצעות.ימים 

 
 יהיה תוקף מחייב. על ידי החברה רק להבהרות שתינתנה במסמך כאמור 

 
 איחור בקבלת הבהרות או אי קבלתן לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת ההצעה.

 

mailto:limor@eec.co.il
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 לפני הגשת ההצעה המכרזומסמכי המתחם המקרקעין, בדיקת  .8
 

התשריטים, , לרבות התכניות, המכרזמסמכי  כלהגשת הצעתו, על המציע לבדוק את  לפני .8.1
, את לפרויקטהתנאים האחרים הקשורים הטכניים, המסמכים המקצועיים ויתר המפרטים 

. על ברשויות הרלבנטיות ים, וכן לבצע בדיקות הקשורותהמקצועיאו /התיאורים הטכניים ו
עסקי ו/או  ,כל נתון משפטי, תכנוני, הנדסי, ביצועי, תפעולי הגשת הצעתו לפניהמציע לבחון 

, ויראו את הצעתו כמביאה בחשבון את כל יוכל נתון רלוונטי אחר למכלול התחייבויות
עפ"י מסמכי המיזם המשותף יחד עם החברה לביצוע הנתונים, התנאים והדרישות הנוגעים 

 ו/או כל דין.  מכרזה
 

, תנאי הפעלת המיזם המשותף , תנאי ההתקשרותהמכרזיהיה אחראי לבדיקת תנאי  המציע
 , לרבות הוראות הדין הרלוונטיות.לפרויקטוכל מידע רלבנטי הקשור עם החברה 

 
בהגשת הצעתו, מסכים המציע לתנאים ולפרטים כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או  .8.2

  טעות ו/או אי התאמה.
 
יותו וחשבונו, את מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על המציע לבדוק בעצמו, על אחר .8.3

, וכל דבר אחר שיש לו, לדעת ו, את אפשרותו לבצעהכלכלית של המיזם המשותףכדאיות ה
הפרויקט, לרבות אך לא רק המשמעויות המציע, חשיבות או משקל בהחלטותיו בקשר עם 

. המציע יהיה מנוע הגלומות בביצוע מיזם משותף עם החברה בהיותה תאגיד עירוני
, בעניין זה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל מועד שהוא לאחר מכןכל טענה מלהעלות 

לרבות אך לא רק, בכל הנוגע ו/או הנובע מטעות בהערכתו את ההיקף הנדרש של עבודות 
 .המיזםבמתחם או את עלות הפעלת ההקמה 

 
וכן את שטחי  המתחםאת  וואחריות ולבדוק על חשבונהמציע על , ובטרם הגשת הצעת .8.4

 ו, את התכניות השונות, את התשתיות הקיימות בוסביבת, ]ככל וקיימים[ השירות הצמודים
מוותר בזאת על כל טענה בדבר אי המציע . וכיו"ב , אפשרויות ודרכי הגישהוובסביבת

 וביחס לכל הנובע מהם. מכרזו/או מסמכי הלמתחם התאמה, מכל מין וסוג, ביחס 
 
הניתוחים הנדרשים לשם ויע כמי שערך את כל הבדיקות המחקרים בכל מקרה ייחשב המצ .8.5

וכמי שקיבל ייעוץ מקצועי )ובכלל זה יעוץ משפטי, תכנוני, הנדסי, מימוני,  תוהגשת הצע
ו/או הכרוך בו, זה  מכרזבוכו'( לגבי כל דבר ועניין הקשור  , מסחרי, קולינרילוגיסטי-תפעולי

 .מכרזב והמתאים ו/או הנדרש לצורך השתתפותבמישרין או בעקיפין, וכל ייעוץ אחר 
 

  המציעהצעת  .9
 

לכל  ,במסגרתה יתייחסכאמור בהוראות סעיף זה להלן ( ההצעה –יגיש את הצעתו )להלן המציע 
 זה: מכרזלנושאים שלהלן והכל בכפוף להוראות  ,הפחות

 
הקונספט חזונו של המציע, תפיסתו את הפרויקט, תיאור של  –הקמת המיזם המשותף  .9.1

, יתרונות וייחודיות והתאמתו לקונספט הכללי של הפרויקט התכנוני כפי שהמציע רואה אותו
הקמה, תפעול וכו'( וכיו"ב וכן התייחסותו  –)צפי  שהוא מביא איתו, לוחות זמנים, עלויות
 המפורשת לפרמטרים המפורטים להלן:

 
 פעילויות נוספות המוצעות לאורחי המתחם; .9.1.1
 חדשנות;  .9.1.2
 יצירתיות; .9.1.3
 תרומה לקהילה; .9.1.4
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שילוב ענפי תוכן נוספים כחלק אינטגרלי במתחם )כגון, חללי  עבודה משותפים,  .9.1.5
 תרבות, ספורט, קולינריה, תוכן ייחודי ו/או מותאם לעיר אילת וכו'(; 

 שפת העיצוב ומיתוג המתחם המוצע על ידי המציע;  .9.1.6
 מקומי או בינלאומי. –השתייכות המציע למותג קיים  .9.1.7

 
אשר  המתחםעל המציע להציג את עיקרי התכנית עסקית להקמת ותפעול  - התכנית העסקית .9.2

וגם  עלויות המימוןו מתווה המימון המתוכנן על ידו, תנאי המימוןל תכלול התייחסות גם
 .לתקופת ההפעלה המינימאלית הנדרשת, לדעתו, לצורך ביצוע המיזם המשותף

 
המציע רשאי לתאר את חזונו ותפיסתו ביחס  – חברהצורת שיתוף הפעולה העסקית עם ה .9.3

 לצורת ההתקשרות, אופן קבלת החלטות, אופן ניהול משותף, חלוקת רווחים.
 

סך דמי את  מכרזהבמסמכי לכך  יםהמיועד במקומותלמלא  המציעעל  –הצעת המציע  .9.4
תקופת במהלך כל זה ) מכרזעל פי הוראות אותם ישלם לחברה החודשיים  ההפעלה

וכן את שיעור  (מכרזלמעט במהלכה של תקופת הגרייס, כהגדרתה במסמכי ה ההתקשרות
 . המיזם המשותף )ברוטו(חלקה היחסי של החברה בהכנסות 

 
מובהר למען הסר כל ספק כי התמורה אשר תשולם לחברה על ידי היזם בפועל תהא דמי 

הגבוה מבין הפעלה חודשיים או חלקה היחסי של החברה בהכנסות הפרויקט )ברוטו( לפי 
 בלבד. ,השניים

 
כמו כן מובהר, כי דמי ההפעלה המינימאליים המפורטים להלן חושבו על בסיס השקעותיה 

( בפועל ואשר עומדים עפר וניקוזשל החברה בפרויקט )שכר יועצים + מתכננים + עבודות 
)חמישה מיליון שקלים חדשים(. במקרה ₪  5,000,000-נכון ליום פרסום המכרז על סך של כ

ובמהלך הקמתו המשותפת של הפרויקט ו/או הפעלתו על ידי היזם תשקיע החברה סכומים 
נוספים, בכסף או בשווה כסף, או אז יעדכנו הצדדים את התמורה אשר תשולם לחברה על 

הפעלה ו/או ידי היזם באופן יחסי לשיעור השקעתה בפרויקט באמצעות מנגנון עדכון דמי ה
אשר ייקבע על ידי הצדדים במסגרת  חלקה היחסי של החברה בהכנסות הפרויקט )ברוטו(

 מו"מ ביניהם.
 

 . המינימאלייםההפעלה מדמי  וולא יפחת]₪[  בשקלים חדשים יויה ההפעלהדמי  .9.5
 
 יצורף לכל תשלום אשר ישולם לחברה.מע"מ. מס ערך מוסף לא תכלול  המציעהצעת  .9.6
 
 הפעלהוכן במתחם ההקמה ביצוע מלא ומושלם של עבודות תביא בחשבון יכללו המציע הצעת  .9.7

וכן את כל  מכרזכל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע עפ"י הוקיום המתחם של  המלא
, אגרות, (ו/או אחרים ממשלתייםאו /)עירוניים ו כח אדם, מסים –הוצאות המציע ובכלל זה 

תשלומים החלים על מחזיק היטלים וכל תשלומי חובה אחרים, רישיונות, היתרים, 
שונים מכלל הגורמים המוסמכים,  אישוריםערבויות, ביטוח לסוגיו השונים, במקרקעין, 

 . הפעלת המתחם על ידווכל עלות אחרת ו/או הוצאה אחרת בקשר עם שמירה ואבטחה 
 

ו/או עליות בשיעור  גלם וכיו"ב()בחומרי בניה ו/או חומרי גמר ו/או חומרי עליות מחירים 
ו/או הפרשות ו/או ההיטלים ו/או האגרות ו/או שכר מינימום  )למעט מע"מ( המיסים

וכל תשלומי חובה אחרים, לא סוציאליות ו/או תשלומים הקשורים בהעסקת עובדים זרים 
 . וכל ההוצאות הישירות והעקיפות של את,בכלל זו הצעת המציעיהיה בהם כדי לשנות את 
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 תואישורים ומסמכים שעל המציע לצרף להצע .10
 

 ע"י המציע בכל עמוד ועמוד יםחתומל ידי המציע כשהם עיצורפו  מכרזהמסמכי : 'אמסמך  .10.1
כל מסמך ומפגש המציעים את פרוטוקול  המציעיצרף  מכרזה למסמכי. לכך המיועדבמקום 
 .המציע בכל עמודיוכשהוא חתום ע"י  – אם ישלח – הבהרות שישלחו/או תשובות  שאלות

 

 , כשהוא מלא וחתום על ידי המציע.המציע, על נספחיו הצעתטופס  :'מסמך ב .10.2
 

ת של בנק ישראלי, שהוצאה לבקשת המציע, ית ובלתי מותנאוטונומיערבות בנקאית  :1נספח  .10.3
למדד  ים, צמודשקלים חדשים(אלף מאתיים ) ₪ 200,000החברה, בסך של  ולטובתעל שמו 

כפי  2019 ינואר המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בגין חודש, לצרכן םמחיריה
 .]או בסמוך לכך[ 2019פברואר  15ביום שפורסם 

 

ערבות  – )להלן 9/6/2019 ובתוקף עד ליום זולחוברת  1 כנספח ףהמצור הערבות תהיה בנוסח
 (. הגשה

 
לחלט את  תרשאיתהא תשמש להבטחת מילוי התחייבויות המציע והחברה  ההגשהערבות 
 במידה ומציע לא יעמוד בהתחייבויותיו כאמור.  ההגשהערבות 

 

 1מציע אשר לא יצרף להצעתו ערבות הגשה בנוסח ובתנאים כאמור בנספח 
 ., הצעתו תיפסל על הסףלהלן

 
 ., כשהוא חתום על ידי המציע ומאומת כדיןעמידה בתנאי הסף בדבר המציעתצהיר : 2נספח  .10.4

 
שכר מינימום והעדר הרשעה תשלום עובדים זרים, העסקת ין יתצהיר המציע לענ: 3נספח  .10.5

 ., כשהוא חתום על ידי המציע ומאומת כדיןפלילית
 

 .מכרזמטעם המציע בנוסח המצ"ב למסמכי ה אישור רו"ח: 4נספח  .10.6
 

  .+ פירוט ניסיון מקצועי קודםסיון יתצהיר המציע לעניין נ: 5 נספח .10.7
 

 .מכרזבנוסח המצ"ב למסמכי האישור בדבר פרטי המציע  :6נספח  .10.8
 

 .פרוגרמה מוצעת: 7נספח  .10.9
 

 חתום על ידי המציע. –כללי  : תשריט1-מסמך ד' .10.10
 

 חתומות על ידי המציע. – העפר והניקוזתכניות המתחם לרבות תכניות עבודות : 2-מסמך ד' .10.11
 

 חתום על ידי המציע. –: נספח תפעול 2-מסמך ה' .10.12
 

 חתום על ידי המציע. –: מפרט מינימאלי לעבודות השלמת הבנייה 3-מסמך ה' .10.13
 

 .ותיאור כללי של הפרויקט, חתום על ידי המציע מסמך קונספט מסמך ו': .10.14
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 :הבאיםבנוסף, המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים 
 

עובדים זרים, כהגדרתם בחוק  –במתן השירותים  –אם ובמידה והמציע מתכוון להעסיק  .10.15
 - )להלן 1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א עובדים

 .על פי דיןשיונות י(, עותק נאמן למקור של כל האישורים והרחוק עובדים זרים
 

פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת -אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על .10.16
 .1976 –וכו'( תשל"ו  חשבונותהול ני

 
 .אישור על היות המציע עוסק מורשה .10.17

 
 אישור תקף של רשויות מס הכנסה על ניכוי מס במקור של המציע. .10.18

 
כן ו, עותק נאמן למקור של תקנון המציע למקור של תעודת התאגדות של המציעעותק נאמן  .10.19

 .החברותתמצית מידע מעודכן מרשם 
 

 .מכרזהרכישת מסמכי  בדברקבלה  .10.20
 

 המציעים ביטוחי .11
 

נוסח הסכם לשת"פ המציעים מופנית לדרישות החברה המפורטות במסמך ג' " תשומת לב .11.1
ביטוחי היזם בתקופת ההקמה  7"( בסעיף ההסכם" )להלן: "בין החברה ובין היזם

 )א( (1נספח ג' )לרבות כמפורט באישורים על קיום ביטוחי הקבלן )ובתקופת ההפעלה, 
( )ב( "אישור ביטוחי המפעיל 1נספח ג' )"( ואישור ביטוחי היזם בתקופת ההקמה"

 .", בהתאמה(הוראות הביטוח" ו/או "דרישות הביטוח)להלן: " בתקופת ההפעלה
 

זה המפורטות לעיל  11היזם הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח בהתאם להוראות סעיף  .11.2
 .ולהלן

 
מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות  .11.3

ל ולהלן ואת מהות העבודות לפי מסמכי המכרז וההסכם במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל לעי
 ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.

 
מגיש ההצעה מתחייב, ככל שיזכה לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז ולהפקיד  .11.4

ביצוע איזה מהעבודות הנדרשות וכתנאי לתחילתן, בידי החברה לא יאוחר ממועד תחילת 
( )ב( 1ונספח ג' ) "אישור ביטוחי היזם בתקופת ההקמה" )א(  (1נספח ג' )את הנספחים )

 , כשהם חתומים כדין על ידי המבטחים."אישור ביטוחי היזם בתקופת ההפעלה"

 
לדרישת בנוסף להמצאת אישורי עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב המציע כי בכפוף  .11.5

 החברה בכתב ימציא לה העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות.

 
מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה  .11.6

" לתנאי ביטוחי המציעיםזה " 11להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך, כאמור בסעיף 
לדרישות הביטוח. מובהר, כי ככל המכרז. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות 

)א(  (1נספח ג' )שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאישורים על קיום הביטוחים )
( )ב( "אישור ביטוחי היזם בתקופת 1ונספח ג' ) "אישור ביטוחי היזם בתקופת ההקמה" 

סח אשר "(, החברה תתעלם מהם והנוסח המחייב הינו הנונספחי הביטוח)להלן:  ההפעלה"
 צורף למסמכי המכרז וההסכם.
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חתומים כדין על ידי  ,למען הסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת נספחי הביטוח .11.7
, פטור מנזקים –( )ג'( הצהרת היזם 1נספח ג' ) מבטחי המציע )בנוסחם המקורי(, לרבות

ו את מועד חתומה כדין על ידי המציע )בנוסחה המקורי(, החברה תהא רשאית למנוע ממנ
תחילת ביצוע עבודות ההקמה ו/או תחילתן של עבודות התפעול ו/או המשכן )בהתאמה(, 

 .בשל אי הצגת איזה מהאישורים כנדרש

 
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת איזה מנספחי  .11.8

פר את ההסכם הביטוח, כאמור וכנדרש לעיל, תהא החברה רשאית לראות במציע כמי שה
 ו/או לבטל את זכייתו במכרז.

 
אלא יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים 

, המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם בחתימה וחותמת של המציע
 כל הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.

 
  המועד, המקום והאופן להגשת ההצעה .12

 
 תוגש בצירוף כל הפרטים, החתימות, והמסמכים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן. ההצעה .12.1

 
על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת מובהר מפורשות ולמען הסר הספק, כי  .12.2

 .ההצעהלפסילת  וכל סטייה מהוראות אלה עלולה להביא זו
 

 הסתייגויות מסוג כלשהו.אין להוסיף בהצעה  .12.3
 

. על המעטפה ירשם: וללא סימנים מזהים כלשהם אטומהיש למסור את ההצעה במעטפה  .12.4
 "13/2018מ/מס' מכרז "

 
אין לשלוח הצעה של החברה, במשרדי החברה.  המכרזיםיש להפקיד את ההצעה בתיבת  .12.5

. החברה אינה אחראית להצעות אשר ימסרו לגורם אחר ולא יהיו בתיבת ההצעות בדואר
 הצעות תהא באחריות המציעים בלבד.גשת הוההאחרון להגשת הצעות במועד 

 
לא תתקבלנה . בדיוק 15:00שעה ב 11/3/2019 יוםבהינו האחרון להגשת הצעות מועד ה .12.6

 . המועד הקובע( ו/אוהמועד האחרון להגשת הצעות  –)להלן  זה מועדהצעות לאחר 
 

ההצעות תוגשנה במסירה ידנית בלבד )לא תתקבלנה הצעות שיוגשו בדואר ו/או בכל דרך  .12.7
 , אילת.2אחרת( במשרדי החברה, אזה"ת "אילתם", מבנה אמת"ל 

 
ובהשתתפות  כאמור בחוברת זוכל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה  .12.8

 ידו.-, יחולו על המציע בלבד וישולמו עלמכרזב
 

 תוקף ההצעה  .13
 

האחרון מהמועד  יום( ושמוניםמאה ) 180זה תהיה בתוקף לתקופה של  מכרזכל הצעה שתוגש ל
. מכרז. לפי דרישת החברה יוארך תוקף ההצעה לתקופה נוספת לשם בחירת הזוכים בלהגשת הצעות

 שתוארך כאמור.הוראות סעיף זה יחולו גם על ההצעה 
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 בחינת ההצעות .14
 

 תעשה, כדלקמן: מכרזבחינת ההצעות ובחירת הזוכה ב .14.1
 
 שלב א': בדיקת זהות המציע ועמידתו בתנאי הסף  .14.1.1

 

המסמכים שהוגשו על ידי כל מציע יבדקו על ידי ועדת המכרזים של החברה ו/או מי  .א
לעיל מטעמה, על מנת לוודא שהמציע וההצעה עומדים בדרישות הסף האמורות 

 .מכרזשנקבעו לצורך השתתפות ב
 

לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, תהיה החברה רשאית,  .ב
לפי שיקול דעתה המוחלט הבלעדי, לפסול מטעם זה בלבד, את הצעתו של המציע 
או לחילופין לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר את המסמכים 

 כלולים בה ו/או את הנתונים המפורטים בהם.החסרים בהצעתו או ה
 

להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה החברה  כן תהיה רשאית .ג
 .הבלעדי

 
 נקודות סה"כ( 30שלב ב': בדיקת וניקוד איכות הצעת המציע ) .14.1.2

 

החברה תמנה צוות מקצועי אשר יבחן את איכות הצעות המציעים בהתאם  .א
להתרשמותם מפרטי המציע, ניסיונו הקודם, מבנה ההצעה וכן באופן ישיר על פי 

 לעיל. 9.3-ו 9.2, 9.1התרשמות הצוות המקצועי מהפרמטרים המנויים בסעיפים 
 

משקל מיוחד יינתן על ידי הצוות המקצועי להתאמת הצעת המציע לקונספט הכללי  .ב
על פיו מבקשת החברה להפעיל את המתחם והכל כמפורט במסמך ו' לחוברת 

 המכרז.
 

בנוסף לאמור תנוקדנה הצעות המציעים על פי ריאיון אישי והצגת תפיסת הפרויקט  .ג
 והפעלתו על ידי המציע בפני הצוות המקצועי. 

 
על משתתפי המכרז להיערך מראש להצגת תפיסתם את הפרויקט ואת יכולותיהם  .ד

 והפעלתו והקונספט המוצע על ידם מראש.המשותפת להקמתו 
 

 נקודות סה"כ( 70ההצעה הכספית בהצעת המציע )שלב ג': ניקוד רכיב  .14.1.3
 

 50%הצעתו הכספית של המציע תיבחן כך שלרכיב דמי ההפעלה יינתן משקל של  .א
)מחצית( ואילו לרכיב חלקה של החברה בהכנסות המיזם המשותף יינתן משקל של 

 .)מחצית( 50%
 

 70הניקוד )הצעת המציע במסגרתה מוצע הרכיב הכספי הטוב ביותר תזכה למלוא  .ב
 נקודות( ואילו יתר ההצעות הנבדקות תנוקדנה באופן יחסי.
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 (ייערך מול הזוכה במכרז בלבד': משא ומתן והתמחרות )דשלב  .14.1.4
 

 .הזוכה בלבד או מי מטעמה תהיה רשאית לנהל מו"מ עם המציעהחברה  .א
 

תהיה רשאית לנהל מו"מ מובהר כי החברה . החברהאופן ניהול המו"מ יקבע על ידי  .ב
 .לגבי כל פרמטר בהצעתוהזוכה )לאחר הכרזתו כזוכה( עם 

 
 .ושלישי שניכשיר ועדת המכרזים רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, אף להכריז על  .ג

, אם 3או כמס'  2שנקבע כמס' כשיר להתקשר עם  חברהאין באמור כדי לחייב את ה
על שת"פ מכל סיבה שהיא, בין אם לאחר חתימת הסכם  ,התבטלה ההצעה הזוכה

 .לפני כןידו ובין אם 
 

 של תוקפה למועד מעבר אלמול הזוכה ביצוע המו"מ  הימשכות של מקרה בכל .ד
 לדרישה בהתאם, ההצעה ערבות של תוקפה את המציע ךיארי, ההצעה ערבות
)שבעה( ימים  7 בתוך וזאת, הזמן שהחברה תיקבע החברה למשך ידי על ול שתוצג

 . דרישת החברה לכך קבלת מיום
 

החברה תהא רשאית לפסול הצעה שלא צורפו לה איזה מן האישורים ו/או המסמכים  .14.2
לשיקול  –. מבלי לגרוע מזכותה כאמור, החברה תהיה רשאית מכרזמהוראות ההמתחייבים 

האישורים לדרוש מן המציע השלמת איזה מן  –דעתה הבלעדי וקודם מימוש הזכות האמורה 
 ו/או המסמכים האמורים.

 
החברה תהיה רשאית להזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעתו וכן להשלים פרטים אחרים  .14.3

החברה שומרת לעצמה את  ,הדרושים לה לצורך קבלת החלטה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל
 מכרזהזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת ההצעות ל

להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ו/או יכולתו ו/או 
 כשירותו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו. 

 
בלתי סבירה בשל מחירה או תנאיה, שהינה החברה תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעה  .14.4

או שלא צורפו דיה או שאין בה התייחסות מפורטת ( והוצעו)ככל לוחות הזמנים המוצעים בה 
אליה כל האישורים הנדרשים או שהוגשה שלא במבנה הדרוש וזאת, אם לדעתה אופן הגשת 

 ההצעה כאמור מונע את הערכת ההצעה כראוי.
 

החברה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבצע כל בדיקה שתמצא לנכון בקשר  .14.5
להפעיל את ע כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרו של המציע להצעה ו/או לדרוש מכל מצי

, חוסנו הכלכלי, איתנותו הפיננסית, מצבו המשפטי, ניסיונו המקצועי המוכח, יכולתו המתחם
חברי הצוות המקצועי שלו, לרבות היקפו עובדיו, יועציו ו, המתחםלהפעיל את ו/או כישוריו 

 בכלל.  מכרזמתנאי הסף בפרט ומתנאי הבאיזה המציע סיון, ועמידת יוטיבו של הנ
 

במסגרת זו תהא החברה רשאית לדרוש מן המציע להמציא לעיונה כל אישור ו/או מסמך 
שיתבקש על ידה לצורך עניינים אלו, לזמן אותו להתייצב בפניה, לפנות לממליצים של המציע 

אחד מהתחומים ו/או ללקוחותיו כמפורט בהצעתו, וכן להיעזר בשירותים של מומחים בכל 
הנ"ל לבדיקת כל פרט או לגיבוש כל הערכה שיידרשו. המציע יהיה חייב לבצע את דרישות 

להנחת דעתה. כל מידע, הסבר או  ,לתת לה את מלוא המידעוהחברה בהתאם לסעיף זה 
 יישמרו ככל האפשר בסוד.יהיו חסויים על פי דין ופרטים שהובאו לידיעת החברה 
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אחרת השמורה לחברה וכאמצעי לבדיקה, כאמור, החברה רשאית לזמן  מבלי לגרוע מכל זכות .14.6
לרבות לוחות זמנים  ,ההקמה את המציע להצגת תכנית עבודה מפורטת לביצוע עבודות

, הכל כמפורט בזימון שיוצא וכו' מוצעים, כוח אדם וצוות ניהולי, קבלני משנה, ציוד, רכש
מצגת כאמור באופן שעמידתו של המציע . החברה תתחשב בממצאי , ככל שיוצאמראש למציע

 .מכרזבדרישות המצגת לשביעות רצון החברה, תהווה תנאי מוקדם והכרחי לזכייתו ב
 

 –זה ליצירת שיתוף פעולה עסקי בין החברה ובין המשתתפים  מכרזבשים לב למהותו של  .14.7
החברה תהיה רשאית להביא בכלל שיקוליה בבחירת ההצעה הזוכה את כל מודגש כי 

ומאלה שעלו  יהם,תו, שנדרשו וצורפו להצעהמציעיםרכיבים והנתונים העולים ממסמכי המ
סיונו י, אמינותו של המציע, כישוריו, נהמציעמבדיקות שערכה ביוזמתה ובכלל זה, איכות 

ומידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות המקצועי, מומחיותו, המלצות אודות המציע 
 קודמות עמו, הן של אחרים והן של החברה ו/או של העירייה. 

 
 ביטול ושינויים  .15
 

אף הצעה מתאימה במסגרתו באם לא תוגש זה  מכרזלחלוטין לבטל  החברה תהיה רשאית .15.1
ו/או לא תוגש יותר מהצעה אחת ו/או או מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת 

 לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. והכל 
 

שא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת ו/או יהחברה לא ת .15.2
-ם ו/או הוצאות שנגרמו עקב איהגשת הצעתו, ובפרט אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לנזקי

ו/או ביטול  הפרויקט נשואקבלת ההצעה או קבלתה החלקית ו/או צמצום היקף העבודות 
 .מכרזה

 

 ההסכם לשת"פתימת חזוכה והודעה בדבר  .16
 

הודעה למציע בדבר זכייתו ובה הנחיות נוספות, תשלח בדואר רשום ובמייל לכתובת המצוינת  .16.1
פרק זמן  חברה(. במסגרת הודעת הזכייה תגדיר ההזכייה הודעת – בהצעתו של המציע )להלן

 מוגבל וקבוע מראש לשם חתימת הסכם שיתוף הפעולה בנוסח כפי שסוכם בין הצדדים. 
 

)אך לא חייבת( לבחור גם במציעים  חברהבעת בחירת המציע רשאית ועדת המכרזים של ה .16.2
למציעים אלו על הארכת  חברהבמקומות השני והשלישי. בכל מקרה בו תעשה כן, תורה ה

ערבויות ההצעה למשך תקופה נוספת, אשר תיקבע על ידה, והם מתחייבים להאריכה 
 .כאמור חברהמיום קבלת ההודעה מאת ה)שבעה( ימים  7בהתאם, ובתוך 

 
אם גם , 3או כמס'  2מס' כשיר שנקבע כמי להתקשר עם  חברהאין באמור כדי לחייב את ה

 מכל סיבה שהיא. ,התבטלה ההצעה הזוכה
 

מובהר בזאת כי ועדת המכרזים של החברה תהיה רשאית שלא לבחור באף אחת מן ההצעות,  .16.3
 הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

 
 מכרזסודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי ה .17

 
שלא הוכרזו כזוכים לעיין בפרוטוקול ועדת  מכרזועדת המכרזים תאפשר למשתתפי ה .17.1

להוראות הדין ]תקנות העיריות  בהתאםהזוכה, כל זאת  ההצעההמכרזים ובמסמכי 
 )מכרזים([.
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 –מציע הסבור כי הצעתו, כולה או חלקה, כוללת סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים )להלן  .17.2
, לאחר הכרזת מכרז(, שלדעתו אין לאפשר בהם עיון למציעים האחרים בהחלקים הסודיים

 :כדלקמןועדת המכרזים על ההצעה הזוכה, ינהג 
 

המציע יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים וסימן אותם באופן ברור  .17.2.1
 וחד משמעי.

 
מציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו ועדת המכרזים כמי  .17.2.2

במידה ויוכרז כזוכה שהסכים ללא סייג למסירת הצעתו לעיון המציעים האחרים, 
. מציע שסימן בהצעתו את אותם חלקים סודיים, תראהו ועדת המכרזים מכרזב

כמי שהסכים, ללא סייג, למסירת אותם חלקים שלא זומנו כחלקים סודיים לעיון 
 . מכרזהמציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה ב

 
יג, כי אותם סימן המציע בהצעתו חלקים סודיים, יראוהו כמי שהסכים, ללא סי .17.2.3

חלקים אשר סומנו בהצעתו כחלקים סודיים מהווהים חלקים סודיים גם 
בהצעותיהם של המשתתפים האחרים ולפיכך, תראהו ועדת המכרזים שמי שויתר 

 מראש על זכות העיון בחלקים אלה של המציעים האחרים.
 

למען הסר ספק יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון כאמור נתון  .17.2.4
 , אשר תפעל בעניין זה על פי דין.לעדית לועדת המכרזיםב

 
החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים הסודיים בהצעה הזוכה, תיתן על  .17.2.5

ותאפשר לו להשיג על החלטתה בתוך פרק הזמן אשר  מכרזכך תראה לזוכה ב
 ייקבע על ידה ובהתאם להנחיותיה.

 
בדבר עיון בחלקים  מכרזהחליטה ועדת המכרזים לדחות את השגת הזוכה ב .17.2.6

טרם העמת הצעתו לעיונו של  מכרזהסודיים שבהצעתו, תודיע על כך לזוכה ב
 המבקש.

 
 

 
 

 בכבוד רב,                      
  בע"מ לאילת )חכ"א(החברה הכלכלית    
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 טופס הצעת המציע –' במסמך 
 

 לכבוד
   מ"בע לאילת )חכ"א( הכלכלית החברה

 1582ת.ד 
 אילת

 
       .,נ.ג.א
 

 13/2018' מ/מסמכרז  – והתחייבויות הצהרות, הצעה טופס
 
מצהיר/ים בזאת כי לאחר ת.ז/ח.פ/ח.צ ___________ אני/ו הח"מ __________________  .1

ההוראות , החוזה, המפרט/ים הטכני/ים, זה מכרזבשבחנתי/נו לעומק והבנתי/נו את כל התנאים 
ולאחר  , בין אם צורפו ובין אם לאו,מכרזבחוברת השוכן יתר המסמכים התכניות המיוחדות, 

, ולאחר שנודעו לי/נו, ם ואת סביבותיהםובדקתי/נו אותזה  מכרזבמקרקעין נשוא שביקרתי/נו 
, כאמור ולהפעלתוהאפשרויות המתחם להפעלת בעקבות בירורים שערכתי/נו, כל הפרטים הנוגעים 

 . הצעתנו כדלקמןהנני/ו מציע/ים בזאת 

 

ותנאיו והגשתי/נו הצעתי/נו זו על סמך בדיקתי/נו  מכרזקראתי/נו והבנתי/נו היטב את כל מסמכי ה .2
יעות ו/או דרישות ובירורים שערכתי/נו ואהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תב מכרזאת מסמכי ה

או ]לרבות ביחס לתקופת ההפעלה[ ומסמכיו  מכרזידיעה ו/או אי הבנה של תנאי ה שתתבססנה על אי
כל חלק מהם ואני/נו מוותר/ים מראש על טענות כאלה; מוצהר ומוסכם בזאת כי אני/ו מקבל/ים על 

 ללא כל הסתייגות. מכרזעצמי/נו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בחוברת ה

 

 1י/נו כאמור בסעיפים ימוצהר ומוסכם בזאת, כי אני/ו ביססתי/נו את הצעתי/נו זאת על סמך בדיקות .3
כל טענות של אי  דלעיל ועל כן אהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנה על 2-ו

או איזה מקרב המסמכים הנ"ל ואני/ו מוותר/ים מראש על כל  מכרזהבנה של תנאי ה ידיעה וגם/או אי
 טענות כאלה.

 

כשהם כוללים  AS IS לחזקתנו יםנמסרהמקרקעין אני/ו מצהיר/ים כי ידוע לי/לנו והובהר לי/לנו כי  .4
 .בלבדעפר וניקוז עבודות 

 
בהצעתי/נו מניחה את דעתי/נו ומהווה תמורה מלאה, המוצעת בדקתי/נו ומצאתי/נו, כי התמורה  .5

וכי לא א/נציג שום תביעה או טענה בשל אי הבנה,  זה מכרזו נשוא י/נישלמה והוגנת לכל התחייבויות
, או אי ידיעה של תנאי ההסכם או של כל אחד מהמסמכים הקשורים להסכם או של מסמכי ההצעה

המתחם אותן יהיה עלינו לבצע לצורך הפעלת ההקמה לרבות בכל הנוגע ו/או הנובע מהיקפן של עבודות 
 .ובכלל 3-בהתאם למסמך ה' על ידי/נו

 

לי/לנו מפורשות, כי התמורה אשר תשולם לחברה על ידי היזם בפועל תהא דמי הפעלה  הוסבר .6
 חודשיים או חלקה היחסי של החברה בהכנסות הפרויקט )ברוטו( לפי הגבוה מבין השניים, בלבד.

 
, כי דמי ההפעלה המינימאליים המפורטים להלן חושבו על בסיס השקעותיה הוסבר לי/לנו מפורשות .7

( בפועל ואשר עומדים נכון ליום עפר וניקוזרויקט )שכר יועצים + מתכננים + עבודות של החברה בפ
)חמישה מיליון שקלים חדשים(. במקרה ובמהלך הקמתו ₪  5,000,000-פרסום המכרז על סך של כ

המשותפת של הפרויקט ו/או הפעלתו על ידי/ידינו תשקיע החברה סכומים נוספים, בכסף או בשווה 
נו מתחייבים לעדכון התמורה אשר תשולם לחברה על ידי/ידינו באופן יחסי לשיעור כסף, או אז א

השקעתה בפרויקט באמצעות מנגנון עדכון דמי ההפעלה ו/או חלקה היחסי של החברה בהכנסות 
 .ביני/נו ובין החברהבמסגרת מו"מ במשותף אשר  הפרויקט )ברוטו(
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באופן בלתי חוזר כי לא תהא לנו כל ומהותית ובהתחייבות יסודית אני/ו מצהיר/ים ומתחייב/ים 
 .תביעה ו/או דרישה ו/או טענה עקב כך

 

סיון הדרושים ישיונות, האישורים, כוח האדם והניאני/ו מצהיר/ים כי ברשותי/נו המומחיות, הידע, הר .8
וכי הצעתנו זאת הינה בגדר  מכרזנשוא ה המתחםהפעלת וכן לצורך ההקמה  עבודות ביצועלשם 

הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו עפ"י מסמכי היסוד שלנו וכי הגשתה אושרה על ידי הגופים 
 המוסמכים במציע.

 
לעשות על ידי/נו אך ורק באמצעות מי שמורשה תבוצע  המתחםהפעלת אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים כי  .9

שיונות, ההיתרים יו במהלך כל ביצוע העבודות כל הרעל פי כל דין, מנוסה ומיומן וכי יהיו בידי/נכן 
 על ידי/נו. המתחםלצורך הפעלת והאישורים הנדרשים בדין 

 
אני/ו מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשירת קשר או חבירה בחוזה עם כל  .10

 מציע אחר.
( ארבעה עשר) 14בתוך מולכם זאת תתקבל, אני/ו מתחייב/ים בזאת לחתום על החוזה  תי/נואם הצע .11

 .מכרזימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה ולמסור בידיכם כל המסמכים כנדרש במסמכי ה

 

הנני/ו מצהיר/ים כי כל האמור בהצעתי/נו על נספחיה הינו אמת וכי הנני/ו עומד/ים בתנאים הנדרשים  .12
 .לא יוצא מן הכללל מכרזבמסמכי ה

 

( ושמוניםמאה ) 180הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה לתקופה של  .13
. לפי דרישת החברה אאריך/נאריך את תוקף ההצעה מכרזלהגשת ההצעות ל האחרון יום מהמועד

 .מכרזלתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י החברה לשם בחירת זוכה ב
 

מסכים/מים לכך שהחברה תדרוש ממני/ו, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, כל הוכחה שתראה לנכון, הנני/ו  .14
סיוני/נו ורמתי/נו המקצועית, ו/או בדבר היכולת הכספית שלי/נו, תפנה יבדבר כושרי/נו, נ

לקבלת מידע בקשר לכל העניינים האמורים לעיל ולכל  ,ללקוחותיי/נו ולכל אדם אחר, לפי בחירתה
 , על פי שיקול דעתה הבלעדי.מכרזר עלי/נו שהוא רלוונטי להצעתי/נו ולמידע אח

 

ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים, כי החברה רשאית לשיקול דעתה, להחליט שלא לדון ו/או לא לקבל ו/או  .15
ובין להתקשרויות עבר עמי/נו בכל הקשור  סיון רעינלבחור בהצעתי/נו אם לעירייה ו/או לחברה היה 

היתר, בקשר עם כושרי/נו, בלוחות הזמנים ועמידתי/נו בהם, בטיב השירותים, ביכולתי/נו לבצע את 
בהתחייבויות.  תי/נוי/נו, במיומנותי/נו, ובאופן עמיד, בדרכי התנהלותי/נו, באמינותהתחייבויותיי/נו

אורה קשר כזה כן תהיה החברה רשאית לפסול הצעה שהוגשה בתאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכ
ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרים בין 

 חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית.
 

היו רשאים, אם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו כאמור, ת .16
מבלי להזדקק להסכמתי/נו או למתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לכם על פי 

ו/או על פי כל דין, לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי/נו וזאת, כפיצויים  מכרזמסמכי ה
 גרם לכם עקב כך. יקבועים ומוערכים מראש לנזקים והפסדים העלולים לה

 
 , אלא אם נקבע מפורשות אחרת.מכרזם בתנאי ההטופס זה תינתן המשמעות הנתונה ללמונחים ב .17
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והוראותיו, בין אם צורפו ובין אם  מכרזאני הח"מ, לאחר שקראתי, עיינתי ובדקתי את כלל מסמכי ה .18
כדלקמן:מציע בזה הצעתי הכספית לאו, 
 
 

 
 תיפסל על הסף. –המינימאליים וההכנסות  ההפעלהשתפחת מדמי מודגש: הצעה 

 

 מינימאליים   חודשיים הפעלהדמי 
 )לא כולל מע"מ(

 חודשיים )לא כולל מע"מ( הפעלהדמי 

100,000 ₪ 

 
₪ ___________ 

 
 במילים: _______________________

 או

שיעור )אחוז( חלקה היחסי המינימאלי של 
החברה הכלכלית אילת בע"מ בהכנסות 

 המיזם המשותף

שיעור )אחוז( חלקה היחסי של החברה 
הכלכלית אילת בע"מ בהכנסות המיזם 

 המשותף

8% 

 
_______% 

 
 במילים: ____________ אחוזי
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, בתנאים ולתקופה םת בסכולרבות ערבות בנקאיזה  מכרזהנדרשים בתנאי  האישוריםמצ"ב כל  .19
.כמפורט בהזמנה להגיש הצעות

 הוגשהאם  נוסח מחייב המסמך מס'
 

חתומים בחתימה וחותמת  מכרזמסמכי הכל  1
 .בשולי כל דף

 יש
 

 

מסמך/כי מציעים וכן כל ה מפגשפרוטוקול  2
 ו/או תשובות לשאלות הבהרה. הבהרות

 ו/אם ישלח
 

 

  יש הצעת המציע.טופס  –מסמך ב'  3
 יש הגשה.ערבות  – 1 נספח 4

 
 

 יש לעניין עמידה בתנאי סף.תצהיר  – 2נספח  5
 

 

שכר מינימום, העסקת תצהיר לעניין  – 3נספח  6
 .והעדר הרשעותעובדים זרים, 

 יש
 

 

תצהיר לפי החוק למניעת העסקת  –)א(  3נספח  7
 עברייני מין

  יש

  יש תצהיר עדר קרבה משפחתית –)ב(  3נספח  8
 יש אישור רו"ח. – 4נספח  9

 
 

  יש .סיון המציעיתצהיר לעניין נ – 5נספח  10
  יש .אישור עו"ד בדבר פרטי המציע – 6נספח  11
  יש פרוגרמה מוצעת – 7נספח  12
  עפ"י דין .אישור על ניהול פנקסים 13
  עפ"י דין .עוסק מורשה בדבר היות המציעאישור  14
 עפ"י דין .אישור על ניכוי מס 15

 
 

עותק נאמן למקור של תעודת התאגדות של  16
תמצית מידע מעודכן ותקנון המציע וכן  המציע

  .מרשם החברות

  עפ"י דין

 .מכרזרכישת מסמכי  בדברקבלה  17
 

  יש

  אין אישורים ורישיונות על פי חוק עובדים זרים. 18
 

 פרטי המציע
 איש הקשר  

____________________ 
 תפקיד 

____________________ 
 כתובת המציע 

____________________ 
 טלפון + נייד 

____________________ 
 כתובת דוא"ל 

____________________ 
 פקס' 

____________________ 
 ____________________ חתימה + חותמת 
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 הגשהנוסח כתב ערבות  - 1 נספח
 

 
 לכבוד

   מ"בע לאילת )חכ"א( הכלכלית החברה
 1582ת.ד 

 אילת
 

         א.ג.נ., 
 

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 

( אנו ערבים בזאת המציע – )להלן ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________ בקשת _________________פי -על
בתוספת הפרשי הצמדה  ,(שקלים חדשיםמאתיים אלף ) ₪ 200,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

והפעלה של מתחם משותפת להקמה  13/2018מ/מס' מכרז למדד וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע 
 מכרז( ולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל תנאי ההמכרז – )להלןתיירות, נופש, תרבות ופנאי בעיר אילת 

 .על ידי המציע
 

הצמדה מיד עם כום עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי כל ס באופן מידיאנו מתחייבים בזאת לשלם לכם 
ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן  דרישתכם הראשונה מאתנו, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס

 .וכלשה
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה או כל חלק ממנו 
בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה 

 על סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה. 
 

 זה:ערבות בכתב 
 
 המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.תשומות הבנייה למגורים מדד מחירי  –" מדד"
 .]או בסמוך לכך[ 2019פברואר  15ביום שפורסם  2019 ינוארמדד חודש  –" הבסיסמדד "
 קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.האחרון הידוע המדד  –" המדד החדש"
 

ההפרש  , יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלתהבסיסאם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד 
 בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.

 
 התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.

 
  להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת 

 
 ועד בכלל. 2019לשנת יוני לחודש  9ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום 

 
 בע"מ, שתתקבל עללאילת )חכ"א( ערבות זו תוארך לתקופות נוספות על פי דרישת החברה הכלכלית 

 ידינו עד למועד הנקוב לעיל.
 
 

 
   בכבוד רב,

  
                      ___________________ 
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 בתנאי הסף התצהיר בדבר עמיד – 2נספח 
 

 
אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:
 

 (.המציע –הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _________________________ ח.פ./ח.צ )להלן 
 
 , כדלקמן:מכרזתנאי הסף של ה בכלהמציע עומד  .1

 
)לא תתאפשר הגשת הצעות על  המציע הוא אישיות משפטית אחת, תאגיד רשום כדין בישראל .1.1

 .ידי יחידים וכן לא תתאפשר הגשת הצעות במשותף(
 

מפעילותו בהפעלת נובע ה, 2017-ו 2016, 2015של המציע בשנים המצטבר המחזור הכספי  .1.2
 100מתחמי אירוח / אתרי תיירות ונופש / בתי מלון / הוסטלים, בארץ ו/או בעולם, עומד על 

 . )מאה מיליון שקלים חדשים()לא כולל מע"מ(, לפחות₪ מיליון 
 
( מתחמי אירוח / אתרי תיירות ונופש / הוסטלים, )במילים: שני 2למציע ניסיון מוכח בהפעלת  .1.3

)שנים עשר(  12, מתוכה 31/12/2018ועד  1/1/2016לפחות, בארץ ו/או בעולם, בתקופה שמיום 
 חודשים ברציפות.

 
 לתנאי המכרז. 10.3המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית כאמור בסעיף  .1.4
 
 המציע השתתף במפגש המציעים. .1.5
 
 .מכרזהמציע שילם דמי ההשתתפות ב .1.6

 
 ה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. ז .2

 
    _______________                                           

 חתימת המצהיר
 
 

 אישור
 

, עו"ד __________________, במשרדי יהנני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפני
שברחוב _______________________, מר/גב' ___________________,  זיהה/תה עצמו/ה על ידי 
ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן 

 תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני./יהיה
 
 
         ___________________ 

  ,עו"ד____________                      
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 תצהיר לענין העסקת עובדים זרים, שכר מינימום והעדר הרשעה פלילית – 3נספח 
 

 
בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אני הח"מ ______________, 

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:
 
 ,__________ ח.פ./ח.צ ___________________הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם  .1

 .לאילת )חכ"א( בע"מ של החברה הכלכלית 13/2018מ/מס' במכרז המציע 
 

  בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום  לא הורשעהמציע
 .מכרזב ותהגשת הצעהאחרון לשקדמה למועד חודשים(  12)בשנה 

 

  ההרשעה  – בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים הורשעהמציע
 .מכרזהאחרון להגשת הצעות בהשנים שקדמו למועד ( 3)האחרונה לא היתה בשלוש 

 

  ההרשעה  – בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום הורשעהמציע
 .מכרזהאחרון להגשת הצעות בהשנים שקדמו למועד  (3) האחרונה לא היתה בשלוש

 
ני להוראות כל די בהתאםולביצוע העבודות לפיו  מכרזיפעל בכל הקשור למצהיר כי המציע 
ידוע למציע כי וכל תקנות מכוחו.  1953-התשי"ג ,ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוער העבודה

 .מכרזשל התחייבויות המציע מכוח ה יסודיתהפרה של כל אחת מהוראות אלה תהווה הפרה 
 

  המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת
( השנים שקדמו למועד 7) בשבעוזאת  מירמה או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע

. ידוע למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור, מכרזהאחרון להגשת הצעות ל
 ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. מכרזהצעתו לא תיבחר כזוכה ב

 

 גד המציע ו/או נגד מי ממנהליו חקירה פלילית או למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד זה נ
 . לעיל הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור

 

  לחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד המציע ו/או
 כמפורט להלן:לעיל נגד מי ממנהליו בגין עבירה פלילית כאמור 

_____________________________________________________________________  
 

ידוע למציע כי לחברה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה ו/או הגשת 
 כתב אישום, כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 
 פרט בהתאם לנדרשלובמקומות המיועדים לכך  Xעל המציע לסמן *
 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.  .2
 

                                __________________ 
 חתימת המצהיר               
      

 אישור
 

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' 
ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה ________,  שזיהה/תה עצמו/ה על 

להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות 
 הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

        ___________________ 
 "ד, עו_____________  
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 למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימיםתצהיר לפי החוק  – )א( 3נספח 
 
 

 לעניין החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימיםהצהרה/התחייבות 
 

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 
 זה בכתב, כדלקמן:אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה ב

 
 (.המציע –הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _________________________ ח.פ./ח.צ )להלן 

 

הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א  .1
של  13/2018מ/ מכרז מס'(, חל עלי כנותן שירותים במסגרת החוק –והתקנות לפיו )להלן  2001 –

 בע"מ.החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( 
 

הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק, חל איסור על העסקת בגיר ללא קבלת אישור מראש   .2
ממשטרת ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק. אישור כאמור יכול להתקבל מהמשטרה 

ידי המעסיק/המוסד בצירוף ייפוי כוח מטעם הבגיר וצילום הן על ידי הבגיר המועמד לעבודה או על 
 ת.ז של הבגיר והכל בהתאם לחוק.

 
הנני מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור המשטרה לגבי כל אדם  .3

 או גוף, כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם בכל עת שאדרש.
 

בדיוק אחר הנחיות החברה הכלכלית ו/או מי מטעמה בכל נושא הקשור הנני מתחייב לפעול  .4
להתחייבותי זו וכי לא אעסיק בגיר בביצוע העבודות נשוא המכרז מבלי לקבל אישור העסקה בגיר 

 כאמור.
 

הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר  .5
 על פי החוק.  לקיום התחייבויותיי

 
 
 

 :חתימת המציע
 

  
____    ______________  __________   ____    ___________     ______________ 

              מורשה' זהות/עוסק מס          חתימה/חותמת                   תאריך      שם         
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 תצהיר בדבר העדר קרבה משפחתית –)ב(  3נספח 
 
 

 דירקטוריוןאו לחבר החברה לעובד  קרבה משפחתיתהעדר הצהרה בדבר 
 

החברה הכלכלית כידי -שפורסם על הליךין להשתתף ביאני הח"מ ____________________ המעונ
 , מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:בע"מלאילת )חכ"א( 

במציע והמנהלים  ן יקראתי את האמור לעיל, ולאחר בדיקת מעמדם ונסיבותיהם של כל בעלי העני .1
 במציע, הנני מצהיר:

 
החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ ו/או עובדי עיריית אילת ו/או דירקטוריון בין חברי  )א(

: בן זוג, הורה, בן או ין ו/או המנהלים במציעיאף אחד מבעלי הענאין למועצת העיר אילת 
 בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.

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

בחברה הכלכלית לאילת )חכ"א(  ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי
 . בע"מ ו/או בעיריית אילת

זוג, שותף או סוכן -בן ציע ו/או מי מבעלי השליטה במציע ו/או מי ממנהלי המציעלמאין  )ג(
 .ו/או בעיריית אילת בע"מלאילת )חכ"א( בחברה הכלכלית העובד 

 ג' לעיל:-ן סעיפים א'ילעני

 . 1968-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף  –"בעל ענין" 

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

ככל שמתקיימת זיקה בין המציע ו/או מי מבעלי העניין בו ו/או מי ממנהליו לבין חבר דירקטוריון 
 החברה או עובד החברה, נא פרט מהות הזיקה:

             
             
              

יימצא כי למציע ו/או למי תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם  החברהידוע לי כי ועדת המכרזים של  .2
ן בו ו/או למי ממנהלי המציע מתקיימת זיקה למי מחברי דירקטוריון החברה ו/או ימבעלי העני

כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה ו/או לעובדי העירייה ו/או לחברי מועצת העיר לעובדי החברה 
 .נכונה לא

 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .3

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 _______________  חתימת המציע: _______________  תאריך: ________  שם המציע:
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 רו"חאישור  – 4נספח 
 

 
 

 לכבוד
   מ"בע לאילת )חכ"א( הכלכלית החברה

 1582ת.ד 
      אילת

 
       א.ג.נ., 

 
 

 אישור רו"ח בדבר היקף פעילות כספיתהנדון: 
 

וכרואה ( המציע –)להלן לבקשת ______________________  ח.פ./ח.צ./ת.ז._______________ 
חשבון של המציע, ביקרנו פרטים מסויימים בהצעת המציע אשר אושרו על ידו. אישור זה מתייחס ה

 (, כדלקמן:מכרזבחוברת ה 2)נספח ביחס לעמידתו בתנאי הסף  ושאושרו ע"י המציע בתצהירלפרטים 
 
 
 גיד רשום כדין בישראל.מציע הוא תאה .1

 
מפעילותו בהפעלת מתחמי נובע ה, 2017-ו 2016, 2015של המציע בשנים המצטבר המחזור הכספי  .2

₪ מיליון  ______אירוח / אתרי תיירות ונופש / בתי מלון / הוסטלים, בארץ ו/או בעולם, עומד על 
 . מיליון שקלים חדשים()לא כולל מע"מ(, לפחות__________ )

 
 . אחריותי היא לחוות דעה על האישור בהתבסס על ביקורתי.והצהרתו של המציע הינו באחריות

 
 ערכתי את הביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. 

 
לדעתי, האישור משקף באופן נאות בהתאם לספרי החשבונות של המציע ובהתאם למסמכים אחרים, מכל 

 הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בו.
 
 
 
 
 

  ________                   ____________________________ 
  ם רוה"ח, חתימה, חותמת()ש             תאריך   
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 ניסיון מקצועיפרוט ותצהיר  – 5נספח 
 

 
 :הנחיות כלליות

 
 בדבר ניסיון מקצועי מוכח של המציע לצורך עמידתו בתנאי הסף ניסיון פרוט  יכלולשלהלן  התצהיר

 . מתחמי אירוח / אתרי תיירות ונופש / הוסטלים, בארץ ו/או בעולםבהפעלת 
 

 3.2לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שבסעיף לניסיון המציע  בטבלה שלהלן יתייחס פרוטה 
היקף פעילות שנתית ומשך פעילות ביחס להוכחת  ות. המציע יצרף להצעתו אסמכתאמכרזלתנאי ה

 .)אין מניעה שאותה אסמכתא תשמש למספר הוכחות(לכל אחד מהאתרים / מתחמים 
 

 לפיכך, יש לפרט ו הינן דרישות סף מינימליות מכרזהלתנאי  3.2ף יודגש: הדרישות המפורטות בסעי
 בתצהיר את כל הנתונים הרלוונטיים, אף מעבר לניסיון המינימלי הדרוש לצורך עמידה בתנאי הסף

 אם מספרם עולה על הנדרש., אף מתחמים אותם מפעיל המציע /אתרים לפרט מומלץ וכן 
 

 
  :על המציע לצרף לתצהירו זה ולטבלה שלהלןחובה 

 
 .המלצות* 

 
 .מקצועיפרופיל * 

 
 תמונות עדכניות. * 

 
 
 
 

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 
 כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה 

 
 –הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם חברת __________ ח.פ./ח.צ _____________ )להלן 

 .(המציע
 
 הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלאות המצ"ב נכונים ומדויקים. .1
 
 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.  .2
 

                                       _________________ 
 חתימת המצהיר                     

 א י ש ו ר
 

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' 
אחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה ________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ול

להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות 
 הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

 
         ___________________ 

  ,עו"ד                                     
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 המשך – 5נספח 
 

 מקצועיבדבר ניסיון ריכוז הפרטים 
 

שם  מס'
המתחם / 

 האתר

שם התאגיד 
 המפעיל

תיאור המקום 
 וכתובתו

אופי פירוט 
פעילות; הקונספט; ה

ענפי תוכן נוספים 
המשולבים באתר 

)בין אם מופעלים על 
ידי המפעיל ובין 
 באמצעות שת"פ(.

תקופת 
 ההפעלה

שם איש 
קשר + 

טלפון ישיר 
)למשל, בעל 
הנכס / בעל 

הרשת 
 וכיו"ב(

1    
 
 
 
 

  תחילה 

 סיום

2    
 
 
 
 

  תחילה 

 סיום

3    
 
 
 
 

  תחילה 

 סיום

4    
 
 
 
 

  תחילה 

 סיום
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 פרטי מציעעו"ד בדבר אישור  – 6נספח 
 
 
 

 
 לכבוד

   מ"בע לאילת )חכ"א( הכלכלית החברה
 1582ת.ד 

 אילת
 

 א.ג.נ., 
 

 פרטי המציע אישורהנדון:                          
 
 

ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________, לבקשתו של ______________________ עורך דין אני הח"מ, 
 :כדלקמן, מאשר בחתימתי( המציע –להלן )__ ____________

 
 הינם: מכרזמורשי החתימה של המציע ב .1
 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________
 

 _________________ ת.ז. ____________________גב' / מר  
 

 גב' / מר _________________  ת.ז. ____________________
 

חתימתו המחייבת של המציע לכל דבר ועניין ולרבות, לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו  .2
צעת ועל המסמכים המצורפים לה הינה החתימה המופיעה על גבי הצעת המציע מכרזבמסמכי ה

 המציע והיא נחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל. 
 

 :להלן דוגמת החתימה .3
 

 

 
 
 , לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות שלו.מכרזהתקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה ל .4
 

 
  _________      __________________ 
 ר, חתימה וחותמת .שם, מ      תאריך        
 

  אישור עו"ד בדבר בעלי מניות ובעלי שליטה במציע.מצורף  – של תאגיד** במקרה 
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 פרוגרמה מוצעת – 7נספח 
 
 

  

כמותיח'הקרולינותמס"ד

         102יחידות לינה      1

 18           יח'יחידת צינור בטון 2      

 20           יח'אוהל טיפי קטן 3      

 6             יח'אוהל טיפי גדול 4      

 12           יח'אוהל יורט 5      

 8             יח'אוהל יורט + שירותים 6      

 10           יח'מבנה יביל + סככה 7      

 8             יח'מבנה יביל  + שירותים + סככה 8      

 20           יח'מצללה + ערסלים 9      

 1,500     יח'בסיסי בטון ליחידות אירוח 10    

 4             יח'פינות מנגל/מטבח חוץ פשוטות 11    

 1,060      מבני ציבור 12     

 350        מ"רמסעדה על בסיס מבנה קשיח 13    

 130        מ"רסלון ציבורי על בסיס מבנה קשיח 14    

 120        מ"רמבנה מרכזי וכניסה על בסיס מבנה קשיח 15    

 200        מ"רמרחב עבודה משותף על בסיס מבנה קשיח 16    

שירותים משותפים על בסיסעל בסיס מבנה  17    

קשיח

 260        מ"ר

 519         מבני שירות 18     

 220        מ"רמקלטים 19    

 30           מ"רחדר אשפה 20    

 269        מ"רחדרים טכניים 21    

אזורים ציבוריים 22     

 1,100     מ"רמצללה ראשית מעץ 23    

 1             קומפ'מצללה "כיפה גאודזית" מעל הבריכה 24    

 1             קומפ'בריכת שחיה 25    

פיתוח וגינון 26     

 2,625     מ"קערוגות על בסיס מסלעות 27    

פיתוח אקסטנסיבי - אדמה, השקיה ושתילים  28    

בלבד

 8,500     מ"ר

 10,000   מ"רשטחי טרסות - מילוי חצץ גרוס 29    

פיתוח אינטנסיבי סטנדרט גבוה - אדמה,  30    

השקיה ושתילה בלבד

 7,000     מ"ר

 2,600     מ"רשטחי גינון )חתך קרקע לשתילה( 31    

 2,000     מ"רשטחי ריצוף 32    

 250        יח'עצים 33    

 915        מ"אגדר היקפית 34    

 1,260     מ"רשבילים לקלאב קאר 35    

תשתיות 36     

 1             קומפ'חשמל ותאורה 37    

 1             קומפ'מים 38    

 1             קומפ'ביוב - בהנחה שהכל בגרוויטציה 39    

 1             קומפ'ניקוז 40    

 1             קומפ'עב' עפר 41    

 1             קומפ'עב' כבישים, ללא הסדרת החניה בחזית 42    
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 מכתב רמ"י – 8נספח 
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 בע"מלאילת )חכ"א( החברה הכלכלית 
 

 התקשרותהסכם 
 

והפעלה של מתחם תיירות, נופש, תרבות ופנאי משותפת להקמה 
 בעיר אילת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019ינואר 
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 והפעלה של מתחם תיירות, נופש, תרבות ופנאי משותפת להקמה הסכם התקשרות 
 בעיר אילת

  
 באילתשנערך ונחתם 

 
 _____ תשנ _______ביום ___ לחודש  

   
 

 אילתעיריית   בין
 בע"מ לאילת )חכ"א(באמצעות החברה הכלכלית   
 , אילת2מפארק התעשיה "אילתם", מבנה אמת"ל   
 באמצעות מורשי החתימה כדין.  

   

     (                                     "החברה")להלן:   
 מצד אחד 

 
 ת.ז./ח.פ._____________ _________________________________  ביןו

 כתובת: _____________________________  
 טל': ______________  
 פקס': _____________  
 דוא"ל: _____________________________  

   

    (                                             "היזם)להלן: "  
 מצד שני 

 
 

עיריית אילת החברה, אשר הינה תאגיד עירוני כמשמעו בפקודת העיריות, הוסמכה על ידי ו  הואיל
במקרקעין הידועים גם  והניקוז העפרלנהל את הפרויקט ולבצע את עבודות  (העירייה –)להלן 

לנהל , (המתחםו/או  המקרקעין –בעיר אילת )להלן  8מגרש  1חלקה  40300כמקרקעין בגוש 
ולפקח עבור העירייה על הליך בחירת היזם כאמור בהוראות מכרז זה ולאחר מכן לתאם ולפקח 

אשר תבוצענה על ידי היזם, על הפעלת המתחם ועל קיום מלוא  ההקמהעל ביצוע עבודות 
 ;התחייבויותיו במהלך תקופת ההפעלה

 
 –)להלן  13/2018מ/מס' מכרז פומבי ומכוח הסמכתה זו פרסמה החברה, עבור העירייה,   והואיל

 (; המכרז
 

  ;במכרזתו הגיש הצע והיזם  והואיל
 

מצהיר כי הוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים וכוח  יזםוה והואיל
, מתן השירותים וקיום התחייבויותיו כאמור בהסכם זה המתחםהאדם הדרושים לשם הפעלת 

 שלהלן;
 

  מכרזבכזוכה  יזםובישיבתה מיום _____ המליצה ועדת המכרזים של החברה להכריז על ה והואיל
את התקשרות העירייה, באמצעות אילת _______ אישרה מועצת העיר ם ובישיבתה מיו

 ;החברה, בחוזה זה
 

 מערכת היחסים ביניהם באמצעות חוזה זהשיתוף הפעולה ווהצדדים מבקשים להסדר את  והואיל
  . (החוזה –)להלן 
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 : אי לזאת הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן
 

  והוראות שונות נספחים ,מבוא .1

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

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

 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.3

הוראות חוזה זה  –בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוזה זה לבין הוראה במסמך אחר  .1.4
 גוברות.

על נספחיו ולא הוגדר בחוזה זה, המשמעות שניתנה לו במסמכי  מכרזונח שהוגדר במסמכי המ .1.5
 תחול לגביו גם בחוזה זה. מכרזה

 :נספחי החוזה .1.6

 )א(: אישור ביטוחי היזם בתקופת ההקמה; 1-נספח ג' .1.6.1

 )ב(: אישור ביטוחי היזם בתקופת ההפעלה; 1-נספח ג' .1.6.2

 )ג(: הצהרת פטור מנזקים; 1-נספח ג' .1.6.3

 )ד(: הצהרת תנאים מיוחדים לעבודות בחום; 1-ג'נספח  .1.6.4

 ערבויות ביצוע: עבודות קבלניות + תקופת הפעלה; :2-נספח ג' .1.6.5

 ורשימת מצאי; יזםלהמקרקעין פרוטוקול מסירת : 3-נספח ג' .1.6.6

 ערבות בדק; :4-נספח ג' .1.6.7

   .הצעת המציע :5-נספח ג' .1.6.8

, יהא סדר מכרזהבמקרה ותתגלינה סתירות או אי התאמות בין ההוראות הכלולות במסמכי  .1.7
וההוראות במסמכים יתפרשו בהתאם לכך. כל הוראה  להלןהעדיפויות בין ההוראות כמפורט 

 :עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו שלהלןבמסמך קודם ברשימה 

 ;חיולשת"פ בין החברה ובין היזם, על נספנוסח הסכם  .1.7.1

 ;הוראות מיוחדות, מפרטים טכניים מיוחדים .1.7.2

 ;תשריטים, תכניות, אישורים והיתר הבניה .1.7.3

 .טופס הצעת המציע, על נספחיו .1.7.4

מתחייב בזה להחזיק במשרדו עותק מלא, חתום ומעודכן של חוזה זה, על נספחיו, לשימוש  יזםה
 הצדדים ו/או מי מטעמם.

 
 תנאי מתלה .1.8

לפקודת העיריות נדרשת  188סעיף כי בהתאם להוראות  יזםמובא בזה לידיעת ה .1.8.1
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 לחוזה זה.ובתוך כך לאישור קבלת אישור שר הפנים לעשייה במקרקעין העירייה ל

 :ההוראות שלהלןלאור האמור לעיל תחולנה  .1.8.2

העירייה תפעל לקבלת אישור שר הפנים לחוזה זה מיד עם חתימתו על ידי  .1.8.2.1
)שלושה( חודשים  3נתן בתוך הצדדים, כך שאישור שר הפנים לחוזה יי

 מיום חתימתו על ידי הצדדים.

שלושה בכל מקרה בו חוזה על נספחיו לא יאושר על ידי שר הפנים בתוך  .1.8.2.2
, הזכות לבטלו בכל יזםל, או לחברה( חודשים מיום חתימת החוזה, תהא 3)

עת לאחר מכן וזאת, על ידי מתן הודעה בכתב לצד השני. משנמסרה הודעה 
חוזה זה בטל מעיקרו ולמי מהצדדים לא תהיינה טענה ו/או כאמור, יהא 

תביעה כלשהי כלפי הצד האחר )בין אם הביטול נעשה על ידי העירייה ובין 
 (, לרבות שיפוי והשבה בגין הוצאות.יזםהאם נעשה על ידי 

זכאי  יזםהלעיל, יהיה  1.8.2.2בכל מקרה של ביטול חוזה זה כאמור בסעיף  .1.8.2.3
אך ורק להשבה של הסכומים ששילם לעירייה ו/או לחברה על פי חוזה זה, 

. הסכומים ששולמו מכרזלמעט כל סכום ששילם תמורת רכישת מסמכי ה
 ידוע שהיה לצרכן המחירים למדד הצמדה הפרשי בתוספת יזםליושבו 
 במועד ידוע שיהיה לצרכן המחירים למדד ועד אלו סכומים תשלום במועד

 (.ריבית תוספת)ללא  ההשבה

יהיו רשאים  יזםוה ,העירייההחברה, בשם מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .1.8.3
 להסכים על ארכה לקבלת אישורו של שר הפנים לחוזה זה על נספחיו.

 מהות החוזה  .2

חוזה זה מטרתו להסדיר את שיתוף הפעולה בין החברה ובין הזים לצורך הפעלת מיזם משותף  .2.1
 בתחום התיירות, נופש, תרבות ופנאי בעיר אילת.

להלן,  14סעיף בכפוף להוראות מקבל על עצמו,  יזםהכחלק משיתוף הפעולה בין הצדדים,  .2.2
, חוזה מכרזה, כל זאת בהתאם ועל פי הוראות במשותף עם החברה המתחםלהפעיל ולנהל את 

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

זה אינה כוללת זכויות כלשהן להקים ו/או להפעיל ו/או  חוזהעל פי תנאי  יזםהזכות הניתנת ל .2.3
אלא באישור , כלשהיתמורה יגבה ת, בגין אירועים דומיםבגינם, או פרטיים לקיים אירועים 

 זה.חוזה ובכפוף להוראות  החברה מראש ובכתב

זה אינה כוללת זכויות כלשהן לביצוע עבודות תיקונים  חוזהעל פי תנאי  יזםהזכות הניתנת ל .2.4
ו/או בתשתיות הכלולות במקרקעין ו/או במקרקעין ו/או שינויים ו/או בנייה, מכל סוג שהם 

  .אלא כאמור בהתאם להוראות חוזה זה בלבד, המתחםו/או בשטח  הםבצמוד ל

זה הינה  חוזהעל פי הוראות  יזםלמען הספר הספק מובהר בזה מפורשות כי הזכות הניתנת ל .2.5
והובהר לו מפורשות כי  יזם. כמו כן ידוע לבלבד המתחםשל הפעלה וניהול כבר רשות לצורך 

 1972-כמשמעותו בחוק הגנת הדייר )נוסח משולב(, התשל"ב ,בבחינת נכס פנוי םהינהמקרקעין 
והוא מצהיר ומאשר כי לא שילם דמי מפתח ו/או כל תמורה אחרת היכולה להיחשב כדמי מפתח 

והוא לא יהא בכל זה שבין הצדדים חוזה ו/או על המקרקעין וכי חוק הגנת הדייר לא חל על 
 מקרה דייר מוגן מכוח החוק הנ"ל או כל דין אחר.

מתחייב להשיג ולדאוג, על חשבונו ואחריותו, לכל  יזםהכחלק מביצוע המיזם המשותף,  .2.6
רישיון היתר בניה,  לרבותעל פי דין, הפרויקט ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים לשם הפעלת 
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משרד הרשות להגבלים עסקיים, מכל רשות שהיא ובכלל זאת אך לא רק, וכן רישיון עסק, 
אילת עיריית כיבוי אש, משטרת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, משרד התיירות, הבריאות, 

 חוק רישוי עסקים וכיוצ"ב. כל אישור נדרש על פי הוראות בהתאם לווכו' 

, באופן חלקי המתחםלהפעיל את בתכלית האיסור  יזםובהר, כי אסור למספק כל למען הסר 
 .חוזההאו מלא, מבלי שיש בידו את כלל האישורים הנדרשים על פי דין ועל פי הוראות 

 הצהרות החברה .3

 החברה מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן:

המחזיקה כדין ף כך כי הינה קומתואילת תאגיד עירוני בשליטתה המלאה של עיריית  הכי הינ .3.1
 .אילתוזאת מכוח הסמכתה על ידי עיריית המקרקעין של 

חופשיות ונקיות מכל שעבוד, משכנתא, משכון, עיקול, טובת הנאה, חוב, במקרקעין  הכי זכויותי .3.2
 התחייבות או כל זכות צד שלישי אחרת.

זה, כי התקבלו כדין ההחלטות בהסכם להתקשר ולהתחייב כמפורט  כתומוסמ תא רשאייכי ה .3.3
 המוסמכים לביצוע ההתקשרות נשוא חוזה זה. הבמוסדותיהמתאימות 

 יזםהצהרות והתחייבויות ה .4

 מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן: יזםה

זה, שמטרתה או  חוזההוא התאגד כדין ולא ננקטה כנגדו כל פעולה, נכון ליום חתימתו על כי  .4.1
תוצאותיה האפשריות הן פירוק ו/או חיסול ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או כל תוצאה 

 דומה אחרת.

 .הם אמת – מכרזהכל הצהרותיו ומצגיו במסגרת תנאי כי  .4.2

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

הסכם זה מחייב אותו והוא אושר על פי נהליו הפנימיים וכן כי הוא בעל כל האישורים ו/או כי  .4.4
ו/או  זהחוזה כאמור במסמכי המתחם הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים על פי דין להפעלת 

ו/או ההיתרים כי הינו מתחייב לדאוג, באחריותו ועל חשבונו, לכל הרישיונות ו/או האישורים 
 .כאמור במסמכי חוזה זההמיזם המשותף הנדרשים לצורך הפעלת 

ים האתר יבדק ובחן את שטחהם ובסביבותיהם ובסמוך ל, במקרקעין נשוא חוזה זההוא ביקר  .4.5
 , המבנים הנלוויםהםומ הם, דרכי הגישה אלייהם, מיקומם, שטחםצורתטבעם, , ם, טיבהנ"ל
המקרקעין את והוא מצא  הםהייחודיים והמגבלות ב הםתנאילרבות החניות המתכוננות, , להם

והוא מוותר בזאת על כל טענה בדבר אי התאמה, פגם  ביצוע המיזם המשותף ם לצרכימימתאי
הוא מעריך, על  יזם; כמו כן, בהתבסס על בדיקותיו אלה של ה, לרבות נסתראו מום כלשהו

התמורה הנקובה וכי ורווחית מעשית , תעל ידו אפשרי המיזם המשותףסמך ניסיונו, כי הפעלת 
אותן יהיה  ההקמהוזאת אף בשים לב להיקף עבודות  ,בנסיבות הענייןבהצעתו הוגנת וסבירה 

 . במתחםעליו לבצע 

, כפי שיהיו אילתהוא קרא, מכיר, מבין ומתחייב לפעול על פי הוראות חוקי העזר של העיר  .4.6
ת לשימוש אשר ייעשה על ידו והנוגע ותוככל שיש בחוקי העזר התקפים הורא ,בתוקף מעת לעת

 . וובסביבתבמתחם 

זה במצבם במועד חתימתו על הסכם במיקומם ולשימושו החלקי המקרקעין הוא מקבל את  .4.7

(WHERE-IS/AS-IS ) לא תבצע עבודות נוספות  ןמי מטעמהעירייה ו/או וכי החברה ו/או
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 .מתחםשהוא, ב, מכל מין או סוג כלשהן

 מול הגורמים העירוניים  יזםעבודת ה .5

ו/או מי שימונה לכך  מנכ"ל החברה, מר אבי כהןלעניין הסכם זה, מסמיכה בזאת החברה את  .5.1
, דרך כלל או לצורך עניין מסוים, להוציא אל הפועל בשמה ועבורה את כלל הסמכויות ועל יד

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

מבלי למעט מן האמור לעיל, רשאי מפקח החברה, מעת לעת, לבדוק את אופן ביצוע החוזה על  .5.2
ו/או  , לבחון את טיב השירותיםשל התחייבויותיו , להשגיח על ביצוע נכון ונאותיזםידי ה

פועל על פי הסכם  יזםוכן להעמיד לבחינה האם ה יזםעל ידי הו/או הנמכרים הניתנים המוצרים 
 זה, מפרשו נכון וכך גם לגבי הוראות מפקח החברה ו/או מי מטעמו.

לבקר בכל עת במהלך אילת מתחייב בזאת לאפשר לנציגי החברה ו/או נציגי עיריית  יזםה .5.3
לצורך ביצוע ביקורת ובדיקה כאמור לעיל וכן לצורך כל מטרה אחרת אותה במתחם שימושו 

אמצעות הודעה מוקדמת שתינתן לו לצורך וב שיקול דעתם הבלעדי יראו לנכון, כל זאת על פי
 .לפחות )שתים עשרה( שעות מראש 12כך 

 ןמובהר מפורשות כי אין באמור לעיל כדי להטיל על החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמ .5.4
 אחריות כלשהי.

 מסחריות / קניין רוחניפגיעה בזכויות  .6

בגין כל תביעה, דרישה, טענה, הליך, ו/או העירייה יפצה וישפה באופן מוחלט את החברה  יזםה .6.1
היטל, אגרה וכיוצ"ב, הנובעים, במישרין או בעקיפין, מפגיעה בזכויות מוגנות  ,נזק, הוצאה

על ידו וזאת המתחם )פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וכיוצ"ב( במהלך הפעלת 
 .ו/או העירייה ים ושתיים( שעות לאחר קבלת דרישה ראשונה בכתב מאת החברה)שבע 72תוך 

הינו האחראי הבלעדי לכל התשלומים שיגיעו, ככל שיהיו כאלה,  יזםמובהר בזה מפורשות כי ה .6.2
לאקו"ם ו/או לפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות ו/או כל ארגון דומה אחר בגין קיום 

 על ידו.הקרנת סרטים מכל מין וסוג שהוא, השמעת מוסיקה ו/או אירועים / 

 יזםה יטוחיב .7

 .תנאים כלליים לביטוחי היזם בתקופת ההקמה ובתקופת ההפעלה .7.1

מבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של היזם על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב   .7.1.1
נשוא הסכם ביצוע העבודות על הסכם זה ו/או לפני מועד תחילת  החתימההיזם לפני מועד 

זה על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או עבורו )המוקדם משניהם(, לערוך ולקיים על חשבונו 
נשוא הסכם זה ו/או כל תקופה ביצוע עבודות ההקמה ותקופת ההפעלה במשך כל תקופת 

נספח אחרת כמפורט לעניין ביטוחי אחריות מקצועית וחבות מוצר המפורטים בנספחים: 
( )ב( "אישור ביטוחי היזם 1( )א( "אישור ביטוחי היזם בתקופת ההקמה" ונספח ג' )1' )ג

, המהווים ביחד ולחוד חלק בלתי נפרד מההסכם, אצל חברת ביטוח בתקופת ההפעלה"
 "(.ביטוחי היזםהמורשית כדין לפעול בישראל )להלן: "

ד תחילת תקופת ו/או מועד תחילת ביצוע העבודות ו/או מוע במועד חתימת ההסכם .7.1.2
ההפעלה )המוקדם מביניהם( וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות ו/או אישור 
לתחילתה של תקופת ההפעלה נשואי ההסכם, מתחייב היזם להמציא לידי החברה את 

", המצורפים להסכם אישורי ביטוחי היזםאישורי עריכת ביטוחי היזם בהתאם לנוסח "
ו כשהנם חתומים כדין על ידי החברה המבטחת )בנוסחם והמהווים חלק בלתי נפרד ממנ

 המקורי(.
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היזם מתחייב כי נרכשו על ידו ואושרו על ידי החברה כל פוליסות הביטוח הרלוונטיות,  .7.1.3
זה )תנאים כלליים לביטוחי היזם בתקופת ההקמה ובתקופת  7.1בהתאם להוראות סעיף 

"(  המצורפים אישורי קיום הביטוחים"( )ב( )להלן: 1ג' )-( )א( ו1ההפעלה( ונספחים ג' )
 להסכם  זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

היזם מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח במסמכי המכרז  .7.1.4
זה )תנאים כלליים לביטוחי היזם בתקופת ההקמה ובתקופת ההפעלה(  7.1ובסעיף 

המכרז במלואן כולל פעילותו של  להסכם זה ואת מהות העבודות והפעילות לפי מסמכי
היזם בתקופת ההקמה ובתקופת ההפעלה ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות 

 לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל.

 7.1היזם מתחייב לבצע את כל הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז והמפורטים בסעיף  .7.1.5
( )א( 1ת ההקמה ובתקופת ההפעלה( ונספחים ג' )זה )תנאים כלליים לביטוחי היזם בתקופ

"(  להסכם זה ולהפקיד בידי החברה לא יאוחר אישורי קיום הביטוחים( )ב( )להלן: "1ג' )-ו
ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, את אישורי עריכת הביטוחים על פי 

ם זה כשהם חתומים כדין על ( )ב( )אישורי קיום הביטוחים( להסכ1ג' )-( )א( ו1נספחים ג' )
 ידי המבטח )בנוסחם המקורי(. 

בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב היזם כי בכפוף לדרישת החברה  .7.1.6
בכתב ימציא לה העתקים מלאים מפוליסות הביטוח הנדרשות בכל הקשור להסכם זה על 

 נספחיו.

ירותים  אשר יועסקו על ידו בתכנון היזם מתחייב לדרוש ולקבל מהמתכננים ו/או נותני הש .7.1.7
העבודות ו/או בפיקוח עליהן אישורים על קיום ביטוחים, חתומים  כדין על ידי מבטחיהם 
של המתכננים ו/או נותני השירותים. היזם מתחייב לוודא כי אישורי הביטוח אשר יימסרו 

הניתנים  לו מאותם מתכננים ונותני השירותים, יהיו בהתאם לאופי והיקף השירותים
 ליזם לצורך קיום התחייבויותיו נשוא הסכם זה.

( )א( )אישור קיום ביטוחים בתקופת 1למען הסר ספק מובהר בזה, כי אי המצאת נספח ג' ) .7.1.8
ההקמה(, חתום כדין על ידי מבטחי היזם )בנוסחו המקורי(, כאמור, תהייה החברה 

צגת האישור החתום רשאית להימנע ממתן ההרשאה לתחילת עבודות ההקמה בשל אי ה
 כנדרש.

( )ב( )אישור ביטוחים היזם בתקופת 1למען הסר ספק מובהר בזה, כי אי המצאת נספח ג' ) .7.1.9
ההפעלה(, חתום כדין על ידי מבטחי היזם )בנוסחו המקורי(, כאמור, תהייה החברה 
רשאית למנוע ממנו את מועד תחילת ו/או המשך תקופת ההפעלה בשל אי הצגת האישור 

 נדרש.החתום כ

מוסכם בזה כי המצאת אישורי הביטוח המפורטים לעיל ולהלן כשהם חתומים כדין  .7.1.10
 כאמור לעיל ולהלן מהווה תנאי יסודי לקיום ההסכם על נספחיו.

היזם מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של החברה ו/או מי מטעמה ביחס לאישורי  .7.1.11
יזם כמפורט לעיל ו/או הביטוח וזכותם לבדוק ולהורות על תיקון אישורי ביטוחי ה

פוליסות היזם, אינה מטילה על החברה ו/או על מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא 
בכל הקשור לביטוחים כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם של ביטוחי היזם 

 ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על היזם נשוא הסכם זה ונשוא כל דין. 

יב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח היזם מתחי .7.1.12
במלואם ובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף 
הביטוחים ולהמציא, לבקשת החברה בכתב, אישורים על תשלומי דמי הביטוח, לדאוג 

כל תקופת ההקמה ותקופת  ולוודא כי פוליסות ביטוחי היזם תהיינה בתוקף במשך
 ההפעלה נשוא הסכם זה ו/או התחייבותיו על פי ההסכם על נספחיו. 
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למען הסר כל ספק, יודגש, כי היזם יישא בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד המבטח על פי  .7.1.13
פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים באיזה 

 מביטוחי היזם. 

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע בביטוחי היזם כי הפרה בתום לב  .7.1.14
ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי היזם ו/או מנהליו 
ו/או עובדיו לא יפגעו בזכויות החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל הפרויקט ו/או 

 ת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו. המפקח מטעמם לקבל

לא ביצע ו/או לא קיים היזם איזה מבין הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה  .7.1.15
במלואם או בחלקם, תהייה החברה רשאית, אך לא חייבת, ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי 

לטתה( הסכם זה או על פי הדין, לערוך את הביטוחים במלואם או בחלקם )בהתאם להח
במקומו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של היזם. ובלבד שהחברה הודיעה ליזם על 

( ימים מראש ובכתב. היזם מתחייב לשפות את החברה, 14כוונתה לעשות כן ארבעה עשר )
בגין כל סכום שהחברה שילמה או התחייבה בתשלומו כאמור אשר ישולם מיד על ידי 

שונה. לחילופין ומבלי לפגוע בזכויות החברה על פי תנאי היזם  לחברה על פי דרישתה הרא
סעיף זה, החברה  תהייה 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 תקופת ההקמה ותקופת  .7.1.16
ההפעלה על פי ההסכם מתחייב היזם למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח 

וכל הצווים,  1994-, התשנ"דוהחוק לביטוח בריאות ממלכתי  1995 -לאומי, התשנ"ה 
תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל 

ו בביצוע העבודות נשוא הסכם זה, באופן מקרי או באופן שכל עובדיו ושליחיו שיועסק
זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההקמה ו/או ההפעלה זכאים לכל הזכויות שעל פי 

 החוקים הנ"ל. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב היזם למלא אחר כל  .7.1.17
-נפגעי תאונות דרכים, תשל"הדרישות והוראות פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים ל

)הפלת"ד( וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך  1975
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות נשוא 
הסכם זה, לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת 

כם זה, מורשים לנהוג ברכב מנועי על פי החוקים הנ"ל וכל הוראות חוק אחר בקשר הס
 עם העבודות ו/או פעילות היזם נשוא הסכם זה. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה, מתחייב היזם לקיים את כל הוראות  .7.1.18
כל רשות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או 

אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים בשטחי האתר ו/או בסביבתו 
 הקרובה. 

ביטוחי היזם יכללו סעיף לפיו זכותם של החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי  .7.1.19
מהבאים מטעמם על פי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי ו/או פיצוי לא תיפגע עקב העדר 

ים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים. למעט במקרה בו רישוי ו/או אישור
 העדר הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק. 

היזם מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות החברה ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה  .7.1.20
ו על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/א

 לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע. 

היזם מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לשטחי  .7.1.21
 האתר וסביבתו הקרובה. 
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בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב היזם כי בכל תקופת ההקמה ותקופת ההפעלה,  .7.1.22
לי הזכות במקרקעין בהם לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בע

מתבצעות עבודות כלשהן נשוא הסכם זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות, כאמור, 
לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין החברה. החברה  מתחייבת להעביר אל 

 היזם כל מסמך התחייבות כנ"ל. 

אות ההסכם בדבר כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הור .7.1.23
אחריותו הבלעדית של היזם לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או 

 על פי הדין. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי החברה תהייה רשאית לעכב כל סכום  .7.1.24
זה )תנאים כלליים לביטוחי היזם בתקופת ההקמה  7.1לו הינו זכאית על פי תנאי סעיף 

בתקופת ההפעלה( מהתמורה העומדת לזכות היזם בכל הקשור בעבודות ובפעילותו של ו
 )ארבע עשר( ימים מראש.  14היזם בקשר עם הסכם זה ובלבד שהודיעה על כך ליזם, בכתב, 

מוסכם בזה על החברה כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם  .7.1.25
 7.1.24סכומים המעוכבים )על פי האמור בסעיף למוסכם על ידי החברה, יושבו ליזם ה

לעיל( בניכוי הוצאות שנגרמו לחברה )באם נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, 
 כאמור.

זה )תנאים כלליים  7.1מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הוראות סעיף  .7.1.26
הסכם והפרתן, כולן לביטוחי היזם בתקופת ההקמה ובתקופת ההפעלה(, הינן מעיקרי ה

 או חלקן, מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 ביטוחי היזם בתקופת ההקמה: .7.2

מבלי לגרוע מאחריותו של היזם על פי כל דין ו/או על פי האמור בהסכם זה, מתחייב היזם,  .7.2.1
כי לפני מועד תחילת ביצוע עבודות ההקמה על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או לפני מועד 
הצבת ציוד כלשהו באתר ביצוע העבודות, על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או עבורו, 

ם הנ"ל, ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות ועד לסיומן ולקבלת המוקדם מבין המועדי
תעודת השלמה עבור העבודות במלואן מאת המזמינה ו/או מי מטעמה, לרכוש לערוך 
לקיים ולהמציא למזמינה אישור חתום בדבר עריכת ביטוח עבודות ההקמה בנוסח 

הסכם זה המהווה ל ( )א( )אישור קיום ביטוחים בתקופת ההקמה(1נספח ג' )כהמצורף 
חלק בלתי נפרד ממנו, על חשבונו, על שמו, על שם קבלני המשנה ועל שם המזמינה במשך 

אישור כל תקופת ביצוע העבודות בקשר עם הסכם זה, בתנאים המפורטים להלן )להלן: "
לעיל את  7.1"(, אצל חברת ביטוח כאמור בסעיף ביטוחי היזם בתקופת ההקמה

 :הביטוחים המפורטים להלן

 ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות: (א)

  ביטוח עבודות ההקמה: פרק א' (1)

המבטח במלוא ערכן את עבודות ההקמה, הציוד וכל רכוש אחר בבעלות ו/או 
באחריות היזם המהווה חלק מעבודות ההקמה ו/או המשמש את היזם 

 בביצוען של עבודות ההקמה בקשר עם הסכם זה.

  אחריות כלפי צד שלישי פרק ב': (2)

המבטח את אחריותו של היזם על פי דין,  בקשר עם ביצוע העבודות נשוא 
 הסכם זה.
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  חבות מעבידים: פרק ג' (3)

בגין אחיותו של היזם על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק 
, כלפי כל העובדים המועסקים על 1980 -האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

בעקיפין בביצוע העבודות בקשר עם הסכם זה ידו ו/או מטעמו במישרין ו/או 
 לרבות קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

 :ביטוח אחריות מקצועית (ב)

המבטח את אחריותו של היזם על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה בגין רשלנות 
מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין כל 

מקורם במעשה ו/או מחדל רשלני של היזם ו/או מנהליו פגיעה גופנית ו/או נזק ש
 ו/או עובדיו בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה. 

( חודשים 6מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של שישה )
 לאחר תום תקופת הביטוח.

כלפיו היזם מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין 
 בגין ביצוע העבודות.

על פי דרישת המזמינה בכתב מתחייב היזם להמציא למזמינה העתקים מפוליסת 
 הביטוח כאמור בסעיף זה.

 :ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי (ג)

היזם מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד הכבד שבבעלותו ו/או   (1)
כנדרש על פי  בהשגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצוע העבודות בביטוחי חובה

דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח 
אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי כלשהו עקב השימוש בכלי 

לתובע, למקרה ₪( ש"ח )מיליון  1,000,000הרכב, בגבולות האחריות בסך של 
 ובמצטבר לתקופת הביטוח.

וח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי הכולל, בין כמו כן יערוך היזם ביט (2)
היתר, ביטוח לאחריות היזם על פי דין כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש 

ש"ח )מיליון  1,000,000בציוד מכני ו/או ציוד הנדסי בגבול אחריות בסך של 
לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. בביטוחים אלו יבוטלו כל ₪( 

 לנזקים ישירים או עקיפים בקשר לביצוע העבודות. החריגים הנוגעים

מוסכם כי היזם רשאי שלא לערוך ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי   (3)
( לנספח ג' 4א' ) –( 1א' )זה( ואולם האמור בסעיפים  2ג' )כמפורט בסעיף 

הצהרת על מתן פטור מאחריות לנזקים יחול לגבי כל נזק לציוד ( )ג'( 1)
 גינו.כאילו נערך הביטוח ב מכאני הנדסי

הינו בהתאם להגדרות הפקודה למען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב"  (4)
 ., על תיקוניה1970 –לביטוח כלי רכב מנועי ]נוסח חדש[, תש"ל 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי היזם יבטח על חשבונו למשך כל תקופת  .7.2.2
לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש אחר ההקמה את העבודות במלוא ערכן, 

שהובא לשטחי האתר לצורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או 
 אבדן אשר היזם אחראי להם לפי תנאי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

ם ביטוחי האחריות של היזם יכסו בין היתר גם את אחריותו של היזם בגין ו/או כלפי קבלני .7.2.3



 
 

 חתימת המציע: _________________ 
 103מתוך  44עמוד 

 

 

וקבלני משנה ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו ביטוחי היזם לשפות את המזמינה 
ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם בגין כל מעשה ו/או מחדל של היזם ו/או מי 

( )א( 1מטעמו )להלן: "יחידי המבוטח"( ויכללו את פרקי הביטוח המפורטים בנספח ג' )
 פת ההקמה(. )אישור קיום ביטוחים בתקו

היזם מתחייב להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא הסכם  .7.2.4
זה, במשך כל  התקופה בה יהיה הסכם זה בתוקף. עם זאת, את ביטוח אחריות מקצועית, 
על היזם להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין לכל פעילות אשר 

 עם הסכם זה על נספחיו.נעשתה על ידו בקשר 

)א( )כל הסיכונים עבודות קבלניות( לעיל, יכלול סעיף  7.2.1ביטוח היזם הנערך על פי סעיף  .7.2.5
מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי היזם כלפי המזמינה ו/או מנהליה 

וף ו/או עובדיה ו/או מי מהבאים מטעמם, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחל
 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

מוסכם בזה כי פוליסות האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי היזם כמפורט בסעיפים  .7.2.6
כפופות לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את  7.2.7)ב( וסעיף  7.2.1. סעיף 20.1

 הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

כמו כן יצוין בפוליסת אחריות היזם כלפי צד שלישי, במפורש, כי רכוש המזמין שבו פועל  .7.2.7
( לעיל )פרק 1)א( ) 7.2.1היזם, אשר לא בוטח על פי הביטוח שנערך בהתאם לסעיף סעיף 

 א', העבודות( ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זה. 

בודות ההקמה נשוא הסכם זה, במועד חתימת הסכם זה, כתנאי למסירת צו לתחילת ע .7.2.8
( )א( )אישור קיום ביטוחים בתקופת ההקמה( בנוסח 1היזם ימציא למזמינה את נספח ג' )

המצורף להסכם זה כשהוא חתום כדין על ידי חברת הביטוח )בנוסחו המקורי(. מוסכם 
 בזה כי המצאת אישור חתום כאמור לעיל מהווה תנאי יסודי לקיום ההסכם על נספחיו. 

וסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב היזם להמציא לידי המזמינה, לא יאוחר ממועד בנ .7.2.9
חתימת הסכם זה וכתנאי למתן הצו לתחילת עבודות ההקמה נשוא הסכם זה, מכתב 
הצהרה לפטור מאחריות המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם מטעמם 

אחריות", המצורף להסכם זה ומסומן לנזקים בהתאם לנוסח "הצהרה על מתן פטור מ
 ( )ג'(, כשהוא חתום כדין על ידי היזם. 1כנספח נספח ג' )

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב היזם להמציא לידי המזמינה, לא יאוחר ממועד  .7.2.10
חתימת הסכם זה וכתנאי למתן הצו לתחילת עבודות ההקמה נשוא הסכם זה, נספח 

בחום" בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה ומסומן כנספח "תנאים מיוחדים לעבודות 
 ( )ד'(  כשהוא חתום כדין על ידי היזם. 1נספח ג' )

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו העבודות  .7.2.11
נשוא הסכם זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם היזם, מתחייב היזם לדאוג 

לן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בהסכם זה לרבות בהתאם כי בידי קב
 ( )א( )אישור קיום ביטוחים בתקופת ההקמה(.1לתנאים ולסכומים הנדרשים בנספח ג' )

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי היזם הוא הנושא באחריות כלפי המזמינה ו/או מנהליה  .7.2.12
בודות נשוא הסכם זה, לרבות עבודות אשר ו/או עובדיה ו/או מי מהבאים מטעמם בגין הע

יבוצעו על ידי קבלן משנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את המזמינה ו/או 
מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מהבאים מטעמם בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי מהם, 

ין אם אובדן במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, ב
 ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. 

היזם מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוחי היזם אשר נערכות  .7.2.13
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זה )ביטוחי היזם בתקופת ההקמה( לעיל ולהלן ולעשות כל פעולה אשר  7.2כמפורט בסעיף 
מי מיחידי המזמינה כדי לממש את זכויותיהם יידרש לעשותה על ידי המבטח ו/או על ידי 

על פי תנאי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפותו לתביעה של יחידי המזמינה, על פי 
 פוליסות הביטוח, אם יידרש לכך על ידי מי מהם. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח על  .7.2.14
זה )ביטוחי היזם בתקופת ההקמה( זה  7.2כים בהתאם לסעיף פי מי מהביטוחים הנער

מתחייב היזם לפנות באופן מידי לחברת הביטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי 
נציג חברת הביטוח יגיע ללא דיחוי לשטחי האתר והמתקנים לבדיקת הנזק. מובהר כי על 

לו ככל הנדרש, לרבות להעביר לו היזם לפעול על פי הוראות נציג חברת הביטוח ולסייע 
 כל מידע שידרוש. 

בנוסף לאמור לעיל, היזם מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב  .7.2.15
לקדמותו מיד לאחר קרות מקרה הביטוח לרבות פינוי פסולת והריסות. היזם מתחייב 

ר אל לשאת בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו והמזמינה מתחייבת להעבי
היזם את הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד. למען הסר ספק 
מובהר כי היזם יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הביטוח 
)לרבות ההשתתפות העצמית(  וכי המזמינה לא תהייה חייבת ליזם כל תשלום לכיסוי 

 ההוצאות כאמור. 

מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח על פי  בנוסף ומבלי לגרוע .7.2.16
( )א( )אישור 1פרק א' בפוליסה לביטוח עבודות ההקמה לרבות על פי האמור בנספח ג' )

קיום ביטוחים בתקופת ההקמה(, בגין נזקי רכוש, ישולמו ישירות למזמינה, אלא אם היא 
ראה אחרת המפורטת בהסכם זה. מוסכם הורתה אחרת בכתב למבטח ו/או בכפוף לכל הו

בזה כי פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה. תיקן היזם בעצמו נזק המכוסה 
לפי פוליסת הביטוח כאמור,  בשלמותו, לשביעות רצון המזמינה, מנהל הפרויקט ו/או 
המפקח מטעמה, או שטרם קיבל מהמזמינה תשלום עבור העבודה שניזוקה, מתחייבת 
המזמינה להורות למבטח בכתב על תשלום תגמולי הביטוח ישירות לידי היזם עד לסכום 

 הדרוש לשם קימום האבדן או הנזק. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות המפורטות  .7.2.17
זה )ביטוחי היזם בתקופת ההקמה( לעיל ולהלן יודיע היזם על כך בכתב  7.2בסעיף 

מינה. היזם מתחייב לשתף פעולה עם המבטח ו/או המזמינה ו/או מי מטעמם בכל למז
הדרוש למימוש זכויות על פי הפוליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכויות המזמינה ו/או מי 

 מטעמה לנהל המשא ומתן בעצמם. 

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על היזם מוטלת  .7.2.18
עול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או החובה לפ

 המזמינה ו/או מי מהבאים מטעמם. 

הפר היזם את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המזמינה ו/או  .7.2.19
מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מהבאים מטעמם, יהא היזם אחראי לנזקים שיגרמו 

נהליה ו/או לעובדיה למי מהבאים מטעמם, באופן מלא ובלעדי ולא למזמינה ו/או למ
תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפיהם והוא יהא מנוע מלהעלות 

 כל טענה, כאמור. 

כל מחלוקת בין היזם לבין המזמינה ו/או מנהל ו/או מנהל הפרויקט ו/או המפקח מטעמה  .7.2.20
חים שאירעו במהלך עבודות ההקמה תוכרע על פי דו"ח בדבר עלות תיקון נזקים מבוט

 השמאי אשר יבדוק את הנזקים מטעם חברת הביטוח. 

כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, היזם יהיה אחראי לשפות את המזמינה ו/או  .7.2.21
מנהליה ו/או עובדיה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי 
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רת תנאי מתנאי איזו מהפוליסות על ידי היזם ו/או מנהליו ו/או העובדים הנובע מהפ
 המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו. 

ידי -ביטוחי היזם יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ראשוניים וקודמים לכל בטוח הנערך על .7.2.22
יתוף המזמינה וכי מבטחי היזם מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר ש

לחוק חוזה הביטוח  59ביטוחי המזמינה, לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף 
 , ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה.1981 –התשמ"א 

( )א( )אישור קיום ביטוחים בתקופת ההקמה( 1ביטוחי היזם הנערכים על פי נספח ג' ) .7.2.23
ו רשאי לבטלם ו/או לשנותם לרעה במשך תקופת יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינ

ביצוע העבודות נשוא הסכם זה )להלן: "תקופת הביטוח"(, אלא אם כן תישלח למזמינה 
( יום מראש על כוונתו לעשות זאת. 60וליזם, הודעה בכתב, באמצעות דואר רשום, שישים )

בי המזמינה ו/או וכי לא יהיה תוקף לביטול ו/או לצמצום ו/או לשינוי לרעה שכאלו לג
( 60מנהליה ו/או עובדיה אם לא נשלחה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף שישים )

 הימים ממועד משלוח ההודעה

בכל פעם שמבטחו של היזם יודיע ליזם ולמזמינה כי מי מביטוחי היזם עומד להיות  .7.2.24
לערוך את  לעיל, מתחייב היזם 7.2.23מצומצם או מבוטל או משונה לרעה, כאמור בסעיף 

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

היזם מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמינה ו/או מנהליה  .7.2.25
כאי לשיפוי בגינו, או שהיה זכאי ו/או עובדיה ו/או מי מהבאים מטעמם בגין נזק שהוא ז

לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה, על פי הביטוחים שנערכו 
זה )ביטוחי היזם בתקופת ההקמה( לרבות אישור קיום הביטוחים בתקופת  7.2לפי סעיף 

סר ( )א(, ו/או הפרת תנאי מתנאי איזו מהפוליסות הנ"ל ו/או ביטוח ח1ההקמה נספח ג' )
ו/או בהתאם לנדרש בהסכם זה והוא פוטר בזאת את המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה 
ו/או מי מהבאים מטעמם מכל אחריות לנזק כאמור ובלבד שהאמור לעיל בדבר פטור 

 מאחריות, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

מהתחייבויותיו  מוסכם בזה כי האמור בהסכם זה לעיל ולהלן, לא יגרע מאחריותו ו/או .7.2.26
 של היזם על פי הוראות ההסכם. 

מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי היזם, המצאתם )ו/או אי המצאתם( ו/או  .7.2.27
בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או על מי 

צמצם מאחריותו מהבאים מטעמם ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי ל
 ו/או מהתחייבויותיו של היזם על פי הסכם זה או על פי כל דין. 

( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי היזם, מתחייב היזם לחזור 7לא יאוחר משבעה ) .7.2.28
לעיל,  7.2.8ולהפקיד את אישור הביטוח קיום ביטוחים בתקופת ההקמה  כאמור בסעיף 

תחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, היזם מ
היזם, במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד הינו מחויב לערוך ביטוח על פי 

 הסכם זה על נספחיו. 

( 1היזם מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור קיום ביטוחים בתקופת ההקמה" )נספח ג' ) .7.2.29
לעיל, והצהרות  7.2.287.20 -ו 7.2.8)א'(( חתום כדין )בנוסחו המקורי( כאמור בסעיפים 

לעיל, מהווים תנאי מתלה ומקדים  7.2.10 -ו 7.2.9חתומות על ידי היזם, כאמור בסעיפים 
ובהעדר קיום אישור הביטוחים ו/או הצהרות, כאמור בהתאם להסכם, המזמינה זכאית 

לת ו/או המשך ביצוע עבודות ההקמה נשוא הסכם זה, וזאת בנוסף למנוע מן היזם את תחי
 לכל סעד השמור למזמינה עפ"י ההסכם או הדין. 

( )א( )אישור קיום ביטוחים בתקופת 1מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת נספח ג' ) .7.2.30
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ההקמה( ו/או בבדיקתו ו/או אי בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי 
היזם למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו ו/או 
מהתחייבויותיו של היזם על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי 

 מטעמה. על המזמינה ו/או על מי מהבאים 

למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח והצהרות היזם במועד כאמור לעיל  .7.2.31
פי הסכם זה, על נספחיו לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות -לא תפגע בהתחייבויות היזם על

האמור, לביצוע כל תשלום שחל על היזם, והיזם מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו נשוא 
ממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת רכוש ו/או ציוד לשטחי האתר בשל ההסכם גם אם יימנעו 

אי הצגת האישורים במועד. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי 
היזם כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מאחריות ו/או התחייבויות היזם בהתאם 

 להסכם זה על נספחיו. 

( לעיל 1א' ) 7.2.1פי סעיף -ח בגין הביטוח הנערך עלהיזם מתחייב לעדכן את סכום הביטו .7.2.32
)פרק א' ביטוח העבודות( לרבות האמור באישור קיום ביטוחי  היזם בתקופת ההקמה 

( )א'((, מעת לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא השווי של העבודות ו/או הרכוש 1)נספח ג' )
  ו/או הציוד ו/או החומרים המבוטחים בקשר עם הסכם זה.

ן הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח למע .7.2.33
המתחייבים מן האמור בהסכם זה ובאישור קיום ביטוחי היזם בתקופת ההקמה )נספח ג' 

()א'((, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על היזם, ועל היזם לבחון את חשיפתו לנזקים 1)
טוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. ולחבויות ולקבוע את סכומי הבי

היזם מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 
המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או 

 גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור. 

יה ו/או מי מטעמה רשאים )אך לא חייבים( לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על המזמ .7.2.34
ידי היזם כאמור לעיל והיזם מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על ידי המזמין על 

זה )ביטוחי היזם בתקופת  7.2מנת להתאימם להתחייבויות היזם כאמור בסעיף  סעיף 
 ההקמה(. 

 הפעלה:ביטוחי הקבלן בתקופת ה .7.3

מבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות היזם על פי הסכם זה ו/או על פי דין, וכתנאי  7.3.1
לקבלת האישור לתחילת תקופת ההפעלה על פי הסכם זה , מתחייב היזם לערוך על 

( 1בנספח ג' )חשבונו ולקיים, במשך כל תקופת ההפעלה, את הביטוחים המפורטים 
 30להסכם זה, אשר יומצא למזמינה,  (לה)ב'( )אישור ביטוחי היזם בתקופת ההפע

מועד תחילת תקופת ההפעלה על פי הסכם זה, כשהוא חתום כדין  לפני)שלושים( יום 
 ע"י המבטח )בנוסחו המקורי(. 

( )ב'( )אישור ביטוחי היזם בתקופת 1בנספח ג' )היזם מצהיר, כי ידוע לו שהמצאת  7.3.2
כאמור לעיל, הינו תנאי מתלה ומקדמי לתחילת פעילותו של היזם בקשר עם  (ההפעלה

הסכם זה, והמזמינה תהייה זכאית למנוע מן היזם את תחילת פעילותו במקרה 
 שהאישור האמור לא הומצא לו לפני המועד שצוין לעיל.

( )ב'( )אישור ביטוחי היזם בתקופת 1בנספח ג' )מובהר, כי אם היזם לא ימציא את  7.3.3
עד למועד המפורט לעיל, תהייה המזמינה זכאית, מבלי לפגוע ביתר  (ההפעלה

תרופותיה, להתייחס לאתר כאילו נמסר לידי היזם וממועד זה ואילך תחל תקופת 
בבפעלה, והיזם יהיה חייב בכל התשלומים שעפ"י דין ו/או שעל פי ההסכם חל תשלומם 

 ל היזם.ממועד מתן האישור לתחילת תקופת ההפעלה ואילך ע
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שגיאה! מקור ההפניה לא על ביטוחי היזם בתקופת ההפעלה האמורים בסעיף  7.3.4
זה )להלן: "ביטוחי היזם בתקופת ההפעלה"( תחולנה ההוראות המפורטות  7.3נמצא.

, לעיל, "תנאים כלליים לביטוחי 7.1לעיל ולהלן, לרבות ההוראות המפורטות בסעיף 
 היזם בתקופת ההקמה ותקופת ההפעלה".

היזם מתחייב לערוך ולקיים על חשבונו, את כל הביטוחים הנערכים על ידו בהתאם  7.3.5
( )ב'( 1בנספח ג' )זה )ביטוחי היזם בתקופת ההפעלה( לרבות האמור  7.3לאמור בסעיף 

על חשבונו בחברת ביטוח המורשית כדין  ()אישור ביטוחי היזם בתקופת ההפעלה
 לפעול בישראל. 

היזם מתחייב להחזיק בתוקף את כל הביטוחים בקשר עם הסכם זה והמפורטים  7.3.6
 , במשך כל תקופת ההפעלה. ( )ב'(1בנספח ג' )באישור קיום הביטוחים 

( 1בנספח ג' )היזם מתחייב כי בכל בביטוחי הרכוש הנערכים על ידי היזם והמפורטים  7.3.7
יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על כל  ()ב'( )אישור ביטוחי היזם בתקופת ההפעלה

זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי היזם כלפי המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ובלבד 
 בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם בזדון.  שהאמור

( )ב'( 1בנספח ג' )היזם מתחייב לשלם את דמי הביטוח בגין הביטוחים המפורטים  7.3.8
וכל תשלום אחר אשר יידרש על ידי מבטחיו  ()אישור ביטוחי היזם בתקופת ההפעלה

כל מעשה שיש בו כדי בקשר להם, במלואן במועדים שהוסכמו עם המבטח, לא לעשות 
לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא, לבקשת המזמינה בכתב, 
אישורים על תשלומי דמי הביטוח. יודגש, כי המזמינה לא תישא בכל מקרה בסכומי 

 ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי היזם. 

לכל ביטוח אשר ביטוחי היזם יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם ראשוניים וקודמים  7.3.9
נערך ע"י המזמינה, וכי מבטחי היזם מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה 

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

זה )ביטוחי היזם בתקופת ההפעלה(  7.3ם על פי דרישות סעיף ביטוחי היזם הנערכי 7.3.10
יכללו תנאי מפורש  (( )ב'( )אישור ביטוחי היזם בתקופת ההפעלה1בנספח ג' )לרבות 

על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנות לרעה במשך תקופת הביטוח, אלא אם 
( יום מראש 60ישים )כן ישלח ליזם ולמזמינה, הודעה בכתב, באמצעות דואר רשום, ש

על כוונתו לעשות זאת. מבטחי היזם יתחייבו כי לא יהיה תוקף לביטול ו/או לשינוי 
לרעה שכאלו לגבי המזמינה אם לא נשלחה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף 

 ( הימים ממועד משלוח ההודעה. 60שישים )

ציא לידי המזמינה, ללא צורך בכל דרישה או פניה מצד המזמינה, מתחייב היזם להמ 7.3.11
לפני מועד קבלת ההרשאה לתחילת תקופת ההפעלה, אישור בדבר עריכת הביטוחים 
על פי נוסח "אישור ביטוחי היזם בתקופת ההפעלה", המצורף להסכם זה ומסומן 

 ( )ב'((, כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת )בנוסחו המקורי(. 1)נספח ג' )

כאמור, ( )ב'( 1נספח ג' )את "אישור קיום הביטוחים" היזם מצהיר כי ידוע לו שהמצ 7.3.12
הינו תנאי מתלה ומקדים לתחילת ו/או המשך תקופת ההפעלה ו/או הכנסת נכסים 
כלשהם לאתר והמזמינה תהא רשאית להימנע ממתן אישורה לתחילת תקופת ההפעלה 
ו/או המשך תקופת ההפעלה כאמור במקרה שהאישור, כאמור, לא הומצא במועד 

 סכם. המו



 
 

 חתימת המציע: _________________ 
 103מתוך  49עמוד 

 

 

למען הסר ספק, מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחי היזם במועד כאמור  7.3.13
לעיל, לא תפגע ו/או לא תגרע מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של היזם  7.3.11בסעיף 

על פי הסכם זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על 
חייבויותיו עפ"י ההסכם גם אם תמנע ממנו היזם, והיזם מתחייב לקיים את כל הת

ההרשאה לתחילת תקופת ההפעלה, בשל אי הצגת אישור ביטוחי היזם בתקופת 
( )ב'( להסכם(. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים 1ההפעלה במועד )נספח ג' )

הנ"ל על ידי היזם כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מאחריותו ו/או התחייבויותיו 
 ל היזם בהתאם להסכם זה, על נספחיו. ש

המזמינה תהייה רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו ע"י היזם  7.3.14
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 להתחייבויותיו על פי הסכם
זה, על נספחיו. היזם מצהיר ומתחייב, כי זכויות המזמינה לעריכת הבדיקה ולדרישת 
השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על המזמינה ו/או על מי מטעמה כל חובה וכל 
אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, 

המוטלת על היזם עפ"י הסכם זה, וזאת בין אם ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא 
 נדרשו שינויים בביטוחי היזם ובין אם לאו, בין אם נבדקו ביטוחי היזם ובין אם לאו. 

אישור ביטוחי היזם ו/או בבדיקתם ו/או אי  בהמצאתמוסכם בזה במפורש כי אין  7.3.15
לעיל, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי  7.3.11בדיקתם, כאמור בסעיף 

היזם למוסכם, טיבם, תוקפם ,היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו או 
המזמינה ו/או על מי מהתחייבויותיו של היזם או כדי להטיל אחריות  כלשהי על 

 . מטעמה

או לגרוע הביטוחים הנ"ל ע"י היזם כדי לצמצם  בעריכתבהקשר זה מובהר, כי אין  7.3.16
בצורה כלשהי מאחריותו או התחייבויות היזם בהתאם להסכם זה, ועריכת הביטוחים 

ו/או כל  המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיההנ"ל לא תשחרר אותו מחובתו לפצות את 
 אדם שהוא בגין כל נזק שהיזם אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

ח כלשהם לא יהיה בהם אלא כדי להפחית מסכום מוסכם בזה כי תשלום תגמולי ביטו 7.3.17
בגין נזק או הפסד על פי הסכם זה, על המזמינה השיפוי ו/או הפיצוי לו תהייה זכאית 

 נספחיו ו/או על פי כל דין. 

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי היזם, מתחייב היזם להפקיד בידי המזמינה  7.3.18
ופת ביטוח נוספת, היזם מתחייב אישור בגין הארכת תוקפם של ביטוחי היזם לתק

( )ב'(, במועדים הנקובים, מדי 1לחזור ולהפקיד את אישור קיום הביטוחים )נספח ג' )
 תקופת בטוח וכל עוד הסכם הפעלה הזה, על נספחיו, בתוקף. 

בכל פעם שמבטחו של היזם יודיע ליזם ולמזמינה כי מי מביטוחי היזם עומד להיות  7.3.19
לעיל, מתחייב היזם  7.3.10תקופת הביטוח, כאמור בסעיף משונה לרעה ו/או מבוטל ב

לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא למזמינה אישור עריכת ביטוח חדש, לפני 
 מועד הביטול הביטוח או השינוי לרעה כאמור. 

למען הסר ספק, מוסכם ומובהר בזאת, כי קביעת סכומי הביטוח ו/או גבולות  7.3.20
()ב'((  1מפורט באישור עריכת ביטוחי היזם )נספח ג' )האחריות ו/או תנאי הביטוח כ

הנה דרישה מינימאלית המוטלת על היזם שאינה פוטרת אותו ממלוא חובותיו לפי 
הסכם זה. על היזם מוטלת אחריות בלעדית לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות 

היזם ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. 
מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 
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ו/או על מי מטעמם בכל הקשור לסכומי הביטוח  המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה
 ו/או לגבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור. 

ו נוספים לביטוחי היזם, רשאי סבר היזם, כי יש צורך בעריכת ביטוחים משלימים ו/א 7.3.21
היזם לערוך ולקיים על חשבונו ביטוחים משלימים ו/או נוספים אלה ולגרום לכך כי 

 בכל ביטוח נוסף ו/או משלים כאמור ייאמר: 

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי היזם בקשר עם ההפעלה על פי  (א)
המזמינה ו/או מנהליה כלפי הסכם זה, ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף 

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף )שיבוב( לא יחול  ו/או עובדיה
 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

בביטוחי אחריות נוספים או משלימים שיערוך היזם בקשר עם ההפעלה על פי  (ב)
הסכם זה, יורחבו לשפות את המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין אחריותם 

 למעשי ו/או מחדלי היזם.  

ההסכם, ובמקרה בו  מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת 7.3.22
ההפעלה נשוא הסכם זה או חלק מהם יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם היזם, מתחייב 
היזם לדאוג כי קבלני המשנה אשר יועסקו על ידו בעבודות ההפעלה בקשר עם הסכם 

( )ב'( )אישור 1בנספח ג' )זה, יערכו ויקיימו אף הם את כל הביטוחים הנדרשים 
זה כמפורט לעיל ולהלן לרכושם ולאחריותם, וכי  (פעלהביטוחי היזם בתקופת הה

ביטוחים אלו יכללו את כל התנאים, ההרחבות והוויתורים על זכויות התחלוף 
( )ב'( )אישור 1בנספח ג' )האמור הנדרשים בביטוחי היזם, כמפורט לעיל ולהלן, לרבות 

שנה . היזם אחראי לוודא כי בידי קבלני המ(ביטוחי היזם בתקופת ההפעלה
המועסקים על ידו תהיינה פוליסות ביטוח תקפות בהתאם למפורט בהסכם זה, לרבות 

( )ב'( )אישור ביטוחי היזם בתקופת 1בנספח ג' )בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים 
 .(ההפעלה

יישא באחריותו על פי דין כלפי המזמינה בגין שירותי ההפעלה היזם מובהר בזאת, כי  7.3.23
הוא שיהיה  היזםת שירותים אשר יינתנו על ידי קבלן משנה, ובקשר עם הסכם זה, לרבו

אחראי לשפות ו/או לפצות את המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין כל אובדן ו/או 
נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב השירותים שניתנו על ידי מי 

ו מהפוליסות המפורטות מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיז
זה  7.3זה ו/או בסעיף  (( )ב'( )אישור ביטוחי היזם בתקופת ההפעלה1בנספח ג' )

( )ב'( )אישור ביטוחי היזם 1בנספח ג' ))ביטוחי היזם בתקופת ההפעלה(, לרבות 
 ובין אם לאו.  (בתקופת ההפעלה

ו דרישה ו/או מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר היזם, כי לא תהיה לו כל טענה ו/א 7.3.24
ו/או מי מטעמם ו/או בשמם בגין כל  המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיהתביעה כנגד 

 1נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו עפ"י הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט בסעיפים 
( )ב'( )אישור ביטוחי היזם 1)ביטוח אובדן רווחים( לנספח ג' ) 2 –)ביטוח אש מורחב( ו 

או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות  בתקופת ההפעלה(,
ו/או מי  המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיההנקובות בפוליסות, והוא פוטר בזאת את 

מטעמם מכל אחריות לנזק כאמור ומתחייב לפעול בכל דרך למיצוי זכויותיו על פי 
ם שגרם למקרה הפוליסות, אולם מוסכם בזה כי הפטור כאמור לא יחול לטובת אד

 הביטוח בזדון. 

( 1לנספח ג' ) 2מוסכם בזה כי היזם רשאי שלא לערוך ביטוח אובדן רווחים על פי סעיף  7.3.25
)ב'( )אישור ביטוחי היזם בתקופת ההפעלה( במלואו או בחלקו ובלבד שהפטור הנזכר 

 לעיל, יחול כאילו נערך הביטוח במלואו בגינו.  7.3.24בסעיף  
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 2-ו 1את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על פי סעיפים היזם מתחייב לעדכן  7.3.26
( )ב'( )אישור ביטוחי היזם בתקופת ההפעלה(, מעת לעת, כך שישקפו את 1לנספח ג' )

 מלוא ערך כינונו של הרכוש המבוטח ומלוא ערכם של הרווחים המבוטחים על פיהם. 

ידו, לשלם את דמי  היזם מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על 7.3.27
הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי הפוליסות תחודשנה מעת לעת לפי הצורך 

 ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההפעלה על פי הסכם זה. 

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע כי הפרה בתום לב ו/או אי קיום  7.3.28
יזו מפוליסת הביטוח על ידי היזם ו/או בתום לב של תנאי מהתנאים המפורטים בא

לקבלת שיפוי  המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיהמנהליו ו/או עובדיו לא יפגעו בזכויות 
 ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו. 

כמו כן ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ולהלן, היזם יהיה אחראי לשפות את  7.3.29
באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב  המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה

אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח 
על ידי היזם ו/או על ידי מנהליו ו/או עובדיו בכפוף לכך כי האחריות ו/או חובת השיפוי 

 מוטלת על היזם על פי הסכם זה ו/או על פי דין. 

ת, כי נוסחי פוליסות ביטוחי היזם  לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט מוסכם בזא 7.3.30
או כל נוסח אחר שיחליף אותם, על כל ההרחבות הניתנות לביטוח עפ"י  2016מהדורה 

 הנוסח כאמור. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל שלבי ההפעלה על פי הסכם זה, מתחייב היזם  7.3.31
 1995-חוק לביטוח לאומי ]נוסח משולב[, תשנ"הלמלא אחר כל דרישות והוראות ה

וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו  1994-והחוק לביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד
לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו 

לה זכאים שיועסקו על ידו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההפע
 לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה, מתחייב היזם לקיים את כל  7.3.32
הוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות הרשות המקומית 
ו/או משטרת ישראל ו/או מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר נקיטת אמצעי זהירות 

 מניעת נזקים אותם יש לקיים באתר. ו

על פי  המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיהביטוחי היזם יכללו סעיף לפיו זכותם של  7.3.33
הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי ו/או פיצוי לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים 
מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים. למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או 

 שור הינם הסיבה הקרובה לנזק. האי

היזם מתחייב לקיים את כל דרישות המזמינה ו/או מבטחי היזם בכל הקשור להגנה  7.3.34
על האתר וזאת לרבות ובעיקר בכל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד 

 נזקים לצד שלישי. 

באה זה בקשר לביטוח )ביטוחי היזם בתקופת ההפעלה( אינה  7.3כל הוראה בסעיף  7.3.35
לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית של היזם לנזקים באם 

 יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין. 

זה )ביטוחי היזם בתקופת ההפעלה( על תתי סעיפיו הינו סעיף  7.3מוסכם בזה כי סעיף  7.3.36
 דית של הסכם זה.עיקרי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו, תהווה הפרה יסו
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 אחריות ונזיקין .8

 מניעת מטרדים  .8.1

בשטח הסמוך לחופו הדרומי של ממוקם המתחם מאשר כי ידוע לו כי מצהיר ו יזםה .8.1.1
ומשכך, הוא מתחייב כי הפעלת בתחומה המוניציפלי של העיר אילת הים האדום 

תעשה, ככל הניתן, מבלי שתהיה בכך פגיעה בנוחות הציבור ולשם כך, המתחם 
)מטרדי יחיד ומטרדי רבים מתחייב הוא לנקוט בכל האמצעים למניעת מטרדים 

 על פי דין.כאחד( ו

מתחייב לנקוט בכל האמצעים העומדים  יזםנוסף על האמור לעיל מודגש, כי ה .8.1.2
ו/או מטרדי לכלוך  דים מזהמיםריח ו/או מטר לרשותו להקטנת רעשים ו/או מטרדי

וכי כל פעולותיו נעשות על פי הוראות כל  המתחםהעלולים להיגרם במסגרת הפעלת 
 דין רלוונטי.

 נזקים לגוף ולרכוש  .8.2

יהא האחראי הבלעדי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו  יזםה .8.1.3
למי מטעמם ו/או לרכוש ו/או לאדם, לרבות עובדיו, קבלני ו/או לעירייה ו/או לחברה 

משנה מטעמו, עובדיהם ו/או צד ג' כלשהו בגין כל מעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות 
ו/או כל גורם אחר הקשור בביצוע הסכם זה ו/או אי ביצועו ו/או אי ביצועו בשלמות 

הוראות החברה, בין ו/או מפאת אי קיום הוראות כל דין ו/או הוראות הסכם זה ו/או 
אם הדבר כרוך ברשלנות ובין אם לאו, לרבות כל נזק לבניינים, צינורות מים, צינורות 

-קרקעיות ועל-תתתשתית כבלי חשמל, כבלי טלפון, מערכות צינורות גז, ביוב, 
ועליו יהא לתקן במתחם  יזםקרקעיות, ציבוריות ו/או פרטיות, כתוצאה משימוש ה

מיד עם  ,או לשלם פיצויים בגינם ,או אובדן ו/או הוצאה כאמורכל נזק ו/או קלקול ו/
דרישתה הראשונה של החברה ולפצות ולשפות את החברה ו/או העירייה בגין כל 

 תביעה ו/או דרישה בקשר עם כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה כאמור.

, הם, מתקנילמקרקעין, בכל הנוגע יזםייראו את ה –לעניין נטל הראיה וההוכחה  .8.1.4
וכו', כמי שהיתה לו השליטה המלאה והבלעדית עליהם  הם, הציוד שבהםמערכותי

 במהלך השימוש שעשה בהם.

שאינה  יזםלהלן כדי להקנות לכולי עלמא כל זכות כלפי ה 9אין באמור בסעיף  .8.1.5
 . מפורשות מוקנית לו על פי הוראות הסכם זה

 הוראות מיוחדות –שיפוי  .9

לפצות ולשפות את החברה ו/או העירייה  יזםמבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, מתחייב ה .9.1
ו/או מי מטעמן בגין כל תביעה על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(, או על פי כל חוק אחר שיבוא 

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

לשפות ולפצות את החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמן בגין כל סכום  יזםכמו כן, מתחייב ה .9.2
את הסכום הנ"ל בפועל. בכל מקרה  וחמת נזקים כאמור לעיל, קודם ששילמשתחויב לשלמו מ

בו החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמן ייאלצו לשלם פיצויים ו/או כל תשלום אחר בקשר לכל 
לשפות את החברה ו/או העירייה  יזםנזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה כאמור, מתחייב ה

רשי הצמדה וריבית, לרבות שכ"ט עורכי דין, כל זאת בכפוף לכך בגין הוצאה כאמור בתוספת הפ
התראה ו/או הודעה בדבר דרישה כאמור תוך זמן סביר ממועד קבלתה  יזםכי החברה נתנה ל

ולמעט מקרים אחרים בהם  ונתנה לו את האפשרות להתגונן בפני דרישה ו/או הודעה כאמור
 .והיזם, מראש ובכתב, אחרתחרף הוראות סעיף זה לעיל ולהלן הסכימו החברה 
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אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מיתר הסעדים העומדים לרשות החברה ו/או העירייה על פי דין 
 ו/או על פי הוראות הסכם זה.

 

, מכרזלהסכם זה(, כהגדרתה במסמכי ה 2-ג')נספח  ההפעלהמצהיר ומסכים כי ערבות  יזםה .9.3
העירייה ו/או מי מטעמן בגין הנזקים על פי סעיף תשמש גם לפיצוי ו/או שיפוי החברה ו/או 

 .זה

מצהיר ומסכים בזה כי החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמן לא יישאו בכל אחריות כלפיו  יזםה .9.4
בגין כל מעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות של מי מהקבלנים ו/או המתכננים ו/או המודדים ו/או 

ה וזאת בקשר לתכנון ו/או ביצוע עבודות של בעלי חוזים אחרים מול החברה ו/או העיריי
 ו/או ניהולו ו/או אחזקתו. המתחם ו/או תפעולהתשתית ו/או הפיתוח ההקמה, 

מובהר בזה מפורשות כי אין בסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, בכדי לגרוע מתוקפן של  .9.5
 על פיו. יזםהוראות סעיף זה ו/או מאחריותו של ה

 ערבויות .10

, לגבי כל ערבות אשר תינתן על ידו, להאריכה יזםזה, מתחייב ה חוזהמבלי למעט מיתר הוראות  .10.1
לפני מועד  ( ימיםשלושים) 30ביוזמתו ועל חשבונו ולהמציא על כך אישור מהבנק, לפחות 

 פקיעתה. 

לא יעשה כן תהא החברה רשאית לפעול באופן מידי  יזםמובהר בזאת מפורשות כי היה וה
 .לשם חילוט הערבות / ערבויות המצויות בידה

, תהא רשאית החברה לגבות את סכום הערבות, כולה או חלקה, ולפעול ההפעלהבעניין ערבות  .10.2
להשלים מידית את סכום כל ערבות  יזםלחלטה בפעם אחת או לשיעורין ובכל מקרה, מתחייב ה

 ורי.לסכומה המק

יישא לבדו ובאופן בלעדי בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בהוצאת, השלמת או הארכת  יזםה .10.3
 מועד הערבויות.

לחברה הינן אוטונומיות, בלתי  יזםלהסרת הספק יובהר, כי כל הערבויות אשר יינתנו על ידי ה .10.4
הא חייבת וניתנות לחילוט באמצעות פנייה חד צדדית, מבלי שהחברה ת, צמודות למדד מותנות

בדרישה כלשהי  יזםלהוכיח כל נזק ו/או ליתן כל הנמקה ומבלי שתהא עליה החובה לפנות ל
 לפני כן.

 יזםעובדי ה .11

יעסיק כמות מספקת של אנשי מקצוע מוסמכים ובעלי כשירות וניסיון מתחייב כי  יזםה .11.1
 נשוא הסכם זה על ידו.  המתחםמתאימים לשם הפעלת 

להעסקת תושבי העיר אילת, בשיעור  יזםלגרוע מהתחייבויות האין בהוראות סעיף זה כדי 
 .מכרזכנקוב בהצעתו ב

ברמת  נציג מוסמך הםמקרב עובדי וימנ הצדדיםלעיל,  11.1מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן  .11.2
ביצוע משותף של הפרויקט החברה לשם היזם ו/או , אשר יהא אחראי על הקשר עם בכיר מנהל

 . היזםעל ידי  המתחםבכל הקשור עם הפעלת  האחד כלפי משנהו קבלה, מענה וטיפול בפניותוכן 

לכל פנייה טלפונית, גם אם באמצעות מתן מענה  ניםזמי וכאמור בסעיף זה יהיי הצדדים נציג
תוך  למתחם, פיזית, מתחייב היזם כי הנציג מטעמו יגיעדחופים חירום במקרי  .קולי אוטומטי

 מרגע הקריאה. ( דקותשלושים) 30
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להביא לידיעת החברה את פרטי הנציג וכן את פרטי יצירת הקשר עמו עוד קודם  יזםעל ה
 למועד חתימתו על הסכם זה.

 
כאמור בסעיף זה, על כל המשתמע הצדדים  ילמען הסר הספק יובהר, כי עלויות העסקת נציג

 .כל אחד מהם ועלויות אלה לא יושתו על המיזם המשותף מכך, תחולנה באופן בלעדי על

 

או להורות על הרחקתו  במתחםלהחליף כל אחד מעובדיו  יזםה תהא רשאית להורות להחבר .11.3
לאלתר, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן כל הנמקה או זכות טיעון לעובד 

 .יזםאו ל

מסוכנים ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לצרוך סמים ו/או חומרים  יזםחל איסור חמור על ה .11.4
 .במתחםאסורים אחרים במהלך עבודתם 

, את לצורך הפעלת המיזם המשותף ח האדם הדרושומתחייב לספק על חשבונו הוא את כ יזםה .11.5
, הלינה אמצעי התחבורהאת ווההכשרה עבורם  , את אמצעי ההדרכהההשגחה והפיקוח עליהם

  .כל דבר אחר הכרוך בכךו

ויקיים המיזם המשותף בהפעלת ו על ידו שכר עבודה לעובדים שיועסקעל פי דין ישלם  יזםה .11.6
תנאי עבודה, בהתאם לקבוע עלי ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של 

 עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה באותו אזור. 

ועסק על ידו מיסים לקרנות ביטוח סוציאלי יש יועובדכל אחד ואחד ממתחייב לשלם בעד  יזםה .11.7
 . לפחות ,ובהתאם להוראות צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשקבשיעור 

והתקנות  1968-מתחייב למלא אחרי הוראות חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשכ"ח יזםה .11.8
ד לביטוח אישורים של המוסלחברה, מעת לעת ו/או על פי דרישתה, להמציא ושהותקנו על פיו 

 לאומי, כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה. 

מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאי לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק,  יזםה .11.9
ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה במובן חוק ארגון ופיקוח על העבודה, 

 .1954-תשי"ד

, ואת הוראות 1953-כיר את הוראות חוק עבודת נוער, התשי"גמצהיר בזה כי הוא מ יזםה .11.10
 א' לחוק בפרט, וכי הוא מתחייב לקיים את הוראותיו של חוק זה.33-ו 33סעיפים 

ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חובות או  יזםהעל חובות  להוסיףהנאמר בסעיף זה בא  .11.11
, גם אם אלה מועסקים יזםהכלפי האנשים המועסקים על ידי החברה אחריות כלשהם על 

והחברה תהא רשאית לקבל לעיונה ולבחינתה, מיד  במסגרת המיזם המשותף נשוא חוזה זה,
  .עם דרישתה, כל אישור נדרש על פי דין ו/או על פי סעיף זה

 המתחם .12

 זה. חוזה, הכל על פי הוראות הפעלת המיזם המשותף את המקרקעיןלרשות תעמיד החברה  .12.1

מקרקעין סמוכים למתחם, כל זכות לגבי  יזםלעיל כדי להקנות ל 12.1 קטןאין באמור בסעיף  .12.2
לצורך זה בלבד, באופן זמני בלבד, ומבלי כבר רשות המתחם ה של והרשות הניתנת לצורך הפעל

 .כל זכות נוספת ו/או אחרת, במפורש או במשתמע, שיהא בה

מיד עם גמר תקופת ההתקשרות כאמור בהוראות הסכם זה, או הארכתה, לפי העניין, מתחייב  .12.3
 םמכל ציוד ו/או אדם ולהשיבעל גביהם והמבנים הלווים המקרקעין לפנות לאלתר את  יזםה
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, במצב תקין, נקי ומסודר לידיו םכפי שקיבלאו למי שהחברה תורה לו לעשות כן, חברה ידי הל
 . משימוש סביר למעט בלאי הנובע

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

תיירות מיזם משותף של הפעלת הינה לשם  במקרקעיןמצהיר בזה כי מטרת החזקתו  יזםה .12.4
, למעט שום שימוש אחר למעט למטרה זובמקרקעין בלבד והוא מתחייב שלא לעשות ונופש 

ומותרים וכן על ידי עיריית אילת  שימושים נלווים אשר יאושרו מראש ובכתב על ידי החברה
 .על פי דין

המצויים המערכות  /, על המתקנים במקרקעיןמתחייב לעשות שימוש זהיר, מושכל וסביר  יזםה .12.5
במצב תקין, , בכל זמן, המתחםהכלולים בו, במהלך כל תקופת ההתקשרות ולהחזיק את  /

מתחייב להימנע, ולמנוע מאחרים, מלגרום כל נזק ו/או קלקול  יזם. הומסודר נקי ,שמיש, טוב
מתחייב בזאת להודיע לחברה מיד  יזם. הומערכות הכלולות בלו/או למקרקעין ו/או אובדן, 

י על כל נזק ו/או קלקול ו/או אובדן כאמור ולפעול לשם תיקונם ו/או הטיפול בהם וללא דיחו
 בהתאם להנחיות החברה ו/או מי מטעמה.

, יתוקן וו/או בחלק מחלקיבמתחם שאינו מאפשר שימוש תשתיתי מתחייב כי כל ליקוי  יזםה .12.6
, מיומנים מוסמכיםמורשים, על ידו באופן מידי, כל זאת על ידי ובאמצעות בעלי מקצוע 

  להנחת דעתה של החברה.בלבד והכל וכשירים 

מראש את גורמי התכנון ו/או החברה בכל מקרה של תיקון נזקים למערכות התשתית תאשר 
 .יזםעל חשבון ה ,באמצעות מי מטעמהבעצמה ו/או בצע את העבודות תאו  יזםהביצוע מטעם ה

, רשאיאינו  יזםההסכם זה הינו הסכם שיתוף פעולה אשר נחתם בין החברה ובין היזם בלבד.  .12.7
וכן אין  ואו כל חלק ממנו או כל זכות מזכויותיו על פיהסכם זה ו/להסב לאחר  בשום מקרה,

לפי החברה או למסור בכל דרך אחרת לאחר כל זכות כלפי ו/להעביר  ו/או הוא רשאי להמחות
 .מראש ובכתבהחברה הסכמת אלא בהסכם זה 

, באופן זמני או ואו מקצת וכול, המיזם המשותףהפעלת רשאי למסור לאחר את אינו  יזםה .12.8
באופן  אשר יקבעו לשם כך על ידי החברהובתנאים  מראש ובכתבהחברה אלא בהסכמת  ,קבוע

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

 , לאחר. ו, או חלק ממנהמיזם המשותףהפעלת 

מאחריותו  יזםהפוטרת את  , ככל ותינתן,אין הסכמה אמורהלהסרת הספק יובהר, כי  .12.9
ישא באחריות מלאה י וא, והכלפי החברה ו/או העירייה הסכם זהיותיו המלאים לפי והתחייבו

 . משנה כאמור יזםשל ובלעדית לכל מעשה או מחדל 

, וכו' חומרים ,ציוד, כליםהפסד וכו' של מתקנים, אובדן גניבה, מצהיר כי בכל מקרה של  יזםה .12.10
ו/או בכל מתקן אחר  ובסביבותיו/או במתחם ואשר הושארו  ,ו/או למי מטעמו יזםהשייכים ל

, הוא יישא באופן בלעדי באחריות לכך ובכל הפסד הנובע מכך ולא יזםאשר יוחזק על ידי ה
 .ו/או מי מטעמם ו/או העירייהאו דרישה בשל כך כלפי החברה תהיינה לו כל טענה ו/

ו/או מתחייב בזה שלא להרשות, להימנע מלעשות  יזםמבלי למעט מיתר הוראות הסכם זה, ה .12.11
, את הפעולות ללא הסכמת החברה בכתב ומראש, וו/או בשטחים הצמודים לבמתחם  לאפשר

 הבאות:

הכנסת חפצים ו/או מתקנים אשר עלולים לסכן את המצויים במתחם ו/או להפריע  .7.1.1
 ;מתחםשטחי ציבוריים ו/או פרטיים סמוכים לבלפעילויות המתקיימות 



 
 

 חתימת המציע: _________________ 
 103מתוך  56עמוד 

 

 

בישול ו/או צלייה וכיוצ"ב הגורמות לריח ו/או עשן טיגון ו/או חיצוניות של פעולות  .7.1.2
 ;ייעודיוזאת שלא במטבח  ו/או אדים ו/או לכל מטרד אחר

, למתחםהוצאת ו/או החזקת אשפה ו/או אריזות ריקות ו/או פסולת מכל סוג מחוץ  .7.1.3
העברת כל איסוף ו/או אופן זמני ולשם שטחי שירות המוגדרים לצורך כך ובלמעט ב

 ת מורשים על פי דין;הנ"ל לאתרי פסול

)כולל החנייה למתחם הצבת דוכנים ו/או מתקני ממכר, ניידים או קבועים, מחוץ  .7.1.4
(, לכל מטרה שהיא, לרבות הצגת סחורה, מכירתה, אחסונה , חוף הים וכו'הצמודה

בתנאים בהסכמה מפורשת של החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמם, וכיוצ"ב אלא 
 ;ל פי הוראות הדין הרלוונטיותוע זה חוזהכאמור בהוראות 

מניעת ו/או חסימת גישה ציבורית לשטחים ציבוריים הכלולים במתחם ו/או סמוכים  .7.1.5
לשם הפעלת  יזםלמתחם ו/או שהועמדו על ידי העירייה ו/או החברה לטובת ה

 המתחם.

סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו תיחשב הפרה יסודית והוא אינו בא להחליף ו/או לגרוע  .12.12
 .מכרזהמכל הוראה אחרת על פי הסכם זה ו/או תנאי 

 יזםעל ידי ה הפרויקטהפעלת  .13

 כלהינו קבלת  יזםעל ידי ההמתחם מובהר בזאת מפורשות כי תנאי מוקדם לתחילת הפעלת  .13.1
 אישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים על פי דין. 

עוד מובהר מפורשות כי עיכוב בקבלת רישיון עסק ו/או היתר בניה ו/או כל היתר, רישיון, אישור  .13.2
)תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות ההתקשרות וכו' אחרים לא יאריכו את תקופת 

 ו/או הסכם זה מכרזהכאמור בהוראות ההפעלה( המוארכת ו/או תקופת הגרייס ו/או תקופת 
 .לשיתוף פעולה בין הצדדים

ם הצדדים רשאי וכל האישורים הנדרשים כאמור לעיל, לא יהי יזםבכל מקרה בו לא יהיו בידי ה .13.3
על פי  היזם יהיה בכך כדי לגרוע מיתר התחייבויותש ומבלי המתחםלהפעיל את להסכם זה 

 . הסכם זה

מבלי שיש בידיו , ואו חלק ממנ ו, כולהמתחםו/או ימשיך להפעיל את  יזםבכל מקרה בו יפעיל ה .13.4
 המתחםאת כל האישורים הנדרשים כאמור, תהא החברה רשאית למנוע ממנו המשך הפעלת 

 וזאת מבלי למעט מיתר הסעדים העומדים לטובתה על פי דין ו/או על פי הוראות הסכם זה.

שנים( מיום  6( חודשים )שבעים ושניים) 72-תהא ל יזםתקופת ההתקשרות בין החברה ובין ה .13.5
 .(תקופת ההתקשרות –חתימת חוזה זה על ידי החברה )להלן 

אלא  31/8/2024מבלי למעט מהאמור לעיל מובהר, כי תקופת ההתקשרות תבוא לידי סיום ביום  .13.6
 –אם כן תוארך תקופת ההתקשרות על ידי החברה ובאישור רשות מקרקעין ישראל )להלן 

לתנאי  8המצורף כנספח  28/11/2017( כאמור במכתב מנהל מרחב עיסקי דרום מיום "ירמ
 .מכרזה

, ניתנת בזה האופציה, לפי שיקול דעתה לה בלבד ובכל מקרה בכפוף להסכמת רמ"ילחברה,  .13.7
שלושים ) 36( תקופות נוספות, בנות שלוש) 3המוחלט, להאריך את תקופת ההתקשרות בעד 

(, ובתנאי תקופת האופציהאו  תקופת ההתקשרות המוארכת –( חודשים, כל אחת )להלן וששה
, בכתב ומראש, לפני תום תקופת ההתקשרות או תקופת ההתקשרות ליזםשתודיע על כך 

 המוארכת, לפי העניין. 
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לא ניתנה הוראה בכתב כאמור, יראו את החברה כמי שויתרה על מימוש זכות ההארכה וכל 
 .הסכמה אחרת לא תהא תקפה אלא בכתב ובחתימת הצדדים הודעה ו/או

ימי לוח )ימים  שמונה עשר() 18זכאי לתקופת "גרייס" בת היזם מתוך תקופת ההתקשרות יהא  .13.8
(. תקופת הגרייס –)להלן  על ידי החברההסכם לשת"פ קלנדריים(, וזו תימנה החל מיום חתימת 

דמי ההפעלה, אך יהיה חייב בתשלום  פטור מתשלוםהיזם במהלכה של תקופת הגרייס יהא 
 תשלומים שוטפים החלים על מחזיק בנכס כגון, ארנונה, חשמל, מיסי עירייה וכיו"ב.

תקופת  –בשום מקרה ומיד בסיומה תחל תקופת ההפעלה )להלן  לא תוארךתקופת הגרייס  .13.9
 (.ההפעלה

מתחייב לפתוח את המתחם היזם מבלי למעט מיתר הוראות סעיף זה, מובהר מפורשות כי  .13.10
לקהל הרחב )לאחר קבלת כל ההיתרים ו/או הרישיונות ו/או האישורים הנדרשים לשם כך( תוך 

 חודשים מיום קבלת הודעת הזכיה מאת החברה, לכל המאוחר. שניים עשר( ) 12

יספק את כל המתקנים, הציוד, החומרים  יזםה –למעט אם נקבע בין הצדדים מפורשות אחרת  .13.11
וברמה גבוהה  בצורה הטובה והיעילה ביותר המתחםוהאמצעים האחרים כנדרש לצורך הפעלת 

וברמה גבוהה  מהסוג המשובח ביותרמתחייב כי הציוד בו ייעשה שימוש יהיה  יזם. הביותר
ויהיו כאלה, יהיו וכי המוצרים, אשר יימכרו על ידו, ככל המתחם התואמת מתקנים כדוגמת 

באיכות וטיב מעולים, בהתאם לסטנדרט הגבוה ביותר המקובל בענף ובכל מקרה להנחת דעתן 
 של החברה ו/או העירייה.

לערוך בדיקות בטיחות לכל המתקנים, הציוד והאביזרים הקיימים, וכן  יזםבנוסף, מתחייב ה
 דין. , כמתחייב מהוראות כלהמתחםלאלה שיובאו על ידו לצורך הפעלת 

 

בזה לקבלת אישורים ו/או היתרים ו/או רישיונות על פי דין, מובהר  יזםמבלי לגרוע מחובת ה .13.12
, לא יימכרו מוצרים שבפיקוח על פי דיןשהינם  יזםעל ידי האשר יימכרו ל המוצרים י ככ

 במחירם מעל המחירים המאושרים על ידי משרד הכלכלה ו/או כל גורם רשמי אחר. 

 התמורה .14

וכן את חלקה היחסי של החברה מההכנסות השנתיות חודשיים  הפעלהדמי ישלם לחברה  יזםה .14.1
 להסכם זה להלן. 5-ואשר מצורפת כנספח ג'כנקוב בהצעת המחיר מטעמו של המיזם המשותף 

או בגין כל רבעון קלנדרי  קלנדריחודש בגין כל  מראש יזםלחברה על ידי הישולמו  ההפעלהדמי  .14.2
 31חלקה היחסי של החברה בהכנסות המיזם המשותף ישולמו לחברה עד ליום  ולחילופין,

 .בכל שנה וזאת בגין שנת הכספים שקדמה למועד זהבחודש מרץ 

חלקה היחסי  אוהתמורה אשר תשולם לחברה על ידי היזם בפועל תהא דמי הפעלה חודשיים  .14.3
 של החברה בהכנסות הפרויקט )ברוטו( לפי הגבוה מבין השניים, בלבד.

מובא בזה לידיעת היזם כי דמי ההפעלה המינימאליים חושבו על בסיס השקעותיה של החברה  .14.4
-כ( בפועל, ואשר עומדים על סך של עפר וניקוזבפרויקט )שכר יועצים + מתכננים + עבודות 

 יון שקלים חדשים(. )חמישה מיל ₪ 5,000,000

השקעות נוספות של החברה בפרויקט, במהלך הקמתו המשותפת ו/או הפעלתו, בכסף או בשווה 
כסף, תזכה את החברה בעדכון התמורה אשר תשולם לה על ידי היזם באופן יחסי לשיעור 
השקעתה בפרויקט באמצעות מנגנון עדכון התמורה אשר ייקבע על ידי הצדדים במסגרת מו"מ 

 ביניהם.
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 תהפעלמצהיר ומסכים כי התמורה כהגדרתה לעיל משקפת את התמורה הראויה עבור  יזםה .14.5
רכישת , ההקמהביצוע עבודות בגין  יזםוכי לא תתקבל כל טענה בדבר קיזוז הוצאות ההפרויקט 

ו/או בגין כל הוצאה במתחם ואחזקת ציוד, אביזרים ומתקנים כלשהם ו/או בגין ביצוע השקעות 
 .אחרת

 קיזוז ועיכבון .15

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

 על פי הסכם זה או על פי כל הוראה אחרת. יזםעתידי, המגיע לה מה

בקשר להסכם זה תשמש, בין היתר, לכיסוי  יזםערבות שניתנה על ידי העוד מוסכם כי כל  .15.2
 סכומים כאמור.

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

מוסכם על הצדדים כי הם ישיבו, כל אחד למשנהו, כל סכום שנתקבל אצל רעהו בטעות, בין  .15.4
 טעות שבדין ובין טעות שבעובדה.

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

 על ידי היזם גמרו/או עבודות העפר והניקוז שינויים בעבודות ו/או ההקמה עבודות  .16

  .עבודות נשוא סעיף זה יחולו אך ורק בכפוף לאישור, מראש ובכתב, של החברהכלל ה

 

בין אם הסכם זה , לשיתוף פעולה בין הצדדים מתחייב כי במשך כל תקופת הסכם זה יזםה .16.1
לא יבצע, בעצמו ו/או ובין אם לאו, אילת נחתם על ידי החברה ו/או אושר על ידי מועצת העיר 

כל עבודה ו/או  הםו/או בכל הצמוד לבמקרקעין לא יתיר לאחר לבצע  ןבאמצעות מי מטעמו, וכ
 מראש ובכתב.  ,לכךהחברה שינוי יזום אלא בכפוף לקבלת אישור 

 

יכלול גם הנחיותיה לעניין לוחות הזמנים לשם סיום העבודות והכל מבלי למעט החברה אישור  .16.2
 לקבל כל היתר אחר הנדרש על פי דין. יזםמחובתו של ה

 

 .החברהמתחייב כי יבצע את העבודות במסגרת לוחות הזמנים אשר יימסרו לו על ידי  יזםה .16.3
 
, יבוצעו על פי כל רישיון או במתחםנוי, אשר יבוצעו על ידו כי כל עבודה או שימתחייב  יזםה .16.4

מראש  חברהבלבד ובכפוף לקבלת אישור ה יזםההיתר הדרושים על פי דין ועל חשבונו של 
 לביצוע כל עבודה כאמור. חברהובכתב והנחיותיו של ה

 

כי לא יהיה זכאי להשבת כל סכום שהוא אשר הוצא על ידו בקשר עם ביצוע מתחייב  יזםה .16.5
ו/או כל סכום אחר אשר שולם על ידו בקשר עם חוזה זה, אם וככל במתחם  כלשהןעבודות 

 שבוצעו ו/או הוצאו, אלא אם נאמר הדבר במפורש אחרת בחוזה זה.

 

לביצוע כל  , על חשבונו,היישא באחריות בלעדית ומלא יזם, העבודות כאמור חברהאישרה ה .16.6
לא תהא אחראית לכל נזק או הפסד או הוצאה אשר ייגרמו  חברהכאמור והקמה ההעבודת 

 מבוקש.עבודות כלאשר  חברהו/או למי מטעמו בגין החלטת ה יזםל
 

לאחר מועד החתימה על חוזה  במתחםכי אם תאושר תב"ע חדשה המגדילה את זכויות הבניה  .16.7
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החברה ו/או (, זכויות הבניה הנוספות תהיינה בבעלות הבניה הנוספותזכויות  –להלן זה )
לא תהא כל זכות בהן והוא לא יהיה רשאי לעשות בהן כל שימוש, אלא  וליזםבלבד  העירייה

למתן  הבכתב ומראש ולמילוי כל התנאים שייקבעו על ידהחברה בכפוף לקבלת הסכמת 
 . ת אלה תועמדנה לשימוש המיזם המשותףובתנאי כי זכויות בנייה נוספו כאמור התהסכמ

 
בעניין השימוש  יזםהתוכל להיענות בחיוב לפניית החברה למען הסר ספק מובהר בזאת, כי 

בזכויות הבניה הנוספות, או לדחותה, או להתנותה בתנאים, והכל לפי שיקול דעתה המוחלט, 
תהא סופית  בעניין זה הגמור והבלעדי, וזאת מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה כלל, והחלטתה

 . ומכרעת

 

לא יגיש בעצמו או באמצעות מי מטעמו, לאישור רשויות  יזםה ,ההפעלהכי במשך כל תקופת  .16.8
התכנון המוסמכות, מסמכים כלשהם בדבר קבלת הקלה ו/או אישור שימוש חורג מתכנית בניין 

ו/או מסמכים הקשורים לשינוי  המתחםהעיר ו/או ייזום תכנית בניין עיר חדשה בקשר עם 
מראש  ,העירייה וגםהחברה , אלא בכפוף לקבלת הסכמת המתחםתכנוני כלשהו בקשר עם 

 למסמכים אלו קודם להגשתם. ,ובכתב

 

ולא קיימים הסדרי חניה ותשלום  למיזם משותף זהכי ידוע לו שלא הוקצו כל חניונים ייעודיים  .16.9
החברה ו/או וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד  המתחםמיוחדים לבאי 

 בקשר לכך.  ןו/או נגד מי מטעמהעירייה 

 

, החל ממועד המתחםכי הוא יהא אחראי באחריות מלאה ובלעדית לשמירתו והחזקתו של  .16.10
בהתאם להוראות חוזה זה, וכן בהתאם  ההפעלהמסירת החזקה בו לידיו ועד לתום תקופת 

מתחייב לקיים בדייקנות אחר הוראות נספח תחזוקת  יזםה. הרלוונטיותלהוראות הדין 
 .(2-)מסמך ה' המתחם

 

, לרבות מניעת המתחםלפיקוח על הבלעדי אחראי ההינו כל תקופת ההפעלה כי ידוע לו שב .16.11
ימצאו פולשים, הינו מתחייב לנקוט  השגות גבול, תפיסות ופינויים של פולשים ובכל מקרה אם

מידית על כל מקרה בו לדעתו  חברהיודיע ל יזםעל חשבונו בלבד. הלפינויים, הליכים משפטיים 
 .תחםקיימות השגות גבול או כניסת פולשים למ

 

, או 1969-כי לא ירשום בלשכת רישום המקרקעין הערת אזהרה לפי חוק המקרקעין התשכ"ט .16.12
הסכמתה המפורשת, מראש כל הערה אחת, לגבי זכויותיו על פי חוזה זה, אלא אם קיבל את 

 של העיריה לכך.ובכתב, 

 

 הנתונים הבאים לעיון ואישור מוקדם של החברה:תנאי לביצוע עבודות כאמור יהא מסירת  .16.13
 

  ;תכניות .16.13.1

  ;מפרטים .16.13.2

  ;כתבי כמויות .16.13.3

 .כל מסמך אחר נוסף אותו תדרוש החברה לצורך עיון ואישור .16.13.4
 

המפרטים, לבקש פרטים נוספים, לערוך בהם או /התוכניות ואת תהא רשאית לאשר  חברהה .16.14
לא יהא בו כדי להטיל  חברהתיקונים ו/או להורות על תיקונם כאמור או לסרב לאשרם. אישור ה

הוא שיהא אחראי, בלעדית, לכל פגם,  יזםוהו/או העירייה  חברהחבות ו/או אחריות על ה
, ההקמה , עובר למועד ביצוע עבודות סתירה או טעות במסמכים הנ"ל וכן לכל נזק הנובע מהם

 .במהלכן ו/או לאחריהן
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ו/או  חברההוא מתחייב לדווח לוו/או נציגיה  חברהעבודות מול ההיהא אחראי לתיאום  יזםה .16.15
  .וזאת בתדירות של פעם בשבוע לפחותעבודות הלמי מטעמה על קצב התקדמות 

 
באמצעות זימון מפקח החברה לישיבות עבודה שבועיות במהלך  –ככלל  –דיווח כאמור יבוצע 

 אחרת.נקבע בין הצדדים ביצוע העבודות וזאת אלא אם 

 

מתחייב למלא אחר כל  יזםוה יזםעבודות על ידי ההתהא רשאית לפקח על ביצוע  חברהה .16.16
מובהר בזה כי פיקוח החברה  עבודות.הו/או מי מטעמה בעניין ביצוען של  חברההוראות ה

כאמור בהוראות סעיף זה הינו פיקוח מינהלי ולא פיקוח הנדסי )לרבות לא פיקוח עליון(, על כל 
המשתמע מכך ואין בזכות הפיקוח המוקנית לחברה כאמור בהוראות סעיף זה כדי להטיל 

 אחריות ו/או מחוייבות כלשהי כלפי החברה ו/או מי מטעמה. 

 

תהווה  ההקמהבעניין ביצוען של  חברהמהוראות ה יזםרשות כי חריגת המובהר בזאת מפו .16.17
הזכות, לאחר מתן התראה  חברהשל הסכם זה ובמקרה זה תהא לומהותית הפרה יסודית 

, והכל מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מזכויות ההקמה עבודות ביצוע בכתב, למנוע את המשך 
 ין. על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל ד חברהה
 

רשאית, אך לא  חברהפי הוראות סעיף זה, תהא הבהתאם להנחיות החברה על  יזםפעל הלא 
בכל ההוצאות והנזקים אשר ייגרמו לה  יזםחייבת, לבצע את העבודות בעצמה ולחייב את ה

להבטחת  יזםרשאית למשש את הערבויות אותן הפקיד ה חברהכתוצאה מכך ובהתאם תהא ה
 קיום התחייבויותיו כאמור לעיל.

 

יועצים מקצועיים מתכננים וייוועץ עם ההקמה עבודות מתחייב כי לצורך ביצוע  יזםה .16.18
מתאימים וישתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ותקניים, ככל שקיים תקן רלוונטי, כפי 

 .חברהשפורטו במפרטים ו/או בתוכניות אותן אישרה ה
 

היזם יהא רשאי להתקשר ישירות עם צוות היועצים המלווה את החברה לקראת ובמהלך 
ביצועו של הפרויקט, על פי שיקול דעתו הבלעדי. התקשרות כאמור הינה מומלצת בשל 
היכרותם של צוות היועצים את פרטי התכנון והפרויקט כולו. בכל מקרה מובהר, כי במקרה של 

ם, כולם או חלקם, יישא היזם בלעדית בשכר טרחתם בגין התקשרות היזם עם צוות היועצי
השירותים אשר יינתן ליזם על ידם וכי גם במקרה בו בחר היזם שלא להתקשר עם צוות 
היועצים כאמור, כולם או חלקם, מבהירה החברה כי היא ממשיכה להעסיק בצמוד לפרויקט 

   על ידי היזם. ההקמהלצורך אישור ופיקוח על תכנון וביצוע עבודות  מנהל פרויקטואדריכל 

 

בשטחים אלא למקרקעין, מחוץ ההקמה לא יהיה רשאי לאחסן או להניח חומרים לביצוע  יזםה .16.19
 מראש ובכתב. חברהבהסכמת האו  ,אשר יוגדרו על ידי החברה לשם כך, ככל ויוגדרומאושרים 

 

, הוא יזםעל ידי הההקמה או כל היתר אחר לצורך ביצוע /בכל מקרה בו יידרש היתר בנייה ו .16.20
מתחייבת לחתום על כל מסמך  חברהועל חשבונו. ה , באחריותומתחייב לדאוג לקבלם כדין

שתידרש לשם הוצאת היתר כאמור, אך זאת בתנאי שאין בחתימתה על מסמך כאמור כדי 
 .ההקמה להטיל עליה אחריות כלשהי בקשר עם ביצוע עבודות 

 

, ההקמהעבודות  יזםמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר, כי בכל מקרה בו יבוצעו על ידי ה .16.21
למצב  המקרקעיןרשאית לדרוש את הסרתם עם תום תקופת ההפעלה והשבת  חברהתהא ה

לא תדרוש  חברהערב חתימתו של הסכם זה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. היה וה והפיזי שהי
לקניין )העבודות( המקורי, יהפכו אלה  םלמצבהמקרקעין שינויים אלה והשבת  הסרתם של

לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין השינויים כאמור ו/או בגין  יזםול חברהה
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 השקעתו בהם.
 

 יזםלמען הסר הספק יובהר, כי הוראות סעיף זה לא יחולו על מתקן ו/או ציוד השייכים ל
 או שאינם מחוברים למקרקעין דרך קבע.ושניתנים לפירוק 

 

 ציוד, חומרים וביצוע עבודות השינויים  .17
 

מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים והדברים האחרים הדרושים  יזםה .17.1
מתחייב לספק למקום העבודה ולהחזיק במקום והוא  בקצב הדרושההקמה היעיל של  ןלביצוע

 בצורה שוטפת ובלי הפרעות. עבודות ההעבודה חומרים במידה הדרושה להתקדמות 

 

ישתמש בחומרים מן המין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים בתכניות ובשאר  יזםה .17.2
חייב להשתמש בחומרים בעלי תו תקן או סימן השגחה. אם  יזםה. מכרזהחוזה זה ו/או מסמכי 

רשאי להציע חומרים  יזםהקיים רק חומר אחד בלבד הנושא תו תקן או סימן השגחה, יהא 
שאינם נושאים תו תקן או סימן השגחה כאמור, אולם בתנאי שהחומרים המוצעים יתאימו 

חובת הוכחה בדבר . חברההלאמור במפרטים ובשאר מסמכי החוזה או לתקנים ואושרו ע"י 
 . יזםהעל  תחולההתאמה כאמור 

 

שלא לבצע עבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים ליעדם על  יזםבכל מקרה מתחייב ה .17.3
. סופקו חומרים יזםהחלה על  חברההחובת קבלת אישור . ו/או מי מטעמה חברההידי 

 לטיב העבודה.  יזםה, אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריות חברההמסוימים על ידי 

 

, חברההורה תמתחייב לספק על חשבונו הוא בהתאם למתחייב מתנאי החוזה ו/או כפי ש יזםה .17.4
ח אדם וכל יתר האמצעים לביצוע הבדיקות ודגימות מהחומרים ומן המלאכה וכן את הכלים, כ

מעבדה, הכל כפי שנקבע בחוזה או כפי  בשטח העבודה או להעברתם של החומרים לבדיקת
, והוא יזםהבשטח העבודה יחולו על ו/או . דמי בדיקת הדגימות במעבדה חברהעל כך הורה תש

ומרים ומלאכה שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה ותנאיו או לקויים חהדין לגבי בדיקת 
 מכל בחינה אחרת. 

 

, את המעבדה שתבצע את מי מטעמהאת הזכות לקבוע, באמצעות  הלעצמ תשומר חברהה .17.5
את ביצוען ולשלם למעבדה את דמי בדיקות, מבלי שהדבר יגרע  ההבדיקות, וכן להזמין בעצמ

 ההעבודה כנדרש בחוזה. השתמשאו המלאכה  או לגבי טיב החומרים יזםהמאחריותו של 
לשלמו למעבדה מכל סכום  תחייבא יבזכות האמורה, ינוכה כל סכום ששולם או שה חברהה

 . יזם, לרבות מימוש ערבויות הבכל דרך אחרת יזםמהבכל זמן שהוא, או ייגבה  יזםלשיגיע 

 

למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק  יזם, מתחייב הההקמהבכל מקרה של ביצוע עבודות  .17.6
. הושלם הו/או מי מטעמ חברההכלשהו מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר ללא הסכמת 

שהחלק האמור מוכן  בכתב חברהל יזםהחלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע 
לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור של העבודה לפני  חברהליאפשר ויעזור  יזםוהלבדיקה 

  כיסויו או הסתרתו.

 

בכל זמן  יזםללנכותם מכל סכום שיגיע  חברהה ת, רשאייזםההוצאות שחלות לפי סעיף זה על  .17.7
 בכל דרך אחרת.  יזםמהלגבותן  תרשאיתהא שהוא וכן 

 

 : ההקמה כדי ביצוע עבודות תוך ו, מזמן לזמן, יזםללהורות  תרשאיתהא  חברהה .17.8
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על סילוק חומרים ממקום העבודה בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה, בכל מקרה  .12.8.1
 . לייעודםאין החומרים מתאימים  חברההשלדעת 

 לעיל.אמור כבמקום החומרים  לייעודםעל הבאת חומרים כשרים ומתאימים  .12.8.2

על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו של העבודה שהוקם על ידי שימוש  .12.8.3
ו/או  בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי החוזה

 . חברההוראות ה
 

על חשבון  ןלבצע חברהת הרשאילעיל,  17.8לפי סעיף קטן  חברההת ואחר הורא יזםהלא מילא  .17.9
לגבותן  תהא רשאית חברהוה חברההוראות הישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע י יזםוה יזםה

 .אחרת על ידי מימוש הערבויות או בכל דרךבכל זמן שהוא או  יזםלאו לנכותן מכל סכום שיגיע 

 

 ההקמה עבודות  – וערבות ביצוע השלמה, בדק ותיקונים .18
 

 העפר והניקוזביחס לעבודות ו/או שינויים ההקמה תנאי מוקדם למתן אישור לביצוע עבודות  .18.1
 5%מצאת ערבות בנקאית, אוטונומית, בלתי מותנית וצמודת מדד בשיעור ההינו  יזםעל ידי ה

 הכמויות אשר אושר על ידי החברה.עבודות לפי כתב האחוז( מערך  חמישה)

 

יבקר  חברהנציג ה. הושלמהשהעבודה  חברהל בכתב יזםהיודיע  ההקמהביצוע עבודות בגמר  .18.2
הושלמה , ויערוך פרוטוקול בו ירשם אם יזםהמתאריך הודעת  ימים)שבעה(  7תוך את העבודה 

 העבודה ורשימת התיקונים שיש לעשותם, אם ישנם כאלה, ויקבע זמן לביצועם. 

 

או  הלהוציא לפועל את התיקונים הנ"ל בעצמ חברהת הבזמן הנקוב, רשאי יזםהאם לא יעמוד  .18.3
ולהשתמש בכספי  ,יזםהעל חשבון  ,לנכון תמצאאו בכל דרך אחרת שבאמצעות מי מטעמה 

 . כאמור י ההוצאות הכרוכות בתיקוניםלכיסוה יאשר הופקדו בידת יוהערבו

 

או תקופה  חודשים( עשרים וארבעה) 24תקופה של  הפירוש "תקופת בדק" -זה  לצורך חוזה .18.4
ינה של תקופת הבדק יתחיל מתאריך מתן יאחרת שסוכמה במפורש ובכתב בין הצדדים. מנ

 –או במקרה של תעודת השלמה לגבי חלקים שונים של העבודה  על ידי החברהתעודת השלמה 
 מתאריכי מתן התעודות האמורות לגבי החלקים האמורים. 

 

נגרם כתוצאה מעבודה  חברההנתהווה בעבודה, תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול אשר לדעת  .18.5
לתקן מיד או לבנות מחדש כל נזק או קלקול  יזםהלקויה או שימוש בחומרים פגומים, חייב 

בין שהדרישה  ה המלאה,ולשביעות רצונו/או מי מטעמה  חברההכאמור, הכל לפי דרישת 
 6-לא יאוחר מ יזםובלבד שדרישה כאמור תימסר ל ,נעשתה בתוך תקופת הבדק ובין לאחריה

 מתום תקופת הבדק. חודשים( ששה)

 

   .יזםהיחולו על  ף זהלפי סעי יזםהת ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבוכל  .18.6

 

שיחקור אחר סיבות הפגם  יזםמהלדרוש  חברהת הנתגלה פגם בעבודה, בזמן ביצועה, רשאי .18.7
 –זה  אחראי לו לפי חוזה יזםהושיתקנוהו לפי שיטה שתאושר על ידה. היה הפגם כזה שאין 

 – זה לו לפי חוזה אחראי יזםההיה הפגם כזה ש ;חברההיחולו הוצאות החקירה והתיקון על 
חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. והוא יהיה  יזםהיחולו הוצאות החקירה על 

 . חברהלחייב בתשלום פיצויים  יזםהיהיה  – הפגם אינו ניתן לתיקוןהיה 

 

לבצע את העבודות האמורות  חברהת האחרי התחייבויותיו לפי חוזה זה, רשאי יזםמילא הלא  .18.8
 חברהתהא ה, יזםהקבלן אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות חלות על על ידי 
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שייחשבו ( )חמישה עשר אחוז 15%לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת  תרשאי
 יזםמהלגבותן  תרשאי חברהההא תבכל זמן שהוא וכן  יזםל, מכל סכום שיגיע תקורהכהוצאות 

 בכל דרך אחרת. 

 יזםלפי הוראות סעיף זה, ימסור ה במהלך תקופת הבדק יזםהתחייבויותיו של ה לשם הבטחת .18.9
כתב ערבות בנקאית  ההקמה)חמישה עשר( ימים ממועד גמר ביצוע עבודות  15, תוך חברהל

אחוז( משווי שניים וחצי ) 2.5%-השווה לכספי בסך בלתי מותנית וצמודת מדד אוטונומית, 
ערבות להסכם זה )להלן: " 4-ג'והכל בנוסח המצורף כנספח בפועל  יזםעבודות שבוצעו על ידי הה

 "(.הבדק
 

עבודות תיעשה על סמך מסמכים וחשבונות סופיים מאושרים אשר יימסרו הקביעת שווי 
 ספקו/או מי מטעמו, וקביעתו תהא סופית ומכרעת. למען הסר העיר אילת לבחינת מהנדס 

המסמכים אשר יימסרו לו, ככל שיימסרו, על ידי רשאי שלא לקבל את העיר יובהר, כי מהנדס 
 עבודות לפי שיקול דעתו.הוהוא רשאי יהיה לקבוע את שווי  יזםה

 

מתום תקופת הבדק כהגדרתה לעיל. ערבות  )שלושים( יום 30תוקף ערבות הבדק יהיה עד תום  .18.10
 הבדק תהא צמודה למדד מחירי תשומות הבנייה.

 

ו/או אין בהוראות סעיף זה כדי  יזםערבות הבדק על ידי הלמען הסר הספק יובהר כי אין במתן  .18.11
גם בתקופה מאוחרת במתחם שיתגלו י תשתית מאחריותו הכוללת בגין ליקוי יזםלשחרר את ה

 יותר וזאת בגין עבודות לקויות ו/או רשלנות בביצוען.   
 

 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו .19

 14בכתב של ו, לאחר מתן הודעה מראש תרשאיתהא החברה בכל אחד מהמקרים דלהלן  .19.1
ולהשתמש לשם כך מהם  יזםהולסלק את ידו של המקרקעין ימים, לתפוס את ( ארבעה עשר)

וכן למכור את עודפי החומרים ואת הציוד שבמתחם  וכו' בכל החומרים, הציוד, המתקנים
 : ההסכםלפי  יזםלחברה מהוהמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע 

 

נכסים או נתמנה כונס נכסים כינוס פושט את הרגל או כשניתן נגדו צו  יזםכשה .19.1.1
, או שעושה סידור עם או לטובת נושיו או, במקרה וזמני או קבוע לנכס מנכסי

של גוף מאוגד, כשהוא בפירוק או בהתפרקות )פרט להתפרקות ללא פירוק 
  ;עסקים לשם יצירת גוף מאוגד אחר(

 

מראש החברה מסב את החוזה, כולו או מקצתו לאחר, בלי הסכמת  יזםכשה .19.1.2
)עשרים וחמישה  25%בשיעור של  יזםמובהר, העברת מניותיו של ה ;ובכתב

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

 

 וקיום התחייבויותיו לפיו; מסתלק מביצוע החוזה יזםכשה .19.1.3
 

הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי הסכם זה, ולא חזר בו מההפרה  יזםה .19.1.4
מתאריך  יום( עשרים ואחת) 21ו/או לא תיקן את המעוות לפי המקרה, תוך 

נדרש לחזור בו מההפרה ו/או לתקן  הבהחברה על ידי הודעה אליו  השנשלח
 ;את המעוות

 

בזדון בביצוע מתרשל  יזםשה ההוכחות להנחת דעתהחברה  כשיש בידי .19.1.5
  ;החוזה
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או אדם אחר בשמו, נתן או  יזםשה ההוכחות להנחת דעתהחברה כשיש בידי  .19.1.6
 להסכםהציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי בקשר 

 .ואו לכל דבר הכרוך בביצועזה 

אין בהם משום ביטול  לעיל 19.1ממנו לפי סעיף קטן  יזםהוסילוק ידו של המקרקעין תפיסת  .19.2
הסכם זה ו/או תנאי יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי  יזםהחברה וההחוזה על ידי 

 . מכרזה

 

החברה,  תחומרים, ציוד או מתקנים, רשאי הםוהיו בלעיל כאמור המקרקעין את החברה  התפס .19.3
בכתב לסלק את החומרים, הציוד והמתקנים או כל חלק מהם.  יזםמהלדרוש  ,בכל עת שהיא

, יזםהעל חשבון החברה,  תרשאי יום)ארבעה עשר(  14תוך כאמור לדרישה  יזםהלא ציית 
בין בשל העברתם ובין  לכל נזק שייגרם להם תאחראיתהא לא היא ושהוא לסלקם לכל מקום 

 . בשל אחסונם
 

מפאת מלחמה בביצוע הוראות הסכם זה שאין אפשרות להמשיך  ,בכל זמן שהוא ,יתגלהאם  .19.4
מצא י, אם יתרשאילחברה והחברה תהא  יזםהשליטה עליו, יפנה לצדדים ח עליון שאין ואו כ

בביצוע אישור בכתב כי אמנם אין אפשרות להמשיך  יזםלח עליון, לתת ושהסיבה נעוצה אכן בכ
 .המתחםלהפסקת בכל הנוגע החברה ימלא אחר הוראות  יזםהוראות הסכם זה וה

 

או שלא ביצע פעולה מהמקרקעין כולם או מקצתם,  ם,מתקניהאת הציוד ו יזםהלא סילק  .19.5
לבצע את הפעולות האמורות על החברה  תרשאיזה, לפי סעיף החברה אחרת בהתאם להוראות 

)חמישה  15%ישא בהוצאות הכרוכות בכך בתוספת י יזםוהאו בכל דרך אחרת,  יזםהחשבון 
 .תקורהשייחשבו כהוצאות ( עשר אחוז

 

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מיתר זכויות החברה העומדות לה על פי הסכם זה ו/או על פי  .19.6
 דין.

  

 / המתחם המקרקעיןפינוי  .20

המקרקעין לפנות את  יזםמיד עם תום תקופת ההפעלה, או עם ביטולו של הסכם זה, מתחייב ה .20.1
 יזםמכל אדם או חפץ השייך ל יםבמצב תקין, פנוי ם, כשההםלידי החברה את החזקה ב ולהשיב

על פי הסכם זה, וכשכל  יזםולאחר תשלום כל התשלומים השונים החלים על האו למי מטעמו 
החברה , יישארו כמו שהם ויהיו לקניינה של יזםההשקעות אשר נעשו, ככל שנעשו, על ידי ה

ו/או העירייה מבלי שהן תידרשנה לשלם תמורה בגינם, זאת אלא אם תדרושנה את הסרתם על 
 .ובהתאם להוראות חוזה זה , הכל לפי שיקול דעתן הבלעדייזםידי ה

 

שלא במצב כאמור לעיל, תהא החברה רשאית, לאחר שנתנה המקרקעין את  יזםהיה וישיב ה .20.2
לא עשה כן, לבצע  יזםלתקן את הטעון תיקון וה ימים( ארבעה עשר) 14התראה בכתב של  יזםל

יהא חייב בתשלום סכום עלות התיקון  יזםוה יזםההשלמות על חשבון האו /את התיקונים ו
מהמועד בו יקבל דרישת תשלום כאמור. אין בתשלום החזר עלות העבודות  )שבעה( ימים 7תוך 

וע מזכותה לחלט את הערבות אשר אשר תבצע החברה ו/או מי מטעמה על פי סעיף זה כדי לגר
 .יזםניתנה על ידי ה

 

לידי החברה בתום  הםוהשבת החזקה בהמקרקעין מוצהר ומוסכם בזה מפורשות כי פינוי  .20.3
תקופת ההפעלה, או בהתקיים תנאי המזכה את החברה בהשבת החזקה עוד לפני כן או ביטול 

ומהותית של הוראות  הסכם זה, הינו תנאי עיקרי של ההסכם והפרתו תיחשב הפרה יסודית
 .יזםההסכם על ידי ה
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ף זה תהא רשאית את סעי יזםמבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, בכל מקרה של הפרה מצד ה

ובאחריותו,  יזם, לתפוס בו חזקה ולסלק, על חשבון הלמתחםהחברה, ו/או מי מטעמה, להיכנס 
 כל חפץ שאינו שייך לה.

 

פוטר בזה את החברה וכל הבא מטעמה מכל אחריות ו/או נזק ו/או אובדן ו/או הוצאה  יזםה .20.4

 לעיל. 20.2אשר ייגרמו לו כתוצאה ממימוש זכותה של החברה כאמור בסעיף 

 

להסרת הספק יובהר כי אין באמור בסעיף זה משום ויתור כלשהו על זכות החברה לפי הסכם 
 .בכל מקרההמתחם רשאי לאחר בפינוי  יזםזה ו/או על פי כל דן ו/או הסכמתה לכך כי ה

 

 תוהפר .21

ההוראות שבהסכם זה ומבלי לגרוע מזכויות הצדדים על פי דין, יהיה צד  מבלי לגרוע מאיזה מן .21.1
המפר הסכם זה או תנאי מתנאיו חייב לפצות את האחר על כל הנזקים, ההוצאות וההפסדים 

, במישרין או בעקיפין, כתוצאה עקב ההפרה, זאת נוסף על זכותו של הצד במלואם שייגרמו לו
 ההסכם או לתבוע את ביצועו בעין. המקיים או המוכן לקיימו לבטל את 

 

כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית  יזםמבלי לגרוע ובנוסף לכל ההוראות בהסכם זה, ייחשב ה .21.2
 בקרות כל אחד מן המקרים הבאים:ומהותית 

 

)עשרים  21והעיקול לא יוסר תוך  יזםהמגיעים לחברה מאת ה םאם יוטל עיקול כספי .16.2.1
 קלנדריים מיום הטלתו; ואחת( ימים

הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים ו/או למינוי מנהל  יזםאם ה .16.2.2
 לנכסיו;

לידי נאמן ו/או מנהל עיזבון  על פי חוזה זה יזםבכל מקרה בו עשויה לעבור זכות ה .16.2.3
 ;יזםו/או כל אדם הממונה על נכסי ה

ף את הביטוחים ו/או הערבויות לא חידש ו/או לא שימר בתוק יזםבכל מקרה בו ה .16.2.4
 הנדרשים הימנו על פי הוראות הסכם זה;

, למעט אם קיבל יזםכאשר חל שינוי, במישרין ו/או בעקיפין, בהרכב הבעלים של ה .16.2.5
את אישורה של החברה, מראש ובכתב, לשינוי הרכב הבעלים כאמור. אישור זה  יזםה

 רה לפי שיקול דעתה הבלעדי.והסכמת החברה לשינוי ההרכב כאמור יינתן על ידי החב

 הגבלת סעדים .22

רשאי ו/או זכאי להאט את קצב  יזםמובהר, מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות, כי בכל מקרה אין ה
 יזםחלקית, מכל סיבה שהיא, והסעד היחידי שיעמוד לרשות ה וו/או להפעיל המתחםהפעלת 

 במסגרת הסכם זה הוא סעד כספי. 

 

 מידע וסודיות .23

נמסר על ידי מי מהן ו/או מי  ו/או העירייה אינן אחראיות לנכונות ושלמות המידע אשרהחברה  .23.1
עבודות זה וביחס להיקפן של  , לרבות במסגרת הסכםהמתחםבקשר עם הפעלת  יזםמטעמן ל
, ההיתכנות בעיר אילתמתחם ו/או ו/או נופשים ו/או תיירים בהנדרשות, צפי מבקרים ההקמה 

 יזםבכל אחריות לנזק או הפסד שייגרמו ל נהלא תישא ן, והוכו'המתחם הכלכלית של הפעלת 
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 תוצאה משימוש במידע כאמור. כו/או לצד ג' 
 

מוטלת האחריות הבלעדית  יזםועל ה על מידע זה הינה באחריותו בלבד יזםכל הסתמכות ה
או /לבצע כל בדיקה ו/או בחינה ו/או מחקר בכל הנוגע לכלל הפרמטרים השונים העלולים ו

יכולים ו/או עשויים להשפיע על התקשרותו כאמור בהוראות הסכם זה ועל אפשרותו לקיים 
 .התחייבויותיו לפיו כלפי החברה ו/או העירייה

 

לרבות  ,מי מטעמןו/או לעניין הסכם זה הינו מידע של ועל החברה ו/או העירייה  "מידע סודי" .23.2
כל מידע או ידע, מכל מין וסוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים 

בקשר עם ביצוע ההסכם או במהלך ההסכם או אגב ביצוע ההסכם ו/או  יזםשהגיע לידיעת ה
תוך תקופת ההסכם, לפני תחילת הסכם או לאחר סיום ההסכם עם החברה וכל עניין אחר אשר 

, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ןמי מטעמהעירייה ו/או ו השלכה על החברה ו/או יש ל
נתונים כספיים, תיקי ניתוח, דרכי עבודה, הכול בין בכתב ובין בעל  ,בקשר לחוזים, מסמכים

ולרבות כל מידע ו/או מידע רגיש בדבר פרטיותו של אדם, אישיותו של אדם, צנעת חייו,  ,פה
 .וכו' צבו הכלכלי, דעותיו ואמונתו של  אדםמצב בריאותו, מ

 

 לגלות, לא  לשמור בסודיות, לא יזםהולאחריה, מתחייב  יזםהעל ידי ההסכם במשך תקופת  .23.3
דרך שהיא  ולא למסור בכלהחברה להעביר, לא לעשות שימוש ללא הסכמה מראש ובכתב של 

 ידיעה, מסמךמידע סודי, ובשום זמן שהוא, הן במשך זמן התקשרותו והן לאחר מכן, כל מידע, 
הקשור  ו/או החברהרעיונות ומידע לא כתוב, על הנעשה אצל  ו/או כל חומר שהוא, לרבות

ו בטחוני ו/או כל עניין מקצועי אחר שיגיעמידע ו/או  הו/או פעולותי הו/או תכניותיבחברה 
 . המתחםהפעלת אגב  יזםיעת הליד

 

נמצא העירייה ו/או ו/או  החברה של מוסכם בין הצדדים כי המידע הסודי הוא קניינה הבלעדי .23.4
 כדין. ןברשות

 

 יזםמעמד ה .24

או העירייה /וו/או מי מטעמו לבין החברה  יזםמוסכם ומוצהר כי לא נוצרו ולא ייווצרו בין ה .24.1
 יחסי הרשאה ו/או יחסי סוכנות.יחסי עבודה ו/או יחסי שליחות ו/או 

 

תשלום הטבות ותנאים לו/או העירייה מהחברה  יםזכאו/או מי מטעמו לא יהיו  יזםה .24.2
 סוציאליים כלשהם הקבועים בכל דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי, לרבות פיצויי פיטורין.

 

לשנות  בהם כדימתחייב בזאת כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהם שיהא  יזםה .24.3
 .ו/או העירייה החברה בינו לביןעבודה ואת העדר יחסי החברה את מעמדו כלפי 

 

 או שירותיו, במישרין או בעקיפין, בתמורה יזםבמשך תקופת תוקפו של הסכם זה לא יספק ה .24.4
העירייה בתמורה, לכל גוף שיש בו ו/או עלול להיות בו ניגוד אינטרסים לענייני החברה ו/או  שלא
ובכלל זאת,  ועל יד המתחםו/או בהפעלת ו/או העירייה לפגוע בענייני החברה  בו כדי שישו ו/א

לא לייצג מול החברה כל גוף ו/או נותן שירותים במשך תקופת תוקפו של  יזםמתחייב בזה ה
 הסכם זה. 

 

 האמור בסעיף זה הינו תנאי יסודי והפרתו תיחשב הפרה יסודית ומהותית של הסכם זה. .24.5
 

 הסבת החוזה והמחאת זכויות  .25
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נשוא  אחר כל עבודה יזםלא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או למסור ל יזםה .25.1
במישרין  זה, כולן או מקצתן, בין הסכםזה, כולו או מקצתו ו/או זכות מזכויותיו לפי  הסכם

 מראש ובכתב. חברהובין בעקיפין, אלא אם ניתנה לכך הסכמת ה

 

, םאו מקצת ם, כולהשירותים נשוא הסכם זהשל  םרשאי למסור לאחר את ביצוע יזםאין ה .25.2
מראש ובכתב. מובהר, כי העסקת עובדים במישרין,  חברההתקבלה לכך הסכמת ה אלא אם כן

, ובין בכל דרך אחרת בין ששכרם משתלם לפי שעות עבודה ,כרם משתלם לפי זמן עבודהששבין 
 ביצועה של העבודה, או חלק ממנה, לאחר.אין בה לכשעצמה משום מסירת 

 

          או יותר מהשליטה בתאגיד או  25%הינו תאגיד או שותפות יראו בהעברת  יזםבמידה וה .25.3
מזכויות השותפות, בין אם העברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, כהעברת זכות 

 המנוגדת לסעיף זה.

משנה אלא לגורם ימסור כל עבודה נשואת חוזה זה כולה או חלקה  ימחה / / לא יעביר יזםה .25.4
 ובכפוף להוראות הסכם זה. החברהמראש מאת  בכתבאם יקבל לכך אישור 

 

 יזם, וההסכםמאחריותו והתחייבויותיו המלאים לפי ה יזםאין ההסכמה האמורה פוטרת את ה .25.5
העבודה מטעם קבלן שא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של קבלן המשנה, מבצעי יי

 המשנה, באי כוחו ועובדיו.
 

 הוראות שונות  .26

 .זה יהיה כפוף לדין הישראלי בלבד הסכם .26.1

 

כל עניין הנתון להסכם זה יהא נתון לסמכות שיפוט ייחודית ובלעדית של בתי המשפט  .26.2
 בלבד.באר שבע אילת או המוסמכים בעיר 

 

הצעת מחיר או חילופי דברים מכל  הסכם זה ממצה כל הצעה, מסמך, מכתב, תוכנית, מחיר, .26.3
סוג שהוא, בין בעל פה ובין בכתב, שהוחלפו בין הצדדים ו/או בין מי מטעמם, לפני חתימתו של 

 הסכם זה וכל מסמך כאמור מבוטלים בזאת ולא יהיה בהם כל תוקף מחייב כלפי הצדדים.
 

, או אי שימוש מהוראות הסכם זה במקרה או במקרים מסוימים יזםהסכמת החברה לסטיית ה .26.4
בזכויותיה של החברה על פי הסכם זה, לא ייחשבו לויתור החברה על זכויותיה ולא ייצרו תקדים 

 לגבי מקרים נוספים.
 

מכתב רשום לפי הכתובת ובאמצעות  בכתבתינתן  ,של צד למשנהועל פי הסכם זה, כל הודעה  .26.5
)לעניין  במתחםחברה( או י החברה )לעניין התימסר במשרדששל הצד השני המפורטת בחוזה או 

מזמן  ימים )שלושה( 3. הודעה שנשלחה בדואר תראה כאילו נמסרה לתעודתה כעבור (יזםה
תראה כאילו נמסרה לתעודתה מיד עם גמר  / בדוא"ל מסירתה בדואר. הודעה בפקסימיליה

הודעה שתימסר אישית תראה כנמסרה  כי קבלה. / הדוא"ל שיגורה וקבלת אישור מקבל הפקס
  במועד מסירתה.

 
   :ו הצדדים על החתוםנולראיה בא

 
         ___________________________                                                  __________________ 

 
 יזםה           בע"מלאילת )חכ"א( החברה הכלכלית          

 
 חתימה אימות
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 (תאגיד הינו יזםוה במידה)*
 

מורשי  / מורשההינם  / הינו מעלה / החתומים החתום כי ידי בחתימת בזה ת/מאשר________________  ד"עו, מ"הח אני
 ועניין דבר לכל יזםה את מחייבתחתימתם  / חתימתו וכי יזםה בשם לחתוםרשאים  / רשאיהם  / הוא כי, יזםה מטעם החתימה

 .זה להסכם הנוגע או/ו הקשור
                                                                

 _______________________ חותמת+  חתימה      ______________   תאריך
 

 חתימה אימות
 )חכ"א(

 
 החתימה ימורש םהינ מעלה םמיהחתו כי ידי בחתימת בזה מאשרתשירלי אביטל אוסטפלד, יועמ"ש החברה,  ד"עו, מ"הח אני

 להסכם הנוגע או/ו הקשור ועניין דבר לכלהחברה  את מחייבת םחתימת וכיהחברה  בשם לחתום םרשאיהינם  כי, החברה מטעם
 .זה

 _______________________ חותמת+  חתימה      ______________   תאריך                   
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 להסכם ההתקשרות)א(  1-נספח ג'
 

 (עבודות קבלניותתקופת ההקמה ) –אישור קיום ביטוחים 
 

 תאריך : __________

 לכבוד
 בע"מ החברה הכלכלית לאילת )חכ"א(

 מפארק התעשיה "אילתם", 
 , 2מבנה אמת"ל 

 אילת

 עיריית אילת

 , באמצעות 
 בע"מ החברה הכלכלית לאילת )חכ"א(

 
 אילת

 להלן : ביחד ו/או לחוד : "המזמינה"

 
 א.ג.נ.,

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים )בתקופת ההקמה(.

 "(.היזםלהלן : "_________________ ח.פ. ________ ) : שם המבוטח

 _______________________________________________________. כתובת :

 "(ההסכם)להלן : " ___________ הסכם מס' : 13/2018 מכרז מס' :

להלן: ) באילת משותפת והפעלה של מתחם תיירות, נופש, תרבות ופנאיהקמה  תיאור העבודות :
 ", בהתאמה(.ההסכם" ו/או "עבודות ההקמה"

את הביטוחים  היזםחברה לביטוח בע"מ החתומים מטה מאשרים כי ערכנו עבור  __________אנו 
 המפורטים להלן:

 

 __________________ פוליסה מס' ביטוח עבודות קבלניות .1

 ש"ח________________ שווי העבודות:  

תקופת )שני התאריכים נכללים ולהלן: " __________ ועד ליום __________ החל מיום 
 ("הביטוח

 היזם ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או המזמינה. שם המבוטח: 

"ביט מהדורה  –הידוע כ מוסכם בזה כי היקף הכיסוי הינו על פי נוסח הפוליסה  תנאי הכיסוי הביטוחי: 
 ______", הנהוג במועד תחילת תקופת הביטוח.

 פרק א' עבודות ההקמה 
 )ביטוח הרכוש(:

בטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את עבודות ההקמה בקשר עם ההסכם 
שבנדון לרבות מתקנים, חומרים וציוד המהווים חלק מעבודות ההקמה, כולל 

לי עזר, חומרים בבעלות ו/או באחריות היזם ו/או בין היתר נזקים לציוד קל, כ
מי מהבאים מטעמו אשר הובאו לשטחי האתר ו/או משמשים לביצוע עבודות 
ההקמה המבוצעות על ידי היזם ו/או קבלני המשנה ו/או מי מטעמם, כמפורט 

 "(.תקופת הביטוחלהלן, למשך כל תקופת ביצוען של העבודות )להלן: "

 כולל את ההרחבות כדלקמן:הביטוח לפי פרק א'  

 .אובדן או נזק בגין סיכוני פריצה, גניבה ושוד, בתוקף .1 

מתקנים, ציוד קל, ציוד עזר וכדומה אשר אינם חלק מעבודות ההקמה אך מובאים לשטחי האתר  .2 
 .ש"ח לפריט 50,000ש"ח ולא מעל  500,000לצורך ביצוע עבודות ההקמה עד לסך 

 ש"ח. 5,000,000עובדים בגבול אחריות של רכוש עליו  .3 

 ש"ח. 5,000,000רכוש סמוך בגבול אחריות של  .4 

 ש"ח  על פי הגבוה מביניהם. 1,000,000מהנזק  או  10%הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של  .5 

משווי העבודות או  10%הוצאות מהנדסים, אדריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות של  .6 
 הגבוה מבניהם. ש"ח 250,000
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 ש"ח. 1,000,000נזק ישיר הנובע מתכנון ו/או עבודות ו/או חומרים לקויים בגבול אחריות של  .7 

 נזק עקיף הנובע מתכנון ו/או עבודות ו/או חומרים לקויים. .8 

 סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע. .9 

 .חודשים( 24תקופת תחזוקה מורחבת של עשרים וארבעה ) .10 

 .ש"ח 500,000הוצאות בגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות של  .11 

 )שישים( ימים. 60תקופת הרצה בת  .12 

מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח בגין "מקרה ביטוח" המכוסה על פי פרק א' בפוליסה זו ישולמו ישירות  
 לשלמם ישירות ליזם.למזמינה, אלא אם היא הורתה למבטח בכתב 

ו/או מנהליה  המזמינהפרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי  
ו/או עובדיה ו/או מי מהבאים מטעמם )למעט אחריותם המקצועית של מנהל פרויקט ו/או המפקח( ובלבד 

 שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. 

ו עובדיו ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של היזם ו/א :פרק ב' צד שלישי 
ו/או קבלנים וקבלני משנה ו/או עובדיהם המועסקים על ידי מי מהם בביצוע עבודות 
ההקמה בקשר עם ההסכם שבנדון, בשל מעשה ו/או מחדל רשלני בקשר עם עבודות 
ההקמה אשר גרמו לאובדן, פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל 

לרבות פגיעה או נזק למזמינה ו/או למנהליה  גוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור
 ו/או לעובדיה ו/או למנהל הפרויקט ו/או המפקח מטעמם.

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪( )עשרה מיליון ₪  10,000,000 גבולות האחריות : 

: אש, התפוצצות, -פרק זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ תנאים מיוחדים : 
בהלה, מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פריקה וטעינה של כלי רכב, חבות היזם בגין 
ו/או כלפי קבלנים וקבלני משנה, עבודות בגובה ו/או בעומק, זיהום תאונתי מקרי 

ת, פרעות, שביתה והשבתה )למעט ובלתי צפוי, מתקנים סניטאריים פגומים, מהומו
נזקי טרור(, הרעלה וכל דבר מזיק במאכל או משקה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד 
לביטוח לאומי )למעט בגין אחריות היזם כלפי עובדים שהיזם חייב לשלם בגינם דמי 

 ביטוח לאומי(. 

 הכיסוי הביטוחי לפרק ב' כולל הרחבות מפורשות בדבר: 

חבות לנזקי גוף הנובעת משימוש ברכב ו/או ציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת  .1 
למקרה ובמצטבר  ש"ח 1,000,000, בגבול אחריות בסך ושאין חובה חוקית לבטחוהתעבורה 

 .לתקופת הביטוח

המידית, מוגבל עד חבות בגין נזק לרכוש שנגרם על ידי רכב בבעלות היזם בשטחי האתר ובסביבתם  .2 
למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, )מעבר לגבולות האחריות המקובלים  ש"ח 1,000,000לסך 

בפוליסת רכב סטנדרטית, או מעבר  לסכומי הביטוחי בגינם זכאי היזם לשיפוי על פי פוליסות הרכב 
 .בבעלותו, לפי הגבוה מביניהם(

 .נזק ישיר למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים .3 

ש"ח למקרה ובמצטבר  1,000,000נזק עקיף למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של  .4 
 .לתקופת הביטוח

 .ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח 500,000רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של  .5 

אשר לא בוטח בפרק א'  המזמינהבפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש  הרחבה מיוחדת: 
 .)העבודות( ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי

למען הסר ספק רכוש רשויות ו/או מבנים ו/או מקרקעין בהם פועלים היזם ו/או   
 מי מטעמו יחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי, כמפורט לעיל.

ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל  המזמינהביטוח זה הורחב לשפות את  תנאי מיוחד: 
"( בגין יחידי המבוטחו/או מנהל הפרויקט ו/או המפקח מטעמם )להלן: "

אחריות שתוטל על מי מהם למעשי ו/או מחדלי היזם לרבות קבלנים וקבלני 
משנה וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל 

 .אחד מיחידי המבוטח
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בטוח חבות מעבידים בגין אחריותו של היזם על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(  :חבות מעבידים פרק ג' 
, כלפי העובדים 1980ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

המועסקים על ידו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות ההקמה לרבות 
וייחשבו כמעבידיהם(, בגין מקרה קבלנים, קבלני משנה ו/או עובדיהם )במידה 

מקרה מוות ו/או נזק גופני כתוצאה מתאונה ו/או מחלה מקצועית )להלן: "
"( שייגרמו למי מהם במשך תקופת הביטוח תוך כדי ועקב ביצוע עבודתם ביטוח

 במסגרת עבודות ההקמה.

 .תקופת הביטוחלתובע, לאירוע ובמצטבר ל₪( )עשרים מיליון ₪  20,000,000 גבולות האחריות : 

ביטוח זה אינו כולל הגבלות בדבר עבודות ההקמה בעומק או בגובה, שעות  הרחבה מיוחדת : 
עבודה ומנוחה, חבות היזם כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם )היה וייחשבו 
כמעבידיהם(, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער המועסקים על פי 

 .החוק

ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל  המזמינהוח זה הורחב לשפות את ביט תנאי מיוחד: 
הפרויקט ו/או המפקח מטעמם היה ונקבע, לעניין קרות מקרה ביטוח כלשהו, 
כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי 

 היזם. 
 

 ____________________ . פוליסה מס' אחריות מקצועית : .2
 

תקופת )שני התאריכים נכללים ולהלן: " __________ ועד ליום __________ החל מיום 
 ("הביטוח

 

ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות היזם על פי דין בשל תביעה ו/או  הכיסוי הביטוחי: 
דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שהוגשה במשך 
תקופת הביטוח, בגין אובדן ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל 

של היזם ו/או מי ממנהליו אדם ו/או כל גוף שהוא שמקורם במעשה או מחדל רשלני 
ו/או עובדיו בגין עבודות ההקמה בקשר עם ההסכם שבנדון, ומבלי לגרוע מכלליות 

 ו/או למנהליה ו/או לעובדיה. למזמינההאמור לרבות פגיעה או נזק 

 .לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח₪( )חמישה מיליון ₪  5,000,000 גבולות האחריות: 

ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין  המזמינהביטוח זה הורחב לשפות את  2.1 תנאים מיוחדים: 
אחריות אשר תוטל על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל רשלני מצד היזם 
ו/או מי ממנהליו ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות היזם כלפי 

 ו/או מנהליה ו/או עובדיה.  המזמינה

דבר חבות הנובעת מאובדן שימוש, איחור, ביטוח זה אינו כפוף להגבלות ב 2.2  
השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה, כמו כן הפוליסה כוללת 

₪  50,000הרחבות בגין חבות היזם עקב אובדן מסמכים )מוגבל לסך 
לאירוע ולתקופת הביטוח(, חריגה בתום לב מסמכות וחבות הנובעת 

 זם.מטעות, רשלנות או אי יושר של מי מעובדי הי

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה  2.3  
 רטרואקטיבי מיום __________ .

( חודשים, לאחר 6כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של שישה ) 2.4  
תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי היזם ביטוח חלופי 

 .לכסות חבות המבוטחת על פי פוליסה זוהמעניק כיסוי מקביל שנועד 
מוסכם בזה כי הכיסוי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים שעילתם 

 לפני תום תקופת הביטוח המקורית.
 

הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש על פיו הינם  .3.1 כללי : .3
וכי אנו  ההמזמינידי -ראשוניים וקודמים לכל בטוח אשר נערך על

מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי 
לחוק חוזה  59, לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף המזמינה

המזמינה ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי  1981 –הביטוח התשמ"א 
 וכלפי מבטחיה.
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או לא ישונו /יבוטלו וכמו כן, הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא  .3.2  
לרעה, במשך תקופת הביטוח בקשר עם ההסכם שבנדון אלא אם תישלח 

)שישים( יום מראש וכי לא יהיה  60למזמינה הודעה כתובה בדואר רשום 
ו/או מנהליה ו/או  המזמינהתוקף לביטול ו/או לשינוי לרעה שכאלו לגבי 

עובדיה אם לא נשלחה לידי המזמינה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם 
 )שישים( הימים ממועד משלוח ההודעה. 60חלוף 

ו/או מנהליה ו/או עובדיה לקבלת  המזמינההננו מאשרים כי זכותם של  .3.3  
שיפוי ו/או פיצוי על פי הביטוחים הנ"ל לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או 

למעט אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים. 
 במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.

מי הביטוח וההשתתפות הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום ד .3.4  
 . המזמינההעצמית חלה על היזם בלבד, ובכל מקרה לא על 

הננו מאשרים בזאת כי הפרה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי  .3.5  
ידי היזם ו/או מי ממנהליו -מתנאי איזו מהפוליסות המפורטות לעיל על

ו/או עובדיה ו/או מנהליה  המזמינהו/או עובדיו, לא יפגעו בזכותם של 
 לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו 
 במפורש באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 
 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  המבטח()חותמת   )חתימת המבטח( 
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 להסכם ההתקשרות)ב(  1-נספח ג'
 

 תקופת הפעלה –אישור קיום ביטוחים 
 

 תאריך : __________

 לכבוד
 בע"מ החברה הכלכלית לאילת )חכ"א(

 מפארק התעשיה "אילתם", 
 , 2מבנה אמת"ל 

 אילת

 עיריית אילת

 , באמצעות 
 בע"מ החברה הכלכלית לאילת )חכ"א(

 
 אילת

 להלן : ביחד ו/או לחוד : "המזמינה"

 
 א.ג.נ.,

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים )בתקופת ההפעלה(.

 "(.היזםלהלן : "_________________ ח.פ. ________ ) : שם המבוטח

 _______________________________________________________. כתובת :

 "(ההסכם)להלן : " ___________ :הסכם מס'  13/2018 מכרז מס' :

" ו/או ההפעלהלהלן: ") באילת הפעלה של מתחם תיירות, נופש, תרבות ופנאי תיאור העבודות :
 ", בהתאמה(.ההסכם"

את הביטוחים  היזםאנו __________ חברה לביטוח בע"מ החתומים מטה מאשרים כי ערכנו עבור 
המפורטים להלן, למשך התקופה שמיום __________ ועד יום __________ )שני התאריכים נכללים ולהלן: 

 "(.תקופת הביטוח"
 

 פוליסה מס': ______________________ אש מורחב .1

ביטוח בערך כינון לכל הרכוש לרבות מבנים, ציוד ומתקנים בהפעלתו ו/או  הפוליסה : 
"( והנמצאים הממתחםשל היזם במתחם ובסביבתו הקרובה )להלן: "באחזקתו 

בתחום המתחם וכן רכוש, מתקנים, ציוד ומכונות בבעלותו ו/או באחריותו של 
היזם מכל מין וסוג שהוא, כל הנ"ל בערך כינונם, כנגד אבדן או נזק עקב הסיכונים 

 המכוסים בביטוח אש מורחב. 

על פי התנאים, ההרחבות והכיסויים המכוסים בפוליסת רכוש )אש מורחב(,  הכיסוי הביטוחי : 
לרבות אך לא מוגבל, אובדן ו/או נזק עקב אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת 
אדמה, פרעות, שביתות, נזק בזדון, נזקי סערה וסופה, נזקי כלי טיס, בום על קולי, 

צינורות, נזקי התנגשות שיטפון, נזקי מים, נזקים מנוזלים אחרים והתבקעות 
"אש )להלן סיכוני )אימפקט(, נזק בזדון, נזקי פריצה )על בסיס נזק ראשון( ושוד 

 .(מורחב"

פוליסת הביטוח כוללת תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף  תנאי מיוחד: 
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור  המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה)שיבוב( כלפי 

 ל זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם  שגרם לנזק בזדון.ע

 פוליסה מס': ______________________ אובדן תוצאתי  .2

ביטוח אובדן תוצאתי ו/או אובדן הכנסות שיגרם ליזם בעקבות נזק לרכוש היזם,  הכיסוי הביטוחי : 
וזאת  )למעט סיכוני פריצה( לעיל 1עקב סיכוני "אש מורחב" המפורטים בסעיף 

 .)שנים עשר( חודשים 12לתקופת שיפוי של 

פוליסת הביטוח כוללת תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף  תנאי מיוחד: 
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור  המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה)שיבוב( כלפי 

 על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם  שגרם לנזק בזדון.
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 פוליסה מס': ______________________ צד שלישי  .3

פי דין בשל -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותו של היזם על הכיסוי הביטוחי : 
, אשר גרמו לפגיעה או נזק לגופו ו/או רשלני בתקופת הביטוח מחדלמעשה או 

לרכושו של כל אדם ו/או גוף משפטי, ובלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או 
 למזמינה ו/או למנהליו ו/או לעובדיו.נזק 

 לאירוע, ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪( )עשרה מיליון ₪  10,000,000  גבול האחריות : 

כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות, בהלה, חבות  ביטוח זה אינו ביטול הגבלות : 
היזם בגין וכלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, מתקנים סניטאריים 
פגומים, מתקנים חשמליים, זיהום תאונתי מקרי ובלתי צפוי, שביתה והשבתה, 

טוח הרעלה כל דבר מזיק במאכל או משקה, וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לבי
 .לאומי )למעט לגבי עובדים שהיזם חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(

בפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש המזמינה למעט רכוש הנכלל  .3.1 תנאים מיוחדים : 
)ביטוח אש מורחב( לעיל, ולמעט רכוש עליו  1בביטוח הנערך על פי סעיף 

 כרכוש צד שלישי.פועל היזם ישירות, ייחשב לצורך ביטוח זה 

 המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיהפוליסת הביטוח הורחבה לשפות את  .3.2  
שתוטל על מי מהם למעשי ו/או "(, בגין אחריות יחידי המבוטח)להלן: "

וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת  ו/או מנהליו ו/או עובדיו מחדלי היזם
 לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 פוליסה מס': ______________________ חבות מעבידים  .4

ביטוח חבות מעבידים המבטח את אחריותו של היזם על פי פקודת הנזיקין )נוסח  הכיסוי הביטוחי : 
כלפי כל העובדים  1980חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

בגין תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית  בקשר עם ההסכםהמועסקים על ידו 
תוך כדי ועקב שייגרמו למי מהם בתקופת הביטוח )להלן: "מקרה ביטוח"( 

 .בכל הקשור לפעילות היזם בקשר עם ההסכםבמשך עבודתם 

 לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.₪( )עשרים מיליון ₪  20,000,000 גבול האחריות : 

ביטוח זה אינו כולל הגבלות בדבר שעות עבודה ומנוחה, חבות היזם כלפי קבלנים  ביטול הגבלות : 
ו/או עובדיהם )היה והיזם ייחשב כמעבידם(, פיתיונות ורעלים  ו/או קבלני משנה

 .והן בדבר העסקת נוער המועסקים על פי החוק

 ,המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיהפוליסת הביטוח הורחבה לשפות את  .4.1 תנאים מיוחדים : 
לעניין קרות מקרה ביטוח, כי מי מהם נושא בחובות מעביד  היה ונקבע

 י מי מעובדי היזם.כלשהן  כלפ

פוליסת הביטוח כוללת תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות  .4.2  
תחלוף )שיבוב( כלפי המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ובלבד שהאמור 

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

 ______________________פוליסה מס':  אחריות מקצועית  .5

ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות היזם על פי דין בשל תביעה ו/או  הכיסוי הביטוחי : 
דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בגין הפרת חובה מקצועית שמקורן במעשה או 

 .מחדל רשלני של היזם ו/או עובדיו פעילותו בקשר עם ההסכם

 .לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח₪( ש"ח )חמישה מיליון  5,000,000 גבול האחריות : 

ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש, איחור, השהייה  ביטול הגבלות : 
או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה, כמו כן הפוליסה כוללת הרחבות בגין 

לאירוע ולתקופת  50,000ל חבות היזם עקב אובדן מסמכים )מוגבל לסך ש
הביטוח(, חריגה בתום לב מסמכות וחבות הנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של 

 .מי מעובדי היזם

 המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיהלשפות את פוליסת הביטוח הורחבה  .5.1 תנאים מיוחדים : 
לעניין אחריותם למעשה או מחדל רשלני שנעשו בתום לב על ידי היזם 

המזמינה ו/או ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות היזם כלפי 
 .מנהליה ו/או עובדיה
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פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי מיום  .5.2  
__________. 

חודשים לאחר תום  6כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  .5.3  
תקופת הביטוח בתנאי כי לא נערך ע"י היזם ביטוח חלופי המעניק כיסוי 

. מוסכם בזה כי שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זומקביל 
הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים שעילתם לפני 

 .הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת הגילוי תום תקופת

הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הנן  .6.1 : כללי .6
וכי אנו מוותרים  המזמינהראשוניות וקודמות לכל ביטוח הנערך על ידי 

 .המזמינהעל כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי 
לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף 

 .וכלפי מבטחיה המזמינהולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי  1981 –

הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות  .6.2  
 .המזמינההעצמית חלה על היזם בלבד, ובכל מקרה לא על 

הננו מאשרים כי הפרה בתום לב או אי קיום בתום לב של תנאי  מתנאי  .6.3  
המזמינה ו/או איזו מפוליסות הביטוח על ידי היזם, לא יפגעו בזכויות 

 .לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו מנהליה ו/או עובדיה

א כמו כן , הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו וגם או ל .6.4  
הודעה  למזמינהישונו לרעה, במשך תקופת הביטוח, אלא אם תישלח 

)שישים( יום מראש וכי לא יהיה תוקף לביטול  60כתובה בדואר רשום 
הודעה בכתב  למזמינהאם לא נשלחה  המזמינהו/או לשינוי שכאלו לגבי 

 .)שישים( הימים ממועד משלוח ההודעה 60כאמור לעיל ובטרם חלוף 

מוסכם בזה כי, תנאי הפוליסות הנערכות על פי מסמך אישור זה, לא  .6.5  
או כל נוסח אחר המחליף  2016מהדורה יפחתו מהנוסח הידוע כביט 

 אותם, על כל ההרחבות הניתנות לביטוח עפ"י הנוסח כאמור.

במפורש  והביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונ
 ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.באישור זה, 

 
 

 בכבוד רב,
 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
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 )ג( להסכם ההתקשרות 1-נספח ג'
 

 תאריך : __________
 

 לכבוד
 בע"מ החברה הכלכלית לאילת )חכ"א(

 מפארק התעשיה "אילתם", 
 , 2מבנה אמת"ל 

 אילת

 עיריית אילת
 , באמצעות 

 בע"מ החברה הכלכלית לאילת )חכ"א(
 

 אילת

 להלן : ביחד ו/או לחוד : "המזמינה"

 
 א.ג.נ.,

 הנדון: הצהרה על מתן פטור מאחריות.

 _________________________________________ )להלן: "היזם"( המצהיר :

" ההפעלהלהלן: ") באילת הפעלה של מתחם תיירות, נופש, תרבות ופנאיהקמה ו העבודות :תיאור 
 ", בהתאמה(.ההסכםו/או "

 

 אנו מצהירים בזאת :
הננו משתמשים במתן השירותים שבנדון בציוד מכני הנדסי ו/או כלי רכב ו/או ציוד חפירה ו/או בניה  א.

ו/או כל רכוש ו/או ציוד אחר אשר בבעלותנו ו/או בשימושנו  לרבות ציוד טכני ו/או חשמלי ו/או אלקטרוני
 .לצורך מתן השירותים שבנדון

 על אף האמור בהצהרה זאת, הננו להתחייב כדלקמן: ב.

הננו פוטרים את המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל חבות בגין אובדן או נזק לרכוש ו/או  .1 
ו/או המשמש אותנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו לשם ביצוען לציוד האמור לעיל אשר מובא על ידנו 

 של העבודות ובעת ביצוען, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של  .2 
כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה הציוד המפורט לעיל ומוותרים על זכות השיבוב )התחלוף( 

 במקרה שכזה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל חבות בגין נזק לרכוש בבעלותנו ו/או  .3 
בבעלות מי מטעמנו ו/או לרכוש בבעלות צד שלישי כלשהו עקב וכתוצאה מפעילותנו במתן 

השימוש ברכוש או בציוד האמור לעיל אשר משמש אותנו ו/או מי מטעמנו ו/או השירותים ו/או 
 עבורנו לשם פעילותנו במתן השירותים, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או מצד קבלני משנה המועסקים על ידנו, בניגוד  .4 
שי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את החברה ו/או מי מטעמה לרבות לאמור לעיל, ו/או צד שלי

מנהליה ו/או עובדיה בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם לרבות הוצאות משפטיות מיד עם קבלת 
 דרישתה הראשונה.

הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני הנדסי ו/או ציוד  .5 
רה ו/או רכב המשמש אותנו בביצוע העבודות, כאמור בסעיף הביטוח לחוזה, במשך כל תקופת חפי

 ביצוע העבודות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות שבנדון.

הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית, כאמור  .6 
(, במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי (1נספח ה' )אישור עריכת הביטוחים )בנספח 

 החוזה שנחתם בינינו למתן השירותים ועל פי הדין.
 

 ולראיה באנו על החתום

 בכבוד רב

 

 )תאריך(  )חתימת המצהירים(  )שם המצהירים(
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 )ד( להסכם ההתקשרות 1-נספח ג'
 

 תאריך : __________
 
 

 לכבוד
 בע"מ החברה הכלכלית לאילת )חכ"א(

 מפארק התעשיה "אילתם", 
 , 2מבנה אמת"ל 

 אילת

 עיריית אילת
 , באמצעות 

 בע"מ החברה הכלכלית לאילת )חכ"א(
 

 אילת

 להלן : ביחד ו/או לחוד : "המזמינה"

 
 א.ג.נ.,

  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

כמוגדר בהסכם על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום הנוהל  הננו מאשרים בזאת, כי ביצוע עבודות
 שלהלן:

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה, עבודות  .1
באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, הבערת חומרים 

 רוכה בפליטת גיצים ו/או להבות.וכל עבודה הכ

"( שמתפקידו לוודא כי לא האחראיככל שנבצע "עבודות בחום", נמנה אחראי מטעמנו )להלן:" .2
 תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת  .3
מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים  10כל סוג, ברדיוס של חומרים דליקים מ

דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט 
 רטוב.

"(, המצויד באמצעי כיבוי מתאימים צופה אש" -האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן:  .4
 מרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.וישימים לסוג חו

ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם  .5
 מתפתחים לכלל שריפה.

( דקות מתום ביצועה, תוך 30(על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות שלושים  .6
 נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת. שהוא מוודא כי לא

מובהר, כי נוהל זה מהווה התניה מינימאלית וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל דין ועל 
 פי פוליסת ביטוח שערכתי כמוגדר בהסכם יוסיפו על האמור לעיל.

 ל ביצוע נוהל זה.הננו מתחייבים לוודא וערב לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמנו יקפידו ע

 

 ולראיה באנו על החתום :

 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  )חותמת היזם(  )שם היזם(  )חתימת היזם(
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 להסכם ההתקשרות 2-נספח ג'
 

 עבודות קבלניות – ערבות ביצוע
 

 לכבוד
   מ"בע לאילת )חכ"א( הכלכלית החברה

 1582ת.ד 
 אילת

 
   .,נ.ג.א
 

( אנו ערבים בזאת כלפיכם יזםה -בקשת _________________ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________)להלן  פי-על
( סכום הקרן –שקלים חדשים( )להלן  _________________₪ ) ________לסילוק כל סכום עד לסך של 

(  הפרשי הצמדה –בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת סכום הקרן למדד כמפורט להלן )להלן 
פומבי מכרז בעקבות  יזםבע"מ לבין הלאילת )חכ"א( וזאת בקשר עם הסכם שנחתם בין החברה הכלכלית 

במהלכן של  של כל תנאי ההסכם יזם( ולהבטחת מילוי שלם ומלא, ע"י הההסכם –)להלן  13/2018מ/מס' 
 . יזםהגמר על ידי ההשינויים ו/או ו/או ההקמה ביצוע עבודות 

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

מיד עם הגעתה אלינו של דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם 
, בתביעה יזםהבתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הכספים כאמור, או איזה מהם, תחילה מאת 

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

 

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

 הכולל הנ"ל. 

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מחירי תשומות הבניה משמעו מדד  -" מדדבערבות זו "
  ולמחקר כלכלי.

 
 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן: 

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

דד ( יהוו סכום הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המהמדד היסודי –)להלן שהוא ____ נק' 
 החדש בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.

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

 כתב התחייבותנו זה אינו ניתן להעברה וגם/או להסבה.
 

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

 בע"מ, שתתקבל עללאילת )חכ"א( וספות על פי דרישת החברה הכלכלית ערבות זו תוארך לתקופות נ
 ידינו עד למועד הנקוב לעיל.

 
 
 

  בכבוד רב,        
   

                               ___________________ 
 
 

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

 
 



 
 

 חתימת המציע: _________________ 
 103מתוך  79עמוד 

 

 

 ההתקשרותלהסכם  2-נספח ג'
 

 ערבות הפעלה
 

 לכבוד
   מ"בע לאילת )חכ"א( הכלכלית החברה

 1582ת.ד 
 אילת

 
   .,נ.ג.א
 

( אנו ערבים בזאת כלפיכם יזםה -בקשת _________________ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________)להלן  פי-על
( סכום הקרן –שקלים חדשים( )להלן  _________________₪ ) ________לסילוק כל סכום עד לסך של 

(  הפרשי הצמדה –בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת סכום הקרן למדד כמפורט להלן )להלן 
פומבי מכרז בעקבות  יזםבע"מ לבין הלאילת )חכ"א( וזאת בקשר עם הסכם שנחתם בין החברה הכלכלית 

במהלכן של  נאי ההסכםשל כל ת יזם( ולהבטחת מילוי שלם ומלא, ע"י הההסכם –)להלן  13/2018מ/מס' 
 . יזםו/או השינויים ו/או הגמר על ידי הההקמה ביצוע עבודות 

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

מיד עם הגעתה אלינו של דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם 
, בתביעה יזםבתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הכספים כאמור, או איזה מהם, תחילה מאת ה

י לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב משפטית או בכל דרך אחרת, ומבל
 כלשהו כלפיכם. 

 

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

 "ל. הכולל הנ

משמעו מדד מחירי תשומות הבניה המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  -" מדדבערבות זו "
  ולמחקר כלכלי.

 
 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן: 

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

( יהוו סכום הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד המדד היסודי –)להלן שהוא ____ נק' 
 החדש בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.

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

 כתב התחייבותנו זה אינו ניתן להעברה וגם/או להסבה.
 

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

ידינו  בע"מ, שתתקבל עללאילת )חכ"א( ערבות זו תוארך לתקופות נוספות על פי דרישת החברה הכלכלית 
 עד למועד הנקוב לעיל.

 
 

  רב, בכבוד        
   

                               ___________________ 
 
 

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

 
 
 



 
 

 חתימת המציע: _________________ 
 103מתוך  80עמוד 

 

 

 להסכם ההתקשרות 3-נספח ג'
 

 ורשימת מצאי יזםהמתחם לפרוטוקול מסירת 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 חתימת המציע: _________________ 
 103מתוך  81עמוד 

 

 

 להסכם ההתקשרות 4-נספח ג'
 

 ערבות בדק
 

 לכבוד
   מ"בע לאילת )חכ"א( הכלכלית החברה

 1582ת.ד 
 אילת

 
   .,נ.ג.א
 

( אנו ערבים בזאת כלפיכם יזםה -בקשת _________________ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________)להלן  פי-על
( סכום הקרן –שקלים חדשים( )להלן  _________________₪ ) ________לסילוק כל סכום עד לסך של 

(  הפרשי הצמדה –בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת סכום הקרן למדד כמפורט להלן )להלן 
פומבי  מכרז בעקבות  יזםבע"מ לבין הלאילת )חכ"א( וזאת בקשר עם הסכם שנחתם בין החברה הכלכלית 

והתחייבויות  של כל תנאי ההסכם יזםומלא, ע"י ה( ולהבטחת מילוי שלם ההסכם –)להלן  13/2018מ/מס' 
 . בכל הנוגע ו/או הנובע לתקופת הבדק, כהגדרתה בהסכם יזםה
 

כל סכום או סכומים עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה  באופן מידיאנו מתחייבים בזאת לשלם לכם 
ו לנמק את דרישתכם מיד עם הגעתה אלינו של דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס א

, בתביעה יזםבתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הכספים כאמור, או איזה מהם, תחילה מאת ה
משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב 

 כלשהו כלפיכם. 
 

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

 הכולל הנ"ל. 

המרכזית לסטטיסטיקה משמעו מדד מחירי תשומות הבניה המתפרסם על ידי הלשכה  -" מדדבערבות זו "
  ולמחקר כלכלי.

 
 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן: 

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

( יהוו סכום הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד המדד היסודי –)להלן שהוא ____ נק' 
 החדש בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.

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

 כתב התחייבותנו זה אינו ניתן להעברה וגם/או להסבה.
 

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

ידינו  בע"מ, שתתקבל עללאילת )חכ"א( ערבות זו תוארך לתקופות נוספות על פי דרישת החברה הכלכלית 
 עד למועד הנקוב לעיל.

 
 
 

  בכבוד רב,        
   

                               ___________________ 
 
 

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

 
 



 
 

 חתימת המציע: _________________ 
 103מתוך  82עמוד 

 

 

 להסכם ההתקשרות 5-נספח ג'
 

 יזםההצעת 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 חתימת המציע: _________________ 
 103מתוך  83עמוד 

 

 

 להסכם ההתקשרות 6-נספח ג'
 

 המכרזמסמכי 
 
 

 )לא מצורפים(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 חתימת המציע: _________________ 
 103מתוך  84עמוד 

 

 

 אישורים והיתר הבניה , תכניות,תשריטים – מכרזמסמך ד' לחוברת ה
 

 כלליתשריט  1-ד' מסמך
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 חתימת המציע: _________________ 
 103מתוך  85עמוד 

 

 

 הפיתוח עבודות תכניות לרבות המתחם תכניות 2-ד' מסמך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 חתימת המציע: _________________ 
 103מתוך  86עמוד 

 

 

 בניה היתר 3-ד' מסמך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 חתימת המציע: _________________ 
 103מתוך  87עמוד 

 

 

 , מפרטים טכניים מיוחדיםהוראות מיוחדות – מכרזמסמך ה' לחוברת ה
 

הוראות מיוחדות בדבר תפעול, קבלה ופריקת סחורות, ניקיון, בטיחות,  2-ה' מסמך
 שטחי שירותאיכות הסביבה ו

 
 

  למבנים נספח תחזוקה
 

 נספח זה מפרט דרישות מינימליות לתחזוקת המבנים.
 

 :בדיקה חצי שנתית )לפני החורף בחודש אוקטובר לערך(

  ניקוי מזחלות ומרזבים מלכלוך ועלי שלכת והזרמת מים. לרבות וידוא כי הניקוז פועל וכי אין
 דליפות מהמזחלות ומצנרת הניקוז.

 .בדיקה ויזואלית של הרטיבויות שמקורם בצנרת מים או ביוב נוזלת ותיקון הנזילות 

 ,איתור התנפחויות, קרעים ותיקון.  בדיקת איטום בגג 

  .איתור הפשלות אנכיות שהתנתקו מהמעקה והדבקתן לרבות קיבוע בפס אלומיניום 

 .בדיקת רציפות ואטימות מזחלות ומרזבים 

  .בדיקת סגירה ואטימות של משקופים, חלונות ודלתות ותיקון במידת הצורך 

 ינורות, קופסאות, מדבקות, שלטים וכו' איתור אביזרים מאולתרים ע"ג המעטפת כגון: חוטים, צ
 והסרתם. ביצוע תיקונים במקומות שנפגעו מההסרה.

  בדיקה ויזואלית של מערכת החשמל לרבות הלוח לוודא שכל החלקים אטומים למי גשם, הנורות
 תקינות, הכיסויים מותקנים ואטומים ותיקון ע"י חשמלאי במידת הצורך.

 ני צבע מקומיים לפי הצורך.בדיקה של חלקי מתכת וביצוע תיקו 

 

 בדיקה חצי שנתית )בסוף החורף בחודש אפריל לערך(:

  בדיקה ויזואלית מדוקדקת של הרטיבויות שמקורם במי גשם כגון: במוצא המרזבים בגג, בתחתית
 מרפסות, מסביב לפתחים, מתחת לספים בתחתית תקרות וכו'. 

  .רישום הליקויים של רטיבויות ותיקונם במועד הבדיקה הבאה בסוף הקיץ לפני הגשמים 

  .בדיקת הלבנת גגות אטומים בחומרים ביטומנים וחידוש במידת הצורך 

 .איתור נזילות מים וביוב ותיקונן 

  'איתור אביזרים מאולתרים ע"ג המעטפת כגון: חוטים, צינורות, קופסאות, מדבקות, שלטים וכו
 הסרתם. ו

 )חידוש צביעת חלקי העץ. )לפי הצורך וסימני יובש ובלאי, יבוצע בתכיפות גבוהה יותר 

  בדיקה ויזואלית של מערכת החשמל לרבות הלוח לוודא שכל החלקים אטומים למי גשם, הנורות
 תקינות, הכיסויים מותקנים ואטומים ותיקון ע"י חשמלאי במידת הצורך. 

 



 
 

 חתימת המציע: _________________ 
 103מתוך  88עמוד 

 

 

 : תחזוקה )אחת לשלוש שנים(

 .תיקון קירות חוץ מטויחים וצביעתם 

 .הסרת חלודה מעל חלקי מתכת וחידוש הצבע בצבע פוליאוריטני 

 )חידוש סילר ע"ג קירות חוץ. )אחת לחמש שנים 

 .ניקוי שטחי אבן 

 .תיקוני בטונים קלים 

 תיקון אטימות הגג 

 

 (:ההפעלהתחזוקה )חידוש אחת לעשר שנים מתחילת תקופת 

  וצביעתו בשלמותו;חידוש טיח חוץ 

 ;תיקון חלקי מתכת וצביעתם 

 ;תיקון חלקי עץ וצביעתם 

 ;תיקון בטונים לפי הצורך 

 ;חיזוק קונסטרוקטיבי של המבנים, לפי הצורך 

 ;איטום מרפסות פתוחות 

 ;חידוש איטום הגג 

 ;החלפת מרזבים ומזחלות פגומים 

 
 

  ת הפיתוח והגינוןנספח תחזוק
 

המתחם שיתוחזק כולל את כל סוגי האלמנטים המקובלים בגנים וכן מדשאות, עצים, שיחים, צמחי 
כיסוי, פרחים רב שנתיים, חד שנתיים ועונתיים, מטפסים, שבילים, רחבות, פסי ירק, ריהוט מתחם, 

 מתקני משחק וכיו"ב. 
 

ם או להסיר צמחיה שגולשת על המפעיל לשמור על תקינותם וניקיונם של כל מרכיבי המתחם וכן לגזו
 לעבר מדרכות ושבילים של הולכי רגל. 

 
במצב נקי ומטופח כולל ניקיון, טיפול בצמחיה ומערכות השקיה וגם  את המתחםעל המפעיל להחזיק 

בתקופת התחזוקה על ידו או על ידי אחרים, ולדווח מייד על כל נזק שנגרם  למתחםאת אלו שנוספו 
 במתחם. 

 
 דרש המפעיל:פעילויות להן נ

  ,דישון ע"י מדשנת או בפיזור של דשנים קלי תמס ואטיי תמס כולל חומרים 

  ,הוספת קומפוסט 

  ,הוספת חול ליישור מדשאות 

  ,עיצוב צורה של שיחים ועצים 



 
 

 חתימת המציע: _________________ 
 103מתוך  89עמוד 

 

 

   ,כל עבודות הגיזום 

   ,דילול צמחים 

   ,קיטום פריחה נבולה וסילוק נוף יבש 

   ,תמיכה בעצים ושיחים כנדרש 

   ,הדברת מחלות, מזיקים ועשבים רעים 

  ,שתילות מילואים לפי הצורך ולפי הוראות הפיקוח בשטחים מגוננים 

  ,ניקיון שוטף של כל שטחי הגינון ואזורים מוגדרים הסמוכים להם 

 ,תחזוקה והפעלה נכונה של מערכת ההשקייה והדישון 

  ,עיבוד קרקע 

  ,החלפת צמחים עונתיים 

 ה, מפגעים, עצים לשימור,הגנות על שטחי העבוד 

 ,הכנות לחורף 

 ,ניקיון 

  .תחזוקת הניקוז 

 .תחזוקת ריהוט גן 
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  ת המערכותנספח תחזוק
 

 אופן הכנת תכולת התחזוקה המונעת:
 

 הכנת רשימת אינוונטר ציוד ומערכות:
 

 במתחם.באחריות המפעיל להכין מפרט לביצוע תחזוקה מונעת לכל המערכות והציוד 
 תחילה, על המפעיל להכין את רשימת המערכות, עפ"י נושאים ראשיים הבאים:

 
רשימת הציוד/מערכות המפורטת לעיל, הינה רשימה מנחה שמתוכה יש לבחור את  הערה:

 המבוצעות בפועל.  המתחםהנושא/מערכת/ציוד הרלוונטיים למערכות 
 

ציוד שהמפעיל ביצע, עליו להוסיפה  במידה שלא הוזכרה ברשימה המפורטת לעיל מערכת ו/או
 לרשימה.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מערכת / ציוד מס"ד

 .קווי כיבוי אש במים , קווי אינסטלציית מים, ביוב וניקוז  .1

 .גילוי אש ועשן וכיבוי בגז או באבקה, כריזת חירום  .2

בקרת כניסה, גילוי פריצה ומחסומים חשמליים או פנאומטיים או   .3
 הידראוליים

 .ומערכת הרחקת מזיקים, טמ"ס מבנהבקרת   .4

 .שילוט  .5

 upsתקשוב, מחשבים וטלפוניה, ריהוט, מצגים, תשתיות, כבילה ו  .6

7.  

מתקני חשמל כולל לוחות, שנאים, מסדר, מערכת הארקה, גנרטורים ומערכות 
דלק, מערכות תאורה לרבות תאורה דקורטיבית, תאורת ושלטי מילוט 

 ואזהרה מוארים

 וניקוז, לרבות משאבות כיבוי אש. ביוב, תחנות שאיבה למים  .8

 COאוורור, מיזוג אוויר, פינוי ודיחוס עשן, גילוי   .9



 
 

 חתימת המציע: _________________ 
 103מתוך  91עמוד 

 

 

 הכנת דפי תחזוקה מונעת לכל מערכת:
 

באחריות המפעיל להכין את הוראות / מפרט לביצוע תחזוקה מונעת לכל אחד מפרטי הציוד והמערכות 
 במתחם. 

 
בהוראות היצרן, הנחיות מתכנן המערכת, הוראות הרשויות המוסמכות,  לשם כך ייעזר המפעיל

 התקנים הרלוונטיים, החוק ועפ"י כל דין.
 

 .החברההמפעיל יעביר את דפי התחזוקה המונעת לאישור 
 

 :החברההטבלאות יוכנו עפ"י הדוגמה המובאת להלן, או בכל פורמט אחר שהמפעיל יציג לאישור 
 

 ת -בצ 1מתוך  1ם        דף דף  טיפולי          
 ד
 י
 ר
 ו

 ת

 מ
 ס
 פ
 ר

A08A -  וע מעבה מקורר מים -מערכת מיזוג עצמאית 
 

 הוראות לבצוע תחזוקה מונעת     
-במ
 צב

 PSI .........PSIבדוק ורשום קריאת מדי לחץ יניקה דחיסה ושמן ...... 
.........PSI. 

  פ
 
 
 ש
 

1 

 2 פ (.רשום זרמי עבודה במדחסים )אמפ'

 3 פ .........C רשום טמפ' אויר אספקה ואויר חוזר 

 4 פ בדוק מערכת גז קירור לדליפות שמן ועין בקורת.

 5 פ הקשב לרעשים חריגים ורעידות.

  פ בדוק תקינות גופי חימום במדחס וגובה שמן.
 ח

6 

 7 פ רשום טמפ' כניסה ויציאה של מי עבוי )בעומס(.

  פ תריסים ומנועי הפעלה.בדוק ושמן צירי 
 
 ת
 

8 

 9 ס בדוק מסנני אויר, נקה או החלף לפי סוגיהם.

 10 ס נקה אגני המים במאייד ויציאת הניקוז.

וודא תקינות מערכת הפיקוד, מפסק דגל, תרמוסטט ולוח פיקוד, פעולת 
 סטרט".-"סטופ

 11 פ

  פ בדוק תקינות מערכת מחזור גז הקירור ודליפות.
 מ

12 

 13 פ בדוק ויסות ברזי מי העיבוי במערכת הראשית.

  ס פרק מכסי מעבה ובדוק אבנית ולכלוך.
 
 
 נ
 
 

14 

 15 ס בדוק ניקיון סוללת מאייד, שטוף כימית כנדרש.

 16 ס בדוק מכלול מערכת חשמל ופיקוד, ווסת וחזק.

 17 ס בדוק ווסת ספיקת אויר כנדרש ביחידה ומפזרים.

 18 ס חיבורים גמישים.בדוק מתלים, 

 19 ס נקה יסודית מחלודה וצבע כנדרש.

 
 תדירות:

 שנתי. -חצי שנתי, נ  -עונתי, מ  -תלת חודשי, ע  -דו חודשי, ת  -חודשי, ד  -שבועי, ח -יומי, ש  -י 
 פעולה. -סטטי,  פ  -הבצוע כשהציוד במצב: ס 
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 הכנת תכנית עבודה לתחזוקה מונעת:
 

המפעיל להכין תכנית עבודה שנתית לביצוע תחזוקה מונעת לכל הציוד והמערכות המופיעות באחריות 
 ברשימת התכולה, בהתאם לתדירות המופיעה בדפי התחזוקה.

 
ותתחשב בגורמים משפיעים כגון אירועים המתוכננים במתחם  החברהתכנית העבודה תובא לאישור 

 ים, תנאי מזג האוויר הצפוי עפ"י עונות השנה וכיו"ב.  או בסביבתו, חגים ומועדים דתיים יהודים וערב
 

 התוצר יהיה ספר תחזוקה הכולל תכנית ברזולוציה יומית לתחזוקה מונעת לכל המערכות.
 

 הגשת התכנית לאישור היא תנאי לחתימה על החוזה.
 

 תכנית שנתית חדשה תוגש לאישור חודש לפני מועד הארכת החוזה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 חתימת המציע: _________________ 
 103מתוך  93עמוד 

 

 

 יזםשיבוצעו על ידי הההקמה מפרט לעבודות  3-ה' מסמך
 

 , על ידי המפעילההקמההוראות לביצוע עבודת 
 

 תחולה
, המערכות המבנים, חהתשתיות, הפיתוזה כלל ובעבודות ההקמה שיבוצעו ע"י היזם נספח זה יחול על 

 על ידי היזם במסגרת הפרויקט.יבוצעו אשר  והגמר

יבוצעו בהתאם לאמור בנספח זה ובהתאם להוראות המפרט הכללי לעבודות בנייה,  ההקמהעבודות 
במהדורתו האחרונה במועד חתימת החוזה, או במועד ביצוע העבודות, או כל עדכון למפרט הכללי זה, 

 או לפרק מפרקיו, לפי המאוחר.

ודות המפעיל מובהר כי החברה תעמיד מפקח מטעמה להלן "המפקח" שתפקידו לבצע פיקוח על עב
ולוודא עמידה בכל תנאי ההיתר והתכניות המאושרות. בנוסף לכך יהווה המפקח איש קשר בין המפעיל 
לבין החברה למשך תקופת הביצוע של העבודות. המפקח יהיה אחראי למסור את המבנים למפעיל 

יב להישמע ולבצע פרוטוקול מסירה. המפעיל חייב לאפשר למפקח לבצע את הפיקוח בכל שלב וכן חי
 להוראותיו. 

ככל שקיימת סתירה בין לבין מסמכי החוזה, בין שצורפו למכרז ובין שלא צורפו כגון הוראות המפרט 
הכללי, תקנים תקנות והוראות כל דין, יקבע המפקח איזו הוראה עדיפה וקביעת המפקח בעניין זה 

 תהיה סופית ותחייב את המפעיל.
 

יתוכננו ויבוצעו באחריות המפעיל ועל חשבונו תוך התאמתו לצרכיו ורק לאחר קבלת  ההקמהעבודות 
 כל ההיתרים המתאימים וכן אישור התכנון ע"י החברה ומהנדס העיר אילת.

 

 
 תיאור העבודה הכולל

 
 תחת הנחות תפעול שלאו דווקא מתאימות למפעיל. המתחםעיריית אילת ו/או החברה תכננה את 

 
 . במתחםהעפר והניקוז החברה תבצע את עבודות 

 
המפעיל יבצע את כל שאר העבודות במתחם עד לאכלוסו המלא לרבות: עבודות פיתוח הכוללות 

גידור, תאורה, תשתיות מים, חשמל, ביוב, שילוט, גינון, השקיה, מסלעות, ריצוף, כבישים, שבילים, 
מצללות, בריכות, חדרי אשפה, פינות  מטבחים, תקשורת, גז, מבנים, אוהלים, ממ"דים, שירותים,

    מנגל, חדרי אשפה, חדרים טכניים, גנרטורים וכיו"ב.  
 

יתר העבודות באחריות המפעיל להשלים את התכנון ולקבל את אישור החברה כתנאי לביצוע 
 . , כגון עבודות הפיתוח, מבנים, מערכות, תשתיות, גמר וכו'הדרושות

 
 .ההקמה המפעיל על חשבונו ועל אחריותו בקבלת היתר בניה לעבודותבמידת הצורך יטפל 

לפי התוכניות המאושרות והיתרי הבניה החדשים וזאת  ההקמההמפעיל חייב לבצע את עבודות 
 בנוסף לכל הוראות חוזה ההפעלה ונספחיו. 

 
 הוראות מתייחסות לפנים המיבנים בלבד, על פי הפרקים המפורטים להלן:להלן 

 

  פנים אדריכלי,עיצוב 

 לרבות  מערכות פנים המבנים: אינסטלציה סניטרית, חשמל, תאורה, תקשורת, גילוי וכיבוי אש(
 , גז, מערכות ביטחון ובטיחות, מיזוג אוויר.מערכת ספרינקלרים אם יידרש ע"י הרשויות(

  ,מחיצות, תקרות מונמכות, תקרות אקוסטיות 
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  ,נגרות 

  ,מסגרות 

  ,טיח 

  ,צבע 

  ,ריהוט פנים וחוץ 

 ,)ציוד )לרבות ציוד מטבח 

  ,חיפויי רצפות, מחיצות וקירות פנים 

 ,עבודות אלומיניום פנים 

 ,שילוט 
 

 אופי העבודה 

העבודה שתבוצע על ידי המפעיל תכלול את כל החומרים חומרי העזר והכלים הדרושים לביצוע 
העבודה עד להשלמתה ושמירה על העבודה והפחת שלהם, את כל עבודות העזר הדרושות לביצוע 

 שלמותה עד מסירת המבנים, כולל אחריות על עבודתו בתקופת הבדק וכפי שהוגדרה במסמכי החוזה.

 

 מתכנני המפעיל 

להעסיק לצורך תכנון עבודות בפנים המבנים, מתכננים ומעצבים מנוסים ומקצועיים אשר  על המפעיל
 ר היועצים של עיריית אילת.יהיו בעלי רישיון בתוקף ויהיו רשומים במאג

 ימים ממועד חתימת הההסכם. 14המפעיל יגיש את רשימת המתכננים לאישור החברה בתוך 

 החברה רשאית לפסול, מבלי לנמק את החלטתה, את המתכננים המוצעים ע"י המפעיל.

 
 תכנון מפורט של הפרויקט

( חודשים מתתימת 2המפעיל יגיש את התוכניות המפורטות לאישור החברה לכל המאוחר תוך שני )
 החוזה. 

החברה תבדוק האם התוכניות המפורטות תואמות את רוח הצעת המפעיל, את תנאיי היתר הבנייה 
( יום מקבלתן. ככל שהתוכניות 30וכוללות לפחות את הקבוע בהוראות המפרט, תוך שלושים )

ורטות לא תכלולנה לפחות את הקבוע בהוראות המפרט ו/או לא תתאמנה להיתר הבנייה, יבצע המפ
( יום מקבלת הערות החברה תיקונים בתוכניות המפורטות בהתאם 14המפעיל תוך ארבעה עשר )

 "(.התוכניות המתוקנותלהנחיות החברה )"

ל שלא תהיינה לה הערות ( יום וככ14החברה תבדוק את התוכניות המתוקנות תוך ארבעה עשר )
 "(.התוכניות המאושרותנוספות, תאשר למפעיל בכתב את התוכניות המתוקנות )"

ככל שנדרש כי התוכניות המאושרות והתכניות המפורטות המאושרות תאושרנה גם על ידי רשויות 
 מוסמכות, יגיש המפעיל לרשויות התכנון המוסמכות רק את התוכניות המאושרות.

צע בתכניות המאושרות, את כל התיקונים שידרשו ע"י הרשויות המוסמכות ו/או מהנדס על המפעיל לב
( יום ממועד קבלת התכניות 30העיר אילת. השלמת תיקונים אלה תארך לכל היותר שלושים )

 המאושרות.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל תיקון ו/או שינוי לתוכניות ו/או לתוכניות המתוקנות ו/או 
ות המאושרות, יבוצעו על ידי המפעיל ועל חשבונו וכל תיקון ו/או שינוי כאלו, יבוצעו רק לאחר לתוכני

 קבלת אישור בכתב מאת החברה. 

אישור התוכניות המפורטות, ע"י החברה, אינו משחרר את המפעיל מאחריות מלאה לכל מעשה ו/או 
 ה.מחדל מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם תכנון הפרויקט, אם יהיה כז
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למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המתכננים, היועצים, המפקחים, העובדים, בעלי המלאכה וקבלני 
המשנה )על עובדיהם(, שיועסקו על ידי המפעיל בביצוע העבודות, לא ייחשבו כעובדי החברה, ולא תחול 

ני המשנה, על החברה אחריות כלשהי כלפי המתכננים, היועצים, העובדים או בעלי המלאכה או קבל
 או כלפי ספקי ציוד וחומרים של הרוכש או כלפי צד שלישי כלשהו.

המפעיל יישא באחריות זהה לזו המוטלת על קבלן ראשי בפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(  
, לגבי כל העבודות 1988 –ובתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח  1970 –התש"ל 

 הן מטעמו ובין שאינן מטעמו., בין שבמבניםהמתבצעות 

המפעיל מקבל על עצמו את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( 
, בין שהן מטעמו ובין שאינן מטעמו, ומצהיר במבנים, ביחס לכל העבודות המתבצעות 1988התשמ"ח 

העבודה האזורי שבאזורו מתבצעות  לתקנות אלו, למפקח 2כי ישלח הודעה על המינוי, כאמור בתקנה 
 העבודות.

 

 עבודות מקדימות:

  פי דרישות העירייה.-גידור האתר ושילוטו על

 הצבת מכולות אחסון ננעלות באזור האתר לאחסון ציוד וחומרים.

 חיזוק והגנה לכל זמן העבודות במבנים וסביבתם.
 

 עבודה, ציוד וחומרים 
כל הציוד אשר בדעת המפעיל להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח לפני התחלת הביצוע 
)אלא   אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, כולו או בחלקו(. הציוד אשר לא יאושר 

 . ע"י המפקח , יסולק מן המקום ע"י המפעיל ויוחלף בציוד אחר מסוג אשר יאושר ע"י המפקח 

כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים ולשביעות 
 רצונו של המפקח . 

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם לאותן 
דרישות, תקנות וכד' אלא אם דרש המפקח אחרת. המפקח רשאי לדרוש שהמפעיל ימציא לידו אישור 
בכתב על התאמת עבודות לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות, והמפעיל מתחייב להמציא אישור כזה 

 ידרש. באם י

 שנקבע בחוזה, ולא ישמשו עילה לתביעה כלשהי מטעמו. 

 
   מניעת הפרעות

המפעיל ייקח בחשבון את כל האמצעים וההגבלות הנובעים מביצוע עבודות באזור בנוי, בסמוך לבית 
 מלון פעיל, לדרכים ולמבנים הגובלים ו/או סמוכים למקום המבנים. 

שבות מרבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה המתנהלים המפעיל מתחייב לבצע את עבודתו תוך התח
באתר ובסביבתו במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא. כמו 
כן מתחייב המפעיל שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי 

ל כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים להפריע לתנועתם החופשית של הולכי רג
 ו/או מבנים קיימים. 

 
 אמצעי זהירות 

המפעיל אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות 
 עבודה, מפולות, שריפות וכו', הובלת חומרים, הפעלת ציוד וכו'. 

המפעיל ימנה מנהל עבודה מטעמו אחראי לבטיחות וידווח למשרד העבודה את פרטי האחראי ופרטי 
 הכשרתו. 

המפעיל ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת בצוע העבודה 
 ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו.
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המפעיל יתקין גגונים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה, תמרורי אזהרה לרבות פנסים 
מהבהבים, כדי להזהיר ולהגן על הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של מכשולים 

 באתר ובסביבתו. 
דיקה שגרתיות כל הציוד, לרבות מנופים וכלי הרמה אחרים, יהיו תקינים לחלוטין עם תעודות ב

ועדכניות וברות תוקף של בודקים מוסמכים. הציוד יופעל רק על ידי עובדים המורשים והמוסמכים 
 לכך. 

מטר מעמדת כיבוי אש  5ביצוע ריתוך ו/או חיתוך של פלדה במבנה ייעשה במרחק שלא יעלה על 
 תקנית.

מוסמך שאישר זאת בכתב לא יחובר לרשת החשמל ציוד חשמלי אשר לא נבדק קודם על ידי חשמלאי 
 )ביומן העבודה(. 

לא ייעשה שימוש באש גלויה בריתוך, חיתוך, עבודות ביטומן חם ועבודות אחרות שעלולות לגרום 
 לשריפה, אלא לאחר קבלת אישור לביצוע העבודה ואופן ביצועה מאת המפקח . 

 
ים, המפקח ים וכו' מטעמו למניעת ספק מוסכם בזאת כי לא העירייה ולא המנהלים, המתכננים, היועצ

 יהיו אחראים לבטיחות. 
 

 נזקין ושטחים מסביב למבנה 
המפעיל מתחייב להחזיר את השטח הצמוד בתוך ומסביב למבנים למצב שקיבל אותו, היינו יתקן 

 הנזקים שייגרמו למתקנים, לשטחי הגינון, שבילים, ריצוף מיסעות ועוד. 
ל מפורט, במעמד של מסירת העבודה ע"י המפקח והמפעיל, בו למניעת כל חילוקי דעות ייערך פרוטוקו

 יירשמו המצב הקיים בשטח. 
 על המפעיל לבצע את התיקונים שיידרשו, אם יידרשו, ולשביעת רצון המפקח . 

 
 סילוק פסולת 

סילוק הפסולת ועודפי חפירה מהאתר תבוצע באמצעים אשר יבטיחו מניעת פיזור ליכלוך ואבק ופגיעה 
ם בבניין ובסביבת הפסולת כתוצאה מביצוע העבודה תרוכז במקום אחד ע"ג עגלה נגררת במשתמשי

שעות לפחות וכפי שמתבקש, אל מקומות שפיכה מאושרים  24או מיכל לפסולת ותסולק מהאתר כל 
ע"י הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך, לרבות משרד איכות הסביבה. השגת ההיתרים הינם 

 והבלעדית של המפעיל .  באחריותו המלאה
 
 

 קבלת העבודה
העבודה תימסר למפקח בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה, 
לרבות תיקונים, במידה ויידרשו, הכנת תכניות "לאחר ביצוע", ספר המתקן ומערך בדיקות מאושרות 

 מלא.
 הביצוע של העבודה.חתימת המפקח למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר 

 
 תאום עם גורמים אחרים

מובא בזה לתשומת לב המפעיל, כי במהלך עבודתו עשויים לפעול בשטח גורמים נוספים מטעם העירייה 
 וכו'. ותשתיות חוץ שיעבדו במקביל ובכלל זה חברת חשמל, בזק, קבלני פתוח

 על המפעיל לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות הנזכרת לעיל במינימום הפרעות. 
המפעיל יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה מלא עם גורמים אלה, והוא מתחייב לציית להוראות המפקח 
בכל הקשור לתאום זה. לא תוכר כל תביעה של המפעיל בגין תאום ושיתוף פעולה כנ"ל ולא יהיה בזה 

 די לגרום לפגיעה כלשהי בטיב העבודה, ובלוח הזמנים.כ
 

 שטח התארגנות 
שטח ההתארגנות לצורך אחסון הציוד והחומרים יהיה השטח המגודר סביב המבנים. שטח זה יימסר 

 לזוכה לפני תחילת העבודה.
על המפעיל יהיה לגדר את השטח לרבות דלת כניסה ושער לרכב ולמנוע כניסה של זרים לשטח 

 ארגנות.ההת
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 המפעיל יתחזק את הגדר, הדלת והשער במשך כל תקופת הביצוע.
 על המפעיל לשמור את שטח ההתארגנות נקי ומסודר במשך כל תקופת הביצוע.

 

 חיבור גז למבנים .א

 .ככל שתידרש אספקת גז לאיזה מן המבנים, תבוצע אספקה זו באמצעות צוברי גז תת קרקעיים

צוברים תת קרקעיים ככל שיבקש המפעיל לקבל אספקת גז למבנים, יהיה עליו לבצע זאת באמצעות 
 ולא יאושר כל פתרון אחר.

התקנת על המפעיל יהיה להתקשר בהסכם עם חברת הגז, על פי הנחיית החברה או מי מטעמו, לצורך 
 גז למבנים. האספקת הצוברים עפ"י כל כללי הבטיחות והתקנים ול

בזאת, כי בין היתר, תנאי מוקדם למתן הסכמת החברה לחיבור המבנים לגז, הינו השלמת  מובהר
 ביצוע העבודות וקבלת תעודת ההשלמה ותעודת גמר וכל הנדרש ע"י הרשויות.

 חיבור המבנים למים .ב

חיבור מים למבנים יבוצע ע"י המפעיל אל נקודת חיבור לרשת המים המרכזית של המתחם, בקרבת 
 .המבנים

 פעיל אחראי לשאת בעלויות חיבור המתחם למים.המ

מובהר בזאת, כי בין היתר, תנאי מוקדם למתן הסכמת החברה לחיבור המבנים למים, הינו השלמת 
 ביצוע העבודות וקבלת תעודת ההשלמה ותעודת גמר וכל הנדרש ע"י הרשויות.

 חיבור המבנים לחשמל .ג

חיבור לרשת החשמל המרכזית של המתחם, בקרבת חיבור חשמל למבנים יבוצע ע"י המפעיל אל נקודת 
 .המבנים

 המפעיל אחראי לשאת בעלויות חיבור המתחם לחשמל.

מובהר בזאת, כי בין היתר, תנאי מוקדם למתן הסכמת החברה לחיבור המבנים לחשמל, הינו השלמת 
 ביצוע העבודות וקבלת תעודת ההשלמה ותעודת גמר וכל הנדרש ע"י הרשויות.

 המבנים לביובחיבור  .ד

המפעיל יחבר על חשבונו את המבנה לקו הביוב, לנקודת החיבור שהוכנה מראש על ידי החברה בסמוך 
 למבנה.

המפעיל לא יהיה רשאי להגיש כל בקשה שהיא לעירייה או כל גורם אחר, בקשר עם חיבור הביוב 
 למבנים, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

למערכת הביוב יידרש ביצוע של משאבת סניקה וקו סניקה, האחריות על במידה ולצורך חיבור המבנה 
הביצוע המשאבה וקן הסניקה עד לנקודת החיבור שהוכנה על ידי העירייה ותחזוקתם לאורך השנים 

 חלה על המפעיל.

במידה ויפעיל המפעיל בתוך המבנה מטבח או מתקן אחר המייצר שומנים, יתקין המפעיל על חשבונו 
 .הראשית של המתחםמן לפני נקודת החיבור של המבנה לרשת הביוב מפריד שו

 בדק ואחריות לעבודות .ה

המפעיל יהא אחראי לטיב העבודות ולביצוען ומתחייב למלא את הוראות התחזוקה כפי שמפורט 
בנספח התחזוקה לחוזה זה וכן לתקן, על חשבונו, את כל אותם ליקויים, קלקולים, או פגמים )להלן: 

 ם"(, אשר יתהוו, אם יתהוו, או אשר יתגלו אם יתגלו במבנים במשך תקופת ההפעלה."הליקויי

במקרה בו לא תיקן המפעיל ליקויים כאמור במועד, ו/או ליקויים שתיקונם אינו סובל דיחוי ותיקונם 
נדרש באופן מיידי רשאי החברה לתקן את הליקויים על חשבון המפעיל ולחייב את המפעיל בכל 

 ין ביצוע תיקונים אלו.העלויות בג

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי הוראות סעיף זה אינן גורעות מכל אחריות החלה על המפעיל על פי 
 חוזה זה ו/או הדין בקשר עם ביצוע העבודות.

 : של החברה העפר והניקוזלבין ביצוע עבודות ההקמה תיאום בין ביצוע העבודות  .ו

 .עפר וניקוז החברה ו/או מי מטעמם יבצעו במתחם עבודותשהמפעיל מצהיר כי ידוע לו כי יתכן 
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יבוצעו על ידי החברה במקביל לביצוע  העפר והניקוזהמפעיל מצהיר כי ידוע לו כי יתכן שעבודות 
 . המפעיל ההקמה ע"י עבודות

לאפשר למפעיל להתחיל בביצוע העבודות על פי חוזה זה במקביל לביצוע עבודות  תרשאי תהאהחברה 
. במידה ותינתן הסכמת החברה כאמור, מתחייב תחםשתבוצענה על ידי החברה במ הניקוזהעפר ו

בקשר עם  ההמפעיל כי לא יהיו לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמ
. לפי בקשת העפר והניקוזביצוען המקביל ו/או עקב נזקים או הפרעות שעלולים להיגרם לו עקב עבודות 

ן זה, על פי נוסח שיראה החברה לנכון, כתנאי למתן יהחברה, יחתום המפעיל על התחייבות בכתב בעני
 הסכמת החברה בהתאם לסעיף זה. 

 על ידי החברה.  העפר והניקוזהמפעיל מתחייב שלא להפריע בין במישרין או בעקיפין, לביצוע עבודות 

ם לביצוע העבודות, בשטח ההתארגנות המפעיל מתחייב לאחסן את חומרי הגלם והציוד המשמשי
מתחם ובכפוף לקבלת כל הלעיל ו/או בשטח המבנים בלבד, או מחוץ לשטח  שהוקצה לו כאמור

 האישורים הנדרשים על פי הדין, לצורך אחסון זה.

המפעיל מתחייב לסלק על חשבונו כל חומרי בניה וכל פסולת אחרת שיימצאו מחוץ לתחום המבנים 
לקדמותו, מיד עם דרישת המפקח לכך. אם לא ימלא המפעיל אחר דרישת המפקח  ולהחזיר את המצב

כאמור, יסולקו חומרי הבנייה והפסולת אותם נדרש המפעיל לסלק, על ידי החברה על חשבון המפעיל, 
והמפעיל מוותר מראש על כל טענה, או תביעה כנגד החברה בגין נזק שיגרם עקב פעולת הסילוק, כאמור 

 לעיל.

יל מתחייב לבצע את העבודות, תוך שמירה על שלמות איכות ותקינות התשתיות שבוצעו המפע
, יבוצע התיקון על העפר והניקוז. היה והמפעיל יגרום לנזק לעבודות העפר והניקוזבמסגרת עבודות 

ידי החברה בלבד על חשבונו של המפעיל וזאת, מבלי לגרוע או לפגוע בכל סעד לו זכאי החברה על פי 
 ה זה ו/או על פי הדין. חוז

. העפר והניקוזהמפעיל יתאם עם המפקח , את ביצוע העבודות, כך שלא ייפגע ביצוען הסדיר של עבודות 
 תיאום כאמור יכלול, בין היתר: 

  מועדים קבועים מראש, כפי שיסוכמו בין המפקח לבין המפעיל, בקשר עם אספקת חומרי גלם
פעיל יקיימו פגישות תיאום, אשר בסיומן יפורטו והוצאת פסולת מן המבנים. המפקח והמ

 המועדים המוסכמים, בפרוטוקול שייחתם על ידי המפעיל והמפקח .

 . כל חיבור של מערכות התשתית במבנים למערכות התשתית, יהיה על פי הנחיות המפקח 

  כל שיידרש על ידי המפקח .העפר והניקוזמעבר וגישה למבנים, לצורך ביצוע עבודות , 

, תובא להכרעתו של המפקח ההקמהכל מחלוקת בין המפעיל לבין הקבלן אשר יבצע בפועל את עבודות 
 והחלטתו בנושא תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור. 

 

 גידור האתר

האתר יגודר באופן שיאפשר המשך פעילותם הסדירה של המבנים הסמוכים כולל מעבר בטוח של 
 פי דרישות החוק.-שלטי אזהרה וכן תאורת אזהרה עלגבי הגידור יותקנו -הולכי רגל. על

 

 פיגום

במידה וידרש פיגום לצורך בצוע העבודה, הפיגום יהיה תקני ובטוח ויעמוד בדרישות משרד העבודה. 
הפיגום יעוגן רק למוטות מתיחה שיקבעו בתוך הפתחים הקיימים ויהיה בהתאם לתוכניות המהנדס 

 מטעם המפעיל. 

ם ואישורו ע"י המהנדס מטעם המפעיל יובא הפיגום לאישור המפקח . רק לאחר עם תום הקמת הפיגו
  יהיה רשאי המפעיל להתחיל בעבודות. –אישור המפקח בכתב 

 
 מתקנים טכניים

מתקנים טכניים הן בתוך הבניין והן מחוץ לבניין ובכלל זה מתקני מזוג אוויר יותקנו באופן מוצנע. 
בהעדר מיקום יתכנן המפעיל את מיקום המיתקנים באמצעות אדריכל מטעמו, יפרט את המיקום 
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וקיבל  המפקחוהפרטים בתוכניות והיתר הבניה החדשים מטעמו. הכל לאחר שהציג את הפתרון בפני 
 את אישורו. 

 
 אישור המפקח 

בכל מקום בו נאמר שעל המפעיל לקבל את אישור המפקח הדבר לא יגרע מאחריותו היחידה והבלעדית 
 של המפעיל ועמידתו בדרישות כל דין.

 

 והשימוש בו המתחםהחזקת  .ז

 המפעיל מתחייב:

  ,את להחזיק ולתחזק באופן שוטף במשך כל תקופת ההפעלה ותקופת ההארכה, אם תמומש
ולקיימם במצב טוב ומתוקן, בהתאם לחוזה זה ונספחיו, לרבות  הםהמבנים ואת מערכותי

 ;החברהנספח התחזוקה ובהתאם להנחיות והוראות 

  להשתמש במבנים, שימוש רגיל וסביר התואם את מטרת ההפעלה ולשמור שמירה מעולה
 עליהם;

 מפגע או מטרד לשכנים וזאת בצורה שלא תהווה  המתחםו אך ורק בתחומי ילנהל את עסק
 ולסביבה.

  לא לעשות ו/או להימנע מכל פעולה או מחדל אשר יש בהם כדי לפגוע במבנים ו/או
 ;הםבמערכותי

 מיד משנודע לו הם להודיע לחברה על כל פגם, נזק או קלקול שנגרם למבנים ו/או למערכותי
 על כך;

  והנובע  הםו/או למערכותילתקן לאלתר על חשבונו כל פגם, נזק או קלקול שנגרמו למבנים
 למעט נזק או פגם הנובע מבלאי סביר ורגיל. ,מהשימוש במבנים

  זה יבוצעו בפועל עפ"י הזמנת המפעיל ואך ורק ע"י עובדים  0תיקונים במבנים כאמור בסעיף
 מקצועיים שיאושרו מראש ע"י החברה.

 
מבלי לגרוע מחובתו של המפעיל לבצע פעולות כאמור לעיל ומבלי שהדבר יתפרש כחובה המוטלת על 

לבצע במבנים כל תיקון כאמור, ובמקרה כזה יהיה המפעיל חייב להחזיר  תרשאיהיה החברה תהחברה, 
החברה לביצוע תיקונים אלה,  הלחברה, מיד עם קבלת דרישה בכתב, את כל הסכומים שהוציא

 ציג החברה.תבהתאם לחשבוניות ש

  ו אך ורק יולנהל את עיסק המתחםהמפעיל מתחייב להקפיד על ניקיון המבנים וסביבת
 ולא לגרום כל מטרד, רעשים, ריחות, זעזועים, שמן טיגון שרוף, זוהמה ועשן.  המתחםי בתחומ

  במתחםמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המפעיל מתחייב לדאוג לקיום רמת ניקיון גבוהה 
ומסביב לו, למנוע כל הצטברות של אשפה על ידי פינויה המיידי ולקיים בקפדנות מירבית כל 

ה של משרד הבריאות ו/או כל רשות אחרת ו/או של החברה, אשר עניינם חיקוק ו/או הורא
. במתחםשמירה על רמת תברואה וניקיון נאותים במבנים ובסביבתו ו/או מניעת מפגעים 

 בלבד.  המתחםמתקני איסוף שמן שרוף יהיו בתוך גבולות 

  ו על איזה , אמחוץ למתחםהמפעיל מתחייב שלא לתלות שלטים כל שהם או מודעות כל שהן
החברה את  נהקיר חיצוני של המבנים, מבלי לקבל לכך הסכמת החברה בכתב ומראש. נת

מראש ובכתב להתקנת שלט מטעם המפעיל, יגיש המפעיל לחברה כל בקשה שיש  ההסכמת
להגישה על פי הדין, לצורך קבלת היתר שילוט מן הרשויות המוסמכות. לאחר קבלת אישור 

ישה המפעיל לרשויות המוסמכות וישא המפעיל בכל ההוצאות החברה לבקשת השילוט, יג
 הכרוכות בהתקנת השלט ובכל האגרות והמסים הקשורים בהצבתו.

  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב המפעיל לעשות שימוש בעקרונות החזותיים של
הכלולים מיקום וגודל השילוט המסחרי בכל מבנה וחצר שתיקבע ע"י החברה. השפה הצורנית 

במבנים, יתואם ויאושר מראש עם החברה. ככל ששילוט אשר יוצב על ידי המפעיל לא יתאם 
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החברה לדרוש את הסרתו, או התאמתו לאמור לעיל, לפי שיקול  תאת האמור לעיל, רשאי
 .תהבלעדי הדעת

  אך ורק בהסכמת החברה מראש  במתחםאנטנות, הצללות קיץ, פרגודי חורף למיניהן יותקנו
 תב.ובכ

  עפ"י החוקהמפעיל יתקין על חשבונו סידורי נגישות לנכים כפי שיידרש. 

  ,המפעיל מתחייב להשתמש לשם גישה למבנים אך ורק בדרכי הגישה כפי שתקבע החברה
להחנות כלי רכב וכלי הובלה במקומות המיועדים לכך, ולא להשתמש בכל רכב מנועי או אחר 

 העלול להזיק לדרכי הגישה. 

 לבקר במבנים בכל עת סבירה ובמידת האפשר  התחייב לאפשר לחברה ו/או לנציגהמפעיל מ
לאחר תיאום מראש, על מנת לעשות את הפעולות ולנקוט באמצעים הקבועים בחוזה זה או 

 בכל דין המצריכים כניסה למבנים.

  המפעיל מתחייב לקיים את הוראות החברה והוראות הרשויות המוסמכות הקשורות לסדרי
ונוהלי כיבוי אש ומניעת שריפות, פיקוד העורף, בטיחות ובטחון, וירכוש על חשבונו, על פי 
הוראות הגופים דלעיל, את כל ציוד המניעה והבטיחות הדרוש לשם יישום ושמירת ההוראות 

על פי  המתחםהנדרשים מהחברה בעת בניית פקע"ר יפה ומתקני דלעיל, למעט ברזי שר
 לפני התאמתו למפעיל. למתחםהתכנית המאושרת 

  או  למתחםהמפעיל מתחייב למלא ולבצע כל הוראה של חוק, תקנה, צו או חוק עזר בקשר
או בקשר אליו כל דבר  במתחםהחזקתו או השימוש בו, ולא לעשות ולא להרשות שייעשו 

לול להוות מפגע או מטרד או לגרום נזק או אי נוחות לחברה או לכל צד ג' שהוא שהוא אשר ע
בתחומי המתחם. המפעיל מתחייב להפעיל עסק הטעון רישיון והיתר בתוך גבולות המתחם 

 אך ורק על פי הוראות העירייה וחוק רישוי העסקים.

 שלם גם כל קנסות המפעיל יהיה אחראי כלפי המוסדות והרשויות הממשלתיים העירוניים ל
 שהם עקב אי קיום הוראות הנ"ל, כולן או חלקן.

 בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לחברה בשל  ההמפעיל מתחייב לפצות את החברה ולשפות
 -תביעה שתוגש נגד החברה, בין פלילית ובין אזרחית, ובשל הצורך להתגונן בפני תביעה כנ"ל 

הפרה של התחייבות המפעיל לעיל. החברה לא ככל שתביעה כאמור נובעת מאי מילוי או מ
יהיה אחראי אחריות אזרחית ו/או פלילית לכל מקרה של ביצוע עבירות ו/או הפרות חוק 

 במתחם למעט אם המעשה או המחדל נעשה על ידי החברה, או מי מטעמו.

 וש המפעיל ישא בעצמו בכל תשלום, היטל, קנס ו/או עונש שיוטל בגין ניהול העסק ו/או השימ
במתחם על ידי המפעיל ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או לקוחותיו ללא היתר או תוך חריגה 

 מהיתר, או בניגוד לכל דין, בין אם יוטל על החברה ובין אם יוטל על המפעיל. 

 להיכנס למתחם בכל עת, בתאום עם המפעיל, על מנת  תהיה רשאית ההחברה ע"י באי כוח
לבדוק את מצב המתחם ואת קיום התחייבויות המפעיל עפ"י חוזה זה והמפעיל מתחייב 

 לאפשר לחברה להיכנס למתחם כאמור וזאת לאחר שנתן למפעיל הודעה זמן סביר מראש.

  חברה לא יחשב זה וכן, שום מעשה או אישור או הסכמה מטעם ה במסמךשום דבר מהאמור
כהרשאה של החברה למפעיל להשתמש במתחם ו/או לנהל בו עסקים מבלי היתר ו/או חריגה 

 ממנו ו/או בניגוד לכל דין.
 

 איסור ביצוע שינויים במתחם .ח

המפעיל מתחייב לא לבצע ולא להרשות לבצע כל שינויים, שיפורים, שיפוצים או תוספות במתחם או 
לאחר מתן תעודת ההשלמה, לרבות שינויים בעיצוב פנים המבנים, הריהוט או הציוד, בכל חלק ממנו, 

 ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב. 
למנוע את ביצועה של כל תוספת או שינוי כנ"ל שלא קיבלו את אישורו מראש  תהיה רשאיתהחברה 

לקדמותו, לאחר שנתן  ובכתב, להרוס כל שינוי ו/או תוספת, או להורות למפעיל להשיב את המצב
נצל ת( ימים מראש. המפעיל מתחייב כי במידה והחברה 14התראה על כך בכתב למפעיל ארבעה עשר )
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הראשונה של החברה את הוצאות הסילוק,  הלפעול כאמור, ישלם המפעיל לחברה לפי דרישת הזכות
 ללא ערעור. ההריסה או הבניה כאשר חשבונות החברה ביחס לסכומים אלא יחייבו את המפעיל

מבלי לפגוע באמור לעיל, הרי כל תוספות שנעשו בין ברשות ובין שלא ברשות, יהיו בבעלותו הבלעדית 
 של החברה והמפעיל לא יהיה זכאי לכל תמורה בגינם. 

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, יהיה המפעיל חייב עם תום תקופת ההפעלה מכל סיבה שהיא ו/או עם 
את מצב המתחם כפי שהיה במועד מתן תעודת ההשלמה, על חשבונו וזאת אם פינוי המתחם, להחזיר 

 נתבקש לעשות כן על ידי החברה מראש ובכתב.
ניתנה הסכמת החברה בכתב לבקשת המפעיל לביצוע שינויים או הריסה כלשהם, לאחר מועד מתן 

, אם האו בהיעדר ,התעודת ההשלמה, יבוצעו שינויים אלה או ההריסה בנוכחות החברה בלבד ובפיקוח
אישר זאת החברה למפעיל בכתב טרם ביצוע השינוי או ההריסה. המפעיל ישא בעלות הפיקוח וכל 

 ההוצאות הנילוות לכך. 
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 ותיאור כללי של הפרויקט מסמך קונספט / קווים מנחים – מכרזמסמך ו' לחוברת ה
 

 :המתחם תיאור

 22.3-עיריית אילת והחברה הכלכלית לאילת בע"מ )להלן: חכ"א( מחזיקות בהרשאה לשימוש בשטח בן כ

 . מכרזלחוברת ה 1-מסמך ד'השטח מסומן ותחום בקו אדום בתשריט דונם בחוף הדרומי של אילת. 

וזה השייך ייחודי שיספק שירותי אירוח לתייר העצמאי והצעיר בכלל מתחם בכוונת חכ"א להקים בשטח הנ"ל 

 .אינם בנמצא באילת שירותים אלו לקהילת הנוודים הדיגיטליים בפרט, בכל טווחי המחירים הנמוכים/בינוניים.

אופיו הפיזי והתשתיתי של המתחם יאפשר חוויה של מפגש חברתי בין אורחים בעלי מאפיינים דומים, 

במקביל לקיום פעילויות נופש, אירוח, בילוי ועבודה, תחת עיקרון של שיתוף בין האורחים לבין עצמם ולבין 

 אנשי הסגל המפעיל. 

ת, כדוגמת: מבנים יבילים, מכולות ימיות שהוסבו המתחם יכלול יחידות לינה מסוגים שונים, חלקן לא שגרתיו

למבנים, אוהלי יורט, אוהלי טיפי, אוהלי ספארי, ערסלים ללינה תחת הצללות, צינורות בטון וכיו"ב. שטחי 

היחידות שונים ומתאימים לכמות אורחים שונה. האירוח יהיה אפשרי ליחידים, זוגות או קבוצות בגדלים 

 ו עם שירותים ומקלחת צמודים וחלקם עם שירותים משותפים.שונים. חלק מהיחידות יהי

בנוסף ייבנו במתחם מבנים ציבוריים כגון חדר אוכל/מסעדה, סלון ציבורי, מבנה כניסה מרכזי, מרחב עבודה 

משותף, שירותים ומקלחות משותפים, מקלטים, מצללות )פרגולות(, בריכת שחייה, פינות מנגל, משרדים, 

 ם טכניים.חדרי אחסון וחדרי

את עודדו מיקומו האסטרטגי של המתחם ועיצובם הייחודי של המבנים, החללים והפיתוח הסביבתי, י

 וההשראה של האורחים.   תהיצירתיו

תפעול המתחם יחייב לא רק את תחזוקתו השוטפת, הניקיון, ההסעדה, התיירות והבידור, אלא גם את קיומן 

יר סמלי. הפעילויות מיועדות לאורחי המתחם אך יכללו גם של פעילויות משותפות ללא עלות או במח

מעורבות של הסגל בפעילות חברתית, התנדבותית וקהילתית בעיר אילת. המציע יתבקש להציג את 

הפעילויות שהוא מציע לקיים ויתחייב לכך במסגרת החוזה. דוגמאות לפעילויות: חניכת ילדים, טיולים, 

 שונות, פעילות ספורטיבית וכיוב'.  סדנאות תרבות, הדרכה באומנויות

מכיוון שחלק מהאורחים יעבדו תוך כדי שהות במתחם, המקום יאפשר תנאים המתאימים לכך ובעיקר רשת 

חזקה ביותר בכל שטח המתחם )לרבות בשטחים הפתוחים( וחללי עבודה מעוצבים ומצוידים  WIFIאינטרנט ו 

 לעבודה עצמאית. ו CoWorkingבאמצעים הרלוונטיים לפעילות של 

 מיקום המתחם

 מצדו המערבי.  – 90מתחם הקרולינות נמצא מול חוף שמורת האלמוגים, לאורך כביש מס' 

 מ' בממוצע, גובל:  X 90מ'  230 -דונם, בעל צורה מלבנית במידות של כ 22.3 -המתחם בשטח של כ

  אמבסדור(, מלון בשטחי מלון ישרוטל ים סוף )לשעבר –בצפון; 

  במדרונות הרי אילת –במערב; 

  שפך ואדי, שמעבר לו בית ספר שדה אילת -בשטח ציבורי  –בדרום; 

  אשר חלקּה הגובל במתחם מהווה גם חניה ציבורית90ברצועת כביש מס'  –במזרח ,. 
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