
 
 

 

 להזמנה 1מסמך   

 הצעות  קבלתל בקשה

 למתן שירותי הפקה של מרוץ ריצה בשטח המועצה המקומית באר יעקב

 כללי .1

מזמינה בזאת חברות ויחידים "( העמותהלפנאי וקהילה באר יעקב )להלן: " העמותה .1.1

העוסקים בהפקת אירועי מרוצי ריצה להגיש הצעות למתן שירותי הפקה וניהול של 

 משתתפים, 600-700, בהיקף מוערך של ק"מ( 21 עדריצה למרחקים שונים ) ץמרו

, במועד שיתואם עם הזוכה 2018 אוקטוברבמהלך חודש  במסגרת אירוע שייערך

בשטח המועצה המקומית באר יעקב )להלן  (13:00 – 8:00בין השעות ) ויימשך יום אחד

  "(.ההזמנה" -" והשירותים"", המרוץ"ובהתאמה: 

"( יבצע במסגרת השירותים את הזוכההמציע שעמו תבחר העמותה להתקשר )להלן: " .1.2

על כל היבטיו,  ניהול האירועמכך, לרבות  והנובעהפקת המרוץ בכללותו, על כל הכרוך 

רסום ושיווק המרוץ, התקנת שילוט, התקשרות הקמה ופירוק של מסלולי המרוץ, פ

עם נותני שירותי כריזה ומערכות הגברה, חלוקת חולצות, מדליות וגביעים 

למשתתפים, צילומי סטילס ווידאו וכיוצ"ב, הכל בהתאם למפרט השירותים המצורף 

 למסמכי ההזמנה( וליתר מסמכי ההזמנה.  4להסכם ההתקשרות )מסמך  א'כנספח 

כי העמותה תהיה אחראית לסידורי הביטחון, האבטחה מבלי לגרוע מן האמור יובהר, 

והסדרנות של האירוע, לרבות קבלת אישורי המשטרה הדרושים לקיומו, למערך 

הרפואי בהתאם לדרישות מד"א, לפרסום המרוץ בעיתונות המקומית ובשילוט 

)לצד מנהל האירוע שייתלה ברחבי המועצה ולכח האדם שיופעל במסגרת האירוע 

 מטעם הזוכה(.

תהיה רשאית, אולם העמותה  עם הזוכה הינה להפקת אירוע מרוץ אחד,ההתקשרות  .1.3

הפקה של עד שני לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להזמין מהזוכה, באותם תנאים, 

 2020-ו 2019השנים  הרבעונים האחרונים של נוספים, אשר יתקיימו במהלך מרוצים

 ."(פציההאו)להלן: "

(, 100%) איכות בלבדתיבחנה ותדורגנה על פי  במסגרת הליך זהההצעות אשר תוגשנה  .1.4

את שומרת לעצמה  העמותה. הזמנהבמסמכי ה בהתאם לקריטריונים המפורטים

 , הכל לפי שיקול דעתה.הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות

)להלן:  , כולל מע"מש"ח 28,000בסך  מוגדר וקבוע מראשתקצה תקציב  מותהעה .1.5

על פי מסמכי התחייבויותיו  ומילוי מרוץהזוכה לצורך הפקת הלרשות "( התקציב"

 , לרבות ההסכם.הזמנהה

הזוכה לא יהיה זכאי לקבל תמורה נוספת כלשהי מהעמותה מעבר מובהר בזאת, כי  .1.6

לתקציב האמור, וכי כל ההכנסות אשר יתקבלו ממשתתפי האירוע ו/או מנותני חסויות 

 אשר יגויסו על ידי העמותה לצורך מתן חסויות למרוץ יהיו שייכות לעמותה בלבד. 

 מסמכי ההזמנה .2

 בלתי נפרד מההזמנה: המסמכים הבאים, לרבות מסמך זה, מהווים חלק
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  מידע והוראות למשתתפים; – 1מסמך 

  טופס הצעת המציע – 2מסמך; 

  1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 3מסמך; 

  (ההסכם" הסכם למתן שירותים )להלן: – 4מסמך". 

o  'מפרט השירותים; –להסכם נספח א 

o 'אישור על קיום ביטוחים;  – להסכם נספח ב 

 ההזמנה.  בהתאם להוראות וכל מסמך נוסף שעל המציע לצרף להצעתוכן 

 תנאי סף  .3

רשאים להציע הצעות להזמנה זו מציעים העומדים בכל התנאים הבאים בעצמם ובמצטבר במועד 

 :הצעתם הגשת

 אזרח ישראלי או תאגיד רשום בישראל; הינוהמציע  .3.1

 לשירותים נשוא הזמנה זו דומים מקצועי קודם מוכח במתן שירותים ניסיוןהמציע בעל  .3.2

ריצה  מרוצי 6לפחות בהפקת , לפחות מועד הגשת ההצעהשקדמו ל שניםה( שחמ) 5 במהלך

  ;איש 50,000ברשויות מקומיות בעלות מספר תושבים של לפחות 

על המציע להיות בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  .3.3

, לרבות תצהיר מאומת על ידי עו"ד 1976-ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

, ולפי חוק שכר מינימום, 1991-הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים תשנ"א העדרבדבר 

מציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה שה אישורולרבות  1987-תשמ"ז

 ;1975-]נוסח חדש[ ומורשה על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

במידת  עמותהשירותים להמצוי בניגוד עניינים בהגשת הצעתו זו ובמתן  אינוהמציע  .3.4

 הצורך.

 בקשות ושאלות הבהרה .4

קשר עם שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בנושאים הקשורים להזמנה, לרבות ב .4.1

סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או 

פרט במסמך כלשהו ממסמכי ההזמנה, יש להפנות למנהל מחלקת הספורט בעמותה, 

מהמועד  ימים 7, עד yaron@pnay-by.co.ilאלקטרוני מר ירון אביב, באמצעות דואר 

 –"שאלות הבהרה  א ההודעה יש לציין:האחרון הקבוע לצורך הגשת ההצעות. בנוש

 הזמנה להציע הצעות להפקת מרוץ באר יעקב". 

העמותה רשאית, בכל עת, להכניס במסמכי ההזמנה שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג  .4.2

שהוא, ו/או לשלוח למציעים מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות 
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"(, וזאת לפי שיקול דעתה הבהרות" )להלן:נוספות הכלולים במסמכי ההזמנה 

 הבלעדי, בין ביוזמתה ובין בתשובה לשאלות הבהרה שיגיעו אליה בכתב. 

תשובות לשאלות הבהרה והבהרות תשלחנה, במידת הצורך, בכתב בלבד, לכל  .4.3

המציעים הפוטנציאליים שקיבלו את מסמכי ההזמנה. הבהרות כאמור יהוו חלק בלתי 

 , ועל כל מציע לצרף אותן להצעתו כשהן חתומות על ידו. נפרד ממסמכי ההזמנה

מובהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות לבין מסמכי  .4.4

ההזמנה המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי 

 ההבהרות לבין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.

 מפגש מציעים  .5

. 11:00בשעה  26.8.2018ור מציעים במסלול שבו עתיד להתקיים המרוץ יערך ביום סי .5.1

 בבאר יעקב. 13הרב עוזיאל שברחוב  במשרדי העמותההמפגש יחל 

 תנאי חובה להגשת הצעה.  איננההשתתפות במפגש המציעים  .5.2

 הגשת ההצעה .6

המועד )להלן: " 12:00בשעה  9.9.2018ביום המועד האחרון להגשת הצעות הינו  .6.1

 "(. האחרון להגשת הצעות

את ההצעה, לרבות מסמכי ההזמנה ויתר האישורים והמסמכים הנדרשים, יש להגיש  .6.2

במעטפה סגורה, שעליה מצוין "הזמנה להציע הצעות להפקת מרוץ באר יעקב", 

, באר 13במסירה ידנית לתיבת ההצעות שתוצב במשרדי העמותה, ברחוב הרב עוזיאל 

הצעה שתוגש לאחר המועד לא יאוחר מהמועד הנ"ל.  10:00-14:30בין השעות: יעקב, 

האחרון להגשת הצעות או משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא תתקבל 

 . ותגרום לפסילתה

העמותה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את המועד  .6.3

משתתפים לפני האחרון להגשת ההצעות לתקופה נוספת, בהודעה שתשלח לכל ה

 המועד האחרון להגשת ההצעות.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת  .6.4

 ההצעה ובהגשתה תחולנה על המציע בלבד.

בעצם הגשת הצעתו נותן המציע את הסכמתו לכל התנאים הכלולים במסמכי ההזמנה  .6.5

ויג על כל טענה בקשר לכל תנאי ו/או הוראה ומוותר בזה ויתור מוחלט, סופי ובלתי מס

 הכלולים במסמכי ההזמנה, לרבות סבירותם.

 )תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. 90ההצעה תהיה בתוקף לתקופה של  .6.6

העמותה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם לתקופה נוספת  .6.7

שתיקבע על ידה, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכל אחד מהמציעים מתחייב להאריך 

 את תוקף ההצעה מיד עם קבלת דרישת העמותה לכך. 
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 מסמכי ההצעה .7

 יצוין אך ורק:על המציע להגיש את הצעתו בעותק מקורי במעטפה סגורה, עליה  .7.1

לא יצוין על גבי המעטפה  ". פרט לכךהזמנה להציע הצעות להפקת מרוץ באר יעקב"

 כל סימן אחר. המציע יגיש במסגרת הצעתו את המסמכים המפורטים להלן:

כל מסמכי ההזמנה, לרבות מסמכי ההבהרות והתשובות שנשלחו, אם נשלחו,  .7.1.1

רות, התצהירים וכל כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד וכאשר הסכם ההתקש

 הנספחים חתומים במקום המיועד לחתימת המציע.

 5במהלך  םמרוצים דומים אחרי 6 לפחות פירוט נסיונו של המציע בהפקת .7.1.2

)חמש( השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה, ברשויות מקומיות בעלות מספר 

 איש, וכן פירוט אנשי קשר רלוונטיים. 50,000תושבים של לפחות 

להפקתו וניהולו של המרוץ בהתאם למפרט השירותים, לרבות הצעה מפורטת  .7.1.3

התייחסות מפורטת לתוואי המרוץ, הצעות והמלצות )בלתי מחייבות( לגיוס 

 חסויות, הצעות לזהות מנחה וכרוז המרוץ, סימולציה של יום המרוץ וכיוצ"ב.

 לוח זמנים מוצע של שלבי המרוץ והפקתו. .7.1.4

ם פרטי; או אם המשתתף הוא צילום תעודת זהות אם המשתתף הוא אד .7.1.5

מאת רשם ודו"ח עדכני  תאגיד, תעודת רישום, תעודת שינוי שם )ככל שישנה(

או רשם השותפויות, לפי העניין, וכן אישור עו"ד או רו"ח בדבר החברות 

 מורשי החתימה בשם התאגיד.

 .1975 –תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  .7.1.6

על כל דין, לרבות תוקף על ניהול ספרי חשבונות ופנקסים על פי  יבר יםאישור .7.1.7

 .1976 – תשל"ו ,פי חוק עסקאות גופים ציבוריים

, בנוסח המצורף 1976 –צהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו ת .7.1.8

 .3מסמך כ

העמותה תהיה רשאית לדרוש מכל המציעים ו/או חלקם השלמת מסמכים ו/או מידע  .7.2

מלצות ו/או אישורים ו/או פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות בכל חסר ו/או ה

הקשור לניסיונם יכולתם, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולשביעות רצונה המלאה, על 

 מנת לבחון את המציע ואת הצעתו. 

 הסתייגויות .8

כל שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו במסמכי ההזמנה או כל הסתייגות לגביהם,  .8.1

וספת בגוף המסמכים או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייבו את על ידי ת
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העמותה, והדבר עלול לגרום לפסילת ההצעה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 

 של העמותה.

 קביעת ההצעה הזוכה .9

בשלב ראשון תיבדק עמידתן של ההצעות שהוגשו בתנאי הסף, כפי שהוגדרו במסמכי  .9.1

וד באיזה מתנאי הסף תיפסל, ולא תעבור לשלבים הבאים. . הצעה שלא תעמההזמנה

מציע שהצעתו נפסלה בשלב כלשהו יקבל הודעה על כך במועד פסילת ההצעה או בסיום 

. יובהר, העמותה)לאחר בחירת הזוכה(, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של  הליך

 כי המציע מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.  

)להלן:  ועדת איכות יזומנו לראיון בפני יעמדו בתנאי הסף יהםהצעותהמשתתפים ש .9.2

מנכ"לית על חבריה יימנו לצורך כך, ואשר טעם העמותה שתמונה מ "(עדהוהו"

אחר שימונה על ידי מנכ"לית העמותה, מר ירון אביב ומנהל הפיקוח העירוני או גורם 

(, 100%ייעשה על פי איכות בלבד ) עדהועל ידי הו ניקוד ודירוג ההצעות .העמותה

בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן. ציון כל ההצעה יתקבל כסכום הנקודות 

 שתקבל ההצעה כמפורט להלן:

מס' נקודות  קריטריון 

 מירבי

  - ים בסדרי גודל דומהמרוצבהפקת  שתתףניסיונו הקודם של המ .1

חברי הועדה יתרשמו מרמתם, איכותם ומורכבותם של האירועים 

חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת במהלך  ציעשהפיק המ

 .איש לפחות 50,000לפחות, לרשויות מקומיות בנות  הצעות

30 

שירותי ההפקה המוצעים על ידי המציע עבור הקונספט ואיכות  .2

תעניק הועדה ניקוד לקונספט המוצע על ידי בסעיף זה  – המרוץ

לתקציב, את יצירתיות הקונספט  המשתתף, תבחן את התאמתו

 את ישימות הקונספט המוצע ויכולת הוצאתו אל הפועל ,המוצע

כמו כן, תיתן הועדה ניקוד  .ואת סדר היום המוצע על ידי המציע

וע וליחסי בהתאם לפרסום באמצעי התקשורת השונים אודות האיר

, על המציעים להכין מצגת המפרטת את הצעתם הציבור לאירוע.

כמפורט בסעיף זה לעיל לרבות הצעה לניצול התקציב על ידם, 

 ולהציגה במהלך הראיון.

40 

לרבות  –מאיכות הציוד שישמש להפקת המרוץ התרשמות  .3

חולצות, מדליות, גביעים, דוכנים, שערי התחלה וסיום, פודיום 

 "בוכיוצ

30 

 100 סה"כ  
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, בין תהיה העמותה / הוועדה רשאיתרך הענקת ניקוד האיכות, על כל היבטיו, ולצ .9.3

מסמכים ו/או מידע  מהמשתתףלדרוש  כןושתתף שמקיים המ אירועיםהיתר, לבקר ב

ו/או לבחון את הפרמטרים  המשתתףנוספים ו/או לבקש לשוחח עם ממליצים של 

 מצא לנכון. תבטבלה דלעיל בכל דרך אחרת או נוספת ש

העמותה תהיה רשאית לדרוש מכל המציעים ו/או חלקם השלמת מסמכים ו/או מידע  .9.4

חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות בכל 

י ולשביעות רצונה המלאה, על הקשור לניסיונם יכולתם, על פי שיקול דעתה הבלעד

 מנת לבחון את המציע ואת הצעתו. 

 ודעה למציע הזוכה והתקשרות עימוה .10

 העמותה תודיע לזוכה בכתב על זכייתו. .10.1

ימים ממועד ההודעה כאמור, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו  7תוך  .10.2

 רט בהסכם.להמציא כמפורט במסמכי ההזמנה, לרבות טופס עריכת ביטוחים כמפו

לא חתם הזוכה על ההסכם ו/או לא המציא כל מסמך אחר שנדרש להמציאו, רשאית  .10.3

העמותה לבטל את זכייתו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או זכות אחרת העומדת לעמותה 

 על פי דין.

יה במכרז גם ילבטל את הזכהעמותה תהיה רשאית מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .10.4

 במקרים הבאים: 

, כי הזוכה או אדם אחר מטעמו נתן או ההוכחות, להנחת דעתה כשיש בידי .10.4.1

 .הליךיה ביאו טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכ , זיכויהציע שוחד, מענק, שי

התברר לעמותה, כי ההצעה הזוכה הוגשה בתיאום עם משתתפים אחרים  .10.4.2

 . הליךב

אינה נכונה או  הליך, כי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה בעמותההתברר ל .10.4.3

, היה בה כדי להשפיע  העמותהשהזוכה לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת 

 .הליךב כזוכהעל קביעתו 

או מונה כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע /ו עיקול/ים הוטל .10.4.4

על נכסי הזוכה, כולם או חלקם, או מנהל מיוחד או נאמן בהקפאת הליכים 

ימים ממועד  14בעל התפקיד כאמור לא בוטל בתוך  והעיקול או מינויו של

 ביצוע העיקול או מינוי בעל התפקיד, לפי העניין. 

 ת העמותה לכךמהשליטה בזוכה ללא הסכמ 25%, כי הועברה לעמותה התברר .10.4.5

 ב.ובכתמראש 

בוטלה הזכיה כאמור, יפצה המציע את העמותה על כל הפסד ישיר ו/או עקיף שייגרם  .10.5

ר, כי היה ויבוטל ההסכם עם המציע הזוכה או שזכייתו תבוטל בטרם לה בגין כך. יובה

חתימת ההסכם או המצאת המסמכים הדרושים על ידו, תהיה העמותה רשאית, לפי 

שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע הבא אחריו ו/או לצאת בהזמנה להציע הצעות 

התקשרות נשוא חדשה ו/או לנקוט בכל דרך אחרת שהיא על פי דין, בקשר לביצוע ה

 הזמנה זו. 
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רק לאחר מילוי התנאים המפורטים לעיל על ידי המציע הזוכה וחתימת ההסכם, תודיע  .10.6

 העמותה ליתר המשתתפים על אי זכייתם בהליך. 
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 להזמנה 2מסמך 

 המשתתף עתהצ

 בקשה לקבלת הצעות 

 למתן שירותי הפקה של מרוץ ריצה בשטח המועצה המקומית באר יעקב

 

 לכבוד

 העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב

 

 א.נ.,ג.

 "(,המציע, _______________ ת.ז./ח.פ./ח.צ. _______________ )להלן: "אנו הח"מ

 מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזאת כדלקמן:

שבנדון ובכלל זה, את ההודעה למשתתפים, ההוראות  הזמנהאת כל מסמכי הקראנו בעיון  .1

למשתתפים, ההסכם וכל הנספחים לו, ואנו מבינים את כל התנאים והדרישות מאת 

מסכימים לכל האמור , ובעצם הגשת הצעתנו זו אנו מצהירים כי אנו בהליך זההמשתתפים 

ו/או אי הבנה ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה  הזמנהבמסמכי ה

  ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

הצעתנו עונה על , לרבות תנאי הסף, הליךהדרושים להשתתפות באנו עומדים בכל התנאים  .2

מלוא ההתחייבויות על אנו מקבלים על עצמנו לבצע את  ,הזמנהכל הדרישות שבמסמכי ה

ההסכם , לרבות על פי הההזמנמסמכי בהתאם לתנאים המפורטים ב, הזמנהפי מסמכי ה

, והצעתנו זו מוגשת לאחר שבדקנו ושקלנו כל דבר וכל עניין שעשוי להשפיע על ונספחיו

 הצעתנו.

 אנו מצהירים, מסכימים ומתחייבים: .3

, את השירותים בהתאם למפורט בנוסח ההסכם על הליךלבצע, במידה ונזכה ב .3.1

להוראות המנהל , ובהתאם הזמנהנספחיו, המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ה

 כהגדרתו בהסכם, או מי שיוסמך על ידי העמותה.

הליך ובמידה שהצעתנו תוכרז כהצעה הזוכה בהזמנה אנו עומדים בכל תנאי ה .3.2

למשך כל תקופת ההתקשרות, וכי במידה וימצא במהלך  הזמנהנעמוד בכל תנאי ה

יה , העמותה תההזמנהתקופת ההתקשרות שאיננו עומדים באחד או יותר מתנאי ה

 רשאית לבטל את ההתקשרות עימנו לאלתר.

 .הזמנהאנו נמלא אחר כל ההוראות המפורטות במסמכי ה .3.3

הליך להוראות למשתתפים ב 3.2אנו מצהירים, כי אנו עומדים בדרישות סעיף  .3.4

_ מרוצים בסדר , וכי יש לנו ניסיון בהפקה של לפחות למסמכי ההזמנה( 1)מסמך 

גודל דומה לאירוע נשוא ההזמנה במהלך חמש השנים האחרונות ברשויות 

 כמפורט בטבלה להלן:איש,  50,000מקומיות בעלות מספר תושבים של לפחות 
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היקפו הכספי  תאריך האירוע תיאור האירוע

 של האירוע

שם הלקוח + איש 

 הקשר אצל הלקוח

 טלפון ליצירת קשר

     

     

     

     

     

     

     

 

 למשתתפים. להוראות 7.1 המפורטים בסעיףאנו מצרפים להצעתנו את כל המסמכים  .4

 לצורך ניקוד האיכות של הצעתנו אנו מצרפים: .5

 מסמכים, אישורים והמלצות מלקוחות להם נתנו את השירותים בעבר. .5.1

ע, את הצעתנו לניצול אנו מצרפים בזאת פירוט של הקונספט המוצע על ידינו לאירו .5.2

התקציב, פירוט שירותי ההפקה המוצעים על ידינו וסדר יום מוצע לאירוע. ידוע 

לנו, כי באם תעמוד הצעתנו בתנאי הסף, אנו נזומן לעמותה, בין היתר, על מנת 

 להציג בפניה את הקונספט הנ"ל באמצעות מצגת. 

, ללא סייג וללא תנאי, הזמנהההצעתנו זו מחייבת אותנו לכל דבר ועניין ובהתאם לתנאי  .6

 למשך שלושה חודשים לפחות מהמועד האחרון להגשת הצעות.

 אנו מצהירים כי הצעתנו זו לא הוגשה בתיאום עם מציע/ים אחר/ים. .7

אנו וכל מי שיקח חלק מטעמנו וכן כל מי שעימו נתקשר לצורך ו/או בקשר אנו מצהירים, כי  .8

למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות עומדים בתנאי החוק עם מתן השירותים, 

 .2001 –מסויימים, התשס"א 

 מועדמ םימי (שבעה) 7תוך הסכם בעל הלחתום היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים  .9

בהליך, כל המסמכים שעלינו להגיש בעקבות הזכייה את ידכם להמציא ל וכן, הודעתכם

 . (ההתקשרותלהסכם  ב'ביטוחים )נספח לרבות אישור על קיום 

בשמו מוגשת ההצעה,  המציעבגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי  הינההצעתנו  .10

על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם  המציעאנו זכאים לחתום בשם ו

 לחתימתנו על הצעה זו.
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 באנו על החתום,, ולראייה להסכמתנו ולאמיתות הצהרתנו

 

 

 ______________________ ______________________ 

 שמות וחתימות מורשי החתימה שם, מספר וחתימת המשתתף 

 

 _________________ _________________ 

 טלפון ופקס כתובת המשתתף 

 

 היום_____________

 

 אישור חתימות )במקרה של תאגיד(

 

מאשר  ,"(המציע)להלן: " ________________ ין שלדרך האני הח"מ ______________, עו

כי ביום ___________חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה  ,בזה

נתקבלו כל ההחלטות וכל  המציע, כי אצל המציע_______________ בשם ________________

על הצהרה  המציעועל פי כל דין לחתימת  המציעהאישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של 

 .המציעזו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את 

 

  __________ __________________ 

 , עו"ד                תאריך
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 מסמך 3 להזמנה

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

 
 לכבוד

 העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב

 

 
הח"מ, _______________ ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את  יאנ

 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

_________________ )להלן:  -הנני משמש בתפקיד _________________ ב .11

 "( המשתתף"

 עם המשתתף.הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מט .12

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .13

 המשתתף או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  □

המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון  □

 להגשת הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –קה""בעל זי *  

1976. 

 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –"עבירה"  ***

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

לחוק להגברת האכיפה של דיני  2ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת 2011 –העבודה, התשע"ב 

 השלישית לאותו חוק.

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .14

 –וויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח לחוק ש 9הוראות סעיף  –חלופה א'  □

 )להלן: "חוק שוויון זכויות"( אינן חלות על המשתתף. 1998

לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים  9הוראות סעיף  –חלופה ב'   □

 אותן.

יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה  –למשתתף שסימן את חלופה ב' בסעיף ב' לעיל  .15

 :להלןהרלוונטיות 

 עובדים. 100 -המשתתף מעסיק פחות מ –( 1חלופה ) □
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עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל  100המשתתף מעסיק  –(  2חלופה )  □

משרד העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי 

 ליישומן.לשם קבלת הנחיות בקשר  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9סעיף 

במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה,   

( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות 2והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה )

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו,  –(  2שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה )

יון זכויות, הוא גם פעל לחוק שוו 9ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 ליישומן.

המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל  -למשתתף שסימן את חלופה ב'  לעיל .16

ימים ממועד התקשרותו עם  30משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 .ה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(עמותה

 רי אמת.הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהי .17

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 אימות חתימה

 

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה 

בפני מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 

את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את 

 /ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. תוכן תצהירו

  __________ __________________ 

 עו"ד         תאריך  

 

 

 

________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 
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 מסמך 4 להזמנה

 

 הסכם למתן שירותי הפקה של מרוץ ריצה בבאר יעקב

 שנערך ונחתם ביום _________

 
 

 580530160העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב, ע"ר  בין:
 , באר יעקב13הרב עוזיאל מרח'  

 "(מזמיןה)להלן: "
 ;מצד אחד   

 

 
 _________________, ת.ז./ח.פ./ע.ר. ______________ לבין:

 מרח' _____________, _____________ 
 טל': _____________; פקס': ____________ 
 דוא"ל: ________________ 
 באמצעות מורשי החתימה: 
 __________________ ת.ז. _____________;. 1 
   . __________________ ת.ז. _____________; 2 
 "(ספקה)להלן: " 
 ;מצד שני   

 

 

 

 ;"(המועצה" )להלן: עמותה עירונית בשליטת מועצה מקומית באר יעקב וניה מזמיןוה  הואיל

 

למתן שירותי הפקה וניהול של מרוצי ריצה פנה בבקשה לקבלת הצעות למתן  מזמיןוה  והואיל

 2018אוקטובר ק"מ( במסגרת אירוע שייערך במהלך חודש  21למרחקים שונים )עד 

 ("המרוץאו " "האירוע" -ו "השירותים, ""הזמנהה" )להלן, בהתאמה:בשטח המועצה 

הזוכה  בחר בהצעת הספק כהצעה מזמיןוהספק הגיש הצעה במסגרת ההזמנה וה

 ;לצורך הפקתו וניהולו של המרוץ

 

והספק מצהיר כי יש לו את כל הידע, הניסיון, המומחיות, הכישורים והמשאבים   והואיל

מתן השירותים נשוא הסכם זה וכי יש בידו את כל האישורים, הנדרשים לצורך 

, ההיתרים והרישיונות הנדרשים )ככל שנדרשים( על פי כל דין לצורך מתן השירותים

וכי הוא מעוניין לקבל על עצמו את שירותי ההפקה והניהול של המרוץ בכפוף ובהתאם 

 ;לתנאי ההזמנה והסכם זה

 
 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים, כדלקמן:

 כללי .1

 המבוא והנספחים להסכם זה וכן מסמכי הפנייה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1
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הוראה במסמך אחר המהווה חלק בכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין  .1.2

 הוראות הסכם זה גוברות ומחייבות. -בלתי נפרד מההסכם 

הסכם זה והנספחים המצורפים לו לא יפורש במקרה של סתירה, ספק, אי וודאות  .1.3

משמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו, וללא כל הזדקקות -או דו

קת ההסכם לסעיפים ולסעיפי למבנה ההסכם, לכותרות, לכותרות שוליים ולחלו

 משנה.

 ההתקשרות .2

ם במקו ,במועדהמרוץ להפיק את  מקבל על עצמו ספקוה ספקל המוסר בז המזמין .2.1

שנקבעו לכך ולבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך כך בהתאם  ובמסלול

 הסכם זה ונספחיו., לרבות ההזמנהמסמכי להוראות 

מרוצי ריצה למרחקים של לרבות  ,מקצים תחרותיים מספרהיה מורכב מימרוץ ה .2.2

שתקבע העמותה כפי  ,ק"מ( וכיוצ"ב 2מרוצים עממיים ) ק"מ, 21 ק"מ, 10ק"מ,  5

 . בתיאום עם הספק

, אולם המרוץ לתכנן את תוואי מסלול , בין הירת,יידרש ספקבמסגרת השירותים ה .2.3

 בלבד. המזמיןההחלטה הסופית בעניין זה תהיה של 

 הצהרות הצדדים .3

 כדלקמן: ומתחייב, מצהיר ספקה .3.1

הוא בעלת היכולת, הידע, הכישורים, הניסיון, האמצעים וכוח האדם  .3.1.1

 המיומן הנדרשים לצורך הפקת המרוץ.

, והכל בהתאם לדרישות והוראות המרוץהמציע יפיק, יתפעל וינהל את  .3.1.2

, לרבות מפרט השירותים וכן כפי הזמנהה, וכפי שמפורט במסמכי המזמין

במסגרת  ספקחתימת החוזה ובהתאם להצעתו של השיפורט לאחר 

 .ההזמנה

שימונו  המזמיןבתיאום מלא ובפיקוחם של נציגי  וכל השירותים יינתנ .3.1.3

בקשר עם השירותים.  יהםכל הוראותימלא אחר  ספק, והכךלצורך 

לשנות כל חלק בתיק  ספקיהיה רשאי להורות ל המזמיןבמסגרת זאת, 

להחלטות והוראות  ספקותו של הההפקה של המרוץ. מובהר, כי כפיפ

לאילו מהפעולות הקשורות  המזמיןונציגיו או מתן אישור מטעם  המזמין

ואינה  זההסכם לפי  ומאחריות ספקאת ה שחררבהפקת המרוץ, לא ת

  או נציגיו. המזמיןיוצרת אחריות או חובה כלשהי של 

ושהוא  המזמיןמתחייב לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו על ידי  ספקה .3.1.4

 התחייב אליהם במסגרת הצעתו לצורך ביצוע השירותים.

נשוא החוזה בהתאם לכל השירותים הוא רשאי לבצע את  כי ,מצהיר ספקה .3.1.5

היכולת והציוד הניסיון, , המקצועי וכי הינו בעל הידע הסכם זהתנאי 

השירותים, כי הוא מחזיק בכל הרישיונות, האישורים, המתאימים לביצוע 

המתאימים והנדרשים לפי ההסכם וכן לפי כל דין ההיתרים וההסמכות 

 לביצוע ההסכם.
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לקח בחשבון את כל הנתונים יש בידיו והוא מצהיר ומתחייב כי  ספקה .3.1.6

ולא יהיו לו כל תביעות ו/או טענות  המרוץבקשר עם הפקתו וניהולו של 

או אל תנאי הבקשה לקבלת  תנאי החוזהאליו או אל ו/או דרישות בקשר 

 ה.חלקי , על כלהצעות

 כדלקמן:ומתחייב בזאת  מצהיר המזמין .3.2

יפעל כמיטב יכולתו, על פי שיקול דעתו הבלעדי, על מנת להביא  המזמין .3.2.1

 . המרוץלקיומו המוצלח של 

, אשר יש בה כדי קבליבכל החלטה שבהקדם  ספקיידע את ה המזמין .3.2.2

ו/או כדי להצריך היערכות או  ספקלשנות את הדרישות ו/או ההנחיות ל

 .ספקכלשהי מצד הפעולה 

 הפקתו וניהולו של המרוץ .4

כמפורט , בכךולבצע את כל הפעולות הקשורות  המרוץולנהל את להפיק  מתחייב ספקה

 במפרט השירותים וכמפורט להלן:

מפורט ומתוקצב, הכולל את כלל מרכיבי ההפקה והגשת תיק  הפקההכנת תיק  .4.1

 .המזמיןההפקה לאישור 

ההפקה, בין במסגרת ההכנות למרוץ ובין במסגרת תיאום ופיקוח על עבודת צוות  .4.2

 המרוץ עצמו.

מרוץ, ובכלל זה עם כל הגורמים הנדרשים לצורך הפקת ועריכת ההתקשרות  .4.3

קבלנים מקצועיים, מתכננים ומבצעים לצורך קיום המרוץ, לרבות אך לא רק 

אביזרים ו אספקת ציוד לצורך הקמה ותפעול של במות, תאורה, הגברה, חשמל,

 צא בזה, השגחה על ביצוע העבודות וכן תיאום ופיקוח על עבודתם. וכיו

יהיה אחראי לביצוע מלוא התשלומים לכל הגופים עימם יש להתקשר  ספקה .4.4

על  ספקיהיה רשאי להמליץ ל המזמיןלצורך הפקתו, עריכתו וניהולו של המרוץ. 

לא  ןהמזמיגופים וצדדים שלישיים עימם מומלץ להתקשר, כאמור, אולם המלצת 

 תטיל עליו חבות או אחריות כלשהי ביחס לגוף שייבחר.

יהיה אחראי להשיג, על חשבונו, את כל האישורים, ההיתרים והרישיונות  ספקה .4.5

המרוץ, למעט אלו שלגביהם נקבע במפורש בהסכם הנדרשים לצורך עריכתו של 

 אישוריםזה כי הינם באחריות המזמין. בכלל זה, יהיה אחראי הספק על קבלת 

הנדסיים, אישורים בטיחותיים, רישוי עסקים וכל אישור או היתר אחר מכל רשות 

מבלי  הדרוש לצורך קיום המרוץ, והכל על פי הוראות הסכם זה ועל פי כל דין.

לגרוע מכלליות האמור, העמותה תהיה אחראית לקבלת אישורי משטרה ועזרה 

 ראשונה )מגן דוד אדום( לקיום המרוץ.

ה כמיטב יכולתו לגיוס חסויות לטובת המרוץ. למען הסר ספק יפעל ויעש ספקה .4.6

רשאי רק להציע חסות כאמור וכי ההחלטה לאפשר את מתן החסות  ספקמובהר, ה

יהיה רשאי שלא לאפשר קבלת  המזמיןבלבד.  המזמיןלמרוץ בפועל תהיה של 

חסות כאמור, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שיהיה עליו לנמק את 

מובהר בזאת, כי אין באמור  או נותן החסות או מי מטעמם. ספקהחלטתו בפני ה
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כדי לגרוע מזכותה של העמותה לגייס חסויות גם בעצמה, ולספק לא תהיה כל 

 טענה בקשר עם האמור. 

 נהל את המרוץ ויבקר את תקינות התנהלותו. י ספקה .4.7

 התמורה .5

 כללי .5.1

תמורת ביצוע השירותים ומילוי כל התחייבויות המציע כמפורט בהסכם  .5.1.1

את התמורה בשקלים חדשים כפי שנקבעה בהצעת  המזמיןזה ישלם 

, קרי סך של ההזמנהלמסמכי  2מסמך המצורפת כ ספקהמחיר מטעם ה

  "(.התמורהבתוספת מע"מ )להלן: " ₪ 28,000

התמורה הינה ממצה וסופית, בלתי צמודה למדד ו/או ריבית, אינה ניתנת  .5.1.2

ועל פי הסכם זה,  ספקלשינוי וכוללת את כל השירותים על פי הצעת ה

במישרין ובעקיפין, לרבות ומבלי למעט, כל העלויות הקשורות בתכנון, 

כר הפקה וניהול המרוץ, תשלום מסים, היתרים, רישיונות, אגרות, ש

עבודה, הוצאות ניהוליות ומשרדיות, עלויות חד פעמיות ושוטפות וכל 

 תשלום והוצאה אחרים.

מוותר בזה ויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה מעבר  ספקה .5.1.3

 לסכום התמורה.

שלדעת , כל סכום ספקלרשאי לנכות ו/או לקזז מכל סכום המגיע  המזמין .5.1.4

פי הוראות כל דין ל עצד שלישי, ו/או לכל  מזמיןל ספקמגיע מה המזמין

 הסכם.ו/או 

 תקציב המרוץ .5.2

לעיל מהווה גם את תקציב  5.1.1כמפורט בסעיף  ספקהתמורה המשולמת ל .5.2.1

המרוץ והיא תשמש לכיסוי כל ההוצאות בגין הפקתו וניהולו של מרוץ 

 בגין שירותיו. ספקהאופניים ולתשלום שכר הטרחה ל

הספק יהיה רשאי להתקשר עם צדדים שלישיים בהסכמים למתן חסויות  .5.2.2

או פרסום למרוץ. כל תמורה שתתקבל בגין התקשרויות כאמור, בכסף ו/

 או בשווה כסף, ככל שתתקבל, תיוותר בידי הספק. 

העמותה תהיה זכאית לקבל את כל הכספים שיתקבלו כדמי הרשמה  .5.2.3

ממשתתפי המרוץ, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

 לקבלת הכספים כאמור, כולם או חלקם.

לא יחרוג מתקציב המרוץ. כמו כן, לא יחול כל גידול בתקציב  ספקה .5.2.4

מתקציב  ספק. חרג ההמזמיןאלא באישור בכתב ומראש על ידי  המרוץ,

 המרוץ ללא אישור כאמור, יישא בעצמו ובאופן בלעדי בסכום החריגה. 

הצדדים ידווחו זה לזה על כל ההכנסות אשר יתקבלו לטובת תקציב  .5.2.5

 .ן, מיד עם קבלתמרוץה

 . ספקתקציב המרוץ ינוהל על ידי ה .5.2.6
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דו"ח הפקה מסכם, אשר  מזמיןל ספקימים מתום המרוץ יגיש ה 45בתוך  .5.2.7

, הפקת אירועהכנסות והוצאות הפירוט של , אירועיכלול סיכום של ה

שיוגש מסכם ההפקה הדו"ח  "(.דו"ח הפקה מסכםיו"ב )להלן: "לקחים וכ

ץ וניהולו ויכלול גם דו"ח יתייחס גם לתקציב המרו מזמיןל ספקעל ידי ה

 במסגרת המרוץ. הוצאות הכנסות וההשל רואה חשבון ביחס לפירוט 

 תנאי תשלום .6

תשלום התמורה יבוצע תשלום יתרת התמורה יבוצע בתנאי תשלום של  .6.1.1

, ספקממועד הגשת דו"ח ההפקה המסכם שיוגש על ידי ה 30שוטף + 

 מפרט השירותים.ובלעיל  5.2.7כמפורט בסעיף 

כל התשלומים יבוצעו בשקלים חדשים, כנגד ובכפוף לקבלת חשבונית מס  .6.1.2

 .ספקמה

 ביטול המרוץ .7

או  ה, כולההתקשרות בין הצדדיםאת שומר לעצמו את הזכות לסיים  המזמין .7.1

בהודעה שתימסר בכל עת ומכל סיבה שהיא, וזאת לרבות ביטול המרוץ, , החלק

 ( ימים מראש. 30לספק שלושים )

שלם , יהמזמיןבמקרה של סיום ההתקשרות וביטול המרוץ, כולו או חלקו, על ידי  .7.2

שבוצעו על ידו  השירותיםתמורה המגיעה לו בעד החלק היחסי באת  ספקל המזמין

לידי גמר, וזאת לסילוק סופי ומוחלט של כל הנזקים, ות ההתקשרעד להבאת 

, וזאת למעט לידי גמרההתקשרות עקב הבאת  ספקלההפסדים וההוצאות שנגרמו 

או בשל כוח עליון,  ספקבמקרה שביטול המרוץ הוא תוצאה ממעשה או מחדל של ה

חמה, תנאי מזג אוויר, אבל לאומי, טרור, מצב חירום לאומי, גיוס כללי, הכרזת מל

שעות לפני מועד האירוע, נזק למתקנים המשמשים את  48פיגוע המוני בטווח של 

 המרוץ וכיוצ"ב. 

, מכל סיבה שהיא, לא תיחשב כסיום ההתקשרות או המזמיןדחיית המרוץ על ידי  .7.3

 ביטול המרוץ לעניין סעיף זה לעיל. 

 הפרת החוזה וביטולו .8

וכל יתר מסמכי  זה ונספחיו על פי הסכם ולא עמד בהתחייבויותי ספקבמידה וה .8.1

להביא לביטולו המיידי של הסכם זה יהיה רשאי  המזמין, הבקשה לקבלת הצעות

 . ההפרה, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלטו/או לעשות כל פעולה לתיקון 

 .הפרה של ההסכםכתוצאה מ ובכל נזק אשר יגרם ל המזמיןפצה את י ספקה .8.2

את מלוא לקיים  ספקלגרוע או להפחית מאחריות ה אין בסעיף זה כדימובהר, כי 

או לגרוע מכל סעד אחר  הסכם זה ו/או מלבצע את הנדרשהתחייבויותיו על פי 

 לפי הסכם זה ועל פי כל דין.  המזמיןהעומד לטובת 

, אחר ספקיהיה רשאי להתקשר עם  המזמיןבמקרה של ביטול החוזה כאמור,  .8.3

כל החלטה אחרת בנסיבות העניין על פי לבצע את הפקת המרוץ בעצמו או לקבל 

לא יהיה רשאי לנקוט בכל פעולה, לרבות  ספקבשום מקרה ה. שיקול דעתו הבלעדי

 בהליכים משפטיים, במטרה לבטל, לדחות או להפריע לניהולו התקין של המרוץ. 
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בכל אחד וללא הודעה מוקדמת גם מיידית את ההסכם רשאי לבטל יהיה  המזמין .8.4

 מהמקרים באים:

הפר הפרה אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי ההסכם ולא תיקן את  ספקה (1)

ההפרה לאחר שקיבל התראה על כך מראש ובכתב, ותוך הזמן שנקבע 

 בהתראה.

כי שירותים שמבוצעים על ידו, כולם או מקצתם, אינם  ספקהתרה ב המזמין (2)

שיפור לא נקט מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים ל ספקלשביעות רצונו וה

 .המזמיןמתן שירותיו לשביעות רצונו של 

ו/או מי  ספקו/או מי מעובדיו בעבירה שיש עמה קלון ו/או אם ה ספקהורשע ה (3)

מעובדיו עבר עבירה חמורה על המשמעת או התנהג בצורה בלתי הולמת, הכל 

 לפי שיקול דעתו של המזמין.

פשט רגל או שהוצא לו צו פירוק )במקרה של חברה( או שמונה לו כונס  ספקה (4)

 נכסים.

 הסב את החוזה, כולו או מקצתו לאחר, ללא הסכמת המזמין. ספקה (5)

זכאי לשום פיצוי בגין ביטול  ספקלא יהיה ה, בנסיבות המנויות לעילבוטל ההסכם  .8.5

תמורה המגיעה לו החוזה ו/או בגין הנזקים שיגרמו לו עקב ביטול החוזה, מלבד ה

 )אם מגיעה( בגין שירותים שהעניק למזמין.

בסמכות כלשהי מהסמכויות או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו  המזמיןהשתמש  .8.6

לו בהסכם זה, ביטל את ההסכם כולו או מקצתו או הפסיק את ביצועו כולו או 

 עקב ביטול ההסכם או המזמיןעילת תביעה כלשהי נגד  ספקלמקצתו, לא תהיה 

לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק,  ספקהפסקת ביצועו, וה

פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו מסיבת הביטול, פרט לתשלום בעד 

 שירותים שבוצעו על ידו עד לתאריך ההפסקה, הכל לפי המקרה.

 זכויות קניין וזכויות יוצרים  .9

, רעיונות ,תוכנית, מסמך, סרטון, מידעין בכל יהיה בעל מלוא זכויות הקני המזמין .9.1

או  ההזמנה או ההסכםשנוצרו בקשר עם צילומים או העתקים  ,שרטוטים

לא  ספק"(. ההתוצרים)להלן: " םאו כתוצאה מה מתן השירותיםבמהלך  ושייווצר

יהיה רשאי לעשות כל שימוש בתוצרים, אלא לצורך ביצוע השירותים בהתאם 

לרבות  ,, לקבל את כל התיעודתוצריםתהיה הזכות להשתמש ב מזמיןללהסכם זה. 

מצא י, להכניס בו שינויים ולעשות בו כל שימוש שבקשר עמם התיעוד המקורי

 שלישי.ובין באמצעות צד  ובין בעצמ ולנכון לפי שיקול דעת

לצורך ביצוע השירותים והפקת המרוץ יהיה רכושו של  ספקכל חומר שירכוש ה .9.2

מיד בסיום השימוש בהם לצורך הפקת  מזמיןלהעבירו ל קספ, ועל ההמזמין

 המרוץ.

שלא יהיה הסכם זה באופן ביצוע השירותים על פי מתחייב לפעול במסגרת  ספקה .9.3

פגיעה הפרת כל זכות קניין רוחני, לרבות בשל  המזמיןלגרום לתביעה נגד בו כדי 

קרה . במג' כלשהואו פגיעה אחרת בזכויות כלשהן של צד  בזכויות יוצרים של צד ג'
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בכל ההוצאות  ספקשעניינה פגיעה בזכויות יוצרים, ישא ה המזמיןשל תביעה נגד 

 עקב כך. מזמיןאו הנזקים שייגרמו ל

הוראות פרק זה יעמדו בתוקפן אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיכו לחול ללא  .9.4

 הגבלת זמן.

 העדר יחסי עובד ומעביד .10

כי  ,מצהיר ספקקבלן עצמאי ומזמין. ה במסגרתזה הינה הסכם ההתקשרות על פי  .10.1

, מי מטעמו או מי מעובדיו ספקהאין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין 

 מעביד. - יחסי עובד המזמיןלבין 

ובכלל זה כל תשלומי המס והניכויים  ואחראי לתשלום שכרם של עובדי ספקה .10.2

 . חבות מעבידים בביטוח והמחויבים על פי החוק, וכן לבטח את עובדי

על ידי ערכאה בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים, יקבע חרף האמור לעיל ואם  .10.3

ו/או עובדיו ו/או מי  ספקהלבין  המזמיןכי שררו יחסי עובד ומעביד בין מוסמכת 

או כל בגין כל הוצאה ו/או נזק  המזמיןלשפות את  ספקמטעמו, אזי מתחייב ה

 כאמור, לרבות הוצאות המשפט ושכ"ט עוה"ד.סכום בו יחויב כתוצאה מתביעה 

  אחריות .11

היה אחראי לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים י ספקה .11.1

ו/או לצד  המרוץו/או למי ממשתתפי  וו/או למי מטעמ וועובדי מזמיןללהיגרם 

ו/או קבלנים, קבלני משנה  ספקשלישי כלשהו, כתוצאה ממעשה או מחדל של ה

 הפקתו, ניהולו והוצאתו לפועל של המרוץ או שיש להםבדיהם הנוטלים חלק בועו

ו/או הפעילויות המתבצעות  וו/או מהלכ וו/או ההכנות לקראתהמרוץ קשר עם 

 על פי הסכם זה ולאחר סיומו. ו בקשר אלי

לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא בלעדית היה אחראי י ספקה .11.2

 "(.הנזקים)להלן: " מרוץהקיום לצורך  וו/או על ידי מי מטעמ ואו שהובא על יד

מכל אחריות לגבי עובדיו ואת כל מי מטעמו ואת  המזמיןפוטר בזאת את  ספקה .11.3

לשלם עקב נזקים  יחויבועל כל סכום ש םתונזקים כאמור ומתחייב לשפות א

 נגדוש על כל תביעה שתוג ספקיודיע ל המזמיןלרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד.  ,כאמור

להתגונן מפניה. הפטור מאחריות וחובת השיפוי הנזכרים בסעיף זה  ספקל ויאפשר

 לא יחולו לטובת מי שגרם לנזקים בכוונת זדון.

ואת עובדיו ואת כל מי מטעמו מאחריות לנזקים כלשהם  המזמיןפוטר את  ספקה .11.4

י, שייגרמו לו עקב ביטול האירוע כתוצאה מאבל לאומי, טרור, מצב חירום לאומ

שעות לפני מועד האירוע, נזק  48גיוס כללי, הכרזת מלחמה, פיגוע המוני בטווח של 

 למתקנים המשמשים את האירועים, סערה, סופה, שיטפון, גשם וכיוצ"ב.

  ביטוח .12

 ספקהפי חוזה זה, מתחייב בזה ל כל דין ו/או עעל פי  ספקה מאחריותמבלי לגרוע  .12.1

ההסכם וכל הארכה שלו, תקופת כל משך ב ו,אחריותבו ולבצע ולקיים על חשבונ

באישור עריכת המפורט אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מעבידים, על פי  טוחייב

 להסכם זה. 'בנספח הביטוח המצ"ב כ
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עריכת אישור , את החוזהחתימת  במעמד, המזמיןלהמציא לידי  מתחייב ספקה .12.2

 ספק. הספקהי חברת הביטוח של ל ידביטוח הנ"ל, חתום בחתימה מקורית ע

יום לפני תום תוקפו של כל אישור, כל עוד  14ימציא למזמין אישור חדש, לפחות 

 החוזה וכל הארכה שלו בתוקף.

רשאי לבצע  ספקהביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד וה .12.3

 ביטוחים נוספים כראות עיניו, על מנת לכסות את מלוא אחריותו.

 יישא לבדו בסכומי ההשתתפות העצמית בביטוחים הנ"ל. ספקה .12.4

 2020 -ו 2019צים נוספים לשנים אופציה להפקת מרו .13

או  2020 -ו 2019מרוצים נוספים גם בשנים לערוך  המזמיןככל שיוחלט על ידי  .13.1

יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, להזמין את  המזמין, איזה מביניהן

 . המרוצים האמוריםם זה גם להפקת השירותים על פי הסכ

לעיל ולהזמין את השירותים  13.1לממש את האופציה על פי סעיף  המזמיןהחליט  .13.2

חודשים לפני המועד  4עד  ספקל, יודיע על כך בכתב מרוצים נוספים כאמורלהפקת 

 . כל מרוץהמשוער לקיום 

לעיל, יחולו על הצדדים אותם  13.1לממש את האופציה על פי סעיף  המזמיןהחליט  .13.3

יהיה רשאי  המזמין, בשינויים המחויבים, אולם התנאים המפורטים בהסכם זה

לשנות את היקף השירותים, על דרך של גריעת שירותים מסוימים שנדרשו בהסכם 

זה מהיקף השירותים ו/או הוספה של שירותים שלא נדרשו בהסכם זה להיקף 

מתקציב המרוץ על פי הסכם  50%בהיקף של עד השירותים, ובלבד שהשינוי יהיה 

  זה.

 שונות .14

כל ויתור, ארכה או שינוי מטעם אחד הצדדים, לא יהיו ברי תוקף, אלא, אם נעשו  .14.1

 בכתב ונחתמו על ידי אותו צד.

ויתור על זכות ו/או הפרת חובה על ידי הצד שכנגד, לא יחשבו לגבי זכויות ו/או  .14.2

הפרות כאמור, שיעשו מאוחר יותר, לרבות כאלו הדומות בטיבן לאלו שלגביהן 

 ניתן הויתור.

אינו רשאי להעביר זכויותיו ו/או חובותיו ו/או להסב את ההסכם לאחרים,  ספקה .14.3

 בכתב ומראש. המזמיןבלא לקבל אישור והסכמת 

על פי החוזה, כל חוב, בין  ספקרשאי לעכב או לקזז כנגד כל סכום המגיע ל המזמין .14.4

 על פי החוזה ו/או על פי כל דין. ספקשקצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לו מה

עניין הקשור בהסכם זה ו/או הנובע ממנו ו/או סכסוך משפטי, שעילתו בחוזה  כל .14.5

זה, בין אם שוכלל או טרם שוכלל, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית 

 יפו בלבד. -המשפט המוסמך בתל אביב 

ת הצדדים וכל הודעה או מסמך לעניין הסכם זה תישלח בדואר רשום לפי כתוב .14.6

הודעה או מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, ייחשב בכותרת להסכם, וכל 

 .ימים מתאריך המשלוח בדואר רשום 3שנתקבל על ידי הנמען תוך 
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 הספק העמותה 
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 נספח א' להסכם
 

 מפרט השירותים
 

 לכלהמרוץ. בכלל זה, הספק יהא אחראי על  של ארגון, הפקה וביצועעל הספק יהיה אחראי 

בכל  קיום האירוע, והוא יישאכרוכה בההשיווקית והפעילות הלוגיסטית, הטכנית, המנהלית 

התמורה שתשולם לו, הכל כקבוע בהזמנה ובהסכם שבין במסגרת  כךהוצאה שתידרש לשם 

 .  הצדדים

כוללת  ה בהסכם( שתשולם לספק)כהגדרת התמורהי מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר בזאת, כ

סדרנות, לרבות הוצאות תאורה והגברה,  לצורך הפקת וביצוע המרוץ, את כל ההוצאות הנדרשות

וכל האביזרים  וכיוצ"ב, עלויות רישוי הגרפיקה, ההדפסה ,העיצוב ,הוצאות השיווקאביזרים וציוד, 

נה וגידור אשר יחולו על ולמעט הוצאות אבטחה, עזרה ראשו ,להלן 2כמפורט בסעיף הנדרשים 

 המזמין. 

בקשר עם המרוץ, לניהול והלוגיסטיקה י ויישא בכל ההוצאות הקשורות אהספק יהא אחרזה,  בכלל

)וידאו  חזותי , פעילויות שיווק, תיעודהמרוץלרבות תכנון, התקנת והפעלת ציוד טכני, הפעלת 

שכר לעובדיו וכל הוצאה אחרת שיימצא הספק לנכון לכלול  כח אדם, , נסיעות,ותמונות סטילס(

זה ובהסכם שבין נשוא החוזה והמפורטים בנספח  מרוץבתקציב, העשויה לתרום להצלחת ה

 . הצדדים

הספק וכל הגורמים שיועסקו מטעמו בקשר עם האירוע יפעלו בהתאם להנחיות המזמין ו/או מי 

וזאת מבלי לגרוע מאחריותו המלאה של הספק על שימונה מטעמו ויהיו כפופים להוראותיהם, 

 בהתאם להתחייבויותיו. המרוץ ארגון, הפקת וביצוע 

, המרוץמתחייב לפעול לפי מיטב יכולתו וניסיונו על מנת להביא להצלחתו המיטבית של הספק 

 ולפעול בהתאם להוראות ההסכם בכלל ולהנחיות המפורטות להלן בפרט. 

 המרוץוניהול  תהפק .1

, המועד האמור .13:00 – 8:00בשעות  19.10.2018: מרוץמשוער לקיום ה תאריך .1.1

עשוי להשתנות בהתאם לשיקול דעת העמותה ובתיאום עם  לרבות שעות המרוץ,

 המפיק.

שייקבע על ידי , כפי מקצים תחרותיים שונים מספרהאירוע יהיה מורכב מ .1.2

  .העמותה בתיאום עם המפיק

רצים, לרבות המשתתפים במרוץ  600-700 -במסגרת האירוע צפויים להשתתף כ .1.3

העממית ורצים שאינם נמנים על משתתפי המירוץ. מובהר, כי הכמות האמורה 

 הינה בגדר הערכה בלבד. 

 קביעת וסימון המסלול .1.4

והקמתו, לרבות סימון מסלולי בתחומי המועצה תכנון תוואי המרוץ  .1.4.1

 1.2התייחס לכמות המקצים, כמפורט בסעיף . במסגרת זאת יש להריצה

 לעיל.

 שילוט הכוונה לעמדת הרישום, שטחי טקסי המדליות, שטחי חניה וכיו"ב. .1.4.2
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הצבת סדרנים אשר יכוונו את התנועה לכיוון התחרות וישמרו על הסדר  .1.4.3

סדרנים(. הסדרנים יוצבו בהתאם  70והתקינות במהלך התחרות )לפחות 

וילבשו חולצות זוהרות לזיהוי )אספקת  ןהממונה מטעם המזמילהוראות 

 (. ספקהביגוד לסדרנים תהיה באחריות ה

 מרוץ.ה התחלה ושער סיום של הקמת שער .1.4.4

 .י הריצההצבת דגלים ושילוט לאורך מסלול .1.4.5

 מסלולי המרוץופיזורם לאורך  שיסופקו על ידי המזמין הצבת מחסומים .1.4.6

 באזורים אסורים. ריצהוברחבי השטח למניעת 

 פודיום מרכזי לטקסי חלוקת מדליות.הרכבת  .1.4.7

, לרבות הרציםהקמת מערכת הצללה, לצורך שהייה ותחנת התארגנות של  .1.4.8

אישור מהנדס, אישור בטיחות וכל אישור או היתר אחר הדרושים על פי 

 כל דין לצורך ענין זה.

הקמת מערכת הגברה ומערכת כריזה, לרבות מערכת כריזה ניידת, וזאת  .1.4.9

 ת הודעות למשתתפים. לצורך הזנקה ומסיר

 + קהל.צים מחצלות ו"פופים" ומערכות ישיבה עבור קהל הר .1.4.10

 , בכל אחד מהמקצים. 3 – 1מדליות וגביעים לזוכים ולמסיימים במקומות  .1.4.11

ניקוי המסלול ושאר המתחם בסיום האירוע עד להחזרתו למצב כפי שהיה  .1.4.12

 .המזמיןלפני האירוע, ללא כל שינוי וללא כל נזק ולשביעות רצונו של 

 :ניהול מערך ההרשמה למשתתפי המרוץ וארגון השתתפותם .1.5

ניהול מערך הרשמה ממוחשב שיאפשר את ההרשמה למרוץ, לכל  .1.5.1

, המלווים, אנשי ציםהמקצים, וכן רישום כל משתתפי המרוץ, לרבות הר

 "(. המשתתפים)להלן: " המזמיןצוות, נציגי תקשורת ואורחי 

של מלווים, אנשי צוות, נציגי  ידאג לרישום השתתפותם במרוץ ספקה .1.5.2

 . המזמיןתקשורת, עיתונאים ואורחים שיוזמנו על ידי 

ימים  65 -ק יאפשר רישום מוקדם באמצעות אתר אינטרנט, החל מספה .1.5.3

 לפני מועד המרוץ. הרישום יתאפשר במהלך כל שעות היממה.

ק עמדת רישום אחת, בעלת שני דיילים לכל ספביום המרוץ יקים ה .1.5.4

חולצה שעל יחולקו למשתתפים ערכות הרשמה הכוללות  שבה, הפחות

ק כדין, מפת ספמספר משתתף, חשבונית מס כחוק מטעם הגביה מוטבע 

"(, הוראות ההתנהגות, דף הוראות התנהגות במרוץ )להלן: "יםהמסלול

"( וכל מידע ו/או פריט נוסף שיסופקו התקנון)להלן: " השתתפותתקנון ה

ונותני החסות למרוץ )אם יהיו( לצורך חלוקתם בין  המזמין ק על ידיספקל

 המשתתפים במספר מספק של עותקים.

ק אחראי לגבות ממשתתפי האירוע דמי הרשמה כפי שמופיעים ספה .1.5.5

. גובה דמי המזמיןבפרסומים באתר ההרשמה ובהתאם להוראת 

 ק.ספ, לאחר היוועצות בהמזמיןההרשמה יקבעו על פי שיקול דעתו של 
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שייגבו יועברו במלואם על ידי הספק למזמין. לפי דרישת  דמי ההרשמה

המזמין, יעביר הספק למזמין דו"ח מפורט, מאושר על ידי רו"ח, בדבר 

 ההכנסות שהתקבלו בידי המזמין בקשר עם ההרשמה למרוץ.

בפורמט ממוחשב את כל עבודות העיצוב הגרפי, מזמין לספק ל ספקעל ה .1.5.6

 .המזמיןלשימוש חוזר על ידי כגון באנרים אינטרנטיים וכדומה, 

 בטיחות .1.6

ק לוודא, כי המשתתפים נשמעים להוראות ההתנהגות ספבאחריות ה .1.6.1

 והתקנון.

, ובכלל זה, המשתתפים במסלול ובסביבתוהמפיק יהיה אחראי לתנועת  .1.6.2

בשטחים שיוגדרו כשטחים רכבים או משתתפים שלא תתקיים תנועת 

גרת זאת, בין היתר, על "(. במסשטחים אסוריםאסורים לתנועה )להלן: "

 המפיק יהיה לתחום את השטחים האסורים לתנועה באמצעות מחסומים

, להציב שלטים האוסרים על הכניסה, אשר יסופקו לו על ידי המזמין

יוודאו ויקפידו על איסור  ם מטעם המזמיןלדאוג כי הסדרנים מטע

להדגיש את איסור הכניסה לשטחים אלו בטופס ההרשמה והכניסה 

 וץ.למר

משתתף אשר לא ישמע להוראות  רוץק יהיה רשאי להוציא מהמספה .1.6.3

 ק.ספההתנהגות והוראות ה

כל האביזרים אשר ידרשו לפי הוראות הרשויות את  יציבספק וק יספה .1.6.4

טקסים לשם שמירה על הבטיחות באתרים בהם יתקיימו המוסמכות, 

 .ואירועים נשוא המרוץ

 שירותי עזרה ראשונה וחילוץ .1.7

יספק אמבולנס מאושר כרכב ביטחון, בעל אישור משרד הבריאות ומשרד  המזמין

התחבורה בדבר עמידותו בתקן מד"א לניידת טיפול נמרץ, אשר יאויש בנהג חובש 

מוניטור,  ופרמדיק ו/או אחות טראומה. האמבולנס יכלול )לכל הפחות(

הנשמה  דפיברילטור, מכשיר א.ק.ג., קוצב לב חיצוני, סטפומט להנשמה, מכונת

 אוטומטית ניידת ותיק רופא תקני.

 משתתפיםרענון למשתתפים וסיוע טכני ל .1.8

עמדות ק יקים ויאייש לאורך המסלול עמדות רענון )להלן: "ספה .1.8.1

 "(.הרענון

 מים. ו/או כוסות בעמדות הרענון המפיק יספק למשתתפים בקבוקי  .1.8.2

לאורך  משתתפיםלשם סיוע טכני לפיקוח עירוני יספק רכב  המזמין .1.8.3

 המסלול.

 .משתתפיםק יעניק יעוץ מקצועי והכוונה עבור ציבור הספה .1.8.4
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 דו"ח הפקה מסכם .1.9

פירוט , אירוע, אשר יכלול סיכום של ההמרוץימים מתום  45הגשת דו"ח הפקה מסכם תוך 

 .יו"ב, הפקת לקחים וכאירועהכנסות והוצאות השל 

  :הנחיה וכרוז .1.10

 רכיבת האופניים.רצוי אישיות מקצועית ומוכרת מתחום 

 ד ואביזריםאספקת ציו .2

הדרושים לצורך  אביזריםהציוד ואת כל המבלי לגרוע מן האמור לעיל, הספק יהיה אחראי לספק 

)המוערכת במספר משוער  , בהתאם לכמות המשתתפיםקיום המרוץ, לרבות אלו המפורטים להלן

 . איש( 600-700של 

 

 
 תיאור

גרפיקה והדפסה בצבע אחד משני , כולל גלופות, Dry Fitחולצות 
 הצדדים

 מדליות, כולל גלופות והטבעות משני הצדדים

 ליטר 1.5בקבוקי מים 

 ליטר 0.5בקבוקי מים 

 כוסות חד פעמיות

 גביעים

 מערכת הגברה ומיקרופון אלחוטי

 שעון דיגיטלי
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 ' להסכםבנספח 
 
 

 אישור קיום ביטוחים
 לכבוד:

 העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב  /מועצה מקומית באר יעקב
 "(המזמין)להלן: " 

 
אנו הח"מ, ___________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור 

"( פוליסות ביטוח צד שלישי וחבות מעבידים, אשר הספק_____ )להלן: "_____________
יפחת מתנאי ביט הרלוונטיים  כוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן במלואם. הכיסוי לא

 .ליום תחילת ההתקשרות
 

הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של הספק, המזמין, קבלני המשנה וכל הבאים מכוחם של אלו 
 מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות.

 
 :הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן

 __________________מס' פוליסה: ___  :ביטוח צד שלישי .1
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     
 

 -ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של
 חודשים . 12ש"ח לתובע, לאירוע ולתקופה בת   4,000,000

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

שאינו מופיע ברשימת מקבלי השכר אצל הספק בפוליסה מצויין במפורש שכל מי  1.1
 ייחשב כצד שלישי.

מצוין במפורש בפוליסה כי המזמין , כל הבאים מכוחם, נבחריהם ועובדיהם  1.2
 ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד שלישי.

הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי פגיעה באיכות הסביבה ו/או זיהום סביבתי ו/או  1.3
 הרעלה. 

 תר, נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הספק.הפוליסה מכסה, בין הי 1.4

 כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג' . 1.5

הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד מזמין  1.6
 העבודה.

המזמין, הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  1.7
 ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה  1.8
 אחרת המבטחת את המזמין כנגד אותה חבות.

 סייג אחריות מקצועית בפוליסה לא יחול בגין נזקי גוף. 1.9

 

 _____________________מס' פוליסה:  ביטוח חבות מעבידים: .2
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     
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ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים של הספק  המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות 
)שנים עשר(  12לתקופת ביטוח של  ₪ 20,000,000ש"ח לתובע, ו  6,000,000אחריות של 

 חודשים.
 

 ות הבאות:על פרק זה חלות ההורא

לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.הביטוח חל על כל עובד של   2.1
הספק, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אם קיבל שכר מהספק 

 ובין אם לאו.

 כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג' . 2.2

צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין, הפוליסה תכלול סעיף חבות  2.3
 ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

 

 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .3

 כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הספק אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(.        3.1    

המבוטח בכל הביטוחים שערך הספק בהתאם להוראות החוזה, למעט בביטוחי חובה         3.2    

של כלי רכב, הורחב כך שהוא כולל גם את החמזמין, עובדיהם נבחרים, המפקח, קבלנים וקבלני 

 שנה.מ

 המוטב לתגמולי הביטוח בפרק א' הם המזמין.        3.3          

ביטוחים שערך הספק כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או                         ה        3.4          

לצמצם היקפם ו/או שלא לחדשם, אלא אם כן מסר המבטח למזמין הודעה, במכתב בדואר רשום, 

 )שישים( יום מראש. 60על כוונתו לעשות כן, לפחות 

בהתאם לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בכל הביטוחים שערך הספק          3.5   

המפקיעים או    המגבילים את הכיסוי, כאשר  –למעט תביעות המוגשות נגד הספק לבדו  –בפוליסה 

התביעה מעוגנת בנזק ליסודות, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, מכשירי 

ש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים חפירות, א הרמה, טעינה ופריקה מכלי רכב,

רעילים או מזיקים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום תאונתי מכל סוג ותאור, קבלנים, קבלני                  

 משנה ועובדיהם, עבודות נוער, בעלי חיים, אופניים או רכוש של המזמין.

בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר  כל הביטוחים שערך הספק           3.6         

( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם SUBROGATIONיתור של המבטח על זכותו לתחלוף )ו

או גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות ולמעט כלפי 

 מי שגרם לנזק בזדון.

חים שערך הספק בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו כל הביטו         3.7         

זכויות המזמין מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה 

היה ידוע למזמין, שלעניין זה מוגדר כסגן מנהל משאבי אנוש של המזמין או הממונה על הביטוחים 

 ה למבטחים תוך זמן סביר מעת שנודע לה על כך.במזמין והודעה על כך נמסר

כל הוראה בביטוחים שערך הספק בהתאם להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה                   3.8  

ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל 



28 

 

 

פיה הביטוח ביחס למזמין הינו "ביטוח להוראה כלפי המזמין. כל הביטוחים האמורים כוללים 

ראשוני", המזכה את המזמין במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי 

 המזמין האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

 ו מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות.לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות א        3.9         

הספק התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן                             3.10        

השתתפויות עצמיות במידה ותדרשנה. כ"כ חובות ה"מבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסות תחולנה 

 על הספק בלבד.

המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי             3.11          

 מוקדם לקיום ההתקשרות בין הספק למזמין.

 הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה.     3.12          

 

 :ולראייה באנו על החתום
 

______________ _____________ 

 

_______________ _______________ 

 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת

 

 

 

 
  

 

 


