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 מסמך א'-תנאים למשתתפים 

 03/2019קול קורא מס' 
 למתן שירותים בנושא מיצוי תקציבי תמיכות

 תנאים כלליים למשתתפים
 
 

 כללי .1
 

 

היא תאגיד עירוני המצוי בבעלות עיריית  (החברה -)להלןמ"נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע -נ.ח.ל חדרה 1.1
, בין היתר, בתחום התיירות, הספורט והקהילה תוך ביצוע כל פעולה נדרשת ( והפועלהעירייה-חדרה )להלן

 באמצעות בניה, שיקום, שיפוץ, שיווק, מיתוג, הפעלת מוסדות ואתרים וכו'(.)לרבות  לקידום תחומים אלה

 

מגופים ממשלתיים ואחרים  למתן שירותים בנושא מיצוי תקציבי תמיכותמזמינה בזאת הצעות מחיר החברה  1.2
 (.הקול הקורא/ההליך-חברה והעירייה )להלןהן פעילויות שוטפות ופרויקטים של לצורך מימו

 

 החברהאשר ים( קורא ותקול) איתור של הליכים לקבלת כספים מרשויות שונות ,השירותים יכללו, בין היתר 1.3
על פי הקריטריונים שפורסמו  ןלהשתתף בה רשאיות )ככל בהליכים הנוגעים לפעילות החברה( העירייהו/או 
הגשת הטפסים ו/או המסמכים הנדרשים על מנת להשתתף בהליכים חברה, הנגשת ההליכים לנציגי ה, בהם

מסמך וכן ליווי וייעוץ בתהליך הגשת המסמכים, הכל כמפורט במסמך הגדרת השירותים חברה( לפי דרישות ה)
 (.השירותים-להלן)מעת לעת  חברה כפי שיינתנו ועל פי דרישות ה  ב'

 

ובהתאם להסכם ההתקשרות, על נספחיו  הקול קוראיהיו עפ"י מסמכי  תנאי ההתקשרות עם הזוכה בהליך 1.4
 .הקול קוראהמצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי 

 

 

  של המציעים במסגרת ההליך מחולקת לשני חלקים כדלקמן: הכספיתם הצעת 1.5

 

שלא יעלה על בסך  עבור אפיון נתוני החברה ואיתור קולות קוראים מתאימים חודשית קבועהתמורה  .א
 .)לא כולל מע"מ( לחודש₪   500-

אשר הזוכה בהליך זה יאתר ובמסגרתו הוא מילא והגיש טפסים ומסמכים  תמורה עבור כל קול קורא .ב
בשם החברה או העירייה )על כל השירותים הנלווים לכך( והחברה או העירייה זכו בהליך וקיבלו 

בגין   )לא כולל מע"מ( ₪ 2,000תעלה על במסגרתו התחייבות לקבלת כספים. התמורה בגין רכיב זה לא 
, יהיה זכאי הזוכה בקבלת כספים לא זכתה ו הוגשה הצעה אך החברה/העירייהב מצבכל קול קורא )

 .(התמורה אשר ננקבה על ידו בגין רכיב זה למחציתבהליך 
 

 

 .ביותר או הצעה כל שהיא טובההמתחייבת לקבל את ההצעה  החברהאין  1.6
 

תקופות  4-חודשים כאשר לחברה זכות הברירה להאריכה ב 12 -תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהא ל 1.7
 חודשים כל אחת. 12נוספות בנות 

 

החברה רשאית, גם לאחר מתן הודעת זכיה וחתימה על הסכם התקשרות, לבטל הליך זה מכל סיבה שתמצא  1.8
 לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

 כרז ודיני המכרזים לא חלים עליו.הליך זה אינו מ 1.9
 



 

 

 הקול קוראמסמכי  .2
 

 ":הקול קוראמסמכי יקראו להלן, יחד ולחוד " כולל הנספחים המסמכים המפורטים מטה
 

 מסמך א' תנאים למשתתפים 2.1

 מסמך ב'   מסמך הגדרת השירותים 2.2

 מסמך ג' הצהרת המציע 2.3

 מסמך ד' הצעת המציע 2.4

  מסמך ה' הסכם 2.5

 שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים.כל מסמך ו/או נספח  2.6
 
 

 תנאים להשתתפות .3
 

בכל התנאים , ן בישראל, העומד במועד הגשת ההצעותזה, אדם או תאגיד רשום כדיהליך רשאי להשתתף ב 3.1
 , המפורטים להלן: (תנאי סף -להלן) המצטברים

 

והנגשה של קולות קוראים לרבות סיוע במתן שירותים של איתור  2019-2016בעל ניסיון בין השנים  3.1.1
 רשויות מקומיות/תאגידים עירוניים לפחות. 3-וליווי בהגשתם ל

 

 המציע רכש את מסמכי ההליך. 3.1.2

 

האסמכתאות, וכל  , הניסיון יהא של המציע עצמותוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד ההצעה 3.1.3
 .יהיו על שם המציע בלבד ,האישורים והמסמכים הנדרשים

 

 , שלהלן:(אסמכתאות -להלן) מסמכיםוהמציע יצרף להצעתו אישורים  3.2
 

אישור רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכן אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים  3.2.1
 .1976 –התשל"ו  ,ציבוריים

 

 אישור תקף לניכוי מס במקור. 3.2.2
 

 העתק של תעודת עוסק מורשה. 3.2.3
 

 העתק של תעודת הרישום של התאגיד. היה המציע תאגיד, יצרף 3.2.4
 

המציע ולחייב  את המציע בחתימתם על  אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם 3.2.5
 .הקול קוראמסמכי 

 
 

 .1כנספח א' דף מידע ארגוני עם פרטי המציע בנוסח המצורף  3.2.6
 

 

כנספח בנוסח המצ"ב  לעיל, 3.1.1בסעיף  יע עומד בתנאי הסף הנקובתצהיר מאומת על ידי עו"ד כי המצ 3.2.7
 .2א'

 

 .3כנספח א' תצהיר וכתב התחייבות, מאומת ע"י עו"ד בנוסח המצורף  3.2.8
 



 

כנספח בנוסח המצורף ה )ככל שרלוונטי( ת שליטאישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה ותצהיר נושא 3.2.9
 .4א' 

 

 .5כנספח א'תצהיר על העדר ניגוד עניינים בנוסח המצ"ב  3.2.10
 

ח כנספתצהיר על העדר קרבה משפחתית לעובדי עיריית חדרה או תאגידיה העירוניים בנוסח המצ"ב  3.2.11
 .6א'

 

 .7כנספח א'בנוסח המצ"ב  1976תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  3.2.12
 

 .8כנספח א'בנוסח המצ"ב  מוגבלות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.תצהיר ייצוג הולם לאנשים עם  3.2.13
 

תוך ציון סוג )  פירוט על הליכים בהם זכה המציע במסגרת מתן שירותים לגופים ציבוריים אחרים 3.2.14
 12לצורך קבלת ניקוד איכות כמפורט בסעיף ( ההליך, נושאו וגובה התמיכה/תקציב שהתקבל בגינו

 להלן(.
 

 המציע/דף הסבר על פעילותו.פרופיל  3.2.15
 

 

בכל  נהירים לו וכי הוא עומד הקול קוראהמציע יידרש לצרף להצעתו הצהרה חתומה על ידו, כי תנאי  3.2.16
 (.הצהרת המציע -) להלן כמסמך ג', בנוסח המצורף הקול קוראתנאי 

 

 כשהם חתומים על ידי המציע.ככל שיהיו מסמכי השינויים וההבהרות  3.2.17
 

 על שם המשתתף. הקול קוראקבלה על רכישת מסמכי  3.2.18
 

 הקול קוראהבהרת מסמכי  .4
 

  tamar@nhlhadera.co.il באמצעות דוא"ל שכתובתו יודיע המציע  0041:בשעה  14.7.19 עד לא יאוחר מיום 4.1
על כל הסתירות, השגיאות, אי התאמות או חוסר בהירות שמצא אם מצא  (בטלפון הגעתו )ויוודא קבלת

, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול הקול הקוראבמסמכי 

בלבד במבנה של  wordהשאלות יועברו בפורמט  .פניהאו הנוגע לפרט כלשהו מפרטי ההקול הקורא במסמכי 
 שלהלן:טבלה ובנוסח 

 בלבד במבנה של טבלה כמפורט להלן: wordהשאלות יועברו בפורמט   

 
 
 

 
לעיל והחברה, אם תראה לנכון לעשות כן, תיתן תשובות בכתב, לפני  4.1מסר המציע הודעה כאמור בסעיף  4.2

 http://hadera-תשובות החברה יועלו לאתר האינטרנט שלה בכתובתהמועד האחרון להגשת הצעות. 

tour.city/  וכל מציע יצרפם להצעתו כשהם חתומים כחלק בלתי נפרד ממנה.   ובילוי(האתר לתיירות -)חדרה
יובהר ויודגש כי האחריות לוודא כי החברה הפיצה מענה לשאלות ההבהרה מוטלת על המציעים בלבד ולא 

 תישמע כל טענה ממציע או מציע פוטנציאלי ולפיה הוא לא קיבל/ידע כי הופץ מענה על ידי החברה.

  

או מי מטעמה, אלא אם תשובות  החברהשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י מציע לא יהא ר 4.3
 אלה ניתנו בכתב. 

 

רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות, להכניס שינויים, תיקונים, תנאים ודרישות  החברה 4.4
ברה )ויחולו עליהם ואלה יעלו לאתר החבתשובה לשאלות המשתתפים  , ביוזמתה אוהקול קוראבמסמכי 

 השאלה/בקשת ההבהרה מס' העמוד והסעיף בפניה מס' סידורי
1   
2   

mailto:tamar@nhlhadera.co.il
http://hadera-tour.city/
http://hadera-tour.city/
http://hadera-tour.city/
http://hadera-tour.city/


 

ויוגשו חתומים יחד עם מסמכי  הקול קוראיהיו חלק בלתי נפרד מתנאי ו לעיל( 4.3ההוראות כאמור בסעיף 
 ונספחיו. הקול קורא

 

 בוטל .5

 

 ביטוחים .6

 
 ( ו/או על פי דין או הסכם, מתחייבהזוכה -להלןהמציע שהצעתו תוכרז כזוכה )מבלי לגרוע מאחריות חוקית של  6.1

דרישות כפי מהמפורט ב בהיקף שלא יהיה מצומצם ,הקול קוראם בתוקף עפ"י דרישות ביטוחי להחזיק הזוכה
 להסכם להלן. 1כנספח ה' המצורף  יםהביטוחקיום אישור שמופיעות ב

 
חתימת המציע על על נספחי הביטוח  את חברת הביטוח אין צורך להחתיםיובהר, כי בשלב הגשת ההצעות  6.2

נספח הביטוח משמעה כי המציע בחן את נושאי הביטוח וכי יש בידיו התחייבות של מבטח ישראלי רשוי 
 וללא הסתייגויות כל שהן. 1לעריכת הביטוחים כמפורט בנספח ה' 

 

 עמידה בתנאי הקול הקוראובדיקת  דרישת פרטים .7
 

ן, לדרוש מהמציע, לאחר פתיחתתהא רשאית, בכל עת שתראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות או  החברה 7.1
, המלא רצונהלשביעות (, הפרטים -)להלןפרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות נוספות להשלים ו/או להמציא 

רך או מטרה איכותה או לכל צו הצעתו,, תוכן , חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועיהמציעעל מנת לבחון את 
 ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.במסגרת שיקוליה, , למציע ולהצעתו, ככל  שתראה לנכון, קול הקוראהנוגעות ל

 

ובתוך המועד שנקבע והיה ולא  החברההמציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים, לשביעות רצונה של  7.2
ות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות שלא לדון בהצעתו ו/או לרא החברהיעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית 

 מצדו של המציע  וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.
 

( הוועדה רשאית, אך לא 1ותנאי הסף ובכלל זה, יחולו בין השאר ההוראות הבאות: )הליך בבדיקת תנאי ה 7.3
לוותר על כל  חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ואם מצאה שהדבר מוצדק בנסיבות העניין, להסיר או

פורמאליות ולפרש באופן רחב כל דרישת סף, בשים לב לתכליתה והיחס בינה לבין העבודה ואופי ההתקשרות 
רך הוכחת עמידת לאפשר הגשת חומר ותיעוד נוספים הקשורים לצו , בכל שלב,( הוועדה רשאית2. )נושא ההליך

ובלבד שהתקיימו תנאי הסף עד למועד הגשת ההצעות. יובהר  לרבות ניסיון של המציע המציע בתנאי הסף
אך זאת מבלי לגרוע מזכותה לפסול  נאי הסף מהותי לבין דרכי הוכחתולעניין זה כי הוועדה מפרידה בין ת

על  , ככל שהדבר נדרשהליךהצעה של מציע שלא הוכיח עמידה בתנאי הסף בהתאם לדרכי ההוכחה הקבועים ב
  פי דין.

 

להתיר תיקון והשלמה של פרטים ומידע בהצעות, וכן  , בכל שלב,בלי לגרוע מכלליות האמור רשאית הוועדה 7.4
מכי תיקון כל פגם אחר שתראה לנכון ו/או תהא הוועדה רשאית לוותר על דרישות ו/או תנאים הכלולים במס

 ככל שהם אינם מהותיים. קול הקוראה
 

 הצהרות המציע .8
 

 הקול קוראשור, שכל פרטי י, כמוה כהודעה ואר כי בהגשת הצעתו והשתתפותו בקול הקוראהמציע מצהי 8.1
 ובהסכם. א אחר ההתחייבויות המפורטות בקול הקוראוההסכם ידועים ונהירים לו וכי הוא מסוגל למל

 

המציע מצהיר כי  ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי  8.2
 ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. הקול קורא

 

המציע מצהיר כי הגיש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו ו/או פרט מפרטיה עם מציע ו/או משתתף  8.3
 , בכל שלב שהוא, אחרת, יביא הדבר לפסילת הצעתו.לחברהאחר וכי היה ויתברר 

 



 

המציע  מצהיר כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש מילוי וכי הצעה שתוגש   8.4
 .רשאית לפסול את ההצעה החברה – באופן חלקי

 

 האישורים כל את לאורך כל תקופת ההתקשרות להחזיקמתחייב  זוכה בהליךההמציע מצהיר כי ידוע לו כי  8.5
וכל גורם רלוונטי והוראות כל דין מאופי השירותים  המתחייביםו/או  הנדרשים ההיתרים או/ו שיונותיהר או/ו

מתן  לתחילת קודם לוהכ, אגרות או/ו היטלים, רישוי הוצאות לרבות, בכך הכרוכות ההוצאות בכל ויישאאחר 
 .לכך מוקדם וכתנאי השירותים

 

ו/או לא לחתום  להזמין את השירותיםכאמור שלא  החברההמציע מצהיר, כי ידוע לו כי היה ותחליט  8.6
או דרישה ואו טענה מכל /כל תביעה ו קול הקוראעל החוזה ו/או לא לבצעו, לא תהיה למשתתפים ב

 .סוג שהוא

 
 

. כל שינוי ו/או הקול קוראהמציע מצהיר כי  ידוע לו כי אסור למציע, למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי  8.7
אליהם, בין על ידי שינוי או כל הסתייגות ביחס  הקול קוראשייעשו במסמכי   תוספת ו/או מחיקה ו/או תיקון

 .לפסילת ההצעההביא לים לאו תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלו
 

 

  הקול קוראמסמכי  .9
 

בלבד, עפ"י תנאיו ולא ניתן לעשות בהם  הליך זהנמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות ל הקול קוראמסמכי  9.1
 .הקול קוראשימוש לכל מטרה אחרת בלא אישור עורכי  

 

 בוטל. .10

 

 

 הגשת ההצעות, מועדים .11

 
 

בידי  קול הקוראמהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות היוגשו כשהם  ההליךההצעות ומסמכי  11.1
 ההליךומספר  ההליך יימסרו במסירה אישית בלבד )לא בדואר( במעטפה סגורה עליה מצוין שםוהמציע, 

לא יאוחר  28.7.19 יוםלעד  3קומה  ,, חדרה21שברח' הנשיא במשרדי החברה  המכרזיםויופקדו בתיבת 
 .בדיוק 12:00מהשעה 

 

, והינו על אחריותו הבלעדית הקול קוראמשלוח הצעה בדרך אחרת מהדרך המצוינת לעיל אינו עונה על דרישות  11.2
 של המציע.

 

ובכלל זה אגרות,  ובהשתתפות בקול הקוראכל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה  11.3
ובין בגין פעילותו  הקול קורארישיונות, אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המציע, בין בגין 

 תחולנה על המציע. אליוהקשורה 
 

המחירים המוצעים על ידו בגן כל אחד תוך מילוי   מסמך ד' –הצעת המציע  המציע יגיש הצעתו על גבי מסמך 11.4
 .מרכיבי התמורה

 מחירים נושא הקול הקורא אינם כוללים מע"מ.כל ה 11.5
 

 

 , וחתימתו מהווה אישור כי קרא והבין את האמור בהם.הקול קוראעל המציע לחתום על כל עמודי  11.6
 

 .ליד כל תיקון מחיר בהצעת המחיר, על המציע לחתום בחתימה וחותמת 11.7
 
 

 הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל.
 



 

 בחינת ההצעות .12

 
החברה תבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע שלא יעמוד בתנאי הסף, הצעתו לא תבוא במניין  12.1

 ההצעות.

 

, תמורה המוצעת על ידורכיבי הלו למדדי איכות מציע שיעמוד בתנאי הסף של ההליך תיבחן הצעתו בהתאם 12.2
 כמפורט להלן: הכל

 

על  יעלהשלא בסך עבור אפיון נתוני החברה ואיתור קולות קוראים מתאימים  חודשית קבועהתמורה  .א
מציע שיציע  .ההצעות בבחינת' נק 35 עד -(תהחודשי התמורה-)להלן )לא כולל מע"מ( לחודש₪  500

 נק' ושאר המציעים יקבלו ניקוד ביחס אליו. 35את המחיר הנמוך ביותר יקבל 

 

אשר הזוכה בהליך זה יאתר ובמסגרתו הוא מילא והגיש טפסים ומסמכים  תמורה עבור כל קול קורא .ב
בשם החברה או העירייה )על כל השירותים הנלווים לכך( והחברה או העירייה זכו בהליך וקיבלו 

 )לא כולל מע"מ(₪  2,0000על  תעלהלא התמורה בגין רכיב זה במסגרתו התחייבות לקבלת כספים. 
 לא זכתה בו הוגשה הצעה אך החברה/העירייה מצב) (התמורה הפרטנית-)להלן בגין כל קול קורא

 25עד  -(, יהיה זכאי הזוכה בהליך למחצית התמורה אשר ננקבה על ידו בגין רכיב זהבקבלת כספים
נק' ושאר המציעים יקבלו ניקוד  25מציע שיציע את המחיר הנמוך ביותר יקבל . נק' בבחינת ההצעות

 ביחס אליו.
 

במסגרת ניסיון המציע ייבחנו המלצות שצורפו להצעתו,  -ההצעות בבחינת' נק 20 עד -ניסיון המציע .ג
כמות הגופים להם הוא מספק את השירותים נושא המכרז, כמות ההליכים בהם זכה )עבור גופים 

שהשיג במסגרת זכיות אלה, מספר התקציב /התמיכההציבוריים במהלך השנים האחרונות( והיקף 
 המועסקים על ידי המציע, האמצעים שיש בידו לצורך ביצוע השירותים וכל נתן רלוונטי אחר.

 

 כישוריבמסגרת הראיון תעמוד החברה על  -ההצעות בבחינת' נק 20 עד -(אופציונליראיון עם המציע ) .ד
 והמענה לשאלות שיציג. , הישגיוניסיונו יותמומחיותו, יכולותיו האישיות והמקצוע המציע,

 
לבצע את שלב הראיונות וככל שהיא לא תעשה כן אזי הניקוד  אינה מתחייבתכי החברה  יודגש

 '. נק 80יעמוד על  במסגרת ההליך המקסימאלי אותו ניתן יהיה לקבל
 

המציעים  5ומבלי לגרוע מהאמור החברה שומרת לעצמה את האפשרות לזמן לראיון רק את  כך על נוסף
 הגבוה ביותר בגין מדד המחיר ומדד הניסיון. ניקודאשר קיבלו את ה

 

את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את  ,במסגרת בחינת ההצעותהחברה תבחן יחד עם ההצעה הכספית,  12.3
, כך שהצעת המחיר את ניסיונה הקודם עם המציע ואת ניסיונו של המציעהשירותים בהתאם לחוזה המוצע, 

 לכשעצמה לא תהווה את המדד היחידי לבחינה.
 

 .אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא 12.4
 

החברה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה, שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהותה ותנאיה, או בשל  12.5
שלדעת החברה מונע ו סר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפיאו בשל חו הקול הקוראחוסר התאמה לדרישות 

 הערכת ההצעה כדבעי.
 

בודתם לשביעות רצונה שלה או של החברה תהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר ע 12.6
או שנוכחה לדעת שכישוריו אינם מספקים לפי שיקול דעתה, בכפוף  או של תאגיד עירוני אחר רשות אחרת

 .לקיום שימוע, כנדרש עפ"י דין

 

 .ולמלא את כל המקומות הדרושים למילוי במסמך הצעת המציע חייב להגיש את הצעתו באופן מלא המציע יהא 12.7
 



 

או  ההליךת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי אי הגשת הצע 12.8
כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, 

 עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 
 

ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת זהות  הצעות וקיימות מספרמבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי ככל  12.9
 הצעהעל הוועדת המכרזים תמליץ , 1987-תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח( ל1)ה 22בסעיף  וכהגדרת אישה

 .5בנוסח המצורף כנספח א' ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר האמורה
 

ביותר  הגבוהים ויהי דמי השימוש המוצעים על ידויהיה המציע אשר  ךבהליהזוכה מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  12.10
 אלא אם תמצא ועדת המכרזים כי קיימת סיבה עניינית או משפטית המצדיקה לחרוג מכלל זה.

 

 חובת הזוכה .13
 
 

לו הודעה בכתב על זכייתו, יהא עליו לחתום  תימסר( והזוכה -תתקבל ותוכרז כהצעה זוכה )להלןמציע שהצעתו  13.1
לזוכה  החברהימים מתאריך הודעת   14כשהוא חתום כדין, תוך  לחברהעל ההסכם על כל נספחיו ולהחזירו 

( 2נספח ה' במעמד החזרת ההסכם כאמור ערבות בנקאית לביצוע החוזה ) לחברהבדבר זכייתו, וכן להמציא 
 . החברהבהתאם לדרישות כשהוא אינו מסויג  1נספח ה'ביטוחים  ( ואישור קיוםערבות ביצוע -)להלן

 

 החברהלעיל, כולם או מקצתם, תהא   13.1הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים בס"ק  מילאלא  13.2
 .על כל הפסד שיגרם לה בגין כך החברהוהזוכה יפצה את  ה הבלעדי, לבטל את זכייתו רשאית עפ"י שיקול דעת

 

 .קבל על כך הודעה בכתבי ,מציע שהצעתו לא תתקבל 13.3
 

 בכבוד רב,
 

 נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ -נ.ח.ל חדרה
 



 

   1נספח  א' 
 ימולא על ידי המשתתף ויצורף להצעתו

 
 לכבוד

 נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ -.ח.ל חדרהנ
 

 ג.א.נ.,
 

 מידע ארגוני
 
 

 כדלהלן:הפרטים ולמסור את המידע על המציע, לבקשתכם, הרינו למלא את 
 

 שם המציע: _____________________________________ .1
 

 מספר רישום התאגיד ברשם הרלוונטי: __________________
 

 _____________________________________________כתובת המשרד הרשום: 
 

 _________________ מספר טלפון קווי: __________________  טלפון סלולארי:
 

 : _______________________________המספר פקסימילי
 

 ____________________________________________: E-MAIL)כתובת דואר אלקטרוני )
 

 

:   תחומי עיסוק המציע .2
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 

 :אנשי המפתח אצל המציע .3
 

 ותקשנות  תחום התמחות שם

3.1 __________________________ __________________________ _______  

3.2 __________________________ __________________________ _______ 

3.3 __________________________ __________________________ _______ 

3.4 __________________________ __________________________ _______ 
 

_________________________ ,  מס'  נייד: _____________  דוא"ל איש הקשר מטעמנו הינו גב'/מר _____ .4
והתשובות לקול הקורא ______________________________________ ופניות, ככל שתהיינה, בכל הנוגע 

 .שתימסרנה לו תחייבנה אותנו

 



 

 2 נספח א'
 ניתן לצלם לצורך הוכחת ניסיון נוסף

 לכבוד
 נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ -חדרה נ.ח.ל

 

 תצהיר על עמידה בתנאי סף
 

אני הח"מ_______________ ת.ז.__________________, המשמש בתפקיד_________________ 
להצהיר בשמו, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר אמת וככל שלא  ךבמציע___________________ )שם המציע( ומוסמ

במתן  2019-2016בעל ניסיון בין השנים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן כי המציע צפוי לעונשים  אעשה כן אהיה
  רשויות מקומיות/תאגידים עירוניים לפחות. 3-שירותים של איתור והנגשה של קולות קוראים לרבות סיוע וליווי בהגשתם ל

 
 קשר+מס' טלפוןאיש  סוג השירותים תקופת השירותים שם הרשות/התאגיד

    

    

    

    

    

_________________________ 
 המצהיר וחתימת המציע חותמת

 אישור

 
אני הח"מ, _________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני 

___________ וכי הינו/ה הרשאי/ת ומוסמך/ת להתחייב בשם המציע ___________________________ נושא/ת  ת.ז. 
 ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות וההצהרה לעיל, חתם/ה בפני על התצהיר  וכתב התחייבות  זה.

_______________ 
 דין עורך

 



 

 3נספח א' 
 לכבוד

 "מנחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע -נ.ח.ל חדרה

 ג.א.נ

 3/2019 קול קוראתצהיר וכתב התחייבות המציע  הנדון:
 

 

נושא במשרת ___________________  ,א ת.ז. ________________אני הח"מ _____________________נוש
שבנדון,  לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר  קול הקורא( בהמציע_______________________ )להלן: ב__________

 את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת  כדלקמן:
 

 המציע עומד בכל תנאי הסף הנדרשים במסגרת ההליך. .1
 

לבין הוראות כל דין  הקול קוראהמציע מצהיר ומתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין וככל ויש סתירה בין הוראות  .2
 .הקול קוראהרי שהוראות החוק יגברו על הוראות 

 
 

לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע, תביעות משפטיות ו/או הליכים כי  .3
הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד  משפטיים

 .המציע
 

והחוזה  הקול קוראידוע למציע שאם לא תתקיים התחייבויותינו זו, כולה או מקצתה, תהא זו הפרה יסודית של תנאי  .4
ן התראה על כך וכן תהא רשאית בין היתר ולא רק, לחלט תהא רשאית לבטל את זכייתנו, בלא שתידרש לית החברהו

ההצעה ולחייב  מושא למתן השירותיםאת הערבות הבנקאית, כפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק, להתקשר עם גורם אחר 
אותנו בכל העלויות וההוצאות הכרוכות בעקבות ההפרה ולא יהא בכך כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 

 עקב הפרת התחייבויות זו. החברה
 

____________________ _________________ ________________ 
 

 חתימה  וחותמת המציע חתימת המורשה תאריך

 ישורא
 
 

הח"מ, _________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני אני 
___________________________ נושא/ת  ת.ז. ___________ וכי הינו/ה הרשאי/ת ומוסמך/ת להתחייב בשם המציע 

 וכתב התחייבות  זה.  ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות וההצהרה לעיל, חתם/ה בפני על התצהיר
_______________ 

 דין –עורך 

 4ספח א' נ
 

 



 

 אישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה, ותצהיר נושאת השליטה

 
( 1)ה 22ף אני עו"ד _____________, מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בסעי

 . 1987.1992-תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"חל

 

מספר '___________________ בשליטה בחברת ______________,הינה גבהמחזיקה 
 ________________________.זהות

 

________________ _______________ ____________ ____________ 

 טלפון  תכתוב חתימה וחותמת שם מלא

_______________, מספר זהות ____________, שם התאגיד אני גב'
תקנות ( ל1)ה 22לסעיף  _______________,מצהירה בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם

 .1987-תשמ"ח, מכרזים()העיריות 

_____________________ ________________________ 

 חתימה שם מלא



 

 5א'נספח  
 הצהרת המציע לעניין היעדר רישום פלילי והיעדר ניגוד עניינים

 
מורשה החתימה במציע  ______________, נושא ת.ז. מס' ____________,אני הח"מ 

 )להלן: המציע( _______________________________ ח.פ. ______________________ 
 

 כדלקמן: -ומתחייב בזאת, בכתב בשם המציע מצהיר 
 

, ואני 1976יים" התשל"ו, בתצהירי זה משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק "עסקאות גופים ציבור
 מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

 בעבירה שיש עמה קלון.  ו  לא הורשעהמציע או בעל הזיקה אליו הנני מצהיר ומתחייב כי  .1

יף כל רישום פלילי במרשם הפלילי המתנהל לפי סעלמציע ו/או לבעל הזיקה אליו  הנני מצהיר בזאת כי אין  .2
 . 1981-)א( לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים התשמ"א1

 להודיע לחברה בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי, משפטי, או עסקי בין פעילותבשם המציע  הנני מתחייב .3
 לבין העירייה/החברה  שעניין זה עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים.המציע ו/או בעל הזיקה אליו  

קשר )עסקי או אישי( כלשהו לאחד למציע ו/או לבעל הזיקה אליו   מכלליות האמור לעיל, אם יהיהמבלי לגרוע  .4
 על כך מיידית לחברה.  המציע יודיע הגופים הנ"ל,

לקיימן בשם המציע הובאו לידיעתי הוראות ההסכם עם החברה לרבות הימנעות מניגוד עניינים והנני מתחייב  .5
 במלואן.

כל החלטה של החברה בנושא, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לרבות החלטה על  המציע יקבל על עצמו .6
 לבין צד ג' אחר כלשהו. והפסקת ההתקשרות בינ

או  המציע ו/או בעל הזיקה אליו בין מילוי תפקידי עלול להיותבכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או ש .7
 זו. הצעה  נושא מתן השירותיםת במסגרהם, עיסוקי

מוסכם יהיה זכה, יאם  ן המציע,מבלי לגרוע מהוראות כל דין ומהוראות ההסכם שייחתם בין החברה לבי .8
, מתן השירותיםפסיק את י, מתן השירותיםתקופת כי אם ויתגלה החשש לניגוד העניינים במהלך  ווידוע ל

 בהפעלתה.יכול להמשיך  וודיע בכתב בהקדם האפשרי לחברה כי איניו

________________ ______________ 
 חתימה שם

 אישור
אני הח"מ, _________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני 
___________________________ נושא/ת  ת.ז. ___________ וכי הינו/ה הרשאי/ת ומוסמך/ת 

ומשמעות ההתחייבות וההצהרה לעיל, חתם/ה בפני על להתחייב בשם המציע ולאחר שהבין/ה את תוכן 
 התצהיר וכתב התחייבות  זה.

_______________ 
 דין –עורך 



 

 6'אנספח  
 הצהרה בדבר העדר קרבה משפחתית

 או לעובד תאגידיה העירוניים חדרהלעובד עיריית 
 

מציע את הוראות הסעיפים נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ מביאה בזאת לידיעת כל  -נ.ח.ל חדרה
 הבאים:

 א' )א( לפקודת העיריות קובע כדלקמן:122סעיף  .1

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה  ")א( א.
אחוזים בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." –ייה. לעניין זה "קרוב" לעסקה עם העיר

של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12הוראה זהה קיימת גם בכלל 
 (.3114המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

במישרין או בעקיפין, לפקודת העיריות קובע כי פקיד או עובד עירייה לא יהיה נוגע מעונין  174סעיף  ב.
על ידי עצמו או על ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה 

 המבוצעת למענה.

בהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך אם יש או אין לך קרבה משפחתית, לפי ההגדרות 
 דלעיל, עם חבר מועצה כלשהו, או עם עובד עירייה.

 זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך. הצהרה

(לפקודת 3) א' 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות  2/3העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב של 

 רשומות.א' )א( הנ"ל ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ב122לפי סעיף 

 הצהרה

 
מורשה חתימה ב __________________________________ח.פ.  אני הח"מ ___________________,

אשר פורסם   03/2019מס' בקול בקורא שתתף מה( המציע –_______________________________ )להלן 
נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ חברה עירונית המצויה בבעלות מלאה של עיריית  -על ידי נ.ח.ל חדרה

 כדלקמן: , מצהיר ומתחייב בזאתחדרה
 
 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר: .1

או בין דירקטורים או חברי ועד מנהל בתאגידים עירוניים בבעלות  חדרהבין חברי מועצת עיריית  )א(
 , אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.חדרהעיריית 

בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, אין לאחד מאלה המוגדרים  במונח "קרוב"  )ב(
ם בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל אחוזי 10כאמור לעיל חלק העולה על 

 או עובד אחראי. 

 זוג, שותף או סוכן העובד בעירייה או בתאגיד עירוני בבעלות העירייה.-אין לי  בן )ג(

ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי  .2
 נכונה.הצהרה לא 

 אני מתחייב להודיע לעמותה על כל שינוי שיחול בקשר עם האמור. .3

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .4

  ולראיה באתי על החתום: 
 __________שם המציע: _______________

 
 _________________________חתימה וחותמת:



 

 7'אנספח  
 ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על תצהיר

 
 

אהיה  כי"מ _________________  ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת והח אני
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

 

 -כי המציע( ואני מכהן כ___________ ואני מוסמך להצהיר מטעם המציע –נציג ___________ )להלן  אני

 

( החוק -, להלן1976-גופים ציבוריים, התשל"ו עסקאות ב לחוק2מועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף  עד •
ב לחוק( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות 2או בעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף  המציע

ירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, עב -)עבירה לעניין זה
 (.31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זלפי  או 1991-התשנ"א

 או

ב לחוק( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה 2ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף  המציע •
-לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א עבירה -לעניין זה

(, אולם במועד 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זלפי  או 1991
 ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 

 ]למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי[ 

 

 

__________________ 

 

 אישור 

 

הנני מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עו"ד ________________ במשרדי שברח'___________, 
מר __________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. מספר ___________ /המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

ים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבוע
 .בפני עליה

 
  תאריך _____________ חתימה _________________  חותמת _______________

 



 

 8נספח א'
 

תנאי לעסקה עם גוף ציבורי )תיקון מס'  –תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות 
11) 

י הח"מ ____________ ת.ז.  ___________לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה נא
 שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:נלעו

"( הגוף)להלן: " הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ ח.פ/ ע.מ _________________ .1
"(. אני הרשות)להלן: "נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ -נ.ח.ל חדרההמבקש להתקשר עם 

 מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
 אני מצהיר/ה כדלקמן: .2

o  חוק שוויון )להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח 9הוראות סעיף
 לא חלות על הגוף. "(זכויות

o  לחוק שוויון זכויות חלות על הגוף והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף 
עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה  100ככל שהגוף מעסיק או יעסיק  .3

צורך לחוק שוויון זכויות, ובמידת ה 9הרווחה והשירותים החברתיים, לשם בחינת יישום חובותיו לפי ס' 
)ג( לחוק שוויון זכויות, הגוף מתחייב לפעול על פי 9לשם קבלת הנחיות ליישומן, בהתאם להוראת ס'  –

 ההנחיות כאמור וליישמן כמו גם לעדכן את הרשות על הפניה עצמה ויישום ההנחיות כאמור. 
 אנו מתחייבים להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים .4

 ימים ממועד תחילת ההתקשרות.  30החברתיים, בתוך 
 

______________ 

 חתימה 

 אישור

יי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי ני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפנהרי
להצהיר את ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

 יי.  נות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפנכונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נהאמת וכי יהיה צפוי לעו

_________________  __________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך

  



 

  מסמך  ב'-הגדרת השירותים 
 

 )מפרט (השירותים הגדרת מסמך
 

 :הבאות הפעולות את, היתר בין ,יכללו הספק הזוכה ידי על חברהל ינתנוי אשר השירותים

ם )קולות להליכי חברה או העירייהה התאמת לבחינת ישמש אשר פרופיל ויצירת החברה ואפיון ניתוח •
 .שיהיו ככל ם,לשינויי בהתאם הפרופיל ועדכון שוטף מעקב זה ובכלל יפורסמו אשר השונים קוראים( 

 דירוג: היתר בין ויכלול הקוראים לקולות המענה אפיון לצורך שנדרשים הנתונים כל את יכלול האפיון

 פילוח , ירעב התושבים כמותעירייה, ה של פריפריאלי מדד דירוג עיריית חדרה, של אקונומי-סוציו
 הכספית הפעילות היקףעירייה/חברה, ה של השוטף בתקציב הכספית הפעילות היקף בעיר, התושבים
 של הכספית הפעילות היקףעיר, ב האוכלוסייה גילאי פילוח העירייה/חברה,  של ההשקעות בתקציבי

 ןמאפיי וכל אתרי התיירות ומתקני הספורט בעיר כמותחברה ב העובדים כמותהחברה/המועצה, 

 השירותים מתן תקופת במהלך הזוכה את ישמש ל"הנ הבסיסי האפיון כי ,יודגש נוסף. רלוונטיי

 .הרלוונטיים הקוראים הקולות איתור לצורך

 רשויות ידי על המפורסמות השונות והתמיכות יםקוראות קול הליכי כלל ואפיון גיבוש ,ניטור, איתור •

 ,שונות קרנות ,האירופי האיחוד, לאומי לביטוח המשרד ,ממשלה משרדי :כגון) שונים גורמים או/ו
 החברה. נציגי בפני והצגתו אמת בזמן חברהל המידע שליחת (ועוד הפיס מפעל

 היקף בדבר נתונים לרבות עבורה הרלוונטי אחר או קורא קול הליך כל על חברהל מפורט מידע העברת •
 אמות ,מועמדות להגשת הסף תנאי, ההליך את שפירסם התומך הגוף ,ההליך תקציב ,התמיכה

 .באלה וכיוצא הזוכים לבחירת מידה

חברה ה ידי על שיידרש ככל, הבקשות בהגשת לחסמים בנוגע לחברה ופרונטלי טלפוני מענה מתן •

 .שגרתיות לא בשעות ולרבות

 קול והליכי וציבוריים ממשלתיים מגופים לתמיכה בקשות הגשת תהליך וניהול ריכוז ,ייעוץ ,ליווי •

 .התומך מהגוף הקצבה אישור לקבלת עד ידם על המפורסמים קורא

 ולצורך בהליכים הטיפול סטטוס בגין מודולריות וטבלאות חודשיים מעקב דוחות :כגון ניהול כלי מתן •

 .חיצוניים משאבים גיוס בנושא ובקרה מעקב

 .המממנים לגופים הצורך במידת והשלמות דיווחים •

 וסטאטוס התקדמות על, שיידרש ככל בכתב לרבות לחודש אחת ולפחות אמת בזמן חברהל דיווח •

 .בטיפול המצויים השונים העניינים
 ביחס והןחברה ל הנוגעים להליכים ביחס הן נתנויי לעיל המפורטים השירותים כל כי מודגש

 והרלוונטיים לחברה. לעירייה הנוגעים להליכים
 



 

 מסמך ג'-הצהרת המציע 
 

 הצהרת המציע
 
 

 לכבוד
 נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ -חדרה נ.ח.ל

 
 ג.א.נ.,

 
 

 למתן שירותים בנושא מיצוי תקציבי תמיכות 3/2019מס'  וראקול ק  הנדון:
 

 

הקול  נושא הפעילותוהנני מודע ומכיר את מהותה  הקול קוראאני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי  .1
השונים ומבלי לגרוע מהם, הצהרתי כאן  הקול קוראומקבל על עצמי את ההתחייבויות וההצהרות במסמכי  קורא

 באה בנוסף.
 

וכל הגורמים האחרים המשפיעים  הקול קוראכולל נספחיו וכי תנאי  הקול קוראהנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי  .2
את כל  בחנתי את היקפה ,לי וכן כי הבנתי את שיטת העבודה, ידועים ומוכרים הקול קוראעל ביצוע העבודות נשוא 

 בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.וי ברורים ל והם לתת את השירותים התנאים לפיהם אצטרך לבצע
 

שכן למעט התמורה המוצעת על ידי לא נדרשים ה בקשר עם היקף השירותים בדיקות יסודיותכי עליי לערוך ידוע לי  .3
 אהיה זכאי לכל תמורה נוספת אלא אם הוגדרה במפורש.

 

אי התאמה בין הנתונים המופיעים מצד המציע לטענות , לא תתקבלנה, לאחר הגשת ההצעות, כל למען הסר ספק .4
הקול הקורא, באחריותי בין המצב בפועל לבין הנתונים ככל שיהא פער . לבין המציאות בשטח הקול קוראמסמכי ב

 ני מועד הגשת ההצעות.לפ חברהלהעלותן בפני הכמשתתף 
 

 אני מצהיר בזאת כי: .5

והנני מסוגל מכל בחינה שהיא, לבצע את  הקול קוראהנני בעל הידע והמומחיות הדרושים למתן השירותים נשוא  .א
 .הקול קוראכל הדרישות ו/או התחייבויות על פי  הוראות 

האדם והציוד והאמצעים הדרושים על מנת לבצע את השירותים נשוא  חבכוחי להשיג את כל כו ו/אוברשותי יש  .ב
 .הקול קורא

, הקול קוראהנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן השירות נשוא  .ג
 לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק שכר מינימום לפחות.

ות, מכל מין סוג הכרוכות המחירים בהצעתי, כפי שנרשמו על ידי, כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כללי .ד
, עפ"י הכלול במפרטים לרבות רווח, וכל הוצאה אחרת הקול קוראעל פי תנאי  הקול קוראבביצוע השירותים נשוא 

 לא כולל מע"מ.

 עד סיום תוקפה של הערבות לקיום ההצעה ועד בכלל. נוזו בתוקף ותחייב אות יהצעת .ה

שומרת  החברהה ביותר או הצעה כל שהיא וכי המתחייבת לקבל את ההצעה הגבו החברהידוע לי כי, כי אין  .ו
 לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה בין מספר מציעים.

תהא רשאית בכל שלב, שלאחר בחירת הזוכה, במקרה של הפרת ההסכם ו/או בשל אי עמידה  החברהידוע לי כי,  .ז
קיומו של רישיון כל שהוא, לפנות למציע הבא שהצעתו,  או אי החברהאו אי קיום הנחיות  הקול קוראבדרישות 

וזאת מבלי צורך לנמק ועפ"י שקול דעתה הבלעדי ואני מסכים כי במקרה כזה לא תהא  הקול קוראעמדה בתנאי 
אנו מוותרים בזאת באופן סופי ומוחלט על כל טענה  קול הקוראלנו כל טענה בהקשר לכך וכי בהשתתפותנו ב

 ור. הקשורה להחלטה כאמ

בהתאם לכל תנאיו, לשביעות  הקול קוראהנדון, הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי עפ"י  קול הקוראאם אזכה ב .6
 ו/או הממונה מטעמה, ועל פי הוראות ההסכם בכפוף לדין. החברהרצון  

 



 

 אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן: .7
 

 הודעתכם בדבר זכייתי:ימים מתאריך  14תוך  .א

 חתום על ההסכם כדין.סור ולל (1

 ולשלם את דמי השימוש לכל תקופת החוזה. אישור ביטוח ,להמציא לכם ערבות בנקאית לקיום ההסכם (2
 

 .להתחיל במתן השירותים במועד שייקבע על ידי החברה .ב
 

תהא רשאית לבטל  החברהאני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות לעיל כולן או מקצתן  .8
 מציע אחר וזאת מבלי לגרוע מכל זכות המוקנית לה בהתאם להוראות ההליך ועל פי כל דין.ולהתקשר עם את זכייתי 

 

לכל  שכר ,הקול קורא ושאנ יספקו את השירותיםשהנני מצהיר כי בהצעתי התחשבתי בעובדה כי עלי לשלם לעובדים  .9
 .1987בהתאם להוראות שכר מינימום התשמ"ז  הפחות

 

, והננו מוותרים בזאת ויתור הקול קוראבעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי  .10
 בו.ו/או הוראה הכלולים  הקול קוראסופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי 

 
 

 פרטי המצהיר 

 
 שם המצהיר: __________________________________ח.פ. ________________

 
 תפקידי במציע __________________

  
 חתימה + חותמת : ____________________ תאריך: _______________

 ד'סמך מ-הצעת המציע 
 



 

 הצעת המציע
 

 לכבוד
 נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ -חדרה נ.ח.ל
 א.ג.נ.

 

  למתן שירותים בנושא מיצוי תקציבי תמיכות 3/20190קול קורא מס' הנדון: 

 )את הצעת המחיר יש למלא בעט, בכתב קריא וברור ובמקרה של מחיקה  ו/או תיקון, יש  למחוק  בעט )לא בטיפקס( ולחתום ליד התיקון(
 

 

למתן שירותים בשם __________________________ )שם המציע(, הרינו מתכבדים להגיש בזאת, את הצעתנו  .1
 והחוזה. הקול קורא, מפרט הדרישות וכל מסמכי הקול קוראבהתאם להוראות  בנושא מיצוי תקציבי תמיכות

 

 הצעת המחיר: .2

 

עבור אפיון נתוני החברה ואיתור קולות קוראים  המוצעת על ידינו חודשית הקבועהתמורה התמורה  .א
לחודש )לא כולל מע"מ ₪  _____________היא בהתאם להוראות המכרז מתאימים

 לחודש )לא כולל מע"מ(₪ ______________________________ ובמילים
 

 .)לא כולל מע"מ(לחודש ₪  500של  תעלה על סך התמורה החודשית לא 

 

אשר הזוכה בהליך זה יאתר ובמסגרתו הוא מילא  עבור כל קול קוראעל ידינו התמורה הפרטנית המוצע  .ב
 והגיש טפסים ומסמכים בשם החברה או העירייה )על כל השירותים הנלווים לכך(

 ₪ ______________________________ובמילים)לא כולל מע"מ( ₪  ________________היא
 וקיבלו במסגרתו התחייבות לקבלת כספים.  שהחברה או העירייה זכו בו הליךכל  עבור ,לא כולל מע"מ

  .בגין כל קול קורא₪  ש"ח 2,000תעלה על סך של לא  הפרטנית התמורה
 

מצב בו הוגשה הצעה אך החברה/העירייה לא זכתה בקבלת כספים, יהיה זכאי הזוכה בהליך למחצית 
 .הפרטניתהתמורה 

 

לספק כוללת את כל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים אלא אם נאמר במפורש מובהר כי התמורה שתשולם  .3
 אחרת במסגרת הסכם זה.

  והחותם מטעמו פרטי המציע

 
 שם המציע: __________________________________ח.פ. ________________

 
 

 שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז. ___________ תפקיד במציע _______________ 

 חתימה + חותמת : ____________________ תאריך: _______________

 

 



 

 'המסמך -הסכם/חוזה התקשרות

 הסכם
 

 2019שנערך ונחתם ביום ______ לחודש ____שנת 

 מ"נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע -חדרה נ.ח.ל בין:
 חדרה 21מרחוב הנשיא, 

 (החברה –)להלן  
 

 מצד אחד;
 

 
 _____________ת.ז  /שם _________________ח.פ.   לבין:

 
 ___________________________מרחוב ________

 
 (הספק -)להלן

 
 מצד שני;

 
הקול  -)להלן למתן שירותים בנושא מיצוי תקציבי תמיכות 03/2019מס'   קול קורא פרסמה החברהו הואיל:

 (;קורא/ההליך
 

הסכם זה  ,הקול קוראבהתאם לתנאי  החליטה לקבל הצעתו החברההגיש הצעה לקול הקורא ו הספקו והואיל:
 ולאפשר לו לספק לה את השירותים כהגדרתם בהסכם זה; ונספחיו

 
יהם בכל הנוגע להענקת השירותים מושא ברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותו והואיל 

 בהסכם זה; הקול קורא
 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 מבוא .1
 

 חלק בלתי נפרד הימנו. המבוא להסכם זה מהווה 1.1

 

 הקול הקורא על כל נספחיו ומסמכיו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 1.2
 

הזכות את  החברהמקבל בזאת מאת  הספקו לספק את השירותיםהזכות את  לספקמוסרת בזאת  החברה 1.3
 האמורה.

 



 

 השירותים: .2

 

את כל בכל מקרה יכללו  אשר תמיכותהסכם זה הם שירותי מיצוי תקציבי רשים במסגרת השירותים הנד 2.1
מסמך הגדרות השירותים אשר צורף לקול הקורא ואשר מהווה חלק בלתי   -המפורטים במסמך ב'השירותים 

 נפרד מהסכם זה.

 
-עיריית חדרה )להלןפגישות עבודה עם נציגי החברה ו/או נציגי  ספקיצוין כי במסגרת השירותים יקיים ה 2.2

 לאופי השירותים. מההמתאיובצע כל מטלה אחרת אותה תדרוש החברה ו/או מי מטעמן וי (העירייה
 

 (ייקרא להלן השירותים 2.2-ו 2.1כל האמור בסעיפים )

 
 . ___מר______________ יעמוד בקשר מול החברה הוא יספק אשר  איש הקשר של הספק 2.3

 

 תקופת ההסכם .3
 

תקופת  -)להלןמיום___________ וכל ביום______________חודשים החל  12-היא לתקופת ההסכם  3.1
 (.תקשרותהה

 
חודשים כל אחת  12תקופות נוספות בנות  4-את תקופת ההתקשרות עד ל לחברה שמורה האפשרות להאריך 3.2

 (.התקופה המוארכת -חודשים )להלן 60ובתנאי שסך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה על 

 
 

סיום תקופת ימים טרם  60 לספקהיא תודיע על כך  ההתקשרותהחליטה החברה להאריך את תקופת  3.3
 ההתקשרות או התקופה המוארכת לפי ההקשר והעניין.

 

 

על אף האמור לחברה שמורה האפשרות, בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לסיים את ההתקשרות עם  3.4
בקשר עם כך. במסגרת  ימים מראש ולספק לא תהא כל טענה/דרישה/תביעה 30הספק בהודעה מוקדמת של 

 חתימתו על ההסכם מסכים הספק לתנאי זה.
 

 יחסי הצדדים: .4
 

אין ולא ייווצרו בעתיד, לכל עניין  נו בגדר ספק עצמאי וכייה הספקמוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות, כי  4.1
ואין  , לרבות אחריות בגין כל נזק ו/או תאונה שיגרמו לו הספקלבין  החברהוצורך, יחסי עובד ומעביד בין 

  .החברה, מאת  זכאי לכל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו הספק
 

להעסקת מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או נוהג בנוגע  הספקמבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה,  4.2
 עובדים וכמו כן לשמור על כל חוקי העבודה.

 

מיד עם  בכל חוב שהוטל עליה החברהאת  הספקב הקשור לעובדיו, ישפה בגין כל חו החברהב במידה ותחוי 4.3
 בגין חובות כאמור.  החברהיישא על חשבונו כל עלות/שכ"ט שתישא  הספקדרישתה הראשונה ו

 

  הספקהצהרת והתחייבות  .5
 

 מצהיר ומאשר בזאת: הספק

 ביותר.כי יעסיק מספר עובדים מתאים לצורך מתן שירותים ברמה הגבוהה  5.1

 



 

, כי הנו בעל הידע, הניסיון והמיומנות הדרושים לשם מתן השירותים, וכי הודרישותי החברההבין את צרכי כי  5.2
, והם ימשיכו להיות בידיו במשך כל חברהבידיו כל האמצעים הדרושים לביצוע השירותים בהתאם לדרישות ה

 תקופת ההסכם.
 

 רותים מושא ההסכם.וא מורשה עפ"י דין לעסוק בפיקוח ולתת את השיה 5.3
 

  כי הוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות נציגי המזמינה או מי מטעמם כפי שיוגדרו על ידי החברה. 5.4
 

 כך יהיה בכל תקופת הסכם זה. ווא בעל מיומנות, ניסיון, הכשרה, השכלה וידע למתן השירותים ה 5.5
 

דרושים למתן השירותים וכך יהיה בכל הוא בעל אמצעים נאותים ומספקים מבחינת כוח אדם, ציוד וחומרים ה 5.6
 תקופת ההסכם. 

 

בביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה משום וין כל מניעה להתקשרותו בהסכם זה ובחתימתו על הסכם זה א 5.7
 דדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם זה ועל פי כל דין. צפגיעה בזכויות 

 

וכי עליו לבצע כל מטלה הקשורה  ו לקבוע שינויים בפרטי השירותיםלדרוש ו/א תרשאיהחברה כי ידוע לו כי  5.8
 לאופי השירותים גם אם אינה מצוינת במפורש במסגרת הסכם זה.

 

 . יבוצעו על ידו באופן המיטבי קול הקוראכי השירותים כהגדרתם לעיל וכמפורט במסמכי ה 5.9

 

כי לא תלויה נגדו כל תביעה משפטית שהיא ולא נעשו פעולות ו/או קיימות התחייבויות אשר ימנעו ו/או עשויות  5.10
 למנוע ממנו למלא אחר התחייבויותיו על פי הסכם זה.

 

לפי בקשתה כל חומר ו/או מידע הנדרש והנוגע לדעת נציג  חברהיא לעיון הלהמציא ולהב כי הוא מתחייב 5.11
 המזמינה למתן השירותים ו/או להתחייבויותיו של נותן השירות על פי הסכם זה. 

 

, מיד וללא דיחוי, על כל עניין או נושא או התפתחות אשר לגביהם יש לו עניין חברהמתחייב לדווח ל כי הוא 5.12
עשוי להיות  לחברהו/או אשר קשורים לשירותים וש חברהגוד אינטרסים עם חובותיו לואשר עלולים ליצור ני

 עניין בהם .

 

כי ידוע לו שמתן השירותים כפוף לשינויים ולהנחיות נוספות ו/או אחרות שיימסרו מעת לעת לנותן השירות על  5.13
 .מתחייב לפעול לפי הנחיות אלה והוא, ככל שיימסרו, החברהידי 

 

במדיניות של הקפדה על קיום מלא של כל הדין החל והוא מצהיר ומתחייב ת נוקט חברהלכך שהמודע  הואכי  5.14
 כי הוא לא ינקוט בפעולה כלשהי אשר יהיה בה כדי להוות הפרה של חוק כלשהו מהדין החל.

 

להעביר את כל החומרים ו/או הנתונים ו/או כל מידע רלוונטי  הוא מתחייב  כי בכל מקרה של סיום ההתקשרות 5.15
 מים מיום סיום ההתקשרות.י 7אחר, לחברה תוך 

 

בעיה כלשהי, זמנית או קבועה, בקשר עם מתן השירותים, יודיע על כך לאלתר לנציג  הספקהתעוררה לדעת  5.16
כאמור כדי לגרוע מהתחייבויות , על מנת לתת לו את פרק הזמן המרבי להתארגנות. אין במתן הודעה החברה
אם אכן תתעורר מניעה כאמור. בכל מקרה שבו לא  לחברהלפי הסכם זה או מכל סעד אחר שיהיה נתון  הספק

 אחר לשם כך, ולהיפרעבספק רשאית להיעזר  חברהתהיה ההספק, יתבצע השירות בהתאם להתחייבויות נותן 
 .הוצאותיה ונזקיה כתוצאה מכך על מהספק

 

אחר הוראות כל דין או הוראות  הספקעל המזמינה לשאת בהוצאות כלשהן עקב ליקויים במילוי  יהיהאם  5.17



 

והספק מיד לאחר גרימת הנזק  לספקבגין הוצאות אלו. חשבון בעבור הוצאות אלו יוגש  הספק, יחויב חברהה
בכל האמצעים רשאית לנקוט  החברה. חברהמתחייב לשאת בתשלום של כל הסכום האמור שנקבע על ידי ה

, בכל מקרה בו על פי שיקול דעתה המוחלט ספקהעומדים לרשותה ,לרבות הפסקת השירותים על ידי נותן ה
 .מתחייב מהסכם זה או על פי כל דיןמתבצע השירות שלא כ

לשמור על סודיות מוחלטת ולא להעביר, למסור, לגלות, לפרסם לחשוף או לרמוז לכל אדם ו/או גוף כלשהו כל  5.18
תוכנית, חומר, מסמך עיוני או מעשי, שנאסף או נתקבל במסגרת מתן השירותים, והוא מתחייב שלא מידע, 

להשתמש בכל מידע שהגיע אליו עם ולצורך מתן השירותים לכל מטרה אחרת שהיא, למעט לצורך מילוי תפקידו 
תקבע. למען הסר ספק, חברה ובתנאים שה חברהעל פי הסכם זה, אלא אם קיבל הסכמה מראש ובכתב מאת ה

 הינה הבעלים של כל מידע, מסמך ותוכנית כאמור.  חברהמובהר, כי ה
 

לתת כל שירות או לבצע כל כי ידוע כי עליו לספק את השירותים בהתאם לדרישות החברה והוא מתחייב שלא  5.19
 כדי למנוע ממנו לספק לחברה את השירותים כאמור בהסכם זה. ואחר שיש ב עיסוק

 יםהעסקת עובד .6
 

שא בכל התשלומים יבלבד י הספקכי ו הינו ספק עצמאי הספקמוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי  6.1
שא בכל תשלום או הטבה ילא ת החברהווההטבות הסוציאליות המגיעות על פי כל דין ונוהג לעובדיו ופועליו, 

 כאמור.
 

יהיה חייב בכל עת למלא אחר הוראות כל דין ונוהג בקשר להעסקת  הספק לו, ובנוסף לעילמבלי לגרוע מהאמור  6.2
עובדים או מועסקים כולל תשלום שכר מינימום וכולל תשלום כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י 

 המעביד וניכוי כל התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו.
 

ר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או נוהג בנוגע להעסקת מתחייב למלא אח הספקמבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה,  6.3
 עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום.

 
 

 ותיאום פיקוח .7
 

 הספקזכות לפקח על עבודות  לחברהבנוסף ומבלי לפגוע מהאמור במפרט מובהר בזאת למען הסר ספק, כי  7.1
  .הקול קורא עמידתו בתנאיולבדוק, בכל עת, את 

 

 מתחייב לפעול על פיה. הספקמטעמו תהיה סופית ומכרעת, ומי או  נציג החברהמוסכם כי בכל עניין, קביעת  7.2
 
 

 ומועדי תשלום תמורה .8

 
 בגין מתן השירותים יהיה זכאי הספק לתמורה כמפורט להלן: 8.1
 

לחודש )לא כולל מע"מ( ₪  _______בסך של________ חודשית קבועהתמורה  8.1.1
לחודש )לא כולל מע"מ( עבור אפיון נתוני החברה ואיתור ₪ ובמילים:____________________ 

 (.התמורה החודשית-קולות קוראים )להלן

 

 _______)לא כולל מ"עמ( ובמילים_____________₪ תמורה פרטנית בסך של_______________  8.1.2
אשר הספק יאתר ובמסגרתו הוא מילא והגיש טפסים ומסמכים  עבור כל קול קורא )לא כולל מע"מ(₪ 

בשם החברה או העירייה )על כל השירותים הנלווים לכך( והחברה או העירייה זכו בהליך וקיבלו 
 (. התמורה הפרטנית-במסגרתו התחייבות לקבלת כספים )להלן

 
למחצית ת כספים, יהיה זכאי הספק מצב בו הוגשה הצעה אך החברה/העירייה לא זכתה בקבל

 .אשר ננקבה על ידו בגין התמורה הפרטניתהתמורה 
 



 

מלא וכי ו מיטבי באופן החודשי הנדרש למתן השירותיםיודגש כי החברה אינה יכולה להעריך את היקף השעות  8.2
האמורה לקחת זאת בחשבון במסגרת חתימתו על הסכם זה. לא תשולם תמורה נוספת מעבר לתמורה ספק על ה
 .לעיל

 
יובהר כי התמורה כוללת את כל הוצאות הספק לרבות נסיעות, תקורות, צילומים, העסקת עובדים וכל הוצאה  8.3

  בקשר עם מתן השירותים אלא אם סוכם )בכתב( בין הצדדים אחרת.
 

שסופקו על  שירותיםבגין ה (הכולל דיווח שעתי) חשבון מפורט הספק לחברהודש קלנדרי יגיש לכל ח 10 -עד ה 8.4
 .לרבות קולות קוראים אליהם ניגשה החברה/העירייה באמצעות הספקידו בחודש החולף 

 
 .ימים ממועד הגשת החשבון המאושר לחברה וכנגד חשבונית מס כחוק 45, יפרע תוך חברהחשבון מאושר על ידי ה 8.5

 
אשר אותר על ידי החברה או אשר הוגש על ידה )מצב  קורא קורא יובהר כי הספק לא יהיה זכאי לתמורה בגין כל 8.6

יהיה הספק זכאי למחצית התמורה הפרטנית  -בו אותר הקול הקורא על ידי החברה אך הוגש באמצעות הספק
 כהגדרתה לעיל(.

 

 אחריות פיצוי ושיפוי: .9

 
נחלים  -נ.ח.ל חדרהבגין סעיפי האחריות, הביטוח והשיפוי ייקרא :  החברהמוסכם בזאת כי שם 

ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם עיריית חדרה   ו/או  מ"חברה לפיתוח תיירות חדרה בע
 ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 

לכל נזק לגוף ולרכוש, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולכל אבדן שייגרמו  החברהיהיה אחראי כלפי  הספק 9.1
 וו/או לרכוש עצמו לספקלכל נזק שיגרם או לעובדיה או לרכושם של אלה או לכל צד שלישי או לרכושו,  לחברה

או עקב הפרת /ו וו/או עובדי וו/או מורשי וו/או לרכושם וכן לכל נזק שיגרם על יד וו/או לעובדי וו/או למורשי
ו/או לרכושה מחמת כל  לרשות המקומית ו/או לחברה על פי הסכם זה לאדם ו/או לרכוש ו/או והתחייבויותי

המזון בצריכת מוצרי המזון  במשאיתמעשה או מחדל הקשורים למתן רשות השימוש נשוא הסכם זה, בשימוש 
 . וו מטעמא ואו ברשות הספקובעבודה שתיעשה ע"י  והמסופקים על יד הוהשתיי

 

, מייד עם דרישתן ראשונה, בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או מחדל החברהמתחייב בזה לפצות ולשפות את  הספק 9.2
שבחוזה זה ו/או הקשורה ו/או  הספקלעיל ו/או כתוצאה מהפרת התחייבות כלשהי של  9.1כאמור בפסקה 

ל תשלום אחר, בקשר לתביעה קנסות וכ שלם פיצויים,תאלץ ל החברהבו ובכל מקרה  הנובעת מחוזה זה וביצועו,
עצמה או לצד שלישי לפי הוראותיהן וזאת מייד עם דרישתן  לחברהכזו מתחייב הוא לשלם כל סכום כזה 

בהן קשר לכל תביעה כזו ומבלי  העמד החברהשראשונה, כל זאת בתוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית והוצאות 
בכל עת  לספקרשאית לנכות כל סכום כזה מכל תשלום או סכום שיגיע מהן  החברהלגרוע מהאמור לעיל תהיה 

 .לפי חוזה החברהמסר בידי  הספקשהיא לפי החוזה ו/או להשתמש בערבות הבנקאית ש
 

או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של  מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד הספק 9.3
מתחייב לפצות ולשפות את  הספקכתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודות.  הספק

לשלם עקב כל חיוב שיוטל עליהן בגין תביעה  החברההראשונה בכל סכום שיהא על  המיד עם דרישת החברה
 .כתוצאה מתביעה כאמור החברה הדלנזק או לפיצוי כאמור בתוספת הוצאות בהן עמ

תוצאה מגניבה ו/או העלמות( שיגרמו  אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא )לרבות לנזקים הילא תה החברה 9.4
   .ו/או רכושם וו/או לעובדי  לספקו/או  הספקלרכוש של 

 החברהריבית והפרשי הצמדה על פי החוק, מעת דרישתו על ידי  לעיל ישא הספקמאת  לחברהכל סכום שיגיע  9.5
 התשלום בפועל.  מועדועד 

 



 

מתחייב לבטח את דוכן המזון על תכולתו לרבות כל הציוד ומוצרי המזון והשתייה שימצאו ו/או ימכרו  הספק 9.6
. בכל כנגד נזקים העשויים להיגרם לרכושו על ידו בדוכן המזון בכל תקופת הרשות, וזאת כדי שווים המלא

 חייב להשתמש בכספי הביטוח לתיקון הציוד.  הספקיהיה מקרה של נזק 

 ביטוחים: .10
 

 הספק( ו/או על פי דין או  הסכם, מתחייב "הספק" :להלן)ומי מטעמו  הספקמבלי לגרוע מאחריות חוקית של  10.1
שלא יהיה מצומצם מהמפורט באישור הביטוח , בהיקף הקול קוראלהחזיק ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות 

את האישור עד מועד  החברה"(, וימציא לביקורת האישור" :)להלן הקול קוראלמסמכי  1-המצורף כנספח ה
 .כשהוא אינו מסויג החברהחתימת הסכם זה או במועד אחר כפי שתקבע 

 

הינה תנאי מוקדם למתן  תקופת ביטוח,, לרבות חידושו בתום כל הספקהמצאת האישור חתום על ידי מבטחי  10.2
 לפעול על פי ההסכם.  החברהאישור 

 

ומי מטעמן אינן מטילות  החברהשור לרבות זכות הבדיקה והביקורת על ידי ימוצהר ומוסכם בזה כי עריכת הא 10.3
כל חובה ואחריות שהיא ביחס לאישור  הביטוח, הפוליסות, טיבם, היקפם,  הו/או על מי מטעמ החברהעל 

 מתם לנשוא הביטוח, תוקפם או העדרם.התא
 

וללא צורך בדרישת   יום לפני תום תקופת הביטוח 14לכל הפחות , אחת לשנה לחברהלהמציא  הספקעל  10.4
 תקף ואינו מסויג.כשהוא , את אישור קיום ביטוחים החברה

  

 וואחריות ומחובותי הספקעריכת הביטוחים כנדרש עפ"י הסכם זה לכל תקופת ההסכם אינה משחררת את  10.5
 עפ"י הסכם זה וכן מחובת תשלום כל נזק ו/או פיצוי. 

 

במעמד חתימת הסכם  לחברה, ימסרו תבהן כנהני הרשומ החברהשהעתקי פוליסות הביטוח כשהם מאומתות ו 10.6
 זה ותוקף הביטוחים יהיה למשך כל תקופת ההסכם. 

 

לתקופות שלא  פוליסות הביטוח שתוצאנהאישור קיום ביטוחים מתחייב לשלם את הפרמיות עפ"י  הספק 10.7
 . חודשים 18תעלנה על 

 ערבות ביצוע .11

עם החתימה על  לחברהמתחייב להמציא  הספקעל פי הסכם זה,  הספקלהבטחת קיום התחייבויותיו של  11.1
כשהיא צמודה למדד המחירים של ₪,  10,000, בסך של החברההסכם זה ערבות בנקאית אוטונומית, לפקודת 

ערבות  -רבות בנקאית לביצוע ההסכם להלןע 2כנספח ה'  זה להסכםהצרכן, חתומה כדין, בנוסח המצורף 
 (.ביצוע

 

 החברהשככל חודשים(  13התקשרות )בתחילה לתקופה של הערבות תעמוד בתוקפה לכל אורך תקופת ה 11.2
לתקופה ערבות ביצוע  לחברהמתחייב להמציא  ספקה עם אזי ההתקשרותתקופת להאריך את  תחליט

 חודשים כל פעם(. 13-)הארכה ב וכתנאי לה המוארכת
 

, צמודה למדד המחירים לצרכן, חתומה כדין ובלתי מותנת וניתנות על פי החברההערבות תהייה לפקודת  11.3
לא יעמוד  הספק, בכל תקופת תוקפו של ההסכם, כל אימת שהחברהתנאיה לחילוט בפנייה חד צדדית של 

 או ההסכם.  הקול קוראבהתחייבויותיו ע"פ תנאי 
 

 יישא בכל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות לביצוע. ספקה 11.4
 

 תוארך יחולו הוראות סעיף זה בשינויים המתחייבים. תקשרותופת ההככל שתק 11.5



 

 קיזוז .12

 .ם המגיע ממנה לספק על פי חוזה זהמוסכם בזאת כי החברה רשאית לקזז כנגד כל סכו 12.1
 

בכל דרך  ספקהוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של החברה  לגבות את הסכומים המגיעים לה מאת ה 12.2
 ערבות הביצוע.אחרת לרבות חילוט 

 

 

 הוראות כל דין .13
 

 דין. יו עפ"י הסכם זה על פי הוראות כלמתחייב למלא את התחייבויות הספק 13.1
 
 

 ופיצויים מוסכמים בטלותו ,הפרת ההסכם .14
 

ייחשב כהפרת ההסכם  החברהאו ביצוע שלא לשביעות רצון  והתרשלות בביצועאו  הוראות הסכם זהאי ביצוע  14.1
קשה ממנו לתקן את יהודעה על כך וב לספקתהא רשאית לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שנתנה  החברהו

עד לגמר  אחר ספקלהתקשר עם ההפרה תוך מספר ימים שיקבע על ידה על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או 
  שניתנה להבטחת ביצועו של ההסכם.תקופת ההסכם ו/או לחלט את הערבות 

 

כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית בקרות אחד  הספקמבלי לפגוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב  14.2
 רועים הבאים:ימן הא

 

 פעמים. 3-שאינן יסודיות( יותר מהפרות הפר הוראות הסכם זה ) הספקאם  .א

 יום מיום החלתו. 20והעיקול לא יוסר תוך  החברהמן  ספקאם יוטל עיקול על כספים המגיעים ל .ב

 הוא אדם או שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד מיחידיה של השותפות צו לקבלת נכסים. הספקאם  .ג

 הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים. הספקאם  .ד

 .הספקממונה על נכסי בכל מקרה שבו עשויה להתבצע העבודה בידיד נאמן, מנהל עזבון או כל אדם ה .ה
 

 עקב ובגין ההפרה. החברההאמור לעיל אינו בא לגרוע מכל זכות או סעד אחר של  14.3
 

מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם על נספחיו ומכל סעד אחר המגיע לחברה על פי החוזה ועל פי כל דין, מוסכם  14.4
ם מוסכמים כמפורט להלן צוייעל הצדדים להסכם כי בגין ההפרות המפורטות להלן תהא החברה זכאית לפי

 (:הפיצויים המוסכמים -)להלן
 

 הפיצוי המוסכם ההפרה/הליקוי
אי מילוי אחר הוראות נציג החברה כפי שיוגדר על 

 ידה
 למקרה₪  250

 למקרה₪  500 איחור במועד הגשת קול קורא

 למקרה₪  500 אי עמידה בדרישות הביטוח

 למקרה₪  500 אי תשלום שכר מינימום לעובד
אי קיום הוראה בקשר עם ערבות הביצוע 

 והארכתה
 למקרה₪   1,000

כל הפרה שאינה הפרה יסודית ושאינה מוזכרת 
 בטבלה זו

 למקרה₪   300

 



 

בגין ההפרות האמורות באמצעות חילוט ערבות הביצוע אותה יפקיד  ספקלהיפרע מההיה רשאית תהחברה   14.5
 בידיה בהתאם להוראות ההסכם או בכל דרך חוקית אחרת. ספקה

 
כקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ולספק לא תהא כל תביעה ו/או  ההחברה ו/או מי מטעמשל  הקביעת 14.6

 טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד החברה בשל כך.
  

ואין בהטלת קנסות  של החברה על פי חוזה זה ועל פי כל  דין ר בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיהאין באמו 14.7
בהתאם לסעיף זה )או בכלל( זה כדי לפגוע מזכות החברה לבטל את ההסכם ואין בביטול ההסכם כדי למנוע 

 .מהחברה להטיל קנסות כאמור

 
. הפרה שניה )הזהה להפרה הראשונה( בלבד ראשונהיודגש כי הסכומים הנקובים לעיל מתייחסים להפרה  14.8

 תגרור כפל קנס והפרה שלישית )הזהה לשתי ההפרות הקודמות( תגרור קנס משולש.
 

 הסבת ההסכם,  המחאת זכות והעסקת קבלנים אחרים .15
 

התחייבויותיו על פי  הסכם זכויותיו ו/או ו/או לשעבד ו/או להמחות את או להעביר ו/ רשאי להסבאינו  הספק 15.1
אלא אם קבל את הסכמת , או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה ןאו חלק ן, כולזה

 לכך בכתב ומראש. החברה
 

אותה  ומהשליטה בספק, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, ירא 25%העברת  15.2
 לעיל. 15.1כהעברה המנוגדת לסעיף 

 

לפי חוזה זה לאחר, אלא אם כן קבל  החברהמלא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו  הספק 15.3
סירובה או להסכים לכך את תהא זכאית לסרב לכך מבלי לנמק  החברהלכך ובכתב.  החברההסכמה של 

 בתנאים שתמצא לנכון.
 

רשאי להעסיק ספק משנה שלא בהסכמת המנהל  הספקף זה, מוסכם ומוצהר כי אין מבלי לגרוע מהאמור בסעי 15.4
 בכל האמור בהסכם זה.  הספקבכתב מראש. אין בהעסקת ספק משנה כדי לגרוע מחובתו של 

 

 שינוי ההסכם .16
 

 אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב, ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או מכללא. 16.1
 

 והימנעות מפעולהויתור  .17
 

על זכויותיה, אלא  החברהויתור ו, לא ייחשבו כהחברהכל ויתור, הימנעות מפעולה במועדה או מחדל מצד  17.1
 על כך בכתב ומראש. החברהאם כן ויתרה 

 

 שונות: .18
 

, הקול קוראוכי תנאי  מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו 18.1
 הוראותיו, מסמכיו ונספחיו, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 

בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל  הקשור ייהלא תה החברה 18.2
ובחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו, להוציא  הקול קוראפה, שאינם נכללים במסמכי 

 . קוראקול הההתחייבויות בהתאם ל

 

 כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא להסכם זה. 18.3
 



 

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי הכתובת  18.4
שעות לאחר שנשלחה מבית  72המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב שנתקבלה 

 מסירתה. דואר בישראל. ואם נמסרה ביד, מעת

 

מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור לחוזה זה ו/או הנובע ממנו תהא לבתי  18.5
 אביב בלבד. -המשפט המוסמכים במחוז תל 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 

__________________________ ______________________ 
 הספק מ"נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע -חדרה נ.ח.ל 

 הספקע"י מורשי חתימה מטעם   



 

  1נספח ה' 
 על קיום ביטוחים אישורנוסח 

 ( מיצוי תקציבי תמיכות) 
 
 

 לכבוד:
ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי  מו"נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע -נ.ח.ל חדרה

 נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהםו/או סמך 
 חדרה 21הנשיא 

  "(החברה/המזמיןלהלן: ") 

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

 , צד שלישי וחבות מעבידיםאחריות מקצועיתפוליסות ביטוח ( " יועץ ")להלן:  _____________________
 עבודותוהמתייחסת ל יועץ לנו ית על ידובמלואם המוצא והתנאים המפורטים להלןאשר כוללות את הסעיפים 

 "(. העבודותהחוזה )להלן: "נשוא 
 

 עבור המזמין / חברה  מיצוי תקציבי תמיכותמהות הפעילות : 
 

לא יפחת מתנאי ביט הרלוונטיים למועד תחילת הביטוחים  3 -ו 2הכיסוי לסעיפים הגדרת הכיסוי הביטוחים : 
. 
 
 

 הביטוח כולל את פוליסות הביטוח כדלקמן:
 
 מס' פוליסה: _____________________ :  אחריות מקצועיתביטוח  .1
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________
 

למקרה ולתקופת ביטוח  ש"ח  1,000,000.-ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות שלא יפחת מסך   
בגין פגיעה ברכוש או  ,יועץ  ו/או מי מטעמושנתית, המכסה את רשלנותו המקצועית של המבוטח בהיותו 

רשלנות הנובעת מ המזמין  / חברהשהיא, לרבות  בגוף של אדם כל שהוא או כל גוף או ישות משפטית
 מקצועית.

 
 

 הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:

 .הוגם או כל הבא מטעמ הוגם או עובדי המזמין  / חברהשל  השם המבוטח יכלול את שמ .1.1

, אך לא תכסה תביעה של המפעיל כנגד הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת בין המבוטחים .1.2
 .המזמין  / חברה

הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת  .1.3
 .כנגד אותה חבות המזמין  / חברההמבטחת את 

, וגם או כל מי שבא מטעמו, בתנאי יועץ  הפוליסה תכלול סעיף האומר כי אי עמידתו של  .1.4
להיפרע או להיות  רההמזמין  / חבשל  הלא יפגע בזכות בתום לב, הפוליסה או בהתניותיה,

 ע"פ פוליסה זו. תמבוטח

יום, לאחר סיומה אם המבטח  180מורחבת של לא פחות מאשר  יהפוליסה תכלול תקופת גילו .1.5
יביא את הפוליסה לידי סיום או אי חידוש, ובתנאי כי לא נערכה פוליסה אחרת המכסה את 

 יועץ .אותה חבות כהמשך ישיר לפוליסה הקיימת ע"י 

יום בגין ביטול או אי חידוש הפוליסה או  60ול סעיף הודעה מוקדמת של לפחות הפוליסה תכל .1.6
 שינוי לרעה בתנאיה.



 

 
 מס' פוליסה: _____________________  ביטוח צד שלישי: .2
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________
 

  ש"ח  2,000,000.-פחות מסכום של ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא 
 .לתקופת הביטוח ש"ח  2,000,000.-לאירוע ולא פחות מסכום של 

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 

, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פוליסה זו המזמין  / חברהיצוין במפורש בפוליסה כי  .2.1
 כצד שלישי.

 מבוטל .2.2

 בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'.כל נזק שלא ישופה  .2.3

 סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. .2.4

. )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן : " על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה 3.12בסעיף  .2.5
 ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".

 .המזמין  / חברהכנגד  תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומיהפוליסה  .2.6

אך למעט כלפי מי  המזמין  / חברההפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  .2.7
 שגרם לנזק בזדון.

 
 
 מס' פוליסה: _____________________ ביטוח חבות מעבידים: .3
 

 ________ תאריך סיום: _________תאריך תחילה: _
 
 

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות 
 12לאירוע אחד ולתקופת ביטוח של   ש"ח  20,000,000.-לתובע ולסך של   ש"ח  6,000,000.-אחריות של 

 )שנים עשר( חודשים.
 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 

 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק. .3.1
 

, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אם קיבל יועץ  הביטוח חל על כל עובד של  .3.2
 ובין אם לאו.מיועץ  שכר 

 
על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק . )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן : " 3.11בסעיף  .3.3

 ". או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

 
 

 ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. המזמין  / חברה. הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד 3.4
 
 מעסיק עובדים ו/או קבלני משנה יועץ ה יחול מקום בו פרק ז* 

 

 מבוטל מס' פוליסה:   ביטוח רכוש. .4

 
 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________



 

 
 הפוליסה כפופה לתנאים כדלקמן:

. הכיסוי המזמין / חברהביטוח הנכסים שנמצאים בחזקת המפעיל, לרבות תכולן, השייכים ל .4.1

 לאירוע₪  250,000.-בגבול כיסוי שלא יפחת מסך של  ( .D.I.C )יכלול סעיף כל הסיכונים 
 .המזמין  / חברההפוליסה תכלול סעיף פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת של  .4.2 
במלוא סכומי הביטוח, ולרבות אבדן  המזמין  / חברההפוליסה תכלול סעיף שיעבוד לטובת  .4.3 

 שכ"ד
, וכל הבאים מטעמם, למעט  המזמין  / חברההפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  .44.

 כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 יום לגבי ביטולה או שינוי לרעה בתנאיה. 60הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת  .4.5

 
 
 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .5

 
 אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(.יועץ  הביטוחיים נרכשו ע"י כל הכיסויים  .5.1

 

כמוגדר ברישא , המזמין / חברה, הורחב כך שהוא כולל גם את יועץ  המבוטח בכל הביטוחים שערך  .5.2
 של מסמך זה.

 

כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם, אלא יועץ  הביטוחים שערך   .5.3
 60הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות  המזמין / חברההמבטח לאם כן מסר 

 )שישים( יום מראש.
 

למעט תביעות המוגשות  –בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה יועץ  בכל הביטוחים שערך   .5.4
התפוצצות,  המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה נובעת מ: אש, – לבדו יועץ  נגד 

הרעלה אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים או כימיים, מכשירים סניטריים פגומים, 
 , הוצאת דיבה ולשון הרע,.כחוק זיהום תאונתי מכל סוג ותאור, עבודות נוערבמזון או משקה , 

 

ו לתחלוף כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על זכותיועץ  כל הביטוחים שערך   .5.5

(SUBROGATION נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או )
 , או הקשור לעבודות.לפני קרות מקרה הביטוח שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו

 

מחמת אי מסירת  המזמין  / חברהכוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות יועץ  כל הביטוחים שערך   .5.6
, שלעניין המזמין / חברהאיחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה ידוע להודעה על נזק, 

המזמין  / ו/או הממונה על הביטוח ב המזמין  / חברהו/או גזבר  המזמין  / חברה מנכ"לזה מוגדר כ
 .חברה

 

ל , המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו שיועץ כל הוראה בביטוחים שערך   .5.7
. כל הביטוחים האמורים המזמין  / חברההמבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי 

המזמין  / "ביטוח ראשוני", המזכה את  והינ להמזמין / חברהכוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס 
חויבו האחרים י המזמין  / חברהבמלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי  חברה

 להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.
 

לרבות החובה לתשלומי  בלבד יועץ מוסכם כי חובות ה"מבוטח" ע"פ תנאי הפוליסה יחולו על   .5.8
 .פרמיות והשתתפויות עצמיות

 

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.   .5.9
 מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

 הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ אישור זה. .5.10



 

 
 :ולראייה באנו על החתום

– 
 
 

______________ __________________   __________________   ________________ 
 חתימה וחותמת תאריך שם החותם שם המבטח



 

 2נספח ה' 
 

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע החוזה

 
 

 תאריך __________
 לכבוד
 נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ-חדרה נ.ח.ל

 
 ג.א.נ.,

 
 

 כתב ערבות מס'__הנדון: 
 

"( אנו  ערבים בזאת כלפיכם הספקעל פי בקשת _______________  ח.פ. ________________ )להלן : "
הבטחת וזאת בקשר ול₪(  אלף ת אלפיםעשר)₪   10,000 –בערבות אוטונומית לסילוק  כל סכום עד לסך השווה ל 

שרותים נושא מיצוי מתן ל 3/2019מס'  קול קורא____ ובהתאם לדרישות __מילוי תנאי החוזה שנחתם ביום __
 ובהתאם לדרישות החוזה בין הצדדים.תקציבי תמיכות למועצה 

 
יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל  סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 

שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש את 
ם טענת הגנה כלשהי שיכולה בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכ הספקהסכום תחילה מאת 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.  לספקלעמוד 

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 

 לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. תמתייחס
 

 חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה בלתי 
 

ערבות זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום חתימת 
 ההסכם.

 
 ערבות  זו תישאר בתוקף  עד ליום ............. ועד בכלל.

 
 דרישה שתגיע אלינו אחרי ............. לא תענה.

 
 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. לאחר יום ............. 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 
 

 בנק _________________ תאריך ________________

 


