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 חתימה וחותמת המשתתף 

 מקומית מבשרת ציוןהמועצה ה

 למטרות ספורט במבשרת ציון ספורטשימוש באולמות קול קורא ל

  מהות ההזמנה .1

 מציעים, להגיש מועמדותםבזאת מזמינה "( מועצהה)להלן: " מקומית מבשרת ציוןהמועצה ה .1.1

לטובת הפעלת אימוני כדורסל וטורנירים  לשימוש באולם ו/או במתקני ספורט בתחומי המועצה,

  חודשים, כמפורט בהליך זה, על נספחיו. 11-שנים ו 4לתקופה של מסוגים שונים, 

 יובהר כי קול קורא זה אינו כולל את מחנות אימונים בחגים ובחופשים.

עם חתימת הצדדים על הסכם רשות ₪,  350,000המציע שיזכה יידרש לשלם למועצה סך ראשוני של  .1.2

בבית הספר אח"י ברחוב אולם הספורט "(, אשר ישמש לשיפוץ התמורה הראשוניתהשימוש )להלן: "

 .במבשרת ציון 70הברוש 

ים ולשעות , בהתאם לימשעות מדי חודש 60זכות השימוש במתקני הספורט במועצה הינו עד  .1.3

בתיאום עם המציע ועצה או מנכ"ל המועצה, שייקבעו מראש על ידי מנהל מחלקת הספורט במ

יובהר כי זכות  ממועד חתימת הצדדים על ההסכם. ,חודשים 11 -ושנים  4למשך  הזוכה, וזאת

  אוגוסט מדי שנה. –כוללת את החודשים יולי  אינההשימוש 

. בגין אימונים רים מסוגים שונים באולמות המועצהכדורסל וטורניהמציע הזוכה יפעיל אימוני  .1.4

שיפעיל  ו/ באימונים ו/או בטורנירים וטורנירים אלה תגבה המועצה סכומים מהמשתתפים בחוגים

ולמציע הזוכה  המציע הזוכה, כפי שייקבע מעת לעת על ידי המועצה בתיאום עם המציע הזוכה,

. בנוסף, מדי אימונים/ טורנירים /ועצה בגין אותם חוגיםמהתקבולים שיתקבלו במ 70%יועברו 

כהחזר עבור התמורה  כולל מע"מ₪  7,000חודש תעביר המועצה למציע הזוכה סך נוסף של 

 אוגוסט מדי שנה.  –, למעט החודשים יולי הראשונית

כלפי המציעים למועדים קבועים לשימוש באולם הספורט,  נה מתחייבתנהמועצה אייובהר כי  .1.5

הנושא נתון לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה, אשר רשאית לאפשר למציעים נוספים להשתמש ו

בהשתתפותם בהליך . , ובכפוף לכל דיןפי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדיל הכל ע, ומות הספורטבאול

 עניין זה. במפורש על כל טענה ו/או דרישה ב המציעים, מוותרים זה

 ן:הזמנה זו כוללת את הנספחים כדלקמ .1.6

 ;המשתתףטופס הצעת  - 1 נספח •

 ניסיון המציע; – 2נספח  •

 ;1976-תשל"ו, תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – 3נספח  •
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 .2001-במוסדות מסוימים, תשס"א תצהיר לפי חוק למניעת העסקת עברייני מין – 4נספח  •

 ;נוסח הסכם רשות שימוש - 5 נספח •

 שימוש.נספח ביטוח להסכם רשות  – 5.1 נספח •

 בהליךלהשתתפות סף ה תנאי .2

"( העומד, המציעבמכרז מציע שהינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל )להלן: " להשתתףרשאי 

 במועד הגשת הצעות, בכל התנאים המצטברים, המפורטים להלן:

באולם הספורט בהתאם לתקנון המציע ובעל ביטוח המציע רשאי להעביר שיעורים/ הדרכות  .2.1

 מתאים.

לצורך עמידת המציע בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו את תקנון המציע או כל מסמך אחר 

 על עמידתו של המציע בתנאי סף זה, לרבות אישור ביטוחי כאמור. המעיד

השנים האחרונות בהעברת אימונים/ שיעורים/  5 -שנים לפחות ב 5המציע הינו בעל ניסיון של  .2.2

 ות ספורט.באולמ משחקים /הדרכות

מעידות על עמידתו בדרישת לצורך עמידת המציע בתנאי סף זה, על המציע לצרף אסמכתאות ה

 לפניה זו. 2כנספח הניסיון ולמלא את טבלת הניסיון המצורפת 

תמורה בעל איתנות פיננסית ויכולת כספית לעמוד בלפניה זו כי הוא  1בנספח המציע התחייב  .2.3

 הליך זה.הראשונית הנדרשת במסגרת 

 למענה להזמנהמסמכים שיש לצרף  .3

 את המסמכים המפורטים להלן: למענה להזמנהעל המשתתף לצרף  .3.1

וכל הנספחים ההסכם, וכאשר  בכל עמוד ועמודכשהם חתומים  , על נספחיהם,הזמנה זוכל מסמכי  .3.2

  .במקום המיועד לחתימת המשתתףחתומים 

 מסמכים המעידים על עמידת המציע בתנאי הסף. .3.3

 כשהוא מלא וחתום על ידי המשתתף. ,1כנספח הצעת המשתתף בנוסח המצ"ב  טופס .3.4

וכן, אישורים  ,3כנספח בנוסח המצורף  1976-לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו תצהיר .3.5

 –לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  2כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור בהתאם לסעיף 

1976. 
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, חתום ומאומת 2001-חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"אתצהיר על פי  .3.6

 .4כנספח  ע"י עו"ד, בנוסח המצורף

ו/או חלקם, השלמת מסמכים ו/או מידע בהליך זה המשתתפים כל תהיה רשאית לדרוש מ מועצהה .3.7

ו/או הבהרות נוספות, ו/או מסמכים נוספים פרטים נוספים  חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או

לשביעות רצונה ועל פי שיקול דעתה  ,בתנאי הסףשל המשתתף  לרבות בכל הקשור להוכחת עמידתו

  המלא.

 ושאלות הבהרה המענה להזמנההגשת  .4

 מר דני נוימן ניתן לפנות אלאו הבהרות בנושאים הקשורים להזמנה זו לקבלת פרטים נוספים  .4.1

תשובות לשאלות  .12:00בשעה  14/07/2019עד ליום  zion.org.il-danyn@m :באמצעות המייל

באחריות המציע לוודא קבלת רך גם באתר האינטרנט של המועצה. הבהרה יפורסמו במידת הצו

 המייל.

מציעים העומדים בדרישות הסף מוזמנים להגיש מועמדותם, בצירוף כל המסמכים הנדרשים  .4.2

לתיבת  10:00שעה עד ה 21/07/2019 מיוםכמפורט בהזמנה זו, בהגשה ידנית בלבד, לא יאוחר 

 המכרזים של המועצה בחדרו של מנכ"ל המועצה.

ההזמנה, לרבות במסמכי  את הסכמתו לכל התנאים הכלוליםהמשתתף נותן  ו,בעצם הגשת הצעת .4.3

ומוותר ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי ו/או  ,רשות השימושהסכם 

 לרבות סבירותם. ההזמנה הוראה הכלולים במסמכי 

 אופן בחירת הזוכה .5

 כמפורט להלן: ,איכות 100%אמות המידה לקביעת הזוכה בהליך זה יהיו  .5.1

, בהעברת אימונים/ שיעורים/ הדרכות/ משחקים שירותים כמפורטניסיון המציע במתן  .5.1.1

באולמות ספורט, מעבר לנדרש בתנאי הסף. על כל שנה מעבר לנדרש בתנאי הסף יקבל 

  .50%עד לסך של  10%המציע 

, בהעברת אימונים/ שיעורים/ הדרכות/ משחקים כמפורט ניסיון המציע במתן שירותים .5.1.2

עד  10%מקומיות. עבור כל רשות מקומית יקבל המציע באולמות ספורט, עבור רשויות 

  .25%למקסימום של 

 .25% –, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מהצעת המציע המועצההתרשמות  .5.1.3

שלא לבחור את ההצעה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר בהתאם לאמות  המועצה תהיה רשאית .5.2

 המידה לעיל. 

mailto:danyn@m-zion.org.il
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בחינת ההצעות לרבות שיחות ו/או התכתבות עם רשאית לבצע את כל הבדיקות הנחוצות ל המועצה .5.3

 .הממליצים, הכל על פי שיקול דעת

 הוראות כלליות .6

או לדחות את כל ההצעות או חלקן, לבטל בכל הצעה שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל  מועצהה .6.1

לפרסם שהצעותיהם תימצאנה מתאימות, המשתתפים , לנהל משא ומתן עם ההזמנהשלב את 

 .שיקול דעתה הבלעדיפי  לעהכל ו הזמנה חדשה ו/או נוספת בתנאים שונים ו/או זהים,

 בקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא יצורפו לה כל האישורים והמסמכים הנדרשים עלולה להידחות. .6.2

 לא תיבדק. לעיל לתשומת לב המציעים כי בקשה שלא תוגש במועד הקבוע .6.3

 . יענו בלבד מתאימים ציעיםמ .6.4

 

 בכבוד רב,

 מקומית מבשרת ציוןהמועצה ה
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 1 נספח
  אולם הספורט במבשרת ציון לשימושלהגיש הצעות  מענה להזמנה

 כל מקום בו מצוין בנוסח לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכך להיפך

 לכבוד

 "(מועצהה)להלן: " מועצה מקומית מבשרת ציון
 

 תילאחר שקרא"(, המשתתף_______________ ת.ז./ח.פ./ח.צ. _______________ )להלן: ", הח"מ יאנ

, מות הספורט במבשרת ציוןזכות שימוש באוללהצעה בחינה זהירה את כל מסמכי ההזמנה, מגיש בזאת  תיובחנ

 ומסכים מתחייב ,מצהיר, והריני כמפורט במסמכי ההזמנה חודשים, 11 -ו שנים 4למשך  כמפורט בנספח זה,

 :בזה כדלקמן

רשות לרבות הוראות הסכם על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, ההזמנה את כל מסמכי קראתי בעיון  .1

אני מבין את כל התנאים והדרישות המפורטים בהם, ובעצם הגשת הצעתי זו אני מצהיר כי אני , השימוש

 יות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנציג כל תביעות או דרישות המבוססאולא בהם ם לכל האמור מסכי

 .מוותר בזאת מראש על טענות כאמור

בתמורה הראשונית הנדרשת פית לעמוד הריני מצהיר כי המשתתף הוא בעל איתנות פיננסית ויכולת כס .2

 על ידי המועצה, אותה אדרש לשלם, ככל שאזכה בהליך, מיד עם החתימה על הסכם ההתקשרות.

 

 על החתום תיבא, יולאמיתות הצהרת יאייה להסכמתולר

 

 היום_____________

 

 ______________________ _____________________ ______________________ 

 כתובת המשתתף שמות וחתימות מורשי החתימה שם, מספר וחתימת המשתתף 

 

 ______________________ ______________________ ______________________ 

 איש קשר ומספר טלפון נייד דוא"ל טלפון ופקס 
 

 אישור חתימות )במקרה של תאגיד(

כי ביום  ,מאשר בזה ,"(המשתתף)להלן: " ________________ ין שלדרך האני הח"מ ______________, עו

, כי המשתתף_______________ בשם ________________________חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה ___

ועל פי כל המשתתף נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של משתתף האצל 

 .המשתתףו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את על הצהרה ז המשתתףדין לחתימת 

 .עו"ד ,__________________ __________  
  תאריך  
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 2נספח 
 המציעקודם של  ןניסיומידע בדבר 

 

 

"( מצהיר בזאת המציעמורשה חתימה מטעם ______________ )להלן: " ______________ אני הח"מ

 כדלקמן:

 

בהם _____ גופים ציבוריים,   במתן  שירותי ______________ עבור _____ גופים, הינו בעל ניסיון המציע

 במהלך ___ השנים האחרונות:
 

הגוף עבורו ניתנו שם 
 השירותים

 השירותים שניתנו
 

מועד ביצוע 
 השירותים

  איש קשר פרטי
 )שם, תפקיד, טלפון נייד(

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
 
 .ןל שישנרצוי לצרף המלצות ככ*
 
 

 בכבוד רב,
 
 

_______________________          ___________________     ____________________ 
 חתימה וחותמת        תפקיד                                                                    שם מלא              
 

____________________________                 _______________________ 
 טלפון                                                                    כתובת                         
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  3נספח 

 

 תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים
 (ציעיש למלא באמצעות מורשי החתימה מטעם המ) 

 

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

 :דלקמןכה בזאת /ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/צפוי

 .(מציעשם ה)_______________________  כ. הנני משמש בתפקיד ________________ 1

 .ציע. הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המ2

 :.  יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן3

 ;***ביותר משתי עבירות **אליו לא הורשעו *או בעל זיקה ציעהמ 

במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  אך ,***ביותר משתי עבירות **אליו הורשעו *או בעל זיקה ציעהמ 

 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 .1976-ו"תשלהא( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, ב)2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" * 

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

או עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה  1987-ז"בירה לפי חוק שכר מינימום, התשמע " –"עבירה ***

לחוק  2. ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 1991-א"שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ

ת השלישית , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספ-2011ב"להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע

 לאותו חוק.

 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן. 4

חוק שוויון )להלן: " 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –חלופה א'   

 .מציע"( אינן חלות על הזכויות

 והוא מקיים אותן. מציעלחוק שוויון זכויות חלות על ה 9הוראות סעיף  – 'חלופה ב   

 :הרלוונטיות להלן משנהיש להמשיך ולסמן בחלופות ה –לעיל  4שסימן את החלופה ב' בסעיף  מציע. ל5

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ –( 1חלופה ) 

דה הרווחה ל משרד העבו"עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ 100מעסיק  מציעה – (2חלופה ) 

לשם קבלת  –לחוק שווין זכויות, ובמידת הצורך  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

ל משרד העבודה הרווחה והשירותים "התחייב בעבר לפנות למנכ מציעהנחיות בקשר ליישומן. במקרה שה

( 2( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה )2החברתיים לפי הוראות חלופה )

לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל  9הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 ליישומן.

למנכ"ל משרד מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה  מציעה –לעיל  4שסימן את החלופה ב' בסעיף  מציע. ל6

ימים ממועד התקשרותו עם המזמינה )ככל שתהיה התקשרות  30העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 כאמור(.

 . הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.7

          ____________ 

 )חתימת המצהיר(                                                                                                                  

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 אימות

 



         ___________________ 
 חתימה+ חותמת המשתתף

__________ מאשר בזאת כי ביום _______ פגשתי את מר  אני הח"מ , עו"ד  ________________,  מ.ר

______________  נושא ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי 

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו.

 

 

___________________      ____________________ 

 חתימה+חותמת        תאריך 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 לתאגיד -אישור עורך דין 

 

אני , הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה ______________, ת"ז 

המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________ המציעה ב___________ )להלן: ___________, 

 "המציעה"( בהתאם להוראות תקנון המציעה ובהתאם לכל דין.

            

___________________      _____________________ 

 חותמת + חתימה        תאריך 

                  
 

 

  



         ___________________ 
 חתימה+ חותמת המשתתף

 4 נספח

 

 תצהיר על פי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001
 
 

אני מר_____________, ת"ז _____________, המשמש כ_____________, בחברת___________, המציע/ה 

"( במכרז מס' _________ , מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי מעובדיו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירת המציע)להלן: "

. כאמור בחוק למניעת העסקה של 352למעט סעיף  1977 -ין היא : עבירה לפי סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין, תשל"זמ

 .2001-עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א

 כמו כן הנני מתחייב שלא להעסיק בעתיד כל אדם אשר הורשע כאמור בתצהיר זה.

 

 תצהירי אמת. זהו שמי זו חתימתי ותוכן 

             

       ____________  

 חתימת  המצהיר                    

------------------------------------------------------------------------------------ 

 אימות

 

_ פגשתי את מר אני הח"מ , עו"ד  ________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום ______________

______________  נושא ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 

 הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותיו.

 

 תאריך: __________________             _____________________, עו"ד                   

              

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 לתאגיד -אישור עורך דין 

 

היר נחתם על ידי ה"ה ______________, ת"ז אני , הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי התצ

___________, המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________ המשתתפת ב___________ )להלן: 

 "המציע"( בהתאם להוראות תקנון המציע ובהתאם לכל דין.

 

 

 _______תאריך: ___________             _____________________, עו"ד                   

  



         ___________________ 
 חתימה+ חותמת המשתתף

  5נספח 

 רשות שימוש הסכם
 

 רשות שימוש באולם הספורט במבשרת ציון הסכם
 
 

 _________ שנת__ ______ בחודש__ _____ ביום_________ ב ונחתם שנערך

 

 "(המועצה:" להלן________   )_____ מרחוב____________  .ז.ת: _______________________  בין

 ;אחד מצד             

 ("המשתמש: "להלן__________  )____ מרחוב____________  .ז.ת____________  : _________לבין

 .שני מצד             

במבשרת  70של בית הספר אח"י ברחוב הברוש אולם הספורט  היא הבעלים הרשום של והמועצה : הואיל

"מרכז הפיס" ברחוב היסמין בתיכון "הראל" במבשרת ציון ואולם וכן של אולם הספורט  ציון

 "(;האולם: "ייקראו כולם )להלן במבשרת ציון

או במתקני ספורט אחרים בתחומי  ליתן למשתמש זכות שימוש באולם,מעוניינת  והמועצה :והואיל

חודש, בימים ובשעות שיוסכמו מראש ובכתב שעות  מדי  60עד  המועצה, בתיאום עם המציע הזוכה,

 ;אוגוסט מדי שנה –מלבד החודשים יולי  ,חודשים 11 -ו יםשנ 4בין הצדדים, למשך 

וכי ידוע להם כי רק  זווהצדדים מצהירים בזה כי לא חלה עליהם כל מגבלה חוקית להתקשרות  :והואיל

הכל כמפורט בהסכם זה , וזה הסכםבתנאי מוקדם ויסודי זה מוכנים הם להתקשר ביניהם בתנאי 

 להלן;

 :כדלהלן הצדדים בין והותנה הוסכם לפיכך

 כללי .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם. .1.1

ממנו ולא ישמשו  כותרות הסעיפים בהסכם זה מובאות לנוחיות בלבד והן אינן מהוות חלק .1.2

 לצורכי פרשנות.

דברים וכדומה, שאינם  ןוזיכרהצדדים להסכם זה לא יהיו קשורים בכל הצהרה, מצג, טיוטות,  .1.3

 נכללים בהסכם זה ואשר נעשו קודם לחתימתו, ואלה לא ישמשו ראיה לצרכי פרשנות הסכם זה.

במסגרת המענה להליך שהגיש  המשתמשעל אף האמור, מוסכם כי הפרטים והמסמכים שהציג 

ולפיכך הם  עמולהתקשרות  המועצהבמסגרת ההזמנה היוו בסיס להסכמתה של  למועצה

ידי -ומהווים חלק בלתי נפרד מתנאי הסכם זה. הצגת פרט/ים על המשתמשמחייבים את 

 תיחשב כהפרה יסודית של הסכם זה. שיתברר/ו כי אינו/ם נכונ/יםהמשתמש 



         ___________________ 
 חתימה+ חותמת המשתתף

להסכם בעתיד )ככל  ףהנספחים המצורפים להסכם זה וכן כל נספח/מסמך נוסף כפי שיצור .1.4

ויצורף(, ובלבד שאלה חתומים ע"י הצדדים ומסומנים כנספחים להסכם זה, מהווים חלק בלתי 

 נפרד הימנו. 

 בלתי נפרד הימנו. כחלק ,נספח ביטוח לרשות השימוש -5.1נספח מצורף  להסכם זה .1.5

 אי תחולת הגנת הדייר .2

או במתקני ספורט אחרים בתחומי המועצה,  שזכות השימוש באולם לו ידוע כי מצהירהמשתמש  .2.1

 ב"תשל( משולב נוסח) הדייר הגנת חוק לפי מוגנת איננה זה הסכם לפי בתיאום עם המציע הזוכה, 

בלבד,  חודשים 11 –ו  שנים 4למשך שעות מדי חודש  60עד רשות שימוש בלבד,  והינה 1972 -

 אוגוסט מדי שנה. –כוללת את החודשים יולי  אינהיובהר כי זכות השימוש  כמפורט בהסכם זה.

 מטרת זכות השימוש .3

או במתקני ספורט אחרים בתחומי המועצה, בתיאום עם המציע מטרת זכות השימוש באולם  .3.1

בלבד, לטובת הפעלת אימוני כדורסל וטורנירים מסוגים  פעילות ספורטלצרכי היא הזוכה, 

 שונים.

 יובהר כי הסכם זה אינו כולל מחנות אימונים בחגים ובחופשים.

לעיל הינה המטרה היחידה לשימוש  3.1המשתמש מצהיר בזאת כי המטרה המנויה בסעיף קטן  .3.2

באיזה חלק ממנו למטרה אחרת פרט באולם והוא מתחייב בזאת לא להשתמש באולם ו/או 

  מאשר למטרה זו, ללא הסכמה מראש ובכתב של המועצה.

 באולםהשימוש  .4

  המשתמש מתחייב בזאת: 

 להשתמש באולם באופן זהיר והוגן ולמנוע כל קלקול או נזק בו. .4.1

לקיים ולמלא את כל ההוראות, החוקים, חוקי עזר, תקנות, צווים, ותכניות בנין ערים, של כל  .4.2

  ות מוסמכת, החלים לגבי האולם ו/או לגבי השימוש בו.רש

 בזמן השימוש ולאחריו המשתמש מתחייב לשמור על ניקיון האולם וסביבתו הקרובה דרך קבע. .4.3

מחויבת כלפי המשתמש למועדים קבועים לשימוש באולם  נהנהמועצה איהמשתמש יודע כי  .4.4

שר רשאית לאפשר למציעים נוספים הספורט, והנושא נתון לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה, א

, ובכפוף לכל דין פי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדיל הכל עלהשתמש באולמות הספורט, ו

 עניין זה. מוותר במפורש על כל טענה ו/או דרישה ב והמשתמש

 הצדדיםהצהרות והתחייבויות  .5

מלוא התנאים המשתמש מתחייב לשפץ את האולם, באופן ישיר או על ידי מי מטעמו, ולקיים את  .5.1

  בנספחים המצורפים להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו.המפורטים 



         ___________________ 
 חתימה+ חותמת המשתתף

 .האולם ותקינותו במשך כל תקופת רשות השימוש ניקיון על לשמור מתחייבהמשתמש  .5.2

 לצד לגרום עלול שהוא הנזקים כל על כלשהו שלישי צד לפצות חשבונו על אחראי יהאהמשתמש  .5.3

 כל למועצה ולהחזיר לו מחוצה בין או באולם הנזק נגרם אם בין באולם לשימוש בקשר שלישי

 .כאמור לנזקים בקשר לשלם שתתבע סכום

במשך כל תקופת ההתקשרות, יהיו בידיו כל האישורים הנדרשים על פי המשתמש מצהיר כי  .5.4

  .2001-הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א

 ההתקשרות תקופת .6

או במתקני ספורט אחרים בתחומי המועצה, , המועצה מאפשרת למשתמש רשות שימוש באולם .6.1

, ממועד חתימת חודשים 11 -ו שנים 4למשך  שעות בחודש, 60עד בתיאום עם המציע הזוכה, 

, ממועד חתימת חודשים 11 -שנים ו 4לפיכך, הסכם זה הינו בתוקף למשך  הצדדים על ההסכם.

 אוגוסט מדי שנה. –כוללת את החודשים יולי  אינהיובהר כי זכות השימוש  הצדדים על ההסכם.

 מובהר, להלן ההסכם" "ביטול בפרק באמור לפגוע ומבלי, זה בהסכם אחר מקום בכל לגרוע מבלי .6.2

 תקופת של סיומה טרם ההסכם את לסיים רשאית תהא המועצה כי, הצדדים בין בזאת ומוסכם

 בכל עת, בכפוף לתשלום התמורה, כמפורט להלן. , הבלעדי דעתה שיקול פי-על ההסכם

שעות מדי חודש, בהתאם לימים ולשעות  60זכות השימוש במתקני הספורט במועצה הינו עד  .6.3

שייקבעו מראש על ידי מנהל מחלקת הספורט במועצה, מר דני נוימן, בתיאום עם המשתמש, 

על ההסכם. יובהר כי זכות השימוש  חודשים, ממועד חתימת הצדדים 11 -שנים ו 4וזאת למשך 

 אוגוסט מדי שנה.  –כוללת את החודשים יולי  אינה

 אחזקת האולם .7

מוסכם במפורש כי המועצה תישא לבדה בכל המסים וההוצאות בגין אחזקת האולם ו/או  .7.1

השימוש בו, והמשתמש לא יידרש לשלם תשלום או מס או היטל כלשהו, למעט תשלום ביטוח 

 על נספחיו. כמפורט בהסכם זה

 תמורה .8

ראשוני של לם המשתמש למועצה סך תמורת זכות השימוש באולם כמפורט בהסכם זה, יש .8.1

"(, אשר ישמש לשיפוץ התמורה הראשונית)להלן: " עם חתימת הצדדים על הסכם זה₪  350,000

 במבשרת ציון. 70אולם הספורט בבית הספר אח"י ברחוב הברוש 

רנירים מסוגים שונים באולמות המועצה. בגין אימונים יפעיל אימוני כדורסל וטו המשתמש .8.2

 וטורנירים אלה תגבה המועצה סכומים מהמשתתפים בחוגים ו/ באימונים ו/או בטורנירים

יועברו  משתמש, ולהמשתמש, כפי שייקבע מעת לעת על ידי המועצה בתיאום עם שתמששיפעיל ה

נים/ טורנירים. בנוסף, מדי חודש מהתקבולים שיתקבלו במועצה בגין אותם חוגים/ אימו 70%

כולל מע"מ כהחזר עבור התמורה הראשונית, ₪  7,000סך נוסף של  למשתמשתעביר המועצה 

 אוגוסט מדי שנה.  –למעט החודשים יולי 



         ___________________ 
 חתימה+ חותמת המשתתף

 4לסיום לפני תום  זה חודשים. ככל שתביא המועצה הסכם 50 -תחולק בהתמורה הראשונית  .8.3

בניכוי התמורה  התמורה הראשוניתהחודשים כאמור, תשלם המועצה למשתמש את  11 -השנים ו

 החודשית החודשים בהם היה ההסכם בתוקף. 

א ככל שהמשתמש יביא הסכם זה לידי סיום לפני תום תקופת ההתקשרות, יובהר כי המועצה ל .8.4

 .התמורה הראשונית יתרת תהיה מחויבת בהחזר

 סור הסבת ההסכםאי .9

 להרשות לו אסור וכן, מקצתן או כולן, זה הסכם כלפי זכויותיו להעביר רשאי אינו המשתמש .9.1

למען הסר ספק,  מראש ובכתב. המועצה הסכמת ללא, עמו יחדלבד ו/או ב וב להשתמש לאחר

 .המשתמשמטעמו של  באולםיהיו זכאים להשתמש  המשתמשעובדיו ומבקריו של 

יישמרו על פי הוראות המשתמש תהיה רשאית להעביר זכויותיה לאחר ובלבד שזכויות  המועצה .9.2

 הסכם זה.

 נזקים ואחריות .10

 המועצה את משחררשהמשתמש  הרי ספקות להסיר וכדי זה הסכם הוראות בשאר לפגוע מבלי .10.1

 של לרכושו להיגרם העלולים שהם סוג מכל לנזקים או/ו לאובדן שהיא סוג מכל אחריות מכל

 כל בגין המועצה את ישפה והוא לו מחוצה ובין האולם בתוך בין והנמצאים ועובדיו המשתמש

 .זה בסעיף המפורט אובדן או/ו נזק בגין כנגדה שתוגש תביעה

 להסכם זה בכל הנוגע לביטוח. 5.1 נספחעוד מובהר כי על המשתמש יחולו הוראות  .10.2

  החוזה שינוי .11

, הצדדים שני ובחתימת בכתב נעשה אם אלא תוקף כל לו יהא לא זה חוזה מהוראות שינוי כל .11.1

 .האמורה בדרך נעשה אם אלא לשינוי טענה כל מלהעלות מנוע יהא והקבלן

 ההתקשרות מיצוי .12

, במלואו ביניהם והמותנה המוסכם את נכונה משקפים זה חוזה תנאיי כי הצדדים בין מוסכם .12.1

, והתחייבויות הסכמים, מצגים, הצהרות, פרסומים, הבטחות בכל קשורה תהיה לא המועצה וכי

 .לחתימתו קודם, נעשו אם, נעשו ואשר זה בחוזה נכללים שאינם, פה בעל או בכתב

 שיפוט סמכות .13

 במחוז המוסכמים המשפט לבתי תהא זה מחוזה הנובעים ועניין דבר כל לגבי השיפוט סמכות .13.1

 .בלבד ירושלים

 כללי .14

 . להסכם במבוא המפורטת הכתובת, היא זה הסכם לצורך הצדדים כתובות .14.1



         ___________________ 
 חתימה+ חותמת המשתתף

 כנמסרה תחשבו , תשלח בדואר רשוםל"הנ כתובתו לפי שהוא כל לצד שתשלח הודעה כל .14.2

 .הדואר בסניף הפקדתה מיום שעות 72 בתום לתעודתה

 

 ,החתום על הצדדים באו ולראיה

 

_________________   __________________ 

 המשתמש     המועצה
 

 
  



         ___________________ 
 חתימה+ חותמת המשתתף

 להסכם רשות שימוש 5.1נספח 
 

 אולם הספורטלשכירה ושימוש של נספח ביטוח 
 

מבלי לגרוע מאחריות השוכר על פי הסכם זה או על פי כל דין, על השוכר לערוך ולקיים, על חשבון  .1
השוכר, למשך כל תקופת ההסכם, את כל הביטוחים הנדרשים מכח הדין וכן את הביטוחים  המפורטים 

יטוחי בוהמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: " 5.1כנספח באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה 
 ", לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. אישור עריכת הביטוח" ו"השוכר

ימי עסקים לפני תחילת ביצוע  7ללא צורך בכל דרישה מצד המועצה, על השוכר להמציא לידי המועצה,  .2
יכת הביטוח, כשהוא השירותים וכניסה לאתר נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות, את אישור ער

 חתום בידי מבטחיו. 

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי השוכר כמפורט באישור עריכת הביטוח הינם  .3
בבחינת דרישה מזערית המוטלת על השוכר, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של השוכר לפי ההסכם 

וא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולשוכר ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את השוכר ממל
 לא תהיה כל טענה כלפי המועצה או מי מטעם המועצה בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

למועצה תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי השוכר כאמור  .4
או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים לעיל, ועל השוכר לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה 

 נושא האישור להתחייבויות השוכר על פי הסכם זה.

מוצהר ומוסכם כי זכויות המועצה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על  .5
ריכת המועצה או על מי מטעם המועצה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור ע

הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 
השוכר על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, 

 בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

, עובדיה, ואת הבאים מטעם המועצה מאחריות לכל אובדן או נזק לכל רכוש השוכר פוטר את המועצה .6
או ציוד כלשהו המובא על ידי השוכר או מי מטעם השוכר לחצרי המועצה או לכל רכוש או ציוד אחר 
המשמש את השוכר, ולא תהיה לשוכר או מי מטעמו כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל 

ק כאמור )לרבות בגין נזק תוצאתי עקב כך(. פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בגין אובדן ו/או נז
 בזדון.

את ביטוח הרכוש המפורט בסעיף א' לאישור עריכת  הזכות שלא לערוךעל אף האמור לעיל, לשוכר 

 הביטוח, במלואו או בחלקו, אך הפטור המפורט בסעיף זה, יחול כאילו נערך הביטוח בגינו במלואו.

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי השוכר ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות  .7
התחלוף כלפי המועצה, עובדיה, וכלפי הבאים מטעם המועצה; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא 

 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         ___________________ 
 חתימה+ חותמת המשתתף

 
 השכירותאישור קיום ביטוחים לתקופת 

 
 תאריך: __________                         

 לכבוד

 )להלן: "המועצה"( המועצה המקומית מבשרת ציון

 , מבשרת ציון3שד' החוצבים 

 

 א.ג.נ.,

    

הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום __________ ערכה חברתנו את הביטוחים המפורטים בהמשך, על שם 

 (."ביטוחי שוכר")להלן:  אולם הספורט/)להלן: "השוכר"( ועל שם המועצה, לעניין המושכר _______________

 

ו של השוכר ו/או המועצה והנמצא וכן ציוד המשרת את המושכר בבעלותו ו/או באחריות ביטוח תכולת המושכר .1

גם מחוץ למושכר אך בתחום המקרקעין, במלוא ערכם, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש 

מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות 

י כלי רכב וכלי טיס, שביתות, פרעות, נזק בזדון, אבדן שכר דירה וכן שבר ומיכלים, פגיעה תאונתית לרבות על יד

 שמשות ופריצה.

 

 תקופת הביטוח: מתאריך___________________ עד תאריך_______________________. 

 
 המושכר על צמודותיו ומערכותיו, במלוא ערך כינונם, וכן כל רכוש נוסף של המועצה המצוי במושכרביטוח מבנה  .2

 ,ובסביבתו הקרובה, וכן כל שינוי ותוספת למושכר שנעשו ו/או יעשו על ידי השוכר ו/או המועצה ו/או מי מטעמן
במלוא ערכם, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב, לרבות הסיכונים המפורטים בסעיף 

 .  ₪ ______________.-דלעיל. סכום הביטוח:  1

 

 ח: מתאריך___________________ עד תאריך_______________________.תקופת הביטו 

 
ודמי ניהול בשל נזק שנגרם  שכירות דמי הכנסות, ו/או אבדן הכנסות, המבטח את מלוא אבדן  ביטוח אבדן תוצאתי .3

לעיל עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב )למעט  2-ו 1למבנה המושכר וכן לכל רכוש נוסף כאמור בסעיף 
 חודשים.  12פריצה(, וזאת למשך תקופת שיפוי של 

 

 תקופת הביטוח: מתאריך___________________ עד תאריך_______________________. 

 
בגין חבות השוכר על פי דין עקב פגיעה ו/או נזק לגוף או לרכוש של כל אדם ו/או  ת כלפי צד שלישיביטוח אחריו .4

ישות משפטית בגבול אחריות כמפורט להלן. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, 
פתאומי, הרעלה, כל דבר מזיק  בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, זיהום תאונתי

במאכל או משקה המוגש ככיבוד במקום, שביתות והשבתות וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. 
הביטוח הורחב לכסות את המועצה בגין אחריותו למעשי ו/או למחדלי שוכר, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת 

 שוכר והמועצה.האחד מיחידי המבוטח, לרבות לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל 

 

 לאירוע ובמצטבר למשך תקופת הביטוח.₪  10,000,000.-גבול האחריות:  

 

 תקופת הביטוח: מתאריך___________________ עד תאריך_______________________. 

 

 

ידה ומטעמה. ביטוח זה אינו כולל הגבלה בדבר -בגין חבות שוכר כלפי כל המועסקים על ביטוח אחריות מעבידים .5

עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פיתיונות ורעלים וכן העסקת נוער כחוק. 

י עובדי שוכר ו/או הביטוח כאמור הורחב לשפות את המועצה במידה ונטען כי המועצה נושאת בחובות מעביד כלפ

 מי מהם, לעניין קרות תאונת עבודה או מחלה מקצועית כלשהי.



         ___________________ 
 חתימה+ חותמת המשתתף

 בסה"כ לתקופת הביטוח.ו למקרה₪  20,000,000.-לנפגע, ₪  6,000,000.-גבולות האחריות:  

 

 תקופת הביטוח: מתאריך___________________ עד תאריך_______________________. 

 

 

 ביטוח בכל הביטוחים הנ"ל יחולו על השוכר בלבד. ההשתתפות העצמית ודמי ה .6

 

 במקרה של נזק למבנה, המועצה יהיה המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי הביטוח. .7

 

הביטוחים כאמור כוללים תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או תביעת שיבוב כלפי המועצה  .8

ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת וכל הבאים מטעמו, ובלבד שהאמור לעיל בדבר 

 זדון.

 

מחמת אי מסירת הודעה על נזק ו/או איחור בהגשת תביעה בגין  המועצההננו מאשרים כי לא תפגענה זכויות  .9

 .למועצההביטוחים הנ"ל, אלא אם המקרה היה ידוע 

 

אך אין בביטול החריג כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת  מוסכם כי החריג בדבר רשלנות רבתי מבוטל בזאת, .10

 .1981-וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח תשמ"א

 
ידי המועצה ואנו מוותרים על כל -הביטוחים דלעיל כוללים תנאי מפורש לפיו הם קודמים לכל ביטוח הנערך על  .11

אנו מתחייבים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו, דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי המועצה. כמו כן, 
 יום מראש. 30הודעה בדואר רשום לידי המועצה, לכתובת הנ"ל,  שלחהן במלל והן בסכומים, אלא אם תי

 

 בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש עפ"י האמור לעיל.

 

 בכבוד רב,

 

    _______________       _________________      ________________   _________ 

 )חתימת המבטח(          )חותמת המבטח(                  )שם החותם(            )תפקיד החותם(          

 

 


