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 המכרזמסמכי 
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  מסמך א' 

  20/21מס'  מכרז פומבי 
ימין    להפעלה של בית קפה במסוף התחבורה באזור התעשייה שער ב

אים כלליים למשתתפים    ת
  
  

 כללי  . 1
 
  

בע  1.1 ימין  ב כלכלית  בבעלות    ),החברה  -(להלן   מ "חברה  ית  עירו חברה  ימיןהיא  ב מטה  -(להלן  מ"א 
ים )מועצהה   . ומשמשת כזרוע ביצועית שלה בתחומים שו
 

ימין.  1.2  בתוך כך אחראית החברה על מסוף התחבורה באזור התעשייה שער ב
  

ה בזאת הצעות  החברה    1.3 תעודת  (בעל  בית קפה  הפעלה של  ל  לביצוע עבודות התאמה ולאחר מכןמזמי
ית אדריכלית)  מ"ר   107בשטח של    כשרות) במסוף התחבורה  ,  לרבות מקומות ישיבה    (בהתאם לתכ

ימין     מכרז ה  במסמכי  למפורט  בהתאם  והכל)  המסוף  מתחם/בית הקפה-(להלן באזור תעשייה שער ב
ספחיהם  .על 

  
דרשת    ברההסמיכה את הח  המועצה 1.4 הל בשמה את הליכי המכרז ולבצע כל פעולה  לפרסם את המכרז, ל

  מתן זכות שימוש במתחםלצורך המלצה בקשר עם תוצאות המכרז (ככל שתתבקש לעשות כן) ולצורך  
תתבצע על ידי ועדת המכרזים של החברה וההחלטה  כי פתיחת תיבת המכרזים    יובהרלזוכה במכרז.  

    המועצה. ידהסופית בקשר עמו תתקבל על י
  

אי ההתקשרות עם הזוכה בהליך יהיו עפ"י מסמכי ה 1.5 ספחיו  מכרז  ת ובהתאם להסכם ההתקשרות, על 
פרד ממסמכי ה  . מכרזהמצ"ב כחלק בלתי 

 
(מועצה 1.6 משולש  הסכם  יהיה  במכרז  הזוכה  עם  ההתקשרות  הסכם  כי  כאשר    חברה+זוכה)+  יצוין 

חה את המפעיל ותפקח עליו,  המועצה תהא צד להסכם לאור זכויותיה במתחם אך החברה היא זו ש ת
 הכל בהתאם להסכם ההתקשרות.

  
את בית הקפה    יידרש להקים  והוא   +תשתיות קצה  ברמת מעטפת   בית הקפה   תחםאת מ  יקבל   הזוכה  1.7

דרשת  ריאותמשרד הב  להוראותמטבח בהתאם    לרבות ות,  ולהוראות כל רשות  יה שו   ולבצע עבודות ב
את   להפעיל  כן  הקפהוכמו  וכו'בית  הסעדה  שטח  ישיבה,  שטח  בהתאם   , ,  המפרטים    הוראות ל  הכל 

ובהתאם    בהתאם למסמכי המכרז לרבות הסכם ההתקשרות המצורף אליהם  ,למכרז זה  המצורפים 
יק החברה לזוכה במכרז תקופת    תאמה. לצורך ביצוע עבודות ההלהוראות כל דין ורשות מוסמכת תע

ככל    . )תקופת ההקמה  -(להלן   חודשים במהלכם לא ישולמו דמי השימוש כהגדרתם להלן  18גרייס של  
דמי    הוא לא ישלם  - בית הקפהחודשים ויחל בהפעלת    18טרם    תאמה שהמפעיל יסיים את עבודות הה

מתשלום אגרות מיסים   מפעילאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובת ה  החודשים.  18שימוש עד לתום  
ה, חשמל ומים) ויתר תשלומים כמתחייב עפ"י חוזה זה וכל דין, לרבות בתקופת עבודות  ו (לרבות אר

    .המטבח הקמת
  

ה' החל  - 'ההפעלה תהא בימים א  יחל הזוכה במכרז בהפעלת בית הקפה.  ,ביצוע עבודות ההתאמהלאחר   1.8
יסת השבת  07:00ה  ובימי שישי החל מהשע   23:00ועד השעה    09:00מהשעה   י כ תוך    ועד שעתיים לפ
תן לו  בהתאם לרישיון העסקמוצרים  מכירת   יובהר כי החברה לא מתחייבת כי מחלקת רישוי  (  שיי

ה בקשר עם כך אי המכרז  בכפוף ו  ,)עסקים תיתן רישיון עסק מסוים ולא תישמע כל טע בהתאם לת
 ).ההפעלה/השירותים-(להלן והחוזה

 
כי   1.9 ויובהר  תוימי  ולבקש    יםשעות הפעילות  לחברה  ות  רשאי לפ יהיה  כאשר הזוכה במכרז  וי  לשי

וי   םאו לצמצמ םלהרחיב והחברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית האם לאפשר את השי
ה מתחייבת להיעתר לבקשת הזוכה. או האם לא   . יודגש כי החברה אי
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ימים מיום ההודעה על זכיה במכרז, והכל    30  - בעבודות ההקמה תוך לא יאוחר מהזוכה במכרז יחל   1.10

ו/או   ההיתרים  ו/או  האישורים  ו/או  המסמכים  כל  ולהמצאת  ההתקשרות  חוזה  על  לחתימה  בכפוף 
דרשים לידי החברה.  ות ה  הרישיו

  
ו 1.11 ההיתרים  כל  את  אחריותו  ועל  ו  חשבו על  בעצמו,  להשיג  חייב  יהא  ותהזוכה  הדרושים    הרישיו

 . תאמהלעבודות הה
  

  לעסקים  לאפשר  הזכות  שמורה  לחברה  כי  יובהריודגש כי למציע אין בלעדיות במתחם המסוף. בתוך כך    1.12
ה כל  תישמע  ולא המסוף במתחם  לפעול המזון בתחום וספים  בקשר עם כך. מהזוכה במכרז טע
  

מצ"ב   1.13 זה  ב' למכרז  עם   -1כמסמך  בקשר  דרש  ה כל  את  הכולל  ותחזוקה  להפעלה  חיות  ה מפרט 
 בית הקפה.ההפעלה והתחזוקה של 

  
(להלן 1.14 עבור ההפעלה  קבועים  חודשיים  שימוש  דמי  להציע  דרשים המציעים  דמי    -במסגרת הצעתם 

דמי  -₪ בתוספת מע"מ (להלן  9,000  לא יפחתו מסך שלבגין ההפעלה    ). יובהר כי דמי השימוששימוש
ימאליים  ימאליים תהא רשאית  ).  השימוש המי מוכים מדמי השימוש המי מציע שיציע דמי שימוש ה

ימאליים והכל בהתאם לשיקול   קב בדמי השימוש המי החברה לפסול את הצעתו או לראות בו כמי ש
דמי השימוש בתשלום  יחל  במכרז  הזוכה  כי  יוזכר  לאחר  ההפעלה    בקשר עם  דעתה הבלעדי.    18רק 

ה השלישית להפעלה, יעלו דמי השימוש אשר הוצעו    .תאמהחודשים מיום תחילת עבודות הה לאחר הש
 .10%- על ידי הזוכה במכרז, ב

  
ה המסוף סך של    י השימוש יידרש הזוכה במכרזוסף על דמ 1.15 יהול של מב ₪ בתוספת    12לשלם לחברת ה

יהול  דמי-(להלן    מע"מ למ"ר ה והשטחים המשותפים הכוללים בין היתר, )  ה   וזאת בגין תחזוקת המב
יסה/מבואה ושירותים ציבוריים. יובהר כי ה יהול  זוכה  כ יהול לחברת ה יהיה חייב לשלם את דמי ה

ולא   יהול כאי תשלום דמי  גם אם התעריפים יעלו  ה בקשר עם כך. אי תשלום דמי ה תישמע כל טע
 שימוש לחברה. 

  
הלת אזורי התעשייה של המועצה סך של  1.16 ₪ בתוספת מע"מ    5כמו כן, יהיה על הזוכה במכרז לשלם למ

הלת דמי -למ"ר (להלן יהול גם אם   זוכה. יובהר כי ה)המ הלת לחברת ה יהיה חייב לשלם את דמי המ
הלת כאי תשלום דמי שימוש    התעריפים ה בקשר עם כך. אי תשלום דמי המ יעלו ולא תישמע כל טע

 לחברה. 
  

ה רשאיות החברה והמועצה וסף על האמור לעיל,   1.17 זמין מהזוכה במכרז כיבוד עבור ישיבות  הל  תהיי
אים אשר יסוכמו בין הצדדיםב  חברה/מועצה ה מראש ועל פי ת     .הזמ

  
ה תקופת ההתקשרות 1.18 ת  כאשר  מיום תחילת ההפעלה חודשים  59- זה תהיה ל מכרזמכוח  הראשו בכוו

ב  להאריך אתהחברה  המועצה ו וספות    10-ההסכם  ים  ולאישור    בכפוףש לאישור מליאת המועצה 
ון המועצות האזוריות   יו"ש בהתאם לתק ה על אזור  -(להלן   1979-), תשל"טיהודה ושומרון(הממו

וןה ה  ו מתחייב  ןהחברה איעם זאת המועצה ו.    )תק ה בבקשה להארכה כאמור ואי ת כי המועצה תפ
 כי בקשה כאמור תאושר ככל שהיא תוגש.  תמתחייב 
  

ה  המועצה  כי  יצוין גם  תפ לאישורה  ובכפוף  המועצה  ה  למליאת    אישור   קבלתצורך  ל  לממו
כאשר למפעיל תהא    ההתקשרות בסמוך לאחר חתימה עם המפעיל על הסכם    טווח   ארוכת  להתקשרות 

האפשרות לבחור האם להתחיל את ההתקשרות עם חתימת ההסכם וטרם אישור מליאת המועצה  
ה כאמור או האם להמתין לאישורם (או לאי אישורם) כאשר ככל שלא יתקבל אישור הוא    והממו

גדו בקשר עם  ה כ  . כךיהיה זכאי לבטל הוראות הסכם זה מבלי שתישמע כל טע
  

במכרז  ה 1.19 הספקים, זוכה  שכר  העובדים,  שכר  האגרות,  המיסים,  ההוצאות,  התשלומים,  בכל  יישא 
ות והיתריםהוצאות תפעוליות, חשמל, מים, אגרת ביו (של    לרבות תעודת כשרות  ב, אגרת שילוט, רישיו

ובעים מהוראות  המועצה האזורית)  המכרז וההסכם. וכן כל הוצאה/ תשלום אחר ה
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ות  או/ו  האישורים   כל  את חזיק לאורך כל תקופת ההתקשרות  מתחייב לה  זוכהה 1.20   ההיתרים  או/ו  הרישיו
דרשים ים  בהתאם להוראות משרד הבריאות, משרד הכלכלה,  מההפעלה  ו/או המתחייבים  ה   משרד הפ

טי אחר  הרשות המקומית   הכרוכות   ההוצאות  בכל  ויישא, חוקי העזר והוראות כל דין וכל גורם רלוו
אי  ההפעלה לתחילת קודם הכול, אגרות או/ו היטלים,  רישוי הוצאות לרבות, בכך  .לכך  מוקדם וכת

  
הזכייה 1.21 בהודעת  דמי  ,  אין  המהשימוש,  בתשלום  את  לפטור  כדי  ההסכם,  על  מלדאוג  ציע  בחתימה 

   בהתאם להוראות המכרז וההסכם. להפעלהרישיון אחר הדרושים  ולכל וכל היתר  עסקלרישיון 
  

אי הסף תיבחן הצעתו בהתאם   1.22 ו הצעות המציעים באופן שבו מציע שיעמוד בת במסגרת מכרז זה ייבח
 להלן.  12למדדי איכות ומחיר כמפורט בסעיף  

  
בחתימתו מצהיר המציע כי קרא והבין את כל    מכרז פומביעל המציע לחתום על כל מסמך ממסמכי ה 1.23

 . מכרז פומבימסמכי ה
  

החברה רשאית, גם לאחר מתן הודעת זכיה וחתימה על הסכם התקשרות, לבטל הליך זה מכל סיבה   1.24
כון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.   שתמצא ל

  
יתן יהיה להפעיל את בית הקפה יצוין כי מצב בו בשל החלטת ממשלה או כל רשות מוסמכת אחרת   1.25   לא 

ות לחברה בבקשה שלא לשלם דמי שימוש לאורך   התקופה בה הוא לא יוכל להפעיל  אזי המפעיל יוכל לפ
(כגון   חלקית  ת  במתכו הקפה  בית  את  להפעיל  יוכל  שהמפעיל  ככל  כאמור.  הקפה  בית  את 

 השימוש בהתאם לשיקול דעתה. משלוחים/טייקאוואי) אזי החברה תפחית את דמי  
  

דוויצ'ים,  המועצה/יצוין כי מכוח מכרז זה ייתכן כי   1.26 החברה תאפשר למפעיל להפעיל דוכן מזון לממכר ס
אים שיסוכמו בין הצדדים. יובהר   שתייה קלה וחמה וכו' (ללא מקומות ישיבה) בהתאם לדמי שימוש ות
כי החברה לא מתחייבת כי הדוכן יופעל על ידי המפעיל או בכלל וכמו כו היא רשאית להתקשר עם כל  

  גורם אחרי להפעילו.  
  

 י המכרז פומבי מסמכ . 2
  

ספחים  המסמכים המפורטים מטה    ":המכרז פומבימסמכי יקראו להלן, יחד ולחוד " כולל ה
  

אים למשתתפים      2.1   מסמך א'                              ת
 מסמך ב'    מפרט דרישות ביצוע      2.2
 מסמך ג'                    הצהרת המציע     2.3
 מסמך ד'      הצעת המציע     2.4
   מסמך ה'                    הסכם     2.5
ספחים האמורים.  2.6 ספח שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים וה  כל מסמך ו/או 

  

אים להשתתפות . 3  ת
  

במועד הגשת ההצעות,   3.1 העומד  בישראל,  כדין  רשום  או תאגיד  אדם  זה,  בהליך  בכל  רשאי להשתתף 
אים המצטברים אי סף  -להלן(  הת  , המפורטים להלן: )ת

  
  1' מס חלופה

יפים לפחות ואשר פועלת במשך   4בעל רשת בתי קפה בעלת   3.1.1 ים לפחות 10ס    .ש
  

  ) 2(חלופה מס'  לחלופין  

יפים לפחות ואשר פועלת במשך  4זכיין של רשת בתי קפה בעלת  ים לפחות 10ס   .ש
  

  ) 3(חלופה מס'  לחלופין



6  

  

 

  
בית קפה של רשת בעלת   זיכיון להפעלת  יקבל  בידיו התחייבות כי אם יזכה במכרז הוא    4יש 

יפים לפחות ואשר פועלת במשך  ים לפחות.  10ס   ש
 

קאית בהתאם להוראות  3.1.2  המכרז. צרף להצעתו ערבות ב
  

   ₪ (כולל מע"מ). 3,000בסך של  רכש את מסמכי ההליך 3.1.3
  

יסיון יהא של המציע עצמותוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד  ה הצעה 3.1.4 האסמכתאות,  וכל    , ה
דרשים  .יהיו על שם המציע בלבד ,האישורים והמסמכים ה

  
 , שלהלן: תאות)כאסמ  -להלן(  אישורים ומסמכיםהמציע יצרף להצעתו  3.2

 
לפי חוק עסקאות   3.2.1 וכן אישור תקף  סה כחוק  יהול ספרי מס הכ רו"ח/פקיד שומה על  אישור 

 . 1976  –התשל"ו  ,גופים ציבוריים
 

יכוי מס במקור. 3.2.2  אישור תקף ל
  

  העתק של תעודת עוסק מורשה. 3.2.3
  

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

בשם 3.2.5 לחתום  המוסמכים  שים  א בדבר  רו"ח  או  מעו"ד  המציע    אישור  את  ולחייב   המציע 
 . המכרז פומביבחתימתם על מסמכי 

  
  

וסח המצורף  3.2.6 י עם פרטי המציע ב ספח א' דף מידע ארגו  .1כ
  

  

קובות אחת החלופות אומת על ידי עו"ד כי המציע עומד בתצהיר מ 3.2.7 ולצורך   לעיל 3.1.1בסעיף ה
דרש בשורה   יסיון בהפעלת בתי קפה כ יקוד איכות בקשר עם  לטבלה המופיעה בסעיף    3קבת 

וסח המצ"ב 12.12 ספח א', ב  .2כ
 

יפים לפחות ואשר פועלת במשך      4-רשת בעלת  (התחייבות של רשת בתי קפה   3.2.8 ים לפחות   10ס   ש
טי רק למציע אשר מציג  יזכה במכרז הוא יקבל זיכיון להפעלת בית קפה   המציע  אםלפיה   (רלוו

אי סעיף  3יסיון בהתאם לחלופה מס'    ). 3.1.1בת
 

וסח המצורף  3.2.9 ספח א' תצהיר וכתב התחייבות, מאומת ע"י עו"ד ב  . 3כ
  

ושאאישור עורך דין כי   3.2.10 טי)  ת שליטהעסק בשליטת אישה ותצהיר  וסח המצורף  ה (ככל שרלוו ב
ספח א'   .4כ

  
וסח המצ"ב  3.2.11 ים ב יי יגוד ע ספח א'תצהיר על העדר   .5כ

  
לעובדי   3.2.12 משפחתית  קרבה  העדר  על  ימיןתצהיר  ב מטה  וסח    מ"א  ב יים  העירו תאגידיה  או 

ספהמצ"ב   . 6ח א'כ
  

וסח המצ"ב  1976וריים, תשל"ו תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציב  3.2.13 ספח א'ב  .7כ
  

וסח המצ"ב  3.2.14 קאית ב ספח א'ערבות ב  . 8כ
  

וסח המצ"ב  3.2.15 שים עם מוגבלות ב ספח א'תצהיר בדבר ייצוג הולם לא  . 9כ
  

וסח המצ"ב  3.2.16 ספח א'תצהיר בדבר היעדר תיאום הצעות במכרז ב  . 10כ
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ית ועסקית כמפורט בסעיף  3.2.17 ית רעיו  להלן. 12.12האיכות בסעיף   מדדי   בטבלת 1תכ
  

בבעלותו  3.2.18 שהיו  או  שיש  יפים  הס שלו,  הוותק  ו,  יסיו לגבי  פירוט  החברה/העסק,  פרופיל 
 להלן. 12.12בטבלת מדדי האיכות בסעיף   3כמפורט בסעיף  וכיוצ"ב

  
  

אי   3.2.19 הירים לו וכי הוא    המכרז פומביהמציע יידרש לצרף להצעתו הצהרה חתומה על ידו, כי ת
וסח המצורף  עומד אי המכרז פומבי, ב  ).הצהרת המציע -( להלן   כמסמך ג'בכל ת

  

ויים וההבהרות  3.2.20  כשהם חתומים על ידי המציע. ככל שיהיו מסמכי השי
 

 על שם המשתתף.  המכרז פומבי קבלה על רכישת מסמכי  3.2.21
  

ייד (דיסק און קי) עליו יופיע העתק ההצעה. 3.2.22  התקן אחסון 
  
  המכרז פומביהבהרת מסמכי  . 4

  

מיום 4.1 יאוחר  לא  המציע    14:00בשעה    24.10.21  עד  שכתובתו  יודיע  דוא"ל  באמצעות 
AstarH@binyamin.org.il   על כל הסתירות, השגיאות, אי    )9977239-02  בטלפון   הגעתו  (ויוודא קבלת

ו  המכרזהתאמות או חוסר בהירות שמצא אם מצא במסמכי   , ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למוב
יין כלשהו הכלול במסמכי   וגע לפרט כלשהו מפרטי ה  המכרזשל סעיף או פרט או ע יהאו ה השאלות    .פ

וסח שלהלן:   wordיועברו בפורמט  ה של טבלה וב  בלבד במב
ה של טבלה כמפורט להלן: wordהשאלות יועברו בפורמט       בלבד במב

  
  

  
 

כון לעשות כן  4.1מסר המשתתף הודעה כאמור בסעיף   4.2   תשלחה תשובות ,  לעיל והחברה, אם תראה ל
פרד ממסמכי    לכל משתתפי מפגש ההבהרות.בכתב,     המכרז פומבימסמכי התשובות יהוו חלק בלתי 

וסף על כך מסמכי ההבהרות יועלו    ועל כל מציע לצרף את מסמכי התשובות להצעה ולחתום עליהן.
ט של החברה בכתובת   טר יובהר  ).  אתר החברה-(להלן    /https://www.cbinyamin.org.ilלאתר האי

ה  ויים והבהרות באתר החברה חלה על המשתתפים בלבד ולא תשמע כל טע כי האחריות לוודא שי
וי כאמורממשתתף או מ ציאלי כי הוא לא היה מודע לשי  . שתתף פוט

  

ו ע"י   4.3 ת או מי מטעמה, אלא אם    החברהמציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות ש
ו בכתב.   ית   תשובות אלה 

  

אים    החברה 4.4 ת ים,  תיקו ויים,  שי יס  להכ הצעות,  להגשת  האחרון  למועד  קודם  עת,  בכל  רשאית 
במסמכי   פומביודרישות  הסף,  ,המכרז  אי  ת עם  בקשר  או  לרבות  לשאלות    ביוזמתה  בתשובה 

אי  המשתתפים   פרד מת משתתפי מפגש  ויובאו בכתב לידיעתם של    המכרז פומביואלה  יהיו חלק בלתי 
ספחיו.  פומבי ההמכרז  ויוגשו חתומים יחד עם מסמכי    יועלו לאתר החברהההבהרות כמו כן   יובהר    ו

ה  ויים והבהרות באתר החברה חלה על המשתתפים בלבד ולא תשמע כל טע כי האחריות לוודא שי
וי כאמור ציאלי כי הוא לא היה מודע לשי  . ממשתתף או משתתף פוט

  
 ערבות השתתפות וערבות ביצוע  . 5

  
ומית, על סך של    5.1 קאית, אוטו ₪ לפקודת החברה, חתומה כדין    30,000המציע יצרף להצעתו ערבות ב

וסח המצורף כדוגמ ערבות השתתפות - (להלן אי  ה), לפי ה ספח א' זה  מכרז פומבילת  .8כ
  

 . 14.2.22 הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום 5.2
  

  

וספת של  במידת הצורך ועל פי דרישת החברה  מתחייב המציע   5.3 להאריך תוקפה של הערבות לתקופה 
וספים.  90   יום 

יה  מס' סידורי    השאלה/בקשת ההבהרה   מס' העמוד והסעיף בפ
1      
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ייה חד צדדית של החברה כל אימת   5.4 איה לחילוט על פי פ ת על פי ת ית ית ו הערבות תהא בלתי מות
אי   זה.  הליךשהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי ת

  

ה על כל הדרישות המפורטות לעיל  5.5  תיפסל.  –הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העו
  

תקבלה לאחר שייחתם חוזה עם מי שיקבע ע"י החברה  כזוכה. 5.6  הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא 
 
ומית, לפקודת   5.7 קאית אוטו ₪    50,000, בסך של  החברהמציע שהצעתו תוכרז כזוכה, יעמיד ערבות ב

וסח המצורף כדוגמכשהיא   אי    הצמודה למדד המחירים של הצרכן, חתומה כדין, ב   זה  הליך זבלת
קאית לביצוע ההסכם  ,2ספח ה' כ   ).ערבות ביצוע -(להלן ערבות ב

 
ימין בעתהא לפקודת    הערבות  5.8 איה כדין ו   חתומה  מ "חברה כלכלית ב ות על פי ת ית ות ו   בלתי מות

ייה חד צדדית של   או ההסכם, לפי ההקשר    המכרז פומבי, בכל תקופת תוקפו של  החברהלחילוט בפ
אי   יין, כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו ע"פ ת  או ההסכם.  המכרז פומביוהע

  

היה ותקופת ההתקשרות תוארך, לתקופת האופציה, תוארך הערבות על ידי המציע מפעם לפעם, אם   5.9
 .  הסכםבדבר הארכת תקופת ה החברהוזאת במועד קבלת הודעת  החברהעל ידי ההסכם יוארך שוככל 

  

 המציע יישא בכל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות לביצוע. 5.10
  

 ביטוחים  . 6
 

חוקית של   לגרוע מאחריות  ( מבלי  כזוכה  דין או הסכם,  הזוכה  -להלןהמציע שהצעתו תוכרז  פי  ו/או על   (
מהמפורט    בהיקף שלא יהיה מצומצם  ,המכרז פומבים בתוקף עפ"י דרישות  ביטוחי  להחזיק  הזוכה  מתחייב

ספחדרישות בהתאם לאמור ב   ב'.1א', 1, 1 יםב
  

ספחי הביטוח. יובהר, כי בשלב הגשת ההצעות   אין צורך להחתים את חברת הביטוח על 
  

ספח  ושאי הביטוח וכי יש בידיו התחייבות של מבטח    יחתימת המציע על  הביטוח משמעה כי המציע בחן את 
ספחי הביטוח. ישראלי רשוי לעריכת הביטוחים לכל הפחות כמפורט    ב

  
אי הביטו  המציע מצהיר בזאת כי ידוע לו דרשים לאחר זכייתו עלול לגרום לביטול  כי אי עמידתו בת ח ה

וספות שייגרמו לחברה בגין זאת   . זכייתו על כל המשתמע מכך, ולרבות בחיובו בכל העלויות ה
  
  

אי המכרז ובדיקת עמידה  דרישת פרטים  . 7   בת
  

או    החברה 7.1 ההצעות  הגשת  לאחר  גם  כון,  ל שתראה  עת  בכל  רשאית,  פתיחתתהא  לדרוש  לאחר  ן, 
וספות  מהמציע, להשלים ו/או להמציא   לשביעות  ),  הפרטים  -(להלןפרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות 

ה ת לבחון את  ,  המלא  רצו ו המקצועיהמציעעל מ יסיו ו הכלכלי,  איכותה או לכל    הצעתו, , תוכן  , חוס
וגעות לצו כון,  קול הקורארך או מטרה ה ועל פי  במסגרת שיקוליה,  , למציע ולהצעתו, ככל  שתראה ל

 שיקול דעתה הבלעדי.
  

ה של   7.2 דרשים, לשביעות רצו קבע והיה    החברההמציע יהא חייב לספק את הפרטים ה ובתוך המועד ש
צירוף הפרטים    החברהולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית   ו/או לראות באי  שלא לדון בהצעתו 

ו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.  ות מצדו של המציע  וכמי שאי  כתכסיס
  

ה  7.3 אי  (הליך  בבדיקת ת בין השאר ההוראות הבאות:  זה, יחולו  ובכלל  אי הסף    רשאית   ) הוועדה 1ות
סיבות  באמצעות מי מטעמה , אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ואם מצאה שהדבר מוצדק ב

יין, להסיר או לוותר על כל פורמאליות ולפרש באופן רחב כל דרישת סף, בשים לב לתכליתה והיחס   הע
ה לבין העבודה ואופי ההתקשרות     בכל שלב,   ה,באמצעות מי מטעמ  ,) הוועדה רשאית2. (ושא ההליךבי

וספים הקשורים לצו אי הסףלאפשר הגשת חומר ותיעוד  יסיון    רך הוכחת עמידת המציע בת לרבות 
יין זה כי הוועדה מפרידה  של המציע   אי הסף עד למועד הגשת ההצעות. יובהר לע ובלבד שהתקיימו ת

של מציע שלא הוכיח    אך זאת מבלי לגרוע מזכותה לפסול הצעה   אי הסף מהותי לבין דרכי הוכחתובין ת 
דרש על פי דין. אי הסף בהתאם לדרכי ההוכחה הקבועים בהליך, ככל שהדבר      עמידה בת
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להתיר תיקון והשלמה של    בכל שלב,  באמצעות מי מטעמה,  ,בלי לגרוע מכלליות האמור רשאית הוועדה 7.4
רשא הוועדה  תהא  ו/או  כון  ל שתראה  אחר  פגם  כל  תיקון  וכן  בהצעות,  ומידע  על  פרטים  לוותר  ית 

אים הכלולים במס ם מהותיים.  המכרז מכי דרישות ו/או ת  ככל שהם אי
  
  

  הצהרות המציע  . 8
  

  מכרז פומבי, כמוה כהודעה ואישור, שכל פרטי הבמכרזהמציע מצהיר כי בהגשת הצעתו והשתתפותו   8.1
הירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות   ובהסכם.  במכרזוההסכם ידועים ו

  
ה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם   8.2 ה בדבר טעות או אי הב המציע מצהיר כי  ידוע לו שכל טע

 ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.  מכרז פומבימפרטי ה 
  

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

  
המציע מצהיר כי ידוע לו שאין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הטובה ביותר או   8.4

של המציע שהיה לה ו/או לרשות המקומית ו/או לרשות אחרת    הצעה כל שהיא או שלא לקבל הצעתו
יסיון רע עם המציע.  י אחר או גוף ציבורי אחר, עקב   ו/או לתאגיד עירו

  
המציע  מצהיר כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש מילוי וכי הצעה   8.5

 . החברה רשאית לפסול את ההצעה – שתוגש  באופן חלקי 
  

  האישורים   כל אתהמפעיל מתחייב להחזיק לאורך כל תקופת ההתקשרות  המציע מצהיר כי ידוע לו כי   8.6
ות  או/ו דרשים  ההיתרים  או/ו   הרישיו המתחייבים,    ה ולרבות    מההפעלהו/או  ים  המוצרים  המתק

ב הבריאות,מסגרתהשיימכרו  משרד  להוראות  בהתאם  ים,  ,  הפ הכלכלה,    משרד  הרשות  משרד 
אחר  המקומית טי  רלוו גורם  וכל  דין  כל  והוראות  העזר  חוקי  ,  בכך  הכרוכות  ההוצאות  בכל  ויישא, 

אי  ההפעלה  לתחילת קודם הכול,  אגרות או/ו היטלים, רישוי הוצאות לרבות  .לכך מוקדם וכת
 

ו את השירותיםהמציע מצהיר, כי ידוע לו כי היה ותחליט החברה כאמור שלא   8.7 ו/או לא    להזמין ממ
ה מכל    במכרזלחתום על החוזה ו/או לא לבצעו, לא תהיה למשתתפים   כל תביעה ו/או דרישה ואו טע

 סוג שהוא. 
 

לדרישות החברה  כי ככל  שיוכרז כזוכה, יהא עליו לערוך ביטוחים לכל הפחות בהתאם  המציע מצהיר   8.8
ובהיקפים עליהם תורה. אין בקביעת היקפי הביטוח ע"י החברה כדי להגביל את אחריותו של המציע  

 . בכל צורה ואופן שהוא
  

ות את מסמכי ה 8.9 . כל  מכרז פומביהמציע מצהיר כי  ידוע לו כי אסור למציע, למחוק ו/או לתקן ו/או לש
תיקון ו/או  ו/או מחיקה  תוספת  ו/או  וי  ה    שי פומבי שייעשו במסמכי  ביחס    מכרז  הסתייגות  כל  או 

וי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים ל הביא  אליהם, בין על ידי שי
 . לפסילת ההצעה

 
  

 שימוש, עיון ורכישה  -מסמכי המכרז פומבי . 9
  

מסרים למציעים למטרת הגשת הצעות להליך זה   9.1 יתן  מסמכי המכרז פומבי  איו ולא  בלבד, עפ"י ת
יתן לעיין במסמכי המכרז    לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת בלא אישור עורכי  המכרז פומבי.

בכתובת החברה  של  ט  טר האי ית    / https://www.cbinyamin.org.ilבאתר  לשו   תחת 
יוזכר   דרש המציע לרכוש את המסמכים  מכרזים".  ₪ כולל    3,000בעלות של  לצורך הגשת ההצעה 

   .מע"מ
 

יף   9.2 ט, ס ק דיסקו קאית בלבד לחשבון  בב הלאום, מספר    321הרכישה תתבצע באמצעות העברה ב
ימין בע"מ. 154269737חשבון    , על שם חברה כלכלית ב
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 מציעים מפגש הבהרות וסיור  . 10
  

  

באמצעות יישומון זום.    15:00  בשעה     14.10.21  ביוםמפגש לצורכי הבהרות וסיור מציעים יתקיים   10.1
ט של החברהשור לקי טר  . מפגש יעלה לאתר האי

   
אי להגשת הצעה. ההשתתפות במפגש  10.2  מהווה ת

  
 הגשת ההצעות, מועדים  . 11

  
 

ספחי המכרז מהודקים יחדיו, כשהם ממולאים וחתומים על ידי המציע   11.1 את ההצעות ואת כל מסמכי ו
בהתאם לדרישות המכרז, יש למסור במסירה אישית בלבד (לא בדואר), במעטפה סגורה, עליה מצוין   

ה המכרז,  ומספר  ספחים   כוללתשם  וה האסמכתאות  ההצעה,  המכרז,  מסמכי  כל  ממולאים    את 
מצאים    וחתומים כדבעי על ידי המציע. המעטפה תופקד בתיבת המכרזים באזור  במשרדי החברה ה

ימין, בית הערבה תשומת לב    .12:00בשעה    14.11.21  לא יאוחר מיום,  )קומת הקרקע(  תעשייה שער ב
יס  ייד (דיסק און קי) עליו יופיע העתק ההצעה. המציעים כי יש להכ  למעטפת ההצעה התקן אחסון 

  
ו על אחריותו   11.2 ה על דרישות המכרז פומבי, והי ו עו ת לעיל אי משלוח הצעה בדרך אחרת מהדרך המצוי

 הבלעדית של המציע. 
  

ובהשתתפות   11.3 ההצעה  ת  בהכ הכרוכות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות  אגרות,    במכרזכל  זה  ובכלל 
בגין   ובין  פומבי  בין בגין המכרז  כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המציע,  ו/או  ות, אישורים  רישיו

ה על המציע.  פעילותו הקשורה אליו תחול
  

  .'דמך מס –המציע יחתום ויגיש הצעתו, על גבי הצעת המציע  11.4
 

ושא  11.5 ם כוללים מע"מ.  המכרזכל המחירים    אי
  

פקת   11.6 ה ביטוח  תפעול,  יוד,  הצבה,  ברכישה,  הכרוכות  ההוצאות  בכל  יישא  הזוכה  ספק,  הסר  למען 
ות וכל הדרוש בהתאם להוראות המכרז פומבי, להגשת ההצעה    פעלה. ולה היתרים ורישיו

  
 וחתימתו מהווה אישור כי קרא והבין את האמור בהם. על המציע לחתום על כל עמודי המכרז פומבי,   11.7

  
 ליד כל תיקון מחיר בהצעת המחיר, על המציע לחתום בחתימה וחותמת.   11.8

  
  

אים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל.    הצעה שלא תעמוד בכל הת
  

ת ההצעות  . 12  בחי
  

ה בהתאם למפורט להלן  12.1 על אף האמור לעיל  (  הצעות המציעים במסגרת הליך זה תיבח
ה במועד פתיחת    יובהרולהלן   כי אין מדובר במכרז דו שלבי וההצעות הכספיות תיפתח

 :תיבת המכרזים)

 פתיחת תיבת המכרזים: –שלב א'       

המכרז 12.2 במסגרת  שהוגשו  המעטפות  ה  תפתח המכרזים  תיבת  פתיחת  לרבות    במועד 
   מעטפות ההצעה הכספית.
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אי הסף למכרז:בדיקת  –שלב ב'         עמידתו של המציע בת

אי הסף. החברה  12.3 ה של עמידת ההצעות בת לאחר פתיחת המעטפות, תיערך בדיקה ובחי
אי הסף.  ת עמידת המציעים בת ים לצורך בחי ות או להסמיך גורמים שו תהא רשאית למ
עמידת  ת  בחי לצורך  דרשת  פעולה  כל  לבצע  רשאים  יהיו  האמורים  החברה/הגורמים 

אי הסף. המצי  עים בת

אי הסף 12.4 ו את ההצעות כעומדות בת ה    - הצעות אשר יימצאו על ידי הגורמים שייבח תעבור
 לשלב ג'.  

מובהר בזאת, כי אין בהכרזה על מעבר לשלב הבא כדי לגרוע מזכותה של החברה לקבוע   12.5
אי הסף של המכרז, ככל שסברה כך בהמשך הבדיקה.    כי ההצעה לא עמדה בת

 : ד מרכיב האיכות וההתאמה של ההצעהיקו –שלב ג'   

וקדו בהתאם לאיכות ההצעה   12.6 אי הסף י ה בהצלחה את שלב בדיקת ת הצעות שתעבור
ים המפורטים בטבלה שלהלן.  והתאמתה לדרישות המכרז, עפ"י הקריטריו

ועדה   12.7 ות  למ המכרזים  וועדת  ת  בכוו זה,  מכרז  במסגרת  המציעים  הצעות  ת  בחי לשם 
מטעמה. תפקידי הוועדה המקצועית יהיו, בין השאר, לבחון את ההצעות שיוגשו  מקצועית  

ים הקבועים בהליך, לקיים שיחות   במסגרת ההליך, לדרג את ההצעות על פי הקריטריו
דרשים ולהעביר את  עם המציעים ועם ממליצים, ככל שיהיה בכך צורך, לבצע בירורים 

 זים של החברה.המלצותיה לגבי דירוג ההצעות לוועדת המכר

יקוד המרבי לכל קריטריון מצוין בטבלה שלהלן.  12.8 פרד, כאשר ה יקוד  תן   לכל קריטריון יי

ים  12.9 ים בגין כל אחד מהקריטריו ציון האיכות אותו תקבל כל הצעה יתקבל מסכימת הציו
 המפורטים בטבלה.  

 
מצוין ההצעה הסופי במסגרת המכרז. הציון המקסימאלי אותו    40%ציון האיכות יהווה   12.10

ו   ו    40יתן לקבל הי ימום למרכיב האיכות הי קודות. רק הצעות    20קודות. ציון המי
וקדו בציון איכות של   ה לשלב הבא. ככל שלא ימצאו לפחות    20שי קודת ומעלה תעבור

בציון    3 שעמדו  המשתתפים    רשאית קודות,    20משתתפים  ברשימת  להכליל  החברה 
יקוד הגבוה ביותר אף אם הוא   לשלב ההצעה הכספית, מציעים שקיבלו את ה שיעברו 

מ וזאת,    25- מוך  להשלמת  קודות  לשלב   3עד  העוברים  ברשימת  שיכללו  משתתפים 
 ההצעה הכספית. 

ה עומדת  12.11 למען הסר ספק, יובהר כי אם יתברר במהלך שלב זה, כי הצעתו של המציע אי
אי הסף, תהיה החברה רשאית לפסול הצעה זו.   בת

יתן לכל קריטריון 12.12 יקוד ש ים לדירוג האיכות וה  :להלן פירוט הקריטריו
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יקוד  המדד  מס"ד   ה
ספט   . 1 הקפההפעלת    ,התאמתקו מתכוון    בית  שהמציע  וההשקעות 

  . להשקיע
המטבח   ון  לתכ ית  רעיו ית  תכ המציע  יצרף  הצעתו  הגשת  במסגרת 
וכל   עסקית  ית  תכ תו לבחור,  מוצרים שבכוו מוצע  ספט הפעלה  וקו

טי אחר. האמור לא יסטה מההוראות המצורפות למכרז.    תון רלוו
  
ית    התכ ראות,  ה המוצע,  ספט  הקו היתר,  בין  ו,  ייבח זו  במסגרת 

טי אחר. תון רלוו    העסקית וכל 
  

ות והעסקית וכל האמור במסגרת סעיף זה יוגש על גבי   ית הרעיו התכ
  דיסק און קי.  

  
שירותי   בגין  יקוד  ולקבל  להציג  יהיה  יתן  לא  זה  רכיב  במסגרת 

  הסעדה.

  
עד 
  ק' 15
  

יסיון המציע . 2   התרשמות מפרופיל ו

ו  פרופיל המצי  במסגרת זו ייבחן יסיו   בתי קפה של    ההפעלבהקמה וע, 
  . וכיוצ"ב

פרופיל   את  להצעתו  המציע  יצרף  זה  סעיף  בגין  יקוד  קבלת  לצורך 
יפים שיש או   ו, הוותק שלו, הס יסיו החברה/העסק, פירוט לגבי 

  וכיוצ"ב. שהיו בבעלותו 

  10עד 
  ק'

ים . 3   יסיון בהפעלה לפי ש

ים בהפעלת בי 1-3של  יסיון עם מציע   ק'  5יקבל   קפה תש

ים  4-6 של יסיון עם ציעמ   'ק 10 יקבל  קפה בית בהפעלת  ש

ים 6-מ  למעלה של יסיון עם מציע   ' ק 15  יקבל  ש

יסיון בהפעלה יסיון   . זכיין או כבעלים=

יין סעיף זה בית הקפה לא חייב להיות חלק מרשתיובהר כי    לע

  15עד 
  ק'

  

יקוד המחיר –שלב ד'        : יםהמוצע יםבדיקת ו

יקוד איכות ההצעות 12.13 יקוד להצעות הכספיות של המציעים    לאחר סיום  יק החברה  תע
ימאלי  . אשר קיבלו את ציון האיכות המי

 
יתן לקבל עד   12.14  :ק' כמפורט להלן 06במסגרת ההצעות הכספיות 

י דמי שימוש חודשיים הפעלת   .א  ₪  9,000-מסוף ואשר לא יפחתו מ מתחם המזון בדוכ
ת    60עד    -   לחודש בתוספת מע"מ דמי השימוש . מציע שיציע את  ההצעותק' בבחי

יקוד ביחס אליו בהתאם   60יקבל    החודשיים הגבוהים ביותר ק' ויתר המציעים יקבלו 
וסחה המפורטת להלן:   ל
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ת  בח   X 60  =  יקוד ההצעה ה
ת ההצעה   בח   ה

  טובה ביותר ההצעה ה

 
 

יקוד הגבוה ביותר   12.15 אלא אם      תהא הזוכה במכרז בהתאם להוראות מכרז זה ההצעה שתזכה ל
ת מוצדקת אחרת שלא לבחור בהצעה כאמור.  יי  תהא סיבה משפטית או סיבה ע

 חובת הזוכה  . 13
 
  

לו הודעה בכתב על זכייתו, יהא עליו    תימסר) והזוכה  -תתקבל ותוכרז כהצעה זוכה (להלן מציע שהצעתו   13.1
ספחיו ולהחזירו   ימים מתאריך הודעת     14כשהוא חתום כדין, תוך    לחברהלחתום על ההסכם על כל 

קאית לביצוע    לחברה לזוכה בדבר זכייתו, וכן להמציא    החברה  במעמד החזרת ההסכם כאמור ערבות ב
ספח  חיםקיום ביטו  ) ואישורערבות ביצוע  -) (להלןספחהחוזה ( דרשים ב אים ה א,  1,  1ים  ע"פ הת

 בהתאם לדרישות החברה.  ב1
 

  

אים האמורים בס"ק    מילאלא   13.2 לעיל, כולם או מקצתם, תהא     13.1הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות הת
על כל הפסד    החברהוהזוכה יפצה את   ה הבלעדי, לבטל את זכייתו  רשאית עפ"י שיקול דעת  החברה

 שיגרם לה בגין כך.
  

                 

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

  
ימין בע                                                    מ"חברה כלכלית ב
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     1ספח  א' 
  ימולא על ידי המשתתף ויצורף להצעתו

  
  לכבוד 
ימין בעחברה    מ "כלכלית ב

  
,.   ג.א.

  

י    מידע ארגו
  
  

ו למלא את    כדלהלן: הפרטים ולמסור את המידע על המציע, לבקשתכם, הרי
  
  שם המציע: _____________________________________ . 1
  

טי: __________________    מספר רישום התאגיד ברשם הרלוו
  

  _____________________________________________ כתובת המשרד הרשום: 
  

  _________________  מספר טלפון קווי: __________________  טלפון סלולארי:
  

  : _______________________________המספר פקסימילי
  

י (   : ____________________________________________ E-MAIL)כתובת דואר אלקטרו
  

  
:   עיסוק המציעתחומי  . 2

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ _____

______________________________________________________________ ____________ 
  
  
שי המפתח אצל המציע  . 3  : א
  

ות ותק                                   תחום התמחות                                                                 שם                          ש
  

3.1    _______            __________________________      __________________________  

3.2   _______           __________________________       __________________________  

3.3   _______           __________________________       __________________________  

3.4   ______________ _______           __________________________        ____________  

ייד: __________ . 4 ,  מס'   ו גב'/מר ______________________________  ו הי __  דוא"ל _איש הקשר מטעמ

וגע    _________ ___ __________________________ ה בכל  ה,  שתהיי ככל  יות,  הקורא  ופ והתשובות לקול 

ו. ה אות ה לו תחייב  שתימסר
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  2 ספח א'
  לכבוד 

ימין בע   מ "חברה כלכלית ב
  

אי ס יקוד איכות 3.1.1עיף תצהיר על עמידה בת יסיון בהפעלה   ולצורך קבלת    בגין 
  

הח"מ_______________   י  בתפקיד_________________  א המשמש  ת.ז.__________________, 
במציע___________________ (שם המציע) ומוסמך להצהיר בשמו, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר אמת וככל 

שים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:    שלא אעשה כן אהיה צפוי לעו
  
  

אי סעיף    .א  3.1.1יסיון בהתאם לת
אי הסף   קוב בסעיף  כזכור, ת חלופות. בהתאם לכך, מתבקשים המציעים למלא את    3כולל בתוכו    3.1.1ה

ם  יסיו   אחת מתוך שלוש הטבלאות שלהלן בהתאם ל
  
יפים לפחות ואשר פועלת במשך  4בעל רשת בתי קפה בעלת   המציע . 1 ים לפחות.  10ס   ש

  
תקופת פעילות   שם הרשת 

  הרשת
פים של   מספר ס

  הרשת
  ירוט על הבעלותפ

  
  
  
  

      

  
  
  
  

      

  
  

  
יפים לפחות ואשר פועלת במשך  4זכיין של רשת בתי קפה בעלת   המציע . 2 ים לפחות.  10ס   ש

  
  

תקופת פעילות   שם הרשת 
  הרשת

פים של   מספר ס
  הרשת

יפים  מספר ס
  בבעלות המציע 

תקופת הזיכיון של  
  המציע
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  10יש בידיו התחייבות כי אם יזכה במכרז הוא יקבל זיכיון להפעלת בית קפה של רשת בעלת    בידי המציע . 3
יפים לפחות ואשר פועלת במשך  4 ים לפחות.  10ס   ש

  

  
  
  
יקוד איכות בהתאם לשורה   .ב קובה בסעיף   3יסיון בהפעלה לצורך קבלת   . למסמכי המכרז 12.12בטבלה ה

  
יסיון של  ים בהפעלת בית קפה יקבל  3-1מציע עם    ק' 5ש
יסיון של  ים  6-4מציע עם    ק' 10בהפעלת בית קפה יקבל ש

יסיון של למעלה מ ים יקבל  6- מציע עם    ק' 15ש
יסיון כבעלים או זכיין.   יסיון בהפעלה=

יין סעיף זה בית הקפה לא חייב להיות חלק מרשת   יובהר כי לע
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 _________________________  

  המצהיר וחתימת  המציע חותמת                                                                           
  
  
  
  
  

  אישור
  

י   בפ הופיע/ה   ___________ ביום  כי  בזאת  מאשר/ת  עו"ד,   _________________________ הח"מ,  י  א
ו/ה הרשאי/ת ומוסמך/ת להתחייב בשם  ושא/ת  ת.ז. ___________ וכי הי  ___________________________

י על התצהיר  וכתב התחייבות    המציע ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות וההצהרה לעיל, חתם/ה בפ
  זה.

 _______________  

  עורך דין

  

  שם הרשת
  המחייבת 

פעילות תקופת   
  הרשת

פים של   מספר ס
  הרשת

פרטי איש קשר  
  ברשת המתחייבת 

  
  
  
  

        

ות  מיקום בית הקפה   שם בית הקפה  ות   בעלים או זכיי מספר ש
  ההפעלה
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  3ספח א' 

  
 לכבוד
ימין בעחברה    מ "כלכלית ב

 ג.א. 
דון:   20/21מכרז פומבי תצהיר וכתב התחייבות המציע   ה

  
  

במשרת  ושא   ,________________ ת.ז.  ושא  _____________________ הח"מ  י  א
דון,  לאחר   במכרז)  המציע___________________ ב_________________________________ (להלן:   שב

בזאת   בחוק, מצהיר  הקבועים  שים  לעו צפוי  אהיה  כן  אעשה  לא  אם  וכי  את האמת  להצהיר  עלי  כי  שהוזהרתי 
  ן: כדלקמ

  
  

המציע מצהיר ומתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין וככל ויש סתירה בין הוראות המכרז פומבי לבין הוראות   . 1
כל דין לרבות חוק רישוי עסקים, רישיון עסק, היתרים וכדומה הרי שהוראות החוק יגברו על הוראות המכרז  

 פומבי. 
  

י מין במוסד  בהתאם לחוק    המציע ו/או מי מעובדיו לא הורשע בגין עבירות מין וזאת  . 2 יעת העסקה של עבריי למ
ים, התשס"א  . 2001 -המכוון למתן שירות לקטי

  
הלי המציע, תביעות משפטיות ו/או הליכים   . 3 גד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממ לא עמדו ולא עומדות 

כסים ו/או   וס  וגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כי לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך  משפטיים ה
 תפקוד המציע. 

  
אי המכרז פומבי   . 4 ו זו, כולה או מקצתה, תהא זו הפרה יסודית של ת ידוע למציע שאם לא תתקיים התחייבויותי

ו, בלא שתידרש לתת התראה על כך וכן תהא רשאית בין היתר   והחוזה והחברה תהא רשאית לבטל את זכיית
זק, להתקשר עם גורם אחר לביצוע העבודות  ולא רק,   קאית, כפיצוי מוסכם ללא הוכחת  לחלט את הערבות הב

ו בכל העלויות וההוצאות הכרוכות בעקבות ההפרה ולא יהא בכך כדי לפגוע בכל   מושא ההצעה ולחייב אות
 זכות או סעד שיעמדו לרשות החברה עקב הפרת התחייבויות זו. 

  
               _______                           ____ ____________________                    _____________  

  תאריך                                        חתימת המורשה                        חתימה  וחותמת המציע                    
  

  אישור

  
מ עו"ד,   _________________________ הח"מ,  י  י  א בפ הופיע/ה   ___________ ביום  כי  בזאת  אשר/ת 

ו/ה הרשאי/ת ומוסמך/ת להתחייב בשם  ושא/ת  ת.ז. ___________ וכי הי  ___________________________

י על התצהיר  וכתב התחייבות    המציע ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות וההצהרה לעיל, חתם/ה בפ

  זה.

 _______________  

  דין  –עורך                                                                                                                                                                   
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  4ספח א' 
  

  
ושאת השליטה    אישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה, ותצהיר 

  
ושאת השליטה    אישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה, ותצהיר 

  
ו בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף  י עו"ד _____________, מאשר בזאת כי העסק הי ) לצו  1(ה 22א

  . 1958 -המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תש"יח
  

ה   הי  ,______________ בחברת  בשליטה  זהותהמחזיקה  מספר   גב'___________________ 
.________________________  

  
   

__________________________              ______________      ______________
 _________________  

כתובת                                               חתימה וחותמת       שם מלא                               
  ון  טלפ

  
  
  

י גב' _______________, מספר זהות ____________, שם התאגיד _______________, מצהירה   א
לסעיף   בהתאם  בשליטתי  מצא  העסק  כי  אזוריות),  1(ה  22בזאת  (מועצות  המקומיות  המועצות  לצו   (

  .1958  -תש"יח
  
  

 ________________________             _____________________  
  חתימה             שם מלא         
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  5א'ספח  
ים  יי יגוד ע יין היעדר רישום פלילי והיעדר    הצהרת המציע לע

  
,____________ מס'  ת.ז.  ושא   ,______________ הח"מ  י  במציע    א החתימה  מורשה 

  (להלן: המציע)  _______________________________ ח.פ. ______________________ 
  

  כדלקמן:  -ומתחייב בזאת, בכתב בשם המציע מצהיר 
  

ח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק "עסקאות גופים ציבוריים" התשל"ו,   ,  1976בתצהירי זה משמעותו של המו
י מאשר/ת כי  י מבין/ה אותו. וא ח זה וכי א   הוסברה לי משמעותו של מו

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

י מצהיר בזאת כי אין   . 2 הל לפי  למציע ו/או לבעל הזיקה אליו   ה כל רישום פלילי במרשם הפלילי המת
ות השבים התשמ"א1סעיף    .  1981-(א) לחוק המרשם הפלילי ותק

י מתחייב . 3 יין אישי, משפטי, או עסקי בין  בשם המציע    ה להודיע לחברה בכתב ובאופן מיידי על כל ע
אליו     פעילות הזיקה  בעל  ו/או  ליצו /המועצהלבין  המציע  עלול  זה  יין  שע יגוד  החברה   של  מצב  ר 

ים.  יי   ע

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

י מתחייב   . 5 ים וה יי יגוד ע עות מ בשם המציע  הובאו לידיעתי הוראות ההסכם עם החברה לרבות הימ
  קיימן במלואן. ל

ושא, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לרבות החלטה    המציע יקבל על עצמו . 6 כל החלטה של החברה ב
  לבין צד ג' אחר כלשהו.   ועל הפסקת ההתקשרות בי 

ים קיים או ש . 7 יי יגוד ע המציע ו/או בעל הזיקה    בין מילוי תפקידי  עלול להיותבכלל זה לא ידוע לי על 
ושאבמסגרת , הםאו עיסוקי אליו   הצעה זו.   ההסכם 

לבי . 8 בין החברה  שייחתם  ומהוראות ההסכם  דין  כל  לגרוע מהוראות  המציע,מבלי  יהיה  זכה,  יאם    ן 
ים במהלך    ומוסכם וידוע ל  יי יגוד הע ,  הפעלההפסיק את  י,  תקופת ההסכםכי אם ויתגלה החשש ל

  בה.יכול להמשיך  וודיע בכתב בהקדם האפשרי לחברה כי אי יו

                                        ______________       ________________  
  שם                                חתימה                                                       

  אישור       
הח"מ,   י  ___________  א ביום  כי  בזאת  מאשר/ת  עו"ד,   _________________________

ו/ה   הי וכי   ___________ ת.ז.  ושא/ת    ___________________________ י  בפ הופיע/ה 
ההתחייבות   ומשמעות  תוכן  את  שהבין/ה  ולאחר  המציע  בשם  להתחייב  ומוסמך/ת  הרשאי/ת 

י על התצהיר וכתב    התחייבות  זה.וההצהרה לעיל, חתם/ה בפ
                                                                                                              _______________  

  דין –עורך                                                                                                                                    
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  6א'ספח  

ימיןלעובד  הצהרה בדבר העדר קרבה משפחתית יים מ"א מטה ב   או לעובד תאגידיה העירו
  

ימין בע    מ מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:"חברה כלכלית ב
ון המועצות האזורית (יהודה ושומרון) כדלקמן: 48 ףסעי  .1   א' (א) לתק

ו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה    חבר  "(א)  .א מועצה, קרובו, סוכ
ו או הל או עובד אחראי בו,  וברו  על עשרה אחוזים בהו יהיה    לאחיו, או שאחד מהם מ

יין זה "קרוב  וג, הורה, בן או בת, אח או  זבן   –"  צד לחוזה או לעסקה עם המועצה. לע
  אחות." 

בחרי הציבור בכ ה  של  12זהה קיימת גם בכלל    הוראה ים של  יי יגוד ע יעת  ות  רשויללים למ
  ). 3114המקומיות (י.פ. תשמ"ד עמ'  

לעיל  52ף  עיס  .ב האמור  ון  פקיד    לתק כי  ולא  קובע  במישרין  לא  מועצה,  לעובד  יהיה  לא 
אה בכל חוזה  -ולא על ידי בן בעקיפין, לא בעצמו   ו או שותפו, כל חלק או טובת ה זוגו, סוכ

ה או בשמה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים   עשה עם המועצה, למע או עסק ש
ין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי   שהמועצה מספקת לתושבים ופרט לע

  . של עובדי המועצה

ך מת םהתאב , לפי ההגדרות  תפחתישדיע בהצהרה מטה אם יש או אין לך קרבה מלהובקש לכך ה
  דלעיל, עם חבר מועצה כלשהו, או עם עובד המועצה. 

פרד ממסמכי ההליך.  הצהרה       ה חלק בלתי    זו הי

  ה צהרה

ין להשתתף במכרז פומבי מס'  הי  א אשר פורסם על ידי    20/21ח"מ ___________________, המעו
ימין בע ימין, מצהיר  "חברה כלכלית ב ית המצויה בבעלות מלאה של מועצה אזורית מטה ב מ, חברה עירו

  ומתחייב בזאת כדלקמן: 
י מצהיר: תקרא . 1   י את האמור לעיל וה

הל    חברי   בין  א)( מ ועד  חברי  או  דירקטורים  בין  או  ימין  ב מטה  אזורית  מועצה  מליאת 
ימין, אין לי: בן זוג,   יים בבעלות מועצה אזורית מטה ב בן או בת, אח  ,  ורההבתאגידים עירו

  או אחות ואף לא סוכן או שותף.

ח  מאלה המוגדרים  במוד  אחלשבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, אין    דיגאתב  ב)(
ויים לעיל  ,  חיםואו ברון  הוב  אחוזים  10ר לעיל חלק העולה על  כאמו"קרוב"   ואין אחד מהמ

הל   ו עובד אחראי.  א מכהן בו כמ

י בבעלות המועצה. -ין לי  בן א  ג)(   זוג, שותף או סוכן העובד בעירייה או בתאגיד עירו

ור לעיל, או אם  כאמ רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית הי הלי כי המועצה תע ידו . 2
ה.  כו  מסרתי הצהרה לא 

וי שיחול בקשר עם האמור.  . 3 י מתחייב להודיע לעמותה על כל שי   א

ם מצ יא . 4   .ו אמתהי ו ז  ים ומלאים, והאמור בהצהרהכו היר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הי

  ה באתי על החתום:   י לראו
  
  מה של מורשה חתימה וחותמת  המציע: ______________     י_____________חת   ציע: מם הש

  

  ך: ___________ יראת
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  7א'ספח  

  ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על תצהיר
  
  

י  "מ _________________  ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת  הח  א
שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:  כיו   אהיה צפוי לעו

  

י  י מוסמך להצהיר מטעם  המציע  – ציג ___________ (להלן    א י מכהן כ___________ וא   המציע) וא
  - כי

  

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

יין זה עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת    -משתי עבירות (עבירה לע
"א ים), התש אים הוג ימום, הלפי    או  1991-ת יום  1987-תשמ"זחוק שכר מי לאחר  עברה  , ש

31.10.2002 .( 

 או 

 ב לחוק) הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות  2ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף   המציע
זה יין  לע אים    -(עבירה  ת והבטחת  כדין  שלא  העסקה  (איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירה 

"א התש ים),  התשמלפי    או   1991- הוג ימום,  מי שכר  יום  1987- "זחוק  לאחר  עברה  ש  ,
ה. 31.10.2002 ה לפחות ממועד ההרשעה האחרו   ), אולם במועד ההתקשרות חלפה ש

  

טי]   ו רלב   [למחוק את הסעיף שאי

   __________________  

  חתימה                                                                     

  אישור  

  

במשרדי    ________________ עו"ד  י  בפ הופיע   ___________ ביום  כי  בזה  מאשר  י  ה
לי   /המוכר  מספר ___________  ת.ז.  ע"י  עצמו  זיהה  מר __________ אשר  שברח'___________, 

שים הקבועים בחוק אם לא יעשה  אישית, ולאחר שהזהר תיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעו
"ל וחתם עליה ות הצהרתו ה כו י כן, אישר    . בפ

  
    תאריך _____________  חתימה _________________  חותמת _______________
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  8ספח א'
  
  

קאית להשתתפות    במכרז וסח ערבות ב
  

  לכבוד
ימין בע   מ "חברה כלכלית ב

  
 ,.   א.ג.

  
  

דון:    כתב ערבות מס'________ ה
  

  
ו  ערבים בזאת כלפיכם לסילוק   המציע על פי בקשת ____________  ח.פ. _____________ (להלן : " ") א

₪) וזאת בקשר עם השתתפות המציע במכרז  אלף    שלושים:  ₪ (במילים     30,000 –כל סכום עד לסך השווה ל  
ימין   20/21פומבי   ב שער  באזור התעשייה  במסוף התחבורה  בית קפה  אי    להפעלה של  ולהבטחת מילוי ת

  . המכרזדרישות ומסמכי  
  

"ל תוך   ו מתחייבים לשלם לכם כל  סכום או סכומים עד לסך ה ה בכתב    7א ימים מקבלת דרישתכם הראשו
מק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש   ו, מבלי להטיל עליכם לבסס או ל שתגיע אלי

ה  את הסכום תחילה מאת המשתתף בתבי ת הג עה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טע
  כלשהי שיכולה לעמוד למשתתף בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

  
"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן   ו את תשלומו של הסכום ה אתם תהיו רשאים לדרוש מאת

אי שסך דרישותיכם לא יעלה  תמתייחס "ל בלבד. בת "ל.  לחלק מהסכום ה   על הסך הכולל ה
  
  

ת לביטול.  ית ה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא  ו זו הי   ערבות
 
  

ו זו תישאר בתוקף  עד ליום    ועד בכלל.  14.2.22  ערבות
  
  

ת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ית ה    ערבות זו אי
  
  

יין כתב ערבות זה.   דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לע
  
  

ק _________________ תאריך    ________________                                                   ב
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  9ספח א'
  

שים עם מוגבלות מכרז פומבי מס'      20/21תצהיר בדבר ייצוג הולם לא
  

י הח"מ ______________ ת.ז. ____________ התפקיד אצל המציע     ____________________ א

כן,   אעשה  לא  אם  שים הקבועים בחוק  לעו צפוי  וכי אהיה  לומר את האמת  עליי  כי  שהוזהרתי  לאחר 

  מצהיר/ה בזה כדלקמן :  

הגוף   . 1 שהוא  ח.פ./ע.מ._______________  מס'   _______________ בשם  זה   תצהיר  ותן  י  א

י מצהיר  -המבקש להתקשר עם הממשלה (להלן: י מוסמך/ת לתת תצהיר זה  /"המציע"). א ה, כי א

 בשם הגוף. 

"ל,   . 2 כון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ה י מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי  א

טית יש לסמן  מתקיים אחד מאלה: [  ]  בחלופה הרלוו

"ח  9הוראות סעיף    -חלופה א'      שים עם מוגבלות, התש (להלן: "חוק    1998-לחוק שוויון זכויות לא

  ] 1שוויון זכויות") לא חלות על המציע. [

  המציע והוא מקיים אותן.  לחוק שוויון זכויות חלות על    9הוראות סעיף   -חלופה ב'   

  

טיות]:   -[למציע שסימן את חלופה ב'   ה הרלוו   יש להמשיך ולסמן בחלופות המש

  עובדים;  100- המציע מעסיק פחות מ   -) 1חלופה (   

   ) מעסיק    -)  2חלופה  משרד   100המציע  כ"ל  למ ות  לפ מתחייב  והוא  לפחות,  עובדים 

ת יישום חובותיו לפי סעיף  ה לחוק   9עבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחי

חיות בקשר ליישומן.   -שוויון זכויות, ובמידת הצורך    לשם קבלת ה

  

והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  כ"ל  למ ות  לפ בעבר  התחייב  שהמציע  במקרה 

עשתה עמו התקשרות  2החברתיים לפי הוראות חלופה ( שלגביה הוא התחייב  ) לעיל, ו

חיות ליישום   -)  2כאמור באותה חלופה ( ו, ואם קיבל ה דרש ממ ה כ הוא מצהיר כי פ

  לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.   9חובותיו לפי סעיף  

  

לעיל    2המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף    -לעיל    2למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף   . 3

בתוך   החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  כ"ל  ההתקשרות",    30למ מ"מועד  ימים 

ח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו   .   1976-כהגדרת מו

  

 . זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת . 4

 ___________________  ___________________ 
 חתימה   תאריך 
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  10ספח א'
להפעלה של בית קפה במסוף התחבורה  20/21תצהיר בדבר אי תיאום הגשת הצעה במכרז פומבי מס' 

ימין   באזור התעשייה שער ב

  תצהיר 

ושא משרה (כהגדרת י הח"מ __________________ מס' ת.ז. _____________  ח א  בחוק זה מו
_______________ ___________ מספר זיהוי ________________  ) אצל  1999  - ט"תש החברות

  (להלן: "המציע") המגיש הצעה במכרז שבכותרת (להלן:"המכרז") מצהיר בזאת כדלקמן:

הליו.  . 1 י מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומ   א

ושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה.  . 2 י    א

המציע למכרז הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר    פרטי הצעתו של . 3
ציאלי אחר.   עם מציע אחר או עם מציע פוט

י כל אדם או תאגיד   . 4 הפרטים וההצעה הכספית המופיעים בהצעתו של המציע למכרז לא הוצגו בפ
ציאל ל    הציע הצעות במכרז זה.אשר מציע הצעות במכרז זה או אדם או תאגיד אשר יש לו את הפוט

מוכה   . 5 יא מתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או  יסיון לה המציע ו/או המצהיר לא היו מעורבים ב
  יותר מהצעתו של המציע למכרז.

יסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג   . 6 המציע ו/או המצהיר לא היו מעורבים ב
  שהוא. 

עשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם  הצעתו של המציע למכרז זה   . 7 מוגשת בתום לב ולא 
ציאלי אחר במכרז זה.   מתחרה או מתחרה פוט

ות מאסר בפועל לפי סעיף   . 8 ש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש ש י מודע לכך כי העו א לחוק    47א
 . 1988 -ההגבלים העסקיים, תשמ"ח 

 ________________  

  חתימה 

  אישור

י   הח"מ, עו"ד ___________________ מרחוב _______________________מאשר בזאת כי ביום  א
י מר _________________, שזיהה עצמו לפי תעודת זהות מס' ___________,   _________, הופיע לפ
שים   העו לכל  צפוי  יהא  וכי  האמת,  את  להצהיר  עליו  כי  אותו,  שהזהרתי  לאחר  זה  תצהיר  על  וחתם 

  ם בחוק, אם לא יעשה כן. הקבועי

          

  עו"ד                                                                                                                  
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  מסמך  ב' 
  
  

  הנחיות לתפעול 
  

יש לבנות קונספט הפעלה   בלבד,  תשתיות קצהמעטפת וברמת יימסר  . מתחם המסוףבבית קפה ממוקם 

  שיהיה תואם את רוח המקום בו ממוקם בית הקפה, תוך מתן מענה לצרכי הלקוחות העוברים במסוף. 

יש    מסמך זה הוכן על בסיס המלצות של הרשויות השונות ובהתייעצות עם גורמי המקצוע במשרד הבריאות,

אנו מאמינים בהתבסס על מסמך זה סטנדרט    צורך להתעדכן מעת לעת בכל השינויים וההגבלות שיפורסמו.

  והשירות ימשיך שכן העולם כפי שאנו ידענו השתנה.    ןהניקיו 

  - תכנון המתחם

 דגשים לתכנון: 

  .ממוקם במקום מרכזי ונגיש 

  .בניית המתחם כנוח ומזמין 

  למתחמים מסוג זה. העדר צפיפות האופיינית 

  .תכנון מקדים המאפשר המשך פיתוח עתידי והרחבת שעות הפעילות 

 ימים בשבוע ועונות בשנה, בנוסף להתאמה להרכבי הארנק   - בניית אפיון למקום עפ"י
 השונים. 

  .תכנון נכון של המתחם יאפשר פעילות בכל שעות היום/ הערב 

  ניתן לבנות גם מתכונת שלTo Go . 

 מה נכונים לקונים, למוכרנים ולספקים. יבנו תרשימי זרי 

  .על המקום לפעול עפ"י הזמנים שיקבעו בין הצדדים 

  למעט ערבי שבת/ חג.   23:00 -7:00המקום יוכל לפעול בין השעות 

  טרם כניסת שבת/ חג   כשעתיים ביום שישי וערבי חג ניתן להפעיל המקום עד
 מצאת שבת/ חג.  וכשעתיים

   בעיקרובית הקפה היה חלבי .  
 המקום יהיה כשר/ קבלת תעודת כשרות נדרש. 

  

יש צורך בבניית מערך היצעים ומוצרים אשר יהיו מוטי עונה    -פיתוח קונספט חווית הקניה והאירוח במתחם 
(עונתיים) ויתנו מענה להרכבי ארנק שונים של הלקוחות, קרי פריטים זולים יותר ופריטים יקרים יותר, כל  

  טווח הזמנות ומכירה והכל בהתאם לתנאי הרישיון ולדרישות הרשויות השונות.  זאת תוך הסתכלות על

  יות: תדגשים בפיתוח התש
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 עפ"י דרישות יועץ הנגישות.   -נגישות  - 

 עפ"י דרישות משרד הבריאות (בדגש על המטבח ושטחי השירות).  - ריצוף ייחודי - 

 תאורת חירום, תאורת התמצאות, תאורת אוירה.  - חיבור לחשמל - 

 - WIFI חופשי . 

 יות לפתיחת דיאלוג עם השוק. קצהורדת אפלי - 

 מוזיקת רקע זמינה.  - 

  

  - הנחיות כלליות

המפעיל מתחייב לפתוח את המתחם לקהל מידי יום כשכל הציוד והמערכות שבתחום אחריותו   - 
 פועלים כנדרש. 

מפעיל מתחייב לרכוש את כל הציוד והחומרים לשם התאמת המתחם, למתן שירות כפי   - 
 שנקבע במפרט. 

המפעיל מתחייב לטפל במזון בסטנדרט הנדרש שישמור על טריותו ואיכותו וימנע קלקולים   - 
 מכל סוג שהוא. 

המפעיל ייתן את השירות ברמה ובאיכות גבוהים, תוך ביקורת ובקרה של נציג מטעם   - 
 .ההנהלה

 דגש על כל נושא הנגישות.  - 

ם בכל תקופת השימוש ולתקן  יתקניהמפעיל מתחייב לשקוד על שמירת שטח העסק ואחזקתו  - 
 על חשבונו כל קלקול או נזק שיגרמו במשך כל תקופת ההסכם. 

 . העומד לרשותו המפעיל מחויב לשמור על הניקיון בכלל המתחם,  - 

המפעיל מתחייב להימנע מכל הפרעה לפעילויות האחרות במתחם, להישמע לסדרים ולנהלים   - 
 שיקבעו על ידי נציג ההנהלה. 

  זיק כל חומרים, כלים וציוד מחוץ לשטח העסק ללא הסכמת ההנהלה. המפעיל לא יח

  

  -  שמירה על היגיינה -הנחיות מיוחדות 

 יומן כניסה ויציאה (ימי עבודה, שעות עבודה).   -הגעת צוות  - 

הדרכות שתבוצענה ע"י החברות המספקות דטרגנטים, הדרכות שימוש   - הדרכות מקצועיות - 
 מוצרי המזון, משטחי עבודה והיגיינה אישית. הן ל  - נכון בחומרי החיטוי השונים

  על המפעיל לכתוב מערך נהלי עבודה וביצוע הדרכות והטמעתם.   - 
 נהלים שיבטיחו את ביטחונם האישי של הלקוחות וחברי הצוות. 

 שמירה על היגיינה סביבתית ואישית.  - 

 הקפדה על ניקיון וחיטוי סביבתי בחומרים בעלי תו תקן ישראלי.  - 
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באמצעים כגון מחיצות פרספקט, סניזגארדים (מגן עיטוש), כפפות חד פעמיות, אריזות  שימוש  - 
 אישיות למוצרי מזון ועוד. 

 נדרשת תשומת לב רבה לניקוי משטחי העבודה כולל המשטחים בהם יש מגע עם הלקוחות.  - 

 שולחניים). שולחן שיפונה יעבור ניקוי וחיטוי יסודיים (ניתן להשתמש בפלייספמנטס  - 

 כל הכלים שנעשה בהם שימוש יישטפו במדיח כלים.  - 

 בסוף השרות יפונה כל אזור ההסעדה ויעבור ניקיון יסודי.  - 

צוות המטבח יעבוד בצורה נפרדת מצוות ההגשה ויימנע ממגע עם   - במידה ומתאפשר - 
 האורחים. 

 פינוי האשפה יעשה בתדירות גבוהה למיכל המרכזי.  - 

 

  - חיטוי והצטיידות

  תשומת לב רבה לניקוי משטחי העבודה כולל המשטחים בהם יש מגע עם הלקוחות.  נדרשת - 
  

עדיפות לשימוש בחומרי חיטוי בעלי תו תקן ישראלי ובריכוזים נכונים על פי הדרכות של חברות   - 
  דטרגנטים. 

 
  בניית מערך הדברה, על ידי מדביר מוסמך בהתאם לצורך ושמירת דוחות מעקב שבועיים.  - 

 
  רדים (מגיני עיטוש), אין מוצרים שיהיו בדיספליי חשוף לעיניי הציבור ללא הגנה. התקנת סניזגא - 

 
  הקפדה על היגיינה אישית של חברי הצוות.  - 

 
 הצוות ישתמש במהלך כל השרות בכפפות חד פעמיות כאשר הוא יבוא במגע עם פרטי מזון.  - 

  

  - עיצוב

  הייחודי של המקום. דגש יושם על סגנונות הישיבה השונות כחלק מהסגנון 

 תאורה תואמת את תאורת הבניין.  

  באישור הנהלת המתחם וכחלק מהליין של השילוט שיאושר במקום.  - שילוט תואם  

  .ניתן להפעיל את המתחם תחת מותג מקומי/ בינלאומי  

  

  - הקונספט

  חלבי/ פרווה -בית קפה  

  בית מאפה טרי (מאפים מלוחים/ מתוקים) 

  עפ"י עונות  - קריםליין משקאות חמים/  
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  כריכים/ סנדביצ'ים/ פרעצלים 

 מוצרי מעדניה/ סלטים 

  ון בכפוף לתנאי רישיון של הפעלת מטבח קצה.  זהערה: אופן הכנת המ

  

  שלא יפעל בסופי שבוע.   -אוכל כשר/ בתעודת כשרות   ריימכבמקום 

  שעות פעילות מינימליות יקבעו על ידי הנהלת המתחם.   -שעות הפעילות 

 ToGo על הדרך'.   שתאפשר מכירת מוצרי  -להצבתה של עגלת ממכר אופציה'   

  גודל המטבח הנדרש לצורך עמידה בסטנדרט המוצע עומד בסטנדרט המתוכנן. 
יש צורך בעמידה בתנאים הנדרשים ע"י משרד הבריאות והרשויות האחראיות לבניית מטבח ולקבלתו של  

  רישיון עסק. 
ם מנהל הפרויקט לקבלת סחורה ע"י ספקים חיצוניים ותפעול  יש צורך לבנות תרשים זרימה נכון בתאום ע

  של חצר המשק המשותפת. 

  

  - תיעוד ומעקב

  
  הזכיין יתעד בצורה מסודרת וינהל יומן. 

  .  לפעול לפי הנחיות המסוף והמסוף ספקים יחויבו לחתום על התחייבות   -הגעת ספקים   - 
 

  עבודה). יומן כניסה ויציאה (ימי עבודה, שעות    -הגעת צוות  - 
 

  של חברי הצוות.  - הצהרת בריאות - 
 

הדרכות שתבוצענה ע"י החברות המספקות דטרגנטים, הדרכות שימוש נכון   - הדרכות מקצועיות - 
 הן למוצרי המזון, משטחי עבודה השונים והיגיינה אישית של העובדים.  -בחומרי החיטוי השונים 

  

  

  -כללי

כגון   - בין חברי הצוות ללקוחות ולכסף מזומןשימוש באמצעים טכנולוגיים חדשניים להפחתת מגע   - 
  כרטיסים נטענים, אפליקציות להזמנה, אלתור ועוד. 

 
  על הזכיין לכתוב מערך נהלי עבודה וביצוע הדרכות והטמעתם.   - 

  נהלים שיבטיחו את ביטחונם האישי של הלקוחות וחברי הצוות. 
 

  שמירה על היגיינה סביבתית ואישית.  - 
 

כיר מצוותו שישמש כנאמן בטיחות, ידריך ויקפיד על שמירת הנהלים,  על הזכיין למנות עובד ב - 
  במיוחד לחברי הצוות שלא עברו הדרכות. 
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  הנחיות להפעלה  

  
בהסכם קיימות הוראות הפעלה, נספח זה בא להוסיף על הוראות ההסכם ולא לגרוע מהן, בכל מקרה  

  המפעיל. של סתירה תחייב ההוראה המגדילה את התחייבויות  
  

    המזוןם  חמודל מת 

  

 של מזון ומשקאות.כולל היצע בית הקפה תהפעלת  •

 תכנונו ובנייתו של המתחם ישלב בין חווית קניה ומפגש חברתי. •

  . תכנון נכון של המתחם יאפשר פעילות בכל שעות היום •

תוך   , שיכול לקטון ולגדול על פי צורך , דגשים רבים לעיצוב שיאפשרו בנייה של מתחם מודולרי •
  . שמירה על רמת אינטימיות נדרשת לפעילות מסוג זה

 

 : בית הקפהמבנה 
 משמש להגשה/ גביה/ תצוגה/ שרות.  -דלפק קדמי 
 משמש להכנה/ לתצוגה/ תגבור/ אחסנה ואפסון, לרבות כיור לשטיפת ידיים.  - דלפק אחורי

  ויש כזה). משמש כמחסן/ איסוף אשפה (במידה   - פנטרי 
  הכנות.  –מטבח 

    : שטחי שירות
, חלקם של שטחי השירות חופף לשטחי השירות הכללים  בית הקפה שטחי השירות מוקצים לטובת הפעלת 

המפעילה את   של מבנה המסוף והמועצה ולכן יש צורך בתיאום ובעמידה בלוח זמנים קשיח אל מול החברה
  . בניין המסוף 

  
    :מערכות תומכות 

תתמוכנה בשירותי מזון ומשקאות, שירותי אשפה, מערכות החשמל, מים וביוב. תקבע חלוקה  מערכות אשר 
  מדויקת של ההוצאות בגין שירותים אלו. 

  
    : חצר משק

מני  משמש לפריקה וטעינה של סחורה, כל הספקים יגיעו לחצר המשק לפריקת סחורה. יעשה תיאום ז
יש    .דחסנית אשפה, כלובי הבקבוקים והקרטונים  - ממוקמים. בחצר המשק החברה הגעת ספקים אל מול

  . החברהלפנות את האשפה בסדר וניקיון תוך שמירה על סטנדרט עבודה כפי שיקבע על ידי 
  

  :  נוהלי עבודה
 את נוהלי העבודה בנושאים הבאים לאישורו:  חברהל הזכיין המפעיל להעביר ל ע

 
 הערכות טרם פתיחה.  - 
 הערכות במהלך היום.  - 
 קיפול בתום היום. נוהל   - 



30  

  

 

 זמני הגעת ספקים.  -נוהלי קבלת סחורה - 
  נוהלי איסוף אשפה במהלך היום ופינויה בסוף יום העבודה.  - 

 
  : הוראות כלליות נוספות 

די יום כשכל הציוד והמערכות שבתחום אחריותו  ים לקהל מחהמפעיל מתחייב לפתוח את המת - 
 פועלים כנדרש. 

ם, למתן שירות כפי  חוהחומרים לשם התאמת המתהמפעיל מתחייב לרכוש את כל הציוד  - 
 שנקבע במפרט. 

חברה/  המפעיל ייתן את השירות ברמה ובאיכות גבוהים, תוך ביקורת ובקרה של נציג מטעם ה - 
 . המועצה

נים בכל תקופת השימוש ולתקן  והמפעיל מתחייב לשקוד על שמירת שטח העסק ואחזקתו תק - 
 כל תקופת ההסכם. על חשבונו כל קלקול או נזק שיגרמו במשך 

ם יירכשו על יד המפעיל ועל חשבונו, מעבר למה חכל הריהוט והציוד הנדרש להפעלת המת - 
 . As isם ח שנמצא במת

 
 

  הנחיות לשירות 
  

, להציב פחים בכל מקום שבו תתאפשר  לו ומחוצה   המתחם הזכיין מתחייב לשמור על הניקיון  - 

 ישיבה חיצונית למבנה. 

 כמות מזון במסגרת השרות בהתאם לביקוש בפועל. המפעיל יהיה מחויב לספק כל  - 

ם לקהל, כשכל הציוד והמערכות שבתחום אחריותו מוכנות  המפעיל מתחייב לפתוח את המתח - 

 להפעלה ופועלות כראוי. 

 המפעיל ידאג שהשרות שיינתן על ידו יהיה באיכות גבוהה ויינתן באדיבות וביעילות.  - 

 המועצה / מחוץ לשטח העסק ללא הסכמת החברהכלים וציוד  , המפעיל לא יחזיק כל חומרים  - 

 מראש ובכתב. 

  
המפעיל יהיה אחראי לאייש את עמדות השרות השונות ותחנות העבודה השונות. הספק מתחייב שכל  

העובדים (בעיקר דגש על אחמ"שים) יעברו הדרכות על מנת שכל עובדי המפעיל יוכלו לתת שירות מקצועי,  
חברה/  המפעיל להדריך את עובדיו בנושאי בטיחות ובטחון וכל נהלי ה יעיל, אדיב ומהיר. בנוסף ידאג

 . המועצה
 

ן כחלק  י הלבוש יקבע ויאושר על ידי המפעיל עם הזכי דעובדי המפעיל יהיו לבושים בתלבושת אחידה. קו
  . ההפעלה והשירות טמקונספ
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  מסמך ג'
  

  הצהרת המציע 
  

  לכבוד 
ימין בע   מ "חברה כלכלית ב

  
 ,.   ג.א.

  
דון: להפעלה של בית קפה במסוף התחבורה באזור התעשייה שער   20/21מס'   מכרז פומבי   ה

ימין    ב
  

י הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי ה . 1 ושא    מכרז פומביא י מודע ומכיר את מהותה הפעילות  וה
ים ומבלי לגרוע מהם,    מכרז פומביומקבל על עצמי את ההתחייבויות וההצהרות במסמכי ה  מכרז פומביה השו

וסף.   הצהרתי כאן באה ב
  

תי את כל מסמכי ה . 2 י מצהיר כי הב אי ה  מכרז פומביה ספחיו וכי ת וכל הגורמים האחרים    מכרז פומביכולל 
ה שוא  העבודות  ביצוע  על  פומביהמשפיעים  ומוכמכרז  ידועים  העבודה,  ,  שיטת  את  תי  הב כי  וכן  לי  רים 

תי את כל הקשור למיקום   ס המציעים, ביקרתי ובח אים לפיהם אצטרך  וההפעלה  השתתפתי בכ את כל הת
 לבצע את הפעילות והם ברורים לי ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי. 

  
ים שהוצגו   . 3 תו דרשים לאמת    במכרזידוע לי שה ם תחליף לבדיקות יסודיות והמשתתפים  ס המציעים אי ובכ

ם.   אים בשטח ואת פרטי המידע, בכוחות עצמם ועל חשבו   ולוודא את הת
  

ספק . 4 הסר  כל  למען  ההצעות,  הגשת  לאחר  ה,  תתקבל לא  ות  ,  לטע המציע  ים  מצד  תו ה בין  התאמה  אי 
ים  טחלבין המציאות בש  מכרז פומבימסמכי ההמופיעים ב תו ,  המכרז . ככל שיהא פער בין המצב בפועל לבין ה

י מועד הגשת ההצעות.  י החברה לפ  באחריותי כמשתתף להעלותן בפ
  
י מצהיר בזאת כי: . 5  א

שוא ה  .א י בעל הידע והמומחיות הדרושים למתן השירותים  ה שהיא,    מכרז פומביה י מסוגל מכל בחי וה
  . מכרז פומביעל פי  הוראות הלבצע את כל הדרישות ו/או התחייבויות 

ת לבצע את השירותים    חיש ברשותי ו/או בכוחי להשיג את כל כו   .ב האדם והציוד והאמצעים הדרושים על מ
  . מכרז פומבישוא ה

שוא ה  .ג דרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן השירות  י מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות ה מכרז  ה
ימום לפחות. , לרבות דרישות פומבי  בטיחות וגהות בעבודה, ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק שכר מי

רשמו על ידי, כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין סוג    .ד המחירים בהצעתי, כפי ש
שוא ה אי ה  מכרז פומביהכרוכות בביצוע השירותים  , עפ"י הכלול במפרטים לרבות  מכרז פומביעל פי ת

 וח, וכל הוצאה אחרת לא כולל מע"מ. רו
ו עד סיום תוקפה של הערבות לקיום ההצעה ועד בכלל.  .ה   הצעתי זו בתוקף ותחייב אות
ידוע לי כי, כי אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כל שהיא וכי החברה שומרת    .ו

 לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה בין מספר מציעים. 
כי, החברה תהא רשאית בכל שלב, שלאחר בחירת הזוכה, במקרה של הפרת ההסכם ו/או בשל אי  ידוע לי   .ז

ות למציע    מכרז פומביעמידה בדרישות ה חיות החברה או אי קיומו של רישיון כל שהוא, לפ או אי קיום ה
אי ה י    מכרז פומביהבא שהצעתו, עמדה בת מק ועפ"י שקול דעתה הבלעדי וא מסכים  וזאת מבלי צורך ל

ו   ה בהקשר לכך וכי בהשתתפות ו כל טע ו מוותרים בזאת באופן סופי    במכרזכי במקרה כזה לא תהא ל א
ה הקשורה להחלטה כאמור.    ומוחלט על כל טע

וזאת בהתאם לחוק    .ח ו/או למי מעובדי הרשעה בגין עבירות מין  כי, אין לי  י להצהיר בזאת  יעת  הרי למ
י מין במוסד המ ים, התשס"אהעסקה של עבריי  . 2001  -כוון למתן שירות לקטי

  
י מתחייב לבצע את התחייבויותיי עפ"י ה  במכרזאם אזכה   . 6 דון, ה איו, לשביעות    מכרז פומבי ה בהתאם לכל ת

ה מטעמה, ועל פי הוראות ההסכם בכפוף לדין.    רצון  החברה ו/או הממו
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י מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות . 7  להלן:  אם הצעתי תתקבל, הרי

 
  ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי:  14תוך   .א

  חתום על ההסכם כדין. סור ולל ) 1
קאית לקיום ההסכם ) 2 ספח המצורף  אישור    ,להמציא לכם ערבות ב ולהמציא  קיום ביטוחים על פי ה

 המחאות בגין כל תקופת ההתקשרות. 
 

ויות לעיל כולן או מקצתן   . 8 י מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המ תהא רשאית    החברה א
ית לה בהתאם להוראות ההליך  לבטל את זכייתי ולהתקשר עם   מציע אחר וזאת מבלי לגרוע מכל זכות המוק

  ועל פי כל דין. 
  

י מצהיר כי בהצעתי התחשבתי בעובדה כי עלי לשלם לעובדים ש  . 9 שוא הה   מכרז פומבי יבצעו את העבודות 
ימום התשמ"ז  לכל הפחות שכר   . 1987בהתאם להוראות שכר מי

 
אים הכלולים במסמכי ה .10 ו לכל הת ים הסכמת ות ו  ו מוותרים  מכרז פומביבעצם הגשת הצעה זו הרי , וה

אי ה ה בקשר לכל ת  בו. הוראה הכלולים  ו/או מכרז פומביבזאת ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טע
 
  

  פרטי המצהיר  
  

  שם המצהיר: __________________________________ח.פ. ________________ 
  

  תפקידי במציע __________________ 
   

  תאריך: _______________    חתימה + חותמת : ____________________ 
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  ד' סמך מ
  

  הצעת המציע 
  

  לכבוד
ימין בע   מ "חברה כלכלית ב

 .   א.ג.
  

דון:  ימין  20/21מס'  מכרז פומביה   להפעלה של בית קפה במסוף התחבורה באזור התעשייה שער ב
  (את הצעת המחיר יש למלא בעט, בכתב קריא וברור ובמקרה של מחיקה  ו/או תיקון, יש  למחוק  בעט (לא בטיפקס) ולחתום ליד התיקון)

  
  

ו   . 1 ו מתכבדים להגיש בזאת, את הצעת להפעלה  בשם __________________________ (שם המציע), הרי
ימין , מפרט הדרישות  מכרז פומביבהתאם להוראות השל בית קפה במסוף התחבורה באזור התעשייה שער ב

 והחוזה.  מכרז פומביוכל מסמכי ה
  

 הצעת המחיר:  . 2
  

₪    9,000-(שלא יפחתו מ  דמי שימוששלם לחברה    במתחם המסוף  בית קפהלהפעלת  עבור הזכות    .ג
 .לחודש לא כולל מע"מ₪ _________________ של סך ב )לחודש

 
ות משרד הבריאות   . 3 ה כוללת אגרות רישוי או היתרים ו/או רישיו מובהר כי התמורה שתשולם לחברה אי

 ההצבה ו/או ההפעלה ו/או הממכר.ו/או משרד הכלכלה או כל תשלום חובה אחר החל על  
4 .  
וסף לדמי השימוש . 5 הלת    המציע מצהיר כי ידוע לו כי  יהול ודמי מ יהול לחברת ה יהיה עליו לשלם דמי 

הלת אזורי התעשייה של המועצה.   למ
 
ו מלהשיג את כל ההיתרים ו/או   . 6 מובהר כי אין בתשלום דמי השימוש או בתשלום התמורה, כדי לפטור אות

ות הדרושים לפי כל דין ובע מכך.להפעלה,  הרישיו  על כל ה
  
  

  פרטי המציע והחותם מטעמו  
  

  שם המציע: __________________________________ח.פ. ________________ 
  
  

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

  תאריך: _______________                 חתימה + חותמת : ____________________ 
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  'המסמך 
  הסכם

  
ת   חתם ביום ______ לחודש ____ש ערך ו  2021ש

  
ימיןבין:                                                       מועצה אזורית מטה ב
ימין                                                               מאזור תעשייה שער ב
    )המועצה-(להלן                                                          

  ; מצד אחד
  

ימין בעבין:                                                     מ"חברה כלכלית ב
ימין                מאזור תעשייה שער ב

                                                           
  ) החברה -(להלן  

  
ימצד    ; ש

  
  

  לבין:                                                שם _________________ח.פ. / ת.ז _____________ 
  

  מרחוב ___________________________________                                                          
  

  המפעיל)  -(להלן
  

  ; שלישימצד 
  
                    

פרסמה  הואיל: המועצה,והחברה  ועבור  עבור  פומבי  ,  במסוף    20/21מס'     מכרז  קפה  בית  של  להפעלה 
ימיןהתחבורה באזור     ); המסוף מתחם -ו /בית הקפה, מכרזה(להלן בהתאמה  התעשייה שער ב

  
אי ה ו חברה  החליטמועצה והוה  במכרז והמפעיל הגיש הצעה         והואיל: , הסכם מכרזלקבל הצעתו בהתאם לת

ספחיו ולאפשר לו    ;בהסכם זה כמפורט במתחם המסוףבית הקפה את להפעיל זה ו
  

קת וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויו   והואיל       וגע להע השירותים תיהם וחובותיהם בכל ה
  בהסכם זה; מכרז פומבישוא ה

  
ה והוסכם בין הצדדים כדלקמן   : אי לזאת הוצהר, הות

  

 הגדרות מבוא ו . 1
  

ו.  ההמבוא להסכם זה מהוו 1.1 פרד הימ  חלק בלתי 
 

בהתאם    במתחם המסוף,  בית קפה החברה מוסרת בזאת למפעיל את הזכות להפעיל  המועצה ו  1.2
וכל זכות    החברה את הזכות האמורה המועצה ו  והמפעיל מקבל בזאת מאת    להוראות הסכם זה

ת במפורש בהסכם זה  . אחרת אשר מצוי
  

חה   אשר  זו   היא   החברה   אך  במתחם   זכויותיה   לאור  זה  להסכם  צד  המועצה  1.3   ותפקח   המפעיל  את   ת
ה  זכות  כל,  זאת  עם.  ההסכם  להוראות  בהתאם  עליו תו ה  תהא  זה  הסכם  מכוח  לחברה  ה   תו

 . לא  אם ובין במפורש זאת צוין אם בין למועצה
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אים הקשורים   1.4 ים והוא מכיר את כל הת המפעיל מצהיר ומאשר בזאת כי השתתף בסיור קבל
תן על ידו, הכל  בית הקפהבהפעלת   כמפורט במסמכי המכרז    במסוף כמו גם כל שירות אחר שיי

ספחיו.   פומבי ובחוזה זה ו
  

פרד מהסכם זה 1.5   . בין אם לאבין אם מצורפים ו   יובהר כי מסמכי המכרז כולם מהווים חלק בלתי 
  

  הגדרות
  

חים הבאים המשמעות כדלהלן:  1.6   בהסכם זה תהיה למו
  

ימין בו יפעיל המציע   – מתחם המסוף   את בית הקפה. מסוף תחבורה באזור תעשייה שער ב
  

, לרבות מקומות ישיבה אשר יפעיל המפעיל במתחם  בית קפה בעל תעודת כשרות  -בית הקפה
  (כהגדרתן להלן) בהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת.המסוף לאחר ביצוע עבודות התאמה 

  
כל העבודות שיידרש המפעיל לבצע לצורך התאמת בית הקפה לרבות    -התאמה /עבודות הקמה

דרש.  ת ציוד    רכישת והתק
  

להסכם    בהתאם  ההפעלה קבל על עצמו את  האדם או היישות המשפטית המ  - המפעיל/המפעיל
ציגיו של   המפעיל כמוגדר בגוף ההסכם ומסמכיו ו/או כל מי שיבוא במקומו בהתאם זה לרבות 
  להוראות הסכם זה. 

  
להוראות הדין, המכרז    וכל שירות אחר שיספק המפעיל בהתאם  בית הקפההפעלת    –  ההפעלה 

ספחיהם.    והחוזה על מסמכיהם ו
  

ימין בע"מ - החברה   ו/או מי מטעמה. חברה כלכלית ב
  

ימיןמ"א מטה   -המועצה   . ב
 

 ותקופת ההתקשרות מהות החוזה  . 2
  

  מהות החוזה       
  

להפעיל  דמי השימוש המפורטים להלן  מקבל על עצמו, תמורת  למפעיל והמפעיל    תמוסר  החברה 2.1
במתחם המסוף בהתאם להוראות המכרז וההסכם, כמו גם כל שירות אחר שיצוין    בית הקפהאת  

 במסגרת הסכם זה במפורש. 
 

  .באישור החברה מראש ובכתבאלא המפעיל לא יבצע כל עבודות הקמה/התאמה   2.2
  

הקפה  המפעיל 2.3 בית  מתחם  את  של    יקבל  אדריכלית)  מ"ר  107בשטח  ית  לתכ ברמת    (בהתאם 
לרבות מטבח בהתאם להוראות משרד  מעטפת +תשתיות קצה והוא יידרש להקים את בית הקפה  

ות, וכמו כן להפעיל את בית הקפה,   יה שו דרשת ולבצע עבודות ב הבריאות ולהוראות כל רשות 
בהתאם  להסכם זה,  שטח ישיבה, שטח הסעדה וכו', הכל בהתאם להוראות המפרטים המצורפים 

  ובהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת.   זהלמסמכי המכרז 
  

יות לאישור החברה ורק לאחר קבלת  יצוין כי ט 2.4 רם תחילת עבודות ההקמה יביא המפעיל את התכ
יק החברה    אישורה יחל לבצען. ביצוע עבודות ההקמה תע   18תקופת גרייס של    למפעיללצורך 
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). ככל שהמפעיל  תקופת ההקמה  -חודשים במהלכם לא ישולמו דמי השימוש כהגדרתם להלן (להלן
הוא לא ישלם דמי שימוש    - בית הקפהחודשים ויחל בהפעלת    18יסיים את עבודות ההקמה טרם  

יסים  מתשלום אגרות מ  מפעיל אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובת ה  החודשים.  18עד לתום  
ה, ו חשמל ומים) ויתר תשלומים כמתחייב עפ"י חוזה זה וכל דין, לרבות בתקופת   (לרבות אר

    הקמת המטבח.עבודות 
  

(מיקום מדויק של    לרבות מקומות הישיבה  יפעיל המפעיל את בית הקפהלאחר עבודות ההקמה   2.5
  07:00מהשעה  ה' החל  - ). ההפעלה תהא בימים א'חתימת הסכם זההישיבה ייקבע לאחר  מקומות  

מכירת    07:00ובימי שישי החל מהשעה    20:00ועד השעה   תוך  השבת  יסת  כ י  לפ שעתיים  ועד 
) לו  תן  שיי העסק  לרישיון  בהתאם  רישוי  מוצרים  מחלקת  כי  מתחייבת  לא  החברה  כי  יובהר 

ה בקשר עם כך ולא תישמע כל טע אי  עסקים תיתן רישיון עסק מסוים  ), בכפוף ובהתאם לת
 ).השירותים/ההפעלה-וזה (להלןהמכרז והח

 
כאשר    יובהר 2.6 וי  לשי ים  תו הפעילות  ושעות  ימי  ולבקש    המפעילכי  לחברה  ות  לפ רשאי  יהיה 

להרחיבם או לצמצמם והחברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית האם לאפשר את  
ה מתחייבת להיעתר לבקשת  וי או האם לא. יודגש כי החברה אי  . המפעילהשי

  
ימים מיום ההודעה על זכיה במכרז, והכל    30  -יחל בעבודות ההקמה תוך לא יאוחר מ  המפעיל 2.7

חוזה   על  לחתימה  ו/או  זה  בכפוף  ההיתרים  ו/או  האישורים  ו/או  המסמכים  כל  ולהמצאת 
דרשים לידי החברה.  ות ה   הרישיו

  
ו  מפעיל  ה 2.8 ו ועל אחריותו את כל ההיתרים והרישיו ת הדרושים  יהא חייב להשיג בעצמו, על חשבו

  . לעבודות ההקמה
  

אין בלעדיות במתחם המסוף. בתוך כך יובהר כי לחברה שמורה הזכות לאפשר   פעיליודגש כי למ 2.9
ה  וספים בתחום המזון לפעול במתחם המסוף ולא תישמע כל טע בקשר עם  מהמפעיללעסקים 

 כך.
  

ים, בין  מפרט   מצורפיםזה    הסכםל 2.10 יי חיות להפעלה   היתר,ים (אשר צורפו למכרז) ואשר ע ה
דרש בקשר עם  לרבות (אך לא רק)  בית הקפה והתחזוקה של  ההפעלהותחזוקה הכולל את כל ה

יתן יהיה למכור (בכפוף לקבלת רישיון עסק),  והלי עבודה, המוצרים אותם  המודל התפעולי, 
דרש ועוד.  כח האדם והציוד ה

  
כיבוד עבור ישיבות חברה/מועצה    עילמהמפוסף על האמור לעיל, תהא רשאית החברה לזמין   2.11

אים אשר יסוכמו בין הצדדים. ב ה מראש ועל פי ת ימין    הזמ כלומר, המועצה האזורית מטה ב
ת כיבוד ישירות מהמפעיל. הסכםתוכל להשתמש ב    זה לצורך הזמ

  
הספקים,      המפעיל 2.12 שכר  העובדים,  שכר  האגרות,  המיסים,  ההוצאות,  התשלומים,  בכל  יישא 

והיתרים ות  רישיו שילוט,  אגרת  ביוב,  אגרת  מים,  חשמל,  תפעוליות,  תעודת    הוצאות  לרבות 
ובעים מהוראות   המכרז וההסכם. כשרות וכן כל הוצאה/ תשלום אחר ה

  
ות  או /ו  האישורים  כל  אתמתחייב להחזיק לאורך כל תקופת ההתקשרות  המפעיל   2.13   או /ו   הרישיו

דרשים   ההיתרים   (וכל הפעלה אחרת שתבוצע על ידו, ככל שתבוצע)מההפעלה    ו/או המתחייבים  ה
ים  בהתאם להוראות משרד הבריאות, משרד הכלכלה, , חוקי העזר  הרשות המקומית  משרד הפ

טי אחר   ,  רישוי  הוצאות  לרבות,  בכך  הכרוכות  ההוצאות  בכל  ויישאוהוראות כל דין וכל גורם רלוו
אי  ההפעלה   לתחילת   קודם  הכול ,  אגרות  או/ו  היטלים דרש המפעיל    . לכך  מוקדם  וכת כן  כמו 

 להחזיק תעודת כשרות (מטעם המועצה האזורית). 
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המפעיל  , כדי לפטור את  או בכל פעולה אחרת  השימושבתשלום דמי  ,  בחתימה על הסכם זהאין   2.14
להפעלה בהתאם להוראות המכרז  רישיון אחר הדרושים    ולכלוכל היתר    עסקמלדאוג לרישיון  

 וההסכם.  
  

דוויצ'ים,    הסכםיצוין כי מכוח   2.15 זה ייתכן כי החברה תאפשר למפעיל להפעיל דוכן מזון לממכר ס
אים שיסוכמו בין הצדדים.   שתייה קלה וחמה וכו' (ללא מקומות ישיבה) בהתאם לדמי שימוש ות
רשאית   היא  כו  וכמו  בכלל  או  המפעיל  ידי  על  יופעל  הדוכן  כי  מתחייבת  לא  החברה  כי  יובהר 

  פעילו.  להתקשר עם כל גורם אחרי לה
 

ת הדייר    ואה  בית הקפההובהר לו מפורשות כי  ו  למפעילידוע   2.16 וי כמשמעותו בחוק הג כס פ ת  בבחי
וסח משולב), התשל"ב והוא מצהיר ומאשר כי לא שילם דמי מפתח ו/או כל תמורה אחרת    1972-(

ת הדייר לא חל על שימוש     בשטח בית הקפה   המפעילהיכולה להיחשב כדמי מפתח וכי חוק הג
"ל או כל דין אחר.   והוא לא יהא בכל מקרה דייר מוגן מכוח החוק ה

 
דרשים  המפעיל   2.17 ו ואחריותו, לכל ההיתרים ו/או האישורים ה מתחייב להשיג ולדאוג, על חשבו

ושא הסכם זהלשם    המועצה , מכל רשות שהיא ובכלל זאת אך לא רק, משטרת ישראל, ההפעלה 
מצב בו התגלתה סתירה בין האמור בהוראות וכו' ובהתאם להוראות חוק רישוי עסקים וכיוצ"ב.  

  והדין. המועצהייגברו הוראות  -המכרז והסכם לבין הוראות המועצה או הדין
 

  וההפעלה תקופת ההתקשרות       
  

הועד לתום תקופת  ה)  זה תהא מיום חתימתו (כולל תקופת ההקמ  ההתקשרות מכוח הסכםתקופת   2.18
   ההפעלה כהגדרתה להלן.

 
ה מכוח מכרז זה תהיה ל 2.19 - (להלן  חודשים מיום תחילת ההפעלה  59-תקופת ההתקשרות הראשו

ת החברה להאריך את ההסכם ב  )קופת ההפעלהת וספות בכפוף לאישור    10-כאשר בכוו ים  ש
ה מליאת המועצה ולאישור   ון המועצות האזוריות יהודה  59וזאת בהתאם לסעיף    הממו (ב) לתק

ה בבקשה  1979ושומרון, תשל"ט   ה מתחייבת כי המועצה תפ ה מתחייבת  . החברה אי כאמור ואי
 תאושר ככל שהיא תוגש. כי בקשה כאמור 

  
קבלת   1.14 לצורך  ה  לממו גם  לאישורה  ובכפוף  המועצה  למליאת  ה  תפ המועצה  כי  יצוין 

כאשר למפעיל תהא  זהאישור להתקשרות ארוכת טווח בסמוך לאחר חתימה עם המפעיל על הסכם  
האפשרות לבחור האם להתחיל את ההתקשרות עם חתימת ההסכם וטרם אישור מליאת המועצה  

ה כאמור או האם להמתין לא ישורם (או לאי אישורם) כאשר ככל שלא יתקבל אישור הוא  והממו
גדו בקשר עם כך.  ה כ   יהיה זכאי לבטל הוראות הסכם זה מבלי שתישמע כל טע

יתן יהיה להפעיל את בית   2.20 יצוין כי מצב בו בשל החלטת ממשלה או כל רשות מוסמכת אחרת לא 
ות לחברה בבקשה שלא לשלם דמי שי מוש לאורך התקופה בה הוא לא  הקפה אזי המפעיל יוכל לפ

ת חלקית   יוכל להפעיל את בית הקפה כאמור. ככל שהמפעיל יוכל להפעיל את בית הקפה במתכו
  (כגון משלוחים/טייקאוואי) אזי החברה תפחית את דמי השימוש בהתאם לשיקול דעתה.

  

 המפעיל הצהרות והתחייבויות  . 3
  

כל   3.1 גדו  כ קטה  ולא  כדין  התאגד  או  הוא  שמטרתה  זה,  הסכם  על  חתימתו  ליום  כון  פעולה, 
כסים ו/או כל תוצאה   וס  תוצאותיה האפשריות הן פירוק ו/או חיסול ו/או פשיטת רגל ו/או כי

 דומה אחרת.
 

יעה, מכוח דין או הסכם או התחייבות, להתקשרותו   3.2 לא חלים עליו כל איסור ו/או מגבלה ו/או מ
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 עם החברה על פי הסכם זה. 
 

ו/או   3.3 האישורים  כל  בעל  הוא  כי  וכן  ימיים  הפ הליו  פי  על  אושר  והוא  אותו  זה מחייב  הסכם 
דרשים על פי דין   ות ו/או ההיתרים ה כאמור במסמכי המכרז והסכם    להצבה ולהפעלההרישיו

 זה.
 

,  ו, צורת ו, טיבובדק ובחן את שטח  לרבות השטח בו יופעל בית הקפה,  במתחם המסוףהוא ביקר   3.4
וו  ודרכי הגישה אלי   ,ומיקומ  איו הייחודיים והמגבלות  ממ ם), ת לווים (ככל שיש ים ה   בהם , המב

ה בדבר אי התאמה, פגם או מום כלשהו; ם  והוא מצא  מתאים לצרכיו והוא מוותר בזאת על כל טע
 

, כפי שיהיו בתוקף  המועצההוא קרא, מכיר, מבין ומתחייב לפעול על פי הוראות חוקי העזר של   3.5
וגעת לשימוש אשר ייעשה על ידו  מעת לע במתחמים  ת וככל שיש בחוקי העזר התקפים הוראה ה

 וסביבתם. 
 

) וכי החברה ו/או  AS-ISבמועד חתימתו על הסכם זה (  לשימושו במצבו  בית הקפההוא מקבל את   3.6
וספות כלשהן   בבית הקפה. מי מטעמה לא תבצע עבודות 

  
של   3.7 העסקה  יעת  למ לחוק  בהתאם  וזאת  מין  עבירות  בגין  מעובדיו הרשעה  למי  ו/או  לו  כי אין 

י מין במוסד המכוון ל  ים, התשס"אעבריי והוא יספק לחברה אישורים    2001  -מתן שירות לקטי
  מתאימים בקשר עם כך. 

 
יים   המפעילעבודת  . 4  מול הגורמים העירו

  
יין הסכם זה,   4.1 גורםלע כ"ל החברה  הל-(להלן  יסמיך מ דרך כלל או    אשר יהיה מוסמך  )המ

ות לה על פי   ית יין מסוים, להוציא אל הפועל בשמה ועבורה את כלל הסמכויות ה לצורך ע
כ"ל    הסכם זה ועל פי הוראות מכרז זה. כ"ל החברה לא יסמיך גורם כאמור, אזי מ ככל שמ

הל לצורכי הסכם זה.   החברה יהיה המ
 

הלמבלי למעט מן האמור לעיל, רשאי   4.2 , מעת לעת, לבדוק את אופן ביצוע החוזה על ידי  המ
ים על ידי  המפעיל ית אות, לבחון את טיב השירותים ה כון ו וכן    המפעיל, להשגיח על ביצוע 

ה האם   כון וכך גם לגבי הוראות    המפעיללהעמיד לבחי הל פועל על פי הסכם זה, מפרשו    המ
 ו. ו/או מי מטעמ

 
ציגי החברה ו/או    המפעיל 4.3   ההפעלה לבקר בכל עת במהלך    המועצהמתחייב בזאת לאפשר ל

כון, כל   לצורך ביצוע ביקורת ובדיקה כאמור לעיל וכן לצורך כל מטרה אחרת אותה יראו ל
 זאת על פי שיקול דעתם הבלעדי. 

 
ו/או   4.4 כדי להטיל על החברה  לעיל  באמור  מי מטעמם    ו/או  המועצהמובהר מפורשות כי אין 

  אחריות כלשהי. 
  

יות . 5 יי  פגיעה בזכויות הק
  

ה,  המועצה ו/או  יפצה וישפה באופן מוחלט את    המפעיל 5.1 החברה בגין כל תביעה, דרישה, טע
בזכויות   מפגיעה  בעקיפין,  או  במישרין  ובעים,  ה וכיוצ"ב,  אגרה  היטל,  הוצאה  זק,  הליך, 

י מסחר, זכויות יוצרים וכיוצ"ב) במהלך  טים, מדגמים, סימ ות (פט  . ההפעלהמוג
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לכל התשלומים שיגיעו, ככל שיהיו    המפעילמובהר בזה מפורשות כי   5.2 ו האחראי הבלעדי  הי

כאלה, לאקו"ם ו/או לפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות ו/או כל ארגון דומה אחר בגין  
  כאמור. ההפעלה והשמעת מוזיקה במסגרתה 

  

  המפעיל טוח על ידי יב . 6
על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הוראות הביטוח אשר יחולו    מפעילמבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות ה

ספח    מפעילעל ה ספח הביטוח המצורף להסכם זה כ ן בהתאם להוראות  , ומהווה חלק בלתי  1הי
ו     . פרד הימ

  
זיקין  . 7  אחריות ו

  
יעת מטרדים   . 7.1  מ

 
יתן, מבלי   7.1.1 שתהיה בכך פגיעה  המפעיל מתחייב כי השימוש וההפעלה יעשו על ידו, ככל ה

יעת מטרדים על פי דין.  קוט בכל האמצעים למ וחות הציבור ולשם כך, מתחייב הוא ל  ב
 

קוט בכל האמצעים העומדים לרשותו    המפעילוסף על האמור לעיל מודגש, כי   7.1.2 מתחייב ל
ת הרעשים ו/או המטרדים העלולים להיגרם   וכי כל במסגרת השימוש וההפעלה  להקט

טי.  עשות על פי הוראות כל דין רלוו  פעולותיו 
 

 זקים לגוף ולרכוש   . 7.2
 

שייגרמו   7.2.1 הוצאה  ו/או  הפסד  ו/או  אובדן  ו/או  זק  לכל  הבלעדי  האחראי  יהא  המפעיל 
ו/או   י    למועצהלחברה  קבל עובדיו,  לרבות  לאדם,  ו/או  לרכוש  ו/או  למי מטעמן  ו/או 

ות ו/או   ה מטעמו, עובדיהם ו/או צד ג' כלשהו בגין כל מעשה ו/או מחדל ו/או רשל מש
בביצוע הסכם ז גורם אחר הקשור  ו/או  כל  ביצועו בשלמות  ו/או אי  ו/או אי ביצועו  ה 

ו/או הוראות החברה, בין אם  ו/או הוראות הסכם זה  מפאת אי קיום הוראות כל דין 
ורות ביוב,  ורות מים, צי ים, צי יי זק לב ות ובין אם לאו, לרבות כל  הדבר כרוך ברשל

ריות ו/או פרטיות, קרקעיות, ציבו-קרקעיות ועל-כבלי חשמל, כבלי טלפון, מערכות תת
זק ו/או קלקול ו/או אובדן ו/או הוצאה   כתוצאה משימוש המפעיל ועליו יהא לתקן כל 
ה של החברה ולפצות ולשפות  ם מיד עם דרישתה הראשו כאמור או לשלם פיצויים בגי

זק ו/או אובדן ו/או    המועצהאת החברה ו/או   בגין כל תביעה ו/או דרישה בקשר עם כל 
זק שייגרם למפעיל    צאה כאמור.הפסד ו/או הו יובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל 

דליזם. יבות ו/או ו   ולרכושו לרבות בגין ג
 

טל הראיה וההוכחה   7.2.2 יין  וגע  המפעילייראו את    –לע , חם המסוף והמועצהתלמ, בכל ה
י  וכו', כמי שהיתה לו השליטה המלאה והבלעדית   הם, הציוד שבהם, מערכותיהםמתק

 עליהם במהלך השימוש שעשה בהם. 
 

ות לכולי עלמא כל זכות כלפי    8אין באמור בסעיף   . 1.2.1 ית    המפעיללהלן כדי להק ה מוק שאי
 לו על פי הוראות הסכם זה.  

 
 הוראות מיוחדות  –שיפוי  . 8

  
  המועצה לפצות ולשפות את החברה ו/או    המפעילמבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, מתחייב   . 8.1
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וסח חדש), או על פי כל חוק אחר שיבוא   זיקין ( ו/או מי מטעמן בגין כל תביעה על פי פקודת ה
קוב בחוזה זה  במקומה, אם יבוא, או על פי כל חוק אחר  . ו/או ע"פ אחריותו כ

 
ו/או    המפעיל כמו כן, מתחייב   . 8.2 ולפצות את החברה  כל    המועצהלשפות  בגין  מי מטעמן  ו/או 

"ל בפועל. בכל   זקים כאמור לעיל, קודם ששילמה את הסכום ה סכום שתחויב לשלמו מחמת 
ו/או מי מטעמן ייאלצו לשלם פיצויים ו/או כל תשלום אחר    המועצהמקרה בו החברה ו/או  

זק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה כאמור, מתחייב   ברה  לשפות את הח  המפעילבקשר לכל 
דין,   המועצהו/או   עורכי    בגין הוצאה כאמור בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, לרבות שכ"ט 

של   בשיעור  מוסכמת  תקורה  ה    ,  20%ובתוספת  ת כי החברה  בכפוף לכך  זאת    מפעיל לכל 
ה לו את האפשרות   ת התראה ו/או הודעה בדבר דרישה כאמור תוך זמן סביר ממועד קבלתה ו

י דרישה ו ן בפ  או הודעה כאמור. /להתגו
  

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מיתר הסעדים העומדים לרשות החברה על פי דין ו/או על פי  
  הוראות הסכם זה. 

 
גם בין היתר  מצהיר ומסכים כי ערבות הביצוע כהגדרתה במסמכי המכרז, תשמש    המפעיל . 8.3

זקים על פי סעיף זה המועצהלפיצוי ו/או שיפוי החברה ו/או   . ו/או מי מטעמן בגין ה
 

ו/או מי מטעמן לא יישאו בכל אחריות    המועצהמצהיר ומסכים בזה כי החברה ו/או    המפעיל . 8.4
יהולו ו/או אחזקתו  ות ו/או תפעולו ו/או  של  של     כלפיו בגין כל מעשה ו/או מחדל ו/או רשל

דליזם ע"פ חוזה זה מתחם המסוף ומתחם המועצה  יבה ו/או ו  . ולא בגין ג
 

מובהר בזה מפורשות כי אין בסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, בכדי לגרוע מתוקפן של   . 8.5
  על פיו.  המפעילהוראות סעיף זה ו/או מאחריותו של 

 
 ת ביצוע ערבו . 9

  
עם    לחברהלהבטחת קיום התחייבויותיו של המפעיל על פי הסכם זה, המפעיל מתחייב להמציא   9.1

ומית, לפקודת החברה, בסך של  החתימה על   קאית אוטו ₪, כשהיא   100,000הסכם זה ערבות ב
וסח המצורף להסכם זה   ספח ה'  צמודה למדד המחירים של הצרכן, חתומה כדין, ב ערבות    2כ

קאית לביצוע הה  ). ערבות ביצוע -סכם להלןב
 

 ₪.  50,000-לאחר אישור החברה על סיום עבודות ההקמה, תופחת ערבות הביצוע ל  9.2
 

יתן על פי דין)   שהחברה תחליטככל  ו  חודשים  61למשך  הערבות תעמוד בתוקפה   9.3   (ככל שהדבר 
את   לתקופת  להאריך  ביצוע  ערבות  לחברה  להמציא  מתחייב  המפעיל  אזי  ההסכם  תקופת 

אי לה  .ההארכה וכת
 

לפקודת   9.4 תהייה  ת  החברההערבות  מות ובלתי  כדין  חתומה  לצרכן,  המחירים  למדד  צמודה   ,
ייה חד צדדית של   איה לחילוט בפ ות על פי ת ית , בכל תקופת תוקפו של ההסכם, כל החברהו

אי    המפעילאימת ש מצב בו חולט  או ההסכם.    המכרז פומבי לא יעמוד בהתחייבויותיו ע"פ ת
ו, המפעיל מתחייב להשלים את הסכום   או חלק ממ עליו עמדה הערבות טרם  סכום הערבות 

 יובהר כי המועצה תהא רשאית להורות לחברה לחלט את הערבות.  החילוט.
  

 יישא בכל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות לביצוע. מפעילה 9.5
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ויים  9.6  המתחייבים. ככל שתקופת ההסכם תוארך יחולו הוראות סעיף זה בשי
  

 המפעיל עובדי  . 10
  

לשם    המפעיל . 10.1 מתאימים  יסיון  ו כשירות  ובעלי  עובדים  של  מספקת  כמות    הפעלת יעסיק 
 הסכם זה על ידו.  ושא ההפעלה

 
ציג מוסמך, אשר יהא    המפעיל לעיל,    10.1מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן   . 10.2 ה מקרב עובדיו  ימ

יותיה בכל הקשור עם   ה וטיפול בפ .  ההפעלהאחראי על הקשר עם החברה לשם קבלה, מע
ה קולי    המפעילציג   ית, גם אם באמצעות מתן מע ייה טלפו כאמור בסעיף זה יהיה זמין לכל פ

 מרגע הקריאה.   שים) דקות(שי  120תוך  דחופים הוא מתחייב להגיע, פיזית  אוטומטי, ובמקרים  
  

ציג וכן את פרטי יצירת הקשר עימו עוד קודם    המפעילעל   להביא לידיעת החברה את פרטי ה
  למועד חתימתו על הסכם זה.

  
ציג   כאמור בסעיף זה, על כל המשתמע    המפעיל למען הסר הספק יובהר, כי עלויות העסקת 

ה באופן בלעדי על    . המפעילמכך, תחול
 
להחליף כל אחד מעובדיו או להורות על הרחקתו לאלתר,    למפעילהחברה תהא רשאית להורות   . 10.3

או   לעובד  טיעון  זכות  או  מקה  ה כל  במתן  צורך  ללא  הבלעדי,  דעתה  שיקול  ולפי  עת  בכל 
 . למפעיל

  
על   . 10.4 חמור  איסור  ו/או  /ו  המפעיל חל  סמים  ו/או  אלכוהול  לצרוך  מטעמו  מי  ו/או  עובדיו  או 

ים אחרים במהלך עבודתם חומרים אסורים מסו  . מכוח הסכם זהכ
 
ו הוא את כ  המפעיל . 10.5 ח האדם הדרוש, את ההשגחה והפיקוח עליהם  ו מתחייב לספק על חשבו

    .ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך
 
ידו    המפעיל . 10.6 על  עבודה לעובדים שיועסקו  אי עבודה,  במתן השירותים  ישלם שכר  ויקיים ת

ה   בהתאם לקבוע עלי ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדי
ף, עבור עבודה דומה באותו אזור.    באותו ע

 
בשיעור    המפעיל . 10.7 סוציאלי  ביטוח  ות  לקר מיסים  ידו  על  שהועסק  עובד  בעד  לשלם  מתחייב 

י מקיף במשק סיו  . ובהתאם להוראות צו ההרחבה לביטוח פ
 
תשכ"ח  המפעיל . 10.8 משולב)  וסח  ) הלאומי  הביטוח  חוק  הוראות  אחרי  למלא    1968-מתחייב 

פיו   על  ו  שהותק ות  דרישלהמציא  ו והתק פי  על  ו/או  לעת  מעת  של  תה,  לחברה,  אישורים 
 המוסד לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה.  

 
כדרוש    המפעיל . 10.9 ורווחתם  העובדים  בריאות  אי לשמירת  ות בטיחות  אי  ת להבטיח  מתחייב 

בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה במובן חוק ארגון ופיקוח על  
 .1954- העבודה, תשי"ד

 
וער, התשי"ג  המפעיל . 10.10 , ואת הוראות  1953- מצהיר בזה כי הוא מכיר את הוראות חוק עבודת 

 א' לחוק בפרט, וכי הוא מתחייב לקיים את הוראותיו של חוק זה. 33-ו  33סעיפים 
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מורשים לעסוק בעבודה עם ילדים    וכי כל העובדים המועסקים כיום על ידי  מצהיר בזה  המפעיל . 10.11

ע  העסקת  יעת  למ חוק  התשס"א  לפי  מין,  י  ההתקשרות    2001  -בריי תקופת  כל  במשך  וכי 
י מין, התשס"א יעת העסקת עבריי   - יעסיק רק עובדים שמורשים לעסוק בעבודה לפי חוק למ

ים ככל שיהיו. 2001 יו השו  , על תיקו
 
אמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות   . 10.12 ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חובות או   המפעילה

שים המועסקים על ידי  החברה אחריות כלשהם על   והחברה תהא רשאית    המפעיל כלפי הא
דרש על פי דין ו/או על פי סעיף זה תה, מיד עם דרישתה, כל אישור  ה ולבחי    .לקבל לעיו

 
 מתחם בית הקפה  . 11

 
ו . 11.1 הכל על פי  הפעלה,  ה לצורך    מתחם בית הקפהאת    המפעיליעמידו לרשות    המועצההחברה 

 הוראות מכרז זה. 
 

קטן   . 11.2 בסעיף  באמור  ות     11.1אין  להק כדי  לגבי    למפעיללעיל  זכות  הקפה כל  בית  מתחם 
ת   ית י וחלקי בלבד,    ההפעלהלצורך    למפעילוהרשות ה ת לו לצורך זה בלבד, באופן זמ ית

וספת ו/או אחרת  . ומבלי שיהא בה כל זכות 
 
יין, מתחייב   . 11.3 מיד עם גמר תקופת ההתקשרות כאמור בהוראות הסכם זה, או הארכתה, לפי הע

ות לאלתר את    המפעיל קבע אחרת    וולהשיבבית הקפה  לפ לחברה כפי שקיבלו לידיו אלא אם 
 .  עאת כל ציוד למעט ציוד המחובר חיבור של קבהמפעיל יהיה רשאי לקחת עמו  על ידי החברה.  

 
קיטה מידית בכל האמצעים העומדים לרשות החברה על פי הסכם  אי מילוי הוראה זו תביא ל

 זה ו/או על פי דין.
 

ה    במתחמים (בחלקים בהם הוא מבצע את ההפעלה)מצהיר בזה כי מטרת החזקתו    המפעיל . 11.4 הי
ב והוא מתחייב שלא לעשות  ציבור הרחהקהל  עבור    ההפעלה כהגדרתה בהסעם זה בלבד,לשם  
 שום שימוש אחר למעט למטרה זו. בהם

  
 
ו מאפשר שימוש   המפעיל . 11.5 יתוקן על ידו באופן מיידי, כל    בבית הקפה מתחייב כי כל ליקוי שאי

חת דעתה של החברה.  ים וכשירים לה  זאת על ידי ובאמצעות בעלי מקצוע מוסמכים, מיומ
 
ו    המפעיל . 11.6 ו או כל זכות מזכויותיו על פיהסכם זה ו/ רשאי להסב לאחר  אי וכן    ואו כל חלק ממ

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

 
ו    המפעיל . 11.7 את  אי לאחר  למסור  ובכתבהחברה  אלא בהסכמת    לאחר  ההפעלהרשאי   מראש 

אים הקבועים לשם מ אולם העסקת    ,ההפעלה כאמור בהוראות המכרז והסכם זהסירת  ובת
עובדים, בין אם שכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שעות העבודה, אין  

 , לאחר.  ו, או חלק ממ מתחם מסויםהפעלתו של בה לכשעצמה משום מסירת  
 
כי   . 11.8 יובהר,  הספק  ככל  אין הסכמה אמורהלהסרת  תן,ש,  את    תי מאחריותו    המפעילפוטרת 

ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל מעשה או  י  וא, וההסכם זהוהתחייבויותיו המלאים לפי  
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ה כאמורמחדל    . של מפעיל מש
 

וכיוצ"ב,    המפעיל . 11.9 ם  אובד יבתם,  ג וחומרים,  כלים  ציוד,  אובדן  של  מקרה  בכל  כי  מצהיר 
, הוא יישא באופן בלעדי  בית הקפה במתחם ו/או למי מטעמו ואשר הושארו  למפעיל השייכים 

ה ו/או דרישה בשל כך כלפי החברה   ה לו כל טע ובע מכך ולא תהיי באחריות לכך ובכל הפסד ה
 .המועצהו/או  

 
יפעל  המפעיל . 11.10 הוא  כי  ומתחייב  ישראל  מצהיר  משטרת  חיות  ה העסקתעפ“י  לרבות    ן אמ  , 

י ביצוע בטיחות,  יהול תיקי ביטחון ויומ  אירועים ועוד. סריקות, 
 
ע    המפעילמבלי למעט מיתר הוראות הסכם זה,   . 11.11 מלעשות  מתחייב בזה שלא להרשות, להימ

ללא הסכמת החברה בכתב ,  הםו/או בשטחים הצמודים להקפה  בית    מתחמיםו/או לאפשר ב
 , את הפעולות הבאות:ומראש

 
וגדות לרישיון העסק; פעולות . 5.12.1  המ

  
הוצאת ו/או החזקת אשפה ו/או אריזות ריקות ו/או פסולת מכל סוג מחוץ לגבולות   . 5.12.2

"ל לאתרי פסולת מורשים  מתחם בית הקפה י ולשם העברת כל ה , למעט באופן זמ
 על פי דין; 

 
לגבולות   . 5.12.3 מחוץ  קבועים,  או  יידים  ממכר,  י  מתק ו/או  ים  דוכ בית  הצבת  מתחם 

לכל מטרה שהיא, לרבות הצגת סחורה, מכירתה,  אשר הוגדרו לו במפורש,  הקפה  
אים כאמור בהוראות מכרז זה.  ה וכיוצ"ב אלא בת  אחסו

 
ו   . 11.12 ו מעיקרי ההסכם והפרתו תיחשב הפרה יסודית והוא אי בא להחליף ו/או לגרוע סעיף זה הי

זה מכרז  אי  ת ו/או  זה  הסכם  פי  על  אחרת  הוראה  האמור    .מכל  בין  סתירה  תהא  בו  מצב 
הוראות   או  הדין  הוראות  לבין  וההסכם  או    -המועצהבהוראות המכרז  הדין  הוראות  יגברו 

  . המועצההוראות 
 

 המפעיל  ההפעלה על ידיו עבודות ההקמה . 12
  

  עבודות ההקמה
  

ל 12.1 תמסור  שהחברה  הקפה את    מפעיללאחר  בית  הקמ  מתחם  עבודות  יבצע  מטבחהוא    ת 
ות בהתאם להוראות משרד הבריאות יה שו   , הכל בהתאםבהתאם לצרכיו  וכמו כן עבודות ב

 .תוך קבלת כל אישור מכל גורם ורשות מוסמכים  כל דין  ובהתאם להוראותלהוראות המכרז  
 

יות לאישור החברה ורק לאחר   12.2 יודגש כי טרם תחילת עבודות ההקמה יביא המפעיל את התכ
ויים   שי לבצע  למפעיל  להורות  תהא רשאית  החברה  העבודות.  בביצוע  יחל  הוא  אישורה 

ים אישור    שו קבלת  ללא  העבודות  ביצוע  תחילת  לבצעם.  חייב  יהיה  והמפעיל  יות  בתכ
יות תהווה הפרה יסודית של הסכם זה על כל המשתמע מכך.   החברה לתכ

 
על    ההקמהתקופת עבודות   12.3 מסירת מתחם  18לא תעלה     למפעיל   בית הקפה  חודשים מיום 

תקופת - ואשר במהלכם הוא לא יהיה חייב בתשלום דמי שימוש סגין מתחם המסוף (להלן
לגרוע מחובת הזכיין מתשלום אגרות מיסים (לרבות   .)ההקמה זה כדי  בסעיף  אין באמור 
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ה, ו בתקופת   אר לרבות  דין,  וכל  זה  חוזה  עפ"י  כמתחייב  תשלומים  ויתר  ומים)  חשמל 
   ההקמה.עבודות 

  
חודשים אזי הוא יחל לשלם לחברה    18-יתעכב בביצוע עבודות ההקמה מעבר לככל שהמפעיל   12.4

וכה לו מתקופת ההפעלה. יובהר כי אין באמור כדי לגרוע   דמי שימוש כאשר תקופת העיכוב ת
ה לחברה בהתאם להוראות הסכם זה או על פי כל דין.   מכל סעד המוק

 
 יבוצעו רק על ידי מי שרשאי לבצען על פי כל דין.   בכלל ההקמהעבודות   12.5
  
עבודות   12.6 סיום  ה  ההקמהבתקופת  הכשרת    מפעילמתחייב  את  ע"מ לסיים  שיוכל    המתחם 

 ההקמה האמורות.להתחיל לפעול עם סיום עבודות 
 

ה 12.7 עמד  ולא  היה  כי  במפורש,  מוסכם  זה,  הסכם  מהוראות  הוראה  מכל  לגרוע  מפעיל  מבלי 
, תהא רשאית החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  ההקמהתקופת  ב  התחייבויותיו במלוא  

על פי חוזה    לחברהלהביא הסכם זה לכדי סיום, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה שיש  
זכאי לכל  המפעיל  זה או על פי כל דין. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במקרה כאמור, לא יהיה  

 תשלום ו/או פיצוי, מכל סוג ומין שהוא, בגין עבודה שבוצעה על ידו. 
  
ה 12.8 יהיה  זה  חוזה  חתימת  ממועד  תקלה  מפעיל  החל  לכל  בלעדי  באופן  הקפה אחראי    בבית 

זק מכל סוג שהוא ו/או ליקוי אשר יתגלה  לא תהיה שום אחריו  ולחברה  או לצד  ו/ בהם  ת לכל 
יו, שטחיו וציודומתחם  ג׳ כתוצאה מליקוי ב ו/או מכל    בהםו/או שימוש    בית הקפה על מב

ה.  סיבה אחרת שמקורה במב
  
ן בשליטת   12.9 סיבות שאי גרם עקב  ,  המפעילמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שייגרם עיכוב, ה

אורכה לפי שיקול דעתה הבלעדי    מפעילל  לתתעפ״י שיקול דעתה הבלעדי    רשאית  החברהתהא  
גרם שלא באחריות   וזאת בכפוף לקבלת הודעה מיידית בכתב   המפעיל,וביחס ישר לעיכוב ש

ו בשליטתו.   מהזוכה על עיכוב שאי
  
  

  על ידי המפעיל בית הקפהת הפעל
  

אי מוקדם לתחילת ההפעלה של על ידי    מובהר 12.10 ו  המפעילבזאת מפורשות כי ת קבלת כל    הי
דרשים על פי דין לרבות רישיון   ות ו/או ההיתרים ה תקף. בכל    עסקאישורים ו/או הרישיו

דרשים כאמור    המפעילמקרה בו לא יהיו בידי   ות ו/או ההיתרים ה כל האישורים ו/או הרישיו
יהיה   פי  ר  המפעיללעיל, לא  כדי לגרוע מיתר התחייבויותיו על  שאי להפעיל ולא יהיה בכך 

ו/או ימשיך להפעיל מבלי שיש בידיו את כל האישורים    המפעילהסכם זה. בכל מקרה בו יפעיל  
ו המשך   וע ממ דרשים כאמור, תהא החברה רשאית למ וזאת מבלי למעט מיתר    ההפעלהה

 הוראות הסכם זה.   הסעדים העומדים לטובתה על פי דין ו/או על פי
 

לצורך   המפעיל 12.11 דרש  כ האחרים  והאמצעים  החומרים  הציוד,  ים,  המתק כל  את  יספק 
 בצורה הטובה והיעילה ביותר.  ההפעלה 

  
דרשותמתחייב לתת את השירותים לכלל הציבור המפעיל 12.12   . , בכל שעות הפעילות ה

  
עובדיו   12.13 באמצעות  תאגיד,  של  ובמקרה  אישי  באופן  המפעיל  ידי  על  ייעשה  השירותים  מתן 

וכחים    השכירים יהיו  והם  הליו,  מ הקפהמתחבאו  בית  המפעיל  וע שבכל    ם  הפעילות.  ת 
ותיו, לשם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה והוא יבצע את   ו וכישרו ישקיע את מרצו, זמ

  במסירות. התחייבויותיו ביעילות ו
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המפעיל מתחייב להקפיד על רמתם הטובה של העובדים שהוא יעסיק במתן השירותים, על   12.14

הגות    מתן חיות ברורות לעובדים באשר לאופן ההת ם בית הקפה ומתחם  מתחבהוראות וה
לכללי    וועל אכיפת   המוסף בכלל  אלה, בהתאמה  חיות  וה הוראות  ית של  והקפד השוטפת 

הגות החלים על עובדי החברה. החברה תהיה רשאית לדרוש מהמפעיל, על פי שיקול   ההת
והמפעיל   השירותים,  במתן  העוסקים  מהעובדים  מי  להחליף  והמוחלט,  הבלעדי  דעתה 

לשביעו  חלופי/ים,  עובד/ים  ולהביא  לדרישה  בהתאם  לפעול  מבלי  מתחייב  החברה,  רצון  ת 
ה לבין עובדי המפעיל ו/או חבות כלשהי אחרת.   שיהיה בכך כדי להקים יחסי עובד ומעביד בי

          
ותקופות  ההתקשרות  יישמר לאורך כל תקופת  ו הפיזי של בית הקפה  כי מצב  יבי מתח  המפעיל 12.15

 (ככל שיהיו כאלה).  הארכהה
  

כל    שלאורך, בלאי, תקלה וכיוצ"ב כך  כל פגם  בבית הקפהלתקן    מפעיל בהמשך לכך מתחייב ה 12.16
ביום    ההי במצב בו    יהיה בית הקפה(ככל שיהיו כאלה)    הארכהותקופות ה   ההסכםתקופת  

ודע לו על הפגם או מהיום שהחברה    7-וזאת תוך לא יאוחר מ  ,חתימת ההסכם ימים מהיום ש
 הודיעה לו עליו. 

  
    כלל המוצרים שמוכר המפעיל.בו יופיעו  בולטבמיקום המפעיל יציג לוח מחירים  12.17

  
 קי ומסודר. מתחם בית הקפה וסביבתוישמור על  המפעיל 12.18

  
אי   12.19 דס חשמל ואישורו על כך  ת הקפהבבדיק  כרוך   לתחילת ההפעלהת כמו גם כל   על ידי מה

דרש אחר.    אישור 
  

   .מתחייב לדאוג למוצרים באיכות גבוהה המפעיל 12.20
  

ידו לרבות בקשר עם    המפעיל 12.21 ישמור על כל הוראות הדין בקשר עם המוצרים שיימכרו על 
ה וכיוצ"ב.   תברואה, היגיי

  
ים שיימכרו על ידו יהיו בכפוף לכל דין החל ו/או   12.22 המפעיל מתחייב כי מחירי המוצרים השו

ו/או העלאתם. החברה תהא רשאית לבקר את מחירי המוצרים    שיחול  מוצרים  על מחירי 
מכרי  והמפעיל מתחייב לעשות כן.   ם ולהורות למפעיל להפחיתם במקרה של הפקעת מחירה

  
על    החברה 12.23 לפקח  רשאית  כך  המפעילתהא  של    ובתוך  ות  החשבו מספרי  העתקים  ולקבל 

את   להמציא  מתחייב  והמפעיל  כך  לשם  החברה  ידי  על  שיידרש  חומר אחר  ומכל  המפעיל 
  החומר לחברה ולשתף עמה פעולה. 

  
ות על פי דיןמבלי לגרוע   12.24 לעסק,    מחובת המפעיל לקבלת אישורים ו/או היתרים ו/או רישיו

מוצרים    לעגלה, וכי  כשרים  יהיו  המפעיל  ידי  על  מכרים  ה המוצרים  כל  כי  בזה  מובהר 
על פי דין, לא יימכרו במחירם מעל המחירים המאושרים על ידי משרד הכלכלה    שבפיקוח 

 ו/או כל גורם רשמי אחר. 
  
  

 0.2קפה לסוגיו/תה לסוגיו בכוס של תפחת מגודל של    -המפעיל מתחייב למכור שתייה חמה  12.25
 ₪ כולל מע"מ. 6במחיר שלא יעלה על 

  
בהפעלת   12.26 לו  שיסייע  אחסון  שטח  יידרש  שלמפעיל  ככל  כי  אזי  הקפה  בית  יודגש 
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סה   ת לרשותוהחברה/המועצה  המחסן    להעמיד  השימוש  במב דמי  המחסן   כאשר    בגין 
פרד.  ב הצדדים  בין  באפשרותה    יסוכמו  יהיה  כי  מתחייבת  לא  החברה/מועצה  כי  יובהר 

 מחסן כאמור. העמיד ל
  

 
הלת  . 13 יהול ודמי מ  דמי שימוש, דמי 

 
סך של_________ ₪ (לא כולל  דמי שימוש בלחברה    המפעיל ישלם    הפעלת בית הקפהבגין   13.1

יכוי החודשים מע"מ)  . של תקופת הגרייס כאמור לעיל) בגין כל חודש הפעלה (ב
  

בגין דמי    1תדות ליום  ויעביר המפעיל לחברה המחאות מע  תום תקופת ההקמה   עם לחודש 
עבור   שהיו  השימוש  ככל  הגרייס,  תקופת  במסגרת  הפעלה  חודשי  יכוי  (ב ההפעלה  תקופת 

 כאלה). 
 

הפעלה  3לאחר   13.2 ות  הרביעית)  ש ה  מהש ב(קרי,  השימוש  דמי  יעלו  סך    10%-,  על  יעמדו  כך 
 . של________ ₪ לא כולל מע"מ

 
וכי לא תתקבל    לחברה  את התמורה הראויה  משקפיםדמי השימוש  מצהיר ומסכים כי    המפעיל 13.3

ה בדבר קיזוז הוצאות   ים כלשהם   המפעילכל טע בגין רכישת ואחזקת ציוד, אביזרים ומתק
 וכיוצ"ב. 

 
ש"ח עבור    500ימים בתשלום דמי השימוש יחייב את המפעיל בתשלום של    7איחור של מעל   13.4

 זכות החברה לבטל את ההסכם.כל יום איחור החל מהיום הראשון וזאת מבלי לגרוע מ
  

ה המסוף סך של  דרש המפעיל  וסף על דמי השימוש   13.5 יהול של מב לשלם לחברת ה
(להלן  12 למ"ר  מע"מ  בתוספת  יהול-₪  ה והשטחים  דמי  ה  המב תחזוקת  בגין  וזאת   (

המפעיל   כי  יובהר  ציבוריים.  ושירותים  יסה/מבואה  כ היתר,  בין  הכוללים  המשותפים 
יהול גם אם התעריפים יעלו ולא תישמע כל יהיה חייב   יהול לחברת ה לשלם את דמי ה

יהול כאי תשלום דמי שימוש לחברה. ה בקשר עם כך. אי תשלום דמי ה   טע
  

הלת אזורי התעשייה של המועצה סך של    המפעילכמו כן, יהיה על   13.6 ₪    5לשלם למ
הלת). יובהר כי המפעיל יהיה  - בתוספת מע"מ למ"ר (להלן חייב לשלם את דמי    דמי המ

ה בקשר עם כך. אי  יהול גם אם התעריפים יעלו ולא תישמע כל טע הלת לחברת ה המ
הלת כאי תשלום דמי שימוש לחברה.    תשלום דמי המ

 
  

המפעיל מתחייב בזאת לשלם בהתמדה ובמועד את כל המיסים, התשלומים והיטלי החובה   13.7
יקיון, אשפה, רישוי  ושיחולו  החלים מס    ,עליו במשך כל תקופת השימוש לרבות: חשמל, גז, 
כס עסקים כס ומפעיל של   .  וכל מס או היטל אשר מטבעם חלים על מחזיק 

  
ות   13.8 ם כוללים את אגרות רישוי או היתרים ו/או רישיו מובהר כי דמי השימוש שישולמו, אי

ושא הסכם זה. משרד הבריאות ו/או משרד הכלכלה אוכל תשלום חובה אחר החל    השירותים 
  

בתשלום דמי השימוש כדי לפטור אותו  שאין    וכי ידוע ל   המפעיללמען הסר כל ספק מצהיר   13.9
סה, מע"מ או כל תשלום אחר עפ"י דין.    מתשלומי מיסים כל שהם  ולרבות מס הכ
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 החל מתחילתה של תקופת ההתקשרות ועד תומה, ישא המפעיל גם בתשלומים כדלקמן: 13.10
יים   13.8.1 עירו החובה,  ותשלומי  ההיטלים  ה,  ו האר תשלומי  האגרות,  המיסים,  כל 

פעמיים חד  או  שוטפים  או    וממשלתיים,  במישרין  השירותים,  מתן  עם  בקשר 
 בעקיפין. 

ט,   13.8.2 טר וי אשפה, חשמל, אי כל התשלומים וההוצאות (לרבות קבועות) בגין ביוב, פי
 .  לרבות תשלום לאקו"ם  במישרין או בעקיפין ,  ההפעלהמים, גז וטלפון בקשר עם  

ו/או לכל גוף    למועצהכל המיסים והתשלומים שיגיעו לחברה ו/או   13.8.3 ו/או לממשלה 
ה  , לרבות מס עסקים,  במסגרת ההפעלהל המפעיל  אחר בגין הפעילות שיעשה ו/או י

יהולו, וכל מס ותשלום אחר כפי   ות לעסק ול אגרת שלטים, אגרות, היתרים ורישיו
 שיחולו מעת לעת. 

ו/או חוזה של עובדי   13.8.4 פי כל דין  וזכויותיהם על  כל הקשור והכרוך בתשלום שכרם 
 המפעיל. 

י החברה מפעם לפעם, מיד עם  13.8.5 ה   המפעיל מתחייב להציג בפ קבלת דרישתה הראשו
ידו   על  שולמו  אכן  כי  המעידים  האישורים  ו/או  הקבלות  כל  את  החברה,  של 

 התשלומים החלים עליו על פי חוזה זה. 
במקרה שהחברה תשלם, מכל סיבה שהיא, תשלום כלשהו אשר לפי הוראות החוזה   13.8.6

 . זירו לחברה בצירוף ריבית פיגוריםחל על המפעיל, המפעיל יהא מחויב להח
  

ה    13.11 קובים בסעיף זה, מק את הזכות, מבלי    לחברהכל איחור בתשלום אחד מהתשלומים ה
לחלט את ערבות הביצוע כהגדרתה   -  לפגוע בכל זכות אחרת בהתאם להסכם זה ועל פי כל דין

 להלן. 
  

 קיזוז ועיכבון  . 14
  

ה   14.1 גד כל סכום המגיע ממ , ככל  למפעילמוסכם על הצדדים כי החברה תהא רשאית לקזז, כ
שמגיע, אם על פי הסכם זה ואם על פי כל הוראה אחרת, כל סכום, קצוב או בלתי קצוב, כולל  

 על פי הסכם זה או על פי כל הוראה אחרת.   המפעילסכום עתידי, המגיע לה מ 
 

ה על ידי   14.2 ית בקשר להסכם זה תשמש, בין היתר, לכיסוי    המפעילעוד מוסכם כי כל ערבות ש
 סכומים כאמור. 

 
 לא תהא כל זכות קיזוז כלפי החברה.  למפעיל 14.3

 
תקבל אצל רעהו בטעות,   14.4 הו, כל סכום ש בין  מוסכם על הצדדים כי הם ישיבו, כל אחד למש

 טעות שבדין ובין טעות שבעובדה.
 

ית לו, ככל שקיימת כזו, לעיכבון.  המפעיל 14.5   מוותר עם חתימתו על הסכם זה על כל זכות המוק
 

ויים במתח . 15  ם בית הקפהשי
 

מתחייב כי במשך כל תקופת הסכם זה, לא יבצע, בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו,    המפעיל 15.1
וי יזום  הפם בית הקבמתחוכן לא יתיר לאחר לבצע    ההקמה. למעט עבודות   כל עבודה ו/או שי

 
וי ופיתוח    המפעיל 15.2 י החברה הצעות לשיפור, שי אולם    מתחם בית הקפהיהא רשאי להעלות בפ
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ולחברה בלבד תהא הסמכות הבלעדית, על פי שיקול דעתן הבלעדי, לאשר    למועצהמודגש כי  
ויים והצעות  יות הן ובין אם קבועות. המפעילאו לדחות ביצוע השי  כאמור, בין אם זמ

  
וי במת  המועצהעל אף האמור לעיל, אישרה   י או קבוע,  ם בית הקפהו/או החברה ביצוע שי , זמ

ו/או    המפעיל והחברה  כאמור  וי  כל שי לביצוע  באחריות בלעדית ומלאה  לא    המועצהיישא 
ייגרמו   הוצאה אשר  או הפסד או  זק  לכל  ה אחראיות  בגין    למפעילתהיי מטעמו  למי  ו/או 

וי המבוקש.    אישור השי
  

  סיום החוזה או אי המשכת ביצועו  . 16
  
(שבעה)    7בכתב של  ו, לאחר מתן הודעה מראש  תרשאיתהא החברה  בכל אחד מהמקרים דלהלן   16.1

ו  המפעילולסלק את ידו של    מתחם בית הקפה, לתפוס את  ימים ולהשתמש לשם כך בכל    ממ
ים  הציוד, המתק ואת   בית הקפה  מתחםשב  וכו'  החומרים,  עודפי החומרים  וכן למכור את 

המגיע   סכום  כל  לכיסוי  בתמורתם  ולהשתמש  האמורים  ים  והמתק מאת  הציוד  לחברה 
  :  ההסכםלפי  המפעיל

 
גדו צו  כשהמפעיל   16.1.1 יתן  וס  פושט את הרגל או כש ה  כי תמ כסים או 

כסי  מ כס  ל קבוע  או  י  זמ כסים  ס  או  וכו עם  סידור  שעושה  או   ,
או  לטובת   בפירוק  כשהוא  מאוגד,  גוף  של  במקרה  או,  ושיו 

גוף   יצירת  לשם  עסקים  פירוק  ללא  להתפרקות  (פרט  בהתפרקות 
   ;מאוגד אחר)

 
הסכמת    המפעילכש 16.1.2 בלי  לאחר,  מקצתו  או  כולו  החוזה,  את  מסב 

 ; מראש ובכתבהחברה 
 

 וקיום התחייבויותיו לפיו;  מסתלק מביצוע החוזה  המפעילכש 16.1.3
 

ו עומד בהתחייבויותיו מכח המפעילכש 16.1.4  .ההסכם אי
 

הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי הסכם זה, ולא חזר בו    המפעיל 16.1.5
תוך   המקרה,  לפי  המעוות  את  תיקן  לא  ו/או  (ארבעה    14מההפרה 

שלח  יוםעשר)   רשום  החברה  על ידי  בכתב  הודעה  אליו    המתאריך ש
 ;לחזור בו מההפרה ו/או לתקן את המעוותדרש 

 
בידי 16.1.6 דעת החברה    כשיש  חת  לה בזדון    המפעילש  ההוכחות  מתרשל 

  ;בביצוע החוזה
 

בידי   16.1.7 דעת החברה  כשיש  חת  לה אחר   המפעילש  ההוכחות  אדם  או 
אה   ק, דורון, או טובת ה תן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מע בשמו, 

 . ווך בביצועאו לכל דבר הכר זה   להסכםכלשהי בקשר  
  

    פעמים או יותר.  3כשהמפעיל הפר את הוראות הסכם זה  16.1.8
  

של    מסויםמתחם  תפיסת   16.1.9 ידו  סעיף קטן המפעיל  וסילוק  לפי  ו    ממ
יהא    המפעילהחברה ו בהם משום ביטול החוזה על ידי    אין  לעיל  16.1

אי המכרזחייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי   . הסכם זה ו/או ת
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חומרים, ציוד או    ווהיו ב לעיל    16.1כאמור בסעיף קטן    מתחם בית הקפהאת  החברה    התפס 16.2

ים, רשאי לסלק את החומרים, הציוד    ,בכתב,  המפעיל מלדרוש    ,בכל עת שהיאהחברה,    תמתק
ים או כל חלק מהם     14תוך  כאמור  לדרישה    המפעיל. לא ציית  מתחם בית הקפהמוהמתק

לכל מקום    ממתחם בית הקפה לסלקם  ,  המפעילעל חשבון  החברה,    תרשאי  יום(ארבעה עשר)  
זק שייגרם להם.   תאחראי תהא  לא היא  ו שהוא   לכל 

 
מפאת מלחמה  בביצוע הוראות הסכם זה  שאין אפשרות להמשיך    , בכל זמן שהוא  ,אם יתגלה 16.3

גיף    שליטה עליולצדדים  ח עליון שאין  ו או כ וגעים ל ות ה לרבות החלטות ממשלה/חוקים/תק
ה ה  הקורו עוצה אכן בכי, אם יתרשאילחברה והחברה תהא    המפעיל, יפ ח  ומצא שהסיבה 

ם אין אפשרות להמשיך    למפעילעליון, לתת   בביצוע הוראות הסכם זה אישור בכתב כי אמ
וגע החברה ימלא אחר הוראות   המפעילו  ההפעלה. להפסקת  בכל ה
 

יהאת הציוד ו   המפעילא סילק  ל 16.4 כולם או מקצתם, או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם    ם,מתק
  המפעיל לבצע את הפעולות האמורות על חשבון  החברה    תרשאיזה,  לפי סעיף  החברה  להוראות  

)  (חמישה עשר אחוז  15%ישא בהוצאות הכרוכות בכך בתוספת  י  המפעיל ואו בכל דרך אחרת,  
 . תקורהשייחשבו כהוצאות 

 
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מיתר זכויות החברה העומדות לה על פי הסכם זה ו/או על   16.5

  פי דין. 
   

וי  . 17  מתחם בית הקפה פי
  

ות את  מיד עם תום תקופת ההתקשרות, או עם ביטולו של   17.1 הסכם זה, מתחייב המפעיל לפ
וי מכל אדם    בו מתחם ולהשיב לידי החברה את החזקה  ה בכפוף לאמור  כשהוא במצב תקין, פ

ידי המפעיללעיל    11בסעיף   עשו, על  עשו, ככל ש יישארו כמו שהם    וכשכל ההשקעות אשר 
ה של החברה ו/או   יי ם, זאת אלא    המועצהויהיו לק ה לשלם תמורה בגי מבלי שהן תידרש

ה את הסרתם של  "ל על ידי המפעיל, הכל לפי שיקול דעתן הבלעדי. אם תדרוש ויים ה  השי
 

לעיל, תהא החברה רשאית,    17.1שלא במצב כאמור בסעיף    מתחםההיה וישיב המפעיל את   17.2
ה למפעיל התראה בכתב של   ת לתקן את הטעון תיקון והמפעיל לא    (שבעה) ימים  7לאחר ש

ים וההשלמות על חשבון המפעיל והמפעיל יהא חייב בתשלום סכום   עשה כן, לבצע את התיקו
 מהמועד בו יקבל דרישת תשלום כאמור.   (שבעה) ימים 7עלות התיקון תוך 

 
אין בתשלום החזר עלות העבודות אשר תבצע החברה ו/או מי מטעמה על פי סעיף זה כדי  

ה על ידי  ית  .המפעיללגרוע מזכותה לחלט את הערבות אשר 
 

וי   17.3 והשבת החזקה בו לידי החברה בתום תקופת    המתחםמוצהר ומוסכם בזה מפורשות כי פי
אי המזכה את החברה בהשבת חז י כן או ביטול הסכם  ההתקשרות, או בהתקיים ת קה עוד לפ

אי עיקרי של ההסכם והפרתו תיחשב הפרה יסודית.  ו ת  זה, הי
  

את הוראות סעיף זה   המפעילמבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, בכל מקרה של הפרה מצד 
ס למתחם לתפוס בו חזקה ולסלק, על חשבון   ו/או מי מטעמה, להיכ תהא רשאית החברה, 

ו שייך לה. ובאחריותו,  המפעיל   כל חפץ שאי
  

זק ו/או אובדן ו/או הוצאה    המפעיל 17.4 פוטר בזה את החברה וכל הבא מטעמה מכל אחריות ו/או 
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 לעיל.  17.3אשר ייגרמו לו כתוצאה ממימוש זכותה של החברה כאמור בסעיף  
 

להסרת הספק יובהר כי אין באמור בסעיף זה משום ויתור כלשהו על זכות החברה לפי הסכם  
וי  המפעיל או על פי כל דן ו/או הסכמתה לכך כי זה ו/      המתחם.רשאי לאחר בפי

 
 הפרת ההסכם  . 18

  
מבלי לגרוע מאיזה מן ההוראות שבהסכם זה ומבלי לגרוע מזכויות הצדדים על פי דין, יהיה   18.1

ההוצאות   זקים,  ה כל  על  האחר  את  לפצות  חייב  איו  מת אי  ת או  זה  הסכם  המפר  צד 
וסף על זכותו של   וההפסדים שייגרמו לו, במישרין או בעקיפין, כתוצאה עקב ההפרה, זאת 

 ימו לבטל את ההסכם או לתבוע את ביצועו בעין.  הצד המקיים או המוכן לקי
 

וסף לכל ההוראות בהסכם זה, ייחשב   18.2 כמי שהפר את ההסכם הפרה    המפעיל מבלי לגרוע וב
 יסודית בקרות כל אחד מן המקרים הבאים:

  
מאת   18.2.1 לחברה  המגיעים  כספי  עיקול  יוטל  תוך    המפעיל אם  יוסר  לא    21והעיקול 

דריים מיום הטלתו; (עשרים ואחת) ימים   קל
 

וס    המפעילאם   18.2.2 גד אחד מיחידי השותפות צו כי גדו או  תן  הוא אדם או שותפות ויי
 כסים או צו פש"ר; 

 
וי    המפעילאם   18.2.3 למי ו/או  כסים  וס  כי או  לפירוק  גדו בפעולות  ויחלו  הוא תאגיד 

כסיו;  הל ל  מ
 

ו עומד בהתחייבויותיו מכח הה  המפעילכש 18.2.4   13סכם לרבות בהתחייבויותיו בסעיף  אי
 להסכם זה. 

 
הל עיזבון    במתחמים  המפעילבכל מקרה בו עשויה לעבור זכות   18.2.5 אמן ו/או מ לידי 

כ  ה על   ; המפעילסי ו/או כל אדם הממו
 

לא חידש ו/או לא שימר בתוקף את הביטוחים ו/או הערבויות    המפעילבכל מקרה בו   18.2.6
ו על פי הוראות הסכם זה;  דרשים הימ  ה

  
או הפר את הוראות ההסכם (פעם אחת)    פעמים או יותר 3הפר את הוראות ההסכם   18.2.7

ה).  יתן לתק  ולא תיקן את ההפרה (ככל ש
 

וי, במישרין ו/או בעקיפין, בהרכב הבעלים של   18.2.8 , למעט אם קיבל  המפעילכאשר חל שי
וי הרכב הבעלים כאמור   המפעיל או אם    את אישורה של החברה, מראש ובכתב, לשי

ו פחות מ יי וי אשר ע . אישור זה והסכמת החברה  ת המפעילמבעלו  25%-מדובר בשי
תן על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי;  וי ההרכב כאמור יי  לשי

 

 פיצויים מוסכמים  . 19
  

לפגוע מיתר זכויות החברה על פי ההסכם ו/או על פי הוראות כל דין, מוסכם, כי בגין כל   מבלי 19.1
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בתשלום פיצוי כספי    המפעיללהלן, תעמוד לחברה הזכות לחייב את    המפורטותאחת מההפרות  
 מוסכם ומוערך מראש, כדלקמן:

 
  הפיצוי המוסכם  ההפרה/הליקוי 

בהתאם   השירותים  הפעלת  בתחילת  איחור 
  הוראות החברה ל

  ₪ ליום  2,000

ביום מימי  באופן מלא או חלקי  ההפעלאי 
  הפעילות ולאורך כל שעות הפעילות 

  ₪ ליום/למקרה 500

  ₪ למקרה  1,000  אי עמידה בדרישות הביטוח 

  ₪ למקרה  500  הפעלת שלא במתחם 
וי    ₪ למקרה   500  אשפה בסוף יום פעילות אי פי

יגוד להוראות החוזה או הדין או   מכירת מוצרים ב
ביצוע   או  או  הגרלות/הימורים  כגון  שירות  מתן 

  פעילות אסורה במתחם  

  ₪ למקרה   1,000

  ₪ למקרה  300    אי הצבת לוח מחירים
  ₪ למקרה  1,000  

/קלקול   בלאי/פגם  תיקון  או  אי  או  בדוכן  בעגלה 
  בציוד 

  ₪ למקרה  500

בסעיף    כאמור  ההסכם  מהוראות  יסודית  הפרה 
ה מוזכרת בטבלה זו   ואשר אי

  ₪ למקרה  500

וגדת לרישיון העסק    ₪ למקרה  2,000  ביצוע פעילות ה
יסודית   הפרה  ה  שאי ההסכם  מהוראות  הפרה 

ה מוזכרת בטבלה זו    ושאי
  ₪ למקרה  200

הקפ על  ד אי  ה  שמירת    ה  והיגיי במסגרת  יקיון 
  ההפעלה 

  למקרה  ₪ 500

  ₪ למקרה  500  
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הפר המפעיל חוזה זה, החברה תמסור למפעיל הודעה בכתב   19.2
ה בתוך  ה). חלפו   7בדבר ההפרה ודרישה לתיקו יתן לתק ימים ממועד הודעת    7ימים (ככל ש

ה ההפרה, ישלם המפעיל לחברה,   וסף  החברה כאמור ולא תוק ש"ח    500  ,המוסכם  לפיצוי ב
וסף של איחור בתיקון ההפרה (מעבר ל ים).    7  -בגין כל יום  יובהר כי סעיף זה  הימים הראשו

ה מופיעה בטבלה לעיל.    יחול על כל הפרה, גם אם אי
 

לעיל, תהא החברה    ימים כאמור  7תוך  מבלי לגרוע מהאמור, לא תיקן המפעיל את ההפרה   19.3
וי   יתן    7בתוך  המתחמים  רשאית להורות על ביטול החוזה ועל פי ימים מהמועד האחרון ש

 לחלט את ערבות הביצוע. ן ההפרה על פי ההודעה כאמור ולתיקו 
 

בגין ההפרות האמורות באמצעות חילוט ערבות  מפעיל  תה רשאית  להיפרע מההחברה תהא   19.4
  בידיה בהתאם להוראות ההסכם או בכל דרך חוקית אחרת. המפעיל הביצוע אותה יפקיד 

  
לא תהא    מפעילקביעתם של החברה ו/או מי מטעמן כקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ול 19.5

גד החברה ו/או החברה בשל כך.  ה מכל מין וסוג שהוא כ   כל תביעה ו/או טע
  

פי חוזה   19.6 על  בזכויותיה של החברה  לפגוע  כדי  זה  ואין  אין באמור בסעיף  דין  כל   פי  זה ועל 
סות בהתאם לסעיף זה (או בכלל) זה כדי לפגוע מזכות החברה לבטל את ההסכם   בהטלת ק

סות כאמור.  וע מהחברה להטיל ק   ואין בביטול ההסכם כדי למ
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יה (הזהה להפרה   19.7 ה בלבד. הפרה ש קובים לעיל מתייחסים להפרה ראשו יודגש כי הסכומים ה
ה) תגרור כפל   ס משולשהראשו ס והפרה שלישית (הזהה לשתי ההפרות הקודמות) תגרור ק   ק

 ימים.  ₪7 ליום בגין אי תיקון הפרה לאחר   500וזאת מבלי לגרוע מסך של 
  
לא תיקן המפעיל הפרה כלשהי בהתאם להוראות הסכם זה, אז מבלי לגרוע האמור, רשאית   19.8

בהוצאות   אותו  ולחייב  במקומו  ההפרה  את  לתקן  וזאת    15%בתוספת  החברה  תקורה 
  באמצעות חילוט ערבות הביצוע או בכל דרך אחרת.

 
 הגבלת סעדים  . 20

  
י ו/או זכאי להאט את קצב רשא  המפעילמובהר, מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות, כי בכל מקרה אין  

להפעיל/ההפעלה   לרשות    או  שיעמוד  היחידי  והסעד  שהיא,  סיבה  מכל  במסגרת    המפעילחלקית, 
  הסכם זה הוא סעד כספי.  

 
 מידע וסודיות  . 21

  
מסר על ידי מי מהן ו/או    המועצההחברה ו/או   21.1 ות ושלמות המידע אשר  כו ן אחראיות ל אי

מטעמן   עם    למפעיל מי  בכל  ההפעלהבקשר  תישא  לא  והחברה  ההסכם,  במסגרת  לרבות   ,
שייגרמו   הפסד  או  זק  ל כל    למפעיל אחריות  כאמור.  במידע  משימוש  כתוצאה  ג'  לצד  ו/או 

ה באחריותו בלבד.    המפעילהסתמכות    על מידע זה הי
 

ו מידע של ועל החברה ו/או   "מידע סודי" 21.2 יין הסכם זה הי ו/או מי מטעמן לרבות   המועצהלע
קל על ידי אחרים   יתן לגילוי כדין ב ו  חלת הרבים ושאי ו  כל מידע או ידע, מכל מין וסוג, שאי

סכם או אגב ביצוע ההסכם ו/או  בקשר עם ביצוע ההסכם או במהלך הה  המפעילשהגיע לידיעת  
יין אחר   י תחילת הסכם או לאחר סיום ההסכם עם החברה וכל ע תוך תקופת ההסכם, לפ

תושבי   ו/או  מטעמה  מי  ו/או  החברה  על  השלכה  לו  יש  לגרוע  המועצהאשר  ומבלי  לרבות   ,
יתוח, דרכי עבודה, הכול ים כספיים, תיקי  תו בין   מכלליות האמור בקשר לחוזים, מסמכים 

בכתב ובין בעל פה ולרבות כל מידע ו/או מידע רגיש בדבר פרטיותו של אדם, אישיותו של אדם, 
תו של  אדם.  עת חייו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, דעותיו ואמו  צ

 
לגלות,   לשמור בסודיות, לא  המפעילולאחריה, מתחייב   המפעילעל ידי ההסכם במשך תקופת  21.3

דרך   ולא למסור בכלהחברה  ללא הסכמה מראש ובכתב של    להעביר, לא לעשות שימוש  לא  
ידיעה,  מידע סודי,  שהיא ובשום זמן שהוא, הן במשך זמן התקשרותו והן לאחר מכן, כל מידע,  

לרבות  מסמך שהוא,  חומר  כל  אצל   ו/או  עשה  ה על  כתוב,  לא  ומידע  ות    ו/או   החברהרעיו
יותיבחברה  הקשור   יין מקצועי אחר  מידע  ו/או   הו/או פעולותי  הו/או תכ י ו/או כל ע בטחו

   ההפעלה.אגב   המפעילו לידיעת  שיגיע 
 

ה הבלעדי  21.4 יי מצא ברשותה כדין.  החברה  של  מוסכם בין הצדדים כי המידע הסודי הוא ק  ו/או 
 המפעיל מעמד  . 22

  
וצרו ולא ייווצרו בין  22.1 ו/או מי מטעמו לבין החברה יחסי עבודה   המפעילמוסכם ומוצהר כי לא 

ות.   ו/או יחסי שליחות ו/או יחסי הרשאה ו/או יחסי סוכ
 

אים סוציאליים כלשהם מהחברה ל  יםזכא ו/או מי מטעמו לא יהיו    המפעיל 22.2 תשלום הטבות ות
והג ו/או הסכם   קיבוצי, לרבות פיצויי פיטורין. הקבועים בכל דין ו/או 
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ות בפורום ובמועד כלשהם שיהא בהם כדי  המפעיל 22.3  מתחייב בזאת כי לא יטען ולא יעלה טע

ות את מעמדו  ותן שירותים לש ו לביןעבודה ואת העדר יחסי החברה  כלפי כ  החברה. בי
 

 ן, בתמורהשירותיו, במישרין או בעקיפי המפעילבמשך תקופת תוקפו של הסכם זה לא יספק  22.4
י החברה ו/או   שלא  או יי טרסים לע יגוד אי בתמורה, לכל גוף שיש בו ו/או עלול להיות בו 

כדי שיש ו/או   בו  החברה  י  יי בע ידי    בהפעלהלפגוע  בזה    המפעילעל  מתחייב  זאת,  ובכלל 
ותן שירותים במשך תקופת תוקפו של הסכם זה.  המפעיל  לא לייצג מול החברה כל גוף ו/או 

 
אי יסודי והפרתו תיחשב הפרה יסודית ומהותית של הסכם זה. 22.5 ו ת   האמור בסעיף זה הי

  
  

ות  . 23   הוראות שו
  

 הסכם זה יהיה כפוף לדין הישראלי בלבד.  23.1
 

המשפט   23.2 בתי  של  ובלעדית  ייחודית  שיפוט  לסמכות  תון  יהא  זה  להסכם  תון  ה יין  ע כל 
 המוסמכים במחוז תל אביב יפו בלבד. 

 
ית, מחיר, הצעת מחיר או חילופי דברים מכל  הסכם זה ממצה   23.3 כל הצעה, מסמך, מכתב, תוכ

י חתימתו   סוג שהוא, בין בעל פה ובין בכתב, שהוחלפו בין הצדדים ו/או בין מי מטעמם, לפ
 של הסכם זה וכל מסמך כאמור מבוטלים בזאת ולא יהיה בהם כל תוקף מחייב כלפי הצדדים.

 
מהוראות הסכם זה במקרה או במקרים מסוימים, או אי   המפעילהסכמת החברה לסטיית   23.4

שימוש בזכויותיה של החברה על פי הסכם זה, לא ייחשבו לויתור החברה על זכויותיה ולא  
וספים.   ייצרו תקדים לגבי מקרים 

 
הועל פי הסכם זה,  כל הודעה   23.5 תן    ,של צד למש מכתב רשום לפי הכתובת  ובאמצעות    בכתבתי

י המפורט י.  של הצד הש ה על  ת בחוזה או תימסר במשרדו של הצד הש על כל מסמך אשר יופ
המכרז.   מספר  את  המפיק  יציין  לחברה  מסרה  ידו  כאילו  תראה  בדואר  שלחה  ש הודעה 

מזמן מסירתה בדואר. הודעה בפקסימיליה תראה כאילו    ימים  (שלושה)   3לתעודתה כעבור  
לצורכי חוזה זה  בל הפקס כי קבלה.  מסרה לתעודתה מיד עם גמר שיגורה וקבלת אישור מק 

ה י הצדדים תהיי  :כתובות ש
  

  
  .                                                                                 : החברהכתובת        
  
  .                                                                                 : המפעילכתובת   

  
    :ו הצדדים על החתוםולראיה בא

   
             _____________                     ________________               __________________  

   המפעיל                                               המועצה                          החברה                        
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  אימות חתימה 
ו תאגיד)  (*במידה והמפעיל   הי

  
ו מורשה החתימה מטעם   י הח"מ, עו"ד ___________ מאשר/ת בזה בחתימת ידי כי החתום מעלה הי א

יין הקשור ו/או    המפעילוכי חתימתו מחייבת את    המפעיל, כי הוא רשאי לחתום בשם  המפעיל לכל דבר וע
וגע להסכם זה.    ה

  
 _____________               _________________  

  חתימה + חותמת                      תאריך         
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     1ח  ספ
  

  ביטוחים  ספח             
  

  
  ספח בטוח לחוזה הפעלת מתחמי מזון 

  
  
שוא  -פי הסכם זה ו/או על- על מבלי לגרוע מאחריות המפעיל . 1 י מועד תחילת הפעילות  פי כל דין, לפ

ו, למשך כל תקופת החוזה, את הביטוחים, על   הסכם זה, מתחייב השוכר לערוך ולקיים על חשבו
ת ישראל.  איהם, המפורטים  להלן בחברת ביטוח מורשית כדין במדי   כל ת

  
כלשהן,   . 2 הקמה  עבודות  ביצוע  תחילת  על  טרם  בתוקף  ולשמור  לקיים  לערוך,  המפעיל  מתחייב 

ספח "אישור קיום ביטוחים עבודות הקמה"   איהם, המפורטים ב ו, את הביטוחים, על כל ת חשבו
ספח    ב' להסכם זה (להלן: "אישור ביטוח העבודות").  1המצורף כ

יה מצד הח . 3 אי ההסכם, ללא צורך בכל דרישה או פ י תחילת כל פעילות על פי ת   ברה לפ
ו, למשך כל תקופת קיומו בתוקף של           מתחייב המפעיל לערוך, לקיים ולשמור בתוקף על חשבו
ספח         איהם, המפורטים ב   הסכם זה וכל עוד חלה עליו חבות לפי  הדין, את הביטוחים, על כל ת

ספח   -"אישור קיום ביטוחים          ישור הביטוח" ).א' להסכם (להלן: " א 1ביטוח הקבע" המצורף כ
 
  לעיל יקראו להן "ביטוחי המפעיל ".    2-3כל הביטוחים המפורטים בסעיפים   . 4
  
על ביטוחי המפעיל יחולו גם ההוראות שלהלן, אף מעבר למפורט באישורי הביטוח, ועל המפעיל   . 5

  האחריות גם לקיומן של הוראות אלה בביטוחיו: 
  מעשה או מחדל בתום לב, של אחד מיחידי המבוטח אשר עלול לגרוע מזכויותיו על פי     5.2      

  הפוליסה, לא יגרע מזכויות החברה ו/או מי מטעמה על פי הפוליסה.                 
ות רבתי מבוטל ככל שקיים.    5.3           חריג רשל

                              
אי לביצוע עבודות כלשהן, המפעיל מתחייב להמציא    . 6 שוא ההסכם או כת אי לתחילת הפעילות  כת

ספחים   ב' כשהם חתומים כדין על ידי מבטחיו לפי  1  - א' ו1לחברה את אישורי הביטוח המצורפים כ
יין (להלן: "אישורי הביטוח") .    הע

 
לעיל, מתחייב    3או    2המפורט בסעיף  החברה רשאית לבדוק את ביטוחי המפעיל ובמידה ויחרגו מ . 7

 המפעיל לדאוג לתיקון ביטוחי המפעיל. 
  

ים על כל המפורט בסעיף   . 8 לעיל    2המפעיל מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישורי הביטוח, כשהם עו
וע מן המפעיל את ביצוע   אי מקדמי לביצוע פעילותו לפי ההכם, והחברה תיהיה זכאית למ ה ת הי

ידי החברה לא    פעילותו כאמור במקרה יעת הפעילות על  יעמוד המפעיל בהתחייבותו זו. מ שלא 
פי   על  התשלומים  יתר  וכל  יהול  ה דמי  תשלומי  לדחיית  עילה  לא  וגם  ההסכם  של  תהווה הפרה 

קבע על פי ההסכם.   ההסכם ואלו ישולמו במועד ש
  

קובה בביטוחי המפעיל, מתחייב המפעיל   . 9 י מועד תום תקופת הביטוח ה להפקיד בידי החברה  לפ
וספת. המפעיל מתחייב לחזור   ים לתקופת ביטוח  את אישורי הביטוח כשהם מחודשים ומעודכ
וספת באותו אופן לידי החברה, מדי   ולהמציא את אישור ביטוחי המפעיל מעודכן לתקופת ביטוח 

יי  ן ביטוח חבות  תום תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף וכל עוד חלה עליו חבות לפי דין. לע
וסת של  ים מיום סיום כל התחייבויותיו לפי הסכם זה.   7המוצר, לתקופה   ש

  
למרות האמור לעיל, מוסכם כי המפעיל רשאי שלא לערוך ביטוח אובדן תוצאתי כמפורט באישור   .10

ערכו הביטוחים    12ביטוחי המפעיל, במלואו או בחלקו, ואולם האמור בסעיף   להלן יחול כאילו 
"ל במל   ואם. ה

 
דמי  .11 את  ובמועדם  במלואם  ולשלם  הביטוחים  אי  ת כל  את  ות  בקפד לקיים  מתחייב  המפעיל 

הביטוח, ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים. כמו כן, מתחייב  
המפעיל לשתף פעולה עם החברה ו/או מי מטעמה, ככל שיידרש, לשם שמירה ומימוש של זכויות  
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ביטוחי המפעיל, ובכלל זה, להודיע למבטח מיד עם היוודע אירוע העשוי לשמש בסיס    פי-החברה על 
  פי ביטוחי המפעיל - לתביעה על

 
גד החברה ו/או מי מטעמה בגין   .12 ה ו/או דרישה ו/או תביעה כ המפעיל מצהיר כי לא תהיה לו כל טע

אלמלא   ו  בגי לשיפוי  זכאי  היה  (או  ו  בגי לשיפוי  זכאי  שהוא  קובה  זק  ה העצמית  ההשתתפות 
ערכים בהתאם לסעיפים  -בפוליסה) על לעיל, ובלבד שהאמור לעיל בדבר פטור    2-ו   1פי הביטוחים ה

זק בזדון.    מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם ל
  

מובהר בזאת, כי סכומי הביטוח, גבולות האחריות והדרישות האחרון המפורטות על ידי החברה   .13
ת דרישות מי ן בבחי  ימום בלבד ועל המפעיל לעדכן את ביטוחי בהתאם לצרכיו. הי

  
על .14 הביטוחים  אין בעריכת  כי  בזאת,  כלשהי  - מובהר  לגרוע בצורה  ו/או  לצמצם  כדי  ידי המפעיל 

מהתחייבויות המפעיל בהתאם לחוזה זה ו/או מחובותיו על פי כל דין, או כדי לשחרר אותו מחובתו  
זק שייגרם במישרין או בעקיפין    לפצות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל אדם שהוא, בגין כל 

שהמפעיל ו/או מי מטעמו אחראים לו. תשלום בפועל של תגמולי ביטוח כלשהם לא יהיה בו אלא  
זק או הפסד.    כדי להפחית מסכום השיפוי ו/או פיצוי לו יהיו זכאים החברה ו/או מי מטעמה בגין 

  
  

מהותיים בחוזה זה, והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיו על ידי מי מהצדדים  תנאי נספח זה מהווים תנאים  
 להסכם יהוו הפרה יסודית של החוזה. 
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   א'1ספח 
  

  ביטוחי קבע  -אישור ביטוח
פרד)    (מצ"ב ב
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   ב'1ספח 

  
  ביטוח הקמה -אישור עריכת ביטוחים

פרד) (מצ"ב    ב
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  2ספח 
  

קאית לביצוע החוזה    וסח ערבות ב
  
  
  

  תאריך __________ 
  לכבוד

ימין בע"מ    חברה כלכלית ב
  

,.   ג.א.
  

  
  

דון:    כתב ערבות מס'__ה
  
  

  
"  : (להלן  ו  ערבים בזאת  המפעיל על פי בקשת _______________  ח.פ. ________________  א  ("

ומית לסילוק  כל סכום עד לסך השווה ל   ₪) וזאת בקשר   אלף  מאה₪ (   100,000  –כלפיכם בערבות אוטו
חתם ביום __ אי החוזה ש להפעלה    20/21מס'    מכרז פומבי ____ ובהתאם לדרישות  __ ולהבטחת מילוי ת

ימין   רישות החוזה בין הצדדים.בהתאם לד ושל בית קפה במסוף התחבורה באזור התעשייה שער ב
  

"ל תוך   ו מתחייבים לשלם לכם כל  סכום או סכומים עד לסך ה ה    14א יום מקבלת דרישתכם הראשו
מק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו,   ו, מבלי להטיל עליכם לבסס או ל בכתב שתגיע אלי

בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם    המפעילאו לדרוש את הסכום תחילה מאת  
ה כלשהי שיכולה לעמוד  ת הג   בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.   למפעילטע

 
"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת   ו את תשלומו של הסכום ה אתם תהיו רשאים לדרוש מאת

אי שסך דרישותיכם לא תמהן מתייחס  "ל בלבד. בת "ל.  לחלק מהסכום ה   יעלה על הסך הכולל ה
  

ת לביטול.  ית ה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא    ערבות זו הי
  

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

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

  
ו אחרי .. ה. דרישה שתגיע אלי   ........... לא תע

  
ו זו בטלה ומבוטלת.    לאחר יום .............  ערבות

  
ת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.  ית ה    ערבות זו אי

  
יין כתב ערבות זה.   דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לע

  
  

ק _________________    תאריך ________________                                 ב
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  3ספח 
  

  תשריט 
פרד)    (מצ"ב ב

דרשות במכרז זהיצוין כי       יות ה טי לתוכ ו רלוו ימי להמחשה בלבד ואי ון הפ   התכ
  
 


