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  – 8102/9 מכרז פומבי
 הפעלת מטווח עירוני

 
 
 

 מסמכי ההליך

 

 הזמנה להציע הצעת מחיר  -' מסמך א
 :משתתף על נספחיה הצעת-  'במסמך 

 ;טופס מילוי ממליצים – 1/'נספח ב
 ;לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2 'בדבר קיום הוראות סע הצהרה - 2/'נספח ב                     

 ;או לחבר המועצה/קירבה לעובד הרשות והעדר הצהרה בדבר  - 3/'נספח ב
 ;הצהרת משתתף מקומי –4/'נספח ב

 ;ים של כלי ירייה ורישיונות תקפיםהצהרה אודות בעל  -5/'נספח ב            
 (.ערבות משתתף) נקאיתנוסח ערבות ב  -6/'נספח ב            

 
 : על נספחיו י הקבלן"ע שירותיםהתנאי חוזה לביצוע  -' גמסמך 

 ;(ערבות ביצוע)נוסח ערבות בנקאית  – 1/'נספח ג             
 (ערבות בדק)נוסח ערבות בנקאית  -' א1/'נספח ג                     

 תעודת השלמה - 2/'נספח ג 
 כתב ויתור - 3/'נספח ג 

 ;מפרט מיוחד - 4/נספח ג             
 .נספח ביטוחי -5/'נספח ג
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 הזמנה להציע הצעות
 

 מבוא .1
 

 :להלן) הפעלת מטווח עירונילמזמינה בזה הצעות ( "העירייה": להלן)עיריית עכו   1.1
בהתאם  ,163חלקה  15051הידוע כגוש , 11פינת גולומב , ברחוב קדושי השואה  ,("השירותים"

  .("הליך זה" או" ההליך": להלן) 9/2015 מכרז פומביבמסמכי  לתנאים המפורטים
    פרט המההליך ויעמדו בדרישות יכללו שירותי ניהול למטווח ושיסופקו לעירייה  שירותיםה   1.1

 .83'נספח גכ למסמכי הליך זההמצורף המיוחד   
העבודה  בשעות, באגף הביטחון בעירייה – מר אליעד שיאצל ניתן לרכוש  הליךאת מסמכי ה 1.1

 .הלכל מעטפ, מכל טעם שהוא שלא יוחזר, (ח"אלף ש)₪  1,000 תמורת תשלום בסך הרגילות
נורית אזולאי  מר אליעד שיאצל , ללא תשלום, ניתן לעיין במסמכי ההליך קודם לרכישתם

 .או באתר העירייה, 0544510111בתאום מראש בטלפון  
 

 

    ,י תנאי חוזה ההתקשרות על נספחיוליך זה יהיו על פתנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בה     2.1 .1
 .המצורף לתנאים אלה   

להכניס שינויים ותיקונים , קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, בכל עת, העירייה רשאית 1.1
, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך ויובאו, כאמור, השינויים והתיקונים. במסמכי ההליך

או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על /תפים בדואר רשום ולידיעתם של כל המשת, בכתב
 .ידם

 
 " הפעלת מטווח עירוני – /98102 מכרז פומבי"במעטפה סגורה נושאת ציון , את ההצעות      3.1 .1

, (אצל מר משה סעדה) העירייה מזכירותשבמשרדי  המכרזיםיש למסור ידנית ולהכניס לתיבת 
לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל , עכו 35ה ברחוב ויצמן בבניין העיריי השנייה האשר בקומ

תחתום בשמה המלא וכן תציין את יש לוודא כי המזכירה המתאימה . במזכירות העירייה
 . השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה

 8 23:00עד לשעה  82/5810 'א את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום         
  מכל , העירייה מזכירותבמשרדי  המכרזיםות אשר תשלחנה בדואר ולא תוכנסנה לתיבת הצע              
 8 לא תתקבלנה -עד שעה זו , סיבה שהיא              

 
  22:008בשעה  82/589 -ה', ד וסיור לאחר המפגש יתקיים ביום מפגש קבלנים 3.2

לאחר מכן יתקיים סיור . ט העירייה"מר איתן שלו קב של במשרדומפגש הקבלנים יתקיים 
 . במקום המטווח ברחוב קדושי השואה פינת גולומב

. ותנאי להגשת הצעה בהליך זה הינם חובההקבלנים סיור במפגש הקבלנים וההשתתפות ב
 . נוסף בהתאם לשיקול דעתה הבלעדיוסיור קבלנים רייה תהא רשאית לערוך מפגש יהע

 
 ניתן להפנות  ,או להליך זה ותנאיו/הנוגע לעבודות ו או תיקון בכל/או בקשות הבהרה ו/שאלות ו    3.3

     , 00-9956102: לפקס( "מנהל הפרויקט":להלן), ממונה מפעל ראוי ,מר אליעד שיבכתב בלבד ל   
 באחריות המשתתף לוודא טלפונית קבלת   23:008שעה עד ל  82/5826 -ה', ד עד לא יאוחר מיום   
 . 0544510111: הפקס בטלפון מספר    

תימסרנה על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב , לשאלות או לבקשת הבהרותתשובות    
  . ותועברנה במקביל בכתב גם לשאר המשתתפים בהליך

 

והן או על ידי כל גורם אחר בעירייה /העירייה איננה אחראית לתשובות שתימסרנה בעל פה ו  
 . תחייבנה את העירייהבכתב מנהל הפרויקט תשובות  רק. לא יחייבוה

 

  אין . לצורך אומדן בלבד ינוה ההליךהיקף השירותים המצוינים במסמכי מובהר בזאת כי      4.1 4
 ל או בכל היקף "או לרכוש שירותים כאמור בהצעה ובהסכם בהיקף הנ/העירייה מתחייבת ליתן ו         
 ל פי אילוצים תקציביים הקשורים בביצוע אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה וע          
 .מתן השירותים          

 מחירי היחידה שינוי בעילה לתביעה ל זוכהלא תקנה ל, רותיםיאו הקטנה בהיקף הש/הגדלה ו    4.1
 או תביעה כנגד העירייה /או לכל תביעה אחרת והמציע מוותר על כל טענה ו, בהצעתו שהציע  
 . יהיה קטן או גדול מהצפוי םהיקפרותים בכלל או אם ילא יירכשו ממנו ששבמידה   
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 הליךתנאים להשתתפות ב .1

 

: להלן)יחיד תושב ישראל או תאגיד הרשום כדין בישראל כל בהליך זה רשאים להשתתף  5
 :אחד מאלה, במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליך, שהינו ("המשתתף"

י משטרת ישראל "המאושר ע, לאחסון כלי ירייה, אחד לפחותעל המשתתף להיות בעל מחסן נשק  5.1
 ".מפעל ראוי" -1949 -ט"התש, (האגף לרישוי כלי ירייה)פנים לביטחון משרד הו

 .על המשתתף להיות בעל רישיון בתוקף להפעלת מטווח באישור המשרד לביטחון פנים  5.2

 ,לפחות חמש שניםבמשך  ,קודם בהפעלת מטווח פרטי או עירוניעל המשתתף להיות בעל ניסיון  5.3
 . 2013-2011במהלך השנים , ברציפות

-ו"התשל, לחוק עסקאות גופים ציבוריים' ב2מי שמתקיים בו תנאי סעיף על המשתתף להיות  5.4
 .בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין 1916

 .או חבר מועצת העירייה/עובד ולהיות נעדר קרבה לעל המשתתף  5.5
 
 

לא  –הצעה שתוגש על שם יותר מישות משפטית אחת . על ידי ישות משפטית אחת הצעה תוגשה 6
 . תידון

 .כל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבד
 
קירבה לעובד ואו חבר מועצת העירייה בנוסח המצורף העדר על המשתתף לחתום על הצהרה בדבר  1

 .למסמכי הליך זה 83'בכנספח 
 
 
 

 ההצעה .1
 

 
  . הצעת המשתתף -' אך ורק על גבי מסמך ב ועל המשתתף ליתן הצעת   5.1 5

 החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי  5.1
 .לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם, על נספחיהם, ההליך כולם        

הצעות אשר תוגשנה ממולאות . הדפסה או בעטהצעת המשתתף תוגש בעותק אשר ימולא ב 5.2
 . ליד כל תיקון בהצעה על המשתתף לחתום בחתימה וחותמת. לא תידונה –בעיפרון 

או תוספת שיעשו במסמכי /או כל שינוי ו/ו, אי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי ההליך 5.3
מכים ובין במכתב בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המס, ההליך או כל הסתייגות ביחס אליהם

אשר לדעת ועדת המכרזים של למעט הערות , לוואי או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה
 .מוסיפות על דרישות המפרט ומשפרות אותוהעירייה 

 

 .במסמכי ההליךבהתאם לאמור ביצוע השירותים הצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות ל 9
 

סבירות . ה שהיא בלתי סבירה לעומת מהות ההצעה ותנאיההעירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצע 10
 .ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים בהליך

 
 

   חתימה הורשי מבחותמתו ובחתימת ההליך עמוד מעמודי מסמכי  כלעל המשתתף לחתום על    11.1 11
 .בשמו   

 .א ויצרף את חותמתוהיה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המל 11.1

   יחתמו מורשי החתימה בשם התאגיד על כל מסמכי ( "התאגיד": להלן)היה המשתתף תאגיד  11.2
 . ההליך בצירוף חותמת התאגיד    
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   החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע   ח על זכות"ד או רו"המשתתף יצרף הצהרה של עו          
 8צרף הוכחה על רישומו של התאגידבסיומו של מסמך הצעת המשתתף וי          

 .על המשתתף לציין בסיומו של טופס הצעת המשתתף את כתובתו ופרטיו כנדרש שם 11.3
 
 

בנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך על המשתתף לצרף להצעתו גם את המסמכים  12
 : המפורטים להלן

-ו"תשל,  ים ציבורייםאישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופ 12.1
 .על שם המשתתף, 1916

 .על שם המשתתף, אישור על ניכוי במקור 12.2
תקפים לכלי  תבדבר היותו בעלים של כלי ירייה ובעל רישיונו, הצהרה חתומה על ידי המשתתף 12.3

 .למסמכי הליך זה 80'כנספח בבנוסח המצורף  1.5כדרישת סעיף , ד"הירייה מאושרת על ידי עו

 .  לעיל 5.2יטחון פנים כדרישת סעיף רישיון ממשרד לב 12.4
כנספח על גבי טופס הממליצים המצורף , לעיל 5.3ף ניסיון קודם כדרישת סעי ההמוכיח ההמלצ 12.5

 8למסמכי ההצעה 82'ב

ותדפיס עדכני מרשם  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -תתף שהינו תאגיד למש 12.5
 . ם בתאגידהחברות המפרט את בעלי המניות או השותפי

חתום  80'נספח ב –להלן  11מהעדפת משתתף מקומי כמוסבר בסעיף  תלמשתתף המבקש ליהנו 12.6
 . על האסמכתאות הנדרשות בו

 . להלן 20ערבות משתתף כדרישת סעיף  12.1
 . קבלה אודות רכישת חוברת ההליך

ל ידי חתומות ע –ככל שתהיינה כאלה , או לבקשות ההבהרה/כל תשובות העירייה להסתייגויות ו 12.5
 .המשתתף

חתומים  –ככל שהועברו כאלה אל המשתתף , תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז 12.9
 .על ידי המשתתף

 
 8את המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל: הערה

 

, לנה על המשתתףהכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות בהליך תחו, כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא 13
 .או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא/אשר לא יהא זכאי להחזרן ו

 
יום מהמועד האחרון  90ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של  14

 .להגשת ההצעות בהליך זה
 
 

 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה    0
 

לאחר , לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמשתתפים העירייה שומרת לעצמה את הזכות 15
או /או לתקן בהתאם לדרישות ההליך כל מסמך ו/להשלים ו, המועד האחרון להגשת ההצעות להליך

לצורך עמידתו , בין היתר, או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו/אישור מהמסמכים ו
 .בתנאי הסף של ההליך

תוך הזמן הקצוב , או האישורים/או השלמת המסמכים ו/תאפשר תיקון ו, היה ותינתן, מורדרישה כא          
 .אך לא מעבר לכך, שיקבע בה

 
 
 

 
 
 

 לקבלת הצעות זו ין לראות בהזמנה וא אין העירייה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה 16.1 16
    . שירותיםלהזמין את ה עירייהמשום התחייבות כלשהיא של ה          

  תהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא לשביעות  העירייה   16.2
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 כי כישוריהם אינם , ובין מניסיונם של אחרים הבין מניסיונ, או שנוכחה לדעת/ו, רצונה  
 .או כי קיים פגם מהותי באמינותם/ו, מספיקים לפי שיקול דעתה  

 . מבחינת מהות ההצעה או תנאיה עה שהיא בלתי סבירההעירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצ 16.3

 . בהתאם לשיקול דעתה הבלעדילחלוטין  מפרטהעירייה רשאית לבטל חלק מסעיפי ה 16.4

או לפיצוי בגין הפעלת העירייה /או דרישה לתשלום נוסף ו/או זכות ו/לזוכה לא תהא תביעה ו 16.5
 .  זכות מזכויותיה לפי סעיף זה

 
 
 
 
 

   היה וההצעה הזולה תהא נמוכה מהצעת  :משתתף מקומי כמפורט להלןדיפות תינתן לע 11.1 11
, תהא העירייה רשאית לקבוע כי הצעת המשתתף המקומי 4%המשתתף המקומי בשיעור של עד 

היא ההצעה הזולה והזוכה וזאת בתנאי שהמשתתף המקומי יסכים לבצע את העבודה או לספק 
המקומי לא יסכים להוזיל את הצעתו  היה והמשתתף. את השירות במחיר ההצעה הזולה

 .תחשב ההצעה הזולה  כהצעה הזוכה בהליך, כאמור לעיל

 : מי שהתקיים בו אחד  מן התנאים שלהלןהינו , לעיל 11.1לעניין סעיף "  משתתף  מקומי" 11.2

עסק עכו או מי שמנהל בעיר עכו באם אותו יחיד הינו תושב העיר  –" ביחיד"  2.8182
ככל )ו מעובדי 30%ולפחות  ארנונה לעירייה אלה וקו מקום עסדירתו אפעיל ומשלם בגין 

 .תושבי העירהינם ( שמועסקים עובדים

  והוא משלם בגין משרד זה  עיר עכוהוא בו של התאגיד באם משרד –" תאגידב" 2.8181
 .הם תושבי העיר תאגידמעובדי ה 30%ולפחות לעירייה   ארנונה      

  לצרף למסמכי ההליך את " משתתף מקומי"על משתתף המבקש ליהנות מהעדפת  2.8183
 8למסמכי הליך זה 80'בבנוסח ההצהרה המצורף כנספח המסמכים הנדרשים              

 

במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו במסמכי או /זוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ול 15
 .ההליך

 
  .משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב 19

 
 

 
, (ח"ש חמש עשרה אלף)₪  15,000על סך , אוטונומית, המשתתף תצורף ערבות בנקאית להצעת  20

: להלן) 20.9.15 לבקשת המשתתף לפקודת העירייה בתוקף עד ליום, על ידי בנק בישראל שהוצאה 
 (."ערבות המשתתף"

אליה לא  הצעה8 זההליך למסמכי  86'ב להיות בנוסח הערבות המצורף כנספחהמשתתף על ערבות  
 8 לא תידון 86'תצורף ערבות בנוסח המדויק הקבוע בנספח ב

לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  המשתתף העירייה תהא רשאית להגיש את ערבות 
 . הליךבהתחייבויותיו על פי תנאי ה
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 מחויבויות הזוכה  5
 

 ' שרות המצורף כמסמך געותקים חתומים מהסכם ההתק 6על הזוכה יהא להמציא     21.1 21
 .מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתוימי עבודה  1על כל נספחיו וזאת תוך , ההליךלמסמכי            

   82'נספח גכאשר יצורף , קיום ביטוחים אישור ,להמציא לעירייהיהא לערוך ביטוח ול הזוכה ע 21.2
   ימים  5תוך , ביטוח מטעמועל ידי חברת בחתימות מקוריות כשהוא חתום , לחוזה ההתקשרות  
 .כפוף לאישורה של העירייה, יובהר כי אישור הביטוחים .מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו  

  צמודה למדד  ("ערבות הביצוע": להלן)על הזוכה יהא להגיש לעירייה ערבות ביצוע   21.3
  ח"ש 15,000סך ב, התקשרותלהבטחת קיום תנאי חוזה ה, המחירים לצרכן   
 יום מהיום  90עד שתוקפה  לחוזה ההתקשרות 82'גכנספח בנוסח המצורף ( מ"כולל מע)   
 .ימים מיום שיודע לו על זכייתו 1וזאת תוך שנקבע לתום ביצוע השירותים    

 
 : על המשתתף הזוכה ליתן העדפה בביצוע השירותים לתושבי עכו כמפורט להלן    22.1 118

 .לפחות מהעובדים שיועסקו בביצוע השירותים יהיו תושבי העיר עכו 30%  22.1.1
 .לפחות מהעובדים שיועסקו בביצוע השירותים יהיו תושבי העיר עכו 30% 22.1.2
, ככל הניתן, מהחומרים שירכשו על ידי הזוכה  לשם ביצוע השירותים ירכשו 30% 22.1.3

 .מתושבי העיר עכו
 

 : אחד מן התנאים שלהלןהינו מי שמתקיימים בו " העירתושב "לעניין סעיף זה   22.2

      עסק פעיל עכו או מי שמנהל בעיר עכו באם אותו יחיד הינו תושב העיר  –" ביחיד" 22.2.1
 ככל  )ו מעובדי 30%ולפחות  ארנונה לעירייה אלה וקדירתו או מקום עסומשלם בגין           
 .תושבי העירהינם ( שמועסקים עובדים          

 והוא משלם בגין משרד זה   עיר עכוהוא בו של התאגיד באם משרד –" תאגידב" 22.2.2
 .הם תושבי העיר תאגידמעובדי ה 30%ולפחות ארנונה לעירייה           

 

  תהא העירייה רשאית לבטל , שתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליךמ    23.1 23
 .בלאלתר את זכייתו בהודעה בכת           

   ערבות המכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית העירייה להגיש את  הליךבוטלה הזכייה ב    23.2
 למי שייקבע על ידה והמשתתף  שירותיםהבנקאית שבידה לגביה וכן למסור את ביצוע ה   
 .שבוטלה זכייתו יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך   

 
 
 

 מסמכי ההליך 68
 

   והם נמסרים למשתתפים למטרת הגשת הצעות , וקניינה הבלעדירכוש העירייה  םהינ מסמכי ההליך  24
 , כלשהו שימוש הםלכל אדם אחר רשות לעשות באו /משתתף וואין ללעירייה במסגרת ההליך בלבד     
 . מלבד שימוש לצורך הגשת הצעה במסגרת ההליך    

 . אלא למטרת הגשת הצעתו לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהםהליך מקבל מסמכי ה   
 
 
 
 
 
 
 

 _________________________ 
 עיריית עכו      
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 כבודל

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 ,.נ.ג.א

 הצעת המשתתף
    

 ___________________ .ז.ת./פ.ח./צ.ח ,מ"הח____________________________________ אנו 
 :צהירים ומסכימים בזה כדלקמןמ
 
 9/2015 מכרז פומביקראנו היטב והבנו את כל תנאי , בדקנו, ו מצהירים בזאת כי בחנו בזהירותהננ .1

, ההסכם וכל המסמכים המפורטים במסמכי ההליך,"(השירותים: "להלן) הפעלת מטווח עירוני –
והצעתנו זו ניתנת לאחר שבדקנו ושקלנו כל דבר , תתפים בהליך זהשכל הנדרש מאת המ והבנו את

 .להשפיע על קביעת מחיר הצעתנוהעשוי 
 
 

 הזמנה להציע הצעת מחיר  -' מסמך א
 :משתתף על נספחיה הצעת-  'במסמך 

 ;טופס מילוי ממליצים – 1/'נספח ב
 ;לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2 'הצהרה בדבר קיום הוראות סע - 2/'נספח ב                     

 ;או לחבר המועצה/ובד הרשות וקירבה לעהעדר הצהרה בדבר  - 3/'נספח ב
 ;הצהרת משתתף מקומי –4/'נספח ב

 ;ים של כלי ירייה ורישיונות תקפיםהצהרה אודות בעל  -5/'נספח ב            
 (.ערבות משתתף)נוסח ערבות בנקאית  – 6/'נספח ב            

 : על נספחיו י הקבלן"ע השירותיםתנאי חוזה לביצוע  -' גמסמך 
 ;(ערבות ביצוע)נוסח ערבות בנקאית  – 1/'נספח ג             

 (ערבות בדק)נוסח ערבות בנקאית  -' א1/'נספח ג                     
 תעודת השלמה - 2/'נספח ג 
 כתב ויתור - 3/'נספח ג 

 ;מפרט מיוחד - 4/נספח ג             
 .נספח ביטוחי -5/'נספח ג

 
 
 

 :ננו מצהיריםה  □
o  של  1______________________ -אחר / משווקים מורשים / סוכנים  /ו יצרנים הננכי

 .לאספקה והתקנה בהליך זה נועל ידים המוצעהשירותים 
o  דלעיל ועל כן נהיה מנועים מלהציג כל  1צעתנו זאת מבוססת על בדיקותינו כאמור בסעיף הכי

של תנאי ההליך או אי הבנה /תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה וגם
 .או איזה מקרב מסמכי ההליך ואנו מוותרים מראש על כל הטענות מסוג זה

o  כולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות מכל מין וסוג  נוהמחיר כפי שנרשם בהצעתכי
 .לרבות רווח קבלני, אגרות, היטלים, מכסים, תשלום מיסים, במתן השירותיםהכרוכות 

o ידע לשם ביצוע הו, הניסיון, הכישורים המקצועיים, הכלכליים י ברשותנו האמצעיםכ
 .השירותים נשוא ההליך

o קשר או הסכם עם כל משתתף אחר בהליך זה, כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה . 
o  בהסכם ובנספחיו ובכל , חר כל ההוראות המפורטות בהזמנה להציע הצעותאכי מילאנו

 .מסמכי ההליך האחרים

 

                                                           
1

 מחק את המיותר 
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 1ו מצהירים ומסכימים כי נחתום על החוזה ונמציא את כל המסמכים הנדרשים מאתנו בתוך ננה □
חתום על לתהיה העירייה  רשאית , ובמידה ולא נעשה כן, ימים מיום שיודע לנו על זכייתנו בהליך

 .והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי, או לבטל את ההליך, סכם עם כל משתתף אחרהה

 

עובד שאינו עובד עירייה ובין שהינו בין  כל נציג שיקבע על ידי העירייהים כי ידוע לנו ואנו מסכימ □
בכל הדרישות  יםעומד בוצעושהשירותים אם , ביצוע השירותיםק ויחליט במועד ויבד, עירייהה

 .והחלטתו תחייב אותנו ואנו נפעל לפיה המפורטות במסמכי ההליך
 

 
 

 :ננו מתחייביםה □
o בטבלת  ת במסגרת הליך זה תמורת הסכומים המפורטיםלמלא את כל ההוראות הכלולו

 .המחירים שלהלן

o לקבל על עצמנו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי ההליך ללא כל הסתייגות. 
 

 :ננו מצרפים להצעתנו זו את כל המסמכים כדלקמןה □
o ו"תשל,  םאישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריי-

 .על שם המשתתף, 1916
o על שם המשתתף, אישור על ניכוי במקור. 
o תבדבר היותנו בעלים של כלי ירייה ובעלי רישיונו, ד"י עו"הצהרה חתומה על ידנו המאושרת ע 

 .למסמכי הליך זה 80'כנספח בבנוסח המצורף  1.5כדרישת סעיף , תקפים לכלי הירייה
o לעיל 5.2ת סעיף רישיון ממשרד לביטחון פנים כדריש  . 
o על גבי טופס הממליצים המצורף , לעיל 5.3ף המלצות המוכיחות ניסיון קודם כדרישת סעי

 8למסמכי ההצעה 82'כנספח ב
o בנוסח  להזמנה להציע הצעות 5.4ד בדבר קיומם של תנאי סעיף "תצהיר מאושר על ידי עו

 .למסמכי הליך זה 81'בכנספח המצורף 
o או חבר מועצת העירייה בנוסח המצורף /בר העדר קרבה לעובד והצהרה חתומה על ידנו בד

 .למסמכי הליך זה 83'כנספח ב
o ותדפיס עדכני מרשם  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -תתף שהינו תאגיד למש

 . החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד
o להזמנה להציע הצעות 11עיף למשתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי כמוסבר בס  

 . חתום על האסמכתאות הנדרשות בו 80'נספח ב –
o חתומות על ידי  –ככל שהיו כאלה , או לבקשות ההבהרה/כל תשובות העירייה להסתייגויות ו

 .המשתתף
o ככל שהועברו כאלה אל המשתתף , תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ההליך– 

 .חתומים על ידי המשתתף
o למסמכי המכרז 6/'בנוסח שצורף כנספח ב₪  15,000בות משתתף על סך ער. 
o לה אודות רכישת חוברת המכרזקב . 

 8כל המסמכים דלעיל מוגשים כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל: הערה
 

המזמין שומר לעצמו כי ו, ההצעהאין הרשימה דלעיל מהווה רשימה סגורה של מסמכי ידוע לנו כי  □
או לשנות את /ו הצעהלהוסיף מסמכים נוספים למסמכי ה, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי ,הזכות

 .המסמכים הקיימים
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 לבצע את הננו מתחייבים , לקחנו בחשבון את כל האמור לעיל במתן הצעתנו זולאחר ש □
  :הלןסכום שלה בהתאם לדרישות מסמכי הצעה זו תמורתהשירותים 

 
 8 מ כדין"מע בתוספת( חדשים שקלים___________:במילים)   לחודש₪  ___________________

 
 8 מ כדין"מע בתוספת ₪  3,000מחיר מינימום לחודש הינו 

 
 8  המחיר דלעיל כולל מטווח לצוות הביטחון של העירייה והכל כמפורט במפרט המיוחד

 

 

המומחיות והאמצעים הדרושים על מנת  ,סיוןיהנ, נו בעלי הידעא ננו מצהירים ומאשרים בזה כיה  □
במועדים ובכמויות , או שבכוחנו להשיג)ברשותנו  .בהצעתנו זו יםהכלול השירותיםלבצע את 

החומרים וכוח האדם הדרושים על מנת לבצע ולהשלים , המתקנים, הכלים, את כל הציוד( הדרושים
, בלוח הזמנים הנדרשבהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים במסמכי ההצעה ו שירותיםאת ה

 .ומסוגלים מכל יתר הבחינות לבצע ולמלא את כל התנאים וההתחייבויות המוטלות על הקבלן

 

 90קופה של ועד לת ממועד הגשתה למזמין ו מסכימים כי הצעתנו תהיה בתוקף ותחייב אותנואנ □
שנותה ולתקנה ל, וכי לא נוכל לבטלה, להליך זההצעות ה להגשתשנקבע מועד אחרון היום מ( תשעים)

או לא נקיים /אם נפר ו. במשך תקופה זו גם אם המזמין טרם הודיע לנו כי החליט לקבל הצעתנו זו
בסכום השווה , נזקים והוצאות שיגרמו לו בשל כך בגין, ימים את המזמין 1נפצה תוך , התחייבותנו זו

גרוע בזכות המזמין לתבוע וזאת מבלי ל כפיצויים קבועים ומוערכים מראש, מסכום הצעתנו זו 10% -ל
 .מאיתנו כל נזק נוסף העולה על סכום זה

 .או בכל דרך אחרת, המזמין רשאי לגבות לעצמו פיצויים אלה מתוך הערבות המצורפת להצעתנו
 

 :אנו מתחייבים, אם הצעתנו תתקבל □
o למסמכי ההצעה  'כמסמך גב "בנוסחו המצהסכם העתקים חתומים של ה 6המציא למזמין ל

ימי עבודה מיום שיודע לנו על זכייתנו  1תוך  ,כמפורט לעיל, מסמכים המצורפים אליועל כל ה
 .בהליך

o ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על זכייתנו  5תוך , לערוך ביטוח ולהמציא למזמין לאישורו
כשהוא חתום על ידי , לחוזה ההתקשרות 81'נספח גכאישור ביטוחים אשר יצורף  ,בהליך

 .יתחברת ביטוח ישראל
להבטחת קיום תנאי , צמודה למדד המחירים לצרכן ("ערבות הביצוע": להלן)ערבות ביצוע  11.3

 ההתקשרות לחוזה 82'גכנספח בנוסח המצורף ,₪  15,000סך של ב, חוזה ההתקשרות
  .יום מהיום שנקבע לתום ביצוע השירותים 90עד שתוקפה 

 
 

 :אנו מצהירים ומאשרים בזה כי □
o ימים לכך שמסמכי ההצעה הם רכוש המזמין וקניינו הבלעדי והם נמסרו לנו ידוע לנו ואנו מסכ

ואנו מתחייבים להשתמש , ולא לשום מטרה אחרת כלשהי, בהשאלה למטרת הגשת הצעתנו זו
 .בלבד למטרה זו בהם

o  ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או איזה
 ןאו לפצל, או לבצען לשיעורין, שירותיםרשאי למסור לביצוע רק חלק מה והוא, הצעה שהיא

מוותרים ואנו , הכל לפי שיקול דעתו המוחלט, כלל לביצוע ןאו לא למסר, בין מספר מציעים
 .כל טענה בקשר לכך בזאת על

o  ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שבשיקוליו אם לקבל או לדחות הצעה כלשהי זכאי המזמין
ואנו לא נהיה רשאים לבקש הסברים כלשהם , בעיניו השבון כל גורם ושיקול שיראלהביא בח

 .לערער על השיקולים האמורים או לטעון טענות נגדם, לגבי שיקוליו
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o דרישה או תביעה מכל סוג שהוא נגד , מוותרים מראש ונהיה מנועים מלהעלות כל טענה ואנ
עתנו זו או בקשר להוצאות שהוצאו עבור בקשר להצ ואו שליחי/ו ואו נגד מי מנציגי המזמין
ביצוע ין יבענ שהמזמין יקבלאו בקשר לכל החלטה , בין אם תתקבל ובין אם לא, הכנתה

 .או בקשר להליכי הדיון בהצעות/ו שירותיםה
o לפי שיקול , ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין יהיה רשאי להורות בכל עת על כל שינוי

 .בכפוף לתנאי ההסכם, ול בהתאם להוראות אלהואנו מתחייבים לפע, דעתו
o  תיחשב ההנחה מהסך הכולל של ההצעה  -אם הצעתנו כוללת הנחה כללית שצוינה באחוזים

אם הצעתנו כוללת הנחה כללית . לפני הנחה ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתנו
ולל של ההצעה לפני תיחשב ההנחה כאילו ניתנה באחוזים מהסך הכ -סכום בלבד בשצוינה 
 .ואחוז הנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתנו, ההנחה

 
 

( אם שמותיהם פורטו על ידנו)הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו ובשם שותפינו  אנו מצהירים בזה כי □
ד "כמפורט באישור הרשום מטה של עו)ושהננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעה זו , או בשם התאגיד

 (.קרה של שותפות או תאגידבמ -ח "או רו

 

 .יחידהאמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד במידה והמציע הוא  □
 

 

 ________________________:ר"ע/פ.ח./ז.ת _____________________________: הקבלן  שם

 _______________________________________________:כולל מיקוד, כתובת הקבלן

 _______________________: פקס' מס____________________: טלפון של הקבלן ' מס

 ___________________________________________________: מספר עוסק מורשה 

 _________________: סווג כספי_________________ : רישום בפנקס הקבלנים' מס

 _________________:תאריך__________________________: חתימת הקבלן וחותמתו

 
 
 
 
 
 
 

 
 ד"אישור עו

של ם /מאשר בזה כי חתימתו המציעד של ה"עו__________ _________מ"אני הח

. ז.ת________________  -ו __________________. ז.ת_________ __________

על  מו/תםחל "הנוכי , המציעהמופיעה דלעיל היא החתימה המחייבת של ___________________ 

 .טופס הצעה זו בפני

               חתימתו + ד "העוותמת ח_____________              : תאריך
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 _________: תאריך                                       לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 ,.נ.ג.א
 

 טופס המלצה למשתתף: הנדון
 

 _____________________________________________________________: שם הפרויקט

 :תיאור קצר של הפרויקט

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 __________________________________: בפרויקט ווהותקנ ושסופק המצלמות סוג

 __________________________________________: יקטבפרו שסופקו המצלמותמספר 

 _____________________:המצלמותוהתקנת מועד השלמת אספקת 

 ________________:ז"לא עמד בלו/עמד

 _______________________________________________________________:שם המזמין

 _____________________________________________________________:כתובת המזמין

 ________________________:טלפון

 _________________________:נייד

 

 ____________________________________________________:שם נציג המזמין בפרוייקט

 __________________________________________________________________:כתובת

 ________________________:טלפון

 _________________________:נייד

 

  
 אישור מזמין הפרויקט המתואר לעיל

 
 ____________: מאשר בזאת כי הקבלן__________________________________ מ "אני הח

להלן התרשמותי . לעיל וכי כל המפורט מעלה נכון הוא ביצע עבורי ובהזמנתי את הפרויקט המתואר

 (:הוא הציון הטוב ביותר 10כאשר , 10 – 1במדדים של )מהקבלן 

 _________________;: עמידת הקבלן בלוחות זמנים_____________;:טיב ואיכות השירותים

 ________; :הענות לדרישות תיקונים ושינויים במהלך הפרויקט ללא העלאת טענות          

 .__________: שתוף פעולה עם המזמין          

 

 
_________________:חתימה וחותמת המזמין___________________                :תאריך
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 _____________: ריךתא

           לכבוד
 עיריית עכו 

 עכו, 53ויצמן 
 

 ,.נ.ג.א
 

  29.6-ו"התשל, סקאות גופים ציבורייםלחוק ע 'ב1' עהצהרה בדבר קיום הוראות ס: הנדון
 

, או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/הנני מצהיר בזאת כי אני ו
לחוק עסקאות גופים  'ב2' או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע/לא הורשע ו, המשתתף בהליך זה

 .רות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונהבמועד ההתקשאו כי /ו 1916-ו"התשל ,ציבוריים
 

או מנהל התאגיד והנני מוסמך ליתן /או בעל המניות העיקרי ו/הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו
 . הצהרה זו בשם התאגיד

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

 
 

 ________________:המשתתף שם
  

 _____________: שם נותן התצהיר*
 

 _____________:.פ.ח. / ז.מספר ת
 

  
 ______________:תעודת זהות' מס*

 ____________: חתימת המשתתף
 

 ___________: חתימת נותן התצהיר* 
 

 
 
 

 ד"אישור עו

 

: להלן)_______ ________. פ.ח./ ז.ת_______________, אני משמש כעורך הדין של  22
 "(. המשתתף"

הינו בעל השליטה ______________ . ז.ת_________________ הנני מאשר בזאת כי  23
או מנהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך /או בעל המניות העיקרי ו/ו

 *._______________. פ.ח______________ ליתן הצהרה זו בשם התאגיד 
, ד"עו, ______________________ הופיע בפני_____________ ביום הנני מאשר בזה כי  24

' _______________________ גב/מר' _________________________, במשרדי  ברח
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי ______________, . ז.נושא ת

 .ל וחתם עליה"ונות ההצהרה הנאישר את נכ, אם לא יעשה כן, לעונשים הקבועים בחוק
 

     
       _________________ 
  ד"חותמת עוה+ חתימה        

 

                                                           
 ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד"והלאישור ע 1סעיף   *
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 _________: תאריך
 עיריית עכו

 עכו ,53ויצמן 
 

 ,.נ.ג.א
 

 או לחבר המועצה8לעובד הרשות ו העדר קרבההצהרה בדבר : הנדון
 

 :עיפים הבאיםהביאה לידיעתי את הוראות הס ת עכוהנני מצהיר בזאת כי עיריי  .1
 

 :הקובע כדלקמן( נוסח חדש)לפקודת העיריות ( א)'א122סעיף  1.1
או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה , סוכנו או שותפו, קרובו, חבר מועצה"

לא , על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו
בן או , הורה, בן זוג -" קרוב", הז ןלעניי; יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה

 ."אח או אחות, בת
 

a.  של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  ( א)12כלל    
 : המקומיות הקובע

, זה ןלעניי; עם הרשות המקומית לעסקהחבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או " 
ד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו חבר מועצה או קרובו או תאגי -" חבר מועצה"
 "((.ב()1)2-ו( ב()1)1בסעיף " קרוב"ו" בעל שליטה"ראה הגדרות )
 

b.  הקובע כי( נוסח חדש)לפקודת העיריות ( א)114סעיף : 
על ידי , במישרין או בעקיפין, פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין"

בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום  ,זוגו או שותפו או סוכנו-עצמו או על ידי בן
 ."עבודה המבוצעת למענה

 
 : בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי 2

 
או מי  ואף לא  שותףאח או אחות , בן או בת, הורה, בן זוג: בין חברי מועצת העירייה אין לי 2.1

 .שאני לו סוכן
a.    לק העולה על עשרה שיש לאחד מהם ח, סוכנו או שותפו, קרובו, אין חבר מועצה

   אחוזים בהונו 
 .או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו 

b. העובד ברשות ,מי שאני סוכנושותף או , אין לי בן זוג. 
 

ידוע לי כי ועדת הצעות המחיר של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור  3
 .או אם מסרתי הצהרה לא נכונה ,לעיל

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

 

, לפקודת העיריות( 3)'א 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5
פנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף מחבריה ובאישור שר ה 2/3 של לפיהן מועצת העירייה ברוב

 .לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות( א)'א122
 
 
 
 

 __________________   : חתימת המשתתף___________________      : שם המשתתף
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 ________: תאריך         לכבוד

 עכועיריית 
 עכו, 35ויצמן 

 
 ,.נ.ג.א

 2תתף מקומיהצהרת מש: הנדון
 

 :על מנת ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי

ה אל יעסקמקום מגורי או או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין עכו הנני תושב העיר  –ליחיד  8א
 .הינם תושבי העיר( ככל שיש לי כאלה)מעובדי  30%ולפחות  ארנונה לעירייה

 

ולפחות בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה לעירייה ואני משלם  עכומשרדי מצוי בעיר  -לתאגיד  8ב
 .מעובדי הינם תושבי העיר 30%

 

 : ב"לשם הוכחת הצהרתי זו מצ

 .עסקי בעירמגורי או שובר ארנונה משולם המעיד על מקום . א  –ליחיד  □
 (ככל שמועסקים עובדים)אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר. ב  
 .תשלום ארנונה משולם המעיד על מקום משרדי בעיר שובר. א  –לתאגיד  □
 .אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר. ב  

 

__________________    ____________________ 

 חותמת וחתימה     שם המשתתף      

 

____________________________________________________________________ 

 חשבוןאישור רואה 

 

 "(. המשתתף: "להלן)________________________________אני משמש כרואה החשבון של 

 
. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל

 .אחריותי היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי
 

הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בנתונים . יםערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובל
אני . ל הצגה מטעה מהותית"המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ

 .סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו
 

ות את הצהרת לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותי         

 .המשתתף

 

 ______________: חתימה   ______________: תאריך

 
____________________________ 

 מולא רק על ידי משתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומיי  1.1.1.1
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 _________: אריךת                                                              כבודל
 עיריית עכו

 35 ויצמן
 עכו

 
 ,.נ.ג.א
 
 
 

 בעלים של כלי ירייה ורישיונות תקפיםהצהרה אודות : הנדון
 
 

 :להלן)_______________ בחברה שלאו מנהל /או בעל המניות העיקרי ו/בעל השליטה וכהנני משמש 
 "(.המשתתף"

כלי  50י הירייה ובהיקף של ובעלי רישיונות תקפים לכל, הנני מצהיר כי המשתתף הינו בעלים של כלי ירייה             
 .ירייה לפחות

 
 
 
 

 
 
 
 

___________________ 
 חותמת וחתימת המשתתף                                                                        

 
 

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

 
 

 ד"אישור עו
 

  להלן)_______________ . פ.ח./ ז.ת_______________, אני משמש כעורך הדין של :
 (. "חברהה"

  או בעל /הינו בעל השליטה ו______________ . ז.ת_________________ הנני מאשר בזאת כי
______________  חברהוהינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם ה בחברהאו מנהל /המניות העיקרי ו

 ._______________. פ.ח
  ד"עו, ______________________ הופיע בפני_____________ הנני מאשר בזה כי ביום ,

נושא ' _______________________ גב/מר' _________________________, במשרדי  ברח
כי יהיה צפוי לעונשים ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת ו_______________, . ז.ת

 .ל וחתם עליה"אישר את נכונות ההצהרה הנ, אם לא יעשה כן, הקבועים בחוק
      
     

 
       _________________ 
  ד"חותמת עוה+ חתימה        
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 _________: תאריך        לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 ,.נ.ג.א

 
 ערבות בנקאית: הנדון

 
 

אנו ערבים בזה ( "המשתתף": להלן)_____________ . פ.ח/ז.ת_______ ________שת על פי בק
שתתפות הוזאת בקשר עם ( ח"ש חמש עשרה אלף)₪  15,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 .הפעלת מטווח עירוני – 9/2015מכרז פומבי המשתתף ב
 

צמוד למדד המחירים לבניה בשיעור , ל"אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ
המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום  לבין 2015 מרץעבור חודש ההתייקרות בין המדד שפורסם 

מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק , יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו 14תוך  ,הערבות
ש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה או לדרו, את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו

ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר , משפטית או בכל דרך אחרת
 .לחיוב כלשהו כלפיכם

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

 .ל"בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ, בלבדל "מהסכום הנמהן מתייחסת לחלק 
 

 .בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטולערבות זו הינה 
 

 .ועד בכלל 20.9.15קפה עד וערבות זו תישאר בת
 

 .לא תענה 20.9.15 דרישה שתגיע אלינו אחרי
 

 .ערבותינו זו בטלה ומבוטלת 20.9.15לאחר יום 
 

 .נת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיאערבות זו אינה נית
 

 .לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זהאו בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 
 

 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                            
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 חוזה לביצוע שירותים
_____רך ונחתם בעכו ביום שנע  

 
 

 עכועיריית     :ב י ן 
 עכו, 35ויצמן מרחוב    
 ("העירייה" :להלן )   

 מצד אחד          
 
 

 ______________________________   : ל ב י ן 
 ________________________8פ8ח8ז8ת   
 _________________________מרחוב    
 _____________: קספ ______________, :טלפון   
 ("מפעילה"  :להלן)   

 מצד שני          
 

 
 163חלקה , 15051או המחזיקה של מקרקעין הידועים כגוש /והעירייה הינה הבעלים ו :הואיל

 ;עליהם בנוי נכס המשמש למטווח, לרבות כל הבנוי והנטוע עליהם
 

: להלן) הפעלת מטווח עירוני( "הליךה": להלן) 9/2015 מכרז פומביהגיש הצעתו ב מפעילוה    :הואיל
 ;("שירותיםה"

 
 ;בהתאם לתנאי הסכם זה על נספחיו שירותיםהבביצוע  נתייוהעירייה מעונ     :והואיל

 
לביצועו הכל על פי תנאי  םבקשת למוסרוהעירייה משירותים ן לבצע את הימעוני מפעילוה : והואיל

 .הסכם זה
 

 : ים כדלקמןהותנה והוצהר בין הצדד, וסכםלפיכך ה
 

 
 
 

 מבוא ופרשנות 8א
 

 .המבוא להסכם זה וכל הנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו     1.1 .1
במקרה בו קיימת סתירה או אי התאמה בין הוראה שבנספח כלשהו להסכם לבין הוראה  1.2

 .תחייב ההוראה שבנספח, שבהסכם
 .ותוכותרות הסכם זה הנן לנוחות המשתמש בלבד ולא ישמשו כלי לפרשנ 1.3

הזמנה או התקשרות בין הצדדים אשר , הצעה, מצג, ד"זכ, חוזה, הסכם זה מבטל כל הסכם 1.4
 .והוא מהווה סיכום סופי ומוחלט של כל ההסכמות בין הצדדים, קדמו לו

 
 
 
 

 :בהסכם זה .2
 ;של עיריית עכו 9/2015מכרז פומבי                   -" ההליך"
 .שינוהל בנכס, כלי ירייהמתקן לאימונים ותרגול ב   -" המטווח"
  וכן כל  163חלקה , 15051עכו הידוע כגוש  11גולומב ' המבנה הממוקם ברח       -" הנכס"

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%99_%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94
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 .הבנוי והנטוע על מקרקעין אלה                                          
 ;החתום על הסכם זה לרבות עובדיו או מי מטעמו                     - "מפעילה"
, לא יהא תוקף לכל הסכמה. עיריית עכו באמצעות מורשי החתימה שלה -" העירייה"

אלא אם נחתמו על ידי מורשי , או התחייבות בשם העירייה/מסמך ו
למעט באותם , זבר העירייה וראש העירייההחתימה של העירייה שהם ג

 ;נציג העירייהעניינים בהם מוקנית הסמכות בהסכם זה  ל
 ;ביצוע  התשלוםהפרשי הצמדה ממדד הבסיס עד למדד הידוע בעת   -" הפרשי הצמדה"
בהתאם , שירותי הפעלת מטווח עירוני אשר ינתנו על ידי המפעיל  -" השירותים"

 ;להוראות הסכם זה ונספחיו
 ;התקשרות זומי שהעירייה תמנה כנציגה לצורך        -" נציג העירייה"

ממונה מפעל ראוי מטעם , מר אליעד שישמש יכנציג העירייה הראשון 
 . המשרד לבטחון פנים

 

 ותקופתו מטרת ההסכם 8ב
 

 מזמינה בזאת מהמפעיל את השרותים והמפעיל מקבל על עצמו את ביצוע השירותים העירייה    3.1 .3
 . כמפורט בהסכם זה ונספחיו , המטווחלהפעלת         

 
 :השירותים כוללים          

העסקת כל העובדים הנדרשים לשם הפעלת המטווח בהתאם לכל דין וכנדרש לשם הפעלתו  3.2
 ;התקינה והבטיחותית, היעילה, הטובה

 ;גביית התשלומים עבור שירותי המטווח 3.3

 ;אבטחתו ושמירתו, ניקיון המטווח 3.4

 ;מים  וביטוח, ל ההוצאות הכרוכות בהפעלת המטווח למעט חשמלתשלום כ 3.5

 ;הוצאת כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים לשם הפעלתו של המטווח לפי כל דין 3.6

 ;הנהגת כללי בטיחות והטמעתם בקרב צוות המטווח ומשתמשיו 3.1

 ;כל פעולה אחרת הנדרשת לשם ניהול שוטף של המטווח 3.5
 
 
 

 תקופת ההתקשרות
 

 ועד ליום  ___________ שנים החל מיום  3של הסכם הינו לתקופה של  תוקפו    4.1 .4
           ________. 

העירייה , לעיל ומבלי להטיל על העירייה חובה כלשהי 1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן  4.2
עד , חודש כל תקופה 12לתקופות נוספות של עד  קופת ההפעלהלהאריך את ת רשאית

ובלבד שתודיע על כך בכתב למפעיל לא יאוחר מחודש לפני  ,יםלתקופה כוללת של חמש שנ
 .תום תקופת ההפעלה

 .בתקופת ההפעלה המוארכת יחולו תנאי החוזה 4.3

את ההתקשרות , לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית העירייה להפסיק לעילעל אף כל האמור  4.4
יום  30 בהודעה מראש של, לצמיתות או לתקופה כלשהי, כולה או חלקה, לפי הסכם זה

בגין ההפסקה , או תביעות כספיות או אחרות/ולקבלן לא תהיינה כל טענות ו, לקבלן
עד , אם בוצעו, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין השירותים שבוצעו על ידו בפועל, האמורה

 .כאמור, למועד סיום או הפסקת ההתקשרות
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 , 'ה –' ת ההתקשרות באופן קבוע בימים אופעל על ידי המפעיל במהלך כל תקופי טווחהמ      5.1 .5
 .5:00-14:00ובימי שישי ובערבי חג מהשעה  19:00ועד  05:00החל מהשעה             

  .ל שינוי בזמני ההפעלה יעשה אך ורק באישור בכתב מאת נציג העירייהכ 5.2

 

 וגע להפעלת רשאית לפקח ולהנחות את המפעיל בנ ,באמצעות נציג העירייה, העירייה     6.1 .6
 .מצד המפעיל על מנת שינתן מענה מקצועישירותים ה           

 הדברלא ישחרר , ואו נתן הנחיות בדבר אופן ניהול, טווחנציג העירייה אופן הפעלת המ אישר 6.2
 .הםכל חלק מ ביצוע השירותים או המפעיל מאחריותו המקצועית לאת 

 

נוסף מעבר להתחייבויותיו לפי תנאי ההליך  בכל תשלום נכסהמפעיל לא יחוייב בגין החזקת ה .1
 . והסכם זה

 

 לצרכיו  םמתאי מצאוו אותו בדק, טווחופעל המיבו  נכסהמצהיר כי ראה את  מפעילה      5.1 .5
 .הפעלת השירותים בוול           

הפעלת או ל/לצרכיו ו נכסהחוסר התאמה של , פגם, מוותר על כל טענה של מום מפעילה 5.2
כי לא ידוע  העירייהבכפוף להצהרת  as is ובמצב וטענה ממין זה והוא מקבלוכל  השירותים

 .נכסעל פגם או מום מהותיים נסתרים ב הל

כפי שקיבלו ביום חתימת  נכסהמפעיל מתחייב בסיום תקופת ההתקשרות להשיב את ה 5.3
בהתאם למפורט במפרט  ספיגת הכדורים סבירות לשימושנקי מכל חפץ ועם גומיות , החוזה

 .יוחדהמ
 

, ארנונה :לרבות, שירותיםובהפעלת ה נכסבהכרוכות בשימוש האחזקה בכל הוצאות המפעיל ישא  .9
 .וכיוצא  בזההנכס טלפון והוצאות בגין ניקיון , חימום, חשמל, ביוב, מים

 

לרבות ביצוע תיקונים בגין , והפעלתם על חשבונו הוא ומערכותי, נכסהמפעיל ידאג לתחזוקת ה .10
 .נובעים מבלאי סבירהאו תיקונים /בגין השימוש בו ו כסננזקים שנגרמו ל

 

  אי תחולת דיני הגנת הדייר 8ג
 

 :מאשר ומתחייב בזאת כי, מצהיר מפעילה .11

 .בלבד ולא בדרך של שכירות כלשהי טווחלשם הפעלת המ למפעילמועבר  המטווח 11.1

לא שילם ולא התחייב לשלם כל תשלום מכל סוג שהוא עבור או בקשר , הוא לא השקיע 11.2
תוספות ושיפורים מכל מין וסוג שהוא בין בעצמו ובין על ידי , תיקונים, שיפוצים, לשינויים
בנוי כנגד  ואאו במקרקעין עליהם ה נכסאשר מקנים לו זכויות כלשהן ב, כסנאחרים ב

 .או כל גוף הקשור עם העירייה במישרין או בעקיפין/העירייה  ו

או בהשקעה זו משום /טעון כי יש בתשלום ויהא מנוע מל, נכסהיה ויבצע השקעה כלשהי ב 11.3
, מפעילוהתשלום או ההשקעה האמורים לעיל יחשבו כמעשה של התנדבות מצד ה, דמי מפתח

או לכל אדם או גוף אחר כל זכות מכל מין וסוג שהוא כנגד העירייה  מפעילאשר לא מקנה ל
 .   או אחרים/ו

והעירייה לא ביקשה ולא קיבלה , םבכל צורה ואופן שה, ולא התחייב לשלם, הוא לא שילם 11.4
כל דמי מפתח או תשלום כלשהו בגין או בקשר , ולא התחייבה לקבל בכל צורה ואופן שהם

 .נכסל

, לא יהא זכאי לכל דמי מפתח או תשלום או תגמול או פיצוי מאיזה מין וסוג שהוא מפעילה 11.5
 .נכסהבעת או עקב פינוי 

וכל חוק או , והתקנות שהותקנו מכוחו, 1912-ב"תשל, (נוסח משולב)הוראות חוק הגנת הדייר  11.6
על  נכסהחזקתו של הלא יחולו על , או להגבלת דמי שכירות/תקנה אחרת להגנה על דיירים ו

או זכאי לאיזו שהיא זכות על /איננו ולא יהא דייר מוגן ו המפעילחוזה זה וידי המפעיל מכוח 
 .פיהם
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 והתחחיבויותיו הצהרות המפעיל 8ד
 

 :ר כיהמפעיל מאש .12

וכן בדק את כל הפרטים  , דרישות העירייהואת  אופי והיקף השירותים הנדרשיםבדק את  12.1
כי  והוא מצהיר, םובביצוע שירותיםאו הקשורים ב/או הכתובים ו/והתנאים הדרושים ו

כוח האדם והציוד הדרושים , היכולות, וכי הוא בעל הכישורים השירותיםביכולתו לבצע 
או מומחים שבדעתו להזמין /יל יודיע לעירייה בכתב על יועצים והמפע .ביצוע השירותיםל

 .ככל שישנם כאלה, השירותיםלצורך ביצוע 

 
מתן או כל קבלת רשות מצדו ללא , ידוע לו שבעת חירום העירייה רשאית לפתוח את המקלט 12.2

 . שימוש המקלט לתושבי העירוזאת לשם , מראשהודעה 
 

 

הידע והמומחיות הדרושים לביצוע , התעודות, ההיתרים, יונותשימפעיל מצהיר כי יש לו את כל הרה .13
 . השירותים

 

  ותוך הקפדה , מפעיל יעניק לעירייה את השירותים כמפורט בהסכם זה במסירות ובנאמנותה     14.1 .14
 .על רמה מקצועית גבוהה ויעמיד לצורך כך את צוות עובדיו לטובת ביצוע השירותים            

ליידע וכן , לתדרך, לשמור ולקיים הוראות כל דין במהלך ביצוע השירותים מתחייב מפעילה 14.2
כך שיבצעו תפקידם תוך שמירה קפדנית ומוחלטת על הוראות  וושלוחי וולהנחות את עובדי

 .כל דין הרלוונטי למתן השירותים והפעולות על פי חוזה זה

 

ויקפיד על הטמעתם , מקיף יקבע נוהל בטיחות, המפעיל ינהיג במטווח כללי בטיחות נוקשים .15
 .לאנשי הצוות ולמשתמשים בו, ויישומם על מנת להבטיח שימוש בטיחותי במטווח

 
 :בין היתר יתייחסו כללי הבטיחות ונוהל הבטיחות לכל המפורט להלן

 ;מטווח מנהל/ירי מדריך/מטווח מפקח נוכחות 15.1

 ;בדיקת תקינות קולטי הנתזים בחומת המפגע 15.2

 ;בדיקת מערכת האוורור 15.3

 ;בדיקת ניקיון המטווח משאריות אבק שריפה ותרמילים 15.4

 ;הוצאת כל החפצים הנמצאים בין קן היורים לחומת המפגע 15.5

 ;תקינות וזמינות מערכות הכיבוי במטווח והכרתם על ידי אנשי הצוות 15.6

 ;הכרת יציאת החירום במטווח ושמירתה פתוחה 15.1

 ;הכרת מיקום ערכת עזרה ראשונה ואלונקה ותקינותם 15.5

 ;לת דלתות המטווח בזמן פעילותואיסור נעי 15.9

 ;איסור העישון בכל שטח המטווח 15.10

 ;חובה על החזקת הנשק במצב נצור בכל עת שאינו מכוון למטרות 15.11
 ;איסור על טעינת הנשק במחסנית כשאינו מכוון למטרות 15.12
או לתוך כלי פריקה מיוחד , פריקת הנשק כשהנשק לכיוון השמים או לכיוון המטרות 15.13

 ;יומו של המטווחלאקדחים בתחילתו ובס
גם אם הנשק , איסור מוחלט על כיוון כלי נשק לעבר כל אדם בפרט וכל גוף חי או דומם בכלל 15.14

 ;אינו טעון והוא פרוק ונצור
איסור על שימוש בתחמושת שלא מתאימה לכלי הנשק שבשימוש ובתחמושת אסורה על פי  15.15

 ;כל דין

 ;איסור על ערבוב סוגי תחמושת 15.16
 ;ן ושימוש באזניותחובה על הרכבת משקפי מג 15.11
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 ;אלא כשהירי בכל המטווח מופסק לחלוטין, איסור על גישה לאזור המטרות 15.15
ופקודה דומה בשפות אחרות שמשמשת להפסקה מיידית של , בעברית" חדל"הנהגת פקודת  15.19

 .המטווח במקרה של סכנה כלשהי

 ווחתדרוך משתמשי המטווח לפני תחילת האימון אודות נוהלי הבטיחות וההתנהגות במט 15.20
 

16.  

מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל מצהיר המפעיל כי הינו בעל כל האישורים המפורטים להלן            16.1
 : והם יהיו בתוקף כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים

אישור תקף על שמו אודות ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות  1.1..1
 . 1916 –ו "תשל ,גופים ציבוריים

 .מס במקור אישור על ניכוי 1.1..1

 

 

בשיתוף פעולה  השתלמויות עבורםלוהשירותים להדרכת העובדים במסגרת  מתחייב לדאוגפעיל המ .11
 . העירייהעם 

 

לרבות בהסכמים , יועסקו בתנאי שכר שלא יפחתו מהקבוע בדיןהעובדים המפעיל מתחייב כי כל  .15
 .הקיבוציים החלים על העסקתם

 
לרבות תשלומים , מעביד חייב לשלם לפי כל דיןהמפעיל ישא בכל המיסים ותשלומי החובה ש .19

לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליית ויהיה אחראי לכל תביעת עובד מעובדיו הנובעת מיחסי 
 .העבודה שבינו לבין עובדיו

 
התקנים , קוניהםיעל כל ת הרלוונטים תקנותלחוק ולבהתאם השירותים המפעיל מתחייב לבצע את  .20

 . נחיות הגופים והמשרדים הקשורים ובהתאם לדרישות העירייהתקנות וה, נטיםווהרל
 .   היא הקובעת, למען הסר ספק ההנחיה המחמירה מבין כל ההנחיות

 

המשתתפים עביר לאחר כל מידע אודות לההמפעיל מתחייב לשמור על חובת הסודיות ולא  .21
ע לחובת שמירת אלא לשם ביצוע תפקידו לפי ההסכם ובכפוף להוראות הדין בנוג, בשירותים

  .הסודיות והגנת הפרטיות
 

 יחסי הצדדים 8ה
 

וצרו והעירייה ולא י יכעובד ובזאת כי המפעיל וכל מבצע עבודה מטעמו לא ייחשבומוסכם מוצהר  .22
 .מעביד-לבין העירייה כל יחסי עובד םבינ

להדריך או , הצדדים מצהירים כי אין לראות בכל זכות הניתנת מכוח הסכם זה לעירייה לפקח
אלא אמצעי להבטיח בצוע יעיל של הוראות , להנחות את המפעיל או כל אחד מהמועסקים על ידו

מעביד עם המפעיל או עם עובדים המועסקים -ולא יהיה בכך כאמור כדי ליצור יחסי עובד, הסכם זה
  .על ידו

 

מסור מפעיל אינו רשאי להסב לאחר הסכם זה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או לה .23
 .אלא בהסכמת העירייה בכתב ומראש, לאחר כל זכות או חובה הנובעת מהסכם זה

 
 ציג נאלא בהסכמת , חלקםאו  םכול, השירותיםהמפעיל אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע     24.1 .24

 .העירייה מראש ובכתב             

 השירותיםאת ביצוע או מסר , העביר המפעיל את כל זכויותיו או חובותיו על פי חוזה זה 24.2
 .    יישאר הוא האחראי להתחייבויותיו על פי הסכם זה, םאו מקצת םכול, לאחר

 



  
 /98102מכרז פומבי 

 הפעלת מטווח עירוני
 

 'מסמך ג
 

 
 

 
 

העירייה ובלבד שלא יהיה בכך משום ניגוד  עבורת אחרות שלא ורשות להפעיל מסגרלמפעיל  .25
 .כלפי העירייהאינטרסים עם חובותיו 

 
 
 
 

 התמורה ואופן חישובה 8ו
 

  לחודש ___________:בסך של תמורה עירייה ל עילמפה ישלם חהפעלת המטוותמורת  .26
 8 מ כדין"בתוספת מע( ח"ש___________במילים) 

 . כדין מ"מע בתוספת לחודש₪  3,000מחיר מינימום הינו 
 

 

 לוח תשלומים ומועדי תשלום   8ז
 

 :מועדי התשלום .21

 . י הנציג העירייה"ייבדק ע, כל חשבון שיוגש בהתאם להסכם זה 21.1

תוך ( כולו או חלקו בהתאמה)ישולם החשבון  ,י נציג העירייה"ו או חלקו עאושר החשבון כול 21.2
קבלה על ידי /בכפוף להמצאת חשבונית, תום החודש בו אושר החשבון כאמוריום מ 45

יום ממועד אישורו של הסכום לתשלום על ידי  30תוך , המפעיל על הסכום שאושר לתשלום
   .נציג העירייה

יום  15באם התשלום תלוי בגורם מממן הוא ידחה וישולם תוך כי על אף האמור לעיל מוסכם  21.3
 . מקבלת התשלום מהגורם המממן

ישולמו למפעיל הפרשי ריבית , א הועברו התשלומים במועד מסיבה התלויה בעירייהל 21.4
 1961-א"התשכ, בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה( "תשלום פיגורים": להלן)והצמדה 

 .עד ליום התשלום בפועלפיגור ול 30 -החל מהיום ה
 .יום מהמועד הקבוע לעיל לא ישא כל ריבית פיגורים 30גור בתשלום של עד פי

ק זה יהווה פיצוי סופי ומוחלט בגין כל נזקי המפעיל בגין "תשלום הפיגורים בהתאם לס
 .איחור בתשלום כאמור לעיל

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 /98102מכרז פומבי 

 הפעלת מטווח עירוני
 

 'מסמך ג
 

 
 

 
 

 
 הפרתו ותרופות, ביטול ההסכם 8ח
 

 רשאית העירייה בכל עת ולפי שיקול דעתה , ף ובנוסף לכל האמור בהסכם זהעל א   25.1 .25
על  ,יום לפחות 90בהתראה מראש של  לידי גמר, כולו או מקצתו, סכם זהההבלעדי להביא            

יסתיים , אמורכניתנה הודעה . הודעה בכתב על כך למפעיל מאת הנציג העירייהמשלוח ידי 
 .ודעהההסכם בתאריך הנקוב בה

התקופה בה תשלם העירייה למפעיל שכרו בעד  ,1ן הובא ההסכם לידי גמר בהתאם לסעיף קט 25.2
 . כתמורה סופית ומוחלטת ,בוצעו השירותים עד מועד הפסקתם

 . או תגמול נוסף על האמור בסעיף זה/או שיפוי ו/המפעיל לא יהא זכאי לכל פיצוי ו
 

 . סכם זה בגין הפרתו היסודיתזכאית לבטל מיידית התהא העירייה      29.1 .29

את הזכות לפעול נגד המפעיל העירייה לעצמה שומרת בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל  29.2
 .סעד משפטי לפי כל דיןכל באמצעות קבלת 

 

 קיומו של או /מסמכים הנדרשים לפי הסכם זה ו ם שלחידושאו /שמירתם בתוקף וכי בזאת מוסכם  .30
, 12, 11, 10, 9, 6, 5, 3.3, 3.2 הוראה מהוראות סעיפים כלוקף וכן או בר ת/מתאים ו יכיסוי ביטוח

על סעיפי המשנה שלהם נקבעים כולם כתנאים עיקריים  41-ו 35, 31-35, 23, 22, 19, 16, 15, 14
 .תהווה הפרה יסודית של  ההסכםכל אחד מהם  והפרת להסכם זה ומהווים התחייבות יסודית

 

, ייה לבטל הסכם זה אם המפעיל הפר אחת או יותר מהתחייבויותיובנוסף לאמור לעיל רשאית העיר .31
והמפעיל לא תקן את ההפרה לאחר שקבל התראה על כך מאת נציג , שאינן התחייבויות יסודיות

 .  קבע בהתראהכפי שי, העירייה תוך זמן סביר
 

מהמפעיל העירייה תהא זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים למפעיל לפי הסכם זה כל סכום שמגיע  .32
 .נשמעה עמדתו בטרם ביצוע הקיזוזלעירייה ובלבד ש

 
ייחשב הדבר כאילו בוטל הסכם זה , או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית, פשט רגל, פטר המפעילנ .33

 .29.1 לפי סעיף
 

 או /התחייבויות הצדדים לפיו תפרוץ במשק שביתה ואו /היה ובמהלך ביצוע ההסכם ו    34.1 .34
: להלן)או כוח עליון לרבות תנאים חריגים של פגעי טבע /או מצב מלחמתי ו/ו עיצומים           

, למי מן הצדדים או שניהם למלא את התחייבויותיו כלפי רעהו ואפשריאשר לא ( "השביתה"
או למצוא דרך חלופית /על אף שאותו צד ניסה בשקידה ראויה למלא התחייבויות אלה ו

, או איחור בביצוע ההתחייבות/ילוי התחייבות כלשהי ולא ייחשבו אי מ –סבירה כדי לבצען 
כהפרה של אותו , אשר נגרמו במישרין עקב השביתה ולא עקב מעשה או מחדל של אותו צד

 .צד

, משך הזמן של קיום השביתה עד למועד בו ניתן יהיה למלא את ההתחייבויות כאמור לעיל 34.2
למשך אותה תקופה בה , תכסיבה מספקת ומוצדקת לאיחור בקיום ההתחייבויויחשב 

 .נתקיימה השביתה

 .היה ולא ינתנו בה השירותים, המפעיל לא יהא זכאי לתשלום כלשהו בגין תקופת השביתה 34.3
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 חבות וביטוח 8ט
 

   או לרכושו של כל /אובדן או נזק אשר ייגרם לגופו ו, המפעיל ישא בחבות המלאה בגין כל פגיעה  35.1 .35
 או של מי /עקב מעשה או מחדל של המפעיל ו(  בות המפעיל וכל הבא מטעמולר)אדם או גוף          
 . השירותיםקשור לביצוע המטעמו בכל          

 או נזק מכל סיבה שהיא /או עובדיה לכל אובדן ו/ו העירייה המפעיל יהיה אחראי כלפי    35.2
 מהשימוש של או למבנה המטווח בקשר או כתוצאה /או לשטח המטווח ו/שיגרמו למטווח ו   
 .המפעיל ומי מטעמו    

   או לרכוש שיגרמו לצד /או נזק לגוף ו/המפעיל יהיה אחראי כלפי העירייה לכל אובדן ו 35.3
  או מי מטעמו הנובע בקשר או כתוצאה מהשימוש /או עובדיו ו/או למפעיל ו/שלישי כלשהו ו   
 .של המפעיל במטווח    

  או /או תכולה ו/או נזק שייגרמו לציוד ו/המפעיל יהיה אחראי בלעדית לכל אובדן ו 35.4
 או נזק /או עובדיהן מאחריות לכל אובדן ו/שיפורי דיור של המפעיל והוא פוטר את עירייהו    

 . הפטור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. כאמור     
או מי מטעמן מכל אחריות לנזקים להם אחראי המפעיל /המפעיל פוטר בזאת את עירייהו 35.5

על פי דרישתה הראשונה בכתב של , ומתחייב לשפות ולפצות את עירייה, ור לעילכאמ
או כל סכום שתחויב לשלם לרבות הוצאות משפטיות /על כל תביעה שתיתבע בה ו, העירייה

למפעיל על  תודיע עירייהה. בגין נזקים אשר המפעיל אחראי להם, ושכר טרחת עורך דין
 . מפניהן לו  להתגונן מפני התביעות ולהגן על עירייהאו דרישות כאמור ותאפשר /תביעות ו

 או  או למבנה המטווח/או לשטח המטווח ו/המפעיל מתחייב לתקן כל נזק שיגרם למטווח ו 35.6
 .או העירייה/לסביבתם להם אחראי המפעיל כאמור לעיל על פי דרישה ראשונה של ה ו    

 מתחייב המפעיל לערוך , כל דין או על פי/מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על פי חוזה זה ו 35.1
  , בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח בישראל, בחברת ביטוח ולקיים ביטוחים מתאימים     
  בגבולות אחריות ותנאים שלא יפחתו מהאמור והמפורט בטופסי האישור , להבטחת אחריותו    
 . על קיום ביטוחים וכאמור להלן    
מתחייב המפעיל להמציא לידי ה לא יאוחר , או העירייה/וללא צורך בכל דרישה מצד ה    35.5

או במבנה המטווח או ממועד קבלת /או בשטח המטווח ו/במטווח ו הפעילות מיום תחילת 
, או ממועד הכנסת חפצים כלשהם/או מבנה המטווח כמפעיל ו/או שטח ההרשאה ו/המטווח ו

המהווה , 5-' נספח ג -המפעיל את טופס האישור על עריכת ביטוחי –המוקדם מבין המועדים 
כשהוא חתום ,  "(טופס האישור על עריכת ביטוחי המפעיל: "להלן)נפרד מהחוזה חלק בלתי 

, מידי תום תקופת ביטוח, המפעיל ישוב וימציא. על ידי מבטח מטעמו המורשה בישראל
של  או משך חלותו/או במבנה המטווח ו/או בשטח המטווח ו/במשך כל זמן שהותו במטווח ו

את טופס האישור על , לפי המאוחר –או פינוי הרכוש והציוד /ל  ו"או פינוי הנ/הסכם זה ו
 . או העירייה/וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מה ו, קיום ביטוחי המפעיל

   או מי מטעמן מאחריות לכל אובדן /כי בכל מקרה המפעיל פוטר את עירייהו, מובהר 35.9
 .  ובין אם לאואובדן הכנסות ח בין אם ערך ביטו, תוצאתי   
 

 ומבלי לפגוע , המפעיל מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן     36.1 36
 .בכלליות האמור לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח            

 יהיה , סותעל פי הפולי הפר המפעיל את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות עירייה 36.2
 מבלי שתהיה לו , בהתאם לאחריותו כאמור –המפעיל אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי     
 .או אחר שיגרם לו עקב זאת/ל  על כל נזק כספי ו"טענה כלשהי כלפי הנ   

 כי המפעיל יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם , מובהר 36.3
 .רבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמיתל, מכוח סעיפי הסכם זה -מוטלת עליו    

  או /כדי לגרוע מכל זכות ו ידי עירייה-או בבדיקתם על/אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל ו 36.4
  ואין בהם , או העירייהכנגד המפעיל על פי ההסכם ועל פי כל דין/או תרופה המוקנים ל ו/סעד ו   
  .כדי לשחרר את המפעיל מהתחייבויותיו לפי הסכם זה   
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 .מהווה תנאי יסודי בהסכם זה  -המצאת טופס אישור על קיום ביטוחים תקין כאמור   31
או נזק /ופגיעה , המפעיל מתחייב בזה לשפות את העירייה מיד עם דרישתה הראשונה בגין אובדן

אשר  יםסבירט "ושכבגין הוצאות לרבות , להם אחראי המפעיל על פי האמור בהסכם זה לעיל
או נזק כאמור וכן /פגיעה ו, אשר הוגשה בגין אובדןלשם התגוננות מפני תביעה  הןב העירייה נשאה

ובלבד שהעירייה מתחייבת להודיע , בתביעה כאמור' ט אותם חויבה לשלם לצד ג"בגין הוצאות ושכ
 .. או דרישה בגין האמור לעיל ולאפשר למפעיל להתגונן מפניה/למפעיל אודות קבלת כל תביעה ו

 יחזיק המפעיל כל  , י הסכם זה"או עפ/י כל דין ו"באחריות המפעיל עפמבלי לפגוע 
 858'כנספח ג הביטוחים המצורף להסכם זהתקופת ההסכם את הביטוחים כמפורט בנספח 

 . מבוטח  בכל הקשור לביצוע הוראות הסכם זהכהביטוח כאמור יורחב ויכלול את העירייה          
 

 
 
 
 
 
 ערבות ביצוע 8י

 

 ם זה ימציא המפעיל לעירייה במעמד כהבטחת מילוי התחייבויותיו של המפעיל לפי הסל     35.1 35
 אלף חמש עשרה )₪ 15,000חתימתו על הסכם זה ערבות בנקאית אוטונומית בסכום של           
 חודשים  3שתוקפה עד , ("ערבות הביצוע": להלן) 83'כנספח גבנוסח המצורף להסכם זה (ח"ש          

 .לאחר מועד תום תקופת ההתקשרות           

 העירייה תהא רשאית לחלט ערבות הביצוע לפי שיקול דעתה הבלעדי בגין כל הפרה של  35.2
 .או אי עמידה בהתחייבויותיו/הוראות הסכם זה על ידי המפעיל ו   

    ימי  1הביצוע וזאת תוך  הסכם זה יאריך המפעיל את תוקפה של ערבות הוארכה תקופת 35.3
 .ל הודעה על הארכת תקופת ההסכםעסקים מיום שקיב    

שאית תהא העירייה לחלט ראו הערבות החדשה על ידי המפעיל /א נמסרה הארכת הערבות ול
בלי לגרוע מסמכותה הכללית לחילוט מזאת ו, את ערבות הביצוע הקודמת אשר בידיה

 .ההערבות ומבלי לגרוע מכל סעד או תרופה הקיימים לעירייה מכח כל דין או מכוח הסכם ז
 
 
 

 שונות 8יא
 

 .1223/410 בסעיף תקציביההתקשרות לפי הסכם זה מתוקצבת בתקציבה הרגיל של העירייה  39.1 39

 ההתקשרות בהסכם זה נערכת לאחר שנתקיימו לכך כל התנאים ונתקבלו לכך כל ההחלטות  39.2
 . והאישורים הנדרשים לכך על פי דין  

 

כויתור על כל  דברלא ייחשב ה, וראות חוזה זהויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מה 40
ארכה או הנחה מטעם אחד , כל ויתור. שונה או אחרת, בין אם היא הפרה דומה, הפרה שלאחר מכן

 .הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה
 

על אף חילוקי השירותים שך ביצוע המפעיל לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמ 41
 .לרבות בגין עיכוב התמורה לה הוא זכאי, ןדעות או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצוע

 
הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות  42

ות מביצוע עבוד או/או הנובעים מהסכם זה ו/הבלעדית והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו
 .הייעוץ
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  בליוויבדואר רשום או באמצעות הפקסימיליה  ומסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח   43.1 43
 . אישור טלפוני או במסירה אישית לפי כתובת הצדדים כמצוין במבוא להסכם זה           

 ימי  3עם תום יראו אותו כאילו נתקבל על ידי הנמען , כל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור 43.2
 מסמך שנשלח במסירה אישית או בפקסימיליה יראו אותו כאילו . עסקים מתאריך המשלוח   
  או במועד קבלת אישור , נתקבל על ידי הנמען במועד מסירתו על ידי השליח בכתובת הנמען   
 .לפי העניין, טלפוני לקבלת הפקס על ידי הנמען   

 
 
 
 
 
 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 

__________________   ________________ 
 עיריית עכו                                                                 המפעיל

 
 ח"רו8ד"אישור עו
 

סכם זה נחתם מטעם מאשר כי הח "רו/ד"עו_________________________, _________מ "אני הח
על ידי "( המפעיל: "להלן)________ _____________________________________________

אשר , (ז.שם מלא ות)____________________________________________________ ה "ה
או /הינם המוסמכים לחתום על ההסכם בשם המפעיל ולאחר שנתקבלו לשם כך כל ההחלטות ו/הינו

 . האישורים הנדרשים על פי דין
 

______               ________________________ 
 חתימה                                          תאריך                              

 
 
 
 

                             
 .הסכם זה מאושר לחתימת העירייה

. להתקשרות זו קדם מכרז פומבי כדין והמפעיל הוכרז בו כזוכה
זכויות  ההתקשרות עומדת בדרישות הדין וההסכם מבטיח את

 .העירייה כנדרש
 
 

________________               ______________ 
 תאריך                                                                        ש"ת יועמחתימ  
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 _________: תאריך          לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 ,.נ.ג.א
 

 ות בנקאיתערב: הנדון
 

 
 אנו ערבים בזה( "קבלןה": להלן)_____________ . פ.ח/ז.ת_______ ________על פי בקשת 

וזאת בקשר עם ( ח"ש____________)₪   _____________ כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של
 .הפעלת מטווח עירוניביצוע 

 
למדד המחירים לצרכן בשיעור  צמוד, ל"אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ

לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום  2015 מרץההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 
מבלי להטיל עליכם , יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו 14תוך  ,סכום הערבות

הסכום תחילה מאת  או לדרוש את, לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו
ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד , בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת קבלןה
 .בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם קבלןל
 

שכל , ל בפעם אחת או במספר דרישות"אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ
נאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל בת, ל בלבד"אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ

 .ל"הנ
 

 .ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול
 

 .ועד בכלל____________  קפה עד וערבות זו תישאר בת
 

 .לא תענה____________  דרישה שתגיע אלינו אחרי
 

 .ערבותנו זו בטלה ומבוטלת_____________ לאחר יום 
 

 .אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיאערבות זו 
 

 .לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זהאו בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 
 
 

          __________________ 
 בנק                                                                                  
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 _________: תאריך          לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 ,.נ.ג.א
 

 ערבות בנקאית: הנדון
 
 

אנו ערבים בזה כלפיכם ( "קבלןה": להלן)_____________ . פ.ח/ז.ת_______ ________על פי בקשת 
וזאת בקשר עם ( ח"ש _____________________)₪ ______________ לסילוק כל סכום עד לסך של 

 .הפעלת מטווח עירוני טיב עבודות
 

צמוד למדד המחירים לבניה בשיעור , ל"אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ
לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום  2015 מרץההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

לי להטיל עליכם לבסס או לנמק מב, יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו 14תוך  ,הערבות
בתביעה  קבלןאו לדרוש את הסכום תחילה מאת ה, את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו

בקשר לחיוב  קבלןומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל, משפטית או בכל דרך אחרת
 .כלשהו כלפיכם

 
שכל אחת , ל בפעם אחת או במספר דרישות"ום הנאתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכ

 .ל"בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ, ל בלבד"מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ
 

 .ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול
 

 .ועד בכלל____________  קפה עד וערבות זו תישאר בת
 

 .לא תענה__________ __ דרישה שתגיע אלינו אחרי
 

 .ערבותינו זו בטלה ומבוטלת_____________ לאחר יום 
 

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא
 

 .דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה
 

 
 

          __________________ 
 בנק                                                                                           
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 :לכבוד
_______________ 

 
_______________ 

 
 
 

 ,.נ.ג.א
 
 

 תעודת השלמה: הנדון 
 
 

הריני מאשר בזה כי  ,עיריית עכוכם לבין יבינ__________ חוזה שנחתם ביום ל 5.3על פי הוראות סעיף 
, כתבי האחריות, כי כל המסמכים הטכניים, אם לחוזהבוצעו ונמסרו בהת, העבודות כהגדרתן בחוזה

 עירייהוכי כל ההדרכות המתאימות והנדרשות לאנשי ה, תעודת הביטוח והערבויות הדרושים נמסרו
 . בוצעו

 
 
 
 
 

 , בכבוד רב       
 
 
 

       __________________ 
 נציג העירייה            
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 לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 
 ,.נ.א.ג
 
 

 כתב ויתור: הנדון
  
 

ח שקיבלנו מכם מהווה את כל היתרה המגיעה לנו "ש_______________ הננו מאשרים בזה שהסך של 
סופי ומוחלט עבור ביצוע העבודות כהגדרתן בחוזה שנכרת בינינו לביניכם  ביום , לסילוק מלא, מכם

_________________ . 
 

ל קבלנו את התמורה המלאה והסופית לפי החוזה וכי אין לנו "הנ אנו מצהירים בזה כי עם קבלת הסכום
או כל הבאים מכוחכם /כלפיכם ו, מאיזה מין או סוג שהוא, או טענה /ולא תהיינה לנו יותר כל תביעה ו

 . או הנובע ממנו/ל ו"בקשר לחוזה הנ, או מטעמכם /ו
 
 
 
 

 , בכבוד רב       
 
 
 

       __________________ 
 חתימת הקבלן            
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 מפרט מיוחד

 
 

 תיאור אימון ירי לאגף הביטחון

 
 :בהתאם למפורט להלן אימון ירי יתבצע שלוש פעמים בשנה לפקחי אגף הביטחון

 .פרוק והרכבת נשק  .1

 .לכל פקח שעות 4הדרכה ואימון ירי של   .2

 .פקחל 9X19כדורים  100  .3

 .ירי בכריעהירי בעמידה ו, דריכה, שליפה  .4

 .ירי מאחורי מחסהבלימה ו, ריצה  .5

 .רישום אימון קליעה ושיפור קליעה  .6

 .הדרכה ניקוי ושימון הנשק  .1

 .מחסניות ממעצורים, תיקון כלי הירייה  .5
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  אישור על קיום ביטוחים

          לכבוד
 עכועיריית 

 עכו - 35ויצמן ' רח
 "(עירייהה" -להלן )
 

 ,.נ.ג.א

: להלן)_______________________________אישור על קיום ביטוחים של  :הנדון

לפי הסכם מיום , ח עירוני וביצוע פעילות הדרכה בומטוו הפעלת   בגין"( מפעילה"

 "(פעילותה: להלן)_______________ 
 

 :מ מצהירים בזאת כדלהלן"חברה לביטוח בע______________________ מ "אנו הח

            

 :כמפורט להלן,  פעילותהפוליסות לביטוח בקשר עם  מפעילאנו ערכנו לבקשת ה .1

 

פוליסה  (על פי דין (ביטוח צד שלישי)לפי הציבור ביטוח אחריות חוקית כ .א

 _________________ מספר

 

 : גבול אחריות

מקרה ותקופת ביטוח , תובע

 שנתית

 

6,000,000  ₪ 

 

או /ו  מפעילבגין מעשה  או מחדל של העל פי דין המכסה אחריות  :תאור כיסוי

ו א/ו פעילותכתוצאה מה,  או של העירייה ועובדיה /עובדיו ושל 

 . פעילותבקשר עם ה

 

 . נזק לעירייה ייחשב כנזק לצד שלישי .1 הרחבות נוספות

 .של המוסד לביטוח לאומיתחלוף תביעות כיסוי  .2

 8  אחריות מקצועית בפוליסה אינו חל על נזקי גוף חריג 38

כולל כיסוי בגין אחריות שמקורה באחזקה   הביטוח 08

 8ושימוש בכלי נשק

  

 (_________________ מספר פוליסה ) ביטוח חבות מעבידים .ב

 : גבול אחריות

 , תובע

 מקרה ותקופת ביטוח שנתית

 

6,000,000  ₪ 

20,000,000  ₪ 
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 : תאור כיסוי

 

בביצוע  מפעילה עובדיל אחריות על פי כל דין בגין נזקי גוף

 .הפעילות

 

אחריות  ההיה ותוטל עליהעירייה את לשפות ורחב מהביטוח  :הרחבה נוספות

 .מפעילקי גוף הנגרמים לעובדי הלנז כמעביד

 

 

 

  (____________פוליסה מספר" )אש מורחב"ביטוח רכוש מסוג .    ג
        

 : הרכוש המבוטח
 

, הציוד,מבנה המטווח שיפורי דיור והתאמות ביטוח של 
השירותים  לצורך    מפעילהתכולה והמלאי המשמשים את ה

 .במלוא ערכו על בסיס ערך כינון
 

ומבלי לגרוע  "אש מורחב"הסיכונים המקובלים בביטוח  :ם המבוטחיםהסיכוני
, פרעות, נזקי טבע, התפוצצות,  מכלליות האמור לרבות אש

גניבה נזקי , י כלי רכב"פגיעה ע, נזקי מים, שביתות ונזק בזדון
 . ושוד פריצה

 
כלפי ( תחלוף)הביטוח כולל סעיף בדבר ויתור על זכות השיבוב  :תנאים נוספים

 .וכל הבאים מטעמה עירייהה
 

 
 
 (.כולל)______________ -ועד___________  -תקופת הביטוח הינה החל מ          .2

להרחבי בכפוף  עירייהאו ה/ו מפעילה –בפוליסות יהיה " המבוטח"ל "למטרות הפוליסות הנ . 3

 . לעיל השיפוי

בקשר  עובדיהן ומנהליהןהעירייה ל או חברות בת ש/ו עכועיריית  –לעניין אישור זה " עירייה"ה
 .לפעילות

 

 :בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים .4

למעט כלפי מי שגרם לנזק , האו התחלוף כלפי העירייה ועובדי/ביטול זכות השיבוב  ו .א

 .במתכוון

 .סעיף אחריות צולבת .ב

ו לשנוי תנאיהן א/או ביזמתנו ו/ו מפעילהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת ה .ג

יום לפחות  60, במכתב רשום, ולעירייה הודעה בכתב מפעילל שנשלח אלא לאחר , לרעה

 .או השינוי המבוקש/לפני מועד הביטול ו

של קבוצת  2016" ביט"היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות  .ד

  .לת הביטוחהתקפות במועד התחשווי ערך  2016או נוסחי ביט כלל ביטוח 
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לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות העצמיות  מפעילה .5

 .הקבועות בהן

 

המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר ( אם יש כזה)כל סעיף בפוליסות  .6

ייה הביטוח על פי הפוליסות ולגבי העיר, הקיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה וכלפי מבטחי

ללא זכות , המזכה את העירייה במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו, "ביטוח ראשוני"ל הוא "הנ

השתתפות בבטוחי העירייה  מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי העירייה להשתתף בנטל 

מוותרים על אנו  מפעיללמען הסר , 1951 –א "לחוק חוזה הביטוח תשמ 59החיוב כאמור בסעיף 

 .הכלפי העירייה וכלפי מבטחי" כפל ביטוח"טענת 

 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו   .1

 .באישור זה

 

בקשר עם  מפעילידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב ה .5

יחול בו או בפוליסות שינוי לרעה אלא לאחר מתן הודעה כאמור ולפיכך לא , ביצוע הפעילות

 .לעיל( ג)4בסעיף 

 

_______________________    ______________________ 

 חתימת המבטח       תאריך  

 

 ____________טלפון ___________________כתובת ________________  :סוכן הביטוח
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