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ובכוונת המתנ"ס לקיים אירוע יום העצמאות במגרש הכדורגל העירוני לציבור
התושבים שיתקיים ביום שני ,ערב יום העצמאות ,בתאריך  1.5.2016ה' באייר
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ונותן השירותים עוסק באספקה והפעלה של דוכנים לממכר צעצועים ומזון
לאירועים ,ובכלל זה דוכנים למכירת פופקורן ,צמר גפן מתוק ,תפוח מצופה,
תירס חם ,נקניקיות ,המבורגר ,צ'יפס ,גלידה  ,קרפ צרפתי ,פיצה ושתייה
וכיו"ב;

והואיל:

ונותן השירותים מעוניין לספק למתנ"ס במועד האירוע דוכנים לממכר צעצועים
ומזון )להלן" :השירותים"( ,והמתנ"ס מעוניין בקבלת השירות ,הכל כמפורט
בהסכם זה להלן;
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שד' מנחם בגין ,ת"ד  ,662כפר יונה  4035721טל' ,09-8985111 :פקס'09-8947881 :
בקרו אותנו באתר המתנ"סwww.mky.org.il :

 .1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 .2תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה היא ליום האירוע בלבד שהינו יום שני החל מהשעה
 18:00בערב ועד לסיום האירוע בשעה ) 23:00להלן" :מועד האירוע"( .לנותן השירותים ידוע
כי האירוע יחל בשעה  ,20:00אך עליו להציב את הדוכנים עד השעה  16:00אחה"צ.
 .3נותן השירותים מצהיר ומתחייב שהינו בעל כל האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל
דין ,לרבות מטעם המחלקה לרישוי עסקים בעיריית כפר יונה )להלן" :העירייה"( ,לצורך
ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים על פי הסכם זה.
 .4נותן השירותים מתחייב כי פריקת הסחורה תסתיים עד ולא יאוחר מהשעה  .16:00בכל
מקרה לא תתאפשר פריקת סחורה בשטח מתחם האירוע אלא בסמוך לכניסה בלבד במקום
המיועד להעמדת כלי רכב .לאחר השעה הנקובה לעיל תתאפשר העמדת רכבים מחוץ למתחם
האירוע במקום עליו תורה העירייה.
 .5נותן השירותים מצהיר כי הוא מודע לכך שככל שיתרחשו נסיבות אשר אינן בשליטת
המתנ"ס שלא יאפשרו קיום האירוע במועד ,יבוטל האירוע ,ובהתאם יפקע תוקפו של הסכם
זה ,ולנותן השירותים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי המתנ"ס בקשר עם ביטול האירוע
ו/או ההסכם כאמור לעיל .במקרה של ביטול האירוע ,כאמור בסעיף זה לעיל ,יחזיר המתנ"ס
לנותן השירותים את סכום התמורה הנקוב בסעיף  8להלן ,בתוך  14ימים מהיום שבו הודיע
המתנ"ס על ביטול האירוע )להלן" :יום הביטול"( .במידה וההמחאה שמסר נותן השירותים
למתנ"ס טרם נפרעה על ידו ,יחזיר המתנ"ס לנותן השירותים את ההמחאה שנמסרה לידיו
כאמור לעיל תוך  14ימים מיום הביטול.

 .6התחייבות נותן השירותים
נותן השירותים מתחייב לספק למתנ"ס את השירותים כמפורט להלן :
.1

להעמיד ,לספק ולהפעיל ביום האירוע באמצעות עובדים מטעמו תחנות של דוכנים
לממכר צעצועים ומזון ,מהסוג ובמיקום המתואם עם המתנ"ס.

.2

נותן השירותים מתחייב למלא בקפדנות אחר התחייבויותיו באשר למספר התחנות,
מיקומן ומוצרי הצעצועים והמזון הנמכרים בהן.

.3

נותן השירותים מתחייב למלא אחר כל דרישות הביטחון ,כמפורט בחוזר המצורף
כנספח א' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו וכן כל דרישה אחרת ו/או
נוספת מאת שירותי הביטחון ולהישמע להוראות המתנ"ס ו/או מי מטעמו.

.4

נותן השירותים מתחייב להחתים כל אדם שמפעיל דוכן מטעמו ,על דרישות
הביטחון המפורטות בנספח א' ולהמציא למתנ"ס עד לא יאוחר ממועד האירוע את
הטפסים כשהם חתומים על ידי כל מפעילי הדוכנים.

.5

נותן השירותים וכן כל אדם שמפעיל את הדוכנים מטעמו ,מתחייב לספק באמצעות
הדוכנים מזון טרי ואיכותי ולהקפיד על שמירת ההיגיינה של העובדים מטעמו וכן
מלוא ההוראות ,הנהלים והתקנים המחייבים לענין הכנת והגשת מזון ומשקאות
וזאת במהלך כל שעות האירוע.

.6

נותן השירותים מתחייב לשמור על הסדר והניקיון בדוכנים ומסביב להם ,במהלך כל
שעות האירוע ולהישמע להוראות המתנ"ס ו/או מי מטעמו.
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.7

נותן השירותים מתחייב להציב ליד כל תחנת מזון ובסביבותיה פחי אשפה )שיאושרו
על-ידי המתנ"ס( בכמות מספקת ,לשירות הציבור ולפנותם בסיום האירוע וכן
במהלכו ,ככל שיהיה בכך צורך ,למתחם אשפה עליו תורה העירייה.

.8

נותן השירותים מתחייב כי כל הדוכנים שיסופקו על ידו יהיו בעלי מראה מכובד
וחדיש ,באופן שיאושר ע"י המתנ"ס.

.9

נותן השירותים מתחייב לספק מזון ושתייה בכמות מספקת בהתאם לדרישות
הקהל.

.10

נותן השירותים מתחייב להציב יריעת ניילון ו/או כל משטח אחר )להלן" :משטח
ההפרדה"( תחת כל אזור הדוכנים למניעת פגיעה בשטח האירוע .על נותן השירותים
לקבל אישור מהמתנ"ס בדבר משטח ההפרדה הנדרש.

.11

מוצרי הצעצועים והמזון יהיו בהתאם לרשימה שגובשה על ידי נותן השירותים
והמתנ"ס המצ"ב להסכם זה כנספח ב' ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו .נותן
השירותים מתחייב לגבות בגין המוצרים מחירים שלא יעלו על המחירים הנקובים
ברשימה הנ"ל .נותן השירותים מתחייב שלא לאפשר מכירה של מוצרים שאינם
נכללים בנספח ב' כאמור ,אלא באישור בכתב מאת המתנ"ס.

.12

נותן השירותים מתחייב לפעול בהתאם להוראות הסכם זה ובהתאם להוראות כל
דין ולרבות כל האישורים ,ההיתרים ,התקנות והנהלים של גורמי הרישוי ולרבות כל
הוראות משרד הבריאות הנוגעות למכירת מזון ו/או כל ההוראות הנוגעות למכירת
צעצועים וכיוב'.

.13

נותן השירות מתחייב להציב גנרטורים לגיבוי ,מטעמו אשר יספקו ,במקרה הצורך,
את כל צורכי החשמל של הדוכנים .כל הגנרטורים ,כבלי החשמל ,חיבורי החשמל
וכיוב' יאושרו על ידי חשמלאי מוסמך .אישור החשמלאי כאמור יימסר על ידי נותן
השירותים למתנ"ס ו/או מי מטעמו עד לא יאוחר משעה לפני תחילת האירוע.

.14

נותן השירות מתחייב להציב לכל  2דוכנים מטף כיבוי אחד ,תיקני ומאושר ,בגודל 3
ק"ג.

.15

נותן השירות מתחייב שהוא בלבד מספק ומתקין תאורה מספקת לדוכנים ואינו
יאפשר התקנת תאורה נוספת ו/או כל תשתית חשמל הדרושה לדוכנים ע"י גורמים
אחרים.

.16

נותן השירות מתחייב להפעיל לא פחות מ 20 -דוכנים כשמחציתם מופעלים על ידי
תושבי כפר יונה ,בהתאם לכתובתם הרשומה בעירייה.

.17

נותן השירות מתחייב שלא לגבות יותר מ ₪ 400 -לדוכן המופעל על ידי תושב כפר
יונה שלא נדרש להפעלתו חשמל ולא יותר מ ₪ 700 -לדוכן שנדרש להפעלתו
חשמל.

.18

נותן השירות מתחייב שלא לתת בלעדיות למכירה של מוצרים לאף אחד מבעלי
הדוכנים

.19

פיזור הדוכנים יהיה בצורה שוויונית ובעדיפות לדוכנים המופעלים על ידי תושבי
כפר יונה .תרשים הצבת הדוכנים המפרט ביחס לכל דוכן את מיקומו ,זהות
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מפעילו ,ומספר הדוכן ,יוגש ויאושר מראש על ידי מנהל המתנ"ס ,לא יאוחר מיום
אחד לפני מועד האירוע.

 .7התחייבויות המתנ"ס
.1

המתנ"ס מתחייב לספק חשמל לצורך הפעלת הדוכנים ,בכמות כפי שתיקבע על-ידו.

.2

נותן השירותים מתחייב שלא לעשות שימוש בכמויות חשמל חריגות מאלה
המסופקות על-ידי המתנ"ס ,וזאת על מנת למנוע תקלות באספקת החשמל במהלך
האירוע.

 .8התמורה
.1

בתמורה להצבת הדוכנים באירוע והפעלתם ישלם נותן השירותים למתנ"ס סך של
_____ ש"ח אשר ישולמו למתנ"ס במעמד חתימת המתנ"ס על הסכם זה )וכתנאי
לכך( ,בהמחאה לפקודת המתנ"ס )להלן " :התמורה"(.

.2

במקרה בו לא תכובד ההמחאה ו/או לא תשולם התמורה במלואה ו/או במועדה
כמפורט לעיל ,רשאי המתנ"ס לבטל השתתפותו של נותן השירותים באירוע וזאת
ללא צורך במתן הודעה מוקדמת לנותן השירותים .אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל
סעד אחר העומד לרשות המתנ"ס ו/או העירייה על פי דין ו/או הסכם זה.

 .9אחריות
.1

נותן השירותים יהיה אחראי בלעדית לכל אבדן ו/או נזק ו/או קלקול לגוף ו/או
לציוד מכל סוג אשר נבע מפעולה או מחדל של נותן השירותים או הנמצא בשימושו
בקשר עם האירוע והוא פוטר את המתנ"ס ו/או עובדיו ו/או כל אדם הנמצא
בשירותו ,מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק ו/או קלקול לגוף ו/או לרכוש כאמור.

.2

בנוסף לאמור בכל דין יהיה נותן השירותים אחראי בלעדית לכל נזק ו/או אובדן,
מכל סוג שהוא ,שייגרמו בין במישרין ובין בעקיפין תוך כדי הפעלת הדוכנים או
בקשר עמם ,לגופם או לרכושם של המתנ"ס ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אנשים
הנמצאים במקום הפעלת הדוכנים ו/או צד ג' כלשהו בגין מעשה ו/או מחדל של נותן
השירותים ו/או מי מטעמו והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם.

.3

נותן השירותים ישפה ו/או יפצה את המתנ"ס בגין כל נזק שיגרם לו עקב מעשה או
מחדל של נותן השירותים ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים ,מיד עם
דרישתו הראשונה של המתנ"ס .אחריותו של נותן השירותים תחול גם לגבי כל
מקרה של מעשה ו/או מחדל שתוצאותיו יתגלו לאחר תום תקופת ההסכם.

.4

נותן השירותים ישפה את המתנ"ס בגין כל תשלום בהם יחוב המתנ"ס ו/או העירייה
לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבויותיו לעיל .נדרשו המתנ"ס ו/או העירייה לשלם
סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של נותן השירותים ו/או מי מטעמו במסגרת
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הפעלת הדוכנים ,ישפה אותו נותן השירותים בגובה הסכומים אשר יהיו נושא
לתביעה כנגד נותן השירותים ו/או המתנ"ס ו/או העירייה בגין נזק או אובדן,
כאמור ,עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון המתנ"ס,
בכפוף לכך שתימסר לנותן השירותים הודעה על תביעה ו/או דרישה כאמור לעיל
ותינתן לו אפשרות להתגונן מפניה.
 .10אי קיום יחסי עובד מעביד
.1

מוסכם בזאת מפורשות כי מתן השירותים על-פי הסכם זה אינו יוצר ולא ייחשב
כיוצר יחסי עובד-מעביד בין המתנ"ס לבין נותן השירותים או לבין עובדיו של נותן
השירותים.

.2

נותן השירותים ייחשב בכל עת מעסיקם הבלעדי של כל עובדיו ,נציגיו ,שלוחיו ו/או
מפעילי הדוכנים והוא יישא באחריות הבלעדית לתשלום מלוא שכרם ,תנאי
העסקתם או כל טענה שתהא למי מהם באשר לכך ,והוא מתחייב שלא לטעון כי על
המתנ"ס להעסיק עובדים אלו בתום תקופת מתן השירותים לפי הסכם זה.

.3

נותן השירותים מתחייב לשלם כל דמי נזק ו/או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד ו/או
למפעילי הדוכנים ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של נותן השירות כתוצאה
מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודות ,והוא פוטר בזאת את המתנ"ס
ו/או העירייה מאחריות כלפי עובדים המועסקים על ידו ו/או מטעמו.

.4

נותן השירותים ימסור לעובדים שיעסיק לשם מתן השירותים נשוא הסכם זה
הודעה מפורשת ,בכתב ,בדבר היותו הנושא היחיד והבלעדי באחריות בקשר אליהם,
לכל דבר וענין ומכל מין וסוג שהוא.

.5

הוראות סעיף זה הינן הוראות יסודיות ונותן השירותים מסכים ומתחייב בזאת
מפורשות שבמקרה ומי מבין עובדיו או מבין אלו הקשורים עימו יפנה למתנ"ס ו/או
לעירייה ,בטענה ,דרישה או תביעה כלשהי ,יהא הוא האחראי הבלעדי לטיפול בנושא
ולסילוקו ,על חשבונו ,זאת מבלי לגרוע מחובתו לשפות את המתנ"ס ו/או העירייה
בגין כל הוצאה ו/או תשלום אשר ידרשו הם לו בקשר עם העניין ,מיד עם דרישת מי
מהם הראשונה.

 .11ביטוח
.1

מבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,נותן
השירותים מתחייב לבטח ,על חשבונו ,לטובתו ולטובת המתנ"ס יחדיו ,אצל
מבטחים אשר יאושרו מראש על-ידי המתנ"ס בסכומי ביטוח ובגבולות אחריות על
פי שיקול דעתו ובלבד שלא יפחתו מסכומי הביטוח וגבולות האחריות המפורטים
בטופס האישור על קיום ביטוחים המצ"ב להסכם זה כנספח ג' ומהווה חלק בלתי
נפרד הימנו )להלן" :טופס אישור על קיום ביטוחים"( ,ולהחזיקם בתוקף כל עוד
עלולה להיות כלפיו אחריות שבדין.

.2

עם חתימת הסכם זה וכתנאי לביצוע העבודה ,ימסור נותן השירותים למתנ"ס את
טופס האישור על קיום ביטוחים ,כשהוא חתום על ידי מבטחיו ,שיאושרו על ידי
המתנ"ס .במקרה בו לא יעביר נותן השירותים למתנ"ס אישור קיום ביטוחים בנוסח
המצורף להסכם זה ובמועד הקבוע לעיל ,רשאי המתנ"ס לבטל השתתפותו של נותן
השירותים באירוע וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת לנותן השירותים .אין
באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המתנ"ס על פי דין ו/או הסכם
זה.
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.3

נותן השירותים יישא לבדו בתשלומי הביטוח ותשלומי ההשתתפות העצמית במקרה
נזק.

.4

מובהר כי נותן השירותים אחראי לנזקים בלתי מבוטחים שהאחריות בגינם היא של
נותן השירותים וזאת על פי ההסכם ו/או על פי הדין ,ובכלל זאת נזקים שהם מתחת
לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

 .12הפרות
.1

מוסכם בין הצדדים כי סעיפים  10 ,9 , 8 , 7 , 6ו 11-הינם בגדר תנאים עיקריים
ויסודיים של הסכם זה והפרת כל אחד מהם תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

.2

הפר נותן השירותים הוראה שהינה בגדר תנאי יסודי של הסכם זה ,יהא המתנ"ס
זכאי לקבלת פיצוי מוסכם וקבוע מראש בסך של  ,₪ 25,000עם דרישתו הראשונה,
וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה המוקנית לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל
דין.

 .13ערבות
.1

להבטחת ביצוע יעיל של שרותי נותן השירותים ולהבטחת קיום כל התחייבויותיו,
מתחייב נותן השירותים להמציא למתנ"ס במעמד חתימת ההסכם על-ידי המתנ"ס,
ערבות בנקאית ,בנוסח כתב הערבות המצורף כנספח ד' להסכם זה בשיעור של
 20,000ש"ח שתעמוד בתוקפה עד יום .3.5.17
.2המתנ"ס יהיה רשאי לממש את הערבות במלואה או בחלקה לפי פניה חד צדדית
של המתנ"ס ,בכל מקרה שעל פי קביעתו נותן השירותים לא ביצע את העבודות
ו/או הפר ו/או לא מילא אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם
זה ו/או נגרם למתנ"ס ו/או לעירייה נזק כלשהו.
.3האמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות המתנ"ס עקב
ובגין ההפרה .אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיו של המתנ"ס על פי הסכם זה
ועל פי כל דין.

 .14שונות
.1

כל ויתור על איזו התחייבות שעפ"י הסכם זה – אין ולא יהא לו תוקף אלא אם
נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים.

.2

ויתור של צד למשנהו על איזו מהתחייבויות שעפ"י הסכם זה – לא יחשב כראיה ולא
יסיקו ממנו כוונה לויתור על התחייבויות דומות ו/או אחרות.

.3

כל שינוי ו/או תיקון או תוספת לתנאי הסכם זה יהיה תקף אך ורק אם נעשה בכתב
ונחתם ע"י שני הצדדים.

 .15כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן כמפורט במבוא להסכם .הודעה שנשלחה בדואר
רשום לכתובות הנ"ל תיחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען בחלוף  72שעות לאחר מסירתה
למשלוח בבית דואר כדבר דואר רשום.

ולראיה באו הצדדים על החתום :
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_______________________
המתנ"ס

_______________________
נותן השירותים
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נספח א'
הנדון  :הנחיות לדוכנים

.1

להלן דרישות הביטחון בעניין הקמת דוכנים באירוע תחת כיפת השמיים:

.1

פריקה והתקנת הדוכן תסתיים לא יאוחר מהשעה  .16:00פריקת סחורה בשעות
 14:00-16:00בלבד.
תותר כניסה לתחומי המגרש אך בשעות הפריקה רק לרכבים פרטיים בלבד.
סיום האירוע בשעה  23:00בלילה.

.2

כל בעל דוכן יחזיק בידו אישור מנותן השירותים להצבת והתפעלת הדוכן .האישור
יכלול:
פרטי בעל הדוכן והמוצרים המותרים לממכר בדוכן.

.3

הדוכנים ימוקמו באופן שלא יהוו הפרעה או סיכון להולכי הרגל הנעים בסביבתם.

.4

באחריות בעל הדוכן לבצע סריקה נגד חפצים חשודים וחריגים מסביב ומתחת לדוכן.
על חריגים יש לדווח לגורמי הביטחון באופן מיידי.

.5

כל דוכן ימוגן באמצעי קשיח מסביבו ,דוכנים עם פלטת חימום ייחסמו ע"י חוסם
קשיח אשר ימנע מגע של לקוחות.

.6

חל איסור מוחלט להשתמש באש גלויה/פחמים.

.7

חל איסור מוחלט לשימוש בבלוני גז.

.8

כל כבלי החשמל יהיו מוסתרים עפ"י אישור חשמלאי מוסמך.

.9

חל איסור מוחלט למכור שתייה המכילה אלכוהול מכל סוג שהוא לרבות בירה.

.10

חל איסור מוחלט למכור תרסיסים מכל סוג שהוא לרבות ספריי שלג.

.11

ליד כל דוכן ימצא פח אשפה שיהיה באחריות בעל הדוכן ,באחריותו לפנות את
האשפה בסוף האירוע ,במידה ולא יעשה זאת הוא מפר הוראה זו וצפוי בין היתר
לקנס.

.2

חתימת בעל הדוכן על התחייבות לעמידה בתנאים :
חתימה  _________________________ :מס' הדוכן _____:תאריך ___________:
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נספח ב'
רשימת מוצרי הצעצועים והמזון ותעריפיהם
יתרת העמ' הושארה ריקה במתכוון.
נספח זה יושלם במועד חתימת ההסכם על-ידי המתנ"ס
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נספח ג'
אישור קיום ביטוחים
)דוכני צעצועים מזון ומשקאות(
לכבוד:

החברה למוסדות חינוך תרבות והתחדשות שכונות בכפר יונה מיסודה של הסוה"י

)חל"צ(
ח.פ51-067063-1 .
)להלן" :המתנ"ס"(
אנו הח"מ ___________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מאשרים בזאת כי הפקנו עבור
)להלן" :הזכיין"( פוליסות ביטוח צד שלישי וחבות
_____________________ ח.פ.
מעבידים אשר כוללת את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן במלואם המוצאות על ידינו למפעיל דוכן
צעצועים ,מזון ומשקאות והמתייחסת לעבודות נשוא החוזה )להלן" :העבודות"(.
תנאי הכיסוי לא יפחתו מתנאי ביט הרלוונטיים למועד תחילת הביטוחים.
הפוליסות כוללות כיסוי אחריותו של הזכיין ו/או מי מטעמו המפעיל את הדוכן ,המתנס ו/או עיריית כפר
יונה )להלן" :העירייה"( ,קבלני המשנה וכל אלה הבאים מכוחם ,מפני אובדן ,נזק ואחריות הקשורים
ו/או הנובעים מביצוע העבודות.
הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן:
 .1ביטוח צד שלישי:

מס' פוליסה_____________________ :
תאריך תחילה _________ :תאריך סיום_________ :

ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור .גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של $ 500,000
לאירוע ולא פחות מסכום של  $ 500,000לתקופה.
על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
.1.1

בפוליסה יצויין במפורש שכל מי שאינו מופיע ברשימת מקבלי השכר אצל הזכיין ייחשב
כצד שלישי.

.1.2

הפוליסה מורחבת לכסות הרעלה במזון או משקה המסופק ע"י הזכיין.

.1.3

יצוין במפורש בפוליסה כי המתנ,ס ו/או העירייה ,כל הבאים מכוחה ,נבחריה ועובדיה
ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד שלישי.

.1.4

הפוליסה מכסה ,בין היתר ,נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הזכיין.

.1.5

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

.1.6

הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד המתנ"ס ו/או
העירייה.

.1.7

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המתנ"ס ו/או
העירייה ו/או החברה למתנ"סים ו/או עובדיהם ומנהליהם ולמעט כלפי מי שגרם לנזק
בזדון.
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 .2ביטוח חבות מעבידים:

מס' פוליסה_____________________ :
תאריך תחילה _________ :תאריך סיום_________ :

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים ,קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות,
בגבולות אחריות של  $ 1,500,000 .-לתובע ולסך של  $ 5,000,000.-לאירוע אחד ולתקופת ביטוח
של ) 12שנים עשר( חודשים.
על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 .2.1לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.
 .2.2הביטוח חל על כל עובד של הזכיין ,קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור ,בין אם
קיבל שכר מהזכיין ובין אם לאו.
 .2.3הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המתנ"ס ו/או
העירייה ו/או החברה למתנ"סים ו/או עובדיהם ומנהליהם ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .3הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח:
 .3.1כל הכיסויים הביטוחים נרכשו ע"י הזכיין אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(.
 .3.2המבוטח בכל הביטוחים שערך הזכיין בהתאם להוראות החוזה ,למעט בביטוחי חובה של כלי
רכב ,הורחב כך שהוא כולל גם את המתנ"ס ו/או העירייה ,עובדיה ,נבחריה ,המפקח ,קבלנים
וקבלני משנה שלה ו/או החברה למתנ"סים ו/או עובדיהם ומנהליהם.
 .3.3הביטוחים שערך הזכיין כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם
היקפם ,אלא אם כן מסר המבטח לרשות הודעה ,במכתב בדואר רשום ,על כוונתו לעשות כן,
לפחות ) 60שישים( יום מראש.
 .3.4בכל הביטוחים שערך הזכיין בהתאם לחוזה זה בטלים ומבוטלים :כל חריג או הוראה
בפוליסה  -למעט תביעות המוגשות נגד הזכיין לבדו  -המפקיעים או המגבילים את הכיסוי,
כאשר התביעה מעוגנת בנזק בגין ,חומרים רעילים או מזיקים ,מכשירים סניטריים פגומים,
זיהום תאונתי מכל סוג ותאור ,הרעלה במזון או במשקה ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם,
עבודות נוער.
 .3.5כל הביטוחים שערך הזכיין בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של
המבטח על זכותו לתחלוף ) (SUBROGATIONנגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף
שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו ,או הקשור לעבודות.
 .3.6כל הביטוחים שערך הזכיין בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות
המתנ"ס ו/או העירייה מחמת אי מסירת הודעה על נזק ,איחור בהגשת תביעה ,וכיוצ"ב ,אלא
אם המקרה היה ידוע למתנ"ס ,שלעניין זה מוגדר מנהל המתנ"ס.
 .3.7כל הוראה בביטוחים שערך הזכיין בהתאם להוראות החוזה ,המפקיעה ו/או מקטינה ו/או
מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל
כלפי העירייה ו/או המתנ"ס .כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס
למתנ"ס ו/או העירייה הינו "ביטוח ראשוני" ,המזכה את המתנ"ס ו/או העירייה במלוא
הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו ,מבלי שמבטחי המתנ"ס ו/או העירייה האחרים
יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.
 .3.8הזכיין התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן
השתתפויות עצמיות ככל שתידרשנה .כ"כ חובות ה"מבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסות
תחולנה על הזכיין.
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ולראייה באנו על החתום:

_______________
שם המבטח

_______________
שם החותם

_________
תאריך

_______________
חתימה וחותמת
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נספח ד'

צ'ק בטחון
לכבוד:
החברה למוסדות חינוך תרבות והתחדשות שכונות בכפר יונה מיסודה של הסוה"י
)חל"צ(
ח.פ51-067063-1 .
)להלן" :המתנ"ס"(

הנדון :צ'ק בטחון מספר ______________

 .1על פי בקשת _________________ )להלן" :המבקש"( בקשר להסכם להעמדת והפעלת
דוכני צעצועים ומזון בין המבקש לביניכם ולהבטחת התחייבות המבקש כלפי המתנ"ס על
פי ההסכם ,הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של  20,000ש"ח
)במילים :עשרים אלף ש"ח( בלבד ,בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן
כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן" :המדד"( ,בין מדד שהיה
ידוע במועד החתימה על ההסכם )______ נקודות( לבין המדד האחרון שיהיה ידוע במועד
חילוט הערבות )להלן":סכום ערבות"(.
 .2צ'ק הביטחון יפרע עד  10ימים מבקשת המתנ"ס ,ללא כל דרישה או תביעה וזאת ללא כל
תנאי ומבלי להטיל כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש
תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.
 .3הצ'ק יפרע במידה והמבקש לא יקיים את ההסכם גם על חלק מסעיפיו.
 .4מצורף למכתב זה הצ'ק.
 .5תוקף הצ'ק זה יהיה עד  3.5.17וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד
הנ"ל .לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה על ידינו.
 .6ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
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שם בעל צ'ק _______________

14

שד' מנחם בגין ,ת"ד  ,662כפר יונה  4035721טל' ,09-8985111 :פקס'09-8947881 :
בקרו אותנו באתר המתנ"סwww.mky.org.il :

