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 4/  2020 מכרז פומבי מס' 

 רחובות עיר  ב )"וייסגל"( מרכז ספורט ונופש  של ואחזקה  ההפעל ,ניהולל

 "( מזמינה בזאת הצעותהחברה)להלן: "בע"מ )חל"צ( ספורט ונופש  ,לתרבותרחובות החברה העירונית  .1

על פי והכל  ,רחובות עירב)"וייסגל"( נופש ספורט ומרכז של  ואחזקה ההפעלניהול למתן שרותי 

מסמך ג' המצורף לו במסגרת מפרט הטכני בהסכם ובלרבות  ,התנאים המפורטים במסמכי המכרז

 למסמכי המכרז.

ברחובות, בשעות העבודה  8את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה אשר ברחוב הנביאים  .2

 .כולל מע"מ, שבכל מקרה לא יוחזר לרוכש ₪ 1,500סך של ב, תמורת תשלום בחברההרגילות הנהוגות 

או באתר האינטרנט של  לום, קודם לרכישתם, במשרדי החברהניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תש

   ..rehovot.co.il-https://www.ironitהחברה בכתובת 

, בכפוף ובהתאם להנחיות ולהוראות שיהיו בתוקף בקשר עם נגיף 11.5.2020ביום מציעים יתקיים סיור  .3

ההשתתפות בסיור . , רחובות47רחוב שמעון דובנוב הסיור יתקיים במרכז הספורט והנופש, ב. הקורונה

להרשם מראש להשתתפות המעוניינים להשתתף בסיור נדרשים . במכרז להגשת הצעה חובהתנאי הינה 

 .המפורטות במסמכי המכרז בעניין זההנחיות בסיור, בהתאם ל

, במעטפה סגורה במסירה ידנית בלבדאת ההצעות על כל נספחיהן, כמפורט במסמכי המכרז, יש להגיש  .4

)להלן: בצהריים  13:00בשעה  31.5.2020לא יאוחר מיום , 4/  2020ציון מכרז פומבי מספר אך ורק נושאת 

. רחובות ,8הנביאים במשרדי החברה ברח' "(, לתיבת המכרזים שתוצב המועד האחרון להגשת הצעות"

הצעה שתוגש לאחר המועד . גרום לפסילת ההצעהיתקבל וימשלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא 

 .ו/או תפסל לא תתקבל האחרון להגשת הצעות

  ביותר או כל הצעה שהיא. הטובהאיננה מתחייבת לקבל את ההצעה החברה  .5

 . maayan@ironitr.co.ilאו בדוא"ל  0שלוחה  08-6683870טלפון לבירורים נוספים: 

 בכבוד רב, 

 מנכ"ל , איציק עובדיה 

  החברה העירונית רחובות 

 בע"מ )חל"צ( לתרבות ספורט ונופש 

  

https://www.ironit-rehovot.co.il/
mailto:maayan@ironitr.co.il
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 א'  מך סמ

 משתתפים ל תנאי המכרז והוראות 

 כללי  .1

"( העירונית החברה)להלן: " בע"מ )חל"צ( לתרבות ספורט ונופשהחברה העירונית רחובות  .1.1

דובנוב שמעון ברחוב המצוי  מרכז ספורט ונופש שלואחזקה  ההפעל ,ניהולהצעות ל בזאתמזמינה 

מרכז , ואשר כינויו "מרכז וייסגל" )להלן: "3679בגוש  3, במקרקעין הידועים כחלקה רחובות ,47

והכל כמפורט במסמכי המכרז, על נספחיו, לרבות בחוזה ההפעלה המצ"ב כמסמך ג' "(, הספורט

כנספח המצורף  ,בריכות שחיה ה שלותחזוק המפרט להפעלבו "(החוזהלמסמכי המכרז )להלן: "

 .1הסכם מס' 

שני מתחמי  כוללמ"ר, ונכון למועד פרסום מכרז זה הוא  15,000 -גודלו של מרכז הספורט כ .1.2

 : בריכות שונים וכן מתקנים נוספים, כמפורט להלן

 )ב( -; ומ"ר 404 -כ של שטח מיםבבריכה פתוחה )א( אשר כולל בין היתר:  1מתחם מס'  .1.2.1

מתחם הבריכה " או "1מתחם מס' )להלן: " מ"ר 61 -בריכת פעוטות בשטח של כ

 ."(הפתוחה

 (ב) -; ומ"ר 400 -כשל  שטח מיםבבריכה מקורה  (א): אשר כולל בין היתר 2מתחם מס'  .1.2.2

מתחם הבריכה " או "2מתחם מס' )להלן: " מ"ר 95 -בריכת פעוטות בשטח של כ

 ."(המקורה

 .ומבני שירות נוספים שני מזנונים .1.2.3

 .2הסכם מס' כנספחתשריט של מרכז הספורט מצורף 

חלק ממרכז הספורט  אינולמען הסר ספק יובהר, כי חדר הכושר המצוי בסמוך למרכז הספורט  .1.3

 ואינו מהווה חלק ממכרז זה.

לרבות אחזקתו השוטפת על כל  ,את מרכז הספורט , על חשבונו,פעילינהל ויהמציע הזוכה  .1.4

כל  וזאת בכפוף לתנאים הקבועים בחוזה ובכפוף להצעתו של הזוכה במכרז. ,מתקניו מערכותיו

העלויות הכרוכות בהפעלת מרכז הספורט יחולו על המציע הזוכה, למעט עלויות שלגביהן נאמר 

 במפורש אחרת. 

 תנאים עיקריים בהפעלת מרכז הספורט .2

 מפורט להלן:ובשעות כבמועדים יופעל על ידי המציע הזוכה הספורט מרכז  .2.1

 15יום מהחל  ,שנהבכל  ,פתוח למבקרים יהיה - )מתחם הבריכה הפתוחה( 1מתחם מס'  .2.1.1

  ."(עונת הרחצה בבריכה הפתוחה)להלן: " לכל הפחות ,בספטמבר 30יום במאי ועד ל

נתונה  יהתהעונת הרחצה בבריכה הפתוחה פתיחת מתחם הבריכה מעבר לתקופת 

 .המשתתף הזוכה במכרזשל  ולשיקול דעת

בריכה כלומר במתווה של בריכה נפרדת )ינוהל מתחם הבריכה הפתוחה מובהר בזאת, כי  .2.1.2

יהיו בבריכה רחצה כניסה למתחם וההבהתאם לכך, . כשרה המתאימה לדתיים(
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, ובשום בשעות מסוימות גברים בלבדלובשעות מסוימות נשים בלבד לן לחלוטימופרדים 

 ותמתחם הבריכה הפתוחה יהיה סגור בשבתכמו כן, . שעה לא תתאפשר כניסה מעורבת

, שעה לפני כניסת השבת או החגיהיה עד בימי שישי ובערבי חג שעת סגירתו , ויםחגבו

 .לפי העניין

 :יהיו כדלקמן, גברים בלבדשימוש של נשים או שעות ה .2.1.3

 :לנשים בלבד

 ;22:00 – 17:00 בשעות - שני ורביעיבימים  •

 ;13:00 – 08:00בשעות  -שלישי וחמישי בימים  •

 ;16:00 – 12:00בשעות  -בימי ראשון  •

 .12:00 - 08:00בשעות  -בימי שישי  •

 לגברים בלבד:

 ;22:00 – 18:30בשעות  -בימי ראשון  •

  ;13:00 – 08:00 בשעות - ורביעי שני בימים •

 ;20:30 – 16:30בשעות  -שלישי  בימים •

 ;22:00- 14:00בשעות  -בימי חמישי  •

 .12:00 - 08:00 בשעות - שישי בימי •

 ואיבקש לשנות את שעות הפעילות  הזוכהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שהמשתתף  .2.1.4

ת הרחבמפורט לעיל, לרבות על דרך של במתחם הבריכה הפתוחה כאת שעות השימוש 

הוא יהיה  גברים בלבד,נשים בלבד או ל יםשעות הפעילות או שינוי המועדים המיועד

בקשתו לחברה העירונית, והחברה העירונית תשקול את בקשתו, לפי את פנות הרשאי ל

 שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 

, בכפוף השנהכל מהלך למבקרים ביה פתוח יה – )מתחם הבריכה המקורה( 2מתחם מס'  .2.1.5

 כדלקמן:בימים ובשעות  ולכל הפחות ,להוראות כל דין

 ;18:00 – 08:00בין השעות  -שני, שלישי וחמישי  בימים •

 ;22:00 – 15:00בין השעות  -בימי ראשון  •

 ;22:00 – 08:00בין השעות  -בימי רביעי  •

 ;16:00 – 08:00בין השעות  -בימי שישי  •

 .17:00 – 08:00בין השעות  -בימי שבת  •
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המשתתף הזוכה במכרז יהיה רשאי לשנות את שעות הפעילות במתחם הבריכה המקורה  .2.1.6

, ובלבד שקיבל את אישור החברה הרחבת שעות הפעילותכמפורט לעיל, על דרך של 

העירונית לכך מראש ובכתב. למען הזהירות מובהר, כי המשתתף הזוכה בכל מקרה לא 

 מפורטות לעיל.יהיה רשאי להפחית או לקצר את שעות הפעילות ה

מחירון שנקבע על ידי המחירים הקבועים בלמרכז הספורט יהיו המקסימאליים מחירי הכניסה  .2.2

החברה של החברה העירונית, כמפורט בהסכם, והם לא ישונו אלא באישור בכתב ומראש 

 העירונית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

בלעדי להשיג, על חשבונו, את כל האישורים, ההיתרים האחראי ההמציע הזוכה יהיה  .2.3

לרבות , הפעלתו של מרכז הספורטוהרישיונות הדרושים על פי כל דין או נוהל רלוונטי לצורך 

 רישוי צולהלן: ") 2013 –תוספת לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג בהתאם ל

לתנאים המפורטים ברישיון  בהתאםבוצעו "(, והכל באחריותו ועל חשבונו. השירותים יעסקים

העסק ולהוראות כל דין, ובכלל זה הוראות הדין המפורטות בנספח רשימת הוראות הדין 

 .3כנספח הסכם מס' להפעלת בריכה המצ"ב 

תקופת " :)להלןפחות יום אחד  חודשים 36 משךלההפעלה של מרכז הספורט תהיה תקופת  .2.4

תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להאריך את החברה העירונית . "(ההפעלה

תקופת ההפעלה חודשים נוספים או חלק מהם )להלן: " 36תקופת ההפעלה בתקופה של 

"(, וזאת בתנאים הקבועים בהסכם. מובהר, כי במסגרת שיקול דעתה של החברה המוארכת

שלא להאריך את תקופת  העירונית לעניין הארכת תקופת ההפעלה היא תהיה רשאית להחליט

 .ההסכם פי על התחייבויותיו את קיים הזוכה שהמשתתף במקרהההפעלה, גם 

תקופת החודשים הראשונים שלמן חתימת הסכם זה יהוו תקופת ניסיון )להלן: " 12מובהר, כי  .2.5

"(. במהלך תקופת הניסיון החברה, העירונית תהיה רשאית להודיע למשתתף הזוכה, על הניסיון

 60פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, על סיום ההתקשרות בין הצדדים, בהתראה מראש בת 

חברה התחייבויותיו על פי ההסכם לשביעות רצונה של הימים, וזאת אם הזוכה לא קיים את 

 .העירונית

 המציעים ..202071.על פי מכרז זה הוא ביום הפעלת מרכז הספורט המועד הצפוי לתחילת  .2.6

בעת הגשת הצעתם למכרז. מבלי לגרוע מהאמור זה במכרז מתבקשים להביא בחשבון מועד 

, והיא מחייב את החברהאיננו הפעלת מרכז הספורט כאמור יובהר, כי המועד הצפוי לתחילת 

  .החברהה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצורכי תהיה רשאית לשנות מועד ז

כי ככל שהאפשרות להפעלת מרכז הספורט תיאסר או  ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר .2.7

תוגבל, באופן שלא ניתן יהיה להפעיל את מרכז הספורט בצורה מלאה, בעקבות תקנות, הוראות 

ל, משרד הבריאות ו/או כל גורם מוסמך או הנחיות שנקבעו ו/או שיקבעו על ידי ממשלת ישרא

"(, הרי שמועד תחילת הפעלת קורונה מגבלותאחר, בקשר עם התפשטות נגיף קורונה )להלן: "

, האיסורים והמגבלות כאמורכל מרכז הספורט על ידי הזוכה במכרז זה ידחה עד לסיומם של 

 . ולמעט אם יקבע על ידי החברה העירונית אחרת, בכפוף לכל דין

שכבר החלה הפעלת מרכז הספורט על ידי הזוכה  לאחרובהר, כי אם ילמען הסר ספק כמו כן, 

 להסכם.  11במכרז יקבעו מגבלות קורונה חדשות, יחולו בעניין זה ההוראות הקבועות בסעיף 
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 פעילויות חברתיות, חינוכיות וספורטיביותבמועד פרסום מכרז זה מתקיימות במרכז הספורט  .2.8

מסוימות, לרבות לימודי שחייה לתלמידים בכתות ה' בבתי ספר ברחבי העיר, קייטנות עונתיות 

את אפשר במכרז יהזוכה . "(, כמפורט בטבלה שלהלןפעילויותואימוני שחייה )להלן ביחד: "

לכל הפחות בהיקף המפורט בטבלה ובתנאים המפורטים  ,האמורותפעילויות ה המשך קיומן של

 בטבלה. 

היקף פעילות למשתתף  תמורה פעילות נוכחי היקף גורם מפעיל פעילות

 הזוכה ותנאי התקשרות

מפעל 

 שחייה

 לתלמידים

 תות ה'יכב

תלמדים  2,000 -כ החברה העירונית

במהלך השנה, כל 

 כניסות  10תלמיד 

18  ₪

לכניסה 

 לתלמיד

או כל אותו היקף פעילות 

היקף פעילות אחר שיקבע 

על ידי החברה העירונית, 

המפורטת  תמורהבו

  בטבלה.

 קייטנות

 עונתיות

רשת חוויות רחובות 

מיסודה של הסוכנות 

היהודית לא"י בע"מ 

( )חברה זו מהווה )חל"צ

זרוע ביצועית של עיריית 

רחובות בתחום החינוך 

הבלתי פורמאלי; להלן: 

 "(;רשת חוויות"

ם פרטיים וכן גורמי

אחרים. לשיקול דעת של 

 בעל ההרשאה

 18  ₪

כל כניסה לל

 ילד

 –בהתייחס לרשת חוויות 

או כל אותו היקף פעילות 

היקף פעילות אחר שיקבע 

על ידי רשת חוויות, 

המפורטת  מורהתוב

 .בטבלה

בהתייחס לגורמים אחרים 

לשיקול דעת  –)פרטיים( 

 המשתתף הזוכה.

לימודי 

ואימוני  

שחייה 

 )סקציות(

העמותה לקידום 

 השחייה ברחובות

₪ לשעה  65 שעות בשנה 295 -כ

בעבור כל 

 מסלול

היקף פעילות שלא יפחת 

מהיקף  70%משעור 

 הפעילות הקיים. 

ויתר תנאי התמורה 

תקבע באופן ההתקשרות 

ישיר בין המשתתף הזוכה 

ככל  .לבין הגורם המפעיל

שיהיו מחלוקות בקשר עם 

תנאי ההתקשרות ביניהם, 

יפנה המציע הזוכה לחברה 

העירונית ויפעל בהתאם 

 .להנחיותיה
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למען הזהירות מובהר, כי אין לראות בהיקפי הפעילות המפורטים בטבלה לעיל משום התחייבות  .2.9

היקף פעילות של החברה העירונית להיקף פעילות כלשהו. החברה העירונית איננה מתחייבת ל

לעיל, בפרט, ולמשתתף  2.8כלשהו, בכלל, ובקשר עם הפעילויות המפורטות בטבלה שבסעיף 

החברה , מכל מין וסוג שהוא, כלפי הזוכה במכרז לא יהיו כל טענות, דרישות או תביעות

 בעניין זה.  ןו/או מי מטעמהעירונית, העירייה, רשת חוויות 

המשתתף הזוכה במכרז יהיה אחראי לתשלום כל המיסים, האגרות והתשלומים, על פי כל דין,  .2.10

שיהיו  ,למעט תשלומי ארנונה וחיובי מים וביובבקשר עם הפעלת מרכז הספורט והנופש, 

 .באחריות החברה העירונית

 המשתתף במכרזמקדימות מטעם בדיקות  .3

מובאים אך ורק לנוחות רכז הספורט עם מ מובהר בזאת, כי הנתונים המצורפים לבקשה בקשר .3.1

 . אחראיים על דיוקם או שלמותם או מי מטעמה/והחברה העירונית ואין  ,המשתתף במכרז

 ,סביבתו, מיקומו, ל המשתתף במכרז לראות ולבדוק בעצמו ועל אחריותו את מרכז הספורטע .3.2

לבדוק בעצמו ועל אחריותו את בלשכת רישום המקרקעין, וכן עליו  הפיזי והרישום לגביו מצבו

כל התוכניות והמידע  , לרבותאצל הרשויות השונות כל הנתונים הקשורים למרכז הספורט

לפי כל , לעניין הוצאת רשיון עסק, וכל הגבלהמידע הדרוש  ,התכנוני החלים על מרכז הספורט

וסמכות את וכן לבדוק אצל הרשויות המ ,תכנית בת תוקף ו/או תוכנית בהליך ו/או כל דין

 . אפשרויות השימוש במרכז הספורט בהתאם לצרכיו

ו/או מי מטעמה בקשר חברה העירונית למשתתף במכרז לא תהיינה כל טענה ו/או תביעה כנגד ה .3.3

והוא מוותר על כל טענות ברירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא, לרבות מחמת  רכז הספורטלמ

 גם כלשהו. טעות, הטעייה, כפיה, מום או אי התאמה או פ

  מסמכי המכרז .4

 :המכרז כוללים את המסמכים כדלקמן מסמכי .4.1

 ;למשתתפיםתנאי המכרז והוראות  –מסמך א'  •

o  'נוסח כתב ערבות מכרז; – 1נספח מכרז מס 

o  '1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  - 2נספח מכרז מס ; 

o  'הית שחיובריכהפעלת קודם בניסיון נוסח אישור על  - 3נספח מכרז מס; 

o  'ותפלילי עבירותתצהיר על היעדר  - 4נספח מכרז מס; 

o  'רבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצהיהיעדר קבדבר הצהרה  – 5נספח מכרז מס; 

o  'דף מידע אודות המציע – 6נספח מכרז מס; 

 ;המשתתף במכרזהצעת טופס  –מסמך ב'  •

 ;לניהול והפעלה של מרכז הספורט חוזה –מסמך ג'  •
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o  'למערכות מרכז הספורט הנחיות תפעולה ותחזוקה – א/1נספח הסכם מס; 

o  'מפרט חדרי מכונות; – ב/1נספח הסכם מס 

o  'רשימת מלאי ציוד במרכז הספורט; – ג/1נספח הסכם מס 

o  'תשריט של מרכז הספורט; – 2נספח הסכם מס 

o  'להפעלת בריכהמחייבות רשימת הוראות דין  – 3נספח הסכם מס; 

o  'נוסח כתב ערבות ביצוע – 4נספח הסכם מס; 

o  'אישור על קיום ביטוחים - 5נספח הסכם מס;  

o  'פיצויים מוסכמים; רשימת - 6נספח הסכם מס 

o  'העתק מסמך ההוראות למשתתפים; - 7נספח הסכם מס 

o  'ככל שפורסמו( מסמכי הבהרה ונספחי שינויים - 8נספח הסכם מס(; 

o  'לחברה העירונית השבת מרכז הספורטפינוי והוראות בעניין  – 9נספח הסכם מס; 

כי הוא ראה ובדק את כל המסמכים המהווים חלק  ,בחותמו על ההצעה ובהגשתה מצהיר המציע .4.2

 .המכרז, לרבות נוסח ההסכםממסמכי 

מושאלים למציע לשם  ם אלו. מסמכילחברה העירוניתשמורות  המכרזכל הזכויות במסמכי  .4.3

ובמידע המפורט הם הכנת הצעתו והגשתה, והמשתתפים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש ב

הצעה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם הוהגשת  תבהם אלא לצורך הכנ

 .הם לכל מטרה אחרתלצד ג' כלשהו ו/או להשתמש ב

נועדו אך ורק לנוחות ואין להן  המכרזכי כותרות הסעיפים בכל מסמכי  ,למען הסר ספק מודגש .4.4

, לא יובא בחשבון מסמכי המכרז. כמו כן, לצורך פרשנות מכרזנפקות כלשהי בפרשנות מסמכי ה

וכנו על ידי מכרז ההכלל של "פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך אין לראות בעובדה כי מסמכי ה

 .ככלי עזר כלשהו בפרשנותם חברה העירוניתה

 תנאי סף להשתתפות במכרז .5

רשאים להשתתף במכרז זה יחידים אזרחי ישראל, או תאגידים הרשומים כדין בישראל,  העומדים 

 במועד הגשת הצעתם בכל התנאים שלהלן:

 תנאי סף מקצועיים / פיננסיים

השנים שלפני המועד האחרון להגשת הצעות  5במהלך למשתתף במכרז ניסיון קודם מוכח  .5.1

, מ"ר לפחות 400בשטח מים של , ה ציבוריתיישל בריכת שחואחזקה הפעלה  ,במכרז, בניהול

( 1: ), ובלבד שלפחות )כלומר, ניתן להראות ניסיון שאיננו ברציפות( במצטברחודשים  36במשך 

 הם (במצטבר)מתוכם  ם לפחותחודשי 12 (2) -ו ;ברציפותמתוכם הם  ם לפחותחודשי 12

 .מ"ר לפחות 400שהינה בשטח מים של  ומקורה מחוממתבהפעלת בריכה שחייה ציבורית 
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 לעיל, החברה העירונית תכיר בניסיון של המשתתף במכרז: 5.1לעניין סעיף 

 עצמו.המשתתף ניסיון  - הינו יחידשתתף המשבמקרה  .5.1.1

 / חבר (2) או ;התאגיד עצמו (1) הינו תאגיד, ניסיונם של מי מאלה: משתתףהשבמקרה  .5.1.2

תאגיד  (3) או תאגיד;לפחות מהבעלות ב 30% -המחזיק בבתאגיד בעל מניות  / שותף

ובלבד שסוג הפעילות של בעל השליטה כאמור שתתף במכרז, בעל שליטה במשהוא 

ובלבד  שתתף במכרז,בשליטת המתאגיד  (4)שתתף; או מהווה את עיקר עיסוקו של המ

 .המשתתף במכרזהפעילות שלו מהווה את עיקר עיסוקו של עיקר ש

, כאשר לפחות מאמצעי השליטה בתאגיד 51% -" לעניין סעיף זה: החזקה בשליטה"

הזכות למנות  וו/א: זכות הצבעה באסיפה הכללית של התאגיד הם" אמצעי שליטה"

 כללי.דירקטורים של התאגיד או את מנהלו ה

בשיתוף פעולה עם תאגיד נוסף  ניסיון בהפעלת בריכת שחייה , כיבהריו למען הספר ספק .5.1.3

 ניסיוןיוכר כ לא ,לעיל 5.1.2כל גורם אחר שאינם אחד מן המפורטים בסעיף עם ו/או 

 לצורך עמידה בדרישות הסף.

היה בסך של  2018 -ו 2017, 2016של המשתתף במכרז במהלך השנים כספי המחזור ה .5.2

₪ לפחות במצטבר בכל  6,000,000)קרי סך של  שנתיממוצע ₪ לשנה לפחות, ב 2,000,000

 . שלוש השנים הנ"ל(

 תנאי סף כלליים

תאגיד במקרה שהמשתתף במכרז הוא הוא תושב ישראל; ו -הינו אדם פרטי המשתתף במקרה ש .5.3

 התאגיד רשום כדין במרשם התאגידים הרלוונטי )רשם החברות או רשם השותפויות(.  –

כתב נגדם לא הוגש ו ולא הורשעשתתף במכרז, נושאי המשרה ומנהלי המשתתף במכרז, המ .5.4

כהגדרת מנוח זה בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות  ,אישום בגין עבירת מין

שיש עמה קלון ו/או עבירה הנוגעת לתחום אחרת עבירה , או בגין כל 2001 –מסוימים, תשס"א 

 עיסוקו.

 נו עוסק מורשה.המשתתף במכרז הי .5.5

 . להלן 7כמפורט בסעיף  המשתתף השתתף בסיור קבלנים .5.6

 .להלן 6המשתתף רכש את מסמכי המכרז והמציא ערבות מכרז כמפורט בסעיף  .5.7

רחובות ו/או לכל עובד בחברה  חבר מועצת העירמשפחתית לקרבה  במכרז אין למשתתף .5.8

 .העירונית

 ערבות בנקאית לקיום ההצעה .6

להבטחת הצעתו של המציע ולהבטחת קיום התחייבויותיו של המציע בדייקנות ובשלמות, ובכלל  .6.1

על זה לפעול בכל עניין בקשר עם המכרז בתום לב ובדרך מקובלת ולעמוד בכל תנאי המכרז, 

בסכום העירונית, לטובת החברה ובלתי מותנית המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית 
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נוסח כתב הערבות המצ"ב ב )במלים: שלושים וחמישה אלף שקלים חדשים(, ₪ 00035,של 

 .  "(המכרזערבות )להלן: " 1כנספח מכרז מס' 

להאריך את תוקף ההצעות  יוחלטאם  .31.8.2020 עד לתאריךתעמוד בתוקף המכרז רבות ע .6.2

יאריך את ערבות משתתף להלן, ה 10.5סעיף על פי של החברה העירונית בהתאם לזכותה למכרז, 

 .המכרז בהתאם

 מכרז כנספחנדרשים להקפיד על תאימות מלאה של ערבות המכרז לנוסח המצורף  המשתתפים .6.3

תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול על הסף את הצעתו של החברה העירונית . 1' מס

 משתתף שיגיש כתב ערבות שאיננו תואם באופן מדויק את הנוסח האמור.

תהיה  החברה העירוניתרוע מכל סעד אחר הנתון לה על פי כל דין או על פי הליך זה, מבלי לג .6.4

רשאית להציג את ערבות המכרז לפירעון ולחלט כפיצוי מוסכם את הסכום הנקוב בה, כולו או 

מקצתו, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל מקרה בו המשתתף לא קיים תנאי כלשהו 

ת ובשלמות ו/או אם יפעל בקשר עם הליך זה שלא בתום לב ו/או שלא מתנאי הליך זה בדייקנו

בדרך מקובלת, ובכלל זה אם חזר בו המשתתף מהצעתו בעודה בתוקפה ו/או חזר בו מכל חלק 

 החברה העירוניתשלה בכל צורה שהיא ו/או סירב למלא אחר הדרישות ממנו בגין בחירת 

תף פעולה עם ועדת המכרזים ו/או אם הצעתו להתקשר עמו על פי תנאי מסמך זה ו/או סרב לש

 להלן. 16.2נפסלה בנסיבות המפורטות בסעיף 

 סיור קבלנים  .7

. הסיור ייערך במרכז הספורט )ברח' (10:00שעה )החל מה 11.5.2020סיור קבלנים ייערך ביום  .7.1

ומאושר ע"י עו"ד על המציע בסיור להצטייד בתעודת זהות וביפוי כח חתום , רחובות(. 47דובנוב 

 .בו יצוין כי הוא נציגו המוסמך של המציע ,מטעם המציע

 .חובה ותנאי להגשת ההצעה למכרזהשתתפות בסיור הקבלנים הינה  .7.2

מובהר כי סיור הקבלנים יתקיים במתכונת שתתאפשר בכפוף ובהתאם להנחיות ולהוראות  .7.3

 המחייבות בקשר עם נגיף הקורונה, כפי שיהיו בתוקף במועד שנקבע לקיום הסיור. 

המעוניינים להשתתף בסיור מתבקשים להרשם מראש לסיור,  על מנת לאפשר את קיום הסיור, .7.4

ועדת המכרזים, גב' מעין דרימר, בדוא"ל שכתובתו: וזאת באמצעות פניה בכתב למרכזת 

maayan@ironitr.co.il בטלפוןההודעה )יש לוודא את קבלת  13:00בשעה  6.5.2020, עד ליום 

 .(08-6683880שמספרו 

עשוי  מובהר, כיההשתתפות בסיור תתאפשר לנציג אחד בלבד מטעם כל משתתף במכרז. עוד  .7.5

משתתף שיבקש להשתתף בסיור עשוי להיות מוזמן , ולפיכך אחדסיור קבלנים להיערך יותר מ

יש לעקוב אחר הוראות החברה העירונית בעניין בכל מקרה, לעיל. למועד שונה מהמועד הנקוב 

 זה.

 בקשות ושאלות הבהרה .8

לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בנושאים הקשורים למכרז,  .8.1

אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט במסמך כלשהו ממסמכי 

mailto:maayan@ironitr.co.il
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שכתובתו: דוא"ל , במעין דרימרהמכרז, יש להפנות בכתב בלבד למרכזת ועדת המכרזים, גב' 

maayan@ironitr.co.ilליום עד פרטים רלוונטיים נוספים, וזאת , תוך ציון שם הפונה ו

לניהול הפעלה מכרז  –בנושא ההודעה יש לציין: "שאלות הבהרה  .13:00בשעה  14.5.2020

 וכן לציין את מספר המכרז )כמפורט בכותרת המסמך(.של מרכז ספורט ונופש וייסגל" ואחזקה 

שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג המכרז , בכל עת, להכניס במסמכי יתרשאהחברה העירונית  .8.2

הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות  כישהוא, ו/או לשלוח למציעים מסמ

 ההבלעדי, בין ביוזמת ה, וזאת לפי שיקול דעת"(הבהרותהמכרז )להלן: "לאלו הכלולים במסמכי 

 גיעו אליה בכתב.הבהרה שיובין בתשובה לשאלות 

המשתתפים לכל בכתב בלבד, תשלחנה, במידת הצורך, ו/או הבהרות  ההבהרתשובות לשאלות  .8.3

יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי  הבהרות כאמור. הפוטנציאליים שרכשו את מסמכי המכרז

 כשהן חתומות על ידו. להצעהאותן לצרף משתתף , ועל כל המכרז

המכרז בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי  סתירהבכל מקרה של מובהר בזאת כי  .8.4

, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין המקוריים

 .עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר

 המשתתף במכרזהצעת  .9

דמי ההפעלה את סכום  (מסמך ב' למכרז) במכרז המשתתףציין בטופס הצעת יהמשתתף במכרז  .9.1

הזכות להפעיל את מרכז עבור חברה העירונית, שישולם על ידו להחודשיים, בשקלים חדשים, 

 . "(דמי ההפעלה החודשיים)להלן: " הצעתו תזכה במכרזאם הספורט, 

 הצעת המשתתף במכרז תנקוב בסכום שאינו כולל מע"מ. .9.2

שבו ינקוב המשתתף יכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הסכום למען הסר ספק מובהר בזאת, כי  .9.3

האחזקה,  כל עבודותהפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז, ובכלל זה 

אדם, הכוח אספקת כל , הכלים והחומרים הדרושים לביצוע העבודות ,הציודהתחזוקה,  רכישת 

וכל יתר הדרוש לביצוע ריקה תשלום שכר עבודה, קבלת אישורים, ביצוע הובלות, טעינה ופ

 .העבודות על פי  מסמכי המכרז

 אופן הגשת ההצעה .10

 ,)ניתן להגיש עותק אחד מקור ועותק אחד העתק( בשני עותקיםלהגיש את הצעתו המשתתף על  .10.1

לא יאוחר מיום , 4/  2020במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר במסירה ידנית בלבד, 

"(, לתיבת המכרזים המועד האחרון להגשת הצעות)להלן: "בצהריים  13:00בשעה  31.5.2020

. החברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות, רחובות ,8שתוצב במשרדי החברה ברח' הנביאים 

לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות לתקופה נוספת, בכל עת 

 לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

. משלוח ההצעה ו/או תפסל לא תתקבל האחרון להגשת הצעותשתוגש לאחר המועד הצעה  .10.2

 .גרום לפסילת ההצעהיתקבל ויבדואר או בכל דרך אחרת לא 

כל משתתף יגיש אך ורק את הצעתו. הצעות של משתתפים שונים שתוגשנה לתיבת המכרזים על  .10.3

 ידי אותו אדם לא יתקבלו.
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כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה  ,למען הסר ספק מובהר בזאת .10.4

 .בלבדהמשתתף תחולנה על גשתה ובה

 יההחודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. החברה ת 3תוקף ההצעה יהיה למשך  .10.5

, חודשים 3בת להאריך את תוקף הצעתם לתקופה נוספת מהמשתתפים במכרז לדרוש  תרשאי

מתחייב להאריך את תוקף ההצעה מיד מהמשתתפים הבלעדי, וכל אחד  הוזאת לפי שיקול דעת

 .לכךהעירייה עם קבלת דרישת 

 להצעהאישורים צירוף מסמכים ו .11

)שיוכנסו למעטפה אחת גדולה, אשר תוגש לתיבת  בשתי מעטפות שונותעל המשתתף להגיש את הצעתו 

 לעיל(, אשר יכילו את המסמכים דלהלן: 10.1המכרזים לפי ההוראות המפורטות בסעיף 

 1 מספר מעטפה .11.1

 :הבאים המסמכים את 1 מספר במעטפה יכלול המשתתף

, ופרוטוקול סיור קבלנים הודעות ומסמכי הבהרה ,כל מסמכי מכרז זה )לרבות נספחים .11.1.1

אם הופצו( כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד וכאשר הסכמי ההתקשרות, התצהירים וכל 

 הנספחים חתומים במקום המיועד לחתימת הזוכה.

ויצרף לכך  ,וכתובתו , מס' תעודת זהותהיה המשתתף יחיד, יחתום תוך ציון שמו המלא

, יש לרשמו בסוגריים מסוים שםבעסק )במקרה שלמשתתף היחיד יש  את חתימתו

היה המשתתף תאגיד, יחתמו מורשי החתימה מטעם  (.לרשמו כמגיש ההצעה ולא ,בלבד

 .תאגידוחותמת התאגיד התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת ה

לעיל יצרף  5.1להוכחת עמידתו של המשתתף במכרז בתנאי הסף הקבוע בסעיף  .11.1.2

, ת שחיה ציבוריתוהמשתתף בריכהפעיל ם שעבור פיםהגואישור מאת  המשתתף במכרז

או נוסח אחר  3כנספח מכרז מס' וזאת בנוסח המצ"ב המאשר את התקיימות התנאי, 

הפרטים המופיעים  לכלל מפורשת התייחסותדומה לו )ובלבד שבאישור שיוגש תהיה 

 בנוסח האישור המצורף למכרז(.

אם תנאי הסף מתקיים אצל גורם שאינו המשתתף במכרז, אלא אחד הגורמים 

, המשתתף במכרז יציין זאת במפורש ויצרף להצעתו מסמכים 5.1.2המפורטים בסעיף 

 הקשר בינו לבין הגורם שהוא בעל הניסיון.המוכיחים את 

ת לקבלת כמו כן, ככל שהמשתתף במכרז מעוניין כי הצעתו תוערך על ידי החברה העירוני .11.1.3

כנספח מכרז להלן, יצרף להצעתו אישורים בנוסח המצ"ב  31, כמפורט בסעיף ציון איכות

או נוסח אחר דומה לו, בקשר עם כל בריכות השיחה הציבוריות שברצונו להציג  3מס' 

במכרז מתבקש להבהיר על גבי האישורים לצורך קבלת ציון איכות. המשתתף 

 זה, כי הם נועדו לצורך הערכת ציון האיכות של ההצעה.המצורפים להצעתו על פי סעיף 

לעיל יצרף  5.2להוכחת עמידתו של המשתתף במכרז בתנאי הסף הקבוע בסעיף  .11.1.4

 -ו 2017, 2016המשתתף אישור רואה חשבון בדבר המחזור הכספי של המשתתף בשנים 

2018. 
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יצרף לעיל,  5.3להוכחת עמידתו של המשתתף במכרז בתנאי הסף הקבוע בסעיף  .11.1.5

 המשתתף במכרז:

 צילום תעודת זהות. -אם המשתתף במכרז הוא יחיד  .11.1.5.1

תעודת התאגדות או תעודת רישום, לפי ( 1) –אם המשתתף הוא תאגיד  .11.1.5.2

 -; ואישור עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה בשם התאגיד (2)העניין; 

 .רשימה עדכנית של מנהליוומאת רשם החברות  עדכני תדפיס (3)

לעיל, יצרף  5.4להוכחת עמידתו של המשתתף במכרז בתנאי הסף הקבוע בסעיף  .11.1.6

המשתתף במכרז תצהיר מטעם המשתתף בדבר היעדר הרשעות פליליות בעבירות 

 .4כנספח מכרז מס' המפורטות בתנאי הסף האמור, בנוסח המצורף 

 .1975 –תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  .11.1.7

ודיווח ניהול ספרי חשבונות ופנקסים בדבר ניכוי מס במקור ותוקף  יבר יםאישור .11.1.8

 תשל"ו ,פי חוק עסקאות גופים ציבורייםכל דין, לרבות על על פי הכנסות לרשויות המס 

– 1976. 

כנספח מכרז , בנוסח המצורף 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .11.1.9

 .2מס' 

כנספח מכרז מס' על פי הנוסח המצורף  ,לעיל 6בסעיף ערבות בנקאית )מקור( כנדרש  .11.1.10

1. 

 שובר בגין רכישת מסמכי המכרז. .11.1.11

לעיל, יצרף  5.8להוכחת עמידתו של המשתתף במכרז בתנאי הסף הקבוע בסעיף  .11.1.12

קרבה משפחתית כנדרש בתנאי תצהיר מטעם המשתתף בדבר היעדר  המשתתף במכרז

 .6כנספח מכרז מס' בנוסח המצורף הסף האמור, 

 .7כנספח מכרז מס' דף מידע אודות המשתתף במכרז, בנוסח המצורף  .11.1.13

 )הצעה כספית( 2מעטפה מספר  .11.2

מסמך ב' למסמכי בנוסח המצ"ב כ טופס הצעת המשתתףאת  2המשתתף יכלול במעטפה מס' 

 ידי המשתתף במכרז., כשהוא מלא וחתום על המכרז

ו/או חלקם, השלמת מסמכים  המשתתפים במכרזכל תהיה רשאית לדרוש מהעירונית  החברה .11.3

ו/או ו/או מסמכים נוספים פרטים נוספים  ו/או מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או

בתנאי לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו או להוכחת עמידתו של המציע הבהרות נוספות, 

על מנת לבחון את המשתתף וזאת לשביעות רצונה המלא, הבלעדי ועל פי שיקול דעתה  הסף,

לבקש הבהרות מהגורמים שפורטו על ידי  החברה העירונית כן רשאית במכרז ואת הצעתו.

 המשתתף במכרז, וזאת לפני ההחלטה על הזוכה.

מהמשתתף במכרז לדרוש העירייה שומרת לעצמה את הזכות מכלליות האמור,  לגרועמבלי  .11.4

למסור את ההסברים  חייביהיה משתתף , וההכספית מטעמו הצעההשל  יםהסברים וניתוח
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ים של ההצעה הכספית ניתוחהסברים או יסרב למסור שתתף משבמקרה . והניתוחים האלה

תהיה היא , החברה העירוניתלדעתה של  הצעתו יהיו בלתי סבירים יאו שהסבריו וניתוח מטעמו

 ובכלל זה, לפסול את ההצעה. מסקנות כפי ראות עיניה הסיקרשאית ל

 תקינות ההצעה .12

על המשתתף במכרז לצרף את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים, לרבות אישורי עו"ד ו/או  .12.1

לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז. אי מילוי אחת או יותר ו רו"ח

 ההצעה.מהדרישות, עלול לגרום לפסילת 

או כל , הסכםהכל שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, לרבות בתנאי  .12.2

לא הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, 

, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי לגרום לפסילת ההצעהוהדבר עלול החברה העירונית יחייבו את 

 .ה העירוניתחברשל ה

איננה אחראית לכל הפירושים ו/או ההסברים שינתנו בעל פה למשתתפים  חברה העירוניתה .12.3

חברה פה למשתתפים במכרז, אינם מחייבים את ה-פירושים ו/או הסברים שינתנו בעל במכרז.

יחייבו אך ורק מסמכי המכרז וכן תשובות שתימסרנה בכתב  חברה העירונית. את ההעירונית

 לשאלות הבהרה שיוגשו במסגרת הליכי המכרז.

 בחינת ההצעות .13

 המזמין יבחר בהצעה הזוכה בהתבסס על אמות המידה, כדלקמן: .13.1

 נקודות; 60עד  –ציון המחיר 

 נקודות; 40עד  –ציון האיכות 

שיעמדו בתנאי הסף להשתתפות במכרז, והוא יתקבל כסכום ציון האיכות ינתן אך ורק להצעות  .13.2

 הנקודות שיקבל המציע בכל אחד מהמרכיבים המפורטים להלן:

 מירבי ניקוד הקריטריון מס'

 400של בשטח מים  ניסיונו של המציע בהפעלת בריכת שחיה ציבוריתשנות  1

הצעות במכרז, השנים שלפני המועד האחרון להגשת  10מ"ר לפחות, במהלך 

 לפי הפירוט כדלקמן:

 נקודות. 0שנות ניסיון )כולל( =  3עד  •

 .נק' לכל שנת ניסיון 4שנות ניסיון )כולל( =  7 -ל 4בין  •

 .נק' לכל שנת ניסיון 5שנות ניסיון )כולל( =  10 -ל 8בין  •

בתקופה לעניין זה, ניתן להציג ניסיון בהפעלה של יותר מבריכת שחיה אחת 

ת הניסיון בהפעלה של כל בריכה כאמור יספר בנפרד, כך , ושנומקבילה

)למשל, אם המשתתף במכרז  במצטברששנות הניסיון בכל הבריכות יספרו 

 3מ"ר כל אחת, במשך  400הפעיל שתי בריכות שחיה שונות, בגודל של 

 שנות ניסיון(. 6שנים כל אחת, ניסיונו לעניין ניקוד איכות זה יהיה על פי 

 

 

 נק' 31
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 400בגודל של  תות שחיה ציבוריובריכשל מספר  השל המציע בהפעל ןניסיו 2

השנים שלפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז,  5מ"ר לפחות, במהלך 

 חודשים ברציפות כל אחת, לפי הפירוט כדלקמן: 36ובמשך 

 נקודות. 0בריכה אחת =  •

 (. נוספותבריכות  3נק' לכל בריכה )עד  3יותר מבריכה אחת =  •

 

 

 נק' 9

 

 סה"כ

 

 נק' 40

 

 בחינת ההצעות תתבצע בהתאם להליך דלהלן: .13.3

על מנת לקבוע אם ההצעה עומדת  1תבחן את תכולת מעטפה מספר חברה ה – שלב א' .13.3.1

)על תתי סעיפיו(  11.1בתנאי הסף וכוללת את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בסעיף 

 לעיל.

לצורך מתן ציון איכות, חברה הצעות שיעברו את שלב א' יוערכו על ידי ה – שלב ב' .13.3.2

 וזאת בהתחשב באמות המידה המפורטות לעיל.

של המשתתפים במכרז שהצעתם  2תבחן את תכולת מעטפה מספר חברה ה – שלב ג' .13.3.3

עברה את שלב א', ותקבע את הציון המשוקלל של כל הצעה. ההצעה הכספית הגבוהה 

ואילו יתר הצעות המחיר ינוקדו באופן יחסי, על ( 60)ביותר תקבל את מירב הנקודות 

 פי המשוואה שלהלן:

 [  הנבחנת]גובה ההצעה 

__________________________________  X  60 

 [בעלת המחיר המוצע הגבוה ביותר]גובה ההצעה 

תבחר בהצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר, ובלבד שההצעה הוגשה  החברה – שלב ד' .13.3.4

הגיעה למסקנה, כי המשתתף מסוגל לקיים את חברה כנדרש על פי תנאי הליך זה וה

 את מרב היתרונות. חברה וכי הצעתו תקנה ל כלל השירותים וההתחייבויות כנדרש

תהיה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל  החברה .13.4

 חוסר התייחסות לתנאי המכרז, באופן שלדעתה מונע את הערכת ההצעה כראוי. 

, בכל עת לפני בחירת הזוכה, לבוא בדברים עם כל מציע אודות הצעתו, תהיה רשאית החברה .13.5

ין הדרוש יהבהרות לפרטים קיימים ו/או לגבי כל ענקבלת השלמת פרטים חסרים ו/או לצורך 

 לצורך בחירת הזוכה.

, אם מצאה ועדת 1987 –( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח 1)ה22בהתאם להוראות תקנה  .13.6

מליץ באותה מידה על יותר משתי הצעות זוכות, ואחת או יותר מההצעות המכרזים כי יש לה

האמורות היא של עסק בשליטת אישה, תמליץ ועדת המכרזים על ההצעה או ההצעות האמורות, 

 למסמך זה לעיל. 11.1.14ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר כאמור בסעיף 
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מכרזים מצאה כי יש להמליץ עליהן באותה מידה במקרה שיהיו שתיים או יותר הצעות שועדת ה .13.7

לעיל, ועדת המכרזים תהיה רשאית  13.6"(, ולא מתקיים האמור בסעיף זהות הצעות" )להלן:

להורות על ביצוע התמחרות בין שניים או יותר המציעים הרלוונטיים; אם גם לאחר ההתמחרות 

יהיו הצעות זהות כאמור, ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על קיום הגרלה בין ההצעות 

 .הזהות, לצורך בחירת ההצעה הזוכה

 כלליים למכרז תנאים .14

 ,את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו הלעצמ תשומר החברה .14.1

שתתפים במכרז למהכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ו ,מכל סיבה שהיא ,כולו או מקצתו

 .כל תביעה או דרישה או טענה מכל סוג שהוא בעניין זה חברה העירוניתהלא תהיה כלפי 

היה ניסיון רע ו/או כושל עימו,  חברה העירוניתאשר ל מציעלפסול ועדת המכרזים תהיה רשאית  .14.2

לרבות מקרה של אי שביעות רצון משמעותי מעבודתו, אי עמידה בסטנדרטים של השירות 

, חשד למרמה וכיוצא בזאת או שקיימת לגביו העירונית חברהההנדרש, הפרת התחייבויות כלפי 

 .השירותים שנתןחוות דעת שלילית בכתב על טיב 

בעצם הגשת הצעתו, נותן בזה המציע את הסכמתו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז  .14.3

ומוותר בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים 

הצעה כאמור כמוה כאישור, הסכמה וכהצהרה  הגשתלרבות סבירותם. כמו כן, במסמכי המכרז, 

של המציע, שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז ידועים ונהירים לו וכי יש לו את כל הידע, 

נשוא המכרז וכי הוא מסוגל מכל  שירותיםהכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות לביצוע ה

 פורט במסמכי המכרז., כמשירותיםאת היתן בחינה שהיא ל

 הודעה על הזכייה וההתקשרות .15

חברה במכרז, כולה או חלקה, כהצעה הזוכה במכרז, תודיע על כך ה מציענבחרה הצעתו של  .15.1

 לזוכה בכתב. העירונית

מציא י וכתנאי להשתכללות ההתקשרות בין הצדדים, ממועד ההודעה כאמור, ימי עבודה 10תוך  .15.2

כמפורט בהסכם, ובכלל  חברה העירוניתוהאישורים שעליו להמציא לכל המסמכים את הזוכה 

 וכיו"ב. קיום הביטוחיםעל אישור זה, ערבות בנקאית לביצוע ההסכם, 

ייחתם בשינויים המחויבים, אם יהיו כאלה, כתוצאה מהחלטות של הגופים ההסכם בין הצדדים  .15.3

 .חברה העירוניתהמוסמכים ב

 זכייה ביטול .16

ולא חתם על החוזה כאמור בסעיף  יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרזהיה והזוכה לא  .16.1

 רשאית להמליץ על ביטול הזכייה במכרז החברה העירוניתועדת המכרזים של  יה, תהלעיל 15.2

על פי כל דין  חברה העירוניתהאין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות ועל חילוטה של ערבות המכרז. 

 המכרז.ועל פי מסמכי 

יה במכרז גם במקרים ילבטל את הזכהחברה העירונית תהיה רשאית מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .16.2

 הבאים: 
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, כי הזוכה או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, ההוכחות, להנחת דעתה כשיש בידי .16.2.1

או שההצעה הוגשה  יה במכרזיאו טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכ מענק, שי, זיכוי

פוטנציאליים אחרים במכרז )בין אם הגישו הצעה במכרז ובין אם  עיםציבתיאום עם מ

לאו( או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות, קשרים 

בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה 

 .ו/או הצעה בלתי סבירה תתכסיסני

, כי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה במכרז אינה נכונה או  יתחברה העירונהתברר ל .16.2.2

, היה בה כדי להשפיע  חברה העירוניתהשהזוכה לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת 

 על קביעתו כזוכה במכרז.

או מונה כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע או מנהל הוטל/ו עיקול/ים  .16.2.3

והעיקול או מינויו על נכסי הזוכה, כולם או חלקם, מיוחד או נאמן בהקפאת הליכים 

ימים ממועד ביצוע העיקול או מינוי בעל  14של בעל התפקיד כאמור לא בוטל בתוך 

 התפקיד, לפי העניין. 

ה מראש תמהשליטה בזוכה ללא הסכמ 25%, כי הועברה העירונית לחברההתברר  .16.2.4

 ב.ובכת

על כל חברה העירונית את הייתו בוטלה כאמור שזכ מציעהיפצה ז, במכר מציעשל  תובוטלה זכיי .16.3

את ערבות ך, והחברה העירונית תהיה רשאית לחלט בגין כ ההפסד ישיר או עקיף שיגרם ל

 הקיום. אין בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד המוקנה לחברה עירונית על פי כל דין.

היא תשתכלל במקרה שההתקשרות עם בעל ההצעה הזוכה לא תשתכלל, מכל סיבה שהיא, או ש .16.4

ותבוטל עובר לתחילת עונת הרחצה הראשונה הכלולה בהסכם, מכל סיבה שהיא, ועדת המכרזים 

תהיה רשאית, אך לא חייבת, לבחור בהצעה אחרת מבין ההצעות שהוגשו למכרז כהצעה הזוכה 

הזוכה יחולו על ההצעה הזוכה החלופית  מציעבמכרז, ובמקרה כאמור ההוראות החלות על ה

 בהתאמה.

 המכרזהשבת ערבות  .16.5

ימים  10בתוך  –שהצעתו נפסלה על הסף או שהצעתו לא נבחרה כהצעה הזוכה  מציע .16.5.1

 חתימת ההסכם עם המציע הזוכה. מיום

עם הגשת ערבות בנקאית לביצוע  –נבחרה כהצעה הזוכה במכרז  שהצעתו מציע .16.5.2

ההסכם ובכפוף לאישור החברה העירונית, כי הערבות הבנקאית לביצוע ההסכם 

 תקינה ותואמת לנוסח המצורף למסמכי המכרז. 
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 ;1נספח מכרז מס' 

 נוסח כתב ערבות מכרז 

 לכבוד

 החברה העירונית רחובות לתרבות ספורט ונופש

 א.ג.נ.,

 בנקאית מס'.  ........................................ ערבות הנדון:      

אנו ערבים בזה "( ציעהמ על פי בקשת ______________, ת.ז/ח.פ./ח.צ. __________ )להלן: " .1

ש"ח  35,000לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של בערבות מוחלטת ובלתי מותנית בכל תנאי כלפיכם 

עם בקשר  המציע"(, שתדרשו מאת סכום הערבותאלף ש"ח( )להלן:  " שלושים וחמישה)במילים: 

מרכז ספורט ונופש  שלואחזקה ה הפעלניהול ל 4/  2020 מכרז פומבי מס'הצעה שניתנה על ידו ב

 ."(המכרז)להלן: " ברחובות

ע"י הלשכה המרכזית  עתל עתהערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מ סכום .2

 : כדלקמן ם, בתנאי"(המדד)להלן: " לסטטיסטיקה

  .14.4.2020ביום שהתפרסם  2020 מרץמדד חודש  - " בסיסמדד ה" .2.1

 קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.  שפורסםהאחרון המדד  -" המדד החדש" .2.2

סכום השווה  ב, יהיו הפרשי ההצמדה בסיסמדד ה אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת .2.3

אם . בסיסמחולק במדד ה חילוטבסכום ה בסיסלמכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד ה

 , נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום בסיסהמדד החדש יהיה נמוך מהמדד ה

 הערבות , ללא כל הפרשי הצמדה. 

מיד עם  ,בתוספת הפרשי הצמדה לסכום הערבותאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד  .3

וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או  ,דרישתכם הראשונה בכתבקבלת 

. כמו כן, מוסכם זאת להוכיחה בכל אופן שהוא, ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהמפעיל

במפורש, כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד המפעיל ו/או לפנות בדרישה מוקדמת 

 למפעיל ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות על ידינו. 

 ועד בכלל.  31.8.2020ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום  .4

צריכה תמסר לנו בכתב בסניף __________ בכתובת כל דרישה על פי ערבות זו  .5

, לא יאוחר מהתאריך __________________ או באמצעות פקס שמספרו ______________

 .הנ"ל

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .6

 בכבוד רב, 

 ________ 

 ה ב נ ק  
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 ;2נספח מכרז מס' 

 1976 -ציבוריים, תשל"ו תצהיר לפי חוק עסקאות גופים 

 לכבוד

 החברה העירונית רחובות לתרבות ספורט ונופש 

 

אנו הח"מ, _______________ ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 

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

 "(. המשתתף_________________ )להלן: " -________ בהנני משמש בתפקיד _________ .1

 הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המשתתף. .2

 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן .3

 המשתתף או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  □

במועד האחרון להגשת הצעות המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך  □

 במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 לעניין תצהיר זה:

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

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

או עבירה לפי חוק עובדים זרים  1987-י חוק שכר מינימום, התשמ"ז עבירה לפ –" עבירה" ***

ולעניין עסקאות לקבלת  1991 –)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

, גם 2011 –לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2שירות כהגדרתו בסעיף 

 שלישית לאותו חוק.עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת ה

 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן .4

 1998 –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  –חלופה א'  □

 "( אינן חלות על המשתתף.חוק שוויון זכויות)להלן: "

 מקיים אותן. לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא 9הוראות סעיף  –חלופה ב'  □

יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות  –לעיל  4למשתתף שסימן את חלופה ב' בסעיף  .5

 :להלן



 

20 
 

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

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד  100המשתתף מעסיק  –( 2חלופה ) □

לחוק שוויון  9לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –זכויות, ובמידת הצורך 

במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים  

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

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי  –( כאמור 2) בחלופה

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן. 9סעיף 

המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל  –לעיל  4למשתתף שסימן את חלופה ב' בסעיף  .6

מים ממועד התקשרותו עם העירייה )ככל י 30משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 שתהיה התקשרות כאמור(.

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

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 

 אימות חתימה

 

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

_____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא 

ה לעיל בחתמו/ה עליו /צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו

 בפני. 

  __________ __________________ 

 , עו"ד      תאריך  
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 ;3נספח מכרז מס' 

 נוסח אישור על ניסיון קודם

 בהפעלת בריכות שחיה ציבוריות  

   (ניתן לצלם את נוסח האישור)

 לכבוד

 החברה העירונית רחובות לתרבות ספורט ונופש

 

 הפעלת בריכת שחיה ציבוריתאישור על  הנדון:

 

הריני לאשר כי ___________________ )שם המשתתף במכרז( הפעיל עבורנו, ___________________ 

"(, בריכת שחיה ציבורית / מתחם של בריכות שחיה המזמין)שם הרשות / מוסד / גוף / תאגיד )להלן: "

 ציבוריות, כדלקמן:

 ________________________________;_______________ -מספר הבריכות במתחם  •

 _____________________________________________________; -גודל הבריכה/ות  •

 _______________________________________;__ –מחוממת ובריכה פתוחה / מקורה  •

)נא  _____________________________________________________ -תקופת ההפעלה  •

 .לציין במפורש האם תקופת ההפעלה היא ברציפות או לא ברציפות(

 

 בברכה, 

 ______________ 

 חתימה 

 ______________  שם המאשר מטעם המזמין

 ______________   תפקיד 

 ______________   טלפון

 ______________  תאריך חתימה
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 ;4מכרז מס' נספח 

 פליליות העדר עבירות בדבר תצהיר 

אני הח"מ, ________________ מספר זיהוי ______________ מרחוב ____________________, 

 כדלקמן: החברה העירוניתמתחייב כלפי 

הנני המציע / הנני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם _________________ ח.פ. _____________  .1

מרכז ספורט ונופש ברחובות  לניהול, הפעלה ואחזקה של/ ____  2020שהינו המציע* במכרז פומבי 

 )* מחק את המיותר(. "(המציע)להלן: "

כתב אישום בגין נגדם לא הוגש ו ולא הורשעהמציע במכרז, נושאי המשרה ומנהלי המשתתף במכרז,  .2

 –כהגדרת מנוח זה בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א  ,עבירת מין

 של המציע. שיש עמה קלון ו/או עבירה הנוגעת לתחום עיסוקואחרת עבירה , או בגין כל 2001

מתחייב שלא להעסיק במסגרת מכרז זה, בין במישרין או בעקיפין, עובד/ת אשר הורשע/ה על  המציע .3

ידי בית משפט ו/או הוגש נגדו/ה כתב אישום ו/או מתנהלת נגדו חקירה בגין עבירת מין כהגדרתה 

 לעיל ו/או בעבירה שיש עמה קלון ו/או הנוגעת לתחום עיסוקו. בחוק למניעת העסקה של עברייני מין

המציע מתחייב להמציא אישור משטרת ישראל על העדר עבירות מין כאמור לעיל בגין כל עובד אשר  .4

 יועסק על ידו במסגרת מכרז זה, עפ"י הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין.

ה במכרז, יזכיהידוע למציע כי היה ויורשע הוא ו/או מי מעובדיו או מועסקיו בעבירות כאמור לאחר  .5

רה העירונית רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה נגד החברה תהא החב

 בהקשר זה.העירונית 

 

______________      _____________________ 

 חתימה        תאריך 
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 ;5נספח מכרז מס' 

 

 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה 

 לכבוד

 החברה העירונית רחובות לתרבות ספורט ונופש 

 א.ג.נ.,

 

מרכז ספורט ונופש ברחובות שפורסם  שלואחזקה ה הפעל ,ניהולל 4 / 2020 במכרז פומבי מציעהנני  .1

 ע"י החברה העירונית רחובות לתרבות ספורט ונופש.

 ידוע לי כי מרכז הספורט והנופש נשוא המכרז הינו בבעלות עיריית רחובות. .2

 הנני מצהיר בזאת כי החברה העירונית הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .3

הקובע  "(פקודת העיריות[ )להלן: "חדש נוסח]א' )א( לפקודת העיריות  122סעיף  3.1

 כדלקמן:

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק  

העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי 

בן זוג,  –בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה, לעניין זה, "קרוב" 

 ן או בת, אח או אחות".הורה, ב

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות   12כלל  3.2

המקומיות הקובע כי חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות 

 המקומית. לעניין זה, 

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו  -"חבר מועצה"  

 ( )ב(". 1) 2 -( )ב( ו1) 1ראה  הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף (

  )א( לפקודת העיריות הקובע כי: 174סעיף  3.3

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי  

זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה -עצמו או על ידי בן

 ובשום עבודה המבוצעת למענה".

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .4

בין חברי מועצת העיר רחובות אין לי בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי  4.1

 שאני לו סוכן או שותף.
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אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה  4.2

וחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם אחוזים בהונו או ברו

 מנהל או עובד אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד בעיריית רחובות. 4.3

ידוע לי כי החברה העירונית תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  .5

 מסרתי הצהרה לא נכונה.

 י הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כ .6

( לפקודת העיריות, 3א' ) 122אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .7

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3לפיהן מועצת העירייה ברוב של 

 פקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.א' )א( ל 122

 

 

 

 ____________שם המציע:____________                                     חתימת המציע
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 ;6נספח מכרז מס' 

 דף מידע על המציע 

 לכבוד 

 החברה העירונית רחובות לתרבות ספורט ונופש

 ג.א.נ.,

1.   מציעשם ה 

2.   ת.ז. / ח.פ.  

3.   כתובת 

4.  טלפון קווי  

 

 

5.  פקס 

 

 

6.  דוא"ל 

 

 

7.  שם איש הקשר 

 

 

8.  טלפון איש הקשר 

 

 

9.   מציעה תחומי עיסוק של 

10. מס' שנות וותק של  

 המציע בתחומי עיסוקו

 

 

11.  

 

שמות אנשי המפתח 

 ותפקידם מציעה אצל

 

 שנות ותק תפקיד םש

   

   

   

   

 כל מידע שיימסר לאיש הקשר יחשב כאילו נמסר כדין למציע. *

 

__________________                                                         ________________ 

 המציעתאריך                                                                           חתימת   
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 'במסמך 

 המשתתף במכרז הצעת טופס 

 לכבוד

 לתרבות ספורט ונופש  החברה העירונית רחובות

 .,א.ג.נ

 

 הנדון: הצעת המחיר

 4/  2020מכרז פומבי מס' 

 רחובותמרכז ספורט ונופש ב שלואחזקה ה הפעלניהול ל

במסגרתו, הנני מצהיר כי הבנתי את  החוזהאני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז ו .1

 החוזהאחר תנאי לרבות  ,המכרז תנאינספחיהם, ואני מתחייב למלא אחר ו החוזה, כל פרטי המכרז

 על נספחיו, אם הצעתי תתקבל.  (מסמך ג')

מרכז הקיים האני הח"מ מצהיר כי סיירתי באתר המיועד למתן השירותים נשוא המכרז, בדקתי את   .2

 על כל מתקניו ולמדתי את תנאי העבודה במקום.  

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז וכל תנאיו לרבות החוזה המוצע במסגרתו וכי כל תנאיו  .3

חרים המשפיעים על הצעתי זו, ידועים ומוכרים לי, וכי וכל הגורמים הא שירותיםנהירים לי וכי טיב ה

 בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.  

 דמי ההפעלה החודשיים .4

, אנו מתחייבים חוזהובכפוף לאמור בהספורט  מרכזתמורה לקבלת הזכות להפעיל את ב .4.1

של סך ב דמי הפעלה חודשיים )להלן: "דמי ההפעלה"( בסכוםחברה העירונית לשלם ל

______________ ₪ )במלים: ________________________ שקלים חדשים( בתוספת 

 ., והכל בהתאם להוראות המכרז והסכם ההפעלה, על נספחיהם מע"מ כדין

בכל תשלומי המסים השונים אשר יחולו בקשר עם השירותים נשוא מכרז זה מתחייב לשאת  יאנ .5

, למעט מסים לרבות אך לא רק, מע"מ בגין תשלום דמי ההפעלה, על נספחיו, חוזהונספחיו, כמפורט ב

 .שלגביהם צוין במפורש אחרת

  :אני מצהיר בזאת כי .6

בעל הידע, הניסיון, הכישורים, היכולת הפיננסית והמומחיות הדרושים לביצוע  הנני .6.1

 נשוא המכרז.  שירותים ה

בריכות שחיה  להפעלת בנוגעונוהל דין כל הבריאות והוראות ידועות לי הנחיות משרד  .6.2

 ת.וציבורי

 נשוא המכרז.  שירותיםברשותי כל כח האדם, האמצעים והציוד הדרושים על מנת לבצע את ה .6.3

 רותים נשוא המכרז.יברשותי כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים למתן הש .6.4

 .  בדקתי את השטח המיועד לביצוע העבודה נשוא מכרז זה, ולמדתי היטב את תנאיו .6.5
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 ההתחייבויות על פי תנאי המכרז. והנני מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות  .6.6

נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז  שירותיםאם אזכה במכרז, הנני מתחייב לבצע את ה .6.7

 על פי הוראות החוזה המצ"ב כמסמך ג' למכרז ונספחיו.  ו החברה העירוניתלשביעות רצון 

ימים  10אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך  .7

 מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:  

 כשהוא חתום כדין.   לחברהלחתום על החוזה מסמך ג' למסמכי המכרז ולהחזירו  .7.1

להמציא לכם ערבות בנקאית חתומה ומבויילת להבטחת קיום תנאי החוזה, בנוסח המצ"ב  .7.2

 .  4הסכם מס' כנספח 

 .  5הסכם מס' כנספח להמציא לכם אישור על קיום ביטוחים על פי נוסח שצורף  .7.3

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות לעיל, כולן או מקצתן, אאבד את   .8

   מכרז.ערבות התהא רשאית לחלט את העירונית ה חברוה רכזזכותי להפעלת המ

עקב העירונית לחברה לא יהא כדי לגרוע מכל זכות או סעד שיעמדו  המכרזידוע לי שבחילוט ערבות   .9

 הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז. 

 ביותר או כל הצעה אחרת.   הטובהאיננה מתחייבת לקבל את ההצעה העירונית ה חברידוע לי כי ה .10

 ולראיה באתי על החתום:

                                                          שם מלא של המציע : _________________________

                                                          ת.ז. / ח.פ. ______________________ 

 __________________________  מורשי חתימה: _______________________

                                                            כתובת :  _______________________

                                                         מס' טלפון :  __________________

                                                            מס' פקס : __________________

                               תאריך : 

                                             חתימת המציע :  _______________
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 'גמסמך 

 של מרכז ספורט ונופשואחזקה  הפעלה  ,לניהול חוזה

 2020שנת ביום _______ לחודש ______  ברחובותשנערך ונחתם 

 

 )חל"צ( בע"מ לתרבות ספורט ונופש החברה העירונית רחובות  בין:

 רחובות 8רח' הנביאים מ

 ;מצד אחד       )"החברה העירונית" -להלן )

 

 ____________________________________ :לבין

 __________________ .ח.צ/ח.פ./ת.ז.

 _______________________ כתובת

 _________ :טלפון: _________; פקס

 :מורשי חתימהבאמצעות 

 .___________ שם: _____________ ת.ז .1

 ___________ ._____________ ת.זשם:  .2

מצד         )"בעל ההרשאה" -להלן )

 ;שני

 

 הפעללמתן שירותי ניהול, ה 4/  2020פרסמה את מכרז פומבי מספר החברה העירונית ו :הואיל

 "(; המכרז)להלן: "מרכז ספורט ונופש בעיר רחובות של  החזקאו

ולאחר  ,על נספחיוכל מסמכי המכרז, לרבות הסכם זה והמפעיל, אחרי עיון ובחינה זהירה של  והואיל: 

 ,ובמתקנים הצמודים להןבמרכז לרבות בבריכות השחייה הספורט והנופש  רכזביקור במ

  במסגרת המכרז;הגיש לחברה העירונית הצעה 

נבחרה  בעל ההרשאהשל ההצעתו של החברה העירונית ועדת המכרזים על פי החלטת ו והואיל: 

את ביצוע העבודות על פי המכרז, והכל  בעל ההרשאהכהצעה הזוכה במכרז והוחלט למסור ל

 והוראות הסכם זה; בעל הרשאהבהתאם לתנאי המכרז, הצעת 

כי יש לו את כל  ,מצהירמעוניין לנהל ולהפעיל את מרכז הספורט והנופש והוא  בעל ההרשאהו והואיל : 

אחזקתו ו והפעלת, וניהולהידע, הניסיון, המומחיות, הכישורים והמשאבים הנדרשים לצורך 

 ;כאמור

 :הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן ,אי לכך הוסכם

 מבוא .1

 .זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ויש לקראם כאחד חוזההמבוא ל  .1.1
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תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז, אלא אם כן נאמר במפורש הסכם למונחים ב .1.2

 אחרת.

-לא יפורש במקרה של סתירה, ספק, אי וודאות או דווהנספחים המצורפים לו זה הסכם  .1.3

מבנה ההסכם, קקות למשמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו, וללא כל הזד

 .כותרות, לכותרות שוליים ולחלוקת ההסכם לסעיפים ולסעיפי משנהל

 הגדרות .2

 : למונחים הבאים המשמעויות כדלקמן היוזה י חוזהב 

 בע"מ )חל"צ(; ספורט ונופשהחברה העירונית רחובות לתרבות  -"החברה העירונית"   .2.1

  ;זה חוזהין ילענ ושיוסמך על יד ומי מטעמאו ו/מנכ"ל החברה העירונית  - "המנהל" .2.2

, 47 דובנובשמעון מרכז ספורט ונופש המצוי ברחוב  - "המרכזאו "  "מרכז ספורט ונופש" .2.3

, בשטח כולל , ואשר כינויו "מרכז וייסגל"3679בגוש  3רחובות, במקרקעין הידועים כחלקה 

שני מתחמי בריכות שונים וכן  כוללמ"ר, ואשר נכון למועד פרסום המכרז  15,000 -של כ

 מתקנים נוספים, כמפורט להלן:

 -; ומ"ר 404 -כ של שטח מיםבריכה פתוחה ב)א( אשר כולל בין היתר:  1מתחם מס'  .א

מתחם הבריכה " או "1מתחם מס' )להלן: " מ"ר 61 -בריכת פעוטות בשטח של כ )ב(

 ."(הפתוחה

 -; ומ"ר 400 -כשל  שטח מיםבריכה מקורה ב (א): אשר כולל בין היתר 2מתחם מס'  .ב

מתחם הבריכה " או "2מתחם מס' )להלן: " מ"ר 95 -בריכת פעוטות בשטח של כ (ב)

 ."(המקורה

 ומבני שירות נוספים. שני מזנונים .ג

המצויים במרכז, לרבות מערכות מים, חדרי וכן כל מתקן וכל פריט ציוד או אביזר  .ד

 מכונות, כל המבנים, שטחי קרקע, שטחים מגוננים, שבילים וכיו"ב.

 .2הסכם מס' כנספחמצורף והנופש תשריט של מרכז הספורט 

 לנהל את מרכז הנופש י המנהלאשר יתמנה על יד העירונית הג מטעם החברנצי -" המפקח" .2.4

 ;נשוא חוזה זה שירותיםהולפקח על ביצוע 

לרבות , מרכז הספורט שירותי ניהול, הפעלה ואחזקה של – "העבודותאו " "שירותיםה" .2.5

אספקת כוח אדם, ציוד, כלים ואביזרים הדרושים לצורך ניהולו והפעלתו של מרכז הספורט, 

ולרבות ביצוע טיפולים, בדיקות ופעולות לאחזקתם התקינה של כל הרכיבים והציוד במרכז 

הספורט, לרבות אחזקה שוטפת, אחזקה מונעת, תחזוקת שבר ותיקונים, וכן כל יתר הפעולות 

 לצורך הניהול, ההפעלה והאחזקה התקינה של מרכז הספורט והנופש.  הנלוות ככל שידרשו

כהגדרתו בכותרת ההסכם ולרבות נציגיו, מורשיו המוסמכים וכן כל מי  –" בעל ההרשאה" .2.6

 .שפועל בשמו ומטעמו במסגרת הסכם זה
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מדד המחירים הכללי לצרכן כפי שמפורסם מעת לעת ע"י הלשכה המרכזית  -מדד" "  .2.7

 ;לסטטיסטיקה

במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, שהוא מדד חודש המדד הידוע  -מדד הבסיס" "  .2.8

 __________ לשנת ___________.

 החוזהמסמכי  .3

 המהווים חלק בלתי נפרד הימנו: ,ןשלהל הנספחיםהמסמכים וזה כולל את  חוזה .3.1

 ;הספורטלמערכות מרכז  הנחיות תפעול ותחזוקה – /א1נספח הסכם מס'  •

 מפרט חדרי מכונות; – /ב1נספח הסכם מס'  •

 ציוד במרכז הספורט;מבנים מתקנים ורשימת מלאי  – /ג1נספח הסכם מס'  •

 תשריט של מרכז הספורט; – 2נספח הסכם מס'  •

 רשימת הוראות דין מחייבות להפעלת בריכה; – 3נספח הסכם מס'  •

 נוסח כתב ערבות ביצוע; – 4נספח הסכם מס'  •

 אישור על קיום ביטוחים;  - 5נספח הסכם מס'  •

 פיצויים מוסכמים; רשימת - 6נספח הסכם מס'  •

 העתק מסמך ההוראות למשתתפים; - 7נספח הסכם מס'  •

 מסמכי הבהרה ונספחי שינויים )ככל שפורסמו(; - 8נספח הסכם מס'  •

 .השבת מרכז הספורט לחברה העירוניתפינוי והוראות לעניין  – 9הסכם מס' נספח  •

סתירה או אי התאמה בין הוראה מהוראות החוזה לבין הוראות  בעל ההרשאהגילה  .3.2

היה המפעיל מסופק בפירושם הנכון של הוראה, נספח או כל חלק  הנספחים אוהמסמכים או 

אינה תואמת את החוזה,  ההרשאהבעל מהם או אם המפקח מסר למפעיל הוראה שלדעת 

בכתב למנהל לצורך קבלת הוראות בכתב, בדבר הפירוש הנכון על פיו יש  בעל ההרשאהיפנה 

 .לנהוג בכל אחד מהמקרים הנ"ל, והחלטת המנהל תהא סופית ומכרעת

לעיל, במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין  3.2מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .3.3

 .עם התמורה שלה זכאי הקבלן, תגברנה הוראות ההסכם הנספחים בקשר

 רשות ההפעלה ומטרת ההפעלה .4

את הרשות לנהל, למפעיל תמסור  עירוניתהחברה היום ממועד חתימת הסכם זה,  14בתוך  .4.1

, ההפעלהולצורך מטרת  ההפעלהלתקופת רשות להפעיל ולתחזק את מרכז הספורט והנופש, 

של כל בכפוף לקיומם המלא והמדויק וזאת בתמורה ו, כמפורט בתנאי חוזה זה להלן

  .בעל ההרשאההתחייבויותיו של 



 

31 
 

מתחייב בזאת כלפי החברה העירונית לנהל, להפעיל ולתחזק את מרכז הספורט  בעל ההרשאה .4.2

, ובכפוף לכל דין, לרבות על נספחיו ,זההסכם בהתאם להוראות והנופש, על חשבונו, והכל 

כנספח הסכם והבטיחות המצורפות להסכם זה בין היתר קה וזתחהוהתפעול כלל הנחיות 

  ./א1מס' 

מרכז ספורט ונופש, לרבות מתן אפשרות למבקרים להנות היא המרכז מטרת ההפעלה של  .4.3

פעילויות חברתיות, חינוכיות ן הפעלה של ממרכז הספורט והנופש והמתקנים המצויים בו, וכ

 קייטנות ואימוני שחייה.וספורטיביות, לרבות לימודי שחייה, 

למפעיל על החברה העירונית על ידי  תלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי הרשות היחידה שניתנ .4.4

הפעלה, מטרת הצורך למרכז הספורט  פעיל אתפי חוזה זה היא רשות הפעלה המאפשרת לה

 שכירות או חכירה בקשר כדי ליצור זכויותחוזה זה לעיל, וכי אין ב 4.3כהגדרתה בסעיף 

בעל . מהםאו כל חלק למרכז הספורט והנופש או לבריכות השחיה והמתקנים המצויים בו 

מתחייב בזאת שלא לעשות כל שימוש במתקן שלא למטרת ההפעלה, אלא אם קיבל  ההרשאה

 מהחברה העירונית אישור לביצוע פעילות אחרת, מראש ובכתב.

 אי תחולת חוקי הגנת הדייר .4.5

מצהיר ומאשר, כי הוא לא שילם, לא ישלם, לא התכוון לשלם, לא  בעל ההרשאה .4.5.1

ו/או למי מטעמה סכום כלשהו,  חברה העירוניתנדרש לשלם ולא התחייב לשלם ל

 לא במישרין ולא בעקיפין, לא בכסף ולא בשווה כסף, בגין דמי מפתח.

 בעל ההרשאהמצהיר ומאשר, כי חוזה זה, רשות ההפעלה על פיו,  בעל ההרשאה .4.5.2

אינם ולא יהיו מוגנים ע"י הוראות חוק הגנת הדייר )נוסח משולב( התשל"ב המרכז ו

הוראות כל חוק שיבוא לתקן ו/או להחליף את החוק הנ"ל ו/או  ל ידיו/או ע 1972 -

כל חוק אחר המעניק ו/או שיעניק לדיירים ו/או לרשות הפעלה הגנה מסוג דומה 

שיתוקן ו/או יוחלף כאמור וכל חוק  חוקים כאמור והחוק הנ"ל כפי ל פילהגנות ע

אחר כאמור לעיל וכן כל תקנה ו/או הוראה ו/או חיקוק שחוקקו ו/או יחוקקו 

 ועל חוזה זה. רכז, על המבעל ההרשאהכל חוק כאמור לא יחולו על  ל פיבעתיד ע

מצהיר ומאשר, כי עם פינוי המתקן לא יהיה זכאי לתבוע ו/או לקבל  בעל ההרשאה .4.5.3

או הטבה כלשהי בגין דמי מפתח ו/או בגין מוניטין ו/או באופן אחר כל סכום שהוא 

 .כלשהו

 בעל ההרשאההצהרות והתחייבויות  .5

, תנאיה ודרישותיה בקשר עם החברה העירוניתמצהיר כי הבין את צרכי  בעל ההרשאה .5.1

הנסיון, זה, וכי ברשותו כח אדם, הידע, היכולת, המיומנות,  חוזהלפי  המרכזהפעלת 

המשאבים הכספיים, האמצעים, הכישורים, הרשיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי 

זה  חוזהבהתאם להוראות  המרכזכל דין ועל פי דרישת כל רשות מוסמכת לשם הפעלת 

זיקם בתוקף במשך כל תקופת וכי יחברמה מקצועית גבוהה, ובהתאם להוראות כל דין, 

 .החוזה

את כל הבדיקות והבירורים ביצע זה  חוזהמצהיר כי טרם התקשרותו ב בעל ההרשאה .5.2

זה, ביצע סיור  חוזההנחוצים לצורך העניין לרבות יכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו על פי 
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ל ע המרכז, אופן הפעלת וחדרי המכונות כל מתקניו לרבות הבריכות, בדיקה של המרכזבשטח 

  .וכיו"ב , מצבו הפיזי, המשפטי והתכנוני של המרכזהחברהפי דרישת 

במילוי ונוהל מצהיר ומתחייב בזאת כי יפעל בהתאם להוראות כל דין  בעל ההרשאה .5.3

זה ויפעל לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך הפעלת  חוזההתחייבויותיו על פי 

מטעם כל רשות מוסמכת, לרבות משרד  , ככל שדרושים,זה חוזהעפ"י הספורט והנופש  מרכז

 להוראות כל דין.הבריאות, משרד הפנים, משטרת ישראל, כיבוי אש וכיו"ב, ובכפוף 

בעל ההרשאה יהיה האחראי הבלעדי להשיג, על חשבונו, את כל האישורים, ההיתרים  .5.4

רבות והרישיונות הדרושים על פי כל דין או נוהל רלוונטי לצורך הפעלתו של מרכז הספורט, ל

 רישוי  צו)להלן: " 2013 –בהתאם לתוספת לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג 

. , וזאת כתנאי להפעלת מרכז הספורט על ידו"(, והכל באחריותו ועל חשבונועסקים

לתנאים המפורטים ברישיון העסק ולהוראות כל דין, ובכלל זה  בהתאםהשירותים יבוצעו 

כנספח הסכם הוראות הדין המפורטות בנספח רשימת הוראות הדין להפעלת בריכה המצ"ב 

 .3מס' 

וכל הוראה של כל רשות ונוהל מתחייב להקפיד על קיומה של כל הוראת דין  בעל ההרשאה .5.5

בנספח הסכם הוראות הדין המחייבות המפורטות לרבות  ,המרכזמוסמכת בקשר להפעלת 

תנאים תברואתיים והיגייניים, וכן בדבר , וכן לבצע את כל הדרוש על מנת לשמור על 3מס' 

 .המרכז, ולדאוג לניקיון המרכזנוחותם, בריאותם ובטיחותם של המשתמשים בשירותי 

הנחיות משרד תקנות וכי ידועות לו  בעל ההרשאהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מצהיר  .5.6

וכן ידועות לו  מתחייב לפעול על פיהןבאשר להפעלת ותחזוקת בריכות שחיה והוא  בריאותה

תקנות הסדרת מקומות רחצה )בטיחות הנחיות הבטיחות של משרד הפנים כפי שנקבעו ב

 .2004 – בבריכות שחיה(, תשס"ד

החברה תוך ציות להוראות והנחיות  החוזהנשוא  שירותיםאת היבצע  בעל ההרשאה .5.7

 המנהל והמפקח.העירונית, באמצעות 

מתחייב בזאת, כי כל פעולה הקשורה ו/או הכרוכה ו/או הנוגעת בהפעלת  בעל ההרשאה .5.8

זה ואשר ביצועה מחייב קבלת רשיון ו/או היתר ו/או אישור ו/או מילוי כל  חוזהעל פי  המרכז

תנאי אחר על פי כל דין, לא תבוצע אלא רק לאחר קבלת אותו רשיון ו/או היתר ו/או אישור 

 ו/או מילוי אותו תנאי.

אלא אם קיבל תחילה את כל ההיתרים, האישורים  המרכזלא יפעיל את  בעל ההרשאה .5.9

 ושים לכך עפ"י כל דין.והרישיונות הדר

מצהיר כי לא הורשע ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו ו/או נגד עובד  בעל ההרשאה .5.10

כתב אישום ולא  המרכזבמישרין או בעקיפין בהפעלת  בדיו ו/או נגד כל מי שיפעל מטעמומעו

  .נפתחה נגדם חקירה בגין עבירה שיש עמה קלון או עבירה הנוגעת לתחום עיסוקם

 ,בלבד של מרכז הספורט והנופשחזקה אוהפעלה ניהול, לידוע למפעיל כי זכויותיו הינן זכויות  .5.11

וכי לזכויות אלו לא נלווית כל זכות קניינית מכל סוג שהוא מלבד זכות התפעול והאחזקה 

 זה. חוזהבמשך תקופת תוקפו של 
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 ההפעלהתקופת  .6

)להלן:  עד ליום __________ו __________ביום החל חודשים,  36 -תקופת החוזה הינה ל .6.1

 "(.ההפעלהתקופת "

, להאריך את והמוחלט לשיקול דעתה הבלעדיתהיה רשאית, בהתאם העירונית החברה  .6.2

תקופת )להלן: "נוספים או חלק מהם חודשים  36נוספת של עד  הבתקופההפעלה תקופת 

חודשים. מובהר, כי  72ובלבד שתקופת ההפעלה במלואה לא תעלה על , "(המוארכתההפעלה 

ההפעלה, היא תהיה במסגרת שיקול דעתה של החברה העירונית לעניין הארכת תקופת 

קיים את  בעל ההרשאהרשאית להחליט שלא להאריך את תקופת ההפעלה, גם במקרה ש

 התחייבויותיו על פי ההסכם.

החליטה החברה העירונית להאריך את תקופת ההפעלה כאמור, תודיע על כך בכתב לקבלן עד  .6.3

עניין. בתקופת ימים טרם מועד סיום תקופת ההפעלה או תקופת ההפעלה המוארכת, לפי ה 14

ההפעלה המוארכת יחולו על הצדדים אותם התנאים המפורטים בהסכם, בשינויים 

 המחויבים.

תקופת החודשים הראשונים שלמן חתימת הסכם זה יהוו תקופת ניסיון )להלן: " 12 .6.4

"(. במהלך תקופת הניסיון החברה העירונית תהיה רשאית להודיע למשתתף הזוכה, הניסיון

ה הבלעדי והמוחלט, על סיום ההתקשרות בין הצדדים, בהתראה מראש בת על פי שיקול דעת

ימים, וזאת אם הזוכה לא קיים את התחייבויותיו על פי ההסכם לשביעות רצונה של  30

 החברה העירונית.

מובהר, כי ככל שהאפשרות להפעלת מרכז הספורט תיאסר או תוגבל, באופן שלא ניתן יהיה  .6.5

ורה מלאה, בעקבות תקנות, הוראות או הנחיות שנקבעו ו/או להפעיל את מרכז הספורט בצ

שיקבעו על ידי ממשלת ישראל, משרד הבריאות ו/או כל גורם מוסמך אחר, בקשר עם 

התפשטות נגיף קורונה, הרי שמועד תחילת תקופת ההפעלה )ובהתאם לכך תחילת הפעלת 

רים והמגבלות כאמור, מרכז הספורט( על ידי בעל ההרשאה ידחה עד לסיומם של כל האיסו

 ולמעט אם יקבע על ידי החברה העירונית אחרת, בכפוף לכל דין.

  דמי ההפעלה .7

ישלם  ,בהסכם זהובכפוף לאמור  מרכז הספורט והנופשקבלת הזכות להפעיל את בתמורה ל .7.1

סכום שהוצע ב"( דמי ההפעלהדמי הפעלה חודשיים )להלן: "חברה העירונית ל בעל ההרשאה

דמי ; להלן: "מסמך ב' למסמכי המכרזבהצעה שהגיש במכרז ) בעל ההרשאהעל ידי 

 ., קרי סך שך ____________ ₪ לחודש בתוספת מע"מ"(ההפעלה

דמי ההפעלה יהיו צמודים למדד, ממדד הבסיס ועד למדד הידוע ביום הראשון של כל תקופה  .7.2

ע באותו יום יהיה נמוך ממדד הבסיס, לא שבגינה מוגש החשבון; אולם אם המדד שיהיה ידו

 יפחתו דמי ההפעלה שישולמו בפועל מדמי ההפעלה אשר שולמו בתשלום הקודם.

במועד  מראש. חודשי הפעלה 3עבור ולחודש  הראשוןביום כל רבעון,  ישולמו הפעלההדמי  .7.3

, יחד עם חוזה זה כשהוא חתום החברה העירוניתבידי  בעל ההרשאהחתימת חוזה זה יפקיד 

"(. ההמחאותהפעלה )להלן: "עבור כל תקופת ה הפעלההמחאות עבור דמי הה אתעל ידו, 
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חודשי  3הפרשי ההצמדה למדד ישולמו בהמחאות נפרדות ביום הראשון לחודש עבור כל 

 .הפעלה

 הפעלהתשלום דמי הבפיגור  .7.4

פיגורים בשיעור של אשר לא ישולם במועדו תתווסף ריבית  הפעלהלכל תשלום דמי  .7.4.1

יתווסף מע"מ הפיגורים לריבית לשנה בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן.  6%

. למען הסר ספק מובהר, כי המחאה שלא כובדה על ידי הבנק תיחשב כתמורה כחוק

 שלא שולמה במועדה.

 חברה העירוניתל בתשלום של סכום כלשהו שעליו לשלם בעל ההרשאהפיגר  .7.4.2

ראשית על חשבון  בעל ההרשאהזה, ייזקף כל סכום ששולם על ידי  חוזהבהתאם ל

. הייתה גבייתו של סכום כנ"ל כרוכה החוב אחר כך על חשבון קרןורק הריבית 

, ייזקף כל סכום שישולם החברה העירוניתבהוצאות ו/או בשכר טרחת עו"ד מטעם 

ו שכר טרחת עוה"ד ולאחר מכן לפי הסדר כאמור ראשית על חשבון ההוצאות ו/א

 האמור לעיל.

כל  ,בנוסף לריבית ,לקבל החברה העירוניתאין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של  .7.4.3

זה ו/או על פי הדין בגין פיגור בתשלום  חוזהסעד אחר שהינה זכאית לו על פי 

ותה על זכ החברה העירוניתריבית משום ויתור מטעם הכאמור ולא יהיה בקבלת 

 .כלשהו לסעד

 בעל ההרשאה( ימי עסקים בתשלום כלשהו שעל 7פיגור חוזר העולה על שבעה ) .7.4.4

על פי הסכם זה יחשב כהפרה יסודית של הסכם זה, המקנה  חברה העירוניתלשלם ל

זה ועל פי כל דין, בקשר  חוזהאת כל הסעדים המוקנים לה על פי חברה העירונית ל

 חוזה.להפרה יסודית של ה

 היטלים ותשלומים  ,מיסים ,הוצאות .8

החברה העירונית תהיה אחראית חרף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה ובמסמכי המכרז,  .8.1

 מים וביוב. לתשלומי ארנונה וחיובי

, כל המיסים, ההיטליםישלם את  בעל ההרשאהלעיל,  8.1פרט לתשלומים המפורטים בסעיף  .8.2

מרכז הספורט פי כל דין על ל והתשלומים, ממשלתיים ועירוניים, החלים ושיחולו ע האגרות

, יםו/או מפעיל יםמחזיק, בין אם הם חלים על בעלים ו/או ההפעלהתקופת כל במהלך והנופש 

וזאת שיונות למיניהם, יתשלומים עבור ר ות כלשהן ו/אוס ו/או אגרלרבות מסי עסקים, מ

 במועד שנקבע לכך על ידי הרשויות.

 ההינמתקן הטניס ב בעל ההרשאהעל ידי  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הפעילות שתנוהל .8.3

ו/או  פעילות זובלבד וכל ההוצאות שתהיינה כרוכות ב בעל ההרשאהשל  תעצמאיפעילות 

 בלבד בעל ההרשאהתשולמנה על ידי  התחולנה בגינ

 והנופש מרכז הספורט אחזקת .9

לידיעת רשימות המתקנים, האביזרים והמערכות המצויים במרכז הספורט והנופש מצורפות  .9.1

לאחר חתימת הסכם זה וכתנאי למסירת מרכז . /ג1 -/ב ו1כנספחי הסכם מס'  בעל ההרשאה
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יפורטו  ובמסגרתו מסירה, יערכו הצדדים פרוטוקול, בעל ההרשאההספורט והנופש לרשות 

. הצדדים יחתמו על ונמסרים לבעל ההרשאה במתחםהציוד והמיטלטלין הנמצאים 

יהא  בעל ההרשאההפרוטוקול כראיה בדבר מצב המרכז, כפי שהוא במועד תחילת החוזה. 

אחראי במהלך כל תקופת החוזה לשמירה על הציוד, האיבזור, הריהוט והמבנים הקיימים 

 במרכז.

ידאג לאחזקה שוטפת של מרכז הספורט והנופש, לרבות בריכות השחיה,  בעל ההרשאה .9.2

 המבנים, חדרי המכונות וכל יתר הציוד והאביזרים המותקנים או מצויים במרכז הספורט. 

ה, לרבות יידאג לקיומה של תכנית אחזקה שנתית לבריכות השח בעל ההרשאהבכלל זה,  .9.3

 ( חורפיעונתי )שבועי, חודשי, על בסיס יומי,  שיבוצעו על ידואחזקה מונעת פעולות תחזוקה ו

תחזוקה התפעול והלהוראות נספח הנחיות  , וזאת בהתאם"(אחזקה תכנית)להלן: " ושנתי

תכנית האחזקה תהיה פתוחה לעיון החברה העירונית בכל . /א1מס' הסכם נספח כהמצ"ב 

עת, והחברה העירונית תהיה רשאית להורות למפעיל על ביצוע שינויים ותיקונים בה, וזאת 

 לתקינותן של כל המערכות הקיימות במרכז.   בעל ההרשאהמבלי לגרוע מאחריות 

התייחסות לטיפול בכל מערכות הבריכות במהלך פגרת  בין היתרתכלול האחזקה תכנית  .9.4

החורף, במשאבות הסחרור, במערכות בקרה, במערכות סינון ובאביזרים על מערכת 

 ההידראוליקה.

קת פעול ולאחזיהיה אחראי באופן בלעדי ויישא בכל העלויות הדרושות לת בעל ההרשאה .9.5

בעלויות של תיקון פגמים,  לרבות, בכל תקופת ההתקשרות עם החברה העירונית המרכז

 נזקים או קלקולים הנובעים מבלאי טבעי.

למרכז הספורט על כל פגם, נזק או קלקול שנגרם לחברה העירונית להודיע על בעל ההרשאה  .9.6

כל פגם, נזק או  ,על חשבונו ,לתקן לאלתר, ושנודע לו על כךכאו למערכותיו מיד והנופש 

 שימוש סביר.מ, נזק או קלקול שנגרם , לרבות פגםמרכז כאמורקלקול שנגרמו ל

את הנזק, הפגם או הליקוי כאמור, רשאית תהא החברה העירונית  בעל ההרשאהלא תיקן 

, את עלות התיקון בתוספת כל הוצאה אחרת שתגרם בגין כך בעל ההרשאהולגבות מם, לתקנ

 .בגין עלויות תקורה 15%ובתוספת 

על  ותהבריכותחזוקת כל ההוצאות הנוגעות להפעלת וידאג לניקיון הבריכות,  בעל ההרשאה .9.7

 .בעל ההרשאהמכל מין וסוג שהוא יחולו על  מתקניהן

מכל סוג שהוא אחרים ומטרדים מטרדי ריח, רעש תוך מניעת  המרכזיפעיל את  בעל ההרשאה .9.8

. בהתחשב המרכזאחר הוראות כל דין בכל הנוגע להפעלת וימלא החורגים מגבולות החוק, 

בפרט ובמיוחד  בעל ההרשאהיב תחייבסמוך לשכונת מגורים  ממוקם המרכזשבעובדה 

 .מטרדי רעש לסביבהמפעילות הגורמת להימנע 

על כל מקרה של פציעה או נזק שנגרמו לאדם שפעל או יודיע לחברה העירונית  בעל ההרשאה .9.9

 מיד עם היוודע לו על האירוע.מרכז הספורט שהה ב



 

36 
 

אחר הוראות כל דין ודרישות כל רשות  החוזהמתחייב למלא במשך כל תקופת  בעל ההרשאה .9.10

שרותי הכבאות,  ,ועדות לתכנון ולבנייה, משרד הבריאות, ההחברה העירוניתמוסמכת, לרבות 

 לרבות מתקני הבריכות.  המרכזבקשר להחזקת והפעלת  ,משטרת ישראל וכיו"ב

 ופגיעה במתקניו. ולמנוע ונדליזם המרכזמתחייב לשמור על שטח  בעל ההרשאה .9.11

שלטים  יתלהלא ו או בשטחומרכז הספורט באזור ציב אנטנות למיניהן ילא  בעל ההרשאה .9.12

או גדר על קיר  "(פרסוםאו כל אמצעי פרסום אחר )להלן: "כלשהם או מודעות כלשהן 

בכתב ומראש. חברה העירונית ההסכמת , אלא אם ניתנה לכך מרכז הספורטשל  תחיצוני

בעל , ישא בעל ההרשאהמטעם  פרסוםאת הסכמתה להתקנת חברה העירונית הנתנה 

 .ובכל האגרות והמסים הקשורים בהצבתו ובכל ההוצאות הכרוכות בהתקנת ההרשאה

העירוניים לשלם כל קנס ויהיה אחראי כלפי המוסדות והרשויות הממשלתיים  בעל ההרשאה .9.13

 שהוא עקב אי קיום הוראות הנ"ל, כולן או חלקן.

 והנופש מרכז הספורטהפעלת  .10

, גם את ההתחייבויות כמפורט בעל ההרשאהיכלול, בין יתר פעולותיו של מרכז הספורט והנופש 

 להלן:

  הפתוחה()מתחם הבריכה  1מתחם מס'  .10.1

בספטמבר, לכל הפחות  30במאי ועד ליום  15שנה, החל מיום בכל  ,פתוח למבקרים יהיה

"(. פתיחת מתחם הבריכה מעבר לתקופת עונת עונת הרחצה בבריכה הפתוחה)להלן: "

 הרחצה בבריכה הפתוחה תהיה נתונה לשיקול דעתו של המשתתף הזוכה במכרז.

)כלומר בריכה  בריכה נפרדתינוהל במתווה של מובהר בזאת, כי מתחם הבריכה הפתוחה  .10.2

כשרה המתאימה לדתיים(. בהתאם לכך, הכניסה למתחם והרחצה בבריכה יהיו מופרדים 

לחלוטין לנשים בלבד בשעות מסוימות ולגברים בלבד בשעות מסוימות )בשום שעה לא 

גים, תתאפשר כניסה מעורבת(. כמו כן, מתחם הבריכה הפתוחה יהיה סגור בשבתות ובח

 ושעת סגירתו בימי שישי ובערבי חג יהיה עד שעה לפני כניסת השבת או החג, לפי העניין.

 שעות השימוש של נשים או גברים בלבד, יהיו כדלקמן: .10.3

 :לנשים בלבד

 ;22:00 – 17:00 בשעות - שני ורביעיבימים  •

 ;13:00 – 08:00בשעות  -שלישי וחמישי בימים  •

 ;16:00 – 12:00בשעות  -בימי ראשון  •

 .12:00 - 08:00בשעות  -בימי שישי  •

 לגברים בלבד:

 ;22:00 – 18:30בשעות  -בימי ראשון  •
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  ;13:00 – 08:00 בשעות - ורביעי שני בימים •

 ;20:30 – 16:30בשעות  -שלישי  בימים •

 ;22:00- 14:00בשעות  -בימי חמישי  •

 .12:00 - 08:00 בשעות - שישי בימי •

יבקש לשנות את שעות הפעילות או את שעות  שבעל ההרשאהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל  .10.4

השימוש במתחם הבריכה הפתוחה כמפורט לעיל, לרבות על דרך של הרחבת שעות הפעילות 

או שינוי המועדים המיועדים לנשים בלבד או גברים בלבד, הוא יהיה רשאי להפנות את 

תה הבלעדי בקשתו לחברה העירונית, והחברה העירונית תשקול את בקשתו, לפי שיקול דע

 והמוחלט. 

  – )מתחם הבריכה המקורה( 2מתחם מס'  .10.5

בימים ובשעות  ולכל הפחותהשנה, בכפוף להוראות כל דין, כל מהלך למבקרים ביה פתוח יה

 כדלקמן:

 ;18:00 – 08:00בין השעות  -בימים שני, שלישי וחמישי  •

 ;22:00 – 15:00בין השעות  -בימי ראשון  •

 ;22:00 – 08:00בין השעות  -בימי רביעי  •

 ;16:00 – 08:00בין השעות  -בימי שישי  •

 .17:00 – 08:00בין השעות  -בימי שבת  •

במכרז יהיה רשאי לשנות את שעות הפעילות במתחם הבריכה המקורה  בעל ההרשאה .10.6

ית כמפורט לעיל, על דרך של הרחבת שעות הפעילות, ובלבד שקיבל את אישור החברה העירונ

לכך מראש ובכתב. למען הזהירות מובהר, כי המשתתף הזוכה בכל מקרה לא יהיה רשאי 

 להפחית או לקצר את שעות הפעילות המפורטות לעיל.

מעת מחירי הכניסה המקסימאליים למרכז הספורט יהיו המחירים הקבועים במחירון שנקבע  .10.7

ואשר מפורסם באתר האינטרנט , )בשיתוף עם עיריית רחובות( על ידי החברה העירוניתלעת 

(  /https://www.rehovot.muni.il/237של עירייה רחובות ושל החברה העירונית )ראו: 

 "(.מחירי הכניסה" )להלן:

חודשים מתחילת ההפעלה, בעל ההרשאה יהיה רשאי לפנות לחברה העירונית,  12בחלוף 

נומקת, ולבקש את אישורה להעלאת מחירי הכניסה, בשיעור שבכל מקרה לא יעלה בבקשה מ

מהמחירים הקיימים נכון למועד פרסום המכרז. למען הסר ספק מובהר, כי מחירי  10%על 

החברה העירונית, לפי שיקול מאת אלא באישור בכתב ומראש הכניסה בשום מצב לא ישונו 

 .דעתה הבלעדי והמוחלט

https://www.rehovot.muni.il/237/
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מכרז זה מתקיימות במרכז הספורט פעילויות חברתיות, חינוכיות במועד פרסום  .10.8

וספורטיביות מסוימות, לרבות לימודי שחייה לתלמידים בכתות ה' בבתי ספר ברחבי העיר, 

"(, כמפורט בטבלה שלהלן. הזוכה פעילויותקייטנות עונתיות ואימוני שחייה )להלן ביחד: "

לכל הפחות בהיקף המפורט בטבלה  האמורות,פעילויות ה במכרז יאפשר את המשך קיומן של

 ובתנאים המפורטים בטבלה. 

 

לבעל היקף פעילות  תמורה פעילות נוכחי היקף גורם מפעיל פעילות

ותנאי  ההרשאה

 התקשרות

מפעל 

 שחייה

 לתלמידים

 תות ה'יכב

תלמדים  2,000 -כ החברה העירונית

במהלך השנה, כל 

 כניסות  10תלמיד 

18  ₪

לכניסה 

 לתלמיד

אותו היקף פעילות או כל 

היקף פעילות אחר שיקבע 

על ידי החברה העירונית, 

ובתמורה המפורטת 

 בטבלה. 

 קייטנות

 עונתיות

רשת חוויות רחובות 

מיסודה של הסוכנות 

היהודית לא"י בע"מ 

( )חברה זו מהווה )חל"צ

זרוע ביצועית של עיריית 

רחובות בתחום החינוך 

הבלתי פורמאלי; להלן: 

 "(;רשת חוויות"

וכן גורמים פרטיים 

לשיקול דעת של  ,אחרים

 בעל ההרשאה

 18  ₪

כל כניסה לל

 ילד

 –בהתייחס לרשת חוויות 

אותו היקף פעילות או כל 

היקף פעילות אחר שיקבע 

על ידי רשת חוויות, 

ובתמורה המפורטת 

 ה.בטבל

בהתייחס לגורמים 

 –אחרים )פרטיים( 

 .בעל ההרשאהלשיקול 

לימודי 

ואימוני  

שחייה 

 )סקציות(

העמותה לקידום השחייה 

 ברחובות

₪ לשעה  65 שעות בשנה 295 -כ

בעבור כל 

 מסלול

היקף פעילות שלא יפחת 

מהיקף  70%משעור 

 הפעילות הקיים. 

התמורה ויתר תנאי 

באופן  וקבעיההתקשרות 

בעל ההרשאה ישיר בין 

וזאת , לבין הגורם המפעיל

 30 -בתוך לא יאוחר מ

ימים ממועד תחילת 

 . ההפעלה על פי הסכם זה

ככל שיהיו מחלוקות 
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בקשר עם תנאי 

ההתקשרות ביניהם, יפנה 

לחברה אה בעל ההרש

העירונית ויפעל בהתאם 

 להנחיותיה.

יובהר, כי עד למועד 

הנקוב לעיל או עד 

לתחילת ההתקשרות בין 

בעל ההרשאה לבין הגורם 

המפעיל את הפעילות 

הנ"ל, לפי המוקדם 

מבניהם, תמשיך הפעילות 

להתקיים במרכז הספורט 

והנופש, על פי התנאים 

שהיו קבועים עובר 

לתחילת ההפעלה 

 בהסכם. המוגדרת

 

למען הזהירות מובהר, כי אין לראות בהיקפי הפעילות המפורטים בטבלה לעיל משום  .10.9

התחייבות של החברה העירונית להיקף פעילות כלשהו. החברה העירונית איננה מתחייבת 

לעיל,  10.8להיקף פעילות כלשהו, בכלל, ובקשר עם הפעילויות המפורטות בטבלה שבסעיף 

, מכל מין וסוג שהוא, כלפי טענות, דרישות או תביעות לא יהיו כל ולבעל ההרשאהבפרט, 

 בעניין זה.  ןו/או מי מטעמהחברה העירונית, העירייה, רשת חוויות 

 הוראות בעניין דמי ההפעלה וחובות בעל ההרשאה בעקבות נגיף הקורונה .11

ככל שלאחר תחילת תקופת ההפעלה על פי הסכם זה )ובהתאם לכך לאחר תחילת ההפעלה של מרכז 

הספורט על ידי בעל ההרשאה(, יקבעו איסור או מגבלות על הפעלת מרכז הספורט, בעקבות תקנות, 

הוראות או הנחיות שנקבעו ו/או שיקבעו על ידי ממשלת ישראל, משרד הבריאות ו/או כל גורם מוסמך 

 הבאות:, יחולו ההוראות "(מגבלות קורונהאחר, בקשר עם התפשטות נגיף קורונה )להלן: "

 על הפעלת מרכז הספורט, אזי:  איסור מוחלטבמקרה שמגבלות הקורונה שיקבעו יכללו  .11.1

בעל ההרשאה לא יחויב בתשלום דמי ההפעלה לחברה העירונית בגין התקופה שבה  .11.1.1

 "(; תקופת האיסוראיסור ההפעלה יהיה בתוקף )להלן: "

אם תקופת  כך למשל,) האיסורתקופת ההפעלה תוארך בפרק זמן זהה לתקופת  .11.1.2

ימים, אזי תקופת ההפעלה תוארך באופן אוטומטי בפרק  30האיסור תהיה למשך 

 ימים(;  30זמן של 
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במהלך תקופת האיסור יחולו על בעל ההרשאה כל יתר חובותיו על פי הסכם זה,  .11.1.3

לרבות בעניין תשלום הוצאות ומיסים, עריכת ביטוח, העמדת ערבויות, תשלום 

לעובדים, ניקיון ואחזקה של מרכז הספורט, שמירה על מרכז הספורט וכיו"ב 

 כמפורט בהסכם זה ובנספחיו. 

איסור מוחלט על הפעלת מרכז הספורט, אך כן יכללו לא בעו במקרה שמגבלות הקורונה שיק .11.2

)כגון מספר מוגבל של אנשים שיורשה לשהות  והפעלתבקשר עם הגבלות מסוימות יקבעו 

 , אזי: במרכז הספורט(

בעל ההרשאה  ,"(ההגבלותתקופת )להלן: "ההגבלות יהיו בתוקף תקופה שבה ב .11.2.1

 ;יפעיל את מרכז הספורט בכפוף להגבלות שיקבעו

בתקופת ההגבלות בעל ההרשאה ישלם לחברה העירונית דמי הפעלה מופחתים,  .11.2.2

בסכום שיקבע על ידי החברה העירונית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט )בשים 

 לב לאופי המגבלות שיקבעו(;

יחולו על בעל ההרשאה כל חובותיו על פי הסכם זה, ההגבלות במהלך תקופת  .11.2.3

ומיסים, עריכת ביטוח, העמדת ערבויות, תשלום לרבות בעניין תשלום הוצאות 

לעובדים, ניקיון ואחזקה של מרכז הספורט, שמירה על מרכז הספורט וכיו"ב 

 כמפורט בהסכם זה ובנספחיו.

 הגבלות קביעת של במקרהלעיל,  11.2.3 – 11.2.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  .11.2.4

מסוימות בקשר עם הפעלת מרכז הספורט בעקבות התפשטות חדשה של נגיף 

 7, בתוך ובכתב הקורונה, בעל ההרשאה יהיה רשאי לפנות למנהל בבקשה מנומקת

ימים מהמועד שבו קבעה  3או בתוך  ימים מהמועד שבו המגבלות נכנסו לתוקף

לשנות לבקש ולפי המאוחר, , החברה העירונית את סכום דמי ההפעלה המופחתים

ו/או לעצור את פעילות מרכז הספורט בתקופת  סכום דמי ההפעלה המופחתיםאת 

ההגבלות ו/או כל בקשה אחרת, ובקשותיו ישקלו על ידי החברה העניינית, לפי 

 שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

ככל שתהיה אי בהירות מסוימת ביחס לחובות בעל ההרשאה בעקבות מגבלות קורונה  .11.3

יקבעו יקבעו, יפנה בעל ההרשאה למנהל לצורך קבלת הנחיותיו. הנחיות המנהל  שיקבעו, אם

 יהיו סופיות ובלתי ניתנות לערעור.לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, והן 

 ואמצעים ציודחומרים  .12

 שירותיםלביצוע ההאמצעים הנדרשים כל מתחייב לספק על חשבונו הוא את  בעל ההרשאה .12.1

אמצעי זהירות לבטיחותו ונוחיותו של הציבור  ואבטחתו לרבות המרכזלשמירת ונשוא החוזה 

 במשך כל תקופת החוזה.

ירכוש על חשבונו את כל חומרי הניקיון והציוד הסניטרי והאחר הנדרש לביצוע  בעל ההרשאה .12.2

 לרבות חומרי ניקיון וציוד הדרושים לתחזוקת מבני המלתחות המרכזהתחזוקה של  שירותים

על  בעל ההרשאהים שבמתחם ולניקיון השטחים הפתוחים שבמתחם. כמו כן ירכוש והשירות

 לבריכות הקיימות במתחם. והגבהחשבונו חומרי חיטוי 
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יהיו באיכות  שירותיםה לצורך ביצועשימוש  בעל ההרשאהכל החומרים והציוד בהם יעשה  .12.3

 .טובה המקובלת בענף

יעמדו בדרישות כל תקן ישראלי או אחר שימוש  בעל ההרשאהבהם יעשה חומרים והציוד ה .12.4

 .הנדסי מחייב-מסמך מקצועי, נוהל והנדרש לגביהם מכח כל דין

מתחייב לאחסן את החומרים הדרושים להפעלת מרכז הנופש בתנאים שיקבעו  בעל ההרשאה .12.5

 ועפ"י כל דין.וכל גורם מוסמך אחר משרד הבריאות היחידה הסביבתית להגנת הסיבה, ע"י 

 דם ותנאי העסקהכח א .13

לרבות הבריכות בהתאם  המרכזיעסיק את כל כח האדם הדרוש להפעלת  בעל ההרשאה .13.1

 על נספחיו. החוזהלתנאי המכרז ו

עובדים מקצועיים, בעלי ידע וניסיון אך ורק  שירותיםיעסיק לצורך ביצוע ה בעל ההרשאה  .13.2

בויותיו עפ"י יהתחימספיקה לשם קיום כמות וב מהסוג הנדרש עפ"י חוזה זה שירותיםב

 .החוזה

יהיה בעל הכישורים  המרכזבהפעלת  בעל ההרשאהכוח האדם שיועסק מטעמו של   .13.3

לצורך הנדרשים נדרשים ומיומנות גבוהה, בעל כל האישורים והרישיונות המקצועיים ה

 ברמה גבוהה ומתאימה לדרישות החברה. המרכזיוכל להפעיל את  בעל ההרשאההעניין כך ש

מתחייב להעסיק לצורך חוזה זה עובדים אזרחי ישראל אשר יאושרו על ידי  ההרשאהבעל  .13.4

תוך המועד הקבוע לכך  שירותיםבמספר הדרוש לשם ביצוע ה ,החברה העירונית מראש בכתב

בעל שלביצוען יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב  שירותיםבחוזה, וב

 ו בעל רישיון ו/או היתר כאמור. להעסיק רק מי שרשום ו/א ההרשאה

למנהל זכות להורות למפעיל על החלפה או הרחקה של כל עובד מטעמו בכל דרג ולמפעיל לא  .13.5

 תעמוד הזכות לערער על כך.

ימלא אחר כל דרישה של המנהל בדבר הרחקתו מהעבודה של כל עובד  בעל ההרשאה .13.6

תו עובד שלא כשורה, או שאינו המועסק על ידו במסגרת חוזה זה, אם לדעת המנהל התנהג או

מוכשר למלא את תפקידו או שהוא מבצע את תפקידו ברשלנות. אדם שהורחק לפי דרישה 

 נשוא החוזה. שירותיםר הקבלן להעסיקו בין במישרין ובין בעקיפין בביצוע הוכאמור, לא יחז

  חוזהבהתאם להוראות כל דין,  שירותיםיעסיק עובדים לצורך ביצוע ה בעל ההרשאה .13.7

בכפיפות  בעל ההרשאהנוהג ומנהג מחייבים במסגרת יחסי עבודה. בכלל זאת ינהג קיבוצי, ה

ולטובתו  החוזהלא יעסיק בביצוע כל מטלה מכוח  בעל ההרשאהלהוראות חוק שכר מינימום. 

 עובד זר אלא על פי רישיון כדין שניתן להעסקתו.

להיות בעל אישור במרכז הספורט והנופש  בעל ההרשאהידי  על כל עובד אשר יועסק על .13.8

ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו במתן השירותים בהתאם להוראות חוק למניעת 

תקנות למניעת העסקה של הו 2001-, התשס"אות מסוימיםהעסקה של עברייני מין במוסד

וכל דין , 2003-המשטרה(, תשס"געברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים )אישור 

למפקח את רשימת העובדים  בעל ההרשאהענין זה. עם תחילת ההפעלה ימסור נטי אחר בוורל
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לא יועסק שיועסקו על ידו במרכז הספורט והנופש, לרבות אישורים כאמור בסעיף זה לעיל. 

 .בטרם יציג אישור משטרתי כאמורמרכז הספורט אדם ב

של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם  יבטיח קיומם בעל ההרשאה .13.9

 .עפ"י דיןכנדרש 

 אי קיום יחסי עובד מעביד .14

ו/או עובד מעובדיו  בעל ההרשאהכדי ליצור בין  זה חוזהמצהיר בזה כי אין ב בעל ההרשאה .14.1

ו/או קבלן משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין החברה העירונית ו/או מי מטעמה 

לצורך  בעל ההרשאהדי יחסי עובד ומעביד או יחסי שותפות, וכל העובדים שיועסקו על י

  .בלבד בעל ההרשאהזה יהיו וייחשבו כעובדי  חוזהביצוע התחייבויותיו על פי 

 בעל ההרשאה יחשב בעל ההרשאהבכל הקשור למערכת היחסים בין החברה העירונית לבין  .14.2

בלבד.  בעל ההרשאההינם עובדי  בעל ההרשאהעצמאי  והעובדים המועסקים על ידי  כקבלן

ו/או מי מעובדיו או בכל מקרה בו תחויב  בעל ההרשאהקבע אחרת לגבי יבכל מקרה בו י

את  בעל ההרשאה, יפצה וישפה בעל ההרשאהלמי מעובדי  החברה העירונית בתשלום  כלשהו

החברה העירונית בכל סכום בו הם יחויבו כתוצאה מתביעה כאמור וכן בהוצאות המשפט 

 ובשכ"ט עו"ד.

מצהיר ומאשר בזה כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו הינם עובדיו  בעל ההרשאה .14.3

ו והשגחתו המלאים והוא יישא בכל ההוצאות בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוח

ם במכרז והתשלומים הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על פי התנאים המפורטי

 .ועל פי כל דין

מתחייב למלא כלפי כל עובדיו את כלל הוראות חוקי העבודה והתקנות על  בעל ההרשאה .14.4

, בעתיד וכל הוראת חוק שתחוקק התקפות במועד עריכת חוזה זההוראות החוק כולל פיהם, 

, חוק 1951 –, חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א 1987 –לרבות חוק שכר מינימום התשמ"ז 

 –, חוק עבודת נשים התשי"ד 1950 –, חוק חופשה שנתית התשי"א 1976 –דמי מחלה תשל"ו  

, חוק הגנת 1964 -חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ד, 1953-חוק עבודת נוער, תשי"ג, 1954

חוק הביטוח הלאומי )נוסח  ,1983 –, חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג 1958 –השכר תשי"ח 

 . 1994 –משולב( וחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד 

 מתחייב לקיים כלפי העובדים המועסקים על ידו במסגרת חוזה זה את כל  בעל ההרשאה .14.5

ועובדיו, ככל שיחולו,  ההרשאהבעל ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה שיחולו על 

 .שירותיםהבמועדים הרלבנטיים לביצוע 

של חודשים, אישור רו"ח  6 -לחברה העירונית אחת ל בעל ההרשאהבנוסף לאמור לעיל יעביר  .14.6

בדבר עמידתו בכל החובות והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה וחוזה , בעל ההרשאה

שולם לפחות שכר  הנ"ללפיו לעובדים  ,במסגרת חוזה זה על ידו זה כלפי העובדים המועסקים

המינימום הקבוע בחוק וכן כל התשלומים וההפרשות כמתחייב מהוראות חוקי העבודה, צווי 

 ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף.
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 פיקוח, כפיפות וביקורת .15

יהא כפוף להנחיות והוראות המנהל והמפקח ויפעל בהתאם לכל הוראה  בעל ההרשאה .15.1

 .החוזהוהנחיה שתינתן על ידם בקשר עם 

, במידת הצורך ובאופן סביר, כי יערוך בעל ההרשאההמנהל והמפקח יהיו זכאים לדרוש מ .15.2

למעט תיקון ליקויים הנובעים מבלאי עקב שימוש סביר בציוד תיקונים במתחם ובמתקניו 

יהא לעשות כן על חשבונו על פי לוח הזמנים  בעל ההרשאהועל נים אשר במתחם, ובמתק

 שייקבע על ידי המנהל והמפקח.

אחר דרישות המנהל ו/או המפקח בקשר עם תחזוקת ו/או  בעל ההרשאההיה ולא ימלא  .15.3

 שירותיםאו שיפוץ ו/או /תהא החברה העירונית רשאית לבצע כל תיקון ו ,המרכזהפעלת 

בעל , ובמקרה כזה יהא על בעל ההרשאהאחזקה אחרות במתחם בעצמה, על חשבונו של 

 להשיב לחברה העירונית כל סכום ששולם על ידה מיד עם קבלת דרישה לעשות כן. ההרשאה

 או על פי דין./ו החוזהאו מחיוביו על פי /ו בעל ההרשאהאין באמור בכדי לגרוע מאחריותו של  .15.4

ידווח למנהל ולמפקח באופן שוטף בדבר כל בעיה הכרוכה בעבודה השוטפת,  בעל ההרשאה .15.5

 לרבות כל פגם הקיים, עם התגלותו של הפגם.

 שירותיםתשובות והסברים למנהל ולמפקח בכל הנוגע לביצוע ה בעל ההרשאהכמו כן, יספק  .15.6

 שירותיםכפי שיידרש על ידם, יסייע להם וישתף עמם פעולה בביצוע הביקורת והפיקוח על ה

 לרבות החומרים והציוד המשמשים אותו.

 כללי התנהגות .16

ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים שלו ושל כל מי מטעמו לרבות עובדיו  בעל ההרשאה

 .המרכז, וינהג בנימוס ובאדיבות כלפי כל באי החוזהומועסקיו במהלך כל תקופת 

 איסור ביצוע שינויים במתקן .17

מתחייב לא לבצע ולא להרשות לבצע כל שינויים, שיפורים, שיפוצים או  בעל ההרשאה .17.1

שלא נדרשו במסגרת חוזה זה על נספחיו, או בכל חלק ממנו  במרכז הספורט והנופשתוספות 

, על פי שיקול שיקבעו על ידהובתנאים  ,מראש ובכתב חברה העירוניתהללא קבלת הסכמת 

 .והמוחלט דעתה הבלעדי

שלא קיבלו  כאמורתהיה רשאית למנוע את ביצועה של כל תוספת או שינוי  העירוניתחברה ה .17.2

את אישורה מראש ובכתב, להרוס כל שינוי ו/או תוספת או להורות למפעיל להשיב את המצב 

 בעל ההרשאה( ימים מראש. 5לקדמותו, לאחר שנתנה התראה על כך בכתב למפעיל חמישה )

תממש את זכותה לפעול כאמור, ישלם לה לפי דרישתה  ניתחברה העירוהמתחייב כי במידה ו

 חברה העירוניתהכאשר חשבונות  ,הוצאות הסילוק, ההריסה או הבניהכל הראשונה את 

 ללא ערעור. בעל ההרשאהביחס לסכומים אלה יחייבו את 

בין , בעל ההרשאהעל ידי שנעשו רכז הספורט השינויים בממבלי לפגוע באמור לעיל, כל  .17.3

לא  בעל ההרשאהו חברה העירונית,הברשות ובין שלא ברשות, יהיו בבעלותה הבלעדית של 

 .יהיה זכאי לכל תמורה בגינם
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 אחריות ושיפוי בנזיקין .18

ת רחובות )להלן: יהיה לבדו אחראי כלפי החברה העירונית וכלפי עיריי בעל ההרשאה .18.1

לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים להיגרם לחברה  "(העירייה"

לבעל ו/או לעובדיהן ו/או למי מטעמן ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או  העירונית ו/או לעירייה

ו/או לעובדיהם  בעל ההרשאהו/או לקבלני משנה מטעם  בעל ההרשאהלעובדי ההרשאה ו/או 

מעשה ו/או  ו קשור לשירותים ו/או למרכז ו/או למתקניו ו/אובכל הנובע ו/א ו/או למי מטעמם

ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם  בעל ההרשאהטעות ו/או השמטה של ו/או מחדל 

 . שירותיםה

אחראי כלפי החברה העירונית ו/או כלפי העירייה לאבדן, נזק או יהיה לבדו  בעל ההרשאה .18.2

ו/או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו 

ו/או מכל אובדן תוצאתי בקשר עם  החוזהנשוא  שירותיםלצורך השבאחריותו בקשר ו

 .ההתקשרות

פוטר בזאת את החברה העירונית ו/או את העירייה ואת הפועלים מטעמן מכל  בעל ההרשאה .18.3

 7אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב לשפותן ו/או לפצותן ו/או את הפועלים מטעמן תוך 

ימים על כל סכום שתחויב מי מהן לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. 

תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה החברה העירונית תודיע למפעיל על כל 

 על חשבונו.

 להם זכאיבעל ההרשאה  אשר התשלומים מן לקזז רשאיות העירייה או/ו העירונית החברה .18.4

 או /ו העירונית מהחברה נתבעים אשר סכומים אחרת סיבה מכל או/ו זה הסכם מכוח

 כאמור בעל ההרשאה באחריות שהם מחדל או מעשה בגין כלשהו שלישי צד ידי על מהעירייה

 שהם מחדל או מעשה מחמת לעירייה או/ו העירונית לחברה שנגרמו נזקים בגין או/ו לעיל

  .לעיל כאמורבעל ההרשאה  באחריות

  ביטוח .19

כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבויותיו   בעל ההרשאהלהבטחת אחריות  .19.1

וכל עוד  החוזהלערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת  בעל ההרשאהוחובותיו, מתחייב 

קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים מתאימים להבטחת אחריותו כאמור לפי שיקול דעתו, 

 פס האישור על קיום ביטוחיםובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטו

טופס אישור זה )להלן: " חוזהמהווה חלק בלתי נפרד מואשר , 5כנספח הסכם מס' המצ"ב 

 "(.  על קיום ביטוחים

זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום  חוזהימציא במעמד חתימת  בעל ההרשאה .19.2

על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור  בעל ההרשאהכדין בידי מבטחי 

זה  חוזהלחברה העירונית במועדים הינה תנאי עיקרי ב בעל ההרשאהידי מבטחי -חתום על

בעל . החוזההפרת  אשר הפרתו מזכה את החברה העירונית ו/או את העירייה בתרופות בגין

ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של  ההרשאה

 זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהחברה העירונית ו/או מאת  העירייה. חוזה

 :את הסעיפים הבאים לכלול המפעיל מתחייבבכל הפוליסות הנזכרות  .19.3
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החברה העירונית ו/או  או/ו בעל ההרשאה – הינו בפוליסות" המבוטח" שם .19.3.1

: החברה העירונית ו/או הביטוחי הכיסוי לענייןהחברה העירונית" . "העירייה

 .ל"הנ של עובדים או/ו בת חברות או/והעירייה 

 התחלת ממועד יאוחר לא רטרואקטיבי תאריך יכלול – מקצועית אחריות ביטוח .19.3.2

 .ההתקשרות

 ביטוח במסגרת כיסוי הכללת מקצועית אחריות ביטוח לעריכת כחלופה לקבל ניתן .19.3.3

 אחריות בגבולות גוף נזקי לעניין יחול לא מקצועית תואחרי חריג כי יובהר בו ',ג צד

 .משותפים

 מקרי של סדרה או אחד ביטוח מקרה בגין, בפוליסות עצמית השתתפות סכום .19.3.4

 .₪ 50,000 סך על יעלה לא ,אחת מקורית מסיבה הנובעים ביטוח

 .מבוטל – בפוליסות וקיים ככל רבתי רשלנות חריג .19.3.5

 את להמציא בעל ההרשאהמ לדרוש, חייבת לא אך, תורשאי החברה העירונית ו/או העירייה .19.4

 או/ו תיקון או/ו שינוי כל לבצע מתחייב בעל ההרשאהן בכל עת, ולבחינת הביטוח פוליסות

 ., באופן מידיהעירייההחברה העירונית ו/או  שתדרוש התאמה

 סוג מכל ציוד או/ו לרכוש קלקול או נזק, לאבדן העירייה כלפי אחראי לבדו בעל ההרשאה .19.5

 לצורך המשמש או/ו שבאחריותו או/ו מטעמו מי ידי על או/ו ידו על שהובא או הנמצא ותאור

 לערוך שלא רשאי בעל ההרשאה. ההתקשרות עם בקשר תוצאתי אובדן לכל או/ו השירותים

, בחלקו או/ו במלואו הביטוח באישור כנדרש או/ו לעיל המפורט לציוד או/ו לרכוש ביטוח

 החברה את, מטעמו הבאים ובשם בשמו, פוטר בעל ההרשאה מקרה בכל כי יובהר אולם

 ציוד או לרכוש נזק או אובדן לכל מאחריות מטעמם הבאים ואת העירייה את או/והעירונית 

 .ההתקשרות עם בקשר תוצאתי אובדן לכל או/ו כאמור כלשהו

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים  .19.6

לחברה העירונית ו/או לעירייה לא יהוו אישור כלשהו מהחברה העירונית ו/או מאת  העירייה 

ו/או לא יהא בכך כדי  על התאמת הביטוחים ולא יטילו על מי מהן  אחריות כלשהי בקשר לכך

 פי כל דין. -זה או על חוזהפי -על בעל ההרשאהלצמצם את אחריות 

לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות  בעל ההרשאה .19.7

 העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.

בעל לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של  בעל ההרשאה .19.8

, קבלני משנה ועובדיהם, שירותיםו/או הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי  ההרשאה

מו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם אשר יגר

יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם  בעל ההרשאהנזקים. מובהר, כי 

 מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

לי לפגוע מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומב בעל ההרשאה .19.9

בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. 
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ולדרישת החברה העירונית  ו/או העירייה לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח 

 בעת הצורך.

את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות החברה העירונית ו/או  בעל ההרשאההפר  .19.10

אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו  בעל ההרשאהכויות העירייה, יהיה את ז

טענה כלשהי כלפי החברה העירונית ו/או כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לה 

 עקב זאת.

לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל  בעל ההרשאהעל  .19.11

 בביטוח עובדים על ידי מעבידים.חוק אחר הדן 

 ת ביצועפקדת ערבוה .20

הסכם החתימת  מעמדבעל פי הסכם זה,  בעל ההרשאהשל  והתחייבויותימילוי להבטחת  .20.1

אוטונומית ובלתי מותנית, לפי ערבות בנקאית  החברה העירוניתלטובת  בעל ההרשאהר וסימ

₪  000501,בסך , שתוצא לפי בקשתו על ידי בנק בישראל, 4בנספח הסכם מס' הנוסח הקבוע 

 "(.ערבות הביצועלהלן: "מאה וחמישים אלף ₪; )

הלשכה המרכזית  דייל למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע הצמודהביצוע תהיה ערבות  .20.2

, כאשר מדד הבסיס יהא המדד האחרון הידוע במועד האחרון להגשת הצעות לסטטיסטיקה

 במכרז. 

ימים לאחר סיום  30ד וועההתקשרות יצוע תהיה בתוקף לאורך כל תקופת ערבות הב .20.3

בעל טענות כנגד חברה העירונית אולם אם במועד האמור יהיו לההתקשרות בין הצדדים. 

התקשרות או התנהלות הצדדים במסגרת הסכם זה, לרבות בעניין הבקשר עם  ההרשאה

, קים שנגרמו למרכז הספורט והנופשאו נז נסיבות סיום ההתקשרות בין הצדדים בהסכם זה

תהיה רשאית להאריך את תוקף הערבות ולהשאירה אצלה גם לתקופות החברה העירונית 

ארוכות יותר, עד לסיום המחלוקות בין הצדדים, ובמהלך תקופה זו תחול על הערבות 

 .ההוראות הקבועות בפרק זה

התחייבויותיו  להבטחת ביצועכפיצוי מוסכם ללא צורך בהוכחת נזק, תשמש ערבות הביצוע  .20.4

תקופות  , לרבות מימוששירותיולפי המכרז וההסכם ולהבטחת טיב  בעל ההרשאהשל 

פר הוראה של ה, במעשה או במחדל, בעל ההרשאהבמקרה בו  .הקבועות בהסכם הארכהה

או בתוך פרק ה העירונית חברהימים מקבלת הודעה בכתב מאת  7בתוך ולא תיקנה  ההסכם

באופן מלא או  ,ואת ערבות חלטלת רשאייה הת חברה העירוניתהזמן שנכתב בהודעה, ה

חלקי, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שעומד לטובתה על פי ההסכם או על פי כל דין. 

הגמור והמוחלט  הניייהפך לקני חברה העירוניתהי ל ידסכום הערבות שנגבה עבמקרה כזה, 

 בטענות כלשהן בקשר לכך.ה זכות כלשהי לבוא כלפימפעיל שתהיה ל מבלי

, בכל עת חברה העירוניתהערבות תהא ניתנת למימוש מידי ממועד דרישתה הראשונה ע"י ה .20.5

 ללא הגבלות ו/או התניות כלשהן.

להשלים באופן  בעל ההרשאה בכל מקרה של מימוש הערבות, כולה או מקצתה, מתחייב .20.6

 הערבות לסכומה המקורי כאמור לעיל.מיידי את סכום 
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 .בלבד בעל ההרשאהכל העלויות הכרוכות בהוצאת הערבות ו/או הארכתה, תחולנה על  .20.7

 המחאת חובות וזכויותאיסור  .21

את בשום צורה ואופן ימחה ו/או יסב ו/או יעביר ו/או ישעבד לאחרים לא  בעל ההרשאה .21.1

החברה אלא אם קיבל את אישור בחלקן, זה, בשלמותן או  חוזהאו חובותיו מכוח ו/זכויותיו 

 .מראש ובכתבלכך  העירונית

לגורם אחר מהווה  בעל ההרשאהומעלה ממניות  25% למען הסר ספק יובהר כי העברת .21.2

 .זה חוזהמחאת זכויות לצורכי ה

או מקצתן, או מסר את ביצוע  החוזהאת זכויותיו או חובותיו על פי  בעל ההרשאההמחה  .21.3

בהתאם לקבוע בס"ק א' לעיל, באישור החברה העירונית העבודה לאחר, כולה או מקצתה, 

על אף ההמחאה  החוזההתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י קיום יישאר הוא אחראי ל

 .כלפי הגורם הניסב החברה העירוניתהאמורה ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכויותיה של 

על פי הסכם זה.  הפעלת מרכז הספורט משנה לצורך רשאי להעסיק קבלן אינו ההרשאה בעל .21.4

יהיה רשאי להתקשר עם קבלן משנה לצורך ביצוע  ההרשאה בעלמבלי לגרוע מהאמור, 

במסגרת הפעלת מרכז הספורט, שאינן חלק אינטגרלי בהפעלה )כגון ניקיון  פעולות מסוימות

עם קבלן משנה כאמור כדי לגרוע מאחריותו  התקשרותב. בכל מקרה, לא יהיה ושמירה(

, החוזה ועמידתו בכל התחייבויותיו עפ"יכלפי החברה העירונית  בעל ההרשאההאישית של 

  וזאת בנוסף לאחריותו של קבלן המשנה. 

 בעל ההרשאהשהעסיק  משנהתוכל בכל עת לדרוש את החלפתו של קבלן  החברה העירונית .21.5

 .על פי שיקול דעתה הבלעדי מכל סיבה

לצד  החוזה להמחות את זכויותיה וחובותיה עפ"ילהעביר או תהא רשאית  החברה העירונית .21.6

 חוזהעפ"י  בעל ההרשאה, ובתנאי שזכויות בעל ההרשאהוהסכמתו של  ג', ללא צורך באישורו

 .זה לא יפגעו

 החוזהאו ביטול  החוזהעם סיום תקופת  המרכזפינוי  .22

את  בעל ההרשאהמכל סיבה שהיא, יסיים  ,החוזהאו עם ביטול  ההפעלהעם תום תקופת  .22.1

כשהוא העירונית לתפעול ע"י החברה  וימסרו שהובא על ידו ציודהפקידו במתחם, יפנה את ת

 כנספחי, למעט החפצים שבמפרט חדרי המכונות ורשימת המלאי המצ"ב מכל אדם וחפץ פנוי

לחברה העירונית כאמור לעיל לא  המרכזובמצב תקין וראוי לשימוש. השבת  ,/ג1-וב 1 הסכם

בכל תמורה שהיא, מכל מין וסוג שהוא, בגין כל עבודה, ציוד,  ההרשאהבעל תזכה את 

 זה. חוזהחומרים או מתקנים שיותקנו בבריכה בהתאם להוראות 

 .9' מס הסכם בנספחפינוי מרכז הספורט יבוצע בהתאם להוראות הקבועות  .22.2

החברה את המתקן ו/או לא יחזירהו לחזקתה הבלעדית של  בעל ההרשאהאם לא יפנה  .22.3

המועד בו מ, עבור התקופה לחברה העירונית, כאמור לעיל, הוא יהיה חייב לשלם העירונית

 חמישהלפי בפועל והחזרתו כאמור, סכום השווה  וועד לפינוי רכזהיה עליו לפנות את המ

, לפי קביעה של ובו היה עליו לפנותכפי שיהיו במועד , למרכז הספורט הראויים הפעלהמדמי 

הווה פיצויים מ. התשלום הנ"ל החברה העירוניתשמאי או מעריך כלכלי שימונה על ידי 
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אין ולא  .מוסכמים, קבועים ומוערכים מראש על יד הצדדים בהתחשב בכל נסיבות העניין

או לפגוע /יהיה בתשלום עפ"י סעיף זה כדי להעניק למפעיל זכות להוסיף ולהחזיק במתקן ו

 .פי כל דיןל פי חוזה זה ו/או על עהחברה העירונית בכל זכויותיה האחרות של 

לרבות מסירת המרכז מבלי שתוקנו כל הפגמים  משמעו "אי פינוי",  לעניין סעיף זה .22.4

 .לעיל 21.3 עיףוהליקויים שנתגלו בו כנדרש בס

לתשלום הפיצוי המוסכם כמפורט לעיל בכדי לגרוע מכל סעד  בעל ההרשאהאין בחובתו של  .22.5

ילוט הערבות ח , לרבותחוזהחברה העירונית מכח כל דין או העומדים לרשות התרופה או /ו

 .ירוניתהע החברהבידי  בעל ההרשאהשהופקדה ע"י 

לרבות אך מבלי לפגוע  ,לצורך פינוי המתקן העירייהמוסכם כי כל הוצאות שבהן תשא  .22.6

ויהוו חוב  בעל ההרשאהבכלליות האמור, הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, יחולו על 

 .עירייהמצדו ל

 פינוי או נטישה מוקדמים .23

ללא הסכמתה המפורשת של  הפעלההרשות לפני תום תקופת  המרכזאת  בעל ההרשאהעזב  .23.1

וכל יתר התשלומים  הפעלהאת דמי ה בעל ההרשאהבכתב ומראש, ישלם  החברה העירונית,

 פעילההפעלה, כאילו המשיך להחזיק ולהרשות החלים עליו מכוח חוזה זה עד לתום תקופת 

 .המרכזאת 

החברה התשלומים יחשבו כפיצויים מוסכמים ומוערכים מראש ואין בהם כדי לגרוע מזכות  .23.2

עד אחר המגיע לה על פי דין ו/או על פי הוראות חוזה כל ס בעל ההרשאהלתבוע מ העירונית

 זה.

לא יראו ביטול זה כחל על הוראות סעיף  ,החברה העירוניתבמקרה של ביטול חוזה זה על ידי  .23.3

 .זה, אלא אם נאמר במפורש אחרת בהודעת הביטול

 ותוצאותיו החוזהביטול  .24

החוזה מיידית במקרים  מוסכם בין הצדדים כי החברה העירונית תהא רשאית לבטל את  .24.1

 הבאים:

למפעיל כונס נכסים מכח כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל, או ניתן לגביו צו  מונה .24.1.1

 פירוק.

או מי מטעמו הורשעו בגניבה או בלקיחת שוחד או במרמה או בכל  בעל ההרשאה .24.1.2

 עבירה שיש עמה קלון או הנוגעת לתחום עיסוקו.

אינו מסוגל לעמוד בדרישות החוזה מסיבה  בעל ההרשאהכי  העירוניתהוכח לחברה  .24.1.3

 כספית או מכל סיבה אחרת.

 הפר את החוזה הפרה יסודית. בעל ההרשאה .24.1.4

 7הפרה שאינה יסודית אך לא תיקן את ההפרה בתוך  הפר את החוזה בעל ההרשאה .24.1.5

 יום  מיום שנשלחה לו התראה על כך.
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מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול החוזה בבחינת רשימה סגורה וכי  .24.2

אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות החברה העירונית לבטל את החוזה מכח כל עילה שבדין, 

 .בעל ההרשאהעקב הפרתו על ידי ובכלל זה לבטל החוזה 

 בכל מקרה של ביטול החוזה כאמור לעיל ו/או מכח כל דין או חוזה, יחולו ההוראות הבאות: .24.3

את מרכז  יום מיום קבלת הודעתה 14ימסור לחברה העירונית, תוך  ההרשאהבעל  .24.3.1

ונקיים  לבעל ההרשאההנופש ובריכות השחייה, פנויים מכל אדם וחפץ השייכים 

מכל תביעות וזכויות צד שלישי כלשהו, כאשר המרכז על ציודו תקינים כמפורט 

 .לעיל לחוזה 21בפרוטוקול שנערך לפי סעיף 

לא יעשה כן, תהיה החברה העירונית רשאית לעשות זאת  בעל ההרשאהשבמקרה  .24.3.2

, המייפה בזה את כוחה של החברה העירונית לבצע בעל ההרשאהעל חשבונו  של 

ישא בכל ההוצאות  בעל ההרשאהאת כל הפעולות לצורך  זה בשמו ועל חשבונו ו

אשר נוצרו בקשר לכך. כן תהא החברה העירונית רשאית לקזז את ההוצאות הנ"ל 

 ככל שיגיע. ,ל סכום שיגיע למפעיל ממנהמכ

חייב  בעל ההרשאה יההנופש ע"י החברה העירונית, יהו הספורט לצד קבלת מרכז .24.3.3

את החברה העירונית בגין כל ההוצאות והנזקים שנגרמו לחברה  ולפצותלשפות 

סים, ההיטלים וכל תשלום יהעירונית בקשר עם ביטול החוזה כאמור, לרבות כל המ

 או חוזה החלים בקשר עם הפעלת ותחזוקת המרכז.מכוח דין 

והבטחונות מטעמו לא  בעל ההרשאהזכויותיה של החברה העירונית, חובותיו של  .24.3.4

 יפגעו, כל אלה ישארו בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל החוזה.

לעיל בכדי לגרוע מסעדים או תרופות נוספים  23.3.4 – 23.3.1 סעיפיםאין באמור ב .24.3.5

 ים לחברה העירונית עפ"י כל דין או חוזה.או חלופיים המגיע

 ושינוי ויתור .25

, לא החברה העירוניתרכה מצד ואמתן שום ויתור, הנחה, הימנעות מפעולה במועדה או  .25.1

ידה, אלא אם  עלשתוגש ייחשבו כויתור על זכויותיה ובכלל זה לא ישמשו כמניעה לכל תביעה 

 .בחתימתם של מורשי החתימה מטעמהו ובאופן מפורש כן נעשו בכתב, מראש

 , גם אםהחברה העירוניתרכה מצד ואמתן כל ויתור, הנחה, הימנעות מפעולה במועדה או  .25.2

החברה , לא יחשבו כויתור גורף על זכויות כאמור לעיל מראש ובאופן מפורש, נעשו בכתב

 .במקרה עתידי דומה ולא ישמשו תקדים לגבי מקרה עתידי כאמורהעירונית 

 או לחבר המועצה/העדר קירבה לעובד הרשות ו .26

 :מצהיר בזאת כי בעל ההרשאה

 .בן או בת, ואף לא סוכן או שותף בן זוג, הורה, מבין חברי מועצת העיר רחובות אין לו .26.1

  . לו בן זוג , שותף או סוכן העובד ברשותאין  .26.2
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 ופיצויים מוסכמים הפרות יסודיות .27

הינן בגדר תנאים עיקריים )על תתי סעיפיהם(  14 -ו 12, 11, 10, 9, 7 ,5, 4 סעיפיםהוראות  .27.1

  .החוזהסודית של יתחשב כהפרה זה והפרתם  חוזהב

הפרת מבלי לגרוע מכל זכות של החברה העירונית לפי הסכם זה ולפי כל דין, במקרה של  .27.2

ים כלשהם באופן הפעלת מרכז הספורט, וכן הפרות קויים או למיהוראות הבטיחות, פג

החברה העירונית תהיה רשאית לחייב את בעל , אחרות של הסכם זה מצד בעל ההרשאה

כנספח הפיצויים המוסכמים המצ"ב  רשימתתאם לפיצויים מוסכמים, בה בתשלוםההרשאה 

    .6הסכם מס' 

   כתובות והודעות .28

 .זה חוזהכתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת ל .28.1

שנשלח  זה ישלח בדואר רשום לפי כתובת הצדדים וכל מסמך חוזהין ימסמך או הודעה לענ .28.2

 .ימים מתאריך המשלוח 5בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען עם תום 

זה יכנס לתוקפו במועד חתימתו ע"י אחרון מורשי החתימה של שני הצדדים ובכפוף  חוזה .28.3

 .זה חוזהלצירוף כל האישורים הנדרשים כפי שפורטו ב

 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 :בעל ההרשאה         :החברה העירונית            

                                                 ____________________         ___________________ 

 

 

 אישור עו"ד 

_____ מאשר בזאת כי מר ________________ ת.ז. ____אני הח"מ עו"ד _____

ת.ז. ___________________ שהינם מורשי  ______________________________ ומר 

זה  חוזההתייצבו בפני וחתמו על ,  ____________________ בעל ההרשאההחתימה מטעם 

 .לכל דבר וענין בעל ההרשאהוחתימתם מחייבת את 

          ______________                                                            _______________ 

 חתימת עו"ד                                                                                 תאריך                   
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 /א;1הסכם מס' נספח 

 למערכות מרכז הספורט   ה הנחיות תפעול ותחזוק

 כללי 

 גורמים המגבירים את סכנת ההדבקות ממחלות שונות.  מספר  ת שחייה קיימיםובבריכ

סיכונים אלה אינם מבוטלים והם קשורים בעיקר לזיהום המים  ומהידבקות אפשרית ממיקרואורגניזמים מחוללי 

ובסביבת הבריכה: זיהום מתרחצים הנושאים עימם "תרומה" של מיקרואורגניזמים שבחלקם מחוללי מחלות,  מחלות  

תי הנישא ברוח כגון חול המזוהם לדוגמה, זיהום ממשטחים, שירותים, מקלחות משטחים ומדשאות, וכן מזיהום סביב

בהפרשות של  בעלי חיים ועוד. התנאים של בריכת השחייה יוצרת סביבה תומכת לקיומם של מחוללי המחלה ומנגנון  

המודעות וההכרה כי רחצה באתרי רחצה עלולה לגרום לתחלואה הובילו ליצירת  להעברת הזיהומים השונים לרוחצים.

לגבי בריכות שחייה: בתקנות רישוי עסקים )  ניתן להגדיר איכות מים תקינה באתרי הספורט והנופש.סטנדרטים שמהם 

קיים פירוט נרחב של  הנחיות ודרישות לקיום של תנאי  1994 -תנאי תברואה נאותים לבריכות שחייה( התשנ"ד  

  . תברואה נאותים בבריכות שחייה ציבוריות

 הם:לתחלואה  בבריכות הגורמים 

 צפיפות ועומס מתרחצים ביחס לשטח ונפח המים.  •

 אוכלוסייה. התרבות היגיינית לקויה של  •

 מערכות השבחת מים מיושנות או לא מתאימות. •

 איטי, חיטוי חלש וכדו'.מים  : מחזורהפעלה לא נכונה של מערכות השבחת מי הבריכה כגון •

 תקלות במערכות השבחת המים. •

 לשלוש רמות עיקריות:מחולקים של בריכות שחייה התברואתיים התפעול והאחזקה 

 יומי. -. תפעול ואחזקה יום1

 טיפול שבועי, חודשי, עונתי.   -. תפעול ואחזקה תקופתיים  2

בתקופות עומס מתרחצים כמו בעונת הקייטנות, שבתות וחגים, בזמן זיהום פתאומי של . תפעול ואחזקה מיוחדים 3

 . וכו' , המים כמו צואה

 .(השבחת המיםטיפול במים ) תנאים תברואתיים נאותים ניתן להשיג בעיקר בתפעול  נכון של חמש מערכות

אחראי באופן ישיר על הטיפול התברואתי  של  מי הבריכה והוא יוכל לממש את המטרה שנקבעה מפעיל הבריכה 

 יפורטו בהמשך.ש באמצעות תפעול יעיל ונכון של חמש מערכות השבחת מים, 

גורמים הנ"ל באמצעות תפעול ואחזקת הבריכה בצורה מקצועית וחכמה במתפקידו של מפעיל בריכת השחייה לשלוט 

שתמנע, ככל שניתן, את הסכנות של העברת תחלואה  מיםלאיכות  יביאו אשר כות השבחת המים של חמשת מער

 בבריכת שחייה. 

 מערכות השבחת המים בבריכת השחייה 

הוא מושג המבטא שילוב של מספר מערכות אשר נועדו להביא למצב שבו מי הבריכה יעמדו  "השבחת המים"

)תנאי תברואה נאותים  פיסיקליים, כימים ובקטריאליים, הקבועים בתקנות רישוי עסקים -בסטנדרטיים תברואתיים 

ת בבריכת השחייה. העיקרון  להבטיח, ככל שניתן, תנאים למניעת העברת מחלו יםלבריכות שחייה(. סטנדרטים אלו עשוי

המנחה בפעולה המשולבת של המערכות הוא בכך שניתן לתאר את שילוב מערכות השבחת המים כמו חוליות בשרשרת. 

ניתוק של חוליה אחת מהשרשרת תביא לניתוק מעגל הטיפול במים, תגרום לעומס יתר על יתר המערכות עד כדי 

 על פי התקנות.   ,רטים לאיכות מיםקריסתם,  ואי יכולת להביא למימוש של סטנד

 חמש מערכות השבחת המים

 חיצונית. סביבה ה. מערכת הניקוי ה1

 .. מערכת הסחרור2

 . . מערכת הסינון 3

 . . מערכת החיטוי4
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 .איכות המיםדיקות ובקרת . מערכת ב5

 חיצוניתסביבה המערכת ניקוי ה. 1

 מטרה:

 . בעבודתןלאפשר ניקוי מקדים של מי הבריכה על מנת לייעל את פעולתן של יתר מערכות השבחת המים ולהקל עליהן 

 המערכת כוללת:

לעמוד  -( הנחיות של הצוות המקצועי,  תקנונים ושילוט מתאים  - של המתרחצים באמצעות חינוך .א

אי הכנסת מזון לשטח המים בבריכה, מניעת בסטנדרטים של כללי היגיינה ותברואה תקינים ומודרניים, כגון 

 , מספר מתרחצים כניסה לבריכה עם פצעים פתוחים, מעבר דרך מקלחות כניסה, כובע  לבעלי שיער ארוך

 וכדו'.  מתאים לתקנות 

 מסביב לשטחי המים של הבריכה. גידור  .ב

 לשטחי המים של הבריכה.  מקלחות בכניסה  . ג

 ים של הבריכה. במשטחים סביב שטחי המ ניקוזים תקינים .ד

 בכל חצרות הבריכה: מסביב לבריכה, מלתחות, חדרי השרות.  משטחים נקיים .ה

 ( סירקולציה - הסחרורמחזור המים ) . מערכת 2

 מטרה:

  .לפנות את המים מהבריכה לטיפול בחדר המכונות  ולהחזירם כשהם מסוננים ומחוטאים

 המערכת כוללת:

 (. גלישה למיכל איזון )בורות יניקה( ופינוי מים עילי )תעלות צנרת ואביזרים לפינוי מים תחתי .א

 משאבות סחרור. .ב

,  מפסקי זרימה, מדי ברזיםמגופים ו חוזרים, -אל אביזרי ניטור ובקרה כגון פורקי אוויר, מדי  לחץ, שסתומים  . ג

 ספיקה. 

   בבריכה.  פיזור המיםל מפזרים )"אינלטים"( .ד

 . מערכת הסינון3

 מטרה:

 מוצקים צפים, מרחפים ושוקעים.   -ממי הבריכה חומרים שאינם מומסים להרחיק 

 המערכת כוללת:

 : סינון מקדים הכולל

 מי שתייה.  באיכות אספקת מי רשת .א

במקומות כמו בורות היניקה, תעלות הגלישה, מסנן שערות )מסנן גס( המשמש להגנה על המשאבה  סינון רשת .ב

 מפני חומרים גסים וכן כסינון מקדים.

 עודפים ממיכל האיזון. -ופינוי מי באמצעות פינוי מים  עילי  )תעלות הגלישה( ילוק לכלוך ושומנים צפיםס . ג

 מהלכלוך השוקע באמצעות מטאטא יונק ו/או באמצעים אחרים  כמו רובוט . ניקיון קרקעית הבריכה .ד

 : סינון ראשי הכולל

 גרנולרי(    -שיטת סינון בנפח )מסנן חול  

 החיטוי. מערכת 4

 מטרה:

מיקרואורגניזמים מחוללי מחלות תוך כדי  תפעול נכון עפ"י התקנות ושימוש בציוד וחומרים המאושרים על ידי   לנטרל

  משרד הבריאות. 

 המערכת כוללת:

 המיועדים לחיטוי והגבה.  לכימיקלים  ומאצרותצוברים )מיכלים(   .1

 כימיקאלים המיועדים לחיטוי והגבה.  .2
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 בקרים, משאבות מינון.   -טכניקות להזנת מינון ובקרת הכימיקאלים המיועדים לחיטוי והגבה ציוד ו .3

 טכניקות ואביזרים למניעת חדירה בלתי מבוקרת של כימיקאלים לבריכה.   .4

 

 בקרת איכות המים בדיקות ו. מערכת 5

 מטרה: 

  בבריכה שאכן עומדת בדרישות התקנות.  לאפשר בדיקה  של איכות המים 

 המערכת כוללת:

 )במעבדה מוכרת (. בדיקות בקטריולוגיות. 2

 עכירות, טעם, ריח, צבע .  :תפיזיקאליו בדיקות .  3

 .במידה ומשתמשים במייצב כלור  , חומצה ציאנוריתpHכלור,  בדיקות כימיות:. 4

 

 פקודות קבע לעבודת המפעיל  -פק"ל  

 יומי.-ואחזקה יוםתפעול 

 לפחות חצי שעה לפני פתיחת הבריכה ולאחר שבוצע וואקום קלינר.  –הערכות לפתיחת הבריכה 

 א. מעגל הסביבה החיצונית

בדיקה ויזואלית של  הסביבה החיצונית לתקינות: גדרות, ניקיון משטחים, ניקיון מלתחות ושירותים, ניקוזים תקינים 

 וכו'. 

 ב. מעגל שטחי המים 

צלילות, העדר חפצים ומכשולים  מים זורמים בתעלות הגלישה, בדיקה ויזואלית של  שטחי המים לתקינות:   .1

 וכו'. במדרכות סביב שטחי המים במים, ניקוזים 

 לתקפות ערכי מדדי המים הנדרשים עפ"י התקנות.  תקניים םבדיקות מי הבריכות במכשירים דיגיטאליי .2

 רישום ביומן הבריכה של  תוצאות בדיקות המים וכן רישום של כל תופעה חריגה שנתגלתה והטיפול שבוצע.   .3

 ג. מעגל חצר המשק וחדר המכונות 

 הכימיקאלים לתקינות ולמצאי של כמויות נדרשות. בדיקת מיכלי  .1

 בדיקת מחסן החומרים לתקינות ולמצאי של כמויות נדרשות. .2

  .לתקינות)משאבות חום(   ההסקה  בדיקת .3

 בדיקת ניקיון חצר המשק וחדרי המכונות. .4

 המכונות להעדר נזילות רעשי מנועים חריגים וכל דבר חריג אחר .  יבדיקה ויזואלית של  חדר .5

 בדיקת מדדים ותקינות אביזרי הניטור והבקרה בחדר המכונות:  .6

התאמה בין הערכים של בדיקות השדה לאילו של הבקר, תקינות מפסק זרימה על קו מי   -בבקרים  .א

 טעימה וכו'. 

חוזרים, מפסקי זרימה, מדי ספיקה כולל  -ם אלבדיקת תקינות המשאבות, שסתומי –מערכת הסחרור  .ב

 הערכים בהתאמה לדרישת הספיקה הדרושה לקבלת מחזור המים עפ"י התקנות, מגופים וכו'. 

 מערכת הסינון: בדיקת  הפרשי לחצים במסננים ותקינות האביזרים פורקי האוויר והלחץ.  . ג

 בדיקת אינג'קטורים והצנרת.     –מערכת החיטוי  .ד

 התקלות שהתגלו. טיפול בכל  .7

רישום ביומן הבריכה כולל הערכים של הבקרים בהשוואה לבדיקות השדה וכל תקלה טיפול שהתבצע כתוצאה  .8

 מכך.

 שוטפים   תפעול ואחזקה

  NTU -ועכירות ב   pHחובה כלור חופשי נותר במג"ל , הגבה  – בבריכה כל שלוש שעותאיכות מים בדיקות 

  לא בזמן רחצה, כיול בקרים וכו'. –כגון צואה, שטיפות מסננים  חריגים, מענה לאירועי תחזוקה 
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  רישום ביומן הבריכה את תוצאות הבדיקות וכל תקלה וטיפול חריג שבוצע.     

  שבועי -תקופתיים  מונע תפעול ואחזקה 

 מכת כלורחובה פעם בשבוע ממוצאי שבת עד שעת הצהרים של יום ראשון טיפול שבועי מונע  של   :טיפול שבועי 

ניקיון יסודי של מקומות היוצרים זיהום מישני כגון מיכלי האיזון, תעלות הגלישה, משטחים בכלל  ומשטחי פלסטיק ו

 במיוחד, וכו'.

 

  עונתיתפעול ואחזקה 

 הבריכה בעונת הרחצהעקרונות להערכות לפתיחת 

 א. סביבת הבריכה

 שטחים מרוצפים: 

שוטים, לתקן מרצפות שבורות,  יש לבדוק תקינות השטחים המרוצפים סביב הבריכה ובמעברים השונים: לבער עשבים 

 לנקות תעלות ניקוז. חשיבות רבה קיימת לטיפול במשטחים בעלי לחות גבוהה.  

 גידור ופתחים: 

והן לשמירת  הבריכה ובמשטחים השונים חשובה ביותר, הן לבטיחות, הן לתנאי תברואה נאותיםתקינות הגידור סביב 

הנוי  והסדר .יש לבדוק את שלמות הגידור והמבנה במידת הצורך. זה הזמן לוודא כי הגדרות והפתחים סביב הבריכה 

 אכן עומדים בתקנות ובתקנים: גובה, מיקום וכדו'

 גינון: 

 ופש ומכאן חשיבות הגינון: גיזום צמחיה, כיסוח המדשאה, נטיעת שתילים  ועוד. הבריכה משמשת כמקום נ

 חשוב להימנע מנטיעת עצים או שיחים המשירים עלים  בעונות הרחצה. 

 סככות צל:

סככות צל, אשר פורקו בעונת החורף, יש להתקין מחדש, לשפץ, לצבוע, לשמן, ולהרכיב עליהן את הכיסוי. הוספת 

 לעתים הכרח וזה הזמן לרכשן ולהקימן. כמו כן יש להחליף את הכיסויים השונים שהתבלו.  סככות צל  היא 

 מיכלי  אשפה: 

יש לוודא הימצאות מיכלי אשפה בכמות מספקת לקהל המבקרים הצפוי להגיע בעונה. את הבסיסים של מיכלי האשפה 

 הקיימים, יש לשפץ ולצבוע. את מיכלי האשפה יש לשטוף ולנקות היטב.

 מוגבהים מן הקרקע ואפשר יהיה לרוקנם בקלות. לי אשפה יש לתכנן ולהתקין כך שיהיו בעלי מכסה,מיכ

 מודגש כי משטרת ישראל מציבה תנאים מיוחדים  לנושא מיכלי האשפה  כגון שקיפות. 

 כסאות נוח ומתקני משחקים ושעשועים, גדרות ועמודים: 

 שופצו בסוף העונה, יש לשפצם, לשמנם ולצבעם במידת הצורך.במידה והם לא , לגבי הציוד והמתקנים הקיימים

 מתקני תברואה ושירותים:

: יש לבדוק תקינותם, לנקותם ולתקנם, במיוחד גומיות בלויות,    מזלפי מקלחות )טושים(, ברזים, אבזרים וצנרת      

 ניאגרות וכדומה.

 : יש לנקות היטב את תעלות הניקוז ואת מערכת הביוב.ניקוזים

 מבנה המקלחות ובתי שימוש: 

 עפ"י כל הכללים המותאמים לסביבה לחה ורטובה. יש לשפץ פתחי האוורור. יש לבצע ניקיון יסודי

 ב. בריכת השחייה

 ניקוי הבריכה: 

זקוקות לניקיון יסודי מחול אבנית, לכלוך, אצות ושומנים    )הבריכה הפתוחה( בריכות שהיו ריקות ממים בחורף 

שהצטברו על קרקעית  הבריכה ודופנותיה. ראשית יש לנקות באופן יסודי את בריכת השחייה )כולל תעלות הגלישה(. 

ים  קיימים חומרים )חומצות ודטרגנטים שונים( לניקיון כל סוגי הלכלוך ויש לפעול ע"פ הוראות  היצרנים של החומר

 השונים. 

 טיפול בצנרת ניקוז של מערכת סחרור המים:

קווי צנרת, תעלות הגלישה וצנרת בור היניקה, המובילים את המים מתחתית   הבריכה למסננים, חייבים להיות פנויים          
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 .  ונקיים  לחלוטין

 תעלות הגלישה: 

יש לפתוח את פתחי הניקוז שבתעלות הגלישה, ולשטוף אותם היטב בזרם חזק עד לפינויים מכל לכלוך וחפצים. אם 

 קיים חשד לסתימה בצנרת, יש להזמין בעל מקצוע כדי לפתוח אותה. 

פגיעה  בתעלות גלישה המכוסות ברשתות יש להקפיד על ניקיונן, שלמותן והתאמתן לפני השטח בגובה אחיד, כדי למנוע 

 במתרחצים.

 יש להקפיד כי משטחי תעלות הגלישה המצופות מוזאיקה ו/או חומר אחר, יהיו חלקים וללא סדקים ובקעים.

 בורות היניקה: 

יש לוודא סגירתם ונעילתם חזק.  מים יש לפתוח את מכסה בור היניקה ולבצע פעולות ניקוי ושטיפת הבור והצנרת בזרם

 בברגים בתום הטיפול. 

 )אינלטים(:  מפזרי מים

 להחליפם.  יש לבדוק  את תקינות מפזרי המים ובמידת הצורך

 :קרמיקה  -  חידוש משטחי ציפוי וחיפוי הבריכה

עם "רובה"  אקרילית או סינטטית יש להחליף אריחים שבורים, בולטים או שקועים. יש למלא הרווחים בין האריחים 

 כדי  למנוע  הצטברות לכלוך ואצות. לפי החלטת בעל ההרשאה 

 סולמות  הבריכה ומדרגות:

עפ"י התקנות החדשות סולמות הבולטים לבריכה חייבים להיות  יש לוודא כי הסולמות יציבים וקבועים היטב במקומם. 

 נשלפים. 

 מקלחות הכניסה:

 במידת הצורך עפ"י כל הכללים המותאמים לסביבה לחה ורטובה. יש לבצע ניקיון יסודי 

 ציוד היקפי: 

 ציוד היקפי בבריכה הוא ציוד המאפשר את ניקוי הבריכה באופן חיצוני כגון  מטאטא יונק, "רובוט", לוכד עלים וכדו'.  

לבצע ניקוי יסודי של יש לבדוק את תקינות מערכת המטאטא היונק: המשאבה, הצנרת, גוף הסינון והצינור הצף. יש 

 המערכת ולפעול על פי הוראות היצרן. 

 ג. חדר המכונות ומחסן חומרים מסוכנים

 חדר מכונות

כגון מפסקי זרימה, מד ספיקה,  חדר המכונות כולל: צנרת מים וחשמל, מסננים, מנועים ומשאבות, ציוד ניטור ובקרה

 הוראות היצרן. מדי לחץ וכדו'. יש לוודא תקינות  כל החלקים על פי 

 מחסן וחומרים כימיים

יש לוודא תקינות  .החוקים והתקנותעל המחסנים ואופן אחסון החומרים שבהם, לעמוד בתקן הנדרש על פי הוראות 

 המדפים לאחסון הכימיקלים, שילוט מתאים, ציוד וחומרי נטרול, קיום הוראות שימוש וכד'.

 

 עקרונות להערכות לסגירת הבריכה בסיום עונה

 עם סיום עונת הרחצה בבריכות עונתיות יש להכין את חדר המכונות ושטח בריכת השחייה ל"תרדמת חורף".

 שטח הבריכה 

ה במחסן יבש ייש לאסוף את כל הציוד הנמצא בשימוש סביב הבריכה במשך העונה ולאחסנו בצורה מסודרת ונקי

קופיים, בסיסי מטאטא יונק, מבחנות לבדיקת מים, ומקורה. הציוד השכיח הוא גלגלי הצלה, רשתות עלים, מוטות טלס

ציוד עזרה ראשונה, צינור צף )לאחסן בתוך שקית ניילון מגולגל עם חומר ייבוש(, וואקום קלינר,  רובוט, שמשיות,  

 כסאות נוח  וכו'.

 חדר מכונות

 כללי:  

 יש לנתק את זרם החשמל למערכות הבריכה כולן.

 קי ומסודר.יש לוודא כי חדר מכונות יישאר נ
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 יש לאחסן חומרים שנשארו מהעונה כך שלא יירטבו.

 יש לסגור היטב כל מיכל או חבית של חומרים ולוודא כי סימון סוג החומר מצוין עליהם בבירור.

לא את כל החומרים כדאי ורצוי לאחסן. יש חומרים המאבדים מריכוזם ואותם כדאי לאחסן בנפרד, בצורה בטוחה  

 הסביבה.  להגנת ולציין אזהרה לידם. בכל מקרה צריך לפעול לפי הוראות היצרן והמשרד 
על  ותקינות המשאבות הטבולות למניעת הצפה.  יש לוודא כי פתחי הניקוז בחדר יהיו חופשיים, למניעת הצפה בחורף

 החברה להתקין רגש הצפה בחדרי המכונות להתראות ושלאחר הצבתם יהיו באחריות תפעולית של בעל ההרשאה. 

 להניח בחדר המכונות משאבה טבולה עם הפעלה אוטומטית, למניעת הצפה.  נדרש 

 אחרות. יש לכסות ביריעות ניילון את לוחות חשמל ומערכות רגישות

 מסננים

 מסנן חול 

 לפעול לפי הוראות היצרן ובהעדר הוראות יצרן לפעול כדלקמן: 

 להוצאת כל שאריות הלכלוך מתוך שכבות הסינון. –לבצע שטיפה נגדית ארוכה  .1

 יש לרוקן את המים, חובה להשאיר מסנן יבש על מנת למנוע  מקור להתרבות חיידקים. .2

על מנת שהמסנן יהיה מאוורר ותימנע לחות  שיכולה להוות, כאמור, מקור פתח עליון במסנן  להשאיר  .3

 להתרבות חיידקים. 

להוסיף ו במידת הצורך, רק במקרים יוצאי  דופן של הצטברות שומנים ולכלוך רב, להחליף שכבה עליונה של מצע הסינון

 מצע סינון חדש בכמות החסרה. 

 צנרת ומגופים 

 מגופים 

 יש לתקנו או להחליפו.  –יש לבדוק תנועה חופשית של ידיות/גלגלים ולגרז במידת הצורך. מגוף שלא אטם במשך העונה 

 צנרת מתכתית 

מומלץ לצבוע בצבעים המזהים תפקיד כל   –לבדוק קטעים רקובים, בעיקר בחלק התחתון של הצינורות. צביעת הצנרת 

במידה ובמהלך העונה לא ניתן היה לבצע .  P.V.Cהחלפה לצנרת  לבצעהצנרת במצב ירוד, כדאי צינור וצינור. אם 

אין צורך בטיפול אך אם היו, יש להדביק או לרתך את מקום  –אם לא היו נזילות במשך העונה  P.V.Cצנרת עבודות אלו 

  P.V.Cצנרת במידה ובמהלך העונה לא ניתן היה לבצע עבודות אלו   הנזילה.

 חוזרים  -שסתומים אל

 "קלפות" וכן תקינות האטמים בתוכם. -רצוי לפרק את השסתומים מהצנרת ולוודא תנועה חופשית של ה 

 משאבות סחרור

משאבות הסחרור נמצאות במקום הנמוך ביותר בחדר המכונות, דבר העלול להביא להצפתם מגשמים ולהריסתם 

 הטוטאלית. על מנת למנוע מצב זה עדיף לפרק את המשאבות ולאחסנם במקום יבש  גבוה  הבטוח מפני מים. 

סיפקה את מלוא לא בה המשאאו ש/ו יהמכאנהתגלתה נזילה מהאטם זה אגב  הזמן לשפץ את המשאבה במידה ו

במידה ובמהלך העונה לא ניתן  פי המלצת היצרן.-לפעול על  או פגם או בלאי מסוג אחר. למותר לציין כי יש /ו תפוקתה

  . היה לבצע עבודות אלו 

 בקרהמינון ומערכות 

 ייש לפעול לפי הוראות היצרן ובמידה ואין הוראות יצרן לפעול כדלקמן: לפני ניתוק המערכת בתום העונה, 

ש להפעיל את משאבות המינון ללא כימיקלים, לפחות שעתיים, כדי לנקות  את הצנרת והמשאבות משאריות כימיקלים, 

 ככל שניתן. למלא מים בגוף משאבת המינון ע"י העלאת צינורית היניקה או סתימתה.

 במערכת ולהשאיר את האלקטרודות טבולות במים או בחומצה במשך החורף. ניתוק החשמליש לוודא 

אם יש צורך לטפל במשאבות המינון, מומלץ לבצע את הטיפול כחודשיים עד חודש לפני פתיחת העונה ולא צמוד 

 לסיומה. 

 .ורטיבות  את כל מערכת הבקרה, כדי למנוע  חדירת לכלוך לעטוף יש 
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 מיוחדים תפעול ותחזוקה 

 1טיפול במקרים של צואה )זיהום צואתי( בבריכת שחייה

 כללי

מקרים של פליטת צואה או הקאות בבריכת שחייה הם שכיחים ונדרש לטפל בהם מאחר שהם עלולים להוות מקור 

 לזיהום ותחלואה. 

המקום השכיח לפליטת צואה הוא , מטבע הדברים, הוא בריכת הפעוטות, לכן חשיבות תכנון והקמת בריכה לפעוטות 

נפח המים גדול  והטיפול  למניעת הזיהום והתחלואה מורכב כמו גם מניעת כניסת פעוטות לבריכות הכלליות ששם 

 יותר. 

בעיקרון קיים אבחון בטיפול בזיהום צואתי בין צואה מוצקה לבין צואה נוזלית )שלשול והקאות( שעשויים להצביע על  

 מחלות אצל הגורם לזיהום בבריכה.       

 כללי

 עלולים להיווצר מספר מצבים: 

 זיהום שאינו מפוזר -א.   הפרשות מוצקות  

 כלומר, זיהום מפוזר במים. –ב.    זיהום מים בהפרשות נוזליות )שלשול ,הקאות, דימום( 

 . בבריכות לפעוטות1ב        

 . בבריכות למבוגרים2ב        

 )מתאים גם לבריכות פעוטות וגם לבריכות גדולות(  זיהום שאינו מפוזר -א. הפרשות מוצקות 

להורות למתרחצים לצאת מיד מהמים  ולמנוע כניסתם למים עד להשלמת הניקוי והחיטוי. )במקרים  .1

שלבריכת הפעוטות ולבריכת המבוגרים יש מערכת טיפול במים משותפת, יש להוציא את המתרחצים 

 מהמים בשתי הבריכות(.

 ההפרשות )לסלקן בצורה תברואית למערכת סילוק שפכים(.להרחיק ככל האפשר את  .2

. ]בבריכות בהם מג''ל למשך חצי שעה 10מג''ל למשך שעה או  5עד להגביר את ריכוז הכלור החופשי  .3

 משתמשים במיצב כלור ) ציאנורטים ( יוכפל ריכוז הכלור[.  

 .  7.4– 7.2במים תהיה בתחום   (pH)לדאוג  שההגבה  .4

לוודא שריכוז הכלור אינו עולה על הריכוז המותר בהתאם לדרישות  4כמפורט בסעיף  החיטוי אחרי .5

 התקנות לתנאי תברואה נאותים לבריכות שחייה. 

לוודא שכל הפרמטרים הפיזיקו כימיים הם בערכים כנדרש בתקנות לתנאי תברואה נאותים לבריכות  .6

 שחייה 

 ים להיכנס שוב למים. עם השלמת הפעולות בסעיפים לעיל ניתן להרשות למתרחצ .7

               זיהום מפוזר במים  –זיהום מים בהפרשות נוזליות )שלשול ,הקאות, דימום( ב. 

 .מתרחץהאצל מדבקת מחלה הפרשות נוזליות  עשויות להצביע על      

 בריכות של פעוטות ) ברכות קטנות(  - 1ב

 טיפול בבריכה 1.1ב. 

 מהמים  ולמנוע כניסתם למים עד להשלמת הניקוי  והחיטוי. להורות  למתרחצים לצאת מיד  .1

 להפסיק את סחרור המים.  .2

 לרוקן את המים מהבריכה. .3

 להקפיד לנקות את כל האלמנטים ולשטוף עם מים נקיים.  –לנקות את הבריכה עם דטרגנט  .4

 למלא את הבריכה במים. .5

בתחום     (pH)ות,  תוך שמירה על ההגבה לפח מג''ל , למשך שעה אחת 10ל להעלות את ריכוז הכלור החופשי  .6

 , על ידי  הוספה ידנית וערבוב החומרים במים.   7.4 - 7.2

 
 ההנחיות ממבוססות על הנחיות המהנדס הראשי לבריאות הסביבה במשרד הבריאות ויש לפעול לפיהם  1
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אם לבריכת הפעוטות, בריכות זרמים ולבריכת המבוגרים קימת  מערכת טיפול במים משותפת, יש לפעול לגבי   .7

 (.  1.1כל הבריכות כמו במקרה של בריכת פעוטות )סעיף ב.

 במערכת ובציודטיפול  1.2ב. 

 לרוקן את מיכל האיזון . .1

 לנקות בדטרגנט ולשטוף היטב במים נקיים. .2

 מג''ל למשך שעה אחת.  10למלא את מיכל האיזון במים ולהכניס כלור עד השגת ריכוז של  .3

 לבצע שטיפת המסננים )לרבות המסנן לחומר גס(. .4

ממיכל האיזון דרך המסננים )אחרי להפעיל את מערכת הסחרור  לפחות לשעתיים. להעביר מים )עם כלור(  .5

 דקות.  30שטיפתם( ולאפשר זמן מגע של  

 לסחרר את המים במשך זמן מחזור אחד. .6

 לשטוף את המסננים. .7

 לבדוק אם ריכוז הכלור לא עולה על הריכוז הנדרש  בתקנות בדבר תנאי תברואה נאותים בבריכות שחייה.  .8

 ים הנדרשים בכל חלקי הבריכה. ויתר הפרמטרים במים הם בתחומ (pH)לוודא שההגבה  .9

 עם השלמת הפעולות בסעיפים לעיל ניתן להרשות למתרחצים להיכנס שוב למים.  .10

 בריכות למבוגרים )בריכות גדולות( - 2ב

 להורות  למתרחצים לצאת מיד מהמים  ולמנוע כניסה למים עד להשלמת הניקוי והחיטוי.  .1

 להפסיק את סחרור המים.  .2

התפזרו לשאוב אותן על ידי מטאטא יונק תוך עקיפת המסנן )להוציא את אלמנט הסינון( אם ההפרשות טרם  .3

 ולפנות את המים למערכת סילוק שפכים.

 . ללא מתרחצים במיםלחדש את הסחרור  .4

 .שעות 8 -מג''ל למשך לא פחות מ 20  -עד  ללהעלות את ריכוז הכלור החופשי  .5

 .  7.2 – 7.0היא בתחום    (pH)לוודא שההגבה   .6

  לבצע שטיפת המסננים כולל מסנן לחומר גס. )שטיפה ראשונה(                                                                         .7

 מג''ל[ .   3-5למים בריכוז  ט]כאשר הסינון הוא באמצעות מסנן חול צריכים להוסיף קאוגולנ

 צע  ניקוי הקרקעית במטאטא יונק.אם  נצפה שיקוע של חומר בקרקעית הבריכה, יש לב .8

 אחרי מחזור סינון נוסף לבצע שוב שטיפת מסננים. ) שטיפה שנייה (  .9

 לוודא שריכוז הכלור לא עולה על  הריכוז הנדרש בתקנות בדבר תנאי תברואה נאותים בבריכות שחייה.  .10

 לוודא שכל יתר הפרמטרים הם בתחום הנדרש. .11

 להרשות למתרחצים להיכנס שוב למים. עם השלמת הפעולות בסעיפים לעיל  ניתן .12

 לבצע חיטוי של המטאטא היונק לפי הוראות היצרן.  .13

  הערות כלליות

 חייבים לנקות ולחטא את הכלים שהשתמשו בהם וגם את הסביבה. •

 הודעה למשרד הבריאות ובדיקות מעבדה

 הבריכה חייב:  בעל ההרשאה או מי מטעמו 

 להודיע ללשכת הבריאות )המחלקה לבריאות הסביבה( על האירוע ועל הפעולות ואמצעים שננקטו.  .1

להזמין, עם תום פעולות הניקוי והחיטוי, דיגום לבדיקה מיקרוביאלית מלאה הכוללת בדיקה לקוליפורמים  .2

 צואתיים.

מתרחצים ותבוצענה  במידה והתוצאות של הבדיקות המיקרוביאליות תהינה חריגות, לא תפתח הבריכה ל .3

 פעולות נוספות עד שהבדיקות הבקטריאליות תהינה תקינות.
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 תיעוד

 יש לרשום ביומן של המפעיל : 

 כל מקרה של אירוע מהסוג הנ''ל תוך ציון תאריך, שעה, שם הבריכה. .1

 פירוט הפעולות שבוצעו ומשך הזמן שלקח לטפל באירוע.   .2

 

 טיפול באצות

 להתפתחות  אצות הם:הגורמים העיקריים  

 לכלוך השוקע בקרקעית ומשטחים שאינם חלקים.    .1

 כלור נמוך. .2

 חומציות גבוהה.   .3

 אור יום ושמש. .4

לכן הטיפול  היעיל למניעת התפתחותם הוא בניקוי קרקעית הבריכה מלכלוך שוקע,  בשמירת איזון המים ובמיוחד 

 .  pH -ברמת הכלור וה

 (.HTHבמידה והתפתחו אצות ניתן לטפל חומרים אלגצידים ואו בקלציום היפוכלוריט )

HTH (, יציבות ומסיסות 65%, ריכוז גבוה של כלור )הוא החומר המועדף לטיפול באצות עקב תכונותיו: בסיסיות גבוהה

 נמוכה יחסית כך שהחומר "מתיישב" על האצות ומפרקם.   

 

 ניקוי קרקעית הבריכה )"וואקום קלינר"( 

ניקוי קרקעית הבריכה חיוני ביותר ללכידת חלקיקים שוקעים וכתוצאה למניעת עכירות, זיהומים והתפתחות  •

 אצות.

 קרקעית בריכה באמצעות וואקום קלינר ידני או "רובוט" .ניקוי  נדרש לבצע מידי יום •

 הוראות היצרן. יש להקפיד לטפל במכשירים לפי  •

מודגש שעפ"י תקנות החשמל אסור לבצע טיפול וואקום קלינר בבריכה כאשר יש מתרחצים,  עקב סכנת  •

 התחשמלות. 

 . לנקות במים זורמים את אלמנט הסינון בסיום כל מחזור סינון, על מנת למנוע התפתחות "זיהום משני"יש  •

 

 (   BACK WASH)  במסנן גרנולרי  שטיפה נגדית

 מטרה

 מטרת השטיפה  הנגדית היא להפריד את חלקיקי הלכלוך שדבקו בחלקיקי מצע הסינון ולהעביר אותם למערכת הביוב. 

מצע הסינון של מסנני החול הולך ונסתם  תוך כדי פעולת הסינון. דבר הגורם להגדלת הפרשי הלחצים שבין הכניסה 

 ליציאה מהמסנן. 

המידה, כדי למנוע תהליך התפתחות מיקרו אורגניזמים ושומנים  על גבי  רצוי לא להאריך את מחזור הסינון יתר על 

 מצע הסינון העלולים לגרום ללכלוך להידבק למצע בחוזקה וליצירת כדורי בוץ במסנן.

 ביצוע שטיפה נגדית בזמן הנכון ובצורה הנכונה מבטיח  פעולה תקינה של המסנן. 

 מתי נדרש לבצע שטיפה נגדית 

  שטיפה נגדית תתבצע כאשר יחול אחד מהקריטריונים הבאים, ומה שיותר מוקדם מביניהם:

  ת היצרן.הוראולפי או אטמוספרות,   0.5-0.6בין א. הפרשי לחצים בין לחץ הכניסה והיציאה  יהיה 

יחידות עכירות. למותר לציין כי מפעיל נבון לא ימתין למצב גבולי אלא ייבצע  שטיפה  0.6  עכירות שלב. 

 בהתאם לצפי העומס בבריכה. 

שטיפה תקופתית חיונית למניעת הצטברות כדורי בוץ . שעות 72לפי הוראות היצרן ובהעדרן כל  ג. תקופתית 

 ורובד ביוגני.  במסנן

 ד. לאחר צואה נוזלית. ראה פרק קודם. 
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 ביצוע שטיפה נגדית שלב  

 כיבוי משאבה על מנת למנוע  עומסים במערכת ופגיעה במגופים.  .1

 סגירת ברז מי טעימה למניעת לכלוך האלקטרודות של הבקר.  .2

. המגוף הראשון שנפתח מלמטה למעלהכך שיגיעו  (שינוי מצב המגופים) של מי הסחרור  כיוון הזרימהשינוי  .3

 יהיה מגוף לשחרור לחץ, במקרה זה מגוף הביוב. 

 סימולאציה )הדמייה( לבחינת כיוון הזרימה עוד לפני פתיחת המשאבה. .4

נגדית הוא חמש  לשטיפה המקובל פרק הזמן  . מצע הסינון מהלכלוך שהצטבר בופתיחת המשאבה לשטיפת  .5

 נור השקוף יהיו צלולים. דקות לאחר שהמים בצי

 סגירת המשאבה  והחלת תהליך של הידוק המצע.  .6

חשוב מאד שעוצמת השטיפה הנגדית  תגרום להתנגשות של  גרגרי החול במסנן  על מנת  לנער את הלכלוך שנדבק 

 בגרגרים, ולהרחיקו  מן המסנן לביוב. 

 י הוראות היצרן. תהיה לפמהירות הזרימה המומלצת לשטיפה נגדית של מסנן גרנולרי 

 שלב ביצוע הידוק המצע 

פעולת ההידוק חיונית למנוע בריחת מיקרואורגניזמים לבריכה, שלא סולקו לביוב  בפעולת השטיפה הרגילה, באמצעות 

 לכידתם במצע הסינון. 

למטה כמו בסינון רגיל  לעבר הביוב. המגוף הראשון  שינוי מצב המגופים כך שכיוון הזרימה יהיה מלמעלה .1

 שנפתח יהיה המגוף החמישי  )המגוף לביוב( לשחרור לחץ. 

 סימולאציה )הדמייה( לבחינת כיוון הזרימה עוד לפני פתיחת המשאבה.   .2

 מקובל כחצי דקה. הוראות היצרן. ב לזמן שנקבעהפעלת  משאבת הסחרור  .3

 כיבוי משאבות. .4

 חזרה למצב עבודת סינון שלב 

 . פתיחת מגוף  לכיוון הבריכה .1

 .  (ביובהחמישי )למגוף הסגירת  .2

 סימולאציה )הדמייה( לבחינת כיוון הזרימה עוד לפני פתיחת המשאבה. .3

 .הפעלת משאבת הסחרור .4

  פתיחת ברז מי טעימה.  .5

אלא אם יתבצע שטיפה של מסנן אחד מתוך מספר  שטיפת המסננים תעשה כאשר הבריכה סגורה למתרחציםהערה: 

 מסננים  שימשיכו לפעול עם מערכת סחרור פעילה

 מדדים לקביעת תפקוד מסנן גרנולרי

 על בעל ההרשאה או מי מטעמו לדוח לחברה על כל מדד שיכול להצביע על אי תפקוד של מסנני החול:  

 קיימים מספר מדדים המאפשרים לבקר  את  תפקוד המסנן, במיוחד את מצב מצע הסינון. 

 העיקרון החשוב ביותר לבקרת התפקוד של המסנן הוא שינוי פרקי זמן של פעולת המדדים.

 . מחזור הסינון 1

 שינוי בפרקי הזמן של מחזור הסינון מצביע  על תפקוד לקוי של המסנן. 

מן של מחזורי הסינון  הוא הפסדי העומד. את הפסדי העומד יש למדוד בצורה אמינה ומקצועית מה שמשפיע על פרקי הז

 כדי להכיר את איכות הסינון, וכדי שתהיה אינדיקציה לשטיפות במועדים נכונים.

צת אם מחזור הסינון מתקצר, יש לבדוק את הסיבה ולנקות את המסנן. אם מחזור הסינון מתארך, יש לוודא כי  אין פרי

 מסנן.

מצד אחד חשוב להשיג  משך מחזור סינון מרבי, אך חשוב לא לעבור את הגבול בו תתחיל להתפתח מערכת 

 שעלולה לגרום בסופו של דבר נזק למסנן ולאיכות הסינון. מיקרוביולוגית 

 . ספיקה2

 התפתחות הספיקה משמשת כמדד לתפקוד המסנן.
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 גרף הספיקה מתאר את איכות מחזור הסינון ומאפשר לאתר חריגות אשר יתריעו בעוד מועד על ירידה באיכות הסינון. 

 . עכירות3

 בקרה  נוספת  ומשמעותית  היא  בקרת  העכירות של  מי הבריכה, המצביעה על איכות הסינון .

 

 

  super/hyperchlorinationסופר כלורינציה  -מכת כלור 

על מנת להשיג את המטרות  תהליך חיטוי מוגבר "בהלם" באמצעות מינון גבוה של חומר חיטוי הואסופר כלורינציה 

 הבאות: 

 קטילת מיקרואורגניזמים העמידים ברמת החיטוי הרגילה.   .1

כגון המסנן, תעלות  במערכתפירוק  וקטילה של חומר ביולוגי שהצטבר )"בנה את עצמו"(  בנקודות תורפה  .2

 הגלישה,  מיכל איזון וכו'.

 התמודדות עם מקרים מיוחדים כגון:   .3

 תוצאות בדיקות מיקרוביאליות לא תקינות. .א

 צואה בריכה.  .ב

פירוק יעיל של החומרים האורגניים, בפרט תרכובות אמוניה וחנקן שהתחברו עם כלור )כלוראמינים  . ג

 "כלור קשור"(. 

  הצטברות של כלור קשור  , נמוך( רדוקס  -יעילות החיטוי  נמוכה  )לדוגמה הן  פר כלורינציהאינדיקציות לביצוע סו 

  שלפי דרישה זו מתבקשת מכת כלור של לפחות פעם בשבוע. ומידי תקופה 

, בגלל תכונותיו המותאמות במיוחד למכת כלור. להלן המלצות לשלבי פעולה  HTHרצוי לבצע את הפעולה באמצעות 

 .    HTH ים בחומר חיטוי מסוג כאשר משתמש

 כך שיינתן זמן שהייה ארוך של חומר החיטוי, ככל שניתן. תכנון מועד פעולת הסופר כלורינציה, .1

 המנטרלים כלור .  לחסוך את השימוש בחומרים תכנון כמות החומר לחיטוי על  מנת  .2

  , כולל שילוט מתאים.מתרחצים  סגירת בריכה לקהל  .3

ואפילו נמוך יותר בגלל הכנסת חומר חיטוי עם תכונות בסיסיות )קלציום  pH  7 -הורדת ערך הגבה של המים ל  .4

 . היפוכלוריט( 

 .על מנת לחסוך בחומרי חיטוי שטיפת המסננים .5

אלא אם בבריכה  סגירת מי טעימה, על מנת למנוע פגיעה באלקטרודות של הבקר, בהן כתוצאה מהכלור הרב,  .6

 .  כלור גבוהים של  סוג המתאים לערכיםמותקן בקר מ

 . HTHביצוע הפעולה באמצעות חומר כלור מרוכז כגון   .7

 מספקת לקבלת חיטוי יעיל.  השהייה  .8

 החזרת מערכות השבחת המים לפעולה.    .9

פתיחת הבריכה לקהל הרחב תותר רק כאשר  מדדי המים יהיו עפ"י התקנות. במידה ורמת הכלור גבוהה ניתן   .10

 אנטי כלור" )תיוסולפט(.  " -להשתמש ב

 כלורינציה -חישוב כמויות לביצוע סופר

 5לגבי מקרים אחרים נהוג להשתמש בריכוזים שבין מרמת הכלור הקשור.  10כלורינציה במינון של פי -נהוג לבצע סופר

לורינציה  מג"ל,  אולם רצוי לבדוק פעמים אחדות בניסוי וטעייה את הכמויות העודפות לאחר פעולת סופר הכ 10 -ל

במקרים של צואה בבריכה המינון ומשך ההשהיה יהיו לפי הנחיות המהנדס  ולהתאים  באמצעות כך את הכמויות .

 הראשי לבריאות הסביבה שבמשרד הבריאות. 

 

 כיול בקרים 

 כיול בקרים יתבצע על ידי מפעיל הבריכה  מעת לעת על פי הצורך  ועל פי הנחיות הוראות היצרן.
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יצוין שעל מפעיל הבריכה להשוות מידי יום את ערכי איכות המים שנבדקו בבדיקת השדה במי הבריכה לבין הערכים 

 שמופיעים בבקר ובמידת הצורך לבצע כיול.  

 

 

 

 וספר הוראות  בריכהניהול יומן 

 : 1994עפ"י תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבריכות שחייה( 

 חיטוי והגבה. בדיקת חומר 8…"

( שלהם ייבדקו בשעת פתיחת הבריכה למבקרים וכל  pH)ב( עכירות מי הבריכה, ריכוז כלור במים וההגבה )  

 ויירשמו ביומן.שלוש שעות לאחר מכן, עד לסגירתה, 

 ויירשם ביומן.)ג( בבריכה שבה משתמשים בחומצה ציאנורית, ייבדק ריכוזה פעם בשבוע לפחות 

 . רישום 11

 שבו יירשמו כל תוצאות הבדיקות. בבריכה ינוהל  יומן )א(  

היומן יישמר בחצרי הבריכה שנה לפחות מיום הרישום בו, ויעמוד לעיון המנהל  )משרד הבריאות(  בכל )ב(  

 וחה למבקרים. עת שהבריכה פת

 .ספר הוראות17

ספר הוראות הפעלה ותחזוקה של כל חלקי  בעל ההרשאה  באמצעות מפעיל הבריכה ישמור בהישג יד 

 "…ואם הותקן ציוד מיובא, יהיה הספר תרגום נאמן לעברית של הוראות היצרן המערכות, בשפה העברית, 

הול יומן מאפשר למפעיל עצמו להבין מה קורה בבריכה , מכאן שבכל בריכה המפעיל אחראי לניהול  יומן. בנוסף לכך ני

 אילו גורמים משפיעים על טיב  המים , ומה הפעולות היעילות כדי להשיג תוצאות מיטביות מאיכות המים.

ביומן  הבריכה צריכים לתייק גם את תוצאות הבדיקות הבקטריאליות. כמובן רצוי מאד לשמור על מסמכי ההתכתבות 

 ל הנוגע לאיכות המים , הבטיחות והטיפול ברעלים. עם הרשויות בכ

את היומן חייבים לשמור בתחום חצרי הבריכה לפחות שנה, אם כי רצוי מאד לשמור ליותר זמן, במקרה ויהיה צורך 

 בעתיד לנתח תוצאות לקראת רכישת ציוד או שיפורים כלשהם. 

ה עם רישום עם כל התיקונים שנעשו, החומרים שנקנו  נדרש בנוסף שמפעיל הבריכה מקצועי  ינהל יומן טכני של הבריכ

 לצורך הטיפול באיכות המים כגון כימיקלים.  
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 יומן בריכה  
 

 ……………………תאריך                     ………………………………… 2בריכת השחייה 

 

 

שם 

 הבודק

שעת 

 3הבדיקה

 כלור 

 נותר

 

 

כלור 

 כללי

PH 

 

 

 עכירות

 

 

 טמפ' 

 

חומצה  רדוקס

 4ציאנורית

 

מספר 

 מתרחצים

          

          

          

          

          

 

:______________________________________________________________________________5הערות

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

 טיפוח בחומרים מסוכנים 

 פריקה וטעינה של כימיקאלים למיכלים )צוברים(

בבריכה   pH -גבוה(. על מנת להביא את ה pHשהוא  כידוע חומר בסיסי )  1791מס' או"ם  2Xכלור "נוזלי"( קוד חירום 

 pHשהיא כידוע חומצית )  2R( קוד חירום Hypochloric aci( נדרשת חומצת מלח )7.2-7.6לערכים הנדרשים בתקנות )

 נמוך(.

לעתים קורים מקרים של החדרת כלור "נוזלי"  למיכל החומצה או להיפך,בזמן האספקה. עירוב של שני חומרים אלה  

בה כימית אכסותרמית )שחרור אנרגיה של חום רב( שיוצר הדף חזק ולהתנדפות של החומרים הכימיים במצב גורם לתגו

 צבירה של גז רעיל.  

: בנוהל לטיפול בחומרים מסוכנים של המשרד לאיכות הוראות ברורות לגבי פריקה כיצד ניתן למנוע הישנות מקרה כזה

ים להיות נוכח בשטח )או למנות לכך אחראי מטעמו( במשך כל וטעינה של כימיקאלים, שם נדרש בעל היתר הרעל

הפריקה והטעינה ולוודא, בין השאר, הזנה של הכימיקאלים למיכלים המתאימים. כמו כן ולמותר לציין כי חובה לסמן 

  את מיכלי הכימיקאלים בקוד חירום ובמספר או"ם מתאים  על מנת למנוע טעות בהזנת כימיקאלים למיכל לא מתאים.

 עשרת דיברות בטיפול בחומרים מסוכנים

 ה להלן מספר הדגשים: לאור הישנות התופעות של הרעלות כלור בבריכות שחיי 

 
 לכל בריכה ינוהל יומן בנפרד. 2
 כל שלוש שעות. -משעת פתיחת הבריכה ועד סגירתה  3
 במידה ומשתמשים במייצב הבדיקה תהיה פעם בשבוע. 4
ים כגון קייטנה, שטיפה נגדית, מכת כלור, כיולים וכדו'. כמו כן חיוני לערוך יירשם כל דבר חריג וכל פעולה שנעשתה להשבחת המ 5

 השוואה בין בדיקות השדה לבין התוצאות בבקר ובמידה ונדרש יש להתאים הערכים באמצעות כיולים או דרכים אחרות. 
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הטיפול בחומרים מסוכנים יתבצע עפ"י הוראות כל  דין,  הנחיות החירום של  המשרד לאיכות הסביבה,  .1

היצרנים ונוהל תחזוקה הוראות (,  MSDSהנחיות משרד הבריאות, הנחיות פיקוד העורף בגיליונות בטיחות )

 מקומי. 

הוספת כימיקאלים לטיפול במי הבריכה, המוגדרים כחומרים מסוכנים, שלא באמצעות מערכת הסחרור  .2

עבודות תחזוקה מכל סוג או הפעלה מחדש של  לבצע  איןוהמינון,  תיעשה רק בשעה שאין מתרחצים בבריכה. 

 כאשר יש  מתרחצים  בבריכה. הטיפול במים מערכות

 -אביזרים למניעת חדירה בלתי מבוקרת של כימיקאלים כולל בדיקת תקינות תקופתית )רצוי יום  יש להתקין .3

 יומית(  עפ"י נוהל תחזוקה.  

יש בכימיקאלים, הקשורות  לאחר כל הפסקת חשמל, יזומה או אקראית, או כל הפסקה אחרת של המערכות .4

 ערכות )מינון, התרעה, אזעקה(  ולהפעילן  מחדש ללא נוכחות מתרחצים בבריכה.לבצע בדיקת תקינות במ

 בנהלים.  פורטמכ חומרים מסוכנים,ציוד לטיפול באירוע  בבריכה יוחזק .5

 יהיה לפחות עובד אחד שסיים בהצלחה קורס מפעילי בריכות.שבו  צוות חירום ייקבע .6

ארון  החירום ועל דלת אזור  צג במשרד הבריכה, על שמות, כתובות ואמצעי קשר תו –רשימת צוות החירום   .7

 צוות החירום יתורגל פעמיים בשנה. אחד מן התרגולים לפני תחילת עונת הרחצה . החומרים המסוכנים.

  שצריך להימצא  בכל בריכת שחייה.  נוהל חירוםלפעול עפ"י יש בעת אירוע חומרים מסוכנים   .8

למרכז המידע של המשרד  לאיכות הסביבה   חומרים מסוכנים מתחילת אירועדקות  15 -יש לדווח, לא יאוחר מ .9

 ( ולגופי החירום שברשימת נוהל  החירום. 08-9253321 -)מוקד הסביבה

כל המערכת  הקשורה בחומרים נה. לתקלאתר את הסיבה לתקלה ויש  חומרים מסוכניםלאחר כל אירוע   .10

 יועבר למשרד לאיכות הסביבה.מסוכנים תיבדק ע"י בודק מוסמך. אישור הבודק 

 
 טבלת ריכוז בעיות שכיחות ודרכי טיפול

 

 הבעיה
 

 טיפול סיבות

 pH תפעול לא נכון.    7.0 -נמוך מ 
 בקר לא תקין. 

 משאבת  מינון לא תקינה. 
צנרת מי אי מעבר מים ב

 טעימה.

 הוצאת המתרחצים מהמים. לאתר ולטפל בתקלה.
יעלה לערכים הנדרשים עפ"י   pH -עד שה  בסיסלהוסיף 

 התקנות. 

 pH תפעול לא נכון.   7.8 -גבוה מ 
 בקר לא תקין. 

 משאבת  מינון לא תקינה. 
צנרת מי אי מעבר מים ב

 טעימה.

 הוצאת המתרחצים מהמים. לאתר ולטפל בתקלה.
ירד לערכים הנדרשים עפ"י   pH -להוסיף חומצה עד שה

 התקנות.

ריכוז הכלור 
  0.5 -מתחת  מ

 מג"ל

 תפעול לא נכון.  
 בקר לא תקין. 

 משאבת  מינון לא תקינה.
מכשיר  בדיקה לא תקין או 

 ישנות.  DPDטבליות 
 חומר חיטוי נגמר.

 כלורינטור לא תקין.

 הוצאת המתרחצים מהמים. לאתר ולטפל בתקלה.
 להוסיף כלור עד  לערכים הנדרשים עפ"י התקנות.

ריכוז הכלור מעל  
 מג"ל  3

 תפעול לא נכון.  
 בקר לא תקין. 

 משאבת  מינון לא תקינה.
מכשיר  בדיקה לא תקין או 

 ישנות.  DPDטבליות 
 כלורינטור לא תקין.

צנרת מי אי מעבר מים ב
 טעימה.

 הוצאת המתרחצים מהמים. לאתר ולטפל בתקלה.
אנטי כלור להוריד כלור באמצעות רענון מים או 

 עד  לערכים הנדרשים עפ"י התקנות.  (תיוסולפט)
 

גוון ירוק של מים 
 עכורים

תפעול לקוי שהביא להתפתחות 
 של אצות.

 לטפל בבעיה שגרמה  לאצות. 
 סופרכלורינציה ביצוע  

 . אלגצידיםאו הוספת  
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 הבעיה
 

 טיפול סיבות

שטחים חלקלקים  
על דפנות 
 וקרקעית

תפעול לקוי שהביא להתפתחות 
 . של חיידקים

לתופעה. ביצוע סופרכלורינציה.  לטפל בבעיה שגרמה 
במידת הצורך, לרוקן את הבריכה, לשפשף את הדפנות עם  

 חומצה. 
הצטברות מלחים כתוצאה  טעם מלוח במים

 הכלרה ארוכה ללא רענון מים. 
 רענון מים. 

 ריח חזק של כלור
 וגירוי בעיניים 

 כלוראמינים במים.
 pH .)נמוך מדי )מים חומציים 

 יה.  לאתר הסיבה ולטפל בבע

 יצירת אבנית על
 דפנות הבריכה

 ועל הצנרת

גבוה.  pH, גבוהה שיות המיםוק
 טמפרטורה גבוהה. 

 

. הורדת קושיותוגם  pH -לאזן את המים. לתקן את ה
 אבנית על ידי חומרים מסירי אבנית.

ירידה מהירה מדי 
 pH -של ה

תקלה במערכת הבקרה  
 והמינון. 

מים לא מאוזנים מבחינה 
 .נמוכהכימית. אלקליות 

איתור הסיבה וטיפול בתקלה. במידת הצורך יש לאזן את 
 המים.
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 לבטיחות  תפעול ואחזקה 
 

 בטיחות שטחי המים וסביבתם

 2004 -עפ"י תקנות הסדרת מקומות רחצה )בטיחות בבריכות שחייה( התשס"ד סמך: 

 

 תיק כשירויות 

בעל ההרשאה יקיים  תיק כשירויות )בתיק בטיחות( המאגד בתוכו את אישורי ההכשרות, הרינונים והבדיקות  של בעלי  

התפקידים באתר בריכת השחייה, שיהיו נתונים בעל עת  לפיקוח של גורמי הרישוי  הרשותיים  והממשלתיים ושל 

 החברה 

 בעלי תפקידים

 מצילים 

,  מס' תעודה .......... מתאריך ............  2 – 1...... סיווג מקצועי מציל בריכה  סוג ת"ז .... ........   שם המציל: •

מצ"ב  אישורים תקפים לריענון הצלה,  ריענון עזרה ראשונה  ואישורים רפואיים כולל הצהרת בריאות, אישור  

  בדיקת רופא ואישור בדיקת עיניים  כמפורט בהמשך בנספחים  "תוספת שלישית" .  

 מגישי עזרה ראשונה 

שעות, חובש/ אח/רופא ,  מקום  44שעות/ 38ת"ז .......... היקף ההכשרה  ........   שם מגיש עזרה ראשונה :  •

 ההכשרה ...............................................................מס' תעודה .......... מתאריך ............  מצ"ב  אישורים

 " .   יתשלישתקפים לריענון מגיש עזרה ראשונה כמפורט בהמשך בנספחים "תוספת 

 רה: הע

 אנשי הצוות האחראים על הסדר

 .................. ת"ז .......................... תפקיד נוסף באתר ........................... ........   שם איש הצוות : •

 התייחסות כללית לתפקידי מחזיק הבריכה

o   תיק כשירויות-  

o    קיים שילוט לשעות הפעילות בבריכה הממוקם  בלובי הכניסה.   -פרסום שעות פתיחת וסגירת הבריכה 

o  נמצא תקין. –לבוש עם סימן היכר לאנשי צוות בריכת שחייה  

 

 טבלת סידורי בטיחות ועזרה ראשונה  

בתחילת כל עונת רחצה לכל בריכה בנפרד כולל הפעוטות ויועברו לרשות הרישוי  הטבלה שלהלן תמולא 

 העירונית ולחברה 

 
בוצע בהתאם לתקנות  הנושא 

 )נמצא תקין/לא תקין /תקין חלקי(
 הערות

   6כיסוי פתחי יניקת מים 
תקינות להגנה מפני יניקה,  אבטחה 

 שלא יוסרו ותדירות בדיקה לתקינות 

מומלץ לבדוק  בדיקה שבועית על ידי  
המציל לסגירה הרמטית ומוברגת של  
פתחי יניקת המים ורישום מסודר לכך 

 שבוצע.  
 7 סימוני עומק

 
  

 8צבע בריכות השחייה 
 

דפנות בריכת שחייה וקרקעיתה  בצבע  
 בהיר . 

 
נדרשת  עמדה מוגבהת לשימוש המציל.     9עמדת הצלה

 
 13תקנה   6
 14תקנה   7
 15תקנה   8
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בוצע בהתאם לתקנות  הנושא 
 )נמצא תקין/לא תקין /תקין חלקי(

 הערות

מיקומה מאפשרת גישה מידית למים  
 ותצפית נוחה יחסית.  

ציוד הצלה ועזרה ראשונה בעמדת 
 10ההצלה

  

עפ"י המפורט בתקנות בתוספת החמישית  
 ובתוספת השישית חלק א' 

נדרש שהציוד יהיה במצב תקין ומוכן 
לשימוש בעל עת )יכול לבוא  מתוך הציוד 

 של המרפאה(. 
קיים ציוד הצלה ועזרה ראשונה כנדרש 
בתקנות וכן קיים אישור לתקינות של 

 חברה מקצועית. 
דפיברילטור צריך להיות ממוקם  בקבלה 

 בכניסה או במרפאה.   
 11מרפאה

 
קיימת מרפאה  המותאמת למתן עזרה  

ראשונה ולאחסון ציוד עזרה ראשונה 
בהתאם לתקנות. ממוקמת במפלס שבו 
מצויה בריכת השחייה; כוללת כיור,  
חיבור למים זורמים וחיבור לביוב, 
וקיימת  דרך פנויה שתאפשר לאמבולנס 

 ם. גישה בסמוך, ככל הניתן, לאותו מקו
יצוין כי קימת חובת נוכחות מגיש עזרה  
ראשונה במרפאה או בסמוך לה  ובלבד  
שניתן להזעיקו והוא זמין להושטת עזרה 
ראשונה בכל עת. מכיוון שיש מספר מגישי  
עזרה ראשונה באתר נדרש לקבוע בכל 
משמרת מיהו מגיש העזרה ראשונה 

 הרשמי וליידע בכך את כל הצוות. 
 12סולמות

 
בדפנות הבריכה קיימים ....... סולמות  

העומדים בדרישות תקנות התכנון 
ו/או לחילופין שניתן  2008והבנייה 

 24לשולפם בקלות. מרחק בין הסולמות 
 מ' לכל היותר.  

 נוהלי חירום 
 

בעל ההרשאה הכין  תיק בטיחות עם נהלי  
חירום נהלים לטיפול באירועים ובמצבי 

לנס וכוחות חירום  כולל אזעקת אמבו
 13הצלה והבאתם לידיעת בעלי התפקידים

  14רחצה במבנה סגור ורחצת לילה
 

 300קיים אישור לתאורה ברמה הנדרשת  ) 
ע"י בעל רישיון לביצוע עבודות   לוקס(

 לחוק החשמל.  6חשמל לפי סעיף 
 15ניהול יומן אירועים 

מחזיק הבריכה מנהל יומן אירועים "י  
השביעית ונרשמים הטופס שבתוספת 

כל האירועים לרבות של מגיש העזרה  
 ראשונה

בעל ההרשאה ידאג לקיום יומן אירועים   
ויקפיד  שצוות הבריכה יקפיד למלא כחוק 

 את  יומן האירועים.  
 
 

כניסה מבוקרת לחלק המשמש 
 16לשחייה 

 

בריכות השחייה  הכלליות  המקורה  
והפתוחה  מגודרת  בגדר תקנית שגובהה  

מ' המאפשרת כניסה מבוקרת  1.1חות לפ
דרך שער אחד בלבד ודרך מקלחת חובה. 
לאחר שעות הרחצה ובהעדר מציל השער  
נסגר וננעל לכניסת מתרחצים. כולל שלט 

 אזהרה.  
מ' לפחות  0.6בשתי הבריכות גדר בגובה   17בריכת פעוטות מופרדת

 
 16תקנה   9

  16תקנה   10
 )ב(17תקנה   11
 18תקנה   12
 19תקנה   13
 21תקנה   14
 23תקנה   15
 )ג(24תקנה   16
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בוצע בהתאם לתקנות  הנושא 
 )נמצא תקין/לא תקין /תקין חלקי(

 הערות

 המונעת מעבר חופשי של פעוטות  לבריכה.  
 18מעבר חופשי 

 
מ'  1.3-בבריכות קיים רוחב שלא פחות  מ 

מקצה תעלות הגלישה לנגישות נכים 
 ומעבר בטיחותי לטיפולי חירום.

 19מניעת החלקה 
 

השטחים שנרטבים  בדרך קבע מתוחזקים  
באופן  המונע החלקה ועומדים בתקן 

 ההחלקה. 
   20אדם עם מוגבלותנגישות 

 
קיים מנוף הידראולי מונע בלחץ מים או  

אחר בבריכה הכללית המאפשר  נגישות 
נכים אל ומתוך המים. נדרש מבעל 
ההרשאה להקפיד על יישום התקן 
הישראלי למתקן זה לרבות בדיקות 

 סדירות של בודק מוסמך. 
מניעת כניסת בני אדם שלא בשעות 

 21הרחצה
 

כה ימקם בעל ההרשאה  בכניסה לכל ברי 
את שעות הפתיחה והסגירה. הגדרות  
סביב הבריכות  ננעלים לאחר שעות 
הרחצה ו/או בהעדר מציל  במנעול  כולל  

 הצבת שלט איסור רחצה.   
 

 22גישה נוחה לרכב ביטחון 
 

קיימת גישה מהירה ונוחה לרכב ביטחון  
 ואמבולנס .

  23שילוט
  

 

בהתאם לתוספת א. קיימים שלטי החובה  
  24התשיעית 

ב. קיים  שילוט בהתאם להוראות ת"י 
: נגישות הסביבה הבנויה:  4חלק  1918

 25תקשורת
ג. קיים  שילוט בכניסה לאתר בריכת 

 26שחייה ועליו יירשמו שעות פתיחתה
 27הצהרת מחזיק בריכה

 
בעל ההרשאה או מי מטעמו חתום על  נמצא תקין 

הצהרה  לפי הנוסח שמופיע בתוספת 
התשיעית בתקנות לפיהן ממלא  את  כל 
 דרישות התקנות. ההצהרה  מצ"ב לדו"ח .  

 

 

   2004לתקנות הסדרת מקומות רחצה )בטיחות בבריכות שחייה(   נספחים

 תוספת שלישית 

 (( 5)5)תקנה 

 הצהרת בריאות של מציל

 ...................................שם משפחה: ................................. ת"ז .................. שם: 

 כתובת: ......................................................................... טלפון: ...................... 

ולה לדעתך לפגוע ביכולתך לשמש כמציל בבריכת שחייה? כן ...... לא . האם אתה סובל/ת מבעיה גופנית או נפשית העל1

 ;...... 

 
 (2)ב()24תקנה   17
 25תקנה   18
 25תקנה   19
 26תקנה   20
 27תקנה   21
 28תקנה   22
 (2)27-, ו34 – 30תקנות  23
 (1)32תקנה   24
 (2)32תקנה   25
 (2)27תקנה   26
 36תקנה   27
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 חיובית, פרט/י את הבעיה: ........................................................  1אם התשובה לשאלה 

 ....................................................................................... ...................................................................................

 ............................................................................................................................. .............................................

... ............................... 

 . האם נפסלת בעבר במבדק רפואי כלשהו )כגון לצורך רישיון נהיגה, רישיון לכלי ירייה(? 2

 חיובית, פרט/י את סוג המבדק ותוצאותיו: 2אם התשובה לשאלה 

...................................................................................... ....................................................................................

 ............................................................................................................................. .............................................

.. ................................ 

 

 חתימת המציל .......................                                                         תאריך ....................... 

 

 

 בדיקה רפואית

 יתי אתאני הח"מ ד"ר ................................................מאשר/ת בזאת כי לאחר שזיה

גב'/מר ...................... לפי תעודת זהות מס' ................... לפי מיטב ידיעתי, ולאחר שבדקתי אותו)ה( ושאלתיו)ה( על  

מצב בריאותו)ה(, מחלותיו)ה(, אשפוזו)ה( וליקויו)ה( הגופניים בעבר ובהווה, אין במצבו הגופני והנפשי ובבריאותו)ה(  

 ו)ה( לשמש כמציל בבריכת שחייה.דבר העשוי למנוע ממנ

 

 חתימת הרופא ......................................................... חותמת ומס' רישיון: .................. 

 

 .......... תאריך ..................                                                            מקום: ..........................

 

 בדיקת ראיה

אני הח"מ רופא עיניים/אופטומטראי ........................ מאשר בזאת כי לאחר שזיהיתי את גב'/מר .............................. 

 לפי תעודת זהות מס' ............. בדקתי* את כושר ראייתו)ה( ולהלן תוצאות הבדיקה: 

 ות הראיה עין ימין ............. עין שמאל ............. . כושר הראיה: בלי משקפיים, חד1

 . שדה ראיה: מלא ............. לא מלא ............. 2

אין בתוצאות הבדיקה דבר העשוי למנוע ממנו)ה( לשמש כמציל בבריכת שחייה, זאת ביודעי כי עבודת המציל מחייבת 

 צפייה רציפה על הנעשה במימי הבריכה. 

יניים/האופטומטריסט ............................................................... חותמת ומס' רישיון: חתימת רופא הע

......................................................................................... 

 

 

 מקום: ...........................................            תאריך ..................                                     

 

 * הערה: בדיקת הראיה תבוצע אך ורק במכשירים מהסוגים המפורטים להלן או הדומים להם: 

 סוג המכשיר

 

 היצרן 

 

DYSIII Keystone 

Optec 2500 Stereo Optical, Inc.  

Perimeter model T2a-ISR-P   Titmus Optical, Inc. 
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 תוספת חמישית 

 )ג((  16)תקנה 

 ציוד בעמדת הצלה

 כמות ציוד

 2 גלגל הצלה 

 1 מוט שאורכו חמישה מטרים לפחות עם אנקול הצלה בקצהו 

 1 אמצעי כריזה שיאפשר כריזה לציבור באתר בריכת השחייה 

 1 משרוקית

 

 תוספת ששית 

 )ב(( 17–)ג( ו16)תקנות 

 ציוד בעמדת הצלהחלק א': 

 כמות ציוד כמות ציוד

  ערכת טראומהב.   ערכת החייאה א. 

מפוח הנשמה סיליקון למבוגר הכולל  

 מסכה ושקית העשרה

1 

 

 תחבושת אישית

 

10 

 

מפוח הנשמה סיליקון עם מסיכות 

 לילד ולתינוק כולל שקית העשרה

1 

 

 2 תחבושת בינונית

,  0, 1, 2, 3, 4, 5 -מנתבי אויר בגדלים 

00 

מכל  2

 גודל 

 10 משולש בד וסיכות בטחון

 2 חוסם עורקים סיליקון  1 שואב הפרשות ידני -סקשן 

 8, 18קטטר לשאיבה מס' 

 

מכל  2

 גודל 

 2 תחבושת לכוויות

 1 מספרים 1 ליטר  3מכל חמצן אלומיניום 

צווארון מתכוונן לחמישה  1 וסת פין אינדקס

 גדלים 

1 

 

 למבוגר  100%מסיכת חמצן 

 

1 

 

ערכת עירוי ליטר אחד 

)לשימוש רק למי שהורשה  

 לבצע עירויים( 

2 

 

   1 לילד  100%מסיכת חמצן 

 1 תרמיל נשיאה 1 תיק נשיאה מתאים

 זוגות  4 כפפות חד פעמיות  1 לוח גב הכולל שלוש רצועות 

 

 חלק ב': ציוד במרפאה

מספר  ציוד

 יחידות 

מספר  ציוד

 יחידות 

  ציוד החייאה וחמצן ז.   א. ציוד כללי 

 2 מסכת כיס להנשמה 1 ארון אחסון

 2 00מנתב אויר  2 כסא

 2 0מנתב אויר  1 עגלה / שולחן טיפולים 
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מספר  ציוד

 יחידות 

מספר  ציוד

 יחידות 

 2 1מנתב אויר  1 ערכת חמצן ניידת

 2 2מנתב אויר  1 ערכת הנשמה למבוגר 

 2 3מנתב אויר  1 ערכת הנשמה לתינוק

 2 4מנתב אויר  1 ערכת תרמיל חובש

 4 למבוגר 100%מסכת חמצן  5 ליטר 1עירוי ערכת 

 4 לילדים  100%מסכת חמצן  1 כיור עם מים זורמים

 1 מטר 25×2רשת חבישה מס'  2 שמיכה

מיתקן קיבוע ראש צווארי רב 

 פעמי 

 1 מטר 25×4רשת חבישה מס'  1

 1 מטר 25×6רשת חבישה מס'   ב. ערכת הנשמה למבוגר

 1 סיליקון למבוגר מפוח הנשמה  1 תרמיל נשיאה

 1 מפוח הנשמה סיליקון לילד 3 1מנתב אויר מס' 

 1 ליטר  3מכל חמצן אלומיניום  3 2מנתב אויר מס' 

 1 וסת פין אנדקס 1 3מנתב אויר מס' 

 1 מכשיר שאיבה -סקשן  2 4מנתב אויר מס' 

 4 18קטטר לסקשיין מס'  4 8קטטר שאיבה מס' 

 4 8לסקשיין מס' קטטר  4 18קטטר שאיבה מס' 

  ח. ציוד חבישה  ג. ערכת הנשמה לתינוק

 100 אגד מדבק 1 תרמיל נשיאה

מפוח הנשמה לתינוק הכולל  

 ושקית העשרה 0מסכה מס' 

 30 2אגד " 1

 50 3אגד " 3 צינור מאריך להעשרת חמצן

 30 4אגד " 3 00מנתב אויר מס' 

 3 2איספלנית נייר " 2 0מנתב אויר מס' 

 15 משולש בד + סיכות בטחון 4 18שאיבה מס' קטטר 

 6 סד פלסטי ליד 1 מד לחץ דם + שרוול לילדים 

 100 3×"3פד גזה סטרילי " 1 לילדים  100%מסכת חמצן 

 10 תחבושת שדה אישית  ד. ערכת חמצן ניידת

 2 תחבושת לכוויות 1 וסת פין אנדקס למכל חמצן

  שונותט.   ליטר  3מכל חמצן אלומיניום 

 1 אלונקה מתקפלת 1 למבוגר 100%מסכת חמצן 

 1 לוח גב  1 לילד  100%מסכת חמצן 

 3 רצועות ללוח גב  1 צינור לחמצן, משקפיים 

 2 צווארון קיבוע מתכוונן 1 ה. ערכת עירוי

 2 חוסם עורקים  1איספלנית נייר "

 1 חוסם ורידים 1 חוסם ורידים

 1 מכוסה בציפיתכר  1 מערכת לעירוי נוזלים 

 2 מד חום 3 סטרילי  5×5פד גזה 

 2 צנצנת למד חום  2 פד לחיטוי עור 
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מספר  ציוד

 יחידות 

מספר  ציוד

 יחידות 

 1 מד לחץ דם עם שעון  18G 2צינור ונפלון מס' 

 1 סטטוסקופ 22G 2צינור ונפלון מס' 

 100 קיסמי עץ 1 ליטר saline 1תמיסת 

ו. ערכת תרמיל להגשת עזרה 

 ראשונה 

 100 שבדל עץ  

 2 שקית קירור 1 סד פלסטי ליד

 1 אגן מוגלה פלסטי 1 מספריים לחבישה 

 1 סיר מיטה פלסטי 2 מ"מ 200חוסם עורקים סיליקון 

 1 בקבוק שתן פלסטי 10 3אגד "

 1 מספריים לחומר עם כפתור 50 אגד מדבק

 1 פינצטה לגוף זר 1 1איספלנית נייר "

 1 פינצטה כירורגית  20 סטרילי  3×"3פד גזה "

 1 יומן אירועים 20 לחיטוי עור פד 

 1 ( 100כפפות חד פעמיות ) 8 תחבושת שדה אישית

 1 קערה ומעמד לקערה 2 תחבושת שדה בינונית

 1 ( 100כוסות חד פעמיות ) 2 תחבושת לכוויות

 1 גליל מגבות נייר  10 משולש בד + סיכות בטחון

  י. חיטוי ותרופות 1 תרמיל חובש ריק

 2 גרם   40וזלין משחה  1 פנס כיס

 2 גרם  50פולידין משחה  1 עט

 1 ליטר  1פולידין נוזלי  1 1פנקס שורות קטן מס' 

 1 סבון נוזלי רפואי 4 כפפה כירורגית לא סטרילית

 4 סביעור 1 מסיכת כיס

 1 ליטר 1  70%אלכוהול  2 ס"מ 8תחבושת אלסטית 

 מנתבי אויר

 

מכל  1

 גודל 

 1 סבון לרחיצת ידיים

 2 מ"ל  118הידרוג'ל לכוויות   

 5 ס"מ 8תחבושת אלסטית   

 

 

 תוספת שביעית 

 )א( 23)תקנה 

 יומן אירוע

 במקום: .................................................. בתאריך: ....................... בשעה: ............... 

 ............................... ת"ז: ............. גיל: ...... כתובת: ............................ שם המטופל: 

 פירוט האירוע: ......................................................................................................... 

 ............................................................................................................................. .............................................

...................................................................................... ....................................................................................

 ............................................................................................................................. ........................................... 
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 בות לאירוע: ....................................................................................................... הסי

 ............................................................................................................................. ............... ..............................

 .................................................................................... 

 אופן הטיפול: .......................................................................................................... 

..................... ............................................................................................................................. ........................

 .................................................................................... 

 

 ............................... תפקיד המטפל: ......................................... שם המטפל: ...........

 

 שם: .............................................................. ת"ז: .....................  עדים לאירוע: 

 .. טלפון : ................. כתובת: ....................................................   

 

 פרטי ממלא הדוח:

 שם: .............................. תפקיד: ............. חתימה: .......................                               

 

 

 

 תוספת תשיעית 

 ( 36)תקנה 

 הצהרה

............................., שכתובתה  -הידועה כ אני .................., ת"ז ...........מחזיק אתר/בריכת שחייה 

 ................................................................................., מצהיר בזאת כלהלן: 

הנוגעות לאתר  2004-( קראתי והבנתי את דרישות תקנות הסדרת מקומות רחצה )בטיחות בבריכות שחייה(, התשס"ד1

 שחייה.בריכת 

על מחזיק בריכה בכלל, והחובות העוסקות בתקני כוח  1( אני ממלא אחר כל החובות שהוטלו בתקנות הנזכרות בסעיף 2

 אדם וסידורי בטיחות, בפרט.

( אתר בריכת השחייה שאותו אני מחזיק ממלא אחר דרישות הנגישות לפי תקנות אלה, וכי הנגישות מומשה בהתאם 3

, ובפרט בהתאם לחלק ח' לתוספת השנייה לתקנות 1970-והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ללתקנות התכנון 

 האמורות, בכל שאמור

 להתקנת סידורים מיוחדים לנכים בבניין ציבורי. 

 

 ........................                         ...................                                          ...................... 

  חתימה    ת"ז                  שם           
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 בטיחות כללית

  חוקי ותקנות הבטיחות השונים, הנחיות מנהליות וחובת הזהירות עפ"י סמך: 

על בעל ההרשאה או מי מטעמו לפעול על פי מיטב כללי הזהירות  לבטיחות הציבור והעובדים של מרכז 

 הספורט והנופש על פי הוראות כל דין וחובת הזהירות לרבות: 

 כללי

מיועדות למטרות של בילוי, ספורט  ונופש. הציבור המגיע לאתרי  , כחלק ממרכזי הספורט והנופש, בריכות השחייה

הספורט והנופש פחות ערני  מטבע הדברים  לסכנות ולסיכונים, במיוחד כאשר אלו אינם צפויים  ואינם נראים לעין  

 באתר .  הקיימים והחופשמעצם אווירת הנופש 

"הגורם  -מ  מעצם הפעילות וכן לעתים ם בחלקםסיכונים בטיחותיים הנובעיקיימים גם באתרי הספורט והנופש 

  "השכל הישר"  -לקיים את הוראות הבטיחות המתחייבות מהחוקים, ההוראות ותמיד האנושי", אשר אינו מקפיד 

 ולעתים רחוקות גם מליקויים תפעוליים במקום.  

כנים  ביותר. החוקים התנאים הפיסיים במרכז הספורט והנופש חייבים להתאים לדרישות החוקים והתקנות המעוד

. תנאים אלה וסימוני עומקים  שילוט, מתאים גידורדרישות בדבר מבנה הבריכה,  , בין השאר,כולליםה והתקנות

כגון  כללים במסגרת של מודעות ואחזקה תקינהנ נוספים אחרים אשראך ישנם תנאים  , חשובים המעוגנים בחקיקה

בולטים, צמחייה העלולה  שאינם ת ומעברים מתאימים, תאי ביקורת , מדרגוהמונע החלקהריצוף מתאים עם משטחים 

 ועוד.  שטחים שמסביבמלהיות רעילה ואו קוצנית, ניקיון ה

 ניתן לסווג את הסיכונים האורבים לנופשים באתרי הספורט והנופש  לכמה קבוצות:  

 דודים, התחשמלות.  , פגיעות כתוצאה מהחלקה, חבטות מקפיצה למים רותטביע קבוצת סיכוני הבטיחות:

 תנאי בטיחות במשטחים סביב שטחי המים 

 יש לפעול בכמה  דרכים:  שטחי המים שטחים סביב מהמעל מנת למנוע ככל שניתן פגיעות 

גורם מרכזי לתאונות הוא נפילה כתוצאה מהחלקה, והסכנה להחלקה במשטחים  – שימוש בחומרים מונעי החלקה

 משטחים יבשים.  בבריכה  גדולה יחסית מולהרטובים סביב שטחי המים 

בחדרי ההלבשה והשירותים,  מונעי החלקה  פתרון מניח את הדעת למניעת סכנת ההחלקה הוא בחירת חומרי ריצוף

שטחים המרוצפים סביב הבריכה. ניתן להשתמש במגוון של סוגי  מהמעבר ממבנה השירותים אל הבריכה וב משטחיב

פות קרמיקה מחוספסות או משובצות, שטיחים מחומרים סינתטיים מודבקים או ריצוף המונע החלקה החל ממרצ

להעדיף חומרים עמידים לאורך זמן הנוחים לניקוי ואחזקה.   מומלץמונחים על הרצפה, גרנוליט, רשתות פלסטיק. 

 . 28תקנות התכנון והבניהבאריחים  יש להשתמש בחומרים המסווגים כחומרים מונעי החלקה עפ"י 

  - 29אמצעי זהירות בשימוש בחשמל

אתרי הספורט והנופש, במיוחד בריכות השחייה,  מצוידים במערכות תפעול פיקוח ובקרה מתקדמות המופעלות 

 באמצעות אנרגיה חשמלית. 

במיוחד   מערכות אלה פועלות לעתים קרובות באזורים רטובים ובעלי לחות גבוהה המוגדרים כבעלי רמת סיכון גבוהה,

בד"כ יחף ורטוב. בנוסף לכך, בחדרי המכונות מתקיימים  המתהלך בהםכאשר אזורים אלו מיועדים לקהל הרחב, 

 וחשמל, במיוחד בחדרי המכונות שבהם מאוחסנים לעתים חומרים מסוכנים כגון   תנאים מסוכנים של שילוב רטיבות

וכתוצאה מכך לקצר  –כלור וחומצה, היוצרים מצב קורוזובי. שילוב המגביר את הסיכון להתרחשות תקלות חשמל 

 חשמלי העלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.  

מערכת החשמל של אתרי הספורט והנופש חייב להיעשות ע"י מהנדסי חשמל בעלי ניסיון בתכנון  והבקרה על  לכן תכנון

 רים מסוכנים. מערכות חשמל באזו

 כזה חייב להביא בחשבון גורמים מסוימים כגון:  ותפעול כזה  בכל מקרה תכנון

 תכנון מערכות הארקה מתאימה ואמינה .

 
 2008תקנות התכנון והבניה פרק כ"א לבריכות שחייה  28
,  המפרטות חובת 2003  -מומלץ לעיין בתקנות החשמל )מתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך(, התשס"ג  29

 התקנת אמצעי זהירות במתקנים הקיימים בבריכות
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תוך התחשבות בתנאי הרטיבות והקורוזיה השוררים בחדרי  המכונות, תוך כדי  , אמצעי בידוד סגירה ונעילה •

, לנעול מפסקים במצב "מנותק" כדי למנוע אפשרות מתן האפשרות לאנשי אחזקה, אשר מטפלים בציוד

 . להתחשמלות

תכנון מערכת החשמל כך שלא תהיה נגישה לציבור הרחב , עד כמה שניתן. עדיף שמערכת זו תהיה נעולה בחדר   •

 תפעול ובקרה.  

רך כל השקעים המיועדים לספק מתח וניתן לחבר אליהם מכשירים המופעלים ביד,  חייבים  להיות מחוברים ד •

 אמפר.  -מילי 30ממסר פחת ברגישות של 

יש להימנע להתקין שקעי חשמל באזורים "רטובים". ציוד העלול להיות מופעל  באזורים בהם  תיתכן אפשרות  •

 של התזת מים או אפשרות להתעבות אדים יהיו מסוג אטום למים. 

ושימוש בציוד ייעודי  כגון רובוט וואקום קלינר  תשומת לב מיוחדת נדרשת להתקנה של תאורה מתחת למים •

 שלא בזמן רחצה.  

כל הציוד החשמלי חייב להיות תקין בכל עת. מומלץ שמערכות החשמל קבועות יבדקו בדיקה מקצועית ע"י  •

 חשמלאי מורשה, לפחות אחת לשנה.  

 הגברה לא יהיו בקרבת יתר לאזורי המים בבריכה. –יש  להקפיד שמערכות שמע  •

ן להרשות בשום מקרה תיקון תקלות וביצוע עבודות חשמל שלא ע"י חשמלאים מורשים דבר העלול  אי •

 חשמל". הלהסתיים באסון תוך ביצוע עבירה על "חוק 

 
  30בבריכות שחייה  בטיחות אש

חדר לאחסון חומ"ס , חדר המכונות ,חדר החשמלניתן למפות את  סכנות האש בבריכות שחייה במתקנים כגון 

 , חדרי חוגים, משרדים וכו'. מזנוןכגון  שטחים ציבוריים, חדר הכימיקאלים  ומכלי הגפ"מ, )כימיקלים(

 ות דעתן בנושא היבטי בטיחות אש גם שיון עסק, נדרשות רשויות הכבאות לחויבמסגרת הליכי קבלת היתר בניה ו/או ר

-ביקורת מניעת דליקות חד ודרישות רישיון העסק של הבריכה נדרש לבצע באתר בהתאם לתקנות שירותי הכבאות

לאחר מילוי כל הדרישות, רשות הכבאות . שנתית ע"י רשות הכבאות לכלל המתקנים הנמצאים במתחם בריכת השחייה

 .תקינותתמציא לבריכה אישור 

עובדי הבריכה יעברו הדרכות תקופתיות בנושא בטיחות אש, מניעת דליקות, כיבוי  וטיפול באירוע  ו כן נדרש שכמ

 חומרים מסוכנים. עובדים חדשים יקבלו הדרכה לפני  העסקתם.

 סכנות ודרישות

 חדר מכונות –חדר חשמל 

 :הסכנות

 שריפה בלוח חשמל.  -

 .שריפה מכונות -

 : הדרישות

 אמפר.  63מעל  התקנת מערכת גילוי וכיבוי אוטומטית בלוחות חשמל       - 

 ללוחות חשמל ומטפים  מסוג אבקה יבשה למכונות.  F.C.Bהתקנת מטפים מסוג הלון/  -

 התקנת גופי תאורת חירום בחדר. -

 ת" שילוט חיצוני בנוסח "חדר חשמל" ו/או "חדר מכונו -

   חומרים מסוכנים  חדר

 :הסכנות

 שפך( –דליפה  –אירוע חומ"ס )שריפה  

 הדרישות: 

 שילוט חומ"ס תקני מחוץ לחדר ובתוך החדר מעל החומר. -

 
 באדיבות משרד הפנים, נציבות כבאות והצלה. מתוך חומר של יום עיון לבטיחות בבריכות שחייה 30
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 לפחות מנפח המכל(   ונפרדות לכל חומר. 110%מאצרות תקינות )אטומות ובנפח  -

   .158עמידה בת"י   –אישור מכון התקנים הישראלי או מעבדה מאושרת ומוסמכת למערכת הגפ"מ  -

 יהיה אחראי לביצוע תרגיל תקופתי לטיפול באירוע חומ"ס.  בעל ההרשאה או מי מטעמו  -

 שטחים ציבוריים 

 הסכנות

 שריפה בשטחים ציבוריים )משרדים, מלתחות וכו'(. -

 שריפה במזנון )לדוגמא: צ'יפסר(. -

 הדרישות

 שטח הבריכה.המתקנים  לכל  יאופטימאל מענה התקנת מערך הידרנטים ועמדות כיבוי בפריסה שיתנו  -

 התקנת מטף קצף אוטומטי לצ'יפסר. -

 מערכת כיבוי בארובות ומנדפים. -

כל ציוד הכיבוי יענה לדרישות התקן הישראלי ובהיעדר תקן ישראלי תקן זר אחר, שנקבע ע"י מפקח כבאות  -

 ראשי.

 31בטיחות בבריכת השחייהשילוט 

 לשילוט בריכות השחייה המקורות החוקיים

 32. 2008תקנות התכנון והבניה פרק כ"א לבריכות שחייה  -

 33. 2004 – ד"ס(, התש בטיחות בבריכות שחייההסדרת מקומות רחצה ) תקנות  -

 . 1994 -, התשנ"ד 34תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבריכות שחייה( -

   - בדיקת חומר חיטוי והגבה - 8....סעיף 

תוצאות הבדיקות )ה( בעל הבריכה יציג לעיון המבקרים, בצורה ברורה בשלט, כל זמן שהבריכה פתוחה למבקרים, את  

 )ג( בציון הגבולות המותרים לכל רכיב שנבדק ותאריך הבדיקה. -)ג( ותקנות משנה )ב( ו  5שבוצעו על פי תקנה 

   - שילוט  -  28....סעיף 

ה ועליהם הוראות בנוסח כמפורט בטור י)א( בחצרי הבריכה יוצבו שלטים במקומות המפורטים בטור ב' בתוספת השני 

 א' לצדם.

 )ב( אם הבריכה פתוחה למבקרים בשעות החשיכה יוארו השלטים.

 )ג( המנהל רשאי להורות על שילוט גם בשפה לועזית. 

 טור א'                            
 נוסח השלט 

 טור ב' 
 מקום בו יוצב השלט

. כל מתרחץ חייב להתקלח לפני כניסתו   1א. 
 לבריכה. 

. אסור לירוק או למחוט את האף אל תוך מי 2
 הבריכה

. הכניסה למים אסורה לאנשים החולים במחלות  3
עיניים או עור, פצעים מוגלתיים, הצטננות, דלקת 

 מחלה מידבקת אחרת.
. אסור להכניס בעלי חיים לחצרי הבריכה פרט 4

 לכלב נחיה של עיוורים. 
. מתרחץ רשאי להיכנס למים בחולצת טריקו 5

 ע לבן. ה בצבינקי

בכניסה לבריכה ובחדרי 
 . ההלבשה

סמוך לבריכה )שלט זה  ב. הרחצה אסורה

 
 יקה והפסיקה המעודכנים כל המבקש לבצע שילוט להסתמך תמיד על דרישות החק מודגש בזאת כי על  31
 בספר 1ראה פרק  32
 בספר  1ראה פרק  33
 בספר 1ראה פרק  34
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 טור א'                            
 נוסח השלט 

 טור ב' 
 מקום בו יוצב השלט

ייתלה בכל עת שהמים 
 . אינם ראויים לרחצה(

 . כנסך  לשטח המגודריהב. נא שטוף עצמך 1ג.  
 .. אסור להכניס מזון2

בכניסה לשטח המגודר 
 ליד המקלחת

בכניסה לשטח מערכות  ס כ נ ה -ד. הכניסה לזרים אסורה 
 הטיפול במים 

ליד הכלורינטור או  ה. סכנה רעל )עם גולגולת ועצמות  מוצלבות(
הברומינטור   ובמחסן 

 לחומרי חיטוי 
בכניסה לחדר עזרה  תחנת עזרה ראשונהו. 

 ראשונה
 במקומות בולטים לעין השלך פסולת למכלי אשפה  -ז.  שמור על הניקיון 

 בכניסה לשטח המגודר  ח. הבריכה מיועדת ל.......... מתרחצים 
 מסוכנת –ט. חשיפה מוגזמת לשמש ללא הגנה 

 לבריאותך.
 במקומות בולטים לעין

 

 והנחיות המשרד לאיכות הסביבה.  1993 -המסוכנים , התשנ"ג  חוק החומרים  -

 פסקי דין.   -

 

 שילוט לפי מקום ההצבה

 בכניסה הראשית לבריכה ובחדרי ההלבשה

 כל מתרחץ חייב להתקלח לפני כניסתו לבריכה.  -

 אסור לירוק או למחוט את האף אל תוך מי הבריכה. -

במחלות עור, פצעים מוגלתיים,    הצטננות, דלקת עיניים או מחלה מידבקת הכניסה למים אסורה לאנשים החולים  -

 אחרת.

 אסור להכניס בעלי חיים לחצרי הבריכה פרט לכלב נחיה של עיוורים.  -

 ה בצבע לבן. ימתרחץ רשאי להיכנס למים בחולצת טריקו נקי -

שלט המציג לקהל הרחב את תוצאות בדיקות איכות המים : איכות מיקרוביאלית )חיידקים(, איכות כימית  -

)רמת ההגבה, עכירות, ריכוז חומצה ציאנורית, מידת החום של המים(.רצוי לערוך השוואה בין הערכים    תופיזיקאלי

 הנדרשים עפ"י התקנות לבין הבדיקה בפועל. 

 

 הנוסח השכיח של השילוט הקיים בבריכות השחייה.  -שלט "עשרת הדברות"   -

 ברוכים הבאים

 בריכת השחייה " לדוגמה"ל

 .  בליווי  מבוגרים בלבד.…הכניסה לשטח הבריכה לילדים עד גיל  .1

כניסת ושהיית ילדים  באתר מותרת רק בהשגחת ואחריות בוגרים. על ההורים להקפיד להשגיח במיוחד על   .2

 ת.  ילדים שאינם יודעים לשחו

 הרחצה ללא פיקוח מציל מסוכנת ואסורה בהחלט!!! .3

 השמע להוראות המציל והצוות המקצועי במקום.  .4

 נא שמרו על הסדר והניקיון. ופעלו לפיהם.     .5

 הימנעו מריצה בשטח הבריכה עקב סכנת החלקה.  .6

 אסור להכניס בעלי חיים לשטח הבריכה להוציא כלבי נחייה לעיוורים.  .7

בבגדי רחצה בלבד. )כאמצעי נגד קרני השמש ניתן גם להיכנס למים בחולצת טריקו לבנה הרחצה בבריכה  היא  .8

 ונקייה(. 
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 הימנעו משיזוף יתר.   .9

 הקפידו לשתות לרוויה כדי להימנע מהתייבשות.  .10

 בכניסה לשטח המים של הבריכה 

 . הרחצה ללא פיקוח מציל מסוכנת ואסורה בהחלט.1

 שהמים אינם ראויים לרחצה(. . הרחצה אסורה. )בכל עת 2

 מתרחצים. …. הבריכה מיועדת ל3

 . התקלח לפני הכניסה לבריכה.4

 . אסור לירוק או למחוט את האף אל תוך מי הבריכה.5

. הכניסה למים אסורה לאנשים החולים במחלות עור, פצעים מוגלתיים, הצטננות, דלקת עיניים או מחלה מידבקת 6

 אחרת.

ה בצבע יבלבד )לרבות כובע ים לבעלי שיער ארוך(.מתרחץ רשאי להיכנס למים בחולצת טריקו נקי. הרחצה בבגד רחצה 7

 לבן. 

 . אסור להכניס מזון לשטח הבריכה.8

 . המנע מריצה בשטח הבריכה עקב סכנת החלקה.9

 בשטח חדר המכונות, המאצרות )חומרים מסוכנים( והאחזקה

 סכנה. )ימוקם בכניסה לשטח מערכות הטיפול במים(.  –הכניסה לזרים אסורה  -

 סכנה רעל )עם גולגולת ועצמות מוצלבות(. )ימוקם ליד הכלורינטור או הברומינטור ובמחסן לחומרי חיטוי(.  -

 ס"מ שימוקם על דלת הכניסה של מחסן הרעלים.   x 40 70"גז רעיל" בגודל  -

ס"מ לפחות. בשלט יצוין גם   x20  20ון של החומר הרעיל בגודל של בצדו הימני של השלט יצוין מספר קבוצת הסיכ   

 ס"מ לפחות.  10אותיות קוד החירום של החומר הרעיל וכן מספר או"ם של החומר באותיות שגובהן 

 ס"מ לפחות  שם ומספר הטלפון   4בחלק התחתון של השלט יצוין באותיות שגובהן לפחות   

 ת חירום לטיפול באירוע .  של בעל היתר הרעלים או איש צוו  

ס"מ ובו כתוב בכתב  קריא ועמיד שם החומר, מספר   x 30 40מכלים גדולים של חומרים מסוכנים  יסומנו בשלט בגודל  -

 או"ם וקוד חירום של החומר.  

 מכלים קטנים של אותו חומר יאוחסנו במרוכז כשהם משולטים בשלט אחד בלבד כמוזכר בסעיף הקודם. -

 מרפאה

 עזרה ראשונה. )השלט ימוקם בכניסה לחדר עזרה ראשונה(.  תחנת

 במקומות ספציפיים בולטים לעין לפי הצורך והעניין

 הקפיצה למים  מסוכנת ואסורה. )ימוקם בקרבת המים הרדודים(. –זהירות מים רדודים  -

 רחצת הפעוטות רק בפיקוח מבוגרים מלווים. )ימוקם בקרבת בריכת הפעוטות(. –בריכת פעוטות  -

 הימנעו  מריצה בשטח הבריכה.)ימוקם במקומות שונים בשטח(. –סכנת החלקה  -

 השלך פסולת למכלי אשפה.   –שמור על  הניקיון  -

 מסוכנת לבריאותך. –חשיפה מוגזמת לשמש ללא הגנה  -

 שילוט הכוונה

 ביטחון.בור  •

 מלתחה.  •

 שירותים.  •

 מקלחות.  •

 שמור על הניקיון.   •

 תחנת עזרה ראשונה.  •

 מקום מותר למשחקי כדור.  •
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 יציאת חירום.  •

 

 הערות

 השלטים יוארו אם הבריכה פתוחה למבקרים בשעות החשיכה.
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 /ב;1הסכם מס' נספח 

 מפרט חדרי מכונות 

 עיקריים: מרכז הספורט ויסגל  מחולק לשני מתחמים 

 

אמור  . מתחם זה ושטח נופש פעוטותל בריכה  , כולל בריכה פתוחה - מתחם ראשון .1

 . , והוא יופעל במתווה של "בריכה כשרה"בעיקר בחודשי הקיץלהיות פתוח 

     
 

 

 

 

 

 

 

פתוח במשך   ושטחי נופש ומשחקים,פעוטות  ת בריכ, כולל בריכה מקורה  - מתחם שני  .2

   .ונועד הן לכלל הציבור והן לפעילות לימודי שחייה ושחייה תחרותית ועוד  כל השנה
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לכל מתחם חדרי מכונות נפרד משלו כמפורט להלן. חדרי המכונות בנויים ממבנה קשיח תת  

( כנדרש בתקנות עם מערכות השבחת מים מתקדמות לטיפול במי הבריכות.  -1קרקעי )מפלס

   .מז"ח מרכזי לכל מרכז הספורט ממוקם בכניסה הראשית

 

   בריכה מקורה -  1חדר מכונות 

 כללי 

 בלבד. ממוקם בסמוך לבריכה המקורה.    המקורהמשרת את הבריכה  1חדר מכונות מס'  

 מבנה חדר מכונות 

 

     

 הערות מפרט טכני כמות ציוד/מתקן

תת קרקעי, מבנה קבע  1 מבנה חדר מכונות

  מבטון

 

 ממוקם בחדר מכונות   1 מז"ח
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 הערות מפרט טכני כמות ציוד/מתקן

 לביוב  1 בור ניקוז

 הניקוזבבור    2 משאבות טבולות 

עם כל  מבנה בטון 25מ"ק  1 מיכל איזון

 האלמנטים התקניים

 תקין  1 מערכת אוורור 

 תקינה  קומפלט תאורה בחדר מכונות

מטמר לחץ יבש במיכל 

 איזון

1   

מטמר לחץ טבול בבור 

 ניקוז

1   

   2 משאבות טבולות לניקוז 

   קומפלט לוח חשמל מערכת בריכה

משאבות לוח חשמל 

 טבולות

   קומפלט

 

 מבנה חומרים מסוכנים 

 

 הערות מפרט טכני כמות ציוד/מתקן

  ליטר 1000 מיכל סודיום היפוכלוריט  

  ליטר 500 מיכל חומצת מלח 

מאצרות מבטון.    מאצרות 
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 הערות מפרט טכני כמות ציוד/מתקן

 תקינות ומשולטות 

 סחרור המערכת 

 

 

 הערות מפרט טכני כמות ציוד/מתקן

   נזילותתקין ללא  צנרת

  ɸ 160קוטר  יחידות 9 מגופים 

  ɸ 110קוטר  יחידות  15

 2ספיקת  -מיועד ל נירוסטה. תקני.  1 גס מסנן 

 משאבות 

  9.2KW calpeda 2 משאבות סחרור 

   1 מד ספיקה 

   3 פורקי אוויר

אחרי  2קווי מיכל איזון  1 חוזרים  -שסתומים אל

 ɸ 160משאבות 
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 סינוןהמערכת 

 

 הערות מפרט טכני כמות ציוד/מתקן

מטר  2.54שטח סינון  3 מסנן עדין 

 למסנן אחד רבוע

1800 ɸ  למסנן אחד 

  פי.וי.סי  קומפלט צנרת

  מגופים לכל מסנן 5 15 מגופים 

  בכל מסנן כניסה ויציאה 6 מדי לחץ 

 3 אוויר יפורק
 

 בראש כל מסנן

 

 בקרה החיטוי וה מערכת 
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 הערות מפרט טכני כמות ציוד/מתקן

  רציף  Syclope 1 בקרים

  חיישן מיקון 1 מד עכירות רציף 

 EMIC ליטר לשעה  20 1  משאבת מינון כלור

 SEKO ליטר לשעה  7  משאבת מינון חומצה 

 

 כימיקלים אמצעים למניעת חדירה בלתי מבוקרת של 

 הערות מפרט טכני כמות ציוד/מתקן

מפסק זרימה על קו מי 

 טעימה

  תקין 1

מפסק זרימה על קו מי 

 סניקה 

  תקין 1

אנטי סיפון על שסתומים 

 משאבות מינון

בקווי הסניקה של  תקינים 2

 משאבות המינון 

 

 מערכת החימום והאוורור 

 הערות מפרט טכני כמות ציוד/מתקן

  KW 45 4 משאבות חום

 

 פתוחה ובריכות פעוטותבריכה  - 2חדר מכונות 

 כללי 

לשלוש בריכות, הבריכה הפתוחה, וכן שתי  של טיפול במים מספק שירות  2חדר מכונות מס' 

 במתחם הראשון בסמוך לבריכה המקורה.בריכות הפעוטות. החדר ממוקם 



 

86 
 

 

 2חדר מכונות  מבנה 

 " עם מדרגות נוחות. 0עם כניסה עילית ממפלס " 1-חדר מכונות בנוי בטון. מפלס 

   

 

 הערות מפרט טכני כמות ציוד/מתקן

תת קרקעי, מבנה קבע  1 מבנה חדר מכונות

  מבטון

בריכות: פתוחה   3 -ל

 פעוטות   2 -ו

ממוקם בחדר   1 מז"ח

 המכונות 
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 הערות מפרט טכני כמות ציוד/מתקן

 לביוב  1 בור ניקוז

 בבור הניקוז   2 משאבות טבולות 

 תקין  1 מערכת אוורור 

  תקינה  קומפלט תאורה בחדר מכונות

מטמר לחץ יבש במיכל 

 איזון

1   

מטמר לחץ טבול בבור 

 ניקוז

1   

   2 משאבות טבולות לניקוז 

   קומפלט לוח חשמל מערכת בריכה

לוח חשמל משאבות 

 טבולות

   קומפלט

 

 חומרים מסוכנים מבנה 

 

 . הפעוטות הן משותפות 2-הפתוחה ו -מיכלי הכימיקלים לחיטוי שלוש הבריכות  

 הערות מפרט טכני כמות ציוד/מתקן

  ליטר 1000 מיכל סודיום היפוכלוריט  

  ליטר 500 מיכל חומצת מלח 

תקינות מאצרות מבטון.  2 מאצרות 

 ומשולטות
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 מיכלי איזון 

 

ממוקמים בצמוד לחדר  2ולבריכת פעוטות מתחם  1מיכלי איזון לבריכה הפתוחה, לבריכת פעוטות מתחם  3
 ". מיכלי האיזון בנויים בטון, עומדים בתקנים כולל נפחי תפעול, ציוד ואביזרים. 0במפלס " 2מכונות 

 

 מערכת סחרור

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות מפרט טכני כמות ציוד/מתקן

 הבריכות 3לכל  צנרת פי.וי.סי  קומפלט צנרת
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 הערות מפרט טכני כמות ציוד/מתקן

מגופים ראשיים כניסה   קומפלט מגופים 

 ויציאה ומגופי ביניים 

 הבריכות 3לכל 

לפני כל מערכת של  נירוסטה  3 מסנן גס

משאבות של כל אחת 

 מהבריכות 

בריכה משאבות סחרור 

 פתוחה  

2 9.2 KW calpeda  

משאבות סחרור בריכת 

 1פעוטות מתחם 

2  4 KW calpeda  

משאבות סחרור בריכת 

 2פעוטות מתחם 

2 4 KW caalpeda  

לכל מערכת סחרור של כל   3 מד ספיקה 

 בריכה 

לכל מערכת סחרור של כל   3 פורקי אוויר

 בריכה 

 אחרי כל משבת סחרור   6 חוזרים  -שסתומים אל

 

 

 

 מערכת סינון 
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 הערות מפרט טכני כמות ציוד/מתקן

 ɸ  2000שטח סינון פי.וי.סי.  3 בריכה פתוחה מסנן עדין 

 לכל מסנן מטר רבוע 3.14

 

מסנן עדין ברכת פעוטות 

  1מתחם 

  1.54שטח סינון פי.וי.סי.   2

  ɸ 1400מטר מרובע קוטר 

 כל מסנן 

 ליד המקורה

מסנן עדין בריכת פעוטות 

  2מתחם 

 מטר מרובע 2.01שטח סינון  1

 ɸ 1600קורט 

 בסמוך לבריכה פתוחה

 כניסה ויציאה לכל מסנן 6 מדי לחץ 
 

 בראש כל מסנן   6 פורק אוויר

 

 מערכת חיטוי ובקרה 

 הערות מפרט טכני כמות ציוד/מתקן

  syclopeבקר רציף  1 בקר בריכה פתוחה

פעוטות  בסמוך לבריכה  syclopeבקר רציף  1  1בקר בריכת פעוטות מתחם 

 המקורה

פעוטות בסמוך לבריכה   1  2בקר פעוטות מתחם 

 הפתוחה  

בריכה מד עכירות רציף 

 פתוחה  

  miconחיישן  1

מד עכירות רציף פעוטות 

  1מתחם 

  miconחיישן  1

מד עכירות רציף פעוטות 

  2מתחם 

1   

כלור  בריכה  מינון  משאבת 

 פתוחה  

2 Emic2 0   ליטר  

משאבת מינון חומצה בריכה 

 פתוחה  

1  Seko7  ליטר  

משאבת מינון כלור פעוטות 

  1מתחם 

1  Seko5  ליטר  

משאבת מינון חומצה 

  1פעוטות מתחם 

1    Seko5  ליטר  
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משאבת מינון  כלור פעוטות 

  2מתחם 

1 Emec 6  ליטר  

משאבת מינון חומצה 

   2פעוטות מתחם 

1 Seko  5 ליטר  

 

 

    

 

 אמצעים למניעת חדירה בלתי מבוקרת של כימיקלים 

 

 הערות מפרט טכני כמות ציוד/מתקן

מפסק זרימה על קו מי 

 טעימה

 לכל בריכה בנפרד   3

מפסק זרימה על קו מי 

 סניקה 

 לכל בריכה בנפרד   3

בקו סניקה של כל משאבת   6 שסתום אנטי סיפון

 מינון 
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 /ג;1הסכם מס' נספח 

 ציוד במרכז הספורטמבנים מתקנים ורשימת מלאי 

 מרכז הספורט מחולק לשני מתחמים עיקריים:  -כללי  

. מתחם זה  ושטח נופש  פעוטותלבריכה  ,כולל בריכה פתוחה   -   (1המתחם הראשון )מתחם  .1

 , והוא יופעל במתווה של "בריכה כשרה". בחודשי הקיץבעיקר אמור להיות פתוח 
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פתוח   ושטחי נופש ומשחקים,פעוטות  תבריכ, כולל בריכה מקורה -( 2המתחם השני )מתחם  .2

 ונועד הן לכלל הציבור והן לפעילות לימודי שחייה ושחייה תחרותית ועוד. במשך כל השנה
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 חניות ופיתוח שני המתחמים 

 הפתוחההבריכה  ושב 1הספורט חניה מרכזית רחבה העומדת בתקנים ומאפשרת גישה אל מתחם  במרכז

 המקורה. הבריכהבו ש 2 מתחם ואל

       

     

 ריצוף ודשאים וגננות ברמה גבוהה ומטופחתהפיתוח של השטח עם 
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 )בריכה פתוחה קיצית( 1מתחם מספר 

 פתוחה( בריכה  )  1מתחם  מבנים 

 הערות  מיקום מבנה

  למתחם הבריכה הפתוחהכניסה  קופות

  למתחם הבריכה הפתוחהכניסה  מלתחות גברים

  למתחם הבריכה הפתוחהכניסה  מלתחות נשים

  למתחם הבריכה הפתוחהכניסה  ממ"ד

   כניסה לבריכה קיוסק

  כניסה לבריכה חדר חובש

  סמוך לחדר חובש חדר חשמל

מבנה קשיח בטון . ציוד ראה פירוט בנפרד  1-מפלס  מחוץ למשטח הנופש של הבריכה 2חדר מכונות 

 בנספח מפרט חדרי מכונות 

 פתוחה( בריכה ) 1מתחם  מתקנים 

 הערות  כמות/שטח מיקום שם המתקן

 היבריכת שחי

 פתוחה קיצית 

 שטח מים במ"ר  מ"ר   400  1מתחם מס' 

 מ"ר 61   1בסמוך לבריכה הפתוחה במתחם  בריכת פעוטות 

 

 שטח מים מ"ר 

  3 משטח הנופש  מתקני שעשועים 

  4 פזורים בהיקף שטח שערי חירום 
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 )בריכה מקורה( 2מתחם מספר 

      

 

 

 מקורה(בריכה  ) 2מתחם מבנים 

 הערות  מיקום מבנה

  ראשית כניסה קופות

  ראשית כניסה חדר מנהל

  ראשית  כניסה קב"טחדר 

  מקורההכניסה לבריכה  משרד מנהל

  מקורההכניסה לבריכה  ממ"ד

  מקורההכניסה לבריכה  מלתחות נשים

  מקורההכניסה לבריכה  מלתחות גברים

  המקורה רחבת הבריכה מטבחון

  המקורה רחבת הבריכה חדר חובש

  המקורה רחבת הבריכה קיוסק

 מבנה קבע  1-חדר במפלס  לבריכה מקורה בסמוך 1חדר מכונות 

 ראה פירוט ציוד השבחת מים  פירוט בנפרד 

בריכה  סמוך לחדר מנהלב חדר חשמל

 מקורה 

 

  1סמוך לחדר מכונות ב מחסן 
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  1סמוך לחדר מכונות ב רב תכליתיחדר 

 

   

     

 

 

 

 )מקורה(   2מתחם  –מתקנים 

 הערות  כמות/שטח מיקום שם המתקן

  8 פזורים בהיקף שטח שערי חירום 

  2 1ראשית למתחם כניסה  שער מסתובב

  4 סמוך לבריכת פעוטות מתקן שעשועים 

  6 סמוך לשטח מנגלים  מתקני כושר

 שטח מים. בריכה "חצי אולימפית" מ"ר  400  בריכה מקורה

 שטח מים מ"ר  95  בריכת פעוטות 
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  לשני המתחמים ריהוט וציוד משרדי

 הערות  מיקום כמות פריט

   1יח'  משרד מנהל-מקורה הבריכ 1 ארון נמוך

  1יח'  -בריכה מקורה /מחסן 1 ארון פלסטיק

 מקורה הבריכ 6 ארונות

 יח' 2משרד מנהל 

 יח' 4מטבחון+ ע"ר 

 

 יח' בממ"ד 2: מקורה הבריכ 4 ארונות פלסטיק

 יח' בממ"ד 2: פתוחה הבריכ

 

: יחידה במטבחון+ ע"ר, מקורה הבריכ 2 ארונות+ כיור

 יחידה אחת קיוסק

 

  : במשרד המנהלמקורה הבריכ 1 טלוויזיה  

 במטבחון+ ע"ר. -מקורה הבריכ 2 כוננית

 בחדר ע"ר  פתוחה הבריכ

 



 

100 
 

 הערות  מיקום כמות פריט

 יח' במשרד המנהל 3:מקורה הבריכ 28 כיסאות

 יח' בממ"ד 25: פתוחה הבריכ

 

 389:מקורה הבריכ 679 פלסטיקכיסאות 

 290: פתוחה הבריכ

 :מתחם בריכה מקורה

 יח' במתחם משטחי הנופש. 350

יח' במתחם הבריכה המקורה  26

 והמחסן.

 יח' בממ"ד10

 יח' במטבחון+ עזרה ראשונה3

 : מתחם בריכה פתוחה

 יח' במתחם משטחי הנופש. 290

 בקיוסק 1: יחידה פתוחה הבריכ 1 כיריים חשמליים 
 

 :ה מקורהבריכ 45 לוקרים

 יח' במלתחות גברים.  18

 יח' במלתחות נשים.  18

 יח' במטבחון+ע"ר 9

 

בבריכה מקורה  1: יח' מקורה הבריכ 1 מאוורר

 מחסן. /

 

 

  במשרד מנהל  1: יח' מקורה הבריכ 1 מדפים עם דלת זכוכית

 3:מקורה הבריכ 4 מזגן

 במשרד מנהל. 1יח' 

 בקיוסק. 1יח' 

 במטבחון /ע"ר  1יח' 

 

 בקיוסק. 1: יח' פתוחה הבריכ

 

 במשרד המנהל  1: יח' מקורה הבריכ 2 מחשב+ מסך

 במשרד המנהל  1: יח' פתוחה הבריכ
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 הערות  מיקום כמות פריט

בחדר מטבחון/   1: יח' מקורה הבריכ 1 מיטה

 ע"ר 

 

 2:בריכה מקורה 3 מייבש ידיים

 במלתחות נשים. 1יח' 

 במלתחות גברים. 1יח' 

 במלתחות נשים 1יח'  בריכה פתוחה:

 

  יח' במלתחות נשים.  2:מקורה הבריכ 2 מייבש שיער

מדפסת+סורק+ 

 שכפול 

 

  במשרד מנהל.  1: יח' מקורה הבריכ 1

נמצא במטבחון/  1: יח' מקורה הבריכ 1 מקרר

 ע"ר 

 

 יח' בקיוסק 2: פתוחה הבריכ 2 מקרר גלידות

 

 

  במשרד מנהל  1: יח' בריכה מקורה 1 מקרר קטן

 במשרד מנהל  1: יח' בריכה מקורה 2 מרכזייה

 במשרד מנהל  1: יח' בריכה פתוחה

 

יח' בבריכה מקורה/  3: בריכה מקורה 18 מתלים

 מחסן.

 15: בריכה פתוחה

 יח' במלתחות גברים.  10

 יח' במלתחות נשים. 5

 

 8:בריכה מקורה 14 סבוניות

 יח' במלתחות נשים. 4

 במלתחות גברים.יח'  4

 6: בריכה פתוחה

 יח' במלתחות נשים. 3

 יח' במלתחות גברים. 3
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 הערות  מיקום כמות פריט

 2:בריכה מקורה 4 עמדת החתלה

 יח' במלתחות נשים. 1

 יח' במלתחות גברים. 1

 2: בריכה פתוחה

 יח' במלתחות נשים. 1

 יח' במלתחות גברים. 1

 

 2:בריכה מקורה 2 פח 

 במשרד מנהל. 1יח' 

 במטבחון/ע"ר  1יח' 

 

יח' במתחם משטחי  5:בריכה מקורה 5 פחי פלסטיק שחורים 

 הנופש. 

 

 26:בריכה מקורה 26 פחים 

 יח' במלתחות נשים.  13

 יח' במלתחות גברים.  13

 

 יח' במשטחי הנופש.  3:בריכה מקורה 4 פחים ברזל 

 יח' במשטחי הנופש.  1: בריכה פתוחה

 

  יח' במשטחי הנופש.  3: בריכה מקורה 3 פחים ירוקים גדולים 

 יח' במשטחי הנופש.  15:בריכה מקורה 24 פחים ציפוי עץ 

 יח' במשטחי הנופש.  9: בריכה פתוחה

 

פחים שחורים  

 )חדשים( 

  יח' במשטחי הנופש.  8:בריכה מקורה 8

 4:בריכה מקורה 6 שולחן 

 יח' מטבחון/ע"ר  4

 2: בריכה פתוחה

 בממ"ד. 1יח' 

 בחדר קב"ט 1יח' 

 

  בחדר מנהל.  1: יח' בריכה מקורה 1 מנהל שולחן 
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 הערות  מיקום כמות פריט

 

  בחדר מנהל.  1: יח' בריכה מקורה 1 שלישיית מגירות 

  1: יח' בריכה מקורה 1 שעון אנלוגי 

 בריכה מקורה /מחסן

 

  1: יח' בריכה מקורה 1 שעון דיגיטלי 

 בריכה מקורה /מחסן

 

  במטבחון/ע"ר  1: יח' בריכה מקורה 1 4תמי 

  יח' במלתחות גברים.  2: מקורהבריכה  2 תנור

 

 

 המתחמים לשני -ריהוט גן

 הערות  מיקום כמות פריט

יח' במשטחי  5 :בריכה מקורה 5 אוהל )ללא בד( 

 נופש 

 

יח' במשטחי  1: בריכה פתוחה 1 אוהל )עם בד( 

 נופש 

 

 .בריכה מקורהיח'  31 48 ספסלים 

 יח' במלתחות גברים.  10

 יח' במלתחות נשים.  10

 במשטחי נופשיח'  8

 יח' בריכה מקורה ומחסן 3

 . בריכה פתוחהיח'  17

 יח' במלתחות גברים. 8

 יח' במלתחות נשים. 8

 . יח' במשטחי נופש 1

 מתחם בריכה מקורה ומחסן –שבור  1

 יח' במשטחי  3:בריכה מקורה 3 פינות ישיבה 
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 הערות  מיקום כמות פריט

 נופש 

ת ישיבה  ופינ

 מקורות

יח' במשטחי  3: בריכה מקורה 3

 נופש  

 

  1: יח' בריכה מקורה 1 רשת

 בריכה מקורה/מחסן

 

יח' במשטחי  5: בריכה מקורה 5 שולחנות טניס

 נופש 

 

שולחנות  

 פלסטיק

בריכה יח'  56:בריכה מקורה 87

 יח' במשטחי נופש  31: פתוחה

 

שטיחים נגד  

 החלקה  

 10:מקורה בריכה 20

 יח' במלתחות גברים. 5

 במלתחות נשים.יח'  5

  10: פתוחה בריכה

 יח' במלתחות גברים. 5

 יח' במלתחות נשים. 5

 

יח' במשטחי  4:בריכה מקורה 6 סככות

 נופש 

יח' במשטחי  2: בריכה פתוחה

 נופש 

 

שמשיות 

 מרובעות

יח' במשטחי  20:בריכה מקורה 

יח'  16:בריכה פתוחה  נופש

 במשטחי נופש

 

 :מקורהבריכה  22 עגולות   שמשיות

 במשטחי נופש
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 הצלה, עזרה ראשונה. השבחת מים לשני המתחמים   –ציוד היקפי  

 הערות ומפרט טכני  מיקום כמות פריט

  ופתוחה בריכה מקורה  2 ת הצלה  ועמד
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ארונית אחסון לעמדת 

 מציל 

   בריכה מקורה 1

 יח' 3מקורה:  בריכה 5 גלגל הצלה 

   יח'  2בריכה פתוחה: 

 שבור 1 

 1: יח' מקורה הבריכ 2 דפיברילטור   

 במטבחון/ע"ר 

  1: יח' פתוחה הבריכ

 במטבחון/ע"ר 

 

 1: יח' מקורה הבריכ 2 אלונקה

 במטבחון/ע"ר 

  1: יח' בריכה פתוחה

 במטבחון/ע"ר 

 

 עמדות כיבוי

 

יח'  3: מקורה הבריכ 5

 במשטחי נופש

יח'  2: פתוחה הבריכ

 במשטחי נופש

 

  מחסן  בריכה מקורה 1 רובוט )דולפין( 

 2 -ו 1 מכונות יבחדר Lovibond 2 פוטומטר

 ערכת בדיקת כלור והגבה 

ערכת בדיקת  1חדר מכונות   1 מד עכירות נייד 

 עכירות 

 .המקורה בבריכה  4 שחייה   מסלולי
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 : ציוד בעמדת הצלה'חלק א

 כמות ציוד כמות ציוד

  ערכת טראומהב.   ערכת החייאה א. 

ושקית   מפוח הנשמה סיליקון למבוגר הכולל מסכה

 העשרה 

1 

 

 תחבושת אישית

 

10 

 

מפוח הנשמה סיליקון עם מסיכות לילד ולתינוק 

 כולל שקית העשרה 

1 

 

 2 תחבושת בינונית

 10 משולש בד וסיכות בטחון מכל גודל  2 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 -מנתבי אויר בגדלים 

 2 חוסם עורקים סיליקון  1 שואב הפרשות ידני -סקשן 

 8, 18קטטר לשאיבה מס' 

 

 2 תחבושת לכוויות מכל גודל  2

 1 מספרים 1 ליטר  3מכל חמצן אלומיניום 

 1 צווארון מתכוונן לחמישה גדלים 1 וסת פין אינדקס

 

 למבוגר  100%מסיכת חמצן 

 

1 

 

רק  עירוי ליטר אחד )לשימושערכת 

 למי שהורשה לבצע עירויים( 

2 

 

   1 לילד  100%מסיכת חמצן 

 1 תרמיל נשיאה 1 תיק נשיאה מתאים

 זוגות  4 כפפות חד פעמיות  1 לוח גב הכולל שלוש רצועות 

 

 

 : ציוד במרפאה'חלק ב

 מספר ציוד

 יחידות 

 יחידות  מספר ציוד

  החייאה וחמצן ז. ציוד   א. ציוד כללי 

 2 מסכת כיס להנשמה 1 ארון אחסון

 2 00מנתב אויר  2 כסא

 2 0מנתב אויר  1 עגלה / שולחן טיפולים 

 2 1מנתב אויר  1 ערכת חמצן ניידת

 2 2מנתב אויר  1 ערכת הנשמה למבוגר 

 2 3מנתב אויר  1 ערכת הנשמה לתינוק

 2 4מנתב אויר  1 ערכת תרמיל חובש

 4 למבוגר 100%מסכת חמצן  5 ליטר 1עירוי ערכת 

 4 לילדים  100%מסכת חמצן  1 כיור עם מים זורמים

 1 מטר 25×2רשת חבישה מס'  2 שמיכה
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 מספר ציוד

 יחידות 

 יחידות  מספר ציוד

 1 מטר 25×4רשת חבישה מס'  1 פעמי מיתקן קיבוע ראש צווארי רב

 1 מטר 25×6רשת חבישה מס'   ב. ערכת הנשמה למבוגר

 1 סיליקון למבוגר מפוח הנשמה  1 תרמיל נשיאה

 1 מפוח הנשמה סיליקון לילד 3 1מנתב אויר מס' 

 1 ליטר  3מכל חמצן אלומיניום  3 2מנתב אויר מס' 

 1 וסת פין אנדקס 1 3מנתב אויר מס' 

 1 מכשיר שאיבה -סקשן  2 4מנתב אויר מס' 

 4 18קטטר לסקשיין מס'  4 8קטטר שאיבה מס' 

 4 8לסקשיין מס' קטטר  4 18קטטר שאיבה מס' 

  ח. ציוד חבישה  ג. ערכת הנשמה לתינוק

 100 אגד מדבק 1 תרמיל נשיאה

 0מס'  מפוח הנשמה לתינוק הכולל מסכה

 ושקית העשרה 

 30 2אגד " 1

 50 3אגד " 3 צינור מאריך להעשרת חמצן

 30 4אגד " 3 00מנתב אויר מס' 

 3 2איספלנית נייר " 2 0מנתב אויר מס' 

 15 משולש בד + סיכות בטחון 4 18שאיבה מס' קטטר 

 6 סד פלסטי ליד 1 מד לחץ דם + שרוול לילדים 

 100 3×"3פד גזה סטרילי " 1 לילדים  100%מסכת חמצן 

 10 תחבושת שדה אישית  ד. ערכת חמצן ניידת

 2 תחבושת לכוויות 1 וסת פין אנדקס למכל חמצן

  שונותט.   ליטר  3מכל חמצן אלומיניום 

 1 אלונקה מתקפלת 1 למבוגר 100%מסכת חמצן 

 1 לוח גב  1 לילד  100%מסכת חמצן 

 3 רצועות ללוח גב  1 צינור לחמצן, משקפיים 

 2 ארון קיבוע מתכוונןוצו 1 ה. ערכת עירוי

 2 חוסם עורקים  1איספלנית נייר "

 1 חוסם ורידים 1 חוסם ורידים

 1 מכוסה בציפיתכר  1 מערכת לעירוי נוזלים 

 2 מד חום 3 סטרילי  5×5פד גזה 

 2 צנצנת למד חום  2 פד לחיטוי עור 

 1 מד לחץ דם עם שעון  18G 2צינור ונפלון מס' 

 1 סטטוסקופ 22G 2צינור ונפלון מס' 

 100 קיסמי עץ 1 ליטר saline 1תמיסת 

 100 שבדל עץ   ו. ערכת תרמיל להגשת עזרה ראשונה 

 2 שקית קירור 1 סד פלסטי ליד

 1 אגן מוגלה פלסטי 1 מספריים לחבישה 

 1 סיר מיטה פלסטי 2 מ"מ 200חוסם עורקים סיליקון 

 1 בקבוק שתן פלסטי 10 3אגד "
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 מספר ציוד

 יחידות 

 יחידות  מספר ציוד

 1 מספריים לחומר עם כפתור 50 אגד מדבק

 1 פינצטה לגוף זר 1 1איספלנית נייר "

 1 פינצטה כירורגית  20 סטרילי  3×"3פד גזה "

 1 יומן אירועים 20 לחיטוי עור פד 

 1 ( 100כפפות חד פעמיות ) 8 תחבושת שדה אישית

 1 קערה ומעמד לקערה 2 תחבושת שדה בינונית

 1 ( 100כוסות חד פעמיות ) 2 תחבושת לכוויות

 1 גליל מגבות נייר  10 משולש בד + סיכות בטחון

  י. חיטוי ותרופות 1 תרמיל חובש ריק

 2 גרם   40וזלין משחה  1 פנס כיס

 2 גרם  50פולידין משחה  1 עט

 1 ליטר  1פולידין נוזלי  1 1פנקס שורות קטן מס' 

 1 סבון נוזלי רפואי 4 סטריליתכפפה כירורגית לא 

 4 סביעור 1 מסיכת כיס

 1 ליטר 1  70%אלכוהול  2 ס"מ 8תחבושת אלסטית 

 מנתבי אויר

 

 1 סבון לרחיצת ידיים מכל גודל  1

 2 מ"ל  118הידרוג'ל לכוויות   

 5 ס"מ 8תחבושת אלסטית   
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 ;2הסכם מס' נספח 

 תשריט של מרכז הספורט והנופש

 )מצורף בנפרד(
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 ;3הסכם מס' נספח 

 מרכז הספורטרשימת הוראות דין מחייבות להפעלת 

בעל ההרשאה מתחייב להפעיל את מרכז הספורט והנופש לרבות מתחמי הבריכות על פי הוראות דין של כל 

רשות מוסמכת, בקשר עם ניהול הבריכה, אחזקתה והשימוש בה  לרבות אלה החלות על עיריית רחובות  

 כבעלים הרשום של מרכז הספורט והנופש. 

עבור כל התוצאות של אי מילוי כל חוק, פקודה, צו, בעל ההרשאה מקבל על עצמו את האחריות המלאה 

הוראה לפי חוק עזר, ו/או כל הוראה או דרישה אחרת שתנתן כדין, וכן שיפוי החברה  בגין כל נזק אשר יגרם, 

אם וככל שיגרם, עקב הפרת הוראה זו, לרבות תביעות ו/או הליכים משפטיים כלשהם שיינקטו כנגד הפעיל 

 ו/או המועצה. 

 ת כל הדין המחייבות את בעל ההרשאה יהיו לרבות:הוראו

 תכנון ובניה

 –בריכות שחייה(, התשס"ח  –( )חלק כ"א 2תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( )תיקון מס'  

2008. 

  רישוי עסקים

 ;1968 –חוק רישוי עסקים,  התשכ"ח  •

 ;1995  -צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשנ"ה  •

 ;2000 –תקנות רישוי עסקים ) הוראות כלליות(, התשס"א  •

יודגש כי באחריות בעל ההרשאה לקבל  מרשות הרישוי שבעיריית רחובות רישיונות עסק לכל  •

ן  וני רישיוטעפריטי הרישוי הנוגעים לעניין שיפעלו במרכז הספורט והנופש כך  שכל המתקנים 

 עסק יפעלו עם רישיון  כדין.

  בבריכות שחייהבטיחות 

  1964 –חוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד  •

    2004 –תקנות הסדרת מקומות רחצה )בטיחות בבריכות שחייה(, התשס"ד  •

מחזיק הבריכות שבמתחם הספורט והנופש  אחראי לכך שמספר כיודגש כי בעל ההרשאה 

שמשים בבריכות המצילים, מספר מגישי העזרה הראשונה ומספר אנשי צוות בריכת השחייה, המ

השחייה בעת שהיא פתוחה לציבור, לא יפחת מהאמור בתוספת הרביעית לתקנות ומאחריותו 

וחובתו לשקול להגדיל את מספר המצילים, את מספר מגישי העזרה הראשונה ואת מספר אנשי 

צוות הבריכה, מהאמור בתוספת הרביעית, לרבות הוספת אמצעים אחרים, וזאת כדי להבטיח את 

ת הציבור במתחמי בריכות השחייה , והכל בהתאם לסיכונים הנובעים מהם למתרחצים, בטיחו

 לכמות המתרחצים וסוגם וליכולת הפיקוח עליהם.

  תנאי תברואה נאותים לבריכות שחייה

  1994  -תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבריכות שחייה( , התשנ"ד  •

)ג'( שבתקנות הנ"ל לפיו בכל עת שמתחם  2לפי סעיף  יודגש כי הדרישה של החברה היא לפעול

)ד'(  2הבריכות פתוח לרחצת מבקרים  יימצא בחצריה מפעיל בריכות מוסמך.  יודגש כי סעיף 

(, לפיו ניתן בתנאים מסויימים להפעיל את הבריכה עם מפעיל 2018 –בתקנות הנ"ל )תיקון תשע"ט 

 חצי שעה, לא יתאפשר על פי הסכם ההפעלה.  שאינו נממצא בחצרות הבריכה  אלא במרחק של 

הנחיות המהנדס הראשי  של משרד הבריאות לטיפול באירוע זיהום צואתי, הקאות ודימום במי  •

 הבריכה
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 בטיחות כללית 

 – חומרים מסוכנים

 .1993 -חוק החומרים המסוכנים התשנ"ג   •

  תקנות ההתגוננות האזרחית )חומרים מסוכנים(  •

 התנאים של המשרד להגנת הסביבה לאחזקת חומרים מסוכנים בבריכות שחייה  •

 יודגש כי על בעל ההרשאה לפעול לקבלת התר רעלים ולמנות אחראי רעלים מטעמו כדין.  

  – חשמל

ותקנות החשמל )מתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך(, התשס"ג  1954-חוק החשמל, תשי"ד

– 2003 

כי בעל ההרשאה כמחזיק הבריכות  מחוייב על פי הסכם זה להמציא אישור שנתי לחברה  ממהנדס יודגש 

חשמל לגבי בטיחות החשמל שבמרכז הספורט והנופש ולא יתיר רחצה בבריכת שחייה במבנה סגור ורחצה 

ס חשמל, , או מהנד6בשעות הלילה בבריכת שחייה, אלא אם כן בעל רישיון לביצוע עבודות חשמל לפי סעיף 

 לוקס. 300אישר כי בריכת השחייה וסביבתה הקרובה מוארים באחידות בעצמה של 

  -  מכשירי החייאה

 ותקנותיו 2008 –חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח 

  ביטחון

 תנאי המשטרה לבריכות שחייה

 חוקי העזר העירוניים 

 חוקי העזר העירוניים ברחובות הנוגעים לעניין הפעלת מתחם הספורט והנופש 

 

בעל ההרשאה  מתחייב בזאת, כי כל פעולה הקשורה ו/או הכרוכה ו/או הנוגעת בהפעלת מרכז הספורט והנופש  

י כל דין, על פי חוזה זה ואשר ביצועה מחייב קבלת רשיון ו/או היתר ו/או אישור ו/או מילוי כל תנאי אחר על פ

 לא תבוצע אלא רק לאחר קבלת אותו רשיון ו/או היתר ו/או אישור ו/או מילוי אותו תנאי.

בעל ההרשאה  לא יפעיל את המרכז אלא אם קיבל תחילה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים 

 לכך עפ"י כל דין.

מדו בסטנדרטים הבטיחותיים בעל ההרשאה  מתחייב לכך שמרכז הספורט והנופש על כל מתקניו יע

והתברואתיים הנדרשים עפ"י כל דין ובהתאם לדרישת כל רשות מוסמכת לרבות משרד הבריאות במהלך כל 

 תקופת ההתקשרות
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  ;4הסכם מס' נספח 

 ערבות ביצוענוסח 

          לכבוד

 החברה העירונית רחובות

 לתרבות ספורט ונופש

 ______________________סניף 

 ____________________כתובת 

 טלפון _____________________

 תאריך ____________________

 

 מס'                   .אוטונומית ערבות בנקאית הנדון : 

אנו ערבים "( בעל ההרשאהעל פי בקשת ______________ ת.ז. / ח.פ. ____________ )להלן: " .1

 150,000לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של בכל תנאי בערבות מוחלטת ובלתי מותנית בזה כלפיכם 

, בעל ההרשאהשתדרשו מאת "(, סכום הערבות" -ש"ח( )להלן אלף חמישים ו מאה)במילים:  ₪ 

מרכז  ואחזקה שלה הפעלניהול, ל 4/  2020מכרז פומבי מס'  מסגרתב חתם ביניכםשנ החוזהבקשר 

 ."(החוזה)להלן: " ספורט ונופש ברחובות

ע"י הלשכה המרכזית  עתל עתכפי שהוא מתפרסם מ המחירים לצרכןסכום הערבות יהיה צמוד למדד  .2

 : כדלקמן םבתנאי "(,המדד)להלן: "לסטטיסטיקה 

  ביום ________., שהתפרסם 2020שנת  _____מדד חודש  -" בסיס"מדד ה .2.1

 המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.  -"המדד החדש"  .2.2

סכום השווה ב, יהיו הפרשי ההצמדה בסיסאם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד ה .2.3

אם . בסיס, מחולק במדד החילוטבסכום ה בסיסלמכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד ה

את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום , נשלם לכם בסיסהמדד החדש יהיה נמוך ממדד ה

 הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה. 

עם  מיד ,בתוספת הפרשי הצמדה סכום הערבותאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד  .3

 לנמק או לבסס את דרישתכם אוטיל עליכם שנ , וזאת מבלידרישתכם הראשונה בכתבקבלת 

. כמו כן, מוסכם בעל ההרשאהשנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מבכל אופן שהוא, ומבלי  הלהוכיח

ו/או לפנות בדרישה  בעל ההרשאהלנקוט בהליכים משפטיים נגד  זאת במפורש, כי לא תהיו חייבים

  מוקדמת למפעיל ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות על ידינו.

עם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפ .4

 סכום הערבות הבלתי ממומש.

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______ )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.  .5

כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה תמסר לנו בכתב בסניף __________ בכתובת  .6

 .ת פקס שמספרו ________________________________ או באמצעו
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, על פי הפרטים חברה העירוניתהתשלום ייעשה על ידינו על דרך של העברה בנקאית לחשבון ה .7

שיימסרו לנו בדרישתכם, או באמצעות המחאה בנקאית לפקודתכם, וזאת על פי שיקול דעתכם 

 .הבלעדי

לא נהיה רשאים להימנע מתשלום אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהן, וכמו כן,  .8

על פי כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל 

 .ברירה המוענקת למפעיל על פי הדין

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה והינה אוטונומית.  .9

 

  

 בכבוד רב,               

 

         ___________ 

  הבנק                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 
 

 ;5נספח הסכם מס' 

 

 

 

 

 כיסויים 

 סוג הביטוח 
 

  גבולות לפי  חלוקה
  סכומיאחריות או 

 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום 

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח 

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים  
 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום 

אחריות כלפי צד 
 שלישי   

ביט   
 ______ 

 אחריות צולבת   302 ₪   10,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה   307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 תביעות המל"ל 315
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328
 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג  329

 צד ג' –אחר 
 

  לנזק כיסוי כולל 
ו/או   מהרעלה  הנובע
 במאכל זר חומר

 במשקה  או/ו

ביט   
 ______ 

במשותף עם    
פוליסת צד ג'  

הנ"ל ולא 
 בנוסף.

 כנ"ל כמו בפוליסת צד ג'  ₪  
 

 צד ג'  – )*( אחר
 

  אחריות חריג
  חל אינו, מקצועית

 גוף  נזקי על

    5,000,000  
 

למקרה  
ולתקופה  

במשותף עם  
פוליסת צד ג'  

 הנ"ל ולא בנוסף

 כנ"ל כמו בפוליסת צד ג'  ₪  
 

ביט    אחריות מעבידים
 ______ 

 הרחב שיפוי 304 ₪       20,000,000  
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם   319
 ראשוניות   328

ת.           אחריות מקצועית 
 רטרו: 

 
 _____ 

 
 
 
 
 
 
 

 

5,000,000   ₪ 
 
 

 אחריות צולבת   302
 הרחב שיפוי 304
ויתור על תחלוף לטובת מבקש    309

 האישור 
 ראשוניות 328
 חודשים.    6תקופת גילוי  332

 ביטוח רכוש
 

 ציוד ותכולה ☒

ביט   
 ______ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
מלא   –רכוש 

 ערך כינון 

 
  ₪ 
 
 
 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 ראשוניות 328

 הנפקת האישור:תאריך    אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל  בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 מבקש האישור  מעמד העסקה  אופי מבוטח ה מבקש האישור 

החברה העירונית לתרבות    ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ
נופש וספורט ו/או עיריית  

 רחובות 
)המזמינה ו/או תאגידים  

 עירוניים ועובדים של הנ"ל(  

 שם
 
 

 

 שירותים ☒
 

יהול, הפעלה  לנ    אחר : ☒
ואחזקה של בריכות, חוגים,  

מזנונים ו/או אולמות  ו/או  
מרכז ספורט ונופש ברחוב 

ו/או מתקנים ו/או    47דובנוב 
)"מרכז  פעילויות נלוות 

      ומתן שירותים נלווים וייסגל"(

 

 בעל חוזה )מזמינת שירותים / מוצרים( ☒
 

 ______________________אחר ☐

 ת.ז./ח.פ. 
 514646124ח.ל.צ. 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 מען
,   1341, ת.ד 8הנביאים מרח' 

 רחובות

 מען
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 כיסויים 

 

המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת  פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים  
 בנספח ג'(*:

 וספורט 032
 ותפעול  תחזוקה שירותי 088
 אטרקציות  /ומים שעשועים פארק /בריכה 014
 לילדים  פעילות /קייטנות 055

 ביטול/שינוי הפוליסה * 

בדבר   האישור למבקשהודעה  משלוח  לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לא ביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור  מבקש  לרעת שינוי •
 השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור

 המבטח:

בו יובהר כי חריג אחרית מקצועית לא יחול   -)*( ניתן לקבל כחלופה לעריכת ביטוח אחריות מקצועית הכללת כיסוי במסגרת ביטוח צד ג 
 לעניין נזקי גוף בגבולות אחריות משותפים   
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 ;6הסכם מס' נספח 

 פיצויים מוסכמיםרשימת 

 בפיצוייםההרשאה  בעללחייב את  ,והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול לפי, רשאית תהיה העירונית החברה .1

 כדי העולותתפעוליות  הפרותמקרה של  בכללהסכם,  27.2בהתאם לזכותה על פי סעיף  מוסכמים

המים בבריכות,  באיכות ליקויים זה ובכלל, הספורט מרכז את הפוקד לציבור השרות ברמת ליקויים

 : להלן כמפורט, כללית ובטיחות רחצהב ובטיחות נאותים תברואה תנאי בהבטחת ליקויים

צפיפות יתר, הפעלת הבריכות במדדים החורגים מאלו המותרים בתקנות  – שירות לציבור הרחב •

העדר כוח אדם בשל  , מכל סיבה שהיא )לרבותאיחור בפתיחת המרכז ו/או הבריכותוהוראות כל דין, 

 (. או אי עמידה בתנאים של מדדי איכות מים

אי נוכחות קבועה של מפעיל בריכה במרכז בספורט, אי עמידה לרבות  – בבריכותאיכות המים  •

אי ביצוע במדדי איכות המים הקבועים בתקנות והוראות כל דין כגון רמת כלור, הגבה ועכירות, 

ניקיון קרקעית מידי יום, התפתחות אצות, טיפול לקוי במקרים של פליטת צואה שלא עפ"י הנחיות 

 וכיו"ב.י רישום נאות בימן הבריכה אמשרד הבריאות, 

, שירותים לא מרכז הספורט אי פינוי פחי אשפה, לכלוך בשטחילרבות  – נאותים תברואה תנאי •

  וכיו"ב. נקיים

אי עמידה בדרישות סידורי הבטיחות הקבועים בתקנות הסדרת מקומות לרבות  – בטיחות ברחצה •

בריכות בעכירות גבוהה, אי הקפדה על פיקוח הרחצה  ,2004 ,רחצה )בטיחות בבריכות שחיה(

 ,, אי עמידה בתנאי הכשירות של צוות המצילים וע"ר כקבוע בתקנות6הפעוטות כגון רחצה מעל לגיל 

 .וכיו"ב ,וכן  צפיפות יתר של מתרחצים

אי עמידה בנוהל פריקה וטעינה של חומרים מסוכנים, ביצוע שאיבת קרקעית  – כללית בטיחות •

  וכיו"ב. בוואקום קלינר או רובוט כאשר יש מתרחצים

 של ובסך, העירונית החברה ידי על₪ בגין כל הפרה שנמצאה  500הפיצוי המוסכם יהיה בסך של  סכום .2

 ידי על תוקנה ולא העירונית החברה ידי על שנמצאה הפרה שמשמעותה, חוזרת הפרה כל בגין ₪ 1,000

 ובין אם לאו.  מוסכם בפיצוי בגינה חויב הוא אם)בין  ההרשאה בעל

שמרכז הספורט או כל חלק ממנו נסגר בעקבות הנחיה של משרד הבריאות או כל רשות  במקרה .3

, חריגה במדדי איכות המיםמוסמכת אחרת, בעקבות ליקויים שנמצאו בתפעול המרכז, לרבות חריגה 

 ₪ בגין כל יום שבו המרכז או כל חלק ממנו היה סגור. 2,000הפיצוי המוסכם יעמוד על סך של 

אינם כוללים מע"מ. מובהר, כי בעל ההרשאה ישלם את הפיצויים המוסכמים שהוא הסכומים הנ"ל  .4

להסכם, ודינם של  7.3יחויב בהם, ככל שיחויב, במסגרת תשלום הפרשי ההצמדה כמפורט בסעיף 

 תשלומים אלו יהיה כדין דמי ההפעלה. 

ירונית את הזכויות אי תשלום הפיצויים המוסכמים יהווה הפרה יסודית של ההסכם, ויקנה לחברה הע .5

 העומדות לרשותה בהסכם בעניין זה.  
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 ;7נספח הסכם מס' 

 הוראות למשתתפים במכרז 
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 ;8נספח הסכם מס' 

 תשובות לשאלות הבהרה )ככל שנמסרו(
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 ;9נספח הסכם מס' 

 הוראות לעניין השבת מרכז הספורט לחברה העירונית 

  כללי .1

ההרשאה, וכן במקרה של ביטול ההסכם ע"י החברה העירונית מכל סיבה שהיא, יפנה בתום תקופת  .1.1

בעל ההרשאה את מרכז הספורט לאלתר ויחזירה לרשות ההחברה העירונית ולהחזקתה הבלעדית 

כשהיא פנויה מכל אדם וחפץ השייכים לבעל ההרשאה, וכשהיא כוללת את כל ההשקעות, השיפורים 

 רשאה בבריכה ככל שנעשו.והתוספות שהשקיע בעל הה

או תום תקופת  תום תקופת ההרשאה חודשים לפני 6זמין את ב"כ החברה העירונית י ההרשאהבעל  .1.2

, לעריכת בדק בית ורשימת תיקונים, לביצוע על ידי בעל ההרשאה ההרשאה המוארכת, לפי העניין

 לחברה העירונית בתום תקופת ההרשאה.המתקנים לקראת מסירת 

תיערך רשימת תיקונים לתכנון ע"י מהנדס בנין מפקח על עבודות בניה ותשתיות וע"י מהנדס  .1.3

ת המים של הבריכות לבדיקה והכנת רשימות תיקונים למערכו מערכות אלקטרומכניות, לביצוע.

לא תוזמן חברה שהעניקה שרותי מערכות לבריכות שחיה.  ההבונ הטכנאי מחבר יוזמן חשמלאי /

 שנתיים האחרונות של תקופת ההרשאה.מהלך ההפעלה או ספקית הכימיקלים לבעל ההרשאה ב

יקבע לוח ועל ההרשאה והחברה העירונית, ב –הרשימה והפרוטוקול יחתמו על ידי שני הצדדים  .1.4

עריכת הרשימה והפרוטוקול מועד מ ,יםיראיום קלנד 90 – 60במשך תקופה של  לתכנוןזמנים 

 לתיקונים.

יום לאחר סיום תכנון התיקונים ולבצעם  30בעל ההרשאה להחל בביצוע התיקונים  באחריות .1.5

ת עד  לסיום תקופת ההרשאה. העבודות יעשו באופן אינטנסיבי עם לוח זמנים "גנט" מפורט בשלמו

 לכל בעל מקצוע ועבודה לידיעת החברה העירונית.

 על ביצוע עבודות התיקונים יעשה ע"י נציג החברה העירונית. פיקוח .1.6

, תהא רשאית החברה העירונית לבצע את שנמצאולא יתקן את הליקויים  בעל ההרשאהו במידה .1.7

והיא בגין עלויות תקורה,  15%ובתוספת , בעל ההרשאההתיקונים הנדרשים בעצמה על חשבונו של 

, ולקזז את הסכומים בעל ההרשאהתהא רשאית לממש לצורך זה את הערבות שנמסרה לה על ידי 

ית יהיו זכאים להם על פי ההסכם או סעד שהחברה העירונ , וזאת מבלי לגרוע מכל זכותהמגיעים לה

 .או על פי כל דין, בגין הפרת ההסכם על ידי בעל ההרשאה

 רמת ההחזרה .2

 כללי .2.1

בעל ההרשאה יחזיר את מרכז הספורט לחברה העירונית  כאשר כל הבנוי והמצוי בו הינו במצב  .א

  תחזוקה טוב ותקין וראוי לשימוש ולהחזקה שוטפת.

, המגרשים,  המבנים, הבריכות, המערכות, הציוד  והריהוט -הספורט רמת ההחזרה של מרכז  .ב

 :)להלן/ג 1 -/ב ו1יהיו בהתאם למפרט ולרשימות המלאי המצורפות בנספחי הסכם מס' 
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 התקניםבתום תקופת ההרשאה, יהיו ברמה טובה איכותית, בהתאם לכל  - "( האינוונטר"

 שביעות רצון החברה העירונית.שיחולו במועד ההחזרה, וכשהם במצב טוב ותקין ול

 פיתוח חוץ .2.2

 יבדקו כל השטחים הפתוחים במרכז הספורט לרבות:   

 מתקנים לכניסה ,יציאה, בדיקה וביקורת, פתחי חירום, •

ריצופים, גדרות, שבילים, תאורות גן יבדקו גופי תאורה, עמודי תאורה פנים וחוץ וכמות  •

 התאורה. 

מערכות וראשי מים להשקיה, מחשבים להשקיה תקשורת  להפעלה ממוחשבת, גינון שתילה  •

ונטיעה בהתאם לתקופה בשנה, ערוגות ,מערכת דישון, מגבילי שורשים לעצים דשא לרבות 

 דשא.מערכות ההשקיה ל

 הצללות  מעל וליד הבריכות ובמדשאות,   •

 מבנים .2.3

 ויתקנו  בהתאם לצורך לרבות: ייבדקו  

 חיפוי קירות חוץ בחזיתות המבנים •

 ייבדק איטום הגגות בכל מבנה ומבנה, מרזבים מזחלות פתחי צינורות מי גשם בגגות •

 .ויציאות מי גשם לאורך המבנים •

ריצוף ,פנלים שבורים או סדוקים ששקעו  או שחוקים, תיקוני טיח מתפורר ,  וצבע דהוי מתפורר,  •

 תיקוני עובש.  

בדיקת חלודה ,צירים, ידיות ,פגמים ממכות מיכניות. אלומיניום במבנים  –דלתות ומשקופים  •

 חלונות, ויטרינות מסגרות קונסטרוקציות פלדה ופרזול  ,מעקות גדרות, סורגים 

 מערכות חשמל, תקשורת, ט.ל.כ, בקרה מערכות כיבוי אש, עמדות כיבוי. תאורות חירום, •

 בריכות שחייה .2.4

ייבדקו  לרבות תקינות הרובה שבין הפוגות, יציבות אריחי הקרמיקה, גרילים תעלות הגלישה, 

 סימוני ושילוט אזהרה וכיו"ב 

 מערכות השבחת המים  של בריכות השחייה: .2.5

 /ב 1הסכם מס'  מערכות הסחרור, הסינון, החיטוי והבקרה  כפי שפורטו בנספחלתקינות יבדקו 

 לרבות: (,חדרי מכונות )מפרט

 ,  םמיכלי איזון, מסנני שערות, משאבות, מגופים ,מדי לחץ וסנסורים למיניה -מערכת הסחרור  •
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 עדינים. מסננים  -מערכת הסינון  •

והאמצעים למניעת חדירה בלתי מבוקרת הבקרים, משאבות המינון   -מערכת החיטוי והבקרה  •

 של כימיקלים. סנסורים כגון מדי ספיקה מדי עכירות, שעוני לחץ וכיו"ב.  

מערכות החימום ואוורור החלל המקורה לרבות התעלות, הפתחים, הסבכות פתחי הפיזור,  •

 מערכות

 מערכות מים, ביוב, תיעול .2.6

 :יבדקו הקבועות הסניטריות לרבות

הסוללות, המגופים, צנרת הדלוחין, השופכין ,עיני הביקורת, מחסומי הרצפה, קופסאות  הברזים, •

 .הביקורת והלחץ בצנרת המים הקרים והחמים

מאגרי המים המשאבות למאגרים , חדרי ומערכות ההסקה  ספרינקלרים,היבדקו מתקני  •

 והחימום

 ריהוט וציוד משרדי .2.7

 והציוד  המוסכמות. הריהוט  ייבדקו לתקינות על פי רשימות המלאי 

 ציוד וריהוט גן מתקני משחקים .2.8

 ייבדקו לתקינות על פי רשימות המלאי המוסכמות. 

 

 


