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בוהמכ הואיל  ההחזקה  זכויות  בעל  הינו  כ  קרקעון  הידועים  בנתניהוהמבנים  וינגייט    י שטח )"  מכון 
 "(;מכוןה

לקבלת הרשאה להפעלת מכונות אוטומטיות לממכר    2021/05פומבי מס'    מכרזוהמכון פרסם    והואיל
 ; במכרז  והצעתו של המפעיל הוכרזה כהצעה הזוכה,  עבור המכון  מזון, שתייה וטואלטיקהמוצרי  

  , במסמכי המכרז ובכלל זאת   ותהכלול והתחייבויותיו  ובכפוף להצעת המפעיל במכרז, הצהרותיו   הואילו
מעניק  וההתחייבויות  ההצהרות   בחוזה,  הרשאה  המכון  המפורטות  מכונות  למפעיל  להפעלת 

 ; , המגבלות והתנאים המפורטים בחוזה, הכול בכפוף לשאר ההוראותאוטומטיות בשטחי המכון

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 פרשנותא ומבו .1

ומחייבים את הצדדים    הימנוזה, נספחיו וההצהרות שבו, מהווים חלק בלתי נפרד    לחוזההמבוא   .1.1
 כמותו. 

והקלת    זה אינן באות להוסיף או לגרוע על האמור בו והן לשם הנוחות  בחוזהכותרות הסעיפים   .1.2
 בלבד.  ההתמצאות

את החוזה, תהא אותה    רכיביםבאחד המסמכים המבחוזה לרבות  שהוגדר  ו/או מונח  ביטוי  לכל   .1.3
 . אחרת יםמחייבוהדבקם  הדברים  שרהקצוין במפורש אחרת או אם  משמעות, זולת אם ה

בין נספחי  ו/או  התאמה ו/או דו משמעות בין החוזה לבין נספחיו  -בכל מקרה של סתירה ו/או אי .1.4
ו/או נספחיו )להלן, יחדיו:   ה( לבין החוזהיו/או בין הוראות כל דין )הניתנות להתנ   החוזה, לבין עצמם

כון  המ קבע  י, אלא אם  מבניהןיהיה המפעיל מחויב להוראה המחמירה על המפעיל  "(,  אי התאמה"
 הבלעדי, במפורש ובכתב.  ואחרת, על פי שיקול דעת

ספק בפירושם הנכון    למפעילאו שהיה  אי התאמה    המפעיל גילה  מובהר בזאת, כי בכל מקרה שבו  
כל חלק מהם או  מסמך  הוראה,  לפנות  י,  של  באחריות  המפעיל  עם    המכוןלנציג  בכתב  שא  מייד 

לא  עד לקבלת הוראות כאמור,  בכתב, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.  גילויה, על מנת לקבל הוראות  
הוראה    המכון ם של איזה מהתחייבויותיו על פי החוזה אלא אם קיבל מנציג  את ביצוע  המפעיליעכב  

 .אחרת בכתב

ה .1.5 הקשר  אם  אלא  שבצידם,  הפירושים  להלן  המפורטים  למונחים  יהיו  הדבקם דברים  בחוזה   או 
   אחרת: יםמחייב 

מכונות ה"
  או   "אוטומטיותה

 "המכונות"

מתקן/ים אוטומטי/ים למכירת המוצרים כהגדרתם להלן, המופעל/ים   -
במטבעות    ישראליםבשטרות   כרטיסי    ישראליםו/או  באמצעות  ו/או 

 בכל אמצעי תשלום אחר.  ו/או אשראי 

לעת,  לחוזהא'    בנספח הנקובים  המוצרים   - "המוצרים" מעת  יתעדכן,  שזה  כפי   ,
ורק   אך  הכלולים  ובכתב,  מראש  כך  לשם  שינתן  המכון  באישור 

 . , שתייה וטואלטיקהמזון: בקטגוריות המוצרים הבאות 
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"מקומות 
 השירות"

וכן כל שטח נוסף אותו  ,  המכונות האוטומטיותהשטחים עליהם יוצבו   -
הבלעדי והמוחלט להקצות למפעיל    ועל פי שיקול דעת המכון רשאי  היה  י

במהלך תקופת ההתקשרות ולצורך מתן השירותים ו/או  בשטחי המכון 
 .בקשר עמם

המכירות  "פדיון 
 ברוטו" 

כסף,   - בשווה  או  בכסף  ההכנסות,  המפעיל  כל  זכאי  יהיה  ממתן  להן 
לה  וכן כל הכנסה אחרת    המכונות האוטומטיות  באמצעות  השירותים

נוספת אותה הוא    שר ישיר ו/או בקשר לפעילותיהיה זכאי המפעיל בק
השירות  מקיים המכון(  במקומות  ידי  על  לו  אושרה  שזו    לוהכו ,  )ככל 

בלבד )ככל שהוא מוטל ובשיעורו במועד ביצוע כל   בניכוי מס ערך מוסף
ללא ניכוי כל תשלום אחר מכל מין וסוג בו    – ולמען הסר ספק , תשלום(

  , היטלים, אגרות מיסיםאה, כגון:  נדרש המפעיל לשאת בקשר עם ההרש
 וכיו"ב. 

  או   "דמי הרשאה"
 "העמלה"

נקב    אחוז - בהצעתו  אותו  מכירות  למכרז,  הכספית  המפעיל  מפדיון 
חודש,    ,ברוטו בכל  אוטומטית,  מכונה  כל  ישולעבור  ידי    מואשר  על 

 להלן.  9.1בהתאם להוראות סעיף , למכוןהמפעיל 

הרשאה   "דמי 
 מינימאליים" 

המכון,   - נקב  אותו  הרשאה  סכום  מכונה  ,  מינימאלייםכדמי  כל  עבור 
חודש,   בכל  ישולאוטומטית,  המפעיל    מואשר  ידי  בהתאם  ,  למכוןעל 

 . להלן 9.1ראות סעיף ולה

 ייצוג  .2

 המכון נציג  .2.1

 [זכייה  לאחר   מולא ]י  "(.המכוןנציג  )"  ________________מר    נו לצרכי החוזה ה המכון  נציג .2.1.1

רשאי    המכון  לשם כך.  ומונו מטעמ י רשאי לפעול באמצעות גורמים נוספים אשר    המכוןנציג   .2.1.2
. הודעה כאמור על החלפה  אחרים  והאמור או להוסיף עלי   ונציגלהחליף, מפעם לפעם, את  

 למפעיל. או הוספה כאמור תישלח בכתב 

  המכון נציג  מתחייב לשתף פעולה עם  המפעיל, באמצעות נציגי המפעיל )כהגדרתם להלן(,   .2.1.3
את כל המידע, הנתונים והמסמכים   ו, בכל עת ובכל עניין, ולהעמיד לרשותוכל מי מטעמו

בהתאם מובהר, כי לא יהיה כל  .  במועד אשר נדרש לשם כך   על פי דרישותיהם והנחיותיהם
כלשהו   לגורם  לפנייה  נציג  במכוןתוקף  שאינו  הוסמך,   המכון,  שלשמו  הרלוונטי  בעניין 

 להנחיותיו של גורם כאמור. ובכלל האמור: לאישוריו ו

 נציגי המפעיל  .2.2

ה  המפעיל  נציג .2.2.1 לאחר  "(.המפעיל נציג  )"  ________________מר    נולצרכי החוזה  ]ימולא 
 זכייה[ 

יהיה  בימי ושעות העבודה המקובלים ו  המכוןיהיה זמין טלפונית ובמייל עבור  המפעיל    נציג .2.2.2
   .בכל הקשור לחוזה מפעילהנציג הבלעדי והמוסמך להתחייב מטעמו של ה

 , מראש ובכתב. המכוןאת  כך  שיידע ב, ובלבד  נציגי המפעילהמפעיל רשאי להחליף, מפעם לפעם, את   .2.3

לרבות   .2.4 המפעיל,  נציגי  עם  ההתקשרות  ונייד(    הטלפון   י פרמספרטי  המייל,  )נייח    ו יימסר וכתובת 
 .  המכוןויתעדכנו בהודעה מראש ובכתב לנציגי    במועד החתימה על החוזה למכון

   ומגבלותיה ההרשאה .3

בזאת    המכון  .3.1 מקבל  והמפעיל  למפעיל  בזאת  ייחודית,  הרשאה  ,  מהמכוןמעניק  לא  בלעדית,  לא 
ביטול החוזה מכל    והניתנת לביטול על פי הוראות החוזה )אשר תתבטל מעיקרה עם  מוגבלת בזמן 
שהיא(, "  סיבה  יחדיו:  )בחוזה,  אלה  של  i)"(:  ההרשאה לכל  התאמה  באופן  השירותמקומות  (   ,

הנקובי האוטומטיותם  ובתנאים  המכונות  הפעלת  את  )שיאפשרו   ;ii  שימוש השירות (    במקומות 
)  ההתקשרות במהלך תקופת   במקומות  ( מתן השירותים  iiiאו תקופות ההארכה, ככל שתחולנה; 

תקופת  השירות   שתחולנהאו  ההתקשרות  במהלך  ככל  ההארכה,  בתנאים  תקופות  באופן,   ,
בתמורה  .  של המפעיל  ובהיקפים הנקובים בחוזה, הכול על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו
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לגרוע מכל תשלום  להלן, וזאת מבלי    9ף  כמפורט בסעי   תשלומיםלמכון  להרשאה, ישלם המפעיל  
 . אותו מחויב המפעיל לשלם לכל צד שלישי על פי החוזה

מכונות אוטומטיות. סוגי המוצרים ומחירי המקסימום שנקבעו עבור    20  - יידרש להציב כ  המפעיל   .3.2
ותכולת השירותים, הכולל את רשימת סוגי    ' לחוזה נספח אכל מוצר מפורטים במסגרת   )מפרט 

עבו  המוצרים  האוטומטיות,  ומחיר מקסימאלי  וסוגי המכונות  מיקום  וכן את  מוצר  כל    לרבות ר 
מכירת המוצרים ומחיריהם וכן מכירת מוצרים נוספים, שאינם המוצרים, תתאפשר אך    .(תשריט

    ורק במידה וניתן לשם כך אישור המכון מראש ובכתב.

. המכון  בישראל  לספורטאים רביםלאומי מצוינות בספורט ומשמש כבית  אמון על  מכון המובהר כי  .3.3
. לפיכך, בהתקשרות עם  ל להצלחתםמסלומכחלק מהותי מצרכיהם ו  רואה את תזונת הספורטאים

   זמינות של מזון מותאם, מגוון, בריא, נקי וטעים.המפעיל יינתן דגש רב על 

לאמור,   .3.4 לב  כי  בשים  לוודא  המפעיל  יהיו  על  שיימכרו  למוצרים  הגלם  חומרי  ו/או  המוצרים  כל 
מפעלים בעלי  מוצרים טריים ומטיב מעולה, בעלי חיי מדף תקפים בכל עת וכן יהיו כאלה שנרכשו מ 

להוראות   בהתאם  הכול  בתוקף,  יבוא  באישור  המחזיקים  מיבואנים  ו/או  יצרן  עסק  רישיון 
 המחייבות בכל הנוגע למכירת מוצרי מזון של משרד הבריאות.  

למכור  המפעיל לא יהי רשאי בשום אופן  ו  כל המוצרים הנמכרים במכונות האוטומטיות יהיו כשרים  .3.5
 ם.  אלכוהולימשקאות 

נאותים, כל   .3.6 ייצור  בתנאי  מיוצר  בו  המסומן  המזון  כי  המורה  בסמל  מסומנים  יהיו  המוצרים 
בסעיף   התשנ"ג   1כהגדרתם  נאותים(,  ייצור  )תנאי  )מזון(  הציבור  בריאות  והכל  1993-לתקנות   ,

 בהתאם להוראות, לצווים ולתקנות שהומצאו על ידי שר הבריאות ו/או השר איכות הסביבה. 

ל .3.7 רשאי  יהיה  להוסיף  המכון  ו/או  לגרוע  ו/או  לשנות  וכן  המכונות  ו/או להקטין את מספר  הגדיל 
מוצרים בכל מכונה, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי. מחירי המקסימום למוצרים חדשים יקבעו על  

 .  להלן 6.5, כמפורט בסעיף ידי המכון

שיוצבו   .3.8 האוטומטיות  השירותהמכונות  השנים    במקומות  חמש  במהלך  שיוצרו  מכונות  יהיו 
ההתקשרות ממועד  האחרונות   תקופת  השניים(.   תחילת  מבין  )המאוחר  הארכה  תקופת  ו/או 

אפשרות    המכונות כרטיסי  להפעלה  יכללו  ובאמצעות  ישראלים  במטבעות  ישראלים,  בשטרות 
של כל מכונה בזמן אמת לרבות    המכירות  באמצעות סיסמה להכנסותויאפשרו למכון גישה    אשראי

 .אפשרות להפקת דוחות

 את המוצרים ומחיריהם. המכונות האוטומטיות יציגו בצורה אסתטית  .3.9

 המכונות יאפשרו התרעה על ירידת מלאי המוצרים במכונה, בזמן אמת למפעיל.  .3.10

לרבות  שעות ביממה,    24במשך  ולהעניק את השירותים  מכונות  להפעיל את היישא באחריות    המפעיל .3.11
המפעיל יישא באחריות להעניק    .במצב תקין, פעיל וראוי למתן השירות  ן כשה  בימי שבתון, שבת וחג, 

ו/או תקופת    שירותי אחזקה, תחזוקה ותיקונים של כל המכונות, במהלך כל תקופת ההתקשרות 
 מנת לאפשר הפעלתן המלאה והתקינה.  , על הארכה

במכונה  יהיה    המפעיל .3.12 תקלה  של   במקרה  כספים  ללקוחות/צרכנים  להשיב  תקלה  מחויב  לרבות 
 "מכונה בולעת". כדוגמת 

, וכחלק בלתי נפרד מהתחייבויות המפעיל,  ו/או תקופת הארכה  סיומה של תקופת ההתקשרות  עם .3.13
האוטומטיות וכן ימסור את המקומות בהן הוצבו לחזקתו של המכון, על  יפנה המפעיל את המכונות  

 חשבונו של המפעיל, מבלי שיהיה זכאי לשם כך לכל תמורה, פיצוי או שיפוי, מכל מין וסוג שהם. 

 מטרת ההרשאה  .3.14

במקומות    לצורך שימושלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי ההרשאה ניתנת בזאת למפעיל )בלבד(,  
שא באחריות לכך  יבלבד. המפעיל י   לעיל  3.1ף  רותים באמצעותם כמפורט בסעיהשירות ומתן השי

לא יהיה    ,שלא יבוצעו כל פעולה ו/או שימוש אחרים, מכל מין וסוג, במקומות השירות ובכלל האמור
, אלא אם קיבל לכך הסכמה  רשאי להעניק כל שירות אחר או נוסף שאינם כלולים במסגרת ההרשאה

זה, על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית    3  ף. הפרת איזה מהוראות סעימראש ובכתב על ידי המכון
 של החוזה.  

 משאר הוראות החוזה בקשר עם ההרשאה ומגבלותיה. זה לעיל כדי לגרוע  3אין באמור בסעיף  .3.15

 המפעילוהתחייבויות הצהרות  .4
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 : בזאת, כדלקמןמתחייב והמפעיל מצהיר 

נגד ו כדין    פועל,  בישראל  כדין   הרשום  תאגידהוא    כי .4.1 ננקטה  עתידה  ולא  לא  גם  ידיעתו  ולמיטב   ,
או    ו, מחיקתוחיסול עסקי ,  ו, כל פעולה שמטרתה ו/או תוצאתה האפשרית הנה פירוק ולהינקט נגד 

 . תוצאה דומה אחרת

בידו כל האישורים, ההיתרים וההסמכות להתקשר בחוזה; כי התקשרותו בחוזה, אושרה על ידי  כי   .4.2
אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין,  כל הגורמים המוסמכים במפעיל; כי  

ולביצוע התחייבויותיו על פיו; המפעיל אינו כפוף לכל  חוזה או מסמכי ייסודו להתקשרותו בחוזה  
התחייבות, לרבות התחייבות מותנית, המנוגדת להתחייבויותיו על פי חוזה זה ואין בחתימתו על  
חוזה זה ו/או בביצוע התחייבויותיו על פיו, משום הפרה של חוזה ו/או התחייבות אחרת ו/או הפרה  

 .דין-של כל דין לרבות תקנה, צו ופסק

בעלי הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים,    כןכי הוא וכל מי מטעמו, עוסקים ומתמחים ו .4.3
לביצוע   הנדרשים  והאמצעים  החוזה    ההרשאההמשאבים  פי  על  המפעיל  התחייבויות  יתר  וכל 

 . במלואן ובמועדן

בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנים, הנחיות וההוראות המחייבות    כי יקיים את ההרשאה .4.4
משרד  מטעם  המחייבות  ההוראות  זה  ובכל  לעת  מעת  שתהיינה  כפי  המוסמכות,  הרשויות  של 

   יה.ומכירת מזון ושתי הבריאות בתחום התברואה  

, כלפי  ונותהמכ, וכן פינוי ומסירת  של המכונות האוטומטיות  , ניהול והפעלהלהתאמהכי האחריות   .4.5
ובאופן  המכון במלואה  מוטלת  שהוא,  היבט  בכל  שלישיים,  צדדים  ושאר  המוסמכות  הרשויות   ,

שא בכל עלות,  יילא  המכון  על חשבונו בלבד.    –ומבלי לגרוע מכלליות האמור    –בלעדי על המפעיל  
עובר  זאת כל , ו בקשר עם התחייבויות המפעיל, הדרושה םמכל מין וסוג שהתשלום, הוצאה וכיו"ב 

 , במהלכה ו/או לאחר סיומה.  ו/או תקופת הארכה לתקופת ההתקשרות

  היבטי   כלמקצוע את    וכבעלמוטלת האחריות המלאה והבלעדית לבדוק באופן עצמאי    המפעילעל    כי .4.6
ומאחריותו של המפעיל על פיו, עובר    להלן  4.7  סעיף  מהוראות  לגרוע  מבלי   כי;  בחוזה  ההתקשרות

לבדוק )לרבות במסגרת מפגש וסיור    האפשרות  ול  נהלהגשת הצעתו במכרז ולחתימת החוזה, נית
  לשביעות ,  מטעמו  מקצוע  בעלי  ובאמצעות  בעצמו,  מקצוע  כבעל,  בפועל  בדק   וכיהמשתתפים במכרז(  

  תפעולי ,  ביצועי,  תכנוני,  משפטי,  פיסי  נתוןאו  /ו  מידע  כל  של,  ויסודית  מלאה   בדיקה,  המלאה  רצונו
  בהתייחס   לרבות,  פיו  על  התחייבויותיו  ולביצוע  בחוזה  להתקשרותו ,  להרשאה  הקשור  בכל  עסקי  או

 :  אלה לכל

הסיכונים  השונים  יישומיהומגבלותיה;    היקפה,  ההרשאה .4.6.1 האפשרויות,    והתנאים; 
 ; המפעיל  עבור  והמסחרית העסקית, הכלכלית  וערכה כדאיותה וכן  ולניצולה למימושה

על פי החוזה; תכניהם, משמעותם והשלכותיהם של הוראות כל   המפעיל  התחייבויות  מלוא .4.6.2
)לרבות    הוראותיתר    ושלדין   ( במכרז  הכספית  הצעתו  וכדאיות  התמורה  פיסעיהחוזה 

 ;ליישומן והאפשרות

או  /ו  לעמוד המפעיל יידרש בהן והתקנים האישורים,  ההיתרים, הרישיונות כל של מהותם .4.6.3
 ;  החוזה פי על  המפעיל התחייבות ביצוע לצורך, לקבל   המפעיל  יידרש שאותם

הלקוחותומיקומם    סביבתם השירות,    מקומות .4.6.4 לציבור  בהזמנה    וחשיפתם  )כהגדרתם 
והפיזי; קיומם ו/או העדרם של ציוד, מתקנים, תשתיות    המשפטיהתכנוני,    מצבם;  למכרז(

; בהם  והשימוש  הניצולאו מגבלות  /ו, אפשרויות  ובסביבתם  השירות   במקומותומערכות  
ב לבצע  יש  אותן  וההשקעות  התאמת  השירות  מקומות הפעולות  לצרכיו    םלצורך 

 ;  ולמטרותיו

וכן קיומם של נסיבות והיבטים שונים    החוזה  מושא  ההתקשרות  לביצועגבלות  של מ  קיומן .4.6.5
והצהרות   הוראותיו  אשר  ותוצאותיה,  ההתקשרות  ביצוע  אופן  על  השלכות  בעלי  שהנן 

 פרסם כל חומר, נתון ומידע נוסף אותו    וכן;  המפעיל על פיו יהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה
זה, לרבות המידע הכללי הנקוב    4.6  בסעיף   במסגרת המכרז ו/או בקשר עם האמורהמכון  

  שיקול  פי  על,  לבדוק  לנכון  המפעיל  מצא  אשר  אחר  ומידע  נתון,  חומר  כל  וכן  בהזמנה למכרז
     ;הבלעדי דעתו

  המפורטות   והתחייבויותיו  הצהרותיו  כל  אחר  ולמלא  זה  בחוזה   להתקשר  המפעיל  של  החלטתו   כי .4.7
שער  וכי   לבדן  והערכותיו   בדיקותיו  על   והתבססה  התקבלה ,  במסגרתו הבדיקות    ךלאחר  כל  את 
התקשרותו בחוזה ומילוי    כינכון לערוך, מצא  ל   ה, וכל בדיקה אחרת שרא לעיל  4.6ף  בסעיהנזכרות  

התחייבויותיו   ,  השירות   במקומות  השירותים  וביצוע  ההרשאה  ומימוש  קבלת  לרבות,  פיו  עלכל 
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( שהם  כפי  ובמצבם  ההתקשרותAs-Isבמיקומם  תקופת  תחילת  במועד    ו לצרכי   מות מתאי,  ( 
והמפעיל מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות    ו ולמטרותי

מקומות    של  כאמור מין וסוג, לרבות אי התאמה    מכל   התאמהכל טענה בדבר פגם, חסר ו/או אי  
 שירותים.  ה ביצועהשירות ל

ים )לרבות  כי יבצע את התחייבויות המפעיל בהתאם להוראות כל דין, ובהתאם לכל התקנים הקיימ .4.8
תקנים שאינם רשמיים(, הסטנדרטים והכללים )ההנדסיים, התפעוליים וכיו"ב( המקובלים לביצוע  

   פעילות מהסוג הנקוב בחוזה, לפי העניין, וזאת מבלי לגרוע מאחריותו על פי שאר הוראות החוזה.

באחריות המלאה    שאיי)ככל שתחולנה(,    ת ההארכה ותקופ  ו/או  ההתקשרות  תקופת  כל  במהלך   כי .4.9
  דין   כל  הוראת  אתחשבונו,    על)לרבות עובדיו, ספקיו ומבקריו(,    מטעמו  מי  וכל  שהוא  והבלעדית

הוראות    -   האמור  ובכלל  ההרשאה  עם  בקשר אחר  לאיכות    בהקשריםדין  הלמלא  הרלוונטיים 
ת ובלתי  זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננ  י: בנושא ובכללםהסביבה,  

  .מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים

באופן    המכון את    יידע  ,ו/או תקופות ההארכה )ככל שתחולנה(  ההתקשרות  תקופת  כל  במהלך   כי .4.10
מידי, בדבר קיומה או היתכנותה של הפרת הוראות כל דין על ידי המפעיל וכל מי מטעמו )לרבות  

עם מקומות השירות, השירותים ושאר הוראות החוזה וכן  עובדיו, ספקיו ומבקריו(, וכל זאת בקשר  
באופן מיידי, בדבר כל פנייה )בכתב או בעל פה(, החלטה, התראה ודרישה שיתקבלו  המכון  את   יידע

 הפרה כאמור.   עם  בקשראצל המפעיל 

לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל,    ומבליכן,    כמולעיל,    4.9בסעיף  מבלי לגרוע מהאמור    כי .4.11
באחריות  יי ההתקשרות ו   המלאהשא  תקופת  שבכל  לכך  )ככל    הבלעדית  ההארכה  תקופות  ו/או 

הרישיו   בתוקףיחזיק    שתחולנה(, ההיתרים,  האישורים,  בכל  חשבונו,  וסוג,  על  מין  מכל  נות, 
התחייבו ביצוע  לצורך  פי    יותיו הדרושים  הוראות    הוראותעל  דיןהחוזה,  רשויות  כל  הוראות   ,

 . וכיו"במוסמכות  

צד    של כי לא יכלול בחיוב לקוחותיו ו/או בחלק מחיוב לקוחותיו ו/או בכל חיוב ו/או תמחור כלשהו   .4.12
יוגדר כתשלום   רכיב אשר  כי  המכון  עבור שלישי,  בעקיפין;  ו/או  במישרין  לגרוע מכלליות    מבלי, 

,  היתר  בן,  ובכתב  מראש  אישור , ללא  המכוןשל    ושימוש בשמ שהאמור בסעיף זה לעיל, ידוע למפעיל  
ובפרט בהקשרים הרלוונטיים לגביית תשלומים מצדדים שלישיים,   המפעילבמסמכים רשמיים של 

 . המכוןעלולים לפגוע במוניטין של 

)להלן:   1998- "חהתשנ,  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות   שוויון  לחוק  9  סעיף  הוראות  את  יםלקי  יפעל  כי .4.13
לרבות  )  ההתקשרות  תקופת  במהלך  עליו  ויחולו או  /ו   עליו  חלות  והן  במידה"(,  זכויות  שוויון  חוק"

  במהלך   לפחות  עובדים  100  יעסיקאו  /ו  מעסיק  והוא  במידה,  בנוסף  וכן,  (תקופת ההארכה, אם תהיה
  העבודה   משרד  של  הכללי  למנהל  יפנה ,  (לרבות תקופת ההארכה, אם תהיה )  ההתקשרות  תקופת

  ויפעל   זכויות  שוויון   לחוק   9  סעיף   לפי   חובותיו  יישום  בחינת  לשם  החברתיים  והשירותים  הרווחה
 .שיינתנו ככל,  והנחיות הוראות  ליישום

מינית,  יפעל    כי .4.14 הטרדה  למניעת  החוק  להוראות  מכוחו  1998-תשנ"ח הבהתאם  )להלן,    והתקנות 
" מיניתיחדיו:  הטרדה  מינית  "(חוק  הטרדה  על  האיסור  את  עובדיו  לידיעת  יביא  זה,  ובכלל   ,

והתנכלות על פי החוק, ינקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות, יקבע  
, יקבע דרך יעילה להגשת תלונה ובירורה, וימנה  מועסקיועת הטרדה מינית בין  ויפרסם תקנון למני

מתחייב  מצהיר ו. עוד  חוק הטרדה מיניתאחראי מטעמו למניעת הטרדה מינית בהתאם להוראות  
לידיעת  המפעיל מידי  באופן  להביא  הטרדה  המכון,  בגין  תלונה  כל  מטעמו,  האחראי  באמצעות   ,

במסגרת החוזה, אופן הטיפול בה והמסקנות בעקבותיה,    במכון וצבים  מינית בקשר למי מעובדיו המ
בקשר לבירור התלונה כאמור. מובהר    וו/או מי מטעמ  המכוןוככל שיידרש לכך, ישתף פעולה עם  

אחריות כלשהי אשר תוטל במלואה על המפעיל ובנוסף,    המכוןלהטיל על  בזה, כי אין באמור כדי  
  ו לטפל בבירור התלונה כאמור, בהתאם לשיקול דעת המכון של   ו לגרוע מסמכותאין באמור על מנת 

  . פעולה באופן מלא ומתחייב לשתף עמ והמפעילהבלעדי,  

  והמידע   פרטיםה,  המענים,  המסמכים,  הנתונים:  זאת  ובכלל  והתחייבויותיו  הצהרותיו,  מצגיו  כל  כי .4.15
  והתחייבויותיו  ממצגיו  נפרד  בלתי חלק  מהווים,  למכרז והצעתו  המכרז  במסגרת  ידו   על  שניתנו כפי

  חל   ולא  ומדויקים  עדכניים,  קיימים  ,שרירים  הם,  כן  וכמו(  מהוראותיו  לגרוע   בהם  שאין)ככל    בחוזה
 . שינוי כל בהם

  המפעיל . עימו  להתקשרות תנאי מהוות, ובחוזה במכרז והתחייבויותיו  שהצהרותיו למפעיל ידוע כי .4.16
  כל   על  או  כאמור  מהצהרותיו  באיזה   שיחול   שינוי   כל   על ,  בכתב,  למכון  מידית   יודיע   כי ,  מתחייב

 . החוזה פי על  והתחייבויותיו מחובותיו איזה בביצוע לפגועאו /ו לגרוע  עלולה אשר  נסיבה
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 . החוזה של יסודית הפרה תהווה,  המפעיל  ידי  על 4.1 - 4.16 סעיפיםמהוראות   איזה הפרת .4.17

 תקופת ההתקשרות .5

החוזה  על    המכוןחתימת    מועד החל מחודשים,    12של  פרק זמן  , תהא ל המפעילתקופת התקשרות עם   .5.1
הבלעדי, להאריך את    והא רשאי, על פי שיקול דעתי בלבד  המכון    "(.תקופת ההתקשרות"להלן:  )

לתקופה או תקופות נוספות שלא יעלו יחדיו על תקופת הארכה כוללת של עד  תקופת ההתקשרות  
"לןהל) חודשים    36 מוקדמתתקופת ההארכה:  בהודעה  וזאת  של  "(,  בכתב,  תום    30,  ימים טרם 

   תקופת התקשרות.

  ימים קלנדאריים מתחילת תקופת ההתקשרות,   14ולכל היותר בתום    ,ההתקשרותבמהלך תקופת   .5.2
של  הקיימות    המכונות האוטומטיותשלו, חלף    מכונות אוטומטיותיידרש המפעיל להציב ולהתקין  

ההרשא  הקייםבעל  בהזמנה(  ה  ולבצע  )כהגדרתו  התאמה  ,  כל  המכונות  נדרשת  את  עבור 
ועל חשבונו,   האוטומטיות החדשות מטעמו עד להפעלתן התקינה והמלאה, על אחריותו המלאה 

בנספח א' לחוזה. עוד מובהר כי פריסת  בחוזה ווהמאפיינים המפורטים  והכול בהתאם לדרישות  
  , והכול כמפורט במקומות השירותוהפעלת המכונות האוטומטיות תהא על פי הנחיות נציג המכון  

על אחריות המפעיל לתאם עם בעל ההרשאה הקיים את פינוי המכונות האוטומטיות    א' לחוזה. 
 בשטחי המכון.  

להקים    יידרש  המפעיל, ככל ויחליט על כך המכון,  במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופת הארכה .5.3
ונו  בנויה ומתוחמת, אשר בתוכה יוצבו המכונות האוטומטיות, וזאת על חשב  סככה /מסגרת קירוי 

 . המפעילועל אחריותו הבלעדית של 

 כללי  –השירותים  .6

   תכולת השירותים .6.1

המפעיל על אחריותו ועל חשבונו,  , יפעיל וינהל  ההתקשרות ו/או תקופת הארכה  במהלך כל תקופת
במסגראת   האוטומטיות,  לחוזה    תןהמכונות  א'  בנספח  הכלולים  המוצרים  את  ורק  אך  ימכור 

במגוון, באיכות, בכמות, באמצעות    (, והכולרשימת סוגי מוצרים ומחיר מקסימאלי עבור כל מוצר)
ובסטנדרטים שאינם נופלים  ם  עדיבמוכן  ו מודרך, בעל ניסיון רלוונטי ובכמות מספקת  כוח האדם  

שאר  ובכפוף ל  מראש ובכתב,  אישר המכוןים אותה  צר ברשימת המו,  בסעיף זה להלןמאלה הנקובים  
 . "(השירותים בחוזה, יחדיו: ")החוזה הדין ו הוראות 

  להלן פירוט עיקרי השירותים:

הבא    הלקוחות לקהל    מכונות אוטומטיות מתן שירותים של מכירת המוצרים באמצעות   .6.1.1
   לשטחי המכון.

 מושא חוזה זה.  המכונות האוטומטיותאחזקה, תחזוקה ותיקונים של כל  .6.1.2

.  במכונהאשר תתריע על ירידת מלאי המוצרים    המכונות האוטומטיותהתקנת מערכת בכל   .6.1.3
של   במשרדו  תותקן  ההתרעות  המכון    נציגהמערכת  כל  את  לעקוב  לו  שיאפשר  באופן 
 שיתקבלו בדיעבד ובזמן אמת.

והשבת כספים ככל  לקוחות  /םמוקד טלפוני בתלונות של צרכני  מתן מענה וטיפול באמצעות .6.1.4
 . לרבות בגין "מכונה בולעת", ונדרש

   ביצוע ההרשאה באמצעות זכיין-אי .6.2

 .  מטעמו קבלן משנה/ זכיין  באמצעות השירותים את להעניקרשאי  יהיה  לא המפעיל

 ותשורות  הנחות .6.3

מוצרים וכן שלא להעניק תשורות ללא תמורה,  להכריז או ליתן הנחות על  המפעיל מתחייב שלא  
ו/או צדדים קשורים עניין  לשם כך את אישור  , אלא לאחר שבכל דרך שהיא לבעלי    המכון קיבל 

" )להלן:  ובכתב  ותשורהמראש  צדדים  הנחה  ו/או  עניין  לבעלי  ותשורה  הנחה  ערך  כי  מובהר,   .)"
אישור קיבל את  יגרע מהמכון  של    וקשורים, שלא  לא  שבו  כאמור,  באופן  ברוטו  פדיון המכירות 

פדיון המכירות ברוטו בהתאם למחירם של המוצרים   כל הנחה או  יחושב  בגינו  ניתנה  כאילו לא 
המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת, כי ינהל רישום מדויק  כאילו לא הוענקה התשורה בתמורה מלאה.  

במסגרת    למכוןובין אם לאו, וכן יעביר  המכון  על ידי    אושרושהעניק, בין אם  ותשורה  לגבי כל הנחה  
הנקובה   הנחה  9בסעיף  ההתחשבנות  כל  עם  בקשר  הנדרש  ככל  אסמכתאות  ,  ותשורה   להלן, 

על פדיון    םוהשלכותיהם הוענקה  או המוצרים בעטיי, המוצרים עליהם היא חלה  ם, שיעורםמועדיה
 .המכירות ברוטו
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    , טיבם וכשרותםהמוצרים .6.4

אך ורק את המוצרים הנקובים    מובהר כי במסגרת השירותים, יהיה המפעיל רשאי למכור .6.4.1
יעמוד  למכון  וכי    המכוןעל ידי    מראש ובכתב  אושר  הלאחר שזאך ורק    א' לחוזהנספח  ב

 . מגוון המוצרים במכונותשיקול הדעת הבלעדי לבחירת 

)ככל יהיה    המכון .6.4.2 ההארכה  תקופות  ו/או  ההתקשרות  תקופת  במהלך  עת  בכל  רשאי, 
ו/או לבקשת המפעיל, להורות על ביצועם של תוספת ו/או גריעה ו/או    ושתחולנה(, מרצונ 

ור או לחדול מלמכור איזה  להורות למפעיל למכ  –, ובכלל זאת  כאמור נספח  כל עדכון אחר ב
. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל תוספת ו/או גריעה ו/או כל עדכון כאמור,  מהמוצרים

היה ויתווספו    .בלבד  המכוןבכתב על ידי    האמורנספח  העדכון  יכנסו לתוקפם רק לאחר  
מוצרים במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה )ככל שתחולנה(, יעביר המפעיל  

 , מראש ובכתב. המכוןרשימת המוצרים ומחיריהם לאישור  את

יהיו  במסגרת השירותים כל המוצרים ו/או חומרי הגלם למוצרים שיימכרו עוד מובהר, כי  .6.4.3
שנרכשו  כאלה  יהיו  וכן  עת  בכל  תקפים  מדף  חיי  בעלי  מעולה,  ומטיב  טריים  מוצרים 

יצרן ו/או מיבואנים המחזיקים בא   להכוישור יבוא בתוקף,  ממפעלים בעלי רישיון עסק 
הנוגע למכירת מוצרי מזון של משרד הבריאות.   מבלי  בהתאם להוראות המחייבות בכל 

י  לעיל,  זה  סעיף  מהוראות  תקופת  ילגרוע  במהלך  עת  שבכל  לכך  באחריות  המפעיל  שא 
השירותים או תקופות ההארכה ככל שתחולנה, יחזיק המפעיל מלאי מספיק של מוצרים 

 .  מיידית בכל שעות הפעילותלמכירה 

לעיל,   .6.4.4 זה  בסעיף  לגרוע מכלליות האמור  ליישם  מבלי  ישא באחריות  כי המפעיל  מובהר, 
ות ההארכה, ככל שתחולנה, את כל ההתחייבויות  במהלך כל תקופת השירותים ו/או תקופ

מוצרים, חומרי הגלם של להכרוכות ביישום כל היבטי הכשרות )ככל שישנם(, המתייחסים  
 .בחוזה זה, כפי שאלה מפורטים  אופן ההכנה וההגשההמוצרים וכן 

על המוצרים מסוג כריכים ודברי המאפה להיות עטופים וארוזים כל אחד בנפרד, ולעמוד   .6.4.5
פי תקנות ו/או צווים שהוצאו על ידי שר הבריאות ו/או על ידי  - ל תקן ישראלי נדרש עלבכ

 . השר לאיכות הסביבה, לפי העניין

מועדי החלפת מלאי המוצרים, לרבות מלאי    ןלעניי   המכוןעל המפעיל לעמוד בדרישות נציג   .6.4.6
המזו  אריזת  גבי  על  היצרן  סימוני  אחר  ולמלא  וכיו"ב,  המאפה  דברי  לעני הכריכים,  ן  ין 

   תאריך הייצור ותאריך התפוגה.

ייצור   .6.4.7 בתנאי  מיוצר  בו  המסומן  המזון  כי  המורה  בסמל,  מסומנים  יהיו  המוצרים  כל 
-לתקנות בריאות הציבור )מזון( )תנאי ייצור נאותים(, התשנ"ג  1נאותים, כהגדרתם בסעיף  

ת ו/או השר , והכל בהתאם להוראות, לצווים ולתקנות שהומצאו על ידי שר הבריאו1993
   איכות הסביבה.ל

 מחירי המוצרים   .6.5

 במכונות האוטומטיותמחירי המוצרים  .6.5.1

המוצרים   .6.5.1.1 האוטומטיותמחירי  כמפורט    במכונות  מקסימליים,  מחירים  הינם 
לחוזה. במהלך תקופת    ."ממע  כוללים   המקסימאלייםכל המחירים    בנספח א' 

.  אלא באישור מראש ובכתב של המכון   ,לא יועלו מחירי המוצריםההתקשרות,  
החוז לתנאי  בהתאם  אותה  מימש  המכון  )אם  הארכה  תקופת  כל    ה(, בתחילת 

והם יעודכנו באישור מראש ובכתב על    יבחנו מחירי המקסימום על ידי הצדדים
   .מכוןהידי 

שאינו   .6.5.1.2 מוצר  לכלול  מבקש  והמפעיל  להציג  כלול  ככל  עליו  לחוזה,  א'  בנספח 
   לאישור המוצג, את מחירו המקסימאלי, לאישור המכון מראש ובכתב.בבקשתו 

בנספח   .6.5.1.3 המפורטים  קלים  משקאות  של  המוצרים  לחוזהמחירי  ליום  א'  נכון   ,
תחילת תקופת השירותים מגלמים בתוכם סכום פיקדון בגין מכלי משקה מלאים  

" הפיקדון)להלן:  משקה,  סכום  מכלי  על  הפיקדון  חוק  להוראות  בהתאם   ,)"
 "(. חוק הפיקדון)להלן: " 1999- תשנ"טה

יעודכן, אם יעודכן, בהתאם להוראות   מובהר בזאת במפורש, שסכום הפיקדון 
 פיו, אם יוצאו כאלה. - חוק הפיקדון ולצווים שיוצאו על

 המכונות האוטומטיות  .6.6
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 ים: המפעיל במסגרת מתן השירות  על ידישיופעלו  מכונות האוטומטיות העל 

במיוצרי)  חדישים  להיות .6.6.1 בסעיף  אחרונותהשנים  ה  5-ם    מוארים   ,(לעיל  3  כמפורט 
יהיה  מובהר כי המכון    .שיקול דעתו הבלעדיואסתטיים, לשביעות רצונו של המכון ועל פי  

 של המכונה.   רשנת הייצו  עבוררשאי לדרוש אסמכתא 

  5  ש"ח  ₪2,    1  מחצית השקל,    אגורות,  10  להיות מופעלים על ידי צירוף של מטבעות של .6.6.2
ההתקשרות ו/או תקופת  תקופת  מהלך  ש"ח או כל מטבע שלם אחר שיונהג ב  10  - ש"ח ו

 , וליתן עודף בהתאם. הארכה

האוטומטיותעל   .6.6.3 ת  המכונות  המפעיל,  ולשאת  שם  מפורט  ובהם  לעין  גלוי  במקום  ויות 
 . האנגליתוהעברית   כתובתו ומספר הטלפון שלו בשפות

 הבריאות.  רור מתאימה העונה על דרישות משרדילי יכולת קבע .6.6.4

   המכונות האוטומטיותאחזקת  .6.7

במצב תקין במשך כל    יהיו   ומסגרות הקירוי   המכונות האוטומטיותהמפעיל מתחייב שכל   .6.7.1
ותחולנה(  ההתקשרותתקופת   )ככל  הארכה  תקופות  וישא ו/או  התחזוקה    ,  עלויות  בכל 

יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, להורות למפעיל להחליף   המכון נציג  והתיקונים, ככל שיהיו.  
האוטומטיותמן    תאחכל   מתן    ןשמצב  המכונות  את  מאפשר  אינו  התפעולי  ו/או  הפיזי 

הדרושה   יםהשירות  ברמה   ברמה  השירות  הדרושה  האסתטית   ו/או  מסוג    יםכמתחייב 
 . עיל בחוזה זה בדבר רמת השירותומהתחייבויות המפ 

י .6.7.2 שוטפות  המפעיל  ותחזוקה  אחזקה  של  שירות  ומיומן,  מקצועי  צוות  באמצעות  בצע, 
 ., לרבות אחזקת שבר ותיקוניםומסגרות הקירוי המכונותומונעות של כל 

ומסגרות הקירוי וסביבתם ולסילוק    המכונותלדאוג על חשבונו המלא לניקיון מתמיד של   .6.7.3
 . המכוןדרך שיורה נציג חומרים ואשפה ב

מאותו סוג, או מסוג    תבאחר   תאח  מכונה היה ויורה המנהל על צורך תפעולי של החלפת   .6.7.4
 .  נציג המכוןשעות מעת דרישתו של  72אחר, על המפעיל, לבצע הדרישה, תוך  

ומסגרות הקירוי     המכונותשל    ןשל תקינות  אחת לשבוע,   ,המפעיל מתחייב לערוך ביקורת .6.7.5
 בכל אחד ממקומות השירות.

, תוך במקומות השירותל תקלה במכונות האוטומטיות המוצבות  כהמפעיל מתחייב לתקן   .6.7.6
 השירות, כדלקמן:לפי רמת    המועדים הבאים מעת שנמסרה לו ההודעה על ידי נציג המכון,

ידי    12:00כל קריאה עד שעה   על  יום. קריאה לאחר שעה    המפעילתטופל    12:00באותו 
ביום שלמחרת. במקרה של תקלה שלא טופלה במסגרת המועדים   12:00תטופל עד שעה  

יחויב   של    המפעילשלעיל,  בסך  מוסכם  מ    500בפיצוי  יותר  של  חוסר  בנוסף,   .₪-  20%  
הזוכה  עלה  ומשעות    48במשך    ,במכונה אחתמהמוצרים   יחויב  בגינה  כ"תקלה",  ייחשב 

   ."(רמת השירות)" ₪ 500בפיצוי מוסכם בשיעור של 

פעיל  שיהיה  לקוחות,    מוקד שירותמבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, על המפעיל להחזיק   .6.7.7
השעות   מספר    09:00-17:00בין  הודעה(.  להשארת  אפשרות  תהיה  היום  שעות  )בשאר 
יצוין בצורה בולטת על גבי כל אחת ואחת מהמכונות.המפעילהטלפון של   ייתן   ,    המוקד 

  , לרבות על מנת להחזיר כסף ללקוחות המכונות האוטומטיותמענה שוטף לבעיות בתפעול  
 .  ל מקרה אחרבמקרים של "מכונה בולעת" או בכ

י .6.7.8 והמפעיל  לטפל  יבדוק  לתקינות  ב  המכוןנציג  הוראות  בהתאם  המתייחסת  תלונה  כל 
שיב ללקוחות את התמורה הכספית ששולמה  י, או לרמת השירות, והמכונות האוטומטיות

המוצרים   האוטומטיותהוכנסה    בגינםבעד  קבלתם ,  למכונות  או  המוצרים  קבלת  ללא 
 .באיכות גרועה

 על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה.  לעיל,זה  6 מהוראות סעיףהפרת איזה  .6.7.9

 מקומות השירות .7

   השימוש במקומות השירות .7.1

מטעמו )לרבות עובדיו, ספקיו   ישא באחריות המלאה והבלעדית, על חשבונו, שהוא וכל מיי המפעיל  
ומבקריו(, ישתמשו במקומות השירות, באופן סביר וזהיר; ישמרו על מקומות השירות וסביבתם,  

,  מגרימת נזק ם; ימנעו  וסביבת  מקומות השירותעל ניקיון  ; ישמרו  במצב טוב, תקין וראוי לשימוש
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ינקטוקלקול ואף  וסביבתם  השירות  מקומות  של  וליקוי  פגם  השחתה,  הזהירות  ב  ,  אמצעי  כל 
   .לשם כך, והכול במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה )ככל שתחולנה(הדרושים 

   מכונות אוטומטיותהעתקה, גריעה או הוספה של  .7.2

אף ללא   –נסיבות בטיחותיות או תפעוליות  בהיה רשאי, בתיאום ובהסכמה של המפעיל או  י   המכון
או    ן)כול  האוטומטיות  המכונות, על העתקה של  למפעיל, מכל סיבה שהיא  הסכמת המפעיל, להורות

לשם כך. הייתה ההעתקה כאמור, כרוכה בעלויות  המכון  קצוב  י (, וזאת תוך תקופה אותה  ןחלק
  התאמה והקמה, יישא המפעיל בעלויות אלו במלואן, על חשבונו, ומבלי שיהיה זכאי לכל   תכנון, 

   פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג בשל כך.

 אספקת שירותים למפעיל  .8

  חיבורי חשמל, אשר , יסופקו למפעיל,  או תקופות ההארכה )ככל שתחולנה(  ההתקשרותתקופת  מהלך  ב
   על ידי המכון.תשולם  אספקתו

  וגביית תשלומים הרשאהדמי  .9

חודשיים עבור כל    דמי הרשאה  למכוןישלם המפעיל  ,  בתמורה לקבלת ההרשאה למתן השירותים .9.1
 : אלו מבין הגבוהבסך  ,מכונה בנפרד

למכון  ההתקשרותבתקופת   .9.1.1 ישלם  המפעיל  הרשאה  ,  של  דמי  בסך  ₪   300מינימאליים, 
  , בתוספת מע"מ כדין. לכל חודש,  עבור כל מכונה אוטומטית  שקלים חדשים(שלוש מאות  )

(, יגדלו דמי ההרשאה החוזהבהתאם לתנאי    ן)אם המכון מימש אות  ההארכהת  ובתקופ
של  המינימאליים,   מכונה    450לסך  כל  עבור  חדשים(  שקלים  וחמישים  מאות  )ארבע   ₪

   לכל חודש, בתוספת מע"מ כדין.אוטומטית, 

   -או-

לרבות   .9.1.2 ההתקשרות,  לתנאי    ההארכה תקופות  בתקופת  בהתאם  אותן  מימש  המכון  )אם 
עבור כל מכונה  מפדיון המכירות ברוטו    _ ___ %   -  השווה לסך  המפעיל ישלם למכון  החוזה(,  

 [ זכייה לאחר ]יושלם  .בתוספת מע"מ כדין אוטומטית, אותו נקב המפעיל בהצעתו, לכל חודש,

, בהתאם  בנפרד  עבור כל מכונהיידרש לשלם למכון דמי הרשאה מינימאליים    המפעיל מובהר, כי   .9.2
מדמי    יפחת  בפועל  של כל מכונה  יםהחודשי דמי ההרשאה  . מובהר כי ככל ולעיל  9.1לאמור בסעיף  

המינימא  לכל    המפעיל ליים,  ההרשאה  המינימאליים  ההרשאה  דמי  את  מקרה  בכל  למכון  ישלם 
החישוב  , מכונה שבוצע  החודש  מכונה  עבור  כל  עבור  החודשי  העמלה  ושווי  ככל  דמי    יעלה.  על 

עבור החודש שבו    , ההרשאה המינימאליים, הזוכה ישלם למכון את שווי העמלה עבור כל מכונה
   .בוצע החישוב

להגדיל את כמות    , על פי שיקול דעתו הבלעדי,במהלך תקופת הארכה  בנסיבות בהן המכון יחליט .9.3
 .  המפעילים יעודכנו בתיאום עם , דמי ההרשאה המינימאלילעיל  3.7 כאמור בסעיף ,המכונות

חתימת   .9.4 ימסור  החוזהבמועד  ל,  המכוןהמפעיל  ה  4  ידי  דמי  בגובה  החודשיים  המחאות  הרשאה 
,  )כל המחאה בגין שלושת החודשים של הרבעון(  לתקופה של רבעון קלנדרי הצפויים  המצטברים  

כל  ערוכות לפקודת המכון ליום הראשון יובהר כי רק במועד  למען הסר ספק  רבעון קלנדרי.    של 
בסוף כל רבעון יערך חישוב לגבי גובה    .הרשאהפירעון המחאה בפועל, ייחשב הדבר כתשלום דמי ה

על פי דו"ח שהמכון יפיק בהתאם לאמור בסעיף     בגין כל מכונה אוטומטית, העמלה לה זכאי המכון
תשלום  הוא  ו  לעיל,   3.8 בתנאי  החשבונית  את  ישלם  המפעיל  למפעיל.  מתאימה  חשבונית  יוציא 

ופס  טלחתום על  לדרוש מהמפעיל  יהיה רשאי    המכון המחאות כאמור,    4חלף מסירת  .  30+וטףש
 מפעיל לטובת המכון. ה   חשבון  לחיובהוראת קבע 

רו"ח  , דו"ח מכוןללהגיש המפעיל לעיל, המכון יהיה רשאי לבקש מ 3.8מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .9.5
,  יל המפע  שלפדיון המכירות ברוטו  אשר יפרט את  חתום ומאושר על ידי מורשה חתימה במפעיל,  

לחודשים  , לדו"ח  םקלנדרי שקד   רבעוןכל  בגין   כל    .בחלוקה  יהיה רשאי לדרוש מהמפעיל  המכון 
למכון תהיה הזכות  הבהרה או שינוי או תיקון, שנדרשים לדעת המכון בקשר עם הדו"חות. בנוסף,  

ימציא   והמפעיל  מפעילותו במסגרת ההרשאה  בהכנסות המפעיל  בכל המסמכים הקשורים  לעיין 
ובכפוף לחובת שמירת סודיות של המכון ושימוש במסמכים    המכון  למכון אלה מסמכים לפי דרישת

 זה.  חוזהאלו רק לצורך בדיקה ומימוש של זכויות המכון על פי 

ותפעול    ניהולאת כל התשלומים עבור כל הוצאות    גםכאמור, המפעיל ישלם    ההרשאהבנוסף לדמי   .9.6
ובכלל זה הוצאהמכונות האוטומטיות וחומרי גלם אחרים, הוצאות  ,  ות לרכישת מזון, משקאות 

  , ארנונה  מסיאגרות,    מיסים,  דלק, טלפון, מים, גז, ביוב, ניקיון, שכר עובדים ותנאים סוציאליים,



10 

 

הוצאה אחרת   ו/או  חובה  ורישיונות, תשלומי  אם  היטלים, אישורים  יוטלו,  ומין, אשר  סוג  מכל 
 . במקומות השירותת האוטומטיות שיוצבו , והכול למעט תשלום חשמל למכונו יוטלו

המפעיל ישלם את מיסי העסקים ומס השלטים, אם יוטלו על ידי הרשויות וכן כל מס אשר יוטל   .9.7
 . הפעלת המכונות האוטומטיותבגין  

ו/או צד ג' כלשהו באופן כללי, ישלם המפעיל את    המכוןיוטלו על    כמפורט בסעיף זהאם תשלומים   .9.8
 הראשונה. ומיד עם דרישת המכוןבע ויידרש על ידי תשלומים אלו, כפי שייק

בפני המכון  תלפי דריש .9.9 יציג המפעיל  כל האישורים והקבלות המעידים על תשלום    ו,  בכל עת את 
 זה.  חוזההמיסים ויתר התשלומים החלים עליו על פי 

 זה לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה. 9 הפרת איזה מהוראות סעיף .9.10

 ביקורת ופיקוח .10

  במכונות האוטומטיות ידו  - המפעיל יבצע, על חשבונו, בדיקות מעבדה בקטריולוגיות למזון שיוגש על .10.1
אחת לרבעון או לעיתים קרובות יותר, אם הדבר מתחייב על פי הוראות הדין או הוראות כל רשות  

בפני הבדיקות  תוצאות  את  ויציג  המכון.    מוסמכת,  פתע  יהמכון  נציג  ביקורת  לערוך,  רשאי  הא 
למעבדה בקטריולוגית  במכונות האוטומטיות  אשר במסגרתן תשלח דגימה של המזון המוגש    ומטעמ

ע"י המכון. עלות הבדיקות שתבוצענה במסגרת ביקורת הפתע מטעם המכון כאמור יחולו  שתבחר  
 על המפעיל.  

, ללא צורך בתיאום עם  ורשאי לזמן את נציגי משרד הבריאות לצורך ביצוע בדיקות מטעמ  המכון .10.2
 המפעיל מראש. 

עו, לעקוב  או אחר מטעמו מוסמך לבדוק את עבודת המפעיל, לפקח על המחירים שנקב  נציג המכון .10.3
 וביצוע הוראותיו שלו.  המכון, הוראות החוזהאחר ביצוע הוראות  

לבדוק אם    לרכוש מוצרים מהמכונות האוטומטיות,או נציג מטעמו    נציג המכון רשאי    ,לצורך כך .10.4
, לבדוק את טיבו של כל  למוצריםאחר התחייבויותיו, לדרוש ולקבל הסברים בקשר  ממלא המפעיל

,  נציג המכוןולהתריע על כל ליקוי. המפעיל מתחייב שלא למנוע פעילותו של מצרך, טריותו וניקיונו 
 לשתף פעולה עימו ולסייע לו בעבודתו. 

 . וו/או הממונה מטעמ  המכוןתריע  יהמפעיל מתחייב לתקן לאלתר כל ליקוי עליו  .10.5

, בכל דרך שהיא, בבירור ובדיקת כל תלונה שתוגש כנגד המפעיל  למכוןהמפעיל מתחייב בזה לסייע   .10.6
 . המכוןו/או עובדיו, וכן לתקן מיד כל ליקוי שיתגלה בעקבות תלונה כאמור, לשביעות רצון  

אינם אלא אמצעי להבטיח כי המפעיל ימלא את    לנציג המכוןמובהר, כי אמצעי הפיקוח שניתנו   .10.7
פי   על  מהתחייבויותיו    חוזההתחייבויותיו  המפעיל  את  לשחרר  כדי  כאמור  בפיקוח  ואין  זה 

 . החוזהומאחריות כלשהי המוטלת עליו על פי 

 ערבות .11

, ימסור  מכונות האוטומטיות, לרבות פינוי  על פי החוזההמפעיל  של    יוהתחייבויותכל    קיוםלהבטחת   .11.1
למכון,  המ שנת  פעיל  כל  ומדי  החוזה  חתימת  בלתי  ערבות  ,  התקשרותעם  אוטונומית,  בנקאית 

נספח  המצורף לחוזה כ  מפורטאלף שקלים חדשים(, בנוסח ה  חמש עשרה₪ )  00015,מותנית בסך  
חודשים    21  -, יהיה ל ההתקשרותתוקפה של כל ערבות, לכל אחת משנות  (.  "ערבותה")לחוזה    'ב

ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות )על הארכותיה, אם וככל שיהיו(,    90  -ממועד הוצאתה או עד ל  
   .לפי המוקדם

, המפעיל לא מילא איזה מהתחייבויותיו על פי החוזה,  המכוןהבלעדי של    ועל פי שיקול דעתו במידה   .11.2
רשאי לחלט את  יהא המכון  לא שילם איזה מהתשלומים בהם הוא חייב על פי החוזה,  אם  לרבות  

הערבות, כולה או מקצתה, ולגבות את כספיה, מבלי הצורך להיזקק לפנייה לערכאות, לבוררות או  
 . למו"מ משפטי כלשהו

  , והמפעיל מילא את כל התחייבויותיו בקשר עם ו/או תקופת הארכה  הסתיימה תקופת ההתקשרות .11.3
למפעיל,  המכון  חזיר  ילעיל,    17לרבות התחייבויותיו למסירה ופינוי בהתאם להוראות סעיף  החוזה,  

 לפי שיקול דעתה, את כתב הערבות בתום תוקפו.  

ן בגובה הערבויות כדי לשמש כל אינדיקציה, הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של  מוסכם בזאת שאי  .11.4
 המפעיל. 
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 פי כל דין. -לפי החוזה האמור או על  המכוןהאמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות אחרת שישנה בידי   .11.5

 בטיחות .12

על המפעיל והבאים מטעמו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת אבדן,   .12.1
.  החוזה פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע פעילותו על פי 

דין   כל  של  הוראותיו  לקיים את  והבאים מטעמו  מתחייבים המפעיל  לעיל,  לגרוע מהאמור  מבלי 
פקודת  המסדי הוראות  הדברים  מכלליות  לגרוע  ומבלי  לרבות  עליהם,  החל  ו/או  פעילותם  את  ר 

והתקנות שהותקנו מכוחה, והוראות חוק ארגון ופיקוח    1970-הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל
 .   1954-על העבודה, תשי"ד

ן את הוראות  וכ   המכוןהמפעיל מתחייב לקיים את כל הוראות הבטיחות בעבודה הנדרשות על ידי   .12.2
מירב   את  ולעשות  לעובדיו  אלה  הוראות  להסביר  מתחייב  המפעיל  דין.  בכל  הקבועות  הבטיחות 

 המאמצים להבטיח כי עובדיו ימלאו אחר ההוראות האמורות. 

להפסיק כאמור את פעילותו של המפעיל אם יפר את חובותיו    המכוןשל    ומובהר בזאת, כי זכות  .12.3
ישא בשום אחריות בשל כך שלא הפעיל  יא לא  וה לעשות כן, והכל חוב   וכאמור, איננה מטילה עלי

 האמורה.   ואת זכות

 בנזיקיןאחריות  .13

כלפי   .13.1 יהיה אחראי  שי   המכון המפעיל  לרכוש  ו/או  לגוף  ו/או חבלה  עקיף(  או  )ישיר  נזק  גרם  ילכל 
או  /ו/או לצד ג' כלשהו תוך כדי ו  וו/או לכל מי מטעמ  וו/או לעובדי  למכוןבמישרין ו/או בעקיפין  

כן, יהיה המפעיל    וזה, לרבות נזקים כספיים. כממושא חוזה  ההרשאה או מתן השירותים  בקשר עם  
אחראי לכל נזק ו/או חבלה שיגרם לעובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר  

חבלה שיגרמו  . המפעיל יהיה אחראי על פי דין, לכל נזק ו/או  הרשאה או למתן השירותיםו/או בנוגע ל
  חוזה תוך כדי ו/או בקשר עם ביצוע התחייבויותיו מכוח    המכוןו/או לרכוש    המכון   ציוד תשתיות ול

זה, והוא מתחייב להשלים כל אובדן ו/או לתקן כל נזק כאמור, ללא דיחוי. כמו כן, יהיה המפעיל  
חוזה  יבויותיו מכוח  ידו לצורך קיום התחי -שיסופק על אחראי לכל נזק ו/או פגיעה שיגרמו לכל ציוד  

 זה.

המכון ו/או עובד של המכון לא יהיו אחראים לקלקול או לאובדן רכוש של המפעיל או של כל אדם   .13.2
,  מילוי מלאי המוצרים במכונות האוטומטיותזה, לרבות עקב    חוזה  מושאבקשר עם השירותים  אחר  

ת נזק מכל מין וסוג שיגרם  , או מכל סיבה שהיא, לרבוןניקיונ, ןבקשר להפעלת או , לפעולה זובדרך 
לתלמידים, לעובדים, לנציגים, למבקרים, למוזמנים, ללקוחות או לכל צד שלישי כלשהו ואין בכל  

כלשהי כאמור  בחוזההאמור   עליו אחריות  להטיל  כדי  כתוצאה  זה  נגרם  נזק כאמור  , למעט אם 
בזדון של המכון או מי מטעמו או  גם אם  מרשלנות  יחול  זה  ו/או  . האמור בסעיף  בעובדי  מדובר 

  ו/או מבקריו.  המכוןתלמידי 

או חויב בו    םהיה רשאי לקזז ו/או לנכות כל סכום ששיל י המכוןמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,   .13.3
הא זכאי  י, וגם  ובגין תביעה כאמור או הפסיד בגין נזק ו/או אובדן, מכל סכום שיגיע למפעיל ממנ

, בכל מקרה בו תהא צפויה לשלם דמי נזק לצד שלישי  אמורלעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום כ
 כלשהו. 

הראשונה, בכל    ו ( ימים מיום דרישת7, בתוך שבעה )וולשלם ל  המכוןמתחייב לשפות את    המפעיל .13.4
)לרבות הוצאות משפט ושכ"ט    ועת וללא הגבלת סכום, כל סכום כספי, תשלום או הוצאה שייגרמו ל

בכל עניין הקשור    וו/או מי מטעמ   המכון גש או תינקט  נגד  עו"ד( הקשורים לדרישה או לתביעה שתו
לשירותים של  להרשאה,  התחייבויותיו  לקיום  ו/או  לאספקתם  פי    המפעיל,  ובלבד החוזהעל   ,  

המפעיל  ודיע  הפשר לו, אם  יודיע למפעיל על הדרישה ו/או התביעה בתוך זמן סביר, ואה  המכון ש
נהל על אחריותו וחשבונו את ההגנה מפני תביעה ובירור  בכתב בתוך זמן סביר כי רצונו בכך, ללמכון  

 .  כאמורכל דרישה 

  פי   על  מהשירותים  מי  לבצע  אוהמכונות האוטומטיות  האפשרות להפעיל את    מהמפעילאם תמנע   .13.5
(  הקורונה   נגיף  כדוגמת  מגפה  התפרצות  זה)ובכלל    עליון  כוח  עקב  לרבותמסיבה כלשהי,    זה  חוזה

, לא  1970-סיבה המהווה סיכול לפי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א  של  וקיומה
זה, במלואן ובמועדן,   חוזהממילוי כל חובותיו בהתאם להוראות  המפעיל יהיה בכך כדי לפטור את  

 .  למכון השימוש  דמי תשלוםולרבות  

ר ימכרו על ידו במסגרת  המפעיל מתחייב לעמוד בדרישות כל דין לעניין איכות המזון והמוצרים אש .13.6
מייד  השירותים.   להודיע  המפעיל  מזון    למכוןעל  מציאת  של  מקרה  בכל  הבריאות  ולשלטונות 

 מקולקל ו/או נזק בריאותי שנגרם לאדם. 
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  ביטוח .14

לערוך    מפעיל, מתחייב ההחוזהעל פי כל דין ו/או על פי  מפעיל  מבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של ה
וכן  לחוזה    'ג  נספחכולקיים על חשבונו, את הביטוחים וההוראות המפורטים בנספח הביטוח המסומן  

 ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.   לחוזה, המצורפים 1'גנספח כהמסומן  מפעילבאישור קיום ביטוחי ה

 העברת זכויות .15

בתמורה    ן,או חלק  ןפי החוזה, כול  לאחר את זכויותיו ו/או חובותיו על  הסבהעביר, לרשאי לאינו    המפעיל
וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור או להמחות או לשעבד לאחר כל זכות או חובה לפי  או שלא בתמורה,  

ועל    בכתב ומראש  המכוןזכות שיש לו על פי החוזה, אלא בהסכמת  איזו  לעשות עסקה כלשהי בו/או  החוזה  
כאמור    מפעיל לסרב לבקשת ה  המכון יהא רשאי. יובהר, כי  פי התנאים והמגבלות אותם נקב לשם כך בכתב

מוותר על כל טענה    מפעילוה  והא חייב לנמק את סיבת סירוב י המוחלט והבלעדי מבלי ש  ועל פי שיקול דעת 
או העברה ו/או מסירה  /למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל הסבה ו  ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

ו/או המחאה ו/או שעבוד אותה בצע המפעיל ו/או כל מי מטעמו שלא על פי הוראות החוזה, יהיו בטלות  
 . , בכתבהמכוןומבוטלות מעיקרן ולא יהיה להן כל תוקף אלא אם ניתן לשם כך אישור מפורש של  

 ביטול החוזה  .16

 מפעיל בגין הפרת החוזה על ידי ה המכוןביטול החוזה על ידי  .16.1

היה  י על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין,   למכוןמבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת  .16.1.1
בנסיבות בהן הפר המפעיל הוראה מהוראותיו, באמצעות    חוזהרשאי לבטל את ההמכון  

)או חלק ממנו( בנסיבות בהן    חוזהרשאי לבטל את ה היה  יימים וכן   21הודעה מוקדמת של  
ימים    14הפר המפעיל, הפרה יסודית, הוראה מהוראותיו, באמצעות הודעה מוקדמת של  

 )הכול במידה וההפרה לא תוקנה במהלך תקופת ההודעה כאמור(. 

היה  י על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין,   למכוןבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת מ .16.1.2
 :  גם בכל אחת מהנסיבות המתוארות להלן חוזהאת המיידית  לבטל המכון רשאי 

יכולתו לפרוע את חובותיו לצד שלישי כלשהו, לרבות הגעה  -המפעיל הודה באי  .16.1.2.1
 להסדר נושים או הצעה להסדר נושים כאמור. 

גד המפעיל הוגשה בקשה לצו פירוק או הוצא צו פירוק, או מונה לו מפרק זמני  נ .16.1.2.2
או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים קבוע, או הוגשה בקשה לצו כינוס  
להקפאת   לצו  הוגשה בקשה  או  או חלק ממנו,  רכושו  כל  על  כינוס  צו  ניתן  או 

, או כל  רעוןילחדל פ ך  שהמפעיל הפ או  הליכים או על ניתן צו להקפאת הליכים  
בקשה או צו או מינוי בעל השלכות דומות, והתקיים אחד מאלה: המפעיל לא  
הגיש בקשה לביטול הבקשה או הצו או המנוי תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת  

כזו   נוקב מועד להגשת בקשה  כזו, ואם החוק אינו  או    60בתוך    -בקשה  ימים 
 ין או החלטה חלוטים.   בקשת הביטול שהגיש המפעיל נדחתה בפסק ד

הוטל עיקול, זמני או קבוע, על רכושו של המפעיל, או על חלק מהותי ממנו, או   .16.1.2.3
שנעשתה פעולת הוצאה לפועל לגבי רכוש המפעיל או חלק מהותי ממנו, והתקיים  
אחד מאלה: המפעיל לא הגיש בקשה לביטול העיקול או פעולת ההוצאה לפועל  

שה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת  תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת בק
ימים או בקשת הביטול שהגיש המפעיל נדחתה בפסק דין    60בתוך    - בקשה כזו  

 או החלטה חלוטים.   

- נפתחו הליכים לפירוק מרצון של המפעיל, למעט הליכים לשם מיזוג או ארגון .16.1.2.4
 .  המכוןחדש בתנאים המאושרים על ידי  מ

המפעיל, .16.1.2.5 )ב   הרשעת  הכללי  בסמוך  מנהלו  פוטר  לא  הכללי  המנהל  בהן  נסיבות 
, בעבירה על פי  במפעילכל בעל אמצעי שליטה משמעותי  לאחר הרשעתו כאמור( ו

  112,  ]בגידה[  100:  1977  – איזה מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין,  התשל"ז  
  330,  ]ניסיון לרצח[  305,  ]רצח[  300,  ]שוחד[  290-291,  ]עדות שקר[  237  ,]ריגול[
]מרמה, רישום    422-425,  ]תקיפת עובד ציבור[  383,  ן לחבול בחומר נפיץ[]ניסיו

כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום  
בכיר[   נושא משרה  בידי  עלמטעה  עפ"י חוק הפיקוח  ושירותים,   ו/או  מצרכים 

 .   1957 – התשי"ח 

   המכוןביטול החוזה על ידי  .16.2
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הבלעדי והמוחלט לבטל את החוזה,    והיה רשאי על פי שיקול דעתיבלבד    המכוןמבלי לגרוע מהאמור,  
המכון  ימים טרם המועד אותו קבע    45מכל סיבה, בהודעה מוקדמת בכתב, שתימסר למפעיל לפחות  

  פעיל המ  (.ההתקשרות ו/או תקופת הארכה)בנסיבות בהן בוטל החוזה במהלך תקופת  לסיום החוזה  
כי  מצה ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר,  לו ש יר  זכות המוקנית  כאמור  ביטול החוזה  ידוע  הנה 

הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר מלטעון כל טענה ו/או תביעה,  בנסיבות האמורות  , וכי  למכון
וסוג בשל כך, לרבות טענה בדבר הסתמכותו לקבלת הרשאה למתן שירותים למשך כל   מכל מין 

וכן טענות שעניינן השקעות אותן השקיע המפעיל בקשר    ות ו/או תקופת הארכהההתקשרתקופת  
 עם השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם.  

 מוסכמים  סעדים .16.3

על מעשה או מחדל  ,  חוזה זהפי כל דין או  -מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחר של המכון על .16.3.1
המפעיל מסכים .  להלן  16.3.2בסעיף  כמפורט  ישלם המפעיל פיצויים מוסכמים  ,  מפעילהשל  
ם של ובהיקפ  םבמהות  נקבעו בהתחשבכאמור  סכומי הפיצויים המוסכמים המפורטים  כי  

   .העניין רים בנסיבות והם סביההרשאה והשירותים  

סיום   .16.3.2 של  מקרה  תקופת    החוזה בכל  תום  תקופ ההתקשרות  לפני  אם ההארכהת  וו/או   ,
תקופת  המכונות האוטומטיות במהלך  הופעלו ו/או במקרה שהמפעיל הפסיק להפעיל את  

לכך   םמכל סיבה שהיא בלא שהמכון הסכי  - , והכל ו/או לספק את השירותים ההתקשרות 
בכתב ומראש, ישלם המפעיל למכון פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש סך בש"ח השווה  

החוזה, לרבות  ואת יתר התשלומים והחיובים הכספיים לפי    ₪(₪ )חמישים אלף    50,000-ל
, אם הופעלו,  ההארכהו/או תקופת    ההתקשרותעד לתום תקופת  דמי הרשאה מינימאליים,  

)ככל שחלים(  ומים וההוצאות האחרים  התשלכל    לרבותלפי העניין,   .  החוזהלפי  שחלים 
הסכומים האמורים בסעיף זה יחשבו כפיצויים מוסכמים מראש והם יחולו על המפעיל אף  

והפעלת    המכוןאם מסר   ניהול  תום תקופת  המכונות האוטומטיות  את  לאחר  לאחר/ים 
או הפסקת המכונות האוטומטיות ללא הפעלתן  ו/או לאחר עזיבת המפעיל את  ההתקשרות  

 הפעלתן. 

ההתקשרות ו/או  לפני תום תקופת    החוזהזה לא יחול מקום בו הסתיים    יובהר, כי סעיף
 . המכוןשל   ווהודעת   ו, אם הופעלו, על פי רצונתקופות ההארכה

"( והוא לא מילא אותה במועד  ד החייב הצעל אחד הצדדים )להלן: " החוזה  כל חובה המוטלת על פי   .16.4
"(, אך אינו חייב, לקיים את החובה, כולה  הצד המקיים הקובע לקיומה, רשאי הצד האחר )להלן: " 

)שבעה( ימים    7תן תחילה ארכה בכתב של  י או מקצתה, במקום הצד החייב ובלבד שהצד המקיים י 
)ובמקרה דחוף שאינו מאפשר מתן ארכה יוכל הצד המקיים    -כאמור    לצד החייב לקיום החובה 

לקיים את החובה אף ללא מתן הארכה(. הצד החייב יחזיר לצד המקיים את כל הוצאותיו בקשר  
סעיף קטן זה    ן לענייעם קיום בתוך שלושה ימים מיום קבלת דרישה על כך על ידי הצד המקיים.  

   לרבות עשית מעשה או תשלום כסף. -"קיום חובה" 

בידי הצד האחר, באים הם להוסיף על    החוזהבקשר עם הפרת    בחוזהכל סעד או זכות הניתנים לצד   .16.5
או על פי הדין ולא לגרוע מהם. הצדדים מצהירים כי    החוזהכל סעד אחר המוענק לאותו הצד על פי 

זה היא לאפשר לכל צד להפעיל, בכל מקרה של הפרה, את מירב הסעדים הנתונים    בחוזה כוונתם  
  בחוזה , במקביל, במצטבר או לחילופין והכל לפי שיקול דעתו, וכל עוד לא נאמר  החוזהפי הדין או    על

 במפורש אחרת. 

 מסירה ופינוי .17

לרבות מחמת ביטולו    ,בכל עת מכל סיבה שהיא,  ו/או תקופת הארכה  ההתקשרותתום תקופת  מיד ב .17.1
לבד את החזקה בכל מקומות  יישא המפעיל באחריות המלאה והבלעדית, למסור למכון ב  של החוזה,

תקין ובאותו מצב כפי    כשהם במצב השירות ובכלל זאת, להחזיר את החזקה במקומות השירות  
תקופת   בתחילת  אותם  מטעמו    ,ההתקשרותשקיבל  שהוצבו  האוטומטיות  המכונות  פינוי  לרבות 

אדם ופנויים מכל  נקיים  למען הסר ספק, תשתיותלמעט  –  ופסולת  חפץ,  וכשהם  .  המכון   ציודו   , 
 .ו/או תקופת הארכהההתקשרות  )עשרה( ימי עבודה מתום תקופת  10הפינוי יעשה בתוך 

  17.1בסעיף  כאמור  לא החזיר החזקה  המכונות ו/או  ו/או    מקומות השירות לא פינה המפעיל את   .17.2
בגין כל יום  ₪    1,000של  פיצוי קבוע, מוסכם ומוערך מראש, בסך    למכון, כי אז ישלם המפעיל  לעיל

 . על פי החוזהכל דין ו/או    פי - לכלפי המפעיל ע  למכוןשל איחור בפינוי, וזאת בנוסף לכל סעד שיעמוד  

לעיל, מוסכם מפורשות כי במקרה שהמפעיל לא יבצע את הפינוי    17.2בסעיף  מבלי לגרוע מהוראות   .17.3
הפרה יסודית, כי  את החוזה  לעיל ו/או במקרה והמפעיל יפר    17.1  במועד הנזכר בסעיף  מכונות של ה

פי  -עלו/או פי החוזה  -על   למכון, ובנוסף לכל סעד אחר המוקנה  וו/או מי מטעמ  המכוןהא רשאי יאז  
ובציוד ללא קבלת הסכמת המפעיל ו/או להוציא את חפצי   , במוצריםבמכונותה  ק כל דין, לתפוס חז
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מצא לנכון. במקרה כאמור  י  המכון ולאחסנם בכל מקום שממקומות השירות    ו/או המכונות  המפעיל
אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, העשוי להיגרם למפעיל כתוצאה מתפיסת החזקה    המכון הא  ילא  

 .  , לרבות תכולתם אחסונםהמפעיל הובלתם ו/או  ו/או מכונות    םחפציכאמור ו/או כתוצאה מהוצאת  

  למקומות השירות   ולצורך כניסת   המכוןישא המפעיל בכל ההוצאות אותן הוציא  י במקרה כאמור   .17.4
  חפצי המפעיל   אחסוןם ובציוד ו/או לצורך פירוק ו/או הוצאת ו/או הובלת ו/או  הותפיסת החזקה ב

 . ו/או המכונות

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המפעיל לא יהיה רשאי בשום מקרה לעכב ו/או למנוע ו/או לסרב   .17.5
למסירת חזקה במקומות השירות, וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות בגין כל תביעה ו/או טענה שיש  

 .  וו/או כלפי כל מי מטעמ המכון ל /או לכל מי מטעמו כלפי למפעי 

 ביצוע על חשבון המפעיל  .18

על פי שאר הוראות החוזה ו/או על פי דין, מקום שלפי החוזה מוטלת    המכוןמבלי לגרוע מזכויות   .18.1
או    ובעצמ  וזכאי למלאהמכון  הא  יוהוא אינו ממלאה,  לביצוע פעולה או תשלום  על המפעיל חובה  

 על ידי אחרים, על חשבון המפעיל, ולגבות ממנו את תשלום סכום ההוצאות הכרוכות בדבר.

את כל ההוצאות שהוציא כאמור בסעיף זה לעיל, בהתאם לחשבונות    למכוןהמפעיל מתחייב לשלם   .18.2
 .  המכוןיום מתאריך מתן החשבון על ידי   30, וזאת, תוך  המכוןגיש לו יש

 לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה. זה  18.2 הפרת איזה מהוראות סעיף  .18.3

 בלעדיות .19

ההרשאה, כולם   מושאמובהר בזאת במפורש, כי למפעיל לא תינתן בלעדיות בביצוע איזה מההתחייבויות 
הבלעדי והמוחלט לספק איזה    והיה רשאי, בכל עת, על פי שיקול דעת י  המכון או חלקם, ובכלל האמור:  

לישיים,  ו/או ליתן הרשאה/ות, מכל מין וסוג שהיא/הן, לצדדים ש  ו ההרשאה בעצמ  מושא מהשירותים  
והמפעיל    המכוןלמתן השירותים האמורים ו/או למתן שירותים דומים ו/או תחליפיים, בכל שטח משטחי 

מוותר בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין  
   .וסוג שהן בקשר לכך

 ויתור  .20

על פי החוזה או על פי כל דין, או כשינוי    ו איזו מזכויותי  לא תחשב כויתור על   המכון שום התנהגות מצד  
נעשו בצורה  אלה  , אלא אם  כלשהואי קיום תנאי  ל הפרה או    ולאיז  התנאי מתנאי החוזה, או כהסכמה מצד

לסטות מהוראות החוזה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו    המכוןמפורשת ובכתב. הסכמת  
לפי החוזה במקרה מסוים, אין    לו בזכויות הניתנות  המכון  לא השתמש  ממנה גזירה שווה למקרה אחר.  

לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות  
 לפי החוזה.

 שונות .21

ישמור בסוד ולא יגלה או יעביר לצד שלישי כלשהו כל מידע הקשור בהתקשרותו על פי    המפעיל .21.1
 . החוזה

למפעיל,    והא המכון זכאי לקזז מחובותיי,  החוזהמוסכם בזאת, כי חובות שיחוב המפעיל למכון בגין   .21.2
 או התחייבות אחרת. /ו  חוזהאם יהיו, מכל  

החשבונות  יר .21.3 הנהלת  בספרי  המפעילשום  הנוגע  של  לכאורה  החוזהלהוראות    בכל  ראיה  יהוו   ,
 כדין חוב קצוב.  על פי החוזהלנכונותם, ודינו של כל סכום המגיע למכון מהמפעיל 

המלא שבין הצדדים וכל הסדרים, מצגים, מכתבים או הבנות שהיו קודם  החוזה מבטא את  החוזה .21.4
או ויתור  בחוזה  ל שינוי  , יהיו חסרי תוקף. כבחוזה זה, ככל שלא קיבלו ביטוי מפורש  החוזהלחתימת  

 , לא יהיה תקף אלא אם נעשה בכתב בחתימת הצדדים.  לחוזהשל מי מהצדדים 

יתור או מחילה של אחד הצדדים על  וכל שיהוי, ארכה, הנחה, עיכוב, וויתור וכיוצ"ב לא ייחשבו כו .21.5
 ובכתב.ולא ייתן פתח לטענת מניעות כלפיו אלא אם נעשו במפורש פי החוזה  -עלזכויותיו  

תוקף מחייב אלא אם נערך במפורש ובכתב ונחתם  -על נספחיו לא יהיה בר  בחוזהכל שינוי מהאמור   .21.6
)על נספחיו(,  החוזה  מלבד    פה-להצדדים. כל הסכם וכל הסכמה אחרים, בין בכתב ובין בע   ל ידיע

 אינם קיימים בין הצדדים, אלא אם נעשו כאמור בסעיף זה לעיל. 
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פי   .21.7 על  המען  תשל  החוזההודעות  לפי  בפקסימיליה  או  ביד  תימסרנה  או  רשום  בדואר  בכתב  חנה 
. הודעה שתשלח בדואר רשום תחשב כנמסרת לאחר עבור  החוזההמופיע ליד שמו של כל צד בראש 

במועד    72 כנמסרת  תחשב  בפקסימיליה  או  ביד  שתמסר  והודעה  למשלוח,  מסירתה  מעת  שעות 
 מסירתה כאמור. 

הצדדים מסכימים בזה כי מקום השיפוט הבלעדי בכל מחלוקת  ל.  כפוף לדיני מדינת ישרא  החוזה .21.8
יפו וכי לכל בית משפט  -, יהיה אך ורק בית המשפט המוסמך בתל אביב בחוזההנובעת ו/או קשורה  

 אחר לא תהא סמכות לדון בעניינים כאמור. 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 ________________________   ________________________ 

המכון הלאומי למצוינות בספורט על 
 שם אורד צ'ארלס וינגייט 

 

 המפעיל  

   
 תאריך: ___________________   תאריך: ___________________ 

   
 על ידי: ___________________   על ידי: ___________________ 

   

 תפקיד: ___________________   ___________________ תפקיד: 

 

 

 

 

  



16 

 

 מפרט ותכולת השירותים  –א' לחוזה  נספח

 רשימת סוגי מוצרים ומחיר מקסימאלי עבור כל מוצר   – 1א' נספח

   שתייה

 ' מס

 

נפח   סוג מוצר  
 במ"ל

 

 מחיר מקסימאלי בש"ח 

 )כולל פיקדון ומע"מ( 

)  פחית קוקה קולה  .1 זירו,   דיאט,  כולל ספרייט,על כל סוגיה 
 ( וכיו"ב פאנטה

330 5 

זירו,    כולל ספרייט, דיאט,)סוגיו  על כל  בקבוק קוקה קולה    .2
 ( וכיו"ב פאנטה

 

500 7 

 5 330 מירנדה(  כוללקולה, לסוגיהם )  RC או מקספחית פפסי   .3

 7 500 מירנדה(  כוללקולה, לסוגיהם ) RC או מקס בקבוק פפסי   .4

 6 500 מים מינרליים   .5

 7 500 מים בטעמים   .6

 10 500 סחוט  100%מיץ טבעי   .7

 7 500 ( וכיו"ב תה קר )לימון, אפרסק, דיאט  .8

 8 330 נקטר תות, בננה, מנגו, ענבים  .9

 8 500 משקה קל ענבים/תפוזים   .10

 5 ___  שתייה חמה )סוגים שונים(   .11

 מזון 

 משקל סוג מוצר  ' מס
 )גרם( 

מקסימאלי בש"ח )כולל  מחיר 
 מע"מ(

 5 80/60 בייגלה אוסם/יוניליבר    .1

 5 50 תפוצ'יפס אוסם/עלית   .2

 9 80  גרם אוסם   80פריכונים   .3

 5 70   )כל הסוגים( ביסלי אוסם  .4

 7 75 קליק יוניליבר   .5

 5 50 במבה אוסם/עלית   .6

 6 22 ווילי פוד   –תפוחי עץ מיובשים   .7

 5 40 מקופלת/אגוזי/כיף כף /טעמי/טורטית  .8

 5 100 חטיף חלווה   .9
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 6 45 פסק זמן עלית   .10

 18 100 גרם חלבון  35לפחות  –חטיף חלבון   .11

 13   60 גרם חלבון  17לפחות  –חטיף חלבון   .12

-250 כריך שליש בגט/ ג'בטה / שמיניה   .13
300 

14 

 12 250 משולש לחם דגנים  כריך   .14

 10 220 פשוט   כריך   .15

 13 85 מגנום   .16

 4 80 קרחון   .17

 12 80 שוקובו / קראנצ'  .18

 9 80 קורננטו   .19

 8 70 לה פרוטה / סולרו    .20

 6 125 חבילת וופלים    .21

 3 25 חטיפי בריאות   .22

 8   130 חטפוני גזר ארוזים   .23

 מוצרי חלב  

 ' מס

 

נפח   סוג מוצר 
 במ"ל

 

מחיר מקסימאלי בש"ח )כולל  
 מע"מ(

 6.5 250 תנובה / טרה    קטג  .1

 5 200 יוגורט פרוביוטי דנונה    .2

   6.5 200   20/ 10דנונה פרו   .3

 6.5 150 יוגורט יופלה בטעמים   .4

 6.5 150 גר'   150יוגורט און טופ גרנולה   .5

   6.5   250 גבינת סקי שטראוס  _  .6

   7.5   250 מעושר חלבון   Goמשקה חלב   .7

1.5%בחלבון עם קפה אקסטרה פרו משקה חלב מועשר   .8  

 
350   7.5   

   7.5   350 משקה חלב אייס שוקו     .9

ארוחת בוקר   20יוטבתה פרו   .10  350 9.0   
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 מכונות   18 סך הכל  – מכונות אוטומטיותוסוגי  מיקום – 2'ספח אנ

 אוטומטית סוג מכונה מיקום מספר מכונות

  ושתיה קלה (חטיפיםמזון )משולבת  - )בלון התעמלות(מול האצטדיון אתלטיקה  2

 שתיה חמה -

 )מזון ושתייה קלה( משולבת - פדגוגי  1

 

 שתייה קלה  - ' על הקיר של בית א 2

 חמהשתייה  -

 (כריכיםמזון ) - מעל מגרש האספלט  1

 משולבת כולל שתיה קרה וחלבונים  - *חדר כושר 1

 גלידות  - בריכת שחייה  2

 משולבת שתייה קרה וחטיפים  -

 (  גלידותמזון ) - בית הנבחרות 4

 )מזון ושתייה קלה( משולבת -

  שתייה חמה -

וחטיפים  טואלטיקהמשולבת כולל  -
 מלוחים 

 )מזון ושתייה קלה( משולבת - כניסה לחדר אוכל 2

 ( גלידותמזון ) -

 )מזון ושתייה קלה( משולבת - ביה"ס למאמנים 2

 שתייה חמה -

 משולבת  - הקרוונים )דרום מזרח(אזור  1

 
  



19 

 

 ערבות   –לחוזה  'ב נספח

 לכבוד 
 שם אורד צ'ארלס וינגייט )מכון וינגייט( המכון הלאומי למצוינות בספורט על

 מכון וינגייט 
 42902נתניה, 

 
 א.ג.נ.

 
 הנדון: ערבות מס' ____________ 

 
  15,000  סכום עד לסך  אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל  ("המפעיללהלן: ")לבקשת ___________________  

( יו,  בקשר עם מילוי התחייבויותהמפעיל  שתדרשו מאת  (  "סכום הערבות")  ש"ח(  אלף  חמש עשרהבמילים:  ₪ 
עם   ובינכם    חוזהבקשר  המפעיל  הרשאהבין  שתייה    למתן  מזון,  מוצרי  לממכר  אוטומטיות  מכונות  להפעלת 

 . במכון וינגייט וטואלטיקה
 

הראשונה    ימים מיום דרישתכם  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסכום הערבות הנ"ל, תוך  
אלינו לדרוש את הסכום  לכתובת המפורטת מטה  בכתב שתגיע  או  דרישתכם  לבסס את  עליכם  להטיל  , מבלי 

 . המציעמאת  תחילה 
 

דרישתכם על    י תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח אתערבות זו הנה אוטונומית, בלתי חוזרת ובלת
על פיה, תביעה משפטית    פיה בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום

 . המפעיל, ו/או לדרוש תחילה תשלום מאת  המפעילנגד 
 

ערבות   חולט.  יא תישאר תקפה ליתרת הסכום שלאאנו מסכימים, כי חילוט חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה וה
 זו תעמוד בתוקפה גם כלפי מי שיבוא בנעליכם, בין כנמחה ובין בכל דרך אחרת. 

 
 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______________ ועד בכלל. 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  

 
 דרישה שתגיע אלינו לאחר התאריך הנ"ל לא תענה. 

 
 

 בכבוד רב, 
 
 

_________________________ 
 חתימה וחותמת סניף הבנק 

 
 

 
 כתובת הסניף: 

: טלפון  
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 ביטוח  – לחוזה 'ג נספח

 [ לצירוף] 
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 אישורי קיום ביטוח המפעיל   – לחוזה 1'ג נספח

 [ לצירוף] 
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 הצעת המפעיל למכרז   –' לחוזה ד נספח

 

 ]יצורף לאחר זכייה[ 

 

 


