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 הסכם
 
 

 .0202שנערך ונחתם בבית שמש ביום___________ חודש_____ שנת  
 
 

 עירית בית שמש בין:
 באמצעות מורשי החתימה מטעמה על פי דין 
 , בית שמש .  5מרחוב הרצל מס'  
 מצד אחד      אשר תקרא להלן "העירייה". 

 
 

 __________ ____________ /חל"צעמותת לבין:
ת.ז. _________________  __________________ באמצעות מר 

 ______________  ת.ז. ____________ו__
       תקרא להלן:"המפעיל".אשר  
 מצד שני            

 
 

והעירייה היא בעלת הזכויות המלאות והמחזיקה הבלעדית של בריכת שחייה מקורה   הואיל
על כל מתקניה והשטח הצמוד אליה המצויה בתחום שיפוט העירייה ,והכל כמפורט 

 להסכם זה; נספח א'בתשריט , 
 

בית ספר לשחייה ולפתח פעיל והעירייה מעונינת לקדם את לימוד השחייה בעיר , לה והואיל 
ידום ספורט תחרותי בתחום השחייה לרבות הפעלת חדר כושר,  באמצעות בעיר ק

תאגיד אשר הוא גורם מקצועי בעל ידע ונסיון בתחום הקמת בתי ספר לשחייה 
 קבלן עצמאי;  -והפעלת בריכות ואשר ישמש כמפעיל 

 
 והעירייה גם מעוניינת להפעיל את בריכת השחייה ומתקניה לאורך כל ימות השנה; והואיל

 
בית ספר לשחייה , בריכה כולל  פעלתלה 92/92והעירייה פרסמה מכרז פומבי מס'  והואיל

להכנת תוכנית חינוכית מקפת בתחום השחייה , לרבות הכנת תוכנית שתשולב עם 
מערכת החינוך של העיר, הקמה והדרכה של נבחרת שחייה של העיר בית שמש, 

ייה חופשית ומנויים, לרבות הקמה והדרכה של קבוצות שיעסקו בספורט מים, שח
הפעלת חדר כושר וכן להפעלה ניהול ואחזקת בריכת השחייה וכל מתקניה בבית 

  ;שמש
 

 המפעיל זכה במכרז האמור;ו והואיל   
 

והמפעיל מעונין ומסכים גם להפעיל ולתחזק את הבריכה ומתקניה על פי הצעתו  והואיל
 למכרז והתנאים המפורטים בהסכם זה ובנספחיו;

 
והצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם לצורך הסדרת יחסיהם ההדדיים בכל הקשור  והואיל

להקמת בית ספר לשחייה , להכנת תוכנית חינוכית מקפת בתחום השחייה , לרבות 
הכנת תוכנית שתשולב עם מערכת החינוך של העיר, הקמה והדרכה של נבחרת 

יעסקו בספורט מים , וכן שחייה של העיר בית שמש, הקמה והדרכה של קבוצות ש
 להפעלת הבריכה מתקניה ותחזוקתם;
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 אי לזאת הוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 
 

 מבוא ונספחים
 חלק בלתי נפרד ממנו. ונספחיו מהוויםהמבוא להסכם זה  .1
 

 הגדרות
 : עירית בית שמש;העירייה      א. .2
 

אשר הוא גורם מקצועי בעל ידע ונסיון שהינו עמותה או חל"צ : תאגיד המפעיל       ב. 
 בתחום הקמת בתי ספר לשחייה והפעלת בריכות;

 
: ראש עירית בית שמש וכל מי שימונה מטעמו ו/או במקומו לצורכי ראש העיר ג.

 מימוש וביצוע זכויות וסמכויות העירייה לצורכי הסכם זה;
 

: מי שימונה על ידי ראש  העיר  לצורכי פיקוח וקיום חוקי העזר ותנאי           המפקח      ד.
 תברואה נקיון ובריאות נאותים בתחום הבריכה והעירייה;

 
אשר יהיה הקובע הן לענין אחזקתה השוטפת של העיר מהנדס  י :ממונה מקצוע ה.  

במימושה  הבריכה וחובות המפעיל הן לסטנדרטים של אחזקת הבריכה, והצורך
ובביצוע תיקונים יסודיים או שיפורים יסודיים הנדרשים להפעלת הבריכה על פי 

 הסכם זה..
 

מנהל הבריכה מטעם המפעיל האחראי על ניהול והפעלה של הבריכה   :מנהל הבריכה ו.
ומתקניה , בעל נסיון מוכח של שלוש שנים לפחות בהפעלה באתרים דומים בארץ 

 בכל ימות השנה.  בבריכות שחייה המופעלות
  
ועדה אשר תוקם מיד ובסמוך לחתימת הסכם זה , ואשר תורכב   ועדת היגוי : ז. 

נציג ראש העיר אשר יהיה יושב הראש של הועדה , הממונה מנהל אגף סא"ן, מ
 ויועמ"ש העירייה.המקצועי , נציג המפעיל 

   
: כל המצוי והקיים בשטח בריכת השחייה על פי המוגדר  מתקני בריכת השחייה ח.  

והקיים כיום בשטח , מלתחות , מתקני טיהור והפעלה של הבריכה, שיטחי גינון, 
מתקני משחקים, ספסלים, מתקני תברואה, מתקני חשמל ומים מדשאות וכיוצ"ב, 

 הרצ"ב כחלק בלתי נפרד מהסכם זה. בנספח מתקנים ב'והכל כמפורט 
 
 

כל השטח המתוחם בקו אדום בתשריט הרצ"ב ,כמפורט ח בריכת השחייה : שט ט. 
 .בנספח א' , והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

  
 02חתימת ההסכם  ומסתיימת , לאחר  -: התקופה המתחילה מיום  תקופת ההפעלה        י. 

אלא אם תוארך בתקופה נוספת ואזי גם תקופת ההארכה  חודש ) חמש שנים ( .
 מתקופת ההפעלה. קתחשב כחל

 

 
ובסך תקופת האופציה:  תקופה של שנתיים נוספות מיום סיום תקופת ההפעלה  יא. 

הכל לשבע שנים , לכל היותר , כולל התקופה הקבועה בס"ק י' לעיל )להלן: "תקופת 
שק"ד העירייה בלבד וזאת באמצעות מתן על פי האופציה"(. הארכת ההסכם תיעשה 

יום טרם סיום תוקפו של ההסכם . הוארך ההסכם  22לפחות  הודעה בכתב למפעיל
 כאמור בס"ק זה , יחולו כל הוראות הסכם זה בהתאמה גם על תקופת ההארכה .
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 להסכם ; בנספח ג': כמפורט שעות ההפעלה ודמי כניסה    יב.
 

 
הסכם זה יקרא במאוחד עם כל המצורפים אליו, והם כולם ביחד יהיו יחידה אחת  א. .3

 והתקשרות אחת ובלתי נפרדת בין הצדדים.
 

כל המסמכים המפורטים להלן יהיו חלק בלתי נפרד מהסכם זה ויקראו בכפיפה אחת       ב. 
 עימו:

 
 נספח א'. -תשריט ומרשם שטח   (1)   

 נספח  ב'. -ומתקנים קיימים רשימת ציוד  (9)   

 נספח ג'. -נספח שעות פתיחה ותעריפים   (3)   

 נספח ד'. -ראשי  פרקים לתנאי ההפעלה והשירות  (4)   

 נספח ה'. -אישור על קיום ביטוח   (5)   

 . 'נספח ו –מפרט חדר כושר  (0)   

תי ספר הנחיות והוראות משרדי החינוך הפנים והבריאות בדבר ניהול ב (7)   

 בריכות שחייה , קיום קיטנות ושיעורי שחייה בהם.  ,לשחייה

  .9224 –תקנות הסדרת מקומות רחצה ) בטיחות בבריכות שחייה ( , התשס"ד  (8)   

 נספח ז'. –נוסח ערבות ביצוע  (2)   

  

 
 ההפעלה, חובות המפעיל

העירייה נותנת ומקנה בזאת למפעיל בעצמו ובאמצעות מי מטעמו כמפורט להלן,  א. .4
זכות לשימוש הפעלה ניהול ואחזקה בבריכת השחייה על כל מתקניה והמפעיל מקבל 

 בזאת זכות כאמור והכל בכפוף למפורט בהסכם זה . 
 

 AS ISהמפעיל מצהיר כי ראה את בריכת השחייה ואת כל מתקניה והוא מקבל אותם  ב. 

וכי אלו נמצאו מתאימים להפעלה על פי המוסכם, והוא מקבל על  בדק אותם,כי 
עצמו לשמור על  תקינותם והפעלתם במשך כל תקופת ההפעלה על פי המכרז, והוא 
מוותר על כל זכות וטענה מחמת מום או ברירה הנתונה לו מכח כל דין. בכפוף לכך 

ניה תקינים ופועלים, ונבנו בהתאם שתערך בדיקת מסירה וימצא כי הבריכה ומתק
לדין, ובכפוף לכך שהעירייה תמחה למפעיל את זכויותיה לפי כל תעודת אחריות כלפי 
כל קבלן או ספק שתכננו ו/או בנו את הבריכה ו/או סיפקו ו/או התקינו מתקני 

 בבריכה.
 

המפעיל מתחייב לשאת בעצמו ועל חשבונו בכל העלויות והצרכים וההשלמות   ג. 
שתדרשנה , לרבות התקשרויות עם ספקים וכיוצ"ב , כדי להביא את הבריכה כדי 

 רישוי והפעלה , בכפוף למסירה ולאמור לעיל בסעיף קטן ב'.
 

ידוע למפעיל כי הבריכה ומתקניה מיועדים בעיקרה כמוסד חינוכי למטרת מערכת  ד. 
ופעילות  בית שמששחייה של העיר השל נבחרת פעילות החינוך והספורט  של העיר, 

 ל קבוצות שיעסקו בספורט מים.ש
  
המפעיל יהיה אחראי לצייד את חדר הכושר בכל המכשירים הנדרשים לשם הפעלתו.  ה. 

על המפעיל יהיה לקבל את אישור מהנדס העיר בטרם התקין את מתקני הכושר 
  ולפעול בהתאם ובכפוף להנחיות מהנדס העיר.
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יפה להשקעה בתושבי העיר. היקף התקציב השנתי אשר המציע יגבש ויציג תכנית מק  

 שקלים, לפי הדגשים כדלקמן: 722,222 -יתואר בתקציב לא יפחת מ

שקלים יוקצו לקרן האחזקה של המבנים ויושקעו בתשתיות הקאנטרי  922,222 .1

 .ובכפוף לאישור העירייה  לפי צרכים ותקנות נדרשות

יה ו/או סבסוד או שימוש בחינם המציע יציע שימוש בבריכה ו/או לימודי שח .9

בחדר הכושר לאוכלוסיית יעד מיוחדות. על אוכלוסיות היעד יכולים להימנות 

תלמידי גן, תלמיד בתי ספר יסודי, גיל הזהב, נכי צה"ל, ספורטאים המייצגים 

את בית שמש בענפי ספורט שונים וכל אוכלוסייה אחרת שוועדת ההיגוי תגדיר. 

 שקלים. 122,222-מ תמחור הסבסוד לא יפחת

המציע יפעיל נבחרות הישג שחיה ומקצועות שחיה )כגון שחיה צורנית או  .3

כדורמים(. בין השאר ההוצאות יכללו הוצאות מימון נבחרות הכוללות מאמנים 

ומחנות אימונים, בדיקות רפואיות, הסעות ודמי רישום באיגודים. המציע יפעיל 

ולל בתוכו קבוצות ילדים ונוער ויהיה בית ספר לענף כדור במקצוע אולימפי הכ

 תגובש קבוצת בוגרים אשר תתחרה 91/99חלק מהאיגוד הארצי. בשנת הפעילות 

 ותמשיך לפעול לכל אורך תקופת ההסכם. בליגה תחרותית הרשומה באיגוד

כמו כן יציע מלגות מצטיינים לספורטאים. תנאי סף לחלוקת המלגות הם  .4

שהספורטאים מתחרים במקצועות יחידניים ואינם זוכים למלגות מהעירייה. 

המלגות יחולקו לספורטאי/ת אשר זכה במדליה באליפות ישראל או שזכה 

בהישג משמעותי בהתמודדות בינלאומית. על הספורטאי להיות רשום באיגוד 

 להשתתף באליפות המוכרת על ידי האיגוד. ו

 
 

 ועדת היגוי  
 תפקידי הועדה :  .5

   
בהתאם לסמכויותיה הקבועות  -פיקוח מטעם העירייה  על פעילות המפעיל   (1)       א. 

 בהסכם  זה.
 

ויוזמות חברתיות וכלכליות  יזום משותף ביחד עם המפעיל של  תוכניות (9)   
 לשיפור ולהרחבת הפעילות בבריכה .

 
ד ' להסכם, בהתאם לשינויים אשר  –התאמה ושינויים של נספחים ג'  וכן   (3)   

יחולו כתוצאה מחלוף העיתים וההתפתחויות שתהיינה בפועל תוך כדי הפעלת 
תנאים הבריכה. מוסכם בזה כי כל שינוי מהותי שיש בו כדי להשפיע על ה

להפעלת הבריכה לא יתקבל אלא בהסכמת המפעיל ובכל מקרה לא יוזלו 
 תעריפים ולא יצומצמו שעות פעילות אלא בהסכמת המפעיל.

 
 הועדה תתכנס בהתאם לצורך או לפי דרישת אחד מחבריה . .  ב  
   
 הועדה תנהל את ישיבותיה והחלטותיה באמצעות פרוטוקולים והחלטות בכתב .  ג.  
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החלטות אשר עלולות לחייב את קופת העירייה , לא תאושרנה ולא תתקבלנה ללא  ד.          

 אישור גזבר העירייה.
 

במסגרת ועדת ההיגוי תמונה ועדת הנחות אשר תהא מורכבת מנציג העירייה נציג  ה. 
 המפעיל נציג ציבור ועובד לישכת הרווחה .

  
וליתן הנחות  לחוגי שחייה )לימודי שחייה קבוצתיים ועדה זו תוסמך לקבל בקשות    

וקבוצות שיפור סגנון( שיופעלו אחר הצהריים, לטובת תושבי בית שמש בלבד . ועדה 
 זו תפעל בהתאם למדיניות ההנחות הנהוגה באותה עת בחברה למתנסי"ם .

 
למען הסר ספק ועדת ההיגוי לא תנהל את הבריכה ואת הפעילות בה והניהול  .ו 

 והפעילות בה יהיו בלעדית בתחום אחריותו וסמכותו של המפעיל .
 

 חדר כושר
 בוטל.  א. .6

  
כושר והוא מתחייב לצייד על חשבונו את ההמפעיל מתחייב להכשיר את חלל חדר        .ב 

חדר הכושר במתקנים בהתאם למפרט כמפורט בנספח ו' , כמו"כ מתחייב המפעיל 
להפעיל את חדר הכושר , לצורך מתן שרות הולם לציבור המנויים, ובהתאם 
להוראות כל חקוק וכל רשות מוסמכת , לרבות איש מקצוע אשר ינהל ויפקח וידריך 

 בחדר הכושר.
 

מובהר בזאת כי אם יציב המפעיל ציוד בבריכה או בחדר הכושר שישכר מצדדים        .ג 
וד זה תחול על המפעיל לבדו לכל התקופה בה שלישיים, הרי העלות לשכירת צי

המפעיל הוא שיפעיל את הבריכה והציוד ימצא בה והעירייה לא תשא בכל עלות 
 שהיא והכספים לשכירות הציוד לא יגרעו מקרן האחזקה.

 
 תאי אחסנה וחימום חלל הבריכה

תאי אחסנה ) לוקרים ( , אשר ישרתו  122המפעיל מתחייב להציב על חשבונו לפחות       א.  .7
את קהל ציבור המתרחצים . היה ויורחב שטח הבריכה ויוקמו חדרי הלבשה יוסיף 

 המפעיל  תאי אחסנה  בכמות מספקת.
  

 
 תנאי הגדרת שירות ההפעלה המבוקש

למפעיל והמפעיל מקבל בזאת מהעירייה את זכות האחזקה וההפעלה העירייה נותנת  א. .8
הבלעדית של כל שטח ומתקני בריכת השחייה למשך תקופת ההפעלה בלבד כמפורט 

 )י"א( לעיל . -ו  ס"ק )י (  9בסעיף 
 
, המצורף להסכם זה והמהווה חלק  כמפורט בנספח ד'.      תנאי השירות והגדרתם הם ב

 בלתי נפרד הימנו.  
 
המפעיל מתחייב בזאת להחזיר לעירייה את אפשרות השימוש בבריכת השחייה על  א. .9

כל מתקניה ואביזריה בתום תקופת ההפעלה על פי תנאי הסכם זה, או בכל מועד 
מוקדם יותר שתדרשו העירייה על פי תנאי הסכם זה. להסרת ספיקות  המפעיל יחזיר 

ים והאביזרים לרבות מתקני חדר הכושר ,מתקן , תשתית או ציוד את כלל המתקנ
שנקנו והוכנסו על ידי המפעיל , לבריכה על חשבונו , ואשר נדרשים ומחוייבים  
לצורך רישויה. מובהר בזה כי ציוד שישכר ע"י המפעיל יוחזר למשכיר. ציוד שיתקבל 

תחייב כי עם קבלת מספקים מסירתו מותנה בחתימה על הסכמי שירות. העירייה ת
הבריכה לשימושה תתקשר עם הספקים השונים לרבות חברת הגז להמשך אספקת 

 השירותים.
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מבלי לגרוע מס"ק א' , מסירת בריכת השחייה על כל מתקניה אביזריה  תוחזר        ב. 
לעירייה כשכל המערכות והמתקנים תקינים ופועלים כשורה וראויים לשימוש 

 במועד המסירה תערך בדיקה.  ולהפעלה.

 
המפעיל יתקן על חשבונו ובעצמו כל נזק שנגרם ו/או קיים בבריכת השחייה ומתקניה  ג. 

לפני מסירת החזקה בבריכת השחייה ובמתקניה בחזרה לעירייה, ויחזיר אותם 
 לשמישות מלאה כשהם מוכנים להפעלה מידית בסמוך לפני פינוי הבריכה על ידו.

 
 

 קרן אחזקה
לכל שנה ₪  922,222החל ממועד חתימת הסכם זה המפעיל מתחייב להפקיד סך של  א. .10

לטובת קרן אחזקה של בלאי מתקני וציוד הבריכה,  יום חתימת ההסכםהחל מ
בחשבון נאמנות מיוחד שיקרא "נאמנות קרן אחזקת  בריכת בית שמש" אשר יפתח 

חלפה ו/או תיקון ותחזוקת מתקני וציוד הבריכה , הסך על ידי העירייה לטובת ה
הנ"ל ישמש לצורך ביצוע תיקונים מהותיים הנובעים מפחת ובלאי . הסך הנ"ל יופקד 

 בשיעורין כדלקמן:
 

  –סך של  ( ישולםיום חתימת ההסכםבכל שנה שוטפת )החל מ   
 

 ₪.  52,222של עד ליום ראשון לאוקטובר בכל שנה  סך                    .1   
 ₪.  52,222עד ליום הראשון לינואר בכל שנה סך של                    .9   
 ₪. 52,222עד ליום הראשון לאפריל בכל שנה  סך של                    .3    
 ₪.  52,2222עד ליום הראשון ליולי בכל שנה  סך של                    .4   

 
אשר ישולם בתאריכים ₪  002,222הסך השנתי לסך של בתקופת האופציה יועלה    

 בכל תשלום.₪  00,222דלעיל, 

 
 

להסרת ספיקות ההחלטה על שימוש בכספי קרן האחזקה לטובת החלפה ו/או תיקון  ב. 
המפעיל יעביר . עירייהותחזוקת מתקני הבריכה, תהא בסמכות הבלעדית של ה

אשר ברצונו לבצע במימון הקרן  לעירייה בקשה בכתב בנוגע לכל שיפוץ או תיקון
במקרה של חילוקי דעות אם יום מקבלת הבקשה.  32והעירייה תחליט בנדון בתוך 

  הייתה הצדקה לשימוש כאמור, יכריע בעניין המומחה המשותף.
 

המפעיל יחזיק את בריכת השחייה ומתקניה במצב תקין ושמיש והוא מתחייב לבצע  ג. 
ריכה בכל תקופת ההפעלה בכל השטח כפי כל פעולת תחזוקה של מתקני הב

שמגודרים ומוגדרים כיום במצב תקין וראוי לשימוש וליעודם בעתיד, ועל פי כל תקן 
 ודין מקובלים.

 
אי העברת כספי הקרן כאמור תהווה הפרה יסודית של הסכם זה ואין בכספי הקרן  ד. 

 להלן . קטן ז' כדי לגרוע מכל התחייבות המפעיל , לרבות האמור בסעיף 
 

,  על תתי סעיפיו,  יחול בכל שנה מחדש לרבות תקופת   11 להסרת ספיקות סעיף ה.     
יופקד סך של של תקופת ההסכם כך שבכל שנה )ובערכים הנקובים לעיל(  האופציה
עבור ₪  992,222עבור אותה השנה, ובגין שנות האופציה יופקד סך של ₪  922,222

 אותה שנה.
     
סרת ספיקות הכספים שייוותרו , ככל שיוותרו , ישארו בקופת הקרן בכל מקרה , לה ו.      

ונסיבות , והם ישמשו את העירייה לצורכי הבריכה ואחזקה או חידושה לרבות במצב 
 של הפסקת התקשרות עם המפעיל מכל סיבה שהיא.
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לא כל יוצא מן מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה מוסכם בזאת כי כל התיקונים ל ז.            
  .הכלל יחולו אך ורק על המפעיל

 
 

 שעות ומועדי הפעלת בית הספר לשחייה והבריכה :
 בנספח ד' המפעיל יפעיל את בית הספר לשחייה ואת הבריכה , מתקניה ואביזריה, כאמור .11

 להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 

   
ו/או  המפעיל מתחייב לבצע כל דרישה מראש  העיר או מי שהוא האציל לו מסמכותו, א. .12

לעשות כל עבודה שמחויבת להיעשות לצורך תחזוקה תקינה של של מהנדס העיר 
בריכת השחייה, על מתקניה ו/או כל פעולה לאבטחת השימוש הסביר הנקי התקין 
והבטוח בכל שטח בריכת השחייה ומתקניה בשימוש והפעלה של המפעיל. בכל מקרה 

 של חילוקי דיעות יכריע המומחה המקצועי המשותף.
 

י ידוע לו והוא יהא אחראי בלעדי לקבלת רשיון עסק והפעלה של המפעיל מצהיר כ ב. 
ובריכת השחייה על כל מתקניה , שיתקיימו בשטח חדר הכושר בית הספר לשחייה, 

 הבריכה. 
 

כדי למנוע כל ספק מוסכם בזאת בין הצדדים כי לא יתקיימו כל אירועים בשטח  ג. 
 הבריכה בשעות שמחוץ לשעות הפעלת הבריכה.

 
ההוראות המפורטות להלן, יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה, ויחייבו את הצדדים בכפוף  .13

לכל תקון, שינוי, החלפה או השמטה, שיחולו בהם בתקופת תקפו של הסכם זה בין אם 
חקוק או הוראה מיוחדת חלים על הסכם הפעלת בריכת השחייה ובין אם לאו, ועל כל 

 תרופה הנקובה בהסכם זה:סנקציה או 
 
 

 (.179)סה"ח תשכ"ד עמוד  1208 –חוק רישוי העסקים תשכ"ח  .1  
 

 תקנות לבריכות השחייה מטעם מנהל משרד הבריאות. .9  
 

 (.179)סה"ח תשכ"ד עמוד  1204 –חוק הסדרת מקומות הרחצה תשכ"ד  .3  
 

)ק"ת תש"ל עמוד  1272צו הסדרת מקומות רחצה )בריכות שחייה מוכרזות( תש"ל  .4  
1795.) 

 
 ותקנותיה. 1242פקודת בריאות העם  .5  

 
 .1283פקודת בריאות הציבור )נוסח חדש( תשמ"ג  .0  

 
 . 9224-תקנות הסדרת מקומות רחצה ) בטיחות בבריכות שחייה ( התשס"ד   .7  

 
 .1258 –חוק הפיקוח על מצרכים ושרותים תשי"ח  .8  

 
פעלה של בריכות שחייה כפי שנקבעו על ידי משרד החינוך הוראות בטיחות וה .2  

 והתרבות, ומשרד הבריאות ומכון התקנים.
 

כל ההוראות חוקים ותקנות בקשר למניעת מטרדים, רעש, זיהום אויר ואיכות  .12  
 הסביבה, ושמירת הסדר והנקיון.
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המפעיל  יעסיק בבריכת השחייה בעצמו ועל חשבונו הבלעדי מצילים, סדרנים, עובדי חדר  .14
מפעילים לשיעורי שחייה או כושר  ,לי מתקניםימפע ,עובדי מלתחה ,כושר, תחזוקה ונקיון

דין ולצורך מתן שרות הולם לציבור המתרחצים כל וכיוצ"ב במספר הדרוש על פי 
חקוק וכל רשות מוסמכת.  מובהר כי המפעיל לבדו והמשתמשים, ובהתאם להוראות כל 

בין אם יעשו זאת כשכירים וזאת  לתשלום עבורםואחראי להפעלתם של המפורטים לעיל 
שלו או כקבלנים עצמאיים או בכל דרך אחרת ולעירייה לא תהיה כל חובה לשלם להם. 

מתחייב להבהיר זאת לכל מי שיפעיל וכן ישפה את העירייה בגין כל דרישה או  המפעיל
 תביעה שתוגש בקשר לאמור.

 
 טיפול שוטףוקיון ינ

קיון בריכת השחייה, ירבתי , המפעיל מתחייב לשמור על נ 11 בכפוף לאמור בסעיף א. .15
מיד ועל חשבונו כל הטעון והדרוש  המים ומתקניה ועל שלמותם ותקינותם ולתקן

תקון או להחליף מיד עם דרישה, על חשבונו, כל הטעון החלפה ותיקון ולהחזירם 
לרשות העירייה בתום תוקפו של הסכם זה כשהם במצב טוב ותקין למעט  בלאי 
טבעי הנובע משמוש סביר ומקובל. כל חילוקי דעות בין הצדדים, בקשר למידת 

ה בתום תוקפו של ההסכם ימסרו להכרעת הממונה המקצועי הבלאי והצורך בהחלפ
 המשותף אשר יכריע בענין והחלטתו תחייב את הצדדים.

 
 

היה וימנע המפעיל מביצוע תקון כלשהו ו/או החלפה ו/או החזרה לכשירות של מתקן  ב. 
כלשהו בבריכת השחייה ומתקניה, לאחר שהמומחה המקצועי המשותף קבע כן, 

ימים ממתן הדרישה כאמור לבצע התיקון ו/או  4שאית, בתום תהיה העירייה ר
החלפה בעצמה ולהתחשבן עם המפעיל כל חשבון שאושר ע"י המומחה המקצועי 

 יכובד על ידי המפעיל.
 
 

תהיה רשאית   או כל נציג מטעמה העירייה באמצעות המומחה המקצועי המשותף א. .16
ודות האחזקה השוטפת בשטח בריכת השחייה על כל מתקניה לפקח על ביצוע עב

ולשמירת הסדר והנקיון ולשמירת ומילוי הוראות הסכם זה. שום דבר האמור בסעיף 
זה לא יהיה בו כדי להסיר או להמעיט מאחריות המפעיל על פי הסכם זה ו/או על פי 

 הוראות כל חקוק, או להטיל אחריות כל שהיא על העירייה.
 
 

ן באמור לעיל כדי לגרוע מסמכויות הפיקוח של שאר מפקחי העירייה ומשרד אי ב. 
הבריאות על פי דין לרבות שמירה על תנאי נקיון איכות סביבה  תברואה ובריאות 

 הציבור.
 

המפעיל יהיה אחראי להפעלת כל מתקני ואביזרי הבריכה  –כדי למנוע כל ספק  ג. 
 לרבות חדר המכונות.

 
 

 חיובים נוספים  
בנוסף לכל האמור בהתחייבויות המפעיל, ישלם המפעיל , את כל ההוצאות המפורטות  .17

 כדלקמן:
 
חברת  –ותשלומים בגין צריכת מים )כולל אגרות ביוב( ישירות לתאגיד המים אגרות  א.   

הסכם מי שמש בע"מ. המפעיל ידאג להתקנת מוני מים על שמו מיד עם החתימה על 
  זה.

 
תשלומי חשמל בגין הצריכה השוטפת ישירות לחברת החשמל , המפעיל יעביר על        ב.     

 שמו את שעון החשמל מיד לאחר החתימה על הסכם זה .  
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מובהר בזה כי המפעיל יחויב לדאוג על חשבונו לקוי טלפון ותקשורת שונים,  –טלפון  .ג  

 צורך.   בהתאם לדרישות הרשויות ובהתאם לכל
 

כל תשלום בעד פרמיות בטוח והוצאות ערבויות כמפורט בהסכם זה להלן,  מיד וכנגד        .ד
 דרישה.

 
מפעיל יגיש בקשה לפטור מארנונה בהיותו מוסד מתנדב לטובת הציבור. העירייה, ה   .ה

בכפוף לכל דין, תמליץ בפני משרד הפנים על מתן פטור כאמור. למען הסר ספק 
בהתאם לפקודת מסי עירייה ומסי הממשלה )פיטורין( המדובר בפטור מובהר כי 

 חלקי בלבד.
 

 דין.הוראות ההסכם או כל מאו הנובע  יבומחהכל תשלום        .ו
 

 רשיון עסק 
ובריכת  , מכון כושרהמפעיל ידאג לקבלת רשיון עסק להפעלת בית ספר לשחייה א. .18

וידאג לקבלת אישורי כל משרד ממשלתי שיידרש לרבות  השחייה ,על כל מתקניה,
משרד הבריאות משטרת ישראל , לרבות האמור בתקנות הסדרת מקומות רחצה 

 , וכיוצ"ב .   9224 –)בטיחות בבריכות שחייה( התשס"ד 
 

אחרת, כל ההוצאות בקשר לקבלת רישיון העסק, וככל שאין בהסכם זה הוראה    
 יחולו על המפעיל.

  
, כיבוי אש משטרת ישראלהרשויות כולל המפעיל מצהיר בזה כי הוא מודע לדרישות  ג. 

וכי הן יחולו ו/או חדר הכושר בכל הקשור לתפעול הבריכה ומשרד הבריאות וזאת 
 :)אך לא מוגבל ל( עליו, כתנאי למתן רשיון העסק , לרבות

 
 ת.תוכנית וחוות דעת יועץ בטיחו .1
 
 יציאות חירום תקניות ידיות בהלה ושילטי יציאות. .9
 
 התקנת תאורת חירום ,מערכת כריזה עם ספק כח עצמי. .3
 
 אישור חשמלאי מוסמך על תקינות כל מערכות החשמל ומערכת הכריזה. .4
 
העברת שמות מאבטחים לפחות שניים, מאבטח חמוש+ סורק ביטחוני חמוש,  .5

 חברות אבטחה+ אחראי בטחון.לאישור המשטרה, דרך 
 
 אישורים מוסמכים למפעיל בריכות. .0
 
 אישורים מוסמכים למציל רענון מע"ר. .7
 
 בור בטחון שילוט. התקנת .8
 
 לשמירת חפצים. נותארו .2
 

 . אשורי כיבוי אש.12
 

טרה לגבי כלל העובדים ממין זכר )בין שהנם עובדי המפעיל ו/או . אישור מש11
 גע לעבירות מין.מי מטעמו( בנו
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. אישור נגישות להפעלת הבריכה וחדר הכושר. מובהר כי אישור נגישות 19
 למבנה הינו באחריות העירייה 

  
 
 

לא עשה ו/או לא בצע המפעיל, חיוב ו/או חובה מהותית מחובותיו על פי הסכם זה,  ד. 
לתיקון תהא העירייה רשאית לבטל הסכם זה לאחר שנתנה למפעיל אפשרות סבירה 

סמכות ראש העירייה או העירייה הליקויים והוא לא עשה כן, וזאת מבלי לפגוע ב
על  1208 –רישוי עסקים תשכ"ח  על פי כל דין לרבות חוק הםלפעול על פי סמכויותי

 תקנותיו.
 

,תהא העירייה רשאית לאחר שנתנה למפעיל זמן סביר לביצוע  13מבלי לפגוע באמור בסעיף   .19
העבודה, להכנס לשטח בריכת שחייה ומתקניה ולבצע את העבודות שהמפעיל חוייב 
בעשייתם ולא בצעם לשביעות רצון מלאה של העירייה ולהתחשבן עימו בגין הוצאותיה 

 כתוצאה מפעולה או מפעולות אלה שנעשו על ידה. 
 

המפעיל ישא על חשבונו בהוצאות התחזוקה השוטפות והוא יהיה חייב לדאוג לשמישות   .20
ותקינות ההפעלה של כל מתקן ומתקן במשך כל תקופת ההפעלה כמפורט בהסכם זה. 

 שיפורים ותיקונים מהותיים המפעיל ידרוש מימון מקרן האחזקהכאמור לעיל, בנוגע ל
 .האמורות ובכפוף להוראות ההסכם

 
העסקת כל בעלי המקצוע מפעילים ו/או עובדים ו/או קבלני משנה הדרושים לשם הפעלת   .21

בריכת השחייה ומתקניה לרבות הפעלת מתקן הטיהור ואביזריו, חדר כושר, מזנון ואחזקת 
מפעיל בלבד, ותהיה הגינון והנקיון וכל הוצאות התחזוקה והשמירה תחול ותשולם על ידי ה

 באחריותו המלאה והבלעדית.
 
 

כל מקום שלא נכתב ו/או לא פורש שירות משירותים המחויבים לשם הפעלת בריכות  .22
 השחייה, על כל מתקניה בהסכם זה, יחולו ישולמו ויופעלו על ידי המפעיל בלבד.

 
המפעיל יהיה חייב להוסיף מתקנים ובינוי לבריכת השחייה ולמתקניה ככל שידרש  א. .23

לצורך הפעלתם התקינה בתקופת ההפעלה וזאת על חשבונו בלבד, והוא מתחייב 
להשאירם תקינים ושלמים בתום תקופת ההפעלה על ידו בשטח הבריכה ללא כל 

יוד או מתקנים שישכרו תשלום או פיצוי כלשהו של העירייה למפעיל. למעט אותם  צ
על ידו ואשר יושבו למשכיר עם תום תקופת ההפעלה או מתקנים שיותקנו כנגד חוזה 

 שארו בתנאי שיוארך תוקפו של חוזה השירות.ישירות, ואשר י
 

המפעיל יהיה רשאי להוסיף מתקנים וציוד לבריכת השחייה מעבר למתחייב בהסכם  ב. 
 ובנספחיו .

 
 אחריות ושיפוי

יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, בין המפעיל יהיה אחראי  א. .24
ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, עירייה חר, שייגרם לאלנזק ממון או לכל נזק 

בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם ע"י  –מפעילכתוצאה ממעשה או מחדל מצד ה
בין במישרין ובין בעקיפין, הנובע או  –או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו עובדיו ו/
 זה. הסכם שירותים נשוא הקשור ל

 
 

המפעיל מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים ו/או הסבירים למניעת כל  ב. 
נזק לגופו או לרכושו של כל אדם המתרחץ ו/או משתמש בבריכת השחייה וכל 

יב לשפות את העירייה על כל תביעה ו/או דרישה שיגיעו לעירייה מתקניה, והוא מתחי
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בגין כל נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או משתמש בבריכת השחייה על כל מתקניה 
והנובעים מכל מעשה או מחדל רשלני של המפעיל של עובדיו או משרתיו או צד ג' 

 מטעם המפעיל.
 

תשלום ו/או נזק ו/או תביעה ו/או הוצאה  המפעיל ישפה את העירייה ויחזיר לה כל .ג 
דרש העירייה לשלם בכל הקשור והכרוך לבריכת השחייה על כל מתקניה לרבות ישת

הוצאות אגרות ושכ"ט עו"ד, ובתנאי שהעירייה תיתן למפעיל אפשרות להתגונן כנגד 
 תביעה כאמור ותסייע בכל הדרוש להתגונן.

 
כלפי העירייה בגין טיב בריכת השחייה  למפעיל לא תהא כל טענה ו/או תביעה .ד 

והמתקנים בה ו/או האמצעים המופעלים בה. בכפוף לבדיקת קבלה שתעשה קודם 
 למסירה.

 
 ביטוח

מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה ועל פי דין, בכל הקשור לביטוח יחולו  א. .25
  חלק בלתי נפרד מהסכם זההמהווה ה',  נספח –הוראות נספח הביטוח 

  
 הסבת ההסכם

המפעיל מתחייב שלא להעביר ושלא להסב הסכם זה, כולו או מקצתו ו/או שלא  א. .26
להעביר ושלא להסב כל זכות או חובה שיש לו על פי הסכם זה לכל אדם שהוא בכל 

 מכת העירייה לכך. דרך וצורה מצורות ההעברה, אלא אם קיבל את אישור והס
 

אין באמור בכדי למנוע מהמפעיל לקיים את הפעילות כולה או חלקה באמצעות    
על ידי  מראש ובתנאי כי קבלן המשנה אושר, התקשרות בדרך של קבלנות משנה

ובתנאי שהמפעיל ימשיך לשאת באחריות ויהיה מחוייב בפיקוח קבוע  העיריה, 
כן מוסכם כי העירייה תהיה רשאית, מטעמים סבירים  ומתמיד על הפעילות.

המשך העסקתו של קבלן כלשהו, אשר את העסקתו או את ומקובלים לסרב ל
 ובמקרה כזה לא ימשיך המפעיל בהעסקת אותו קבלן.

 
, ככל שיהא הצורך בהפעלת קיוסק בשטח הבריכה , יהא מבלי לגרוע מהאמור לעיל ב. 

קבלני משנה את הקיוסק ,אולם זאת רק לאחר רשאי המפעיל להפעיל באמצעות 
קבלת אישור בכתב ומראש מאת העירייה ולאחר שקבלן המשנה ימצא מתאים 
לדרישות העירייה ויעמוד בתנאי העירייה ובתנאי כל דין לצורך ההפעלה, ואין 

 בהפעלה והעברה שכזו כדי לגרוע מחובות המפעיל כלפי העירייה.
 

העירייה תהיה זכאית להשתמש בבריכת השחייה, על כל מתקניה לצורך קיטנות  א. .27
 במשך תקופה שתקבע על ידי העירייה במהלך חודש יולי ואוגוסט .

 
בימים ובשעות בהם תשתמש העירייה בזכויותיה לפי סעיף א' לעיל, ובמידה ויכנסו  ב. 

 ילדים לבריכה, לא תותר כניסת קהל. 42לפחות 
 

 בנספח ג''תמורת השימוש כאמור ישולמו תעריפי הסכומים לכל תלמיד כמפורט  ג. 
 להסכם זה.

 
על הוראות השחייה לתלמידים יחולו הוראות בטיחות וגיהות בשיעורי השחייה  ד. 

בבריכות כפי שהן נדרשות ומוגדרות על ידי משרד החינוך והתרבות וכל מוסדות 
לעמוד בתנאים -ם משרד החינוךהספורט והחינוך ובאחריות האחראים מטע

 ובתקנים הדרושים לכך.
 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובותיו והתחייבויותיו של המפעיל על פי האמור  ו. 
 )ב( לעיל. 13בכל דין ובהסכם זה, ואין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהאמור בסעיף 
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וי במבנה הבריכה אלא אם קיבל אישור מראש מהעירייה. המפעיל לא יבצע כל שינ א. .28
העירייה תוכל להתנות באם רצונה כי השינוי יישאר או יוחזר בסיום תקופת ההסכם 

 וזאת מבלי שהמפעיל יהיה זכאי לכל תמורה בגין חובתו להסיר או להשאיר כאמור. 
 

זוקה נאותה האמור לעיל לא יחול על תיקונים ושיפורים הבאים לשמור על תח ב. 
 ותקינה של בריכת השחייה ומתקניה.

 
 

 מעביד –יחסי עובד 
 מוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו בין העירייה לבין המפעיל  ו/או עובדיו ו/או כל הבא א. .29

 שלוח/או שותפות, וכי בכל הקשור-מעביד ו/או שולח-מטעם המפעיל יחסי עובד
 ין. ייחשב המפעיל עצמאי לכל דבר וענביצוע הסכם זה ל

 
מבלי לגרוע מכלליות הנ"ל, ישא המפעיל בכל החיובים והתשלומים החלים על מפעיל  ב. 

עצמאי במקרים דומים, לרבות כל חיוביו של מפעיל כמעבידם של עובדי המפעיל. וכן 
 לגבי כל שיבוא מטעמו בין אם הוא שכיר ובין אם הוא קבלן משנה

 
מתחייב לשלם לעובדיו שכר ותנאים סוציאליים על פי ההוראות וההסכמים  המפעיל ג. 

הקיבוציים החלים עליו, וכן לנהוג לגביהם על פי הוראות כל דין שבתוקף, לרבות על 
 פי חוקי הבטיחות וחוקי העבודה.

  
מובהר ומודגש בזאת במפורש שעל המפעיל להעסיק עובדים אך ורק מעל הגיל             

כן מתחייב המפעיל לדאוג לקבלת אישורי משטרה לכל העובדים  לפי החוק. המותר
 הנדרשים לאישורים כאמור מתוקף עבודתם עם קטינים.

 
מובהר ומוסכם בזאת, והמפעיל מצהיר ומתחייב זאת, כי אם תיתבע העירייה לשלם       ד. 

המפעיל כאמור אי אילו תשלומים המחויבים בהתאם ליחסי עובד מעביד, החלים על 
לעיל, מתחייב המפעיל לשלם ולשפות את העירייה בכל סכום כזה מיד עם דרישת 

יום ממועד הדרישה. ובתנאי שהעירייה תאפשר למפעיל  14  -העירייה ולא יאוחר מ
 להתגונן ותסייע בכל הנחוץ להתגונן.

 
 הפרות , פירוק ,פשט"ר

ר המפעיל הוראה מהותית מהוראות הסכם זה הקשורות לפינוי בכל מקרה בו יפ א. .30
בריכת השחייה מתקניה ואביזריה ו/או אחזקתם, וביצוע התשלומים החלים על 
המפעיל על פי הסכם זה, ואי שמירת תנאי נקיון ותברואה נאותים יחשבו בכל מקרה 

ת ונסיבות להפרה יסודית של ההסכם, והעירייה תהיה רשאית בהודעה מוקדמ
סבירה בנסיבות הענין, לדרוש הפסקת ההפעלה של הבריכה ו/או את סילוק ידו של 
המפעיל משטח בריכת השחייה ומתקניה .  מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בכל זכות לפי 

 כל דין. 
 

בנוסף לאמור בכל מקום בהסכם זה, התרחשות כל אחד מן המקרים שלהלן תחשב  ב. 
 המפעיל: להפרה יסודית של ההסכם על ידי

 
 המפעיל הורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון. (1)   

 
מנהל ו/או דירקטור של המפעיל הורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון  (9)   

בקשר לתפקידו כמנהל ו/או דירקטור כאמור, ו/או כחבר ועד בקשר עם  
 פעילות קשורה בהסכם זה. 

 
יום  22זמני, וצו זה לא בוטל תוך  ביהמ"ש מינה למפעיל מפרק ו/או מפרק (3)   

 מיום מתן הצו.
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 ביהמ"ש נתן צו לפירוק המפעיל. (4)   

 
 הוחל בהליכים לפירוק המפעיל מרצון. (5)   

 
 
 

 ערבות ביצוע
 

להבטחת מילוי כל התחייבויות המפעיל על פי הסכם זה, ומבלי לגרוע מכל זכות  א. .31
המוקנית לעירייה על פי כל דין ו/או הסכם, ימציא המפעיל לעירייה, עם החתימה על 
הסכם זה, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לפקודת העירייה, בנוסח 

במלים: חמישים אלף ש"ח(. ש"ח ) 52,222להסכם זה בסך של  כנספח ז'המופיע 
הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה 

 המרכזית לסטטיסטיקה, כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום הכנת הערבות.
מובהר, למען הסר ספק, כי המצאת ערבות הביצוע מהווה תנאי מוקדם לתוקפו של   

 הזיכיון.
 

ביצוע תהיה בתוקף לתקופה של שלושה חודשים לאחר תום תוקפו של ערבות ה ב. 
הסכם זה או לאחר תום תקופת ההארכה, אם מומשה. ערבות הביצוע תחודש על ידי 

 אם תבקש העירייה להאריך הסכם זה בהתאם לאופציה הנתונה לה. מפעילה
 

קה, בפעם מוסכם כי העירייה תהיה רשאית לממש את ערבות הביצוע, כולה או חל ג. 
אחת או במספר פעמים, וזאת בכל פעם שהעירייה תהיה סבורה, לפי שיקול דעתה 

לא עמד בהתחייבות  מפעילהבלעדי, המוחלט והבלתי ניתן לערעור, כי ה
מהתחייבויותיו על פי כל דין ו/או הסכם זה ו/או במקרה בו נגרמו לעירייה נזקים 

 הסכם זה וכל דין. לשפותה בגינם על פי הוראות מפעילאשר מחובת ה
 

כדי למנוע כל ספק הוסכם בזאת בין הצדדים כי העירייה תהא רשאית לקזז את  ד. 
ואין בכך כדי לגרוע  מפעילנזקיה והוצאותיה מכל תשלום אשר מגיע ו/או יגיע ל

 מזכות העירייה למימוש הערבות כאמור לעיל.
 

 אי תחולת הגנת הדייר
המפעיל מצהיר בזאת כי לא שילם דמי מפתח עבור השימוש וההפעלה של בריכת השחייה  .32

על כל מתקניה בתקופת ההפעלה וכי הוצאותיו בגין אחזקת בריכת השחייה ומתקניה אין 
בהם משום תשלום דמי מפתח כלשהם והוא מנוע מלטעון לדיירות מוגנת בדרך כל שהיא 

ין שיפוטית. ומוסכם ומוצהר בין הצדדים כי חוק בערכאה כל שהיא בין שיפוטית או מע
על כל תקנותיו לא יחול על הסכם זה בכל מקרה  1279 –הגנת הדייר ]נוסח משולב[ תשל"ב 

 ונסיבות.
 
 

יה לתקופת נמוסכם ומותנה בין הצדדים כי הכנת בריכת השחייה והכשרת כל מתק  .33
פעיל בלבד אשר ישא בכל הוצאה הקשורה או כרוכה בהכשרת ו על חשבון המיההפעלה יה

אין באמור בסעיף זה להוסיף על התחייבויות המפעיל כמפורט  הבריכה לתקופת ההפעלה.
 בהסכם זה.

 
 שונות

 ___________אגודה הקיימת של הפעילות הספורטיבית של הבריכה תבוצע באמצעות ה  .34
וזאת  92:22 – 17:22ייב להעמיד לרשותה את הבריכה מידי יום בשעות המפעיל מתח

מ'. פעילות הנבחרת תרוכז ותופעל אך ורק 95בתמורה למחצית תעריף מכון וינגיט לבריכות 
 .פועל בית שמשהאגודה הקיימת והמואגדת תחת עמותת הע"י 
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להסכם  בנספח ג'מחירי הכניסה לבריכה והשימוש במתקנים יהיו על פי הרשום והמפורט   .35
זה של דמי כניסה לבריכה ולשימוש במתקניה, ואלה יהיו תעריפי מקסימום. שינוי בתעריפי 
המקסימום יהיו בהסכמה הדדית אולם העירייה לא תכפה על המפעיל תעריף הנמוך 

 תון לשיקול דעתו הבלעדי.מתעריפי המקסימום, והדבר יהיה נ
 

כל מכתב ו/או דרישה על פי הסכם זה אשר תשלח על ידי צד למשנהו על פי הכתובות  א. .36
שעות לאחר מסירתה בבית  79הר"מ תחשב כנתקבלה על ידי הצד אליו נשלחה 

 הדואר.
 

מפעיל בשטח הבריכה תחשב מסירת מכתב ו/או דרישה על ידי העירייה למי מעובדי ה ב. 
 כמסירה כדין על פי הסכם זה.

  
המפעיל מתחייב להעסיק עובד אחראי המתגורר בבית שמש ואשר בידיו יופקדו  א. .37

מפתחות כל המתקנים של בריכת השחייה, אשר יכול לפתוח כל מתקן ו/או כניסה 
 בכל מקרה של צורך ו/או שעת חרום.

  
המפעיל מתחייב כי בכל הפרסומים מטעמו ירשם כי הבריכה היא בבעלותה של  .ב 

 עירית בית שמש וכי נתרמה באדיבותו של מר הווארד רונסון.  
 

המפעיל מתחייב לתלות בבריכת השחייה את פרטיו האישיים של מנהל הבריכה  ג. 
 ומציל המוסמך של הבריכה במקום בולט לעיונם של כלל המתרחצים.

 
טי המפעיל יופיעו בכל כרטיס ו/או מסמך שיופץ על ידי המפעיל בכל הקשור לבריכת פר

 השחייה מתקניה והפעלתם.
 
 

 הכרעת הממונה המקצועי 
טכניים ומקצועיים של הפעלה  כל חילוקי הדיעות המקצועיים בכל הקשור לענינים  .38

ותחזוקה של הבריכה יוכרעו על ידי הממונה המקצועי המשותף  והכרעתו תחייב את 
 הצדדים.

 
 הסכם לטובת צד ג'

 שום דבר מהאמור בהסכם זה לא יחשב כאילו הוא הסכם לטובת צד ג' כל שהוא.    .39
 
 

 סמכות שיפוט
מוסכם בזאת בין הצדדים  כי סמכות השיפוט בכל הקשור והכרוך בקיומו ו/או הפרתו של      .40

ככל שלא קיים בית מחוז ירושלים בבית שמש או ב הסכם זה יחולו בבית המשפט המוסמך
ו תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל התדיינות שבין הצדדים בקשר עם משפט מתאים, ול

 הסכם זה.
 
 
 
 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום
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 _____________      _________________  

 העירייה       המפעיל 
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 נספח ג' שעות פעילות ותעריפים
 

  שעות פעילות
 

 20:22 – 93:22ה' משעה  –בימים א' 
 

 בחודשי הקיץ 17:22בחודשי החורף ו  15:22עד השעה  20:22ביום ו' וערבי חג משעה 
 

 93:22שבת וחג מחצי שעה לאחר צאת השבת או החג ועד השעה  מוצאי
 

 תעריפים
 

 תלת חודשי  חצי שנתי  שנתי       סוג
 1102  1042  9532     מנוי יחיד
 1822  9032  4252     מנוי זוגי

 9922  3992  4202     1זוג + 
 9422  3752  5772     9זוג + 

 972  442  722     כל ילד נוסף
 822  1182  1815   14גיל  ילד עד

  1222  1402  9952   נער/חייל/אזרח ותיק
 1882  בריכה שעות נפרדות

 9922   מנוי שעות יום
  35         כרטיס רגיל

  32     )לא כולל( 14כרטיס ילד עד גיל 
  98      חיל/אזרח ותיק/סטודנט

 352      כניסות 19כרטיסייה 
 322  לשעות נפרדות 14גיל כניסות לילד עד  19כרטיסיה 
 322    כניסות לאזרח ותיק 19כרטיסיה 
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 אישור עריכת ביטוח –נספח  ה 
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 ספח ו'
 

 מתקנים בחדר הכושר
 

הצבת המתקנים שיביא המפעיל לחדר הכושר יוגשו לאישור בכתב של מהנדס  שרטוט תוכנית
העיר כאשר יובהר בשרטוט מקום הצבת כל מכשיר והמרחק בינו לבין המכשיר הסמוך, משקל 

 המשכירים ועוד נתונים שיתבקשו על ידי מהנדס העיר.
 

טיחות המכשירים יוצבו במרחק האחד מהשני בהתאם לכל תקן ובאופן שיבטיח את ב
 המשתמשים.
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 נספח ז'
 

 נוסח ערבות בנקאית
 

 לכבוד
 עירית בית שמש

 בנין העיריה
 בית שמש

 
 ג.א.נ.   
 

 כתב ערבותהנדון: 
 
 

)במלים: חמישים אלף( ש"ח  52,222הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של 
______________________ )להלן: )להלן: "סכום הערבות"( המגיע או העשוי להגיע לכם מאת 

"המפעיל"( בקשר עם הסכם מיום ________________, להפעלה וניהול בריכה עירונית, וזאת 
 כלפיכם. מפעיללהבטחת כל התחייבויות ה

 
סכום ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית 

שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו  לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר
מדד חודש ________________, אשר פורסם ביום ________________, שהינו המדד הידוע 

 במועד מתן ערבות זו. 
 

אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות 
בסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש האמורה לעיל, מבלי שיהיה עליכם ל

, ובלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא מפעילתחילה את סילוק סכום הערבות מה
 יעלה על סכום הערבות.

 
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______________ ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה 

 האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.להגיע בכתב לידינו עד לתאריך 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
 

 
                                                                         __________________________ 

 תאריך                                                                                              
 
 

       _________________            ____________________ 
 בנק               תובת הכ                    שם הבנק             

       
 

 


