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  2017יולי  10 

  ט"ז תמוז תשע"ז 

  

  : ____________ לכבוד

  מיילמכרז, באמצעות ל הנרשמיםנשלח אל כל 

להתקשרות בחוזה לקבלת הרשאה לתכנון, הקמה והפעלה של חנויות  2017/15/086/021/00מכרז פומבי מס' 
להחסנה ומכירת טובין מסוג משקאות אלכוהוליים ויינות, מסוג סיגריות ומוצרי טבק אחרים, מסוג בשמים 

ומוצרי קוסמטיקה, מסוג מוצרי שוקולד וממתקים, מסוג המוצרים הנמכרים בחנויות דראגסטור לרבות 
וניקה ועוד, בפטור ממכס וממיסים וחבי מכס ומיסים בשדה התעופה הבינלאומי ע"ש תרופות, מסוג אלקטר

  אילן ואסף רמון

  

   6 מס' הבהרות מסמך

  עדכון תנאים ותשובות לשאלות הבהרה 

 
, שבכותרת מכרזם בומסמכי םתנאי/עדכון שינוי על") מעדכנת הרשות(להלן: " התעופה שדות רשות .1

 :כדלקמן

 :הבא הסעיף יבוא ובמקומו, יימחק ההצעות הזמנת לטופס 7.1.2.4 סעיף .1.1

ממכירה קמעונאית של מוצרי  המצטברברוטו  המכירותפדיון  -  2016 שנת במהלך. 7.1.2.4"
מסתמך המציע לצורך  שעליהקוסמטיקה, בשמים ומוצרי פארם, בסניפי רשת החנויות 

 5,000,000לעיל, היה לפחות  7.1.2.3הוכחת התקיימותו של התנאי המקדמי הקבוע בסעיף 
   במחירים שוטפים."(חמישה מיליון שקלים חדשים) ₪ 

  ".המציע של מטעמו זכייןידי -על המופעליםלרבות סניפים  –" החנויות רשת סניפי"

 :הבא 6.8יתוסף סעיף  לחוזה .1.2

 זכיין באמצעות ההרשאה ביצוע  .6.8" 

סניפי רשת החנויות במקרה שהצעת המפעיל למכרז מבוססת על מחזור כספי של   .6.8.1
 להעניק רשאי המפעילשל המפעיל, יהא  מטעמואו זכיינים ו/זכיין ידי -המופעלים על

 המפורטים ולתנאים להוראות בכפוף זאת וכל מטעמו זכיין באמצעות השירותים את
 'כ כנספח לחוזה המצורף ",זכיין באמצעות השירותים ביצוע נספח"ב לעניין זה

   ").ההתחייבות כתב: "להלן( אליו המצורף ושיפוי ההתחייבות בכתבכמו כן ו

 על הרשות כלפי וחובותיו התחייבויותיו מלא לקיום המלאה באחריות ישא המפעיל  .6.8.2
 ישא המפעיל. מטעמו הזכיין באמצעות, ההתחייבות כתב פי על או/ו החוזה פי

 הזכיין יבצע אותם, שהם וסוג מין מכל, מחדל או/ו מעשה לכל המלאה באחריות
 בכוונה בוצעו אם בין, ההתחייבות כתב עם בקשר או/ו החוזה עם בקשרמטעמו 
, בידיעתו שלא ובין המפעיל בידיעת בין, אחרת דרך בכל או/ו ברשלנות או/ו תחילה

 טענה כל מלהעלות ומושתק מנוע יהיה וכן חוזר בלתי באופן בזאת מוותר והמפעיל
  . לכך בקשר שהן וסוג מין מכל, תביעה או/ו

 ההרשאה לביצוע הבקשה את הרשות באישור כי, בזאת מובהר ספק הסר למען
 מגעים או/ו התקשרות בכל או/ו ההתחייבות כתב על בחתימתו או/ו זכיין באמצעות

 לרבות( מטעמו מי עם או/ו מטעם המפעיל הזכיין עם הרשות תנהל או/ו תבצע אותם
 ביצוע ולצורך במסגרת לזכיין במישרין הרשות ידי על נתנוישי הוראות מתן

 לא, מטעמו מי או/ו הזכיין כנגד שהוא וסוג מין מכל הליכים בנקיטת או/ו) ההרשאה
שהם  ואופן צורה בשום לשנות או/ו לגרוע לאיין ו/אוכדי  ואופן צורה בשום, יהיה

 או/ו ובמועדן במלואן, החוזה הוראות כל לביצוע המפעיל של המלאה מאחריותו
  " .הזכיין של מחדל או/ו מעשה לכל המפעיל של מאחריותו
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ביצוע  נספח" זהלחו יצורףבהבהרה זו לעיל)  1.2(כמפורט בסעיף לחוזה  6.8במסגרת הוספת סעיף  .1.3
ויהווה חלק בלתי  לחוזה 'כ כנספחיסומן  זו להבהרה המצורף בנוסח", באמצעות זכיין השירותים
 .נפרד הימנו

 :הבא הסעיף יבוא תחתיוו, יימחק") בלעדיות("העדר  לחוזה 37 סעיף .1.4

  בלעדיות. 37"

שבו הרשות לא תיתן הרשאה כזה באופן והשירותים בשדה, מ חלקלמפעיל תהא בלעדיות במתן 
למתן שירותי החסנה ומכירה של טובין (פטורי או חייבי מכס ו/או מיסים) מסוג קוסמטיקה, 

  זולת המפעיל.התעופה  בשדהטבק לכל בעל הרשאה אחר ו אלכוהול מוצריבשמים, 

עם זאת מובהר, כי אין במתן בלעדיות, כאמור, כדי למנוע מהרשות ליתן הרשאה לזכיינים 
או בבקבוקים ו/מכירת משקאות אלכוהוליים בכוסות השונים ל במתחמי ההסעדהפים נוס

  .חלוצים

  בתחומים הבאים: למפעיל לא תהיה בלעדיות עוד מובהר, כי

במכירת המוצרים הנ"ל לחברות תעופה לשם מכירתם ללקוחות חברת התעופה במסגרת  )א(
  טיסות בינלאומיות היוצאות משדה התעופה רמון; 

 ; י פרמצבטיקהרבמכירת מוצ )ב(

  .במכירת סיגריות בחפיסות בודדות )ג(

 לטופס הזמנת ההצעות.  21גם על סעיף  יםבהמחויהנ"ל יחול בשינויים  זה בעניין "בלעדיות" עדכון

 :הבא הקטן הסעיף יבוא ובמקומו, יימחק לחוזה 17.1.1 סעיף תחת 1 קטן סעיף .1.5

אחוזים) מפדיון המכירות ברוטו של המפעיל בגין מכירה לנוסעים בטיסות  וחמישה עשרים( 25%. 1"
  בינלאומיות."

 :הבא הסעיף יבוא ובמקומו, יימחק לחוזה 17.1.2 סעיף .1.6

(שמונה אחוזים) מפדיון המכירות  %8: היוצאיםעבור מקומות השירות שבאולם  – II סכום. 17.1.2"
  ארציות."-פנים בטיסות לנוסעים מכירה בגיןברוטו של המפעיל 

 :הבא הקטן הסעיף יבוא ובמקומו, יימחק לחוזה 17.1.3 סעיף תחת 1 קטן סעיף .1.7

 ."הציבורי שבאולם השירות במקומותאחוזים) מפדיון המכירות ברוטו של המפעיל  עשרים( 20%. 1"

 , ותשובות הרשות לשאלות אלו : למכרז הנרשמיםלהלן שאלות שנשאלו ע"י  .2

 סיבה מכל תחליט והרשות במידה כי, ההצעות הזמנת לטופס 21 סעיף לעניין מבוקש  :בקשה .א

 לתת שלישיים לצדדים שיאפשר באופן מקביל הליך לנהל או, נוסף במכרז לצאת שהיא

 הנכללים והמוצרים לשירותים המתייחס השדה בשטח תחליפיים או דומים שירותים

 מסוימים מוצרים כי לקבוע, לחלופין או מהחוזה יציאה זכות למפעיל תהיה, זה במכרז

 .הזוכה בבלעדיות יהיו זה במכרז הנכללים

 לעיל. 1.4  מפנה לאמור בסעיף הרשות:  תשובה

 ביום הידוע המדד יהיה הבסיסי המדד כי לקבוע מבוקש, ההרשאה לחוזה 2.4 סעיף לעניין  :שאלה .ב

 .01.01.2017 ולא 01.06.2017

  .מתקבלת הבקשה:   תשובה
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 האחוזים תמחור את לבחון מבוקש, ההרשאה לחוזה 17.1.2-17.1.3 סעיפים לעניין  :בקשה .ג

 מכירה בגין וזאת היוצאים שבאולם השירות מקומות עבור הרשאה כדמי המתבקשים

 עיוות יגרום שלא באופן, הציבורי שבאולם השירות מקומות ובגין ארציים פנים לנוסעים

 .המפעיל להכנסות קיצוני

 לעיל. 1.5-1.7מפנה לאמור בסעיפים  הרשות:  תשובה

, 40% –ל  52% -לשנות את מנגנון החסם העליון לגבי החנות באולם היוצאים מ מבוקש  :בקשה .ד

 .33% –ל  40% –כמו כן, לשנות את מנגנון החסם העליון לגבי החנות באולם הציבורי מ 

 .נדחית  הבקשה   :תשובה

 אישור נדרש לפיו", ברוטו המכירותפדיון לבטל את המשפט האחרון בהגדרה " מבוקש  :בקשה .ה

 .ומבצעים להנחות מראש הרשות

 שבסוף הבאות המילים יימחקו" ברוטו המכירות"פדיון  מהגדרת. מתקבלת הבקשה: תשובה

 על בכתב הרשות אישור ללאוכן הנחות, תשורות ומבצעים אותם העניק המפעיל " ההגדרה

  ". החוזה הוראות פי

  "פדיון המכירות ברוטו" המתוקנת היא כדלקמן:בהתאם לכך, הגדרת   

כל ההכנסות, בכסף, או בשווה כסף להן יהיה זכאי המפעיל, בקשר ישיר ו/או עקיף  "  

להרשאה ו/או בקשר לפעילות נוספת אותה הוא מקיים בשדה, וזאת אף אם אינה מסוג 

הרשאה הפעילות הכלולה בהרשאה (ובלבד שאינה פעילות המתבצעת במישרין מכוח 

אחרת שהעניקה הרשות למפעיל), והכל בניכוי מס ערך מוסף בלבד (ככל שהוא מוטל 

ללא ניכוי כל תשלום אחר מכל מין  –ובשיעורו במועד ביצוע כל תשלום), ולמען הסר ספק 

וסוג בו נדרש המפעיל לשאת בקשר עם ההרשאה, כגון: דמי הרשאה משולבים, דמי 

  ".עמלותו הנוספים, מיסים, היטלים, אגרות רותיםהשימוש, דמי השירותים, דמי השי

 כאשר אחרים מיסים/או ו מכס חייבי למוצרים אחסנה שירות נזכר מדוע, להבהיר מבוקש  :שאלה  .ו

 ?בינלאומיות בטיסות לנוסעים מכירתם לשם תעופה לחברות במכירה עסקינן

המפעיל למכור טובין רשאי במכלול השירותים אשר יכול המפעיל  להעניק, כי  ,מובהר :תשובה

פטורי ו/או חייבי מכס לחברות התעופה איתם יקשור קשר מסחרי לשם מכירתם 

  המכס. תקנות בהתאם להוראותוהכל  ,ללקוחות חברת התעופה

להבהיר, מהי מתכונת השירותים ומאפייניהם הספציפיים בכל הנוגע למכירת  מבוקש  :שאלה .ז

 מכירה כלפי אחריות ישנה במכרז הזוכה על האם, כן כמו? תעופה לחברות מוצרים

 ה.התעופ חברות על הינה שהאחריות או עצמם לנוסעים

, כפופה לחוזה ההרשאה 6.1.2מובהר, כי ההרשאה למתן השירותים הנקובים בסעיף    :תשובה

, שיוסדרו בין המפעיל לבין כל מכל מן מסוג שהואמשפטיים וו/או להסדרים מסחריים, 

  אחת מחברות התעופה, על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו של המפעיל, באופן 
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שבו הרשות לא תישא באחריות כלשהי לקיומן או להעדרן את הסדרים כאמור, תוכנם של 

  ההסדרים האמורים ואופן הגשמתם על ידי מי מהצדדים.

לטופס ההצעה) בהתייחס למציע  1רואה החשבון (נספח ב' שורלאי בקשרלהבהיר,  מבוקש  :שאלה .ח

זר אשר שנת הכספים שלו הנה מיולי עד יוני, יהיה רואה חשבון רשאי להצהיר כי הוא 

, ללא ציון המילה מבוקרים, או לחליפין, להצהיר כי 2016מתבסס על דוחות כספיים לשנת 

 ₪ 5,000,000 של מסך פחת לא 30.6.16 ביום שהסתיימה בשנה המציע של המכירות מחזור

 .שוטפים במחירים

רואה החשבון  אישור כי הדרישה את כולל אינו 1'ב נספח נוסח. ברורה אינה השאלה :תשובה

החשבון -ו/או כי רו"ח נותן האישור יהיה רואה יתבסס על דוחות כספיים מבוקרים

 .המבקר של המציע

  

ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שאר מסמכי  ההליךמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 
  בעת הגשת ההצעה. ההליך

  

  

  

  בברכה,

  אודי בן שושן

  אחראי מסחר

  

  העתקים : 

  סמנכ"ל מסחר ופיתוח עסקי –יורם שפירא 

  רא"ג מסחר –בן הרוש  עמיאלמירי 

  מנהל שדות התעופה אילת ועובדה – מוסקוביץ חנן

  עו"ד בכירה –'מן טורג תמרעו"ד 

  מעברראש תחום מנהלת  –אלימלך  חיים

 אחראי בית הנתיבות בשדות התעופה אילת ועובדה –טובל  דני
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  'כ נספח

  ביצוע השירותים באמצעות זכיין  נספח

זכיין ידי -סניפי רשת החנויות המופעלות על של מחזור כספיבמקרה שהצעת המפעיל למכרז מבוססת על  .1
 בכפוף והכול"), הזכיין: "להלן( מטעמו זכיין באמצעות ההרשאה את לבצע יהיה רשאי מפעילה מטעמו,
 .להלן זה נספחב המפורטות ולהוראות לתנאים

 הזכיין אישור .2

 כך לשם המפעיל יפנה, מטעמו זכיין באמצעות, ממנה חלק כל או ההרשאה את לקיים המפעיל ביקש .2.1
 ומסמכים מידע כל וכן, ניסיונו, המיועד הזכיין שם את יציין במסגרתה, לרשות בכתב בבקשה

 ההרשאה לביצוע בקשה(להלן: " הזיכיון של מאפייניו עם ובקשר הזכיין עם בקשר רלוונטיים
 מהמקרים אחד בכל לרשות ותוגש יכול זכיין באמצעות ההרשאה לביצוע הבקשה"). זכיין באמצעות
החוזה במקרה בו מבקש המפעיל ליתן את השירותים על פי ) i. (ההתקשרות תקופת במהלך הבאים

 בעצמו החוזה פי על השירותים את מליתן לחדול המפעיל מבקש בו במקרה) iiבאמצעות זכיין; (
 להחליף מבקש המפעיל בו במקרה) ii( -ו ;מטעמו זכיין באמצעות לבצעם הרשות אישור את ומבקש

  .מטעמו אחר בזכיין מטעמו הזכיין את

ניהול והפעלה של לפחות סניף בניסיון  זכייןלש הינו, זכיין לאישור תנאי כי, במפורש בזאת מובהר .2.2
ועד למועד האחרון להגשת ההצעות  1.1.2014אחד ברשת החנויות של המפעיל, לפחות החל מיום 

 והמסמכים המידע כל את זכיין באמצעות ההרשאה לביצוע הבקשה במסגרת יפרט, המפעיל. במכרז
 . אמורה תנאיב הזכיין של עמידתו את המוכיחים

 מעבר הרשות תדרוש אותם נוספים מסמכים או/ו מידע כל לרשות להמציא באחריות שאי המפעיל .2.3
 תוך וזאת, זכיין באמצעות ההרשאה לביצוע הבקשה במסגרת המפעיל צרף אותם והמסמכים למידע
 . כך לשם הרשות תקבע אותו המועד

 שיקול פי על, רשאית תהיה שהרשות לו ידוע כי, חוזר בלתי באופן בזאת ומתחייב מצהיר המפעיל .2.4
 ובכלל לקבלה או/ו זכיין באמצעות ההרשאה לביצוע הבקשה את לדחות, והמוחלט הבלעדי דעתה
 שיקבע כפי הכול), זה נספחב לאמור מעבר( נוספים ובתנאים בהתאמות, בשינויים לקבלה: האמור

 .הרשות ידי על

 החוזה פי על מזכותה לגרוע מבלי אזי, זכיין באמצעות ההרשאה לביצוע הבקשה את הרשות דחתה .2.5
 הבלעדי דעתה שיקול פי על הכול, להלן המתואר באופן לפעול רשאית הרשות תהיה, דין פי על או/ו

 בקשה להגיש למפעיל לאפשר) ii( או; בעצמו ההרשאה ביצוע את למפעיל לאפשר) i: (והמוחלט
 חדש למכרז לצאת) iv( או/ו; החוזה את לבטל) iii( או; אחר זכיין באמצעות ההרשאה לביצוע נוספת

 פי על הכול, , שהוא שלישי צד לכל דומה הרשאה או/ו) חלקה או/ו כולה( ההרשאה את להעניק או/ו
   . ידה על שיקבע ובאופן במועד, הרשות של הבלעדי דעתה שיקול

 או/ו זכיין באמצעות ההרשאה לביצוע הבקשה בדחיית יהיה לא כי, ספק הסר למען, בזאת מובהר .2.6
 בכל לפגוע או/ו לגרוע מנת על, לעיל 2.5  סעיף להוראות בהתאם לרשות המוקנית אחרת זכות בכל

 כל הוראות או/ו החוזה להוראות בהתאם המפעיל על המוטלות התחייבות או/ו חובה או/ו אחריות
 ההרשאה לביצוע הבקשה דחיית כי, חוזר בלתי באופן בזאת ומתחייב המפעיל מצהיר, בנוסף. דין

 הענקת או/ו חדש למכרז יציאה לרבות, החוזה ביטול או/ו בתנאים התנייתו או/ו זכיין באמצעות
, לרשות המוקנית זכות הנה, שהוא שלישי צד לכל דומה הרשאה או/ו) חלקה או/ו כולה( ההרשאה

 וכן חוזר בלתי באופן בזאת מוותר המפעיל, שהיא סיבה מכל, האמורים מהמקרים איזה בקרות וכי
 בדבר טענה לרבות, כך בשל שהן וסוג מין מכל, תביעה או/ו טענה כל מלטעון ומושתק מנוע יהיה

 בהן התחייבויות שעניינן טענות וכן זכיין באמצעות ההרשאה לביצוע אישור לקבלת הסתמכותו
 . לכך בקשר המפעיל ביצע אותן השקעות או/ו נקשר

הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה בהמצאת המידע ו/או המסמכים לרשות ו/או באישורם  למען .2.7
ו/או באישור הבקשה לביצוע ההרשאה באמצעות זכיין (לרבות הענקת אישור בתנאים) ו/או באישור 

 ועל המפעיל על המוטלות התחייבות/או ו חובה/או ו אחריות בכל לפגוע/או ו לגרוע מנת על, הזיכיון
 על להטיל מנת על באמור יהיה שלא גם כמו, דין כל הוראות/או ו החוזה להוראות בהתאם הזכיין
 ומתחייב מצהיר המפעיל, לעיל זה בסעיף האמור מכלליות לגרוע מבלי. כלשהי אחריות הרשות
/או ו לרשות הומצא אם(בין  בתנאיו/או ו בזיכיון יהיה לא כי, חוזר ובלתי מלא, סופי באופן בזאת
 התחייבויות/או ו מחובות ואופן צורה בשום לגרוע/או ו לפגוע מנת על), לאו אם ובין ידה על אושר

 יש אשר, הזיכיון במסגרת שתינתן הנחייה/או ו כאמור תנאי כל וכי החוזה פי על והזכיין המפעיל
 פי על הזכיין/או ו המפעיל והתחייבויות בחובות בעקיפין/או ו במישרין, לגרוע/או ו לפגוע בהם

 .תוקף כל לה יהיה ולא מעיקרה ומבוטלת בטלה תהיה, החוזה הוראות
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 מסמכי התקשרות .3

 לרשות להמציא באחריות המפעיל ישא, זכיין באמצעות ההרשאה לביצוע הבקשה את הרשות אישרה
 לקבלת כתנאי וזאת, להלן המפורטים המסמכים כל את, כך לשם הרשות תקצוב אותה התקופה תוך

 :הזכיין ידי על), העניין לפי, ההקמה עבודות לרבות( ההרשאה לביצוע הרשאה

לנספח זה, כשהוא חתום על ידי הזכיין באמצעות מורשי  כנספח א'כתב התחייבות בנוסח המצורף  .3.1
  "). כתב ההתחייבותהחתימה מטעמו, אליו יצורף החוזה כחלק בלתי נפרד (להלן: "

לחוזה ובהתאם לתנאיו, להבטחת מלוא  27ערבות אוטונומית ומקורית, כמפורט בסעיף  .3.2
סכום האמור תינתן לבקשת התחייבויותיהם של המפעיל והזכיין, ביחד ולחוד. ערבות על מלוא ה

  המפעיל או הזכיין, כאשר שמם המלא של המציע והזכיין יצוין, במפורש, בכתב הערבות. 

 התחייבויותיהם מלוא להבטחת, לתנאיו ובהתאם לחוזה 26 בסעיף כמפורט, תקפים ביטוח אישורי .3.3
 . הזכיין ידי על או המפעיל ידי על יונפקו הביטוח אישורי. ולחוד ביחד, והזכיין המפעיל של

  המפעיל והתחייבויות הצהרות .4

לכל הצהרותיו והתחייבויותיו הנקובות בשאר הוראות החוזה, מפעיל אשר יגיש בקשה לביצוע  בנוסף
  ההרשאה באמצעות זכיין, מצהיר ומתחייב בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן: 

 או/ו שמטרתה פעולה כל, נגדו להינקט עתידה לא גם ידיעתו ולמיטב, הזכיין נגד ננקטו לא כי .4.1
  . אחרת דומה תוצאה או מחיקתו, עסקיו חיסול, פירוקו הנה האפשרית תוצאתה

 המפעיל של ייסודם מסמכי או חוזה, דין מכוח לרבות, כלשהי מניעה או/ו הגבלה, איסור כל אין כי .4.2
 וכתב החוזה פי על התחייבויותיהם יתר ולביצוע הזכיין באמצעות ההרשאה לביצוע הזכיין או/ו

 להתחייבויותיו המנוגדת, מותנית התחייבות לרבות, התחייבות לכל כפוף אינו הזכיין; ההתחייבות
 פיו על התחייבויותיו בביצוע או/ו ההתחייבות כתב על בחתימתו ואין ההתחייבות וכתב החוזה פי על
 צו, תקנה לרבות דין כל של הפרה או/ו אחרת התחייבות או/ו חוזה של הפרה משום, החוזה פי ועל

  . דין-ופסק

 אופן לרבות, הזכיין באמצעות ההרשאה ביצוע עם בקשר ודרישותיה הרשות צרכי מלוא את הבין כי .4.3
ו/או ההקמה  עבודות וביצוע ניהול אופן לרבות, זכיין באמצעות ההרשאה לביצוע הבקשה הגשת

מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה השירותים וכן את זכויות הרשות בקשר לכל האמור והוא 
 .מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך

 התקשרות בכל עמו להתקשר לא או/ו הזיכיון את לזכיין להעניק שלא, לכך המלאה באחריות ישא כי .4.4
 .לעיל 2  עיףבס כמפורט הרשות אישור את כך לשם שקבל לאחר אלא, זה חוזה עם בקשר אחרת

 לעשות מטעמו לזכיין לאפשר באחריות המפעיל ישא, ממנו נפרד בלתי וכחלק הזיכיון במסגרת כי .4.5
 המפעיל נקב אותה הרשת החנויות של ולהפעלה לניהול המפעיל את המשמש המסחר בשם שימוש
  .ההתקשרות תקופת כל במהלך זאת וכל, המכרז המענה במסגרת

 והתחייבויות החובות מלוא את המשקפות בכתב הוראות הזיכיון במסגרת להטמיע באחריות ישא כי .4.6
 והתחייבות הצהרה, היתר בין, הזיכיון במסגרת יכלול המפעיל. החוזה פי על הזכיין על המוטלות

 התחייבויות לרבות, תנאיו ואת החוזה את והבין קרא הזכיין לפיה, הזכיין מטעם חוזרת בלתי
 החוזה הוראות כל את חוזר בלתי באופן עצמו על מקבל הוא כי; החוזה פי על והתחייבויותיו המפעיל

 לו ידוע כי"); גב אל גב(" החוזה פי על המפעיל של וההתחייבויות החובות, התנאים מלוא את וכן
 בחוזה האמור אף על כי; החוזה פי על הרשות לזכויות ומותנות כפופות הזיכיון פי על שזכויותיו
, שהיא סוג מין מכל, זכות כל לזכיין תקנה לא השירות במקומות ההרשאה ביצוע, דין כל ובהוראות
 הרשות דעת שיקול פי על עת בכל לביטול הניתנת בזמן מוגבלת שימוש זכות למעט השירות במקומות
 ביחד, החוזה להוראות בהתאם המפעיל על המוטלת חובה בכל חייב הוא כי; להנחיותיה ובהתאם
 .הרשות דעת שיקול פי על, המפעיל עם ולחוד

 מוטלת המפעיל על כי, בזאת מובהר, לעיל 4.5  בסעיף האמור מכלליות לגרוע ומבלי ספק הסר למען .4.7
, מקרה בכל כפופה תהיה, הזיכיון במסגרת הזכיין עם המפעיל שהתקשרות לכך המלאה האחריות
 בזאת ומתחייב המפעיל מצהיר לפיכך. בחוזה המפעיל עם הרשות התקשרות של ולמועדיה לתוקפה
 : כדלקמן

 אישור את כך לשם קבל אם אלא מקרה בשום הזיכיון את לבטל רשאי יהיה לא המפעיל .4.7.1
 .ובכתב מראש הרשות
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 להורות או/ו החוזה את לבטל הבלעדי דעתה שיקול פי ועל עת בכל, רשאית תהיה הרשות .4.7.2
 . הזכיין את להחליף או/ו הזיכיון את לבטל למפעיל

 מעיקרו ומבוטל בטל הזיכיון יהיה, שהיא סיבה ומכל עת בכל, הרשות ידי על החוזה בוטל .4.7.3
 או/ו טענה כל מלהעלות ומושתק מנוע יהיה וכן בזאת מוותר והמפעיל תוקף כל לו יהיה ולא

 .לכך בקשר שהן וסוג מין מכל תביעה

 פי על לרשותה העומדת זכות מכל לגרוע מבלי אזי, שהיא סיבה ומכל עת בכל, הזיכיון בוטל .4.7.4
 2.5  בסעיף הנקובים מהאופנים אחד בכל לפעול רשאית הרשות תהיה, דין פי על או/ו החוזה
 אך בלבד הזיכיון ביטול על הרשות הורתה. והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול פי על הכול, לעיל
 המפעיל ישא, אחר זכיין באמצעות ההרשאה לביצוע נוספת בקשה להגיש למפעיל אפשרה לא

, החוזה פי על וחובותיו התחייבויותיו כל את, בעצמו לבצע והבלעדית המלאה באחריות
 . ובמועדן במלואן

 לזכיין לסייע וכן הזכיין את ולהדריך להנחות מנת על חשבונו ועל אחריותו על, הדרוש כל את יבצע כי .4.8
 ביצוע את לאפשר מנת על הדרושים והמשאבים האמצעים, הניסיון כל את לרשותו ולהעמיד
. במסגרתו כך לשם הנקובים ובמועדים החוזה הוראות לכל בהתאם, הזכיין באמצעות ההרשאה

 כל ולביצוע לקיום המלאה באחריות, במישרין ישא המפעיל, האמור מכלליות לגרוע מבלי
 על שוטף בלעדי פיקוח העמדת באמצעות, היתר בין, בחוזה הנקובות והחובות ההתחייבויות
 . הסיומ ועם ההתקשרות תקופת כל במהלך, הזכיין של התנהלותו

 המפעיל וחובות התחייבויות מלא לקיום המלאה באחריות המפעיל ישא, דין בכל האמור אף על כי .4.9
 באחריות ישא המפעיל. הזכיין באמצעות, ההתחייבות כתב פי על או/ו החוזה פי על הרשות כלפי

 בקשר או/ו החוזה עם בקשר הזכיין יבצע אותם, שהם וסוג מין מכל, מחדל או/ו מעשה לכל המלאה
 בידיעת בין, אחרת דרך בכל או/ו ברשלנות או/ו תחילה בכוונה בוצעו אם בין, ההתחייבות כתב עם

 מלהעלות ומושתק מנוע יהיה וכן חוזר בלתי באופן בזאת מוותר והמפעיל, בידיעתו שלא ובין המפעיל
, יהיה לא כי, בזאת מובהר ספק הסר למען. לכך בקשר שהן וסוג מין מכל, תביעה או/ו טענה כל

 על בחתימתו או/ו הזכיין באמצעות ההרשאה לביצוע הבקשה את הרשות באישור, ואופן צורה בשום
 עם או/ו הזכיין עם הרשות תנהל או/ו תבצע אותם מגעים או/ו התקשרות בכל או/ו ההתחייבות כתב
 ביצוע ולצורך במסגרת לזכיין במישרין הרשות ידי על שינתנו הוראות מתן לרבות( מטעמו מי

 או/ו לגרוע מנת על, מטעמו מי או/ו הזכיין כנגד שהוא וסוג מין מכל הליכים בנקיטת או/ו) ההרשאה
 ובמועדן במלואן, החוזה הוראות כל לביצוע המפעיל של המלאה מאחריותו ואופן צורה בשום לשנות

  . הזכיין של מחדל או/ו מעשה לכל המפעיל של מאחריותו או/ו

 בגין, הראשונה דרישתה עם ומייד העניין לפי, מטעמה מי כל את או/ו הרשות את ישפה או/ו יפצה כי .4.10
 יגרמו אשר, עקיפים או/ו ישירים, שהן וסוג מין מכל, הוצאה או/ו תשלום או/ו אובדן או/ו נזק כל

 בשל או/ו הזכיין של מחדל או/ו מעשה כל בשל, העניין לפי, לשאת הרשות תידרש שבהן או/ו לרשות
 צדדים ידי על או/ו מטעמו מי ידי על או/ו הזכיין ידי על שתעלה דרישה או/ו תביעה או/ו טענה כל

 . ההתחייבות כתב הפרת עם בקשר או/ו הזכיין עם בקשר או/ו הזיכיון עם בקשר, שלישיים

 מהזכיין החוזה פי על לה שיגיעו פיצוי או/ו תשלום כל לעכב או/ו לקזז רשאית תהא בלבד הרשות כי .4.11
 לעכב רשאית תהיה וכן אחרים חוזים פי על או/ו החוזה פי על למפעיל שיגיע או/ו המגיע תשלום מכל
 הזכיין חובות להבטחת, שהם וסוג מין מכל, המפעיל של ריהוט או/ו מתקן או/ו ציוד או/ו נכס כל

  . ההתחייבות כתב או/ו החוזה פי על כלפיה

 לסמכויות ומסכים מודע הוא כי, חוזר ובלתי מלא, סופי באופן בזאת ומתחייב מצהיר המפעיל .4.12
 יהיה וכן, חוזר ובלתי מלא, סופי באופן בזאת מוותר והוא, לעיל זהנספח ב נקובות שהן כפי הרשות
 הפעלת עם בקשר, שהן וסוג מין מכל, דרישה או/ו תביעה או/ו טענה כל מלהעלות ומושתק מנוע

 יהיה לא, האמור ובכלל, כאמור סמכות הפעלת של מהשלכותיה כתוצאה או/ו הרשות של סמכויותיה
 . כך בשל מהרשות שיפוי או/ו פיצוי לכל זכאי

 הזכיין לטובת חוזה להוות מנת על, מהוראותיו באיזה או/ו נספח זהב באמור אין כי, בזאת מובהר .4.13
 או/ו חבות בכל לפגוע או/ו לגרוע מנת על זה נספחב יהיה לא, האמור ובכלל, מטעמו מי כל או/ו

 . ההתחייבות כתב פי על או/ו החוזה פי על הזכיין על המוטלת התחייבות

 שהשירותים לך באחריות המפעיל ישא השירותים תקופת כל במהלך כי, ספק כל הסר למען, בזאת מובהר .5
__________, ה רשת של המסחרי שמה את הנושאים,  השירות מקומות בשטחי הזכיין באמצעות יוענקו
________  רשת של סניפים________, ה יהוו שבו באופן, למכרז הצעתו במסגרת המפעיל נקב אותה

 .האמורה
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 נספח א'

  נוסח כתב התחייבות ושיפוי

  

  __________  תאריך:                    לכבוד

  רשות שדות התעופה

  70100גוריון -נמל התעופה בן 137ת.ד. 

 הנדון: כתב התחייבות ושיפוי

"), עם ______________ (להלן: הרשותרשות שדות התעופה (להלן: " וביום _______, התקשרה  הואיל
על כל נספחיו המהווים , 2017/15/086/021/00פומבי מס'  מכרז נשוא "), בהסכם הרשאההמפעיל"

  ;)"החוזה": להלן, יחדיו(חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו 

י נפרד מכתב התחייבות ושיפוי ' וכחלק בלתנספח אהחוזה, כפי שנחתם עם המפעיל, מצורף כהעתק   
  זה.

והרשות נענתה לבקשתו של המפעיל ושל הח"מ, לפיה יבצע את ההרשאה נשוא החוזה באמצעות   והואיל
בהתאם ובכפוף להוראות החוזה, להוראות הרשות כפי  ל"), הכוהזכייןהח"מ כזכיין מטעמו (להלן: "

כתב שינתנו מעת לעת, ובהתאם להתחייבות הזכיין בכתב התחייבות ושיפוי זה להלן (להלן: "
  ");ההתחייבות

  כדלקמן:, בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזרמצהירים ומתחייבים  ,לפיכך, אנו הח"מ

, כל פעולה ו, ולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט נגדולא ננקטה נגדו הזכיין מנהל עסקיו כדין בישראל .1
   או תוצאה דומה אחרת. ו, מחיקתו, חיסול עסקיושמטרתה ו/או תוצאתה האפשרית הנה פירוק

למתן  ו של הזכייןאין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי ייסוד .2
אינו כפוף לכל  הזכיין; ההתחייבות ובכתב בחוזה נקובותההתחייבויות ה מלואולביצוע  השירותים

ההתחייבות ואין  וכתבחוזה ההתחייבות, לרבות התחייבות מותנית, המנוגדת להתחייבויותיו על פי 
ו/או בביצוע התחייבויותיו על פיו ועל פי החוזה, משום הפרה של חוזה  ההתחייבות כתבבחתימתו על 

  דין. -ו/או התחייבות אחרת ו/או הפרה של כל דין לרבות תקנה, צו ופסק

יהיה בהמצאת מידע ו/או מסמכים לרשות ו/או באישורם ו/או באישור הבקשה למתן שירותים  לא .3
, על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל 5.2 בסעיףות כמפורט באמצעות זכיין ו/או באישור הזיכיון על ידי הרש

אחריות ו/או חובה ו/או התחייבות המוטלות על הזכיין בהתאם להוראות החוזה ו/או הוראות כל דין, 
כמו גם שלא יהיה באמור על מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי. מבלי לגרוע מכלליות האמור 

בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כי לא יהיה בזיכיון  בסעיף זה לעיל, הזכיין מצהיר ומתחייב
שהוענק על ידי המפעיל ו/או בתנאיו, בין אם הומצא לרשות ו/או אושר על ידה ובין אם לאו, על מנת 
לפגוע ו/או לגרוע בשום צורה ואופן מחובות ו/או התחייבויות המפעיל והזכיין על פי החוזה וכי כל תנאי 

שתינתן במסגרת הזיכיון, אשר יש בהם לפגוע ו/או לגרוע, במישרין ו/או בעקיפין כאמור ו/או הנחייה 
בחובות והתחייבויות המפעיל ו/או הזכיין על פי הוראות החוזה, תהיה בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא 

 יהיה לה כל תוקף.

עיל, צרכי הרשות ודרישותיה בקשר עם הפעלת השירותים כזכיין מטעם המפ מלואהבין את  הזכיין .4
לרבות זכויות הרשות בקשר עם האמור והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק 

 מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. 

לעיל, הזכיין בחן וקרא בעיון רב כבעל מקצוע וכן הבין את החוזה  3 לגרוע מכלליות האמור בסעיף  מבלי .5
וכתב ההתחייבות על כל תנאיהם, בין היתר כמפורט בנספח ההוראות לביצוע ההרשאה באמצעות 

היר בזאת זכיין, לרבות זכויות הרשות וכן התחייבויות הזכיין והתחייבויות המפעיל על פיו, והוא מצ
 באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:
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 החוזה והוראות תנאי את חוזר ובלתי מוחלט, מלא באופן עצמו על ומקבל מסכים הוא כי .5.1
("גב  המפעיל והתחייבויות חובות כל את עצמו על הזכיין מקבל האמור ובכלל, ובמועדם במלואם

, ובמועדן במלואן, הוראותיו כל וביצוע החוזה עם בקשר ועניין דבר ולכל סייג כל ללא"), גב אל
, הקמהה תקופת(לרבות  ומועדיה ההתקשרות תקופת: דלהלן בעניינים לגרוע מבלי אך לרבות

 ההתקשרות תקופת של הזמנית וההפסקה הביטול אפשרות לרבות וכן מתן השירותיםתקופת 
 הוראות לעניין(לרבות  ותנאיה ההתקשרות; בחוזה הנקובים יד וסילוק הפינוי מנגנוני וכן

 בהם השימוש, והנייד הקבוע הציוד לרבות, השירות מקומות לעניין הוראות); והתפעול השירות
 היתרים רישיונות; מכירות וקידום פרסום, הפעילות ושעות ימי; באמצעותם הזכיין והתנהלות
 ההרשאה דמי םתשלו; עצמאי כקבלן הרשות כלפי הזכיין ומעמד הזכיין עובדי; הדינים ושמירת
; הספרים ניהול ואופן ההצמדה, ההתחשבנות, התשלום מנגנוני לרבות, שירותים בגין ותשלום
 שמירת; ותנאיה העמדתה, ערבות; וביטוח אחריות; מוסכמים ופיצויים פיגורים דמי תשלום
 קיזוז; והמחאה הסבה איסור; חוזה הפרות לעניין הוראות; אחר באמצעות ביצוע; סודיות
 ההתחייבות כתב פי על הזכיין ואחריות התחייבויות ביצוע כי, מובהר"ב). וכיו בלעדיות, ועיכבון

 .החוזה פי על המפעיל התחייבויות בביצוע תלויות ובלתי נפרדות הנן, הרשות כלפי, החוזה פי ועל

באחריות המלאה לכל מעשה ו/או מחדל, מכל מין וסוג שהם, אותם יבצע בקשר עם  ישא הזכיין
החוזה ו/או בקשר עם כתב ההתחייבות. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה, בשום צורה 
ואופן, בכל התקשרות ו/או מגעים אותם תבצע ו/או תנהל הרשות עם המפעיל ו/או עם מי מטעמו 

תנו על ידי הרשות במישרין למפעיל במסגרת ולצורך מתן השירותים) (לרבות מתן הוראות שינ
ו/או בנקיטת הליכים מכל מין וסוג שהוא כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו, על מנת לגרוע ו/או 
לשנות בשום צורה ואופן מאחריותו המלאה של הזכיין לביצוע כל הוראות החוזה, במלואן 

 מעשה ו/או מחדל אותם ביצע. ובמועדן ו/או מאחריותו של הזכיין לכל 

 תקנה לא השירות במקומות השירותים מתן, דין כל בהוראות/או ו בחוזה האמור אף על כי .5.2
 הניתנת בזמן מוגבלת שימוש זכות למעט השירות במקומות, שהיא סוג מין מכל, זכות כל לזכיין
 .להנחיותיה ובהתאם הרשות דעת שיקול פי על עת בכל לביטול

 של ולמועדיה לתוקפה, מקרה בכל כפופים, החוזה עם בקשר הזכיין עם המפעיל התקשרות וכל הזיכיון .6
 הרשות. הרשות ידי על הזיכיון של תוקפו לאישור וכן, בחוזה כמפורט המפעיל עם הרשות התקשרות

 לבטל למפעיל להורות/או ו החוזה את לבטל הבלעדי דעתה שיקול פי ועל עת בכל, רשאית תהיה בלבד
 בהן בנסיבות/או ו החוזה יבוטל בהן בנסיבות. הזכיין את להחליף למפעיל להורות/או ו הזיכיון את

 שהיא סיבה ומכל עת בכל, החוזה להוראות בהתאם הזכיין החלפת/או ו הזיכיון ביטול על הרשות תורה
, בזאת מוותר והזכיין, תוקף שום לו יהיה ולא מעיקרו ומבוטל בטל הזיכיון יהיה, דעתה שיקול פי על
. לכך בקשר, שהן וסוג מין מכל, תביעה/או ו טענה כל, הרשות כנגד מלטעון ומושתק מנוע יהיה וכן

 כתב של הפרה ועניין דבר לכל יהווה, הזכיין ידי על הזיכיון הפרת או, הזיכיון את הזכיין ביטול
  .החוזה פי על הזכיין התחייבויות של הפרה וכן ההתחייבות

/או ו חלף, לחוזה כצד הזכיין את מעמיד אינו הזיכיון באמצעות השירותים את ליתן ההרשאה מתן .7
 פי על המפעיל והתחייבויות חובות בכל המפעיל עם ולחוד ביחד, שנושא כמי אלא, המפעיל עם ביחד
 ומושתק מנוע יהיה וכן חוזר בלתי באופן בזאת מוותר הזכיין. מטעמה מי כל וכלפי הרשות כלפי החוזה

  .החוזה פי על המפעיל בזכות שמקורה שהן וסוג מין מכל תביעה/או ו טענה כל, הרשות כנגד מלהעלות

זה לעיל, הזכיין מוותר בזאת באופן בלתי חוזר, וכן יהיה מנוע  7 לגרוע מכלליות האמור בסעיף  מבלי
ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה שעניינה כל זכות ו/או סעד שיעמדו לזכיין (ככל שיעמדו) כלפי 

של צו מניעה זמני ו/או קבוע וכי על אף האמור בכל הרשות ו/או כלפי מי מטעמה, לרבות זכות לסעד 
דין, יהיה רשאי הזכיין להעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החוזה ו/או בקשר עם פעילותו במסגרת 
הזיכיון במישרין כנגד המפעיל בלבד והרשות לא תישא בשל האמור בכל אחריות שהיא. הזכיין מצהיר 

מעותו והשלכתיו של ויתור כאמור ומצהיר שלא נפעל למימושה של ומחייב, כי הוא מודע ומבין את מש
  כל זכות כאמור, גם אם יקבע שזכות כזו עומדת לו על פי דין. 

ההליכים, הסעדים והתרופות שעומדים לרשות כנגד המפעיל על פי החוזה ו/או על פי דין, יעמדו  כל .8
זאת, כי לא יהיה בהתקשרות הישירה לרשות גם כלפי הזכיין, ביחד ולחוד. למען הסר ספק מובהר ב

שבין הרשות והמפעיל בחוזה על מנת לגרוע ו/או לפגוע באחריות הזכיין ו/או בזכויות הרשות כלפי 
  הזכיין על פי החוזה ו/או על פי כתב ההתחייבות ו/או על פי דין. 

כיין לרשות לקבלת הרשאה למתן השירותים (לרבות עבודות ההתאמה, לפי העניין), ימציא הז כתנאי .9
 :הבאים המסמכים את, זה התחייבותבמועד חתימת כתב 
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אוטונומית ומקורית, כמפורט בחוזה ובהתאם לתנאיו, להבטחת מלוא התחייבויותיהם  ערבות .9.1
 כאשר, הזכייןשל המפעיל והזכיין, ביחד ולחוד. ערבות על מלוא הסכום האמור תינתן לבקשת 

 כי, בזאת מובהר ספק הסר למען. הערבות בכתב, במפורש, יצוין והזכיין המציע של המלא שמם
 מבלי, האמורה הערבות את לחלט, הבלעדי דעת שיקול פי ועל עת בכל רשאית תהיה הרשות
 .לכך בקשר תביעה/או ו טענה כל לו שתהיה ומבלי, למפעיל מוקדמת בדרישה לפנות שתידרש

ביטוח תקפים, כמפורט בחוזה ובהתאם לתנאיו, להבטחת מלוא התחייבויותיהם של  אישורי .9.2
 המפעיל והזכיין, ביחד ולחוד. 

 זכות לו תוענק ההתקשרות תקופת כל שבמהלך הוא הזיכיון להענקת תנאי כי לזכיין ידוע, כן כמו .10
 מקומות לשאר זיכיונות המפעיל מעניק שבאמצעותו המסחר בשם שימוש לעשות המפעיל מטעם
 .מנהל הוא אותם השירות

זה לעיל, במקרה שבמהלך תקופת ההתקשרות יחדל המפעיל להתקיים,  10 אף האמור בסעיף  על
ידי הזכיין - ך מתן השירותים עלהרשות תהא רשאית להתקשר עם הזכיין באופן ישיר לצורך המש

בעצמו, ככל שהזכיין יציג לרשות זיכיון שניתן לו מאת רשת אחרת העוסקת במתן השירותים נשוא 
 ההתקשרות, ובכפוף לאישור הרשות מראש ובכתב.

עם דרישתה הראשונה, בגין  ומיד העניין לפי, מטעמה מי כל את ו/או הרשות את ישפה/או ו יפצה הזכיין .11
כל נזק ו/או אובדן ו/או תשלום ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, ישירים ו/או עקיפים, אשר יגרמו 
לרשות ו/או שבהן תידרש הרשות לשאת, לפי העניין, בשל כל מעשה ו/או מחדל של המפעיל ו/או של 

בות ו/או בקשר עם מתן השירותים הזכיין ו/או של כל מי מטעמם בקשר עם החוזה ו/או כתב ההתחיי
על פיו, לרבות בשל כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתעלה על ידי המפעיל ו/או על ידי מי מטעמו ו/או 
על ידי צדדים שלישיים, בקשר עם הזיכיון ו/או בקשר עם הזכיין, והזכיין מוותר בזאת וכן יהיה מנוע 

 ן וסוג שהן בקשר לכך. ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מי

לחוזה, הרשות בלבד תהא רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום  34לגרוע מכלליות האמור בסעיף  מבלי
על פי החוזה ו/או  לזכייןגיע יו/או פיצוי שיגיעו לה על פי החוזה מהמפעיל מכל תשלום המגיע ו/או ש

/או מתקן ו/או ריהוט של הזכיין, מכל תהיה רשאית לעכב כל נכס ו/או ציוד ו וכןלחלטם מתוך הערבות 
  מין וסוג שהם, להבטחת חובות המפעיל כלפיה על פי החוזה. 

מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כי הוא מודע ומסכים לסמכויות הרשות  הזכיין .12
ר, וכן יהיה כפי שהן נקובות בהוראות כתב ההתחייבות, והוא מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוז

מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת 
סמכויותיה של הרשות ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור, ובכלל האמור, לא יהיה 

 זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מהרשות בשל כך. 

יבות ו/או באיזה מהוראותיו, על מנת להוות חוזה לטובת בזאת, כי אין באמור בכתב ההתחי מובהר .13
המפעיל ו/או כל מי מטעמו, ובכלל האמור, לא יהיה בכתב ההתחייבות על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל 

 חבות ו/או התחייבות המוטלת על המפעיל על פי החוזה ו/או על פי כתב ההתחייבות. 

 הדברים הקשר אם אלא בחוזה להם שיש משמעות האות תהא זה התחייבות בכתב המופיעים למונחים .14
  .אחרת מחייב הדבקם/או ו

  :ולראיה באנו על החתום, היום ____________

, המוסמכים __________________, __________________ באמצעות:____________________, 

  לחתום בשמה ובמקומה. 

  אישור עו"ד 

הסכם זה נחתם על ידי מורשי החתימה בזכיין ועל ידי המוסמכים אני, עו"ד _______________ מאשר, כי 

לחתום ולחייב את הזכיין על פי מסמכי ההתאגדות שלו בכל ההתחייבויות המפורטות בכתב התחייבות ושיפוי 

  זה.

  חתימה וחותמת    תאריך
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