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 חתימת המציע ______________

בסמוך למעונות הסטודנטים בעיר, מתחם מעוניינת להקים "( החברה)להלן " שדרות החברה הכלכלית

 מסחרי.

 

 

 את אחת החנויות או את כל המתחם מזמינה בזה הצעות מכל אדם המעוניין לשכור החברה

 

 שלא יוחזרו.  ₪ 250תמורת , שדרות, 6בר לב ברח'   החברהכרז ניתן לרכוש במשרדי את מסמכי המ

 

 טבת כ"וחמישי ליום ת, עד ההצעה למכרז תוגש בשני עותקים )מקור + העתק( במעטפה סגורה במסירה ידני

רכש כרז רק מי ש. רשאי להגיש הצעה למהחברהלתיבת המכרזים במשרדי  0014:בשעה   202112.30.תשפ"ב 

 את מסמכי המכרז.

 

עיריית , או באתר האינטרנט של במועדים הנ"ל החברהניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם במשרדי 

 .שדרות

 

בנוסף להצעה הכספית בגין דמי השכירות, על המציע לפרט את תכניתו לגבי אופי השימוש במבנה, מס' 

 וצ"ב. בפעילות וכימועסקים, אומדן ההשקעות הנדרשות במבנה ו

 

מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. בבחירת ההצעה הזוכה רשאית  החברהאין 

 . וכן בתמהיל המסחר העתידי במתחם להתחשב גם ביכולתו הכלכלית של המציע החברה

 

יש לוודא קבלת     oren@eitanims.co.ilלמר אורן חדד יועץ החברה למכרז במייל : רורים ניתן לפנות ילב

 073-2903344המייל בטל' 

 

  ,בברכה

 אמנון קוזניץ מנכ"ל החכ"ל

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oren@eitanims.co.il
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 חתימת המציע ______________

 

 

 לו"ז
 

 הערות מועד נושא

 שאלות
תשפ"ב    טבת חמישי י"ט יום

23.12.2021 

ניתן להעביר שאלות ובירורים לגבי 

המכרז עד למועד זה ועד שעה 

12:00 

 מענה לשאלות
תשפ"ב   טבת שני כ"גיום 

27.12.2021 

מענה לשאלות כלל הפונים 

 יפורסמו באתר החברה

 הגשה
תשפ"ב  טבת כ"וחמישי יום 

30.12.2021 

צעות ועד מועד אחרון להגשת הה

 14:00לשעה 
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 חתימת המציע ______________

 202150/מכרז פומבי: 

 

 תמתחם מסחרי בשדרולהשכרת [ חוזר]מכרז 

 

 פרטי המכרז והוראות למשתתפים במכרז

חנויות מסחר /  "( מזמינה בזה הצעות מכל אדם המעוניין לשכורהחברה)להלן " שדרות החברה הכלכלית

 .מסחרפעילות , בשכירות בלתי מוגנת למטרות של בעיר מתחם מסחרי בסמוך למעונות הסטודנטים

 אור הנכסית

 .{ שדרות מרכז העיר }בסמוך למעונות הסטודנטים הנכס ממוקם  

 המכרז. ' למסמכינספח חכמפורט בתשריט המצ"ב כ, מ"ר 455-הינו כ המתחם להשכרה שטח 

 מ"ר }מוערך{ -גודל החנות  הגדלת החנות

 60 א

 140 ב

 80 ג

 75 ד

 100 ה

 455 סה"כ

 

והשוכר יהיה רשאי, בכפוף  {כלומר כ"מעטפת" בלבד} במצבו הנוכחי, as isיובהר כי המבנה יימסר 

 לכל תנאי ההסכם והמכרז, לבצע בו התאמות לצרכיו.

 מראש לתקופה של שנה ןהתשלום יינת .המציע מתבקש להציע מחיר להשכרה למ"ר לחודש .א

 לא כולל מע"מ. ₪ 90 –ר לחודש מחיר מינימום למ" .ייםבתשלומים רבעונ

 תקופות 7-אופציה להארכה לם ע בלבד. חודשים 36-למובהר כי תקופת השכירות הנה  .ב

 10, ועד לתקופה מקסימאלית כוללת של בהסכמת הצדדים, חודשים כל אחת 12בנות  נוספות

  .שנים 

רד הפנים כל שלא יינתן אישור משיובהר כי תנאי זה הינו כפוף לאישור משרד הפנים. כ

 5ת על תעמוד תקופת השכירות המקסימאלישנים,  5להשכרת המבנה לתקופה העולה על 

 שנים בלבד.

 החודשים 12-ב שהוצע על ידו, דמי השכירותסכום על  50%לזוכה תינתן הנחה בשיעור של  .ג

וף לתנאים , וזאת על מנת לשפות אותו עבור ההשקעות במבנה, ובכפהראשונים לשכירות

 סח ההסכם.האמורים בנו

יה דעה על הזכיום קבלת ההוימי עבודה מי 30תוך , הזוכה מתחייב לקבל את החזקה במבנה .ד

  .במכרז

 לחומר המכרז יצורפו: .ה

 נספח א'  -' לנספח ובסעיף כמפורט שים כולל מסמכים נדר ,הצעת המציע 

 נספח ב' -שעליו יחתום הזוכה השכירות  נוסח הסכם  

 1ג' –נספחים ג'  - יצועבוערבות  מכרז ותנוסח ערב 

  1נספח ד'  –אישור קיום ביטוחים לתקופת העבודות להתאמת הנכס 
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 חתימת המציע ______________

  2נספח ד'  –ביטוחים לתקופת השימוש השוטף בנכס אישור קיום 

  נספח ה -גופים ציבוריים  עסקאותלפי חוק תצהיר' 

 נספח ו' -ניגוד עניינים והעדר זיקה  תצהיר בדבר היעדר 

 נספח ח –כר המוש תשריט' 

 

 ערבות .2

המצ"ב מציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית עפ"י הנוסח ה .א

. הערבות תהא חתומה כדין, צמודה למדד (₪ פיםאלת עשר) ₪ 10,000  כנספח ג', בסך של

 .2.20204.01 ליום עדהמחירים לצרכן ובתוקף 

 .ותיפסל על הסףדון כלל צעה שלא תצורף אליה ערבות כנדרש, לא תיה .ב

 סכם עם הזוכהערבות תוחזר למציעים, אשר הצעתם לא התקבלה וזאת לאחר שיחתם הה .ג

 א' להלן.1בסעיף ערבות הביצוע, כמפורט  החברה סר לידיבמכרז, ותימ

א יפעל הזוכה למימוש זכייתו והשלמת המסמכים הנדרשים כאמור לעיל, תחולט ערבותו ל .ד

קיום ההתחייבויות שנטל עליו המציע -ש בגין איומוסכם מרא כפיצוי קבוע וסכומה ישמש

 בעת הגשת הצעתו.

ים הממשי לתבוע פיצויים מהמציע בגין הנזקים החברהות ילוט הערבות לא יפגע בזכח .ה

 על פי דין. חברהאו סעד העומדים ל/או מכל זכות ו /הזכייה ו  שיגרמו לה עקב אי מימוש

 

 ערבות לביצוע .3

במעמד קבלת החזקה, ערבות  לחברהזוכה נשוא המכרז ימסור הלהבטחת קיום ההסכם  .א

 ,חודשים 3-ך דמי השכירות לבס 1ג'אוטונומית בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח  בנקאית

 ימים לאחר מועד סיום החוזה. 90אשר תהיה בתוקף  רים לצרכןהמחי צמודה למדד

שוא המכרז כמפורט ערבות להבטחת ביצוע השכירות נ חברהלא יפקיד הזוכה במכרז בידי ה .ב

 לעיל. 3תחולט הערבות שמסר לצורך השתתפות במכרז כמפורט בסעיף  ,בס"ק א' לעיל

כה בגין הנזקים הממשיים לתבוע פיצויים מהזו חברההערבות לא יפגע בזכות ה טוחיל .ג

 על פי דין. חברהאו מכל זכות או סעד העומדים ל/קיום ההצעה ו  שיגרמו לה עקב אי

 

 אגרות ומיסים .4

עיריית  לשהעזר  יחוקכל אשר הצעתו תזכה במכרז יהיה חייב למלא אחר הוראות  יעמצה .א

 הנ"ל. י העזרפי חוק באגרות על ויהיה חייב לשאת שדרות

ה לשאת בכל מס, היטל, אגרה או תשלומים אחרים אשר יוטלו בגין וסף מתחייב הזוכבנ .ב

 השימוש במבנה.
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 ביטוח .5

מכרז( ב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה בהמציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחיי .א

וי דרש במכרז ללא כל שינקיום ביטוחים כפי הנ יאת הפוליסות ואישור חברהימציא ל

 אלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז.בתוכנם אלא אם אושר בהליך ש

ובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל מ .ב

 חשבונו אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של

 דרישות הביטוח במכרז.וחי העומד לרשותו להתאמת הכיסוי הביט

כל דרישות הביטוח באמצעות מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את  –ע המצילב  לתשומת .ג

העתקי פוליסות או תמצית  חברהלקיום ביטוחים", יהיה על המציע הזוכה למסור  י"אישור

דרשים מהמציע פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנ

 הזוכה.

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .ד

ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת להתאים עתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין שהצ מציע .1

יות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלו

 הביטוח במכרז לא נלקחו בחשבון בהצעתו.

הרשום במועד  חברהיטוח שלו לדרישות הא יתאים את כיסויי הבמציע שהצעתו תתקבל ול .2

הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדית, לחלט  חברהשמורה לאו בכל מקום אחר במכרז,  חוזהב

מכרז זה על ידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש ב

מעצם  חברהעל הנזקים שיגרמו ללדרוש ממנו פיצוי  חברההחוקית העומדת לרשותה של 

 .בות זו כלפיהאי עמידת המציע בהתחיי

 יאישור ייה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסחיה חברהמובהר בזאת כי ל .ה

שיקול דעת בלעדי שלא להסכים  חברה(  מובהר, כי ל2ונספח ד' 1נספח ד')ביטוחים קיום 

קרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמ

תביא לביטול זכייתו, חילוט ערבות ההצעה  חברהרז ואי המצאתו חתום לידי הלמסמכי המכ

 .או ערבות הביצוע

 

 כשירות המציע .6

בעל ניסיון בהפעלת חנות ו/ ומסמכים המעידים על היותו  /עסקפיל חברההמציע לצרף פרועל  .א

 או מתחם מסחרי.

או ו/ות בחנות פירוט של פעילות החנות המסחרית העתידה להימציע לצרף כמו כן, על ה .ב

 .המסחרי במתחםתמהיל הפעילות העתידה להיות 

-2018אחת מהשנים לפחות, בכל  ₪ 500,000על המציע להיות בעל היקף פעילות כספי של  .ג

 .בנוסח נספח ז' להלן / מנהל חשבונות. להוכחת תנאי סף זה יש לצרף אישור רו"ח2020

-ו 2ם בסעיף זה וכן בסעיפים האמורי דמיםמובהר ומודגש בזאת כי מציע שאינו עומד בתנאים המוק

 פסל הצעתו על הסף.י, ת7
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 הצהרות המציע .6

ה כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמו .א

 וכי הוא בעל יכולת כלכלית לקיימן. הירים לוידועים ונ

שטחים מציע סייר בע והשתתפות במכרז, כמוה כהצהרה ואישור כי הת של המציהגשת הצעו .ב

המיועדים להשכרה. כי הסתכל, עיין ובדק את מצבם הפיזי והמשפטי ואת תנאי  ובמבנים

 חייבויותיו עפ"י ההסכם וכי מצאם מתאימים.י התמילו השטח באתרים לצורך

ועדים להשכרה, קיימות מערכות תשומת לב המציע מופנית לכך כי בחלק מן השטחים המי .ג

 תשתית שונות.

יידרש  בצע עבודות שיפוץ, בהתאם לכל תנאי המכרז וההסכם,ל חררז אשר יבהזוכה במכ

כי לא תיגרם כל פגיעה הבטיח אלו ול לבצע את העבודות בתאום עם האחראים על מערכות

 בהן.

י ידיעת תנאי כלשהו הבנה בקשר למכרז, א-, מום נסתר, איהטעיהכל טענה בדבר טעות או  .ד

 ת ההצעה ע"י המציע.בל לאחר הגשתנאי המכרז, לא תתק הקשור בקיום

 

 הצעת המציע .7

 המציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

 הצעת המציע. .א

 לעיל. 2 רבות בנקאית כמפורט בסעיףע .ב

 אישור על היותו של המציע עוסק מורשה לצורך מע"מ ואישור כי הוא מנהל ספרים כחוק. .ג

ה, העתק שום של החבררה או שותפות רשומה, יצרף צילום של תעודת הריהוא חבמציע ש .ד

האנשים המוסמכים לחתום בשם  בדבר זהותואישור מעו"ד או רו"ח החברה,  ממזכר החברה

 על מסמכי המכרז. בחתימתםהחברה ולהתחייב בשמה 

לשם  במקרה וההצעה תוגש על ידי שותפות של חברות או מציעים יחידים, אשר נוצרה .ה

 כנדרש וכמפורט לעיל.כל המסמכים יחתום כל אחד מהשותפים על  בנה הנדון,מהשכרת ה

 במקרה כאמור, יצורפו בנוסף המסמכים המפורטים להלן:

 

  ל על פי דיןהשותפות הנ"ורישום מסמך המאשר קיום. 

  למקרה מיוחד זהאישורים מתאימים משלטונות המס.  

 ימה של נציגי השותפים.אישור מעו"ד או רו"ח בדבר זכות החת 

  ביחד ולחוד, יעים כי הינם אחראים כל אחד מהמצהצהרה של כל אחת מהחברות או

 ההתחייבויות, על פי המכרז, וכן סיכום בדבר תשלום התמורה שתהיה תואמת את לכל

 משלטונות המס. האישורים

 

 מפגש מציעים .8

 לא יתקיים

 



 

8 
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 הגשת ההצעות .9

 נספח א' -את ההצעה המצורפת כ  ברור וקריא (בדיו בלבד)על המציע למלא בכתב יד  .א

י המכרז, בשני עותקים, לצרף אליה את האישורים הדרושים ולהגישה יחד עם שאר סמכלמ

רפת לכתב מסמכי המכרז לרבות החוזה חתומים על ידו, במעטפה המצו מסמכי המכרז כשכל

מקור עותקים ) 2 – חלקיה, נספחיה והאישורים הנדרשים, ב ראות זה. ההצעה תוגש על כלהו

 .(+ העתק

הצעה שתנקוב בסכום נמוך למ"ר, בתוספת מע"מ.  ₪ 90הצעה הינו המחיר המינימאלי ל .ב

 .יותר תיפסל על הסף

טבת  כ"וחמישי יום: עד  הכלכלית החברההמכרזים במשרדי את ההצעות יש להכניס לתיבת  .ג

  .0014:: בשעה 202112.30.תשפ"ב 

תשפ"ב  טבת חמישי י"טליום עד   ניתן לפנותקשור במכרז, לקבלת פרטים ומידע נוסף בכל ה

ולוודא   oren@eitanims.co.ilלמר אורן חדד יועץ החברה למכרז, במייל   202112.23.

 . 073-2903344 :פוןטלייל במס' קבלת המ

                                                                                                                           

 

 אמנון קוזניץ                                                                                                                          

 מנכ"ל החכ"ל

mailto:oren@eitanims.co.il
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 חתימת המציע ______________

 נספח א'

 202150/ [ חוזר] מכרז

 

 חנות / מתחם מסחרי בעיר שדרותשכרת הל

 מציעטופס הצעת ה
 שדרות חברה כלכלית -לכבוד

 א.נ.,

 חנות / מתחם מסחרי בסמוך למעונות הסטודנטים בשדרותמכרז הנדון: 

 

 כל הפרטים, לרבות ההסכם הנלווה , הבנתי את הנני מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז

  והמפרטים.

 י ובאמצעות מומחים המיועד להשכרה נשוא המכרז ולמדתי בעצמ המבנברתי הנני מצהיר כי סיי

במקום מכל בחינה שהיא לרבות מהבחינה הפיזית, התכנונית  וואת תנאי ואת מצב מטעמי

 והמשפטית.

 אחרים המשפיעים על מכרז וכל הגורמים הוכי תנאי ה הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז

 בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.לי, וכי ומוכרים  המכרז, ידועים

 כדלקמן:  מסחרהינה להשתמש במבנה לצורך פעילות  י מטרת הצעתיהנני מצהיר כ 

 

_____________________________________________________________________ 

 ר כל מ עבור לחברה, הנני מציע לשלם חודשים שלושים ושישהופה של לתקת המבנה בתמורה לשכיר"

 ת הסכומים כדלקמן:א

יש לסמן את 

 החנות המוצעת
 מס' החנות להצעה

 גודל החנות מ"ר

 ]מוערך[

הצעת המחיר 

 לפני מע"מ
 הערות

   60 א 

   140 ב 

   80 ג 

   75 ד 

   100 ה 

   455 כלל המתחם 

 

 לפני מע"מ ₪ 90 –ינימום להצעה למ"ר המ לב למחיריש לשים 

 "ר בזאת כי:מ, מצהיאני הח 

 שים למימוש ההסכם נשוא המכרז.הנני בעל הידע, הניסיון והאמצעים הדרו .א

בדקתי את המבנה המיועד להשכרה וכן את תנאי השטח, לרבות הימצאותן של מערכות  .ב

  בשטח. תשתית שונות
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 חתימת המציע ______________

או ההתחייבויות על פי הוראות /הדרישות ו  לבצע את כל הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא,   .ג

 עמידה בלוח הזמנים שנקבע על ידכם. כרז לרבותהמ

ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי  30מתחייב לבצע תוך קבל, הריני אם הצעתי תת .ד

 המפורטות להלן: במכרז, את כל הפעולות

מסמכי ם, כמפורט בלהמציא לכם ערבות בנקאית חתומה להבטחת קיום תנאי ההסכ .1

 המכרז.

לתקופת  1ד' מאושר כמפורט בנספח חתום ו ביטוחיםאישורי קיום למסור לכם  .2

יימסר לפני  2) נספח ד'  .לתקופת השימוש השוטף 2ספח ד' התאמת הנכס ואת נ

 כניסת השוכר לשימוש בנכס לאחר ביצוע עבודות ההתאמה (

 לקבל חזקה במבנה. .3

לעיל, אאבד  1את הפעולות המנויות בסעיף  שאם לא אבצעהריני מצהיר בזאת כי ידוע לי  .ה

רפה למכרז. עוד תהא רשאית לחלט את הערבות שצו והחברההמבנה  זכותי לשכירתאת 

לעיל לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד  לי שבחילוט הערבות כאמור ידוע לי והובהר

עתי הגשת הצ עם עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי החברהשיעמדו לרשות 

 למכרז.

 להצעה אני מצרף:    .ו

 צורכי מע"מ.תעודת עוסק ל .1

 שור ניהול ספרים.אי .2

 פקיד השומה. קי מניכוי מס במקור מטעםאישור על פטור מלא או חל .3

 ערבות בנקאית. .4

 מסמכי חברה או שותפות רשומה או שותפות אחרת. .5

 עו"ד בדבר זהות מורשי החתימה./ אישור רו"ח  .6

 תצהיר חוק עסקאות עם גופים ציבוריים. .7

 קה.הצהרה על ניגוד עניינים והעדר זי .8

יא רשאית כולה או חלקה, וכי ה איננה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי, החברהידוע לי כי     .ז

 יצועו.ת באת תחיל או לדחות/רק חלק מן ממנו ו  לבטל את המכרז, או לבצע

 

 

 שם המציע:_____________________________ 

 .                                                                        :(אדם, חברה, שותפות או אחר) נא לפרט:תיאורו  

 ח.פ _______________________________ /ת.ז  

 _____כתובת:____________________________ 

 טלפון:______________________________מס'  

 מס' פקס:_______________________________ 

 תמת: __________________תאריך: _________________ חתימה וחו 
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 חתימת המציע ______________

 'ב נספח 

 202150/ [ חוזר] מכרז

  

 

 רות בלתי מוגנתשכי חוזה

 שדרותשנערך ונחתם ביום ______ לחודש _______ שנת ________ ב

 

 בין 

 שדרות לכליתחברה כ

 שדרות ,6מרח' בר לב 

 המשכירה""או  "להלן: "המשכיר

 "{מצד אחד}"

 

 לבין:

 ________.ז./ שותפות רשומה מס' _______________________ ח.פ./ת

 _כתובת: ____________________

      "השוכר"להלן: 

 "{מצד שני}"

 

יהם, לגופו של ענין, כוונה בצידם, אלא אם משתמעת לגב בחוזה זה, יהיה פירושם של המונחים הבאים כרשום

 אחרת.

 ים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.כמפורט במסמכי המכרז המהוו ,חנות ו/או המתחם המסחרי  המושכר""

 והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.)להלן "ההצעה"( במכרז כמפורט בהצעת השוכר   "מטרת השכירות"

 . אופציה, ככל שישנההצעה, לרבות תקופת הקובה בהתקופה הנ "תקופת השכירות"

 של שכירותלמה שנה שעבור שעל השוכר לשלם למשכירה לחודש,  למ"רדמי השכירות  "דמי השכירות"

 המבנה.

 ראל בע"מ, בגין חריגה מקותהיה מקובלת בבנק לאומי לישריבית בשיעור משתנה, כפי ש "ריבית פיגורים"

 סכום הריבית. "ד, וכן בתוספת מע"מ על כלאשראי מאושר לגבי חשבונות חח

 

נספח לרבות כל המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, המפורטים במסמכים המכרז, הסכם זה כולל את הנספחים 

 .הצדדים אשר צורף, או יצורף, בהסכמת

 

 

 כירה היא בעלת זכויות במושכר לרבות הזכות הבלעדית להשכירו לשוכר;משוה   :הואיל

 

את חנויות להשכיר  החברה, מעוניינת מתחם מסחרי מעוניינת להקים במבנה כירהוהמש והואיל:

 המתחם לשימושים מסחריים

 

 ;כדייר מוגן ויק כל דייר הרשאי להחזיק בזחמושכר לא מוב  :לוהואי
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 חתימת המציע ______________

 

 דמי מפתח עבור הנכס ולא כל תשלום אחר מלבד דמי הלמשכירכי לא שילם  והשוכר מצהיר  והואיל:

 ים להלן;השכירות הנקוב

 

 מעוניין להשכיר את הנכס והשוכר מעוניין לשכור את הנכס ובלבד שלא יהיה מוגן הרוהמשכי  והואיל:

 , או כל חוק דומה אחר;1972-(, תשל"ב נוסח משולב)הדייר בה לפי חוק הגנת 

 

 ובמסגרת מכרז שפרסמה המשכירה להשכרת הנכס זכתה הצעת השוכר אשר הציע למשכירה  והואיל:

הפעלת לשם  וזאת ,כמפורט בהצעהחודשים,  36ל נה את המושכר לתקופה שר ממלשכו

 .______________________________כדלקמן  מסחרית פעילות 

 

 .ים עפ"י דיןת כל האישורים הנדרשותוקפו של הסכם זה מותנה בקבל  והואיל:

 

 בהסכם שכירות שתנאיו ולאור האמור לעיל ולהלן מעוניינת המשכירה להתקשר עם השוכר  והואיל:

 רט לעיל וכדלקמן, וזאת בכפוף להצהרות והתחייבויות השוכר;כמפו

 

יניהם, לגבי חובותיו סיהם המשפטיים ואת המוסכם בוברצון הצדדים להגדיר את יח  והואיל:

 ב התקשרותם בחוזה;צד, עקשל כל  וזכויותיו

 

 פיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:ל

 

 ווים חלק בלתי נפרד ממנו ומתנאיו. בסתירה בין הוראות החוזהה ונספחי החוזה, מהלחוזה זהמבוא   .1

 תחייב את הצדדים. ירההמשכעם  יותר המיטיבהוהנספחים, ההוראה  

, ישלם ריק מכל אדם וחפץ ומצהיר שהוא לא שילם השוכר מאשר שהוא שוכר את המושכר, כשהוא .2

שלומים בהתאם לחוזה זה על פרט לתכל תשלום דומה אחר, לשלם למשכירה, דמי מפתח או  או נדרש

 או תשלום דומה. ושידוע לו שבעת פינוי המושכר הוא לא יהיה זכאי לדמי מפתח כלל נספחיו,

 . שהתקבל, ובכפוף לתנאיו היתרל בהתאםנעשה ידוע לשוכר כי השימוש במבנה למטרת השכירות  .3

 תנאים הבאים:שכר לצרכי השכירות יחולו הלעניין שינויים ו/או שיפורים ו/או התאמת המו .4

כל שינוי ו/או שיפור ו/או התאמה כאמור ייעשו אך ורק לאחר קבלת אישור המשכירה  .א

 , וכן לאחר קבלת כל היתר הנדרש לפי דין.בכתב

הוא מתעתד להוציא ולהשקיע שכל הסכומים וההוצאות, שהשוכר מסכים ומאשר בזאת  .ב

ואופן כתשלום דמי בשום צורה  חשבוי, לא ירותלצורך התאמתו למטרת השכי במושכר

  מפתח או תשלום דומה.

או ההתאמות /או השיפורים ו/שינויים והאו /השקעות והלמען הסר כל ספק מובהר בזאת כי  .ג

ות תהיה המשכירה חזרו. בסיום תקופת השכירשקיע השוכר במושכר לא יוו/או י שהשקיע

כמות שהם יפוצים השארת השינויים והשהמושכר לקדמותו או  זכאית לדרוש השבת מצב

שתידרש לשלם לשוכר תשלום או תמורה כלשהם  ואלה יהפכו לרכושה של המשכירה ללא

 עילה בעניין זה כלפי המשכירה.טענה ו/או תהיה כל ולשוכר לא 



 

13 

 חתימת המציע ______________

 השכירות

 

 זאת שהוא ראה, בחן ובדק את המושכר וסביבתו, את התאמתו למטרת השכירות ואתמאשר בהשוכר  .5

יונות הדרושים בהתאם למטרת השכירות, ומצא אותו שהוא מתאים פשרות לקבל רישיון או רישאה 

 או אי התאמה./ו מפורש ומראש, על כל טענת פגםולמטרותיו והוא מוותר בזאת ב לצרכיו 

או שלא /או לעזוב את המושכר ו/או לבטל את תקופת השכירות ו/לקצר והשוכר לא יהיה רשאי  .6

תקופת השכירות. מוסכם ומובהר, כי השוכר  רות טרם למועד תוםטרת השכיבהתאם למ להפעילו

השוטפים על פי הסכם זה גם אם יעזוב מלוא דמי השכירות, המיסים והתשלומים  יהיה חייב בתשלום

ועד תום תקופת השכירות וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר י מלפנ או יפנה אותו/ת המושכר וא

 ועל פי כל דין. ות הסכם זהשמוקנה למשכירה על פי הורא

המשכירה משכירה לשוכר והשוכר שוכר ממנה את המושכר לתקופת השכירות כמפורט להלן,  .7

 רות בלבד. בנוסף להתחייבות השוכר להשתמש במושכר למטרה זו בלבד,כיהש בהתאם למטרת

את השימוש במושכר או בחלק ממנו לאישיות משפטית אחרת,  מתחייב השוכר שלא להרשות

 מורה או שלא בתמורה.בת

מצהיר ומאשר שהובא לידיעתו שמטרת השכירות היא תנאי עיקרי ויסודי לחוזה ושאם הוא  השוכר .8

 החוזה.בית עסק שונה ממטרת השכירות, הדבר יהווה הפרה יסודית של ו בחלקו במושכר א ינהל

לבקש ולקבל  אם יהיה השוכר מעוניין להשתמש במבנה למטרות אחרות ממטרת השכירות יהיה עליו .9

 ור המשכירה מראש ובכתב.את איש לשם כך

או להעביר את למניעת ספק מובהר בזאת, שהשוכר אינו זכאי, בכל דרך שהיא, להקנות, להסב  .10

או להמחות /ת אחרת, ואסור לשוכר לשעבד והחוזה, במלואן או בחלקן לאישיות משפטי זכויותיו לפי

 מראש ובכתב המשכיראלא אם קיבל את הסכמת היו החוזה או את זכויותיו לפ בכל צורה שהיא את

או /הנוכחית ומכרז זה וישלם סך השווה לסך המשולם ע"י המשכירה  ובתנאי שיעמוד בתנאי הסף של

 .ההמשכירדעתו הבלעדי של  סכום גבוה יותר, והכל בהתאם לשיקול

מת קבלת הסכא צורך בהמשכירה זכאית להעביר את זכויותיה במושכר לצד שלישי, בכל עת ולל .11

השכירות איננה  זכות השכירות של השוכר עפ"י הסכם זה. כמו כן הובהר לשוכר כיל השוכר, בכפוף

מערכת סולארית לייצור  המשכירה זכאית להתקין על גג המבנה נה, וכיכוללת את שטח גג המב

קנת המערכת. הת לפני מועד התקנתשישה חודשים לפחות,  כראם עם השוחשמל. מועד ההתקנה יתו

כל זכות  א תשנה את ההסכם לרבות את מחיר השכירות ולא תקנה לשוכרסולארית כאמור למערכת 

 במערכת זו.
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 חתימת המציע ______________

 

 ירותתקופת השכ

 _________ ועדים, המתחילה בתאריך _____חודש 36לתקופה של השכירות על פי החוזה היא  .12

 לתאריך ______________.

חודשים  12תקופות קצובות של  בשבעות תהיה האופציה להאריך את תקופת השכיר לצדדים .א

 .חודשים פחות יום אחד 120, ועד לתקופה כוללת של כל אחת

יהן אלא אם הודיע צד למשנהו על כוונתו ופות אלו יתחדשו מאלצדדים מסכימים כי תקה .ב

חודשים לפני תום תקופת  3ובהתאם תינתן הודעה מוקדמת, השכירות  לסיים את הסכם

 .השכירות

 וא הסכם זה לסיומו.יף קטן ב' לעיל יבאמור בסעדיע צד כהו .ג

יחול על תקופות יובהר, למען הסר ספק, כי מתן ההנחה על דמי השכירות כמפורט לעיל לא  .ד

 חודשי השכירות הראשונים. 6האופציה, אלא רק על 

עיל כפוף לאישור משרד הפנים. ככל שלא יתקבל אישור בדבר תקופת כי האמור לעוד יובהר  .ה

 שנים חסר יום. 5ת השכירות המרבית על שנים, תעמוד תקופ 5ולה על שכירות הע

א יהא רשאי לקצר את תקופת השכירות ללא תקופת השכירות הינה תנאי יסודי להסכם זה. השוכר ל .13

התשלומים עפ"י הסכם זה  ום דמי השכירות ושארת תשלוחוב המוקדמת בכתב של המשכיר הסכמה

יפנה השוכר את המושכר לפני בה שהיא ירות אף אם מכל סילמשך כל תקופת השכ תחול על השוכר

השוכר ישתמש במושכר אם או /אם השוכר יפסיק להשתמש במושכר ו או/תום תקופת השכירות ו

"י הסכם זה ועפ"י כל דין וקנים למשכירה עפמכל סעד וזכות המ באופן חלקי בלבד וזאת מבלי לגרוע

 עקב הפרת ההסכם ע"י השוכר.

 

 דמי השכירות

רה, מתחייב השוכר לשלם למשכירה את דמי השכירות בתוספת מס בתמורה להתחייבויות המשכי .14

 .להלן עדים המפורטים, בתנאים ובמובאופן ערך מוסף,

 

. מ"ר בתוספת מע"מ כדיןל  ₪ל ______ דמי השכירות החודשיים בתקופת השכירות יעמדו על סך ש .15

 .רבעוני מראשתשלום דמי השכירות יתבצע ב תשלום

 

י השכירות ויתר התשלומים החלים עליו לחשבון המשכירה בבנק השוכר מתחייב לשלם את דמ .16

 או/ו התשלום, שיקבל השוכר מהמשכירה ו רק באמצעות הוראותהמשכירה. התשלומים ייעש שתקבע

 משכירה.ע, על פי בחירת הבאמצעות הוראת קב

 

על  מס הערך המוסף החל ושיחול בנוסף לתשלום דמי השכירות מתחייב השוכר לשלם למשכירה את .17

 השכירות ועל כל יתר התשלומים שעליו לשלם יחד עם כל תשלום.  דמי

 

ים לצרכן, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה צמודים למדד המחירדמי השכירות יהיו  .18

ל כלכלי, או כל מוסד מוסמך אחר, באופן שאם יהיה שינוי בין המדד שיהיה ידוע במועד כ ולמחקר
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למדד האחרון הידוע ביום החתימה על הסכם זה ( הלן: "המדד החדש"ל)השכירות  תשלום של דמי

להלן: "הפרשי )ונו דמי השכירות ביחס שבין המדד החדש למדד הבסיסי שי ,(להלן: "המדד הבסיסי")

האמור לעיל יחול רק אם המדד החדש יהיה גבוה יותר מהמדד הבסיסי, אך לא אם המדד . (מדד"

   הבסיסי.ש יהיה נמוך מהמדד החד

 

נתונים מובהר כי דמי השכירות וכל תשלום אחר שעל השוכר לשלם למשכירה לפי חוזה זה, לא יהיו  .19

 לעיכוב ולכל פעולה דומה ע"י השוכר, מכל סיבה שהיא. לקיזוז,

 

 ומיםבתשל פיגור

רות וכל תשלום אחר איחור בתשלום כלשהו מצד השוכר המגיע או יגיע למשכירה ובכלל זה דמי השכי .20

ימים, לא יהווה הפרה יסודית ( 7) השוכר בהתאם להוראות החוזה ואשר אינו עולה על שבעה החל על

לתשלום גם בגין כל פיגור בתשלום כאמור מתחייב השוכר לשלם למשכירה בנוסף  ההסכם אולםשל 

 לעיל. ריבית פיגורים כהגדרתה

 

על שבעה ימים, יהווה הפרה  משכירה לפי חוזה זה, העולהפיגור בתשלום כלשהו המגיע או יגיע ממנו ל .21

או /גורים כאמור, לכל סעד ושל ההסכם והמשכירה תהיה זכאית, בנוסף לקבלת ריבית פי יסודית

 ין.י כל דאו עפ"/לזכותה עפ"י ההסכם ו תרופה אחרים העומד

 

והמשכירה תיאלץ אם השוכר לא ישלם את דמי השכירות, או את ריבית הפיגורים, שיחויב בהם,  .22

ות ובשכ"ט עו"ד לגבייתם, ייזקף כל סכום שייגבה מהשוכר תחילה על חשבון ההוצאות בהוצא לשאת

 מכן על חשבון ריבית הפיגורים ולבסוף על חשבון הקרן. לאחר ושכ"ט, 

 

רים, כל תשלום שישלם למשכירה לאחר מכן ייזקף תחילה לכיסוי את ריבית הפיגולא שילם השוכר  .23

לא שילם את התשלום, או לא שילם אותו במלואו, הכל על פי  יחשב כאילויורים והשוכר יגהפ ריבית

 העניין.

 

 ולו על השוכרתשלומים אחרים אשר יח

כר וישולמו במשך כל תקופת בנוסף לכל התשלומים האחרים המפורטים בהסכם זה, יחולו על השו .24

 או האופציה לפי העניין, התשלומים הבאים:/ו השכירות

פעמיים -היטלים, עירוניים וממשלתיים, שוטפים או חד, ההים, האגרות, הארנונמיסל הכ .א

ובין שיהיו בעתיד,  יפין, בין שהם קיימים כיוםעל המושכר, במישרין או בעק אשר יוטלו

וא, ולמעט תשלומים שמטיבם מוטלים על בעלי נכס. מכל סוג שהורישיונות  לרבות דמי רישוי

תחום תקופת השכירות, ישלם רק חלק ממנה נמצא בשלמה ש בשל שנה הוטל תשלום כנ"ל

ות בפועל לשנה האמור בהתאם ליחס שבין תקופת השכיר השוכר חלק יחסי מן התשלום

 ם לרשויות.במועד החוקי שיש לשלמ ישולמו ע"י השוכרשלמה. תשלומים כנ"ל 
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קת שוכר מתחייב לשאת במשך תקופת השכירות בכל התשלומים וההוצאות בגין אספה .ב

 או מתן/מושכר, וכל תשלום אחר שיחול בגין הפעלת המושכר ווטלפון ל חשמל, מים, גז

 שירותים למושכר.

או לכל גוף אחר בגין /או לממשלה ו/לעירייה ולחברה ו/או ו שלומים שיגיעל המיסים והתכ .ג

השוכר במושכר, לרבות מס עסק, מס שלטים ואגרות רישיונות  או ינהל/ק שיפעיל והעס

 לניהולו.לעסק ו

יג בפני המשכירה מפעם לפעם, על פי דרישתה של המשכירה, את כל שוכר מתחייב להצה .ד

למו על ידו התשלומים החלים עליו לפי הסכם דים כי אכן שוהאישורים המעי או/הקבלות ו

 זה.

קב הפרת תנאי יסודי כלשהו זה ע"י השוכר לרבות שכ"ט רם למשכירה על הוצאה שתיגכ .ה

 ועל.לני הוצאה לפותשלומים לקב עו"ד

העירייה, חברת החשמל, תאגיד מים, בזק, חברת הגז וכל גוף החברה ורשם בספרי שוכר ייה .ו

לרישום כאמור מיד ולא כלשהו בגין המושכר או השימוש בו. השוכר אחראי  שזכאי לתשלום

קבלת החזקה בנכס. כמו כן, אחראי השוכר להודיע לכל הגופים  ימים מיום 30 -ר ממאוח

ניתוק יחסי הצדדים מכל טעם שהוא. המשכיר יחתום על  על סיום החזקתו במושכר עםהנ"ל 

 ות לשם ביצוע הרשום האמור.ונטיהרלו כל המסמכים שיידרש, בכל הרשויות

המוטלים עליו על פי הסכם זה, תהיה קרה בו השוכר לא ישלם איזה מן התשלומים מב .ז

 את התשלום, ועל השוכר יהיהרשאית, אך לא חייבת, לשלם במקום השוכר  רההמשכי

שישולם על ידה כאמור מיד עם דרישתה הראשונה, ובלבד  להשיב למשכירה כל סכום

ימים מראש על כוונתה לעשות כן, והשוכר לא  נה לשוכר התראה של שבעהשהמשכירה נת

כאמור יהוו המשכירה לעניין ביצוע התשלום  התשלום נשוא ההודעה. חשבונות שילם את

 .ת לנכונותןהוכחה מכרע

 

 ר ובית העסקאחזקת המושכ 

 בו: השוכר מתחייב, החל מיום קבלתו את החזקה במושכר ובמשך כל התקופה שהוא יחזיק .25

 זקה, ולהימנעברמה גבוהה של ניהול ואח (להלן: "המושכר")ומתקניו  החזיק את המושכרל .א

חראי לתיקון כל מלגרום למושכר נזק או קלקול למעט בלאי סביר עקב שימוש רגיל. השוכר א

, נזק או קלקול שייגרמו למושכר ומתקניו, לרבות אך לא רק כתוצאה ממעשיו או ליקוי פגם,

או מי ממבקריו, והוא מתחייב /או מי מעובדיו ו /או מי מטעמו ו /ר ו וכהש מחדליו של

או קלקול שיגרם כתוצאה /סביר מעת התגלותם, לרבות נזק ו  בהקדם ותוך זמן םלתקנ

 הנכס. שליר אשר ברגיל חל על בעליו מבלאי סב

 בלי לפגוע בהתחייבותו של השוכר עפ"י ס"ק זה, מוסכם בזה כי המשכירה תהא זכאיתמ .ב

ולדרוש , ורקלקול או נזק שייגרם במושכר, שלא יתוקן על ידי השוכר כאמ לתקן כל פגם,

צאותיה. ימים מדרישתה הראשונה בכתב, פיצוי מלא בגין הו  30 ולקבל מאת השוכר, תוך

עזר בקשר למושכר ולבית -חוק, תקנה, צו או חוק את דין ובכלל זה,למלא ולבצע כל הור

לעשות או להרשות שייעשו בהם, או בקשר  והשימוש בהם, לא העסק, לרבות לגבי החזקתם

לנזק או אי נוחות למשכיר,  לולה להוות מפגע או מטרד, או לגרוםאליהם כל פעולה שע
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יותר מהתחייבויות  הפר השוכר אחת או ת למושכר ולעוברים והשבים.לדיירים הגרים בשכנו

 אלה, יהיה הוא האחראי בלעדית לכל תוצאה שתיגרם.

, פיד על ניקיון המושכר וסביבתו הקרובה. אסור לשוכר להעמיד חפצים, מטלטליןקהל .ג

 ולאפשר מכירת מוצרים מחוץ לתחום המושכר, או לגרום מטרד או אי נוחות דוכנים וכד'

יה האחראי הבלעדי כלפי כל רשות ממשלתית או עירונית והוא יה לעוברים והשבים. השוכר

ן תשלום כל קנס, פיצוי והוצאה שהיא תידרש ה, בגיהמשכיר מתחייב לפצות ולשפות את

 סעיף זה. את הוראותלשלם, עקב אי קיום השוכר 

כל דין, ולגרום לכך קבל את כל הרישיונות וההיתרים הנחוצים והדרושים על פי הוראת ל .ד

השכירות המושכר יופעל וינוהל בהתאם לחוק. אם רשות מוסמכת כלשהי, תתנה  תשבתקופ

בביצוע שינויים במושכר, יהיה על השוכר לקבל את אישור המשכירה  ,נותשיויאת קבלת הר

המשכירה את ביצוע השינויים, יהיה השוכר רשאי לבצעם על  תב ומראש. אישרהלכך בכ

למניעת ספק, מובהר בזאת שאין חובה על  המשכירה. תאם לתנאים שתתנהחשבונו ובה

השינויים אלא מטעמים  לביצוע לא תסרב המשכירה להסכים לביצוע שינויים. המשכירה

 סבירים.

או השימוש /או עונש שיוטל בגין ניהול העסק ו/קנס ושוכר יישא בעצמו בכל תשלום, היטל, ה .ה

יו ללא היתר או תוך חריגה מן או לקוחות/חיו ויאו של/ו ואו עובדי/על ידי השוכר ו במושכר

 ההיתר.

עסקו במושכר או ביטולו של רישיון  סכם כי אי השגת רישיון כלשהו הדרוש לשוכר לניהולומ .ו

ם זה. אי לשהי מהתחייבויותיו על פי הסכישחרר את השוכר מהתחייבויות כ כאמור לא

או היתר /ואו אישור /שגת כל רישיון ותחילת השכירות עקב אי ה שימוש במושכר במועד

כל מהתחייבויות השוכר לשלם למשכירה את דמי השכירות, ו כלשהו ע"י השוכר, לא יגרע

של סיכול,  הסכם זה. השוכר מוותר בזאת על כל טענה תשלום אחר שעל השוכר לשלם על פי

ביטולם או אישור או שלילתם או /רישיון ו ר לאי השגתצידוק או כל טענה אחרת בקש

 כאמור.

זה תחשבנה כהוראות יסודיות ועיקריות של הסכם זה, והפרתן ע"י השוכר  וראות סעיףה .ז

 של ההסכם.הפרה יסודית  תהווה

 

 ביטוח

( בע"מ ו/או עיריית 1999דרות )בסעיף זה )ביטוח( תקרא: החברה הכלכלית לפיתוח ש משכירהה .26

שדרות ו/או גופי סמך של העירייה ו/או גופים קשורים לעיריית  ם עירוניים בעירשדרות ו/או תאגידי

 ו/או חברת ניהול. שדרות

להם הוא יהיה אחראי מאחריותו לנזקים פי הסכם זה ו-על שוכרמבלי לגרוע מהתחייבויות ה .א

זה זה. עלות הביטוחים טוחים כמפורט בחומתחייב לעשות בי שוכרפי כל דין, ה-על

ישות הביטוח הרשומות בחוזה זה כל דר בלבד. שוכרעל ה וההשתתפויות העצמיות יחלו

 .לפני ההתקשרות בין הצדדים שוכרייושמו בפוליסות הביטוח של ה

ד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. ח לרכוש וציויסדיר ביטו  שוכרה .ב

בגין  רהמשכיהבזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי היר מצ  שוכרה
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היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות  או אבדן שניתןכל נזק 

 ביטוח. תביעות תחלוף מחברות

קיום  יהאחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור רש, גבולותהביטוח הנד .ג

 2'דכנספח ו ("עבודות התאמה אישור קיום ביטוחים": )להלן  1'דכנספח 'ב ם המצ'ביטוחי

 חלק בלתי נפרד מחוזה זה, יםאשר מהוו( " אישור קיום ביטוחים לתקופת השימוש")להלן: 

או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון  משכירהה הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של

חים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון בוע ביטויהיה לק שוכרהעומד לביטוח. על ה

 ולצד שלישי. משכירההפסד לו, ל על מנת למנוע

את ו לצמצם לא נועד  זהבהסכם  מובהר בזה כי "אישורי קיום ביטוחים" הרשומים .ד

אישורי קיום ביטוחים הינו אך ורק כדי התמציתי של  תוכןמהוהתחייבויות על פי ההסכם, 

על יקוח על הביטוח לגבי נוסח אישורי קיום ביטוחים. עמוד בהנחיות הפלאפשר למבטחים ל

יהיה ללמוד דרישות אלו ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו על מנת להבין  קבלןה

 .ות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגויותאת הדריש

כויות את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את ז שוכרהפר ה .ה

עדי ולא תהיינה לו מלא ובלבאופן  משכירהאחראי לנזקים שייגרמו ל שוכר, יהיה המשכירהה

  משכירההות כלפי ביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפיה, והוא יהיה מנוע מלהעלכל ת

 נה כאמור.והבאים מטעמה כל טע

זקים שהם מתחת לגבול לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נ שוכרה .ו

 ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

 פניימי עבודה ל 7 ה, על השוכר להמציא לידי המשכירהמצד המשכיר רך בדרישהללא כל צו .ז

 ביטוח בהתאם לנוסח תחילת ביצוע עבודות השוכר, ככל שתבוצענה, אישור בדבר עריכת

כדין ע"י המבטח.  א חתום, כשהוו/או הפוליסות עבודות התאמה אישור קיום ביטוחים

ום ביטוחים עבודות השוכר כאמור, הינה תנאי השוכר מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור קי

למנוע מהשוכר את ביצוע העבודות  תרשאי היהת ההמשכירמקדמי לביצוע העבודות, וכי 

י אם את התחייבויות השוכר עפ"ישור לא הומצא עד המועד האמור או שאינו תובמקרה שהא

 .יטוח זהפח בנס

לא יאוחר ממועד סיום  השכיר, על השוכר להמציא לידי המהללא כל צורך מצד המשכיר .ח

אישור קיום דים, את נוסח , המוקדם מבין שני המועבמושכרהעבודות או תחילת השימוש 

, כשהוא חתום כדין ע"י המבטח. השוכר מצהיר או הפוליסות/ו לתקופת השימושביטוחים 

אישור קיום ביטוחים כאמור, הינה תנאי מקדמי לתחילת ההסכם.  כי ידוע לו שהמצאת

כאמור במקרה שהאישור  ושכרלמנוע מן השוכר את פעילותו במ תרשאיהיה ת הירמשכה

בויות השוכר עפ"י נספח במועד שצוין לעיל או שאינו תואם את התחיי הור לא הומצא להאמ

 .ביטוח זה

 לתקופת השימוש שור קיום ביטוחיםובה באיימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנק 14 .ט

שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח תם או משכירהל שוכרו/או בפוליסות, ימציא  ה

 .נוספת

ן משום קיום ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אי ימוסכם בזאת כי בהמצאת אישור .י

הביטוח התחייבה על פי חוזה זה ו/או על פי דין, בין אם חברת  שוכרמתן פטור כלשהו ל
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בה כדי  לעיל, איןכאמור    משכירהה לאו, והמצאתם לידי לשפות על נזקים כאמור ובין אם

 י לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.אחריות כלשה משכירההלהטיל על 

קיום הביטוחים  יתהיה רשאית לבדוק את אישור  המשכירהמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי  .יא

בדיקתם על  ייבת לעשות כך. למען הסר ספק, בדיקתם או איו/או הפוליסות אך לא תהיה ח

פי מאחריות על פי דין או אחריות על  שוכרינה פוטרת את האו מי מטעמה א   רהמשכיהידי 

 חוזה זה.

לשנות או לתקן את  שוכרית לבקש מהתהיה רשא   משכירההמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי  .יב

התחייבויות על פי החוזה. ל מנת להתאימם לקיום ביטוחים ע יהפוליסות ו/או את אישור

נות אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות לא תהווה אישור לתקיהבקשה לתיקון או שינוי 

 אחריות כל שהיא.  משכירההעל  ולא תחול עקב כך

ביצוע ההתחייבויות על פי החוזה כי באם יחול עיכוב בתחילת מוצהר ומוסכם בין הצדדים,  .יג

על פי דין בכל הוצאה או נזק  שוכראי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא ה עקב אי המצאת או

 מור.שיגרם עקב העיכוב כא

שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת  לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק, אבדן והפסד שוכרה .יד

 יסה או הפרת הוראות הפוליסה.ביטוח או הפרת תנאי הפול

הבאים  ו/או משכירההשה ו/או תביעה כנגד מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרי שוכרה .טו

בגין נזק שהוא , נהבו/או דיירים ו/או בעלי זכויות האחרים במ אחריםו/או שוכרים  מטעמה

אחר  חו/או ביטוזכאי אלמלא תוכן הפוליסה ( עפ"י הביטוחים הנ"ל זכאי לשיפוי ) או שהיה 

ר לעיל בדבר פטור שהסדיר, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמו

 .כרשומאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון ל

 הפוליסות ואישור קיום ביטוחים יכללו:  .טז

 עבודות קבלניות.ביטוח  :עבודות התאמהביצוע תקופת ב .1

טוח אחריות כלפי וח אובדן תוצאתי. ביביטוח אש מורחב. ביט : בתקופת השימוש .2

 צד שלישי. ביטוח אחריות מעבידים. 

ת יחולו על יסות תכלולנה: סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיופולה כל .יז

 הבאים מטעמהו/או  משכירהה. סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי שוכרה

, הוויתור כאמור לא יחול נהבו/או דיירים ו/או בעלי זכויות האחרים במ אחריםו/או שוכרים 

. סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי שוכרכלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי ה

הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי  שוכריטוח של הוהב משכירההמבטחי 

פגוע החריג בכדי לו רשלנות רבתי אולם אין בביטול . כיסוי ביטוחי בגין רשלנות ו/אמשכירהה

צפוי. -בזכויות המבטח ו/או בחובות המבוטח על פי הדין. כיסוי זיהום פתאומי תאונתי ובלתי

בוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר צומצמנה ולא תסעיף לפיו הפוליסות לא ת

יום מראש. סעיף לפיו  60ת לכל הפחו  משכירהההודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי 

 לקבלת שיפוי. משכירההבתום לב לא תפגע בזכויות  שוכראו מחדל של המעשה 

 :דלקמןתכלול שלושה פרקים כ לניותהפוליסה לביטוח עבודות קב .יח

בין השאר ל לוכויו כולל מע"מ כרעבמלוא ודות ( העב את הפרויקט )ח ' יבטפרק א .1

ה עפגי יבה.פריצה. גנ .עבטנזקי  ה.דמרעידת א :ות כדלקמןכיסוי ביטוחי והרחב

 עבודה לקויה, עקיף מתכנון לקוי קעובדים. נזרכוש עליו מוך. פגיעה בברכוש ס

יעור לשד ע קוייםרים לוחומ יהעבודה לקו ,ינזק ישיר מתכנון לקו ויים.וחומרים לק
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ם. שכר . שכר מודדים. שכר אדריכליותיסהר פינוי. ההעבוד ךרעמ 20% לש

  שים.חוד 12מורחבת  וקהופת תחזמהנדסים. תק

כיסוי ל בין השאר ובסביבתו ויכלוהעבודה באתר  שילישוני צד את סיכ חטבב' יק פר .2

 יעהמי למעט תבוח לאוסד לביטומבוב של השי ותיעתב: ות כדלקמןבביטוחי והרח

גבול  ואבמל ,עשה כך ולא בדיוכנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי עו

 האחריות. א גבולומלבעים קרק תת קניםמתנרת וגיעה בצק ישיר מפנז .אחריותה

שת משען. חלוהויברציה  ,. רעדים תת קרקעיםבצנרת ומתקנ נזק תוצאתי מפגיעה

שימוש ברכב או ציוד  על ידי ןרין או בעקיפיגין נזקי גוף הנגרמים במישות באחרי

וא במל מנועי רכב יטוח על פי הפקודה לביטוח כלחייב בהסדרת בימתנייע שאינו 

. טח בפרק א' יחשב כצד שלישיובמלמעט זה הן ימזמרכוש הכל . חריותהאגבול 

 .הבמכשירי הרמוש שימ

ת חברות כוח כלפי העובדים מכל סוג לרבוחים בוטמהאת אחריות ח פרק ג' יבט .3

 .אדם, עובדים זרים ואחרים

ין: תביעות שיבוב של הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בג .יט

ט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי עובדיו. המוסד לביטוח לאומי למע

על פי הפקודה לביטוח כל רכב מנועי. פגיעה בכל שימוש ברכב שאינו חייב בהסדרת ביטוח 

 . שימוש במכשירי הרמה.משכירההרכוש כולל רכוש בבעלות 

 שוכרה לותרכוש בבע ,, שיפורי ותוספות מבנהפוליסה תבטחהפוליסה לביטוח אש מורחב. ה .כ

לרבות מלאי. הפוליסה תכלול בין השאר כיסוי בגין, אש, פריצה, רעידת אדמה, נזקי טבע 

 בזדון. ונזק

בשל נזק שנגרם לרכוש  צאתיתוח אובדן תוצאתי. הפוליסה תבטח אובדן הפוליסה לביטו .כא

טוח אש מורחב לעיל, למעט פריצה. תקופת עקב הסיכונים המבוטחים בפוליסת בי שוכרה

ערוך רשאי שלא לכר והשחודש. הביטוח יכלול בין השאר אבדן עקב מניעת גישה.  12י השיפו

כאמור בסעיף זה לעיל, במלואו או בחלקו, ואולם הפטור האמור  ביטוח אובדן תוצאתי

 .להלן יחול כאילו נערך ביטוח בגינו במלואו טו'בסעיף 

 מה לו בכיסוי הביטוחי.הדו ינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט' או נוסח אחרהפוליסות תהי  .כב

 הרחבי שיפוי: .כג

ן אחריותה למעשה בגי  משכירההפוליסת  צד שלישי, תכלול הרחבת שיפוי לטובת  .1

ף "אחריות צולבת" לפיו יחשב הביטוח ותכלול סעי שוכרו/או טעות ו/או מחדל של ה

 מיחידי המבוטח בנפרד.  כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד

באם תחשב כמעבידה של   משכירההרחב לשפות את ם יוביטוח אחריות מעבידי .2

 .שוכרעובדי ה

ם ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח וכדלקמן: גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיו .כד

 ג'פרק  .₪ 4,000,000–פי צד שלישי כל אחריותפרק ב' קבלניות:  פוליסה לביטוח עבודות

 –כלפי צד שלישי  ביטוח אחריות . שוכרהכפי הפוליסה של  – ביטוח אחריות מעבידים

 .השוכרכפי הפוליסה של   -. ביטוח אחריות מעבידים₪ 5,000,000

או לערוך ביטוחים נוספים ו/ שוכרקיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי ה שוכרככל שלדעת ה .כה

ף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו הוא את הביטוח הנוס שוכרו/או משלימים, יערוך ה

 לאמור לעיל.ובכפוף 
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 שוכרכלליות האמור בכל מקום בחוזה זה, ולאורך כל תקופת החוזה, מתחייב המבלי לגרוע מ .כו

חלה החובה על  שוכרעל המלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. ל

משנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל פי החוק ועל פי חוזה זה לוודא כי כל קבלני ה

 ל צוויו ותקנותיו.חוק לביטוח לאומי על כ הוראות

לפי חוזה  שוכרות לגרוע מחיובי ההוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן בא .כז

חבות כל שהיא. מוצהר ומובהר בזאת במפורש, כי אין   המשכירהזה, או כדי להטיל על 

שלא היו קיימות  משכירההכאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי  בעריכת ביטוחים

(  רהמשכיה, אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק )למעט כלפיה

 מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.

 .ף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהותי של החוזההפרה של סעיף זה ) סעי .כח

 

 החזרת החזקה

ה לפניה, השוכר מתחייב להחזיר רות תבוא לקיצתקופת השכירות, או במקרה שהשכיבתום  .27

החזקה במושכר, כשהוא ריק ופנוי מכל אדם וחפץ, במצב טוב ותקין נקי, מסודר, וראוי  למשכירה את

ושכר יימסר למשכירה המ (.החזקה"להלן: "החזרת ) בלאי הנובע משימוש סביר לשימוש מידי, למעט

או /או אביזרים ו/או מערכות ו/נים ותיקון או מתק תוספת, שינוי, ל שיפוץ, שיפור,כשהוא כולל כ

או הוספו למושכר ע"י השוכר ועל חשבונו, /אלה הותקנו ו פריטים כלשהם המחוברים למושכר אף אם

שאז מתחייב השוכר  מן המושכר, ותוספת כאמור אלא אם כן דרשה המשכירה שהשוכר יפנה מתקן

או /או התוספות ו/השיפורים והשארת  י, עקבעל חשבונו. השוכר לא יהיה זכא לבצע דרישה זו

הפריטים כאמור לעיל,  או/או האביזרים ו/או השארת המערכות ו/או ההתאמות ו/ההשקעות ו

ם של השארת ון כיאו להשבה כלשהן מהמשכירה, והשוכר יהיה מנוע מלטע/או להחזר ו/לתמורה ו

 .מקנים לו זכויות כלשהן במושכר הנ"ל, כולם או חלקם במושכר,

 

נס למושכר כדי לבדוק החזרת החזקה השוכר מתחייב לאפשר לנציגי המשכירה, להיכ סמוך ולפני .28

צבו ומצב הציוד והמתקנים בו. השוכר מתחייב לתקן נזקים שנגרמו על ידו מ דו"ח לגבי אותו ולהכין

כרה למעט נזקים ה במועד ההשה להחזיר את המושכר למצב כפי שהיבמטר במחדל,או /במעשה ו

 בלאי סביר. שימושרמו עקב שנג

 

או על פי כל דין, אם /או סעד אחרים השמורים למשכירה על פי הסכם זה ו/מבלי לפגוע בכל זכות ו  .29

לפניה,  השוכר את המושכר בתום תקופת השכירות או במקרה שהשכירות תבוא לקיצה לא יפנה

 הבאות: לו ההוראותיחו

רות לבין מועד פינוי ום תקופת השכישכירה בגין התקופה שבין מועד תשוכר ישלם למה .א

מדמי השכירות החודשיים האחרונים, וזאת בגין כל ים ישנסכום השווה לפי  המושכר בפועל

כדמי חודש וחודש או כל חלק ממנו. השוכר מצהיר כי סכום זה נקבע והוסכם בין הצדדים 

כסכום הנזק  על ידי הצדדים בשיקול דעת מראשומוסכמים מראש, אשר הוערכו  ועיםנזק קב

 עקב אי פינוי המושכר במועד. סביר שיגרם למשכירהה

שוכר ישלם למשכירה את כל הסכומים, התשלומים, המיסים, ההתחייבויות, דמי שימוש ה .ב

ל התקופה שבין לום אחר, בשהוצאות וחיובים, הוצאות אחרות, הפסדים וכל תש ראויים,
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נמשכה תקופת השכירות, בפועל, כאילו כירות לבין מועד פינוי המושכר הש מועד תום תקופת

לפנות את המושכר. מובהר, כי אין בקבלת הסכומים  וזאת מבלי לפגוע בחובת השוכר

בקשר לתקופה שלאחר תום תקופת  המפורטים לעיל כדי ליצור בין הצדדים יחסי שכירות

 הפינוי המקורי.ירות ומועד השכ

ייכים לשוכר או ל אדם וחפץ השת להיכנס למושכר ולפנות ממנו כמשכירה תהא רשאיה .ג

לצורך עסקו במושכר ולהשתמש לשם כך בכוח סביר וכן בכל האמצעים  המשמשים אותו

המושכר להחליף את מנעולי בית העסק באחרים, להציב  שימצאו לנכון ובכלל זה לפתוח את

מושכר לכל אישיות משפטית ולהשכיר את ה קה במושכר ללא תנאילקבל את החזשמירה ו

 ון.כפי שתמצא לנכאחרת 

או /משכירה תהיה זכות עיכבון על הציוד והמלאי של השוכר כבטחון לתשלום כל סכום ול .ד

או עם הפרתו, והמשכירה תהא זכאית /שיגיע למשכירה בקשר עם ההסכם ו פיצוי המגיע או

ל דרך אחרת לשם פירעון להיפרע מהם על ידי מכירתם או בכ או/ו והמלאילחלט את הציוד 

 ימים מדרישתם. 30במלואם תוך  לא יפרעו שוכרת באם אלוחובות ה

לפנות את רשאית כל מי שיבוא מטעמה,  /אוחל מתום תקופת השכירות תהיה המשכירה וה .ה

השוכר  רה כזה יהיהמחוץ למושכר, לאחסנו במקום שימצאו לנכון. במק הרכוש והציוד אל

 .בלעדי והמוחלטהמשכירה עפ"י שיקול דעתה ה ע"יחייב בדמי האחסון שיקבעו 

או מי מטעמה לא יהיו אחראיים בכל צורה שהיא לנזק מכל סוג שהוא אשר /משכירה וה .ו

או ציוד /גרם, בשל כל פעילות שהיא הקשורה בפינוי המושכר והשוכר ויי ייגרם לשוכר, אם

במועד תום תקופת אשר יעשו עקב אי פינוי המושכר  ,שכר ואחסונוורכוש השוכר מהמו

 השכירות.

נוי המושכר ע"י השוכר במועד תום תקופת ילמשכירה עקב אי פ הוצאות שיגרמול הכ .ז

פינויו ע"י המשכירה כאמור לעיל, לרבות כל סכום שעל השוכר לשלם עפ"י  השכירות וכן עקב

את לשלם כל סכום כאמור מיד עם ר מתחייב בזהשוכר והשוכ הוראות סעיף זה, יחולו על

ית לגבות כל סכום כאמור ע"י כירה תהיה רשאוהמש ישתה הראשונה של המשכירה,דר

 .לרשותה מימוש כל ערבות או בטוחה העומדיםחילוט או 

 

 בטחונות .30

להבטחת  להבטחת תשלום דמי השכירות, להבטחת פינוי המושכר במועד על ידי השוכר, .א

חת יתר התחייבויות עמידה בהתחייבויות השוכר ולהבט-יבמקרה של א ההוצאות המשכיר

 ערבותיא השוכר למשכירה, במעמד החתימה על הסכם זה, הסכם זה, ימצ פי-על השוכר

 מוגבלת בזמן או הניתנת לחידוש מפעם לפעם עפ"י דרישת המשכיר, לא בנקאית אוטונומית

ימים לאחר תום  90אשר תהיה בתוקף לפחות  חודשי שכירות )ללא הנחה( 3בסכום של 

אשר הבסיס לחישוב לצרכן, כ יריםערבות זו תהיה צמודה למדד המח תקופת השכירות.

 ההצמדה יהיה המדד האחרון אשר פורסם לפני החתימה על הסכם זה.

אם השוכר לא ישלם במועדו ובשלמותו תשלום כלשהו, שהוא חייב בו לפי חוזה זה, וזאת אף  .ב

וש את מימוש לדר תרשאי ההיה המשכירתעשות כן, מעת שנדרש בכתב ל ימים 30תוך 
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כאמור, וזאת בלא לגרוע מכל זכות אחרת,  הוכר למשכירהש יהיה חייב הערבות בסכום אותו

 כל דין. או/לפי חוזה זה ו ההשמורה במקרה כזה למשכיר

יא השוכר את הערבות כולה או חלקה, בהתאם לתנאי חוזה זה, ימצ ההמשכיר השמימ .ג

מור קאית חדשה בנוסח זהה לערבות כאמתאריך המימוש, ערבות בנ ימים 30, תוך הלמשכיר

אם הוא לא יעשה כן, יחשב הסכום . ' לעילבבס"ק  אמורכעיל, בסכום שמומש ' לאבס"ק 

דרישה, וזאת בלא לגרוע מכל סעד  עם הפרעון שהשוכר חב למשכיר-שמומש חוב קצוב בר

 או כל דין./למשכיר לפי חוזה זה ו  אחר השמור במקרה כזה

 

 הוראות קיום

 סירת החזקה.מועד שנקבע לממתחייב לקבל את החזקה במושכר בהשוכר  .31

כל מקרה בו לא יתייצב השוכר לקבלת החזקה במושכר במועד שנקבע למסירת החזקה, לא ב .א

 אילו קיבל השוכר אתסיבה לדחיית תקופת השכירות, והוראות החוזה יחולו כ תהא זו

 בפועל. החזקה במושכר

 משכירה אחראיתחזקה כאמור בס"ק א', לא תהיה המקרה בו לא יתייצב השוכר לקבלת הב .ב

השוכר לתיקון או לפיצוי בגין כל קלקול, פגם או נזק שייגרם למושכר בשל אי קבלת  כלפי

 החזקה במועד.

 

וכר אחד או יותר או עפ"י כל דין, הפר הש/מבלי לפגוע בזכותה של המשכירה עפ"י הסכם זה ו .32

 רה יסודית של החוזה :המנויים להלן, תיחשב הפרתו להפ םמהתנאי

או איחר /ה, תשלום שעליו לשלם בהתאם להוראות החוזה ו א ישלם למשכיראם הוא ל .א

ימים מהמועד שנועד לתשלום לפי  30התשלום, כולו או מקצתו, איחור העולה על  בביצוע

 ההסכם.

או  ירוקו, או שהוא יוכרז כפושט רגל,או צו לכינוס נכסיו, לפאם יינתנו נגד השוכר החלטה  .ב

או נאמן בפשיטת רגל, או שיוטל עיקול על נכסיו  ם, מנהל עסקיםמפרק, כונס נכסי שימונה לו

בין אם מדובר בצווים או מינויים, זמניים או קבועים, וההחלטה או הצו  כולם או מקצתם,

 שניתנו. יום מיום 90לא בוטלו תוך 

קן נזקים שנגרמו כר בהתאם לתנאי ההסכם ו/או לא יתהשוכר לא יחזיק את המושאם  .ג

דרשה המשכירה בכתב ש ימים מיום 14בתוך חריותו, וזאת יקונם מצוי באלמושכר ואשר ת

 את תיקון המושכר.

 14אם השוכר השתמש במושכר שלא למטרת השכירות ולא תיקן את ההפרה כאמור בתוך  .ד

 .ה בכתב את תיקון ההפרהדרשה המשכירש ימים מיום

 .ום מיום שהוטלי 60מור לא הוסר או בוטל בתוך שו של השוכר עוקל והעיקול כאורכ .ה

 60או השימוש בו בתוך /כר לא מילא אחר דרישות הרשויות בקשר להחזקת המושכר והשו .ו

 שנתקבלה דרישה כאמור. יום מיום

ום תקופת השכירות, ללא או סגר את העסק אשר פועל במושכר לפני מועד ת/כר עזב והשו .ז

 המשכירה מראש ובכתב. הסכמת

 הסדר פשרה. או/הגיש בקשה להקפאת הליכים ו כרהשו .ח
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שוכר לא הגיש את אישורי קיום הביטוחים כנדרש או שהאישורים שהוגשו על ידו היו ה .ט

 ימים ממועד קבלת הערות המשכירה להסתייגויות – 7 –מסויגים, ולא תוקנו בתוך 

 

לא תוקנה על ידו  הוא הפר אותו הפרה לא יסודית אשרחוזה הפרה יסודית, או שהפר השוכר את ה .33

תהא המשכירה זכאית  – לתקן את ההפרהמהמשכירה  בכתב הל דרישהמועד שבו קיביום  14בתוך 

או עפ"י כל דין, ולרבות ביטולו של /או התרופות העומדים לרשותה עפ"י הסכם זה ו /הסעדים ו  לכל

 .דימי הסכם זה באופן

 

ע"י המושכר לאלתר או במועד שנקבע  הסכם זה, השוכר מתחייב לפנות את בחרה המשכירה לבטל .34

ר הנתונים למשכירה לפי הסכם אם נקבע, ומבלי שהדבר יפגע בכל זכות שהיא או סעד אח המשכירה,

 ובין היתר, כדלקמן: או לפי כל דין/זה ו

פת או עד למועד תחילת תקו מלוא דמי השכירות, עבור כל תקופת השכירותלקבל את  .א

"י אי השכירות עפת המושכר בתנאים שלא יפחתו מתנאחר שישכור א השכירות של שוכר

 הסכם זה, לפי המוקדם שבהם.

ת פיצוי קבוע ומוסכם מראש מאת השוכר בגין הפרת ההסכם על ידו וביטולו ע"י לקבל .ב

ם שהיו מגיעים בסכום השווה לפי חמש מדמי השכירות החודשיים האחרוני המשכירה,

כי קבעו  רך בהוכחת נזק. הצדדים מצהיריםהסכם זה וזאת ללא צו משכירה עפ"ימהשוכר ל

הנזק שעשוי להיגרם למשכירה כתוצאה מהפרת ההסכם  פיצוי הנ"ל לאחר הערכת גובהאת ה

לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למשכירה עפ"י  ע"י השוכרת וביטולו. אין באמור לעיל כדי

 .ו עפ"י ההסכםא/כל דין ו

ות את את החזקה במושכר ללא תנאי, לפנת מנעולי בית העסק באחרים ולקבל ף אלהחלי .ג

המושכר, ולהשכיר את המושכר לכל אישיות משפטית אחרת כפי שתמצא לנכון. מ השוכר

 אחר למושכר יחשב השוכר כמי שחדל להיות שוכרו. מיום כניסת שוכר

או /רוע מזכויות המשכירה ואו לג/עיל, כדי למצות ומובהר בזאת, כי אין בסעדים המנויים ל .ד

המשכירה תהיה זכאית להיפרע מהשוכר פי כל דין, ו או על/פי הסכם שכירות זה ו על מסעדיה

או הסכם זה, לרבות בגין הנזקים, ההפסדים וההוצאות /פי כל דין ו סכומים נוספים על

 (.נזק"להלן: "דמי ה)ותוצאותיה  שנגרמו וייגרמו לה עקב ההפרה

 

דין בכל עת או עפ"י כל /להן עפ"י החוזה ו אית לממש את התרופות שהיא זכאית המשכירה תהא זכ .35

שתמצא לנכון. איחור או שיהוי במימוש המשכירה אחת או יותר מהתרופות לא יהווה מניעה  סדרוב

 או ויתור.

זכאית לפי  וראות סעיף זה באות להוסיף על כל פיצוי ותרופה אחרת, להם תהיה המשכירהה .א

פי כל דין  או על/ו  1970תשל"א  (פרת חוזהתרופות בשל ה) או לפי חוק החוזים/ו  הסכם זה

 ר.אח
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הצדדים מאשרים שהחוזה משקף ומגבש במלואו את אשר הותנה והוסכם ביניהם. כל שינוי, ביטול  .36

הצדדים. כל  לתנאי החוזה יהיו ברי תוקף, רק אם נעשו במסמך בכתב החתום על ידי שני או תוספת

 תימת החוזה, בטלים בזאת.פה, אם יהיו, אשר קדמו לח-חה בעלמצג או הבט

האחד את כוחו של משנהו, לחתום למשכירה או לקבל ממנה כל הודעה  השוכר מייפים דיייח .א

 הקשור לחוזה או לביצוע הוראה מהוראותיו. או מסמך,

על  ומכוח זכויותי ורה לטובתרשאי לרשום הערת אזה וען הסר ספק, מובהר כי השוכר אינלמ .ב

ודית של יהווה הפרה יסרה לטובת השוכר בגין הסכם זה, הסכם זה. רישום הערת אזה פי

 המשתמע מכך. הסכם זה, על כל

 

 שבע כמקום שיפוט יחיד בכל הקשור לחוזה.-הצדדים קובעים בזאת את בית המשפט בבאר .37

 

 בדואר רשום לפי ה לעניין החוזה, שתישלחכתובות הצדדים לצורך החוזה הן כנקוב בחוזה. כל הודע .38

שהנמען קיבל הודעה בדבר הגעת ימים מיום  3 תוךיחשב כאילו נמסרה לתעודתה בהכתובת דלעיל ת 

 .דבר הדואר עבורו 

 

 שונות 

חויב תישא או תאו הוצאה ש/עבור כל נזק ו האת המשכיר פצותו/או ל השוכר מתחייב לשפות .א

או /או מוזמניו ו/מועסקיו ו או/לשאת עקב תביעת צד שלישי כלשהו, לרבות עובדיו ו

או מי /דיו ואו עוב/ו השוכרבאחריות או מבקריו של השוכר, בעקבות נזק שנגרם /יו ולקוחות

תודיע  , ובכפוף לכך שהמשכירהאו תביעה כאמור/מטעמו וזאת מיד עם קבלת דרישה ו

או הדרישה כאמור /לשוכר על כל תביעה ושתינתן לשוכר הזכות להתגונן מפני התביעה ו

 יע לפשרה ללא אישור השוכר.במועד סביר. המשכירה לא תג לעיל,

ו נגרמו א/או הוגשו נגדו ו/על נזק או תביעה שנגרמו לו ו הדיע למשכירהשוכר מתחייב להו .ב

בכל  הויותיאו זכ הלבדוק במועד סביר את חבות הכלשהו, ולאפשר למשכיר לישילצד ש

 מקרה כאמור לעיל.

בגין כל נזק ובלעדית ערכת היחסים שבין המשכירה לשוכר תהיה לשוכר אחריות מוחלטת במ .ג

ם מטעמו בקשר לשימוש או כל אד/או מחדל של השוכר ו/ין מעשה וומין שייגרם בג מכל סוג

 תקופת השכירות. במושכר במהלך

או פגיעה /או הפסד ו/או אובדן ו/משכירה לא תהיה אחראית בכל אופן שהוא לכל נזק וה .ד

שהיא או בחבות כל/ת שהיא ואו לרכושו של השוכר ולא תישא בכל אחריו/ו שיגרמו לעסקו

או לצד ג' כלשהו, /ו מי מטעמו וא/או לעובדיו ו/שיגרם לשוכר ו סוג שהואלגבי נזק גוף מכל 

למועסקים, סוכנים, קבלנים, לקוחות, מבקרים וכל  לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור,

רין ע"י השוכר אלא אם כן נגרם במיש אדם אחר שימצא במושכר או בשטח אחר המוחזק

 של המשכירה.אה מרשלנותה כתוצ
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 חתימת המציע ______________

ים חדשים במושכר אלא בכפוף להסכמת המשכירה שתינתן כר רשאי להתקין שלטים מסחריאין השו .39

ובכתב ובכפוף לדין ולהיתרים הנדרשים. השגת ההיתרים להתקנת השילוט תיעשה ע"י השוכר  מראש

 ועל חשבונו.

 ב התקנת השילוט.וטלו עקישר השוכר מתחייב לשלם את כל המיסים והאגרות א 

 

וי כלשהו במושכר ובכל חלק ממנו ובכלל זה עשות ולא להרשות שייעשה שינהשוכר מתחייב לא ל .40

החיצוניים, לא להוסיף בהם כל תוספת שהיא ולא להתקין בהם או מחוץ להם אביזר או   בקירות

 –כירה ע"י המש כתב, אלא במידה וקיבל לכך אישור מראש וב("שינוי" להלן:) מכשיר כלשהם 

 ובכפוף לדרישות החוק.

 

למושכר, בכל עת ובתאום מראש עם השוכר לפרקי זמן סבירים,  המשכירה יהיו רשאים להיכנס נציגי .41

לבדוק את מצבו של המושכר ואם השוכר מקיים את תנאי החוזה ועל מנת להציעו, ולהראותו  כדי

 ר לפי החוזה.ות השוכיזכומעוניין לשכור או לקנות אותו, בכפוף ל שיהיה רלאח

 

 

 

 החתום: ולראיה באו הצדדים על

 

 

______________________________  _____________________________ 

 המשכירה       השוכר                         



 

27 

 חתימת המציע ______________

 נספח ג' 

 50/2021ערבות מכרז 

 טים בשדרותדנו/או מתחם מסחרי בסמוך למעונות הסטו חנותלהשכרת כתב ערבות להצעת מחיר 

  מס' טלפון  שם הבנק

  פקסמס'   סניף

  מייל  כתובת

 

 לכבוד

 שדרות חברה כלכלית

 .  הנדון: ערבות בנקאית מספר

אנו ערבים בזה כלפיכם, לסילוק כל סכום עד לסך של , ("המציע" -להלן )___ ________________לבקשת 

בקשר עם הצעת המציע למכרז מס'  ציעהמאשר תדרשו מאת  (שקלים חדשים ת אלפיםעשר) ₪ 10,000

מתפרסם מפעם לפעם על  סכום הערבות יהיה צמוד לעליה בלבד של מדד המחירים לצרכן כפי שהוא. 50/2021

 בתנאי הצמדה שלהלן: ("המדד" - להלן)רכזית לסטטיסטיקה ידי הלשכה המ

 

 הלן המשמעות שלצידם:בכתב ערבות זה יהיו למונחים של

 האחרון הידוע בעת הנפקת כתב ערבות זה. מדדה - "המדד היסודי"

 המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. - המדד החדש""

 יחושבו כדלקמן:הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו 

 

לעומת המדד היסודי, יוגדל  צוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה כי המדד החדש עלהירר בעת באם יתב

המדד היסודי, והפרשי ההצמדה שייווספו  הדרישה כפי שיעור עלייתו של המדד החדש לעומתם סכו בהתאם

 היסודי.כום הדרישה מחולק במדד למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בס יהיו בסכום השווה

 

 לאכם עד לסכום הערבות לום הנקוב בדרישתאם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכ

 הצמדה. כל הפרשי

 

 (ימים שבעהימים ) 7כם מדי פעם בפעם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, תוך אנו מתחייבים בזאת לשלם ל

לסכום כולל שלא יעלה על הסכום הנ"ל, מבלי ום שיידרש על ידכם, עד דרישתכם בכתב, כל סכ מיום קבלת

ה שיכולה לעמוד למציע כלפיכם ומבלי גנדרישתכם, מבלי שתעמוד לנו כל טענת ה שתהיו חייבים לנמק את

סילוק הסכום האמור מאת המציע. במכתב הדרישה יצוין מהו הסכום  יבים לדרוש תחילה אתשתהיו חי

  הנדרש על ידכם.

 בכלל.ועד   01.04.2022: יוםל עד וקפהרבות זו תהיה בתע

זו אינה ניתנת להעברה או ת ערבו כתובת סניף הבנק המפורטת לעיל.דרישה על פי ערבות זו יש להפנות ל

 להסבה.

 חותמת   חתימה   מלא  שם    תאריך 

_______________ _________________  ____________ _____________
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 חתימת המציע ______________

 1'נספח ג

 50/2021רז ערבות ביצוע מכ

 

 מעונות הסטודנטים בשדרותחנות ו/או מתחם מסחרי בסמוך ללהשכרת כתב ערבות להצעת מחיר 

 

  ' טלפוןמס  שם הבנק

  מס' פקס  סניף

  מייל  כתובת

 ודלכב

 שדרות חברה כלכלית

 

   הנדון: ערבות בנקאית מספר

 

סילוק כל סכום עד לסך של ל נו ערבים בזה כלפיכם,א, ("שוכר"ה -להלן )לבקשת ___________________ 

 ות שנחתם לפיירלהסכם השכבקשר  אשר תדרשו מאת המציע (,₪ __________ :במילים) ₪ _________

יהיה צמוד לעליה בלבד של מדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם . סכום הערבות 50/2021מס' מכרז 

 תנאי הצמדה שלהלן:ב ("המדד" -להלן )טיקה לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיס מפעם

 לצידם:בכתב ערבות זה יהיו למונחים שלהלן המשמעות ש

 .___________ :שהתפרסם בתאריך  _________ ש:מדד חוד -"המדד היסודי" 

 המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. -החדש" "המדד 

 ו כדלקמן:הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושב

המדד היסודי, יוגדל  לעומת צוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה כי המדד החדש עלהיב אם יתברר בעת

הצמדה שייווספו היסודי, והפרשי הה כפי שיעור עלייתו של המדד החדש לעומת המדד ישסכום הדר בהתאם

 .רישה מחולק במדד היסודילמכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הד יהיו בסכום השווה

כם עד לסכום הערבות ללא ב בדרישתאם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקו

 הצמדה. רשיהפכל 

 ימים מיום קבלת שבעהעם בפעם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, תוך אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם מדי פ

הנ"ל, מבלי שתהיו חייבים לה על הסכום , עד לסכום כולל שלא יעדרישתכם בכתב, כל סכום שיידרש על ידכם

מציע כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים ל עמוד לנו כל טענת הגנה שיכולה לעמודדרישתכם, מבלי שת לנמק את

 סילוק הסכום האמור מאת המציע. במכתב הדרישה יצוין מהו הסכום הנדרש על ידכם. אתלדרוש תחילה 

  כלל.ועד ב                                  ליום  עד ערבות זו תהיה בתוקף

 ות לכתובת סניף הבנק המפורטת לעיל.דרישה על פי ערבות זו יש להפנ

 בות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.ער

 

 

___________ __  ______________ ____________ 

 ותמתחתימה וח              שם מלא                       תאריך 
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 חתימת המציע ______________

 

 ר קיום ביטוחים עבודות התאמהאישו 1' דנספח 

 

 
 שור ____________איתאריך הנפקת ה ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה -אישור קיום ביטוחים 

באישור תא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט אישור ביטוח זה מהווה אסמכ
ריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וח

 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. וח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבויטהקבועים בפוליסת הב
מען הנכס המבוטח /   המבוטח מבקש האישורמ

כתובת ביצוע 
 העבודות

 

 מעמד מבקש האישור

החברה הכלכלית שם: 
( בע"מ 1999לפיתוח שדרות )

ו/או עיריית שדרות ו/או 
 תאגידים עירוניים בעיר

או גופי סמך של ו/שדרות 
העירייה ו/או גופים קשורים 

ו/או חברת  יריית שדרותלע
 ניהול

 9חלקה  1898גוש  : שם
, 64)בשלמות( וחלקות 

 101)בחלק(, מגרש  79
-611לפי תב"ע 

0276329   

 
 הרמשכי

 
 

 ח.פ.   ח.פ.

 מען:  : מען

 
פרקי 

 הפוליסה
חלוקה לפי 

גבולות 
אחריות או 
 סכומי ביטוח

מספר 
 וליסההפ

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

ך תארי
 סיום

גבול האחריות / סכום ביטוח / 
 שווי העבודה

 כיסויים נוספים בתוקף

יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום
 בהתאם לנספח ד'

 העבודה  שווי
 

 תחלוף על ויתור – 308 ₪    ביט 
שוכרים ו/או  לטובת

דיירים ו/או בעלי זכויות 
 במבנה ם האחרי

ויתור על תחלוף  - 309
 ורלטובת מבקש האיש

כיסוי בגין נזקי  - 313
 טבע
 כיסוי רעידת אדמה - 316
מבוטח נוסף,  – 317

קבלנים וקבלני משנה וכל 
מי שהמבוטח התחייב 

 בטחו.בכתב ל
מבוטח נוסף מבקש  – 318

 האישור
 ראשוניות   - 328

 ₪      גניבה ופריצה
רכוש עליו 

 עובדים
     ₪ 

 ₪      רכוש סמוך
רכוש 

 בהעברה
     ₪ 

 ₪      פינוי הריסות

נזק מתכנון 
לקוי ועבודה 

לקויה 
חומרים 

 לקויים

     ₪ 

שכר 
אדריכלים, 

מתכננים, 
מומחים, 

 יועצים

     ₪ 

 צד ג'
 

 אחריות צולבת  – 302 ₪ 4,000,000   ביט 
 תחלוף על ויתור – 308

שוכרים ו/או  לטובת
ם ו/או בעלי זכויות רידיי

 האחרים במבנה 
ר על תחלוף ויתו - 309

 לטובת מבקש האישור
כיסוי בגין נזק  - 312

 שנגרם משימוש בצמ"ה
כיסוי לתביעות  – 315

 מל''ל
מבוטח נוסף,  – 317

ים וקבלני משנה וכל קבלנ
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 חתימת המציע ______________

מי שהמבוטח התחייב 
 בכתב לבטחו.

מבוטח נוסף מבקש  – 318
 האישור

 ראשוניות – 328
רכוש מבקש  – 329

 האישור יחשב כצד ג'
 

אחריות 
 בידיםמע

 תחלוף על ויתור – 308 ₪ 20,000,000   ביט 
שוכרים ו/או  לטובת

דיירים ו/או בעלי זכויות 
 האחרים במבנה 

תחלוף  ויתור על - 309
 לטובת מבקש האישור

מבוטח נוסף,  – 317
קבלנים וקבלני משנה וכל 

מי שהמבוטח התחייב 
 .בכתב לבטחו

מבוטח נוסף מבקש  – 318
 האישור

 ראשוניות - 328
 
 

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי 
 (:ג'בנספח המצוין 

 שיפוצים - 074

 
 ביטול/שינוי הפוליסה 

אחר משלוח הודעה למבקש ל יום 60בת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא טושינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי ל
 האישור בדבר השינוי או הביטול.

 
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 חתימת המציע ______________

 
 בתקופת השימושאישור קיום ביטוחים  2' דנספח 

 

 תאריך הנפקת האישור ________ אישור קיום ביטוחים

וח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטזה ח אישור ביטו
ירה בין התנאים שמפורטים באישור זה באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סת

במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש  מעטל לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח
 האישור.

 מעמד מבקש האישורמ אופי העסקה מבוטחה מבקש האישורמ

החברה הכלכלית שם: 
( 1999לפיתוח שדרות )

בע"מ ו/או עיריית 
ות ו/או תאגידים שדר

שדרות  עירוניים בעיר
ו/או גופי סמך של 

העירייה ו/או גופים 
קשורים לעיריית 

ו חברת /או שדרות
 ניהול

  : שם: 
ות חלק מהמבנה רשכי
 9חלקה  1898 גושב

 79, 64)בשלמות( וחלקות 
לפי  101)בחלק(, מגרש 

   611-0276329תב"ע 
 

 

 האחר: משכיר☒
 
 

  ח.פ.  ח.פ.

 : ןמע : מען

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

יך ארת
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 חביטו

כיסויים נוספים 
 בתוקף

יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום
 בהתאם לנספח ד'

 
תכולה לרבות מלאי 

 ושיפורי מבנה 
 
 
 
 

     ביט 
 
₪ 

 על ויתור – 308
 לטובת תחלוף

שוכרים ו/או דיירים 
ו/או בעלי זכויות 
 האחרים במבנה 

ל ע ויתור  - 309
תחלוף לטובת מבקש 

 האישור  
 נזקי בגין כיסוי 313
 טבע
 גניבה כיסוי 314

 ושוד פריצה
 רעידת כיסוי 316

 אדמה
 ראשוניות 328
מוטב לתגמולי  – 324

 הביטוח
 

  5,000,000   ביט  צד ג'
 
₪ 

 אחריות צולבת  - 302
 על ויתור – 308

 לטובת תחלוף
שוכרים ו/או דיירים 

ו/או בעלי זכויות 
 ם במבנה ריהאח
ויתור על   - 309

תחלוף לטובת מבקש 
 אישור  ה

כיסוי לתביעות   - 315
 מל"ל

מבוטח נוסף   - 321
בגין מעשי או מחדלי 

מבקש  –המבוטח 
 האישור

 ראשוניות  - 328
וש מבקש רכ  - 329

האישור ייחשב כצד 
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 חתימת המציע ______________

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ג'
 

     ביט  אחריות מעבידים
 
₪ 

 על ויתור – 308
 לטובת תחלוף

דיירים ו שוכרים ו/א
ו/או בעלי זכויות 
 האחרים במבנה 

ויתור על   - 309
תחלוף לטובת מבקש 

 האישור
מבוטח נוסף   - 319

היה וייחשב 
כמעבידם של מי 
 מעובדי המבוטח

 ראשוניות  328
 תיתוצא אובדן

 12תקופת שיפוי 
 חודש

 על ויתור – 308 ₪    ביט 
 לטובת תחלוף

שוכרים ו/או דיירים 
ת ו/או בעלי זכויו

 האחרים במבנה 
ויתור על   - 309

בקש תחלוף לטובת מ
 האישור  

 נזקי בגין כיסוי 313
 טבע
 רעידת כיסוי 316

 אדמה
 ראשוניות 328

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
לאחר משלוח הודעה  יום 60ליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא שינוי או ביטול של פו

 ר בדבר השינוי או הביטול.שולמבקש האי

 
ם )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי פירוט השירותי
 (:ג'המצוין בנספח 

 שכירויות והשכרות – 096
 

  

 חתימת האישור
 המבטח:
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 חתימת המציע ______________

 

 נספח ה 

 גופים ציבוריים ותתצהיר בדבר עמידה בתנאי חוק עסקא

 
ת זהות מס' ___________ מכתובת _________, לאחר __ , נושא/ת תעודאני הח"מ, __________

שה כן, מצהיר/ה בזאת שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אע
 קמן:כדל

 
"חוק )להלן:  1976 –ו ל"הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התש .1

 יר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק העסקאות.ים המפורטים בתצה(. למונחהעסקאות"
 

מו/ אני אני משמש בתפקיד ________________ אצל המציע __________ ומוסמך להצהיר מטע .2
 מיותר[.המציע ]מחק את ה

 

אליו, כהגדרתם בחוק העסקאות, לא  המציע ובעלי זיקה ______עד למועד הגשת ההצעה למכרז מס'  .3
"( חוק שכר מינימום)להלן: " 1987 –ות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז ביותר משתי עביר הורשעו

 1991 – ת תנאים הוגנים(, התשנ"או/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטח
 "(. חוק עובדים זרים)להלן: "

 

/או חוק וק שכר מינימום וקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות על חילחילופין, אם המציע ובעלי ז .4
 במועד הגשת ההצעה חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  -עובדים זרים 

 

 עובדים.  25-כמו כן, המציע איננו מעסיק יותר מ .5
 

את הוראות  םעובדים, הוא מקיי 100-עובדים אך פחות מ 25-כל שהמציע מעסיק יותר מלחילופין, כ .6
 (."חוק השוויון")להלן:  1998-יות, תשנ"חלאנשים עם מוגבלולחוק שוויון זכויות  9סעיף 

 

רווחה עובדים ומעלה, הוא פנה בעבר למנכ"ל משרד העבודה ה 100לחילופין, אם המציע מעסיק  .7
לשם  – לחוק השוויון, ובמידת הצורך 9ם לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף והשירותים החברתיי

לחוק השוויון,  9ליישום חובותיו לפי סעיף בל המציע הנחיות קבלת הנחיות בקשר ליישומן. אם קי
ציע להעביר הוא גם פעל ליישומן; ככל שלא פנה, מתחייב המציע לבצע פנייה כאמור; כן מתחייב המ

ועד מימים מ 30זה למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך העתק מתצהיר 
 ההתקשרות.

 

 כן תצהירי אמת.י, זו חתימתי ותוהנני מצהיר/ה כי זהו שמ .8
 

    _____________       ____________________ 

 חתימת המצהיר                                    תאריך                         

 

 אישור

______ הופיע/ה בפניי מר/גב' _אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום _____________

תה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'_________, ולאחר שהזהרתיו/יה כי ___ אשר זיהה/זיה_________

כן, אישר/ה את  ים בחוק אם לא יעשה/תעשהעליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבוע

 נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

                   ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                     
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 חתימת המציע ______________

 נספח ו'

 להצעת המשתתף

 

 :בודלכ

 שדרות חברה כלכלית

 

 א.ג.נ.,

 

 ו/או לחבר חברהעדר קרבה לעובד הרשות ו/או היבה/הניגוד עניינים ובדבר קירעדר יבדבר ה תצהירהנדון: 

 חברהירקטוריון הדהמועצה ו/או לחבר 

 

 זה תצהירות בהאפשרויות המיותרנא להקפיד על מחיקת 

 

ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי /גב' _______________, נושא/אני החתום מטה, מר 

 נשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בכתב כדלקמן:האמת וכי אהיה צפוי  לעולומר את  עלי

 

 ל תצהיר זה בתמיכהלחתום ע("המציע" להלן:)כדין על ידי __________________ אני הוסמכתי

 (להלן: "ההליך")להצעתי להשכרת הנכס

 

 הבאים: הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים עיריית שדרותהנני מצהיר בזאת כי  .1

 הקובע כדלקמן: {נוסח חדש}לפקודת העיריות  א' )א( 122סעיף  .1.1

 רהחלק העולה על עש או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים וחבר מועצה, קרובו, סוכנ"

 אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה

 בת, אח או אחות." בן זוג, הורה, בן או -" עם העירייה; לעניין זה, "קרוב

 ומיותעניינים של נבחרי הציבור ברשויות המק דשל ההודעה בדבר כללים למניעת ניגו )א( 12 כלל  .1.2

  הקובע:

 -בר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר מועצה" "ח

ו"  הגדרות "בעל שליטה" ראה)ליטה בו רובו בעלי שחבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או ק

 ( )ב((."1)5 -( )ב( ו1) 1קרוב" בסעיף 

 קובע כי:)א( לפקודות העיריות }נוסח חדש{ ה 174 סעיף .1.3

 ו עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידיפקיד א"

 ."בשום עבודה המבוצעת למענהרייה וחוזה שנעשה עם העיזוגו או שותפו או סוכנו, בשום -בן
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 חתימת המציע ______________

 

 י:כבהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר  .2

 או שותף. י: בן זוג, הורה, בן או בת, סוכןל (מחק את המיותר)יש / אין בין חברי מועצת העירייה  .2.1

או  בת, סוכןלי: בן זוג, הורה, בן או  (מחק את המיותר)יש / אין  חברהדירקטוריון הבין חברי  .2.2

 שותף.

 ם חלק העולההחבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מ (מחק את המיותר)אין יש /  .2.3

 ד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהלברווחיו של התאגיעל עשרה אחוזים בהונו או 

 או עובד אחראי בו.

מהם  וכנו או שותפו, שיש לאחד, קרובו, סחברהדירקטוריון החבר  (מחק את המיותר)יש / אין  .2.4

הגשתי את הצעתי או שאחד  ועל עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעות חלק העולה

 מהם מנהל

 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. –בן  (המיותרמחק את )אין לי  יש/ .2.5

 .חברהזוג, שותף או סוכן העובד ב –בן  (מחק את המיותר)יש/ אין לי  .2.6

 

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או  החברכי ועדת המכרזים של הידוע לי  .3

  הצהרה לא נכונה. ימסרת אם

 

 במישרין או בעקיפין שתגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים סוק בכל דרך שהיאהנני מצהיר שלא אע .4

 .חברהמול ה

 

לי אשר עלול להעמידני כל עניין אשר נמצא בטיפובלא דיחוי על  חברהכמו כן, הנני מתחייב להודיע ל .5

 .של ניגוד עניינים במצב

 

 ו הינו אמת.והאמור בהצהרה ז רטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים,פאני מצהיר בזאת כי ה .6

 

 ותוכן תצהירי דלעיל אמת. יזה שמי, זו חתימת .7

 __________________  שם המשתתף: *

 __________________  *שם נותן התצהיר: 

 __________________    מספר ח.פ.*

 __________________  *מס' תעודת זהות: 

 __________________  המשתתף: חתימת*

 __________________ ותן התצהיר: *חתימת נ
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 חתימת המציע ______________

 

 אישור עו"ד

 .(להלן: "המשתתף")אני משמש כעורך הדין של _______________________, ח.פ. _______________ 

 או בעל המניות/____________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה והנני מאשר בזאת כי _____

 נו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגידהצעות המחיר והי או מנהל התאגיד המשתתף בהליך/העיקרי ו

 ______________ ח.פ. _______________.

, לאחר שהזהרתיו כי א ת.ז. _______________ הנני מאשר בזאת כי _______________________ נוש

 עליו

 נות ההצהרה הנ"לעים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכוולהצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקב

 וחתם עליה.

_________________ 

 חתימה + חותמת עוה"ד
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 חתימת המציע ______________

 נספח ז'

 

 תאריך: _______

 אישור רואה חשבון מטעם המציע

 נה גם ללשון נקבה וכך להיפךין בנוסח לשון זכר, הכווכל מקום בו מצו

 [של משרד רואי החשבון של המציע ה]מומלץ לערוך נספח זה על גבי נייר פירמ

  לכבוד

 ועדת המכרזים

 .א.נ,ג

 חברת/שותפות __________________בע"מ ח.פ./ע"מ _____הנדון:  

 כבדים לאשר כדלקמן:"(, אנו מתהמציעכרואי חשבון של  המציע שבנדון )להלן: "

 י לאשר כי מורשי החתימה מטעם המציע הינם:הרינ .1
 

 _____________ ;_שם: _____________ ת.ז.  .1.1
 

 ____. ז. _____________שם:_____________ ת. .1.2
 

 המציע בתנאי הסף הרינו לאשר כדלקמן:  עמידתבאשר להוכחת  .2
 

ת של לפחושל המציע בהיקף  היה מחזור הפעילות 2020-, ו2019, 2018אחת מן השנים -בכל .2.1
 בכל שנה כאמור.    ₪ 500,000

 

ת "עסק חי", ציע , לא רשומה הערת "עסק חי" או אזהרמשל ה 2019בדו"ח הכספי המבוקר לשנת  .2.2
ל הערה חשבונאית אחרת, שיש בה כדי להתריע על מצבו הכספי של המציע ו/או יכולתו לעמוד או כ

 בהתחייבויותיו הכספיות. 
 

מכל  ,פרי החשבונות של המציע ובהתאם למסמכים אחריםשקף באופן נאות בהתאם לסאישור זה מ .3
 את המידע הכלול בו. ,הבחינות המהותיות

 
 

 בכבוד רב,

 

 ו"ח_____________, ר___



 

38 

 חתימת המציע ______________

 ' נספח ח

 תשריט המושכר

 
 


