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 ב' -ו א'  בקומות  פתוחות  עבודה ועמדות  משותפים  העבודה  חללי להשכיר מעוניינת  "(העירייה"  )להלן  שדרות  עיריית

 עסקים   של  פעילות   לעודד  במטרה  ,(קורא"  "הקול   הלן:)ל  מוגנת  בלתי   בשכירות  בשדרות בבעלותה  הנמצא   במבנה

 המקומית  הוועדה  ידי   על  אושרש  חורג  לשימוש   היתר  ע"פ  ייעשה   במבנה   השימוש  כי   ובהרי    .ובינוניים  קטנים

 הקורא  לקול ומצורף שדרות

 

 .sderot.org.il-www.e העירייה מאתר להוריד  ניתן  קורא קול ה  מסמכי את .1

 . tovam@sederot.muni.il  לדוא"ל: להגיש יש  והנספחים  המסמכים כל לרבות  קורא, לקול ההצעה  את .2

 הצעות שיוגשו לאחר מועד זה ייפסלו.. 15:00עד השעה  17.1.2022  המועד האחרון להגשת ההצעות הנו .3

במועד .4 שינויים  לבצע  דעתה,  שיקול  פי  על  רשאית,  פרסום  שלעיל    העירייה  קוראלאחר  ועל    ,הקול 

 . ובכל הודעה/הבהרה ככל ותפורסם בנושא זה העירייהאחר פרסומי לעקוב המתעניין/מגיש ההצעה 

 הנ"ל.  לדוא"ל או 16:00-9:00 בשעות  6620227-08 בטלפון   העירייה למשרדי לפנות  ניתן  נוספים בירוריםל .5
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  חתימה וחותמת המציע

 זמנה להציע הצעות  מסמך א': ה
 כללי  .1

 

בתחומי  ליזמי סטארט אפ  חללי עבודה ועמדות עבודה פתוחות  מקצה  (  "העירייהלהלן ")  שדרותעיריית   .1.1
ן מוגבלת, בה יוכלו היזמים לעבוד ולפתח רעיונות ומיזמים במסגרת  זמ לתקופתטכנולוגיה מתקדמת  

בחללי עבודה  אחרים השוהים ומשתמשים    בעלי מקצועות חופשיים ביחד עם    סביבת עבודה תומכת
 .ועמדות עבודה פתוחות 

 

היא יצירת קהילה של סטראט אפים ויזמים הפועלים  חללי עבודה ועמדות עבודה פתוחות  מטרת הקמת   .1.2
כל  - במרחב ומקדם  עוזר  אשר  באופן  הדדי  והיזון  אינטראקציה  תמיכה,  המאפשר  משותף,  דינאמי 
 .נכסמהיושבים ב אחד/ת

 
  במבנהב'  -' ובקומה א  חללי עבודה ועמדות עבודה פתוחות  להשכרת  הצעותלקבל  בזה  פונה  והעירייה   .1.3

 . רות בלתי מוגנתהנמצא בבעלותה בשדרות, אשר פרטיו מפורטים להלן, בשכי )להלן: "הנכס"(

 

 . )בחלק( 80 :חלקה,  1896: גוש , שדרותהנכס ממוקם בכיכר הנשיא, מרכז העיר  -תיאור הנכס .1.4

 
לרבות הקמת ממ"דים    הנכס מצוי כרגע בתהליך שיפוץ, כאשר השכירות תתחיל לאחר השלמתויצוין כי   .1.5

יובהר כי המבנה יימסר   .לפי המאוחר,  היתר אכלוס ממהנדס העירייהו   4קבלת טופס  והתקנת מעלית ו
as is ברמת מעטפתלאחר השיפוץ ,.   

 
 .  7כנספח  להסכם ההתקשרות גודל החדרים משתנה ע"פ התשריט המצורף  .1.6

 
של    תהיה   השכירות  תקופת  .1.7    השכירות   תקופת   ת להארכ  לעירייה   אופציה עם    ים חודש  12לתקופה 

  .שיחתם בהתאם להוראות החוזה
 

₪     130בתקופת השכירות יעמדו על סך של    (" חלל עבודה"משרד )להלן:  של  דמי השכירות החודשיים   .1.8
בהתאם להוראות    ארנונהבנוסף לדמי השכירות  ם  המציע לשלעל  .  בתוספת מע"מ כדיןלחודש  מ"ר  ל

   החוק. 
 

דמי שכירות חודשיים  ישלם השוכר ( עמדת עבודה פתוחה"")להלן:  Open Space בגין שימוש בעמדת .1.9
 מע"מ כדין.   ףתוסלדמי השכירות י,₪  300סך של ב

 
 .  בלבד יםמשרד תולמטר ורק  אך תהיה השכירות .1.10

 
 (, הנם כדלקמן:  "הקול הקורא"מסמכי )להלן:  הקול הקוראהמסמכים המהווים את מסמכי  .1.11

 
 על כל צרופותיה ונספחיה.   ,לקול הקורא: הזמנה זו להגיש הצעות מסמך א' .1.12

 
 .  בקול הקוראתזכה  םשהצעת יםלבין המציע  העירייה: חוזה התקשרות בין מסמך ב' .1.13

 

 .  במושכר לגורם אחראו לאפשר שימוש השוכר לא יהיה רשאי להעביר את החזקה  מובהר בזאת, כי .1.14
 על אף האמור לעיל, השוכר יהיה רשאי לאפשר זכות שימוש במושכר לעובדיו בלבד.    
   

במסמכי   .1.15 והמפורטים  הדרושים  המסמכים  כל  את  לצרף  המציע  הקוראעל     לעירייה ולהשיבם    הקול 
 כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעמו.    

 
 תהיה רשאית לבטל את ההליך בכל שלב.  העירייה .1.16

 
 מתחייבת לקבל הצעה כל שהיא.    העירייהאין  .1.17
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 :חלל עבודה או עמדת עבודה פתוחהעל המציע לצרף להצעתו כתנאי להשכרת  .2

 

וחבות מעבידים   .2.1 שלישי  צד  עבור התכולה,  ביטוחים  עריכת  על  בנכס אישור  שימוש  זכות    בגין קבלת 
 לחוזה.   5בנספח  המושכר כמפורט 

 

 הצעה. , ייחשב המציע כמי שטרם הגישאת המסמכים המפורטים לעיל מציע לא הגיש ה .2.2
 

 
 לקול הקורא הגשת ההצעות  .3

 
חללי עבודה  אפשרויות ההשכרה של  , ולבדוק את  העירייה, בתיאום עם  בנכסבאחריות המציע לבקר   .3.1

 , טרם הגשת ההצעה.  עבודה פתוחותאו עמדות 
 

אפשרויות ההשכרה של חללי עבודה או עמדות  בהגשת ההצעה יהיה משום הצהרה כי המציע בדק את  .3.2
כי המושכר מתאים לצרכיו וכי אין לו כל טענה לגבי מצבו  לרבות בדיקות תכנוניות,  ,  עבודה פתוחות

 בגין אי התאמה כלשהי או טענות לפגמים כל שהם.  טענות , לרבות של המושכר
 

 . עם הנספחים והמסמכים הנדרשים הקול הקוראמסמכי את  לעירייהיגיש   בקול הקורא המשתתף .3.3
 

על כל נספחיה, תהיה חתומה בחתימה מלאה של המציע או של מורשי החתימה   .3.4 של המציע  ההצעה 
חתימת    )בעט בלבד בצבע שחור או כחול(.  מעמודי הצעתובתחתית כל אחד    )כאשר המציע הנו תאגיד( 

המציע  בשולי מסמך זה משמעותה כי קרא, הבין וקיבל על עצמו ללא סייג את האמור במסמך על גביו  
 רף חתימתו. יצ

 
המציע ימציא אישור של עו"ד או רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה מטעמו וכי ההצעה וכל יתר מסמכי   .3.5

הקורא ע  הקול  כאמור- לנחתמו  החתימה  מורשי  הקול  ידי  למסמכי  המצורף  לנוסח  בהתאם  וזאת   ,
 . 1מס'  נספח  הקורא

 
ההצעה תוגש ע"י מציע אחד בלבד: יחיד, או תאגיד הרשום כדין בישראל, או שותפות רשומה כדין   .3.6

 בישראל. 
 

  .tovam@sederot.muni.ilלדוא"ל: להגיש יש  והנספחים  המסמכים כל לרבות  קורא, לקול ההצעה  את .3.7
 

טרם הגשת  .  וחללי עבודה שנותרו פנוייםעבודה פתוחות    העירייה תפרסם מעת לעת את מספר עמדות .3.8
   ים.פנויי עבודה  ל וחלעבודה פתוחות האם נותרו עמדות  עם העירייה  ההצעה על המציע לבדוק 

 
 הודעה בדבר סיומו של הליך זה.   העירייה, תפרסם ועמדות העבודה חללי העבודהכל שיושכרו ככל  .3.9

 
 הוראות כלליות  .4

 

 הקול הקורא מסמכי  .4.1

 

בקול  והם נמסרים למציע לשם השתתפותו    העירייההם רכוש    הקול הקוראזכויות היוצרים ומסמכי   .4.1.1
 כל שימוש אלא למטרה זו.     הקול הקוראבלבד. אין לעשות במסמכי  הקורא

 
, חלקם או  הקול הקוראאוסרת על שימוש מכל סוג ומין שהוא במסמכי    העירייהלמען הסר כל ספק,   .4.1.2

 זה.  בקול הקוראכולם, בין בשלמות ובין לשיעורין, אלא למטרות ההשתתפות 
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 אישור הבנת תנאים  .4.2

 

והנסיבות העשויים להשפיע על הצעתו ועל  , וכל התנאים  הקול הקוראמציע אחראי לבדיקת מסמכי  ה .4.2.1
 .ביצוע העבודה/שירות

 
 הקול הקורא שינוי תנאי  .4.3

 

שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי, לשנות, לעדכן, או לסייג    העירייההסתיים ההליך,  כל עוד לא   .4.3.1
ה מתנאי  תנאי  הקוראכל  לצרכי    קול  נדרשים  כאמור  סייג  או  עדכון  שינוי,  כי  סבורה  שהיא  במידה 

 על המציע לעקוב באתר האינטרנט העירוני אחר פרסומים כאמור.   .עירייהה

 

הודעות אלה תהוונה חלק בלתי    .העירייהפורסם באתר  ייעשה בהודעה בכתב שת  הקול הקוראשינוי תנאי   .4.3.2
לא יהיה כל תוקף לשינוי אלא אם ניתנה על כך  . למען הסר ספק מובהר, כי  הקול הקוראנפרד מתנאי  

 . העירייהבהודעה בכתב מטעם 
 

  הקול הקורא המציע יחתום בחתימת מורשי החתימה שלו על הודעה כאמור ויצרף אותה כחלק ממסמכי   .4.3.3
 המוגשים במסגרת הצעתו. 

 
 

 בקול הקוראתנאי הסף להשתתפות  .5

 
  באחד  עמידה  אי  כי  יודגשהבאים.    המצטבריםמציעים העונים על כל התנאים    בקול הקורארשאים להשתתף  

  . דין כל להוראות בהתאם ההצעה  לפסילת  יגרום, הסף מתנאי
 

)או  או תושב קבע בישראל  המציע הנו בעל אזרחות ישראלית   .5.1 הרשום כדין    (חברהשותפות או  תאגיד 
 .  בישראל

 

מרשויות המס שמדובר על    ותתעוד בצרוף    ימציא העתק ת"זעסק שאינו תאגיד או שותפות    ינומציע שה  .5.1.1
 , לרבות תעודת עוסק מורשה.  כדיןעוסק 

 

  התאגדותתעודת  יצרף להצעתו העתק של    ,חברהשותפות או  , קרי    פי דין -תאגיד רשום על מציע שהינו   .5.1.2
וכל  העתק אישור רו"ח/עו"ד בדבר מורשי חתימה  ידי עו"ד או רו"ח(,  -)העתק מאומת על  של התאגיד

 העתק של כל תעודת שינוי שם של התאגיד )ככל ששונה(.  
 

, בנוסח  רף תצהיר בהתאם לחוק זהיצו  1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ועומד בתנאי  המציע   .5.2
   .2 מס' כנספחהמצ"ב 

 

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס  המציע צירף   .5.3
 . 1975-הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

 
 . 3מס' נספח , בהתאם לנוסח האמור בקרבההמציע חתם על תצהיר היעדר  .5.4

 
השכירות   .5.5 למטרת  בהתאם  השוכר  היא  השכירות  .  ("ההצעה"  :)להלןהצעת  מטרת  את  יפרט  המציע 

 .4מס'   נספח  –בטופס ההצעה 

 
 בקול הקורא הזוכה  .6

 

ים חללי  בכפוף לכך שקיימ, וה  , תועבר לאישור ועד קורא  תימצא מתאימה לתנאי הקולשתוגש וכל הצעה   .6.1
 פנויות להשכרה.  עבודה או עמדות עבודה פתוחות 
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רשאית    העירייה .6.2 דעת להחליט,  תהיה  שיקול  איזו  לפי  פתוחה ה הבלעדי,  עבודה  עמדת  או  עבודה    חלל 
 . ושכר לכל זוכהי

 
המבקשים (  "הוועדה")להלן:    מקצועיתועדת   .6.3 היזמים  את  תראיין  העירייה  ידי  על  שייבחר    בהרכב 

היזם    , ותחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי העצמאי, האם לאשר את בקשתבחלל העבודהלהשתמש  
ושאינו נוגד    שאינו פוגעני  ,על היזם להציג מיזם מהימןעמדת עבודה פתוח.  ו/או  בחלל עבודה  לשימוש  

 את חוקי מדינת ישראל ו/או הוראת כל דין. 

 

פתוחות .6.4 עבודה  עמדות  או  עבודה  עסקים    חללי  לבעלי  ויוקצו  הטכנולוגי  מתחום  מהתחום  שאינם 
כל זאת בהתאם לשיקול דעת  ו,  עדיפות ליזמים מתחום הטכנולוגיה המתקדמת  ן תינתכאשר    הטכנולוגי,

 הוועדה.  של 
 

דין,   .6.5 כל  פי  על  לגרוע מסמכויותיה  ומבלי  לעיל,  רשאית שלא להכריז על מציע    העירייהעל אף האמור 
 . בקול הקוראכלשהו כזוכה 

 
והמצאת    השכירותהמציע, תודיע לו על כך והמציע מתחייב לחתום על חוזה  את הצעת    העד וו האישרה   .6.6

 ימי עסקים.    14כל המסכים הנדרשים המצורפים לקול קורא זה תוך 
 

לא חתם המציע על ההסכם ולא המציא את המסכים הנדרשים, שומרת העירייה על זכותה לבטל את   .6.7
 הזכייה של המציע.  

 
 החוזה .7
 

לא יהא קיים חוזה  ,  העירייהחוזה על ידי מורשי החתימה של  לחתימת    דספק מובהר, כי ע   הסרלמען   .7.1
 תוקף בין הצדדים.  -בר

 
 

 תנאים כלליים  .8

 

 

 רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההליך דנא.   העירייה .8.1

 
 
 
 

 
   דוידי אלון   

 עירייה ה ראש
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 1מס'  נספח

 : לכבוד
 עיריית שדרות  

 
 א.ג.נ. 

 בשם תאגיד אישור זכויות חתימה הנדון: 
 
 

  ____________________, ה"ה  ____________________ מאשר בזאת, כי    רו"ח/הנני, עו"ד

על    ____________________,-ו ידי  מסמכי  החתום/ים  על  שהוגשה  ההצעה 

מוסמך/ים לחייב   01/2022קול קורא מס'  "( במסגרת  המציע____________________ )להלן: "

 .ניין בנוגע לקול הקורא, והיא מחייבת את המציע לכל דבר ועאת המציע בחתימתו/ם

 

 
 

 בכבוד רב,
 

 
                                                        _______________ 

 
  



 עיריית שדרות 

 להשכרת משרדים   2022קול קורא /

 
 35מתוך   8עמוד 

 : ____________המציע ה וחותמתחתימ
 

 2מס'  נספח
 עיריית שדרות   לכבוד

  

 תצהיר ל פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  

 
_________, לאחר שהוזהרתי כי  אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת  

 עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: 
 

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

 .העסקאות בחוקלמונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם 

 
  מציע אני ה  /וומוסמך להצהיר מטעמ   __________  מציע אני משמש בתפקיד ________________ אצל ה .2

 ]מחק את המיותר[. 

 
עסקאות,  ה , כהגדרתם בחוק  וובעלי זיקה אלי   מציעה   01/2022גשת ההצעה לקול הקורא מס'  עד למועד ה .3

"( ו/או  חוק שכר מינימום)להלן: "  1987  –לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  

חוק  )להלן: "   1991  –לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  

 "(.  עובדים זרים

 
הורשעו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או חוק עובדים    ו ובעלי זיקה אלי  מציע לחילופין, אם ה .4

 במועד הגשת ההצעה חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.   -זרים 

 
 עובדים.   25- איננו מעסיק יותר מ מציעכן, ה  כמו .5

 
הוראות סעיף  עובדים, הוא מקיים את    100-עובדים אך פחות מ  25-לחילופין, ככל שהמציע מעסיק יותר מ .6

 (."חוק השוויון")להלן:  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח 9

 
והשירותים  עובדים ומעלה, הוא פנה בעבר למנכ"ל משרד העבודה הרווחה    100לחילופין, אם המציע מעסיק   .7

לפי סעיף   יישום חובותיו  הצורך    9החברתיים לשם בחינת  ובמידת  לשם קבלת הנחיות    –לחוק השוויון, 

לחוק השוויון, הוא גם פעל ליישומן;   9בקשר ליישומן. אם קיבל המציע הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  

עביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל  ככל שלא פנה, מתחייב המציע לבצע פנייה כאמור; כן מתחייב המציע לה 

 ימים ממועד ההתקשרות.   30משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  

 
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .8

 
     _____________         ____________________  

 חתימת המצהיר                                     תאריך                                 
 

 אישור
בפנ  הופיע/ה   ____________________ ביום  כי  בזאת  מאשר/ת  עו"ד________  הח"מ  מר/גב' יאני  י 

כי   שהזהרתיו/יה  ולאחר  מס'_________,  ת.ז.  באמצעות  עצמו/עצמה  זיהה/זיהתה  אשר   ____________
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה  

 תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני. 
                     ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                   
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   3מס'  נספח
 

 עיריית שדרות   לכבוד
 א.ג.נ.,

 
 

הנדון: תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים ובדבר קירבה/הי עדר קרבה לעובד הרשות ו/או העירייה  
 ו/או לחבר  המועצה ו/או לחבר דירקטוריון העירייה

 
 נא להקפיד על מחיקת האפשרויות המיותרות בתצהיר  זה 

 
אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי  

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

  לקול קורא כחלק מהצעה  כתצהיר בדבר היעדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה, יהנני עושה תצהיר .1
 .("העירייה"של עיריית שדרות  )להלן:  01/2022מס' 

 שם המציע: _____________________ מס' ת.ז. / ח.פ. של המציע: ________________  .2

 _____________________________ אצל המציע ומוסמך להצהיר מטעמו. אני משמש בתפקיד   .3

 ביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: העירייה ההנני מצהיר בזאת כי   .4

 הקובע כדלקמן:   {נוסח חדש}לפקודת העיריות א' )א(   122סעיף  .4.1

לאחד  "              שיש  תאגיד  או  שותפו,  או  סוכנו  קרובו,  מועצה,  עשרה חבר  על  העולה  חלק     האמורים 
  או לעסקה   לחוזה  או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד    אחוזים בהונו                          
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -עם העירייה; לעניין זה, "קרוב"                            

 
 ת העיריות }נוסח חדש{ הקובע כי:)א( לפקודו 174סעיף  .4.2

 
עצמו " ידי  על  בעקיפין,  או  במישרין  מעוניין,  או  נוגע  יהיה  לא  עירייה  של  עובד  או   פקיד 
ידי               על  עבודה  -בן  או  ובשום  העירייה  עם  שנעשה  חוזה  בשום  סוכנו,  או  שותפו  או   זוגו 
 ".המבוצעת למענה               

 
)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות    12  כלל .4.3

 : , בין היתר, כדלקמןהקובע
 

-המקומית; לעניין זה, "חבר מועצה"  "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות
ו"  ראה הגדרות "בעל שליטה")חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו 

 ( )ב((." 1) 5 -( )ב( ו1) 1קרוב" בסעיף 
 

   בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .5

 

 או שותף.  זוג, הורה, בן או בת, סוכןלי: בן  (מחק את המיותר)יש / אין בין חברי מועצת העירייה  .5.1
או   לי: בן זוג, הורה, בן או בת, סוכן (מחק את המיותר)יש / אין דירקטוריון העירייה בין חברי  .5.2

 שותף.
על   חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה  (מחק את המיותר) יש / אין  .5.3

  התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהלעשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של 
 או עובד אחראי בו. 

, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם  דירקטוריון העירייהחבר   (מחק את המיותר) יש / אין  .5.4
על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או   חלק העולה

 שאחד מהם מנהל 
 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות.  –בן  (מחק את המיותר)יש/ אין לי   .5.5
 . עירייהזוג, שותף או סוכן העובד ב –בן  (מחק את המיותר)יש/ אין לי   .5.6

קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה    קיימתידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם   .6
 לא נכונה. 
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מול    הנני מצהיר שלא אעסוק בכל דרך שהיא במישרין או בעקיפין שתגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים .7
 העירייה. 

 
  כמו כן, הנני מתחייב להודיע לעירייה בלא דיחוי על כל עניין אשר נמצא בטיפולי אשר עלול להעמידני במצב  .8

 . ד ענייניםשל ניגו
 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .9
 

 ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  יזה שמי, זו חתימת  .10
 

 
 __________________   :  המציעשם *

 __ _ _______________  *שם נותן התצהיר:  

 _ _________________    מספר ח.פ. *

 __________________   *מס' תעודת זהות:  

 __ ________________   חתימת המשתתף:*

 ___ _______________ *חתימת נותן התצהיר:

 
    

 אישור עו"ד 
 

ברחוב  במשרדי  בפני  הופיע/ה   ____________________ ביום  כי  בזאת  מאשר/ת  עו"ד________  הח"מ  אני 

מס'_________   ת.ז.  באמצעות  עצמו/עצמה  זיהה/זיהתה  אשר   ____________ מר/גב'   _______________

לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהיה/תהיה  וכי  אמת  להצהיר  עליו/עליה  כי  שהזהרתיו/יה  ולאחר 

 יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני. 

 
              ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד           
 
 

 אישור עו"ד  )אם המציע הוא תאגיד( 
 

 . _ ________אני משמש כעורך הדין של _______________________, ח.פ. ______________

 או בעל המניות /הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו 

 והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיד   בקול קוראאו מנהל התאגיד המשתתף /העיקרי ו

 ______________ ח.פ. _______________. 

 

 הנני מאשר בזאת כי _______________________ נושא ת.ז. _______________ , לאחר שהזהרתיו כי עליו 

 ק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחו 

 וחתם עליה. 

  _________________             

חותמת עוה"ד ו חתימה                                                                                                                            
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   4מס'  נספח
 

 ( Open Spaceטופס הצעה לשכירות חלל עבודה/ עמדת עבודה פתוחה )הנדון: 
 

 לכבוד 
 עיריית שדרות 

 א.ג.נ 
 

 בשדרות ועמדות עבודה פתוחות  חללי עבודה משותפיםלהשכרת  קול קוראהנדון: 
 

 הח״מ: אני  ____________________________ 
 

 הגוף המשפטי: ____________________________  שם 
 

   להשכרת חללי עבודה או עמדות עבודת     1/2022'  מסהקול קורא  הנני מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי
   הבנתי את כל הפרטים, לרבות ההסכם הנלווה והמפרטים. ,"(הקול הקורא)להלן: "פתוחות  

 

   ולמדתי בעצמי ובאמצעות מומחים מטעמי   הקול קוראהמיועד להשכרה נשוא    המבנ בהנני מצהיר כי סיירתי  

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

   וכל הגורמים האחרים המשפיעים על    הקול קורא וכי תנאי    הקול קוראהנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי

 . ומוכרים לי , ידועיםהקול קורא

 הקול הקוראכל המסמכים והאישורים הנדרשים עפ״י תנאי המציע  י לאשר כי צורפו על יד הנני  . 
 

 )אני  מעוניין בשכירות של  משרד/חלל עבודה פתוח )הקף בעיגול את החלופה המבוקשת. 
 

  המפורטת להלן:פעילות הנני מצהיר כי מטרת הצעתי הינה להשתמש במבנה לצורך  

 _____________________________________________________________________ 

 
 פירוט מיקום המשרדים בהם אנו מעוניינים : 

 
  ___________________________________________________________________________ 

 
 ___________________________________________________________________________ 

 
ידוע לנו שפירוט זה אינו מחייב את העירייה וכי העירייה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לקבוע את מיקום  

 המשרדים שתושכרנה לנו.
 

 תמורת השכירות נשלם לעירייה דמי שכירות בהתאם לקבוע בתנאי הקול הקורא  . 
 

  :להצעה אני מצרף 

 תעודת עוסק לצורכי מע"מ.  .1

 אישור ניהול ספרים.  .2

 אישור על פטור מלא או חלקי מניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה.  .3

 אחרת. מסמכי חברה או שותפות רשומה או שותפות  .4

 עו"ד בדבר זהות מורשי החתימה.  / אישור רו"ח  .5

   . החתום ע"י המבטחים ושאינו מסויג  נספח אישור קיום ביטוחים .6
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 תצהיר חוק עסקאות עם גופים ציבוריים.  .7

 הצהרה על ניגוד עניינים והעדר זיקה.  .8

 

 ידוע לי כי העירייה איננה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי, כולה או חלקה, וכי היא רשאית לבטל  * 

 או לדחות את תחילת ביצועו. /רק חלק מן ממנו ו   , או לבצעהקול קוראאת    

 
 

  

__________     ____________ _____  ________________    __________      ____________ 
 תפקיד                                    שם המציע                         תאריך                    

 
__________     ____________ _____  ________________    __________      ____________ 

 עוסק מורשה מספר                           חתימה וחותמת              נציג/ה המציע המוסמך/ת
 

______________   ______________      ______________ __  ____________________ 
 כתובת, מיקוד                                        פקס                              ודוא"ל  טלפון
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 "   5נספח "

 נספח ביטוח

נספח זה גובר על כל הוראה בהסכם העיקרי אשר עניינה ביטוח, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם  
העיקרי לבין הוראות נספח זה בכל הקשור לביטוח,  יגברו הוראות נספח זה.  המונחים המשמשים בנספח זה  

 יפורשו בדרך בה הם מתפרשים בהסכם העיקרי.  

והתחייבויות השוכר בכפוף להוראות הסכם זה בכל הקשור להרשאה לביצוע עבודות  מבלי לגרוע מאחריות   .1
במושכר ע"י השוכר ו/או מי מטעמו בטרם אכלוס המושכר לראשונה על ידי השוכר ו/או במועד מאוחר  

פוליסה  , מתחייב השוכר לערוך  חודשים  12ולמשך תקופת תחזוקה של    כלשהו במשך תקופת השכירות
עבודות   עבודות  לביטוח  בגין  לפחות,  לו  המקביל  נוסח  או  "ביט"  נוסח  לפי  להלן,  כמפורט  קבלניות 

ולהמציא לידי המשכיר ו/או לחברת הניהול את    המבוצעות על ידי השוכר או מי מטעמו בשטח המבנה
כנספח  "אישור עריכת ביטוח עבודות השוכר" המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי ניפרד הימנו ומסומן  

עבודות  "  'א  5" ביטוח  עריכת  "אישור  לו שהמצאת  ידוע  כי  מבטחו. השוכר מצהיר  בידי  כשהוא חתום 
השוכר" כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לביצוע עבודות ההתאמה ו/או קבלת החזקה, וכי המשכיר יהיה  
רשאי למנוע מן השוכר את ביצוע העבודות במקרה שהאישור לא הומצא עד המועד האמור. מובהר כי אם  
מועד קבלת החזקה  יידחה עקב אי המצאת "אישור עריכת ביטוח עבודות השוכר" כאמור, יהיה המשכיר  

 :רשאי התייחס למושכר כאילו החלה תקופת השכירות, על כל המשתמע מכך
 

 ביטוח הרכוש   – פרק א' .1.1
מקרה ביטוח  ביטוח העבודות במלא ערכן לרבות חומרים, ציוד, מתקנים וכל דבר אחר שהובאו לאתר, בשל  

שיגרם תוך תקופת הביטוח. פרק זה כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי המשכיר ו/או חברת הניהול ו/או  
ו/או   זכויות אשר בביטוחי הרכוש  בעלי  ו/או  דיירים אחרים במבנה  ו/או  ו/או שוכרים  הבאים מטעמם 

כויות אחרים במבנה נכלל ויתור  בביטוחי העבודות )פרק א'( של השוכרים ו/או דיירים האחרים ו/או בעלי ז
מקביל על זכות התחלוף לטובת השוכר, ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם  
שגרם לנזק בזדון. פרק זה כולל כיסוי לנזקי טבע , רעידת אדמה, פריצה , גניבה , הוצאות פינוי הריסות   

עובדים עד לסך של  מערך העבודות המבוטחות, רכוש ס  10%עד לסך של   עליו  ולרכוש  מערך    20%מוך 
 ₪ לכל מקרה ביטוח.  400,000העבודות המבוטחות ולכל הפחות  

 
 חבות כלפי צד שלישי   – פרק ב' .1.2

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי אחריות המבוטחים על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק העלולים להיגרם  
גו ו/או  כל אדם  של  לרכושו  ו/או  להלן.  לגופו  כמפורט  בגבולות אחריות  ביצוע העבודות,  עקב  כלשהו  ף 

הביטוח על פי פרק כפוף לסעיף אחריות צולבת. רכוש המשכיר )לרבות במפורש מבנה הנכס( ייחשב כרכוש  
 כצד שלישי. 

  פי הפוליסה. -₪  לאירוע ובמצטבר על 4,000,000:  לא יפחת מ  גבול האחריות
 

  הפרק כאמור מורחב לכלול את הנושאים הבאים:  
  תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי.   -
 נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה.   -
 ₪ לאירוע.   1,000,000חבות בשל נזק הנגרם עקב רעידות והחלשת משען בגבול אחריות בסך  -

 
 חבות מעבידים  – פרק ג'  .1.3

 
ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבות המבוטחים על פי פקודת הנזיקין ) נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות  

₪    20,000,000ת, בגבולות אחריות של  כלפי כל המועסקים בביצוע העבודו  1980למוצרים פגומים התש"מ  
 לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  

 
מבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות השוכר עפ"י הסכם זה ו/או על פי דין, ממועד תחילת השכירות על פי   1.4

חשבונו  הסכם זה או ממועד הכנסת רכוש למושכר, המוקדם מבין שני המועדים, מתחייב השוכר לרכוש על 
המפורטים הביטוחים  את  השכירות,  תקופת  כל  במשך  בתוקף,  ביטוחי  "ו   להלן  ולהחזיק  עריכת  באישור 

)בנוסח "ביט    להסכם  ב''  5"השוכר" המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי ניפרד הימנו והמסומן כנספח  
מועד תחילת השכירות  , אשר יומצא למשכיר ו/או לחברת הניהול, לא יאוחר מאו בנוסח המקביל לו לפחות( 

ע"י   כדין  כשהוא חתום  שני המועדים,  מבין  למושכר, המוקדם  רכוש  הכנסת  או ממועד  זה  פי הסכם  על 
מתלה   תנאי  הינו  כאמור  השוכר"  ביטוחי  עריכת  "אישור  שהמצאת  לו  ידוע  כי  מצהיר,  השוכר  המבטח. 

יהיה רשאי למנוע מן השוכר    ומקדמי לתחילת השכירות להכנסת רכוש למושכר, המוקדם מביניהם. המשכיר
את פעילותו במושכר ו/או הכנסת נכסים כאמור במקרה שהאישור האמור לא הומצא לו לפני המועד שצוין  

 : לעיל
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 ב ביטוח אש מורח .1.4

 
ביטוח אש מורחב המבטח, בערך כינון, אבדן או נזק לרכוש השוכר מכל מין וסוג אשר בבעלות השוכר  

הנמצא   באחריותו  ציוד,  ו/או  ריהוט,  לרבות  האמור,  מכלליות  לגרוע  )מבלי  בקרבתו  ו/או  במושכר 
מתקנים ומלאים מכל מין וסוג שהוא( ו/או  לתוספות ושיפורים שהוספו למושכר על ידי השוכר ו/או  
מי מטעמו כנגד הסיכונים המבוטחים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, סערה,  

אדמה, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב ו/או כלי הרמה,   סופה, שיטפון, רעידת
פגיעה על ידי כלי טיס, פרעות שביתות, שבר זכוכית, נזק בזדון ופריצה. הביטוח כאמור כולל סעיף  
מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המשכיר ו/או חברת הניהול ו/או מי מטעמם, וכן כלפי שוכרים  

ים, דיירים ובעלי זכויות אחרים  )להלן: "בעלי הזכויות האחרים"( אשר בביטוח רכושם של בעלי  אחר
הזכויות האחרים נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי השוכר ו/או בהסכם המקנה  

ק  לבעלי הזכויות האחרים כאמור זכויות במבנה נכלל פטור מאחריות לטובת השוכר בגין אבדן או נז 
העלול להיגרם לרכושם של בעלי הזכויות האחרים עקב הסיכונים המבוטחים בביטוח אש מורחב;  

 אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
 

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1.5
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות השוכר ו/או מי מטעמו על פי  דין בגין אבדן, פגיעה  
או נזק לגופו ו/או רכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא לרבות המשכיר ו/או חברת הניהול ו/או מי  

  4,000,000מטעמם לרבות אורחים, מבקרים, לקוחות השוכר ו/או מי מטעמו,  בגבול אחריות בסך של  
הגבלה    בגין מקרה ביטוח אחד ובמצטבר במשך תקופת ביטוח שנתית אחת. הביטוח אינו  כפוף לכל  ₪  

וקבלני משנה,   וכלפי קבלנים  בגין  וטעינה, חבות  כלי הרמה, פריקה  בדבר: אש, התפוצצות, בהלה, 
מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה וכן תביעות  
  תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח כאמור מורחב לשפות את המשכיר ו/או חברת הניהול 

והבאים מטעמם בגין אחריות העלולה להיות מוטלת עליהם עקב מעשי ו/או מחדלי השוכר והבאים  
מיחידי   אחד  כל  עבור  בנפרד  הביטוח  נערך  כאילו  לפיו  צולבת  אחריות  לסעיף  בכפוף  זאת  מטעמו, 

 המבוטח.   
 

  ביטוח חבות מעבידים  .1.6
י חוק האחריות למוצרים פגומים,  ביטוח חבות מעבידים עפ"י פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או עפ" 

₪ לתובע, למקרה    20,000,000בגין חבות השוכר כלפי עובדיו בגבול אחריות בסך של    1980-התש"ם
ולתקופת ביטוח שנתית, כאשר הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר פיתיונות ורעלים, קבלנים, קבלני  

ר. הביטוח מורחב לשפות את המשכיר  משנה ועובדיהם במידה ויחשבו עובדי המבוטח וכן העסקת נוע
מקצועית   מחלה  ו/או  עבודה  תאונת  קרות  לעניין  ונטען  היה  מטעמם,  מי  ו/או  הניהול  חברת  ו/או 
כלשהי, כי הם נושאים בחובות מעביד כלפי מי מעובדי השוכר. הביטוח כולל סעיף בדבר ויתור המבטח  

הבא ו/או  הניהול  חברת  ו/או  כלפי המשכיר  זכות תחלוף  זכות  על  על  ובלבד שהוויתור  ים מטעמם, 
 תחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

 
 אובדן תוצאתי   ביטוח .1.7

 
למשכיר( בשל נזק שנגרם לתכולת המושכר ו/או  ודמי חנייה  דמי שכירות    לרבותביטוח אבדן תוצאתי )

 ( לעיל, לתקופת שיפוי  (  1.1למושכר ו/או למבנה בו נמצא המושכר עקב הסיכונים האמורים בסעיף 
חודשים. הביטוח יורחב לכסות נזקים תוצאתיים שנגרמו עקב מניעת גישה. הביטוח    12  -שלא תפחת מ

החשמל   זרם  באספקת  הפסקה  עקב  השוכר  של  עסקו  במהלך  הפסקה  או  הפרעה  לכסות  מורחב 
י האמור  כתוצאה מסיכוני אש מורחב )למעט פריצה, שוד והרחבת כה"ס(. למען הסר ספק, מובהר כ

לעיל בדבר הפסקה באספקת חשמל גם ביחס לאספקת חשמל על ידי המשכיר. הביטוח כולל סעיף  
בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי המשכיר ו/או חברת הניהול ו/או הבאים מטעמם ו/או כלפי  

נכלל סעיף מקבי ל  בעלי הזכויות האחרים, אשר בביטוח אבדן תוצאתי של בעלי הזכויות האחרים 
בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי השוכר ו/או בהסכם המקנה לבעלי הזכויות האחרים כאמור זכויות  
במבנה נכלל פטור מאחריות לטובת השוכר בגין אבדן תוצאתי לבעלי הזכויות האחרים עקב הסיכונים  

 ויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. והמקובלים בביטוח אש מורחב, אולם ה
 

 להלן  7כל הנ"ל בכפוף לסעיף  
 
 

 הביטוחים ייערכו ע"י השוכר ועל חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל.   .1.8
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השוכר מתחייב לשלם את הפרמיות במלואן במועדים שהוסכמו עם המבטח ולא לעשות כל מעשה   .1.9
כי   יודגש  ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים.  כדי לצמצם  בו  יישא בכל מקרה בסכומי  שיש  השוכר 

 ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי השוכר. 
 

אין בעריכת הביטוחים הנ"ל ע"י השוכר כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויות השוכר   .1.10
בהתאם להסכם זה, ועריכת הביטוחים הנ"ל לא תשחרר אותו מחובתו לפצות את המשכיר ו/או כל  

 שהשוכר אחראי לו עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י דין.  אדם שהוא בגין כל נזק
 

יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי השוכר, מתחייב השוכר להפקיד בידי המשכיר ו/או בידי    7  -לא יאוחר מ .2
 חברת הניהול אישור בגין הארכת תוקפם של ביטוחי השוכר לתקופת ביטוח נוספת כל עוד ההסכם בתוקף. 

 
מי מטעמם יהיו רשאים, אך לא חייבים, לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו  המשכיר, חברת הניהול ו/או   .3

למי מהם ע"י השוכר כאמור לעיל, והשוכר מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה,  
ככל שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו בנספח זה. השוכר מצהיר  

ז כי  אינן  ומתחייב  לעיל  כמפורט  השינויים  ולדרישת  הבדיקה  לעריכת  מטעמו  מי  ו/או  המשכיר  כויות 
וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח   ו/או מי מטעמם כל חובה  מטילות על המשכיר, חברת הניהול 
כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על השוכר  

"י הסכם זה, וזאת בין אם נדרשו שינויים בביטוחי השוכר ובין אם לאו, בין אם נבדקו ביטוחי השוכר  עפ
 ובין אם לאו. 

 
מוסכם בזאת כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים הינה בבחינת דרישת מינימום   .4

המוטלת על השוכר שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. השוכר מצהיר ומאשר בזאת כי הוא  
ר לגבולות  מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המשכיר, חברת הניהול ו/או מי מטעמם בכל הקשו

 האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו. 
 

סבר השוכר, כי יש צורך בעריכת ביטוחים משלימים ו/או נוספים לביטוחי השוכר, רשאי השוכר לערוך   .5
לים כאמור, ייכלל סעיף  ולקיים על חשבונו ביטוחים משלימים ו/או נוספים אלה. בכל ביטוח נוסף ו/או מש

בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המשכיר, חברת הניהול וכל הפועלים מטעמם ו/או בשמם )לעניין ביטוחי  
)לעניין   צולבת  אחריות  לסעיף  בכפוף  הניהול  וחברת  המשכיר  את  לשפות  יורחב  הביטוח  ו/או  הרכוש( 

 ביטוחי חבויות(.
 

י לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המשכיר  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר השוכר כ  .6
ו/או חברת הניהול ו/או מי מטעמם בגין כל אובדן ו/או נזק לרבות אובדן ו/או נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י  
הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט לעיל, או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות  

יטוח חסר ו/או הפרת תנאי פוליסות הביטוח, והוא פוטר בזאת את המשכיר, חברת הניהול  בפוליסות ו/או ב
ו/או מי מטעמם ו/או את השוכרים האחרים ו/או הדיירים ו/או בעלי זכויות מכל אחריות לנזק כאמור,  

ל  ולדיירים ו/או בעלי זכויות  שבהסכמי השכירות שלכם או בכ  –ובהתייחס לשוכרים האחרים    –ובתנאי  
הסכם אחר המקנה להם זכויות במבנה נכלל סעיף מקביל בדבר פטור מאחריות לטובת השוכר. האמור  
בסעיף זה יוסיף )ולא ייגרע( על כל הוראה אחרת בהסכם זה בדבר פטור מאחריות כלפי המשכיר.  הפטור  

 האמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
 

לעיל    6אתי, במלואו או בחלקו, ובלבד שהפטור הנזכר בסעיף  השוכר רשאי שלא לערוך ביטוח אובדן תוצ .7
 יחול כאילו נערך ביטוח בגינו. 

 
 השוכר מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים מעת לעת.  .8

 
השוכר מצהיר בזה כי ידוע לו שהמשכיר אינו מתחייב לקיים שמירה ו/או אמצעי ביטחון אחרים במבנה   .9

ו יעשה כן אין בכך כדי ליצור כל התחייבות או חבות כלפי השוכר. כן, מוסכם במפורש כי  ו/או במושכר, ול
 אינו חל על ההסכם.  1967-חוק השומרים, התשכ׳׳ז

 
ביטוח   .10 לכל  וראשוניים  קודמים  אלו  ביטוחים  כי  במפורש  מצוין  לעיל  המפורטים  הביטוחים  כי  מובהר 

 ם על כל טענת שיתוף ביטוחי המשכיר ו/או חברת הניהול. הנערך ע"י המשכיר ו/ו חברת הניהול ואנו מוותרי
 

השוכר מצהיר כי הוא יידע את מבטחיו לגבי התנאים הנדרשים בהסכם זה, וביקש להתאים את פוליסות   .11
להסכם    ב'  5-ו  א'  5הביטוח בהתאם להסכם זה וזאת בנוסף לחתימה על אישורי הביטוח המצורפים כנספח  

 זה.
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 מהווה הפרה יסודית של ההסכם.  1-11סעיפים  הפרת  .12
 

בתוקף, בעצמו או באמצעות מי מטעמו, במשך כל תקופת השכירות,    המשכיר מתחייב לרכוש ולהחזיק .13
 ביטוחים כמפורט להלן: 

 
מורחב .13.1 אש  כנגד    -   ביטוח  ממנו  נפרד  בלתי  חלק  המהוות  המערכות  וכל  המבנה  של  כינון  בערך 

הסיכונים המבוטחים בביטוח אש מורחב לרבות נזק עקב אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה,  
נזקי טבע, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב פגיעה על ידי כלי טיס, בום על  

 שביתות, פרעות, נזקים בזדון.  קולי, התנגשות, 
הביטוח יכלול תנאי מפורש על פיו המבטח מוותר על זכות לתחלוף כלפי השוכר, ובלבד שהוויתור  

 על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
 

על פי  ו/או מי מטעמם  ביטוח חבות המשכיר ו/או חברת הניהול     -  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .13.2
בג  של  דין,  בסך  אחריות  בגבול  גוף,  או  אדם  של  לרכושו  או  לגופו  נזק  ו/או  פגיעה  ו/או  אובדן  ין 

 ₪  לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח .  8,000,000
הרמה,   מכשירי  בהלה,  התפוצצות,  מאש,  הנובעת  חבות  בדבר  להגבלה  כפוף  יהיה  לא  זה  ביטוח 

יק במאכל או משקה, שביתה והשבתה  פריקה וטעינה, מתקנים סניטרים פגומים, הרעלה, כל דבר מז
 וכן תביעות תחלוף מצד הביטוח הלאומי. 

ו/או חברת הניהול   ו/או מחדלי המשכיר  הביטוח יורחב לשפות את השוכר בגין אחריותו למעשי 
 בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 

יטוח  מובהר בזאת, כי הביטוח לא יחול על חבותו של השוכר הנובעת מפעילותו העסקית במבנה, וב 
 זה לא יחשב כביטוח משותף לכל ביטוח אשר נערך על ידי השוכר כאמור.

 
עפ"י פקודת הנזיקין  -  ביטוח חבות מעבידים .13.3 חוק    ביטוח חבות מעבידים  ו/או עפ"י  ]נוסח חדש[ 

פגומים, התש"ם עובדי  חברת הניהולבגין חבות    1980-האחריות למוצרים  בגבול אחריות    הכלפי 
₪ לתובע, למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, כאשר הביטוח אינו כולל כל הגבלה    20,000,000בסך של  

עובדי המבוטח וכן העסקת  בדבר פיתיונות ורעלים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם במידה ויחשבו  
, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית  שוכרנוער. הביטוח מורחב לשפות את ה

 .  חברת הניהולבחובות מעביד כלפי מי מעובדי  וא נושא כלשהי, כי ה
 

ניהול .13.4 ו/או  דמי  נז  -  ביטוח אובדן דמי שכירות  ניהול בשל  ו/או דמי  ק  ביטוח אבדן דמי שכירות 
לעיל, לתקופת    13.1שנגרם למושכר ו/או למבנה בו נמצא המושכר, עקב הסיכונים האמורים בסעיף  

חודשים. הביטוח כולל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי השוכר, אולם    12שיפוי של  
 הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

 
לערוך ביטוח אובדן דמי שכירות ו/או דמי ניהול כמפורט  המשכיר ו/או חברת הניהול רשאים שלא   .13.5

 יחול כאילו נערך ביטוח בגינו.  הלןל 13.6לעיל, במלואו או בחלקו, ובלבד שהפטור הנזכר בסעיף  
 

המשכיר מצהיר בשמו ובשם חברת הניהול, כי לא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד   .13.6
ו/או ביטוח אבדן דמי שכירות ו/או דמי  פוי עפ"י ביטוחי הרכוש  השוכר בגין כל נזק שהם זכאים לשי

לעיל,  והם פוטרים בזאת את השוכר מכל    13.4-ו  13.1שהתחייבו לערוך כמפורט בסעיפים  ניהול  
 אחריות לנזק כאמור. הפטור האמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
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 אישור עריכת ביטוח עבודות השוכר -"  א' 5נספח " 
 

 כיסויים 

 פרקי הפוליסה 
 

חלוקה לפי גבולות אחריות/ 
 סכומי ביטוח

  ' מס
 פוליסה 

+ נוסח
 מהדורה 

תאריך 
 תחילה 

תאריך 
 סיום 

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח 

כיסויים נוספים 
 בתוקף 

לציין קוד כיסוי יש  מטבע סכום
 בהתאם לנספח ד'

 כל הסיכונים עבודות קבלניות
 

חברת הניהול  ) 308 ₪     ביט 
ו/או השוכרים  
האחרים אשר 

בהסכמי השכירות  
שלהם או בכל הסכם 

אחר המקנה להם 
זכויות במבנה נכלל 

מקביל לטובת   ויתור
השוכר ו/או כל מי 
שהמשכיר התחייב 

לוותר על זכות 
,  309,התחלוף כלפיו(

312 ,313  ,314 ,316 ,
חברת הניהול,  ) 317

קבלנים וקבלני 
,  324, 318, משנה(

328.   
 
 

 הרחבות   
 
 
 

גניבה  
 ופריצה 

      ₪  

רכוש 
סמוך/ עליו  

 עובדים 

    100,000  ₪  ₪  

רכוש 
 בהעברה 

    100.000  ₪  

מבני עזר 
 וציוד קל

      ₪  

הוצאות 
לפינוי  

 הריסות 

    200.000  ₪  

הוצאות 
שכר 

 אדריכלים

    200.000  ₪  

הוצ' 
 רשויות 

    200.000  ₪  

 תאריך הנפקת האישור   ביטוח עבודות קבלניות /הקמה   – אישור קיום ביטוחים
           /                 / 

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

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 האישורמעמד מבקש מ אופי העסקה מבוטח ה מבקש האישור

עיריית שדרות ו/או   :  שם
תאגידים עירוניים ו/או חברות 

עירוניות ו/או גיפי סמך  
רשותיים ו/או נבחריהם ו/או 

 מנהליהם ו/או עובדיהם 
 

    שם

 נדל"ן ☐
X    שכירות   

עבודות   אחר: ☐
שיפוץ והתאמה של 

נכס לשימוש  
 המבוטח 

 

 

    X  משכיר 

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 שירותיםמזמין ☐

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______ ☐
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 ת.ז./ח.פ. 

 מען   :  מען
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 צד ג'

    4,000,000  ₪ 302 ,307  ,309 ,312 ,
)חברת   317, 315

הניהול קבלנים  
,  318,וקבלני משנה(

322 ,328  ,329 . 
חברת הניהול  ) 308

ו/או השוכרים  
האחרים אשר 

בהסכמי השכירות  
שלהם או בכל הסכם 

אחר המקנה להם 
זכויות במבנה נכלל 

מקביל לטובת   ויתור
השוכר ו/או כל מי 
שהמשכיר התחייב 

לוותר על זכות 
 (. התחלוף כלפיו 

 
 
 
 
 
 
 
 

 הרחבות  

נזק עקיף  
לפריטים  

תת  
 קרקעיים

  ₪  מבוטל    

רעד 
והחלשת  

 משען

    500,000  ₪  

נזק לרכוש 
הנובע  

משימוש 
 בכלי רכב

    500,000  ₪  

נזק הגוף 
הנובע  

משימוש 
 בצמ"ה 

    1,000,000  ₪  

תביעות 
שיבוב של 

 המל"ל 

  ₪  א"ג במלוא    

 אחריות מעבידים 

    20,000,000 ₪ 302,307, 309, 318,  
)חברת   317, 319

הניהול קבלנים  
 . 328, וקבלני משנה(

חברת הניהול  ) 308
ו/או השוכרים  
האחרים אשר 

בהסכמי השכירות  
שלהם או בכל הסכם 

אחר המקנה להם 
זכויות במבנה נכלל 

מקביל לטובת   ויתור
השוכר ו/או כל מי 
שהמשכיר התחייב 

לוותר על זכות 
 (. התחלוף כלפיו 

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

038,040,047,074 
 ביטול/שינוי הפוליסה  

יום לאחר משלוח הודעה למבקש  60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 
 .  האישור בדבר השינוי או הביטול

 חתימת האישור

 המבטח:
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 אישור עריכת ביטוחי השוכר  -"  ב' 5נספח " 

 

 כיסויים 
 סוג הביטוח 

 
גבולות אחריות/ סכומי  

 ביטוח 

מספר 
 פוליסה 

נוסח+ 
 מהדורה 

תאריך 
 תחילה 

תאריך 
 סיום 

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח 

 כיסויים נוספים בתוקף 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח   מטבע סכום
 ד' 

 ) תכולה (רכוש 
 

חברת הניהול ו/או השוכרים ) 308 ₪     ביט 
האחרים אשר בהסכמי השכירות  

שלהם או בכל הסכם אחר המקנה 
 ויתורלהם זכויות במבנה נכלל 

מקביל לטובת השוכר ו/או כל מי 
שהמשכיר התחייב לוותר על זכות 

,  316, 314, 313, 309, התחלוף כלפיו(
318 ,328.   

חברת הניהול ו/או )  308,  309, 328 ₪     ביט  אובדן תוצאתי  
השוכרים האחרים אשר בהסכמי 

השכירות שלהם או בכל הסכם אחר 
המקנה להם זכויות במבנה נכלל 

מקביל לטובת השוכר ו/או כל  ויתור
מי שהמשכיר התחייב לוותר על 

לגבי דמי   331.  זכות התחלוף כלפיו(
 השכירות החלופיים 

,  328  ,322 ,318, 315, 309,  307, 302 ₪  4,000,000   ביט  צד ג'
חברת הניהול ו/או  ) 308, 329

השוכרים האחרים אשר בהסכמי 
בכל הסכם אחר  /השכירות שלהם 

המקנה להם זכויות במבנה נכלל 
מקביל לטובת השוכר ו/או  ויתור

כל מי שהמשכיר התחייב לוותר על 
 ,  זכות התחלוף כלפיו(

, , 309 )חברת הניהול(,  307, 302 ₪ 20,000,000   ביט  אחריות מעבידים
328  . 

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

 (: ג' בנספח 
005,073,080,094,096 

 
 ביטול/שינוי הפוליסה  

יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור  60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא  
 בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור
 המבטח:

 תאריך הנפקת האישור    אישור קיום ביטוחים
      /          / 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו  
בפוליסת במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים ם זאת,  כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד ע

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.  הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה מבוטח ה מבקש האישור

עיריית שדרות ו/או תאגידים  : שם
עירוניים ו/א חברות עירוניות ו/או 
גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם 

 ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
 

    :  שם

 נדל"ן ☐
X   שכירות 

 אחר: ______ ☐
 

 
X   משכיר 

 שוכר☐

 זכיין☐

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______ ☐
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 ת.ז./ח.פ. 

 מען  :  מען
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 6מס'  נספח
   שיינתנו לשוכרים בנכס מפרט השירותים 

 
 

,  השיפוץ לרבות הקמת ממ"דים והתקנת מעלית לאחר השלמת השכירות תתחיל הנכס מצוי בהליך שיפוץ,  .1

 .  לפי המאוחר היתר אכלוס ממהנדס העירייה ו  4קבלת טופס 

 

 לדמי שכירות: מעבר  , בין היתר, השירותים הבאים, וזאת ללא תוספת תשלוםשוכרים יסופקו לבנכס  .2

 ;שולחן בר וכיסאות בר פינת קפה, ,מיקרוגלמטבחון  הכולל מקרר,   .א

 ; להוראות דיני הנגישות לבעלי מוגבלויות- תאי שירותים לגברים, לנשים ולבעלי מוגבלויות בהתאם  .ב

 ; שירותי ניקיון ותחזוקה .ג

 ;  שירותי חיבור לאינטרנט אלחוטי .ד

 .  חשמל ומיזוג אוויר .ה

 

 : ויכלולם לפחות יתאים בגודלו לשימוש של שני אנשי השוכרלשימוש  חלל עבודהכל  .3

 . משרדייםוכסאות שולחנות  .א

 וחיבור לאינטרנט אלחוטי.   נקודות תקשורת  ,נקודות חשמל .ב

 .  מ"ר 8 -לא יפחת מ  חלל עבודה  שטח .ג

 

עמדת .4 פתוחה    כל  מ- תהיה  השוכרלשימוש     open space))עבודה  יפחת  שלא  ותכלול   1  -בשטח     מ"ר, 

 י.  וחיבור לאינטרנט אלחוט  כיסא משרדי, נקודות חשמל, נקודות תקשורת,  לכל הפחות: שולחן משרדי

 

 פרטי איש  קשר  האחראי על הפעלת הנכס מטעם העירייה 
 

 יגאל ברכה  :שם איש הקשר

 תעסוקתי -מנהל אגף פיתוח כלכלי: תפקיד

 052-6815421: נייד

 igalb@sederot.muni.il :דוא"ל

 

 

 

 

 

mailto:igalb@sederot.muni.il
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 7ספח נ

 תשריט המושכר 
 קומה א' מתכנית בקשה להיתר  

 

 קומה ב' מתכנית בקשה להיתר  

 

 
 

 לא להשכרה
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 8נספח 

 העתק ההיתר לשימוש חורג במבנה
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 מסמך ב' 
 

 אישור יועמ"ש לחוזה   
   
מכרז     ממסמכי  חלק  הוא  החוזה 

ידי הח"מ -שפורסם. החוזה נבדק על
 והוא מאושר לחתימה. 

   
 דוד יבורסקי, עו"ד  
   
 8.12.2021תאריך:   

 
   01/2022מכוח קול קורא   חוזה שכירות בלתי מוגנת

 
שדרותשנערך ונחתם ביום ______ לחודש _______ שנת ________ ב  

 
 בין  

 עיריית שדרות 
, שדרות 6מרח' בר לב    

"המשכיר" או "המשכירה"להלן:   
 tovam@sederot.muni.ilדוא"ל: 

 מצד אחד 
 

 
 

 לבין: 
 ___________________ ח.פ./ת.ז./ שותפות רשומה מס' ____________ 

  _____________________ כתובת: 
     "השוכר" להלן: 

 מצד שני 
 

 להשכרת משרדים;______ והעירייה פרסמה קול קורא מס':   הואיל 

 והשוכר הציע הצעה במסגרת הקול הקורא, והעירייה אישרה את הצעתו;   :והואיל

 וברצון הצדדים לעגן בחוזה את התחייבויותיהם וזכויותיהם ההדדיים.  והואיל:

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

משותפים והואיל: עבודה  חללי  להשכיר  מעוניינת  )  והמשכירה  פתוחות  עבודה  ליזמים  (  Open Spaceועמדות 
 ; ברחוב ____ בשדרותבמבנה ולעסקים 

 בשטח של _____ מ"ר במבנה; השוכר פנה למשכירה לשכור את המושכר מס' ____   :לוהואי
 

 כדייר מוגן; וחזיק כל דייר הרשאי להחזיק במושכר לא מוב  :לוהואי
 

  דמי מפתח עבור הנכס ולא כל תשלום אחר מלבד דמי  הלמשכירולא ישלם  והשוכר מצהיר כי לא שילם    והואיל:
 השכירות הנקובים להלן; 

 
 בה לפי חוק    והשוכר מעוניין לשכור את הנכס ובלבד שלא יהיה מוגןלהשכיר את הנכס נת  מעוניי  הוהמשכיר   והואיל:

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

 . ותוקפו של הסכם זה מותנה בקבלת כל האישורים הנדרשים עפ"י דין  והואיל:
 
 

mailto:tovam@sederot.muni.il
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 כמפורט לעיל     שכירה להתקשר עם השוכר בהסכם שכירות שתנאיו ולאור האמור לעיל ולהלן מעוניינת המ  והואיל:
 , וזאת בכפוף להצהרות והתחייבויות השוכר;כדלקמן                 

 
של כל צד,    וברצון הצדדים להגדיר את יחסיהם המשפטיים ואת המוסכם ביניהם, לגבי חובותיו וזכויותיו  והואיל:  

 עקב התקשרותם בחוזה;
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 ופרשנות בוא, כותרותמא. 

 
 בלתי חלק קול הקורא החתומים על ידי השוכר, מהוויםהצעת השוכר לנספחיו כמו גם  , על  זה לחוזה המבוא .1

הוראות החוזהנפרד מהחוזה, ומהווים תנאים מתנאיו   בין  עם    יותר  המיטיבהוהנספחים, ההוראה    בסתירה 
 תחייב את הצדדים. המשכירה

 
 .החוזה פרשנות לצורכי שימוש בהן לעשות ואין בלבד הקריאה לנוחות נועדו  זה  חוזה סעיפי כותרות .2

 
 כל מצג, ומבטל מחליף והוא בו הנדונים והעניינים הנושאים וממצה את יחסי הצדדים לגבי מלא הנו זה וזהח .3

 הצדדים  - בין   )פה בעל ובין  בכתב בין ( הוחלפו או ששררו  אחר מסמך וכל דברים זיכרון ,ומתן משא ,חוזה
 .זה חוזה לחתימת קודם האמורים ובעניינים שאיםובנ
 

ראש  ו/או בנספחיו, יכריע    החוזהמוסכם ומובהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המצויות בגוף   .4
 סופית.בדבר ההוראה הקובעת, והכרעתו בעניין זה תהא העירייה 

 

 הגדרות .ב

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

 :אחרת
 

 . )בחלק( 80 :חלקה,  1896: גוש , שדרותהנכס הממוקם בכיכר הנשיא, מרכז העיר  - "המבנה" .5

 .  _____ מ"רחלל עבודה/עמדת עבודה פתוחה מס' ____ בשטח של  -"המושכר" .6

 והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה. "(  ההצעה)להלן " בקול קוראכמפורט בהצעת השוכר   "מטרת השכירות" .7

 .  בחוזה, לרבות תקופת האופציה, ככל שישנההתקופה הנקובה  "תקופת השכירות" .8

 במכפלת שטח המושכר, ועליו מע"מ. למ"ר לחודש, דמי השכירות  "דמי השכירות" .9

בגין חריגה מקו   פיגורים""ריבית   .10 לישראל בע"מ,  כפי שתהיה מקובלת בבנק לאומי    ריבית בשיעור משתנה, 

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

במסמכי הקול קורא, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו,    המפורטיםהסכם זה כולל את הנספחים  :  נספחי החוזה .11
 לרבות כל נספח אשר צורף, או יצורף, בהסכמת הצדדים.

 

 מהות ההתקשרות  .ג
 

 המשכירה משכירה בזאת לשוכר והשוכר מכשיר בזאת את המושכר, לפני תנאי החוזה כדלקמן.  .12

לשירותים   .13 המשכיר  זכאי  יהיה  העניין,   לפי  פתוחה,  עבודה  עמדת  או  עבודה  בחלל  לשימוש  הזכות  תמורת 

 להסכם זה.      6המפורטים בנספח 
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 שוכרה של והתחייבויותיו הצהרותיו .ד

 
 העירייה.השוכר מתחייב להשתמש במושכר אך ורק ולמטרות השכירות כפי שצוינו על ידו בהצעתו ואושרו ע"י   .14

 
ידוע לשוכר כי השימוש במבנה למטרת השכירות נעשה בהתאם להיתר שהתקבל לשימוש חורג, ובכפוף לתנאיו.   .15

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.    8העתק ההיתר לשימוש חורג מצ"ב להסכם זה כנספח  
 

בשבוע ולפרק זמן שלא    ימים  3לפחות  בחלל עבודה ו/או בעמדת עבודה פתוחות  המשתמש מתחייב להיות נוכח   .16
תהיה    חודשיים,באופן מצטבר, במהלך תקופה של    במקרה של אי נוכחות כאמור,  .שעות בכל יום  4  -פחות מ 

 העירייה רשאית לבטל את ההתקשרות.  
 

קבל את כל האישורים וההיתרים  דאוג, על חשבונו, לבהתאם לדין, ול קיים פעילות במושכר  ל  מתחייב  שוכרה .17
 סעיף זה הינו תנאי יסודי בחוזה.  .  רישיון עסק מתאים, וכל אישור אחר הנדרש לפי דיןהנדרשים, לרבות: 

 
הוט המצוי  השכירות תכלול רשות שימוש בציוד המצוי במשרד. טרם קבלת החזקה במושכר תיערך רשימת רי  .18

, בכפוף  במשרד, ועם סיום השכירות יהיה השוכר אחראי על החזרת מלוא הריהוט כשהוא במצב שלם ותקין
 , השוכר מתחייב לפצות את העירייה בגינו. או לציוד ככל שייגרם נזק לריהוט לשימוש סביר.

 
 בהתאם הצהרותיו כלל ומתחייב כי מצהיר שוכרובמסירות. ה לב בתום ,החוזה הוראות לבצע מתחייב שוכרה .19

 על והן זה  חוזה פי  על הן  כל הסעדים  עומדים לעירייה  וכי דין,  כל  פי  על  התחייבויותיו  את מפחיתות  אינן  לחוזה 
 דין.  כל פי

 
אחרים    השוכר .20 משתמשים  של  כלשהי  בזכות  לפגוע  שלא  לרבותבנכסמתחייב  זכויות    ,  ו/או  לפרטיות  הזכות 

 יוצרים של אחרים, בהתאם להוראת כל דין ו/או הסכם. 
 

נספחיו זה בחוזה להתקשרותו אחרת או/ו חוזית או/ו חוקית מניעה כל  אין כי ומתחייב מצהיר שוכרה .21  על 
 שלישי  צד כלפי  התחייבות הפרת  להוות  בכדי זה חוזה  פי  על בהתקשרותו אין וכי במלואם   פיו על  חיוביו  ולקיום

 .אחר
 

במלואו, וכי לא תשמע מפיו   זה  חוזה וקיום בביצוע  הכרוכות ההוצאות כל את  בחשבון הביא כי מצהיר שוכרה .22
   .כלפי העירייה ביחס לסכום דמי השכירותכל דרישה 

 
   . 6ם והציוד כמפורט בנספח שירותיהאת  ולשימושו עבור מטרת השכירות ת השוכר המשכיר יעמיד לטוב .23

 
 תשלומי ארנונה תחולנה על השוכר.   .24

 
 . אלא בהסכמת המשכיר, השוכר לא יהיה רשאי לבצע כל שינוי במושכר .25

 
 . למושכר םבאי הכל מוטלת האחריות על בטחון ובטיחות  שוכר על ה .26

 
ולהיות אחראי ולתקן מיד על חשבונו והוצאותיו כל  ב להימנע מגרימת נזק או קלקול לנכס או,  מתחיי  שוכרה .27

ולמתקנים כאמור.  נזק שיתגלה   כן הלנכס  ל  העירייה, תהא  שוכרלא עשה  כן  מושכר  זכאית להיכנס  ולעשות 
 פי חוזה זה. על פי כל דין ועל  העירייהבמקומו ועל חשבונו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאית 

 
מראש    העירייהשלט ו/או מודעה, אלא לאחר קבלת אישור  צה לו  או מחו  השוכר מתחייב לא להציב במושכר .28

 ובכתב, ובהתאם לאמור בתקנות ובחוקי העזר העירוניים בעניין שילוט. 

  
את    שוכרה .29 ובדק  ביקר  כי  מתקני  המושכרמצהיר  כל  הבניי  ועל  התב"ע,  הוראות  התשתיות,  הגישה,  ה  תנאי 

 ם לצרכיו.  המושכר מתאיהקיימת, היתרי הבנייה שניתנו, ומצא את 

 
 חל איסור מוחלט על השוכר להעביר ו/או להסב הסכם זה.  .30
 

להביא את החוזה לידי סיום ללא כל צורך בהודעה מוקדמת ו/או התראה  תהא רשאית    העירייהכי    לשוכרידוע   .31
 מהוראות ההסכם., במקרה של הפרה יסודית של הוראה ו/או הנמקה
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מצהיר, כי מוסכם וידוע לו, כי חוזה זה מבטל כל זיכרון דברים ו/או הסדר אחר ו/או מסמך אחר שנערך    שוכרה .32
 )אם נערך בכלל(.   יםונחתם בין הצדד

 
ההגדרות המצויות במסמכי   .33 יחולו  זה  חוזה  בכל מקרה שההקול הקוראעל  בפ   שוכר .  של  ימסופק  הנכון  רוש 

רוש הנכון שיש  יבדבר הפ   בלעדי   ו תחליט באופןוז  לעירייה ות החוזה, יהיה הוא חייב לפנות  הוראה כלשהי מהורא
 ללא זכות ערעור. שוכר תחייבנה את ה העירייה  לנהוג לפיו, והוראות

 
מועדים שבהם אסורה פעילות על  ב  בשבתות וחגי ישראל,מבנה  בפעילות  לא תתקיים כל  כמו כן ידוע לשוכר כי   .34

 .  מצב מלחמה וכיו"ב ,בשל כוח עליוןפי דין ו/או 

 
 

 תקופת השכירות   .ה

 
של   .35 לתקופה  היא  החוזה  פי  על  ועדחודש  12השכירות   ______________ בתאריך  המתחילה  לתאריך    ים, 

.______________ 

, ועד  כל אחתחודשים    12תקופות קצובות של    בארבעתהיה האופציה להאריך את תקופת השכירות    לצדדים .36

 . חודשים פחות יום אחד 60כוללת של  לתקופה 

אם   .37 אלא  מאליהן  יתחדשו  אלו  תקופות  כי  מסכימים  העירייההצדדים  הסכם  הכוונת על    תודיע  את    לסיים 

 חודשים לפני תום תקופת השכירות.  2ובהתאם תינתן הודעה מוקדמת, השכירות  

 לעיל יבוא הסכם זה לסיומו.  37הודיע צד כאמור בסעיף   .38

  ה תנאי יסודי להסכם זה. השוכר לא יהא רשאי לקצר את תקופת השכירות ללא הסכמהתקופת השכירות הינ .39

  וחובת תשלום דמי השכירות ושאר התשלומים עפ"י הסכם זה תחול על השוכר   המוקדמת בכתב של המשכיר 

  או /למשך כל תקופת השכירות אף אם מכל סיבה שהיא יפנה השוכר את המושכר לפני תום תקופת השכירות ו

מכל   או אם השוכר ישתמש במושכר באופן חלקי בלבד וזאת מבלי לגרוע/שוכר יפסיק להשתמש במושכר ואם ה

 סעד וזכות המוקנים למשכירה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין עקב הפרת ההסכם ע"י השוכר. 

 

 תשלומי התמורה  .ו
 

 :ובמועדים המפורטים להלןבאופן, בתנאים    ,את התשלומים הבאיםלשלם למשכירה מתחייב  השוכר  .40

כ .41 הידוע  עבודה  חלל  עבור  מע"מ(,  )כולל   __________________ של  כולל  סך  בלבד:  שכירות  דמי    -עבור 

 .  7כנספח  ___________, לפי תשריט המצ"ב

 השוכר ישא בתשלומי הארנונה בגין החזקתו בנכס, לפי דרישת העירייה כמקובל.   .42

לשוכר בעת  יבאמצעות הוראת קבע שת  בנק  לחשבון  ישירות,  דשחו  לכל   10- ל  עד  ישולמו  השכירות  דמי .43 מסר 

התשלומים ייעשו רק באמצעות הוראות    .הצדדים  שבין  בהתקשרות  יסודי  תנאי   הנו  זה  סעיף  חתימה על החוזה.  

   באמצעות הוראת קבע, על פי בחירת המשכירה. או/ו  התשלום, שיקבל השוכר מהמשכירה

דמי   .44 לתשלום  דמי בנוסף  על  ושיחול  החל  המוסף  הערך  מס  את  למשכירה  לשלם  השוכר  מתחייב    השכירות 

 .  השכירות

דמי השכירות יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, באופן שאם יהיה שינוי בין המדד שיהיה ידוע במועד כל   .45

דמי של  החדש") השכירות    תשלום  "המדד  זה  (  להלן:  הסכם  על  החתימה  ביום  הידוע  האחרון  להלן:  )למדד 

(. האמור  להלן: "הפרשי מדד")ישונו דמי השכירות ביחס שבין המדד החדש למדד הבסיסי    ,("המדד הבסיסי"

לעיל יחול רק אם המדד החדש יהיה גבוה יותר מהמדד הבסיסי, אך לא אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד  

 ינואר באותה שנה. העדכון ייעשה אחת לשנה קלנדרית, החל מדמי השכירות עבור חודש  הבסיסי.  
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  מובהר כי דמי השכירות וכל תשלום אחר שעל השוכר לשלם למשכירה לפי חוזה זה, לא יהיו נתונים לקיזוז,  .46

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

 
 ז. פיגור בתשלומים 

 
השוכר המגיע או יגיע למשכירה ובכלל זה דמי השכירות וכל תשלום אחר החל    בו חייבאיחור בתשלום כלשהו   .47

כל פיגור    .  ימים, יהווה הפרה יסודית של ההסכם(  7)  השוכר בהתאם להוראות החוזה ואשר עולה על שבעה   על

 לעיל.  ריבית פיגורים כהגדרתה מי הפרשיתשלו בהשוכר  יחייב את , החל מהיום הראשון,בתשלום

 
 

לשאת אם   .48 תיאלץ  והמשכירה  בהם,  שיחויב  הפיגורים,  ריבית  את  או  השכירות,  דמי  את  ישלם  לא    השוכר 

  לאחר  בהוצאות ובשכ"ט עו"ד לגבייתם, ייזקף כל סכום שייגבה מהשוכר תחילה על חשבון ההוצאות ושכ"ט,  

 מכן על חשבון ריבית הפיגורים ולבסוף על חשבון הקרן. 

 
הפיגו .49 ריבית  שילם השוכר את  ריבית לא  לכיסוי  ייזקף תחילה  מכן  כל תשלום שישלם למשכירה לאחר    רים, 

 יחשב כאילו לא שילם את התשלום, או לא שילם אותו במלואו, הכל על פי העניין. יהפיגורים והשוכר  

 
 ח. אחזקת המושכר 

 
 השוכר מתחייב, החל מיום קבלתו את החזקה במושכר ובמשך כל התקופה שהוא יחזיק בו:  .50

מלגרום למושכר נזק או קלקול למעט בלאי סביר עקב שימוש רגיל.    ומתקניו ולהימנע   מושכרלהחזיק את ה  .א

ליקוי, נזק או קלקול שייגרמו למושכר ומתקניו, לרבות אך לא רק כתוצאה    השוכר אחראי לתיקון כל פגם,

  והוא מתחייב לתקנםאו מי ממבקריו,  / או מי מעובדיו ו  /או מי מטעמו ו  /השוכר ו    ממעשיו או מחדליו של

או קלקול שיגרם כתוצאה מבלאי סביר אשר ברגיל חל  /סביר מעת התגלותם, לרבות נזק ו    בהקדם ותוך זמן

 הנכס.  על בעליו של 

קלקול    מבלי לפגוע בהתחייבותו של השוכר עפ"י ס"ק זה, מוסכם בזה כי המשכירה תהא זכאית לתקן כל פגם, .ב

על יתוקן  שלא  במושכר,  שייגרם  נזק  תוך  או  השוכר,  מאת  ולקבל  ולדרוש  כאמור,  השוכר  ימים     30  ידי 

חוק, תקנה, צו    מדרישתה הראשונה בכתב, פיצוי מלא בגין הוצאותיה. למלא ולבצע כל הוראת דין ובכלל זה,

לעשות או להרשות שייעשו    עזר בקשר למושכר ולבית העסק, לרבות לגבי החזקתם והשימוש בהם, לא-או חוק

לנזק או אי נוחות למשכיר, לדיירים    ליהם כל פעולה שעלולה להוות מפגע או מטרד, או לגרום בהם, או בקשר א

יותר מהתחייבויות אלה, יהיה הוא האחראי   הגרים בשכנות למושכר ולעוברים והשבים. הפר השוכר אחת או

 בלעדית לכל תוצאה שתיגרם.

או לגרום מטרד או אי נוחות לעוברים    אסור לשוכר להעמיד חפצים, מטלטלין וכד' מחוץ לתחום המושכר,  .ג

המשכירה, בגין תשלום כל קנס, פיצוי והוצאה שהיא תידרש לשלם,    והוא מתחייב לפצות ולשפות את,  והשבים

 סעיף זה.  עקב אי קיום השוכר את הוראות

רות  השכי  לקבל את כל הרישיונות וההיתרים הנחוצים והדרושים על פי הוראת כל דין, ולגרום לכך שבתקופת .ד

בביצוע שינויים    שיונות,י המושכר יופעל וינוהל בהתאם לחוק. אם רשות מוסמכת כלשהי, תתנה את קבלת הר

 בכתב ומראש. המשכירה  בהסכמת אלא   שהיא סיבה מכל שינויים יתאפשרו לאבמושכר, 

על ידי    או השימוש במושכר/וטל בגין ניהול העסק ו או עונש שי/השוכר יישא בעצמו בכל תשלום, היטל, קנס ו .ה

 או לקוחותיו ללא היתר או תוך חריגה מן ההיתר. /חיו וי או של / או עובדיו ו/ השוכר ו
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ישחרר    סכם כי אי השגת רישיון כלשהו הדרוש לשוכר לניהול עסקו במושכר או ביטולו של רישיון כאמור לאומ .ו

תחילת השכירות    מהתחייבויותיו על פי הסכם זה. אי שימוש במושכר במועדאת השוכר מהתחייבויות כלשהי  

ו  רישיון  כל  אי השגת  ו/ עקב  אישור  יגרע /או  לא  השוכר,  ע"י  כלשהו  היתר  לשלם    או  מהתחייבויות השוכר 

הסכם זה. השוכר מוותר בזאת על כל    למשכירה את דמי השכירות, וכל תשלום אחר שעל השוכר לשלם על פי

 או אישור או שלילתם או ביטולם כאמור./ רישיון ו  יכול, צידוק או כל טענה אחרת בקשר לאי השגתטענה של ס

הפרה יסודית    הוראות סעיף זה תחשבנה כהוראות יסודיות ועיקריות של הסכם זה, והפרתן ע"י השוכר תהווה .ז

 של ההסכם. 

 

 לעירייה והחזרתו   הנכספינוי ט. 
 

מהסיבות המצוינות להלן, יפנה וימסור    העירייהלאחר סיום תקופת חוזה זה, וכן במקרה שבוטל החוזה ע"י   .51

 .  העירייהלרשות   וויחזיר  הנכסאת  שוכרה

 

מטעמה    נציג  מושכר מוסמכת לשלוח ל  העירייה במהלך החודש האחרון שלפני תום תקופת ההתקשרות תהיה   .52

  המושכר שוכר לבצע על מנת להביא את  יקבע אילו תיקונים על הו   המושכראשר יבדוק, בתיאום מראש, את  

 יהיה חייב לבצע את התיקונים.  שוכרלמצב טוב ותקין וה

 

  שוכררשאית לבצעם, וה  העירייה את התיקונים הדרושים או שלא ביצעם בטיב הנאות, תהא    שוכרלא ביצע ה .53

 יהיה חייב לשפותה בגין כל הוצאה שהוציאה.    

 
השכי .54 תקופת  את בתום  למשכירה  להחזיר  מתחייב  השוכר  לפניה,  לקיצה  תבוא  שהשכירות  במקרה  או    רות, 

להלן:  )  בלאי הנובע משימוש סביר   החזקה במושכר, במצב טוב ותקין נקי, מסודר, וראוי לשימוש מידי, למעט 

תוספת, שינוי, תיקון או מתקנים    המושכר יימסר למשכירה כשהוא כולל כל שיפוץ, שיפור,  (."החזרת החזקה"

או הוספו למושכר  /אלה הותקנו ו   או פריטים כלשהם המחוברים למושכר אף אם/או אביזרים ו /או מערכות ו/ו

כר, שאז  ותוספת כאמור מן המוש  ע"י השוכר ועל חשבונו, אלא אם כן דרשה המשכירה שהשוכר יפנה מתקן

או  /או התוספות ו/השארת השיפורים ו  מתחייב השוכר לבצע דרישה זו על חשבונו. השוכר לא יהיה זכאי, עקב

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

ו כי/להחזר  מנוע מלטעון  יהיה  והשוכר  כלשהן מהמשכירה,  או חלקם  הש  או להשבה  כולם  הנ"ל,  של  ארתם 

 במושכר, מקנים לו זכויות כלשהן במושכר.

 
  סמוך ולפני החזרת החזקה השוכר מתחייב לאפשר לנציגי המשכירה, להיכנס למושכר כדי לבדוק אותו ולהכין .55

  או במחדל, /צבו ומצב הציוד והמתקנים בו. השוכר מתחייב לתקן נזקים שנגרמו על ידו במעשה ו מ  דו"ח לגבי

 בלאי סביר.  שימושמטרה להחזיר את המושכר למצב כפי שהיה במועד ההשכרה למעט נזקים שנגרמו עקב ב

 
  או על פי כל דין, אם לא יפנה /או סעד אחרים השמורים למשכירה על פי הסכם זה ו/מבלי לפגוע בכל זכות ו  .56

 הבאות:  יחולו ההוראותהשוכר את המושכר בתום תקופת השכירות או במקרה שהשכירות תבוא לקיצה לפניה,  

הוצאות    השוכר ישלם למשכירה את כל הסכומים, התשלומים, המיסים, ההתחייבויות, דמי שימוש ראויים, .א

השכירות לבין    וחיובים, הוצאות אחרות, הפסדים וכל תשלום אחר, בשל התקופה שבין מועד תום תקופת

תקופת   נמשכה  כאילו  בפועל,  המושכר  פינוי  השוכרמועד  בחובת  לפגוע  מבלי  וזאת  את    השכירות,  לפנות 
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יחסי שכירות הצדדים  בין  ליצור  כדי  לעיל  בקבלת הסכומים המפורטים  אין  כי  מובהר,  בקשר    המושכר. 

 לתקופה שלאחר תום תקופת השכירות ומועד הפינוי המקורי. 

  לשוכר או המשמשים אותו המשכירה תהא רשאית להיכנס למושכר ולפנות ממנו כל אדם וחפץ השייכים   .ב

  לצורך עסקו במושכר ולהשתמש לשם כך בכוח סביר וכן בכל האמצעים שימצאו לנכון ובכלל זה לפתוח את 

תנאי ללא  במושכר  החזקה  את  ולקבל  שמירה  להציב  באחרים,  העסק  בית  מנעולי  את  להחליף    המושכר 

 ולהשכיר את המושכר לכל אישיות משפטית אחרת כפי שתמצא לנכון. 

  או פיצוי המגיע או /שכירה תהיה זכות עיכבון על הציוד והמלאי של השוכר כבטחון לתשלום כל סכום ולמ .ג

או  /ו  או עם הפרתו, והמשכירה תהא זכאית לחלט את הציוד והמלאי /שיגיע למשכירה בקשר עם ההסכם ו

במלואם    רעולהיפרע מהם על ידי מכירתם או בכל דרך אחרת לשם פירעון חובות השוכרת באם אלו לא יפ

 ימים מדרישתם.   30תוך 

לפנות את הרכוש והציוד  רשאית  כל מי שיבוא מטעמה,    או/החל מתום תקופת השכירות תהיה המשכירה ו .ד

  מחוץ למושכר, לאחסנו במקום שימצאו לנכון. במקרה כזה יהיה השוכר חייב בדמי האחסון שיקבעו ע"י  אל

 המשכירה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 

  או מי מטעמה לא יהיו אחראיים בכל צורה שהיא לנזק מכל סוג שהוא אשר ייגרם לשוכר, אם/ירה והמשכ .ה

  או ציוד ורכוש השוכר מהמושכר ואחסונו,/גרם, בשל כל פעילות שהיא הקשורה בפינוי המושכר והשוכר ויי

 אשר יעשו עקב אי פינוי המושכר במועד תום תקופת השכירות. 

ע"י השוכר במועד תום תקופת השכירות וכן עקבי רה עקב אי פכל ההוצאות שיגרמו למשכי .ו   נוי המושכר 

השוכר    פינויו ע"י המשכירה כאמור לעיל, לרבות כל סכום שעל השוכר לשלם עפ"י הוראות סעיף זה, יחולו על 

והמשכירה תהיה    והשוכר מתחייב בזאת לשלם כל סכום כאמור מיד עם דרישתה הראשונה של המשכירה,

 . לרשותה  ות כל סכום כאמור ע"י חילוט או מימוש כל ערבות או בטוחה העומדיםרשאית לגב 

 

 בטחונות י. 

השכירות .57 דמי  תשלום  השוכר,והארנונה  להבטחת  ידי  על  במועד  המושכר  פינוי  להבטחת  הוצאות    ,  להבטחת 

אי  ההמשכיר של  השוכר- במקרה  התחייבויות  יתר  ולהבטחת  השוכר  בהתחייבויות  זה,  - על  עמידה  הסכם  פי 

חודשי שכירות )להלן:    3המחאות לביטחון בסכום של    3ימציא השוכר למשכירה, במעמד החתימה על הסכם זה,  

 ( לפקודת העירייה חתומים וללא ציון תאריך.   "המחאה לבטחון"

 

מעת    ימים  30ובשלמותו תשלום כלשהו, שהוא חייב בו לפי חוזה זה, וזאת אף תוך  אם השוכר לא ישלם במועדו .58

  בסכום אותו יהיה חייב לעשות שימוש בהמחאה לביטחון     תרשאי   ה היה המשכירתשנדרש בכתב לעשות כן,  

  או /לפי חוזה זה ו  הוזאת בלא לגרוע מכל זכות אחרת, השמורה במקרה כזה למשכיר  ,כאמור  ההשוכר למשכיר

 ל דין. כ

 
השוכר נותן בזאת את הסכמתו להשלים את מועד הפירעון של ההמחאה לביטחון במקרה של אי תשלום דמי   .59

 שכירות או ארנונה או כל סכום שמגיע לעירייה בהתאם להוראות הסכם זה.  
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 בטיחות כללי  ושמירת דינים יא. 

 .החוזהישמור על הוראות כל דין והוראות כללי הבטיחות בנוגע לכל מחויבויותיו עפ"י  שוכרה .60

מי שרשום או    כי בביצוען של פעילויות בהן יש צורך ברישום, רישיון או היתר כדין, יועסק רק  מתחייב  שוכרה .61
 שהוא בעל רישיון או היתר כאמור. 

 הפרה יסודית של החוזה. תנאי עיקרי בחוזה והפרתו תהווה פרק זה הינו 

 
 ניגוד עניינים  יב. 

 
ולא יעמיד עצמו במצב בו קיים   ימוש ההסכםלא יפעל במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים במ  שוכרה .62

 .  העירייהמול ניגוד עניינים 
 

יהא אחראי    שוכרמראש ובכתב. ה  לעירייהלהודיע על כך    שוכר במקרה בו קיים חשש לניגוד עניינים מתחייב ה .63
 או מי מטעמו. /או מועסקיו ו\או גם ע״י עובדיו ולוודא שהוראות סעיף זה ימול

 המחאת זכויות ו/או חובות מכוח החוזה יג. 

את זכויותיו או חובותיו מכוח החוזה או חלק מהן לאחר/ים וכן אין הוא רשאי    לא יהיה רשאי להמחות  השוכר .64
להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעת מהחוזה, ולרבות המחאת הזכות לקבלת סכומי תמורה ממנו  

 לגורם אחר. 

את זכויותיו או חובותיו על   השוכר מבלי לגרוע מהחובה האמורה לעיל, מובהר כי היה וחרף האמור לעיל ימחה  .65
פי חוזה זה או מקצתן, בניגוד לאמור לעיל, יישאר הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י חוזה זה, על  

כלפי הגורם הנמחה. אין באמור בכדי    העירייהאף ההמחאה האמורה ומבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בזכויותיה של  
 עפ"י כל דין או חוזה.  העירייה לגרוע מכל סעד או תרופה לה זכאית  

תהיה רשאית להמחות לאחר או לאחרים את כל זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי החוזה או חלקן,    העירייה .66
 לכך.  השוכרללא צורך בקבלת הסכמת 

 פרק זה הינו תנאי עיקרי בחוזה והפרתו תהווה הפרה יסודית של החוזה. 

 שיפוי  ו אחריותיד. 

 
מובהר  בחוזה  ר מהאמו לגרוע מבלי .67 כלפיהעירייהכלפי   אחראי   שוכרה כי בזאת  ומודגש זה,   כלפי ,עובדיה , 

 נזק לכל וכן שלוחיו או/ו  שוכרה של מחדל או כתוצאה ממעשה שייגרם נזק לכל ,שלישי צד כל וכלפי שלוחיה
 מפעילות השוכר במושכר ו/או  כתוצאה  רכוש לכל או/ו אדם או לכל/ו לעייריה שייגרמו וסוג מין מכל הפסד או/ו

 .שוכרה מטעם הבא  מי כל או/ו  שלוחיו או/ו  שוכרה של כתוצאה ממחדלו או /ו ממעשהו
 

 טרחת משפט ושכר הוצאות לרבות  ,לעיל כאמור  לה  ייגרם אשר  נזק כל בגין העירייה   את  יפצה  או/ו ישפה  שוכרה .68
 .מכך כתוצאה לה נגרמה אשר  אחרת הוצאה וכל "דעו

 
באלה שייגרמו,   כיוצא נזק וכל רווח אובדן  כיס, תשלום, חסרון  ,הפסד ,הוצאה ,נזק כל בגין אחראי יהיה  שוכרה .69

 ככל ,שוכרה לרכושו, לרבות לעובדי  או/ו  לגופו או/ו שלישי לצד או/ו ,לציודה או/ו  , לעירייהבעקיפין או במישרין 
 .שוכר ו/או מי מטעמוה של כלשהם מחדל או מעשה בשל ,שיגרמו

 
 או  וכל נזק ,מוות ,נכות ,פציעה ,פגיעה של  מקרה בכל והמוחלטת  הבלעדית ,המלאה האחריות תחול שוכר ה על .70

 של  מטעמו מי של לרכושו או /ו לגופו או/ושוכר  ה של לרכושו או /ו לגופו יקרו או ייגרמו  אשר  אחרים הפסד
 ,שוכרה של פועל או/ו עובד של לרכושו או/ו  לגופו או/ו  ,שלישי כלשהו לצד או/ו לרכושו או/ו  לגופו או/ו שוכרה

 .פעילות השוכר במושכר אי ביצוע או ביצוע עקב או כדי תוך זאת כל
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  ביטוח .טו
על פי הסכם זה ועל פי דין, השוכר יהיה אחראי לכל אובדן, פגיעה, נזק או    השוכרלגרוע מאחריותם של    מבלי .71

או  /ו"(  העירייה" )להלן: " עיריית שדרותהפסד לגוף או לרכוש, מכל מין וסוג, ישיר ו/או תוצאתי, שייגרמו ל"
  לעובדי,  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  אך,  לרבות,  שלישי  צד  לכלאו  /ו  מטעמם  הבאים  לכלאו  /ו  לעובדיהם

  השירותים  במתן  מקורם  ואשר  עובדיואו  /ו  השוכר  של  מחדלאו  /ו  מעשה  עקב,  מטעמו  הבאים  כלאו  /ו  השוכר
 . זה הסכם נשוא

 
 

לפצות ו/או  לגרוע מהתחייבויותיו של השוכר על פי הסכם מתן שירותים זה ועל פי דין, השוכר מתחייב    מבלי .72
ונתן את הסכמתו בחתימתו בגין כל תביעה    העירייהלשפות את   לרבות הסכם פשרה, שהשוכר היה שותף לו 

נזק או הפסד להם אחראי השוכר כאמור לעיל, שנגר ו/או אשר    לעירייהמו  שתוגש כנגדו בשל אובדן, פגיעה, 
לשאת בהן בקשר לתביעה בגין    הבהן או עלול  הנשא  העירייה לשלם בגינו וכן בכל ההוצאות ש  העלול   העירייה

נזק או הפסד כאמור, הכל מבלי לגרוע מזכויות   על פי דין, לכל    העירייהאובדן, פגיעה,  על פי הסכם זה ו/או 
ודיע לשוכר בהקדם אודות קבלת תביעה בגין האמור בפרק  לה   ת מתחייב  העירייהתרופה או סעד אחרים ובלבד ש

 זה ולאפשר לשוכר להתגונן בפניה ולשתף עימו פעולה בהתגוננות מפני כל תביעה כאמור.
 

על    מוסכם .73 לרכוש של    הנגרם  לא תחול כל אחריות שהיא כלפי השוכר בשל נזק  העירייהומוצהר במפורש כי 
  העירייה ל גם לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי, למעט נזק שנגרם על ידי  השוכר, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעי

 במתכוון.  הו/או עובדי 
 

לגרוע מאחריותו של השוכר על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב השוכר לפני מועד תחילת השירותים    מבלי .74
  5מס'  את הביטוחים המפורטים בנספח    נשואי הסכם זה, לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת הסכם זה 

)להלן:   (, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, בהתאם לתנאים המפורטים להלן  ביטוחי השוכר"  ספחנ"להסכם 
ב', כמסמך    5, וימציא לעירייה את נספח    (, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל"ביטוחי השוכר")להלן:

 עדות לקיומם של הביטוחים הנדרשים 
 

 :השוכר ביטוחי
 תכולה  -רכוש ביטוח: 74.1
 תוצאתי  אובדן ביטוח: 74.2
 שלישי  צד כלפי אחריות  ביטוח: 74.3
 מעבידים  חבות ביטוח: 74.4

 
  כאמור   הפטור  אולם,  בחלקו  או  במלואו,  תוצאתי  אובדן  ביטוח   לערוך  שלא  רשאי  השוכר,  לעיל  האמור  למרות .75

 .במלואו הביטוח  נערך כאילו  השוכר על יחול  שלהלן בסעיף
 

 . בתוקף זה הסכם  יהיה בה התקופה כל במשך, הנדרשים הביטוחים כל את בתוקף להחזיק השוכר  על .76
 

על אף האמור ,מבטח  השוכר מתחייב כי בכל הפוליסות שברשותו, חריג רשלנות רבתי ככל שקיים בטל ומבוטל.   .77
 . לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח 

 
והשוכר יבצע עבודות במושכר, מבלי לגרוע מאחריותו של השוכר על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב    היה .78

  5מס'  חשבונו ביטוח לעבודות בהתאם לנספח  השוכר לפני מועד תחילת העבודות במושכר, לערוך ולקיים על  
  מורשית  ביטוח  חברת  אצל,  ממנו  נפרד  בלתי  חלק  המהווים(,  "השוכר  עבודות  ביטוחי  נספח")להלן:    להסכם

 א' כמסמך עדות לקיום הביטוחים הנדרשים.  5ולהמציא לעירייה את נספח  בישראל כדין
 

בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו    העירייהמצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד    השוכר .79
כר, והוא  אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה, על פי הביטוחים שנערכו לפי נספחי אישורי ביטוחי השו

מכל אחריות לנזק כאמור. אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם  ותאגידיה    העירייה פוטר בזאת את  
 למקרה הביטוח בזדון. 

 
  ביטוחי   עריכת  ובאישור  זה  בהסכם  האמור  מן  המתחייבים  האחריות  גבולות  כי  בזאת  מובהר,  ספק  הסר  למען .80

  את  ולקבוע  לחבויות  חשיפתו   את  לבחון  השוכר  ועל ,  השוכר  על   המוטלת   מינימאלית   דרישה   בדבר  הינם ,  השוכר
  כלפי   דרישהאו  /ו  טענה  כל   מלהעלות  מנוע   יהיה  הוא  כי   ומאשר   מצהיר   השוכר.  בהתאם  האחריות  גבולות 

 . כאמור המינימאליים האחריות לגבולות הקשור בכל  מטעמו מיאו /ו  המשכיר
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  לגרוע )ומבלי    ובנוסף  משנה  וקבלני   קבלנים  בגין   השוכר  של  אחריותו  את  גם  היתר  בין  יכסו   השוכר  ביטוחי .81
או  /ו  מעשה  כל  בגין,  עובדיואו  /ו   מנהליואו  /ו  המשכיר  את  פצות ו/או לשפות  ל  השוכר  ביטוחי  יורחבו(  מהאמור

 . מטעמו משנה קבלני בגין אחריותו כאמור לרבות, ומנהליו  עובדיו מטעמואו /ו  השוכר  של מחדל
 

על    השוכר .82 לשמור  האמור,  בכלליות  לפגוע  ומבלי  כלשונן,  הפוליסות  הוראות  כל  את  ולקיים  למלא  מתחייב 
הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח במלואן ובמועדן ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה  

 חלותו של הסכם זה. בתוקף במשך כל תקופת 
 

חים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל, מתחייב השוכר לערוך  ולדעת השוכר יש צורך בעריכת ביטו   היה  .83
ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך, שבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים אשר יערוך  

, ובלבד שהאמור  הו/או הבאים מטעמ  העירייהלעיל, ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי    למצויןמעבר  
בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון, ובביטוח אחריות נוסף או משלים שיערוך  

יורחב   הביטוח  כי  לכך,  לגרום  ,את  לכלול  השוכר,  נוסף  כמבוטח  ותאגידיה,  אחריות    העירייה  לסעיף  בכפוף 
 צולבת, לפי העניין. 

 
,  הביטוח  תקופת  במשך  היקפם  את  לצמצם  או  לבטל  רשאי  אינו  המבטח  פיו  על  שמפור  תנאי  יכללו  השוכר  ביטוחי .84

יום מראש על כוונתו לעשות זאת. מבטחי השוכר יתחייבו    60הודעה בכתב בדואר רשום    לעירייה  מסר  אם  אלא
לגבי   ביטול שכאלה  ו/או  יהיה תוקף לצמצום  ובטרם חלוף    העירייהכי לא    60אם לא נמסרה הודעה כאמור 

 ם ממסירת ההודעה. הימי
 

וכי מבטח    העירייההשוכר יכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי    ביטוחי .85
לרבות כל טענה או זכות המפורטים בסעיף    העירייההשוכר מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי  

 . 1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59
 

לפני מועד החתימה על    העירייההשוכר להמציא לידי    מתחייבהעירייה,  צורך בכל דרישה או פנייה מצד    ללא .86
וביטוח   כנ"ל  הביטוחים  עריכת  בדבר  אישור  זה,  הסכם  נשוא  במושכר  השימוש  לתחילת  וכתנאי  זה  הסכם 

א'     5  'מס להסכם זה ומסומן כנספח    ףאם לנוסח "אישורי ביטוח" המצורהעבודות היה ותבוצענה במושכר, בהת
  עריכת   בדבר  אישורים  המצאת  כי  בזה  מוסכם   .ואינם מסויגים  המבטח  ידי  על  כדין  חתומים  כשהםב'    5ונספח  
 .זה הסכם פי על"השוכר"  מהתחייבויות תיגרע לא, כאמור ביטוח

 
מתחייב   העירייה,האמור בהסכם זה, ולדרישת  לבין השוכר של הביטוח פוליסות בין התאמה אי של מקרה בכל .87

 השוכר לגרום לשינוי הפוליסות )במידת הצורך( על מנת להתאימן להוראות הסכם זה. 
 

ו/או חברת    העירייהפי דין,  - פי הסכם זה או על-על   השוכרמבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ומבלי לגרוע מאחריות   .88

מתחייבות לרכוש ולהחזיק בתוקף, בעצמן או באמצעות מי מטעמן, במשך כל תקופת השכירות  מטעמה,  הניהול  

 בעלת מוניטין: את הביטוחים המפורטים בהמשך לסעיף זה אצל חברת ביטוח מורשית כדין ו

 
מבנה המרכז המסחרי, מסוג "אש מורחב" במלוא השווי ובערך כינון מלא של המבנה וכל    לכיסויביטוח רכוש     88.1

באחריות   ו/או  בבעלות  אחר  רכוש  ו/או  תכולה  לרבות  ממנו,  נפרד  בלתי  חלק  המהוות    העירייה המערכות 
ו/או    המשכירהנמצאים בתחומי המבנה או מחוצה לו וכן כל תיקון, שינוי, שיפור, שיפוץ ותוספת שנעשו ידי  

אישור עריכת ביטוחי השוכר( כנגד  א'  5המבוטח בביטוח העבודות בנספח  חברת הניהול )ובמפורש למעט רכוש 
הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב" לרבות נזק עקב אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה,  

(, פגיעה על ידי כלי רכב פגיעה על ידי  (Impactסופה, שטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה תאונתית  
כלי טיס, בום על קולי, התנגשות, שביתות, פרעות, נזקים בזדון, פריצה ושוד לרבות אובדן דמי שכירות, דמי  

זכות לתחלוף כלפי השוכר במבנה   על  פיו המבטח מוותר  על  יכלול תנאי מפורש  או  /ו ניהול שנתיים הביטוח 
 לבד שהויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. עובדיו ומנהליו של השוכר, וב

 
ו/או נזק לגופו או    העירייהביטוח חבות     -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי      88.2 על פי דין, בגין אובדן ו/או פגיעה 

  8,000,000  , בגבול אחריות בסך שלהעירייהשל    הלרכושו של כל אדם או גוף בתחום המבנה ו/או הנובע מפעילות
( לקבוע מפעם לפעם גבול    תרשאי   העירייה  ( לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח שנתית.שקלמיליון    שמונה₪  

דעת שיקול  פי  על  יותר  גבוה  מאש,    .האחריות  הנובעת  חבות  בדבר  הגבלה  לכל  כפוף  יהיה  לא  זה  ביטוח 
פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או  התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטרים  

וכן תביעות תחלוף מצד הביטוח   ועובדיהם  וכלפי קבלנים קבלני משנה  בגין  משקה, שביתה והשבתה, חבות 
יורחב    הלאומי. בכפוף לסעיף אחריות    העירייה את השוכר בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי    לשפותהביטוח 
  וביטוח ,  במושכר  העסקית  מפעילותו  הנובעת  השוכר  של  חבותו  עבור  יחול  לא  הביטוח  כי   בזאת  מובהרצולבת.  

 . כאמור השוכר ידי על שנערך ביטוח לכל משותף כביטוח ייחשב לא זה
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)נוסח חדש( ו/או על    על פי פקודת הנזיקין  הומנהלי  הכלפי עובדי   העירייהחבות   לביטוח  -ביטוח חבות מעבידים       88.3

, בגין מוות ו/או נזק גוף לכל עובד כתוצאה מתאונה ו/או  1980  -פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם  
בגבול אחריות בסך של   עבודתו,  ועקב  כדי  מיליון    עשרים )  ₪   20,000,000מחלה תוך  לנפגע, למקרה  ₪עשר   )

שנתית. ביטוח  כ   ובסה"כ לתקופת  כולל  אינו  זה  עבודה,  ביטוח  שעות  ובעומק,  בגובה  עבודות  בדבר  ל הגבלה 
נוער. העסקת  בדבר  וכן  ורעלים  של    פיתיונות  למעבידם  ויחשב  במידה  השוכר  את  לשפות  יורחב    מי הביטוח 

 . העירייהעובדי  מ
 

 שא בכל מקרה  י. יודגש, כי השוכר יבנכסבהתאם לחלקו היחסי    העירייהישא בתשלום פרמיות ביטוחי  י השוכר      88.4
 . החוקית  חבותו שבתחום ביטוח אירועי בגין  העירייהבסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי    

 
זכאי לשיפוי    ואכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד השוכר בגין כל נזק שה   ה , כי לא תהיה להמצהיר   העירייה    88.5

לערוך   שהתחייב  הביטוחים  היה    בהתאםעפ"י  )ו/או  לעיל  ההשתתפויות  לסעיפים  אלמלא  בגינו  לשיפוי  זכאי 
הבאים מטעם השוכר מכל אחריות לנזק כאמור    ואת   השוכרפוטר בזאת את    ואהעצמיות הנקובות בפוליסה(, וה 

 שגרם לנזק בזדון.   מיומחייבים לפעול בכל דרך למיצוי זכויותיהם ע"פ הפוליסות. הפטור האמור לא יחול לטובת  
 

  של  הבלעדית  אחריותו  בדבר  החוזה  הוראות  של  מכוחם  לגרוע  באה  אינה  לביטוח  בקשר  זה  בסעיף  הוראה  כל .89
 . דין פי על  או זה בהסכם אחרים בסעיפים כאמור  ייגרמו  באם לנזקים השוכר

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים .טז

 השוכר מצהיר בזאת כדלקמן: .90

 . 1976 – ו"תשל , ציבוריים גופים עסקאות חוק בתנאי עומד  הוא  כי .א

 . 1975  – ו"תשל , מוסף  ערך מס חוק ו/או  "עוסק פטור" לפי" מורשה  עוסק"  תעודת ברשותו .ב

  המס   שלטונות  כלפי  דין  כל  י"עפ  כנדרש  זה  חוזה  נשוא  עבודתו  במסגרת  פועל  הוא  וכי  כדין  ספרים  מנהל  הוא .ג
 .זה  חוזה  של תקופתו כל במהלך  כן ויעשה  ימשיך וכי,  ובכלל

  הוא  וכי  הדין  פי  על  הנדרשות  ההפרשות  כל  את  עבורם  מפריש  הינו  כי,  עובדיו  לכל  כדין  ניכויים  תיק  מנהל  הוא .ד
 .החוזה של חלותו תקופת  בכל  כן ויעשה ימשיך

 ד' לעיל.  -השוכר ימציא לעירייה את המסמכים המפורטים בסעיפים א' .ה

 ביטול החוזה   .יז
 

את   שוכרזכאית לבטל החוזה מידית ולפרוע מן ה העירייהעם קרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן, תהיה  .91
 כל נזקיה, הן עפ"י חוזה והן עפ"י כל דין, כל זאת כדלקמן:

הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות בחוזה זה )שאינן בגדר הפרה יסודית( ולא תיקן את ההפרה    שוכרה .א
 . העירייה)שלושים( ימים לאחר שקבל התראה על כך בכתב מ 30בתוך 

, כולם או חלקם, והעיקול  שוכרל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי ההוט .ב
 יום ממועד ביצועם.  7או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  

נגד הי קיבל החלטה על פ  שוכרה .ג ניתן  לות  צו כינוס נכסים, או שהחלו בעניינו הליכי חד  שוכררוק מרצון, או 
פירעון או פשיטת רגל או פירוק או הסדר נושים )לרבות מתן סעדים זמניים ולרבות מתן צווים למינוי בעלי  

 נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית.  שוכראו שה שוכרתפקידים מטעם בית המשפט בהליכים כאמור(  כנגד ה 
ניתן לגביו צו להקפאת    –ינה תאגיד  באם ה   –כונס נכסים מכוח כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל, או    שוכר מונה ל .ד

 קבוע או זמני.  –הליכים או צו פירוק 
או מי ממנהליו הוגש כתב אישום, או הורשע בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה    שוכרנגד ה .ה

 שיש עמה קלון ו/או עבירה הנוגעת לשירותים מכוח חוזה זה, במישרין או בעקיפין. 
 או מי מטעמו נחשד בגניבה, בעבירת שוחד, או בכל מעשה מרמה.  שוכרה .ו
)עשרה(   10לא חידש אותן בתוך  שוכרעל פי הוראות חוזה זה פקעו והלעשות   שוכרפוליסות הביטוח שהיה על ה  .ז

 . העירייהימי עבודה לאחר שניתנה לו התרעה על כך בכתב מ 
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בהתאם לקבוע בחוזה, ו/או ההמחאות, אשר ניתנו על ידו לא כובדו    דמי השכירותאת  לעירייה  לא שילם  השוכר   .ח
 רשאית לבטל את החוזה.  העירייהימים תהיה  10המחאות חדשות בתוך  שוכרעל ידי הבנק ולא המציא ה

 אינו מסוגל לעמוד בדרישות החוזה מסיבה כספית, טכנית, או מכל סיבה אחרת.  שוכרכי הלעירייה הוכח   .ט
רשאית לבטל חוזה זה. מוסכם על הצדדים, כי איחור    העירייהומים כנדרש, תהיה    עירייהמיסי    שוכרלא שילם ה .י

 ומים לא תהווה הפרה של החוזה.   העירייהם בתשלום מיסי  בחודשיי
נמנע מלנקוט פעולות המתחייבות בדין לשם שמירה על ביטחונם ו/או    שוכרכי ה  העירייההוכח להנחת דעתה של   .יא

 . באי המושכרבריאותם של 
 

  בכדי ן במנייתם  מובהר בזאת, כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות לביטול החוזה מהווים רשימה סגורה וכי אי  .92
לבטל את החוזה מכוח כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל את החוזה עקב הפרתו על ידי    העירייהלגרוע מזכות  

 . השוכר

 
  - בוטל החוזה, תעשה ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ביחס לתמורה שנותרה לתשלום ו/או ששולמה ביתר   .93

 לפי העניין. 
 

היה   .94 כי  כל ספק,  למען הסר  לרבות עקב אחד מהטעמים  מובהר,  החוזה,  בפרק תקופת  ובוטל החוזה כאמור 
 בגין ביטול החוזה.  העירייההמצוינים לעיל או עקב הפרתו ע"י השוכר, לא יהיה זכאי השוכר לכל פיצוי שהוא מ 

 
 עפ"י כל דין או חוזה.  העירייההאמור בפרק זה אינו בא לגרוע מסעדים נוספים או חלופיים להם זכאית  .95

 
ב  ביטול .96 זה לא ישמש עילה לשוכר להעלאת דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי כלפי    פרקחוזה זה כאמור 

ו/או עובדיה לרבות, תביעת פיצויים כלשהם, ובכלל זה פיצויי קיום ופיצויי הסתמכות, בין אם עקב נזק    העירייה
ל  )ובכלל שנגרם  הזדמנות(  ו/או  השתכרות  הפסד  עקב  נזק  ו/או  עקיף  נזק  הפסד  כר שוזה  במוניטין,  פגיעה   ,

 , או מכל סיבה אחרת. שוכרהשתכרות ו/או ריווח של ה
 

על  העירייהביטלה   .97 הפרתו  מחמת  החוזה  ה-את  תהיה    שוכרידי  זה,  בסעיף  לדרוש    העירייהכאמור  רשאית 
ו/או הוצאות שנגרמו    שוכרמה נזק  בגין סכומי  כל בטוחה אחרת  לעירייה  כל סכום  ו/או לממש  עקב ההפרה 

 . העירייההמצויה בידי 
 

 הפרה יסודית של החוזה .יח
 

, אזי בכל אחד    1970-את החוזה הפרה יסודית לפי חוזה זה או פי חוק החוזים )תרופות(, תשל"א  שוכר הפר ה .98
ממקרים אלו רשאי יהיה המזמין לעמוד על קיום החוזה, לבטל את החוזה, או לבצע בעצמו או באמצעות אחרים  

נוסף לזכויות המזמין על  וב שוכר, וזאת על חשבון השוכרכל דבר אשר עפ"י החוזה אמור היה להיעשות על ידי ה
 פי כל דין ועל פי ההוראות האחרות בחוזה, לרבות הזכות לדרוש פיצויים מוסמכים כאמור להלן.  

 
וכן לקזז ממנו כל סכום המגיע    שוכרתהא רשאית לעכב כל תשלום המגיע ל  העירייהבמצב של הפרת החוזה,   .99

 . לעירייה
 

 פיצויים מוסכמים   .יט
 

 עפ"י חוזה זה, מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרת החוזה לעירייה  בלי לגרוע בכל סעד ו/או תרופה המוקנים  .  100
 זכאית לפיצויים מוסכמים: העירייהכמפורט להלן תהא        

 
 פיצוי מוסכם  ההפרה 

  הנכסבמסירת החזקה של  שוכראיחר ה
 בתום תקופת החוזה לעירייה

 ₪ ליום  500

הסבת החוזה או חלק ממנו לצד ג' ללא קבלת  
 העירייה אישור מטעם 

 ₪ לכל מקרה  2,000

 ₪ עבור כל יום איחור  300 דמי השכירות ימים בתשלום  5איחור של מעל 

דעת הצדדים לנזק שייגרם למציע בגין כל    מסכים בזאת, כי הפיצויים המוסכמים משקפים את אומד  שוכרה .101
 .  שוכרכנגד הלעירייה הפרה וללא צורך בהוכחת נזק, ומבלי לגרוע בכל זכות ו/או סעד  אחר העומד 
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 יכבון וזכות קיזוז  עזכות  היעדר .כ
 

לחוק    53לא תהיה כל זכות קיזוז מכל סוג שהוא ו/או כל זכות עכבון, לרבות, זכות הכללית מכוח סעיף    שוכרל .102
 . 1974-לחוק חוזה הקבלנות, תשל"ה   5וזכות עיכבון קבלני מכוח סעיף   1973- החוזים )חלק כללי(, תשל"ג

 

 שונות .כא

 
 על הוא יוותר כי ממנו להסיק ואין פירושו אין זה  חוזה של כלשהי  הוראה של  הפרה על הצדדים אחד של ויתור  .103

 .זה חוזה של נוספת  הפרה
 

 בקשר  או סכסוכים/ו דעות  חילוקי כל וכן ,זה חוזה  לפי הבלעדית המקומית  השיפוטית הסמכות כי בזאת מוסכם .104
 שבע  בבאר המשפט בפני בתי להכרעה יובאו ,לכך בקשר תביעה וכל ,ביטולו או/ו ביצועו או/ו  פירושו ,זה לחוזה
 . בלבד

 
מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בחוזה או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם נעשה בכתב ונחתם על ידי הנציגים   .105

 של הצדדים. מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב כוויתור על אותה זכות.  המוסמכים
 

.  לחתום בשם העירייה הגורמים המורשים בכתב ונחתם על ידי יתןלא יהיה לו תוקף אלא אם נבהסכם, שינוי  כל .106
 היה למסמך כל נפקות.   תעל המסמך, לא  כלל הגורמיםבאין חתימת 

 

 כתובות והודעות .כב

 
 , מעת לעת, על שינוי בכתובתו.  לעירייההשוכר רשאי להודיע צדדים כמפורט בכותרת חוזה זה. ה כתובת .107
 
שלח בכתב בלבד, ולעניין זה יראו את מועד הגעת ההודעה ליעדה בהתאם להוראות  יכל הודעה בין הצדדים ת  .108

( ימי עסקים  3ושה )באות: אם ההודעה נשלחה בדואר רשום, יראו אותה כאילו התקבלה אצל הצד שכנגד תוך שלה
באמצעי אלקטרוני יראו  אם ההודעה נשלחה    ;מהמועד שבו הנמען קיבל הודעה בדבר קבלת דואר רשום עבורו

יראו אותה   –; אם ההודעה נמסרה ביד  גיע מיד, ובלבד שהשולח וידא טלפונית את הגעת ההודעההאותה כמי ש
 כמתקבלת ברגע המסירה.  

 
 

: ולראייה באו הצדדים על החתום  
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