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 229/20מס'  מכרז

 
  9/2022פרו  מסשפומבי    מכרזבהליך לקבלת הצעות במסגרת    פונה (  "עירייהה")להלן:    עיריית שדרות

 . ("המכרז")להלן:  במסמכי המכרז ורטכמפנות סלולריות טאנ צבתלצורך ה נכסיםכרת  להשזאת 
 

 א דרישות המכרז. אי הסף הנוספים ובמלובכל תנל המציע לעמוד ע

₪    1,000, שדרות, בעבור סך של  8כוש במשרדי העירייה ברחוב רחוב הנחלים רתן לני כרז וברת המח את

                                 3שלוחה     076-5300904  לתשלומים ובירורים שלא יוחזרו בכל מקרה. מס' טלפון 

 08:30-17:00  ה:-ימים א

 
 בהתאם לתנאי המכרז.  14.7.2022 םליו ₪ 10,000עה בגובה צצרף ערבות העל המציע ל

 
 ilsderot.org.-www.e יההעירי באתר האינטרנט שלניתן לעיין ללא תמורה במסמכי המכרז 

 
מ)בשני  את ההצעה   חתומים  להעותקים  יש  באופן  קור(  בלבדגיש  במעטפה  ידני  מס  סגורה,  ומנת  ולא 

   , 6בר לב  רחוב חיים  ב  העירייהבבניין  לתיבת המכרזים הנמצאת  , ישירות  (9/2022)ז  המכרספר  מ  מעט,)ל

 . 15:00בשעה   13.4.2022 לתאריך עד  ,  ירייהבחדר מרכז ועדות הע 2קומה 

 
 ציעיםמלצורך הנוחות להלן טבלת לו"ז לתקופה שבין מועד פרסום המכרז ועד מועד פתיחת מעטפות ה

 
 עד שעה  תאריך  ר תיאו

 
   להגשתאחרון מועד 

 שאלות הבהרה 
  

 
24.3.2022  

 
15:00  

 
 הגשת הצעותאחרון ל מועד 

 
13.4.2022  

 
15:00 

 
 
 
 
 

                                                                           
                                 

 
 
 
 

 ידי אלון דו                  
  

 עירייה ראש ה
 
 

tel:076-5300904
http://www.e-sderot.org.il/
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 וכן עניינים ת   9/2022מכרז 
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 26עמ'  טופס הצעה  7טופס מס' 
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 ם יטבלת תיוג ומעקב אחרי הגשת מסמכ - 9/2022כרז מ
 

 
 סימון  אסמכתאות לצירוף  סעיף  הדרישה דמס

 
רכישכחהו  .1 מכ ת  מסמכי  רז ת 

 ₪.  1,000בסכום של 
4.1.3 
5.1.1 
7.7.2 

 רז עלקבלה על רכישת מסמכי המכ
 שמו של המציע 

 

הבה  .2 לשאלות  מענה   הר קבלת 
 ל שנשאלו וככל שניתן מענה()ככ

ההבהרה חתום  לשאלות הנעמה העתק 4.2.5
 המציע ידי -שר עלומאו

 

 1 טופס מס' 5.2.2 אישור הבנת תנאי המכרז   .3
 ידי המציע -ום ומאושר עלחת

 

שינויאישור קב  .4 תנאי המכרז   לת 
שהיו  )ככל  זמנים  לוחות  או 

 ויים( שינ

 יועל שינ עירייההודעה בכתב מטעם ה 5.3.2
הזמנים חתומה אים או לוחות התנ

 המציע י די-רת עלומאוש

 

 7טופס מס'  6.2.2 הצהרה על אי קבלת דמי תיווך   .5
 ידי המציע -חתום ומאושר על

 

 6.3.1 ה על כל מסמכי ההצעה חתימ  .6
6.4.4 

-תומים עלשת כל מסמכי ההצעה חגה
 קום המיועד לכךידי המציע במ

 

מטעם   .7 החתימה  מורשי  אישור 
 המציע 

 2טופס מס'  6.3.2
 רו"ח ידי עו"ד או -חתום על

 

התאגודתע  .8 שם דות/שינוי  ת 
 )לתאגיד( 

צילום נאמן למקור של תעודת  7.1.2.1
 וי שםת שינהתאגדות וכל תעוד

 

החברות    .9 מרשם  מעודכן  תדפיס 
 תאגיד()

  תאגידיםכן מרשם המעוד תדפיס 7.1.2.2

 5טופס מס'  7.4.2 היעדר הערת "עסק חי"   .10
 ח "ורידי -חתום במקור על

 

ע"ס    .11 הצעה  ₪   10,000ערבות 
 14.7.2022 םויעד ל בתוקף

  3טופס מס'  7.5.1

 4ס' ס מטופ 7.6.1 גופים ציבוריים  
 עו"דתצהיר חתום ומאומת בפני 

 

  ניהול ספרים כדין –תקף ור איש 7.6.2  
  מס במקור  כויני –אישור תקף  7.6.3  
  מלכ"ר/ת עוסק מורשהתעוד 7.6.4  
המציע   תום במקור לפיורו"ח חאישור  7.6.5  

עניין שכר עומד בדרישות הדין ל
 מינימום וניכויים משכר

 

 13טופס מס  3.2 יינים ענ גודהיעדר ני  .12
ים וד עניינגינ רהיעד תצהיר בדבר

 ומאומת בפני עו"דחתום 

 

ושמירה    .13 הרשעה  על  היעדר 
 יות עובדיםזכו

 4 מס' טופס 7.3.2
 12טופס מס' 

 עו"דבפני ים מאומתים תצהיר

 

  מסמך ב'  6.4.3 הסכם חתום  .14
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   יע הצעותלהצ נה זמ מסמך א': ה
 כללי  .1

 
בתנאי הסף, להשתתף מזמינה בזאת מציעים העומדים  (  "יהירי ע"ה  :)להלןעיריית שדרות   .1.1

זה,בהלי הצעות    ך  זכות  לולהציע  הגגות   שכירותקבלת  בשטחי  הקרקעיים,  ,  בשטחים 
  .("םהנכסי"או  "הנכס ")להלן:  בשטחים המבונים או / ו, התאורה  בעמודי

 
ת  רוחב  או/קנת תשתיות חשמל ותקשורת עבור מפעילי ותהך  ר לצונה  הי  תמטרת השכירו .1.2

פעולם  קנתם, תחזוקתם ותהנדרשים לצורך הת או חברות לתשתיות תקשורת,/ ותקשורת,  
נייד,    -רדיו   תאי של   התקשורת    שלאו  /ו   שלוטלפון  תרני  מפעילי  ו/או  תורן  העמדת  ו/או 

  או   ""המתקןלהלן:  אחריוד  ו/או מתקנים ו/או צ  מסוגים שונים  תקשורת ו/או אנטנה)ות( 
 ם. הסכוה  זהמכר מכיבמס  כמפורט ("םינהמתק"

 
מסגרת .1.3 מכרז  הוא  ה.  המכרז  כל  שתעמכאשר  הסף    וד צעה  המכרז  בתנאי  כרז  תוותנאי 

   כזוכה.
 

הזהזוכה   .1.4 במכרז  וכיאו  ים  בנכס  מתקן  להציב  ירצו  להצבת אשר  בבקשה  לעירייה  פנו 
 המתקן.  

 
קב .1.5 השוזכלת  כנגד  המצבנכסים    כירותת  הישלם  בהתאם שכירי  דמה  זוכ יע  חודשיים  ות 

שלהצעת על  תאו  ועדושר  המכרזים.  ידי  שכירות  מחיר  ת            הנם כס  לנ  לייםמינימ דמי 
 (."דמי שכירות מינימליים":)להלן לא כולל מע"מ   ₪ 5,500

 
 תפסל על הסף.  םבפחות מדמי שכירות המינימליי וגשתשהצעה  .1.6

 

ידי  בדק התיבנכס    בת המתקלהצשה  אם הגשת הבק .1.7 על  תאם  יט בהלחרייה שת העיפניה 
ה להצבת כות הז קשותאושר בככל  בקשה.  רב לסלאשר או  להאם  עדי  תה הבלדעל  וקלשי

על  המתקן הצדדים  יחתמו  א',  המצו  נספח  מסירה  התקשרות  להסכם    פיםורפרוטוקול 
 חלק ממסמכי המכרז.  המהווים

 
קב  .1.8 השכנגד  זכות  המצ   כירות לת  להצעתו  שכירדמי  ה  הזוכ  עיישלם  בהתאם  חודשיים  ות 

 ם. רזיהמכ  תדושר על ידי ועשתא

 
 לקמן:  ם כד"(, הנכרזמסמכי המ)להלן: " זרהמסמכים המהווים את מסמכי המכ .1.9

 
 כל צרופותיה ונספחיה. הזמנה זו להגיש הצעות למכרז דנן, על  :מסמך א' .1.9.1

 

   רבותה במכרז, ל תזכתו  צעמציע שה לבין ה  עירייהה ות בין  התקשרהסכם    :מסמך ב' .1.9.2
   ונספחיו.צרופותיו    

 
 .כרשומ התשריט  :מסמך ג' .1.9.3

 
 ביטוח.  חי הספנ  : מסמך ד' .1.9.4

 
המכ .1.10 מפרטמסמכי  שלברז  את  המכרזים  אופן  תנאה  , י  את  ההצעה,  להגשת  הגשת  ים 

בחירתההצע אופן  ואת  כ   ה  את  לצרף  המציע  על  הזוכה.  הדרושים  ההצעה  המסמכים  ל 
במסמ הוהמפורטים  על  עירייהלולהשיבם    מכרזכי  חתומים  מ יד  כשהם  החתיי  מה  ורשי 

 . לןלה כמפורט בתוקף בנקאית ת ערבותמטעמו, לרבו
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ב בכל של  ת לבטל את ההליךא ותהיה רשאיהי ש  ל הצעהכבלבחור    בתמתחייאינה    עירייהה .1.11
 .  זוכהככל שלא הוכרז 

 

 . עירייהה אותהורכל על המציע למלא אחר  .1.12
 

 תקופת ההתקשרות .2

 

ממועתקופת   .2.1 החל  הינה  ביההתקשרות  ההסכם  חתימת  הצדד ד  תקופת    יםן  כאשר 
מסירממתחל  ההתקשרות   ה ועד  ו    4ותהיה    כירהמשדי  לי  מושכרת   דשים חו   11שנים 

 (רות"ת ההתקשתקופ": )להלן

הבלעדית    עירייהל .2.2 הזכות  להאריך    עלשמורה  הבלעדי  דעתה  שיקול  ופת  תק  אתפי 
תקופ  תקופהלההתקשרות   נוספים    60  -ל  ועדחודשים    12של    נוספת,  ותו/או  חודשים 

. בתקופת  תוספה נ מת הזוכה לכל תקופ ף להסכובכפו ("תקופת האופציה"במצטבר )להלן: 
 אם צוין אחרת במפורש.  ל תנאי החוזה המקורי, אלא האופציה, יחולו כ

 :לבין המציע הזוכה עירייההם לחתימת ההסכם בין מוקדמיתנאים  .3

 

את    ייהעיר הת  הזוכה לגזברו  ה למציע, ימסורכיי ימים ממועד המצאת הודעת הז  7בתוך   .3.1
 ים:  המסמכים הבא

 

 לן:להעמו ) י ההסכם שייחתם  ת הזוכה לפיויבו תחי ת קיום ההבטחית לבנקאת  ובער .3.1.1
ער,  ("ביצוע"ערבות   המוכה  שתהיה  לנוסח  המבהתאם  למסמכי  )צורף  טופס כרז 

    . ה חודשי שכירות שלוש של סכום וב (10מס' 

   

 .  ת שדרותת חברת חשמל, עיריי טובהמחאות פתוחות ל .3.1.2

 

.  עירייההם  ע  שרלהתקמנו  ניגוד עניינים המונע מ  ב שלבמצ  צויו מלפיו, הזוכה אינ אישור   .3.2
רה  הההצ)על    להליך זה  13כטופס מס'  ת  ות המצורפו ן על בסיס ההצהראמור יינתאישור כ

 . (ציעל המ בכירים אצנושאי המשרה הום כל אחד מת חצריך ל

 

המפ לא   .3.3 המסמכים  את  הזוכה  הנקובהורהגיש  התקופה  תוך  לעיל  נתק  טים  לא  בל  ו/או 
האי ההמשפטי  יועץ  שור  לכאמ  עירייה של  תעילור    , חייבת  לא   אך   ,רשאית  עירייהההא  , 
ולל זכיית המציע  פי שיקול דעתה בלבד,  ור  סמ בטל את    מציע לכל    הע העבוד יצוב  תאעל 

 בשל כך. עירייה הנגד ו תביעה או/ה  זוכה כל טענולא תהיה לר, אח
 

 ים נת זמלוחו .4

 
 ן: לקמכד ם נילוחות הזמנים המתוכננים להליך ה

 
 מכירת מסמכי המכרז  .4.1

 

   10:00בשעה:  3.202214.  וםרז תבוצע החל מיי המכמסמכ  מכירת .4.1.1

 

נית  .4.1.2 המכרז  חוברת  במשאת  לרכוש  הנחליםן  רחוב  ברחוב  העירייה  שדרות,  8  רדי   ,
של   סך  מע"מ(אלף)₪     1,000בעבור  )כולל  יוח  (  בכלשלא  מס'    זרו  מקרה. 

 08:30-17:00  ה:-ימים א   3שלוחה   076-5300904  וריםלתשלומים וביר  טלפון
 

 מכרז כאמור. דבר רכישת מסמכי הור ביש ף להצעתו איצרכל מציע   .4.1.3
 

tel:076-5300904


    דרות שת עיריי
 

 

 

    
 אנטנות סלולריות לצורך הצבת  נכסים להשכרת  -9/2022מכרז 

 גדעון פישר ושות'    ד עוה"ד שמורות למשר   הזכויות

יע: _____________________מת המצחתי     

 
 

 57מתוך  8עמוד 

 

 הבהרה שאלות  .4.2

 

  עירייההת אל  וציעים לפנ אחד מן המי כל  , רשא00:15:  בשעה  .2022324.עד ליום   .4.2.1
 לחלק מהם. בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע למסמכי המכרז או 

 

י .4.2.2 הבהרה  שאלות  ל את  טובה    ידייל   פנותה ש  אלקטזאת  כה  מלגב'    :נירו בדואר 
am@sederot.muni.iltov א: נוסח הבעל פי ה ,  במסמך וורד 

 
 

 מס"ד

הנספח   המסמך או

מתייחסת   וילא

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים 
 נוסח השאלה 

    

    

 

 

על  עירייהה .4.2.3 רשאית,  דעתה  פי  תהא  להתהבלעד  שיקול  להתייחס  י,  שלא  או  ייחס 
ילה  א תהווה עלשאלות ל  רייהיע ות הס אי התייח.  , כולן או חלקןרהההבה  לות אשל

 רז. למכ  עותההצ  לעיכוב בהגשת
 

מהמשנה    עירייההת  ובתש .4.2.4 )בצירוף  יתנאתנאי  ההבהרה(,  ש  המכרז  תופץ  אלת 
 . סמך זההוראות מכהודעה לפי 

 
ות  לשאל  עירייה האת תשובות  ז  הצעתו למכריעים לצרף להמצחובה על כל אחד מן   .4.2.5

 . ידו-הן חתומות על הבהרה, כשה
 

הסרלמ .4.2.6 מ  ען  לספק  כי  התייחסובהר,  לכל  תוקף  יהיה  אם    אלא  העיריי ה  של  תוא 
 . כאמור ודעה בכתבתנה בה ני

 
 שת ההצעות למכרז גה .4.3

 

תוגשנה,   .4.3.1 למכרז  בההצעות  ידנית  ללבדבמסירה  י ,  מיום  א    עד  13.4.2022אוחר 
שתיועדבצהריים  0015:השעה   המכרזים  לתיבת  זאת  ושתימצא    ,   ין  בניבלכך 

לב    עירייהה בר  חיים  העירייהוועד  רזתמכ  בחדר  2קומה  ,  6בכתובת    שדרות   ,ת 
  "(.ההצעות מועד הגשת" לן:)לה

 

לא  .4.3.2 שתתקבלנה  מועד  הצעות  ההצעות,  חר  למצתיבלא  הגשת  ותוחזרנה  יע  דקנה 
  .שהןכמות 

 
דעתה    תאם לשיקולעות בה את מועד הגשת ההצ רשאית להאריך מעת לעת    עירייהה .4.3.3

שדהבלע ובלבד  על י,  לכל  כך-שלחה  בכתב  המציעים-הודעה  מן  האש  אחד    ו גישר 
הוא בכתב.  המוע הצעה  לפרך  הני  ד  לו מחלוף  כל  עד  את  יראו  ההצעות,  הגשת 

 המועד.  משתתפים כמסכימים להארכתה
 
 
 
 

 

mailto:tovam@sederot.muni.il
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 ת הוראות כלליו .5

 

 מכרז י המסמכ .5.1

 

המכרזמסמכ   רכישת .5.1.1 בהתא  י  לעתהיה  לאמור  במסם  זה.יל    מסמכי   רכישת  מך 
  בדברכתא  אסמ  ע לצרף להצעתוז, ועל כל מציתתפות במכרה תנאי להשהמכרז הנ

 ל. לעי ז כאמוררכישת מסמכי המכר

 

 . עירייהט של האתר האינטרנב המכרז במסמכי   ןיילע ניתן   .5.1.2
 

מסרים למציע לשם  ם נוה  עירייה ה  של  ושהרכ  הם  המכרזמסמכי  יוצרים וזכויות ה .5.1.3
     למטרה זו.ימוש אלא  ש  כלסמכי המכרז מבאין לעשות   .בלבדבמכרז ותו השתתפ

 
ספק,   .5.1.4 כל  הסר  מכל  ל  ע  רתוסא  יהעירי הלמען  ומ שימוש  במסוג  שהוא    כיסמ ין 

ח המכרז לש   לקם,  ובין  בשלמות  בין  כולם,  האו  למטרות  אלא  השתתפות  יעורין, 
 זה. במכרז 

 
 ם ינאת  תהבנ אישור .5.2

 

פיע על  ם להשעשויינסיבות הוכל התנאים והלבדיקת מסמכי המכרז    אחראי מציע   .5.2.1
 ירותים ככל ויזכה. הש  מתןעתו ועל הצ

 

יאשר .5.2.2 ל בהתא  מציע  מצורףש האיסח  ונם  )להזמנה    ור  מזו  בל  קי  כי  ,  (1  'סטופס 
ואת    על עצמו את תנאיהםהבינם, וכי הוא מקבל  לידיו את מסמכי המכרז, קראם ו

  .בהם ותהגלומ בויות חייההת  כל
 

טענ  .5.2.3 כל  תישמע  באלא  המציע  של  ת  שרה  הבנת  ולאי  המכרז  יהיה  המצנאי  לא  יע 
לחזור   מוגדרבו  רשאי  זו  עוד  כל  כתמהצעתו  פקפה  ת  העל  חזר  זה.  מסמך  מציע  י 

  , לרבות ומבליומד להזכאית לכל סעד הע  עירייההתהיה  יא  שה  ל סיבהמכו  מהצעת
 גדרתה להלן(. ת )כהבנקאי רבות ההע לוטחי -ת האמור  לפגוע בכלליו

 
 המכרז שינוי תנאי  .5.3

 

נפ  עוד  לכ .5.3.1 הה  תחלא  שיומש   עירייההמכרזים,  תיבת  את  לעצמה  הדעת  רת  קול 
י  סבורה כ  אישה , במידה  י ההזמנהנאי מתנא לסייג כל ת ו  א   ן,לעדכ,  ותשנהבלעדי, ל

 . עירייההכאמור נדרשים לצרכי   או סייג י, עדכוןינו ש
 

ה .5.3.2 תנאי  בהודעה   מכרז שינוי  ל  ייעשה  שתופץ  תהוונה  בכתב  אלה  הודעות  מציעים. 
בלחל מ ק  נפרד  התי  ל,  כרזמתנאי  המציעים  הועל  העתק  את  עות  הודצרף 

 .  מציעי היד-לות עחתומלהצעותיהם, כשהן 
 

בהודעה  על כך  נה  ם נית אלא אוי  ינשלף  תוקכל  יה  יה   , כי לארהספק מוב ען הסר  מל .5.3.3
החעירייההמטעם    בכתב מורשי  בחתימת  יחתום  המציע  הודעה  .  על  שלו  תימה 

 במסגרת הצעתו.מוגשים י המכרז המסמכאותה כחלק מ  כאמור ויצרף
 

מוע  להאריך   עירייה ה  כותבסמ .5.3.4 וזאת  המכרז  עדי  עואת  לאל  תיבת  נפתחה    ד 
   כרזים.המ
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 עות ההצ הגשת .6

 

 רז המכלתנאי מה התא .6.1

 

תנאי המכרז.תהיינ צעות  הה .6.1.1 לפי  ומוגשות  ערוכות  בהצעתו    ה  להתייחס  על המציע 
ה  . חוב םנדרשיכים ה המסמולצרף לה את כל    מכרזפרטים הנדרשים בתנאי הלכל ה

א למלא  המציע  המופעל  הסעיפים  כל  בשלמותם  יע ת  בהצעתו  תיר להו  ואיןים 
 וי. ללא מיל  סעיפים

 

רשמה .6.1.2 לצרציע  ל אי  מקומסמכ   של  העתקיםתו  הצעף  וים  העתק  ריים  שכל  בלבד 
 ח. כנאמן למקור על ידי עו"ד או רו" מאושר כאמור יהיה  

טעויות סופר, תהא  או  /ניות ות חשבועויוהמציע מסכים, כי במידה שנפלו בהצעתו ט .6.1.3
ה  עירייהה לתקן  ה רשאית  תהא  הכ השלכטעויות,  תהא,  לתי  ספיתה  אשר  קון 

 המכרזים. ועדת ידי   לצעו עושבר אחות לטעוי קון ה תי את תכלולהצעה וה
 

 הליך הוגן סודיות ההצעה ושמירה על   .6.2

 

ל .6.2.1 לגרוע באמור  כי המצימבלי  מובהר  לגלות  עיל,  רשאי  אינו    ,הצעתושת  גהם  טרע 
ל  צע כז זה בפרט ו/או לברלמשתתפים אחרים במכ צעתו לאחרים בכלל ו את פרטי ה

 . מכרזבהליך ה יסנותשום תכס שיש בה מה ל ופע

 

עליח  מציע  כל   וסףנב .6.2.2 אי  הצהר  תום  תיות  דמי  )קבלת  מס'  וך  זו  להזמנ  (6טופס  ה 
 . ויגישה כחלק ממסמכי ההצעה

 
כ .6.2.3 מהוראות  לגרוע  כדי  זה  בסעיף  באמור  דיאין  ו/או ל  שלהחלטו   ן  המשפט    ת  בית 

זאת על  מוותר ב  יעצמוכל  כרז  הצעות המשתתפות במהבת הגילוי של פרטי  בדבר חו
 ההצעה שלו.   סמכיכן מי תולו ין גיי ענב עירייהה גד כנדרישה ו/או  נהכל טע

 
 הצעה חתומה  .6.3

 

נספחיה,    ההצעה  .6.3.1 כל  בח על  חתומה  של  תהיה  מלאה  של  תימה  או  מורשי  המציע 
זו  ה ש בהתאם לתנאי הזמנו תאגיד(, והיא תוג המציע הנ ר  אשע )כהמצי החתימה של 

 כחול(. ע שחור או בצב בלבדבעט להציע הצעות) 

 

ימציציהמ .6.3.2 אישוע  ר "ד  וע של    ר א  ז  ו"ח או  החתימורשהות  בדבר  וכי  י  מטעמו  מה 
 (.  2טופס  החתימה כאמור )  ידי מורשי-מכי המכרז נחתמו עלההצעה וכל יתר מס

 
  צעה י ההאופן הגשת מסמכ  .6.4

 

 שה את הבאים: צרף להצעתו בעת ההגעל המציע ל .6.4.1

 

ת  שאלוות לתשוב ים,  מציעקול סיור  , פרוטוותברו, להצעתוהצרופות ל  ספחיםכל הנ .6.4.1.1
, והכל,  כאמור במסמך זה  עירייהה ידי  -המכרז על  סמכיע במ בוצוי ששינוכל  הרה  הב

 . זוההלא מתוגש כשהיא סגורה במעטפה   וההצעה עצמה  תומים ומלאיםכשאלו ח
 

להוראותבנקאית  ות  ערב .6.4.1.2 בהתאם  תצור  תקפה  אשר  זה,  במסמך  יתר  ף  מכל  נפרד 
      .זהמכרמכי מס

 
 י הסף. תנאמידה ב ע וכחתשים להרוות הדכתאאסמכל המסמכים וה .6.4.1.3
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ר  )עותק המקו  עירייהה רכש מידי  כי ההצעה יוגשו אך ורק על גבי הנוסח שנמסמכל   .6.4.2

 בלבד(. 

 

  כשהוא חתום   (מסמך ב'ליך זה )ה המצורף ל  תהשכירו  הסכםעל המציעים לצרף את   .6.4.3
 .  יןך דעור ידי-ת על, ומאומשי החתימה של המציעידי מור-על

 
יחתום .6.4.4 מכל  ית  בתחת   המציע  הצעמוד אחד  תאג  יעמצ  .עתוי  יחשהנו  תום  יד 

.  בלבד  דיי החתימה מטעם התאגובצירוף חתימת מורש התאגיד  באמצעות חותמת  
 . החתימה מטעמו יבדבר מורש מציע שהנו תאגיד יצרף להצעתו אישור

 
למ .6.4.5 רשאי  הצעה  ציע  למכהגיש  במענה  בלבד,  האחת  זה  הע״  שתוג  הצעהרז  מציע  י 

שי והוא  אבלבד  כל  יהעירי הכלפי  י  חרא היה  להצעההנ   על  בהמשך  ימושלמו   וגע  ה 
 תקשר עמו לצורך זה(. ת  עירייהה)אם 

 
 ההצעה  קףתו .6.5

 

ת .6.5.1 בת ההצעה  למשךעמוד  חזרה,  זכות  ללא  ) וקפה,  ימים  90תשעים  המועד    מן ( 
 . שת ההצעותהאחרון להג

 

לעיל, תעמוד ההצעה    רמואכ עות  ההצ  הגשתעל הארכת המועד ל  עירייהההחליטה   .6.5.2
 גשת ההצעות. השנקבע לד נדחה מוע מכלמים ( י 90ם )משך תשעיל  בתוקפה

 
כל  עירייהה .6.5.3 של  תוקף  להאריך  זכתה    רשאית  שלא  וזהצעה  לאחר  במכרז,  עד  את 

 כרז. ה כהצעה הזוכה במזהצעתו הוכרחתימת חוזה עם המציע ש
 
 צעות ת ההבדיק .6.6

 

   .שווגשהתבדוק את ההצעות  עירייהה .6.6.1

 

עות  בדיקת ההצ ך  צוריעזר להל די,  הבלע  תה עשיקול ד  פי-תהא רשאית, על  עירייהה .6.6.2
 .  מומחים כפי שתמצא לנכוןב ואיועץ ב

 
 ת שהוגשו צעולה בקשת הבהרות  .6.7

 

תהא   .6.7.1 המכרז,  מעטפות  פתיחת  שית  רשאי  עירייה ה לאחר  פי  דעתה  ק על  לפנות  ול 
)או מ למ ה לקבלת  שקו בבות א ה לקבלת הבהרות בנוגע להצעי מהם( בבקשציעים 

  .רכתןוהעצעות הה  יקתדברך צול  נוספים, נתונים ומסמכים

 

לע  יהרי עיה .6.7.2 הזשומרת  את  לדרוש  צמה  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  אחד  כות,  מכל 
לאחר  מהמ מידע  ציעים  להשלים  למכרז  ההצעות  ההגשת  ו/או  ו/או  מחסר  לצות 

של המציע    ותמידת עניכולתו של המציע לצורך בחילניסיונו ו  ם בכל הקשוראישורי
 ו. ז מנהרטים בהזבתנאי סף המפו

 
 מכתאות אסו פות במכרזשתתהסף להי נאת .7

 
מידה באחד התנאים  י ע )א  ים הבאיםלהשתתף במכרז רק מציעים העונים על כל התנאים  רשא
 :(על הסף צעהלגרום לפסילת הה העלול 
 
 תאגיד  עוסק מורשה או וא ה  המציע 7.1
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 .  אגידאו ת    עוסק מורשה: הינומציע ה 7.1.1

 

המסמכים    ו לצרף את העתקסף זה עלי   איתנב  ידתו של המשתתףורך הוכחת עמ צל 7.1.2
 :  הבאים

 

התאגידשל    תקהע 7.1.2.1 של  האגד  על  תעודת  מאומת  או  -)אפשר  עו"ד  ידי 
 ; ששונה()ככל  י שם של התאגידרו"ח(, וכל העתק של כל תעודת שינו 

 

 ם;  רשם התאגידיאצל   גידהתאל ש ןדכעותדפיס מ 7.1.2.2
 

  תשתית   ושירות  בזק  ישירות   למתן  התקשורת  משרד  מאת  וחדימ  וןרישיב  קהמציע מחזי  7.2
   . בישראל ן " רט למפעילי סלולרית רדיו

 
 .  שורתמשרד התק שיוןיר מעתק  ף הע לצרהמציה על לצורך הוכח עמידה בתנאי ז 

 

 בפלילים  היעדר הרשעה 7.3
 

  4טופס  בירות המנויות  אחת העברשעה על  ים אין ההבכיר  ושאי המשרהאו נ   למציע 7.3.1
 .12טופס ר במועל דיני העבודה כא רותעבי  או/ו

 

יעים  ממנהלי המצ  כל אחדם  תו של המציע בתנאי סף זה, יחתוכחת עמידלצורך הו 7.3.2
 .  12  -ו 4ם מס'  יהרות המצורפות בטפסעל ההצ

                                                                    

 עדר רישום הערת "עסק חי" יה 7.4

 

  רה ל העחי" או כ  עסק הערת "  א רשומה של המציע להאחרון    קרבוהמי  ספ ח הכבדו" 7.4.1
לעמחשבו המציע  של  יכולתו  חוסר  על  להעיד  כדי  בה  שיש  מקובלת  וד  נאית 

    פית.הכס  בהתחייבויותיו

 

אי 7.4.2 להצעתו  יצרף  רושו המציע  של  חשר  מטעמו  אה  עמיבון  את  של  המאשר  דתו 
בתנא בסעיף  המציע  המפורטים  בי  זאת  המצורזה,  למנוסח  )המכ  סמכיף  טופס  רז 

 .  (5מס' 
 

 עה הצה ת בוער 7.5

 

בנק   בלתי מותנית  אוטונומית  בות בנקאיתערציא  המציע ימ 7.5.1   ישראלימסחרי  מאת 
ו ")לעיל  להבטחת    וזאת,  (אלף  שרע)  ש"ח  10,000  בסך,  "(תנקאיהערבות הבלהלן: 

המצורף    סח תהא ערוכה בנוהבנקאית  ות  רב העהמכרז;  ה בתנאי  לעמיד   התחייבותו
 (. 3טופס מס' ) מכרזכי הלמסמ

 

ש    7.2022.14  ליום  דע  וקפהתעמוד בת  איתהבנקות  בהער 7.5.2 על    עירייההככל  תחליט 
הזמנים   לוחות  זהשינוי  היהנוגעים למכרז  לעת אא תה ,  לדרוש מעת  ת  יה רשאית 

 עדי.  ם לשקול דעתה הבלאבהת  ת, זאתערבות הבנקאיוקף ההארכת ת
 

מוב 7.5.3 ספק  כל  הסר  הצע  ,רהלמען  שתכי  עוגש  ה  שונרבועם  בנוסח  בנקאית  ה  ת 
שצמהנוס למסמח  המורף  מהכרכי  בסטייה  או  )לרבות,ז,  זה  סעיף  לעניין    וראות 

או מ תוקפהסכום הערבות  ותגרור עמהיטיבהות מערב  ולרבות  ועד  ת  א  (, תיפסל 
 . הההצע פסילת
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  כלדרוש מל  פי שיקול דעתה הבלעדי, , עלתהא רשאית  עירייה ה,  יללע  על אף האמור 7.5.4
, ובלבד  יםדש( חו3) שלושה    עד של    נוספת  לתקופהבכל פעם  כת הערבות  ראע המצי

  .שדרישה זו הופנתה לכל המציעים
 

ה,  צעת בסמוך לאחר דחייתה של הנקאית הב את הערבוי המציע  חזיר ליד ת  עירייהה 7.5.5
המציא ערבות  הפרויקט  לבצע את  שנבחר  המציע  נחתם חוזה עם  לאחר ש וך  סמב  או

 . ביצוע
 

הבנקאית   יתשאר  הא ת  יה עירי ה 7.5.6 הערבות  את  ו לפירעו   להציג  הסכום  ת  א  לחלט ן 
המציע חזר    חלק ממנו(, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקום שבובה )או כל    וב הנק

מה המכרז  ו/א   צעתובו  תנאי  את  קיים  לא  סירבובשלמייקנות  בדו  ו/או  למלא    ות 
ם  כסהה תימת חבר  בד ראותרז, לרבות ההוות זכייתו במכשות ממנו בעקבהדריחר א

ו/או  ות מסמכי המכרז  ראהצעה ולהול   אםתיו בהתחייבויוו/או שלא עמד במלוא הת
 מכרז.  מהוראות השסטה בכל דרך אחרת 

 
ד אחר אשר  כל סעלגרוע מי  כמפורט בסעיף זה, בכד  עירייההיות  ר, כי אין בזכו בהמו 7.5.7

 ל פי כל דין. כי המכרז ועבהתאם למסמ עירייההת ומד לרשוע
 

לחרשאי  עירייה ה 7.5.8 את  העלט  ש הבנקאית  רבות ת  מבלי  ל,  בקשתהנתצטרך  או    מק 
דרישת  ק ה  לבסס  לפנות  הערבואו  כתב  הצגת  ידי  על  וזאת  המציע,  אל  לכן  ת  ודם 

  .בפני הבנק

 

יוכאשר  ציע  מ 7.5.9 לא  לו,  הוחזרה  על  ערבותו  זכילערער  במל  אחר  של  ת  בולר)  כרז יה 
ערבות  את    ררעעלתו  בקשלבמצורף  ,  עירייהל אלא אם כן המציא    ,ית המשפט(בפני ב 

   הצעתו. 

 

 דין   פי-ות עלרושהד  תאותאסמכ 7.6

 
 שת ההצעה:תו את כל האישורים הבאים, כשהם תקפים למועד הגלצרף להצעע על המצי 

 

בעל 7.6.1 הוא  האישורים    המציע  גופים  הדרושים  כל  עסקאות  חוק  ציבוריים,  לפי 
תצהי   1976-ו "התשל בויצרף  לחוהתאר  למסמכי  בנו  זהק  ם  המצורף  ז  המכרסח 

 (.  4 מס'פס וט)

 

תקף   7.6.2 שומהאישור  רו   מפקיד  באו  לניהול  דבר  "ח  בהתאם  כדין  ראות  הו ספרים 
 . 1975-התשל"ו ,מוסף וחוק מס ערך [נוסח חדש]ס הכנסה ודת מפק

 
 נוסח חדש[.]ודת מס הכנסה במקור בהתאם להוראות פק יכוי מס אישור תקף על נ  7.6.3

 
על הי עיהמ   תעודה 7.6.4 רך מוסף,  וק מס עין ח לעני כ"ר  סק מורשה/מלהתאגיד עו   ותדה 

 ף. בתוק
 

אי 7.6.5 רהצגת  עחשבוואה  שור  המעיד  המציע  את  המבקר  ות  בדרישעמידתו  ל  ן 
 . ימום לעובדיםושכר מינסוציאליים ותשלומים 

 
 ז מכי המכרמסשת כיר 7.7

 
 ליך זה. להוראות ה  מכרז בהתאםהנו רכישת מסמכי ה  תנאי להגשת ההצעה 7.7.1

 

למצה  על 7.7.2 להצעותיהם העצריעים  ה ף  של    על  המכרז  מסמכי  תרכיש  על  קבלהתק 
 . המציע שם
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 ביטוח  8

במכרז(   והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה  הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היהבעצם    המציע, 8.1
ק ואישור  הפוליסות  את  לעירייה  במכרימציא  הנדרש  כפי  ביטוחים  ללא  יום  שינוי  ז  כל 

 ז. המכרלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת  ך שאבהלי ם אלא אם אושר כנבתו

ע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל  ז זה על המצי בהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרומ 8.2
לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות  אצל חברת ביטוח האם תסכים  חשבונו  

 טוח במכרז.ביתו לדרישות ההתאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשו של

המצילתשומת   8.3 ל  –ע  לב  להוציא  אפשרות  ואין  הביטוח  ד  לכאת    פועלמאחר  רישות 
"אישור   ביטוחיבאמצעות  לעירייה  "םקיום  למסור  הזוכה  המציע  על  יהיה  העתקי  , 

כל הסדרי הביטוח   ליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמופוליסות או תמצית פו
 הזוכה. הנדרשים מהמציע  

 ובהר בזאת:ר ספק מהסלמען   8.4

א 8.4.1 כי  לטעון  יוכל  לא  תתקבל  שהצעתו  במציע  מסרבת  /ו   ו תיכולין  ביטוח  חברת  או 
כ להתאים   הביאת  שלו  יסוי  התטוח  עלויות  כי  ו/או  במכרז  כיסוי  לנדרש  אמת 

 שות הביטוח במכרז לא נלקחו בחשבון בהצעתו. הביטוח שלו לדרי

כיצמ 8.4.2 את  יתאים  ולא  תתקבל  שהצעתו  הביטוח  יע  העירשלסויי  לדרישות  ייה  ו 
במבמוע אחר  מקום  בכל  או  בהסכם  הרשום  לפי  ל  הרשמו  כרז,ד  הזכות,  עירייה 

רז זה על  ת הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכלט א, לחהבלעדית  שיקול דעתה
העירייה לדרוש  לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה של  ידי ספק אחר וכן  

הנזק  על  פיצוי  לעממנו  שיגרמו  עמ יר ים  אי  מעצם  זו  המציידת  ייה  בהתחייבות  ע 
 כלפיה. 

בזאת  8.5 ש ה  יילעיר כי    מובהר  להסכים  יהיה  בלעדי  דעת  שיתיקול  בנוסח  לשינויים  בקשו 
)  י אישור ביטוחים  ד'    1ד'    םכימסמקיום  מובלהסכם  2ו  כי (   דעת    הר,  שיקול  לעירייה 

להסכים   שלא  ובמבלעדי  הנ"ל  האישור  בנוסח  כלשהם  כזה  לשינויים  מהזקרה  חויב  וכה 
המ למלנוסח  שצורף  ח דויק  המצאתו  ואי  המכרז  לביטול  העי  לידיתום  סמכי  תביא  רייה 

 . ערבות הביצוע עה אווט ערבות ההצזכייתו, חיל 

 שלמת מסמכיםהה ושת ההצעהגאופן  9

 

לצ 9.1 המציע  אסמכתאותעל  המציעהמעידו  רף  עמידת  על  אחד   ת  שבפרק  מהסעיפי  בכל  ם 
 ף.  אי הסתנ

 

האס 9.2 ו/או  בחוצצימכהמסמכים  יסודרו  ויתאות  שבתנאי  תיים  מהסעיפים  אחד  לכל  חסו 
 ן לאיזה תנאי סף מפנה המסמך. ויצתוך  סף,ה
 

וכן,   9.3 ה ההצעה  הטפסים  יצומכל  לה  מרפצורפים  כשהם  פי    יםלאו  על  כנדרש  וחתומים 
 כרז.  המ

 

ו/או 9.4 י   מסמכים  ב  צורפואסמכתאות  או  כמקור  נאמןלבד,  עללמקו  כהעתק  )מאומת  די  -ר 
 עו"ד(. 

 
תה לצורך  עלד  שיםורהד  ש מסמכים נוספים דעתה הבלעדי לדרויקול  שומרת על ש   עירייה ה 9.5

 ל. לאמור לעי ם  ו ובהתאבמלוא החומר לא צורףפסול הצעות שהבהרת ההצעה, וכן, ל 
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דעתה  י שיקול  זכות, לפ שומרת לעצמה את ה  עירייההמור לעיל,  מבלי לגרוע מכלליות הא 9.6
לדהבלעד מהמציעים  י,  אחד  מכל  הגש   -רוש  ללאחר  ההצעות  להשלים    -מכרז  ת 

  מו, בתנאי סף ו/או חברי הצוות מטעל המציע  ש  ו תדעמי  ת ינחב חסר לצורך    מסמך  /מידע
 שפורטו לעיל.  

 

 מסמכים. ר בדרישתה להשלמת הלשם עמדתו של כל מציע כאמו מועדים  ב תקצו עירייהה 9.7

 

 : עותהבחירה בין ההצ 10

 

 כללי  10.1

 

זו    לאמורבכפוף   10.1.1 הצעובהזמנה  שעמדו  ההצ  מביןתבחר    עירייהה  ת, להציע  עות 
   . בלבד  מחירל פי מדדי ע  תוזא ,וכהאת ההצעה הז ,בתנאי הסף

 

 .  בתנאי הסף עמדהמציע כרז כזוכה ובתנאי ש נאי הסף תווד בת מעעה שת כל הצ 10.1.2

 

 שהיא.  הצעה בל כל מתחייבת לק   עירייהאין ה  10.1.3

 

שה   סבירה  בלתי  שהיא,  בהצעה  כלל  שבתח לה  לא  תאירש  יה עירי ה 10.1.4 באו    חוסרינה 
  המכרז   עיפיסמ   ףעילס  תמפורט  התייחסות  חוסר  שלב  או   המכרז  שותרילד  התאמה
 . כדבעי ההצעה הערכת  מונע יהעירי ה שלדעת

 

ת  בלרשאי לפנות לק  יהיה  היועץיועץ מטעמה.    ותהמכרזים תהיה רשאית למנ  דתוע 10.1.5
והשלמוסברה פרטיים  מן  ת  לצום  חווהמציעים  גיבוש  דרך  עמידת  ת  בדבר  עתו 
   .תנאי הסףים ב מציעה

 

 במסגרת המכרז לעירייהרה  התמו 10.2

 

 . בדבל  מחירבסיס היה על הזוכה ת ה  עצ ה בהבחירמובהר, כי ה 10.2.1

 

זהצי  7ס  טופ 10.2.2 בהליך  הזוכה  עם  שייחתם  להסכם  התמ   היהווו  , ורף  נספח    ורה את 
 .  רותכיהשמי  ם וביחס לגובה דכלהס

 
 בדיקת ההצעות והערכתן  10.3

 
 .  בנקאית ערבות ובדיקת ירותי שכדמל תם ההצעוישורפתיחת המעטפות ו שלב א׳:  10.3.1

 
זה,   10.3.2 המכבשלב  ייפתחמעטפות  הבנק  ו רז  י  מ דל  ות הצעו   קתיבד  איתהערבות 

 . מורשייהשכירות  
 

 ורהתמה   רכיבו הסףבתנאי  עמידת המשתתפים תבדיק ב'שלב  10.3.3
 

 
-איתנהסף. הצעות, שאינן עונות על  -תנאי ההצעות ייבדקו לגבי מידת המענה על כל   10.3.4

   סלו.ייפ ף,סה
 

-ממוכה נשכירות ה דמי להצעה  . רייההעיעל ידי ם יבדקו עיצי כירות של המהש ימד 10.3.5
מע"מ    ₪  5,500 כולל  הסףתפסלא  על  הס  .ל  בתנאי  שתעמוד  הצעה  והמחיר כל  ף 
   כרזים כהצעה זוכה. ת המוועדשור לאי תובא
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באי י  כ   מובהר, 10.3.6 בסאמון  כר  זה  למנ עיף  פעם  ומ   ועדי  ולבדוק  לשוב  המכרזים  ועדת 
, זאת עד לשלב בחירת  של ההצעות שעברו שלב זהף  בתנאי הסאת עמידתן  נוספת  

ובמידת הצו  עהההצ גם לאחר סיום של  ל הצעותפסול  ך,רהזוכה במכרז,  ב  כאמור 
 זה. 

 
 

 טעויות ון תיק 10.4
 

 .קון טעויותתיל  הבאה בהתייחסמכות לוועדת המכרזים הס 10.4.1

 

 ת  ות שנתגלו בהצעוופר או טעויות חשבונאי ס  עויותלתקן ט  תרשאי ועדת המכרזים, 10.4.2
 שהוגשו לה.  

 

ההצעו 10.4.3 בדיקת  במהלך  יעשה  הטעות  )או    תתיקון  הועדה  מטעבידי  וימי     ם רשמה( 
 פרוטוקול.  ב 

 
 ע.  למצי  ימסרון תעל התיקההודעה  10.4.4

 
 ת הצעות ילפס 10.5

 

ת אם עומדות בתנאי הסף ו/או הצעו ן  ינלפסול אשר א  ועדת המכרזים רשאית 10.5.1
חסרות מוט הן  ה עות,  ,  על  מבוססות  נכונואו  בלתי  א נחות  הבנה  ת  על  ו 

 ועדה אחרת. ה, זולת אם החליטה מוטעית של נושא המכרז

 

ם  יע עהמצ  לרע ששל ניסיון    מובהר, כי במקרהיל,  לע ור  אמ ע מן הלגרובלי  מ 10.5.2
דת המכרזים לפסול  וע ת  רת, תהיה רשאיו/או עם רשות מקומית אח  עירייה ה

הצעת   ואת  כהמציע  שלא    אילו יראוה  הסף  בתנאי  מציע  עמדה  ההליך.  ל 
  מוותר ויתורונגד האמור  תף בהליך יהיה מושתק מלהעלות כל טענה כ שתהמ

 . יף זהלחוקיות סע נה ו/או תביעה בקשרטע כל  על ט מוחלפי ו מלא סו

 

  ניים שיפלו טכם  למחול על פגמי  עירייההרוע מזכותה של  ר כדי לגן באמויא 10.5.3
 . בהצעה בתום לב

 
ל   זה  עיףאין באמור בס  10.5.4 פי כל  -על   ייהעיר הבת  ד העומד לטוגרוע מכל סעכדי 

 דין. 
 

 הזוכה במכרז  10.6
 

של 10.6.1 המכרזים  הז  עירייה ה  ועדת  את  מוהלם  בהתאוכה  תבחר  זה,  כרראות  ז 
 כם.  ו בהסשר עמתקת  עירייהה אש העיר כי ותמליץ לר

 
ם,  שניהלה מו"מ עם המציעיר  אחלאת ההצעות ו/או    ועדת המכרזים תשקול 10.6.2

 החלטתה.  ולאחר מכן תקבל את ו קיבלה מהם הבהרות, כמפורט לעיל ו/א 
 

הה 10.6.3 בחירת  על  להחליט  רשאית  המכרזים  ביותר,  צועדת  המתאימה  או  עה 
כלבח  לאט  החליל והכל  ור  שהיא,  לההצעה  במטרה  מבטיח  ול  ירב  את 

 .  עירייהלות  רונהית
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 סייגים 10.7
 

ים  ז ועדת המכרכל דין,    רוע מסמכויותיה על פי לגי  ומבל,  לעילהאמור    ף א  על 10.7.1
 כה במכרז.כזו  על מציע כלשהוכריז  לא להרשאית ש

 
כזה,   10.7.2 יהי   המציעים במקרה  מאת   פיצוי לכל    םזכאי  ולא  שיפוי  ,  יהרי עיה  או 

 כרז.  ישת מסמכי המרכ בגין  בות,לר
 

 ם ההסכ 10.8
 

הלמ ההסכםמספק    סר ען  לחתימת  עובר  כי  ברל ,  ובהר,  הסכם  קיים  יהא  ב-א  ין  תוקף 
 הצדדים.  

 
 

 ה הזוכה זכות עיון בהצע 10.9
 

רשאי לעיין בהחלטה הסופית של  יהא  רז  מכשתתף במכל    ,מכרזיםכללי הבהתאם ל 10.9.1
המכרזועד בנימוקיםת  בוכהזובהצעת    יה ,  מקבי  30ך  בתות  זאז,  רמכה  לת  ום 

 . ת המכרזההודעה על תוצאו 

 

במ 10.9.2 יהא  מכרז  שתתף  החלטבחלקי  לעיין  אירשלא  של  המכרזיםם  ועדת  או ת   ,  
ד  סוכרזים לחשוף  עדת המלדעת ו העיון בהם עלול    ההצעה הזוכה, אשרל  בחלקים ש

 .מסחרי, או סוד מקצועי
 

לעיין במסמ 10.9.3 יהיה  כאמור  כיניתן  ה  לוח בקשף למשבכפו  ,בדבל   יהרי עיהשרדי  במם 
מבכתב   ולתיאום  מולעיון,  של  העיוןראש  נציג    עד  ובכפעירייההעם  לתש,  לום  וף 

עיון,  , עבור כל פגישת  קלים חדשים(: מאה ש)במילים₪    100הוצאות קבוע בסך של  
 הכרוכות בעיון. ת ת לכיסוי העלויווזא

 
  יה עירי ל  לםיש   עיון וחים לפתהמסמכים ה  שלמשתתף שיבקש לקבל העתק צילומי   10.9.4

 . (A4טנדרטי )בגודל ל עמוד סצלום של כנוסף, עבור ת)חצי ₪(  ₪ 0.5של  סך
 

תהיה  לתקב 10.9.5 מסמכים,  שאינם  חומרים  של  ע תשלום  כנגד    העתק  שיקבע  "י  סכום 
 ן. יינסיבות הענ  עת ולפי, מעת לעירייההגזבר 

 
 תנאים כלליים  11

 

 שלילת טענת הסתמכות   11.1

 
כם  המציעי שייחשבו  מייעובלו  קי מי  מתאט שפץ  לצי  השתתפוים  והורך  בהליך  גשת  ת 

 . ההצעות

 

 ודית ייח  טיפות ש תני 11.2

 
ך מהמשפט המוסית  רק בב אך ו  יידוןכרז זה ו/או להסכם הנכרת מכוחו,  מל  גענוכל עניין ה

 .באר שבעבעיר שבו מובתביעה ואשר מקום  מבחינה עניינית לדון
 

 וצאות ההשתתפות בהליך ה 11.3

 

ל  יעמצכל   11.3.1 בהוצאו בדישא  השו  רכישתלרך,  בהלי  וות תתפת  המכ  בות,  רז  מסמכי 
 . וא המכרזבדיקות נשוביצוע 
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  .בגין הוצאות אלה עירייההלכל שיפוי מאת זכאי   הא לא יהמציע  11.3.2

 

 ההתקשרות או דחיית תחילת ביצוע   העירייה טול על ידי יב 11.4

 

 .  דנא ההליךת ית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל אשא ר עירייהה 11.4.1

 

עההליבוטל   11.4.2 תהא  רייהיעה די  י-לך  היא  לברשאי,  הפרויקת  את  אצע  בעצמה  ו  ט 
   הא למציעים כל טענה או תביעה בקשר לכך.שתי בלמת צדדים שלישיים,  באמצעו

 
בצרוף חותמת    עירייה, גזבר הייהעיר הההסכם על ידי ראש    מובהר, כי רק חתימת 11.4.3

 . עירייהתחייב את ה  עירייהה
 

 המכרזיםעדת  ו טת את החל מך הנוגדתמוס פטמש יתקביעת ב  11.5

 

המכיה 11.5.1 ועדת  ידי  על  וייקבע  זוכהה  המ"  :להלן)  רזים  והוא  ("ריקוהזוכה  יחל  , 
ידי בית משפט  יקבע על  יך משפטי יובעקבות הלכאמור במסמכי ההליך  ודתו,  בעב

כי   הזוכה המ  זכייתומוסמך  ושל  בטלה  זוכה אחר  קורי  מוכרז    : להלן)כי תחתיו 
פסיק את  כה המקורי לה מתחייב הזו ,  עהנימ  צוינתן  כל שיאו כ( ו/"רהאחה  הזוכ"

דו"ח עדכני  צלו בצירוף  מצוי אמידע הכל הת  א    עירייהלולהעביר  העבודות    ביצוע
ה באופן  בודר לעולאפשר כניסת הזוכה האחו על ידו,  כבר בוצע פעולות שלבאשר  

אחריות  ת הבר ד העוער מבכלל זה לקיים את הוראות המנהל בדב ח ומסודר, ובטו
 . דהבואתר הע על

 

זכייתווב 11.5.2 המ  טלה  הזוכה  לאשל  הוא  זכא  קורי,  פ יהיה  לשום  בגין  י  טול  בייצוי 
אל   זכייתו שב כאמור,  העבודה  עבור  לתשלום  עלא  בפועלי-וצעה  למועדיו  עד  ד  , 

 הפסקתה בפועל.  
 

 לוח הודעות ים ואופן משצדדות הכתוב 11.6

 

 .לעיל רטפוכמ יהרי עיהבמשרדי כתובתה של ועדת המכרזים היא  11.6.1

 

 שנקבעה במסמכיהם. כתובת אה כתפים תירהמשת ל ש כתובתם 11.6.2
 

  המשתתפיםהמכרזים לכתובת    ועדת  ו/או  עירייההלח על ידי  אשר תיש  כל הודעה 11.6.3
התקבלה   רשום,   בדואר כאילו  שלוש  המשתתפיםאצל    תיראה  י  מ י(  3) ה  תוך 

מי המשלוח;עסקים  בפקסימיליה  ום  נשלחה  בדוא"ל   אם  ילו  כאתיראה    או 
נמסרה    היום   ים שלאחרהעסק ם  יובים  תתפהמשה אצל  לקבהת בו נשלחה; ואם 

 מסירתה. בעת  –יד ב
 

 
 
 

 ידי אלון דו                     
  

 עירייה ראש ה
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 טפסים
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 1טופס מס' 
 טופס הצעה ונאי ההזמנה  הבנת תר אישו

 
 וד לכב

 עיריית שדרות  
 

 ג.א.נ,
 לצורך הצבת אנטנות סלולריות  נכסיםת רלהשכ  – ________ /2220 מכרז מס' ון:הנד

 
 

מא .1 הח"מ  קראשריםאנו  כי  בקפיד,  מסמכי  נו  את  את  והב   ולמדנ  ,________/2022  מכרזה  נו 
ה כל  את  בקפידה  ובדקנו  בהם,  התנאיםהאמור  הפיזיים  והנ  דרישות,  והמשפטיים, סיבות, 

טענה    אש על כלמר  תבזא  ריםוכי אנו מוות  צוע הפרויקט,יבו או על  ם להשפיע על הצעתנ ייהעשו
בש או  -איעילתה  של  -איידיעה  תנאיהבנה  ומדרישות,  פיזיים  כלשהם,  נסיבות  או  שפטיים,  ם 

 . ליךהה כאמור במסמכי אספקת השירות שפיע על הצעתנו או על ביצוע הל העשויים
להציע  מפורימים לתנאים האנו הח"מ, מסכ  .2 על  ן במסמכים המצכוהצעות,  טים בהזמנה  ורפים 

 . פותיהםם וצרונספחיה כל על וניה  פ ההדרך 

כי .3 לנו  לבצע   ידוע  ה   עלינו  כי  בעל  ולוודא  יהיה  ידנו  על  המוצע  האימבנה  הנדכל  ים  ש רשורים 
הנדרשות    תנו את כל ההתאמו ל יד פעלת המסגרת ע  לביצוע הפעילות, וכי נבצע עד מועד תחילת 

 יך.  לכמפורט במסמכי ההבמבנה ו
הסכם    ל כל נספחיה,ם בה, עהמפורטיהתנאים    הווינו,  צעתכתב על קבלת הת אישורכם בלבקעם   .4

 מבחינתנו.   מחייב
אין  די .5 בלעדיו  תנאי  כי  לנו,  עוע  להתקשרות  נשוא    עירייהה  םתוקף  העבודות  לביצוע  בהסכם 

לא  ו  . בכל מקרה שבהליךבתאם למסמכי ה  ייהעירה לת אישורי  בקה וחתימת חוזהינו  ההזמנה  
וך פרק  המסמכים הנדרשים בת  ל לא יוגשו כ  ו, ו/א ללעי  טיםלמי מהמפור  עירייההאישור    ליתקב

  שירותים ביצוע הל  ם וחלט להתקשר בהסכלפי שיקול דעתה המ   עירייה ה תהיה רשאית    זמן זה, 
, דרישה  נהוותרים על כל טעכל טענה ואנו מ   לנו  לשהו, ולא תהיהנשוא המכרז עם קבלן אחר כ

 במכרז.     תנוזכיי ףעל אר,  עם אחתקשרותה בקשר לה רייהיע הפי ה כלו/או תביע

רטת בהסכם  המפו   תכם את הערבוד בידיולהפקי ישתכם  על פי דרלמשרדכם  אנו מתחייבים לבוא   .6
ואת  רזלמכ  המצורף בו  המפורטות  הביטוח  פוליסות  את  והר,  המסמכים  הנוספים    איותכל 
 ם המצאה. הטעוני

 רכה(.אלל ה)כופקיעת ערבות   עד תאריך זרה,ות חלא זכבתוקפה, לו תעמוד הצעתנו ז .7
  ם בכלל, ולמשתתפים אחריםלגלותם לאחריו לא  הצעתנו ו/א   ת גלוי פרטילמנוע א   מתחייביםו  אנ .8

 ו בפרט.ז ונ במכרז נשוא הצעת
פרט  .9 כל  על  הצעתנו,  לקיום  מצכבטחון  ונספחיה,  בנק   ורפתיה  ערבות  ערוכה  בזאת  אית, 

 צעות. ציע ה ה לההזמנים במפורט בהתאם לתנאים הכם דתלפקו
שנז .10 ער ,  זבמכרכה  ככל  זה כתב  ל יוח  בות  שנפקזר  לאחר  פוידינו  את  בידיכם  הביטוח, ליד    יסות 

 לל בהצעתנו זו. הנכ ים הנזכרים בהסכםהערבויות והמסמכים האחר 
הנזכרים    יםאת המסמכים האחר ות הביטוח ו/או  וליסויות ו/או את פבמידה ולא נפקיד את הערב  .11

הנ הםימי  7  וךת  כללבהסכם  יראה  כהפר,  יסודבר  כמדיתה  בו,  )ת  חוקגדר  בשל  רופהחוזים  ות 
את    טללח   יתזכא   עירייההא  תה  ,עירייהה   תר זכויות ע ביבלי לפגו, ומ1970-( תשל"א חוזההפרת  

סכם  פרת ההבשל ה  השנגרמו ל קים  רך מראש על הנזות הבנקאית כפיצוי קבוע ומועסכום הערב
 הלך המו"מ. ו/או במ 

מצ  .12 כ הבי  כהירים  אנו  מועד  נו  ההתקשרוי  כת,  תחילת  מכהמשת  ל על  מותנהמע    בחתימת   ך, 
 צו התחלת עבודה. ת דרכים וקבלהלאומית ל  עירייההי  ההסכם על יד

 
 וד רב, כבב
 

 _______________                                                        ______________ _____ 
 מציע מת ה וחותמה  חתי                                                                 אריך  ת          
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 2' טופס מס

 
 
 

 2022____ : ___ תאריך
 

 
 : לכבוד
 ת שדרות  עיריי

 
 .ג.נ. א

 חתימה    זכויות רואישהנדון: 

 

 

ום/ים על  ______________, החת ___ בזאת, כי _ מאשר____________ _______  רו"ח/הנני, עו"ד

ה להציע הצעות  "( במסגרת ההזמנציע מה")להלן: _ ________________ י ___ יד  על  וגשהשה ה ההצע

מוסמך/ים    ("המכרז)להלן: " לצורך הצבת אנטנות סלולריות נכסיםלהשכרת  ________ /2220רז למכ

 . כרזין בנוגע למלכל דבר ועני   המציע  יבת אתא מחי , והימציע בחתימתו/םהחייב את ל

 

 
 ד רב, בובכ

 
 

 ____________ ___ 

 _ ________ ___  מ.ר.
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 3פס מס' טו
 

 )ערבות הצעה( אית  ערבות בנק 
 

 _____/_____/20___תאריך 
 
 לכבוד 

 עיריית שדרות  
 

 א.ג.נ. 
 

 : __________ס'אית מ ק נערבות ב הנדון:
 
______________  _________ נו  "(, אקשהמב)להלן: "________    על פי בקשת .1

)ל______________________   מרחוב   ____" בזערבי"(  יםהערב הלן:  את  ם 
ע ם  לכם כל סכופיכם לשלם  לכ עשר  )במילים:  ₪    10,000  ד לסכוםלפי דרישתכם, 

מע"מ   (. ₪  אלף "  כולל  הער)להלן:  המבקש  "(,  ת ובסכום  של  לעמידתו  בקשר 
שה  בהתחייבויותיו בהצעה  הל גהכלולות  במסגרת  להצ יש  הזמנה  הצעות ייך    ע 

 .  אנטנות סלולריותלצורך הצבת  נכסים להשכרת   9/2022מכרז ל
 

מ .2 ל לשלתחייבים  אנו  דרישתכםם  לפי  הראשונ,  אשר  כם  סכום  כל  בכתב,  צוין  יה 
ובכל מקרה  באותה דרישה, באופן   ) יאוחר    אלמיידי  ימים ממועד  7מתום שבעה   )

   זה.ב ערבות עה בראשית כתהמופי   ובתהכת שתכם במשרדנו, לפי קבלת דרי
 

ה  .3 בזאמובה  ספק סר  למען  דריר  כי  לתשלום  ת,  כתמכשתכם  יכול    ה ז  ערבות  ב וח 
ר, ובלבד שסך כל  ו ע בהתאם לדרישתכם כאמשלום יתבצרין, וכי התעולשי יה  שתה

 . ה על סכום הערבותלא יעל הז מכוח כתב ערבות   התשלומים
 
לפי .4 זה    התחייבותנו  ערבות  מבלתהיא  כתב  לא  ותנית, י  זה  חי  ובכלל  יבים  תהיו 

לבסלפרט  מק,לנ   להסביר, להוכ,  או  דרישתכס  את  לדם  יח  תחיראו  א וש  ת  לה 
 קש. מבמאת ה התשלום 

 
 נו ניתן להסבה.  אי בות זהכתב ער .5
 
 .  14.7.2022עד ליום   יעמוד בתוקפותו ומיום הוצאת זה ייכנס ערבוכתב  .6
 
 

 בכבוד רב,
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 4מס' טופס 
 

   פים ציבורייםוגק עסקאות תצהיר עפ"י חו 
 
 

ת  ר את האמהצהיעלי ל  ירתי כזה___ לאחר שהו__________ז. _ _____,ת.___"מ ______אני הח
ן:ה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמש בועים בחוק באם לא אעעונשים הקיה צפוי/ה לוכי אה   

 
 __________  ______ ב_____________________ _הנני משמש כ_  .1

 ציע שם      המ                              תפקיד                                           
 

          
 המציע. מטעם צהיר זה  תת תוסמך למהנני  .2

 
 ם להלן:האמוריף הרלבנטי מבין סעין את היש לסמ .3

 
 ***; משתי עבירותליו לא הורשעו** ביותר זיקה* א להמציע או בע  

 
  עד  ההתקשרות *, אך במורות**י עבימשתתר  יו הורשעו** ביו על זיקה* אל ע או בהמצי  

 עה האחרונה. ועד ההרשלפחות ממאחת ה שנה פ***חל*
 
 ; 1976-וריים, תשל"ו ציב ב)א( לחוק עסקאות גופים2 כהגדרתו בסעיף –זיקה" "בעל  *

 ;31.10.02 עברה לאחר יוםבירה שנהורשע בפסק דין חלוט בע –"הורשע"  **
 םעובדי ק  עבירה לפי חואו    1987-תשמ"זום, הניממי  ירה לפי חוק שכרעב  –"עבירה"   ***

   1991-ם(, התשנ"אאים הוגנין והבטחת תנשלא כדי ור העסקה)איסזרים 
שירות  ניי ולע  לקבלת  עסקאות  בסעיף  ן  להגבח ל  2כהגדרתו  דיני  וק  של  האכיפה  רת 

התשע"ב   על  ,  2011-העבודה,  עבירה  החיק וה גם  המנויוראות  בתוס וקים  פת  ת 
 וק. ו ח השלישית לאות 

לגוף    המועד  שבו הוגשה    –לא מכרז  ת בעסקה בורהתקש  יןלעני   –שרות"  "מועד ההתק     ****
ואם  בורי  ההצעה  ולפיה נע הצי   -ורמאלא הוגשה  הצעה כרכה ההתקשרות בעסקה. 

 עד ההתקשרות בעסקה. ומ
 

 ן:אמורים להללוונטי מבין הסעיף הריש לסמן את ה  .4

  1998-תשנ"חגבלות, הם מונשים עא יות ל כו חוק שוויון זל  9אות סעיף ורה  –' ה אלופח           
 על הספק.    אינן חלות ון זכויות"(י"חוק שוו)להלן : 

 
    פק והוא מקייםת על הסלחוק שוויון זכויות חלו 9סעיף אות הור  –ב'  חלופה     

 אותן.                

וונטיות הרל המשנה תחלופוב שיך ולסמןלהמ יש   -ל עיל 4ף  בסעי ב' ופה יע שסימן את החל למצ .5
 להלן: 

 . עובדים  100-יק פחות מהספק מעס  -( 1חלופה )    

רד העבודה  למנכ"ל מש  מתחייב לפנות  ת, והואעובדים לפחו   100הספק מעסיק    -(  2)  חלופה    
החברתהרווחה   בחילש  ייםוהשירותים  יים  חובותנת  סעיף  שום  לפי  זשלחוק    9יו  ת,  כויוווין 

 שר ליישומן.  הנחיות בקלשם קבלת  –ת הצורך ובמיד

ה   והשירותים החברתיים  הרווח   הדלמנכ"ל משרד העבוייב בעבר לפנות   מציע התחבמקרה שה
לופה  ה ח אותהתחייב כאמור ב  שלגביה הוא  קשרות  עמו התשתה  ( לעיל, ונע2)חלופה    לפי הוראות
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ק שוויון  לחו  9עיף  בותיו לפי סיישום חוהנחיות ליבל ואם ק , ממנו רשכנד ר כי פנה הוא מצהי –( 2)
 גם פעל ליישומן.   זכויות, הוא

זה למנכ"ל  מתצהיר  הספק מתחייב להעביר העתק  -לעיל  4בסעיף   'בשסימן את החלופה  למציע   .6
  עירייהה שרותו  עם ד התקממוע מיםי  30החברתיים בתוך הרווחה והשירותים  ד העבודה ומשר

 מור(. ת כאהתקשרו  שתהיה ל )ככ

 ת. תימתי ותוכן תצהירי אמ שמי, זו ח מצהיר/ה  כי זהו  נינה .7

                                                                                                           _ _____________ 

 ר  הימצחתימת ה            

 

 
 אימות חתימה  

 
____י  אנ )_ _______הח"מ  עו"ד  ____ מ_,  מא_.ר.   ,) ביו___  כי  _______ שר  בפני  _ם  הופיע/ה   _

ת.ז. __   ב'מר/ג להצהיר את האמת  /שהזהרתיו   ר___________, לאח____________,   עליו/ה  כי  ה 
לעונש  יהא/תהאוכי   הקבועיםצפוי/ה  יעשה   ים  לא  באם  אישר/ה/בחוק  כן,  תפנב  תעשה  את  ן  וכ י 

 י. ניו בפ על יל בחתמו/ה תצהירו/ה לע 
 
 

                                                                                                          ______ ________ 

   עו"ד   ______                

 (  ימה+ חותמת) חת        
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 6ופס מס' ט
 

 אי תשלום "דמי תיווך"  רבדב  ההרהצ
 
 
לחווסבנ .1 ולאיס ף  מכוחבות  עלינו  החלים  ל הדי  ורים  התשל"זרבות  ן,  העונשין,  נו  א ,  1977-חוק 

 ת כדלקמן: זאים בצהירחייבים ומ_____ מת____________________________ הח"מ _

 

כל    ו/אוסף  ובת הנאה ו/או כאו בעקיפין, כל טבל, במישרין ו/ק ל  ציע ו/או לתת ו/או לא לה .1.1
ו/או  ע בשפידבר בעל ערך במטרה לה ו מחדל  ו/א  מעשהמישרין ו/או בעקיפין על החלטה 

ת  וא   שדרות  עירייהשל   עובד    יהעיריבקיד  פבעל  מי  רייהעיהו/או  ו  ו/או  כל  או  / מטעמה 
 הנובעים ממנו.  הנ שרות ו/או כל הסכם/הזמ קקשר להליך הת , בחרגורם א

 

פעולה,   .1.2 ו/או לשתף  לשדל  ו/או לא  עם  במישרין  תפ  בעקיפין,  עובד    ייהעיר בקיד  בעל  ו/או 
ך  להלי  די הקשורוחסוי/ס  אחר על מנת לקבל מידע  כל גורם ה ו/או  ו/או מי מטעמ  עירייה ה

 ובעים ממנו. הזמנה הנהתקשרות ו/או לכל הסכם/ 

 

ו/או ב פו/או לשתף    שדלל  לא .1.3 עובד      עירייהב  קידפין, עם בעל תפי קעעולה, במישרין  ו/או 
מי  עירייה ה ו  ו/או  אחר  / מטעמה  גורם  כל  מלאכותית  רה  במטאו  בצורה  מחירים  לקבוע 

 . רותיתלא תחו  ו/א

 

בניגוד לאמו .1.4 במסגרת הליכי ההתקשרות  לע  1.3עד    1.1ר בס"ק  לא פעלנו    יה עיריהשל  יל 
 הם. ם מנובעיהזמנה ש/ כםו/או כל הס

 

ויתעורר חש .2 ב  דבמידה  כי פעלנו  ידוע    1לאמור בסעיף  ניגוד  סביר  כי  לעיל,  שומרת    עירייה הלנו 
התקשרות לגביו קיים חשד  ך ה הלינו בעפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפת,  זכולעצמה את ה

בל  לא לקאו  / ו  "(יך ההתקשרותהלזה: "  בכל הליך אחר )בסעיף  מור, ו/אופעולה כאהנעשתה    כי
ו/או  ת זכייתנו בהליך ההתקשרות  שהוא א  או לבטל בכל זמן/ובהליך ההתקשרות    צעתנואת ה

 נה הנובעים מהליך ההתקשרות. הזמם/הל זמן שהוא את ההסכבטל בכל

 

תנבי  אנו .3 עובדינו,    וכןא  לידיעת  זה  מסעיף  שלנ קבלני  מטעמנו    נציגינו,   ו,שנה  ומי  סוכנינו 
 הנובעים ממנו.   הנו/או הסכם/הזמ  עירייה הרות של הליך התקשב  בכל דרך שהיא המעורבים

 
 

 החתום:באתי/באנו על   ולראיה
 

 _________________ ____  שם:
 _________________ __  חתימה:

 __ _______ ותמת )חברה(: __ ח
 

 אישור
 

 __ עו"ד  הח"מ,  מאני   ________ ה_,  .ר.   _______ ביום  כי  בזה  מר/גב'  תייצב/ה  מאשר/ת  בפניי 
אשר__ עצמזיהה/  ______  _תה  מס'  בת.ז.  באופן______/המוכר/ת  _ _ ו/ה  ולאחר    לי  אישי, 

כ עלישהזהרתיו/ה  ל י  או/ה  וכי  האמת  את  ל הצהיר  ים  לעונא  צפוי/ה  יהא/תהא  כן  שים  עשה/תעשה 
 . ה עליו בפנייה וחתם/תצהירו/ ים בחוק, אישר/ה את נכונות וע קבה

 ________________ 
 ימה +חותמת( עו"ד )חת 



    דרות שת עיריי
 

 

 

    
 אנטנות סלולריות לצורך הצבת  נכסים להשכרת  -9/2022מכרז 

 גדעון פישר ושות'    ד עוה"ד שמורות למשר   הזכויות

יע: _____________________מת המצחתי     

 
 

 57מתוך  26עמוד 

 

 7מס'  טופס

 
 לכבוד 
                                                                                המכרזיםועדת 
 ות  ת שדרעיריי

 
 ג.א.נ, 

 
 לריות נות סלולצורך הצבת אנט נכסיםלהשכרת   ________/ 2022מס'  מכרז הנדון:  

   טופס הצעה למכרז

 
 

 : מציעה  עםהמכרז שבנדון, מט  ים לתנא תאבהור מוגש איש
 

 _.  _____________ שם המציע: _
 

 יהוי: _______________.  מספר ז
 

 . לחודש ₪ 5,500 מכרז הינוה ירות חודשיים שכ דמימום מחיר המיני
 

 הצעת המציע :  
 

 וחל. ספת מע"מ ככלובת ₪____ _____  הינםלחודש ידי   השכירות המוצעים עלדמי 
 
 
 כה, ובברבכבוד רב 
 
 

____________ _ ._____ 
 שם המציע[ ]
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 10פס מס'טו
 

 בותער כתב
 
 
 וד: כבל

   שדרות   תעיריי
 

 ______________. __נק:  _ בשם ה
   : _______________.ניף הבנקס

 . ___________ :  סניףהמס' טלפון של  
 . _________: ___יףסנהמס' הפקס של 

 
   מספרית ערבות בנקאהנדון: 

 
]הלפי   .1  _________________ זיהוי  יעמצבקשת  מס'  מר_____ [  חוב  _______ 

אנו  (  הנערב"" ל מיקוד[ )להלן:  ול מלאה כ  ]כתובת_______  _________________________ 
ל חוזר  בלתי  באופן  כלפיכם  בזה  עד  ערבים  סכום  כל  ישים  חמ:  במילים)₪    50,000  לסך סילוק 

הסכם  וה  ________/ 2022למכרז    ערב בקשרשו מאת הנשתדר(  ""סכום הערבות( )להלן:  ₪  אלף
 ו.  ח כומ רתשנכ

ה .2 יסכום  צמוערבות  )כ ים  ירהמח למדד  ד  היה  פילצרכן  וירקות(רולל  מתפות  שהוא  כפי  סם  ר, 
 ( בתנאי הצמדה שלהלן: "המדד"להלן: )  הלפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקמפעם 

___ שהתפרסם בתאריך ________  _______   חודשדד  בות זו יהא מלעניין ער"המדד היסודי"   
 קודות._ נ____בשיעור _____ 

החד"ה  ז  לענייןש"  מדד  הא   יהאו  ערבות  שהמדד  דרישתכם  פחרון  לקבלת  קודם  פ"י  עורסם 
 ת זו. ערבו

 כדלקמן:  הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחשב .3
מכפלת  השווה ל  סכוםה בו הפרשי הצמד עלה לעומת המדד היסודי יהי אם יתברר כי המדד החדש  

 סודי. במדד הילוט מחולק יהח ם כוההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בס
ישתכם עד לסכום  נקוב בדרה יסודי נשלם לכם את הסכום  ה מהמדד  יה נמוך  יה   דש המדד הח  אם 

 דה.הערבות ללא כל הפרשי הצמ 
לא .4 בכתב,  הראשונה  דרישתכם  )  לפי  מחמישה  ממ 5יאוחר  ימים  דרי(  קבלת  ם שתכועד 

  , ובלבד בדרישה  סכום הנקובהל  כ  אתאו בכתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם    קסימיליהבפ
לנמק את דרישתכם  חייבים    ו ת הפרשי הצמדה, מבלי שתהיפת בתוסום הערבוסכ   עללא יעלה  ש

וש  בקשר לחיוב כלפיכם או  לדר ת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב  ומבלי לטעון כלפיכם טענ
 ור מאת הנערב.  סכום האמוק הסילתחילה את 

זוח כתב ערבכמ  וםשלמובהר בזאת, כי דרישתכם לת .5   י התשלום וכ  ן,לשיעורי  ל שתהיהכוי  הות 
ל  ל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה עבד שסך כלבהתאם לדרישתכם כאמור, וב  יתבצע

 . סכום הערבות

בסעי .6 כאמור  על  3ף  התשלום  ידנו  על  יעשה  העבר  לעיל,  של  בדרך  לחשבוננקאיה  פי  ת  על  כם 
בדרישתכם ידכם  על  ידנו עשויה    צעות המחאהמבאו  א   הפרטים שיימסרו    פי  על פקודתכם  ל  על 

 לעדי. בעתכם השיקול ד 

בתו .7 תישאר  זו  ליקערבות  עד  תאריך    __________ום  פה  ולאחר  בלבד  בטלה  )כולל(  תהיה  זה 
זו  . כל דרישה על  רכה על ידכם, אלא אם הואומבוטלת לנו בכתב  התקבל אצכה ל צריפי ערבות 

 ולא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

 הסבה. רה או ל ניתנת להעב נהאיו ערבות ז .8
              
 , בכבוד רב 
  בע"מ  _______________  בנק 

 
 __________________ וחותמת הסניף. יב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _______פס זה חי וט
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 11טופס מס' 
 

 פרטי חשבון בנקטופס 
 ך:___________ תארי        

 
 לכבוד 
 )גזברות(  ת שדרות  עיריי

 
 ג.א.נ,  

 
 בנק חשבוןפרטי : הנדון

 
 "( הספק__________________  )"_____ _________ : תאגידשם 

למשלוח הודעה על ביצוע   כתובת
 תשלום:

______  _________________מס' _____ עיר _____  רח'
  קספ _________ טלפון _______מיקוד ____
 _________ 

 _____ _ _________________________  : תאגידמספר 
ניף _______________  ' סמס  __________הבנק __ שם ם:מי רת תשלונק להעבפרטי הב 

________________ מס' חשבון  בנק _ בת הכתו
 ______ __ 

, נחזירם  יתקאהבנוננו באמצעות ההעברה  בטעות כספים בחשב  הננו מתחייבים בזה, שבמידה שיופקדו
 ללא שהות.  עירייה הלגזברות  

 
____________ _ ____ _________ _______ 

 ותמת + ח  החתימ שם
 

 חו"ר ד /ישור עו"א
 

 _____ רו"ח   / עו"ד  מ____אני   ___ ____________ מרח'   ____________ __________  .ר. 
הי לעיל  החתימה  כי  החתימאשר/ת,  מורשי  חתימת  ___________ א  מטעם  "(,  לן בהק"__)מה 

 .הקבלןוחתימתם מחייבת את  
 

__________________ _ ____ _________ ____ 
 אריך ת מת ת ימה + חותח

 
 ק ישור הבנא
 הבנק של הלקוח הנ"ל.   חשבוןרטי מאשרים את הפרטים לעיל כפו ננ ה
 

 ___________  ___________________  ________________ ___ 
 חותמת הבנק  בנק חתימת ה תאריך 
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   12ופס ט
 

 תצהיר בדבר העדר עבר פלילי 
 

 קמן:בזאת כדלצהיר/ה __ מ__ __ _______ _ ת.ז ________________הח"מ _אני 
 

בשם .1 זה  תצהירי  נותן/ת  "________   הנני  )להלן:  מכרז "(  המציע________    במסגרת 
2022 /________. 

 

 יע. ת תצהיר זה בשם המצכי הנני מוסמך/ת לת בזאת,אני מצהיר/ה  .2
 

  אוה קלון  שיש עימבעבירה פלילית    הורשעוצהיר/ה בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו לא  ני מהנ .3
ה שנושאה  ו/או בעביר  ן, ת מיירוב עאו בו/ מות או בעבירות מרמה  באלי  ת הכרוכהה פליליעבירב

 צהירי זה.וזאת בעשר השנים שקדמו להכנתו של תפיסקלי או פיננסי 

 

 ת.רי דלעיל אמ תצהיוכן זהו שמי, להלן חתימתי ות .4
 

 _____________              
 היר צמחתימת ה

 
 
 
 

 אישור 
 

בי בזהמאשר  הנני   כי  הופ ,   ________ בפום  עיע  _ני,  ברח_______ ______ ו"ד  במשרדי  ב  ו, 
מר/גב'______  מ_____ __________,  זהות  תעודת  ידי  על  עצמו/ה  שזיהה/תה  ספר  ___, 

ע לחתום  המוסמך/ת  הה____________,  תצעה  ל  ועל  המציע,למכרז  בשם  זה  ואחרי    צהיר 
כי  שהזה אלערתיו/ה  להצהיר  האמת  יו/ה  יהי ת  צ/ הוכי  התהיה  לעונשים  בחוקבועיפוי/ה  אם  ם    לא ק 

 ני. יה בפכונות הצהרתו דלעיל וחתם עלנ כן, אישר את  ה/תעשה יעש
 

 _____________ 
 עורך דין 
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   13טופס 
 

 קרבת משפחה  ם אוייני בדבר ניגוד ענ הצהרה
 ע[ יצ שרה של המהרה נושאי המ]יש להחתים על ההצ

 
הח"מ,  _____________,  ________  ______  אני  הישכתובת.ז..  ___ תי  מצא  היר/ה  __________ 

 בזאת כדלקמן:   תומאשר/
 
      __ _____ _ ח.פ./ת.ז. ___המציע _____________  במסגרת הגשת הצעתו שליתנת  הצהרה זו נ  .1

 "(.  כרזהמ)להלן: "  ______ _ /2220מכרז מס' ל      : "(יעהמצ")להלן: 
 

הצהרה זו,  כונות האמור באי נ  , אזיייניםת דין בנוגע לניגוד ענ אומכל הורלגרוע    וע לי כי מבלידי .2
ז, אי מציע יזכה במכרהביא לפסילת ההצעה, וככל שהרז ולתנאי המכ  וה הפרה יסודית שלותה

סכם  ע ולביטול ההסודית של ההסכם שייכרת עם המצירה יה הפנכונות האמור בהצהרה זו, יהוו
המצ  ייד -על עם  מבלי שתהיהשייכרת  כלל  יע,  זכות תביעה  כל  מי      ית שדרותרי עיפי  מציע  ו/או 

 מה.  מטע
 
 לעובד העירייה שפחה רבת מנים ו/או קבעניין ניגוד ענייהצהרה  .3

 
]נוסח חדש[, אשר   יותהעיר)א( לפקודת  174י הובאו לידיעתי הוראות סעיף  הריני לאשר כ .3.1

 קובע כדלקמן:  
 

יהיה    יה עירייה ד של  ובע  פקיד או )א( . 174 נוגע או מעונין, במישרין  לא 
וכנו,  שותפו או ס  וגו או ז-י בןעצמו או על יד ידי    עקיפין, על או ב

חוזה   ה   שנעשהבשום  ובשום  עירייהעם  המבוצעת  יה  עבודה 
 למענה. 

 
 [:ף הרלבנטיהסעיאת  נא לסמן ולהשליםהריני להצהיר כי ] .3.2

  

 . עירייהלהשייך  יעירונגיד או בתאית שדרות  בעירינו עובדים אינגי אנוכי ובן/בת זו .3.2.1
 
 : או

 

 [:לבנטייף הראת הסע לסמן ולהשלים נאי להצהיר כי ]הרינ  .3.3

 

 . העירייהובד  בת משפחה לאדם שהוא עלי קרידיעתי, אין טב  למי .3.3.1
 

הורה )סב או סבתא(, בן או בת,  של    הורה ה,  , הורבן זוג  –"  קרובלעניין הצהרה זו: "
ג של  ינית, בן זומה(, דוד, דודה, אחיין, אחי ן הזוג )חם או ח, הורה של בתחוא  אח או

 ה; /ת דוד וד/ה, ב)גיס/ה(, בן ד ן הזוגאו אחות של ב)גיס/ה(, אח  ח או אחותא
 
שייכרת   .3.4 ידיעתי ההסכם  למיטב  כי  לאשר  הריני  לעיל,  מן האמור  לגרוע  יע  המצ  ביןמבלי 

לבין  ) יזכה במכרז(  עניינים  ל  העירייה אם  ניגוד  יוצר  ו/אוא  ביני  לבין    כלשהו  בין המציע 
ידו    העיריה עובד   כי    ע ולא  או  רייה  העיעובד  לי  בהסכנגוע  במישרין מעוניין  בין  ובין    ם, 

 .  בעקיפין

 

 צהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור ה .4
 
הור .4.1 לידיעתי  הובאו  כי  לאשר  סעיף  הריני  ח   העיריות  לפקודת  )א(  א122אות  דש[, ]נוסח 

 שר קובע כדלקמן:  א
 

קרוביהעיריחבר   )א(  א.122 ש  ונכוס,  ו,  אותאו  שפו,  תאגיד  לאחד  יו  ש 
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חיו או בהונו או ברוו  םל עשרה אחוזיה עחלק העולם  מורימהא
או  מהם משאחד   לחוזה  צד  יהיה  לא  בו,  אחראי  עובד  או  נהל 

, הורה, בן ן זוגב  –  רוב", "קזה  לעניןיה;  עירייהלעסקה עם ה
 תחוא  או או בת, אח

 
 [:ים את הסעיף הרלבנטינא לסמן ולהשל] הריני להצהיר כי .4.2

 

 . עיריית שדרותבנבחר ציבור חה לאדם שהוא  שפן לי קרבת מאי למיטב ידיעתי,  .4.2.1
 

 או
 

 פחה לאדם שהוא נבחר ציבור, כל זאת כדלקמן:   בת משיש לי קר .4.2.2
 

______________________________________ ._________ 
 

______________________________________ ._________ 
 

 ________________________ _________________ .______ 
 

 ף זה: ן ההצהרה בסעילעניי
 
זוג  –  "קרוב" הור בן  ה,  של  הורה  )ה,  אוורה  בת, אח  או  בן  או סבתא(,  ,  תחוא  סב 

  אחות  אחיינית, בן זוג של אח אוין,  אחי  ד, דודה, הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דו
 ה; /ה(, בן דוד/ה, בת דוד/של בן הזוג )גיס)גיס/ה(, אח או אחות 

 

לגרוע   .4.3 לעיל ממבלי  האמור  כי,  ן  לאשר  שייכר  הריני  )אם  תההסכם  המציע  בין    בין  יזכה 
  נבחר ני לבין  לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין המציע ו/או בי   ,  עיריית שדרות  לבין  כרז(  המ
כי  בעירייה  ור  ציב לי  ידוע  ציבור  לנ  ולא  להסיש  בעירייה  בחר  כלשהי  בין  נגיעה  כם, 

 יפין.  במישרין ובין בעק 
 
 

ותים  תי שירעל הצהרה זו, לא סיפק קדמו לחתימתי השנים ששלוש  י לאשר כי במהלךהרינ  .4.4
ציבור   לנבחר  בכיר    עיריית שדרות  באישיים  לעובד  ב  עיריית שדרות  בו/או  עובד  כיר  או 

 .   שדרותהמקומית לתכנון ובנייה ה  בועד
 

 זה: לעניין סעיף
 
  במהלך שלוש  העירכל אדם שהיה מועמד או כיהן כחבר מועצת   ": נבחר ציבור"

שר  ר אכם זה, לרבות, נבחרי ציבולחתימה על הסדמו  השנים שק
ונתם הופסקה מכל סיבה שהיא )בחירות, התפטרות, פטירה(,  כה
 ; עירהצת מועינם מכהנים יותר בוא

 
העירייהה  מנכ"ל : "בעירייה "עובד בכיר  סגן  ה   מנכ"ל,,  ה  ,עירייהמזכיר  ,  עירייהמהנדס 

, מבקר, יה עיריגזברות ה   , סגןעירייהבר ה , גזעירייהסגן מהנדס ה
ביו אגף  מנהל  משפטי,  מנהל    למנה  ;עירייהעץ  האדם,  כוח 

 התשלומים, חברי ועד העובדים; 
 
מ ": הדבוועעובד בכיר " אחד  המ כל  בנויין  לעיל  בכיר  ם  עובד  אשר  יהבעיריהגדרת   ,

תפקידו   כבעהמתוקף  גם  משמש  המקומית,  וא  בועדה  תפקיד  ל 
ון  ום התכנ ק בתחהעוס    עירייה  ה המקומית, תובעוכן, מנהל הועד

חיצו  תובע  )לרבות,  שאובנייה  הי ני  של  עובד  של    עירייה נו  או 
   הועדה(, מנהל יחידת הפיקוח על הבנייה;
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שבמהל שלככל  האחרונות,  הוש  ך  סיפשנים  המשרה  שירותים  נושא  הגורמיק  ם  לאחד 
לעילה הציבור    –  מפורטים  נבחר  )שם  הדברים  את  לפרט  שסופקונא  העובד  לו    או 

השירותים  שסיפק   הגורם  השירותים, מהות  השירותים,  מתן  קושסופ  את  תקופת   ,
 השירותים(: 

 
_______________________________________________ ____ .__ 

 
 ____________________________________________________ ._ 

 
 _____________________________________________ .________ 

 
 
הוהרי .5 כי  לאשר  לי ני  הזכות  ת  שומר    העירייהכי  היטב    בהר  המציע  את  לבטל  את  השתתפות 

המציע   בין  מכוחו  שנכרת  ההסכם  ו/או  ה/ו    לעירייהבמכרז  כל  אתקשר או  שנעשתה  ח ות  רת 
או שקיימת מניעה    ותמדויק אינן  נכונות או  אינן  תיי לעיל  ברר כי הצהרו סכם אם יתבמסגרת הה

א התקשרות  המונעת  בג  ,וביני  עירייההבין  ת  שבהם  ין  לרבות  עני  רייווצמצבים  או ינים  ניגוד 
זהקר הסכם  של  קיומו  תקופת  במהלך  משפחה  על בת  מראש  בזאת  מוותר  ואני  ו  ,  או  /טענה 

 שרות בנסיבות אלה.  ול ההתקבגין ביט טעמן, ו/או מ  עירייה הו/או זכות ו/או תביעה כנגד  ה דריש

 

הנובעת מהצהרתי זו, והריני    תך גם המשמעובן לי היטב וכור בהצהרה זו מוהריני לאשר כי האמ .6
 שר הוצהר לעיל הנו נכון.  כי כל אלאשר 

 
י/ את  יל, אשר עשויות להעמיד אות דלע   הרתי ן הצבתוכ  אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים .7

נבמצ  מציעה של  עני ב  איגוד  הינים,  של  המשפטית  למחלקה  המידע  את  ואפעל    יהעיריעביר 
 להנחיותיה. בהתאם 

 
 

____________ _______ 
 חתימה 

 אישור
 

ת  אישיהמוכר לי    __________ הופיע בפני מר/גב'    _________מאשר כי ביום.  עו"ד,  _______ _ אני,  
שהזהרתיו  _________ת.ז.  ושא  נ/ לומר    ולאחר  עליו/ה  כלכי  וכי  את  צפוי/ה  יהיה/  האמת  תהיה 

 עיל וחתם/ה עליה בפני. ת הצהרתו/ה לאישר/ה נכונו א יעשה/תעשה כן,לעונשים הקבועים בחוק אם ל
 

_________________ __ 
                               

 _____,עו"ד                                                                                                                                   
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 ' מך במס
 

 וזהלח עירייהעמ"ש האישור יו   
   
חלקההסכם     מכרז  ממסמ  הוא  כי 

מאושר  פומ והוא  שפורסם  בי 
 לחתימה. 

   
   

 , עו"דורסקי דוד יב
   
 13.3.2022תאריך:                    

 
 

 
 הסכם מסגרת 

 2022  _ __ ___ , ביום __ בחודש  _______ ב____ ם  ת שנערך ונח 

 

 יית שדרות ר עי   בין: 

שדרות, 6בר לב   חיים מרחוב    

( " ירהמשכ") להלן:   

 מצד אחד;    

 

 

 _____________________    לבין: 

   _____________________ 

____________ _________________מרח'     

___________; פקס: _____________ טל':     

_____________________וא"ל: ________ד    

החתימה מטעמה:   באמצעות מורשי    

נייד:_______________  שם:__________ ת.ז.:________________    

נייד:_______________שם:__________ ת.ז.:________________      

נייד:_______________  .ז.:________________שם:__________ ת    

"( כר והש")להלן:     

 

 מצד שני;   
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ה  הואיל  עם  להתקשר  מעונין  בהסכם, מוהשוכר  השוכר  עם  להתקשר  מעונין  והמשכיר  שכיר, 

בשטחים קרקעיים  תאורה ו/או    בעמודילשוכר הקניית זכויות שכירות    תתאפשר   במסגרתו 

, במידת  אחסוןמבונים או שטחי    , בתוספת שטחיםהענייןו/או שטחים על גגות מבנים, לפי  

 ;האפשר

ו/או החוכר של והמשכי והואיל כי הינו הבעלים  הזכויות בשטחים הקרקעיים, בשטחי    ר מצהיר, 

ורטו  יפאשר פרטיהם כאמור  ,  הענייןלפי  בשטחים המבונים,  או  /ו,  התאורה  בעמודי ,  הגגות

ולחוד חלק    חתימתם יהוו יחד   ואשר ממועדשיחתמו על ידי הצדדים מעת לעת,    א'  נספחב

זה מהסכם  נפרד  כאשבלתי  הק,  השטח  אל  ר  מבונה,  שטח  בצירוף  הגג  שטח  או  ל  כרקעי 

" יחדיו להלן למען הנוחות  יכונו  " הנכסאחד מהם  . יתרת המקרקעין אשר "הנכסים" או 

נכל אינה  והיא  לעיל  כאמור  זכויות  למשכיר  "בה  להלן  תכונה  בנכס  מקרקעילת   יתרת 

 "; המשכיר

 "ן;רטשל תשתיות  הפעלה ותחזוקה לצורך הקמה,תאגיד אשר הוקם  יאה  והשוכרת והואיל

  תשתית   ושירות  בזק  שירותי  למתן  התקשורת  משרד  מאת  מיוחד  רישיון  קיבלה   והשוכרת והואיל

 בישראל;  ן "רט למפעילי סלולרית רדיו

ול והואיל הנכסים  את  לשוכר  להשכיר  מעונין  לשווהמשכיר  זכות  הקנות  מטעמו  מי  ו/או  כר 

מעונ בנכ והשוכר  לעיל,  כהגדרתם  המסים,  מן  לשכור  התקנת  ין  לצורך  הנכסים  את  שכיר 

חשמ ו   לתשתיות  מפעילי  עבור  תקשורת,  /ותקשורת  חברות  לתשתיות  /ואו  חברות  או 

הצבת מבנה)ים( יביל)ים( על גבי הנכסים  לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  תקשורת,  

תו/א ו/אוו העמדת  תרני תקשורת  ו/או  שונים  אנטנה)ות(  ורן  מ  מסוגים  ו/או  ו/או  תקנים 

לצורך התקנתם,    "(, הנדרשיםהמתקניםת: " וד אחר )אשר יכונו להלן יחדיו למען הנוחציו

של   ותפעולם  נייד,    -רדיו  תאיתחזוקתם  עימם    שלאו  / ו  שלוטלפון  התקשורת  מפעילי 

כ הכל  להלן,  כמפורט  השוכר  בתשיתקשר  בלתמפורט  כחלק  יצורפו  אשר  נפרד  ריטים  י 

 ;  1א יספחנלנספחי א' ויסומנו בם כ

ז ילוהוא הסכם  הוראות  כי  הצדדים  בין  יחו  ה והוסכם  בלבד,  אלה  אחד  והוראות  כל  לגבי  לו 

 להסכם זה;   מהנכסים בו יוקנו לשוכר זכויות שכירות כמפורט בנספחי א'

 הם על הכתב;כמות ביני והצדדים מעוניינים להעלות את ההס והואיל

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 

 ת ההסכם מבוא ומהו  

 נפרד ממנו.   המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי .1

 פרשנותו.י ההסכם הינן לצורך נוחיות והתמצאות בלבד, ולא ישמשו לצורך כותרות סעיפ  .2
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על הנכסים לא מוטלים כל  כסים, כי  המשכיר מצהיר כי הינו הבעלים ו/או החוכר של הזכויות בנ .3

לעי כפופים  אינם  הנכסים  כי  שלישקולים,  צד  כלשהזכויות  עם    וי  להתקשר  ממנו  המונע  באופן 

רוהש הוא  וכי  זה,  בהסכם  אחרת  כר  ובין  חוקית  בין  מניעה,  כל  ואין  זה  בהסכם  להתחייב  שאי 

 כך.ל

  מתקן תקשורת   התקנה של   הוא מעונין לשכור מן המשכיר את הנכסים לצורך   השוכר מצהיר כי  .4

תקשורת חברות  ו/או  מפעילי  תק  עבור  גופי  לרבותשורתו/או  האמור,  ומ  ,  מכלליות  לגרוע  בלי 

ציוד אחד  ות)אנטנהאו  /ו  תקשורת  תורן  מדתעה,  בילי  מבנה ו/או  ו/או מתקנים  ( מסוגים שונים 

נייד  -רדיו  תאי תם ותפעולם של  לצורך התקנתם, תחזוקהנדרשים   י  של מפעילו  השוכר   של טלפון 

   .התקשורת עימם יתקשר השוכר כמפורט להלן

 .  1א  ינספחכמנו וא' ויס ר יצורפו כחלק בלתי נפרד לנספחי אש רט בתשריטיםהכל כאמור כמפו .5

למתקן,    שידרש  ככל .6 דקורטיבי  כיסוי   / ביניהם    מוסכםעיצוב  פעולה  ישתפו  הצדדים  כי  בזאת 

  .השוכר  חשבון על,  שוכרבחירת חלופה עיצובית למתקנים, מתוך חלופות אותן יציע הב

א  , בללעיל  האמורות  למטרות   אינו  שרא  ראח  שימוש  כל  בנכסים  לעשות  רשאי  יהיה  לא  השוכר .7

   .מהמשכירמראש  ראישו

אי נכונות הצהרותיו של צד כל שהוא תזכה את הצד האחר במלוא הסעדים העומדים לו על פי   .8

מובהר,ד לעיל  האמור  למרות  זה.  הסכם  של  ביטולו  לרבות  אמורים    ין,  שהדברים  כמה  עד  כי 

שה  כל  צד  ידי  על  שניתנה  בהתייחס  בהצהרה  בנלנכ וא  שהוצבו  למתקנים  ו/או  ספציפי  כס  ס 

  נכס  לאותו   בנוגעיהא זכאי הצד שכלפיו ניתנה ההצהרה לבטל את ההסכם,  כאמור, כי אז    פי יספצ

 .בלבד

 

 הוראות הסכם זה.  ועות הכרוכות בביצהשוכר ישא בכל ההוצא .9

 ופת ההסכם תק           

על .10 בוטל  לא  עוד  כל  בתוקפו  יעמוד  גופו  זה  מהצדדי-הסכם  מי  נכס    ם.ידי  כל  לגבי  כי  מוסכם 

)  תקופת  ,ספח א'נשלגביו ייחתם     השוכר  יתפוס  בו  ביום  לח ות( שנים  5השכירות תהא בת חמש 

"  ירותת השכתקופ  לתד תחימוע"ו"  השכירות  תפתקו" להלן:ו)לעיל    הנכס  על  חזקה  לראשונה

 (.  מהבהתא

( 5ש )חמבת    נוספת  כירותת שבתקופ  תוהשכיר   םכהס  את  ךילהאר  הי ופצמוקנית א  לשוכרף,  וסבנ .11

  לך הבמ.  יםר שר הפנ ושיא  תבל קל  פוףת בכאזו  "(הנוספת  השכירות  ופתקתעיל ולהלן: " )ל  שנים

  ור ישא   בלל מנת לקבל את האישור האמור. התקע  םיהפנ  לשר ה המשכיר  יפנת,   ופת השכיר קות

תקותוא  ,הפנים  שר השפרך  אאוטומטי  באופןת  כירות  הודעה    ירלמשכוכר  הש   ימסור  םא  לא, 

שב הש  אריךלה  ות נוו בכ  ן יאכתב  הסכם  ) וכיראת  שישים  וזאת  יום,  60ת  ודם  ק ת,  ופחה  לכל( 

 ת.וכיר השפת קו ת תעיפק  דועלמ
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השכירות  החל .12 תקופת  ראשי    ,הראשונות  השנים  5  בתום  יקר,  מתום  ת  א   לסיים  המשכיריהא 

וקדמת  ות מתן הודעה מת בין הצדדים לגבי כל נכס ונכס לגביו נחתם נספח א', באמצע ההתקשרו

( שישה  של  חוד6בכתב  מראש,  (  ר   במקרה   את וזשים  היתר,  כלשהם  ישאישור,  הסכמה  או  שיון 

רשות  רשות שיפוטית ו/או    ופן אחר על ידיבוטלו, פקעו, הסתיימו או שהופסקו בא  כרשושניתנו ל

 . תתיממשל

בכל    , נחתם נספח א'  רשאי לסיים את ההתקשרות לגבי כל נכס ונכס לגביו  היהי   שוכרהוסכם כי  מ .13

באמצעות מתן הודעה מוקדמת  ,  פי שיקול דעתו הבלעדי  יבה שהיא ועלמכל ס  עת ממועד החתימה

רות לגבי הנכס הרלוונטי  ור, תהיה ההתקש)תשעים( יום מראש. נמסרה הודעה כאמ  90  שלבכתב  

ולא   לצמבוטלת  למעט  תהיינה  האמור  הנכס  לגבי  זה  כלפי  זה  נוספות  התחייבויות  סיום  דדים 

   .בקשר לתקופת ההודעה המוקדמתהתחשבנות 

שלם השוכר למשכיר  , יההסכםבמקרה של ביטול  לפי הסכם זה,  ע מחיוביו של השוכר  מבלי לגרו .14

בגי שכירות  הנכסדמי  הש  ן  שילם  אם  אולם  הנכס,  את  השוכר  יפנה  בו  למועד  עד  וכר  הרלוונטי 

ב המשכיר לשוכר  עד הביטול, ישיה שחלה לאחר מולמשכיר מראש סכום נוסף כלשהו בגין תקופ

וכתנא  כנגד  מיד,  זה  הסכום  והחזרת  הרלוונטי  הנכס  לפינוי  למשכיר י  בו  פי    חזקה  אות  הורעל 

 . הסכם זה

 התמורה          

בין הצדדים נספח א'  ר תשולם על ידי השוכר למשכיר בגין כל נכס ונכס לגביו ייחתם  ורה אשהתמ .15

של    נקבעים  סך  ה והיא    , לחודש  ₪  5,500על  למשכיר  ב תשולם  המועד  מן  השוכר  חל  יתפוס  ו 

 "(.דמי השכירות " -)להלן  ה בנכסלראשונה חזק

בש .16 כערכם  השכירות,  בנכ  קליםדמי  חזקה  השוכר  יתפוס  בו  הרלוו במועד  למדד  ס  יוצמדו  נטי, 

מרכזית לסטטיסטיקה, בהתאם לשיעור השינוי  ידי הלשכה ה-המחירים לצרכן כפי שיפורסם על

כאמור לעיל  נכס    בכלאחרון הידוע במועד תפיסת החזקה  כן החל מהמדד המדד המחירים לצרב

הבסיס)" למדד  ועד  שפור"(  הידוע  האחרון  ל מדד  )"סם  תשלום  כל  של  פרעונו  מועד  המדד  פני 

 "(.ובעהק

במהלך   .17 ישולמו  השכירות  הראשעשרת)  10דמי  העסקים  ימי  לכל  (  עבור    רבעוןונים  גרגוריאני, 

 וכר.  לשמסר י שיכיר רתם לחשבון המש, בדרך של העבאשמר הרבעון

ית מס של  פוף להמצאת חשבונובכין  בד  כשיעורו מע"מ  מובהר כי דמי השכירות ישולמו בתוספת   .18

בשיעור על פי כל דין, אם    במקורות מס  . עוד מובהר כי השוכר ינכה מתשלום דמי השכירכירהמש

 כל דין כאמור. ייב על פי ובמידה שניכוי כאמור מתח

  ס, ם תשלום מלא וסופי בגין שכירות כל נכות כמפורט לעיל מהוויכי דמי השכיר  מוסכם בזאת,  .19

 . בחוזה זהפורט חזיק בנכס כמלרשויות אשר חלים על מ למעט תשלומים
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המשכירה תהיה רשאית לערוך שומה    המסגרת  סכםימת המיום חת   חמש שנים ל מובהר כי אחת   .20

 .  חדשה של דמי השכירות

 במושכר   מסירת חזקה           
 

חת  .21 ממועד  לנכס  החל  ביחס  א'  נספח  של  יהיה  ימתו  בנכס  רלוונטי,  חזקה  לתפוס  רשאי  השוכר 

א' כאמור נספח  נחתם  לשוכר את ולהכשירו למטרת השכירות  לגביו  והמשכיר מתחייב למסור   ,

 שוכר. ם קבלת דרישתו הראשונה של הע  שהוא פנוי מכל אדם וחפץ, וזאת מידנכס כקה ב החז

בנכס   .22 החזקה  קבלת  הט עם  הסדר  על  ולמען  הצדדים  יחתמו  בלבד  בוב  מסירה  נוסח  פרוטוקול 

להסכם זה, כאשר מובהר כי אין בחתימה על פרוטוקול המסירה כדי להוות    ' בנספח  המצורף כ 

 . קהחזה קבלת מועד יהווה, חתימתו ם מועד , אוליסתהתנאי למסירת החזקה או לתפ

 בנכסים הגישה והשימוש           

לשוכר   .23 יקנה  מטעמו המשכיר  מי  אל    ו/או  וליציאה  לכניסה  מהנכסיםזכות  אחד  עת    ומכל  בכל 

השכירות תקופת  ותמומש  במשך  ככל  הנוספת  השכירות  תקופת  )עללרבות  ביצוע  לצורך  ידי  -, 

פעמטעמו  מיאו  /והשוכר   ה  ולות(  תשל  ו/או  הפעלה  ו/או  התקנה  ו/או  שימוש  חז צבה  ו/או  וקה 

בק  במוליכ במתקנים,  בכבלים,  החשמל,  ובצינורות,ווי  אשר    ים  אחר  דבר  לצורך  ובכל  יידרש 

 ה, הפעלה, תפעול, תחזוקה ושימוש בנכסים ו/או במיתקנים המצויים בו. הצבה, התקנ 

חלפתה, תיקונה ושיפורה מעת  את ה  ת גםהסר ספק, מוסכם כי הקמת התשתית כאמור כולל   למן .24

 . זה ר לנקוב בהסכםוללא כל תמורה נוספת מעב ,צרכי השוכר וע"פ שיקול דעתוי לעת לפ 

תרת מקרקעי המשכיר ויימנע מהפרעה כל שהיא לפעילות  השוכר לא יפריע לכניסות וליציאות מי .25

  סים. ו הנכו/א ובלבד ולא תתאפשר כל כניסה לנכס .המשכיר ו/או צדדים שלישיים בהם

  ש בתשתיות הבזק ו/או בארון המשכיר יאפשר לשוכר להשתמ,  יםשקיימות בנכסים המושכר  ככל .26

בנכ אשר  להבזק  החשמל,  בארון  ו/או  החשמל  בתשתיות  ו/או  חדשים  ס  בזק  קווי  התקנת  צורך 

ובלבד שלא תהיה    ו/או חיבורי חשמל חדשים על חשבון השוכר, והכל ללא תמורה נוספת למשכיר.

 . רמושי המשכיה בשיפגיע 

המתקנים    שוכר את חיבור הנכסים ו/אולעיל, מתחייב המשכיר לאפשר ל   מבלי לגרוע מן האמור  .27

והבזק של המשכירלתשת יגרום    ,אמפר  3X63  עד  של  בהספק,  יות החשמל  וזאת מבלי שהשוכר 

 הפרעה ו/או נזק כל שהוא ליתרת מקרקעי המשכיר ולתשתיות המשכיר שבהם. 

הנכס .28 המל  יפע  במסגרת  של  ההנדסה  מחלקת  עם  בתיאום  ויישמע  שהשוכר  ובאישורה  כיר 

  יש בהן כדי להשפיע   אשר עות על ידו בנכס  לעבודות המבוצמהנדסי המשכיר, בכל הנוגע  להוראות  

בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על השוכר אחריות    מובהרקרקעי המשכיר.  על יתרת מ

של   פעילותם  בגין  הוצאות  מו/או  המעומי  של  ההנדסה  מחלקת  ו/או  המשכיר  ו/או  שבדי  כיר 
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המשכיר.   הבטי השוכמהנדסי  הוראות  כל  על  ישמור  על  ר  החלות  קבלנים  חות  יעסיק  דין,  פי 

 ח על עבודתם פיקוח נאות. בודות ויפקמורשים בביצוע הע

כיר  המשזה,    במקרה , יהיה רשאי השוכר להתחבר למקור חשמל ובזק על פי תאום עמם.  לחילופין .29

ו/או למיתקנים,    ה של שירותי חשמל ובזק לנכסיםקחייב לשתף פעולה עם השוכר בהשגת הספמת

המסמכים,    על  ויחתום כאמורכל  השירותים  ספקי  ידי  על  שיידרש  תוך  כפי  (  עשר  ארבעה)   14, 

ידי השוכר ו/או מי מטעמו לעשות כן. אין בהתחייבות הנזכרת בסעיף זה  -מיום שנדרש עלימים  

הרשחוב   הטלת   כדי אצל  לפעול  המשכיר  על  אצה  ו/או  או  ויות  שהסכמתם  השונים  הגופים  ל 

יתוף הפעולה יבוא  את בהוצאות כלשהן לשם כך. שהשוכר ו/או לשלפעילותו של    ישורם נדרשיםא

ובמתן   הנ"ל  השירותים  להספקת  הדרושים  מסמכים  על  המשכיר  נציגי  בחתימת  ביטוי  לידי 

  המסמכים הנ"ל. הכנתוכר להמידע והנתונים הנחוצים לש

 . 27עד וכולל   21 םוע האמור בסעיפיהכרוכות בביצ  ותהשוכר ישא בכל ההוצא .30

ל  המשכיר .31 שלא  במתקניםמתחייב  ו/או  לשוכר  שיושכר  נכס  בכל  שהיא  פעולה  כל  שיוצבו    בצע 

לאיזה   ו/או  לנכסים  מטעמו  מי  ו/או  השוכר  של  החופשית  הגישה  לזכות  שתפריע  כאמור  בנכס 

  תקנים אחרים אשרנכסים ו/או למר הפרעה כלשהי לגישה ל ים. במידה שתיווציתקנלממהם ו/או  

זכויות בהם, באופן  ויעיל למטרותיו,  המונע מאת הש  למשכיר  בנכסים שימוש טוב  וכר מלעשות 

 שכיר מיידית לגישה חלופית נאותה. ידאג המ

מטעמו להיכנס  מי    או לאנשים שאינם עובדי השוכר ו/  ןמצהיר בזאת כי לא ירשה ביודעי   המשכיר .32

טיפול    כל.  יםבנכס   הנמצא  השוכר  שלת בכל ציוד אחר  במתקנים לרבו  ס, לגעת, לטפל או לחבללנכ

יעשה   בנכסים מטעמו,  מי  ו/או  השוכר  ידי  על  שלא  במיתקנים  השוכר    ו/או  ברשות  ורק  אך 

ר  השוכובהשגחתו. כל האמור לעיל אינו חל על מקרה חירום שבו לא הצליח המשכיר לתאם עם  

במתקנים שלא    כל טיפול שנעשה  וכר מיידית על ה כזה ידווח המשכיר לש יסה לנכסים. במקרכנ

 או בהשגחתו. ברשות השוכר  

 רישוי בניה ובקשות לאישורים            

עבודהוביצבטרם  ולאחר קבלת החזקה   .33 כל  יפנה  בנכס  ע  לצורך  בעירייה    אגף הנדסהל  השוכר, 

 יצוע הנדסי.  לגבי בוהן רישוי לגבי הן  בודותן ביצוע הענחיות מפורטות לאופקבלת ה

הדין, לרבות עמידה  התאם להוראות או במתקנים ב/עמו יעשו שימוש בנכסים והשוכר ו/או מי מט .34

וק, לרבות  שורים הנדרשים על פי חחות וקבלת כל האיהבטיקני  בכל הדרישות החוקיות בקשר לת

עדה המקומית לתכנון ובנייה ו/או הרשות המקומית ו/או משרד התקשורת ו/או מן המשרד  מהו

 מוסמכת אחרת.  לאיכות הסביבה ו/או כל רשות 
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ק .35 הההויום  לצורך  השוכסכם  ראות  להגיש,  יהיו  רשאים  מטעמו  מי  ו/או  להיתרים,  ר  בקשות 

וללאישורי )להלן: "הסכמות א ם  ו/או    הרשויות  ידי  על  להידרש  שוייםע  אשר  "(האישוריםחרות 

שונים ממשלה  לצורךמשרדי  כלשה   ,  ארציות  רשויות  אם  בין  השכירות,  למטרת  הנכס  ן  הפעלת 

   ובין אם רשויות מקומיות.

להמ .36 מתחייב  כמשכיר  פעולה,  מטעמו  שתף  מי  ו/או  השוכר  עם  אישורים  וסכם,  קבלת  בהליכי 

המסמכים    השוכר ו/או מי מטעמו, על כל  פנייתמיום    ם)ארבעה עשר( ימי  14תוך  ולחתום    מור,כא

או  /ואישור    או/המתאימה ו ובנייה  התכנון    לועדתלרשויות ו/או    ותבקשה  שיידרשו לצורך הגשת

ידי הרשויות לצורך הקמתם  ם יידרשו כאלה על  לשוכר ו/או א  ך שיהיו דרושיםמסמאו  /טופס ו

הצבת שלו/או  לצור  המיתקנים  ם  ו/או  מהם  חלק  איזה  ביצוו/או  הדרושים  ך  ו/או  העבודות  ע 

השימוש   לצורך  אחר  גורם  כל  ידי  על  ו/או  מטעם  לשוכר  הנדרשים  האישורים  קבלת  לצורך 

והפעלת המיתקנים    ולצורך החזקת   הסכם זהעל פי    השכירות  מטרתה בנכסים בהתאם ל והחזק 

 מהבקשות לאישורים. כיר העתק  למש לבקשת המשכיר, השוכר יעביר. בנכסים

וסף, כי ימסור לשוכר עותקים של כל המסמכים והמידע, ובכלל זה, שרטוטים  ייב בנ המשכיר מתח .37

הנדסיים   ו/או  כ/ו אדריכליים  מדידות,  המשכיר,או  ברשות  נמצאים  שאלה  לשוכר  כל    שיידרשו 

בעה  )אר  14וך  את תוז  ההיתרים וההסכמות האחרות כאמור לעיל  של האישורים,במהלך השגתם  

 ו מי מטעמו. כר ו/אדרישת השו  מיום םעשר( ימי

ז  .38 בסעיף  לאמור  השוכר  בכפוף  להלן,  מטעמו  / וה  מי  בהשגת  או  הכרוכות  ההוצאות  בכל  ישא 

כאמור הינו  .אישורים  והמשכיר  במידה  כי  החכי  מובהר,  זכות  השימורה  בעל  בנכס  ו/או  ש 

ולפיכך  ה בהסכמרלוונטי,  מותנית  האישורים  וקבלת  מתחייב  /תו  הנכס,  בעל  של  בחתימתו  או 

   .של בעל הנכס ר להמציא לשוכר הסכמה ו/או חתימה כאמורהמשכי

כלש .39 התנגדות  להגיש  שלא  ומתחייב  מצהיר  המשכיר  ובין  בנוסף,  בכתב  בין  ושלא  הי,  פה,  בעל 

לכל  נגד להת אחר  שיינקט    באופן  האישוריםהליך  קבלת  לצורך  מטעמו  מי  ו/או  השוכר    בידי 

שהליך כאמור נעשה בתיאום עם המשכיר  ובלבד  ,  ם בנכס/יםשור התכנון של המתקניי איוהליכ 

 ועל דעתו. 

 שינויים בנכסים ו/או במתקנים ותחזוקתם           

ו/או   .40 שתידרהשוכר  עבודה  כל  לבצע  רשאי  יהא  מטעמו  הכשרת  מי  לצורך  לצרכיו ש    הנכסים 

ובלבד   בהם  שינויים  לרבות  השכירות  בולמטרת  יהיה  משלא  המשכיר  כך  בזכויות  פגיעה  שום 

 . דין לכל  כפוףוב בהוראות הסכם זהלמפורט מעבר 

או במיתקנים  /בנכסים את המיתקנים ולבצע בנכסים ו   השוכר ו/או מי מטעמו יהיה רשאי להקים .41

ו/א  שיפורים  ו/או  הכל  שינויים  התאמות,  תמורה  דעתו    לשיקול בהתאם  ו  כל  וללא  השוכר  של 

לנוספת,   הקממעת  לשם  ו/עת  ו/או  ת  הפעלת  בנכסיאו  השימוש  ו/או  במתקניםאחזקת  ו/או  ,  ם 

 . מראש המשכיר  עם  בתיאום והכל
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ית  .42 מטעמו  מי  ו/או  תקו השוכר  כל  במשך  טוב  במצב  הנכסים  את  השחזק  את  כירות  פת  וישיב 

  -בהתאם למפורט לעיל ולהלן    -הסכם זה  או עם סיום    תהשכירו  ם תקופתהנכסים למשכיר בתו

כשלפי   פהעניין,  אדם  הם  מכל  השוכר  נויים  של  חפץ  תחילת    במצבוו/או  במועד  שהיו  כפי 

 בנסיבות ההתקשרות נשוא הסכם זה. השכירות, למעט ביסוסי התורן, ובכפוף לבלאי סביר

    עד וכולל  37  יפיםצוע האמור בסע ות הכרוכות בביבהר כי השוכר ו/או מי מטעמו יישא בהוצא מו .43

 לעיל.  39

ממ .44 הנכסים  אם  כי  קי וקמייובהר,  מבנה  בתוך  המשכ ם  בבעלות  המצוי  המש  יר,ים  כיר  מתחייב 

ותקופת השכירות    לתחזק את המבנה ולשמרו במצב תפעולי ושמיש, במשך כל תקופת השכירות

 . הנוספת ככל שתמומש

 חבות          

ידו ו/או על ידי כל מי   על ל פגיעה ו/או נזק שייגרם  על פי הדין בשת המוטלת עליו  השוכר ישא בחבו  .45

משכיר על פי כל דין בשל כל מעשה חריותו של ה לגרוע מאא יהיה בכך כדי  בנכס ובלבד של   טעמו מ 

 .ו/או של מי מטעמו  או מחדל שלו 

השוכר    כל .46 מתחייב  זה,  הסכם  תחילת  לאחר  למשכיר  להשנה  בנוגע    ופתי תק  קרינה  דוחמציא 

  מורשה  חהמומ   ידי  על יבוצע    אשר ,  מאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה,  קני התקשורתלמת

למען הסר    .אשר זהותו תוסכם על הצדדים   דין  פי  לע  הנדרשים  ברישיונותאו  /ו   בהיתרים  אהנוש

לא   המשכיר  ו/או    ישאספק,  המומחה  בעבודת  הכרוכה  שהיא  עלות  הקרינה  בכל  דוח  ביצוע 

 כאמור. 

א  ן שלהמשכיר, במלוא הסכום בגינו חויב המשכיר על פי פסק די זאת לשפות את השוכר מתחייב ב .47

סבירות    וכן בגין הוצאות,  להם אחראי השוכרה או הנזק  עקבות תביעה בגין הפגיעב   עוכב ביצועו

כאמור,   התביעה  מפני  התגוננות  לשם  בהם  נשא  המשכיר  לשוכר    ובתנאיאשר  הודיע  שהמשכיר 

היו   מיד למשכיר  עם  קבלת  אודודע  תב ות  דרישהכל  ו/או  ויעה  מפניה  ,  להתגונן  לשוכר  אפשר 

עמ  פע ולשתף  בהתו  הדרישהולה  ו/או  התביעה  מפני  ולא    גוננות  יתפשר  לא  המשכיר  כאמור. 

,  ל השוכר על פי סעיף זהישתתף בהליכי בוררות כל שהם, בנוגע לתביעה אשר בתחום אחריותו ש

 . השוכררת הביטוח של  וכר ו/או של חבשל השובכתב   מראשבלא אישורו 

 מעביד -העדר יחסי עובד  

כי   .48 הוראלביצפועל    השוכר מובהר  זה  וע  הסכם  העירייה  בדיו  עוו/או  והשוכר  ובין  ות  לא  לבין 

 מעביד.  -כל יחסי עובד יתקיימו 

 פיצוי מוסכם   .49

הפרת החוזה  זה, מוסכם כי בגין  ו תרופה המוקנים לעירייה עפ"י חוזה  בלי לגרוע בכל סעד ו/א 49.1
 מוסכמים מראש כדלהלן: ו  קבועיםזכאית לפיצויים  עירייהורט להלן תהא  כמפ
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 מוסכם בש"ח   פיצוי פרה הה

על התשלום שמגיע   בהתאם להוראות החוזהבמועד אי העברת תשלום לעירייה 
לעירייה תתווסף ריבית  

פיגורים והצמדה בהתאם  
)ב( לחוק   5לקבוע בסעיף  

מדה,  פסיקת הריבית וההצ
 1961-תשכ"א

 ₪  20,000 ללא אישור   ההסכם הסבת

כי    השוכר 49.2 וכי לא  פיצוי המוסכם כסביר והוגן בנסיבות המד את גובה האמסכים ומצהיר בזאת,  עניין 

 להפחתתו בערכאות משפטיות כלשהן.     יטען

   עיכבון 

  כל חלק ו ב/דרך ו/א  נכסיםון כלשהי באותם  עיכב   זכותלא תהיה    לשוכרמוסכם בזאת במפורש, כי   .50

מוקנית לו    כל דין, אםא מוותר במפורש על כל זכות עיכבון המוקנית לו על פי  לה ועליהם והושל א

 זכות כזאת. 

   ביטוח 
 

לגרוע   .51 ו  השוכרמאחריות  מבלי  זה  הסכם  פי  על/על  דין, פי    או  לערוך    כרהשו  מתחייבים   כל 

 .בלתי נפרד הימנו ' המצורף להסכם זה ומהווה חלקתדביטוחים כמפורט בנספח 

   ים ומיסים תשלומ 

יטלים אשר חלים בגין כל אחד  יהיה השוכר אחראי לתשלום מיסים והת  שך תקופת השכירובמ .52

על   המיתקנים  ו/או  וכיו"ב(,מהנכסים  עסקים  מס  ארנונה,  )כגון  בנכס  לגו  מחזיק  דלו  בהתאם 

יטלים אשר יוטלו בגין  לרבות מיסים וה  בפועל, של הנכס ועל פי השטח אותו תופס השוכר    היחסי

   .עדי בנכסים ו/או במתקניםבלצע השוכר באופן יפורים אשר ביהש

ל  .53 בנכס,  השימוש  הוצאות  כל  כי  בזאת,  של  מובהר  והבזק  החשמל  צריכת  הוצאות  רבות 

ישירות לחברת    ו/או מי מטעמו   השוכר המיתקנים בנכסים יחולו על השוכר, וישולמו על ידי  

קף  י מבחינה בין ה דת של מונים ה קריאה נפר במקום בו אין    ולחברת בזק, בהתאמה.   ל החשמ 

על חשבונו    מתחייב בזאת השוכר להתקין   , המושכר לבין יתרת מקרקעי המשכיר צריכה של  ה 

במוע  החשמל  חברת  ידי  על  עליו  יוטלו  אשר  בתשלומים  ולשאת  לצרכיו  נפרד  דם  מונה 
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זה.  הסכם  להוראות  ל   ן בגי   התשלום   ובהתאם  יועבר  החשמל  המצ צריכת  כנגד  את  משכיר 

מס  חשבוני  או וה   במידה ת  מורשה,  עוסק  ומדובר    נו  במידה  החשמל,  חברת  של  חשבונית 

עוסק   שאינו  למי  הוצאות    העתק   השוכר   בפני   להציג   מתחייב   המשכיר מורשה.  בהחזר 

  ן ו חשב   העתק ,  לשוכר   המשכיר   יעביר ,  בנוסף .  ידו   על   שיידרש   ככל ,  שלו   החשמל   מחשבונות 

 . אחרון   חשמל 

  לחברת  המשכיר  דיי  על   ישולמו   המתקן   של   החשמל   יכתצר   בהוצאות  השוכר   של  לקו שח  ככל .54

  לא   אלה  שסכומים  ובלבד,  הוצאותיו  כהחזר  אלה  סכומים  למשכיר  רהשוכ   ישיב,  בעבורו  החשמל

 .מס לצרכי כהוצאה המשכיר  ידי  על לניכוי ניתנים יהיו

בעלים של מקרקעין ו/או    ם המוטלים על והתשלומי   בתשלום כל המיסים, ההיטליםהמשכיר ישא   .55

 .דיחוי תוך המועד הנקוב בהם ולא יאוחר מכךוישלמם ללא   רקעיןשל זכויות במק

 שונות 

החברה  בכפוף לחתימת הסכם שכירות בין המשכיר לבין חברה נוספת העוסקת בתקשורת )להלן "  .56

יסוכמו ביןאש  בתנאים"(  הנוספת שוכר  ך לא חייב, ה, רשאי, אהמשכיר לבין החברה הנוספת  ר 

שר האלחוטי ו/או בחלק מהם, על פי  שכר ו/או במתקן הקפת בשימוש במולשתף את החברה הנוס

 הבלעדי והמוחלט.  ועתשיקול ד 

 

וטי  לשיתוף החברה הנוספת בשימוש במושכר ו/או במתקן הקשר האלח  והשוכר את הסכמת   ןנת  .57

  אז תחולנה ההוראות הבאות: חלק מהם, כי ו/או ב 

 

ו/או  שהוא כלפי המשכיר מכל מין וסוג כר כל חבות ו/או אחריות תחול על השו אין ולא  57.1

הקשור ועניין  דבר  בכל  ג'  צד  כל  בציוד   כלפי  ו/או  מטעמה  במי  ו/או  הנוספת  בחברה 

ו/או ש ו/או במיטלטלין כלשהם של החברה הנוספת  ו/או  ל מי טעמה  ו/או במתקנים 

מתקנ   בתוצאות ו/או  ציוד  של  של  הפעלתם  קשר  הנוספתי  פוטר החברה  והמשכיר   ,

  ור . ת ו/או אחריות כאמהשוכר מכל חבובזאת את 

 

ו/ 57.2 חבות  כל  השוכר  על  תחול  ולא  ו/או  אין  רישיון  ו/או  אישור  כל  להשגת  אחריות  או 

ו ציוד  כל  של  להפעלתם  ו/או  להתקנתם  דין  פי  על  הנדרש  מתקנים/היתר  ו/או    או 

  ין של החברה הנוספת.מיטלטל 

 

תקן הקשר מושכר ו/או במל החברה הנוספת לשימוש בת הצטרפותה שיהא בעובדלא   57.3

מכל  האלחוטי   לגרוע  ו/או  לפגוע  כדי  מהם  בחלק  פי  ו/או  על  לשוכר  המסורה  זכות 

הא רשאי  יהסכם השכירות, ובמועד תום תוקפו של הסכם השכירות, מכל סיבה שהיא,  

הוסכם אחרת   ן, אלא אם וטי שר האלחוטי מהמושכר לחלת את מתקן הק השוכר לפנו
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הבלעדי והמוחלט של   ודעת  שכיר, על פי שיקוללבין המ  ו ובינלבין החברה הנוספת    ו בינ

  השוכר.  

 

לשיתוף החברה הנוספת בשימוש במושכר ו/או    והא רשאי לבטל מתן הסכמתי  השוכר 57.4

לעדי, בכל מקרה בו  הב   ויקול דעתבמתקן הקשר האלחוטי ו/או בחלק מהם, על פי ש

ו/או במת   החברה הנוספתמהצטרפות  אה  כתוצ טי  קן הקשר האלחו לשימוש במושכר 

לקבל היתר בניה חדש   במישרין או בעקיפין, ידרש השוכר לבקש או  ו/או בחלק מהם,

או נוסף למתקן הקשר האלחוטי נשוא הסכם זה ו/או ידרש השוכר לשלם כל תשלום 

הוא בגין או  ל צד ג' שלכ  א לכל רשות מוסמכת ו/אוהתחייבות שהישהוא או ליתן כל  

  . פתלין של החברה הנוס ים ו/או מיטלט בקשר לכל ציוד ו/או מתקנ

 

או  /וו/או להסב ו/או להעביר    להמחותחליט המשכיר  במקרה שבמועד כלשהו בתקופת ההסכם י  .58

שלישי   לצד  הכוללים  ,במקרקעיןזכויותיו    אתלמכור  מקצתם,  או  קיבל  כולם  בו  השוכר    נכס 

לפי הסכם זה סוג    ה או עסקה מכלהעבר  תהאובילה אל הנכס,  דרך הגישה המו/או את    זכויות 

כפופה   ול  כםסלהכאמור  לפיו.    זכויותזה  העברה  מת  המשכירהשוכר  הסכם  בכל  כי  בזאת  חייב 

 זה.  כאמור, ייכלל סעיף המבטיח את מלוא זכויות השוכר על פי הסכם

בהתאם    מוסכם בזאת, כי השוכר יהיה רשאי להעביר ו/או להמחות את מלוא זכויותיו וחובותיו  .59

זה   על  יש השוכר    .את השכירות    ולהמחותלהסכם  ובכתב,  ודיע  זו למשכיר מראש    ויקבלכוונתו 

תוך ציון פרטיו של הגורם הנעבר, והמשכיר לא יתנגד להעברה או  .  המקומית  הרשות  הסכמת  את

בכל נכס ו/או במיתקנים    כמו כן יהא רשאי השוכר ליתן להמחאה כזו, אלא מנימוקים סבירים.  

נמוכושיוק משנה  זכויות  בו  גמו  לכל  בדרגה  בישראלת  המפעיל  גורם    ורם  ו/או  תקשורת  רשת 

רשת כאמור  באמצעות  בישראל  שירותים  ביטחון    המספק  לצורכי  ו/או  רדיו  לשידורי  ו/או רשת 

 . ושליטה

שולמים  הסכם זה, ודמי השכירות המ  לא יחול על  -1972  חוק הגנת הדייר )נוסח משולב( התשל"ב .60

 יחשבו כדמי מפתח.   להוראותיו ולאם לא יהיו ואינם כפופים  ור הנכסיעב

  נספח את ההתקשרות ביחס ל י השוכר לסיים  הסכם זה יהא רשאמוסכם בזאת כי על אף האמור ב .61

א  90בתוך    שנחתם'  א הנכס  באם  לעיל  כמפורט  השכירות  תקופת  תחילת  ממועד  עומד  יום  ינו 

 ו המוחלט.  ושיקול דעתל פי בדיקת השוכר  פטיות ע בדרישות ההנדסיות והמש

לאלתר ולא תעמוד    האמור'  א  נספחרישות האמורות, יתבטל  הנכס אינו עומד בדדיע השוכר כי  הו .62

מהצדדים דר  למי  ו/או  תביעה  ו/או  טענה  התחשבנות  כל  סיום  למעט  משנהו  כלפי  האחד  ישה 

ם השוכר  נכס, אולם, אם שילינוי ה למועד פ  דלם למשכיר דמי שכירות ע. השוכר ישלהלןכמפורט  

רות, ישיב המשכיר סכום זה לשוכר מיד  על חשבון דמי השכי ם נוסף כלשהו  כיר מראש סכולמש

 לאחר פינוי הנכס כאמור. 
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כס למשכיר במצב כפי שהיה במועד תחילת השכירות, למעט  ובהר בזאת כי השוכר ישיב את הנמ .63

כללמען הסר ספק, מוותר בזאת המ  בלאי סביר. על  תחייבות  ו/או ה  טענה למצג, הבטחה   שכיר 

 מטרת השכירות.   התאמת הנכס לצורכיר בכל הקשור למצד השוכ

ולא  מ .64 היה  כי  על הצדדים  בזאת  הרי    כלשהו  בנכס  חזקה  נתפסהוסכם  ידי השוכר  עת  על  שבכל 

  ף במועד תחילת תקופת השכירותעל ידי הצדדים ועד לכניסתו לתוקא'    נספחהחל ממועד חתימת  

'  א  חנספט על אי כניסת  ול דעתו המוחלע למשכיר לפי שיקר להודייל, יהא רשאי השוככמפורט לע

מהצדדים  לתוקף ולא תעמוד למי    א' האמור  נספחלא יכנס    ,לתוקף. הודיע השוכר כאמור  האמור

 כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה האחד כלפי משנהו. 

מות,  וכל ההסכ  משכיר לבין השוכר, ת שבין ה ת כל ההסכמות, ההבטחות וההבנוסכם זה כולל אה .65

כתב שהיו ו/או הוחלפו בין הצדדים קודם לחתימת  ה ו/או טיוטות בההבנות שבעל פההבטחות או  

ולא תחייבנה את הצדדים. בכל מקרה של סתירה    טלות, לא תשמשנה כראיההסכם זה הינן מבו

רנה  פחיו תחייבנה ותגבם זה לנס מור לעיל ו/או בין הוראות הסכבין הסכמה, הבטחה או הבנה כא

 ת הסכם זה בלבד. הוראו

עשו בכתב ויחתמו על ידי הצדדים, וכל צד יהא מנוע מלהעלות כל  ינוי בהסכם זה יכל תוספת או ש  .66

 פת שיעשו שלא כאמור. נה בקשר לשינוי או תוסטע

ייצג את .67 ולא  כוח השוכר אינו מייצג  כי בא  ת  המשכיר במהלך המשא ומתן לקרא  מובהר בזאת 

 הסכם זה. חתימת  

לבתי המשפט  דינת ישראל.  דר על פי חוקי מע, יפורש ויוסידי הצדדים ייקב   וקיומו עלזה    הסכם .68

ב שבע בהמוסמכים  אשקל  אר  סמכון  או  תהא  בלבד,  ולהם  וב,  ייחודית  שיפוטית  בכל  ות  לעדית 

 סכסוך בקשר להסכם זה. 

או  /ות המשכיר  ובולפי כת רשום    בדואר עשינה בכתב ותשלחנה  כל ההודעות בהתאם להסכם זה ת  .69

ודיע צד למשנהו בכתב כאמור.  ובת אחרת עליה יזה או לכל כת  להסכםהשוכר, כמפורט במבוא  

הנ  בידי  נתקבלה  כאילו  תחשב  כאמור  שנשלחה  ליהודעה  בפועל  קבלתה  עם  שלושה  מען  או  דיו, 

 ם. ימים לאחר שיגורה מבית דואר בישראל, לפי המוקד

 

 

: החתום על הצדדים  באו ולראיה  
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 כר השו 

 

 

 

_____ .ז. __________ת______________   הה"  

____ ת.ז._____________  _____________-ו

כים  וסמם מני היכ בזה םי צהירמ השוכר בשם םמיותהח

- השוכרבהסכם בשם  המשכירם ע תקשרהל םיורשא  

 

: __________________________  תאריך  

 

 

 

 ____________________________ 

[ ....  מתתו וחה מיתח]   

 

 שכיר המ 

 

 עיריית שדרות 

 

_______ .ז. ________ת  ______________ הה"  

  םמיות_________________ ת.ז._____________ הח-ו

  םיורשאכים וסמם מני היכ בזה םירצהימ שכירהמ בשם

-ם השוכר בהסכם בשם המשכיר ע תקשרהל  

 

______________________ : ____  תאריך  

 

 

 

_____________ _____________  

[העירייה מתתו ה וחימתח]   
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 נספח א' 

 

 _______ _ שנת  _ ___ __ __ בחודש  __ _ ביום  שדרות  ב תם  שנערך ונח 

 

 עיריית שדרות   בין: 
שדרות, 6בר לב   חיים מרחוב    

( "ה ירהמשכ") להלן:   
 מצד אחד;    

 

 

    לבין:

  _____________________ 

_____________________ ________מרח'     
_____ ___________; פקס: ________ טל':     

________ _____________דוא"ל: ________     
 באמצעות מורשי החתימה מטעמה:   

נייד:_______________   שם:__________ ת.ז.:________________    
נייד:_______________ שם:__________ ת.ז.:________________      
נייד:_______________   _______________ ת.ז.:________שם:___    

"( וכרהש"הלן: )ל    

 ; מצד שני

 

    ___ /2022  מס ת מכרז  בעקבו  על הסכם מסגרת  המשכיר והשוכר __________ חתמו    וביום  :הואיל

 (."המכרז")להלן:  אנטנות סלולריותלצורך הצבת נכסים  להשכרת סמה המשכירה שפר

 ;רתגהסכם המס  התאם לתנאיב השכיר לשוכר את הנכס ל  מההסכי הוהמשכיר  :והואיל

 .  הסכם המסגרתהתאם לתנאים ב את הנכס  הלשכור מהמשכיר םמסכי תוהשוכר :והואיל

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר  בין הצדדים כדלקמן: 
 

 . לכל דבר וענייןהמסגרת הסכם נספח זה כפוף להוראות   .1

 ____________________ :הנכסאור  ית .2

 __________________. _________________ ובת:כת א.      

 _____. _________________חלקה :       _______:  גוש ב.      

_____הכנשטח   .3 הוא  כמ"ר    ס  המצורף  בתשריט  בלתי    לנספח  א'נספח  כמפורט  חלק  ומהווה  זה 

 .נפרד הימנו

 המסגרת. ובכפוף וכמותנה בהסכםמתקן בכנס רשאי להעמיד  יהיה השוכר  .4

 .ת סגר המ הסכםב מור השכירות תהיה בהתאם לאתקופת  .5

   הסכם המסגרת.כירות בהתאם להוראות דמי השהשוכר ישלם את  .6
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 . ים הידועים נכון למועד חתימת נספח זה הינם בסך של ___________ דמי השכירות החודשי  .7

 
 ת.  גרבהסכם המסצמודים למדד כמפורט  רותדמי השכי .8

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום 

 
_____         ____________                                               ________________ 

 השוכר        העירייה                                                                                     
 

 
 שור חתימה אי

 
 _____ הח"מ  בזא_____________  עו"ד   _______אני  מאשר  חתימות  ____  כי  ת 

  ___ ___________  ת.ז.  ______________,מר/גב'___

ת.ז.מו מנהל/ים  __  ר/גב'__________________,  שניהם   ,_______________

עפ"י תזכיר  התאגיד  בצרוף חותמת    בתאגיד התאגיד,  , את  וותקנותיהתאגיד  מחייבים, 

 . לכל דבר ועניין

         

            ________________ 

                          

 ד  עו"
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 נספח ב' 

 _________ מיום  השוכרוהצהרת ה ל מסירפרוטוקו

 . בנכסבלבד רות ישכבזאת רשות לו ניתנת מצהיר בזאת, כי   וכרהש

, אלא אם הורשה לכך  המושכרפעולה או השימוש בכל מקום אחר מחוץ לשטח אסורה עשיית כל  כר ולש

 ראש ובכתב.  מ  המשכירהמפורשות על ידי 

  סכם בהתאם להוראות הצבת המתקן  הלמטרת  היא    סבנכזכות השכירות  ר במפורש, כי  ובהכמו כן, מ 

 בלבד.  וז ו גרתהמס

על ידי ______________)להלן:  לידינו ________ נמסרה בתאריך __בחתימתנו להלן כי הרינו לאשר 

העי" בנכס  (  "רייהנציג  ____ החזקה  חלקה   _________ כגוש  תת הידוע   __- ______ ___  חלקה 

   שדרות., _____שברחוב __________________

 

     ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 נציג העירייה                                                                   השוכר  באמצעות מורשי החתימה  

 תאריך: _________                          תאריך: _______ 

 ______ ה: ___חתימו שם                          חתימה: _________שם ו  

 _____________ תפקיד:                                                _____________תפקיד: 
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 מסמך ג'
 

 
 

 הנכס תשריט  
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 ח ביטונספח  –' דמסמך 
 

)ביטוח(    נספח ב   המשכיר ו/יזה  שדרות  עיריית  לפיתוח  קרא:  הכלכלית  החברה  בשאו  ודרות  או  /ע''מ 

הממשלה   משרדי  ו/או  לעירייה  קשורים  גופים  ו/או  העירייה  של  סמך  גופי  ו/או  עירוניים  תאגידים 

 .המממנים

 _______ א: ___________________________) ביטוח ( יקר השוכר בנספח זה 

על פי דין, הרי שעד ולא    מבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות השוכר עפ"י הסכם זה ו/או .1.1

ביצוע עבודות במושכר )ככל שיערכו(, וללא צורך בכל דרישה או פניה מצד מועד   אוחר מי

חייב השוכר לערוך ולקיים, ביטוח עבודות קבלניות על שמו ועל שם המשכיר, המשכיר, מת

  משנה באמצעות חברת ביטוח מורשת כדין לעריכת ביטוחים בישראל בגין  קבלנים וקבלני 

ככל  במושכר  עבודות  )לה שתתבצע  ביצוע  "נה  להלן,  העבודותלן:  המפורטים  בתנאים   ,)"

 אשר יבוצעו על ידו ו/או מטעמו:

א' .1.1.1 לעבודות    -  פרק  הנגרם  נזק  או  אבדן  המבטח  הסיכונים  כל  במתכונת  ביטוח 

וכן ערכן,  במלוא  העבודות    השוכר,  לביצוע  המשמש  לציוד  הנגרם  נזק  או  אבדן 

או רכוש סמוך בסך  /בדים וליו עועל הרחבה בדבר נזק לרכוש שכאמור. הפרק יכלו

 ₪ .   250,000משווי העבודות ולא פחות מה   10%

ב' .1.1.2 א  -פרק  בגבול אחריות  ביטוח  בגין חבות הנובעת מהעבודות,  ג'  צד  חריות כלפי 

לאירוע ובסה"כ למשך תקופת הביטוח. רכוש החברה     ₪   10,000,000  -שלא יפחת מ

ל. הפרק כאמור לא  א' לעי פרק    ת לישי, למעט רכוש המבוטח תחייחשב כרכוש צד ש

נ לאומי,  לביטוח  המוסד  של  תחלוף  תביעות  לעניין:  הגבלה  כל  גוף  יכלול  זקי 

לבטחו   חובה  ושאין  מנועי  רכב  כלי  שהינו  הנדסי  מכני  בציוד  משימוש  הנובעים 

כצבבי ייחשב  לעיל,  א'  פרק  במסגרת  בוטח  לא  אשר  המשכיר  רכוש  חובה.  ד טוח 

 שלישי כלפי השוכר. 

ג .1.1.3 אחבי  -  'פרק  בגבול  טוח  המועסקים  העובדים  כלפי  חבות  בגין  מעבידים  ריות 

 בע, למקרה ולתקופת ביטוח שנתית. ₪ לתו 20,000,000אחריות של 

  ני תחילתיום לפ  14די המשכיר  ללא כל צורך בדרישה מצד המשכיר, על השוכר להמציא לי .1.2

ישור  אוסח " אם לנתאישור בדבר עריכת ביטוח בהביצוע עבודות השוכר, ככל שתבוצענה,  

תום  , כשהוא ח 1'ד  מסמך כזה והמסומן    נספח" המצורף לקיום ביטוחים עבודות השוכר

עבודות   ביטוחים  קיום  אישור  שהמצאת  לו  ידוע  כי  מצהיר  השוכר  המבטח.  ע"י  כדין 

כ למנהשוכר  רשאי  יהיה  המשכיר  וכי  העבודות,  לביצוע  מקדמי  תנאי  הינה  וע  אמור, 

העבודו  ביצוע  את  שהאיבמקר  תמהשוכר  שאינו  ה  או  האמור  המועד  עד  הומצא  לא  שור 

 טוח זה.תואם את התחייבויות השוכר עפ"י נספח בי
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משך   .1.3 בכל  דין,  פי  על  ו/או  זה  הסכם  עפ"י  השוכר  והתחייבויות  מאחריות  לגרוע  מבלי 

על חשב ת ולקיים  לערוך  זה, מתחייב השוכר  הסכם  פי  על  ההתקשרות  בחברת  קופת  ונו, 

כד מורשית  לעי ביטוח  בן  הביטוחים  ריכת  את  בתוקף,  ולהחזיק  בישראל,  יטוחים 

 : 2' ד מסמךכ" המצורף להסכם זה והמסומן ביטוחיםאישור קיום המפורטים להלן וב"

מורחב .1.3.1 אש  המתקהמבטח,    ביטוח  ציוד   ןאת  למתקן הנל  וכל  שיפורי  לרבות    ווה 

זק  , בגין אבדן או נשל הרכוש כי חדשבבעלות השוכר בערכו  ,  במושכרשבוצע    מבנה

בב  עקב עשן, ברק, התפוצצות,    יטוח אש מורחב לרבות אש,הסיכונים המבוטחים 

סערה, סופה, שיטפון, רעידת אדמה, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי  

פרעות שביתות, נזק בזדון, גניבה    רמה, פגיעה על ידי כלי טיס, כלי רכב ו/או כלי ה

 יצה על פי תנאי הפוליסה.ופר

א .1.3.2 אחריות  ביטוח  המבטח  שלישי  צד  אבדן,  כלפי  בגין  דין  פי  על  השוכר  חבות  ת 

המשכיר,   לרבות  שהוא  גוף  כל  ו/או  אדם  כל  של  רכושו  ו/או  לגופו  נזק  או  פגיעה 

וח. הביטוח  ט רוע ובמצטבר במשך תקופת הבי₪ לאי  20,000,000בגבול אחריות של  

כפוף להגבלה בדב יהיה  כלי הרמהלא  וטעינה,  , פריקר: אש, התפוצצות, בהלה,  ה 

ו בגין  במקרקעין,  חבות  ושיפורים  תוספות  ביצוע  משנה,  וקבלני  קבלנים  כלפי 

שיבוב   תביעות  וכן  והשבתה  כאמור  שביתה  הביטוח  לאומי.  לביטוח  המוסד  מצד 

י ו/או מחדלי השוכר, זאת בכפוף  ש בגין אחריותו למע,  ת המשכיריורחב לשפות א

נערך    ףלסעי כאילו  לפיו  צולבת  מיחידי    הביטוחאחריות  אחד  כל  עבור  בנפרד 

 המבוטח. 

עפ"י   .1.3.3 השוכר  חבות  את  המבטח  מעבידים  חבות  בגבול  דיןביטוח  עובדיו  כלפי   ,

של   בסך  ולתק  20,000,000אחריות  לתובע, למקרה  ביטוח שנת₪  הביטוח  ופת  ית. 

מחלה מקצועית כלשהי,    לעניין קרות תאונת עבודה ו/או  משכירהיורחב לשפות את  

 ות מעביד כלפי מי מעובדי השוכר. א בחוב כי הוא נוש

נזק .1.3.4 כל  בשל  לשוכר  תוצאתי  אובדן  מבוטחים  שנגרם    ביטוח  מסיכונים  כתוצאה 

הביטוח יורחב  חודשים לפחות.    12, לתקופת שיפוי של  ) למעט פריצה (   1.3.1בסעיף  

ת  נזקים  ובכפוולכסות  גישה  מניעת  עקב  שנגרמו  כי  צאתיים  מוסכם  לפוליסה.  ף 

רוך ביטוח אובדן תוצאתי כאמור בסעיף זה לעיל, במלואו או  שלא לעהשוכר רשאי  

האמור   הפטור  ואולם  בגינו    להלן  1.20בסעיף  בחלקו,  ביטוח  נערך  כאילו  יחול 

 במלואו. 

על הסכם זה, ימציא    ירכהמשהסכם זה וכתנאי לחתימת    ימי עבודה לפני החתימה על  14 .1.4

 מסמך כומן  להסכם זה והמס מצורף  ה  "אישור קיום ביטוחים "את נוסח    למשכיר  השוכר

. המשכיר יהיה רשאי למנוע מן השוכר את פעילותו  , כשהוא חתום כדין ע"י המבטח2'ד

לעי  שצוין  במועד  לו  הומצא  לא  האמור  שהאישור  במקרה  כאמור  שאינו  במושכר  או  ל 

 .ות השוכר עפ"י נספח ביטוח זהי ותואם את התחייב
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יא .1.5 מלא  תקופ  14-וחר  תום  מועד  לפני  ביטויום  המפורטים  ת  השוכר  קיום חי  "באישור 

את    ביטוחים" המשכיר  בידי  להפקיד  השוכר  ביטוחים"מתחייב  קיום  בגין    "אישור 

"אישור קיום ד את  הארכת תוקפה לתקופת ביטוח נוספת. השוכר מתחייב לחזור ולהפקי

ים  ל עוד חלה עליו חובת עריכת ביטוחמועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכב  ביטוחים"

 . 1.3ור בסעיף כאמ

"אישור  .1.6 כי  בזה  הרשו  ימובהר  ביטוחים"  את   מסמךב   מיםקיום  לצמצם  נועד  לא  זה 

די  אך ורק כ  קיום ביטוחים הינו   יהתחייבויות על פי ההסכם, והתוכן התמציתי של אישור 

ור קיום ביטוחים.  יות הפיקוח על הביטוח לגבי נוסח אישחלאפשר למבטחים לעמוד בהנ

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

 . להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגויות

הע .1.7 וההשתתפות  הביטוח  דמי  לתשלום  אחראי  יהיה  לבדו  ביטוחי  השוכר  בגין  צמית 

 השוכר. 

הםטבי .1.8 לפיו  מפורש  תנאי  יכללו  השוכר  ידי    וחי  על  הנערך  ביטוח  לכל     המשכירקודמים 

 דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי המשכיר.  והמבטח מוותר על כל

ביטוחי השוכר לא ישונו לרעה ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה   .1.9

 .יום מראש 60ם לידי המשכיר, כתובה על כך בדואר רשו

( ייושמו בפוליסות הביט   זה  נספחכל דרישות הביטוח הרשומות ב .1.10 השוכר וח של  ) ביטוח 

 בין הצדדים.לפני ההתקשרות 

לגרוע   .1.11 כדי  בכך  יהיה  לא  אולם  שקיים,  ככל  רבתי,  רשלנות  חריג  יבוטל  השוכר  בביטוחי 

 מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי כל דין. 

 מה לו. פחת מהנוסח הידוע כ"ביט" או נוסח דוי ליסות הביטוח של השוכר, לא נוסח פו .1.12

ולקיי .1.13 לשמור  מתחייב  בדייהשוכר  פום  הוראות  כל  את  והוראות  קנות  הביטוח  ליסות 

לשם  שיידרש,  ככל  המשכיר,  עם  פעולה  לשתף  השוכר  מתחייב  כן  כמו  כלשונן.  המבטח 

מיד    חוכר, ובכלל זה, להודיע למבט פי ביטוחי הש -שמירה ומימוש של זכויות המשכיר על

פי ביטוחי  -טוח עליס לתביעה ו/או על קרות מקרה הביעם היוודע אירוע העשוי לשמש בס

 השוכר. 

המבוטח,   .1.14 על  המוטלות  החובות  קיום  אי  כי  הקובע,  סעיף  יכללו  הנ"ל  השוכר  בביטוחי 

ו/או הפרה של תנ ו/או אי הגשת תביעה  אי מתנאי  לרבות, אך לא מוגבל אי מתן הודעה 

 פוליסות לעיל. א תפגע בזכויותיו של המשכיר על פי הלהפוליסות בתם לב, 

אחראי   .1.15 יהיה  דהשוכר  הוראועפ"י  עפ"י  ו/או  מבוטחים  ין  בלתי  לנזקים  גם  ההסכם  ת 

 לרבות נזקים שהינם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.  

תח .1.16 זכות  על  ויתור  בדבר  סעיף  יכללו  השוכר  המשלוף  בביטוחי  הוויתור  ירככלפי  אולם   ,

 זק בזדון. לטובת אדם שגרם לנכאמור לא יחול 
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שאים, אך לא חייבים, לבדוק את אישורי קיום הביטוחים  יהיו רהמשכיר ו/או מי מטעמו   .1.17

שיומצאו למי מהם ע"י השוכר כאמור לעיל, והשוכר מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון  

מנת   על  שיידרשו  ככל  התאמה,  הבו/או  את  עפ"י  י להתאים  השוכר  להתחייבות  טוחים 

מצהיר    הסכם השוכר  מי זה.  /או  המשכיר  זכויות  כי  הבדיקה    מטעמו  ומתחייב  לעריכת 

ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על המשכיר ו/או מי מטעמו כל חובה וכל  

  ם, ואין בהןאחריות שהיא לגבי הביטוחים כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדר

ע כ המוטלת  שהיא  חובה  מכל  לגרוע  הסכםדי  עפ"י  השוכר  נדרשו   ל  אם  בין  וזאת  זה, 

 י השוכר ובין אם לאו, בין אם נבדקו ביטוחי השוכר ובין אם לאו. בביטוח שינויים 

מינימום   .1.18 לעיל, הינה בבחינת דרישת  כמפורט  גבולות האחריות  כי קביעת  מוסכם בזאת, 

שאינה   השוכר,  על  מהמוטלת  אותו  מצמפוטרת  השוכר  זה.  הסכם  לפי  חבותו  היר  לוא 

ה כלפי המשכיר ו/או מי מטעמו  ו דרישי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/אומאשר בזאת, כ

היקף   ו/או  גובה  בנושא  אחרת  טענה  כל  ו/או  האמורים  האחריות  לגבולות  הקשור  בכל 

 הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.

רשאי  מים ו/או נוספים לביטוחי השוכר,  י ביטוחים משל  סבר השוכר, כי יש צורך בעריכת .1.19

נוספים אלה. בכל ביטוח רכוש    ם ו/אוולקיים על חשבונו ביטוחים משלימיהשוכר לערוך  

ויתור על זכות תחלוף כלפי המשכיר ייכלל סעיף בדבר  ו/או משלים כאמור,  , אולם  נוסף 

נוסף סעיף שיפוי  בבויות ייכלל  הוויתור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון, ובביטוחי הח

 בת.ות צולומחדלי השוכר, בכפוף לסעיף אחרי  בגין אחריותם למעשי ,לטובת המשכיר

ה .1.20 מצהיר  לעיל,  מהאמור  לגרוע  לשוכרמבלי  תהיה  לא  כי  ו/או    ו ,  דרישה  ו/או  טענה  כל 

  , בגין כל אובדן או נזק, שהוא זכאי לשיפוי בגינו אים מטעמוב   ותביעה כנגד המשכיר ו/א 

הביטוח בסעיף  יעפ"י  כמפורט  לערוך  שהתחייב  לב  1.1.1ם  הרכוש  העבודות(  )פרק  יטוח 

)רכוש ואובדן תוצאתי( לעיל וכן ביטוחי רכוש נוספים שהוא עורך    1.3.4  -ו  1.3.1וסעיפים  

י בגינו אלמלא ההשתתפויות  לעיל )באם נערכו(, או שהיה זכאי לשיפו  1.19כאמור בסעיף  

בפולי הנקובות  ביטהעצמיות  ו/או  והוא  ו סות  הביטוח,  פוליסות  תנאי  הפרת  ו/או  ח חסר 

ב כאמ פוטר  לנזק  אחריות  מכל  הנ"ל  את  הפ זאת  אדם ור.  לטובת  יחול  לא  האמור  טור 

 שגרם לנזק בזדון. 

  -ו  1.3.1ים  השוכר מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על פי סעיפ  .1.21

-ויו של נשוא הביטוח המבוטח עלו יד את מלוא שלעיל  מעת לעת, כדי שישקפו תמ   1.3.4

 פיהם. 

 מהותי של ההסכם. תנאי  זה )נספח הביטוח(, תהווה הפרה שלהפרה של נספח  .1.22
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1מסמך ד'   
 תאריך הנפקת האישור ____________ ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה  -אישור קיום ביטוחים 

וח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט  טביישנה פוליסת אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח  
ריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה  יסה וחור זה אינו כולל את כל תנאי הפולבאיש

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

מען הנכס    המבוטח  מבקש האישור מ
ובת  המבוטח / כת

 ביצוע העבודות 
 

 ישור מעמד מבקש הא

עיריית שדרות ו/או  שם: 
החברה הכלכלית לפיתוח  

שדרות בע''מ ו/או  
תאגידים עירוניים ו/או  

גופי סמך של העירייה  
ו/או גופים קשורים  

לעירייה ו/או משרדי  
 הממשלה המממנים 

   שם: 
 משכיר 

 
 

 ח.פ.   ח.פ.

   מען: :  מען

 
פרקי  

 הפוליסה 
לפי   חלוקה

גבולות  
אחריות או  

סכומי  
 וח ביט

ר  מספ
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות / סכום ביטוח  
 שווי העבודה  /

 כיסויים נוספים בתוקף 

יש לציין קוד כיסוי   מטבע  סכום 
 ם לנספח ד' בהתא

 העבודה   יושו
 

ויתור על תחלוף   - 309 ₪     ביט  
 קש האישור לטובת מב 

  כיסוי בגין נזקי  - 313
 טבע 
כיסוי רעידת   - 316

 אדמה 
מבוטח נוסף,   – 317

 קבלנים וקבלני משנה  
מבוטח נוסף   – 318

 מבקש האישור 
 ראשוניות    - 328

גניבה  
 ופריצה 

      ₪ 

רכוש עליו  
 עובדים 

משווי    10%     
מינימום   העבודות

250,000   ₪ 

 ₪ 

משווי    10%      רכוש סמוך 
 בודות הע

 ₪   250,000מינימום 

 ₪ 

ש  רכו
 רה בהעב

      ₪ 

פינוי  
 הריסות 

      ₪ 

נזק מתכנון  
לקוי ועבודה  

לקויה  
חומרים  

 לקויים 

      ₪ 

שכר  
אדריכלים,  

מתכננים,  
מומחים,  

 יועצים 

      ₪ 

 ג' צד 
 

 ות צולבת  י אחר – 302 ₪  10,000,000   ביט  
 שיפוי  הרחב – 304
ויתור על תחלוף   - 309

 טובת מבקש האישור ל
  ין נזק כיסוי בג - 312

 שנגרם משימוש בצמ"ה 
לתביעות  כיסוי  – 315
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 מל''ל 
מבוטח נוסף,   – 317

 קבלנים וקבלני משנה  
מבוטח נוסף   – 318

 מבקש האישור 
 ראשוניות  – 328
רכוש מבקש   – 329

 ב כצד ג' האישור יחש
 

ת  ו אחרי
 מעבידים 

ף  ויתור על תחלו  - 309 ₪  20,000,000   ביט  
 לטובת מבקש האישור 

  נוסף,  מבוטח – 317
   קבלנים וקבלני משנה  

מבוטח נוסף   – 318
 מבקש האישור 

 ראשוניות  - 328
 
 

  םוד השירות המתאיפירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את ק
 (: ג'כפי המצוין בנספח 

 שיפוצים  - 074

 
 וי הפוליסה  ביטול/שינ 

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

 
 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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2מסמך ד'   
 

 
 אישור ________תאריך הנפקת ה אישור קיום ביטוחים

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

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

עיריית שדרות ו/או החברה  
הכלכלית לפיתוח שדרות בע''מ ו/או  

גופי סמך של  ו ים עירוניים ו/אתאגיד
העירייה ו/או גופים קשורים לעירייה  

 או משרדי הממשלה המממנים ו/

   שם: 

 משכיר אחר:  ☒ 
 
 

  ח.פ.  ח.פ.

   :מען :  מען

 

 

 סוג הביטוח 
 

חלוקה לפי גבולות  
 אחריות או סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

אחריות/ סכום  גבול ה
 וח טבי

 כיסויים נוספים בתוקף 

 קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' יש לציין   מטבע  סכום 

 
 רכוש

 
 
 
 

     ביט  
 
 ₪ 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש    - 309
 האישור   

 טבע  נזקי   בגין כיסוי 313
 ושוד  פריצה  גניבה כיסוי 314
 אדמה  רעידת  כיסוי 316
 ראשוניות  328

 

  20,000,000   ביט   צד ג' 
 
 ₪ 

 אחריות צולבת   - 302
ש  ויתור על תחלוף לטובת מבק  - 309

 האישור   
 מל"ל  כיסוי לתביעות   - 315
מחדלי  מבוטח נוסף בגין מעשי או    - 321

 מבקש האישור   –המבוטח 
 ראשוניות   - 328
רכוש מבקש האישור ייחשב כצד    - 329

 ג'
 

  20,000,000   ביט   אחריות מעבידים
 
 ₪ 

ף לטובת מבקש  וויתור על תחל  - 309
 האישור 

מבוטח נוסף היה וייחשב    - 319
 כמעבידם של מי מעובדי המבוטח 

 ניות ראשו   328
 תוצאתי  אובדן

 חודש  12תקופת שיפוי 
ויתור על תחלוף לטובת מבקש    - 309 ₪     ביט  

 האישור   
 טבע  נזקי   בגין כיסוי 313
 אדמה  רעידת  כיסוי 316
 ראשוניות  328

 

 
 (: ג'פי המצוין בנספח תאים כישור, יש לציין את קוד השירות המכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האבירוט השירותים )פ

 שכירויות והשכרות  – 096
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 ביטול/שינוי הפוליסה  
הודעה למבקש האישור בדבר   לאחר משלוח יום  60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 השינוי או הביטול. 

 ת האישור חתימ 
 המבטח: 


