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 ת'מועצה מקומית ג

 4/  3202 מכרז פומבי מס'
, הידוע כגוש לאנד  במתחם ג'ת  שטחים  להשכרת    ( מזמינה בזה להגיש לה הצעות"המועצה)"  ת'מועצה מקומית ג

 355/285נכסים בשטחים שווים של  2-המחולקת למ"ר  640בשטח של קומה על  יםהמתפרש 43ה חלק 8841
הנכס ,  "(הנכס)"  ו/או מרפאה ציבורית  מסחר ו/או ספורטכמשרדים ולמטרת שימוש  בשכירות בלתי מוגנת  ,  מ"ר

עם כל דרישות משרדי הממשלה לרבות משרד התכנוני. התאמת הנכס לשימוש השוכר  הנוכחי ויושכר במצב
 יהיה על חשבון המשכיר בלבד וכפי שיפורט להלן.הבריאות/ איכות הסביבה וכיבוי אש 

להשכרת קומה . תינתן עדיפות למציע אשר יציע הצעת מחיר הצעה להשכרת קומה או מחציתהניתן להציע 
 שלמה.

, דיני התכנון והבניהשמירה על  ל  בלבד בכפוף  מסחר ו/או ספורטאו  /השכירות הנה למשרדים ומודגש כי מטרת 
ותכלול תקופת   חודשים  60-תהיה לתקופת ההתקשרות  רישוי עסקים וחוקי העזר של המועצה והוראות כל דין.  

 . מועצהחודשים נוספים, בכפוף לשיקול דעת ה 60-אופציה ל

לבין הזוכה במכרז, מפורטים המועצה יתר תנאי ההתקשרות בין כן ותנאי תשלומה, והתמורה  ,תנאי ההשכרה
 20.2.2023 החל מיום הראשיהמועצה  בניןקופה שבמחלקת הגביה בלרכוש באותם ניתן , במסמכי המכרז

 לכל מעטפת מכרז, אשר לא יוחזרו לרוכש.  ש"ח 2,000תמורת סך של 

 המועצה מנכ"ל , במשרדי ללא תשלום, קודם לרכישתםהמועצה בנוכחות נציגי ניתן לעיין במסמכי המכרז 
 . בשעות העבודה המקובלות

מתחייבת  המועצה המכרז, אולם בכל מקרה, אין בחירת הזוכה תעשה על פי הפרמטרים המפורטים במסמכי 
 המועצה  להשכיררסום המכרז משום התחייבות של  אין בפ  ביותר או כל הצעה שהיא.    הגבוההלקבל את ההצעה  

 נשוא המכרז.  נכסאת ה

 הצעתו על המציע למלא את טופס ההצעה בכתב יד קריא וברור, לחתום עליו ועל שאר מסמכי המכרז ולהגיש את  
( בשני עותקים, כל  לא בדואר בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, במסירה ידנית )

בניין המועצה המועצה ב "לכנלשכת מב לתיבת המכרזים 0041: בשעה   3.2023.6 זאת לא יאוחר ועד ליום 
 . הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל. הראשי

ציע יקרא את כל מסמכי המכרז, יבדוק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים מה
 . וטיב השירותים הדרושים ור את תנאי המכרזכדי לחק

מהנדס בלשכת  התכנסות תהא    008:בשעה    3.2022.26 יתקיים ביוםלהכרת הנכס ומפגש הבהרות מציעים  סיור  

 .אינה חובהההשתתפות מועצה בניין המועצה ב

לא יאוחר   abunaser.muni@gmail.comשאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו בכתב בלבד, לכתובת הדוא"ל  

  .12:00בשעה   32.2.28תשובות תינתנה עד לתאריך   12:00בשעה  32.202.23מתאריך 

סום זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגברו התנאים בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפר
 והכללים שבמסמכי המכרז. 

 

______________ 

 חאלד גרה

 ת 'מועצה מקומית גראש 

  

mailto:abunaser.muni@gmail.com
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 זמנים  לוח
 

 תאריך תיאור 'מס

 3.2022.71 המכרז פרסום 1

 3.2022.20 התחלת מכירת מסמכי המכרז 2

3 
 008:: שעה 3.2022.26 לא חובה  -סיור מציעים

 שאלות מועד אחרון להגשת 4
 מטעם המציעים והבהרות

 12:00: שעה 3.2022.23

 בכתב על למענה אחרון מועד 5
 המועצה ידי על השאלות

 0061:: שעה 3.2022.28

 0041:: שעה 3.2023.6 ההצעות להגשת אחרון מועד 6
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 3202/4מכרז פומבי מס' 

 תנאי המכרז –א'  פרק

 הגדרות .1

 ו/או מי מטעמו.המועצה , ראש ת'מקומית גמועצה  –" המועצה" 1.1

אשר הגיש הצעתו למכרז במועד  תאגיד משפטי הרשום כדין בישראליחיד או  – "מציע" 1.2
  ; במכרז המפורטים הסף והעומד, במועד הגשת הצעתו, בכל תנאי

מכרז ב תנאי השכירות כהגדרתםאת  קיבל על עצמוו זכה במכרז אשר מציע - "השוכר" 1.3
שלוחיו המוסמכים בשמו או , עובדיו, יורשיו, מורשיו, השוכרלרבות נציגיו של  השוכר. זה

 ביצוע הוראות ההסכם.בשבילו לעניין 

כל הדרישות ולקבלת הצעות  ההזמנהכל מסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות  - "המכרז" 1.4
ם והאישוריהמפורטות בקובץ תנאי המכרז על נספחיו, והחוזה על נספחיו וכן כל הטפסים  

     הזוכה. השוכרהצעת , לרבות למכרז זההמצורפים 

 ושלפיה זכה במכרז. מציעהצעת המחירים שהגיש  - "הזוכה "הצעה 1.5

והתנאים הכלולים בו הכולל את למסמכי המכרז המצורף  השכירות הסכם –"ההסכם"  1.6
כל מסמכי המכרז על נספחיו וכן כל מסמך אחר שהוסכם בהסכם זה, המהווה חלק בלתי 

 מההסכם.נפרד 

ערבות אשר הוגשה על ידי המציע  עם ההצעה למכרז בהתאם לנוסח  -"ערבות המכרז" 1.7
 המצוין במסמכי המכרז. 

לאחר סופקה על ידי השוכר  אשר  בהתאם לנוסח המצורף למכרז,  ערבות  –  ת ביצוע""ערבו 1.8
ההודעה על הזכייה במכרז כאמור בתנאי מכרז זה ועל פיו לשם הבטחת ביצוע מלוא 

 על פי ההסכם. השוכרותיו של מחויבוי

למתן הרשאה על ידי כתמורה  השוכרהסכום הנקוב בהצעתו של  -"דמי השכירות" 1.9
 .נשוא הסכם המועצה לשימוש בנכס/ים

 או מי שמונה על ידו.  המועצה מנכ"ל–"מנהל"  1.10

 אדם שמונה לצורך כך על ידי המועצה. –"מפקח"  1.11

 ;ת'מועצה מקומית גועדת  המכרזים של  – "יםועדת המכרז" 1.12

מדד המחירים לצרכן כמפורט בטבלה שמתפרסמת מדי חודש על ידי הלשכה  – "מדד" 1.13
  ;המרכזית לסטטיסטיקה

 ;המדד הידוע במועד חתימת החוזה נשוא מכרז זה – "מדד בסיס" 1.14

 ;המדד הידוע במועד התשלום על פי תנאי המכרז – "מדד קובע" 1.15

  ;השינוי בין מדד הבסיס למדד הקובע – "התייקרות" 1.16

 כללי .2

 עיון במסמכי המכרז 2.1

לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד  יוכלהמציע המשתתף במכרז,  2.1.1
, לראות ולבדוק כל פרט נחוץ בקשר להגשת הצעות )"חוברת המכרז"( מהמכרז

לפני רכישתו  המועצה בבנין מהנדס המועצהמשרדי אתר המועצה ובלמכרז, ב
 19.2.2023החל מיום שעות הפעילות של המועצה ולאחר הודעה ותיאום מראש ב

 שעות העבודה המקובלות במועצה. ב
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אשר ישולמו לפקודת ש"ח  2,000תנאי להשתתפות במכרז נדרש המציע לשלם סך  2.1.2
 , עבור מסמכי המכרז. המועצה

ר ההשתתפות על המציע לצרף להצעתו העתק אישור על ביצוע התשלום עבו 2.1.3
 במכרז.  

מובהר בזה, כי מציע אשר לא ירכוש את מסמכי המכרז כמפורט לעיל, הצעתו  2.1.4
 תיפסל על הסף ולא תידון בפני ועדת המכרזים. 

בלבד. רכישת הקבלה על רכישת מסמכי המכרז תהיה רשומה על שם המציע  2.1.5
 . הצעהלפסילת    תביאגורם  או גוף שאינו המציע  במכרז,    מסמכי המכרז באמצעות

בהעתק מודפס לאחר רכישת מסמכי המכרז יקבל המציע את חוברת המכרז  2.1.6
 במשרדי המועצה. 

לא יוחזר למציע מכל סיבה  עבור רכישת חוברת המכרז מובהר בזה, כי הסך הנ"ל 2.1.7
  שהיא. 

 מועד הגשת ההצעה ומקום הגשתה 2.2

להגשת המועד האחרון בדיוק )" 0041:בשעה  3.2023.6הצעה תוגש עד ליום ה 2.2.1

 לא יתקבלו מעטפות מכרז מעבר למועד זה. ,"(ההצעה למכרז

במעטפה סגורה אשר תשולשל לתיבת בשני העתקים ההצעה על נספחיה תימסר  2.2.2
 בבניין המועצה., משרדי מנכ"ל המועצהבהמכרזים הנמצאת 

 אופן הגשת ההצעה  2.3

 . על המציע לחתוםבמעטפה חתומה  בשני העתקיםהמכרז של המציע תוגש    חוברת 2.3.1
חותמת על בצירוף בדיו בלתי מחיק  ו/מורשי החתימהחתימת ידראשי תיבות בב

מסמכי המכרז בשתי חוברות המכרז, וכן יחתים עו"ד  עלכל דף ודף ובכל מקום 
כל המסמכים והאישורים   את  צרףוכן לבמקומות המיועדים לכך במסמכי המכרז  

  כאשר הם חתומים ומלאים בהתאם לנדרש. הנדרשים

או   אין לציין על מעטפת המכרז כל סימן אשר יש בו כדי להעיד בדבר זהות המציע 2.3.2
  .4/2023אשר הינו  , ויש לציין את מספר המכרז בלבדכל כיתוב אחר

הוספת הצעת המציע, אשר הוגשה, הינה סופית ולא תהיה למציע כל זכות לדרוש  2.3.3
שינוי למחיר ההצעה או כל שינוי שהוא וכן לא יהא רשאי מסמך ו/או מעטפה ו/או  

 לחזור בו מן הצעתו. 

ימולאו בכתב יד  , הדורשים מילוי פרטים,המצורפים למכרז והנספחים הטפסים 2.3.4
 קריא וברור בעט דיו.

 יות המציע מההצעההסתייגו 2.4

מציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז להוסיף להם, למחוק בהם, להסתייג  2.4.1
 מן האמור בהם או להתנות עליהם בדרך כלשהי. 

מובהר בזה כי בכל מקרה של שינוי, השמטה, התניה או תוספת  ,למען הסר ספק 2.4.2
שהיא,  שיעשה המציע במסמכי המכרז או כל הסתייגויות לגביהם בכל דרך וצורה

להפעיל שיקול דעתה ולפעול בכל אחת מן הדרכים ועדת המכרזים  תהא רשאית
 תליפסכדי ללראות בהסתייגויות כשינוי מהותי במסמכי המכרז המביא  להלן:

ו/או פגם אשר נעשה  בלבד טכניכאילו הן מהוות פגם  בכךלראות ; הצעת המציע
יגויות, ובלבד שבתיקון ולדרוש מהמציע לתקן את ההסתי  בהיסח הדעת ובתום לב

  כאמור אין כדי לשנות את מחיר ההצעה או פרט מהותי בה.
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ולכל תנאי   ההסכםהצעה כמוה הסכמה מצד המציע לנוסח  ההגשת  מובהר בזה כי   2.4.3
המכרז. המציע הזוכה לא יהא רשאי להעביר או להמחות כל זכות או חובה שחלה 

  מראש ובכתב. עצההמועליו על פי תנאי החוזה, וזאת ללא קבלת הסכמת 

 וכנס מציעים סיור  2.5

במחלקת המועצה  מבניין 008:בשעה  3.2022.26ערך ביום תיסיור יציאה ל 2.5.1
.  בתום הסיור יתכנסו המציעים במשרדי המועצה לצורך העלאת שאלות ההנדסה
 .אינה חובההשתתפות בכנס הבהרה. 

 נוספות שאלות והבהרות 2.6

ככל שמשתתף במכרז ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות בין הוראה אחת  2.6.1
להוראות המכרז להוראות החוזה, לחוקים ותקנות או שיהיה לו ספק כלשהו 
בקשר להוראות המכרז ואופן פרשנותן עליו להודיע על כך בכתב, וזאת לא יאוחר 

 אשר  המועצה,מוחמד אבו נאצר, מהנדס  מר  לידי    12:00בשעה    3.2022.23מתאריך  
בכתב, לפי הצורך, בדבר הפירוש הנכון שיש ומתן הנחיות  הוראה    ליתן  יהא מוסמך

 .נשוא המכרז ההתקשרותלצורך  לפעול על פיו

ל שאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו בכתב בלבד, לכתובת הדוא" 2.6.2
abunaser.muni@gmail.com  עד תשובה בכתב תישלח לכל המשתתפים במכרז

 . 0061:בשעה   3.2022.28תאריך 

תהא רשאית בכל עת, עובר למועד האחרון להגשת הצעות, לבצע שינויים המועצה   2.6.3
ביוזמתה והן כמענה הן ו/או תיקונים במסמכי המכרז לרבות תנאיו ונספחיו 

לשאלות המציעים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי 
 המכרז.

חלק  יםמהוו עליהןהמועצה ותשובות  המציעים שאלות מובהר בזה, כי מסמכי 2.6.4
בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על כן, חובה על כל מציע לצרף להצעתו במכרז גם את 

ם בחתימת מורשי החתימה מיחתו םכשהצה, המועהתשובות והבהרות  כימסמ
תנאי זה הינו מהותי במכרז. אי צירוף  כחלק בלתי נפרד ממנה. , ובחותמת המציע

כאי הגשת מסמכי  דינה, בצירוף חתימתו מכתב ההבהרות על ידי המציע להצעתו
  פסילת הצעת המציע.הביא לל עלולההמכרז, אשר 

מציע כלשהו במכרז, כי הסתמך בהכנת  ה מצדטענכל לא תתקבלנה מודגש, כי  2.6.5
גורם כלשהו   דייל  , על תשובות שניתנו בעל פה עלמועצההצעתו למכרז זה והגשתה  

מוחמד מר בכתב על ידי  תניתנואשר תשובות מובהר בזאת, כי מלבד  . במועצה
 אלה שתשובות וזאת בכפוף לכך המרכז את המכרז, הנדס המועצה, מאבו נאסר

, לא יהיה בתשובות כחלק בלתי נפרד ממנה  די המשתתף במכרזלהצעה על י  צורפו
 .כלל וכללהמועצה בעל פה כאמור, כדי לחייב את 

 אחריות והחזר הוצאות 2.7

אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם המועצה  2.7.1
 הצעתו כזוכה במכרז.  בחירתהשתתפותו במכרז, לרבות בשל אי 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההוצאות מכל סוג שהוא הכרוכות בהכנת  2.7.2
השתתפות במכרז תחולנה על המשתתף הוצאות הכרוכות בהצעה למכרז וה

לא יהא זכאי לקבלת החזר הוצאות מכל סוג שהוא בגין השתתפות  , אשרבמכרז
 במכרז.  

 ברירת דין 2.8

הא סמכות שיפוטית ייחודית ובלעדית בכל הקשור להזמנה י מחוז חיפהבלבית המשפט 
 זו. 

mailto:abunaser.muni@gmail.com
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 מסמכי המכרז .3

הזמנה זו והמסמכים  להזמנה זו מצורפים כחלק בלתי נפרד ממנה המסמכים הבאים ) 3.1
  (: "מסמכי המכרז"המצורפים לה יכונו 

 ;ונספחיו תנאי המכרז –א'  פרק 3.1.1

 ;הסכם התקשרות עם השוכר –ב'  פרק 3.1.2

 פרטי ההזמנה תיאור  .4

מקרקעין  נכסלהשכרת  ( מזמינה בזה להגיש לה הצעות "המועצה" ) ת'מועצה מקומית ג 4.1
מ"ר  640 -קומה בשטח של כ יםהמתפרש 43חלק  8841, הידוע כגוש לאנדבמתחם ג'ת 

הנכס ,  (  "הנכס"  )בלבד    מסחר ו/או ספורטמשרדים ולמטרת שימוש  בשכירות בלתי מוגנת  
 . (  "AS IS") הנוכחי ויושכר במצב

. ללא חלוקה פנימית  מובהר למען הסר ספק, כי השכרת הנכס תהא בהתאם למצבו הקיים 4.2
ולהשיג את כל השוכר יידרש לשפץ את המושכר ככל שיהיה צורך בכך, על חשבונו, 

וזאת מבלי להוריד הרישיונות הנדרשים לצורך השימוש בו לרבות קבלת אישור כיבוי אש,  
מחובתו של השוכר לשלם למועצה דמי שכירות בהתאם על פי הסכם השכירות וללא כל 

 תנאי. 

מסחר ו/או משרדים ו/או מטרת שימוש של הפעלת למודגש כי מטרת ההרשאה הינה  4.3
, רישוי עסקים וחוקי העזר של המועצה דיני התכנון והבניהשמירה על  ל  והינו בכפוף  ספורט

. לאחר תקופת השכירות חודשים 60 -תהיה לתקופת ההתקשרות והוראות כל דין. 
ות נוספות הראשונה תהיה רשאית המועצה, באופן בלעדי, להאריך את ההסכם לתקופה/

 .חודשים 60עד של 

ואישור משרד  המועצהאישור מליאת  מותניתשנים,  5ל הארכת תקופת השכירות מע 4.4
 הפנים ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה. 

חודשים לתקופת השכירות תהא רשאית המועצה בלבד, על פי שיקול דעתה  60בחלוף  4.5
 .10%לממש את תקופת האופציה ולעדכן את דמי השכירות בתוספת של  הבלעדי,

לקיים במהלך כל תקופת ההתקשרות את התנאים והנחיות מתחייב    השוכרמובהר בזה כי   4.6
במפרט הטכני, על נספחיו, וכן  במסמך הדרישות המקצועיות המועצה הכל כמפורט

 למכרז זה, ובכפוף להוראות הסכם ההתקשרות.בהתאם למסמכים המצורפים 

 דרישות סף  .5

  להלן הסף קיום תנאי. בסעיף זהעל המציע לעמוד בכל דרישות הסף המפורטות 

מהווים תנאי מוקדם להשתתפות במכרז. אי עמידה בתנאים המוקדמים  ( במצטבר )
 להלן:כד ןהינ ביחס לכלל המציעיםהסף דרישות  סילת ההצעה.עלולה להביא לפ

  להצעה ערבותצירוף  5.1

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לפקודת  5.1.1
בנוסח , ₪ צמודה למדד הידוע האחרון ביום הגשת ההצעה 45,000ך בס ,המועצה

יש להקפיד להבחין בין נוסח ערבות הביצוע  למסמכי המכרז ) 2נספח בהמפורט 
ישמש כערבות לחתימת   זהום  (.  סכ  לצרף להצעתו  המציעלבין נוסח הערבות שעל  

 .החוזה

 7ויחולו עליה התנאים המפורטים בסעיף  כולל 3.2026.6 תוקף הערבות עד יום 5.1.2
תהא רשאית להאריך את המועד להגשת ההצעות ולדרוש את  המועצה .להלן

 ., על פי שיקול דעתה הבלעדיהארכת תוקף הערבות בהתאם לנדרש
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  השיש לצרף להצע נוספים מסמכים .6

על המציע לצרף להצעה את כל המסמכים והאישורים המוכיחים באופן ברור את העמידה 
 הבאים:  בנוסף, המציע יצרף את המסמכים והאישורים ,בדרישות הסף וכן

 העדר הרשעות  6.1

בדבר היעדר   מציא תצהיריאו מורשה החתימה מטעמו,    בעל השליטה בו, באמצעות  המציע
 קלון ו/או עבירות פיסקאליות  עמן  שיש  בעבירות  הרשעות  בנושא תכנון ובניה,  כתבי אישום

למען הסר ספק יובהר, כי התצהיר  המכרז. למסמכי' 5בנספח בהתאם לנוסח התצהיר 
  .ההצעה הגשת בעת ידו על עובדיו והמועסקים יתייחס למציע, לרבות

 מועצההעדר חובות ל 6.2

ות, היטלים, ארנונה וכן העדר חובות בגין אגר בדבר מועצהעתו אישור ההמציע צרף להצ
טופס המפורט התאם ללמועד הגשת ההצעה במכרז ב  כל תשלום כלשהו על פי דין המעודכן

, וטרם הסדירן עובר להגשת מועצהמציע אשר חב חובות ל המכרז. במסמכי '6נספח ב
 מכרזים.הצעתו לא תידון בפני ועדת הצעתו, 

"חוק עסקאות גופים  ) 1977 -ז אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל" 6.3
               ( ציבוריים"

חוק עסקאות גופים תנאי להשתתפות במכרז הוא כי למציע כל האישורים הנדרשים לפי 
 להלן.  6.7, אשר יצורפו להצעה כמפורט בסעיף ציבוריים

 נוכחות בסיור מציעיםוקבלה בגין רכישת מסמכי המכרז  6.4

  יש לצרף להצעה: במידה והמציע הינו חברה בע"מ, 6.5

 תעודת התאגדות או תעודת אגודה עותומאנית. 6.5.1

 אישור עו"ד או רו"ח: 6.5.2

בחוזה זה לצורך ביצוען הינן במסגרת  כי ביצוע העבודות וההתקשרות 6.5.2.1
 סמכויות התאגיד;

 שמות המנהלים של התאגיד; 6.5.2.2

 שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד; 6.5.2.3

 :יש לצרף להצעהרשומה,  במידה והמציע הינו שותפות 6.6

 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות; 6.6.1

 הסכם השותפות; 6.6.2

 אישור עדכני של עו"ד/ רו"ח: 6.6.3

 רטיו של כל שותף ואחריותו לחובות השותפות;בדבר זהותו ופ 6.6.3.1

 אישור בדבר זכויות החתימה בשם השותפות; 6.6.3.2

 :על המציע  לצרף מסמכים נוספים 6.7

על פי חוק עסקאות גופים   חשבון או מיועץ מס-מרואהמפקיד השומה,    אישור תקף 6.7.1
מנהל כי המציע המעיד , 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"וציבוריים 

 .רשימות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסףמנהל פנקסי חשבונות ו

או תעודת מלכ"ר בתוספת אישור  תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה 6.7.2
 רו"ח כי למציע אין חשבון במע"מ.
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, יומצאו על פי אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכךמסמכים נוספים כגון:  6.7.3
 דרישה ובהתאם לצורך.

 תימה על הצהרת מציעח 6.8

הוא המכרז, בו  למסמכי 1לנספח בהתאם וכן הצעת המחיר הצהרת המציע יש לצרף 
המפרטים ועל נספחיו  , לרבות החוזההמכרזמסמכי כי קרא את כל  ,בין היתר ,מצהיר

למלא אחר  אשר צורפו לו, הבין את האמור בהם וכי הוא מתחייב והדרישות המקצועיות
 .מילוי התחייבויותיוכי אין כל מניעה חוקית בו ספחיו כל תנאי המכרז על נ

 ניגוד עניינים וקרבה לעובד הרשות 6.9

התחייבות בדבר העדר ניגוד וכן לחתום על  בדבר העדר קרבה  המציע לחתום על הצהרה  על  
 ולצרף אותה להצעתו.' 4בנספח בהתאם לנוסח המפורט  עניינים

 על ידי המציע המכרז חתומים ונספחי מסמכייתר  6.10

יחד עם הצעתו של וכן את יתר המסמכים והאישורים  יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל
כאשר   ,8כנספח  בהתאם לסדר המפורט בטבלת ריכוז המסמכים למציע המצורפת    ,המציע

  בהתאם לנדרש. , מאושרים ומאומתים כדיןמציע בכל עמוד בנפרדהחתומים ע"י  הם

 לעניין צירוף ערבות להצעה תנאים  .7

ועדת המכרזים תהא רשאית להורות על חילוט הערבות אשר הוגשה בצירוף הצעת המציע  7.1
למכרז, כולה או חלקה, לאחר שניתנה הזדמנות למציע להשמיע טענותיו בפני ועדת 

 המכרזים, אם התקיים אחד מאלה:

 כפיים;המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון  7.1.1

 המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; 7.1.2

 המציע חזר בו מהצעתו למכרז לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות במכרז; 7.1.3

לאחר שהודע למציע בדבר זכייתו במכרז, לא פעל המציע לפי ההוראות הקבועות  7.1.4
: חתימה על במסמכי המכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות עם הזוכה במכרז )כגון

חוזה ההתקשרות; המצאת מסמכים אשר נדרשו על פי חוזה ההתקשרות כגון: 
   .וכו'( , אישורי קיום ביטוחים נקי מהסתייגויותערבות להבטחת ביצוע החוזה

 למועצהלעיל ייחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש  7.1חילוט הערבות בהתאם לסעיף  7.2
 ולמציע לא תהא כל דרישה או טענה בקשר לכך. 

מציע יהיה רשאי לקבל את הערבות אשר מסר יחד עם הצעתו למכרז בתנאים המפורטים  7.3
 להלן:

הודיעה על הצעה אחרת כזוכה במכרז או על דחיית כל ההצעות, לאחר  המועצה 7.3.1
 ;ולא יאוחר מחודשיים ממועד קבלת ההודעה כאמור המועצהמתן הודעה של 

ככל שהצעתו של המציע הגיעה למקום שני במכרז, תוחזר לו הערבות רק לאחר  7.3.2
שהמציע אשר הצעתו נקבעה כזוכה במכרז, חתם על חוזה ההתקשרות והמציא 

 את כל המסמכים הנדרשים לצורך קיום ההתקשרות על פי החוזה;  מועצהל

ככל שנקבעה הצעתו של המציע כהצעה הזוכה במכרז תושב לו הערבות לאחר  7.3.3
חתימת החוזה והמצאת כל המסמכים הנדרשים לצורך קיום ההתקשרות על פי 

י למסמכ  '3נספח  כ  אשר צורף  , לרבות המצאת ערבות ביצוע בהתאם לנוסחהחוזה
 המכרז. 

הערבויות יוחזרו למציעים לאחר חתימת החוזה עם הזוכה שהצעתו התקבלה ולא  7.3.4
 חודשים מיום חתימת ההסכם עם הזוכה. 3יאוחר מאשר 
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  אספקת כוח אדם  .8

זכייה כי אין ב המציע מודע לכךמובהר בזה כי המדובר בהתקשרות לצורך שכירות בלבד ו 8.1
ו/או  וו/או עובד מעובדיבינו כדי ליצור ההתקשרות במכרז זה לרבות בחתימה על הסכם 

ו/או מי מטעמה, יחסי עובד  המועצהלבין ו ו/או כל אדם אחר מטעמ ומשנה מטעמ ספק
  כלשהם ביחס לפעילות הנעשית במושכר. מעביד או יחסי שותפות

 הליך השלמת פרטים ובירור פרטים .9

לאחר שלב הגשת ההצעות תהא רשאית לדרוש מכל אחד מן המציעים,  ועדת המכרזים 9.1
בין לרבות ו ,תוך זמן נקוב ,יםחסרו/או אישורים ו/או מסמכים  למכרז, להשלים מידע

על , והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.  עמידתו של המציע, בתנאי סףבחינת היתר, לצורך 
 המציע יהא להשלים את החסר והנדרש במסגרת הזמן אשר הוקצב לו.  

תהיה רשאית להזמין את  המועצה רז וכחלק מהליך בחירתולפני בחירת הזוכה במכ 9.2
לצורך בירור פרטים בדבר  על פי שיקול דעתה הבלעדי, כולם או מקצתם,המציעים, 

ם או מידע אשר הוגשו בהצעת המציע, מסמכיביחס ל הסבריםהצעתם, לרבות קבלת 
ת עמידתו לטיב הצעת המציע לרבות הוכחת יכולהרלוונטיים לצורך קבלת החלטה ביחס 

 .  של המציע בתנאי הסף

הצעה חסרה במסמכים או המידע הנדרש מתחייבת לקבל    המועצה, אין  על אף האמור לעיל 9.3
רשאית  המועצהוביותר או כל הצעה שהיא  הנמוכההצעה הכספית וכן  למסמכי המכרז,

 לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא.  

 מחיר מינימום .10

על ידי גורמים  תעריף מינימום לדמי השכירות הוכן אומדן ,לצורך הגשת הצעת מחיר 10.1
 במועצה. מקצועיים 

התוספת את ציון  1שבנספח  דרש לנקוב בטופס ההצהרה והצעת המחירייהמציע  10.2
 .לגבי כל נכס בנפרד  בהצעת המחירמצוין  אשר תתווסף למחיר המינימום ה,  בלבדהאחוזית  

רשאית, תהא    . המועצהבהצעת המחיר  מהאומדן הנקובצעת המציע לא תפחת  יובהר כי ה 10.3
מרעות עם כ  תמצאנה  אשראך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול הצעות מחיר  

רשאית להורות, על פי  תהא ועדת המכרזיםולעומת האומדן בשיעור כלשהו  המועצה
 .המועצהשיקול דעתה הבלעדי, על ביטול המכרז וזאת בכפוף לאישור ראש 

 ת המחירהצעבחינת  .11

התוספת האחוזית לדמי השכירות את שיעור  1נספח המציע ינקוב בטופס הצעתו  11.1
 להסכםבהתאם  מתן ההרשאה לשימוש בנכס  עבור  וזאת  , לפני מע"מ,  יםהמוצע  החודשיים
 . השכירות

דמי השכירות המוצעים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע  מוסכם ומפורש כי 11.2
 במועד הגשת ההצעה.

נשוא להשכיר את הנכס  המועצהאינה מהווה התחייבות מצד המחיר של המציע הצעת  11.3
ביותר  הגבוהה מתחייבת לקבל את ההצעה המועצהאין ובכלל, וכן  המכרז בהיקף כלשהו

 .או הצעה אחרת כלשהי

במסגרת שיקוליה, בעת בחירת ההצעה הזוכה ו/או  לשקולהיה רשאית ת ועדת המכרזים 11.4
 ן עבר עמו, כושרו, יכולתו וכיוצ"ב.  סיוינבחינת הצעות המציעים, את אמינותו של המציע, 

לרבות מעורבותו ניסיון רע עמו  למועצהמועמד לזכייה הינו מציע אשר שיתברר וככל  11.5
גדו, לרבות הגשת כתבי אישום בגין בהליכים משפטיים אשר ננקטו מטעם המועצה נ

עבירות תכנון ובניה, אי תשלום ארנונה ונקיטת הליכי אכיפה מינהליים, עבירות רישוי 
רשאית לשקול זאת במסגרת שיקוליה ולהעדיף מציע אחר, אף אם  המועצהתהא עסקים, 

 ,סיון רע עמויכי קיים חשש לנ הסבור המועצהמזו של המציע אשר  נמוכההצעתו תהא 
 . וזאת מנימוקים שיירשמו ובכפוף לשימוע אשר ייערך למציע בעל ההצעה הגבוהה
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 התקשרות עם הזוכה .12

 משא ומתן עם הזוכה 12.1

הכרזה על הזוכה תהא בכפוף להמצאת כל המסמכים הדרושים לצורך הוכחת  12.1.1
נבחרה כמפורט לעיל. ואולם, אף אם  יכולתו של הזוכה לעמוד בתנאי ההתקשרות

הצעתו של מציע כזוכה במכרז בהחלטה סופית ופורמלית של ועדת המכרזים, תהא 
 רשאית לנהל עם המציע משא ומתן ביחס למחיר הצעתו.  המועצה

וכה במכרז, לחזור בה מן תהא רשאית גם לאחר קביעת הז  המועצהעל אף האמור,   12.1.2
אשר הצעתו נקבעה   המציעים לרבות המציע  לא להתקשר עם אף אחד מןההזמנה ו

לא לחתום על החוזה כלל. הודעה על החלטה כאמור והנימוקים כזוכה במכרז, ו
 לה יימסרו למציע, מוקדם ככל האפשר בנסיבות העניין. 

מההזמנה נשוא המכרז דנן לא תישא  המועצהמובהר בזה, ככל שחזרה בה  12.1.3
ו למציע הזוכה או למי מן המציעים בכל אחריות להוצאה או לנזק שייגרמ  המועצה

בקשר עם קביעתו כזוכה במכרז ו/או בקשר עם השתתפותו במכרז, לפי העניין 
 והמציע מוותר בזאת על כל טענה בדבר פיצוי או שיפוי או החזר כספים כלשהם.

 התחייבות והמצאת אישורים מטעם הזוכה 12.2

)בנוסח  רותהסכם שכימציע אשר יקבל הודעת זכייה במכרז יידרש לחתום  12.2.1
לצורך , המסמכים הדרושים יתר את להמציאב' למסמכי המכרז( ו בפרקהמצורף 

  כגון: תוך שבוע ימים מהיום בו נודע לו על זכייתו, זכייתו במכרז

 .למכרז 3נספח בערבות ביצוע כמפורט  12.2.1.1

  .להסכם 2 + ב'1ים ב' בנספחכמפורט אישור קיום ביטוחים  12.2.1.2

 אישור קיום ביטוחים 12.3

קיים, על חשבונו, בכל תקופת ההסכם, י נבחרה כהצעה הזוכההמציע שהצעתו  12.3.1
 . במכרז זה לרבות בהסכם ההתקשרותפוליסת ביטוח כמפורט 

מורשית הביטוחים יערכו על ידי המציע הזוכה במכרז באמצעות חברת ביטוח  12.3.2
תנאי לחתימת   הינה  למועצהעותק מהם  המצאת  מוכרת ובעלת מוניטין ובישראל,  

 ה. החוז

 1' נספח בכ פיםספח אישור הביטוח המצורוסח נבהתאם לניהא אישור המבטח  12.3.3
ללא הסתייגות ו/או חותמת , ועל ידי המבטח מטעמו  י המציעהחתום על יד  ,2'  +ב

תנאים הכלשהי המהווה התניה או הסתייגות כלשהי באופן הסותר את 
  המצוינים באישור קיום הביטוחים.

  ערבות לקיום החוזה 12.4

אוטונומית   ערבות בנקאית  למועצה  השוכרהחוזה, ימציא  כתנאי נוסף לחתימה על   12.4.1
 המועצה כמפורט להלן:לטובת 

על סך ויותיו של השוכר במשך כל תקופת השכירות ערבות  ביצוע למילוי התחייב
₪ בגין שכירת חצי קומה  100,000לקומה שלמה וערבות ביצוע על סך  ₪ 200,000

ן ילמדד המחירים לצרכן כאשר המדד הבסיסי לעני הצמוד. הערבות תהיה בלבד
נוסח זהה ובזה הינו המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז 

  למסמכי המכרז. '3 כנספחלערבות אשר צורפה 

ערבות ביצוע תהא בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות בתוספת שלושה חודשים  12.4.2
 ה או דחייתעל הארכ המועצהככל שתחליט ממועד סיום ההתקשרות המשוער. 

הזוכה להאריך את תוקף הערבות עד לשלושה  השוכריב תוקף ההתקשרות, מתחי
 .  וככל שיידרש ,הנדחית המוארכתחודשים נוספים מתום התקופה  
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ועדת המכרזים תהא רשאית, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה על פי דין,  12.4.3
, לפי שיקול דעתה הבלעדי ככל ולהורות על חילוט סכום הערבות, כולו או חלק

ת החוזה או תנאי מתנאיו. המציע לא יהיה רשאי להתנגד לחילוט שהפר המציע א
 סכום הערבות האמור.

הפך לקניינה המוחלט של ייהמועצה סכום ערבות הביצוע אשר חולט על ידי  12.4.4
בטענות כלשהן בקשר   המועצהבלי שתהא למציע זכות כלשהי לבוא כלפי  ,  המועצה

 לכך.

ה על חשבון המציע ינשהי, תהיהוצאות ביחס לערבות הביצוע וכן כל הוצאה כל 12.4.5
 הזוכה בלבד.  

 התקשרות עם מציע שזכה בדירוג נמוך יותר .13

 וככל שתופסק ההתקשרות עםמסיבה כלשהי מכל  זכייתו של המציע הזוכהתבוטל ככל ש 13.1
, אחרת  מכל סיבהאו  הסכם  לאחר חתימה על ההסכם או בגין אי חתימה על  הזוכה    השוכר
 יע שהצעתו נפסלהצלאחר המ במקום השנילפנות למציע שדורג רשאית  המועצהתהא 

 המכרז. בכפוף לעמידה בתנאי , כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם ו"(כשיר שני)"

ככל שהכשיר השני לא תפס  את מקומו של המציע אשר זכה ובוטלה זכייתו או הופסקה  13.2
עד   וכך הלאהריו  לפנות למי שדורג במקום הבא אח המועצה  התקשרות עמו, תהא רשאית

 .קיום ההתקשרותשייחתם הסכם חדש ל

 תהא רשאיתהמועצה בלבד וסמכות רשות  הינההמועצה למען הסר ספק, סמכות זו של 
ולמציעים לא תעמוד כל טענה   ל פי נסיבות הענייןע  ה הבלעדיבה בהתאם לשיקול דעת  להשתמש

 .החלטה על ביטול המכרז, לרבות קבלה בגין הפעלה או אי הפעלת שיקול דעת זה

 עיון בהצעת הזוכה .14

תעמיד לעיון המציעים, על פי בקשה שתוגש בכתב, את ההצעה הזוכה במכרז.   המועצה 14.1
י או מקצועי מסחר ו/או ספורטמציע אשר סבור שהצעתו כוללת נושאים אשר יש בהם סוד  

המכרזים  יציין את אותם נושאים במפורש בהצעתו, ינמק את טענתו באופן מפורט וועדת
 תשקול את עמדתו אם וכאשר יתעורר הצורך בכך.

מסחר ו/או מובהר בזה, כי שיקול הדעת המוחלט וההחלטה הסופית בעניין חשיפת סוד  14.2
 י או מקצועי, מסורה בידי ועדת המכרזים, אשר אינה כפופה לסיווג שביצע המציע.ספורט

מקצועי בידי מציע מהווה י או מסחר ו/או ספורטסימון נושא או נושאים בהצעתו כסוד  14.3
י או מסחר ו/או ספורטהסכמה מצד אותו מציע לראות נושא זה או נושאים אלו כסוד 

 מקצועי גם בהצעות המציעים האחרים למכרז זה. 

 בהיקף ההתקשרות יםשינוי .15

תקופת להקטין את המועצה תהיה רשאית חודשי שכירות  60בתום מובהר בזה כי  15.1
כלשהם.    וזאת ללא מתן נימוקיםבכל שלב של ההתקשרות   כרצונה או להגדילה,השכירות  

חודשי שכירות תהא רשאית המועצה באופן בלעדי ועל פי  60כמו כן, מובהר בזה כי בתום 
.  לעניין סמכותה של המועצה כאמור 10%-בשיקול דעתה לדרוש העלאת דמי השכירות 

  או כל דרישה ו/או כל טענה מסוג כל שהוא./כל תביעה ולא יהיה למציע ו/או לשוכר 

 ניהול ופיקוח .16

עמידתו זה ובתנאי מכרז  השוכרשל  בכל זמן שהוא את מידת עמידתורשאית  המועצה 16.1
 בתנאי ההתקשרות על פי הסכם השכירות עמו.

בכפוף לאמור בחוזה תחייבנה  המי מטעמ , המנהל אומפקחהבאמצעות  המועצההוראות  16.2
 על פי השוכרהתחייבויותיו של  ת קיוםכי הפיקוח מכוון להבטחמובהר בזה,   .השוכראת 

 השוכראינה מקטינה את אחריות  המועצה, והשגחת תקופת ההתקשרות במסגרתהחוזה 
 . תנאי מכרז זהלפי מילוי התחייבויותיו ל
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ביחס , או מי שמונה לכך מטעמה המפקח ו/או המנהלאמצעות ב המועצההקביעה של  16.3
 , תהא סופית ומכרעת. עמד בהתחייבויותיו השוכראם לשאלה 

 שונות .17

ביותר או כל הצעה  הגבוההמתחייבת לקבל את ההצעה הכספית  המועצהבכל אופן, אין  17.1
 רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא.   תהא המועצהושהיא 

 עומדים בדרישות המכרז.תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא  המועצה 17.2

ההתקשרות הינה עם המציע בלבד, והמציע אינו רשאי להסב את הסכם למען הסר ספק,  17.3
  השכירות כולו ומקצתו לצד ג' כלשהו.

ו הצעה המותנית בתנאים, או הצעה רשאית לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה, א המועצה 17.4
 שאין בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז.

מכל סיבה שהיא ועל פי  רשאית לבטל את המכרז אם תוגש הצעה אחת בלבד המועצה 17.5
שלא להכריז על זוכה אם תמצא כי אף זוכה  המועצהרשאית שיקול דעתה הבלעדי וכן 

 אינו מתאים ואינו עונה על ציפיותיה.

, ועל פי רשאית מנימוקים שירשמו תהא ועדת המכרזיםזה, י לגרוע מהוראות מכרז מבל 17.6
אם מצאה   כהגדרתם על פי דיני המכרזים,  להבליג על פגמים טכנייםשיקול דעתה הבלעדי,  

ובלבד שאין בכך כדי לסכל את תכלית כי החלטה זו משרתת באופן מרבי את טובת הציבור  
 , על דרישותיו.המכרז ומטרות

עת ולסיים את ההתקשרות עם  בכל לדחותו או המכרז את רשאית לבטלתהא  ועצההמ 17.7
 :לה התברר כאשר , לפי העניין,השוכר

יש בסיס סביר להניח כי המציעים כולם או חלקם תיאמו בין ההצעות או פעלו   17.7.1
 בניסיון ליצור הסדר כובל;

 כי ההצעות לא עמדו בדרישות הסף;   17.7.2

כנדרש  לביצוע התשלומים הזמנים בלוחות עומדים אינם השוכרהמציע או  כי  17.7.3
של  ההתקשרותהערבות ולהפסיק את  את לממש המועצה רשאית זה במקרה

 ;וכרהש

המציע הפר הוראות החוק בכל הנוגע לשימוש בנכס אשר הוקצה לו על ידי  17.7.4
 המועצה;

 

 ______________שם המציע: ____

 המציע: ___________________________ דוא"ל __________חתימת המציע: ______

 ___________________כתובת המציע: _______

 __________טלפון: _________ _________שם איש קשר: ____

 ______________תאריך: ____
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 חתימה______________חתימת המציע /מורשי      

 '1נספח 

 משתתף במכרז  הצעת
אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים 

 ומתחייבים בזה כדלקמן: 

נו אנו מצהירים בזה, כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי א .1
מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או 

 אי הבנה, ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור. 

אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על  .2
ומתן  למלא את כל התחייבויותינועצמנו  כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על

ובמסמך הדרישות  כרז, בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם השכירותהשירותים נשוא המ
 בפעילותנו בנכס.המקצועיות ו/או המפרט הטכני המצורף אליו וכי אין כל מניעה חוקית 

  מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  להלןהצעה האנו מצהירים בזה, כי  .3

 הצעתנו במכרז הינה כדלקמן:  .4

 

 

מסחר כמשרדים ו/או  בלבדאנו מצהירים בזה כי נעשה שימוש בנכס בהתאם למטרת המושכר  .5
 .ו/או ספורט

אות והתשלומים החלים כל הסכומים המוצעים על ידנו לעיל הינם סופיים וכוללים את כל ההוצ .6
, הכל בהתאם לרבות מע"מ ודמי ניהול )ניקיון מדרגות, לובי וחניה( ים על פי חוקעלינו כמחזיק

לתנאי הסכם התקשרות.  ידוע לנו, כי דמי השכירות המוצעים על ידנו לעיל יהיו צמודים למדד 
 המחירים לצרכן הידוע במועד הגשת הצעתנו זו.

ל טענה בקשר לכך. אנו מבינים כי ככל שתתקבל הצעתנו לעיל היא תחייב אותנו ולא תעמוד לנו כ .7
הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך עוד אנו מבינים 

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות או לתקופה נוספת בהתאם להארכת ערבות המשתתף  120
 במכרז ולכל זמן שהערבות על הארכותיה תהיה בתוקף. 

 הנכס

שטח 
 המושכר

 במ"ר

 מטרת המושכר

אומדן  מינימום 
 לחודשבש"ח  -

 כולל מע"מ

 –הצעת המציע 

התוספת על המציע לציין את 
 אשר תתווסף לאומדן האחוזית

נכס א' קומה 
א' בשטח של 

מ"ר 285  
מ"ר 285  

שימוש 
משרדים 

ומסחר ו/או 
 ספורט 

17,100 ₪ 

 

%__________ 

 

 נכס ב'

קומה א' בשטח 
מ"ר 553של   

מ"ר 355  

שימוש 
משרדים 

ומסחר ו/או 
 ספורט 

21,300 ₪ %_________ 

 נכס ג'

' שטח אקומה 
מ"ר 046של   

מ"ר 640  

שימוש 
משרדים 

ומסחר ו/או 
 ספורט 

38,400 ₪ % __________ 
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 חתימה______________חתימת המציע /מורשי      

ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה  7י בתוך אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים כ .8
ונפקיד בידכם ערבות בנקאית לביצוע המכרז בשיעור הנקוב בחוזה המתאים. להבטחת קיום 

 אנו מוסרים ערבות בנקאית בתוקף בנוסח ובסכום הנקובים במסמכי המכרז.  לעיל הצעתנו

נו בנוגע למכרז להבטחת כל עד המצאת הערבות הבנקאית בהתאם לחוזה תשמש הערבות שמסר .9
ונפר את התחייבותנו  אם מסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו  התחייבויותינו על פי המכרז.

, אנו מסכימים כי את הערבות הבנקאית, שצרפנו למכרז, כולה או מקצתה, תחלטו כאמור לעיל
ם הפיצוי המוסכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש ולא תעמוד לנו כל טענה בדבר גובה סכו

 והפחתתו. 

בגדר  לשימוש בנכס תהיה בהתאם למטרת השכירות, אשר הינהאנו מסכימים, כי הצעתנו  .10
המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו רשאים לחתום 

 ו. בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה ז

אנו מצהירים כי ידוע לנו כי המועצה תהיה רשאית להורות לנו לפנות את הנכס בהודעה מראש  .11
ובהתאם לתנאי ההסכם.  אנו מתחייבים כי עם קבלת דרישת פינוי בכתב כאמור אנו נפעל ללא 
דיחוי לפינוי המושכר ונפעל בהתאם להנחיות המועצה. מובהר לנו כי אנו נישא בכל נזק ו/או 

לרבות עקב תביעה כלפינו לדמי שימוש בסכום ריאלי אף אם הינו גבוה מדמי השכירות  הוצאה,
אשר שולמו על ידנו על פי מכרז זה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר יעמוד לרשות המועצה,  

בגין נקיטת הליכים  וכן בגין אובדן רווחים, אשר ייגרמו למועצה כתוצאה מאי פינוי במועד ו/או
 אנו מוותרים בזאת על כל טענה בקשר לכך כלפי המועצה.  משפטיים.

אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז וברור לנו כי ככל  .12
הכתוב דלעיל  יים יש בכך כדי לפסול את הצעתנו. חסרו מסמכים או הוגשו מסמכים שגושי

  המיוחס לרבים יחול לגבי יחיד ולהפך.

 

 ____________ כתובת: __________________ טלפון: ע/חברה: ________________שם מצי

 תאריך: ___________ שם איש קשר: ________________  תפקיד:  ______________

 דוא"ל: _________________________             חתימה: _________________________
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 חתימה______________חתימת המציע /מורשי      

 '2נספח 

 להגשת הצעה למכרז  בנקאית ערבות נוסח 

  לכבוד
  ת'המועצה המקומית ג

 
 _____________' מס ערבות:הנדון

 המגיע  לתשלום  כלפיכם  בזה  ערבים  אנו(,  המבקש   –להלן  )  ___________  לבקשת
להשכרת נכסי מקרקעין  4/2023 'מס מכרז עם המבקש בקשר מאת לכם שיגיע או

 (.₪  ארבעים וחמש אלף לים:יבמ) ₪  45,000 לסכום של עד לאנדבמתחם ג'ת 

 הפרשי בתוספת ישולם דרישתכם עקב לכם שנשלם הערבות מתוך סכום כל
 :להלן כמפורט לצרכן המחירים למדד הצמדה

 לעומת עלה החדש המדד כי, דרישתכם פי על, תשלום הערבות ביום יתברר אם
 המדד של העלייה בשיעור מוגדל כשהוא הערבות סכום את נשלם, היסודי המדד
 .היסודי המדד לעומת החדש

 המדד לעומת ירד החדש המדד כי דרישתכם, פי על התשלום, ביום יתברר אם
 סכום על יעלה שלא ובתנאי, בדרישתכם הנקוב הסכום את לכם נשלם, היסודי

 .הערבות שנקבע

 :זה ערבות בכתב

 .הערבות בפועל תשלום לפני לאחרונה שפורסם המדד –חדש'  'המדד

 .2023 ינוארחודש  מדד  –יסודי'  'מדד

אנו נשלם לכם מיד לאחר קבלת דרישתכם בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש 
 לטעון ובלי דרישתכם את לנמק שיהיה עליכם בלי, הצמדה הפרשי בתוספת
 לדרוש או כלפיכם לחיוב בקשר לחייב לעמוד היכולה כלשהי הגנה טענת כלפיכם
 .החייב מאת האמור הסכום סילוק את תחילה

אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום מכוח ערבות זו בפעם 
אחת או במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד 

 .₪ 45,000לא יעלה על סך ובתנאי שסך דרישותיכם 

פי ערבות זו, כל דרישה על  .כולל 6.6.2023תאריך  עד בתוקף תישאר זו ערבות
ערבות זו אינה ניתנת  נו בכתב לא יאוחר מהמועד הנ"ל.צריכה להתקבל על יד

  להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

 :להפנות יש זו ערבות פי על דרישה

 _____________________ שכתובתו_______________ הבנק לסניף
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 חתימה______________חתימת המציע /מורשי      

 שלמהכנגד שכירות קומה  -' א 3 נספח 

 

 לזוכה ( צמודה ) אוטונומית ערבות בנקאית נוסח

 "ערבות ביצוע "

  לכבוד

 ת'מועצה מקומית ג

מצ"ב כתב ערבות בנקאית מס' ______________ של בנק_______________ 
על פיו הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל 

₪(  מאתיים אלף)במילים: , ₪ 200,000סכום שתדרשו מאיתנו עד לסך כולל של 
"החייב", שייקרא להלן  ____________ המגיע או העשוי להגיע לכם מאת: 

 לאנדת 'נכסי מקרקעין במתחם גלהשכרת  4/  2023: מכרז פומבי מסעם בקשר 
 ת.'ג במועצה המקומית

סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י 
 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן: הלשכה

     האחרון הידוע בעת חתימת ההסכםיהא מדד  "המדד היסודי" לעניין ערבות זו,
 לחודש שלאחריו )או בסמוך למועד זה(, בשיעור ______ נקודות. 15 -ב 

"המדד החדש" לעניין ערבות זו, יהא המדד שיפורסם לאחרונה וקודם לקבלת 
 דרישתכם על פי ערבות זו.

החדש עלה   הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד
לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין 
המדד החדש לבין המדד היסודי בסכום הערבות, מחולק במדד היסודי. אם המדד 
החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד 

 לסכום הערבות, כולל כל הפרשי הצמדה.

מיד לאחר קבלת דרישתכם בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש   אנו נשלם לכם
כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת 
החייב בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סך 

200,000  ₪. 

 . הערבותהנפקת ממועד  חודשים 62 עד  ערבות זו תישאר בתוקפה

 כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהמועד הנ"ל.
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

_____________________ 

 חתימה וחותמת הבנק       
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 חתימה______________חתימת המציע /מורשי      

 כנגד שכירות חצי קומה -' ב 3 נספח 

 לזוכה ( צמודה ) אוטונומית ערבות בנקאית נוסח

 "ערבות ביצוע "

  לכבוד

 ת'מועצה מקומית ג

מצ"ב כתב ערבות בנקאית מס' ______________ של בנק_______________ 
על פיו הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל 

ים אלף ₪( )במילים: מאתי, ₪ 100,000סכום שתדרשו מאיתנו עד לסך כולל של 
שייקרא להלן "החייב",  ____________ המגיע או העשוי להגיע לכם מאת: 

ת לאנד 'להשכרת נכסי מקרקעין במתחם ג 4/  2023: מכרז פומבי מסעם בקשר 
 ת.'במועצה המקומית ג

סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י 
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:המרכזית  הלשכה

     האחרון הידוע בעת חתימת ההסכם"המדד היסודי" לעניין ערבות זו, יהא מדד 
 לחודש שלאחריו )או בסמוך למועד זה(, בשיעור ______ נקודות. 15 -ב 

"המדד החדש" לעניין ערבות זו, יהא המדד שיפורסם לאחרונה וקודם לקבלת 
 ל פי ערבות זו.דרישתכם ע

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה 
לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין 
המדד החדש לבין המדד היסודי בסכום הערבות, מחולק במדד היסודי. אם המדד 

את הסכום הנקוב בדרישתכם עד  החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם
 לסכום הערבות, כולל כל הפרשי הצמדה.

אנו נשלם לכם מיד לאחר קבלת דרישתכם בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש 
כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת 

לא יעלה על סך  החייב בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותנו זו
100,000  ₪. 

 . הנפקת הערבותממועד  חודשים 62 עד  ערבות זו תישאר בתוקפה

 כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהמועד הנ"ל.
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

 

_____________________ 

 וחותמת הבנקחתימה        
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 חתימה______________חתימת המציע /מורשי      

 '4 נספח

 והעדר ניגוד עניינים המועצה מועצת לחבר או הרשות לעובד קרבה העדר בדבר הצהרה

  

 :כי  ולהצהיר להודיע )"החברה"( מבקשים 4 / 3202המציע במכרז ____________________אנו  

עסקי ו/או קשר  לבעלי מניותיה של החברה ו/או מנהליה ו/או מורשה חתימה מטעמה אין .1

המועצה המועצה ו/או עובדיה הבכירים של  חברי משפחתי או קשר קבוע אחר כלשהו בקרב

 .לרבות ראש המועצה ת'המקומית ג

או ניגוד   קרבה  יש  אם  הצעתנו  לשקול פסילת  רשאית  תהיה  המועצה  של  המכרזים  ועדת  כי  לי  ידוע .2

 .נכונה מטעמנו לא הצהרה נמסרה אם או לעיל כאמורעניינים 

ו מצהירים כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין התחייבויות המציע על פי  מכרז זה לבין כל אנ .3

 פעילות ו/או התחייבות אחרת שלו.

במישרין ו/או  המועצהאנו מתחייבים להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין המציע לבין  .4

על כל חשש לקיום ניגוד עניינים או קרבה כאמור   מועצהבעקיפין והמציע מתחייב בזאת להודיע ל

 עם היוודע לו הדבר.

 הינו זו בהצהרה והאמור, ומלאים נכונים הינם לעיל שמסרנו הפרטים כי בזאת מצהירים אנו .5

 .אמת

 

  : _____________________שם החברה

 :_____________________בחברה חתימת מורשי החתימה

 

 

 תכריע דעת ב"כ המועצה עקב קרבה כלשהי בכל מקרה בו קיים חשש לניגוד עניינים *
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 חתימה______________חתימת המציע /מורשי      

 

 

 

 

 

 

 

 '5נספח 

 תצהיר על העדר הרשעות של עובדי המציע

 

 אני החתום מטה: 

 _________________________ שם פרטי: 

 _________________________ שם משפחה: 

  _________________________ תעודת זהות:

 "(השוכרבעל/ת זכות חתימה בחברה: ______________       ח.פ.:___________ )"            

 

, שוכר והחברה בעצמםאו החברה, לרבות ה  שוכרמצהיר/ה בזה כי כל העובדים, מנהלים או מי מטעם ה
ו/או עבירות פליליות  ו/או עבירות פיסקאליותשיש בהן קלון תכנון ובניה, עבירות רות לא הורשעו בעבי

  אחרות.

 

_________________________   _____________________________ 

 שוכר/חותמת החברה               חתימה

 א י ש ו ר
הופיע/ה  ___________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________________אני הח"מ 

, ולאחר   _________________________, ת.ז.   ____________________בפניי מר/גב' 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, באם לא 

 צהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי.יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן ת

        _________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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 חתימה______________חתימת המציע /מורשי      

 '6נספח 

 ג'ת מועצה מקומית אישור על העדר חובות ל 

ת בגין חובות ארנונה, מים, 'כי אין לי כל חובות למועצה מקומית גבזאת  להצהיר הריני  .1

 היטלים,  אגרות וכן כל חוב שהוא על פי דין.

אני מצהיר כי אשלם את כל האגרות והתשלומים הנדרשים על פי דין לרבות מכוח חוקי העזר  .2

של המועצה, במועדם, וזאת כתנאי לעצם ההרשאה לעשות שימוש במושכר נשוא הצעתי 

 , במשך כל תקופת השכירות.4 /2023במסגרת מכרז מספר 

עמידה בהתחייבות  תהיה רשאית לנקוט נגדי כל סעד בגין אי    מועצה ידוע לי כי ה .3

והצהרה זו לרבות ביטול זכייתי במכרז וביטול ההתקשרות, חילוט הערבות, פינוי  

לנקוט כלפי בכל סעד אחר העומד    מועצה המושכר וזאת מבלי לגרוע מזכותה של ה

 לרשותה על פי דין.  

 שם המציע: ___________________: ______________תאריך

 : ________________חתימת המציע וחותמתו__________________זהות / ח.פ.: מס' 

 

 א י ש ו ר

הופיע/ה בפניי  _________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  _______________אני הח"מ 

, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את   _____________, ת.ז.   ______________מר/גב' 

האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן 

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי.

_________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(
 

 : מועצהאישור מטעם ה

 בספרי המועצה.  כאמור לעיל  יתרת חובהכל אין  )חברה/ משתתף(    ____________הנני מאשר כי לנ"ל 

 

 _________ חתימה: _____________ תפקיד:  ______________שם מלא:  

  

  



 ג'תמועצה מקומית 

 4/  2023מכרז פומבי מס' 

 נכסי מקרקעין במתחם ג'ת לאנדלהשכרת 

22 
 חתימה______________חתימת המציע /מורשי      

 '7 נספח
 טופס ריכוז מסמכים למציע 

 

 אין יש תיאור

   והצעת מחיר הצהרת משתתף במכרז  ' 1נספח 

   נוסח ערבות בנקאית למציע   '2נספח 

     המועצההצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות או לחבר ' 4נספח 

 והעדר ניגוד עניינים              

  

   תצהיר בדבר העדר הרשעות   ' 5נספח 

   ' נוסח אישור בדבר העדר חובות למועצה6נספח 

מנהל פנקסי אישור מפקיד השומה, או מרואה חשבון המעיד שהוא 
חשבונות והרשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס 

  .ערך מוסף

  

אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 
 .1971 -חשבונות(, התשל"ו 

  

   אישור מלכ"ר /אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ

   קבלה עבור רכישת מסמכי המכרז על שם המציע
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 חתימה______________חתימת המציע /מורשי      

 אין יש  תיאור

 מציע שהינו חברה: 

מאושרים ותעודת התאגדות של החברה,  ןותקנ/תזכיר ▪
 .תעודת התאגדותלחלופין  או על ידי רשם החברות

  

 : אישור עו"ד או רו"ח ▪

בחוזה זה לצורך  ביצוע העבודות וההתקשרות ➢
 ביצוען הינן במסגרת סמכויות התאגיד;

שמות האנשים ושמות המנהלים של התאגיד  ➢
 ;אשר חתימתם מחייבת את התאגיד

  

 :רשומה מציע שהינו שותפות

 ;תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ▪

  

 הסכם השותפות; ▪
  

 בדבר: אישור עדכני של עו"ד/ רו"ח ▪

שותף ואחריותו לחובות זהותו ופרטיו של כל  ➢
 ;השותפות

 ;זכויות החתימה בשם השותפות ➢

  

 חוברת תנאי המכרז )פרק א' למכרז( בצירוף חתימות המציע על כל
 עמוד בנפרד בהתאם לדרישות המכרז

  

)פרק ב' למכרז( חתום על ידי המציע בהתאם  הסכם ההתקשרות
  לדרישות המכרז
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 חתימה______________חתימת המציע /מורשי      

        

 

 3202/4כרז פומבי מס' מ

 לאנדת 'נכסי מקרקעין במתחם גלהשכרת 

 

 

 

 הסכם שכירות  –פרק ב' 
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 חתימה______________חתימת המציע /מורשי      

 חוזה שכירות בלתי מוגנת 

 חוזה 
 ת 'בגנערך ונחתם ש

 2023 __________לחודש  ________יום ב

 

 - ב  י  ן      -
 

 ת'מועצה מקומית ג

 רחוב_______________

   ("המשכירה" להלן:)   

 מצד אחד;

 - לבין-

________ __________________ 

 _____________ח.פ.  ________ ת"ז:

 _______________, __________מרחוב:  ________, ________מרחוב: 

על ידי מנהליה המוסמכים לחתום ולהתחייב  "(השוכר)להלן: "
 :בשמה כדין

 ה"ה __________ ת.ז. _________ 

 ה"ה __________ ת.ז. _________

 

 מצד שני;"( השוכר)להלן: "

השכרת נכס בשטחי העיר "( אשר עניינו  המכרז)"  4/2023  מס'פרסמה מכרז    והמשכירה :הואיל
, הכל כמפורט במסמכי המכרז מסחר ו/או ספורטו משרדיםת למטרת שימוש 'ג
   "(;המכרזאשר הינם חלק בלתי נפרד בהסכם זה )" בנספחיוו

, __________אשר נתכנסה ביום  המשכירה,ובהתאם להחלטת ועדת המכרזים של  :והואיל
, הידוע לאנדמקרקעין במתחם ג'ת ביחס  במכרז כהצעה הזוכה השוכרהוכרזה הצעת 

או חצי קומה  /מ"ר 640 -כבשטח של שנייה  קומההמתפרש על  43ה חלק 8841כגוש 
מסחר ו/או ו משרדיםבשכירות בלתי מוגנת למטרת שימוש מ"ר  355/285בשטח של 

לתיאור הנכס המושכר המצורף כנספח " בהתאם AS ISבמצבו הקיים " בלבד ספורט
 "(. המושכרא' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד להסכם זה )"

וברצון  המחזיקה כדין של המושכראו \הבעלים הרשום ו ה מצהירה כי הינההמשכירו והואיל:
לשכור  יןוהשוכר מעוני, בשכירות בלתי מוגנתהמשכירה להשכיר את המושכר לשוכר 

 ;ה, בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זהמהמשכיר

והשוכר מצהיר כי לא מתקיימים כל ניגודי עניינים או ניגודי אינטרסים בינו לבין  והואיל
או בינו לבין מי מנהליה ו/או בינו לבין מי /המשכירה ו/או בינו לבין מי מעובדיה ו

 כירות זה;מנבחריה ואין כל מניעה  חוקית להתקשרות לפי חוזה ש

, כמפורט וברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר את זכויותיהם והתחייבויותיהם ההדדיות :והואיל
 ;בחוזה זה להלן
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 חתימה______________חתימת המציע /מורשי      

 לפיכך, הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלהלן:

 מבוא, נספחים וכותרות .1

 המבוא להסכם זה  ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 1.1

 פרשנותו.בכותרות הסעיפים בהסכם זה הושמו לשם נוחות ההתמצאות בלבד ולא ישמשו   1.2

 הגדרות .2

הסכומים המוצמדים למדד, על פי הסכם זה, יהיו צמודים למדד הבסיס   –"  הצמדה למדד" 2.1
כהגדרתו בהסכם זה, וישאו הפרשי הצמדה בשיעור עליית המדד שבין המדד הבסיס ובין 

 המדד הקובע.  

ד המחירים לצרכן כמפורט בטבלה שמתפרסמת מדי חודש על ידי הלשכה מד – "מדד" 2.2
  ;המרכזית לסטטיסטיקה

 ;המדד הידוע במועד חתימת החוזה נשוא מכרז זה – "מדד בסיס" 2.3

 ;ההסכםהמדד הידוע במועד התשלום על פי תנאי  – "מדד קובע" 2.4

 הצהרות הצדדים .3

 בהסכם זה.הצדדים מצהירים כי אין כל מניעה חוקית להתקשר  3.1

, את מצבו הפיזי , לרבות שטחו כפי שהואאת המושכר ובחן בדקמצהיר כי  השוכר 3.2
ת המושכר א שוכר אוהוכי , וכן את התב"ע החלה על הבניין ו/או המושכר והתכנוני

מוותר על כל טענה, תביעה, דרישה או ברירה בקשר  ואוה "AS IS"במצבו הנוכחי 
 .ו ומטרותיותאים לצרכימאותו  למושכר ומצא

השוכר מצהיר כי תנאי לשימוש כלשהו במושכר הוא קיומם של כל האישורים  3.3
"האישורים וההיתרים הדרושים לשם הפעלת עסק למטרת השכירות כהגדרתה להלן )

 צורך האמור במידה ויידרש לכך.ש ל, וכן ישיג כל אישור הדרו(הדרושים"

וכן טופס רג לשימוש חו על אף האמור, מובהר כי המועצה תסדיר בעצמה קבלת היתר 3.4
כל ההוצאות הכרוכות במידה ויהיה צורך באישור כזה, הכולל אישור כיבוי בלבד  4

האישורים תחולנה על השוכר בלבד. השוכר מצהיר כי ידוע לו כי תנאי להפעלת   בהשגת
 הינו קבלת היתר לשימוש חורג.המושכר 

ככל ינה קבלת רישיון עסק מאת המועצה ההשוכר מצהיר כי תנאי להפעלת המושכר  3.5
, ואין 2013-גסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"צו רישוי עעל פי שהדבר נדרש 

 בחתימה על הסכם זה משום הרשאה של המועצה למתן רישיון עסק כאמור.

ת המושכר היא קבלת כל רישיון ו/או היתר מאת כל השוכר מצהיר כי תנאי להפעל 3.6
 משרד ממשלתי אחר בהתאם לכל דין.

ידוע לשוכר כי עליו לדאוג בעצמו, על אחריותו ועל חשבונו לתחזוקת המושכר וסביבתו,  3.7
לרבות אך לא רק, ניקיון, ביטוח, תאורה, תפעול, תחזוקה שוטפת וכיו"ב, כמפורט 

 בהסכם זה.
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 חתימה______________חתימת המציע /מורשי      

ליו כי אין בחתימה על הסכם על ידי המשכירה בכדי ליתן אישור/ ידוע לשכור ומוסכם ע 3.8
רישיון ו/או היתר כלשהו להפעלת המושכר, והוא האחראי הבלעדי להשגת כל 

 האישורים / רישיונות ו/או היתרים נדרשים לצורך הפעלת המושכר כאמור.

 מטרת השכירות ושימוש במושכר .4

, ולצורך מסחר ו/או ספורטמשרדים ו/או מטרת השכירות הינה לשימוש והפעלה של  4.1
(, והשוכר לא מטרת השכירות"" –כך בלבד, במשך כל תקופת הסכם זה )לעיל ולהלן 

רשאי לשנות את מטרת השכירות מכל סיבה שהיא, אלא אם ניתנה הסכמת מורשי 
מורשי החתימה של המשכירה, גזבר, ראש העיר וחשב מלווה ככל שמונה כזה )"

 ובכתב.  "(, מראשהחתימה

 תקופת השכירות  .5

ביום  השתחילתחודשים  60לתקופה של  את המושכרתשכיר לשוכר  ההמשכיר 5.1
 (."תקופת השכירות"-)להלן__ _______ וסיומה ביום __________

לתקופה נוספת של להאריך את תקופת השכירות תהא זכות הברירה האם  למשכירה 5.2
להלן:  חודשים, שתחל ביום __________ ותסתיים ביום __________) 60עד 

שהתקבל אישור מליאת (, ובלבד  , בהתאמה"תקופת האופציה" -ו "האופציה"
 שנים על פי כל דין. 5-המועצה ואישור שר הפנים להארכת תקופת השכירות מעבר ל

את כל  מקיים השוכרהוא כי אופציה תקופת ה מימושתקופת השכירות ולתנאי לה 5.3
ם, לרבות מילוי הוראות כל דין, וכן האריך ובמועד  םבמלוא  לפי הסכם זה  והתחייבויותי

 את תוקפן של הבטוחות ע"פ חוזה זה, ככל שניתנו. 

אף האמור לעיל, מוסכם כי בידי המשכירה תהא נתונה הזכות לבטל את הסכם -על 5.4
ימים מראש ובכתב ללא הצורך   90השכירות, מכל סיבה שהיא, בכפוף למתן הודעה בת  

במתן נימוקים כלשהם לשוכר ומבלי שתהא לשוכר כל זכות להעלות טענה ו/או תביעה 
 לפיצוי כלשהו. 

האופציה, בכפוף לאמור להלן, הוראות הסכם זה יחולו בשינויים המחויבים על תקופת   5.5
ת עד לתום ויראו הסכם זה לכל דבר ועניין כאילו נקבעה בו מלכתחילה תקופת השכירו

 .הארכתה בהתאם לתקופת האופציה לפי העניין

 אי תחולת חוקי הגנת הדייר .6

דמי מפתח או תשלומים   םמצהיר, מתחייב ומאשר בזה, כי לא נתבקש ולא שיל  שוכרה 6.1
העלולים להתפרש כדמי מפתח, וכי כל העבודות, השינויים, השיפורים והשכלולים אשר 

לא יהיו שינויים יסודיים, וכן כי הוראות חלק ייעשו במושכר, אם יעשו כאלה, אינם ו
, העוסק בדמי מפתח, לא יחולו על 1972  –התשל"ב  ג' מחוק הגנת הדייר )נוסח משולב(,  

 , המושכר או ההסכם.ההשוכר, המשכיר

השכירות, השוכר והמושכר אינם מוגנים על פי הוראות חוק הגנת הדייר )נוסח משולב(,  6.2
וראות כל חוק אחר המגן על שוכר או דייר בכל צורה ולא על פי ה ,1972 – תשל"בה

 שהיא, והחוקים האמורים ותיקוניהם לא יחולו על השכירות ועל הסכם זה.
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היה השוכר זכאי לכל תשלום שהוא, לא כדמי מפתח ולא באופן יבעת פינוי המושכר, לא   6.3
 אחר כלשהו.

 דמי השכירות .7

בסך רות חודשיים מי שכיה בגין השימוש במושכר דשלם למשכירהשוכר י 7.1

מע"מ, לכל  כולל __________(_______במילים:________ ____________₪ )

חודש מתקופת השכירות או תקופת האופציה, לפי העניין. דמי השכירות יהיו צמודים 

 למדד, כהגדרתו בהסכם זה. 

, שיחלו ביום חתימה על הסכם זה בלבדמוסכם בזאת כי עבור החודשיים הראשונים  7.2
לא יחויב השוכר בדמי שכירות וזאת לצורך ביצוע עבודות התאמה. בתום חודשיים אלו 

 יחויב השוכר בדמי שכירות גם אם עבודות ההתאמה שבוצעו על ידו לא יסתיימו. 

ותחזוקה  חניהטובת שרותי ניקיון: ל מובהר כי דמי השכירות כוללים דמי ניהול ) 7.3
 (ציבוריים בלבדבשטחים 

דמי השכירות ישולמו על ידי השוכר למשכירה בגין כל שנה בתשלום אחד מראש, עם  7.4
 תחילתה של כל תקופת השכירות וכתנאי יסודי לקיום הסכם. 

תהא רשאית המשכירה בלבד, על פי  תקופת השכירותמובהר ומוסכם בזה, כי בתום  7.5
 .10%-בלתקופת האופציה  את שיעור דמי השכירות להעלותשיקול דעתה הבלעדי, 

חובת השוכר לשלם את דמי השכירות במשך כל תקופת השכירות הינה מוחלטת,  7.6
והשוכר אינו רשאי לקזז מסכום דמי השכירות סכום כלשהו בגין עילה כלשהי, אף אם 

 לא ישתמש במושכר מכל סיבה שהיא.

יכונו לעיל  דמי השכירות על פי הסכם זה כאמור לעיל )לרבות תשלום המע"מ עליהם( 7.7
 ."דמי השכירות" -ולהלן בהסכם זה 

תשלום דמי השכירות במלואם ובמועדם הינו תנאי עיקרי ויסודי להסכם זה, איחור  7.8
ימי עסקים יחייב את השוכר בריבית פיגורים  14בתשלום דמי השכירות אשר יעלה על 

ל סעד על פי חוק , וזאת מבלי לגרוע זכות המשכירה לתבוע ו/או לדרוש מהשוכר כ
המגיע לו ע"פ דין או ע"פ הסכם זה, לרבות ביטול ההסכם ופינוי השוכר מהמושכר 

יום. קבלת דמי השכירות באיחור ע"י  14באופן מיידי לאחר פיגור בתשלום מעבר ל 
המשכירה לא תתפרש כויתור מצידה על זכויותיה לפי סעיף זה. איחור חוזר בתשלום 

 ה הפרה יסודית של הסכם זה.דמי שכירות, ולו של יום אחד, יהוו

דמי השכירות יהיו צמודים לעליית מדד המחירים לצרכן, אולם במקרה של ירידת  7.9
בדמי השכירות. בתום כל שנת שכירות תיערך התחשבנות בין  המדד לא יחול כל שינוי

 הצדדים לעניין הפרשי ההצמדה, אם יהיו. 

ל השוכר עם המשכירה חדל הסכם זה מלהיות תקף לרבות בשל הפסקת התקשרות ש 7.10
ומכל סיבה שהיא, יושבו דמי השכירות בגין התקופה אשר בה לא נעשה שימוש במושכר 
באופן יחסי לשוכר. שימוש לעניין ההשבה, תיחשב תקופה של העדר שימוש במשך 

 חודש קלנדרי שלם.    

 תחשב הפרה יסודית של ההסכם. על תתי סעיפיו זה 7 הפרת סעיף
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 תשלומים אחרים סים וימ .8

סים, האגרות, הארנונות והיטלי חובה, עירוניים וממשלתיים, אשר יוטלו על יכל המ 8.1
 מחזיקים במושכר ו/או המושכר או על השימוש במושכר או על שוכרי מושכרים

. ויחולו על השוכר וישולמו על יד -במישרין או בעקיפין, עבור תקופת השכירות 
 התשלומים הנ"ל ישולמו על ידי השוכר במועד החוקי אשר יש לשלמם לרשויות.

 באשר לתשלומים הספציפיים שלהלן, תחולנה ההוראות המיוחדות הבאות: 8.2

תשלומי הארנונה.  השוכר מתחייב   ת את'השוכר ישלם ישירות למועצה מקומית ג 8.2.1
לגשת למשרדי המועצה בצירוף עם הסכם זה לשם פתיחת כרטיס משלם ולשם 

 הסבת החיוב בארנונה על שמו של השוכר. 

באחריות השוכר לדאוג לתשלום מיסי הארנונה והמים והחשמל וכל מס ותשלום  8.2.2
שוטף חובה החל על המחזיק, לרבות כל התשלומים וההוצאות בגין שימוש 

במושכר והחזקתו כנדרש על פי דין.  מובהר בזה כי אי תשלום תשלומים המגיעים 
 למועצה אשר בהם חב השוכר על פי חוק, יביא לביטול ההסכם. 

, ככל השוכר מצהיר ומאשר בזאת כי הינו מתחייב לשלם את התשלומים עבור קו טלפון 8.3
ונו קו טלפון ואינטרנט וכי הינו רשאי להזמין בעצמו, באחריותו ועל חשב שקיים,

 למושכר.

או לממשלה או לכל גוף אחר בגין   ת'למועצה מקומית גכל המיסים והתשלומים שיגיעו   8.4
, מס שלטים, אגרות עירוניות, לרבות ו/או פעולותיו במושכר של השוכר וניהול עסקי

 .ויחולו על השוכר וישולמו על יד -מס ערך מוסף 

שלומים הנוספים החלים עליו על פי הסכם זה על השוכר לשלם כל תשלום שהוא מהת 8.5
 ו/או על פי כל דין לפי דרישה ראשונה שיקבל מאת כל גורם ו/או רשות רלוונטית.

 ההמשכירבמידה ויוטלו קנסות על המשכירה עקב מעשי ו/או מחדלי השוכר, ו/או  8.6
 שלם, מכל סיבה שהיא, תשלום כלשהו אשר לפי הוראות הסכם זה חל על השוכר, ת

המשכירה רשאית לשלם במקומו את התשלום והשוכר יהיה חייב להחזיר את  תהיה
התשלום למשכירה מיידית לאחר דרישה בתוספת הצמדה וריבית פיגורים בשיעור 

 שיקבע מעת לעת על ידי החשב הכללי. 

השוכר מתחייב להציג בפני המשכירה מפעם לפעם על פי דרישתו את כל הקבלות ו/או  8.7
דים כי אכן שולמו ע"י השוכר כל אחד מן התשלומים החלים עליו לפי האישורים המעי

ההסכם. עם תום תקופת השכירות או עם ביטולו של הסכם זה מכל סיבה שהיא, ימציא 
השוכר אישור מכל רשות עירונית ו/או ממשלתית ו/או אחרת ו/או מכל גוף אחר, המעיד 

 שכירות.כי נפרעו על ידו כל התשלומים המתייחסים לתקופת ה

 

 .תחשב הפרה יסודית של ההסכם על תתי סעיפיו הפרת סעיף זה
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 איסור הסבת זכויות השוכר .9

שעל פי ההסכם, או כל חלק מהן, לאחר  ובזה שלא להסב את זכויותי השוכר מתחייב 9.1
או לאחרים, בכל צורה שהיא, ושלא למסור או להעביר את המושכר או כל חלק ממנו 
לאחר או לאחרים, בכל צורה שהיא, ושלא להשכיר את המושכר או כל חלק ממנו 
בשכירות משנה, ושלא להרשות את השימוש במושכר או בכל חלק ממנו, לתקופה כל 

כל שהוא, לאחר או לאחרים, ושלא לשתף אחר או אחרים בהחזקת  שהיא ובאופן
המושכר או בכל חלק ממנו, בין אם ההחזקה מוגדרת ובין אם אינה מוגדרת ושלא 

כולן או חלקן, ושלא להעניק לאחר  -על פי הסכם זה  ולשעבד או למשכן את זכויותי
לא קבלת הסכמת ל -זכות במושכר כבר רשות, והכל בין בתמורה ובין ללא תמורה 

 .המשכיר בכתב ומראש

במידה והשוכר הינו תאגיד, הרי העברת השליטה בתאגיד לאדם או גוף אחר כמוה  9.2
 כהעברת השכירות.

המשכירה רשאית להעביר חוזה זה כולו או מקצתו לאחר או לאחרים כראות עיניה  9.3
 בכפוף לזכויות השוכר ע"פ הסכם זה וע"פ כל דין.

 תחשב הפרה יסודית של ההסכם.יפיו על תתי סעהפרת סעיף זה 

 החזקת המושכר בתקופת השכירות .10

השוכר מתחייב להחזיק את המושכר בתקופת השכירות במצב טוב ותקין, להימנע  10.1
מגרימת נזק ולמנוע כל נזק או קלקול בו או בכל מתקן ממתקניו ולהיות אחראי ולתקן, 

או  ואו לקוחותי וי מבקריאו על יד ו, כל נזק שיגרם למושכר על ידומיד ועל חשבונ
לרבות תיקוני שרברבות ותיקונים שונים או על ידי כל מי שייכנס למושכר,  ועובדי

 ולקיים במלואם ובמועדם את כל הוראות המשכיר.אחרים 

נתגלה צורך בתיקון כלשהו שהשוכר אחראי לתיקונו לפי סעיף זה, יהיה השוכר חייב  10.2
נתגלה. לא ביצע השוכר את התיקון כאמור, לתקנו על חשבונו תוך זמן סביר מיום ש

תהא המשכירה רשאית, אך לא חייבת, לבצעו וכל הוצאות התיקון יחולו על השוכר 
 שיהיה חייב להחזירן למשכירה מייד לכשיידרש לכך.

הטעון חיצוני במושכר ו/או במערכותיו פנימי ו/או נוי יהשוכר מתחייב שלא לבצע כל ש 10.3
תוספת ושלא להרוס כל חלק מהמושכר או מתקן  ושלא להוסיף כלהיתר בניה 

, בכתב ומראש. בלי לפגוע באמור לעיל, הממתקניו, מבלי לקבל את הסכמת המשכיר
כל שינוי או חיבור של קבע יחשב )לפי בחירת המשכירה( רכוש ויהיה על השוכר להותירו 

 זכאי לכל תשלום בגינו. יהאעם מסירת החזקה והשוכר לא 

ליים וכבלי תקשורת במושכר או אל המושכר וממנו מותנים בקבלת העברת כבלים חשמ 10.4
 .ההסכמת המשכיר, מראש ובכתב, ובכפוף להוראות שיינתנו על ידי המשכיר

להיכנס למושכר, בכל עת  בתאום עם השוכרם רשאיו היי המי מטעמה ו/או המשכיר 10.5
וזמן מתקבלים על הדעת, כדי לבדוק את מצב המושכר, וכן לשם ביצוע תיקונים, 

אין באמור בזה כדי להטיל חובה  .בהתאם לצורךעבודות, סידורים טכניים או אחרים 
 כלשהי על המשכירה לבצע דבר כלשהו שאינו חייב בו במפורש ע"פ חוזה זה.
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אך ורק בתחומי  ו, לנהל את עסקיוסביבתו יקיון המושכרהשוכר מתחייב להקפיד על נ 10.6
לפלוש לשטח ציבורי פתוח או כל שטח אחר אשר לא הוקצה לו במפורש  המושכר, ולא

לגרום לכל מטרד, רעשים, ריחות, לשימוש על פי הסכם זה, כמו כן מתחייב שלא 
 בנכס בסמוך   המתגוררים ו/או מחזיקיםזעזועים, זוהמה, עשן או אי נעימות לבני אדם 

ישא בעלויות חריגות הנובעות מפינוי פסולת או חומרי יא  ו. השוכר מתחייב שהלמושכר
 אריזה מהמושכר או מהסביבה הסמוכה לו. 

השוכר מתחייב להימנע מלהחזיק כל חפץ אשר מטבעו ו/או מאופיו הינו בבחינת חפץ  10.7
סמכת אחרת מסוכן, השוכר ימלא אחר כל הוראות המשכירה והוראות כל רשות מו

הקשורות לסדרי ונוהלי כיבוי אש, מניעת שריפות, הג"א ובטיחות. כמו כן יימנע השוכר 
מעשיית כל שימוש, מעשה או פעולה בתוך המושכר העלול לגרום להתפוצצות ו/או 

 ן.ידליקה שיש בהם להגדיל את דמי הביטוח  אשר יחולו על יתר דיירי הבני

ה של חוק, תקנה, צו, חוק עזר וכיוצא בזה בקשר למלא ולבצע כל הורא  השוכר מתחייב 10.8
למושכר או החזקתו או השימוש בו, ולא לעשות ולא להרשות שייעשו במושכר או בקשר 

דאג לקבל יין כל דבר שהוא אשר עלול להוות מפגע או מטרד. השוכר  יאליו או בקשר לבנ
תנהלו את כל ההיתרים הדרושים מהרשויות המוסמכות לצורך ניהול העסקים שי

  למטרת השכירות. במושכר

השוכר מתחייב לא להציב במושכר שילוט או מודעות על חזית המושכר או על קיר  10.9
ין בו נמצא המושכר מבלי לקבל לכך הסכמת המשכירה בכתב יחיצוני או פנימי של הבנ

 ומראש.  

 .כלפי הסובבים את המושכרהשוכר מתחייב להימנע מכל מעשה שיש בו הטרדה  10.10

יה אחראי כלפי המוסדות והרשויות הממשלתיים והעירוניים לשלם כל היהשוכר  10.11
 קנסות שיוטלו עקב אי קיום ההוראות דלעיל.

בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו למשכיר  והשוכר מתחייב לפצות את המשכיר ולשפות 10.12
או למושכר בשל תביעה שתוגש נגדם, בין פלילית ובין אזרחית, ובשל הצורך להתגונן 

מילוי או מהפרה של התחייבויות -ככל שתביעה כאמור נובעת מאי -עה כנ"ל בפני תבי
 השוכר בהסכם זה או על פי כל דין.

הראשונה בכתב, על כל פגיעה,  והשוכר מתחייב לפצות את המשכיר, מיד עם דרישת 10.13
אובדן או נזק שייגרמו למושכר או למשכיר כתוצאה ממעשה או מחדל שהשוכר אחראי 

ו על פי הסכם, בין אחריות ישירה ובין אחריות שילוחית, ולהחזיר להם על פי דין א
לאדם או  םלמשכיר, מיד עם קבלת דרישת הראשונה בכתב, כל סכום שהמשכיר שיל

גוף כלשהו כפיצוי על פגיעה, אובדן או נזק כאמור, בצירוף הוצאות שהוציא בקשר 
 להגנה בפני תביעה לפיצוי כאמור.

 זה תחשב הפרה יסודית של ההסכם.על תתי סעיפיו  הפרת סעיף
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 ושיפוי בנזיקיןאחריות  .11

לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או  המשכירההיה אחראי כלפי י ולבד השוכר 11.1
ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי  למשכירההפסד העלולים להיגרם 

ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם,  מוו/או לקבלני משנה מטע וכלשהו ו/או לעובדי
ו/או בקשר  כל מי מטעמוו/או  וו/או עובדי השוכרכתוצאה ממעשה ו/או מחדל של 

  .לפעילותו במושכר

כר ולכל נזק הנובע לפעילותו במוש המשכירההיה האחראי הבלעדי כלפי י השוכר 11.2
ולכל אבדן ו/או נזק לגוף ו/או המבוצעות על ידו ו/או ע"י מי מטעמו  מפעילותו במושכר  

 .פעילותולרכוש שייגרמו במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מ

נזק או קלקול לציוד מכל סוג הנמצא לאבדן,    המשכירההיה אחראי כלפי  י  ולבד  השוכר 11.3
בקשר ו/או שבאחריותו ו/או בשליטתו  למושכר    וטעמו/או על ידי מי מ  ואו שהובא על יד

 לשכירות ולפעילותו של השוכר במושכר.

זקים נואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי  המשכירהפוטר בזאת את השוכר  11.4
ימים על כל  7כאמור ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 

תודיע   המשכירהות הוצאות ושכ"ט עו"ד.  לרב  ,סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור
 . ולהתגונן מפניה על חשבונ ועל כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר ל שוכרל

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או  השוכרלקזז מן התשלומים אשר ת רשאי המשכירה 11.5
על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה   המשכירהממכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים  

 למשכירה כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו  השוכראו מחדל שהם באחריותו של 
 .ו/או על פי דין כאמור לעיל השוכראחריותו של בקשר ל

כאמור השוכר   להם אחראי לסביבתוו אמושכר מתחייב לתקן כל נזק שיגרם להשוכר  11.6
 .המשכירהשל על פי דרישה ראשונה בכתב לעיל 

 תחשב הפרה יסודית של ההסכם. על תתי סעיפיו הפרת סעיף זה

  ביטוח .12

לערוך  השוכרמתחייב על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין,  השוכרמבלי לגרוע מאחריות  12.1
 ובמשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפי וחשבונעל ולקיים 

לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו  ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור
 , כאמור להלן. מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים

 :שימושביטוחים שוטפים בתקופת ה 12.2

לא צורך בכל דרישה מצד המשכירה, מתחייב השוכר להמציא לידי המשכירה לא ל
המוקדם   –עשרה ימים לאחר חתימת הצדדים על הסכם ו/או תחילת השימוש  יאוחר מ

להסכם זה   (1) כנספח ב, המצורף  עריכת ביטוחי השוכר  טופס אישור עלאת  זה    םנימב
כשהוא , ("דרישות ביטוח לתקופת השכירות")להלן: נפרד ממנו הווה חלק בלתי ומ

 מטעמו. חתום על ידי המבטח

ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו  ישוב וימציא אישור השוכר 12.3
 .המשכירהשל הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מ
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₪ ומעלה,  250,000והשוכר יבצע עבודות התאמה ושיפוץ במושכר, בשווי של  במידה 12.4
השוכר מתחייב לערוך ביטוח עבודות קבלניות בתקופת עבודות השיפוץ ו/או ההתאמה 

וע עבודות התאמה במושכר ככל שיבוצע עבדות כאמור וכתנאי לביצוען, ללא טרם ביצ
צורך בכל דרישה מצד המשכירה, מתחייב השוכר להמציא לידי המשכירה לא יאוחר 
מהמועד הקבוע לתחילת ביצוע העבודות במבנה, את טופס האישור על קיום ביטוחי 

להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם   (2כנספח ב' )עבודות ההתאמה, המצורף  
"(, כשהוא חתום על ידי המבטח דרישות ביטוח לתקופת עבודות ההתאמהזה )להלן: "

 מטעם השוכר ו/או הקבלן מטעמו.

 

 לעניין הביטוחים: םכללי

היה ולדעת השוכר יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים  12.5
ערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול הנ"ל מתחייב השוכר ל

סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המועצה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי 
רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את המועצה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי 

בנפרד עבור כל אחד מיחידי  חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח
 המבוטח.

ביטוחי השוכר יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  12.6
המועצה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי המועצה. כמו כן 

כלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי השוכר לא יצומצמו, ולא יי
יום  30 , ולא  אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המועצה,יבוטלו
 מראש.

או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום /ריכת הביטוחים וע 12.7
על התאמת הביטוחים ולא  המשכירהלא יהוו אישור כלשהו מלמשכירה ביטוחים 
א בכך כדי לצמצם את אחריותו של אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יה היטילו עלי

 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-על השוכר

לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות  השוכר 12.8
 העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.

לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של  השוכר 12.9
ו/או השירותים ו/או  עבודותהמטעמו, לרבות קבלנים מבצעי ו/או הפועלים  השוכר

, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של השוכרפעילות 
יהיה אחראי  השוכרמובהר, כי  תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים.

לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית 
 הקבועה בפוליסות.

לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע  מתחייב השוכר 12.10
בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות 

 הביטוח.

 יהיה אחראי, המשכירהוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות את ה השוכרהפר  12.11
על כל נזק  המשכירהטענה כלשהי כלפי  ולנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה ל

 עקב זאת. וכספי ו/או אחר שיגרם ל

 תחשב הפרה יסודית של ההסכם.על תתי סעיפיו זה  ףהפרת סעי
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 פינוי המושכר .13

מכל סיבה שהיא, מתחייב השוכר סיום ההתקשרות בתום תקופת השכירות או עם  13.1
, כשהמושכר פנוי מכל אדם הלפנות את המושכר ולמסור את החזקה בו לרשות המשכיר

 פחת  וחפץ השייכים לשוכר, נקי ומסודר, כמצבו במועד תחילת תקופת השכירות, למעט
והשינויים שנעשו במושכר   השיפורים  , השיפוצים,. כל התוספותיםוסביר  יםבלאי רגילו

אף אם אלה הותקנו והוספו למושכר על ידי ייוותרו, אשר הינם חיבורים של קבע 
דרוש המשכיר שיפונו מהמושכר ואז יפונו הם לאלתר, י, אלא אם כן  השוכר ועל חשבונו
 על חשבון השוכר.

אישורים על ביצוע כל התשלומים  הבמעמד הפינוי חייב השוכר להמציא למשכיר 13.2
לפי הסכם זה או לפי כל דין. במעמד זה ייערך  וולכל צד ג' החלים עלי הלמשכיר

 ידי הצדדים.-פרוטוקול מסירת חזקה בכתב שייחתם על

חרר השוכר מלשלם את דמי ותקופה השכירות, יש לפני תוםהמושכר  פינה השוכר את 13.3
צלה על ידי השוכר. מובהר בזה כי העדר עבור התקופה היחסית אשר לא נוהשכירות 

  שימוש ייחשב כאי שימוש במשך חודש קלנדארי שלם. 

 הפנה את המושכר במועד כאמור לעיל, הרי שבנוסף לזכות המשכיריאם השוכר לא  13.4
בהתאם לכל דין  ההיה למשכירילתבוע את פינוי המושכר, ובנוסף לכל זכות אחרת ש

)אלפיים(  2,000 יצוי קבוע ומוערך מראש בסךפ השלם השוכר למשכיריאו הסכם, ו/
לאיחור  14-החל מהיום ה בתוספת מע"מ, בגין כל יום של איחור בפינוי המושכרש"ח 

. תשלם המשכירה דמי שכירות יחסיים עבור תקופת האיחור בפינוי( 14-)עד ליום ה
 הסכום האמור ישא ריבית פיגורים מכל יום כאמור ועד לתשלום בפועל.

לתבוע מאת  תזכאי ההיה המשכירתהשוכר את המושכר במועד כאמור לעיל,  הלא פינ 13.5
לעיל( את כל הסכומים, המיסים, התשלומים,  13.4השוכר )בנוסף לאמור בסעיף 

ות, תיקונים, דמי נזק, פיצויים מוסכמים, הפסדים ההתחייבויות, דמי השכירות, הוצא
וכל תשלומים אחרים, ללא יוצא מן הכלל, בשל התקופה שהחל מהמועד בו היה על 

, וזאת מבלי לפגוע בחובת השוכר ועד למועד הפינוי בפועל השוכר לפנות את המושכר
לפנות את המושכר ומבלי לפגוע בכל סעד אחר העומד לרשות המשכיר בהתאם להסכם 

 דין. כל או על פיו/

זה ובזכויותיו האחרות של המשכיר, הרי  בהסכםמבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר  13.6
במקרה בו ידי צד מצדדיו ו/או -זה על הסכםשבתום תקופת השכירות ו/או עם ביטול 

מי מטעמו לא פינה השוכר את המושכר במועד, יהיה המשכיר רשאי בעצמו ו/או 
למושכר, למנוע מהשוכר להיכנס ולהחזיק במושכר, לפנותו מכל אדם וחפץ,  להיכנס

, לנתק את להוציא את חפצי השוכר ולאחסן אותם בכל מקום שהוא על חשבון השוכר
. לצורך ביצוע פעולות אלה יהיה ליםמנעוולהחליף  המושכר מרשת החשמל והמים

מוסכם כי במקרה שכזה, ייחשב השוכר למשיג  ח סביר.ורשאי המשכיר להשתמש בכ
. 1969 –לחוק המקרקעין, התשכ"ט  18גבול במקרקעין כמשמעות המושג בסעיף 

 השוכר נותן את הסכמתו מראש ומאשר באופן בלתי חוזר את האמור בסעיף זה. 

 הפרות ותרופות   .14

 – תשל"אה (,תרופות בשל הפרת חוזה)פרת חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים על ה 14.1
1970. 
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ים שהוא חייב מוסכם בין הצדדים כי במקרה והשוכר יפגר בתשלום כלשהו מהתשלומ 14.2
 פיגורים בתוספת ריביתלדמי שכירות  תזכאי ההא המשכירלשלם ע"פ חוזה זה, ת

היום אשר תחול החל מ 1961-פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א חוקחריגה בהתאם ל
יום ביצוע התשלום בפועל וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מכל זכות השמיני לאיחור ועד ל

 ע"פ חוזה זה ו/או ע"פ כל דין. האחרת שתעמוד למשכיר

ד או יותר בנוסף ומבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם בזאת כי בקרות אח 14.3
לבטל הסכם זה ולדרוש בנוסף לכל  ההמשכיר תהיה זכאייים להלן תמהמקרים המנו

 סעד אחר את פינויו המיידי של השוכר מהמושכר:

אם השוכר יפר או לא יקיים תנאי כלשהו מהתנאים היסודיים של חוזה זה ו/או  14.3.1
יפר התחייבויות אחרות מההתחייבויות שנטל על עצמו במסגרת הסכם זה 

 כתוצאה מאי תיקונה ע"י השוכר בתוך זמן סביר. וההפרה הפכה להפרה יסודית

זמני או קבוע כנגד השוכר וניתן צו לפי הבקשה  נכסכשהוגשה בקשה למינוי כונס  14.3.2
 יום מהגשתה. )שישים( 60או שהיא לא בוטלה תוך 

במקרה של פשיטת רגל, פירוק, צו הקפאת הליכים וכיו"ב אירועים המעידים על  14.3.3
 כך שהשוכר הינו חדל פירעון.

 הכשהשוכר הסב או שיעבד חוזה זה, כולו או מקצתו, לאחר ובלי הסכמת המשכיר 14.3.4
 מראש ובכתב.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי בגין אי ציות להנחיות המועצה ו/או הפרת תנאי  14.4
והשוכר קיבל על כך דרישה בכתב למלא ו/או לתקן את ההפרה,  מתנאי הסכם זה

מועד אשר הוקצב לכך,  יישא השוכר בתשלום פיצוי בהתאם לעניין, לרבות אי פינוי, ב
₪ פיצוי בגין כל יום בו נחשב השוכר כמפר הנחיית  1,000מוסכם למשכירה  בסך של 

המועצה ו/או הפרת תנאי מתנאי הסכם זה מהמועד בו היה על השוכר למלא אחר  
סיבות מצהיר כי פיצוי זה הינו סביר בנ רההנחיות ו/או לתקן הפרתו להסכם.  השוכ

העניין והוא משקף את הנזק אשר עלול להיגרם למשכירה בגין הפרה במועד כריתת 
 הסכם זה והינו מוותר על כל טענה בקשר לשיעור הפיצוי כאמור. 

    בטחונות שעל השוכר להעמיד .15

 , ימציא השוכר למשכיר,כביטחון למילוי כל התחייבויותיו של השוכר לפי הסכם זה 15.1
, בלתי מותנית בנוסח אשר בנקאית אוטונומיתבמעמד החתימה על הסכם זה, ערבות 

זו תהיה צמודה למדד  ערבות דמי השכירות החודשיים.ע"ס  למכרז 3צורף כנספח 
המחירים לצרכן, כאשר הבסיס לחישוב ההצמדה יהיה המדד האחרון אשר פורסם לפני 

 החתימה על הסכם זה.

ימציא השוכר  את סכום הערבות ו/או חלק ממנו, ממש כדיןת הבמקרה והמשכיר 15.2
סכום הערבות הבנקאית לא  מיידית ערבות חדשה ו/או נוספת, כך שיתרת הלמשכיר

בכל מקרה השוכר מתחייב כי בידי המשכיר תהיה ערבות   יפחת מסכום הערבות דלעיל.
ימים לאחר תום תקופת השכירות, ומתחייב לחדש את תוקף  90בנקאית בתוקף עד 

 ערבות מפעם פעם, כך שבידי המשכירה תהיה תמיד ערבות בנקאית בתוקף כאמור.ה

מכספי הערבות  לממש את הערבות ולחלט כל סכום שיתקבל תרשאי ההית ההמשכיר 15.3
 .ו/או מי מטעמו י השוכרל ידע של הפרהבמקרה 
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 החזקה מובהר בזאת כי מסירת הערבות האמורה תהווה תנאי מוקדם למסירת 15.4
לשוכר ולא יהיה בעיכוב במסירת החזקה לשוכר עקב אי מסירת הערבות במושכר 

, ולא יהיה בעיכוב במסירת החזקה כדי לשחרר המשום הפרת הסכם זה ע"י המשכיר
 מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה, לרבות תשלום דמי השכירות. את השוכר

)אם   אופציההלמען הסר ספק, האמור בסעיף זה יחול בשינויים המחויבים גם בתקופת   15.5
 תמומש האופציה(.

בזה למשכיר הוראה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי כלשהו  ןהשוכר נות 15.6
היה י, כי בכל מקרה של אי תשלום דמי השכירות או כל תשלום אחר שהשוכר ועל יד

חייב בתשלומו, במלואו ובמועדו או בכל מקרה של אי פינוי המושכר והחזרת החזקה 
כיר, בהתאם להוראות ההסכם או בכל מקרה של אי ביצוע התחייבות במושכר למש

יהיה חוב כלשהו של  המהתחייבויות השוכר או בכל מקרה שלפי שיקול  דעת המשכיר
על ידי הבלעדי לפרוע את החוב    הלפי שיקול דעת  תרשאי  ההיה המשכירת,  והשוכר אלי

לשוכר התראה לתיקון ההפרה, חילוט הערבות הבנקאית לביצוע, וזאת לאחר שנתן 
 .ימים 14וההפרה לא תוקנה תוך 

ערבות בנקאית  המציא השוכר למשכירימכל סיבה שהיא, תחולט הערבות הבנקאית  15.7
ימים  7תוך לפי העניין,  ערבות הבנקאיתבאותם תנאים ובאותו סכום של ה תלופיח

 ממועד המימוש.

פת השכירות לאחר שהמשכיר ימים לאחר תום תקו  90ושב לשוכר  הערבות הבנקאית ת 15.8
 שוכנע כי השוכר קיים את מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה.

 תחשב הפרה יסודית של ההסכם. על תתי סעיפיו הפרת סעיף זה

 ביטול ההסכם .16

 

 תעל פי הסכם זה, רשאי ו, מבלי לפגוע בזכויותיההיה המשכירתבכל אחד מהמקרים הבאים 
 י של המושכר:לבטל את ההסכם ולדרוש פינוי מייד

או צו הקפאת הליכים וכיו"ב אירועים המעידים אם יינתן צו פשיטת רגל או צו פירוק  16.1
   על כך שהשוכר הינו חדל פירעון.

כשהוגשה בקשה למינוי כונס נכס זמני או קבוע כנגד השוכר וניתן צו לפי הבקשה או  16.2
 )שישים( יום מהגשתה.  60שהיא לא בוטלה תוך 

בתשלום דמי השכירות או כל עסקים )שבעה( ימי  7ר מאשר פגר ביותיאם השוכר  16.3
ו/או פיגור חוזר של תשלום  תשלום אחר החל על השוכר בהתאם להוראות הסכם זה

 .דמי השכירות אפילו ביום אחד

עניק ללא הסכמה מראש ובכתב של המשכיר, לצד ג' כלשהו זכות שימוש יאם השוכר  16.4
נו, או אם תמחה או תנסה להמחות או כל זכות אחרת במושכר או בכל חלק ממ

 זכויותיה או חובותיה לפי הסכם זה.

 שתמש במושכר שלא בהתאם למטרת השכירות.יאם השוכר  16.5
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 פר הסכם זה הפרה יסודית.יאם השוכר  16.6

 עסקים ימי 14תקן את ההפרה תוך יפר הסכם זה הפרה לא יסודית ולא יאם השוכר  16.7
 דרש לכך בכתב.יימיום ש

 מסחר ו/או ספורטו משרדיםאם תאושר תב"ע חדשה אשר אינה מאפשרת שימוש של  16.8
 במושכר.

מובהר בזאת במפורש כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד  16.9
 על פי כל דין או על פי הסכם זה. למשכירה

 פיצוי מוסכם .17

פיצוי מוסכם ומוערך מראש  השלם השוכר למשכיריפר הסכם זה, יבמקרה והשוכר  17.1
ימים ממועד  7וזאת בתוך  דמי שכירות של שלושה חודשי שכירות,בסך השווה ל

  .ההראשונה של המשכיר הדרישת

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות המשכירה לתבוע מהשוכר בנוסף לסכום  17.2
ה על ידי הפיצוי האמור שיפוי בגין כל נזק שייגרם למשכירה כתוצאה מהפרת הסכם ז

 השוכר.  

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד למשכירה על פי כל דין או על פי  17.3
 הסכם זה.

 כללי .18

לפי הסכם זה  ואו חובותי ולמשכירה זכות לבצע כל עסקה במושכר או להסב זכויותי 18.1
 ובלבד שזכויות השוכר לא תפגענה.

פועל )ולא באמצעות קיזוז( כל סכום לשלם ב ולשוכר לא תעמוד זכות קיזוז ויהיה עלי 18.2
סכומים מהמשכירה )בין מכוח הסכם   ומגיעים ל  ולפי הסכם זה, אף אם לדעת  ושחל עלי

 זה ובין אם לאו(.

שילם צד סכום כלשהו שחובת תשלומו חלה על הצד השני בתוקף הוראות כל דין או  18.3
יהיה מראש, ימי עסקים  7ולאחר מתן הודעה לצד השני בת בתוקף הוראות ההסכם, 

הצד השני חייב להשיב לצד המשלם הסכום ששולם, בתוספת הפרשי הצמדה ובתוספת 
 ריבית פיגורים.

כל שינוי, הנחה או אורכה על פי הסכם זה, לא יהיו בני תוקף אלא אם נעשו בכתב  18.4
 ונחתמו על ידי שני הצדדים.
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חובות הצדדים הסכם זה מבטא את כל המוסכם בין הצדדים והוא כולל את כל זכויות ו 18.5
יתה ביניהם, אם בכלל, אם נעשה יעל פיו והוא מבטל כל הסכמה מוקדמת או אחרת שה

לגביה מסמך בכתב שנחתם בין הצדדים ביום ההסכם או לאחריו. לא תהיה כל נפקות 
לכל משא ומתן, התחייבויות או מצג אשר היו בין בכתב ובין בעל פה לפני החתימה על 

 הסכם זה.

לצורך הסכם זה הן כמופיעות במבוא. כל הודעה אשר תשלח על ידי  כתובות הצדדים 18.6
 72צד למשנהו על פי הכתובות המצוינות במבוא, תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתוך 

שעות מיום משלוחה בדואר רשום. הודעה שנמסרה ביד או בפקסימיליה תחשב כאילו 
של  13:00ם בשעה הגיעה לתעודתה עם מסירתה כאמור ואם נמסרה שלא ביום עסקי

 יום העסקים הראשון שלאחר מועד מסירתה.

 תחולת החוק .19

)לפי סמכותם העניינית(  חיפהעל הסכם זה תחולנה הוראות הדין בישראל. לבתי המשפט בעיר 
חודית בסכסוכים בקשר להסכם זה או הנובעים ממנו, או הקשורים בו. יתוקנה סמכות שיפוט י

בזכות המשכירה )והמשכירה בלבד( להגיש תביעה בבית משפט בעיר אין באמור לעיל כדי לפגוע  
 אחרת לו סמכות עניינית.

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

_____________________    _____________________ 

     

 השוכר           ההמשכיר                

 

 

 אישור      

על הסכם זה  מו/כי בשם השוכר חתםמאשר בזה  אני הח"מ, __________, עו"ד

 כאמור מחייבת את השוכר לכל דבר ועניין. ם/_______ וכי חתימתו_______________

 

         _________ 

 עו"דחתימת                 
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 נספח א' להסכם שכירות 
 

 תיאור הנכס המושכר 

 
 רשימת הציוד/רכוש המצוי בנכס הינו כמפורט להלן: .1

 תיאור מס' סיד'

  

  

  

  

  

 

 רשימת ליקויים /  הערות בדבר מצבו של המבנה: .2

 תיאור מס' סידורי

  

  

  

  

 
       _____________________        _____________________ 

     
 השוכר                    ההמשכיר                

 תאריך:____________________                                            
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 להסכם שכירות  (1) ב'נספח 
 

 ההתאמה עבודות לתקופת ביטוח דרישות
 

 
"(  מבקש האישור)להלן " 3009100 ג'ת 81ת.ד , 500206289ח.פ. מועצה מקומית ג'ת, להמציא לידי  שוכרעל ה

 , הכולל את הביטוחים המפורטים להלן: בנוסח הטבלה המופיעה בסוף נספח זהאישור קיום ביטוחים )אק"ב( 
 

 פוליסה לביטוח עבודות קבלניות/הקמה הכוללת את הפרקים שלהלן:  .1
 

 ביטוח כל הסיכונים  :  –פרק א'  1.1
לעבודות  המבוצעות, למתקנים , לציוד וחומרים, לרבות כאלו המסופקים על ידי מבקש האישור, במלוא ערכם  

אשר אירעו בתקופת ביצוע העבודות ו/או בתקופת ההרצה והתגלו בתקופה זו ו/או בתקופת התחזוקה הקבועה  
 בפוליסה במלוא סכום ביטוח העבודות למעט מע"מ. 

 הכיסוי כולל:  
 .  מסכום הביטוח 10%  -וי לרכוש קיים ו/או לרכוש סמוך בגבול האחריות שלא יפחת מ כיס 1.1.1
 . מסכום הביטוח 10%  -רכוש בהעברה בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.2
 .  מסכום הביטוח 10%  -רכוש באחסון בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.3
 . מסכום הביטוח 5%  -חת מ נזק ישיר מתכנון לקוי בגבול האחריות שלא יפ 1.1.4
 . מסכום הנזק 20%  -שכר אדריכלים בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.5
 . מסכום הנזק 20%  -הוצאות מיוחדות בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.6
 . מסכום הנזק 15%  -הוצאות עפ"י דרישת הרשויות בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.7
 . מסכום הנזק 10%  -סה ופינוי הריסות בגבול האחריות שלא יפחת מ הוצאות פירוק, הרי 1.1.8
 פרעות ושביתות. 1.1.9

 . (314), גניבה פריצה ושוד (316), רעידת אדמה (313)נזקי טבע  1.1.10
 (. 328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  1.1.11

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי :   -פרק ב' 1.2

בגין חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת ביצוע העבודות ו/או   
 למקרה ולתקופת ביטוח.  ₪ 4,000,000.- -בקשר אליהן, בגבול אחריות שלא יפחת מ

שב הביטוח כאילו  הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייח      1.2.1
 . (321( )304( )302)נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח 

 (. 329) .    רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' )למעט רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים( 1.2.2
 . ( 307)חבות המבוטח בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם       1.2.3
 (. 315)ח לאומי תביעות תחלוף מצד המוסד לביטו     1.2.3
 (. 328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו      1.2.4
 ₪  למקרה על בסיס נזק ראשון.   750,000.-  -כיסוי לרעידות והחלשת משען בגבול אחריות שלא יפחת מ     1.2.5
 נזק הנובע מכלי רכב מנועי/צמ"ה שאין חובה חוקית לבטחו.      1.2.6

 
 ביטוח חבות מעבידים :  -פרק ג' 1.3

 על פי דין כלפי כל המועסקים על ידו, בגבולות אחריות כנקוב להלן.  שוכרלכיסוי חבות ה . 1 
 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר:  . 2

 עבודות בגובה ובעומק. 1.3.1  
 פתיונות ורעלים.  1.3.2  

 העסקת נוער כחוק. 1.3.3
 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדי המבוטח. 1.3.4

 . ( 319) שוכרמבקש האישור הינו מבוטח נוסף, היה ויחשב למעבידם של מי מעובדי ה . 3
 (. 328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  .4
 . (309)ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור הביטוח כולל  .5
 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪20,000,000 לתובע,   6,000,000גבולות האחריות:  .6
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 ביטוח אחריות מקצועית  .2

על פי דין בגין אובדן ו/או נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף  שוכרלכיסוי אחריותו של ה 2.1
כלשהו לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( מבקש האישור כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי של  

 (. 322)ו/או עובדיו  שוכרה
 .  בגין מי מטעמו שוכרכיסוי לאחריותו של ה 2.2
 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר:  2.3
 (.301אובדן מסמכים ) 2.4
 . (327)אובדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח  2.5
  (. 303דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע ) 2.6
  (. 325)מרמה ואי יושר של עובדים  2.7
 . (326)פגיעה בפרטיות  2.8
)להלן:    שוכרה הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום חתימת ההסכם בין מבקש האישור לבין 2.9

 "התאריך הרטרואקטיבי"( .
 .( 309)הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור   2.10
 (. 332)חודשים  12הביטוח כולל תקופת גילוי מורחבת של   2.11
הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור בגין אבדן או נזק שנגרם ממעשה או מחדל רשלני של   2.12

  (. 321( )304) שוכרה
 (. 328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  2.13
 , למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  ₪ 000,0001,. -גבולות האחריות:   2.14

 
 

 יהיו כפופים להוראות הבאות: שוכרביטוחי ה .3
טוחים  הנ"ל  קודמים לכל ביטוח  אשר נערך על ידכם  וכי אנו מוותרים  על כל טענה ו/או דרישה בדבר הבי 3.1

 ( . 328)שיתוף ביטוחיכם 
כל סעיף בפוליסות )אם יהיה כזה( , המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר  3.2

 קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מבקש האישור.
 (. 309)לטובת מבקש האישור -על זכות תחלוףויתור  3.3
 ( 318)מבקש האישור -מבוטח נוסף 3.4
 בלבד. שוכרהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזקים חלה על ה  3.5
מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מהזכויות על פי פוליסה זו לא יגרע מזכויות מבקש  3.6

 האישור.
 . 2016יפחתו מתנאי ביט   תנאי הפוליסות לא 3.7
במידה והמבוטח נדרש להחזיק כלי רכב/צמ"ה לביצוע העבודות, עליו להחזיק בביטוחי חובה משולמים  3.8

ותקפים לכלל הרכבים המשמשים לביצוע העבודות וכן ביטוח רכב צד שלישי, בתוקף, בגבול אחריות שלא 
 ₪.  1,000,000-יפחת מ

לאשר כי לא תפגענה זכויות מבקש האישור מחמת אי מסירת הודעה על נזק ו/או איחור  שוכרעל מבטחי ה 3.9
 בהגשת תביעה בגין הביטוחים הנ"ל, 

סייג רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות הנ"ל, בכפוף לחובת הזהירות של המבוטח ובכפוף  3.10
 לזכויות המבטח עפ"י דין. 

למבקש יום   30לא ייעשה אלא במשלוח הודעה מראש של ביטול הביטוחים הנ"ל ו/או שינויים לרעה,   3.11
 , בדואר רשום. האישור
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 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור ) ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה -אישור קיום ביטוחים 
המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע 

ח למעט במקרה שבו  וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטו
 .תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור 

    
מען הנכס המבוטח /   המבוטח מבקש האישור*

 כתובת ביצוע העבודות*
 מעמד מבקש האישור*

 מועצה מקומית ג'ת שם:
 

 שם: 
 

עבודות התאמה 
 ושיפוץ במושכר

 קבלן הביצוע ☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 מזמין העבודותאחר: ☒

 ת.ז./ח.פ.:   500206289ח.פ.: 
 מיקוד ג'ת 81ת.ד    מען:

3009100 
  מען:

 כיסויים 

 הפוליסה פרקי 
חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת 

 פוליסה 

תאריך 
 תחילה 

תאריך 
 סיום

גבול האחריות / סכום 
 ביטוח / שווי העבודה

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים

מט  סכום  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 
 בע 

כל הסיכונים  
 קבלניותעבודות 

 שווי העבודות:   ביט 
_________ 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  -309 ₪
  -314כיסוי בגין נזקי טבע,   -313האישור, 

כיסוי    -316כיסוי גניבה פריצה ושוד, 
מבקש   -מבוטח נוסף  -318רעידות אדמה, 

 ראשוניות  -328האישור, 
 ₪      גניבה ופריצה  

 ₪      רכוש עליו עובדים 
 ₪      רכוש סמוך 

 ₪      פינוי הריסות
נזק ישיר מתכנון  

לקוי/עבודה לקויה ו/או 
 חומרים לקויים

     ₪ 

הרחבת שיפוי,   - 304אחריות צולבת,   - 302 ₪ 4,000,000   ביט  צד ג'
  -309קבלנים וקבלני משנה,   -צד ג' - 307

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור,  
שנגרם משימוש  כיסוי בגין נזק - 312

כיסוי לתביעות המל"ל,    -315 בצמ"ה,
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי   - 321

מבקש   -322מבקש האישור,  -המבוטח
  -328האישור ייחשב כצד ג' בפרק זה, 

רכוש מבקש האישור  -329ראשוניות,  
 ייחשב כצד ג' 

הביטוח לא יהיה כפוף  
לכל הגבלה בדבר רעד  

 ו/או החלשת משען

     ₪ 

נזק לרכוש צד ג' עקב  
שימוש בכלי רכב מנועי,  

מעבר לחבות המכוסה  
בפוליסה סטנדרטית  

 לביטוח כלי רכב.  

החבות מעבר לנ"ל      
הינה בגבול  

האחריות המוזכר  
לעיל עד לסכום של  

1,000,000   

₪ 

כל אדם שאינו נכלל  
ברשימות השכר של  

המבוטח ייחשב כצד  
 שלישי 

     ₪ 

אחריות 
 מעבידים 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש   - 309 ₪ 20,000,000   ביט 
מבוטח נוסף )מבקש   -318האישור, 

מבוטח נוסף היה וייחשב    -319האישור(, 
  -328כמעבידם של מי מעובדי המבוטח, 

 ראשוניות

אחריות 
 מקצועית

דיבה, השמצה   - 303אובדן מסמכים,  - 301 ₪ 1,000,000   ביט 
הרע במסגרת כיסוי  והוצאת לשון 

הרחבת שיפוי,    -304אחריות מקצועית,  
ויתור על תחלוף לטובת מבקש   - 309

מבוטח נוסף בגין מעשי או   -321האישור, 
   -325מבקש האישור, ,  -מחדלי המבוטח

פגיעה    -326מרמה ואי יושר עובדים,  
בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות 

עיכוב/שיהוי עקב מקרה   -327מקצועית,  
תקופת   - 332ראשוניות ,  -328,  ביטוח
 חודשים(  12גילוי  )

 *: (ג' )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  פירוט השירותים
 שיפוצים  074

 ביטול/שינוי הפוליסה* 
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:
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 להסכם שכירות  (2) ב'נספח 
 דרישות ביטוח לתקופת השכירות

"( מבקש האישור)להלן " , ג'ת81בנין המועצה, ת.ד. מועצה מקומית ג'ת,  להמציא לידי  שוכרהעל 
, הכולל את הביטוחים בנוסח הטבלה המופיעה בסוף נספח זהאישור קיום ביטוחים )אק"ב( 

 המפורטים להלן:
 

  ואובדן תוצאתי ביטוח רכוש א.
, במלוא ערכם, שוכרהוה בבעלותו ו/או באחריותו של וציוד נלצמודות מבנה ווכן שיפורי מבנה 

מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, 
נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי  (,313)נזקי טבע  (,316)התפוצצות, רעידת אדמה 

ואובדן תוצאתי  (314)זק בזדון, וכן פריצה ידי כלי טיס, שביתות, פרעות, נ-כלי רכב, פגיעה על
 חודשים. 12לתקופת שיפוי של ( 311)

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב

על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לצד שלישי לרבות   השוכר.    לכיסוי אחריותו של  1
 (. 322))ומבלי לגרוע מכלליות האמור( מבקש האישור 

 הביטוח אינו הגבלה בדבר חבות הנובעת מ: .2
 הרעלה,  .2.1
 כל דבר מזיק במאכל או במשקה המוגש ככיבוד במקום,  .2.2
 זיהום תאונתי פתאומי,  .2.3
ם אחר בשירותו פועלים או פעלו בו ו/או עליו שלא נזק לרכוש שהמבוטח או כל אד .2.4

 במישרין בעת קרות מקרה הביטוח,  
 (307)חבות המבוטח בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם  .2.5
 (.315)תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי  .2.6

הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח  .3
 .(321( )304( )302)נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח כאילו 

 .(309)הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .4
 .(328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  .5
 (.329)רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'  .6
 ₪  למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. 4,000,000גבולות האחריות:  .7

 
 ביטוח חבות מעבידים .ג

 על פי דין כלפי כל המועסקים על ידו, בגבולות אחריות כנקוב להלן.  השוכרלכיסוי חבות  .1
 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר: .2

 עבודות בגובה ובעומק,   .2.1
 פיתיונות ורעלים,  .2.2
 העסקת נוער כחוק,  .2.3
 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדי המבוטח. .2.4

 (.319) השוכרנוסף, היה ויחשב למעבידם של מי מעובדי מבקש האישור הינו מבוטח  .3
 (.328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  .7
 .(309)הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .8
 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪20,000,000 לתובע,  6,000,000גבולות האחריות:  .9

 
 כללי לכל הביטוחים ו. 

במידה והמבוטח נדרש להחזיק כלי רכב לביצוע העבודות, עליו להחזיק בביטוחי חובה  .1
משולמים ותקפים לכלל הרכבים המשמשים לביצוע העבודות וכן ביטוח רכב צד שלישי, 

 ₪. 500,000-בתוקף, בגבול אחריות שלא יפחת מ
לאשר כי לא תפגענה זכויות מבקש האישור מחמת אי מסירת הודעה על נזק  וכרהשעל מבטחי  .2

 ו/או איחור בהגשת תביעה בגין הביטוחים הנ"ל,
סייג רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות הנ"ל, בכפוף לחובת הזהירות של המבוטח  .3

 ובכפוף לזכויות המבטח עפ"י דין.
יום  30ביטול הביטוחים הנ"ל ו/או שינויים לרעה, לא ייעשה אלא במשלוח הודעה מראש של  .4

 למבקש האישור, בדואר רשום. 



 ג'תמועצה מקומית 

 4/  2023מכרז פומבי מס' 

 נכסי מקרקעין במתחם ג'ת לאנדלהשכרת 

44 
 חתימה______________חתימת המציע /מורשי      

   ומבטחיו: השוכרלתשומת לב 
על יד כל דרישה בביטוחים הנ"ל מופיע בסוגריים קוד כיסוי/ביטול חריג כנדרש ע"י הממונה 

. בדרישה שלא השוכרבאק"ב של  השוכרעל שוק ההון ביטוח וחסכון, אותו יציין המבטח של 

 מופיע קוד בצידה, ניתן שלא לציינה באק"ב, אך יש לכלול כיסוי/ביטול חריג 

     

 האישורך הנפקת תארי   אישור קיום ביטוחים
(DD/MM/YYYY) 

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

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

 מועצה מקומית ג'תשם: 
 

 נדל"ן ☒ שם:

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 שטח במבנההשכרת 

מסחרי בבעלות 
 המועצה

 משכיר                               ☒

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 שירותיםמזמין ☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 ת.ז/ח.פ: 500206289 ח.פ:

בנין המועצה,   מען:
 מיקוד  , ג'ת81ת.ד. 

3009100 

 מען:

 כיסויים
 סוג הביטוח

  גבולותלפי  חלוקה
  סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

האחריות/ גבול 
 סכום ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים
  חריגים וביטול

 מטבע  סכום  ' ד  לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש

 לטובת תחלוף על ויתור -309 ₪    ביט   רכוש
 כיסוי -313, האישור מבקש

 כיסוי -314, טבע נזקי בגין
 כיסוי  -316,  ושוד  פריצה  גניבה

 ראשוניות -328, אדמה רעידת
 -304, צולבת אחריות -302 ₪  4,000,000   ביט  'ג צד

 -'ג צד -307, שיפוי הרחבת
 -309, משנה וקבלני קבלנים

 לטובת תחלוף על ויתור
 כיסוי -315, האישור מבקש

 -321"ל, המל לתביעות
 או מעשי בגין נוסף מבוטח
 מבקש -המבוטח מחדלי

 האישור מבקש -322, האישור
 -328, זה בפרק' ג כצד ייחשב

 מבקשרכוש -329, ראשוניות
 'ג כצד ייחשב האישור

 אחריות
 מעבידים

 -309,  שיפוי הרחבת -304 ₪ 20,000,000   ביט 
 מבקש  לטובת  תחלוף  על  ויתור

 נוסף מבוטח -319, האישור
 מי של כמעבידם וייחשב היה

 -328, המבוטח מעובדי
 ראשוניות

 אובדן
 תוצאתי

תקופת    ביט 
שיפוי של 

 חודשים 12

₪  

 *:(ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  פירוט השירותים

 שכירויות והשכרות 096
 ביטול/שינוי הפוליסה*

 למבקשהודעה   משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי
 בדבר השינוי או הביטול.  האישור

 חתימת האישור 

 המבטח:


