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 15/2021מכרז פומבי מס' 
במבנה משרדים ותעשייה זעירה ברחוב תוצרת  להשכרת חללים  

 הארץ באופקים 

במבנה משרדים ותעשייה  להשכרת חללים  מחיר  ") מבקשת לקבל הצעות  העירייהעיריית אופקים (להלן: "
הכל בהתאם להוראות מסמכי המכרז לרבות ההסכם המצורף אליהם    ,זעירה ברחוב תוצרת הארץ באופקים

 על נספחיו. 

בכתובת    .1 העירייה  של  האינטרנט  באתר  תשלום  ללא  המכרז  במסמכי  לעיין  ניתן 
http://www.ofaqim.muni.il    "תת לשונית "מכרזים". –תחת לשונית "שקיפות המידע 

עד  ₪ בתוקף    00010,על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת הצעתו במכרז על סך   .2
 .למועד הקבוע במסמכי המכרז

  500  סך של  תמורת  באתר האינטרנט של העירייה, בעמוד המכרז,את מסמכי המכרז להגשה ניתן לרכוש   .3
 . שלא יוחזרו ₪

בשעה   17.6.21ביום  בשני מועדים (לנוחות המציעים):מו יתקיימציעים (לא חובה) לסיור במבנה  ימפגש .4
אזור    6בצלאל  ברחוב    במשרדי החברה הכלכלית  תחילת המפגש יהא  14:00בשעה    21.6.21ביום  ו  14:00

   .התעשייה

את ההצעה, בצירוף כל מסמכי המכרז, צרופותיו וכל מסמך תשובה ו/או הבהרה שישלח למשתתפים,   .5
חתום בחותמת וחתימה על    עותק מקור  –בשני עותקים  יש להגיש במעטפה סגורה ללא כל סימני זיהוי,  

,  צילום עותק המקור לאחר חתימת מורשה החתימה  –  ועותק נוסףכל דף של מורשה חתימה של המציע,  
ולהפקידה בתיבת המכרזים, בלשכת המנכ"ל במסירה אישית בנוכחות נציג/ת העירייה, לא יאוחר מיום  

 . 12:00שעה   ב 7.7.21

למגישי   .6 הודעה  תימסר  המציעים,  ומעטפות  המכרזים  תיבת  לפתיחת  מכרזים  ועדת  ישיבת  מועד  על 
 . הצעה

 העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  .7

 

 איציק דנינו

 ראש  העיר                   
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 הזמנה להציע הצעות  - מסמך א'  

במבנה משרדים ותעשייה זעירה ברחוב תוצרת הארץ  להשכרת חללים 
 באופקים 

 מבוא .1

במבנה משרדים  מפרסמת בזאת מכרז פומבי להשכרת חללים    ")העירייה(להלן: "עיריית אופקים   .1.1
הכל בהתאם להוראות מסמכי    ,")המבנהותעשייה זעירה ברחוב תוצרת הארץ באופקים (להלן: " 

 . המכרז לרבות ההסכם המצורף אליהם על נספחיו

אופקים   .1.2 בעיר  הארץ,  תוצרת  ברחוב  זעירה  ותעשייה  למלאכה  ייעודי  חדשני,  מבנה  הינו  המבנה 
 וממוקם בסמוך לבית הספר למקצועות הרכבת בו עושה שימוש רכבת ישראל. 

תשומת לב המציעים לאפשרות    -   30.1.2022  צפי משוער להשלמת בניה ואכלוס המבנה הינו ליום .1.3
 של עיכוב במסירת החזקה בחלקים המושכרים כאמור להלן. 

מ"ר חללים לשימוש תעשייה זעירה ולחזית    2,000  -כולל של כ  בהיקף  קומות  2  בעלהינו    המבנה .1.4
   .הקרקע בקומת מצויים המיועדים להשכרה החללים כאשר, מסחרית באולמות התעשייה 

(הגדלים שלהלן הם במונחי    סוגי חללים כדלקמן   3-יוכלו המשתתפים להגיש הצעה לבמכרז זה   .1.5
 : ברוטו)

 מ"ר.   150: חללים אשר שטחם אינו עולה על  קבוצה א' .1.5.1

 מ"ר.  250מ"ר לבין  151: חללים אשר שטחם נע בין קבוצה ב' .1.5.2

 מ"ר.   449 -ולא יותר ממ'  250שטחם עולה על אשר : חללים קבוצה ג' .1.5.3

משתתפים יוכלו להגיש הצעה לקבוצה המתאימה להם, כאשר אופן בחירת ההצעות הזוכות בכל   .1.6
 להלן.   9בסעיף קבוצה יקבע בהתאם לקבוע  

 השימושים אליהם מיועדים החללים במבנה הינם: .1.7

 תעשיית אגרוטק.  .1.7.1

 תעשיית תוכנה.  .1.7.2

 תעשייה חדשנית (מו"פ).  .1.7.3

 תעשייה עתירת ידע וטכנולוגיה.  .1.7.4
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 לא ניתן להציע מחירים נמוכים מהמחירים שלהלן:  .1.8

ל בוצת חללים ק מינימאליים  שכירות    1  -דמי 
 מ"ר (לא כולל מע"מ) 

 ₪  35 מ"ר  150: חללים ששטחם אינו עולה על  קבוצה א'
ב' בין  קבוצה  נע  לבין    151: חללים ששטחם    250מ"ר 

 מ"ר
30  ₪ 

 ₪  27 מ"ר  250: חללים ששטחים עולה על קבוצה ג'
 

 :ים ומידע במכרזלהלן ריכוז תאריכ  .1.9

 מועדים ומידע נוסף האירוע או הפעילות 

 ₪.  500 –עלות רכישה  רכישת מעטפת ומסמכי מכרז

 הרכישה מבוצעת באתר האינטרנט של העירייה. 

הבהרות   הגשת  ואופן  מועד 
ותנאי   מסמכי  עם  בקשר  ושאלות 

 המכרז.

 .12.00עד השעה    6.2117.  - ה  חמישי יאוחר מיום  לא  

מבוצעת   השאלות  קובץ  הגשת  העלאת  באמצעות 
 לדף המכרז באתר האינטרנט של העירייה. 

השאלות   את  להגיש  בפורמט  באופן,  במועד,  יש 
 ובמבנה שהוכתבו במסמכי המכרז.

תוגש במעטפת מכרז סגורה ובמסירה ידנית  ההצעה   מועד ומקום הגשת הצעה 
יאוחר מיום עד השעה    .7.217  -ה    רביעי   בלבד לא 

 בלשכת המנכ"ל. לתיבת המכרזים  12.00

לתקופה   פתיחת תיבת מכרזים  בהתאם  למציעים  תימסר  הודעה 
 ולמועדים , עפ"י חוק. 

קיימת אפשרות כי בשל מצב חירום "קורונה" לא  
תתאפשר נוכחות במעמד פתיחת ההצעות. במקרה  
הפתיחה   את  לשדר  תוכל  העירייה  כאמור, 

 .TEAMאו  ZOOMבאמצעים אלקטרוניים כגון  

 

העירייה תוכל להודיע בכתב על שינוי התאריכים שלעיל וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, גם אם   .1.10
 האחרון להגשת הצעות וכל עוד טרם נפתחה תיבת המכרזים.חלף המועד 
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 :עיקרי ההתקשרות  .2

כל אחד מהזוכים במכרז יהא מחויב ויחתום על הסכם השכירות המצורף למסמכי המכרז כחלק   .2.1
 . ")המושכר ביחס לשטח השכירות בו הוא הוכרז כזוכה (להלן: " בלתי נפרד ממנו

(המינימלית האפשרית) היא למשך   .2.2   הזוכה במכרז חודשים כאשר    24תקופת השכירות המזערית 
נוספות של    3יוכל לבקש את הארכת תקופת השכירות בעד   חודשים כל אחת באופן    12תקופות 

 שנים.  5שבכל מקרה תקופת השכירות לא תעלה על 

(כמפורט    ") ברמת "מעטפת"ההזוכיימסר לכל אחד מהזוכים (להלן לשם הנוחות: "שטח המושכר   .2.3
ג')  על הזוכה יהא לבצע עבודות התאמה ושינויים במושכר בהתאם  , ו)בהסכם השכירות (מסמך 

לצרכיו ובכפוף להוראות כל דין על חשבונו ובהתאם להוראות ההסכם (מסמך ג') המהווה חלק  
 בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

ל .2.4 הנכס  יימסר  השכירות,  תקופת  תחילת  במטרם  שיפוצים  זוכה/ים  עבודות  ביצוע  לצורך  כרז 
עד   של  לתקופה  השיפוצים    60והתאמה  עבודות  ביצוע  סיום  עם  תחל  השכירות  ותקופת  ימים 

 .  לפי המוקדםהימים כאמור   60וההתאמה או עם תום  

כל תוכניות הביצוע של השוכר יועברו לאישור העירייה טרם ביצועם. העירייה תוכל לסרב לעבודות   .2.5
שיש בהן כדי לפגוע במבנה, תשתיות המבנה, עסקים/זוכים/שוכרים אחרים במבנה בהוראות כל  

 דין או שיש בהן כדי להשפיע על השימוש בשטחים המשותפים במבנה.  

יב .2.6 במושכר,  ההתאמה  עבודות  רישיונות  כלל  בעלי  מקצוע  ואנשי  מורשים  קבלנים  ידי  על  וצעו 
 .השוכר  ידי  על לעבודות ביטוח לביצוע ובכפוף מתאימים, בהתאם לקבוע בהסכם השכירות

 :תשלומי דמי השכירות .2.7

במכרז .2.7.1 ידו  על  שיוצע  בסכום  דמי השכירות  לעירייה  ישלם  במכרז  בתוספת מע"מ    הזוכה 
תשומת לב המציעים לסכומים המזעריים (המינימליים) שיש להציע לגבי כל גודל של   .כדין

 להסכם (מסמך ג').   ז'נכס כמפורט בנספח 

בנספח   .2.7.2 האמור  כי  ספק,  הספר  למען  וכי    ז'מובהר  בלבד  המכרז  להליך  מתייחס  להסכם 
הגדלת שטח השכירות במהלך תקופת השכירות (ככל שתתאפשר) לא תביא להפחתת דמי  

 שכירות שהוצעו על ידי המשתתף במכרז.ה

ביתר התשלומים האחרים אשר יחולו עליו בגין הפעלת עסקו במושכר   בנוסף יישא הזוכה .2.7.3
 ולרבות:  וזאת החל ממועד המסירה לעבודות שיפוצים והתאמות, על פי דין 

 ארנונה.  .א

 .₪ למ"ר ברוטו בתוספת מע"מ כדין  2בסך של  דמי ניהול  .ב

 תשלומי חובה: מים, חשמל, אגרות והיטלים שונים.  .ג

 תשלומים קבועים בגין רישיונות נדרשים לרבות רישיון עסק, שילוט וכיו'.  .ד

העירייה תוכל להסב את ההסכם (מסמך ג') כולו או חלקו לתאגיד/ים מקומי/ים בבעלותה לרבות   .2.8
 .   ירות ו/או זכויות העירייה מכוחוהעברת ניהול המבנה ו/או ניהול חוזה השכ
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עבודות התאמה   .2.9 לרשויות, אחריות,  נוספים  ביטוחים, תשלומים  לרבות  תנאי ההתקשרות,  יתר 
 הינם כמפורט בהסכם השכירות (מסמך ג') על נספחיו. 

 

 תנאי סף  .3

 העומדים בכל התנאים המצטברים הבאים:  תאגידים או עוסקים מורשיםרשאים להשתתף במכרז זה  

 סוג העסק אותו מתכוון המשתתף במכרז להפעיל במושכר הינו אחד מאלו:  .3.1

 תעשיית אגרוטק.  .3.1.1

 תעשיית תוכנה.  .3.1.2

 תעשייה חדשנית (מו"פ).  .3.1.3

 תעשייה עתירת ידע וטכנולוגיה.  .3.1.4

 ). 1יפרט המשתתף על עסקו במסמך א'(להוכחת עמידתו בתנאי סף זה 

באתר האינטרנט  את מסמכי המכרז להגשה ניתן לרכוש  (  ₪  500רכש את מסמכי המכרז בסך של   .3.2
 . )של העירייה, בעמוד המכרז

 רכישת מסמכי המכרז.להוכחת עמידה בתנאי סף זה יש לצרף העתק של הקבלה המעידה על 

שקלים חדשים)    עשרת אלפים(  ₪  00010,הגיש ערבות בנקאית להבטחת הצעתו במכרז בסך של   .3.3
 בדיוק. )2כמסמך א'(בנוסח המצורף 

 להלן.  5.9יש לצרף, ערבות בנקאית, מקור, בהתאם להוראות סעיף 

לעובד עירייה    "בעל קירבה "יוכל להגיש הצעה במכרז ו/או להיות מוכרז מכוחו משתתף שהינו    לא .3.4
בהתאם לקבוע    ו/או לעובד "החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ"  ו/או חבר מועצת העירייה

(אין באמור כדי לגרוע מסמכויות המועצה כדי לאשר   בפקודת העיריות בהתאם להגדרות שם  
 . הוראות הדין)חריגים בהתאם ל 

 . )5מסמך א'( רבה בנוסח ייש לצרף תצהיר היעדר ק

לא קיים המשתתף את כל התנאים להשתתפות במכרז האמורים לעיל רשאית ועדת המכרזים, מטעם  
כי  לבקש  לחלופין,  או  לפסול את הצעתו של המציע  והמוחלט,  דעתה הבלעדי  ולפי שיקול  בלבד  זה 

 ו/או ישמיט איזה מהמסמכים ו/או הפרטים ו/או העניינים שבהצעתו.ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר 
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 : הצעת המשתתף .4

 "). המציע" או " המשתתף(המגיש יכונה לעיל ולהלן: " ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת  .4.1

הצעת המשתתף תוגש אך ורק על גבי הטופס להגשת הצעה המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה  .4.2
ימולא   יש להגיש את טופס ההצעה  ואשר  כי  מובהר  בו.  בשלמותו בהתאם לתנאים המפורטים 

 .בשני עותקים חתומים כדין) ' למסמך ג' זנספח הכספית ( 

כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת   .4.3
ם להביא לפסילת ההצעה  בגוף המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולי

ובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י העירייה, ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות.  
מובהר למען הסר ספק כי העירייה תוכל להתעלם מהסתייגות או לקבוע שאין בה כדי לשנות את  

 תנאי המכרז ו/או את ההצעה.

המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכם   על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי .4.4
 ההתקשרות, נספחיו, במקום המיועד לכך וכן בשולי כל עמוד.

 

 מסמכי ההצעה  .5

 כל משתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן: 

כל מסמכי המכרז, בצירוף ההודעות למציעים (ככל שנערכו/נשלחו ע"י העירייה), כשהם חתומים   .5.1
 חתום ע"י המשתתף, בשוליו).   ידו (כשכל דף-על

 לעיל.  3כל המסמכים הנדרשים בסעיף  .5.2

 :, דהיינו1976התשל"ו    ,אישורים נדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםכל  .5.3

דהיינו אישור מאת רשות המיסים בישראל בדבר ניהול פנקסי    –אישור "ניהול ספרים"   .5.3.1
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  

 . 1976 –חובות מס), התשל"ו 

  1976-תצהיר בדבר "קיום דיני עבודה" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .5.3.2
 ). 3מסמך א'(חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח  

תנאי לעסקה עם גוף ציבורי" בנוסח    –תצהיר בדבר "ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות   .5.3.3
 . )4מסמך א'(

שור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה (במקרה של משתתף  העתק תעודת עוסק מורשה או אי .5.4
יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק    – המדווח בתיק איחוד  

 המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור). 

 . אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף .5.5

 תאגיד יצורפו: ככל שהמשתתף הינו  .5.6

 העתק תעודת התאגדות של המשתתף. .5.6.1
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תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של  .5.6.2
 המשתתף (אין צורך בפירוט שעבודים). 

 ככל שהמשתתף הינו "עוסק" שאינו תאגיד: .5.7

 העתק תעודת זהות של המשתתף. .5.7.1

 על גבי מכרז זה.   אישור עו"ד או רו"ח המאשר את חתימת המשתתף .5.7.2

 בשולי מסמך ב'.  אישור עו"ד או רו"ח .5.8

שקלים חדשים) ובתוקף עד    עשרת אלפים₪ (   10,000ערבות בנקאית אוטונומית, מקור, בסך של   .5.9
בדיוק, שהוצאה על ידי בנק ישראלי או על ידי חברת ביטוח ישראלית שברשותה    7.10.21ליום  

לבקשת    ,1981- התשמ"א  ,בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוחרישיון עסק לעסוק בישראל  
מסמך  המשתתף במכרז בלבד, לפקודת העירייה, בנוסח הערבות המצורף למסמכי המכרז בדיוק (

 ), וזאת להבטחת הצעתו במכרז. )2א'(

 מובהר כי:  

תו את  יאריך  והמציע  נוספת  לתקופה  הערבות  תוקף  הארכת  לדרוש  רשאית  תהא  קף  העירייה 
אי  הדרישה.  עפ"י  הצעת  -הערבות  לפסילת  עילה  כשלעצמה,  תהווה,  כנדרש  הערבות  הארכת 

 המשתתף.

ועדת המכרזים ו/או העירייה יהיו רשאיות להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים  
 הבאים, ובלבד:

כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל  .5.9.1
 דרך שהיא.  

 כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. .5.9.2

 כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.   .5.9.3

כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות   .5.9.4
 במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות. 

ימים ממועד הכרזה   14מת שהמשתתף שזכה לא חתם על הסכם ההתקשרות בתוך  כל אי .5.9.5
 על זכייתו במכרז. 

עקב מעשים   לה  ו/או הפסד שיגרמו  נזק  כל  בגין  לפיצוי  של העירייה  לגרוע מזכותה  והכל מבלי 
 כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב. 

 משתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו בדואר רשום לכתובת שציין בשולי הצעתו.

לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי 
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או  

או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית  /ישלים ו/או יתקן ו
 העירייה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
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רשאית   המכרזים  ועדת  תהיה  ההצעות  הערכת  ולצורך  בעת  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 
ל המסמכים שהגיש במצורף להצעתו  לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים ע

בהערכת   שיעסקו  מטעמה  מי  ו/או  המכרזים  ועדת  עם  פעולה  לשתף  מתחייב  והמציע  כאמור 
 ידם, כאמור.-ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על 

 

 אופן ומועד הגשת ההצעה .6

את ההצעות המפורטות בהתאם לדרישות המכרז, יש להפקיד במעטפת המכרז במסירה אישית   .6.1
, אופקים, לא יאוחר  38בתיבת המכרזים שבלשכת מנכ"ל העירייה ,בבניין העירייה, רחוב הרצל  

 על מועד פתיחת תיבת המכרזים, תימסר הודעה לכל מגיש הצעה.   . 12:00שעה    7.7.21מתאריך 

על מועד ישיבת ועדת מכרזים לפתיחת תיבת המכרזים ומעטפות המציעים, תימסר הודעה למגישי  
 . הצעה

בשם   .6.2 המעטפה  את  יחתים  העירייה  שנציג  המכרזים,  לתיבת  המעטפות  הכנסת  לפני  לוודא  יש 
 המקבל, חותמת העירייה, ושעת המסירה. 

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות    120המחירים המוצעים ע"י המציע יהיו בתוקף לתקופה של  .6.3
ועשרים(  120למכרז. העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך   יום  מאה   (

 נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו. 

 משתתפים. העירייה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב ל .6.4

בהגשת הצעתו מביע המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל   .6.5
 זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

 

 הבהרות ושינויים  .7

שאלות הבהרה בכתב.  לעירייה  יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות    12:00שעה    6.2117.    עד יום  .7.1
במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה חלק בלתי נפרד  ככל שיהיו שינויים  

 ממסמכי המכרז. 

 : שלהלןמבנה בבלבד,  ORDW  השאלות ייכתבו על פורמט   .7.2

הנספח  מס"ד או  המסמך 
מתייחסת  אליו 

 ההבהרה 

וסעיף  פרק 
 רלבנטיים 

 נוסח השאלה 

    

 

לחצן:   .7.3 תחת  המכרז  בעמוד  להגיש  יש  השאלות  קובץ  פרטי  את  את  למלא  הבהרה"  "שאלות 
 המשתתף ולהעלות את הקובץ שם.
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בפורמט ובמבנה,  במועד,  יודגש, כי העירייה אינה חייבת לענות לשאלות הבהרה אלא אם נשלחו   .7.4
 המוכתבים לעיל. 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות  -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .7.5
 תחייבנה את העירייה.  –בכתב 

 כן יודגש, כי העירייה אינה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו.  .7.6

העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים   .7.7
כי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו  במסמ

חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או  
-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על - בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על

 . ידו להצעתו

 ת זכויות שמיר .8

לעירייה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל   .8.1 כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות 
 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.  

העירייה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם   .8.2
 לתנאי ההסכם.  

 בחינת ההצעות  .9

  , תקינות הערבות הבנקאית שלמות הצעת המציעבאופן שבו  תיבדק  עשה  ית ההצעות במכרז ת בחינ .9.1
 ולאחר מכן ייבחנו ההצעות בהתאם כמפורט להלן.  ועמידתו של המציע בתנאי הסף

ייבחנו   .9.2 חללים  קבוצת  המבכל  שהצעות  נמצאחיר  הצעתם  אשר  מציעים  בהתאם  ל  תקינה  ה 
 . 9.1לבדיקות שבסעיף  

טק" באופן שבו  : "תעשיית אגרותינתן עדיפות למציע שעסקו הוא  מקבוצות החללים בכל אחד   .9.3
והוא  מההצעה במקור    10%-ב  גבוההיראו את הצעתו (לצורך בחינת ההצעות במכרז) כאילו היא  

(מובהר כי    10%משלו בשיעור של עד    ההצעה גבוהם היתה  יוכל לזכות במכרז בחלל כאמור גם א
 . התאם להצעתו)כרז כזוכה, ישלם את התמורה ב, ככל שיוהמציע

 כדלקמן: ) הצעות 3וש (ב' שלהוגשו בקבוצה  :לדוגמא

תעשייה    –  1הצעה   
 תוכנה 

תעשיית    2הצעה  
 אגרוטק 

תעשיה     3הצעה  
 דשנית (מו"פ) ח

   ₪ 41   ₪ 38   ₪ 40  ה במכרז הצע

לצורך    העדפה 
 המכרז

  ראשון   (זוכה      ₪   41.8   ₪ 40
(הואחרי   של    ספה) שקלול 

  –   לצורך המכרז בלבד  10%
 )עלתשלום בפולא 

41 ₪   
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בהתאם לדירוג ההצעות במכרז  קבוצת חללים תעשה  מובהר כי חלוקת השטחים למציעים בכל   .9.4
תהא האפשרות לבחור את מיקום    ,בוהה ביותר(כולל העדפה) כאשר למציעים בעלי ההצעה הג

 .  כל שיש מספר חללים באותה קבוצה)החלל אותו הם מבקשים (כ

או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות  אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי   .9.5
ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת,  
עלולים לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה  

 אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים. 

או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה  אי הגשת מסמך   .9.6
 או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.

למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה, כן רשאית   .9.7
 הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה. ועדת המכרזים להתנות את  

או   .9.8 לדון בהצעת משתתף  ועדת המכרזים רשאית שלא  לעיל, תהא  לפגוע בכלליות האמור  מבלי 
ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי   לב  יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום  יש לה  לפסלה אם 

במתכ שנעשו  שגיאות  ידי  על  הוועדה  שולל את  להוליך  הייתה  שכוונתו  או  ידי  מכרז,  על  או  וון 
נושא המכרז או על הנחות   תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של 

 בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.

ועדת המכרזים (או מי מטעמה) רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם,   .9.9
ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת  לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים  

ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים, דו"חות,  
 מע"מ ודו"חות ניכויים וכיו'. 

ניסיונו,   .9.10 אמינותו,  את  ההצעות  בבחירת  שיקוליה  בחשבון  להביא  רשאית  תהא  המכרזים  ועדת 
יכולתו   וגופים  כישוריו,  מקומיות  רשויות  ושל  העירייה  של  ניסיונה  ואת  המציע,  של  הפיננסית 

אחרים עם המציע בעבר. לצורך כך, תהא רשאית העירייה לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא  
 ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם העירייה, ככל שיידרש. 

 הודעה על זכייה וההתקשרות .10

 ע לכל אחד מהמשתתפים על תוצאות המכרז.העירייה תודי  .10.1

עד המועד שיהיה נקוב בהודעת העירייה על הזכייה במכרז כאמור, ימציא הזוכה את כל המסמכים   .10.2
 והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז. 

זה ימציא השוכר    לתוקף)   של ההסכם  תוימים לאחר ההודעה כאמור וכתנאי לכניס   14עד  בנוסף,   .10.3
לפי הגבוה בנוסח    (כולל מע"מ)  חודשי שכירות  3  בגובה  ₪ או  10,000ערבות בנקאית בסך  ,  לעירייה
 חודשים.  24לתקופה של  להסכם  נספח ג' 

בסעיף   .10.4 כמפורט  התחייבויותיו  כל  אחר  הזוכה  מילא  שם    10.2לא  האמורה  התקופה  תוך  לעיל, 
בו  ולרבות אם לא   ו/או חזר  נוכח זכייתו  עליו להמציא  המציא אחד או יותר מהמסמכים אשר 

ולחלט את הערבות, אשר   הזוכה במכרז,  זכייתו של  מהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את 
הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות  

נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית העירייה    ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה
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במקרה זה להתקשר במושא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל  
 פי כל דין.  -פי המכרז ו/או על -מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על

לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה   .10.5
והעירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא העירייה זכאית לסך  

) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד  ₪₪ (חמש מאות    500של  
בסעיף   התחייבוי   11.2הנקוב  קיום  למועד  ועד  כל  דלעיל  המצאת  מועד  או  הזוכה  של  ותיו 

 האישורים.  

העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות   .10.6
 המכרז.

 ידי העירייה.   - ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על .10.7

ממכרז זה. יש לראות את  ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד   .10.8
מכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה. בכל מקרה של  
בנסיבות   בין שני הנוסחים.  ליישב  ייעשה מאמץ  נוסח ההסכם,  לבין  זה  נוסח מכרז  בין  סתירה 

יגבר נוסח ההסכם וירא נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם,  ליישב בין  ניתן  ו נוסח זה  שבהן לא 
 כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה.

 ביטול המכרז  .11

העירייה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז  .11.1
חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו  

 בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה.  

אך לא חייבת   –אמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי העירייה תהא רשאית בנוסף לאמור לעיל ול .11.2
 לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:   –

ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן שנערך  .11.2.1
ו/או מהמחיר שנראה לעירייה כמחיר הוגן וסביר לשירותים, וזאת בהסתמך על המחיר 
אותו נוהגת העירייה לשלם עבור השירותים, מושא מכרז זה ו/או המסגרת התקציבית 

 שאושרה לקבלת השירותים. 

ו/או   .11.2.2 התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה 
או   במסמכים,  המפורטות  בדרישות  או  במפרט  טעות  שנפלה  ההצעות,  פתיחת  לאחר 

ת מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או  שהושמטו נתונים / דרישו
 בלתי שלמים.

פעלו   .11.2.3 ו/או  מחיר  הצעות  תיאמו  חלקם,  או  כולם  שהמציעים,  להניח  סביר  בסיס  יש 
 בניסיון ליצור הסדר כובל. 

החליטה העירייה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי   .11.3
 או דרישה ו/או טענה כלפי העירייה ו/או כלפי מי מטעמה. המכרז כל תביעה ו/

 איציק דנינו           

  ראש העירייה       
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 פרטי המשתתף  -) 1מסמך א'(

 

        שם המשתתף: .1.1

           מס' הזיהוי: .1.2

         מען המשתתף (כולל מיקוד): .1.3

        שם איש הקשר אצל המשתתף:  .1.4

          תפקיד איש הקשר:   .1.5

           טלפונים: .1.6

           פקסימיליה: .1.7

          דואר אלקטרוני:   .1.8
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 נוסח ערבות בנקאית למכרז  –) 2מסמך א'(

 לכבוד  

 עיריית אופקים 

 ערבות בנקאית הנדון: 

") אנו ערבים  המבקשים_________________ מספר זיהוי _________________ (להלן: "על פי בקשת  
של   לסך  עד  סכום  כל  לסילוק  כלפיכם  אלפים(   ₪  10,000בזה  עם    עשרת  בקשר  וזאת  חדשים)  שקלים 

מס'   במכרז  המבקשים  המכרז  15/2021השתתפות  תנאי  ע"פ  המבקשים  התחייבויות  כל  מילוי    להבטחת 
 . לרבות התחייבויותיהם לעניין הסכם השכירות

ימים מדרישתכם הראשונה בכתב שתגיע    7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  
הו, או לדרוש את  אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלש

הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי  
 שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת  
 סכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה הסך הכולל הנ"ל. מהן מתייחסת לחלק מה

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 ועד בכלל.  7.10.21ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 ענה. ילא ת 7.10.21 דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  7.10.21לאחר יום 

 ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.  ערבות זו אינה

 

 

 

 בכבוד  רב 

 (בנק/חברת ביטוח)
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 תצהיר קיום דיני עבודה  –) 3מסמך א'(

י לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה  יאני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי על 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  

  –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מספר זיהוי _____________ (להלן   .1
"הגוף" או  הנני  המשתתף "  כי  מצהיר/ה  אני  אופקים.  עיריית  של  למכרז  הצעה  להגיש  המבקש   ("

 ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. מוסמך/

ובעל זיקה בתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2 ב לחוק עסקאות  2" כהגדרתם בסעיף  עבירה"   -" 
תנאי לעסקה עם    –"), תחת הכותרת "קיום דיני עבודה  החוק"  -(להלן   1976  –גופים ציבוריים, התשל"ו  

 וכי אני מבין/ה אותם.גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה  

ב לחוק) המשתתף לא הורשע בפסק דין  2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף  .3
או לפי    ,1991-התשנ"א  ,עבירה עפ"י חוק עובדים זרים  –חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה  

לחלופין, המשתתף או בעל זיקה    ) או,31.10.00, שנעבר לאחר יום  1987  -חוק שכר מינימום, התשמ"ז 
(כהגדרתו בסעיף   זה  2אליו  לעניין  (עבירה  ביותר משתי עבירות  דין חלוט    – ב לחוק), הורשעו בפסק 

, שנעבר לאחר  1987  -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991- עבירה עפ"י חוק עובדים זרים התשנ"א
במכרז,31.10.00יום   הצעות  להגשת  האחרון  במועד  אולם  ההרשעה    ),  ממועד  לפחות  שנה  חלפה 

 האחרונה. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4

                                                                                                 ____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                            

 אישור

י, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי  יהריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפנ 
באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר  ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי  

את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו  
 י.י בפנ

 

                  
     __________________________                                               __________________         

 עו"ד     חותמת + חתימת                                                                               תאריך        
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 תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  –) 4מסמך א'(

לומר את האמת וכי אהיה  ___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי  אני הח"מ ____________ ת.ז.  
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  

(להלן   ע.מ. ___________   / ח.פ.  בשם ________________________  זה  תצהיר  נותן    –הנני 
"). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת הרשות(להלן: "  עיריית אופקים") המבקש להתקשר עם  הגוף"

 תצהיר זה בשם הגוף. לתת 

 אני מצהיר כדלקמן: 

(להלן: "חוק שוויון    1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף   �
 זכויות") לא חלות על הגוף.

 לחוק שוויון זכויות חלות על הגוף והוא מקיים אותן;  9הוראות סעיף  �

עובדים לפחות הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה    100ככל שהגוף מעסיק או יעסיק  
לחוק שוויון זכויות, ובמידת    9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

הגוף  (ג) לחוק שוויון זכויות, 9לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; בהתאם להוראות סעיף  –הצורך 
מתחייב לפעול על פי ההנחיות כאמור וליישמן כמו גם לעדכן את הרשות על הפניה עצמה ויישום 

 ההנחיות כאמור.  

והשירותים   הרווחה  העבודה  משרד  של  למנהל הכללי  זה  מתצהיר  להעביר העתק  מתחייבים  אנו 
 ימים ממועד תחילת ההתקשרות. 30החברתיים, בתוך 

                     _______ _____________ 

 חתימת המצהיר                                                                  

 

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר  
חר שהזהרתיו  משרדי ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולא

כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות  
 תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי.

 _________________    __________________ 

 דחותמת + חתימת עוה"                                                               תאריך    
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 תצהיר היעדר קרבה והיעדר ניגוד עניינים  –) 5מסמך א'(
 לכבוד  

 עיריית אופקים 

 תצהיר בדבר היעדר קירבה לחבר מועצה או לעובד הרשותהנדון: 

 עיריית אופקים הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: אני הח"מ מצהיר בזאת כי  .1

 הקובע כדלקמן : ],נוסח חדש[א׳ (א) לפקודת העיריות  122סעיף  .1.1

״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו 
או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה, לעניין זה, 

 . רה, בן או בת, אח או אחות״בן זוג, הו –״קרוב״ 

 (א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע:  12כלל  .1.2

חבר מועצה    –״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה, ״חבר מועצה״  
 - ) (ב) ו1(  1או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו (ראה הגדרות ״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף  

 ) (ב)״. 1( 2

 הקובע כי:  ],נוסח חדש[(א) לפקודת העיריות   174סעיף  .1.3

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

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :   .2

או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או  בין חברי מועצת העירייה אין לי :בן זוג, הורה, בן   .2.1
 שותף.

או   .2.2 בהונו  אחוזים  עשרה  על  העולה  חלק  מהם  לאחד  שיש  שותפו,  או  סוכנו  קרובו,  מועצה,  חבר  אין 
 ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 .או בתאגיד מקומי שלה ברשותאין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד  .2.3

ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה   .2.4
 לא נכונה. 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .2.5

) לפקודת העיריות,  3א׳ (  122אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף   .2.6
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף   2/3לפיהן מועצת העירייה ברוב של  

 א׳ (א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. 122

 __________________ 

 חתימת המציע        
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 הצהרת המשתתף  –מסמך ב'  
אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מגישים בזאת הצעתנו למכרז מס'  

 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:   15/2021

ם ללא יוצא מן הכלל, כי  הננו מצהירים בזה, כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיה .1
ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים  

 המשפיעים על ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.  

שנעשו   .2 כלשהם  הבטחות  או  אמירות  פרסומים,  מצגים,  על  זו  בהצעתנו  הסתמכנו  ידי  לא  על  פה  בעל 
העירייה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי  
אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או  

 אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.  

הידע .3 בעלי  העבודות  אנו  לביצוע  הדרושים  והכישורים  ההיתרים  הרישיונות,  הכשירות,  המומחיות,   ,
 מושא המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז.

אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז והצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי   .4
את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור  המכרז ולראייה אנו מצרפים  

 מן המפורטים דלעיל, ועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו.  

 אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות.   .5

הציוד הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על מנת  יש לנו את כל האמצעים הטכניים, המקצועיים וכל   .6
 לבצע ולהשלים את העבודות בהתאם לדרישות העירייה. 

מושא   .7 העבודות  את  נבצע  בהסכם,  איתנו  תתקשר  והעירייה  במכרז  ונזכה  במידה  כי  מתחייבים  הננו 
 המכרז בשלמות. 

ייבת אותנו גם אם לא הוזכרה  כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מח .8
 במפורש במסמך זה. 

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.   .9

(מאה ועשרים) יום    120הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך   .10
מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה  

ועשרים(  120למשך   נחשב כממאה  לכשנידרש,  זו  נאריך הצעתנו  לא  וכי אם  נוספים,  יום  בו )  שחזר  י 
פי כל  - פי המכרז ו/או על- מהצעתו, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על

 דין.   

אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו משום הצעה לא חוזרת, כאמור  בסעיף   .11
 ייכרת הסכם מחייב בינינו לביניכם.  ובקבלתה על ידכם    1973 –לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג  3

המסמכים    .12 כל  את  נמציא  ידכם,  על  לכך  שנידרש  במועד  כי  מתחייבים  אנו  תתקבל,  והצעתנו  היה 
הביצוע    ערבות  כדין,  חתום  ההסכם,  לרבות  המכרז,  למסמכי  בהתאם  להמציא  שעלינו  והאישורים 

 והאישור על עריכת ביטוחים.

לשכור את הנכס כהגדרתו במכרז ל מסמכי המכרז, הננו מציעים  בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכ .13
 להסכם (מסמך ג').  ז'ובהסכם ההתקשרות בתמורה להצעתנו שבנספח  
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נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו מוותרים   .14 זו הרינו  בעצם הגשת הצעה 
י המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז  בזאת ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנא 

 לרבות דרישותיו. 

 

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו: 

 

 פרטי החותם מטעם המציע :

 שם פרטי _____________ משפחה______________ ת.ז _________________ 

 משפחה______________ ת.ז _________________ שם פרטי _____________ 

   תאריך: _______________ חתימה + חותמת : _________________

 

 אישור עו"ד

(להלן:        עו"ד של   אני הח"מ   ________________ ח.פ./ע.מ 
___________________ בשם  ") מאשר בזה כי ביום __________ חתמו על הצהרה זו ה"ה  המשתתף"

המשתתף, כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של  
לעיל מחייבת את   וכי חתימת ה"ה המפורטים  זו  על הצהרה  לחתימת המשתתף  דין  כל  פי  ועל  המשתתף 

 המשתתף.

                                    __________________                         _____________________                     

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                       תאריך          
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 הסכם  –מסמך ג'  
 _____ שנת  ______לחודש ________ביום  באופקיםשנערך ונחתם 

 

 - בין-

 עיריית אופקים 
 ")העירייה " :(להלן

 - לבין -

 שם: ______________ 

 ח.פ/ע.מ __________________ 

 מרחוב _____________________ 

 טל' ________________ דוא"ל: ________________ 

 ") השוכר" (להלן:

במבנה משרדים ותעשייה זעירה להשכרת חללים    15/2021והעירייה פרסמה את מכרז   - הואיל 
 "); המכרז(להלן: "ברחוב תוצרת הארץ באופקים 

והשוכר הגיש את הצעתו למכרז, וועדת המכרזים של העירייה על בסיס הצהרותיו של  - והואיל
 השוכר והצעתו במכרז החליטה לבחור בהצעת השוכר כהצעה הזוכה; 

 - והואיל

 

הוראות   לכל  ובהתאם  בכפוף  הכל  להלן  כהגדרתו  המושכר  את  לשכור  מעונין  והשוכר 
 ;  זה הסכם

מערכת זכויותיהם   וכחלק מתנאי המכרז נקבע כי הצדדים יחתמו על הסכם זה המעגן את  - והואיל
 ;שכירות זה להלן  בהסכםשכירות המושכר, הכל כמפורט   והתחייבויותיהם בקשר עם

 

 והותנה בין הצדדים כדלקמן:לפיכך הוצהר 

 הגדרות ופרשנות  .1
 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  .1.1

 כל מסמכי המכרז והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ובחזקת תנאיו.  .1.2

יהיה פירושם של המונחים שלהלן כרשום בצידם, אלא אם כן הקשר הדברים  בפרשנות הסכם זה,   .1.3
 :  מחייב אחרת
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 המשמעות  המונח

 "המבנה"

 

במבנה משרדים ותעשייה זעירה ברחוב תוצרת הארץ   -
 . באופקים

השטח עליו הוקם המבנה, סביבתם, דרכי הגישה אליהם,  - "המקרקעין"
כל הזכויות הצמודות אליהם וכל שטח אחר השייך  

 אליהם; 

   או"הסכם זה"   

 "ההסכם"

שצורפו אליו בפועל  הסכם השכירות על כלל נספחיו בין  -
ובין שלא צורפו אליו בפועל, וכן כל מסמכי המכרז וכל  

מסמכי ההצעה שהוגשו ע"י השוכר למכרז וכל מסמך מכל 
מין וסוג שיצורף להסכם בעתיד, לרבות מפרטים נוספים 

 ו/או תכניות נוספות, בכל רמת פירוט.

 כהגדרתו לעיל ב"הואיל" הראשון.  - "המכרז"

 המכרז" "מסמכי 

 

- 

 

המהווים את המכרז והמצורפים אליו או   כל המסמכים
שנמסרו לרוכשי מסמכי המכרז בקשר עם המכרז, לרבות 

כל תוספת ו/או תיקון בכתב שמסר או ימסור העירייה  
לרוכשי מסמכי המכרז בכל שלבי המכרז ואף לאחר הכרזת 

 המציע שזכה במכרז; 

 "הנכס", "המושכר" 

 

מ"ר  _____במבנה בשטח של ת הקרקע  בקומשטח המצוי  -
 '; אנספח  כמפורט בתשריט, וברוט

 "מתקנים לשימוש  

 "משותף

המערכות ו/או המתקנים במבנה כולל השטחים משותפים,  -
מערכות מיזוג אויר מרכזיות, מערכות   לרבות מעליות,

האינסטלציה, תאורה,   ולוחות החשמל, מערכות וצנרת
אשפה,   ותיעול, ציוד לגילוי וכיבוי אש, מתקניביוב 

 מערכות מחשוב וכו' המשמשים את כלל השוכרים במבנה, 
למעט מתקנים וציוד הנמצאים ביחידות והמשמשים  

 ;השוכר של אותה יחידה בלבד  ומשרתים את

 "שטחים ציבוריים" 

 

יהוו רכוש  יבמקרקעין, בין ש במבנה ו/או כל השטחים  -
בין שיהוו שטחים   ,דין ובין אם לאופי - משותף על

משותפים של השטחים המסחריים ובין שיהוו שטחים  
משותפים הן לשטחים המסחריים והן  לכל יעוד ושימוש 

שטחים טכניים כגון  ולרבות שטחי שירות  אחר במבנה, 
גגות,  ,  חדרי חשמל וחדרי תקשורת, חדר מיזוג ומערכות

יות, שטחי וחדרי מעברים פנימיים, כניסות ויציאות פנימ 
שירות פנימיים, שטחי פריקה וטעינה, מעליות, מדרגות וכן  

למעט אותם  ו מרחבים מוגנים, והכל למעט המושכר, 
שיושכרו בפועל על שייעודו למכירה/ להשכרה ו/או שטחים 

 העירייה. ידי 
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 מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית - "המדד"
י, כולל אותו מדד אף אם  לסטטיסטיקה ולמחקר כלכל

גוף או מוסד ממשלתי אחר, וכן כל מדד   יפורסם על ידי
 ;רשמי שיבוא במקומו

 המדד הידוע במועד האחרון להגשת הצעות במכרז;  - "מדד הבסיס"

 המדד הידוע במועד ביצוע כל תשלום לעירייה;  - "המדד הקובע"

כמנהל מטעמה ביחס  מי שימונה על ידי העירייה לשמש  - "המנהל"
 ; להסכם זה

אשר ייחתם בין השוכר  ' לחוזה זהוכנספח   המצ"בההסכם  - "הסכם הניהול"
לבין חברת הניהול מטעם העירייה. חברת הניהול עשויה  

 ; להיות תאגיד מקומי של העירייה

העירייה  לרבות  מעת לעת,  ,  העירייהעל ידי   מי שימונה - "חברת הניהול" 
, לצורך ניהול, הפעלה ומי בבעלותהאו תאגיד מק בעצמה

 המבנה כאמור בהסכם זה; חזקה של או

החלוקה של ההסכם למסמכים, פרקים, סעיפים וסעיפי משנה וקביעת כותרותיהם נעשתה אך   .1.4
 ורק לנוחות המעיין ולא תהיה לחלוקה זו ו/או לקביעת הכותרות ערך פרשני כלשהו. 

 בלתי נפרד ממסמכי ההסכם וייקראו יחד עימו:הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק  .1.5

 תשריט המושכר.  – נספח א' .1.5.1

 . כניות ומפרטי שינויים והתאמות ופירוט עבודות השוכר במושכרוספח תנ –נספח ב'  .1.5.2

 נוסח כתב ערבות לביצוע.  – נספח ג' .1.5.3

 . השוכר עבודות  אישור עריכת ביטוחינוסח  – 1נספח ד' .1.5.4

 . השוכרהקבע של  אישור עריכת ביטוחי נוסח  – 2נספח ד' .1.5.5

 נוסח שטר חוב.  –נספח ה'  .1.5.6

 הסכם ניהול.   – נספח ו' .1.5.7

 הצעת השוכר.  –נספח ז'  .1.5.8

 השכירות .2
 

ישכיר  בזאת לשוכר והשוכר  תשכיר העירייהזה,  הסכםבכפוף למילוי כל התחייבויות השוכר עפ"י  .2.1
 זה.  הסכםאת המושכר, כמפורט בתנאי   מאת העירייה
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תהא הזכות לדחות את  . לעירייה  30.1.2022צפי משוער לאכלוס ומסירת המושכר לשוכר הינו ביום   .2.2
ימים והשוכר יהא מחויב לתנאי השכירות והצעתו למשך התקופה    90מסירת המושכר לשוכר בעד  

 כאמור. 

אחד    90חלפו   כל  רשאי  יהא  לשוכר,  המושכר  נמסר  וטרם  המבנה  בניית  הושלמה  וטרם  ימים 
ם להביא את ההסכם לכלל ביטול ללא שתהא למי מהצדדים כל טענה ו/או תביעה בעניין.  מהצדדי

 הימים כאמור.  90מובהר כי הצדדים יכולים להסכים על תחילת תקופת השכירות על אף חלוף   

 כי השוכר יהיה רשאי לעשות שימוש אך ורק במושכר עצמו ולא בשטחים נוספים כלשהם.   ,מובהר .2.3

ככל שהמושכר יכלול גם מרחב מוגן, יחולו על השימוש בשטחים המהווים חלק מן המרחב המוגן,   .2.4
המגבלות הקבועות בדין וכן אלה אשר ייקבעו מעת לעת על ידי שלטונות ורשויות המדינה והרשות  

לל זה, פיקוד העורף. אין ולא תהיה לשוכר כל טענה ו/או דרישה בעניין כלפי המשכיר  המקומית ובכ
 ו/או מי מטעמו. 

  צהרות השוכרה .3
 

 השוכר מצהיר ומתחייב כדלקמן:
 

 כי אין מניעה, חוקית, חוזית או אחרת להתקשרותו בחוזה זה ולקיום התחייבויותיו על פיו. .3.1

בתם וכן את הזכויות הקשורות למקרקעין וידועים  סבי  המקרקעין, המבנה ואתכי ראה ובדק את   .3.2
ובכלל זה את תכניות המושכר    המבנה, וכן ראה ובחן את תכניות  החלים עליהםלו פרטי התב"ע  

ב המושכר  של  לקבלת  נהב מומיקומו  האפשרות  ואת  השכירות  למטרת  המושכר  התאמת  את   ,
התנאים כל  לו  ידועים  במושכר,  עסקו  להפעלת  הדרושים  על    הרישיונות  החלים  והמגבלות 

המקרקעין ומצא את כל אלה מניחים את דעתו מכל הבחינות ומתאימים למטרותיו, והוא מוותר  
 בזאת על כל טענת אי התאמה בקשר לכך.  

לוחות הזמנים ואפשרות לדחייתם במסגרת  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר השוכר כי ידועים לו   .3.3
מסירת המושכר,    מוותר על כל טענה בקשר לכך לרבות בקשר למועדי, וכי הוא  ביצוע בינוי המבנה

של    מועדי האחרים  חלקיו  ביצוע    המבנהבניית  לצורך  המושכר  העמדת  לאחר  ויהיו  ייתכן  אשר 
או לאחר תחילת תקופת השכירות ואף ייתכן וכלל לא יבנו, ולרבות בקשר לכך שהחלקים    העבודות

 הקשורים בהם ייבנו בשלבים ואף על פני מספר שנים.   האחרים כאמור ועבודות הבניה והפיתוח

  מבנים נוספים לשימושים שונים על המקרקעין או סביבתם  לבנות    תרשאי   העירייהכי ידוע לו כי   .3.4
לפי שיקול    , ו/או לבצע הרחבות או שינויים במבנה לרבות בנית קומות נוספות או אגפים נוספים

,  ליזום ולהכניס שינויים בתכנון  היה העירייה רשאיתתוכי מוסכם עליו שבכל שלב    דעתה הבלעדי,
הבלעדי או לפי דרישת הרשויות, ולשוכר לא תהיה    דעתהובתב"ע, לפי שיקול    לרבות המקרקעין,

 בקשר לכך. או תביעה כל טענה 

כי ביצוע עבודות ההתאמה כמו גם וניהול עסקו במושכר ייעשו בהתאמה לאופי המבנה ולשימוש   .3.5
ובאופן כאמור  לגרוע    בו  מבלי  והכל  השונים,  למשתמשים  הפרעה  ו/או  מטרד  כל  ייגרם  שלא 

  .מהתחייבויות השוכר בהסכם

 .  1960השוכר מצהיר כי אינו עונה על הגדרת המונח "זר" בחוק מקרקעי ישראל, התש"ך  .3.6
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השוכר מצהיר ומתחייב כי הוא בעל ידע, ניסיון ויכולת בהפעלת עסק כמפורט במטרת השכירות,   .3.7
להצלחת העסק תוך ניצול מרב הידע והניסיון העומדים לרשותו באמצעות כח אדם מיומן    כי יפעל

ומתאים, וכי המושכר הושכר לו על ידי העירייה בהסתמך על הצהרתו זו ובהתחשב בזכותה של  
 העירייה לאפשר הפעלה של סוגי עסקים שונים במבנה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 

 ייר העדר זכויות הגנת הד .4
 

 –הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב    הסכם זהמוסכם כי לא יחולו לגבי המושכר ו/או לגבי  
וכן דיני הגנת הדייר האחרים על תקנותיהם וצוויהם וכי לא יחול לגבי המושכר כל חוק שיקנה    1972

לשוכר מעמד של דייר מוגן או שיקנה לשוכר זכות שלא לפנות את המושכר במקרים ובמועדים שבהם  
  י הסר ספק, מובהר כי כל ההשקעות שייעשו על יד   למען  כר.זה לפנות את המוש  הסכםחייב השוכר על פי  

מנוע מלטעון כי יש בהשקעות אלו משום דמי מפתח או    שוכרבמושכר ייעשו לצרכיו בלבד, וה  השוכר
, או כל תשלום  1972  –לחוק הגנת הדייר(נוסח משולב) תשל"ב    82תחליף לדמי מפתח או תשלום לפי סעיף  

 כר על פי דיני הגנת הדייר ו/או מעבר לזכות השכירות על פי הסכם זה. המעניק לו זכויות כלשהן במוש
 

 והתחייבויות השוכר: מטרת השכירות .5
  

 ").מטרת השכירות(להלן: " ________________________________מטרת השכירות הינה   .5.1

במושכר, או  מוחלט לעשות שימוש    , וחל איסור למטרת השכירותהשכירות במושכר ניתנת אך ורק   .5.2
אם    מטרת השכירות,בגדר    השאינ   בחלק ממנו, לכל מטרה אחרת אישור העירייה    התקבלאלא 

 בכתב ומראש. 

בכל   .5.3 במבנה  השימוש  את  לייעד  ו/או  לאכלס  רשאית  העירייה  כי  בזאת  מובהר  ספק,  הסר  למען 
או תביעה  טענה ו/  תמהיל עסקים כפי שתימצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי ולשוכר לא תהא כל

לא הובטחה לו כל    כלפי העירייה בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השוכר מצהיר בזאת כי
 במבנה.  בלעדיות מכל סוג ומין שהם במבנה ולא הוענקה לו כל ייחודיות

  ו/או לאנשים אחרים המבקרים,   המבנה השוכר מתחייב שלא להפריע באיזה אופן שהוא לפעולות   .5.4
המשת ו/או  ו/אוהמחזיקים  מפגע  היוצרת  פעילות  מכל  הימנעות  לרבות  במבנה,  מטרד    משים 

 . לסביבה ו/או לעירייה ו/או לשוכרים ו/או לבעלי הרשאה אחרים במבנה לציבור בכלל

למעט שבתות, חגים   השוכר מתחייב כי העסק שינוהל על ידו במושכר יהיה פתוח במהלך כל השנה .5.5
 .ומועדי ישראל

 עבודות התאמה: לצרכי ביצוע מסירת המושכר .6
 

") שיבוצעו  העבודותהעירייה תמסור לשוכר את המושכר לצורך עבודות שיפוצים/התאמה (להלן: " .6.1
חשבונו ועל  השוכר  ידי  קבל   על  מורשים  באמצעות    ידי  על  לעבודות  ביטוחרכישת  ל   ובכפוףנים 

 . השוכר

. מובהר כי בכל מקרה לא  ייערך "פרוטוקול מסירה"  העבודותהעמדת המושכר לצורך ביצוע  במועד   .6.2
העמדת המושכר  גרום לדחיית מועד  לעיל כדי ללמשכיר כאמור  ומסירתו    יהיה בהכנת הפרוטוקול

    .  העבודותלצורך ביצוע 

   המושכר יועמד לטובת השוכר ברמת מעטפת ללא חלוקה פנימית וכולל: .6.3

 ויטרינת כניסה דו כנפית+ פאנל מבודד או לחילופין  .6.3.1
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 ויטרינת כניסה חד כנפית+ פאנל מבודד+ תריס גלילה. תלוי בסוג החלל ועל פי תוכנית.  .6.3.2

 לשעון מים, בכל חלל ישנן הכנות לצורך ביצוע מערכת ספרינקלרים במידת הצורך.הכנה   .6.3.3

 ארון חשמל ותקשורת, שעון חשמל בחדר מונים. .6.3.4

 שקעי חשמל, חיבור לתקשורת ותאורה עילית על פי תוכנית. .6.3.5

 גג טכני לצורך מערכות בשטח החלל המושכר.  .6.3.6

 חלונות אחוריים לפי תוכנית. .6.3.7

 הכוללת הגנת אפוקסי. רצפת בטון מוחלק  .6.3.8

 , חסין אש מצופה טיח וצבע לבן. 20במחיצות בין החללים בלוק   .6.3.9

 פתחי ניקוז.  .6.3.10

 פאנל מבודד המאפשר הכנסת מערכות שונות למבנה (תלוי שוכר)  .6.3.11

חדר שירותים אחד שהוא גם שירותי נכים כולל כל האבזור הנדרש לפי יועץ נגישות, אסלה   .6.3.12
 זאת על פי תוכנית.ו 30/60נגישה, חיפוי קירות קרמיקה  

 ארון כיבוי אש. .6.3.13

,  המבנה, חלקים של  העבודותמצהיר ומאשר כי ידוע לו שבמועד העמדת המושכר לביצוע    השוכר .6.4
בשטחים   גמר  עבודות  סביבו,  הפיתוח  עבודות  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  לרבות 

שונות   גמר  ועבודות  המערכות,  הפעלת  ובמקביל    –הציבוריים,  יושלמו,  לא  או  ייבנו  לביצוע  לא 
של    העבודות והשלמה  בנייה  עבודות  השוכר   המבנהיבוצעו  במושכר).  תשתיות  העברת  (לרבות 

 ש באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם האמור בסעיף קטן זה. מוותר בזאת מרא

  העירייהבכפוף לכך שקודם לכן אושרו בכתב על ידי    את העבודותאפשר לשוכר לבצע  ת  העירייה .6.5
בכפוף לביצוע כל התחייבויות השוכר אשר בהתאם לחוזה זה עליו  וזאת    בנוגע לעבודות   כניותות

 להלן:  והמצאת כל המסמכים כמפורט ההוראות קיום כן בכפוף ללקיימן עד למועד הנ"ל ו

 .ביחס לעבודותהמצאת תוכניות  .6.5.1

 . ושטר חוב בתוקף  לביצוע קיומה של ערבות בנקאית .6.5.2

 .1נספח ד'המצאת אישורי עריכת ביטוח לתקופת עבודות השיפוצים וההתאמות בנוסח  .6.5.3

מי העירייה  של השוכר כ"מחזיק" של המושכר במרש  ובדבר רישומ  העירייהאישור מאת   .6.5.4
 החל ממועד העמדת המושכר.

 . השוכר בשם  למושכר  מים מונה התקנת על המים    תאגידמאת   אישור .6.5.5

  .השוכר בשם למושכר חשמל מונה התקנת   על "מבע לישראל החשמל חברת  מאת אישור .6.5.6
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ימסר לו המושכר לצורך ביצוע  י במקרה שהשוכר לא יעמוד באיזה מהתנאים לעיל, במלואם, לא   .6.6
 . העירייהעבודות וזאת מבלי שהדבר ייחשב כהפרה כלשהי מצד 

ללא    שהוגשו על ידו לעירייה ואושרו על ידה  כניותובהתאם לת   העבודותהשוכר מתחייב לבצע את   .6.7

אלא באישור מראש ובכתב והכל, בהתאם להנחיות שיימסרו לו לפני ותוך כדי ביצוע    כל סטייה מהן 

 .  העבודות על ידי המנהל

להורות על הפסקת   יהיו העירייה ו/א המנהל, רשאיםבמקרה של הפרת התחייבות השוכר כאמור, 
תוספת  עבודות לאלתר עד לתיקון ההפרה כאמור ו/או להרוס ולסלק, על חשבונו של השוכר, כל  ה

על פי חוזה   לעירייה ותיקון שנעשו בניגוד לאמור סעיף זה, והכל מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד 
 .  זה או על פי כל דין

  ן ערוך בהלבקש  ,  ןבקשר אליה   העירייה תהיה רשאית לאשר את התוכניות, לבקש פרטים נוספים .6.8
 יהיה מנימוקים סבירים.   תיקונים או לא לאשרם ובלבד שהסירוב לאשר את תוכניות השוכר

, מובהר כי השוכר לא יהיה רשאי לבצע עבודות הטעונות  על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה .6.9
 . ו/או עבודות העלולות לפגוע במבנה או במקרקעין או בחלקים מאלו  היתר בניה

פן  באו, השוכר והוא בלבד יהיה אחראי  העבודותהחל ממועד העמדת המושכר לשוכר לצורך ביצוע   .6.10
, מכל  וכלפי כל צד ג' שהואו/או כלפי החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ   העירייהכלפי  בלעדי  

בגין כל נזק שייגרם לרכוש  ו,  בחינה שהיא, לכל העבודות שיבוצעו על ידי השוכר ו/או מי מטעמו
נזק  למושכרים אחרים ולשטחים הציבוריים, ו/או כל   למקרקעין, ,למבנהכלשהו, לרבות למושכר,  

   .השיפוצים וההתאמותלכל צד ג' שהוא בקשר עם ביצוע עבודות    לציבור ו/או  ו/או  לעירייהשייגרם  

במקרה של נזק כאמור אז השוכר, על חשבונו ובאחריותו, יתקן את הנזק לאלתר וישיב את המצב   .6.11
  לקדמותו, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות של העירייה או של כל צד שלישי כלפי השוכר. 

בין  מבלי   .6.12 יבוצעו  במושכר  העבודות  כי  דין, השוכר מתחייב  בכל  ומהאמור  לעיל,  לגרוע מהאמור 
 נקיטה בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים לשם מניעת נזקים כאמור לעיל.   היתר תוך 

עסקו ויבצע בו, על חשבונו ועל אחריותו, את כל    השוכר מתחייב כי יכשיר את המושכר לפתיחת .6.13
בצע; וכן כל עבודה ו/או הרכבה ו/או התקנה כלשהי אחרת שתידרש  העבודות וההתקנות שעליו ל 

  כשהמושכר בנוי ומושלם וראוי לשמש למטרת השכירות,  לצורך פתיחת עסקו של השוכר במושכר,
 .העבודותלאחר שנמסר לו המושכר לצורך ביצוע  ימים 60-מלא יאוחר ווזאת עד  

הזכות לאשר או    לעירייה זה נדרש או ניתנת למען הסר ספק מובהר כי ככל שבסעיף זה ו/או בחוזה   .6.14

וכיו"ב, אין באישור או    הלבדוק, מפרטים, תכניות, חומרים, עבודות, התקנות, מערכות, פעולות 

חבות או חובה כלשהי וכדי לפטור    הכדי להטיל עלי  העירייה ו/או מי מטעמה,של    ההעדר אישור

 ובין בכלל. עירייה ומי מטעמה את השוכר מאחריות או חובה כלשהי, בין אחריות כלפי ה

ובין במסגרת    השוכרבכל הנוגע לעבודות מיזוג אוויר, חשמל ומערכות התראה, בין במסגרת עבודות   .6.15
אלו מערכות  לאחזקת  הנוגע  ובכל  שוטפות,  פי    עבודות  על  השוכר  העירייה  יפעל  יועצי  הנחיות 

 . והמנהל, וכן על פי כל דין
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החומרים והאשפה    השוכר מתחייב בזאת כי במהלך תקופת ביצוע העבודות יגרום לסילוק עודפי  .6.16
בכלליות לפגוע  ומבלי  עבודה,  יום  כל  בתום  בניה  לכך מאת    ופסולת  דרישה  כל  עם  מיד  האמור, 

 .  העירייה

  ינקה השוכר את מקום העבודות ואזור המושכר ויסלק ממנו את עבודות השוכר,    מיד עם גמר מלוא
שהוא לשביעות    כל מתקני העבודות, החומרים המיותרים, האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג 

כי בזאת  מובהר  לעיל,  לפגוע מכלליות האמור  מבלי  פי    רצון המנהל.  על  ימוקמו  הפינוי  מכולות 
מתחייב לפעול על    ולת ואשפה תחשב כקובעת, והשוכרקביעת המנהל לגבי פינוי פס   הנחיות המנהל.

 פי כל קביעה כאמור.  

אל מחוץ לשטחי    מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי סילוק ופינוי אשפה ופסולת,  .6.17
לנהלי  המבנה  בהתאם  לרבות  המנהל,  הוראות  פי  על  ידי  העירייה  יבוצע  על  שיאושר  למקום   ,

כולל תשלום האגרות המתחייבותויבוצע על חשבון השהעירייה     מכך.   וכר, לכל מרחק שיידרש, 
האמור מכלליות  לפגוע  פי  מבלי  על  בנוגע  מיוחדות  הוראות  וקיימות  ככל  לסילוק    לעיל,  דין  כל 

מתחייב   הסביבה,  להגנת  המשרד  הוראות  לרבות  בהתאם  השוכר  הפסולת,  הפסולת  את  לסלק 
 ינתנה מעת לעת. שת להנחיות הללו ובהתאם להנחיות העירייה כפי 

ככל שלא יסלק השוכר פסולת כאמור בסעיף זה, ובמועד אשר ייקבע על ידי העירייה ו/או המנהל,  
יהיו העירייה ו/או המנהל רשאים לסלק את הפסולת בעצמם, ולחייב את השוכר במלוא העלויות  

וניהול   הוצאות תקורה  בצירוף  זה,  בסעיף  כאמור  בסילוק הפסולת  בשיעור  וההוצאות הכרוכות 
 מכלל עלויות והוצאות סילוק הפסולת כאמור, כפי שתהיינה בפועל.  15%

במסגרת   .6.18 כי  לשוכר  שטחיהעבודותידוע  לכל  פתרונות  ליתן  עליו  במסגרת     ,  לו  שידרשו  השירות 
מקום עבורם  להקצות  מתחייב  הוא  ובהתאם  במושכר  עבור    פעילותו  לרבות  המושכר,  בגבולות 

כל שימוש בשטחים שמחוץ למושכר לצרכים אלה ו/או    יהיה זכאי לעשותמערכות מיזוג והוא לא  
ניצול מכל סוג  ו/או  שהוא, לרבות התקנת מתקני שירות שונים, בשטחים מחוץ    אחרים. שימוש 
של ההסכם ובנוסף יקנה לעירייה זכות לסלק כל מתקן ו/או    לשטח המושכר, יהוו הפרה יסודית

השוכר בהוצאות הפינוי, דמי שימוש וכל סעד ופיצוי אחרים    בנייה מחוץ לשטח המושכר ולחייב את
 עפ"י ההסכם והדין. 

במסגרת   .6.19 כי  לשוכר  ידוע  פתרונותהעבודותבנוסף,  ליתן  עליו  לצורך    ,  לו  שידרשו  התשתיות  לכל 
להם בגרעין התשתיות המוצב במושכר   פעילותו במושכר והוא מתחייב למקם אותם במקום שיועד

שימוש בשטחים שמחוץ למושכר לצרכים אלה    וא לא יהיה זכאי לעשות כלוה   העירייהובתאום עם  
ניצול מכל סוג שהוא, ו/או  לרבות התקנת תשתיות, בשטחים מחוץ לשטח    ו/או אחרים. שימוש 
יקנה לעירייה זכות לסלק כל מתקן ו/או בנייה    המושכר, יהוו הפרה יסודית של ההסכם ובנוסף

הפינוי, דמי שימוש וכל סעד ופיצוי אחרים עפ"י    ר בהוצאות מחוץ לשטח המושכר ולחייב את השוכ
 ההסכם והדין.  

 

 

 תקופת השכירות: .7
 

ממסירת הנכס    ימים  60חודשים אשר תחל להימנות מתום    24תקופת השכירות הינה לתקופה של   .7.1
 . או בתום ביצוע עבודות השיפוצים וההתאמה לפי המוקדם לביצוע עבודות התאמה על ידי השוכר
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  36  –חודשים    12השוכר יוכל לבקש מהעירייה את הארכת תקופת השכירות לתקופות נוספות של   .7.2
אינה חייבת  שנים. מובהר כי העירייה    5חודשים) באופן שבו תקופת השכירות הכוללת לא תעלה על  

 את הסכמתה בתנאים.  להסכים לבקשת השוכר והיא גם תוכל להתנות

 דמי השכירות  .8
 

כל תקופת השכירות, דמי שכירות חודשיים בגובה של    ובגין  השוכר ישלם לעירייה בגין השכירות .8.1
להפרשי    ________ בנוסף  כחוק.  מוסף  ערך  מס  ובתוספת  הצמדה  הפרשי  בתוספת  למ"ר,   ₪

 ההצמדה, דמי השכירות החודשיים יעודכנו, בהתאם לעיל.

לחודשיים בגינם    1  -מובהר בזאת כי דמי השכירות החודשיים ישולמו עבור כל חודשיים מראש, ב .8.2
 משולמים דמי השכירות.  

 לדמי השכירות יתווסף מע"מ כדין.  .8.3

של    תוימים לאחר ההודעה כאמור וכתנאי לכניס  14הודעה על הזכייה (עד  מובהר בזאת כי במועד   .8.4
לעירייה  לתוקף)  ההסכם השוכר  ימציא  בסך  ,  זה  בנקאית  או  10,000ערבות  חודשי    3  בגובה  ₪ 
 חודשים.  24לפי הגבוה בנוסח נספח ג' לתקופה של  (כולל מע"מ) שכירות

לצורך .8.5 לשוכר  הנכס  מסירת  וטרם  וההת  בנוסף,  השיפוצים  עבודות  השוכר    ,אמותביצוע  ימסור 
דו  (המחאות בגובה דמי השכירות    12  כןימים מהמועד שנדרש לעשות    7-עד ולא יאוחר מלעירייה  
כדין)  חודשיים מע"מ  הראשונהבגין    בתוספת  ההתקשרות  השייפ.  חודשים)  24(   תקופת  ק  רעון 

(כל שיק הינו תשלום מראש    תים והתאמו ימים לאחר מועד מסירת הנכס לשיפוצ  60הראשון יהא  
 . חודשי שכירות) 2גין כל ב

ולכל סעד אחר לו זכאית העירייה על פי    אי מסירת השיקים כאמור תהווה עילה לחילוט הערבות
 וכיו'.  ו/או ריבית פיגורים הסכם זה ועל פי דין לרבות ביטול ו/או אכיפה

בין    הצמדה  מי השכירות החודשיים יהיו צמודים למדד באופן שיתווספו לדמי השכירות הפרשי ד .8.6
הקובע למדד  הבסיס  לעילכהגדרתם    מדד  אלו  דמי    מונחים  מקרה  בכל  כי  בזאת  מובהר  ואולם 

שישולמו כל  השכירות החודשיים  חודש  פי    בגין  על  יפחתו מדמי השכירות החודשיים  לא  שהוא 
 (לא תהא הפחתה בגין ירידה במדד).  הסכם זה

 באמצעות המחאה לפקודת העירייה.   לחצי שנהאחת השוכר ישלם את הפרשי ההצמדה למדד  .8.7

 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי קבלת כל אמצעי תשלום על ידי העירייה וכל שימוש בהם, לא  .8.8
  על ורק פירעון אמצעי התשלום בפועל במלואו ובמועדו ייחשב כביצוע תשלוםיחשבו כפירעון בפו 

 על ידי השוכר. 

סעיפיו,    זה, על תתי סעיפיו, מהווה סעיף יסודי של הסכם זה, והפרתו, או הפרת איזה מתתי  8סעיף   .8.9
 .מהווה הפרה יסודית של ההסכם

 

 סים ותשלומים נוספים  ימ .9
 

(לרבות תקופות האופציה ככל    וכל תקופת השכירות  העבודות וכן במשך כלתקופת ביצוע  במשך כל   .9.1
המ  ישלם  שמומשו) כל התשלומים,  שהוא,  יהשוכר את  סוג  מכל  החובה  ותשלומי  סים, האגרות 
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או אחרים, קיימים או שיוטלו בעתיד, לרבות כל אגרה, דמי רישוי    הממשלתיים  העירוניים ו/או
תשלומים השוטפים בגין ארנונה, אספקת מים, חשמל, טלפון,  סוג שהוא לרבות ה  שיונות מכליור

או  כבלים  אחרת    גז,  הוצאה  אלה    –כל  לרבות  והחזקתו,  הפעלתו  במושכר,  השימוש  בגין  הכל 
לגביהם הופנתה כלפי העירייה, במלואם ובמועדם, בין אם עשה שימוש במושכר    שדרישת התשלום

 ובין אם לאו. 

בכתב   .9.2 להודיע  מתחייב  התקשורת,השוכר  לחברות  החשמל,  לחברת  ולשאר    לעירייה,  לכל  וכן, 
המים ו/או הטלפון    הגופים הנוגעים לעניין, על הסכם זה, ולדאוג לכך שכל חשבונות הארנונה ו/או

על  ו/או מס החלים  לתשלום  כל חשבון אחר המתייחס  ו/או  שם    ו/או החשמל  על  יופקו  השוכר 
הגופים הנ"ל על סיום    לכל  בכתבשהיא, יודיע השוכר  השוכר. בתום תקופת השכירות, מכל סיבה  

העירייה. לצורך ביצוע    תקופת השכירות ויעביר את כל החשבונות הנ"ל על שם הגורם שתורה לו
בקשה כלפי הגורמים    האמור בס"ק זה, מתחייבים השוכר ו/או העירייה לחתום על כל טופס ו/או

 .הנ"ל, ככל שיידרש

כל אחד מהתשלומים, אשר עלמס ערך מוסף כד  ישלםהשוכר   .9.3 בגין  כדין,  כנגד חשבונית מס    ין, 
המוסף,    השוכר לשלם לעירייה בהתאם להוראות הסכם זה ביחד עם ביצוע התשלום נשוא מס הערך

על פי הדין    כפי שיהיה מפעם לפעם על פי הדין ו/או כל מס שיבוא במקומו ו/או כל מס אשר  בשיעור
 זה.  אשר על השוכר לשלם בהתאם להוראות הסכם שיטיל אותו יחול על תשלום כלשהו

  להציג בפני העירייה מפעם לפעם על פי דרישתה של העירייה את כל הקבלות ו/או   מתחייבהשוכר   .9.4
  המעידים כי אכן שולמו על ידו כל התשלומים החלים עליו על פי הסכם זה, וזאת תוך  האישורים

 ) ימי עסקים מקבלת דרישתה כאמור.14ארבעה עשר (

  במקרה והשוכר לא ישלם איזה מהתשלומים החלים עליו על פי הסכם זה, רשאית העירייה, אך לא .9.5
סכום כל  לעירייה  להחזיר  יהיה  השוכר  ועל  האמור  התשלום  את  השוכר  במקום  לשלם    חייבת 

ובלבד    על ידה כאמור בתוספת הפרשי הצמדה וריבית פיגורים, מיד לפי דרישתה הראשונה,  שישולם
שילם את    ) ימים מראש על כוונתה לעשות כן והשוכר לא7נה לשוכר התראה שבעה (שהעירייה נת 

 התשלום נשוא ההודעה. 

  :היתרים ורשיונות וקיום חוקים .10
 

והרישיונות הדרושים לפי כל דין לניהול עסקו    השוכר והוא בלבד יהיה אחראי לקבלת ההיתרים  .10.1
 אחריותו הבלעדיים.   במושכר ולקיומם בתוקף, הכל על חשבונו ועל

הבריאות,   .10.2 משרד  הנדסה,  מינהל  התברואה,  מחלקת  העירייה,  דרישות  את  ומכיר  בדק  השוכר 
הוא לקח את  בעת חתימת הסכם זה  המשרד לאיכות הסביבה וכל רשות מוסמכת רלוונטית אחרת ו

הנ"ל (ככל  בחשבון  הדרישות  זה  הסכם  על  חתימתו  לאחר  בהן  שיחול  עדכון  ו/או  שינוי  כל    וכן 
 .  לצורך תכנון ההתאמות במושכר ופירוט עבודות השוכרשיחול), גם 

הסכם    מבלי לגרוע מהאמור לעיל השוכר מתחייב לנהל את עסקו ו/או לבצע את התחייבויותיו מכוח  .10.3
 – תשכ"ח    זה בהתאם להוראות כל דין, לרבות למלא את כל הדרישות מכוח חוק רישוי עסקים

בהתאם   ש על פי חוק לצורך ניהול עסקו של השוכר במושכרשיון והיתר הדרוי, לקבל כל ר1968
ולפעול בהתאם    למטרת השכירות, ולחדשו מידי שנה או מידי כל תקופה אחרת כנדרש על פי כל דין 

 להוראות כל דין בניהול המושכר ו/או השכירות לפי הסכם זה. 

ו/או   .10.4 העירייה  ו/או  העירייה  נגד  דרישה  ו/או  תביעה  שתוגש  תשלוםבמקרה  לשלם  יחויבו    שהן 
בסעיף   האמור  של  הפרה  ו/או  קיום  אי  עקב  ולפצות את  10כלשהו,  לשפות    זה, מתחייב השוכר 
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וכן הוא מתחייב  ו/או העירייה על כל הוצאה, הפסד או נזק שיגרם להן כתוצאה מכך,    העירייה 
יחויבו   העירייה  ו/או  שהעירייה  סכום  כל  לעירייה  ו/או  לעירייה  ולשלם  בצירוף להחזיר    לשלם 

  הפרשי הצמדה וריבית פיגורים ממועד התשלום ועד להחזרתו בפועל לעירייה ו/או לעירייה, ובלבד
ועל אחריותו של השוכר בלבד.   על חשבונו  כזו  ו/או דרישה  נגד תביעה  להתגונן  ויאפשרו לשוכר 

 . בפסקה זו שהעירייה ו/או העירייה יודיעו לשוכר על כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגדן כאמור

  השוכר ישא בעצמו בכל תשלום, היטל, היטל השבחה בגין שימוש חורג או הקלה, קנס ו/או עונש  .10.5
ו/או  שלוחיו  ו/או  עובדיו  ו/או  השוכר  ידי  על  במושכר  השימוש  ו/או  העסק  ניהול  בגין    שיוטל 

  ם יוטל על לקוחותיו ללא היתר או תוך חריגה מהיתר, או בניגוד לתב"ע, או בניגוד לכל דין, בין א
 העירייה או על העירייה ובין אם יוטל על השוכר.  

לשוכר לניהול עסקו במושכר או    ים הדרוש  םכלשה  או היתר או תעודה  שיוןימוסכם כי אי השגת ר  .10.6
כאמור לא ישחררו את השוכר מהתחייבות כל שהיא מהתחייבויותיו על פי הסכם    שיוןיביטולו של ר 

השכירות ו/או במהלך תקופת השכירות עקב אי השגת כל  במושכר במועד תחילת    זה. אי שימוש
או שלילתם ו/או ביטולם על ידי השוכר, לא יגרע מהתחייבויות    או תעודה  היתר ,  שיון, אישוריר

את דמי השכירות, דמי הניהול וכל תשלום אחר שעל השוכר לשלם על פי    השוכר לשלם לעירייה 
כול, צידוק, או כל טענה אחרת בקשר לאי השגת  בזאת על כל טענה של סי  הסכם זה. השוכר מוותר

שלילתם או ביטולם כאמור. האמור בסעיף זה לא יחול במקרה שאי השגת    שיון או אישור או יר
 נובע ממעשה או מחדל של העירייה.   שיון ו/או ביטולויהר

  יו,על תתי סעיפיו, מהווה סעיף יסודי של הסכם זה, והפרתו או הפרת איזה מתתי סעיפ  10סעיף   .10.7
 מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 : אחזקת המושכר .11
 

כל תקופת השכירו .11.1 במהלך  המושכר  על  לשמור  בכלליות האמור,  ת.  השוכר מתחייב  לפגוע  מבלי 
במשנה זהירות, לא להעמיס על רצפותיו העמסת    השוכר מתחייב להשתמש במושכר ובמערכותיו

לפגוע בסדר הטוב, בניקיון וביחסי השכנות  יתר מעבר למותר. השוכר מתחייב שלא להפריע ולא  
 . הטובה במבנה

מהעירייה    השוכר מתחייב להחזיק את המושכר על כל מערכותיו במצב טוב ותקין כפי שקיבל אותו .11.2
להנחיות שיועברו    וכן לבצע בו על חשבונו ועל אחריותו תיקונים ותחזוקה שוטפת, לרבות בהתאם 

שיגרמו למושכר על    מכלליות האמור לעיל, כל קלקול או נזקעל ידי העירייה מעת לעת. מבלי לגרוע  
ידי  על  מיידי  באופן  יתוקן  לקוחותיו,  או  מבקריו  שלוחיו,  עובדיו,  השוכר,  החזקת    ידי  השוכר. 

ע"י השוכר באמצעות בעלי  יבוצעו  וביצוע כל התיקונים בו  מקצוע מוסמכים ומיומנים    המושכר 
 ובפיקוח צמוד.

  לאפשר לעירייה ו/או למי מטעמה להיכנס למושכר בכל עת וזמן סבירים בתאום השוכר מתחייב   .11.3
  מראש, כדי לבדוק את המושכר ו/או אם השוכר מקיים תנאי הסכם זה ו/או הסכם הניהול ו/או 

בדיקה    הנובע מהם ו/או כדי לבצע בו או דרכו עבודות, בדיקות ותיקונים מכל מין וסוג שהוא, לרבות
במושכר ו/או    שכרים סמוכים ו/או של המערכות והתשתיות הקיימות/המונחותותיקון של שטחי מו

פוטנציאליים. מובהר   בצמוד לו כולל בידי אנשי מקצוע מטעמה, ו/או על מנת להציגו בפני שוכרים
שהיא. כניסה כאמור    בזאת כי אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על העירייה חובה לבצע כל פעולה

   ככל האפשר כל הפרעה או מטרד לשוכר או לעסקו.תעשה באופן שיקטין 

הנהלים וההוראות    השוכר ינהל את עסקו במושכר תוך הקפדה על ההוראות התפעוליות ועל כל .11.4
 שיקבעו על ידי המנהל מעת לעת. 
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וסביבתו במהלך תקופת  .11.5 לניקיון שוטף של המושכר  ובאחריותו המלאה  על חשבונו  ידאג    השוכר 
  ו/או מי מטעמה לגבי ניקיון המושכר וסביבתו תחשב כקובעת, והשוכר השכירות. קביעת העירייה  

 מתחייב לפעול על פי כל קביעה כאמור.  

הוראות    השוכר ישא בתשלום כל הקנסות שיוטלו על ידי הרשויות, אם יוטלו, בגין הפרה מצידו של .11.6
דין. הוטלו    להסכם זה ו/או הסכם הניהול, על נספחיהם, לרבות ההוראות התפעוליות ו/או הפרת כ

העירייה    קנסות כאמור בגין מעשי או מחדלי השוכר על העירייה ו/או העירייה, ישפה השוכר את
 . ו/או העירייה במלוא סכום הקנסות כאמור לעיל, עם דרישתן הראשונה

 
 :שילוט .12

 

ו/או  בהסכם זה   מבלי לפגוע בהנחיות השונות אשר יחולו על השוכר ויתר השוכרים במבנה, כאמור  .12.1
שלט במושכר באופן, במקום ובגודל כפי שיקבעו על ידי   כפי שתורה העירייה, השוכר זכאי להתקין

ו/או בתחומי    המבנה יתקין כל שילוט על המושכר ו/או על גגות  העירייה או מי מטעמה. השוכר לא
 אישורה המוקדם ובכתב של העירייה.    המבנה ו/או המקרקעין ובסביבתם ללא

בקשה לשילוט הנושא את שמו המסחרי    ש לאישורה המוקדם בכתב של העירייה, כלעל השוכר להגי .12.2
שיון דרוש לשם כך, לרבות  יוהשגת כל ר  ו/או כל שלט אחר מטעמו או הקשור בו. אישור העירייה 

השילוט. אושרה לשוכר התקנת שילוט    תשלום אגרות בקשר לכך, מהווים תנאי מוקדם להתקנת 
על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית והוא    ילוט במיומנות ובמקצועיותכאמור, יתקין השוכר את הש

יהיה אחראי לתשלום כל אגרה, מס, היטל    יהיה אחראי להחזקתו במשך כל תקופת השכירות וכן 
 ו/או כל תשלום אחר בגינו.

תחזוקה    התבלה השילוט שהותקן על ידי השוכר כאמור, או שנוצר הצורך לבצע בו תיקון, שינוי, או  .12.3
פעולה  לפי כל  לבצע  לשוכר  להורות  העירייה  רשאית  העירייה,  של  הבלעדי  דעתה  כאמור    שיקול 

רשאית    ימים מיום דרישת העירייה, ואם לא עשה כן השוכר,  30והשוכר מתחייב לעשות כן בתוך  
לעירייה    העירייה, אך לא חייבת, לבצע התיקונים כאמור על חשבון השוכר וכל ההוצאות שיגרמו

בו בוצעו    ו לחשבון דמי השכירות החודשיים המגיעים מהשוכר לעירייה בגין החודשכאמור יצטרפ
יחולו כל ההוראות לעניין גביית דמי השכירות פי    התיקונים ולגבי תשלומים אלו  החודשיים על 

זה בשיעור  ,  הסכם  וניהול  תקורה  הוצאות  תידרש    15%בצירוף  להן  וההוצאות  העלויות  מכלל 
 . ביצוע הפעולות נשוא סעיף זה, כפי שתהיינה בפועלהעירייה לצורך 

למרות האמור לעיל העירייה רשאית להחליט כי הטיפול בהתקנת ובתחזוקת השילוט במבנה יבוצע   .12.4
. במקרה כזה ביצוע והתקנת כל השלטים במבנה  ו/או חברת הניהול מטעמה  במרוכז על ידי העירייה

שלטי העירייה   לרבות  ידי  על  יבוצעו  מטעמהו/  השוכר  הניהול  חברת  האדריכל    או  עם  בתאום 
את לעירייה  לשלם  מתחייב  והשוכר  והוצאות    והעירייה  לו  הנוגעים  השלטים  ביצוע  הוצאות 

הוצאות הניהול. מובהר בזאת כי אין בכך כדי    התחזוקה השוטפת של השלטים ישולמו במסגרת 
ו/או היט  לפטור את השוכר מחובת תשלום אגרות שילוט ל אחר הנוגעים להצבת  ו/או כל אגרה 

 השילוט כאמור.  

  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העירייה תהיה רשאית להורות לשוכר לסלק ולהסיר באופן מיידי ועל  .12.5
הציבוריים,    חשבון השוכר כל שלט ו/או כרזה ו/או מייצג שהוצבו או ניתלו במבנה, לרבות בשטחים

מבלי לקבל את אישורה    טחים הציבוריים המבנה ו/או בש על קירות המושכר וחלונותיו ו/או בשטחי  
ובכתב של העירייה, והשוכר מוותר בזה על כל תביעה או טענה בקשר עם הסרתם או בקשר     מראש

 נזק שיגרם לו עקב כך.  לכל
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 :תוספות ושינויים במושכר .13
 

שינויים    לעיל, השוכר לא יהיה רשאי לערוך במושכר, במתקניו ובמערכותיו,    6בכפוף לאמור בסעיף   .13.1
נוגעים לשלד    או תוספות כלשהם, בין שינויי פנים ובין שינויי חוץ, לרבות שינויים פנימיים שאינם

חשמל,   אויר,  מיזוג  (כגון  שבמבנה  והמערכות  פנימיות,  מחיצות  חיצוניים,  קירות  המבנה, 
 ותוספות").    אינסטלציה וכדומה), בלא קבלת הסכמת העירייה מראש ובכתב (להלן: "שינויים

 

זה, מבלי שניתנה לכך הסכמת העירייה   תוספות כלשהם כאמור בסעיף  או  ערך השוכר שינויים 
תהא העירייה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להורות לשוכר להסיר את השינויים    –מראש ובכתב  

ו/או התוספות בהתאם להנחיותיה ובמועדים שייקבעו על ידי העירייה. לא עשה כן השוכר, תהא  
לסלק או להסיר את השינויים ו/או התוספות כאמור בעצמה ו/או באמצעות מי  ית  העירייה רשא

תקורה   הוצאות  בצירוף  בכך,  הכרוכות  וההוצאות  העלויות  במלוא  השוכר  את  ולחייב  מטעמה, 
מכלל עלויות והוצאות סילוק ו/או הסרת השינויים ו/או התוספות כאמור, כפי    15%וניהול בשיעור  

 . שתהיינה בפועל

  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם וכאשר השוכר יערוך ו/או יבצע במושכר שינויים ותוספות, לרבות .13.2
רשת   יחידות  תוספת  והתוספות.  השינויים  וללא  המסירה  במועד  שהיה  כפי  הפיזי                                                                   למצבו 

היה והעירייה לא תדרוש  .  דרוש את הסרתם והחזרת המושכרחשמל תהיה לעירייה זכות והברירה ל
ולשוכר לא תהא כל תביעה    הסרת השינויים והתוספות, יהפכו אלו לקניין העירייה ללא כל תמורה,  
 בהם.  ו/או דרישה כנגד העירייה בגין השינויים והתוספות ו/או בגין השקעתו

לב .13.3 לא  מתחייב  השוכר  לעיל,  האמור  מכלליות  לפגוע  ו/אומבלי  במבנה  תוספת  או  שינוי  כל    צע 
  בשטחים הציבוריים, הן במבנה והן מחוצה לו, וכן לא לעשות שינויים כלשהם במושכר העלולים 
בפתחים  או  בחלונות  סוככים  או  סורגים  להתקין  לא  המבנה,  של  החיצונית  החזות  על    להשפיע 

ת או בפתחים אלו כל  מראש ובכתב ובהתאם להוראות הסכם זה. החיצוניים ולא לעשות בחלונו
 . שינוי אחר, ללא קבלת הסכמת העירייה לכך

  מוסכם כי במקרה והעירייה תתיר לשוכר ביצוע שינויים ותוספות כלשהם במושכר אין בכך כדי  .13.4
  לשחרר את השוכר מקבלת ההיתרים מהרשויות המוסמכות בהתאם לדרישות הדין וכי על ביצוע 

על    להסכם זה בקשר עם עבודות והתאמות במושכר  6יף  השינויים ו/או התוספות יחולו הוראות סע 
 ידי השוכר בשינויים המחויבים.

 

 

 

 :ניהול המבנה והשטחים הציבוריים .14
 

ו/או תאגיד מקומי בבעלותה (לעניין סעיף זה    חברת ניהול העירייה תספק בעצמה ו/או באמצעות   .14.1
(לא כולל שטח    הציבוריים  שירותי ניהול ותחזוקה למבנה ולשטחים  ")חברת הניהול בלבד ולהלן: "
 . נספח ו'השוכר יחתום עם חברת הניהול על הסכם ניהול בנוסח   .המושכר עצמו)

 . ו')(נספח  בהסכם הניהול  כמפורטדמי ניהול לחברת ניהול השוכר ישלם   .14.2
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החודשיים    למען הסר ספק מובהר בזאת כי דמי הניהול ישולמו על ידי השוכר בנוסף לדמי השכירות .14.3
לשלם את דמי    ו/או תשלומים נוספים שעל השוכר לשלם על פי הסכם זה. כמו כן השוכר מתחייב

ובמשך כל תקופת השכירות, בין אם  לצורך ביצוע עבודות התאמה  הניהול החל ממועד המסירה  
 במושכר ובין אם לא.   שימוש עשה

, לרבות ההוראות התפעוליות  חברת הניהולהשוכר מצהיר כי ידוע לו שקיום קפדני של הוראות   .14.4
, הינו בסיס  חברת הניהולהנחיות לעניין תחזוקת המושכר ומערכותיו שיקבעו מעת לעת על ידי    ו/או

והינו לתועלת השוכר ולתועלת  לניהול תקין של המבנה ו/או ההיכל ברמה ובאיכות גבוהים,    הכרחי 
 המשתמשים והמבקרים במבנה ו/או בהיכל והוא מתחייב לנהוג על פיו.  כל

  השוכר מצהיר כי ידוע לו שהאמור לעיל אינו גורע מכל הוראה בהסכם הניהול כי אם בא להוסיף .14.5
  ם עליו וכל הפרה של התחייבות על פי סעיף זה לעיל תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה ושל הסכ 

 הניהול. 

  מובהר בזאת כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבות השוכר לפעול בהתאם להוראות העירייה .14.6
 ו/או מי מטעמה. 

 : בנייה מקבילה במבנה .15
 

עבודות    השוכר .15.1 לביצוע  במקביל  כי  לו  ידוע  כי  בזאת  ומאשר  וההתאמותמצהיר  ו/או    השיפוצים 
השכירות הנוספת על פי הסכם זה, מתבצעות ויתבצעו  השכירות לרבות תקופת    במקביל לתקופת

  ביחידות במבנה אשר סמוכות למושכר על פי הסכם זה עבודות בניה ושיפוץ אשר לא   במבנה לרבות 
  , לרבות שוכרים אחרים במבנהיושלמו במועד המסירה והעירייה ו/או כל גורם אחר בעל זכויות  

תקופה ועל פי שיקול דעתם הבלעדי,    עת, ובכלו/או יזמים פרטיים רשאים לבצעם ולהשלימם בכל  
 והשוכר יהיה מנוע להעלות טענה בענין זה. 

לרבות    השוכר מתחייב בזאת שלא להפריע ולא להתנגד לכל שינוי, שיפוץ, בניה, או תוספת במבנה .15.2
  במבנה ביחידות הסמוכות למושכר על פי הסכם זה ו/או בפרויקט ובסביבתם ו/או עבודות השיפוץ 

והוא מוותר בזאת על כל    , ולאפשר את ביצועם באופן תקין ושוטף,עיל, מכל סיבה שהיא  כאמור ל
כל רעש, מטרד, הפרעה, אי נוחות וכיוצא באלה אשר יגרמו לו    טענות ותביעות כלפי העירייה בגין

כתוצאה מביצוען של עבודות בניה או הקמת והתקנת מערכות ומתקנים    או לעסק שינוהל במושכר
ובסביבתם. העירייה ו/או מי מטעמה לא יכירו בכל   במקרקעיןבמבנה ו/או  כלשהם מכל סוג שהוא

 השוכר בקשר עם, או עבור, העבודות המבוצעות כאמור לעיל.  תביעה ו/או דרישה מצד

תוספת   .15.3 או  שינוי  כל  לבצע  רשאית  תהיה  שהעירייה  לכך  מסכים  והוא  לשוכר  ו/או  ידוע  במבנה 
לבנות שטחים נוספים, לשפץ, ליצור הצמדות מכל מין וסוג, להעניק לאחרים    מעת לעת,   במקרקעין

וסוג שהוא בשטחים אחרים ובשטחים הציבוריים לכל אדם ולכל מטרה לפי שיקול    זכויות מכל מין
 ו/או ירידים.   םת או אירועייוהבלעדי, לרבות קיום פעילו דעתה

  של השוכר, לבצע כל שינוי או תוספת   העירייה תהא רשאית בכל עת, ללא צורך בהסכמה כלשהי .15.4
מכן   במבנה, למעט במושכר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הן לפני תחילת תקופת השכירות והן לאחר

ציבוריים    במהלכה, לרבות אך לא רק, תוספת או הפחתת שטחים או אגפים במבנה, הפיכת שטחים
למיניהן    רים, תוספות בניהלשטחים בשימוש בלעדי של משתמשים שונים, שינוי בפתחים ובמעב

לניהול    וכל שינוי אחר במבנה או בתוכניות במבנה, ובלבד שלא יהיה בכך משום הפרעה מהותית
 ושימוש במושכר על פי מטרת השכירות.  

  העירייה תהיה רשאית ללא כל צורך בהסכמת השוכר להעביר דרך המושכר ולהתקין בעצמה או  .15.5
  באמצעות מי מטעמה ככל שידרש, את כל סוגי הצנרת, לרבות תעלות מיזוג אויר, צינורות מים, 
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  כבלים וחוטי חשמל, כבלים לתקשורת וטלוויזיה וכיו"ב בין שהם משרתים את השוכר ו/או את 
מי מטעם העירייה    המושכר ו/או את המבנה ובין אם לא, והשוכר מתחייב לאפשר לעירייה או לכל

שהעבודות יעשו בתאום של    מושכר לצורך ביצוע עבודות כאמור על כל הכרוך בכך ובלבדכניסה ל
ובתום ביצוע העבודות על ידי    שעות מראש ובאופן שימנע ככל האפשר הפרעה מתמשכת לשוכר  72

 במהלך ביצוע העבודות.   העירייה תחזיר את המצב לקדמותו ותתקן כל נזק שנגרם למושכר

 :פינוי המושכר .16
 

  השוכר מתחייב כי עם תום תקופת השכירות או עם ביטולו של הסכם זה מכל סיבה שהיא (בהסכם .16.1
  , בכפוף לאמור העירייה"), יפנה את המושכר וימסור את החזקה בו לידי מועד פינוי המושכרזה: "

  לאחר   במצבואו    מהעירייה להלן, כשהמושכר פנוי מכל אדם וחפץ, נקי ומסודר כפי שקיבל אותו  
על    העירייה, בהתאם להנחיות  כפי שאושרו מראש ובכתב על ידי העירייה  עבודות השוכר  השלמת

וכן חופשי מכל זכות חזקה ו/או שכירות ו/או הרשאה    פי שיקול דעתה הבלעדי, למעט בלאי סביר
כשהוא שלישיים  צדדים  של  אחרת  המחובר    ו/או  מתקן  שינוי,  תוספת,  שיפור,  שיפוץ,  כל  כולל 

, אלא אם דרשה הרשות את פינויה או סילוקה של  העירייה בוע אם הותקן על ידילמושכר באופן ק
 התוספות הנ"ל או חלק מהם. 

  על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי המחוברים במושכר, לרבות יציקות רצפה ו/או תקרות, ו/או .16.2
היציע   ו/או  ותקשורת)  מים  ביוב,  (חשמל,  התשתיות  ו/או  גבס  קירות  ו/או  שטחיומחיצות    (על 

נפרד בלתי  חלק  הינם  במושכר"),  "המחוברים  (להלן:  במושכר  המיזוג  מערכת  ו/או    השונים) 
לעירייה חזרה  יימסר  והמושכר  במושכר  השוכר  ידי  על  התקנתם  ו/או  בנייתם  מרגע    מהמושכר 

חלקים    כאמור לעיל כשהוא כולל את המחוברים במושכר כאמור לעיל בשלמותם, ללא הסרתם ו/או
ז בגין מהם,  פיצוי  ו/או  תמורה  ו/או  תשלום  כל  לשוכר  תשלם  שהעירייה  מבלי  המחוברים    את 

 במושכר.  

רכוש .16.3 בגדר  אינם  אשר  מלאי  ו/או  אביזרים  ו/או  ציוד  ו/או  חפץ  כל  כי  מובהר  ספק,  הסר   למען 
העירייה על פי הסכם זה ואשר נותרו במושכר לאחר פינויו על ידי השוכר, יחשבו לרכוש העירייה  

בגינם. לחלופין, העירייה תהיה  הפי  עם ו/או תביעה  ו/או דרישה  כל טענה  על  והשוכר מוותר  נוי 
  לאחסן את הרכוש והציוד שימצאו במושכר בכל מקום שתמצא לנכון, ולגבות מהשוכר דמי  רשאית

 שכירות ואחסון סבירים, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

  השוכר לעירייה, תיערך בדיקה של המושכר על   יום לפני המועד להחזרת המושכר על יד  30לפחות   .16.4
הוראות    ידי המנהל בנוכחות נציג השוכר. המנהל יערוך רשימת תיקונים שהשוכר חייב בהם עפ"י

לקדמותו.    הסכם זה, אם הוא חייב, לרבות תיקוני נזקים וקלקולים, הקשורים בהחזרת המושכר
מועד תדחה    יעדר נציג השוכר באותו ימים מראש ואם    7הודעה על מועד הבדיקה תימסר לשוכר  

המושכר ע"י    הבדיקה בשני ימי עסקים. נעדר נציג השוכר גם מהמועד השני, ולא נכח בעת בדיקת
ברשימת התיקונים    המנהל כאמור, לא יהא בכך כדי לגרוע מתוקף הבדיקה והממצאים שיכללו

 . ומהתחייבות השוכר לתקנם כמפורט להלן

  ידי השוכר, עד תום תקופת השכירות, תהא העירייה רשאית לתקן   לא תוקנו התיקונים הנ"ל על .16.5
תקופת   את המושכר על חשבון השוכר. משך הזמן אשר יידרש לביצוע התיקונים, החל ממועד תום

לפגוע מכל    השכירות כפי שיקבע ע"י המנהל, יחשב לתקופה שבה פיגר השוכר בפינוי המושכר. מבלי
ו/א ההסכם  פי  על  אחר  סעד  או  דרישתהזכות  עם  לעירייה,  ישלם  השוכר  הדין,  של    ו  הראשונה 

שבה בוצעו    העירייה, את מחיר התיקונים בפועל וכן את דמי השכירות המוכפלים בגין התקופה 
 להלן.   16.6בפועל התיקונים כאמור בהתאם לאמור בסעיף  

  ות איהשוכר מתחייב כי אם לא יפנה את המושכר עם סיום תקופת השכירות כאמור לעיל, לרב .16.6
הקבוע    לעיל, ישלם לעירייה, בגין התקופה שבין המועד  16.3-ו 16.2ביצוע התיקונים כאמור בסעיף  
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השכירות שהיו    בהסכם זה לפינוי המושכר לבין מועד פינויו בפועל, דמי שימוש ראויים בשיעור דמי
ים בשלוש  מוכפל  מגיעים מהשוכר לעירייה בגין החודש שקדם למועד הקבוע לפינוי המושכר כשהם

הוכחת נזק. וזאת בנוסף    לכל חודש איחור, או חלק יחסי מהם בגין תקופה קצרה מחודש וזאת ללא
מכל זכות ו/או סעד אחר העומד לעירייה    לתשלום הפיצויים המוסכמים כאמור להלן ומבלי לגרוע

 העירייה על פי ההסכם או על פי כל דין.  

כאמור    לעיל, השוכר מצהיר ומתחייב כי אם לא יפנה את המושכר במועד  16.6בנוסף לאמור בסעיף   .16.7
הוצאות, וכל    לעיל, הוא יישא, בנוסף לדמי שימוש ראויים, בכל הסכומים, התשלומים, המסים,  

  16.9בסעיף    תשלום אחר הנובעים מאי פינוי המושכר במועד ו/או מפינוי על ידי העירייה כאמור
מועד פינויו    של התקופה שבין מועד פינוי המושכר לפי הסכם זה לביןלהלן ואשר הוצאו בפועל, ב 

לגרוע מכל    בפועל, כאילו נמשכה תקופת השכירות. העירייה תהייה זכאית לממש את הביטחונות
סעד אחר העומד לעירייה על פי הסכם זה או על פי כל דין. שניתנו לעירייה על פי הסכם זה, וזאת  

 .ת פינוי המושכר במועדמבלי לשחרר את השוכר מחוב

  למען הסר ספק, מצהיר השוכר כי תשלום ו/או קבלת דמי שימוש ראויים ושאר תשלומים כאמור  .16.8
 לעיל, אין בהם כדי ליצור בין הצדדים יחסי שכירות לגבי תקופה שלאחר מועד פינוי המושכר.  

  על פי הסכם זה השוכר מצהיר ומסכים כי בכל מקרה שלא יפנה את המושכר במועד פינוי המושכר  .16.9
  יום מראש ובכתב, יהיו העירייה ו/או כל מי שבא   14או עם ביטולו אף לאחר שקיבל התראה של  

לפינוי   מטעמה זכאים לנקוט בכל האמצעים העומדים לעירייה על פי דין, לרבות מינוי כונס נכסים
 המושכר. 

  קב כל האמצעים שתנקוט כל ההוצאות שיגרמו לעירייה עקב אי פינוי המושכר על ידי השוכר וכן ע .16.10
השוכר והשוכר מתחייב בזה לשלם כל סכום כאמור מייד עם דרישתה הראשונה של העירייה,  
  העירייה לפינוי השוכר כאמור לעיל, לרבות כל סכום שעל השוכר לשלם על פי סעיף זה יחולו על 

  ות או בטוחה והעירייה תהיה רשאית לגבות כל סכום כאמור ע"י חילוט או מימוש כל ערבהשוכר,  
 העומדים לעירייה. 

  :עברת זכויותה .17
 

רשאית למשכן ו/או לשעבד ו/או להסב    כמו גם החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ  העירייה .17.1
להעביר את זכויותיה כולן או מקצתן על פי הסכם זה,   ו/או למכור ו/או להשכיר ו/או להחכיר ו/או

בכל חלק ממנו, כולן או מקצתן, וכן לשתף כל גורם  ו/או במקרקעין ו/או ו/או את זכויותיה במבנה 
אחרת במבנה ו/או בהיכל כראות עיניה, בכפוף לזכויות    או גוף בניהול ו/או בבעלות ו/או בכל דרך

שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובלי שיהיו    השוכר על פי הסכם זה, והכל באופן 
 בקשר לכך.  לשוכר כל תביעות או טענות

בעקיפין    השוכר מתחייב לא להעביר ו/או להמחות ו/או להסב ו/או למשכן ו/או לשעבד במישרין או .17.2
א לעירייה  ל  את זכויותיו על פי הסכם זה או כל חלק מהם בכל צורה ודרך שהיא לכל גורם שהוא, וכן

אחרת שהיא,    לאחר להשתמש או להחזיק במושכר או כל חלק ממנו, כשוכר משנה או בכל דרך
או ההנאה מוגדרים ובין אם לאו, בין בתמורה ובין    הרשותבמישרין או בעקיפין, בין אם השימוש,  

ה  לתנאיה ואישורי  ללא תמורה, אלא אם קיבל לכך אישור מראש ובכתב של העירייה ויפעל בהתאם
 והכל בכפוף להוראות הסכם זה.

השוכר מתחייב בזאת שלא לשתף אחר או אחרים בהחזקת ו/או בהפעלת ו/או בניהול המושכר,   .17.3
  שלא להעניק לכל אדם או גוף אחר חזקה ו/או עירייה שימוש במושכר או בכל חלק ממנו, בין כבר 

של   אישור מראש ובכתב , בתמורה או שלא בתמורה, ובין בכל אופן אחר, אלא אם קיבל לכךרשות
מכלליות    העירייה ויפעל בהתאם לתנאיה ואישוריה והכל בכפוף להוראות הסכם זה. מבלי לפגוע
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הקונספט של    האמור לעיל מובהר בזאת כי אישור של העירייה כאמור מותנה בין היתר, באישור 
 שיתוף הפעולה ושל הגורמים הקשורים בו ו/או לו. 

  שומה, כל החלפת שותף או הוספת שותף שלא בהסכמת העירייהבאם השוכר מאוגד כשותפות ר .17.4
שיקול  י  מראש ובכתב יחשב כהפרה יסודית של הסכם זה. העירייה רשאית להתנות את הסכמתה לפ 

באם השוכר הינו תאגיד המאוגד כעירייה, כל שינוי בשליטה בתאגיד ללא הסכמת    דעתה הבלעדי.
של הסכם זה. שליטה בסעיף זה משמעותה החזקה  ובכתב תיחשב להפרה יסודית    העירייה מראש

   50%מהון המניות המונפק של העירייה וכן הזכות למנות במישרין לפחות    50%לפחות    במישרין של
 העירייה.   ממנהלי

 הועברו זכויות השוכר בניגוד לאמור לעיל, ייחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה.  .17.5

 :אחריות ושיפוי .18
 

שבא   .18.1 מי  וכל  מטעהעירייה  פועל  מי    המ ו/או  או  בע"מ  אופקים  לפיתוח  הכלכלית  החברה  ו/או 
נזק מטעמה,   בכל אופן שהוא לכל  יהיו אחראים  ו/או    לא  פגיעה שיגרמו  ו/או אובדן  ו/או  הפסד 

בכלליות האמור, נזק או פגיעה שנגרמו עקב    לשוכר ו/או לעסקו ו/או לרכושו, לרבות, ומבלי לפגוע
למטרות המפורטות בחוזה זה אלא אם כן    מם למושכר למטרה אוו/או מי מטע  העירייהכניסת  

   העירייה.ידי   הנזק, האבדן ו/או ההפסד נגרם בזדון או במתכוון על

פועל מטעמ .18.2 ו/או  שבא  וכל מי  העירייה  כי  לא  החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ  ה  מובהר 
ג שהוא שיגרם לשוכר ו/או  בחבות כלשהיא לגבי נזקי גוף מכל סו  שאו בכל אחריות שהיא ו/אויי

ו/או ו/או למי מטעמו,  לפגוע בכלליות האמור, למועסקים,    לעובדיו  ומבלי  ג' כלשהו לרבות  לצד 
סוכנים, קבלנים, לקוחות, מבקרים וכל אדם אחר שימצא במושכר או בשטח אחר המוחזק על ידי  

ו/או העירייה ו/או עובדיהן ו/או    העירייהבמישרין כתוצאה מרשלנותה של    השוכר אלא אם כן נגרם 
 מי מטעמן. 

ו/או   שא באחריות לכל אבדן ו/או נזק שייגרמו למושכר ו/או למבנה ו/או לתכולותיויהשוכר לבדו י .18.3
ו/או   ו/או תאגיד לרבות לעובדיו  ו/או  לעירייהלכל אדם  ו/או למי מטעמם  לציבור    ו/או לעירייה 

במושכר ו/או    ת ו/או לקהל המבקרים במבנה ו/או לכל צד ג' אחר, אשר ינבעו מניהול עסקיוהלקוחו
פעולה אחרת של    מהחזקה ו/או השימוש במושכר ו/או מביצוע עבודות השוכר במושכר, ו/או מכל

 השוכר וכל הפועלים מטעמו, בין במעשה ובין במחדל. 

החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ  את  ו/או    העירייההשוכר מתחייב לפצות ו/או לשפות את   .18.4
נזק ו/או הוצאה שהן עלולות להתחייב לשלם או שיאלצו לשלם או    ו/או את מי מטעמן בגין כל דמי

הקשור נזק  כל  בגין  ביצוע    ששילמו  ו/או  בו  השימוש  ו/או  השוכר  ידי  על  באחזקתו  או  במושכר 
להן בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש    כל נזק או הוצאה שייגרמו  העבודות בו כאמור, לרבות בגין 

הצורך להתגונן כנגד תביעה ו/או דרישה כאמור, ככל שתביעה ו/או    נגדן, אזרחית או פלילית, ובשל
זה ובתנאי    הסכםאו הפרת התחייבות של השוכר או מאחריותו על פי    דרישה זו נובעת מאי מילוי

כל על  הודעה  ניתנה  וכן    שלשוכר  כאמור  דרישה  ו/או  מפני  תביעה  להתגונן  האפשרות  לו  ניתנה 
 התביעה ו/או הדרישה הנ"ל. 

 :ביטוח .19
 

ו/או מי    לעיריה יהיה אחראי לכל נזק, רכוש או גוף, ולכל אובדן שייגרמו לעצמו, לעובדיו,    השוכר .19.1
מי    מטעמה ו/או  ידו  על  העבודות  עקיפה מביצוע  ו/או  ישירה  שהוא כתוצאה  צד שלישי  כל  ו/או 

מטעמו.  השוכר יפצה את העיריה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף כאמור, מיד עם דרישה ראשונה של  
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עמד בהן בקשר לכל תביעה ו/או דרישה כזו, אזרחית ו/או    שהעיריההעיריה, לרבות כלה ההוצאות  
 ובשל הצורך להתגונן בפני תביעה כזו.פלילית, 

מבלי לגרוע מאחריות השוכר על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב השוכר לערוך ולקיים על   .19.2
  כחלק  המצורף")  ביטוח   דרישות(להלן: "  2'ד  ונספח  1'ד  בנספחביטוחים המפורטים  החשבונו את  

מוניטין,  זה  מהסכם   נפרד   בלתי ובעלת  כדין  מורשית  ביטוח  חברת  אצל    את   להוסיף   ומתחייב , 
 . העבודות  ביצוע תקופת משך לכל , אלו  בביטוחים כמבוטח המזמין 

אישור על עריכת    העיריהלפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב השוכר להמציא לידי   .19.3
להסכם זה,    2ונספח ד'  1נספח ד'בהביטוחים המפורטים לעיל בהתאם להנחיות הביטוח המופיעות  

 כשהוא חתום על ידי מבטחיו. 

כל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח  לבין האמור בהסכם זה ולדרישת  ב .19.4
 , מתחייב השוכר לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה. העיריה

ו  .19.5 נוספים  ביטוחים  בעריכת  צורך  יש  השוכר  ולדעת  הנ"ל  /היה  לביטוחים  כלשהם  משלימים  או 
בדבר   סעיף  יכלול  כאמור  ביטוח  בכל  כאשר  הנ"ל  ולקיים את הביטוחים  לערוך  מתחייב השוכר 

כלפי   זכות תחלוף  על  שם   העיריהויתור  יורחב  ו/או  רכוש  ביטוחי  לעניין  הפועלים מטעמה  ו/או 
ות, בכפוף לסעיף אחריות  ן ביטוחי חבויי ו/או הפועלים מטעמה לעני  העיריההמבוטח לכלול את  

 צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

ידי   .19.6 על  הנערך  ביטוח  לכל  קודמים  הינם  לפיהם  מפורש  תנאי  יכללו  השוכר  וכי    העיריה ביטוחי 
. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי  העיריההמבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי  

המבטח כי ביטוחי השוכר לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא  אלא אם תימסר הודעה    לפיו מתחייב
 יום מראש. 30, העיריהכתובה על כך בדואר רשום לידי 

ו/או מי מטעמה בגין    העיריההשוכר מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  .19.7
עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה  נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי  

מאחריות לכל נזק כאמור    העיריהבפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את  
 לעיל. 

 השוכר מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח. .19.8

אי    העיריהלבקשת   .19.9 של  מקרה  בכל  לעיל.  המפורטות  הביטוח  פוליסות  של  עותק  השוכר  יעביר 
לשינוי   לגרום  השוכר  מתחייב  זה,  בהסכם  האמור  לבין  הביטוח  בפוליסות  האמור  בין  התאמה 

 הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה. 

בהמצאת   מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי השוכר, בהמצאת אישור הביטוח ו/או  .19.10
ו/או להוות אישור בדבר   העיריההעתקי הפוליסות על ידי השוכר כדי להטיל אחריות כלשהי על  

 התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את השוכר מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין. 

רשאית, אך    העיריהאם לא יבצע השוכר את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא   .19.11
חייב הפרמיות  לא  לרבות  הביטוח,  דמי  את  ולשלם  השוכר  תחת  הביטוחים  את  לערוך  ת, 

ו ו/או הפרשי הצמדה,  ריבית  סכום   העיריההשוטפות,  לנכות סכומים אלה מכל  רשאית  תהא 
שיגיע ממנה לשוכר בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהשוכר בכל דרך אחרת. אין באמור  

חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור השוכר, והשוכר מוותר בזה   העיריהלעיל כדי להטיל על  
 בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם  העיריהעל כל טענה נגד  
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הינם תנאים    העיריהמותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי   .19.12
מצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו  יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי ה

 כהפרה יסודית של ההסכם. 

השוכר מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו, וקבלני המשנה   .19.13
שלו. כן מתחייב השוכר לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך עם קבלנים וקבלני משנה בקשר  

דרישו יופיעו  זה,  הסכם  ביצוע  לעיל  עם  ביטוח  מתחייב  בהדרישות    ע"פ ת  השוכר  זה.  הסכם 
המשנה   קבלני  של  הביטוח  אישורי  את  זה  הסכם  לפי  העבודות  תחילת  לפני  לעיריה  להמציא 

 הפועלים מטעמו בביצוע הסכם זה.

 :טחונותב .20
 

לרבות התחייבויותיו של השוכר    כולן או מקצתן  ,זה  הסכם  פי  על  התחייבויותיו  מילוי  להבטחת .20.1
  בלתי   בנקאית  ערבות,  זה  הסכם  חתימת  במועד   לעירייה  השוכר   ימציא  לשלם את דמי הניהול,

ודמי הניהול בתוספת מע"מ כחוק   בגובה דמי השכירות החודשיים בתוספת מע"מ כחוק  מותנית
 ₪.   10,000- מ  זאת בהתאם לנוסח המצורף כנספח ג' להסכם זה ולא פחותעבור שלושה חודשים,  

חודשים ותוארך מעת לעת לשנתיים נוספות עד תום תקופת השכירות    24-לתוקף הערבות יהיה   .20.2
 .או תקופת השכירות המוארכת

מובהר כי בכל מקרה של הפרת ההסכם ו/או חזרה מההסכם (גם לפני מסירת הנכס לשוכר) תוכל   .20.3
ת השוכר לרבות תביעת אכיפה  העירייה לחלט את הערבות וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה לתבוע א

   ו/או פיצויים בגין נזקיה.

את תוקף הערבות    ככל שהוארכה תקופת השכירות, בהתאם להוראות חוזה זה, יאריך השוכר  .20.4
 כאמור לעיל. 

 כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבות יחולו על השוכר בלבד. .20.5

ודווקנית וכערבות להבטחת הפינוי  הערבות תשמש גם כערבות לביצוע ההסכם בצורה מדויקת   .20.6
 במועד, והשארת המבנה במצב טוב, על כל מתקניו המחוברים חיבור של קבע.

סיום   .20.7 ממועד  שנה  לתום  עד  בתוקף  ותהינה  לצרכן,  המחירים  למדד  צמודות  תהינה  הערבות 
 ההסכם. 

זה, תהיה רשאי  .20.8 להסכם  עומד בהתחייבויותיו בהתאם  כי השוכר אינו  העירייה  ת  ככל ותראה 
 לחלט את הערבות, כולה או חלקה, ומבלי שתידרש להוכחת נזק. 

מהערבות   .20.9 לנכות  רשאית  העירייה  תהיה  השוכר,  ידי  על  המבנה  ופינוי  ההתקשרות  סיום  עם 
 סכומים בגין נזקים או חריגות שבוצעו על ידי השוכר. 

ת מוארכת,  במידה ותוקף הערבות פג או עומד לפוג, ועולה כי ההתקשרות נמשכת או עומדת להיו  .20.10
למשך   שתותאם  כך  לחדשה,  ו/או  תוקפה  את  להאריך  הערבות,  את  לחדש  החובה  השוכר  על 

 ההתקשרות. 
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  אחת  בפעם,  מקצתו  או   כולו ,  הערבות  סכום  את  לגבות  רשאית   העירייה   תהא  כאמור  מקרה   בכל .20.11
 .  כאמור והתשלומים ההוצאות, ההפסדים, הנזקים  לגבי  מתוכו  ולהיפרע ,  פעמים  במספר או

  בידי   תהיה   עת  שבכל  באופן,  חדשה  בנקאית  ערבות ,  לאלתר,  השוכר  ימציא,  ערבות  חולטה  .20.12
 .  זה בסעיף הנקוב הסכום  במלוא ערבות  העירייה

ההסכם,   .20.13 על  החתימה  במועד  השוכר  ימסור  הבנקאית,  הערבות  על  לפקודת  בנוסף  חוב  שטר 
המצ"ב  העירייה דמי    בנוסח  בגובה  יהיה  החוב  שטר  סכום  זה.  החודשיים  לחוזה  השכירות 
על שטר החוב  .  מע"מ כחוק ודמי הניהול בתוספת מע"מ כחוק עבור שלושה חודשים  בתוספת 

מראש תאושר  שזהותם  ערבים,  שני  ידי    יחתמו  השוכר  העירייהעל  המלא.  רצונה  לשביעות   ,
פעולה עם   ו/או מסמך    בנוגע  העירייהמתחייב לשתף  כל מידע  לאישור הערבים, לרבות לספק 

 המצאת צילום מאושר של ת.ז. של הערבים.    לרשות לצורך הענין, לרבותהדרוש 

מקרה    תהא זכאית למלא בשטר את מועד הפירעון ולהגישו לגבייה בהוצאה לפועל, בכל  העירייה  .20.14
ל יגיעו  בו  בכל מקרה  ו/או  ידי השוכר  על  הניהול  ו/או הסכם  זה  חוזה  יופר  כספים  עירייה  בו 

אשר לא שולמו    ה ו/או הסכם הניהול ו/או בקשר לשכירותז  הסכםכלשהם מהשוכר בקשר עם  
 במועדם.  

  אי המצאת הביטחונות או חלק מהם כמפורט בסעיף זה לרבות השלמת בטחונות שמומשו תחשב  .20.15
של   יסודית  ל  הסכם להפרה  ותקנה  מועד    עירייהזה  את  לדחות  ו/או  החוזה  את  לבטל  זכות 

פי  לתשלום דמי השכירות החודשיים הכוללים    המסירה  וכל יתר התשלומים שעליו לשלם על 
חוזה זה, עד להמצאת כל הביטחונות מבלי שהדבר יגרע מחבויות השוכר על פי החוזה, לרבות  

 ומבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות על פי חוזה זה ו/או על פי דין.  חובתו

 : הפרות וסעדים .21
 

  , גם1970- הפרת הסכם), תשל"א על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל   .21.1
  במקרים בהם מוקנים בהסכם זה סעדים או תרופות ספציפיים להפרה כזו, וזאת מבלי לגרוע 

 מהוראות הסכם זה או הוראות כל דין. 

  השוכר מצהיר בזה כי הוא מוותר בזה על זכותו לסעד של צו מניעה זמני או   ,למרות האמור לעיל .21.2
  וי המושכר בתום תקופת השכירות ו/או בעקבות ביטול הסכם קבוע נגד העירייה בכל הקשור לפינ

  זה מכל סיבה שהיא. כמו כן השוכר מוותר בזה על כל זכות לקיזוז או לטענת קיזוז כנגד העירייה 
 בקשר עם הסכומים המגיעים ממנו לעירייה על פי הסכם זה ו/או הסכם הניהול.  

  יה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, העירייה מבלי לגרוע מכל סעד אחר ובנוסף לכל זכות של העירי .21.3
  תהיה זכאית לבטל את ההסכם, למרות כל הוראה בדבר תקופת השכירות והשוכר יהיה חייב 
  במקרה כזה לפנות את המושכר לאלתר או במועד שיקבע על ידי העירייה ולהחזיר את החזקה

   במושכר לעירייה כאמור בהוראות הסכם זה, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 השוכר הפר את ההסכם הפרה יסודית.   .21.3.1

או   .21.3.2 ההסכם  את  הפר  או  השוכר  הניהול  הסכם  שאת  מהוראותיו  איזה  הוראה  ל 
ההפרה תוך מועד סביר   ולא תיקן את  ,אינה הפרה יסודיתמההסכמים האמורים, ש

 . או המנהל, לפי העניין שנקבע לתיקונה על ידי העירייה
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 הוגשה בקשה לבית המשפט לפירוקו של השוכר, להכרזתו כפושט רגל, למנות לו נאמן,  .21.3.3
  מפרק, מפרק זמני, קדם מפרק, כונס לחלק מהותי מנכסיו, לעיקול חלק מהותי מנכסיו

 יום מהגשתה לבית המשפט.   30וניתן צו לפיה או שהבקשה לא בוטלה או נדחתה בתוך  

 שיו. כשהשוכר עושה סידור עם או לטובת נו .21.3.4

 במקרה של מתן צו להקפאת הליכים כנגד השוכר.  .21.3.5

 כשהשוכר מסתלק מביצוע ההסכם. .21.3.6

  לעיל, בנוסף לכל הוראה אחרת בקשר עם פינוי   21.3בוטל ההסכם על ידי העירייה כאמור בסעיף   .21.4
  16המושכר והחזרת החזקה בו לעירייה כאמור בהסכם זה ו/או על פי דין, לרבות האמור בסעיף 

פי שישה מדמי השכירות   ישלם לעירייה פיצוי קבוע ומוסכם מראש, בסכום של  לעיל, השוכר 
צורך    שהיו ללא  וזאת  להפרה  שקדם  החודש  בגין  זה  הסכם  פי  על  לעירייה  מהשוכר  מגיעים 

לעיל ובנוסף לפיצויים המוסכמים כאמור בסעיף    16.6נוסף לאמור בסעיף  וזאת ב  בהוכחת נזק
סעיף זה לא    ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לעירייה על פי דין ו/או ההסכם.    להלן   21.6

סעיף   מכוח  העירייה  ידי  על  ההסכם  בוטל  שבו  במקרה  תקופת    7.3יחול  (קיצור  זה  להסכם 
 ל הוראות הסכם זה על ידי השוכר. השכירות) שלא מחמת הפרה כלשהי ש

  בכל מקרה בו השוכר ישלם בפיגור כל סכום שעליו לשלם על פי הסכם זה ו/או הסכם הניהול .21.5
 ישא תשלום זה ריבית פיגורים כמפורט להלן: ילעירייה  

השוכר ישלם לעירייה לפי העניין, ריבית פיגורים על הסכום שבפיגור בשיעור של פריים  .21.5.1
 ב עבור התקופה מן היום שבו היה על השוכר לשלם את הסכום , הריבית תחוש8  %   +

 שבפיגור ועד היום שבו שילם אותו בפועל. 

התייחס הפיגור בתשלום לסכום ששולם ע"י העירייה לצד שלישי תחת השוכר ואשר   .21.5.2
 השוכר היה לשלמו לאותו צד שלישי, תחושב הריבית עבור תקופה מיום שהעירייה  על

לצד השלישי ועד להחזרתו ע"י השוכר. שילמה העירייה   שילמה את הסכום שבפיגור
שלישי ריבית ו/או קנס פיגורים בשל איחור השוכר בתשלום, יחשבו הריבית ו/או   לצד
 הפיגורים כחלק מקרן החוב שעל השוכר להחזיר לעירייה, לפי העניין.   קנס

לעירייה בהתאם להסכם   .21.5.3 זה פיגר השוכר בתשלום של סכום כל שהוא שעליו לשלם 
הסכם הניהול, ייזקף כל סכום ששולם על ידי השוכר ראשית על חשבון הריבית,   ו/או

ו/או בשכר   אחר כך  כרוכה בהוצאות  כנ"ל  גבייתו של סכום  על חשבון הקרן. היתה 
מטעם העירייה, ייזקף כל סכום שישולם כאמור ראשית על חשבון תשלום   טרחת עו"ד

 ן לפי הסדר האמור לעיל.  שכר טרחת עוה"ד ולאחר מכ ההוצאות ו/או

 אין בתשלום הריבית בהתאם לסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של העירייה לכל סעד אחר  .21.5.4
בהסכם זה ו/או בדין. קבלת ריבית כאמור לא תתפרש כויתור מצד העירייה על   הקבוע  

סעד אחר ו/או על פגיעה בכל זכות שהיא המוקנית להן על פי ההסכם ו/או על פי   כל
 דין. 

(  פיגור  .21.5.5 לשלם 7חוזר, העולה על שבעה  כל שהוא שעל השוכר  עסקים, בתשלום  ימי   ( 
לעירייה על פי הסכם זה יחשב כהפרה יסודית של הסכם זה, המקנה לעירייה את כל 

 המוקנים לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין בקשר להפרה יסודית של ההסכם.   הסעדים
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העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין,  מבלי לגרוע מכל סעד אחר ובנוסף לכל זכות של   .21.5.6
לעיל שישולמו על ידי   21.4וסעיף   16.6תשלום פיצויים ספציפיים כדוגמת סעיף    לרבות

לפיצויים כאמור בסעיף זה, לא פעל השוכר בהתאם לקביעת העירייה   השוכר בנוסף
כר  רצונם, בקשר להתחייבויותיו על פי הסכם זה, ישלם השו  ו/או מי מטעמה לשביעות 

שקלים חדשים) בגין כל יום שלא ביצע את הנחיית העירייה ו/או מי   אלפיים₪ ( 2,000
 מטעמה כאמור. 

 

 ההסכם: שינוי .22
 

 . הצדדים  שני בחתימת, בכתב במסמך אלא זה הסכם של  מההוראות  איזו לשנות אין

   הודעות: .23
 

  הכתובות  לפי  רשום  בדואר   שישלחו   או ,  אישית  במסירה  לנמען   וימסרו   בכתב   יהיו  הצדדים  הודעות
  או   למשלוח  מסירתה  משעת  שעות  72  בתוך  ליעדה  הגיעה  כאילו  ההודעה  תחשב  שאז,  להסכם  שבמבוא
  ליעדה   הגיעה  כאילו  תחשב   שאז,  קבלתה  על  טלפוני   ואישרור  קבלה  אישור  עם,  בפקסימיליה  שתועבר

 .  ההעברה  מועד שלאחר העסקים ביום

 מקומית: שיפוט סמכות .24
 

  ממנו  הנובע  ענין  וכל   פרשנותו,  זה  הסכם  של  לביצועו  הנוגעת  מחלוקת  כל  כי  ביניהם  מסכימים  הצדדים
 . בבאר שבע המוסמכים המשפט בבתי ורק אך תתברר

  החתום על הצדדים באו ולראיה    

   ___________________   ___________________ 

 השוכר      העירייה   

 

 

 

 אישור  

 

_______________ ת.ז.     מאשר בזאת כי  מ.ר ____________אני הח"מ, עו"ד _________________  
זה בשם השוכר   הסכם ________________ ת.ז. _____________ אשר חתמו על  - _____________ ו

הינם מוסמכים לחתום מטעמו וכי נתקבלה החלטה כדין על ידי השוכר בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו  
 ונספחיו.  הסכםזה ולהסמיך את הנ"ל לחתום על   בהסכםתקשר לה

        ____________________ 
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 עו"ד ,         
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 החללים המיועדים לשכירות במבנה תשריט  -נספח א'  
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 נספח תוכניות מאושרות על ידי העירייה לעבודות השוכר  -נספח ב'  
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 נוסח ערבות ביצוע  -נספח ג'  

 לכבוד 

 אופקים עיריית 

 להסכםערבות בנקאית  : הנדון

"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום  המבקשיםעל פי בקשת ____________________(להלן: " 
של   לסך  הפרשי  _______________(במילים:    ₪_____________  עד  בתוספת  חדשים),  שקלים  אלף 

"), שתדרשו מאת  הפרשי הצמדהלהלן (להלן: "הצמדה למדד  הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט  
   להסכם שכירות מיום _______ של ____________________. המבקשים בקשר 

ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע    7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך  
 ה מאת המבקשים.   אלינו,  מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחיל 

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה  
בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית  

 נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.   

 ו זה: במכתבנ

 משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.    –" מדד"

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 

"), כי  המדד החדשאם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, על פי ערבות זו (להלן: "
) "המדד היסודי"להלן:  (  15.6.21  שפורסם בתאריך   2021  מאי  המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש

הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצויין כדרישתכם הנ"ל, מחולק  יהיו  
 במדד היסודי.  

 שאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.   יערבות זו ת

 ת להעברה או להסבה.  ערבות זו אינה ניתנ

 

 בכבוד רב,        

       __________________ 
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 דרישות ביטוח עבודות השוכר  -  1נספח ד'

לידי   להמציא  השוכר  הרצל  על  מרחוב  קשורות,  עמותות  ו/או  עירוניות  חברות  ו/או  אופקים  ,  38עיריית 
,  בנוסח הטבלה המופיעה בסוף נספח זה ") אישור קיום ביטוחים (אק"ב)  מבקש האישור(להלן "אופקים  

 הכולל את הביטוחים המפורטים להלן: 

 

 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 המזמינה, 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.  
 

 סוי כולל: הכי
 

מ   .1.1.1 יפחת  שלא  האחריות  בגבול  סמוך  לרכוש  ו/או  קיים  לרכוש  מסכום   10%   -כיסוי 
 . הביטוח

 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%   -נזק ישיר מתכנון לקוי בגבול האחריות שלא יפחת מ  .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%  -דרישת הרשויות בגבול האחריות שלא יפחת מ  הוצאות עפ"י .1.1.7

 מסכום הנזק.  10%   -הוצאות פירוק, הריסה ופינוי הריסות בגבול האחריות שלא יפחת מ   .1.1.8

 פרעות ושביתות.  .1.1.9

 . )314( , גניבה פריצה ושוד )316(, רעידת אדמה )313(נזקי טבע  .1.1.10

 ). 328( רך ע"י מבקש האישור או עבורו  ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנע .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   
 למקרה ולתקופת ביטוח.   ₪ 6,000,000.- - העבודות ו/או בקשר אליהן, בגבול אחריות שלא יפחת מ

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

 ). 329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' (למעט רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים) ( .1.2.2
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 ).307חבות המבוטח בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ( .1.2.3

 ). 315תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי ( .1.2.4

 ).328לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו (  ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, .1.2.5

₪  למקרה על בסיס    750,000.-  -כיסוי לרעידות והחלשת משען בגבול אחריות שלא יפחת מ  .1.2.6
 נזק ראשון.  

 נזק הנובע מכלי רכב מנועי/צמ"ה שאין חובה חוקית לבטחו.   .1.2.7

 

 ביטוח חבות מעבידים :  -פרק ג' .1.3

 לכיסוי חבות השוכר על פי דין כלפי כל המועסקים על ידו, בגבולות אחריות כנקוב להלן.  

 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר: .1.3.1

 עבודות בגובה ובעומק.  .א

 . פתיונות ורעלים .ב

 . העסקת נוער כחוק .ג

 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדי המבוטח.  .ד

 ). 319ויחשב למעבידם של מי מעובדי השוכר (מבקש האישור הינו מבוטח נוסף, היה  .1.3.2

 ).328ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו ( .1.3.3

 ). 309הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור (  .1.3.4

האחריות:   .1.3.5 לתובע,    6,000,000גבולות  לתקופת    ₪20,000,000  ובמצטבר  למקרה   ₪
 הביטוח. 

 ביטוח אחריות מקצועית משולב חבות מוצר   .2

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

 כתוצאה ממוצר פגום של השוכר ו/או עובדיו. ) ו/או 322מחדל מקצועי של השוכר ו/או עובדיו ( 

 כיסוי לאחריותו של השוכר בגין מי מטעמו .   .2.2

 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר:  .2.3

 ). 301אובדן מסמכים ( .2.4

 ).327אובדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח ( .2.5

 ). 303דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע ( .2.6
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 ).  325מרמה ואי יושר של עובדים (  .2.7

 ). 326ות (פגיעה בפרטי .2.8

הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום חתימת ההסכם בין מבקש האישור לבין השוכר    .2.9
 (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי") . 

 ). 309הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור (  .2.10

 ).332חודשים ( 12הביטוח כולל תקופת גילוי מורחבת של    .2.11

האישור בגין אבדן או נזק שנגרם ממעשה או מחדל רשלני של    הביטוח מורחב לשפות את מבקש  .2.12
 ).  321) (304השוכר (

 ).328ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו ( .2.13

 ₪  , למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  2,000,000.-גבולות האחריות:    .2.14

 

 להוראות הבאות:ביטוחי השוכר יהיו כפופים   .3

הביטוחים  הנ"ל  קודמים לכל ביטוח  אשר נערך על ידכם  וכי אנו מוותרים  על כל טענה ו/או   .3.1
 ) . 328דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם (

אחריות   .3.2 את  כלשהי  בדרך  מגביל  או  מקטין  או  המפקיע   , כזה)  יהיה  (אם  בפוליסות  סעיף  כל 
 המזמינה.המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי 

 ).309לטובת מבקש האישור (- ויתור על זכות תחלוף .3.3

 ) 318מבקש האישור (-מבוטח נוסף .3.4

 האחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזקים חלה על השוכר בלבד. .3.5

יגרע   .3.6 לא  זו  פוליסה  פי  על  מהזכויות  לגרוע  העלול  המבוטח  מיחידי  יחיד  של  מחדל  או  מעשה 
 מזכויות מבקש האישור. 

 .  2016נאי הפוליסות לא יפחתו מתנאי ביט  ת .3.7

במידה והמבוטח נדרש להחזיק כלי רכב/צמ"ה לביצוע העבודות, עליו להחזיק בביטוחי חובה   .3.8
משולמים ותקפים לכלל הרכבים המשמשים לביצוע העבודות וכן ביטוח רכב צד שלישי, בתוקף,  

 ₪. 600,000- בגבול אחריות שלא יפחת מ 

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

המבוטח   .3.10 של  הזהירות  לחובת  בכפוף  הנ"ל,  בפוליסות  שקיים  ככל  יבוטל  רבתי  רשלנות  סייג 
 ובכפוף לזכויות המבטח עפ"י דין. 
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ייעשה אלא במשלוח הודעה מראש של   .3.11 יום    30ביטול הביטוחים הנ"ל ו/או שינויים לרעה, לא 
 למבקש האישור, בדואר רשום. 

 
 

על יד כל דרישה בביטוחים הנ"ל מופיע בסוגריים קוד כיסוי/ביטול חריג כנדרש ע"י הממונה על    הערה:
באק"ב של השוכר. בדרישה שלא מופיע  שוק ההון ביטוח וחסכון, אותו יציין המבטח של השוכר  

קוד בצידה, ניתן שלא לציינה באק"ב, אך יש לכלול כיסוי/ביטול חריג זה בפוליסת הביטוח של  
 השוכר (הרחבה של הפוליסה לטובת המבוטח).

יש להעביר את אישור קיום הביטוחים, ע"פ הנוסח בטבלה בעמוד הבא, לחתימת מבטחי  
 רישות הביטוח הנ"ל.השוכר, בהתאם לאמור בנספח ד
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ביטוח עבודות קבלניות /   -אישור קיום ביטוחים 
 בהקמה 

 )DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור (

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

 עם מבקש האישור. 

    

מען הנכס המבוטח / כתובת   המבוטח מבקש האישור*
 ביצוע העבודות* 

 מבקש האישור* מעמד 

עיריית אופקים   שם: 
 ו/או חברות עירוניות

 שם: 

 

 שוכר הביצוע ☐ 

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 מזמין העבודות אחר: ☒

 ת.ז./ח.פ.:   ת.ז./ח.פ.:  

  מען: , אופקים 38הרצל    מען:

 כיסויים 

 פרקי הפוליסה 

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 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם  
 לנספח ד' 

 מטבע  סכום 

כל הסיכונים  
 עבודות קבלניות

שווי    ביט 
 עבודות: 

 _______ 

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

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

  -מבוטח נוסף   -318אדמה, 
 ראשוניות  -328מבקש האישור,  

 ₪      רכוש עליו עובדים 

 ₪      רכוש סמוך 

 ₪      רכוש בהעברה 

 ₪      פינוי הריסות

נזק ישיר מתכנון  
לקוי/עבודה לקויה ו/או 

 חומרים לקויים

     ₪ 

  - 304אחריות צולבת,   - 302 ₪ 6,000,000   ביט  צד ג'
  -צד ג' -307הרחבת שיפוי, 

  -309קבלנים וקבלני משנה,  
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  

כיסוי בגין נזק  -312האישור, 
  -315  שנגרם משימוש בצמ"ה,
  -321כיסוי לתביעות המל"ל, 

מבוטח נוסף בגין מעשי או  
מבקש   -מחדלי המבוטח

מבקש האישור   -322האישור, 

הביטוח לא יהיה כפוף  
לכל הגבלה בדבר רעד  

 ו/או החלשת משען

     ₪ 

נזק לרכוש צד ג' עקב  
שימוש בכלי רכב מנועי,  

מעבר לחבות המכוסה  

החבות מעבר לנ"ל     
הינה בגבול  

האחריות המוזכר  

₪ 
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בפוליסה סטנדרטית  
 לביטוח כלי רכב.  

לעיל עד לסכום 
  1,000,000של 

  -328ייחשב כצד ג' בפרק זה, 
רכוש מבקש  -329ראשוניות,  

 האישור ייחשב כצד ג' 

כל אדם שאינו נכלל  
ברשימות השכר של  

המבוטח ייחשב כצד  
 שלישי 

     ₪ 

ויתור על תחלוף לטובת   - 309 ₪ 20,000,000   ביט  מעבידים אחריות 
מבוטח   -318מבקש האישור,  

  -319נוסף (מבקש האישור), 
מבוטח נוסף היה וייחשב  
כמעבידם של מי מעובדי  

 ראשוניות  -328המבוטח, 

אחריות מקצועית  
 משולב חבות מוצר 

  - 303אובדן מסמכים,  - 301 ₪ 2,000,000   ביט 
השמצה והוצאת לשון דיבה, 

הרע במסגרת כיסוי אחריות  
הרחבת שיפוי,    -304מקצועית,  

ויתור על תחלוף לטובת   - 309
מבוטח   -321מבקש האישור,  

נוסף בגין מעשי או מחדלי  
מבקש האישור, ,   -המבוטח

מרמה ואי יושר עובדים,   - 325
פגיעה בפרטיות במסגרת   - 326

  -327כיסוי אחריות מקצועית,  
וי עקב מקרה ביטוח,  עיכוב/שיה

תקופת    -332ראשוניות ,  - 328
 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  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור

 המבטח:



 

 68מתוך   53עמוד 

 חתימה וחותמת המשתתף:________________ 
      .להשכרת חללים מסחריים במבנה משרדים ותעשייה זעירה ברחוב תוצרת הארץ באופקים  15/2021מכרז פומבי 

 

 דרישות ביטוח (ביטוחי קבע)  -  2נספח ד'

(להלן  , אופקים 38עיריית אופקים ו/או חברות עירוניות ו/או עמותות קשורות, מרחוב הרצל על השוכר להמציא לידי 
, הכולל את הביטוחים בנוסח הטבלה המופיעה בסוף נספח זה") אישור קיום ביטוחים (אק"ב) מבקש האישור"

 המפורטים להלן: 

 ביטוח רכוש אש מורחב ואובדן תוצאתי   א. 

ציוד נלוה בבעלותו ו/או באחריותו של השוכר, במלוא ערכם, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים וכן 
  ), 313(נזקי טבע  ), 316(המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה 

רעות, נזק בזדון,  ידי כלי טיס, שביתות, פ-נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על
 . חודשים 12לתקופת שיפוי של  )311(ואובדן תוצאתי ) 314(וכן פריצה 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ב.
 

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

נזק לרכוש שהמבוטח או כל אדם אחר בשירותו פועלים או פעלו בו ו/או עליו שלא במישרין בעת  .2.4
 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 כאילו נערך  .3
 . ) 321) ( 304) (302(בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח 

 . )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.   6,000,000גבולות האחריות:  .7

 

 ביטוח חבות מעבידים  ג.
 

 לכיסוי חבות השוכר על פי דין כלפי כל המועסקים על ידו, בגבולות אחריות כנקוב להלן.  . 1

 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר:  . 2

 עבודות בגובה ובעומק,   . 2.1
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 פיתיונות ורעלים,   . 2.2

 העסקת נוער כחוק,  . 2.3

 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדי המבוטח. . 2.4

 ). 319(מבקש האישור הינו מבוטח נוסף, היה ויחשב למעבידם של מי מעובדי השוכר  . 3

 ). 328(ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  .4

 . )309(הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .5

 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪ ₪20,000,000 לתובע,   6,000,000גבולות האחריות:  .6

 

 כללי לכל הביטוחים  .ד
 

במידה והמבוטח נדרש להחזיק כלי רכב לביצוע העבודות, עליו להחזיק בביטוחי חובה משולמים ותקפים  .1
- לכלל הרכבים המשמשים לביצוע העבודות וכן ביטוח רכב צד שלישי, בתוקף, בגבול אחריות שלא יפחת מ

500,000  .₪ 

מבטחי השוכר לאשר כי לא תפגענה זכויות מבקש האישור מחמת אי מסירת הודעה על נזק ו/או איחור  על   .2
 בהגשת תביעה בגין הביטוחים הנ"ל, 

סייג רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות הנ"ל, בכפוף לחובת הזהירות של המבוטח ובכפוף לזכויות  .3
 המבטח עפ"י דין. 

יום למבקש האישור,    30ויים לרעה, לא ייעשה אלא במשלוח הודעה מראש של  ביטול הביטוחים הנ"ל ו/או שינ .4
 בדואר רשום. 

 

   לתשומת לב השוכר ומבטחיו:

על יד כל דרישה בביטוחים הנ"ל מופיע בסוגריים קוד כיסוי/ביטול חריג כנדרש ע"י הממונה על שוק ההון  
ביטוח וחסכון, אותו יציין המבטח של השוכר באק"ב של השוכר. בדרישה שלא מופיע קוד בצידה, ניתן שלא 

 כיסוי/ביטול חריג  לציינה באק"ב, אך יש לכלול 
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תאריך הנפקת האישור     אישור קיום ביטוחים 
)DD/MM/YYYY( 

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

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 מעמד מבקש האישור  אופי העסקה*  המבוטח מבקש האישור*

עיריית אופקים  שם: 
ו/או חברות עירוניות 
 ו/או עמותות קשורות 

 נדל"ן ☒ שם: 

 שירותים ☐

 מוצרים אספקת ☐

 ______ אחר: ☐

  

 משכיר                                ☒

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐

 ת.ז/ח.פ:  ת.ז/ח.פ: 

, 38הרצל מען:  
 אופקים 

 מען: 

 כיסויים

סוג 
 הביטוח

חלוקה לפי  
גבולות  

אחריות או  
 ביטוחסכומי  

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף  
 וביטול חריגים  

 מטבע  סכום  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

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

נזקי    -313 בגין  טבע,  כיסוי 
פריצה    -314 גניבה  כיסוי 

רעידת   -316ושוד,   כיסוי 
 ראשוניות  -328אדמה, 

  - 304אחריות צולבת,    -302 ₪  6,000,000   ביט  צד ג'
ג'  -307הרחבת שיפוי,    -צד 

משנה,  וקבלני  קבלנים 
תחלוף   -309 על  ויתור 

האישור,  מבקש  לטובת 
לתביעות   -315 כיסוי 

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

האישור,   -המבוטח מבקש 
מבקש האישור ייחשב   -322

זה,   בפרק  ג'    - 328כצד 
רכוש  -329ראשוניות,  
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מבקש האישור ייחשב כצד 
 ג'

אחריות 
 מעבידים 

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

  -319מבקש האישור, 
מבוטח נוסף היה וייחשב 
כמעבידם של מי מעובדי 

 ראשוניות -328המבוטח, 

אובדן  
 תוצאתי

תקופת שיפוי    ביט 
 חודשים   12של 

₪  

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

 שכירויות והשכרות  096

 ביטול/שינוי הפוליסה* 

יום לאחר משלוח הודעה למבקש  30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור 

 המבטח:
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 נוסח שטר חוב  -נספח ה'  

 ______________________________________). ₪ (במילים:    __________ על סך  

 שנערך ב_________ ביום ____ בחודש _______ בשנת __________ 

לשלם   מתחייבים  אופקים אנו  (במילים:    ____________   של    סך לפקודתה  ו/או    לעיריית   ₪
 .(______________________________________________ 

 תאריך התשלום: ביום ___ בחודש ______שנה ______ 

 סכום שטר זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן על פי תנאי ההצמדה הבאים: 

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי אזי יחושב סכום השטר כשהוא מוגדל בשיעור זהה  
בו עלה המדד החדש לעומת המדד היסודי. למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד  לשיעור ש 

 היסודי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינוי בסכום השטר. 

לצרכן"   המחירים  משמעו  "מדד  זה  וירקות,    - בשטר  פירות  כולל  הכללי)  (המדד  לצרכן  המחירים  מדד 
 המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

זהה  ב  או  דומה  מדד  במקומו  יבוא  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  ע"י  זה  מדד  פרסום  ויופסק  מקרה 
 במהותו שיתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או ע"י החברה לנאמנות של הבנק. 

 . 2021שנת    מאי עבור חודש    2021  ביוני   15המדד שפורסם ביום    - בשטר זה משמעו  "המדד היסודי"  

 מדד המחירים לצרכן הידוע במועד פרעון שטר זה.   - שטר זה משמעו  ב   - "המדד החדש"  

כבוד   אי  והודעת  לתשלום  מהצגה  לרבות  בשטר,  מחזיק  על  המוטלות  החובות  מכל  פטור  בשטר  המחזיק 
 והוא רשאי למלא את מועד הפרעון בשטר זה.  

 עושה השטר: 

__________________     ___________    _____________            _____________ 

 חתימה           כתובת             מס' ח.פ.            השם            

 ערבות אוואל

 אנו ערבים ערבות אוואל, ביחד ולחוד, לתשלום השטר ע"י עושה השטר.

 שמות הערבים ת.ז/ח.פ. והמען:     חתימת הערבים  
  שם:    
  ת.ז.:    
  מען:    

 
  שם:    
  ת.ז:   
  מען:    
 
 

מר   ,_________ עו"ד  בפני,  הופיע/ו   ________ ביום  כי  לאשר     ת.ז   ______________      גב' / הריני 
         וחתמו בפני על שטר זה. _____________,    ת.ז _____________, ומר/גב' ___________  

           ___________ 
 , עו"ד            

 

 



 

 68מתוך   58עמוד 

 חתימה וחותמת המשתתף:________________ 
      .להשכרת חללים מסחריים במבנה משרדים ותעשייה זעירה ברחוב תוצרת הארץ באופקים  15/2021מכרז פומבי 

 

 הסכם ניהול  -נספח ו'  

 בשנת ____  ___ בחודש  ___  ביום  ________שנערך ונחתם 
 

 

 

 בין

 

 ___________________________ 

 מרחוב __________________________ 

 _________________  טלפון : _______________ פקס:

 

 ") חברת הניהול(להלן: " 

 מצד אחד 

 

 

 לבין

 ___________________________ 

 מרחוב __________________________ 

 _________________  טלפון : _______________ פקס:

 ") השוכר(להלן: "

 מצד שני 

 

הינה בעלת הזכויות במבנה משרדים ותעשייה זעירה   עיריית אופקים (להלן: "העירייה") ו  הואיל 
 ברחוב תוצרת הארץ באופקים הידוע גם כגוש _____ חלקה ______ (להלן: "המבנה")

גיש הצעה לעירייה והשוכר השתתף בהליך פומבי או הליך חוקי אחר שקיימה העירייה וה  והואיל
אשר במסגרתו נקבע כי השוכר ישכור את יחידה מס' ____ בגודל של _____ מ"ר ברוטו  

השכירות)   לחוזה  א'  (נספח  תשריט  לפי  במבנה   ____ "בקומה  או    " היחידה(להלן: 
 ) "המושכר"

ועל בסיס הצהרותיו והתחייבויותיו קיבלה העירייה את הצעת השוכר וחתמה עימו על    והואיל
 סכם שכירות ביחס ליחידה ה
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וכחלק מתנאי הסכם השכירות נקבע כי השוכר יחתום על הסכם זה (הסכם ניהול) מול    והואיל
חברת הניהול אשר מבלי לגרוע מהאמור בהסכם השכירות מסדיר את התנהלותו במבנה  

 ואל מול יתק השוכרים במבנה וחברת הניהול 

 

 הצדדים כדלקמן: לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין 

 מבוא .1
 

 .ובחזקת תנאיוהמבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד   .1.1
 

 להסכם מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ובחזקת תנאיו.  והנספח  הסכם השכירות על נספחיו .1.2
 

החלוקה של ההסכם למסמכים, פרקים, סעיפים וסעיפי משנה וקביעת כותרותיהם נעשתה אך ורק   .1.3
 תהיה לחלוקה זו ו/או לקביעת הכותרות ערך פרשני כלשהו. לנוחות המעיין ולא 

 
יהיה פירושם של המונחים שלהלן כרשום בצידם, אלא אם כן הקשר הדברים  בפרשנות הסכם זה,   .1.4

 :  מחייב אחרת

 
 המשמעות  המונח

 . כהגדרתו בהואיל הראשון - "המבנה"

אליהם, השטח עליו הוקם המבנה, סביבתם, דרכי הגישה   - "המקרקעין"
 כל הזכויות הצמודות אליהם וכל שטח אחר השייך אליהם; 

   או"הסכם זה"   

 "ההסכם"

הסכם ניהול זה על כלל נספחיו בין שצורפו אליו בפועל ובין   -
שלא צורפו אליו בפועל, וכן כל מסמכי המכרז וכל מסמכי  
ההצעה שהוגשו ע"י השוכר למכרז וכל מסמך מכל מין וסוג  

להסכם בעתיד, לרבות מפרטים נוספים ו/או תכניות  שיצורף  
 נוספות, בכל רמת פירוט. 

"המושכר" ,  "הנכס", 
   "יחידה"-ה

 כהגדרתו לעיל בהואיל השני; -

 "מתקנים לשימוש  

 משותף"

המערכות ו/או המתקנים במבנה כולל השטחים משותפים,  -
מערכות  מרכזיות,  אויר  מיזוג  מערכות  מעליות,  לרבות 
ולוחות החשמל, מערכות וצנרת האינסטלציה, תאורה, ביוב  
מערכות   אשפה,  מתקני  אש,  וכיבוי  לגילוי  ציוד  ותיעול, 
למעט  במבנה,   השוכרים  כלל  וכו' המשמשים את  מחשוב 
ומשרתים  והמשמשים  ביחידות  הנמצאים  וציוד  מתקנים 

 את השוכר של אותה יחידה בלבד;
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 המשמעות  המונח

 "שטחים ציבוריים" 

 

במ - השטחים  רכוש כל  שייהוו  בין  במקרקעין,  ו/או  בנה 
פי דין ובין אם לאו, בין שיהוו שטחים משותפים - משותף על

הן   ובין שיהוו שטחים משותפים  של השטחים המסחריים 
במבנה,  אחר  ושימוש  יעוד  לכל  והן   המסחריים  לשטחים 
חשמל   חדרי  כגון  טכניים  ושטחים  שירות  שטחי  לרבות 

ומע מיזוג  חדר  תקשורת,  מעברים וחדרי  גגות,  רכות, 
שירות   וחדרי  שטחי  פנימיות,  ויציאות  כניסות  פנימיים, 
וכן   מדרגות  מעליות,  וטעינה,  פריקה  שטחי  פנימיים, 
אותם  ולמעט  המושכר,  למעט  והכל  מוגנים,  מרחבים 
שטחים שייעודו למכירה/ להשכרה ו/או שיושכרו בפועל על  

 ידי העירייה. 

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית מדד המחירים לצרכן   - "המדד"
אם  אף  מדד  אותו  כולל  כלכלי,  ולמחקר  לסטטיסטיקה 
יפורסם על ידי גוף או מוסד ממשלתי אחר, וכן כל מדד רשמי  

 שיבוא במקומו; 

הידוע   - "מדד הבסיס" ביצוע  המדד  לצורך  לשוכר  היחידה  מסירת  במועד 
 ; עבודות שיפוצים והתאמות

 ; לחברת הניהולהמדד הידוע במועד ביצוע כל תשלום  - "המדד הקובע"

של  - "המשתמשים"  ו/או השוכרים  ו/או המחזיקים  ו/או הדיירים  הבעלים 
 , הכל לפי הענין והקשר הדברים במבנהכל יחידה 

או  "השירותים" 
 "שירותי הניהול" 

ניהול, הפעלה, תיקון, אחזקה, חידוש, ניקיון, תאורה, גינון,   -
השט  של  לשימוש וביטוח  המתקנים  ושל  הציבוריים  חים 

 משותף.  

 
 ניהול וביצוע השירותים  .2

 
חברת הניהול תעניק את השירותים כהגדרתם לעיל לכל אורך תקופת השכירות והשוכר מסכים   .2.1

 למסור את שירותי הניהול לחברת הניהול ולא יבצע את השירותים בעצמו ו/או באמצעות אחר/ים. 
 

לרבות ליזום  ,לצורך ביצוע השירותים תוכל החברה לבצע אי אלו פעולות לפי בחירתה ושיקול דעתה   .2.2
פעולות מניעה ו/או פעולות תחזוקה והיא תקבע, לפי שיקול דעתה, את היקף השירותים, טיבם,  

 סוגם, החלקים במבנה להם יוענקו השירותים וכיו'. 
 

ג' .2.3 גוף/צד  כל  עם  להתקשר  תוכל  הניהול  במסגרת    חברת  מסוימות  פעולות  ביצוע  לצורך  אחר 
ופעולות הנדרשות לביצוע (חשמל,    השירותים, לרבות אנשי מקצוע מתאימים בתחום השירותים

וכן רו"ח, עו"ד שחברת הניהול תמצא לנכון    אינסטלציה וכיו'), הפעלת קבלן הבינוי בתקופת הבדק,
 לקבל שירותים מהם ביחס לביצוע השירותים. 

 
ול תקבע מעת לעת כללים ו/או נהלים ו/או תקנונ/ים הנוגעים לאופן התנהלות במבנה  חברת הניה .2.4

ובמושכר והדייר  יפעל על פי הכללים/נהלים/תקנונים כאמור וזאת כל עוד אלו עומדים בהוראת  
 הדין  ואין בהן לכדי לגרוע מהוראות הסכם השכירות. 
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 השוכרהצהרות והתחייבויות  .3

 
והתחייבויותיו ביחס לשימוש בנכס ובמבנה הכוח הסכם השכירות יחולו על  כלל הצהרות השוכר   .3.1

 . ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו  השוכר גם ביחס להסכם ניהול זה
 

פעולה עם חברת הניהול באופן מלא ויסייעו לה בכל מקרה בו שיתוף    השוכר ו/או מי מטעמו ישתפו .3.2
 . באופן תקין םהשירותי  וביצוע  המבנהפעולה כאמור דרוש לצורך ניהול 

 
השוכר לא יפריע ויעניק רשות כניסה לנציגי חברת הניהול מבנה וליחידה (לפי הצורך) על מנת שזו   .3.3

בין אם עבודות אלו  , לרבות עבודות שונות,  תוכל לבצע את השירותים ואת תפקידיה באופן תקין
, ובין  ות אחרותיחידצוע תיקונים שידרשו ביאחר או לצורך ב   שוכרתעשינה עבור עצמו או עבור  

וצינורות   אינסטלציה  ולתקן  להחליף  אחרים,  וחלקים  תקרות  רצפות,  קירות,  לפתוח  היתר, 
דעת   שיקול  לפי  דרושה,  שתהיה  כל מלאכה  לבצע  אליהם;  הניהולולהתחבר  מילוי  חברת  , לשם 

בגין הפרעה שתיגרם לו    הניהוללא תהיה כל טענה כלפי חברת    לשוכרהתחייבויותיה בחוזה זה ו 
 תוצאה מכך. כ
 

מתחייב   .3.4 לחברת  השוכר  מידלהודיע  חברת    הניהול  מצד  פעולה  המחייבת  תקלה  כל  הניהול  על 
 .(תקלות ביחידה ובמושכר יתוקנו על ידי השכור ועל חשבונו ואינם חלק מהשירותים מושא המכרז)

 
ימסור   .3.5 או    הניהוללחברת  השוכר  הנכס  בעלי  הזעקת  לאפשר  מנת  על  חרום,  לשעת  טלפון  מספר 

 המחזיקים בו בעת הצורך ובמקרה חירום. 
 

 
 תקופת ההסכם .4
 

 תקופת הסכם זה תהא בהתאמה מושלמת לתקופת השכירות לרבות כל זכות ברירה שם. 3.1
 

השוכר,  הגיעה תקופת ההסכם לכלל סיום שלא מחמת הפרת הסכם זה או הסכם השכירות על ידי   3.2
ימים    60ושולמו דמי ניהול ביחס לתקופה שלאחר מועד הסיום תושב יתרת דמי הניהול לשוכר עד  

 מתום תקופת ההסכם.
 

ו/או השיקים העתידיים שטרם הגיע    שוכריםמובהר ומודגש כי חברת הניהול מחזיקה בכספי של   3.3
אין לה שום זכות קניינית בכספים אלה, לבד מהזכות בשיקים ולנהוג בהם על  ומועד פירעונם, בין  

 פי הקבוע בהסכם זה. 
 

 
 דמי ניהול והוצאות  .5
 

) לכל  לושה שקלים חדשים₪ (ש  3דמי ניהול חודשיים בסך של    השוכרתמורת שירותי הניהול, ישלם   5.1
 .  בתוספת מע"מ כדין יחידה ברוטו מ"ר של שטח ה

 
חודשים מראש בתחילת חצי שנה (אחד לכל   6תשלום דמי הניהול יבוצע על ידי העברתם מראש של   5.2

 .חודש)
 

בהתאם לתחשיבי חברת הניהול וההוצאות  במידה וידרשו עדכונים לגובה דמי הניהול, הם יתעדכנו   5.3
 .  דמי הניהול כאמור  שלמתחייב לקבל על עצמו את העדכונים  בפועל, השוכר 

 
דמי ניהול אינם כוללים סכומים עבור הוצאות מיוחדות הדרושות למבנה (אם  מודע לכך כי    השוכר 5.4

וכאשר ידרשו), הוא מתחייב להשתתף בתשלום הסכומים שידרשו לכיסוי הוצאות שאינן כלולות  
 על פי חלקו היחסי במבנה (לפי מ"ר ברוטו).  בשירותים על פי הסכם זה

 
תפעל על פי הדין החל עליה ובכל מקרה בו חברת הניהול  חברת הניהול   -בהוצאות מיוחדות כאמור 

 . הצעות מחיר ביחס להוצאה המיוחדת כאמור  3פטורה ממכרז היא תקבל לכל הפחות 
 

לחברת הניהול יהיה שיקול דעת בלעדי לקבוע ולשנות את יחס חלוקת ההוצאות  על אף האמור לעיל,   5.5
  שוכר שנקבע על ידם מעת לעת ככל שהדבר יתבקש על פי נתונים שיהיו על ידיה ולחייב    השוכרים בין  

 .  שוכרזה או אחר בגין כל הוצאה מיוחדת אשר לדעת חברת הניהול הוצאה בקשר לעסקו של אותו 
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יום שבמהלכם לא שולמו דמי הניהול, יהווה    14אי תשלום דמי הניהול במועדם, ולאחר התראה של   5.6

יסוד  ידי  הפרה  על  הניהול    השוכרית  חברת  את  בהסכם  ותזכה  הקבועים  בסעדים  העירייה  ו/או 
 . השכירות לרבות חילוט הערבות בהסכם השכירות/גביית שטר החוב וביטול הסכם השכירות

 
יפגר בתשלום כלשהו המגיע או שיגיע ממנו לחברת    שהשוכרבכל מקרה  מבלי לגרוע מהאמור לעיל   5.7

ו/או אם יפר תנאי    הסכםלפי    הניהול  זה, תהיה חברת השירותים רשאית, מבלי לפגוע    הסכם זה 
 בזכותה לכל סעד חוקי אחר, לפי בחירתה היא, לנקוט באחד או יותר מן הדברים הבאים:

 
 יתנים לשוכר. להפסיק בשלמות או בחלקים את ניהול וביצוע השירותים הנ 5.7.1
ואשר לא שולם    מהשוכרלהוסיף הפרשי הצמדה למדד, על כל תשלום או הוצאה המגיעים   5.7.2

במועדו, בתוספת ריבית בשיעור שיהיה מקובל אותה שעה בבנק דיסקונט לישראל בע"מ,  
 לחודש.  2%למשיכות יתר חריגות בחשבונות דביטוריים בתוספת 

 להפסיק אספקת מים ו/או חשמל ליחידה.  5.7.3
 ל בכל דרך אחרת הנתונה לה על פי הדין. לפעו  5.7.4

 
כל ההוצאות או התשלומים שיחולו על חברת הניהול עקב הפרת החוזה ע"י השוכר ו/או שידרשו  

 כדי לאחוז בצעדים נגדו ישולמו על ידי השוכר. 
 

רובו או אי נכונותו של השוכר לקבל שרות כל שהוא ו/או הפסקת השירותים וביצוע השירותים  יס 5.8
על ידי חברת הניהול, לא ישחררו את השוכר מחובת השתתפותו בהוצאות הניהול בהתאם לתנאי  

 הסכם זה.  
 

חברת השירותים תהייה רשאית להשקיע כל כסף עודף שיהיה ברשותה בין אם מתוך קרנות ובין   5.9
 תוך כספי פיקדונות ובין מכל מקור אחר בכל צורה שתמצא לנכון מ

 
 הסבת ההסכם .6

לפי שיקול דעתה והסכמת  ים  / את זכויותיה וחובותיה ע"פ הסכם זה לאחר  להעביר  תוכל חברת הניהול  
 .  העירייה

 
 פיצויים וסעיפים יסודיים .7

לעיל,   מהאמור  לגרוע  הפרת  מבלי  בשל  (תרופות  החוזים  חוק  הוראות  יחולו  זה  הסכם  הפרת  על 
 ").חוק התרופות(להלן: " 1970  –החוזה)תשל"א 

 
 
 

 ולראיה לנכונות כל האמור לעיל באו הצדדים על החתום:
 
 
 

                                                                                              
                 ____________________________                                     _______________ 

 חברת הניהול                       השוכר                            
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 נספח שירותים הסכם הניהול
 

 ו' (כולל). –בנספח זה, פירוש הביטוי "יום עבודה, הינו כל אחד מהימים א' 
 

השירותים שתספק חברת הניהול, כוללים ,בין היתר, חידוש ו/או שיפור ו/או החלפת תוספת, ציוד ואביזרים,  
לרבות תיקונם, ככל שיידרש לצורך שמירה על מצב תחזוקתי מיטבי של המבנה ושטחיו הציבוריים, וזאת  

חלפתו, תחול על השוכר  לאורך כל תקופת ההסכם, ללא תוספת תשלום. על אף האמור, עלות ציוד שתידרש ה 
כאמור,   מסמך  על  השוכר  החתמת  הנדרש.  הציוד  עלות  לעניין  הסכמה  כתב  על  השוכר  להחתמת  בכפוף 

 באחריות חברת הניהול. החלפת ציוד בהיעדר החתמת השוכר על מסמך כאמור, לא תחייב את השוכר.  
על   יהא רשאי למסור לחברת הניהול, מעת לעת, הודעות  ו/א המזמין  ליקויים בקשר עם מי מבין  השוכר 

 השירותים שיפורטו להלן, הדורשים תיקון.  
 

מחלוף   יאוחר  ולא  עליהם  הודעה  עם מסירת  מיד  כאמור,  ליקויים  הניהול תתקן  שעות ממועד    48חברת 
 שנשלחה על כך הודעה לחברת הניהול, אלא אם סוכם בין חברת הניהול לבין השוכר, אחרת, בכתב. 

כאמור   ליקוי  תוקן  בתוך  לא  במקרים    7לעיל  מיידי  באופן  או  לתקנו,  הניהול  שנדרשה חברת  ימים מעת 
(ומקסימום   ו/או    –שעות במקרים דחופים)    48דחופים  ו/או המזמין לתקן את הליקוי  יהא רשאי השוכר 

לקבל שירות כלשהו מצד ג' לצורך ביצוע תיקון הליקוי, ולקזז את העלות הכרוכה בכך מן התמורה לה זכאית  
ת הניהול, מדמי הניהול (על פי תשלום שביצע השוכר בצירוף קבלה או על פי הצעת מחיר שקיבל השוכר  חבר

 בכתב, לצורך ביצוע תיקן הליקוי). 
 

השוכר ו/או המזמין לא יהא מחוייב למסור לחברת הניהול את מלאכת ביצוע תיקוני הליקויים, אלא על פי  
 שיקול דעתו. 

 
 הול: להלן יפורטו שירותי חברת הני

 תדירות  פעולה  אזור במבנה/בפרויקט 
 ניקיון 

(קיימים   אשפה  ריכוז   2מתחם 
יא   הנדרשת  הפעולה  מתחמים, 

 בכל אחד מהם) 

 כל יום  ניקיון רצפת המתחם
 אחת לשבועיים  שטיפת פחי האשפה 

 אחת לשבוע  ניקיון קירות המתחם 
למבנה,   חיצוניים  שטחים 

 במתחם הפרויקט 
ואיסוף   ופסולת  סריקה  לכלוך 

גזם  לרבות  שהוא,  סוג  מכל 
 ופסולת בניין 

 אחת לשבוע 

 פעמיים בשבוע  טיאוט  
 אחת לחצי שנה  שטיפת רחבות חיצוניות 

 אחת לחודשיים  ניקוי חדר מערכות 
ופסולת   חניון ושבילים אחוריים  לכלוך  ואיסוף  סריקה 

גזם  לרבות  שהוא,  סוג  מכל 
 ופסולת בניין 

 פעמיים בשבוע 

 אחת לשבועיים  טיאוט 
הצמוד   החניון  וניקיון  שטיפה 

 למבנה 
 אחת לחצי שנה 

 כל שלושה חודשים  ניקיון גגות  גגות 
 כל שלושה חודשים  ניקיון קולטי שמש 

אחת לחצי שנה, ומספר פעמים   פתיחת מרזבים 
 בחורף (על פי הצורך) 

והוצאות   עבודה  כלי  חומרים, 
 אחרות 

והוצאות   עבודה  אחרות  כל 
 (למעט ציוד שנדרש להתקנה)

 כלול במחיר 

מבושמים   ניקוי  חומרי 
 המתאימים למשטחי הניקוי 

 כלול במחיר 

משותפים   אשפה  פחי 
ריכוז   במתחמי  (הממוקמים 

 האשפה) 

הרלוונטי   הגורם  עם  תיאום 
בעיריית אופקים זמני ריקון של 

 פחי האשפה 

חברת  של  כניסתה  עם  מיד 
 הניהול לתפקיד 

הפרויקט  שערי  פתיחת 
של  כניסה  לצורך  הרלוונטיים 
אשפה,   לפינוי  זבל  משאיות 
בין   שתואמו  למועדים  בהתאם 

 חברת הניהול לבין העירייה 

ולמועדים  לצורך  בהתאם 
 שסוכמו אל מול העירייה 
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מיידי,  וניקיון  סדר  הבטחת 
 לרבות החזרת פחים למקומם

 בכל יום עבודה 

האשפה   פחי  תקינות  הבטחת 
 ובמקרה של נזק, החלפתם 

 בכל יום עבודה 

פחי   מחזור,  פחי  של  ריקונם 
אשפה בשטחי הגינות ובשטחים  

 הציבוריים, בלובי וכיוצ"ב 

 בתום כל יום עבודה 

 גינון 
כיסוח מדשאות + קנטים, גיזום  צמחיה וגינות 

גדר חיה, טיפול בצמחיית לובי, 
חניות, סביב המבנה, קלטורים, 

חיזוק עצים, גיזום גירוף עלים,  
(ככל  בהם  וטיפול  דקל  עצמי 

 שיש)

 אחת לשבועיים ובהתאם לצורך

חובה לוודא דישון בכל השקיה.   דישון 
נוזל   כמות  ריכוזו,  הדישון,  סוג 
לחברת  יימסרו  וכו'  הדישון 
המזמין   נציג  ידי  על  הניהול 
הניהול   וחברת  לכך,  המוסמך 
תפעל בהתאם לכך. בלובי וביתר 
מערכת  אין  בהם  המקומות 
מסוג   דשן  יסופק  אוטומטית, 
התייעצות  פי  על  או  קומפוסט 

 עם נציג המזמין המוסמך לכך
שתילת פרחים    –חידוש צמחיה  

ורב  וקיץ)  (חורף  עונתיים 
 שנתיים 

לפחות   יישתלו  עונה    150בכל 
באזוריו   שתילים  ו/או  פרחים 
סוג   הפרויקט.  של  החיצוניים 

וגו והשתילים,  דלם, הפרחים 
המזמין   נציג  ידי  על  ייקבע 
הניהול   חברת  לכך.  המוסמך 
שיועבר  שתילים  מפרט  תכין 
המוסמך  המזמין  נציג  לאישור 
השתילה,   לפני  מראש.  לכך, 
המוסמך  המזמין  נציג  יאשר 
לכך את התאמת הוראות נספח  

 זה, לנרכש 
ודישון   השקיה  מערכות 

 אוטומטי 
השקיה   מערכת  ותיקון  בדיקה 

כ  דישון,  ממטרות  ומערכת  יוון 
 וצנרת טפטוף 

אחת לחודשיים ובהתאם לצורך 
מערכת הדישון. אחת לשבוע יש 

 לבצע בדיקת נוזל דישון 
לרבות   ניקיון הגינות  לכלוך  ואיסוף  סריקה 

 גזם ופסולת בניין 
 פעמיים בשבוע 

והוצאות   עבודה  כלי  חומרים, 
 אחרות הקשורים בגינון 

והוצאות   עבודה  חומר,  כל 
 אחרות 

 במחיר כלול 

 חשמל 
המבנה,   נורות, מפסקים ושעונים  בכל  נוראות  החלפת 

וברחבות   בחניונים  לרבות 
 כל הסוגים – חיצוניות 

פי   ועל  לצורך,  בהתאם 
המזמין   נציג  עם  התייעצות 

 המוסמך לכך 
ומפסקי   נורות  בתי  החלפת 

 חשמל 
(באמצעות   חשמל  תיקוני 

החלפת    –חשמלאי מוסמך כדין)  
טיפול  טיימרים,   מפסקים, 

 וכיווני שעוני שבת וכיוצ"ב 
 אחת לחודשיים  כיווני שעון קיץ/חורף 

פי    –גנרטור   גנרטורים  על  תקופתי  טיפול 
שימוש   היצרן,  הוראות 
מקוריים   ובחלפים  בחומרים 

 ולפי הגדרות היצרן 

 על פי הוראות היצרן 
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 אחת לחצי שנה  בדיקה כללית 
 לחצי שנה אחת  בדיקה כללית  תאורת חירום 

 שירותי תחזוקה 
משרדים  דלתות   דלתות  אחזקת 

המשותפים,  בשטחים  ודלתות 
לרבות   וצילינדרים  מנעולים 

 מנעולים חשמליים 

בהתאם לצורך ועל פי התייעצות 
 עם נציג המזמין המוסמך לכך

קפיציות,   חצי  בידיות  טיפול 
 תיקון והחלפת קודנים 

בהתאם לצורך ועל פי התייעצות 
 נציג המזמין המוסמך לכךעם 

לדלתות   שמן  גירוז    –מחזיקי 
 ושימון ותיקון 

 אחת לחודש ובהתאם לצורך 

וחידוש  אינטרקום  תיקוני 
 שמות 

בהתאם לצורך ועל פי התייעצות 
 עם נציג המזמין המוסמך לכך

בהתאם לצורך ועל פי התייעצות  החלפת מנעולים וחידוש שמות  תיבות דואר (ככל שיש)
 המזמין המוסמך לכךעם נציג  

החניון   של  חשמליים  שערים 
 המשותף בלבד 

 אחת לשבועיים ולפי הצורך  שימון וגירוז – שער חשמלי 
טיפול בחלודה, צביעת השערים 

 (בצבע המונע חלודה) 
 אחת לשנה 

(שלט   שלטים  ותיקון  טיפול 
רחוק) לא תקינים, כולל החלפת  
(מוגבל   שלטים  ושכפול  סוללות 

שכירות  שלטים    2-ל ליחידת 
 אחת)

בהתאם לצורך ועל פי התייעצות 
 עם נציג המזמין המוסמך לכך

בהתאם לצורך ועל פי התייעצות  חידוש אישורים לצורך ביטוח כיבוי אש
 עם נציג המזמין המוסמך לכך

בדיקת ציוד כיבוי אש (מטפים, 
 זרנוקים, מזנקים וכו') 

 לפי הוראות יצרן וכיבוי אש 

 גילוי אש בדיקת 
 בדיקת ספרינקלרים 

לפי   בדיקת ואבטחת מטפים  המבנה,  קבלת  עם  מיד 
פי התייעצות  ועל  יצרן  הוראות 

 עם נציג המזמין המוסמך לכך
וקריאה   מעליות במשרדים  שגרתיות  בדיקות 

לשירות, בין היתר לצורך תיקון  
 תקלות 

פי   ועל  יצרן  הוראות  פי  על 
המזמין   נציג  עם  התייעצות 

 המוסמך לכך 
מדביר   הדברה  ידי  על  מזיקים  הדברת 

תיגרם  לא  בו  ובאופן  מקצועי, 
אי   הדירות  בעלי  מבין  למי 
מפגע   ייגרם  לא  וכן  נוחות, 

 בריאותי ו/או סביבתי 

 אחת לחצי שנה ועל פי הצורך

וצבע   צביעה, טיח וסיוד במשרדים  טיח  תיקונים    – עבודות 
קלים (צבע וסוג צבע לפי הקיים  

על   נציג  ו/או  עם  התייעצות  פי 
 המזמין המוסמך לכך) 

 בהתאם לצורך 

חדר  קומתי,  לובי  צביעת 
חדרים  אשפה,  חדר  מדרגות, 
צבע  וסוג  (צבע  וכו'  משותפים 
לפי הקיים ו/או על פי התייעצות 

 עם נציג המזמין המוסמך לכך)

 אחת לשנה (חודש לפי חג הפסח)

מתחם  בכל  וסיוד  טיח  צביעה, 
 הפרויקט 

 אחת לחמש שנים  גגות זיפות  
 אחת לשנה  סיוד גגות 

תיקוני צבע   –תיקוני צבע חניון  
נדרש, חידוש סימני   בכל מקום 
חניה,   ומספרי  חניה  הפרדת 
מדרכה  שפה  אבני  צביעת 

צבע -באדום באמצעות  לבן 
 מדרכות מתאים

 אחת לשנה 
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ביוב.  ביוב  ברווי  סתימות  פתיחת 
במקרים  גם  ביוב  קווי  תיקון 

נדרשת עבודת בינוי כדון:  בהם  
תקרות   מרצפות,  קיר,  שבירת 

 ומדרכות 

בהתאם לצורך ועל פי התייעצות 
 עם נציג המזמין המוסמך לכך

בהתאם לצורך ועל פי התייעצות  תיקוני ריצוף  ריצוף המבנה 
 עם נציג המזמין המוסמך לכך

בדיקות   כללי  תיקונים,  ביצוע 
הצורך  פי  על  נוספים  וטיפולים 

פי   נציג  ועל  עם  התייעצות 
 המזמין המוסמך לכך 

 

 כללי 
טיפולים   שירותים שונים  שגרתיות,  בדיקות 

מערכות   ותיקוני  תקופתיים 
המבנה של כלל מערכות המבנה  
ומערכות   משותפות  (מערכות 

 צמודות למבנה) 

 לפי הוראות יצרן 

בדיקות,   של  מלא  תיעוד 
רישום   + ותיקונים  טיפולים 

 טיפולים מפורט בספר 

 לאחר כל בדיקה, טיפול ותיקון 

 –הכנת והצגת דוחות מסכמים  
טיפול,   בנושאי  והן  כספיים  הן 

 בדיקות ותיקונים

המזמין   נציג  דרישת  פי  על 
המוסמך לכך ובכל מקרה, בכל 

 רבעון 
חומר  וניהול  תיוק  ריכוז, 
קבלן   ידי  על  המועבר  מקצועי 
ושל  המבנה  של  הביצוע 

תכניו לרבות  ת  הפרויקט, 
המבנה, ספרי טיפולים של יצרני  

אלקטרו מכאניות.  -מערכות 
יודגש כי כל החומר בינו בעלות  
לרשות   ויועבר  המזמין, 
של  המוסמכים  ולידינציגיו 
בסיום   או  דרישה  לפי  המזמין, 

 –ההתקשרות עם חברת הניהול  
 לפי החלטת המזמין 

 

ריכוז ותיוק מסמכים, מכתבים, 
חשבוניות, הצעות  פרוטוקולים,  

אחר  רלוונטי  מסמך  וכל  מחיר 
הפרויקט  בניהול  הקשור 
ידי   על  הניתנים  ובשירותים 
פי   על  (תיוק  הניהול  חברת 

 קטגוריות) 

 

 דו"חות 
בטבלאות   ייערכו  (הדו"חות 

 אקסל, על פי דרישת המזמין)

דו"ח אחזקה שוטף המציין את 
שבוצעה   השוטפת  הפעילות 
לו"ז,  ביצוע,  לעומת  (תכנון 

 לויות) ע

 אחת לחצי שנה 

שבר  ותיקוני  תיקונים  דו"ח 
מתקן,   גורם  התקלה,  (מהות 

 עלויות) 

 אחת לחודש 
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 הצעת המחיר  -נספח ז'  

 שם המציע: _____________________. 

 _______________________.  ח.פ/ע.מ:

 :חובה לסמן –וקבוצת שימוש  מטרת השימוש 

 מטרת השימוש  

 אחת בלבד) מטרה  יש לסמן(

 קבוצת חללים מבוקשת  

 קבוצה אחת בלבד)  לסמןיש (

 תעשיית אגרוטק.  �

 תעשיית תוכנה.  �

 תעשייה חדשנית (מו"פ).  �

 תעשייה עתירת ידע וטכנולוגיה.  �

: חללים אשר שטחם אינו עולה    קבוצה א' �
 מ"ר.   150על 

  151: חללים אשר שטחם נע בין  קבוצה ב' �
 מ"ר.  250מ"ר לבין 

  250חללים אשר שטחם עולה על  :  קבוצה ג' �
 מ"ר.  449 -מ' ולא יותר מ

 

 הצעה לדמי שכירות

אנו הח"מ לאחר שקראנו את כל מסמכי המכרז וההסכם מציעים לשלם לעירייה, כנגד זכות  
 : למטרת השימוש וקבוצת החללים המפורטת לעילהשכירות כמפורט בהסכם ובהתאם 

 הצעה לדמי שכירות: סך של _______ ₪ למ"ר לחודש
 .בתוספת מע"מ כדין

 לא ניתן להציע מחירים נמוכים מהמחירים שלהלן: 

ל קבוצת חללים  מינימאליים  שכירות    1  -דמי 
 מ"ר (לא כולל מע"מ) 

 ₪  35 מ"ר  150: חללים ששטחם אינו עולה על  קבוצה א'
ב' בין  קבוצה  נע  לבין    151: חללים ששטחם    250מ"ר 

 מ"ר
30  ₪ 

 ₪  27 מ"ר  250: חללים ששטחים עולה על קבוצה ג'
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 התשלום למ"ר הוא לפי מ"ר ברוטו.  -

 . מהמחירים בטבלה לעיל בהתאם לגודל המבוקשלא ניתן להציע סך הנמוך  -

 תשלומי מע"מ ישולמו על ידי השוכר לעירייה. -

תשומת לב המשתתפים כי על כל זוכה יהא לשאת בתשלומים נוספים מעבר לדמי השכירות, אשר   -
המסירה   ממועד  החל  וזאת  דין  פי  על  במושכר  עסקו  הפעלת  בגין  עליו  שיפוצים  יחולו  לעבודות 

 והתאמות (טרם החלה תקופת השכירות), ולרבות:

 ארנונה.  .א

 .₪ למ"ר ברוטו בתוספת מע"מ כדין  2דמי ניהול בסך של   .ב

 תשלומי חובה: מים, חשמל, אגרות והיטלים שונים.  .ג

 סק, שילוט וכיו'. תשלומים קבועים בגין רישיונות נדרשים לרבות רישיון ע  .ד
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