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 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 

 22/51 מס'פומבי  מכרז 
 בראש העין  מתחם נצבאם משרדים ופנאי ב תחבמשטחים השכרת בדבר 

 
 

 הוראות כלליות למשתתפים תנאי המכרז ו  -מסמך א' 
 

"(, מתכבדת בזאת להזמינכם  החברה" ו/או "החכ"ל "החברה הכלכלית לראש העין בע"מ )להלן:  

הצעתכם   לה  של    לשכירתלהגיש  פתוח מ"ר    560  כשטח  לחניה  ושטחים  בהתאם    וישיבהים 

המצורפים כמסמך  ז  למכרז  לתרשימים  נצבא  הממוקם  "המושכר"(    –לן  )לה  ד'ה  בגוש במתחם 

במסמכי המכרז  הכל לפי התנאים כמפורט  "(  בנההמ"  –, )להלן    ראש העין ב  31-35מגרשים    8877

 להלן. 

 
 נושא המכרז 

   .המושכר כהגדרתו לעיל.השכרת נושא המכרז הוא  .1

במייהמושכר   .2 לזוכה  )  במ  וצבמסר  המכרז  פרסום  ריהו  (AS ISועד  כל  ציודללא  או  על    .ט 

 בטרם הגשת ההצעה.   המושכרהמציע מוטלת האחריות לבדוק את מצב 

על    השכירות  תקופת .3 ממועד    שנים  חמשתעמוד  הזכייןכניסת  החל  עם  ג'(  )מסמך    ההסכם 

השכירות  .  לתוקף תקופת  את  להאריך  הדדית,  בהסכמה  רשאים,    ותפסנו  בשנתייםהצדדים 

  90נם להאריך את תקופת השכירות לפחות  את רצוובלבד שסיכמו בכתב    חת בכל פעם()שנה א

 ם מראש.  יו

להשתמש   .4 עליו    על  במושכרניתן  החלה  התב"ע  של  פי  בייעוד  או    מיוחד  ששימולשימושים 

אחריםלצורך   מסחריים  לשימו  שימושים  היתר  לקבלת  חורג.בכפוף  מכירת    ש  תותר  )לא 

רשא יה  אל  השוכר  מזון(. פעיה  כל  לבצע  בשט י  כלשהי  פרט  ח המוילות אחרת  שימוש  לשכר, 

לעיל   ברישא  זה   בלבד המוזכר  במכרז  לאמור  דין   בהתאם  כל  להוראות  וההיתר    ובהתאם 

 לשימוש חורג. 

הייעוד התכנוני במתחם הוא   כי  ריות הבלעדית  חלה האח  הזוכהועל    לשימוש מיוחד מובהר 

חורג לשימוש  היתר  על    רך וצל  לקבלת  המבוקש  בנוסף,  במושכרידו  השימוש    האחריות. 

ו/או קבלת  לרבות הצבת שילוט    ,ככול ודרוש רישיון כזהת לקבלת רישיון עסק כדין  הבלעדי

ו/או   אישור  ו/או  כל  ה היתר  אחר  פירישיון  על  על  דין    נדרש  על    הזוכהחלה  לעמוד,  ועליו 

תנאי הר חשבונ  בכל תקופת  יו, בכל  כל הבדי  ע לערוךצימה   לע  . השכירותשיון  בנוגע  את  קות 

, או כל רישיון והיתר שיון עסקיישות כל רשות רלוונטית בנוגע לקבלת ררדלדרישות הדין ול

זה  אחר, מכרז  במסגרת  הצעתו  הגשת  ההצעה  לפני  בהגשת  כל  המציע  למכרז,  .  על  מוותר 

לתנא בנוגע  טענה  ו/או  רדרישה  לקבלת  לעלוי יים  ו/או  העסק  הנובעוושיון  ככל   ם.המ ת  ת 

ב שינוי  הנ שיחול  בכל  הדין  להפע דרישות  במושכרלת  וגע  הגשת  הפעילות  לאחר  ההצעה,  , 

מתחייב המציע לעמוד בכל הדרישות החדשות ולא תהיה למציע כל דרישה ו/או טענה בקשר  

 לכך.

כי   .5 המשמש  בתוך    ם ממוק  המושכרמובהר  יביל  משרדים  מבנה   / מכירות  ידי    כמתחם  על 

נצבא  ממוקם    חברת  המנהלה  מגורים  חםת מב  ומבנה  למבני  נדר  .סמוך  הקפדה  לפיכך,  שת 

תנאיי כל  על  הנוגע    תרה  בכל  ובמיוחד  העסק  ניקיוןרישיון  על  המושכר    לשמירה  שטח 

יהא רשאי לעשות בשטח המ.  וסביבתו, צמצום הרעש ו/או בתוכו כל שינוי,  המציע לא  ושכר 
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ור, השינויים  אמכ  ורמובהר כי אם יינתן איש.  ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת החברה

  הוצאות.ר והחכ"ל לא תשתתף בבלעדי של השוכו על חשבונו היבוצע

תחזוקה וניקיון של שטח המושכר וכן השטח שמסביב למושכר  הזכיין יהיה אחראי לשמירה,   .6

   ון.במשך תקופת הזיכי

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז 

ועונה .7 המכרז  מסמכי  את  שרכש  מציע  זה  למכרז  הצעה  להגיש  ההצעות    עד ומב   זכאי  הגשת 

  :במצטברסף הבאים על כל תנאי ה למכרז

ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל.   אזרח  יחיד,  אחת  משפטית  אישיות   הוא   מציעה .7.1

  ף" או "חברה בייסוד".לא תתקבל הצעה של משתתף במכרז שהינו "מיזם משות 

תאג של  ובמקרה  ת.ז.  תצלום  לצרף  המציע  על  זה  סף  בתנאי  עמידה  ו  א  ידלצורך 

יצורף תדפיס ציבורית,  החברות.  עדכני של רשם  שותפות   עם זאת, במקרה של חברה 

המציע   לגבי  יצרף  ערך  ניירות  הרשות  ו/או  ערך  לניירות  הבורסה  של  עדכני  תדפיס 

 האחזקות בחברה. 

  ינו עוסק מורשה. המשתתף ה .7.2

 ,הרש עתו אישור בגין היותו עוסק מוהמשתתף יצרף להצ   , לצורך הוכחת תנאי סף זה

הו רשויות  אצל  ימספרו  כן,  כמו  המציעמס.  מרואה   צרף  או  השומה  מפקיד  אישור 

ו/או כל אישור אחר   חשבון שהוא מנהל ספרי חשבונות כחוק, או שהוא פטור מלנהלם

ם ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלומי חובת מס( חוק עסקאות גופילפי  הנדרש  

 . 1976 -התשל"ו 

בעביר .7.3 הורשע  לא  במהלך  יל לפה  המציע  ש   7ית  לפהשנים  הקדמו  היה מכרז.  רסום 

 , המנכ"ל ונושאי המשרה.  המציע תאגיד, יתייחס התנאי הנ"ל לבעלי השליטה במציע

פלילית"   ה  -"עבירה  איכות  בתחום  עבירות  כולל  עבירה,  לאיכות כל    סביבה/הנוגעות 

פלילית מסוג ברירת קנ פלילית מסוג חטא, עבירה  ולמעט: עבירה  רות  ביע  ס,הסביבה 

  ינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה(. א עבירות שעניקומיים )להוצימכח חוקי עזר מ

הוכחת הדרישות האמורות לעיל, על המציע לצרף תצהיר העדר הרשעות, בנוסח לשם  

כ ומנהלי    4-א'מסמך  המצורף  כאמור  השליטה  בעלי  למציע,  ביחס  המכרז,  למסמכי 

   המציע.

 1976  -ם, התשל"ו  גופים ציבורייב' לחוק עסקאות  2ף  עיס  אי מציע שמתקיימים בו תנ .7.4

  מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.  בדבר תשלום שכר

 מציעה, חל איסור על  15.07.2010, מיום  2003יובהר, כי על פי החלטת ממשלה מספר  

ידי   על  ובין בעקיפין, בין אם  עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, בין במישרין  להעסקת 

כל גורם אחר עמו התקשר   ן משנה אוכוח אדם, קבל   ם באמצעות קבלןין אוב   ,יעהמצ

 היזם. הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית של הוראות המכרז. 

זה,   סיף  תנאי  הוכחת  מלשם  תצהיר  להצעתו  יצרף  בדבר המציע  עו"ד  ידי  על  אומת 

 . 1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2קיום הוראות סע' 

כהבומ .7.5 תנ ר  כל  צריכי  הסף  במאי  להתקיים  הנדרשים   עצמו.ציע  ים  המסמכים  כל 

המציע   במכרז שם  על  יהיו  יצורפו(,  אם  נוספים  )ומסמכים  הבנקאית  הערבות  כולל 

  במכרז בלבד.  

 המכרז  חוברת
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המכ .8 "פרטי  )להלן:  המכרז  בחוברת  מצויים  המכרזרז  תמורת  חוברת  לרכוש  ניתן  אותה   )"

ש  .ת. ישן ראא  11העבודה     י החברה ברחוב ר לא יוחזרו, במשרדאש  ("מש"ח )כולל מע  1,500

טל':   שלישית(  קומה  יצחק,  יד  )בית  א'03-9383278העין,  בימים  השעות:  -,  בין  -8:30ה' 

.  12:00בשעה    20/9/2022  -שלישי, ה  יוםל  ועד  28/8/2022  -ון, ה ראש  החל מיום  14:00

 ניתן להוריד את חוברת המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת: 

haayin.com/-http://www.rosh    הבנק לחשבון  בנקאית  העברה  באמצעות  התמורה  את  ולשלם 

ניתן לעיין בחוברת  .  146432חשבון  , מספר  543של החברה שפרטיו:  בנק המזרחי טפחות, סניף  

ת  כל הוצאו  . של החברה  טנטרנובאתר האי   המכרז, ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה

 יחולו על המציע, והמציע לא יהא זכאי בכל מקרה להחזר הוצאות אלה.  ההצעה  ם הכנתבקשר ע

לש .9 למציע  ניתנים  הם  החברה,  של  רכושה  הינם  המכרז  שבחוברת  המסמכים  הכנת  כל  ם 

  הצעתו והגשתה בלבד, ועליו להחזירם לחברה עד למועד הנזכר במסמך זה, בין אם יגיש את 

 להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. אי להעתיקם או המציע אינו רש  ובין אם לא יגיש.   העההצ

 

 "חוברת המכרז" כוללת את החלקים הבאים:   .10

 .'מסמך א  -למשתתפים  תנאי המכרז והוראות כלליות  .10.1

 .1-מסמך א' –צעה ערבות הה .10.2

 .2-מסמך א' –ערבות ההסכם  .10.3

  -  1976-ציבוריים, התשל"ו  םיגופ   ב' לחוק עסקאות 2  תצהיר בדבר קיום הוראות סעיף .10.4

 . 3-מסמך א'

 .4-מסמך א' – ין העדר רישום פלילי י תצהיר המציע לענ .10.5

 . בוטל .10.6

    .6-א'מסמך  -אישור על קיום ביטוחים   .10.7

 .מסמך ב' -טופס ההצעה, על כל נספחיו   .10.8

 . מסמך ג' -החוזה  .10.9

 מסמך ד'.  -המושכר תשריט  .10.10

 

 .  יןיכל צורך ולכל ענ ל מכרז כל חלקי חוברת המכרז הינם חלק בלתי נפרד מן ה

  
 

  מתן הבהרות למסמכי המכרז עים ומפגש מצי

 
החכ"ל  משרדי  המפגש ב,  במושכר  13:00בשעה    05/09/2022  שני  ביום  יתקייםמפגש מציעים   .11

קומה  11/1העבודה  רח'   העין  3,  במפגש    . ראש  המפגש  חובה.    ינהאההשתתפות  פרוטוקול 

להצעתו המפגש  פרוטוקול  את  לצרף  המציע  ועל  המכרז  חוברת  רוכשי  לכל  כשהיישלח  א  ו, 

על והוא  חתום  ההצעה.  ידו  ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  בע"פ    יהווה  באמור  אין  כי  מובהר, 

נוסח מסמכי המכרז ופרוטוקול המפגש אשר במסגרת סיור זה כדי לחייב את החכ"ל וכי רק  

 פץ כאמור לעיל, יחייבו את החכ"ל. יו

זה ספק  היה לו אייאו ש  המציע ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות לחוקים ותקנות,ובמידה   .12

לתוכנו המדויק של איזה סעיף או פרט, או שהוא יהיה מעוניין בקבלת הבהרות בנוגע    שרבק

בדוא"ל   בכתב  לחברה  לפנות  ניתן  לא    uzi@rosh-haayin.comלמכרז,  מיוםעד    יאוחר 

http://www.rosh-haayin.com/
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ויהווה חלק    .12:00בשעה    12/09/2022 ויופצו לכל רוכשי חוברת המכרז  ייענו בכתב  הפניות 

  י ההצעה. פרד ממסמכ בלתי נ 

יאוחר  .13 ולא  עת,  בכל  רשאית  שינויים    16:00בשעה    14/09/2022  מיום  החברה  להכניס 

רוכשי  לשאלות  בתשובה  או  ביוזמתה  המכרז,  במסמכי  שהוא,  סוג  מכל  המכרז.    ותיקונים, 

והחוזה   המכרז  מתנאי  נפרד  בלתי  חלק  יהוו  כאמור,  והתיקונים  כשהם השינויים  ויצורפו, 

 . זכרמכי המע, למסציהמם ע"י חתומי

והתיקונים   .14 והשינויים  החברה  באתר  מסמכי  יפורסמו  רוכשי  כל  של  לידיעתם  בכתב  יובאו 

הרכישה ע"י רוכשי  המכרז, באמצעות  הדוא"ל, לפי כתובות הדואר האלקטרוני שנמסרו בעת  

המדויק האלקטרוני  הדואר  כתובת  כי  לוודא,  המציע  על  המכרז.    בידיעת  תנמצא   תמסמכי 

 . החברה

 
 ההצעה

 
 .מסמך ב'-צעתו על גבי טופס "הצעת המציע" הרצ"ב כלהגיש ה על המציע .15

.  השכירותהצעת המחיר תכלול את סכום דמי השימוש החודשיים שהמציע מוכן לשלם עבור   .16

  20,000  המינימאליים נקבע על ידי החכ"ל לסך שלהחודשיים  כום דמי השימוש  מובהר כי ס

מע"מ בצירוף  לפיכך, ש"ח  המ  .  מבמסגלהציע  ע  צי על  או  רת  השווה  סכום  ורק  אך  זה  כרז 

השימוש   לדמי  מתחת  שתהיה  הצעה  האמורים.  המינימאליים  השימוש  דמי  על  העולה 

כאשר מדד הבסיס    המחירים לצרכןמדד  תיפסל. דמי השימוש יהיו צמודים ל  -המינימאליים

  .2021 ספטמברחודש הוא מדד  

המח .17 באמצעות  ישולם  החודשי  אחתהתשלום  המחאות    12.  שלחודשון  ברא  דשחול  אה 

בעבור   לחברה  לתימסרנה  השימוש  מראש,  דמי  זיכיון  שנת  שנת  יו  30כל  כל  תחילת  לפני  ם 

ההסכם.  12.  זיכיון על  החתימה  עם  יימסרו  הראשונה  השנה  בגין     ההמחאות 

שכירות   דמי  פטור מתשלום  לזוכה  לתת  דעתה הבלעדי,  שיקול  פי  על  החכ"ל תהיה רשאית, 

ההתועבתקופת  ב של  דות  על  מושכר  האמה  תעלה   לא  הפטור  תקופת  מקרה  שלושה  ובכל 

   שכירות. חודשי

ידו  ידאג לכלול בתמחור התמורה  מציע  כל   .18 על  בהפעלת  המוצעת  כל ההוצאות הכרוכות  את 

על ידו, ללא יוצא מן הכלל וקיום כל התחייבויותיו על פי תנאי המכרז, לרבות )ומבלי    המושכר

ההוצא למעט(   כינ,  ארנונההוצאות  לצרכיו,  מושכר  ה   מתתא ות  אבטחה,  שמירה,  ח  וקיון,  

וכיוב'. בנוסף, ומבלי לגרוע,    והבקשה לשימוש חורג  רישיון העסק, עמידה בכל דרישות  אדם

מים  החשמל וה וזאת על פי מוני  ,  מים וחשמלבשא הזכיין בתשלום עבור השימוש שיעשה  יי

  .השכירות לת תקופתחי בת ונושעל הזכיין להתקין על חשב נפרדיםה

   .כישהויציג קבלה על הר   יוכל להשתתף במכרז רק מי שיקנה את מסמכי המכרז .19

 

  המועד, המקום והאופן להגשת ההצעה 

  ולהכניסה  0012:  עד שעה  12022/90/02מיום  יאוחר  לא  את ההצעה למכרז יש להגיש   .20

העבודה   ברחוב  החברה,  במשרדי  ההצעות  )בי  11/1לתיבת  העין  יבראש  יד  קצחקת  ומה  , 

   ית(.שליש
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 כי המכרז.הדרושים כמפורט במסמהמסמכים    הכוללת את כלעל המציע להגיש את הצעתו   .21

תוגש "  ההצעה  נאמר:  בה  מס'  במעטפה  למכרז  גבי     ".15/22הצעה  על  יצוין  לא  לכך  פרט 

 המעטפה כל סימן היכר נוסף.

על   .22 יחתום  המודפסהמציע  לה  העותק  שיצרף  המסמכים  כל  על  בוכן  של  ות  תיב  ראשיצעתו 

 מסמכי המכרז.  תו בראש כל דף, וכן חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל חתימ

בצירוף  ח .23 התאגיד  חותמת  תהיה  וכו'(  שותפות  )חברה,  משפטי  תאגיד  שהוא  מציע  תימת 

חתימתם של המורשים לחתום מטעם התאגיד ובשמו והן חייבות להיעשות בפני עו"ד / רו"ח  

 זה.   אגידבת ימההחת  ויותבר סמכ ובצרוף אישורם בד

  תוקף ההצעה ותקופת המכרז .24

תהיה    לכ זה  למכרז  שתוגש    יאריך  ,החברה דרישת    לפי.  20/1/2023ליום    עד  בתוקףהצעה 

נוספת,    ההצעה  תוקףאת    המציע ע"י    כפילתקופה  הזוכים    לשם,  החברההנדרש  בחירת 

   .כאמור ךוארתשההצעה  ערבותבמכרז. הוראות סעיף זה יחולו גם על 

  להצעה שעל המציע לצרף  מסמכיםורים ושיא .25

  המפורטים להלן: ריםוהמציע לצרף להצעתו את כל המסמכים והאיש על

המציע  כ .25.1 של  מחייבת  בחתימה  דף  כל  בשולי  וחתומים  מלאים  המכרז  מסמכי  ל 

 )חתימות +חותמת התאגיד(. 

ל .25.2 ו/או הבהרות שיוספו  ו/או שינויים  ז המכרמסמכי  מסמך הבהרות, לרבות תיקונים 

 . ת ההצעה, אם יוספו, חתום בחתימה מחייבת על ידי המציע הגש ועדלמ עד

עם זאת,   תדפיס עדכני של רשם החברות.  -. ובמקרה של תאגיד או שותפות  תצלום ת.ז .25.3

עדכני של הבורסה לניירות ערך ו/או  תדפיס  יצרף המציע    במקרה של חברה ציבורית, 

 ל. לעי 7.1סעיף ב וראמ כ ,ברההרשות ניירות ערך לגבי האחזקות בח

ומנהל ספרים אישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה, כי הינו עוסק מורשה   .25.4

לפי   הנדרש  אחר  אישור  כל  ו/או  מלנהלם  פטור  שהוא  או  גופים כחוק  עסקאות  חוק 

. כאמור בסעיף 1976  -ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלומי חובת מס( התשל"ו  

 לעיל.  7.2

עורך דין, בדבר זיהוי חתימתו של המציע על גבי    ל ידי ערוך ע   ן דכומעווקף  ת   ר בראישו .25.5

מורשי המסמכים המצו פרטי  בדבר  גם  תאגיד,  היה המציע  של המציע.  להצעתו  רפים 

החתימה של המציע, וכן אישור כי החלטת המציע להגיש הצעתו למכרז נתקבלה כדין  

 יע. המצ ת שלהתאגדו ובהתאם למסמכי התאגדות שלו, בצירוף תעודת 

סע'  מאומת  תצהיר   .25.6 הוראות  קיום  בדבר  עו"ד  ידי  גופים   ב' 2על  עסקאות  לחוק 

 .לעיל  7.4כאמור בסעיף  1976-יבוריים, התשל"וצ

המציע  .25.7 מנהלי   / המציע  של  במציע  /הצהרה  השליטה  פלילי  בעל  רישום  העדר  בדבר   ,

   ל. לעי 7.3' למסמכי המכרז, כאמור בסעיף 4-שלהם, בנוסח מסמך א'

 המכרז.  ' למסמכי1-בנוסח מסמך א' הצעה(   בות)ער קאיתבנ  בותרע .25.8

 ערבות ההצעה כי המכרז.צילום הקבלה על רכישת מסמ .25.9

 ערבות ההצעה .26

ישראלי   .26.1 בנק  של  מותנית  ובלתי  אוטונומית  בנקאית  ערבות  להצעתו  יצרף  המציע 

לבקשתו   של  שהוצאה  א'המופיע    בנוסח  חש"  00010,בסכום   למכרז   1-במסמך 

ערבות ההצעה תגרור פסילה של ההצעה.   אתה של אי המצ  ."(צעהההות  ערב":  )להלן

 להביא לפסילת ההצעה. הבנקאית עלולה  כל סטייה מנוסח הערבות
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חודש  ערבות   .26.2 של  לצרכן  צמודה למדד המחירים  שפורסם   2022  אוגוסטההצעה תהא 

   .22/01/2022ליום  "( והיא תעמוד בתוקף עד  המדד היסודילהלן: ")  15/9/2022ביום 

לרבות התקשרותו  קיום תנאי המכרז על ידי המציע,  להבטחת    תשמשה  ההצעערבות   .26.3

וזה עם החברה, הכל בהתאם לתנאי המכרז ומסמכיו. החברה תהא רשאית לחלט בח

כל  ללא  האמורות,  מהתחייבויותיו  באיזה  עמד  לא  ומציע  במידה  ההצעה  ערבות  את 

ע  ,התראה מלחתום  יימנע  המציע  אם  היתר,  החוזובין  של  בתוך  היום מ  ימיםבעה  ה 

 שקיבל על כך דרישה בכתב מהחברה. 

ערבות   .26.4 חלקה  -ההצעה  בחילוט  או  זכות   -  כולה  מכל  לגרוע  כדי  אין  החברה  ידי  על 

תנאי   פי  על  המציע  מהתחייבויות  איזה  הפרת  של  במקרה  לחברה  המוקנית  אחרת 

 המכרז ו/או על פי כל דין.  

החברה .26.5 דרישת  ל,  לפי  המציע  למתחייב  תודאוג  עהארכת  לתקופה  ה   רבותקף  הצעה 

במכרז. הוראות סעיף זה יחולו גם נוספת כפי הנדרש ע"י החברה, לשם בחירת הזוכה  

  . על ערבות שתוארך כאמור

מציע במכרז שהצעתו נתקבלה יידרש עובר לחתימה על החוזה וכתנאי לכניסתו לתוקף  .26.6

 פת תקו  במהלך  יוותיבוי התחיבטחת קיום  הלבערבות הסכם    ההצעהלהמיר את ערבות  

כחוק  חודשי שכירות  שלושהבגובה  כם,  ההס למכרז סח המובנ   ובתוספת מע"מ  צורף 

  "(ההסכםערבות )להלן: " 2-זה כנספח א'

תוחזר  .26.7 לא  מקרה  בכל  בהקדם.  ההצעה  ערבות  תוחזר  במכרז,  יזכו  שלא  למציעים 

וזה על הח  הערבות לפני קביעת הזוכה במכרז ע"י ועדת המכרזים של החברה וחתימה

   עמו.

 
  צעות  ההינת חב .27

 
שהוגדרו במכרז. הצעה שלא   בשלב הראשון תיבדק עמידת ההצעות בדרישות הסף כפי .27.1

 תפסל. - תעמוד בדרישות הסף

בהתאם להצעת המחיר שהוצעה על   בשלב השני תבחנה ההצעות שעמדו בדרישות הסף .27.2

 ידם.

מציעים .27.3 עם  בתיאום  שהוגשה  הצעה  כל  תפסול  המכרזים  יוכח  אחרים  ועדת   אם 

 ר זה. קשורה לכא

בדיקה שתמצא לנכון ו/או  החכ"ל תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבצע כל   .27.4

איתנותו הכספית כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר  פרטים, הבהרות ולדרוש מכל מציע  

זה מכרז  תנאי  פי  על  בהתחייבויותיו  לעמוד  הסף ויכולתו  מתנאי  באיזה  ועמידתו   ,

ומתנא המכרבפרט  וי  בכלל  בלהתחז  מן  אישב  העולים  אלה  לרבות  אלה  מנתונים  זה 

  הבדיקה.  

את מלוא המידע להנחת דעתה, לרבות מכתבי המלצה.   חכ"לחייב לתת ל   המציע יהיה

   או פרטים שהובאו לידיעת החכ"ל יישמרו ככל האפשר בסוד.הסבר 

בכושרו   .27.5 להתחשב  רשאית  תהא  המציעואיתנותו  החכ"ל  רשא  .של  לפס החכ"ל  ול ית 

   סיון לא טוב עמו.יית ראש העין היה נר לחכ"ל ו/או לעיריאשציע של מהצעה 

 ביותר או כל הצעה שהיא. לקבל את ההצעה הגבוההבכל מקרה, אין החכ"ל מתחייבת  .27.6
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעה שתהיה בלתי   .27.7

התי  חוסר  או  בה,  המוצע  המחיר  בשל  ה  יחסותה סבירה  שלדעת   פןבאו   מכרזלתנאי 

 את הערכת ההצעה כנדרש. החברה מונע 

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמכי המכרז  .27.8

 : "( רשאית החכ"לההסתייגויות"  -ו/או כל הסתייגות לגביהם בכל דרך שהיא )להלן 

 לפסול את הצעת המציע למכרז; .27.8.1

 מהן; לםלהתעלל ונכתבו כ  ילו לאלראות בהסתייגויות כא  .27.8.2

 גויות כאילו מהוות פגם טכני בלבד; לראות בהסתיי  .27.8.3

לשנות       לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין כדי  .27.8.4

  את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה. 

  ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

 ה החבר תוכויוז במכרז ייםנושיהמכרז,  ביטול

ו/או  בכ  שאית   לא  החברה .28 הכנת  עם  בקשר  למציע  שיגרמו  נזק  ו/או  הוצאה  לכל  אחריות  ל 

ו/או הוצאות שנגרמו    נזקים, ובפרט אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, להגשת הצעתו למכרז

  או צמצום ו/או ביטול המכרז./ו  ההצעה קבלתעקב אי 

 

 ויוהצהרות ו, התחייבויותיההזוכ

  "(.הזכייה  הודעת"  -ה )להלן ברך הודעה בכתב מהחעל כל  יקב במכרז  הכהזו .29

 לאחר/ים.  ורשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את זכיית  הלא יהי  ההזוכ .30

עם החברה על    וםחת ליה כאמור,  יימים ממועד מסירת הודעת הזכ  7כי תוך    מתחייב  הזוכה  .31

החוזה בהתאם  י  על פשים  רים הנדרהאישו  וימציא לה את כל   ג'  כמסמך"ב  המצהחוזה בנוסח  

חתום ותקף מאת חברת ביטוח בישראל על דבר קיומם של ביטוחי    אישור, לרבות  תיוהוראול

   .לעיל  כמפורט (2-'א מסמך) ההסכםוערבות ( 6-א' מסמךהמצורף לחוזה ) בנוסח  המציע

  . חוזהמהווה חלק בלתי נפרד מן ה ההצעה .32

קצועי  סוד מסחרי או סוד מוף  לחשים  ל צעתו עלובה  קיםחל  אילורשאי לציין מראש    המציע .33

שלו   מקצועי  סוד  או  מסחרי  סוד  לחשוף  העלולים  חלקים  בהצעתו  יציין  שלא  מציע  שלו. 

כי במקרה ש לכך  במלואה  כ, תהא החתתבקשמסכים  הזוכה  הצעתו  רשאית להעביר את  "ל 

ל  " כהחרזים של  דת המכלגרוע מסמכותה של וע  אמורבאין  לעיון מציעים שלא זכו. מובהר, כי  

   ילוי חלקים של ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה המלא.טה בעניין גכל החל ליתן

אג'    40מציע שיבקש לצלם את הצעתו של מציע אחר במכרז, יהיה רשאי לעשות כן בעלות של   .34

 לעיל.    50לעמוד, וזאת בכפוף לקבלת אישור החכ"ל לכך בהתאם להוראות סעיף 

 

 

 

_____________________ ________ 
                   

 עו"ד, םאברהיאיר      
 מנכ"ל    
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 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ  
 22/15 מכרז מס'

 השכרת שטחים ומבנה משרדים ופנאי  בדבר
 במתחם נצבא בראש העין

 1-מסמך א'

 
 הצעה ה ערבות כתב נוסח

 לכבוד  
 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ  

 ראש העין 11/1העבודה   רחוב
 
 
 ., נ.ג.א
 

 אית בנק ערבות: דוןנה
 
 

  ערבים  אנו"(  המציע"   -  להלן. ___________)ז.ת./צ.ח./ פ.ח_________________   בקשת   פי -על
  -  להלן ( )חדשים  שקלים   פים אל   עשרת)  ח"ש   10,000  של   לסך   עד   סכום  כל  לסילוק   כלפיכם  בזאת

  להלן  כמפורט  למדד  הקרן  סכום  מהצמדת  הנובעים  למדד  הצמדה  הפרשי  בתוספת"(  הקרן  סכום"
  22/51  מס'  שלכם  במכרז  המציע  של  השתתפותו  עם  בקשר  וזאת"(  דההצמ  יהפרש"   -  להלן)

  י" ע,  ומלא  שלם  מילוי  ולהבטחת"(  המכרז"   -  להלן)   השכרת מבנה במתחם הקבלנים בראש העין
  המציע  לבין  ביניכם   בעקבותיו,  שייחתם  ככל ,  שייחתם  והחוזה  בכלל  המכרז   תנאי  כל  של,  המציע
 . בפרט

  הצמדה   הפרשי  בתוספת   הקרן  לסכום   עד  סכומים  או   סכום   כל   םכל  ם לשל  בזאת   ם חייביתמ  אנו 
  את   לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי,  בכתב  הראשונה   דרישתכם  של  אלינו  הגעתה  עם  מיד

  תחילה,  מהם  איזה  או,  כאמור  הכספים  את  לדרוש  או,  כלשהו  באופן  או  כלשהו  בתהליך  דרישתכם
  כלשהי   הגנה   טענת   כלפיכם  לטעון   בלימו ,  אחרת  דרך   לבכ   או  משפטית  בתביעה,  המציע  מאת

 .  כלפיכם כלשהו לחיוב   בקשר למציע לעמוד שיכולה 
  הכספים   כל  תשלום   -  דרישתכם  למלא  בזאת  מתחייבים  ואנו  -  מאתנו  לדרוש  רשאים  תהיו  אתם

,  בלבד  הכספים  מאותם   לחלק   מתייחסת  מהן  אחת  שכל   דרישות  במספר  או,  אחת  בפעם  כאמור
 .  הצמדה  הפרשי ספתבתו  הקרן סכום על ה יעל א ל  םדרישותיכ ךשס נאיובת

 
  המרכזית   הלשכה  ידי  על  המתפרסם  לצרכן   המחירים  מדד  משמעו  -  "מדד"  זה  בכתב

 . כלכלי ולמחקר  לסטטיסטיקה
 

  של  ביצועו  למועד  נכון  לאחרונה  שפורסם  המדד  מתוך  יתברר  אם:  כדלקמן  יחושבו  הצמדה  הפרשי
  בגין  המדד  לעומת  עלה   החדש  המדד   כי"(  דשחה   דדמה"  -  להלן)  זה  כתב  י"עפ   בפועל  תשלום  כל

  והפרשי  הקרן  סכום  יהוו "(  היסודי  המדד"   -  להלן )  15/9/2022  ביום   שפורסם  2022  אוגוסט  חודש
 .היסודי במדד מחולק  הקרן  בסכום החדש המדד להכפלת השווה  סכום הצמדה

  
 . טוללבי ניתנת  ואינה יה תלו תיובל חוזרת בלתי הינה  זה כתב י "עפ התחייבותנו

 . בכלל ועד  2220/9/02 ליום עד  בתוקפה תישאר  זאת תנוהתחייבו
   .להסבה  או/וגם להעברה ניתן  אינו זה התחייבותנו כתב

 
 . תיענה  ולא  הערבות   תנאי  פי  על  כדרישה  תיחשב  לא  בפקסימיליה  שתגיע  הערבות  למימוש  דרישה
 _ ______________:תובתכב הבנק  לסניף תופנה הערבות   למימוש דרישה

 
 ______________ בנק       ______ :_______ ריךאת
 
 

 
 .שינויים וללא השמטות ללא, תוספות ללא דלעיל בנוסח תוגש הערבות: חשוב
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 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ  
 22/15מכרז מס' 

 השכרת שטחים ומבנה משרדים ופנאי בדבר 
 במתחם נצבא בראש העין

 2-מסמך א'
 
 

 ההסכם ערבות נוסח
 
 

            ד בולכ
  מ "בע עיןה  לראש תכליהכל החברה

      11/1  העבודה רחוב
     העין  ראש

 
 ., נ.ג.א
 

___________) צ.ח./ פ.ח_________________  בקשת  פי -על   ערבים   אנו "(  המציע "  -  להלן. 
(  חדשים  שקלים  _________)  ח"ש  ________  של  לסך  עד  סכום  כל  לסילוק  כלפיכן  בזאת

  למדד  הקרן  סכום  מהצמדת  הנובעים  דד מל  ההצמד  הפרשי  פתוסבת "(  ןהקר  סכום"  -  להלן)
  הכלכלית  החברה  בין  שנחתם  חוזה  עם  בקשר   וזאת"(  הצמדה  הפרשי"  -  להלן)  להלן  כמפורט

משרדים ופנאי  השכרת מבנה  בדבר    15/22'  מס  שלה  מכרז  בעקבות  המציע  לבין  מ"בע  העין  לראש
העין  8877בגוש   "להלן)  בראש    תנאי  לכ  של  המציע  י"ע,  ומלא  שלם  לויי מ   תבטחולה"(  החוזה: 
 .  החוזה

 
 

  הצמדה   הפרשי  בתוספת   הקרן  לסכום   עד  סכומים  או   סכום   כל   לכם  לשלם   בזאת   מתחייבים   אנו 
  את   לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי,  בכתב  הראשונה   דרישתכם  של  אלינו  הגעתה  עם  מיד

  תחילה,  םמה  איזה  או,  כאמור  הכספים  את  לדרוש  או,  כלשהו  באופן  או  כלשהו  בתהליך  דרישתכם
  כלשהי   הגנה   טענת   כלפיכם  לטעון   ומבלי,  אחרת  דרך   בכל  או  משפטית  בתביעה,  המציע  תמא

 .  כלפיכם כלשהו לחיוב   בקשר למציע לעמוד שיכולה 
 

לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות,   אתם תהיו רשאים 
ישותיכם ביחד או לחוד  י שסך כל דרנאום הנ"ל בלבד, בתק מהסכשכל אחת מהן מתייחסת לחל
 לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 

  המרכזית   הלשכה  ידי  על  המתפרסם  לצרכן   המחירים  מדד  משמעו  -"  מדד"  זה  בכתב
   .כלכלי ולמחקר  לסטטיסטיקה

 
  של  עוביצו   למועד  נכון  לאחרונה  שפורסם  המדד  מתוך  יתברר  אם:  כדלקמן  יחושבו  הצמדה  הפרשי

  בגין  המדד  לעומת  עלה   החדש  המדד   כי"(  החדש  המדד"  -  הלןל)  זה  כתב  י"פ ע  בפועל  תשלום  כל
  והפרשי  הקרן  סכום  יהוו "(  היסודי  המדד"   -  להלן )  15/9/2022  ביום   שפורסם  2022  אוגוסט  חודש

 .היסודי במדד מחולק  הקרן  בסכום החדש המדד להכפלת השווה  סכום הצמדה
  

 . לביטול ניתנת  ואינה ויה תל תילוב  חוזרת בלתי נהי ה  זה בכת י "עפ התחייבותנו
 . בכלל ועד_________________  ליום עד  בתוקפה תישאר  זאת התחייבותנו

 .  להסבה  או/וגם להעברה ניתן  אינו זה התחייבותנו כתב
 
 
 

 ______________ בנק       :_____________ תאריך
 
 

 םישינוי  וללא השמטות ללא, תוספות ללא דלעיל בנוסח תוגש הערבות: חשוב
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 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ  
 22/15 מכרז מס'

 השכרת שטחים ומבנה משרדים ופנאי  בדבר
 במתחם נצבא בראש העין

 3-מסמך א'
 

 1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2 תצהיר בדבר קיום הוראות סעיף
 
 

 תאריך __________        לכבוד 
 מ החברה הכלכלית לראש העין בע"

 
 ,.נ.א.ג

 
 1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2קיום הוראות סע'  ברבד הצהרההנדון: 

 
 

הנני מצהיר בזאת כי אנו ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני  
וק  ב' לח2מייצג, המשתתף במכרז זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סעיף  

גופים ציבורייםעסק ו/או כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות    1976  -ל"ו  תש, ה אות 
 ממועד ההרשעה האחרונה. 

 
והנני   התאגיד  מנהל  ו/או  העיקרי  המניות  בעל  ו/או  השליטה  בעל  אני  כי  בזאת  מצהיר  הנני 

 מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיד. 
 

ה  לעיל  שמסרתי  הפרטים  כי  בזאת  מצהיר  נכאני  והאמור ינם  ומלאים  הינו  צה בה  ונים  זו  רה 
 אמת.

 
 שם המשתתף __________   שם נותן התצהיר _____________ 
 מספר ת.ז./ח.פ. _________  מס. תעודת זהות _____________ 
 חתימת המשתתף ________  חתימת נותן התצהיר __________ 

 
 אישור עו"ד

 
 (.תף""המשת  –____ )להלן פ. ___אני משמש כעורך הדין של ________ ת.ז./ח.  .1

המניות   .2 בעל  ו/או  השליטה  בעל  הינו   ________ ת.ז.   _________ כי  בזאת  מאשר  הנני 
או מנהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם /ו העיקרי 

 התאגיד __________ ח.פ. _______. 

להצהיר  ו  עלילאחר שהזהרתיו כי    ______הנני מאשר בזאת כי __________ נושא ת.ז. __ .3
נכונות   את  אישר  כן,  יעשה  לא  אם  בחוק,  הקבועים  לעונשים  צפוי  יהיה  וכי  האמת  את 

 ההצהרה הנ"ל וחתם עליה. 
 
 

 
 _________________ 
 חתימה + חותמת עוה"ד 
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 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ  
 22/51 מכרז מס'

 העין בראש  במתחם נצבאאי  משרדים ופנהשכרת מבנה  בדבר
   4-מך א'סמ

 ין העדר רישום פלילייענלציע תצהיר המ
 ( ימולא על ידי מנהל אצל המציע -כאשר המציע הוא תאגיד )

 
 

_________,  ז.ת  ת/בעל______________,    מ "הח  אני   את  להצהיר   עלי  כי   שהוזהרתי   לאחר . 
,  תבכב  בזה  ה /מצהיר,  כן  אעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים   לעונשים   ה/ צפוי  אהיה  וכי   האמת

 : לקמןדכ
 

 בשם  זה   תצהיר  על  לחתום   כת/מוסמך  ני נ ה*  /המציע  נינה .1
שלכם במכרז    המציע______________    /צ.ח./ פ.ח_________________________  

  מחק)*  "(  המציע: "להלן)  השכרת מבנה במתחם הקבלנים בראש העיןר  בדב  15/22  מס'
. (המיותר את

יחיד:   .2 שהוא  מציע  של  כי  במקרה  מצהיר  פלילבעביר   תיעהורש  אלהנני    7  במהלך  יתה 
פלילית.   בעבירה  אישום  כתב  נגדי  ועומד  תלוי  לא  וכי  המכרז  לפרסום  שקדמו  השנים 

משמעה:   זה  תצהיר  לצורך  פלילית  איכות  "עבירה  בתחום  עבירות  כולל  עבירה,  כל 
פלילית   עבירה  חטא,  מסוג  פלילית  עבירה  ולמעט:  הסביבה  לאיכות  הסביבה/הנוגעות 

בריר קנס,מסוג  מ  ת  עעבירות  חוקי  מק כח  קבלת  זר  אי  שעניינן  עבירות  )להוציא  ומיים 
. אישור, רישיון או הסכמה(

אני משמש כמנהל הכללי של המציע וכי  הנני מצהיר כי  במקרה של מציע שהינו תאגיד:   .3
בתאגיד,  המציע,   השליטה  ובעל/י  בתאגיד  המשרה  נושאי  הורשע אני,  בעבירה    נולא 
לוי ועומד נגד מי מאיתנו כתב לא ת  מכרז וכיהו לפרסום  דמם שק השני  7במהלך  פלילית  

  אישום בעבירה פלילית.

  הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4


 

 _________________ 
 חתימת המצהיר     

 
 אישור

 
 

_____ בכתובת  בפני  הופיע/ה   _______ ביום  כי  מאשר/ת  עו"ד,   ________ הח"מ  _____  אני 
 __ שזיהיתיו/ה/המוכר________  מר/גב'  ו/או  אישית  לי  ולאחר    ת   __________ ת.ז.  עפ"י 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא  
 יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי. 

 
 _________________    _____ ______ _______ 

 ד עו"      תאריך  
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 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ  
 22/51 מכרז מס'
 

 5-מסמך א'
 

 בוטל
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 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ  
 22/51 מכרז מס'

 בראש העין  חם נצבאבמתנאי  משרדים ופהשכרת מבנה  בדבר
 6-מסמך א'
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 מ החברה הכלכלית לראש העין בע"       
 22/15 מס' מכרז

   משרדים ופנאימבנה ו שטחים השכרת  בדבר
 בראש העין במתחם נצבא

 
 הצעת המציע -מסמך ב' 

 
 

 לכבוד 
 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ  

 ראש העין   11/1העבודה   רחוב
 

   22/51 מס'ן מכרז יבעניטופס ההצעה 
 
_________________ח.פ./ח.צ./ת.ז.  .1 הח"מ  אני/ו  לידיעתי  שהובאה  להודעתכם  בהתאם 

כי  ______ _ _____ בזאת  שבח  מצהיר/ים  בזלאחר  כל  הירותנתי/נו  את  התנאים    והבנתי 
זה למכרז  המצורפים  והמסמכים  החוזה,  בירורים  למכרז,  בעקבות  לי/נו,  שנודעו  ולאחר   ,

ל הנוגעים  הפרטים  כל  ראש    המושכרשכירת  שערכתי/נו,  עירית  של  מנהלה  במבנה  בממוקם 
אליו ו/או    הדרכי הגיש, סביבתו ובמושכרו  , במנה במתחם, כולל ביקור  במתחם הקבלניםהעין  

הקשור   אחר  דבר  ו כל  הדרישות    מושכרללמבנה  כל  של  בדיקה  ולרבות  דנן,  במכרז  כאמור 
עסק רישיון  קבלת  לצורך  עסק  והתנאים  להפעלת  שנדרש,  ככל  מציע/ים,  במושכר,    הנני/ו 

הצעתנו   את  המכרז.  בהתא  המושכרלשכירת  בזאת  לתנאי   ם 
 

לי/נו  .2 לקבלת  זה    ז רמככי    ידוע  שכירוכזהינו  המצורף    שטחבת  ות  בתשריט  באדום  המסומן 
והממוקם    עירית ראש העיןהמהווה חלק ממבנה יביל המשמש כמנהלה ל  למכרז זה כנספח ד' 

"    בראש העין   רח' גרטי וקארל קוריבתוך מתחם הקבלנים הממוקם ברחוב   מתחם  )להלן: 
   בהתאמה(. "המושכרו" "המבנה" ו"הקבלנים

 

ללא כל ריהוט וציוד  (  AS ISבמועד פרסום המכרז )  מצבו  וכה בר לז ימס  המושכרי כי  ל   עידו .3
    .בטרם הגשת ההצעה המושכרוכי מוטלת עלי/נו האחריות לבדוק את מצב  

 
 

וה  .4 סמך  קראתי/נו  על  זו  הצעתי/נו  והגשתי/נו  ותנאיו  המכרז  מסמכי  כל  את  היטב  בנתי/נו 
עות  כל תבים מלהציג  יה מנוע/ירכתי/נו ואהיה/נהעשרורים  בדיקתי/נו את מסמכי המכרז ובי
ו אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו, או כל חלק  ידיעה ו/או/או דרישות שתתבססנה על אי  

מוצהר ומוסכם בזאת כי אני/ו מקבל/ים על  ענות כאלה.  טואני/נו מוותר/ים מראש על  מהם,  
 . תסתייגוז ללא כל ה רכברת המים בחועצמי/נו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלול 

 
סמךומוס  מוצהר .5 על  זאת  הצעתי/נו  את  ביססתי/נו  אני/ו  כי  בזאת,  כאמור  יבדיקות   כם  י/נו 

ות או דרישות שתתבססנה על כל  ועל כן אהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעדלעיל,    1בסעיף  
ואני/ו    ם הנ"לאו איזה מקרב המסמכיהבנה של תנאי המכרז,    טענות של אי ידיעה וגם/או אי

 לה. טענות כא ראש על כלמוותר/ים מ
 

 
תעמוד על שלוש שנים החל ממועד כניסת ההסכם )מסמך ג'(    השכירות  תקופתידוע לי/לנו כי   .6

   בשנתיים כמה הדדית, להאריך את תקופת השכירות  הצדדים רשאים, בהסלתוקף.    וכהעם הז
  תקופת השכירות את    ך להארי  נוספות )שנה אחת בכל פעם( ובלבד שסיכמו בכתב את רצונם

   מראש יום  90לפחות 

 
 . בוטל .7
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 באופן מקצועי וברמה גבוהה ואיכותית.  המושכרולתחזק את   להשתמש יםתחייבמאני/נו  .8

 
ועל הזוכה חלה    ספורטנופש וכי הייעוד התכנוני במתחם הקבלנים הוא לפעילות  הובהר לי/נו   .9

וכי     כרבמושבוקש על ידו  מהשימוש  האחריות הבלעדית לקבלת היתר לשימוש חורג לצורך ה
לקאה הבלעדית  כדין  חריות  עסק  רישיון  כזהבלת  רישיון  ודרוש  שילוט    ,ככול  הצבת  לרבות 

ו/או   אישור  כל  קבלת  ו/או  ו/או  ההיתר  אחר  דין  רישיון  פי  על  על  נדרש  ועליו    הזוכהחלה 
    .השכירותשיון בכל תקופת ילעמוד, על חשבונו, בכל תנאי הר

 
מצ .10 כל  כתי/נוערכי    היר/יםאני/נו  הדיבנוות  הבדיק  את  לדרישות  רשותגע  כל  ולדרישות    ן 

בנוגע   והיתר אחר,שיון עסקילקבלת ררלוונטית  כל רישיון  או  ה  ,  גשת הצעתו במסגרת  לפני 
זה רוכי    מכרז  כל  וכן  עסק  רישיון  קבלת  לצורך  לנו  הנדרשים  אחר  יהתנאים  היתר  או  שיון 

על    יםמוותר  כרז, אנומל צעה  ת ההבהגשלי/לנו היטב.    יםועידו  יםמוכר   -הדרושים על פי דין  
ר לקבלת  לתנאים  בנוגע  טענה  ו/או  דרישה  העסקיכל  ככל    שיון  חורג,  לשימוש  ההיתר  ו/או 

ככל שיחול שינוי בדרישות הדין בכל הנוגע  ידוע לי/לנו כי  ת הנובעות מהם.וו/או לעלוי שידרש,
במושכרלהפעלת   ההצעהפעילות  הגשת  לאחר  בכ   חייביםמת  אנוה,  ,  הדרישותלעמוד    ל 

 כל דרישה ו/או טענה בקשר לכך. י/לנולהחדשות ולא תהיה  
 

ולפיכך, נדרשת    חברת נצבאשל    8877משרדים בגוש  במבנה    םממוק  המושכרהובהר לי/נו כי   .11
המושכר    הקפדה יתרה על כל תנאי רישיון העסק ובמיוחד בכל הנוגע לשמירה על ניקיון שטח

   .עשצמצום הרו תוסביבו
לידו .12 כ ע  אני/ י/נו  אי  שטח  לשמירה,    ם/אחראי  נהיה / היהנו  של  וניקיון  וכן    המושכרתחזוקה 

 . השכירותבמשך כל תקופת  למבנההשטח שמסביב  
 

חבירה   .13 או  קשר  קשירת  קנוניה,  כל  וללא  לב  בתום  מוגשת  זאת  הצעה  כי  מצהיר/ים  אני/ו 
 בחוזה עם כל מציע אחר לאותו מכרז. 

 
ימים מיום קבלת    7בתוך    על החוזה  זאת לחתום חייב/ים באני/ו מת   את תתקבל,ה זהצעאם   .14

 דרישתכם הראשונה ולמסור בידיכם כל המסמכים כנדרש במסמכי המכרז.  

 
וכי הנני/ו עומד/ים בתנאי   .15 הינו אמת  על נספחיה  כי כל האמור בהצעתי/נו  הנני/ו מצהיר/ים 

 ה למכרז.הצע  ילמצעהסף הנדרשים במסמכי המכרז באשר 
 

זו   .16 ו הצעה  ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה  היא בלתי חוזרת    .22/9/2022  ליוםעד  אינה 
כפי  עה והערבות הבנקאית לתקופה נוספת,  דרישת החברה אאריך/נאריך את תוקף ההצ  לפי

החברה,    הנדרש ההצעה  ע"י  על  גם  יחולו  זה  סעיף  הוראות  במכרז.  הזוכה  בחירת  לשם 
 יך כאמור. אית שאאריך/נארקוהערבות הבנ

 
הוכחה   .17 כל  הבלעדי,  דעתה  שיקול  עפ"י  ממני/ו,  תדרוש  שהחברה  לכך  מסכים/מים  הנני/ו 

נ כושרי/נו,  בדבר  לנכון,  הכספית  ישתראה  היכולת  בדבר  ו/או  המקצועית,  ורמתי/נו  סיוני/נו 
ולכל אדם אחר, לפי בחירתה לקבלת מידע בקשר לכל הע יינים  נשלי/נו, תפנה ללקוחותיי/נו 

ולכל מידע אחר עלי/נו שהוא רלוונטי להצעתי/נו ולמכרז, על פי שיקול דעתה      לעילהאמורים  
 י. הבלעד
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זה  .18 מכרז  ידי החכ"ל במסגרת  על  שנקבעו  דמי השימוש החודשיים המינימאליים  כי  לי  ידוע 
על )להלן  ש"ח  20,000  עומדים  מע"מ  המינימאליים"  -בצירוף  השימוש  הנני  דמי  וכי   )"

זו  נדרש עולים    במסגרת הצעה  להציע  דמי שימוש השווים לשמי השימוש המינימאליים או 
 עליהם.  

 

 
  .בנוסף לעלית המדד אחוזיםבחמישה , יעלו דמי השכירות בכל שנת שכירות י כידוע לנו  .19

 

 

 
 ש"ח   ______________ הצעתנו לתשלום דמי שימוש חודשיים הינה   .20

 
 וספת מע"מ.בת __________(________________________)במילים: 


 
 
 
 
 

כי   .21 לי/נו  כאשר מדד הבסיס לתשלום    המחירים לצרכן  התמורה תהיה צמודה למדד  הובהר 
החודשי   חודש  הסכום  מדד  הוא     .2022  אוגוסט הקבוע 

ובמילים. בספרות  תוצע  לבין  במקרה    ההצעה  בספרות  ההצעה  בין  התאמה/סתירה  אי  של 
לגבו  עדיפות  תינתן  במילים,  והחב ההצעה  מבניהם,  הכתוב  ה  את  לתקן  רשאית  תהא  רה 

  בהתאם. המציע מוותר על כל טענה ו/או תביעה לעניין זה.

 
החודשיים  .22 השימוש  לחודש.    מו ישול  דמי  אחת  המחאה  תימסרנה    12באמצעות  המחאות 

בעבור   השימלחברה  לדמי  מראש,  וש  זיכיון  שנת  זיכיון  30כל  שנת  כל  תחילת  לפני    12.  יום 
 . יימסרו עם החתימה על ההסכם  ן השנה הראשונהההמחאות בגי


כוללת   .23 זו  הצעתי/נו  כי  ומאשר/ים  מצהיר/ים  הכרוכות  אני/נו  ההוצאות  כל  בשכירת  את 

  .כרזנאי המו על פי ת נ/, ללא יוצא מן הכלל וקיום כל התחייבויותי המושכר


לג .24 ומבלי  לשאת  רוע,  בנוסף,  מתחייב/ים  עבוראני/נו  ש  בתשלום  מים  ב  שהנע/עשהאהשימוש 

חש  ,וחשמל מוני  פי  על  נפרדיםוזאת  ומים  חשבונ   מל  על  אני/ו    כי,  מובהר  ..ושיותקנו 
. , לרבות אגרות שילוטיחולואגרות ומיסי עירייה ככל ש אשא/נישא בתשלום
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ערבות בנקאית  עוד מובהר לי/נו כי כתנאי להשתתפות במכרז אדרש/נידרש לצרף להצעתי/נו   .25

ש"ח בנוסח    10,000וצאה לבקשתו בסכום של  בנק ישראלי שה  אוטונומית ובלתי מותנית של
א' במסמך  ההצעה"(.    1-המופיע  "ערבות  )להלן:  וככל  למכרז  אם  כי  לי/נו  ידוע  כן,  כמו 

להמיר    ,עובר לחתימה על החוזה וכתנאי לכניסתו לתוקף   נידרש,/דרששהצעתי/נו תתקבל, א
. בערבות ביצוע ההצעה את ערבות  


,  כאמור  נו /מהתחייבויותיי  איזה  נקיים/אקיים   אל  או  נו/ הצעתי  אחר  נמלא /אמלא   לא  אם .26

  סעד   מכל  לגרוע  ומבלי,  מוקדמת  הודעה  למתן  או   נו / להסכמתי  להזדקק  מבלי,  רשאים  תהיו 
  הבנקאית   הערבות  את  לחלט,  דין  כל   פי  על  או/ו  המכרז  מסמכי  פי  על  לכם  הנתון  אחר

  העלולים   הפסדיםו   לנזקים  מראש  ומוערכים  קבועים  כפיצויים,  וזאת  נו/להצעתי   המצורפת
  .  כך עקב לכם  להיגרם


. המכרז  תנאיב המפורטים  האישורים כל את  ונ/ להצעתי ים/מצרף  ו/הנני

 


 

                                                 __________________ 
     

 חתימת המציע/ה                                           
 

 : פרטי המציע/ה
  
 _________ _______ _______ כתובת: ______________________שם: ____  

 
 

 : __________ דוא"לטלפון: __________    __רישום: _________________ מספר 
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 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 

 22/15 מכרז מס'
 בראש העין  במתחם נצבאבמתחם משרדים ופנאי שטחים השכרת 

 
 מסמך ג'

 
 ה ס כ ם 

 
 2022 ______________ראש העין ב ב שנערך ונחתם

 
 

 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ בין:
 , ראש העין 11/1מרחוב העבודה 

 
 "( החברה)להלן: " 

 
 מצד אחד         

 
 ______________  לבין:

  ______________ 
 "(הזכיין" או "השוכר)להלן: " 

 
 מצד שני         

 
 

עיר והואיל  תאגיד  הינה  עיוהחברה  בבעלות  הסמכה  יר וני  קיבלה  והיא  העין  ראש  ת 
נצבאמ בגוש  ממבנה    שטחים  להשכיר      חברת  ופנאי  העין  8877משרדים    בראש 

 ;"(משרדים ופנאימבנה )להלן: "
 

שטחי  מ"ר  560  כשטח של בדבר השכרת  15/22מכרז פומבי מס'  והחברה פרסמה   והואיל 
ופיתוח   בת כמכחניה  )להמצ    רשימיםפורט  ד'  כמסמך  זה  למכרז    –הלן  ורף 

הממוקם    העיןב  8877בגוש  "המושכר"(  )להלן    ראש  לפי  "(  בנההמ"  –,  הכל 
כמפורט   זה  ב התנאים  הזוכה    והצעתו   להלן  הסכם  כהצעה  הוכרזה  השוכר  של 

 במכרז;
 

להסדיר והואיל  הצדדים  אופן    וברצון  את  ההביניהם  בקשר  ותנאי  ביניהם  תקשרות 
 ;השכרת והפעלת המושכרל

 
 

 בין הצדדים כדלקמן:לפיכך הוסכם והותנה 
 
 

  המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  .1
 

פרשנות .2 לצורך  ההסכם.  על  תחול  הפרשנות  כמשמעותו    פקודת  כחיקוק  ההסכם  את  רואים 
  בפקודה האמורה. 

 

 הגדרות .3
 

  להלן המשמעות המפורטת לצדם.   המפורטיםה יהיו לביטויים בהסכם ז
 

מס'    -"  מכרז" .3.1 ופנאי  חים  שטהשכרת    15/22מכרז  משרדים  במתחם  במתחם 
 בראש העין נצבא
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 ת ראש העין. יעירי –" העירייה" .3.2

או הזכיין,    השוכר, לרבות נציגיו של  15/22רז  במכהזוכה    -הזכיין"" או " השוכר" .3.3
 יורשיו ומורשיו המוסמכים. 

מסמכי המכרז )חוברת המכרז והצעת השוכר(    בות כלהסכם זה לר  -"  הסכםה" .3.4
 ן הצדדים בכתב.  וכן כל הסכמה שתושג בי

משרדים" .3.5 בגוש    מבנה  בראש    8877בגוש    הממוקםיביל  מבנה    –"  8877ופנאי 
   .משרדי מכריות של חברת נצבא ושימש  בעבר העין 

  חניה ושטחי מ"ר    560  כשטח של    –"שטח המושכר" או " המושכר" או "הנכס" .3.6
' למכרז  מסמך דכ  םפיהמצור  כמפורט בתרשימים  ראש העין    8877בגוש    חפיתו 

 .להסכם זהו
החל ממועד כניסת    חמש שניםמוד על  תע  השכירות  תקופת  -  "השכירותתקופת  " .3.7

לתוקף.   זה  תקופת  הסכם  את  להאריך  הדדית,  בהסכמה  רשאים,  הצדדים 
ם( ובלבד שסיכמו בכתב את רצונם  )שנה אחת בכל פענוספות    בשנתייםת השכירו

   יום מראש.  90להאריך את תקופת השכירות לפחות 

 . בוטל .3.8

הה" .3.9 תחזוקה,  -"  מושכרפעלת  אחרת    ניהול,  פעולה  וכל  פיקוח  שמירה,  ניקיון, 
 .  המושכרהקשורה לתפעולו השוטף של 

ההסכם  על ידו בכתב לצורך  מנהל החברה, או כל אדם אחר שמונה    -"  המנהל" .3.10
 ממנו.  או כל חלק

הצמדה" .3.11 "הפרשי  או  למדד"  " הצמדה  או  ל"מדד  -"  המדד"  הצמדה  משמעותם 
לצרכן" לסטטיסטיקה    המחירים  המרכזית  הלשכה  כפי  של  ישראל  מדינת  של 

שהוא מתפרסם בכל חודש בחודשו. בהעדר מדד כאמור, כל מדד אחר אשר יבוא  
  במקומו. 

 ההתקשרות .4
 

מק .4.1 שכיר  לשוכרנה  החברה  במושכר  זכות  הבתקופות  לכל  שכירות  ת  בהתאם 
 תנאי הסכם זה.  

א .4.2 כי  במפורש,  וקובעים  חוזרים  הצדדים  ספק  הסר  כדי  למען  זה  בהסכם  ין 
  זכויות כלשהן בנכס מעבר לקבוע במפורש בהסכם.להקנות לשוכר 

 

לשוכר   .4.3 תימסר  במושכר  הצדדים  עם  החזקה  שני  ידי  על  זה  הסכם  חתימת 
המושכר יימסר במצבו  השוכר.    ת הביטוח על ידי ערבות ההסכם ופוליסוהמצאת  

AS IS   .ללא כל ריהוט או ציוד 

כי בטרם הגשת   .4.4 ז השוכר מצהיר  ה בדק את  הצעתו למכרז והתקשרותו בהסכם 
המתחם בו הוא ממוקם  המבנה ו המושכר, מערכותיו, סביבתו, דרכי הגישה אליו, 

המלאה ולא תהיה  ותם לשביעות רצונו  וכן את מצבו התכנוני והמשפטי ומצא א 
או   המושכר  למצב  בנוגע  העיריה  או  החברה  כלפי  תביעה  ו/או  טענה  כל  לו 

   לאפשרות השימוש בו.

 
הח .4.5 מהאמור,  לגרוע  רשאית,  מבלי  תהיה  חייבת,  ברה  לא  דעתה  אך  שיקול  לפי 

לא תהיה    לשוכר, ו השכירות, גם בתקופת  מושכרהבלעדי, לבצע תיקונים בשטח ה
 ה ו/או עירית ראש העין. א זה  כלפי החבר נה ו/או תביעה בנושכל טע

 
 

 המושכרהפעלת מטרת השכירות ו .5

או למטרות  (  שימוש מיוחד)ע  רטות בתב" למטרות המפוישתמש במושכר  השוכר   .5.1
דיןמסחריות   כל  מובהר    היתר לשימוש חורג.בכפוף לקבלת  ו  בהתאם להוראות 

  . לא יותר שימוש למכירת מזוןכי 

ידי ועל חשבון    יסופקו על למושכר  הציוד    כי הריהוט ו/או  ען הסר ספק, יובהר,למ .5.2
ההתק תקופת  תום  עם  החברה.  עם  מראש  בתיאום  בלבד,  יפנה  השוכר  שרות, 

 המושכר כל ריהוט ו/או ציוד השייך לו.     השוכר משטח
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, או למי מטעמו אין הרשאה כל שהיא לשהות בנכס מחוץ  השוכרולעובדי    לשוכר .5.3
 . יןעל פי ד  המותריםהמושכר  שעות הפעלת לימי ו

 

 קבלת היתרים  .6
 

להפעלת    השוכר .6.1 החוק  עפ"י  הדרושים  ההיתרים  כל  את  לקבל    מושכר הידאג 
 . והיתר לשימוש חורג ככול ונדרש , ככל הנדרשיון עסקלרבות ריש

למען הסר ספק, יובהר, כי האחריות הבלעדית לקבלת רישיון עסק כדין להפעלת   .6.2
אישור ו/או רישיון    כר ו/או קבלת כלבת שילוט בשטח המושלרבות הצ  המושכר

על  אחר   חלה  דין   פי  על  תנאי    השוכרהנדרש  בכל  חשבונו,  על  לעמוד,  ועליו 
מצהיר כי בדק את דרישות הדין והתנאים    השוכר שיון בכל תקופת הזיכיון.  הרי

לת  לצורך הוצאת רישיון והוא מוותר על כל דרישה ו/או טענה בנוגע לתנאים לקב
בדרישות הדין בכל    ות מהם. ככל שיחול שינויו לעלויות הנובע רישיון העסק ו/א 

ב המציע לעמוד בכל  , לאחר הגשת ההצעה, מתחייעסקו במושכרהנוגע להפעלת  
  הדרישות החדשות ולא תהיה למציע כל דרישה ו/או טענה בקשר לכך. 

לו שהחברה לא תישא באחריות כלשהי לקבל  השוכר ת היתרים  מצהיר כי ידוע 
 .שכרהמולצורך ניהול והפעלת  ות כלשהם שידרשו או רישיונ 

ת ראש  יה של עירימבנה יביל בו ממוקמת מנהל ם בתוך  ממוק  המושכרמובהר כי   .6.3
מ  והוא מהווה חלק  של משרדי מכירותהעין  כמרכז  יום,  מתחם המשמש  מעון   ,

נוספים.  מינימרקט רי  ושימושים  תנאי  כל  על  יתרה  נדרשת הקפדה  שיון  לפיכך, 
ובמיוחד   הנוגע  העסק  צמצום  לשמירבכל  וסביבתו,  המושכר  שטח  ניקיון  על  ה 

של רישיון עסק תקף  יודגש כי הקפדה על כל תנאי רישיון העסק וקיומו  הרעש.  
הינם תנאים יסודיים ומרכזיים    השכירות, ככל שנדרש על פי דין,בכל תקופת  

   ותביא לביטולו. תשכירוזה והפרתם תהווה הפרה יסודית של הסכם ה  הסכםב

י  שוכרה .6.4 רשלא  ללא קבלת  הא  שינוי,  כל  בתוכו  ו/או  לעשות בשטח המושכר  אי 
 אישור מראש ובכתב מאת החברה.  

, אלא לאחר שיקבל את כל ההיתרים  המושכריב שלא להפעיל את  ימתח  השוכר .6.5
  לכך עפ"י כל דין. 

ה רישיון  רישיון ו/או היתר כאמור, או שבוטל, הושעה או הותנ  השוכרלא השיג   .6.6
היתר יה  ו/או  לא  בכךזה,  את    א  לפטור  התחייבויותיו    השוכרכדי  כל  ממילוי 

למען הסר ספק מובהר  .  , לרבות תשלום מלוא דמי השכירות כאמור בהסכם זה
ו/או   המגבילים  היתר,  ו/או  רישיון  השגת  אי  של  כאמור  מקרה  בכל  כי  בזאת, 

ה הפעלת  את  )לרבומושכרמונעים  שהיא  סיבה  מכל  וזאת  הקשורה  ,  מסיבה  ת 
רישיון  בקב זכאי    עסק(,לת  יהיה  פיצוי    השוכר לא  לתבוע מהחברה  ו/או  לדרוש 

מוחלט   ויתור  מראש  בזאת  מוותר  והוא  של  כלשהו  השבה  לתבוע  זכותו  על 
  .מושכרהשקעותיו והוצאותיו מכל סוג הקשורות לפעילותו ב

מנו מהווה  כל האמור בסעיף זה מהווה תנאי עיקרי שהפרתו או הפרת כל חלק מ  .6.7
   כם. דית של ההסהפרה יסו

  

 אחזקה   .7

כוללות אחזקה שוטפת של שטח   .7.1 זה,  פי הסכם  על  המושכר  חובותיו של השוכר 
לרבותוסביבתו תחזוק  ,  ניקיונו,  הגבוהה    המושכר  תשמירתו,  ברמה  ומערכותיו 

   שכירות.ביותר וזאת במשך כל תקופת ה

שיתגל  השוכר .7.2 קלקול  או  פגם  כל  לתיקון  אחראי    מערכותיו   ,במושכרו  יהיה 
על חשבונו של    קופת ההסכם, מייד עם גילוי הפגם או הקלקול,במשך ת   וומתקני
 . השוכר

יהיה אחראי לכל נזק שייגרם על ידו או    השוכר   מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, .7.3
מטעמו   שפועל  מי  או  עובדיו  ידי  ובלבד  במושכרעל  אדם  ולכל  החברה  לרכוש   ,

 יו. או בקשר אל  המושכר שהנזק אירע תוך כדי הפעלת 

זה,    לא  השוכראם   .7.4 הסכם  עפ"י  עליו  חלה  תיקונו  שחובת  קלקול  או  נזק  יתקן 
ה תהיה  לתקנו,  שנדרש  מיום  שבוע  התיקון  בתום  את  לבצע  החברה  בידי  רשות 

במקום   ו השוכרהאמור,  הסכום    השוכר,  את  לחברה  להחזיר  בזה  מתחייב 
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וע ימים  , בתוך שב15%תוספת  וב  שהוציאה לתיקון כל הנזק ו/או הקלקול כאמור
  דרש לעשות כן. מיום שנ

בו    מושכרהחברה רשאית בכל עת לבדוק את מצב ה .7.5   השוכר והציוד ואת האופן 
 לאפשר לה לעשות זאת.  השוכרייבויותיו על פי חוזה זה, ועל  עומד בהתח

ו/או   .7.6 החברה  אם  גם  ותעמוד  מוחלטת  היא  זה  סעיף  פי  על  השוכר  של  חובתו 
בגי  העירייה תחויבנה לניזוק  מ בתשלום  מי מהן  היות  בעל מקרקעין.  ן  או  חזיק 

במקרה כזה יפצה השוכר את החברה ו/או את העירייה באופן מלא על כל תשלום  
 .שהיא תחויב בו כאמור

  מניעת מטרדים  .8

והסדר    השוכר .8.1 השקט  הניקיון,  הקרובה  וסביבתו  בנכס  יישמרו  כי  מתחייב, 
או לציבור    ים שתמשים במתחם הקבלנמומתחייב שלא לגרום כל נזק או מטרד ל

 .בקרים במתחםהמ

וכל    השוכר .8.2 מלאי  תוצרת,  ציוד,  כלים,  חומרים,  כל  להחזיק  לא  מתחייב 
  מושכר "( מחוץ לשטח ההמיטלטלין שהם )להלן ביחד ולחוד: "  מיטלטלין אחרים

ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. בכל מקרה שיימצאו מיטלטלין כלשהם של  
, תהא החברה  הסכמת החברה לכךמבלי שנתקבלה    ושכר המ מחוץ לשטח    השוכר

חשבון   על  המקום,  מן  לסלקם  אחריות  השוכררשאית  כל  לחברה  תהיה  ולא   ,
  בקשר להם. 

ובאופן    אין .8.3 בדרך  לנכס  גישה  למטרת  אלא  לנכס  מחוץ  מקום  בכל  להשתמש 
  שהחברה תקבע מעת לעת. 

חלק .8.4 הפרת  או  שהפרתו  עיקרי  תנאי  מהווה  זה  בסעיף  האמור  מהווה    כל  ממנו 
 סודית של ההסכם. הפרה י

 

 העברת זכויות .9

רשאי להסב לאחר את ההסכם, או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי    השוכראין   .9.1
מראש  להעביר   החברה  בהסכמת  אלא  ההסכם  לפי  זכות  כל  לאחר  למסור  או 

 ובכתב. 

 מתחייב: השוכרמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,   .9.2

בה  .9.2.1 זכותו  את  לאחרים  להעביר  בנכס,לא  זה  להסכם  חלק    תאם  כל  או 
של  ממנו ובכתב  מראש  בהסכמה  אלא  בתמורה,  שלא  או  בתמורה   ,

 בנושא. החברה. מובהר, כי לחברה שיקול הדעת הבלעדי

כל   .9.2.2 בהפקת  או  בו,  בשימוש  או  הנכס  באחזקת  אחר  מישהו  לשתף  לא 
 הנאה ממנו. 

בין   .9.2.3 רשות,  כבר  לא  לרבות  בנכס,  כלשהי  זכות  למישהו  להעניק  לא 
 מורה או ללא תמורה. בת

של   .9.2.4 השליטהתאגידשהוא    מפעילבמקרה  העברת  בסעיף    ,  חוק  ל   1)כהגדרתה 
 . רת זכויות אסורהתיחשב כהעב בתאגיד (1968-ניירות ערך, תשכ"ח

לפי סעיף   .9.2.5 והפרת ההתחייבויות  זה הינו תנאי עיקרי להסכם  כל האמור בסעיף 
  .זה כולן, או כל חלק מהן, מהווה הפרה יסודית של ההסכם

להע .9.3 רשאית  לפ החברה  זכויותיה  או  ביר  אדם  לכל  חלקן,  או  כולן  זה,  הסכם  י 
על פי    השוכרשל    , ובלבד שלא יפגעו זכויותיוהשוכרתאגיד ללא צורך בהסכמת  

זה.  הסכם 
 

      אחריות וביטוח .10
העיר .10.1 ו/או  כלפי החברה  מין  י השוכר אחראי  נזק מכל  לכל  שלישי,  צד  וכלפי  יה, 

ע מכלליות האמור  ת, אך מבלי לגרולכל רכוש שהוא לרבווסוג שייגרם לכל אדם ו 
למבקרים   וכן  השוכר,  של  בשירותו  הנמצא  אחר  אדם  לכל  או  לעובדים  לעיל, 

בסביבתו המידית, או בכל דרך שהיא בתוך הנכס ו/או בגישה אליו ו/או  בנכס או  
קשורה בנכס, לרבות ציוד השוכר שיוצב בנכס או במתקנים וגם/או כל פעולה או  

וכל  /או בסביבתו וגם/חדל שיתרחשו בנכס ומ ומי מטעמו  או בהתנהגות השוכר 
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את בשים לב  דית ברשות השוכר, וכל זיהנמצאים בתחום הנכס או בסביבתו המי
במיוחד למטרת ההתקשרות על כל המשתמע מכך. למען הסר ספק, מוסכם, כי  

לשהו בנכס.אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להקנות זכות כלשהי לאדם או גוף כ
  

ל .10.2 סעמבלי  מהוראות  הצעדים    10.1יף  גרוע  בכל  לנקוט  השוכר  מתחייב  לעיל, 
ה על כל נזק לו  י ו/או העירידרישה וגם/או תביעה שתוגש נגד החברה    לביטול כל

בסעיף    השוכראחראי   סכום    10.1כאמור  כל  על  החברה  את  ולשפות  לעיל, 
העירי  ו/או  תביישהחברה  וגם/או  דרישה  עקב  שילמה  מיד ה  וזאת  כאמור,    עה 

דריש קבלת  העירי לאחר  ו/או  החברה  שניתן  ית  חיוב  בגין  תשלום  לקבלת  ה 
 כאמור. 

לקיים    השוכרלעיל, מתחייב    10.1י סעיף  על פ  השוכרמבלי לגרוע מהתחייבויות   .10.3
כמפורט  על חשבונו במשך כל תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה את הביטוחים  

 למסמכי המכרז 6 –בנספח א 

הפ .10.4 לשם  לכל  יתווסף  ".......וליסות  ו/או    המבוטח  העין  ראש  עיריית  ו/או 
הפוליסה תכלול   בפוליסה.  מוטב   ו/או החברה תהינה  העירייה  ויתור  החברה". 

על זכות השיבוב נגד החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמם, פרט למי שגרם נזק  
 בזדון. 

להימנע .10.5 המבטח  של  מפורשת  התחייבות  תיכלל  הנ"ל  את    בפוליסות  מלהעמיד 
כל  ,  לשוכרהביטוח    תגמולי לסילוק  או  המכוסים  הנזקים  תיקון  לצורך  אלא 

 "ל. תביעה בגין כל נזק אחר המכוסה עפ"י הביטוחים הנ 

 (. CROSS LIABILITYבכל הפוליסות הנ"ל, ייכלל סעיף אחריות צולבת ) .10.6

החובה   .10.7 תחול  החברה(,  ע"י  )לרבות  הפוליסה  ותופעל  תביעה  שתוגש  מקרה  בכל 
על  שלם את סכום ההשתתפל ההשתתפות  וכרהשות העצמית  דמי  שולמו  ואם   ,

חייב   יהיה  אז,  או  החברה,  ע"י  הסכ  השוכרהעצמית  מלוא  בגין  ום  לשפותה 
 ששילמה. 

 ומתחייב כדלקמן:  השוכרלעיל מאשר  10.1בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .10.8

הכרזת    7בתוך   .10.8.1 ממועד  ימציא    השוכרימים  במכרז,  את    ר השוככזוכה  לחברה 
החתום ע"י חברת    -  למסמכי המכרז  6-מסמך א')  –  על קיום ביטוחיםהאישור  

 ביטוח, לפיו ביצע ביטוחים בהתאם להוראות ההסכם. 

תוך   .10.8.2 לחברה  הפוליסות    30להמציא  מן  צילום  זה  הסכם  חתימת  מיום  ימים 
 ואישורי תשלום.

  לשלם את הפרמיה בגין הביטוח ישירות לחברת המבטחת.  .10.8.3
בביטוח אחריות כלפי הציבור )צד  וגבול האחריות    הנכס לצורך הביטוח   על ערך

 שלישי( תחול הצמדה למדד. 

וגם .10.8.4 הביטוח  לצורך  הנכס  ערך  את  היקף  /להגדיל  וגם/או  האחריות  גבולות  או 
 הכיסוי הביטוחי לפי דרישת החברה. 

העתקים   .10.8.5 לחברה  ולהמציא  בשנה,  שנה  מידי  הנ"ל  הביטוחים  את  לחדש 
 חידושן. סות הביטוח מיד עם מאושרים מפולי

כל  מ  השוכר .10.8.6 ולעשות  פוליסות הביטוח  דרישות  כל  בדייקנות את  לקיים  תחייב 
החברה, כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת  פעולה, אם יידרש לעשותה על ידי  

 הצורך. 

שילם   .10.8.7 לא  ו/או  חידש  או    השוכרלא  כולן  הביטוח,  פוליסות  בגין  הפרמיות  את 
רשאית החברה  תהיה  מבל   חלקן,  חייבת(  לא  מאחריות)אך  לגרוע  ,  השוכר  י 

במקום   האמורות  הפרמיות  את  לשלם  ו/או  הפוליסות  את  ועל  השוכרלחדש   ,
 לחברה את כל ההוצאות לפי דרישתה הראשונה. יהיה להחזיר  השוכר

בתנאי   .10.8.8 וגם/או  הנקובים  האחריות  בגבולות  וגם/או  הביטוח  עריכת  עצם  אין 
ב להגביל  או  לצמצם  כדי  אחריות  הפוליסה  את  דרך  ו/  שוכר הכל  נזק  או  לכל 

 הפסד שהוא אחראי להם על פי הסכם זה ו/או על פי דין. 

ווה תנאי עיקרי שהפרתו או הפרת כל  האמור בסעיף זה, על סעיפיו הקטנים, מה  .10.9

 . חלק ממנו מהווה הפרה יסודית של ההסכם
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 שכירותתקופת ה .11

ן, מוסכם, כי הסכם  מבלי לגרוע מזכות הביטול המוקנית לחברה בהסכם זה להל  .11.1
לתוקפו  זה   ההסכם  יכנס  ערבות  והמצאת  ההסכם  על  הצדדים  שני  חתימת  עם 

 ופוליסת הביטוח על ידי השוכר.

על    תהשכירו  תקופת .11.2 הסכם  שנים  חמשתעמוד  כניסת  ממועד  לתוקף    החל  זה 
הזיכיון"  –להלן  ) את  .  "( תקופת  להאריך  הדדית,  בהסכמה  רשאים,  הצדדים 

ב השכירות  אחתים  שנתי תקופת  )שנה  ובלבד   נוספות  פעם(  בכתב    בכל  שסיכמו 
  .יום מראש 90ת השכירות לפחות את רצונם להאריך את תקופ 

זה מהווה תנא .11.3 כל חלק ממנו, מהווה  האמור בסעיף  י עיקרי שהפרתו, או הפרת 
  הפרה יסודית של ההסכם. 

 התמורה .12

  _ ש"ח______  סך שלהשוכר ישלם לחברה בגין זכות השכירות תשלום חודשי ב .12.1

  ."( שכירותדמי ה: "ביחד ןלהלמע"מ כדין ) חודש בצירוףל

המחאות תימסרנה   12התשלום החודשי ישולם באמצעות המחאה אחת לחודש.  .12.2
  12שכירות. יום לפני תחילת כל שנת  30ברה בעבור כל שנת זיכיון מראש, לח

 ,   ההמחאות בגין שנת השכירות הראשונה תימסרנה עם חתימת ההסכם

לתשלום   ן כאשר מדד הבסיס  דד המחירים לצרכ למ  יםצמוד   ויהי   רות השכידמי   .12.3
  ה שייעבגין דמי הזיכיון  חישוב הפרשי ההצמדה    .2022  אוגוסטחודש  הוא מדד  

 וישולם מיד בסופה.   כל שנת זיכיון םבתו
  

 

 חשמל, מים, מיסים ותשלומים אחרים  .13
 

ו/א כל   .13.1 העירוניים  ו/או  הממשלתיים  וההיטלים  האגרות  אחרים  המיסים,  ו 
ו/או אשר    מושכרמין שהוא, הקשורים להפעלת ה  ם מכל סוג אוותשלומים אחרי

  השוכר.ישולמו על ידי לרבות אגרת שילוט,  יחולו על השוכר,  

י .13.2 השוכר  מהאמור,  לגרוע  השטח  ימבלי  כל  עבור  הארנונה  מלוא  בתשלום  שא 
ובמ בהמושכר  שיעשה  השימוש  עבור  התשלומים  וחשמלגז,  לוא  בהתאם    מים 

 . ידי השוכר ועל חשבונו לותקנו ע יש  כרנפרדים של המושלמונים 
ייחשב   .13.3 הנ"ל,  החובה  ותשלומי  המיסים  לגביית  הנוגע  בכל  כי  בזאת,  מובהר 

שוכר, לפי הסכם זה, כמחזיק במושכר ועליו תחול חובת התשלום. ואולם, אין  ה
לגרו  כדי  אחריבכך  גורמים  של  חבותם  על  ויתור  להוות  ו/או  לפגוע  ו/או  ם,  ע 

  ע גבייה כפולה. לבד שלא תתבצהחבים עפ"י דין, וב
כל האמור בסעיף זה מהווה תנאי עיקרי שהפרתו או הפרת כל חלק ממנו מהווה   .13.4

 סודית של ההסכם. הפרה י

  פירעון חובות השוכר .14
 

חלים עליו על פי הסכם זה או הדין )להלן:  לא שילם השוכר כל תשלום, הוצאה, מס או היטל ה
ייבת( לשלמם )הכל או חלק( במקום  ת )אך אינה ח"(, תהא החברה רשאיצאההו" או "תשלום"

החברה. לא שילם   השוכר, והשוכר מתחייב להשיב את התשלום או ההוצאה מיד עם דרישת
יהיה השוכר    השוכר תשלום או הוצאה כאמור )הכל או חלק מהם( מייד עם דרישת החברה,

לחברה כל תשלום או הוצאה כאמור,   וכןחייב לשלם  פיגור  בצרוף הפרשי הצמדה  ים  ריבית 
בשיעור המרבי, שיהיה נהוג, באותה עת, בבנק הפועלים, על משיכות יתר חריגות בחשבונות  

שהם מחושבים ממועד התשלום או ההוצאה ועד למועד השבתם בפועל לחברה, וזאת  חח"ד, כ
או על פי כל דין./מכל סעד אחר העומד לחברה עקב אי התשלום על פי הסכם זה ו מבלי לגרוע  

  
 
ף זה מהווה תנאי עיקרי שהפרתו או הפרת כל חלק ממנו מהווה הפרה יסודית  ל האמור בסעיכ

  של ההסכם. 
 

 ס שינויים בנכ .15
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ו/או    השוכר ו   לשוכראסור   .15.1 לנכס  תוספת  ו/או  שינוי  שום  לעשות  לא  מתחייב 
  וני, ללא הסכמתה של החברה בכתב ומראש.למראהו החיצ 

ה  אישור  יינתן  תוספאם  ו/או  לשינוי  מתחיחברה  לנכס,  לכל    השוכריב  ת  לדאוג 
האישורים וההיתרים הנדרשים לכך על פי דין, קודם לביצוע כל שינוי או תוספת  

מובהר כי אם יינתן אישור כאמור, השינויים יבוצעו על חשבונו הבלעדי   כאמור.
 והחכ"ל לא תשתתף בהוצאות. של השוכר

ו על ידי  ו תוספת שיעשצדדים כי כל שינוי ו/אלשם הסרת כל ספק, מוסכם בין ה .15.2
  הם רכוש החברה ללא צורך בתמורה כלשהי.  השוכר
כות )אם ובמידה שקיימת זכות כזו(  מצהיר כי הוא מוותר מראש על כל ז  השוכר

השבחה,   שינוי,  כל  עבור  כלשהו  תשלום  מהחברה  השקעות,  לתבוע  התאמה, 
בנכס א ידו  על  שייעשו  שיפוצים  או  לכ שכלולים  הסכמה  תיתן  אין  ם החברה  ך. 

מן    באמור לדרוש  החברה  של  מזכותה  לגרוע  עם    השוכרכדי  לקדמותו  להחזיר 
ה תקופת  ה  שכירות תום  הפסקת  ו  ירות שכאו  זה,  הסכם  מתחייב    השוכרלפי 

לא יאוחר מן המועד שבו    לפעול ולעשות, לפי דרישת החברה כאמור, על חשבונו,
 זכאית החברה להחזרת הנכס כאמור. 

לסלק  .15.3 רשאית  תהיה  להרוס,   החברה  שינוי    ו/או  כל  המוחלט,  דעתה  שיקול  לפי 
על חשבון    ו/או תוספת לנכס אם נעשו ללא הסכמתה בכתב ומראש כאמור, וזאת

  . השוכרועל אחריות 

כל חלק ממנו מהווה  כל האמור בסעיף זה מהווה תנאי עיקרי שהפרתו או הפרת   .15.4
  הפרה יסודית של ההסכם. 

 

 שילוט .16
 

, בכל צורה ו/או במתחם וא, שילוט בנכסבכל אופן שה  לתלות או להקים, לשוכר אסור 
ר בסעיף זה מהווה שהיא, אלא אם קיבל אישור מראש ובכתב לכך מהחברה. כל האמו

  כם. תנאי עיקרי שהפרתו או הפרת כל חלק ממנו מהווה הפרה יסודית של ההס

 

  המושכר כניסה לשטח  .17
 

וג  השוכר לחברה  להרשות  לעובדי מתחייב  ו/או  לב"כ  לשטם/או  להיכנס  בימי  המושכר  ח  ה 
  . פעילות המקובלותושעות ה

 
בהודעת מראש  , בכל עת,  מושכרכמו כן, החברה או מי מטעמה יהיו רשאים להיכנס לשטח ה

לדעת החברה. כל האמור בסעיף    על מנת לבצע תיקונים ועבודות הדרושיםלשוכר ככל הניתן,  
כל חלק ממנוזה מהווה תנאי עיקרי שהפרתו יסודית של ההסכם.  , מהווה הפרה, או הפרת 

  
 

 בטחונות .18
 

לגביית    להבטחת קיום כל התחייבויות השוכר כלפי החברה על פי הסכם זה ו/או .18.1
בנקאית   ערבות  להפקיד  השוכר  מתחייב  לחברה,  השוכר  מן  שיגיע  סכום  כל 

בידי    כביטחוןבצירוף מע"מ    לשלושה חודשי שכירות  סכום השווה  בת  אוטונומי 
עד התקפה  סיום    יום  90לתום    החברה,  השכירותממועד  התקופה    תקופת  או 

הפקדה של ערבות  . אי למסמכי המכרז 2-מסמך א'המוארכת, לפי העניין, בנוסח 
 כאמור דינה כדין אי חתימה על הסכם זה.  

התח .18.2 החברה,  לדעת  השוכר,  החברה  הפר  תהא  זה,  הסכם  לפי  כלשהי  ייבות 
הערבו את  לממש  ולרשאית  דעתה,  שיקול  לפי  ות,  לעצמה  כל  גבות  לקזז  גם/או 
או הוצאה, הקיימים או עתידיים, שהחברה עמדה או    סכום עבור כל נזק, הפסד

ם עקב או כתוצאה מן ההפרה האמורה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של  תעמוד בה
ך שהחברה תבחר, סכומי כסף ו/או סעדים נוספים, אם  החברה לתבוע, בכל הלי

הע יספיקסכום  לא  הבנקאית  החברהרבות  לדעת  ו/או  ,  הנזקים  לכיסוי   ,
 ההפסדים ו/או ההוצאות של החברה. 

במידה ותהיינה לחברה תביעות כנגד   על אף האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים, כי .18.3
הערבות הבנקאית בגובה  אשר תופנינה לערכאות משפטיות, יוארך תוקף    השוכר
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ת החברה, אף  השיפוטית החלוטה בתביעסכום התביעה, עד לתום מועד ההכרעה  
  אם תמשכנה התביעות לאחר תקופת ההסכם. 

ו כנגד החברה,  הוראה זו תחול גם במקרה של תביעות צדדים שלישיים, שהוגש
  במושכר. השוכרבקשר לפעילותו של 

פרמיות וכיו"ב, בקשר לערבות הבנקאית    מובהר בזאת, כי כל ההוצאות, עמלות, .18.4
  ד. בלב השוכר יחולו על 

הבנקאי  .18.5 הערבות  זמתן  סעיף  לפי  וכן  ת  בהסכם,  כאמור  החברה  דרישת  לפי  ה, 
לה  עיקריים  תנאים  הינם  ההתקשרות,  תקופת  למשך  בתוקף  סכם  היותה 

  שהפרתם, או הפרת חלק מהם, מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 
 

  סילוק פולשים .19
 

,  , ועל חשבונוהשוכרעל    הינה  מושכרות לפינוי כל מחזיק, בדין או שלא בדין, משטח ה האחרי 
י  זאת החברה, כאשר    השוכרימנע  ואולם אם  לעשות  תוכל  כאמור,  פולשים  לסילוק  מלפעול 

  כל הוצאותיה, מיד עם דרישה ראשונה.  מתחייב לשפותה בגין  השוכר

 

  פינוי הנכס .20
 

ה  השוכר .20.1 את  להפסיק  במושכר פעילומתחייב  תקופת    ת  בתום  זה  הסכם  פי  על 
הפסקת  שכירותה או  ההסכם,   כירותהש ,  הפרת  סיבה  עקב  מכל  שהיא,    או 

לחברה כאשר הנכס פנוי מכל    מושכרבהתאם לקבוע בהסכם, ולהשיב את שטח ה
     .וכל מערכותיו והציוד המצוי בו תקינים נקי ומסודר אדם או חפץ, וכשהוא

היה החברה רשאית לערוך סיום מוקדם, בתיאום  לפני מועד הפינוי של הנכס, ת
וד שבו ויירשמו הליקויים  ערכותיו והצי רתו ייבדק מצב הנכס, מ עם השוכר במסג

השוכר.   ידי  על  תיקון  בנכס  הדורשים  יתגלו  אשר  נזקים  או  ו/או  פגמים 
שבו  במע בציוד  ו/או  ידי  רכותיו  על  תוקנו  לא  ואשר  לחברה,  החזרתו  במועד 

מ  השוכר לאותו  על  עד  לתקנם,  חייבת(  לא  )אך  רשאית  החברה  תהיה  ועד, 
להחזיר    השוכרוחשבונה,   את  מתחייב  ,  15%בתוספת  הוצאותיה  א  מלו לחברה 

   לפי דרישתה הראשונה של החברה. 

מקרה לפני מועד הפינוי, אישורים של   ימציא לחברה, על פי דרישתה ובכל   השוכר .20.2
על    מושכר ים עליו בקשר להרשויות הרלוונטיות בנוגע לתשלום התשלומים החל

 זה.  פי הסכם 

וכר לא יפסיק את  בכל מקרה שהשלעיל, מוסכם בזאת, כי  מבלי לפגוע מהאמור   .20.3
ו/או לא יפנה את הנכס במועדים שהוסכם עליהם בהסכם זה    הפעילות במושכר 

ב השוכר לשלם לחברה  יעקבות הודעה לפינוי כאמור בהסכם זה, מתחי וגם/או ב 
של   קבועים  ע  2,500סך  כפיצויים  וזאת  בנכס,  להחזיק  ימשיך  בו  יום  כל  בור 
בהוכחומוסכמי צורך  ללא  מראש  )להלן:ם  נזק  המוסכמים"   ת  "(  הפיצויים 

ו  לכיסוי הנזק שייגרם לחברה עקב כל יום איחור בפינוי הנכס והחזרת החזקה ב
  בפועל לחברה כשהוא פנוי מכל אדם וחפץ. 

כאמור   המוסכמים  בנוהפיצויים  בהם  הינם  שתישא  אחרת  הוצאה  לכל  סף 
הו לרבות  הנכס,  פינוי  במסגרת  עוהחברה  ושכ"ט  משפטיות  ב"כ  צאות  של  "ד 

  ברה. הח
  על סכום הפיצויים המוסכמים כאמור יחולו הפרשי הצמדה.

הפרשי   )בצירוף  המוסכמים  למועד  הפיצויים  עד  לשבוע,  אחת  ישולמו  הצמדה( 
כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד    כמיםהפינוי בפועל. אין בתשלום הפיצויים המוס

  ו/או דין.  העומדים לחברה על פי הסכם זה 

הפעלת    כר השוהפסיק   .20.4 תקופת    המושכראת  תום  לפני  הרי  השכירותמיוזמתו   ,
זו הפרה  עקב  לחברה  המגיע  אחר  סעד  מכל  לגרוע  יהיה    שמבלי  ההסכם,  של 

ה  השוכר דמי  מלוא  בתשלום  ה  שכירות חייב  תקופת  כל  עבור  ,  שכירותלחברה 
 אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים.

ק ממנו, מהווה  ו הפרת כל חלתנאי עיקרי שהפרתו, א   כל האמור בסעיף זה מהווה .20.5
  הפרה יסודית שלה הסכם. 
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 הפרת הסכם .21
 

פי   .21.1 על  לו  זכאית  תהיה  שהחברה  סעד  לכל  דין,  בנוסף  כל  פי  על  ו/או  זה  הסכם 
זה במקרים המפורטים    תהיה החברה רשאית להביא לביטולו המיידי של הסכם

 להלן: 

זה ולא תיקן את ההפרה  הוראה כלשהי מהוראות הסכם    השוכרהפר   .21.1.1
 מיום שנדרש לכך בכתב.ימים   14תוך 

ביצוע    השוכר הפר   .21.1.2 אי  למעט(  )מבלי  לרבות  זה  בהסכם  עיקרי  תנאי 
יו על פי הסכם זה ו/או אי הקפדה על שמירת הניקיון  תשלום החל על

בהסכ כנדרש  מטרדים  או  ומניעת  כולו  ההסכם,  הסבת  ו/או  זה  ם 
דרישה  קיבל    השוכר ים ממועד שימ  7מקצתו, וההפרה לא תוקנה תוך  

 תקנה.בכתב ל

הליכי פשיטת רגל, או ניתן צו פירוק ו/או מונה כונס    השוכרננקטו נגד   .21.1.3
נגד  נכסים על נכסי היזם   כל הליך משפטי    השוכראו חלקם או ננקט 

ב זה  הסכם  הפעלת  את  יאפשר  שלא  והליכים    השוכראמצעות  אחר 
 יום.   30אלו לא בוטלו תוך 

המנהל .21.1.4 בידי  דעתו,    כשיש  להנחת  אד  השוכרשהוכחות,  אחר  או  ם 
של   או  השוכרבשמו  דורון  מענק,  שוחד,  כלשהו  הציע לאדם  או  נתן   ,

 ם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם. טובת הנאה כלשהי בקשר להסכ

מיד את פינוי הנכס ו/או אי    בוטל ההסכם כאמור תהיה החברה רשאית לתבוע .21.2
את   השוכר כניסת   לעצמה  ולהחזיר  שהדבר  לנכס,  ככל  בנכס  יידרש,    החזקה 

החברה    כר השוו דרישת  לפי  אליו  להיכנס  לא  ו/או  הנכס  את  לפנות  מתחייב 
  כאמור. 

כאמו  הנכס  פינוי  המיטלטלין  במסגרת  את  לפנות  רשאית  החברה  תהיה  ר, 
האחריות הבלעדית לכל אובדן, הפסד או  ו/או הנמצאים בנכס ו  לשוכרהשייכים  

  בלבד. רהשוכג' כלשהו תוטל על  ו/או לצד    לשוכרנזק שייגרם 
ומתחייב    כרהשו כן  לעשות  חוזרת,  הבלתי  הסכמתו,  את  לחברה  בזאת  נותן 

ונה, על כל תביעה אם תוגש נגדה בגין כל  לשפות את החברה לפי דרישתה הראש
  אובדן, הפסד או נזק כאמור. 

  כל נזק   השוכרור לעיל כדי לפגוע מכל זכות שבידי החברה לתבוע מאת  אין באמ 
, או לבצע כל תיקון וגם/או  השוכרור מצד או מחדל כאמ  שנגרם לה עקב כל הפרה

ש אחרת  פעולה  מן    השוכרכל  ולתבוע  בעשייתם,  ההוצאות  א  השוכרחייב  ת 
ומבלי למעט, בין היתר שכ"ט עו"ד, ו לשלם    מתחייב  השוכרשנגרמו לה, לרבות 

  ראשונה. ולשפות את החברה בגין כל נזק והוצאה כאמור, מיד עם דרישה 
 

רופה אחרים או נוספים של החברה על פי הסכם זה או  בכל סעד או תמבלי לפגוע   .21.3
כל סכום   כי בשל  דין, מוסכם במפורש,  כל  פי  לפי  על  וסוג  או תשלום, מכל מין 

ויב השוכר בריבית פיגורים  ישולמו על ידי השוכר במועד, יחהסכם זה, אשר לא  
הסכום  0.1%בשיעור   על  בש   ליום  ושבפיגור  הצמדה  בהפרשי  או  ריבית  "ח, 
  1961-( בשיעור מקסימאלי בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה תשכ"א)צמודה

ם חדשים, וזאת מיום תחילת הפיגור ועד  המחושבים על הסכום שבפיגור בשקלי
 הם.י ני , לפי הגבוה בשוכרהלתשלום כלשהו כאמור על ידי החברה מן  

  7של    לבטל הסכם זה, בהודעה  בנוסף לאמור בהסכם זה, החברה תהא רשאית .21.4
מ שאינן  לשוכרראש  ימים  נסיבות  נוצרו  אם  ו/או  דעתה  שיקול  פי  על  וזאת   ,

כגון  זה  הסכם  קיום  המשך  שכנים,    מאפשרות  תלונות  מוסמכת,  רשות  של  צו 
ות רישוי עסקים, או חובה חוקית  דרישה מהרשות המקומית לאור אי קיום דריש 

  אחרת.

 

 

 כללי  .22
 

כלשהי מזכויותיה    לא תממש זכות, כי בכל מקרה שהחברה  מוסכם בין הצדדים .22.1
יתור או  ו על פי ההסכם או הדין, או תימנע מפעולה במועדה, לא ייחשב הדבר כו
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תוספות  הסכ או  תיקון  שינוי  לכל  תוקף  יהיה  לא  כי  מוסכם,  כן  מצידה.  מה 
  לא אם כן נעשו בכתב.להסכם זה א 

ואי .22.2 בלבד,  הנוחיות  לשם  באו  זה  הסכם  ככותרות  להן  יינתן  ולא  להן  משקל  ן  ל 
 שו.בפירו

הסכם זה ייכנס לתוקף רק לאחר חתימתו על ידי החברה. תאריך ההסכם יהיה   .22.3
 ידי החברה.   תאריך חתימת ההסכם על 

מותנה .22.4 זה  הסכם  פי  על  החברה  מהתחייבויות  אחת  כל  ביצוע  כי  בכך    מוסכם 
  פי כל דין. יקיים תחילה את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל  השוכרש

חשבונ מסכ   השוכר .22.5 כי  מספקים  ים,  בכתב  וראיה  אסמכתא  ישמשו  החברה  ות 
מלהתנגד לסדר דין  יהיה מנוע    השוכר להגשתם לבית משפט בסדר דין מקוצר, ו

  זה.

ואולם, בכל מקרה    כל מסמכי המכרז ונספחיו יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה .22.6
  ה. של סתירה ו/או דו משמעות, יגברו הוראות הסכם ז 

ת .22.7 בעיר  המשפט  פתלבתי  או  אביב  הייחודית  ל  השיפוט  סמכות  בלבד,  תקווה  ח 
החב תבחר  כן  אם  אלא  והדין,  זה  להסכם  הקשור  בכל  בית  והבלעדית,  בכל  רה 

  משפט אחר. 

הודעה ש .22.8 כל  זה.  להסכם  במבוא  כמפורט  הן  הצדדים  בצד אחד  כתובות  תישלח 
כאילו נתקבלה על ידי  למשנהו בדואר רשום בישראל לפי הכתובות הנ"ל תחשב  

שעות מיום שנשלחה בדואר רשום בישראל, או אם נמסרה    72ר  צד השני כעבוה
 או לכתובתו כאמור. ביד תיחשב כמתקבלת עם מסירתה לידי הצד 

 
 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 
 

 
 

 
 ___________________ _    _______________________ 

 החברה                                                                                  השוכר
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 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ  
 22/15 מכרז מס'

   משרדים ופנאימבנה ו שטחים השכרת  בדבר
 בראש העין במתחם נצבא

 
 

 ' דמסמך 
 

 המושכר תרשים 
 
 
 
 
 

 
 


