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 סמך א'מ
 החברה הכלכלית לפיתוח עפולה

 14/2021מס'  מכרז
 

 .חדשנות טכנולוגית במבנה הקאנטרי קלאב בעפולהמשרדים במרכז יזמות ו ישטחלהשכרת 
         

 הזמנה להגשת הצעות 
 

משרדים  ישטחלשכירת ( מזמינה בזאת הצעות חכ"ל"ה")להלן: החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ  .1
הקבועים ל בכפוף לתנאים ולדרישות והכמשך תקופת החוזה, ל מ"ר 154 -ו מ"ר 667בגדלים של 

אך מבלי שהצעה בגין שטח אחד תהא יתן להגיש הצעה לאחד או יותר מהשטחים נ במסמכי ההזמנה.
תשומת  מותנית בזכיית המציע בהצעתו לשטח אחר מהשטחים המוצעים להשכרה במסגרת מכרז זה.

ואילו  למשרדים כולל כבר התאמותהינו שטח ה 667לב המציעים להבדל בין השטחים במסגרתו שטח 
 התאמות אשר יהיו באחריותו הבלעדית של הזוכה במכרזלמשרדים,  אינו כולל התאמות 154שטח 

 ועל חשבונו. 154 בי יחידה לג
 

יש לקרוא את מסמכי המכרז כמקשה אחת. אי בהירות או סתירות במסמכי המכרז, במידה ויתגלו,  .2
ד אר המכרז. בשאלות ובקשת להבהרה ניתן לפנות לגברת לירון גשןכי יפורשו תוך ראיית מכלול מסמ

תשובות לשאלות ולבקשות הבהרה ינתנו בכתב, יפורסמו באתר  lga0206@afula.muni.ilמייל ב
ד ויהוו חלק בלתי האינטרנט של המזמינה ויופצו בין המציעים שרכשו את חוברת המכרז עד אותו מוע

 ובתשובות כאמור ולצרף עותק מהן, חתוםבשאלות  דכןהתעעל המציעים חלה חובה לנפרד ממכרז זה. 
למסמכי המכרז. שאלות ו/או בקשות הבהרות כאמור יש להפנות בכתב עד לא יאוחר  ,על ידי המציע

אך ורק במקרים שאלות והבהרות שיתבקשו לאחר מועד זה ייענו  .16:00בשעה  28.10.2020מיום
 .ול דעתה הבלעדיעפ"י שיקן, ת כמיוחדים ו/או אם המזמינה תמצא לנכון לעשו

 
עליו יידרשו הזוכים במכרז לחתום,  חוזה, לרבות נוסח ההאת תנאי ההזמנה והמסמכים הנלווים אלי .3

      .   שלא יוחזר ₪ 400 , תמורת תשלום שלחכ"לניתן לרכוש  במשרדי ה
 

₪  30,000 של כוםערבות בנקאית בלתי מותנית בנוסח המצורף, חתומה כדין בס על מגיש ההצעה לצרף .4
, ₪()שבעת אלפים וחמש מאות ₪  7,500ובסכום של  667שטח בגודל בגין  (שלושים אלף ש"ח)ובמילים 

 .חכ"להלטובת 
 

 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.  90חלוף עד בתוקפה  תעמודערבות זו 
 

ס יש להכניע, מצית כל מסמכי ההזמנה, כשהם חתומים בחותמת וחתימה על ידי האת ההצעות וא .5
  4.11.2021לא יאוחר מתאריך  החכ"ל במשרדיה ידנית לתיבת ההצעות רימסת המכרז בלבד בבמעטפ

 . 12:00שעה  
 

ניתן לראות את השטחים המוצעים להשכרה במסגרת מכרז זה עד למועד האחרון להגשת הצעות,  .6
תיאום ביקור כאמור יעשה עד   lga0206@afula.muni.il במייל שן ארד ואש מול הגב' לירון גבתיאום מר

 . 16:00שעה   28.10.2021לא יאוחר מ 
 

 מציע שלא ימלא אחר כל תנאי ההזמנה, הצעתו לא תובא לדיון.  .7
 

ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את  וההגבמתחייבת לקבל את ההצעה ה חכ"להאין  .8
 מציעים.ו"מ עם הל מלנההזכות 

 
  

 
 
 
 

 
 נתנאל כהן         

 מנכ"ל החכ"ל         
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 תנאי המכרז -מסמך ב'

 
 14/2021מכרז מס 

 .משרדים במרכז יזמות וחדשנות טכנולוגית במבנה הקאנטרי קלאב בעפולה ישטחשכירת 

 

מוגנת  בלתי רותשכיה בלשכור ממנהצעות ( מזמינה בזה "חכ"לה" -)להלן תוח עפולה חברה הכלכלית לפיה

קלאב במרכז יזמות וחדשנות טכנולוגית במבנה הקאנטרי מ"ר  154 -ו מ"ר 667בגדלים של י משרדים שטח

פי על , חודשים נוספים 24-חודשים עם אופציה ל 36של לתקופה  "(המושכר" -)להלן  בעפולה לשימוש משרדים

 ז.התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים להלן במסמכי המכר

 רותתקופת ההתקש .1

 (36) שלושים וששהתקבע כהצעה הזוכה תהיה למשך  שהצעתותקופת ההתקשרות עם המציע  .1.1

 חודשים.

ימים ממועד חתימת הסכם שכירות אלא אם בהודעת  14בתוך מועד תחילת ההתקשרות הינו  .1.2

ת מועד אחר. מובהר כי החכ"ל תהא רשאית לדחות את מועד תחילהזכייה שתשלח מהחכ"ל יצוין 

אחר מתן הודעה לגביו, וזאת מקום בו קיימת מניעה חיצונית להתחלת תקופת רות אף לשכיה

השכירות דוגמת הימצאותו של פולש ו/או היעדר רישוי מתאים למבנה. ככל שמועד התחלת 

הזכייה, תהא לזוכה הזכות להודיע על  חודשים מיום הודעת 4תקופת השכירות יהא מאוחר מ 

 ו זכאות לסעד ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהו מהחכ"ל. לי שיש למב זאתויתורו על הזכייה ו

עשרים בת ת שכירות נוספת, תקופציה להאריך הסכם שכירות זה ללמציע הזוכה תינתן האופ .1.3

לא  חכ"לליה תישלח ת האופצואת תקופ, בתנאי שהודעה בכתב על רצונו לממש וארבע חודשים

 על פי החוזה. והתחייבויותי יעמוד בכלושהמציע   תוירשכהתקופת לפני תום ימים  90 -יאוחר מ

  לעניין סעיף זה יגבר האמור בהוראות ההסכם המהווה נספח למכרז. 

 תקופת התנאים וההתחייבויות בהסכם זה יחולו בשינויים המחויבים גם על כלמובהר בזאת כי  .1.4

 .לעניין סכםהה ה בהתאם ובכפוף להוראות, באם יבחר המציע הזוכה לממשוספתשכירות הנה

לדמי השכירות  10%, תחול תוספת של על ידי מימוש אופציה במידה והוארכה תקופת ההתקשרות .1.5

אשר יתווספו לדמי השכירות שיקבעו  ,בתקופת השכירות הראשונהביחס לדמי השכירות ששולמו 

 במכרז.

 מסמכי המכרז .2

רד בלתי נפ חלקוו מטה, יקראו להלן יחד ולחוד "מסמכי המכרז" ויה המפורטים המסמכים .2.1

 מההסכם שיחתם עם המציע הזוכה:

 .הזמנה להגשת הצעות -  מסמך א'

 .תנאי המכרז -  מסמך ב'

 .הצעת משתתף -  מסמך ג'

 .ערבות למכרז - (1) 'דמסמך 

 ערבות לחוזה. -  (2) דמסמך 

 כירות.חוזה ש -            'המסמך 

 נספח ביטוח. -  מסמך ו'

או תוספת, שישלח למציעים עד למועד וי, או שינ ,הרההב כל מסמך - מסמכים נוספים

 הגשת הצעות למכרז וכן,  כל האישורים והמסמכים שצירף המציע להצעתו.                                  



 

ו והוא מאשר כי הם מובנים לו בהגשת הצעה, מאשר המציע כי כל מסמכי המכרז מצויים ברשות

 . והוא מסכים לכל האמור  בהם

 : כל מסמכי המכרז חתומים, לרבותרף את על המציע לצ .2.2

 חוזה חתום ע"י המציע.  .2.2.1

 הצעה והצהרת משתתף מלאה וחתומה. .2.2.2

 ערבות בנקאית אוטונומית. .2.2.3

 אישור על רכישת חוברת המכרז.  .2.2.4

ו הוא מציע הצעתו ואת המ"ר של השטח השטח לגביהמציע יציין בהצעתו ועל טופס החוזה את  .2.3

בגין כל מ"ר מהשטח אותו הוא מבקש לשכור שלם לע מצי ואה ותםם אדמי השכירות החודשיי

 36 -תמורת הזכות לשכור את המושכר ב חודשים.  36ואשר לגביו הגיש הצעתו, וזאת למשך 

 שטחים שלהלן:ויציין את השטח לגביו מתייחסת הצעתו מבין ה חכ"להחודשי ההתקשרות עם 

 (;"667 הידיח"ו/או  "667שטח מ"ר )להלן: " 667בגודל  שטח .2.3.1

 (."154 יחידהו/או " "154שטח מ"ר )להלן: " 154שטח בגודל   .2.3.2

המציע יגיש הצעתו הכספית לשכ"ד שישולם על ידו בגין כל מ"ר מהשטח לגביו מוגשת הצעתו.  .2.4

שטח בלבד לצורך הפעלת עסק מובהר בזאת כי התשלום שישלם השוכר יהא רק בגין שכירות ה

 . וכיוצ"ב חזקת השטח ו/או בהפעלת עסק בוהב ת הכרוכהוספת נבו ולא בגין כל עלו משרדמסוג 

מובהר בזאת כי הצעת המציע לגבי כל שטח תהווה הצעה בודדת ועצמאית ולא למען הסר ספק  .2.5

שטחים לשני ה)ככל שיגיש המציע הצעות  הנוסףתהא תלויה בבחירת הצעת המציע לשטח 

וכל ולא יהא רשאי להתנות ציע לא יהמ "ל.( כהצעות זוכות על ידי החכהמוצעים במסגרת מכרז זה

 המוגשת על ידו בתוצאות הצעה המוגשת על ידו לאחד השטחים האחרים.  תוצאות הצעה אחת

  חוזהערבות להצעה ולחתימה על ה .3

 :(, על סך של"ת להצעהערבו"המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית חתומה כדין )להלן: על  .3.1

 ; 667עבור שטח ₪  30,000 .3.1.1

 ;154ח טר שעבו₪  7,500 .3.1.2

 (. 1הערבות תהא בנוסח המצ"ב לחוברת המכרז כמסמך ד') .3.2

כשהיא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת  חכ"לההערבות תוצא על ידי בנק מוכר, ותנוסח לטובת  .3.3

 םימים מדרישת 10בתוך  המטעמ ו/או מי החכ"לצדדית של -על פי תנאיה לגביה על ידי פניה חד

 הראשונה.

 .04.02.2022 עד לתאריך קפההערבות תעמוד בתו .3.4

 .נוספים יום 90 -תהא רשאית להאריך את תוקף הערבות ב חכ"לה .3.5

הערבות להצעה תחולט ותהווה פיצוי מוסכם ומוערך מראש בכל מקרה בו לא ימלא המציע הזוכה  .3.6

 להלן. 12 חובה מהחובות המפורטות בסעיף

כל סעד הצעתו  יעמוד בתנאי לאש עימהמצלתבוע  חכ"להן באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של אי .3.7

 ו/או פיצוי נוסף.

לזוכה  במכרז.עם הזוכה  חוזההערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל, לאחר שייחתם  .3.8

 , ערבותחכ"להולאחר שיפקיד בידי  חכ"להעם  חוזהתוחזר הערבות להצעה, לאחר שיחתום על ה

 .הלןל 12כמפורט בסעיף  חוזהבנקאית להבטחת התחייבויותיו עפ"י ה



מסר לזוכה במצבו הנוכחי ומבלי שהחכ"ל מבצעת בו כל שינוי, שיפוץ שידרוש יהמושכר י יבזאת כמובהר  .4

או עבודת בניה או התאמה כלשהי. ככל שיבקש הזוכה לבצע התאמות כלשהן במושכר יהא עליו לקבל 

ול דעתה יקש יפוב של החכ"ל אשר אינה מחויבת לאשר בקשות כאמור אלא על תחילה את אישורה הכת

בגין השקעותיו  או החזר הוצאות לא יהיה זכאי לכל פיצויי או שיפוי כי בכל מקרה הזוכהבלעדי. מובהר ה

כולל כבר הינו שטח ה 667תשומת לב המציעים להבדל בין השטחים במסגרתו שטח בשיפוץ המושכר. 

 יותובאחריו יה התאמות אשרלמשרדים, אינו כולל התאמות  154ואילו שטח  למשרדים התאמות

, עת הוא קובע יע להביא בחשבוןלמען הסר ספק כי על המצ .154בי יחידה לג הבלעדית של הזוכה במכרז

על מנת להתאימו לשימוש  154חידה י יבצע בשטחההתאמות אותן  עלות את הצעתו למכרז, את

  .משרדים

ם הסדרה. המציעי מכרז שזה בהליכי ז מצויים השטחים נשואמובהר כי נכון למועד פרסום המכר .5

בהצעתם מסכימים ומאשרים כי לא תהא להם כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החכ"ל 

 הקשורה בהסדרה או אי הסדרת השטחים בתוך מועד כלשהו ו/או בכלל. 

 . 14/2021כרז מס' כל הצעה תוגש במעטפה סגורה וחתומה, שעל גביה יהיה רשום מ .6

לא יאוחר  חכ"להי המכרז יש להפקיד במסירה אישית במשרדי ותנא לדרישותם ת מפורטות בהתאעוהצ .7

משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז . 12:00בשעה  04.11.2022מיום 

 והינו על אחריותו הבלעדית של המשתתף.

פרט שהוא  ת שהיא כלפי כלמכילה כל הסתייגופי התנאים, או הצעה הלא תובא לדיון הצעה אשר אינה ל .8

נוסף על האמור, מובהר בזאת כי החכ"ל תהא רשאית לפסול הצעת מציע אשר של מסמכי ההצעה. 

לחכ"ל ניסיון שלילי עימו, לרבות במקרה בו במהלך התקשרות קודמת בין הצדדים לא עמד המציע 

תשלום וקני בהוראות הלא עמד באופן דו דווקני ובפרט מקום בובהוראות ההסכם בין הצדדים באופן 

 שנקבעו בין הצדדים. 

 לא תובא לדיון כל הצעה שלא תהיה חתומה ע"י המציע.  .9

10.  

ההצעה תהיה חתומה על ידי המציע היחיד תוך ציון שמו המלא  -במידה וההצעה מוגשת ע"י יחיד .10.1

 וכתובתו. 

ת ם בתאגיד לחייב איה חתומה ע"י המוסמכיההצעה תה-במידה וההצעה מוגשת ע"י תאגיד .10.2

אישור עורך דין או רואה חשבון של בהתאם לזכויות החתימה בתאגיד ויצורף  תםבחתימהתאגיד 

התאגיד באשר לפרטי רישום התאגיד, מנהלי התאגיד, זכויות החתימה בתאגיד וסמכותם של 

 ון של התאגיד.החותמים בשם התאגיד לחייב את התאגיד בחתימתם, וכן תזכיר ותקנ

11.  

השווה בסך  ערבות בנקאית, חכ"ליידרש להמציא ל חכ"לעל ידי ה הצעתו תתקבלאשר  המציע .11.1

, חכ"להערוכה לטובת  כולל מע"מ)בהתאם לסכום הצעתו(  שכירותחודשי  3 בגיןדמי השכירות ל

שהצעתו נתקבלה, או  החכ"לימים מקבלת ההודעה מאת  7תקפה לכל תקופת החוזה, וזאת תוך 

 . חכ"להעל ידי ך זמן אחר אשר ייקבע תו

שהצעתו התקבלה או  חכ"להימים מקבלת ההודעה מאת  7תוך  חכ"לללהמציא יידרש המציע  ןכ .11.2

 , פוליסות ביטוח ואישור עריכת הביטוח, הכל כמפורט בחוזה. חכ"להתוך זמן אחר שיקבע ע"י 

ל אם המציע לא יחתום ע כל האמור לעיל, על תוקף חתימת המציע, יחול גם על חתימת החוזה. .11.3

ו/או את אישור הביטוח תוך הזמן האמור לעיל, תהיה  נקאיתהערבות הבא את החוזה ולא ימצי



רשאית למסור את שכירות המושכר, למציע אחר אשר הצעתו נראית לה כנוחה ביותר או  חכ"לה

 מתאימה. 

שהיא במידה  שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה חכ"לה .11.4

 ל הצעה שהיא או את ההצעות כולן. , לדחות כחכ"ללזה לא יגרום נזק שויתור כ

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי והיא תמסור את  חכ"לה .11.5

הנראית לה כדאית ביותר בשבילה בהתחשב בגובה ההצעה, טיב  ההצעהלבעל מושכר בשכירות ה

 עבר. עם המציע ב "לכחהם וניסיונה של על ההצעה להפעיל במקוומהות העסק אשר מבקש ב

וחתימת  חכ"להעדת המכרזים של ותחתום על חוזה השכירות עם הזוכה לאחר אישור זכייתו בו חכ"לה .12

, המצאת אישור קיום ביטוחים חתום על ידי הגורם הזוכה על חוזה השכירות הנספח למסמכי המכרז

הבטחת ערבות בנקאית לשכירות הראשונה והשכירות במהלך שנת ה המבטח, מסירת שיקים לכיסוי דמי

 .חיוביו על פי ההסכם והמכרז בסך השווה לדמי השכירות בתוספת מע"מ בגין שלושה חודשי שכירות

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 'גמסמך 
 

  החברה הכלכלית לפיתוח עפולה
 
 14/2021מכרז מס' 

 .במבנה הקאנטרי קלאב בעפולהלוגית נות טכנומות וחדשבמרכז יזמשרדים  ישטחשכירת 

 והצהרת משתתף הצעה
 

  החברה הכלכלית לפיתוח עפולה )להלן: "החכ"ל"(לכבוד: 
 
 . הםאני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז, ההסכם, והמסמכים הנלווים אלי .1

דועים צוע ההתקשרות ים המשפיעים על ביתנאים והגורמים האחריהנני מצהיר כי כל הדרישות, ה .2
 ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי. 

 אני מצהיר בזאת כי:  .3
על פי הוראות מכרז זה על  הנני מתחייב, כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות על פי כל דין ו/או .3.1

 וסמכת אחרת. נספחיו ו/או על פי הוראות החברה הכלכלית ו/או כל רשות מ
תחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה איננה משהחכ"ל ידוע לי  היר, כיהנני מצ .3.2

 שהיא, הכול על פי שיקול דעתה  הבלעדי ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.  
לשימושי  מאשר כי הוא מתאים לצרכילגביו מוגשת הצעתי ואני שטח ההנני מצהיר כי ראיתי את  .3.3

 .דיםבו למטרת משר
כשהוא חתום, וכן לחכ"ל יו, ולהחזירו על נספחום על ההסכם ותחהריני מתחייב ל אם הצעתי תתקבל, .4

ימים מיום שההודעה על הזכייה נשלחה  7ולמסור אישור קיום ביטוחים בתוך  לחוזה ערבותלהפקיד 
 אליי.

5.  
בו מוש שיול [יש לציין את השטח לגביו מוגשת ההצעה]שטח ______________ הצעתי לשכירת  .5.1

כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן,  1ר לכל מ"₪ _____ הינה בסך של __ם למטרת משרדי
 .2021ספטמבר בסיס חודש 

למ"ר בהתאם לסכומים הקבועים נוסף על דמי השכירות, אהיה מחויב בתשלום לחכ"ל בסך ידוע לי ש .6
ה ו/או נעטוכי לא תהא לי כל  וזאת בגין ארנונה על שטח היחידה בצו הארנונה הרלוונטי לאותו מועד

רישומנו כנישום בפני הרשות החכ"ל ו/או עיריית עפולה בגין האמור ו/או בגין או דרישה כלפי תביעה ו/
ולרבות לא טענות כלשהן הנוגעות לאפשרות  הקלות/הטבות/פטורים בהתייחס לשטח היחידההמקומית/

 . ללתשלום הארנונה על ידי החכ"ל כנגד תשלום מאיתנו לחכ"
לעיל כולן או מקצתן  4לות המנויות בסעיף א אבצע את הפעוי ידוע לי, שאם לאני מצהיר בזאת כ .7

תהא רשאית ולהתקשר עם מציע/ים והחכ"ל במועד/ים שהוקצב/ו לשם כך, אאבד את זכותי במכרז 
עקב הפרת החכ"ל אחר/ים. כן ידוע לי שלא יהא בכך כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 

 ת הצעתי. ל על עצמי עם הגשות שאני נוטההתחייבוי
 
 

 _________________________________ )באותיות דפוס(:   מלא של המציע שם
  

 __________________אחר )נא לפרט(:אדם / שותפות / חברה /  אישיות משפטית:
 

 __________________________________________  מס'  ת.ז.   או   מס' ח.פ.:
 

 _____________________________        ם המציע:ים לחתום בשסמכהמו וי של האנשיםשמות ומספרי זיה
 _____________________________________________________________________________ 

 
 _____________________ טלפון:  __________________________________ כתובת:

 
 

 ___________________________מלאה:ה חתימ                 ______________ תאריך:
 
 
 

 
 ]אימות חתימה על ידי עו"ד בדף הבא[

 



 
 
 

 )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו"ב(אישור חתימה  
 

אני הח"מ _______________,  עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה ________________ ת.ז. 

______________ 

 

__________, מוסמכים לחתום בשם ______ ת.ז. _______, ___________________

________________ 

 

 ולחייב אותה, וכי הם חתמו על מסמכי מכרז זה בפני.

 
 ________________חותמת וחתימה: ____________ תאריך:

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            (1')דמסמך 

 נוסח ערבות להצעה
 

 14/2021 רזמכ
  במרכז יזמות וחדשנות טכנולוגית במבנה הקאנטרי קלאב בעפולה משרדים  י/שטח שכירת

 
 החברה הכלכלית לפיתוח עפולהלכבוד: 

 
 א.נ.

 
 

 הנדון:    כתב ערבות מס'  ______________
 

 
 ס'ציע הצעות למכרז מ"( בקשר להזמנה לההמבקש" –על פי בקשת _________________ )להלן  .1

במרכז יזמות וחדשנות טכנולוגית  1מ"ר_____ -דים בגודל של ככירות שטח משרשלבנוגע   14/2021
 , הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של במבנה הקאנטרי קלאס בעפולה

 "(.  ותסכום ערב" –בלבד,  )להלן  שקלים חדשים_____________)במילים:   ₪2 _________
 
ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה על  10תוך ידינו  לכם על בות ישולםסכום הער .2

, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל הו/או מי מטעמ"( החכ"לחברה הכלכלית לפיתוח עפולה )להלן: "הידי 
ת תחילה את סכום הערבו עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש

 מאת המבקש.
 
 עליכם לצרף כתב ערבות זה.  לדרישתכם הנ"ל .3
 
ועד בכלל וכל דרישה על פיה, צריכה להימסר לנו לא  04.02.2022 לתאריךתוקף ערבותנו זו, יהיה עד  .   4

ינו על פי יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה, תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על יד
תחייבויותינו האמורות בכתב ערבות זה תהיינה בתוקף ימים וה 90עד  לתקופה נוספת של החכ"לבקשת 

 עד לתום מועד הארכת הערבות.
 
 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5
 

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 בנק_________________
 

 ________________יףסנ
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .גשת הצעת המציעיחידה לגביה מויש לציין את שטח ה 1
 למסמכי המכרז.  ב'למסמך  3בסעיף יש להשלים את הסכום הרלוונטי בהתאם לסכומי הערבות המצוינים  2



 (2)'דמסמך 
 

 
  חוזהוע הנוסח ערבות לביצ

 
 

 ק _________________________בנ
 

 ערבות בנקאית
 

  החברה הכלכלית לפיתוח עפולהלכבוד: 
 

 
 

 הנדון:    כתב ערבות מס'  ______________
 
 

 
נוגע ה 14/2021 מכרז מס'בגין  חוזה( בקשר ל"המבקש" –על פי בקשת _________________ )להלן  .1

רכז יזמות וחדשנות טכנולוגית במבנה הקאנטרי מ"ר במ_____   –כ דים בגודל של שכירת שטח משרל
, הננו חוזהעל פי ה חברה הכלכלית לפיתוח עפולהת המבקש כלפי היוולהבטחת התחייבו קלאב בעפולה

שקלים  ___________ש"ח )במילים:  ________ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של 
מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה  מדה בגין עלייתבתוספת הפרשי הצ ,(בלבד חדשים

 חוזה"המדד"(, בין מדד שהיה ידוע במועד האחרון לחתימה על ה -המרכזית לסטטיסטיקה )להלן 
 "(.  סכום ערבות" –היה ידוע במועד חלוט הערבות )להלן י( לבין המדד ש_____________)

 
ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, )עשרה(  10תוך לם לכם על ידינו סכום הערבות ישו .2

, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק הו/או מי מטעמ החכ"לחתומה על ידי 
 את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 
 ה. לצרף כתב ערבות זלדרישתכם הנ"ל עליכם  .3
 
וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר  ______________רבותנו זה יהיה עד ליום תוקף ע .4

 מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה  תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה על ידינו.
 
 
 ל צורה שהיא.ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכ .5
 
 
 
 
 
 

 בוד רב,כב
 

 _________________בנק   
 

 סניף  ________________
 
 
 
 
 

 

 מסמך ו'

 

 נספח ביטוחי 



 

 
 

 

 

 

 



 גנתמוכם שכירות בלתי סה

 

 2021נערך ונחתם ב ________  ביום ________ לחודש ________ בשנת ש

 

 החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ    י ן:ב 

  "(."החברה)להלן:  51-2415464ח.פ.      

 פולהע 3העצמאות מכיכר      

 באמצעות מורשי החתימה מטעם החברה     

 ד אחדמצ    ("ה"המשכיר)להלן:                  

     

                  

 ________________________      ין: לב

 ח.פ. ________        

 _______________שכתובתו _______               

     _______________________ 

   ד שנימצ    "( וכרהש" -להלן )     

 

  

מנהלת ומחזיקה את מבנה הקאנטרי קלאב העירוני בעפולה מטעם ובעבור עיריית  הוהמשכיר  אילהו

שכתובתו עפולה שהינה הבעלים הרשום/בעל זכות החכירה במבנה הקאנטרי קלאב העירוני 

 25,  24, 24, 19 חלקות 16745דועים כגוש היע"ג המקרקעין  , פינת דובנוב, הבנוי1ן רח' דרך רבי

 בהתאמה(; "המקרקעין" ו "הקאנטרי מבנה)להלן: "

 

במסגרתו הוצעו להשכרה יחידות/שטחי  14/2021והמשכירה פרסמה מכרז פומבי שמספרו   והואיל

 לאבליונה של מבנה הקאנטרי קיזמות וחדשנות טכנולוגית המצוי בקומה הע במרכזמשרדים 

להלן: )ודל ___ מ"ר שהינו השטח/היחידה נשוא הסכם זה טח משרדים בגוביניהן גם ש

 (;בהתאמה "המושכר" -ו"המכרז" 

 
 ה הזוכהעוהשוכר הגיש הצעתו למכרז לשכירת המושכר והצעתו נבחרה על ידי המשכירה כהצ והואיל

ל נספחיו לקבוע ולאמור בהסכם זה עחודשים, הכל בהתאם  36לשכירת המושכר למשך 

 ;ובמכרז

 

שילם ולא ישלם למשכיר או לכל ושכר פנוי וריק מכל דייר הזכאי להחזיק בו והשוכר לא והמ והואיל

אדם אחר עבור המושכר, כל סכום שהוא ללא יוצא מהכלל של דמי מפתח או כל סכום אחר 

 העשוי להיחשב כדמי מפתח בגין שכירת המושכר;

   

פי הסכם זה אינה בהתאם לחוק ת ביניהם על כי השכירות הנקשרוהצדדים מצהירים בזאת   ילוהוא

(, וכי דיני הגנת הדייר לא יחולו על "החוק")להלן:  1972 –הגנת הדייר )נוסח משולב(, תשל"ב 

 שכירות המושכר ועל הצדדים להסכם זה;

 



המושכר  , וברצון השוכר לשכור אתלהשכיר את המושכר לשוכר מהומסכי נתיימעונ הוהמשכיר  ואילוה

 נאים המפורטים בהסכם זה;ל בתו, הכהירמאת המשכ

 

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1

 להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים כיתר תנאיו. יםוהנספחמבוא ה .1.1

 י הסכם זה לפיהן.כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנא .1.2

 שאינה מוגנת שכירות .2

כי הוסבר לו וכי הוא הבין, כי על ידי חתימתו על הסכם זה אין הוא רוכש  כר מצהיר בזההשו .2.1

לעצמו כל זכויות שכירות מוגנות, או כל זכות של הגנה על פי דיני הגנת הדייר במוזכר, וכי הוא 

 שוי להקנות לו מעמד כזה.לא יהא לדייר מוגן כמשמעותו בחוק ו/או בכל חיקוק הע

הציע ולא שילם ולא ישלם כל דמי מפתח ו/או דמי השתתפות  לא נתבקש, לאהשוכר מצהיר כי  .2.2

בעבור המושכר בכל צורה שהיא, ולא יהיה מוגן על ידי דיני הגנת הדייר בכל צורה שהיא, גם אם 

ה ו/או את המשכיריבצע השוכר עבודות בניה במושכר בהרשו/או בכל אופן אחר על פי הסכם זה 

 .בהיעדרה

 ומטרתהתקופת השכירות  .3

בתחום עיסוק השוכר )להלן:  בלבדמשרדים כשטח לשימוש במושכר השכירות הינה מטרת  .3.1

ובפרט שאינו לשימוש  (. כל שימוש אחר שאינו בגדר מטרת השכירות במושכר"מטרת השכירות"

 יסודית של הסכם זה. , כולו ומקצתו, יחשב כשינוי מטרת השכירות וכהפרהכמשרד בלבד

שוכר בזאת מהמשכיר את המושכר לתקופת שכירות  שוכר, והשוכרכיר משכיר בזאת להמש .3.2

"תקופת חודשים( )להלן:  36) _____________ומסתיימת ביום  __________המתחילה ביום 

 ( בתנאים המפורטים בהסכם זה.השכירות"

ריך את תקופת לשוכר )א( אופציה להא נתניתבכפוף למילוי כל הוראות הסכם זה על ידי השוכר,  .3.3

 עם תום תקופת השכירות התלי, שתחחודשים 24שכירות נוספת אחת בת תקופת בירות השכ

( ובלבד שימסור השוכר למשכיר הודעה בכתב על רצונו במימוש ת האופציה"ו"תקופ)להלן: 

אופציה או תקופת ה ימים טרם תום תקופת השכירות הראשונה 90מ ה לא יאוחר האופצי

 .הראשונה

חד המקרים הבאים תהא המשכירה רשאית לדחות את עיל, בקרות אל 3.3אמור בסעיף על אף ה .3.4

 בקשת השוכר להמשך השכירות לתקופת האופציה:

השוכר לא מסר ערבות בנקאית תקפה לתקופת האופציה ושיקים לכיסוי דמי השכירות  .3.4.1

 לפני תום תקופת השכירות  30בשנת השכירות הראשונה לתקופת האופציה עד ליום ה 

 כר את הוראות הסכם השכירות בהפרה יסודית. ירות הפר השובמהלך תקופת השכ .3.4.2

למעלה מפעמיים במהלך תקופת השכירות הפר השוכר את הוראות הסכם זה באופן  .3.4.3

במהלך שנה קלנדרית אחת ו/או הפר הוראות הסכם זה ולא ריפא את הפרה גם בחלוף 
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 ם מהשוכר למשכיר.קיימים חובות כלשה .3.4.4

לא נפתחו הליכי פשט"ר ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או מינוי נאמן כנגד השוכר  .3.4.5

 וכיוצ"ב כל הליך דומה. 



למען הסר ספק מובהר בזאת כי בכל מקום שנאמר בהסכם זה "תקופת השכירות" הכוונה היא  .3.5

 .ורשממנו במפ והאופציה הוצא תו, למעט מקום שתקופ ת האופציהוגם לתקופ

ת גובה דמי השכירות ולמעט מתן אופציה נוספת, יחולו גם בתקופות סכם זה, לרבוכל הוראות ה .3.6

 האופציה בשינויים המחויבים.

בכל מקרה בו יקבל השוכר את החזקה במוזכר לידיו, תהווה קבלת החזקה הצהרה מטעמו כי  .3.7

 טענה בקשר למושכרוכר יהא מנוע מלטעון כל קיבל את המושכר בהתאם להוראות הסכם זה והש

 הסכם זה על ידי המשכיר. ו/או לביצוע

 דמי שכירות .4

ולהתחייבויות המשכיר על פי הסכם זה, ישלם  בשטח של _____ בתמורה לשכירות המושכר .4.1

במילים )₪ חודשיים בסך של ____ דמי שכירות השוכר למשכיר 

נם תוצאת שהי ("דמי השכירות"הלן: )לבתוספת מע"מ  _____________________ש"ח(

 בתוספת מע"מ כדין ₪י שהוצע על ידי השוכר בהצעתו למכרז בסך של __ מחיר למ"ר כפמכפלת ה

דמי השכירות במהלך תקופת האופציה יהיו דמי השכירות כפול שטח המושכר שהינו ___ מ"ר. 

 .%10המוצמדים למדד בתוספת 

ן לאותו ביום הראשופציה( )או אוחודש שכירות ר כל השוכר ישלם למשכיר את דמי השכירות עבו .4.2

בגינו משולמים דמי השכירות. שיקים על חשבון דמי השכירות ימסרו מדי תחילת שנת  חודש

זה יחול  . יובהר, כי הסדראופציה(במהלך תקופות ה)לרבות  שכירות בגין כל אותה שנת שכירות

, 3.3בסעיף  תקופה)ות( האופציה כאמורגם על תקופת האופציה, כך שבמידה והשוכר יממש את 

שיקים לכיסוי דמי השכירות )בתוספת מע"מ( מדי תחילת שנת שכירות  12יר ר השוכר למשכמסוי

  .ת האופציה(ו)לרבות שנת שכירות בתקופ

דמי השכירות האמורים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן באופן שבתחילת כל שנת שכירות  .4.3

הידוע  ועד המדד 2021ספטמבר כן חודש פת עלית מדד המחירים לצריחושבו דמי השכירות בתוס

 ביום תחילת שנת השכירות בגינה משולמים דמי השכירות. 

 מצב המושכר ותכולת .5

ידוע לשוכר כי המשכירה פועלת להסדרת שטח המושכר והשימוש בו והוא מסכים ומאשר כי לא  .5.1

חילת ו/או בקשה לדחיית מועד תתהא להם כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה 

שורה בהסדרה או אי הסדרת השטחים בתוך מועד כלשהו ו/או י המשכירה הקהשכירות כלפ

 בכלל. 

השוכר מצהיר בזאת, כי ראה ובדק את המושכר, מצאו ראוי לשימוש, מתאים לכל צרכיו  .5.2

 מתאים למטרתעל פי המכרז וע"פ כל הוראה מחייבת אחרת ושהשימוש המותר במושכר 

בדיקותיו והתרשמויותיו מוותר . על יסוד בדלצורך משרדים בל שימוש במושכר – השכירות

השוכר בזאת במפורש על כל טענה בדבר אי התאמה גלויה ועל כל טענה מכל מין וסוג שהוא ביחס 

 למושכר, לאפשרות השימוש בו ולהתקשרות בהסכם זה, למעט טענות בדבר פגם נסתר

על כל פגם לא ידוע לו  כי המצהיר המשכיר. הה עליו לשוכרתולא גילאודותיו  הידע השהמשכיר

 במושכר היכול לפגוע בהנאת שוכר סביר.

מסר לשוכר כשהוא יהמושכר ימובהר ומוסכם על הצדדים כי , 7.2מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .5.3

ושכר ככל שהמ( ומבלי שהמשכירה מבצעת בו כל תיקון/שיפוץ או התאמה. AS-ISבמצבו הנוכחי )

מו לשימוש השוכר, יהא השוכר האחראי על מנת להתאידות התאמה כלשהן מצריך שיפוץ או עבו

הבלעדי לביצוע השיפוץ בהתאם לתוכניות שיפוץ שיאושרו מראש ובכתב על ידי המשכיר מבלי 



שקמה לו כל זכות לפיצוי, שיפוי או השתתפות בהשקעה מאת המשכיר או מכל גורם שהוא. 

יהא  ,גדרתו בחוברת המכרזהכ 154ם זה הינו שטח על פי הסכשכר והמוי ככל כומודגש  מובהר

ות לאישור המשכירה לתוכניובכפוף למטרת משרדים מושכר השוכר מחויב בביצוע התאמות ל

ל דעתה , על פי שיקוהמזמינהידי רו על התואם את התוכניות שאוש לביצוע העבודות ולביצוע

 . של המשכירה הבלעדי

ריהוט המפורטים גם על הציוד והמובהר בזאת כי כל הוראות הסכם זה בנוגע למושכר חלות  .5.4

 .נספח א'ב

עובדי ואורחי השוכר יהיו רשאים לעשות שימוש בחניון הסמוך למושכר )קרי: חניון הקאנטרי  .5.5

ה ו/או יקים לשוכר זכות כירכלשהי על המשאו אחריות /וומבלי שהדבר יטיל חובה  קלאב עפולה(

 .לתביעה או דרישה כלשהי כנגד המשכירה

וזאת מראש ובכתב ובהסכמתה  המושכר בתיאום עם המשכירב שילוט מחוץ להשוכר רשאי להצי .5.6

לתת את הסכמתו כאמור בסעיף זה אלא תסרב לא  ה. המשכירהללא תוספת תשלום למשכיר

 ת שילוט בגין הצבת השלט, יחולו על השוכר.ר, כי כל מס לרבות, אגרומטעמים סבירים. יובה

 חובות השוכר .6

 השוכר מצהיר ומתחייב: 

 ורק למטרת השכירות ולא למטרה אחרת כלשהי.תמש המושכר אך להש .6.1

להחזיק את המושכר במצב טוב, לעשות בו שימוש הוגן וזהיר ולא לגרום לו כל נזק או קלקול, וכל  .6.2

ר מתחייב לתקן על חשבונות כל קלקול או נזק משימוש רגיל וסביר. השוכזה בכפוף לבלאי 

ים במושכר, ולא לפגוע ולא לגרום כל ותיקונים יסודיבמושכר, למעט בלאי משימוש רגיל וסביר 

ובמקרה בו לא יתקן ליקוי הטעון תיקון על ידו בתוך מועד  נזק למושכר ו/או למי משכניו במושכר

קון בעצמה תוך חיוב השוכר בכל שכירה רשאית לבצע את התישתקבע המשכירה, תהא המ

 .15%העלויות הנדרשות בתוספת 

נו ולא להרשות את השימוש בו ו/או בכל חלק ממנו לצד ו/או כל חלק ממלא להשכיר את המושכר  .6.3

שלישי כלשהו, הן בתמורה והן בהעדרה, למעט שימוש המותר בהתאם להסכם זה ו/או לאחר 

 .מטעמהו מי א הלעשות כן מאת המשכיר אישור מראש ובכתב

 עם השוכר, כדי רשאים להיכנס למושכר בכל שעה סבירה בתאום מראשכוחה ו/או בא  ההמשכיר .6.4

לברר אם ממלא השוכר אחר תנאי הסכם זה וכדי להראות את המושכר לשוכרים פוטנציאליים 

 .ו/או לרוכשים פוטנציאליים וכיוצ"ב

 .ן כךבגיעלויות הויישא במלוא ן המושכר והשוכר אחראי על ניקי .6.5

ו/או חבות  לערוך ביטוחים למושכר ו/או צדדי ג' לרבות, ביטוח תאונות אישיות ו/או רכוש .6.6

מסמך ו' למסמכי המכרז המהווה גם נספח וזאת בהתאם לדרישת המשכיר כמפורט בדים מעבי

 .להסכם זה

 שינויים .7

ה או ש ובכתב, אם בדרך של בנימרא ההשוכר לא יעשה כל שינוי במושכר ללא הסכמת המשכיר .7.1

וי יסודי הריסה ו/או בדרך של התקנת מתקנים המחוברים דרך קבע למושכר ו/או בדרך של שינ

 ות החשמל ו/או השרברבות הקיימות, ואם בכל דרך אחרת.במערכ

, אם השוכר ו/או מי מטעמו יבצע שינויים ו/או המבלי לראות בכך הסכמה כלשהי מאת המשכיר .7.2

ר זכאי להשבת הוצאותיו, ושינויים ו/או תיקונים אלו הם במושכר, לא יהיה השוכתיקונים כלש

מבלי שהדבר יקנה לשוכר זכות ו סכם זהאמור במפורש בה, בכפוף להיהפכו לרכוש המשכיר



לדרוש מהשוכר את החזרת המצב לקדמותו בכל עת,  תרשאיתהא  הכלשהי, אולם המשכיר

לעשות כן על חשבונו לאלתר.  הסביר, והשוכר יהא חייב דעתהלרבות כל תיקון דרוש לפי שיקול 

ב את השוכר בעלות נה ולחייל חשבולעשות זאת ע תרשאי ההמשכירתהיה לא בוצע הנדרש לעיל, 

ימים מעת דרישת  14ועל השוכר יהיה לפרוע את חשבון הוצאות המשכיר בתוך  15%בתוספת 

 המשכיר.

ושכר התקנות שאין י במידה והשוכר יתקין בממבלי לפגוע באמור בהסכם זה, מוסכם בזאת כ .7.3

בד פת השכירות ובלבהם חיבור של קבע, יהיה זכאי השוכר להוציא התקנות אלה בתום תקו

 שיחזיר את מצב המושכר לקדמותו כפי שקיבלו לידיו.

 בטחונות .8

להבטחת ביצוע כל התחייבויות השוכר ולהבטחת כל זכויות המשכיר על פי הסכם זה, לרבות  .8.1

ת דמי השכירות במלואם ובמועדם ואת כל יתר התשלומים, בות השוכר לשלם במדויק אהתחיי

התחייבות השוכר לפנות את המושכר בתום  וכר וכן להבטחתההוצאות והמיסים החלים על הש

במצב על פי הוראות הסכם זה, ומבלי לפגוע בכלליות האמור  התקופת השכירות ולהשיבו למשכיר

במעמד חתימת  המוסר השוכר למשכיר ,זכויותיהלממש את  השכירשל המובזכותה בהסכם זה 

 .צ"ב למכרזערבות בנקאית אוטונומית בהתאם לנוסח המהסכם זה 

הערבות הבנקאית כמפורט לעיל לא תחשב כתשלום אחר, ואין במסירת  ערבות בנקאיתרת מסי .8.2

 לגרוע מחובותיו של השוכר על פי הסכם זה.

 .בות ההסכם המצ"ב למכרזבנוסח ער ת ובלתי מותניתהערבות הבנקאית תהיה אוטונומי .8.3

אבדן, הפסד,  כלממנה ולגבות בכל עת רעון הערבות הבנקאית יפ לדרושה תהיה רשאית המשכיר

עקב הפרת התחייבויות השוכר על פי הסכם זה, ללא צורך במתן לה נזק ו/או הוצאות שיגרמו 

 התראה מראש לשוכר.

שכירות )בתוספת לושה חודשי שדמי השכירות בגין ווה לגובה הערבות הבנקאית יהא בסך הש .8.4

 . מע"מ כדין(

 מיסים ותשלומים .9

של  תחזוקהו להסכם כוללים, ביטוח מבנה בלבד 12אמור בסעיף מוסכם, כי דמי השכירות כ .9.1

 .השטחים המשותפים

סכום כלשהו שהשוכר חב בתשלומו על פי הוראות הסכם זה או על פי כל דין,  ההמשכירשילמה  .9.2

ימים  3האמור לאלתר ובכל מקרה בתוך פרק זמן שלא יעלה על את הסך  הב השוכר למשכירישי

 ד.וספת הצמדה למדמיום שנדרש לעשות כן ובת

מובהר ומוסכם כי השוכר יהא אחראי בלעדי לתשלומים השוטפים בגין המושכר, ובכלל זאת,  .9.3

. מובהר בזאת כי לעניין תשלומי מים, חשמל, ארנונה, מס שילוט וכיוצ"ב כל תשלום שוטף אחר

 ארנונה, ישלם השוכר לחכ"ל סכום בהתאם לקבוע בצו הארנונה לשנה הרלוונטית בה מבוצע

לגודל המושכר, וזאת חלף תשלום ארנונה לרשות, אלא אם תורה החכ"ל על  התשלום, בהתאם

 אופן תשלום אחר. 

 הפרת ההסכם .10

ות כן, יום מיום שנדרש בכתב לעש 15תוך בקנה י, ולא תהפר השוכר הסכם זה הפרה יסודית .10.1

משטח  בגין כל מ"ר₪  5של פיצויים קבועים ומוערכים מראש בסך  ההשוכר למשכירישלם 

)מבלי לגרוע מחובת השוכר לתשלום תשלומים  יום כל עוד הפרת ההסכם ממשיכהלהמושכר 



עד אחר על לתבוע כל סהמשכיר . אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכות אחרים על פי הסכם זה(

 פי כל דין.פי ההסכם ועל 

זה להסכם  12, 11 ,9, 8, 6, 4, 3, 2 מוסכם על הצדדים, כי הפרת כל הוראה מהוראות סעיפים .10.2

 כולם או מקצתם מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

לעיל הינו הסכום הסביר שנקבע  10.1הצדדים מצהירים, כי סכום הפיצוי המוסכם הקבוע בסעיף  .10.3

 והפרתהשוכר ו שיגרם כתוצאה מסתברת של מעשי ערכה זהירה, בהתחשב בנזקעל ידם, לאחר ה

 את ההסכם.

ימים מיום  7ידי השוכר אשר לא תתוקן תוך  של הסכם זה על מוסכם בזאת כי הפרה יסודית .10.4

וכן  שנרד השוכר לעשות כן, תקנה למשכיר זכות לבטל את ההסכם ולסיים את תקופת השכירות

 .ת בתוספת מע"מ כדיןחודשי שכירו 5סכם בגובה תחייב את השוכר בקנס מו

זכות לתבוע או לשוכר את ה/מוסכם בזאת כי בנוסף לכל הסעדים המנויים לעיל, תהא למשכיר ו .10.5

 כל סעד אחר בגין הפרת ההסכם על ידי השוכר או המשכיר בהתאמה.

 פינוי המושכר .11

ום תקופת השכירות, אם עם תום תקופת השכירות או בכל מקרה שהסכם זה יגיע לסיומו לפני ת .11.1

מת ביטולו של הסכם זה בשל הפרתו הפרה יסודית, ימסור השוכר למשכיר את המושכר מח

, במצב לא נספח א'מכל אדם וחפץ, למעט הציוד והריהוט המפורטים בא ריק לחלוטין כשהו

פחות טוב ותקין כפי שקיבלו, למעט בלאי שנגרם כתוצאה משימוש רגיל וסביר במושכר, וידאג 

יד בכל המקומות המסוידים בו, וזאת בצבע לבן ולאחר שכל החורים לסיוד קירותיו על ידי סי

 תהוו בהם נסתמו.הש

הא תלעיל,  11.1, בהתאם לאמור בסעיף הימסור את המושכר לידי המשכירהיה והשוכר לא  .11.2

לעשות את התיקונים והשיפוצים הדרושים במושכר במקום השוכר ועל חשבון  תרשאי ההמשכיר

 .15%ובתופסת  השוכר

שוכר לא יפנה את המושכר עם תום תקופת השכירות, או בכל עת שהסכם זה יבוטל בשל אם ה .11.3

"(, ישלם השוכר מועד הפינויאו בשל כל סיבה אחרת על פי הדין )להלן: " תו הפרה יסודיתהפר

 יוםכל לבגין כל מ"ר משטח המושכר ₪  5ך של בגין כל יום שלאחר מועד הפינוי ס הלמשכיר

 כפיצוי מוסכם. איחור בפינוי המושכר

על ידי בפינוי המושכר ימים  3לעיל, מוסכם בזאת כי איחור של עד  11.3למרות האמור בסעיף  .11.4

בימי איחור אלה דמי שכירות יחסיים  ההשוכר לא יחשב להפרת ההסכם והשוכר ישלם למשכיר

 .כאמור במספר ימיםיום מראש על רצונו לדחות את פינוי המושכר  30ובלבד שהודיע 

 תאחריו .12

ת יסודיים במערכות המושכר היסודיולתיקונים הולשלמות מבנה המושכר  תאחראי ההמשכיר .12.1

לתקן הקלקול במבנה  תמתחייב השלא נגרמו באשמת השוכר. המשכירה, ככל שהוקמו על יד

המושכר לרבות מתקניו בהקדם, ובמקרה של אי יכולת ליהנות מהמושכר הנאה סבירה, מיד 

 ימים מקבלת הודעה על הליקוי. 21-קול ולא יאוחר מהודעה על הקל האחר שקיבלל

 בצע את התיקונים הנדרשים.לה מטעמלאנשים או  ההשוכר מתחייב לאפשר למשכיר .12.2

השוכר מתחייב, להחזיק את המושכר במצב טוב, לעשות בו שימוש הוגן וזהיר ולא לגרום לו כל  .12.3

ימים  7-במושכר ולא יאוחר מ חשבונו כל קלקול או נזק נזק או קלקול. השוכר מתחייב לתקן על

לתקן  ההמשכיר לעיל שעל 12.1 , למעט התיקונים כאמור בסעיףהמקבלת דרישה מאת המשכיר

 כאמור.



 אחריות צד ג' .13

על ידי כל רשות בתשלום קנסות או תשלומים כלשהם עקב מעשי השוכר או תחויב  האם המשכיר .13.1

בהוצאות משפטיות, הכל על פי  לשאת בתשלומים אלו ו/או מחדליו במושכר, יהיה על השוכר

 .הדרישה ראשונה של המשכיר

לגוף ו/או לרכוש השוכר ו/או למבקרים, מוזמנים ות לנזק כלשהו בכל אחריתישא לא  ההמשכיר .13.2

ו/או כל צד שלישי אחר שהוא, לרבות דיירים הסמוכים למושכר אשר יפגעו עקב ו/או בגין 

 תקופת השכירות.שכר ו/או ביקור בו במשך השימוש של השוכר במו

לרבות  צד שלישי שהוא,על ידי מבקריו ו/או מוזמניו של השוכר ו/או כל תתבע  ההיה והמשכיר .13.3

דיירים הסמוכים למושכר, בגין כל עילה שהיא אשר יסודה בשימוש במושכר על ידי השוכר ו/או 

ר בגין כל סכום אש ההמשכירבביקור בו במשך תקופת השכירות, יהא על השוכר לפצות את 

בית  לשלמו, כאמור לעיל, ולרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד לאחר קביעתתתבע  ההמשכיר

 ון.המשפט בנד

 כללי .14

הצדדים להסכם זה לא יהיו מחויבים לכל הצהרה, מצג, הסכם ו/או התחייבות, בין בכתב ובין  .14.1

זה יעשו שינוי ו/או תוספת להסכם , וכל או במסמכי המכרז בעל פה, שאינם נכללים בהסכם זה

 במפורש ובכתב וכל עוד לא נעשו כן, לא יהא להם תוקף מחייב.

ה מצד אחד מהצדדים בקשר להפרה כלשהי ו/או אי קיום או אי ארכה ו/או הנח כל ויתור ו/או .14.2

מילוי כל הוראה ו/או תנאי בהסכם זה או כל חלק מהם, לא ייגרע ולא ייפגע בזכות כלשהי 

או הגנה לגבי הפרה או אי מילוי ו/או אי קיום כזה של הצד אותו צד ולא ישמש הצדקה מזכויות 

 מזכויותיו על פי הסכם זה.הנפגע על זכות יתור של הצד והאחר או כו

מוסכם, כי סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל מחלוקת הנוסעת מהסכם זה, תהיה אך ורק לבית  .14.3

 המשפט המוסמך במחוז נצרת.

ר להגדלת שטח המושכר בשטח נוסף, עד לשיעור של רשאי להסכים לבקשת השוכ המשכיר יהא .14.4

ם על השטח הנוסף, ובלבד שתקופת ראות הסכם זה ג. סיכמו הצדדים כאמור, יחולו הו25%

השכירות לא תשונה ותסתיים במועד סיום תקופת השכירות המקורית גם לגבי השטח הנוסף 

ר לבקשת השוכר והדבר המשכירה בהגדלת שטח כאמוכאמור. אין באמור לעיל כדי לחייב את 

 ה. יעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שהיא נדרשת לנמק החלטת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הודעות .15

עה שתשלח על ידי כל צד למשנהו, על פי כתובות הצדדים המפורטות במבוא להסכם זה או לכל הוד

שעות לאחר משלוח  72תוך כתובת שצד הודיע למשנהו בכתב בדואר רשום, יראוה כנמסרת לעתודתה 

 בדואר רשום מסניף דואר בישראל.

 

 ראיה באו הצדדים על החתום:ול
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