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 סמך א'מ
 החברה הכלכלית לפיתוח עפולה

 03/2022מס'  מכרז
 

 בעפולה בפארק הרכבת בית החייל מבנה  להשכרת
         
 הצעות הזמנה להגשת 

 
בית מבנה לשכירת ( מזמינה בזאת הצעות חכ"ל"ה")להלן: החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ  .1

כללי  חליםו יעלעל המבנה שהינו מבנה היסטורי  מ"ר 130 של לודבגשהינו  הרכבת  בפארקהחייל 
ל והכמשך תקופת החוזה, ל ובהוראות הדין המחייבות לנושא, ומגבלות שימור כמפורט במכרז זה

  ההזמנה. מכיבמסהקבועים בכפוף לתנאים ולדרישות 

 
יש לקרוא את מסמכי המכרז כמקשה אחת. אי בהירות או סתירות במסמכי המכרז, במידה ויתגלו,  .2

שן ארד וכי המכרז. בשאלות ובקשת להבהרה ניתן לפנות לגברת לירון גיפורשו תוך ראיית מכלול מסמ
בכתב, יפורסמו באתר  ויינתנתשובות לשאלות ולבקשות הבהרה  llga0206@afula.muni.iבמייל 

האינטרנט של המזמינה ויופצו בין המציעים שרכשו את חוברת המכרז עד אותו מועד ויהוו חלק בלתי 
ן, חתום מהעל המציעים חלה חובה להתעדכן בשאלות ובתשובות כאמור ולצרף עותק נפרד ממכרז זה. 

או בקשות הבהרות כאמור יש להפנות בכתב עד לא יאוחר ז. שאלות ו/למסמכי המכר ,על ידי המציע
שאלות והבהרות שיתבקשו לאחר מועד זה ייענו אך ורק במקרים  .16:00בשעה  20.3.2022 מיום

 .מיוחדים ו/או אם המזמינה תמצא לנכון לעשות כן, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי
 

עליו יידרשו הזוכים במכרז לחתום,  חוזהה , לרבות נוסחהוהמסמכים הנלווים אליה את תנאי ההזמנ .3
      .   שלא יוחזרמע"מ  +  ₪ 500 , תמורת תשלום שלחכ"לניתן לרכוש  במשרדי ה

 
 בנוסח המצורף משוכה על שמו מבנק ישראלי מוכרבלתי מותנית  על מגיש ההצעה לצרף ערבות בנקאית .4

להבטחת  (₪אלף וחמש מאות  רהשתיים עש)ובמילים  ₪  12,500של חתומה כדין בסכום  ,1כמסמך ד'
 .חכ"להלטובת , ילית החימבנה בשטח בגין עמידתו בהצעתו 

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

 
להכניס  את ההצעות ואת כל מסמכי ההזמנה, כשהם חתומים בחותמת וחתימה על ידי המציע, יש .5

  03.04.2022לא יאוחר מתאריך  החכ"ל משרדיב ה ידנית לתיבת ההצעותרימסת המכרז בלבד בבמעטפ
 . 12:00שעה  

 
להשכרה במסגרת מכרז זה עד למועד האחרון להגשת הצעות, בתיאום המוצע המבנה ניתן לראות את  .6

עשה עד לא י תיאום ביקור כאמור  lga0206@afula.muni.il במייל שן ארד ומראש מול הגב' לירון ג
 . 16:00שעה   20/3/2022יאוחר מ 

 

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

ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את  גבוההמתחייבת לקבל את ההצעה ה חכ"להאין  .8
 הזכות לנהל מו"מ עם המציעים.

 
  

 
 
 
 

 
 נתנאל כהן         

 מנכ"ל החכ"ל         

 
 
 

mailto:lga0206@afula.muni.il/
mailto:lga0206@afula.muni.il
mailto:lga0206@afula.muni.il


 תנאי המכרז -סמך ב'מ
 

 0222/03 מכרז מס

 בעפולה בפארק הרכבתמבנה בית החייל  להשכרת

 

 התקשרות  .1

בית  )לשימור( מבנה לשכירתמזמינה בזאת הצעות ( "חכ"לה" -)להלן חברה הכלכלית לפיתוח עפולה ה

בילוי ופנאי פעלת עסק לטובת הזאת ו מ"ר 130 -כ הינואשר גודלו ו בעפולה בפארק הרכבת המצויהחייל 

לאחר התאמתו ( "השימוש מטרת)להלן: " הכולל מקומות ישיבה ותומשקא מזוןממכר במסגרתו 

הנובעות מהיות המכרז והדין למטרת השימוש בהתאם ובכפוף להוראות הדין והמזמינה  )לרבות הוראות 

חודשים עם  36למשך תקופה בת  "(המושכר)להלן: " וגנתבלתי מ בשכירות, ס לשימור(כהמושכר נ

על פי התנאים, , ספיםחודשים נו 24למשך  להוראות מכרז זה( לתקופה נוספת )בכפוף הארכתהאופציה ל

המושכר הינו מבנה היסטורי המוגדר מובהר כי  הדרישות וההנחיות המפורטים להלן במסמכי המכרז.

והזוכה במכרז יהא מחויב בעמידה בכל ההוראות הרלוונטיות ר מחמירים כללי שימו כמבנה לשימור עם

 ור.ת להית הנכס נכס לשימוהנוגעו

 מבנה לשימור .2

)אתר בעל חשיבות לאומית( ויש לנהוג בו  מבנה לשימורמכרז זה הינו  המבנה המושכר במסגרת .2.1

ע במבנה בית אמנות בינלאומיות, לפיכך אסור לבצ בהתאם להוראות הדין ו/או התקנות ו/או

 יבזאת כמובהר ן בגינה היתר. , עבודת בניה או התאמה כלשהי מבלי שניתהחייל כל שינוי, שיפוץ

מושכר וכל המתקנים הקשורים, זהירה וסבירה ולשקוד על כך שהיש לבצע שימוש במושכר בצורה 

 יישמרו במצב תקין וסדיר.

-215וכנית השימור המפורטת לנהוג במושכר בהתאם לתהזוכה במכרז יהא מחויב מובהר כי  .2.2

ל בעתיד על המבנה אחרת החלה ו/או שתחו ו/א כל תוכנית מחייבת החלה על המקרקעין 0543157

מכרז החובה לקבל את כל ההיתרים הנדרשים, לרבות היתר בנייה זוכה ב. על הא מכרז זהנשו

מקומית לתכנון והיתר שימוש בקרקע. יובהר כי כל שינוי פנימי במבנה יחויב באישור הועדה ה

כל  זוכה יהא אחראי לקיוםכן מודגש כי המציע ה ובנייה וועדת השימור של עיריית עפולה.

וגעות להיות הנכס נשוא מכרז זה חוסה תחת כללי שימור ט כל ההוראות הנהוראות הדין ובפר

 מבלי שהדבר מקים לו כל זכות שהיא, לרבות לא זכות כלשהי בנכס מעבר לקבוע מפורשותוזאת 

 במכרז זה ולרבות לא זכות לכל פיצוי שהוא מהמזמינה. 

 מכרזב להשתתפות סף תנאי .3

 בפרק המפורטים התנאים כל על הההצע הגשת במועד העונים מציעים רק תףלהשת רשאים במכרז .3.1

 :להלן זה

והפנאי הכולל מקומות ישיבה ובעל ניסיון עסק פעיל בתחום המזון על המציע להיות בעל  .3.1.1

 בעסק האמור.  שנים 3של לפחות 

מהעסק  מיליון ש"ח 1.5-מבסך של יפחת ות בעל מחזור שנתי יעל המשתתף לה .3.1.2

באחת  . לעיל3.1.1ם שבסעיף י הסף של ניסיון קודוכחה עמידתו בתנאבאמצעותו ה

 תנאי סף זה יוכח באמצעות אישור רו"ח של המציע. . 2021 – 2018מהשנים 

. הצעה בישראלשם רשמי כדין במרהרשומה  היות ישות משפטית אחתלעל המשתתף  .3.1.3

 את לצרף יש . ףסשתוגש על ידי יותר מישות משפטית אחת לא תובא לדיון ותידחה על ה

 .למכרז 1'א כנספח צורףמה בנוסח - המציע פרטי



בדבר  1976 –ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2המציע עומד בתנאי סעיף  .3.1.4

לחוק. להוכחת תנאי זה  1ב2כדין ותנאי ס'  םירתשלום שכר מינימום והעסקת עובדים ז

 (.1ג') מסמךריים המצ"ב כיחתום המציע על תצהיר עמידה בחוק עסקאות גופים ציבו

 נמצא איננו והוא נכסים כינוס צו נגדו הוצא לא, פירוק בהליכי נמצא איננו המציע .3.1.5

 .ונושי עם הסדר עריכת בהליכי

 

ק מתום המזון והפנאי הכולל דם בתחום הפעלת עסציע את ניסינו הקובמסגרת הצעתו, יציג המ .3.2

 מקומות ישיבה.

 .תיפסלנה בפרק זה, המפורטים בתנאים תעמודנה שלא הצעות .3.3

 למכרז זמנים לוח .4

 :המכרז כתרילע הזמנים לוח להלן .4.1

 מועד פעילות

 16:00שעה  20/03/2022 הבהרה לשאלות אחרון מועד

 12:00 שעה 03/04/2022 אחרון להגשת הצעות  מועד

 03/07/2022 למכרז הגשה ערבות תוקף

 

 זה ובכלל ,פיו על או במכרז ושנקבע השונים במועדים והתאמות שינויים לערוך רשאית המזמינה .4.2

 .זה מועד חלף לא עוד כל ,צעותהה להגשת האחרון המועד את לדחות וכן תהבהרו למתן המועד

 רכישת בעת שמסרו לפרטים םבהתא במכרז למשתתפים תימסר כאמור דחייה בדבר הודעה

 .המכרז מסמכי

 תקופת ההתקשרות .5

 (36) שלושים וששהכה תהיה למשך תקבע כהצעה הזו שהצעתותקופת ההתקשרות עם המציע  .5.1

 חודשים.

ות אלא אם בהודעת ד חתימת הסכם שכירימים ממוע 14בתוך קשרות הינו ילת ההתמועד תח .5.2

החכ"ל תהא רשאית לדחות את מועד תחילת  הזכייה שתשלח מהחכ"ל יצוין מועד אחר. מובהר כי

ונית להתחלת תקופת ה לגביו, וזאת מקום בו קיימת מניעה חיצהשכירות אף לאחר מתן הודע

כל שמועד התחלת ולש ו/או היעדר רישוי מתאים למבנה. כהשכירות דוגמת הימצאותו של פ

הזכות להודיע על  חודשים מיום הודעת הזכייה, תהא לזוכה 5תקופת השכירות יהא מאוחר מ 

 זאת מבלי שיש לו זכאות לסעד ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהו מהחכ"ל. ויתורו על הזכייה ו

עשרים בת ת שכירות נוספת, תקופזה ל ציה להאריך הסכם שכירותלמציע הזוכה תינתן האופ .5.3

 לא חכ"ללת האופציה תישלח ואת תקופ, בתנאי שהודעה בכתב על רצונו לממש חודשים הארבעו

ובתנאי שהמציע יעמוד בתנאים המפורטים שכירות התקופת לפני תום ימים  90 -אוחר מי

האמור בהוראות לעניין סעיף זה יגבר ת האופציה בהסכם השכירות. להארכת ההתקשרות לתקופ

  רז. המהווה נספח למכההסכם 

 תקופת על התנאים וההתחייבויות בהסכם זה יחולו בשינויים המחויבים גם כלמובהר בזאת כי  .5.4

 .ה בהתאם ובכפוף להוראות ההסכם לעניין, באם יבחר המציע הזוכה לממששכירות הנוספתה



לדמי השכירות  10%ל תוספת ש, תחול על ידי מימוש אופציה רכה תקופת ההתקשרותבמידה והוא .5.5

אשר יתווספו לדמי  ,בתקופת השכירות הראשונהששולמו  )צמודים למדד( השכירות ביחס לדמי

 שיקבעו במכרז. השכירות

 מסמכי המכרז .6

נפרד  מטה, יקראו להלן יחד ולחוד "מסמכי המכרז" ויהוו חלק בלתי המפורטיםהמסמכים  .6.1

 מההסכם שיחתם עם המציע הזוכה:

 .הזמנה להגשת הצעות -  מסמך א'

 .רזהמכ תנאי -  מסמך ב'

 .תשריט מבנה בית החייל -  1מסמך ב'

 .הצעת משתתף -  מסמך ג'

 . 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו  - ( 1מסמך ג' )

 .ערבות למכרז - (1) 'דמסמך 

 ות לחוזה.ערב -  (2) דמסמך 

 חוזה שכירות. -            'המסמך 

 נספח ביטוח. -  מך ו'סמ

או תוספת, שישלח למציעים עד למועד הגשת כל מסמך הבהרה, או שינוי,  - מסמכים נוספים

                               וכן,  כל האישורים והמסמכים שצירף המציע להצעתו.    הצעות למכרז 

 

אשר כי הם מובנים לו המציע כי כל מסמכי המכרז מצויים ברשותו והוא מ בהגשת הצעה, מאשר

 האמור  בהם. והוא מסכים לכל 

 : כל מסמכי המכרז חתומים, לרבותעל המציע לצרף את  .6.2

 יע. חוזה חתום ע"י המצ .6.2.1

, כולל פירוט ניסיונו הקודם של המציע לרבות על הצעה והצהרת משתתף מלאה וחתומה .6.2.2

 .יוגשו על ידי המציעגבי מסמכים נוספים ש

 ערבות בנקאית אוטונומית. .6.2.3

 שור על רכישת חוברת המכרז.יא .6.2.4

יהול פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש על פי חוק עסקאות גופי עיד על נאישור המ .6.2.5

  .1976 –ניהול חשבונות( תשל"ו  ציבוריים )אכיפת

 3.1.2ף אישור רו"ח בדבר מחזור המציע להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הנקוב בסעי .6.2.6

 . לעיל

בגין שלם למציע  אוהתם וזה את דמי השכירות החודשיים אוהמציע יציין בהצעתו ועל טופס הח .6.3

חודשים.  36ת למשך אותו הוא מבקש לשכור ואשר לגביו הגיש הצעתו, וזא מבנה בית החייל

 בנוסף, יפרט המציע במסגרת הצעתו )וככל שנדרש בעיניו, באמצעות מסמכים נוספים שיצורפו

ס לבחינת הצעת המציע וספים יהוו הבסיביחד עם פרטים נלהצעתו(, את הפרטים הבאים אשר 

 בהיבטה האיכותני:

סג אותו הוא הו מן הקמה והפעלה של עסקים בתחום הפנאי וההסעדהבניסיונו של המציע  .6.3.1

 . הפעיל במושכרמתעתד ל

פירוט חזונו של המציע לעסק אותו הוא מבקש להקים בנכס נשוא מכרז זה. מובהר כי  .6.3.2

וכה ו במהלך תקופת החוזה ככל ותיבחר הצעתו כהצעה הזחזונו של המציע יחייב אות



יג קמת עסק בנכס נשוא מכרז זה בהתאם לחזון שהצבמכרז באופן שהמציע יהא מחויב בה

ור, תהא המזמינה רשאית לבטל את ההתקשרות בפני המזמינה וכי מקום בו לא יפעל כאמ

 הבלעדי. עימו על פי שיקול דעתה 

 ת המציע חלק מרשת.היו .6.3.3

מבנה השכירות  עבוררק תמורה יהא  בהתאם להצעתו השוכר מובהר בזאת כי התשלום שישלם .6.4

בנוסף אחראי הזוכה זה על נספחיו ז כרעסק כקבוע בהוראות מ לצורךהמושכר במסגרת מכרז זה 

  לשאת בכל עלויות הפעלה והחזקת המושכר והעסק.

  חוזהערבות להצעה ולחתימה על ה .7

חתומה כדין )להלן:  ,על שמו שוכהמבנק ישראלי מוכר המהמציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית על  .7.1

 ₪  12,500 על סך של (,"ערבות להצעה"

 (. 1כמסמך ד') זהמכר לחוברתהמצורף נוסח בהתאם ל

כשהיא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת  חכ"להותנוסח לטובת  ידי בנק מוכר, הערבות תוצא על .7.2

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

 הראשונה.

 .03/07/2022 עד לתאריךתוקפה הערבות תעמוד ב .7.3

 .נוספים יום 90 -ת בהערבותוקף ך את תהא רשאית להארי חכ"לה .7.4

הערבות להצעה תחולט ותהווה פיצוי מוסכם ומוערך מראש בכל מקרה בו לא ימלא המציע הזוכה  .7.5

 להלן. 12 חובה מהחובות המפורטות בסעיף

כל סעד יעמוד בתנאי הצעתו  שלא עימהמצלתבוע  חכ"להאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של  .7.6

 ו/או פיצוי נוסף.

לזוכה  במכרז.עם הזוכה  חוזה, לאחר שייחתם זר לכל מציע שהצעתו לא תתקבלתוחות רבהע .7.7

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

 .הלןל ___כמפורט בסעיף  חוזהבנקאית להבטחת התחייבויותיו עפ"י ה

 הבהרות הליך .8

, הסתיר משוםשיש בהם  להבהירם ו/או ישאו הוראה ש/יף ו, סעהתני המכרז במסמכי מציעה מצא .8.1

 .למזמינהבכתב ו מיד, עליו להודיע על כך המכרז מסמכי של אחר לחלק ההתאמ-אי או, השגיא

"מועד כ מניםהז בלוח הנקוב למועד ועד, זה מכרז"י עפ הצעות להציע ההזמנה פרסום מיום החל .8.2

 בכתב, הכלכלית לחברה לפנות מכרז חוברת רוכש כל רשאי -" הבהרה שאלות למשלוח אחרון

 שאלה או להבהרה בקשה ולהעלות, lga0206@afula.muni.il לכתובת"ל, דוא באמצעותבלבד, 

 .04-6520437בטל  המזמינה אצל התקבלה כאמור הפניה כיטלפונית  לוודא יש. זה במכרז הקשורה

 לשאלות להשיב מתחייבת אינה המזמינה. התשובות במתן מוחלט דעת שיקול םקיי הלמזמינ .8.3

 .השאלות לכל או, כלשהן

 אשר, מסכם מסמך יוכן ההבהרות הליך בעקבות. המכרז חוברת רוכשי לכל יישלח הבהרות מסמך .8.4

 .למציעים ודגשים נושאים וכן ,תההסתייגויו, השאלות, הפניות את ירכז

 ממסמכי חלק מהווים אינם, בכתב הופצו לא ואשר פה בעל שניתנו תשובותו הסברים, כי מובהר .8.5

 .המזמינה את יחייבו ולא, המכרז

 לחתום המציע על. המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווים ההבהרה לשאלות התשובות מסמכי .8.6

 .שיגיש ההצעה כילמסמ ולצרפם, ההבהרות מסמכי דפי כל על

mailto:lga0206@afula.muni.il


 םכרזימה לתיבת ההצעה הגשתלעניין  הוראות .9

 בלוח הנקוב מהמועד יאוחר לא, המכרז מסמכי כליוכנסו  בה במעטפה להגיש יש ההצעה את .9.1

 שלהמכרזים  בתיבת הנחתהאך ורק באמצעות  הגישלעיל. את ההצעה יש ל 4 שבסעיף הזמנים

 . , קומה שנייה, עפולה26גיורא יוספטל  ברחוב, המזמינה

א תיחשב כאילו ל – ההצעות להגשת ןהאחרו במועד המכרזים בתיבת תימצא שלאהצעה /מעטפה .9.2

 .לשולחה ותוחזרהוגשה 

 הבין, המכרז מסמכי כלל את קרא שהמציע ,לכך ראיה מהווה"י המציע ע חתומה הצעה הגשת .9.3

 .מסויגת ובלתי מלאה הסכמה ותנאיהם הוראותיהם לכלמסכים  והוא ,בהם האמור כל את

 יותר מאוחר במועד שתוגש עההצ. עציהמ אחריות על היא לעיל המצוין במועד ההצעה הגשת .9.4

 .לשולחה ותוחזרכאילו לא הוגשה  בחשתי

לא תובא לדיון הצעה אשר אינה לפי התנאים, או הצעה המכילה כל הסתייגות שהיא כלפי כל פרט  .9.5

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

ת קודמת בין הצדדים מקרה בו במהלך התקשרובות בו, לרי עימכ"ל ניסיון שלילמציע אשר לח

הצדדים באופן דווקני ובפרט מקום בו לא עמד באופן דווקני לא עמד המציע בהוראות ההסכם בין 

 בהוראות התשלום שנקבעו בין הצדדים. 

 לא תובא לדיון כל הצעה שלא תהיה חתומה ע"י המציע.  .9.6

 :ההצעה להגשת בנוגע נוספות הוראות .10

יון שמו המלא תהיה חתומה על ידי המציע היחיד תוך צההצעה  -עה מוגשת ע"י יחידוההצ במידה .10.1

 וכתובתו. 

ההצעה תהיה חתומה ע"י המוסמכים בתאגיד לחייב את -דה וההצעה מוגשת ע"י תאגידבמי .10.2

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

גיד, זכויות החתימה בתאגיד וסמכותם של י רישום התאגיד, מנהלי התאלפרט באשר התאגיד

 את התאגיד בחתימתם, וכן תזכיר ותקנון של התאגיד. החותמים בשם התאגיד לחייב

 של מקור בחתימת ייחתם, לו הנלווים והנספחים המסמכים לרבות, ההצעה בחוברת עמוד כל .10.3

]להבדיל,  יעהמצ חתימת נדרשת בו במקום. ציעמה תתמחו, בצירוף מטעמו חתימה מורשי/מורשה

 . המציע מטעם חתימה ימורש/מורשה ורק אך יחתוםלמשל, מבעל תפקיד ספציפי[, 

 המסמכים אחד את להצעתו יצרף לא שמציע במקרה כי, במפורש בזה מובהר ספק כל הסר למען .10.4

 אופן בדבר לעיל טושפור ההוראות אחר ימלא לא או/ולצרף עפ"י מסמכי המכרז ותנאיו;  שעליו

 רשאית, אמיתיים שאינם או/ו מדויקים כלא יתבררו אשר בפרטים ינקוב או/ו ;המסמכים הגשת

 את לקבל שלא, )בכפוף להוראות כל דין מחייב( והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול לפי, המזמינה

 .ביותר גבוההה המחיר בעלת ההצעה זו תהיה אם גם, הצעתו

 .הסתייגות או תוספת ,שינוי מכל להתעלם, דעתה שיקול לפי, הזכות קיימת למזמינה .10.5

תהווה אך ורק תשלום בגין שכירת המושכר ולא הצעת המציע לתשלום דמי שכירות בגין המושכר  .10.6

חרת בקשר בגין כל זכות אחרת. מובהר כי המציע הזוכה יהא אחראי בלעדי לכל הוצאה נוספת/א

 . ועל פי כל דין מחייב מכרזת ההוראועם הקמתו והפעלתו של עסק במושכר על פי 

 הזוכה עהההצבחירת /דירוג אופן .11

 :הבאים המשקלים פי על ייעשו הזוכה ההצעה ובחירת ההצעות דירוג

 : המציעים ינוקדו כדלקמן:מהניקוד הכולל 60% – אמת מידה כספית .11.1



 ההצעה הזולה ביותר תזכה במלוא הנקודות. .11.1.1

 הצעות המחיר הנוספות ישוקללו באופן הבא: .11.1.2

 

                                60Xביותר הצעת המחיר הזולה 
 הנבדקתהצעת המחיר                                            

 ניקוד משוקלל =

 

 (או מי מטעמה)להתרשמות חברי הוועדה  בהתאם: מהניקוד הכולל 40% – אמת מידה איכותנית .11.2

דה או ממי מטעמה )ככל שתקבל( וכן וועל השתקבוכן מהמלצות או דיס המלצות ניסיון המציע, מ

המזמינה עם  ראיון שתקייםומתוכניות המציע וחזונו לעסק שיוקם במושכר נשוא מכר זה מ

 הקריטריונים"י עפנקודות  40 – 0שבין  ניקוד הועדה תעניק – המציעים ככל שתבחר לקיים

 :הבאים

העסקים שבתחום הרלוונטי ניסיונו הקודם של המציע ומבגין התרשמות הועדה מ 40% .11.2.1

 ציע. אותם הקים והפעיל המ

שוא מכרז זה, בגין התרשמות הועדה מהעסק אותו מתעתד המציע להקים במושכר נ 40% .11.2.2

מצא ומהאפקט החיובי/תרומה שתהא להפעלת העסק ימהתאמתו למקום בו הוא עתיד לה

וי. י ובילקד פנאעל סביבתו ותרומתו לסביבה כמו אותו מתעתד המציע להפעיל במושכר

וכן  עיף זהה לצורך ניקוד על פי סהועדה תהא רשאית לדרוש פירוט נוסף כפי ראות עיני

 . יעיםלערוך ראיונות למצ

שלושה בעלת או קבוצת עסקים בבעלות אחת  היות המציע חלק מרשת ארצית ןבגי 20% .11.2.3

 סניפים או יותר ברחבי הארץ.

. שלו ההצעה ניקוד את יהווה אשר מציע כל בילג הנקודות מספר ישוקלל"ל הנ לקריטריונים בהתאם

 גם לשקול רשאית והיא ביותר הגבוה הניקוד שלה ההצעה את לקבל מתחייבת םהמכרזי ועדת אין

למען הסר ספק מובהר כי הועדה תהא רשאית  .נוספים טריםפרמ על להסתמךאו /ו נוספים שיקולים

ם פרטים מציעים ולדרוש מהאול את הלחקור ולברר בעצמה פרטים על המציעים השונים ו/או לש

המזמינה כאמור ף פעולה עם יתוטי קשר של גורמים מולם פעלו. אי שומידעים נוספים כמו גם פר

 צעה. יביא לפסילת ה

 פעולות לאחר בחירת ההצעה הזוכה .12

שהונפקה  ערבות בנקאית, חכ"ליידרש להמציא ל חכ"להמציע אשר הצעתו תתקבל על ידי ה .12.1

)בהתאם  שכירותחודשי  3 בגיןדמי השכירות השווה לבסך  נק ישראלי מוכרלטובתו על ידי ב

ימים  7, וזאת תוך , תקפה לכל תקופת החוזהחכ"להובת ה לטערוכ מע"מבתוספת לסכום הצעתו( 

 . חכ"להשהצעתו נתקבלה, או תוך זמן אחר אשר ייקבע על ידי  החכ"למאת ת ההודעה מקבל

שהצעתו התקבלה או  חכ"להימים מקבלת ההודעה מאת  7 תוך חכ"ללכן יידרש המציע להמציא  .12.2

  כל כמפורט בחוזה.שור עריכת הביטוח, ה, פוליסות ביטוח ואיחכ"להתוך זמן אחר שיקבע ע"י 

המציע, יחול גם על חתימת החוזה. אם המציע לא יחתום על כל האמור לעיל, על תוקף חתימת  .12.3

תוך הזמן האמור לעיל, תהיה שור הביטוח ו/או את אי הערבות הבנקאיתהחוזה ולא ימציא את 

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

 מתאימה. 

שב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא במידה שומרת לעצמה את הזכות לא להתח "לחכה .12.4

 ת ההצעות כולן. , לדחות כל הצעה שהיא או אחכ"ללשויתור כזה לא יגרום נזק 



אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי והיא תמסור את  חכ"לה .12.5

צעה, טיב ה בהתחשב בגובה ההית ביותר בשבילהנראית לה כדא ההצעהלבעל מושכר ב רותשכיה

 עם המציע בעבר.  חכ"להומהות העסק אשר מבקש בעל ההצעה להפעיל במקום וניסיונה של 

וחתימת  חכ"להעדת המכרזים של וחוזה השכירות עם הזוכה לאחר אישור זכייתו בו ם עלתחתו חכ"לה .13

חתום על ידי  קיום ביטוחים , המצאת אישורסמכי המכרזמווה חלק מהמה רותהזוכה על חוזה השכי

ם המבטח, מסירת שיקים לכיסוי דמי השכירות במהלך שנת השכירות הראשונה וערבות בנקאית הגור

ו על פי ההסכם והמכרז בסך השווה לדמי השכירות בתוספת מע"מ בגין שלושה חודשי להבטחת חיובי

 .שכירות

 נוספות הוראות .14

גם זה לא זכה פמהליכי המכרז האחרים, וכתוצאה יסודי בהחלטת וועדת המכרזים או ב פגםנפל  .14.1

 המציע במכרז, ובמקומו זכה מציע אחר, לא יהא זכאי המציע שלא זכה כתוצאה מהפגם כאמור

ההוצאות שהוציא בפועל עבור אובדן רווח או , עקב אי זכייתו, פיצויים עבור מזמינהלקבל מה

תשלם  מזמינההפיצויים שה הכנתו.הוצאות אחרות נלוות הקשורות אף הן ל הכנת המכרז ו/או

 )כולל מע"מ(.  ₪ 5,500יעלה על  אבמקרה זה, יעמדו על סך של

 הנזק את משקפיםבין המציע כי הם ם בין המזמינה להנ"ל, אשר מוסכ המוסכמיםפרט לפיצויים  .14.2

ח לא בגין הפסדים או אובדן רוו לרבות, לכל פיצוי אחר זכאילא יהא המציע הנ"ל  - למציע שייגרם

 מהפגם בהליכי המכרז.אה אשר, לטענתו, נגרמו לו כתוצ

האחרים, קבע בית משפט מוסמך כי נפל פגם יסודי בהחלטת וועדת המכרזים או בהליכי המכרז  .14.3

מתחייב  -' שהיה זכאי לכך בפגם הוכרז מציע א' כזוכה במכרז, ולא מציע  אותווכתוצאה מ

, האת שימושו בהתאם להוראות מכרז ז , להפסיקמזמינה', מידית עם הודעת הא מציע/זוכה

]א'[ לא תהיינה כל תביעות,  זהולמציע  ל"הנ' בלמציע להעביר את זכייתו במכרז  מזמינהולאפשר ל

ו/או כלפי צד שלישי כלשהו, בכל דבר ועניין הקשור  מזמינה, כלפי הכלשהן דרישותאו /ונות טע

ספחיו; נ כל, על עימונחתם הקשור לחוזה ש"ב; ו/או בכל וכיוצזכייה בו, הולו, האופן ניללמכרז, 

 כתוצאה ממכרז זה./בקשר דהוא מאן עם נהו/או כלפי כל חוזה שיחתם ע"י המזמי

למציע לא תהיה כל טענה כלפי החברה ו/או  –רת המכרז ו/או הדין הוראה שבחובלגרוע מכל  מבלי .14.4

ת ו/או תקורות בכל שור לעיכובים ו/או הפסדים ו/או הוצאוהעירייה ו/או מי מטעמן בכל הק

עיכוב או הגבלה שמקורן נעוץ בהליכים משפטיים כלשהם שיינקטו בקשר עם הליך מקרה בו יחול 

 המכרז.

 

 

 

 

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1מסמך ב
 

   בעפולה בפארק הרכבתמבנה בית החייל תשריט 
 

 .גלריההלל קומת מ"ר, כו 130 -כהינו  המבנהשטח 
 

 



 'גך מסמ
 

  לפיתוח עפולהכלכלית החברה ה
 
 03/2022מכרז מס' 

 בעפולה בפארק הרכבתמבנה בית החייל  השכרת

 והצהרת משתתף הצעה
 

  לה )להלן: "החכ"ל"(החברה הכלכלית לפיתוח עפולכבוד: 

 
 . הםם אליאני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז, ההסכם, והמסמכים הנלווי .1

המשפיעים על ביצוע ההתקשרות ידועים התנאים והגורמים האחרים  נני 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  אעמוד בכל הדרישות הנדרשות על פי כל דין ו/אוייב, כי הנני מתח .3.1

 מוסמכת אחרת.  ברה הכלכלית ו/או כל רשותי הוראות החנספחיו ו/או על פ
איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהחכ"ל הנני מצהיר, כי ידוע לי  .3.2

 די ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.  שהיא, הכול על פי שיקול דעתה  הבלע
 במכרז. / מציע אחר הנני מצהיר כי הצעתי מוגשת בשמי ומבלי שתואמה עם גל גורם אחר .3.3

לשימושי  מאשר כי הוא מתאים לצרכילגביו מוגשת הצעתי ואני שטח היתי את הנני מצהיר כי רא .3.4
 .השימוש המוגדרת בהסכם השכירות הנספח למכרז זהבו למטרת 

חוסה תחת מגבלות הינו מבנה לשימור ה נשוא מכרז זהלי כי המבנה בהר הויר, כי הנני מצה .3.5
ביעה, וכל פעולה שהיא ץ, התאמה, צוכי כל פעולה בו, שיפולרבות אלו הקבועות בתכנית שימור 

לרבות הפנימית( תחייב את אישורה המוקדם של מחלקת בה כדי לשנות את צורתו ) שיש
ו הגורם הממונה לכך מטעמה וכן של המזמינה וזאת מבלי שיהא השימור של עיריית עפולה ו/א

, לכשלים בהן י מהם אחריות כלשהי לפעולות המבוצעות במבנה, לטיבן אובכך כדי להטיל על מ
 י מי מהגורמים האמורים. תקפו בתוכניות שיוצגו בפנלרבות אם כשלים כאלו הש

הנוגעות למבנה נשוא מכרז זה  תכנוניות החוקיות /בכל הדרישות  אעמודידוע לי הנני מצהיר כי  .3.6
על  חלות/ותהקיימ אמנות בינלאומיותו/או  ו/או תקנות הוראותו/או  הנדרשות על פי כל דיןו

 ימור.ם לשמבני
כשהוא חתום, וכן לחכ"ל יו, ולהחזירו ספחייב לחתום על ההסכם ועל נם הצעתי תתקבל, הריני מתחא .4

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

פעלת בית הבו למטרת  ולשימוש מ"ר )שחלקו גלריה( 130בשטח של כ  מבנה בית החיילהצעתי לשכירת  .5
 בתוספת מע"מ כדין₪ הינה בסך של _______  פנאי,ומשקאות וכן מקום בילוי ועסק לממכר מזון 

 .2022 וארינש כן, בסיס חודכשהם צמודים למדד המחירים לצר
הנובע מהחזקת המבנה נשוא מכרז זה כל תשלום נוסף על דמי השכירות, אהיה מחויב בתשלום ידוע לי ש .6

תאם למטרת השכירות( סק על פי מטרת השכירות בהלשהי בו )לרבות פעילות העול פעילות כו/או מניה
שמל, מים, וכיוצ"ב( או ם ארנונה, חשוטף )ובכללהנוגע לשימוש והחזקה בנכס וכן כל תשלום ו/או 

. כן ידוע לי כי ס נשוא מכרז זהו/או פעולות בנייה כלשהן שאבצע בנכשינויים כלשהם מהנובע תשלום 
את הסכומים ששולמו על ידה ורים במקומי ולגבות ממני אית לשלם את התשלומים האמחכ"ל תהא רשה

לא תהא לי  הכתובות בנושא. הנני מצהיר כי וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החכ"ל והודעותיה
כנישום מנו רישוענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החכ"ל ו/או עיריית עפולה בגין האמור ו/או בגין טכל 

ולרבות לא טענות כלשהן נשוא מכרז זה  מבנהלת/פטורים בהתייחס הטבו/הקלותהמקומית/ בפני הרשות
 . ידי החכ"ל כנגד תשלום מאיתנו לחכ"להנוגעות לאפשרות לתשלום הארנונה על 

לעיל כולן או מקצתן  4אני מצהיר בזאת כי ידוע לי, שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .7
תהא רשאית ולהתקשר עם מציע/ים והחכ"ל י במכרז ב/ו לשם כך, אאבד את זכותעד/ים שהוקצבמו

עקב הפרת החכ"ל סעד שיעמדו לרשות אחר/ים. כן ידוע לי שלא יהא בכך כדי לפגוע בכל זכות או 
 ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי. 

 ן והפנאי:בתחום המזו ניסיוני הקודם בהקמה והפעלת עסקיםהריני מפרט את  .8
 
 
 
 
 
 
 



 
שם 
 קהעס

 תקופת
 פעילות

תיאור 
 העסק

פרטים ומידע נוסף לגבי הקמת העסק וניהולו +מסמכים 
 יצורפו למסמך הצעה זה.נוספים, תמונות וכיוצ"ב 

 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 

   
 
 

 נו בטבלה נפרדת. *ככל שנדרש רשאי המציע לצרף פירוט נוסף בדבר ניסיו
 

ואבחר  בכוונתי להקים במושכר ככלזה פירוט בדבר העסק אותו הצעה  לטופסמצ"ב  .9
 ש בעיניו(.)המציע רשאי לצרף הדמיות ותיאורים גרפיים ככל שהדבר דרו כזוכה במכרז.

 
 

 _________________________________ )באותיות דפוס(:   שם מלא של המציע
  

 __________________לפרט(:)נא אחר אדם / שותפות / חברה /  אישיות משפטית:
 

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

 _____________________________        מכים לחתום בשם המציע:וסהמ שמות ומספרי זיהוי של האנשים
 _____________________________________________________________________________ 

 
 _____________________ טלפון:  __________________________________ כתובת:

 
 

 ___________________________מלאה:מה חתי                 ______________ תאריך:
 
 

 
 

 אימות חתימה על ידי עו"ד
 
 

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

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

______________ 

 

____________, מוסמכים לחתום בשם  _______________, _______________ ת.ז.

________________ 

 

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

 
 ________________תימה:ת וחחותמ ____________ תאריך:

 
 
 



 ( 1')מסמך ג

 

 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 
 1976 –של"ו תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, הת

אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת _________, לאחר 

לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת ה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם היא שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי

 :כדלקמן

 עסקאות חוק) להלן: "1976 –הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .1

עסק לממכר מזון למתן זכות להפעלת  03/2022, כחלק מהצעה במכרז פומבי מס' ("ציבוריים גופים

מונחים המפורטים לכרז האמור. אם למ, בהתמות ישיבה במתחם הרכבת בעפולהקומ ומשקאות הכולל

 .בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק עסקאות גופים ציבוריים

מועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא ל עד .2

"( ימוםחוק שכר מינ)להלן: " 1987 –התשמ"ז , וםהורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימ

 ."(חוק עובדים זרים)להלן: " 1991 –ו/או לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א 

ובעל זיקה אליי הורשענו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או  ,הח"מ ,לחילופין, אם אני .3

 .ממועד ההרשעה האחרונהת חובמועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפ -חוק עובדים זרים 

  :אחד מאלה , כי מתקייםהריני מצהיר .4

 שוויון קחו)להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  .א

 .אינן חלות עליי ("זכויות

לחוק  2)א)(1ב2לחוק שוויון זכויות חלות עליי ואני מקיימן, כמפורט בסעיף  9הוראות סעיף  .ב

 .יבורייםגופים צעסקאות 

 .כן תצהירי אמתשמי, זו חתימתי ותו הנני מצהיר/ה כי זהו .5

 

_____________________      ______________________ 

 תאריך         חתימה

 

 

 אישור עו"ד 

אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 

ז. באמצעות ת. ר זיהה/זיהתה עצמו/עצמהמר/גב' ____________ אש _________________________

 ________________בתפקידבמידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש ]מס'_________ 

ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי  [,במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה

עיל לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דל יה/תהיה צפוי/היה

 .וחתם/מה עליו בפני

 

_____________________      ______________________ 

 תאריך         חתימה

 



            (1')דמסמך 

 נוסח ערבות להצעה
 

 2202/03מכרז 
 בעפולה ארק הרכבתבפמבנה בית החייל  להשכרת

 החברה הכלכלית לפיתוח עפולהלכבוד: 
 

 א.נ.
 
 

 הנדון:    כתב ערבות מס'  ______________
 

 
 "( בקשר להזמנה להציע הצעות למכרז מס'המבקש" –על פי בקשת _________________ )להלן  .1

, הננו ערבים בזאת להבעפו בפארק הרכבת מ"ר 130 -בגודל של כ מבנה בית החייללשכירת בנוגע  03/2022
לים שתים עשרה אלף וחמש מאות שק )במילים:₪  12,500 כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של 

  "(. סכום ערבות" –, )להלן (בלבד חדשים
 
ידי ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה על  7סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל הו/או מי מטעמ"( החכ"לח עפולה )להלן: "חברה הכלכלית לפיתוה
את סכום הערבות עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה 

 מאת המבקש.
 
 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.  .3
 
ד בכלל וכל דרישה על פיה, צריכה להימסר לנו לא וע 03/07/2022 לתאריךיהיה עד תוקף ערבותנו זו,  .   4

יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה, תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידינו על פי 
ימים והתחייבויותינו האמורות בכתב ערבות זה תהיינה בתוקף  90לתקופה נוספת של עד  החכ"לשת בק

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

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 בנק_________________
 

 ________________יףסנ
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (2)'דסמך מ
 

 
  חוזהנוסח ערבות לביצוע ה

 
 

 בנק _________________________
 

 ערבות בנקאית

 
  רה הכלכלית לפיתוח עפולההחבלכבוד: 

 
 
 

 הנדון:    כתב ערבות מס'  ______________
 
 

 
נוגע ה 03/2022 מכרז מס'בגין  חוזה( בקשר ל"המבקש" –על פי בקשת _________________ )להלן  .1

 ת המבקשיוולהבטחת התחייבו בעפולה בפארק הרכבתמ"ר  130 -כירת מבנה בית החייל בגודל של כלש
, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד חוזהל פי הע חברה הכלכלית לפיתוח עפולהכלפי ה

, בתוספת הפרשי הצמדה בגין (בלבד שקלים חדשים ___________ש"ח )במילים:  ________לסך של 
, בין "(המדד" -עליית מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן 

 "(.  סכום ערבות" –היה ידוע במועד חלוט הערבות )להלן יהמדד ש לבין 2022חודש ינואר שנת מדד 
 
שונה בכתב, ( ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראהשבע) 7סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

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

 
 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.  .3
 
וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר  ______________תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום  .4

 כה על ידינו.רבותנו זו בטלה ומבוטלת אלא אם הוארמהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה  תהיה ע
 
 
 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 בנק   _________________
 

 סניף  ________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 מסמך ו'

 ספח ביטוח נ

 

 

 

 

 



 תגנמוכם שכירות בלתי סה

 

 2022______ לחודש ________ בשנת נערך ונחתם ב ________  ביום __ש

 

 החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ    י ן:ב 

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

 העפול 3מכיכר העצמאות      

 באמצעות מורשי החתימה מטעם החברה     

 דד אחמצ    ("ה"המשכיר)להלן:                  

     

                  

 ________________________      ין: לב

 ח.פ. ________        

 שכתובתו ______________________               

     _______________________ 

   ד שנימצ    "( וכרהש" -להלן )     

 

  

בעפולה  בפארק הרכבתלשימור,  שהינו מבנהבית החייל מנהלת ומחזיקה את מבנה  הוהמשכיר  אילהו

בית החייל בעבור עיריית עפולה שהינה הבעלים הרשום/בעל זכות החכירה במבנה מטעם ו

 16658כגוש  הידועיםהבנוי ע"ג המקרקעין מס' _____ זלמן הוז שכתובתו רח'  בפארק הרכבת

 בהתאמה(; "המקרקעין" ו "יילבית הח מבנה)להלן: "הינו מבנה לשימור ש 1ה חלקחלק מ

 

 מבנה בית החיילבמסגרתו הוצע להשכרה  03/2022רו והמשכירה פרסמה מכרז פומבי שמספ  והואיל

להלן: )נשוא הסכם זה  המבנהמ"ר שהינו  130 -של כ בגודלבעפולה,  בפארק הרכבתהמצוי 

 (;בהתאמה "המושכר" -וז" "המכר

 
יטב את פרטי המכרז והמושכר, לרבות המשמעות של היות המושכר לאחר שבדק ה והשוכר והואיל

כללי שימור הקבועים בדין והמכתיבים את אופן ההתנהלות ואת נכס לשימור החוסה תחת 

הצעתו הגיש הצעתו למכרז לשכירת המושכר והמותר והאסור בנוגע לשינויים שיעשו במושכר, 

חודשים, הכל בהתאם  36כר למשך לשכירת המוש ה הזוכהענבחרה על ידי המשכירה כהצ

 ;לקבוע ולאמור בהסכם זה על נספחיו ובמכרז

 

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

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

 בגין שכירת המושכר; העשוי להיחשב כדמי מפתח

   

על פי הסכם זה אינה בהתאם לחוק והצדדים מצהירים בזאת כי השכירות הנקשרת ביניהם   ילוהוא

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

 ועל הצדדים להסכם זה; שכירות המושכר

 



י ידוע לו שהמבנה הינו מבנה לשימור בדרגה א' ועליו לפעול בהתאם בזאת כשוכר מצהיר וה  והואיל

 ו התקנות ו/או אמנות בינלאומיות הקיימות והחלות על מבנים לשימורו/אלהוראות הדין 

ות על אלו כל זאת מבלי שיהא באמור כדי להעניק לשוכר זכויות נוספ והוראות הסכם זה

 .לו זכות לפיצוי כלשהו מאת המשכירההקבועות מפורשות בהסכם זה ו/או כדי להקים 

 
ת המושכר לשוכר, וברצון השוכר לשכור את המושכר להשכיר א מהומסכי נתיימעונ הוהמשכיר  ואילוה

 ל בתנאים המפורטים בהסכם זה;ו, הכהמאת המשכיר

 

 לקמן:לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כד

 מבוא .1

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

 .לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהןכותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד ואין  .1.2

 .מסמכי המכרז שבבסיס הסכם זה מהווים חלק מהסכם זה .1.3

 שכירות שאינה מוגנת .2

ו כל הוא רוכש לעצמ איןחתימתו על הסכם זה בהוא הבין, כי  השוכר מצהיר בזה כי הוסבר לו וכי .2.1

כי הוא לא יהא זכויות שכירות מוגנות, או כל זכות של הגנה על פי דיני הגנת הדייר במוזכר, ו

 לדייר מוגן כמשמעותו בחוק ו/או בכל חיקוק העשוי להקנות לו מעמד כזה.

ם כל דמי מפתח ו/או דמי השתתפות לא שילם ולא ישל, השוכר מצהיר כי לא נתבקש, לא הציע .2.2

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

ה ו/או יבצע השוכר עבודות בניה במושכר בהרשאת המשכירו/או בכל אופן אחר זה  על פי הסכם

 .בהיעדרה

 תקופת השכירות ומטרתה .3

 ממכר מזון ומשקאות וכן מקום בילוי ופנאילעסק כושכר לשימוש בממטרת השכירות הינה  .3.1

נו ובפרט שאי (. כל שימוש אחר שאינו בגדר מטרת השכירות במושכר"מטרת השכירות")להלן: 

, כולו ומקצתו, יחשב הכולל גם מקומות ישיבה בלבד כעסק לממכר מזון ומשקאותלשימוש 

 כשינוי מטרת השכירות וכהפרה יסודית של הסכם זה.

המושכר לתקופת שכירות כיר משכיר בזאת לשוכר, והשוכר שוכר בזאת מהמשכיר את המש .3.2

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

 ( בתנאים המפורטים בהסכם זה.השכירות"

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

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

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

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

 .הראשונה

שכירה רשאית לדחות את לעיל, בקרות אחד המקרים הבאים תהא המ 3.3אמור בסעיף על אף ה .3.4

 בקשת השוכר להמשך השכירות לתקופת האופציה:

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

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

 רות בהפרה יסודית. במהלך תקופת השכירות הפר השוכר את הוראות הסכם השכי .3.4.2



למעלה ו כלשהבמהלך תקופת השכירות הפר השוכר את הוראות הסכם זה באופן  .3.4.3

מפעמיים במהלך שנה קלנדרית אחת ו/או הפר הוראות הסכם זה ולא ריפא את הפרה 

 דרישת המשכירה. המועד שננקב ב בתוך 

 שהם מהשוכר למשכיר.קיימים חובות כל .3.4.4

ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או מינוי נאמן  נפתחו הליכי פשט"רכנגד השוכר  .3.4.5

 וכיוצ"ב כל הליך דומה. 

נשמע להוראה כל שהיא מהמשכירה הנוגעת לפעולות המותרות במושכר ו/או  השוכר לא .3.4.6

הממונה  ביצע שינוי/שיפוץ ללא אישור המזמינה/מחלקת השימור של העירייה או הגורם

ץ כלשהי שלא בהתאם לדין ולדרישות לכך מטעמה ו/או ביצע פעולת בנייה או שיפו

 בראי היות המושכר נכס לשימור.  טבפרהמחייבות, 

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

 .נו במפורשממ ות האופציה הוצאות האופציה, למעט מקום שתקופוגם לתקופ

כירות ולמעט מתן אופציה נוספת, יחולו גם דמי השאלו הנוגעות לכל הוראות הסכם זה, לרבות ג .3.6

 בתקופות האופציה בשינויים המחויבים.

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

מנוע מלטעון כל טענה בקשר למושכר קיבל את המושכר בהתאם להוראות הסכם זה והשוכר יהא 

 די המשכיר.ו/או לביצוע הסכם זה על י

 דמי שכירות .4

דמי , ישלם השוכר למשכיר ולהתחייבויות המשכיר על פי הסכם זה בתמורה לשכירות המושכר .4.1

 (חבמילים _____________________ש")₪ _ _________חודשיים בסך של שכירות 

דמי השכירות במהלך תקופת האופציה יהיו דמי . ("דמי השכירות")להלן: בתוספת מע"מ 

 .%10ם למדד בתוספת השכירות המוצמדי

ביום הראשון לאותו ופציה( )או אחודש שכירות השוכר ישלם למשכיר את דמי השכירות עבור כל  .4.2

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

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

, 3.3ר בסעיף גם על תקופת האופציה, כך שבמידה והשוכר יממש את תקופה)ות( האופציה כאמו

שיקים לכיסוי דמי השכירות )בתוספת מע"מ( מדי תחילת שנת שכירות  12מסור השוכר למשכיר י

  .ופציה(ת האו)לרבות שנת שכירות בתקופ

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

ועד המדד הידוע  2022 ינואררכן חודש יחושבו דמי השכירות בתוספת עלית מדד המחירים לצ

 ביום תחילת שנת השכירות בגינה משולמים דמי השכירות. 

 ומצב המושכר ותכולת .5

ם הפעלת לרבות כל היתר ו/או רישיון הדרוש לש כי ראה ובדק את המושכרהשוכר מצהיר בזאת,  .5.1

צרכיו  מתאים לכלעסקו של השוכר במושכר, אצל כל רשות או גורם רלוונטי ומצא אותו 

, ובפרט הוראות הנוגעות על פי המכרז וע"פ כל הוראה מחייבת אחרתושהשימוש המותר במושכר 

עסק לממכר שימוש במושכר לצורך  – רת השכירותמתאים למט להיות המושכר נכס לשימור,

. על יסוד בדיקותיו והתרשמויותיו מוותר השוכר בזאת עם מקומות ישיבה לבדמזון ומשקאות ב

כל טענה בדבר אי התאמה גלויה ועל כל טענה מכל מין וסוג שהוא ביחס למושכר,  במפורש על

 הידע השהמשכיר בר פגם נסתרלאפשרות השימוש בו ולהתקשרות בהסכם זה, למעט טענות בד



כי לא ידוע לו על כל פגם במושכר היכול  המצהיר ההמשכיר. ה עליו לשוכרתאודותיו ולא גיל

 לפגוע בהנאת שוכר סביר.

יימסר לשוכר כשהוא במצבו  כי הואו מבנה לשימורהינו המושכר בהר ומוסכם על הצדדים כי מו .5.2

כל שינוי, שיפוץ, עבודת בניה או התאמה  במבנה . השוכר יהא מנוע מלבצע (AS-ISהנוכחי )

כך, מראש ובכתב, אישור המזמינה, ומבלי שעמד בכל הדרישות החוקיות מבלי שניתן ל כלשהי

 . לו הנוגעות להיות המושכר נכס לשימורהקיימות לרבות א

תקנות ו/או אמנות בינלאומיות הו/או  פעול בהתאם להוראות הדיןלמובהר כי באחריות השוכר  .5.3

במושכר בצורה זהירה מובהר בזאת כי יש לבצע שימוש  .מבנים לשימורעל  והחלותמות הקיי

וכן אין  צב תקין וסדירוסבירה ולשקוד על כך שהמושכר וכל המתקנים הקשורים, יישמרו במ

 .לבצע במושכר כל שינוי חיצוני

י המושכר פרסום כלשהו על גב הצבת שילוט / מובהר כי המשכירה אינה מתחייבת לאפשר לשוכר .5.4

השימור )ו/או גורם אחר שימונה לנושא והנ"ל יהא בכפוף להוראות החוקיות ולהנחיות מחלקת 

  על ידי העירייה( לעניין. 

 

 חובות השוכר .6

 וכר מצהיר ומתחייב:הש 

 להשתמש המושכר אך ורק למטרת השכירות ולא למטרה אחרת כלשהי. .6.1

או אמנות בינלאומיות הקיימות והחלות הדין ו/או התקנות ו/להחזיק במושכר בהתאם להוראות  .6.2

 על מבנים לשימור.

ה , ולא לבצע כל שינוי או עבודעשות במושכר כל פעולה שהיא שאינה בהתאם להוראות הדיןלא ל .6.3

במושכר שלא בהתאם ותוך עמידה מלאה בכל ההוראות המחייבות לרבות כאלה הנוגעות להיות 

י/שיפוץ התאמה/עבודה ללא אישור המשכירה המושכר נכס לשימור. לא לעשות במושכר כל שינו

 שור מחלקת שימור של עיריית עפולה ו/או הגורם הממונה לנושא מטעמה. מראש ובכתב וללא אי

שכר במצב טוב, לעשות בו שימוש הוגן וזהיר ולא לגרום לו כל נזק או קלקול, להחזיק את המו .6.4

ייב לתקן על חשבונות כל קלקול או . השוכר מתחולתקן באופן מיידי ומלא כל נזק שנגרם למושכר

ימוש רגיל וסביר, ולא לפגוע ולא לגרום כל נזק למושכר ו/או למי נזק במושכר, למעט בלאי מש

קרה בו לא יתקן ליקוי הטעון תיקון על ידו בתוך מועד שתקבע המשכירה, ובמ משכניו במושכר

העלויות הנדרשות תהא המשכירה רשאית לבצע את התיקון בעצמה תוך חיוב השוכר בכל 

 .15%בתוספת 

חלק ממנו ולא להרשות את השימוש בו ו/או בכל חלק ממנו לצד לא להשכיר את המושכר ו/או כל  .6.5

 והן בהעדרה. שלישי כלשהו, הן בתמורה

ות פעילות המושכר )ללא תיאום רשאים להיכנס למושכר בכל שעכוחה ו/או בא  ההמשכיר .6.6

השוכר, כדי לברר אם ממלא השוכר אחר תנאי  סבירה בתאום מראש עםמוקדם( ובכל שעה 

 ו/או לרוכשים פוטנציאליים וכיוצ"באות את המושכר לשוכרים פוטנציאליים הסכם זה וכדי להר

 .אחר שיראה לנכון בעיני המשכירהולכל צורך 

 .בגין כךעלויות הויישא במלוא  , לרבות השטח הצמוד לו,ן המושכרוהשוכר אחראי על ניקי .6.7

הקפדה על  יותו של השוכר תהא לאחזקת השטח האמור ברמה גבוהה ביותר תוךמובהר כי אחר

 נראות וניקיון מעולים.רמת אחזקה גבוהה ביותר, 



ו/או חבות  או צדדי ג' לרבות, ביטוח תאונות אישיות ו/או רכוש/לערוך ביטוחים למושכר ו .6.8

הווה גם נספח מסמך ו' למסמכי המכרז המוזאת בהתאם לדרישת המשכיר כמפורט במעבידים 

 .להסכם זה

 שינויים .7

אישור  אש על פי דין וללללא היתר כנדר לעשות בו כל שינויאין והינו מבנה לשימור  המושכר .7.1

וברים , אם בדרך של בניה או הריסה ו/או בדרך של התקנת מתקנים המחמראש ובכתב הירהמשכ

אינסטלציה או הקבע למושכר ו/או בדרך של שינוי יסודי במערכות החשמל ו/בחיבור של 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי  .ואם בכל דרך אחרתאו בדרך של התקנת שילוט הקיימות, 

חיבור בבורג או מסמר וכל חיבור שהוא המוצמד באופן כלשהו )שלא בדרך ע יהא כל בחיבור של ק

  קרת או ריצפת( המושכר. ך( לקירות )או תשל העמדה בסמו

ומבלי לגרוע מחובת השוכר לקבל את אישורה  הת המשכירמבלי לראות בכך הסכמה כלשהי מא .7.2

לגורע מחובת השוכר  הכתוב של המשכירה מראש לכל פעולה שיבקש לבצע במבנה המושכר ומבלי

אישור מחלקת שימור או  לקבל אישורים והיתרים הנדרשים לשם ביצוע הפעולה כאמור )לרבות

היתר הנדרש, לרבות בקשר עם היות הגורם הממונה לכך בעיריית עפולה וכן כל אישור או 

כר, , אם השוכר ו/או מי מטעמו יבצע שינויים ו/או תיקונים כלשהם במושהמושכר נכס לשימור(

, תוך תרלאל והוא יהא מחויב בהחזרת המצב לקדמותולא יהיה השוכר זכאי להשבת הוצאותיו, 

שורים וההיתרים נשיאה בכל העלויות הנדרשות לשם כך ותוך שהוא מחויב בקבלת כל האי

)לרבות אישור מחלקת שימור, אישור המשכירה וכל  הנדרשים גם לשם ביצוע התיקון כאמור

, אלא אם בחרה המשכירה להותיר את על פי דין או הוראה מחייבת(אישור חוקי הנדרש 

יהפכו הם לרכושה הבלעדי מבלי עם הודעתה על רצונה כאמור  נעשו שאזהשינויים /תיקונים ש

קים לשוכר זכות כלשהי לקבלת סעד או פיצוי ומבלי שהדבר מקים לשוכר זכות כלשהי שהדבר מ

המשכירה תהא רשאית גם להורות כי התיקונים מעבר לאלה הקבועות מפורשות בהסכם זה. 

 ..15%בעלותם בתוספת הנדרשים יבוצעו על ידה תוך חיוב השוכר 

א רשאי להציב במושכר ריהוט וציוד השוכר יהמבלי לפגוע באמור בהסכם זה, מוסכם בזאת כי  .7.3

גרום שאינו מחובר בחיבור של קבע אף ללא אישור המזמינה ובלבד שלא יהא בציוד האמור כדי ל

ד האומר לפגיעה כלשהי למושכר )לרבות בהיבט של משקלי העמסה מותרים למ"ר( ובלבד שהציו

תקופת  םעם תו .הם זרת השימוש על פי הסכטאינו סותר את משהציוד האומר אינו סותר את מ

ן המושכר ציוד שהוצב על מתקופת האופציה )לפי העניין(, יהא השוכר רשאי ליטול או השכירות 

מור בסעיף זה ובלבד שמצב המושכר יוחזר לקדמותו לשביעות רצונה המלאה של ידו כא

 ם לכל החוקים ההוראות וההיתרים הנדרשים על פי כל דין. המשכירה ובהתא

ר בעצמו יהא אחראי לעמידה בהוראות הדין השונות ובפרט הוראות הנוגעות מובהר כי השוכ .7.4

כל אחריות לקיום הוראות כאמור ו/או וכי למשכירה לא תהא  להיות המושכר נכס לשימור

א אחראי לבירור כל ההוראות הרלוונטיות . למען הסר ספק מובהר כי השוכר יהלעמידה על קיומן

לות בו ולעמידה מלאה בהן וזאת מבלי שיש באמור להטיל על החלות על המושכר ועל ביצוע פעו

בצע השוכר ו/או פעולות שיבצע המשכירה ו/או על כל צד ג' שהוא אחריות כלשהי לגבי הפרות שי

כלשהי שאינה קבועה מפורשות  השוכר ותוצאותיהן ומבלי שיש באמור כדי להקים לשוכר זכות

 בהסכם זה. 

 בטחונות .8

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

במועדם ואת כל יתר התשלומים, התחייבות השוכר לשלם במדויק את דמי השכירות במלואם ו



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

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

עמד חתימת במ ה, מוסר השוכר למשכירזכויותיהלממש את  השל המשכירובזכותה בהסכם זה 

 .ערבות בנקאית אוטונומית בהתאם לנוסח המצ"ב למכרזהסכם זה 

הערבות הבנקאית כמפורט לעיל לא תחשב כתשלום אחר, ואין במסירת  איתערבות בנקמסירת  .8.2

 וע מחובותיו של השוכר על פי הסכם זה.לגר

 .בנוסח ערבות ההסכם המצ"ב למכרז הערבות הבנקאית תהיה אוטונומית ובלתי מותנית .8.3

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

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

מיד לאחר מימוש הערבות על ידי המשכירה ו/או בכל מקרה של פקיעת  התראה מראש לשוכר.

ו אובדנה )לרבות מקום בו אובדנה הינו באשמת המשכירה(, ימציא השוכר תוקף הערבות ו/א

פית תחתיה. אי המצאת ערבות או אי המצאת ערבות חלופית כאמור יהוו למשכירה ערבות חלו

 כם זה. סיסודית של הוראות ה הפרה

שכירות )בתוספת שלושה חודשי דמי השכירות בגין גובה הערבות הבנקאית יהא בסך השווה ל .8.4

 . "מ כדין(מע

לכל  בעלי השוכר על ערבות אישיתכל נוסף על האמור וככל שהשוכר הוא חברה, יחתמו  .8.5

 . לי הסכם זה, בנוסח המצ"ב בשוכם זה ועל פי כל דיןסהתחייבויות השוכר על פי ה

 מיסים ותשלומים .9

הינם אך ורק בגין שכירת המבנה על ידי להסכם  12מוסכם, כי דמי השכירות כאמור בסעיף  .9.1

 וכר ולא בגין שום שירות/זכות אחרת. הש

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

ימים  3לאלתר ובכל מקרה בתוך פרק זמן שלא יעלה על  את הסך האמור הישיב השוכר למשכיר

 מיום שנדרש לעשות כן ובתוספת הצמדה למדד.

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

מס שילוט )ככל שיחול ומבלי להקים חובה למשכירה להתיר הצבת נה, תשלומי מים, חשמל, ארנו

וכיוצ"ב כל תשלום שוטף אחר. מובהר בזאת כי לעניין כלשהו במושכר או בסביבתו( שילוט 

בת( להורות כי דמי הארנונה ישולמו לחשבונה תוך כי החכ"ל תהא רשאית )אך לא חיי ארנונה

ייב הוראתה את השוכר כאשר גובה התשלום יהא תשלום הארנונה על ידה ובמקרה כאמור תח

 בהתאם לקבוע בצו הארנונה. 

המשכירה תהא אחראית לנשיאה אך ורק בתשלומים המוטלים מטבעם על בעלים ולא על מחזיק  .9.4

 בנכס. 

רת, יהא השוכר מחויב ברישום שמו כמחזיק אצל כל הרשויות אלא אם תודיע המשכירה אח .9.5

 שות המקומית, תאגיד המים, חברת החשמל וכיוצ"ב(.והגרמים הרלוונטיים )לרבות הר

 ביטוח .10

ב לשמור ולוודא כי פוליסות הביטוח שירכשו על ידו בהתאם לדרישות נספח השוכר יהא מחוי .10.1

 .משך תקופת השכירות הביטוח )נספח ו'( להסכם זה יהיו תקפות בכל עת

ל ויתור של חברת הביטוח על השוכר מחויב לדאוג ולוודא כי פוליסות הביטוח שירכשו על ידו יכלו .10.2

להחזיק בתוקף את פוליסות וכי כל אחת מהן  ולה.זכות החזרה/שיבוב כלפי המשכירה ועיריית עפ

 פי עיריית עפולה.  תכלול סעיף במסגרתו היא מוותרת על זכות חזרה/שיבוב כלפי המשכירה וכל



יסות הביטוח שירכשו ידוע לשוכר כי הוא יהא אחראי בלעדי לתשלום כל תשלום המתחייב מפול .10.3

 וכל תשלום אחר. על ידו ובכלל זאת גם דמי השתתפות עצמית, פרמיות, 

 הפרת ההסכם .11

 יום מיום שנדרש בכתב לעשות כן, ישלם 3תוך בקנה י, ולא תהפר השוכר הסכם זה הפרה יסודית .11.1

בו נמשכת יום בגין כל  1,500₪של פיצויים קבועים ומוערכים מראש בסך  ההשוכר למשכיר

ין באמור . א)מבלי לגרוע מחובת השוכר לתשלום תשלומים אחרים על פי הסכם זה( פרההה

 לתבוע כל סעד אחר על פי ההסכם ועל פי כל דין.המשכיר בסעיף זה כדי לפגוע בזכות 

או תיקון ו/או שיפוץ ו/או שינוי כלשהו במבנה המושכר שלא בהתאם /ביצע השוכר פעולת בנייה ו .11.2

בהתאם ותוך עמידה בכל ההוראות המחייבות לנושא, תהא המשכירה להוראות הסכם זה ולא 

וזאת בגין עצם ביצוע ההפרה, ללא תלות בעלות תיקונה ומבלי ₪  5,000בגובה לת קנס קבזכאית ל

חזר השוכר על ביצוע הפרה כאמור למעלה מפעם  מלואהעלות זו בלגרוע מחובת השוכר לשאת ב

, יהא הקנס המוסכם סך של ו/או לא ריפא הפרתו בתוך המועד שנקבע על ידי המשכירה אחת

10,000 .₪  

להסכם זה  12, 11, 9, 8, 6, 4, 3, 2 דדים, כי הפרת כל הוראה מהוראות סעיפיםמוסכם על הצ .11.3

 כולם או מקצתם מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

ה תמצא כי השוכר ממפעיל במושכר עסק מבלי לגרוע מן האמור בכל מקום אחר, ככל והמשכיר .11.4

אותו מתכוון למכרז בדבר העסק שאינו תואם את הפירוט שנמסר לה בשלב הגשת ההצעות 

ימים לתיקון הנושא  30אזי תהא המשכיר רשאית ליתן לשוכר ארכה בת  השוכר לנהל במושכר,

עתו ובמקרה והתאמת העסק אותו מנהל השוכר במושכר לעסק שתואר על ידו במסגרת הגשת הצ

ר ותוך הקניית בו לא יפעל השוכר כן לבטל את ההסכם עימו ולפנותו מהמושכר ללא כל סעד לשוכ

   להלן למשכירה.  11.6על פי סעיף ות לקבלת הקנס המוסכם זכ

הינם  לעיל 11.2 –. 11.1ים בסעיפים הקבוע מי הפיצוי המוסכמים הצדדים מצהירים, כי סכו .11.5

הערכה זהירה, בהתחשב בנזק שיגרם כתוצאה מסתברת של לאחר  ושנקבעסכומים סבירים 

 את ההסכם. והפרתהשוכר ו מעשי

ימים מיום  7יסודית של הסכם זה על ידי השוכר אשר לא תתוקן תוך כם בזאת כי הפרה מוס .11.6

. השוכר לעשות כן, תקנה למשכיר זכות לבטל את ההסכם ולסיים את תקופת השכירות דרששנ

סכם עקב הפרתו היסודית על ידי המשכיר או הפרתו על ידי המשכיר במקרה כאמור בו יבוטל הה

ימים מיום  15ית( שלא תוקנה בתוך פרק זמן של מהווה הפרה יסוד בכל צורה שהיא )שאינה

הודעת המשכירה לשוכר על הפרת הסכם המבוצעת על ידו, תחייב את השוכר בתשלום קנס 

 . חודשי שכירות בתוספת מע"מ כדין 6מוסכם בגובה 

לתבוע מוסכם בזאת כי בנוסף לכל הסעדים המנויים לעיל, תהא למשכיר ו/או לשוכר את הזכות  .11.7

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

 פינוי המושכר .12

עם תום תקופת השכירות או בכל מקרה שהסכם זה יגיע לסיומו לפני תום תקופת השכירות, אם  .12.1

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

פחות טוב ותקין כפי שקיבלו, למעט בלאי שנגרם  דם וחפץ, במצב לאכשהוא ריק לחלוטין מכל א

מובהר כי המשכירה תהא רשאית לדרוש ביצוע פעולות . כתוצאה משימוש רגיל וסביר במושכר

תואם את האמור לעיל והוראותיה יחייבו את  תיקון במושכר כל אימת שתסבור שמצבו אינו



יניה בעצמה תוך חיוב השוכר קונים הנדרשים בעצוך שהמשכירה רשאית גם לבצע את התי השוכר

 . 15%בעלותם בתוספת 

 עם תום תקופת השכירות מכל סיבה שהיא ההיה והשוכר לא ימסור את המושכר לידי המשכיר .12.2

, אזי רה יסודית או בשל כל סיבה אחרת על פי הדיןאו בכל עת שהסכם זה יבוטל בשל הפרתו הפ

נוסף על כל סעד אחר על פי דין ועל  יזכה את המשכירה,יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם ו

, גם בזכות לקבלת פיצוי בגין איחור בהחזרת המושכר לידיה בסך של דמי השכירות פי הסכם

גין כל יום איחור בפינוי המושכר. עלה משך ב 4( כפול 30היומיים )דמי השכירות החודשיים חלקי 

לקנס האמור לעיל גם הקנס  ימים, יחול בנוסף 7האיחור בהחזרת המושכר לידי המשכירה על 

   .11.5האמור בסעיף 

 אחריות .13

יסודיים במערכות המושכר לתיקונים הו )שלד( לשלמות מבנה המושכר תאחראי ההמשכיר .13.1

 מו באשמת השוכר. שלא נגרהיסודיות שהוקמו על ידה, ככל 

 דרשים.לבצע את התיקונים הנה מטעמאו לאנשים  ההשוכר מתחייב לאפשר למשכיר .13.2

ייב, להחזיק את המושכר במצב טוב, לעשות בו שימוש הוגן וזהיר ולא לגרום לו כל השוכר מתח .13.3

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

לתקן  הלעיל שעל המשכיר 13.1, למעט התיקונים כאמור בסעיף הלת דרישה מאת המשכירמקב

ל השוכר כאמור ולא ביצע תיקון שבאחריותו, תהא המשכירה רשאית מקום בו לא פע ר.כאמו

 . 15%לבצע את התיקון בעצמה תוך חיוב השוכר בעלות התיקון בתוספת 

 אחריות צד ג' .14

שות בתשלום קנסות או תשלומים כלשהם עקב מעשי השוכר או על ידי כל רתחויב  האם המשכיר .14.1

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

 .הדרישה ראשונה של המשכיר

בכל אחריות לנזק כלשהו לגוף ו/או לרכוש השוכר ו/או למבקרים, מוזמנים תישא לא  ההמשכיר .14.2

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

 בו במשך תקופת השכירות.ושכר ו/או ביקור השימוש של השוכר במ

על ידי מבקריו ו/או מוזמניו של השוכר ו/או כל צד שלישי שהוא, לרבות תתבע  ההיה והמשכיר .14.3

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

סכום אשר  בגין כל ההמשכיר בביקור בו במשך תקופת השכירות, יהא על השוכר לפצות את

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

 המשפט בנדון.

 כללי .15

ו/או התחייבות, בין בכתב ובין הצדדים להסכם זה לא יהיו מחויבים לכל הצהרה, מצג, הסכם  .15.1

ת להסכם זה יעשו שינוי ו/או תוספ , וכלאו במסמכי המכרז בעל פה, שאינם נכללים בהסכם זה

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

כל ויתור ו/או ארכה ו/או הנחה מצד אחד מהצדדים בקשר להפרה כלשהי ו/או אי קיום או אי  .15.2

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

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

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



בכל מחלוקת הנוסעת מהסכם זה, תהיה אך ורק לבית מוסכם, כי סמכות השיפוט הייחודית לדון  .15.3

 המשפט המוסמך במחוז נצרת.

 הודעות .16

כל צד למשנהו, על פי כתובות הצדדים המפורטות במבוא להסכם זה או לכל  דעה שתשלח על ידיהו

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

 ואר בישראל.מסניף ד

 

 ראיה באו הצדדים על החתום:ול

 

 

 

 

 

     _____________________    ______________________ 

 

 

 המשכיר                               השוכר       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 כתב ערבות אישית בלתי חוזרת
 

 אנו הח"מ,

 __________, נושא ת.ז. מספר __________, מרח' __________..1

 _____, נושא ת.ז. מספר __________, מרח' __________._____.2

 
שי, כולנו ביחד וכל אחד לחוד, באופן בלתי חוזר בערבות בלתי מוגבלת בסכום, פן איאחראים וערבים בזאת באו

 (, לכל אחת ואחת "בעל הערבות")להלן:  51-2415464ח.פ. החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ כלפי 

רק בפאשכירת נכס (, על פי הסכם ל"החייב"__________, ת.ז./ח.פ __________ )להלן: התחייבויותיו של מ

"(, ומתחייבים לשלם ההסכםשנכרת בין בעל הערבות לבין החייב ביום ________ )להלן: " בעפולהכבת הר

את בעל הערבות עקב לבעל הערבות כל סכום אותו יהיה החייב חייב לבעל הערבות על פי ההסכם ו/או לשפות 

דרישתו הראשונה של בעל  יד עםהפרת ההסכם ו/או בגין נזקים שיגרמו לו עקב אופן ביצועו על ידי החייב, מ

 הערבות בכתב.

 .1967 -לחוק הערבות, תשכ"ז  8הננו מוותרים בזאת על דרישה מוקדמת כמשמעותה בסעיף 

דחייה, שינוי או הקלה אחרת שבעל הערבות ייתן ערבותנו זו תישאר במלוא תוקפה ולא תיפגע למרות ארכה, 

 ההסכם.ל פי לחייב, אם ימצא לנכון, בביצוע התחייבויותיו ע

 ערבותנו זו תעמוד במלוא תוקפה, בין אם כתב ערבות זו ייחתם על ידי ערב אחד או יותר.

 ההסכם.ערבותנו זו אינה ניתנת לביטול ותהיה בתוקף עד לתום _____ חודשים לאחר סיום תקופת 

 
 
 

______________________       ______________________ 
 חתימה              חתימה                 

 
 
 

______________________ 
 תאריך                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


