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 החברה הכלכלית לפיתוח עפולה
 

 .שוק העירוני הישן בעפולהבמסחרית  היחיד להשכרת  02/2022מס' מכרז
 

 כללי:

עם  המלא.מסמכי המכרז המצורפים בקובץ זה מהווים יחדיו את המכרז ומרכיבים את תיק המכרז  .1

ועל פי  על פי רשימת המסמכים וודא שכל המסמכים מצויים ברשותעל המציע לותיק המכרז  קבלת

מסמכי המכרז לא תתקבלנה טענות על  הפקדת. לאחר השוואה לקובץ המכרז המצוי באתר המזמינה

 חוסר במסמכים כלשהם.

, יתגלוז, במידה ורכבמסמכי המאו סתירות  בהירותאחת. אי מקשה לקרוא את כל מסמכי המכרז כ יש .2

לגב' לירון גושן ניתן לפנות בכתב  בשאלות ובקשות להבהרות,מכרז. התוך ראיית מכלול מסמכי  ופורשי

בכתב, יפורסמו  ויינתנ. תשובות לשאלות ולבקשות ההבהרה  lga0206@afula.muni.ilארד במייל

חלק ויהוו חוברת המכרז,  תאצו בין המציעים שרכשו עד אותו מועד פוי ,באתר האינטרנט של המזמינה

 תנאיו. בלתי נפרד ממסמכי המכרז ו/או

על המציעים חלה חובה להתעדכן בשאלות ובתשובות כאמור ולצרף עותק מהן, חתום על ידי המציע,  .3

: בכתב עד לא יאוחר מיום להפנותיש כאמור הבהרות בקשות ו/או  שאלותלמסמכי המכרז. 

במקרים מיוחדים  ורקתבקשו לאחר מועד זה ייענו אך שי תרו. שאלות והבה16:00בשעה  20/03/2022

 שיקול דעתה הבלעדי. עפ"י ,לעשות כןהמזמינה תמצא לנכון ו/או אם 

ניתן לראות . 3שמספרה  בעפולהשוק העירוני הישן מסחרית ב הבמסגרת מכרז זה מוצעת להשכרה יחיד .4

מול הגב' לירון  ראשם מבתיאו תעד למועד האחרון להגשת הצעו המוצעות במסגרת המכרזהיחידה את 

. בקשה לתיאום lga0206@afula.muni.ilשן ארד. את התיאום המוקדם יש לבצע באמצעות מייל וג

  .20/03/2022ביקור בנכס כאמור תישלח לגב' האמורה עד לא יאוחר מ 

לא כל סימון שהוא למעט רישום מספר פה לבמעטגרו סייש להגיש בשני עותקים ש ההצעות למכרז את .5

ברוש לשעבר בי"ס  עפולה, 26רח' יוספטל גיורא בכתובת : במשרדי המזמינההמכרז לתיבת המכרזים ש

. . הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה12:00: בשעה 03/04/2022 מתאריך: יאוחרלא  2קומה 

 הצעות. גשת ן לההאחרו להודיע על דחיית המועדהמזמינה רשאית 

 על המציעים למלא פרטים חסרים במכרז על כל נספחיו, במקומות המיועדים לכך.  .6

 שלא יוחזרו בכל מקרה. ש"ח, בצירוף מע"מ 300חוברת המכרז  מחיר .7

 

 

 ,רב כבודב

 מלפיתוח עפולה בע" הכלכלית החברה
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 מסמך א'
 

            
 החברה הכלכלית לפיתוח עפולה

 ית בשוק הישן בעפולהמסחריחידה להשכרת  02/2022מס'  מכרז
         

 הצעות  ציעהזמנה לה
 

מסחרית יחידה לשכירת ( מזמינה בזאת הצעות חכ"ל"ה")להלן: החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ 
 ז זומכר ובמיקום המפורט בחוברת מ"ר 16-11ושהינה בגודל של כ בעפולה בשוק העירוני הישן  3שמספרה 

במסמכי הקבועים ל בכפוף לתנאים ולדרישות והכ "(היחידהלהלן: ") למסמכי המכרז( 1במסמך ב'לרבות )
 ההזמנה.

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

      .   שלא יוחזר ₪ 300 , תמורת תשלום שלחכ"ללרכוש  במשרדי ה
 

, להבטחת הצעתו 1מסמך ד'כ ערבות בנקאית בלתי מותנית בנוסח המצורףלהצעתו יש ההצעה לצרף גמעל 
  .וכן אישור תשלום על ידו בגין רכישת חוברת המכרז חכ"להלטובת ₪  3,000של  על סךחתומה כדין 

 חרון להגשת הצעות למכרז.אהם מהמועד ימי 90תום עד לתעמוד בתוקפה כאמור  ערבות
 

וחתימה על ידי  )ככל שמדובר בתאגיד( עות ואת כל מסמכי ההזמנה, כשהם חתומים בחותמתההצאת 
שתוכנס לתיבת המכרזים , יש לאגד במעטפת המכרז ,וכן מעטפה ובה הערבות הבנקאית להצעה המציע

  .12:00שעה ב 03/04/2022ך ירר מתאיאוחלא  החכ"ל במשרדי)ידנית על ידי המציע או מי מטעמו( ש
  

 מלא אחר כל תנאי ההזמנה, הצעתו לא תובא לדיון. שלא ימציע 
 

תעשה על פי גובה ההצעות שימצאו תקינות לאחר בחינתן, בכפוף במסגרת מכרז זה בחירת ההצעה הזוכה 
  בתנאי הסף ובדרישות המכרז.יע המצעמידת ל

צמה את הזכות ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לע גבוההמתחייבת לקבל את ההצעה ה חכ"להאין 
 ., בכפוף להוראות כל דיןלנהל מו"מ עם המציעים

 4בת יחידה )לדוגמה בשל פלישה אליה( תהא לחכ"ל תקופה המובהר כי ככל שתהא מניעה כלשהי למסירת 
הסדיר את המצב לאחריה יהא הזוכה זכאי וותר על שכירת היחידה ללא כל סעד נוסף למי ם לדשיחו

 מהצדדים. 
 
 
 
 

 מועד פעילות

 12:00בשעה  20/03/2022 ביחידה מועד אחרון לתאום ביקור 

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

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

 03/07/2022 ה למכרזות הגשערב תוקף

 
 
 
 
 

 נתנאל כהן,
 מנכ"ל,

 החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ
 

 
 
 



 תנאי המכרז -מסמך ב'
 

 02/2022מס'  מכרז
 בעפולהית בשוק העירוני הישן מסחר הלהשכרת יחיד

 
רית בשוק מסח הכירת יחידלשהצעות  את( מזמינה בז"חכ"לה" –)להלן חברה הכלכלית לפיתוח עפולה ה

 כמפורט במכרזודל ובמיקום בג ,בשכירות שאינה מוגנתקהילת ציון, שכתובתו  ישן בעפולההעירוני ה
על פי , חודשי שכירות נוספים 24חודשים עם אופציה ל  36ה של תקופ(, לה"היחיד)להלן: " לו 1ובמסמך ב'

  התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים להלן במסמכי המכרז.
 
 צעותשאים להגיש הר

פעילות כקבוע במכרז המוצעות ביחידה המעוניינים לנהל  םיחידים או תאגידירז ש הצעה למכרשאים להגי
  .זה

 תנאי סף .1

קיום תנאי . ות בסעיף זה על כל תתי סעיפיו, באופן מצטברדרישות הסף המפורט על המציע לעמוד בכל
ם תביא בתנאים המוקדמי הסף הנ"ל במצטבר מהווים תנאי מוקדם להשתתפות במכרז. אי עמידה

 :לןההצעה. דרישות הסף הינן כדלה לפסילת

  אישור תשלום בגינם.העתק  להצעתוהמציע רכש את מסמכי המכרז וצרף  .1.1

  להצעתו ערבות בנקאית להצעה בהתאם להוראות המכרז.צרף  המציע .1.2

 והשימוש המותר ביחידה תקופת ההתקשרות .2

 (36) שהשלושים ושישך ה הזוכה תהיה למההתקשרות עם המציע שהצעתו תקבע כהצע תקופת .2.1
 חודשים.

או קודם לכן ככל שהדבר יתאפשר ויהא  חתימה על החוזהיום ההתקשרות הינו  תחילתמועד  .2.2
תימת הסכם שכירות בתוך פרק הר כי הזוכה במכרז יהא מחויב בחמוב .על שני הצדדים מקובל

החוזה בהתראה עה כי הוא נדרש להגיע לחתום על "ל ובלבד שנמסרה לו הודכזמן כפי שתורה הח
 ימי עסקים.  3בת 

עשרים בת ת שכירות נוספת, תקופציה להאריך הסכם שכירות זה ללמציע הזוכה תינתן האופ .2.3
 חכ"ללציה תישלח אופת הואת תקופתב על רצונו לממש , בתנאי שהודעה בכחודשים (24)עה וארב

על  ול התחייבויותישהמציע יעמוד בכבתנאי ו שכירותהתום תקופת לפני ימים  120 -לא יאוחר מ
ויתקיימו לגביו כל הדרישות הקבועות לצורך מימוש תקופת האופציה  עד אותו מועד פי החוזה

 . ת המצ"ב למכרז זהבהסכם השכירו

יחולו  המצורף לובהסכם ם במכרז זה וועיהקבי כל התנאים וההתחייבויות מובהר בזאת כ .2.4
 .שתמומשל ככ, הנוספת תקופת השכירותבשינויים המחויבים גם על 

לדמי השכירות  10%, תחול תוספת של על ידי מימוש אופציה במידה והוארכה תקופת ההתקשרות .2.5
אשר  ,ר הוספת הפרשי הצמדה()לאח בתקופת השכירות הראשונהלמו ששו השכירות לדמיביחס 

 .בהתאם להצעת המציע הזוכה במכרזשיקבעו  )המוצמדים( דמי השכירותווספו לית

וכן לא יותר שימוש ביחידה  כות כלשהי בה לצד שלישיידה ו/או הקניית זלא תותר השכרת היח .2.6
 . כמחסן, מטבח משני )שאינו מקבל קהל( וכיוצ"ב

אם  אלאלי/אחסון הכולל קבלת קהל ולא כשטח תפעותשמש להפעלת עסק מסחרי פעיל  ידההיח .2.7
 . המציע הזוכההיא משרתת עסק אחר המופעל בשוק העירוני על ידי 

 זהמכר מסמכי .3

המסמכים המפורטים מטה, יקראו להלן יחד ולחוד "מסמכי המכרז" ויהוו חלק בלתי נפרד  .3.1



 מההסכם שיחתם עם המציע הזוכה:

 מנה לקבלת הצעות:ההז מסמך

 .מנה להגשת הצעותהז מסמך א'

 .תנאי המכרז   מסמך ב'    

 המוצעת. ההיחידוסימון השוק הישן ריט שת  1מסמך ב'

 .הצעת משתתף מסמך ג'

 .ערבות למכרזסח נו (1) 'ד מךמס

 ערבות לחוזה.נוסח  (2) 'דמסמך 

 נספח ביטוח. מסמך ה'

 חוזה שכירות. 'ומסמך 

 יע הינו תאגיד. בות אישית להסכם במקרה בו המצער וסחנ ' זמסמך 

 .1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ויר תצה מסמך ח' 

 .תצהיר אי תיאום מכרז מסמך ט'

 .היר בעניין אי הרשעה בעבירת פשע או קלוןצת  י' מסמך

ורסם באתר ו יפו/א או תוספת, שישלח למציעיםכל מסמך הבהרה, או שינוי,    -  מסמכים נוספים
כל האישורים והמסמכים הגשת הצעות למכרז וכן, חרון להאעד למועד  החכ"ל

 צירף המציע להצעתו. ש

ויים ברשותו והוא מאשר כי הם מובנים לו והוא בהגשת הצעה, מאשר המציע כי כל מסמכי המכרז מצ
 מסכים לכל האמור בהם. 

 : מבלי למעט() , לרבותחתומיםכל מסמכי המכרז לצרף את  המציעעל  .3.2

 ע. חוזה חתום ע"י המצי .3.2.1

 חתומה.הצעה והצהרת משתתף מלאה ו .3.2.2

 .להבטחת הצעתו )ערבות מכרז/ערבות הצעה( ערבות בנקאית אוטונומית .3.2.3

 נספח ביטוח.  .3.2.4

 בנוסח מסמך ח'.  1976-י חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ור לפתצהי .3.2.5

 .תצהיר אי תיאום מכרז .3.2.6

 .ע או קלוןתצהיר בעניין אי הרשעה בעבירת פש .3.2.7

 יע מאוגד באופן אחר(.ורשה )או תעודה אחרת ככל שהמצתעודת התאגדות/עוסק מ .3.2.8

  אישור בגין תשלום על חוברת המכרז.  .3.2.9

 הצעת המציע  .4

היחידה לגביה מוגשת את הצעת המציע(  – מסמך ג')במקום המיועד לכך בו המציע יציין בהצעת .4.1



זכות ת שלם תמורלאותם הינו מציע ( מע"מ )לפנידמי השכירות החודשיים ואת  (3)יחידה  הצעתו
 .החכ"לחודשי ההתקשרות עם  36למשך  לכל חודש, ביחידה האמורההשכירות 

כמופיע בהוראות המכרז ויחתום על כל מסמכי להצעתו יצרף המציע את כל המסמכים הנדרשים  .4.2
 המכרז, לרבות חתימה על תצהירים ואימותם על ידי עו"ד. 

  חוזהעל הולחתימה  להצעהערבות  .5

  3,000(, על סך של "ערבות להצעה"ן: ערבות בנקאית חתומה כדין )להלהמציע לצרף להצעתו על  .5.1
 . ,(1)'דמסמך בהתאם לנוסח המצורף ל, ₪

ת ות, בלתי מותנואוטונומי ןכשה חכ"להלטובת ינוסחו על ידי בנק מוכר, וו יוצאת יוהערבו .5.2
ימים  10 בתוך הו/או מי מטעמ החכ"לדית של צד-לגביה על ידי פניה חד ןת על פי תנאיהווניתנ

 הראשונה. םמדרישת

ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות כאמור שהינו יום  90בתוקף למשך תהיה ות רבהע .5.3
רבות הקבוע במכרז לא ישונו גם אם ישונה המועד האחרון תוקף הע מובהר כי .03/04/2022

 להגשת הצעות למכרז ו/או מכל טעם אחר. 

 .נוספים יום 90 -תוקף הערבות בלהאריך את תהא רשאית  חכ"לה .5.4

תהווה פיצוי מוסכם ומוערך מראש בכל מקרה בו לא ימלא המציע ו צעה תחולטהערבות לה .5.5
 להלן. 13 סעיףבהמפורטות אלו ו לרבות מהחלות עליהזוכה חובה מהחובות 

כל סעד א יעמוד בתנאי הצעתו של עימהמצלתבוע  חכ"להה של אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות .5.6
 ו/או פיצוי נוסף.

 וכהלז במכרז.עם הזוכה  חוזההערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל, לאחר שייחתם  .5.7
, ערבות חכ"להולאחר שיפקיד בידי  חכ"להעם  חוזהתוחזר הערבות להצעה, לאחר שיחתום על ה

 .הלןל 13בסעיף כמפורט  חוזהעפ"י הבנקאית להבטחת התחייבויותיו 

, כל שינוי, שיפוץ ההנוכחי ומבלי שהחכ"ל מבצעת בלזוכה במצבה תימסר  ההיחיד מובהר בזאת כי .6
הוא יחידה בה זכה, . ככל שיבקש הזוכה לבצע התאמות כלשהן באו פעולה אחרת התאמה, חידוש, שדרוג

בעלות השפעה על החזית החיצונית ו/או טעונות  תכן ובלבד שבמקרה בו מדובר בעבודו שאי לעשותיהא ר
הדבר כפוף יהא ( של החנות, "בהיתר ו/או הנוגעות למערכותיה היסודיות )חשמל, מים, ביוב וכיוצ

לדחותה לפי שיקול או  לאישורה מראש ובכתב של המזמינה שתהא רשאית לאשר את הבקשה בתנאים
בגין  או החזר הוצאות אי לכל פיצויי או שיפויכז, לא יהא זוכה מובהר כי בכל מקרה. ת הבלעדידע

ע השיפוץ כאמור ונית, לאור ביציניאו לכל זכות אחרת, כספית או ק יחידה בה זכההשקעותיו בשיפוץ ה
פריטים  למעט הצבתביחידה וזאת מבלי לגרוע מן העובדה לפיה כל שינוי שיעשה  על ידו ועל חשבונו

חכ"ל מבלי שהדבר מזכה את המציע ידית לרכושה של הימהפך יאינם מחוברים חיבור של קבע יש
והחזרת מהיחידה הסרת כל פרט שהוא  כר בכל זכות שהיא ומבלי לגרוע מזכות החכ"ל לדרושוהזוכה/הש

ות הזוכה כזכן מובהר כי  .לפי שיקול דעתה הבלעדי המושכר לידיה במצב בו נמסר לידי המציע הזוכה
ימה ולא תהא לזוכה כל זכות בשטח הגג של היחידה ו/או בכל נפביחידה תסתכם בזכות בשטח היחידה 

. כן מובהר כי השוכר יהא רשאי להתאים את רלמעט זכות להצבת שילוט על גבי חזית המושכ שטח אחר
ושכר. במידה היחידה כך שחזיתה תהא פתוחה במלואה לרחוב או להקים ויטרינת זכוכית בחזית המ

  מטר.  1.3לא יעלה גובהם על  ויקומו קירות מאחורי הויטרינה,

 ידי פולש מובהר בזאת כי במקרה בו לא תתאפשר מסירת היחידה לזוכה בה עקב היותר מוחזקת על .7
, תבצע המזמינה את הצעדים הנדרשים לשם פינוי ו/או מכל טעם שהוא שאינו בשליטת המזמינה

לכל סעד שהוא בגין כך.  וה הפרת הסכם כלפי הזוכה ומבלי שהזוכה זכאיהיחידה מבלי שהדבר מהו
ייתו חודשים ממועד הודעת הזכייה, יהא הזוכה זכאי לבטל את זכ 4ככל שלא נמסרה היחידה בתוך 

 כסעד יחידי.   

למעטפה זו תוכנס גם  .02/2022כל הצעה תוגש במעטפה סגורה וחתומה, שעל גביה יהיה רשום מכרז מס' .8
 ת הבנקאית להצעה. פה נוספת בה תימצא הערבומעט

לא יאוחר  חכ"להבהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית במשרדי  מפורטות עותצה .9
משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז . 12:00בשעה  03/04/2022מיום 



 והינו על אחריותו הבלעדית של המשתתף.

מכילה כל הסתייגות שהיא כלפי כל פרט שהוא צעה האשר אינה לפי התנאים, או ה דיון הצעהלא תובא ל .10
גויות שיוסיף מציע בכל מקרה, תהא המזמינה רשאית להתעלם מהערות והסתיישל מסמכי ההצעה. 

 א כל תוספת, שינוי או הסתייגות. להצעתו ולראותה כהצעה שהוגשה לל

 תומה ע"י המציע. לא תובא לדיון כל הצעה שלא תהיה ח .11

12.  

ההצעה תהיה חתומה על ידי המציע היחיד תוך ציון שמו  -יחיד ת ע"יבמידה וההצעה מוגש .12.1
 . , כתובתו ומספר תעודת הזהות שלוהמלא

לחייב בחתימתם את ההצעה תהיה חתומה ע"י המוסמכים  - תאגיד ה מוגשת ע"יבמידה וההצע .12.2
אישור עורך דין או יצורף גיד כאמור . לחתימת תאבהתאם לזכויות החתימה בתאגידהתאגיד 

שבון של התאגיד באשר לפרטי רישום התאגיד, מנהלי התאגיד, זכויות החתימה בתאגיד ואה חר
תעודת התאגדות של לחייב את התאגיד בחתימתם, וכן  וסמכותם של החותמים בשם התאגיד

 .החברה

13.  

בסך  ערבות בנקאית, חכ"לללהמציא דרש נ חכ"לאשר הצעתו תתקבל על ידי הזוכה )מציע מציע  .13.1
ימים מקבלת  7, וזאת תוך שכירות, תקפה לכל תקופת החכ"להערוכה לטובת  ,₪  6,500של של 

במקרה בו  .חכ"להיקבע על ידי שזמן אחר פרק ך , או תותו במכרזיעל זכי החכ"לההודעה מאת 
בסכום זהה  את ערבות חלופיתמורה על ידי החכ"ל, יהא הזוכה מחויב בהמצתמומש הערבות הא

 "ל.כממועד מימוש הערבות על ידי הח ללא כל שיהוי וזאת

או יתו יעל זכ חכ"להימים מקבלת ההודעה מאת  7תוך  חכ"לללהמציא הזוכה כן יידרש המציע  .13.2
 ביטוח ואישור עריכת הביטוח, הכל כמפורט בחוזה.  תליסו, פוחכ"להמן אחר שיקבע ע"י וך זת

 חתימת החוזה. אם המציע בקשר עםמציע, יחול גם תימת התוקף חאופן וכל האמור לעיל, על  .13.3
ו/או את אישור הביטוח תוך הזמן  הערבות הבנקאיתלא יחתום על החוזה ולא ימציא את  הזוכה

ושכר, למציע אחר אשר הצעתו נראית ות המרשאית למסור את שכיר חכ"להתהיה האמור לעיל, 
הצעה של המציע חכ"ל לחלט את ערבות ה)מבלי לגרוע מזכות ה מתאימהכלה כנוחה ביותר או 

 . הזוכה שלא מילא אחר החובות האמורות וכן זכות החכ"ל לכל סעד אחר על פי דין(

ה במיד)הצעה כלשהי בפגמים פורמאליים ב שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב חכ"לה .13.4
 לדחות כל הצעה שהיא או את ההצעות כולן. (,חכ"ללשויתור כזה לא יגרום נזק 

ת לעצמה את הזכות לפסול הצעה של מציע אשר לחכ"ל ניסיון שלילי איתו. לעניין שומר החכ"ל .13.5
עקב אי ביצועם  נאלצה החכ"ל לדרוש ביצוע תשלומיםו ב הסעיף זה, יהוו כניסיון שלילי מקר

ו/או נאלצה לדרוש עמידה בהוראות הסכם עקב הפרתו למעלה מפעם הסכם בהתאם להוראות ה
  ות. אחת משך תקופת ההתקשר

 אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי.  חכ"לה .13.6

ת וחתימ חכ"להעדת המכרזים של ובוכייה זהלאחר אישור  עם הזוכהתחתום על חוזה השכירות  חכ"לה .14
       הזוכה על חוזה השכירות הנספח למסמכי המכרז.
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 'גמסמך 
 הצעת המציע

 
  - החברה הכלכלית לפיתוח עפולה

 בשוק העירוני הישן בעפולה תימסחריחידה להשכרת   02/2022 ס'מ מכרז
 

  החברה הכלכלית לפיתוח עפולה )להלן: "החכ"ל"(לכבוד: 

 . הםנלווים אליכל מסמכי המכרז, ההסכם, והמסמכים האני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את  .1

ההתקשרות ידועים  הנני מצהיר כי כל הדרישות, התנאים והגורמים האחרים המשפיעים על ביצוע .2
 בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.  כיומוכרים לי, ו

 אני מצהיר בזאת כי:  .3

, ההסכםעל נספחיו ו/או  כרזהמ הנני מתחייב, כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות על פי כל דין ו/או .3.1
 וכל רשות אחרת.החכ"ל לרבות עמידה בדרישות 

ה צעביותר או כל הל את ההצעה הזולה איננה מתחייבת לקבשהחכ"ל הנני מצהיר, כי ידוע לי  .3.2
 שהיא, הכול על פי שיקול דעתה  הבלעדי ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.  

 הן/אימאשר כי ההגשת הצעתי זו, ואני  רה לגביהמוצעת להשכה היחידהנני מצהיר כי ראיתי את  .3.3
בזאת  תרמוו אני .מכל הבחינות, פיזית, תכנונית משפטית ומכל בחינה אחרת לצרכי ות/מתאימה

ומאשר כי התאפשר לי לבצע לגבי המבנה כל בדיקה  ליקוי או פגםה, על כל טענת אי התאמ
  יה והשימושים המותרים ביחידה. הנראית דרושה בעיני ולרבות בדיקה של התוכניות החלות על

וכן כשהוא חתום, לחכ"ל יו, ולהחזירו אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לחתום על ההסכם ועל נספח .4
ימים מיום שההודעה על הזכייה נשלחה  7ור קיום ביטוחים בתוך אישולמסור  ערבות לחוזה להפקיד

 אליי.

בתקופת השכירות לשימוש בהתאם לשימושים הצעתי לדמי שכירות שישולמו על ידי בגין כל חודש  .5
 ל פי דין הינה כדלקמן:המותרים ע

)ובמילים: ₪ _______ סך של ____ - 3בגין כל חודש שכירות של יחידה  .5.1
 . בתוספת מע"מ כדין ________________(_______________

 , בסיסלצרכן המחיריםלמדד לכל הסכומים הנקובים לעיל יתווסף מע"מ כדין והפרשי הצמדה 
 .2022ואר ינחודש 

 

ישום על שמו של וכן מונה מים נפרד וכי הזוכה יהא אחראי לרשכר מונה חשמל נפרד ולמידוע לי ש .6
טיים. המזמינה תהא רשאית להתוות דרך תשלום אחרת, צל הספקים הרלוונהחיובים האמורים א

 שא כפי שיהיו מעת לעת. לרבות באמצעות מונים פנימיים, והזוכה יהא מחויב לעמוד בהוראותיה בנו

ואחתום על הסכם ידי בגין היחידה )ככל שאבחר כזוכה במכרז  שישולמו עלדמי השכירות ידוע לי כי  .7
בגין שכירת היחידה ולא מהווים תשלום בגין שימוש או בגין כל כוללים רק תשלום בהתאם להוראותיו( 

 לת עסק במושכר. תשלום שוטף הנדרש עקב שימוש במושכר או עקב או בקשר עם הפע

עקב  ידוע לי כי האחריות הבלעדית לנשיאה בתשלומים שוטפים שיתחייבו בקשר עם המושכר )לרבות .8
ם באחריותי הבלעדית ואני מאשר כי פרט זה היה הנובעת ממנו( הינהחזקתו, השימוש בו, והצריכה 

 בידיעתי והובא בחשבון קודם להגשת הצעתי למכרז זה. 

ספת שתחול על פעילותי במושכר, לרבות אגרות עסק י בלעדי לכל הוצאה נוידוע לי כי אהיה אחרא .9
עם על ומים המוטלים מטבבגין שימוש ואחזקה ושאינם תשל אחרו/או כל תשלום  ושילוט ככל שיהיו

 .ושאינם מהתשלומים המפורטים לעיל בעלים

או מקצתן  לעיל כולן 4בסעיף מצהיר בזאת כי ידוע לי, שאם לא אבצע את הפעולות המנויות  אני .10
 תהא רשאית להתקשר עם מציע/ים"ל חכוהבמועד/ים שהוקצב/ו לשם כך, אאבד את זכותי במכרז 

עקב הפרת החכ"ל י שלא יהא בכך כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות אחר/ים. כן ידוע ל
 . )לרבות מימוש ערבות ההצעה ללא הוכחת נזק( י עם הגשת הצעתיההתחייבויות שאני נוטל על עצמ

 
 
 

 



 _________________________________ )באותיות דפוס(:   שם מלא של המציע

 __________________אחר )נא לפרט(:רה / אדם / שותפות / חב אישיות משפטית:

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

  המוסמכים לחתום בשם המציע: שמות ומספרי זיהוי של האנשים

__________________________________________ ____________ 

 _____________________ טלפון:  __________________________________ כתובת:

 ___________________________מלאה:חתימה                  ______________ תאריך:

 

 

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

 

________ ת.ז. __ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה ______אני הח"מ _______________,  עו"

_______________ ת.ז. ____________, מוסמכים לחתום  -ו ________________________,_____

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

 

 ________________חותמת וחתימה:   ____________ תאריך:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1')דסמך מ

 
 להצעה נוסח ערבות

 
 בשוק העירוני הישן בעפולה יתמסחר הלהשכרת יחיד  02/2022מס'  מכרז

 
 החברה הכלכלית לפיתוח עפולהלכבוד: 

 
 א.נ.

 
 

 הנדון:    כתב ערבות מס'  ______________

למכרז מס' "( בקשר להזמנה להציע הצעות המבקש" –על פי בקשת _________________ )להלן  .1
, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל עפולהן בשוק הישב 3מס' ידה חילשכירת בנוגע  02/2022

 .  "(סכום ערבות" –)להלן ,  (₪שלושת אלפים במילים: ) ₪ 3,000סכום עד לסך של 

ב, ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכת)שבעה(  7סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2
, וזאת ללא כל תנאי הו/או מי מטעמ"( "להחכן: "יתוח עפולה )להלחברה הכלכלית לפהחתומה על ידי 

שתהיו חייבים לדרוש תחילה את  ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי
 סכום הערבות מאת המבקש.

 הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. לדרישתכם .3

ריכה להימסר לנו לא בכלל וכל דרישה על פיה, צד וע 03/07/2022 יהיה עד לתאריךתוקף ערבותנו זו,  .4
ידינו על  יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה, תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על

ימים והתחייבויותינו האמורות בכתב ערבות זה תהיינה בתוקף  90לתקופה נוספת של עד  כםפי בקשת
 לתום מועד הארכת הערבות.עד 

 ברה בכל צורה שהיא.ניתנת להסבה או להעזו אינה ערבותנו  .5
 

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 בנק_________________
 

 ________________יףסנ
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 בנק _________________________
 

 ערבות בנקאית

 
  ברה הכלכלית לפיתוח עפולהחהלכבוד: 

 
 

 __________כתב ערבות מס'  ____    ון:הנד
 
 

 
 02/2022מס' מכח מכרז "( בקשר לחוזה "המבקש –על פי בקשת _________________ )להלן  .1

ולהבטחת התחייבויות המבקש  בשוק הישן בעפולה המצויה 3 מס' יחידה –יחידה מסחרית  ירתלשכ
כל סכום עד לשלם לכם  ערבים בזאת כלפיכם על פי החוזה, הננו ולהת לפיתוח עפחברה הכלכליכלפי ה

בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד (, ₪ששת אלפים וחמש מאות  )במילים: ₪  6,500לסך של 
בין מדד "(, המדד" -ית לסטטיסטיקה )להלן ים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזהמחיר
 לבין המדד שיהיה ידוע ודש המדד כאמורלחודש העוקב לח 15פורסם ביום ה ש 2022 ראוינחודש 

 "(.  סכום ערבות" –)להלן  במועד חלוט הערבות
 
יע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, מעת הג ה( ימיםשבע) 7סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

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

 
 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.  .3
 
וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר  ______________עד ליום נו זה יהיה תוקף ערבות .4

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

 

 3יחידה מס'  – גנתמותי רות בלכם שכיסה

 

 2022________ בשנת  ________  ביום ________ לחודש נחתם בנערך וש

 

 החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ    י ן:ב 

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

 , עפולה 26גיורא יוספטל      

 באמצעות מורשי החתימה מטעם החברה     

 ד אחדמצ    ("ה"המשכיר)להלן:                  

     

                  

 ________________________      ין: לב

 ח.פ. ________        

 __________שכתובתו ____________               

     _______________________ 

   ד שנימצ    "( וכרהש" -להלן )     

 

  

של והמנהלת  לעדיתאו בעלת זכות החזקה הב/ו תהחוכר אוו/הבעלים  ההינ הוהמשכיר  אילהו

 16700ברחוב השוק הידוע גם כגוש   ק העירוני הישן בעפולהמספר יחידות מסחריות בשו

 "היחידהאו " "המושכר"להלן: ) 1נספח ב'ת בהמסומנ 3ה מסחרית , ביניהן יחיד59חלקה 

 (;" בהתאמההמקרקעין" -ו

 
ולאחר קבלת ל מסחרי פעי להפעלת עסק היחידהפומבי להשכרת והמשכירה פרסמה מכרז  והואיל

צעת השוכר כהצעה הזוכה לגבי היחידה המהווה את המושכר על פי נבחרה המכרז בהצעות 

וצרופותיו, לרבות מסמכי הבהרות ותיקונים שפורסמו על כל נספחיו  )המכרז, על הסכם זה

" ויהוו חלק אינטגרלי מהסכם המכרז מסמכי" או "המכרזידי המשכירה, יכונו להלן: "

 ;זה(

 

או  הי להחזיק בו והשוכר לא שילם ולא ישלם למשכירוהמושכר פנוי וריק מכל דייר הזכא והואיל 

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

 אחר העשוי להיחשב כדמי מפתח בגין שכירת המושכר;

   

בהתאם לחוק  אינהרת ביניהם על פי הסכם זה רים בזאת כי השכירות הנקשם מצהיוהצדדי  ילוהוא

ולו חי(, וכי דיני הגנת הדייר לא "החוק")להלן:  1972 –נת הדייר )נוסח משולב(, תשל"ב הג

 הצדדים להסכם זה; על שכירות המושכר ועל

 
השוכר לשכור את  להשכיר את המושכר לשוכר, וברצוןמעוניינת ומסכימה  הוהמשכיר  ואילוה

 , הכל בתנאים המפורטים בהסכם זה;הכירהמושכר מאת המש



 הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן: לפיכך

 מבוא .1

הווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים המכרז מ יכזה וכן מסמ להסכם יםוהנספחמבוא ה .1.1

 כיתר תנאיו.

 י מתנאי הסכם זה לפיהן.כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנא .1.2

 וגנתשאינה משכירות  .2

חתימתו על הסכם זה אין הוא רוכש לעצמו בכי הוא הבין, כי השוכר מצהיר בזה כי הוסבר לו ו .2.1

כר, וכי הוא לא שאו כל זכות של הגנה על פי דיני הגנת הדייר במו ,תכל זכויות שכירות מוגנו

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

שלם כל דמי מפתח ו/או דמי השתתפות כי לא נתבקש, לא הציע ולא שילם ולא ימצהיר השוכר  .2.2

ידי דיני הגנת הדייר בכל צורה שהיא, גם  לבעבור המושכר בכל צורה שהיא, ולא יהיה מוגן ע

בהרשאת  יבצע השוכר עבודות בניה במושכר)או שלא על פי הסכם זה( אם על פי הסכם זה 

 .ושכרהשקעה אחרים במ או כל שיפוץ או ההמשכיר

 הצהרות השוכר .3

ראה את המושכר ובדק אותו, לרבות בדק את מיקום המושכר ו צהיר בזאת, כיהשוכר מ .3.1

בדיקות משפטיות, תכנוניות, והנדסיות, , ות של אפשרויות הרישוי והשימוש לוניבדיקות ובח

והתאמתו  ויות השימוש במושכרנוגעים לאפשרכל ההיבטים הבדיקות ובחינות של כמו גם 

כל היתר ו/או רישיון הדרוש לשם הפעלת עסקו של לשמש למטרת עסקו של השוכר, לרבות 

ומצא אותו ראוי לשימוש, מתאים לכל צרכיו  רלוונטי םהשוכר במושכר, אצל כל רשות או גור

וכננת להתבצע על ושהשימוש המותר במושכר מתאים למטרת השכירות ולאופי הפעילות המת

עקבותיהן מוותר השוכר בזאת כר. על יסוד בדיקותיו היסודיות והתרשמותו בידי השוכר במוש

התאמה ועל כל טענה מכל מין וסוג  יאבמפורש ובאופן בלתי חוזר על כל טענה לפגם, ליקוי או 

 רות בהסכם זה. שהוא ביחס למושכר, לאפשרות השימוש בו ולהתקש

את מצבם הפיסי, ר עצמו ובחן מיקומו של המושכר ואת המושכ את ראהכי השוכר מצהיר  .3.2

י של המקרקעין וכי ידועים לו פרטי התב"ע החלה על המקרקעין; כי ראה התכנוני והמשפט

בסביבת המושכר ומצא את כולם מתאימים לו על המושכר והחלות יות נכוובחן את הת

 הוא מתכוון לעשות במושכר.  אותוותואמים את השימוש 

ר מתאים שכוהמומצא את  מושכר ולסביבתולוונטי בקשר לכי קיבל את כל המידע הנראה לו ר .3.3

טעות ו/או אי  ; וכי הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה בדברלמטרותיו ולצרכיו

 .התאמה ביחס לאיזה מהנושאים האמורים

במושכר שאינו כולל כי יפעיל במושכר עסק מסחרי פעיל באופן רציף וכי לא יעשה שימוש  .3.4

ק אחר בשוק העירוני המושכר משמש כשטח תפעולי/אחסון עבור עסאם  אלא קבלת קהל

 . המופעל על ידי השוכר

פי דין וכי ובכפוף לקבלת כל אישור המתחייב על  ןכי ינהל את עסקו במושכר בהתאם לכל די .3.5

בות או הערכה בהתקשרותו בהסכם זה הוא מאשר כי לא הסתמך על כל מצג, הבטחה, התחיי

 ל ידי המשכירה. כלשהי שניתנו לו ע

וכן ידוע ומוכר  ה אחראית לפעילותם של שכנים הסמוכים למושכרכי ידוע לו כי המשכירה אינ .3.6



סידורי החניה, וכל פרט אחר  וני והיקפי התנועה, הפעילות, הרעש,ירלו אופיו של השוק הע

או , דרישה או תביעה בקשר וכי לא יבוא בכל טענההקשור במיקום בו מצוי המושכר ובאופיו, 

 עקב האמור. 

ו/או הוא לא התבסס בהחלטתו על כל מידע או מצג של המשכיר וכי ערך  כי לא נמסר לו .3.7

 .הבדיקות האמורות וכל בדיקה אחרת הרלוונטית לענייןבעצמו ועל אחריותו את כל 

ברשות העסק המופעל על ידו במושכר בהתאם ועל פי כל דין, כאשר  כי יפעיל את עסקו .3.8

  . במושכר כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין

לדיירים כי יפעיל את עסקו במושכר תוך הימנעות מגרימת מפגע ו/או הפרעה למשכירה ו/או  .3.9

וכי ישמע להוראות המשכירה ככל שיהיו בתחומים  ו/או לאורחיו ים בשוק העירוניאחר

 . האמורים לעיל ולרבות רעש

בעפולה  השוקאת מתחם השוק העירוני הישן ברחוב שוכר מצהיר ומאשר כי הוא ראה ובחן ה .3.10

מתחם השוק וכי הוא מכיר את הפעילות המתבצעת ב וכן ראה ובחן את הנכס בו מצוי המושכר

ומאשר כי אין ולא יהיו לו כל טענות בקשר לאמור בסעיף זה וכי קודם לחתימת עירוני הישן ה

את אפשרויות השימוש במושכר למטרה לשמה הוא שוכר אותו ומצאן הסכם זה שקל ובחן 

 התאמה. ות את צרכיו ורצונותיו ומשכך מוותר הוא על כל טענה לאי מתאימות ותואמ

 את זכויותיו על פי הסכם זה לכל צד שלישי שהוא. שהיא(  )בכל צורה ודרךכי לא יעביר  .3.11

 תקופת השכירות ומטרתה .4

מהשימושים המותרים בכל מטרה חוקית שהינה לשימוש מטרת השכירות הינה  .4.1

. כל שימוש אחר שאינו בגדר מטרת (מטרת השכירות"")להלן:  ביחידה/מושכר על פי דין

דין,  פי אינו בהתאם לשימושים המותרים עלאו כל שימוש שהשכירות במושכר, כולו ומקצתו, 

  .יחשב כשינוי מטרת השכירות וכהפרה יסודית של הסכם זה

את המושכר לתקופת  הבזאת לשוכר, והשוכר שוכר בזאת מהמשכיר המשכיר ההמשכיר .4.2

 ___________ומסתיימת ביום  ____________המתחילה ביום חודשים  36ת בשכירות 

 בתנאים המפורטים בהסכם זה. ("תקופת השכירות")להלן: 

ת תקופת לשוכר אופציה להאריך א ניתנתבכפוף למילוי כל הוראות הסכם זה על ידי השוכר,  .4.3

הקודמת ת עם תום תקופת השכירו השתחילת, חודשים 24בתקופת נוספת בת השכירות 

הודעה בכתב על רצונו במימוש  ה( ובלבד שימסור השוכר למשכיר"תקופת האופציה")להלן: 

 ימים טרם תום תקופת השכירות הראשונה. 120מ ה לא יאוחר האופצי

להארכת תקופת השכירות לתקופת  על אף האמור לעיל, תהא המשכירה רשאית לסרב .4.4

 האופציה בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:

השוכר הפר את הסכם השכירות בהפרות שאינן יסודיות למעלה משלוש פעמים  .4.4.1

  במהלך שנה קלנדרית אחת.

ימים מעת  7השוכר הפר את הסכם השכירות ולא תיקן את הפרתו גם בחלוף  .4.4.2

 שנדרש לעשות כן על ידי המשכירה. 

 שוכר הפר את הסכם השכירות הפרה יסודית. ה .4.4.3

שמסיבה כלשהי לא מומשה  רות או חלקן )ככלמובהר כי לאחר חלוף התקופות האמו .4.5

כות בנכס או כל זכות להארכה נוספת האופציה לתקופת שכירות נוספת(, לא תהיה לשוכר כל ז

 של הסכם השכירות ויחסי הצדדים יגיעו לסיומם. 



ת כי בכל מקום שנאמר בהסכם זה "תקופת השכירות" הכוונה למען הסר ספק מובהר בזא .4.6

 .ממנו במפורשהוצאה ציה, למעט מקום שתקופת האופציה היא גם לתקופת האופ

לדמי  ה)מבלי לגרוע מהתוספת הקבוע רותכל הוראות הסכם זה, לרבות גובה דמי השכי .4.7

ות האופציה ולמעט מתן אופציה נוספת, יחולו גם בתקופ השכירות בהסכם זה ובמכרז(

 בשינויים המחויבים.

ידיו, תהווה קבלת החזקה הצהרה מטעמו כי כר לשבכל מקרה בו יקבל השוכר את החזקה במו .4.8

נוע מלטעון כל טענה בקשר קיבל את המושכר בהתאם להוראות הסכם זה והשוכר יהא מ

 .הלמושכר ו/או לביצוע הסכם זה על ידי המשכיר

)לדוגמה בשל פלישה אליה( תהא  המושכר לשוכר סירתמובהר כי ככל שתהא מניעה כלשהי למ .4.9

להסדיר את המצב לאחריה יהא הזוכה זכאי וותר על שכירת חודשים  4לחכ"ל תקופה בת 

 ל סעד נוסף למי מהצדדים. כהיחידה ללא 

 דמי שכירות .5

 העל פי הסכם זה, ישלם השוכר למשכיר הולהתחייבויות המשכיר המושכר בתמורה לשכירות  .5.1

במילים )₪ _ ______חודשיים בסך של ___ת דמי שכירו

 (. "דמי השכירות")להלן: מע"מ  בתוספת _____________________ש"ח(

לעיל בתוספת הפרשי האמורים דמי השכירות במהלך תקופת האופציה יהיו דמי השכירות  .5.2

 .%10תוספת הצמדה וב

ביום הראשון יה( )או אופצחודש שכירות את דמי השכירות עבור כל  ההשוכר ישלם למשכיר .5.3

מי השכירות ימסרו מדי תחילת לאותו חודש בגינו משולמים דמי השכירות. שיקים על חשבון ד

 . יובהר, כי הסדריה(אופצבמהלך תקופות ה)לרבות  שנת שכירות בגין כל אותה שנת שכירות

האופציה כאמור  תזה יחול גם על תקופת האופציה, כך שבמידה והשוכר יממש את תקופ

במהלך תקופת האופציה  דמי השכירות שיקים לכיסוי 12 המסור השוכר למשכיר, י4.3 בסעיף

  .)בתוספת מע"מ( מדי תחילת שנת שכירות

מי השכירות האמורים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן באופן שבתחילת כל שנת שכירות ד .5.4

ועד המדד הידוע  2022 וארינוספת עלית מדד המחירים לצרכן חודש ת בתיחושבו דמי השכירו

 ינה משולמים דמי השכירות. שנת השכירות בגביום תחילת 

חילת שנת שכירות לכיסוי דמי הוראות סעיף זה כולן ולרבות חובת מסירת השיקים בת .5.5

מהווה זה והפרתם  השכירות משך שנת שכירות מלאה מהוות הוראות יסודיות בהסכם

 הפרה יסודית של הסכם השכירות הנ"ל.

 ומצב המושכר ותכולת .6

כלשהי לסידור  אחריות השעל המשכיר מבלי AS- IS הנוכחיבמצבו  תמסר לשוכריהמושכר י .6.1

קיונו וכיוצ"ב והשוכר יהיה מנוע ינהתאמתו, וצו, שדרוגו, שיפכלשהו של המושכר, פינויו, 

 . ם האמורמלהעלות כל טענה שהיא בקשר ע

מחוץ למושכר  )ולא לכל עסק אחר( לעסק המופעל במושכר בלבדשוכר רשאי להציב שילוט ה .6.2

אשר  הוזאת ללא תוספת תשלום למשכירמראש ובכתב ובהסכמתה  הרתיאום עם המשכיב

סרב, או לאשר בתנאים את בקשת השוכר על פי שיקול דעתה הבלעדי תהא רשאית לאשר, ל

מובהר כי לא תותר . ותו ואחידותו של השוק בכללותום דוגמת נראותוך שקילת שיקולים רחבי

יובהר, כי כל מס הווה חזית המושכר. ל מקום שאינו מהצבת שילוט על גבי גג המבנה ובכ



מובהר ומוסכם כי השוכר יהא  ו על השוכר.לרבות, אגרות שילוט בגין הצבת השלט, יחול

מראש  הפוף לאישור המשכירהמושכר ובכ רשאי להציב שילוט רק על קירותיו החיצוניים של

 ובכתב.  

 מבצעת בו כל שינוי, י ומבלי שהחכ"לכי המושכר יימסר לזוכה במצבו הנוכח מובהר בזאת .6.3

 הזוכה לבצע התאמות כלשהןאו עבודת בניה או התאמה כלשהי. ככל שיבקש  גשדרו ,שיפוץ

אשר נה מחויבת למושכר יהא עליו לקבל תחילה את אישורה הכתוב של החכ"ל אשר אי

זכאי בקשות כאמור אלא על פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי בכל מקרה הזוכה לא יהיה 

 י או שיפוי או החזר הוצאות בגין השקעותיו בשיפוץ המושכר או לכל זכות אחרת,פיצוי ללכ

 , לאור ביצעו השיפוץ כאמור על ידו ועל חשבונו.תקנייניספית או כ

למושכר, בהסכמת המשכירה או בהיעדרה, יחשב הדבר וספת כלשהי ביצע השוכר שיפוץ או ת .6.4

בגין כך. מובהר כי האמור יחול ו גמול , פיצוי אל סעדרכוש המשכירה מבלי שהשוכר זכאי לכ

שחובר באמצעות בורג או קובע  אביזרה יחשב כל רק על המחוברים חיבור של קבע ולעניין ז

המושכר תהא המשכירה רשאית  במועד פינויבדרך אחרת כמחובר של קבע. על אף האמור, 

ולהחזיר לידיה ידו או להסירם להורות לשוכר להשאיר את השינויים והתוספות שבוצעו על 

 את המושכר כשהוא במצבו המקורי למעט בלאי סביר. 

 חובות השוכר .7

 השוכר מצהיר ומתחייב: 

למטרת תאם בהתאם לשימושים המותרים בו על פי דין ובהאך ורק במושכר להשתמש  .7.1

 שכירות ולא למטרה אחרת כלשהי.ה

ו/או ההיתרים  ת כל הרישיונותהשוכר אחראי להשיג, על אחריותו ועל חשבונו בלבד, א .7.2

על מנת  ות ו/או גורם אחרהדרושים על פי כל דין, הן הממשלתיים, הן העירוניים והן מכל רש

מפעם לפעם, חייב לחדש, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, השוכר מתלהפעיל את עסקו במושכר. 

ר יתר ורישיון אחאת רישיון העסק של המושכר ולוודא, כי בכל עת יהיה המושכר מצויד בכל ה

 .או נוסף הדרוש על פי דין לשם הפעלת המושכר

, לעשות בו שימוש הוגן וזהיר ולא לגרום לו כל נזק או יןותק להחזיק את המושכר במצב טוב .7.3

לאלתר וסביר. השוכר מתחייב לתקן על חשבונו שימוש רגיל בכפוף לבלאי מזאת קלקול, וכל 

ל וסביר, ולא לפגוע ולא לגרום כל לאי משימוש רגיאו נזק במושכר, למעט ב, פגם, כל קלקול

תיקון הנדרש בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל  לא ביצע השוכר נזק למושכר ו/או למי משכניו.

ימים ממועד  5, בחלוף תהא המשכירהגם לאחר שביצועו נדרש בכתב על ידי המשכירה, 

בתוספת ית את העלויות משלוח מכתב דרישה על ידה, רשאית לבצע את התיקון בעצמה ולהש

 על השוכר.  %15

השימוש בו ו/או בכל חלק ממנו לא להשכיר את המושכר ו/או כל חלק ממנו ולא להרשות את  .7.4

 . לצד שלישי כלשהו, הן בתמורה והן בהעדרה

ים להיכנס למושכר בכל שעה סבירה בתאום מראש עם השוכר, רשאכוחה בא ו/או  ההמשכיר .7.5

וכדי להראות את המושכר לשוכרים  ר תנאי הסכם זהכדי לברר אם ממלא השוכר אח

 כירות.יום לפני תום תקופת הש 120פוטנציאליים במשך 

 .בגין כךעלויות הן המושכר ויישא במלוא והשוכר אחראי על ניקי .7.6

ו/או חבות  צדדי ג' לרבות, ביטוח תאונות אישיות ו/או רכושלוחים למושכר ערוך ביטוהשוכר י .7.7

 .למסמכי המכרז ה'מסמך מפורט בדרישת המשכיר כוזאת בהתאם למעבידים 



ן המושכר, לרבות, ארנונה, מים, השוכר ישלם במועדם את כל התשלומים השוטפים בגי .7.8

ם על שוכרים וכל החלים מטבע חשמל, גז, טלפון, תקשורת מכל סוג שהוא, היטלים ואגרות

ה בו )למעט תשלום הנובע מהפעלת העסק במושכר ו/או מהשימוש במושכר ו/או מהחזק

 ומים החלים מטבעם על בעלי נכס(. תשל

 שינויים .8

מראש ובכתב, אם בדרך של בניה  ההסכמת המשכיר השוכר לא יעשה כל שינוי במושכר ללא .8.1

בע למושכר ו/או בדרך של שינוי וברים דרך קאו הריסה ו/או בדרך של התקנת מתקנים המח

, מושכר האחרותאחת ממערכות ה ו/או בכל הקיימותניקוז יסודי במערכות החשמל ו/או ה

 ואם בכל דרך אחרת.

בלי לגרוע מהיות הדבר הפרה יסודית של ומ המבלי לראות בכך הסכמה כלשהי מאת המשכיר .8.2

יבצע שינויים ו/או ו מי מטעמו , אם השוכר ו/אהסכם השכירות )על כל המשתמע מכך(

קונים ינויים ו/או תיתיקונים כלשהם במושכר, לא יהיה השוכר זכאי להשבת הוצאותיו, וש

תהא  הכיר, מבלי שהדבר יקנה לשוכר זכות כלשהי, אולם המשהאלו יהפכו לרכוש המשכיר

תיקון כל בדרך של ביצוע לדרוש מהשוכר את החזרת המצב לקדמותו בכל עת, לרבות  תרשאי

, והשוכר יהא חייב לעשות כן על חשבונו לאלתר. רהשל המשכי הסבירדעתה לפי שיקול דרוש 

לעשות זאת על חשבון השוכר ועל השוכר יהיה  תרשאי ההמשכירתהיה יל, בוצע הנדרש לע לא

 .הימים מעת דרישת המשכיר 7בתוך  15%בתוספת  השבון הוצאות המשכירלפרוע את ח

כם בזאת כי במידה והשוכר יתקין במושכר התקנות שאין סכם זה, מוסמבלי לפגוע באמור בה .8.3

תקנות אלה בתום תקופת השכירות ובלבד השוכר להוציא הבהם חיבור של קבע, יהיה זכאי 

התקנות  .הא ראוי לשימוש על ידי כל גורם אחרובאופן שישיחזיר את מצב המושכר לקדמותו 

רות/מקובעות לקירות המושכר שאינן מחוב שאינן מחוברות חיבור קבע יחשבו רק התקנות

 באופן כלשהו )לרבות באמצעות ברגים, מסמרים וכיוצ"ב(.

ל מקום אחר, השוכר רשאי לבצע שינויים והתאמות בפנים המושכר ככל על אף האמור בכ .8.4

ע למערכותיו היסודיות של המושכר ומבלי שהדבר נוגע בחלקו החיצוני של שהדבר לא נוג

  מבלי שידרש לפנות לקבלת אישור המשכירה. היתר וזאת  המושכר ו/או טעון

 בטחונות .9

זכויות המשכיר על פי הסכם זה, לרבות  וכר ולהבטחת כללהבטחת ביצוע כל התחייבויות הש .9.1

ירות במלואם ובמועדם ואת כל יתר התחייבות השוכר לשלם במדויק את דמי השכ

השוכר לפנות את ת התחייבות התשלומים, ההוצאות והמיסים החלים על השוכר וכן להבטח

כם זה, ומבלי במצב על פי הוראות הס ההמושכר בתום תקופת השכירות ולהשיבו למשכיר

כר , מוסר השוזכויותיהלממש את  השל המשכירובזכותה פגוע בכלליות האמור בהסכם זה ל

 ערבות בנקאית אוטונומית בהתאם לנוסח המצ"ב למכרזהסכם זה במעמד חתימת  הלמשכיר

 . 2022 וארינחודש  הערבות תהא צמודה למדד ."(הבנקאית הערבותלן: ")לה

הערבות , ואין במסירת כלשהוב כתשלום לעיל לא תחש כמפורט ערבות בנקאיתמסירת  .9.2

 כם זה.לגרוע מחובותיו של השוכר על פי הסהבנקאית 

 .המצ"ב למכרז בנוסח ערבות ההסכםו הערבות הבנקאית תהיה אוטונומית ובלתי מותנית .9.3

כל אבדן, ממנה בכל עת ולגבות רעון הערבות הבנקאית יפ לדרוש תרשאי תהיה הכירהמש

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



 שוכר.במתן התראה מראש ל

 7בתוך  השוכר למשכיריא ה, ימציאמכל סיבה שהשימוש בערבות הבנקאית  הה המשכירתעש .9.4

 ערבות בנקאית חדשה על סכום הערבות הבנקאית המקורית.  הימים מיום דרישת המשכיר

 . 2022כאמור, צמוד למדד חודש ינואר , ₪ 6,500של נקאית יהא בסך הבגובה הערבות  .9.5

ככל שמדובר בשוכר שהינו תאגיד, יחתמו בעלי השוכר על ערבות הערבות הבנקאית ונוסף על  .9.6

 .שבסוף הסכם זההסכם זה בנוסח להבטחת התחייבויות השוכר על פי אישית 

)מבלי להטיל עליה  ד שלישיכלשהי בנכס לצ תבכל מקרה בו אישרה המשכירה מתן זכו .9.7

)שתהא נוספת על כל , יהא הדבר טעון חתימת אותו צד ג' על ערבות אישית כן(חובה לעשות 

 . בסוף הסכם זהזה בנוסח המצ"ב  לכל התחייבויות השוכר על פי הסכםערבות קיימת( 

 מיסים ותשלומים נוספים .10

, וכל כיו"ב תשלומים השוכר מתחייב לשלם במועדם את כל המסים, האגרות, הארנונות .10.1

במשך תקופת ים, אלה הקיימים או אלה אשר יוטלו על החנות או בגינה עירוניים וממשלתי

של נכס מקרקעין )היטל השבחה השכירות, למעט מס רכוש. כל תשלום החל מטבעו על בעלים 

ו שימוש חורג ו/או אגרות והטילי פיתוח לרשות המקומית בגין כבישים מדרכות ביוב ו/א

 יו"ב( יחול על המשכיר.וכ

, לרבות שלם במועדם את כל התשלומים השוטפים בקשר להפעלת החנותהשוכר מתחייב ל .10.2

 וכיו"ב. שקיימים, דמי ועד או מנהלת שוק ככל בגין שימוש בטלפון, חשמל, גז

חשבונו עם בזק, חברת גז והרשות המקומית לשם הספקת טלפון ומים  השוכר יתקשר על .10.3

כן ידאג השוכר כי כל  .שככל שהדבר נדר לום עבור מונים שיותקנו, ויישא בתשמושכרל

מו בלבד. השוכר יציג למשכיר אישורים מכל הרשויות הנ"ל החיובים מגופים אלה יהיו על ש

, וכתנאי מוקדם במושכר לקהל הרחב פתיחת העסקותו עימן, וזאת בטרם בדבר התקשר

 . הפעלתול

למיניהם, ן ניהול העסק בחנות, לרבות מסי עסקים השוכר יישא בכל מס שיגיע לכל גוף בגי .10.4

 אגרות ורישיונות. 

דרישה, את כל הקבלות והאישורים המעידים על ביצוע   פי-השוכר יציג למשכיר, על .10.5

 ידי השוכר.-רים עלהתשלומים האמו

ה סכום כלשהו שהשוכר חב בתשלומו על פי הוראות הסכם זה או על פי כל שילמה המשכיר .10.6

 3קרה בתוך פרק זמן שלא יעלה על כר למשכירה את הסך האמור לאלתר ובכל מדין, ישיב השו

 חודשי והצמדה למדד. 1%בשיעור  תת כן ובתוספת ריבית חודשיימים מיום שנדרש לעשו

לעיל הינם בגין שכירת המושכר על ידי  5סעיף מובהר כי דמי השכירות האמורים במוסכם ו .10.7

 כלשהו. ףכל שירות או רכיב נוס בגיןבלבד ולא השוכר 

 הפרת ההסכם .11

מיום שנדרש בכתב לעשות כן, ימים  7תוך בקנה יא ת, ולהפר השוכר הסכם זה הפרה יסודית .11.1

סך בגין כל יום בו נמשכת ההפרה ב ראשפיצויים קבועים ומוערכים מ הרהשוכר למשכיישלם 

כל עוד  ,ליום 3( ב 30השכירות חלקי היומיים )שהינם דמי  השווה למכפלת דמי השכירות

מים אחרים על פי הסכם )מבלי לגרוע מחובת השוכר לתשלום תשלו רת ההסכם ממשיכההפ

וע כל סעד לתב ההמשכירכדי לפגוע בזכות  . אין באמור בסעיף זה(ובכללם דמי שכירות זה

 אחר על פי ההסכם ועל פי כל דין.



להסכם  14, 12 ,10 ,9, 7, 6 ,5 ,4, 3, אות סעיפיםמוסכם על הצדדים, כי הפרת כל הוראה מהור .11.2

 סכם.זה כולם או מקצתם מהווה הפרה יסודית של הה

השוכר  דרשמיום שנימים  7במקרה של הפרה יסודית שלא תוקנה בתוך מוסכם בזאת כי  .11.3

 זכות לבטל את ההסכם ולסיים את תקופת השכירות. הקנה למשכירלעשות כן, ת

ם שהשוכר נדרש לעשות ימים מיו 30נה יסודית ולא תוקנה בתוך כן מוסכם כי כל הפרה שאי .11.4

 כן תחשב להפרה יסודית. 

כות לתבוע ו/או לשוכר הז האת כי בנוסף לכל הסעדים המנויים לעיל, תהא למשכירמוסכם בז .11.5

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

 פינוי המושכר .12

תקופת השכירות,  ל מקרה שהסכם זה יגיע לסיומו לפני תוםעם תום תקופת השכירות או בכ .12.1

 הל הפרתו הפרה יסודית, ימסור השוכר למשכירביטולו של הסכם זה בשלרבות במקרה של 

פחות טוב שאינו במצב כר מצוי וכשהמושחלוטין מכל אדם וחפץ, את המושכר כשהוא ריק ל

רם כתוצאה משימוש רגיל וסביר , למעט בלאי שנגמהמצב בו קיבל אותו השוכר לידיוותקין 

ם בו, וזאת בצבע לבן וידאג לסיוד קירותיו על ידי סייד בכל המקומות המסוידיבמושכר, 

 בהם נסתמו.שהתהוו ולאחר שכל החורים 

בהתאם לאמור בסעיף  כשהוא במצב ההמשכירוכר לא ימסור את המושכר לידי היה והש .12.2

שיפוצים הדרושים במושכר במקום השוכר לעיל, יהא המשכיר רשאי לעשות את התיקונים וה

 .15%ובתוספת  על חשבון השוכרו

שכר עם תום תקופת השכירות, או בכל עת שהסכם זה יבוטל בשל אם השוכר לא יפנה את המו .12.3

"(, ישלם השוכר מועד הפינוירת על פי הדין )להלן: "פרה יסודית או בשל כל סיבה אחהפרתו ה

)דמי השכירות  השווה לדמי השכירות היומיים ךהפינוי סבגין כל יום שלאחר מועד  הלמשכיר

 כפיצוי מוסכם. איחור בפינוי המושכר וםיכל ל)חמש(  5-( כשהם מוכפלים ב30חלקי 

 ההמשכירתהא עד על ידי השוכר במקרה של אי פינוי המושכר במומבלי לגרוע מן האמור לעיל  .12.4

מתו הבלתי חוזרת למשכירה להיכנס למושכר, והשוכר נותן בזאת את הסכת ורשאית זכאי

נו ואחריותו הבלעדית מתחולתו על חשבובות בכוח ותוך שבירת מנעוליו ולפנותו לעשות כן, לר

ככל ך ולרבות הוצאות אחסון חלופי כר ותוך השתת מלוא ההוצאות הקשורות בכושל הש

 שיהיו, על השוכר בלבד. 

 אחריות .13

 בסיסיים שלא נגרמו באשמת השוכרלתיקונים הולשלמות מבנה המושכר  תאחראי ההמשכיר .13.1

בתוך זמן נה המושכר במב שיתהווה לתקן קלקול תמתחייב ה. המשכירבלבדרוקציה בקונסט

 מקבלת הודעה על הליקוי. סביר

 לבצע את התיקונים הנדרשים. המטעמ גורמיםלאו  הפשר למשכירהשוכר מתחייב לא .13.2

מוש הוגן וזהיר ולא לגרום לו השוכר מתחייב, להחזיק את המושכר במצב טוב, לעשות בו שי .13.3

 7-ק במושכר ולא יאוחר מו קלקול. השוכר מתחייב לתקן על חשבונו כל קלקול או נזכל נזק א

 הל המשכירלעיל שע 13.1נים כאמור בסעיף ימים מקבלת דרישה מאת המשכיר, למעט התיקו

 לתקן כאמור.

 



 אחריות צד ג' .14

ת או תשלומים כלשהם עקב מעשי השוכר על ידי כל רשות בתשלום קנסותחויב  האם המשכיר .14.1

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

 .הפי דרישה ראשונה של המשכיר

לגוף ו/או לרכוש השוכר ו/או למבקרים,  בכל אחריות לנזק כלשהותישא א ל ההמשכיר .14.2

 שהוא, לרבות דיירים הסמוכים למושכר אשרו/או כל צד שלישי אחר ו/או לקוחות מוזמנים 

במושכר ו/או ביקור בו פעולות השוכר המצאות/של השוכר ו/או ביפגעו עקב ו/או בגין השימוש 

 הא של השוכר בלבד. האחריות לכל נזק כאמור לעיל תמובהר כי  במשך תקופת השכירות.

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

, בגין כל עילה עפולההשוק העירוני בולרבות עד ידי אורחי ומבקרי  ם למושכרדיירים הסמוכי

 ירותאו בביקור בו במשך תקופת השכ/שהיא אשר יסודה בשימוש במושכר על ידי השוכר ו

יהא על  ,ו/או אשר יסודה בכל פעולה של השוכר ו/או בשל אי ביצוע פעולה מתחייבת על ידו

לשלמו, כאמור לעיל, ולרבות תתבע  הל סכום אשר המשכירבגין כ ההשוכר לפצות את המשכיר

 וזאת עם דרישתה הראשונה של המשכירה. הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד

 ליכל .15

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

או תוספת להסכם זה /, וכל שינוי ואו במסמכי המכרז בהסכם זהבעל פה, שאינם נכללים 

 שו כן, לא יהא להם תוקף מחייב.יעשו במפורש ובכתב וכל עוד לא נע

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

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

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

 יו על פי הסכם זה.הצד האחר או כויתור של הצד הנפגע על זכות מזכויות

עת מהסכם זה, תהיה אך ורק בסמכות השיפוט הייחודית לדון בכל מחלוקת הנומוסכם, כי  .15.3

 המוסמך במחוז נצרת.לבית המשפט 

 הודעות .16

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

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

 משלוח בדואר רשום מסניף דואר בישראל.

 
 

 ראיה באו הצדדים על החתום:ול

 

 

     _____________________    ______________________ 

 המשכיר                                   השוכר       

 
 
 



 ערבות אישית
 

 ערבות אישית :
 

___________ נושא/ת ת.ז. מספר  -_____ ו____ נושא/ת ת.ז. מספר ______אנו הח"מ _______
, ערבים בזאת מניות/מנהלים( בחברת _______________ בע"מ _____________ שהננו בעלי עניין )בעלי

למילוי כל התחייבויותיה לפי הסכם זה. ערבות כל אחד מאיתנו הינה  ביחד ולחוד ערבות מלאה ובלתי חוזרת
 חר ו/או בכשרותו לערוב.ת ואינה תלויה בחתימת הערב האעצמאי

 
 ולראיה באנו על החתום,

 
              _____________               _____________ 

 ערב/ה                                                ערב/ה       
 
 

 אישור חתימת ערבים
 

. ____מאשר את חתימתם של הערביםאני הח"מ ___________ עו"ד/רו"ח _______
נושא/ת ת.ז. מספר  –________________ נושא/ת ת.ז. מספר ____________ ו 

 _______ לפי הסכם זה, חתמו עליו בפני._____________, שערבו להתחייבויותיה של _______
 
_______________ 

 עו"ד / רו"ח
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 מסמך ח' 
 חוק עסקאות גופים ציבוריים ירתצה

 
מס, שכר מינימום  אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות)תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים 

  )ם המשתתףיש למלא באמצעות מורשי החתימה מטע( 1976-, תשל"ו(והעסקת עובדים זרים כדין
 

 _____________ ,______________ .אנו/י הח"מ ____________ ,___________________ ת.ז
בחוק באם לא  ר שהוזהרנו/הוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי נ/אהיה צפוי/ם לעונשים הקבועיםלאח

 ן:קממצהיר/ים בזאת כדל אעשה כן,
 שם המשתתף)_____________________  ב (תפקיד)הננו/י משמש כ ___________________  .1

2.) 
 .ם המשתתףהננו/י מוסמך לתת תצהיר זה מטע .2
 :רלבנטי מבין האמורים להלןיש לסמן את הסעיף ה .3

 *****ביותר משתי עבירותהמשתתף/החבר במשתתף או בעל זיקה *אליו לא הורשעו 
***, אך במועד ף או בעל זיקה *אליו הורשעו **ביותר משתי עבירותהמשתתף/החבר במשתת

 .רשעה האחרונההאחרון להגשת ההצעות למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד הה
 .1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו (א)ב2כהגדרתו בסעיף  -על זיקה" *   ב
 .31.10.02ום הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר י -הורשע" ** "
או עבירה לפי חוק עובדים זרים  ,1987-ינימום, תשמ"זעבירה לפי חוק שכר מ -עבירה" "*** 

לעניין עסקאות לקבלת . 1991-נ"א, תש(דין והבטחת תנאים הוגניםאיסור העסקה שלא כ)
גם עבירה  ,2011-דיני העבודה, תשע"בלחוק להגברת האכיפה של  2שירות כהגדרתו בסעיף 

 .ות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוקעל הורא
  :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן .4

)להלן: 1998-ם עם מוגבלות, תשנ"חלחוק שוויון זכויות לאנשי 9ף הוראות סעי -חלופה א 
  .אינן חלות על המשתתף ("חוק שוויון זכויות"

 .ות חלות על המשתתף והוא מקיים אותןלחוק שוויון זכוי 9הוראות סעיף  -חלופה ב 
יות המשנה הרלוונט-יש להמשיך ולסמן בחלופות -לעיל  4ן את החלופה ב' בסעיף משתתף שסימל .5

 : להלן
  .עובדים 100-תף מעסיק פחות מהמשת -( 1)חלופה 
הוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד עובדים לפחות, ו 100המשתתף מעסיק  -( 2)חלופה 

לחוק שווין זכויות"  9פי סעיף ה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו להעבודה הרווח
בעבר לפנות ישומן. במקרה שהמשתתף התחייב לשם קבלת הנחיות בקשר לי -ובמידת הצורך 

לעיל, ונעשתה עמו  (2)למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה 
כנדרש ממנו, ואם הוא מצהיר כי פנה  -( 2)חייב כאמור באותה חלופה התקשרות שלגביה הוא הת

 .כויות, הוא גם פעל ליישומןלחוק שוויון ז 9קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 
זה המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר  -לעיל  5בסעיף ( 2)משתתף שסימן את החלופה ל .6

ימים ממועד התקשרותו עם  30חברתיים בתוך למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים ה
 .)ככל שתהיה התקשרות כאמור( העירייה

 תצהירי אמתהנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן  .7
 ___________ 

 ת המצהירחתימ
 

 
 

 אימות עו"ד
כי ביום ____________ הופיע  אני הח"מ _____________, עו"ד )מ.ר. __________( מאשר

 -ו ____________________  ___________________ ת.ז.בפני ה"ה ____
י עליו/הם ו/הם כי____________________ לאחר שהזהרת __________________ ת.ז.

יהא/יו צפויים לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ו  להצהיר את האמת וכי
 כן תצהירו/ם לעיל וחתמו עליו בפני.בפני את תו

 
 

____________ _ 
 +חותמת החתימ

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 מסמך ט' 
 תיאום מכרז תצהיר אי

 

_____ העובד בתאגיד אני הח"מ______________________________ מס ת"ז ________

 ( מצהיר בזאת כי: ככל שמדובר במציע שאינו אדם פרטי ____________ )שם התאגיד_________

 הליו. ני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנא .1

 מוגשת מטעם התאגיד במכרז זה. אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה ה .2

ייעצות, הסדר או קשר י התאגיד באופן עצמאי, ללא התמופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידההמחירים  .3

 לעיל(.  3אשר צויינו בסעיף  עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה

או תאגיד אשר מציע הצעות  הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדםהמחירים ו/או  .4

לני המשנה אשר הציע הצעות במכרז זה )למעט קבבמכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל ל

 לעיל(.  3צויינו בסעיף 

 ר מלהגיש הצעות במכרז זה. לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אח .5

 מוכה יותר מהצעתי זו. בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נלא הייתי מעורב  .6

  ה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצע .7

תחרה או הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מ .8

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

  תאמה. קרה בו המציע אינו תאגיד, יקראו הסעיפים לעיל בה*במ

 במקום המתאים Vיש לסמן 

 ום מכרז מצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאלמיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נ 

 אם כן, אנא פרט:
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

א לחוק 47ף חמש שנות מאסר בפועל לפי סעי אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד

 . 1988-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

         

חתימת   שם המצהיר  התאגיד חותמת  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר

 ורך הדיןאישור ע

"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה אני הח"מ ________________________, עו

עיר ________________ מר/גב' ב ___________________ בישוב/בפני במשרדי אשר ברחו

ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

י יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכ

 פני על התצהיר דלעיל.יעשה/תעשה כן, חתם/ה ב

 

__________           ______________________              _____________ 

 חתימת עורך הדין  עורך דין חותמת ומספר רישיון          תאריך    
 
 
 
 



 מסמך י' 
 בעניין אי הרשעה בעבירת פשע או קלוןתצהיר 

 

הוזהרתי כי עלי לומר את האמת __, נושא ת.ז. _______ לאחר שאני הח"מ, _____________________

 וק מצהיר בזאת כדלקמן:וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בח

 

מיותר בהתאם לזהות ]מחק את האני מגיש תצהירי זה ציע ומגיש תצהיר / אני מורשה חתימה במ .1

ק העירוני בשויחידה מסחרית שכרת לה 02/2022מס' כחלק ממסמכי מכרז פומבי מגיש ההצעה[ 

 . הישן בעפולה

 ה קלון. אני מצהיר כי לא הורשעתי בעבורה מסוג פשע או בעבירה שיש עימ .2

 מת. זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי א .3

 

________________ 

 

מרח' ____________________ מאשר כי מר/גב'  מ.ר. __________ __אני הח"מ עו"ד ________

ות ת.ז. הצהיר/ה ע__ המוכר לי אישית / שזוהה על ידי באמצ______ ת.ז _________________

הנ"ל לאחר שהוזהר/ה  _ לחודש__________ בשנת ________ על התצהירה בנוכחותי היום, ה __מ/םוחת

 . 1971 –לפקודת הראיות ]נוסח חדש[ תשל"א  15נ"ל בהתאם לסעיף העל ידי כאמור בגוף התצהיר 

 

 

___________________________ 

 _______, עו"ד


