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 מסמך א'

  182/מכרז פומבי מס' 

 במבנה הידוע כ"בית הגשר" 21ה להשכרת יחיד

 

 מבוא .1

 

"( מעוניינת לקבל הצעות להתקשרות בחוזה החברההחברה לפיתוח חוף אילת בע"מ )להלן: " .1.1

"(, הנמצא המבנהחלק ממבנה הידוע כ"בית הגשר" )להלן: " ה, המהוו21 השכירות יחידל

 . 12/114/03/2כנית בניין ערים מס' וא' בתחומי ת 40במקרקעין הידועים כמגרש מס' 

 

המסומנת בתשריט המצורף להסכם  ההיחיד היא  המושכרת  המבלי לפגוע באמור לעיל, היחיד .1.2

 . מ"ר 86-של ככולל בשטח  21 ה יחידהשכירות כ

 

 .AS ISבמצבו  מושכר המושכר כי מובהר .1.3

 

 השכירות מטרת .2

 

בהתאם לקבוע בהסכם השכירות שייחתם משרד  של והפעלה ניהול הינה המושכר השכרת טרתמ .2.1

 "(.מטרת השכירותבין הצדדים, ולמטרה זו בלבד )להלן: "

 

 הוראות לקיום כפוףב ,השכירות חוזה הוראות לקיום בכפוף תהא המושכר שכרתו כן, הכמ .2.2

 .הדין פי על כנדרש והרישיונות ההיתרים כל לקבלת ובכפוף ע"התב

 

 וכן ומאושר תקף עסק רישיון לתנאי בהתאם ורק אך לפעול מתחייב המשתתף, לאמור בנוסף .2.3

 .לבדו בבאחריותעל חשבונו ו ,שידרשו כל, כהדרושים ההיתרים להוצאת לפעול מתחייב

 

 השכירות חוזה .3

 

כל נספחיו,  לרבות, זה למכרז ב"המצ השכירות וחוזה המכרז תנאי פי על תהיה ההתקשרות .3.1

 .זה מכרז במסמכי להלן וכמפורט

 

למ"ר,  שקלים חדשים( מאה)₪  100 -מ יפחתו לא  21עבור יחידה מס'  החודשיים השכירות דמי .3.2

 םהנמוכי חודשיים שכירות דמי יציע אשר "(. משתתףמחיר המינימום)להלן: " ללא מע"מ

 תיפסל. המינימום, הצעתו ממחיר
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 הזוכה יידרש להעביר המחאות חתומות מראש לכל תקופת השכירות לפי החוזה המצורף. .3.3

 

. בתום תקופת השכירות, שנתייםהנה למשך  השכירות תקופת לעיל, האמור בכלליות לפגוע מבלי .3.4

ה אחת כל שנת נות בונוספ ותתקופבשלוש תקופת השכירות אופציה להארכת  לשוכרתעמוד 

לפי אחת, ועד לחמש שנים מקסימום, כאשר לחברה תעמוד זכות סירוב להארכת ההסכם, והכל 

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שיהא עליה לנמק  תנאי הסכם השכירות המצורף למכרז

 . את סירובה להארכת התקופה

 

ה תידון על ידי תקופת האופצי כל יובהר, כי על אף האמור, העלאת דמי השכירות במסגרת .3.3

 תקופת האופציה. אותה הצדדים במסגרת המשא ומתן המקדים לכניסתה לתוקף של 

 

 המכרז עיון במסמכי .4

 

 השעות ביןה' -'א בימים, בבית הגשר קומה ב' אילת חברהה במשרדי, המכרז במסמכי לעיין ניתן .4.1

החברה:  , או באתר08-6330011' דבורה איסן בטלפון גב עם מראש בתיאום, 8:00-13:00

www.efdc.co.il. 

 

 הצעתו על להשפיע יכול ואשר לו הדרוש המידע כל את וקיבל, המכרז מסמכישעיין ב לאחר .4.2

 כל את שתכלול הצעתו את גישלה המשתתף מתבקש, פיו על ההתחייבויות ומילוי זה במכרז

, המשתתף מטעם כדין המוסמכים ידי על חתומים כשהםהנדרשים כמפורט להלן,  המכרז מסמכי

 .ועמוד עמוד בכל

 

 לעיל: האמור כלליותב לפגוע מבלי  .4.3

 

ו/או ב"ע הת ו/או המבנה ו/או המקרקעין את ולבדוק לראות במכרז המשתתף על .4.3.1

אותם  שמצא כמי זה במכרז המשתתף על וחזקה ומצבם המושכר, מיקומם, סביבתם

 לצרכיו. מתאימים

הינה "חדר  21יחידה מס' חלק מש וכי ידוע לעל המשתתף במכרז בזאת  מובהר ומוסכם .4.3.2

בזה כי בשעת חירום יפנו כל וכי הוא מתחייב  מוגן", ותשמש בשעת חירום את באי המרכז.

 . חפץ שיהיה בחדר המוגן על מנת לאפשר שימוש נאות בו

גן", אזי היא "חדר מו 21, כי לנוכח העובדה שיחידה על המשתתף במכרזמוסכם בזאת  .4.3.3

יהיה במשרדי החברה בכל עת מפתח של היחידה, אשר יאפשר פתיחתה על ידי החברה 

 מידע וכל המכרז תנאי לבדיקת אחראי יהיה המשתתף ו/או מי מטעמה בשעת חירום.

 ברשויות האפשריות הבדיקות כל את לערוך עליו זה ובכלל אליהם הקשור רלבנטי

 .המוסמכות

, מטעמה מי כנגד או/ו חברהה כנגד תביעה או/ו טענה לכ תהיינה לא במכרז למשתתף  .4.3.4

 המקומית הועדה אישור קבלת או/ו ע"התב הוראותו/או  המושכר או/ו למקרקעין באשר

http://www.efdc.co.il/
http://www.efdc.co.il/
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 התאמה אי או/ו ברירה טענות כל על מוותר והוא לעיל כמפורט ע"התב להוראות בהתאם

 .כלשהו פגם או מההתא אי או מום, כפיה, הטעייה, טעות מחמת לרבות, שהוא סוג מכל

 

 וסיור מציעים הבהרה שאלות .1

 

 או התאמות אי, שגיאות, סתירות עם בקשר לרבות, המכרז למסמכי בנוגע והבהרות שאלות .1.1

 18.11.52מיום  יאוחר לא קבלנה, תתפרט או סעיף כל של המדויק למובן בקשר כלשהו ספק

 משתתף. שנשאלו השאלות רוףיבצ המכרז רוכשי או/ו הפונים לכל בלבד בכתב תינתנה תשובות

 ניתנו התשובות אם אלא, לו שניתנו תשובות על בהצעתו הסתמך כי לטעון רשאי יהיה לא

 למשתתף שניתנו הסברים או/ו פירושים או/ו למידע אחראית אינה חברהה .בכתב, כאמור

 .הבהרה לשאלות בכתב מענה מתן של לעיל המתוארת במסגרת שלא במכרז

 

יש לוודא  .noga@igtc.co.ilלעו"ד נגה סלומון, בדוא"ל  להפנות יש וההבהרות השאלות את .1.2

 . 02-6363436את קבלת השאלות טלפונית בטלפון מס' 

 

ביום  ת להשכרה, במבנה בית הגשר, אילת,והמוצע הביחידסיור קבלנים המזמינה תערוך  .3.3

  .00:11בשעה  18.11.81

 
יור הקבלנים, תפיץ המזמינה פרוטוקול בכתב של סיור הקבלנים לכל משתתפי המכרז לאחר ס .1.4

"(. הפרוטוקול יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומתנאי המכרז. על הפרוטוקול)להלן: "

 המציע לצרף להצעתו את הפרוטוקול, כשהוא חתום על ידו בחותמת המציע.  

 
מציעים לא יחייב את החברה אלא אם יצוין במפורש כל מידע שיימסר בעל פה במסגרת מפגש ה .1.3

 .בכתב בפרוטוקול מפגש המציעים

 

 

 ההצעות הגשת ומקום מועד .2

 

 מסמכי עם יחד תימסר אשר סגורה למעטפה להכניס הכספית, בנוסח המצורף, יש ההצעה את .2.1

  "(.הכספית ההצעה מעטפת)להלן: "",  2/18מס'  למכרז הכספית רשום "ההצעה המכרז, עליה

 נוספת סגורה למעטפה להכניס המכרז, יש מסמכי יתר עם הכספית, יחד מעטפת ההצעה את

 הסגורה המעטפה (. את2/18המכרז ) מספר את תישא ואשר מסמכי המכרז עם תימסר אשר

לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי החברה, בבית הגשר קומה ב'   ,18.12.9 יום עד להגיש יש

 אילת.

mailto:noga@igtc.co.il
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 כלליים תנאים .3

 

 בלתי חלק המהווה, נספחיו על ב"המצ השכירות וחוזה המכרז תנאי פי על תיעשה שרותההתק .3.1

 .המכרז ממסמכי נפרד

 

לעניין דמי ביותר  הגבוההבהתאם למחירי ההצעות, כאשר ההצעה  תדורגנההצעות המציעים  .3.2

 תדורג במקום הראשון. השכירות החודשיים 

 

 ,מכרזברשאית להתחשב בבחירת הזוכה על אף האמור לעיל ובכפוף לכל דין, החברה תהיה  .3.3

 .בשל כך החברה, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מובניסיונה הקודם ע

 

 ולא במכרז המשתתף על תחולנה למכרז ההצעה בהגשת הכרוכות וסוג מין מכל ההוצאות כל .3.4

 .מקרה כלב לו תוחזרנה

 

 המכרז במסמכי שהוא וסוג מין מכל האחרות ותהזכוי וכל היוצרים זכויות, הבעלות זכויות .3.3

 אלא, כלשהו שימוש המכרז במסמכי לעשות רשאים אינם במכרז המשתתפיםחברה. ל שייכות

 החברה. עם ההתקשרות ביצוע לצורך או ההצעה הגשת לצורך

 

 .ההתקשרות לביצוע החברה של כלשהי התחייבות משום זה במכרז לראות אין .3.6

 

 מידע אוו/ מסמכים השלמת חלקם או/ו במכרז מהמשתתפים לדרוש רשאית תהא החברה .3.3

 על ,נוספות הבהרות או/ו נוספים מסמכים או/ו פרטים או/ו אישורים או/ו המלצות או/ו חסר

 ואת המשתתף את לבחון מנת על ,שהיא דרך ובכל המלאה רצונה לשביעות, דעתה שיקול פי

 הזמנת לרבות, הסף בתנאי עמידתו חתלהוכ או ויכולתו לניסיונו הקשור בכל לרבות, הצעתו

 ידי על שפורטו הגורמים מן אלו הבהרות לבקש החברה רשאית כן. הבהרה לפגישת המשתתף

 .במכרז הזוכה על ההחלטה לפני, וזאת במכרז המשתתף

 

 תהא, זה במכרז ההצעות ממגישי מי ידי על, המכרז במסמכי עיון זכות בקשת של במקרה .3.8

, הבלעדי דעתה שיקול פי על, האחרים המציעים של כיםמסמ להמציא רשאית החברה

 לפגוע מבלי. המכרז מסמכי על חתימתם בעצם מראש זאת מאשרים האחרים והמציעים

 מקצועי או מסחרי סוד בבחינת שהינם פרטים בהצעתם יש כי הסבורים מציעים, לעיל באמור

 לחייב או להגביל דיבכ בכך יהא לא אולם, הצעתם הגשת בעת, מראש זאת לציין מתבקשים

, מסחרי סוד המכיל ממנו חלק או במסמך עיון לגבי והקביעה ,ןיבעני החברה דעת שיקול את

 .מקרה כל של לנסיבות ובהתאם החברה של דעתה בשיקול תלויה
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 ובכלל אליהם הקשור רלבנטי מידע וכל והחוזה המכרז תנאי לבדיקת אחראי יהיה המשתתף .3.3

 השימושים לרבות, המוסמכות ברשויות האפשריות הבדיקות כל את לערוך המשתתף על זה

 - ותכולתו מצבו, המושכר השטח את לבדוק וכן הרשויות הרלוונטיות בידי במקום המאושרים

 שטחי את וכן בזק, הביוב, החשמל, המים חיבור נקודות את וכן אליו הגישה תנאי לרבות

 .פיו על והתחייבויותיו זה במכרז ותוהשתתפ קיום לצורך הדרוש נוסף פרט וכלבאזור,  החניה

 

מובהר ומודגש, כי המושכר אינו כולל שטח חניה כלשהו במתחם מבנה בית הגשר, וכי אין  .3.10

באמור במכרז זה ובהסכם השכירות המצורף אליו כדי להקנות לזוכה כל זכות בשטח החניה 

 במתחם. 

 

 יותר או אחת מילוי אי. זה במסמך המפורטות ההוראות כל למילוי לדאוג המשתתף על   .3.11

 . ההצעה לפסילת לגרום עלול, מהדרישות

 

 או, השכירות חוזה בתנאי לרבות, המכרז ממסמכי כלשהו במסמך שייעשו תוספת או שינוי כל  .3.12

 דרך בכל או לוואי במכתב ובין המסמכים בגוף תוספת ידי על בין, לגביהם הסתייגות כל

 .ההצעה לפסילת לגרום עלולים, אחרת

 

 מצורף משפטי מעמד על הצהרה טופס. המשפטי מעמדו מהו לציין במכרז משתתףה על  .3.13

 למכרז. 

 

, הגשת ההצעות למועד קדמו אשר רצופות שנים שלוש לפחות של מוכח ניסיון בעל הינו המציע  .3.14

 זה סעיף לצורךזה.  מכרז במסגרת ידו על המוצע העסק בתחום עסק של ותפעול בבעלות, ניהול

 .הגשת ההצעות למועד נכון הינו" פעיל"

 

 שותפות ידי על הצעות הגשת לרבות, תותר לא במשותף הצעות הגשתלעיל,  כמפורט למעט  .3.13

 .רשומה שאינה

 

 כל את לצרף וכן להלן המפורטים המקדמים התנאים בכל לעמוד במכרז המשתתף על  .3.16

 רבדב קבלה ,וכן המקדמיים בתנאים עמידתו להוכחת הנדרשים המסמכים או/ו האישורים

 .המכרז מסמכי כישתר

 

ת וייחודיו רגישות בשל, היתר בין, להלן כמפורט נקבעו המקדמיים התנאים כי בזאת מובהר  .3.13

 .מסחרי כמרכז המבנה של ושגשוגו להצלחתו לפעול מטרה ומתוך ,והאזור מבנה בית הגשר

 

 המשתתף ניסיון תצהיר על ולחתום למלא במכרז משתתף על, לעיל מהאמור לגרוע מבלי  .3.18

 להלן כמפורט האיכותי הקריטריון ניקוד לצורך נוספים מסמכים לצרף וכן למכרז המצורף

 .להלן 3.1 בסעיף הקבוע הסף בתנאי במכרז המשתתף עמידת בחינת ולצורך
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, שקיים ככלהחברה,  עם הקודם סיונוינ את לציין המשתתף על, הניסיון תצהיר במסגרת  .3.13

 .האחרונות השנים חמש לךבמה

 

 זה במכרז הנקובים המועדים את להאריך או/ו לדחות הזכות את לעצמה מרתשו החברה  .3.20

 .ההצעות להגשת האחרון המועד את לרבות

 

, שהוא וסוג מין מכל, ותיקונים שינויים המכרז במסמכי להכניס, עת בכל, רשאית החברה  .3.21

 לאלו נוספות הוראות או דרישות או/ו נוסף מידע או/ו הבהרות מסמך למציעים לשלוח או/ו

 לשאלות בתשובה ובין ביוזמתה בין ,הבלעדי דעתה שיקול לפי וזאת המכרז במסמכי הכלולים

 .המציעים

 

שהצעותיהם תמצאנה מתאימות  שתתפיםשומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם מ החברה   .3.22

בבחירת הזוכה, וכן לבקש  חברהשעשויים לסייע ל משתתפיםבמכרז, לבקש פרטים נוספים מה

 ליצים ששמותיהם יפורטו בהצעות.פרטים ממ

 

תהא  חברההאינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  חברהה  .3.23

לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג  משתתפים, וללבטל את המכרזרשאית 

 כאמור. ביטולשהוא עקב 

 

 

 :זבמכר להשתתפות מקדמיים נאיםת -תנאי סף .4

 

 :שלהלן המצטברים התנאים בכל לעמוד במכרז תףהמשת על

 

הגשת  למועד קדמו אשר רצופות שנים שלוש לפחות של מוכח ניסיון בעל הינו המשתתף .4.1

 .זה מכרז במסגרת ידו על המוצע העסק בתחום פעיל עסק של ותפעול ניהול, בעלות, בההצעות

 

 .האחרון להגשת ההצעות למועד נכון הינו" פעיל" זה סעיף לצורך 

 

 או בפלילים הורשע לא( בייסוד תאגיד של במקרה העתידיים לרבות) מבעליו מי או המשתתף .4.2

 חוק פי על או/ו המדינה בטחון נגד עבירות, הדין גזר מתן מיום שנים 18 לפחות שחלפו

 קלון עימן שיש בעבירות או/ו רכוש בעבירות או/ו אדם של גופו נגדכ 1333-, תשל"זהעונשין

 במכרז שהצעתו מהסוג עסק בהפעלת המשתתף של עיסוקו לתחום נוגעותה בעבירות או/ו

 .העסק בגין פינוי או/ו סגירה צווי רבות, לאליו מתייחסת
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 גופים עסקאות לחוק לסעיף בהתאם ספרים ניהול על כדין אישורים בעל הינו המשתתף .4.3

 . 1336-ו"תשל, ציבוריים

 

 בייסוד תאגיד של במקרה העתידיים לרבות) מניותיו מבעלי מי או/ו המשתתף כנגד עומדות אל .4.4

 רגל פשיטת, לפירוק הנוגעים משפטיים הליכים או משפטיות תביעות, הענין לפי, שותפיו וו/א

 .נכסים כינוס או

 

, ההצעה הבטחתל החברה, לפקודת"( הערבות: "להלן) בנקאית ערבות להמציא המשתתף על .4.3

"ב המצ בנוסח 19.3.01 יוםל עד תוקףב שהינה ,(בלבד₪ )חמשת אלפים ₪  5,000 של סךב

או לצרף שיק בנקאי )לפקודת החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ, מתוארך ליום הגשת  למכרז זה

( 333( סניף אילת )10ההצעה( באותו הסכום, או להפקיד פיקדון בחשבון החברה בבנק לאומי )

 תו(. , באותו הסכום )ולצרף אסמכתא להפקדת הסכום להצע33000/38שמספרו 

 

 המינימום. ממחיר לא יהיה נמוך המשתתף של הכספית בהצעה הנקוב המחיר .4.6

 

 המציע השתתף בסיור המציעים.  .4.3

 

 ההצעה תוקף .5

 

 יום. 30למשך  בתוקף תהיה המשתתף הצעת .3.1

  

החברה,  דרשה, יום נוספים 30 -ב ההצעה תוקף הארכת את לדרוש רשאית תהיה החברה .3.2

 בהתאם. המכרז ותערב תוקף ויוארך ההצעה יוארך תוקף

 

 להצעה מחויבות .6

 

 ובחן קרא כי מאשר הוא בו הצהרה המכרז, טופס מסמכי עם יגיש, יחד במכרז משתתף כל .6.1

 .לכך בהתאם הצעתו את הגיש וכי המכרז מסמכי כל את הירהז בחינה

 

 .למכרז המצורף המשתתף הצהרת טופס גבי על תינתן ההצהרה .6.2

 

 למכרז ערבות .7

 

/ להעביר שיק בנקאי/ להפקיד פיקדון בנקאית ערבות להצעתו רףלצ חייב במכרז משתתף כל .3.1

 .להלן האמור פי עללעיל ו 3והכל כאמור בסעיף 
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 הבנקאית, המצורף למכרז. הערבות כתב טופס נוסח פי על יהיה הבנקאית הערבות נוסח .3.2

 

 יםיום נוספ 30 -ב תוקפה את להאריך חייב יהיה המשתתף 19.3.01 יום עד יהיה הערבות תוקף .3.3

 .החברה דרישת פי על

 

 הנדרש באופן / שיק בנקאי/ יפקיד פיקדוןהבנקאית הערבות את יצרף שלא במכרז משתתף .3.4

 .תיפסל היאו כלל תדון לא זה, הצעתו בסעיף

 

  .שצירף או ההמחאה או הפיקדון  הערבות לו תוחזר זכתה לא שהצעתו במכרז משתתף .3.3

 

 על חתום השכירות, כשהוא חוזה את ברהלח הזוכה ימציא לא אם במפורש, כי בזאת מובהר .3.6

השכירות, לרבות  חוזה עם יחד להמציא יש אותם המסמכים כל זה, בצירוף מכרז פי הוראות

 רשאית, בין החברה החברה, תהא על ידי שייקבע במועד ביטוח והמחאות ערבויות, אישורי

 להלן. 13.3-13.3 םכמפורט בסעיפי ולפעול לטובתה שהפקיד הערבות סכום את היתר, לחלט

 

 

 ההצעות הגשת אופן .8

 

עד  את הצעתו לחברה ולהגישלהלן  המפורטים המסמכים בכל היטב לעיין מתבקש המשתתף .8.1

 ,הנספחים בצירוף להלן המפורטים המסמכים כל את שתכלול לעיל 6למועד הנקוב בסעיף 

 .ועמוד עמוד בכל המשתתף מטעם מוסמכיםה םגורמיה ידי על מיםחתו כשכולם

 

 החתומה הכספית ההצעה ידו; על המוצעים השכירות דמי בהצעתו את לציין משתתףה על .8.2

 .המכרז מסמכי יוגשו בה המעטפה בתוך, הכספית ההצעה במעטפת תוגש

 

 השכירות, שיחתם מחוזה נפרד בלתי חלק יהוו במכרז המשתתף הצעת המכרז, לרבות מסמכי .8.3

 .החברה לבין במכרז הזוכה בין

 

 ה: הבא לכתובת, יום הגשת ההצעות עד, ידנית במסירה הצעתו תא יגיש במכרז המשתתף .8.4

 

 לפיתוח אילת בע"מ החברה משרדי

 , חוף צפוני אילתקומה ב' בית הגשר

 

 "(,המכרז מסמכיולעיל: " הבאים )להלן המסמכים כל את תכלול במכרז המשתתף הצעת .8.3

 :זה מכרז הוראות פי על ,חתומים והם ממולאים רטיהםפ כשכל
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 .נספחיו על זה מכרז .8.3.1

 ובדבר בפלילים הרשעה העדר הצהרה בדבר במכרז, הכולל המשתתף הצהרת סמךמ .8.3.2

 .משפטיות תביעות העדר

, לפי הטופס המצורף 1336-תשל"ו ציבוריים, גופים עסקאות לחוק 2סעיף  לפי הצהרה .8.3.3

  למכרז זה.

 שיק, או לחילופין הז למכרז צורף, המהבנקאית ערבות כתב טופס בנוסח בנקאית ערבות .8.3.4

 .כאמור לעיל ,קדון כספייבנקאי או לחילופי חילופין פ

 .למכרז מצורף, המשפטי מעמד על הצהרה מסמך .8.3.3

 יש להגיש בתוכה הכספית" ומספר המכרז, ההצעה רשום "מעטפת עליהסגורה  מעטפה .8.3.6

 לתוך תוכנס זו . מעטפה, חתום על די המשתתף במכרזהכספית ההצעהמסמך  את

 .כרזהמ מסמכי יוגשו בה המעטפה

 כמפורט במכרז זה לעיל. למכרז המצורף המשתתף ניסיון תצהיר .8.3.3

 כמפורט במכרז זה לעיל. חתימה זכויות פרוטוקול .8.3.8

לעיל. במכרז זה  כמפורט השותפויות רשם/החברות רשם ותדפיס התאגדות תעודת .8.3.3

 .לעיל כאמור ביסוד לתאגיד בנוגע הדרושים המסמכים כל לחלופין

 מכרז זה לעיל. ב כמפורט הסף תנאי כל קיום על המעידים אישורים .8.3.10

 .1336-ו"תשל ,ציבוריים גופים עסקאות לחוק 2 סעיף לפי אישורים .8.3.11

 .ורשהמ עוסק שהינו משתתף ידי על יצורף -כדין  בתוקף מורשה עוסק תעודת .8.3.12

 .למכרז מצורפים, הונספחיו השכירות חוזה .8.3.13

 מעטפת כולל ז,המכר מסמכי כל את להגיש יש מספר המכרז, בתוכה רשום עליה מעטפה .8.3.14

 .הכספית ההצעה

 

 ההצעות בחינת .9

 

, וזאת מבלי לגרוע מזכות להיפסל עלולות זה במכרז מהמפורט השונה באופן שיוגשו הצעות .3.1

 החברה לבקש השלמות ו/או הבהרות על פי דין.

 

 .הצעתו לפסילת לגרום עלולה במכרז המשתתף של כלשהי הסתייגות .3.2

 

 .תיפתחנה , לאההצעות להגשת שת ההצעותהאחרון להג המועד לאחר שיוגשו הצעות .3.3

 

 בשל או תנאיה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב שלא רשאית החברה .3.3.1

 ועדת .כדבעי ההצעה הערכת מונע החברה שלדעת באופן המכרז לתנאי התייחסות חוסר

 עומדת שהצעתו במכרז, משתתף כל לזמן , על פי שיקול דעתה,רשאית תהא מכרזיםה
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אופי  את בפניה להציג במכרז למשתתף לאפשר במכרז בכדי הקבועים הסף בתנאי

 הפעילות שבכוונתו לנהל במושכר. 

ציין  אותו בעסק או המשתתף של העסק בבית לבקר רשאית תהאמכרזים ה ועדת .3.3.2

 אחרים אצל גורמים לברר רשאית תהא הבדיקה . בנוסף, ועדתבמסגרת הצעתו המשתתף

 המשתתף של טיב השירות בדבר לרבות , פרטיםעסק בהפעלת המשתתף התקשר עימם

, והחוזה זה מכרז פי על כנדרש התחייבויותיו לביצוע כושרו ו/או סיונוינ בדבר ו/או

 .גבוהים ובאיכות במיומנות

ו/או  יבהיר ו/או יפרט במכרז, כי המשתתף מן לדרוש רשאית תהיה מכרזיםה ועדת .3.3.3

 מסמכים ו/או נוספים פרטים וו/א אישורים ו/או חסר מידע ו/או מסמכים ישלים

 "(. וההשלמות ההבהרות: "להלן) הצעתו את ולדרג לבחון מנת על, נוספים

 .במכרז המשתתף מהצעת נפרד בלתי חלק יהוו וההשלמות ההבהרות .3.3.4

 שייקבע הזמן פרק לחברה, תוך במכרז המשתתף ידי על תימסרנה וההשלמות ההבהרות .3.3.3

 .הבדיקה ועדת ידי על

 המשתתפים ידי על הוגשה אשר הכספית ההצעה מעטפת את תפתח חברהה כי בזאת, מובהר .3.4

 . לעיל הקבועים המכרז של המקדמיים התנאים בכל עמדה שהצעתם במכרז

 

 במכרז הזוכה בחירת לצורך .10

 

 רשאית, אך החברה במכרז, תהא הזוכה ההצעה משיקוליה לבחירת לאמור לעיל, כחלק בכפוף .10.1

הכספית,  המקצועי, היכולת השכירות, הידע כגון: מטרת שיקולים היתר בין חייבת, לשקול לא

מגורמים  המשתתף, המלצות ידי על המוצע האדם הניהולי המשתתף, כח של המקצועי נסיונו

אחר,  עסק כל או במכרז הצעתו נשוא מסוג העסק עסק בהפעלת המשתתף התקשר עימם

 עם החברה של יסיונהנ המוצע, את את החוזה לבצע המשתתף של המשתתף, יכולתו אמינות

 לשקול וכן אחרת פעילות כל ו/או המשתתף של הקודם את ניסיונו וכן בעבר המשתתף

 .מהמשתתף האישית מההתרשמות הנובעים שיקולים

 

אפשריים  לשיקולים כדוגמא מובאת לעיל המפורטת הרשימה כי בזאת ספק, מובהר הסר למען .10.2

ו/או  אחרים בשיקולים לפגוע כדי זו שימהבר באמור סגורה. אין רשימה מהווה בלבד, ואינה

 .בהם להתחשב רשאית תהא החברהש נוספים

 

 ו/או החברה עם מלא באופן פעולה ולשתף לסייע הצעותיהם בהגשת מתחייבים המשתתפים .10.3

 תהא לעיל, החברה באמור לפגוע לעיל. מבלי המצוינות הבדיקות את שיבצעו מי מטעמה עם

 עם מלא באופן פעולה משתף אינו המשתתף החברה לדעת אם הצעה לבחור שלא רשאית

 .החברה

 

 לעשות רשאית והיא המשתתף אודות פרטים לברר מתחייבת אינה החברה של המכרזים ועדת .10.4

 .הבלעדי דעתה שיקול לפי ,לנחוץ שתראה במידה כן
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 וההתקשרות הזכייה על הודעה .11

 

 ההצעה/הצעות את בעתק החברה, אשר של המכרזים ועדת בפני המשתתפים תובאנה הצעות .11.1

 "(.ההחלטה: "להלן) במכרז ות/הזוכה

 

 .ההחלטה על בכתב הודעה במכרז הצעה שהגיש משתתף לכל תמסור החברה .11.2

 

 כאלה יהיו המחויבים, אם השכירות, בשינויים חוזה ייחתם החברה לבין הזוכה/זוכים בין .11.3

 .במכרז זכה בה מוצעות שטח יחידות/יחידה לגבי ההחלטהמ כתוצאה

 

 על השכירות חוזה את לחברה זוכה כל הזכייה, ימציא הודעת מקבלת ( ימים3שבעה ) תוך .11.4

 לחברה בעקבות זכייתו להגיש שעליו המסמכים כל ידו, בצירוף על חתום נספחיו כשהוא

 כל לרבות במכרז יזכה ביסוד שתאגיד ביטוח, וככל ואישורי ערבויות, המחאות במכרז, לרבות

 .לעיל הדרושים המסמכים

 

בסך  פיצוי לחברה ובמועדן, ישלם לעיל, במלואן כמפורט התחייבויותיו בביצוע הזוכה חראי .11.3

 זכאית החברה לו סעד בכל לפגוע וזאת מבלי איחור של יום כל ( בגין₪ )אלפיים ₪ 2,000של 

 הבנקאית בשיעור מלוא הערבות את לחלט רשאית תהיה הדין. החברה ו/או זה מכרז פי על

 .הפיצוי סכום

 

 זכייההאת  לבטל רשאית החברה כמפורט לעיל, תהא בהתחייבויותיו יעמוד לא והזוכה היה .11.6

 .זו בהודעה החברה ידי על שייקבע התאריך מן החל, לזוכה בכתב בהודעה במכרז

 

אחת  יפר ו/או ממנה חלק מכל או מהצעתו בו הזוכה, יחזור שמשתתף, לרבות במקרה .11.3

במילוי  יעמוד לא או למלא יסרב ו/או החוזה יתנא ו/או המכרז תנאי פי על מהתחייבויותיו

דעתה  שיקול פי על לפעול זה כגון במקרה זכאית תהא להצעה, החברה בהתאם התחייבויותיו

רשאית  החברה תהא לנכון. כן שתמצא ככל אחר משתתף כל עם התקשרות המוחלט, לרבות

הערבות  כוםמראש, וס מוסכמים לטובתה, כפיצויים כולה הבנקאית הערבות לחלט את

 או לגרוע לעיל כדי באמור החברה. אין של והמוחלט הגמור לקניינה הנ"ל יחשב הבנקאית

 .דין כל פי על או/ו זה מכרז פי על, סעד כל לקבלת לרבות, החברה של מזכויותיה לפגוע בזכות

 

 משתתף של לקבל הצעה הבלעדי, לא דעתה שיקול זכות, לפי באמור לעיל, לחברה לפגוע מבלי .11.8

 הזוכה במכרז, בעקבות כהצעה במכרז משתתף של הצעה על ההכרזה את לבטל מכרז, אוב

   ידה. על החוזה חתימת למועד עד אירע אשר מהותי אירוע
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 מצד אפשרות להיעדר חשש משום בקיומו שיש אירוע משמעו" מהותי אירוע" המונח, זה בסעיף 

 .החוזה פי על יוהתחייבויות כל אחר למלא ,הזוכה לרבות, במכרז המשתתף 

 

          

 רב, בכבוד

 

 החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ
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 א'1מס'  נספח

 לכבוד

 החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ

 

 

 במכרז המשתתף הצהרת

 המכרז: פרטי

 .במבנה הידוע כ"בית הגשר" 21  השכירות יחיד: המכרז שם

 .2/18: המכרז מספר

 

"( המשתתף: "להלן_____________________ ) םמטע  _____________ כ משמש, מטה החתום אני

, המכרז מסמכי כל את זהירה בחינה ובחנתי בעיון שקראתי לאחר, המשתתף מטעם זה תצהיר ליתן מוסמך

 : כדלקמן בזה ומתחייב מצהיר

 

 בלבד. 21הצעת המשתתף ניתנת בנוגע ליחידה שמספרה  .1

 

 מסכים אני י, כבהתאם הוגשה ההצעהו המכרז במסמכי האמור כל את הבנתי כי, בזה מצהיר אני .2

 ידיעה אי על המבוססות דרישות או תביעות יציג לא המשתתף וכי המכרז במסמכי האמור לכל

 .כאמור טענות על מראש מוותר המשתתף וכי, הבנה אי או/ו

 

 המשתתף הצעת כי, במכרז מהמשתתפים הנדרשים התנאים בכל עומד המשתתף כי, מצהיראני  .3

, ההתקשרות את לבצע עצמו על מקבל המשתתף וכי המכרז שבמסמכי ישותהדר כל על עונה

 .ונספחיו השכירות ובחוזה במכרז המפורטים לתנאים בהתאם

 

 .אחרים משתתפים עם תיאום או קשר כל ללא מוגשת זו הצעה כי, בזה מצהיר אני .4

 

 ______________ יום עד תקפה ותהא לשינוי או לביטול ניתנת ואינה חוזרת בלתי היא זו הצעה .3

 .המכרז במסמכיר כאמו החברה דרישת פי על _________ יום עד נוספת לתקופה או

 

 .המכרז במסמכי הנקובים ובסכום בתוקף בנקאית ערבות נמסרת המשתתף הצעת קיום להבטחת .6

 

 ימציא, נספחיו על השכירות חוזה קבלת מיום עסקים ימי (3) שבעה בתוך כי, מתחייב אני .3

 המסמכים כל לרבות, המשתתף ידי על חתומים כשהם נספחיו על השכירות החוז את המשתתף

 .ביטוח ואישורי בנקאיות ערבויות כולל, המכרז פי על המציאל המשתתף נדרש אותם
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 שצורפה, הבנקאית שהערבות מוסכם, בהתחייבויותיו המשתתף יעמוד לא שהיא כל מסיבה אם .8

 סעד בכל לפגוע מבלי, וזאת מראש וקבועים כמיםמוס כפיצויים תחולט, מקצתה או כולה, למכרז

 .הדין או/ו המכרז פי לע זכאים הנכם לו

 

 בשמו התאגיד במסמכי הקבועות והסמכויות המטרות בגדר היא המשתתף הצעת כי, מסכים אני .3

 או דין כל פי על מניעה כל אין וכי, זו הצעה על התאגיד בשם לחתום זכאי אני כי, הצעהה מוגשת

 .זו הצעה על התאגיד בשם מתילחתי הסכם

 

 תאגיד של במקרה עתידיים מניות בעלי לרבות) מבעליו מי או המשתתף כי מצהיר הנני, בנוסף .10

 בטחון נגד בעבירות, הדין גזר מתן מיום שנים 10 לפחות שחלפו או בפלילים הורשע א(, לבייסוד

 או/ו רכוש בעבירות או/ו אדם של גופו כנגד 1333-ז"תשל ,העונשין חוק פי על או/ו המדינה

 מהסוג עסק בהפעלת המשתתף של עיסוקו לתחום הנוגעות בעבירות או/ו קלון עימן שיש בעבירות

 .העסק בגין פינוי או/ו סגירה צווי לרבות, אליו מתייחסת במכרז שהצעתו

 

 מניות בעלי לרבות) מניותיו מבעלי מי או/ו המשתתף כנגד עומדות לא כי מצהיר הנני, כן כמו .11

 הליכים או משפטיות תביעות, יןיהענ לפי, שותפיו או( בייסוד תאגיד של במקרה עתידיים

 .נכסים כינוס או רגל פשיטת, לפירוק הנוגעים משפטיים

 

 .להצעה מצורפים המכרז מסמכי פי על הנדרשים והאישורים המסמכים .12

 

 _________________     _________________ 

 חתימה       תאריך  
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 וראיש

 

 בפני ה/הופיע ______________ ביום כי בזאת ת/מאשר, עו"ד __________________ מ"הח אני

 ואשר ' _______________מס זהות תעודת פי על ה/תיויהישז אישית לי ת/המוכר ______________

 האמת את לומר ה/עליו כי שהזהרתיו ולאחר , ________________,המשתתף מטעם חתימה מורשה הינו

 ה/אישר, כן תעשה/יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי תהיה/יהיה וכי בלבד האמת ואת כולה

 .בפני עליה ה/וחתם דלעיל ה/הצהרתו נכונות את

 

 

___________________ 

 חתימה וחותמת עורך דין

 

 :במכרז המשתתף פרטי

 _____________________________ : המשתתף שם

 _____________________________  : כתובת

 _____________________________   :טלפון

 _____________________________ : קשר איש שם



 

 

37 

 ב'1' מס נספח

 

 ציבוריים גופים עסקאות לחוקב 2 סעיף לפי תצהיר

 1976-התשל"ו

 

 עלי כי כחוק שהוזהרתי. __________________, לאחר ז.ת נושא, ___________________, מ"הח אני

, בכתב בזאת מצהיר, כן אעשה לא אם בחוקצפוי לכל העונשים הקבועים  אהיה וכי האמת את לומר

 :כדלקמן

 

 במסגרת"( התאגיד__________________ )" שמגיש להצעה כתמיכה זה תצהירי עושה הנני .1

 "(.המכרזחברה לפיתוח חוף אילת בע"מ )"ה שפרסמה 2/18' מס מכרז

 

  ______________________________________________. קידבתפ בתאגיד מכהן הנני .2

 

 1336-, התשל"וציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתו ההתקשרות מועד עד, ידיעתי למיטב .3

 משתי ביותר הורשעו ואם, עבירות משתי ביותר אליו זיקה ובעל התאגיד הורשעו לא "(,החוק)"

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה ההתקשרות במועד, הרי שעבירות

 

 .לחוק)א( ב2 בסעיף כמשמעותם יהיו המונחים כל ,זה סעיף לעניין 

 

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו ,שמי זה .4

 

       __________________________ 

 חתימה            

 

 אישור

 

 בפני ה/הופיע ______________ ביום כי בזאת ת/מאשר, עו"ד __________________ מ"הח אני

 ואשר ' _______________מס זהות תעודת פי על ה/שזהיתיו אישית לי ת/המוכר ______________

 האמת את לומר ה/עליו כי שהזהרתיו ולאחר , ________________,המשתתף מטעם חתימה מורשה הינו

 ה/אישר, כן תעשה/יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי תהיה/יהיה וכי בלבד האמת ואת כולה

 .בפני עליה ה/וחתם דלעיל ה/הצהרתו נכונות את

 

___________________ 

 חתימה וחותמת עורך דין
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 2' מס נספח

 

 תאריך __________

 לכבוד

 החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ

 522בית הגשר, חוף צפוני אילת, ת.ד. 

 88104 אילת

 .,נ.א.ג

 

 ההצעה יוםלק בנקאית ערבות -18/2' מס פומבי מכרז

 

. ז.ת./פ.ח___________, ________________________________בקשת פי על .1

 שתדרשו סכום כל לסילוק כלפיכם בזאת ערבים הננו"( המבקש: "להלן_______________ )

 .2/18' מס פומבי למכרז בקשר, ₪ 3,000 של לסך עד המבקש מאת

 

 הראשונה דרישתכם קבלת מעת ימים 3 תוךאמור ה סכום עד סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו .2

 לנמק או לבסס חובה כל עליכם להטיל ומבלי תנאי כל ללא וזאת, ידיכם על חתומה, בכתב

 .המבקש מאת הערבות סכום את תחילה לדרוש חייבים שתהיו ומבלי זכאותכם או/ו דרישתכם

 

 לא לנו להימסר צריכה פיה-על ישהדר וכל, בכלל ועד  10.3.13 ליום עד בתוקף תהא זו ערבותנו .3

 .ל"הנ מהמועד יאוחר

 

 .שהיא צורה בכל להעברה או להסבה ניתנת אינה זו ערבותנו .4

 

 ,רב בכבוד        

 

 : ______________ בנק        

 

 : ______________סניף       
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 3' מס נספח

 משפטי מעמד על הצהרה

 :שלהלן בטבלאות, המשפטי מעמדו את במדויק לציין במכרז המשתתף על

 ב. פרטים כלליים א. מעמד משפטי

 

 חברה 

 שותפות רשומה  

 עמותה 

 תאגיד ביסוד 

 

 

 שם _____________________________

)יש לצרף תדפיס מרשם החברות / השותפויות / העמותות 

/ הסכם או מסמכים כאמור בסעיפי המכרז בנוגע לתאגיד 

 ביסוד(

 __________________________כתובת _

 ____________________________ טלפון

 __________________מספר עוסק מורשה 

 ____________מספר התאגיד / השותפות _

 

 החתימה זכות בעלי שמות .ג

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות

    

    

    

 
 
 

 דוגמת חותמת: _______________
 
 
)במקרה של תאגיד או שמות בעלי המניות העתידיים )במקרה של שותפות רשומה( תפים השו שמות .ד

 ביסוד(

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות

    

    

    

 
 

 דוגמת חותמת: _______________
 

 מדויקים זה בטופס המשפטי מעמדנו על שמסרנו הפרטים כי ,בזאת מאשרים ,מטה החתומים ,אנו

   .יםועדכני

 

______________  ______________  ______________       ______________              

 חתימה   תאריך   שם משפחה        שם פרטי
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 4' מס נספח

 המשתתף של הכספית ההצעה

 2/18מכרז 

 במבנה הידוע כ"בית הגשר"  21 יחידהשכירות 

 

 בחוזה כהגדרתו, במושכר השכירות זכויות תמורת, לשלם מציעים אנו, המכרז במסמכי שעיינו לאחר

 ₪של ______________  בסך חודשיים שכירות דמי, השכירות חוזה לתנאי ובהתאם השכירות

 )___________________ שקלים חדשים( למ"ר, לא כולל מע"מ.

  

 "ר, לא כולללמ שקלים חדשים( מאה)₪  100 -מ יפחתו לא 21עבור יחידה מס'  החודשיים השכירות דמי

 הנמוכים חודשיים שכירות דמי יציע אשר שתתף"(. מהמינימום ימחיר)להלן: " לא כולל מע"מ ,מע"מ

 .תיפסל צעתו, ההמינימום יממחיר

 

 :כדלקמן בזאת מובהר

 

 .כדין מס חשבונית כנגד כחוק מ"מע יתווסף השכירות לדמי .1

 ת.ירוהשכ בחוזה לקבוע בהתאם הצמדה הפרשי יתווספו השכירות לדמי .2

 .המיוחדים התנאים בנספח לקבוע בהתאם יוגדלו השכירות מיד .3

 על ישולם השכירות דמי סכום ,לפיכך .במושכר שכירות זכות קבלת בגין משולמים השכירות דמי .4

 או ידו על בפועל המושכר השטח בניצול או/ו בשימוש תלות ללא, במכרז תזכה שהצעתו משתתף ידי

 .רהמושכ בשטח שיעשה השימוש בטיב

 לתשלום בנוסף הינן, במושכר שתבוצענה ככל, השכירות בחוזה כהגדרתן התאמה עבודות כי מובהר .3

 לרבות ונספחיו השכירות חוזה פי על עלינו החל תשלום ולכל לעיל כמפורט החודשיים השכירות דמי

 חברה.ה מצד תמורה כל וללא הניהול ודמי הניהול חוזה

 תשלומיםהו המסים ובכלהשכירות,  בהסכם מפורטל בהתאם האחזקה בדמי נישא אנו נוסף .6

 בחוזה כמפורט הכל ,ונספחיו זה מכרז נשוא העסקה עם בקשר יחולו אשר, מ"מע לרבות, הנוספים

 .ונספחיו השכירות

 

 _____________________________ : המשתתף שם

 _____________________________  : כתובת

 _____________________________   :טלפון

 ת וחותמת המשתתף: _______________________מחתי
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 5נספח מס' 

 

 המשתתף ניסיון תצהיר

 2/18מכרז 

 במבנה הידוע כ"בית הגשר"  21 יחידה שכירות 

 

  

 -כ המשמש' זיהוי _______________________, מס _________________________ מ"הח אני

 אם וכי האמת את לומר עלישהוזהרתי כי  לאחר, שתתףהמ מטעם ____________________________

 :כדלקמן בזאת מצהיר, בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה, כן אעשה לא

 

 לפחות של מוכח ניסיון ת/בעל הבעלים ו/הינה ן, _________________להל 2 סעיףאמור בל בכפוף .1

 ניהול בתחום פעיל עסק תפעולוב, בניהול, בבעלות, הגשת ההצעות למועד קדמו אשר רצופות שנים 3

 .שלהלן בטבלה כמפורט , _____________________,מסוג עסק

 .המכרז במסמכי כמפורט הגשת ההצעות למועד נכון הינו" פעיל, "זה סעיף לצורך  

 

 ניסיון בדבר יםהמקדמי םבתנאי עומד אשר הגורם, להלן פירוט מכרזאמור בסעיפי הל התאםב .2

 :המשתתף

 

 בדרישות העומדים העתידיים המניות בעלי/ המניות בעלי/ השותפים מפורטים בה טבלה להלן .3

 :לעיל 2-ו 1פים בסעי כמפורט הניסיון

 

שם בית 

 העסק

מהות בית 

 העסק

שנת הקמת 

בית העסק 

ומספר שנות 

 פעילות

כתובת בית 

 העסק

שטח 

בית 

 העסק

שמות ומספרי 

זהות של 

השותפים בבית 

 העסק

איש קשר 

ומס' 

 טלפון

1.       

2.       
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3.       

4.       

 

 

 המניות בעל/ המניות בעל/ השותף שם או/ו המשתתף_______________________ )שם  ל יש .4

 החברה. עם ודםק ניסיון( העתידי

 

 איש קשר ומס' טלפון סיון/ הפרויקטימהות הנ שם פרויקט

   

   

   

 

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זה .3

 

      ______________________ 

 חתימה                

 

 

 אישור

 

 בפני ה/הופיע ______________ ביום כי בזאת ת/מאשר, עו"ד __________________ מ"הח אני

 ואשר ' _______________מס זהות תעודת פי על ה/שזהיתיו אישית לי ת/המוכר ______________

 האמת את לומר ה/עליו כי שהזהרתיו ולאחר ________,, ________המשתתף מטעם חתימה מורשה הינו

 ה/אישר, כן תעשה/יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי תהיה/יהיה וכי בלבד האמת ואת כולה

 .בפני עליה ה/וחתם דלעיל ה/הצהרתו נכונות את

 

___________________ 

 חתימה וחותמת עורך דין
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 מסמך ב'

 חוזה שכירות בלתי מוגנת 

 

 

 2018  שנת ________   לחודש _____ ביום  ב________שנערך ונחתם 

 

 

 

 52-002688-1. פח., החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ       בין:

 88104 אילת, 322בית הגשר, חוף צפוני אילת, ת.ד. 

 "(המשכירה" )להלן: 

 מצד אחד;                                                                                                     

  

  ______________________________     לבין:

______________________________ 

___________________ 

 "(השוכר" )להלן:

 ד שני;מצ                                                                                                      

 

 

א'  40מהוון במגרש הידוע כמגרש מס'  חכירהזכויות עפ"י הסכם  תבעל הוהמשכירה הינ :הואיל

מ"ר בחופה הצפוני של  2,038 -בשטח של כ 12/114/03/2בתחומי תוכנית בניין ערים מס' 

לבין מינהל  המהוון, שנחתם בינ חכירה"(, וזאת מכוח הסכם המגרשהעיר אילת )להלן: "

  ;"(המינהלראל )להלן: "מקרקעי יש

 

על המגרש מרכז למתן שירותי תיירות, הידוע בשם "בית הגשר" )להלן:  מהוהמשכירה הקי :והואיל

 ;"(המרכז"

 

 ;את המרכז הומפעיל תוהמשכירה מנהל :והואיל

 

במסגרתו הזמינה משתתפים להציע , 2/18פרסמה מכרז מטעמה שמספרו  והמשכירה :והואיל

 ר, כהגדרתו להלן; הצעות לשכירת המושכ

 

 והצעת השוכר הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז; :והואיל

 

 והשוכר מעוניין לשכור את המושכר, כהגדרתו להלן, מהמשכירה; :והואיל
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וזאת בתנאים למושכר, כהגדרתו להלן, ומסכימה לקבל שירותי אחזקה  ןוהשוכר מעוניי :והואיל

 ; המפורטים בהסכם זה להלן

 

לשוכר שירותי אחזקה, הכל כמפורט בהסכם  ולהעניקמסכימה להשכיר לשוכר  והמשכירה :והואיל

 ;זה להלן

 

   

 : אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 

 המבוא הנספחים והכותרות .1

  

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו והצדדים מאשרים את תוכן הפרטים  .1.1

 המופיעים בו.

 וים חלק בלתי נפרד הימנו.הנספחים להסכם זה מהו .1.2

 כותרות סעיפי ההסכם הנן לשם הנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות תוכן סעיפיו. .1.3

 

 

 השכירות .2

 

 ותה/הידוע ה/ותאת היחיד הבזאת לשוכר והשוכר שוכר בזאת מהמשכיר המשכיר ההמשכיר .2.1

הנמצאת בתחומי המרכז בקומה ברוטו,  מ"ר ___ -כבשטח של  _______ מס' ותה/כיחיד

"( וכל זאת לתקופה ובתנאים המפורטים המושכר: ")להלן הראשונה מעל קומת הקרקע

 בהסכם זה להלן.

 

 להסכם זה. 'אנספח  -תשריט ובו מסומנים מיקומו וגבולותיו של המושכר, מצ"ב כ  

 

לבין המינהל,  המהוון בינ חכירהזכויות במגרש מכח הסכם  תבעל הכי הינ ההמשכירה מצהיר .2.2

 בהסכם זה עם השוכר. היעה חוקית ו/או אחרת להתקשרותוכי אין כל מנ

 

 והשוכר מצהיר כי בדק את המגרש, המרכז והמושכר ומצא את כל האמור לעיל לשביעות רצונ .2.3

א מוותר על כל טענה ווכי הו א מצהיר ומאשר כי המושכר מתאים לצרכיומכל הבחינות, וכי ה

למעט פגם או מום  למרכז ו/או למגרש של פגם ו/או מום ו/או אי התאמה ביחס למושכר ו/או

 .נסתר

 
מובהר ומודגש, כי המושכר אינו כולל שטח חניה כלשהו במתחם מבנה בית הגשר, וכי אין  .2.4

באמור במכרז זה ובהסכם השכירות המצורף אליו כדי להקנות לזוכה כל זכות בשטח החניה 

 במתחם. 
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הינה  21ידוע להם שיחידה מס' מצהיר בזה, כי  שוכרמובהר ומוסכם בזאת בין הצדדים וה .2.3

 "חדר מוגן", ותשמש בשעת חירום את באי המרכז.

מתחייב בזה כי בשעת חירום יפנו כל חפץ שיהיה בחדר המוגן על מנת לאפשר שימוש  השוכר .2.6

 נאות בו.

היא "חדר מוגן", אזי יהיה במשרדי  21מוסכם בזאת בין הצדדים, כי לנוכח העובדה שיחידה  .2.3

ח של היחידה, אשר יאפשר פתיחתה על ידי החברה ו/או מי מטעמה בשעת החברה בכל עת מפת

 חירום.

 
 

 תקופת השכירות .3

 

אשר ( חודשים עשרים וארבעה) 24-תקופת השכירות של המושכר נשוא הסכם זה הינה ל .3.1

"(. תקופת השכירותלהלן: "___________ ) וסיומם ביום___________ תחילתם ביום 

 ביום תחילת השכירות, בכפוף למילוי יתר תנאי הסכם זה. החזקה במושכר תימסר לשוכר

 

שלוש תקופות בתקופת השכירות לשוכר אופציה להארכת בתום תקופת השכירות, תעמוד  .3.2

נוספות בנות שנה אחת כל אחת, ועד לחמש שנים מקסימום, כאשר למשכירה תעמוד זכות 

י שיהא עליה לנמק את בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלוזאת , סירוב להארכת ההסכם

 . סירובה להארכת התקופה

 

ת האופציה תידון על ידי ויובהר, כי על אף האמור, העלאת דמי השכירות במסגרת תקופ .3.3

הצדדים במסגרת המשא ומתן המקדים לכניסתה לתוקף של תקופת האופציה, ככל שיגיעו 

 הצדדים להסכמה על כניסתה לתוקף של תקופת אופציה כאמור. 

 

ת ו, כל תנאי הסכם זה יחולו על השכירות בתקופהאופציהת ותקופלנמשכה השכירות במידה ו .3.4

  .יביםוה, בשינויים המחאופציה

 

לסיים את ההתקשרות ולהורות על המשכירה תהא רשאית , 3.1יובהר כי על אף האמור בסעיף  .3.3

 יום, ולשוכר לא תהא כל טענה בשל כך. 30פינוי הנכס בהתראה מראש של 

 

במקרה של שינוי ייעוד המבנה בו מצוי המושכר, תהא רשאית  לעיל,  3.3ר בסעיף על אף האמו .3.6

יום, ולשוכר לא תהא כל טענה  60המשכירה לסיים את תקופת השכירות בהתראה מראש של 

 בשל כך.

 

 

 מטרת השכירות .4
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שוכר בזאת את המושכר למטרת הפעלת משרד ולמטרה זו בלבד. מוסכם בזאת השוכר  .4.1

כר לא יעשה כל שימוש אחר במושכר מלבד מטרת השכירות כהגדרתה לעיל, במפורש, כי השו

וכן במיוחד לא יפעיל בו עסק של השכרת רכב, ממכר מוצרי מזון ומשקאות למיניהם ומסחר 

 בטובין שלא אושרו ע"י המשכירה.

 

אלא ו/או את סוג המוצרים הנמכרים בחנות, וכל לשנות את מטרת השכירות יהשוכר לא  .4.2

 כתב ומראש מצד המשכירה.בהסכמה ב

 

ו/או שינוי  למשכירה יהיה שיקול הדעת הבלעדי האם להסכים לבקשה לשינוי מטרת השכירות .4.3

לסרב להסכים לשינוי, בלי שיהיה  תרשאי אהת, והמשכירה סוג המוצרים הנמכרים בחנות

 .הלנמק או להסביר בדרך כלשהי את סירוב העלי

 

במושכר או בסביבתו, למטרה שונה מהמטרה הנקובה , שימוש ועשה השוכר או מי מטעמיבאם  .4.4

עשה השוכר שימוש כלשהו ללא היתר מהמשכירה בשטחים שמחוץ למושכר ילעיל, או באם 

 אהתואשר נמצאים בתחום המגרש, יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה, והמשכירה 

 לבטל ההסכם לאלתר. תרשאי

 

 

 אחזקת המרכז ודמי אחזקה .5

 

לתחזק ולהפעיל את המרכז  תהיה רשאיתהמוחלט והבלעדי,  השיקול דעת ל פיהמשכירה, ע .3.1

 .הו/או באמצעות חברת אחזקה מטעמ הבעצמ

 

דאג לניקיון שטח המרכז והשטחים שמסביבו, שאינם כלולים בשטח היחידות, תהמשכירה  .3.2

דאג לאחזקתם השוטפת של שטחי המרכז, ובכלל זה תובכלל זה שטחי החנייה וגינות הנוי, 

לגינון וצמחייה, אחזקת המערכות המשותפות של מים, ביוב, מיזוג אויר וחימום, חשמל  דאגת

, וכן ה, ולפי שיקול דעתהבשטחים שאינם נכללים בשטחי היחיד –ותאורה, סיוד וצביעה, הכל 

דאג לעריכת ביטוחי מבנה המרכז ומערכותיו המכניות, וביטוח אחריות כלפי צד שלישי מפני ת

של המשכירה ו/או חברת  הוכל ביטוח אחר שיהיה בו צורך לפי שיקול דעת נזקי גוף, רכוש

 האחזקה ויועציהם, הכל לגבי השטחים שאינם שטחי היחידות.

 

דאג לתשלום מסים, אגרות, ארנונות וכיוצ"ב תשלומים החלים על שטחי המרכז, תהמשכירה  .3.3

 .השאינם נכללים בשטחי היחיד

 

צורך מילוי התפקידים כמפורט לעיל, יהיו המשכירה למטרת הפעלתו התקינה של המרכז ול .3.4

, רשאים להיכנס למושכר לאחר תאום מראש עם השוכר, תוך הו/או הבאים מטעמ הו/או עובדי

 גרימת הפרעה מינימלית לשוכר ככל שניתן.
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המשכירה לשם אחזקת המרכז, בדרך של תשלום דמי  ל ידישתתף בהוצאות שיוצאו עיהשוכר  .3.3

 אחזקה.

 
כשסכום זה  ,לחודש ₪ _______ -השוכר יהיה בסך השווה ל ישאי האחזקה שבו סכום דמ .3.6

שפורסם ביום  ___________שנת  _______צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש 

, וערכו יחושב על פי המדד שיהיה ידוע במועד ביצוע כל תשלום נק' _______ע"ס  ________

 .₪_________בפועל, אולם בכל מקרה לא יפחת מסך של 

 

דמי האחזקה כאמור בסעיף קטן )ב( שלעיל ישולמו באותו המועד בו ישולמו דמי השכירות  .3.3

 כמפורט להלן.  

 

בהתאם  ,חודשים ששהלעדכן את שיעור דמי האחזקה אחת ל תהיה רשאיתהמשכירה  .3.8

של המשכירה לעניין זה מוסכמת על  הלשינויים בעלות מתן שירותי האחזקה השונים וקביעת

 מראש וללא סייג. השוכר

 

אי תשלום במועד של דמי האחזקה ייחשב כאי תשלום דמי שכירות במועד על פי הסכם זה, על  .3.3

המוקנים עפ"י הסכם זה ועפ"י  כל המשתמע  מכך, ולמשכירה יעמדו כלפי השוכר כל הסעדים

 כל דין כנגד מי שהפר הסכם הפרה יסודית ו/או שלא שילם דמי השכירות במועדם.

 

 השכירות דמי  .6

 

כשסכום זה צמוד למדד  ,לחודש________ ₪  -בסך השווה לבגין המושכר יהיו  מי השכירותד .6.1

המחירים לצרכן של חודש _________ שנת _______ שפורסם ביום ________. דמי 

השכירות יוצמדו למדד הנקוב וערכם יחושב על פי המדד שיהיה ידוע במועד ביצוע כל תשלום 

 ₪.ם מקרה לא יפחתו מסך של _______ בפועל, אולם בשו

 

 השוכר יעביר מראש עם חתימת ההסכם שקים לכל תקופת השכירות לפי חוזה זה. .6.2

 
תקופת אופציה תידון על ידי הצדדים במסגרת  כל כאמור לעיל, העלאת דמי השכירות במסגרת .6.3

תקופת האופציה, ככל שיגיעו הצדדים אותה המשא ומתן המקדים לכניסתה לתוקף של 

 להסכמה על כניסתה לתוקף של תקופת אופציה כאמור. 

 

השוכר ימסור את  .עבור החודש השוטףבכל חודש  1 -הוראת קבע לב ישולמו שכירותדמי ה .6.4

של בגין פיגור בתשלומים אישור הבנק על קיומה של הוראת הקבע במועד החתימה על ההסכם. 

לכל סכום אשר בפיגור,  ה בנוסףלחברימים מהמועד הקבוע לתשלום, ישלם השוכר  3 -מעבר ל

  ריבית פיגורים, בשיעור המקסימלי שיהיה נהוג אצל החשב הכללי באותה העת.
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ל כל סכום שהשוכר אמור לשלם עפ"י הסכם זה, ייווסף מס ערך מוסף ו/או כל מס אחר ע .6.3

ויחולו,  במידה שיוטל עפ"י החוק על דמי השכירות ו/או תשלומים אחרים החלים על השוכר,

מציא המשכירה לשוכר תמע"מ  וישולם בשיעורים כפי שיהיו מפעם לפעם עפ"י החוק. במידהו

 חשבונית מס כדין כנגד ביצוע התשלום.

 

 המס, במידה ויחול, ישולם במועד הקבוע בחוק לתשלומו.

 

והאחזקה  דמי השכירות .שוכר מתחייב להפעיל את המושכר במהלך כל תקופת השכירותה .6.6

גם אם מסיבה כלשהי לא  ידי השוכר למשכירה במשך כל תקופת השכירות,ישולמו במלואם על 

 עשה השוכר שימוש במושכר בזמן כלשהו בתקופת השכירות.י

 

 אי תחולת חוקי הגנת הדייר .7

 

מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים, כי השכירות עפ"י הסכם זה תהא שכירות שאינה מוגנת  .3.1

ם או י, או עפ"י כל חוק אחר המגן על שוכר1332 –עפ"י חוק הגנת הדייר )נוסח משולב( תשל"ב 

 פיהם.-דיירים, או עפ"י תיקונים לחוקים הנ"ל או תקנות שהותקנו על

 

לעשות שימוש במושכר בתקופת לחזקה וכל זכות במושכר זולת הזכות  והשוכר מצהיר כי אין ל .3.2

הוא ובהתאם להוראות הסכם זה והשכירות בהתאם למטרות השכירות המפורטות לעיל 

מאשר ומצהיר בזאת כי הוא מנוע מלטעון לכל זכות במושכר מלבד זכות השימוש במושכר 

 בתקופת השכירות. 

 

השוכר מצהיר, כי לא שילם ו/או התחייב לשלם, ולא ישלם ו/או יתחייב לשלם, בגין המושכר  .3.3

ו/או בקשר אליו, דמי מפתח או כל תמורה אחרת העלולה להתפרש כדמי מפתח. השוכר 

ר, כי כל הוצאה שיוציא בקשר עם המושכר לא תיחשב כתשלום דמי מפתח, והוא מוותר מצהי

 בזאת על כל טענה בעניין זה.

 

השוכר מצהיר, כי הוא אינו דייר מוגן, וכי הוא מוותר מראש על כל זכות כדייר מוגן במושכר,  .3.4

 אחרת.אם תוקנה לו זכות כזו, עקב שינוי או תיקון חוקי הגנת הדייר או מכל סיבה 

 
 תשלומים נוספים .8

 

כל המסים, האגרות, הארנונות, היטלי החובה, וכיו"ב תשלומים, אלה הקיימים או אלה אשר  .8.1

יוטלו על המושכר או בגין המושכר במשך תקופת השכירות, למעט מס רכוש וכל מס שחל 

ודיע לרשות המקומית ללא דיחוי על ייחולו על השוכר. השוכר  –ל בעלים עמטיבו וטבעו 

במידה ומס כלשהו ישולם ע"י המשכירה, ישיב השוכר את התשלום בו הוא חייב,  השכירות.

 מיד עם דרישת המשכירה.
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א בכל התשלומים השוטפים בקשר להפעלת המושכר, לרבות תשלומים בגין חשמל, יישהשוכר  .8.2

 מים וטלפון משך כל תקופת השכירות.

 

עסק במושכר, לרבות מסי עסקים, אגרות שא בכל מס שיגיע לכל גוף בגין ניהול הייהשוכר  .8.3

 שילוט וכו'.

 

אישורים המעידים על ביצוע הציג למשכירה, על פי דרישה, את כל הקבלות ויהשוכר  .8.4

 התשלומים האמורים על  ידי השוכר.

 

חזיר השוכר למשכירה ישלם מסיבה כלשהי תשלום אשר חל על השוכר, תבמידה והמשכירה  .8.3

 כל סכום כנ"ל מיד עם דרישה.

על כל תשלום ששולם על ידי המשכירה כאמור, יחולו הוראות ההסכם בדבר פיגור בביצוע 

 תשלומים על ידי השוכר.

 

לרבות  הוצאות תיקונים ושיפוצים של המושכר וכן הוצאות האחזקה השוטפת של המושכר, .8.6

 .יחולו וישולמו על ידי השוכר תיקונים במערכת מיזוג האוויר הנמצאת במושכר,

 

את לשוכר כי עליו לתאם ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר שבמושכר עם נציג מובהר בז

המשכירה האחראי על אחזקת המרכז, ולבצע את התיקונים אך ורק באמצעות המשכירה ע"י 

החברה המטפלת במערכת המיזוג המרכזית בבניין ועל חשבונו של השוכר, שכן במושכר 

 מערכת מיזוג אוויר מרכזית במרכז.מותקנת מערכת מיזוג אוויר הניזונה מ

 

על פי הסכם זה במשך כל  והשוכר מתחייב בזה מפורשות, לשלם את כל התשלומים החלים עלי .8.3

חדל להשתמש יו/או  החדל לנהל במושכר את עסקייתקופת השכירות, גם אם מסיבה כלשהי 

 במושכר מכל סיבה שהיא.

 

 שינויים במושכר .9

 

ודות שונות ולהשקיע בו השקעות שונות על מנת להתאימו הא רשאי לבצע במושכר עביהשוכר  .3.1

המוקדם ה באישורולייעודו, ובלבד שביצוע העבודות יעשה בתיאום מראש עם המשכירה, 

יקחו בחשבון את העובדה כי מדובר במרכז פעיל י, אשר הוהוראותי הועל פי הנחיותי בכתב

 והומה אדם.

 

היה רשאי להכניס שינויים כלשהם במבנה ימבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, השוכר לא 

שנה את המושכר, לא על ידי בניה, לא על ידי יגרע ו/או יוסיף ו/או יהמושכר ובסביבתו, ולא 

 ההקמה של מבנים ו/או תוספות, לא על ידי הריסה ולא בדרך אחרת כלשהי, ללא אישור

 של המשכירה מראש ובכתב. הוהסכמת
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להורות על  תהא המשכירה רשאית, ללא אישור כנ"למושכר, במידה והשוכר ביצע שינויים ב .3.2

להשאיר המושכר במצבו לאחר  תהא המשכירה רשאיתהשבת המצב לקדמותו או לחלופין 

השינויים, ואז יחשבו שינויים או תוספות אלו, כאילו היו במושכר במועד השכרתו, והם יהיו 

 ותמורה עבורם, ובלי שתעמוד ל הא רשאי לדרוש כלישייכים למשכירה בלבד, מבלי שהשוכר 

 בביצוע אותם השינויים. וו/או הוצאותי וכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, בגין השקעותי

 

המשכירה השבת המצב לקדמותו, כפי שהיה לפני ביצוע השינויים שלא אושרו  הבאם דרש

 לאלתר.כאמור, מתחייב השוכר להחזיר המושכר למצבו כפי שהיה לפני ביצוע השינויים, 

 

של המשכירה, אזי בתום תקופת  הובהסכמת הביצע השוכר שינויים במושכר, באישור .3.3

הא תהשכירות תעמוד למשכירה הזכות להורות על השבת המצב לקדמותו או לחלופין 

להשאיר המושכר במצבו לאחר השינויים, ואז יחשבו שינויים או תוספות  תהמשכירה רשאי

הא ישכרתו, והם יהיו שייכים למשכירה בלבד, מבלי שהשוכר אלו, כאילו היו במושכר במועד ה

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, בגין  ורשאי לדרוש כל תמורה עבורם, ובלי שתעמוד ל

 בביצוע אותם השינויים. וו/או הוצאותי והשקעותי

 

המשכירה השבת המצב לקדמותו, כפי שהיה לפני ביצוע השינויים, מתחייב השוכר  הבאם דרש

להחזיר המושכר למצבו כפי שהיה לפני ביצוע השינויים וזאת לא יאוחר ממועד פינויו של 

 המושכר והחזרתו למשכירה.

 

כל שינוי שיאושר על ידי המשכירה כאמור לעיל, מותנה בקבלת האישורים הנדרשים על פי כל 

השוכר  דין, לרבות היתר בניה )אם נדרש(, והאחריות להשגת האישורים הנדרשים תחול על

 לבדו.

יובהר ויודגש כי אין במתן אישור על ידי החברה לשינוי, כדי לפטור השוכר מהשגת ההיתרים 

 והאישורים הנדרשים כאמור, באם נדרשים.

 

מבלי לפגוע באמור לעיל, מובהר ומוסכם בזאת מפורשות כי כל מתקן שחובר חיבור של קבע  .3.4

הא רשאי לפרק או לפנות כל יכר לא של המשכירה עם תום השכירות והשו היעבור לבעלות

ה אלא אם כן אין מראש ובכתב של המשכירה ובתאום מוחלט עימ המתקן כזה אלא בהסכמת

  .בפירוקו כדי לגרום נזק למושכר

 

לא יהיה בהעברת הבעלות במחוברים של קבע למשכירה בכדי להקנות לשוכר זכויות כלשהן  .3.3

 בהחזר סכומים כלשהם. התבמושכר, שאינן מפורשות בהסכם זה ו/או לזכו

 

שא באחריות לכל נזק שייגרם למרכז ו/או למושכר ו/או לשוכרים אחרים ו/או ייהשוכר  .3.6

ליחידות אחרות במהלך ביצוע עבודות הכשרתו לייעודו של המושכר ע"י השוכר ו/או ביצוע 

 .וו/או על ידי אחרים מטעמ יהשינויים במושכר, בין אם בוצעו על יד
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מפני כל הסיכונים, לרבות נזקים לצד שלישי ולעובדים, את  ובטח על חשבונהשוכר מתחייב ל .3.3

 כאמור לעיל. והעבודות שיבוצעו על יד

 

עריכת ביטוח כאמור תהווה תנאי להתחלת ביצוע העבודות ע"י השוכר, והינה תנאי עיקרי  .3.8

 ויסודי של הסכם זה.

 

              של המשכירה ובכתבש אישור מראהשילוט אשר יותקן על ידי השוכר יהיה חייב בקבלת  .3.3

 לצורתו, מיקומו וגודלו.

 

 אחזקת המושכר וניהולו בתקופת השכירות .10

 

על פי הסכם זה, במלואן או בחלקן, ולא  ושלא להעביר לאחרים את זכויותי השוכר מתחייב .10.1

למסור את רשות השימוש במושכר או בחלק ממנו לאחרים, מבלי שקיבל הסכמת המשכירה 

לנמק את  תחייב הואינ להסכים לבקשת השוכרתהיה רשאית שלא . המשכירה מראש ובכתב

ין זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם, ומהווה עילה מספקת י. הפרת ההסכם בענהרוביס

 לביטולו המיידי.

 

הסכם זה לצד ג'  ל פיע והשוכר מתחייב שלא לשעבד ו/או למשכן בכל צורה שהיא את זכויותי .10.2

 כירה בכתב ומראש.כלשהו ללא הסכמת המש

 

השוכר מתחייב לדאוג לניקיון שטח המושכר, לאחזקתם התקינה של המושכר וכל מתקניו,  .10.3

כל נזק שנגרם  ומנע מגרימת נזק כלשהו למושכר ו/או למתקן ממתקניו, וכן לתקן על חשבונילה

 כתוצאה משימוש השוכר במושכר.

ם שבמושכר משך כל תקופת את כל המתקנים והאביזרי והשוכר מתחייב לתחזק על חשבונ

 הותקנו במהלכה. םבין אם הותקנו בו טרם תחילת תקופת השכירות, ובין א –השכירות 

 

וכל באי המושכר,  ו, ספקיו, לקוחותיוהשוכר מתחייב שלא לגרום ולא להרשות למי מעובדי .10.4

, לגרום לכל דבר העלול להיות מפגע ו/או נזק ו/או אי נוחות לעסקים אחרים ולבאי המרכז

ובכלל זה לא להעמיד דוכנים ולא להשאיר ו/או להעמיד ציוד וסחורה מחוץ לשטח המושכר, 

וכן מתחייב השוכר להשתמש לצורכי המושכר רק בדרכי הגישה ושטחי הפריקה והטעינה 

 המיועדים לכך.

 

ולא יפעיל מוסיקה אשר תישמע  קיון במושכר ובסביבתוישמור על השקט הסדר והניהשוכר 

  .כרמחוץ למוש
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במושכר על פי הוראות כל דין וכן לקבל  והא אחראי אחריות בלעדית, להפעיל את עסקיהשוכר  .10.3

שיון עסק ישיונות וההיתרים הנדרשים להפעלת עסקו במושכר, לרבות ריאת כל האישורים הר

שיון ו/או היתר ישיון לשילוט וכל רימהרשות המקומית במידה ולעסק נדרש רישיון עסק, ר

 ים. נדרשים אחר

 

 יום מחתימת הסכם זה. 60במושכר בתוך  ושיון לעסקיהשוכר מתחייב להשיג ר

 

שיון ו/או היתר כלשהו, או ישאי השגת ר ו, וידוע לוהשוכר מצהיר מפורשות, כי מוסכם עלי .10.6

שיון ו/או היתר כלשהו במהלך תקופת השכירות, אין בה כדי לפטור את השוכר ישלילת ר

 על פי הסכם זה. וו ממילוי יתר התחייבויותימחובת תשלום דמי השכירות א

 

המרכזי הינה דרך המושכר בלבד,  רהאווישהגישה למתקן מזוג  והשוכר מצהיר בזה כי ידוע ל .10.3

לצורך אחזקה שוטפת ותיקונים, אשר  האו מי מטעמ משכירהא מתחייב לאפשר מעבר לווה

 ןתיקולבצע עבודות יתבצעו ככל האפשר בשעות הפעילות המשרדיות. במידה ויהיה צורך 

שתמש ת הו/או מי מטעמ ההשוכר כי המשכיר ואחזקה מחוץ לשעות העבודה הרגילות, מסכים

 ודיע על כך לשוכר מראש, במידת האפשר.תלצורך זה, ו הבמפתח המושכר המצוי ברשות

 
 

 

 אחריות וביטוח .11

 

 לנזקים אחריות

 

באחריות ישאו  לא מהומטעוכל הבא בשמה  הסר ספק מוצהר ומוסכם כי המשכירה למען .11.1

כלשהו ו/או נזק לרכוש מכל  הפסדכלשהי או בחבות כלשהי לגבי כל נזק לגוף ו/או אובדן ו/או 

, נציגים, מועסקים, סוכנים, עובדיםסוג שהוא אשר יגרם לשוכר ו/או לכל אדם, לרבות 

או בסביבתו, אלא אם נגרמו  המבנהלקוחות, מבקרים וכל אדם שימצא במושכר או בשטח 

 .מטעמהו/או מי  תוצאה מפעולת זדון של המשכירהכ

 

וסוג שהוא בגין כל נזק ישיר או  מיןו/או מי מטעמה לא תחול כל אחריות מכל  המשכירה על .11.2

ו/או לכל אדם אחר מכל סיבה  /או לשוכרו למבנהעקיף, שיגרם למושכר ו/או לתכולתו ו/או 

ם ידועים, אלא אם נגרמו כתוצאה אם אינ וביןשהיא, בין אם סיבת הנזק או התקלה ידועים 

 .מטעמהו/או מי  מפעולת זדון של המשכירה

 

שייגרם לכל אדם ו/או  שהואהיה אחראי לכל נזק לגוף ו/או לרכוש מכל מין וסוג השוכר י .11.3

, במישרין הו/או למי מטעמ ו/או לתכולתם ו/או לסביבתם, ו/או למשכירה למבנהלמושכר ו/או 

ו/או  וו/או מוזמני וו/או ספקי ושיעשו השוכר, עובדי השימושב או בעקיפין, כתוצאה ו/או עק
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מאי מילוי הוראה מהוראות הסכם זה ו/או הוראות  כתוצאהו/או  במבנה וכל מי מטעמ

 .חברת הניהולו/או הוראות  המשכירה

 

בגין כל דמי נזק ו/או הוצאה ו/או מי מטעמה  מתחייב לפצות ו/או לשפות את המשכירה השוכר .11.4

בגין כל נזק הקשור במושכר או  שישלמום להתחייב לשלם או שיאלצו לשלם או ישהם עלול

כל נזק, אובדן הכנסות או הוצאה  בגיןבאחזקתו על ידי השוכר והשימוש בו כאמור, לרבות 

, ובשל הצורך להתגונן כנגד תביעה פליליתאזרחית או , שייגרמו להם בשל תביעה שתוגש נגדם

 פיעל  ומאחריות התחייבות של השוכר  הפרתת מאי מילוי או כאמור, ככל שתביעה זו נובע

, והכל מבלי לגרוע מזכויות המשכירה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה הסכם זה

סכום הפיצוי ייחשב כחוב המגיע למשכירה מאת השוכר על פי הוראות הסכם  .או סעד אחרים

 זה.

 

, להפרה יסודית של ההסכם ותקנה אפוא, תחשברתה זו, מהווה סעיף יסודי בהסכם, הפ פסקה .11.3

לה על פי הסכם זה ו/או על  שמורות/או הסעדים ו/או הזכויות הואת כל הסמכויות  למשכירה

 ו/או על פי דין. נספחיופי הסכם השכירות על 

 

 ביטוח .12

ר מבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות השוכר עפ"י הסכם זה ו/או על פי דין, הרי שעד ולא יאוח .12.1

ממועד קבלת החזקה במושכר  וכתנאי לה, וללא צורך בכל דרישה או פניה מצד המשכירה ו/או 

חברת הניהול, מתחייב השוכר לערוך ולקיים ביטוח לעבודות התאמה ושיפוצים )להלן 

"העבודות"( אשר יבוצעו על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו במושכר, ולהמציא לידי המשכירה 

שור בדבר עריכת ביטוח לעבודות בהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוח ו/או חברת הניהול אי

להסכם, כשהוא חתום כדין ע"י  נספח "ב' "עבודות השוכר" המצורף להסכם זה והמסומן כ

המבטח. השוכר מצהיר, כי ידוע לו שהמצאת "אישור עריכת ביטוח עבודות השוכר" כאמור 

ו/או קבלת החזקה, וכי המשכירה ו/או  הינה תנאי מתלה ומקדמי לביצוע עבודות ההתאמה

חברת הניהול תהינה רשאיות למנוע מן השוכר את ביצוע העבודות  במקרה שהאישור לא 

הומצא עד המועד האמור. מובהר, כי אם מועד קבלת החזקה  יידחה עקב אי המצאת "אישור 

ת להתייחס עריכת ביטוח עבודות השוכר" כאמור, יהיו המשכירה ו/או חברת הניהול רשאיו

 למושכר כאילו החלה תקופת השכירות, על כל המשתמע מכך.

 

₪  200,000על אף האמור בסעיף לעיל, היה וגובה העבודות שתבוצענה כאמור לעיל לא יעלה על 

אזי יהא השוכר רשאי, במקום עריכת ביטוח עבודות השוכר, להמציא לידי המשכירה ו/או 

)"אישור עריכת ביטוחי השוכר"(  נספח "ג' " ור בחברת הניהול, אישור עריכת ביטוח כאמ

למען הסר ספק מובהר, כי הביטוחים כאמור להלן, ובלבד שבסופו תתווסף סיפא כדלקמן: "

 לעיל חלים גם בעת ביצוע עבודות כלשהן במשך תקופת הביטוח, ע"י השוכר ו/או מי מטעמו.

  
/או על פי דין, ממועד תחילת מבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות השוכר עפ"י הסכם זה ו .12.2

השכירות על פי הסכם זה או ממועד הכנסת רכוש למושכר, המוקדם מבין שני המועדים, 
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מתחייב השוכר לרכוש על חשבונו ולהחזיק בתוקף, במשך כל תקופת השכירות, את הביטוחים 

" כנספח "ג' המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחי השוכר" המצורף להסכם זה והמסומן 

סכם, אשר יומצא למשכירה ו/או לחברת הניהול, לא יאוחר ממועד תחילת השכירות על פי לה

הסכם זה או ממועד הכנסת רכוש למושכר, המוקדם מבין שני המועדים, כשהוא חתום כדין 

ע"י המבטח. השוכר מצהיר, כי ידוע לו שהמצאת "אישור עריכת ביטוחי השוכר" כאמור הינו 

ת השכירות או להכנסת רכוש למושכר, המוקדם מביניהם. תנאי מתלה ומקדמי לתחיל

המשכירה ו/או חברת הניהול תהינה רשאיות  למנוע מן השוכר את פעילותו במושכר ו/או 

 הכנסת נכסים כאמור במקרה שהאישור האמור לא הומצא לו לפני המועד שצוין לעיל.

 
כחוק לעריכת ביטוחים הביטוחים ייערכו ע"י השוכר ועל חשבונו בחברת ביטוח מורשית  .12.3

 בישראל.

 

השוכר מתחייב לשלם את הפרמיות במלואן במועדים שהוסכמו עם המבטח, לא לעשות כל  .12.4

מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחיםץ יודגש כי השוכר יישא בכל 

 מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי השוכר.

 

"ל ע"י השוכר כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויות אין בעריכת הביטוחים הנ .12.3

השוכר בהתאם להסכם זה, ועריכת הביטוחים הנ"ל לא תשחרר אותו מחובתו לפצות את 

המשכירה ו/או חברת הניהול ו/או כל אדם שהוא בגין כל נזק שהשוכר אחראי לו עפ"י הסכם 

 זה ו/או עפ"י דין.

 
תום תקופת ביטוחי השוכר, מתחייב השוכר להפקיד בידי יום לפני מועד  3 -לא יאוחר מ .12.6

המשכירה ו/או חברת הניהול אישור בגין הארכת תוקפם של ביטוחי השוכר לתקופת ביטוח  

 נוספת כל עוד ההסכם בתוקף.

 
המשכירה ו/או חברת הניהול ו/או מי מטעמן תהינה רשאיות, אך לא חייבות, לבדוק את  .12.3

מהן ע"י השוכר כאמור לעיל, והשוכר מתחייב לבצע כל שינוי אישורי הביטוח שיומצאו למי 

ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה, ככל שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא 

האישור להתחייבויותיו בהסכם זה. השוכר מצהיר ומתחייב כי זכויות המשכירה ו/או חברת 

נויים כמפורט לעיל אינן מטילות על הניהול ו/או מי מטעמן לעריכת הבדיקה ולדרישת השי

המשכירה ו/או חברת הניהול ו/או מי מטעמן כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח 

כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת 

שוכר ובין אם לאו, בין אם על השוכר עפ"י הסכם זה, וזאת בין אם נדרשו שינויים בביטוחי ה

 נבדקו ביטוחי השוכר ובין אם לאו.

 
מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים הינה בבחינת  .12.8

דרישת מינימום המוטלת על השוכר שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. השוכר 

ה ו/או דרישה כלפי המשכירה ו/או חברת מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא מנוע מלהעלות כל טענ

הניהול ו/או מי מטעמן בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא 

 גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.
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סבר השוכר, כי יש צורך בעריכת ביטוחים משלימים ו/או נוספים לביטוחי השוכר, רשאי  .12.3

על חשבונו ביטוחים משלימים ו/או נוספים אלה. בכל ביטוח נוסף ו/או השוכר לערוך ולקיים 

משלים כאמור, ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המשכירה ו/או חברת הניהול וכל 

הפועלים מטעמן ו/או בשמן )לעניין ביטוחי הרכוש( ו/או הביטוח יורחב לשפות את המשכירה 

 אחריות צולבת )לעניין ביטוחי חבויות(.ו/או חברת הניהול בכפוף לסעיף 

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר השוכר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  .12.10

כנגד המשכירה ו/או חברת הניהול ו/או מי מטעמן בגין כל אובדן או נזק, לרבות אובדן או נזק 

לעיל, או שהיה זכאי לשיפוי שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט 

אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי פוליסות 

הביטוח, והוא פוטר בזאת את המשכירה ו/או חברת הניהול ו/או מי מטעמן ו/או את השוכרים 

ובהתייחס  –האחרים ו/או הדיירים ו/או בעלי זכויות  מכל אחריות לנזק כאמור, ובתנאי 

ולדיירים ו/או בעלי זכויות  שבהסכמי השכירות שלכם או בכל הסכם  –לשוכרים האחרים 

אחר המקנה להם זכויות במבנה נכלל סעיף מקביל בדבר פטור מאחריות לטובת השוכר. 

האמור בסעיף זה יוסיף )ולא ייגרע( על כל הוראה אחרת בהסכם זה בדבר פטור מאחריות כלפי 

 ור האמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.המשכירה.  הפט

 
לנספח "ג'" אישור עריכת ביטוחי  4השוכר רשאי שלא לערוך ביטוח אובדן תוצאתי על פי סעיף   .12.11

לעיל יחול כאילו נערך ביטוח  12.10השוכר, במלואו או בחלקו, ובלבד שהפטור הנזכר בסעיף 

 בגינו. 

 
לאישור  4-ו 1גין הביטוחים הנערכים על פי סעיפים השוכר מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח ב .12.12

 עריכת ביטוחי השוכר, מעת לעת.

 
השוכר מצהיר בזה כי ידוע לו שהמשכירה ו/או חברת הניהול אינן מתחייבות לקיים שמירה  .12.13

ו/או אמצעי ביטחון אחרים במבנה ו/או במושכר, ולו תעשנה כן אין בכך כדי ליצור כל 

אינו חל  1363-שוכר. כן, מוסכם במפורש כי חוק השומרים, התשכ׳׳זהתחייבות או חבות כלפי ה

 על ההסכם.

 
 מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 12.1-12.13הפרת סעיפים  .12.14

 
המשכירה מתחייבת לרכוש ולהחזיק בתוקף, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, במשך כל  .12.13

 תקופת השכירות, ביטוחים כמפורט להלן:

 
ינון של המבנה וכל המערכות המהוות חלק בלתי נפרד בערך כ -ביטוח אש מורחב   12.13.1

ממנו, לרבות תכולה ו/או רכוש אחר בבעלות המשכירה, ובמפורש למעט רכוש 

אישור עריכת ביטוחי השוכר כנגד הסיכונים  נספח ג'ל 1המפורט בסעיף 

המבוטחים בביטוח אש מורחב לרבות נזק עקב אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת 

(, (Impactטבע, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה תאונתית אדמה, נזקי 
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פגיעה על ידי כלי רכב פגיעה על ידי כלי טיס, בום על קולי, התנגשות, שביתות, 

 פרעות, נזקים בזדון.

הביטוח יכלול תנאי מפורש על פיו המבטח מוותר על זכות לתחלוף כלפי השוכר, 

 ול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.ובלבד שהוויתור על זכות תחלוף לא יח

 
ביטוח חבות המשכירה על פי דין, בגין אובדן ו/או   -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  12.13.2

 4,000,000פגיעה ו/או נזק לגופו או לרכושו של אדם או גוף, בגבול אחריות בסך של 

לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. ביטוח זה לא יהיה כפוף להגבלה בדבר חבות ₪  

ובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטרים הנ

פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה וכן תביעות 

תחלוף מצד הביטוח הלאומי. הביטוח יורחב לשפות את השוכר בגין אחריותו 

בזאת, כי  למעשי ו/או מחדלי המשכירה בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מובהר

הביטוח לא יחול על חבותו של השוכר הנובעת מפעילותו העסקית במבנה, וביטוח 

 זה לא יחשב כביטוח משותף לכל ביטוח אשר נערך על ידי השוכר כאמור.

 

ביטוח חבות המשכירה כלפי עובדיה ומנהליה על פי פקודת  -ביטוח חבות מעבידים  12.13.3

, 1380 -ות למוצרים פגומים, התש"ם הנזיקין ]נוסח חדש[  ו/או על פי חוק האחרי

בגין מוות ו/או נזק גוף לכל עובד כתוצאה מתאונה ו/או מחלה מקצועית תוך כדי 

)חמישה מיליון דולר ארה"ב(  $ 3,000,000ועקב עבודתו, בגבול אחריות בסך של 

לנפגע, למקרה ובסה"כ לתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את השוכר במידה 

 דים של מי עובדי המשכירה. ויחשב  למעבי

 
לעיל בנסיבות בגינן  12.13.1האמור לעיל היה ונגרם מקרה ביטוח המבוטח על פי סעיף  למרות .12.16

פי דין, יישא השוכר בסכום הנזק אשר נגרם עד לגובה -אחראי השוכר כאמור בהסכם ו/או על

וכר כאמור, בגין ההשתתפויות העצמיות על פי הפוליסות כאמור, בתנאי כי הסכום בו יישא הש

    ₪. _________כל אירוע, לא יעלה על   

 

השוכר מתחייב לשלם למשכירה ו/או לחברת הניהול, חלק יחסי של דמי הביטוח בגין  .12.13

בהתאם למכפלת הפרמיה ביחס שבין שטח המושכר  12.13סעיף  הביטוחים הנערכים לפי

  לסה"כ שטחים המיועדים להשכרה במתחם.

 
ניהול תהינה רשאיות, על פי שיקול דעתן הבלעדי להגדיל את היקף המשכירה או חברת ה .12.18

לעיל,  12.13להוסיף כיסוי ו/או ביטוחים שאינם נזכרים בסעיף  הכיסויים האמורים ו/או 

לעיל בגין  12.13ובמקרה כזה ישתנו בהתאמה דמי הביטוח וייגבו מהשוכר כמפורט בסעיף 

 הול. הביטוחים שיערכו ע"י המשכירה או חברת הני

 
המשכירה מצהירה כי לא תהיה לה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד השוכר, עובדיו  .12.13

ומנהליו בגין כל נזק שהוא זכאים לשיפוי עפ"י ביטוח הרכוש שהתחייב לערוך כמפורט 

לעיל,  והיא פוטרת בזאת את השוכר מכל אחריות לנזק כאמור. הפטור  12.13.1בסעיפים 

 ת אדם שגרם לנזק בזדון.האמור לא יחול לטוב



 

 

37 

 

 
 פינוי .13

 

עם תום תקופת השכירות על פי הסכם זה )או תקופת השכירות המוארכת, אם תהיה כזו(, או  .13.1

עם ביטולו של הסכם זה מכל סיבה שהיא, מתחייב השוכר לפנות את המושכר ולהחזיר החזקה 

 בו למשכירה, כשהוא פנוי מכל אדם וחפץ, וכשהוא נקי, מסודר ובמצב תקין.

 פינוי המושכר במועד כאמור הנו תנאי עיקרי ויסודי של הסכם זה.

 

בתום תקופת השכירות ו/או עם הפסקתה מכל סיבה שהיא, יישארו במושכר המתקנים שהיו  .13.2

בו עם תחילת תקופת השכירות, וכן מתקנים ואביזרים, שהוספו למושכר, ואשר חוברו חיבור 

מתקנים והאביזרים שחוברו חיבור של קבע, היה רשאי להוציא את הישל קבע, והשוכר לא 

היה זכאי לקבל כל החזר ו/או פיצוי ו/או יא לא ואלא ברשות מראש ובכתב של המשכירה, וה

תשלום אחר מן המשכירה בגינם ו/או בגין כל השקעה אחרת שהשקיע במושכר בתקופת 

 השכירות.

 

וברו חיבור של קבע יהיו מוסכם בזאת במפורש בין הצדדים, כי אותם מתקנים ואביזרים שח

מועד בו הותקנו. למשכירה ן השל המשכירה לכל דבר ועניין החל מ הויהיו רכוש הבבעלות

 נהאו התקי פההזכות לחייב את השוכר לפנות, על חשבון השוכר, אביזרים ותוספות שהוסי

יפי לעיל על סע 3ף במושכר, או חלק מהם ו/או להשיב את מצב המושכר לקדמותו כמפורט בסעי

 .המשנה שלו

 

לא פינה השוכר את המושכר במועד כאמור לעיל, תהיה למשכירה הזכות להיכנס אל המושכר,  .13.3

ללא צורך בקבלת הסכמת השוכר, תוך פריצת מנעוליו והחלפתם, ותוך שימוש במידה סבירה 

, ובלבד שהמשכירה הודיעה את החזקה בו השל כוח, לפנות מתוכו את תכולתו, ולהחזיר לעצמ

 ימים מראש על כוונה לפעול כאמור לעיל. 3כר בכתב לכל הפחות לשו

 

לכל נזק מכל סוג שהוא, שעלול להיגרם ו/או שייגרם לשוכר  תהיה אחראיתהמשכירה לא 

 הכתוצאה מפעולות כאמור לעיל. למשכירה תעמוד הזכות לתבוע מן השוכר כל הוצאותי

נת תכולת המושכר. בעצם החתימה על שייגרמו כתוצאה מן הפעולות לעיל, ובכלל זה דמי אחס

כח מהשוכר למשכירה לפעול לצורך מימוש האמור -ההסכם זה, רואים הצדדים כמתן יפוי

 בסעיף זה.

 

חזיר את החזקה בו למשכירה, בתום תקופת השכירות, יפנה השוכר את המושכר ולא יבאם לא  .13.4

 –ם, סך השווה ל שלם השוכר לחברה כפיצוי מוסכם וקבוע מראש וכדמי שימוש מוסכמיי

עשה בו שימוש, לאחר תום יחזיק השוכר במושכר ו/או יבגין כל יום בו ₪( )אלפיים  ₪ 2,000

 תקופת השכירות.
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אין בתשלום הפיצוי המוסכם ו/או בקבלתו כדי לגרוע מהתחייבויות השוכר לפנות את המושכר 

 הסכם ו/או כל דין.בתום השכירות ו/או לפגוע בכל סעד אחר העומד למשכירה לפי הוראות ה

 

, ייבדק ה או בסמוך לכךידי המשכירה ו/או נציג מטעמבמושכר ל ביום החזרת החזקה .13.3

נזקים כלשהם בתקופת השכירות,  הכי נגרמו ל המצא המשכירה ו/או נציגתהמושכר, ואם 

ינם באחריות השוכר, מתחייב השוכר לתקן את כל הנזקים השאינם נובעים מבלאי סביר או ש

ימים, ולהחזיר את המושכר למשכירה במצב תקין ולשביעות רצון  3בתוך  ול חשבונהאמורים ע

 המשכירה. 

 

שלעיל, יידחה מועד  12.3היה והתברר למשכירה ו/או נציגה כי אכן נגרמו נזקים כאמור בסעיף  .13.6

מסירת החזקה עד לתום שלושת הימים שנועדו לשיפוץ והשבת המושכר לקדמותו. היה ומועד 

ידחה כאמור ישלם השוכר דמי שכירות עבור כל יום איחור כאמור ועד למועד  מסירת החזקה

 המסירה בפועל.

 

ציג השוכר לפני המשכירה אישורים מתאימים אשר יוכיחו יביום החזרת המושכר למשכירה,  .13.3

בגין המושכר, לרבות תשלומים עבור מסים, חשמל, מים, טלפון וכו'  וותשלומי וכי כל חובותי

 .ושולמו על יד

 

וציא הוצאה כלשהי שתשלומה חל על השוכר על פי הסכם זה, ובכלל זה תבמידה והמשכירה  .13.8

  שלם השוכר למשכירה סכום ההוצאות מיד עם דרישה.יהוצאות לתיקון המושכר, 

 

כל האמור לעיל אין בו כדי להוות ויתור ו/או למנוע מן המשכירה מלנקוט בכל הצעדים  .13.3

 .העומדים לרשותהחוקיים ו/או על פי הסכם זה, ה

 

 בטוחות .14

 

של השוכר עפ"י הסכם זה וכתנאי מוקדם למסירת החזקה במושכר  ולהבטחת כל התחייבויותי .14.1

במועד חתימת הסכם זה ערבות בנקאית אוטונומית, שתוצא  המציא השוכר למשכירי, יוליד

דמי סכום מקורב של  םהמהווי ,₪_________ סך של לבקשת השוכר, בסכום השווה ל

 3 -ובצירוף ארנונה ל חודשי שכירות 3 -בצירוף דמי אחזקה ל חודשי שכירות 3 עבור שכירות

מדד המחירים לצרכן של חודש _______ שפורסם . הערבות תהיה צמודה לחודשי שכירות

, ותוארך בשנה מידי הוצאתהיום חודשים מ 14 -תוקף הערבות יהיה ל .ביום ___________

 יום מתום תקופת השכירות. 60כל שנת שכירות, עד לתקופה של 

 

הוארכה השכירות לתקופת ההארכה, אזי כתנאי מוקדם להארכת השכירות לתקופת ההארכה,  .14.2

מציא השוכר עד לא יאוחר מתחילת תקופת ההארכה, אישור על עדכון סכום הערבות ת

כמתחייב מהעלאת דמי השכירות בתקופה הנוספת הרלבנטית וכן הארכת תוקף הערבות, כך 

 חודשים לפחות ממועד תחילת תקופת ההארכה הרלבנטית. 14ה בתוקף לתקופה של שתהי
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, לשביעות רצון המשכירה, יחתום על נוסח הדאג השוכר לכך, שערב טוב מטעמתבנוסף,  .14.3

 הערבות  המופיע בסיפת ההסכם.

 

 הסבת זכויות ושיעבוד על ידי המשכירה .15

 

במושכר,  הם זה ו/או להעביר את זכויותיעל פי הסכ הלהסב את זכויותי תהיה רשאיתהמשכירה  

מצא לנכון ולכל מטרה שהיא ללא צורך תכולן או חלקן, לשעבדן ו/או למשכן לטובת אחרים, כפי ש

השוכר בזאת שלא יהיה כל שינוי בזכויות  תבקבלת רשות השוכר, תוך שהמשכירה מתחייב

 והתחייבויות השוכר עלפי הסכם זה כתוצאה מפעולה כאמור.

 

ידי המשכירה לצורך ביצוע האמור בסעיף  –לחתום על כל מסמך, כפי שיידרש על  תר מתחייבהשוכ 

 זה.

 

 תרופות .16

 

בלי לגרוע מן הסעדים העומדים לרשות המשכירה כמפורט בהסכם זה, תחולנה על הפרת ההסכם  

מצא ת, והוראות כל דין אחר, כפי ש1330 -של"א ת ,הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(

 המשכירה לנכון להפעיל.

 

 פיגור בתשלומים .17

 

מבלי לגרוע מכל סעד וזכות אחרים העומדים למשכירה על פי כל דין ועל פי הסכם זה, הרי שכל  .13.1

פיגור ו/או איחור בתשלומים המגיעים מן השוכר למשכירה על פי הסכם זה, יחייב את השוכר 

תפורסם מעת לעת, וזאת מן היום לשלם ריבית פיגורים בהתאם לריבית החשב הכללי, אשר 

 שבו היה על השוכר לשלם את הסכום האמור ועד ליום התשלום בפועל.

 

היה והשוכר פיגר בתשלום כלשהו כאמור לעיל, ייזקף כל סכום שישלם, ראשית על  חשבון  .13.2

 חשבון הקרן. –הריבית, אחר כך על חשבון הפרשי ההצמדה, ולבסוף על 

  

היה יגבייתו של כל סכום כאמור, תיזקף לחובת השוכר, והשוכר כל הוצאה שתהיה למשכירה ב .13.3

 חייב בהחזרתה.

 

מוסכם בזאת מפורשות, כי פיגור בתשלום דמי השכירות ו/או דמי האחזקה על ידי השוכר  .13.4

ימים, מהווה הפרה יסודית של הוראות הסכם זה. פיגור שכזה הינו עילה  10לתקופה העולה על 

 .ר, על כל המשתמע מכך, כמפורט בהסכם זהמספקת לפינוי השוכר מהמושכ
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 שונות .18

 

לא יהיה תוקף מחייב, לכל סטייה או שינוי מתנאי הסכם זה, אלא אם נחתם בין הצדדים  .18.1

 מסמך כתוב המעגן את השינוי.

 

הסכם זה ממצה את כל ההסכמות הסופיות בין הצדדים, והוא מבטל וגובר על כל מצג ופרסום,  .18.2

בע"פ ובין בכתב, ועל כל זיכרון דברים ו/או הסכמה, אם נעשו ו/או מו"מ וחילופי דברים, בין 

 הוחלפו בין הצדדים טרם חתימתו.

 

הודעות בקשר עם הסכם זה תישלחנה בדואר רשום או תימסרנה ביד במשרדי המשכיר ו/או  .18.3

במושכר, וייראו כל הודעה כאמור כאילו נמסרה לנמען עם מסירתה בפועל )במקרה מסירה 

 ימי עסקים מיום שנשלחה בואר רשום. 3ור ביד( או כעב

 

הסכמת המשכיר לתיקון הפרה כלשהי שנעשתה על ידי השוכר לא תהווה כוויתור  או מחילה  .18.4

 על המשכיר על  זכות מזכויותיו על פי דין ו/או ההסכם.

  

בכל מחלוקת שתתעורר בנוגע להסכם זה תהא לבית המשפט המוסמך באילת הסמכות  .18.3

 דון בתובענה. המקומית הבלעדית ל

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום, 

 

______________________    ____________________   

 השוכר     החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ

 

 השוכר חתימת אישור

אני הח"מ, עו"ד/רו"ח ________________ מאשר בזאת את חתימת השוכר על גבי הסכם זה, שנעשתה 

שלו _______________________ נושא/ת תעודת זהות מספר  באמצעות מורשי החתימה

________________ נושא/ת תעודת זהות מספר ______________ וכי  -_________________ ו

תוקף שקבל -מורשי החתימה חתמו עליה בפני בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע, ולפי החלטה בת

 כדין.

 ולראיה באתי על החתום:

        _______________________ 

 חתימת עו"ד/רו"ח + חותמת        
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 תשריט המושכר -השכירות הסכם ל" א" נספח

 

 

 

 

 



 

 

43 

 אישור עריכת ביטוח עבודות השוכר -נספח "ב" 

 
 תאריך:_____________

 לכבוד
 52-002688-1החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ, ח.פ. 

 88104, אילת 322בית הגשר, חוף צפוני אילת, ת.ד. 

 "(המשכירה" )להלן: 
 אישור עריכת ביטוח עבודות  השוכר ליחידות ______ בבית הגשרהנדון: 

"( וכן למשך תקופת תחזוקה תקופת הביטוחהננו מאשרים בזאת כי החל מיום ________ ועד ליום ________ )להלן: "
פוליסה לביטוח " עבודות "( שוכרהחודשים ,ערכה חברתנו לבקשת ___________________ )להלן: " 12מורחבת של 

( בגין עבודות המבוצעות על ידי השוכר "הפוליסה""  מספר ____________________לפי נוסח "ביט" )להלן: קבלניות
 בשטח המבנה, כמפורט להלן:

 
 ביטוח הרכוש  – פרק א'

בשל מקרה ביטוח שיגרם תוך ביטוח העבודות במלא ערכן לרבות חומרים, ציוד, מתקנים וכל דבר אחר שהובאו לאתר, 
תקופת הביטוח.  פרק זה כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי שוכרים ו/או דיירים אחרים במבנה ו/או בעלי זכויות אשר 
בביטוחי הרכוש ו/או בביטוחי העבודות )פרק א'( של השוכרים ו/או דיירים האחרים ו/או בעלי זכויות אחרים במבנה נכלל 

ת התחלוף לטובת השוכר, ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק ויתור מקביל על זכו
מערך העבודות  10%בזדון.  פרק זה כולל כיסוי לנזקי טבע , רעידת אדמה, פריצה , גניבה , הוצאות פינוי הריסות  עד לסך של 

לכל מקרה ₪  100,000ך העבודות המבוטחות ולכל הפחות מער 10%המבוטחות, רכוש סמוך ולרכוש עליו עובדים עד לסך של 
 ביטוח. 

 
 חבות כלפי צד שלישי  – פרק ב'

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי אחריות המבוטחים על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק העלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו 
ות כמפורט להלן. הביטוח על פי פרק כפוף לסעיף אחריות של כל אדם ו/או גוף כלשהו עקב ביצוע העבודות, בגבולות אחרי

 צולבת. רכוש המשכירה ו/או חברת הניהול )לרבות במפורש מבנה הנכס( ייחשב כרכוש כצד שלישי.
 פי הפוליסה.-לאירוע ובמצטבר על₪   4,000,000גבול האחריות: 

 
  הפרק כאמור מורחב לכלול את הנושאים הבאים: 

  סד לביטוח לאומי. תביעות תחלוף של המו -
  נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה.  -
 לאירוע. ₪  400,000חבות בשל נזק הנגרם עקב רעידות והחלשת משען בגבול אחריות בסך  -

 
 חבות מעבידים –פרק ג' 

פי פקודת הנזיקין ) נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבות המבוטחים על 
לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת ₪  20,000,000כלפי כל המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות אחריות של  1380התש"מ 
 הביטוח. 

 
 – כללי
 /או חברת הניהול ו/או קבלנים שם המבוטח בפוליסה )על כל פרקיה( מורחב לכלול בנוסף לשוכר את המשכירה ו

 ו/או קבלני משנה בכל דרגה .  

  מוצהר כי אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי מי מהמבוטחים, ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול
 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

  ,ואנו מוותרים על כל טענה ו/או הביטוח הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח הנערך על ידי המשכירה ו/או חברת הניהול
 דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המשכירה ו/או חברת הניהול.

 .הננו מאשרים כי השוכר בלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח וסכומי ההשתתפויות העצמיות בגין הביטוח דלעיל 

 30עה מראש של  הננו מתחייבים כי הפוליסה הנ"ל לא תבוטל ולא תשונה לרעה  במשך תקופת הביטוח, אלא בהוד 
 יום שתישלח למשכירה, בדואר רשום.

  הפרת תנאי הפוליסה בתום לב ו/או קיומם על ידי מי מיחידי המבוטח לא תגרע מזכויות המשכירה ו/או חברת
 הניהול ו/או מי מטעמם  לקבלת שיפוי.

 
 פי האמור באישור זה.אישורנו זה כפוף לתנאים ולסייגים של פוליסת הביטוח המקורית, עד כמה שלא שונתה על 

____________ ______________ _____________ ____________ 
 תפקיד החותם שם החותם חתימה וחותמת המבטח שם המבטח
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 אישור עריכת ביטוחי השוכר -נספח "ג" 
 

 תאריך:_____________

 לכבוד
 52-002688-1החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ, ח.פ. 

 88104, אילת 322ילת, ת.ד. בית הגשר, חוף צפוני א
 "(המשכירה" )להלן: 

 
הננו מאשרים בזאת, כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בין ביתר בקשר עם הסכם השכירות שבנדון על שם 

-( בגין הנכס אשר נשכר על ידי השוכר ב"השוכר" ____________________ בע"מ )להלן:
(, וזאת לתקופה המתחילה ביום ____/____/____ ועד מושכר""ה____________________________ )להלן: 

 (."תקופת הביטוח"יום ____/____/____)להלן: 
 

  )פוליסה מס' ...........................( ביטוח אש מורחב .1
ביטוח אש מורחב המבטח, בערך כינון, אבדן או נזק לרכוש השוכר  מכל מין וסוג אשר בבעלות השוכר ו/או 

הנמצא במושכר ו/או בקרבתו )מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות ריהוט, ציוד, מתקנים ומלאים באחריותו 
מכל מין וסוג שהוא( ו/או  לתוספות ושיפורים שהוספו למושכר על ידי השוכר ו/או מי מטעמו כנגד הסיכונים 

רעידת אדמה, נזקי  המבוטחים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, סערה, סופה, שיטפון,
נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב ו/או כלי הרמה, פגיעה על ידי כלי טיס, פרעות שביתות, נזק 
בזדון ופריצה. הביטוח כאמור כולל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המשכירה ו/או חברת 

בעלי הזכויות יירים ובעלי זכויות אחרים  )להלן: "הניהול ו/או מי מטעמן, וכן כלפי שוכרים אחרים, ד
"( אשר בביטוח רכושם של בעלי הזכויות האחרים נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על זכות התחלוף האחרים

כלפי השוכר ו/או בהסכם המקנה לבעלי הזכויות האחרים כאמור זכויות במבנה נכלל פטור מאחריות לטובת 
ול להיגרם לרכושם של בעלי הזכויות האחרים עקב הסיכונים המבוטחים השוכר בגין אבדן או נזק העל

 בביטוח אש מורחב; אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון.

  )פוליסה מס' ...........................( ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
מטעמו, על פי  דין בגין אבדן, פגיעה או נזק לגופו  ביטוח אחריות כלפי צד ג' המבטח את חבות השוכר ו/או מי

ו/או רכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא לרבות המשכירה ו/או חברת הניהול ו/או מי מטעמם )לרבות נזקי 
בגין מקרה ביטוח אחד ובמצטבר במשך תקופת ביטוח שנתית ₪  4,000,000גרר(, בגבול אחריות בסך של 

לכל הגבלה בדבר: אש, התפוצצות, בהלה, כלי הרמה, פריקה וטעינה, חבות בגין אחת. הביטוח אינו  כפוף 
וכלפי קבלנים וקבלני משנה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, ביצוע 
תוספות ושיפורים במושכר, שביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח כאמור 

לשפות את המשכירה ו/או את חברת הניהול בגין אחריות העלולה להיות מוטלת עליהן עקב מעשי  מורחב
ו/או מחדלי השוכר ו/או מי מטעמו, זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור 

 כל אחד מיחידי המבוטח.  

  .....()פוליסה מס' ...................... ביטוח חבות מעבידים .3
-ביטוח חבות מעבידים עפ"י פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם

לתובע, למקרה ולתקופת ביטוח ₪  20,000,000בגין חבות השוכר כלפי עובדיו בגבול אחריות בסך  של  1380
ים במושכר, פיתיונות ורעלים, שנתית, כאשר הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר ביצוע תוספות ושיפור

קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם במידה ויחשבו עובדי המבוטח וכן העסקת נוער. הביטוח מורחב לשפות את 
המשכירה  ו/או חברת הניהול ו/או מי מטעמן, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית 

ובדי השוכר. הביטוח כולל סעיף בדבר ויתור המבטח על כלשהי, כי הן נושאות בחובות מעביד כלפי מי מע
זכות תחלוף כלפי המשכירה ו/או חברת הניהול ו/או הבאים מטעמן, ובלבד שהוויתור על זכות תחלוף כאמור 

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 
  פוליסה מס' ...........................( אובדן תוצאתי ביטוח .4

בשל נזק שנגרם לתכולת המושכר ו/או למושכר ו/או למבנה בו נמצא המושכר,  עקב  ביטוח אבדן תוצאתי
חודשים. הביטוח יורחב לכסות נזקים  6 -( לעיל, לתקופת שיפוי שלא תפחת מ1הסיכונים האמורים בסעיף )

רה תוצאתיים שנגרמו עקב מניעת גישה. הביטוח כולל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי המשכי
ו/או חברת הניהול וכל הבאים מטעמן, ו/או כלפי בעלי הזכויות האחרים, אשר בביטוח אבדן תוצאתי של 
בעלי הזכויות האחרים נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי השוכר ו/או בהסכם המקנה לבעלי 

ן אבדן תוצאתי לבעלי הזכויות האחרים כאמור זכויות במבנה נכלל פטור מאחריות לטובת השוכר בגי
הזכויות האחרים עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת אדם 

 שגרם לנזק בזדון.
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 כללי .3

השוכר לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח  3.1

 המפורטות לעיל.

לן: "הביטוחים"( מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים וראשוניים  ביטוחים המפורטים לעיל )לה 3.2

לכל ביטוח הנערך ע"י המשכירה  ו/או חברת הניהול ואנו מוותרים על כל טענת שיתוף ביטוחי 

 המשכירה  ו/או חברת הניהול.

אנו מאשרים, כי הביטוחים לא יבוטלו ולא ישונו לרעה  במשך תקופת הביטוח מבלי שניתנה לכם  3.3

 יום מראש. 30הודעה על כך בדואר רשום, 

אנו מאשרים בזאת, כי אי קיום החובות המוטלות על המבוטח עפ"י הביטוחים, לרבות, אך לא  3.4

מוגבל לאי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או  הפרה כלשהיא בתום לב של תנאי מתנאי 

 שכירה ו/או חברת הניהולהפוליסות הנ"ל ע"י השוכר אינה מהווה עילה לדחיית חבות כלפי המ

תנאי הפוליסות הנערכות על פי אישור זה, לא יפחתו מהנוסח הידוע כביט או מגדל ביט ו/או מנו  3.3

 ביט  ו/או הראל ביט ____________  

 

 בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור לעיל. 

 

 

 
____________ ______________ _____________ ____________ 

 תפקיד החותם שם החותם חתימה וחותמת המבטח שם המבטח
 

 
 

 

 

 


