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 מסמך א'

 מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ –החברה למתנ"סים 
 

 לשכירת משרדים באזור צפון הארץ  11.16  מספר דו שלבי מכרז פומבי

----------------------------------- 

 - להלן))חל"צ(   החברה למתנ"סים, מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ 

שישמשו כמשרדי החברה. לשכירת שטחים בזאת הצעות  מזמינה ("החברה"

המיקום הנדרש הוא בתחום הגיאוגרפי שגבולו המערבי הוא העיר עכו, גבול 

ק"מ מצפון לכביש   15ועד  85ק"מ דרומית לכביש  10מזרחי  צומת קדרים, עד 

 (."המשרדים" - )להלןזה.  

 מ"ר ברוטו   270שטח המשרדים  הנדרש הינו            

ינה למשך חמש שנים בתוספת שלוש תקופות אופציה בנות תקופת ההתקשרות ה        

 חודשים כל אחת. 12

על המציע להקפיד על הגשת ההצעות במתכונת המפורטת  המכרז הינו דו שלבי.

 במסמכי המכרז.

   כשירויות המציע ותנאי סף להשתתפות .א

על הדיור המוצע לעמוד בדרישות המפורטות במסמכי המכרז. מבלי לפגוע  .1

 האמור, על הדיור המוצע לעמוד בכל הדרישות הבאות: בכלליות

הוא ממוקם בתחום הגיאוגרפי שגבולו המערבי הוא העיר עכו, גבול  .1.1

מצפון  15ועד  85ק"מ דרומית לכביש  10מזרחי  צומת קדרים, עד 

 לכביש זה.  

מ"ר ברוטו, ובהתאם לעקרונות המדידה  270שטח המשרדים הנדרש  .1.2

 המדידה" במסמכי המכרז.המפורטים בפרק "עקרונות 

הדיור המוצע ימצא באזור ובסביבה ההולמים משרד של חברה  .1.1

או מפעלים רועשים הפולטים /ממשלתית ולא בסמיכות למוסכים ו

 עשן, ריחות וקרינה מכל סוג שהוא.

 חניות צמודות  8בעל   .1.1

 בעל נגישות לתחבורה ציבורית.  .1.5

 . בעל נגישות לאנשים עם מוגבלויות .1.1
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 :לצרף להצעתו על המציע ב.

 אישור תקף מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לשימוש במבנה המוצע כמשרדים.  .1

מסמך המוכיח רישום הנכס בטאבו או הוכחה המניחה את דעתה של החברה לגבי טיב  .2

הזכויות של המציע בנכס ו/או ייפוי כוח מבעל הזכויות מאושר על ידי עו"ד,  אם המציע 

ה רשאית לפנות לגופים ממשלתיים אחרים על מנת לברר את אינו הבעלים. החברה תהי

 טיב הזכויות של המציע בנכס והגשת ההצעה תחשב כאישור המציע ו/או הבעלים לכך.

כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות   .1

 .1971"ו ותשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( התשל

 בוטלה דרישה לערבות –להגשה  ערבות בנקאית .1

 הגשת ההצעה, אישורים ומסמכיםג. 

על המציע להגיש הצעתו במתכונת המפורטת במסמכי המכרז ולצרף את כל המסמכים,     .1

האישורים והתצהירים הנדרשים להוכחת קיום תנאי הסף ויתר התנאים המפורטים 

 במסמכי המכרז.

בשתי מעטפות. לאחת יוכנסו כל מסמכי המכרז המלאים  את ההצעות יש להגיש  .2

טופס הצעת המחיר מלא  –שניה למעטפה הוהחתומים לרבות אישורים והערבות ו

 יש להכניס למעטפה כוללת אחתתכולתן,  תצויןהמעטפות, על גביהן את שתי וחתום. 

 רק מספר המכרז.  יצויןעליה 

ת במשרדי החברה למתנ"סים בעיר  את המעטפה יש להגיש לתיבת המכרזים הממוקמ   .1

. על המציע  לקבל אישור מסירה מעלית בביוף או מזי 5חדר  1קומה  1לוד ברח' המלאכה 

 סוריזון. לא תתקבלנה הצעות בפקס או בדואר.

את מסמכי המכרז, לרבות תנאי המכרז, פרטיו, ההוראות למשתתפים ונוסח ההסכם     .1

החל   rechesh@matnasim.org.ilלקבל במייל ן הזוכה במכרז לחתום, נית  שעליו יידר

 .21.11.11מתאריך 

 אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.  .5

 החברה תהא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות. .1

 כל הצעה שתוגש תתייחס לנכס אחד בלבד.  .7

, בתנאים המפורטים במסמכי המכרז ואולם ניתן להגיש הצעות באמצעות מתווכים  .8

 החברה לא תשלם דמי תיווך בשום מקרה.   

 11:00בשעה   12.12.11המועד האחרון להגשת ההצעות הינו   .9
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 מסמכי המכרז

 . המודעה – מסמך א'. 1

 מהות המכרז ותנאי הסף. -מסמך ב'. 2

 .לשטחי המשרדים טופס הגשת הצעה והתחייבות המציע -מסמך ג'. 1

 פרוגרמת שטחים. -1נספח 

 למשרדים נספח טכני -2נספח 

 פוי כוח להגשת ההצעה.יי -3נספח 

 טופס הערכת נכס למכרז. -4נספח 

  למשרדים חוזה שכירות -מסמך ד'. 1

 ה הדרישה לערבות השתתפות .בוטל – ערבות השתתפות במכרז. -מסמך ה'. 5

 ערבות ביצוע  -מסמך ו'. 1

 הביטוח. אישור עריכת -מסמך ז'. 7

  העסקת עובדים על פי החוק. תצהיר  -מסמך ח'. 8

 הסכם ניהול. -מסמך ט'. 9

 אישור עריכת ביטוח – מסמך י'. 10
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 ב' מסמך 

 מהות המכרז .1

 

מזמינה  ("החברה" - להלן))חל"צ(   החברה למתנ"סים, מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ .א

רוטו בתחום הגיאוגרפי שגבולו מ"ר ב 270שכירת משרדים  בשטח של לבזאת הצעות 

  15ועד  85ק"מ דרומית לכביש  10המערבי הוא העיר עכו, גבול מזרחי  צומת קדרים, עד 

 (."המשרדים" - )להלןק"מ מצפון לכביש זה.  

חודשים כל  12תקופות אופציה בנות   1שנים בתוספת  5תקופת ההתקשרות היא למשך     .ב

ה תחול על כל השטח או חלקו, בהתאם האופצירכת תקופת ההתקשרות על פי הא אחת.

 למפורט בהודעת החברה על מימוש זכות זו.

  –להגיש הצעתם בשתי חלופות על המציעים   .ג

מסירת השטח כמו שהוא לחברה, אשר תבצע את ההתאמות בעצמה, ובמקרה כזה  (1)

השטח יימסר לחברה בתוך עד שבעה ימי עבודה מהמועד בו נמסרה לזוכה על דבר 

. במקרה כזה החברה תהא אחראית על ביצוע ההתאמות ושכר הדירה ישולם זכייתו

 -ממועד השלמת ביצוע ההתאמות ואכלוס המשרדים המותאמים ולא יאוחר מתום 

 ימי עסקים לאחר שהשטח נמסר לחברה.   10

וזאת בתוך  –מסירת השטח לאחר ביצוע ההתאמות על פי האפיון הטכני והפרוגרמה  (2)

 ם ממועד שנמסרה לזוכה ההודעה אודות זכייתו. יו 10 –לא יותר מ 

 המכרז. במסמכי בהתאם למפורט  החברהעל ידי תיבחנה במכרז שתוגשנה ההצעות    .ד

להגיש הצעה נפרדת ביחס לכל עליו  –אם המציע מבקש להציג מספר מבנים פוטנציאלים     .ה

 נכס מוצע.

, להתאים את המציע בחרה החברה בחלופה לפיה המציע יבצע את ההתאמות יהא על    .ו

שיימסרו לו וכן  הובפרוגרמהדיור שנבחר עפ"י דרישות החברה כמפורט באפיון הטכני 

לנוסח חוזה השכירות. על המציע לעמוד בכל דין ובכל תקן רשמי בביצוע  5כאמור בסעיף 

עבודת ההתאמה, כאשר דמי השכירות שתשלם החברה בגין הדיור שייבחר יכללו עלות 

יודגש כי החברה תהא רשאית לשנות את מפרט ההתאמות ו/או  ור.התאמתו של הדי

 לקבל משרדים המתאימים בקירוב למפרט המבוקש וזאת על פי שיקול דעתה.

 החברה לא תשלם דמי תיווך.יתן להגיש הצעות באמצעות מתווך ואולם נ   .ז

כוח  ייפוילצרף לרבות מתווך, יש  כל מקרה שההצעה מוגשת על ידי מי שאינו בעל הנכס,    .ח

הערבויות  בנוסח המצורף למסמכי המכרז.דין של בעלי הנכס מאומת על ידי עורך 

 הבנקאיות יוצאו בכל מקרה לבקשת בעלי הנכס המוצע.

 שלהלן.  1את ההצעות באופן המפורט בסעיף המכרז הינו דו שלבי. יש להגיש     .ט
 

  במכרז להשתתפותסף   תנאי .2

המפורטות במסמכי המכרז. מבלי לפגוע בכלליות על הדיור המוצע לעמוד בדרישות  .א

 האמור, על הדיור המוצע לעמוד בכל הדרישות הבאות:

תחום הגיאוגרפי שגבולו המערבי הוא העיר עכו, גבול מזרחי  צומת הוא ממוקם ב (1

 מצפון לכביש זה.   15ועד  85ק"מ דרומית לכביש  10קדרים, עד 
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לעקרונות המדידה המפורטים  בהתאםמ"ר ברוטו,  270שטח המשרדים הנדרש  (2

 בפרק "עקרונות המדידה" במסמכי המכרז.

הדיור המוצע ימצא באזור ובסביבה ההולמים משרד של חברה ממשלתית ולא  (1

או מפעלים רועשים הפולטים עשן, ריחות וקרינה מכל סוג /בסמיכות למוסכים ו

 שהוא.

 חניות צמודות  8בעל   (1

 בעל נגישות לתחבורה ציבורית.  (5

 . גישות לאנשים עם מוגבלויותבעל נ (1

 :על המציע לצרף להצעתו .ב

אישור תקף מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לשימוש כמשרדים )תב"ע תקפה והיתר   (1

בניה או אישור לשימוש חורג למשך התקופה הנדרשת, או דף מידע תכנוני בהתאם לסעיף 

 ימוש משרדים(.המעיד על אישור ש 1915-א' לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ח 119

או הוכחה המניחה את דעתה של החברה לגבי טיב  ,מסמך המוכיח רישום הנכס בטאבו  (2

הזכויות של המציע בנכס ו/או ייפוי כוח מבעל הזכויות מאושר על ידי עו"ד אם המציע 

אינו הבעלים. כמו כן החברה תהיה רשאית לפנות לגופים ממשלתיים אחרים על מנת 

של המציע בנכס והגשת ההצעה תחשב כאישור המציע ו/או לברר את טיב הזכויות 

 הבעלים לכך.

כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות   (1

 .1971ותשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( התשל"ו 

  הדרישה לערבות הגשה בוטלה. –להגשה ערבות בנקאית   (1

 ופס הצעת המחיר מלא וחתום כדין.ט     (5

 את כל המסמכים להוכחת קיום תנאי הסף ויתר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.      (1

 '  בתנאי הסף לעיל.ט' וחאישור המשרד להגנת הסביבה יידרש מהזוכה לגבי סעיפים      (7

 תצלום הקבלה המעידה על רכישת חוברת המכרז. (8

מסמכי ההתאגדות ואישור עו"ד / רו"ח בדבר מורשי  אם המציע הינו תאגיד, יש לצרף את (9

 החתימה.

 תשובות החברה לשאלות הבהרה שהתקבלו על ידי רוכשי המכרז, ככל שניתנו. (10

 

 בוטלהלערבות הגשה בקשה  – .ערבות השתתפות במכרז וחתימה על ההסכם .ג

ערבות שנוסחה לא  ה'למסמכי המכרז כמסמך  המצורףערבות בנוסח על המציעים לצרף  (1

 בוטל - לנוסח המצורף תגרום לפסילת ההצעה.יהא זהה 

הערבות תוצא לבקשת בעלי הנכס ותבטיח את ההתחייבות שנטל על עצמו בהגישו הצעה  (2

למכרז, גם אם הוגשה ההצעה באמצעות מתווך. הצעה שתצורף לה ערבות שלא  תעמוד 

 בוטל- בדרישה זו, תיפסל.

ניתנת לגבייה צמודה למדד ו₪  10,000 על סךהערבות תהיה אוטונומית בלתי מותנית  (1

.. הערבות תעמוד בתוקפה עד ל יום  לחברה ניתנה האפשרות בפנייה חד צדדית של החברה

ימים נוספים. הערבות תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח  90 -להאריך התוקף ב
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מ"א לעסוק בביטוח ע"פ חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התש ןרישיוישראלית שברשותה 

 בוטל - .להלן, כמפורט Iהערבות תוכנס למעטפה מס' . 1981 –

ידי המציע, -הערבות המצורפת להצעה תשמש ערבות לשם הבטחת מילוי תנאי המכרז על (1

למילוי ההצעה על כל תנאיה ופרטיה, לניהול מו"מ בתום לב וכביטחון לקיום 

ת, אם המציע יזכה התחייבויותיו של המציע להתקשר בחוזה, לפי תנאי חוזה השכירו

 בוטל במכרז.

וזאת  , יהא עליו לחתום על ההסכם המצורף למכרז)להלן: "הזוכה"(ה המציע במכרז זכ (5

ימים מהמועד על הזכייה ולהעבירו לחברה, בצירוף יתר מסמכי ההתקשרות  1בתוך 

  הנדרשים.

 לא זכה המציע במכרז, תוחזר לו הערבות, לאחר שייחתם החוזה עם הזוכה. (1

  ₪,10,000למסמכי המכרז בסכום של  ו'ערבות ביצוע, בנוסח המצ"ב כמסמך  יצרףהזוכה  (7

לאחר המועד המשוער למסירת הדיור המותאם, יום  90לתקופה של עד ₪(  אלף עשרת)

וכל זאת לשם הבטחת מילוי התחייבויותיו לפי חוזה השכירות. הפקדת ערבות הביצוע 

 ט בחוזה השכירות.כאמור לעיל היא תנאי מימוש זכייתו וכמפור

במקרה של אי מילוי התחייבויות הזוכה כאמור לעיל תהא רשאית החברה לחלט את  (8

 הערבות ובנוסף לתבוע את המציע על נזקים שנגרמו לה, לפי כל דין.

 

 הגשת ההצעה .4
 

    הצהרות המציע א.

      

כרז הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהן כאישור והצהרה, כי פרטי המ

ומסמכיו וההסכם המצורפים למכרז ידועים ונהירים לו וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא 

 לבצע את ההתחייבויות המוטלות עליו עפ"י המכרז בהתאם להוראות כל דין.

 –כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז 

 לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.
  

 שאלות והבהרות .ב

 או במייל 071-2870110בפקס  עלית בביוףשאלות והבהרות ניתן להפנות אל 

elit@matnasim.org.il 1.12.11 וזאת עד ליום 

לכל מי שירכוש את חוברת המכרז והן יהיו חלק בלתי  תשובות החברה יינתנו בכתב 

 נפרד ממסמכי המכרז.

הרות חתום בידי מורשי חתימה על המציעים לצרף להצעתם במכרז את קובץ ההב

 מטעמם.

אם המציע לא יצרף את קובץ  ,הצעה רשאית לפסולהחברה , לתשומת לב המציעים

 .כנדרש ההבהרות
 

   אופן הגשת ההצעה .ד
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 אחת כוללת אשר יוכנסו למעטפהאת ההצעה יש להגיש בשתי מעטפות נפרדות  (1

גש באופן זה, לפי הפירוט שלהלן. הצעה שלא תו "המעטפה הכוללת"(  –)להלן 

 תיפסל.

 

יש להכניס את כל מסמכי המכרז לרבות המפרט, ההסכם וטופס    Iבמעטפה  .2.1

תיאור הנכס ומאפייניו, כשהם מלאים וחתומים כנדרש וכן כל האישורים 

על גב מעטפה זו יש לכתוב  הנדרשים וכתב הערבות ומלבד טופס הצעת המחיר.

 "  I"מעטפה 

באופן שנקבע כשהיא מלאה  צעת המחירהאת טופס יש להכניס   IIמעטפה  .2.2

 . " IIעל גב מעטפה זו יש לכתוב "מעטפה  בטופס הצעת המחיר.

 יירשמו שם המכרז ומספרו בלבד.  המעטפה הכוללתעל  .2.1

בצרוף כל מסמכי )המעטפה הכוללת ובתוכה שתי המעטפות הנפרדות(  את ההצעה  (2

  ורה וחתומה עד ליוםהמכרז הנדרשים, יש להגיש במסירה אישית בלבד, במעטפה סג

יש להניח באופן אישי בתיבת המכרזים בלבד בצרוף  12:00עד השעה  12.12.2016

האישור יהווה  . 5חדר  –לוד  1המלאכה  החברה למתנ"סים רח'המצויה במשרדי 

לתיבת המכרזים. כמו כן יש לקבל אישור  ראייה לכך, כי המעטפה הוכנסה כנדרש

 .אשר יהווה ראיה לכך שההצעה הוגשה כנדרש ריזוןמזי סומסירה מעלית בביוף או 

 לא תתקבלנה הצעות בפקס או בדואר. (1

מעטפה שלא תימצא בתוך תיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעה, מכל  (1

 סיבה שהיא, לא תשתתף במכרז ותוחזר למענה. 

מציע יגיש את הצעתו כאמור לעיל אך ורק בחוברת מסמכי המכרז בשלמותה, מבלי ה (5

, השמטה יע בניסוחה המודפס ו/או להוסיף או לצרף אליה כל תיקון, שינולבצ

ותוספת, וזאת לאחר שימלא בחוברת מסמכי המכרז את כל הפרטים הנדרשים ממנו 

 בלבד ויחתום עליה.

 אין לצרף למסמכי המכרז מכתבים משלימים או הסתייגויות בקשר לתנאי המכרז. (1

בסעיף זה, תהא ועדת המכרזים רשאית,  לא הגיש המציע את הצעתו במדויק כאמור (7

מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו, או, 

לחילופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים הנכללים 

 בהצעתו.

 11:00בשעה  12.12.2011המועד האחרון להגשת הצעות הינו  (8

 

 

 . אמות מידה לבחירת הזוכה:5

 תהליך הבחינה של ההצעות והערכתן ייעשה בארבעה שלבים:

 בדיקת תנאי הסף.שלב א': 

 חישוב ציון האיכותשלב ב': 

 חישוב ציון המחירשלב ג': 
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 חישוב הציון הכולל )איכות ומחיר( ודירוג ההצעות.שלב ד': 

 עמידה בתנאי סף –שלב א' 

להגשת ההצעות, ביחס לעמידתן  בשלב זה ייבדקו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון .א

 בתנאי הסף המפורטים לעיל. רק פניה אשר עמדה בכל תנאי הסף תעבור לבדיקת השלב הבא.

 

 (%10חישוב ציון האיכות ) – שלב ב'

 מהציון הכולל. 10%ציון האיכות מהווה  .ב

בנפרד, והוא יתקבל כסכום הנקודות שיתקבל בכל  מהמצעיםציון האיכות ייקבע לכל אחד  .ג

מהמרכיבים הבאים. ציון האיכות של ההצעה יהיה ממוצע הציונים שיקבל המציע ביחס  אחד

 לכל רכיב.

מציע אשר יעמוד בתנאי הסף להשתתפות בהליך ייבדק כל הנוגע לטיב הצעתו )על פי הטבלה  .ד

של מסמך ג( והמשקלות המפורטות בנספח. ציון סף ברכיב זה יעמוד על  1המפורטת בנספח 

 . 10ציון 

 שלא יקבל את ציון הסף, תיפסל הצעתו ולא תיפתח מעטפת טופס הצעת המחיר שהגיש. מציע .ה

 ההצעה הזוכה תהיה זו שקיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר. )איכות ומחיר(. .ו

 

 (%70חישוב ציון המחיר ) – שלב ג'

 מהציון הכולל. 70%ציון המחיר מהווה  .ז

 

 חישוב הציון הכולל ודירוג ההצעות. –' שלב ד

 הציון הכולל במכרז יחושב עבור כל אחת מההצעות על ידי שקלול ציון האיכות וציון המחיר . .ח

 

 בדיקת ההצעותעניין הבהרות ל. 1  

הצעות שאינן עומדות בתנאי הסף, יידחו על הסף. אם יהיה צורך לערוך בדיקות כדי להחליט  .א

לבחון את ההצעה אם ההצעה מסוימת עומדת בתנאי הסף רשאית ועדת המכרזים להמשיך 

בעצמה או באמצעות נציגיה ובשלב מאוחר יותר, להחליט אם ההצעה אכן עומדת בתנאי הסף 

ואין בעריכת הבדיקות משום אמירה שההצעה עומדת בתנאי הסף. במקרה כזה לא תוחזר 

 ערבות ההשתתפות עד לתום הבדיקה.

 הבדיקה המקצועית  עברו לשלבימידת התאמתן של ההצעות שעומדות לכאורה בתנאי הסף ו .ב

, תיאור הנכס Iמעטפה ו נציגיה. בשלב הראשון תיפתח רק תיבדק ע"י וועדת המכרזים א

על התאמתו ו המבנה על פי אמות המידה הבאות: מיקוםבשלב זה ההצעות ייבחנו ומאפייניו. 

 פי שיקול דעת החברה ובהתאם לפרמטרים שיפורטו בהמשך

תיעשה ע"י ביקור בשטח שמועדו יתואם מראש עם  בדיקת האיכות בדיקת ההצעות בשלב    .ג

המציע.  הביקור הינו לצורך השלמת פרטים ולהתרשמות בלתי אמצעית מההצעות ואינו 

מהווה אישור של עמידה בתנאי הסף או מעבר לשלב כל שהוא משלבי בחירת הזוכה.  על אף 

אם היא בדעה האמור לעיל, רשאית הוועדה להחליט על דחיית הצעה ללא ביקור בשטח 

 שטחים. תשההצעה אינה מתאימה לדרישות המפורטות באפיון הטכני ופרוגרמ
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, בהתאם לאמות המידה והמשקולות המפורטים 10%של  יקיבל הנכס ציון איכות מינימאל .ד

, 2למסמך ג' להצעה, תיפתח המעטפה ובה טופס  – 1בטופס הערכת הנכס המצורף כנספח 

 הצעת המחיר. 

לפחות, לא יעבור לשלב בדיקת   10%של  ילא יקבל  ציון איכות מינימאליודגש, כי נכס ש .ה

 .הצעות המחיר

ועדת המכרזים רשאית לדרוש בכל שלב של תהליך בחירת הזוכה, הגשת מסמכים נוספים   .ו

שתמש וכל מידע נוסף ובכלל זה תכנון ראשוני המעיד על התאמת ההצעה לדרישות המ

ים וכן רשאית לבצע בדיקות נוספות ע"י יועצים מכל שטח תמכמפורט באפיון הטכני ופרוגר

 סוג ושמאים לצורך קבלת כל המידע הנדרש להחלטותיה, בשלב כלשהו של בחירת הזוכה. 

וועדת המכרזים תדרג את ההצעות השונות על סמך התרשמותה או התרשמות נציגיה או     .ז

שלב  –ת הצעות מחיר יועציה  ותקבע מהן ההצעות המתאימות ביותר לצורך פתיחת מעטפו

 ,  וניהול מו"מ.ג'

וועדת המכרזים רשאית בשלב זה לדחות את ההצעות אשר נמצאו פחות מתאימות ביחס  .ח

 להצעות המתאימות ביותר. 

לאחר פתיחת המעטפות ובהן הצעת המחיר עם המציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות    .ט

 ונה לכך ע"י וועדת המכרזים.יותר ינוהל משא ומתן באמצעות ועדת מכרזים או צוות שימ

וועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות להחליט על הזוכה כבר בשלב זה ולוותר על שלב  .י

 המשא ומתן.

ועדת המכרזים רשאית להחליט לחזור על התהליך הנ"ל בשלב כלשהו של תהליך בחירת  .יא

 הזוכה.

 

 משא ומתן. 7

 

אימות יותר להמשך המשא וועדת המכרזים רשאית להחליט בשלב זה אלו הצעות מת .א

או להודיע שהצעות אלה נמצאו  ,ומתן ולדחות את ההצעות שנמצאו פחות מתאימות

פחות מתאימות אולם היא שומרת לעצמה את הזכות לחזור למציעים בשלב מאוחר 

 יותר או לדחות את ההצעות בשלב כלשהו.

ועדת המכרזים לא ייבחר זוכה מתוך ההצעות שנמצאו כמתאימות יותר בשלב זה, ואם  .ב

שומרת לעצמה את הזכות לחזור ולקיים משא ומתן עם הצעות שנמצאו פחות 

 מתאימות שלא נדחו.

את הזוכה במכרז, או  , תחליט ועדת המכרזים  אם לבחוראחרי גמר המשא ומתן .ג

לקיים סבב או סבבים נוספים וכן, לפי שיקול דעתה, לחזור להצעות שנמצאו כפחות 

 .ודמים של המו"מ שלא נדחומתאימות אחרי סבבים ק

לבטל את המכרז אם היא סבורה כי אף אחת מההצעות איננה ועדת המכרזים רשאית  .ד

 מתאימה.

החלטת וועדת המכרזים לגבי ההצעה הזוכה או ההצעות המתאימות ביותר הזוכה בכל  .ה

 .במסמכי המכרז פי אמות המידה כפי שפורטו-שלב שהוא תהיה על
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 רות נוספות ולחזור אליהן יזים רשאית לקבוע הצעות כשעם בחירת הזוכה וועדת המכר .ו

 במידה שלא תתממש ההתקשרות עם הזוכה.

וועדת המכרזים אינה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בהצעה כלשהי או  .ז

 בכלל והיא תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל שלב שהוא מכל סיבה סבירה.

   כרז ו/או לבחון ולקבל גם שטחים ועדת המכרזים תהא רשאית לשנות מדרישת המ .ח

 המתאימים בקירוב לדרישות המפרט.

 

 הגשת ההצעהטפסי נחיות למילוי ה .8
 

תכלול את כל ההוצאות בין המיוחדות ובין הכלליות לשכירת המשרדים, צעת המחיר ה   .א

 .הכרוכות במתן השירותים על פי מכרז זה

ורפים למסמכי המכרז ועליו על גבי טפסי ההצעה המצהצעתו על המציע במכרז להגיש  .ב

 בטפסי ההצעה לפי הנדרש.הפרטים למלא את כל  להקפיד 

 לכך. על המציע לחתום בסוף כל דף של טופס הצעתו בחתימה ובחותמת במקום המיועד .ג

רישום מלא של כל הפרטים, על המציע לרשום את  רמאפש ואינהמקום בטופס גודל אם  .1

ן הסעיף הרלוונטי ולצרף את הדף לאחר הוספת הפרטים החסרים בדף ריק נפרד עם ציו

 חתימתו וחותמת לדפים שנוספו.
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 סמך ג'מ

 

 צפון באזור לשכירת משרדים – טופס הגשת הצעה והתחייבות המציע

 תיאור הנכס ומאפייניו – Iלמעטפה טופס 
 

 

 פרטי המציע/ים א.

 

 __________פ.__ת.ז/ח. שם מלא של המציע/ים:__________________
 

 _______________________________כתובת למשלוח דואר:______

 

 ___________שם איש הקשר:______________________________
 

 ___-___   מספר טלפון נייד:  _________-מספר טלפון:  __________
 

 ___-מספר פקס:    __________
 

של הבעלים,  חכו יייפוולצרף  את הנתונים שלהלןאם מוצע באמצעות מתווך יש למלא גם  ב.

 .בנוסח המצורף למסמכי המכרז מאומת על ידי עו"ד

 ________שם סוכנות התיווך ____________ שם המתווך_____

 _מס' רישיון עיסוק בתיווך _____________

 _________________________כתובת למשלוח דואר_______

 _____________פר טלפון נייד _מספר טלפון ___________ מס

 מספר פקס ______________

 

 משרדים - רטי הדיור המוצעפ ג.

 

 כתובת הנכס:  ___________________________________________
 

 ._______1._______  1._______  2._______  1מספר הגוש/ים:              

 

 ._______1._______  1._______  2._______  1מספר החלקה/ות בגוש:  

 

 ___________________במבנה עצמאי או חלק ממבנה ________

 

הנכס יהיה אם בחברה החברה בחלופה לפיה יבוצעו ההתאמות על ידי הזוכה במכרז זה, 

 האכלוס הנדרש. לא יאוחר מיום  לאכלוסמותאם על פי המפרט והפרוגרמה  וזמין 

 

 



12 
 

 

 תחבורתית נגישות ד.

 

 י תחבורה ראשיים:        ____________________________נגישות לעורק
                           

)יש לציין גם את המוצע:         כניסה הראשית לנכססמוך למספר קווי האוטובוס העוצרים 

 _______________________________(.תדירות הגעתם

 

בה למבנה המוצע הקרו, לרבות רכבת , מרחק בין תחנת ההסעה הציבורית 

__________________ 

 

 ותינגישות לאנשים עם מוגבלו ה.

 

 ____________________________      , אם נדרשות:מספר המעליות בנכס

 נגישות אחרת : ___________________________________

 

  מקומות חנייה ללא תוספת מחיר לדמי השכירות 8  – חניה ו.

 

אלא יימסרו כשטח בו ינהל השוכר בעצמו את  ירישוולא יכללו מספרי החניות יהיו תחומות 

החניות יתוחמו במסגרת החוק וישמור על כללי הבטיחות.  לוהכוסדרי החניה לפי ראות עניו 

בעזרת שער חשמלי ו/או מחסום זרוע חשמלי. הפתיחה תיעשה באמצעות שלט רחוק. לכל 

 11 –שלטים וסה"כ  2חנייה יימסרו 

י החברה תהא רשאית לקבל הצעה הכוללת את מספר החניות הנדרש, גם אם מובהר, כ

 מיקום החניות יהיה לא במתחם מתוחם המיועד רק לרכבי החברה.

 

 מטר מהנכס  כן / לא 150במרחק של עד  האם קיימים חניונים בקרבת מקוםיש לציין  

  כן / לא                    :           האם קיימים מגרשי חנייה פתוחים בקרבת מקוםיש לציין 

 

  פרטי הדיור המוצע. 1 

 

 כתובת הנכס:  ___________________________________________
 

 ._______1._______  1._______  2._______  1מספר הגוש/ים:              

 

 ._______1._______  1._______  2._______  1מספר החלקה/ות בגוש:  

 

 אי או חלק ממבנה ___________________________במבנה עצמ

 

 

 שם:______________  חתימה:______________  חותמת:_____________
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 תחייבות המציעה .2
 

 :פרטי החותם א.

 

 שם מלא של החותם:  _______________________

 _______________________    כתובת מלאה:        

 _______________________       תפקיד:                

 

  הנני מאשר כי מצורף בזה המסמכים הבאים: ב.

 

האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופי ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות,  (1

)להלן: "חוק , 1971 –תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( 

 .עסקאות גופים ציבוריים"(

הצהרה האומרת כי לא קיימים לגבי התנאים המפורטים תי מצרף להצע הריני (2

 ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים. 2בסעיף 

וועדה המקומית לתכנון ולבנייה בדבר אישור השימוש בשטח אישור תקף מה (1

 .לכל תקופת ההתקשרות המוצע כמשרדי החברה.

 נסח רישום. אם הנכס אינו רשום בטאבו, מסמכים אחרים המוכיחים על טיב (1

 זכויות המציע/ים בנכס.

מאושר ע"י עו"ד המייפה את כוחו   חכועליו לצרף ייפוי הינו מתווך אם המציע  (5

בנוסח המצורף למסמכי המכרז.  ערבות ההשתתפות במכרז  להציע את הצעתו

 .הבעלים בכל מקרהתוצא לבקשת 

 תצלום הקבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. (1

 כי המכרז.ערבות בנקאית בנוסח המצ"ב למסמ (7

אישור רו"ח או עו"ד על מורשי חתימה מטעם התאגיד  –אם המציע הינו תאגיד  (8

 סמכויותיהם לחייב את התאגיד.  

את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לרבות אישורי המשרד להגנת הסביבה,  (9

 להוכחת קיום תנאי הסף ויתר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

 .התקבלו על ידי רוכשי המכרז, ככל שניתנותשובות החברה לשאלות הבהרה ש (10

 

 

 

 חתימה:______________  חותמת:_____________  שם:______________     
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 הצהרת בעניין חוברת המכרז ג.

 

הריני מצהיר בזאת שקראתי והבנתי את כל חוברת המכרז וכן קיבלתי הבהרות לגבי כל 

 ז כוללת:עניין שלא היה ברור ומובן לי. חוברת המכר

הפרקים השונים בחוברת המכרז )מבוא ותיאור כללי, אופן הגשת ההצעה, תנאי סף, 

 והתחייבות המציע, תהליך בחירת הזוכה(.על נספחיו ערבות המציע, טופס הגשת הצעה 

 חוזה השכירות יחד עם נוסח ערבות הביצוע.

 .הפרוגרמטכני, נספח 

 נוסח המודעה.  

 

 הצהרה בעניין הבניין ד.

 

ריני מצהיר בזאת ולאחר שהתייעצתי עם קונסטרוקטור מוסמך )שם הקונסטרוקטור( ה

קל" וכן כי -_____________________, כי במבנה המוצע אין תקרות/רצפות "פל

 השלד עומד בתקן הישראלי הרלבנטי.  

 

אם תבחר החברה בחלופה לפיה הזוכה יבצע את  – הצהרה בעניין התאמות דיור ה.

 ההתאמות

בחלופת ביצוע ההתאמות על ידי  תיבחרוהחברה  כי אם אזכה במכרז ,ע ליידו (1

, יהיה עלי לתכנן ולבצע את ההתאמות לדיור לצורכי הייעוד הנדרש על פי המציע

רלוונטיים שנמסרו לי. כמו כן, כל הוצאות התכנון  הופרוגראמדרישות אפיון טכני 

השכירות שישולמו ע"י המזמין וביצוע ההתאמות ישולמו על ידי ויהיו כלולים בדמי 

עבור הדיור, וזאת במשך התקופה הראשונה של השכירות. ידוע לי כי החברה תהא 

רשאית לשנות מדרישות המפרט וכי תהא רשאית לדון ולקבל הצעות מתאימות 

 בקירוב לדרישות המפרט. 

ידוע לי כי תנאי למסירת המשרדים לחברה לאחר ביצוע ההתאמות הינו המצאת  (2

ר מהמשרד לאיכות הסביבה כי האוויר בהם עומד בתקן. האישור יעיד על אישו

 איכות האוויר לאחר ביצוע עבודות ההתאמה.

כל העבודות הקשורות לעץ תעשייתי ו/או לבידים ו/או הריני מצהיר ומתחייב,  כי  (1

פרקט למינציה ו/או שטיחים, עברו בדיקה ואישור של מכון התקנים וכי אינם 

על בסיס פורמלדהיד ו/או כל חומר אחר מעל התקן הסביבתי של מכילים דבקים 

 .המשרד להגנת הסביבה

הקשורות לעץ תעשייתי ו/או לבידים ובמשרדים ההתאמה שאדרש לבצע כל עבודות  (1

עברו בדיקה ואישור של מכון י, PVCו/או  ו/או פרקט למינציה ו/או שטיחים

ן הסביבתי של המשרד להגנת מעל התקכי אינם מכילים חומרים מסוכנים  התקנים 

 הסביבה.

 

 

 שם:______________  חתימה:______________  חותמת:_____________
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 באשר לתוקף ההצעה התחייבות המציע ו.

 

ולא אעשה פעולה כלשהי, לא   הריני מתחייב בזה כי הצעתי תעמוד בתוקפה עד ליום (1

ני לבצע את אסכים לפעולה כלשהי ולא אתיר פעולה כלשהי אשר תמנע ממ

 קשרות לפי הצעה זו במשך תקופה זו.ההת

 ימים נוספים. 90 -ידוע לי כי החברה תהא רשאית להאריך תוקף הצעתי ב (2

 

 

 ולראייה באתי על החתום:

 

 

 

__________________      __________ __    _______________________ 

 חותמת  חתימה                     שם משפחה                 שם פרטי       
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 עמידה בתנאי סף

 

על המציע למלא את פרטיו ולהצהיר על ההתחייבות המתאימה בטבלה בהמשך, וזאת במידה 

ובעת הגשת ההצעה , הדיור המוצע אינו עומד באחד או יותר מהסעיפים הבאים של תנאי הסף: 

 בפרק תנאי הסף.המפורטים 

 

 והסעיפים לא ימולאו כנדרש. הוועדה תהיה רשאית לפסול ההצעה במידה

 התחייבות המציע בעניין תנאים מוקדמים

ומורשה , אם נדרשתי לעשות זאת, מותאם מסירת המבנה לחברההנני מתחייב שעד מועד  .א

 , גודל השטח יהיה בהתאם למבוקש במכרז.לאכלוס

ל ידי ע-עלשתבוצע להלן פירוט הפעילות אם השטח הנדרש אינו קיים במועד הגשת הצעתי,  .ב

מ"ר  270 -שטח מובנה של כב  את המשרדים המבוקשיםלהעמיד  בהתחייבותימנת לעמוד 

   בהתאם לפרק עקרונות המדידה. רוטוב

_________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

הנני מתחייב לפיה עלי לבצע את ההתאמות למפרט ולפרוגרמה,  אם החברה תבחר בחלופה .ג

בהתאמה לאפיון הטכני  בחלוקה פנימית ם הנדרשעד מועד קבלת מיםמותא ויהישהמשרדים 

 .במסמך ג', הולפרוגרמשל החברה 

 

 הנני מתחייב שעד מועד קבלת המבנה המותאם, תהיה נגישות מלאה לאנשים עם מוגבלויות .ד

 .ים וחדרי השירותיםובכלל זה המעבר

 

ידי על מנת לעמוד בדרישה הנ"ל, אם דרישה זו אינה -על תבוצעלהלן, פירוט הפעילות ש 

 .הגשת ההצעהקיימת בשלב 
 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

ועד תום תקופת השכירות הראשונה ובכל הנני מתחייב שעד מועד קבלת המבנה המותאם,  .ה

בהתאם לדרישות  למשרדים המוצעיםיהיו חניות צמודות תקופת שכירות מוארכת 

 .המפורטות במסמכי המכרז

 ולראיה באתי על החתום

 

_______________    _________________ __________ __________ 

 תאריך                חותמת חתימה שם פרטי ומשפחה 
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 הצעת המחיר – IIטופס 
 

 

 

אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז, לרבות ההסכם, המפרט הבנתי  .1

עים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך את האמור בהם, וכי תנאי המכרז וכל הוראותיו ידו

 קבעתי את הצעתי.
 

אני מתחייב לספק את השירותים על פי הוראות מסמכי המכרז ובהתאם להצעת המחיר  .2

 המפורטת והנקובה בהמשך.

 

המחירים המפורטים בהצעתי כוללים את כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות במתן  .1

מצהיר כי ידוע לי שלמחירים הנקובים בהצעתי  השירותים על פי תנאי המכרז, כמו כן אני

 לא יתווספו תוספות כלשהן מכל מין וסוג שהוא, למעט מע"מ.

 

וידוע לי כי החברה רשאית להאריך את  12.1.2017הצעתי זו בתוקף ותחייב אותי עד ליום  .1

 ימים נוספים. 90 -תוקף הצעתי ב

 

 7ולות המפורטות דלקמן, וזאת בתוך אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפע .5

 הודעתכם בדבר זכייתי במכרז: ממועד ימי עבודה
 

לחתום על ההסכם ולהחזירו לחברה כשהוא חתום כדין וכן את נספח הביטוח חתום   א.

 על ידי חברת הביטוח המבטחת אותי.
 

להמציא לחברה ערבות בנקאית חתומה, בנוסח המצ"ב כמסמך ו' למסמכי המכרז,  ב.

על פי מסמכי המכרז להעמיד שטח כנדרש במסמכי המכרז  יהבטחת התחייבותל

המיועד לשמש כמשרדי החברה שכשהוא בעל חניות ונגישות לאנשים עם מוגבלויות 

כמפורט  ל, והכוהומותאם לצורכי החברה כפי שהוגדרו באפיון הטכני ובפרוגרמ

 בהסכם. 
 

לעיל כולן או מקצתן, אאבד את זכותי ידוע לי כי אם לא אבצע את הפעולות המנויות  ג.

לספק את השירותים, והחברה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת 

 להצעתי זו ולהתקשר עם מציע אחר.

 

במחיר המפורט להלן: יצוין כי  Iאני מציע להשכיר לחברה את הנכס המתואר בטופס מס'  .1

)ג'(, 1)ב( 1)א(,1טים בסעיף לצורכי הערכת הצעת המחיר יחושבו המחירים המפור

 ( לפי המשקלות שתקבע החברה ויופקדו בתיבת המכרזים בטרם קבלת ההצעות. 2)ד1(,1)ד1

 

הינם אלה  ללא ההתאמות לדיורדמי השכירות המבוקשים בש"ח למ"ר ללא מע"מ  .א

למ"ר לחודש בתוספת ₪   67____ ממחיר המקסימום שהוא %  מהפחתתהמתקבלים 

 .השכירות המקוריים"( "דמי –)להלן מע"מ 

יתווספו  העל פי האפיון הטכני של החברה והפרוגרמאם אתבקש לבצע את ההתאמות  .ב

למ"ר בתוספת מע"מ ₪  18 –ולא יותר מ ₪ לדמי השכירות המקוריים  _______ 
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החודשים יופחת מחיר ההתאמות  10חודשים בלבד. בתום  10וזאת למשך תקופה של 

 .למ"ר מדמי השכירות המקוריים

 המקוריים דמי התחזוקה החודשיים או דמי ניהול או ועד בית יתווספו לדמי השכירות .ג

למ"ר לחודש בתוספת ₪  10 –למ"ר לחודש לא כולל מע"מ.  ולא יותר מ ____ ₪ 

תנאי הניהול או התחזוקה ועלותם הסופית תיקבע במשא ומתן בין הצדדים  .מע"מ

 .זה והמסומן באות __________מכרז ובכפוף  לנספח תחזוקה/ניהול המצורף ל
 

 

               

 _____________________    _____________ __________ 

 חותמת      חתימה                          שם פרטי ומשפחה 

 

 

 

 

 אישור עו"ד / רו"ח 

 

 

 אני הח"מ _____________ עו"ד /רו"ח מאשר בזאת כי על טופס ההצעה חתמו 

. ______________  וכי בחתימתם הם מוסמכים לחייב את המציע לכל 2_______ . _______1

 דבר ועניין.

 

 

        _________________                  ________________ 

 עו"ד / רו"ח + מ.ר.                                 תאריך
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 למסמך ג' -  1ספח נ

 שטחים: תפרוגרמ

      

   

 פרוגרמת שטחים משרדי מחוז צפון חברה      
 

     

 

 פרוגרמה למחוז צפון 
 

      

 צרכי המחוז שטח במר תיאור הפונקציה      
   

  
    

    10 10 מר 10חדר דיונים   
 10 10 מר 10מחסן   

 60 12 מר 12עובדים 2ח' ל 5    
 15 15 לובי מזכירות+ 2   

   9 9 בקר כספי   
 10 10 סגן מנהל  

 13 13 מנהל   
   50 50 מר 50חדר ישיבות    

  

 8 8 מר 8חדר תקשורת 
   

 6 6 מר  6מטבחון 
 14שירותים כולל נכים 2   

 0 0 מר
   

  
    

מוקד ממ"ד/מקלט ל  
 0 0 חירום 

   

 
    

 
  

 סהכ נטו 
 

191 
 238.75  25%  מעברים    

   262.6 . 10%  יחס ברוטו/נטו   
 

  

   שטח לפרסום:
 270 מ"ר 
 ברוטו
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 למסמך ג'- 2נספח  

 

 לשכירת משרדים נספח טכני

 כללי

בגימור מלא כהגדרתו ויתאים לדרישות השוכר ולפי המפרט הטכני הכללי  –השטח המבוקש 

 שיבוא בהמשך. 
 

 אחריות המשכיר לתכנון

התכנון המפורט והפיקוח יהיו באחריותו של המשכיר ועל חשבונו. שירות זה יכלול את כל שרותי 

התאמת ריהוט קיים למבנה  המקצועות האפשריים ובכללם ניהול ותאום תכנון, אדריכלות פנים,

, בטיחות, תקשורת מחשבים וטלפוניה, תאום רהמוצע, קונסטרוקציה, חשמל, מיזוג אויר ואוורו

ים, מתח נמוך שיכיל גם כל תכנון אחר שיידרש בהתאם לתכניות המפורטות. מערכות, מטבח

 שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה.    בחשבון מערכות חוסכי אנרגיה, חהתכנון ייק
 

 אישור תכניות

עותקים לאישור השוכר, אישור זה לא יגרע מאחריותו הבלעדית  1-המשכיר יגיש את התכניות ב

 ניין התכנון. המשכיר יבצע שינויים בתכנון בהתאם להערות השוכר. והמלאה של המשכיר לע
 

 לוחות זמנים

השוכר יגיש לוח זמנים מפורט הכולל את כל שלבי הביצוע כולל עבודות הקשורות למזמין כגון 

הצגת לוחות הזמנים יותאמו למועד התאמת ריהוט, התקנת ציודי קצה לטלפוניה ומחשבים וכד'. 

 כר ולאחר קבלת כל האישורים הנדרשים מהרשויות.כניסת החברה למוש
 

 לוח צבעים וחומרים

 המשכיר יכין לוח צבעים וחומרים בהם יעשה שימוש בפרויקט לאישור המזמין. 
 

 מבדקי קבלה ראשונית וסופית 

 צוות מקצועי מטעם השוכר יבחן את הביצוע מול דרישות התכניות. 

 בדיקת קבלה סופית.  ך, תיערשולאחר שיבוצעו תיקונים שיידרשו, באם ידר
 

: בכל שלבי הביצוע יאפשר המשכיר לשוכר לבקר במקום ולעמוד מקרוב על איכות הביצוע הערה

 וההתקדמות לפי לוחות הזמנים. 
 

 

 תכנית עדות

העתקים מכל התכניות  1המשכיר ימסור במעמד המסירה הסופית של המושכר תיק מתקן הכולל 

כנות לפי הביצוע בפועל, כולל במדיה מגנטית ובתכנת מחשב והמערכות המאושרות והמעוד

 (. בתיאום עם השוכר או כל תכנה אחרת ARCשתסוכם מראש )אוטוקד או + 
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לתיק המתקן יצורפו גם תאור טכני מפורט של המתקנים והציוד והסבר לפעולתם, כולל קטלוגים 

ל גם מספרי טלפון, פקס ודואר של היצרנים השונים, רשימת אנשי קשר רלוונטיים. הרשימה תכלו

 אלקטרוני. 

 

 

 לשכירת משרדים המפרט הטכני
 

 

 מחיצות פנים עד לתקרת הבטון

הצדדים ודו קרומי בהתאם  2-בתוך המושכר, בין חדרי המשרדים השונים גבס חד קרומי מ

ס"מ  1, כולל בידוד אקוסטי צמר זכוכית וכן בחדרי ישיבות ו/או הדרכה לדרישות ספציפיות

לחדרים תאם להמלצות היצרן. המרווח בין הניצבים יתאים לגובה הקיר ועד לתקרת הבטון. בה

, יש להתקין חלון זכוכית שקופה או אטומה לפי דרישת השוכר חיצוניים שיתוכננו ללא חלונות

מ"ר. מיקום  1לצורך הכנסת אור פנימה. חלון כזה לא יהיה ניתן לפתיחה ויהיה בשטח של כ 

ובעובי  הזכוכית תהיה מחוסמת )אורך/רוחב( ייקבע בהתאם לתכנון המפורט.החלון וצורתו 

 מ"מ. 1מינימלי של 
 

 דלתות

משפחות  2)לפחות , ידיות מתכת כולל מנעולי גרנד מסטר דלתות פנים כדוגמת למינטו של פנדור

 ובחדרי השירותים.ומחזירי דלת בדלתות ראשיות של מסטרים שונים הנשלטים ע"י הגרנד מסטר(

לכל מגנטיים בולמי דלת הדלתות בחדרי השירותים יהיו מתאימים לחדרים עם לחות גבוהה .

 הדלתות. 

בדלתות הכניסה הראשיות וביציאות החירום תהיה בקרה ושליטה על פתיחתם בעזרת מנעול 

פנקוד ומחזיר שמן. דלתות אלה יהיו מזכוכית מחוסמת/עץ/פלדה והכל לפי הכנה לחשמלי ,מגנטי 

 המזמין.דרישת 
 

 חלונות

לפי בחירת השוכר. ישנה  םהרפפות יהיו מאלומיניו יתקנו רפפות הצללה והגנה מקרינת השמש,

דוחה חום  ציפוי מגן שמשהזכוכיות תהיינה כפולות עם העדפה לחלונות מסוג דריי קיפ מבודדים. 

צוני של המדבקות ייושמו מהצד החי י יהיה ללא אפקט מראה.במקומות שידרוש השוכר. הציפו

 הזכוכית.
 

 תקרה אקוסטית

. בחדרי הישיבות L+z תס"מ על גבי קונסטרוקציי 10*10 תמינראליתקרה אקוסטית  –במשרדים 

כולל פח פיין ליין כדוגמת יהודה יבוא ויצוא באריחי יעשה שימוש  ובמסדרונות ובפינות המתנה,

משולבת עם תקרה ס בתקרת גבס"מ ו 10*10 מחוררבידוד אקוסטי מצופים בגיזה במגשים 

האדריכל. המזמין והשילוב יאושר ע"י יועץ אקוסטיקה ביחד עם  .סינריםו, אקוסטית מינרלית 

יותקנו תקרות מגשים מבודדים מפח  –ותקשורתכגון חדרי שירותים, מחסנים  םבחדרים ייעודיי

 צבוע. 
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 רצפה

ס"מ  20/20-10/10חים יהיו מידות  הארי במעברים ובחדרי השירות יבוצע חיפוי גרניט פורצלן.

, יבצעו גם שילובים דקורטיביים בין בהם יבחר המזמין ולפי בחירת המזמין. במקומות מסוימים

 מספר אריחים ו/או פסיפס ו/או קישוטים אחרים.

דמוי פרקט ויהיו מיצרנים מובילים  PVCחדרי המשרדים ובחדרי הישיבות יחופו באריחי 

או שווה ערך ומתאימים לשחיקה גבוהה  QUICKSTEPדוגמת בתחומם מארה"ב ו/או אירופה כ

 ובליעה אקוסטית מתאימה למשרדים.

 

 

 מקלט/ממ"ד/ממ"ק

האזור המוגן יכיל את כל האמצעים  .הולם לביטחון העובדים בעת חירוםהתכנון ייתן מענה 

ם תאורה והכל לפי התקני כולל שירותים, מי שתייה, סינון אויר,ארוכה ,הנדרשים לשהייה 

 והתקנות שיהיו קיימים בעת הגשת ההצעה.

 
 

 מעליות 

בכל מושכר שבו יותר מקומה אחת מעל למפלס הקרקע יש לשלב מעליות נוסעים, שירות, מסוגים 

במידה  ןשונים ובמידות שונות להבטחת רמת שירות טובה. המעליות תגענה גם לחניון הבניי

 ה. המעליות יותאמו גם אנשים עם מוגבלויותהמעליות תהיינה משולטות גם עם לוגו החבר וקיים.

 .כולל כריזה למספרי הקומות, לחצנים עם כיתוב ברייל וכד' 

 
 

 סידורים לנכים

עמידה בדרישות לסידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי כן לגבי הנגישות, החניות והשירותים. 

כל המתקנים הנדרשים  וייכללו את שרותי הנכים יהיו כחלק מהשירותים שיהיו בתוך המושכר

 .בחדרי שירותים

 

 רותיםיש

 הלפרוגרמכמות האסלות והמשתנות יותאמו לכמות העובדים והאורחים הצפויים להגיע בהתאם 

 .למשכיר ובהתאם לתקנות.שנמסרה 

מקבצים לפחות אשר יכללו שירותים נפרדים לנשים ולגברים ולכל  2השירותים יתוכננו כך שיהיו 

ים השונים יותקנו גם יטרינכים, המתאימים לתקנים. בנוסף למתקנים הסנ מקבץ ישולבו שרותי

בין התאים ובין המשתנות, משטחי אקוסטיות לכל הגובה מהרצפה לתקרה מחיצות דקורטיביות 

בורי מים חמים/קרים, מראות מול משטחי י, כולל חומתחתם ארונות לאחסון שיש לכיורים

ידיים,   במתקנים לנייר ניגו , מברשות לניקוי אסלה,טואלט הכיורים, מתקנים לסבון נוזלי, נייר 

מתקני ייבוש חשמליים, אביזרים וידיות אחיזה בתאי השירותים לנכים. מתקנים להפצת ריח, 

מתקנים לריפוד אסלות, סלים לנייר משומש שיותקנו מתחת למתקני ניגוב הידיים. כל האביזרים 

לאישור השוכר טרם אספקתם יוגשו יר. כל המתקנים ויותקנו על הקיהיו מנירוסטה והציודים 

צבעוני איכותי בגוונים ובאיכות  /בקליטבמידה ויבקש המזמין , יהיו המתקנים מפלסטיק למבנה.

 שידרוש המזמין.
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 מטבחון

ברז ר ווכימשטח שיש עם  למטבחון בהתאם לפרוגרמת השטחים. המטבחון יכלול גם יוקצה שטח 

יונים ותחתונים עם אפשרות נעילה, הכנה למקרר, חיבור למיתקן תמי חם/קר, ארונות אחסון על

ליד הכיור יותקן מתקן לסבון כלים + מתקן כלים מתחת לשיש.  כמו כן תהייה הכנה ל מדיח,. 1

 .מראש/בקליט/ ויוגשו לאישור המזמין מתקנים יהיו מנירוסטה .וסל לניר משומש למגבות נייר

 ס"מ, הרצפה בהתאם לאמור במעברים.  150ד לגובה הקירות יחופו בגרניט פורצלן ע

 

בכל חדר ישיבות ו/או הדרכה יותקן ארון שירות עם הכנות  למתקן מים חמים/קרים מידות 

 הארון יהיו בהתאם לאפשרויות בחדר המיועד ויכללו גם נקודות חשמל ומשטח שיש. 

 
 

 בקרת כניסה ופריצה

תאם לדרישות השוכר, שילובנו עם המשכיר תוכן תשתית למערכת בקרת כניסה ופריצה בה

ובהתאם לאופי השטח המושכר. התשתית תכלול הנחת שרוול חסין אש מנקודת ריכוז הביטחון 

 ועד לנקודות הקצה ככל שיידרשו. בתוך הצינור יושחל חוט משיכה בלבד. 

המערכת תבוצע ע"י השוכר אולם המשכיר יתאם את ביצוע ההתקנות יחד עם כל ההתקנות 

ויכללו בדמי השכירות במסגרת   אומים אלהילא תשולם עמלה בגין תהאחרות המבוצעות על ידו. 

  כלל התאומים שיידרשו מכלל ספקי השוכר. 

 במידת הצורך יותקנו סורגי מתכת מגולוונים ומבוטנים היטב ובהתאם למפרטי משטרת ישראל. 
 

 חשמל, תקשורת ומתח נמוך 

שים או סלסלות רשת שיקיפו את המבנה וגם יחצו את המבנה מעל לתקרה האקוסטית יונחו מג

עבור חשמל והשנייה עבור תקשורת ומתח  1סלסלות נפרדות  2. יונחו בצמוד לפחות מקומות 2-ב

 כבלי החשמל יהיו מוצלבים להקטנת השפעת הקרינה האלקטרומגנטית בעמדות.נמוך. 

 11תוך קירות הגבס. קוטר השרוולים מהסלסלות יורדו שרוולים חסיני אש ובצבעים מתאימים ב

 מ"מ.  25מ"מ למעט שרוולים לתקשורת שיהיו בקוטר 

 

כהגדרתו עבור מערכת כריזה, אינטרקום, גלוי אש ועשן, תקשורת טלפוניה ומחשבים ,מתח נמוך 

 וכל מערכת אחרת שתידרש ע"י המזמין. אחודה 

 

עשן וכבוי אש בהתאם לתקנות. יעשו ויכלול אמצעי גלוי  25%לוח החשמל יתוכנן עם רזרבה של 

במידה והחשמל מסופק עי  ., לפי דרישות של חברת החשמלכל ההכנות הדרושות למונה תעו"ז

 המשכיר, המשכיר יתקין את המונה והתשלום יהיה לא יותר מתעריף התעו"ז במתח גבוה.

לרבות , גיהלחיסכון באנר אופי הלוח ישקף את האמור בכל הסעיפים שבמפרט זה וייתן מענה

שליטה מרכזית על המזגנים והתאורה. השליטה תהיה גם באמצעות לחצנים ראשיים שימוקמו 

הלחצנים הראשיים יהיו שקועים בקיר ויוגנו בנקודות שיוגדרו ע"י השוכר בהתאם לאופי המושכר 

 למניעת ניתוק ראשי בטעות   / כסוי קשיחיתבעזרת דלת

רו מגנטית ויותאמו לדרישות התקן הישראלי שיהיה לוחות החשמל יוגנו בפני קרינה אלקט

 בתוקף נכון ליום מסירת המושכר. המשכיר יגיש דוחות להוכחת רמת הקרינה לפי התקן כאמור.
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 )מקבץ(  משולבת  עמדת עבודה

  open spaceהמתאימה למשרדים וגם ל–ע.ה.ט.כדוגמת ניסקו או שוו"ע ת.ה.ט, 
 

 1M –  CAT7אחודה  –תשתית לתקשורת וטלפוניה , A 11ת שקעי שירו 1לכל עמדת עבודה יהיו 

 נקודות . סה"כ  1 –

 עמדות יהיו במעגל חשמלי נפרד.  2-1כל  –חשמל 

 מ"מ.  25צינורות  2-1 ים.נפרד ותבצינוריהיו עמדה כל  ל –תקשורת 

 , יותקן לחצן לפתיחת המנעול החשמלי ואינטרקום. על ידי המזמין בכל עמדה שיידרש

 

M 15ם מעל בחדרי
 מקבצים.  2יתוכננו  2

 מקבצים בהתאם לגודל חדר הישיבות.  2-5בחדרי הישיבות יתוכננו 

וכן בפרוזדורים ואזורי המתנה, שקעים  םיותקנו נקודות חשמל בהתאם לצרכים פונקציונאליי

 . כפולים אלה יהיו שקעי כוח

מעל לתקרה האקוסטית יהיו גם נקודות חשמל ותקשורת  העיקריים, חדרי הישיבות 2-1 -ב

מ"מ גמיש שיגיע מרגל השולחן בחדר הישיבות  50ההכנה תכלול גם צינור  כהכנה עבור מקרנים.

 דרך הקירות אל תקרת החדר באזור המיועד לחיבור מקרן תלוי.

וישולב הכולל מכסה מקבץ מוגן מים שובץ יבאזור בו ימוקם השולחן  אלה, ברצפת חדרי ישיבות

   בחיפוי הרצפה. 

 באזורים שיוגדרו עבור מכונות צילום/פקסים יכין המשכיר מקבץ בדומה לעמדת עבודה.

 כך גם בכל חדר דיונים שאינו כחדר ישיבות/הדרכה.
 

 תאורה

  LEDבעזרת נורות תאורה 

 לוקס. 500-550רמת תאורה 

   לומנס לפחות. 1980ס"מ שטף אור  LED10X10פנל  גופי תאורה עיקריים:

ד'  90התאם לצורך יהיו דו תכליתיים ויצוידו בממיר, מטען וסוללות לעבודה של חלק מהגופים וב

גופים דו תכליתיים יידרשו גם בכל חדרי השירותים ובכל חדרי הישיבות לפחות בהפסקת חשמל. 

 ., ובחדרים בהם אין אור טבעיוההדרכה

מתוצרת רה לד אין גוף אינטגרלי, דו תכליתי, יש להוסיף במקומות הנדרשים גופי תאואם 

 או שווה ערך שיוצג לאישור. 1115.001אלקטרוזן מקט 

 

 תאורת חירום

. ויתאימו לעבודה עם סוללות  LEDכל תאורות החירום ,יציאות החירום וההכוונה יהיו מסוג 

  מזמן הסוללה. 25%שתהיה ירידה ב  דקות לפחות. הסוללות יוחלפו כל אימת 90גיבוי ל 

 מערכת גילוי אש ועשן

 . 1220רכת שתתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י מע
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מחויבות למערכת כיבוי אש באמצעות ספרינקלרים ו/או כבוי בגז )לוחות חשמל,  וליישםלבדוק 

מוגנים כל לחצני ההפעלה של מערכות הגילוי והכבוי)גלאי עשן וספרינקלרים( יהיו חדר תקשורת(. 

 עם מכסה זכוכית המיועדת לניפוץ.
 

 אש ארונות כבוי

יותקנו בהתאם לתקנות ובכמות הנדרשת לכל שטח/מרחק נתונים. בכל עמדת הידרנט/גלגילון 

 יבוצע אביזר לניקוז הטפטוף.
 

 מערכת כריזה

תינתן אפשרות לכרוז  ד'. 90-לכל החללים עם יציאה לקריאת חרום וגיבוי עם סוללה לרב אזורית 

 אזורים נפרדים לפחות וכן לכל האזורים ביחד.  2ל
 

 

 מיזוג אוויר 

 לחות יחסית )ללא בקרה(.  50% –מעלות  21מעלות עד  22-מ –תנאי פנים בקיץ 

 מעלות.  21מעלות עד  19-מ –תנאי פנים בחורף 

 בכל חדר. מטופל מחומם ומקורר אויר צח 

, לחיסכון מרבי באנרגיה. בתחום חברות מובילותמאחת מה אינוורטר, תהיה שיטת המיזוג 

קיימות במבנה ובהתאם לדרישות חסכוניות אחרות במידה ולמערכות מיזוג ויות אפשר יישקלו גם

 השוכר.

יתוקן מזגן עצמאי לחלוטין בהתאם לגודל החדר  לכל חדר/חלל/חדר ישיבות/אזור/חדר הדרכה,

 .ולפונקציונאליות שלו. לא תתקבל מערכת מיזוג מרכזית

 רות ולא באמצעות שלטים ניידים.הפעלת המזגנים תעשה  באמצעות רגשים המותקנים על הקי

המשכיר ימציא דוח מבודק מוסמך המאשר כי המערכת עומדת יוגשו לאישור. הרגשים ומיקומם 

 בדרישות התכנון וכי כמות האוויר, איכות האוויר והטמפרטורות אכן מתאימות.

 
 

 חדר תקשורת

   לוח חשמל נפרד, ויכיל את כל הציוד הנדרש ללוחות עבור חדרי תקשורת.

 . 5-של מעגלים  תמינימאליכמות  M16כל מעגל יוגן באמצעות מאמ"ת 

מ"מ ובמידות שיוגדרו  17לבנה. עובי הלוח  המצופה פורמייק 'בחדר יוכן לוח מעץ סנדוויץ

 בהמשך. עבור מרכזיית הטלפונים יוכן כבל ארקה בקוטר שיוגדר ע"י ספק המרכזיות. 

 שקעי חשמל וכולל מדפי פח בהתאם לצורך. 12וררים ו בחדר יותקן ארון תקשורת תקני כולל מאו

לוקס לפחות וכוללת גופים דו תכליתיים בעוצמה זהה.  100התאורה בחדר תקשורת בעוצמה של 

שעות  21המותאם לעבודה מאומצת בחדר תקשורת לפעולה של לחדר יתוכנן מזגן עצמאי מפוצל 

כזו שתספק אויר בטמפרטורה של בעוצמה המזגן יהיה  –כולל אביזרים נדרשים למניעת קיפאון 

  מעלות. ללא בקרת לחות. 22מעלות עד  18-מעלות בקיץ ובחורף מ 21מעלות עד  21 -מ
 

 צביעה

או פוליאור. מספר  2000לפי הגוונים שיאושרו ע"י השוכר. צבעי הקירות כדוגמת סופר קריל 

 השכבות יהיו עד לקבלת גוון אחיד בכל המשטחים. 
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ו/או המרייט או שוו"ע טמבור, במספר שכבות עד לקבלת גוון  ורנית / פוליאור –זל צבעי עץ ובר

 אחיד. הצביעה בהתאם להנחיות יצרן הצבעים הרלוונטי.
 

 

 שילוט

הקצוות ע"י סימון עמיד וברור. )עדיפות  2 -המים וכל התשתית תסומן ב יקוולוחות החשמל, 

 לשלטים חרוטים(. 

עיקרי או משני יהיה שילוט חרוט. ואל כל חדר יהיה שילוט  בכניסה למבנה וכן בכל אזור

מתחלף. גוף השלט יהיה מנירוסטה או זכוכית מחוסמת והאלמנטים המתחלפים יהיו  ימודולאר

 מניר. לכל אלמנט מתחלף יהיה כסוי שקוף התואם לגוף השלט

 ישור המזמין. בחדרים יהיו בהתאם לאו open spaceבעמדות ,בכניסותוהחומרים  צבעי השילוט 

 

 תקנים ותקנות

כל העבודות המתוארות והחומרים בהם ייעשה שימוש לפי מפרט זה יתאימו לתקנים ישראליים 

 .ULיעשה שימוש בתקנים אמריקאים כדוגמת  –רלוונטיים. במידה ותקן ישראלי לא קיים 

משרד בדיקת איכות האוויר  ושיטת הבדיקה תעשה רק על ידי מעבדות המאושרות על ידי 

 הכלכלה והמשרד להגנת הסביבה.

 

 

 הגדרת שוו"ע

בזאת כי רק החברה למתנ"סים תקבע אם מוצר/שירות או עבודה שהוגדרו במפרט מובהר 

 לדרישה המקורית. שוו"ע  מתאימים להגדרה
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 'למסמך ג -  3נספח 

 

 

 להגשת הצעה חכו יייפו

 אני הח"מ 

 ____________ ____________________ נושא תעודת זהות  ______

 ____________________ נושא תעודת זהות  __________________ 

 

 אנו מורשי החתימה בחברה ___________ ח.פ. _____________ - אם המדובר בתאגיד למלא

 

 מצהיר/ים  בזאת כדלקמן 

_____ היא הבעלים ____או חברת _____ 11.201115 אנו הבעלים של השטח המוצע במכרז .1

 () מחק  את המיותר 11.11השטח המוצע במכרז של 

בשמה של חברת  או__ להגיש בשמנו ___הרינו לייפות את כוחו/ה של _____________ .2

החברה למתנ"סים לשכירת  שפרסמה ________ _ הצעה למכרז מס'___________

ולהתחייב בשמנו בהתחייבויות המפורטות , ם ליחידות החברהמשרדים שישמשו כמשרדי

 במסמכי המכרז.

 בלתי חוזר. זה הינו.    יפויי כוח 1

ידוע לנו כי במסגרת הגשת ההצעה ניתנות התחייבויות שונות בשמנו בקשר עם המשרדים .     1

וכי לא נוכל להעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או הסתייגות כאשר נידרש  המוצעים

 לממש במלואה את ההצעה אשר הוגשה בשמנו.

הרינו להצהיר ולאשר כי אין כל מניעה חוקית או מצד ג' כלשהו להגיש את ההצעה ולהשכיר    .  5

 .את המשרדים לחברה במועד הנדרש

ידוע לנו כי אם נזכה ולא נעמוד בהתחייבויותינו על פי הוראות המכרז, תחלט החברה את  .    1

 הערבות שצירפנו להצעה.

                                                                                  

 ולראיה באנו על החתום

 

          ____________________                            ____________________ 

          ____________________   ____________________ 

 

 אישור עו"ד / רו"ח

 חתמו: הכוח  יייפור בזאת כי על עו"ד / רו"ח מאש …………………………אני הח"מ 

 

 וכי הם מוסמכים לחייב את  …………………………. 2, ………………………. 1

 .ם לכל דבר וענייןבחתימתבעלי הנכס המוצע   

__________________    _____________________ 

 + מ.ר חתימה וחותמת           תאריך 
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 למסמך ג' – 4נספח 
 
 

 ____כרז דיור טופס הערכת נכס מס' _______ למ
 
 

 שם המציע __________________ כתובת הנכס ______________________
 
 

 שם המעריך __________________________ תאריך _________________
 

 מהציון הכולל  %30=  100מרכיב האיכות 

 נקודות להתייחסותו של המעריך: 

 

 ( ________0-100)    כללי של מרכיב האיכות יינתן ע"י חיבור כל הסעיפים : ציון

 שקלול הרכיבים

 מהציון הסופי יינתן לפי דוח הערכת הנכס שלעייל : אחוז גבוה = ציון גבוה 10%

 מהציון הסופי יינתן לפי רמת המחיר : מחיר נמוך = ציון גבוה 70%

 100%סה"כ 

 כרזיםציון ועדת המ ציון משקל מהות הבדיקה משקל באחוזים

מרחק  –נגישות תחבורתית קירבה לכבישים מרכזים  15%
 5  - מ' פחות ק"מפחות מהנדרש בתנאי הסף. על כל 

 נקודות.

0-10  

15% 

 

מעבר לחניות הנדרשות  –קירבה לחניות, לחנייה חופשית 
 בתנאי הסף.

0-10  

מטר  100 –תחבורה ציבורית, מרחק מתחנות, פחות מ  5%
 8 –מתחבורה ציבורית 

5  

  10 שטח מוצע: ניקוד לשטח מוצע בקומה אחת. 15%

  0-20 סביבת הנכס 20%

  0-5 מבנה עצמאי או חלק ממבנה )יתרון למבנה עצמאי( 5%

  5 חיבור חשמלי למתח עליון 5%

  0-5 מאובטח מבנה או מתחם בו ממוקם המבנה  5%

  0-20 התרשמות כללית של המעריך 15%

100%    
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ת הציון הגבוה ביותר)ולאחר ניהול מו"מ, אם יוחלט על כך( היא זו בשקלול הסופי, ההצעה שתשיג א

 שתזכה במכרז.
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 סמך ד'מ

  חוזה שכירות בלתי מוגנת

 

 __________שנה _________בחודש ________ ביום בלוד חוזה שכירות שנערך ונחתם 

 

 בין

_______________________ 

 ת.ז./ח.פ. ________________

 ______שכתובתו__________

 טלפון :___________ פקס: _______

 באמצעות מורשי החתימה מטעמו:

1. _______________ 

2. ______________ 

 

 "המשכיר"( –)להלן 

 

 לבין

 

 החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ

 51052534-8ח.פ.   

 , לוד4רחוב המלאכה 

 "החברה"( –)להלן 

 

 

על הזכויות[ והמחזיק הבלעדי של מבנה אשר נמצא והמשכיר הינו ]הבעלים[ או ]ב הואיל

 –)להלן ברח'__________ וידוע כחלקה/ות _______ בגוש/ים ___; ב____________ 

   או חלקו; "המבנה"(
       

להשכרת שטח של _____מ"ר   "המכרז"( -)להלן _____  והמשכיר זכה במכרז מס' והואיל

ובנוסף ____  "המושכר"( -)להלן  במבנה  שישמשו כמשרדי החברה ___בקומה 

  ;"שטחי החניה"( - )להלןמקומות חניה לכלי רכב ללא תשלום 
     

והמשכיר הסכים להתאים את המושכר לצרכיו של החברה כמפורט במסמכי המכרז  והואיל

 וכמפורט בחוזה זה להלן;
  

ן למשכיר ודמי והוסכם בין הצדדים כי החברה תשלם את דמי השכירות המפורטים להל והואיל

  והכל בהתאם להוראות הסכם זה ניהול/ועד כפי שסוכמו בין הצדדים
         

 ובהתאם למכרז הוסכם בין הצדדים לחתום על חוזה שכירות זה כמפורט להלן; והואיל
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 אי לכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 המבוא הנספחים ופרשנות .1

 

"מסמכי  –)להלן או המסמכים שחולקו במסגרת המכרז המבוא, לחוזה זה, החוברת ו/ .1.1

 והנספחים המצורפים לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. המכרז"(

יחול על חוזה זה בשינויים  1971 –)ד( לחוק החוזים )חוק כללי(, תשל"ג 25סעיף  .1.2

המחויבים אם אין הוראה אחרת לעניין הנדון ואם אין בעניין הנדון או בהקשרו דבר 

 אינו מתיישב עם תחולה כאמור.ש

 

 פרטי המושכר .2

המושכר ושטחי החניה מסומנים בקו אדום בתשריט המצורף בחוזה זה לצורך זיהוי   .2.1

 .כנספח א'בלבד ומסומן 

שטח המושכר נקבע לפי מדידה סופית מוסכמת אשר העתק ממנו מצורף לחוזה זה  .2.2

 . ומסומן כ"נספח מדידה"

         

 ימושו וייעודוהשכרת המושכר, ש .3

המשכיר משכיר בזה לחברה והחברה שוכרת בזה מאת המשכיר את המושכר בתנאים  1.1

 המפורטים להלן.

ים ליחידות חברה שונות על מוסכם בזה בין הצדדים כי החברה תשתמש במושכר כמשרד 1.2

והמשכיר ימציא לחברה היתר ממוסד התכנון  "הייעוד המוסכם"( –)להלן פי שיקול דעתה 

 1915 –כמשמעותו בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה  "מוסד התכנון"( –)להלן מוסמך לכך ה

המאפשר שימוש במושכר לייעוד המוסכם וזאת קודם  "חוק התכנון והבניה"( –)להלן 

 להלן. 1למסירת המושכר לחברה כאמור בסעיף 

 החברה תהיה רשאית להשתמש במושכר במשך כל שעות היום והלילה. 1.1

 

 תחולה של חוק הגנת הדייראי  .4

החברה מצהירה בזאת כי ידוע לה שהיא לא תהיה מוגנת עפ"י חוק הגנת הדייר )נוסח 

או כל חוק אחר שיבוא במקומו, המעניק  "חוק הגנת הדייר"( -ן )להל 1972-משולב(, תשל"ב

 זכויות כל שהן לדיירים מוגנים במושכר.

בה לשלם למשכיר בעבור המושכר דמי החברה מצהירה ומאשרת כי לא שילמה ולא התחיי

 5מפתח או כל תשלום אחר היכול להיחשב כדמי מפתח וכי העבודה שתבוצע על פי סעיף 

 להלן לא תיחשב כדמי מפתח. 

 

  התאמת המושכר לייעודו .5

אם בחרה החברה בחלופה לפיה המשכיר יבצע את ההתאמות על פי הפרוגראמה ואפיון   .5.1

 ר לייעודו לפי צרכי החברה כמפורט להלן.המשכיר יתאים את המושכהטכני 

יבוצעו ע"י המשכיר על  "עבודות ההתאמה"( –)להלן התכנון ההתאמה וביצועם  .5.1.1

והאפיון המהווים חלק ממסמכי המכרז, והמצ"ב כנספח  הלפרוגרמחשבונו בהתאם 

 .למסמך ג' במסמכי המכרז  1
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גש כי לוח הזמנים לוח הזמנים לתכנון וביצוע עבודות ההתאמה הינו כלהלן: )יוד .5.1.2

 מתייחס לימי עבודה(

לעיל, על חשבונו על ידי מתכננים  ההאמור ההפרוגרמהמשכיר יכין על בסיס  .5.1.3

קצועיים רשומים כדין, תכנית חלוקה ראשונית אותה יגיש לאישור החברה תוך מ

 ימים מיום חתימת חוזה זה; 10

י התכנית ימים מיום קבלת תכנית החלוקה הראשונית תאשר החברה כ 10תוך  .5.1.4

 מקובלת עליה או תגיש את הערותיה למשכיר;

ימים  7הוגשו הערותיה של החברה ולא סוכמו הנושאים השנויים במחלוקת תוך  .5.1.5

"מנהל  –)להלן מטעם החברה  הפרויקטמהגשת ההערות , יכריע בעניין מנהל 

ימים מתום התקופה להגשת ההערות של  5; ההכרעה תינתן תוך ("הפרויקט

 החברה;

ימים מאישור תוכנית החלוקה הראשונית, יגיש המשכיר לאישור החברה לוח  7תוך  .5.1.6

, תוכניות עבודה מפורטות "לוח זמנים"( –)להלן זמנים לביצוע עבודות ההתאמה 

 ההפרוגרמומפרטים טכניים המבוססים על תוכנית החלוקה הראשונית, על 

 ;"תוכניות העבודה"( –להלן ) והאפיון הטכני

ימים מיום קבלתם או  7לוח הזמנים ותוכניות העבודה תוך החברה תאשר את  .5.1.7

 תגיש הערותיה לגביהם;

ימים  5הוגשו הערותיה של החברה, ולא סוכמו הנושאים השנויים במחלוקת תוך  .5.1.8

ימים מתום  5 ; ההכרעה תינתן תוךהפרויקטמהגשת ההערות יכריע בעניין מנהל 

לאחר אישורן ע"י החברה התקופה להגשת ההערות של החברה )תוכניות העבודה 

"תוכניות העבודה המאושרות", ולוח הזמנים  –או האדריכל מטעמה ייקראו להלן 

 "לוח הזמנים לביצוע העבודות"(; –לאחר אישורו ייקרא 

ימים מיום אישורן של תוכניות  5המשכיר יתחיל בביצוע עבודות ההתאמה תוך  .5.1.5

 העבודה המאושרות ולוח הזמנים לביצוע העבודות;

ופת ביצוע עבודות ההתאמה תהיה לפי האמור בלוח הזמנים לביצוע העבודות, תק .5.1.10

במקרה של סתירה בין לוח הזמנים שנקבע לעיל לבין המועד האחרון למסירת 

 ;1להלן יחול האמור בסעיף  1המושכר הנקוב בסעיף 

 להלן; 1מושכר לחברה כאמור בסעיף המשכיר ימסור את ה .5.1.11

שיחולו הפרעות, הפסקות או עיכובים בעבודות  מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה .5.1.12

ההתאמה כתוצאה של כוח עליון, יידחה המועד הנקוב בלוח הזמנים לביצוע 

העבודות להשלמת עבודות ההתאמה ככל אשר יידרש על מנת להדביק את הפיגור 

שנגרם כתוצאה מאותן הפרעות, הפסקות או עיכובים כאמור. במקרה של חילוקי 

ם לגבי תקופת דחיית המועד כאמור לעיל, יכריע בעניין מנהל דעות בין הצדדי

 או מי שיסמיכו לכך, בכתב. הפרויקט

אדם  חכולצורך סעיף זה, לא יילקחו בחשבון הפרעות או עיכובים הנובעים מחוסר  .5.1.13

 עקב סגר המונע מעובדים להגיע למקום עבודתם.
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העבודה המאושרות המשכיר יבצע את עבודות ההתאמה על חשבונו ועל פי תוכניות  .5.1.14

במקצועיות וברמת עבודה וגימור  ולפי לוח הזמנים לביצוע העבודות במיומנות,

 הטובים ביותר;התקניים ומעולה ובחומרים 

החברה תהא רשאית למנות נציג אשר יפקח על ביצוע עבודות ההתאמה ואולם אין  .5.1.15

בפיקוח זה לעשות את החברה אחראית על ביצוע עבודות ההתאמה או טיבן 

והמשכיר בלבד יהיה אחראי על ביצוע העבודות וטיבן; מטרת הפיקוח של החברה 

 היא לבדוק את העבודות במהלך ביצוען בהתאם.

 שינויים ותוספות .5.1.16

 

במידה ויידרשו על ידי החברה שינויים ו/או תוספות שאינם נכללים בתכניות העבודה 

 יוסדר הדבר כלהלן:  "התוספות"( –)להלן המאושרות 

 ה תפנה למשכיר בכתב עם בקשה מפורטת;החבר .1

 המשכיר יודיע לחברה בכתב על לוח הזמנים לביצוע התוספות; .2

, ואולם אם  15%המחיר לתוספת ייקבע לפי מחירון דקל לעבודות גדולות פחות  .1

ביצוע התוספות אינו כרוך בתשלום תמורה נוספת וביצוען לא יגרום לדחיית יום 

 יחייב את הצדדים; הפרויקטנהל מסירת המושכר, אישור מ
 

 עבודות החברה .5.2

לפני השלמת עבודות ההתאמה  אםבחרה החברה לבצע את ההתאמות בעצמה,  או  .5.2.1

ע"י המשכיר ומסירת המושכר לחברה, תחליט החברה כי התאמת המושכר לייעודו 

, תהיה "עבודות החברה"( –)להלן מצריכה התקנת מערכות או מתקנים בידי החברה 

אית, לפי שיקול דעתה הבלעדית בהתחשב בצרכיה לפי ייעודו של המושכר החברה רש

ובתיאום עם המשכיר, להתקשר עם בעלי מקצוע שיועסקו על ידיה לצורך ביצוע 

בכפוף לזה שהחברה לא תעשה שינויים או תוספות הפוגעים  לוהכועבודות החברה 

א הסכמתו בקירות החיצוניים, ביסודות או בחלקים הנושאים של המבנה לל

 המוקדמת של המשכיר.

 המשכיר לא יהיה רשאי להתערב בביצוע עבודות החברה או טיבן. .5.2.2

על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, תהיה החברה רשאית בכל עת וללא תשלום  .5.2.1

ימים מראש, להיכנס למושכר לצורך ביצוע עבודות החברה וזאת  7ולאחר הודעה של 

 עם המשכיר. רשות שאין עמה חזקה ובתיאום-כבר

אם תבקש זאת החברה, מתחייב המשכיר לחתום על כל תכנית ועל כל מסמך בקשר  .5.2.1

לכל פעולה הדרושה או שתידרש לצורך קבלת האישורים וההיתרים שיידרשו לפי כל 

דין לביצוע עבודות החברה, מיד לאחר שיתבקש לעשות כן ובמידת הצורך, מתחייב 

ת אדריכל המבנה וכל יועץ או מתכנן, המשכיר לגרום לכך שכל גורם אחר לרבו

 יחתום על המסמכים ויעשה את הפעולות האמורים לעיל.
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 ערבות ביצוע העבודות .5.1

 

על פי מסמכי המכרז לרבות אך לא רק בהתחייבויותיו  הזוכהעמידתו של כדי להבטיח 

תכנון וביצוע עבודות ההתאמה על ידי המשכיר כנדרש לפי תוכניות העבודה המאושרות 

ובהתאם ללוח הזמנים המאושר וכדי להבטיח המצאת כל האישורים הנדרשים לפי סעיף 

.א להלן, יפקיד המשכיר בידי החברה במעמד חתימת חוזה זה ערבות בנקאית כערבות 1

בסכום שסימנו מסמך ו',  , בנוסח המצ"ב להסכם זה בנספח  הערבות"( –)להלן ביצוע 

ימים מהיום  10 -על הערבות להיות בתוקף עד ל .צמוד למדד₪  10,000 -ששיעורו שווה ל

המשוער כמועד לסיום ביצוע העבודות והיא תחודש מדי פעם בהתאם לקצב ביצוע 

חידוש הערבות לפי הדרישה של החברה תעניק -העבודות בפועל על פי דרישת החברה; אי

ות לחברה זכות לחלט את הערבות ו/או לבטל חוזה זה וזאת בלי לפגוע בכל הזכוי

 האחרות של החברה על פי דין ולפי חוזה זה.

 .הידוע ביום חתימת החוזההערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן 
 

 1 -ו 5החברה תהא רשאית לחלט את הערבות אם המשכיר לא ימלא את תנאי סעיפים 

 לחוזה זה ולאחר מתן תקופת התראה מתאימה, לפי שיקול דעתה הבלעדית.

 

ירת המושכר לחברה או ביצוע כל דבר המוטל על המשכיר על פי ימים ממס  10תוך 

וזאת  .ב, המאוחר ביניהם, תוחזר הערבות למשכיר1פרוטוקול הקבלה האמור בסעיף 

כנגד הפקדת ערבות לביצוע התחייבויות המשכיר במהלך תקופת השכירות בשיעור 

והיא  'וספח כי המכרז כנמצמוד מדד. ערבות זו תהיה בנוסח המצ"ב למס₪  25,000

 תקופת השכירות.  יום לאחר תום 10תעמוד בתוקפה 

 

 מסירת המושכר .6

ים לביצוע העבודות ביום שנקבע לכך בלוח הזמנ הפרויקטהמושכר יימסר לידי מנהל  .6.1

כשהמושכר  ולא יאוחר מתום חודשיים לאחר שנמסרה ההודעה בדבר זכייתו במכרז,

הבלעדי ע"י החברה ולאחר שבוצעו בו עבודות ריק מכל חפץ ואדם ופנוי לשימושה 

ההתאמה בהתאם לתוכניות העבודה המאושרות ולוח הזמנים לביצוע העבודה 

לשביעות רצונו של נציג החברה הנ"ל וכשהמושכר מחובר לרשת החשמל, המים 

והביוב, הותקנה בו דרך גישה מהרחוב אל כניסות המושכר, הופעלו במבנה ובמושכר 

מערכות המוגדרות בתכניות העבודה המאושרות והתוספות שהוזמנו כל המתקנים וה

. לעיל, הוא מחובר לרשת הטלפונים המרכזית, הוגשו לחברה כל 5בהתאם לסעיף 

האישורים וההיתרים הנדרשים לאכלוס המושכר ושימוש במושכר לייעוד המוסכם 

ובלי לפגוע ממוסד התכנון, ממכבי האש ומכל רשות מוסמכת הנוגעת בעניין לרבות )

 בכלליות האמור לעיל(:

היתר בניה לשימוש במושכר לפי הייעוד המוסכם ו/או אישור שינוי ייעוד  .1.1.1

לייעוד המוסכם ו/או היתר לשימוש חורג לתקופת השכירות, לרבות כל 

תקופה של שכירות מוארכת, ו/או העתק תוכנית מפורטת ביחד עם תקנון 

החברה, כי הייעוד המוסכם  התכנית המעידים, לדעת היועץ המשפטי של

 מותר על פי דין;
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לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו  21תעודת גמר לפי תקנה  .1.1.2

 ;1970-ואגרות(, תש"ל

אישור שירותי מכבי אש כולל אישור מכון התקנים למערכות גילוי אש ועשן,  .1.1.1

 פיקוד העורף וכל רשות מוסמכת נוספת;מו/או כיבוי אש 

)ה( לתקנות התכנון 21כנן שלד הבניין לפי תקנה העתק של הודעת מת .1.1.1

למהנדס שקיימת  1970-והבנייה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, התש"ל

תכנית קונסטרוקציה מעודכנת ושהיא נמצאת במשמרתו במקום שפורט 

בהודעה. המסמך יהיה צילום של המסמך המקורי בתוספת אישור של עו"ד 

 .רשהצילום הינו צילום מדויק של המקו

 אישור מבדק מעליות של בודק מוסמך ושל משרד העבודה; .1.1.5

 ;אוויר צח ואוורור  ,אישור מבדק מיזוג אויר .1.1.1

 ותקשורת;,קרינה לרבות קרינה אלקטרומגנטית אישור מבדק חשמל  .1.1.7

 אישור מבדק יועץ אינסטלציה;   .1.1.8

 אישור מבדק עוצמות אור; .1.1.9

על ידי  אישור מבודק מוסמך של בודק מוסמך מאחת המעבדות המאושרות .1.1.10

משרד הכלכלה לגבי איכות האוויר ואי נוכחות חומרים מסיסים אורגניים 

 לרבות פורמלדהיד.

 אישור אדריכל המשכיר בעת ביצוע עבודת ההתאמות;  .1.1.11

    אישור כל יועץ ו/או מתכנן נוסף או אחר כנדרש; .1.1.12

הם הכרחיים ולא ניתן לדלג על מבדק ללא מובהר בזה כי כל המבדקים  .1.1.11

 בכתב מראש . השוכר מ אישור  קבלת

"( As Made)" סטים מודפסים ואחד בקובץ ממוחשב של כל תכניות העדות  .1.1.11

ובכללם תכניות שלד המבנה ותוכניות סופרפוזיציה מעודכנות הכוללות 

 חתכים בצמתי מפגש מערכות;

תיק מתקן מפורט הכולל לכל מערכת ומתקן בנפרד ולמכלול כולו: הוראות  .1.1.15

עת, הוראות לאיתור תקלות, קטלוגים הפעלה, הוראות אחזקה מונ

מפורטים, המלצות לחלקי חילוף, הוראות בטיחות ורשימת חומרים 

 מסוכנים.

שיכיל  "פרוטוקול  הקבלה"( –)להלן בעת מסירת המושכר לחברה ייערך פרוטוקול  .1.2

תאור מצב המושכר והוא ייחתם ע"י נציג החברה. חתימה על פרוטוקול הקבלה, תהווה 

שכר נמסר לחברה כשהינו מושלם כאמור בסעיף קטן א בכפוף לנאמר אישור כי המו

 (."יום מסירת המושכר" –להלן בפרוטוקול )היום שבו נמסר המושכר לחברה ייקרא 

 

 תיקונים החלים על החברה .7

החברה מתחייבת לתקן כל נזק בפנים המושכר הנובע משימוש לא סביר במושכר על ידי 

אם -אלא אם כן הנזק נגרם ע"י המשכיר או חברת הניהולהחברה, עובדיה או מבקריה, 

 ."תחזוקת פנים המושכר"( –)להלן  .הםיעובדיהם או שלוח -תהיה
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 תיקונים ואחזקה החלים על המשכיר .8

לעיל,  7המשכיר מתחייב לבצע את כל התיקונים למושכר ולמבנה שאינם נכללים בסעיף  .8.1

ועל המערכות  –הפנימיים והחיצוניים  –כדי לשמור על המושכר והמבנה על כל חלקיו 

המשרתות את המבנה ואת המושכר, במצב תקין וראוי לשימוש של החברה, עובדיה 

ומבקריה, ברמה גבוהה ונאותה וכן לעשות כל פעולה הנדרשת לכך, לרבות: אחזקה, 

בדיקות תקופתיות ותקינות, ביטוח אחריות, ביטוח שבר, החלפה וחידוש של חלקים 

בלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, על המשכיר לטפל בכל דבר המפורט להלן  ומערכות.

 במבנה:  לשייכלהכלול או 
 

 בלאי; (1)

 כל תיקון או פעולה הנובעים מטיב עבודה או חומרים גרועים, שלא נעשו ע"י החברה; (2)

המעטפת החיצונית של המבנה, הגגות, הקירות, הרצפות והמשטחים על כל סוגי  (1)

וקרמיקה(, המרזבים, הצינורות, טיח  PVCריחים, שטיחים, החיפוי )לרבות: א

 חיצוני, מתקני אשפה, מדרכות, מדרגות, גדר, דרכי גישה  ויסודות המבנה;

 מערכות ומשאבות המים, החשמל, הגז, הניקוז והביוב; (1)

 מערכות גילוי אש ועשן כולל יחידות הקצה; (5)

 ;לכבוי אש בכל יחידות הקצהמערכות  (1)

 לרבות ביטוח אחריות;מעליות ודרגנועים  (7)

מערכות מיזוג אויר )קירור, חימום ואוורור( כולל יחידות הקצה, מגדלי קירור,  (8)

 משאבות ומפוחי אויר לרבות ביטוח אחריות;

 מערכות כריזה ובקרה בכל המבנה כולל יחידות הקצה; (9)

 מכלולים פנימיים כגון: דלתות, חלונות ותקרות ביניים; (10)

, בדיקות שנתיות ע"י חשמלאי ראשי, בדיקות אורה מערכות ומתקני חשמל, כוח ות  (11)

 טרמוגרפיות ואלקטרומגנטיות ותיקון כל הליקויים 

חידוש או החלפה, לפי דרישתו של השוכר, של כל דבר אשר אינו ראוי לשימוש לרבות  (12)

 , אריחים;PVC פרקט למינציה,ובלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, שטיחים, 

 

שהמשכיר חייב לעשותם עפ"י סעיף זה ייעשו תוך זמן  תויהכללהתיקונים והעבודות  .8.2

 כדלקמן: סביר 

 תיקונים הקשורים להשבתת המבנה או חלק מהמבנה או מערכות חשמל, (1)

 שעות.  1רור יתוקנו תוך ומיזוג אויר ואו מים, בטיחות,

שעות  72עד  18כל תקלה אחרת שאינה מהווה בעיה בטיחותית תטופל  תוך  (2)

ניהול המצורף להסכם הבהתאם שיוגדר ע"י השוכר ו ם לחומרתה וכפיבהתא

 ט'.  כמסמךלמכרז 
 

לעיל, הנדרשות כאמור הפעולות /או העבודות ו ו/או  המשכיר את התיקוניםביצע לא  .5

 .על חשבון המשכירלבצעם ,  הודעה על כך בכתבשמסרה למשכיר רשאית החברה, לאחר 
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ל המשכיר לבצעה בהתאם ביצוע פעולה שהיה עכל הסכומים שתוציא החברה לשם  .10

יהיו חוב המגיע לחברה מהמשכיר והיא תהא רשאית לגבות חוב זה בכל דרך להסכם זה,  

חוקית, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאית החברה לקזז את החוב האמור מכל 

חוב כאמור בסעיף זה ישא ריבית החשב הכללי בשיעור  מהחברה. סכום שיגיע למשכיר 

  לאחר יום התשלום בפועל ע"י החברה. 20-פעם, החל מהיום השייקבע מדי 

יוכל להעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה אם זו משכיר לא הכי  בהרמו .11

 .פעלה בהתאם להוראות סעיף זה 

 

 

 הוצאות צריכה שוטפות  .12

 )לפי מונה תעו"ז במתחשא בתשלום עבור השימוש שלה בטלפון, מים, חשמל יהחברה ת .12.1

 לפי המונים המותקנים לצורך שמושים אלה. גבוה לפחות

בגין השטחים המשותפים במבנה לרבות המערכות  שירותים לספק המשכיר מתחייב  .12.2

  , ככל שקיימים כאלה.והמתקנים המשרתים את השטחים המשותפים

סכום קבוע בשיעור שנקבע בהצעת המחיר  /ועד ביתדמי ניהולהחברה תשלם למשכיר  .12.3

  "דמי הניהול"( –)להלן  ים אלה שירותעבור 

שלום דמי הניהול והשירותים שיינתנו בפועל יהיו על בסיס נוסח חוזה הניהול שנחתם ת .12.4

 לאחר מו"מ בין הצדדים.

אחריות לתשלום עבור דמי ניהול התחזוקה תתחיל החל מיום תחילת מתן השירות בפועל  .12.5

 ניהם.לעיל, המאוחר מבי 1או מיום מסירת המושכר כאמור בסעיף 

עבור בדיקות ת עבור השטחים המשותפים הוצאות למען הסר ספק, לא ייכללו בהוצאו .12.6

תקופתיות ובטיחותיות, תיקונים או החלפת מערכות ומתקנים שבאחריות המשכיר לפי 

לעיל לרבות תיקונים בסיסיים למערכות ומתקנים אלה, מעליות ומיזוג אויר.   8סעיף 

  בד.הוצאות אלה יחולו על המשכיר בל

כל עוד יסופקו השירותים המפורטים בחוזה ניהול התחזוקה או חלקו באופן מלא ותקין  .12.7

 ע"י חברת ניהול, תיחשב האספקה כאספקה ע"י המשכיר כמתחייב מהאמור לעיל.

 

 ביצוע שינויים במושכר על ידי החברה .13

החברה רשאית, ללא תשלום תמורה נוספת למשכיר, לעשות במושכר שינויים שאינם  .13.1

 רשים קבלת היתר ממוסד תכנון, בהתאם לצרכיה וללא צורך בהסכמת המשכיר.דו

השנים  1תום תסתיים תקופת השכירות לפני אם מסיבה כלשהי, שאינה נעוצה במשכיר,  .13.2

אם המשכיר ידרוש זאת, תחזיר החברה את מצב המושכר לקדמותו לפי הראשונות ו

מובהר כי ואולם ל מאוחר יותר,  לעיל או כל פרוטוקו 1פרוטוקול הקבלה האמור בסעיף 

תהיה החברה בכל מקרה בו מיצתה החברה לפחות את תקופת השכירות הראשונה 

 פטורה מלהחזיר את מצב המושכר לקדמותו.
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 תשלומי מסים ומע"מ .14

כל המסים, האגרות והתשלומים האחרים בגין המושכר עבור תקופת השכירות החלים  .11.1

ילו המסים, תשלומי הארנונה האגרות והתשלומים על בעל הבית ישולמו ע"י המשכיר וא

 האחרים החלים על המחזיק, ישולמו ע"י החברה.

החברה לא תשא בהיטל השבחה או כל היטל או אגרה החלים על בעל בית או דייר בדבר  .11.2

שינוי ייעוד של המושכר לייעוד המוסכם או עבודות או פעולות שבוצעו במושכר או 

 לגביו.

טלים או אגרות שבאחריותו של המשכיר לשלם לפי סעיף קטן א. או יוטלו על החברה הי .11.1

ב. לעיל, ישלם המשכיר אותם היטלים ואגרות.  לא שילם המשכיר אותם היטלים או 

אגרות, ישפה ויפצה את החברה בגין כל תשלום או הוצאה שהוציאה בצירוף שיעור 

 ריבית החשב הכללי התקף מדי פעם.

השכירות ישולם ע"י החברה ובלבד שהמשכיר ימציא לה  מס ערך מוסף על תשלום דמי .11.1

 חשבונית מס במועד הגשת החשבון.

על אף האמור דלעיל מובהר בזאת, כי המשכירה לא תשלם מיסים מוניציפליים לרבות  .11.5

ארנונה עבור חניונים וחניות פתוחות, חניות מקורות וחניות מכל סוג שהוא וכי התשלום 

 .המשמשים כמשרדיםשטחים עבור ארנונה יהיה רק עבור ה

 

 ביטוח ואחריות .15
 

 אחריות הצדדים בנזיקין .15.1

 

החברה והמשכיר מצהירים בזאת כי לא תהיינה להם כל טענות ו/או תביעות האחד  .15.1.1

כנגד השני בגין נזקים שייגרמו למבנה המושכר )כולל כל שינוי , שיפור, שיפוץ 

בבעלותה או  ותוספת למושכר( או לתכולתו, כולל ציוד המשרת את המושכר

באחריותה של החברה והנמצא במושכר ומחוצה לו, למעט נזקים הנגרמים ברשלנות 

 אחד הצדדים או בזדון.

למען הסר ספק, מוסכם על הצדדים מפורשות, כי במסגרת הוראות חוזה זה לא  .15.1.2

נוצרים בין הצדדים כל יחסים משפטיים חוץ מיחסים של משכיר ושוכר. מבלי לגרוע 

, מוסכם כי כל עובדי החברה ו/או שליחיה יחשבו לכל עניין ודבר מכלליות האמור

 כעובדי ו/או שליחי החברה בלבד והם יועסקו על אחריותה ועל חשבונה בלבד.

החברה תישא באחריות לכל נזק, אובדן והפסד שייגרמו לכל אדם )לרבות עובדי  .15.1.1

קוחות, (, למשכיר ולמי מטעמם, לציבור הלומשתמשים מטעמההחברה, מועסקיה 

לקהל המבקרים במושכר, ואשר ינבעו מניהול עסקיה של החברה במושכר ומשימושה 

 מושכר או מכל פעולה אחרת שלה.

המשכיר יהיה פטור מכל תביעה שתבוא מצד אדם כלשהו בגין קיום הפעילויות  .15.1.1

 וניהול העסקים על ידי החברה במושכר.
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לפי כל כמשכיר ישא באחריות ( דלעיל, ה15.1.2)-( ו15.1.1על אף האמור בסעיפים ) .15.1.5

אדם ו/או גוף אשר תנבע מפגם בנכס, בציודו ובחצריו, לרבות עקב תחזוקה לקויה 

 שבתחום אחריות המשכיר.

דלעיל, המשכיר יהיה אחראי בגין נזקים ( 15.1.2)-( ו15.1.1)על אף האמור בסעיפים  .15.1.1

בודות שייגרמו לגוף ו/או לרכוש כתוצאה ממעשה או מחדל בקשר וכתוצאה מע

התאמה תיקונים ואחזקה שייעשו ע"י המשכיר ו/או ע"י קבלן או חברה המעניקים 

שירותי ניהול ותחזוקה במבנה המושכר, לרבות כאשר הקבלן או החברה אינה 

 בבעלותו, אולם נשכרו על ידו לבצע  את השירותים המתחייבים בנכס כאמור.

דית ע"י החברה שלא אחריות החברה תחול אך ורק לגבי עבודות שבוצעו בלע .15.1.7

 באמצעות המשכיר והמוגדרות על פי חוזה זה "עבודות החברה".

החברה מתחייבת לפצות ו/או לשפות את המשכיר בגין הוצאות וסכומים שיישא  .15.1.8

לעיל, והמשכיר מתחייב לפצות או לשפות את  15.1.1-15.1.1בסעיפים בהם כאמור 

והנובעת מנזק  נגדהה שתוגש בהם בגין תביע שתישאהחברה בגין כל הוצאה וסכום 

 ללא יוצא מן הכלל. הנגרם לצד ג' כתוצאה מרשלנות של המשכיר במושכר

הפיצוי והשיפוי האמורים לעיל ניתנים גם בשל הצורך להתגונן נגד תביעה הנובעת 

 מאי מילוי התחייבות של החברה או המשכיר לכך.

האמור להיות  המכוסה או החברה לא תהיה אחראית לכל נזק הנגרם למושכר .15.1.9

כתוצאה מכוח עליון, מפעילות אויב וכן  מכוסה ע"י פוליסת הביטוח של המבנה ו/או

כתוצאה מטיב בניה, עבודה, או חומרים שאינם של החברה, או מאי עשיית תיקונים 

 שהמשכיר או חברת ניהול מטעמו חייבים בהם לפי חוזה זה ולפי חוזה ניהול.

ות של צד אחד לפצות או לשפות את משנהו בגין בכל מקום בסעיף בו נקבעה האחרי .15.1.10

תשלום או הוצאה כלשהם, ייכללו בהוצאות אלה שכר טרחה עו"ד, מומחה הוצאות 

משפט, הצורך להתגונן נגד תביעה כלשהי וכן תשלום פיצוי עקב פסק דין סופי שאין 

 עליו ערעור.

לו או בכו –ארע למבנה נזק, אשר אינו מאפשר לחברה להמשיך ולהשתמש בו  .15.1.11

בהתאם לייעודו ולשימושו כפי שהיה לפני קרות הנזק, זכאית החברה  –במקצתו 

לדרוש והמשכיר מתחייב, לשקם את הנכס שניזוק על מתקניו, תוך זמן סביר 

 רות הנזק.קולהחזירו למצבו כפי שהיה ערב 

לא בוצע שיקום מלא של הנכס תוך זמן סביר בהתחשב בהיקף הנזק, אשר היה  .15.1.12

ה לחזור ולעשות בו את השימוש שבגינו נשכר על ידו, זכאית החברה מאפשר לחבר

לקזז מתשלומיה על פי חוזה זה ו/או בגין דמי שכירות עבור כל נכס שהוא, את כל 

התשלומים שהיה זכאי להם המשכיר בגין התקופה בה לא עשתה החברה שימוש 

 בנכס או בחלקו כאמור.

 

 ביטוח .15.2
 

פי דין ו/או על פי האמור בהסכם, מתחייב מבלי לגרוע מאחריות המשכיר על  .15.2.1

המשכיר לערוך ולקיים למשך תוקפו של ההסכם, על חשבונו, אצל חברת ביטוח 
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)להלן: מורשית כדין ובעלת מוניטין, את הביטוחים המפורטים בהמשך לסעיף זה 

 :"ביטוחי המושכר"(

ות את את המבנה בו מצוי המושכר )במפורש לרבבמלוא ערך כינון ביטוח המבטח  .15.2.2

מבנה המושכר( על מערכותיו לרבות כל רכוש אחר בבעלות ו/או באחריות המשכיר 

והבאים מטעמו וכן כל שינוי, שיפור ותוספת למושכר שנעשו ו/או יעשו על ידי 

המשכיר ו/או מי מטעמו, במלוא ערך כינונם, כנגד אבדן או נזק עקב הסיכונים 

עשן, התפוצצות, רעידת אדמה,  , אש, ברק,לרבות המקובלים בביטוח אש מורחב

, פגיעה על ידי כלי טייס, התנגשות, פריצה, שוד, מיםסערה, סופה, שיטפון, נזקי 

. הביטוח יכלול תנאי לפיו מוותר המבטח על זכות פרעות, שביתות ונזק בזדון

והבאים מטעמה, אולם הויתור כאמור לא  , עובדיה, מנהליההתחלוף כלפי החברה

 גרם לנזק בזדון.יחול לטובת אדם ש

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות המשכיר על פי דין בגין פגיעה או  .15.2.1

נזק אשר עלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא במבנה בו 

$ לאירוע במצטבר  1,000,000מצוי המושכר ובסביבתו, בגבול אחריות של לפחות 

הנובעת מאש,  חבותביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר הבמשך תקופת ביטוח שנתית. 

, פגומיםהתפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים 

בגין הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או במשקה, פרעות, שביתות, נזק בזדון, חבות 

וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח ועובדיהם קבלני משנה , כלפי קבלניםו

בגין אחריותה בשטח המבנה בו )לרבות הביטוח יורחב לשפות את החברה י. לאומ

בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי המשכיר והבאים מטעמו, וזאת  (מצוי המושכר

בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 

 מיחידי המבוטח.

על ידו בגין יר כלפי עובדיו המועסקים ת המשכביטוח אחריות מעבידים בגין חבו .15.2.1

ו פגיעה גופנית או מחלה העלולים להיגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם במבנה ב

בע, לאירוע ובמצטבר ו$ לת 5,000,000אחריות של מצוי המושכר ובסביבתו, בגבול 

למשך תקופת ביטוח שנתית. הביטוח כאמור יורחב לשפות את החברה היה ונטען, 

ת בחובות מעביד כלשהן כלפי מי אקרות תאונת עבודה כלשהי, כי היא נוש לעניין

 מעובדי המשכיר.

ביטוח אבדן תוצאתי )במפורש לרבות אבדן דמי שכירות ודמי ניהול( עקב אבדן או  .15.2.5

לעיל, וזאת למשך לעיל עקב הסיכונים המפורטים נזק הנגרם לרכוש המבוטח כאמור 

הביטוח יכלול תנאי לפיו מוותר המבטח על חודשים לפחות.  12תקופת שיפוי של 

יתור כאמור ווהבאים מטעמה, אולם הו , עובדיה, מנהליה זכות התחלוף כלפי החברה

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

מוסכם בזאת כי המשכיר רשאי שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי כאמור בסעיף זה,  .15.2.1

להלן יחול כאילו הביטוח  15.2.8 במלואו או בחלקו, אולם הפטור המפורט בסעיף

 נערך על ידו במלואו.

המשכיר ימציא ביום חתימת ההסכם לידי החברה אישור מאת מבטחו בדבר עריכת  .15.2.7

לעיל, בנוסח המצורף להסכם זה כנספח ב' ומהווה  1ביטוחי המושכר כמפורט בסעיף 
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 .)להלן: "אישור עריכת הביטוח"(חלק בלתי נפרד הימנו 
 

ישור עריכת א החברהלהפקיד בידי המשכיר , מתחייב המושכרטוחי תום תקופת ביב

מתחייב  המשכירנוספת.  לתקופהלעיל בגין הארכת תוקפם  2ביטוח כאמור בסעיף 

ביטוח וכל  תקופתלחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח במועדים הנקובים, מדי 

לום למשכיר כל מוסכם כי לחברה תהייה הזכות לעכב כל תש עוד הסכם זה בתוקף.

 עוד לא הגיע לידיה אישור ביטוח בר תוקף.

המשכיר פוטר בזאת במפורש את החברה ו/או את הבאים מטעמה מכל אחריות בגין  .15.2.8

נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו )או שהיה זכאי לשיפוי עבורו  אלמלא ההשתתפות 

 15.2.1-15.2.5העצמית הנקובה בפוליסה( על פי הביטוחים הנערכים לפי סעיפים 

לעיל, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגדם. אולם, הפטור מאחריות 

 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

לשלם את דמי  על ידו הנערכות ביטוחמתחייב למלא אחר תנאי פוליסות ה המשכיר .15.2.9

לעת לפי  יחודשו מעת המושכר ביטוחיובמועדם, לדאוג ולוודא כי  במלואם הביטוח

 .שכירותה תקופתהצורך ויהיו בתוקף במשך כל 

גוף ורכוש  –החברה מתחייבת לדאוג לכיסוי ביטוחי של אחריות כלפי צד שלישי  .15.2.10

 מפני נזקים כתוצאה מפעילותה ומשימושה במושכר.

החברה מתחייבת לשפות את המשכיר בגין תביעות שיוגשו נגד המשכיר על ידי כל  .15.2.11

יימים יחסי עובד ומעביד והנובעות מפעילות החברה בשטח אדם שבינו לבין החברה ק

 המושכר, אלא אם כן האירוע נגרם ברשלנות המשכיר.

מאושרות וחבויות כאמור לעייל אש מורחב אישור ביטוח המשכיר ימציא לחברה  .15.2.12

לחברה עומדת הזכות לבדוק, בכל עת . ע"י מבטח מורשה, כמפורט בסעיפי חוזה זה

. על המשכיר םוהיקף גבולות האחריות המצויים בהיסות הפולשיחפוץ, את תנאי 

 תהא החובה להציג בפני החברה הפוליסה התקפה מיד עם דרישתה ע"י החברה.

אשר בהסכמי השכירות שלהם בעלי הזכויות את /או ו המשכיראת  תפוטר החברה .15.2.11

נכלל פטור מקביל  במבנה בו מצוי המושכראחר המקנה להם זכויות  הסכםאו בכל 

/או נזק אשר הוא זכאי לשיפוי בגינו על פי ואובדן כל , מאחריות להחברהת לטוב

)או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא  לעיל( 5.1)ב()12ף הביטוח המפורט בסעי

 ל/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנ"וכל טענה  הההשתתפות העצמית(, ולא תהיה ל

 ובת מי שגרם לנזק בזדון.לט יחולבגין אובדן ו/או נזק כאמור. הפטור כאמור לא 
 

 "המשכיר" פירושם:  -בכל מקום בו מופיעים הביטויים "החברה" ו

 "לרבות עובדיו ושולחיו".

 

 העברת זכויות, המחאת זכויות וביטול החוזה  .16
 

החברה לא תעביר זכות מן הזכויות המוענקות לה עפ"י חוזה זה לאחר או לאחרים, לא  .11.1

לאחר או לאחרים אלא בהתאם לאמור בסעיף ג תשכיר את המושכר או כל חלק ממנו 

להלן, ולאחר קבלת הסכמה מוקדמת בכתב מאת המשכיר. ואולם, החברה תהא רשאית 

 להרשות את השימוש במושכר לאחר או לאחרים.
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המשכיר רשאי להעביר זכויותיו במושכר לאחר או לאחרים בתנאי שישמרו ושיובטחו:  .11.2

( סילוק כל חוב שהוא חייב לחברה 2זה )( זכויותיה של החברה בהתאם לחוזה 1)

( מילוי התחייבות כלשהי של המשכיר כלפי החברה במסגרת חוזה 1)-במסגרת חוזה זה ו

 זה שלא מולאה ע"י המשכיר לשביעות רצונה של החברה.

החברה תהא רשאית להביא הסכם זה לביטולו, כולו או חלקו, באופן חד צדדי וזאת מכל  .11.1

ימים  90רך בנימוק ו/או באישור המשכיר, בהודעה מוקדמת בת סיבה שהיא, וללא כל צו

עה כנגד החברה מראש ובכתב למשכיר ולמשכיר לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תבי

 בגין הביטול כאמור.

ימים מראש למשכיר על רצונה לבטל חוזה זה, ביום  90הודיעה החברה בכתב של לפחות  .11.1

אילו נחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה יראו את ההסכם כשנקבע בהודעה, אזי 

והחברה לא תהא חייבת למשכיר דבר מלבד תשלום שכר הדירה עד למועד הפינוי הנקוב 

 בהודעה.

המשכיר יהיה רשאי להמחות זכויותיו על פי הסכם זה לאחר קבלת הסכמת החברה  .11.5

ובתנאי מפורש שהחברה לא תהיה אחראית כלפי הנמחה אם בשל טעות, בתום לב, 

תשלח החברה תשלום כלשהו לפי הסכם זה נשוא המחאת זכויות למשכיר או לכל אדם 

אחר, וכן בתנאי שההמחאה תהיה כפופה לכל זכות שיש לחברה כלפי המשכיר או 

 שתהיה לה בעתיד.

 

 תקופת השכירות, אופציה וזכות קדימה .17
   

 לעיל. 1עיף שנים מיום מסירת החזקה במושכר כמתחייב עפ"י ס 5תקופת השכירות היא  .17.1

חודשים   12תקופות נוספות בנות  1-בלחברה תהא הזכות להאריך את תקופת השכירות  .17.2

כל אחת. מימוש זכויות ברירה אלה ע"י החברה יהיה במתן הודעה מוקדמת למשכיר 

יום לפני תום תקופת השכירות או תום תקופת השכירות המוארכת  10במכתב, לפחות 

 הנוגעות לעניין, לפי העניין.

הארכת תקופת ההתקשרות על פי האופצייה תחול על כל השטח או חלקו, בהתאם  .17.1

 למפורט בהודעת החברה על מימוש זכות זו.

באפשרות החברה לסיים את תקופת ההתקשרות או את תקופת האופצייה, לפי העניין,  .17.1

 דלעיל. 11.1בכפוף להוראת סעיף 

לים של המבנה כולו או אם המושכר מהווה חלק בלבד מהמבנה והמשכיר הינו הבע .17.5

"השטחים  –)להלן  וגובלים בקיר משותף עם המושכר שטחים בו נוספים על המושכר

, תהיה לחברה זכות קדימה במשך תקופת קיום חוזה זה, לרבות במשך תקופה הנוספים"(

 או תקופות מוארכות, כלהלן:

רשום  מבנה, ישלח לחברה בדוארבכל אימת שהמשכיר יציע להשכיר שטחים כלשהם  .17.5.1

הצעה בכתב בה יפורטו פרטי השטחים שהוא מציע להשכיר ותקופת השכירות 

 .המוצעת

ימים מיום קבלת ההצעה תהא החברה רשאית להסכים לחתום על חוזה  15תוך  .17.5.2

שכירות נוסף לגבי השטחים הנוספים בנוסח חוזה זה  בשינוי תקופת השכירות ופרטי 
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לחתימה וביול ואם החברה תדרוש המושכר והוא יכין וישלח למשכיר את החוזה 

ו/או מסמכים אחרים לצורך תכנון וביצוע  הפרוגראמביצוע עבודות התאמה, יגיש 

 לעיל. 5בודות ההתאמה כאמור בסעיף ע

שתוכניות  דמי השכירות ייקבעו על ידי שמאי ממשלתי לפי בקשת החברה לאחר .17.5.1

 לעיל; 5העבודה המאושרות אושרו מטעם החברה כמפורט בסעיף 

ימים  11א דרשה החברה בצוע עבודות התאמה תגיש בקשה לשמאי הממשלתי תוך ל .17.5.1

 מיום חתימת חוזה השכירות;

להצעת  סירבה החברה לשכור את השטחים הנוספים שהוצעו לה, או לא להגיב .17.5.5

ימים הנ"ל, יהיה המשכיר רשאי להשכיר את השטחים  15המשכיר תוך התקופה של 

ל זכות קדימה זו של החברה לגבי אותם שטחים שהוצעו כאמור לעיל כרצונו ותבוט

שהוצעו על ידי המשכיר ובלבד שהמשכיר מתחייב כי לא ישתמש בשטחים הנוספים, 

בעצמו או על ידי אחרים , ולא יאפשר לאחרים להשתמש בהם, בייעוד שאינו 

משרדים, ללא הסכמת החברה לכך בכתב ומראש.  על אף האמור לעיל, מתחייב 

תמש או לאפשר לאחרים להשתמש בחלק כלשהו של המבנה שימוש המשכיר לא להש

שאינו הולם שימוש של המושכר לחברה ממשלתית או שיש בו כדי להטריד או לפגוע 

בפעילות השוטפת של החברה במושכר. אין באמור בסעיף זה לחייב את המשכיר 

 להפסיק את השימוש בשטחים במבנה שהיה קיים ערב חתימת חוזה זה.

ראשונה  טחים שאינם גובלים במושכר, תינתן לחברה למתנ"סים זכות סירובלגבי ש .18

התנאים במו"מ בין  החברה תרצה לשכור גם שטח זה יסוכמואם יום.  11לתקופה של 

 הצדדים. 

 

 

 דמי שכירות .15
 

בתמורה להתחייבויות המשכיר על פי חוזה זה תשלם החברה למשכיר את דמי השכירות  .19.1

 .להסכם זה במסמך ג'המשכיר המצ"ב  עבור המושכר בהתאם להצעת

שלהלן החל מיום מסירת המושכר וישולמו  20דמי השכירות ישולמו בכפוף לאמור בסעיף  .19.2

 ע"י החברה למשכיר בגין כל חודש .

 יום מיום הגשת החשבוניות עסקה .  10התשלום יבוצע  בתנאי תשלום של שוטף +  .19.1

סירת המושכר ועד לסוף אותו החשבוניות הראשונות תוגשנה בגין התקופה מיום מ .19.1

החודש בו חל יום מסירת המושכר  )בכפוף לאמור בפרוטוקול( וכאשר חישוב התשלום 

 יבוצע על פי מניין הימים  אלא אם כן התשלום חל בגין חודש שלם.

אם התשלום האחרון יבוצע בגין תקופה של פחות מחודש אזי חישוב התשלום יבוצע על  .19.5

 מראשית החודש.בסיס מניין הימים שחלפו 

לעיל ואם תבחר החברה לממש את  5אם ביצע המשכיר את ההתאמות כמפורט בסעיף  .19.1

תקופות האופציה, יופחתו מדמי השכירות המקוריים התוספת ששולמה לו בתקופת 

 השכירות הראשונה עבור ביצוע ההתאמות וכמפורט בהצעת המחיר אותה הגיש.
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התאם לעליית מדד המחירים לצרכן, ברות דמי השכיבתום כל תקופת התקשרות יעודכנו  .19.7

ה תוקף דכון לא יהישהיה ידוע במועד מסירת החזקה. לעמדד הבסיס הינו זה 

 דכון ואילך. רטרואקטיבי, אלא ממועד הע

 

 –לצורך סעיף זה 

מדד מחירים לצרכן כולל פירות וירקות המפרסמת הלשכה המרכזית  –"המדד" 

דד אשר יתפרסם ע"י כל מוסד ממשלתי אחר, לסטטיסטיקה מדי חודש ולרבות אותו מ

וכן כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד 

הקיים ובין אם לאו, ואם יבוא מדד אחר, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את 

 היחס שבינו לבין המדד המוחלף;
 

 

 שלום דמי השכירות .הוספת הפרשי הצמדה או הפחתתם תבוצע עם ת

 

 התחייבויות המשכיר .20
 

 המשכיר מתחייב: 

במשך תקופת קיום חוזה זה, לרבות כל תקופה מוארכת, לא להתקין או להקים ולא  .20.1

לאפשר לאחר להתקין או להקים, במבנה, עליו או קרוב אליו, אנטנה או מכשיר אחר 

שור של החברה המקרין קרינה כלשהי המסוגלת להיות מסוכנת לגוף האדם ללא האי

 בנוסף לכל אישור אחר על פי דין;

להמציא דוחות שנתיים לתקינות מתקנים הפולטים קרינה היכולה להיות מסוכנת לגוף  .20.2

 האדם במידה ומתקנים אלה אושרו ע"י החברה.

לא לבנות ולא לאפשר לאחרים לבנות מבנה נוסף או אחר על המבנה, במבנה או קרוב  .20.1

 לא הסכמת החברה ולפי תנאים שיסוכמו לכך;אליו או בתוך מתחם המבנה ל

 

 פינוי המושכר    .21
     

שכירות ההחברה מתחייבת לפנות את המושכר בתום תקופת השכירות או בתום תקופת 

המוארכת, לפי העניין, ולהחזיר ולמשכיר כשהוא ריק מכל אדם וחפץ, ובמצב תקין בהתאם 

אית להחזיק במושכר תקופה סבירה לאחריותה לפי חוזה זה ובכפוף לכך שהחברה תהיה רש

וכל זאת אם מסיבות  יום מראש 15ובמתן הודעה מראש של  יום 90נוספת שלא תעלה על 

כניות לא תוכל לפנות את המושכר בתום תקופת השכירות או תקופת השכירות המוארכת, ט

ה לפי העניין. עבור התקופה הנוספת תשלם החברה דמי שכירות יחסיים בהתאם למשך החזק

 הנוספת.
 

 ביקורים במושכר .22
 

 הזכות בידי המשכיר לבקר במושכר בשעות העבודה הרגילות, בתיאום מוקדם עם החברה.
 

 

 



15 
 

 

 תרופות במקרה של הפרה .23
 

אם המשכיר לא ימסור את החזקה במושכר לחברה כאמור בחוזה זה ישלם לה המשכיר  .21.1

 -לעיל מחולק ב 15סכום השווה לפי שלושה מדמי השכירות השנתיים שנקבעו לפי סעיף 

עבור כל יום של עיכוב, כפיצוי קבוע ומוערך מראש של הנזק שייגרם ע"י כך לחברה  115

ותהיה לחברה זכות לקזז פיצוי זה מתשלום דמי שכירות ו/או לגבות סכום זה מחילוט 

לעיל ו/או בכל דרך אחרת העומדת לרשותה לפי  5הערבות הבנקאית שניתנה לפי סעיף 

 פי הדין.חוזה זה או ל

לעיל, אם לא תפנה החברה את המושכר במועד שנקבע לפי חוזה זה,  17בכפוף לסעיף  .21.2

שניים מדמי השכירות השנתיים -מתחייבת החברה לשלם למשכיר סכום השווה לפי

עבור כל יום של עיכוב,  115-לעיל בתום תקופת השכירות, מחולק ל 15שנקבעו לפי סעיף 

 נזק שייגרם ע"י כך למשכיר.כפיצוי קבוע ומוערך מראש של ה

אינו בא לפגוע בזכויות הצדדים לדרוש כל סעד לעיל  21.1-21.2האמור בסעיפים קטנים  .21.1

 אחר המגיע להם לפי חוזה זה או על פי כל דין.

ימים במקרה של התשלום  10או  –ימים  10פיגור בתשלום דמי השכירות שאינו עולה על  .21.1

 תנאי חוזה זה.  לא ייחשב כהפרת -הראשון לפי חוזה זה
 

 תנאים לביצוע תשלומים, אישורי ביטוחים ותנאים לגבי התקשרות עם החברה .24

במעמד חתימת חוזה זה ובתחילת כל שנת כספים שתחול לאחר מכן במשך קיומו של  .24.1

חוזה זה וכן כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים למשכיר על פי חוזה זה, ימציא המשכיר 

 1975 –בתוקף על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו לחברה צילום תעודת עוסק מורשה 

וכן אישור מפקיד מורשה )כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים  "החוק"( –)להלן 

)אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, 

בון או יועץ מס או מרואה חש (גופים ציבוריים""חוק עסקאות  –)להלן  1971 –התשל"ו 

כי המשכיר מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומים שעליו לנהלם על פי 

פקודת מס הכנסה ולפי החוק וכמו כן שהמשכיר נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו 

 ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי החוק.

עם פירוט חישוב התמורה המלאה עיסקה תנאי לביצוע התשלום הינו  הגעת חשבונית  .24.2

 10עבור השירותים המפורטים בהסכם זה על כל מרכיביה ופרוט חישוב ההצמדה לפחות 

 יום לפני המועד בו אמור להתבצע תשלום התמורה.

במעמד חתימת חוזה זה, כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים למשכיר על פי חוזה זה, ימציא  .24.3

ואחריות כלפי צד שלישי לרבות רעידת אדמה ב המשכיר העתקי פוליסות ביטוח אש מורח

מאושרות וחתומות ע"י מבטח מורשה. הביטוחים כאמור יחודשו מדי שנה ויהיו בתוקפם 

  יום לאחר פקיעתו. 10בכל מהלך חוזה שכירות זה, ועד 

לחברה תהא הזכות לדרוש בכל עת מהמשכיר להציג בפניו את הפוליסות האמורות  .24.4

 ת כן מיד עם הצגת הדרישה ע"י החברה.והמשכיר יהא חייב לעשו

במקרה של אי עמידה של המשכיר בתנאי הפוליסות הנדרשות בחוזה זה ו/או במקרה של  .24.5

, תהא 1ב. 12רכישת פוליסה ע"י המשכיר בגבולות אחריות נמוכות מהאמור בסעיף 

לרכוש פוליסות לעכב תשלומים למשכיר ו/או לחברה זכות מיידית, ללא התחייבות לכך, 
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כנדרש ולקזז סכומי כסף מדמי השכירות שהיא חייבת למשכיר בגין המושכר או כל נכס 

 שהוא.

ג לחוק 2ב או 2המשכיר מצהיר בזאת כי לא קיימים לגביו התנאים המפורטים בסעיפים  .24.6

עסקאות גופים ציבוריים, וכתנאי מוקדם לכניסת הסכם זה לתוקפו ולהתקשרות כלשהי 

ה חתום ע"י נציגו, תקף במועד חתימת הסכם זה כנדרש בהתאם לו ימציא המשכיר לחבר

ג לחוק עסקאות גופים ציבוריים וזאת בנוסח שיהיה מקובל על היועץ 2 -ב ו2בסעיפים 

 .המשפטי של החברה  ותצהיר זה יצורף כנספח לחוזה זה

 

 זכות קיזוז של החברה .25
 

ל פי תנאי כל הסכם לחברה תהיה זכות לקזז כל סכום המגיע לו על פי תנאי הסכם זה או ע

אחר בין הצדדים מכל סכום המגיע למשכיר מהחברה על פי תנאי הסכם זה או על פי תנאי כל 

 הסכם אחר בין הצדדים.

 

 הודעות .26
 

כל הודעה בכל הקשור לחוזה זה תינתן בכתב בדרך של מסירה ביד או משלוח בדואר רשום 

ות הצדדים המופיעות במבוא או משלוח בפקס עם אישור קבלת הפקס או וזאת על פי כתוב

 להסכם זה.

 

 

 
 

ע"י הנמען ביום מסירתה והודעה שתישלח בדואר  שנתקבלההודעה שתימסר ביד תיחשב 

 ע"י הנמען שלושה ימי עבודה לאחר משלוחה כאמור. שנתקבלהרשום תיחשב 

 

 ולראיה באים הצדדים על החתום:
 

 __המשכיר:  ______________             _____________
 

 החברה:    ______________             _______________
 

 
 אישור עו"ד / רו"ח -מורשי חתימה המשכיר 

 
 עו"ד / רו"ח מאשר בזאת כי על החוזה חתמו: …………………………אני הח"מ 

 
 וכי הם מוסמכים לחייב את  ……………………………. 2  ,……………………………. 1
 

 לכל דבר ועניין. בחתימתם המשכיר
 

  

__________________    ___________________ 

 + מ.ר חתימה וחותמת         תאריך 
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 עקרונות המדידה

 

 על תוספת זו יחולו ההגדרות המפורטות להלן:

 

 לעניין היקפי שטחי המושכר:

 

שטחים המשמשים את משרדי השוכר ובגינם ישולמו דמי שכירות, דמי  – "שטחים עיקריים"

 שטחים אלה ימדדו מקיר פנימי לקיר פנימי של המושכר. בית.או ועד  ניהול תחזוקה;

שטחים שהנם עשויים להיות חלק מהמושכר ולשמש את השוכר ובגינם לא  – "שטחי שירות"

)לרבות ארנונה( ושום תשלום  םמוניציפאלייומסים  ו/או ניהול ישולמו דמי שכירות, דמי תחזוקה

מכל סוג שהוא; חדרי חשמל; חדרי סילוק ואצרת  אחר לרבות: שטחי וחדרי שירות; חדרי מכונות

 פתוח ומקורה;פטיו אשפה; מרפסות פתוחות ומקורות; 

ו/או  חניוניםא/או מיסים מוניציפאליים אחרים בגין  החברה לא תשתתף ולא תשלם ארנונה

מכל סוג שהוא לרבות חניון מקורה, חניון פתוח, מתקני חנייה ו/או מכפילי  מקומות החנייה

 .חנייה

מתקנים ומבנים מקורים ופתוחים על גג המבנה; פירים מכל סוג שהוא; מעברים וגשרים פתוחים 

ומקורים; מדרגות ומעברי מילוט וחירום; חללים, "כוכים", מובלעות ושטחים שגובהם פחות 

מגובה הסטנדרטי על פי התקן; חריגות בנייה למעט שטחים בקומות המרתפים, מלבד שטחים 

 במפורש, לרבות מבואות ומעברים אל המעליות ו/או כניסות.שיוסכם עליהם 

 

עקרונות המדידה לשטחים העיקריים לצורך תשלום דמי השכירות ודמי ניהול התחזוקה יחולו 

 :כלהלן

 

חלק יחסי של  –יתווסף מקיר פנימי של המושכר לקיר פנימי של המושכר לשטח המושכר בפועל 

, כגון מבואות ולובי כניסה, בתנאי ששטחים אלה שטחי הציבור במבנהעובי הקירות ושל 

משמשים את השוכר אולם לא ייכללו שטחי שירות ולא ישולם דמי שכירות או דמי ניהול תחזוקה 

 משטח המושכר. 10% -עבור שטחי שירות, ולא יותר מ
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 מסמך ו'

 

 בנק ...................

 ערבות בנקאית

---------------- 

 לכבוד

 ברה למתנ"סים,הח

 מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ

 א.נ.,

 

 כתב ערבות מס' ...............הנדון: 

 

 להסכם להשכרת משרדים בקשר  )להלן: "המבקש"(.    על פי בקשת ................................ 1

)להלן "  על פי ההסכם  ולהבטחת התחייבות המבקש כלפי החברה למתנ"סים, 11.2011מס' 

 אלפים עשרת) 10,000₪הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של  החברה"(

)₪. 

חתימת סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כשמדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום 

 .)להלן: "סכום הערבות"( החוזה

הראשונה  ימים מעת הגיעה אלינו דרישתכם 10סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

בכתב, חתומה ע"י מנכ"ל החברה ו/או ראש מנהל כספים של החברה, וזאת ללא כל תנאי 

ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש 

 תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .1

וכל דרישה על פיו צריכה להימסר לנו לא  ___________יהיה עד ליום תוקף כתב ערבות זה  .1

יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם ניתנה 

 הודעה בדבר הארכת תוקף ההסכם.

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

תביא לביטול הערבות, אלא לאחר קבלת אישור בכתב החזרת כתב ערבות זה לסניף הבנק לא  .1

 חתום על ידי ראש מנהל הכספים של החברה או חשב החברה.

 בכבוד רב,

           

 בנק ...............................        

           

 סניף..............................        
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 סמך ז'מ

 

 אישור עריכת ביטוחי המושכר

 אריך: ______________ת

 

 לכבוד:

 )להלן: "החברה"( החברה למתנ"סים

...................................................... 

 ירושלים

 

 הסכם מיום ......................... )להלן: "ההסכם"( הנדון:

 ... )להלן: "המשכיר"(יניכם לבין .............................................................ב

 להשכרת נכס ב............................................................ )להלן: "המושכר"(

 

)להלן: "תקופת הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ___________ ועד ליום ___________ 

 , ערכנו על שם המשכיר את הביטוחים המפורטים בהמשך:הביטוח"(

 

מבטח את המבנה בו מצוי המושכר )במפורש לרבות את מבנה המושכר( על מערכותיו ביטוח ה .1

לרבות כל רכוש אחר בבעלות ו/או באחריות המשכיר והבאים מטעמו וכן כל שינוי, שיפור 

ותוספת למושכר שנעשו ו/או יעשו על ידי המשכיר ו/או מי מטעמו, במלוא ערך כינונם, כנגד 

, אש, ברק, עשן, לרבות המקובלים בביטוח אש מורחבאבדן או נזק עקב הסיכונים 

, פגיעה על ידי כלי טייס, התנגשות, מיםהתפוצצות, רעידת אדמה, סערה, סופה, שיטפון, נזקי 

. הביטוח יכלול תנאי לפיו מוותר המבטח על זכות פריצה, שוד, פרעות, שביתות ונזק בזדון

אמור לא יחול לטובת אדם שגרם התחלוף כלפי החברה והבאים מטעמה, אולם הויתור כ

 לנזק בזדון.
  

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות המשכיר על פי דין בגין פגיעה או נזק אשר  .2

עלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא במבנה בו מצוי המושכר 

טבר במשך תקופת ביטוח $ לאירוע במצ 1,000,000ובסביבתו, בגבול אחריות של לפחות 

הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי  חבותהביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר שנתית. 

, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או במשקה, פגומיםהרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים 

ת וכן תביעוועובדיהם קבלני משנה , כלפי קבלניםבגין ופרעות, שביתות, נזק בזדון, חבות 

, עובדיה ,מנהליה הביטוח מורחב לשפות את החברהתחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. 

למעשי ו/או מחדלי  (בשטח המבנה בו מצוי המושכר אחריותם) לרבות  בגין והבאים מטעמה 

, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו צ מטעמןהמשכיר והבאים

 חידי המבוטח.נערך בנפרד עבור כל אחד מי
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ביטוח אחריות מעבידים בגין חבות המשכיר כלפי עובדיו המועסקים על ידו בגין פגיעה  .1

גופנית או מחלה העלולים להיגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם במבנה בו מצוי המושכר 

בע, לאירוע ובמצטבר למשך תקופת ביטוח ו$ לת 5,000,000ובסביבתו, בגבול אחריות של 

הביטוח כאמור מורחב לשפות את החברה היה ונטען, לעניין קרות תאונת עבודה  שנתית.

 ת בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המשכיר.אכלשהי, כי היא נוש

 

ביטוח אבדן תוצאתי )במפורש לרבות אבדן דמי שכירות ודמי ניהול אם קיימים( עקב אבדן  .1

לעיל,  1עיל עקב הסיכונים המפורטים בסעיף ל 1או נזק הנגרם לרכוש המבוטח כאמור בסעיף 

חודשים לפחות. הביטוח כולל תנאי לפיו מוותר המבטח על  12וזאת למשך תקופת שיפוי של 

ויתור כאמור לא יחול ווהבאים מטעמו, אולם ה, עובדיה מנהליה זכות התחלוף כלפי החברה

 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 

י רש על פיו הנם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידהביטוחים דלעיל כוללים תנאי מפו

החברה ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי החברה. כמו כן, אנו 

מתחייבים כי הביטוחים הנ"ל לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח, אלא אם 

 ש. יום מרא 10תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי החברה, לפחות 

 

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור 

 לעיל.

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 

 

 

 __________                 _________________                            __________________________ 

 שם וחתימת נציג  מורשה של המבטח                     שם המבטח +חותמת                    
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   ח'מסמך 
 

 

 הצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

 

(, מצהיר "הספק הזוכה" – אני הח"מ_____________, נושא ת.ז. מס' ____________)להלן

 בזאת, בכתב, כדלקמן: 

  הנני מצהיר כי התקיים בי אחד מאלה: .1

   אני ובעל הזיקה אלי, לא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה  )א(

 שקדמה למועד חתימת ההצהרה. 

אם אני או בעל הזיקה אלי הורשענו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק  )ב(

 ה. ההרשעה האחרונה לא היתה בשנה שקדמה למועד חתימת ההצהר –עובדים זרים 

  –לעניין סעיף זה 

גם  בעל  -מי שנשלט על ידי הספק הזוכה, ואם הספק הזוכה הוא חבר בני אדם – "בעל זיקה"

 השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת  בעל השליטה בו. 

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  – "חוק עובדים זרים"

 .1991 -התשנ"א

 .1918 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – ה""שליט

 הנני מצהיר כי התקיים בי אחד מאלה: .2 

 אני ובעל הזיקה אלי לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום. )א(

אני או בעל הזיקה אלי הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת  )ב(

 שעה. ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההר

אני או בעל הזיקה אלי הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד  )ג(

 חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

  –לעניין סעיף זה

כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(,  –"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו 

 . 1981 -התשמ"א

 אחד מאלה: כל –"בעל זיקה"  

 חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק הזוכה. (1) 

 אם הספק הזוכה הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (2)              

 ;בעל השליטה בו )א( 

 חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענין, דומה  )ב( 

האדם דומים במהותם במהותו להרכב כאמור של הספק הזוכה ותחומי פעילותו  של חבר בני 

 ;לתחומי פעילותו של הספק הזוכה

 ;מי שאחראי מטעם הספק הזוכה על תשלום שכר העבודה )ג( 

חבר בני אדם אחר, שנשלט  –אם הספק הזוכה הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  (1)

 ;שליטה מהותית בידי מי ששולט בהספק הזוכה
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ה לפי חוק שכר מינימום שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון הורשע בפסק דין חלוט, בעביר –"הורשע" 

 (. 11.10.2002התשס"ג )

 . 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום"  

החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני  –"שליטה מהותית" 

 אדם.

 

ה המופיעה בשולי גיליון זה היא הנני מצהיר כי שמי הוא ______________, כי החתימ .1

 חתימתי וכי תוכן הצהרתי אמת. 

 

 

 

________________                                                                                _________________ 

שם המצהיר + חתימה                                 תאריך                                                                             
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 מסמך ט'

 הסכם ניהול 

____   בחודשביום ____  בלודונחתם  ערךשנ  

 

 ח.פ. ______________     חברת    __________ :בין

 

 "(החברה: "לן)לה      

 אחד מצד        

 

 

 )חל"צ( לתיים בישראל בע"ממרכזים קהי –החברה למתנ"סים  :לבין

 510525118ח.פ.                    

 כתובת: 

 טלפון: _____________ פקס:

 באמצעות מורשי החתימה:

1. __________________ 

_________________ 

 "(המחזיק: "לן)לה 

 שני מצד        

 

 פרסם מכרז לאיתור משרדים לצרכיו; והמחזיק והואיל

 

 החלק ____ גוש ________ אשר הציעה את הנכס הממוקם על כתה חברת במכרז זו       והואיל

 ;בנוי הנכס עליהם"(; המקרקעין)להלן: "------------ברח' _______

 

פי הסכם בינו לבין  עלרכש זכות שכירות בנכס, כהגדרתו להלן,  והמחזיק והואיל

והינו , __________ מחודש"( העיקרי ההסכם)להלן: " ___________________

 המחזיק בנכס;  הינועל כן 

 

יד מארגנת ומבצעת, וזאת כדי לאפשר לשמור  דורשים במבנה יםוביצוע השירות וניהול והואיל

 על רמת תחזוקה גבוהה של המבנה;

 

לספק  יההעיקרי היה על ההסכםפי  לבבקשה לפיה על אף שע למחזיקפנתה  והמשכירה    והואיל

, והמחזיק הסכים הניהולר החברה עם חברת הניהול, תתקש רותילמחזיק את שי

 ;העיקרי ההסכםבכפוף להוראות 

 

על ידי החברה,  יבוצע במבנהמסכים לכך שניהול וביצוע השירותים הבלעדי  והמחזיק והואיל

והוא מתחייב לנהוג בהתאם לתנאי הסכם זה ולהשתתף בהוצאות הניהול כמפורט 

 בהסכם זה;
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על ידי  יבוצע במבנה השירותיםו העבודותול וביצוע מסכים לכך שניה והמחזיק והואיל

, והוא מתחייב לנהוג בהתאם לתנאי הסכם זה ולהשתתף בהוצאות הניהול החברה

 כמפורט בהסכם זה;

 

 המשפטיים ביניהם בהסכם זה; חסיםהצדדים להסדיר את הי וברצון והואיל

 

 הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן: לפיכך

 כללי .1

הכלולות בו, מהווה חלק בלתי נפרד  וההצהרותסכם זה, לרבות ההגדרות לה המבוא .א

  הימנו.

 ולא ישמשו לפרשנותו. בדהסכם זה הינם לנוחות הקורא בל כותרות .ב

 .ישל סתירה בין הוראות הסכם זה להסכם העיקרי, יגברו הוראות ההסכם העיקר במקרה

 

 והגדרות פירושים .2

 .במקרקעין יהמצו ____________"           המבנה"

העיקרי, המוחזק ע"י המחזיק כחוכר ו/או כשוכר  בהסכם כהגדרתוהמושכר  שטח "הנכס"

 להסכם העיקרי   הנלווה המדידהבתשריט  מןכמסו הכלו/או כבעל זכות חזקה 

 יכללו כדלקמן: השירותיםלהסכם העיקרי,  בכפוף "השירותים"

להסכם  8 בסעיףים השירותים הנקוב כללפגוע בכלליות האמור דלהלן,  בלא .1

" נה, כהגדרת "המבבמבנההציבוריים  שטחיםול מבנהל עיםהעיקרי הנוג

העיקרי וזאת  בהסכם" בהסכם זה והגדרת "המבנה" םו"השטחים הציבוריי

 מתחזוקת הנכס עצמו. להבדיל

של  והציוד יםהמבנ ביטוחהחברה בנזיקין וכן דרישות  ותנושא אחרי כל  .2 

בזה  מוסכם, בטוח עובדים וכן ביטוח צד ג'. יקטהמעברים הציבוריים בפרו

 במפורש כי בעריכת הביטוחים המפורטים לעיל לא יהיה כדי להוסיף על

מעבר לאמור בהסכם זה ו/או בהסכם השכירות ו/או כדי  החברהאחריותה של 

 על פי ההסכמים האמורים. מחזיקמחובות ה רועלג

ככל שיידרש ולא פחות  יבורייםצהציבוריים והשירותים ה םהמעברי ניקיון.    1

 מפעמיים ביום.     

 בכניסה לחניון. והכניסה  בקומת אפקטיביתואבטחה  שמירה.    1

 הציבוריים. ים, בדק וחידוש כל הדרוש במעברתחזוקה.    5

 למעברים ציבוריים. חשמל.    1
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 ן.ובמעליות עצמ מעליותה כל במבואותקומת הכניסה,  ללוביאוויר  מיזוג.    7

                                                                         שטחיםוביוב ב סולת, פטונים, מים, בור שמנים, דחסן, קראינסטלציה.    8

 ציבוריים כולל שירותים.ה

 הציבוריים. בשטחיםואבטחה  מיגון ותבטיח מערכות.    9

 . החוץות , במעלית ועל קירבקומותכללי  שילוט.   10

 .תושאינן צמודו צמודות, במבנההחניות  אחזקת.   11

                                 לדיירים  חרים, חשמל וחיובים איםהודעות חיוב דמי ניהול, מ שליחת.  12

 הפעלת אמצעי גביה.ו

 עובדים ו/או אב בית ו/או קבלני משנה כפי שיידרש. העסקת.  11

 ..שלום אגרות לתפעול המבנהות ישיונותר השגת.   11

 

 ""שטחים ציבוריים

מתקני מיזוג אוויר, מכלים, צנרת מכל סוג שהוא וכל יתר המתקנים מצויים במבנה  ו/או  (1

משרתים אותו, שהינם לשימוש משותף על ידי כל המחזיקים בפרויקט או ע"י מרביתם, 

 אפילו הם מצויים בתחומי הנכסים  עצמם או השטחים הצמודים. 

תקנים, מ     , מעברים, חדרי מדרגות, מעליות, גינות, חצרותיתר שטחי המבנה, כולל  כל (2

הושכרו, בכל  מקרה           ו/או  כרו, מדרכות וכו', אך למעט שטחים במבנה שנמםדרכי

 לא יכללו בשטחים המשותפים חלקים שהוצמדו על ידי החברה לנכס כשלהו. 

 

מבנה )לרבות חניות הנכים שבו( ואשר ההפעלה תתבצע על ידי   החניון המצוי בכל         "חניון" 

ו/או על ידי מי מטעמה ו/או על ידי צד שלישי שירכוש את הזכויות בה  החברה 

ואשר תתופעל כנגד תשלום דמי מנוי חודשיים )בנפרד מדמי השכירות ו/או 

ידי  מובהר כי במידה והחניון לא יופעל על התמורה למכר ו/או דמי הניהול(. 

מפעיל בתשלום יהווה החניון חלק מהשטחים הציבוריים המוגדרים לעיל. בלא 

להתאים את כמות החניות לפי המחוז לגרוע מכלליות האמור לעיל, למחזיק 

חניות שהושכר מאת המשכיר בהתאם להסכם העיקרי ואשר לא ישולמו הרלוונטי 

, גם אם בעתיד דמי מנוי כלשהם בכל מקרה בגינם דמי שכירות כלשהם ו/או 

 יופעל החניון בתשלום. 

החניה המיועדת לשוכר תתוחם בעזרת שערים/מחסום חשמלי המונע כניסת זרים                         

 לחניות של המחזיק. הפעלת השער/המחסום תיעשה בעזרת שלט רחוק בלבד.

 "מדד"

 "הבסיסי המדד"

 הפרשי"

 .קריכל אלו בהסכם העי כהגדרת "הצמדה
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 ו/או יחידות במבנה. חידהשוכר משנה של י אוחוכר לדורות ו/או שוכר ו/ כל  "יקמחז"

 

 לפי הסכם זה השירותים .3

על עצמה החברה את הניהול והביצוע  מקבלתבהסכם זה,  םלסייגים האמורי בכפוף .א

 "( לתקופת ההסכם.וביצוע השירותים ניהול)להלן: " במבנההבלעדיים של השירותים 

ומוסר לחברה את ניהול וביצוע השירותים לתקופת ההסכם באופן מסכים לכך,  המחזיק .ב

בלעדי. המחזיק מתחייב שלא לבצע את השירותים או כל חלק מהם בעצמו או באמצעות 

לנהוג בהתאם לתנאי  ייבאו מטעמה, והוא מתח החברהאחרים, אלא רק באמצעות 

על פי הסכם זה  של המחזיק יו. חיובכםבהס הקבועיםהניהול  דמיאת  ולשלםהסכם זה 

ע"פ ההסכם  המשכירבינו לבין  שנחתם העיקרי ההסכםיראו כחלק מחיוביו על פי 

 העיקרי. ההסכםהעיקרי, והפרת הסכם זה תחשב כהפרת 

, סוגם, טיבם ם, לקבוע את היקף השירותיםרשאית, לפי שיקול דעתה, מדי פע החברה .ג

, ואת זמן, ללמהם, אם בכ ואיזה חלק מהם יסופק למבנה ולנכס ו/או לחלקים מסוימים

יסופקו באופן סביר וסדיר ולא יפחתו  השירותיםתקופת ואופן הספקתם, בכפוף לכך ש

 להסכם העיקרי. 8בסעיף  רטמהשירותים הנדרשים לשטחים הציבוריים במבנה כמפו

והוראות  ליםמסכים מראש לכך שהחברה תהיה רשאית לקבוע מדי פעם נה המחזיק .ד

, והמחזיק מתחייב תכפי שיראה לה ולשנותם מעת לע שירותיםה וביצוע לניהול בקשר

 .העיקרי ולהסכםזה  להסכםבניגוד  עומדות, וזאת כל עוד אין הן םלנהוג לפיה

השונים למבנה, לרבות  שירותיםמצהיר, כי ידוע לו שהחברה תספק את ה המחזיק .ה

. ככל מקובלות ', בשעותהקומה המושכרת וכו'לובי  הכניסה, לקומתשירותי מיזוג אוויר 

יסופקו שירותים שונים למחזיקים שונים מעבר לשעות הפעילות המקובלות, יחויבו ש

 מחזיקים אלו בנפרד לפי חלקם היחסי במתן שירותים נוספים אלו.

רשאית לבצע שירותי ניהול גם למבנה אחר ו/או מבנים אחרים  החברהלמחזיק כי  מובהר .ו

 בסמיכות למבנה.

ם יעשה על ידי החברה בעצמה ו/או חלק בעצמה וחלק על ידי ניהול וביצוע השירותי .ז

אחרים ו/או על ידי אחרים, הכל לפי שיקול דעת החברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל 

מוסכם בזאת כי החברה תהיה רשאית להתקשר מפעם לפעם עם כל גוף אחר בנוגע 

נגנון, לקבלת שירותי אחזקה למערכות, מתקנים ושטחים במבנה. החברה תעסיק מ

עובדים טכניים, מקצועיים ובלתי מקצועיים, מנהלים ואחרים, וכן תהיה רשאית לנהל 

ולבצע את השירותים, כולם או חלקם, באמצעות קבלנים, קבלני משנה או בכל דרך 

אחרת על פי שיקול דעתה, לרבות העסקה חלקית או מלאה על פי חוזה מיוחד, או 

אי חשבון, יועצים ואנשים אחרים שחברת בתנאים שתמצא לנכון, עורכי דין, רו

 השירותים תמצא לנכון להעסיקם.

שה חודשים בכל לולש אחתולא פחות מ שוטףהדברת מזיקים באופן  תבצעהניהול  חברת .ח
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.ההדברה תקיף את כל מגוון המזיקים,  סיםשטחי הבניין לרבות משרדי החברה למתנ"

 המתאימים מורשיםחומרים  תהייה עם ההדברהומעופפים.  זוחלים, חרקים לרבות

 שיונות כדיןילסוגי המזיקים השונים ותבוצע  על ידי קבלן הדברה בעל כל הר

 המחזיק התחייבויות .4

 מתחייב בזאת כי: המחזיק

בכל העניינים הנוגעים לניהול וביצוע  החברהמכוחו יהיו קשורים עם  הבאיםו הוא .א

 סכם זה.בדמי הניהול הקבועים בה וישאולפי הסכם זה  תיםהשירו

בנכס  שימוש , ימכור, ישכיר או יעניק באופן כלשהו זכויות חזקה ו/או רבמקרה שיעבי כי .ב

"( למשך תקופת זמן כלשהי )בין מוגבלת הזכויות מקבללאדם ו/או לתאגיד אחר )להלן: "

עליו, לפני חתימת החוזה  יהא ובין בלתי מוגבלת, לרבות העברת מלוא זכויותיו בנכס(, 

, במועד שיקבע הלכך שמקבל הזכויות יחתום עם החבר לגרוםבל הזכויות, בינו לבין מק

זה. ממועד החתימה על הסכם בנוסח  ניהול לשם כך על ידי החברה, על הסכם 

הניהול יהא מקבל הזכויות אחראי למילוי התחייבויותיו על פי הסכם הניהול עליו חתם 

 למול החברה.

ה בכל המקרים ששיתוף פעולה יידרש כדי והבאים מכוחו ישתפו פעולה עם החבר הוא .ג

 .ירותיםוהביצוע הסדיר והיעיל של הש הניהוללאפשר את 

מראש לשם ביצוע הפעולות  בתיאוםולבאים מכוחה להיכנס לנכס  רהלחב לאפשר .ד

הקשורות בניהול וביצוע השירותים, ובין היתר לפתוח קירות, רצפות, תקרות וחלקים 

ה וצינורות, ולבצע כל מלאכה שתהיה דרושה, לפי דעת אחרים, להחליף ולתקן אינסטלצי

 קהחברה, לשם מילוי התחייבויותיה בהסכם זה, בין אם עבודות אלה יעשו עבור המחזי

 רעהכלפי החברה בגין כל הפ היובין אם עבור אחרים, ולמחזיק לא תהיה טענה כלש

מחזיק תהיה החברה שההפרעה ל תדלשתגרם לו עקב כך. בכל מקרה של פעולה כנ"ל תש

 בהקדם. מנהתסתיי העבודותקטנה ככל האפשר וכי 

 על כל תקלה המחייבת פעולה מצד החברה. חברהל להודיע .ה

החברה  ידיכל פעולת שינוי פנימי או פעולה חריגה אחרת שירצה לבצע בנכס על  לבצע .ו

לביצוע ע"י גורם אחר, והכל בכפוף לקבלת האישורים  רהבלבד, אלא אם כן הסכימה החב

 המוסמכות. מהרשויותרושים הד

תהיה מוגנת עם  הקופסהבתוך קופסת ניפוץ.  שיוכנסלחברה מפתח של הנכס  למסור .ז

 על וזאת השוכרתגלאי נפח/אקוסטי או אמצעי מיגון אחר ויחובר למערכת האזעקה של 

מנת לאפשר גישה לנכס בעת הצורך, ובמידה שהוחלף מפתח הנכס, למסור לחברה מפתח 

 חדש.

לה מייד עם ביצוע  נמסרש במפתח ימושהול תיידע את השוכרת באם נעשה שהני חברת .ח

 השימוש כאמור. 
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 ניהול ואחזקה כלליות הוראות .5

 "ק א' מתחייב המחזיק:סלפגוע ב מבלי .א

 יקבעו טעינהוה ריקה. שעות הפלקהל הבנייןסחורה לאחר שעות פתיחת  להביא שלא .1

 מפעם לפעם. החברה על ידי

 ורקתפ לאמקרה  ובכל המסחרחסנים שלא בקומת למ רקו אךתובא  סחורה .2

 .ותבמסדרונות הקומות השונ

סוכה או כל מבנה נייד או קבוע אחר בסמיכות לבניין, במסדרונות  להקים אין .3

 מתאימים וריםהשכירות ובכפוף להשגת איש הסכם"י עפ המאושר למעט –והבניין 

 'וכו

 כך. במקומות המוקצים ל אלאכי אסור לעשן בבניין  מובהר .4

 :שילוט .5

שיכין המשכיר יהיה ללא תיאורה. במידה והשוכר חיצוני במשרדים  שילוט .1

להתקין מפסק כבאים ידרוש בכל זאת תאורת שלט אז המשכירה תידרש 

 לשילוט.

האחריות לשילוט בתוך קומת המשרדים ובמעברים ובהתאם להסכם העיקרי,  .2

 נתונה בידי בעל הנכס ובתאום עם שוכר. 

יחייב את המחזיק  מפתח. אבדן הללא עלות לתיבת הדואר בבנייןפתח יקבל מ המחזיק .ב

יהא אחראי על  חזיקבעלות שכפולו )במידת האפשר( או כל עלות אחרת חלופית. המ

 )לרבות תיבות אחרות(. סביבתהשל התיבה ו תקינותהשמירת 

 הניהול דמי .6

כל מ"ר בגין ₪  __לשירותי הניהול לפי הסכם זה ישלם המחזיק סך של  בתמורה .א

בצירוף ₪ "כ ____ ובסההעיקרי בצירוף מע"מ  סכםמשטחים העיקריים, כהגדרתם בה

להוראות ההצמדה למדד  בהתאם למדדהצמדה  הפרשימ בגין כל הנכס והכל בצירוף מע"

 . העיקריהקבועות בהסכם 

מוסכם כי דמי הניהול שיקבעו ליתרת הנכסים נקבעים לפי הוצאות בפועל או לפי מחיר  .ב

לרבות הפחתות והנחות בגין סוגי נכסים שונים ו/או מחזיקים שונים ו/או נכסים קבוע )

ריקים( ולמחזיק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר עם קביעת דמי הניהול ליתרת 

 המחזיקים בבניין. 

המחזיק מתחייב לשלם את דמי ניהול באותם מועדים בהם ישולמו דמי השכירות  .ג

 י.הסכם העיקרהבהתאם להוראות 

ספרי החברה וחשבונותיו יהיו נאמנים על המחזיק וישמשו בכל עת הוכחה בכל הנוגע  .ד

 לתשלומים שניתנו על ידי המחזיק לחברה.
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המחזיק ישלם לחברה מס ערך מוסף על כל תשלום בו הוא חייב בהתאם להסכם זה,  .ה

ת ביחד עם אותו תשלום, בשיעור שיחול במועד התשלום בפועל, ויקבל מהחברה חשבוני

 מס כדין.

 הפרות .7

 הפר מי מהצדדים להסכם את הוראותיו, יהיה זכאי כל צד לסעדים בהתאם ובכפוף לכל דין.

 החברה כויותז המחאת  .8

גוף משפטי אחר )להלן:  יניהול אחרת או ליד חברתרשאית להמחות ולהסב לידי  החברה .א

תימסר  הפי הסכם זה. במקביל להסב עלוחובותיה  ה"( את כל זכויותיהנעבר הצד"

מאת הצד הנעבר, בה הוא לוקח על עצמו את כל התחייבויותיה של  ההודעת העבר לחברה

  על פי הסכם זה. החברה

 .יצועהבסמוך ככל האפשר לאחר ב למחזיקיםעל הסבה תימסר  הודעה .ב

שנמסרה הודעה כאמור יהא המחזיק רשאי שלא להסכים להסבת ההסכם  במקרה .ג

 י הניהול לשערי העיר בהתאם להסכם העיקרי.ובמקרה כזה תחזור חובת מתן שירות

פי  עלתשתחרר מעיקרא מהתחייבויותיה ומזכויותיה  הההסבה יהיו, שהחבר תוצאות .ד

ההסכם, והתחייבויות וזכויות אלה יחשבו מעיקרא של הצד הנעבר בלבד. המחזיק והצד 

נכתב בו זה, ובכל מקום בו כתוב "החברה" יראה כאילו  להסכםהנעבר בלבד יהיו הצדדים 

 מלכתחילה "הצד הנעבר".

 שירותי הניהול הפסקת .9

וביצוע  ניהולאת   סיקלהפ עתהשיקול ד ולפילפי בחירתה  עת כלרשאית  ב החברה .א

חודשים  1 לפחותמחזיק  לכלמתן הודעה בכתב על כך  יהשירותים ו/או חלק מהם ע"

ר, בהתאם מתן שירותי הניהול על שערי העי בתהודעה כאמור, תהא חו ניתנהמראש. 

   רילהוראות ההסכם העיק

וברצון המחזיקים ו/או הבעלים לבטל ו/או  היה, 1919-לחוק המקרקעין, התשכ"ט בכפוף .ב

הדבר אך ורק בהתמלא  יעשהבמבנה  ע"י החברה, י שירותיםלהפסיק את ניהול ה

 הבאים במצטבר: תנאיםה

של חכירה  דרךבמכלל השטחים במבנה  75%זכויות החזקה בנכסים המהווים  בעלי .1

  בכתב על כך. הלדורות קיבלו החלט

המחזיקים במבנה ו/או הבעלים סילקו את כל חובותיהם לחברה על פי הסכם  כל .2

 ניהולמאחריותה בגין התחייבויותיה לעיל שנתקבלו בקשר ל הזה ושחררו את החבר

  ג' כלשהו. צד יוביצוע השירותים כלפ

 ם מראש.חודשי 1לחברה הודעה מוקדמת של  ניתנה  

 .במבנהשל החברה  עילותהשנים מתחילת פ 10לפחות  חלפו
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המחזיקים ו/או הבעלים התקשרו באופן חוזי עם תאגיד או כל גוף אחר שקיבל על  כל (1

 זה. הסכםאת ביצוע השירותים הנזכרים ב מועצ

 

  ביטוחים .10
 

כדי אספקת החברה תהיה אחראית לכל נזק או אובדן בין ישיר ובין עקיף שייגרמו תוך  א

השירותים נשוא הסכם זה, במישרין ו/או בעקיפין עקב רשלנות,מעשה או מחדל או בגין 

הפרת דרישות הסכם זה ,שגרמה לנזק,בין ממשי ובין כלכלי,וינקוט בכל האמצעים המעשיים 

 למניעתם.

ה או  למי מעובדי החברה ו/או  שלוחייהמחזיק לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לחברה ו/ ב.

/או כל מי מטעמה ו/או בשרותיה כתוצאה מתאונה או נזק שיגרמו תוך כדי ועקב אספקת ו

 השירותים. 

החברה אחראית כלפי כל צד שלישי, לנזקים שייגרמו תוך כדי אספקת השירותים ובקשר  ג. 

לכך. אם ידרש המחזיק לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייבת החברה להחזיר 

בסכום שישולם על ידו בצירוף כל הוצאה אשר הוצאה על ידו, לרבות למחזיק ו/או לשפותו 

 הוצאות משפטיות, ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למחזיק מהחברה לפי הסכם זה. 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, החברה מתחייבת לבצע ולקיים באמצעות מבטח מורשה  ד. 

טוחים לטובתה ולטובת המחזיק כאשר בישראל את הביטוחים המפורטים באישור קיום הבי

הם כוללים את הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהפורט בו. 

אישור קיום הביטוחים יוחתם על ידי חברת הביטוח המבטחת את החברה. לפי הנוסח 

 והסכומים הנקובים בנספח ז', והמצורפים להסכם זה. 

 שונות     .11 

למשנהו  צדים להסכם זה הן כקבוע במבוא לו. כל הודעה שתשלח על ידי הצדד כתובות .א

הנ"ל תחשב כאילו הגיעה לידיעתו של הצד הנשגר  בותבדואר רשום לפי אחת מן הכתו

 בעת מסירתה. -ביד  סרהעסקים ממועד שיגורה ואם נמ ימי 1בתוך 

השלום או העניינית,  םקובעים את בתי המשפט באזור תל אביב לפי סמכות הצדדים .ב

שיתגלעו  סוךהמחוזי, כבעלי הסמכות הבלעדית והייחודית לדון בכל מחלוקת ו/או סכ

 כתוצאה מהסכם זה.

  .ג

 

 באו הצדדים על החתום: ולראיה

 

__________________ __________________ 

 
 החברה המחזיק
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 אישור עריכת ביטוחים –להסכם  מסמך י'

 תאריך        
 

 לכבוד
 מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ(  -ם החברה למתנ"סי

 "(המזמין)להלן: "
 

הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על 

 ,תחזוקה"( בקשר עם מתן שירותי הספקשם______________________ )להלן: "

או " ההסכםהכל  כמוגדר וכמפורט בהסכם שנערך ביניכם לבין הספק )להלן: "

"(  וזאת לתקופה המתחילה ביום __________ והמסתיימת השירותים"

 "( כמפורט להלן:תקופת הביטוחביום_________ )להלן: "

 

המבטח את חבות הספק, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  - חבות כלפי צד שלישיביטוח  .1

כושו של כל אדם ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרו/או אובדן בגין כל פגיעה על פי כל דין, 

, לרבות המזמין, עובדיו ו/או מי מטעמו בקשר עם ו/או במסגרת מתן ו/או גוף כלשהו

 10,000,000 -שלבגבול אחריות שלא יפחת מסך  השירותים על ידו וכל הפועלים מטעמו

כפוף לכל  אינוביטוח זה  ( לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח. ש"חמיליון  עשרה) ש"ח

, זיהום תאונתי מכל סוג, כל דבר מזיק נובעת מאש, התפוצצותהגבלה בדבר חבות ה

חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, במזון או במשקה, 

, בעלי חיים, שביתות והשבתות ,מתקנים סניטריים פגומים, הרעלהמשנה ועובדיהם, 

מצד המוסד תחלוף תביעות ו טהרכוש עליו עובדים, רכוש בפיקוח ו/או השגחה ו/או שלי

 . לביטוח לאומי

 המזמין עובדיו , ומנהליו כמבוטחים נוספים ורחב לכלול את משם המבוטח בפוליסה 

וזאת בכפוף לסעיף אחריות ו/או מי מטעמו  הספקלמעשי ו/או מחדלי  אחריותםבגין 

 .צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

 

על פי המבטח את חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו  - ביטוח חבות מעבידים .2

, 1980 -ם "פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש

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

מיליון  עשרה)  ש"ח10,000,000 -שלאחריות שלא יפחת מסך  בגבולביצוע השירותים 

כפוף לכל הגבלה בדבר  זה אינו( לנפגע, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח. ביטוח ש"ח

שעות עבודה, עבודות בגובה, פיתיונות, רעלים, ימי ו, ועובדיהם קבלנים, קבלני משנה

במקרה ויחשבו  ועממטמי ו/או המזמין ורחב לשפות את מהביטוח . והעסקת נוער

  .הספקכמעבידם של מי מעובדי 

 

לציוד מכל ו למבנה מסוג "אש מורחב" במלוא שווי ובערך כינון מלאביטוח  - ביטוח רכוש .1

סוג ו/או כל רכוש אחר שיובא על ידי הספק או ישמש  אותו במסגרת ו/או לצורך מתן 

, סערה, סופה, שטפון, אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה נזק עקבנגד השירותים כ
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פגיעה על ידי כלי פגיעה תאונתית, פגיעה על ידי כלי רכב, , והתבקעות צינורות נזקי נוזלים

לל סעיף והביטוח כאמור כושוד.  טיס, התנגשות, שביתות, פרעות, נזקים בזדון, פריצה

המזמין ו/או כל הבאים מטעמו ובלבד לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי 

 .מור בדבר הויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדוןשהא

 
 כללי

 
 

הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות  .א

 הביטוח המפורטות לעיל. 

הביטוחים דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין, עובדיו, אורחיו והבאים  .ב

 .הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדוןמטעמו ובלבד ש

בביטוחים המפורטים לעיל מפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .ג

המזמין ו/או  וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחיהמזמין 

 הבאים מטעמו.

מבלי שניתנה  הביטוחולא יצומצמו במשך תקופת מאשרים, כי הביטוחים לא יבוטלו  אנו .ד

  .יום מראש 10לכם הודעה על כך בדואר רשום, 

מוטלות על בתום לב חובות ההמפורטים לעיל אי קיום  םהננו מאשרים בזאת כי בביטוחי .ה

אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של להמבוטח, לרבות, אך לא מוגבל 

 לקבלת שיפוי.המזמין של  ותפגע בזכויותיתנאי מתנאי הפוליסות לא 

 מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט .ו

 , בכפוף לשינויים הנקובים לעיל.מהדורה אחרונה עדכנית

 

 
 
 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו 

 ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות. באישור זה,

 

 
 
 

)תפקיד   )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
 החותם(

 
 
 


