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 נוסח מודעה בעיתון  -מסמך א'

 גדרות אזוריתמועצה 

 7685800עשרת, ד.נ. עמק שורק 
 08-8549110פקס'  08-8549100טל' 

 

 

 6/19מכרז פומבי מס' 

 
למטרת ניהול  קופת חולים בעשרת ןיבבני חדר הזמנה לקבלת הצעות לשכירת

 4985בגוש  445ה חלקהידוע כ מרפאת שיניים,
  

 
 הזמנה להציע הצעות לשכירת ( מודיעה בזאת על המועצה")להלן: " גדרות האזוריתהמועצה  .1

)להלן:   4985גוש  445ן קופת חולים בעשרת חלקה יבבני, מרפאת שיניים ניהול, למטרת חדר

 "(. המרפאה"

 

ה' בין השעות  –, בימים א' 02.07.19מיום מכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה החל את מסמכי ה .2

ואשר לא יוחזרו בכל מקרה.   (מאה ש"ח )ובמילים:  ₪ 100 –, תמורת סך של  08:30 – 15:00

 רכישת מסמכי המכרז בתמורה מלאה הינה תנאי להשתתפות במכרז.

 

 מועצה.ישתם במשרדי הניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכ .3

 

בלתי מותנית לטובת המועצה בסכום של שלושה על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית  .4

 120חודשי שכירות בהתאם לדמי השכירות החודשיים המוצעים על ידו בתוספת מע"מ, בתוקף ל 

 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. 

 
 

במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז  מקורייםבשני העתקים  את כל מסמכי המכרזיש להפקיד  .5

 משרדיב, וללא סימני זיהוי של המציע, יש להפקיד במסירה אישית בתיבת המכרזים 6/19פומבי 

וכשכל המסמכים חתומים בכל עמוד ועמוד, על ידי  12:00 בשעה 09.07.19עד ליום , מועצהה

 .הצעה שתוגש לאחר מכן, לא תתקבל המורשים כדין מטעם המשתתף.

  

 יוסי קנדלשיין              

 האזוריתראש המועצה         

 גדרות              
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 מסמך ב' 

 7685800עשרת, ד.נ. עמק שורק 
 08-8549110פקס'  08-8549100טל' 

 6/19 מכרז פומבי מס'

 
 
 המכרז פרטי .1

ת למטר חדרעות לשכירת  הזמנה להציע הצ"( מודיעה בזאת על המועצה)להלן: " גדרות האזוריתהמועצה 

 "(. המרפאה)להלן: "  4985גוש  445ן קופת חולים בעשרת חלקה יבבני, המצויה ניהול מרפאת שיניים

 

 נשוא המכרז ועיקר ההתקשרות  .2

, בהתאם לתכנית בנין עיר מרפאת שיניים בלבד ניהולכרז הינו נכס המיועד לשימוש למטרת נשוא המ 2.1

 וביתר מסמכי המכרז.  17ימוש כאמור בסעיף וף למגבלות השהנכס ובכפהחלה על 

תיתכן ובנוסף להן  , 31.07.21ועד ליום  01.08.19החל מיום  חודשים 24 -תקופת השכירות הינה ל 2.2

 חוזה השכירות.ל 4בסעיף  , כמפורטנוספים חודשים 36אפשרות להארכה לתקופה של 

 

 תיאור הנכס .3

ודא את המידע וועצה, ועל המשתתף במכרז להמידע המובא להלן הינו כללי ובלתי מחייב את המ  3.1

  האמור בעצמו ועל אחריותו.

 מ"ר, המיועד לניהול מרפאת שיניים בבניין קופת החולים בעשרת. 12-שטחו הכולל של הנכס הינו כ 3.2

ועל הזוכה לשפצו, לבצע בו עבודות,  (as is)הנכס יימסר לזוכה במכרז במצבו הנוכחי כפי שהוא  3.3

. אין באמור כדי לפטור מקבלת אישורים כיו על פי המטרה שהוגדרה לעיללציידו ולהתאימו לצר

 והיתרים לפי כל דין. 

בתום תקופת השכירות תוחזר החזקה במבנה למועצה במצבו כפי שהיה לאחר השיפוץ והשינויים  3.4

 שנעשו בו, למעט בלאי סביר, ללא כל תמורה. 

 

 תהליך ההתקשרות .4

להלן  13כאמור בסעיף ד עם מסמכי הצעתו ערבות בנקאית מציע המשתתף במכרז יעביר למועצה יח 4.1

( הערבות תהיה נתונה להארכה עפ"י דרישת המועצה 4' סעיף גכנדרש בהזמנה להציע הצעות )מסמך ו

 )להלן: "ערבות המכרז"( ובהתאם לנוסח המצורף כמסמך "ד" למכרז זה.

ויהא עליו לשלם למועצה סך של  עם אישור הזוכה ע"י המועצה, יקבל הזוכה הודעה על כך מהמועצה, 4.2

דמי שכירות כנדרש בחוזה השכירות )מסמך ו'(, ולהמציא את כל יתר המסמכים הערבויות והבטוחות 

יום מיום מסירת ההודעה לזוכה. לאחר ביצוע כל הנ"ל תוחזר לזוכה ערבות המכרז  15כנדרש תוך 

 שמסר. 

ו/או לאחר ההודעה על הגשת ההצעות לבטל את המכרז לאחר  , מכל סיבה שהיא,החליטה המועצה 4.3

לא יהיו כל ו/או המציע תוחזר הערבות ו/או התשלומים ששילם הזוכה למועצה ולזוכה הזכייה לזוכה, 

 נזקים כלשהם.  הםתביעות ו/ או טענות כלפי המועצה בגין כך, אף אם נגרמו ל

 חשבון. המועצה מודיעה בזה לכל מציע במכרז כי עליו לקחת אפשרות כאמור לעיל ב
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מודגש בזה כי למועצה זכות לבטל את המכרז, ו/או את מבלי לפגוע בזכות המועצה כאמור לעיל,  4.4

   הצדדים בפרט במקרים שלהלן: ביןהתקשרות חוזה וההאת הזכיה בו ולבטל 

  במקרה שהנכס לא יהיה פנוי במועד הודעת המועצה לזוכה כי זכה במכרז. 4.4.1

ו/או התשלומים ששילמו המציעים ו/או הזוכה למועצה, ולזוכה ו/או במקרים שלעיל, תוחזר הערבות 

  המציע לא יהיו כל תביעות ו/או טענות כלפי המועצה בגין כך, אף אם נגרמו להם נזקים כלשהם.

 

 דמי שכירות  .5

ים בשקלים חדשים יהמציע יפרט בהצעתו )מסמך ג' למסמכי המכרז( את דמי השכירות החודש 5.1

  השכרת הנכס. המוצעים על ידו בגין

              ובמילים: אלף ושמונה מאות ) ש"ח 1,800 –מחיר המינימום לדמי השכירות המוצעים עומד על סך של 

 בתוספת מע"מ לחודש.  ( ₪

כאמור בחוזה  ויהיה צמוד למדד המחירים לצרכן,תשלום דמי השכירות יעשה בשקלים חדשים  5.2

 .השכירות )מסמך ו'(

יום מיום  15חודשים מראש, כאשר התשלום הראשון יעשה תוך  3עבור כל דמי השכירות ישולמו  5.3
 הודעת המועצה למציע על זכייתו במכרז. 

 
ר למועצה בתחילת כל למען הסר ספק, להבטחת ביצוע תשלום דמי השכירות השנתיים, ימציא השוכ

  שיקים על סך השכירות הכולל, כמפורט בחוזה השכירות )נספח ו'(. שנת שכירות

כמפורט להלן דרש להפקיד ערבות בנקאית יחתם עמו חוזה יימציע אשר הצעתו תזכה במכרז ויה 5.4

בתוספת מע"מ.  שלושה  חודשי שכירותעל ידו בשיעור   שכירותלהבטחת מילוי כל תנאי חוזה ה

הפקדת  שכירות כמפורט בחוזה השכירות.יום ממועד סיום ה 60הערבות תהיה בתוקף עד תום 

 יום מיום הודעת המועצה על זכיית המציע.  15שה תוך הערבות כאמור תע

 

 ביטול התקשרות  .6

הודיעה המועצה לזוכה כי הצעתו אושרה ע"י המועצה והזוכה לא הפקיד את דמי השכירות לפי סעיף   6.1

ימים מיום מסירת  15ך לעיל ולא המציא את הערבויות והביטחונות כנדרש בחוזה השכירות תו 5

שאית, לאחר המועד הנ"ל, לבטל את זכיית הזוכה ולחלט את הערבות ההודעה, תהיה המועצה ר

 הבנקאית שהוגשה על ידו. 

יהווה פיצוי מוסכם מראש בגין ביטול זכיית הזוכה במקרה שהזוכה לא מילא  המכרז סכום ערבות 6.2

וזאת מבלי לפגוע בזכותה של המועצה לדרוש ו/או לתבוע אחר כל הדרישות האמורות בתנאים אלה. 

 כה כל סעד המגיע לה עפ"י כל דין. מהזו

 ביטלה המועצה את זכיית הזוכה, תהיה רשאית להתקשר עם מי שיראה לה ובכל דרך שהיא.  6.3

הנהוג בבנק  יפיגור בתשלום כלשהו המגיע למועצה מהזוכה, ישא ריבית בשיעורה המקסימאל 6.4

תשלום בהתאם למדד בנוסף לכך, יחושב ההפועלים בע"מ לגבי משיכות יתר החורגות מקו אשראי. 

 הגבוה ביותר שפורסם בין המועד שנועד לתשלום לבין התשלום בפועל. 

ויה עם הזוכה, או בכל סעד פאין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכות המועצה לבטל את ההתקשרות הצ

 אחר העומד לזכות המועצה על פי כל דין. 

ימים יקנה למועצה את הזכות  3, מעבר ל איחור במילוי כל הדרישות ע"י המציע שזכה במכרז או חלקן 6.5

לבטל את זכיית הזוכה ו/או את ההתקשרות עמו ללא התראה וזאת בנוסף לכל סעד אחר העומד 

  לזכות המועצה. 
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 זכאי להשתתף במכרז רק מי שרכש את מסמכי המכרז.  .7

 לישראל. אם המשתתף הינו תושב חוץ עליו למלא את הוראות הדין בכל הנוגע להעברת כספים מחוץ  .8

במקרה שהמציע כולל יותר מאדם אחד, תיעשה ההתקשרות עם כל יחידי המציע בערבות הדדית  .9

 וסולידית. 

 מציע המשתתף במכרז בתור נאמן ימציא למועצה את שמות הנהנים בצירוף כתובתם ומספרי זהותם.  .10

ד ו/או במקרה שהמציע הינו שותפות ו/או תאגיד, יהיו לפחות שניים מהחותמים בשם התאגי .11

 השותפים ערבים ביחד ולחוד להתחייבויות התאגיד/ השותפות. 

בשני  , לרבות חוזה השכירות חתומים ע"י המציע, ואת כל מסמכי המכרז יש להגיש את ההצעה .12

 במעטפה שסופקה למציע. אין לסמן על המעטפה כל סימנים שהם. עותקים

 
 המכרזערבות  .13

למדד בהתאם לנוסח הערבות המצורף כמסמך ד'  כל מציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית צמודה 13.1

 בתוספת מע"מ. בסכום של שלושה חודשי שכירות, בהתאם לדמי השכירות המוצעים על ידו 

יום מהיום האחרון להגשת ההצעות. הערבות תוארך עפ"י דרישת המועצה  120הערבות תהיה בתוקף   13.2

שהיא. אי הארכת הערבות לפי דרישת  בהיעל חשבון המציע אם הדיונים בקביעת הזוכה ישתנו מכל ס

 המועצה, תגרום לחילוטה. 

חד הערבות הנדרשת היא ערבות אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פניה   13.3

 פסולה ולא תידון כלל. אליה ערבות כנדרש לעיל,  ףשל המועצה. הצעה שלא תצורצדדית 

חולו על המציע בלבד. המועצה רשאית לחלט ערבות זו אם כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבות י 13.4

יפר המציע הוראות המכרז וכן אם יחזור בו המציע מהצעתו. מומשה הערבות כאמור, ייחשב הסכום 

שחולט כפיצוי מוסכם ומוערך מראש, בלי צורך בהוכחת נזק מצד המועצה, וזאת מבלי לפגוע בזכויות 

 נכון. המועצה לפעול בכל דרך אחרת שתמצא ל

תתקבל, לאחר שייקבע הזוכה במכרז. למי שייבחר הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו במכרז לא  13.5

כזוכה תוחזר הערבות רק לאחר חתימה על חוזה ההתקשרות וכנגד המצאת ערבות למילוי 

 התחייבויותיו על פי חוזה השכירות. 

שכל פרטי המכרז ומסמכיו,  הגשת ההצעה על ידי המציע והשתתפותו במכרז מהווים הצהרה ואישור .14

 על נספחיהם, ידועים ונהירים לו ומוסכמים עליו וכי יש לו היכולת הכספית לעמוד בתנאי המכרז. 

.  לגזבר המועצהימים טרם המועד האחרון להגשת ההצעות,  5שאלות הבהרה ניתן להפנות בכתב, עד  .15

בהרה תימסר בכתב לפונה ולשאר לא יענו ולא יתקבלו פניות טלפוניות או אחרות. כל תשובה או ה

 המציעים. 

לא תתקבל כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו במסמכי המכרז ו/או בחוזה על  .16

 נספחיהם, לאחר הגשת הצעת המציע. 

 אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המכרז, החוזה או נספח כלשהו.     16.1 

   ראות בכל שינוי, תיקון או הוספה שיעשו, משום הסתייגות המציע מתנאי המועצה רשאית ל     16.2 

 . תוך חילוט הערבות שנמסרה על ידו המכרז, ולפסול את ההצעה                    

, אם מטרת השכירות שהוצעה אינה תואמה את נכסהמועצה רשאית לדחות כל הצעה לשכירת  ה  .17

בניין עיר מאושרות ו/או אם עקב השימוש המוצע בנכס  שימושים המותרים בנכס על פי תכניותה

עלולים להיגרם מטרדים מכל סוג שהוא בקרבת הנכס ובסביבתו, ו/או אם השימוש המוצע בנכס עלול 
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מטרות לגרום לפעילות בלתי חוקית ו/או להפרת חוק ו/או אם מטרת השכירות אינה תואמת את ה

 שנקבעו במכרז זה. 

 

 הגשת ההצעות  .18

. כל מקוריים המכרז במעטפה אחת סגורה בשני העתקיםיגיש הצעתו בצירוף כל מסמכי  כל מציע

 המסמכים שיוגשו יהיו חתומים ע"י המציע. 

 

 בדיקת ההצעות וקבלת החלטות המועצה  .19

 אין המועצה מתחייבת לקבל ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.  19.1

מסיבות של כדאיות העסקה, ולמציעים לא המועצה תהא רשאית לבטל המכרז בכל שלב ובין היתר  19.2

 יהיו תביעות ו/או טענות בקשר לכך. 

להשכרת  המועצה שומרת לעצמה הזכות, במידה ולא נתקבלה כל הצעה מתאימה, לנהל מכרז אחר   19.3

 . לכל מטרה שתראה לנכון הנכס

)ובמילים:   ₪ 100 -של   בעשרת תמורת סך את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה     112.  .20

 ( שלא יוחזרו בכל מקרה. ₪מאה 

 מסמכי המכרז הינם רכוש המועצה וקנינה הבלעדי והם נמסרים למציע למטרת הגשת הצעות     21.2        

 למועצה כאמור במכרז זה ולא לשום מטרה אחרת.                   

 אלא למטרת הגשת הצעתו. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם     20.3       

האזורית הצעת המציע ערוכה ומסודרת בתוספת כל מסמכי המכרז תימסר ביד במשרדי המועצה  .21

 ותוכנס לתיבת המכרזים.  12:00בשעה  09.07.19עד ליום גדרות 

 לא תתקבל ולא תידון כל הצעה שתוגש לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל. 

 

 

 

_______________ 

  יתהאזורהמועצה  

  גדרות           
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 הצעת המציע -מסמך ג'
  

  6/19מכרז פומבי מס' 
 

 לכבוד 
  אזורית גדרות בע"ממועצה 

 

 ניהוללהשכרת נכס בשכירות שאינה מוגנת, למטרה  -6/19הנדון: מכרז פומבי מס' 
 4985בגוש  445, הידוע כחלקה בבניין קופת חולים בעשרת בחדר, מרפאת שיניים

 
אני/ אנו הח"מ, מצהיר/ים ומתחייב/ים בזה קראתי/נו בעיון את פרטי המכרז, תנאי ההשתתפות  .1

ואת כל הנספחים למכרז לרבות הוראות החוזה שייחתם בין המועצה לבין הזוכה, הבנתי/נו את 
התאם לכך קבעתי/נו את האמור בהם, תנאי המכרז וכל הוראותיו ידועים ומוכרי לי/לנו, וכי ב

 הצעתי/נו. 
 

הנני/נו מצהיר/ים כי ביקרתי/נו בנכס, בחנתי/נו את הנכס, את אפשרויות השימוש בו ואת כל  .2
 הגורמים האחרים הקשורים להערכת גובה דמי השכירות ובהתאם לכך קבעתי/נו את הצעתי/נו.

 
שכירות עבור הנכס, ולעמוד בכל הנני/נו מצהיר/ים כי הנני/נו בעל/י יכולת כספית לשלם את דמי ה .3

 התחייבויותי/נו על פי חוזה השכירות. 
 

אם הצעתי/נו תתקבל הנני/נו מתחייב/ים לשלם למועצה את הסכומים אשר לא יפחתו מהאמור  .4
למסמך ב'  5 להלן במועדים הנקובים בסעיף 6למסמך ב' וזאת בהתאם להצעתנו בסעיף  5בסעיף 

 ובהתאם לחוזה השכירות. 
 

סמך ב'  למ 13-ו 5.4ציא ערבות בנקאית בהתאם לסעיפים ן אני/ו מתחייב/ים להמכמו כ
 ואת יתר המסמכים הנדרשים עפ"י חוזה השכירות. 

 

, תהיה המועצה רשאית למסמך ב' 13ידוע לי/נו כי במקרה של אי עמידה בתשלומים כאמור בסעיף  .5
 לחלט את סכום הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי/נו. 

 
לי/לנו שבחילוט הערבות לא יהיה כדי לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו  כן ידוע

 למועצה עקב הפרת התחייבות שאני/ו נוטל/ים על עצמי/נו עם הגשת הצעתי/נו למכרז. 
 

)במילים  שקלים חדשים___ ____הנני/ו מציע/ים לשכור את הנכס בסכום של  ___ .6
כאמור בחוזה המחירים לצרכן,  מוד למדדבצלחודש בתוספת מע"מ.  (₪_____ ___________

 מסמך ו'.  -השכירות

 

הנני/ו מצרף/ים בזה את כל מסמכי המכרז חתומים בחתימתי/נו לשם זיהויים ובכלל זה את כל  .7
למסמך ב' וכן את החוזה  13-ו 5.4פים המסמכים המפורטים במכרז, ערבות בנקאית כמפורט בסעי

 כשהוא חתום על ידי/נו. 
 

למסמך ב' עלול לבטל את זכייתי/נו ולחייב  5.3תשלום לאחר המועד הנקוב בסעיף ידוע לי כי  .8
 אותי/נו בתשלום פיצויים מוסכמים. 

 
הנני/נו מצהיר/ים ומתחייב/ים בזאת כי ביום חתימתי/נו על הצעתי/נו זו, מחייב אותי/נו החוזה  .9

חשב הצעתי/נו וקבלתה על כאילו היה חתום על ידי/נו וגם אם לא אחתום/נחתום על החוזה כלל, תי
 ידי המועצה בכתב, כחוזה מחייב בין המועצה לביני/נו מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של המועצה

  כמפורט במסמכי המכרז.
 

 . מרפאת שיניים בלבד ניהוללמטרת הנני/ו מבקש/ים לשכור את הנכס   א.  .10

בקבלת היתרים  ידוע לי/לנו כי עלי/נו לטפל בעצמי/נו ועל חשבוני/נו בכל הכרוך .ב
ורישיונות ככל שאלה דרושים לצורך השימוש בנכס וכי המועצה לא תהיה אחראית 

 בכל צורה שהיא אם לא יתקבלו הרישיונות וההיתרים האמורים. 
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היה והצעתי/נו תתקבל, ולא נתקבלו הרישיונות וההיתרים כאמור מכל סיבה שהיא, 
נו לפי מסמכי ההתקשרות וחוזה לא יהיה בכך כדי לפטור אותי/נו מכל התחייבותי/

 השכירות. 
 

יום מהיום האחרון, שנועד להגשת הצעות במכרז זה,  120 -מצורפת בזה ערבות בנקאית בתוקף ל .11
חודשי שכירות בהתאם לדמי השכירות המוצעים על ידנו )בתוספת מע"מ(, על פי  3בסכום של 

 הנוסח הנדרש על ידכם )מסמך ד'(. 

 

תפות/תאגיד( הנני/נו מצרף/ים בזאת כתב ערבות של בעלי הזכויות )במקרה שהמציע הינו שו .12
 למכרז.  הבתאגיד/ שותפות, בנוסח המצורף כמסמך 

 
 פרטי המציע/ים:  .13

 
 __________________________                  :שם המציע

 __________________________    :ת.ז/ ח.פ

 __________________________    :שם מורשה החתימה

 __________________________                         :כתובת

 __________________________            :דואר אלקטרוני

 __________________________                :מספר טלפון

 __________________________                  :מספר פקס

 

   

 חותמת                                         חתימה                                          תאריך

 
 

 ] סעיף זה יש למלא במקרה שהמציע הוא תאגיד/ שותפות[ .14
 

אני הח"מ ________________________ עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה ______________________ 
אשר ת.ז __________________ וה"ה __________________ ת.ז_____________________ 

חתמו בפניי ביום __________ על ההצעה האמורה וכי חתימתם רשים לחתום בשם התאגיד/שותפות, מו
 בצירוף חותמת מחייבת אותם לכל דבר ועניין. 

 

 

 

         _________________ 

 עורך דין                     

 
 
 
 
 
 
 

 מסמך ד'         
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 שת ההצעותיום מהיום האחרון להג 120 -בתוקף ל -ערבות מכרז

 מע"מ( בתוספת חודשי שכירות )  לושהבגובה דמי שכירות בסכום השווה לש        

 לכבוד
 האזורית גדרותהמועצה 

 
 א.נ.,

 
 הנדון: ערבות בנקאית מספר________

 )צמודה למדד המחירים לצרכן(

 

 על פי בקשת _____________________________ )להלן: "המבקש/ים"( אנו ערבים בזה  .1
 )במילים:____________ש"ח( )להלן:  ₪כלפיכם לסלק כל סכום עד לסך של _________   
 להבטחת "(, סכום הערבותכשהוא צמוד למדד כפי שיפורט בהמשך )להלן: " ("סכום הקרן"  
  4985בגוש  445חלקה הבנוי על להשכרת הנכס  6/19 התחייבויות המבקש/ים בקשר למכרז  
   .בעשרת  

 
 שלם לכם את סכום הערבות כולו או חלקו, לרבות לשיעורין, הכל עפ"י דרישותיכם, וזאת אנו נ .2
 מבלי שתדרשו להוכיח ו/או לנמק ו/או לבסס את דרישותיכם בכל צורה שהיא ומבלי שתחול   
 עליכם כל חובה לדרוש תחילה את סכום הערבות כולו או מקצתו ו/או לנקוט בכל פעולה שהיא   
  ות את התשלום כאמור בכל תנאי שהוא.ומבלי להתנ  

 
 אנו מתחייבים לשלם לכם, בכל פעם שנדרש על ידכם, את סכום הערבות או חלקו, על פי  .3
  ( ימים מיום קבלת דרישתכם בכתבחמישה עשר) 15דרישתכם הראשונה בכתב, כל זאת בתוך   
 .בכתובתנו )מען הסניף הנ"ל(  

 
 הקרן יוצמד למדד המחירים לצרכן, המתפרסם ע"י הלשכה סכום הערבות יחושב כך שסכום  .4
 המרכזית לסטטיסטיקה )כולל ירקות ופירות( או כל מדד אחר אשר יבוא במקומו אשר יפורסם   
 "(. המדד הקובע המדדע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או ע"י כל גוף מוסמך אחר )להלן: "  
 "המדד  -ון הידוע ביום התשלום בפועל )להלן לצורך חישוב סכום הערבות יהיה המדד האחר  
 "(.הבסיסי  
 אם ביום התשלום יעלה המדד החדש מעל המדד הבסיסי אזי יוכפל סכום הקרן ביחס בין המדד   
  החדש למדד הבסיסי.  
  למען הסר ספק לא יפחת סכום הערבות מסכום הקרן בכל מקרה.  

 
 ועד בכלל וכל דרישה  בתוקפה עד ליום _________ התחייבותנו זאת הינה בלתי חוזרת ותעמוד .5
 על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה   
  ומבוטלת.  

 
 ה ולהסבה בכל צורה שהיא.התחייבותנו זאת אינה ניתנת להעבר .6
 
 
 

  בכבוד רב,  

 בכבוד רב,        

 בנק____
 

 ובת _____סניף _____ כת
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 מסמך ה'           
 אזורית גדרותמועצה 

 6/19מכרז פומבי מס' 
 

 לכבוד
  אזורית גדרותמועצה 

 
 

 הנדון: כתב ערבות
 
 

 אנו הח"מ _______________ ת.ז/ ח.פ _________________
 ת.ז/ ח.פ _________________________________   
 ___________ת.ז/ ח.פ ______ ________________  
 ת.ז/ ח.פ _________________ ________________  

  
בעלי המניות בחברה/שותפים בשותפות ___________________________ )להלן: "התאגיד"( 

תנאי המכרז התאגיד כלפיכם על פי תחייבויות ת כלפיכם ביחד ולחוד, למילוי כל הערבים בזא
 והוראותיו. 

 
ומוותרים בזאת על מתן ל המועצה ו זו עם כל דרישה שינעל פי ערבות אנו מתחייבים בזאת לפעול

 קיום חיובו.אגיד לדרישה מוקדמת לת
 

או עד לפינוי  , ו/מסמך ו' -תוקף ערבותינו זו עד ליום בו תסתיים השכירות בהתאם לחוזה השכירות
 המושכר, לפי התאריך המאוחר. 

 
 תחייב הלא תהיהמועצה חייבויות של התאגיד, נו זו תעמוד בתוקפה עד לקיום מלוא ההתיערבות

אלינו בכל מקרה של הפרת התחייבויותיו של  תלפנו תרשאי הלפנות תחילה אל התאגיד ותהי
 התאגיד למימוש ערבותינו זו .

 
 
 

 ולראיה באנו על החתום:     
 

___________________ 
 

___________________ 
 

___________________ 
  

 
 

  אישור עו"ד:
אני הח"מ _____________________ עו"ד מאשר בזאת כי כתב ערבות זה נחתם בפני על ידי 

ה"ה ______________________ ת.ז _____________________ וכי על פי מסמכי 
 ההתאגדות של התאגיד הם מוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב אותו. 

 
 

        _______________________ 
 "ד עו         
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 מסמך ו'           
 שכירותחוזה 

 בלתי מוגנת 
 2019בחודש _______שנת  ביום _______  בעשרתשנערך ונחתם 

 
 האזורית גדרותהמועצה בין :    
 7685800עשרת ד.נ עמק שורק מיקוד             
 מועצה"(ה להלן: ")            

 
 

 מצד אחד         
 __________________לבין:  

 
           __________________ 

 )להלן: "השוכר"( 
 

 מצד שני         
 -הואיל ו

 

)להלן:  4985גוש  445גדרות הינה הבעלים של בניין קופת החולים בעשרת חלקה  האזוריתהמועצה  .א

  (."הבניין"

  

)להלן:  1972 -חוק הגנת הדייר )נוסח משולב(, התשל"ב המושכר לא מוגן בשום צורה ואופן על פי  .ב

"החוק"( ו/או על פי כל דין אחר המקנה הגנה כלשהי לדייר, כפי שחוקים ו/או דינים אלה הם בתוקף 

   כיום וכפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

 

 24לתקופה של  ניהול מרפאת שיניים תהמועצה פרסמה מכרז להציע הצעות לשכירת הנכס למטר .ג

 חודשים עם אפשרות הארכה כמפורט להלן:

 

 רה בהצעת השוכר להשכרת המושכר, ועל השכרת המושכר יחולו כל תנאי הסכם זה. המועצה בח .ד

 

 אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

  . מבוא כותרות ונספחים1

  המבוא לחוזה זה הינו חלק בלתי נפרד ממנו, וכן גם הנספחים לו.    1.1

 

 הסכם ולא ישמשו למטרות של פרשנות כותרות הסעיפים נועדו לשם נוחיות העיון ב   1.2

  ההסכם.   

 

  נספחים לחוזה זה: 1.3

 תסריט הנכס. –(  נספח "א" 1)         

 תעודה מחברת ביטוח.  –(  נספח "ב" 2)         

 נוסח ערבות בנקאית. –(  נספח "ג" 3)         

 

 . הנכס המושכר2
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הנכס כתוארו זה זה ע"י השוכר תחילה, את חוהמועצה משכירה בזה לשוכר, בכפוף לקיום כל תנאי 

"( בבניין קופת או "המושכר" מ"ר המיועד לניהול מרפאת שיניים )להלן: "הנכס 12להלן" חדר בגודל 

 .4985גוש  445חולים בעשרת חלקה 

  

 . הצהרות השוכר3

מצאו מתאים השוכר מצהיר ומאשר בזאת, כי ביקר במושכר, בדק את מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי ו 3.1

למטרת השכירות בהתאם לקבוע בהסכם זה, וכי הוא מוותר על כל טענה כלפי המועצה בשל פגם או 

 מום במושכר או כל טענת אי התאמה. 

 

מצהיר כי זכויותיו על פי הסכם זה אינן מוגנות על פי חוקי הגנת הדייר, וביום תחילתו של חוק השוכר  3.2

, לא היה דייר הזכאי להחזיק במושכר ו/או בחלק ממנו, וכי 1972 -בהגנת הדייר )נוסח משולב(, התשל"

דמי מפתח  -במישרין או בעקיפין -המושכר נתפנה מכל דייר, אשר זכאי להחזיק בו, וכי השוכר לא שילם

ור שכירות, למעט דמי שכירות על פי הסכם זה, על כן הותנה כי הגנת החוק הנ"ל או כל תמורה אחרת עב

 או כל חוק אחר להגנת הדייר לא חלה ולא תחול על הסכם זה ועל השוכר. 

 

 השוכר מצהיר, כי זכויותיו במושכר הינם מכח הסכם זה בלבד.  3.3

 

 . תקופת השכירות4

"תקופת  )להלן: 31.07.21 ביום וסיומה 01.08.19 החל מיום חודשים 24 -הינה ל שכירותתקופת ה 4.1

 השכירות"(.

 נוספים חודשים 36של  לתקופה נוספת וקצובהתקופת השכירות למועצה שמורה הזכות להארכת  4.2

 יום מראש.  60זאת לאחר הודעה מצד המועצה של הלן: "תקופת הארכת השכירות"( ל)

   נויים המחייבים. בתקופת הארכת השכירות יחולו כל תנאי הסכם זה, בשי 4.3

אין באמור לעיל בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של המועצה להביא הסכם זה לידי סיום כמפורט להלן  4.4

  בהסכם זה ו/או מכוח הדין. 

 

 . דמי השכירות  ותשלומם5

 השוכר ישלם למועצה דמי שכירות עבור המושכר, וזאת כמפורט להלן:   5.1

 , בתוספת מע"מ.  ₪השוכר למועצה סכום כולל של ________ עבור תקופת השכירות, ישלם   5.1.1

כ"א,  ₪חודשים מראש בתשלומים שווים של _______  3דמי השכירות ישולמו עבור כל   5.1.2

 בתוספת מע"מ. 

שיקים בסכום  המועצה טרם תחילת תקופת השכירות להקלת גביית דמי השכירות יפקיד השוכר בידי 5.2

 לעיל.  5.1ובמועדים כאמור בסעיף 

חודשים למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה  3וצמדו כל דמי השכירות ישולמו בשקלים וי 5.3

אשר יפורסם ע"י הלשכה המרכזית ומדד אחר אשר יבוא במקומו המרכזית לסטטיסטיקה או כל 

 "(. המדדלסטטיסטיקה או ע"י כל גוף מוסמך אחר )להלן: "

היה המדד האחרון הידוע ביום התשלום בפועל, כאשר בכל מקרה לצורך חישוב תשלום דמי השכירות י

 . 2019עבור חודש מאי  15.06.19החישוב לא יפחת מהמדד הבסיסי שפורסם ביום 
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הפקיד השוכר בידי המועצה שיקים עבור דמי השכירות, הרי כל עוד לא נפרעו השיקים בפועל, לא  5.4

 ייחשב הדבר כתשלום ע"י השוכר. 

ת , לעומת המדד בע5.2כל אחד מהשיקים לפי ס'  ןעלה המדד במועד שנועד לפירעו התברר למועצה כי 5.5

מתחייב השוכר לשלם למועצה את ההפרשים הנובעים מעליית  הפקדת השיקים בידי המועצה, אזי

 ימים מיום משלוח החשבון לשוכר, ע"י המועצה.   5המדד, תוך 

 ן בעת ביצוע כל תשלום. להסרת ספק, לדמי השכירות יתווסף מע"מ בשיעורו כדי 5.6

 

 . מטרת השכירות 6

ת שיניים בלבד ולא לשום מטרה אחרת בכפוף לתכנית בניין עיר החלה על אמרפ ניהולמטרת השכירות הינה 

  הנכס. 

 השוכר לא יהיה רשאי להשתמש במושכר למטרה אחרת כלשהיא. 

 המטרה הספציפית של השכירות טעונה אישור המועצה. 

 

 השוכר . התחייבויות 7

 נוסף על התחייבויותיו לפי חוזה זה מתחייב בזה השוכר כדלהלן: 

כל תשלום שחובת תשלומו על השוכר על פי הסכם זה ואשר שולם לאחר המועד הקבוע בהסכם זה    7.1

יחויב בריבית פיגורים בחישוב יומי מיום הפיגור ועד ליום התשלום בפועל. שיעור ריבית  -לפירעונו

לפי שיעור הריבית המירבית המוטלת על חשבונות עסקיים ביתרת חובה בלתי מאושרת הפיגורים יהא 

 . לאומיכנהוג בבנק 

 לצורך קביעת שיעור הריבית האמורה, יהווה אישור הבנק הוכחה מכרעת. בנוסף לכך יוצמד התשלום

ן למדד המקסימאלי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בין המועד שנועד לתשלום ובי

 15.06.19מועד התשלום בפועל, כאשר בכל מקרה החישוב לא יפחת מהמדד הבסיסי שפורסם ביום 

 .  2019עבור חודש מאי 

 

כולן ו/או  -לא להעביר לאחר שום זכות מזכויותיו ושום התחייבות מהתחייבויותיו לפי חוזה זה  7.2

רה ובין ללא תמורה, בין אם ולא להרשות לאחר להשתמש במושכר או בחלק ממנו, בין בתמו -מקצתן

 לכל תקופת השכירות או לחלק הימנה. 

 

 לעשות שימוש במושכר בלבד, ולא להשתמש בשטחים הגובלים במושכר, לרבות גג המושכר.  7.3

 

להחזיק את המושכר במצב טוב, תקין וראוי לשימוש ומתאים לצרכי מטרת השכירות ולשם כך לתקן   7.4

 ק, אשר ייגרמו או ייווצרו במושכר מכל סיבה שהיא. על חשבונו כל קלקול או נז

 

לשלם את כל התשלומים בגין תקופת השכירות או עד לפינוי בפועל ) לפי התאריך המאוחר(,   7.5

הנדרשים, או גם אלה שיידרשו, בגין החזקתו במושכר והשימוש בו והכוללים, בין היתר, ארנונה, 

השוכר ישלם את התשלומים הנ"ל התקינה של המושכר. חשמל, טלפון, מים ויתר הוצאות אחזקתו 

אף אם החשבונות המתאימים יתקבלו לאחר תום תקופת השכירות, כל עוד יתייחסו החשבוניות 

 לתקופת השכירות.
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לנקות ולשמור על הניקיון במושכר כראוי ובהתאם לדרישות כל רשות מוסמכת ובייחוד הרשות   7.6

כות הסביבה. במקרה שיוטל על המועצה קנס ו/או תשלום ע"י המקומית, רשויות הבריאות ואי

 הרשויות עקב הפרת סעיף זה ישפה השוכר את המועצה. 

 

  .לאפשר למועצה ולשליחיה בתאום עם השוכר, לבקר ולבדוק את המושכר בכל זמן המתקבל על הדעת  7.7

 

שריפות במושכר או בסביבתו לנקוט כל אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע רעש, ריחות רעים ו  7.8

 ולמלא אחר כל הוראות הדין, הרשות המקומית ו/או כל רשות מוסמכת אחרת. 

 

לא לתלות בקירות החיצוניים של הנכס שלטי פרסום, פרט לשילוט בהתאם לאישור המועצה ולמטרת   7.9

ר את עסקו של השוכר בנכס, ולשאת בכל התשלומים ו/או האגרות בגין השילוט האמור ולהסי

 השילוט בתום תקופת השכירות ו/או עם סיומה מכל סיבה שהיא. 

היה ולא יוסר השילוט כאמור לעיל, תהיה המועצה רשאית להסיר השילוט ולדרוש מהשוכר את  

 ההוצאות בשל כך. 

 

   לא להתנגד לכל שינוי תכנית בניין עיר שתוגש ע"י המועצה בקשר לשינוי יעוד ו/או תכנית בניה בקשר  7.10

  לנכס ו/או לסביבתו.         

 

 . תכולה וציוד 8

, עם כל המתקנים המחוברים אליו (as is) סר לשוכר במצבו כפי שהינו ערב חתימת חוזה זהימהמושכר י

 חיבור של קבע. 

 

 . שימוש במושכר9

בצורה רגילה, סבירה ומקובלת ולא  שכירותבהתאם למטרת ה במושכרמתחייב להשתמש  שוכרה 9.1

ל דבר, שיהא בו משום נזק, מפגע, מכשול, הפרעה או הטרדה או מטרד לאחר, בין ליחיד ובין לעשות כ

 או של המועצה.  או הציבור לציבור, או לרכוש היחיד

 

לא יהיה רשאי לבצע על חשבונו שינויים, או תוספות בנכס, אלא בהסכמת המועצה מראש השוכר  9.2

 ובכתב.

 

מעמד של דייר מוגן ולא לשוכר  מקרה לא יקנו בשום שוכרי השנעשו ע" במושכרכל שינוי ו/או תוספת  9.3

 יהווה בסיס לטענה כזו.

 

 להסרת ספק השוכר לא יהיה זכאי בשום מקרה לבצע שינויים הנוגעים לקונסטרוקציה של הנכס.  9.4

 

מוסכם בזה כי כל השינויים שיבוצעו במושכר ע"י השוכר ואשר אינם ניתנים להפרדה מהמבנה או  9.5

יועברו לבעלות המועצה ללא תמורה בתום תקופת השכירות ו/או עם  -יו חיבור של קבעהמחוברים אל

סיומה מכל סיבה אחרת, אלא אם תבחר המועצה שלא לקבלם לבעלותה ואז יהא השוכר חייב לפרקם 

 על חשבונות ולהחזיר המצב בנכס לקדמותו כפי שהיה ערב חתימת חוזה זה. 
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ום מלא מול הנהלת בניין קופת החולים, לרבות שכפול השוכר מתחייב להשתמש במושכר בתיא 9.6

 ם. שמירה על כללי המקוומפתחות, תיאום זמני פעילות המרפאה 

 

 .  זכות כניסה 10

ועצה או למי מטעמה, להיכנס לנכס, בכל מהשוכר מתחייב להרשות ולאפשר גישה חופשית, ולא להפריע ל

 ניות החוזה מתמלאות במלואן. זמן סביר, ולאחר תיאום מראש, על מנת לבדוק אם ת

 

 . רישיונות והיתרים 11

מתחייב לבקש ולקבל מן הרשויות המוסמכות ועל חשבונו את כל ההיתרים והרישיונות, הדרושים  השוכר

חתימת ולשאת בתשלומם ולמלא כל דרישה כאמור מטעם כל רשות מוסמכת להפעלת הנכס. לפי כל דין, 

להעניק לשוכר רישיון או היתר, הדרושים לו למטרת ניהול עסקו  המועצה על החוזה לא תתפרש כחובה

 . ר להפעיל בנכס כל עסק שהוא ללא קבלת כל ההיתרים והרישיונות האמוריםוכ, ואסור לשבנכס

 

  . מיסים ותשלומי חובה12

המיסים, ההיטלים הארנונות ותשלומי החובה למיניהם, המוטלים והחלים )או שיוטלו או יחולו כל  12.1

שך כל ובמ שכירותוזאת מתחילת תקופת ה שוכרוש בו, יחולו על ההמושכר והשימלזמן( בגין  מזמן

להסרת ספק, השוכר לא ישלם , הכל לפי התאריך המאוחר יותר. תקופת השכירות או עד לפינוי

 תשלומים שחובת תשלומם על פי חוק על בעל הנכס. 

 

מושכר תשלם בגין ה מועצהשה לעיל, 12.1' כל תשלום, הנזכר בס מועצהמתחייב להחזיר ל השוכר 12.2

בקשר לכך בצירוף ריבית, הוצאות,  מועצה( ימים מהמצאת חשבון ה7, תוך שבעה )ושחל על השוכר

 יהיה נאמן עליו.המועצה עמלה וכו', והחשבון שיומצא למורשה על ידי 

 

 לנזקיםהשוכר אחריות  .13

רות באחריות לנזק, הפסד או אובדן לגוף מוסכם בזה מפורשות כי השוכר ישא במשך כל תקופת השכי 13.1

ו/או לרכוש , העלול להיגרם לו, לעובדיו, מבקריו, מוזמניו, לבאים מכוחו או מטעמו וזאת מכל סיבה 

שהיא, הנובעת או הקשורה בשכירות, בהחזקת הנכס והשימוש בו או בכל חלק ממנו, וכי השוכר 

את המועצה מכל תביעה, טענה או דרישה מקבל על עצמו את האחריות האמורה ופוטר בזה מראש 

 בכל הנוגע לאחריות האמורה, ומתחייב לפצות את המועצה על כל נזק כאמור שייגרם. 

 

תחויב המועצה כתוצאה מעילה כלשהיא מהעילות האמורות לעיל  לשלם לכל אדם סכום כלשהוא,  13.2

על ידה כאמור, לרבות יהיה השוכר חייב להחזיר לה עם דרישתה הראשונה כל סכום סביר, ששולם 

 הוצאות משפט, שכר טרחת עו"ד בקשר לתשלום זה, הכל לפי המקרה. 

 

לא תחול על המועצה כל חובת שמירה על הנכס, והיא לא תהיה אחראית לכל נזק, גניבה או כל דבר  13.3

 אחר אשר נגרמו כתוצאה מאי שמירת הנכס. 
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 . ביטוחים 14

 ,לבטח על חשבונו  את המושכרוזה, מתחייב השוכר מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת מהוראות הח 14.1

, על שמו ועל שם בביטוח מקיףהתכולה בו וכל המחובר והמותקן עליו בסכום השווה לערכו המלא 

לרבות אחריות צולבת,  וכן לבטח בסכום סביר ולקיים במשך כל תקופת  המועצה, ביחד ולחוד, 

 לעיל.  13בסעיף ד ג' ונגד כל הסיכונים המנויים השכירות, על חשבונו המלא, בביטוח נגד סיכוני צ

 

ימים ממועד חתימת הסכם זה תעודה מחברת ביטוח בנוסח המצורף  15מתחייב להמציא תוך השוכר  14.2

 , ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. כנספח ב'להסכם זה ומסומן 

 

יא כלפי המועצה מוסכם בזה שאין בעשיית פוליסת הביטוח כדי לפטור את השוכר מכל התחייבות שה 14.3

 ו/או כלפי צד ג' כלשהוא. 

 

 . איסור הסבת זכויות 15

או כל חלק מהן או לשעבד או למשכן כל  מושכרמתחייב לא למסור או להעביר את זכויותיו ב שוכרה 15.1

או בכל חלק ממנו, לא לשתף  מושכרזכות מזכויותיו על פי החוזה, לא להרשות לאחרים להשתמש ב

, בין אם השימוש או ההנאה ו או בכל הנאה בואו בשימוש בה ושכרמאחר או אחרים בהחזקת ה

ובין אם לאו. כמו כן  גדרים, בין שהם תואמים את מטרת השכירותהחלקיים מוגדרים, ובין שאינם מו

ו/או בסביבתו כבר רשות, בין  מושכרבא להעניק לאחר ו/או לאחרים זכות של שוכרמתחייב ה

 .מועצהקיבל לכך רשות בכתב ומראש מאת ה בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם

 

מתן רשות להעברת זכויותיו כאמור לא יגרע מתוקפה של כל הוראה אחרת מהוראות החוזה ולא  15.2

יפורש בשום פנים, כאילו אין צורך עוד לבקש הסכמה לכל העברה, הרשאה, מישכון, שיעבוד או 

 שיתוף בשימוש או בהנאה או מתן רשות שימוש הנזכרים לעיל.

 

אין האמור בחוזה זה בא להגביל את זכותה של המועצה להעביר זכויותיה וחובותיה לפי החוזה, כולן  15.3

או מקצתן למי שתמצא לנכון מבלי להיזקק להסכמת השוכר, ובלבד שלא יפגעו זכויות השוכר לפי 

 הסכם זה. 

 

בלבד שזכויות המועצה זכאית להעביר את כל זכויותיה בנכס לאחרים )להלן: "מקבל ההעברה"( ו 15.4

 השוכר על פי הסכם זה לא יפגעו, ותניות הסכם זה יחייבו את השוכר כלפי מקבל ההעברה. 

 

 בטחונותערבות ו .16

לרבות פינוי המושכר בתום תקופת השכירות או לפני  -להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו לפי החוזה 16.1

סביר, כשהוא פנוי מכל אדם  ועצה במצב בו נמסר לידי השוכר, למעט בלאימכן ומסירתו לידי ה

ומכל חפץ ולרבות תשלום מדויק של כל התשלומים לפי חוזה זה, ומבלי לפגוע בכל זכות אחרת של 

ועצה במעמד חתימת החוזה ערבות מהשוכר בידי ה מפקידועצה על פי החוזה או לפי כל דין, מה

הנוסח המצורף כנספח ג' , הערוכה לפי אוטונומית בלתי מותנית וניתנת לפירעון בכל עת בנקאית

בסך שלושה חודשי שכירות )להלן: "הערבות"( הערבות שתינתן הינה בלתי מוגבלת בזמן  לחוזה זה
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חודשים מסיום תקופת השכירות על כל  3ותבוטל רק לאחר אישור בכתב מהמועצה וזאת בתום 

 . הארכותיה

 

 .15.7.19צמוד למדד המחירים לצרכן שיפורסם ביום סכום הערבות יהיה  16.2

 

המועצה תהיה רשאית לגבות מהערבות כל סכום כפיצוי )לרבות פיצוי מוסכם מראש כאמור בחוזה  16.3

זה( ו/או לשם החזרת הוצאה, שהמועצה נשאה בה בגין או בקשר לאי קיום הוראה או תנאי כלשהו 

מהוראות או תנאי החוזה, מבלי להיזקק לפסק דין, או אסמכתא משפטית. המועצה תודיע לשוכר 

מראש על כוונתה לגבות הערבות. נגבה סכום חלקי בלבד מהערבות מתחייב השוכר  ימים 7פחות ל

 לעיל.  17.1ועצה ערבות במלוא הסכום הקבוע בסעיף מלמסור ל

 

 השוכר ישא על חשבונו בהוצאות הכרוכות בהוצאת הערבות, הארכתה ובכל הנוגע אליה.  16.4

ועצה יהיו בתוקף גם בתקופת הארכת חוזה מוכר לכל ערבות ו/או בטוחה שהיא אשר יינתנו ע"י הש 16.5

 השכירות ע"י הצדדים. 

 

 לפקודתהפקיד בידי המועצה במעמד חתימת חוזה זה שיק חתום משוך על ידו מתחייב להשוכר  16.6

ועצה שחובת תשלומם עליו מללא סכום ותאריך וזאת להבטחת ביצוע התשלומים לועצה בלבד מה

ועצה תגבה מעצה למלא בשיק סכום ותאריך על מנת שהומלפי חוזה זה. השוכר מסמיך את ה

 ועצה. מסכומים אותם חייב השוכר על פי חוזה זה ל

 

 המושכרפינוי . 17

, או עם סיומה קודם לכן עפ"י בתום תקופת השכירות למועצה המושכר החזיר אתהשוכר מתחייב ל 17.1

 וץ והשינויים שנעשו בושהיה לאחר השיפוטוב, כפי כשהמושכר במצב תקין נקי הוראות הסכם זה, 

כמו כן מתחייב  .י מכל אדם וחפץ, וכשהוא מסויד ונקיונללא כל תמורה, כשהוא פלמעט בלאי סביר, 

השוכר לבצע את כל התיקונים או השיפוצים, אשר יידרשו, אם יידרשו, על ידי המועצה בתום תקופת 

  השכירות על מנת להחזיר את הנכס למועצה במצב האמור לעיל. 

 

מילא השוכר את התחייבותו לפינוי הנכס כאמור, תהיה רשאית המועצה, בין בעצמה ובין ע"י מי  לא 17.2

וכן תהא רשאית להוציא מטעמה, להיכנס לנכס בכל דרך שתמצא לנכון על מנת לפנות את המושכר, 

את מטלטי השוכר, לשלחם למשרדו הרשום ו/או לאחסנם בכל מקום שתמצא לנכון ולבצע התיקונים 

מכל זכות, הנתונה למועצה על פי כל דין,  וכר ועל אחריותו, והכל מבלי לגרועשבונו של השעל ח

 והשוכר מייפה בזה את כוחה של המועצה לעשות כן ומאשר בזה מראש את כל פעולותיה. 

 ימים טרם ביצוע הפינוי.  7, לאחר משלוח הודעה לשוכר  17.2המועצה תוכל לממש זכותה על פי סעיף  17.3

 

 ויים מוסכמים . פיצ18

פיצוי מוסכם בשיעור  ועצההשוכר למ ישלם, איחר השוכר בפינוי המושכר בתום תקופת השכירות 18.1

בגין כל  360 -לעיל כשיעורם באותה עת, כשהם מחולקים ב 5מדמי השכירות הנקובים בסעיף  300%

 שארוכר את יום של איחור במסירה ו/או בפינוי. כמו כן במקרה של איחור בפינוי הנכס, ישלם הש
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ועד לפינוי הנכס  התשלומים החלים עליו עפ"י הסכם זה והמתייחסים לתקופה בה יאחר בפינוי הנכס

 . בפועל

 

 לעיל.  17האמור לעיל לא יגרע מזכויות המועצה על פי סעיף 

 

, לכל סעד על פי כל דין, המועצהאין בתשלום הפיצויים המוסכמים הנ"ל כדי לפגוע או לגרוע מזכויות  18.2

 . 1970 -כלל זה על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"אוב

 

  .  ביטול החוזה19

ועצה תהיה רשאית לבטל חוזה זה ולהביא לסיומה את תקופת השכירות בכל אחד מהמקרים מה 19.1

 הבאים: 

אם יתברר בעת כלשהיא, שאין השוכר משתמש בזכות שהוענקה לו למטרה הקבועה  20.1.1

 דלעיל.  6בסעיף 

בהליכי פירוק השוכר ו/או שניתן צו כינוס נכסים נגדו ו/או עשה הסדר עם נושיו או הוחל  20.1.2

כל פעולת פשיטת רגל אחרת, ו/או הוטל צו עיקול על נכסיו ו/או מטלטליו )למעט צו עיקול 

יום ו/או שנדחתה הבקשה לביטולם,  20זמני( ולא הוגשה בקשה לביטול הצווים הנ"ל תוך 

 , יבוא החוזה לקיצו מיד. לרבות כל צו וסעד זמני

 15אם השוכר יפר התחייבות יסודית מהתחייבויותיו לפי חוזה זה וההפרה לא תוקנה תוך  20.1.3

ועצה הודיעה לשוכר. התחייבויות השוכר לפי סעיפים )לרבות תתי מיום מיום שה

הינן התחייבויות אשר הפרת כל אחת מהן  4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16, הסעיפים(

 פרה יסודית. תיחשב כה

  

 . ביצוע פעולות 21

כל פעולה או מעשה, שהשוכר חייב לעשות או לבצע בהתאם לתניות החוזה, ולא נעשו או בוצעו על ידו  21.1

לעשותן או לבצען על  ועצהמבמועד הקבוע או במועד שנקבע בהתאם להוראות החוזה, רשאית ה

מעשה האמור, והשוכר לא ביצעו תוך חשבון השוכר, לאחר שהודיע לשוכר בכתב על דרישתה לביצוע ה

 ימים.  7 -המועד הקבוע בדרישה, ואשר לא יפחת מ

 

מסכום ההוצאה  15%את הוצאותיה בביצוע הפעולות כאמור בתוספת  ועצהמהשוכר יחזיר ל 21.2

. ביצוע פעולות כאמור על ידי ועצהמימים מיום משלוח חשבון ה 7כהוצאות כלליות של המועצה תוך 

 מכל זכות אחרת, הנתונה על פי החוזה או על פי כל דין. לא יגרע  ועצהמה

 

 . השוכר כתאגיד 22

העברת כל למקרה שהשוכר הינו תאגיד מתחייב בזה השוכר לא להעביר, או לגרום, או להסכים ב 22.1

בתאגיד שיש בהם משום העברת הזכויות ו/או השליטה בתאגיד ו/או הבעלות לאחר או מניות 

אש את הסכמת המועצה בכתב. המועצה תוכל לסרב  לתת את הסכמתה לאחרים, מבלי לקבל לכך מר

 ללא צורך בכל הנמקה שהיא. 
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השוכר מתחייב שלא להקים או לייסד חברה או כל גוף משפטי אחר ולהעביר לו בדרך כלשהיא את  22.2

זכויות השכירות ו/או כל זכות אחרת ו/או החזקה בשטח, אלא אם קיבל את הסכמת המועצה בכתב. 

 ה תוכל לסרב לתת את הסכמתה ללא צורך בכל הנמקה שהיא. המועצ

 

 . ויתור על זכויות 23

מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי כל ויתור ו/או הנחה ו/או איחור בשימוש בזכות ו/או הימנעות מפעולה מצד 

של אותו אחד או מניעות כלשהי או ארכה כלשהי ו/או כל שינוי בתנאי הסכם זה לא יהוו ויתור על זכויותיו 

 שמשו כמניעה לתביעה, אלא אם ויתר אותו צד על זכויותיו במפורש ובכתב. צד ולא י

 

 . חתימה ע"י רבים ו/או תאגיד 24

נחתם חוזה זה ע"י שוכר המורכב ממספר יחידים, יהיה כל אחד מיחידי השוכר אחראי וערב ביחד  24.1

 ולחוד לקיומו של החוזה. 

 

שהינו חברה, שותפות ו/או כל תאגיד אחר, יהיה כל חותם כאמור גם ערב נחתם חוזה זה ע"י שוכר  24.2

 אישית לקיומו של החוזה. 

 

 . קיזוז25

 דמי השכירות אינם ניתנים לקיזוז ע"י השוכר.

 

 . הודעות 26

 כמפורט במבוא להסכם זה.  -כתובות הצדדים לצורך הסכם זה  26.1

 72יחשב כאילו הגיעה לתעודתה לאחר ת בדואר רשום, לצד כלשהו לפי הכתובת הנ"לכל הודעה  26.2

שעות, מזמן שההודעה נמסרה למשלוח בדואר. על אף האמור לעיל ניתן למסור הודעה על ידי מסירה 

 ביד ו/או במסירתה בכתובת הצדדים או במשרדם, ומועד המסירה בפועל הוא שיקבע.

  

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 _____________________ ____________ 

 השוכר       אזוריתמועצה  
 גדרות               
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 אישור חתימה תאגיד                                          

 
עו"ד, מרח' __________ עו"ד של התאגיד ___________ מאשר בזה  אני הח"מ___________

 כדלקמן:
 

 ין לחייב את התאגיד ולפעול בשמו.חתימת התאגיד כדלעיל נעשתה ע"י המורשים כד .1
 פרטי החותמים בשם התאגיד: .2

 
 (1     ________________ ) _______________ ________________ 

 שם                                  ת.ז.                                   כתובת                            
 

        (2________________ )      _______________ ________________ 
 שם                                  ת.ז.                                   כתובת                            

 .  התאגיד החתום לעיל על החוזה הנ"ל, קיים ופועל ומוסמך לעשות את ההתקשרות נשוא 3
 החוזה דלעיל.     
 
 לחותמים הנ"ל כי חתימתם על חוזה השכירות דלעיל מהווה גם ערבות אישית  .  הסברתי4

 מצדם לקיום החוזה.     
 
 
 
 

_____________ ____________ ______________ 
 חתימה + חותמת שם עורך הדין      תאריך         
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  נספח א'

 
 לחוזה השכירות

 
 )תשריט הנכס( 
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 ב'   נספח                                                                                                                                           

    לחוזה השכירות 

 לחוזה ההרשאה       

 

 אישור על קיום ביטוחים

 

 

 לכבוד

  גדרות אזוריתמועצה 

 

 ג.נ., א.

 

 ביניכם לבין________ 6/19הנדון: פוליסת ביטוח לפי חוזה מס' 

 

חברה לביטוח בע"מ )להלן: "המבטח"(, מתחייבים ומאשרים בזאת  -_____________אנו הח"מ, ______

 כי פוליסת הביטוח הוצאה בהתאם להוראות החוזה שבנדון, כי המורשה מבוטח על ידינו בפוליסה:

 

 וקף מיום______ עד_______שמספרה_______ בת

 

 . אזורית גדרותמועצה אנו מאשרים כי שם המבוטח מורחב לכלול את 

 

 הננו מתחייבים בזה בהתחייבות בלתי חוזרת כי: 

 

במקרה של ביטול הפוליסה על ידי צד כלשהו לפני מועד פקיעתה הנקוב בפוליסה או במסמך הארכתה,  .א

 ו/או

 /אובמקרה של אי חידוש הפוליסה כלל, ו .ב

 במקרה של אי חידוש הפוליסה במלוא התנאים המתחייבים ע"פ החוזה, ו/או .ג

 במקרה של שינוי כלשהו בתנאי הפוליסה, .ד

 

יום לפני כניסתו לתוקף של ביטול, או אי חידוש, או אי חידוש במלוא  30אנו נודיע לכם מראש לפחות 

מים של ההודעה המוקדמת הנ"ל התנאים כאמור או שינוי כלשהו בתנאי הפוליסה ועד תום שלושים הי

 תישאר הפוליסה בתוקפה המלא. 

 

 

_____________                                                                      ________ 

 תאריך                                                                             חתימת המבטח  
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  נספח ג' 
 לחוזה השכירות  

 נוסח ערבות בנקאית                                               
 ערבות לפי חוזה השכירות

 מע"מ( בתוספתחודשים ) 3בסכום השווה לדמי שכירות של 
 
 
 

 בנק______________
 סניף_________ כתובת הסניף______________

 
 
 
 

 לכבוד
 האזורית גדרותהמועצה 

 
 א.נ.,

 
 הנדון: ערבות בנקאית מספר________

 )צמודה למדד המחירים לצרכן(

 

 "( אנו ערבים בזה תעל פי בקשת _____________________________ )להלן: "המבקש/ .1
 )במילים:____________ש"ח( )להלן:  ₪כלפיכם לסלק כל סכום עד לסך של _________   
 להבטחת "(, סכום הערבותבהמשך )להלן: " כשהוא צמוד למדד כפי שיפורט ("סכום הקרן"  
 מ"ר( על  12-התחייבויות המבקש/ים בקשר לחוזה השכירות של הנכס הבנוי )כ  
     .בעשרת 4985בגוש  445חלקה   

 
 אנו נשלם לכם את סכום הערבות כולו או חלקו, לרבות לשיעורין, הכל עפ"י דרישותיכם, וזאת  .2
 מק ו/או לבסס את דרישותיכם בכל צורה שהיא ומבלי שתחול מבלי שתדרשו להוכיח ו/או לנ  
 עליכם כל חובה לדרוש תחילה את סכום הערבות כולו או מקצתו ו/או לנקוט בכל פעולה שהיא   
 וזאת חלף החזרת כתב ערבות זה, נא לציין  ומבלי להתנות את התשלום כאמור בכל תנאי שהוא  
  על ידך/כם.במכתב הדרישה מהו סכום הקרן הנדרש   

 
 אנו מתחייבים לשלם לכם, בכל פעם שנדרש על ידכם, את סכום הערבות או חלקו, על פי  .3
  ( ימים מיום קבלת דרישתכם בכתבחמישה עשר) 15דרישתכם הראשונה בכתב, כל זאת בתוך   
 .בכתובתנו )מען הסניף הנ"ל(  

 
 לצרכן, המתפרסם ע"י הלשכה  סכום הערבות יחושב כך שסכום הקרן יוצמד למדד המחירים .4
 המרכזית לסטטיסטיקה )כולל ירקות ופירות( או כל מדד אחר אשר יבוא במקומו אשר יפורסם   
 "(. המדד הקובע המדדע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או ע"י כל גוף מוסמך אחר )להלן: "  
 "המדד  -ועל )להלן לצורך חישוב סכום הערבות יהיה המדד האחרון הידוע ביום התשלום בפ  
 "(.הבסיסי  
 אם ביום התשלום יעלה המדד החדש מעל המדד הבסיסי אזי יוכפל סכום הקרן ביחס בין המדד   
  החדש למדד הבסיסי.  
  למען הסר ספק לא יפחת סכום הערבות מסכום הקרן בכל מקרה.  

 
 ועד בכלל וכל דרישה  __התחייבותנו זאת הינה בלתי חוזרת ותעמוד בתוקפה עד ליום _______ .5
 על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה   
  ומבוטלת.  

 
 ה ולהסבה בכל צורה שהיא.התחייבותנו זאת אינה ניתנת להעבר .6
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  בכבוד רב,  

 בכבוד רב,        

 בנק____
 

 סניף _____ כתובת _____
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


