
 

 

   04/2022מכרז פומבי:  

 

 מכרז להשכרת מבני תעשיה בשכירות בלתי מוגנת בערד.

 

)להלן " ,  ה תעשייתימבנ  "( מזמינה בזה הצעות מכל אדם המעוניין לשכורהחכ"להחברה הכלכלית לערד בע"מ 

התעשי  באזור  פרטייהמצוי  ואשר  בערד  אחס  וה  של  למטרות  מוגנת  בלתי  בשכירות  להלן,  ו/אונמפורטים   ה 

   על ו/או שימוש תעשייתי אחרהקמת מפ

 

 25/2הפלדה  מבנה ברחוב 

  1,000  תמורת   31/05/2022,  ראשון , ערד. החל  מיום  34את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל  ברח' חן  

 . 09:00-16:00בין השעות , שלישי וחמישי ראשון החכ"ל בימים תשלום במשרדי ₪ שיגבו ולא יוחזרו.

 

ל  בוגת  זמכרההצעה  ידניע  שניש  במסירה  סגורה  במעטפה  העתק(   + )מקור  עד ותקים  בנפרד,  מבנה  כל  לגבי  ת 

. 1קומה  בנין שיא )מעל בנק לאומי(  ,  34חן  שרדי החברה הכלכלית לערד,  במ  16:00  בשעה   2022/23/06  לתאריך

 רשאי להגיש הצעה למכרז רק מי שרכש את מסמכי המכרז.

 

  יציאה ממשרדי החברה הכלכלית. ,14:00בשעה  09/06/2022יך בתאריתקיים  בנהבמסיור מציעים 

 

 , מיקום יקבע בהמשך.14:00בשעה  26/06/2022פתיחת מעטפות מציעים תתקיים בתאריך 

 

ו/או באתר העירייה   משרדי החכ"ל ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם ב

arad.muni.il/bidshttps://www./  

 

קים, שימוש במבנה, מס' מועסגבי אופי הירות, על המציע לפרט את תכניתו ל בנוסף להצעה הכספית בגין דמי השכ 

 אומדן ההשקעות הנדרשות במבנה ובפעילות וכיוצ"ב.  

 

ל  חכ"ת הא. בבחירת ההצעה הזוכה רשאי גבוהה ביותר או כל הצעה שהי העה  ההצאת  ל  קב אין החכ"ל מתחייבת ל

 ו הכלכלית של המציע.  להתחשב גם ביכולת

 

 . 9:00-16:00  ה בין השעות-בימים א 08-9951888משרדי החכ"ל  בטלפון: תן לפנות ללברורים ני

 

 רכה בב

 לית מנכ" ,הילה צחי
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 04/2022מכרז פומבי: 

 

 רד.ות בלתי מוגנת בעכירבש יה ת מבני תעש מכרז להשכר

 

 במכרז פרטי המכרז והוראות למשתתפים 

ל  )להלן  החברה הכלכלית  בזה הצ"( מזמינהחכ"ל"ערד בע"מ    עשייתי,מבנה ת  עות מכל אדם המעוניין לשכורה 

וא בערד  התעשייה  באזור  מוגנת  המצוי  בלתי  בשכירות  להלן,  מפורטים  פרטיו  ו/או למטרות  שר  אחסנה  של 

 וש תעשייתי אחר.  שימאו הקמת מפעל ו/

 נכס ר התאו .1

במבנהעסקינ   -  25/2הפלדה  רח'   .א גוש  באזור התעשייה  םתעשייה הממוק  ן  חלקה    38205:  בערד 

 . 43, מגרש: 16

המבנ .ב כ  השטח  למ"ר  475-הינו  מחולק  שווהת  2-,  בחלוקה  המבאים  מב   בעלנה  .  פאנל    ודד גג 

  3מפתחים ברוחב    בעלה  מ', המבנ   6.10  –המקסימום הוא כ    בנקודתהמבנה  גובה  פלט.  ת אסורצפ

 מ'.

 . יםתא אחד או שניניתן להציע הצעה עבור  .ג

 .מיידי –מועד אכלוס  .ד

להצ .ה מתבקש  מחי המציע  להשכריע  לת   ןת יינ  םהתשלו  .לחודש  למ"ר  הר  שנה  של    קופהמראש 

 ₪ לא כולל מע"מ.   41 – מחיר מינימום למ"ר לחודש .ייםונ ומים רבעבתשל

  תקופות   2-הארכה ל  פציה לעם או   בלבד.  חודשים  36-למובהר כי תקופת השכירות הנה מוגבלת   .ו

 ם.  שור משרד הפני, מותנה באיתדשים כל אחחו 12בנות  נוספות

מתחה .ז לקבליי זוכה  ב  ב  החזקה  מי  30ך  תו,  נהב מאת  עבודה  קבלימי  ההודום  הזכייה  ל  ע  עה ת 

  .רזבמכ

ה .ח מתן  ל ממועד  ועד  קיום  הודעה  אישור  הזוכה  ימציא  החכ"ל,  עם  ההסכם  על  החתימה  מועד 

 '. דאושר כמפורט בנספח מו ביטוחים חתום

הם    יעים צמה .ט כי  ומודעים  מצהירים  והחכ"ל  שבכוונת  יודעים  ב שהעירייה  שיפוץ  מבנה,  לבצע 

 . כנגדאו טענה  ולא תהיה להם כל דרישה  קומות ולהחליף את הגג הקיים 2  ת עודנולב

 : לחומר המכרז יצורפו .י

 נספח א'   -לנספח   בסעיף ז'רט פוכמכולל מסמכים נדרשים  ,הצעת המציע 

 ב'  נספח -ה וכ שעליו יחתום הזהשכירות  םכסח הסונ 

   2ג' -   1'ג –חים ג' נספ  - בנקאית וערבות נוסח ערבות 

  2ד -'1ד -נספחים ד'  -אישור קיום ביטוחים  ' 

 נספח ה -ציבוריים  ת עם גופים תצהיר עסקאו' . 

 נספח ו'.    -ניינים והעדר זיקה יגוד עהצהרה על נ 

 

 

 



 תנאי מתלה  .2

ועסקינן בהסכםמב ע  רותשכי  ידה  יתווס   ל חמשהעולה  והוא    תנאי מתלה   ףשנים  זה  לקיומו של הסכם 

 . אישור שר הפנים להסכם המתחייב בדין תקבל

  הסכם חודשים ממועד חתימת    3יבה שהיא, וזאת בתוך  פנים כאמור, מכל סהיה ולא יינתן אישור שר ה 

יהא וה  זה,  ומבוטל,  בטל  זה  והסכם  מ/שוכר  מי  מוע טאו  עלמו  בזאת  תב /ו  טענה  לכ  ותר  ואו  או  /יעה 

 או מי מטעמה בעניין זה./ו  החכ"ל לפיה כדריש

 

 תבוער .3

ב כנספח  ת עפ"י הנוסח המצ"מציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותניה .א

ים  למדד המחיר   כדין, צמודה. הערבות תהא חתומה  (לף ₪וחמישה אעשרים  )  25,000  ג', בסך של

 . 2202/23/12  ליום עד ףק ובתו  2022 יל אפר  שחודבסיס   לכן ערצל

 . ותיפסל על הסףש, לא תידון כלל ורף אליה ערבות כנדרלא תצ צעה שה .ב

הצעתםה .ג אשר  למציעים,  תוחזר  לא  לא  ערבות  וזאת  החהתקבלה  שיחתם  הזוכה  ר  עם  סכם 

 ' להלן. א1החכ"ל ערבות הביצוע, כמפורט בסעיף  במכרז, ותימסר לידי

הזויפא  ל .ד למימוש  על  והכז כה  המסייתו  הנדשלמת  כאמכים  לע רשים  תחולמור  ערבותו יל,    ט 

בעת  קיום ההתחייבויות שנטל עליו המציע  -קבוע ומוסכם מראש בגין אי   צויכפי  וסכומה ישמש

 הגשת הצעתו. 

יפגע בזכות החכ"ל לתבוע פיצוי   וטליח .ה ו  הממשיים שיגרמ  ים מהמציע בגין הנזקיםהערבות לא 

 "ל על פי דין. העומדים לחכ  סעדאו  /זכות ו כל מ או/הזכייה ו   שויממ עקב אי לה

 

 ערבות לביצוע .4

 נקאית ערבות בוא המכרז ימסור הזוכה לחכ"ל במעמד קבלת החזקה, ם ההסכם נשלהבטחת קיו .א

בה המצ"ת אוטונומית  לנוסח  ג'  אם  כנספח  ₪ים  עשר )  25,000  בסך   9ב  אלף  צמודה    (,וחמישה 

 החוזה. לאחר מועד סיום  יםימ  90יה בתוקף הת  ראש רכןלצ  םיהמחיר למדד

יפקיד .ב ב   לא  להבטמכרז  הזוכה  ערבות  החכ"ל  בבידי  כמפורט    יצועחת  המכרז  נשוא  השכירות 

 לעיל. 3ז כמפורט בסעיף  רת במכלצורך השתתפו ט הערבות שמסרתחול  בס"ק א' לעיל,

יפ חיל .ג בזכות החכ"ל  וט הערבות לא  פיצויגע  יגרמו  יים שמש המם  ן הנזקיבגי  ים מהזוכהלתבוע 

 מדים לחכ"ל על פי דין. העו ות או סעדאו מכל זכ / ו   עהקיום ההצ עקב אי לה

 

 ת ומיסיםרואג .5

ערד  יית  ירע  לשהעזר    יחוקכל  ת  יה חייב למלא אחר הוראומציע אשר הצעתו תזכה במכרז יהה .א

 הנ"ל.   י העזרק חופי   ויהיה חייב לשאת באגרות על

ו בגין השימוש  לאחרים אשר יוט םיל, אגרה או תשלומטהיל מס,  את בככה לשמתחייב הזוף וסבנ .ב

 במבנה. 

 

 יע ת המצכשירו .6

 פסל הצעתו על הסף.יקדמים, תמד בתנאים המוכי מציע שאינו עו מובהר ומודגש בזאת 



 מציע ות ההצהר .7

ז ידועים  פרטי המכר  ישור שכלוהשתתפותו במכרז, כמוה כהצהרה וא של המציע    והגשת הצעת  .א

 מן. יי ולת כלכלית לקיכל בעי הוא כ ו לונהירים ו

הצעות .ב המציע    הגשת  כמ והשתתשל  במכרז,  המציעפות  כי  ואישור  כהצהרה  בשטחים    וה  סייר 

את תנאי השטח  וצבם הפיזי והמשפטי  מיועדים להשכרה. כי הסתכל, עיין ובדק את מה  ובמבנים 

 מתאימים. וכי מצאם  פ"י ההסכםתיו עמילוי התחייבויו  באתרים לצורך

המצי ושת .ג לב  למוע  מת  בחלפנית  כי  המיו  ק כך  השטחים  להשכרה,  מן  מערכות  קיעדים  ימות 

 שתית שונות. ת

לבצע יידרש    בצע עבודות שיפוץ, בהתאם לכל תנאי המכרז וההסכם,שר יבחר להזוכה במכרז א

 . יעה בהןתיגרם כל פג אלו ולהבטיח כי לא ום עם האחראים על מערכותא העבודות בת את

טענה   .ד טכל  אבדבר  הטעיעות  אימו,  יהו  נסתר,  א  הנ הב -ם  למכרז,  תבקשר  ידיעת  כלי  שהו  נאי 

 אחר הגשת ההצעה ע"י המציע. תנאי המכרז, לא תתקבל ל וםהקשור בקי 

 

 הצעת המציע  .8

 מכים הבאים:המציע יצרף להצעתו את המס

 ציע. מהצעת ה .א

 , לעיל. 3 ףרבות בנקאית כמפורט בסעיע .ב

 ים כחוק. ר פוא מנהל סר כי השואיורך מע"מ וצהמציע עוסק מורשה ל שור על היותו שליא .ג

שושהוא  מציע   .ד או  יחברה  רשומה,  צילום תפות  הרישום   צרף  תעודת  העתק    של  החברה,  של 

החברה,    ממזכר החברה  רו"ח  או  מעו"ד  זואישור  בשם    םהאנשים המוסמכי  הותבדבר  לחתום 

 סמכי המכרז. מ  על מתםיב בשמה בחתיולהתחי  החברה

שכרת  ה לשם השר נוצרידים, אח יו מציעים  ברות א ח  של ידי שותפות  במקרה וההצעה תוגש על   .ה

 עיל. מסמכים כנדרש וכמפורט ל ל אחד מהשותפים על כל הם כיחתו ה הנדון,הבנ

 מפורטים להלן:במקרה כאמור, יצורפו בנוסף המסמכים ה

 ין.הנ"ל על פי דקיום השותפות  המאשר מסמך 

 זהלמקרה מיוחד   ם משלטונות המסמים מתאיאישורי.   

  פים. ציגי השותות החתימה של נכזאו רו"ח בדבר  ד ו"מע אישור 

 כי הינם אחראים  מהחברות או כל אחד מהמצי   תחהרה של כל אצה ולחוד,  עים   לכלביחד 

ו המכרז,  פי  על  תשלוההתחייבויות,  בדבר  סיכום  תו  םכן  שתהיה  את  התמורה  אמת 

 המס. משלטונות  ריםהאישו

 

 הגשת ההצעות  .9

שני  כי המכרז, בלמסמ  נספח א'  -ת כ  פראת ההצעה המצו   ( בדבלבדיו  )ב יד  על המציע למלא בכת .א

אכב  עותקים,  לצרף  וקריא,  ברור  יד  הדרושים  תב  האישורים  את  שאר  ליה  עם  יחד  ולהגישה 

כשכל המכרז  החמכ מס  מסמכי  לרבות  המכרז  חתומים  וי  במעטזה  ידו,  לעל  המצורפת  כתב  פה 



מקור +  ים )ק תוע  2  –הנדרשים, ב    םירחיה והאישוחלקיה, נספ  אות זה. ההצעה תוגש על כלהור

 . (תקהע

ההצעות   .ב להכניס  את  החכ"ללתייש  במשרדי  המכרזים  מרכז    –  בת  ראשונה,  קומה  שיא,  בנין 

   .00:61בשעה:    2022/3/062 תאריך:  חמישי יום:עד   מסחרי ערד.

ו פרטים  נוסף  לקבלת  הקשור  מידע  ל מבבכל  ניתן  לגב'  כרז,  צחי,  פנות  החכ"ל,  לית  מנכ" הילה 

 9:00-16:00:  מישי בשעותים ראשון עד חמבי 08-9951888 :לפוןבט

                                                                                                                              

 

 לה צחי הי                                                                                                                            

 מנכ"לית החברה הכלכלית לערד בע"מ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נספח א'

 04/2022מכרז 

 

 להשכרת מבני תעשיה בערד 

 מציעצעת הטופס ה

 

 לכבוד 

 בע"מלערד  ה הכלכליתברחה

 א.נ.,

 

 תעשיה בערד להשכרת מבני  הנדון: מכרז 

 

   מצהיר בעהנני  קראתי  המכרז  ןיו כי  מסמכי  כל  כל    , את  את  ההפרט הבנתי  לרבות  הסכם  ים, 

   נלווה והמפרטים.ה

 חים  להשכרה נשוא המכרז ולמדתי בעצמי ובאמצעות מומ  המיועד   המבנ ביירתי  הנני מצהיר כי ס

מצב  מטעמי ממק ב  ותנאי  אתו   ואת  בחינהום  מהבחי   כל  לרבות  התכנונשהיא  הפיזית,  ית  נה 

 והמשפטית. 

   ים  המשפיעאחרים  ם הז וכל הגורמיוכי תנאי המכר  מסמכי המכרז   י את כלכי הבנת  מצהירהנני

 וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי. ם לי, ומוכרי על המכרז, ידועים

 לתקופה המבנה  לשכירת  __ ש   בתמורה  במילים  )  ____________ ל 

 ן: דלקמכל מ"ר את הסכומים כ בורלשלם לחכ"ל ע, הנני מציע  (שנים_________________

 25/2הפלדה ברח' מבנה 

 מע"מ בתוספתמ"ר ל  ₪                     סך של לתשלום   י הנהתהצע . 

 ,את כי:מצהיר בז אני הח"מ 

 מוש ההסכם נשוא המכרז. הנני בעל הידע, הניסיון והאמצעים הדרושים למי .א

המבנה  תי  בדק .ב תנאי  את  את  וכן  להשכרה  מערכות  השטהמיועד  של  הימצאותן  לרבות  ח, 

   .טחבש שונות תתשתי

  זאו ההתחייבויות על פי הוראות המכר/ות ו  לבצע את כל הדריש, יאל בחינה שה כמהנני מסוגל,    .ג

 . עמידה בלוח הזמנים שנקבע על ידכם לרבות

ם מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז, מיי  30ך  תחייב לבצע תויני מ קבל, הראם הצעתי תת .ד

 המפורטות להלן:  כל הפעולות תא

ערבלהמציא   .1 חתומהבנקות  לכם  ת   להבטחת  אית  ההסקיום  כמפ נאי  במסמכי  כם,  ורט 

 המכרז.

 ושר כמפורט בנספח ו'. למסור לכם נספח ביטוחים חתום ומא .2

 לקבל חזקה במבנה.  .3

לעיל, אאבד את   1ף  נויות בסעיהפעולות המ  א אבצע אתשאם ל  דוע לימצהיר בזאת כי י  יניהר .ה

לשכירת זכו לח   תי  והחכ"ל תהא רשאית  שצורפה  לט את הערבהמבנה  עולמכרזות  לי  יד   ד.  וע 



ת או סעד שיעמדו לרשות  לעיל לא יהא כדי לפגוע בכל זכו  ורות כאמלוט הערבהר לי שבחיוהוב 

 למכרז.  שת הצעתיגה  י עםעל עצמחייבויות שאני נוטל קב הפרת ההתהחכ"ל ע

 מצרף:להצעה אני     .ו

 כי מע"מ. תעודת עוסק לצור .1

 שור ניהול ספרים. אי .2

 ד השומה. קור מטעם פקימבחלקי מניכוי מס  או מלאל פטור אישור ע  .3

 אית. ערבות בנק .4

 פות אחרת. מכי חברה או שותפות רשומה או שותסמ .5

 ימה. י החתיעו"ד בדבר זהות מורש  / אישור רו"ח  .6

 יום ביטוחים. ישור ק נספח א  .7

 ק עסקאות עם גופים ציבוריים. ר חויתצה .8

 ינים והעדר זיקה. ניגוד עני הצהרה על  .9

 וזכויות עובדים. מינימום  תצהיר שכר .10

 ם זרים.העסקת עובדי ריתצה .11

לבטל  יא רשאית  ה או חלקה, וכי ה , כולבת לקבל הצעה כלשהי"ל איננה מתחייכי החכידוע לי      .ז

 צועו. ת תחילת ביאאו לדחות /ו ו ממנק מן רק חל  עת המכרז, או לבצא

 

 

 ________________ שם המציע:_____________ 

                                                                         ____________________ _ _ :(או אחר) נא לפרט, שותפות אדם, חברה:תיאורו  

 ______ ____ח.פ _____________________  /ז ת. 

 ___ _ ______________כתובת:_______________ 

 ____ מס' טלפון:__________________________ 

 __ _ ___________________ מס' פקס:_________  

 __ ____________ חתימה וחותמת: __________ _________תאריך: __  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 'ב נספח 

 04/2022מכרז 

  

 

 חוזה שכירות בלתי מוגנת 

 _ בערד _ש _______ שנת ______ ם ביום ______ לחודונחת ךשנער

 

 בין החברה הכלכלית לערד בע"מ 

 , ערד .  1244ת.ד. 

 ה" כירהמש"או   "כיר "המשלהלן: 

 

 החתימה: מצעות מורשי אב

 מצד אחד 

_______________________                                                      

______________________ _ 

 

 לבין: 

 

       ות מורשי החתימה מטעם התאגיד:באמצע

 מצד שני 

_____________________ 

_____________________ 

 

נין, כוונה ו של עום בצידם, אלא אם משתמעת לגביהם, לגופכרש  באיםם ההמונחי  רושם של יהיה פיזה,    בחוזה

 אחרת.

 רד מחוזה זה. נפ ית כרז המהווים חלק בלורט במסמכי המ, כמפהמבנה  שכר"מו"ה

 וזה זה. בלתי נפרד מח והמהווה חלק )להלן "ההצעה"( רז ת השוכר במכעכמפורט בהצ  "מטרת השכירות"

 . ת תקופת האופציה, ככל שישנהלרבו הצעה,ב  הנקובה התקופה השכירות" ופת"תק

 המבנה.   ותרישל שכ נה שלמה שעבור  לם למשכירהוכר לששעל הש חודש, ר ללמ"דמי השכירות  "שכירות"דמי ה

 מ, בגין חריגה מקו ת בבנק לאומי לישראל בע"ה, כפי שתהיה מקובלנריבית בשיעור משת  "ריבית פיגורים"

 מע"מ על כל סכום הריבית. ספת  בתו וכןחח"ד,   חשבונותר לגבי  מאוש אשראי

 

כול זה  ה הסכם  את  המהו ל  הבאים  נפנספחים  בלתי  חלק  לרבות  וים  ממנו,  או  נספל  כ רד  צורף,  אשר  ורף, ציח 

אישור קיום ביטוחים, , שיפוי וביטוח,  ר, נספח א', נספח ב', חבותכ: נוסח ערבות, תשריט המושהצדדים  בהסכמת

 נספח ה'.במבנה, הקיים  הציוד  ט', פירוח ג', נספח דנספ

 

 

 

 



 ר;לשוכ  והבלעדית להשכיר  שכר לרבות הזכותמלוא הזכויות במו  א בעלתוהמשכירה הי    :הואיל

 

 גן; וס לא מחזיק כל דייר הרשאי להחזיק בה כדייר מכנוב  :לוהואי

 

 ד דמי בל ם אחר מ ולא כל תשלו דמי מפתח עבור הנכס הכירוהשוכר מצהיר כי לא שילם למש  והואיל:

 בים להלן; ת הנקוהשכירו

 

 מוגן  יהיה ד שלא את הנכס ובלב מעוניין לשכורוהשוכר כיר את הנכס  להש  נתימעוני  הוהמשכיר   והואיל:

 ק דומה אחר; כל חו , או 1972-(, תשל"ב נוסח משולב)ת הדייר חוק הגנבה לפי 

 

 ירה ע למשכר הצישאהשוכר  צעתכס זכתה הנלהשכרת הפרסמה המשכירה ובמסגרת מכרז ש   והואיל:

מו שאינה  בשכירות  המושכר  את  ממנה  מלשכור  הדיירגנת,  הגנת  חוק  משולב)  כוח    , (נוסח 

 . לשם הקמת _____________ רט בהצעה וזאתפוכמחודשים,  36ה של לתקופ , 1972-תשל"ב

 

 . ןהנדרשים עפ"י די ישורים ת כל האותוקפו של הסכם זה מותנה, בקבל  יל:אוהו

 

 ת שתנאיו שכירו ניינת המשכירה להתקשר עם השוכר בהסכםלן מעויל ולהור לע מאולאור ה  והואיל:

 התחייבויות השוכר;להצהרות ואת בכפוף דלקמן, וזל וככמפורט לעי

 

 יותיו ו וזכוטיים ואת המוסכם ביניהם, לגבי חובותי פוברצון הצדדים להגדיר את יחסיהם המש  והואיל:

 שרותם בחוזה; קשל כל צד, עקב הת

 

 נ"ל; לתקן ולהוסיף בחוזה זה את החוזה הל הצדדים וברצונם ש  :לוהואי

 

 מן:דדים כדלקכם בין הצוהוסלפיכך הוצהר, הותנה 

 

 תירה בין הוראות החוזה סחלק בלתי נפרד ממנו ומתנאיו. ב  חוזה, מהוויםה   חיוא לחוזה זה ונספ מבה  .1

 דים. תחייב את הצד עם המשכירה יותר  יטיבהמ הוהנספחים, ההוראה  

לם או  יש  שהוא לא שילם,מצהיר  וחפץ ו  ושכר, כשהוא ריק מכל אדםשוכר את המ  ר מאשר שהואכוהש .2

ר, פרט לתשלומים בהתאם לחוזה זה על כלל  חאמה  תח או כל תשלום דורה, דמי מפלמשכילשלם    נדרש

 ם דומה.וזכאי לדמי מפתח או תשל ושידוע לו שבעת פינוי המושכר הוא לא יהיה ,ונספחי

שומ  כיםר מסהשוכ .3 בזאת  הסכומיםאשר  ול   וההוצאות, שהוא מתעתד   כל  לא  השקיע  להוציא  במושכר, 

 מה. מפתח או תשלום דו  ן כתשלום דמיבשום צורה ואופ חשבויי

הלמע .א ון  השקעות  כי  בזאת  מובהר  ספק  כל  שינוי/סר  ו יאו  ו/ם  השיפורים  ההתאמות  /או  או 

היה המשכירה  ירות תת השכ פוסיום תק ו. ב לא יוחזר  במושכר  שקיע השוכרי/ תו  ה ו/א /שהשקיע

לד מצבזכאית  השבת  ל  רוש  ה  קדמותוהמושכר  והשיפאו  השינויים  כמושארת  שהוצים  ם  ת 

ש  לרכושה  יהפכו  לואלה  המשכירה  כלשהם    לא ל  תמורה  או  תשלום  לשוכר  לשלם  שתידרש 

 ה. לא תהיה כל עילה בעניין זה כלפי המשכיר  וכרשול

 



 

 תנאי מתלה 

 מתלה  שנים, מודגש כי קיים תנאי 5על עלה  שכירות תותקופת הדה ימרז ובמכ כי המור במסמא על אף ה .4

הפנים כאמור, מכל סיבה    ינתן אישור שר שר הפנים. היה ולא י  שור ו של הסכם זה והוא קבלת אישור לאי 

זה בטל  שים  דחו  3וזאת בתוך    שהיא,  יהא הסכם  זה,  ו  ממועד חתימת הסכם    י או מ/ומבוטל, והשוכר 

 ין זה. ו בעני עמי מט או מ/שה כלפי המשכיר ו או דרי/או תביעה ו  /טענה ו  כל לעבזאת  רמטעמו מוות 

 

 השכירות

 את התאמתו למטרת השכירות ואת סביבתו, המושכר ו דק את  בחן ובאת שהוא ראה, בז השוכר מאשר .5

ריש   האפשרות  למטלקבל  בהתאם  הדרושים  רישיונות  או  אותו  יון  ומצא  השכירות,  מתאים  שרת  הוא 

 מה.א י התאו א/וומראש, על כל טענת פגם  במפורש  מוותר בזאת  מטרותיו והואלו  רכיוצל 

 או שלא להפעילו /המושכר ווב את  או לעז/שכירות ואו לבטל את תקופת ה/ו  השוכר לא יהיה רשאי לקצר .6

ה  למטרת  למוע שבהתאם  טרם  מוסכם  כירות  השכירות.  תקופת  תום  יהיה  ד  השוכר  כי  ייב  חומובהר, 

את המושכר    ב ם יעזוהשוטפים על פי הסכם זה גם א   התשלומיםיסים ו ות, המהשכיר  ימלוא דמ   בתשלום 

סעד אחר שמוקנה למשכירה על  רוע מכל  וזאת מבלי לגד תום תקופת השכירות  מוע  לפני  או יפנה אותו/ו 

 ועל פי כל דין.   הסכם זה  פי הוראות 

אם  ן, בהתרט להלכמפו  תות השכיר ר לתקופהמושכ  ה אתכר והשוכר שוכר ממנהמשכירה משכירה לשו .7

תחייב השוכר  מ  ד,כר להשתמש במושכר למטרה זו בלבושבות ההשכירות בלבד. בנוסף להתחיי  רתלמט

 ה או שלא בתמורה.ר לק ממנו לאישיות משפטית אחרת, בתמומושכר או בחאת השימוש ב  ות שלא להרש

 הל הוא ינושאם  לחוזה יי ויסוד א תנאי עיקר יהלידיעתו שמטרת השכירות השוכר מצהיר ומאשר שהובא  .8

 זה. החו  ת שלות, הדבר יהווה הפרה יסודיכיר הש טרתבמושכר או בחלקו בית עסק שונה ממ  

ה .9 יהיה  מעונ אם  להשתמששוכר  למט  יין  עליו  במבנה  יהיה  השכירות  ממטרת  אחרות  ולקבל  לרות  בקש 

 כתב. את אישור המשכירה מראש וב לשם כך

ו  להקנות, להסב או להעביר את זכויותי  היא, דרך ש  , בכליא אינו זכזאת, שהשוכר  בלמניעת ספק מובהר   .10

צורה  ות בכל  או להמח/לשוכר לשעבד ו  אסור ית אחרת, וישיות משפט במלואן או בחלקן לא   זה,החו  פיל

את לפי   שהיא  זכויותיו  את  או  המש  והחוזה  הסכמת  את  קיבל  אם  ובכתב    ה כיראלא  ובתנאי  מראש 

בוה  או סכום ג/ם ע"י המשכירה הנוכחית ומשולהשווה לסך ה ך וישלם סמכרז זה  של ף ד בתנאי הסשיעמו

 . ההמשכיר בלעדי שלו הדעת  והכל בהתאם לשיקול ,יותר

שוכר,  לת הסכמת הב א צורך בקבכל עת וללויותיה במושכר לצד שלישי,  משכירה זכאית להעביר את זכה .11

התקין על  כאית לירה זכשר כי המבהר לשוכן הוכ מו  וכר עפ"י הסכם זה. כלזכות השכירות של הש  בכפוף

לפני  ת, פחוודשים לשישה ח השוכרת תקנה יתואם עם עד הה מל. מוצור חשמערכת סולארית ליי גג המבנה

התקנת ההסכם  התקנת    המערכת.  מועד  את  תשנה  לא  כאמור  סולארית  מחיר  למערכת  את  רבות 

 ערכת זו. ות במ כל זכ  השכירות ולא תקנה לשוכר

  2  ת עודנולבמבנה,  לבצע שיפוץ ב שהעירייה והחכ"ל  ונת  שבכויודעים ומודעים  מצהירים כי הם    יעיםהמצ .12

 .  כנגדאו טענה  ולא תהיה להם כל דרישה קומות ולהחליף את הגג הקיים



 כירותשתקופת ה

לתאריך    _ ועד______יך _______ים, המתחילה בתארחודש   36א לתקופה של  החוזה הי  ית על פהשכירו .13

__ _________.___ 

כל  חודשים    12בשתי תקופות קצובות של  ך את תקופת השכירות  תהיה האופציה להארי  דיםלצד .א

 אחת.

לסיים  כוונתו  ו על  הלמשנן אלא אם הודיע צד  צדדים מסכימים כי תקופות אלו יתחדשו מאליה ה .ב

 . ירותתקופת השכי תום חודשים לפנ   3מת, הודעה מוקד תינתן ובהתאםהשכירות   הסכם תא

 סכם זה לסיומו.ב' לעיל יבוא ה קטן עיף ר בסדיע צד כאמוהו .ג

יסודי ל .14 הינה תנאי  זה. השותקופת השכירות  יהא רשאיכהסכם  לא  לקצר את תקופת השכירות ללא    ר 

המ  סכמהה של  בכתב  ת  הכיר שמוקדמת  דמוחובת  התשלומ  ישלום  ושאר  הסכהשכירות  עפ"י  זה  ים  ם 

לפני תום  יפנה השוכר את המושכר    יבה שהיא אם מכל ס  ת השכירות אף קופל ת ך כלמש  תחול על השוכר

השכירו ותקופת  להש  או/ת  יפסיק  השוכר  ואם  במושכר  באופן  /תמש  במושכר  ישתמש  השוכר  אם  או 

עקב הפרת    י כל דיןם זה ועפ"י הסכה עפ"ריים למשכהמוקנ וזכות    דמכל סע  וזאת מבלי לגרוע  חלקי בלבד

 . ההסכם ע"י השוכר

 

 כירות הש דמי

ת בתוספת מס ערך  למשכירה את דמי השכירו  ירה, מתחייב השוכר לשלםייבויות המשכבתמורה להתח .15

 ם להלן:במועדים המפורטיובאופן, בתנאים   סף,מו

 

בתקופת השכירודמי השכירות החודש .16 יעמיים  סד ת  על  _ו  של  ₪ך  כד ל    _____  בתוספת מע"מ  .  יןמ"ר 

 . מראש ני רבעום לותשדמי השכירות יתבצע ב תשלום

יו לחשבון המשכירה בבנק  ם החלים על תר התשלומי י השכירות ויב לשלם את דמר מתחייהשוכ .א

י  שתקבע התשלומים  הוראוי המשכירה.  באמצעות  רק  השוכר   תעשו  שיקבל    התשלום, 

 כירה. ת המשריל פי בח ע, עהוראת קב   באמצעות או/ו  מהמשכירה

 

 על דמי  מוסף החל ושיחולס הערך הכירה את מלם למשהשוכר לש מי השכירות מתחייבתשלום דבנוסף ל  .17

כ   ועל  וכר חשבוניות  שעם כל תשלום. המשכירה תמסור לם שעליו לשלם יחד  ל יתר התשלומיהשכירות 

 תשלום לפי שעורו.  ותזקוף את המע"מ מכל  מס כדין 

 

יהיו השכי  דמי .18 ה  צמודים   רות  לצרכן,  ירימח למדד  ע ם  המרכהמתפרסם  הלשכה  לסטטיסט "י  יקה  זית 

אחרכל כל  מחקר ול מוסמך  מוסד  כל  או  שינוי י,  יהיה  שאם  באופן  במועד    ,  ידוע  שיהיה  המדד  כל  בין 

דמי של  החדש""להלן:  ) השכירות    תשלום  החתימה(  המדד  ביום  הידוע  האחרון  זה    למדד  הסכם  על 

ד  ,(ד הבסיסי"דלהלן: "המ) שי  להלן: "הפר)  ש למדד הבסיסי המדד החדביחס שבין  רות  השכי  י מישונו 

חדש  הבסיסי, אך לא אם המדד ה  דדהמחדש יהיה גבוה יותר מיל יחול רק אם המדד הור לע . האמ("מדד

    בסיסי.ה  יהיה נמוך מהמדד

 



השוכבהומ .19 שעל  אחר  תשלום  וכל  השכירות  דמי  כי  חוזר  לפי  למשכירה  לשלם  יהיו   ה ר  לא    נתונים  זה, 

 יא. סיבה שה  פעולה דומה ע"י השוכר, מכלולכל  לעיכוב  ,לקיזוז

 

 שלומיםר בתפיגו

יג   מצד  לשהואיחור בתשלום כ .20 ה דמי השכירות וכל תשלום אחר  יע למשכירה ובכלל זהשוכר המגיע או 

ל  רה יסודית שפימים, לא יהווה ה (  7)  עה ם להוראות החוזה ואשר אינו עולה על שבבהתא  רהשוכ  החל על

  בית נוסף לתשלום גם ריירה ב כר לשלם למשכ כאמור מתחייב השו  שלוםר בתל פיגובגין כ  לםו אההסכם  

 לעיל.  רתהכהגדפיגורים 

 

בעה ימים, יהווה הפרה  שיע או יגיע ממנו למשכירה לפי חוזה זה, העולה על  ם כלשהו המגפיגור בתשלו .21

  רופה או ת/לכל סעד ומור,  אכפיגורים  קבלת ריבית  לית, בנוסף  כירה תהיה זכאשל ההסכם והמש  יסודית

 עפ"י כל דין.  וא/ ו םלזכותה עפ"י ההסכ אחרים העומד

 

 יגורים, שיחוייב בהם, והמשכירה תיאלץ לשאת ריבית הפ , או את את דמי השכירותהשוכר לא ישלם אם  .22

ייזקף כל סכום שייגבהובשכ"ט ע  בהוצאות  ט,  הוצאות ושכ"המהשוכר תחילה על חשבון    ו"ד לגבייתם, 

 ף על חשבון הקרן. פיגורים ולבסועל חשבון ריבית הן מכ לאחר 

 

הפהשוכר    ילםש  לא .23 ריבית  תשלואת  כל  למשכירהיגורים,  שישלם  מ  ם  ייזקלאחר  לכיסוי  כן  תחילה  ף 

לא  ריבית כאילו  יחשב  והשוכר  אות   הפיגורים  שילם  לא  או  התשלום,  את  השילם  במלואו,  פי  ו  על  כל 

 העניין. 

 

 השוכר ליחולו ע ם אשרם אחרייתשלומ

התש .24 לכל  בהסלומים  בנוסף  המפורטים  יהאחרים  זה,  וישוחולו  כם  השוכר  תקופת  לעל  כל  במשך  מו 

 מים הבאים:העניין, התשלו  או האופציה לפי /ו  כירותהש

ים אשר  פעמי-עירוניים וממשלתיים, שוטפים או חד  ,יםל, ההיטהל המיסים, האגרות, הארנונכ .א

ת דמי  בין שיהיו בעתיד, לרבוומים כיום  קיי  בין שהם  בעקיפין,   במישרין או  על המושכר,  יוטלו

נכס. הוטל תשלום    שמטיבם מוטלים על בעלי  סוג שהוא, ולמעט תשלומים  ת מכליונווריש  רישוי

תקופת השכירות, ישלם השוכר חלק יחסי    םבשל שנה שלמה שרק חלק ממנה נמצא בתחו  כנ"ל 

ש  שלוםמן הת ליחס  בהתאם  השין תקו בהאמור  כ ומיה. תשללשנה שלמ  ל עובפ   כירותפת  נ"ל  ם 

 מם לרשויות. ש לשלקי שיבמועד החו ר ישולמו ע"י השוכ

ומים וההוצאות בגין אספקת חשמל,  כל התשלכירות בת במשך תקופת הששוכר מתחייב לשאה .ב

  שיחול בגין הפעלת המושכר לחברת הניהול, וכל תשלום אחר    ר, דמי ניהולכוטלפון למוש  מים, גז

 כר. שותים למרושי או מתן/ו

המ כ .ג שוהתשל   יסיםל  לעירומים  ויגיעו  ו/ייה  לממשלה  ל/או  ג או  שיפעיל  כל  העסק  בגין  אחר  וף 

 ים ואגרות רישיונות לעסק ולניהולו. ות מס עסק, מס שלט השוכר במושכר, לרב לינה או  /ו

פיתחייב  משוכר  ה .ד על  לפעם,  מפעם  המשכירה  בפני  המשכיר   להציג  של  את  דרישתה  ל  כה, 

 ם זה. כי הסו לפ שלומים החלים עלידו התלמו על יי אכן שוהמעידים כ ם  ירהאישו או/ת והקבלו



 ע"י השוכר לרבות שכ"ט עו"ד זה  הפרת תנאי יסודי כלשהו ל הוצאה שתיגרם למשכירה עקבכ .ה

 ל. עותשלומים לקבלני הוצאה לפו  

החשמל,ה .ו חברת  העירייה,  בספרי  יירשם  מים,    שוכר  התאגיד  חברת  שגבזק,  גוף  וכל  זכאי  ז 

  -אוחר מר מיד ולא מכאמו  לרישוםי  ש בו. השוכר אחראאו השימו  כלשהו בגין המושכר  םוללתש

כןבק   ימים מיום  30 בנכס. כמו  על סיום  , אחראי השוכר להודיע  לת החזקה  לכל הגופים הנ"ל 

במושכ יחסי הצדדים מכל טעם שהוא. המשכי  עם  רהחזקתו  כניתוק  על  יחתום  ל המסמכים  ר 

 ר. רשום האמולוונטיות לשם ביצוע הר ה רשויותידרש, בכל ה יש

המב .ז בו  ישל קרה  לא  איזשוכר  המם  התשלומים  מן  פי  ה  על  עליו  תהיה  וטלים  זה,  הסכם 

יהיה להשיב    רשאית, אך לא חייבת, לשלם במקום השוכר את התשלום, ועל השוכר  כירההמש

נה  נת  ירהשכשהמבד  ונה, ובלשעם דרישתה הרא  כאמור מיד שישולם על ידה    למשכירה כל סכום 

שלום נשוא  וכר לא שילם את הת , והשנתה לעשות כןימים מראש על כוו שבעה לשוכר התראה של 

 . כאמור יהוו הוכחה מכרעת לנכונותןלום ין ביצוע התש המשכירה לעני  . חשבונותההודעה

 

 בית העסקמושכר וה אחזקת  

 ק בו: יזשהוא יח  ך כל התקופהשת החזקה במושכר ובמלתו אהשוכר מתחייב, החל מיום קב .25

אתל .א ניהוה גבו  ברמה  ("המושכר"ן:  להל)ומתקניו    שכרהמו  החזיק  של  ולהימנע ה  ואחזקה,    ל 

מוש רגיל. השוכר אחראי לתיקון כל  מעט בלאי סביר עקב שימושכר נזק או קלקול לום למלגר

ומת  ם,גפ למושכר  שייגרמו  קלקול  או  נזק  לליקוי,  כתוצאהקניו,  רק  לא  אך  או  ממעשיו    רבות 

שלמ ו  חדליו  מ/השוכר  מי  מעובדי/וטעמו  או  מי  ו או  מי/ ו  והוא  ממבק  או  לתקנםריו,    מתחייב 

ות  זמן בהקדם  נזק  וך  לרבות  התגלותם,  מעת  סביר  / ו  סביר  מבלאי  כתוצאה  שיגרם  קלקול  או 

 . הנכס  על בעליו של  גיל חלרשר בא

קן  תלהמשכירה תהא זכאית    יזה כשוכר עפ"י ס"ק זה, מוסכם ביבותו של הבלי לפגוע בהתחימ .ב

את  ש ולקבל מור, ולדרוהשוכר כאמא יתוקן על ידי  ר, שליגרם במושכנזק שי  קלקול או  פגם,כל  

תוך בכת  ימים מדרישתה  30  השוכר,  להראשונה  הוצאותיה.  בגין  פיצוי מלא  כל  מב,  ולבצע  לא 

זה, ובכלל  דין  תקנה  הוראת  או  חוק,  צו  למוש-חוק,  בקשר  ה עזר  ולבית  לגבי    עסק,כר  לרבות 

ו  לא  ימוששההחזקתם  להלעשות    בהם,  שייעשו  או  כ  בהם,רשות  אליהם  בקשר  פעולה  או  ל 

נ   ו לגרוםות מפגע או מטרד, אשעלולה להו  אי  לדיירים הגרים בשכנות    וחות למשכיר,לנזק או 

ה  חייבויותיותר מהת  לעוברים והשבים. הפר השוכר אחת אוולמושכר   הוא  יהיה  אחראי  אלה, 

 תוצאה שתיגרם. לת לכבלעדי

נ   ד יהקפל .ג ועל  לביבתו הקרובה. אססיקיון המושכר  דוכניםשוכר להעמיד חפצים, מור    טלטלין, 

ה  וכד' לתחום  מחוץ  מוצרים  מכירת  נוחותולאפשר  אי  או  מטרד  לגרום  או  לעוברים    מושכר, 

השוכר ו ר  השבים.  כל  כלפי  הבלעדי  האחראי  מתחייב  שות  יהיה  והוא  עירונית  או  ממשלתית 

ש לשלם, עקב אי  תידרצוי והוצאה שהיא  יכל קנס, פגין תשלום  ב  המשכירה,  ות אתולשפ  תלפצו

 סעיף זה.  תהשוכר את הוראו קיום 

וההיתר ל .ד הרישיונות  כל  את  פי  קבל  על  והדרושים  הנחוצים  וים  דין,  כל  לכך  להוראת  גרום 

את    נהתתי,  לשה סמכת כהל בהתאם לחוק. אם רשות מוו השכירות המושכר יופעל וינ  שבתקופת

הר במ  ,תשיונויקבלת  שינויים  השוכשובביצוע  על  יהיה  לקכר,  לכר  המשכירה  אישור  את  ך  בל 

ומראש אישרה בכתב  יהי  .  השינויים,  ביצוע  את  חשבונו  המשכירה  על  לבצעם  רשאי  השוכר  ה 



לתנאיו שא  שתתנה  םבהתאם  בזאת  מובהר  ספק,  למניעת  המשכירה    יןהמשכירה.  על  חובה 

 מים סבירים.עטנויים אלא מצוע השייבלא תסרב ל משכירה. הםיינושילהסכים לביצוע 

י שוכה .ה וע   או/ו בכל תשלום, היטל, קנס ושא בעצמיר  ניהול העסק  בגין  ש  או השימו/ונש שיוטל 

ו   במושכר השוכר  ידי  ו/על  עובדיו  של/או  ויאו  ח/חיו  תוך  או  היתר  ללא  לקוחותיו  מאו  ן  ריגה 

 ר. ההית

אי הומ .ו כי  רישיון  סכם  לנ דרוהו  שהכלשגת  לשוכר  עש  ביטולו  ושכו במקסיהול  או  רישיון  ר  של 

וש  חייבויותיו על פי הסכם זה. אי שימ ר את השוכר מהתחייבויות כלשהי מהתחריש  אמור לכא

במבמו רי   ועדשכר  כל  השגת  אי  עקב  השכירות  ושתחילת  ו/יון  אישור  כלשהו/או  היתר  ע"י    או 

אחר שעל    תשלום  ת, וכלאת דמי השכירו   כירהלמש  השוכר לשלם  מהתחייבויות  א יגרעל  השוכר,

ל, צידוק או כל טענה  בזאת על כל טענה של סיכו   שוכר מוותרה. ההסכם ז   לשלם על פיהשוכר  

 ור. מ או אישור או שלילתם או ביטולם כא/רישיון ו בקשר לאי השגת אחרת

  וה הות  וכרזה, והפרתן ע"י הש  ת של הסכםועיקריו  הוראות יסודיותוראות סעיף זה תחשבנה כה .ז

 סכם. הה ת שליסודי הפרה  

 

 ישי וביטוח נזקים לצד של

ערד  ריית  או עי/או חברת הניהול ו /ל המושכר ו ש כבעיתפר  , זה על כל סעיפי המשנה שבו  עיףבס  ,המשכיר .26

 ירוניים.ידים ע ג או תא/סמך של העירייה ו  או גופי/ו

או  /ת ואחריומ   רטופ  משום  הת להלן לפי דרישת המשכירמפורטו ן בביצוע דרישות הביטוח היא .א

ו  או תביעות שיוגשו נגד /גרמו למשכיר ושיי   מטעמו עבור נזקים  שהי של השוכר וכל מילכ   חבות

שלישי צד  ו  ע"י  מעשי  השו/עקב  מחדלי  ואו  כלשהי  / כר  התחייבות  קיום  אי  עקב  או 

פי  במהתחיי על  זהויותיה  כל /ו  הסכם  דין  כל  פי  על  לשפות את    יב מתחי   המשכיר. השוכר  פיאו 

, כמפורט  כרהשו  או מחדלי/ל מעשה ו נזק שנגרם בש  גיןה בנ והראש  הם דרישתע  ידמ   השכירהמ

במסגרת תביעה בגין   שהוצאו על ידי המשכירה  כ"טוצאות משפט ושלרבות תשלום ה )בהסכם זה 

ך  ובכפוף לכ  כלשהיה  יב ביטוח נאות או חסר מס  םקב אי קיולרבות ע  ,(של השוכר  וק באחריותנז

ל תודיע  ושתינתן  לע  שוכרשהמשכירה  תביעה  להתגונן    לשוכר  כל  ו הזכות  התביעה    או /מפני 

 . לפשרה ללא אישור השוכר ה לא תגיעמור לעיל, במועד סביר. המשכירישה כאדרה

עבור בלבד  שוכר  ה .ב הנזיקין  פקודת  פי  על  אחראי  ו כ  יהיה  נזק  על  /ל  יכוסו  שלא  תביעה  ידי  או 

אי להם על  רח רט להלן ושהשוכר אפומכערך  עקב אי עמידה בתנאי הביטוחים שהשוכר    המבטח

 כם עם המשכיר. פרה מהותית של ההסין הודינה יהיה כד ה,כם ז פי הס

ביטוכסמו .ג כי השוכר חייב לערוך  ומוצהר בזאת  על  ם  בגין חבותו  ורכושו  לכיסוי חבותו    פי חים 

זה הסכ למשכי  ם  דין.  כל  פי  תה   הרועל  ולא  אחאין  כל  ויה  טיב  בגין  כלשהי  קף  הי  או /ריות 

קשר לטיבם והיקפם  נה בלשוכר כל טעתהיה  ולא    דו כמפורט להלןי  על  ים אשר נדרשיםטוחיהב

כמספקים ובין אם לאו.    העל יד  או אושרו /ו  הנבדקו על ידי המשכיר  בין אם   ים כאמור,של ביטוח

מת  המשכירלשפ   ב חייהשוכר  את  נז  הות  כל  ו עבור  הוצאה  /ק  או  או  עקב  שיישא  לשאת  יחויב 

או מבקריו  / ו ו או לקוחותי/ ניו ואו מוזמ/ מועסקיו ו   או/ו, לרבות עובדיו ושה לכישי  ד שלתביעת צ

מיד עם קבלת   עמו וזאת או מי מט/או עובדיו ו/ ו רם באחריות השוכרשל השוכר, בעקבות נזק שנג 

וכר  תביעה ושתינתן לש  תודיע לשוכר על כל  ירהלכך שהמשכ  ור, ובכפוףמתביעה כא   וא/ דרישה ו



להתגונן  הזכ כ/ו   תביעהה מפני  ות  הדרישה  לעיל,מאאו  סביר  ור  המשכירה  במועד  תגי.  ע  לא 

 שרה ללא אישור השוכר. לפ

אחריות  מתחייב  שוכרה .ד לרבות  ו לבטח  כלשהו,  שלישי  צד  מועסקי /ו  ו עובדי  כלפי  או  /ו  ואו 

ל/ו  ומוזמני  למו/ו  ומבקרי  וא/ ו  ווחותיקאו  סמוכים  דיירים  רכ או  את  וכן  תכולת  ווששכר   ,

 . וכרשהאו באחריות  / עלות וב ב סוג,מכל   המושכר

או נגרמו לצד  /ו ואו הוגשו נגד/עה שנגרמו לו ו או תבי  קנז  על  ההודיע למשכירשוכר מתחייב ל ה .ה

בכל מקרה כאמור    הית או זכויו  התמועד סביר את חבולבדוק ב  השכירכלשהו, ולאפשר למ  שלישי

 לעיל. 

לעדכהש .ו מתחייב  אתוכר  מ  ן  הרכוש  ביטוח  כדי  סכומי  לעת  שווי  תמ  ו שישקפעת  מלוא  את  יד 

 . המושכר ולתכת

שבין המשכהיחסיערכת  במ .ז מ ירה  ם  לשוכר אחריות  ובללשוכר תהיה  בגיןוחלטת  נזק    עדית  כל 

סוג  בג  מכל  שייגרם  מעשהומין  ו/ ו  ין  השוכר  של  מחדל  א/או  כל  מאו  לשימוש  עמ טדם  בקשר  ו 

 . תותקופת השכיר במושכר במהלך 

יגרמו  או פגיעה ש /או הפסד ו/או אובדן ו/נזק ו כל  לא  שהופן  אחראית בכל או  משכירה לא תהיהה .ח

או בחבות כלשהיא לגבי נזק גוף  /היא והשוכר ולא תישא בכל אחריות ש  ושו של רכל  או / ו  ו לעסק

ו  שהוא   סוג כל  מ לשוכר  ל/שיגרם  ועובדאו  מ / יו  ומטעמ  יאו  לרב/ו  כלשהו,  ג'  לצד  ומבלי  או  ות 

ו חות,  ם, לקויקבלנ  למועסקים, סוכנים,  אמור, וע בכלליות הלפג חר שימצא  אדם א  לכמבקרים 

כתוצאה מרשלנותה של    ע"י השוכר אלא אם כן נגרם במישרין  קמוחזר הכר או בשטח אחבמוש

 המשכירה. 

מתחי שוכה .ט לערר  למשך  יב  ולקיים  הסכםוך  של  תוקפו  הביטוחים    תקופת  את  המפורטים  זה 

 . לארין בישת מוניטן ובעליית כד אצל חברת ביטוח מורש (המושכר"ביטוחי להלן: ")  סעיף זהב

בדבר מה .י אישור  הביטוחי  צאת  להכאמום  עריכת  ומקדמי  מתלה  תנאי  הנו  זה  בסעיף  תחלת  ר 

ו  פעילות במושכר,  תהיההשוכר  השוזכ  המשכירה  מן  למנוע  במושכר  אית  פעילותו  את  או  /וכר 

 המועד האמור לעיל.  ומצא לה לפנימקרה ואישור זה לא האליו ב הכנסת נכסים

ור לעיל לא  כאמ   ות הביטוח במועדס אישורי הביטוח ופולי  תמובהר כי אי המצאפק  סר  הס  מעןל .יא

לרבובהתחייבויות השוכר    תפגע זה,  ועפ"י הסכם  בכלליו ת,  לפגוע  התחיימבלי  בויות  ת האמור, 

   פ"י ההסכם.ויותיו עחייב לקיים את כל התחייב שוכר מתל השוכר, והע תשלום שחל  לביצוע כל

יכבי .יב ת טוחי השוכר  מפונללו  הינראי  פיו  על  לכל  םש  ע" ביטוח אש  קודמים  נערך    רה, י המשכיר 

כ  כמו  פיהן.  על  מוטבת  תהיה  שהפווהמשכירה  המבטח  מתחייב  ו ן  תצומצמנה  לא  או  /ליסות 

 יום מראש.  60די המשכירה בדואר רשום לי האלא אם תימסר על כוונה זו הודע תבוטלנה

 

חהש  ןאי .27 מסחריים  שלטים  להתקין  רשאי  להסמושכר  ב דשים  וכר  בכפוף  הממ כ אלא  שתינתן  ת  שכירה 

עשה ע"י השוכר ועל  תקנת השילוט תי . השגת ההיתרים לה ולהיתרים הנדרשים  לדיןובכתב ובכפוף  אשמר

 חשבונו.

 קב התקנת השילוט. אשר יוטלו ע יב לשלם את כל המיסים והאגרות מתחי השוכר 

 

 



 כלל זה בקירות וב ור ובכל חלק ממנבמושכ לשהוות ולא להרשות שייעשה שינוי כ לעש  לא  ייבהשוכר מתח  .28

יזר או מכשיר כלשהם  מחוץ להם אב קין בהם או  ם כל תוספת שהיא ולא להתף בהוניים, לא להוסייצהח 

 ובכפוף לדרישות החוק.  –המשכירה   בכתב ע"יו , אלא במידה וקיבל לכך אישור מראש (י""שינו להלן:) 

 

 ירים, כדי רקי זמן סב השוכר לפ  םעת ובתאום מראש בכל ע שכר,נציגי המשכירה יהיו רשאים להיכנס למו .29

מלבדוק    המואת  של  תצבו  את  מקיים  השוכר  ואם  החוז שכר  ולהראותו  נאי  להציעו,  מנת  ועל    רלאחה 

 ויות השוכר לפי החוזה. ף לזכ ומעוניין לשכור או לקנות אותו, בכפ שיהיה  

 

 קה החזרת החז

לפניה, השוכא לקיות תב ום תקופת השכירות, או במקרה שהשכירותב .30 רה  זיר למשכימתחייב להח  ר צה 

במושכ  את כהחזקה  ופנוי  ר,  ריק  במצב  שהוא  וחפץ,  אדם  לשימוש  טוב  מכל  וראוי  מסודר,  נקי,  ותקין 

סביר   למעטי,  מיד משימוש  הנובע  "הח)  בלאי  החזקה"זלהלן:  למשכירה  (.רת  יימסר  כשהוא    המושכר 

שיפ כו כל  ת   שיפור,  וץ,לל  שינוי,  מת   יקוןתוספת,  מערכ/ו קנים  או  ו /ו  תואו  אביזרים  טים  פריאו  /או 

כן  אלא אם ר ע"י השוכר ועל חשבונו, ו למושכאו הוספ/אלה הותקנו ו  למושכר אף אם ברים כלשהם המחו

ה זו  לבצע דרישהמושכר, שאז מתחייב השוכר  מור מן  אוספת כ ות  מתקן  המשכירה שהשוכר יפנה  דרשה

או ההתאמות  / ו  או ההשקעות/תוספות וה  או/השארת השיפורים ו  עקב  זכאי,שבונו. השוכר לא יהיה  על ח

ו ארת ההש  ו א/ו לעיל, לתמורהיטיהפר   או/ו או האביזרים  /מערכות  ו /ו  ם כאמור  להשבה    ו א/או להחזר 

  שכר, מקניםו חלקם במוהשארתם של הנ"ל, כולם א  לטעון כימ שוכר יהיה מנוע  כלשהן מהמשכירה, וה

 ו זכויות כלשהן במושכר. ל

 

  שכר כדי לבדוק אותו למונס  כגי המשכירה, להיצי וכר מתחייב לאפשר לנשהני החזרת החזקה  ולפ  ךסמו .31

קן נזקים שנגרמו על ידו במעשה  לת  ר מתחייב בו. השוכוד והמתקנים  צבו ומצב הצי מ  לגבי דו"ח    ולהכין 

נזקים שנגרמבמועד ההש  שהיה  ושכר למצב כפיבמטרה להחזיר את המ   או במחדל,/ו   בו עקכרה למעט 

 בלאי סביר.  שימוש

 

לא    אם  כל דין,  או על פי/הסכם זה ו  ם למשכירה על פימוריאו סעד אחרים הש/ומבלי לפגוע בכל זכות    .32

בת  יפנה המושכר  את  תהשוכר  לום  תבוא  שהשכירות  במקרה  או  השכירות  יחולו  קקופת  לפניה,  יצה 

 הבאות:  ההוראות

פינוי המושכר    ירות לבין מועד ת השכפתקו  ה בגין התקופה שבין מועד תוםם למשכיר שוכר ישלה .א

ן כל חודש  וזאת בגייים האחרונים,  רות החודשמדמי השכים  שני  ום השווה לפי חמשכס  בפועל 

כום זה נקבע והוסכם  ספיצוי קבוע ומוסכם מראש. השוכר מצהיר כי    ,וחודש או כל חלק ממנו

קבבי נזק  כדמי  הצדדים  י  ועיםן  על  הוערכו  אשר  מראש,  הומוסכמים  דעת  דדים  צדי  בשיקול 

 במועד. ר נוי המושכי פיעקב א  גרם למשכירהם הנזק הסביר שיכסכו שמרא

למשכיה .ב ישלם  אתשוכר  התשלומי   רה  הסכומים,  המיסים,  כל  שימוש  תחהה ם,  דמי  ייבויות, 

שבין מועד    ל התקופה פסדים וכל תשלום אחר, בש ות, ה ם, הוצאות אחר יהוצאות וחיוב   ראויים,

תקופת לב השכירו  תום  המושכר  ןית  פינוי  נמשכ  מועד  כאילו  תבפועל,  וזאקופה  השכירות,  ת  ת 

לעיל    יםרטהסכומים המפו  ובהר, כי אין בקבלתכר. מ לפנות את המוש  בחובת השוכר  לי לפגועמב



וי  הפינ ועד  ום תקופת השכירות ומ שר לתקופה שלאחר תקב  כדי ליצור בין הצדדים יחסי שכירות

 המקורי. 

להה .ג רשאית  תהא  ולפנות  למושכ  יכנסמשכירה  לאד  ל כממנו  ר  השייכים  וחפץ  או  ם  שוכר 

ב  עסקו  לצורך  ותואהמשמשים   כך  לשם  ולהשתמש  האמצעים  כובמושכר  בכל  וכן  סביר  ח 

ל את  ובכלל נכון  שימצאו  לפתוח  מנעולי  זה  את  להחליף  באחרים  המושכר  העסק  להציב  בית   ,

החז את  ולקבל  ללאשמירה  במושכר  המושכ  תנאי   קה  את  לכולהשכיר  משפאישי  לר  טית  ות 

 צא לנכון. כפי שתמ אחרת

או פיצוי  /שלום כל סכום ותלבטחון  ל הציוד והמלאי של השוכר כע  כבון רה תהיה זכות עיכימשל .ד

כאית לחלט את  שכירה תהא זמאו עם הפרתו, וה/למשכירה בקשר עם ההסכם ו  עשיגי   ע אוהמגי

וכרת  ש הפירעון חובות  ת לשם ר ך אחהיפרע מהם על ידי מכירתם או בכל דרל  או/ו הציוד והמלאי 

 מדרישתם.  יםימ  30במלואם תוך  עוו לא יפר באם אל

הה .ה תקופת  מתום  תחל  המששכירות  והיה  מי    או/כירה  מטעמה,  כל  את  ת  אירששיבוא  לפנות 

השוכר חייב    קרה כזה יהיהמקום שימצאו לנכון. במלאחסנו ב  חוץ למושכר,מ  הרכוש והציוד אל

 לעדי והמוחלט.בה"י שיקול דעתה  רה עפיהמשכ בדמי האחסון שיקבעו ע"י

  ר ייגרם סוג שהוא אש  היא לנזק מכלו אחראיים בכל צורה שהיי  לאטעמה  או מי מ/רה ומשכיה .ו

אם בש  לשוכר,  פעייגרם,  כל  והש ל  המושכר  בפינוי  הקשורה  שהיא  וולות  ורכוש  /כר  ציוד  או 

 השכירות.  תקופת תום אשר יעשו עקב אי פינוי המושכר במועד  השוכר מהמושכר ואחסונו,

תקופת השכירות    ד תום "י השוכר במועכר עפנוי המושעקב אי    אות שיגרמו למשכירהצוהל ה כ .ז

עקבו ע  כן  לעיל,  פינויו  כאמור  המשכירה  השוכר"י  שעל  סכום  כל  הוראות    לרבות  עפ"י  לשלם 

עלעיס יחולו  זה,  בזאת  ף  מתחייב  והשוכר  מיד    השוכר  כאמור  סכום  כל  דרישתה  לשלם  עם 

מימוש  וט או  חיל   כאמור ע"יכל סכום  היה רשאית לגבות  ה תריוהמשכ  המשכירה,ה של  נ ראשוה

 . לרשותה דיםהעומות או בטוחה  כל ערב

 

 בטחונות .33

______  ____________ __ _____ _  בתוקפו, יערבו ה"ה  כי כל עוד חוזה זההשוכר יגרום לכך,   .א

"הערבים" )  _______________________   -ו   ולחוד(להלן:  יחד  לכ,  של  יהתחי  ל,  בויותיו 

 . 2ג'כנספח ם זה סכלה  ברבות המצ"ח כתב העזה, בנוס ר לפי חוזה כוהש

שהע .ב מ ככל  של  תפקע  ירבות  הנ"ל  סיב/ו   מהערבים  מכל  תבוטל  על  או  יהיה  שהיא,  השוכר  ה 

  הערבות שבשולי חוזהיטול, ערבות בנוסח  ימים מיום הפקיעה או הב  15למשכיר תוך    להמציא

 ונו של המשכיר. ות רצע לשבי  זה של ערב חליף,

ל ידי  י המושכר במועד עי השכירות, להבטחת פינוולהבטחת תשלום דמ  סף לאמור בס"ק א',בנו .ג

  יתר   עמידה בהתחייבויות השוכר ולהבטחת-ל אירה ש במק  הבטחת הוצאות המשכירלה  השוכר,

ימציא השוכר למשכירה, במעמד  -על  התחייבויות השוכר זה,  על הסכםפי הסכם    זה,   החתימה 

אוטונו  ערבות או  אלת  ימבנקאית  בזמן  לחידוש  מוגבלת  דרישת  מפ  הניתנת  עפ"י  לפעם  עם 

ימים לאחר תום    90לפחות  אשר תהיה בתוקף    ₪  (אלף  עשרים וחמישה)  25,000  על סך  המשכיר,

ערבות השכירות.  המ   תקופת  למדד  צמודה  תהיה  לחישוב    חיריםזו  הבסיס  כאשר  לצרכן, 

 זה.  הסכם לעורסם לפני החתימה  פ רשההצמדה יהיה המדד האחרון א



ובשלמלא ישלם באם השוכר   .ד בומועדו  וז  פי חוזהל  ותו תשלום כלשהו, שהוא חייב  את אף  זה, 

מימוש הערבות  את  לדרוש    תרשאי  ההיה המשכירתכן,    בכתב לעשותמעת שנדרש    ימים  30תוך  

יהיה חייבבסכום אות וזאת בלא לגרוע מכל זכות   ההשוכר למשכיר  ו  ת, השמורה  חר א  כאמור, 

 כל דין.  או /לפי חוזה זה ו  הירלמשכ הזבמקרה כ

ב  ההמשכיר  השמימ .ה חלקה,  או  כולה  הערבות  השוכר  לתנ  התאםאת  ימציא  זה,  חוזה  אי 

תוך  הלמשכיר בנ   מיםי   30,  ערבות  המימוש,  חמתאריך  כקאית  לערבות  זהה  בנוסח  אמור  דשה 

מש  יעשה כן, יחשב הסכום שמו  לא א  אם הו  . בס"ק ד' לעיל  אמור לבס"ק ג' לעיל, בסכום שמומש  

השמור    עד אחרדרישה, וזאת בלא לגרוע מכל ס  עם   הפרעון שהשוכר חב למשכיר -חוב קצוב בר 

 או כל דין./זה ו   במקרה כזה למשכיר לפי חוזה

 

 הוראות קיום

 במועד שנקבע למסירת החזקה. לקבל את החזקה במושכר    וכר מתחייבהש .34

לקב .א השוכר  יתייצב  לא  בו  מקרה  שנקכל  במועד  במושכר  החזקה  לא  למ  בעבלת  החזקה,  סירת 

אילו קיבל השוכר את החזקה  לו כ זה יחוסיבה לדחיית תקופת השכירות, והוראות החו  תהא זו

 ועל. בפ במושכר

השו  .ב יתייצב  לא  בו  כבמקרה  החזקה  לקבלת  תהיה  כר  לא  א',  בס"ק  אחראית  אמור  המשכירה 

קלקול  כלפי כל  בגין  לפיצוי  או  לתיקון  למוהשוכר  שייגרם  נזק  או  פגם  ב ,  קבלת  של  שכר  אי 

 החזקה במועד. 

 

 מהתנאים או עפ"י כל דין, הפר השוכר אחד או יותר /"י הסכם זה ומבלי לפגוע בזכותה של המשכירה עפ .35

 ודית של החוזה : יחשב הפרתו להפרה יס המנויים להלן, ת 

  או איחר בביצוע /  לא ישלם למשכירה, תשלום שעליו לשלם בהתאם להוראות החוזה ו  אם הוא  .א

 ם לפי ההסכם.ימים מהמועד שנועד לתשלו  30ו מקצתו, איחור העולה על ו א התשלום, כול

נכאם   .ב לכינוס  צו  או  החלטה  השוכר  נגד  שיינתנו  או  לפירוקו,  או  סיו,  רגל,  כפושט  יוכרז  הוא 

נכ  ימונה לו ש נכמפרק, כונס  עיקול על  סיו  סים, מנהל עסקים או נאמן בפשיטת רגל, או שיוטל 

ו הצו לא  בצווים או מינויים, זמניים או קבועים, וההחלטה א  וברבין אם מד  קצתם,כולם או מ

 שניתנו.  יום מיום 90בוטלו תוך 

קים שנגרמו למושכר  ו/או לא יתקן נזלתנאי ההסכם    את המושכר בהתאם לא יחזיק  אם השוכר   .ג

וזאת    ואשר באחריותו,  מצוי  מיום  14בתוך  תיקונם  המשכש  ימים  אדרשה  בכתב  תיקון  ירה  ת 

 המושכר. 

 בסעיפים לחוזה זה.  וכר יפר אחת או יותר מהתחייבויותיו הכלולותהש אם .ד

ימים    14הפרה כאמור בתוך  תיקן את הכר השתמש במושכר שלא למטרת השכירות ולא  אם השו .ה

 .ההפרה  המשכירה בכתב את תיקון  דרשהש מיום

 יום מיום שהוטל.  60בתוך  לשו של השוכר עוקל והעיקול כאמור לא הוסר או בוט ורכ .ו

יום    60  או השימוש בו בתוך/אחר דרישות הרשויות בקשר להחזקת המושכר ו  לא מילא  כרוהש .ז

 שנתקבלה דרישה כאמור. מיום



וכהשו .ח עזב  לפני /ר  במושכר  פועל  אשר  העסק  את  סגר  השכירו  או  תקופת  תום  ללא  מועד  ת, 

 המשכירה מראש ובכתב. הסכמת

 או הסדר פשרה. /הליכים ושה להקפאת כר הגיש בקהשו .ט

 

בתוך  קנה על ידו  כר את החוזה הפרה יסודית, או שהוא הפר אותו הפרה לא יסודית אשר לא תוהשופר  ה .36

שבו  14 המועד  ההפרהמהמשכירה    בכתב  הדרישקיבל    יום  את  המש  –  לתקן  לכל תהא  זכאית    כירה 

דין, ולרבות ביטולו של הסכם  או עפ"י כל  /ו  ותה עפ"י הסכם זה  או התרופות העומדים לרש/ו  הסעדים  

 מיידי.  אופןה בז

 

המוש .37 את  לפנות  מתחייב  השוכר  זה,  הסכם  לבטל  המשכירה  ע"י  בחרה  שנקבע  במועד  או  לאלתר  כר 

לפי הסכם זה  ר הנתונים למשכירה  ד אחם נקבע, ומבלי שהדבר יפגע בכל זכות שהיא או סעא  משכירה, ה

 כדלקמן:  ובין היתר, כל דיןאו לפי /ו

השכירות או עד למועד תחילת תקופת השכירות    פת לוא דמי השכירות, עבור כל תקומ לקבל את   .א

י הסכם זה, לפי  השכירות עפ"   שכר בתנאים שלא יפחתו מתנאיאחר שישכור את המו  של שוכר

 המוקדם שבהם. 

קבוע לקבל .ב פיצוי  השוכר  ת  מאת  מראש  ההס  ומוסכם  הפרת  וביטולובגין  ידו  על  ע"י    כם 

השוו   המשכירה, חמש    הבסכום  ה שנים  לפי  השכירות  מגיעים  חומדמי  שהיו  האחרונים  דשיים 

את  צהירים כי קבעו  רך בהוכחת נזק. הצדדים מהסכם זה וזאת ללא צו   מהשוכר למשכירה עפ"י

גובה הנ"ל לאחר הערכת  לה   הפיצוי  כתוצאה מההנזק שעשוי  למשכירה  ע"י  יגרם  פרת ההסכם 

"י כל דין  עפכל זכות אחרת העומדת למשכירה  מלגרוע    ין באמור לעיל כדיהשוכרת וביטולו. א 

 . או עפ"י ההסכם/ו

  כרתנאי, לפנות את השואת החזקה במושכר ללא  ף את מנעולי בית העסק באחרים ולקבל  להחלי .ג

ון. מיום כניסת  טית אחרת כפי שתמצא לנכ ר לכל אישיות משפמהמושכר, ולהשכיר את המושכ

 שוכרו. ת כר יחשב השוכר כמי שחדל להיואחר למוש שוכר

או פיצוי  /טחון לתשלום כל סכום ויכב  ון על הציוד והמלאי של השוכרכב יירה תהיה זכות עלמשכ .ד

א זכאית לחלט את  עם הפרתו, והמשכירה תה  או/רה בקשר עם ההסכם ואו שיגיעו למשכי  עהמגי

  דרך אחרת לשם פירעון חובות השוכרעל ידי מכירתם או בכל    או להיפרע מהם/והמלאי ו  הציוד

 ים מדרישתם.ימ  7יפרעו במלואם תוך  ם אלו לא אב

ו  .ה המשכירה  תהינה  השכירות  תקופת  מתום  שיבוא  /החל  מי  כל  את  לרשאית  מטעמה,  או  פנות 

ה כזה יהיה השוכר חייב  חסנו במקום שימצאו לנכון. במקרמחוץ למושכר, לא  הרכוש והציוד אל

 מוחלט.הע"י המשכירה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ו בדמי האחסון שיקבעו

בס .ו אין  כי  בזאת,  ועד מובהר  למצות  כדי  לעיל,  המנויים  ו / ים  המשכירה  מזכויות  לגרוע  או  /או 

  רה תהיה זכאית להיפרע מהשוכר , והמשכיאו על פי כל דין/שכירות זה ופי הסכם    על מסעדיה  

לרבות בגין הנזקים, ההפסדים וההוצאות שנגרמו    ו הסכם זה,א /פי כל דין ו  וספים עלסכומים נ

 (.להלן: "דמי הנזק")  ותוצאותיה יגרמו לה עקב ההפרהיו

 



ל .38 זכאית  שהיא  התרופות  את  לממש  זכאית  תהא  עפ"י  המשכירה  ו  הן  עת /החוזה  בכל  דין  כל  עפ"י    או 

יהווה מניעה או    ופות לאשכירה אחת או יותר מהתרשתמצא לנכון. איחור או שיהוי במימוש המ  סדרוב

 ויתור. 

להוסיה .א באות  זה  סעיף  לה  ףוראות  ותרופה אחרת,  פיצוי  כל  לפי  ם  על  זכאית  תהיה המשכירה 

 אחר.   ןאו על פי כל די/ו   1970תשל"א  (וזהרת ח תרופות בשל הפ) או לפי חוק החוזים/ו   הסכם זה

 

ביניהם. כל שינוי, ביטול או    ו את אשר הותנה והוסכם הצדדים מאשרים שהחוזה משקף ומגבש במלוא  .39

ם על ידי שני הצדדים. כל מצג או  תוקף, רק אם נעשו במסמך בכתב החולתנאי החוזה יהיו ברי ת  תוספת

 ימת החוזה, בטלים בזאת. פה, אם יהיו, אשר קדמו לחת-חה בעלהבט

או    לקבל ממנה כל הודעהפים האחד את כוחו של משנהו, לחתום למשכירה או  שוכר מיידי הייח .א

 הקשור לחוזה או לביצוע הוראה מהוראותיו.  מסמך,

  על פי   ומכוח זכויותי  ושום הערת אזהרה לטובתלר  רשאי  ואינ   ק, מובהר כי השוכרפען הסר סלמ .ב

יסודית של הסכם זה,   זה, יהווה הפרה בגין הסכם ה לטובת השוכררת אזהרהסכם זה. רישום הע

 המשתמע מכך.  על כל

ר השוכר על כל טענה של פגם בתוקף חיוב כלשהו בגין העדר  וא תאגיד, מוותהשוכר השקרה  מב .ג

אותחו לפי   מת  הדרושים  חתימה  השוכר,  מ  העדר  התאגיד  של  החלטה  או  ההתאגדות  סמכי 

 בעתיד בין הצדדים. שיחתם  סמךלרבות בקשר לכל מ

 

 לחוזה.  קשורשבע כמקום שיפוט יחיד בכל ה-את בית המשפט בבארהצדדים קובעים בזאת  .40

 

 שתישלח בדואר רשום לפי  דדים לצורך החוזה הן כנקוב בחוזה. כל הודעה לעניין החוזה,כתובות הצ .41

בדבר הגעת דבר    שהנמען קיבל הודעהימים מיום    3תוך  דלעיל תיחשב כאילו נמסרה לתעודתה בת  הכתוב 

 . עבורוהדואר  

 

 

 באו הצדדים על החתום: ולראיה 

 

 

 

 

 ע"מ החברה הכלכלית לערד ב  

   

 ירהשכהמ  וכרהש

     

 



 נספח ג' 

 04/2022ערבות מכרז 

 תעשיה בערד  חיר להשכרת מבנית מ להצע  כתב ערבות

 ם הבנק ש
 ______________ 

 סניף 
 ______________ 

 כתובת 
 ______________ 

 ן לפומספר ט
 ______________ 

 פר פקס מס
 ______ ________ 

 לכבוד

 החברה הכלכלית לערד בע"מ

   ן: ערבות בנקאית מספרהנדו

כלפיכת  לבקש בזה  ערבים  אנו  בע"מ  לערד  הכלכלית  עבוהחברה    -להלן  ) ____  _______________ר  ם, 

 (ף ₪לים עשרים וחמישה אלבמי₪ )  25,000ביחד וכל אחד לחוד, לסילוק כל סכום עד לסך של    , כולם(המציע""

לעליה בלבד של  ד  . סכום הערבות יהיה צמו04/2022בקשר עם הצעת המציע למכרז מס'    מאת המציע  אשר תדרשו

כפי   לצרכן  המחירים  מפ  שהוא מדד  העמתפרסם  ידי  על  לפעם  לס ם  המרכזית   -להלן  )טטיסטיקה  לשכה 

 בתנאי הצמדה שלהלן:("המדד"

 
 דם:שלהלן המשמעות שלצי חיםבכתב ערבות זה יהיו למונ

 ת זה. האחרון הידוע בעת הנפקת כתב ערבו  מדדה - י""המדד היסוד

 ן שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. רוהמדד האח - "המדד החדש"

 לקמן: ות זו יחושבו כד צמדה לעניין ערבההפרשי 

 
ב  בעת  יתברר  החיאם  המדד  כי  זה  ערבות  כתב  פי  על  כלשהו  תשלום  היסו  עלהדש  צוע  המדד  יוגדל לעומת  די, 

צמדה שייווספו יהיו  ההש לעומת המדד היסודי, והפרשי  סכום הדרישה כפי שיעור עלייתו של המדד החד   בהתאם

 ה מחולק במדד היסודי. ודי בסכום הדרישד החדש למדד היסד למכפלת ההפרש בין המ בסכום השווה

 
ות ללא כל ם עד לסכום הערבכ הסכום הנקוב בדרישתאת  אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם  

 הצמדה.  הפרשי

 
מיום   ( ימים  שבעהימים )  7ישתכם הראשונה בכתב, תוך  דר לשלם לכם מדי פעם בפעם, לפי    אנו מתחייבים בזאת

בכתב,  תלקב שיידרש  דרישתכם  סכום  שתהיו   כל  מבלי  הנ"ל,  הסכום  על  יעלה  שלא  כולל  לסכום  עד  ידכם,  על 

ל ש  את  נמקחייבים  מבלי  טעדרישתכם,  כל  לנו  שתעמוד  ומבלי  כלפיכם  למציע  לעמוד  שיכולה  הגנה  תהיו נת 

את תחילה  לדרוש  הילס  חייבים  מהו  יצוין  הדרישה  במכתב  המציע.  מאת  האמור  הסכום  על סוק  הנדרש  כום 

  כם.יד

 בכלל. ועד    ___________: יוםלעד    וקפההיה בתערבות זו ת

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.   ק המפורטת לעיל.נות לכתובת סניף הבנלהפדרישה על פי ערבות זו יש  

 

 חותמת  חתימה  שם מלא  תאריך 

       



 1'נספח ג

 04/2022ערבות ביצוע מכרז 

 

 ערד להצעת מחיר להשכרת מבני תעשיה ב ותכתב ערב

 שם הבנק 
 ______________ 

 סניף 
 ______________ 

 ובת כת
 ______________ 

 ר טלפון מספ
 ______________ 

 ספר פקס מ
_ _____________ 
 

 לכבוד

 ברה הכלכלית לערד בע"מהח

 

   ערבות בנקאית מספר: הנדון

 
בע"מ לערד  הכלכלית  החברה  בזה    לבקשת  ערבים  ___________כלפ אנו  עבור    -להלן  ) ________  יכם, 

 (, ה אלף ₪במילים עשרים וחמיש)₪    25,000סכום עד לסך של  כל  ביחד וכל אחד לחוד, לסילוק    , כולם("המציע"

ערבות יהיה צמוד לעליה בלבד של מדד המחירים ה  . סכום04/2022מס'  מכרז  שר עם  בק   אשר תדרשו מאת המציע

בתנאי הצמדה   ("המדד"  -להלן  )סטיקה  לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטי  עםשהוא מתפרסם מפ  לצרכן כפי

 שלהלן: 

 שלצידם:הלן המשמעות בות זה יהיו למונחים שלערבכתב 

 . 15/5/2021:תפרסם בתאריךשה  04/2021ש:מדד חוד -"המדד היסודי" 

 ערבות זו.  המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי  -החדש" ד "המד

 קמן: צמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלי ההפרש

כתב   פי  על  כלשהו  תשלום  בצוע  בעת  יתברר  עלה ערב אם  החדש  המדד  כי  זה  המדד  ות  יוגדל   לעומת  היסודי, 

הצמדה שייווספו יהיו  יסודי, והפרשי הה  ייתו של המדד החדש לעומת המדדום הדרישה כפי שיעור על סכ  בהתאם

 חולק במדד היסודי. החדש למדד היסודי בסכום הדרישה מ דד לת ההפרש בין המלמכפ בסכום השווה

לא כל כם עד לסכום הערבות לישתם הנקוב בדריסודי נשלם לכם את הסכוד האם המדד החדש יהיה נמוך מהמד

 הצמדה.  הפרשי

 ם מיום קבלת ימי שבעהדי פעם בפעם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, תוך  מ אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם

יעלה על הסכום  ב, כל סכום שיידרש על ידכם, עד ל שתכם בכתדרי ו חייבים תהיהנ"ל, מבלי שסכום כולל שלא 

כם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש  לעמוד למציע כלפי  עמוד לנו כל טענת הגנה שיכולהכם, מבלי שתדרישת  לנמק את

 ידכם.נדרש על  וין מהו הסכום ה סילוק הסכום האמור מאת המציע. במכתב הדרישה יצ ילה אתתח

   לל.כב  ועד                                   ום לי  עדערבות זו תהיה בתוקף 

 לעיל. זו יש להפנות לכתובת סניף הבנק המפורטת  דרישה על פי ערבות

 נה ניתנת להעברה או להסבה. ערבות זו אי

 חותמת  חתימה  שם מלא  תאריך 

       



 2נספח ג'

 כתב ערבות

 

מ* מטה  החתומים  בי צהאנו  היטב רים  קראנו  כי  הסכם  זאת  בין  השכירות    את   _____ ביום  החברה שנחתם 

  "(, בקשר להשכרת הנכס ברח'____________ )להלן: "השוכר_  לבין   )להלן: "המשכירה"(   בע"מ   הכלכלית לערד

נספחיו    בערד,  25/2הפלדה   לגרו  ( להלן: "ההסכם")על  ומבלי  היטב את תוכנם, לרבות  והבנו  ע עיינו בהם היטב 

 השוכר על פיהם.  תייבויו ת האמור את כל התחכלליומ

  ת, בלתי חוזרת ובלתי  לטישי ערבות אישית, עצמאית, מוח אנו ערבים בזאת ביחד ולחוד באופן א

לקיוםמסוי מוח  גת  באופן  התחייבו ולמילוי  כל  של  המשכירה  לט  כלפי  ההסכם  בגין  השוכר  יות 

בתקופות לרבות  ולחוד  ל  ביחד  וכן  נוספות  תבי  ג שכירות  יחזיק  כל  שהשוכר  ,  במושכרקופה 

 הסכם. ה כלפי המשכירה ביחד ולחוד בגיןהשוכר   ומקבלים על עצמנו, ביחד ולחוד, את כל חיובי

 או תוספת להסכם  / או שינוי ו  /ם לגבי כל תיקון ו  ערבות זה תעמוד בתוקפה ג  ערבותינו על פי כתב

 רה. שכיעל כל שטח נוסף אותו ישכור השוכר מהמ  והיא תחול גם

  ו על פי  א /ם כל סכום שעל השוכר לשלמו למשכירה על פי ההסכם ו וד לשלאנו מתחייבים ביחד ולח

אחד בפעם    בתשלום  ת כן, בין אם נדרש לשלםמיום שנדרש לעשועה( ימים  שב)  7תוך    כל דין, וזאת

 לשיעורין.  ובין אם נדרש לשלם אחת

   או  /תיה ו שוכר את קיום התחייבויוה  ן תחילה ממוסכם עלינו כי המשכירה לא תהיה חייבת לדרוש

ת לפנות  איהתחייבויותינו לעיל, והיא רש  בטוחה אחרת כתנאי לדרישה כלפינו למילוי   להפעיל כל

 חד ולחוד. ישירות מאיתנו בי  ותולדרוש כל התחייב 

 יה על  או במילו/ם כי אם תופנה אלינו דרישה בגין הפרה כלשהי, הרי אין בדרישה ו  כן אנו מסכימי

פי המשכירה על פי ההסכם או על פי ההסכם שיאריכו את  ינו כללשחררנו מהתחייבויות   דיו כינ יד

 המקורית.  קופת השכירות ת

 ו זו הערבות  ו יהא תוקף אף אם תהא ערבותנ ות כל אחד מאיתנם כוללת לשון יחיד, ולערבבילשון ר

ין אם משום שלא  וב  חריםטחונות אאו ב/להסכם, בין אם משום שלא ניתנו כלל ערבויות ו    היחידה

 יינקטו הליכים לגביהם.  או לא /וקף ויינתן ת

 

 _ חתימה:________________ ______________ תאריך:________ שם: ___________ ת.ז: 

 ___________ חתימה:________________ _ ת.ז: ____________ תאריך:שם: __________ 

 

 עד לחתימה 

__ ה"ה  חתימת  מאשר  זה,______________הנני  ערבות  כתב  תוכנו  לאחר    ______על  את  להם  שהסברתי 

 רבות דלעיל.העודעים למשמעות חתימתם על כתב  והשתכנעתי כי הערבים מ ומהותו,

 

 ______________ _________ ת.ז: __שם: ______ 

 _____________________________ כתובת:___ 

 

 

 



 ' דנספח 

 ועץ ביטוח ל ישואישור  לבדיקה –חבות, שיפוי וביטוח 

 

 חבות ושיפוי .1

פגיעהיי  השוכר .א אבדן,  בגין  דין  פי  על  עליו  המוטלת  בחבות  עלולים  שא  אשר  הפסד  או  נזק   ,

ו גרלהי לגופו  כ  או /ם  של  גוף, לרכושו  או  אדם  ו  ל  החברה  לרבות  עירי/במפורש  בכל  או  ערד  ית 

ו או  /ו  זקהשר עם החלרבות בקאו מי מהבאים מטעמו  /ו  או מחדל של השוכר /הקשור במעשה 

 יין.או בבנ/ השימוש במושכר ו

או  /ו   רהמלוא הסכומים בגינם חויבו החבאו עיריית ערד ב /השוכר מתחייב לשפות את החברה ו  .ב

בסעיף  חראי השוכר כאמור  פסד להם אן אבדן, פגיעה, נזק או ה תביעה בגי  בעקבות  עיריית ערד  

פני  אה בהם לשם ההתגוננות מ נש או עיריית ערד/ו  שר החברהסבירות א לעיל וכן בגין הוצאותא' 

ועיריית ערד הודיעה לשו  או/ ביעה כאמור ובלבד שהחברה והת או  /כר אודות קבלת כל דרישה 

 להתגונן מפניה. ה לשוכר לעיל ואפשר בסעיף א' יעה בגין האמור תב

 

 ביטוח .2

 ובות ביטוח השוכר ח 

פי דין  -או על/ ה ום זפי הסכ-מאחריות השוכר על  לי לגרועמבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ומב .א

מורשית בישראל ובעלת  ר לערוך ולקיים ביטוחים כמפורט להלן אצל חברת ביטוח  השוכ  ב מתחיי

 מוניטין. 

מתחב .ב השכירות  תקופת  משך  המפורטיייכל  הביטוחים  את  ולקיים  לערוך  השוכר  באישור  ב  ם 

  -בהתאמה)'  לתי נפרד הימנו ומסומן כנספח גוה חלק בהביטוח המצורף להסכם זה ומהו  עריכת

 (.טוחיםיום ביק  להלן: "אישור

או  /ברה והחרד מתחייב השוכר להמציא לידי  או עיריית ע/ ללא צורך בכל דרישה מצד החברה ו .ג

ערד מועד  ילא    עיריית  לפני  או  במושכר  החזקה  קבלת  ממועד  כלשהם אוחר  נכסים  הכנסת 

, כשהוא חתום בידי  וכראת אישור ביטוחי הקבע של הש   -מועדים  ה  ין שני המוקדם מב   -למושכר  

וכר הינה תנאי מתלה  שהמצאת אישור ביטוחי הקבע של הש  כר מצהיר כי ידוע לוו. השומבטח

ובלומקדמי לק ו  תאו הכנס /ת חזקה במושכר  עיריית ערד/נכסים כלשהם למושכר והחברה    או 

זכאית   חייבת תהיה  לא  ה  אך  מן  את  למנוע  ו   קבלתשוכר  במושכר  נכסים  /החזקה  הכנסת  או 

 המועד שצוין לעיל.  א לפני במקרה שהאישור לא הומצ מורכא

  לקו, כמפורט לאישור בח במלואו או    יטוח אבדן תוצאתי,מוסכם כי השוכר רשאי שלא לערוך ב  .ד

  כמפורט   זכוכית, במלואו או בחלקו,שבר  או שלא לרכוש כיסוי בגין  / י הקבע של השוכר ויטוח ב

המ הפטור  ואולם  השוכר,  של  הקבע  ביטוחי  נערכ פורלאישור  כאילו  יחול  להלן  הביטט    וחים ו 

 כאמור במלואם. 

ר,  טוחי הקבע של השוכביאו משלים לביטוח ל /טוח נוסף ואם לדעת השוכר יש צורך בעריכת בי .ה

נוסף  וח רכוש  המשלים כאמור. בכל ביט   וא /השוכר לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו  יבמתחי

זכות   או משלים כאמור  על  ויתור  בדבר  סעיף  ותח   ייכלל  החברה  כלפי  עי/ לוף  עאו  ומי  ריית  רד 

לעני  כן,  כמו  מטעמה,  חבויות,  ןימהבאים  הח  ביטוחי  את  לכלול  המבוטח  שם  ובריורחב  או  /ה 



כל    כאילו נערך בנפרד עבורלפיו נחשב הביטוח    כפוף לסעיף אחריות צולבת,וזאת ב  עיריית ערד

 מי שגרם לנזק בזדון.  לפיכ מיחידי המבוטח. סעיף ויתור על זכות השיבוב לא יחולאחד 

מה .ו הבישוכר  בגין  הביטוח  סכומי  את  לעדכן  הנערכים  תחייב  סעיפי-עלטוחים  לאישור    םפי 

כ  ת לעת, כדיע של השוכר, מעקבה  ביטוחי נשוא    ינון, שלשישקפו תמיד את מלוא שוויו, בערך 

 ם. פיה-ח עלהביטוח המבוט

ו .ז החברה  את  פוטר  ו/ השוכר  ערד  עיריית  מהב/ או  מי  את  נ  איםאו  בגין  מאחריות  זק  מטעמה, 

זכאישהו על   א  בגינו  ל-לשיפוי  הנערכים בהתאם  של השוכר  פי הביטוחים  ביטוחי הקבע  אישור 

אלמלא  שיפוי בגינו  או שהיה זכאי ל)לעיל    ה'  עורך כאמור בסעיף    שהוא  וש נוספיםביטוחי רכ   כןו

הנקובותהה העצמיות  כאמו(בפוליסות  שתתפויות  מאחריות  הפטור  אולם  ל,  לטובת  ר  יחול  א 

 זדון. לנזק באדם שגרם 

להפקיד  ר  י הקבע של השוכר, מתחייב השוכיום לפני מועד תום תקופת ביטוח  14-לא יאוחר מ   .ח

החברה ב  או  /ו  בידי  השוכר  של  הקבע  ביטוחי  אישור  את  ערד  הא עיריית  תוקפגין  לשנה  רכת  ו 

כר במועדים הנקובים,  השולחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבע של    נוספת. השוכר מתחייב

 בתוקף.  הסכם זה  ביטוח וכל עודי שנת מד

השוכר  י מי מביטוחי הקבע של  ד כערעיריית    או  /כר יודיע לחברה ובכל פעם שמבטחו של השו .ט

לנספח ג' כאמור, מתחייב השוכר    'אף  יעכאמור בס עה,  י לר או עומד לחול בו שינו  להתבטלעומד  

עד הביטול  ם לפני מו יו  30  אישור עריכת ביטוח חדש,יא  הביטוח מחדש ולהמצ  לערוך את אותו

 כאמור. או השינוי לרעה בביטוח

תפגע  הנ"ל לא  ר בסעיפים  ישורי הביטוח במועד, כאמוא   צאתען הסר ספק מובהר כי אי המלמ .י

ע בהתחייבויות הש  חובת תשלום  פ-לוכר  כל  בכלליות האמור,  לפגוע  ומבלי  לרבות,  זה,  הסכם  י 

וה  שחלה השוכר,  השוכעל  כל  את  לקיים  מתחייב  עלתחייבו ר  יימנעו  -יותיו  אם  גם  ההסכם  פי 

חת עסקו  או פתי/סת נכסים למושכר וכנו הא/או קבלת החזקה במושכר ו /ו  ממנו ביצוע עבודות

 ם במועד. האישורי  במושכר בשל אי הצגת

ו .יא שיומצאו  /החברה  הביטוח  אישורי  את  לבדוק  רשאית  ערד  עיריית  כאמור -על או  השוכר    ידי 

ר  וי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויות השוככל שינל, והשוכר מתחייב לבצע  לעי

 כאמור בהסכם זה.  

של החבר  יר השוכר מצה .יב זכות הביקורת  וכי  ביחס/ה  ערד  עיריית  וזכו  לאישורי   או  תה  הביטוח 

כל    עמה מט  או מי /או עיריית ערד ו /להורות על תיקונם כמפורט לעיל, אינה מטילה על החברה ו 

שה אחריות  וכל  בכלחובה  של  יא  ותקפם  היקפם  טיבם,  כאמור,  הביטוח  לאישורי    הקשור 

הנערכים   האישו-על הביטוחים  וריפי  העדרם,  לגבי  או  כאמור  מכלם  לגרוע  כדי  בה  חבות    אין 

 פי דין. -או על/פי הסכם זה ו -שוכר על על ה  יא המוטלתשה

הנ  . יג הביטוח  פוליסות  תנאי  אחר  למלא  מתחייב  דמיערכהשוכר  את  לשלם  ידו,  על  ח  הביטו  ות 

ויהיו    רךמעת לעת לפי הצו  השוכר יחודשוובמועדם, ולדאוג ולוודא כי ביטוחי הקבע של    במלואם

 פת השכירות. תקו  בתוקף במשך כל

מעת לעת על ידי    (באם יפורסמו)יות הבטיחות אשר יפורסמו  כר מתחייב לקיים את נהלי הנחהשו .יד

 או עיריית ערד./ו  החברה



הלמע .טו כי  ן  בזאת  מוסכם  ספק,  בנספח    גבולותסר  האמור  מן  המתחייבים  הינם  -האחריות  ג' 

מלהעלות    היה מנועי  השוכר מצהיר ומאשר כי הוא.  מזערית המוטלת על השוכר  דרישהבבחינת  

ו טענה  כלפי / כל  דרישה  ו  או  ו/החברה  ערד  עיריית  לגבולות  /או  הקשור  בכל  מטעמה,  מי  או 

 האחריות כאמור.

ומ .טז מקום   בליבנוסף  בכל  ביצוע ההסכם מתחייב השוכר    בהסכם   לגרוע מהאמור  בכל שלבי  זה, 

ל הצווים, תקנות  כ מלכתי וומי וחוק בריאות מלא דרישות והוראות החוק לביטוח    כל  למלא אחר

ם הנ''ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל  לפי החוקי  וכדומה, שהותקנו

אלה שיועסקו בה באופן מקרי או    לרבות  שיועסקו בתקופת ההסכם,   שיועובדיו, שליחיו ומשמ

 ל.' קים הנ'זכויות שעל פי החוה  ההסכם זכאים לכל  שך כל תקופתמזמני, יהיו בכל עת וב

ו .יז לו שהחברה  ידוע  כי  בזה  ו  או/השוכר מצהיר  לקיים שמירה  מתחייבות  אינה  ערד  או  /עיריית 

ו  אמצעי יעשו כן, אין בכך כדר ואו במושכ/ביטחון אחרים בבניין  ר כל התחייבות או  י ליצואם 

על  ההסכם ו  ינו חל עלא 1967-כי חוק השומרים התשכ"ז  ורש כן, מוסכם במפ חבות כלפי השוכר.

 יו. נספח 

 



 תאריך .................. 

 1ספח ד' נ

 ישור ביטוח עבודות השוכרא

 

 לכבוד  

או / או מנהליהם ו/בחריהם ואו נ /ואו חברות עירוניות  /ם ונייאו תאגידים עירו ו/או עיריית ערד  / חכ"ל ערד בע"מ ו

 ( "הרשכיהמלהלן יחד: ") עובדיהם

 ומה ראשונה שיא, קבנין 

 ז מסחרי רכמ

 ערד

 א.ג.נ.,

 ( להלן: "השוכר").............................................. ן: אישור עריכת ביטוחים ע"ש ...............הנדו 

 שכגו.....................הבנוי על המקרקעין הידועים ......לשכירת נכס בפרויקט...  שורבין היתר, בכל הק

 ( "הפרויקט" -" ו להלן: "המושכר  -מהבהתא) ................................... ב.......... חלקה ..................

              

 

וכן במשך    (להלן: "תקופת העבודות").... ד ליום ...............וע הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ...................

  (ד: "תקופת הביטוח"להלן יח -ותקופת התחזוקה  ותתקופת העבוד )דשים חו  12ת של רחב תחזוקה מו תקופת

נה  על שם השוכר, קבלנים וקבלני מש  (פוליסה מס'...........................)ת קבלניות ביטוח עבודו ערכה חברתנו

( "עבודותלהלן: "ה )ו טעמ או מ/ידי השוכר ו  -המבטח את העבודות המבוצעות על המשכיר וכן על שם  ( מכל דרגה)

"  וח "ביט-סה הידוע כפי נוסח הפולי-פי הביטוח כאמור הינו על-ן עלהכיסוי הנית   ן, כאשר היקףהלכמפורט ל 

_______: 

 

ות באתר  העבוד ו נזק הנגרם במשך תקופתן אביטוח המבטח את העבודות, במלוא ערכן מפני אבד -1פרק  .1

נעוצה בתקופת  ה תחזוקה עקב סיבה קופת ה במשך ת נזקאו גילוי  /ובמשך תקופת התחזוקה ו העבודות

או כלפי מי  /זכות התחלוף כלפי המשכיר ו ספק, פרק זה כולל סעיף בדבר ויתור על  ען הסרהעבודות. למ

וח אש מורחב,  ה לביטודות קבלניות או בפוליסעב  המקובלים בביטוח מהבאים מטעמו עקב הסיכונים

הרחבה מפורשת בדבר כיסוי  ק  דון. כן כולל הפרנזק בזשגרם ל  דםאולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת א

 . ₪ 1,000,000של  בסך לרכוש סמוך ולרכוש עליו עובדים בגבול אחריות

 

רק  לן. הפבגבול אחריות כמפורט להות ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין חבות הנובעת מהעבוד  -2פרק  .2

חידי המבוטח.  ימבנפרד עבור כל אחד  ו נערךאילח ככולל סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטו כאמור

לאירוע    $2,000,000גבול האחריות:  כי מבנה המושכר נחשב לרכוש צד שלישי. במפורשבפרק מצוין 

 . הפרק ובמצטבר ע"פ

 ים הבאים:ושאהפרק כאמור מורחב לכלול את הנ 

 המוסד לביטוח לאומי.   לוף שלא. תביעות תח

  יטוח חובהנועי ושאין חובה לבטחו בבמ  הנדסי שהינו כלי רכב ד מכנייובצ ב. נזקי גוף הנובעים משימוש

 ₪.  1,125,000אחריות של  עד לגבול

 לאירוע.   $250,000  ג. חבות בשל נזק הנגרם עקב רעידות והחלשת משען בגבול אחריות בסך



 

ית  ה גופנ גיעבודות בגין פטח חבות כלפי מי מהמועסקים בביצוע העים המבביטוח אחריות מעביד -3ק פר .3

ועקב העסקתם כאמור, בגבול אחריות של   ה להיגרם למי מהם תוך כדיולמקצועית העל  או מחלה

ת  ודולאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עב   לתובע,₪  20,000,000

קת נוער  בר העסבד  פתיונות ורעלים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן בודה, בגובה ובעומק, שעות ע

מטעמו,   או כלפי מי מהבאים/כות תחלוף כלפי המשכיר ו ז פק, הפרק כולל ויתור על ס מען הסרכחוק. ל

 הביטוח בזדון.  אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה 

 

ה  או דריש/ידי המשכיר ואנו מוותרים על כל טענה ו -לנערך על קודמת לכל ביטוח אשר לעי הפוליסה ד 

ידי השוכר, לא  -נאותיה בתום לב עלן, הפרת תנאי הפוליסה והת כ ביטוחי המשכיר. כמו תוףדבר שיב

ל  מבוטח על פי הפוליסה. בנוסף אנו מתחייבים כי הפוליסה הנ"ל לא תבוט ות המשכיר להיותתגרע מזכוי

די  לי כתובה בדואר רשוםהביטוח אלא אם תימסר הודעה   קופתבמשך תלא יחול בה שינוי לרעה ו

וכר בלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח  הש ר ספק, הננו מאשרים כיהסום מראש. למען י 30כיר המש

 כאמור.  יסה הנ"ל ונושא בהשתתפות העצמית החלה על פי הפוליסה עבור הפול 

 

 שלא שונו במפורש ע"פ האמור לעיל. ד כמה ת של הפוליסה המקורית ע ויו בכפוף לתנאים ולהסתייג

 בכבוד רב, 

 

   __________________ :מבטחה  תחתימ

 

   __________________  :המבטח  מתותח

 

   :שם החותם

 

 _________________  :החותם תפקיד

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 תאריך .................. 

 2' ספח דנ

 כרישור ביטוחי קבע של השו א 

 

 לכבוד 

 או מנהליהם  /נבחריהם ו  או/או חברות עירוניות ו/וניים ועיראו תאגידים ו/ית ערד או עירי/חכ"ל ערד בע"מ ו

 ( "הכירהמשלהלן יחד: " ) עובדיהם  או/ו

 , קומה ראשונה בנין שיא

 מרכז מסחרי 

 ערד

 א.ג.נ.,

 

 ( "השוכר" להלן:)........................ ..................................... הנדון: אישור עריכת ביטוחים ע"ש

 .........................הבנוי על המקרקעין ..הקשור לשכירת נכס בפרויקט...  בכלבין היתר, 

 שכר"  "המו הלן:ל) -התאמהב .(...... חלקה ...................... ב........................ כגוש ..........הידועים 

 ( "הפרויקט" -ו

 

 

 הביטוח   להלן למשך תקופת  רט מפואמצעותנו את הביטוח הנו מאשרים בזאת כי השוכר מקיים בהנ

 פי הביטוח כאמור -הניתן עלשר היקף הכיסוי  כא(להלן: "תקופת הביטוח")ליד הביטוח  כאמור  לנו  וינהשצ

 ___:________ וח"ביט-פי נוסח פוליסות הידוע כ-הינו על 

 

 ....................... ועד ליום .......... לתקופה מיום ...........סה מס'................פולי  .1

 ונותיו, גון שמשותיו, חלר בבעלות השוכר וכן שיפורים בנכס שהותקנו ע"י השוכר כשכביטוח תכולת המו 

ע"י או מטעם   לפרויקט או /מחיצותיו מזכוכית ודלתותיו מזכוכית, וכל רכוש אחר המובא למושכר ו 

ת למושכר שנעשו על ידי השוכר  ספוכל שינוי, שיפור ותו ,(ות ציוד, ריהוט, מתקנים ומלאיםרבל) השוכר 

אבדן או נזק עקב הסיכונים  לוא ערכם, מפני במ  ,(שלא על ידי המשכיר או מי מטעם המשכיר) או עבורו /ו 

שיטפון,  , רעידת אדמה, סערה וסופהצות, תפוצבביטוח אש מורחב, לרבות אש, עשן, ברק, ה  המקובלים 

טיס, פרעות, שביתות,  י ה ע"י כלי רכב, פגיעה ע"י כל עינורות, שבר זכוכית, פגיוהתבקעות צ נזקי נוזלים 

או  /יו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי המשכיר ו וח כולל סעיף לפ נזקי פריצה. הביט נזק בזדון וכן 

 שגרם לנזק בזדון.  דםכאמור לא יחול לטובת א תור הווימטעמו, אולם  כלפי מי מהבאים 

 

 . ועד ליום .................... לתקופה מיום .....................................פוליסה מס'.. .2

פי דין בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש  -חבות השוכר עלשלישי המבטח את ביטוח אחריות כלפי צד  

ורט  ושכר ובסביבתו, בגבול אחריות כמפבמו של אדם או גוף כלשהו  רכושאו ל/ להיגרם לגופו ו העלול 

 להלן.  

 אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה עת מובלכל הגבלה בדבר חבות הנ  כפוף הביטוח אינו 

 פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה, חבות בגין  מתקנים סניטרים וטעינה, 



סד לביטוח לאומי.  חיים, וכן תביעות תחלוף מצד המו לי בלני משנה ועובדיהם, בעם קבלניוכלפי ק 

נוסף בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על המשכיר עקב   טחלכלול את המשכיר כמבומורחב  חהביטו  

או מי מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח  /של השוכר ו מחדלאו /מעשה ו 

  ₪  4,000,000 :חת מסך שלדי המבוטח. בגבול האחריות שלא יפחיעבור כל אחד מי ך בנפרדנערילו  כא 

 הביטוח.  ה"כ לתקופתלמקרה וס 

 

 ועד ליום ................. ...............פוליסה מס'........................... לתקופה מיום . .3

 בגין פגיעה  ל,על פי כל דין החל בישראיו עובדביטוח אחריות מעבידים המבטח את חבות השוכר כלפי   

 כר ובסביבתו, בגבול ושכדי ועקב עבודתם במ י מהם תוך קצועית העלולה להיגרם למאו מחלה מ/גופנית ו  

 טוח. הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות סה"כ לתקופת הבי₪ לאירוע ו 20,000,000אחריות של  

 חוק. הביטוח מורחב לכלול את כ ים וכן בדבר העסקת נוערעל ת ורבגובה ובעומק, שעות עבודה, פתיונו 

 מחלה מקצועית כלשהי, כי מי מהם  או /ו  רות תאונת עבודהטען, לעניין קכמבוטח נוסף היה ונ הכירהמש 

 מעובדי השוכר. כמו כן, הביטוח כולל סעיף בדבר ויתור על זכות  ד כלשהן כלפי מינושא בחובות מעבי 

 אדם שגרם  אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת; כלפי מי מהבאים מטעמו  וא /ו התחלוף כלפי המשכיר  

 בזדון.  למקרה הביטוח 

 

 ......יום ........................ לתקופה מיום ................ ועד ל .....סה מס'.........פולי  .4

או  /לעיל ו המבוטח  כוש ביטוח אבדן תוצאתי המבטח אבדן רווח גולמי לשוכר עקב אבדן או נזק הנגרם לר  

משך תקופת  וזאת ל,  פריצה  טד הסיכונים המבוטחים למעאו למבני הפרויקט, כתוצאה מאח/ו   כרלמוש 

או כלפי  /ו  הלפי המשכירהתחלוף כ  ל זכות חודשים. הביטוח כולל סעיף לפיו מוותר המבטח ע  12  י שלפושי 

דדים הצמוסכם בין  לנזק בזדון.    םשגר  מי מהבאים מטעמם, אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם 

המבוטח    שכ"ד  אבדן  סעיף  המכי  לטובת  משועבד  שהמ  ו/או  השכירבפוליסה    מחה ת  השכירלמי 

 .לגבי סעיף זה בלבד הזכויותי 

 

או  ו/  וכי אנו מוותרים על כל דרישה  הכיר ביטוח הנערך על ידי המש  לכלהנ"ל קודמת    הננו מאשרים כי הפוליסה

לב על   בתוםוהתנאותיה  מאשרים כי אי קיום תנאי הפוליסה  ו  . כמו כן, הננההמשכיר  יטוח טענה בדבר שיתוף בי 

  מתחייבים כי   אנובנוסף,    .פי הפוליסה-המשכיר לקבלת שיפוי על  מזכותו שלע  מו לא תגראו מי מטע/ י השוכר ויד

תבוטלהפוליסה   בה    לא  יחול  תימסרולא  אם  אלא  הביטוח,  תקופת  במשך  לרעה  כך הוכיר  למש  שינוי  על  דעה 

טוח בגין תשלום דמי הבי  חובת  הר כי על השוכר בלבד חלהיום מראש. למען הסר ספק, מוב  30  -כבדואר רשום,  

 והתניות הפוליסות.   בתנאי בת העמידה כמו גם חופיה -בת הנשיאה בהשתתפות העצמית עלוחו   וליסההפ

 במפורש ע"פ האמור לעיל. נו א שובכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה של

 

 בכבוד רב, 

 

 .                                          חתימת המבטח

 .                                          בטחחותמת המ

 .                                                 שם החותם

 .                                             החותם תפקיד

 



 נספח ה  

 1976-גופים ציבוריים, התשל"ו ב' לחוק עסקאות 1יום הוראות סע' ק בדבר תצהיר

 

  אחר שהוזהרתי כי_________, לת ת.ז. שמספרה ___ / ______, נושא _________ ' גב/ ה, מר אני החתום מט 

 לקמן: כתב כדבמצהיר ועים בחוק אם לא אעשה כן, לומר את האמת וכי אהיה צפוי  לעונשים הקב עלי

 זה בתמיכה  לחתום על תצהיר  ("המציע"להלן: ) ל ידי __________________ע אני הוסמכתי כדין .1

 . (הליך"להלן: "ה) סהשכרת הנכלהצעתי ל

 גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר  – הוא חבר בני אדםהמציע, מי שנשלט על ידו, ואם המציע   .2

 לא הורשע בפסק  (, 1968 –ק ניירות ערך, התשכ"ח תה בחו כמשמעו –שליטה )  שבשליטת בעל השליטה בו

-, התשנ"א  (וגניםת תנאים הטח כדין והב  איסור העסקה שלא)ים  עבירה לפי חוק עובדים זר דין חלוט ב

ואם הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי  ת ההצעה להליך;  בשנה שקדמה למועד הגש,  1991

 הגשת ההצעה להליך;  עדבשלוש השנים שקדמו למו הייתה ונה לא ההרשעה האחר   –חוק   אותו

 השליטה בו או חבר גם בעל   –ם בר בני אדדו, ואם המציע הוא חחבר בני אדם שנשלט על י המציע, לרבות .3

 י העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי ו או שותפיו, לפבני אדם שהרכב בעלי מניותי

  המציע, וכן מי שאחראי מטעם המציע ל  מהותם לתחומי פעילותו שדומים ב  ני האדםפעילותו של חבר ב

 גם חבר בני אדם אחר,   –תית שליטה מהו ט אדם שנשל ם המציע הוא חבר בני תשלום שכר עבודה, וא על

 , (רישוי) כמשמעותה בחוק הבנקאות –שליטה )ט במתקשר ית בידי מי ששולשנשלט שליטה מהות

  , ואם הורשע בעבירה אחת   1987-"ז  שמפי חוק שכר מינימום, התבעבירה ל הורשע    לא  (,  1981-התשמ"א  

 ד ההרשעה, אם הורשע בשתי פחות ממועל ה שנה אחתגשת ההצעה להליך חלפבמועד ה –אותו חוק  לפי

 עד הגשת ההצעה להליך חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה במו –אותו חוק  עבירות או יותר לפי

 האחרונה. 

 תוכן תצהירי דלעיל אמת. זו חתימתי ו ה שמי, ז .4

 שם המשתתף: __________________ *

 __________ שם נותן התצהיר: _______*

 _________ __ פ. ______מספר ח.*

 *מס' תעודת זהות: __________________ 

 ___________ ת המשתתף: _____חתימ*

 *חתימת נותן התצהיר: _______________ 

 אישור עו"ד

 . (משתתף"להלן: "ה)ח.פ. _______________  _,______________________רך הדין של שמש כעואני מ

 או בעל המניות /__ הינו בעל השליטה ו _________ ____ ת.ז. _ כי _______________ הנני מאשר בזאת

 ד ד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיאו מנהל התאגי/והעיקרי 

 . _______________. _________ ח.פ_____

 יו על הרתיו כי ________ , לאחר שהז_____ נושא ת.ז. _______מאשר בזאת כי __________________ י הננ 

 ן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל ק, אם לא יעשה כאת האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחו  להצהיר

 וחתם עליה. 

 _________________ 

 תמת עוה"ד מה + חוחתי

 



 ריך: _________ תא

  נספח ו'

 להצעת המשתתף 

 

 : בודלכ

 לית לערד בע"מהחברה הכלכ

 

 א.ג.נ.,

 

 כ"ל ו/או לחבר עדר קרבה לעובד הרשות ו/או החיובדבר קירבה/העניינים  ודעדר ניגיהבדבר  תצהירהנדון: 

 דירקטוריון החכ"לו לחבר מועצה ו/אה

 

 זה תצהירות בל מחיקת האפשרויות המיותרנא להקפיד ע 

 

שהוזהרתי כי   _________, לאחרספרה ___ ת ת.ז. שמ/ _______________, נושא ' גב/ אני החתום מטה, מר 

 מן: תב כדלקבכמצהיר ועים בחוק אם לא אעשה כן, צפוי  לעונשים הקבוכי אהיה ת  מר את האמלו עלי

 

 מיכה ל תצהיר זה בתלחתום ע( להלן: "המציע") אני הוסמכתי כדין על ידי __________________

 ( להלן: "ההליך")סלהצעתי להשכרת הנכ

 

 אים:סעיפים הבה  את הוראותבע"מ הביאה לידיעתי כי החברה הכלכלית לערד   הנני מצהיר בזאת .1

 מן: הקובע כדלק  {דשחנוסח }לפקודת העיריות א' )א(   122סעיף  .1.1

 ים חלק העולה על עשרה חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמור"

 ו לעסקה בו, לא יהיה צד לחוזה א או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי יואחוזים בהונו או ברווח

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות."  -"קרוב"  ה,לעניין ז עם העירייה;

 המקומיות  ודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויותשל הה )א( 12 ללכ  .1.2

   הקובע:

 -יין זה, "חבר מועצה" או לעסקה עם הרשות המקומית; לענ זההמועצה לא יהיה צד לחו "חבר

קרוב"  "ו ראה הגדרות "בעל שליטה")ליטה בו ו בעלי ש א או קרובהוו תאגיד שבר מועצה או קרובו אח

 ( )ב((."1)5 -( )ב( ו1) 1בסעיף 

 סח חדש{ הקובע כי:)א( לפקודות העיריות }נו 174סעיף  .1.3

 ידי פין, על ידי עצמו או על וגע או מעוניין, במישרין או בעקינ עובד של עירייה לא יהיהפקיד או "

 ."נהעת למערייה ובשום עבודה המבוצה שנעשה עם העי בשום חוז  ו,ו או סוכנזוגו או שותפ-בן

 

 הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  בהתאם לכך .2

 או שותף.  סוכן, בן זוג, הורה, בן או בתלי:  (מחק את המיותר)יש / אין  רייה בין חברי מועצת העי .2.1

 או שותף.  סוכןן או בת, ב  וג, הורה,לי: בן ז (את המיותרמחק )יש / אין "ל ון החכדירקטורי בין חברי  .2.2



על   הסוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולמועצה, קרובו,  חבר (מחק את המיותר)יש / אין  .2.3

או עובד   ו שאחד מהם מנהלא  אמצעותו הגשתי את הצעתיעשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד ב

 ו.אחראי ב 

שותפו, שיש לאחד מהם חלק  או  בו, סוכנורו, קהחכ"ל  דירקטוריוןחבר  (ותרמחק את המי)יש / אין  .2.4

את הצעתי או שאחד מהם    ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי אחוזים בהונו או על עשרה  העולה

 או עובד אחראי בו. מנהל

 ת. זוג, שותף או סוכן העובד ברשו – בן (מחק את המיותר)ין לי  יש/ א .2.5

 . "לחכהעובד בן תף או סוכזוג, שו –בן  (מיותרמחק את ה)יש/ אין לי   .2.6

 

  כאמור לעיל, או אם הצעתי אם יש לי קרבה רשאית לפסול את ידוע לי כי ועדת המכרזים של החכ"ל תהיה .3

   מסרתי הצהרה לא נכונה.

 

מול    של ניגוד ענייניםו בעקיפין שתגרום לי להיות במצב א ק בכל דרך שהיא במישריןהנני מצהיר שלא אעסו .4

 כ"ל. הח

 

של   במצבעלול להעמידני   בלא דיחוי על כל עניין אשר נמצא בטיפולי אשריע לחכ"ל וד יב להמתחיכמו כן, הנני  .5

 . יניםניגוד עני

 

 .מתהאמור בהצהרה זו הינו אאני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, ו .6

 

 רי דלעיל אמת. ותוכן תצהי יזה שמי, זו חתימת  .7

 __ ___ ף: _____________שם המשתת*

 _________________ התצהיר:    תן*שם נו

 ____ מספר ח.פ. _____________*

 _____________ זהות: _____  *מס' תעודת 

 חתימת המשתתף: ________________ *

 ___________ *חתימת נותן התצהיר: ____

 אישור עו"ד

 . (": "המשתתףהלןל)_____________ ______________, ח.פ. __ ני משמש כעורך הדין של _________ א

 ו בעל המניות א/השליטה ו  ______ הינו בעל שר בזאת כי _________________ ת.ז. ________הנני מא

 גיד תא מך ליתן הצהרה זו בשם האו מנהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוס/העיקרי ו

 ________. ______________ ח.פ. _______

 _______________ , לאחר שהזהרתיו כי עליו ושא ת.ז. נ  ______________ת כי _________הנני מאשר בזא

 י לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל י יהיה צפוצהיר את האמת וכלה

 ליה. וחתם ע

 _________________ 

 ד תימה + חותמת עוה"ח



 'ח זנספ

 טוחים ר קיום ביאישו

 : הנפקת האישורתאריך   אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה בתוקף יסת ביטוח פולאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
פוליסת הביטוח למעט במקרה שבו  ור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בסתירה בין התנאים שמפורטים באיש במקרה שלוחריגיה. יחד עם זאת, 

 ם מבקש האישור. תנאי באישור זה מיטיב ע
 מבקש האישור  מעמד העסקה  אופי מבוטחה מבקש האישור

ו/או תאגידים   ערד ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹעיריית
רות בנות  עירוניים ו/או חב

 ועובדים של הנ"ל.

 שם
 
 

 

 נדל"ן ☒

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים ☐

 מבנה  שכירותאחר: ☒
  תובת _________ בכ

  ___________ -המשמש ל
 _____ ___ -בגודל של כ

 

 
 

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 אחר: בעל המבנה/מקרקעין ☒
 
 

 ת.ז./ח.פ. 
 ____________ 

 . ת.ז./ח.פ
 

 מען
 , ערד 6פלמ"ח 

 מען
 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

  גבולותלפי   חלוקה
  סכומי אחריות או 
 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 ה תחיל

תאריך  
 סיום

ול האחריות/ סכום  גב
 ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים  

לציין קוד כיסוי בהתאם  יש
 לנספח ד' 

 בעמט סכום

ביט    צד ג'
 ______ 

   
4,000,000 

 
 ₪ 

 אחריות צולבת   302
 הרחב שיפוי  304
 וקבלני משנה  קבלנים  307
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור 
 ל תביעות המל" 315
 ראשוניות  328
רכוש מבקש האישור יחשב  329

 כצד ג  

חריג אחריות  –*אחר 
מקצועית לא יחול על  

 נזקי גוף.

    

 חריות מעבידיםא
 

ביט   
 ______ 

  20,000,000      
 

מבקש   תחלוףויתור על  309 ₪ 
 האישור 

מבוטח נוסף היה ויחשב   319
 כמעבידם 

 ראשוניות  328
 רכושביטוח 

 

 ולה ציוד ותכ☒

  א. תוצאתי☒
 ח'  12תקופת שיפוי 

         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
סכום ביטוח 

תכולה 
 _________ 

 

 
 ₪ 

 
 

 לטובת מבקש ויתור על תחלוף  309
 האישור         
 נזקי טבע  313
 רעידת אדמה 316
 ראשוניות  328

השירות מתוך הרשימה המפורטת  את קוד ישור, יש לציין )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האפירוט השירותים 
 (*:ג' בנספח 

 שכירויות והשכרות  096

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
בדבר השינוי  האישור שלמבקהודעה  משלוח לאחר  יום  30ייכנס לתוקף אלא  לאוח,  ביט פוליסת שלביטול   או האישור שמבק לרעת שינוי

 או הביטול.
 חתימת האישור

 ח:המבט
 


