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 מ"בע חולון לפיתוח הכלכלית החברה
 3/2017 מכרז

 
 

 ת תנאים כלליים לבקשה לקבלת הצעות מחיר להשכר
 מלאכהתעשייה ואולמות 

 

 כללי .א

 

מ"ר ברח' המרכבה    4529 -מקרקעין בשטח של כבעלת זכויות ב"( הינה העירייה" –עיריית חולון )להלן  .1
 (."המקרקעין" –)להלן  6806 גושב 4מחלקה כחלק , איזור התעשייה, חולון הידוע גם 47

 

מעוניינת לקבל הצעות לדמי (, "החברה הכלכלית" -לפיתוח חולון בע"מ )להלן  חברה הכלכליתה .2
תעשייה למטרת אולמות כמפורט להלן, המצויים בחלק מהמקרקעין עבור השכרת  שכירות חודשיים 

 :חודשים 59, לתקופה בת "(מטרת השכירות" –)להלן  בהתאם להוראות חוזה השכירות, ומלאכה

 בנספח ד'. Aהמסומן באות  אולם .א

 .ד'נספח ב Bהמסומן באות  אולם .ב

 .ד'נספח ב C,D, Eהמסומן באותיות  אולם .ג
 או "המושכר"(. )כל אולם, יכונה להלן: "הנכס"

 

העירייה הסמיכה את החברה הכלכלית, אשר הנה תאגיד עירוני כמשמעו בחוק, בבעלות מלאה של  .3
, ביחס לשלושת לחתימת חוזה השכירותולפרסום המכרז העירייה, לפעול בשמה ובמקומה בקשר 

 .האולמות

 

 ומצבו הפיזי.  עה לבדוק את הנכס, מיקומו, סביבתובאחריות מציע ההצ .4

 

 בנכס השימוש ואפשרויות התכנוני המצב את לבדוק המציע אחריותביושכר במצבו הקיים;  הנכס .5
 .אחרת רלוונטית רשות ובכל, חולון עיריית של ההנדסה במנהל לצרכיו בהתאם

 

הזוכה יידרש על אחריותו לטפל בכל ההליכים הדרושים לקבלת רישיון בגין עסק שירצה להפעיל  .6
 במושכר )כולל שימוש חריג, ככל שיידרש(. 

 .דין כל פ"ע עסק רישיון להוצאת והוצאותיו חשבונו על לפעול הזוכה על

 

 ההצעות שנרכשו ע"י המציע.הצעות לדמי שכירות חודשיים יוגשו על גבי מסמכי הגשת  .7

 

 כדלהלן:יהיה מחיר המינימום בהצעה לדמי שכירות חודשיים, 
 .Aביחס לאולם  ,בצרוף מע"מ ₪ 4,600א. סך לפחות של 
 .Bביחס לאולם  בצרוף מע"מ,  ₪ 4,275ב. סך לפחות של 
 . C,D,Eבצרוף מע"מ, ביחס לאולמות ₪ 11,000ג. סך לפחות של 

 המינימום"(."מחיר  -)להלן    
 מובהר כי על ההצעה להיות בסך של מחיר המינימום, או גבוהה יותר ממחיר המינימום.   
 

. מובהר כי ניתן להגיש (C,D,E, אולם  B, אולם A)אולם  יש להגיש הצעה אחת לכל אולם א. .8
 נכס, תוגש הצעה נפרדת אחת.הצעה ליותר מנכס אחד, ובלבד שלכל 
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 מאולם אחד, תיפסל ולא תילקח בחשבון.הצעה הכוללת יותר  ב. 

 - 08:30ה'  בין השעות  -את מסמכי הגשת ההצעות ניתן לרכוש במשרדי החברה הכלכלית, בימים א'  .9
כולל מע"מ שישולמו באמצעות המחאה, שזמן פירעונה יהיה יום רכישת  ₪ 1,000 תמורת סך של  16:00

 בכל מקרה.חזר תוושלא הכלכלית מסמך הגשת ההצעות, לפקודת החברה 

 

 מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי. חברה הכלכליתאין ה .10

 

להתקשר בחוזה שכירות. כמו כן,  חברה הכלכליתאין לראות בבקשה זו משום התחייבות כלשהי של ה .11
רשאית לבטל את הבקשה לקבלת הצעות, מכל סיבה שהיא, קודם לחתימת  חברה הכלכליתתהיה ה

 השכירות עם הזוכה, ולזוכה ו/או למשתתפים האחרים לא תהיה כל טענה או תביעה בעניין זה.חוזה 

, בהתראה השכירות תקופת את לקצר רשאית, הכלכלית החברה כי יצויין
 מוקדמת בת חצי שנה. 

 

 :סף תנאי .12

 
 להלן. 13מגיש ההצעה המציא שיק בנקאי כמפורט בסעיף  

 

 ערבות מכרז: .13
 

החברה הכלכלית לפיתוח לפקודת: , שיגיש הצעה לכל ₪  7,500  סע" שיק בנקאי ההצעה לצרףעל מגיש 
 "מ.בע חולון

 

 כמפורט לעיל, לא תידון הצעתו. שיק בנקאימציע שלא יצרף  13.1

 

 שצירף. השיק הבנקאיוחזר לו י -מציע שהצעתו לא זכתה  13.2

 

שייקבע על ידי ( ואשר לא יחתום על חוזה במועד "הזוכה" –מציע שהצעתו נתקבלה )להלן  13.3
 השיק הבנקאי.רשאית לחלט את החברה הכלכלית,  , תהא חברה הכלכליתה

 

בנקאית שצירף להצעתו לערבות  השיק הבנקאיעם חתימת החוזה, על הזוכה להחליף את  13.4
 ששה חודשי שכירות בתוספת מע"מ. שתהיה בסכום של

 . ₪  7,500הצעה, שיק בנקאי ע"ס  לכלמודגש כי מציע שמגיש יותר מהצעה אחת, חייב לצרף  13.5

 

 מסמכים נדרשים .14
 

 על מציע ההצעה לצרף להצעתו את המסמכים המתאימים המעידים על מצבו המשפטי, לרבות:

 

 תעודת עוסק מורשה. .א

אישור מפקיד השומה או מרואה החשבון שהוא מנהל ספרי חשבונות כחוק, או שהוא פטור  .ב
 מלנהלם.

 (.'אנספח )הצהרת משתתף במכרז  .ג

(. במקרה של תאגיד או שותפות 'בנספח על המציע לחתום על טופס הצהרה על מעמד משפטי ) .ד
 יצורף אישור מאת רשם החברות המעיד על שמו של מציע ההצעה.
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על המציע לרשום הצעתו לדמי שכירות על גבי טופס הצעת מחיר לדמי השכירות החודשיים, להם  .ה
 (.'גנספח יתווסף מע"מ כחוק )

 שת מסמכי הגשת ההצעות.קבלה על רכי .ו

 

  - מגישי ההצעות וסיור מפגש .15
 

 .12:00בשעה  2017שנת  מרץלחודש  19וסיור יתקיים בנכס ביום  גישי ההצעותמ מפגש
  .חובה אינהלמען הסר ספק, השתתפות בסיור 

 

עותקים זהים על גבי הטפסים שהומצאו לו, ויגיש אותם במסירה ידנית  2-כל מגיש הצעה יגיש הצעתו ב .16
עד לשעה  30.3.17עד למועד האחרון להגשת ההצעות, ביום במשרד החברה הכלכלית במעטפה סגורה 

12:00. 

 

 תנאי החוזה .ב

 

החברה ימים מיום שיידרש לכך בכתב ע"י  10ע"פ הנוסח המצורף, תוך  החוזההזוכה יחתום על  .1
 הכלכלית.

 .הדייר הגנת חוק יחול לא חוזה זה על
  .('הנספח לעיון ) חוזהוגמת וד  כנספח ד' הנכסיםתרשים  מצ"ב

 

רשאית לחלט  חברה הכלכליתבמועד ולא חתם עליו כאמור לעיל, תהא ה חוזההוזמן הזוכה לחתום על ה .2
לאלתר ולבטל זכייתו ולהתקשר עם כל צד ג' אחר ולמציע לא תהא כל טענה ו/או  השיק הבנקאיאת 

 בגין כך. הברה הכלכליתתביעה ו/או דרישה כנגד ה

 

 תקופת השכירות: .3
 

 ., עם אופציות כמפורט בחוזהחודשים 36השכירות הינה לתקופה של 
הכלכלית, למסור את החזקה בנכס, לא ייחשב ככל שבמועד תחילת תקופת השכירות, לא תוכל החברה 

 הדבר, כהפרת חוזה מצדה;
במקרה זה, הזוכה יהא זכאי אך ורק להחזרת סכום השיק הבנקאי ותו לא, ולא יהיו לו במקרה זה, כל 

 .זכות לטענה ו/או דרישה ו/או תביעה, כלפי החברה הכלכלית ו/או מי מטעמה

 

 דמי השכירות: .4

 

 "(.דמי השכירות" –ע המשתתף יתווסף מע"מ כחוק )להלן על דמי השכירות אשר יצי 4.1

 

ועד  2017ינואר על בסיס המדד של חודש דמי השכירות יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן,  4.2
וישולמו כמפורט בהוראות החוזה,  ,יום התשלום בפועל ובתוספת מע"מ כחוקמדד הידוע בל

 ו/או האופציה, אם תהיה. תלכל תקופת השכירו כמפורט בתנאי החוזה, בהוראת קבע
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 :חוזהערבות ל .5
 

להבטחת בנקאית הצעה, בערבות לכערבות  שהוגש שיק הבנקאייחליף השוכר את ה חוזהבעת חתימת ה
וע"פ הנוסח שישה חודשי שכירות בתוספת מע"מ . הערבות המחליפה תהיה בסך של חוזהתנאי ה

 .חוזהיום לאחר תום תוקפו של ה 90עד . תוקפה של הערבות יהיה החברה הכלכליתשייקבע ע"י ה
 

 תקינות ההצעה: .6

 

 הצעות שיוגשו באופן השונה מהמפורט לעיל עלולות להיפסל. .א

 הסתייגות כלשהי של מציע ההצעה עלולה לגרום לפסילת הצעתו. .ב

 הצעות שיוגשו לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, לא ייפתחו. .ג

 שהיא בלתי סבירה.רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה  החברה הכלכלית .ד

 איננה אחראית לכל הפירושים ו/או ההסברים שיינתנו בעל פה למגישי ההצעות. החברה הכלכלית .ה

 

 :הודעה על זכייה והתקשרות .7

 

ועדת " -)להלן  המכרזים של החברה הכלכליתהצעות מגישי ההצעה תובאנה בפני ועדת  7.1
 אשר תחליט באשר לזוכה בהליך זה. ("המכרזים

 

 .המכרזיםהודעה בכתב על החלטת ועדת החברה הכלכלית תמסור לכל מגיש הצעה,  7.2

 

 .ייחתם בין החברה הכלכלית ובין הזוכה חוזה השכירות מסירת ההודעה,לאחר  7.3

 

רשאית לבטל את הזכייה  המכרזיםתהא ועדת  ,היה והזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו 7.4
 ולהחליט על זוכה אחר, מבין מגישי ההצעות.

 

רה ומגיש ההצעה, לרבות הזוכה, יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחת במק 7.5
מהתחייבויותיו על פי תנאי ההצעה ו/או תנאי החוזה ו/או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי 

זכאית לפעול ע"פ שיקול דעתה  החברה הכלכליתהתחייבויותיו בהתאם להצעה, תהא ה
חברה גיש הצעה אחר ככל שתמצא לנכון. כן תהא ההמוחלט, לרבות התקשרות עם כל מ

ערבות הבנקאית כולה לטובתה, כפיצויים שיק הבנקאי ו/או הרשאית לחלט את ה הכלכלית
הערבות הנ"ל ייחשב לקניינה הגמור השיק הבנקאי ו/או סכום מוסכמים מראש וסכום 

ת מזכויותיה של . אין באמור לעיל כדי לגרוע או לפגוע בזכוחברה הכלכליתוהמוחלט של ה
 על פי הצעה זו ו/או על פי כל דין. חברה הכלכליתה

 

 שונות .8

 
 החברה הכלכלית לא תשלם דמי תיווך בשום מקרה.
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 החברה הכלכלית

 
 3/2017 -מכרז מס' 

 מלאכה תעשייה ואולמות  לשכירות
 47במתחם חניון המרכבה שברח' המרכבה 

 התעשייה, חולון ורזבא

 
 
 
 
 
 

 במכרז משתתף הצהרת - למכרז א נספח
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 נספח א' למכרז
 לכבוד

 לפיתוח חולון החברה הכלכלית
 ,47המרכבה   רחוב
 חולון

 במכרז המשתתף הצהרת
 חולון בעיר 47המרכבה  ברחוב אולמותהשכרת : המכרז שם
 .3/2017:המכרז' מס

 
 בזה ומתחייבים מצהירים, המכרז מסמכי כל את זהירה בחינה ובחנו בעיון שקראנו לאחר, מטה החתומים אנו

 :כדלקמן
 
 מסכימים אנו כי ;בהתאם הצעתנו את והגשנו המכרז במסמכי האמור כל את הבנו בזה, כי מצהירים אנו .1

 ואנו הבנה, אי או/ו ידיעה אי על המבוססות דרישות או תביעות נציג ולא המכרז במסמכי לכל האמור
 כאמור.  טענות על מוותרים מראש

 

כל  על עונה זו הצעתנו כי במכרז, מהמשתתפים הנדרשים התנאים בכל עומדים אנו כי מצהירים, אנו .2
 המפורטים בהתאם לתנאיםאת כל ההתחייבויות  עצמנו על מקבלים אנו וכי המכרז שבמסמכי הדרישות

 בחוזה. 
 

 אחרים. משתתפים עם תיאום או קשר כל ללא מוגשת זו הצעה בזה, כי מצהירים אנו .3

 

מהמועד להגשת חודשים  6תקפה עד  ותהא לשינוי או לביטול ניתנת ואינה חוזרת בלתי היא זו הצעתנו .4
 ההצעות.

 
 המכרז.  נדרש במסמכישיק בנקאי כ מוסרים אנו הצעתנו קיום להבטחת .5

 
 בנקאית ערבות כםינפקיד ביד הודעתכם מיום עסקים ימי 7 בתוך מתחייבים, כי אנו הצעתנו תתקבל אם .6

 .בחוזה הנקוב בשיעור
 

כל  להבטחת למכרז בנוגע שמסרנו ישמש השיק הבנקאי לחוזה בהתאם בנקאית ערבות המצאת עד .7
 המכרז.  פי על התחייבויותינו

 
 למכרז, תחלטו , שצרפנושיק הבנקאיה שאת מסכימים בהתחייבויותינו, אנו נעמוד לא שהיא כל מסיבה אם .8

 מראש.  וקבועים מוסכמים כפיצויים
 

ההצעה,  מוגשת בשמו התאגיד במסמכי הקבועות והסמכויות המטרות בגדר היא הצעתנו ים, כיצהירמ אנו .9
 פי על מניעה כל אין זו, וכי הצעה על התאגיד בשם לחתום זכאים אנו כי)אם ההצעה מוגשת בשם תאגיד( 

 זו.  על הצעה לחתימתנו הסכם או דין כל
 

 המכרז.  מסמכי פי על הנדרשים והאישורים המסמכים את להצעתנו מצרפים אנו
 

את כל המידע הרלוונטי מבחינתנו לשם וקיבלנו הרינו מצהירים כי הגשנו את הצעתנו לאחר שביקרנו בנכס  .10
 הגשת הצעתנו. 

 כתובת: ___________________  ________________ שם המשתתף:
 

 ________________  טלפון:
 

 ________________ שם איש קשר:
 

___________________      ________________________ 
 חתימה וחותמת        תאריך 
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 החברה הכלכלית

 
 3/2017 מכרז מס'

 מלאכהתעשייה ואולמות  לשכירות
 47במתחם חניון המרכבה שברח' המרכבה 

 התעשייה, חולון באזור

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 משפטי מעמד על במכרז המשתתף הצהרת טופס – למכרז' ב נספח
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 למכרז 'ב נספח
 המשפטי מעמדו על המשתתף הצהרת

 
 : שלהלן בטבלאות הפרטים את ולמלא המשפטי מעמדו את במדויק לציין במכרז המשתתף על
 
 משפטי מעמד .א

 
o מ"בע חברה o עמותה o אגודה 

 שיתופית
o שותפות 

 רשומה
o לא שותפות 

 רשומה
o משתתף 

 (פרטי) במכרז
' ג' ב טבלאות למלא יש

 מעודכן ח"דו ולצרף
 החברות מרשם

 למלא יש
' ג' ב טבלאות

 ח"דו ולצרף
 מרשם מעודכן

 העמותות

 טבלאות למלא יש
 ח"דו ולצרף' ג' ב

 מרשם מעודכן
 השותפויות

' ג' ב טבלאות למלא יש
 מעודכן ח"דו ולצרף
 השותפויות מרשם

 'ד' ב טבלאות למלא יש ' ד' ב טבלאות למלא יש

 כלליים פרטים .ב
 

 במכרז המשתתף שם
 המשתתף לשם עמותות/  החברות מרשם תדפיס לצרף יש

 במכרז

 

  כתובת
  טלפון

  ניייד' טל
  'פקס
  התאגיד' מס

 
 (רשומה שותפות/  שיתופית אגודה/  עמותה/  מ"בע חברה) החתימה זכות בעלי שמות .ג

 
 חתימה דוגמת פרטי שם משפחה שם זהות מספר

    

    
 ((פרטי) במכרז משתתף או רשומה לא שותפות או רשומה שותפות) השותפים שמות .ד

 
 חתימה דוגמת פרטי שם משפחה שם זהות מספר

    

    
 

 .ועדכניים מדוייקים זה בטופס המשפטי מעמדנו על שמסרנו הפרטים כי, בזאת מאשרים, מטה החתומים, אנו
 

 חותמת דוגמת               
__________________  __________________ 

 משפחה שם    פרטי שם
 

__________________  __________________ 
 חתימה    תאריך

 
 ל"הנ השותפות/השיתופית האגודה/העמותה/החברה של החתימה מורשי חתימות את ת/מאמת אני 

/ השיתופית האגודה/העמותה/החברה______________ ) את מחייבת חתימתם כי ת/ומאשר
 .ועניין דבר לכל( השותפות

______________  _____________ 
 תאריך        ד"עו/  חשבון רואה
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 החברה הכלכלית

 
 3/2017מכרז מס' 

 תעשייה ומלאכהאולמות  לשכירות
 47במתחם חניון המרכבה שברח' המרכבה 

 התעשייה, חולון באזור

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 במכרז המשתתף הצעת טופס – למכרז ג' נספח
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A אולם  
 למכרז' ג נספח

 
 במכרז המשתתף הצעת
 3/2017 'מס פומבי מכרז

 
 פי על התחייבויותינו כל למילוי שבנוסף הרי, נספחיו על חוזה לרבות, המכרז במסמכי שעיינו לאחר

יעמדו על לחברה שישולמו על ידינו החודשיים דמי השכירות , ובמועדו במלואו ונספחיו המכרז מסמכי
 . ( לחודש__________________________________________)במילים:____________ ₪ 

 
ובתוספת  , 2017ינואר לחודש מדד המחירים לצרכן, לעליית המדד על בסיס הסכום המוצע יהיה צמוד 

  ., עפ"י הוראות חוזה השכירותמע"מ כחוק
 
 על השכירות בחוזה ובפרט המכרז במסמכי הקבועים ובתנאים לתקופה הינן השכירות זכויות  *

 . נספחיהם
 

 נשוא העיסקה עם בקשר יחולו אשר מ"מע לרבות, השונים המיסים תשלומי בכל נישא אנו  **
 . ובחוזה השכירות, במכרז כמפורט הכל, ונספחיו זה מכרז

 
 

 מובהר כי הצעתי זו הינה הצעה ניפרדת ומחייבת ,

 באולם/אולמות אחרים ,וכי גם וככל שאציע הצעה ליותר מאולם אחד, ולא אהיה הזוכה 

 הצעה זו אינה מותנית בכל הצעה אחרת שאגיש , ותחייב אותי לכל דבר ועניין.

 

 

 
 
 
 

 ______________________    שם המציע: 
 
 

 ______________________ : במכרז המשתתף וחותמת חתימת
 
 

 ______________________     :תאריך
 
 

 ______________________     טלפון: 
 
 

 ______________________     פקס: 
 
 

 ______________________    כתובת מייל:
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B אולם 

 למכרז' ג נספח
 

 במכרז המשתתף הצעת
 3/2017 'מס פומבי מכרז

 
 פי על התחייבויותינו כל למילוי שבנוסף הרי, נספחיו על חוזה לרבות, המכרז במסמכי שעיינו לאחר

יעמדו על לחברה שישולמו על ידינו החודשיים דמי השכירות , ובמועדו במלואו ונספחיו המכרז מסמכי
 . לחודש(  __________________________________________)במילים:____________ ₪ 

 
ובתוספת  , 2017לחודש ינואר המחירים לצרכן, מדד לעליית המדד על בסיס הסכום המוצע יהיה צמוד 

  ., עפ"י הוראות חוזה השכירותמע"מ כחוק
 
 על השכירות בחוזה ובפרט המכרז במסמכי הקבועים ובתנאים לתקופה הינן השכירות זכויות  *

 . נספחיהם
 

 נשוא העיסקה עם בקשר יחולו אשר מ"מע לרבות, השונים המיסים תשלומי בכל נישא אנו  **
 . ובחוזה השכירות, במכרז כמפורט הכל, ונספחיו זה מכרז

 
 

 מובהר כי הצעתי זו הינה הצעה ניפרדת ומחייבת ,

 וכי גם וככל שאציע הצעה ליותר מאולם אחד, ולא אהיה הזוכה באולם/אולמות אחרים ,

 הצעה זו אינה מותנית בכל הצעה אחרת שאגיש , ותחייב אותי לכל דבר ועניין.

 

 

 
 
 

 ______________________    שם המציע: 
 
 

 ______________________ : במכרז המשתתף וחותמת חתימת
 
 

 ______________________     :תאריך
 
 

 ______________________     טלפון: 
 
 

 ______________________     פקס: 
 
 

 ______________________    כתובת מייל:
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C-D-E אולם 

 למכרז' ג נספח
 

 במכרז המשתתף הצעת
 3/2017' מס פומבי מכרז

 
 פי על התחייבויותינו כל למילוי שבנוסף הרי, נספחיו על חוזה לרבות, המכרז במסמכי שעיינו לאחר

יעמדו על לחברה שישולמו על ידינו החודשיים דמי השכירות , ובמועדו במלואו ונספחיו המכרז מסמכי
 לחודש.  ) __________________________________________)במילים:____________ ₪ 

 
ובתוספת  , 2017לחודש ינואר המחירים לצרכן, מדד לעלית המדד על בסיס הסכום המוצע יהיה צמוד 

  ., עפ"י הוראות חוזה השכירותמע"מ כחוק
 
 על השכירות בחוזה ובפרט המכרז במסמכי הקבועים ובתנאים לתקופה הינן השכירות זכויות  *

 . נספחיהם
 

 נשוא העיסקה עם בקשר יחולו אשר מ"מע לרבות, השונים המיסים תשלומי בכל נישא אנו  **
 . ובחוזה השכירות, במכרז כמפורט הכל, ונספחיו זה מכרז

 
 
 

 מובהר כי הצעתי זו הינה הצעה ניפרדת ומחייבת ,

 באולם/אולמות אחרים , וכי גם וככל שאציע הצעה ליותר מאולם אחד, ולא אהיה הזוכה

 הצעה זו אינה מותנית בכל הצעה אחרת שאגיש , ותחייב אותי לכל דבר ועניין.

 

 
 ______________________    שם המציע: 

 
 

 ______________________ : במכרז המשתתף וחותמת חתימת
 
 

 ______________________     :תאריך
 
 

 ______________________     טלפון: 
 
 

 ______________________     פקס: 
 
 

 ______________________    כתובת מייל:
    

 



14 

 

 
 
 

 

 
 החברה הכלכלית

 
 3/2017מכרז מס' 

 תעשייה ומלאכה אולמות לשכירות
 47במתחם חניון המרכבה שברח' המרכבה  

 התעשייה, חולון באזור

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נכסה תרשים – למכרז' ד נספח
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 הכלכליתהחברה 

 
 3/2017מכרז מס' 

 תעשייה ומלאכהאולמות  לשכירות
 47במתחם חניון המרכבה שברח' המרכבה 

 התעשייה, חולון באזור

 
 

 ֹ 6806 בגוש 4 חלקהחלק מ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 השכירות חוזה נוסח – למכרזה'   נספח
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 חוזה שכירות בלתי מוגנת
 

 2017שנת  _________לחודש  ____ביום בחולון שנערך ונחתם 
 

 עיריית חולון באמצעות  ב י ן:
 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ    
 51-108249-8ח.פ.     
 , חולון47מרח' המרכבה     

 )להלן: "המשכיר"(
 מצד אחד;

 
 ___________________  ל ב י ן:

 "השוכר"( )להלן:  
 

 במושכר, כהגדרתו להלן;להחזיק והמשכיר הינו בעל הזכויות  הואיל:
 

 ;, בהם נמצא המושכרבר הזכויות בכלל המקרקעיןוקיימת מחלוקת בין המשכיר לבעלים בד והואיל:
 

לשוכר בשכירות שאינה מוגנת לפי חוק הגנת הדייר )נוסח משולב(  להשכירמסכים והמשכיר  והואיל:

 , את המושכר בתמורה ובתנאים כמפורט להלן;1972 –תשל"ב 
 

 ותנה, הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן:לפיכך ה

 
 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ודינו כדין החוזה גופו. .1
 
 בחוזה שכירות זה:-הגדרות  .2
 

מתחם חניון המרכבה שברח' הבנין בחניון מ"ר בתוך _____  -בגודל כאולם __   – המושכר
 . נספח א'אזור התעשייה חולון, כמסומן בתרשים  47המרכבה 

 

 .1972 –תשל"ב  (נוסח משולב)חוק הגנת הדייר  - "חוק הגנת הדייר" .א
 

המשכיר משכיר בזה לשוכר והשוכר שוכר בזה את המושכר בתנאים ובתמורה כמפורט בחוזה  .3
 זה.

 
)להלן: "תקופת  17.04.2020ותסתיים ביום  18.04.2017 תקופת השכירות תחל ביום א. .4

 עשויהמובהר כי תחילת תקופת השכירות  להלן. 32השכירות"(,  ובכפוף לאמור בסע' 
 .18.4.2017מיום יום  30להידחות עד 

 
, דהיינו עד ליום חודשים נוספים 23-בלשוכר הזכות להאריך את תקופת השכירות,  ב. 

שיגיע למשכיר עד  ,, ובלבד שהודיע על רצונו בכך, למשכיר, במכתב רשום17.03.2022
שני , ואם עד לאותו מועד מילא אחר כל התחייבויותיו על פי חוזה זה )01.01.2020ליום 

 ברים(.צטתנאים מ
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המשכיר רשאי, בכפוף להוראות כל דין, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי להציע לשוכר  ג. 
ד שנה שנים נוספות, וזאת בהצעה שתוגש לשוכר, ע 5-להאריך את תקופת השכירות ב

 לפני תום מועד תקופת האופציה. 
 יום מקבלת הצעת המשכיר, 90תוך ר יקבל את כל תנאי הצעת המשכיר, וכהיה והש  

לתקופת שכירות נוספת  ,לרבות גובה דמי השכירות ויתר התנאים, ייחתם הסכם נוסף
 שנים. 5בת 

    

 .תעשיה ו/או מלאכה –השכירות  תמטר א. .5 
 

להשתמש במושכר אך ורק למטרה הקבועה לעיל, ולא לכל מטרה השוכר מתחייב  ב.
 אחרת.

 
 האמור בסעיף זה מהווה תנאי יסודי ומהותי בחוזה. ג.

 
הצדדים מצהירים כי לא שולמו כל דמי מפתח בקשר לשכירות זו, וכי ברור לשוכר כי הוא לא  .6

וק אחר שיתקנו או יחליפו או כל ח 1972 -יהיה מוגן לפי חוק הגנת הדייר )נוסח משולב( תשל"ב 
 והוראות חוק הגנת הדייר לא יחולו על חוזה שכירות זה.

 
 דמי שכירות א. .7
 

דמי השכירות החודשיים, אותם ישלם השוכר למשכיר עבור המושכר, בתקופת  .1 
והם ישולמו ע"י השוכר , (₪___________) ₪_________השכירות, נקבעים לסך 

 ישירות למשכיר.
 

, 5%-בדמי השכירות , יגדלו 18.03.2022ועד  18.04.2020שבין  הבעבור תקופת האופצי .2          
 המפורטת בסעיף זה. ,צמדהה, וזאת בנוסף לתוספת ה₪סך של ____ יועלו לדהיינו 

 
לכל חודש עד תום תקופת  1 -דמי השכירות ישולמו למשכיר בעבור כל חודש מראש, ב .ב

  .השכירות
 להקלת הגביה, יבוצע התשלום בדרך של הוראת קבע. הפרת סעיף זה, תיחשב כהפרה   

 יסודית של החוזה. 
 

לכל התשלומים דלעיל יתווסף מע"מ כשיעורו עפ"י דין, והמשכיר ימציא לשוכר  ג.
 ., אשר שולמוחשבונית מס כחוק, על דמי השכירות

 
 ינוארחודש , על בסיס מדד הידוע התשלומים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ד.

2017. 
 

על אף האמור לעיל, אם לצורך חישוב דמי השכירות פחת המדד לעומת המדד שלפיו   ה.
חושבו לאחרונה דמי השכירות, לא יופחתו דמי השכירות בהתאם, והם ישארו באותו 

 השיעור בו היו לפי התשלום הקודם.

תקופת השכירות )או תקופת למרות כל האמור בהוראות הסכם זה, אם במהלך  ו.
האופציה, אם תחול(, עלה מדד המחירים לצרכן בחודש מסוים, מעבר למדד הבסיסי, 

)להלן: "המדד הגבוה"( יחושבו תשלומי השכירות שמיום זה של  2017של חודש ינואר 
 פרסום המדד הגבוה ואילך, עפ"י המדד הגבוה.

המחירים לצרכן, אף מעבר למדד  בנוסף על האמור בס"ק ו', ובמקרה שבו עלה מדד ז.
הגבוה, יחולו הוראות סעיף זה גם בכל פעם ופעם בה עלה מדד המחירים לצרכן מעבר 
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למדד הבסיסי ולמדד הגבוה הקודם וזאת באופן שהחישוב של דמי השכירות מאז יום 
פרסום המדד הגבוה, ואילך, יתבצע לפי המדד הגבוה ביותר בתקופת השכירות )או 

 ציה, אם תחול(.תקופת האופ

 הוראות סעיף זה, על סעיפי המשנה גוברות על כל סעיף אחר בהסכם. ח.
 
 התשלומים יבוצעו בדרך של הוראות קבע.כל  .ט
  

 בחוזה.ומהותי תנאי יסודי  האמור בסעיף זה, מהווה י.
 

את ומדד וכי בדק  ואת כל מתחם חניון המרכבה, השוכר מצהיר כי ראה את המושכר א. .8
חשמל, מים, ביוב וכיוצ"ב וכן בדק את זכויות חיבורי כל מערכותיו, לרבות שטחו ואת 

 ניםתקי םוהוא מצאואת גובה חיובי הארנונה, השימוש במושכר המשכיר ואת 
 ם למטרותיו, והוא מוותר בזאת על כל טענה של אי התאמה מכל סוג שהוא.מיומתאי

 
ת השכירות, וכן ושיון עסק ולמטריפי ר השוכר מתחייב שלא לפעול במושכר אלא על ב. 

כי הוא ימלא אחר כל התנאים והדרישות שהוצגו או יוצגו בפניו על ידי הרשויות 
 השונות, על מנת לנהל העסק הנ"ל. 

 
)הסכמה שתינתן , בהעדר הסכמה מפורשת בכתב של  החברה הכלכליתהשוכר מתחייב  א. .9

או להשכיר את המושכר כולו או מקצתו, שלא למסור או להעביר רק במקרים חריגים( 
או את זכותו במושכר, כולה או מקצתה, וכן לא להרשות למישהו אחר להשתמש או 
להמשיך להשתמש במושכר או בחלק ממנו, וכן לא לשתף מישהו בהחזקת המושכר או 
בשימוש בו או בהנאה ממנו, בין אם השימוש או ההנאה בחלקים מוגדרים או בלתי 

רשות, בין בתמורה ובין -כן אסור לשוכר להעניק למישהו זכות במושכר כברמוגדרים, ו
 בלי תמורה.

וכן אסור לשוכר למשכן ו/או לשעבד ו/או להעביר את זכויותיו כולן או מקצתן לפי  
חוזה זה, בכל צורה או אופן שהוא, לרבות באמצעות מתן יפוי כח בלתי חוזר לניהול 

 המושכר ע"י אחר.
 

נו חברה, הרי שהעברת מניות ו/או שליטה, בין במישרין ובין בעקיפין, באם השוכר הי .ב
 בשוכר, תחשב להפרת ס"ק א'.

 

השוכר מתחייב שלא לעשות שימוש כלשהו במתחם חניון המרכבה, אלא בתחום המושכר  .10
כהגדרתו לעיל, ובכלל זה השוכר מתחייב, שלא להחנות ו/או להעמיד כלי רכב במתחם חניון 

  תחום המושכר בלבד.המרכבה, אלא ב
 התחייבות זו תחול גם על לקוחותיו של השוכר וכל מוזמן ו/או כל מי שיגיע לעסקו.

 

השוכר מתחייב להרשות למשכיר או לב"כ להיכנס בכל זמן ועת המתקבלים על הדעת כדי  .11
לבדוק את המצב במושכר ו/או להוציא לפועל תיקונים ו/או לדרוש מהשוכר הכנסת תיקונים 

מו באשמת השוכר ו/או עקב השימוש במושכר ו/או כדי להראות את המושכר לשוכרים בו שנגר
פוטנציאליים או לכל אדם שהוא. אך שום דבר בסעיף זה, לא יחשב כמטיל על המשכיר חובה 

 לעשות תיקונים כלשהם במושכר.
 

מה מוצהר בזאת ע"י השוכר, כי ברור לו שהמשכיר אינו אחראי לכל תיקון במושכר ו/או בכל  .12
 שמותקן בו או בשטחו.
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והשרברבות בנה המושכר, לרבות מערכות החשמל השוכר מתחייב לא לשנות את מ א.    .13
הקיימות, באיזה אופן שהוא וכן לא להוסיף לו מבנה באיזה אופן שהוא, ללא הסכמה 

הרי כל תוספת או שינוי  -בכתב ומראש של המשכיר, ומבלי לפגוע בזכויות המשכיר 
שייעשו במושכר, ייחשבו כרכושו של המשכיר, אלא אם ידרוש המשכיר מאת השוכר 
לסלקם ובמקרה כזה, על השוכר לעשות כן מיד ועל חשבונו הוא וזאת מבלי לגרוע 

 מזכות המשכיר, לעשות זאת על חשבון השוכר.
 

למען הסר ספק, כל שינוי שנעשה או שיעשה במושכר ע"י השוכר, ו/או כל תוספת ו/או  .ב
 שיפוץ ו/או השקעה כלשהי, לא ייחשב לתשלום דמי מפתח בכל דרך שהיא.

 
ו/או הפסקתה, או סיומה, בכל או האופציה למען הסר ספק, עם תום תקופת השכירות  ג.

הזכות לתבוע או לדרוש החזר תשלום מועד שהוא ומכל סיבה שהיא, לא תהא לשוכר 
כלשהו ששילם בגין ביצוע שינויים ו/או תוספות ו/או שיפוצים ו/או בניה ו/או התקנות 

 ו/או השקעה כלשהיא במושכר.
 

השוכר מתחייב להחזיר למשכיר כל תשלום נזק או הפסד או הוצאה שייגרמו למשכיר עקב  .14
וש במושכר, לרבות תביעות מכל גוף ו/או רשות תביעות מכל גוף ו/או רשות אחרת בגלל השימ

 אחרת בגלל השימוש במושכר ו/או כל סיבה אחרת התלויה באופן השימוש בו ע"י השוכר.
 

 השוכר מתחייב לדאוג על חשבונו ועל אחריותו משך כל תקופת השכירות  א. .15
 והחזקתו במושכר, להוצאת ולהשגת כל ההיתרים והרשיונות מהרשויות השונות,

ת השכירות, לנקוט בכל אמצעי ושיידרשו לניהול עסקו במושכר, בהתאם למטר
 הזהירות הנחוצים ולנהל עסקו רק בהתאם לרשיונות ולהיתרים שבידיו.

 
השוכר מתחייב לשמור על ניקיון המושכר, והשטח שמסביב למושכר, ולהחזיקו במצב  ב.

וץ למושכר וכן לא לשים מסודר, נקי ותקין ולא להעמיד גרוטאות וכיוצא בזאת, מח
 מטלטלין, ציוד או לפעול בדרך כלשהיא מחוץ לשטח המושכר.

 
כן מתחייב השוכר לדאוג לקיים בדייקנות כל חוק, תקנה או צו בקשר עם ניהול עסקו  ג.

 במושכר, אחזקת המושכר והשימוש בו.
 

 השוכר מתחייב להשתמש במושכר באופן זהיר והוגן, למנוע כל קלקול או נזק בו,  א. .16
וכל פעם שייגרם נזק או קלקול כלשהו במושכר או בכל חלק הקשור בו, מכל סוג שהוא, 
שיתהווה בגלל מעשה או מחדל של השוכר או מי שיבצע עבודה או פעולה מטעמו או 

קלקול כזה, לרבות במערכות החשמל, המים עבורו, לתקן מייד על חשבונו כל נזק או 
 והביוב.

 

במקרה שהשוכר לא ימלא אחרי תנאי סעיף זה, יהיה רשאי המשכיר, מבלי לפגוע  .ב
בזכותו לכל תרופה או סעד אחר, לתבוע מהשוכר, הן בתקופת השכירות והן לאחר 

ה, מכן, את המחיר המשוער של התיקונים או ההוצאות המשוערות של תיקון כל נזק כז
 וגם לפני שהמשכיר יוציא לפועל את התיקונים או יתקן את הנזקים.

 בסעיף זה "נזק", למעט נזק שנגרם כתוצאה מבלאי סביר, שתיקונו יחול על המשכיר.
 
השוכר מתחייב לנהל את הפעילות ולהחזיק את המושכר במצב כזה שלא תיגרם  ג.

 ם בסביבה.לשכנים או לבנייני לסביבת המושכר ו/או הפרעה או נזק
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השוכר מתחייב שלא לפרסם מודעות ולא להציג שלטים על המושכר או על קירותיו  ד.
ולא להרשות לאחר לעשות כן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המשכיר על הצגת 
השלט, על תוכנו ומקום הצבתו, פרט לשלט בחזית בית העסק, הנושא את שם השוכר 

 והשימוש במושכר בלבד.
 

מן האמור לעיל, השוכר מתחייב בזה לשלם את כל האגרות ו/או המסים  מבלי לגרוע ה.
 ו/או ההיטלים הנוגעים להצבת שילוט במושכר, במידה ושילוט כזה יוצב.

 

ו/או עם סיום השכירות או האופציה כן מתחייב השוכר כי עם סיום תקופת השכירות  .ו
ציב, והשוכר יציג מכל סיבה שהיא, יוסרו על ידו כל השלטים שהציב במושכר, אם ה

בפני המשכיר קבלות מעיריית חולון, כי כל המסים ו/או האגרות ו/או ההיטלים 
 הנוגעים לשילוט שולמו על ידו במלואם.

 
ללא זה זה לאדם ו/או לגוף אחר כלשהו המשכיר רשאי להעביר את כל זכויותיו לפי חו א.  .17

 זכויות השוכר.צורך בהסכמת השוכר, אולם מבלי שתיפגענה עקב כך 
 

בו  תחםהמשכיר זכאי, בכל עת וכפי שימצא לנכון לפי שיקול דעתו, להוסיף בניה במ ב.
נמצא המושכר ו/או להוסיף תוספות ו/או לעשות שינויים מבניים או אחרים,  בתנאי 
שהמשכיר ינקוט בכל האמצעים שיועמדו לרשותו, על מנת לא לגרום להפרעה בלתי 

 סבירה לניהול עסקו של השוכר במושכר.
 

המשכיר לא יהא חייב לקבל הסכמה כלשהי מאת השוכר בקשר לכך ולשוכר לא תהא  
זכות למנוע בעד המשכיר לעשות את התוספות ו/או השינויים הנ"ל ואף לא  כל

 להתערב באופן ביצועם.
 

אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על המשכיר חובה כלשהי לבצע עבודה כלשהי  ג. 
 במושכר.

 
ארנונה, השוכר מתחייב לשלם במלואם ובמועדיהם את המסים העירוניים, מים,  א. .18

ו/או היטל או אגרה המתחייבת מאחזקתו במושכר לגבי תקופת חיוב שילוט וכל מס 
 החזקה למשכיר. החזרתהשכירות, וזאת החל מתחילת תקופת השכירות ואילך ועד 

 ₪ 0.75בנוסף לאמור לעיל ישלם השוכר למשכיר בעבור צריכת חשמל סך של 
 . תפעוללכל מ"ר במושכר בעבור הוצאות  ₪ 3לקוט"ש ובנוסף 

 
סים הממשלתיים, לרבות מס רכוש ממשלתי באם יחול וכל תשלום חובה החל, כל המי ב.

 או שיחול על בעלים, אשר לא פורט בס"ק א', יחולו על המשכיר.
 

השוכר מתחייב להמציא למשכיר קבלות ואישורים על תשלומים החלים עליו עפ"י  .ג
י שתועבר חוזה השכירות, וזאת בתום תקופת השכירות ו/או עפ"י דרישת המשכיר, כפ

 לשוכר, מעת לעת.
 

 השוכר אחראי לכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו למשכיר בגין ניהול עסקו של השוכר במושכר. .19
 

השוכר בלבד יהיה אחראי לכל אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק לגוף או לרכוש, אשר ייגרם  א. .20
בקשר עם אחזקת המושכר, בקשר עם כל נזק שייגרם לשוכר עצמו, לעובדיו ולכל 
הפועל מטעמו, וכן למשכיר או לצד שלישי כלשהו, שארעו מחמת מעשה או מחדל של 

 שכר או מחוצה לו.השוכר, עובדיו וכל הפועל מטעמו, בשטח המו
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השוכר מתחייב לשפות את המשכיר, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד, בגין כל תביעה 
שתוגש נגדו, עקב נזק כאמור, ובלבד שהמשכיר יודיע לשוכר על כל תביעה כנ"ל 

 ויאפשר לו להתגונן מפניה. 
 

יכונים, השוכר מתחייב לסלק כל סיכון, וכן להתקין על חשבונו ולקיים אמצעי מניעת ס ב.
 תרעת אש ואמצעי לחימה באש.הלרבות 

 
למלא חריותו(, השוכר מתחייב להבטחת אחריותו על פי הסכם זה )אך בלי לגרוע מא א..        21

  המצ"ב. נספח ב'אחר כל הוראות 
 

עם חתימת חוזה השכירות, ימציא השוכר למשכיר טופס אישור על קיום ביטוחים על  ב.              
המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהחוזה, כשהוא חתום על ידי  בנספח ג'פי הנוסח המפורט 

 המבטחת.

 
לא הכלולים בחוזה זה, או אם השוכר  אם השוכר יפר או לא יקיים איזה תנאי או התחייבות.       22

ה שהוא תשלום שהוא חייב לפי החוזה הזה, אזי בכל אחד מהמקרים הבאים ישלם בזמן איז
יהיה המשכיר רשאי לבטל את החוזה, ומבלי לפגוע בזכותו של המשכיר לקבל כל סעד או 
תרופה אחרים, יהא הוא רשאי לתבוע מיד את פינויו המיידי של המושכר והחזרתו למשכיר, 

השוכר כל נזק שנגרם לו עקב הפרת או אי קיום  ובכל מקרה הרשות בידי המשכיר לתבוע מאת
כנ"ל, או לעשות את כל התיקונים ולתבוע את ההוצאות שנגרמו לו מאת השוכר, מבלי לגרוע 
מכל זכות מזכויותיו האחרות לפי חוזה זה, ובלבד שהמשכיר הודיע בכתב לשוכר על ההפרה 

 על ההפרה הנ"ל: מתאריך משלוח ההודעה ימים 7והשוכר לא תיקן את ההפרה תוך 
 

אם השוכר לא ישלם את דמי השכירות או איזה סכום שהוא, החל עליו במועד פרעונם,  א.
 לרבות תשלומים נדרשים לרשויות. 

על מנת למנוע ספק, מודגש בזה כי דינו של כל תשלום על פי חוזה זה, ייחשב כדמי  
 שכירות.

 
אם מאיזו סיבה שהיא, השוכר לא יפתח העסק במושכר ו/או בכל מקרה שהשוכר יחדל  ב.

מלנהל העסק במושכר ו/או יחדל מלעשות שימוש במושכר לתקופה רצופה העולה על  
והכל ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהמשכיר, יהא המשכיר זכאי  -חודשים  3

ל זכויותיו על פי חוזה זה ו/או לראות בכך משום נטישת המושכר וויתור מצד השוכר ע
 הפרה יסודית של חוזה זה על ידי השוכר.

 

אם יוצא צו כונס נכסים ו/או פשיטת רגל ו/או פירוק נגד השוכר או זכות השכירות  .ג
תועמד למכירה כתוצאה מפסק דין ו/או יוטל עליה עיקול סופי או שעבוד ע"י בימ"ש 

 מוסמך.
 

התחייבויותיו לבטח ביטוח אחריות כלפי צד ג' וביטוח אחריות באם השוכר לא ימלא  ד.
 מעבידים.

 
במקרים האמורים לעיל, המשכיר יהא רשאי לסיים השכירות או להפסיקה בכל עת  ה.

יום  15ע"י משלוח הודעה על כך בכתב לשוכר ועל השוכר יהא לפנות המושכר תוך  
שהוא פנוי וריק מכל אדם מיום קבלת הודעת המשכיר ולהחזיר המושכר למשכיר כ

 וחפץ וכאמור להלן.
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מקבלת התראה  ימים 7בנוסף לאמור לעיל, הרי שכל הפרה מצד השוכר שלא תוקנה תוך  .     23

מהמשכיר ולרבות אי תשלום, תקנה למשכיר הזכות להורות לחב' בזק ו/או לחב' החשמל על 
קה בו על ידי המשכיר או בא והחשמל, למושכר, ולתפיסת החז)אם קיים( ניתוק קו הטלפון 

 כוחו.
 

חוזה זה ול או סיום השכירות עפ"י הוראות עם סיום השכירות, או בכל מקרה של ביט א.    .24
, כשהוא במצב המשכירו/או החוק, על השוכר יהיה לפנות את המושכר ולמסרו לרשות 

 טוב ותקין, פנוי וחופשי מכל אדם וחפץ, כפי שהתקבל.
 

לא ימלא אחר התחייבות שלפי פסקה א' לעיל, יהיה עליו לשלם במקרה שהשוכר  ב.
עבור כל יום של איחור בפינוי המושכר, כדמי פיצוי קבועים,  , ₪ 1,000למשכיר סך של 

מוערכים ומוסכמים מראש, מבלי לפגוע ביתר זכויות המשכיר שלפי חוזה זה, 
 ובסעדים האחרים המוקנים לו לפי כל דין.

 
החזרת המושכר, כי יש לבצע תיקונים כלשהם עקב השימוש בו או עקב אם יתברר עם  ג.

פעולה או מחדל של השוכר, מתחייב השוכר לבצעם על חשבונו תוך המועד שייקבע ע"י 
 המשכיר.

 
לא ביצע השוכר התיקונים תוך המועד הנ"ל יהא המשכיר רשאי לתבוע מהשוכר את  ד.

לבצעם והשוכר יהיה חייב להחזיר לחברה המחיר המשוער של תיקון כל נזק כזה או 
 את הוצאות התיקונים, בהתאם לחשבון שיוגש לו ע"י החברה.

 
להבטחת פינוי המושכר במועד הנקוב בחוזה זה, ולהבטחת מילוי כל התחייבויות השוכר לפי  .25

ערבים,  2כתב ערבות בחתימת המשכיר, ימסור השוכר במועד חתימת החוזה, לידי חוזה זה, 
שכירות בתוספת מע"מ, חודשי ששה  ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת המשכיר ע"ס וכן

 .'בנספח דכמפורט 
 

כי השוכר לא פינה את המושכר, או לא מילא התחייבות אחרת  משכירנוכח ה א.
מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה, לרבות אי תשלום לרשויות, או מי מהן, או כי תוקף 

את הערבות הבנקאית ו/או רה ימים, יהא רשאי להפעיל הערבות יפוג תוך פחות מעש
הערבות ולגבות את סכום החוב ו/או נזקיו ו/או הפיצוי ו/או ההוצאות לפי הענין, כתב 

 ימים למלא התחייבויותיו. 10אולם לא לפני שניתנה לשוכר אורכה בת 
 

נוכח המשכיר כי השוכר אכן פינה את המושכר ושילם את כל תשלומים החלים עליו  ב.
עפ"י חוזה שכירות זה, וכי אין למשכיר כל תביעות כלפי השוכר בקשר לחוזה, יחזיר 

יום  90לשוכר, לא יאוחר מאשר הערבות כתב וכן את הערבות הבנקאית המשכיר את 
 מתום תקופת השכירות.

 
לי לגרוע מזכות המשכיר לביטול חוזה השכירות כמפורט לעיל, מודגש בזה כי מב ג.

בתשלום דמי השכירות או אי יום  30-של יותר מובנוסף לסעדים על פי דין, כל פיגור 
פרעון דרישת תשלום אחרת במועד שנקבע בדרישה, יזכה את המשכיר, בנוסף לסעדים 

 $ 10,000רך מראש ע"ס בפיצוי מוסכם ומועעל פי דין ובכפוף לאמור בחוזה זה, גם 
בתשלום ריבית פיגורים מיום בו היה חייב השוכר לשלם את דמי השכירות או כל וגם 

תשלום אחר למשכיר ועד התשלום בפועל. הריבית תהא שווה לריבית הבנקאית 
 החריגה הנהוגה בבנק הפועלים בע"מ בחשבונות חח"ד קרדיטוריים במועד התשלום. 
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למשכיר אישור על קיום הביטוחים, כמפורט לעיל הרי בנוסף  היה והשוכר לא ימציא ד.

לכל סעד העומד לזכות המשכיר ישלם השוכר למשכיר בגין כל יום של פיגור בהמצאת 
לכל יום של פיגור עד  ₪ 50ימים מיום חתימת ההסכם, סך של  7 -האישור שמעבר ל

 יום. 30 -פיגור של מעבר ליום  לכל  ₪ 100ימי פיגור וסך של  30 -ל

על ידי שני ערבים,  םוכתב ערבות החתובנקאית היה והשוכר לא ימציא למשכיר ערבות  ה. 
כמפורט לעיל הרי בנוסף לכל סעד העומד לזכות המשכיר ישלם השוכר למשכיר בגין 

ימים מיום חתימת  7 -המסמכים לעיל שמעבר לכל אחד מן כל יום של פיגור בהמצאת 
יום לכל  ₪ 100ימי פיגור וסך של  30 -לכל יום של פיגור עד ל ₪ 50ההסכם, סך של 
 יום. 30 -פיגור של מעבר ל

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, הובהר והוסכם מפורשות, כי המשכיר )לרבות כל אדם ו/או גוף  .26
שירותי שמירה כלשהם והוא גם אינו אחראי בכל צורה שהיא לכל מטעמו(, אינו מספק לשוכר, 

גניבה ו/או פריצה ו/או נזק ו/או אבדן כלשהו, שיקרו במושכר, וזאת גם אם המשכיר יקיים 
 במתחם בו מצוי המושכר, שרותי שמירה.

 
הצדדים לא יחשבו כמוותרים על כל זכות שיש להם או שתהיה להם לפי חוזה זה אם לא  .27

שו בה, וזכותם להשתמש בה בכל עת שירצו, מבלי שיהיו לצד השני טענות מסוג מנע, ישתמ
 ויתור ו/או השהייה.

 
לא ישתמש השוכר במושכר מכל סיבה שהיא, לא יהיה פטור מתשלום דמי השכירות ויתר  .28

 התשלומים החלים עליו על פי החוזה.
 

 הזכויות הכלולות בהסכם זה.  השוכר מצהיר בזאת כי אין לו כל זכות במושכר מלבד .29

 
 כתובות הצדדים לצורך חוזה זה, כמפורט במבוא לחוזה זה. א. .30
 

כל מכתב שיישלח בדואר רשום מצד אחד למשנהו לפי הכתובות הנ"ל, ייחשב כאילו  ב.
שעות לאחר משלוחו בסניף דואר ישראל, בדואר רשום, ואם נמסר  72הגיע לתעודתו  

 ביד, מעת מסירתו.
 

שום ויתור, ארכה או שינוי בתנאי כלשהו שבחוזה זה, ושום הבטחה או התחייבות בקשר לחוזה  .31
 זה, לא יהיו בני תוקף, אלא אם ייעשו בכתב, ויהיו חתומים כדין על ידי המשכיר והשוכר.

 
בשל המחלוקת עם בעלי המקרקעין הרי שלמרות כל האמור בהסכם זה, למשכיר הזכות, לפי  .32

חדשים, וזאת  6ו הבלעדי, לקצר את תקופת השכירות, בהודעה מוקדמת בכתב בת שיקול דעת
מבלי שהדבר ייחשב כהפרת ההסכם ו/או כמקנה זכות כלשהי לשוכר או מי מטעמו, לפיצוי 

 כלשהוא.
 

ובות שוהת, )ככל שיוצגו(  ם, כי שאלות ההבהרה, שהוצגו במהלך המכרזמוסכם בין הצדדי .33
 חלק בלתי נפרד ממנו. ויהווכנספחים לחוזה, יצורפו , הןל

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____________      _____________ 
  ה ש ו כ ר               ה מ ש כ י ר     
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 התעשייה, חולון באזור
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 נספח ביטוח -" ב" נספח

 

נספח זה בכל אשר עניינה ביטוח, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם העיקרי לבין הוראות  גובר על כל הוראה בהסכם העיקרי נספח זה
למען הסר ספק מובהר  יפורשו בדרך בה הם מתפרשים בהסכם העיקרי. בנספח זההמונחים המשמשים   .נספח זהת ויגברו הורא  ,הקשור לביטוח

 ".מהבאים מטעמוו/או מי  המשכיר כי בכל מקום בו נכתב "המשכיר " משמע: ""

וכתנאי לה,   במושכרקבלת החזקה עפ"י הסכם זה ו/או על פי דין, הרי שעד ולא יאוחר ממועד  השוכרמבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות  .1
אשר "( העבודות)להלן ", מתחייב השוכר לערוך ולקיים ביטוח לעבודות התאמה ושיפוצים  המשכירוללא צורך בכל דרישה או פניה מצד 

אישור אישור בדבר עריכת ביטוח לעבודות בהתאם לנוסח " המשכיר ולהמציא לידי ו/או מטעמו ו/או עבורו במושכר, יבוצעו על ידו 
להסכם, כשהוא חתום כדין ע"י המבטח. השוכר מצהיר, כי  "1ג"נספח " המצורף להסכם זה והמסומן כהשוכרעבודות ביטוח  עריכת

, קבלת החזקה" כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לביצוע עבודות ההתאמה ו/או עריכת ביטוח עבודות השוכרידוע לו שהמצאת "אישור 
 קבלתעבודות  במקרה שהאישור לא הומצא עד המועד האמור. מובהר, כי אם מועד האת ביצוע  למנוע מן השוכר יהיה רשאי המשכיר וכי 

להתייחס למושכר כאילו החלה רשאי  המשכיר  יהיה" כאמור, עריכת ביטוח עבודות השוכריידחה עקב אי המצאת "אישור  החזקה 
 , על כל המשתמע מכך.השכירותתקופת 

 
אזי יהא השוכר רשאי במקום עריכת  ₪ 200,000וגובה העבודות שתבוצענה כאמור לעיל לא יעלה על על אף האמור בסעיף לעיל, היה  

להלן, ובלבד  "אישור עריכת ביטוחי השוכר" " 2גנספח "ביטוח עבודות השוכר, להמציא לידי המשכיר , אישור עריכת ביטוח כאמור ב
טוחים כאמור לעיל חלים גם בעת ביצוע עבודות כלשהן במשך תקופת למען הסר ספק מובהר, כי הבישבסופו תתווסף סיפא כדלקמן: "

 הביטוח, ע"י השוכר ו/או מי מטעמו.
  

מבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות השוכר עפ"י הסכם זה ו/או על פי דין, ממועד תחילת השכירות על פי הסכם זה או ממועד הכנסת  .2
וכר לרכוש על חשבונו ולהחזיק בתוקף, במשך כל תקופת השכירות, את רכוש למושכר, המוקדם מבין שני המועדים, מתחייב הש

, לא למשכיר להסכם, אשר יומצא  "2ג"כנספח הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחי השוכר" המצורף להסכם זה והמסומן 
מועדים, כשהוא חתום כדין ע"י יאוחר ממועד תחילת השכירות על פי הסכם זה או ממועד הכנסת רכוש למושכר, המוקדם מבין שני ה

הכנסת לתחילת השכירות לביטוחי השוכר" כאמור הינו תנאי מתלה ומקדמי עריכת המבטח. השוכר מצהיר, כי ידוע לו שהמצאת "אישור 
למנוע מן השוכר את פעילותו במושכר ו/או הכנסת נכסים כאמור במקרה   יהיה רשאי המשכיר , המוקדם מביניהםלמושכר רכוש 

 שהאישור האמור לא הומצא לו לפני המועד שצוין לעיל.. 
 

 .ויכללו את המשכיר כמבוטח נוסף הביטוחים ייערכו ע"י השוכר ועל חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל .3

 
ות במלואן במועדים שהוסכמו עם המבטח, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את השוכר מתחייב לשלם את הפרמי .4

 תוקף הביטוחים יודגש, כי השוכר ישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי השוכר.
 

השוכר בהתאם להסכם זה, ועריכת הביטוחים אין בעריכת הביטוחים הנ"ל ע"י השוכר כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויות  .5
 ו/או כל אדם שהוא בגין כל נזק שהשוכר אחראי לו עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י דין. המשכיר הנ"ל לא תשחרר אותו מחובתו לפצות את 

 

תוקפם של ביטוחי  אישור בגין הארכת המשכיר יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי השוכר, מתחייב השוכר להפקיד בידי  7 -לא יאוחר מ .6
 כל עוד ההסכם בתוקף נוספת לתקופת ביטוח השוכר 

 

ע"י השוכר כאמור לעיל, והשוכר  ם, לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו למי מהחייבים, אך לא יהיה רשאי מי מטעמוו/או  המשכיר  .7
 ים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיומתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה, ככל שיידרשו על מנת להתא

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות  מי מטעמוו/או  המשכיר . השוכר מצהיר ומתחייב כי זכויות בנספח זה
לגבי העדרם, ואין בהן  כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או מי מטעמוו/או  המשכיר על 

כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על השוכר עפ"י הסכם זה, וזאת בין אם נדרשו שינויים בביטוחי השוכר ובין אם לאו, בין אם נבדקו 
 ביטוחי השוכר ובין אם לאו.

 

נה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על השוכר שאינה ימוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים ה .8
ו/או  המשכיר פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. השוכר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי 

 וחי שהוצא על ידו.בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביט מי מטעמו
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השוכר לערוך ולקיים על חשבונו ביטוחים  רשאיסבר השוכר, כי יש צורך בעריכת ביטוחים משלימים ו/או נוספים לביטוחי השוכר,  .9
וכל הפועלים  המשכיר כלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי ימשלימים ו/או נוספים אלה. בכל ביטוח נוסף ו/או משלים כאמור, י

 בכפוף לסעיף אחריות צולבת )לעניין ביטוחי חבויות(. המשכיר )לעניין ביטוחי הרכוש( ו/או הביטוח יורחב לשפות את  בשמוו/או  מטעמו
 

בגין כל נזק  מי מטעמוו/או  המשכיר מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר השוכר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  .10
פוי עפ"י הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט לעיל, או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות שהוא זכאי לשי

ו/או את השוכרים האחרים  מי מטעמוו/או  המשכיר , והוא פוטר בזאת את ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי פוליסות הביטוח בפוליסות
ו/או בעלי זכויות  ולדיירים  –ובהתייחס לשוכרים האחרים  –אחריות לנזק כאמור, ובתנאי מכל  במבנהו/או בעלי זכויות ו/או הדיירים 

האמור  ר.נכלל סעיף מקביל בדבר פטור מאחריות לטובת השוכ במבנהשבהסכמי השכירות שלכם או בכל הסכם אחר המקנה להם זכויות 
הפטור האמור לא יחול לטובת אדם   מאחריות כלפי המשכיר. ף )ולא ייגרע( על כל הוראה אחרת בהסכם זה בדבר פטוריבסעיף זה יוס

 שגרם לנזק בזדון.
 

אישור עריכת ביטוחי השוכר, במלואו או בחלקו, ובלבד " 2"גלנספח  4 על פי סעיף  תוצאתיהשוכר רשאי שלא לערוך ביטוח אובדן  .11
 לעיל יחול כאילו נערך ביטוח בגינו.  10שהפטור הנזכר בסעיף 

 

אישור עריכת ביטוחי השוכר, במלואו או בחלקו, ובלבד " 2"גלנספח  1 על פי סעיף  למלאי הרכביםא לערוך ביטוח השוכר רשאי של .12
 לעיל יחול כאילו נערך ביטוח בגינו.  10שהפטור הנזכר בסעיף 

 

 .לאישור עריכת ביטוחי השוכר, מעת לעת 4-ו 1 מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על פי סעיפיםהשוכר  .13
 

כן אין  יעשהו/או במושכר, ולא  במבנהלקיים שמירה ו/או אמצעי ביטחון אחרים  מתחייב אינומצהיר בזה כי ידוע לו שהמשכיר   השוכר .14
 .על ההסכם אינו חל 1967-בכך כדי ליצור כל התחייבות או חבות כלפי השוכר. כן, מוסכם במפורש כי חוק השומרים, התשכ׳׳ז

 

 השוכר יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליו מכח סעיפי הסכם זה. .15
 

 הווה הפרה יסודית של ההסכם.מ של הנספח 1-14 הפרת סעיפים .16
 

 

 להלן:, במשך כל תקופת השכירות, ביטוחים כמפורט ומי מטעמו/או  ומתחייב לרכוש ולהחזיק בתוקף, בעצמהמשכיר  .17
 

של המבנה וכל המערכות המהוות חלק בלתי נפרד ממנו, לרבות תכולה ו/או רכוש אחר בבעלות  בערך כינון - אש מורחב ביטוח  17.1
הסיכונים המבוטחים בביטוח אישור עריכת ביטוחי השוכר כנגד  2ג'נספח ל 1ובמפורש למעט רכוש המפורט בסעיף.המשכיר 

, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה תאונתית נזקי טבענזק עקב אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, אש מורחב לרבות 
Impact)פגיעה על ידי כלי רכב פגיעה על ידי כלי טיס, בום על קולי, התנגשות, שביתות, פרעות, נזקים בזדון ,). . 

יתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת וחלוף כלפי השוכר, ובלבד שהוהביטוח יכלול תנאי מפורש על פיו המבטח מוותר על זכות לת
 אדם שגרם לנזק בזדון.

 
, על פי דין, בגין אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק לגופו או לרכושו של אדם או המשכיר ביטוח חבות   -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  17.2

 ביטוח .הפת לאירוע ובסה"כ לתקו  ₪ 8,000,000גוף, בגבול אחריות בסך של 
ביטוח זה לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים  

 סניטרים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף מצד הביטוח הלאומי.
 בכפוף לסעיף אחריות צולבת.  המשכיר את השוכר בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי  לשפותהביטוח יורחב  
וביטוח זה לא יחשב כביטוח משותף במבנה, מובהר בזאת, כי הביטוח לא יחול על חבותו של השוכר הנובעת מפעילותו העסקית  

 לכל ביטוח אשר נערך על ידי השוכר כאמור.
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על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק  םומנהליה םכלפי עובדיה המשכיר  ביטוח חבות -ביטוח חבות מעבידים  17.3
תוך כדי מקצועית , בגין מוות ו/או נזק גוף לכל עובד כתוצאה מתאונה ו/או מחלה 1980 -האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
הביטוח יורחב לשפות את השוכר  קופת ביטוח.לנפגע, למקרה ובסה"כ לת  ₪ 20,000,000ועקב עבודתו, בגבול אחריות בסך של 

  המשכיר עובדי מי ם של ימעבידויחשב  לבמידה 

 
ביטוח אבדן דמי שכירות  ו/או דמי ניהול ו/או דמי חניה  ככל שקיימים בשל נזק שנגרם למושכר ו/או  -אובדן דמי שכירות  17.4

חודשים.  12, לתקופת שיפוי של ט פריצה וכל הסיכוניםלמע ( לעיל1למבנה בו נמצא המושכר,  עקב הסיכונים האמורים בסעיף )
הביטוח כולל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי השוכר, אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

 בזדון.
 

, ובלבד םאו בחלק םוא, במלדמי שכירות  ו/או דמי ניהול ו/או דמי חניה  כמפורט לעילשלא לערוך ביטוח אובדן  רשאיהמשכיר  17.5
 יחול כאילו נערך ביטוח בגינו 17.8שהפטור הנזכר בסעיף 

 
לעיל בנסיבות בגינן אחראי השוכר כאמור בהסכם ו/או  17.1למרות האמור לעיל היה ונגרם מקרה ביטוח המבוטח על פי סעיף  17.6

י הפוליסות כאמור, בתנאי כי הסכום בו פי דין, יישא השוכר בסכום הנזק אשר נגרם עד לגובה ההשתתפויות העצמיות על פ-על
     ₪ 20,000יישא השוכר כאמור, בגין כל אירוע, לא יעלה על   

 
בהתאם למכפלת הפרמיה  17סעיף  השוכר מתחייב לשלם למשכיר , חלק יחסי של דמי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים לפי 17.7

 מסחריביחס שבין שטח המושכר לסה"כ שטחים המיועדים להשכרה במתחם. 
 

לשיפוי עפ"י ביטוחי  שהוא זכאיכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד השוכר בגין כל נזק  לוכי לא תהיה המשכיר מצהיר,  17.8
 ,  והוא פוטר בזאת את השוכר מכל אחריות לנזק כאמור. הפטור17.4 -ו 17.1הרכוש שהתחייב לערוך כמפורט לעיל בסעיף 

 .בזדון האמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק
 

להוסיף כיסוי ו/או ביטוחים שאינם נזכרים  הבלעדי להגדיל את היקף הכיסויים האמורים ו/או  יהיה רשאי, על פי שיקול דעתוהמשכיר  .18
 לעיל בגין הביטוחים שיערכו ע"י המשכיר.  17לעיל, ובמקרה כזה ישתנו בהתאמה דמי הביטוח וייגבו מהשוכר כמפורט בסעיף  17בסעיף 

 
 

        __________________ 
 חתימת השוכר                           
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 החברה הכלכלית

 
 3/2017מכרז מס' 

 תעשייה ומלאכהאולמות  לשכירות
 47במתחם חניון המרכבה שברח' המרכבה 

 התעשייה, חולון באזור

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עריכת ביטוח יאישור - ' לחוזה השכירותג נספח
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 עריכת ביטוח עבודות השוכראישור  - 1נספח " ג
 תאריך:_____________

  לכבוד 
 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע״מו/או עיריית חולון 

 "(המשכירייקראו להלן: "שתיהן ביחד ולחוד באחריות ובערבות הדדית ) , חולון47מרח׳ המרכבה 

חודשים  12"( וכן למשך תקופת תחזוקה מורחבת של תקופת הביטוח________ )להלן: "הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ________ ועד ליום 
( בגין "הפוליסה""  מספר ____________________לפי נוסח "ביט" )להלן: פוליסה לביטוח " עבודות קבלניות,ערכה חברתנו לבקשת השוכר 

 עבודות המבוצעות על ידי השוכר בשטח המבנה. כמפורט להלן 
 

 ביטוח הרכוש  – פרק א'
פרק זה כולל  בשל מקרה ביטוח שיגרם תוך תקופת הביטוח. , חומרים, ציוד, מתקנים וכל דבר אחר שהובאו לאתר העבודות במלא ערכן לרבותביטוח 

ת )פרק א'( של השוכרים ויתור על זכות התחלוף כלפי שוכרים ו/או דיירים אחרים במבנה  ו/או בעלי זכויות אשר בביטוחי הרכוש ו/או בביטוחי העבודו
במבנה נכלל ויתור מקביל על זכות התחלוף לטובת השוכר, ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור בעלי זכויות אחרים ו/או דיירים האחרים ו/או 

מערך  10%י הריסות  עד לסך של לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  פרק זה כולל כיסוי לנזקי טבע , רעידת אדמה, פריצה , גניבה , הוצאות פינו
 לכל מקרה ביטוח. ₪ 400,000מערך העבודות המבוטחות ולכל הפחות  10%העבודות המבוטחות, רכוש סמוך ולרכוש עליו עובדים עד לסך של 

 
 חבות כלפי צד שלישי  – פרק ב'

זק העלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי אחריות המבוטחים על פי דין בגין פגיעה ו/או נ
ה כלשהו עקב ביצוע העבודות, בגבולות אחריות כמפורט להלן. הביטוח על פי פרק כפוף לסעיף אחריות צולבת. רכוש המשכיר  )לרבות במפורש מבנ

 הנכס( ייחשב כרכוש כצד שלישי.
  פי הפוליסה )*(.-עללאירוע ובמצטבר   ₪גבול האחריות: ____________ 

 
  הפרק כאמור מורחב לכלול את הנושאים הבאים: 

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

 
לאירוע ובמצטבר   ₪ 2,000,000 –כפול שטח הנכס במ"ר, אולם הסכום כאמור לא יפחת  מ  ₪ 10,000)*(גבול האחריות יהא בסכום השווה לסך 

 לתקופת ביטוח שנתית.
 

 חבות מעבידים –פרק ג' 
כלפי כל  1980ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבות המבוטחים על פי פקודת הנזיקין ) נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים התש"מ 

 לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  ₪ 20,000,000המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות אחריות של 
 

 – כללי
 
  פרקיה( מורחב לכלול בנוסף לשוכר קבלנים ו/או קבלני משנה בכל דרגה ו/או את המשכיר .  שם המבוטח בפוליסה )על כל 

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

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

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

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

  הפרת תנאי הפוליסה בתום לב ו/או קיומם על ידי מי מיחידי המבוטח לא תגרע מזכויות המשכיר  ו/או מי מטעמו  לקבלת שיפוי 
 

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

 

____________ ______________ _____________ ____________ 
 תפקיד החותם שם החותם חתימה וחותמת  שם המבטח
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 אישור עריכת ביטוחי השוכר -" 2נספח "ג' 

 תאריך: _________

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע״מו/או עיריית חולון 

 "(המשכירייקראו להלן: "שתיהן ביחד ולחוד באחריות ובערבות הדדית ) , חולון47מרח׳ המרכבה 

 

במתחם שכירות אולמות תעשייה ומלאכה, למטרת הננו מאשרים בזאת, כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בין ביתר בקשר עם הסכם השכירות 
נכס אשר נשכר על ידי השוכר ברחוב____________________ ( בגין ה"השוכר" שבנדון על שם ____________________ )להלן: חניון המרכבה

 (."תקופת הביטוח"(, וזאת לתקופה המתחילה ביום ____/____/____ ועד יום ____/____/____)להלן: "המושכר")להלן: 
 

  פוליסה אש מורחב מס' ........................... .1
ורי המבנה ו/או לרכוש השוכר  מכל מין וסוג אשר בבעלות השוכר ו/או באחריותו הנמצא ביטוח אש מורחב המבטח, בערך כינון, אבדן או נזק לשיפ

ונים במושכר ו/או בקרבתו מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות ריהוט, ציוד, מתקנים ומלאים מכל מין וסוג שהוא לרבות כלי רכב ו/או  כנגד הסיכ
וצצות, סערה, סופה, שיטפון, רעידת אדמה, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי המבוטחים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפ

תחלוף כלפי כלי רכב ו/או כלי הרמה, פגיעה על ידי כלי טיס, פרעות שביתות, נזק בזדון ופריצה. הביטוח כאמור כולל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות 
"( אשר בביטוח רכושם של בעלי בעלי הזכויות האחרים)להלן: "  אחרים, דיירים ובעלי זכויות אחרים המשכיר  ו/או מי מטעמו, וכן כלפי שוכרים

הזכויות האחרים נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי השוכר ו/או בהסכם המקנה לבעלי הזכויות האחרים כאמור זכויות במבנה 
או נזק העלול להיגרם לרכושם של בעלי הזכויות האחרים עקב הסיכונים המבוטחים בביטוח אש נכלל פטור מאחריות לטובת השוכר בגין אבדן 

. שם המבוטח יורחב לכלול את המשכיר עובדיו ומנהליו לעניין הסכם זה מורחב; אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון
 בלבד.

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

ת ביטוח שנתית אחת. * בגין מקרה ביטוח אחד ובמצטבר במשך תקופ ₪לרבות המשכיר ו/או מי מטעמו, בגבול אחריות בסך של ______________ 
ריים הביטוח אינו  כפוף לכל הגבלה בדבר: אש, התפוצצות, בהלה, כלי הרמה, פריקה וטעינה, חבות בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, מתקנים סניט

מוסד לביטוח לאומי. פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, ביצוע תוספות ושיפורים במושכר, שביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף מצד ה
הביטוח כאמור מורחב לשפות את המשכיר ו/או של חברת הניהול בגין אחריות העלולה להיות מוטלת עליהם עקב מעשי ו/או מחדלי השוכר, זאת 

 בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.  

לאירוע ובמצטבר   ₪ 2,000,000 –כפול שטח הנכס במ"ר, אולם הסכום כאמור לא יפחת  מ  ₪ 10,000לסך  )*(גבול האחריות יהא בסכום השווה
 לתקופת ביטוח שנתית.

 
  ביטוח חבות מעבידים )פוליסה מס' ...........................( .3

בגין חבות השוכר כלפי עובדיו  1980-גומים, התש"םביטוח אחריות מעבידים עפ"י פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פ
לתובע, למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, כאשר הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר ביצוע תוספות ושיפורים  ₪ 20,000,000בגבול אחריות בסך  של 

סקת נוער. הביטוח מורחב לשפות את המשכיר  ו/או במושכר, פיתיונות ורעלים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם במידה ויחשבו עובדי המבוטח וכן הע
כולל מי מטעמו, היה וייחשב לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי, כי הם נושאים בחובות מעביד כלפי מי מעובדי השוכר. הביטוח 

על זכות תחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם  סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי המשכיר  ו/או הבאים מטעמו, ובלבד שהוויתור
 לנזק בזדון.

 
  אובדן תוצאתי פוליסה מס' ........................... .4

נמצא ביטוח אבדן תוצאתי )למעט דמי שכירות למשכיר ו/או דמי ניהול לחברת הניהול( בשל נזק שנגרם לתכולת המושכר ו/או למושכר ו/או למבנה בו 
 חודשים. הביטוח יורחב לכסות נזקים תוצאתיים שנגרמו עקב 12 -( לעיל, לתקופת שיפוי שלא תפחת מ1המושכר,  עקב הסיכונים האמורים בסעיף )

הביטוח כולל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי המשכיר  וכל הבאים מטעמו, ו/או כלפי בעלי הזכויות האחרים, אשר  .מניעת גישה
בביטוח אבדן תוצאתי של בעלי הזכויות האחרים נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי השוכר ו/או בהסכם המקנה לבעלי הזכויות 

ם כאמור זכויות במבנה נכלל פטור מאחריות לטובת השוכר בגין אבדן תוצאתי לבעלי הזכויות האחרים עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש האחרי
 מורחב, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון,
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 כללי .5

 הביטוח המפורטות לעיל. השוכר לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות 5.1

רים ביטוחים המפורטים לעיל )להלן: "הביטוחים"( מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים וראשוניים  לכל ביטוח הנערך ע"י המשכיר   ואנו מוות 5.2

 על כל טענת שיתוף ביטוחי המשכיר  .

 יום מראש. 30לי שניתנה לכם הודעה על כך בדואר רשום, אנו מאשרים, כי הביטוחים לא יבוטלו ולא ישונו לרעה  במשך תקופת הביטוח מב 5.3

 אנו מאשרים בזאת, כי אי קיום החובות המוטלות על המבוטח עפ"י הביטוחים, לרבות, אך לא מוגבל לאי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או  5.4

 ת חבות כלפי המשכיר הפרה כלשהיא בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל ע"י השוכר אינה מהווה עילה לדחיי

 .תנאי הפוליסות הנערכות על פי אישור זה, לא יפחתו מהנוסח הידוע כביט או מגדל ביט ו/או מנו ביט ____________   5.5

 

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

 

____________ ______________ _____________ ____________ 
חתימה וחותמת  שם המבטח

 המבטח
 תפקיד החותם שם החותם
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 החברה הכלכלית

 
              3/2017מכרז מס' 

 תעשייה ומלאכהאולמות  לשכירות
 47במתחם חניון המרכבה שברח' המרכבה 

 התעשייה, חולון באזור

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לחוזה השכירות ד' נספח
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 השכירות לחוזה ד'  נספח
 בנקאית ערבות נוסח

 
 תאריך          

  לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ,

 47המרכבה  רחוב
 חולון

 
 . , נ . א . ג
 

 ____________ 'מס ערבות כתב  :הנדון
 

 ₪ _____________ של לסך עד סכום כל לסילוק, חוזר בלתי באופן כלפיכם בזאת ערבים הננו .1
 או המגיע"(, הערבות סכום: "להלן) מ"מע כולל ( חדשים שקלים ____________________(

 מיום חוזה עם בקשר "( הנערב: "להלן) _____________________מאת לכם להגיע עשוי
  . חולון עיריית לבין וינבינ _____

 
 בצירוף הערבות סכום את , דרישתכם קבלת ממועד עסקים ימי (5) חמישה תוך , לכם נשלם אנו .2

 או דרישתכם את לבסס עליכם שיהיה מבלי , וזאת להלן 3 בסעיף כמפורט למדד הצמדה הפרשי
 ערבות פי על שנשלם הכולל שהסכום בתנאי , הנערב מאת האמור הסכום סילוק את תחילה לדרוש

 . להלן 3 בסעיף הנקובים למדד ההצמדה הפרשי בצירוף הערבות סכום על יעלה לא, זו
 

 :זו בערבות .3
" 

 בכל המתפרסם, למגורים הבניה תשומות מדד משמעו   - "למגורים הבניה תשומות מדד
 גוף כל או/ו לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על, חודש
 . במקומו שיתפרסם אחר מדד כל או, במקומה שיבוא אחר

 ____ ביום פורסם אשר למגורים הבניה תשומות מדד - "הבסיס מדד"
 . ____ שנת ____ חודש בגין ___  שנת ___ לחודש

 לפני לאחרונה יתפרסם אשר למגורים הבניה תשומות מדד  -  "החדש המדד"
 . הערבות סכום תשלום מועד

 המדד כי, הערבות סכום תשלום מועד לפני, יתברר אם  - "למדד הצמדה הפרשי"
 כשהוא הערבות סכום ישולם, הבסיס ממדד שונה החדש
 החדש המדד ירידת או לעליית בהתאם מוקטן או מוגדל
 . הבסיס מדד לעומת

 
 . בכלל ועד _________ לתאריך עד זה ערבות כתב מתאריך בתוקפה תישאר זו ערבות .4

 
 לבטלה זכאים נהיה ולא פיה על לפעול מתחייבים אנו . תלויה ובלתי מוחלטת הינה זאת ערבותנו .5

 . שהיא כל בדרך
 

 הרשומה הכתובת פי על לסניפנו בכתב להישלח צריכה , זו ערבות מכוח לתשלום דרישה כל .6
.____________________ 

 
 . להסבה או להעברה ניתנת אינה זה כתב פי על התחייבותנו .7

 
 

 , רב בכבוד
 ___________ :בנק

 ___________ :סניף


