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 סמך א'מ

 הזמנה להציע הצעות
 
 

 סנכהצעות מחיר להשכרת מזמינה בזאת ( "החברה"החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ )להלן: 
ובכפוף להוראות בשכירות בלתי מוגנת  ,200חלקה  9503בכפר יונה גוש  157נחל בשור המצוי ברח' 

)של עם אופציה חודשים  35לתקופה של  ,AS-IS ובמצבוהתכניות החלות על הנכס והיתר הבניה 
י המפורטים במסמכעל פי התנאים, הדרישות וההנחיות והכל שנתיים נוספות, עד  לשה להארכהחברה( 

 .המכרז

 
את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה ידרש לחתום עליו )להלן: "מסמכי 

ב' כפר יונה )טל' 9במשרדי החברה ברחוב הרצל ₪,  400 בסך תשלוםתמורה להמכרז"(, ניתן לקבל ב
 (.09-8971150לבירורים: 

 
החברה או באתר האינטרנט: רדי ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במש

http://www.kfar-yona.muni.il/?CategoryID=213&ArticleID=1822 
 

לתיבת המכרזים מיועדת   יש לשלשל 8/19פומבי מס' את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז 
ואר או לכך במזכירות החברה בכתובת הנ"ל. ההצעות תוגשנה במסירה אישית )ידנית( ולא באמצעות הד

 בכל דרך אחרת. 
 

בצהריים. לא תתקבל ולא תידון  13:00בשעה  9/12/2019המועד להגשת הצעות למכרז זה הינו עד יום 
 הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף זה. 

 
 
 

                      
 

________________ 

 בני סעד, מנכ"ל
החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה 

 בע"מ
 



 מסמך ב' 

 נאי המכרז והוראות למשתתפיםת
 

הצעות מחיר מזמינה בזאת ( או "המזמין" "החברה"החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ )להלן: 
המהווה , 200חלקה  9503בכפר יונה גוש פינת רחוב הירקון  157נחל בשור , המצוי ברח' מבנהלהשכרת 

 בשכירות בלתי מוגנת על פי החוק ,("הנכס")להלן: כ"גן ירקון" הידוע כיתת גן אחת במבנה דו כיתתי 
עד להארכת תקופת השכירות לשל החברה חד צדדית  עם אופציהחודשים  35בת לתקופה  AS-IS במצבו

שנה אחת בכל פעם(, והכל על פי התנאים, הדרישות וההנחיות כמפורטים להלן עד שנתיים נוספות )
 במכרז זה ובמסמכיו.

 
 מסמכי המכרז .1

מסמכי "יחד ולחוד, בים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן המסמכים המפורט
 ":המכרז

 להציע הצעות;הזמנה  – מסמך א'

 ;תנאי המכרז והוראות למשתתפים – מסמך ב'
  במכרז נוסח הערבות הבנקאית לצורך השתתפות - (1ב)נספח 

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו -(2)נספח ב 

 ;הצעת המציע – מך ג'מס

 ההסכם; – 'דמסמך 

 (1נספח ד)-/300/ 1-2תקנון תכנית בניה למגורים הצ/במ  

 היתר בנייה -(2ד) נספח 
  רשימת ציוד ומתקנים -(3ד)נספח 

 נוסח ערבות ביצוע -(4ד) נספח 
 אישור על קיום ביטוחים -(5ד) נספח 

 1953 –סעיפים נבחרים מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג -(6ד) נספח 
 

  הנכס פרטי .2

(, ומצוי בבעלות עיריית 200חלקה  9503גוש ) בכפר יונה 157נחל בשור ממוקם ברח' הנכס  .2.1
 מ"ר 125 -ברוטו הינו כ הנכסשטח  הנכס מהווה כיתת גן אחת במבנה דו כיתתי. כפר יונה.

 מ"ר. 350 -ושטח החצר הצמודה לו והמהווה חלק מהנכס הינו כ, )מבונה(

הנכס מיועד "התכנית"(  –)להלן  300/ 1-2ה למגורים הצ/במ/בהתאם לתכנית בני .2.2
ל"בנייני ציבור" ולפיכך המשתתפים במכרז נדרשים לפרט מהו השימוש שבכוונתם 

 יתאים לאחד מהשימושים המותרים עפ"י התב"ע.שימוש זה , באופן בו נכסלעשות ב

 וכה במכרז יהאהזהשימוש המותר בהתאם להיתר הבניה הקיים הינו שימוש כגן ילדים.  .2.3
שימוש אחר )התואם את התכנית(, בכפוף לנקיטת כל הצעדים כל  נכסרשאי לעשות ב

ל אחריותו ועל חשבונו הכל עהיתר לשימוש חורג, הוצאת הנדרשים עפ"י כל דין, לרבות 
אין באמור כדי להוות התחייבות כלשהי, מצד החברה  להסרת ספק מובהר כי של הזוכה.

ה ו/או הוועדה המקומית לתכנון ובניה ו/או כל גורם אחר, ביחס ו/או עיריית כפר יונ
  . נכסלאפשרות להתיר שימוש אחר ב

  .IS-SAהנכס מושכר במצבו  .2.4

, נכסהמשתתף במכרז מצהיר עם הגשת הצעתו, כי ראה את הלמען הסר ספק, יובהר כי  .2.5
 ו, ומצא אותוהמשפטי , התכנונייזלפני הגשת הצעתו, בדק את מצבו הפיואביזריו, מתקניו 
  התאמתם מכל סיבה שהיא.-והוא מוותר על כל טענה של אייו תום למטרמיכמתאי

עיריית כפר יונה, ומשמש, נכון מוחזק ע"י צמוד לגן ילדים ה נכסהמבלי לגרוע מהאמור,  .2.6
בהתאם לשיקול  הצמוד נכסהיודגש כי העירייה רשאית להפעיל את  כגן ילדים.להיום, 

 וותר מראש על כל דרישות/ טענות בעניין, מכל מין וסוג שהוא.דעתה הבלעדי, והמציע מ

על השכירות על פי מכרז זה לא יחולו הוראות חוק הגנת הדייר )נוסח משולב( תשל"ב  .2.7
1972. 

 

 שכירותתקופת ה .3
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כאשר  ,("שכירות"תקופת ה: להלן) חודשים ממועד חתימת החוזה 35ה נהיתקופת השכירות 
שנתיים תקופה של עד קול דעתה הבלעדי, להאריך את ההסכם ללחברה תהיה האופציה, לפי שי

 .יום קודם לתום תקופת השכירות 90שנה בכל פעם, בהודעה בכתב אשר תימסר עד נוספות, 
 

 השתתפות במכרזתנאי סף ל .4
 מי שעומד בכל התנאים המצטברים הבאים:זכאים להשתתף במכרז 

יחיד תושב ישראל או תאגיד שהתאגד כדין בישראל.  .4.1

  צילום תעודת הזהות של המציע.יצרף  -אם המציע הינו יחיד 

   תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם החברות בדבר פרטי יצורף  –אם המציע הינו תאגיד
הרישום של תאגיד המציע, מנהלי התאגיד הנ"ל והשעבודים הרובצים על נכסיו וכן  

הנ"ל קיים ופעיל, פירוט אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד המציע כי התאגיד 
גבי מסמכי המכרז וההצעה מחייבים -זכויות החתימה בתאגיד המציע וכי החתימות על

 את התאגיד האמור לכל דבר ועניין )בשולי טופס ההצעה או במסמך נפרד(. 

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור  .4.2
 .מלכ"ר -לחלופין, קיד השומהפמטעם 

 במידה  במקור.אישור מאת רשויות המס על ניכוי מס תעודת עוסק מורשה ולצרף  יש
או  מרשם העמותות או מוסד אחר תעודת רישום עמותההמציע הינו מלכ"ר יש לצרף ו

אישור מאת רשויות המס על "מ כמלכ"ר, אישור מעמד גוף במשרדי מע, רשם המתאיםהמ
 ניכוי מס במקור.

האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות על כל ב .4.3
  .1976 –ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

  יש לצרף אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל
את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך 

חוק מע"מ(, או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח  -)להלן  1976התשל"ז  מוסף,
 לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.

  או הרשם  אישור ניהול תקין מרשם העמותות גםבמידה והמציע הינו מלכ"ר יש לצרף
 המתאים.

ים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, זר מי שעומד בתנאי חוק עובדים .4.4
, כמפורט בחוק עסקאות גופים 1987 –וחוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991 –תשנ"א 

 .1976 -ציבוריים, התשל"ו 

 יש לצרף תצהיר בנוסח המצ"ב. 

 מי שרכש את מסמכי המכרז. .4.5

 .יש לצרף צילום הקבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז 

בות בנקאית מקורית אוטונומית לטובת החברה, בת פירעון עם מי שצירף להצעתו ער .4.6
, חתומה ע"י בנק מוכר בישראל או חברת ביטוח ישראלית א דרישה ראשונה, בנוסח נספח 

שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, 
  פיםאל חמשת)במילים: ₪  5,000)ולא סוכן ביטוח(. הערבות תהיה בסכום  1981-תשמ"א

 30.1.20-ש"ח( ובתוקף עד ה
 מובהר כי: 

יום נוספים, בכל פעם, עד  60החברה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות למשך    .א
שייבחר סופית הזוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם, והמציע במכרז מתחייב 

הארכת הערבות -על חשבונו. איבמקרה של דרישה כאמור להאריך את תוקף הערבות 
 כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לחילוט הערבות.  

-הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית, וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד   .ב
 צדדית של מנכ"ל החברה.

סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש והחברה יהא רשאי להגיש את    .ג
עון כל אימת שהמשתתף לא ימלא כנדרש את תנאי ההצעה ו/או לא יעמוד הערבות לפיר

בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ו/או שהמשתתף יתנהג שלא בדרך המקובלת ובתום 
לב בהליכי המכרז. מובהר כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיו וטענותיו של 

הסכם ו/או עפ"י כל דין לפיצוי בגין כל החברה, וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה על פי ה
 נזק ו/או הפסד שיגרמו לה, לרבות תשלום נוסף למשתתף אחר. 
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משתתף שהצעתו לא זכתה, יהיה זכאי לקבל חזרה את ערבותו לאחר משלוח ההודעה    .ד
בכתב שייתן החברה באשר לאי זכייתו או במועד החתימה על ההסכם עם זוכה, לפי 

 שיקול דעת החברה.

ר כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, מובה .4.7
 נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה. 

הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים הנ"ל עלולה להיפסל ע"י ועדת  .4.8
 המכרזים.

ד ולפי , מטעם זה בלבברהלא מילא מציע אחר התנאים להשתתפות במכרז, רשאית הח .4.9
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין, על פי שיקול 
דעתה הבלעדי, לחקור בעצמה ו/או לדרוש מהמציע כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה 

/ לחברהמהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה. המציע יהיה חייב למסור 
המידע/ המסמכים להנחת דעתה. במקרה בו המציע  לוועדת המכרזים שלה את מלוא

/ וועדת המכרזים החברהיסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, תהיה 
 רשאית להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 

 הגשת הצעותאופן  .5

את השימוש שהוא  מסמך ג' למסמכי המכרז()במסמך "הצעת המציע" על המציע לפרט  .5.1
, אם יזכה במכרז, והתואם את השימוש המותר בתכנית )כהגדרתה נכסבקש לבצע במ

 דלעיל(. במקרה שמציע שיציין שימוש שאינו תואם את התכנית, הצעתו תיפסל.

המוצע על ידו  האחידהתוספת  אחוזאת במסמך "הצעת המציע" בנוסף על המציע לפרט  .5.2
הצעה (. אפס אחוז תוספתגם  )ניתן לציין דמי השכירות החודשייםהחברה ל ילמחיר

על הסף מבלי  תיפסל חברה ילמחיר הנחהתוספת לא אחיד או באחוז  באחוזשתנקוב 
. לסכום ההצעה יתווספו מע"מ והפרשי הצמדה כמפורט בהסכם השכירות המצ"ב שתדון

 למסמכי המכרז )נספח ד'(. 

ן הודעות ו/או המציע יגיש במסגרת הצעתו קובץ מקורי הכולל את כל מסמכי המכרז, וכ .5.3
 מסמכי הבהרה שנמסרו למשתתפים, ככל שנשלחו.

מודגש כי המציע אינו רשאי לבצע במסמכי המכרז בהם כל תיקון, שינוי, תוספת או  .5.4
 הסתייגות שהיא. 

ערך המציע שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט השלמת הפרטים הנדרשים  .5.5
זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול ממנו בהצעתו( תהיה החברה רשאית, מטעם 

דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה )גם אם החברה  לא העירה 
לשינויים כאמור( יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י החברה וכפי 

 שנמסר למציעים.

רזים המיועדת לכך את המעטפות, עליהן רשום מספר המכרז יש לשלשל  לתיבת המכ .5.6
בחניון האחורי של הקניון(.  40300ב' כפר יונה  9החברה )כתובת: רח' הרצל במשרדי 

 ההצעות תוגשנה במסירה אישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת. 

. לא תתקבל ולא 13:00בשעה  9/12/2019המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו   .5.7
 ועד כאמור בסעיף זה.תידון הצעה שנתקבלה לאחר המ

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות )תשעים(  90תהא בתוקף לתקופה של ה הצעכל  .5.8
)שישים( יום  60החברה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך במכרז. 

 נוספים והמציע מחוייב לפעול בהתאם לדרישה זו.  

, מטעם זה בלבד, רשאית לא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה החברה  .5.9
לפסול את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהיר 
את הצעתו או, לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות 

  את הצעתו כאילו הוגשה ללא הסתייגות כאמור.



 אופן החתימה על ההצעה   .6

( וכל מקום ג( וטופס ההצעה )מסמך דעל גבי ההסכם )מסמך  מלאהחתימה ם חתוהמציע י .6.1
אחר המיועד לכך במסמכי המכרז. בנוסף, המציע יסמן בראשי תיבות את חתימתו על גבי 

 כל דף של מסמכי המכרז, לרבות ההודעות ו/או מסמכי ההבהרה שנשלחו. 

מספר הזהות שלו, ויצרף את  על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון כתובתושהוגשה הצעה  .6.2
 חתימתו.
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, יחתמו על ההצעה המנהלים המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון תאגידע"י שהוגשה הצעה  .6.3
  שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו ובצרוף חותמת התאגיד. 

 

 ת המציעורהצה .7

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואשור שכל פרטי המכרז  .7.1
ומסמכי המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע קיבל את מלוא המידע הנדרש, בחן את 
כל הנתונים, הפרטים והעובדות והסכים להם בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה 
כמוה כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות, הכישורים, כח האדם והסגולות המקצועיות 

הוא עומד בכל התנאים המקדמיים האמורים  , כינכסהוהאחרות הדרושים להפעלת 
 דלעיל.  

מלוא הבדיקות  ביצע אתבהגשת ההצעה המציע מצהיר כי מבלי לגרוע מהאמור,  .7.2
 .נכסלעניין השימוש המותר ב התכנוניות

הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות  .7.3
 ת.החוזה, והכל בלא כל שינוי ו/או תוספ

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים  .7.4
כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז, לא 

 תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.
 

 הוצאותרכישת חוברת המכרז ו .8

 חברה, כולל מע"מ, במשרדי הש"ח 400לסך של את חוברת המכרז ניתן לרכוש, בתמורה  .8.1
לחשבון הבנק של  ב' כפר יונה. ניתן לשלם גם באמצעות העברה בנקאית9ברחוב הרצל 

)במקרה כאמור על המשתתף  446061חשבון מספר  167בבנק הפועלים סניף  חברהה
מוטלת האחריות יש ליצור קשר עם החברה לתיאום העברת אישור העברה וקבלת 

 (.hakal1@kfar-yona.org.ilאו במייל:  09-8971150ן החשבונית במייל בטלפו

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז,  .8.2
ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה 

 על המציע.

 

 פניות מצד המציעים   .9

מסמכי המכרז, וכל הסתייגות או שאלה אחרת, תובא על סתירה, שגיאה, אי התאמה בין   .9.1
ימים )קלנדריים( לפני  7ידי המציע לתשומת לב מנכ"ל החברה, מר בני סעד, עד ליום 

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, באמצעות משלוח פקס המיועד אל מנכ"ל החברה 
-beni_s@kfarבת: ו/או באמצעות דוא"ל לכתו 153-9-8971185מר בני סעד, לפקס מס': 

yona.org.il  תוך ציון שמו ומספר הפקס או כתובת למתן תשובה, ויפרט בפנייתו את
מהות השאלה ו/או אי הבהירות. על הפונה מוטלת האחריות הבלעדית לוודא כי פנייתו 

 נתקבלה בפועל.

יופץ לכל רוכשי חוברת המכרז ויהווה חלק בלתי נפרד ברה העתק התשובות מטעם הח .9.2
י המכרז. על המציע לצרף להצעתו את מסמכי התשובות וההבהרות שנמסרו )אם ממסמכ

 נמסרו( למשתתפים, במשך הליכי המכרז, כשהם חתומים על ידו. 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .9.3
 .החברהתחייבנה את  -ברה תשובות בכתב מאת הח

לא יזכו את המציעים בהארכת  החברהאיחור בקבלת התשובה מצד היעדר תשובה ו/או  .9.4
 מועד להגשת ההצעות או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים.

 
 עריכת שינויים ותיקונים מצד החברה .10

רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ברה הח .10.1
שאלות המשתתפים. השינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה ל

והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי 
ידי -, לפי הפרטים שנמסרו עלחברהמסמכי המכרז בפקס/בדואר אלקטרוני, לפי בחירת ה

  ידו להצעתו.-רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על
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 :בחינת ההצעות .11
 אינה מתחייבת לבחור בהצעה היקרה ביותר או בהצעה אחרת כלשהיא.   חברהה .11.1

תהא רשאית להתחשב בין השאר, באמינותו, ביכולתו, בחוסנו הכלכלי ומצבו  חברהה .11.2
הכספי של המציע, בניסיונו, בכישוריו, במחירי הצעתו של המציע, ובכל פרט אחר שנדרש 

 רז והוראותיו. המציע להציג ו/או הציג ו/או למלא ע"פ תנאי המכ

רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה  חברהה .11.3
קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין 
המציעים, קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש 

ת ו/או הצעה בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם כי ההצעה תכסיסני
 ביחס להצעה בכללותה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.

למועד מאוחר  ביצוע המכרזרשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על דחיית  חברהה .11.4
הכל, תוך  יותר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשותה.

 לפרסם מכרז/ים חדש/ים במידת הצורך. חברהשמירת זכותה של ה
עוד מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל מקרה בו הוכרז זוכה במכרז והפער בין ההצעה  .11.5

רשאית להכריז על הצעה  חברה)כולל(, ה 5%הזוכה להצעה הכשרה הבאה במדרג הינו עד 
אמור, היה ולא תשתכלל ההתקשרות עם בעל זו כהצעה הכשרה השנייה במכרז. במקרה כ

לבעל ההצעה ההכשרה השנייה על זכייתו במכרז,  חברהההצעה הזוכה במכרז, תודיע ה
כלפי  חברהוההוראות החלות על הזוכה יחולו בהתאמה. אין באמור כדי לגרוע מזכויות ה

 ההצעה הזוכה, בתאם למסמכי המכרז ו/או עפ"י כל דין. 
היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה  בוטל המכרז או הוקטן .11.6

הזכייה מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה 
כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה 

 לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.   
 

 הודעה על זכייה וההתקשרות  .12
לזוכה. הזוכה יידרש לחתום על החוזה  חברהעם קביעת הזוכה במכרז תודיע על כך ה .12.1

, כשהוא חתום כדין ובמקור ומבויל )ככל שיידרש חברההמצורף למכרז ולהשיבו לידי ה
 ימי עבודה מתאריך ההודעה לזוכה בדבר זכייתו במכרז. 7ביול עפ"י דין(, וזאת תוך 

, עד לחתימת חברהמוקדם להשתכללות ההתקשרות, על הזוכה להמציא לידי ה יכתנא .12.2
 ההסכם על ידו, את המסמכים והפרטים הבאים:

 אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה על פי נוסח   .ה
 אישור על קיום ביטוחים בנוסח המצ"ב למסמכי מכרז זה. 

ובלתי מותנית חתומה כדין בנוסח המצורף כנספח להסכם,  ערבות בנקאית אוטונומית   .ו
 אשר תהא תקפהאלף ש"ח(,צמודה למדד מחירי הצרכן,  ארבעה עשר₪ ) 14,000בסך של 

ותוארך, לפי דרישת החברה, עד להשלמת מלוא  לכל תקופת תוקפו של החוזה
כמפורט  ימים לאחר מכן, הכל 60התחייבויותיו של הזוכה לפי מסמכי המכרז, בתוספת 

 בהסכם.

ימי עבודה כאמור  7במקרה והזוכה לא ימלא את כל התחייבויותיו כמפורט לעיל בתוך  .12.3
רשאית לבטל את הזכייה במכרז, בהודעה בכתב שייתן למשתתף החל  חברהתהיה ה

מהתאריך האמור בהודעה, וכן להתקשר בחוזה עם מציע אחר ו/או לחלט את ערבות 
 וקבועים מראש, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה המכרז כולה, כפיצויים מוסכמים

על פי המכרז ו/או כל דין. לאחר המצאת כל המסמכים  חברהאחרים להם זכאית ה
והנספחים הנדרשים לרבות ערבות ביצוע וביטוחים, תושב לזוכה ערבות ההשתתפות 

 במכרז.

יב להם את תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותש חברהה .12.4
ערבותם. על אף האמור לעיל, משתתף שהוכרז כבעל ההצעה הכשרה השנייה במדרג יהא 
זכאי לקבלת ערבות ההשתתפות לאחר השלמת ההתקשרות עם המשתתף הזוכה 
ולחילופין, במקרה ולא תשתכלל ההתקשרות עם המשתתף הזוכה, לאחר המצאת כל 

 וביטוחים, בהתאם לתנאי ההסכם.המסמכים והנספחים הנדרשים לרבות ערבות ביצוע 

  .חברהביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על ידי ה .12.5

 

 רכוש החברה –מסמכי המכרז  .13
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והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל  לחברה,כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות 
 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

 

 העברת זכות ,ההסבת החוז .14
, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות החוזהלא יסב ולא יעביר את  הזוכה

 על פיו לאחר במישרין או בעקיפין, פרט אם קבל תחילה הסכמה לכך בכתב מאת החברה.
 
 

     ________________ 
 מנכ"ל , בני סעד

 הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ החברה   
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 1בח נספ

 ערבות להשתתפות במכרזנוסח 
 

 לכבוד
 "החברה הכלכלית"( –החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ )להלן 

 ב9רחוב הרצל 
 כפר יונה

 
 א.ג.נ.,

 ערבות מספר__________

"הנערב"(  –לפי בקשת ______________________מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ._________________)להלן  .1
)במילים: חמשת ₪  5,000של ופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל אנו ערבים בזה כלפיכם בא

המצוי ברח'  נכסה להשכרת 8/19"( בקשר למכרז פומבי מס' סכום הערבות" –אלפים שקלים חדשים( )להלן 
 .בכפר יונה 157נחל בשור  

 
המפורט להלן אנו ימים ממועד קבלת דרישתכם על ידינו באופן  10לפי דרישתכם הראשונה בכתב, עד  .2

נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח 
 את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 
כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף _______________ בכתובת  .3

 _____________ כשהיא חתומה ע"י מנכ"ל החברה הכלכלית או ממלא מקומו.  _________

 
לעיל יעשה על ידנו, על דרך של העברה בנקאית לחשבון החברה הכלכלית עפ"י  2התשלום כאמור בסעיף  .4

הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכם 
 הבלעדי.

 
בלבד. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל  )כולל( 30.1.2019בות זו תישאר בתוקפה עד ליום ער .5

על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. הערבות, על כל תנאיה, תוארך באופן אוטומטי לתקופה נוספת של 
שר תתקבל אצלנו עד ימים בכל פעם, על פי דרישת מנכ"ל החברה הכלכלית או ממלא מקומו כאמור, א 60

 מועד סיום תוקף הערבות המצוין ברישא לסעיף ו/או מועד סיום תוקף הערבות המוארכת, לפי העניין.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 בכבוד רב,
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 2נספח ב'

 תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים כדיןנוסח 
      

__________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אני הח"מ ______________,ת.ז. ____
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

הנני משמש כ________________ ]נא להשלים תפקיד[ ב_______________________ ]נא  .1
 להשלים את שם המציע[ והנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעמו.

 
 את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן: יש לסמן .2

 או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***; מציעה  
 

או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד  ההתקשרות  מציעה  
 ****חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 
 ;1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה"  *

 ;31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **
או עבירה לפי חוק עובדים זרים  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"עבירה"  ***

ולעניין עסקאות לקבלת . 1991-ם הוגנים(, התשנ"א)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאי
, גם 2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2שירות כהגדרתו בסעיף 

 עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
וף המועד  שבו הוגשה  לג –לעניין התקשרות בעסקה בלא מכרז  –****    "מועד ההתקשרות" 

מועד   -הציבורי  ההצעה  ולפיה נערכה ההתקשרות בעסקה. ואם לא הוגשה  הצעה כאמור
 ההתקשרות בעסקה.

 
 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:  .3

 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –חלופה א'       
 . מציעאינן חלות על ה ויון זכויות"()להלן : "חוק שו

 והוא מקיים אותן.   מציעלחוק שוויון זכויות חלות על ה 9הוראות סעיף  –חלופה ב'      
 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:  - 3שסימן את חלופה ב' בסעיף  מציעל .4
 עובדים. 100-מעסיק פחות מ עמציה -( 1חלופה )    
עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה  100מעסיק  מציעה -( 2חלופה )    

לחוק שווין זכויות, ובמידת  9סעיף  הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי
רה שהספק התחייב בעבר לפנות  למנכ"ל משרד לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. במק –הצורך 

( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות 2העבודה  הרווחה   והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה )
הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות  –( 2שלגביה הוא  התחייב כאמור באותה חלופה )

 הוא גם פעל ליישומן. לחוק שוויון זכויות,  9ליישום חובותיו לפי סעיף 
 

מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל  מציעה -לעיל  3שסימן את החלופה ב' בסעיף  מציעל .5
ימים ממועד התקשרותו  עם החברה  30משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 )ככל שתהיה התקשרות כאמור(. 
 י אמת. הנני מצהיר/ה  כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהיר .6

                                                                                                           ______________ 
 חתימת המצהיר            

 אימות חתימה 

  הופיע/ה בפני מר/גב' __________, אני הח"מ _________ עו"ד )מ.ר. _____ (, מאשר כי ביום ____
ת.ז. __________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
                                                                      ____________                            ____________ 
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 חותמת                          חתימה     
 סמך ג'מ

 הצעת המציע
 

 לכבוד
 בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה

 
 א.נ.,

 
 בכפר יונה 157להשכרת מבנה המצוי ברח' נחל בשור  198/ פומבי מס'מכרז הנדון: 

 
בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהיר ומתחייב בזה  תיחנבעיון ובתי הח"מ, לאחר שקרא יאנ

 כדלקמן:

את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן תי והבנ תיקראאני מצהיר ומאשר כי  .1
זו, לרבות אלה הנוגעות  יאת כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעת תיהכלל, כי ערכ

, מצבו הפיזי, התכנוני, המשפטי והקנייני, אצל כל הרשויות "(הנכס" –נכס נשוא המכרז )להלן ל
לא צעתנו ועל סכומה. האת כל הגורמים האחרים המשפיעים על  תיוכן בחנהנוגעות בדבר, 

זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי  יבהצעתתי הסתמכ
מצהיר בזה,  יור במסמכי המכרז בלבד. כן הננ, אלא על האמהו/או עובדיה ו/או מי מטעמ החברה

ציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי אולא מסכים לכל האמור במסמכי המכרז י כי אנ
 מוותר בזאת מראש על טענות כאמור.  יידיעה ו/או אי הבנה ואנ

 
 את מלוא הבדיקות התכנוניותביצעתי מצהיר כי  הנניבהגשת ההצעה מבלי לגרוע מהאמור,  .2

 300/ 1-2בניה למגורים הצ/במ/ ובכלל זה עיינתי בהוראות תכנית, נכסלעניין השימוש המותר ב
לפיו השימוש המותר הינו גן  ובהיתר הבניה" המייעדת את הנכס לשימוש ל"בנייני ציבור

המצורפים שניהם לחוברת המכרז. ילדים,



ישורים הדרושים להבטחת מילוי הנני בעל הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכ .3
התחייבויות הזוכה עפ"י המכרז, גם מבחינת המימון וגם מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל 

מסמכי המכרז.



זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי  יהצעתועומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז  יאנ .4
י במידה ולא אצרף מסמך ו/או ולראייה אני מצרף את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לי כ המכרז

אישור מן המפורטים דלעיל, וועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתי. עוד ידוע לי כי לוועדת 
המכרזים שמורה הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש ממני להציג כל מידע/ 

ימון שלי, התאמתי מסמך נוסף אשר יידרש להוכחת כשירותי, ניסיוני, מומחיותי, אפשרויות המ
להפעלת גן הילדים וכיו"ב. אם אסרב למסור מידע או מסמך כאמור, רשאית הוועדה להסיק 

מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. 

 
ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותי גם אם לא  .5

לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים  יעצממקבל על  יאנ הוזכרה במפורש במסמך זה.
.  במכרז בלא כל הסתייגות

 
שבכוונתי לבצע הנני מצהיר כי השימוש בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז,  .6

בנכס, ככל ואזכה במכרז, והתואם את ייעוד הנכס כ"בנייני ציבור" הינו ............................. 
 י המציע(.)ימולא ע"



בשימוש שאינו תואם את היתר הבנייה  נכסהשתמש בידוע לי כי אם אזכה במכרז, אהיה רשאי ל .7
המלאה לבדוק האם ניתן להוציא היתר לשימוש חורג,  ילשימושים בתב"ע(, באחריות תואם)אך 

 כדי להוותזאת, בלא שיהיה בכך  , לצורך הוצאת אותו היתר.יולבצע את על הפעולות, על חשבונ
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התחייבות כלשהי, מצד החברה ו/או עיריית כפר יונה ו/או הוועדה המקומית לתכנון ובניה ו/או 
 .  נכסכל גורם אחר, ביחס לאפשרות להתיר שימוש אחר ב

 להלן פירוט הצעתנו הכספית:עוד בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז,  .8

 

 יום עדלתקופת השכירות שדמי השכירות החודשיים המוצעים על ידי החברה 
 .)לא כולל מע"מ( לחודש₪  4,500הינם  31.8.2020

 החל מיוםלתקופת השכירות דמי השכירות החודשיים המוצעים על ידי החברה 
לחודש )לא ₪  6,500הינם תום תקופת השכירות )לא כולל תק' האופציה( ועד  1.9.2020

 כולל מע"מ(.
  ............ %: והינדמי השכירות החודשיים להמוצע על ידינו  האחיד תוספתאחוז ה

 )**(. אחוזים............ ......)*( ובמילים: 
 

 הנחיות למילוי ההצעה:
ניתן לנקוב באחוז שלם או במספר עשרוני ( תוספת 0%)לרבות  )*( יש לנקוב באחוז תוספת 

למחירי התוספת המוצעת תהיה אחידה וזהה ביחס   .ספרות אחרי הנקודה 2הכולל עד 
 החברה בגין שני תקופות השכירות.

 במילים.גם  האחוז המוצע)**( יש למלא את 
, תיפסל על הסף מבלי באחוז הנחהנקוב ת. הצעה שאחוז הנחה למחירי החברהאין להציע 

 שתידון.
לסכום ההצעה יתווספו מע"מ והפרשי הצמדה, כמפורט בהסכם השכירות המצ"ב מובהר כי 
 כנספח ד'.

 
)לעומת שיעורם העדכני  5%-י בכל אחת מתק' האופציה יעלה שיעור דמי השכירות בלי כידוע  .9

 ( וכי אדרש לשלם את דמי השכירות בין אם אעשהןבמועד סיום תק' החוזה המקורית, לפי העניי
 שימוש בפועל ובין אם לאו, הכל כמפורט בהסכם.

 
צע במסגרת ההסכם )ככל כמו כן ידוע לי כי כל ההשקעות ו/או עבודות ההתאמה בנכס, שאב .10

שאבצע(, יעשו בכפוף לקבלת הסכמת החברה לכך מראש ובכתב ועל פי תנאי ההסכם, ובכל 
מקרה, הינם רכוש החברה, וכי עם סיום ההתקשרות לא אהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין 

 השקעות ו/או עבודות אלו.  

רשאית  ת כפר יונהכי עירייולדים עירוני פועל גם י נכסב כיתה השניה הקיימתבכי בנוסף ידוע לי  .11
מוותר מראש על כל  נניבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, והלעשות בה כל שימוש התואם את הדין 

  דרישות/ טענות בעניין, מכל מין וסוג שהוא.

 אום עם משתתפים אחרים. ימצהיר בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או ת יאנ .12
 

 יום מהמועד 90ותהא תקפה במשך  ,ואינה ניתנת לביטול או לשינוי בלתי חוזרת נהזו הי יהצעת .13
לדרוש הארכת תוקף ההצעה  תרשאיתהיה  החברהכי  יידוע להאחרון להגשת הצעות במכרז. 

, אחשב כמי שחזר בו מהצעתודרש, אזו לכש יאריך הצעתאיום נוספים, וכי אם לא  90למשך 
  כל דין. י "עפפי המכרז ו/או -על החברה תהם זכאיוהכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים ל

 

חוזרת, -משום הצעה ללאזו  י, לראות בהצעתת, אך לא חייבכי החברה תהיה זכאית מסכים יאנ .14
יכרת הסכם י החברה יובקבלתה על יד  1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3כאמור בסעיף 

 מחייב ביני לביניכם. 

 
אלפים ש"ח(,  חמשת₪ ) 5,000"ב ערבות בנקאית חתומה בסכום של להבטחת קיום הצעתי, מצ .15

צמודה למדד המחירים לצרכן המפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובנוסח המצורף 
 למסמכי המכרז.

 
מציא את כל א ,במועד שאדרש לכך על ידי החברהמתחייב כי  יתתקבל, אנ יהיה והצעת .16

ההסכם חתום כדין,  לרבות ,התאם למסמכי המכרזלהמציא ב יהמסמכים והאישורים שעלי
 3ישראל בהתאם להוראות סעיף אישור ממשטרת ו האישור על עריכת ביטוחיםערבות הביצוע, 
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, ככל והדבר מתחייב על 2001-לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א
 פי הדין.

 
במסמכי ו יותר מהמסמכים המפורטים מציא אחד אאלא שבמקרה מצהיר ומסכים, כי  יאנ .17

פיצויים ת לזכאי תהיה החברה, יבהתאם להצעת ימלא אחר התחייבותאו/או לא המכרז 
במסמכי מתום המועדים הנזכרים  כל יום איחור בגין ₪ 500ע"ס מוסכמים וקבועים מראש 

ין, ועד למועד המצאת כל האישורים, לפי המועד המאוחר שביניהם. י, לפי הענהמכרז

 
לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת  תרשאי תהיהכי במקרה כזה החברה  יכמו כן ידוע ל .18

אחר, הכל כמפורט במסמכי המכרז. מציע להצעתנו זו ו/או להתקשר עם 

 
שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות החברה עקב  יכן ידוע ל .19

כל  ימצהיר כי לא תהיה ל ילמכרז. הננ יעם הגשת הצעת ינוטל על עצמ יהפרת ההתחייבויות שאנ
.  יטענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות החברה עם מציע אחר במקומ

 
הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות  ימצהיר כי הצעת יאנ -ככל והמציע הננו תאגיד  .20

על הצעה זו, וכי המציע תאגיד זכא לחתום בשם  יבמסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנ
 על הצעה זו.  יפי דין או הסכם לחתימת-כל מניעה עלאין 

 
 זו:נו את משמעותה המלאה של הצהרת תיעל החתום לאחר שהבנ תיולראיה בא .21
 
 

 כתובת:______________________  שם המציע: ________________
 : ___________________דואר אלקטרוני פקס: ______________ טלפון:___________

 :______________________________)שם מלא ומס' טלפון( איש הקשרפרטי 
 
 

 תאריך:_______________                        חתימה וחותמת:__________________
 
 

 
  / רואה חשבוןאישור עורך דין

 
 מס' רישום________, ______________מאשר כי  ,__________________, עו"ד, אני הח"מ

; כי ההצעה המפורטת במסמך זה הינו תאגיד קיים ופעיל ,"(המציע" –_________________ )להלן 
וכל יתר מסמכי ההצעה וכי נתקבלה אצל המציע בהתאם למנגנונים הקבועים במסמכי ההתאגדות שלו; 

אשר ______ ____________ו ____ידי ה"ה ____________-על ונחתמהמכרז המצורפים לה 
 חתימתם מחייבת את המציע בכל הקשור והכרוך במכרז זה ובהתקשרות על פיו. 

 
 

 חתימה________________  חותמת ______________ תאריך __________
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 'מסמך ד
 

 בלתי מוגנתהסכם שכירות 
        

 
 ______ביום ___ לחודש ____________ שנת ____ בכפר יונהשנערך ונחתם 

 
 ב  י  ן
 

 הכלכלית לפיתוח כפר יונה החברה
 ("החברה"או  "שכיר"המ-)להלן

 -מצד  אחד   -
 ל  ב  י  ן

 
   ________________________________ 

 מרחוב_______________, 
 על ידי מורשי החתימה:                           

 ____________________   מס'  ת. זהות ___________ 
 ____________________   מס'  ת. זהות ___________ 

 (וכר"ש"ה-)להלן 
 -מצד  שני    -

 

בשור  נחלברח' המצוי  נכסבזכויות ההינה בעלת "( העירייה" –ועיריית כפר יונה )להלן  הואיל:
 ;"(נכסה" –)להלן  200חלקה  9503בכפר יונה, הידוע כגוש  157

 המשמש עפ"י דין כזרועה האורכה של העירייה; והחברה הינה תאגיד עירוני והואיל:

ו/או חלק  נכסהשכרת ההפעלת ו/או והעירייה הסמיכה את החברה לעסוק בכל הנוגע ל והואיל:
 ;ממנו

 ,("המושכר" או"הנכס" )להלן:  נכסהת להשכר 8/19 פומבי מס'פרסמה מכרז  החברהו והואיל: 
, המלצה בלת הצעת השוכר_ המליצה על ק___המכרזים בהחלטתה מיום __ וועדת

  ;יו"ר דירקטוריון החברהראש העירייה ואשר אושרה ע"י 

והוסכם והותנה מפורשות כי זכויותיו של השוכר על פי הסכם זה לא יקנו לו זכות   והואיל:
, ו/או על פי כל דין 1972-דיירות מוגנת על פי חוק הגנת הדייר )נוסח משולב(, תשל"ב 

 המקנה הגנת לדייר;

צדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, חובותיהם וזכויותיהם בכל הנוגע וברצון ה יל:והוא
 כם זה על פיו;סלעסקת השכירות ולביצועו של ה

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 

 מבוא .1

 כל האמור במבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו, ויתפרש כהוראות מהוראותיו.

 תיאור המושכר .2

 כפר יונה. 157המצוי ברח' נחל בשור  דו כיתתי, נכסאחת בגן  תהמושכר הינו כית .2.1

מ"ר ברוטו )מבונה(, ושטח החצר הצמודה לו והמהווה חלק מן  125 -שטח המושכר הינו כ .2.2
 מ"ר. 350 -המושכר הינו כ
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"( התכנית" –)להלן המצ"ב כנספח להסכם  300/ 1-2בהתאם לתכנית בניה למגורים הצ/במ/ .2.3
 .מיועד ל"בנייני ציבור"הנכס 

השימוש המותר בנכס בהתאם להיתר הבניה הקיים המצ"ב כנספח להסכם הינו שימוש כגן  .2.4
שימוש אחר )התואם את התכנית(, בכפוף לנקיטת כל  נכסילדים. השוכר יהא רשאי לעשות ב

 הצעדים הנדרשים עפ"י כל דין, לרבות היתר לשימוש חורג, הכל על אחריותו ועל חשבונו של
 הזוכה. 

להסרת ספק מובהר כי אין באמור כדי להוות התחייבות כלשהי, מצד החברה ו/או העירייה 
ו/או הוועדה המקומית לתכנון ובניה ו/או כל גורם אחר, ביחס לאפשרות להתיר שימוש אחר 

 .  נכסב

מודגש כי גם במקרה בו לא יותר ביצוע שימוש אחר בנכס, מכל סיבה שהיא, יחויב השוכר 
  וד במלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה, בשלמותן ובמועדן.לעמ

 וכרשהוהתחייבויות  הצהרות  .3

השוכר מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרים כחוק וכי  .3.1
 עפ"י ההסכם. והתחייבויותיהנדרשים עפ"י כל דין לביצוע  תוהרישיונוברשותו כל האשורים 

וכי חוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[,  ,הנכסלא שילם דמי מפתח עבור  השוכר מצהיר בזאת כי .3.2
 אינו חל על יחסי הצדדים ועל הסכם זה. 1972-התשל"ב

, את מיקומו, את סביבתו, את הנכסכי ראה, בדק והינו מכיר היטב את השוכר מצהיר  .3.3
כויות ודרישות הרשויות המוסמכות בקשר אליו, את ז את מצבו המשפטי והתכנוני רישומו,

וכי אין לו , AS ISבמצבו  הנכסוכר את שזה, וכי הוא הסכם ואת הנספחים ל בנכסכיר שהמ
והוא מוותר בזה על כל ברירה  לנכסכיר באשר שולא תהיינה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד המ

מבלי לגרוע  שיש לו לרבות ברירה מחמת טעות, כפיה, מום, אי התאמה או פגם כלשהו.
בדק את השימושים המותרים במושכר עפ"י התכניות החלות מצהיר כי  שוכרהמהאמור לעיל, 

 והיתר הבניה, ומצאם מתאימים לצרכיו. 

 הנכסכור את שכי יש ברשותו את כל הפרטים והנתונים הדרושים לו על מנת להשוכר מצהיר  .3.4
כיר ובין שזה, בין אם קיבלם מהמ הסכםבתנאים ובתמורה המפורטים ב שכירותלתקופת ה

 הובאו לידיעתו בדרך אחרת. אם

לעמוד  , את הכישורים, הידע, הניסיון והיכולתכי יש לו את היכולת הפיננסיתהשוכר מצהיר  .3.5
 זה במלואן ובמועדן. הסכםבכל התחייבויותיו על פי 

זה ולמילוי כל  הסכםכי אין כל מניעה מכל בחינה שהיא להתקשרותו בהשוכר מצהיר  .3.6
 זה. הסכםהוא רשאי ומוסמך להתקשר ולהתחייב כמפורט בהוראותיו במלואן ובמועדן וכי 

לחוק למניעת  3אישור ממשטרת ישראל בהתאם להוראות סעיף  הינו בעלמתחייב כי השוכר  .3.7
לכל מועסקיו לשוכר ו, המתייחס 2001-העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א

שוכר מתחייב לקבל את בנוסף ה. )ככל שהפעילות במושכר חוסה תחת החוק( השוכרשל 
 .השוכרגם בהתייחס לכל מועסק חדש ו/או נוסף של  האמורהאישור 

 השכירות .4

והשוכר שוכר בזה את המושכר מן המשכיר בכפוף  המשכיר משכיר בזה את המושכר לשוכר,
 (."השכירות"להוראות הסכם זה )להלן: ובהתאם 

 שכירותה מטרת .5

מובהר כי ככל ומטרת  _________.__ , בהתאם להצעת המציע הינהמטרת השכירות .5.1
השכירות אינה תואמת את היתר הבניה הקיים, הרי שזו כפופה לקבלת מלוא ההיתרים 

 והאישורים עפ"י כל דין. 

השוכר מצהיר בזאת כי המטרה דלעיל הינה המטרה היחידה שלשמה הוא שוכר את המושכר  .5.2
. שימוש אחר מלבד רתהנ"ל, והוא לא יהיה רשאי לעשות שימוש במושכר לכל מטרה אח

יהווה הפרה של מראש ובכתב,  החברהאשר לא קיבל לכך את הסכמת השימוש המפורט לעיל, 
 חוזה השכירות וישמש עילה לפינוי מיידי של השוכר מהמושכר.
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בהתאם לכל חוק ודין, לרבות חוק רישוי עסקים תשכ"ח  בנכסהשוכר מתחייב להשתמש  .5.3
בהתאם להוראות הדין בנוגע  בנכסולפעול , 1965וחוק התכנון והבניה, תשכ"ה , 1968

 לשימושים שיותרו בו, וכל יתר החובות שיחולו עליו מכח הוראות מכרז זה.

למען הסר ספק, יובהר, כי החתימה על הסכם זה איננה מהווה תחליף לאישורים, רישיונות  .5.4
 .והיתרים אלה, ככל שיידרשו

 מצב המושכר .6

חן את המושכר ומצא אותו במצב טוב, תקין וראוי השוכר מצהיר כי הוא ראה, בדק וב .6.1
לשימוש והוא מוותר בזאת על כל טענה מכל סוג ומין שהוא ביחס למושכר, לרבות טענת 

 ברירה מחמת מום ו/או פגם ו/או אי התאמה ו/או אי קבלת רישיון.

 בזהירותלהסכם,  2בנספח בציוד ובריהוט המצוי בנכס, המפורט מתחייב להשתמש השוכר  .6.2
ולהחזירם בתום תקופת השכירות למשכיר באותו מצב כפי שהוא ביום החתימה על  ירבית,מ

 . , למעט בלאי סבירהסכם זה

לצורך התאמת המושכר לצרכי השכירות )להלן: כלשהן ככל שהשוכר נדרש לבצע עבודות  .6.3
 הג בפניצילאחר שי החברהאת אישור (, עליו לקבל לכך מראש ובכתב "עבודות ההתאמה"

 יאשר את ביצוע העבודות.  החברההנדס ת מפורטות לביצוע העבודות ולאחר שמתכניו

שיעשו במושכר, ככל שיעשו, ועבודות ההתאמה כאמור השינויים  לכלמען הסר ספק יובהר,  .6.4
 .יעשו על ידי השוכר ועל חשבונו

, כמו כן, יובהר, כי השוכר לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי על ביצוע ההתאמה במושכר .6.5
 וכל השינויים שיבצע במושכר יהיו ממועד זה רכושו של המשכיר. 

 שכירותתקופת ה .7

  (."תקופת השכירות": להלן) ...............ועד ליום  .........תקופת השכירות הינה החל מיום  .7.1

 2 -את תקופת השכירות בהחברה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את  .7.2
 לשוכר, מימוש האופציה יהיה על ידי הודעה בכתב . פעםכל בנה אחת תקופות נוספות בנות ש

מובהר . המקורית/ תק' האופציה הראשונה, לפי העניין יום קודם לתום תקופת השכירות 90
תהיה רשאית לסרב להאריך את תקופת השכירות, מכל טעם שהוא, ומבלי  החברה ומודגש כי

 לנמק בפני השוכר.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקום שנאמר בהסכם זה "תקופת השכירות" הכוונה  .7.3
 ת האופציה, למעט מקום שתקופת האופציה הוצאה ממנו במפורש.והיא גם לתקופ

פינה השוכר את המושכר לפני תום תקופת השכירות מסיבה כלשהי שאינה תלויה במשכיר,  .7.4
י החוזה בגין תקופת השכירות, ולא יהיה זכאי יהיה הוא חייב לשלם את דמי השכירות עפ"

 לכל החזר בגין כל סכום ששילם.

למען הסר ספק, ולמרות כל האמור לעיל, מובהר ומוסכם על הצדדים, כי המשכיר יהיה רשאי  .7.5
לסיים את תקופת השכירות, ולדרוש את פינוי המושכר, מכל סיבה שהיא, במתן הודעה מראש 

עיר כפר בכל מקרה של הכרזת מצב חירום בע מכלליות האמור, מבלי לגרו יום לשוכר. 90של 
ו/או במדינה, הכל על פי שיקול דעתו וקביעתו של המשכיר בלבד, יפנה השוכר את  יונה

 , עם דרישת המשכיר.לאלתרהמושכר 

 דמי השכירות .8

, 31.8.2020שעד  שכירותלמשך תקופת ה הנכסכרת שבכפוף להוראות חוזה זה, בתמורה לה .8.1
בלבד(, בתוספת )_________ ₪ ₪ סך של ________ ב חודשייםדמי שכירות שוכר ישלם ה

 .]הסכום יושלם בהתאם להצעת השוכר במכרז[ מע"מ
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 החל מיוםבכפוף להוראות חוזה זה, בתמורה להשכרת הנכס למשך תקופת השכירות  .8.2
בד(, בל₪ )_________ ₪ , ישלם השוכר דמי שכירות חודשיים בסך של ________ 1.9.2020

 בתוספת מע"מ ]הסכום יושלם בהתאם להצעת השוכר במכרז[.

צ'קים  בגובה  12דמי השכירות ישולמו באופן הבא: השוכר יעביר בתחילת כל שנת שכירות   .8.3
 דמי השכירות כל אחד. 

יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  דמי השכירות .8.4
מדד הבסיס יהיה המדד הידוע ר שיתפרסם תחתיו. או כל מדד רשמי אחלסטטיסטיקה, 

 .אחת לשנהתהיה  הצמדהה, ובמועד חתימת החוזה

לעומת דמי השכירות  5%-בתקופת האופציה הראשונה, יעלה שיעור דמי השכירות ב .8.5
הממודדים כפי שיעורם בתום תקופת השכירות המקורית. בתק' האופציה השניה יעלה שיעור 

ים כפי שיעורם בתום תק' ד)לעומת דמי השכירות הממוד נוספים 5%-דמי השכירות ב
 האופציה הראשונה(. 

המחירים לצרכן,  דמי השכירות יהיו צמודים למדד להסרת ספק מובהר כי גם בתק' האופציה .8.6
כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע במועד תחילת תק' האופציה )הראשונה או השניה, לפי 

 העניין(.

 מיסים, ארנונה והוצאות .9

החלים עפ"י דין על שוכר ו/או על מחזיק נכס, תשלומים בגין המושכר כל הבהשוכר ישא  .9.1
 תשלומים בגין צריכת חשמל, צריכת מים, צריכת גז, טלפון, כבלים, תשלומי ארנונהלרבות 

 .וכיו"ב כללית, אגרת שילוט

לים כגון היטהנוגעים למושכר והחלים על בעלים עפ"י כל דין המשכיר ישא בכל המיסים  .9.2
 מיוחדים לרשות המקומית ולמדינה.

 .עירייההשוכר מתחייב להעביר על שמו את מונה החשמל וחשבון המיסים ב .9.3

המשכיר ימציא לשוכר צילום שוברי התשלום הנ"ל כשהם משולמים עפ"י דרישת המשכיר. אי  .9.4
 המצאתם תהווה הפרה של חוזה השכירות. 

המיסים ו/או תשלומי החובה כמפורט גם לאחר תום תקופת השכירות, יחויב השוכר בכל  .9.5
לעיל, אם חיובם נוצר עקב ועבור השימוש בנכס, ו/או הצריכה נעשתה במהלך תקופת 

 השכירות וחיובם נדרש ו/או הגיע לאחר תום תקופת השכירות לידי המשכיר.  

 ערבות להסכם .10

 חברההיעביר השוכר לידי , להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של השוכר על פי הסכם זה .10.1
צ"ב כנספח בנוסח המ ,( ₪עשרה  אלף ארבע) 14,000בסכום של ערבות בנקאית צמודה למדד 

(."להסכם"הערבות " ו/או "הערבות)להלן:  3

 הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן )להלן: "המדד"( כאשר המדד הבסיסי הינו .10.2
ם התשלום בפועל.המדד הידוע ביום חתימת ההסכם והמדד הקובע הינו המדד הידוע ביו

ו/או מי  החברההערבות תהיה על פי תנאיה ניתנת לחילוט, על פי פנייה חד צדדית של  .10.3
.המטעמ

על השוכר יהיה להשלים ערבות כולה או חלקה תחולט במהלך תקופת השכירות במידה וה .10.4
, תהיה החברהימים מיום הודעת  10את הערבות למלוא הסכום. אם לא יעשה כן השוכר תוך 

 רה יסודית של ההסכם.  זו הפ

 וכרשואחריות ה בנכסהשימוש  .11

לקיים ולהיות אחראי לקיום הוראות כל דין הדרוש בהתאם לשימוש השוכר מתחייב  .11.1
במושכר. לעניין זה, יודגש, כי במידה וידרשו רישיונות כלשהם מכל סוג שהוא ו/או כל דבר 

הוטלו קנסות על המשכיר  אחר הקבוע בדין, לצורך מטרת המושכר, מתחייב השוכר להשיגם.
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עקב מעשי השוכר יהיה המשכיר רשאי לדרוש שיפוי מלא מהשוכר, ואף לדרוש פיצוי מתאים. 
 מכל מקום יודגש, כי המשכיר פטור מכל אחריות למעשי השוכר.

האחראי הבלעדי למילוי הוראות כל דין בקשר עם  שוכריהיה השכירות במשך תקופת ה .11.2
לגבי  משכירום כל חובה לפי כל דין החלה או שתחול על הוהשימוש בו ולקי נכסהחזקת ה

 .שכירוהכל על חשבונו הוא וללא כל זכות לדרוש החזרת ההוצאות מאת המ נכסה

מבלי לגרוע מהאמור, השוכר מתחייב בזאת לגרום לכך שלא יעשה שימוש ו/או דבר ו/או  .11.3
 פעולה בלתי חוקיים כלשהם בנכס ו/או בסמוך לו.  

ולנקוט בכל  במצב טוב ותקין באופן תמידי ושוטף הנכסלהחזיק את שמור ולוכר מתחייב שה .11.4
 . נכסה ינקיון, תאורה, תחזוקה, גינון בכל שטח לרבותהאמצעים הנדרשים לצורך כך 

, ולתקן את כל נכסבשוטפת האחזקה הכל עבודות השוכר מתחייב לבצע, על חשבונו, את  .11.5
ות שבורים, סתימות וכיוב'(. לא עשה כן )ובכלל זה חלונ שיתגלו בו תקלותהליקויים וה

השוכר, יהיה המשכיר רשאי לתקן כל נזק או קלקול כאמור בעצמו, והשוכר יהיה חייב 
 לפצותו בשל כך. 

, ויתבצעו שוכרהניהול, ההפעלה והאחזקה של הנכס יהיו על חשבון הלהסרת ספק מובהר כי  .11.6
 באמצעות עובדיו. אוברמה נאותה בעצמו ו/

, למעט שלט ב לא לגרום נזק ו/או לכלוך לאזור המושכר, לא לתלות שלטיםהשוכר מתחיי .11.7
לשמור על יחסים תקינים עם השכנים הדרים סמוך  שהתירה לו החברה כמפורט בהסכם זה,

 למושכר, תוך הימנעות מגרימת מפגעים ומטרדים.

ס הנכאת  לחברהלהחזיר  שוכרמתחייב העם הגיע ההתקשרות לסיומה, מכל סיבה שהיא,  .11.8
 כפי שהיה במועד החתימה על הסכם זה ו/או לאחר תום ביצוע עבודות ההתאמה,, ומתקניו

לשימוש מיידי, ללא תמורה נוספת מצד  ןונית ןתקיפנוי מכל חפץ, למעט המחובר לו,  ואכשה
מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי בתום  .החברה, ולבצע על חשבונו את כל הדרוש לצורך כך

 כר כשקירותיו מסוידים בלבן.השכירות יוחזר המוש

 שלט .12

 , בכפוף להוראות כל דין. נכס, בחזית הוהשוכר רשאי להתקין שלט עם פרטי .12.1

 ביטוח .13

מבלי לגרוע מאחריות השוכר על פי חוזה זה ו/או על פי הדין, מתחייב השוכר, לערוך ולקיים  .13.1
וחים באישור קיום ביטאצל חברת ביטוח מורשית לפעול כדין את הביטוחים המפורטים 

 המצ"ב כנספח להסכם.

 אחריות לנזקים .14

והשוכר נכס לבין הפעילות שתתבצע ב החברהו/או זיקה בין  השוכר מצהיר, כי אין כל קשר .14.1
ו/או לעובדיו ו/או  וסביבתנכס ו/או לחראי לכל נזק, פגם ותקלה שייגרמו לאלבדו יהיה 

 י או מכוון. , כתוצאה ממעשה, או מחדל רשלנבנכסהמשתמשים  למועסקיו ו/או לקהל

השוכר יהיה אחראי ישירות ובאופן בלעדי כלפי החברה בגין כל נזק, גוך או רכוש, תאונה ו/או  .14.2
אובדן ו/או הפסד העלולים להיגרם לחברה ו/או לעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מילדי הגן 

וכר ו/או להוריהם ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי השוכר ו/או לקבלני משנה מטעם הש
ו/או לעובדיהם ו/או מי מטעמם, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של השוכר ו/או עובדיו ו/או 

ני משנה ועובדיהם ו/או מי מטעמם )לרבות אך לא רק: קבלני אבטחה ושמירה, קבלנים, קבל
קבלני הסעות, ספקי מזון ומשקאות, מפעילי חוגים וכיוב'( הנוטלים חלק בפעילות הגן ו/או 

ו/או כל פעילות בקשר אליו, למשך כל תקופת הסכם זה ו/או תקופת החזקתו במהלך הפעלתו 
 של השוכר בנכס, לפי המאוחר. 

השוכר יהיה אחראי ישירות ובאופן בלעדי בגין כל נזק, תאונה, חבלה מכל סוג שהוא, שייגרמו  .14.3
, לעובדיה, לשלוחיה ו/או לכל אחד אחר, לגוף ו/או לרכוש, בשל מעשה או מחדל, חברהל
שלניים או מכוונים של השוכר או מי מטעמו וכן בגין כל תביעה שתוגש על ידי כל אדם, בגין ר
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כל מעשה או מחדל הכרוכים בביצוע הסכם זה על ידי השוכר, וישא על חשבונו בכל הקנסות 
 שיוטלו עליו על פי כל דין.

 נכס.בתחום הו/או על ידי מי מטעמו השוכר אחראי לכל עבירה שתבוצע על ידו  .14.4

החזקת מוסכם ומוצהר כי השוכר יהא אחראי לכל נזק או אובדן שיגרמו, אם יגרמו, תוך כדי  .14.5
, לגוף ו/או לרכוש כלשהו , וככל שיבוצעו עבודות בנכס, בעת ביצוע העבודותעל ידוהנכס 

מחמת רשלנות ו/או מחמת כל מעשה ו/או מחדל ו/או מחמת אי מילוי הוראות כל דין 
מהעבודות ושאר הפעולות במישרין ו/או בעקיפין, המבוצעות על ידי הקשורים ו/או הנובעים 

השוכר ו/או על ידי מי מעובדיו, סוכניו, יועציו, קבלני המשנה שלו ו/או הבאים מטעמו בגין 
והשוכר ישא בכל הפיצויים שיש לשלמם בגין כל נזק או הפעלת הנכס ו/או ביצוע העבודות, 

 אובדן כאלה.

וכלפי כל צד שלישי לכל נזק שייגרם לגופו ו/או  שכירעדי כלפי המיהא האחראי הבל שוכרה .14.6
לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהם וכן לתשלום פיצויים שיוטלו עקב או כתוצאה ממעשים 

כיר לא תחול כל אחריות שעל המוו/או בקשר עם החזקתו והשימוש בו,  נכסו/או מחדלים ב
 בקשר לכך.

חוייב תבגין כל סכום ש החברהמתחייב לשפות את  כרהשולמען הסר ספק, מובהר בזאת כי  .14.7
או בקשר עם  נכסבו, בפסק דין סופי או בדרך אחרת, כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים ב

שפטיות, יחולו על מבקשר לכך לרבות, הוצאות  החברהוכל הוצאות  ,והשימוש בוהחזקתו 
תב. הוצאות שלא בכ החברה( יום מיום דרישת 45וכר שישלמם תוך ארבעים וחמישה )שה

ישולמו במועדן על פי הדרישה ישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום הדרישה ועד ליום התשלום 
 בפועל.

השוכר מצהיר בזאת כי אין לו ולא תהיה לו כל תביעה נגד המשכיר בגין נזקים שייגרמו  .14.8
 או לתכולת המושכר הנימצאים בחזקתו של השוכר \למושכר ו

רה בגין כל נזק או חיוב כספי שיוטל עליה ו/או תהא חייבת השוכר מתחייב לפצות את החב .14.9
לשאת בו מחמת כל נזק ו/או פגיעה ו/או תביעה שתוגש כנגד החברה על ידי צד ג' כלשהו 
מחמת כל מעשה ו/או מחדל ו/או עילה שמקורה, בין במישרין או בעקיפין, בהסכם זה, ביצועו 

עסקו של השוכר על פי ההסכם, לרבות בגין ו/או באופן ניהול  על ידי השוכר ו/או שלוחיו
 בגין כל תביעה שתוגש כנגדה כאמור.החברה הוצאות משפטיות שתוציא 

וכר לתבוע צד שלישי אחר שהוא שאין באמור בסעיף זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של ה .14.10
 כיר, ולהפרע ממנו.שאחראי לדעתו למעשים ו/או למחדלים בגינם חוייב המ

 הסגת גבול .15

ולצורך כך  שכירותמפני הסגת גבול במשך כל תקופת ה נכסמתחייב בזה לשמור על ה וכרהש .15.1
מבלי לגרוע לנקוט באופן מיידי את כל האמצעים הדרושים כדי למנוע הסגת הגבול. 

  .לאלתר על כל מקרה של הסגת גבול לחברהוכר להודיע שמתחייב המהתחייבות השוכר, 

כיר שהדרושים למניעת הסגת גבול, יהא רשאי המוכר את כל האמצעים שאם לא ינקוט ה .15.2
כיר בקשר לכך לרבות, הוצאות משפטיות, יחולו על שלעשות כן במקומו וכל הוצאות המ

כיר בכל סכום שישא בו בקשר עם מניעת הסגת שוכר מתחייב לשפות את המשוכר. השה
ת שלא ישולמו כיר בכתב. הוצאוש( יום מיום דרישת המ45הגבול וזאת תוך ארבעים וחמישה )

 במועדן על פי הדרישה ישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום הדרישה ועד ליום התשלום בפועל.

 אי תחולת חוק הגנת הדייר .16

אינם ולא יהיו מוגנים על פי הוראת חוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[,  נכסהשכירות, השוכר וה .16.1
דין אחר שקיים או שיחקק  ( ולא על פי הוראות כל"חוק הגנת הדייר")להלן:  1972 - תשל"ב

בעתיד המגן  על שוכר או דייר בכל דרך שהיא, והדינים האמורים ותיקוניהם וכן התקנות ו/או 
 צווים שהותקנו או שיותקנו על פיהם או שיבואו במקומם או בנוסף להם, אינם חלים ולא ה

 ועל ההסכם. הנכסיחולו על השכירות, השוכר, 

ם ואף לא שילם דמי מפתח כהגדרתם בחוק הגנת הדייר או השוכר מצהיר כי לא נתבקש לשל .16.2
תשלומים העלולים להתפרש או להחשב כדמי מפתח, וכי כל העבודות, השינויים, השיפוצים, 
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לא יחולו  אם יעשו, והוראות חלק ג' של חוק הגנת הדייר - בנכסהשיפורים והשכלולים שיעשו 
 בהסכם.

, לא כדמי מפתח ולא  החברהמתשלום שהוא  לא יהיה השוכר זכאי לכל נכסבעת פינוי ה .16.3
 ולא בכל אופן אחר. נכסכתשלום עבור שיפורים או התקנות ב

 נכסזכות כניסה ל .17

, או כל אדם מטעמו או על פי רשותו, הרשות להיכנס משכירבכל דין, תהיה ל לאמורבנוסף  .17.1
ות למים, לצורך העברת צינור/או הוראות חוזה זה וקיום בכל זמן סביר לשם בדיקת  נכסל

, בתוכו נכסלתיעול, לביוב, לגז, עמודי חשמל או טלפון ומתיחת חוטי חשמל או טלפון דרך ה
 או מעל לו, ו/או לצורך מטרות אחרות כיו"ב.

ולבצע את הבדיקות  נכסכיר, ולכל אדם מטעמו או על פי רשותו, להיכנס לשלמ יאפשר השוכר .17.2
 .הודעה מראששוכר לבמידת האפשר תינתן  .זהוהעבודות כאמור בסעיף 

 אי קיום יחסי עובד ומעביד .18

ו/או כל העוסקים בהפעלת ו/או עובדיו ו/או מועסקיו בינו כי  השוכר, ספק, מצהיר למען הסר .18.1
ו/או עובדיו ו/או  ואקשרי עובד ומעביד ואין ה אין, חברהבין הגן הילדים והקשורים אליו ו

/או זכויות כלשהן, על פי כל דין או כל תשלום ו/או תמורה ו חברהמועסקיו, זכאים לקבל מה
 נוהג, המגיעים לעובד מאת מעבידו. 

לא תהיה  חברהמצהיר בזאת, כי הוא אחראי כמעביד לכל עובדיו ו/או מועסקיו, וכי ה שוכרה .18.2
 באחריות כלשהי.  שוכר ו/או עובדי גן הילדיםאחראית כלפי עובדי ה

ו/או למועסקיו, המשתלם לעובד ו/או לעובדיו  שוכרבתשלום כלשהו לחברה אם תחויב ה .18.3
בכל סכום בו תחויב  חברהאת ה שוכרממעבידו ו/או הנובע מיחסי עובד ומעביד, יפצה ה

 כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

 הפרות ותרופות .19

 יחול על הוראות חוזה זה. 1971 -חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א  .19.1

יהא  המשכירלפי חוזה זה ולפי הדין,  המשכירלכל זכות של מבלי לגרוע מכל סעד אחר ובנוסף  .19.2
לא תיקן את ההפרה,  השוכרלבטל את החוזה בכל אחד מן המקרים הבאים וזאת, אם זכאי 

 :המשכירעל אף שקיבל על כך התראה בכתב מאת 

אחד או יותר מסעיפי החוזה המפורטים להלן והמהווים סעיפים עיקריים הפר  השוכר .א
( 7ולא תיקן את ההפרה תוך שבעה ) 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,16,17,18 ויסודיים: 

 .המשכירימים מיום קבלת ההתראה מאת 

סביר הפר את החוזה הפרה שאינה הפרה יסודית אך לא תיקן את ההפרה תוך זמן  השוכר .ב
 .המשכירשנקבע לשם כך על ידי 

, להכרזתו כפושט שוכרה, פירוק השוכרלהסדר נושים מטעם  בקשה לבית המשפט הוגשה .ג
רגל, למנות לו נאמן, מפרק, מפרק זמני, קדם מפרק, כונס לחלק מהותי מנכסיו, עיקול 
חלק מהותי מנכסיו וניתן צו לפי הבקשה, או שהבקשה לא בוטלה או נדחתה בתוך 

 ( יום מהגשתה לבית המשפט.30שלושים )

להחזירו מייד ובנוסף  נכסת הלפנות מייד א השוכרמתחייב  המשכירהחוזה על ידי  ביטולעם  .19.3
חופשי מכל שיעבוד או  נכסוכשה שוכרכיר כשהוא פנוי מכל אדם ומכל חפץ השייך לשלמ

ו/או מחוברים  השוכרוכרי משנה של שעיקול או זכות לצד שלישי, למעט, שוכרים ו/או 
 .שכירות )לרבות תקופת האופציה(במהלך תקופת ה המשכירשהקמתם אושרה על ידי 

, לתפסו ולהחזירו נכסרשאי להכנס ל המשכירכאמור, יהא  נכסלפנות את ה השוכריסרב  אם .19.4
מכל אדם וחפץ וזאת על  נכסלרשותו ולחזקתו ובלבד שיפעל על פי דין ויהיה רשאי לפנות את ה

בלבד אשר אף יהיה אחראי לכל ההוצאות ו/או הנזקים שיגרמו, אם יגרמו,  השוכרחשבון 
 וביצוע הפינוי כאמור. המשכירע"י  נכסעקב תפיסת ה
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כיר פיצויים מוסכמים שלשלם למ השוכרבמקרה של ביטול החוזה עקב הפרה יסודית מתחייב  .19.5
מערך המגרש ליום ביטול החוזה כפי שיקבע ע"י שמאי מקרקעין מטעם  10%בשיעור של 

 וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר עפ"י החוזה ו/או הדין. המשכיר

י החוזה ו/או הדין, לרבות תשלום הפיצויים המוסכמים בכל סעד אחר עפ" לפגועמבלי  .19.6
או שייגרמו לו עקב  כיר את כל הנזקים וההפסדים שנגרמושלמ השוכרישלם לעיל, הקבועים 

 כרת הנכס לאחר.שהפרת החוזה וביטולו, כולל נזק והפסד עקב ה

לבצע יהיה רשאי  המשכיר, בעת ביטול ההסכםלא יקיים את המוטל עליו  השוכרבמקרה בו  .19.7
מתחייב לשלם את  השוכרו השוכרבעצמו את כל הפעולות המנויות בסעיף הנ"ל על חשבונו של 

( יום מיום שידרש לכך בכתב ע"י 30כיר בענין זה תוך שלושים )שכל ההוצאות שנגרמו למ
. הוצאות שלא ישולמו במועדן על פי הדרישה ישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום המשכיר

 שלום בפועל.הדרישה ועד ליום הת

 תאגיד./לכל אדם נכסכיר את השיהיה רשאי לה, הוא המשכיר "יבמקרה של ביטול החוזה ע .19.8

 כללי .20

ישתפו פעולה, ככל שניתן, האחד עם משנהו, לסייע זה לזה ולעשות את כל הסביר  הצדדים .20.1
 והנחוץ על מנת לקדם ולממש את ביצוע האמור בחוזה זה על הצד הטוב ביותר.

וכל חוק אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו לא  1972 –נוסח משולב(, תשל"ב הדייר ) הגנתחוק  .20.2
לא  השוכרומוצהר בזה כי  נכסב שכירותו/או על זכויות ה השוכריחולו על חוזה זה ו/או על 

כיר דמי מפתח בגין חוזה זה בכל צורה שהיא וכי התשלומים לפי חוזה זה וכן ששילם למ
 בו כתשלום דמי מפתח., לא ייחשנכסב השוכרהשקעותיו של 

ו/או מוסדות התכנון המוסמכים  המשכירחוזה זה כדי לגרוע מסמכותו של  בהוראותאין  .20.3
ו/או כל חוק אחר  1965 –לפעול בהתאם לסמכויותיהם על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 
 . מובהר בזאת כי איןנכסשיבוא במקומו לרבות, קידום תכניות בנין עיר חדשות שיחולו על ה

בחוזה זה כדי להתנות על שיקול דעתם של מוסדות התכנון המוסמכים ואין הוא גורע ו/או 
על פי תוכנית בנין עיר החלה ו/או שתחול על  השוכרפוטר ו/או מתנה על שום חיוב בו יחוייב 

ו/או על פי היתר בניה שיוצא כדין ו/או חיוב על פי כל דין אחר למעט התניות לגביהן יש  נכסה
 מפורשות בחוזה זה.  הוראות

הסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסויים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה  .20.4
למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדים בזכויות שניתנו לו על פי חוזה זה, אין  שווהגזירה 

לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על 
 ת וחובות לפי חוזה זה.זכויו

תוקף לכל שינוי ו/או ויתור ו/או סטייה מהוראות חוזה זה אלא אם כן נעשו בכתב  כללא יהיה  .20.5
 ונחתמו על ידי הצדדים.

בגין כל סכום  המשכירלשפות את  השוכרמבלי לגרוע מההוראות הקבועות בחוזה זה מתחייב  .20.6
לאדם ו/או תאגיד כלשהו כפיצוי על יידרש לשלמו, בפסק דין סופי או בדרך אחרת,  המשכירש

לפי הוראות חוזה זה ו/או לפי כל דין לרבות הוצאות  השוכרנזק שהאחריות בגינו חלה על 
( יום מיום שידרש לכך בכתב ע"י 30וזאת תוך שלושים ) –משפט ושכר טרחת עורך דין 

מיום  . הוצאות שלא ישולמו במועדן על פי הדרישה ישאו הפרשי הצמדה וריביתהמשכיר
 הדרישה ועד ליום התשלום בפועל .

כל  השוכררשאי, אך לא חייב, לשלם במקום  המשכירמבלי לגרוע מהוראות חוזה זה יהא  .20.7
וכר בהודעה בכתב שעל פי חוזה זה, זאת לאחר שהתרה ב השוכרסכום שתשלומו חל על 

כאמור, סכום כלשהו  המשכירלא שילמו תוך הזמן שנדרש לעשות כן. שילם  השוכרלשלמו ו
ישא  הדרישה. תשלום שלא ישולם במועדו על פי השוכרזכאי לדרוש השבתו מ המשכיריהיה 

 הפרשי הצמדה וריבית מיום הדרישה ועד למועד התשלום בפועל.

 כתובות והודעות .21

 שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו תחשב כמתקבלת בעת מסירתה. הודעהכל  .21.1
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לחוזה זה ותוך ציון הנמען מבוא ויין בכל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצ .21.2
 .חהיתחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת השל –המצויין בכותרת חוזה זה 

כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום, על פי הכתובת המצויינת להלן ותוך ציון  .21.3
השלחה שעות ממועד  72תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תוך  –הנמען המצויין להלן 
 מבית דואר בישראל.

 

 

 

 

 

 :כתובות הצדדים .22

 
 ב' כפר יונה.9, רח' הרצל הכלכלית לפיתוח כפר יונה החברה – המשכיר

 
 _____________________________________ טל' __________ – השוכר

  
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום
 

___________________     ______________________ 
 השוכר                המשכיר
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 (1נספח ד)
 300/ 1-2תקנון תכנית בניה למגורים הצ/במ/
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  (2ד) נספח
 היתר בנייה
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 ( 3נספח ד)
 רשימת ציוד ומתקנים

 מתקנים:

 .וחדראסלות(, ממ"ד  3מ"ר ברוטו הכולל מטבחון, שירותים ) 125בשטח של  נכס

 .מ"ר 350-בשטח של כ חצר משחקים

 

 ציוד:

 מזגנים מפוצלים 2 -

 מתקני חצר 4 -

 ארגז חול -

 מערכת טיהור אב"כ -

 מתלה בגדים -

 ארונות מטבח -

 עמדות כיבוי אש 2 -

 מערכת גילוי אש ועשן -

 סככת צל -

 מחסן גינה -

 

 ציוד נוסף: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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 ( 4נספח ד)
 וענוסח ערבות ביצ

 לכבוד
 בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה

 
 א.ג.נ, 

 
 ______________  ערבות מס'   : הנדון

 
על פי בקשת _______________________ )להלן: "המבקש"( אנו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום 

 בתוספת הפרשי הצמדה למדד₪(,  ףאל עשרה ארבע)במלים: ₪  14,000שהוא עד לסכום כולל של 
מפורט להלן )"הפרשי הצמדה"(, זאת להבטחת ביצוע כל התחייבויות המבקש כלפיכם בקשר עם כ
 157ברח' נחל בשור  נכסלהשכרת  8/19שנחתם ביניכם ובין המבקש מכוח מכרז פומבי מס'  הסכםה

 בכפר יונה. 
 

מים י 10אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך 
מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם 
בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל 
דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו 

 כלפיכם.
 

 בערבות זו: 
משמעו מדד המחירים לצרכן הכללי המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  -"מדד"

 ולמחקר כלכלי.
 

 מדד הבסיס לעניין ערבות זו יהא המדד הידוע ביום הגשת ההצעה. 
  המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.

 
 

ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום _______ לחודש __________ שנה _______ בלבד, ולאחר תאריך 
 זה תהא בטלה ומבוטלת. 

 
 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. 

 

 
 בכבוד רב,        

 

 
___________________________   _______________________________ 

 כתובת סניף הבנק           מספר הבנק ומספר הסניף        
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  (5נספח ד)
 אישור על קיום ביטוחים

 לכבוד
 בע"מהחברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה 

   ("החברה ")להלן:  
 

 א.נ.,
 אישור על קיום ביטוחים להשכרת הנכס הנדון:   

 
כי הפקנו עבור אנו הח"מ, ___________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת 

וביטוח חבות מעבידים צד שלישי ביטוח רכוש, ביטוח כלפי "( השוכר)להלן: " _______________
את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן במלואם ואנו מתחייבים בזאת להמציא לכם, מיד  יםאשר כולל

נים למקור וכן יום מתאריך חידושם, את עותקי הפוליסות הנאמ 15עם הפקתם ולא יאוחר מאשר תוך 
. נשוא החוזהוהמתייחסת ל חברהעותקים נאמנים למקור של כל פוליסה אחרת המוצאת על ידינו ל

 .ליום תחילת העבודותהכיסוי לא יפחת מתנאי ביט הרלוונטיים 
 

 :הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן
 

 : ( נכסביטוח  ) .1

בערכי כינון  כולל תכולת המושכר י המושכר.ביטוח  מפני נזקי רכוש למושכר   שלא יפחתו משוו         
  נכסושיפורי 

  )נוסח ביט ( :.  ביטוח צד שלישי2
  2,000,000. -ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של

 לתקופה וש"ח לאירוע  
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 אינו מופיע ברשימת מקבלי השכר אצל   המפעיל ייחשב כצד בפוליסה מצויין במפורש שכל מי ש 2.1
 שלישי.      
 מצוין במפורש בפוליסה כי הרשות, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פוליסה  2.2

 זו כצד שלישי.       

או ו/ פיתאומי  הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי פגיעה באיכות הסביבה ו/או זיהום סביבתי 2.3
 הרעלה. 

 הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של השוכר 2.4

 הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד העירייה. 2.5       
   ולמעט כלפי  )הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות, 2.6       

 (מי שגרם לנזק בכוונת זדון.             
  הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת  2.7      

 המבטחת את הרשות כנגד אותה חבות.             

      

 
 . ביטוח חבות מעבידים3

ביצוע העבודות, בגבולות ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים של הספק  המועסקים ב
 )שנים עשר( חודשים. 12לתקופת ביטוח של ₪  20,000,000ש"ח לתובע, ו  6,000,000אחריות של 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.   3.1   
 משנה כאמור, בין הביטוח חל על כל עובד של הספק, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן   3.2   

 אם קיבל שכר מהספק ובין אם לאו.          
 כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג' .  3.3          
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 הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין,   3.4          
 ט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.ולמע                 

 
 :. הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח4

 כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י השוכר אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(. 4.1
 המבוטח בכל הביטוחים שערך השוכר בהתאם להוראות החוזה, הורחב כך שהוא כולל גם  4.2
 את העירייה      

 הוא העירייה. 1מולי הביטוח בסעיף המוטב לתג 4.3
  במקרה של הארכת תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בהתאם ובאופן אוטומטי, ע"פ  4.4
 הודעת המבוטח וגם או העיריה, אלא אם כן נודיע לעירייה על כוונתנו שלא לחדש את       
 יטול או אי החידוש לתוקף.)שישים( יום לפני כניסת הב 60הביטוחים במכתב רשום, לפחות       

 הביטוחים שערך המפעיל כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם   4.5            
 היקפם ו/או שלא לחדשם, אלא אם כן מסר המבטח לעירייה הודעה, במכתב בדואר רשום,                    
 )שישים( יום מראש. 60ות על כוונתו לעשות כן, לפח                   

 בכל הביטוחים שערך המפעיל בהתאם לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה   4.6            
 המפקיעים או המגבילים את  –למעט תביעות המוגשות נגד המפעיל לבדו  –בפוליסה                    

    זק ליסודות, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס אשר התביעה מעוגנת בנכהכיסוי,                     
 מכשירי הרמה, טעינה ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצצות, אדים, גז,  למנופים, מעליות, 

 שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום תאונתי                     
 סוג ותאור, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוער, בעלי חיים, אופניים או רכוש מכל                    
 תושביה, יישוביה או בעלי העסקים שבתחום שיפוטה שבו פועל הקבלן.  של הרשות,                    
 כל הביטוחים שערך השוכר בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של  4.7

 ( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או SUBROGATIONהמבטח על זכותו לתחלוף )       
 גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות ולמעט        
 כלפי מי שגרם לנזק בזדון.       
 פיה לא ייפגעו כל הביטוחים שערך המפעיל בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה ל 4.8
 זכויות העיריה מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם       
 המקרה היה ידוע לעירייה, שלעניין זה מוגדר כראש הרשות או גזבר הרשות או הממונה על       
 לה על כך.הביטוחים ברשות והודעה על כך נמסרה למבטחים תוך זמן סביר מעת שנודע       

 כל הוראה בביטוחים שערך המפעיל בהתאם להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או  4.9 
 מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל        
 ינו כלפי העירייה. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס לעירייה ה       
 "ביטוח ראשוני", המזכה את העירייה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו,        
 מבלי שמבטחי העירייה האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים        
 בפוליסה הנערכת לפי החוזה.       
 יתות או השבתות.לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שב 4.10
 המפעיל התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן  4.11
 השתתפויות עצמיות במידה ותדרשנה. כ"כ חובות ה"מבוטח" ע"פ תנאי והתניות         
 הפוליסות תחולנה על המפעיל  בלבד.        
 ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע" 4.12
 מוקדם לקיום ההתקשרות בין המפעיל לעירייה, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים         
 העירייה לא היתה מתקשרת עם המפעיל , אף במחירים אחרים.         
 הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה. 4.13
 י מבוטל רבת\חריג רשלנות חמורה 4-14

 
 :ולראייה באנו על החתום
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 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת

 (6נספח ד)
 1953 –סעיפים נבחרים מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג 

 
 

 (, תשנ"ח[ 2. העבדה מסכנת ]תיקון: תשל"ב)33
  -המעביד נער באחד מאלה 

 או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;  4א או 2, 2(   בניגוד להוראות סעיפים 1)
 , כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו; 5(   במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף 2)
בהם,  (   בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער3)

 ; 6בהתאם להוראות סעיף 
 אין להעבידו בה בגילו;  7(   בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף 4)
( לחוק 2)א()61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  -, דינו 14(   בניגוד להוראות סעיף 5)

 חוק העונשין(. -)להלן  1977-העונשין, התשל"ז
 

 אחרת ]תיקון: תשנ"ח[ א. העבדה אסורה33
  -המעביד נער באחד מאלה 

 א, שענינן בדיקות רפואיות; 11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  12או  11(   בניגוד להוראות סעיפים 1)
, שענינן שעות עבודה 25, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 24-ו 20, 21, 22(   בניגוד להוראות סעיפים 2)

 נוחה; ומ
, לרבות הוראות בענין קביעת מספר 4א, או 2, 2(   בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 3)

 מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה. 
 ( לחוק העונשין.2)א()61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  -דינו 

 
 קון: תשל"ג, תשנ"ח[ . פירושים ]תי1 

  -)א( בחוק זה 
 שנה ;  16מי שעדיין לא מלאו לו  -"ילד" פירושו 

 שנה ;  18שנה, אך עדיין לא מלאו לו  16מי שמלאו לו  -"צעיר" פירושו 
 ילד או צעיר ;  -"נער" פירושו 

 ו בהשגחתו ; "הורים", לגבי נער, לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו, בפיקוחו, א
 ;"; 2 1954-מפקח עבודה כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד -"מפקח עבודה" פירושו 

 מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי ;  -"מפקח עבודה אזורי" פירושו 
 ;  28פנקס שהוצא על פי סעיף  -"פנקס עבודה" פירושו 

מכירה או הצעת מכירה, וכן שירות או הצעת שירות ברשות הרבים  -עסקות ברוכלות" פירושו "רוכלות" או "הת
 במקום ציבורי או מבית לבית. 

  -)ב( לענין חוק זה רואים נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו אם הנער עובד
ודה ארעית שלא בתעשיה ועבודה חקלאית בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח ידם, להוציא עב -( אצל הוריו 1)

 במשק של ההורים ; 
לרבות  -( אצל אדם אחר, בכל עבודה, בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו;לענין זה, "עבודה" 2)

 רוכלות;
( בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו בלבד אף אם אינה לשם עסק או לשם ריווח, ובכלל זה במקום 3) 

 הוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אגב עבודה מעשית. ש
)ג( לענין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית, אמנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום, 

פעמית, -אם ההעסקה היתה תד , כהעבדה, אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד, ואף4כאמור בסעיף 
 לרבות שיתופו.-וזאת בין אם ההעסקה היתה בתמורה ובין שלא בתמורה;לענין זה, "העסקת ילד" 

 
 . גיל עבודה לילד ]תיקון: תשכ"ט, תשל"א, תשל"ב, תשל"ג, תשנ"ח[ 2   

 שנה. 15)א( לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו 
, לא יועבד אלא אם נתקיים 1949 -ד חובה לפי חוק לימוד חובה, תש"ט שנה וחל עליו לימו 15)ב( ילד שמלאו לו 

 אחד מאלה: 
 ; 1953 -( הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי"ג 1)
 ( בוטל. 2)
 ; 1949 -( לחוק לימוד חובה, תש"ט 1) (II)ב( )5( ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף 3) 
ת אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד ( מפקח מטעם משרד החינוך והתרבו4)

 המתאימה לגילו. 
לחוק לימוד חובה,  5שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף  14)ג( שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו 

 ; היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד. 3 1949-תש"ט
 )ד( בוטל.

 
 חופשת לימודים ]תיקון: תשל"ב, תשנ"ה[ א. עבודה ב2 
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שנה, מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית, על אף האמור  15שנה וטרם מלאו לו  14)א( ילד שמלאו לו 
, בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו, הכל כפי שיקבע שר העבודה והרווחה 2בסעיף 

מספר השעות שמותר להעביד ילד כאמור;תקנות כאמור, או מקצתן, יכול  בתקנות ובתנאים שיקבע, לרבות
 )ג(.2שיחולו גם על העבדת ילד לפי סעיף 

 , לא יחולו על העבדה כאמור בסעיף קטן )א(.1953-)ב( הוראת חוק החניכות. תשי"ג
 
 . הופעות וצילומים ]תיקון: תשכ"ט, תשנ"ח[ 4 

שנים, בהופעה ציבורית, אמנותית או  15להעביד ילד שטרם מלאו לו  )א(, אין2)א( מבלי לגרוע מהוראות סעיף 
 לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום. 

, רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר, לתקופה מוגבלת, להעבדתו של 2)ב( על אף הוראות סעיף קטן )א( וסעיף 
 מים כאמור בסעיף קטן )א(. ילד פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד, בהופעה או בצילו

 לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות, לימוד או אימון לצורך ההופעה.  -)ג( בסעיף זה, "הופעה" 
 
 . איסור עבודה במקומות מסויימים ]תיקון: תשכ"ט, תשנ"ה, תשנ"ח[ 5 

ובין במיוחד, אם שנה, לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה, בין בדרך כלל  15ילד, אף אם מלאו לו 
לדעתו עבודתו של ילד, באותו מקום, עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית, הנפשית או החינוכית בשל טיב 

 העיסוק, מיקומו או בשל כל סיבה אחרת. 
 
 . עבודות אסורות 6 

עבודה  שר העבודה רשאי לאסור או להגביל, בתקנות, העבדת ילד או צעיר בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות
שהעבודה בהם עלולה לדעתו, לפגוע בבריאותם, שלומם או בהתפתחותם הגופנית, אף אם העבדתם אינה אסורה 

 על פי הסעיפים הקודמים. 
 
 . גיל מיוחד לעבודות מסויימות 7 

ה שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות, כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה פלונית, אם לדעתו עלול
העבודה לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, החינוכית, הרוחנית או המוסרית של הנער, אף אם 

 העבדתו אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.
 
 . אישור רפואי להעבדה ]תיקון: תשנ"ח[11 

 ר רפואי להעבדתו. )א( לא יועבד נער אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישו
עבודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושה קביעה  -( בפרק זה, "עבודה המחייבת בדיקות התאמה" 1)ב( )

מקדמית רפואית על התאמתו הבריאותית של הנער לעבוד בה, וכן עריכת בדיקות רפואיות חוזרות לענין התאמתו 
 הבריאותית לאותה עבודה. 

המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקבע את התאמתו ( לא יועבד נער בעבודה 2) 
 לעבודה כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך. 

( יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה מבחינת 2( אישור לפי פסקה )3) 
א להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן לשם סיכון הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער, ויכול הו

 ניסיון;האישור יירשם בפנקס העבודה של הנער.
 
 

 . בדיקה רפואית חוזרת ]תיקון: תשכ"ג, תשל"ג, תשנ"ח[ 12
)א( נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה, במועדים ובתנאים שקבע שר העבודה 

 בדיקה רפואית חוזרת(.  -לפחות אחת לשנה )להלן והרווחה לגבי עבודה כאמור ו
)ב( על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה, ירשום המוסד הרפואי 

המוסמך, בפנקס העבודה של הנער, כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער, ויביא אותם 
, וכן לידיעת 6 1959-, לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, התשי"טלידיעת ההורים, המעביד

 ." 7 1953-מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות, התשי"ג
 
 . הודעה על תוצאות בדיקה רפואית ]תיקון: תשנ"ח[13 

  -, כי 12-)ב(ו11)א( העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים 
 וטל ; ( ב1)
 ( הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד; 2)
  -( העבודה בה מועבד הנער משפיעה לרעה על מצב בריאותו 3)

 ימסור המוסד הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי. 
אינו מתאים  )ב( מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער, ואם נאמר בהודעה שהנער

 לעבודה בה הוא מועבד, יישלח העתק גם למעבידו של הנער וללשכת העבודה הכללית שבאזורה הוא מועבד. 
 
 . איסור העבדה לאחר קבלת הודעה 14 

, יחדל להעביד את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת ההודעה, או 13קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף 
על ידי מפקח העבודה האזורי, בעבודה שאליה מתייחסת ההודעה או בעבודה הדומה תוך זמן קצר יותר שנקבע 

 לה מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער.



 

 31מתוך  31עמוד 
 

 

 
 . יום עבודה ושבוע עבודה ]תיקון: תשנ"ח[20 

 )א( לא יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע. 
)א( 5שעות עבודה ליום, לפי סעיף  8-סעיף קטן )א(, במקום עבודה שמותר בו לעבוד יותר מ ( על אף הוראות1)א

, יכול שיועבד צעיר עד תשע שעות ליום עבודה, ובלבד ששבוע 8 1951-לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א
 שעות עבודה. 40העבודה לא יעלה על 

ר אינו עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי הסכם או נוהג, )ב( ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנע
 לא יועבד נער יותר משבע שעות עבודה. 

הזמן שבו עומד הנער לרשות העבודה, לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות  -)ג( "שעות עבודה" פירושו 
 . 22לנער להחלפת כוח ואויר, חוץ מהפסקות על פי סעיף 

 
 שבועית . שעות המנוחה ה21 

 )א( לא יועבד נער במנוחה השבועית. 
  -)ב( המנוחה השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול  
 את יום השבת ;  -( לגבי נער יהודי 1) 
את יום השבת או את היום הראשון או את היום הששי בשבוע, הכל לפי המקובל עליו  -( לגבי נער שאיננו יהודי 2) 

 המנוחה השבועית שלו.  כיום
 
 . הפסקות 22 

שעה לפחות, ובכלל  3/4)א( הועבד נער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה, תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה, 
זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות. ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, ההפסקה היא 

 של חצי שעה לפחות. 
 ה לא תעלה על שלוש שעות. )ב( ההפסק

)ג( בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא אם היתה 
נוכחותו במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והנער נדרש על ידי מעבידו 

 ק משעות העבודה.להישאר במקום העבודה ; במקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחל
 
 
 . איסור עבודת לילה ]תיקון: תשנ"ה[ .24 

 )א( נער לא יועבד ולא ירכול בלילה. 
שעות  12פרק זמן של  -, חל עליהם 11 1949-)ב( בסעיף זה, "לילה", לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה, התש"ט

שעות שבין  10ו חל עליו, פרק זמן של , אינ1949-ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה, התש"ט 09:00ובין  20:00שבין 
 .06:00ובין  22:00

 )ב( רואים נער כמועבד, לענין סעיף זה, גם אם הוא עובד בבית ספר מקצועי.  1)ג( על אף האמור בסעיף  
 

 . היתר עבודת לילה ]תיקון: תשכ"ג, תשל"ג, תשנ"ח, תשס"ז, תשס"ח[ 25
 במקום שבו עובדים במשמרות.  23.00ה )א(   שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שע

(     ניתנה החלטה על שעת חירום, רשאי שר התעשיה המסחר והתעסוקה להתיר העבדת צעיר גם אחרי 1)ב( )
, במקום שבו עובדים במשמרות או כאשר עבודת הצעיר נחוצה בשל החלטה כאמור, ובלבד 23:00השעה 

 חתו של הצעיר. שהובטחו לדעת השר תנאים לשמירת בריאותו ורוו
( יפקע במועד שבו פקע תוקפה של החלטה על שעת חירום שבעקבותיה ניתן 1(   תוקפו של היתר לפי פסקה )2)

 ההיתר, או במועד אחר שנקבע בהיתר. 
 כל אחת מאלה:  -(   בסעיף קטן זה, "החלטה על שעת חירום" 3)

 ; 1951-ות האזרחית, התשי"אג לחוק ההתגוננ9)א(   הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 
-לחוק שירות המילואים, התשס"ח 8)ב(   הוצאת צו הקורא ליוצאי צבא להתייצב לשירות מילואים לפי סעיף 

2008 ; 
  1971-ב לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א90)ג(   הכרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף 

צועית של צעיר, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, את )ג(   סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המק
 העבדתו בלילה במקום שבו עובדים ברציפות. 

)ד(   סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, העבדתו של נער שמלאו לו 
 ותו המוסרית של הנער. , אם לדעתו הובטחו התנאים לשמירת בריאותו, חינוכו והתפתח24.00שנים עד שעה  10

בחקלאות או במפעל תעשיה שבהם עובדים במשמרות  24.00)ה(   שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 
בעבודה חקלאית עונתית  05.00ותנאים מיוחדים מצדיקים זאת; כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה 

 שבה מקדימים להתחיל בעבודה.
 


