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החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ
מכרז הפעלת בית קפה בגן סיפור
מכרז פומבי מס' 2/2021

החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ (להלן" :החברה") מזמינה בזה הצעות למתן זכות שימוש להפעלת בית קפה בגן
סיפור ,חולון ,והכול על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש ,במשרדי החברה ,בשעות העבודה הרגילות ,תמורת תשלום בסך של  ,₪ 5,000שלא יוחזרו.
ניתן לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום ,קודם לרכישתם ,באתר האינטרנט של החברה -WWW.REH.CO.IL :בכותרת
"מכרזים".
פגישת הבהרות תבוצע בכינוס דיגיטלי באפליקציית  .Zoomביום  24.3.2021בשעה  ,13:30יש להיכנס למערכת מס'
דקות קודם על מנת שיתחיל בזמן .המציעים נדרשים להירשם מראש לכנס אצל עו"ד רונית יוגב,

בדוא"ל

 Ronity@reh.co.ilולקבל את פרטי ההתחברות לכנס – מספר התחברות וסיסמא המעוניינים להשתתף מוזמנים לדייק
ולבוא בזמן.

את ההצעות ,במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס'  2/2021יש להפקיד ,במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) עד
ליום  12.4.2021עד השעה  ,14:00בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה ,רח' מפרץ שלמה  66פינת רחוב הר הצופים ,קריית
שרת ,חולון .הצעה שתוגש לאחר המועד הנ"ל תפסל ולא תובא כלל לדיון.

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.
לפרטים נוספים יש לפנות בדוא"ל לעו"ד יוגב רונית .Ronity@reh.co.il

חן שמשון,
מנכ"ל החברה
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החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ
מכרז הפעלת בית קפה בגן סיפור
מכרז פומבי מס' 2/2021
.1

.2

כללי
.1.1

החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ (להלן" :החברה") מכריזה בזה על קבלת הצעות לקבלת זכות
להפעלת בית קפה בשטח של כ 117 -מ"ר ברוטו בגן סיפור ,וכן שטחים נוספים של כ 146 -מ"ר מחוץ
למבנה ,ברח' מוטה גור  ,15חולון ,כמסומן בתשריט ,נספח א' לחוזה השכירות שבמסמכי המכרז (להלן:
"המושכר") ,הכול על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז .תקופה ההפעלה תהיה לתקופה של 60
חודשים ,שתחילתה ביום  ,15.11.2021הכול כמפורט בחוזה ההתקשרות.

.1.2

מובהר בזאת כי הזוכה במכרז יידרש להציב עמדת מכירה לכיוון בית ספר קוגל לצורך מכירת מזון
לתלמידי בית הספר ולסגל המורים ,הכול כמפורט בחוזה ההתקשרות.

.1.3

עם הזוכה במכרז ייחתם חוזה התקשרות על פי נוסח החוזה ,שהעתקו מצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז.

.1.4

מובהר בזאת כי הזוכה במכרז יהיה רשאי להפעיל במושכר בית קפה בלבד לפי צו רישוי עסקים (עסקים
טעוני רישוי) (תיקון) התשנ"ה( 1995-קבוצה  4מזון ,סעיף  4.2א .בית קפה).

תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז מי ,שבמועד הגשת ההצעות במכרז ,עומדים בכל התנאים המפורטים להלן:
.2.1

מי שיש לו ניסיון בהפעלת רשת של לפחות חמישה סניפים של בתי קפה ו/או מסעדות בישראל ,תחת אותו
שם מותג ,במשך תקופה של שנתיים ,לפחות ,של כל אחד מהסניפים ,בין השנים  .2016-2020הניסיון יכול
שיהיה של המציע או;
במקרה של מציע שהינו חברה בע"מ -יכול והניסיון יהיה של מי שמחזיק למעלה מ 51% -מהמניות
והשליטה בחברה או;
במקרה של מציע שהינו שותפות כללית -יכול והניסיון יהיה של מי שהינו אחד השותפים בשותפות או;
במקרה של מציע שהינו שותפות מוגבלת -יכול והניסיון יהיה של מי שהינו השותף הכללי בשותפות.
על המציע לצרף להצעתו אסמכתאות על עמידתו בתנאי לעיל.

.2.2

מי שהיקף הכנסותיו בשנים  2018ו( 2019-במצטבר) ,הינו לפחות ( ₪ 8,000,000לא כולל מע"מ) לכל אחד
מסניפי בית הקפה ו/או המסעדה המופעלים על ידו תחת אותו שם מותג (חמישה סניפים לפחות) .היקף
ההכנסות יהיה של המציע עצמו או;
במקרה של מציע שהינו חברה בע"מ -יכול וההכנסות תהיינה של מי שמחזיק למעלה מ 51% -מהמניות
והשליטה בחברה או;

-5במקרה של מציע שהינו שותפות כללית -יכול וההכנסות תהיינה של מי שהינו אחד השותפים בשותפות
או;
במקרה של מציע שהינו שותפות מוגבלת -יכול וההכנסות תהיינה של מי שהינו השותף הכללי בשותפות.
על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח על פי הנוסח המצ"ב ,המאשר עמידתו בתנאי סעיף זה .במקרה
שההכנסות אינן של המציע עצמו יתוקן נוסח האישור בהתאם.
.2.3

להצעה במכרז צורפה ערבות מקור  ,אוטונומית ,שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח
ישראלית ,שברשותה רישיון תקף לעסוק בביטוח בישראל על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ"א
 ,1981לבקשת המציע במכרז ,על סך של  ₪ 120,000לפקודת החברה ,בתוקף עד ליום  ,12.7.2021לפינוסח כתב הערבות המצורף למסמכי המכרז ,וזאת להבטחת כל התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז וחוזה
ההתקשרות.
מובהר בזאת כי ערבות מחברת ביטוח ,כאמור ,חייבת להיות חתומה על ידי חברת הביטוח עצמה ולא
על ידי סוכן שלה.
החברה תהיה רשאית להגיש את הערבות לגבייה כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי
המכרז וחוזה ההתקשרות ולגבות את סכומה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש ,וזאת מבלי לגרוע מכל
סעד ותרופה אחרים העומדים לה על פי כל דין.

.2.4

.3

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים לרבות הערבות הבנקאית יהיו
על שם המציע במכרז.

ההצעה
.3.1

על המציע לנקוב בטופס הצהרת המציע ,בהצעת המחיר ,את דמי השכירות החודשיים הבסיסיים
המוצעים על ידו בגין זכות ההפעלה .דמי השכירות שיוצעו לא יכללו מע"מ ,וסכום המע"מ יתווסף לדמי
השכירות המוצעים וישולם על ידי המציע יחד עם כל תשלום של דמי השכירות.
מובהר בזאת כי דמי השכירות שישולמו בפועל על ידי הזוכה במכרז יהיו דמי השכירות הבסיסיים
המוצעים על ידו או  8%מהפדיון במושכר ,לפי הגבוה מבניהם ,הכול כמפורט בחוזה השכירות.

.4

.3.2

יש לחתום על כל מסמכי המכרז ,לרבות חוזה ההתקשרות בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך.

.3.3

על טופס ההצעה הנ"ל יש לציין באותיות ברורות במקום המיועד לכך את שם המציע ,את כתובתו ואת
מספר תעודת הזהות .אם המציע הינו גוף משפטי ,יש לציין את כל פרטי הזיהוי של הגוף המשפטי ואת
כתובת משרדו הרשום ,ולצרף אישור רו"ח/עו"ד המאשר את בעלי זכות החתימה בשם התאגיד.

.3.4

ההצעה תהא בתוקף עד למועד בו תודיע החברה למציע על קבלתה  /אי קבלתה.

אישורים ומסמכים נוספים
המציע יצרף להצעתו גם את המסמכים והאישורים הבאים:
.4.1

תצהיר המציע על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז ,חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עורך דין.
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.5

.4.2

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות) ,תשל"ו ,1976-על שם המציע.

.4.3

אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור ,על שם המציע.

.4.4

במקרה של מציע שהינו חברה יש לצרף תמצית עדכנית מרשם החברות בדבר זהות בעלי המניות; במקרה
של שותפות רשומה יש לצרף מסמכי התאגדות של השותפות; בכל מקרה יש לצרף אישור עו"ד /רו"ח
מעודכן בדבר בעלי הזכויות בחברה/שותפות רשומה.

.4.5

אישורים מתאימים לגבי רישום המציע ,זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייב את המציע בחתימתם.

.4.6

מסמכי הבהרות שהוצאו ,אם הוצאו ,בקשר עם המכרז חתומים על ידי המציע.

.4.7

אישור על רכישת מסמכי המכרז ,על שם המציע.

הבהרות ושינויים
.5.1

פגישת הבהרות תבוצע בכינוס דיגיטלי באפליקציית  .Zoomביום  24.3.2021בשעה  ,13:30יש להיכנס
למערכת מס' דקות קודם על מנת שיתחיל בזמן .המציעים נדרשים להירשם מראש לכנס אצל עו"ד רונית
יוגב ,בדוא"ל  Ronity@reh.co.ilולקבל את פרטי ההתחברות לכנס – מספר התחברות וסיסמא
המעוניינים להשתתף מוזמנים לדייק ולבוא בזמן .בפגישה יקבע מועד אחרון להגשת שאלות/בקשות
ולאחר מועד זה תינתן תשובה ,בכתב ,לכל השאלות/בקשות שתועברנה לחברה עד למועד האמור.

.6

.5.2

בנוסף ,רשאית החברה ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת המכרז ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי
המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים ,כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד
מתנאי המכרז ויובאו ,בכתב ,לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו
על ידי רוכשי מסמכי המכרז.

.5.3

החברה לא תהיה אחראית לתשובות או הסברים שיינתנו בעל פה ולא תתקבל טענתו של מציע שיטען כי
קיבל הסבר או הבהרה בעל פה.

הגשת ההצעה
הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה ידנית (לא בדואר) בתיבת המכרזים שבמשרדי
החברה ,רח' הר הצופים ,קרית שרת ,חולון ,לא יאוחר מיום  12.4.2021עד לשעה .14:00
הצעות שתגענה לאחר המועד הנ"ל ,תוחזרנה למציע כפי שהן ללא כל התייחסות.

.7

בחינת ההצעות
.7.1

החברה תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו וכושרו של המציע לבצע את
החוזה המוצע ואת ניסיונה עם המציע בעבר.

.7.2

החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה ,תנאיה או בשל חוסר התייחסות
לתנאי המכרז באופן שלדעתה מונע הערכת ההצעה כדבעי.
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.8

.9

.7.3

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי ,תוספת או הסתייגות ביחס
למסמכי המכרז ,בין אם נעשו בגוף המסמכים ובין אם במכתב לוואי ,לא יובאו בחשבון בעת הדיון
בהצעה ,ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

.7.4

נקב המציע במכרז בשני מחירים שונים בהצעתו למכרז תובא בחשבון ההצעה הגבוהה יותר.

.7.5

במקרה בו יהיו מספר הצעות בעלות שיעור הנחה זהה ,תכריע ועדת המכרזים בין ההצעות בהתאם
לניסיון שיש לחברה עם המציעים האמורים או חלקם ,ובהעדר ניסיון כזה ,על פי הגרלה.

.7.6

מובהר בזאת ,כי בהתאם לתקנה (22ה )1לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח( 1987-להלן" :התקנות")
אם תמצא הועדה כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מהן היא של עסק בשליטת אישה,
תמליץ הועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה ,בעת הגשתה ,אישור ותצהיר בהתאם לקבוע
בתקנות.

.7.7

החברה אינה חייבת לקבוע את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעת הזוכה.

הודעה על תוצאות המכרז
.8.1

לזוכה במכרז תימסר על כך הודעה בדוא"ל .מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב ,בדואר
רשום ,אליה תצורף ערבות המקור.

.8.2

מציע שזכה במכרז מתחייב ,תוך  14יום מיום קבלת ההודעה ,להאריך את הערבות ,שנמסרה על ידו עם
הצעתו במכרז ,לתקופה של שנה נוספת ולהמשיך ולהאריך אותה ,מעת לעת ,כך שתהא בתוקף עד תום
 30יום ממועד סיום חוזה ההתקשרות המאוחר .ככל שלא תוארך הערבות כאמור ,תהיה זכאית החברה
לחלט את סכום הערבות שבידיה ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו תהיה החברה זכאית על פי כל דין.

.8.3

כמו כן ,ימציא הזוכה אישור על קיום ביטוחים ,על פי הנוסח שבמסמכי המכרז ,כשהוא חתום על ידי
חברת הביטוח מטעמו.

שונות
.9.1

כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על
המציע.

.9.2

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש
במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

.9.3

החברה זכאית לאכוף על הזוכה במכרז את הצעתו במכרז.

.9.4

היה והזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,תהיה החברה רשאית לבטל את הזכייה
בהודעה בכתב ,החל בתאריך שייקבע על ידי החברה בהודעה ,וזאת לאחר שניתנה לזוכה במכרז הודעה
בה נדרש לתקן את המעוות ,והזוכה לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בהודעה .אין
בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

.9.5

החברה תהיה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים:

-8.9.5.1

יש בידי החברה הוכחות ,להנחת דעתה ,כי הזוכה במכרז או אדם אחר מטעמו נתן או הציע
שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז.

.9.5.2

התברר לחברה כי הצהרה כלשהי של הזוכה במכרז שניתנה במכרז אינה נכונה ,או שהמציע
לא גילה לחברה עובדה מהותית אשר לדעת החברה היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה
במכרז.

.9.5.3

המציע חזר בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות ,בכל דרך שהיא.

.9.5.4

המציע נהג במהלך המכרז בתכסיסנות ו/או בחוסר ניקיון כפיים ו/או תיאם הצעתו עם
מציעים אחרים או עם מציעים פוטנציאליים.

.9.5.5

הזוכה מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.

.9.5.6

הזוכה לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות עימו.

.9.6

הפר הזוכה את התחייבויותיו תהיה החברה זכאית לממש את הערבות שהגשה על ידו ולחלט את סכומה
כפיצויים מוסכמים בגין ההפרה ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לה על פי מסמכי
המכרז ועל פי כל דין.

.9.7

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות המוקנות לחברה על פי מכרז זה ו/או הוראות כל דין לפיצויים ו/או
לסעדים אחרים בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור לעיל.

.9.8

החברה רשאית ,בכל שלב ,לבטל מכרז זה ו/או לדחות כל מועד הקבוע בו ,הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.
הודעה על ביטול ו/או דחייה ,כאמור ,תימסר לכל רוכשי מסמכי המכרז.
בכבוד רב,
החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ
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החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ
מכרז הפעלת בית קפה בגן סיפור
מכרז פומבי מס' 2/2021
תצהיר המציע
לכבוד
עיריית חולון והחברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ
ג.א.נ
אני הח"מ :שם ____________ :ת.ז ________________ מרח' ____________________ ,המשמש מורשה
חתימה של המציע ,___________________ ,ומוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע בקשר עם השתתפותו במכרז פומבי
מס' ( 2/2021להלן" :המכרז") ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא
אעשה כך ,מצהיר בזאת כדלקמן:
כללי
.1

הבנו לפרטיהם את כל האמור במסמכי המכרז ,בין המצורפים ובין שאינם מצורפים ,ואנו מקבלים על עצמו לבצע
את כל הפעולות וההתחייבויות שבמסמכי המכרז ,וכל הפרטים שאנו מוסרים בכל מסמכי המכרז ,לרבות בכל
הנספחים והתצהירים ,הינם נכונים ,מלאים ,מדויקים ואמת לאמיתה.

.2

המציע יהיה אחראי ,באופן בלעדי ,על אחריותו ,חשבונו והוצאותיו ,לקבלת רישיון עסק מהעירייה ו/או מכל רשות
מוסמכת לצורך העסק שיפעיל ,וכי ידוע למציע כי אין בחתימתכם על חוזה ההתקשרות שבמסמכי המכרז משום
מתן אישור או התחייבות למתן רישיון עסק.

.3

המציע בדק ,לפני הגשת ההצעה במכרז ,את תוכניות בנין העיר החלות ,את תיק הבניין של המתחם בועדה המקומית
לתכנון ולבניה חולון ,את היתר הבניה שהוצא והתכניות שהוגשו לועדה המקומית לצורך הוצאתו ,את אפשרויות
הוצאת רישוי עסקים לעסק שבכוונתנו להפעיל ,את סביבתו ,את דרכי הגישה ,מיקומן של מערכות תשתית
והחיבורים אליהן ואת כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעת המציע במכרז ו/או על
התחייבויותינו ,ומצא אותם מתאימים לצרכיו ומטרותיו ,וכי אין ולא תהיינה למציע כל טענות ו/או תביעות,
כספיות או אחרות ,מכל עילה שהיא ,כלפי החברה ו/או העירייה ,והמציע מוותר בזאת מראש על כל טענה או תביעה
או דרישה ,בעניינים כאמור ,כלפי החברה ו/או העירייה לרבות כל טענה בדבר אי התאמה ו/או מום ו/או פגם ו/או
על כל טענת ברירה אחרת לרבות בקשר עם אפשרויות השימוש.

.4

ההצעה במכרז מוגשת לאחר שערכנו את הבדיקות הדרושות ,להנחת דעתנו ,בכל הנוגע לכלל הגורמים וההוצאות
הכרוכות בהגשת ההצעה במכרז ובהתקשרות על פי מסמכי המכרז ,וכי לא בססנו הצעתנו על מצגים ו/או הבטחות
ו/או אמירות שנעשו בעל פה על ידי החברה ו/או מי מגורמיה ,וכי לא נציג דרישות ו/או תביעות המבוססות על אי
הבנה ו/או אי ידיעה ,ואנו מוותרים ,מראש ,על כל טענות ,כאמור.

.5

המציע עומד בכל תנאי הסף והדרישות האחרות הנדרשות מהמציעים על פי מסמכי המכרז.

.6

ככל שהמציע הינו תאגיד ,הרי הצעת המציע הינה בתחום המטרות ,התקנות ,הנהלים והסמכויות ,הקבועים
במסמכי התאגדות של המציע ,כי נתקבלו אצל המציע כל ההחלטות והאישורים הדרושים וכי אין כל מניעה על פי
כל דין ו/או חוזה לחתימת המציע על כל מסמכי מכרז.

 - 10.7

הצעת המציע מוגשת ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים.

.8

נכון ליום תצהיר זה המציע אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק וכן לא מתנהלים כנגדו הליכים משפטיים
העלולים לפגוע ביכולתו לעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,במלואם ובמועדם.

חוק עסקאות גופים ציבוריים ,קיום דיני עבודה ועמידה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות
.9

בתצהירי זה ,המונחים "בעל זיקה" "עבירה"" ,הורשע" ו" -תושב ישראל" משמעותם כהגדרתם בסעיף 2ב(א) לחוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו . 1976-אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבינ/ה
אותם .הנני מצהיר כי המציע הינו "תושב ישראל".

 .10המציע ו"בעל הזיקה" לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז ,1987-אשר נעברו אחרי יום  31באוקטובר ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,או אם
הורשעו ביותר משתי עבירות הרי במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז חלפה לפחות שנה אחת ממועד ההרשעה
האחרונה.
 .11הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ,התשנ"ח( 1998-להלן" :חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע
או הוראות חוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן דהיינו:
.11.1

המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,ואני מצהיר בשם המציע על התחייבותו לפנות למנהל הכללי של משרד
העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות  ,ובמידת
הצורך -לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומו; ואולם לא תינתן הנחיה שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי
כהגדרתו בסעיף ( 8ה) לחוק שוויון זכויות; או

.11.2

המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות
סעיף  10.1לעיל ונעשתה איתו התקשרות שלגביה התחייב ,כאמור ,באותו סעיף משנה – הוא הצהיר כי
פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל
ליישומו;

.11.3

אני מתחייב להעביר לכם העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים ,בתוך  30יום ממועד ההתקשרות.

אי קיום קירבה ו/או קשר עסקי ו/או ניגוד עניינים
הננו מצהירים בזאת ,כי הוראות הסעיפים בפקודת העיריות ,המפורטים להלן ,ידועות ונהירות למציע ולנו.
סעיף  122א(א) לפקודת העיריות (נוסח חדש)
"חבר עירייה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה של עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או
שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה" ,קרוב"  -בן זוג ,בן או בת,
אח או אחות".
סעיף ( 174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש)
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או
סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה".
סעיף ( 12א) בהודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות

 - 11"חבר העירייה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה; "חבר עירייה" – חבר עירייה או קרובו או
תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף ()1(1ב) ו()1(5 -ב)").
"בעל שליטה"  -מנהל או עובד אחראי בגוף ,או מי שיש לו חלק העולה על  10%בהון או ברווחים של גוף.
"קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ,סוכן או שותף.
אני מצהיר ומתחייב בזאת ,כי לא קיימים בין המציע ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין העירייה ו/או ראש העירייה ו/או
לסגניו ו/או לחברי מועצת העירייה ו/או לעובד/ת מעובדי העירייה ,קירבה משפחתית ו/או חברות ו/או נגיעה ו/או הכרות
אישית (להלן" :קירבה") או כל ניגוד עניינים ו/או עניין ו/או נגיעה ו/או בקשר עסקי/משפחתי או קשר אחר כלשהו קבוע
או זמני ,כאמור לעיל ,ואם כן הננו מתחייבים לצרף להצעתנו למכרז זה מכתב בו נפרט עם מי יש למציע קירבה ו/או קשר,
ומאיזה סוג.
הננו מצהירים ומתחייבים בזאת ,כי המציע מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בינו לבין העירייה ו/או ראש
העירייה ו/או לסגניו ו/או לחברי מועצת העירייה ו/או לעובד/ת מעובדי העירייה ,במישרין ו/או בעקיפין ,ומתחייב בזאת
להודיע לעירייה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים כאמור.
אני מצהיר בזאת ,כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין התחייבויות המציע על פי המכרז והחוזה לבין כל פעילות ו/או
התחייבות אחרת שלו.
 .12אני והמציע לא היינו מעורבים באירוע הנמצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות בעניין/נושא/תחום שהיה
באחריותו ו/או באחריות מי מטעמו .כמו כן ,המציע לא הציע ,למיטב ידיעתו ,במסגרת הצעתו במכרז ,כל עובד ו/או
מנהל ו/או קבלן משנה ,אשר היו מעורבים באירוע ,כאמור .לצרכי סעיף זה "אירוע" ייחשב כאירוע בו מתקיימים
כל התנאים המפורטים להלן:
.12.1

אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק ,במישרין ו/או בעקיפין ,בסוג השירותים ו/או במתן
השירותים נשוא המכרז ובעניין עבירה שמתחום טוהר המידות;

.12.2

האירוע נמצא תחת חקירה פלילית או היה תחת חקירה פלילית;

.12.3

אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את המציע ו/או העובד
ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה;

.12.4

לא נקבע לגבי אירוע ,כאמור ,על ידי בית משפט מוסמך ,כי המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן
המשנה לא יכולים היו למנוע אוו גם אם היו נוקטים בכל האמצעים המתחייבים על פי דין ,הסכם ונוהג
המקובל בתחום.
________________

_________________

חתימת המצהיר

תאריך
אישור עורך דין

אני הח"מ ______________עו"ד ,מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיעו בפני ה"ה שם_______________ :
ת.ז _____________ :ו -שם _______________ :ת.ז ,____________ :המשמש/ים כמנהלי המציע ,הרשאים
מטעמו לחתום ולחייב את הספק בחתימתם לכל דבר ועניין ,ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם להצהיר את האמת וכי
יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן ,אישרו בפני את נכונות תצהירו/ם זה ,וחתמו עליו.
_________________ חתימת וחותמת עורך דין.
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החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ
מכרז הפעלת בית קפה בגן סיפור
מכרז פומבי מס' 2/2021
הצהרת המציע על הכנסותיו ואישור רו"ח
הצהרת המציע
שם המציע __________________________ :
תאריך ______________________________ :
הרינו להצהיר כי היקף הכנסותינו בשנים  2018ו( 2019 -במצטבר) ,הינו לפחות ( ₪ 8,000,000לא כולל מע"מ) ,לכל אחד
מסניפי בית הקפה/המסעדה ,תחת אותו שם מותג ,שלהלן:
סניף_____________________.
סניף_____________________.
חתימת המציע __________________
__________________________________________________________________

אישור רואה חשבון*
לבקשת _____________________ (להלן" :המציע") וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המציע בדבר הכנסותיו
בשנים  2018ו( 2019-במצטבר) ,ולפיה הינן לפחות ( ₪ 8,000,000לא כולל מע"מ) ,לכל אחד מסניפי בית הקפה/המסעדה,
כמדווח לעיל .ההצהרה הינה באחריות הנהלת המציע .אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים .הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע
שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית .אנו סבורים שביקורתנו
מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הכנסות המציע ,כאמור לעיל.
תאריך___________ :

בכבוד רב ,
רואי חשבון

במקרה של מציע שהינו חברה בע"מ -יכול וההכנסות תהיינה של מי שמחזיק למעלה מ 51% -מהמניות והשליטה
בחברה או;
במקרה של מציע שהינו שותפות -יכול וההכנסות תהיינה של מי שהינו אחד השותפים בשותפות או;
במקרה של מציע שהינו שותפות מוגבלת -יכול וההכנסות תהיינה של מי שהינו השותף הכללי בשותפות.
*ניתן להגיש בנוסח לעיל על ניר פירמה של משרד רואה החשבון.
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החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ
מכרז הפעלת בית קפה בגן סיפור
מכרז פומבי מס' 2/2021
הצעת מחיר

לכבוד
החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ
ג.א.נ,.
.1

תמורת זכות השכירות במושכר הכול על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז ,אנו מציעים כדלקמן:
אנו נשלם דמי שכירות חודשיים בסיסיים בסך של ___________  ,₪בתוספת מע"מ כדין.
דמי השכירות החודשיים המוצעים לא יפחתו מסך של  ₪ 40,000בתוספת מע"מ כדין (להלן :דמי השכירות
המינימאליים") .הצעת מחיר אשר תהיה נמוכה מדמי השכירות המינימאליים תפסל על הסף.

.2

ידוע לנו כי דמי השכירות שישולמו על ידינו בפועל יהיו דמי השכירות הבסיסים המוצעים על ידינו או 8 %
מהפדיון במושכר ,לפי הגבוה מבניהם ,הכול כמפורט בחוזה השכירות.

.3

המחירים יעודכנו בהתאם להוראות הקבועות בחוזה ההתקשרות.
_____________

_______________

________________

תאריך

שם מלא של המציע

חתימת המציע

_____________

________________

_________________

כתובת המציע

דוא"ל המציע

טלפון ופקס'

אישור
אני הח"מ ______________ ,עו"ד של _______________________(להלן" :המציע") מאשר בזה כי ביום
___________חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה __________________ בשם המציע ,כי אצל המציע נתקבלו כל ההחלטות
וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על הצעת המחיר וכי חתימת
ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע.
_____________________,עו"ד
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החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ
מכרז הפעלת בית קפה בגן-סיפור
מכרז פומבי מס' 2/2021
נוסח ערבות בנקאית
לכבוד
החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ
הנדון :ערבות בנקאית
על פי בקשת_____________ ת.ז/.ח.פ/מספר שותפות___________ (להלן " -המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם
לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 120,000במילים :מאה עשרים אלף  ,)₪בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת
הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן" :הפרשי הצמדה") ,וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז פומבי  2/2021להבטחת
מילוי תנאי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות שבמסמכי המכרז.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך  7ימים ממועד 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 למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת
לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
במכתבנו זה:
"המדד" -

משמעו מדד המחירים לצרכן כללי ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן
 "המדד החדש") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ____ שפורסם ביום _______ (להלן " -מדד הבסיס")יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד
היסודי.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד  12.7.2021ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי  12.7.2021לא תענה.
לאחר יום  12.7.2021ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו ניתנת להארכה או לחילוט על ידי פניה באמצעות פקסימיליה או דואר רשום או שליח.
בכבוד רב,
_____________
בנק
כתובת________________ :
מס' פקסימיליה______________ :
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חוזה התקשרות
שנערך ונחתם בחולון ביום_____ לחודש_____ שנת 2021
 בין -החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ
(להלן" :החברה")
מצד אחד;
-לבין-

מס' חברה/מס' זיהוי
(להלן" :השוכר")
מצד שני;
והואיל:

והחברה פרסמה את מכרז להפעלת בית קפה במבנה בגן סיפור ,שברחוב מוטה גור  ,15חולון (להלן:
"המושכר");

והואיל:

וועדת המכרזים המליצה על קבלת הצעת השוכר במכרז ,והכול בתנאים כמפורט בחוזה זה להלן;

והואיל:

וברצון הצדדים להעלות על הכתב את המוסכם ביניהם;
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כלהלן:

.1

כללי
 .1.1המבוא לחוזה זה וההצהרות הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 .1.2בחוזה זה תהיה למונחים שלהלן והמשמעות כמוגדר בצידם:
מכרז פומבי מס'  ,2/2021שפורסם על ידי החברה.
"המכרז"
"גן סיפור"

גן סיפור שברחוב מוטה גור  ,15חולון.

"המושכר"

שטח של כ 117 -מ"ר ברוטו בגן סיפור וכן שטחים נוספים של כ146 -
מ"ר מחוץ למושכר ,כמסומן בתשריט ,נספח א' ,לרבות המתקנים,
הציוד ,המכונות וכל דבר אחר המצוי או יימצא בו והמחובר אליו חיבור
של קבע אשר ישמש את השוכר להפעלת בית הקפה לרבות אותם
מתקנים וציוד שיותקנו על ידי השוכר ועל חשבונו.

"המכרז"

מכרז פומבי מס'  ,2/2021שפורסם על ידי החברה.

"העירייה"

עיריית חולון.
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"החברה"

החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ ,הפועלת בשמה ומטעמה של
העירייה בכל הנוגע למכרז ואשר מונתה על ידי העירייה לנהל את
ההתקשרות עם השוכר על פי חוזה זה ולפקח על מילוי כל
התחייבויותיו.

"הוועדה"

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון.

"השוכר"

לרבות נציגיו ,עובדיו ,מורשיו וכל מי שבא מטעמו.

"בית הספר"

בית הספר התיכון קוגל ברחוב האלוף אהרון יריב  8חולון

"המדד"

מדד המחירים לצרכן הכולל פירות וירקות ומתפרסם על-ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי (להלן" :הלשכה") וכולל אותו
מדד אף אם יפורסם על ידי גוף או מוסד ממשלתי אחר ,וכן כל מדד
רשמי אחר שיבוא במקומו ,בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים שעליהם
בנוי המדד הנוכחי ובין אם לאו .אם יבוא מדד אחר ,יקבע היחס בין
המדד האחר לבין המדד המוחלף על ידי הלשכה.

"מדד הבסיס"

"המדד החדש"

.1.3

.1.4

.2

המדד האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות במכרז.

המדד שיתפרסם לאחרונה לפני ו/או ביום שנקבע לביצוע כל תשלום
על ידי השוכר על פי חוזה זה .אם ביום בו על השוכר לשלם תשלום
כלשהו על חשבון דמי השכירות היסודיים יהיה המדד החדש גבוה
מהמדד הבסיסי ישלם השוכר למשכירה את דמי השכירות הבסיסים
כשהם מוגדלים בהתאם לעליית המדד החדש ביחס למדד הבסיסי.
אם המדד החדש יהיה שווה או נמוך מהמדד הבסיסי ישלם השוכר
את דמי השכירות כשהם מחושבים על פי המדד הבסיסי.

המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
נספח א'

תשריט שטח המושכר.

נספח ב'

אישור עריכת ביטוח עבודות השוכר.

נספח ג'

אישור עריכת ביטוחי הקבע של השוכר.

כותרות הסעיפים בחוזה זה מובאות לנוחיות ההתמצאות בלבד .הן אינן מהוות חלק מהחוזה ולא ישמשו
לצורכי פירושו.

מטרת ההתקשרות
השוכר מקבל בזאת זכות שכירות במושכר לצורך הפעלת בית קפה לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון)
התשנ"ה( 1995 -קבוצה  4מזון ,סעיף  4.2א .בית קפה) בלבד ,הכול בהתאם לתנאי חוזה זה והוראותיו .השוכר לא
יהא רשאי לעשות במושכר שימוש למטרה אחרת כלשהי.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי השוכר יהיה רשאי להפעיל במושכר בית קפה בלבד ועמדת מכירת מזון לתלמידי
בית הספר ולסגל המורים.
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.4

הצהרות השוכר
.3.1

השוכר מצהיר כי בדק את תוכניות בנין העיר החלות על המושכר ,את תיק הבניין של המושכר בועדה
המקומית לתכנון ולבניה חולון ,את אפשרויות הוצאת רישוי עסקים לבית הקפה שבכוונתו לפתוח
במושכר ,את אפשרויות השימוש בו ,את האתר בו מצוי המושכר ,את המושכר ,את דרכי הגישה ,מיקומן
של מערכות תשתית והחיבורים אליהן ואת כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על
התחייבויותיו על פי חוזה זה וכי אין ולא תהיינה לו כל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כלפי החברה
ו/או כלפי העירייה בעניינים אלה והוא מוותר בזאת ,מראש ,על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה ,כספית
או אחרת ,כלפיהן בעניינים כאמור.

.3.2

השוכר מוותר בזה ויתור מלא ומוחלט ללא כל סייג על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או העירייה
ו/או מי מטעמן בגין כל הפרעה ו/או נזק ו/או אובדן ,מכל מין וסוג שהוא שיגרמו לו ,במידה ויגרמו ,במידה
ויתברר כי השוכר טעה ,מכל סיבה שהיא ,לרבות מסיבות הקשורות בחברה ו/או בעירייה ו/או במי
מטעמן ,באחת מהצהרותיו הנזכרות לעיל ו/או בהשפעתן על שיקוליו להתקשר בחוזה זה ו/או להשתתף
במכרז.

.3.3

השוכר מצהיר כי לא הוצג לו על ידי החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמן כל מצג בקשר לפוטנציאל
הכלכלי ו/או העסקי ו/או השימושים המותרים במושכר ,ולא תהינה לו כל תביעות ו/או כל טענות ,מכל
מין וסוג שהוא ,כנגד החברה ו/או כנגד העירייה ו/או מי מטעמן בגין הפסד ,אובדן ונזק ,מכל מין וסוג
שהוא ,שיגרמו ,אם יגרמו ,בגין ניהול עסקו במושכר.

אי  -תחולת חוקי הגנת הדייר
.4.1

זכות השכירות לפי חוזה זה ,השוכר והמושכר אינם מוגנים על פי הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב),
תשל"ב( 1972-להלן" :חוק הגנת הדייר") ולא על פי הוראות כל חוק אחר המגן על השוכר או דייר בכל
צורה שהיא ,והחוקים האמורים ותיקוניהם והתקנות שהותקנו או שיותקנו על-פיהם אינם חלים ואף לא
יחולו על זכויותיו של השוכר לפי חוזה זה ,על השוכר ועל המושכר.

.4.2

השוכר מצהיר ,מתחייב ומאשר בזה שידוע לו כי המושכר הינו נכס שבנייתו הושלמה לאחר יום כ"ז באדר
ב' התשי"ד ( 1באפריל  ;)1954כי ביום כ"ו באב התשכ"ח ( 20באוגוסט  )1968לא היה דייר הזכאי להחזיק
במושכר ,וכי על חוזה זה חלים סעיפים  9ו 14 -לחוק הגנת הדייר המוציאים את ההתקשרות מתחולת
חוק הגנת הדייר.

.4.3

השוכר מצהיר בזה כי לא נתבקש ולא שילם דמי מפתח או תשלומים העלולים להתפרש כדמי מפתח; וכי
כל העבודות ,השינויים ,השיפורים והשכלולים אשר יעשו במושכר ,ככל שיעשו ,אינם ולא יהיו שינויים
יסודיים וכן כי בעת הפינוי לא יהא השוכר זכאי לכל תשלום שהוא ,לא כדמי מפתח ולא באופן אחר
כלשהו.
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.6

רישוי עסקים
.5.1

השוכר מתחייב בזה לקיים את חוקי העזר העירוניים והוראות כל דין ,לרבות חוק רישוי עסקים ,כפי
שיהיו בתוקף מעת לעת בכל הנוגע לשימוש והפעלה של בית הקפה והפעלת עמדת מכירה לתלמידי בית
הספר ולסגל המורים .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,מתחייב השוכר להצטייד ברישיון עסק מתאים
להפעלת בית הקפה והפעלת עמדת מכירה לתלמידי בית הספר ולסגל המורים לפי הוראות מחלקת
הרישוי בעירייה ולהפעילו בהתאם לתנאי הרישיון ובכפוף להוראות כל דין ולהחזיקו בתוקף כל תקופת
החוזה .השוכר מתחייב לבצע כל עבודה שתידרש ,אם תידרש ,על ידי רשות רישוי כלשהי כתנאי להפעלת
בית הקפה ,כל זאת על חשבונו והוצאותיו בלבד.

.5.2

היה ורשויות מוסמכות תדרושנה הכנסת שינויים בתכנית ,לצורך מתן רישיון עסק לבית קפה במושכר,
לרבות לעניין הבינוי ו/או הציוד שיש לבצע ו/או להתקין בבית הקפה יחולו אלה על השוכר והוא יבצע את
הנחיות הרשויות המו סמכות ,על חשבונו והוצאותיו ,ולא תהיינה לן כל טענות ו/או תביעות ,כספיות או
אחרות ,כלפי החברה ו/או כלפי העירייה.

.5.3

השוכר מתחייב למכור מוצרי מזון המותרים למכירה בבית הקפה בהתאם לתקנות רישוי עסקים (תנאי
תברואה נאותים לבתי אוכל) ,תשמ"ג ,1983 -ובלבד שמוצרי מזון ,שלא הוכנו בבית הקפה עצמו ,ירכשו
ממקור בעל רישיון לפי חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח 1968 -בהתאם לתוקפו ,מעת לעת.

הפעלת והחזקת המושכר
.6.1

השוכר מתחייב לפעול להפעלה של בית הקפה שבעה ימים בשבוע ,בשעות פעילות שמהשעה 07:00
בבוקר ועד לשעה  22:00לפחות ,הכול בכפוף לתנאי רישיון העסק ,שיינתן לו והוראות כל דין.

.6.2

השוכר מתחייב להפעיל עמדת מכירה לכיוון בית הספר ולהפעילו בימי הלימודים ,בשעות הנהוגות בבתי
הספר .המפעיל מתחייב למכור לתלמידי בית הספר מזון בריאותי בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד
החינוך השוכר יהא רשאי לגבות עבור המצרכים שיימכרו על ידיו לתלמידי בית הספר ,מחירים כמקובל
במתקנים דומים בארץ ,ובהתאם לכל הוראות הפיקוח על המחירים והוראות דין אחרות .השוכר מתחייב
למכור את המוצרים האמורים לסגל בית הספר בהנחה של .20%

.6.3

השוכר מתחייב למלא אחר כל הפקודות ,ההוראות והדרישות הנקבעות על פי דין על ידי הממשלה,
הרשויות המקומיות ,ועדות מקומיות ומחוזיות לבנין ערים או כל רשות מוסמכת אחרת ,בקשר עם
השימוש במושכר ו/או הפעלת בבית הקפה ,תיקונו וכל הכרוך בהם .השוכר מקבל על עצמו בלבד את
האחריות המלאה והבלעדית עבור תוצאות אי מילוי כל דין ,הוראה או דרישה ,כאמור.

.6.4

השוכר מתחייב לשמור בכל עת על מצבו התקין של הציוד במושכר ולתקן או להחליף ,בהתאם להוראות
החברה ,כל פריט ציוד אשר יינזק או יתקלקל ,וזאת על חשבונו והוצאותיו בלבד.

.6.5

השוכר לא יציב במושכר או מחוצה לו כל שלט ו/או מודעה ,אלא לאחר קבלת אישורה ,מראש ובכתב,
של החברה לגבי הצבתו של כל שלט ו/או מודעה כאמור  .עם קבלת אישור החברה ,כאמור ,יפנה השוכר
לקבלת האישורים הדרושים מהרשויות המוסמכות לעניין הצבת שילוט ויישא בתשלום האגרות הכרוכות
בכך.
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השוכר מתחייב בזה להחזיק את בית הקפה כשהוא נקי ומסודר כל העת .לנקות מידי יום ביומו את כל
בית הקפה ולסלק ממנו ,לפחי האשפה שיתקין בבית הקפה מסוג ובמספר להנחת דעתה של החברה ,כל
לכלוך ,אשפה ,בקבוקים .לדאוג לכך כי בית הקפה יהיה נקי ומסודר במשך כל שעות היום ולרוקן את
פחי האשפה בהם ,מיד עם התמלאם ,למכלי האשפה של העירייה המוצבים לצורך כך בסמוך .לא עשה כן
תהיה החברה רשאית לבצע את עבודות הניקיון ,כולן או מקצתן ,בעצמה או באמצעות אחרים ולחייב
את השוכר בהוצאות הניקיון .מובהר כי השוכר מתחייב לפנות את האשפה שבשטח החיצוני ,שטח של כ-
 146מ"ר ,ולדאוג לניקיונו על פי הוראות חוזה זה ועל פי דרישות מחלקת התברואה.

.6.7

השוכר מתחייב להחזיק את המושכר בתקופת החוזה במצב טוב ותקין ,להימנע מגרימת נזק או קלקול
בו או בכל מתקן ממתקניו ולהיות אחראי ולתקן מיד על חשבונו כל נזק שיתגלה במושכר ואשר נגרם על
ידי השוכר ו/או מועסקיו ו/או מוזמניו ו/או עקב השימוש במושכר .לא עשה כן השוכר תהיה החברה
זכאית ,להיכנס למושכר ולעשות כן במקומו ועל חשבונו ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר על פי חוזה זה
ועל פי כל דין.

.6.8

בתקופת החוזה מתחייב השוכר שלא לבצע כל שינוי פנימי ו/או חיצוני במושכר ,ושלא להוסיף כל תוספת
ושלא להרוס כל חלק מהמושכר ו/או מתקן ממתקניו ,מבלי לקבל לכך את הסכמת החברה ,מראש ובכתב.
אישרה החברה את ביצוע השינויים לא יהיה בכך כדי לפטור את השוכר מקבלת אישור כל רשות מוסמכת
לביצוע השינויים ,לרבות קבלת היתר בניה מהוועדה המקומית לתכנון ולבניה ,והשוכר יהיה אחראי לבצע
את השינויים רק לאחר קבלת כל האישורים וההיתרים הדרושים על פי כל דין ,והכול על חשבונו
ואחריותו .בכל מקרה בו תאושר תוספת בניה ,כאמור ,יעודכנו דמי השכירות באופן יחסי של תוספת
הבניה.

.6.9

החברה ו/או באי כוחה יהיו רשאים להיכנס למושכר ,בכל עת וזמן מתקבלים על הדעת ,לאחר תאום
מוקדם( ,למעט במקרים דחופים) ,כדי לבדוק את מצב המושכר ו/או כדי להציגו לשוכרים פוטנציאלים
אחרים או מסיבות אחרות כלשהן ,ללא כל מגבלה או עיכוב שהם.

.6.10

השוכר מתחייב שלא להחזיק כל חומרים ,כלים ,ציוד או מיטלטלין אחרים מחוץ למושכר ,לכל מטרה
שהיא .השוכר מתחייב להקפיד על ניקיון המושכר וסביבתו ולנהל את עסקו אך ורק בתחומי המושכר
ולא לגרום כל מטרד של רעשים או של ריחות או אי נעימות אחרת לבני אדם הנמצאים או המבקרים
במושכר ו/או בבניין העירייה המצויים בשכנות לו.

.6.11

השוכר מתחייב למלא ולבצע כל הוראה של חוק ,תקנה ,צו או חוק עזר בקשר למושכר או החזקתו או
השימוש בו ,ולא לעשות ולא להרשות שייעשו במושכר או בקשר אליו כל דבר אשר עלול להוות מפגע או
מטרד ,או לגרום נזק או אי נוחות לציבור הרחב או למצויים בשכנות למושכר ,בהתחשב בטיב העסק
המתנהל במושכר.

.6.12

השוכר מתחייב כי כל העובדים שיועסקו על ידו בבית הקפה שבמושכר יעברו בדיקות רפואיות ,מעת לעת,
לפי דרישות כל דין וכל רשות מוסמכת .כן מתחייב השוכר שלא להעסיק עובדים בזמן מחלה.

.6.13

על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה מובהר בזאת כי חל איסור מוחלט על מכירת סיגריות ו/או
פיצוחים ו/או מוצרי מכולת בבית הקפה וכן חל איסור על מכירת אלכוהול שלא לצריכה במקום .כמו כן
חל איסור מוחלט להפעיל במקום הפעלת תחנת טוטו או דוכן פיס או משחקי מזל אחרים ,מכל סוג שהוא.
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.7

.8

השוכר מצהיר כי ידוע לו כי החברה רשאית להציב בבית הספר ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,מכונות
אוטומטיות לשתייה קרה/חמה ,כריכים ,חטיפים וכיו"ב ,וכי לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות,
כספיות או אחרות ,כלפי העירייה ו/או החברה בגין כך .למען הסר ספק מובהר כי השוכר אינו רשאי
להציב מכונות אוטומטיות כאמור לעיל בבית הספר ,אלא אם קיבל את אישור החברה ,מראש ובכתב.

סגירת חורף ,ארובות ,גז ובור שומנים
.7.1

השוכר יהא רשאי לייצר ולהתקין ערכת קירוי (סגירת חורף) לשטח/ים מחוץ לבניין העירייה ,הכול על פי
הנחיות ובאישור החברה .כל הוצאות יצור ערכת הקירוי יחולו על השוכר וישולמו על ידו .כמו כן ,יישא
השוכר בכל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהרכבת ערכת הקירוי ובפירוקה ,מעת לעת .השוכר
ירכיב יפרק ויתחזק ,על חשבונו והוצאותיו ,את ערכת הקירוי והאמצעים הדרושים לסגירת השטח/ים,
והכול בהתאם להנחיות ואישור החברה .השוכר מצהיר כי הוא אחראי באחריות מלאה ובלעדית לקבלת
הרישוי הדרוש לקירוי השטח/ים ,כאמור.

.7.2

השוכר מתחייב לבצע ,בחודש ינואר של כל שנה קלנדרית של תקופת השכירות ,טיפול תחזוקה מקיף
לרבות ניקיון הארובות שיותקנו במושכר ,ולהעביר לחברה דיווח ,בכתב ,על ביצוע הטיפול ,וזאת על מנת
למנוע הצטברות שומנים ופיח העלולים לגרום לשריפה.

.7.3

השוכר מתחייב לזמן ,בחודש ינואר של כל שנה קלנדרית בתקופת השכירות ,אלא אם תקבענה על פי
הוראות הדין או הוראות רשות מוסמכת הוראות לעניין תקופת בדיקה קצרה יותר ,את חברת הגז לשם
בדיקת תקינות מערכת הגז שבמושכר לצורך איתור ומניעת דליפות גז .השוכר יעביר לחברה העתק הדוח
חברת הגז על ביצוע הבדיקה ותוצאותיה ,מיד במועד בו יתקבל אצלו הדוח.

.7.4

השוכר מתחייב לתחזק ולנקות ,באופן שוטף ,על חשבונו והוצאותיו ,את בור מפריד השומנים בהתאם
להוראות משרד הבריאות והוראות כל רשות מוסמכת אחרת.

שמירת זכויות ותשלום תמלוגים
.8.1

השוכר מתחייב כי אין בהתקשרות עימו בחוזה ולא תהיה בהפעלת עסקו במושכר משום פגיעה בזכויות
יוצרים ו/או בסודות מסחריים ו/או בזכויות הקניין של צד שלישי כלשהו וכי אין כל מניעה ,מכל מין וסוג
שהוא ,להתקשרותו בחוזה זה עם החברה ולביצוע כל התחייבויותיו על פי חוזה זה.

.8.2

השוכר מתחייב כי בכל מקרה בו יבקש להשמיע מוסיקה או להציג סרטים או לבצע במושכר פעילות דומה
הדורשת הסכמה של בעלי זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות כיו"ב או הסכמת מי שמורשה לכך מטעם
בעלי הזכויות ,הוא מתחייב לקבל את ההסכמה ולשלם את התשלומים והתגמולים לבעלי הזכויות או מי
מטעמם.

.8.3

השוכר מצהיר ומתחי יב בזאת ,כי הוא יהיה אחראי כלפי החברה והעירייה ויפצה וישפה אותן בגין כל
נזק ו/או טענה לנזק ,שיגרם להן ו/או לצד שלישי כלשהו ,ואשר נובע ,באופן מלא או חלקי ,ממעשה או
ממחדל של השוכר או מי מטעמו ,בנוגע לחוזה זה ו/או בנוגע לאחריות המוטלת על השוכר או מי מטעמו
מכו ח הוראות חוזה זה ומכוח הדין ,לרבות נזק ו/או טענה לנזק שנגרם לצד שלישי כתוצאה מפגיעה
בזכויות קניין ו/או זכויות יוצרים ו/או זכויות מבצעים ו/או זכויות קניין רוחני ו/או זכויות אחרות
כלשהן.
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.9

עובדי השוכר ויחסי הצדדים
.9.1

השוכר מתחייב כי במתן השירותים יועסקו על ידו עובדים אזרחי מדינת ישראל בלבד ובכפוף להוראות
כל דין.

.9.2

בכל הקשור למערכת היחסים בין החברה לבין השוכר ,יחשב השוכר כקבלן עצמאי ולא כעובד והעובדים
המועסקים על ידי הקבלן הינם עובדי הקבלן בלבד .בכל מקרה בו יקבע אחרת יפצה הקבלן את החברה
בכל סכום בו תחויב כתוצאה מתביעה ,כאמור ,וכן בהוצאות משפט ובשכ"ט עו"ד.

.9.3

העובדים מטעם השוכר הינם עובדיו בלבד והם יהיו נתונים להוראותיו ,פיקוחו והשגחתו המלאים ,והוא
יי שא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם ,לרבות בתשלום הניכויים על פי כל דין הכרוכים
בכך וכן בכל תשלום אחר המקובל או הנהוג בענף נשוא חוזה זה.

.9.4

השוכר מתחייב לשלם לעובדיו שכר מינימום לפחות ,בהתאם לחוק השכר מינימום ,התשמ"ז1987 -
ולמלא כלפיהם את הוראות כל דין לרבות לעניין שכרם ,תנאי העסקתם ,ביטוח לאומי ,הפרשות
סוציאליות ,ביטוח ,בטחון ובטיחות.

 .10איסור הסבת זכויות
.10.1

השו כר מתחייב בזה שלא להסב את זכויותיו בהתאם לחוזה או כל חלק מהן לאחר או לאחרים בכל צורה
שהיא; ושלא למסור או להעביר את המושכר או כל חלק ממנו לאחר או לאחרים בכל צורה שהיא; ושלא
להרשות את השימוש במושכר או בכל חלק הימנו לתקופה כל שהיא ,ובאופן כל שהוא לאחר או לאחרים
ושלא לשתף אחר או אחרים בהחזקת המושכר או בכל חלק ממנו בין אם החזקה מוגדרת ובין אם אינה
מוגדרת; ושלא להעניק למי שהוא זכות במושכר כבר-רשות ,בין בתמורה ובין ללא תמורה ,אלא אם קיבל
לכך את אישור החברה ,מראש ובכתב.

.10.2

מובהר ,כי מקום שהשוכר הינו תאגיד ,הרי כל העברת מניות או זכויות בתאגיד ,או שינוי בהם ,אשר
יגרמו לכך שהשליטה בתאגיד לא תהיה בידי בעלי מניותיו ו/או בעלי הזכויות הנוכחיים ,בהרכבם ביום
חתימת חוזה זה ,שלא באישור החברה ,מראש ובכתב ,תהווה הפרה של חוזה זה ותקנה לחברה את הזכות
להביא החוזה זה לידי סיומו" .שליטה" לעניין סעיף זה ,משמעה החזקה ב –  51%לפחות מהון המניות
מכל הסוגים של התאגיד וכן הזכות למנות את מרבית הדירקטורים שלו.

 .11אחריות וביטוח:
.11.1

השוכר יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל נזק ,לגוף או לרכוש ,מכל מין וסוג שהוא,
אשר יגרם למושכר ו/או לתכולותיו ו/או לכל אדם או תאגיד ,לרבות לעובדי השוכר ,מועסקיו ,מוזמניו,
מבקריו ,וכל מי שבא בשמו או מטעמו ,ו/או לחברה ו/או לעירייה ,עובדיהן וכל מי שבא מטעמן ,מוזמנים
ו/או מבקרים במושכר ,והכול ככל שנזק ,כאמור ,נובע ו/או קשור בשימושו של השוכר במושכר ו/או
בפעילויות השוכר או מי מטעמו במושכר ,לרבות בתקופת ביצוע עבודות השוכר.
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החברה העירייה וכל מי שבא מטעמן לא יישאו בכל אחריות שהיא ו/או בחבות כלשהי לנזקים ,לגוף או
לרכוש ,ללא יוצא מן הכלל ,אשר יגרמו למושכר ו/או לתכולותיו ו/או לכל אדם או תאגיד ,לרבות לעובדי
השוכר ,מועסקיו ,מוזמניו ,מבקריו וכל מי שבא בשמו או מטעמו ו/או למוזמנים ו/או למבקרים במושכר,
והכול ככל שנזקים ,כאמור ,נובעים ו/או קשורים בשימושו של השוכר במושכר ו/או בפעילויות השוכר
או מי מטעמו במושכר ,לרבות בתקופת ביצוע עבודות השוכר.

.11.3

השוכר מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה ואת העירייה בגין כל דמי נזק ו/או תשלום ו/או הוצאה
שהן עלולות לשלם ,על פי פסק דין שביצועו לא עוכב ,בגין נזק ,לגוף או לרכוש ,ואשר מקורם באובדן או
נזק אשר בתחום אחריותו של השוכר על פי חוזה זה .החברה ו/או העירייה ,לפי העניין ,תודיע לשוכר על
כל תביעה כנגדה ותאפשר לשוכר להתגונן כנגד התביעה.

.11.4

השוכר מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצויי המגיעים על פי פסק דין הקובע חבותו לעובד או לכל אדם
הנמצא בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שיגרם להם תוך כדי פעילותם עבור ו/או מטעם השוכר
בתחום המושכר ,ככל שהועלתה דרישה בעניין כנגד החברה ו/או העירייה .החברה ו/או העירייה ,לפי
העניין ,תודיע לשוכר על כל תביעה כנגדה ותאפשר לשוכר להתגונן כנגד התביעה.

.11.5

בכפוף להוראות החוזה בכל הקשור לקבלת הרשאה לביצוע עבודות במושכר והיה ותבוצענה עבודות
כלשהן במושכר ,על ידי השוכר או על ידי מי מטעם השוכר ,במועד כלשהו במשך תקופת השכירות ,על
השוכר להמציא לידי החברה את אישור עריכת ביטוח עבודות השוכר המצורף להסכם זה ומהווה חלק
בלתי נפרד הימנו ומסומן כנספח ב' ("אישור ביטוח עבודות השוכר" ו"-ביטוח עבודות השוכר",
בהתאמה) חתום בידי מבטח השוכר .המצאת אישור ביטוח עבודות השוכר כאמור הינה תנאי מתלה
ומקדמי לביצוע עבודות כלשהן במושכר ,ולחברה תהא הזכות (אך לא החובה) למנוע מן השוכר ביצוע
עבודות במושכר ,היה ואישור ביטוח עבודות השוכר לא הומצא כאמור לפני תחילת ביצוע העבודות.1
על אף האמור לעיל ,בעבודות במושכר שערכן אינו עולה על  ,₪ 250,000רשאי השוכר שלא לערוך ביטוח
עבודות קבלניות כאמור ובלבד שימציא את אישור עריכת ביטוחי הקבע של השוכר כהגדרתו להלן ,אשר
מפרט כי ביטוחי הקבע של השוכר כוללים כיסוי לעבודות כאמור.

.11.6

בכל משך תקופת השכירות ,על השוכר לערוך ולקיים את הביטוחים כדלקמן:

 . 1גבולות האחריות לאישור ביטוח עבודות :

היקף עבודות

פרק א -הרחבת רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים

גבול אחריות פרק ב

250,000

200,000

₪

1,000,000

₪

250,000-500,000

300,000

₪

2,000,000

₪

500,000-1,000,000

300,000

₪

3,000,000

₪

מעל 1,000,000

400,000

₪

4,000,000

₪
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ביטוח תכולת המושכר וכל רכוש אחר המובא למושכר או לבניין על ידי או עבור השוכר (לרבות ציוד,
ריהוט ,מתקנים ומלאים) ,וכל שינוי ,שיפור ותוספת למושכר שנעשו על ידי השוכר או עבור השוכר ו/או
שמומנו על ידי החברה (שלא באמצעות החברה או מי מטעם החברה ) ,במלוא ערכם ועל בסיס ערך כינון,
מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים הניתנים לכיסוי בביטוח "אש מורחב" ,לרבות אש ,עשן ,ברק,
התפוצצות ,רעידת אדמה ,סערה וסופה ,שיטפון ,נזקי נוזלים והתבקעות צינורות ,פגיעה על ידי כלי רכב,
פגיעה על ידי כלי טיס ,פרעות ,שביתות ,נזק בזדון ,שבר זכוכית וכן נזקי פריצה .הביטוח כולל סעיף לפיו
מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי החברה וכלפי העירייה וכלפי מי מטעם החברה או העירייה ,וכן
כלפי שוכר ים ,דיירים ובעלי זכויות אחרים בבניין (יחדיו" :בעלי הזכויות האחרים") ,אשר בביטוח
רכושם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי השוכר ,או בהסכם המקנה לבעלי הזכויות
האחרים כאמור זכויות בבניין נכלל פטור מאחריות לטובת השוכר בגין אבדן או נזק העלול להיגרם
לרכושם של בעלי הזכויות האחרים עקב הסיכונים הניתנים לכיסוי בביטוח "אש מורחב"; הוויתור
כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

.11.8

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות השוכר על-פי דין בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש העלול
להיגרם לגופו או לרכושו של אדם או גוף כלשהו במושכר ובסביבתו ,בגבול אחריות בסך של4,000,000 :
 ₪לאירוע ובמצטבר על-פי הפוליסה .הביטוח מורחב לשפות את החברה ואת העירייה בגין אחריות
שתוטל על מי מהם עקב מעשה או מחדל של השוכר ,וזאת בכפוף לסעיף "אחריות צולבת".

.11.9

ביטוח אחריות מעבידים המבטח את חבות השוכר על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או על פי חוק
האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם 1980-כלפי עובדי השוכר בגין פגיעה גופנית או מחלה מקצועית
העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ועקב עבודתם במושכר ובסביבתו ,בגבול אחריות של ₪ 6,000,000
(שישה מיליון שקלים חדשים) לעובד ו( ₪ 20,000,000 -עשרים מיליון שקלים חדשים) למקרה ובסה"כ
לתקופת הביטוח .הביטוח מורחב לשפות את החברה ואת העירייה היה ונקבע ,לעניין קרות תאונת עבודה
או מחלה מקצועית כלשהי ,כי למי מהם ישנן חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי השוכר.

.11.10

ביטוח אבדן תוצאתי המבטח אבדן רווח גולמי של השוכר [במפורש למעט אבדן דמי שכירות ,דמי ניהול
ודמי חניה (אם קיימים) לחברה] עקב אבדן או נזק הנגרם לרכוש המבוטח על פי סעיף  11.7לעיל או
למושכר או למבנה הבניין ,כתוצאה מאחד הסיכונים המבוטחים על-פי סעיף  11.7לעיל ,וזאת למשך
תקופת שיפוי בת  12חודשים .הביטוח יורחב לכסות נזקים תוצאתיים שנגרמו עקב מניעת גישה בהתאם
לתנאי הפוליסה .כן הביטוח מורחב לכסות הפרעה או הפסקה במהלך עסקו של השוכר עקב הפסקה
באספקת זרם החשמל כתוצאה מסיכוני "אש מורחב" (למעט פריצה ,שוד והרחבת כה"ס) .למען הסר
ספק ,מובהר כי האמור לעיל בדבר הפסקה באספקת זרם החשמל חל גם ביחס לאספקת חשמל על ידי
החברה ו/או העירייה .הביטוח כולל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי החברה וכלפי
העירייה וכלפי מי מטעם החברה או העירייה וכן כלפי בעלי הזכויות האחרים אשר בביטוח האבדן
התוצאתי שלהם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי השוכר ,או בהסכם המקנה לבעלי
הזכויות האחרים זכויות בבניין נכלל פטור מאחריות לטובת השוכר בגין אבדן תוצאתי לבעלי הזכויות
האחרים עקב הסיכונים הניתנים לכיסוי בביטוח "אש מורחב"; הוויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם
לנזק בזדון.
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ללא צורך בכל דרישה מצד החברה ,על השוכר להמציא לידי החברה ,לא יאוחר ממועד קבלת החזקה
במושכר או לפני מועד הכנסת נכסים כלשהם למושכר (זולת נכסים הכלולים בעבודות המבוטחות על-פי
סעיף  11.5לעיל)  -המוקדם מבין שני המועדים  -את אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה ומהווה
חלק בלתי נפרד הימנו ומסומן כנספח ג' ("אישור ביטוחי הקבע של השוכר" ו"-ביטוחי הקבע של השוכר",
בהתאמה) חתום בידי מבטח השוכר .המצאת אישור ביטוחי הקבע של השוכר הינה תנאי מתלה ומקדמי
לקבלת חזקה במושכר או להכנסת נכסים כלשהם למושכר (זולת נכסים הכלולים בעבודות המבוטחות
על-פי סעיף  11.5לעיל) ,ולחברה תהא הזכות (אך לא החובה) למנוע מן השוכר את קבלת החזקה במושכר
או את הכנסת נכסים כאמור במקרה שהאישור לא הומצא במועד שצוין לעיל.

.11.12

לשוכר הזכות שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי ו/או ביטוח רכוש ,במלואם או בחלקם ,ואולם הפטור
המפורט בסעיף  11.15להלן יחול כאילו נערכו הביטוחים כאמור במלואם.

.11.13

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי השוכר בקשר עם המושכר  ,ייכלל סעיף בדבר ויתור על
זכות תחלוף כלפי החברה ,העירייה ומי מהבאים מטעמם ,וכן כלפי בעלי הזכויות האחרים אשר בביטוח
רכושם או בפרק הרכוש לביטוח עבודות קבלניות הנערך על ידם נכלל ויתור על זכות תחלוף כלפי השוכר,
ובלבד שהפטור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

.11.14

על השוכר לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על-פי סעיפים  11.7ו 11.10 -לעיל מעת
לעת ,כדי שישקפו תמיד את מלוא שוויו של נשוא הביטוח המבוטח על-פיהם.

.11.15

השוכר פוטר את החברה ,העירייה והבאים מטעמם וכן בעלי הזכויות האחרים ,אשר בהסכמי השכירות
שלהם או בכל הסכם אחר המקנה לבעלי הזכויות האחרים כאמור זכויות בבניין נכלל פטור מקביל כלפי
השוכר ,מאחריות בגין נזק שלשוכר הזכות לשיפוי בגינו על-פי הביטוחים שעל השוכר לערוך בהתאם
לסעיפים  11.7 ,11.5ו 11.10 -לעיל וכן על פי ביטוחי הרכוש הנוספים כאמור בסעיף  11.13לעיל (או
שלשוכר הייתה הזכות לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר
ו/או הפרת תנאי פוליסות הביטוח) ,אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

.11.16

בתום תקופת ביטוחי הקבע של השוכר ,על השוכר להפקיד בידי החברה את אישור ביטוחי הקבע של
השוכר בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת .על השוכר לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבע של השוכר
במועדים הנקובים ,מדי תקופת ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.

.11.17

בכל פעם שמבטח השוכר יודיע לחברה ,כי מי מביטוחי הקבע של השוכר עומד להיות מבוטל או עומד
לחול בו שינוי לרעה ,על השוכר לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש ,עד
למועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

.11.18

למען הסר ספק ,מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועדים לא תפגע בהתחייבויות השוכר על-פי
הסכם זה ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,כל חובת תשלום שחלה על השוכר .על השוכר לקיים את
כל התחייבויות השוכר על-פי ההסכם גם אם יימנעו מהשוכר ביצוע עבודות ,קבלת החזקה במושכר,
הכנסת נכסים למושכר או פתיחת עסקו במושכר בשל אי הצגת האישורים במועד.

 - 25.11.19

לחברה הזכות (אך לא החובה) לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על-ידי השוכר ,ועל השוכר לבצע כל
שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויות השוכר כאמור בהסכם זה .זכות החברה לבדוק
את אישורי הביטוח ולהורות על תיקונם כמפורט לעיל ,אינה מטילה על החברה או על מי מטעמה כל
חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור ,טיבם ,היקפם ותקפם של הביטוחים
הנערכים על-פי האישורים כאמור או לגבי העדרם ,ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על
השוכר על-פי הסכם זה או על-פי דין.

.11.20

על השוכר למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידי השוכר ,לשלם את דמי הביטוח במלואם
ובמועדם ,ולדאוג ולוודא כי ביטוחי הקבע של השוכר יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל
תקופת השכירות.

.11.21

השוכר מתחייב כי במידה והחברה ו/או העירייה יחויבו בתשלום דמי ביטוח נוספים מעבר למקובל ,עקב
פעילותו החריגה של השוכר שלא בהתאם למטרת השכירות ,ישלם השוכר לחברה ו/או לעירייה ,לפי
העניין ,את התוספת האמורה ,מיד עם דרישתם הראשונה.

.11.22

גבולות האחריות המתחייבים מאישורי הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על השוכר שאין
בה כדי לגרוע מכל התחייבות של השוכר לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את השוכר
ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין .לשוכר לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי החברה או כלפי
העירייה או כלפי מי מטעמם ,בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

.11.23

על החברה והעירייה לא חלה כל התחייבות לקיים שמירה או אמצעי ביטחון אחרים בבניין או במושכר,
ואין בקיום שמירה או אמצעי ביטחון אחרים בבניין או במושכר בכדי ליצור כל התחייבות או חבות כלפי
השוכר .חוק השומרים התשכ"ז 1967-אינו חל על ההסכם ועל נספחיו.

 .12דמי שכירות
.12.1

תמורת השכירות מתחייב השוכר לשלם לחברה ,את דמי השכירות החודשיים הבסיסיים ,על פי הצעתו
במכרז וכמפורט להלן או דמי שכירות המחושבים כאחוזים מהפדיון במושכר ,ללא מע"מ ,על בסיס
חודשי ,על פי הגבוה מבניהם ,הכול על פי המפורט בסעיף זה להלן.
דמי השכירות החודשיים הבסיסיים יהיו בסך של ________ ( ₪להלן" :דמי השכירות הבסיסים").
דמי השכירות החודשיים הבסיסיים יהיו צמודים למדד ממדד הבסיס ועד למדד החדש.

.12.2

ככל שתוארך תקופת השכירות בהתאם להוראות סעיף  14להלן ,ישלם השוכר לחברה את דמי השכירות
הבסיסיים כמפורט להלן:

.12.3

בכל תקופת שכירות נוספת ,בת  12חודשים ,ישלם השוכר לחברה את דמי השכירות הבסיסיים
המפורטים בסעיף  12.1לעיל כשהם מעודכנים בהתאם להצמדה למדד .

.12.4

דמי השכירות החודשיים הבסיסיים ישולמו אחת לחודש ,ביום הראשון לכל חודש ,בכל פעם לתקופה של
חודש ימים ,מראש.

 - 26.12.5

להקלת הגביה ימסור השוכר לחברה ,במועד חתימת חוזה זה 12 ,המחאות מעותדות ,לתשלום דמי
השכירות הבסיסים המגיעים ממנו .ההמחאה לפירעון התשלום הראשון ,בגין החודש הראשון של תקופת
החוזה ,תימסר לפירעון מידי במעמד חתימת החוזה .אחת לשנה תערוך החברה התחשבנות בכל הנוגע
להפרשי ההצמדה המגיעים לה ,ואלה ישולמו לה על ידי השוכר בתוך  14יום מיום דרישתם .אחת לשנה,
בתחילת החודש הראשון של כל שנת שכירות נוספת ימסור השוכר לחברה  12המחאות לתשלום דמי
השכירות הבסיסים המגיעים ממנו בגין אותה שנת שכירות.

.12.6

החברה תהיה רשאית לשנות ,מעת לעת ,לפי שיקול דעתה ,את שיטת התשלום ולהורות לשוכר לשלם את
התשלומים שבחוזה באמצעות מתן הרשאה בלתי חוזרת לחיוב חשבון הבנק של השוכר על ידי החברה,
והשוכר מתחייב לחתום על כל מסמך ו/או הוראה ככל שיתבקש ,וכן למלא אחר כל דרישה כזו על פי כל
פרטיה בתוך  15יום מקבלתה.

.12.7

השוכר ישלם לחברה ,בנוסף לדמי השכירות הבסיסיים ,סכום בשקלים השווה להפרש שבין דמי השכירות
הבסיסים לבין דמי שכירות כאחוז מהפדיון ,כהגדרתם להלן ,על בסיס חודשי ,וזאת ככל שדמי השכירות
כאחוז מהפדיון עולים על דמי השכירות הבסיסים (להלן" :דמי השכירות הנוספים").
"דמי השכירות כאחוז מהפדיון" משמעם ,לעניין חוזה זה 8% :מהפדיון במושכר ,בחודש ,לא כולל
המע"מ בלבד.
"הפדיון במושכר" משמעו כל תמורה תקבול והכנסה ,מכל מין וסוג שהוא ,למעט תשלום מס ערך מוסף,
המתקבלים בידי השוכר מהפעלת עסקו במושכר והנובעים ממכירותיו ,ו/או מהעסקים שהוא מנהל
במושכר לרבות תקבולים עבור ו/או הנובעים ממתן שירותים ו/או טובין מכל סוג שהוא ,הניתנים
במושכר ,ולרבות תקבולים והכנסות המתקבלים ממכירה בכרטיסי אשראי ובאשראי ,תקבולים
בהמחאות דחויות ,בחיובים על פי כרטיסי אשראי או בכל צורת תשלום או חיוב מעותדים אחרים ,יחשבו
כתקבול במועד בו הוצאה חשבונית המס.
למען הס ר ספק מובהר בזאת כי ריבית שהצטברה בחשבונות השוכר בבנק בו הוא מנהל את חשבונותיו
לא תיכלל בגדר פדיון במושכר ,וכן לא יכללו בגדר פדיון במושכר הכנסות מהפעלת עסקים אחרים או
מסעדות אחרות שאינם קשורות להפעלת העסק במושכר.
המונח "דמי השכירות" בחוזה זה ,משמעו הן דמי השכירות הבסיסים ,והן דמי השכירות הנוספים ,הכול
לפי העניין.

.12.8

דמי השכירות הנוספים יחושבו וישולמו כדלקמן:
.12.8.1

השוכר ימציא לחברה ביום ה 15 -של כל חודש דו"ח בגין הפדיון במושכר בחודש החולף
(להלן" :דו"ח חודשי" ו"-תקופה חודשית" בהתאמה) .לדו"ח החודשי יצורפו העתקי
הדוחות החתומים ,שהוגשו לשלטונות מע"מ ,בתקופה החודשית האמורה .כמו כן יערוך
השוכר חישוב של דמי השכירות הנוספים המגיעים לחברה ,על פי המפורט לעיל ולהלן,
ויצרף לדו"ח על הפדיון ,כאמור ,המחאה ,לפקודת החברה ,לפירעון מידי ,בגובה דמי
השכירות הנוספים המגיעים לחברה ,אם מגיעים ,בגין החודש החולף ,בתוספת מע"מ כדין.

 - 27.12.9

בתום כל שנה קלנדרית ובתום תקופת השכירות ,לא יאוחר מאשר  120יום מתום השנה הקלנדרית או
תקופת השכירות ,לפי העניין ,ימסור השוכר לחברה דין וחשבון שנתי בדבר הפדיון במושכר בשנה
החולפת ,לפי חודשים (להלן" :הדו"ח השנתי") .הדו"ח השנתי יוגש כשהוא מאומת על ידי רואה החשבון
של השוכר.

.12.10

השוכר מתחייב לנהל ספרי חשבונות והנהלת חשבונות מסודרת ,כמתחייב מהוראות כל דין וכי הפדיון
כהגדרתו לעיל ,ללא יוצא מן הכלל ,יירשם בספרי החשבונות של העסק .העלמת הכנסות ו/או אי רישום
פדיון יהווה הפרה יסודית לחוזה זה.

.12.11

לחברה שמורה הזכות לבקש מרואה החשבון של השוכר ,לקבל לעיונה ולבדוק על ידי רואה חשבון
מטעמה ,את הדו"חות החודשיים והשנתיים של השוכר .לבקשת החברה ימסור השוכר או רואה החשבון
שלו כל הסבר שיידרש בקשר לכל הנ"ל בתוך  15יום מבקשת החברה.

.12.12

למען הסר ספק מובהר כי דמי השכירות הבסיסים הינם דמי השכירות המינימאליים המובטחים
שישולמו לחברה בכל מקרה ,וזאת גם אם דמי השכירות ,כשהם מחושבים כאחוזים מן הפדיון במושכר
כמפורט בהוראות סעיף זה ,יהיו בסכום נמוך מהם.

.12.13

לכל תשלום של דמי שכירות ולכל תשלום אחר החל על השוכר לפי חוזה זה יתווסף מס ערך מוסף.

.12.14

השוכר מתחייב לשלם את דמי השכירות ולמלא אחר כל התחייבויותיו על פי חוזה זה ,בין אם יעשה
שימוש במושכר ובין אם לא יעשה בו שימוש ,מכל סיבה שהיא.

 .13תשלומים אחרים אשר יחולו על השוכר
.13.1

התשלומים המפורטים להלן ,בגין המושכר ,בתקופת החוזה ,יחולו על השוכר וישולמו על ידו במועד
החוקי או המוסכם לתשלומם :ארנונה כללית ,מס עסקים ,מס שלטים ,אגרות ,היטלים ,מסים ,חשמל,
מים ותשלומי חובה אחרים המוטלים על ניהול העסק במושכר ו/או הפעלת המושכר ו/או החזקתו ,לרבות
אותם תשלומים המפורטים לעיל שדרישת התשלום לגביהם הופנתה כלפי החברה ו/או העירייה .למען
הסר ספק ,מובהר בזאת כי השוכר ישלם את התשלומים המפורטים לעיל ,לרבות תשלום ארנונה ,החל
ממועד תחילת תקופת החוזה.

.13.2

השוכר מתחייב לשלם את כל ההוצאות החלות עליו במועד ,לשמור על הקבלות ולהמציא העתק צילומי
של כל הקבלות לחברה ,מיד עם דרישתה וכן בתום ההתקשרות .מובהר בזאת כי השוכר חייב בתשלום
כל התשלומים החלים עליו על פי פרק זה גם אם החיוב בגינם התקבל לאחר סיום תקופת החוזה.

 .14תקופת החוזה ופינוי המושכר
.14.1

השכירות תהיה לתקופה של  12חודשים ,שתחילתה ביום ( 15.11.2021להלן" :תקופת השכירות").
השוכר לא יהיה רשאי לקצר את תקופת השכירות והוא מתחייב למלא אחר כל ההתחייבויות המוטלות
עליו על פי חוזה זה וזאת בין אם יעשה שימוש במושכר ובין אם לאו.

 - 28.14.2

תקופת החוזה על פי חוזה זה תוארך ,מעצמה ,בתנאי חוזה זה ,ל 4 -תקופת נוספות כל אחת בת 12
חודשים (להלן" :תקופות השכירות הנוספות") ,סך כל תקופות השכירות יהיו ל 60 -חודשים פחות יום,
אלא אם הודיע צד למשנהו ,בכתב 60 ,ימים לפחות ,קודם לתום תקופת השכירות הרלוונטית ,על החלטתו
לסיים את ההתקשרות בתום תקופת השכירות או בתום תקופת השכירות הנוספת הרלוונטית.

.14.3

בתום תקופת החוזה או עם סיומו של חוזה זה ,מכל סיבה שהיא ,מתחייב השוכר לפנות את המושכר
ולמסור את החזקה בו לחברה כשהוא תקין ,נקי ופנוי מכל אדם וחפץ ,למעט בלאי סביר.

.14.4

המושכר יימסר כשהוא כולל את כל המחובר חיבור של קבע למושכר ,לרבות קירות ,תקרות ,חיפוי
ריצפה ,דלתות ,גופי תאורה ,אביזרי אינסטלציה וכיו"ב ,וכן כל שינוי ,שיפוץ ,תוספת ומתקן המחוברים
חיבור של קבע למושכר ,אפילו אלה בוצעו ,הוספו או הותקנו על ידי השוכר ועל חשבונו .על אף האמור
לעיל תהיה החברה רשאית לדרוש מהשוכר פינוי תוספות או מתקנים שהוספו או הותקנו במושכר שלא
באישור החברה ,מראש בכתב ,והשוכר מתחייב לפנותם מיד עם דרישתה הראשונה של החברה .לא פינה
השוכר תוספות או מתקנים שנדרש לפנותם ,כאמור ,תהיה החברה רשאית לעשות כן ולחייב את השוכר
בכל ההוצאות הכרוכות בכך.

.14.5

לא פינה השוכר את המושכר במועד וכאמור בסעיפים  14.2ו 14.3-לעיל ,הרי בנוסף לזכות העירייה לתבוע
את פינוי המושכר ,ובנוסף לכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לחברה על-פי חוזה זה ועל-פי כל דין,
ישלם השוכר בשל התקופה מהמועד בו היה עליו לפנות המושכר ועד המועד בו יפנה את המושכר בפועל,
סכום בשקלים השווה ל 200% -מדמי השכירות היומיים המגיעים ממנו בגין כל יום .התשלום הנ"ל נקבע
ומוסכם כדמי שכירות ראויים ו/או כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש אותם העריכו הצדדים הערכה
מחושבת מראש .אין באמור בסעיף זה לעיל ,כדי להעניק לשוכר זכות להוסיף ולהחזיק במושכר.

 .15בטחונות
.15.1

להבטחת מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה ימציא השוכר לחברה ,ביום החתימה על חוזה זה ,כתב
הארכה לערבות הבנקאית ,שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז.

.15.2

הערבות תהיה בתוקף עד לתקופה של  90יום לאחר תום תוקפו של חוזה זה והשוכר מתחייב להאריך
אותה ,מפעם לפעם ,לפחות  30יום קודם למועד פקיעת הערבות שבתוקף אותה עת .היה והשוכר לא
יאריך את תוקף הערבות ,כאמור ,תהיה החברה רשאית לממשה ולהחזיק את סכום הערבות תחת ידה
להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו של השוכר על פי חוזה זה.

 .16הפרות ותרופות
.16.1

מוסכם בין הצדדים כי סעיפים ,13.5 ,13.5 ,12.1 ,10.2 ,9.4 ,9.3 ,9.2 ,8.15 ,8.1 ,7.1 ,6.13 ,6.3 ,6.2 ,6.1 ,2
 17.1 ,16.2 ,16.1 ,15.1 ,14.11 ,14.8 ,14.7 ,14.6 ,14.5 ,14.4 ,14.3 ,14.2 ,14.1 ,13.9 ,13.8 ,13.6ו17.2 -
הינם תנאים עיקריים ויסודיים והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של ההתקשרות המזכה את
החברה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של  ₪ 1200,000כשהם צמודים למדד ממדד הבסיס ועד
למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל.

 - 29.16.2

פיגר השוכר בתשלום של סכום כלשהו ,במלואו או חלקו ,שעליו לשלם בהתאם לחוזה זה ,תתווסף לסכום
שבפיגור כפי שיתגבש במועד שבו היה על השוכר לשלמו (להלן" :מועד החיוב") ריבית פיגורים בגובה
ריבית הפיגורים של ה חשב הכללי באוצר ,מחושבת מהמועד בו היה על השוכר לשלם אותו תשלום ועד
היום שבו שילם אותו השוכר בפועל .התייחס הפיגור בתשלום לסכום ששולם על ידי העירייה לצד שלישי
אשר על השוכר היה לשלמו לאותו צד שלישי ,תחושב ריבית הפיגורים עבור התקופה שמהמועד בו החברה
שילמה את הסכום שבפיגור לצד השלישי ,ועד להחזרתו לה על ידי השוכר .שילמה החברה לצד השלישי
ריבית פיגורים בשל איחור השוכר בתשלום ,תחושב ריבית הפיגורים הנ"ל כחלק מקרן החוב שעל השוכר
להחזיר לחברה .אין בתשלום ריבית פיגורים ,כאמור ,בכדי לגרוע מזכותה של החברה לכל סעד אחר לו
ה יא זכאית על פי החוזה או על פי הדין ,וקבלת ריבית פיגורים ,כאמור ,לא תתפרש בשום צורה ואופן
כו ויתור מצד החברה על כל סעד אחר ו/או כפגיעה בכל זכות שהיא המוקנית לה על פי החוזה ו/או על פי
כל דין.

.16.3

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  16.1ו 16.2 -לעיל או מכל סעד ותרופה המוקנים לעירייה ,על פי חוזה זה
ועל פי כל דין ,מוסכם בין הצדדים כי קרות אחד או יותר מהמקרים הבאים יהווה הפרה יסודית של חוזה
זה והחברה תהיה רשאית ,על פי חוזה זה ולדרוש את פינוי המושכר והחזרת החזקה בו לידיה .השוכר
מתחייב לפנות את המושכר ולהחזירו לחברה כשהוא פנוי מכל אדם וחפץ ובמצב תקין בהתאם להוראות
חוזה זה מיד עם קבלת דרישת החברה.
.16.3.1

אם השוכר לא שילם את דמי השכירות או כל חלק מהם והפיגור עלה על  7ימים.

.16.3.2

השוכר הפר הפרה כלשהי את הוראות חוזה זה ולא תיקן את ההפרה בתוך  30יום משנדרש
לכך ,בכתב ,על ידי החברה.

.16.3.3

הוגשה נגד השוכר בקשה לבית משפט מוסמך לפירוקו ו/או למינוי ,מפרק ,מפרק זמני ,קדם
מפרק ,כונס לחלק מהותי מנכסיו ,ו/או להטלת עיקול על חלק מהותי מנכסיו וניתן צו לפי
הבקשה והבקשה לא בוטלה או נדחתה בתוך  60יום מהגשתה לביהמ"ש ו/או באם השוכר
הגיש בקשה לפירוקו ו/או לעריכת הסדר נושים ,עקב חדלות פירעון.

 .16.4בטלה החברה חוזה זה ,כדין ,בשל הפרתו על ידי השוכר לא יהיה השוכר זכאי לקבל כל פיצוי ו/או החזר בגין
השקעותיו במושכר וכל ההשקעות שהושקעו על ידו במושכר עד לביטול החוזה יהיו לרכוש החברה מבלי
שתהא חייבת בתשלום פיצוי או החזר כלשהם.
 .16.5בטלה החברה ,כדין ,חוזה זה בשל הפרתו על ידי השוכר לא יהיה השוכר זכאי להחזר של תשלומים ששולמו
על ידו בגין התקופה שלאחר ביטול החוזה והחזרת המושכר בפועל לידי החברה ,והוא יהיה חייב ,מבלי לגרוע
מכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לחברה על פי חוזה זה ועל פי כל דין ,לשלם לחברה את דמי השכירות
בגין התקופה שעד לסיום תקופת החוזה.
 .16.6כל סעד או תרופה המוקנים לחברה על פי חוזה זה הנו עצמאי ונפרד ו/או נוסף ואינו בא לגרוע מכל סעד ו/או
תרופה אחרים המוקנים לחברה על פי חוזה זה ועל פי כל דין.
 .16.7לכל התשלומים שישלם השוכר על פי חוזה זה יתווסף מע"מ כחוק.

 - 30 .17שונות
 .17.1השוכר אינו רשאי לקזז מדמי השכירות ,כל סכום ,מכל עילה שהיא ,בין אם הסכום קצוב ובין אם לאו,
והכול מבלי לגרוע מזכותו לתבוע את החברה בגין אותה העילה .כמו כן ,מוותר השוכר על כל זכות עיכבון
במושכר או בדמי השכירות ,ככל שקיימת זכות כאמור ,וזאת מבלי לגרוע מזכותו לנקוט בהליכים אחרים
העומדים לרשותו על פי כל דין.
 .17.2תנאי חוזה זה משקפים במלואם את המוסכם והמותנה בין הצדדים ומבטלים כל התקשרויות ,הבטחות,
הסכמים ,מצגים והתחייבויות שנעשו ,אם נעשו ,בין הצדדים קודם לחתימת חוזה זה .כל שינוי או תוספת
לחוזה זה יהיו תקפים רק אם יעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים.
 .17.3כתובות הצדדים לצורכי החוזה היינו כמפורט במבוא לחוזה זה.
 .17.4כל הודעה שתשלח על-ידי צד למשנהו בהתאם לחוזה תישלח בדואר רשום או תימסר ביד ותחשב כנמסרת
בזמן הסביר שבו על הודעה כאמור להגיע לנמען.
 .17.5כל הודעה שצד אחד צריך לתת למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי הכתובות
המצוינות במבוא לחוזה זה .הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו נתקבלה  72שעות לאחר המועד בו
נשלחה מבית דואר בישראל.
ולראיה באנו על החתום:
____________________
החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ

_________________
השוכר

- 31 -

נספח א'
תשריט המושכר

-מצורף בקובץ נפרד-

 - 32נספח ב' -אישור ביטוח עבודות השוכר
תאריך

אישור קיום ביטוחים  -ביטוח עבודות קבלניות  /בהקמה

הנפקת

האישור

()DD/MM/YYYY
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי
הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח
למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור

המבוטח

מעמד מבקש האישור

מען הנכס המבוטח /
כתובת ביצוע העבודות

החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ ו/או חברת האם שם השוכר:
ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או עיריית
חולון ו/או גופים עירוניים

☐קבלן הביצוע

 /ת.ז/ח.פ 510356280

ת.ז/.ח.פ.

מען :הר הצופים  ,1חולון

מען:

☐קבלני משנה
☐שוכר
☒אחר :משכיר  /חברת
הניהול

כיסויים
פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות או
סכומי ביטוח

נוסח
מספר
הפוליסה ומהדורת
פוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות /
סכום ביטוח /
שווי העבודה
סכום

הסיכונים
כל
עבודות קבלניות
הרחבות לדוגמה (ניתן לפרט
בהתאם לפרקי הפוליסה):

כיסויים נוספים
בתוקף וביטול חריגים

מטבע

לעדכן

יש
סכומים
בהתאם לטבלה
בעמוד  1לנספח
הביטוח בהסכם
ההתקשרות

,318
,309
308

(ויתור על תחלוף

כלפי דיירים ,שוכרים
ובעלי זכויות אחרים
בנכס (בכפוף להדדיות)

גניבה ופריצה

כלול

רכוש עליו עובדים

₪

רכוש סמוך

₪

328 ,316 ,314 ,313

רכוש בהעברה

₪

פינוי הריסות

₪

( 317מבוטח נוסף
קבלנים ו/או קבלני
משנה ו/או המפקח
ו/או משכירי ציוד),

 - 33כיסויים
צד ג'

יש
סכומים
בהתאם להערת
1
שוליים
לסעיפי הביטוח
בהסכם
התקשרות

₪

לעדכן

אחריות מעבידים

20,000,00
0

₪

, 315 ,329 ,302 ,318
312
322
328
( 317מבוטח נוסף
קבלנים ו/או קבלני
משנה ו/או המפקח
ו/או משכירי ציוד),

318
328
 ( 317מבוטח

נוסף

קבלנים ו/או קבלני משנה
ו/או
המפקח
ו/או
משכירי ציוד)

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'):
 -096שכירויות והשכרות

 -074שיפוצים

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש
האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור
המבטח:

 - 34נספח ג'  -אישור ביטוחי הקבע של השוכר
תאריך הנפקת האישור()DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי
הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח
למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

המבוטח

מבקש האישור*
החברה לבידור
(חולון) בע"מ ו/או חברת
האם ו/או חברות בנות ו/או
חברות שלובות ו/או עיריית
חולון ו/או גופים עירוניים

מעמד מבקש האישור*

אופי העסקה

ובילוי שם השוכר :

ח.פ 510356280

☒נדל"ן

☒משכיר ו/או חברת הניהול

☐שירותים

☐שוכר

☐אספקת מוצרים

ת.ז/.ח.פ.

☐זכיין

☐אחר :שכירות בנכס
המצוי ברחוב מוטה גור
 ,15חולון

מען  :הר הצופים  ,1חולון מען

☐קבלני משנה
☐מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :

כיסויים
סוג הביטוח

חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי ביטוח

מספר
הפולי
סה

נוסח
ומהדו
רת
הפולי
סה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות /סכום
ביטוח
סכום

רכוש

מטבע

₪

כיסויים נוספים
בתוקף וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם
לנספח ד'

309
328
308

אובדן תוצאתי

(ויתור על תחלוף

כלפי דיירים ,שוכרים
ובעלי זכויות אחרים
בנכס (בכפוף להדדיות)

צד ג'

4,000,000

₪

302
328
307
329

 - 35כיסויים
315
321
20,000,00
0

אחריות
מעבידים

₪

319
309
328

***

****

פירוט השירותים

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

שכירויות והשכרות 096 -

ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש
האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

