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ני באצטדיוןשטח  השכרתל  עכו העירו
 קומת כניסה  

 
  12.9.2019הגשה עד - נוסח מעודכן

 
השכרת ל( מזמינה בזאת הצעות מחיר "החברה")להלן:  החברה הכלכלית לעכו בע"מ

ברח' משמר הים,  העירוני אצטדיוןבקומת הקרקע )הכניסה( של המ"ר  175 -כ שטח של
על פי , הכל 18039בגוש  52 -ו 6, 5, 4חלק מחלקות עכו דרום הידוע כ הור התעשייבאז

 .זה התנאים המפורטים במסמכי מכרז
 

ה' בין -, עכו בימי א'2את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה ברחוב דושניצקי 
 )כולל מע"מ(, שלא יחזרו מכל טעם  ₪ 750תמורת תשלום בסך של  8:30-15:30השעות 

 לכל מעטפת מכרז. שהוא
 

ניתן לעיין במסמכי המכרז, בתשובות לשאלות הבהרה ושינויים במסמכי המכרז באתר 
 . WWW.akkoct.co.ilהאינטרנט של החברה 

 
 להשכרת שטח – 3/2019מס' פומבי מכרז "את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון 

ולהכניס לתיבת המכרזים  למסור ידניתיש  "קומת כניסה -ירוני עכובאצטדיון הע
המזכירה שלאחר החתמת המעטפה בחותמת נתקבל. יש לוודא החברה משרדי ב

 תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. 
 

 .0013:ה עד לשע  12.9.2019 -ה ה' עד ליום ידנית בלבד במסירהיש לבצע  המסירה את
, לרבות דואר רשום ותגענה לתיבת המכרזים לאחר אשר תשלחנה בדואר הצעות

  .תידונהלא  המועד הנ"ל, מכל טעם שהוא,
 

 12:30בשעה  7.8.2019 -ייערכו שני סיורים בשטח המוצע להשכרה: הראשון ביום ד' ה
הכניסה ון לאצטדי . הסיורים יצאו מהכניסה 12:30בשעה  11.8.2019 -והשני ביום א' ה

 . הצפונית לאזור תעשיה עכו דרום
 .  מכרזאינה חובה ואינה מהווה תנאי להשתתפות ב ים ההשתתפות בסיור 

 
שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע למכרז זה ותנאיו ניתן 

 -ה' א . עד לא יאוחר מיום akko.muni.ilcalcalit@להפנות בכתב בלבד לדוא"ל: 
-04באחריות המשתתף לוודא קבלת הדוא"ל בטלפון:  .12:00השעה  עד 1.9.2019
9552539 . 

 

http://www.akkoct.co.il/
mailto:calcalit@akko.muni.il
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 החברה הכלכלית לעכו בע"מ
 

                  
  - 3/2019מכרז פומבי 

 קומת כניסה  - , עכוהעירוני באצטדיוןשטח  השכרתל

 
          

 המכרזמסמכי 

 

 ;הזמנה להציע הצעת מחיר  - מך א'מס
  ;תשריט הנכס  

 
 משתתף על נספחיה: הצעת - 'במסמך 

 איתנות פיננסית ; -אישור רו"ח  – 1נספח ב'/ 
 ;לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2 הצהרה בדבר קיום הוראות סע' - 2נספח ב'/
 ;ציבורייםלחוק עסקאות גופים  1'ב2 הצהרה בדבר קיום הוראות סע' - 3נספח ב'/

 החברה  ןהחברה ו/או לחבר דירקטוריוקירבה לעובד העדר הצהרה בדבר  -4נספח ב'/                     
 ;ת העיר עכוו/או לחבר מועצ

 ערבות משתתף; 5נספח ב'/
 הצהרת משתתף מקומי. -6נספח ב'/

 
 על נספחיו:  הסכםהתנאי  -' גמסמך 
 נכס והיתר בנייה;תשריט ה -1נספח ג'/                     

 נוסח ערבות בנקאית )ערבות ביצוע(; - 2נספח ג'/                     
  ;נספח ביטוחי לעבודות התאמה  1/3ג'/נספח                      

  .בנכס השימוש בתקופת שוטפים ביטוחיםנספח  3/2נספח ג'/                     
              

  
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



  3/2019מכרז פומבי 
 קומת כניסה  -רת שטח  באצטדיון העירוני עכולהשכ

 
 
 
 

 3 

 הזמנה להציע הצעות -סמך א'מ

 תנאים כלליים
 כללי .א
 
עיריית עכו את מנהלת בעבור  ("החברה" )להלן:החברה הכלכלית לעכו בע"מ   1.1 .1

מזמינה  ן"(המקרקעי")להלן:  18039בגוש  4,5,6,52 לקי חלקותכחמקרקעין הידועים ה
הנמצא בקומת הכניסה באגף המערבי  מ"ר 175 -של כ שטח לשכירתהצעות מחיר  אתבז
)להלן:"  אזור תעשיה עכו דרוםבברחוב משמר הים  העירוני אצטדיוןה פוני של מבנהצ

 "(.ההליך" או "המכרזמסמכי מכרז זה )להלן: " , הכל בהתאם ל"(הנכס" או "השטח

 
חנות ספורט ו/ או חדר כושר ו/ או  ןהפעלת מועדוו הקמתל הינההנכס  שכירתמטרת  1.2

החלה על  16255תכנית מתאר מקומית ג'/הכל בהתאם לייעודי מוצרי ספורט לממכר 
 . המקרקעין

 
ברחוב , טל אמירה, אצל גב' מזכירות החברהניתן לרכוש במשרדי  מסמכי המכרז את .2

)כולל  ₪ 750תמורת תשלום על סך  8:30-15:30ה' בין השעות -בימים א'עכו,  2דושניצקי 
 , שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז.מע"מ(

 
ז, בתשובות לשאלות הבהרה ושינויים במסמכי המכרז באתר ניתן לעיין במסמכי המכר

 . WWW.akkoct.co.ilהאינטרנט של החברה 
 

3.  

על נספחיו  להסכם השכירותלזוכה במכרז יהיו על פי תנאי  החברהתנאי ההתקשרות בין  3.1
 .  מכרז זהלמסמכי  כנספח ג' המצורף

עת, ובלבד שתהא קודם למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, להכניס רשאית בכל  חברהה 3.2
השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי שינויים ותיקונים במסמכי המכרז. 

על  שנמסרה  כתובת דוא"ל המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז לפי 
 ר יעלו לאתר האינטרנט של החברה. כמו כן, שינויים ותיקונים כאמו ידם.

 
 
 שטחהשכרת ל – 3/2019מס' פומבי מכרז "את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון  .4

יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי " קומת כניסה - באצטדיון העירוני עכו
 , לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל. יש לוודא כי המזכירה המקבלת אתמזכירות החברה
את השעה שהמעטפה  על גבי המעטפהתחתום בשמה המלא וכן תציין  החברההמעטפה מטעם 

  .נתקבלה
הצעות  .0013:שעה עד ל 12.9.2019 -ה', הליום עד  בלבדאת המסירה יש לבצע במסירה ידנית 

למועד עד מכל טעם שהוא החברה  מזכירותמשרדי תיבת המכרזים אשר באשר לא תתקבלנה ב
  ולא תידונה. לא תתקבלנה - לעילהנקובים שעה ול
 

 
והשני  12:30בשעה  7.8.2019 -ייערכו שני סיורים בשטח המוצע להשכרה: הראשון ביום ד' ה .5

. הסיורים יצאו מהכניסה  לאצטדיון הכניסה הצפונית 12:30בשעה  11.8.2019 -ביום א' ה
 לאזור תעשיה עכו דרום. 

 תנאי להשתתפות במכרז.   ההשתתפות בסיורים  אינה חובה ואינה מהווה 

 
6.  

 
שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע למכרז זה ותנאיו ניתן  6.1

 -ה א'. עד לא יאוחר מיום calcalit@akko.muni.ilלדוא"ל:  בלבד להפנות בכתב
-04ודא קבלת הדוא"ל בטלפון: המשתתף לו באחריות. 12:00השעה  עד 1.9.2019
9552539 . 

http://www.akkoct.co.il/
mailto:calcalit@akko.muni.il
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תשובות תימסרנה בכתב לכל רוכשי מסמכי המכרז/ משתתפי הסיור ותועלנה  6.2
יהיו חלק כאמור תשובות ו/או שינויים ו/או תיקונים  לאתר האינטרנט של החברה.

 המכרז.  מתנאי בלתי נפרד
 החברה איננה אחראית לתשובות שתימסרנה בעל פה והן לא יחייבוה. 6.3
משתתף שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם להוראות  6.4

, שגיאות או אי בהירותלעיל יהיה מנוע לטעון טענות בדבר אי סבירות או אי 
 וכיו"ב.  התאמות

 
 

 תנאים להשתתפות במכרז .ב
 
  למכרז,עומד, במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות מי שלהשתתף  זה רשאי הליךב .7

 התנאים המפורטים להלן: בכל      
 

 

 000100, -מלא יפחת , מניהול עסקיו המשתתףהמחזור הכספי של  איתנות פיננסית: 7.1
   . 2018-ו 2017כל אחת מהשנים בשנה, ללא כולל מע"מ  ₪
 

להוכחת עמידת המשתתף בתנאי סף זה עליו לצרף להצעתו אישור רו"ח בהתאם 
  רז.המכלמסמכי  1בנספח ב'/לנוסח המופיע 

 

חוק עסקאות גופים על המשתתף להיות מי שמנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי  7.2
 .1976-ציבוריים, תשל"ו

 

ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2מי שמתקיים בו תנאי סעיף על המשתתף להיות  7.3
 בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין. 1976-התשל"ו

 
י סף זה עליו לצרף להצעתו תצהיר חתום על ידו להוכחת עמידת המשתתף בתנא

 . המכרזלמסמכי  2בנספח ב'/ומאומת על ידי עורך דין זהה לנוסח המופיע 
 

לחוק עסקאות גופים  1ב'2ת תנאי סעיף על המשתתף להיות מי שמקיים את הוראו 7.4
 בעסקו.  מוגבלויותלעניין ייצוג הולם לאנשים עם  1976-ציבוריים, התשל"ו

 
מידת המשתתף בתנאי סף זה עליו לצרף להצעתו תצהיר חתום על ידו להוכחת ע

 למסמכי המכרז.  3בנספח ב'/ומאומת על ידי עורך דין זהה לנוסח המופיע 
 

ו/או החברה  ןהחברה ו/או לחבר דירקטוריועל המשתתף להיות נעדר קרבה לעובד  7.5
 העירייה עכו. לחבר מועצת 

 
על ידו  חתומה הצהרהיו לצרף להצעתו להוכחת עמידת המשתתף בתנאי סף זה על

 . במכרזלמסמכי  4בנספח ב'/לנוסח המופיע בהתאם 

8.  

שהוצאה על ידי  ₪ 30,000להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית, אוטונומית, על סך  8.1
על ערבות . 12.12.2019 בתוקף עד ליום החברה, לבקשת המשתתף לפקודת יבנק ישראל
הצעה אליה לא . המכרזלמסמכי  5'ב/ כנספחורף בנוסח הערבות המצ להיות המשתתף 

 לא תידון. כאמור תצורף ערבות בנוסח המדויק 

תהא רשאית להגיש את הערבות לגבייה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  החברה 8.2
 כפיצוי ייחשב כאמור המשתתף ערבות חילוטעל פי תנאי מכרז זה. בהתחייבויותיו 

 .המשתתף חייבויותהתהפרת  בגין לחברה מראש ומוערך מוסכם
 דרישות למילוי כבטחון המשתתף ערבות תשמש לעיל האמור בכלליות לגרוע מבלי

 .8.5 -ו 8.4 ק"בס כמפורטהחברה 
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 8.1 ק"ס והוראות נוספים יום 90 -ל עד המשתתף ערבות תוארך החברה דרישת פי על 8.3
 .כאמור המוארכת הערבות על גם המחויבים בשינויים יחולולעיל   8.2ו

 ,קבועה בנקאית בערבות המשתתף ערבות את המשתתף יחליף ההסכם על החתימה בעת 8.4
 .ם השכירותהסכ תנאי לפי

 שהצעתם למשתתפים תוחזר הערבות ת.הערבו לו תוחזר נתקבלה לא שהצעתו משתתף 8.5
 ובלבד ז,במכר הזוכה לבין החברה בין השכירות סכםה חתימת לאחר נתקבלה לא
 .המכרז מפתיחת יום 90 -מ יאוחר לא ייחתם כאמור סכםהשה

 
 ההצעה .ג
 
 –משפטית אחת  הצעה שתוגש על שם יותר מישותעל ידי ישות משפטית אחת. ההצעה תוגש  .9

 לא תידון. 

 
  המסמכים המצורפים למסמכי המכרז יהיו על שם המשתתף בלבד. כל .10

 תנאי זה מהווה תנאי מהותי בהסכם ואי עמידה בו תגרום לפסילת הצעה.

 
המכרז והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי תימה על מסמכי הח .11

 , והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.שכירותה הסכםהמכרז כולם, על נספחיהם, לרבות 

 

12.  
 

 הצעת המשתתף.    - מסמך ב'על גבי  ועל המשתתף ליתן הצעת 12.1

אשר ימולא בהדפסה או בעט. הצעה שמולאה  עותק אחדהצעת המשתתף תוגש ב 12.2
 ליד כל תיקון בהצעה על המשתתף לחתום בחתימה וחותמת. .לא תידון –פרון בעי

 , בחותמתו שכירותה הסכםעמוד ממסמכי המכרז, לרבות  כלעל המשתתף לחתום על    212.
  ובחתימת מורשי החתימה בשמו.

השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי המכרז ו/או כל שינוי ו/או תוספת שייעשו  אי  12.3
המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף במסמכי 

 המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.

13.  

כמחיר למ"ר לכל  ויוגשובש"ח  ודמי השכירות החודשים המוצעים ע"י המשתתף יינתנ 13.1
שטח הנכס כאמור ) למ"ר משטח הנכס ₪ 50לא תפחת מסך ההצעה  .מ"ר משטח הנכס

 מ"ר(.  175 -כ

 5של בשיעור חודשים יווסף דמי ניהול  החודשים המוצעים ע"י המשתתף לדמי השכירות 13.2
 בגין ניהול, תחזוקה וניקיון של השטחים הציבורים  הנכס וזאת משטח לכל מ"ר  ₪

, שימורם, חידושם, טיפוחם, סיודם וצביעתם, וכן גינון וצמחיה של הסיבובים את הנכס
 . הנכסשטחי גינות שאינם מצויים בשטח 

 סף מע"מ כדין.ויו החודשים ועל דמי הניהולהמוצעים החודשים על דמי השכירות  13.3

בהתאם  נכסה בשכירותהצעת המשתתף תיקח בחשבון את כל ההוצאות הכרוכות  13.4
בהצמדה למדד שכירות בהסכם. מחירי הזכייה יעודכנו במהלך תקופת הלאמור 

(. כמדד בסיס ישמש מדד המחירים לצרכן לחודש "המדד"ן: המחירים לצרכן )להל
( וכמדד הקובע ישמש המדד הידוע בעת תשלום דמי "מדד הבסיס")להלן:  2019 אפריל

 החודשיים. שכירותה
מתכננת לבצע עבודות  חודשים החברה 12-מו של מכרז זה ולמשך כוכי עם פרסיובהר,  13.5

לשם  המערבית של האצטדיון חת לטורבינהבחללים הנמצאים מת ובניה שיפוץ
לזוכה במכרז לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לשכירות. והצעתם הכשרתם 

 בקשר לכך. 
 

רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  החברה .14
 שיוגשו על ידיהאחרות תיבחן ביחס לאומדן ולהצעות ההצעה ותנאיה. סבירות ההצעה 

 המשתתפים במכרז.
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בנוסף לכל המסמכים המצורפים למסמכי המכרז, על המשתתף לצרף להצעתו גם את  .15
 המפורטים להלן:המסמכים 

  .הנכסלהפעלת עסקית לטווח של חמש שנים, תוכנית  15.1
הפעילויות שיתקיימו בנכס ופירוט צפי ההוצאות  יסוגזו תכלול פירוט תוכנית 

 וההכנסות. 

 1בנספח ב'/ האישור מופיע נוסח  -לעיל 1.7שנתי כדרישת סעיף  אישור רו"ח על מחזור 15.2
 .המכרזלמסמכי 

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  15.3
 , על שם המשתתף.1976 –תשל"ו 

 אישור על ניכוי מס במקור על שם המשתתף. 15.4

בנספח מופיע התצהיר נוסח  -לעיל 3.7סעיף תצהיר חתום ומאומת על ידי עו"ד כדרישת  15.5
  . המכרזלמסמכי  2ב'/

בנספח מופיע התצהיר נוסח  -לעיל 4.7סעיף  חתום ומאומת על ידי עו"ד כדרישת תצהיר 15.6
  . המכרזלמסמכי  3ב'/

בנספח מופיע ההצהרה נוסח  -לעיל 5.7דו בהתאם לדרישות סעיף הצהרה חתומה על י 15.7
  . המכרזלמסמכי  4ב'/

 3/2019של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף במכרז פומבי בכתב  יםאישור 15.8
 1/3ג'/בנספחים   בכל פוליסות הביטוח כמפורט ותהא היא מוכנה לבטחהחברה של 

)טופס ביטוחים שוטפים  2/3ג'/ בנספחו )טופס אישור קיום ביטוחי עבודות התאמה(
 שורים. לתקופת שכירות הנכס( ובהתאם לתנאים המפורטים באותם האי

 
 י, נוסחכחלק בלתי נפרד, הם על ידי חברת הביטוח ויצורף אלי מיםחתו יויה יםהאישור          

 .שכירותלהסכם ה   2/3ג'/ -ו 1/3ג'/ ים נספחשל ההביטוחים  יאישור
 

 על ידי חברת הביטוח. חתומים הביטוחים עצמם ילחילופין ניתן לצרף את נספח
 יםהנדרש יםהביטוחים להיות בנוסח יל אישורלמען הסר ספק מובהר בזאת כי ע

 )להלן:במדויק ללא כל הסתייגות, שינוי, או תיקון   2/3ג'/ -ו 1/3ג'/ים בנספח
 "הסתייגות ביטוחית"(.

 
ייגות ביטוחית מכל סוג שהוא יפנה הביטוחים הסת יהמבקש להכניס באישור משתתף

ויפרט את מהותה והנוסח לעיל  6בהסתייגות כתובה, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 
 6 בסעיף כקבוע החברה בתשובת בכתב שאושרה ביטוחית הסתייגות המבוקש על ידו.

 הינה כאמור שאושרה ביטוחית הסתייגותהביטוחים.  אישור לפסילת תביא לא
 באישור הסתייגות אותה את לכלול האחרים המשתתפים את תחייב ולא אופציונאלית

 .שלהם הביטוח
 לפסילת להביא עלולה לעיל כאמור ובכתב מראש אושרה לא אשר חיתביטו הסתייגות

 כי י,הבלעד דעתה לשיקול בהתאם ט,להחלי רשאית תהיה החברהו הביטוחים יאישור
 החברה החלטת .המשתתף הצעת פסילת את מחייבת אשר מהותית בהסתייגות מדובר
 .לערעור ניתנת איננה והיא סופית זה בעניין

 
 עדכני ותדפיס כדין בישראל הרשום תאגיד היותו על אישור דתאגי שהינו למשתתף 15.9

 .בתאגיד השותפים או המניות בעלי את המפרט החברות מרשם

נספח  –להלן  20מהעדפת משתתף מקומי כמוסבר בסעיף  תלמשתתף המבקש ליהנו 15.10
 חתום על האסמכתאות הנדרשות בו.  6/ב'

 המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המשתתף. קבלה 15.11
 –להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה  החברהכל תשובות  15.12

 חתומות על ידי המשתתף.

 –במסמכי המכרז, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף  החברהתיקונים שהוכנסו על ידי  15.13
 חתומים על ידי המשתתף.

 .עילל 8ערבות משתתף כדרישת סעיף  15.14
 

 ים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל.את המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגד 
 



  3/2019מכרז פומבי 
 קומת כניסה  -רת שטח  באצטדיון העירוני עכולהשכ

 
 
 
 

 7 

הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה  מין וסוג שהוא כל ההוצאות מכל .16
 על המשתתף, אשר לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.

 
יום מהמועד  90זים ועד לתקופה של ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכר .17

 האחרון להגשת הצעות למכרז.
 

 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה  .ד
 
שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמשתתפים,  החברה  .18

כל מסמך  מכרזלאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות ה
האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו, בין היתר,  ו/או אישור מהמסמכים ו/או

דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת  לצורך עמידתו בתנאי הסף של ההליך.
  המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן הקצוב שיקבע בה, אך לא מעבר לכך.

 
 

  .לא יחול על מסמך ערבות המשתתףסעיף זה  
 

תהא החברה רשאית צעות או יותר הזהות מבחינת מחירן, תוגשנה שתי ה במקרה בויובהר כי  .19
לערוך הליך תחרותי נוסף, וזאת ע"י פניה למשתתפים, בעלי ההצעה הזהה, ודרישה ולפנות 

להגיש הצעת מחיר נוספת למועד שייקבע ע"י החברה. המשתתפים יוכלו להגיש הצעת מחיר 
ר נוספת ולהשאיר את הצעת המחיר המקורית יותר או לבחור שלא להגיש הצעת מחי גבוהה

 שלהם. 
 
 

 יפות תינתן למשתתף מקומי כמפורט להלן:עד 20

 
, 4%היה וההצעה הגבוהה ביותר תהא גבוהה מהצעת המשתתף המקומי בשיעור של עד  20.1

רשאית לקבוע, כי הצעת המשתתף המקומי, היא ההצעה הגבוהה והזוכה  החברהתהא 
 צעה הגבוהה. העלות הצעתו לגובה ההסכים לוזאת בתנאי שהמשתתף המקומי י

 " הינו מי שהתקיים בו אחד מן התנאים שלהלן:תתף מקומי"מש                     
עסק פעיל   או מי שמנהל בעירהעיר באם אותו יחיד הינו תושב  –" ביחיד" 20.1.1

ם תושבי ו )ככל שהוא מעסיק כאלה( הינמעובדי 30%ארנונה ולפחות ב חויבמה
 העיר. 

מקום עסקיו או משרדיו בעיר והוא מחויב בגינו בארנונה באם  –" תאגידב" 20.1.2
 ם תושבי העיר. ינהתאגיד מעובדי ה 30%חות ולפ

 6/'בנספח את  להצעתו" לצרף משתתף מקומיעל משתתף המבקש ליהנות מהעדפת " 20.2
באותו המסמכים הנדרשים אליו מצורפים ולמסמכי המכרז, כשהוא ממולא וחתום 

 נספח. 
   שלא ימלא את הנספח ו/או לא יצרף אליו את המסמכים הנדרשים בו יחשב  משתתף 
 כמי שאינו מבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי. 

 
ו/או במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו במסמכי  בדוא"ללזוכה במכרז תימסר הודעה  21

 .המכרז

 
 . משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב 22

 
 את המסמכים הנ"ל :  לחברההמציא ל ל הזוכה במכרזע 23
 

על כל למסמכי ההצעה  כמסמך ג'בנוסחו המצ"ב השכירות  הסכםחתומים של  עותקים 3 23.1
 ו במכרז.לו על זכייתשיודע ימי עבודה מיום  5תוך וזאת , המסמכים המצורפים אליו

, כרזבמ לו על זכייתו שיודעמיום ימי עבודה  5תוך  לחברההזוכה ימסור  - ערבות ביצוע 23.2
 בסכום השווה לסכום דמי השכירותערבות ביצוע  השכירות הסכםלהבטחת קיום תנאי 

חודשי  3האמורים להשתלם על ידי הזוכה במשך החודשים  החודשים ודמי הניהול
  .שכירות בתוספת מע"מ החל עליהם
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 "ערבות)להלן:  השכירות הסכםל 2/'גכנספח  נוסח המצורףבהביצוע תהיה ערבות 
ערבות זו , השכירותמתום תקופת חודשים  3 שתוקפה החל ממועד הנפקתה ועד( ביצוע"

תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, בלתי מותנית, וניתנת למימוש בכל תקופת 
 השכירות.

 
ערבות המשתתף שצורפה להצעתו תוחזר לזוכה  לחברהמסירת ערבות הביצוע במעמד 
  במכרז. 

 
 3ככל ויידרש לכך ותהא בתוקף עד מעת לעת, תוארך על ידי הזוכה ערבות הביצוע 

  חודשים מתום תקופת השכירות הקבועה בהסכם השכירות. 
 רשאית לחלט את הערבות הקיימת. החברהתהא כנדרש, נמנע הזוכה מלהאריך הערבות, 

בינו לבין  השכירות כה בניכוי כל ההפחתות שיעשו בתקופתלזוערבות הביצוע תוחזר 
 השכירות. הסכםושה חודשים לאחר תאריך סיום של באם יעשו, ,החברה

 
  לחברההזוכה ימציא במכרז  על זכייתו זוכהמיום שיודע לימים  5תוך  ביטוחים  יאישור 23.3

להסכם   1/3ספח ג'/כנלעיל בנוסח המופיע  15.8את אישורי הביטוחים כמפורט בסעיף 
ובנוסח ,אמה(ככל ויהיה צורך בביצוע עבודות הת-ביטוח לעבודות התאמה)השכירות 

 . נכסה שכירות תקופתל שוטפים ביטוחיםהשכירות להסכם   3/2כנספח ג'/המופיע 
 

, לרבות מחויבויותיו לפי זה ותנאיו משתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי מכרז .24
 רשאית לבטל לאלתר את זכייתו במכרז בהודעה בכתב. החברהתהא  לעיל, 23סעיף 

 
להגיש את הערבות הבנקאית שבידה  החברהל סיבה שהיא, רשאית בוטלה הזכייה במכרז מכ .25

על כל  החברהכרז למי שייקבע על ידה והמשתתף יפצה את מלגביה, וכן למסור את ביצוע ה
 נזק ו/או הפסד שייגרם לה בגין כך.

 
 ותנאיה  השכירותתקופת  .ה

 
החל מיום  חודשים 60שייחתם עם הזוכה במכרז יהא בתוקף לתקופה בת  השכירות הסכם  .26

 (."תקופת השכירות )להלן: " במכרז מסירת החזקה בנכס לזוכה
   

השכירות שייחתם עם הזוכה ולפי  הסכםהחברה תהיה רשאית בכל עת במשך כל תקופת   .27
כל זכויותיה והתחייבויותיה, על פי ההסכם ולהסב את ול דעתה הבלעדי, להמחות שיק

 לעיריית עכו ו/או לכל גוף אחר מטעמה. 
 
 המכרז עיון במסמכיםות זכ   .ו

 
למשתתף במכרז זכות עיון במסמכים ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה כקבוע בדין, למעט  .28

בחלקים של ההחלטה או ההצעה אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד 
ל משתתף אחר מסחרי או סוד מקצועי של החברה או של המשתתף שהצעתו נבחרה, או כ

ממסמכי ועדת תהא רשאית לדרוש מהמשתתף שמבקש לקבל העתק חברה שהגיש הצעתו. ה
 לעמוד צילום(.  ₪ 0.5, כיסוי העלויות הכרוכות בכך )עלות של המכרזים

 
 מסמכי המכרז .ז

 
מסמכי המכרז הינם רכוש החברה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למשתתפים למטרת הגשת   .29

או לכל אדם אחר רשות לעשות בהם בלבד ואין למשתתף ו/ מכרזהצעות לחברה במסגרת ה
. מקבל מסמכי ההליך לא מכרזשימוש לצורך הגשת הצעה במסגרת ה שימוש כלשהו, מלבד

 יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו. 
 

 
  הכלכלית לעכו בע"מ החברה 
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  סמך ב'מ

 הצעת המשתתף
 _________________.ז/ח.פ. ______אני הח"מ _____________________ ת

 אשר כתובתי _________________________________________________

 
 מצהיר, מסכים, ומתחייב בזה כדלקמן:

 
החברה של  3/2019פומבי הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי מכרז  .1

 רמ" 175 -של כ שטח לשכירת( "החברה")להלן:  מ לרבות נספחיו,הכלכלית לעכו בע"
"(, ברחוב הנכסהעירוני )להלן:"  אצטדיוןבקומת הכניסה באגף המערבי צפוני של מבנה ה

)להלן:  18039בגוש  4,5,6,52כחלקי חלקות  משמר הים באזור תעשיה עכו דרום והידוע
  ."(המקרקעין"

 
במכרז זה, וכי  המשתתפיםהבנתי את כל התנאים הנדרשים מאת  הנני מצהיר בזאת כי .2

מנוע מלהציג  אהיהועל כן  עשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתיכל דבר ה בדקתי ושקלתי
כל תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה וגם/או אי הבנה של תנאי 

 מוותר מראש על כל הטענות מסוג זה. יהמכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז ואנ
 

ים המקצועיים, הניסיון, והידע לשם הנני מצהיר כי ברשותי האמצעים הכלכליים, הכישור .3
 הפעלת הנכס נשוא מכרז זה. 

 
הנני מצהיר כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשר או הסכם עם כל משתתף  .4

 אחר במכרז זה. 
 

הנני מצהיר כי מילאתי אחר כל ההוראות המפורטות בתנאים הכלליים, בהסכם השכירות  .5
 ז. ונספחיו ובכל מסמך ממסכי המכר

 
 נני מצהיר בזאת כי בדקתי את כל התנאים הנדרשים לביצוע התחייבויות הזוכה במכרז.ה .6

 
בהסכם למלא אחר כל ההוראות המפורטות בהוראות למשתתפים במכרז,  הנני מתחייב .7

 .ההסכםובכל מסמכי  השכירות
 

 הנני מצרף להצעתי זו את המסמכים הבאים: .8
 

 . , כשהם מלאים וחתומים על ידיהשכירות םהסכנספחיהם, לרבות  כלמסמכי המכרז על  .9

  לזמנה להציע הצעות.  8ערבות משתתף כדרישת סעיף  9.1

מועדון ספורט ו/ או חדר תוכנית עסקית לטווח של חמש שנים, להפעלת  9.2
להזמנה  15.1כמפורט בסעיף כושר ו/ או חנות לממכר מוצרי ספורט בנכס 

 .להציע הצעות

 נה להציע הצעות.להזמ 7.1אישור רו"ח כדרישת סעיף  9.3

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים  9.4
 , על שם המשתתף.1976 –ציבוריים, תשל"ו 

 אישור על ניכוי מס במקור על שם המשתתף. 9.5

להזמנה להציע  7.3תצהיר חתום ומאומת על ידי עו"ד כדרישת סעיף  9.6
 הצעות.
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להזמנה להציע  7.4שת סעיף תצהיר חתום ומאומת על ידי עו"ד כדרי 9.7
 הצעות.   

 להזמנה להציע הצעות. 7.5הצהרה חתומה על ידי בהתאם לדרישות סעיף  9.8

פי חוק עסקאות גופים  אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על 9.9
 , על שמי.1976 –ציבוריים, תשל"ו 

 אישור על ניכוי במקור, על שמי. 9.10

כדין ואישור עו"ד או רו"ח על  תאגיד הרשום בישראל יאישור על היות 9.11
וסמכותם לחייבו על מסמכי המכרז  זכויות החותמים בשם התאגיד

 )לתאגיד בלבד(. בחתימתם

להזמנה  15.8כדרישת סעיף  בכתב של חברת ביטוח בישראל יםאישור  9.12
 . להציע הצעות

להזמנה  20אסמכתאות המוכיחות כי הנני משתתף מקומי כדרישת סעיף  9.13
  כל ומדובר במשתתף מקומי(. להציע הצעות. )כ

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.  9.14
 חתומות על ידי.להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה,  החברהכל תשובות   9.15

 חתומים על ידי. ,במסמכי המכרז החברהתיקונים שהוכנסו על ידי   9.16
 

 : ימים מיום שיודע לי על זכייתי במכרז 5בתוך  אני מתחייבתתקבל  יאם הצעת 10

בנוסחו המצ"ב  השכירות הסכםחתומים של  עותקים 3 לחברההמציא ל  10.1
 .על כל המסמכים המצורפים אליוהמכרז למסמכי  כמסמך ג'  

 וביטוחים שוטפים לתקופת שכירות הנכס לעבודות התאמה לערוך ביטוח 10.2
 יהיו םאישור על קיום ביטוחי יפסט .לאישורהלידי החברה  םהמציאול 
נספח כ ים המצורפיםבנוסח ישראלית ויהיויטוח בעל ידי חברת ם מיחתו 
 להסכם השכירות. 2/3נספח ג'/ו    1/3ג'/ 

בסכום השכירות  הסכםלמסור לחברה, ערבות ביצוע להבטחת קיום תנאי   10.3
האמורים החודשים ולדמי הניהול  החודשים השווה לסכום דמי השכירות

תנאי  יהם.חודשי שכירות בתוספת מע"מ החל על 3למשך  להשתלם על ידי
 להזמנה להציע הצעות.  23.2ערבות הביצוע יהיו כמתואר בסעיף 

 
 בזה כי: ומאשר מצהיר ניא 11

הפעלת מועדון ספורט ו/ או חדר הינה השטחים מטרת השכרת כי  ידוע לי 11.1
   כושר ו/ או חנות לממכר מוצרי ספורט. 

הכספית לדמי השכירות מגלמת בתוכה את כל  ימצהיר כי הצעת יאנ 11.2
להתאמת הנכס  , אם יידרשביצוע עבודות התאמהלת הנדרשות העליו 
 למטרת השכירות. 

 ואני מתחייב להפעלת הנכס הנדרשים ניסיוןהמומחיות וה ,הידע בעל ניא 11.3
 בהתאם לכל דרישות הדין והרשויות הרלוונטיות.  השטחלהפעיל את  

 כל האישורים והתעודות יוכי בידמנהל ספרים ופנקסי חשבונות כדין  יאנ 11.4
 .השכירות הסכםעם חתימת  לחברהציג לה אשר עליי 
 עירוני ומתקיימים בו משחקי האצטדיון השטחים נמצאים בכי  יידוע ל  11.5

מתקיימים  באצטדיון ובשטחוכי  יידוע ל ת הכניסה, וכןכדורגל בקומ
זכה וכי לא תהיה לי, ככל וא לעיתים אירועים עירוניים במהלך ימות השבוע

 רשות בעניין זה. במכרז, טענות ו/או ד

חודשים החברה מתכננת  12-מו של מכרז זה ולמשך כועם פרסידוע לי כי  11.6
ובניה בחללים הנמצאים מתחת לטורבינה המערבית של  לבצע עבודות שיפוץ

לא תהיה כל ככל ואזכה במכרז לשם הכשרתם והצעתם לשכירות.  האצטדיון
 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. 

 

 



  3/2019מכרז פומבי 
 קומת כניסה  -רת שטח  באצטדיון העירוני עכולהשכ

 
 
 
 

 12 

 90קופה של ועד לת לחברההגשתה ממועד  אותיתהיה בתוקף ותחייב  יכי הצעת םמסכי יאנ 12
לבטלה, לשנותה  אוכל, וכי לא זה למכרזהצעות ה להגשתשנקבע מועד אחרון ה)תשעים( יום מ

 זו.  תילקבל הצע הכי החליטי ל הטרם הודיע החברהולתקנה במשך תקופה זו גם אם 

 

 ההצעה:  13

 __________________ ₪הינם  ם על ידיהמוצעיהחודשים דמי השכירות  13.1
בכל מקרה לא ). מ"ר 175 -המוערך בכ הנכסו של למ"ר לכל מ"ר משטח

 . (למ"ר לכל מ"ר משטח הנכס ₪ 50פחות מסך 

תתקבל, יווסף דמי ניהול  , ככל והצעתיהחודשים כי לדמי השכירותידוע לי  13.2
דמי הניהול סה"כ  , קריהנכסלמ"ר לכל מ"ר משטח  ₪ 5בשיעור של חודשים 

  (.מ"ר X 175למ"ר  ₪ 5 לחודש ) ₪ 875החודשים יעמדו על סך 

סף מע"מ ויוהחודשים ולדמי הניהול המוצעים החודשים דמי השכירות ל 13.3
 כדין.

 

  16אישור החברה את עבודות התאמת הנכס למטרת השכירות, כמפורט בס"ק מיום , כי יידוע ל 14
חודשים ודמי  דמי שכירותמתשלום פטור הזוכה המשתתף יהיה יום  30ולמשך תקופה של להלן, 

  .ניהול חודשים

לרבות, דמי שכירות  הנכסכל התשלומים שיושלמו בגין השכרת , כי יידוע ל 14.1
יהיו צמודים למדד בהתאם לשיעור עלית , החודשים ניהולהחודשיים, דמי  
יצורף מע"מ  לכל התשלומים כאמורהמדד הבסיסי. המדד החדש לעומת  
 על פי דין.כשיעורו  

    , דמי הניהולהחודשייםהשכירות בנוסף לדמי ידוע לי ואני מתחייב כי  14.2
 נכסה השכרתל עדין, אשא בכל עלויות, לרבות אלה החלות לפי , החודשים 
חשמל, מים, ארנונה,  , ומבלי לפגוע בכלליות האמור,והחזקתה, לרבות 
 וכד'. , אגרות רישוי ושילוטגז, טלפון 

 ימי עבודה מיום קבלת הודעת הזכיה: 5בתוך   מתחייב יאנ ,לתתקב הצעתי אם 15

 ב"המצ בנוסחו השכירות הסכם של חתומים עותקים 3לחברה  להמציא  15.1
 .אליו המצורפים המסמכים על כל המכרז למסמכי ג' כמסמך

 הסכםהבטחת קיום תנאי וזאת לצורך , למסור לחברה ערבות ביצוע 15.2
 יהיה שווה לסכום דמי השכירותוע כי  סכום ערבות ביצ השכירות. ידוע לי

 חודשי 3במשך  האמורים להשתלם על ידיהחודשים  ודמי הניהולהחודשים 
כי על ערבות הביצוע להיות ידוע לי שכירות בתוספת מע"מ החל עליהם. 

( "ערבות ביצוע")להלן:  השכירות להסכם 2כנספח ג'/בנוסח המצורף 
ום תקופת השכירות, ערבות חודשים מת 3שתוקפה החל ממועד הנפקתה ועד 

זו תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, בלתי מותנית, וניתנת למימוש בכל 
 תקופת תקפה.

מעת לעת, כך  לכך שערבות הביצוע תוארך על ידי ידוע לי ואני מסכים  
שתהא בתוקף למשך כל תקופת השכירות המוארכת ושלושה חודשים לאחר   
 מכן.  

להאריך הערבות, תהא החברה רשאית לחלט את  ככל ונמנע ממני ידוע לי כי            
 הערבות שבידה.            

ואישור  ביטוח לעבודות התאמה למסור לחברה אישורי אישורי ביטוחים: 15.3
יהיו  ים המבוקשיםאישורה פסיט ביטוחים שוטפים לתקופת השכירות.

נספח כ םפיהמצור יםבנוסח ועל ידי חברת ביטוח ישראלית ויהי מיםחתו
 להסכם השכירות.  3/2כנספח ג'/ -ו  1/3ג'/
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ידוע לי ואני מאשר זאת כי רק לאחר המצאת המסמכים המפורטים בס"ק  15.4
לעיל לחברה ובכפוף להעברת מוני החשמל, המים והנכס על שמי  15.3 –ו  15.1

 תועבר החזקה בנכס אליי.
 
 

 החברהלבדיקת  ,השכירותהסכם יום לאחר חתימת  15-יאוחר מ העביר לאלידוע לי כי עליי  16
ההתאמה מפרטים טכניים, כתבי כמויות ותכניות מותאמות לביצוע, של כל עבודות  הולאישור

, מהווה אמה ללא אישור החברה בכתב ומראשעבודות הת כי ביצוע ידוע לי שאני מתכנן בנכס. 
 הפרה יסודית לתנאי הסכם השכירות.

 
 :כי בזה ומאשר מצהיר יאנ 17

 הבלעדי הוקניינ החברה רכוש הם ההצעה שמסמכי לכך םמסכי ניוא יל ידוע 17.1
 אחרת מטרה לשום ולא ו,ז הצעתנו הגשת למטרת בהשאלה יל נמסרו והם

 .בלבד זו למטרה בהם להשתמש מתחייב יואנ י,כלשה

 סוג מכל תביעה או דרישה ,טענה כל מלהעלות עמנו אהיהו מראש מוותר ניא 17.2
 בקשר או זו ילהצעת בקשרה שליחי או/ו הגימנצי מי נגד או החברה נגד שהוא

 לכל בקשר או, לא אם ובין תתקבל אם בין ,הכנתה עבור שהוצאו להוצאות
 .בהצעות הדיון הליכי בעניין תקבל שהחברה  החלטה

 אם(  שותפי ובשם יבשמ ורק אך מוגשת זו יהצעת כי בזה מצהירי אנ 17.3
 גבי על כדין לחתום אירש נניושה ,התאגיד בשם או ) ייד על פורטו שמותיהם

 שותפות של במקרה ח"רו או ד"וע של מטה הרשום באישור כמפורט( זו הצעה
 .)תאגיד או

 הוא והמשתתף במידה רבים לשון כדין דינו יחיד בלשון לעיל והמוצהר האמור 17.4
 תאגיד או שותפות.

 
 :_____________________________ ר"ע/פ.ח/.ז.ת ___________________:המשתתף שם

 _______________________________________________:: מיקוד כולל ,המשתתף כתובת 

   :_______________________פקס' סמ ____________________ :טלפון ס'מ

 דוא"ל:____________________________________

 ____. : _____________תאריך ________________________ :המשתתף של וחותמתו חתימה

 אישור זכויות חתימה למשתתף שהינו תאגיד
 

  של ם/חתימתו כי בזה מאשר המשתתף של הד"עו ___________________ מ"הח אני

  .ז.ת- ________________ ו __________________ ז.ת   ___________________________

 ל"הנ וכי ,משתתףה של המחייבת החתימה היא דלעיל  ההמופיע   __________________  

 .בפני זו הצעה טופס על מו/חתם

 

___________________   ____________________ 

 חתימת עו"ד/רו"ח          תאריך          
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   למסמכי המכרז 1ב'/נספח 
 

 אישור רו"ח 
    

 לכבוד
 החברה הכלכלית לעכו בע"מ 

2רח' דושניצקי   
 עכו

 
 א.ג.נ,

 
 

 _ והנני משמש כרואה חשבון של _______________שמי ________________ .1

"(, המשתתף במכרז המשתתף" –________________  )להלן  / ת.ז/ ע"מח.פ.

של החברה הכלכלית לעכו בע"מ לשכירות שטח באצטדיון העירוני  3/2019פומבי 

 קומת כניסה. –עכו 

 
הנני  ףהמשתתלאחר שבדקתי את ספרי החשבונות והמסמכים שהוצגו לפני, של  .2

המחזור הכספי השנתי של המשתתף, מניהול כי  חברה הכלכלית עכו בע"ממאשר ל

 :  הינועסקיו 

 : _______________ ₪. 2017בשנת 

 .:________________ 2018₪בשנת 

 

 .הסכומים לעיל לא כוללים מע"מ 

כמו כן, הנני מאשר כי הדוחות הכספיים של המשתתף, ככל ומדובר בתאגיד, אינם  .3

או כל  1ם הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשכו של המשתתף "כעסק חי"כוללי

 הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המשתתף להמשיך ולהתקיים כעסק חי.

 

 

 
 
 
 

____________________   ____________________________ 
 שם רוה"ח , מ.ר., חתימה, חותמת             תאריך       

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
 של לשכת רו"ח בישראל. 58כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מס'  –עסק חי  1
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 למסמכי המכרז   2נספח ב'/
 

 _______ריך: ______תא
          לכבוד

 החברה הכלכלית לעכו בע"מ
 2דושניצקי 

 עכו
 

 א.ג.נ.,
 

  1976-התשל"ו, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2' עהצהרה בדבר קיום הוראות סהנדון: 
 

ד אותו אני מייצג, הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגי
לחוק עסקאות גופים  'ב2המשתתף בהליך זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע' 

במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה ו/או כי  1976-התשל"ו ,ציבוריים
 האחרונה.

 
נהל התאגיד והנני מוסמך הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מ

 ליתן הצהרה זו בשם התאגיד. 
 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
 

 
 ________________המשתתף: שם

  
 _____________*שם נותן התצהיר: 

 
 :_____________מספר ת.ז. / ח.פ.

 

  
 ______________*מס' תעודת זהות:

 _____חתימת המשתתף: _______
 

 ___*חתימת נותן התצהיר: ________ 
 

 
 
 

 אישור עו"ד

 

אני משמש כעורך הדין של _______________, ת.ז./ ח.פ. _______________ )להלן:  .1
 "(. המשתתף"

הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה  .2
מניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו ו/או בעל ה

 *מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיד ______________ ח.פ. _______________.
  יע בפני, ______________________הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופ  

 ________________. עו"ד, במשרדי  ברח' _________________________, מר/גב'
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 לאישור עוה"ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד 2סעיף   *
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   למסמכי המכרז 3ב'/ספח נ
         לכבוד

 החברה הכלכלית לעכו בע"מ
 2דושניצקי 

 עכו
 

 א.ג.נ., 
ייצוג הולם לאנשים עם  – 1ב2סעיף 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 2 2016 -( תשע"ו11תנאי לעסקה עם גוף ציבורי )תיקון  –מוגבלות 

אני הח"מ _______________, נושא ת.ז. מס' _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר 
 את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם המשתתף ___________________ ת.ז/ח.פ/ ע.מ  .1
 .___________ 

ני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המשתתף לאחר שבדקתי את הוראות אני מצהיר/ה כי הנ .2
 "(. חוק שוויון זכויות)להלן:"  1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 : במשבצת המתאימה- Xסמן 

 ;המשתתףלחוק שוויון זכויות לא חלות על  9הוראות סעיף 

 והוא מקיים אותן.  משתתף הלחוק שוויון זכויות חלות על  9הוראות סעיף 

  במשבצת המתאימה:  Xלחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף נדרש לסמן  9במקרה והוראות סעיף 

 עובדים.  100 -המשתתף מעסיק פחות מ

 עובדים או יותר.  100משתתף מעסיק ה

לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף הנני מתחייב בשם המשתתף  9ככל שהוראות סעיף  .3
ם, ילהעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתי

 ההתקשרות. יום ממועד חתימת הסכם  30ככל והצעתו תתקבל במסגרת מכרז זה, בתוך 

 חתימת המצהיר :__________________________ א של המצהיר: ________________שם מל

 עו"ד  אישור

_________עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני, במקום אני הח"מ _________
 _____________________, מר/גב' ____________________ שזיהה/תה עצמו/ה

באמצעות ת.ז. מס' ___________________/ המוכר/ת לי אישית ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 
בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על  להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים

 תצהירו/ה לעיל.

____________ ____________________ __________________ 

 חתימה           חותמת ומס' רישיון         תאריך 

                                                           
מעסיק המעסיק יותר  –מגדירה: "מעסיק"  9819 –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  2

-התשי"טא לחוק שירות המדינה )מינויים(, 15עובדים, למעט משרד הממשלתי או יחידת סמך שלו שהוראות סעיף  -25מ
 ;, חלות עליהם1959
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   למסמכי המכרז 4ב'/נספח 
         לכבוד

 החברה הכלכלית לעכו בע"מ
 2דושניצקי 

 עכו
 

  א.ג.נ.,
 

בדבר העדר קרבה לעובד החכ"ל ו/או לחבר דירקטוריון בחכ"ל ו/או חבר מועצת העיר הצהרה הנדון: 
 עכו 

 
הנני מצהיר בזאת כי החברה הכלכלית לעכו בע"מ שהינה תאגיד עירוני של עיריית עכו הביאה  .1

 לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  .1.1
ועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על "חבר מ

עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -להסכם או לעסקה עם הר; לעניין זה, "קרוב" 

 חדש( הקובע כדלקמן:א)ד( לפקודת העיריות )נוסח 122סעיף 
"לענין סעיף זה, דין התקשרות עם תאגיד שלעיריה שליטה בו כדין התקשרות עם 

 לחוק מס שבח מקרקעין". 2כמשמעותה לפי סעיף  –העיריה; לענין זה, "שליטה" 
 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות 12כלל   .1.2

 קובע: המקומיות ה         
"חבר המועצה לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, 'חבר 

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה  -מועצה'  
 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1הגדרות "בעל  שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

      
 122)א(,174ועובדי החברה יחולו סעיף  לתקנון החברה לפיו על חברי הדירקטוריון 66סעיף  .1.3

א' לפקודת העיריות )נוסח חדש( והכללים בדבר מניעת ניגוד עניינים, החלים 122וסעיף 
 ברשויות   

 המקומיות ובכלל זה, ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות    
 המקומיות, שנקבעו ע"י המרכז לשלטון מקומי.   

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .2

    בת, אין לי: בן זוג, הורה, בן אובין חברי מועצת עיריית עכו ו/או חברי דירקטוריון החכ"ל   2.1
 או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.אח  

 אין חבר מועצה ו/או חבר דירקטוריון, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה   2.2
    באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחדעל עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד  
 מהם מנהל או עובד אחראי בו. 

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד בחברה.  2.3
 

ידוע לי כי החכ"ל תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי  3
 הצהרה לא נכונה.

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  4
 אמת.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין. 5
 
 
 

 תאריך ___________שם המשתתף: _______________   חתימת המשתתף: ______________
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   למסמכי המכרז 5ב'/נספח 
 

 לכבוד
 כו בע"מ החברה הכלכלית לע

  2מרח' דושניצקי 
 עכו 

 
 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

( אנו ערבים "המשתתף"על פי בקשת ____________________ ח.פ/ת.ז _____________ )להלן: 
וזאת בקשר עם אלף שקלים(  שלושים) ₪ 30,000בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

קומת  -באצטדיון העירוניהחברה להשכרת שטח של  3/2019מס' פומבי השתתפות המשתתף במכרז 
 . כניסה

 
, צמוד למדד המחירים לצרכן בשיעור אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל

לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום  2019 אפרילההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 
שתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם יום מקבלת דרי 14תוך  סכום הערבות,

לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת 
המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה 

 לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 
היו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אתם ת 

אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל 
 הנ"ל.

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 עד בכלל.ו 12.12.2019ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 
 לא תענה. 12.12.2019 דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 12.12.2019 לאחר יום

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 
 

   
 

              ______________ 
 בנק                                                                                                        
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   למסמכי המכרז 6/נספח  ב'
 

 תאריך: ________        לכבוד
 החברה הכלכלית לעכו בע"מ

 2דושניצקי 
 עכו

 
 א.ג.נ.,

 
 *הצהרת משתתף מקומיהנדון: 

 
 :**תתף מקומי הנני מצהיר בזאת כיעל מנת ליהנות מהעדפת מש

 
או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין עסק זה ( "העיר")להלן:  עכוהנני תושב העיר  –ליחיד  

 מעובדי )ככל שיש לי כאלה( הינם תושבי העיר. 30%ולפחות  לחברהה ארנונ
 

הל המשרד ואני משלם בגין הנכס בו מנומצוי בעיר  או מקום ניהול עסקימשרדי  -לתאגיד  
 מעובדי הינם תושבי העיר. 30%ולפחות  לחברהארנונה 

 
 לשם הוכחת הצהרתי זו מצ"ב: 

 
    סקי מגורי ו/או מקום עצילום שובר ארנונה משולם המעיד על מקום א.    –ליחיד  
 בעיר.        
 ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר.   

 
 ם ארנונה המעיד על מקום משרדי או מקום עסקי בעיר.שובר תשלוא.   –לתאגיד  
 ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר.   

 
 

__________________    ____________________ 
 חותמת וחתימה     שם המשתתף      

 
____________________________________________________________________ 

 ואה חשבוןאישור ר
 

 _ )להלן: "המשתתף"(. __________________אני משמש כרואה החשבון של _____________
 

לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. 
 אחריותי היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי.

 
מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת 

בנתונים המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה 
 מהותית. אני סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו.

 
ת הצהרת לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות א

 המשתתף.
 

 חתימה: ______________   תאריך: ______________
 
 
 
 

                                                           
 ימולא רק על ידי משתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי *

 את החלופה המתאימה X-נא לסמן ב **
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 סמך ג'מ

 שכירותהסכם 
 

 2019בחודש _________ בשנת  ביום ______ בעכושנערך ונחתם 

 
 החברה הכלכלית לעכו בע"מ     בין:

  510105513ח.פ  
 2412401מיקוד  2520, עכו ת.ד. 2מרחוב דושניצקי  
 calcalit@akko.muni.ilדוא"ל :  9551710-04, פקס':  9552539-04טל':  
 ("החברה"" המשכיר" או  )להלן:  

              
 מצד אחד    

 

 ______________________ ת.ז./ח.פ ____________  לבין:
 מרחוב ____________________________________  
 __________________ :, פקס______________ן: ____טלפו  
 דוא"ל:______________________________  
       ("השוכר")להלן :   
 מצד שני          

 
 

"( מנהלת בעבור עיריית עכו את המקרקעין החברההכלכלית לעכו בע"מ ) להלן:"   החברהו  : הואיל
המוקם עליהם מבנה  ("המקרקעין")להלן:  4,5,6,52חלק מחלקות כ, 18039גוש כ הידועים

  "(; האצטדיון)להלן:"  האצטדיון העירוני ברחוב משמר הים אזור תעשיה עכו דרום
 
 

נכס  לשכירות( "המכרז")להלן:  3/2019מכרז פומבי מסגרת בהצעתו את הגיש  השוכרו :והואיל
 ; אצטדיוןהמבנה  באגף המערבי צפוני של, הנמצא בקומת הכניסה מ"ר 175 -כבשטח של 

 
 של השוכר יזה על הצעתו הכר בישיבה מיום ___________ החברהוועדת המכרזים של  : והואיל

 ; במכרז כהצעה הזוכה
 
 

  מצהיר ומאשר כי הינו בעל הידע, המומחיות, הניסיון, היכולת והאמצעים והשוכר    :והואיל
לתנאים  תאם ובכפיפותוהכול בה הנכסהשכרת הכלכליים והאחרים הנדרשים לשם   

 ;זה בהסכםולהוראות המפורטים 
 

להפעלה  נכסאת ה החברהין לקבל מאת ימעונ שוכר, והשוכרינת למסור לימעונ החברהו :והואיל
למשך התקופה הקצובה הנזכרת להלן ולאותה תקופה בלבד, בתמורה ובתנאים המפורטים 

 זה; הסכם להלן, מתוך הסכמה מפורשת שחוק הגנת הדייר לא יחול על 
 

 ;זה הסכםר תנאי ההתקשרות ביניהם בוהצדדים מבקשים להסדי :והואיל
 
 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים:
 
 

mailto:calcalit@akko.muni.il
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 ופרשנות, נספחים מבוא .א
 
1  

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו והצדדים מאשרים את נכונות האמור בו. 1.1
 ת המשתמש בלבד.כותרות הסכם זה לא תשמשנה לפרשנותו והן לנוחו 1.2
כל הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והקבוע בהם מחייב את הצדדים  1.3

סטייה או אי התאמה בין ההסכם לבין איזה מנספחיו  השוכרגילה . כהוראות הסכם זה
 קבלת הוראות.בירור ויפנה בכתב, לחברה ל

 
 
 

 זה: הסכםב .ב
 החברה הכלכלית לעכו בע"מ   ":  החברה"
 הפרשי הצמדה ממדד הבסיס עד למדד הידוע בעת התשלום בפועל.    ":הצמדה יהפרש"
המרכזית  הלשכה על ידיהמחירים לצרכן המפורסם  מדד    ":מדד"

לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר אשר יחליף את הלשכה המרכזית 
 לסטטיסטיקה בפרסומיו.

 . 2019 אפרילמדד    "מדד הבסיס":
ישמש מנכ"ל החברה מר אלברט בן שלוש.   הראשון  החברהכנציג   ":החברה"נציג 

 תהא רשאית לשנות נציגה מעת לעת בהודעה בכתב  החברה
 .שוכרה שתשלח אל                                                 

של באגף המערבי צפוני  מ"ר הנמצא בקומת הכניסה  175 -שטח של כ :"המושכראו "  "נכסה"
  .להסכם זה 1ג'/ נספחכריט הנכס מצורף ומסומן תש .האצטדיון

בהתאם  יושכר הנכס לשוכרלהלן במהלכה  10התקופה הנקובה בסעיף  ": השכירות תקופת"
 זה. הסכםלתנאי 

 
 ההסכםמטרת  .ג

 
הפעלת מועדון לשם  נכסמקבל בזאת את זכות החזקה ב שוכרוה שוכרמוסרת בזאת ל החברה 2

 שוכרה ."(השכירותמטרת " להלן:) ספורט ו/ או חדר כושר ו/ או חנות לממכר מוצרי ספורט
לא להשתמש ולא להתיר להשתמש במושכר או בכל חלק ממנו לכל מטרה אחרת שמתחייב בזה 

  .מלבד מטרת השכירות

 
ה אינם נהנים ז הסכםה ע"פ השכרתו נכסמצהיר ומאשר בזה במפורש כי ידוע לו כי ה שוכרה 3

( ו/או מהגנת כל חוק "החוק")להלן:  1972 –מהגנת חוק הגנת הדייר )נוסח משולב(, תשל"ב 
ו/או על ההפעלה ע"פ  שוכראחר שיבוא במקומו וכי הוראות החוק אינן חלות ולא יחולו על ה

  זה מתחולת החוק. הסכםזה למעט ההוראות הפוטרות  הסכם
 

דמי מפתח בגין השכירות  לחברהלא שילם ולא נדרש לשלם הצדדים מצהירים בזאת כי השוכר  4
ם, השיפוצים, השיפורים על פי הסכם זה, בין במישרין ובין בעקיפין וכי כל העבודות, השינויי

לבצע במושכר אינם ולא יהוו שינויים יסודיים והוראות חלק ג' של  עלולשהשוכר  והשכלולים
וכר לא ייחשב שוכר מוגן בהתאם לחוק הגנת הדייר חוק הגנת הדייר לא יחולו על הסכם זה, והש

 בשום דרך או צורה שהיא.
 

ו/או משוכר חלופי, לא  החברהמפינוי המושכר לא יהא השוכר זכאי לכל תשלום שהוא בעת  5
 כדמי מפתח ולא כתשלום עבור השיפורים ו/או ההתקנות במושכר ולא בכל אופן אחר.

 
מוש בנכס אפשרי מכוח ייעודם של המקרקעין והוא יהא מצהיר כי ידוע וברור לו כי השיהשוכר  6

אפשרי רק כל עוד הועדה המקומית לתכנון ובנייה עכו אישרה שהשימוש תואם לייעוד המופיע 
 בתכנית המאושרת הקיימת לגבי הנכס. 

 
השוכר מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות תביעה נגד החברה ו/או הועדה המקומית  7

 עכו הקשורה ו/או הנובעת מייעוד הנכס לפי התוכניות החלות עליו.לתכנון ובניה 
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השוכר מתחייב להפעיל את הנכס אך ורק בהתאם לשימושים המותרים לו בהתאם למצבו  8
התכנוני של הנכס. הוראת סעיף זה גוברת על כל האמור לעיל ולהלן בהסכם זה והוראותיו של 

 הסכם זה תתפרשנה כך שתתאמנה להוראה זו.
 
 מושכר ושטחו: ה .ד

 
 . 1כנספח ג'/ להסכםתשריט המצורף בהמושכר הינו כמפורט תיאור  9

 

  השכירות:תקופת  .ה
 

  תקופת )להלן:"  החזקה בנכסמסירת חודשים החל ממועד  60שוכר לתקופה של להנכס יושכר   10
 . "(השכירות  

 
ע, המציא לחברה ערבות ביצו מוסכם כי מסירת החזקה הנכס, תעשה רק לאחר שהשוכר 11

שהושכר לו הוכיח לחברה שהעביר את הנכס רק לאחר שו ואישורי ביטוחים כמפורט בהסכם זה
 על שמו באגף הגבייה בעירייה, בתאגיד מי עכו בע"מ ובחברת החשמל לישראל. 

 

 עבודות התאמת הנכס למטרת השכירות:  .ו
 

רה , ימסור השוכר לבדיקת החבהעברת החזקה בנכס לשוכריום לאחר  15-לא יאוחר מ 12
ולאישורה מפרטים טכניים, כתבי כמויות ותכניות מותאמות לביצוע, של כל עבודות ההתאמה 
שמתכנן בנכס. יובהר כי המפרטים הטכניים יכללו תוכניות של שימוש בחומרי גמר, פריסת 
מחיצות וחלוקת הנכס לחללים נפרדים, תוכניות חשמל, לרבות מיקום נקודות וחיבורי חשמל, 

, מיזוג אוויר, מחשבים וכיוצ"ב, פריסה של גופי תאורה, וכל פרט אחר הקשור טלפון, תקשורת
 .ןבעבודות השוכר לרבות דוגמא של השילוט שבכוונת השוכר להתקי

 
 תהא רשאית, ובהתאם להנחיותיהם המקצועיות הליועצים מטעמ המפרטיםאת החברה תעביר  13

ים נוספים בקשר אליהם, לערוך לאשר את התוכניות והמפרטים הטכניים האמורים, לבקש פרט
 החברהלא אושרו המפרטים והתוכניות או נתבקשו ע"י  בהם תיקונים או לסרב לאשרם.

תיקונים, שינויים או פרטים נוספים בקשר אליהם, יגיש השוכר מפרטים טכניים ותוכניות 
 ."(עבודות השוכרהחברה )להלן:" של  החדשים ו/או השלמות להם לפי הנחיותי

 
על חשבונו,   ע"י החברהו ל השאושרמתחייב לבצע את עבודות השוכר בהתאם לתכניות השוכר  14

 לחריגה מראש ובכתב.  החברהללא כל חריגה, אלא אם כן קיבל את אישור 
 
יום  30החזקה בנכס ועד לשוכר לבצע את עבודות השוכר החל ממועד מתן  תאפשר החברה 15

לים את העבודות שהוא אמור לבצע בתוך מתחייב כי עד למועד הנ"ל יש השוכרלאחר מכן. 
 הנכס. 

 
 ו/או למבנה האצטדיון, באופן שתגרם הפרעה מזערית ככל הניתן  הנכסהשוכר יבצע את עבודות  16

. השוכר המבקרים באצטדיוןולקהל באצטדיון, ככל ותבוצענה, לעבודות אחרות אשר תבוצענה 
דות השוכר וכן להמציא לו מדי פעם, על התקדמות עבו החברהמתחייב לדווח באופן שוטף לנציג 

 לפי דרישת נציג המשכיר, לאישור לוח זמנים בקשר עם ביצוע עבודות השוכר. 
 
הפרה  תהווה, החברהמובהר בזאת כי חריגת השוכר מתוכניות השוכר אשר אושרו על ידי  17

למנוע את ביצוע ו/או המשך ביצוע  תזכאי החברה תהאיסודית של הסכם זה ובמקרה זה 
לקדמותו מבלי  הנכסודות השוכר החורגות מתנאי האישור ולדרוש כי השוכר ישיב את מצב עב

 על פי הסכם זה ו/או כל דין. החברהשיהא בכך כדי לגרוע מכל זכות אחרת של 
 
או  לנכסשמחוץ חסן או להניח חומרים וציוד בשטחים השוכר ו/או מי מטעמו לא יהא רשאי לא 18

. בכל החברהדות ללא אישורו המפורש מראש ובכתב של להשתמש בהם לצורך ביצוע העבו
לא יהיו  הוכל מי מטעמ החברהכאמור אזי מוסכם במפורש כי  החברהמקרה בו ניתן אישור 

גניבה שיגרמו לחומרים ולציוד כאמור ובשום מקרה לא יחשבו  אחראים לכל נזק ו/או
 עבודות השוכר.  כ"שומרים" על פי כל דין של הציוד ו/או החומרים הנ"ל ו/או של
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השוכר מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו )לרבות קבלנים וקבלני משנה המועסקים בביצוע עבודות  19

ההתאמה( ינקטו בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים למניעת אובדן, פגיעה או נזק לגופו 
באם  יובהר כיו/או רכושו של אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע עבודות השוכר כאמור. 

יידרש היתר בניה או כל רישיון או היתר אחר על פי כל דין או נוהג לביצוע עבודות כלשהן 
במסגרת עבודות השוכר תחול על השוכר החובה לקבלם כדין בטרם יחל בביצוע העבודות. 

על כל המסמכים הנדרשים לצורך הוצאת אישורים כאמור, ככל  ותחתוםפעולה  תשתף החברה
 .דהשהם אושרו על י

 
השוכר מתחייב, כי לא יקים בשום דרך או צורה שהיא גלריה במושכר, לרבות כל משטח עילי  20

 המאפשר אחסון מכל מן וסוג, ללא קבלת הסכמת המשכיר מראש ובכתב. 
 

 

  התמורה .ז
 

  דמי לחודש )להלן:" __________ ₪  -דמי שכירות חודשיים השווים ל השוכר ישלם לחברה   21
 "(.החודשים השכירות 

 
מהשטח לכל מ"ר  ₪ 5של בשיעור  חודשים יווסף תשלום דמי ניהולהחודשים  לדמי השכירות  22

בגין ניהול, תחזוקה וניקיון של השטחים המשותפים, שימורם, חידושם, טיפוחם, סיודם   הנכס
קרי סה"כ דמי , ות שאינם מצויים בשטחים המושכריםוצביעתם, וכן גינון וצמחיה של שטחי גינ

 . "(דמי ניהול חודשיים)להלן: " מ"ר X 175למ"ר  ₪ 5-לחודש  ₪ 875דו על סך הניהול יעמ
 

לעיל יווסף מע"מ  21-22בסעיפים ים הנקובהחודשים דמי הניהול והחודשים לדמי השכירות  23
 . כדין

 
כי מיום אישור החברה את עבודות התאמת הנכס למטרת השכירות, מוסכם בין הצדדים  24

דמי שכירות פטור מתשלום  השוכריום יהיה  30ך תקופה של ולמש בפרק ו' לעילכמפורט 
 חודשים ודמי ניהול חודשים. 

 
. הפרשי הצמדה למדדתשלום בגין  יווסף לדמי הניהול החודשיםדמי השכירות החודשים ול 25

 ודמי הניהולהחודשים המדד הקובע יהיה המדד הידוע ביום פירעון דמי השכירות כאשר 
מוסכם כי הפרשי ההצמדה יושלמו מדי שנה  ך לא פחות ממדד בסיס.על ידי השוכר, א החודשים

 ינואר של כל שנה בעבור השנה החולפת.  20 -עד ל
 
 
לפי הסכם זה יושלמו על ידי השוכר דמי הניהול החודשים ו תשלום דמי השכירות החודשיים  26

שלום דמי מבוצע התשלום. להבטחת ת לחודש גרגוריאני בעבור החודש העוקב לחודש בו 1מדי 
המחאות למועדי  59השכירות החודשיים, יפקיד השוכר בידי החברה, במעמד חתימת הסכם זה, 

 התשלום הנקובים כאמור
 
 
, ת, במשך כל תקופת השכירוהתשלומים המפורטים בהסכם זה מתחייב לשלם את מלוא  השוכר 27

יבת אי השימוש תהיה סובו כל שימוש ו/או שימוש חלקי,  עשה אפילו יצא מהמושכר ו/או לא
אשר תהיה. למען הסר ספק השוכר לא יהיה רשאי בכל מקרה להביא את השכירות לסיומה ו/או 

 לעזוב את המושכר ו/או שלא להפעילו לפני תום תקופת השכירות.
 
עלויות, לרבות אלה החלות לפי דין, הבכל  השוכרשא יי לתשלומים המפורטים בהסכם זהבנוסף  28

חשמל, מים, ארנונה,  , ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,לרבות ל השכרת הנכס והחזקתה,ע
יובהר כי באחריות השוכר להתקין על חשבונו, מונה חשמל  וכד'. , גז, אגרות רישוי ושילוטטלפון

 ומים וכיוצא בזה. 
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 השוכרהצהרות והתחייבויות  .ח
 

 השוכר מצהיר כדלקמן: 29
כל טענה ו/או  הנכסלו בגין  בדיקה יסודית וכי לא תהיה הנכסכי ראה ובדק את   29.1

ו/או מי מטעמה, ובכלל זה טענות בדבר פגמים ו/או מומים ו/או  החברהכנגד תביעה 
 חוסר התאמה מכל סוג שהוא. 

מועדון וההכשרה הנדרשים להשכרת הנכס והפעלתו  הניסיון, בעל הידעכי הינו   29.2
 . ספורט ו/ או חדר כושר ו/ או חנות לממכר מוצרי ספורט

מצהיר ומאשר בזה במפורש כי ידוע לו כי הנכס הינו אצטדיון עירוני אשר השוכר   29.3
, הכניסה באצטדיוןבימים בהם מתקיימים משחקים מתקיימים בו משחקי כדורגל. 

לשוכר לא תהיה כל לחנייה ולמתחם היא בכפיפות לכללי הסדרת משטרת ישראל. 
 שר לאמור בסעיף זה.טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כפי החברה ו/או מי מטעמה בק

כל האישורים והתעודות  וספרים ופנקסי חשבונות כדין וכי ביד מנהלכי הינו   29.4
 המוכיחות את האמור. 

 
השוכר מתחייב להשתמש בנכס באופן זהיר וסביר, לשמור על שלמותו וניקיונו ולמנוע כל נזק  30

לרבות למזגנים  אשר בו בו. השוכר מתחייב למנוע גרימת כל נזק לנכס ו/או למתקניו ו/או לציוד
ולתקן על חשבונו ובאופן מיידי כל נזק אשר ייגרם לנכס ו/או לציוד המצוי בו על  הנמצאים בנכס

למען הסר  ידו ו/או על ידי מי מעובדיו ו/או מבקריו ו/או לקוחותיו ו/או כל אדם אחר מטעמו
תיקון כל בלאי ספק מוצהר בזאת כי השוכר יהא אחראי לתחזוקה מונעת, תחזוקה שוטפת ו

 ו/או נזק אחר.
 

 ,אך לא חייבת ,רשאית החברהלא יקיים את התחייבויותיו ע"פ סעיף זה תהיה ה והשוכר קרבמ
או אף להביא הערכה של הנזקים הללו מבלי  קלקול ו/או הנזק על חשבון השוכרלתקן את ה

וישולמו על ידו לשוכר יהיו נאמנים עליו  החברהלתקנם וחשבונות או הערכות שיוצאו על ידי 
 .החברהאו הקבלות עבור הנ"ל יהיו על שם ו/מיד עם קבלת דרישה. ההערכות חברה ל

 
, אשר מקורם בליקויי בנכסאך ורק נזקים  הלתקן על חשבונ תמתחייב מוסכם כי החברה 31

, בכפוף לנכסו/או ליקויי חדירות מים  לנכסשמקורה מחוץ קונסטרוקציה ו/או ליקויי רטיבות 
תקן החברה פגמים תגרמו עקב מעשה ו/או מחדל של השוכר ו/או מי מטעמו. כן לכך שלא נ

המים והתקשורת בשטחים הציבוריים שעד החיבור למושכר, בכפוף לכך  ,במערכות החשמל
  שלא נגרמו עקב מעשה ו/או מחדל של השוכר ו/או מי מטעמו. מובהר ומוסכם בזה כי החברה

אשר נגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל רשלניים ו/או  לתיקון פגם או ליקוי תאחראיתהא  לא
 בזדון של השוכר ו/או של מי מטעמו, לרבות עובדיו, או של מי מהמבקרים במושכר. כמו כן לא

 ואושרו/ שיפוץ שביצע השוכר במושכר, ככל גרמו בגין עבודותיילנזקים ש תהחברה אחראי תהא
 ע"י החברה.  

 
 ם לכל דין קיים ו/או כפי שיקבע מעת לעת. השוכר מתחייב להפעיל את הנכס בהתא 32
 
השוכר מתחייב כי במהלך תקופת השכירות לא יבצע מבלי לגרוע מהאמור בפרק ו' להסכם זה,  33

כל שינוי ו/או תוספת ו/או עבודת בניה ו/או שיפוץ ו/או הריסה בנכס ו/או במערכותיו )להלן: 
 . ללא שקיבל את הסכמת החברה מראש ובכתב( "השינויים"

 
פעל או ניסה השוכר לפעול בניגוד לאמור זה, תהא החברה רשאית למנוע בעד השוכר  33.1

מלבצע את השינויים וכן לתבוע את סילוקם ופירוקם של השינויים לאלתר והחזרת המצב 
לקדמותו, והשוכר יהיה חייב לבצע את דרישת החברה מיד עם דרישתה. לא עשה כן 

המצב לקדמותו בעצמה ולחייב את השוכר  השוכר תהא רשאית החברה לבצע את החזרת
 דמי טיפול. 15%בכל הוצאות הסילוק וההריסה האמורים בצירוף 

 שוכרלא יקנו ל , בהסכמת החברה מראש,שוכרכל שינוי ו/או תוספת שייעשו על ידי ה 33.2
מבלי לפגוע בכלליות האמור מובהר זה.  בהסכםזכויות כלשהן מעבר למוקנה לו כמפורט 

יה זכאי לתמורה כלשהי ו/או שיפוי ו/או תשלום בגין ביצוע השינויים לא יה שוכרכי ה
 , ככל שתהיה כזו.נכסו/או התוספות שיערכו על ידו ו/או השבחת ה
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ת ולהשיב את מצב ומתחייב להסיר שינויים ו/או תוספ שוכרהעם סיום הסכם השכירות  33.3
ה יהיו על השארתם ובמקרה כז שוכרל החברהלקדמותו, אלא אם כן תורה  נכסה

מבלי שתידרש לשלם עבורם תמורה  החברההתוספות והשינויים לרכושה הבלעדי של 
 כלשהי. 

 
לבצע תיקונים ו/או עבודות אחזקה הנוגעים  הו/או למי מטעמ לחברהמתחייב לאפשר השוכר    34

והקירות  הנכסו/או לשטחים הציבוריים מתוך שטח  לאצטדיוןאחר ו/או  לנכס, לנכס
 לחברהפנימיים שלו, לאחר תאום מראש. כמו כן מתחייב השוכר לאפשר החיצוניים ו/או ה

צינורות ו/או מוליכים ו/או כבלים של חשמל, מים, ביוב  הנכסלהעביר מעת לעת דרך 
ובין שאמורים  האצטדיוןשל ותקשורת, בין שאלו אמורים לשמש את השטחים הציבוריים 

יצוע כל העבודות כאמור יעשה עד כמה כי ב מתחייבת החברה. באצטדיוןעסקים אחרים לשמש 
את המצב  תחזיר החברהשהדבר ניתן באופן בו יצומצמו הנזקים ואי הנוחות של השוכר וכי 

לקדמותו מיד עם סיום העבודה. בכל מקרה בו עקב ביצוע העבודות נמנע מהשוכר מלהפעיל את 
ר פטור מתשלום דמי יהא השוכ -המושכר באופן סביר במשך תקופה העולה על שני ימי עסקים 

, והוא לא יהא זכאי לכל פיצוי הנכסשכירות בגין כפל התקופה בה לא יכול היה להפעיל את 
 אחר או נוסף בגין כך.

 
ולא לבצע בו כל פעילויות, באופן העלול לגרום לסיכונים  בנכסהשוכר מתחייב שלא להשתמש   35

  .כלשהם

 
עליו לקבל  באצטדיוןהאבטחה המותקנות  ככל ושוכר יהיה מעוניין לעשות שימוש במצלמות   36

תעשה  מהנכס מובהר כי הוספת מזגנים או הסרת מזגניםמראש ובכתב.  החברהאת אישור 
 ולאחר קבלת אישורה מראש ובכתב.  החברהבתיאום עם 

 
החוק המונעות והוראות דיני התכנון והבנייה  מתחייב לקיים כל דין החל עליו, לרבות שוכרה  37

שיונות ו/או יהוצאת וקבלת כל ההיתרים ו/או הר פקודת הנזיקין בפרט וכןם בכלל וימטרד
זה. למען  הסכםדרושים לצורך ביצוע התחייבויותיו ע"פ ככל ו שיון עסק, יהאישורים, לרבות ר

באם לא יותר לו  החברהכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  שוכרהסר ספק, לא תהיה ל
לשם הפעלת שיונות ו/או אישורים הנדרשים יהיתרים ו/או רעקב אי קבלת  נכסלהפעיל את ה

  וניהולה. נכסה
 
השוכר מתחייב לקיים הוראות כל הרשויות המוסמכות הקשורות לסדרי ונוהלי כיבוי אש  38

ומניעת שריפות, הג"א, בטיחות ובטחון, להחזיק את כל ציוד המניעה והבטיחות הדרוש לשם 
הוראות הגופים המוסמכים הנ"ל ולהעסיק על חשבונו  יישום ושמירת ההוראות דלעיל על פי

 מאבטח על פי דרישות המשטרה.

 
באצטדיון ו/או למבקרי באופן בו לא תגרם כל הפרעה לשוכרים אחרים  בנכסהשוכר ישתמש    39

וכן השוכר לא יגרום  ,האצטדיון ו/או לעובדי האצטדיון ו/או לקבוצות המשחקות באצטדיון 
הרכוש המשותף  ם והציבוריים, תוך שמירה וניקיוןם המשותפיהשטחיבשימוש  להפרעה 
 ומתקניו. 

 
   רים ו/או מיטלטלין אחרים המצוייםמתחייב לא להוציא ציוד ו/או רהיטים ו/או אביז שוכרה   40

לא קבלת ל ו/או לשטחים הציבורים ו/או לשטחי האצטדיון לשטחים המשותפים נכסמן ה נכסב
 .מראש ובכתב החברהרשות 

 
ולמניעת הנכס שוכר ינהל ויפעיל את הנכס תוך מתן התייחסות מרבית לשמירת ניקיון ה   41

 . מכל סוג ומין ובכלל זה מטרדי רעשמטרדים 

 
 ו/או מבנה האצטדיוןכל שילוט ו/או מודעה ו/או פרסום, מכל סוג שהוא, של הנכס בתוך   42

חברה בכתב ומראש לאחר קבלת אישור ה אך ורק ייעשו האצטדיוןמחוצה לו ו/או בתחומי 
 לעיצוב ולגרפיקה ובהתאם למדיניות השילוט בעיר. 

 
ולוודא כי  בנכסבכל עת ובתיאום מראש, לבקר  םרשאי יהיו, הו/או מי מטעמ החברהנציג   43

 זה.  הסכםהשוכר מקיים את התחייבויותיו ע"פ 
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מתחם החניה של בהשוכר מצהיר, כי ידוע לו, כי לא תינתן לו ו/או ללקוחותיו כל זכות לחניה   44

 .ו/או בסביבתם וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך האצטדיון
 

השוכר לא יהיה רשאי לעשות שימוש כלשהו בחדרי שירות, במתקנים משותפים, במדרכות,   45
, אלא למטרה לשמה נועדו לנכסבכבישים, באזורי החניה ובכל שטח ציבורי אחר שמחוץ 

י לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב השוכר שלא להוציא ו/או שטחים ציבוריים אלה. מבל
הפרת האמור בסעיף זה . הנכסלהציג סחורה ו/או פרסום ו/או קידום מכירות מחוץ לגבולות 

 הינה הפרה יסודית של הסכם זה
 

הקרובה וכן לא להשאיר אשפה ו/או אריזות  ווסביבת נכסמתחייב להקפיד על ניקיון ה שוכרה  46
 .החברהלהנחיות התאם , אלא בנכסו כל חפץ ו/או כל פסולת, מכל סוג, מחוץ לריקות ו/א

 
באצטדיון ו/או  לבנות במקרקעין, שהחברה ו/או מי מטעמה מתכנניםידוע לו, השוכר מצהיר כי   47

לנכון, מבנים נוספים לכל שימוש ו/או מטרה ימצא לה שבמועד  בסביבה הקרובה לאצטדיון
עדי, וכי השוכר מודע לכך ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר הבל השהיא, לפי שיקול דעת

הבלעדי והמוחלט, וללא  ה, לפי שיקול דעתהחברה תלכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור רשאי
ו/או  באצטדיוןכל צורך בהסכמת השוכר לבצע כל שינוי, תיקון או תוספת בניה בתכניות ו/או 

ים ו/או בנית קומה ו/או קומות נוספות ו/או הפיכת בשטח המקרקעין לרבות בנית מבנים נוספ
שטחים ציבוריים לשטחים בשימוש בלעדי של משתמשים שונים ו/או שינוי בפתחים ובמעברים 

 לחברה(. השוכר מתחייב לאפשר "השינויים"ו/או שינוי חניונים ו/או בדרכי הגישה )להלן: 
בכל  היידרש ולהימנע מלהפריע בעדפעולה ככל ש עמהלעשות את כל הפעולות האמורות, לשתף 

לבצע את הפעולות הנ"ל באופן שלא תהא בהן הפרעה מתמשכת  תמתחייב החברהאופן שהוא. 
שוכר, לרבות גישה סבירה ובטוחה של הנכס שהושכר לובלתי סבירה בנסיבות העניין, לניהול 

 .לנכסהציבור הרחב 
 

להפסיק את  החברהזכאית  הסכםוכן בכל מקרה שבו לפי הוראות  השכירותבתום תקופת   48
 במצב טוב, תקין ונקי.  כשהוא לחברה הנכסלהחזיר את  שוכר, מתחייב ההשכירות

 
אישורים בדבר  הסכם השכירותיום מיום הפסקת  30תוך  לחברהמתחייב להמציא  שוכרה  49

 זה. הסכםסילוק כל החשבונות והחיובים הכספיים החלים עליו על פי 
 
 בטחונות .ט

 
50  

, עם חתימתו של לחברה שוכרה ימסורזה  הסכםעל פי של השוכר ייבויותיו להבטחת התח 50.1
תום תקופת חודשים מ 3למשך שהינה בתוקף  אוטונומית ערבות בנקאיתהסכם זה, 

החודשיים ולדמי  לסכום דמי השכירותהשווה  , ערוכה על ידי בנק מוכר בישראלהשכירות
חודשי שכירות בתוספת מע"מ החל  3המשולמים  על ידי השוכר במשך   החודשים הניהול
להסכם   2/'גכנספח  ףמצור תהא בנוסח ערבות הביצוע(."ערבות הביצוע")להלן:  עליהם

 .זה
 

הערבות  בהתאם לדרישת החברה.מעת לעת,  שוכרערבות הביצוע תוארך על ידי ה 50.2
הארכה על ידי ל הדרישהיום לאחר קבלת  15 -לא יאוחר מה לחברההמוארכת תוגש 

לא  ושלושה חודשים לאחר מכן. השכירותכך שתהא בתוקף למשך כל תקופת , החברה
 רשאית לדרוש את פירעון הערבות בטרם פקיעתה. החברההוארכה הערבות כנדרש, תהא 

 
לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי, ולשם  יצועתהא זכאית לממש את ערבות הב החברה 50.3

ה, לרבות לצדדים שלישיים ו/או התחייב לשלם על פי הסכם ז שוכרביצוע כל תשלום שה
ו/או צד ג' בגין כל נזק שייגרם עקב הפרת  האו מי מטעמ החברהלפיצוי ו/או לשיפוי 

ולרבות גביית פיצויים מן   החברהי פכל שוכרההסכם ו/או כל התחייבות אחרת של ה
 כאמור בהסכם ועל פי כל דין. שוכרה
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מכל אדם  נקי הנכס לחברהלאחר מסירת ו השכירותעם תום שלושה חודשים מתום תקופת   51

וחפץ ובאופן התואם את הוראות הסכם זה ולאחר תשלום מלוא הסכומים המתחייבים על פי 
והמצאת אישורים מן הרשויות השונות לרבות, ומבלי לפגוע  השכירותתקופת הסכם זה בגין 

חייב בתשלום  רשוככי אין ה , חברות התקשרות, החברהבכלליות האמור לעיל, חברת החשמל, 
לא כאמור לעיל, ככל ש ערבות הביצוע שוכרכלשהו לרשויות אלה בגין תקופת ההסכם, תוחזר ל

 .החברהנעשה בה שימוש על ידי 
 
 תשלומים שונים .י

 
, ישולמו ההוצאות הנלוות ו/או הקשורות השכירותוסכם בזה על הצדדים כי במשך כל תקופת מ 52

 מיזוג,, הסקה , מים, ביוב, ארנונה, טלפון וניקיוןולרבות ההוצאות בגין חשמל בנכסלשימוש 
על השוכר יהיה להתקין מונה חשמל ומים נפרד מיתר המונים  .שוכר, על ידי הומצלמות

 על חשבונו.  באצטדיוןהאחרים הקיימים 
 

 מיד, לפי דרישה  ראשונה. שוכרלעיל, ישולמו על ידי ה 52 כל התשלומים האמורים בסעיף 53
 

 הראשונה את כל הקבלות והאישורים מיד עם דרישתה החברההציג בפני מתחייב ל שוכרה  54
 זה. הסכםהמעידים כי אכן שולמו על ידו התשלומים החלים עליו  על פי 

 
 את שוכרישפה ה שוכרתשלם מכל סיבה שהיא תשלום כלשהו החל על ה החברהבמקרה ו  55

שתה הראשונה של מייד עם קבלת דרי –בכל סכום ששולם על ידה כאמור, וזאת  החברה
לעניין ביצוע התשלום יהוו  החברהובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק. חשבונות  החברה

 ראיה לכאורה לנכונותם.
 

מהיום שא יזה, י בהסכםואשר לא יפרע במועד הקבוע לו  לחברהלשלם  שוכרכל סכום שעל ה  56
ר המרבי שיגבה בנק ועד למועד תשלומו בפועל, ריבית בשיעו לחברההיה לשלמו  שוכרשעל ה

 הפועלים בע"מ מעת לעת במשך תקופת הפיגור בגין משיכות יתר בחשבון חח"ד עסקי.
 

 שיונות והיתריםיר .יא
 

שיונות ו/או ההיתרים ו/או ימצהיר כי הוא בקיא בתנאים הנדרשים לצורך קבלת כל הר שוכרה 57
היתר ו/או אישור שיון ו/או ילבדו יהיה אחראי להשיג כל ר שוכר. ההנכס תפעלההאישורים ל

זה ובכלל זה  הסכם, על פי מטרת הנכסהדרושים ו/או שידרשו מעת לעת ועל פי כל דין לניהול 
  הנדרש לצורך התקנת שילוט עבור העסק.

 
להשיג על מנת  שוכרשיון, אישור, רישוי עסקים, היתר וכד', מכל סוג שהוא, אשר על היכל ר  58

 ועל חשבונו. שוכרשג על ידי היו בנכסזה ו/או לעשות שימוש  הסכםלבצע 
 

נזק ו/או תביעה ו/או חיוב כספי ו/או קנס ו/או חיוב בכל  החברהמתחייב לשפות את  שוכרה  59
שיון ו/או בחריגה מתנאי יללא ר המושכרמכל סוג שהוא שתידרשנה לשלם בקשר עם ניהול 

ישתן הראשונה ל מיד עם קבלת דרואחראי בגינם כאמור והכ שוכרהיתר ו/או שלא כדין, אשר ה
 ובכתב.

 
 שיפוי בנזיקין וביטוחאחריות   .יב

 
60  

, השוכרבאחריות לנזק ו/או פגיעה ו/או הפסד כלשהם לגוף ו/או לרכוש שא יתא ל החברה 60.1
לקוחותיו, מבקריו, מוזמניו ו/או צדדים שלישיים כלשהם אשר ייגרמו עקב ו/או , עובדיו

 החברהכלפי לבדו יהא אחראי  השוכר, ובנכס תבנכס, והפעילות המתקיימבגין השימוש 
 .מכל סיבה שהיא לכל נזק ופגיעה כאמור

 
/או נזק מכל ולכל אובדן  ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה החברהאחראי כלפי השוכר יהיה  60.2

 ו/או מי מטעמו בנכס. של השוכרהשימוש עקב  לנכססיבה שהיא שיגרמו 
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או נזק לגוף ו/או לרכוש /ולכל אובדן  הו/או עובדי החברהאחראי כלפי השוכר יהיה  60.3

בנכס ו/או  וו/או למבקרי יומטעמ ולבאים ועובדיל שיגרמו לצד שלישי כלשהו ו/או
 השוכר בנכס.של  השימושמאו כתוצאה ו/נובע בקשר , הוהפועלים מטעמ

 
 

להם אחראי השוכר אחריות לנזקים  מכלו/או עובדיה  החברהפוטר בזאת את השוכר  60.4
 ההפועל בשמ וכל החברהומתחייב לשפות ולפצות את  כאמור לעיל ו/או על פי דין,

ו/או לרכושה  לחברהנזק שיגרם , על כל החברהראשונה בכתב של  הדריש, על פי הומטעמ
חויב לשלם לרבות מי מהם יו/או כל סכום שמי מהם תבע בה יתביעה שו/או על כל 

 החברההם. אחראי להשוכר משפטיות ושכר טרחת עורך דין, בגין נזקים אשר  הוצאות
להתגונן מפני התביעות ולהגן על  ולאפשר תו אמורנגדו כעל תביעות כלשוכר  ודיעת

 מפניהן.  החברה

 
  -ביטוחים בתקופת עבודות התאמה  61

 
טרם  ,עבודות התאמת הנכס למטרת השכירות" " - בכפוף לאמור בפרק ו' להסכם זה  61.1

מתחייב , החברהה מצד ללא צורך בכל דרישוכתנאי לביצוען,  ביצוע עבודות התאמה
, נכסלא יאוחר מהמועד הקבוע לתחילת ביצוע העבודות ב החברהלהמציא לידי השוכר 

מהווה חלק בלתי ה  1/3נספח ג'/את טופס האישור על קיום ביטוחי עבודות התאמה, 
כשהוא  ,"(התאמה עבודות ביטוחי קיום על האישור טופס)להלן: "מהסכם זה נפרד 

 . וכר בישראל מטעם השוכר ו/או הקבלן מטעמוהש טחבחתום על ידי מ

 
 -נכסה שכירות תקופתל שוטפים ביטוחים 62

זה, יחזיק השוכר כל  הסכםהשוכר על פי כל דין ו/או על פי  מבלי לפגוע באחריותו של 62.1

להסכם  הרצ"ב כמפורט באישור הביטוח את הביטוחיםעל חשבונו  השכירותתקופת 
השוכר מתחייב . להסכם זה 2/3ג'/כנספח  מןוהמהווה חלק בלתי נפרד הימנו והמסו

 .למלא את תנאי הפוליסות, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם

 

כי פוליסות הביטוח תחודשנה מעת לעת לפי הצורך ותהיינה  לוודאהשוכר מתחייב  62.2
יום לפני תום תקופת הביטוחים  20 -לא יאוחר מהשכירות. בתוקף במשך כל תקופת 

לעיל  62.1ף אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעי החברהפקיד בידי מתחייב השוכר לה
 נוספת.  בגין הארכת תוקפן לשנה

 
כדי לגרוע מכל זכות ו/או  החברהידי -ו/או בבדיקתם עלאין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל  63

על פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי  השוכרכנגד  לחברהסעד ו/או תרופה המוקנים 
 מהתחייבויותיו לפי הסכם זה. השוכראת לשחרר 

  
אולם אי  מהווה תנאי יסודי בהסכם זה -המצאת טופס אישור על קיום ביטוחים תקין כאמור 64

המצאת אישורי הביטוח ו/או אי בדיקת האישורים ע"י החברה אינם משחררים את השוכר 
 . וממחויבותו לערוך את הביטוחים כאמור לעיל ולשאת בכל התחייבויותי

 
 

 
 הפסקת ההתקשרות יג
 

 מוסכם בזה כי בכל אחד מן המקרים המנויים להלן תיפסק ההתקשרות בין הצדדים   65
   לעיל,  48-49מעצמה בלא שיהיה צורך במתן הודעה מראש, ויחול, בין היתר, האמור בסעיפים       

 אחרת: החברהאלא אם תודיע 
בין מוסכם  זה. הסכםודי בהפרה יסודית ו/או הפר תנאי יס הסכםהפר השוכר את ה 65.1

, 2,8,11,12,14,20,21-28,30,33,34,37,45,50,52,57,59,60-62,69-70 הסעיפים כי הצדדים
זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה  הסכםהינם תנאים עיקריים ויסודיים של . 78

 .ההסכםיסודית של 
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 ניתן צו כינוס נכסים ו/או פשיטת רגל ו/או פירוק נגד השוכר. 65.2
זה ולא תיקן את  הסכםלא מילא השוכר אחר תנאי  החברהה אחר שלדעת בכל מקר 65.3

 ימים מיום קבלת התראה בכתב על כך. 7ההפרה תוך 
 

כל התרופות על פי כל דין,  את לחברהזה תקנה ההפרה  הסכםתניה יסודית ב שוכרהפר ה  66
ות הזכות , לרב1969 –הזכויות המפורטות בפרק ג', סימן ב' לחוק המקרקעין, תשכ"ט  לרבות

בכוח, להחליף מנעולים, לנתק את המים ואת החשמל וכן לנקוט בכל  נכסלתפוס חזקה ב
 .שוכרעל ידי ה נכסאמצעי לשם הפסקת הרשות והשימוש ב

 
לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק מכל סוג שהוא  המי מטעמ החברהמצהיר כי  שוכרה  67

ו/או בפינוי  שוכרילות שהיא הקשורה בפינוי ה, אם ייגרם נזק כזה, בשל פעשוכראשר ייגרם ל
 במועד. נכסו/או בשל אחסון הציוד והרכוש עקב אי פינוי ה נכסהציוד והרכוש מה

השוכר מצהיר כי החברה ו/או עיריית עכו ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים בכל צורה  67.1
ילות שהיא שהיא לכל נזק מכל סוג שהוא אשר ייגרם לשוכר, אם ייגרם נזק כזה, בשל פע

הקשורה בפינוי השוכר ו/או בפינוי הציוד והרכוש מהנכס ו/או בשל אחסון הציוד והרכוש 
 עקב אי פינוי הנכס במועד.

 
לפי  נכסבגין התקופה שבין מועד פינוי ה לחברה שוכרבמועד, ישלם ה נכסאת ה שוכרלא יפנה ה  68

"ח בגין כל יום איחור בפינוי ש 1,500זה לבין מועד פינויה בפועל, פיצוי בסך   הסכםהוראות 
 .נכסה

הצדדים מצהירים כי סכום הפיצויים הקבועים בסעיף זה נקבע והוסכם בין הצדדים כסכום 
קבוע ומוסכם מראש אשר הוערך על ידי הצדדים בשיקול דעת ומראש, כסכום הנזק הסביר 

 במועד. נכסעקב אי פינוי ה לחברהשייגרם 
ן באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכות כלשהי מזכויות כי אי שוכרלמען הסר ספק מצהיר ה

למימוש הערבות  החברהע בכלליות האמור לעיל, זכותה של לרבות ומבלי לפגו ,החברה
זה וכי אין בכל תשלום  הסכםעל פי  שוכרהבנקאית וזכותה לתבוע את קיום כל התחייבויות ה

 .סנכמחובת פינוי ה שוכרשהוא על פי סעיף זה בכדי לשחרר את ה
 

 העברת זכויות ושעבוד יד

 
לא יהיה רשאי להסב או להעביר או למסור את זכויותיו על פי הסכם זה או חלק מהן  השוכר 69

לאחר ו/או לאחרים. כן לא יהא רשאי השוכר להשכיר את המושכר, כולו או מקצתו, לאחר או  
הוא, אלא בהסכמת לאחרים ו/או לתת לאחר או לאחרים זכות שימוש ו/או זכיינות, בכל אופן ש 
 תאשר את האמור כל ההתנהלות הכספית החברהיובהר כי במקרה ו המשכיר בכתב ומראש. 
 . תהא אל מול השוכר עצמו בלבד 

 ולא המושכרהשוכר מתחייב לא לשתף אחר או אחרים בהחזקת ו/או בהשכרת ו/או בניהול   70
, וו/או בכל חלק ממנ ושכרקבועה במלהעניק לכל אדם ו/או גוף אחר חזקה ו/או רשות שימוש  
 רשות ובין בכל אופן אחר, בין בתמורה ובין  שלא בתמורה. -בין כבר 
    השכרת תאשר  החברהתחשב כפעולה אסורה על פי סעיף זה. בנוסף במקרה והעסקת עובדים לא  
  חלק מהמושכר לאחר הדבר לא יהווה כפועלה אסורה על פי סעיף זה.  

 תהא רשאיתעל פי הסכם זה לאחר וכן  הוחובותי הר זכויותילהעבי תרשאי תהא החברה   71
 , ובתנאי שלא ייפגעו זכויות השוכר על פי הסכם זה.בנכסה להעביר את זכויותי

וכל  הנכס, את האצטדיוןלשעבד את החלקה, את  תהא רשאית החברהומובהר בזה כי מוסכם    72
ל דעתו הבלעדי. השוכר נותן וכן את זכויותיו לפי הסכם זה לפי שיקו באצטדיון שטח אחר

ו/או בעל השעבוד  החברההסכמתו לכך מראש ומתחייב לחתום על כל מסמך שיידרש על ידי 
בקשר לכך, לרבות כתב המחאה על דרך שעבוד של דמי השכירות כלפי בעל השעבוד, וזאת 

 בכפוף לכך שלא יחוייב בכל תשלום נוסף בגין כך.

 
 שוכרעובדי ושלוחי ה טו
 

   יחסי  החברהלבין  שוכרה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם ו/או בין עובדי ומועסקי המוסכם בז 73
  זה,  הסכםלפי  שוכרו/או בקיום התחייבויות ה נכסה תפעלהמעביד וכי כל מי שיעסוק ב-עובד 
 בלבד. שוכריראוהו לכל דבר ועניין כעובד של ה 
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    . 1987-וק שכר מינימום, תשמ"זח בהתאם להוראותמתחייב לשלם לכל עובדיו שכר  שוכרה 74
 תהווה הפרה של הסכם זה. שוכרהוראות חוק זה על ידי ה הפרת 

 
ישלם כל תשלום ו/או מס שיגיעו ממנו ו/או מעסקו ו/או מעובדיו עקב ובקשר עם קיום  שוכרה 75

 זה, לרבות תשלומי מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות וביטוחים. הסכם
 

 שונות טז
  

זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב  הסכםור או הסכמה או שינוי מהוראות כל וית  76
יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא  שוכר. ההחברהובחתימת שני מורשי החתימה מטעם 

 נעשה בדרך האמורה. 
 

ו/או  השכירותזה ו/או גביית דמי  הסכםויתור אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות  77
זה שלאחר אותה הפרה  הסכםלא יחשבו כויתור על כל טענה בדבר הפרת  ית דמי הניהולגבי

זה. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהא  הסכםו/או בגין כל הפרה אחרת של 
 בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי הצד המוותר ו/או הנפגע.

 
על אף חילוקי דעות ו/או מחלוקות העשויות  כסנה השכרתלא יפגע בכל צורה בהמשך  שוכרה 78

 זה. הסכםלהתגלע במהלך ביצוע 
 

   זה וכל הנובע הימנו לאחר ו/או  הסכםתהא רשאית להעביר בכל עת את זכויותיה על פי  החברה 79
 על פיו. שוכרלאחרים ובלבד שלא תפגענה זכויות ה 

 
   צא מן הכלל, תהיה סמכות ייחודית זה או הנובעים הימנו ללא יו הסכםבכל העניינים הנוגעים ל 80

 לבית משפט השלום בעכו או לבית המשפט המחוזי בחיפה בלבד. 
 

 
לפי כתובות הצדדים כאמור או בדוא"ל  כל מסמך לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום או בפקס  81

ימי עסקים  3במבוא להסכם זה. כל מסמך שנשלח כאמור ייחשב שנתקבל ע"י הנמען בתום 
, בכפוף לקיומו של אישור / הדוא"להמשלוח בדואר רשום או במועד משלוחו בפקסמתאריך 

 משוגר. 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 
 
 
 
         ______________    _________________ 

 שוכרה       החברה                
 
 
 
 

הסכם זה נערך ואושר לחתימת החברה  הכלכלית 
כלכלית, עו"ד נג'ייה בובו,  ע"י יועמ"ש החברה ה

 בהיותו עומד בדרישות הדין.
 כדין. להתקשרות קדם מכרז פומבי

 ההסכם מסדיר כראוי את יחסי הצדדים.
 

_____________ _______________ 
 חתימה                                    תאריך    
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  השכירות להסכם 1ג'/ נספח
 

 
 תשריט המושכרהיתר בנייה ו
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  הנכס תשריט 
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 השכירות להסכם 2ג'/ נספח
 
 

 תאריך: _________         לכבוד
 החברה הכלכלית לעכו בע"מ 

 2מרח' דושניצקי 
 עכו

 
 א.ג.נ.,

 ערבות ביצוע  -ערבות בנקאיתהנדון: 
 
 

"( אנו ערבים בזה שוכר"העל פי בקשת _________________ ת.ז./ח.פ. _____________ )להלן: 
 הסכםש"ח( וזאת בקשר עם ביצוע  __________)________לוק כל סכום עד לסך של כלפיכם לסי

 .שוכרכם לבין היבינעכו  נכס באצטדיון השכרתל
 

סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 
 ת התשלום.וכמדד הקבוע ישמש המדד הידוע בע 2019אפריל מדד הבסיס ישמש מדד 

 
יום מקבלת דרישתכם הראשונה  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 

בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן 
עון בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לט שוכרכלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת ה
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. שוכרכלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 

ותיכם לא יעלה על הסך הכולל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דריש
 לעיל.כשהוא מוצמד כאמור  הנ"ל

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל. ___________ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 
 לא תענה.___________ דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 
 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. __________לאחר יום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 
 
 
 
 

______________ 
 בנק                                                                                                     
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 השכירות להסכם 1/ 3ג'/ נספח
 

 טופס האישור על קיום ביטוחי עבודות התאמה 

 
 

     לכבוד 
 ("החברה"עיריית עכו  )להלן: החברה הכלכלית לעכו בע"מ  ו/או  
 , עכו 2מרח' דושניצקי   

 
 

 א.ג.נ., 

 הנדון: 
"הקבלן  ו" שוכראישור על קיום ביטוחים של _______________________)להלן: "ה

הרחבה ו/או התאמה ו/או שיפוצים ו/או  עבודותמטעמו" שניהם ביחד יקראו: "הקבלן"( בגין 
מ"ר , הנמצאים בקומה  175 -נכס באצטדיון בעכו בשטח של כתחזוקה ו/או עבודות שונות 

 בהיקף "(הנכסלהלן: "בעכו ) 4,5,6,52, חלק מחלקות 18039באצטדיון הידועים כגוש  הכניסה
"(העבודותשל _________________________ש"ח )להלן: "   

 
בזאת  ומאשרים אנו הח"מ ___________________________חברה לביטוח בע"מ מצהירים 

 : כדלהלן
            

 אנו ערכנו לבקשת הקבלן פוליסות לביטוח בקשר עם ביצוע העבודות כמפורט להלן: .1
 

)פוליסה  ₪ביטוח עבודות קבלניות בגין העבודות בערך כולל של ________________  א.
 :מספר ____________________ ( כלהלן

 
 מ ריות"ח ]לא ש__________  בסך עצמית להשתתפות בכפוף,  רכושיטוח ב -' א פרק

כיסוי לרעידת אדמה ונזקי טבע בכפוף להשתתפות עצמית כמקובל  הכולל גם( ₪ 40,000
עבור: על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתת ביטוח כיסויוהרחבות  לגבי סיכונים אלה,

  
 גבול אחריות/פירוט ההרחבה הרחבת הכיסוי

פחות  מסכום ביטוח העבודות,  אך לא 10% -בסכום השווה ל רכוש סמוך (1)
 .₪ 500,000מסך 

רכוש שעליו  (2)
 עובדים

מסכום ביטוח העבודות,  אך לא פחות  10% -בסכום השווה ל
 .₪ 500,000מסך 

 
מסכום ביטוח העבודות, אך לא פחות  10% -בסכום השווה ל פינוי הריסות (3)

 . ₪  150,000מסך 
 

(  נזק ישיר כתוצאה 4)
מתכנון לקוי, עבודה 
לקויה וחומרים 

 וייםלק

מסכום ביטוח העבודות,  אך לא פחות  10% -בסכום השווה ל
 .₪ 300,000מסך 

 
המכסה  ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )"בטוח צד שלישי"( על פי דין -ב'  פרק

אחריות בגין מעשה או מחדל של הקבלן ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני 
טעמו של הקבלן, כתוצאה מהעבודות ו/או בקשר עם משנה ועובדיהם וכל הפועל בשמו ומ

לתובע, למקרה ביטוח אחד ולתקופת הביטוח   ₪ 10,000,000העבודות, בגבול אחריות בסך  
 לכל מקרה ביטוח.  ₪ 40,000ובכפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך 
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 מורחב לכסות גם:הבטוח 
 

 גבול אחריות/פירוט ההרחבה הרחבת הכיסוי
 לרכוש לנזקים אחריות
 הקבלן אשר החברה

, סמוך לרכוש, בו פועל
 של אחר רכוש ולכל

שאינו חלק  החברה
 מהעבודות 

 סמוך רכוש של הכיסוי סעיפי תחת המבוטחים לסכומים מעל
 הכולל האחריות גבול אולם, לעיל כמפורט, עובדים עליו ורכוש

 על תהאחריו גבול על יעלה לא כאמור נזקים בגין המבטחת של
 '.ב פרק פי

 גוף נזקי בגין אחריות
 או במישרין הנגרמים
 שימוש ידי על בעקיפין

 הנדסי מכני בציוד
 חוקית חובה שאין

 לבטחו

 מקרה לכל ₪ 2,000,000 -מ יותר ולא האחריות גבול מלוא
 ביטוח

תחלוף של  תביעות
 לאומי לביטוח המוסד

 האחריות גבול( 100%) במלוא

 נזק בגין אחריות
 צינורות, ליםלכב

-תת ומתקנים
 ונזקיםקרקעיים, 

 מכך כתוצאה עקיפים

 .בפוליסה הכולל האחריות מגבול 25% עד
  ₪ 400,000  -נזקים עקיפים  לגבי

כיסוי בגין רעד 
 והחלשות משען 

 ש"ח 4,000,000בגבול אחריות של 

  
 

וע העבודות, בגין כל העובדים המועסקים ע"י הקבלן בבצ ביטוח חבות מעבידים -ג'  פרק
 20,000,000 ובסך לתובע ₪ 6,000,000לרבות קבלני משנה ועובדיהם בגבולות אחריות בסך 

 .הביטוח ולתקופת למקרה ₪
 ידי על המועסקיםהביטוח מורחב לכסות את אחריות המרשה היה ותיחשב כמעביד של מי מ 

תתפות עצמית הקבלן וזאת לעניין תאונות עבודה ו/או מחלות מקצוע. הביטוח כפוף להש
 ולמחלת מקצוע. עבודה לתאונת ₪ 10,000 סך על עלהשלא ת

 
תהיה בהיקף כיסוי שלא יפחת מתנאי הכיסוי על פי פוליסות "ביט" התקפות במועד התחלת  ההפוליס .2

עבודות  לביטוחהביטוח ובכפוף לשינויים להרחבות ולתוספות המפורטים באישור זה. הפוליסה 
 חודשים ממועד מסירת העבודות.  12וי לתקופת תחזוקה מורחבת בת קבלניות מורחבת לכלול כיס

 
לתקופה מתאריך ____________עד ___________)שני  יערך הקבלניות העבודות ביטוח .3

 חודשים.  12התאריכים נכללים( )___ חודשים( וכן לתקופת התחזוקה המורחבת בת 
 
שתועבר אלינו בכתב מפעם לפעם יוארכו  החברהמאשרים כי על פי דרישת הקבלן ו/או  הננו .4

הביטוחים לתקופות נוספות כפי שיצויין בדרישה. ידוע לנו כי הקבלן נושא בעלויות הביטוח הנוספות 
 הנובעות מהארכות אלה.

 
, החברהשל  חברות בנותו, החברהבפוליסות הביטוח של הקבלן ייכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד  .5

  תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. . ויתור עלהחברהעובדי 
 
 אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים: .6
 

ו/או קבלנים מבצעי עבודות ו/או  החברההקבלן ו/או יהיה השוכר ו/או " בפוליסה ח"המבוט (א)
 . קבלני משנה ועובדים של הנ"ל

עובדיהן ו/או מנהליהן של ו/או חברות בת ו/או חברות מסונפות ו/או  עיריית עכו -"החברה"
 .כל הנ"ל

 הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת (ב)
במהלך תקופת  ולא לשינוי לרעה נכלל תנאי הקובע כי הפוליסות אינן ניתנות לביטול (ג)

 .במקרה של אי תשלום דמי הביטוח על ידי הקבלן הביטוח ותקופות ההארכה, למעט
אולם תשלום יום מראש.  60פחות במקרה כזה תמסר לקבלן ולמרשה הודעת ביטול בכתב ל

ת תוקף הודעאת המרשה יבטל  הקבלן ו/או על ידי על ידילפני שהביטול יכנס לתוקף 
 . הביטול
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ורה בכתב ת החברהאו למי ש לחברהישולמו  החברה רכושתגמולי ביטוח בגין נזקים ל (ד)
 לשלם. 

על כל  להיות בתוקף מלא עד השלמת מסירת העבודות המבוטחות כוימשי יםהביטוח (ה)
אולם אם יחל שימוש בעבודות או בחלק  או תום תקופת הביטוח, המוקדם מביניהן.חלקיהן 

מהן, יחול כיסוי מלא לגבי אותו חלק בו החל השימוש בהתאם לתקופת התחזוקה 
 המורחבת.

 
הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים ולתשלום סכומי ההשתתפות העצמית  .7

 במקרה נזק.
 
כל , והחברה ידי על שנערך ביטוח לכל קודמים זה באישור המפורטים הביטוחים כי מאשרים הננו .8

סעיף )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר 
הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" המזכה את  החברה, ולגבי החברהלא יופעל כלפי 

ומבלי , החברה יבביטוחזכות השתתפות  מבלי שתהיה לנובמלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו  רההחב
הביטוח  הסכםלחוק  59לשאת בנטל החיוב על פי סעיף  החברהזכות לדרוש ממבטחי שתהיה לנו 

אנו  וכלפי מבטחיה. החברהכלפי  "ביטוח כפל", וכן אנו מוותרים על טענה של 1981 –התשמ"א 
 .החברהש לראות באמור בסעיף זה כנאמר גם כלפי מבטחי מאשרים כי י

 
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו  .9

 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות באישור זה
 

 
 
 

____________________  _____________________ ______________________ 
 המבטח וחותמת החתימ       החותם שם      תאריך 

 
 
 
 

 : _________________פקס: __________________טלפון: שם_______________ סוכן הביטוח פרטי
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 השכירות להסכם2/ 3ג'/ נספח
 

 
 נכסה שכירות תקופתל שוטפים ביטוחיםטופס 

 

 לכבוד 

 "(החברה" )להלן:עיריית עכו או החברה הכלכלית לעכו בע"מ ו/
 , עכו 2מרח' דושניצקי 

 
 ג.א.נ.,

 
 

באצטדיון בגין נכס "( השוכר": )להלן ____________________ אישור על קיום ביטוחים שלהנדון: .א
, חלק מחלקות 18039באצטדיון הידועים כגוש  הכניסהמ"ר , הנמצאים בקומה  175-בעכו בשטח של כ

למטרת ____________________________ )להלן: :"השימוש"  "(הנכס"להלן: בעכו ) 4,5,6,52
 ו/או "הפעילות"(

 
 בזאת כדלהלן:מאשרים אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ 

            
בפוליסות  נכסו/או כללנו את השימוש ב נכספוליסות לביטוח בגין השימוש בלשוכר אנו ערכנו  .1

 כמפורט להלן: השוכר, קיימות של 
 

ביטוח אחריות חוקית א. 
כלפי הציבור )"ביטוח צד 

  שלישי"(
 פוליסה מספר __________

לכיסוי אחריות על פי דין ישראלי של השוכר המכסה את אחריות השוכר ו/או מי מטעמו 
ו/או  לחברהבגין אבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שייגרמו לצד שלישי כלשהו ו/או 

 /או בקשר לכל פעילות המתבצעת בנכס ו/או בקשר עם השימוש בנכס. לעובדיה בגין ו

 
 גבולות אחריות:

 
 ש"ח למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.  10,000,000סך 

 
 הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת. .1 תנאים מיוחדים:

לחוק הביטוח הלאומי(  328הביטוח מכסה תביעות תחלוף של המל"ל )סעיף  .2
 .החברהכלפי 

 כמבוטח נוסף בקשר למעשי ו/או מחדלי השוכר. החברהה כוללת את הפוליס .3
 ב. ביטוח חבות מעבידים 

 __________ פוליסה מס'    
כיסוי אחריות השוכר כלפי כל העובדים המועסקים על ידו בנכס ו/או בקשר עם השימוש 

 בנכס בגין תאונות עבודה ו/או מחלות מקצוע. 
 

 
 גבולות אחריות:     

 
 למקרה     ₪ 6,000,000

 לתקופה.  ₪ 20,000,000
 

כלפי עובדים המועסקים על ידי השוכר  החברההפוליסה מורחבת לכסות את חבות  הרחבות ותנאים מיוחדים:
)לרבות קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ככל ויחשבו עובדים של השוכר( בגין תאונות 

תחשב  החברה, היה ועבודה ו/או מחלות מקצוע שנגרמו בקשר עם השימוש בנכס
 כמעבידתם. 

 ביטוח רכוש "אש מורחב" . ג

     

 פוליסה מספר __________

  

 
הנכס צמודותיו ותכולתו וכן שינויים, שיפורים ותוספות למבנה שנעשו על ידי ו/או  תכולת 

עבור השוכר וכל ציוד או ו/או מלאי רכוש בפיקוחו או בבעלותו של השוכר, על בסיס ערך 
ני הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב" ומבלי לגרוע מכלליות האמור כינון מפ

( ונזק IMPACTלרבות אש, עשן, רעידת אדמה, נזקי טבע, התפוצצות, פגיעה תאונתית )
 .בזדון

 
 ערך בסיס על)  ₪________________   וצמודותיו הנכסתכולת  עבור ביטוח סכום
 (.כינון

 
   

 תנאים מיוחדים:

 .החברההשוכר ו/או  –המבוטח  . שם1    
 . תגמולי ביטוח בגין נזקים למבנה הנכס וצמודותיו  ישולמו 2    

 תורה בכתב לשלם. החברהאו למי ש לחברה         
 



  3/2019מכרז פומבי 
 קומת כניסה  -רת שטח  באצטדיון העירוני עכולהשכ
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 __________ ועד______________)כולל(. -תקופת הביטוח היא החל מ .2

 
 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .3

 ו/או עובדיהן ו/או מנהליהן של כל הנ"ל. בנותו/או חברות  יריית עכוע -"החברה" .ב
 .זדון, למעט כלפי מי שגרם לנזק בהועובדי החברהביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי  .ג
לרעה, אלא  םנוי תנאיהיו/או ביזמתנו ו/או לש השוכרהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת  .ד

יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או  60ה בכתב, במכתב רשום, הודע לחברה גם  נשלח לאחר ש
 השינוי המבוקש.

 לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח היקף הכיסוי בפוליסות .ה
 התקפות במועד התחלת הביטוח. 

 
עצמיות טוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות הילתשלום דמי הב אחראי ולבד השוכר .4

 הקבועות בהן.

 

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים  .5
הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא  החברה, ולגבי הוכלפי מבטחי החברהביטוח אחר לא יופעל כלפי 

 וטוחייזכות השתתפות בבבמלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא  ותם"ביטוח ראשוני", המזכה א
 הסכםלחוק  59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  החברהמבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי 

 .הנ"ל , ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי1981 –הביטוח תשמ"א 
 

שלא שונו  הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה .6
 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות באישור זהבמפורש 

 
 
 
 

       _____________  ___________________          ________________ 
  חתימת חברת הביטוח                     שמות החותמים        תאריך 

 

 
 _________________ פקס__________________ טלפון______ __:____________פרטי סוכן הביטוח

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


