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חלקה בוהמשכירה הינה המחזיקה ובעלת מלוא הזכויות בנכס הבנוי על המקרקעין  הואיל
, מטבח, חללים( 3) שלושהבראש פנה, הכולל  דוד שוברח' , והמצוי ב13940בגוש  44

, כמסומן בתשריט המצורף מדרום ומצפון כסלנ ותהצמוד שתי רחבותשירותים וכן 
   .(הנכס – להלן)  נספח א'להסכם כחלק בלתי נפרד הימנו, ומסומן 

 
  . בו זכה השוכר, להשכרת הנכס( המכרז -)להלן  והמשכירה פרסמה מכרז מס' והואיל 

 
והמשכירה מסכימה להעניק לשוכר זכות שכירות בנכס, בהתאם להוראות הסכם  והואיל

 זה.
 
ואשר  בשכירות אשר אינה מוגנתמידי המשכירה והשוכר מעוניין לשכור את הנכס  הואילו

לתקופה ובתנאים , הוראות חוק הגנת הדייר ו/או תקנותיו אינן חלות על שכירות זו
והמשכירה מעונינת להשכיר את הנכס  הקבועים בהסכם זה ובתנאי המכרז, 

 ם בהסכם זה. בשכירות אשר אינה מוגנת, הכל בתנאים המפורטי
 
 
 

 לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כלדקמן:
 

 המבוא
 הימנו. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד .1
 
כל מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, וכל אימת שנאמר "בהסכם זה" הכוונה  .2

רף הזוכה לרבות כל מסמכי המכרז, כפי שפורסמו על ידי המשכירה ועל פי המסמכים שצי
 להצעתו למכרז.

 
 התחייבויות הצדדים

והשוכר מתחייב לשכור ושוכר  ,בזאת הנכס לידי השוכר הלהשכיר ומשכיר תמתחייב ההמשכיר .3
 . בהתאם לתנאי הסכם זה הבזאת הנכס מידי המשכיר

 
 תנאי מתלה

א)ב( לצו 190לפקודת המועצות המקומיות )נוסח חדש( ובסעיף  11בהתאם לקבוע בסעיף  .4
, נדרש אישור הממונה ושר הפנים ו/או מי מטעמו 1950 -צות המקומיות )א( התשי"א המוע

 להסכם. 
 

היה ולא ינתנו האישורים האמורים מטעם כלשהוא, יבוטל הסכם זה ולשוכר לא יהיו כל טענות 
ו/או דרישות מהמשכירה בכל ענין הקשור לאמור בהסכם זה, לרבות בגין כל הוצאה או נזק או 

 מו לו בגין ביטולו של הסכם זה כאמור.הפסד שנגר
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 מטרת השכירות

למטרת הפעלת בית עסק המשמש כבית קפה או אך ורק השוכר מתחייב להשתמש במושכר  .5
רשאי  ההשוכר לא יהים מטרה אחרת. למען הסר ספק מודגש בזה, כי וולא לש ,מסעדה

משום פגיעה בנכס  , אף אם לא יהיה בוו/או לכל מטרה אחרת להשתמש בנכס בכל שימוש אחר
, אלא אם ניתנה לכך רשות מפורשת על ידי או הכבדה על הנכס יותר מאשר המוסכם הנ"ל

 .המשכירה בכתב ומראש
 

 סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו תחשב להפרה יסודית של הסכם זה.
 

 תקופת השכירות
ימים מהיום בו ( 7חלוף שבעה )חודשים, החל מ (36שלושים ושישה ) תקופת השכירות הינה .6

 (.תקופת השכירות -ועד ליום __________ )להלן הודע לשוכר כי זכה במכרז, 
 

( 12למשכירה נתונה אופציה להאריך את תקופת השכירות לתקופות נוספות של שנים עשר ) .7
 (. תקופת השכירות הנוספת -שנים נוספות בלבד )להלן  (6שש )חודשים כל אחת, וזאת במשך 

 שנים.( 9תשע )ובהר, כי סך כל תקופת השכירות לא תעלה על למען הסר ספק י
 
הפעלת האופציה לגבי תקופת שכירות נוספת תהיה על ידי מתן הודעה בכתב על ידי המשכירה  .8

( יום לפני תום תקופת השכירות או 30לשוכר על הפעלת האופציה, וזאת לא יאוחר משלושים )
 תקופת השכירות הנוספת, לפי הענין. 

 
ת הסכם זה יחולו בתקופת השכירות הנוספת, אלא אם נקבע מפורשות אחרת בהסכם הוראו .9

זה. מספר תקופות האופציה ישתנו בהתאם, כך שסך כל תקופת השכירות כולל כל האופציות, 
 שנים. (9תשע )לא תעלה על 

 
( יום מראש, 61שים )יהמועצה רשאית לבטל את ההסכם על ידי מתן הודעה בכתב לשוכר ש .01

בו תחליט המועצה על ביצוע פרויקט בניה במתחם בו מצוי הנכס ואשר יכלול בתחומו  במקרה
 את הנכס.

 
ביטלה המועצה את הסכם השכירות במהלך תקופת השכירות הראשונה בלבד כאמור בהוראות 

 סעיף זה, יהא זוכה זכאי לפיצוי בגין השקעותיו בהתאם לפירוט שלהלן:
 
מפורט של העבודות אשר בוצעו על ידו לשם השבחת  המציע יציג לאישור המועצה תחשיב .א

 הנכס;

תחשיב המציע יאושר על ידי מהנדס המועצה. למען הסר ספק יובהר, כי מהנדס המועצה  .ב
 יאשר אך ורק עבודות הכרחיות לשם השמשת הנכס והתאמתו למטרת השכירות;

 25%של  מתוך סך העבודות שבוצעו ואושרו על ידי מהנדס המועצה יופחת סך בשיעור .ג
 )עשרים וחמישה אחוז( מכלל העבודות אשר בוצעו על ידי המציע;

)שבעים וחמישה אחוז( מכלל העבודות אשר  75%-בסך כספי השווה ל –יתרת העבודות  .ד
 36תחולק במס' חודשי תקופת השכירות הראשונה ) –בוצעו על ידי המציע ושולמו על ידו 

 תרו עד לתום תקופת השכירות הראשונהחודשים( ותוכפל במס' חודשי השכירות אשר נו
 פיצוי המועצה בגין השקעות בנכס(. –)להלן 

פיצוי המועצה בגין השקעות המציע בנכס והתאמתו למטרת השכירות תשולם למציע בתנאי  .ה
לאחר פינוי הנכס על ידי המציע ופינוי הנכס כאמור יהווה תנאי מוקדם  90תשלום שוטף + 

 מציע בנכס. לקבלת הפיצוי בגין השקעות ה

נתגלה בין המועצה ובין המציע מחלוקת לגבי מהן העבודות ההכרחיות כאמור בהוראות  .ו
סעיף זה, תועבר המחלוקת להכרעתו של שמאי או מהנדס מוסכם והכרעתו תהא סופית. 

 שכ"ט השמאי או המהנדס המוסכם יתחלק בין המועצה ובין המציע שווה בשווה.

)ארבעה עשר(  14י מוסכם או מהנדס מוסכם כאמור תוך לא הגיעו הצדדים לזהות של שמא .ז
יו"ר לשכת שמאי יום מיום פניית צד אחד למשנהו, ימונה שמאי או מהנדס כאמור על ידי 

 המקרקעין.
 

 תוספות למושכר
 ובלבד (מבנה עזר וכדומה ,כגון: מחסן)להוסיף למבנה או לחצריו בינוי נוסף  יהיה רשאישוכר ה .11

 חשבונו היתר בנייה מהועדה המקומית לתכנון ובנייה אצבע הגליל. שיפעל לקבל מראש ועל
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דרש הסכמה יתולאלה יחול גם על ביצוע העבודות הפטורות מהיתר  האמור בתת פרק זה .12
, תדרוש 101כל תוספת, גם אם תהא ע"פ תקנה יחודד כי  .ובכתב מראש המשכירהואישור 

חומרים והיכן תוספת, מאיזה על סוג ה המקומית ראש פנה אישור מוקדם של המועצה
 .מבקשים למקמה במגרש

 

אולם  ,במכרז 0ב' לפרק כנספח מצורף ומסומן  מושכרפירוט משוער של המצב התכנוני ב .13
לבדוק את מצב זכויות הבנייה  שוכרועל ה המצב התכנוניאיננה אחראית לענין  המשכירה

 ת.על חשבונו ובאחריותו אל מול הרשויות המוסמכו ,בעצמו  במקום
 

מרישוי  השוכרלא תפטור את  (אם תינתן)לבינוי או שיפוץ כלשהו  המשכירההסכמת יובהר כי  .14
 ועל חשבונו. העסק במלואו

 
 אי תחולת חוקי הגנת הדייר

גנת הדייר לא יחולו על הסכם זה ו/או על הנכס ו/או החוקי  יהצדדים מצהירים ומאשרים, כ .15
או לפי כל דין  1972 -ר )נוסח משולב( תשל"ב וזאת לפי הוראות חוק הגנת הדייבקשר אליו, 

 אחר.
 

לא שילם למועצה, אינו משלם ולא ישלם, דמי מפתח עבור הנכס, במישרין  יהשוכר מצהיר, כ .16
 ו/או בעקיפין. 

 
 הצהרות והתחייבויות השוכר

בשטח ואצל הרשויות המוסמכות  את הנכס ואת סביבתובדק היטב כי ומאשר, השוכר מצהיר  .17
צב תקין ומתאים למטרותיו, והשוכר מוותר על כל טענה או ברירה או תביעה בגין וכי הוא במ

 מום, פגם או אי התאמה.

 

השוכר מתחייב, כי העסק אשר ינוהל על ידו בנכס, כפי שפורט בהצעתו למכרז, יהיה פתוח  .18
 .ין, הכל על פי ד( שעות בכל יום8, לא פחות משמונה )בימי חול ו/או חול המועדלקהל בכל יום 

בבוקר, לכל המאוחר, ועד  10:00יהיו בין השעות בימי חול ו/או חול המועד שעות פעילות העסק 
 לפחות.  21:00לשעה 

 
מבלי למעט מהאמור לעיל, מתחייב השוכר כי בית העסק יפעל לכל הפחות במהלך כל שעות 

 פעילות הסינמטק.
 

ין הנוגעות לפתיחתם וסגירתם של אין בהוראות סעיף זה כדי למעט ו/או להוסיף מהוראות כל ד
בתי עסק, לרבות חוק העזר של המועצה המקומית ראש פינה ביחס לפתיחתם וסגירתם של בתי 

 עסק.

 

שינויים כלשהם בנכס וכן לא להוסיף ו/או להרוס כל קיר או מתקן  רוךהשוכר מתחייב לא לע .19
 מבלי לקבל לכך רשות המשכירה מראש ובכתב.

 
ל ו/או בזכויות המשכירה, הרי כל תוספת או שנוי או שפוץ שייעשו בנכס מבלי לפגוע באמור לעי

של המשכירה, זולת  כרכושהואשר אינם ניתנים, על פי טיבם וטבעם, לפרוק או הסרה, ייחשבו 
אם ידרש המשכיר עם תום תקופת השכירות מכל סיבה על פי הסכם זה לסלקם או לפרקם 

 יד.ובמקרה כזה יהיה על השוכר לעשות כן מ
 

מבלי לפגוע באמור לעיל הרי מוסכם כי כל השינויים ו/או העבודות ו/או השיפורים אשר ייעשו 
בנכס הינם רכוש המשכירה והשוכר לא יהיה זכאי מהמשכירה לכל כספים ו/או זכויות אחרות 

 .בגין אלה
 

ים השוכר מתחייב לקיים ולמלא אחר כל ההוראות הכלולות בחוקים, חוקי עזר, תקנות וצוו .20
 החלים על הנכס ו/או על השימוש בו. 

 
בלי לגרוע מכלליות האמור, השוכר יהיה אחראי על קבלתו של רשיון עסק על פי חוק רישוי  מ

ו/או כל היתר או רשיון אחרים הדרושים, אם הם דרושים, לשם  1968 -עסקים תשכ"ח 
כי הסכמתה  ,ובהר בזההשימוש שיעשה השוכר בנכס, וכן יהיה אחראי על קיום תנאי הרשיון. מ
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של המשכירה להשכרתו של הנכס, אין בה משום התחייבות למתן רשיון עסק או כל אישור אחר 
 . הנדרש להפעלת העסק

 

השוכר יהיה רשאי לקבוע בכניסה לנכס שלט לצורך ציון שם העסק, וזאת בגודל סביר אשר  .21
כפופה בר לאמור לעיל, יאושר על ידי המשכירה. תליית שלטי פרסומת, מכל מין וסוג, מע

 לאישור בכתב ומראש של המועצה.
 

למען הסר ספק מודגש, כי הסכם זה בא להוסיף על כל סמכות הקיימת למשכירה על פי כל דין 
 בענייני פיקוח על שילוט בתחום שיפוטה.

 
השוכר מתחייב לנקוט בכל הפעולות והאמצעים הנדרשים על מנת למנוע יצירת מטרדים מכל  .22

, לרבות מטרדי רעש וריח, לדיירים המתגוררים בשכנות לנכס, לבתי עסק המנוהלים סוג שהוא
 בסמוך לנכס ולציבור הרחב. 

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב השוכר לא להציב רמקולים ו/או ציוד אחר המשמש 

נכס להשמעת מוזיקה ו/או מערכת כריזה מחוץ לנכס, וכי השמעת מוסיקה בחלל הפנימי של ה
 תעשה באופן שלא יצור מטרד ו/או הפרעה לסביבה.  

 

השוכר מתחייב כי הכנת מזון תעשה בתוך הנכס בלבד, וכי לא יוצבו מחוץ לחלל הפנימי של  .23
 הנכס מתקנים ו/או תנורים ו/או מעשנות ו/או גרילים ו/או כל מתקן אחר המשמש להכנת מזון.

 

ל זמן המתקבל על הדעת, ובכפוף למתן המשכירה ו/או מי מטעמה רשאים להכנס לנכס בכ .24
הודעה מראש, לשם בדיקת מצב הנכס ותחזוקתו או על מנת להראות את הנכס לשוכרים ו/או 

 קונים פוטנציאלים ו/או לכל מטרה אחרת.
 

לחוק השכירות לא יחולו ובשם מקרה לא יהיה השוכר זכאי לקזז סכום  25הוראות סעיף  .25
 ם זה.כלשהוא שיגיע למשכירה על פי הסכ

 
 תחזוקת הנכס

יו לשמור על, השוכר מתחייב להחזיק את הנכס במצב טוב, להשתמש בו באופן זהיר והוגן .26
 וכיוצ"ב., ותחזוקת הנכס וסביבתו לדאוג לטיפול המקובל בו לרבות ניקיוןו שמירה מעולה

 
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב השוכר לשמור על נקיון סביבת פחי האשפה 

שים את הנכס ולנקות מייד כל לכלוך שנתגלה בסביבתם. השוכר מתחייב להשליך את המשמ
הפסולת לרבות קרטונים, ניירות וכדומה, אך ורק בתוך פחי האשפה, וכי כאשר לא ניתן יהיה 
באופן זמני להשליך את הפסולת בפחי האשפה, מתחייב השוכר להשליך את האשפה, לרבות 

 , כפי שתורה לו המשכירה.קרטונים וניירות, במקום אחר
 

 , בין על ידי השוכר ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר,השוכר אחראי לכל נזק שיגרם לנכס .27
 להוציא נזק בשל כח עליון.

 
או פגם מכל סוג שהוא שיתהווה במשך , קלקול השוכר מתחייב לתקן על חשבונו כל תיקון .28

זכאי השוכר לבצע את  הא יהיהחזקתו בנכס, להוציא בלאי רגיל, אלא שבשום מקרה ל
 התיקונים לפני שיקבל לכך הסכמה מראש ובכתב מאת המשכירה.

 
במקרה בו לא ימלא השוכר אחר הוראות סעיף זה, רשאית המשכירה, אך לא חייבת, לתקן את 

 הקלקול או הפגם בעצמה, ולחייב את השוכר בגין הוצאותיה.
 רה יהווה ראיה לכאורה להוצאות המשכירה.יובהר, כי חשבון הוצאות חתום בידי גזבר המשכי

 
, למעט בלאי השוכר מתחייב להחזיר את הנכס בתום תקופת השכירות, במצב זהה למצבו כיום .29

הנובע משימוש סביר. למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי הנכס נמסר לשוכר כשהוא במצב תקין 
  ונקי.

 
 פסטיבלים וארועי תרבות המוניים

וארועי תרבות  יםפסטיבל מתקיימים ןבה ותידוע לו, כי בתקופ השוכר מצהיר ומאשר, כי .30
יסגר ( הפסטיבלים –)להלן (, דוגמת פסטיבל הטלוויזיה והקולנוע)במתחם  בראש פנההמוניים 
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 ים, בהתאם להנחיות ועדת הפסטיבל'אכנספח המתחם המסומן בתשריט המצורף להסכם זה 
בלבד, ולשוכר אין ולא יהיו  יםהפסטיבל(, כך שהכניסה למתחם תותר לבאי המתחם -)להלן 

 טענות בקשר לכך.

 

כל פעילות החורגת מניהול עסקו הרגיל, לרבות  יםת הפסטיבלוהשוכר מתחייב לא לבצע בתקופ .31
  ניהול מזנון במתחם, ללא אישור המשכירה מראש ובכתב.   

 

פקת, השוכר מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים, לרבות העסקת כוח אדם בכמות מס .32
, לשביעות יםת הפסטיבלוציוד, וכל יתר הנדרש, על מנת להערך לפעילות בהיקף נרחב בתקופ

 רצונה המלאה של המשכירה. 
בהתאם לדרישת המשכירה ו/או מי מטעמה, מתחייב השוכר לספק למשכירה פרטים מלאים 

 כאמור.  יםבדבר הערכותו לפסטיבל
 

די ומוחלט להתיר פעילותו של זכיין נוסף הצדדים מצהירים, כי למשכירה שיקול דעת בלע .33
, והשוכר מתחייב כי אין ולא תהיינה לו כל תביעות וטענות יםת הפסטיבלובמתחם בתקופ

 מהמשכירה בשל כך, והוא מוותר בזה על כל תביעה וטענה כאמור.   
 

ממחירי  10% -, מתחייב השוכר להעניק הנחה בשיעור שלא יפחת מיםת הפסטיבלובתקופ .34
 .   יםן הנהוגים בבית העסק שינוהל על ידי השוכר בנכס, לכל באי הפסטיבלהמחירו

 
, בלא שניתן לכך קודם יםת הפסטיבלוהשוכר מתחייב, כי לא יוצב על ידו שילוט במתחם בתקופ .35

 לכן אישור בכתב מטעם המשכירה.   
 

 דמי שכירות
של "ח סכום בשהשוכר מתחייב לשלם למשכירה דמי שכירות לכל חודש שכירות,  .36

 .(דמי השכירות -)להלן  ____________

 
למען הסר ספק יודגש, כי חובת תשלום דמי השכירות הינה החל מיום תחילת תקופת השכירות 

 לעיל, בין אם קיבל השוכר לידיו את החזקה בנכס ובין אם לאו.   6כאמור בסעיף 
 

חודש, עבור שלושת ( חודשים מראש, בראשון ל3מראש עבור שלושה )דמי השכירות ישולמו  .37
החודשים הבאים. התחילה תקופת השכירות לא בראשון לחודש, ישולמו דמי שכירות ליתרת 

( ימים מהיום בו 7החודש הראשון ועוד חודשיים במועד החתימה על הסכם זה או תוך שבעה )
הודיעו לשוכר כי הצעתו זכתה, לפי המוקדם, ולאחר מכן ישולמו דמי השכירות בראשון לחודש 

  לשלושת החודשים הבאים.
 

המשכירה במהלך תקופת השכירות הנוספת להעלות את דמי השכירות בשיעור שלא יעלה על  .38
 , בגין כל תקופה נוספת. (10%עשרה אחוז )

גובה דמי השכירות בגין התקופה הנוספת יהיה נקוב בהודעה בדבר הפעלת האופציה על ידי 
 לעיל.   8המשכירה, כאמור בסעיף 

 
חול חובת תשלום מע"מ על דמי השכירות שעל השוכר לשלם למשכירה כאמור, יתווסף היה ות .39

 לסכום המפורט לעיל סכום המע"מ החל על פי כל דין.
 

 לעיל הינם מעיקרי ההסכם, והפרתם תחשב הפרה יסודית של  הסכם זה. 35עד  32סעיפים  .40
 

 תשלומי חובה ושימוש שוטף
 במשך תקופת השכירות בתשלום מיסי המועצה )ארנונה(, הוצאות תשאמתחייב להשוכר  .41

 חשמל, מים, וגז, וזאת הן בתשלומים הקבועים והן על פי הצרכים בפועל.ה
 סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו תחשב להפרה יסודית של הסכם זה.

 
מעשי בשל במידה והמשכיר יחוייב על ידי כל רשות בתשלום קנסות או תשלומים כלשהם  .42

השוכר או מחדליו ואשר אינם עולים בקנה אחד עם הוראות הסכם זה או הוראות הדין, יהיה 
 ,על השוכר לשאת בתשלומים אלו ו/או להחזיר למשכירה כל הוצאה שתהיה לה בקשר לכך

 לרבות הוצאות משפטיות ראליות, הכל על פי דרישתה הראשונה של המשכירה.
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 בטחונות
, יפקיד השוכר בידי המשכירה סכםהפי הייבויותיו של השוכר על קיום כל התחלשם הבטחת  .43

 ארבעיםבמעמד חתימת ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית וצמודה למדד, בסך 
 (. הערבות -ש"ח )להלן  (40,000אלף )

 
 נספח ב'.נוסח הערבות מצורף להסכם כחלק בלתי נפרד הימנו, ומסומן 

 
 חודשים מיום חתימת ההסכם. (38שלושים ושמונה )פה של הערבות תהיה בתוקף לתקו .44

 
( 7לעיל, מתחייב השוכר, בתוך שבעה ) 8עם קבלת הודעה על מימוש האופציה, כאמור בסעיף 

( חודשים נוספים, דהיינו עד 12ימים מקבלת ההודעה, להאריך את תקופת הערבות לשנים עשר )
 ת. לתום חודשיים ממועד סיום תקופת השכירות הנוספ

 
בכל מקרה בו לא יאריך השוכר את תוקפה של הערבות כאמור לעיל, רשאית המשכירה לחלט 

 את הערבות והכספים המחולטים יוחזקו על ידה כפקדון.
 

חולטו כספים על ידי המשכירה, תשיב המשכירה לשוכר במועד שנקבע בהסכם זה להשבת 
 דה וריבית.הערבות את הכספים שחולטו בערכם הנומינלי, ללא כל הצמ

 
 הינם מעיקרי ההסכם והפרתם מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 40עד  39סעיפים  .45
 

 אחריות וביטוח
השוכר מתחייב לפצות ולשפות את המשכירה בגין כל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק שעלולים  .46

, להגרם לה בגין כל שימוש שנעשה על ידי השוכר ו/או מי מטעמו בנכס ו/או על ידי באי המקום
 לרבות בגין כל תביעה שתוגש כנגד המשכירה על ידי צד שלישי בשל היותה בעלת הנכס.

 
מבלי לגרוע מהתחייבויות השוכר על פי הסכם זה, ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, מתחייב  .47

השוכר לערוך על חשבונו את הביטוחים המפורטים להלן, אשר יהיו בתוקף במשך כל תקופת 
 (:הביטוחים -ספת )להלן השכירות והשכירות הנו

 
מאה ושבעים אלף דולר  ביטוח אחריות כלפי צד ג', בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך   .47.1

לתובע, למקרה ולתקופת ביטוח שנתית. הביטוח יכלול כיסוי בגין תביעות  דולר( 170,000)
 (. לחוק הביטוח הלאומי )זכות לתביעה נגד צד שלישי 328המוסד לביטוח לאומי לפי סעיף 

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני משנה ועובדיהם המועסקים על ידי  .47.2
מליון וחמש השוכר, בפני כל נזק או תאונה העלולים להגרם להם בגבולות אחריות של 

,  למקרהדולר(  5,000,000)דולר  חמישה מליון -לתובע ו דולר( 1,500,000) דולרמאות אלף 
טוח יורחב לכסות את אחריותה של המשכירה היה ותחשב בתקופת ביטוח שנתית. הבי

 כמעסיקה של מי מעובדי השוכר.

ביטוח תכולה וכל ביטוח אחר הנדרש על פי כל דין או נוהג לעסק המנוהל על ידי השוכר  .47.3
 בנכס. 

 
 השוכר מתחייב כי פוליסות הביטוח המפורטות לעיל, יכילו את כל הסעיפים המפורטים להלן: .48

 

 ת הביטוח על זכות שיבוב כלפי המשכירה, עובדיה וכל הבא מטעמה.ויתור של חבר .48.1

( יום בטרם 60שים )יהתחייבות של חברת הביטוח ליתן למשכירה הודעה מראש של ש .48.2
 תבטל את הפוליסות מטעם כלשהוא, לרבות אי תשלום הפרמיה על ידי השוכר.

 המשכירה ועובדיה יהיו אף הם מוטב על פי הפוליסות האמורות. .48.3

 וח החבות יכלל סעיף אחריות צולבת.בביט .48.4
 

( ימים מהיום בו הודע לו כי זכה במכרז, לפי 7במעמד חתימת ההסכם או בתוך שבעה ) .49
המוקדם, מתחייב השוכר להמציא למשכירה אישור מטעם חברת הביטוח על ביצוע הביטוחים 

ישור המפורטים לעיל, כולל התנאים המפורטים לעיל, וכל תנאי אחר המפורט בנוסח הא
  .'גנספח צורף להסכם כחלק בלתי נפרד הימנו, ומסומן המ

   
כמו כן ימציא השוכר למועצה את הקבלות על תשלום דמי הביטוח ו/או אישורים על הגדלת 

 סכומי הביטוח, כפי שידרש על ידי המשכירה.
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מוסכם בזה, כי כל עוד לא הציג השוכר את האישורים האמורים, לא תמסר לידיו החזקה 
 כס, למרות שתקופת השכירות, לרבות תשלום דמי השכירות, תחול כאמור בהסכם זה.  בנ

 
אם השוכר לא יבצע את הביטוחים שעליו לבצע על פי הסכם זה ו/או לא ישלם את התשלומים  .50

הנדרשים בגין הביטוחים, כולם או מקצתם, תהא המשכירה רשאית, אך לא חייבת, לבצע את 
 השוכר בכל ההוצאות שתגרמנה בשל כך. הביטוחים תחתיו ולחייב את

 

השוכר מתחייב להסב את כל זכויותיו לפי הביטוחים הנ"ל לזכות המשכירה מיד עם דרישתה  .51
 הראשונה של המשכירה.

 
להסכם הינן מעיקרי ההסכם,  48עד  43למען הסר ספק מודגש בזה, כי הוראות סעיפים  .52

 והפרתם מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 

 םסיום ההסכ
 יהא על השוכר להחזיר למשכירה את הנכס ,בתום תקופת השכירות או עם ביטול הסכם זה .53

, במצב כפי שקיבל אותו לידיו, למעט והחזקה בו כשהוא פנוי מכל אדם או זכות צד ג' כלשהם
 בלאי סביר. 

 
אם השוכר לא ימלא אחר התחייבויותיו ולא יפנה את הנכס בתום תקופת השכירות או עם  .54

סכם זה, הרי מבלי לפגוע בזכות המשכירה לתבוע פינוי השוכר מהנכס או לקבל כל סעד ביטול ה
או תרופה נגד השוכר, מתחייב השוכר לשלם למשכירה פיצויים קבועים מוערכים מראש בשעור 

לכל יום של פגור במסירת הנכס  ,מדמי השכירות החדשיים, כפי שיחולו באותה עת 1/10
 ומענה בקשר לגובה סכום זה.והשוכר מוותר על כל טענה 

 
רשאים לאחר תום תקופת השכירות או ו/או מי מטעמה, כי המשכירה  ,מוסכם בזה בין הצדדים .55

בין בזמן המצאותו של השוכר בנכס ובין , עם ביטול הסכם זה להכנס באופן חופשי לנכס
לנכס, להוציא חפציו של השוכר ולאחסנם על חשבונו של השוכר במקום אחר מחוץ ו, בהעדר

י ל ידוהשוכר מוותר בזאת על טענה או מענה בקשר עם כניסת המשכירה או הוצאת חפציו ע
 המשכירה וזאת מבלי להיזקק לערכאות משפטיות או לצו מניעה.

 
 הסבת זכויות

להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה, או חלק מהן, לצד השוכר מתחייב שלא  .56
כר, שלא ליתן זכויות מכל סוג שהוא בנכס או בכל חלק ממנו, בין שלישי. כמו כן מתחייב השו

או נכס ואף לא לשתף מישהו בחזקה או בשמוש בבתמורה ובין שלא בתמורה, לצד שלישי, 
 נכס. בהנאה מהשכירות ב

 סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו תחשב להפרה יסודית של ההסכם.
 

או חלק מהן לצד שלישי ללא צורך בקבלת  המשכירה רשאית להעביר את זכויותיה בנכס .57
הסכמת השוכר לשם כך, ובלבד שזכויות השוכר על פי ההסכם לא תפגענה בשל העברת הזכויות 

 כאמור. 
 

 כתובות הצדדים
 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כפי המפורט ברישת ההסכם.  .58
 

נתקבלה לידי הצד השני כל הודעה אשר תשלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום, תחשב ככזאת ש .59
( ימי עסקים, מרגע הימסרה למשלוח רשום בבית הדואר, ואם נמסרה ביד או 3בתוך שלושה )

 שעות מרגע מסירתה. 24נשלחה בפקס תוך 
 

 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 
 

__________________________    ______________________ 
 השוכר               מועצה מקומית ראש פנה         

 



 חתימת המציע: _________________

 : נספח א'2פרק 
 תשריט

 
 

 נספח א' לחוזה
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 : נספח ב'2פרק 
 ערבות בנקאית

 
 
 
 

 לכבוד
 מקומית ראש פינהמועצה 

 
 

 א.ג.נ.,
 

 ערבות בנקאית  הנדון:
 
 

לוק כל סכום עד לסך יהם לסאנו ערבים בזה כלפי "המבקשים"(, על פי בקשת __________ )להלן
בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט  ,ש"ח _________של 

הבנוי על המקרקעין הסכם להשכרת הנכס וזאת בקשר עם ביצוע  ,("הפרשי הצמדה" להלן )להלן
' ש ____________ והמצוי ברחגוה ________ בחלק________ ב הידועים כחלקות משנה
 .סכםלהבטחת מילוי כל תנאי הה, ו("ההסכם" )להלן_________ בראש פנה 

 
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם 
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך 

ש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל כלשהו או באופן כלשהו, או לדרו
דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו 

 כלפיכם.
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 
בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל  אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל 

 הנ"ל.
 

 במכתבנו זה:
 

משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי(, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  -"מדד" 
 ולמחקר כלכלי.

 
 הפרשי  הצמדה יחושבו כדלקמן:

 
"המדד ות זו )להלן אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערב

שהינו ______  _______שפורסם ביום  _______כי המדד עלה לעומת המדד בגין חודש  ,(החדש"
 ( יוכפל הסכום המצוין בדרישתכם במדד החדש ויחולק במדד היסודי."המדד היסודי" נקודות )להלן

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ר בתוקפה עד ______ ועד בכלל.ערבות זו תישא

 
 דרישה שתגיע אלינו אחרי ________ לא תענה.

 
 לאחר יום _______ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 

 : __________________ימת הבנקחת    ____________תאריך: __
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 : נספח ג'2פרק 

 חיםאישור קיום ביטו
 השכרת מבנה של המועצה  

 
        לכבוד 

 תאריך_______________                             ו/או חברות בתהמקומית ראש פינה המועצה 
 ו/או  גופים מטעמה ו/או מנהליה ו/או יועצים מטעמה

 )להלן "המועצה"(.  
 פרטי, לצורך    אישור קיום בטוחים בקשר להשכרת מבנה של המועצה לקבלן הנדון:   

 מסחרי                      
 

החתומה מטה חב' לבטוח בע"מ מאשרת בזאת כי ערכה בטוחים כמפורט להלן לבטוח החבויות 
בגוש  44נכס הבנוי על המקרקעין בחלקה  להשכרת "( בקשרהשוכרעבור ..........................)להלן "

( חדרים, מטבח, שירותים וכן שתי 3כולל שלושה ), והמצוי ברח' דוד שוב בראש פינה, ה13940
כמסומן בתשריט המצורף להסכם כחלק בלתי נפרד הימנו,  - רחבות הצמודות לנכס מדרום ומצפון

 "( כדלקמן:הנכס)להלן "
לבטוח אחריותו החוקית של השוכר על פי  דין עבור כל נזק לרכוש ביטוח אחריות כלפי צד ג':  .א

ו/או שכלי כתוצאה מכך לרבות כלפי ו/או בגין ספקי משנה ו/או ו/או גוף ו/או נזק נפשי 
 המועצה עובדיה וכלפי כל מי שלא נוצרו לספק עמו יחסי עובד ומעביד.המועצה ו/או עובדיהם, 

בוטחה בכפוף לתנאי "אחריות צולבת".  הבטוח לא יוגבל מעבודות בגובה או בעומק ו/או 
וב של המוסד לבטוח לאומי, פעולה  על רכוש קיים, בגובה, משמוש בנשק ברישיון, תביעות שיב

גבול האחריות כלפי  העסקת עובדים זמניים שאין חובה לדווח על שכרם למוסד לבטוח לאומי.
 )מיליון שקל ( לתובע ולמקרה ולתקופת הביטוח.  111,1113,צד ג' יהיה סכום הביטוח 

י ו/או מועסקיו עקב תאונה ו/או לבטוח אחריותו של השוכר, כלפי עובד ביטוח חבות המעביד: .ב
מחלה שנגרם למי מעובדיו או מועסקיו, תוך כדי ו/או עקב בצוע השירותים. הכיסוי לא  יוגבל 
מעבודות בגובה ו/או בעומק משמוש ברכב ככל שהנזק לא יוכר כתאונת דרכים, פרעות, 

כי היא חבה מהומות , שימוש בנשק  ברישיון. המועצה צוינה כמוטב במידה ויטען כלפיה 
₪ , מיליון  6גבול האחריות לתובע עומד על סך כמעסיק כלפי מי מעובדי ו/או מועסקי הספק.  

 ₪.מיליון  21גבול האחריות לתקופת בטוח שנתית נקבע לסך של 

 

ועל פי חוק האחריות  לחבות המוצרלבטוח אחריותו החוקית של השוכר  ביטוח חבות המוצר .ג
 על פי  דין עבור כל נזק לרכוש ו/או גוף ו/או נזק נפשי ו/או שכלי 1980 -למוצרים פגומים תש"מ

 )שנים עשר( חודשים. 02ש"ח לתובע, ולתקופת ביטוח של  2,111,111גבולות אחריות של ב

 

לבטוח, תכולה ציוד מכל סוג, נייח ו/או נישא, המובא ו/או מופעל  ע"י  בטוח ציוד ורכוש: .ד
רכוש וציוד כאמור בוטח מפני כל סיכון תאונתי בערך  הספק ו/או מטעמו בקשר עם השירותים.

כנונו מחדש. הכסוי לא יוגבל מנזקי אש, התפוצצות, זדון, פריצה, וכל סיכון המקובל  בבטוח 
 אש מורחב.

 בפוליסות הנ"ל צוין כדלקמן:   תנאים כלליים:

עביד ובטוח תנאי הפוליסות לבטוח רכוש, אחריות כלפי צד ג' ובטוח חבות המ תנאי ביט: א.
 או חלופה שוות ערך להם בתנאיה.  2013חבות המוצר הנ"ל לא יפחתו מתנאי ביט 

:  המבטח ויתר על זכות התחלוף/שיבוב כלפי המועצה, מנהליה ו/או שלוחיה ותור תחלוף ב.
השונים לרבות  בפוליסה של השוכר, לבטוח רכושו, לרבות רכוש וציוד המובא לחצרי 

 לא יחול  כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. המועצה. הויתור כאמור

: המבטח מתחייב להודיע למועצה בדואר רשום על בטול הפוליסות הנ"ל ו/או הרעת הודעות ג.
יום לפני מועד בטול או הרעה כאמור  60תנאיהם ו/או הפחתת הכיסוי הביטוחי בהם לפחות 

 לעיל .  

לעיל הינם ראשוניים וקודמים : מוצהר בזאת כי הביטוחים המפורטים קדימות הבטוחים ד.
לכל ביטוח שהמועצה ערכה, ולפיכך כל תנאי, סעיף או סייג בפוליסות הנ"ל המפקיע או 
מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי 

ראשוני" המזכה אותו -המועצה או כלפי מבטחיה, ולגבי המועצה ביטוחי הספק  הם "ביטוח
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מלוא השיפוי המגיע לו עפ"י תנאיהם, ללא זכות השתתפות בביטוחי המועצה מבלי ב
שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המועצה עפ"י דין כלשהו. למען הסר ספק אנו מוותרים  

 על טענה של ביטוח כפל כלפי המועצה ו/או כלפי מבטחיה.

ור לעיל ובגין כל חיוב השוכר בלבד יישא בתשלומי הפרמיות עבור הביטוחים הנ"ל כאמ ה.
אחר הנובע מהן לרבות בדמי ההשתתפות העצמית עקב הגשת תביעות ובכל חיוב אחר 

 הנובע מהן.

זכויות המועצה לשיפוי על פי הפוליסות הנ"ל לא תפגענה עקב אי מלוי תנאי מתנאי  ו.
יל על ידי הספק ומטעמו וכל טענה שתהיה למבטח בגין האמור לע בתום לב הפוליסות הנ"ל

  תופנה לשוכר בלבד.
     

     
 המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש כאמור לעיל זה כפוף לתנאי הפוליסה אישור

 ומבלי להרע את תנאי הפוליסות המקוריות ככל ששונו כאמור לעיל.
   

 
  ____תאריך______________                                           חתימת ואשור המבטח    
 
 

 :נתוני הפוליסות

 

 פוליסה לבטוח אחריות כלפי צד ג' ..............................בתוקף עד...................... .א

 פוליסה לבטוח חבות המעביד מס'...............................בתוקף עד....................... .ב

 ..............בתוקף............................פוליסת ביטוח חבות המוצר......................... .ג

 בטוח רכוש/ציוד נייד מס'.........................................בתוקף עד....................... .ד

 

 

 

 

 
 


