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חדשנות  2רוד אתת נכס שישמש ורישכל - 202010/מס' עם בחינה דו שלבית מכרז פומבי 
 בהפעלת התכנית לקידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה בע"מ

 

 מבוא .1

הממוקם  מזמינה בזאת הצעות לשכירות של נכס"( 2רוד)להלן: " חדשנות בע"מ 2רוד 1.1
אשר ישמש , )בהתאם למפה המצורפת כנספח ב'( בגבולות "מתחם החדשנות" בעיר חיפה

של הרשות  38בהפעלת התכנית לקידום יזמות טכנולוגית עפ"י מסלול הטבה מס'  2רודאת 
 "(.הנכס)להלן: " במסמכי המכרז ובנספחיו, הכל כמפורט הלאומית לחדשנות טכנולוגית

עבור  וכיו"בהרצאות, חדרי ישיבות  , חדריAIמעבדת , בין השאר, כמשרדים, הנכס ישמש
 .הנ"ל הטבההמסלול שישתתפו בתכניות עפ"י שונות החברות ועבור ה 2רוד

 מסמכי המכרז כוללים את המסמכים המפורטים להלן: 1.2

 מסמך ההזמנה לקבלת הצעות 

 "(.חוזה השכירותחוזה השכירות ונספחיו )להלן: "  נספח א': 

 .נכסלהצעת "מתחם החדשנות" מפת גבולות   נספח ב': 

 טופס פרטים כלליים של המציע.   נספח ג': 

 טופס זיהוי הנכס.  נספח ד': 

 תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים.  נספח ה': 

 תצהיר על העדר הרשעות קודמות.   נספח ו': 

 אישור זכויות החתימה של המציע.   נספח ז': 

 טופס הגשת הצעת המחיר.   ':חנספח  

 טופס קריטריונים להערכת המציע )לא למילוי(  : ט'נספח  

 24 היא"( הזוכה" כזוכה במכרז )להלן: 2רודתקופת ההתקשרות עם המציע שיוכרז ע"י  1.3
 ,מוקנית האופציה להאריך 2רוד. ל"(הראשונה ההתקשרות תקופתחודשים )להלן: "

 כלחודשים  12לתקופות התקשרות נוספות של עד  השכירותאת תקופת  ,הבהתאם לצרכי
ממועד סיום תקופת ההתקשרות הראשונה )להלן  ,סה"כ ותנוספ שנים 3-וזאת עד ל, אחת

 לאמור ובכפוף בהתאם הכל"(, תקופת ההתקשרות הנוספתביחד ולחוד, לפי העניין: "
 .תנאיולו המכרז למסמכי המצורף השכירות בחוזה

מתוך לפיכך, תבצע על חשבונה עבודות התאמה שונות לנכס שייבחר על ידה במכרז.  2רוד 1.4
 45 בת" לתקופת "גרייס תזכאי 2לעיל, תהא רוד 1.3כאמור בסעיף  תקופת ההתקשרות

 "(.תקופת הגרייסלן: ")להממועד מסירת החזקה בנכס , וזו תימנה החל ימים
או כל מתשלום דמי השכירות החודשיים,  הפטור 2תהא רודבמהלכה של תקופת הגרייס 

, ארנונה, חשמל, מים, מיסים וכיו"ב הוצאה קבועה או אחרת בגין המושכר לרבות הוצאות
וכל ההוצאות הללו, ככל שיחולו, יחולו על המשכיר.

 מועדים עיקריים למכרז .2

 המועדים העיקריים במכרז זה מפורטים להלן: 2.1

 

 

 שעה תאריך  פעילות

 12:00 13.1.2021 הבהרה שאלות להגשת אחרון מועד

 12:00 24.1.2021 הצעות להגשת אחרון מועד
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תהיה רשאית להאריך או לשנות כל אחד מהמועדים הנקובים במכרז, לפי שיקול  2רוד 2.2
דעתה הבלעדי מכל סיבה שתמצא לנכון ובכל מועד שתמצא לנכון לרבות במועד האחרון 
להגשת ההצעות, ובין היתר בהיענות לבקשות מציע/ים או מיוזמתה, לרבות ככל שתסבור, 
לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כי ההארכה נחוצה לשם מתן אפשרות למתמודד או 

שומרת על זכותה למסור  2רודם במכרז זה. למתמודדים להשלים את הכנת הצעתו/ת
)תחת לשונית מכרזים(  2רודהודעות למציעים אך ורק בדרך של פרסום באתר האינטרנט של 

 .https://lp.road2.co.il/tenders :בכתובת

כל מציע לבדוק באתר החל ממועד הפרסום של המכרז במודעה לעיתונות, חובתו של  2.3
האינטרנט המוזכר לעיל עד ובסמוך למועד הגשת הצעתו )עד שעתיים ממועד ההגשה הסופי( 

 האם חל שינוי כלשהו במכרז, במועדיו או בתנאיו.

 תנאי סף להשתתפות במכרז .3

התנאים המפורטים  כלרשאים להשתתף במכרז זה מציעים שבמועד הגשת ההצעות למכרז עונים על 
 להלן:

תנאי  כלהמציע הציע בהצעתו נכס אשר במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז חלים לגביו  3.1
 הסף המפורטים בסעיפים אלו כדלקמן:

, הבנוי לפחות כגמר הבנוי מבנה או שטח במבנה –" משמעו נכסלעניין סעיף זה להלן "
 בנפרדומד . המציע רשאי להציע בהצעתו יותר מנכס אחד, ובלבד שכל אחד מהם עמשרדים

 בדרישות המפורטות להלן:

משכיר )ה חוכראו ההמציע הינו הבעלים הרשום או החוכר הרשום לדורות  3.1.1
או בעל שכירות משנה השכרת הנכס בזכויות להבעל  שנים ומעלה(  5לתקופה של 

 / חכירה / מכח הסכם מכרכחוכר  / כחוכר לדורות / הזכות להירשם כבעלים
 פיתוח תקף בנכס.  / שכירות

בתחום  ,במתחם שהוגדר על ידי עיריית חיפה כ"מתחם החדשנות" הנכס ממוקם 3.1.2
 ;להזמנה זו נספח ב'כהמסומן במפה המצ"ב 

 ;2הפנויים לשימוש רוד מטרים רבועים 600שטח הנכס כולל לפחות  3.1.3

סגורה של המעטפת השטח  – כדלקמן" שטח הנכס"יחושב לעניין סעיף זה, 
עם חלונות או ויטרינות או קירות חיצוניים שהעובי המקסימלי המשרדים בלבד, 

ו/או לובי  ס"מ בלבד, ללא העמסת שטחים משותפים 40שלהם לצורך כך הינו עד 
משותף ו/או מרפסות חיצוניות ו/או חדרי מדרגות ו/או פירי מעליות ו/או חניות 

 .ו/או שטחים טכניים ו/או כל שטח ציבורי ו/או משותף אחר

התב"ע החלה על הנכס ועפ"י היתר הבניה שהוצא לו, ניתן לעשות בנכס עפ"י  3.1.4
, או שקיים לנכס היתר לשימוש לעיל 1.1בהתאם למפורט בסעיף  ,שימוש כדין

למשך כל תקופת השכירות ים כאמור חורג מתב"ע ו/או מהיתר בניה לשימוש
 לרבות תקופות האופציה;

על ידי הרשויות לרבות אישור לנכס הונפקו כלל האישורים הנדרשים לפי דין  3.1.5
כיבוי אש ובטיחות לאכלוסו של הנכס, והינו עומד בתקן עמידות מבנים לרעידות 

 אדמה;

וכן,  חירת הזוכה במכרזחודשים ממועד ב 3-מ לא יאוחר תוךלאכלוס הנכס זמין  3.1.6
 זמין לכל תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות האופציה.

https://lp.road2.co.il/tenders
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הקמת חדר שרתים עבור מעבדת בשטח הנכס יש חדר עם תשתית המתאימה ל 3.1.7
AI; 

חדר הממוקם בשטח הנכס  -לצורך סעיף זה, יש לענות על כל הדרישות הבאות 
סביבה פיזית עבור הציוד בארון מ"מ,  1200ן שרתים בעומק ורמקום לא וכולל:

 ,Rack PDU Basic) מתאימים PDU-הספקת הזנת חשמל ולרבות השרתים 
Zero U, 32A 230V 20xC13 & 4xC19 Outlets, Builtin IEC309 32A Pow 

Cord) , חיבור ו/או אפשרות חיבור לתקשורת אינטרנט המתאימה למערכות
/או אפשרות להתקנת יחידות מיזוג ו In-Rowעתירות חישוב, יחידות מיזוג אוויר 

  .אוויר מסוג כאמור

 נגישות לנכים עפ"י דין. 3.1.8

)אכיפת  חוק עסקאות גופים ציבורייםהוראות פי על  המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות 3.2
, וקיימים בידו כל האישורים והתצהירים 1976-ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, תשל"ו

 הנדרשים לפיו.

למציע, לבעליו, מנהליו ומורשי החתימה שלו אין הרשאות קודמות בעבירה שיש עמה קלון  3.3
( השנים שקדמו למועד 10וזאת בעשר )ו/או בעבירה הכרוכה באלימות ו/או בעבירות מרמה 

האחרון להגשת ההצעות למכרז זה. כמו כן, לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה 
 פלילית ו/או הליכים משפטיים בגין עבירה כאמור.

להלן, די בהם כדי להוכיח את עמידת המציע  4המסמכים שיש להגיש יחד עם ההצעה כאמור בסעיף 
בתנאי הסף. הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף כמפורט בפרק זה עלולה להיפסל ולא להיות מובאת 
לדיון, הכל בכפוף לזכותה של ועדת המכרזים ליתן בידי המציע, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 

יף כל מסמך או אישור אשר לא צורף והמוחלט, אפשרות לתקן כל פגם אשר נפל בהצעתו, או להוס
 2רודבלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד באופן להצעתו. המציעים מוותרים בזאת 

 בעניין זה על כל הקשור, הכרוך והנובע הימנו. 

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו  .4

 על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים כמפורט להלן:

נפרד את כל המסמכים המפורטים להלן, כשהם מלאים כנדרש וחתומים ביחס לכל נכס ב 4.1
 על ידו בתחתית כל עמוד:

נסח רישום המקרקעין ו/או אישור זכויות מרשות מקרקעי ישראל בצירוף הסכם  4.1.1
 המעידים על זכויות המציע בנכס. -מכר/הסכם חכירה/הסכם פיתוח/מסמך אחר 

סימן המציע את מיקום הנכס המוצע , עליה נספח ב'המפה המצורפת להזמנה זו כ 4.1.2
 על ידו.

 נספח ג'.המחייב המצורף כפס פרטים כלליים של המציע בנוסח טו 4.1.3

 .נספח ד'טופס זיהוי הנכס בנוסח המחייב המצורף כ 4.1.4

תשריט צבעוני ותקנון התב"ע החלה על הנכס ואם קיים, היתר לשימוש חורג  4.1.5
 .כמשרדיםוש כדין מתב"ע ככל שנדרש וניתן, ולפיו ניתן לעשות בנכס שימ

העתק מהיתרי הבניה המילוליים שהוצאו למבנה בו מצוי הנכס, לרבות  4.1.6
הגרמושקה של היתר הבניה האחרון והמאושר, ואם קיים היתר לשימוש חורג 

 ככל שנדרש וניתן.

תוכנית אדריכלית לנכס הכוללת את מיקום הנכס במבנה, כולל מידות וסימון  4.1.7
 את דרכי הגישה לנכס, הכניסות לנכס וכיוצ"ב.  חזיתות עם חלונות, גובה התקרה,

אישורי כיבוי אש ובטיחות לאכלוסו של הנכס )לצורך הוכחת התנאי הנזכר בסעיף  4.1.8
 לעיל(. 3.1.5
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שניתן למבנה ואישור מהנדס  4טופס  –ים הנכס מצוי במבנה קיאם  4.1.9
 קטור על עמידות הנכס בתקן לרעידות אדמה.קונסטרו

צילום מאושר כהעתק מתאים  –הנכס מצוי בבניין שרשום כבית משותף אם  4.1.10
 למקור על ידי עו"ד של תקנון הבית המשותף.

 -הנכס המוצע אינו מצוי בבניין שרשום כבית משותף ובו מחזיקים נוספים אם  4.1.11
 ילום מאושר כהעתק מתאים למקור על ידי עו"ד של הסכמי השיתוף בבניין.צ

צילום מאושר כהעתק מתאים  -הנכס המוצע מתוחזק על ידי חברת ניהול אם  4.1.12
למקור על ידי עו"ד של הסכם חברת ניהול )יובהר כי אין בהסכם זה כדי לחייב 

 הוא חוזה השכירות(. 2רודוהמסמך היחיד שיחייב את  2רודאת 

ל מסמכי המכרז כשהם מלאים וחתומים במקומות המיועדים לכך לרבות חתימה מלאה כ 4.2
 .נספח א'על חוזה השכירות ונספחיו המצורף כ

כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום  4.3
תקפים למועד , כשהם 1976-חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו

 לעיל(. 3.2הגשת ההצעה )לצורך הוכחת התנאי הנזכר בסעיף 

, חתום על ידי 1976-תצהיר בדבר קיום תנאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 4.4
 נספח ה'.המציע באמצעות מורשי החתימה ומאומת כדין ע"י עו"ד, בנוסח המצורף כ

יעדר הרשעות קודמות למציע ו/או מי ממנהליו ו/או תצהיר מאומת על ידי עורך דין, בדבר ה 4.5
 3.3)לצורך הוכחת התנאי הנזכר בסעיף נספח ו' מי ממורשי החתימה שלו, בנוסח המצורף כ

 לעיל(.

רואה חשבון בדבר זכויות חתימה של החותמים בשם המציע על ההצעה,  אישור עורך דין או 4.6
 .נספח ז'חתום כדין, בנוסח המצורף כ

 מסמכי שאלות הבהרה ותשובות )ככל שיהיו( חתומים על ידי המציע. 4.7

 '.חנספח להלן, בנוסח המצורף כ 6.2.2 טופס הצעת המחיר כאמור בסעיף 4.8

 הכנת ההצעה .5

ועל אחריותו, את כל הבירורים והסידורים הדרושים לו ברשות על המציע לערוך, על חשבונו  5.1
המקומית, ברשויות התכנון השונות, בגופי הרישוי השונים ו/או בכל מוסד ו/או גוף אחר, 
לשם קבלת כל המידע הדרוש לו בנוגע למכרז, לשם המצאת כל המסמכים ו/או האישורים 

 בנוגע לנכס, ולשם הכנת ושקלול הצעתו ולהגשתה.  2רודו/או המידע הדרוש ל

המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז, תנאי חוזה השכירות, וכל מידע רלבנטי הקשור  5.2
למכרז, לרבות הדינים הרלבנטיים ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים ולפרטים כאמור 

רוע מכלליות האמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה. מבלי לג
לעיל, על המציע לבדוק בעצמו, ועל אחריותו, את כדאיות ההתקשרות על פי מכרז זה, את 
אפשרותו לבצעה, וכל דבר אחרי שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם 

הצעתו תזכה במכרז. המציע יברר את כל האמור אם  2רודלהגיש הצעה ואם להתקשר עם 
בונו, טרם הגשת הצעתו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה בעניין זה כלפי בעצמו, על חש

 ו/או מי מטעמה בכל מועד שהוא לאחר מכן. 2רוד

עם הגשת ההצעה ייחשב המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, כמי שערך  5.3
על מצג  את כל הבדיקות, המחקרים והניתוחים הנדרשים לשם הגשת הצעה, כי לא הסתמך

ו/או מי מטעמה, וכמי שקיבל ייעוץ מקצועי לגבי כל דבר ועניין הקשור  2רודכלשהו של 
בקיום התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז וחוזה השכירות ו/או הכרוך בהם, במישרין או 

 בעקיפין, וכל ייעוץ אחר המתאים ו/או הנדרש לצורך השתתפות במכרז.

יע לא יהא רשאי לחזור בו מהצעתו כל עוד מוגדרת זו לא תישמע כל טענה של המציע והמצ 5.4
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כל  2רודיעמדו ל –כתקפה על פי מסמכי המכרז. חזר המציע מהצעתו מכל סיבה שהיא 
 הסעדים על פי מסמכי המכרז ועל פי הוראות כל דין.

בהגשת הצעתו למכרז ייחשב כל מציע כמאשר כי הצעתו אושרה כדין על ידו ו/או על ידי  5.5
המציע הינו תאגיד(, וכי אין בהגשת ההצעה ובקיום אם וסמכים מטעמו )האורגנים המ

התחייבויותיו על פיה )ככל שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה( כדי לגרום לסתירה או להפרה 
של מסמכי התאגדות, של הסכם בעלי מניות או של כל מסמך או התחייבות אחרים אשר 

 המציע צד להם או של הוראות כל דין.

יכתוב דבר על גבי מסמכי המכרז עצמם )למעט חתימות ואימותן במקומות המציע לא  5.6
המיועדים לכך(, וכל התייחסות שלו תובא אך ורק במסגרת פרטי ההצעה. מקום בו נדרש 

 יינתן הפירוט בהתאם לנדרש. -פירוט בצורה מסוימת )בטבלה או באופן אחר( 

ם או למחוק מהם, להסתייג או המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף עליה 5.7
לשנות מן האמור במסמכי המכרז או להתנות עליהם, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי 

 ובין בכל דרך אחרת שהיא.

כל שינוי או תוספת במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם בין ע"י תוספת בגוף  5.8
ון בעת הדיון בהצעה )ואם המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת לא יובאו בחשב

בהתקשרות בין הצדדים( כאילו לא נכתבו ואף עלולים לגרום לפסילתה של  -ההצעה תזכה 
 .2רודההצעה עפ"י שיקול דעת 

 לא יהיה בתוכן ההצעה דבר שאינו מתיישב עם הוראות כל דין. 5.9

תנאי כחלק בלתי נפרד של  כנספח א'הזוכה במכרז ייחתם חוזה השכירות שנוסחו מצ"ב עם  5.10
 המכרז.

 אופן הגשת ההצעה  .6

לעיל, הכל בהתאם  4הצעת מציע תכלול את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בסעיף  6.1
 להנחיות המפורטות להלן. 

)ב(  -בשתי מעטפות סגורות נפרדות שתסומנה )א( ובשני העתקים ומציע יגיש את הצעתו  6.2
לשכירות  202010/מס' עם בחינה דו שלבית  פומבימכרז "ותישאנה את שם המכרז להלן:  

מ בהפעלת התכנית לקידום יזמות טכנולוגית בעיר "חדשנות בע 2את רודנכס שישמש 
 :, כמפורט להלן, בלבד"חיפה

תתייחס לעמידה בתנאי הסף, ותכלול את כל המסמכים המפורטים  מעטפה )א( 6.2.1
 .אין לצרף במעטפה א' פרטים אודות הצעת המחיר. לעיל 7.4 - 4.1בסעיפים 

נספח מחיר )ה הצעתתתייחס רק להצעת המחיר ותכלול רק את טופס  )ב(מעטפה  6.2.2
מובהר כי על המציע לעיל.  4.8ף כמפורט בסעי, ( כשהוא חתום על ידי המציעח'

להשלים בכתב ידו בנספח הצעת המחיר את הקווים הריקים הדורשים השלמה 
 ולחתום עליו.

ותאושר על ידי עורך דין. היה חתימת המציע בנספח הצעת המחיר ובנוסח החוזה תאומת  6.3
המציע תאגיד, תאומת ותאושר חתימתו על ידי עורך דין או רואה חשבון של התאגיד, 

 כמחייבת את התאגיד.

את ההצעה על כל צרופותיה, לרבות החוזה על כל נספחיו, כשהיא מלאה וחתומה על ידי  6.4
)לא ירה ידנית ולהפקיד במסשני עותקים המציע בהתאם לדרישות המכרז, יש להגיש ב

 202010/מס' עם בחינה דו שלבית פומבי "מכרז עליה ירשם במעטפה סגורה  לשלוח בדואר(
מ בהפעלת התכנית לקידום יזמות טכנולוגית "חדשנות בע 2את רודנכס שישמש לשכירות 

 ., בלבד. על המעטפה לא יופיע כל סימן מזהה של המציע"בעיר חיפה
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 ,65העצמאות ברח' , 2רודהנהלת אצל  המכרזים, בתיבההמעטפה על המציע להפקיד את  6.5
א' ביום לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות , לירון פז שטראוס(הגב'  :)לידי חיפה
או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות  בדואר משלוח ההצעות. 12:00עד השעה  2021.142.

בתיבת המכרזים לאחר המועד לא תתקבל הצעה שהופקדה מובהר כי . המכרז ולא תתקבל
 האחרון להגשת ההצעות.

רשאית, בכל עת לפני פתיחת ההצעות ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את המועד  2רוד 6.6
 האחרון להגשת ההצעות.

רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג, לאפשר למציע אשר  2רוד 6.7
ו להשלים לאחר פתיחת ההצעות, פרטים ו/או לא המציא עם הצעתו פרטים או מסמך כלשה

מסמכים כלשהם, תוך פרק זמן שיקבע ע"י ועדת המכרזים, על מנת לבחון את המציע 
 והצעתו במסגרת שיקוליה.

 תוקף ההצעה .7

ההצעות תהיינה תקפות עד לאחר קבלת החלטה סופית של וועדת המכרזים בדבר תוצאות ההליך 
 .וכריתת הסכם עם המציע הזוכה"( החלטה סופית)לעיל ולהלן: "

 הוצאות המכרז   .8

כמוה כהצהרת המציע, כי ידוע לו והוא מסכים כי כל ההוצאות  במכרז ההשתתפות צםע 8.1
לרבות אם נדרשה הארכת תוקף ההצעות כאמור  ולאחריו, מכרזהכרוכות בהשתתפות ב

 ועדכונה, זה וכל ההליכים לפיו, הגשת ההצעה מכרזלרבות בקשר עם הכנת ההצעה ללעיל ו
תשלומים, הוצאות משפטיות ואחרות, יהיו על אחריותו הבלעדית וחשבונו של המציע, ללא 

כאמור, וכי לא תהיה למציע כל דרישה או טענה להחזר כספים או  המכרזקשר לתוצאות 
 לא תישא בכל אחריות לכך.  2רודבגין הוצאותיו כאמור ו 2רודמלכל פיצוי אחר 

, כולו או חלקו, מכל סיבה המכרזור לעיל, במקרה של ביטול לפגוע בכלליות האמ מבלי 8.2
ו/או במקרה  המכרזו/או במקרה של תיקון מסמכי  2רודלשהיא, לרבות מסיבות הקשורות 

של פסילת מציעים ו/או הצעות ו/או אי בחירתם או ביטול בחירתם, בכל מועד ומכל סיבה 
וי כלשהו או לתשלום מכל סוג שהיא, לא יהיו המציעים זכאים להחזר הוצאות או לפיצ

 שהוא הקשור בביטול, בתיקון או בפסילה או באי בחירתם או ביטולה כאמור.

 בדיקת ההצעות והערכתן  .9

 בחירת הזוכה במכרז תיעשה לפי שלבים כמפורט להלן:

 :בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף –ראשון  שלב

תיפסל  –הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף המפורטים לעיל  –התנאים המוקדמים  בדיקת 9.1
 על הסף.

בדיקת כל מסמכי ההצעה וצרופותיה )למעט הצעת המחיר( בהתאם לתנאי המכרז. נתגלו  9.2
פגמים טכניים, השמטות, טעויות סופר, רשאית ועדת המכרזים לתקן אותן תוך מתן הודעה 

נעשתה שלא על פי הוראות מכרז זה למציע ולטפל בפגמים בהתאם לכל דין, לרבות הצעה ש
החליטה  או חלקן ו/או שתהיה חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחות בלתי נכונות, זולת אם

 אחרת מטעמים שיירשמו.

 :%70 -(Qניקוד איכות המציע ) –שני  שלב

מציע אשר ועדת המכרזים מצאה, כי הצעתו עומדת בתנאים ובדרישות המפורטים בשלב  9.3
, להלן 9.6בסעיף הראשון, תיבדק הצעתו בשלב השני בהתאם לדרישות האיכות המפורטות 

 . נקודות 70עד לניקוד מקסימאלי של 
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 שרוא, 2רוד דעת לשיקול בהתאם בדיקה צוות יוקם, כאמור האיכות ניקוד קביעת לצורך 9.4
 יועציה או/ו 2רוד בידי המצוי אחר זמין מידע כל וכן ד"עו/אדריכל/בשמאי להסתייע יוכל

 במסגרת הצעה לכל יינתנו אשר הציונים כי מובהר. בנכס ביקור באמצעות לרבות
 . 2רוד של הבלעדי דעתה בשיקול הינם להלן המפורטים הפרמטרים

, לנכס הנוגע בכל מהמציע נוספים פרטים לדרוש תהא הזכות 2רודלצוות הבדיקה של  9.5
 .הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם

 המפורטים בטבלה שלהלן: קריטריוניםניקוד האיכות יתבצע בהתאם ל 9.6

פרמטר  מס"ד
 נבחן

 אופן הוכחת הפרמטר
ציע לצרף את )באחריות המ

 2רודכל המסמכים להצעה. 
שומרת לעצמה את הזכות 
 לדרוש מסמכים נוספים(

הציון  ניקוד
המרבי 

פרמטר ל
 נבחןה

תאמת ה  .1
 הנכס

למפרט 
 2רוד

 ולצרף למלא המציע על
 המשרדיםשל  תיאור להצעתו

 הנכס זיהוי טופס"ג ע
 למסמכיד'  נספחכ המצורף
 .ההזמנה

 80%למעלה מ התאמה של 
 נקודות 25 – 2רודלמפרט 

למפרט  80% -60%התאמה של 
 נקודות 12.5 – 2רוד

 60%התאמה של פחות מ
 נקודות 0 – 2רודלמפרט 

25 

 ולצרף למלא המציע על שטח הנכס   .2
 המשרדיםשל  תיאור להצעתו

 הנכס זיהוי טופס"ג ע
 למסמכיד'  נספחכ המצורף
 .ההזמנה

 - 2מ"ר לשימוש רוד 650מעל 
 נקודות. 15

מ"ר  650 מ"ר ועד 600מעל 
 נקודות 7.5 - 2לשימוש רוד

מ"ר לשימוש  600שטח של 
 נקודות. 5 - 2רוד

15 

הנכס הינו מבנה קיים הזמין   .3
 10 נקודות 10 -לכניסה מידית 

מצב    .4
תחזוקתי 

של פנים 
הנכס 

 המושכר

 ולצרף למלא המציע על
המושכר, של  תיאור להצעתו

לרבות פירוט מצבו 
 זיהוי טופס"ג ע התחזוקתי, 

ד'  נספחכ המצורף הנכס
 .ההזמנה למסמכי

נכס אשר מצבו התחזוקתי הינו 
למקסימום התקין ביותר יזכה 
נקודות(,  5ניקוד בסעיף זה )

כאשר כל שאר ההצעות ידורגו 
 יחסית אליו. 

5 

 התרשמות   .5
מפנים  2רוד

 וחוץ הנכס 

תערוך סיור בכל אחד  2רוד
 נכסים המוצעיםמה

תבחן  2רודבמסגרת בדיקה זו 
את נראות הנכס )פנים וחוץ(, 
בהתאם לקריטריונים 
המפורטים בטופס המצורף 

 למסמכי ההזמנה. 'טכנספח 

15 

 70 סה"כ ניקוד
 

 - "(מינימאלי איכות ניקוד)להלן: " נקודות 52.5שציון האיכות שלו יהיה נמוך מ  מציע 9.7
נקודות או יותר יעברו  52.5. שאר המציעים שהצעתם קיבלה ציון איכות של תיפסל הצעתו

 לשלב בדיקת הצעות המחיר.

עברו את ניקוד האיכות המינימאלי כאמור לעיל שמציעים ה מספרבמקרה שאף האמור,  על
, הבלעדי ה, בהתאם לשיקול דעתתרשאי 2רוד האשלושה מציעים או פחות ת הינו"ק זה בס

נקודות, שאז כל המציעים שהצעתם קיבלה ציון  49להפחית את רף האיכותי המינימאלי ל 
 נקודות או יותר יעברו לשלב בדיקת הצעות המחיר.  49איכות של 
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 :%30 -(Pמתן ציון המחיר ) –שלב שלישי 

 מעטפות הצעות המחיר שהוגשו על ידי המציעיםייפתחו לאחר סיום ניקוד איכות ההצעות,  9.8
 ("שכירות לחודש ר"למ המבוקש תשלום"ה)לפי הזולה ביותר  . ההצעה הכספית ('חנספח )

 . יחסי אליהוכל יתר ההצעות ידורגו באופן נקודות,  03של  המירבי ציוןאת הקבל ת

 (:Tמשוקלל )הניקוד ה חישוב -שלב רביעי

( עם הניקוד P( למציע יחושב ע"י חיבור של הניקוד הכספי שקיבל )Tהניקוד המשוקלל )  9.9

 (:Qהאיכותי )

P+Q=T 

 
תשקלל את הניקוד הסופי של כל אחת מההצעות על פי סיכום הניקוד שקיבלה כל  2רוד 9.10

ה את המציע שהגיש את ההצעה שקיבל לעיל. 9.9כמפורט בסעיף  הצעה לגבי איכות ומחיר

 2רודשכי הוא הזוכה במכרז, ובלבד  2רוד, תקבע (Tהניקוד המשוקלל הגבוה ביותר )
את כלל ההתחייבויות כנדרש במסמכי המכרז, וכי הצעתו  לקייםהשתכנעה כי הזוכה מסוגל 

לדרוש ממציע לספק כל מסמך  2רודאת מירב היתרונות. לצורך זה, רשאית  2רודלתקנה 
 .2רודוכיו"ב הרלוונטי לפי שיקול דעת 

רשאית לנהל במסגרת ההליך משא ומתן עם המציעים שהצעותיהם תמצאנה  אתה 2רוד 9.11
מתאימות, בהתאם לשיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, לרבות על דרך של התמחרות 

מסגרת של  משא ומתן מצומצם הכוללת סבב אחד או מספר רב יותר של סבבים, ובכלל זה ב

(Shortlist) הצעות מתוקנות/משופרות ,(Re-Bid)  או הצעות משופרות(Best and 

Final) הכל כפי שיוחלט על ידי ועדת המכרזים ובכפוף להוראות כל דין. לא יהיה בניהול ,
משא ומתן לקבלת הצעות משופרות כדי לגרוע מתוקפה של הצעת מחיר שהוגשה לפני ניהול 

 שא ומתן כאמור.מ

של שני מציעים או יותר, יקבע הזוכה במכרז מבין ( T)שוויון בציונים המשוקללים במצב של  9.12
 עסקהוגשה על ידי  ל"הנ מההצעות אחתש במקרההצעות אלה לפי הסדר כדלקמן: )א( 

, מכרזים חובת לחוק ב2 בסעיף האמורים והתנאים הנסיבות והתקיימו אישה בשליטת
)ב(  ;אישה בשליטת עסק אותו יהיה במכרז הזוכה - זה מכרז ובמסמכי 1992 – ב"התשנ

( הגבוה ביותר Q)האיכות המציע אשר קיבל את ניקוד ס"ק א' הנ"ל אינו מתקיים, שבמקרה 
 ייבחר כזוכה. –מבניהם 

ביותר, בגין נסיבות  גבוהההמשוקלל לבחור הצעה שאינה בעלת הציון  תרשאי 2רוד
 הגבוהמיוחדות ומטעמים שיירשמו, לאחר מתן זכות טיעון לבעל ההצעה בעלת הציון 

 ביותר.

 עדכונים שוטפים ושאלות הבהרה לגבי המכרז .10

ת )תח 2רודשל  אינטרנטיים להתפרסם מעת לעת באתר העדכונים שוטפים בדבר המכרז עשו 10.1

לבדוק  מציעכל באחריות  o.il/tendershttps://lp.road2.c , בכתובתלשונית מכרזים(
. ובהתאם להם להגיש את הצעתולעקוב אחר פרסומים אלו את אתר האינטרנט הנ"ל ו

מציעים לא ישמעו בכל טענה כי לא קיבלו הודעה בדבר עדכון מסמכי המכרז, או כל הודעה 
כל אחרת אשר נתפרסמה, לרבות מתן הבהרות ומענה על שאלות, ויהיו מנועים להעלות 

 תביעה או דרישה בעניין זה.
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דואר אלקטרוני לכתובת שאלות ובירורים לגבי המכרז ניתן להעביר באמצעות  10.2
liron@road2.co.il מ "חדשנות בע 2את רודשישמש  עבור "מכרז פומבי להשכרת נכס

", לא יאוחר מהמועד הנקוב בסעיף בהפעלת התכנית לקידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה
 לעיל. 2.1

בלבד, הערוכה במבנה  wordהפונים נדרשים לערוך את שאלותיהם בטבלה מסודרת בקובץ  10.3
 כמפורט להלן:

 פירוט השאלה מס' סעיף פרק מס"ד

מס' סידורי של 
מס' סעיף בפרק /  נספחשם פרק /  שאלה

 נספח

פירוט השאלה בלשון 
בהירה בשפה 

 העברית

אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק מהשאלות  2רוד 10.4
או לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות. התשובות לשאלות יפורסמו באתר האינטרנט 

. פרסום https://lp.road2.co.il/tenders בכתובת)תחת לשונית מכרזים(  2רודשל 
בהתאם לאמור לעיל ייחשב כמסירה  הנ"ל באתר האינטרנט 2רודידי -התשובות על

למשתתף והמציעים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה או דרישה כי לא קיבלו תשובות 
 לשאלות, וכי אחרים קיבלו תשובות.

 ממסמכי המכרז ומצורפותיו. התשובות וההבהרות שיפורסמו מהוות חלק בלתי נפרד 10.5

תהיה רשאית לשנות את נוסח המכרז לרבות איזה מנספחיו, ואזי הנוסח החדש הוא  2רוד 10.6
להסכים להסתייגויות כלשהן אשר נכללו  2רודשיחייב. אין באמור לעיל בכדי לחייב את 

 בשאלות המציעים ו/או להסכים לביצוע שינוי זה או אחר.

 הודעה על תוצאות המכרז .11

לקבל הצעה כלשהי, תודיע על כך בכתב למציע. יובהר כי רק ממועד חתימתה  2רודטה החלי 11.1
על חוזה השכירות המצ"ב כנספח א' להזמנה זו, יהווה חוזה זה הסכם מחייב. כל  2רודשל 

, תחשב ההצעה כהצעה תקפה ובלתי חוזרת של המציע 2רודעוד הוא לא נחתם על ידי 
 להפרה.שהמציע לא רשאי לחזור ממנה ו/או 

בלי  ועדת המכרזים תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה, על אי קבלת הצעתו, 11.2
 שיהא זכאי לקבלת פיצוי ו/או שיפוי כלשהם.

 תנאים כלליים  .12

סתירה בין הוראות אותו המסמך או סתירה בין  - בין היתר - בכל מקרה של סתירה, לרבות 12.1
. כל 2רודהפרשנות העדיפה בעיני האמור בכתב ההזמנה לאמור בנספחיו, תגבר תמיד 

 .2רודסתירה כאמור תובא מיד לידיעת 

מובהר בזאת, כי כל מועד, לוח זמנים, תקופה או פרק זמן המופיעים בכתב הזמנה זה על  12.2
על פי שיקול דעתה הבלעדי ואין בהתייחסות  2רודנספחיו ניתנים לשינוי על פי החלטת 

סגרת הזמנה זו ו/או איזה מנספחיה כדי לגרוע למועד, לוח זמנים, תקופה או פרק זמן במ
 לשנותם על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 2רודמסמכות 

תהיה רשאית, אך לא חייבת, בכל שלב של הליכי המכרז, לבטל תנאים )למעט תנאי  2רוד 12.3
סף( שנכללו במסמכי המכרז, אם תסבור, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא חובת 
הנמקה, שהדבר עשוי לסייע בניהול יעיל של המכרז ו/או בבחירה של הצעה שתעניק לה את 

ר ייעשה באופן שיחול על כל מי שבאותו שלב יהיה זכאי מירב היתרונות. ביטול תנאים כאמו
 להגיש הצעה, והודעה על כך תימסר לכל אותם גורמים.
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נשוא מכרז זה.  שווי ההתקשרותמדן מוקדם של ושומרת לעצמה את הזכות להכין א 2רוד 12.4
לא לקבל )ולא לאפשר את תהא רשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  2רוד

הצעת מחיר אשר תחרוג מהאומדן כאמור בשיעור ניכר, כלפי שתתפות במכרז( המשך הה
 . מעלה או כלפי מטה, אם הסטייה אינה סבירה לדעתה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שהינה בלתי סבירה  12.5
ף מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעי

מסעיפי המכרז שעל פי דעת הועדה עלול למנוע מהמציע את היכולת למימוש ההצעה באופן 
 מושלם.

 או סופר טעות בגדר הייתה ההזמנה לתנאי התאמה אי כי, להחליט רשאית המכרזים ועדת 12.6
 ועדת בידי ההצעות בדיקת במהלך יעשה כאמור תיקון; ולתקנה, בהצעה חשבונאית טעות

 .בפרוטוקול וירשם המכרזים

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, היא רשאית שלא  2רוד 12.7
לבחור באף אחת מן ההצעות והיא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את 

 המכרז בכל עת ו/או להקפיאו. 

 2רודאין לראות בהזמנה זו להציע הצעות או בהגשת ההצעה משום התחייבות מצד  12.8
להתקשר עם המציע בכל דרך שהיא, ורק הוצאת הזמנה בכתב לאחר זכיית המציע היא 

 בהתאם לאמור בה.  2רודשתחייב את 

של הרשויות הרלוונטיות, לרבות  מובהר כי שכירת הנכס כפופה ומותנית בקבלת אישור 12.9
 .2רודואישור הדירקטוריון של  הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית

 לא תשלם דמי תיווך ו/או עמלה כלשהי. 2רודר כי כמו כן, מובה 12.10

, לפסול או לדחות )בע"פ או בכתב( תהיה רשאית, בכפוף למתן זכות שימוע למציע 2רוד 12.11
 הצעות שונות בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

מציע אשר חזר בו מהצעתו במכרז או מהצעתו בהליך תחרותי אחר שנערכו על  12.11.1
כזוכה באותו הליך וזאת בשלוש השנים האחרונות , לאחר שהוכרז 2רודידי 

 שקדמו למועד פרסום המכרז.

 וטרם נפרע. 2רודקיים חוב כלשהו של המציע כלפי  12.11.2

עקב אי עמידתו  2רודוהחוזה עימו בוטל על ידי  2רודמציע אשר סיפק שירותים ל 12.11.3
בתנאי ההתקשרות והפרת החוזה, וזאת בשלוש שנים האחרונות שקדמו למועד 

 מכרז. פרסום ה

במצב המעורר חשש לניגוד עניינים בקשר עם מתן  2רודמציע המצוי לדעת  12.11.4
 השירותים או איזה מהם.

מידע מטעה, או שנהג במהלך המכרז בעורמה, וזאת בשלוש  2רודמציע שמסר ל 12.11.5
 השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז. 

חוסר אמון, חשד  מו ניסיון שלילי, רע ו/או כושל, לרבותהיה ע 2רודמציע אשר ל 12.11.6
למרמה, היעדר שביעות רצון ניכרת ממתן השירותים על ידו ו/או מי מטעמו 

 וכיו"ב.

ו, התנהלות בלתי מחוזה ההתקשרות עעל פי  2רודהפרת התחייבויות המציע כלפי  12.11.7
 דו וכיו"ב.הגונה וראויה מצ
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כמו כן, התנאים והאירועים המפורטים להלן עלולים להוביל לפסילה של מציע  12.11.8
, בכל שלב משלבי 2רודוונטי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג של רל

 המכרז:

במקרה בו ניתן צו למינוי כונס נכסים, זמני או קבוע על נכסי המציע,  12.11.8.1
כולם או חלקם, ו/או מונה למציע מפרק זמני או קבוע ו/או הוכרז 
המציע כפושט רגל ו/או ניתן כנגד המציע צו להקפאת הליכים או 

הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים ו/או מפרק ו/או לפשיטת רגל ש
יום  30ו/או להקפאת הליכים כאמור לעיל והבקשה לא הוסרה תוך 

 ממועד הגשתה.

במקרה בו קיבל המציע החלטה על פירוק מרצון, או שהמציע הגיש  12.11.8.2
לפשרה או הסדר עם נושיו,  1999 -בקשה על פי חוק החברות תשנ"ט 

 כולם או חלקם.

במקרה בו ניתן צו עיקול, זמני או קבוע, נגד נכסי המציע, כולם או  12.11.8.3
חלקם, או שהוגשה בקשה למתן צו עיקול כאמור לעיל והבקשה לא 

 יום ממועד הגשתה. 30הוסרה תוך 

במקרה של הפרה של אחד או יותר מהתנאים של הזמנה זו, ו/או  12.11.8.4
מציע מסירת מידע כוזב ו/או מידע שגוי ו/או מידע חסר על ידי ה

 .2רודל

, על פי שיקול 2רודבכל מקרה אחר או נסיבות אחרות שבהם רואה  12.11.8.5
 מהמציעים.דעתה הבלעדי והבלתי מסויג, כמצדיקים פסילה של מי 

על אף האמור לעיל, מובהר כי בכל מקרה בו התרחש אחד או יותר מהמקרים  12.11.9
את הזכות לאפשר, על פי  2רודלעיל, שומרת לעצמה  12.11.8המנויים בסעיף 

שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג, את השתתפותו ו/או המשך השתתפותו של 
 2רודמציע בכפוף לקיומם על ידו של תנאים ו/או דרישות מסוימות נוספות, ש

 ציב.תראה לנכון לה

רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים  2רודבנוסף לאמור לעיל, תהא  12.11.10
 הבאים:

הוכחות, להנחת דעתה, כי הזוכה או אדם אחר  2רודכשיש בידי  12.11.10.1
מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר עם 

 הזכייה במכרז.

, כי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה במכרז אינה 2רודהתברר ל 12.11.10.2
, 2רודעובדה מהותית אשר, לדעת  2רודנכונה, או שהזוכה לא גילה ל

 היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.

כתוצאה מהכללת  -אם ייגרם  - 2רודשא באחריות לכל נזק שייגרם ליהמציע י 12.11.11
 פרט שאינו נכון ו/או אינו מדויק ו/או מטעה בהצעתו.

צד המציע לפיה הוא בעל כל הגשת הצעה למכרז מהווה הצהרה והתחייבות מ 12.11.12
האמצעים, הידע, הניסיון והמקצועיות הדרושים לצורך קיום מלוא מחויבויותיו 

 על פי מסמכי המכרז, באיכות ובטיב מעולים. 

הצעת המחיר, יחד עם נוסח הזמנה זו על נספחיה, מהווה "הצעה בלתי חוזרת"  12.11.13
בכל עת,  2רודידי -, המחייבת את המציע וניתנת לקיבול על2רודמאת המציע אל 
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 ובכפוף להוראות מכרז זה.

הזמנה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים  12.11.14
 המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

בהגשת ההצעה יראו את המציע כמי שהסכים מראש לכל תנאי ושלבי המכרז,  12.11.15
ה כל טענה כנגד קיומם של מגעים לרבות הליך בחירת ההצעה הזוכה. מציע לא יעל

או כנגד /למי מהמציעים אשר מתחייבים משלבי ההליך, כמפורט לעיל, ו 2רודבין 
 תוכנם. 

כתנאי להשתתפותו של המציע במכרז מחויב המציע לשמור בסודיות מוחלטת כל  12.11.16
מידע, בכתב או בעל פה, הנוגע במישרין או בעקיפין לנשוא המכרז, אשר אליו 

עקב ובמסגרת השתתפותו במכרז ובעקבות חשיפתו למידע הכלול  נחשפו המציע
במסמכי המכרז, זולת מידע שהינו ברשות הציבור. מבלי לגרוע מכלליות האמור 
לעיל, לא יקיים המציע כל קשר, ישיר או עקיף, עם גורמי תקשורת מכל סוג שהוא, 

חרת בכל עניין ולרבות מדיה כתובה, אלקטרונית, טלוויזיונית, רדיופונית ו/או א
-. האמור לעיל חל גם בנוגע לבעלי המציע, ספקי2רודהנוגע למכרז, אלא באישור 

המשנה של המציע, יועציו ו/או מי מטעמו. המציע יהיה האחראי הבלעדי להבטיח 
 כי בעליו, ספקי המשנה, יועציו ומי מטעמו יצייתו לאמור בסעיף זה.

, תהא הסמכות חיפהו בעיר לבית המשפט המוסמך עניינית אשר מקום מושב 12.11.17
המקומית הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הנוגע למכרז זה או הנובע ממנו, 
לאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות לכך, והמציעים מוותרים מראש על זכותם 

 .חיפהלפנות לכל בית משפט אחר אשר מקום מושבו איננו בעיר 

 פרסום פרטי ההצעות .13

בפרוטוקולים של ועדת המכרזים או במסמך אחר, יהיה רשאי לפנות מציע שיבקש לעיין  14.1
ם ממועד קביעת ההצעה הזוכה ולבקש לעיין בהחלטה הסופית של מיי 30בכתב בתוך  2רודל

, למעט בחלקים של ההחלטה או במכרז ההזוכ הת המכרזים, בנימוקי הועדה ובהצעועד
סוד מסחרי או סוד מקצועי של  עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף םן בהאשר העיו הההצע

עיון בחומר כאמור לעיל יחויב בתשלום הוצאות או של המציעים שהצעותיהם נבחרו.  2רוד
 בגין העיון, לפי כמות המסמכים וזמן העבודה שיוקצב לצורך העיון. 2רוד

חוזה השכירות המכרז מיד בסמוך לחתימת נושא עשויה להתחיל ביישום ההתקשרות  2רוד 14.2
תשמע טענה, כי לא ניתנה למשתתף שהצעתו לא נבחרה שהות מספקת לעיין  ועל כן לא

 במסמכים בהם ביקש לעיין בקשר עם המכרז.

בכפוף לאמור להלן, הצעת המציע תיחשב ככזו שאין בה כל סוד מסחרי או סוד מקצועי  14.3
 והמציע ער לכך כי אם יקבע כזוכה עשויה הצעתו לעמוד לעיונם של כל המשתתפים במכרז.

צה המציע למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי, יציין ר 14.4
בדף נפרד את החלקים כאמור תוך מתן נימוקים לטענתו זו. כל חלק שצוין על ידי מציע 
מסוים כסוד מסחרי או מקצועי ייראה ככזה גם בהצעותיהם של מציעים אחרים, אם וככל 

 ותיהם.שאותו מציע יבקש לעיין בהצע

ההחלטה הסופית בדבר מניעת העיון בחלקים מהצעת הזוכה לגביהם נטען כי הם כוללים  14.5
סוד מסחרי או מקצועי נתונה בכל מקרה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים והחלטתה תהיה 

 סופית ומחייבת את המציע ואת יתר המשתתפים במכרז, לכל דבר ועניין.

 חדשנות בע"מ 2רוד 
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 _________________ :חתימת המציע

 01/2020מכרז  -אישור 
 

הנני מצהיר ומאשר ומתחייב כי עיינתי ובדקתי היטב את כל פרטי ההזמנה על כל מסמכיה, וכי מובן לי 
לפרטי פרטים כל האמור בהזמנה זו וחתימתי על ההזמנה ונוסח החוזה על נספחיו נעשתה בהסתמך על 

 האמור לעיל.
 שם המציע:

 כתובתו:
 טלפון:
 מייל:

 תאריך:
 

 יד חותמת + חתימות( ____________________חתימת המציע ) בתאג
 שם ות.ז. של החותם בשם המציע ______________________

 תפקיד החותם בשם המציע________________________
)אם המציע מורכב משני גופים או יותר תחתם הצעה זו על ידי כל אחד מהם, והתחייבויותיהם של הגופים 

 זו תהיינה ביחד ולחוד(.מהם מורכב המציע על פי הצעה 
 
 

 אישור עו"ד או רו"ח
 

__________________, מאשר בזאת כי  ה"ה -אני הח"מ ________________, עו"ד/רו"ח מ
_______________ ת.ז. _______________ -_________________ ת.ז________________ ו

יד הנ"ל חתימתם מחייבת את התאגיד חתמו בשם המציע דלעיל על המסמך דלעיל וכי בצירוף חותמת התאג
 המציע לכל דבר ועניין לרבות בכל הקשור בהזמנה זו והתחייבויות המציע על פיה.

 
    _______________   

 עו"ד/רו"ח
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 _________________ :חתימת המציע

 פח א'סנ
 

 חוזה השכירות
 

 )מצורף בנפרד(
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 _________________ :חתימת המציע

 נספח ב'
 

 נכסמפת גבולות האזור להצעת 
 (נפרד מצורפת בקובץ)
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 _________________ :חתימת המציע

 'גנספח 
 

 המציע של כלליים פרטים טופס
 לכבוד

 חדשנות בע"מ 2רוד
 65רח' העצמאות 

 חיפה
 

 א. ג. נ.,

 

התכנית חדשנות בע"מ בהפעלת  2את רודלהשכרת נכס שישמש עם בחינה דו שלבית  פומבי מכרזהנדון: 
 לקידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה

  

 הצעתי את בזאת מגיש, מטה החתום"(, המציע: "להלן__________ )______________________ אני
 .זה הצעה טופס לרבות, המכרז במסמכי כמפורט שבנדון למכרז

 שם המציע:   

 ח.פ./ת.ז.:  

 : רחוב 

 מספר בית: 

 כניסה: 

 יישוב: 

 מיקוד: 

 מס' טלפון:  

 מס' טלפון סלולרי:  

 מס' פקס:  

 דואר אלקטרוני: כתובת  

 
 של. ז.ת ומספרי שמות

 בשם לחתום המוסמכים
 :למכרז בנוגע המציע

 
פרטי איש קשר לתיאום סיור 

 (במציע )שם + מס' טלפון
  
 

       
 חתימת וחותמת עו"ד  תאריך  חתימה וחותמת המציע

הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם מורשי 
העניינים הנוגעים למכרז  בכלחתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו 

 ולביצועו.
 ידי על הוזהרו המציע בשם החתומים כי בחתימתי מאשר הריני

 אם בחוק הקבועים לעונשים צפויים יהיו וכי האמת את להצהיר
 טופס על בפני חתמו, כאמור אותם שהזהרתי ולאחר, כן יעשו לא
 .זה

 תאריך 
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 _________________ :חתימת המציע

 נספח ד'
 זיהוי הנכס טופס

 לכבוד
 חדשנות בע"מ 2רוד

 65רח' העצמאות 
 חיפה

 
 א. ג. נ.,

 

חדשנות בע"מ בהפעלת התכנית  2את רודלהשכרת נכס שישמש עם בחינה דו שלבית  פומבי מכרזהנדון: 
 לקידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה

 
 להגיש בזאת את הצעתי, לאחר שעיינתי במסמכי המכרז שבנדון ובתנאי המכרז כפי שפורטו.אני מתכבד 

 
 :להלן המבנה המוצע

 הנכס זיהוי פרטי .1

 היישוב: ___________________ . 1.1

 מס' גוש: ________ . מס' חלקה: ________ . 1.2

 ._________________רחוב: ____________ 1.3

 לעיל(.למכרז  4.1.1___ )בהתאם לסעיף ____________בעל הנכס: ___________ 1.4

 תיאור המבנה .2

 מצב הנכס: שלד / בנוי _____ )נא למלא(. 2.1

 הבניין בעל _____ קומות. 2.2

 הנכס נמצא בקומה)ות( _____. 2.3

 נמצא בקומת קרקע? כן / לא )נא למחוק את המיותר(.האם הנכס  2.4

 האם קיימת לנכס כניסה מהרחוב? כן / לא. 2.5

 גודל הבניין כולו ______ מ"ר. 2.6

 גודל הנכס כולו _____ מ"ר. 2.7

 שנת בניית הנכס: ______ . 2.8

 _ .___________________________ייעוד שימושי לנכס: ______ 2.9

 ת לאכלוסו של הנכס? כן / לא. אישור כיבוי אש ובטיחו האם לנכס קיים 2.10

חודשים ממועד ההודעה על  3ו/או זמין לשימוש לכל המאוחר תוך  האם הנכס זמין לשימוש מידי 2.11
 ? כן / לאהזכייה

 ו/או יומצאו לו כל ההיתרים הנדרשים לצורך הנגשה של הכנס האם הנכס נגיש ו/או יהיה נגיש 2.12
 חודשים ממועד ההודעה על הזכייה? כן / לא. 3תוך 

 כן / לא.? AIהאם הנכס כולל חדר שמתאים להקמת חדר שרתים עבור מעבדת  2.13
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 _________________ :חתימת המציע

 מצב תחזוקתי של פנים המושכר:  2.14

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 2רודפרט למהנכס  תהתאמ .3

 הסמוכה לו. בעמודת הסימון" X"על המציע לסמן בנכס מתקיים הקריטריון הנדרש במפרט, ככל ש

 סימון קריטריון נדרש במפרט מס"ד

  עמדת קבלה  .1

  כניסה מהרחוב  .2

  קומת קרקע  .3

  (2)לפחות  ישיבות יחדר  .4

  איש לפחות 20-חדר ישיבות המתאים ל  .5

  (20חללי עבודה אישיים )לפחות   .6

  (5חללי עבודה קבוצתיים )לפחות   .7

  נגישים שירותים  .8

  מטבחון  .9

  מרפסת  .10

  חדר שרתים   .11

  מרכזית מערכת מיזוג אוויר  .12

  תשתית טלפונית  .13

  תשתית אינטרנטית  .14

  מערכת גילוי כיבוי אש  .15

  עמדת אבטחה מאוישת  .16

  מיגון המבנה מפני פריצה  .17

  אולם כנסים  .18

  איש לפחות 200של מתחם לקיום אירועים   .19

  כיתות לימוד היברידיות  .20

  מזנון/קפיטריה  .21
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 _________________ :חתימת המציע

  חדרים אקוסטיים  .22

  הזמינים להשכרה )מעבר לשטח המוצע(  נכסשטחים נוספים ב  .23

  )באוויר הפתוח( נכסשטחים לא מקורים ב  .24

שונות:   .25
______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________ 

 

 

 .____-; טלפון: __________________________________שם  : בנכס איש קשר לתיאום סיור

 

       
 חתימת וחותמת עו"ד  תאריך  חתימה וחותמת המציע

הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם מורשי 
העניינים הנוגעים למכרז  בכלחתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו 

 ולביצועו.
 ידי על הוזהרו המציע בשם החתומים כי בחתימתי מאשר הריני

 אם בחוק הקבועים לעונשים צפויים יהיו וכי האמת את להצהיר
 טופס על בפני חתמו, כאמור ותםא שהזהרתי ולאחר, כן יעשו לא
 .זה

 תאריך 
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 _________________ :חתימת המציע

 נספח ה'
 

 ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על תצהיר

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

( המבקש להתקשר עם "הספק" -הנני נותן/ת תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .1
 2את רודרות נכס שישמש לשכי 01/2020שלבית מס' -פומבי עם בחינה דו מכרזמכוח חדשנות בע"מ  2רוד

-" ו2רוד" :)להלן בהתאמה מ בהפעלת התכנית לקידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה"חדשנות בע
 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הספק.. "(המכרז"

ב לחוק עסקאות גופים 2" כהגדרתם בסעיף עבירה" -" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2

תנאי לעסקה עם גוף  –"(, תחת הכותרת "קיום דיני עבודה החוק" -)להלן 1976 –ציבוריים, התשל"ו 

 ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

ב לחוק( הספק לא הורשע בפסק דין חלוט 2הנני מצהיר/ה בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף  .3
הספק או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות,  -לחלופין  –ביותר משתי עבירות או 

 ב לחוק( חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 2אולם במועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף 

 הבאות:  חלופותמתוך ה נכונההחלופה ב Xלסמן יש  – עם מוגבלות לאנשיםייצוג הולם  .4

    ( לא חוק שוויון זכויות" - )להלן 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף"

 . ספקחלות על ה
 או

     ובדים ע 100אם הספק מעסיק  לחוק שוויון זכויות חלות על הספק והוא מקיים אותן; וכן 9הוראות סעיף

לשם בחינת  הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתייםלפחות, 
אם  ליישומן; וכן לשם קבלת הנחיות בקשר –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9יישום חובותיו לפי סעיף 

ברתיים לשם והשירותים הח לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 2רודהספק התחייב בעבר כלפי 
 –ליישומן  לשם קבלת הנחיות בקשר -לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך 9בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום  הוא פנה -ונעשתה אתו התקשרות שלגביה הוא מתחייב כאמור 
וכן הספק מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה  לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן; 9חובותיו לפי סעיף 

 ימים ממועד ההתקשרות. 30החברתיים, בתוך  למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

                                                            ____________________ 
 חתימת המצהיר                 

 

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע/ה בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, במשרדי 
אשר ברחוב ____________, מר/גב' ____________,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז 

להצהיר את האמת וכי _______________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות תצהירו/ה דלעיל 

 וחתם/ה עליו בפני.

           ________________                                                 ____________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                       תאריך
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 _________________ :חתימת המציע

 נספח ו'
 

 העדר הרשעות קודמות על תצהיר

 וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר.ז. ______________ ת"מ _________________ הח אני
 :כלהלן בזה/ה מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים/ה צפוי אהיה

 
"( להתקשר המציע, _________________, )להלן: "המציע מבקשת כחלקתצהיר זה  עושה הנני .1

חדשנות  2את רודשישמש נכס  להשכרתעם בחינה דו שלבית  מכרז במסגרתחדשנות בע"מ  2רודעם 
 ."(המכרז" -ו "2רוד" :בהתאמה )להלן מ בהפעלת התכנית לקידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה"בע

 
/ת בתפקיד _________________ מטעם המציע משמשהנני  -[ תאגיד הינו שהמציע ככל] .2

 ומוסמך/כת לתת תצהירי זה בשמו. 
 

 במשבצת המתאימה[ X]סמן המציע, המנהל הכללי של המציע וכל אחד מבעלי השליטה בו:  .3
 

   מירמהשיש עימה קלון ו/או בעבירה הכרוכה באלימות ו/או בעבירות  בעבירהלא הורשעו 
 ( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה. 10וזאת בעשר )

 
 ו/או מנהליו ו/או בעלי השליטה בו, הורשעו בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות  המציע

  [.העבירות את לפרט יש] _______________________________ 
 

 הקיים המידע כל למסירת מראש הסכמתי בזאת/ת נותן אני, במכרז תיבחר המציע שהצעת במקרה .4
 הפלילי המרשם חוק פי על, לעיל שפורטו לעבירות ביחס הפלילי במרשם אודותיי קיים שיהיה/או ו

 הודעה קבלת על מראש בזאת/ת מוותר אני ספק כל הסר למען כן כמו. 1981-"אתשמ השבים ותקנת
 .לעיל כאמור מידע מסירת של במקרים

 
 שאזכה ובמקרה, זה למכרז המוגשת ההצעה של תוקפה תקופת כל במשך תקפה תהא זו הסכמה .5

 .2רוד עם ההתקשרות תקופת כל במשך, במכרז
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .6
 

               ______________          
 חתימה                       

 
 דין עורך אישור

מאשר/ת בזה כי ביום ___________ הופיע/ה בפני עו"ד _____________________ במשרדי  הנני
 שברח'________________________, מר/גב' _____________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה ע"י 

 וכי האמת את להצהיר/ה עליו כי/ה שהזהרתיו ולאחר, אישית לי______________ /המוכר/ת  מספר.ז. ת
"ל הנ/ה הצהרתו נכונות/ה אישר, כן/תעשה יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים/ה צפוי/תהיה יהיה

 .עליה/מה וחתם
 

_________________           ___________________              ___________________ 
 חתימה וחותמת                        מספר רישיון        תאריך            
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 _________________ :חתימת המציע

 נספח ז'
 

 אישור זכויות חתימה בשם המציע

 

 מאשר/ת, כדלקמן: , מס' רישיון __________  אני הח"מ, עו"ד/רו"ח __________________

שחתימות מר/גב' __________________________ נושא ת.ז. מס' ____________________ ומר/גב' 
__________________________ נושא ת.ז. מס' ___________________________ בשם 

]השלם שם המציע[ )להלן:   _________________________________________________
"( על המכרז ונספחיו, הצעת המציע ועל כל מסמך אחר שנחתם על ידי המציע, וצורף להצעתו המציע"

פי כל דין, בהתאם לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים ובהתאם למסמכי  במסגרת המכרז, נחתמו על
ההתאגדות של המציע והן מחייבות את המציע. כן אני מאשר/ת, שאין כל צורך בהליך משפטי נוסף על מנת 

 לתת תוקף לכל התחייבות בה התחייב המציע.
 
 
  

_____________        ____________________ 
 /רו"חד"חותמת עוחתימה ו          תאריך          
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 _________________ :חתימת המציע

 'חנספח 
 

 הצעת מחיר 
 

 "(המציע)להלן: "________________________________________, _________________מציע
חדשנות  2את רודשישמש נכס  עם בחינה דו שלבית לשכירות פומבי מכרז במסגרתלהגיש הצעתו מתכבד 

 כדלקמן: "(המכרז)להלן: " התכנית לקידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפהמ בהפעלת "בע
 

 המוצע להשכרההנכס שטח כ סה"
 

 מ"ר 

 שכירות המבוקש למ"ר לחודשהתשלום 
 

 ש"ח 

 
 :כללי

שטח מעטפת סגורה עם חלונות  בלבד. דהיינו: יעודי של המשרדיםישטח הנכס המוצע להשכרה יחושב כשטח ה .1
ס"מ בלבד ומחצית מעובי קירות  40או ויטרינות או קירות חיצוניים שהעובי המקסימלי שלהם לצורך כך הינו עד 

משותפים. אין לקחת בחשבון שטחים שמחוץ למעטפת המשרדים לרבות שטחי פאטיו, לובי משותף, מרפסות 
ושטחים טכניים ו/או שטחי מכונות על הגג ו/או כל שטח ציבורי  חיצוניות, חדרי מדרגות, פירי מעליות, חניות

 ו/או משותף אחר.

 .כולל מע"מ אינוהתשלום המבוקש למ"ר לחודש שכירות  .2

מגלם בתוכו את כל התשלומים המגיעים למשכיר ו/או לחברת הניהול התשלום המבוקש למ"ר לחודש שכירות  .3
בגין השימוש ת וצריכת שטחים ציבוריים/משותפים, דמי ניהול בנכס, לרבות בגין העמסו 2רודמטעמו עקב שימוש 

 למעטבמושכר ובשטחים ובמערכות הציבוריים שבנכס, שימוש בחניות, וכל סכום מכל מין וסוג שהוא מעבר לכך 
 תשלומי ארנונה, מים וחשמל שיחולו בגין השימוש במושכר. 

חודשים, יהיו בהתאם לתשלום  24מדי חודש, ולתקופה של  2דמי השכירות בגין השכרת הנכס אותם תשלם רוד .4
המבוקש למ"ר לחודש שכירות כשהוא מוכפל בסה"כ שטח הנכס המוצע להשכרה. דמי השכירות יהיו צמודים 

 להסכם. 7.5למדד המחירים לצרכן כמפורט בסעיף 

ו בעיון את כל מסמכי המכרז ונספחיו, לרבות בקשר עם ההצעה הכספית, הרינו מאשרים בשם המציע כי קראנ .5
הבנו אותם, אין לנו כל סייג לגביהם, הצעתנו שלמה והתמורה שבהצעתנו כוללת את כל הקשורות בביצוע 

 ההתקשרות לפי ההליך ונספחיו, לרבות ההסכם שצורף לו ולמעט מע"מ.

 
   גיד:.ז./ תאמס' ת                        שם המציע:

___________________   תאריך:                           כתובת:
 חתימת מציע פרטי___________________   

 
 שמות ותפקידי החותמים המוסמכים לחתום בשם המציע )ככל שהמציע תאגיד(:

 שם: ______________________ תפקיד: _____________________
 ______________________ תפקיד: _____________________שם: 

 
 

_________________________                                         ____________________ 
 תאריך                                                                                    חתימות וחותמת המציע    

 
 ישורא

 -אני הח"מ _______________, עו"ד, מאשר בזאת כי מסמך זה נחתם ע"י ה"ה _____________ ו
_______________________,  ________________, הרשאים ומוסמכים לחתום עליו בשם המציע

 וחתימתם מחייבת אותו.

 
       _____________________ 
 עו"ד                 
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 _________________ :חתימת המציע

 'טנספח 
 

 המציענראות נכס טופס קריטריונים להערכת 
 (2)למילוי על ידי רוד

 חתימהמועד הביקורמיקום הנכס שם הבודק

 



 את המשבצת המתאימה בכל שורה: X-סמן/ני ב

 
 הקריטריון

 
 ההתרשמותרמת 

 
 נמוכה ביותר                                                                                                         ה ביותרוהגב

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
רמת גימור  .1

           כללית

 עיצוב )כללי( .2
 

 לובי .3
  

 משרדים .4
 

          

חללי עבודה  .5
 אישיים

חללי עבודה  .6
 משותפים

          

 חדרי ישיבות .7
 

 חלוקת הנכס .8
 

          

 ניקיון הנכס .9
 

 תחזוקת הנכס .10
 



חדר שרתים  .11
 )ייעודי(

 מטבחון .12
 



 שירותים .13
 

 נראות חוץ הנכס  .14
 

 שיעניק כל אחד מהבודקים.תסוכם כמות הנקודות *

 הערות:
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



   

1 

 

 שכירות חוזה

 2021___ לחודש ________ שנת ביום   ב________שנערך ונחתם 

 

 ב י ן

__________________ 
 

 מ_________________
 :1מטעמהכים החתימה המוסמ יע"י מורש

 
_____________________________ 

 "(המשכיר" :)להלן
 ;מצד אחד

 ל ב י ן

 

 חדשנות בע"מ 2רוד

 65העצמאות מרח' 
                       חתימה המוסמכים מטעמה:ה ע"י מורשי

 
     _______________ 
 

  _______________ 
                                                              ("2רודו/או " "השוכרת" :)להלן

 ;מצד שני

 

רשם יזכות להבעל ההחוכר / / החוכר הרשום לדורות /  הבעלים הרשוםהינו והמשכיר   הואיל

 ____________מכח הסכם מכר/חכירה/פיתוח מיום  /כחוכרכבעלים/כחוכר לדורות

במבנה בן  __________ קומהמ"ר ב__ ______ יחידה בשטח נטו שלבוהמחזיק הבלעדי 

הידוע ו, חיפהבב ___________________________________, , המצוי __ קומות____

 2 .("המבנה" ו/או" הנכס" :)להלן __________בגוש  ________כחלקה 

מקרקעי ישראל בצירוף  מרשותאישור זכויות  /המקרקעיןנסח רישום העתק נאמן למקור של 

מצורף הסכם מכר/הסכם חכירה/הסכם פיתוח/מסמך אחר המעיד על זכויות המשכיר בנכס 

  ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו; 'אנספח כזה  חוזה שכירותל

 מושכרלהשכרת נה מציעים להגיש הצעותיהם בו הזמי 01/2020 זמכראת סמה והשוכרת פר והואיל

כך שישמש  ת,להזמנה להציע הצעו 3-ו 1 הקריטריונים המפורטים בסעיפיםהעונה על  2לרוד

הכל כאמור  , חדר שרתים, חדרי ישיבות, חדרי הרצאות וכיו"ב,AIמעבדת  ,משרדים למטרת

 "(;ההזמנה" ן:שכירות זה ונספחיו )להלבמסמכי ההזמנה, לרבות חוזה  וכמפורט

בשטח _ של הנכס, _________ /ותבקומה ההבנוייחידה  לשוכרתהשכיר ל ןמעונייוהמשכיר  הואילו

עומד בכל כשהוא ו ,"(המושכר" :)להלן 3מ"ר 650 -של כ ,לשימוש כמשרדיםרצוף עודי יי

שרתים, חדרי ישיבות , חדר AI, מעבדת משרדיםלהפעלת ו/או היתר תקן כל דרישות החוק ו

ולצורך כך הגיש המשכיר את לרבות תקן חניה,  ,האמור לעיל מושכרב דיןכ וחדרי הרצאות

  ;הצעתו להזמנה, הכוללת חוזה שכירות זה

                                                 
 המשכיר הינו חברה יש למלא את שמות מורשי החתימה המוסמכים לחתום מטעם החברה שחתמו על ההסכםאם    1
  .המיותר, להשלים את הטעון השלמה ולחתום בראשי תיבות בצד התיקוןאת למחוק    2
הינו לבד עם חלונות או ויטרינות או קירות חיצוניים שהעובי המקסימלי שלהם לצורך כך ב המשרדיםשטח מעטפת סגורה של  3

 ס"מ בלבד 40עד 
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על פי כל דין ו/או תכנונית ו/או משפטית/חוקית/חוזית כי אין כל מניעה  ,והמשכיר מצהיר והואיל

 זה; ירותחוזה שכב והסכם ו/או אחרת להתקשרות

הצעת המשכיר נקבעה כזוכה בהזמנה ע"י השוכרת, והשוכרת מעוניינת לשכור את המושכר ו והואיל 

 בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים להלן; מהמשכיר

 

 לפיכך הותנה הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא, כותרות, נספחים וחתימת החוזה .1

 נפרד ממנו.חלק בלתי  יםמהווונספחיו זה  חוזההמבוא ל .1.1

 .חוזהחלק מהמהוות זה באות לנוחות בלבד, ואינן  חוזהותרות הסעיפים בכ .1.2

כל עוד לא נחתם חוזה זה ע"י השוכרת יחשב חוזה זה כהצעה בלתי הדירה של המשכיר  .1.3

כמוגדר בהזמנה להציע הצעות. עם חתימת חוזה שכירות זה ע"י השוכרת תהפוך ההצעה 

זה שכירות זה ייחשב המועד בו נחתם חוזה שכירות להסכם מחייב וכמועד החתימה של חו

 זה ע"י השוכרת.

  נספחי חוזה זה הינם כמפורט להלן: .1.4

אישור זכויות ממנהל מקרקעי ישראל נסח רישום מקרקעין של הנכס או  נספח "א"

על זכויותיו הלא  יםהמעיד פיתוח/חכירה מהווןמכר/ בצירוף חוזה

ציע במועד ההגשה של רשומות של המשכיר בנכס )יצורף ע"י המ

 ההצעה(.

 .אישור הבנק בעל המשכנתא, אם קיימת "1אנספח "

 .השוכרתנדרש ע"י  מפרט "בנספח "

)יצורף ע"י המציע  של המבנה לרבות תכנית ההגשה שלו היתר הבניה "גנספח "

 .במועד הגשת הצעתו(

 .תשריט המושכר במבנה "ד"נספח 

 .כתב הסבת זכויות וחובות "הנספח "

 .תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  "ו" נספח

 על ניהול פנקסים והגשת דיווח בהתאם להוראות חוק עסקאות אישור   "זנספח "

 .גופים ציבוריים

 

 הצדדיםוהתחייבויות הצהרות  .2

החוכר הרשום החוכר/וא הבעלים הרשום/בזאת, כי הומתחייב המשכיר מצהיר  .2.1

, כי הוא 4של המושכר ר בחכירה לדורותכר/כחוחוככרשם כבעלים/ילדורות/זכאי לה

זה ולבצע את התחייבויותיו  חוזההמחזיק הבלעדי של המושכר, כי הוא רשאי להתקשר ב

על פיו וכי לא קיימת כל מניעה על פי דין ו/או הסכם ו/או זכות צד ג' כלשהי, להתקשרותו 

למטרת ושכר במ 2ו/או לשימוש רוד זה ו/או לביצוע כל התחייבויותיו על פיו חוזהב

 .השכירות

                                                 
 מחק את המיותר וחתום בראשי תיבות בצד התיקון  4
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המשכיר מצהיר ומתחייב כי זכויותיו במושכר נקיות מכל שעבוד, משכנתא, עיקול, חוב או  .2.2

המושכר רובץ שעבוד, מכל מין או סוג שהוא, הרי במקרה שעל זכות צד ג' אחרת. 

את אישור הבנק בעל השעבוד כי זכויותיו כבעל  1'א נספחשהמשכיר מצרף לחוזה זה כ

 ה כפופות לזכויות השוכרת עפ"י חוזה זה.  השעבוד תהיינ

הקיים והיתר הבניה כי על פי התב"ע החלה על המושכר  ,בזאתומתחייב המשכיר מצהיר  .2.3

למטרת תקופת השכירות כל להשתמש במושכר במהלך יהיה ניתן , ת המושכרילבני

ע ו/או חורג מתב" כס היתר לשימוש, או שקיים לנלהלן 4.1, כהגדרתה בסעיף השכירות

   .למשך כל תקופת השכירות להלן 4.1מהיתר בניה לשימוש כאמור בסעיף 

היתר בניה כדין לבניית הנכס והמושכר שהעתקו  המשכיר מצהיר ומתחייב, כי התקבל .2.4

 בהתאמה לו ולכל דין.והמושכר נבנו להסכם זה, וכי הנכס  'גנספח מצ"ב כ

יינקטו ע"י כל  במהלך תקופת השכירותשבין הצדדים, כי ככל  מוסכםעל אף האמור לעיל  .2.5

רשות או גוף מוסמכים הליכים משפטיים כלשהם, לרבות דרישה מאת רשות מוסמכת, 

מושכר למטרת השכירות, נגד השוכרת או נגד המשכיר, רשאית בבקשר עם השימוש 

אליה פניה  ם מיום שנערכהימי 120השוכרת להודיע על ביטול והפסקת החוזה לאחר 

ידית במקרה של קבלת כתב אישום, שלא הוסרה ע"י המשכיר או הפסקה מ ,כאמור

וסוג שהם כנגד  ןיאו עילה מכל מו/או טענה ו/או דרישה ו/ולמשכיר לא תעמוד כל תביעה 

וזה. המשכיר ישיב השוכרת עקב הפסקת החוזה וקיצור תקופת השכירות או ביטול הח

 י שכ"ד ששולמו לו מראש, מעבר למועד הפינוי. ידי כל תשלומלשוכרת באופן מ

השוכרת אף תהא זכאית לפיצוי מוסכם ומוערך מראש ללא צורך בהוכחת נזק בנוסף,  .2.6

 ובתוספת מע"מ כדין. חודשים 6עבור כלשהו בסך השווה לדמי השכירות 

לשוכרת  יתאפשר, 2רודהמושכר אינו עומד בדרישות ככל ש כיהמשכיר מצהיר ומתחייב,  .2.7

ויועסק/ו על  הבאמצעות קבלן/ים אשר יבחר/ו על יד, עבודות גמר והתאמה במושכר לבצע

המושכר עומד בדרישות המפרט, כמו כן, גם במקרה ש .כמפורט בחוזה זה הועל חשבונ היד

 להלן. 9ושכר בהתאם לקבוע בסעיף מהרי שיתאפשר לשוכרת לבצע עבודות ושינויים ב

מערכות המושכר, ת החזקה במושכר לשוכרת, במועד משירהמשכיר מתחייב ומאשר כי  .2.8

קינות ויר והתקשורת שבמושכר תוובכלל זאת מערכת החשמל, המים, הביוב, מיזוג הא

די וכי לא ידוע לו על כל ליקוי ו/או אי התאמה נסתרים מחוברות וראויות לשימוש מי

ת בקשר למושכר, ובכלל זאת בעיות רטיבות, חדירת מים וכד', לרבות בכל המערכו

 המשרתות את המושכר.

ידוע למשכיר  .יכללו שטחי חניה כנדרש עפ"י כל תקן המבנההמשכיר מתחייב, כי במסגרת  .2.9

ואי קיומה יהווה הפרה יסודית של  על התחייבותו זו של המשכיר ת הסתמכהכי השוכר

 ההסכם.

המשכיר מתחייב, כי במסגרת המבנה ייכלל שטח המתאים להקמת חדר שרתים עבור  .2.10

 עבור פיזית סביבהמ"מ,  1200מקום לאורן שרתים בעומק ין השאר, בהכולל,  AIמעבדת 

 Rack PDU Basic, Zero) מתאימים PDU-לרבות הספקת הזנת חשמל ו השרתים בארון הציוד

U, 32A 230V 20xC13 & 4xC19 Outlets, Builtin IEC309 32A Pow Cord) , חיבור ו/או אפשרות חיבור

ו/או  In-Rowימה למערכות עתירות חישוב, יחידות מיזוג אוויר לתקשורת אינטרנט המתא

וכיו"ב. ידוע למשכיר כי השוכרת  אפשרות להתקנת יחידות מיזוג אוויר מסוג כאמור

 הסתמכה על התחייבותו זו של המשכיר ואי קיומה יהווה הפרה יסודית של ההסכם.



   

4 

 

מסירת החזקה במושכר ד המשכיר מצהיר ומתחייב כי הנכס והמושכר עומדים/יעמדו במוע .2.11

 זה,עד למועד  4להם טופס תן/יינתן ונישוכרת בתקן עמידות מבנים לרעידות אדמה ל

לשוכרת אישור כיבוי  י המשכיריוצג על יד ,כדין ובמקרה שמדובר במבנה שכבר מאוכלס

 .מבנהכלוסו של האש לא

ות )אם דרכי הגישה אליו, כולל הממ"ד והמעליו המשכיר מצהיר ומתחייב כי הנכס .2.12

 3-תוך לא יאוחר מ ,נגישים/יהיו נגישים לנכים לפי דרישות כל דין נדרשות( להגעה למושכר

חודשים ממועד זכייתו במכרז. לחלופין, וככל שיש צורך בקבלת היתרי בנייה להנגשה של 

 . במכרז מועד זכייתוחודשים מ 3המושכר, המשכיר מתחייב להמציאם תוך 

 ווחשבונ וידאג על אחריות כימשכיר מצהיר ומתחייב, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה .2.13

על ידי הרשויות והגופים  שיידרשוו/או רישיונות אישורים ו/או היתרים ל הבלעדיים

וביחס למעטפת ומבנה  נכסלביחס  ,על פי דין ובמועדים הקבועים על פי דיןהמוסמכים, 

נגישות לאנשים עם  התאמות, כגון דרישות לביצוע לרבות השטחים הציבוריים המושכר

, במהלך כל תקופת מוגבלות ו/או כל דרישה אחרת החלה על פי דין על בעלים של נכס

 .השכירות

לכל עסק הגורם למפגעי רעש, ריח  בנההמשכיר מצהיר ומתחייב, כי לא ישכיר שטחים במ .2.14

המשכיר יפעל שרת במושכר למטרת השכירות. במקרה וכו' אשר יפריעו לפעילות השוכ

 120של להתחייבות זאת, תהיה השוכרת רשאית, לאחר מתן התראה מראש ובכתב בניגוד 

לפחות ולאחר שעניין זה לא הוסדר על ידי המשכיר, לבקש צווי מניעה, לבטל הסכם  םמיי

 זה לאלתר ולתבוע כל הפסד או נזק או אובדן שיגרמו כתוצאה מהפרת התחייבות זאת. 

ה יחתום על תצהיר בדבר קיום דיני עבודה המשכיר מתחייב, כי במעמד חתימת הסכם ז .2.15

וחובת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, 

ומהווה חלק בלתי נפרד  'ונספח . העתק התצהיר מצורף לחוזה שכירות זה כ1976-תשל"ו

 הימנו.

צגת אישור משלטונות המשכיר מצהיר, כי ידוע לו, כי תנאי להתקשרות עם השוכר הוא ה .2.16

המס או מרו"ח או מיועץ מס, לכל שנת כספים, על ניהול ספרים, הכל בכפוף להוראות חוק 

. העתק האישור של המשכיר על ניהול ספרים 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 'זנספח כמצורף לחוזה שכירות זה 

ימת כל מניעה על פי דין ו/או הסכם ו/או זכות צד ג' בזאת, כי לא קי תמאשר תהשוכר .2.17

 בחוזה זה ו/או לביצוע התחייבויותיה על פיו.  הכלשהי, להתקשרות

 

 ומסירת החזקה במושכר ההתקשרות .3

בזאת את המושכר מאת  תשוכר תאת המושכר והשוכר תהמשכיר משכיר בזאת לשוכר .3.1

 זה.  חוזהבהתאם לתנאים המפורטים בלתקופת השכירות המשכיר 



   

5 

 

ימים מיום חתימת הסכם  90 -לא יאוחר מלשוכרת את החזקה במושכר מסור יהמשכיר  .3.2

בהתאם מוכן וראוי לשימוש,  מושכרכשה"(, מועד קבלת החזקה במושכרזה )להלן: "

ריק , כשהוא לאחר בחירת הזוכהנספח ב' שיצורף כ המצורף למסמכי ההזמנה למפרט

וראוי  ולל החניות וסביבתו הקרובה של המושכר(ופנוי מכל אדם וחפץ ונקי מכל פסולת )כ

מחובר כדין בחיבור של קבע למערכות החשמל, הביוב,  כשהוא, לשימוש למטרת השכירות

לאחר שכל  ,והטלפון וראוי לאכלוס עפ"י כל דין התקשורתמיזוג האוויר, המים, 

 לעיל, ניתנו למושכר, לרבות ומבלי לגרוע מהאמורלצורך אכלוס האישורים הנדרשים 

 .כיבוי אשואישור אכלוס מרשות  עדה המקומית לתכנון ולבנייהוומה 4טופס 

במועד המסירה יעבדו המעליות שבנכס, דרכי הגישה למושכר יהיו פנויות ובטוחות וחניוני 

 הנכס יהיו ראויים לשימוש.

 

 מטרת השכירות .4

ומעבדת  יםמשרד מטרת ניהול והפעלה שלשוכרת את המושכר ל מוסכם בזאת כי השוכרת .4.1

AI בין  לרבות חדרי ישיבות, חדרי הרצאות, חדר שרתים וכיו"ב, ,וה לכךווכל הכרוך והנל

)לעיל לחוזה זה  11.1בסעיף בעצמה ובין מי מטעמה ו/או עבורה כמפורט  2רודעל ידי אם 

 "(.מטרת השכירות" :להלןו

כל האישורים  השכירותבמשך כל תקופת  וברשותיהיו כי מתחייב ומצהיר המשכיר  .4.2

שימוש במושכר למטרת ה המושכר ולשםהקמת הנדרשים מהרשויות המוסמכות לשם 

 "(. האישורים" :השכירות )להלן

 

 תקופת השכירות .5

משכיר בזאת לשוכרת והשוכרת שוכרת בזאת מאת המשכיר את המושכר המשכיר  .5.1

 ."(תקופת השכירות": להלן) כרחזקה במושההחל מיום קבלת  חודשים 24 שללתקופה 

חודשים  12 של עדת, ונוספ ותלשוכרת מוקנית הזכות להאריך את תקופת השכירות לתקופ .5.2

תקופת תום מיד עם  נה, שתחלשנים נוספות בסה"כ 3-כל אחת, וזאת עד ל נוספים

תקופת האופציה תוארך אוטומטית אלא אם . "(תקופת האופציההשכירות )להלן: "

עד זאת ו למשכיר הודעה בכתב על אי רצונה להאריך את תקופת השכירותתמסור השוכרת 

  לפני תום תקופת השכירות. חודשים 6

ו/או תהיה השוכרת רשאית להפסיק את תקופת השכירות בכל עת  ,מור לעיללמרות הא .5.3

הודעה  . ניתנהחודשים 6לפחות  שללמשכיר  בכתבמראש ו בהודעהתקופת האופציה 

היה ולמשכיר לא ת ,סתיים תקופת השכירות במועד שנקבע בהודעהכאמור ע"י השוכרת ת

 . ין זה כל טענה ו/או דרישהיבענ

מובהר כי בגין כל יום של איחור במסירת המושכר לשוכרת ישלם המשכיר לשוכרת פיצוי  .5.4

מדמי השכירות ליום, וזאת  2קבוע ומוסכם מראש, בלי צורך בהוכחת נזק, בשיעור של פי 

 סעד אחר העומד לשוכרת על פי ההסכם וכל דין.מבלי לגרוע מכל 

ח עליון, ום, מכל סיבה שהיא ולמעט כימי 90ירת המושכר לשוכרת העולה על איחור במס .5.5

. הודיעה יאפשר לשוכרת להודיע על ביטול החוזה לאלתרויהווה הפרה יסודית של ההסכם 

כיר כל טענה השוכרת למשכיר על ביטול החוזה, יבוטל החוזה וזאת מבלי שתהיה למש

ו/או דרישה ו/או תביעה עקב הביטול, וכן מבלי לגרוע ו/או לפגוע בכל סעד השמור לשוכרת 

 כלפי המשכיר לפי כל דין ו/או חוזה.
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ח עליון אשר למשכיר לא הייתה שליטה עליהן והוא לא ומוסכם כי אם עקב נסיבות של כ .5.6

"( אזי יוארכו התקופת הדחי"ולמנען, ידחה מועד המסירה )להלן:  יכול היה לצפותן מראש

בהתאמה מועד המסירה ומועד תחילת תקופת השכירות, כהגדרתם לעיל, בפרק זמן זהה 

 לתקופת הדחייה.

ויר ו/או שירות מילואים ו/או מחסור בחומרים ו/או בכלים וכי תנאי מזג א ,מובהר בזאת .5.7

קשיים בהשגת  ר ו/אוו/או בציוד, שביתות ו/או השבתות ו/או סגר וכיוצ"ב ו/או היעד

לא  (COVID-19עובדים לבניה ו/או הנחיות גורמי ממשל בקשר למשבר הקורונה הנוכחי )

 יון ולא יזכו את המשכיר בארכה כלשהי של מועד מסירת המושכר.לח עויהוו ולא יחשבו כ

ח עליון כמפורט לעיל העולה וכן מוסכם כי דחיה במועד מסירת המושכר עקב נסיבות של כ .5.8

, למרות שלא תהווה הפרה יסודית של החוזה, תזכה את השוכרת בזכות חודשים 3על 

לבטל הסכם זה לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמשכיר לא תהיה בעניין זה כל תביעה ו/או 

 טענה כנגד השוכרת.

 

 אי תחולת חוקי הגנת הדייר .6

 ן:הללמען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזאת כדל

קבלו, כל דמי מפתח כמשמעותם בחוק הגנת לא שולמו ולא ישולמו, לא נתקבלו ולא ית .6.1

 .-1972הדייר )נוסח משולב( תשל"ב

זה או במצב העובדות הנוצר מכוחו לא יפורש כמקנה לשוכרת  חוזהשום דבר האמור ב .6.2

 מעמד של "דייר מוגן".

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מצהירים הצדדים בזאת כי ההגנות על דיירים מכוח  .6.3

בפרט, או כל  -1972לל ועל פי חוק הגנת הדייר )נוסח משולב( תשל"בדיני הגנת הדייר בכ

חוק שיבוא להוסיף עליהם או במקומם והתקנות ו/או הצווים שהוצאו ו/או שיוצאו 

זה ו/או על היחסים המשפטיים שבין  חוזהמכוחם, אינם חלים ולא יחולו על המושכר ו/או 

 המשכיר לבין השוכרת.

 -1972ה זכאית בגין חוק הגנת הדייר )נוסח משולב( תשל"בהשוכרת מצהירה בזה כי אינ .6.4

וכי לא תתבע כל פיצוי לפי חוק זה ו/או כל חוק שיבוא להוסיף עליו או במקומו בגין סיום 

 זה. חוזהזכויותיה על פי 

 

 דמי השכירות .7

ושימושה במושכר כשוכרת, וקיום כל  זה חוזההמוענקת לה על פי  תמורת השכירות .7.1

דמי שכירות השכירות  במשך תקופת כיר, תשלם השוכרת למשכירהתחייבויות המש

שקלים חדשים(  )במילים: ______________________ ש"ח______ חודשיים בסך של  

"(. דמי השכירותמוכפל בשטח המושכר נטו )קונטור( )להלן " למ"ר,בתוספת מע"מ לחודש 

 להלן.  7.5יף דמי השכירות יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן כמפורט בסע
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למשכיר )או המגיע תשלום  בתוכם כל מגלמיםלמען הסר ספק מובהר כי דמי השכירות 

בגין העמסות וצריכת שטחים  עקב השימוש בנכס, לרבות לחברת הניהול מטעמו(

בשטחים והמערכות ציבוריים/משותפים וכן בגין דמי ניהול בגין השימוש במושכר ו

הציבוריים שבנכס. השוכרת לא תידרש לשלם למשכיר ו/או לחברת הניהול ו/או לכל רשות  

בגין השטחים המשותפים/ציבורים ו/או בגין הצריכות המשותפות/ציבוריות, כל סכום מכל 

 מין וסוג שהוא, מעבר לדמי השכירות.

החודשיים דמי השכירות  ת האופציה,ותקופאחת או יותר מהשוכרת תבחר לממש ככל ש .7.2

יוותרו ללא שינוי  השכירותלתקופת החודשים הנוספים  36-שתשלם השוכרת למשכיר ב

 .לעיל 7.1מדמי השכירות כאמור בסעיף 

על ידי מודד מוסמך שימונה בהסכמה  "הנכס"שטח  ימדדילצורך חישוב דמי השכירות  .7.3

ד חתימת הצדדים על ההסכם. יום ממוע 30בתוך "( המודד" –הדדית על ידי הצדדים )להלן 

 ישולם על ידי הצדדים בחלקים שווים.  שכר המודד

קביעותיו של המודד יצורפו כנספח לחוזה זה ויהוו חלק בלתי נפרד הימנו ויחייבו את  

  הצדדים לכל דבר וענין.

 באופן הבא: הנכסלצורך חישוב דמי השכירות יחושב שטח 

על כל הכרוך בכך  AIומעבדת  המשרדיםי של יעודיהרלוונטי יחושב כשטח ה הנכסשטח 

דהיינו שטח מעטפת סגורה  )לרבות חדר השרתים, חדרי ישיבות, חדרי הרצאות וכיו"ב(

עם חלונות או ויטרינות או קירות חיצוניים שהעובי המקסימלי שלהם לצורך כך הינו עד 

צורך חישוב מובהר כי ל ,. למען הסר ספקס"מ בלבד ומחצית מעובי קירות משותפים 40

לרבות שטחי פאטיו, המשרדים בחשבון שטחים שמחוץ למעטפת  לקחוילא ידמי השכירות 

לובי משותף, מרפסות חיצוניות, חדרי מדרגות, פירי מעליות, חניות ושטחים טכניים ו/או 

המשרדים שטחי מכונות על הגג )השטחים הטכניים שלא ימדדו ולא יחשבו כחלק משטח 

חדרי מכונות של המעליות, פירי מעלית ופירים להעברת מערכות, חדרי לצרכי חוזה זה הם: 

צ'ילרים וציוד מיזוג אויר, מאגר מים כולל חדר משאבות, חדר טרנספורמציה, חדר גנרטור, 

אשפה( ו/או  י, חדר מפוחים וחדרדודיםחדר חשמל ושנאים, חדרי גזים ואויר דחוס, חדר 

    .כל שטח ציבורי ו/או משותף אחר

רבעון קלנדרי כל חודש/ישולמו מדי יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ו י השכירותדמ .7.4

 ., כפי שיוסכם בין הצדדים במועד החתימה על ההסכםמראש

רעון בפועל של יאם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שיתפרסם לאחרונה לפני מועד הפ .7.5

לעומת השתנה החדש "( כי המדד המדד החדש" -תשלום כלשהו של דמי השכירות )להלן 

 דמי השכירותישתנו "( כי אז המדד הידוע" -)להלן הידוע במועד חתימת חוזה זה  המדד

 המדד החדש לעומת המדד הידוע. השתנה בהתאמה, בשיעור שבו 

הפירוש הבא: מדד המחירים  "המדד"או  "מדד המחירים לצרכן"זה יהא למונח בחוזה 

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי הנקבע על הכולל פירות וירקות ולצרכן 

וכולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד או גוף רשמי אחר לרבות כל מדד רשמי 

אחר שיבוא במקומו, בין שיהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם 

י לא תקבע את לאו. אם יבוא מדד אחר, והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכל

את היחס שבינו לבין  צדדיםהיחס בינו לבין המדד המוחלף, יקבעו רואי החשבון של ה

 המדד המוחלף.
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לדמי השכירות יתווסף מס ערך מוסף כדין. השוכרת תשלם למשכיר את תשלומי המע"מ  .7.6

 בגין דמי השכירות במועד שבו על המשכיר לכללם בדיווחיו למע"מ וכנגד חשבונית מס כדין.

 

 מיסים ותשלומים .8

 מסים הממשלתיים ותשלומי חובהתשלום הב שכירותתקופת השא במהלך יתהשוכרת  .8.1

לשטח המושכר  , לרבות ארנונההמושכרככל שיחולו עליה כמחזיקת  שיחולו על המושכר,

, ככל שהיא חייבת בה על פי הדין, וכן בכל הוצאות החשמל והמים שינבעו מהפעלת בלבד

 עם חברת החשמל לישראל בע"מ.ישירות בהסכם השוכרת ר . לצורך כך תתקשהמושכר

 יהיו באחריות המשכיר ועל חשבונו.והעברתם ע"ש השוכרת הזמנת וחיבור המונים 

על החזקת המושכר ושכירתו  לרשויות והגופים הרלבנטיים עפ"י הצורך, ,השוכרת תודיע .8.2

תום השכירות ותעביר על שמה את החשבונות השוטפים בגין הפעלת המושכר. מיד עם 

ופינוי המושכר ע"י השוכרת, יפעל המשכיר להחזיר את כל החשבונות על שמו. המשכיר 

מתחייב לשתף פעולה עם השוכרת בכל שיידרש לצורך ביצוע האמור בסעיף זה, לרבות 

 לחתום על כל מסמך שתידרש חתימתו עליו.

ת לא תידרש לשלם מוסכם ומודגש כי דמי השכירות כוללים גם את דמי הניהול, והשוכר .8.3

בגין לרבות, אך לא רק,  כל סכום נוסף למשכיר ו/או לחברת הניהול, מכל מין וסוג שהוא

השתתפות ולרבות בגין הוצאות אחזקת השטחים המשותפים/ציבוריים, הוצאות ביטוח, 

. בכל פות בצריכת המים הציבוריים, דמי חניה וכיוצ"בתתבארנונה לשטחים ציבוריים, הש

, ו/או כל רשות רש ע"י חברת הניהול ו/או המשכיר במסגרת ניהול הנכסתשלום שייד

רשאית  ,ובאם לא יעמוד בהתחייבותו זושא המשכיר, יישמעבר לדמי הניהול כאמור לעיל 

ו/או כל רשות  תשלום שיידרש ע"י חברת הניהולהאותו השוכרת לקזז מדמי השכירות את 

 . ו/או לרשות לחברת הניהול ולהעבירו

כי המבנה והשטחים הציבוריים בו יתוחזקו על ידו ו/או ע"י מי מטעמו מתחייב ר המשכי

ו/או ע"י חברת ניהול, באופן שוטף ברמה המקובלת במבנים מסוג המבנה, שתתאים לאופי 

 פעילות המושכר והשירותים הניתנים בו ע"י השוכרת. 

כרת לעשות שימוש לא יינתנו השירותים ברמה ובאופן הנדרשים, ובשל כך לא תוכל השו

קן ע"י המשכיר ו/או חברת הניהול וסביר במושכר למטרת השכירות, וההפרה לא תת

 תהיה השוכרתבנוסף יהווה הדבר הפרה יסודית של חוזה השכירות ולמרות דרישה בכתב, 

וזאת מבלי  ,תורירשאית לבצע בעצמה את השירותים האמורים ולקזז עלותם מדמי השכ

 ומד לה עפ"י החוזה וכל דין. לגרוע מכל סעד אחר הע

 .הפסקת אספקת שירותי הניהול תהווה הפרה של הסכם זה על ידי המשכיר כלפי השוכרת

למען הסר ספק מודגש כי בכל מקרה הוראות הסכם זה תגברנה על הוראות הסכם הניהול 

 בנכס.יונהג הסכם ניהול  /אווככל שקיים 

ים ו/או התשלומים ו/או האגרות ו/או המסבמהלך תקופת החוזה בתשלום  ישאיהמשכיר  .8.4

לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור  ,ההיטלים אשר על פי החוק והנוהג חלים על בעלים

 או כל תשלום אחר מכל מין וסוג לעיל, מס רכוש, דמי חכירה, דמי שימוש ודמי הסכמה

עול והיטלי מקרקעי ישראל וכן היטלי השבחה, היטלי פיתוח, היטלי ביוב, היטלי תי רשותל

  .המושכרככל שיחולו על אם ו, וכיו"ב סלילת דרכים
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השוכרת רשאית להזמין ולקבל על חשבונה קווי תקשורת, אשר יותקנו במושכר ויהיו  .8.5

בבעלותה, והיא מתחייבת לשאת בכל תשלום והוצאה שיחולו עקב הזמנת הקווים, 

השוכרת רשאית  התקנתם, אחזקתם, תיקונם והשימוש בהם. עם פינוי המושכר תהיה

להעתיק קווי טלפון אלה מהמושכר לכל מקום שתחפוץ בו בלי שלמשכיר תהיה טענה ו/או 

 דרישה בקשר לכך.

 

 שוכרתביצוע עבודות התאמת המושכר לשימוש השוכרת על ידי ה .9

בצע עבודות התאמה במושכר לשוכרת עם קבלת החזקה במושכר, תהא רשאית ה .9.1

 .להסכם זה 13הוראות סעיף בהתאם ל

, ה/או על ידי מי מטעמו ה, כי עבודות ההתאמה תבוצענה על ידתמתחייב השוכרת .9.2

במומחיות ובמקצועיות, תוך שימוש בחומרים באיכות טובה בעלי תו תקן המוכרים 

בישראל, תוך שימוש בקבלנים רשומים בעלי סיווג מתאים לביצוע העבודות ובעלי 

 ניסיון בפרויקטים דומים.

 

 אחזקת המושכר .10

 הברמת תחזוקהחזיק את המושכר במצב טוב ותקין תחזק ולל תמתחייב תהשוכר .10.1

ולהיות  לו בשל שימוש לא נכוןלהימנע מגרימת נזק נאותה המקובלת לנכסים מסוג זה ו

למושכר כאמור בשל שייגרם או קלקול כל נזק  הולתקן על חשבונ תאחראי

  .שימוש/תחזוקה רשלנים, נזק במזיד או שימוש לא סביר שלה

 ו/או במושכר מושכרמעטפת הבו/או קלקול ו/או ליקוי  פגםשכיר מתחייב לתקן כל המ .10.2

ו/או במערכותיו וכן לבצע טיפולי אחזקה שוטפת ותיקוני בלאי רגיל של המושכר 

 . כל תקופת השכירות)למעט: תיקוני בלאי רגיל של צבע, החלפת נורות וכו'(, במהלך 

שכר, בתשתיות אליו ובתשתיות של במעטפת המובמושכר, המשכיר מתחייב לתקן  .10.3

ין המצויות במושכר ובשטחים הציבוריים במבנה, על חשבונו ועל אחריותו, כל נזק יהבנ

ו/או בלאי סביר "ב(, נזילות במעטפת, פיצוצי צנרת וכיוו/או ליקוי )לרבות רטיבות, 

 .כולל תיקונים והחלפת חלקים, מתקנים ומערכות במשך כל תקופת השכירות

ר ספק מובהר בזאת, כי השוכרת תהיה אחראית לתיקון נזקים שנגרמו על ידה למען הס .10.4

 למושכר בשל שימוש רשלני או לא סביר.

באחריות תיקונם ודיע למשכיר על כל הנזקים שת תהשוכרמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .10.5

המשכיר סמוך ככל שניתן להתרחשותם. המשכיר מתחייב לתקן את הנזקים 

 : עדים כמפורט להלןבמו והקלקולים כאמור

 ידי; באופן מ -במושכר )כולו או חלקו( סביר נזקים דחופים המונעים שימוש  .10.5.1

 לעשות כן. תימים מקבלת דרישת השוכר 7בתוך  -נזקים אחרים  .10.5.2

 תהא השוכרתלעיל,  יםהנקוב יםבמועד ולא תיקן המשכיר את הנזקים שבאחריות .10.6

המשכיר ולקזז את עלות  לתקן את הנזקים שבאחריות המשכיר על חשבון תרשאי

 זה. חוזהלשלם למשכיר על פי  ההתיקונים האמורים מהתשלומים שעלי
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לצורך ביצוע למושכר יהיו רשאים להיכנס  וו/או נציגיהמשכיר מוסכם בזאת, כי  .10.7

ו/או על השוכרת זה על ידי  חוזהתיקונים כאמור לעיל ו/או לצורך בדיקת קיום הוראות 

, ובלבד שכניסה חוזהיאליים סמוך לפני תום תקופת המנת להראותו לשוכרים פוטנצ

 3לפחות  ,ובתיאוםהשוכרת במושכר שכזו תיעשה בשעות הפעילות הרגילות שתפעיל 

השוכרת במושכר ושבסיומה יושב ת של /ימים מראש, עם המנהל/ת האדמיניסטרטיבי

 .מצב המושכר לקדמותו על חשבון המשכיר

במבנה ע"י המשכיר או עבודות בניה חזקה במקרה של ביצוע תיקונים ועבודות א .10.8

, רעש, אבק וכל להקטנת ההפרעה, יפעל המשכירהמושכר ובסמוך למושכר או מעליו, 

ת באופן שהשוכרת תוכל להמשיך להפעיל את המושכר גרם לשוכרייש מטרד שהוא

יישמרו דרכי גישה סבירות ובטוחות למושכר, ויעשה כל הדרוש על , למטרת השכירות

, לקדמותו להחזרת המצבאו עבודות הבניה ו ר את משך זמן ביצוע התיקוניםמנת לקצ

המשכיר יבצע עבודות בניה במבנה המושכר או מעליו, המשכיר יערוך אם  על חשבונו.ו

ביטוח מבנה בהקמה ויכלול בפוליסה את השוכרת, מבקריה ועובדיה וכן את מבנה 

 המושכר.

 

 העברת זכויות .11

באמצעות חברה  חוזהבמהלך תקופת ה המושכרולנהל את  תהא רשאית להפעילהשוכרת  .11.1

)כהגדרת המונח "שליטה" בחוק ניירות ערך  או באמצעות חברה ששולטת עליה בשליטתה

 .(1968-התשכ"ח

זה  חוזהנושאת באחריות מלאה לקיום הוראות השוכרת למען הסר ספק מובהר בזאת, כי 

 .חלקו ו/או המושכרגם אם תפעיל ותנהל חברה בשליטתה את 

המשכיר זכאי, בכל עת שלאחר מועד המסירה, להעביר ו/או למשכן ו/או להמחות בכל דרך  .11.2

לפי חוזה זה לא תפגענה לכך שזכויות השוכרת את כל זכויותיו שלפי חוזה זה לאחר, בכפוף 

עד למועד המסירה של למען הסר ספק מובהר בזאת ש בשל כך, וההעברה תהיה בכפוף להן.

 י תנאי חוזה זה לא רשאי המשכיר להעביר זכויותיו במושכר לאחר.לפ 2המושכר לרוד

מתחייב המשכיר להעביר לשוכרת כתב הסבת  ,במקרה של העברת זכויות במושכר לצד ג' .11.3

 7-יאוחר מלחוזה זה בתוך לא  'הנספח כזכויות וחובות חתום ומאומת, בנוסח הרצ"ב 

 ת הזכויות על ידי המשכיר.ימים ממועד העברת/הסבת הזכויות/ חתימת ההסכם להעבר

 

 שילוט .12

לרבות על  מוסכם בזאת מפורשות כי השוכרת רשאית להתקין על חשבונה במושכר .12.1

מו כן השוכרת תהא רשאית כלוט שהוא. ימושכר כל שפנימיים בקירות ההועל ויטרינות 

להתקין על אחריותה ועל חשבונה שלט על לוח השלטים בכניסה לבניין ושלט על דלת 

תישא בכל ההוצאות ו/או התשלומים בקשר עם התקנת השילוט ו/או בקשר עם המושכר ו

 תחזוקתו.

שלא , ובלבד תלות שלטי חוצות על הקירות החיצוניים של המושכרל תרשאיתהא  השוכרת .12.2

   .תגרע מהשילוט של המשכיר
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 שינויים ותוספות .13

ו/או שיפוצים שינויים ו/או תוספות  השכירות תהא רשאית לבצע במהלך תקופת השוכרת  .13.1

לכך, ובלבד המשכיר ללא צורך בקבלת הסכמת במושכר, מעבר לביצוע עבודות ההתאמה, 

ששינויים ו/או תוספות ו/או שיפוצים אלו לא יפגעו בקירות החיצוניים ו/או 

ים ו/או תוספות ו/או שיפוצים י, ובלבד ששינוהמושכרבקונסטרוקציה ו/או במערכות של 

 .כל דין, ככל שיהיו הוראות הדין רלבנטיותאלו יעשו בהתאם להוראות 

מכל סיבה  החוזה על ידי מי מהצדדים השכירות או במקרה של ביטולתקופת  סיוםב .13.2

תהא רשאית השוכרת להשאיר את השינויים ו/או התוספות ו/או השיפוצים  ,שהיא

בחרה השוכרת להשאיר את  לפי שיקול דעתה הבלעדי. ,עמהם או לקחת ,שביצעה במושכר

ייחשבו כחלק שביצעה במושכר, אזי הם  ינויים ו/או התוספות ו/או השיפוציםהש

לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה למשכיר ולשוכרת מהמושכר, יהיו שייכים 

 בעלותם.המשכיר בכל הקשור אליהם, לרבות בכל הנוגע להשתתפות מהמשכיר 

 

 סיום תקופת השכירות .14

השוכרת את השימוש במושכר ותחזיר את החזקה בו עם סיום תקופת השכירות, תפסיק  .14.1

למשכיר כשהמושכר פנוי מכל אדם וחפץ וכשהוא במצב טוב ותקין כפי שהוא נמסר 

במושכר  ןינת להשאירילמעט עבודות שהשוכרת תהא מעונ ,לשוכרת למעט בלאי סביר

קבע למושכר שתבחר השוכרת לקחת  ולמעט מיטלטלין וציוד שאינו מחובר בחיבור של

 .לעיל 13.2בסעיף כאמור  מהע

השוכרת תסיר עם תום תקופת השכירות כל שילוט ואמצעי פרסומת אחרים שהתקינה  .14.2

 במושכר.

 

  אחריות .15

כל צד יישא בחבות המוטלת עליו על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שייגרמו  .15.1

ל אותו צד ו/או לגופו ו/או רכושו של כל אדם או ישות משפטית עקב מעשה ו/או מחדל ש

 הבאים מטעמו.

כל צד מתחייב לשפות את משנהו בסכומים שהצד המשופה חייב לשלם על פי פסק דין שלא  .15.2

 ,עוכב ביצועו בעקבות תביעה בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש להם גרם הצד המשפה וכן

צד בגין הוצאות סבירות בהן נשא הצד המשופה לשם התגוננות מפני התביעה ובלבד שה

המשופה מתחייב להודיע לצד המשפה בהקדם האפשרי על אודות קבלת כל דרישה ו/או 

 .תביעה שכזו ולאפשר לצד המשפה ולמבטחיו להתגונן מפניה

 

 אחריות המשכיר בקשר למושכר  .16

 ההוראות הבאות: גםמבלי לגרוע מהאמור לעיל, יחולו 

 .)שלד, מעטפת ותשתיות(המשכיר יהיה אחראי בלעדית לטיב עבודות הבניה של המושכר  .16.1

המשכיר יהיה אחראי על פי הדין ועל פי הוראות הסכם זה לכל אובדן ו/או נזק ו/או הפסד  .16.2

התחייבויותיו על פי חוזה זה, מכל סיבה שהיא, לכל אדם ביצוע שיגרם תוך כדי או עקב 

 ו/או גוף כלשהו, לרבות השוכרת ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, והמשכיר מתחייב לנקוט

 את כל האמצעים הדרושים למניעת נזק ו/או אובדן ו/או הפסד כאמור.
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המשכיר מתחייב לפצות ו/או לשפות את השוכרת בגין כל אובדן ו/או נזק ו/או הפסד אשר  .16.3

באחריותו כאמור לעיל, או כל הפסד אחר שייגרם לשוכרת לרבות כתוצאה מכל תביעה 

רת התחייבותו כלפיה, ובכל מקרה שתוגש נגדה ו/או מפסק דין שייפסק נגדה עקב הפ

ביעה כזו, מתחייב שהשוכרת תחויב בתשלום פיצויים או בכל תשלום אחר בקשר לת

דית עם קבלת דרישה כל סכום כזה לשוכרת או במקומה, וכן מתחייב המשכיר לשלם מי

המשכיר לשאת בכל ההוצאות שהשוכרת תחויב בהן בקשר או כתוצאה מכל תביעה כזאת, 

ות שכ"ט עו"ד, בכפוף לכך שהשוכרת תעביר את כתבי התביעה בקשר לנזק לרבות הוצא

המיוחד למשכיר לאחר קבלתן, ותאפשר למשכיר להתגונן על חשבונו מכל תביעה כזו 

 לרבות בשמו ובשם השוכרת. השוכרת ללא תתפשר בכל תביעה אלא בהסכמת המשכיר. 

נו, כל נזק לרכוש שנגרם מבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב המשכיר לתקן, על חשבו .16.4

המשכיר לא ביצע את התיקונים מיד, ר לעיל , מיד לאחר שנגרם. אם ושבאחריותו כאמו

כנדרש, תהיה השוכרת רשאית לבצע את התיקונים תחתיו, ולחייב את המשכיר בעלותם 

 זאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים הנתונים לשוכרת על פי כל דין. 

כיר מתחייב למלא ולשמור על הוראות הבטיחות מכל סוג שהוא החלים על עבודתו המש .16.5

 לפי חוזה זה וכן על הוראות כל חוק, דין ונוהג החלים על העבודה.

סיומו של חוזה זה כדי לגרוע מאחריות המשכיר לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם אין ב .16.6

  .נובעת מאחריותו לפי כל דין ו/או מחוזה זה

 

 י המשכירביטוח .17

מבלי לגרוע מאחריות המשכיר על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה, מתחייב המשכיר לערוך ולקיים, 

במשך כל תקופת השכירות, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, את הביטוחים הבאים 

 "(:ביטוחי המשכיר)להלן: "

ותיו לרבות במפורש השינויים ביטוח רכוש למבנה בו מצוי המושכר על כל מערכותיו וצמוד .17.1

והשיפורים שבוצעו במבנה על ידי המשכיר עבור השוכרת, ולכל תכולה במבנה אשר 

בבעלות ו/או באחריות המשכיר ו/או חברת הניהול )ככל וקיימת(, בערך כינון, מפני אובדן 

או נזק כתוצאה מהסיכונים המבוטחים בביטוח "אש מורחב" לרבות אש, עשן, ברק, 

ות, רעידת אדמה, פרעות, שביתות, נזק בזדון, סערה, סופה, שיטפון, נזקי נוזלים התפוצצ

והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על ידי כלי טייס, וכן נזקי פריצה. 

הביטוח יכלול תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על זכות תחלוף כלפי השוכרת והבאים 

ור על זכות התחלוף לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק מטעמה, ובלבד שהאמור בדבר וית

 מתוך כוונת זדון. 

ביטוח אובדן תוצאתי, לכיסוי אובדן דמי שכירות ו/או דמי ניהול ו/או דמי חניה  למשכיר  .17.2

ו/או לחברת הניהול )ככל וקיימת(, בשל נזק שייגרם למבנה בו מצוי המושכר, עקב 

חודשים.  12(, למשך תקופת שיפוי של הסיכונים האמורים "אש מורחב" )למעט פריצה

הביטוח יכלול סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי השוכרת והבאים מטעמה, 

  אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. 

מוסכם בזאת כי המשכיר רשאי שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי, בחלקו או במלואו, 

 להלן יחול כאילו נערך הביטוח במלואו. 18ור האמור בסעיף אולם הפט
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ים המבטח את חבות המשכיר ו/או חברת הניהול על פי פקודת ביטוח אחריות מעסיק .17.3

כלפי עובדיהם,  1980-הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם

ה גופנית או מחלה העלולה להיגרם למי מהם תוך העסקתם כאמור, בגבול בגין פגיע

למקרה ולתקופת ביטוח. ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר  $ 5,000,000אחריות של 

עבודות בגובה או בעומק, שעות עבודה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער. 

יהול כלפי קבלנים, קבלני משנה הביטוח יורחב לכסות את חבות המשכיר וחברת הנ

ם. הביטוח כאמור יורחב ר ו/או חברת הניהול ייחשבו למעסיקהמשכיבמקרה שועובדיהם 

כלשהן כלפי מי מעובדיהם  כי היא נושאת בחובות מעסיקייקבע לשפות את השוכרת אם 

 של המשכיר ו/או חברת הניהול. 

ת של המשכיר ו/או חברת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם החוקי .17.4

הניהול בגין פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם, בגבול אחריות שלא יפחת מסך 

לאירוע ובסך הכל במשך תקופת הביטוח. הביטוח לא יהיה כפוף לכל  2,000,000$של 

הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, מתקנים סניטריים, 

כל דבר מזיק במאכל או במשקה, בעלי חיים, שביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף הרעלה, 

מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח יורחב לשפות את השוכרת בגין אחריותה למעשי ו/או 

מחדלי המשכיר ו/או חברת הניהול. הביטוח כאמור יהיה כפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו 

 ור כל אחד מיחידי המבוטח. ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עב

המשכיר פוטר בזאת, בשמו ובשם חברת הניהול, את השוכרת והבאים מטעמה, מכל אחריות לנזק  .18

שהמשכיר ו/או חברת הניהול זכאים לשיפוי עבורו על פי ביטוח הרכוש ו/או ביטוח האובדן 

תפות העצמית כמפורט לעיל )או שהיו זכאים לשיפוי עבורם אלמלא ההשתשהם עורכים התוצאתי 

הנקובה בפוליסה( ולא תהיה להם כל טענה או דרישה כלפי השוכרת והבאים מטעמה בגין כל נזק 

 כאמור, אולם הפטור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בכוונת זדון. 

ככל והמשכיר יערוך עבודות שיפוץ במושכר בתקופת השכירות, לרבות עבודות שיבוצעו עבור  .19

בעצמו או באמצעות קבלן מטעמו, ביטוח עבודות קבלניות, אשר יהיה  השוכרת, המשכיר יערוך,

( שם המבוטח בפוליסה יכלול את 1בתוקף במשך כל תקופת העבודות ויכלול את התנאים הבאים: )

( נוסח הפוליסה יהיה 2השוכרת, המשכיר, חברת הניהול וקבלנים המעורבים בביצוע העבודות; )

( הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות התחלוף לטובת השוכרת 3נוסח ביט או נוסח מקביל לו; )

 והבאים מטעמה.

 

 שיפוט .20

 לחוזה זה, בכל העניינים הנוגעים ת והייחודיתהשיפוט הבלעדיסמכות היה ת חיפההמשפט של  ילבת

 לפרשנותו וקיומו.

 

 הפרות ותרופות .21

, 16, 11, 10, 0, 7, 5, 4, 3, 2 לצורך חוזה זה הפרה יסודית משמעה הפרת הוראות סעיפים .21.1

 . סעיפיהםתתי  על 17
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 לליכ .22

תוקף, אלא אם  ריה ע"י אחד הצדדים, לא יהיו בז חוזהכל ויתור, הנחה, ארכה או שינוי  .22.1

נעשו בכתב ונחתמו על ידי שני הצדדים. לא הפעיל צד מהצדדים זכות מזכויותיו עפ"י 

 .חוזהלא יחשב הדבר משום ויתור על הזכויות המוקנות לו עפ"י ה - חוזהה

אופן זה תעשה ב חוזהזה הן כמפורט לעיל. כל הודעה לפי  חוזהכתובות הצדדים לצורך  .22.2

אישי או בדואר רשום או בפקסימיליה. הודעה שתשלח במכתב רשום לפי הכתובות 

שעות מעת שיגורה בדואר, עם  72האמורות, תחשב כאילו נמסרה לתעודתה כעבור 

 מסירתה אם נמסרה ביד, ועם קבלת אישור על מסירתה, אם נשלחה בפקסימיליה.

 דואר רשום על כל שינוי בכתובתם.הצדדים מתחייבים בזאת להודיע האחד לשני בכתב וב

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 חדשנות בע"מ 2רוד

 )"השוכרת"(

  

 )"המשכיר"(

 

 הינו תאגיד(: משכירה ע"י )אם

 

  ____שם ות.ז.: ________________ .2   _______: ______________ות.ז. שם 

   ______________________מ______                ____מ________________________

      טלפון:                    טלפון:
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 "אנספח "
 

מקרקעי ישראל בצירוף חוזה מכר/פיתוח/חכירה  רשותאישור זכויות מנסח רישום מקרקעין של הנכס או 
 על זכויותיו הלא רשומות של המשכיר בנכס )יצורף ע"י המציע במועד ההגשה של ההצעה(. יםהמעיד מהוון
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 "1נספח "א'
 

 אישור הבנק בעל המשכנתא, אם קיימת.
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 "בנספח "
 

 לאחר הזכייה יצורף
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 "גנספח "

 צעתו(היתר הבניה של המבנה לרבות תכנית ההגשה שלו )יצורף ע"י המציע במועד הגשת ה
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 "דנספח "
 תשריט המושכר במבנה )יצורף ע"י המציע במועד הגשת הצעתו(
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 "הנספח "
 

 כתב הסבת זכויות וחובות
 
 

 לכבוד 

 חדשנות בע"מ 2רוד

 

  ם  על פי ההסכם בינינו לביניכם מיום תשלומים המגיעים או  שיגיעו לנו מכ

)להלן:    חלקה  לשכירת/ניהול  הנכס המהווה חלק מהחלקה הידועה כגוש  

 "המושכר" ו"ההסכם" בהתאמה(

 

( כהגדרתו להלן את כל ומלוא "הנמחה")להלן     הרינו להודיע לכם בזאת כי המחינו ל 

(, "המחאת הזכות"לנו על פי ההסכם שבנדון )להלן:  הזכויות שלנו לקבלת כספים המגיעים לנו ו/או שיגיעו

 וכן את כל התחייבויותנו על פי ההסכם כלפיכם. 

 אי לכך, הננו נותנים לכם בזה הוראות בלתי חוזרות כדלקמן:

של    בסניף     לחשבון מס'    להעביר לנמחה/ לבנק  .1

כל סכום המגיע או שיגיע לנו מכם על פי                                                        הנמחה, שכתובתו 

 ההסכם במועד הקבוע לפרעונו.

לא להעביר לנו או לצד שלישי או לכל חשבון אחר כלשהו, כל סכום מהסכומים המגיעים לנו ו/או  .2

 שיגיעו לנו על פי ההסכם כאמור לעיל. 

ה בכל מקרה לכל להסרת ספק, אנו מבהירים בזאת כי המחאת הזכות )כהגדרתה לעיל( כפופ .3

התחייבויותינו כלפיכם וזכויותיכם כלפינו עפ"י ההסכם כהגדרתו לעיל, ועל פי הדין, לרבות זכויות 

 הקיזוז, עכבון, תביעה שכנגד וכיו"ב בקשר לקיום כל אחת מהתחייבויותינו. 

א מאיזו סיבה שהיא לרבות תקלה, לים להודיע לכם מבעוד מועד במקרה שאנו ו/או הנמחה מתחייב .4

 יתקבלו אצל הבנק הכספים המגיעים לו על פי המחאת הזכות. 

הוראות אלו הינן בלתי חוזרות ואינן ניתנות לביטול או לשינוי אלא בהסכמת הנמחה/ הבנק בכתב  .5

 ומראש. 

 בכבוד רב,

 
                       

 
 
 

מאשר בזה כי  _אני הח"מ עו"ד/רו"ח ______________________ מרח' ______________________
הוראות בלתי חוזרות זה קבלה החלטה כדין לחתום על כתב  ,     

בע"מ וכי חתימתם של ה"ה __________________________ בצרוף חותמת גומי של החברה או לצד 
 שמה המודפס, מחייבת אותה. כמו כן הנני מאשר כי כתב זה נחתם בפניי ע"י ה"ה הנ"ל.

 

    מת:חתימה וחות      תאריך: 
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 אישור הנמחה

הרינו לאשר את העברת הזכויות והחובות הנ"ל,  מתחייבים לפעול לפיה ומקבלים על עצמנו את כל זכויות 

 והתחייבויות המשכיר על פי ההסכם כלפיכם.

 

 בכבוד רב,

 
                       

 
 
 

מאשר בזה כי  ________אני הח"מ עו"ד/רו"ח ______________________ מרח' _______________
הוראות בלתי חוזרות זה קבלה החלטה כדין לחתום על כתב  ,     

בע"מ וכי חתימתם של ה"ה __________________________ בצרוף חותמת גומי של החברה או לצד 
 שמה המודפס, מחייבת אותה. כמו כן הנני מאשר כי כתב זה נחתם בפניי ע"י ה"ה הנ"ל.

 

    מה וחותמת:חתי      תאריך: 
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 "ונספח " 
 

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תצהיר
 

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

של מכרז ( אשר מגיש הצעה בהליך "המציע" -________________________ )להלן  הנני נותן/ת תצהיר זה בשם .1
 חדשנות בע"מ )להלן בהתאמה: 2רודשל  ___________________________________________________ 

 "(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.2רוד"-" והמכרז"

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2" כהגדרתם בסעיף עבירה" -" ובעל זיקהחים "בתצהירי זה, משמעותם של המונ .2

תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת  –"(, תחת הכותרת "קיום דיני עבודה החוק" -)להלן 1976 –התשל"ו 

 כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

ב לחוק( המציע לא הורשע בפסק דין חלוט ביותר 2התקשרות )כהגדרתו בסעיף הנני מצהיר/ה בזאת כי עד למועד ה .3
המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות, אולם במועד  -לחלופין  –משתי עבירות או 

 האחרון להגשת הצעות במכרז חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 הבאות:  חלופותנכונה מתוך ה שאיננהאת החלופה  למחוקיש  – לותעם מוגב לאנשיםייצוג הולם  .4

    ( לא חלות על חוק שוויון זכויות" - )להלן 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף"
 המציע. 

 או

     ובדים לפחות, ע 100ציע מעסיק אם המ לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן 9הוראות סעיף
לשם בחינת יישום חובותיו לפי  הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

אם המציע התחייב בעבר כלפי  ליישומן; וכן לשם קבלת הנחיות בקשר –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9סעיף 
 9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  רד העבודה הרווחהלפנות למנהל הכללי של מש 2רוד

ונעשתה אתו התקשרות שלגביה הוא  –ליישומן  לשם קבלת הנחיות בקשר -לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך
כויות, הוא גם לחוק שוויון ז 9כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  הוא פנה -מתחייב כאמור 

 וכן המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים פעל ליישומן;
 .(עת המציע תוכרז כהצעה הזוכה במכרז)אם וככל שהצ ימים ממועד ההתקשרות 30החברתיים, בתוך 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

 

                                                                                          ____________________ 
              

 חתימת המצהיר          

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע/ה בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, במשרדי אשר 
' ____________,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז ברחוב ____________, מר/גב

_________________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/ה 

 עליו בפני.

 

     ________________                                                        ____________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                       תאריך
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 "זנספח "
 

 אישור על ניהול פנקסים והגשת דיווח בהתאם להוראות חוק עסקאות 
 יםגופים ציבורי
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