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 נוסח פרסום 
 לשכירת והפעלת מרפאת דיאליזה בית שאן   04/2021מכרז פומבי מס' 

 
 הזמנה להציע הצעות 

 
הצעות לשכירת מרפאת דיאליזה והפעלתה בבית שאן (להלן  עיריית בית שאן מזמינה בזאת 

 "). מכרז מרפאת דיאליזה"
 

ניתן לעיין בטפסים, תנאי הסף ותנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר  
 . www.bet-shean.org.ilהעירייה בכתובת 

 
א'  ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים   2,000את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 

תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש   08:00-12:00בין השעות   עד ה' 
 .  04-6489420להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 

 
  11:00עה המפגש יתקיים במשרדי העירייה בש  חובה.יערך סיור ומפגש מציעים   03/2021/81ביום

. ניתן להגיש שאלות, בקשת הבהרות, הערות והסתייגויות למסמכי המכרז על גבי מסמך וורד,  
מענה יינתן באתר האינטרנט של   25/03/2021, וזאת עד ליום sagit@bet-shean.org.ilלדוא"ל 

 העיריה כמפורט במכרז. 
 

 את שמו בלבד. על המציע לצרף להצעתו את הקבלה עבור רכישת מסמכי המכרז הנושאת 
 

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית, בנוסח המצורף כמסמך ג' למסמכי המכרז, על סך של   
העירייה תהא רשאית לדרוש מהמציעים    ₪11/07/2021. הערבות תהייה בתוקף עד ליום   50,000

 להאריך את תוקף הערבות הבנקאית.  
  

את ההצעות בשני עותקים, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע, יש להכניס  
למעטפה סגורה, שעליה יצוין שם המכרז ומספרו בלבד. בתוך כל מעטפה, תוכנס ההצעה הכספית,  

 ציון שם המציע ומס' המכרז. גם היא בתוך מעטפה סגורה, עם 
 

בית שאן לא   1ההגשה תהיה כאמור במסמכי המכרז לבניין העיריה בכתובת ירושלים הבירה 
יש למסור במסירה אישית. לא תתקבלנה  . את ההצעות  13:00בשעה  11/04/2021יאוחר מיום  

 הצעות בדרך אחרת. 
 

הצעה אחרת והיא תהיה זכאית  העירייה אינה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל 
לבטל את המכרז ו/או לשנות אותו עד להגשת ההצעות, ואין בפרסומו משום התחייבות כלשהי  

 כלפי מציע או בפועל ו/או בא כוחו. 
 
 

 בברכה, 
 

 
 

 ז'קי לוי, ראש העירייה 
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 מסמך א'

 עיריית בית שאן 

 04/2021מכרז פומבי מס' 

 

 הזמנה להציע הצעות לשכירת שטחים במבנה המיועד להקמה  

 בעיריית בית שאן לצורך הפעלת מרפאת דיאליזה

 כללי 
 

1.  
) מזמינה בזאת הצעות מאת המעוניינים לשכור  "העירייה"עיריית בית שאן (להלן:   1.1

מאת העירייה מבנה המיועד להקמה בעיר בית שאן על מקרקעין בבעלות העירייה  
 לצורך הפעלה של מרפאת דיאליזה. "המבנה") (להלן: 

 עמדות דיאליזה.    10גודל המבנה יתוכנן לפי מינימום  1.2

ות אך לא רק הוספת קומות  העירייה תהא רשאית ליזום בעתיד תוספת בניה במגרש, לרב .2
על הגג ו/או ליזום שינוי ייעוד לגבי חלק מיחידות המבנה, כאשר לזוכה במכרז לא תהיה  
כל טענה בקשר לכך, ובלבד שלא יהיה בכך כדי למנוע בעד השוכר את האפשרות להוסיף  

 ולקיים במושכר את מטרת השכירות. 

, 4נייה ופיתוח לרבות קבלת טופס  המבנה יימסר לזוכה ברמת גימור לאכלוס, משמע גמר ב .3
 ללא ציוד וריהוט. 

מובהר כי הזוכה במכרז יהיה אחראי, על חשבונו, להפעיל ולתחזק את היחידה המושכרת  .4
ולהשגת כל הרישיונות והאישורים הדרושים על פי דין, לרבות אך לא רק ע"פ המהדורה  

הבריאות   משרד  של  הרפואה  מנהל  חוזר  של  של   –האחרונה  ולרישום  להפעלה  "תנאים 
ע"י   יצאה או תצא  מרפאת דיאליזה בקהילה" (מסמך ט"ו להלן) וכל תקנה אחרת אשר 

 משרד הבריאות. 
 השוכרים של המבנה יהיו מחויבים לנהל ולתחזק את הבניין לשביעות רצון העירייה.  .5

לט של  על מנת להבטיח רמות תחזוקה ושירותים גבוהות, ייתכן, על פי שיקול דעתה המוח
העיריה, שהעירייה תנהל את הבניין ותספק בין בעצמה ובין ע"י אחרים, שירותי ניקיון,  

שירותי אבטחה, שירותי גינון, ושירותי תחזוקה, תמורת דמי ניהול (מעבר לדמי  
 השכירות) שיגבו מהשוכרים.  

 
  (שישים) חודשים מהמועד הקובע  60תקופת ההתקשרות מכח הזמנה זאת הינה עד חלוף   .6

להארכת  בלבד)  (ולעירייה  לעירייה  הנתונה  אופציה  עם  המכרז),  במסמכי  (כהגדרתו 
בת   נוספת  לתקופה  ועוד  ( 24 ההתקשרות  נוספים,  חודשים  וארבע)  עשרים ( 24עשרים 

ועוד   נוספים  כל חלק מהם, מעבר    12וארבע)  חודשים  נוספים או  (שניים עשר) חודשים 
חודש. והכל בכפוף לקבלת אישור   120  –ר מ  לתקופת ההתקשרות הראשונית אך לא יות

 משרד הפנים כאמור להלן. 

 על פי הדין, נדרשת העירייה לאישור משרד הפנים להשכרת מקרקעין.  .7

, תותלה ההתקשרות עם המשתתפים אשר במכרז על נספחיולפיכך, ומבלי לגרוע מן האמור  
 ים. ייקבעו כזוכים במכרז ותיכנס לתוקפה לאחר קבלת אישור משרד הפנ

(שנים עשר) חודשים ממועד חתימת ההסכם עם   12בהעדר אישור משרד הפנים תוך  7.1
 הזוכה במכרז, תבוטל ההתקשרות מבלי שהדבר יהווה הפרה מצד מי מהצדדים.  

אם אישור משרד הפנים יכלול התניות ושינויים ביחס לתנאי ההתקשרות, תהיה לכל   7.2
או   כולה,  ההתקשרות  מן  בו  לחזור  הזכות  מהצדדים  הזוכה  אחד  יהיו  לחילופין, 

והעירייה זכאים, בהסכמה הדדית, לאמץ את ההתניות והשינויים הכלולים באישור  
 משרד הפנים כחלק בלתי נפרד מן ההסכם ביניהם.   
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זכויות העיריה במקרקעין הן זכויות חכירה, ולכן ההתקשרות כפופה לאישורה של   7.3
האמור לעיל לגבי התליית  רמ"י, והכל כמוסדר בהסכם השכירות מסמך ה'. לפיכך,  

ההסכם עד לקבלת אישור משרד הפנים, נכון בשינויים המחויבים גם לגבי הסכמת  
 רמ"י. 

 המכרז .8

 
מכריזה בזאת על רצונה להשכיר חלק מהנכס    "העיריה")עיריית בית שאן  (להלן:   8.1

מ"ר לא כולל גג המבנה,    350-400  –) בשטח של כ  "הנכס"(להלן:    90שימצא בכביש  
המכרז.   ומסמכי  לתנאי  בהתאם  והכל  דיאליזה  מכון  והפעלת  הקמה  לצורך  וזאת 

כסאות, חדר מים, מחסן תמיסות, מחסן    10  –המבנה כולל אולם טיפולים מוכן ל  
 ציוד, מטבחון, מלתחה ומקלחת צוות מטבחון ומלתחה משותף לכלל דיירי המרכז.

במסגרתו יעניק הזוכה במכרז לחולים    – ולי דיאליזה  מטרת המכרז הינה להעניק טיפ 8.2
מאזור בית שאן והסביבה טיפולי דיאליזה כמשמעותם בנוהלי משרד הבריאות כפי  

").  השירותים" או " הטיפוליםשמפורסמים ע"י משרד הבריאות מעת לעת (להלן: " 
ם  הזוכה, תמורת מתן טיפולי הדיאליזה, יהיה זכאי לקבל תמורה מאת קופות החולי

ובהתאם   הבריאות  משרד  ע"י  שנקבע  כפי  לתעריף  בהתאם  הבריאות,  משרד  ו/או 
לעדכון התעריף על ידי משרד הבריאות, ו/או ע"פ הסכם יגיע הזוכה עם הגופים הנ"ל.  
השירותים לרבות מועדם ותכיפותם, כח האדם והציוד הנדרש יהיו כפי שמפורסמים  

 ע"י משרד הבריאות מעת לעת. 
למסור את המבנה לזוכה לצורך מתן הטיפולים תוך חודש מהמועד  לעירייה הזכות   8.3

 שתסתיים בניית המבנה. 
 אך אינה מתחייבת לכך.  2023העיריה מתוכננת לסיים המבנה בינואר   8.4
למרות האמור לעיל, לא יהיה הזוכה רשאי לקבל את המבנה ולספק את השירותים   8.5

כנספח  טח בנוסח המצורף  לפני שימציא לעירייה את נספח הביטוח חתום על ידי המב
 להסכם ובאישור יועץ הביטוח של העיריה.  ו'

על המציע יהיה להעמיד לטובת תכנון המבנה ופיקוח עליון את אדריכל ו/או מהנדס  8.6
של   המתכננים  לצוות  יצורף  אשר  עובד,  המציע  עימו  "המתכנן")  (להלן  הבניה 

 :המרכז הרפואי לצורך התאמת המבנה לצרכי הדיאליזה כאשר
 התשלום למתכנן יהיה על חשבון המציע.  8.6.1
 המתכנן יהיה עובדו  או מועסק על ידי  המציע ולא יתקיימו כל יחסי עובד   8.6.2

 בינו לבין העירייה או כל גורם אחר מטעם העירייה.  מעביד           
 המתכנן יהיה חלק אינטגרלי מצוות התכנון וישתתף בכל ישיבת תכנון ויגיש      8.6.3 

 תכנון על פי הנדרש למנהל התכנון.            
 

 הינו תנאי סף.   על סעיפי המשנה  8.6 תנאי 
 

  44    - של    שנים אשר לא תפחת הסך   5הצעת המחיר מורכבת מהצעה לדמי שכירות ל  8.7
לאחר חמש     תעלה "). העירייה  יםהבסיסי דמי השכירות  ויהוו (להלן "   ברוטו  למ"ר₪  

 . מהסכום החדש 10%שנים בעוד   8, ולאחר  10%  –דמי השכירות ב את שנים 

 השהיית התקשרות או ביטול המכרז  .9

ככל שלא יתקבלו הצעות כאמור תהיה העירייה רשאית ולבטל את המכרז מיידית, או 
 חודשים.   (ששה) 6להשהות את ההחלטה לתקופה שלא תעלה על 

 מסמכי המכרז  .10

 הזמנה להציע הצעות (מסמך זה).  –מסמך א'  10.1

 . 110לפי תכנית  ג/במ/ 503מגרש מס'  7חלקה  22574תשריט גוש  –מסמך ב'  10.2

 נוסח ערבות מכרז. –מסמך ג'  10.3

 טופס הצעת והצהרת מציע.  –מסמך ד'  10.4

 נוסח הסכם שכירות.  –מסמך ה'  10.5

 השוכר. נוסח אישור עריכת ביטוחי   –מסמך ו  10.6
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 נוסח ערבות ביצוע. –מסמך ז'  10.7

 . והפעלה  נספח ניהול  –מסמך ח'  10.8

 תצהיר עסקאות עם גופים ציבוריים.  –מסמך ט'  10.9

 הצהרה בדבר העדר קרבה.   –מסמך י'  10.10

 אישור רו"ח בדבר עמידה בתנאי הסף.  – מסמך י"א  10.11

 תצהיר שכר מינימום.   –מסמך י"ב  10.12

 תצהיר עובדים זרים. –מסמך י"ג  10.13

 הסכם שמירת סודיות.  –מסמך י"ד  10.14

ט"ו   10.15 מספר    – מסמך  הבריאות  במשרד  הרפואה  מנהל  שכותרתו    28/2017חוזר 
 "תנאים להפעלה ולרישום של מרפאת דיאליזה בקהילה".

 תיאור המציע.  –מסמך ט"ז  10.16

 תיאור ניסיון המציע.  -מסמך י"ז   10.17

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז.  –מסמך י"ח  10.18

 אישור רואה חשבון.  -מסמך י"ט   10.19

 הצהרת בטיחות ונגישות  -כ' מסמך  10.20

 :תנאי סף להשתתפות במכרז  .11

רשאי להשתתף במכרז זה תאגיד המתחייב לשכור את המבנה שהוא או מכון כהגדרתו  
 להלן , ואשר יקיים את כלל תנאי המכרז כלהלן: 

 לעניין זה המנהל ומפעיל רשת של מכוני דיאליזה.   - מכון 11.1

משמעה ניהול והפעלה באופן עצמי למתן שירות וטיפולים בתחומי  "רשת" 
מכונים לפחות, בפריסה ארצית. הרשת תהיה עם ותק    (שלושה) 3 -פעילותה ב 

שנים מאז הפעלת הסניף הראשון. יש לצרף אסמכתאות  (עשר)  10 -שלא יפחת מ
בדבר רישום ורישוי הרשת במשרד הבריאות, בדבר מספר המכונים ותקופת  

 ילות.  הפע

 או 

  10 –עמדות טיפול ב   10בית חולים המפעיל מחלקת דיאליזה ובה לכל הפחות 
 שנים האחרונות. 

 בעל רישיון כדין להפעלת מכון דיאליזה. 11.2

 שנים אחרונות.  5 –מטופלים ב  150מינימום  11.3

,  2018מיליון שח במהלך השנים    20המחזור הכספי של הרשת או בית החולים עמד על   11.4
 ל המציע להעמיד אישור רואה חשבון להוכחת תנאי זה. , ע2020, 2019

  ISO 27799להבטחת מידע ותקן    ISO  27001, בעל תקן  ISO  9000-2001בעל תקן   11.5
 להבטחת מידע רפואי.

פי כל דין ומנהל ספרי חשבונות כחוק. לא  -המציע הינו תאגיד הרשום בישראל על 11.6
. המציע מאוגד כחברה  תותר הגשת הצעות ע"י יחיד או ע"י שותפות שאינה רשומה

בע"מ ורשום כעוסק מורשה לצורך מע"מ או כעמותה רשומה, מנהל ספרי חשבונות  
 כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה/ אישור ניהול תקין. 

 
 המציע השתתף במפגש המציעים ונרשם בעירייה.  11.7
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רופא   מכון אשר הינוידוע למציע כי לכשיופעל המכון עליו להעסיק מנהל רפואי ל 11.8
]M.D  בעל רישיון לעסוק ברפואה מציע שהינו רופא מורשה כהגדרתו של מונח זה ;[

ועוסק במתן שרותי רפואה באחד    1976 – בפקודת הרופאים (נוסח חדש), התשל"ז
מבתי החולים בישראל ו/או באחד ממרפאות קופות החולים. או תאגיד המעסיק  
רופא; וכי מנהל המכון הינו בעל תואר מומחה בנפרולוגיה וניסיון של חמש שנים  

ועומד בתנאים הנדרשים ע"י משרד הבריאות   ACLSלפחות בתחום, בוגר קורס 
 לניהול מכון. 

 
לרבות אך   ידוע למציע כי המבנה יימסר לו ברמת גימור שאינה כוללת ריהוט וציוד 11.9

בעלויות ובהזמנות  , וכי על המציע יהיה לשאת לא רק  ציוד רפואי ורפואי משקי
 . ובכל דבר הקשור לציוד ולריהוט

 
עמדות וכי על המציע יהיה    10 –המכון יבנה עם תשתית מוכנה ל כי למציע ידוע   11.10

גם אם הוא   םהפעיל המכון עם מספר העמדות הנדרשות על פי מספר המטופליל
רת העמדות יהיו מיועדות לגידול עתידי במספר  ית( עמדות פעילות 10- נמוך מ

 . )המטופלים
 

המכון עליו להעסיק את כלל הצוות הרפואי והמנהלי  ידוע למציע כי לכשיופעל  11.11
למכון הכולל רופא מורשה הצמוד למכון בכל שעות פעילות המכון, אחיות  הנדרש 

 כל אלו בעלי רישיונות לעסוק במקצועם וכן אם בית ועובדי ניקיון. 

 רכישת מסמכי המכרז  .12

שלא    ₪ (אלפיים ש"ח)   2,000רכש את מסמכי המכרז בתמורה לסך של   12.1.1
 יוחזר בשום מקרה (יש לצרף העתק קבלה).  

ערבות 12.1.2 להצעתו  של    צירף  בסך  העירייה  לפקודת  אוטונומית  בנקאית 
על פי נוסח  ,    11/07/2021  בתוקף עד ליום   ₪ (חמישים אלף ש"ח)   50,000

המצאת   אי  המציע.  של  התחייבויותיו  קיום  להבטחת  וזאת  ג',  מסמך 
  הערבות תביא לפסילת ההצעה. 

העירייה תהא רשאית לחלט את הערבות כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  
 ויותיו על פי מסמכי המכרז. בהתחייב

 
 בנוסף לאישורים והמסמכים הנ"ל, על המציע לצרף להצעתו את האישורים הבאים:  .13

מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם   13.1
בעלי תוקף מוגבל, נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל  

ההארכה, לפי העניין. אישור רו"ח/פקיד שומה בתוקף לפי חוק  תקופת החוזה/  
 בנוסח מסמך ט'. 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

כל מסמכי המכרז, ללא יוצא מן הכלל, כשהם חתומים ע"י המציע, לרבות טופס   13.2
 הצעת והצהרת המציע (מסמך ד') הכולל את הצעתו לתשלום דמי השכירות. 

עו"ד/רו"ח בדבר הרשאתם של החתומים מטעם המציע על מסמכי המכרז  אישור   13.3
 לחייב את המציע בחתימתם. 

 תעודת התאגדות.  13.4

 אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור.  13.5

 אישור ניהול תקין.  –תעודת עוסק מורשה או אם הינו עמותה  13.6

המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים   13.7
 , והם בעלי תוקף במועד המכרז. 1976-ל"ו התש

לתוכנית   13.8 הבריאות  במשרד  הפרויקטים  ועדת  של  בתוקף  אישור  יציג  המציע 
 הפעלת המכון. 
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אישור על היות המציע בעל רישיון מטעם משרד הבריאות לעסוק במתן   13.9
 דיאליזה.  שירותי 

רפוא  13.10 גיבוי  למתן  (בי"ח)  רפואי  מוסד  של  ובתוקף  עדכני  אישור  יציג  י  המציע 
 הנדרש להפעלת המכון. 

 המלצות ואישורים על ניסיון קודם בביצוע שירותים הנדרשים על פי מכרז זה.  13.11

מכון   13.12 להפעלת  הבריאות  ממשרד  בתוקף  רישיון  להציג  בכתב  יתחייב  המציע 
 (אחד) חודש מסיום ההקמה.  1הדיאליזה, לא יאוחר מ 

ף אישור בכתב  המציע יצר  -₪    20,000,000למציע הון עצמי מוכח שלא יפחת מ   13.13
 ממוסד בנקאי.  

 העתק קבלה על שם המציע לרכישת מסמכי המכרז.  13.14

תנאי מכרז    במסמך ט"זתיאור כללי של המציע ומילוי פרטים בהתאם למפורט   13.15
 זה.

ב  13.16 האמור  בנוסח  קודם  ניסיון  י"ז תיאור  כי    מסמך  והמאשר  זה  מכרז  לתנאי 
 שנים לפחות הפעלת מכון דיאליזה   10למציע ניסיון  של 

 . iso 9000 – 2001שור תקינה אי 13.17

 להבטחת מידע רפואי.   ISO 27799להבטחת מידע ותקן    ISO  27001אישור תקן   13.18

אצל   13.19 המטופלים  חולים  על מספר  קופות החולים  ו/או  הבריאות  אישור משרד 
 . בחמש השנים האחרונות המציע

תצהיר על יכולת למתן טיפול לחולים במתקן חילופי בעת תקלה במכון תוך ציון   13.20
 יקום המכון המשני.  מ

 צירוף פרטי החברה הבונה ומתחזקת את מערכות המים הייחודיות.  13.21

התחייבות לביצוע הצטיידות מלאה למכון הדיאליזה כולל ציוד רפואי, משקי   13.22
 רפואי, ציוד ייחודי לדיאליזה, טלוויזיות, מערכות תקשורת ומחשבים. 

 פירוט שירותי רווחה, יועצים למיניהם ושירותי הנעמת זמן כגון ריפוי בעיסוק,      13.23
 '.  התעמלות וכד

 מסמך י"ח.  –תצהיר בדבר אי תיאום מכרז  13.24

 מסמך י"ט.  –אישור רואה חשבון  13.25

  – פרטי האדריכל ו/או המהנדס אשר יצורף לצוות התכנון של המרכז הרפואי   13.26
 ה. כולל סעיפי המשנ 8.6ראה לעיל סעיף 

חתומים ע"י רואה חשבון של המציע    2020ומאזן בוחן    2019ו    2018מאזן שנת   13.27
 ₪ מינימום.  20,000,000תוך הוכחת מחזור של  

 
במכרז  .14 ובהשתתפות  למכרז  בהכנת ההצעה  שהוא, הכרוכות  וסוג  מין  מכל  כל ההוצאות 

 תחולנה על המשתתף. 
 
 
 
 



 שם המציע:  חתימת וחותמת המציע:

  
 
 

8 
 

 

 

 מסמכי המכרז הינם רכוש העירייה   .15

מסמכי המכרז הינם רכושה של העירייה וקנינה הבלעדי והם נמסרים למציעים למטרת 
הגשת הצעות לעירייה עפ"י מכרז זה ולא לשום מטרה אחרת. המחזיק במסמכי המכרז 

 לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו למכרז.  

 
 סיור ופגישת מציעים  .16

יערך סיור ומפגש מציעים חובה. הסיור יצא מרחבת   11:00בשעה   18/03/2021ם ביו
 העירייה. 

 
 ושינויים הבהרות .17

עד   17.1 בלבד  בכתב  יוגשו  למכרז  הבהרה    14:00בשעה    25/03/2021ליום  שאלות 
דוא"ל   למספר   sagit@bet-shean.org.ilלתיבת  השאלות  קבלת  לוודא  יש   .
 04-6489481טלפון שמספרו 

גילה המציע סתירות או שגיאות או אי התאמות או דבר מה לא מובן במסמכי   17.2
 המכרז, יפנה בכתב במסגרת פרק הזמן שהוקצב כאמור. 

שייעשו   17.3 שינויים  ו/או  עדכונים  וכן  במועד,  שיוגשו  הבהרה  לשאלות  תשובות 
יפורסמו העירייה,  בכתובת    ביוזמת  העיריה  של  האינטרנט  www.bet-באתר 

shean.org.il    לעקוב המציעים  באחריות  ודרושים".  "מכרזים  הלשונית  תחת 
אחר הפרסומים באתר האינטרנט של העיריה. על המציע לצרף את התשובות  

 ל ידו, להצעתו.לשאלות ההבהרה שפורסמו באתר האינטרנט חתומות ע 

פה, ואלה לא  -אין העירייה אחראית לתשובות, הסברים או פירושים שניתנו בעל 17.4
 יחייבו אותה. 

סוג   17.5 מכל  הסתייגות  ו'  מסמך  הביטוחים  קיום  באישור  להכניס  המבקש  מציע 
שהוא, יפנה בהסתייגות כתובה בהתאם למנגנון הקבוע לעיל ויפרט את מהותה  

ק הסתייגות שאושרה בכתב בתשובת העירייה  והנוסח החדש המבוקש על ידו. ר
ויביא   יכול  בנוסח האישור שלא אושר במסגרת שאלות ההבהרה  תותר. שינוי 

 לפסילת ההצעה.  

העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות, להכניס שינויים   17.6
המשתתפים.   לשאלות  בתשובה  או  ביוזמתה  המכרז,  במסמכי  ותיקונים 

וה ויובאו  השינויים  המכרז  ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  יהוו  כאמור,  תיקונים, 
לעיל. על המציע לצרף את    3בכתב לידיעתם של כל רוכשי המכרז כאמור בס"ק  

 השינויים והתיקונים שפורסמו חתומים על ידו, להצעתו. 

העירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לבטל מכרז זה בכל עת כולו או חלקו   17.7
הי לשנות את  הוראות משרד  או  עקב  לרבות  ידה,  על  הנדרשים  קף השירותים 

הבריאות ו/או כל רשות מוסמכת. החליטה העירייה כאמור, מכל סיבה שהיא,  
לא תהא למציע כל זכות תביעה כלפיה, והוא לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו, גם  

 אם ייגרם לו נזק, והמחירים בהם נקב בהצעתו יוסיפו לחייב אותו ללא שינוי.

חליטה העירייה להזמין חלק מן השירותים בלבד, ייחתם עם הזוכה חוזה על  ה 17.8
בסיס הצעתו, בשינויים הנדרשים בנסיבות העניין. העירייה שומרת על זכותה  
בוטלה   שהזמנתם  השירותים  לאספקת  ונוספים  נפרדים  מכרז/ים  לפרסם 

 כמפורט לעיל.  

לפצל 17.9 רשאית  תהא  העירייה  דלעיל,  האמור  מן  לגרוע  אספקת    מבלי  את 
השירותים נשוא המכרז בין מספר זוכים. באם תחליט העירייה על פיצול כאמור,  
היא תהא רשאית, אך לא חייבת, לחלק את היקף השירותים בין הזוכים השונים  

 על פי שיקול דעתה הבלעדי.  

http://www.bet-shean.org.il/
http://www.bet-shean.org.il/
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בכל מקרה בו פוצלה הזכייה כאמור, העירייה שומרת על זכותה לשנות, בכל עת,   17.10
ותים של כל זוכה ולהעביר אספקת שירותים כלשהם מזוכה אחד  את היקף השיר

לזוכה אחר, מבלי שלמי מן הזוכים תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר עם כך,  
 הכל כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה.    

בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו   17.11
צלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא  או פוצלה הזכייה מכוחו או לא פו

למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק  
כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל  
שינוי בתמורה שתשולם לו. בנסיבות ביטול מוחלט של המכרז תשקול העירייה  

ת את המציע ו/או הזוכה בהחזר המחיר ששולם על ידו לעירייה עבור רכישת  לזכו
 מסמכי המכרז. 

ידי   17.12 על  מאושר  תקציב  של  בקיומו  מותנים  והיקפה  הזוכה  עם  ההתקשרות 
משרדי   מאת  וההשתתפות  התקציביים  האישורים  כל  בקבלת  וכן  העירייה 

אספקת  הממשלה או מאת גופים אחרים שאמורים לממן או להשתתף במימון  
השירותים. במקרה בו לא יהיה לעירייה תקציב מאושר לביצוע העבודות ו/או  
השירותים   לאספקת  ההרשאות  ו/או  התקציביים  האישורים  כל  יתקבלו  לא 
כמפורט לעיל, לא יסופקו השירותים ע"י הזוכה ו/או לא יסופק החלק אשר לא  

כל טענה ו/או    נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית ולא תהיה למציעים ו/או לזוכה
 תביעה עקב כך. 

 
 המציע   הצהרות .18

הגשת הצעה למכרז כמוה כהצהרה ואישור על הסכמת המציע לכל פרטי המכרז   18.1
וההסכם המצורף אליו, על כל נספחיו, לרבות מסמך ההבהרות, ידועים לו, והוא  

 מסכים להם ויכול לעמוד בהם. 

הבנה ו/או התנגדות בקשר לפרט כלשהו או לפרטים  -טענה בדבר טעות ו/או אי  18.2
 כם על נספחיו, לא תישמע לאחר המפורט לעיל. כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההס

בהצעתו, המציע לא ימחק ו/או יתקן ו/או ישנה ו/או יסתייג מהכתוב במסמכי   18.3
או   תיקון  או  מחיקה  שינוי,  בכל  לראות  רשאית  העירייה  ותנאיו.  המכרז 

 הסתייגות כאמור משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו.  

 
 הצעות המועד האחרון להגשת .19

לשכת מנכ"ל העיריה  את ההצעה יש להפקיד במסירה אישית בתיבת המכרזים הנמצאת ב
ככל שהנחיות משרד    13:00בשעה 11/04/2021 מיום עד לא יאוחר    קומה ראשונה

 04-6489420ן העיריה, יתקשר המציע לטלפון שמספרו י הבריאות תאסורנה כניסה לבני
סה לבניין. על המציע לקחת בחשבון ענין זה  ונציג העיריה יאסוף את המעטפה מהכני 

 תיפסל.  –ולהגיע בזמן. הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים עד המועד האמור 

 
 אופן הגשת ההצעות ובחינתן .20

20.1 ) ההצעה  בטופס  למלא  נדרש  ד'המשתתף  כדמי  מסמך  מציע  שהוא  הסכום  את   (
₪    44  - יפחת משכירות חודשיים למ"ר ברוטו, כאשר בכל מקרה הסכום המוצע לא  

ווסף מע"מ כשיעורו על  ת). לסכום י"הסכום המינימלי"  -למ"ר ברוטו לחודש (להלן 
 פי דין במועד התשלום.   

ככל שהסכום הנקוב בהצעה יהיה נמוך מן הסכום המינימלי, תהיה העירייה  
 זכאית לפסול את ההצעה או לראות בהצעה כאילו היא נוקבת בסכום המינימלי. 
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יצוין כי לצורך חישוב וחיוב דמי השכירות ודמי ניהול שישולמו בפועל, ייווסף לשטח   20.2
במבנה   המשותפים  הציבוריים  השטחים  מכלל  יחסי  נוסף  שטח  ברוטו  המושכר 

מ יותר  לא  אך  ויהיו),  המושכר    25%  -(במידה  משטח  אחוזים)  וחמשיה  (עשרים 
 ברוטו.  

מבנה מרפאת דיאליזה ברמת  המשתתף נדרש למלא בטופס ההצעה הצעתו לשטח   20.3
לאכלוס   ורפואי  גימור  רפואי  ציוד  רק  לא  אך  לרבות  וציוד  ריהוט  כוללת  שאינה 

לשאת   יהיה  המציע  על  וכי  לציוד  משקי,  הקשור  דבר  ובכל  ובהזמנות  בעלויות 
להפעלה של מרפאת דיאליזה וכן למלא בטופס ההצעה את מספר עמדות    ,ולריהוט

 עמדות.  10  –דיאליזה אשר לא יפחת מ 

סים החלים על המחזיק  יבנוסף ומבלי לגרוע מן האמור, ישלם הזוכה גם את כל המ 20.4
במושכר ואת תשלומי הצריכה השונים (ארנונה, מים, חשמל, תקשורת, ניקיון וכו')  

כ המצורף  השכירות  בהסכם  כקבוע  הניהול,  דמי  ה'ואת  הניהול    מסמך  ובנספח 
 .  מסמך ח'המצורף כ

  הזוכה (מבין ההצעות שעמדו בתנאי הסף)אופן בחירת ההצעה  .21

 השכרה למכונים   21.1

יומלץ      21.1.1 להלן,  כמפורט  ביותר,  הגבוה  הניקוד המצרפי  יקבל את  מציע אשר 
 כזוכה. 

 

 ניקוד מירבי  הרכיב 

 40% הצעת המחיר 

 60% מדדי איכות 

 

נקודות ברכיב    40  -תזכה ל   )ההצעה הכוללת הגבוהה ביותר (דמי שכירות למ"ר   21.1.2
). הניקוד בגין רכיב הצעת המחיר  "ההצעה המיטבית"הצעת המחיר (להלן:  

שכירות   (דמי  הנבחנת  שההצעה  כך  יחסי,  ערך  לפי  יחושב  הבאות  בהצעות 
 .  40 -תחולק בסך הכולל של ההצעה המיטבית, והתוצאה תוכפל ב )למ"ר

   – ה מדדי האיכות ינוקדו על פי החלוקה הבא  21.1.3
 

מס' סניפי הרשת ברחבי   1
 הארץ או  

בבית   עמדות טיפולמס' 
 חולים  

(ברשת מספר הסניפים  
  10% –הגדול ביותר יזכה ב 

ובבית חולים מס' עמדות  
 ) 10% –הטיפול יזכה ב 

10% 

 2% שטח המבנה גודל  2

 3% עמדות הטיפול מספר  3

מספר מטופלים המטופלים   4
בחמש   ברשת / בית חולים

 השנים האחרונות 

10% 

ותק במתן השירות   5
 והטיפולים 

10% 
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התרשמות מאיכות הפעלה   6
 של מכוני המציע 

10% 

חוסן כלכלי וזמינות   7
אמצעים כולל מתן שרות  
חילופי במקרה של תקלה,  

שביעות רצון לקוחות, תקן   
ISO 9000-2001 תקן ,ISO 

להבטחת מידע ותקן   27001
ISO 27799   להבטחת מידע

רפואי, יכולות החברה הבונה 
ומתחזקת את מערכות  

המים הייחודיות,  שירותי  
רווחה, יועצים למיניהם  

מת זמן כגון  ושירותי הנע
ריפוי בעיסוק, התעמלות  

 וכד' 

10% 

 אמינותו של המציע;  8

מידת חוסנו הכלכלי של  
המציע והוכחת מקורות  

 מימון. 

כישורים מקצועיים,  
מוניטין, ידע וניסיון של  

המציע בקיום התחייבויות  
בדומה להתחייבויות נשוא  

מכרז זה. לעניין זה, על  
המציע לצרף אישור ו/או  
מסמך המעיד על ניסיונו  

 כאמור לעיל   

שביעות רצון וניסיון של  
העירייה או גופים אחרים  

(לקוחות אחרים) עם המציע  
ת  בעבר, כישוריו, כמו

העובדים, האמצעים והציוד  
העומדים לרשותו, רמה  

טכנולוגית, עמידה בלוחות  
זמנים, אמינות ונאמנות,  

המלצות, סבירות הצעתו וכל 
 שיקול רלבנטי אחר. 

העירייה תתחשב בניסיון  
אם  הקודם שלה עם המציע, 

 לטוב ולרע. קיים, 

ייבדקו המלצות של מקבלי  
שרות דומה מהפונה, בעיקר  

מה מקצועית,  מההיבט של ר
רמת שירות, אמינות,  

אחריות, עמידה בלוחות  
 זמנים וגמישות לשינויים. 

 

5% 

 60% סה"כ 
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המרכיבים הראשונים, ההצעה בעלת האיכות הגבוהה ביותר תזכה במספר הנקודות  בחמשת  
 המקסימלי ויתר ההצעות באופן יחסי להצעה בעלת האיכות הגבוהה ביותר. 

העירייה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל  בהערכת ההצעות תהא  21.2
חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. המציע מתחייב לשתף  
פעולה עם העירייה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא  

ה בלבד,  שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהייה העיריה רשאית, מטעם ז 
 לפסול ההצעה. 

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה   21.3
או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה  

 כדבעי. 

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין ע"י   21.4
ף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום  שינוי או תוספת בגו

 הכל עפ"י שיקול דעתה.  – לפסילת ההצעה או להתעלמות העירייה מן ההסתייגות 

העירייה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות   21.5
במסגרת   והצעתו  המשתתף  את  לבחון  מנת  על  ההצעות,  פתיחת  לאחר  גם  רצונה 
הבלעדי,   דעתה  שיקול  לפי  הזכות,  את  לעצמה  שומרת  העירייה  כאמור.  שיקוליה 

ובדיקתן    - לדרוש מכל אחד מהמשתתפים   ו/או    -לאחר פתיחת ההצעות  להשלים 
קצוב   זמן  פרק  בתוך  אישור    -לתקן  ו/או  מסמך  כל  המכרז  לדרישות  בהתאם 

המשתתף נדרש  אותם  האישורים  ו/או  הערבות]  כתבי  [למעט  לצרף    מהמסמכים 
לא   העירייה  של  זו  זכות  של המכרז.  בתנאי הסף  עמידתו  לצורך  לרבות,  להצעתו, 
שנמצאה   הצעה  לשנות  או  להשלים  או  לתקן  הזכות  את  מהמשתתפים  למי  תקנה 

 פסולה או פגומה על ידי העירייה. 

העירייה תהא רשאית לפנות לפי לשיקול דעתה ללקוחות המציע ולכל גורם אחר כדי   21.6
וה מידע  במתקנים,  לקבלת  לבקר  רשאית  העירייה  תהיה  בנוסף,  אודותיו.  מלצות 

 מרפאות ומשרדים של המציע ולהתרשם מהם. 

 

 הודעה על זכייה וההתקשרות .22

אלקטרוני   22.1 בדואר  לזוכה  העירייה  כך  על  תודיע  במכרז  הזוכה  קביעת  עם 
ובפקסימיליה ותוודא קבלת ההודעה טלפונית והכל על פי הפרטים שנמסרו במסמך  

  7על הזוכה להשלים ערבות ביצוע ולהחתים את מבטחו על נספח הביטוח בתוך  ד'.  
כפי   תנאים  ולמלא  נוספים  מסמכים  להמציא  וכן  הזכייה,  מהודעת  יום  (שבע) 
שתדרוש העיריה וזאת לצורך השתכללות ההתקשרות. רק לאחר ביצוע ההשלמות  

 ייחתם זוכה עם הזוכה.

המסמכים   22.2 את  לעירייה  ימסור  לא  זוכה  רשאית  אם  תהא  כאמור,  והאישורים 
העירייה לבטל את זכייתו במכרז ולהתקשר בהסכם עם מציע אחר ו/או לחלט את  
והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה   ערבות מכרז, כפיצוי מוסכם וקבוע מראש, 

 אחרים להם זכאית העירייה על פי המכרז ו/או כל דין. 

 מת הסכם עם הזוכה.ערבות המכרז תוחזר ליתר המציעים רק לאחר חתי 22.3

 

 

 ז'קי לוי, ראש העיר 

 עיריית בית שאן 
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 מסמך ב'
 04/2021מכרז פומבי מס' 

 
 תשריט מבנה למרפאת דיאליזה 

 
 מסמך זה יצורף לאחר התכנון 
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 מסמך ג'
 04/2021מכרז פומבי מס' 

 
 

 ערבות מכרז  –נספח  

 
 ______________  הבנק שם 

 ______________  סניף

 ______________  כתובת 

 ______________  מספר טלפון 

 ______________  מספר פקס 
 לכבוד 

 עיריית בית שאן 
 

                   ערבות בנקאית מספרהנדון: 
עבור   כלפיכם,  בזה  ערבים  אנו   _____________ (להלן  לבקשת   ___________________-  

  חמישים  :(במילים  ₪    50,000"), כולם ביחד וכל אחד לחוד, לסילוק כל סכום עד לסך של  המציע"
  (השכרת והפעלת מכון דיאליזה). 04/2021אלף  ₪), אשר תדרשו מאת המציע בקשר עם מכרז מס'  

וא מתפרסם מפעם לפעם  המחירים לצרכן כפי שה יהיה צמוד לעליה בלבד של מדד  סכום הערבות  
 ") בתנאי הצמדה שלהלן: המדד" - על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן 

 בכתב ערבות זה יהיו למונחים שלהלן המשמעות שלצידם:

 . 15.2.2021שהתפרסם בתאריך   1.21מדד חודש  -"   המדד היסודי"

 המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.    -"  המדד החדש "

 הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: 

אם יתברר בעת בצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי,  
עלייתו של המדד החדש לעומת המדד היס כפי שיעור  והפרשי  יוגדל בהתאם סכום הדרישה  ודי, 

למדד היסודי בסכום   בין המדד החדש  יהיו בסכום השווה למכפלת ההפרש  ההצמדה  שייווספו 
 הדרישה מחולק במדד היסודי. 

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום  
 הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

(שבעה)    7ם בפעם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, תוך  אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם מדי פע
ימים מיום קבלת דרישתכם בכתב, כל סכום שיידרש על ידכם, עד לסכום כולל שלא יעלה על הסכום  
הנ"ל, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם, מבלי שתעמוד לנו כל טענת הגנה שיכולה לעמוד  

לה את סילוק הסכום האמור מאת המציע. במכתב  למציע כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחי
 הדרישה יצוין מהו הסכום הנדרש על ידכם.

 ועד בכלל.  11/07/2021עד ליום ערבות זו תהיה בתוקפה  

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לכתובת סניף הבנק המפורטת לעיל. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 
               _____________      _____________                   ______________ 

  תאריך                                     שם מלא                                 חתימה וחותמת 
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 מסמך ד' 
 

 עיריית בית שאן 
 04/2021מכרז מס' 
 

 טופס הצעת והצהרת המציע 
 

 לכבוד 
 עיריית בית שאן 

 
 
ו   .1  _____________ זיהוי  מס'   ,_______________ הח"מ  מטה    – אני  החתום  אני 

___________________ מס' זיהוי _______________ מורשי החתימה מטעם המציע  
לשכירת מבנה בבית שאן    04/2021) מתכבדים להגיש הצעה למכרז מס'  "המציע"  - (להלן  

הכל כמפורט במסמכי המכרז המהווים    ),"המכרז"  -לצורך הפעלת מרפאת דיאליזה (להלן  
 חלק בלתי נפרד מהצעתי. 

הננו מצהירים כי הגורמים המוסמכים במציע קראו בעיון ואישרו את כלל מסמכי המכרז,  .2
על כל נספחיו, לרבות החוזה ונספח הניהול והצעתנו זו מוגשת בהתאם, ולא נציג כל תביעות  

על אי ידיעה או אי הבנ על טענה  ו/או דרישות המבוססות  ה, והננו מוותרים בזה מראש 
 כאמור. 

 
כל הנתונים המתייחסים למתן שירותים כאמור   .3 למכרז, את  לפני הגשת הצעתנו  בדקנו, 

לעיל וכמפורט במסמכי המכרז. וכן בחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע מלוא  
והנהלים של כל  התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז, אנו מכירים את החוקים, הדרישות  

עפ"י   התחייבויותינו  קיום  לצורך  נדרש  שאישורו  אחר  גורם  וכל  המוסמכות  הרשויות 
 מסמכי המכרז וכן את כל הגורמים, אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתנו.

כי נציגי המציע ביקרו במגרש, סביבתו ובחנו את תנאי הגישה אליו, וכי    יםהרינו מצהיר  .4
יעים על האפשרות להקים את המבנה על ידי העירייה ולהפעיל אותו  כלל הגורמים המשפ 

ע"י המציע, ידועים ומוכרים למציע, וכי בהתאם לכך קיבל המציע את ההחלטה להשתתף 
 במכרז, ולנקוב בשיעור דמי השכירות המוצעים על ידו.  

 
במסמכי המכרז  הננו מציעים להעניק את השירותים הרפואיים במכון הדיאליזה כאמור   .5

 תוך שמירת כל החוקים והתקנות התנאים וההסכמות שבמסמכי המכרז ובחוזה. 
 

הרינו מצהירים כי ידוע לנו כי המבנה יימסר ברמת גימור מלאה ללא ריהוט וציוד, וכי עלינו   .6
לשאת בכל העלויות בעבור הצטיידות כל שהיא ובתוכם ריהוט, ציוד רפואי, חדר המים וכו'  

 עלינו וכי העירייה לא תצייד ולא תרהט את המבנה.תחול  
 

כן הננו מאשרים כי בקביעת דמי השכירות הבאנו בחשבון את כל יתר ההוצאות הכרוכות   .7
בהפעלת המכון ומתן השירותים לרבות (ומבלי למעט) עלויות שכר העובדים וזכויותיהם  

, טלפון, אינטרנט, תחזוקת  הסוציאליות (והנלוות להם), מיסים, שירותי ניקיון, מים, חשמל
, וכן  המבנה  וכן  הוצאות רישוי, ביטוח, ייעוץ, וכל תשלום חובה ומס תקורות וכל כיוצ"ב

אין ולא תהיה לנו כל טענה, דרישה או תביעה    .את כלל ההצטיידות לצורך הפעלת המכון
 בקשר עם האמור לעיל ו/או עם הצעתנו.  

 
המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו, ואנו   הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי 

מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי  
 ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 
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הננו מתחייבים כי במשך כל תקופת ההתקשרות, נקיים אחר הוראות כל דין ו/או   .8
ו/או   הרשויות המוסמכות, כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת, ללא  הנחיות העיריה  

 כל תמורה נוספת שהיא.  
 

אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים עפ"י מסמכי המכרז ואנו מקבלים על עצמנו לבצע את   .9
 השירותים, נשוא המכרז לשביעות רצון העירייה. 

 
 דיאליזה. אנו בעלי רישיון מטעם משרד הבריאות לעסוק במתן שרותי  .10
 
 הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.   .11
 
הניסיון,   .12 הידע,  , הכישורים,  דיאליזה  מכון  להפעלת  הרישיונות הדרושים  כל  לנו את  יש 

על   הציוד הנדרש  וכל  ובכמות מספקת  מנת לבצע את  האמצעים הטכניים, כ"א מקצועי 
והנהלים המפורטים במסמכי  ובהתאם להנח  העבודות במועדים המפורטים בהסכם יות 

 המכרז, ואנו מתחייבים לעשות כן אם נזכה במכרז.   
 

החוקים,   .13 לרבות  השירותים,  ולמתן  לעבודה  המתייחסים  הדינים  כל  את  מכירים  אנו 
התקנות והדינים הנוגעים לבטיחות בעבודה ,לתעבורה ולשמירת הניקיון וחוקי העזר של 

 יהם לרבות לפי השינויים  שיחולו מעת לעת.  עירית בית שאן ומתחייבים לפעול לפ 
 
.  30.06.21הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה עד יום   .14

למשך   ההצעה  תוקף  הארכת  לדרוש  רשאית  תהא  העיריה  כי  לנו,  יום    90ידוע  (תשעים) 
ו, והכל מבלי לגרוע מכל  נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, תיפסל הצעתנו ז

 פי כל דין.  -פי המכרז ו/או על- סעד או תרופה אחרים להם זכאית העיריה על
  
בלתי .15 הצעה  זו משום  בהצעתנו  לראות  חייבים,  לא  אך  זכאים,  כי תהיו  מסכימים,  - אנו 

ובקבלתה על ידכם ייכרת    1973  –לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג    3וזרת, כאמור בסעיף  ח
 ב בינינו לבינכם.  הסכם מחיי

 
להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מצרפים ערבות השתתפות כנדרש במסמכי   .16

 המכרז.
 
היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך המועד שייקבע בהודעת העיריה על הזכייה,   .17

נחתום על כל המסמכים ונפקיד בידי העיריה כתב ערבות ביצוע ואישור על עריכת פוליסות  
 ביטוח הכל כנדרש במסמכי המכרז וכן נתחיל בביצוע העבודות ביום שהעירייה תורה לנו.  

 
עמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידינו  היה ומסיבה כלשהי לא נ .18

ידה כפיצויים   על  וסכום הערבות יחולט  ידי העיריה,  עם הצעתנו במכרז תוגש לגביה על 
 מוסכמים וקבועים מראש. 

 
הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת ההצעה,   .19

על הצעה זו, חתימתנו מחייבת את המציע ואין כל מניעה    אנו זכאים לחתום בשם המציע
 על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 

 
לנו, כי העיריה שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל   .20 ידוע 

 ההצעות, לרבות הגבוהה ביותר.
 

וזאת תוך  אם הצעתנו תתקבל אנו מתחייבים לבצע את כל הפעולות   .21  7המפורטות להלן 
 ימים מיום הודעתכם כל זכייתנו במכרז:

תנאי    20.1 קיום  להבטחת  ביצוע)  (ערבויות  חתומות  בנקאיות  ערבויות  לכם  להמציא 
ימים מההודעה על    7. וזאת תוך  ומסמך ז'  1בנספח  ההסכם, בהתאם לנוסח המפורט  

 הזכייה.

  7מבטח, כמפורט בנספח ו' וזאת תוך  להמציא לכם נספחי הביטוח חתומים על ידי ה  20.2
 ימים מיום ההודעה על הזכייה. 
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להמציא לכם עם הפעלת המכון תצהיר בטיחות ונגישות כמפורט במסמך כ' חתום על    20.3
 הנגישות מטעם העיריה. ה  מונומממונה הבטיחות  ואשר יוגש ל המציע ידי

לעיל, כולן    20הפעולות המנויות בסעיף  אנו מצהירים  בזאת כי ידוע לי שאם לא נבצע את   .22
הערבות   את  לחלט  רשאית  תהא  והעיריה  במכרז  לזכות  זכותנו  את  נאבד  מקצתן,  או 

 הבנקאית המצורפת להצעתנו זו ולהתקשר עם מציע אחר.

 כן ידוע לנו שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות     
 העיריה עקב הפרת ההתחייבויות שאנו נוטלים על עצמנו עם הגשת הצעתי למכרז.    

 אני מצהיר כזאת כי:   .23

בדבר  *  22.1 אסמכתאות  מצ"ב  דיאליזה.  מרפאות  של  רשת  ומפעיל  מנהל  הנני 
(רישום ורישוי הרשת במשרד   בפריסה    3לפחות  הבריאות, בדבר מספר הסניפים 

הנני  או  *    שנים מאז הפעלת הסניף הראשון).  10ארצית) ותקופת הפעילות לפחות  
הפחות   לכל  ובה  דיאליזה  מחלקת  טיפול    10מנהל  ב  עמדות  שנים    10  –פועלות 

( * מחק    בנוסף לאסמכתאות המצורפות וכפי המצוין במסמך יז'.האחרונות וזאת  
 יותר) את המ

מ    22.2 פחות  בלא  מטפלים  אנו  האחרונות,    מטופלים  150  –כי  השנים  בחמש 
 . דרישת סף זוורים ממשרד הבריאות ו/או קופות החולים להוכחת ומצורפים איש

הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל ההתחייבויות על פי הוראות המכרז / החוזה /   .24
 נספח הניהול. 

ואני מסכים   .25 לי  פיצוי  ידוע  ישמש  הבנקאית המצורפת למסמכי ההצעה  שסכום הערבות 
הצעתי   הגשת  עם  עצמי  על  שנטלתי  ההתחייבויות  קיום  אי  עקב  מראש,  ומוסכם  קבוע 

 למכרז.

       ________________ 
 חתימה וחותמת  המציע       

ו.  הנני מצהיר שהצעה זו מוגשת אך ורק בשם המציע, ושהנני זכאי לחתום כדין על הצעה ז .26
כן הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופים  

 אחרים המגישים הצעות למכרז.

 הנני מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:  .27
 

ו/או לקבל במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל   .א לא להציע 
ן על החלטת העיריה, או של  דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפי 

נושא משרה בעירייה ו/או עובד בעירייה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר  
 להליך התקשרות. 

 
בעירייה   .ב משרה  נושא  עם  בעקיפין,  ו/או  במישרין  פעולה,  לשתף  ו/או  לשדל  לא 

בכלל, ו/או עם מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, כדי לקבל מידע  
 י/סודי הקשור להליך התקשרות ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו. חסו

  26ידוע לי כי אם התעורר חשד סביר כי המציע ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיף   .28
פי שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפו בהליך  -לעיל, שומרת העירייה לעצמה את הזכות, על

ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או לא לקבל את הצעתו בהליך  
שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן    ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן

 שהוא את ההסכם הנובעים מהליך ההתקשרות.   

אני מוותר על הצורך במשלוח התראה בכתב, או כל הודעה אחרת, על ידכם בקשר עם אי  .29
 מילוי או הפרה של הוראה כלשהי מההוראות הנ"ל. 
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ללא ברמת גימור לאכלוס    _______ מ"ר  -שטח מבנה מרפאת דיאליזה הינה    גודל .30
דיאליזה   כון להפעלה של מריהוט וציוד לרבות ולא רק ציוד רפואי ורפואי משקי  

ולא פחות מעשר עמדות מ"ר  350-(לא פחות מ הכוללת ________ עמדות דיאליזה
 .)דיאליזה

סך של ________ ₪ (במלים   הצעתי לדמי השכירות החודשיים הבסיסיים הינה: .31
לרמת גימור שקלים חדשים) למ"ר ברוטו, בתוספת מע"מ,  _________________

 . לאכלוס
ידוע לי כי לצורך חישוב וחיוב דמי השכירות ודמי הניהול שישולמו בפועל, ייכלל בשטח  .32

המושכר ברוטו שטח יחסי מכלל השטחים הציבוריים המשותפים במבנה (במידה ויהיו),  
משטח המושכר ברוטו, ובנוסף הנני מחויב  (עשרים וחמש אחוזים)    25%  -אך לא יותר מ 

 סים והתשלומים השונים, כקבוע בהסכם ובנספח הניהול. ילשלם את כל המ

 
 

 בכבוד רב,  
 
 

 ______________________ 
 חתימת המציע + חותמת 

 
 
 

 שם  מורשה חתימה של המציע (נא לציין שם מלא): _______________________________ 

 ___________________________________________  מספר זיהוי: 

 ___________________________________________  כתובת:  

 טלפון:_______________________ פקסימיליה: __________________ 
 

 תאריך: ____________________ דוא"ל ________________________ 
 
 

 ן שם מלא): _______________________________ שם  מורשה חתימה של המציע (נא לציי 

 ___________________________________________  מספר זיהוי: 

 ___________________________________________  כתובת:  

 טלפון:_______________________ פקסימיליה: __________________ 
 

 _________________ תאריך: ____________________ דוא"ל _______
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   04/2021מכרז פומבי מס'

 מסמך ה' להסכם  
 

 חוזה שכירות 
 

                   חוזה מס' 

 

 שנערך ונחתם ביום _____ לחודש _____ שנת _________ בבית שאן 
 

  בין  :
 עיריית בית שאן 

 11710, בית שאן  1ת.ד.  1רח' ירושלים הבירה  
 "המשכירה") (להלן: 

 מצד אחד 
 

  לבין : 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

 "השוכר") (להלן: 
 מצד שני 

 

הידוע כמרכז הרפואי בית  והמשכירה היא בעלת מלוא הזכויות במושכר    הואיל:
שב בגוש  ב  90כביש  שאן  שאן  כמצוין    503מגרש    7חלקה    22574בית 

לרבות הזכות  ),  "הנכס"(להלן:    כמסמך ב'בתשריט המצורף להסכם זה  
 הבלעדית להשכירו לשוכר; 

 
המבנה     העירייהו : והואיל של  השכירות  מטרת  את  המכרז  מתנאי  כחלק  קבעה 

 היא אך ורק לצורך הקמה והפעלה של מכון דיאליזה. ו
 

שאינה   :                           והואיל בשכירות  המושכר  את  ממנה  לשכור  למשכירה  הציע  והשוכר 
 ; 1972 –מוגנת, מכוח חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל"ב 

 
 והמשכירה קיבלה את ההצעה בכפוף להצהרות והתחייבויות השוכר;   והואיל:

 
המשפטיים ואת המוסכם ביניהם,  וברצון הצדדים להגדיר את יחסיהם    והואיל:

 כל צד, עקב התקשרותם בחוזה; לגבי חובותיו וזכויותיו של
 

 
 : לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

 הגדרות

בחוזה זה, יהיה פירושם של המונחים הבאים כרשום בצדם, אלא אם משתמעת לגביהם, לגופו של  
 עניין, כוונה אחרת. 

( ":המושכר " או" המבנה" בתשריט  כמפורט  ב'חלק מהנכס   להשכרה    -   מסמך  החלק המיועד 
מגרש מס'    7חלקה    22574גוש  המצוי ב)  מסומן במילים "מכון דיאליזה"

כ  503 של  וכן  .....-בשטח  ברוטו  היחסי    .....  מ"ר  החלק  שהם  מ"ר 
המוקצה כולל:    הנכסבשטחים המשותפים ,למעט גג המבנה או הנכס.  

כסאות, חדר מים, מחסן תמיסות, מחסן    10  –אולם טיפולים מוכן ל  
ציוד, מטבחון, מלתחות, חדר רופא, חדר אחות, חדר קבלה, שירותים  

 . למטופלים
 
מסוג   ":        מטרת השכירות" עסק  וניהול  שירותי  פתיחה  את  השוכר  ייתן  בה  דיאליזה  מכון 

 הדיאליזה כאמור במסמכי המכרז ובהסכם. 
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ביום     ":  שער הדולר" ישראל  בנק  ע"י  שיפורסם  כפי  ארה"ב  של  הדולר  של  יציג   שער 

                     חתימת ההסכם.                                             
 
 חוזה זה לרבות כל הנספחים המצורפים אליו ומסמכי המכרז. ":                           החוזה"
  
דיאליזה                    ":          עסק" למטופלי  דיאליזה  שירות  היתר  בין  שיספק  דיאליזה  מכון 

שאןמ זה,  בית  בהסכם  כמפורט  והכל  ובמסמכי    והסביבה.  בנספחיו 
 המכרז.  

 
לצורך    ":מסמכי המכרז " למציעים  שנמסרה  המכרז  בחוברת  הכלולים  המכרז  מסמכי  כל 

או   כנספח  כהבהרה,  מכן  לאחר  שהוסף  מסמך  וכל  הצעותיהם  הגשת 
 . העירייהכהוראה מצד  

 

 . 503מגרש מס'  7  חלקה  22574גוש המצוי ב המבנה, נשוא החוזה  "  המושכר"
 
 . מכון דיאליזה בלבדמטרת השכירות היא  "  מטרת השכירות"
 
 דמי השכירות שעל השוכר לשלם למשכירה לכל חודש כמפורט בחוזה.  "  דמי השכירות"
 
 התקופה הנקובה בחוזה. "  תקופת השכירות"
 
 כללי  .1
 

זה 1.1 לחוזה  החוזה  ,המבוא  המכרז  נספחי  נפרד  ,  ומסמכי  בלתי  חלק  ומתנאיו.  מהווים  ממנו 
בסתירה בין הוראות החוזה והנספחים, ההוראה הברורה, המפורשת הספציפית והמתאימה  

 יותר תחייב את הצדדים. 
כותרות הסעיפים בחוזה זה מובאות לנוחיות והתמצאות בלבד והן אינן חלק מהחוזה ולא   1.2

 ישמשו לצורך פירושו.  
שאינם    -, התחייבויות בכתב ובע"פ  הצדדים לחוזה זה לא יהיו קשורים בכל הצהרה, מצגים 1.3

 נכללים בחוזה זה במפורש.  
השוכר מאשר שהוא שוכר את המושכר, כשהוא ריק מכל אדם וחפץ ומצהיר שהוא לא שילם,   1.4

לתשלומים   פרט  אחר,  דומה  תשלום  כל  או  מפתח  דמי  למשכירה,  לשלם  נדרש  או  ישלם, 
המושכר הוא לא יהיה זכאי לדמי  בהתאם לחוזה זה על כלל נספחיו, ושידוע לו שבעת פינוי  

 מפתח או תשלום דומה. 
ולהשקיע   1.5 להוציא  מתעתד  שהוא  וההוצאות,  הסכומים  שכל  בזאת  ומאשר  מסכים  השוכר 

 במושכר, לא יחשבו בשום צורה ואופן כתשלום דמי מפתח או תשלום דומה. 
 

 השכירות .2
 
את   2.1 בדק  שהוא  בזאת  מאשר  המבנה  השוכר  לבניית  המיועדים  והוא  המקרקעין  וסביבתו, 

 מוותר בזאת במפורש ומראש, על כל טענת אי התאמה, מום וכיוצ"ב. 
 

בהתאם   2.2 השכירות,  לתקופת  המושכר  את  ממנה  שוכר  והשוכר  לשוכר  משכירה  המשכירה 
בלבד,  זו  למטרה  במושכר  להשתמש  השוכר  להתחייבות  בנוסף  בלבד.  השכירות  למטרת 

כר שלא להרשות את השימוש במושכר או בחלק ממנו לאישיות משפטית אחרת,  מתחייב השו
 בתמורה או שלא בתמורה. 

 
השוכר מצהיר ומאשר שהובא לידיעתו שמטרת השכירות היא תנאי עיקרי ויסודי לחוזה ושאם  2.3

 יפעל השוכר באופן שונה ולו במקצת ממטרת שכירות, הדבר יהווה הפרה יסודית של החוזה. 
 

מכח   2.4 ההתקשרות  חלוף    חוזהתקופת  עד  הינה  הקובע    60זאת  מהמועד  חודשים  (שישים) 
להארכת   בלבד)  (ולעירייה  לעירייה  הנתונה  אופציה  עם  המכרז),  במסמכי  (כהגדרתו 

עשרים וארבע)   ( 24עשרים וארבע)  חודשים נוספים, ועוד  ( 24 ההתקשרות לתקופה נוספת בת  
ועוד   נוספים  עש  12חודשים  לתקופת  (שנים  מעבר  מהם,  חלק  כל  או  נוספים  חודשים  ר) 

מ   יותר  לא  (להלן: "  120  –ההתקשרות הראשונית אך  "תקופת או    "תקופת ההסכםחודש 
 .)השכירות"
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למניעת ספק מובהר בזאת, שהשוכר אינו זכאי, בכל דרך שהיא, להקנות, להסב או להעביר   2.5

פטית אחרת, ואסור לשוכר לשעבד את זכויותיו לפי החוזה, במלואן או בחלקן לאישיות מש
 ו/או להמחות בכל צורה שהיא את החוזה או את זכויותיו לפיו.

 
של   2.6 השכירות  לזכות  בכפוף  שלישי,  לצד  במושכר  זכויותיה  את  להעביר  זכאית  המשכירה 

 השוכר, ובכפוף לקיום הוראות חוזה זה ע"י הצד השלישי שאליו הועברו הזכויות במושכר.
 

שתמצא לנכון, זכאית להתקין על גג המבנה מערכת סולארית לייצור חשמל.  המשכירה ככל   2.7
תנאי   את  תשנה  לא  כאמור  סולארית  מערכת  התקנת  השוכר.  עם  יתואם  ההתקנה  מועד 

 ההסכם לרבות מחיר השכירות ולא תקנה לשוכר כל זכות במערכת זו. 
 

לרבות ולא  הציוד  ו   ,השוכר מאשר בזאת כי ידוע לו שעליו לצייד את המושכר בכלל הריהוט 2.8
 הרפואי והרפואי משקי הנדרש לצורך הפעלת מכון הדיאליזה. אך לא רק הציוד 

 
 דמי השכירות  .3

          
השימוש במושכר בתקופת השכירות, דמי שכירות חודשיים  השוכר ישלם למשכיר בעבור    3.1

הינו מכפלה  . סכום זה  בסכום השווה ל  _______  ₪ צמוד מדד שיהיה בעת התשלום בפועל
  5לאחר    וסף מע"מ כדין.ו לסכום זה ית  של המטראז' בהצעת השוכר במכרז לשכירות מ"ר.

שנים   ב    יעלו(חמש)  השכירות  השכירות  שנים    8ולאחר    10%  -דמי  דמי    10%בעוד  יעלו 
   מהסכום החדש.

במעמד חתימת החוזה ישלם השוכר    3.2 ומראש.   כל פעם עבור שנה  ישולמו  דמי השכירות 
 . לפני תחילתה של כל שנה נוספת  וכן הלאה   הראשונה שנהה למשכיר דמי שכירות עבור  

 
 מס ערך מוסף:   .4
 

לדמי השכירות המשולמים  על ידי השוכר יתווסף מס ערך מוסף בהתאם לשיעורו של המס   
התשלום בפועל של כל תשלום דמי שכירות ומס ערך מוסף ישולם ביחד עם דמי השכירות.  בעת  

על אף האמור מוסכם כי השוכר ישלם ישירות את המע"מ לשלטונות המס על דרך של הוצאת  
 חשבונית עצמית. 

 
  :פיגור בתשלומים .5
 

לם השוכר פיגר השוכר בתשלום של סכום כלשהו שעליו לשלם למשכיר בהתאם לחוזה זה, יש 
למשכיר, לפי העניין, ריבית פיגורים על הסכום שבפיגור בשיעור ריבית פיגורים כפי שמחייב  

 בנק לאומי לישראל בחשבונות חח"ד כשהם ביתרת חובה חריגה.  
 

  תחולת חוקי הגנת הדייר -אי .6
 

 המושכר הוא מבנה חדש אשר בנייתו הושלמה אחרי שנת תשכ"ח.   6.1
                  

  – (א) של חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב  14המושכר הינו מבנה חדש בהתאם לסעיף   6.2
 . והוא מושכר בהתאם לסעיף הנ"ל, ולכן לא יחולו הוראות חוק זה על השכירות. 1972

 
זכאי להחזיק   לא היה השוכר    1968-(הוראות שונות) תשכ"ח   ביום תחילתו של חוק הגנת הדייר 6.3

 במושכר.  
 

להתפרש   השוכר מצהיר בזה כי לא נתבקש לשלם ולא שילם דמי מפתח או תשלומים העלולים 6.4
במושכר ייעשו  אשר  והשכלולים  השיפורים  השינויים,  העבודות,  על  וכי  מפתח,  אם -כדמי 

חשבו כדמי מפתח וכן כי הוראות חלק ג' בחוק  אינם ולא יהיו שינויים יסודיים ולא י -בכלל
 .העוסק בדמי מפתח לא יחולו על החוזה.   1972 -הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב

 
משולב)   6.5 (נוסח  הדייר  הגנת  חוק  הוראות  פי  על  מוגנים  אינם  והמושכר  השוכר  השכירות, 

ולא על פי הוראות כל חוק אחר המגן על שוכר או דייר בכל צורה שהיא, והחוקים     -תשל"ב
האמורים ותיקוניהם והתקנות שהותקנו או שיותקנו על פיהם אינם חלים ואף לא יחולו על  

 ו על המושכר או על החוזה.  השכירות או על השוכר א
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בעת פינוי המושכר לא יהיה השוכר זכאי לכל תשלום שהוא, לא כדמי מפתח ולא באופן אחר   6.6
 כלשהוא.  

           
    השוכר למתן השירותים  התחייבויות .7
 

  השוכר מתחייב להעניק במושכר את השירותים הבאים: 

 שרות דיאליזה לחולים אשר יופנו ע"י הגורמים המוסמכים לכך.  שירותי דיאליזה:

          
  שינויים, תיקונים, תוספות .8

 
מובהר כי חל איסור מוחלט על השוכר והשוכר מתחייב שלא לבצע במבנה או בסמוך לו עבודות   8.1

פרגולות הצבת/בניית  לרבות  כלשהן,  פנימיות  או  חיצוניות  בניה  תוספות  או  גגונים,  ,  בניה 
 רזנטים נגללים או קבועים וכל כיוצ"ב. ב

היה והשוכר יהיה מעוניין לבצע שינויים פנימיים יהיה  לעיל,    1בס"ק  מבלי לגרוע מהאמור   8.2
להסכים   מתחייב  אינו  המשכיר  כי  מובהר  ובכתב.  מראש  המשכיר  הסכמת  את  לקבל  עליו 

 לביצוע שינויים והכול תלוי ברצונו של המשכיר ובשקול דעתו. 
 

הסכים המשכיר לביצוע שינויים במושכר כל האחריות להשגת כל רישיון או היתר כדין בגין   8.3
 ביצוע השינויים יחולו על  השוכר. 

 
יחולו    , ככל שיאושרו כאמור לעיל,כל ההוצאות הכרוכות בגין קבלת היתר לביצוע השינויים 8.4

 על השוכר וישולמו על ידו.  
 

שינויים   8.5 לביצוע  המשכיר  הסכמת  במושכרניתנה  התאמה  עבודות  את   ,או  השוכר  יבצע 
העבודות ההתאמה והשינויים על חשבונו ועפ"י הרישוי שיתקבל ובאופן שלא יפגע במבנה  

, או במתן  או בנוחות הציבור  ו/או במושכר ולא יפריע למהלך העבודה של שוכרים אחרים,
 . שירותי הדיאליזה

  
עלות ביצוע עבודות ההתאמה או עלות עבודות השיפוצים והשינויים שיבצע השוכר במושכר  8.6

לא תחשב כתשלום דמי מפתח או חלף דמי מפתח בכל צורה שהיא והמשכיר לא יהיה חייב  
 בשום מקרה בהחזרת הוצאות הנ"ל של השוכר או בפיצוי לשוכר.  

 
הת  8.7 עבודות  או  שינויים  לביצוע  המשכיר  הסכמת  את  ניתנה  ביצע  והשוכר  במושכר  אמה 

קול דעתו הבלעדי והמוחלט, בתום תקופת השכירות  יהשינויים, יהיה המשכיר רשאי לפי ש 
או תקופת השכירות הנוספת, לפי העניין, לדרוש מהשוכר להחזיר את המצב לקדמותו או  
  להשאיר את השינויים כל עבודות ההתאמה בידו  והשוכר לא יהיה זכאי לשום פיצוי בגין 

השינויים ואלה  יעברו בגמר תקופת השכירות לרשות המשכיר ולבעלותו מבלי שהשוכר יוכל   
 לדרוש ו/או לקבל פיצויים או תשלום בדרך כלשהי עבורם.

 
ומוצהר  8.8 מוסכם  ספק  הסר  במיזוג    למען  המשכיר,  בהסכמת  השוכר  שיבצע  שינויים  כי 

האקוסטית בתקרה  במחיצות,  בתעלות,  בקווי    ,האוויר,  החשמל,  בקווי   התאורה,  בגופי 
הטלפון, בקווי התקשורת, ובכל שחובר דרך קבע לקירות, לתקרה ולרצפת המושכר או כל  
שינוי, תוספת או עבודה אחרת שיבצע השוכר במבנה יהיו על חשבון השוכר ויישארו בתום  

והמשכיר   תקופת השכירות או בכל מועד אחר בו יפנה השוכר את המושכר בבעלות המשכיר
 לא יחויב בכל תשלום בגינם.

 
קיום   8.9 על  ולעמוד  במושכר  ביקורת  לערוך  ההסכם  תקופת  בכל  רשאי  יהיה  המשכיר 

 התחייבויות השוכר. 
 

המשכיר יהיה רשאי להצביע בפני השוכר על כל ליקוי, או הזנחה בתחזוקת המושכר ויורה   8.10
לו לנקות, לתקן או להשלים את הטעון תיקון ועל השוכר לבצע את הוראות המשכיר באופן  

 . מידי
 

תבוצע ההתקנה ע"פ הנחיות מהנדס העיר  ,  הסכים המשכיר להתקנת מזגנים על גג המבנה 8.11
 יותקנו באופן שלא יפריעו לשימוש שיעשה המשכיר בגג. ובכל מקרה המזגנים 
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 שינויים או תוספות ע"י המשכיר .9
 

תוספת   9.1 או  שינוי  כל  לבצע  השוכר,  מטעם  שהיא  כל  בהסכמה  צורך  ללא  רשאי,  המשכיר 
לעשות מפעם   לנכון  ימצא  הוא  וכפי  של המשכיר  דעתו הבלעדי  שיקול  לפי  הכל  במושכר 
לפעם,  ובלבד שלא יהיה בביצוע  השינוי או התוספת משום הפרעה מתמשכת ובלתי סבירה  

 לפגוע בזכויות השוכר עפ"י הסכם זה.  לניהול מטרת השכירות במושכר ומבלי  
 

לעיל, או בכל סעיף אחר מחוזה זה ביחס  לרכוש     1מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן  9.2
כי גג המושכר אינו מושכר לשוכר והמשכיר , רש על ידי השוכרו המשכיר, מוצהר בזאת במפ 

ו/או  להוסיף ו/או לבנות    שימוש,רשאי בכל עת לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי לעשות בו  
קומה ו/או קומות מעל למושכר או על המגרש בסמוך לו ו/או להגדיל את השטחים הבנויים   
הגבלה   ללא  שיבנו,  החלקים  או  בקומות  הנ"ל  הבניה  בתוספות  שימוש  ולעשות  האחרים 
של   הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  הכל  השוכר,  מצד  שהיא  כל  הסכמה  בקבלת  צורך  וללא 

מתחייב  המש השוכר  וכדומה.  בהם  שימוש  זכויות  מתן  החכרתם,  השכרתם,  לרבות  כיר, 
אשר  הנסיבות  תהיינה  ואופן,  צורה  בשום  בעדו  להפריע  ולא  כן  לעשות  למשכיר  לאפשר 
תהיינה. המשכיר יבצע את הפעולות דלעיל באופן שלא יהיה בפעולות הללו משום הפרעה  

הרגיל  פעילותו  למהלך  סבירה  ובלתי  בזכויות  נמשכת  לפגוע  ומבלי  במושכר  של השוכר  ה 
 השוכר עפ"י הסכם זה. 

 
 

 תשלומים אחרים אשר יחולו על השוכר . 10
 

בנוסף לכל התשלומים האחרים המפורטים בהסכם זה, יחולו על השוכר וישולמו בתקופת השכירות  
 התשלומים הבאים: 

 
פעמיים    -וממשלתיים, שוטפים או חדכל המיסים, האגרות, הארנונות, ההיטלים, עירוניים   10.1

ובין שיהיו בעתיד,   אשר יוטלו על המושכר, במישרין או בעקיפין, בין שהם קיימים כיום 
למעט תשלומים שמטיבם מוטלים על בעלים של נכס. הוטל תשלום כנ"ל בשל שנה שלמה  
התשלום   מן  יחסי  חלק  השוכר  ישלם  השכירות,  תקופת  בתחום  נמצא  ממנה  חלק  שרק 

ע"י  האמ ישולמו  כנ"ל  תשלומים  שלמה.  לשנה  השכירות  תקופת  שבין  ליחס  בהתאם  ור 
 השוכר במועד החוקי שיש לשלמם לרשויות. 

 
בגין אספקת   10.2 וההוצאות  התשלומים  בכל  במשך תקופת השכירות  השוכר מתחייב לשאת 

חשמל, מים, גז וטלפון למושכר, השתתפות בניקוי מדרגות, וכל תשלום אחר שיחול בגין  
הפעלת המושכר ו/או מתן שירותים למושכר, למעט הוצאות כגון שיפוץ כללי של הבניין,  

 מעליות או כל הוצאה שתשביח את ערך הנכס לטווח הארוך.
 
בגין  10.3 אחר  גוף  לכל  ו/או  לממשלה  ו/או  לעירייה  שיגיעו  והתשלומים  המיסים     כל 

 המושכר. 
 

י דרישתה של המשכירה, את כל  השוכר מתחייב להציג בפני המשכירה מפעם לפעם, על פ 10.4
הקבלות ו/או האישורים המעידים כי אכן שולמו על ידו התשלומים החלים עליו לפי הסכם 

 זה.
 

כל הוצאה שתיגרם למשכירה עקב הפרת תנאי יסודי כלשהו בהסכם זה ע"י השוכר לרבות   10.5
 שכ"ט עו"ד ותשלומים לקבלני הוצאה לפועל. 

 
חברת 10.6 העירייה,  בספרי  יירשם  לתשלום    השוכר  שזכאי  גוף  וכל  הגז  חברת  בזק,  החשמל, 

  7  -כלשהו בגין המושכר או השימוש בו. השוכר אחראי לרישום כאמור מיד ולא מאוחר מ
סיום   על  לכל הגופים הנ"ל  כן אחראי השוכר להודיע  זה. כמו  ימים מיום חתימת הסכם 

יחתום   המשכיר  שהוא.  טעם  מכל  הצדדים  יחסי  ניתוק  עם  במושכר  כל  החזקתו  על 
 המסמכים שיידרש, בכל הרשויות הרלוונטיות לשם ביצוע הרשום האמור. 

 
מונה  גז וכיוצ"ב.    מונה מים,  השוכר ידאג להתקין  במבנה על שמו ועל חשבונו מונה חשמל, 10.7

בגין אספקת   וההוצאות  התשלומים  בכל  במשך תקופת השכירות  השוכר מתחייב לשאת 
 גז, חשמל ומים למושכר.   ,שרותי טלפון
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צילומי הקבלות או    ,חולפתההשוכר ימסור למשכיר עפ"י בקשתו אחת לשנה לגבי השנה   10.8
האישורים המעידים כי אכן שולמו על ידו התשלומים החלים עליו לפי חוזה זה ולפי כל דין  

 וזאת על מנת לאפשר למשכיר להוכיח כל תשלום כנ"ל.  
 

במקרה שהמשכיר ישלם, מכל סיבה שהיא, תשלום כלשהו, אשר לפי הוראות החוזה חל על   10.9
ר כל סכום ששולם על ידו כאמור, מיד עם דרישתו  יהיה על השוכר להחזיר למשכי  ,השוכר

 הראשונה.
  

הפיצויים המוסכמים 10.10 לרבות  לשלמו  חייב  שהוא  תשלום  שילם השוכר  שילם    ,לא  או אם 
יהיה המשכיר רשאי לחלט את הערבות הבנקאית    המשכיר תשלום כלשהו במקום השוכר,

 שמסר השוכר למשכיר. 
 

ימים    7סיבה שהיא ימסור השוכר לידי המשכיר תוך  חולטה הערבות כולה או חלקה מכל   10.11
מיום החילוט ערבות חדשה על סך הערבות המקורית. אם  השוכר לא ימסור ערבות חדשה  

 כאמור תהיה זו הפרה יסודית של החוזה על כל המשתמע מכך.
 
 

 אחזקת המושכר  .11
 

התקופה שהוא יחזיק  השוכר מתחייב, החל מיום קבלתו את החזקה במושכר ובמשך כל   11.1
מנע מלגרום ילהחזיק את המושכר, הציוד ומתקניו ברמה גבוהה של ניהול ואחזקה, ולה  בו:

למושכר ומתקניו נזק או קלקול למעט בלאי סביר עקב שימוש רגיל. השוכר אחראי לכל נזק  
או קלקול שייגרמו למושכר ומתקניו כתוצאה ממעשיו או מחדליו של מי מבאי המושכר, 

 מתחייב לתקנם בהקדם.והוא  
 
עזר בקשר למושכר, לרבות  -למלא ולבצע כל הוראת דין ובכלל זה, חוק, תקנה, צו או חוק 11.2

לגבי החזקתם והשימוש בהם, לא לעשות או להרשות שייעשו בהם, או בקשר אליהם כל  
פעולה שעלולה להוות מפגע או מטרד, או לגרום לנזק או אי נוחות למשכיר, לדיירים הגרים  

נות למושכר ולעוברים והשבים. הפר השוכר אחת או יותר מהתחייבויות אלה, יהיה  בשכ
 הוא האחראי בלעדית לכל תוצאה שתיגרם. 

 
השוכר מתחייב שלא לתלות מודעות או שלטים על חזית המושכר ואו על קיר חיצוני של   11.3

עם ין למעט בתוך המושכר בלבד, אלא בתיאום מוקדם  י המבנה ו/או בכל מקום אחרי בבנ
המשכיר ולאחר שניתן לו היתר מתאים ושילם את האגרה המתאימה. התיאום יהיה גם  

 .לגבי גודל השלטים ומיקומם 
 

נ 11.4 על  מ ילהקפיד  חפצים,  להעמיד  לשוכר  אסור  הקרובה.  וסביבתו  המושכר  טלטלין,  יקיון 
דוכנים וכדו' ולאפשר מכירת מוצרים מחוץ לתחום המושכר, או לגרום מטרד או אי נוחות  

עוברים והשבים. השוכר יהיה האחראי הבלעדי כלפי כל רשות ממשלתית או עירונית והוא  ל
מתחייב לפצות ולשפות את המשכירה, בגין תשלום כל קנס, פיצוי והוצאה שהיא תידרש 

 לשלם, עקב אי קיום השוכר את הוראות סעיף זה. 
 

  10השוכר יהיה אחראי על שמירת הניקיון של השטח  הפריפריאלי של הנכס עד למרחק של   11.5
 מטר סביב הנכס. 

 
אשפה 11.6 מכולת  או  אשפה  פחי  העירייה  הוראת  לפי  ירכוש  של   השוכר  קיבול  טון,    8בעלת 

 . העירייההמתאימה למשאית פינוי האשפה של המשכיר ויציבה במקום עליו תורה  
 

לגבי עסקים    עירייהפינוי הפסולת והטמנתה בהתאם למקובל ב השוכר ישלם לעירייה עבור  11.7
 . ובהתאם להוראות העיריה  מסוג מרפאה בשטח דומה לשטח המושכר

 
 
 
 
 
 
 
 



 שם המציע:  חתימת וחותמת המציע:

  
 
 

25 
 

 

 

 ביטוחים . 12
 

מתחייב   12.1 להוראות  המשכיר  בהתאם  הביטוח  בנספח  המפורטים  הביטוחים  את  לערוך 
כאשר העירייה גם היא תהיה מוטבת בפוליסה, ולדווח למשכירה באופן מיידי   הקבועות בו

של השוכר   לגרוע מחובתו  מבלי  וזאת  הביטוחי,  הנושא  על  להשפיע  שיכול  שינוי  כל  על 
בתוקפו במלואו לכל אורך  יישארסוי הביטוחי  לעמוד בתנאי חברת הביטוח על מנת שהכי 

תקופת השכירות. היה והמשכירה תיתבע בגין מעשה או מחדל של השוכר, שאינו מכוסה  
בביטוחי השוכר, מתחייב השוכר לשפות את המשכירה בגין כל הוצאותיה, לרבות שכ"ט  

לשיפוי    יום מקבלת דרישה   14עו"ד וכל ההוצאות משפטיות שהוצאו ע"י המשכירה, תוך  
כאמור. כל הסכומים האמורים ייחשבו כחוב פסוק ע"פ דין.  לשוכר לא תהייה עכל טענה  
כלפי המשכירה בגין דרישות הביטוח, ובדיקתו של אישור קיום הביטוחים ו/או אישורו  

 לא יפטרו את השוכר מחובותיו ע"פ כל דין וע"פ הסכם זה.
 
לבצע    ו/או על פי כל דין, מתחייב השוכר  מבלי לגרוע מהתחייבויות השוכר על פי הסכם זה 12.2

) ביטוחים  קיום  על  אישור  בנספח  המפורטים  הביטוחים  את  חשבונו  אשר 'ונספח  על   (
מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה, באמצעות חברת ביטוח המורשית לפעול במדינת ישראל  

הוא  בענפי הביטוח בהם נכללים הביטוחים הנדרשים, ולהמציא לעירייה את הנספח כש
חתום על ידי מבטחיו במקומות המיועדים לכך במועד חתימת חוזה זה או במועד כניסתו  

 המוקדם מביניהם. –למושכר 
 

העירייה תהיה זכאית למנוע מן השוכר את פעילותו ו/או הכנסת טובין למושכר במקרה  12.3
 לא הומצא לה.  'ושנספח  

 
ו/או הבאים     העירייה יעה כנגד  השוכר מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תב 12.4

מטעמה, בגין נזק שהשוכר זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים המפורטים לעיל והוא פוטר בזאת 
פטור    העירייהאת   בדבר  לעיל  האמור  כאמור.  לנזק  אחריות  מכל   מטעמה  והבאים 

 מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. 
  

עם תום תקופת הביטוח הרשומה באישור על קיום ביטוחים, ימציא השוכר את האישור  12.5
וארך שוב שהוא חתום על ידי מבטחיו תחת הכותרת "אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מ

 .........." ותצוין תקופת האורכה. לתקופה כדלקמן
 

השוכר ימשיך ויערוך ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות כמקובל אצל מכון דיאליזה,   12.6
גם לאחר תום תקופת השכירות על פי חוזה זה וכל עוד קיימת לו התחייבות חוקית על פי  

 דין. 
 

 הפרה של סעיף זה (סעיף ביטוח), תהווה הפרה של תנאי מהותי בהסכם.   12.7
 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן פטור   12.8
הביטוח   חברת  אם  בין  דין,  פי  על  ו/או  החוזה  תנאי  פי  על  מאחריותו  לשוכר  כלשהו 

ו  לאו,  אם  ובין  כאמור  נזקים  על  לפצות  לידי  התחייבה  ביטוח  אישור    העירייה המצאת 
 אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.   העירייהכאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על  

 
מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע החוזה עקב אי המצאת  12.9

 או אי הסדרת ביטוח כנדרש, ישא השוכר בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך. 
  

לגבול   12.10 מתחת  שהם  נזקים  לרבות  מבוטחים,  בלתי  לנזקים  אחראי  יהיה  לבדו  השוכר 
 ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות.

 
השוכר לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים  12.11

 בפוליסות. 
 

העצמיות  השוכר לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים, לתשלום ההשתתפויות   12.12
 פי תנאי הפוליסות. -ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על

 
 

זכויות   12.13 ו/או  זכויותיו  את  המפקיע  באופן  הפוליסות  הוראות  את  השוכר    העירייה הפר 
באופן מלא ובלעדי, ולא    עירייהוהבאים מטעמה, יהא השוכר אחראי לנזקים שייגרמו ל 
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, והוא יהא מנוע מלהעלות  העירייהחרות כלפי  תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות או א 
 .העירייהכל טענה כאמור כלפי 

 
הביטוחים הנזכרים בנספח אישור ביטוחים הינם דרישות מינימום בלבד והשוכר יבצע  12.14

בהתאם  ואחריותו,  הכנסתו  הוצאותיו,  רכושו,  את  לבטח  מנת  על  נוספים  ביטוחים 
ם ירשם: כל סעיף בפוליסה המפקיע או  להוראות חוזה זה והדין. בכל הביטוחים הנוספי

יופעל   מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא 
  העירייה וכלפי מבטחיה, ולא תהיה למבטח זכות תביעה מהמבטחים של    העירייהכלפי  

. ולמען הסר  1981- לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א 59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 
ייכלל    העירייהאנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי    ספק וכלפי מבטחיה. בנוסף 

כלפי   התחלוף  זכות  כל  על  המבטח  מוותר  לפיו  מפורש  תנאי  אלו  , העירייהבביטוחים 
 עובדיה והבאים מטעמה. הוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם נזק מתוך כוונת זדון. 

 
  מאחריותשחרור המשכיר         .13

 
המשכיר לרבות הבאים מטעמו לא יהיה אחראי בכל מקרה שהוא לגבי נזק או פגיעה אשר  13.1

 יגרמו לשוכר ו/או למטופליו ו/או לרכושו, אלא אם נגרמו באופן ישיר על ידי המשכיר. 
 

שא בכל אחריות שהיא ו/או בחבות כל שהיא לגבי נזק גוף ו/או אובדן ו/או  יהמשכיר לא י  13.2
אשר ייגרם לשוכר ו/או למטופליו ו/או לעובדיו, ו/או למועסקים נזק רכוש מכל סוג שהוא  

על ידו ו/או ללקוחותיו ו/או למבקריו ו/או לכל אדם אחר אשר יימצא במושכר או בשטח  
ברשות   בין  אחר  או  כזה  שימוש  בו  עושה  שהשוכר  ו/או  השוכר  ידי  על  המוחזק  אחר 

ריות לכל נזק מעין זה ומתחייב  המשכיר ובין שלא ברשותו, והשוכר נוטל על עצמו את האח
לפצות ולשפות את המשכיר כנגד כל דמי נזק שישלם או שיאלץ לשלם עקב תביעה בגין  
ובלבד  המשכיר  שיוציא  התביעה  בניהול  הקשורות  הוצאות  כל  לרבות   זה  מעין  נזק 
ההוצאות   וכל  בפניה  להתגונן  האפשרות  לו  ותינתן  התביעה  על  הודעה  יקבל  שהשוכר 

אלא אם כן נגרם הנזק בלעדית וכתוצאה ישירה ממעשה ,  ך יחולו על השוכרהכרוכות בכ
 רשלני של המשכיר, 

 
 פעילות אסורה במושכר . 14

 
מבלי לגרוע ממטרת השכירות לפיה נאסר על השוכר לעשות שימוש במושכר שאינו מכון   14.1

 מובהר כי השוכר לא יהיה רשאי לקיים במושכר את הפעילויות הבאות: דיאליזה,
 

 כנסים, מפגשים או עצרות פוליטיות.  14.1.1
 אירועים בשעות ובימים שנקבעו על פי כל דין כימי מנוחה. 14.1.2
 אירועים שפעילותם מהווה סכנה לציבור.  14.1.3
 אירועים הפוגעים בצנעת הפרט.  14.1.4
קיבל    14.1.5 אם  אלא  אחר  רישיון  כל  או  עסקים  ברישוי  המחויבת   פעילות 

המוסמכים מהגורמים  כחוק  רישיון  פ המפעיל  על  הכל  ומהות  ,  הצורך   י 
 האירוע. 

 כל פעילות אחרת האסורה על פי כל דין. 14.1.6
 

במערכת היחסים שבין המשכירה לשוכר תהיה אחריות מוחלטת ובלעדית לשוכר בגין כל   14.2
נזק מכל סוג ומין שייגרם עקב ו/או במהלך ו/או בקשר לשימוש במושכר במהלך תקופת  

הארוכה שבין השתיים, אף אם הנזק נגרם השכירות ו/או החזקת המושכר ע"י השוכר, לפי  
עקב פגם שהיה קיים במושכר לפני תחילת תקופת השכירות. היה והמשכירה תיתבע בגין  
מעשה או מחדל של השוכר, שאינו מכוסה בביטוחי השוכר, מתחייב השוכר לשפות את 

י  המשכירה בגין כל הוצאותיה, לרבות שכ"ט, עו"ד וכל ההוצאות המשפטיות שהוצאו ע"
תוך   ייחשבו   14המשכירה,  האמורים  כל הסכומים  כאמור.  לשיפוי  דרישה  יום מקבלת 

הביטוח,   דרישות  בגין  המשכירה  כלפי  טענה  כל  תהיה  לא  לשוכר  דין.  ע"פ  פסוק  כחוב 
ובדיקתו של אישור קיום הביטוחים ו/או אישורו לא יפטרו את השוכר מחובותיו ע"פ כל  

 דין וע"פ הסכם זה. 
 
 
 

 החזקה החזרת . 15
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מיד בתום תקופת השכירות או מיד בתום תקופת השכירות הנוספת, אם תהיה כזאת, או   15.1
מיד עם ביטולו של חוזה זה מסיבות אחרות המפורטות בחוזה זה, מתחייב השוכר לפנות  
וחפץ   אדם  מכל  פנוי  כשהמושכר  המשכיר  לרשות  בו  החזקה  את  ולמסור  המושכר  את 

ומסודר (לרבות הריהוט והציוד) כפי שהשוכר קיבלו  השייכים לשוכר, ובמצב תקין נקי  
מאת המשכיר וכשהמושכר כולל כל שיפוץ, שיפור, תוספת או מתקן המחוברים למושכר 
באופן קבוע, אם אף אלה הותקנו והוספו למושכר על ידי השוכר ועל חשבונו, אלא אם 

יב השוכר שאז מתחי  -דרש המשכיר שהשוכר יסלק תוספת או מתקן כנ"ל מן המושכר  
 "). החזרת החזקה(להלן: " להיענות לדרישה כזו, ולעשות כן על חשבונו

סמוך ולפני החזרת החזקה השוכר מתחייב לאפשר לנציגי המשכירה, להיכנס למושכר כדי   15.2
לבדוק אותו ולהכין פרטיכל על מצבו ומצב הציוד והמתקנים בו. השוכר מתחייב לבצע את 

 כל התיקונים שיפורטו בפרטיכל, לפני החזרת החזקה. 
 

לתשלום או החזר כלשהו מהמשכירה,  למניעת ספק, מובהר בזאת שהשוכר לא יהיה זכאי   15.3
שינויים,  השכירות,  למטרת  המושכר  התאמת  עבור  והוצאות  השקעות  בשל  זה  ובכלל 

 שיפורים ותוספות במושכר. 
 
לעיל, הרי בנוסף לזכות המשכיר לתבוע    15.1לא פינה השוכר את המושכר במועד כבסעיף   15.4

או לפי כל דין,    לחוזה זה   את פינוי המושכר, ובנוסף לכל זכות אחרת שתהיה לו בהתאם
כאמור לעיל, ישלם השוכר למשכיר   ומבלי לפגוע בכל סעד או זכות הנתונה בידי המשכיר

דולר ארה"ב (אלפיים דולר)   2,000דמי שימוש ראויים בסכום בשקלים השווה לסך של  
לכל שבוע או חלק ממנו, של איחור בפינוי, וזאת כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש מבלי  

סכום שה כי  הצדדים  בין  במפורש  ומוצהר  מוסכם  הנזק.  את  להוכיח  יצטרך  משכיר 
הפיצויים המוסכמים  הקבועים מראש נקבע לאחר הערכה שקולה וזהירה של הנזקים 
שיגרמו למשכיר עקב אי פינוי המושכר על ידי השוכר כמפורט בחוזה זה, ולא תשמע כל  

 השוכר יהיה מנוע מלטעון טענה כנ"ל. טענה מצד השוכר כי הסכום האמור נקבע כקנס  ו
 

לעיל כדי לשחרר   15.4מוסכם ומוצהר במפורש ע"י הצדדים, כי אין באמור בסעיף קטן   15.5
את השוכר מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ו/או כדי להעניק לשוכר איזו זכות שהיא מכל 

כירות המוגנת  איזו זכות ש  - אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל-מין וסוג שהוא, לרבות 
על ידי החוק ואין בו כדי להוות הסכמה מצד המשכיר להארכת תקופת השכירות במושכר 
על ידי השוכר ו/או כדי להוות איזה וויתור שהוא מצד המשכיר לשוכר ו/או כדי לגרוע או  
להפחית מזכויותיו של המשכיר ו/או כדי לפגוע בזכותו של המשכיר לקבל כל סעד ותרופה  

לרב  שיגרם אחרים,  נזק  כל  על  נוספים  ופיצויים  מהמושכר  השוכר  של  ידו  סילוק  ות 
 למשכיר, עקב אי פינוי המושכר במועד.  

 
לעיל    15.1ר למשכיר במצב כאמור בסעיף  לא יחזולרבות הריהוט והציוד,    אם המושכר, 15.6

דרישתו   לפי  מיד  למשכיר  להחזיר  חייב  השוכר  יהיה  אזי  המשכיר,  רצון  ולשביעות 
כל   על  הראשונה  בו היה  על מנת להביא את המושכר למצב  ההוצאות שיוציא המשכיר 

השוכר להחזירו למשכיר ואת כל ההוצאות הכרוכות בכך, ובלבד שהמשכיר מסר לשוכר  
את ההוצאות השונות בכדי להביא   ימים על כוונתו להוציא  3הודעה מוקדמת בכתב של   

משכיר יהיה רשאי לגבות כל את המושכר למצב בו היה על השוכר להחזירו למשכיר. ה
 סכום שחב בו השוכר מהערבות הבנקאית בדרך של חילוט הערבות. 

 
לעיל, בנוסף לאמור לעיל, יהיה המשכיר    15.1לא פינה השוכר את המושכר במועד כבסעיף   15.7

דמי   וההתחייבויות,  התשלומים  המיסים,  הסכומים  כל  את  השוכר  מאת  לתבוע  זכאי 
השכירות הוצאות תיקונים, דמי נזק, דמי שימוש ראויים, הפסדים וכל תשלומים אחרים 
ללא יוצא מן הכלל כמפורט בחוזה בשל התקופה מהמועד בו היה על השוכר לפנות את 
המושכר ועד המועד בו פינה את המושכר בפועל, כאילו נמשכה תקופת השכירות, וזאת 
מבלי לפגוע בחובת  השוכר לפנות את  המושכר, ומבלי לפגוע בכל סעד אחר העומד לרשות  
המשכיר בהתאם לחוזה זה ו/או על פי כל דין. המשכיר יהיה רשאי לגבות כל סכום שחב 

 ך של חילוט הערבות. בו השוכר מהערבות הבנקאית בדר
  

לעיל, לא יצרו יחסי שכירות בין השוכר   כאמור קבלת דמי שימוש ראויים כנ"ל ותשלומים   15.8
 למשכיר לגבי התקופה שלאחר המועד בו היה על השוכר לפנות את המושכר.   

 
 
 
 



 שם המציע:  חתימת וחותמת המציע:

  
 
 

28 
 

 

 

   ודחיית מועד תחילת תקופת השכירותכח עליון       .16
 
כי הצדדים לא יחשבו כמי שהפרו את החוזה  או כמי שלא    מוצהר ומוסכם בזאת במפורש, 16.1

כח " קיימו תנאי מתנאיו אם הסיבה להפרת החוזה או לאי קיום התנאי תהיה סיבה של  
 עליון" אשר לצדדים לא היתה נגיעה בקשר אליו או שליטה עליו.  

   
בכלל "כח עליון" נכללים שריפה, התפוצצות, אסונות טבע, שביתות, השבתות , מלחמה,  16.2

עירוניים בדבר הפסקת  גיוס מילואים נרחב, צווים ממשלתיים או  מצב חירום בטחוני, 
עבודות, חוסר ממושך בחומרי גלם או חומרי בניה וכל סיבה אחרת שאיננה בהשפעתו או  

או השוכר של המשכיר  שליטתו  או מחדל  תחת  רשלנות  של  תוצאה  ואינה  העניין,  לפי   ,
 מצידם.          

 
הפרה של החוזה על ידי צד כלשהו מסיבה של כח עליון לא תשמש עילה בידי הצד האחר   16.3

 לבטל חוזה זה כולו או מקצתו.  
 

 רישוי ורישיונות .17
 

  המשכיר איננו אחראי כלפי השוכר לקבלת רישיונות או אישורים כלשהם מאת הרשויות  17.1
המוסכמות, לרבות מהמשכיר כרשות מקומית, הדרושים לצורך הקמה והפעלה של מכון  
בזאת  מתחייב  והשוכר  השכירות,  למטרת  בהתאם  במושכר  העסק  לניהול  או  דיאליזה 
להשיג כל רישיון הדרוש לו והוא מתחייב לפעול על פי הרישיון הדרוש מטעם כל רשות  

 ל לפי העניין. הכ  -עירונית, ממשלתית, מקומית או אחרת 
 

על השוכר לדאוג במשך כל תקופת השכירות לחידוש הרישיונות והאישורים הדרושים כך  17.2
שהפעלת העסק במושכר ומתן השירותים בו  תתנהל בהתאם להוראות כל  דין הנוגע לכך   
ובהתאם לתנאי כל רישיון ו/או הוראות ו/או תקנות שתוצאנה מזמן לזמן על ידי רשות  

 מושכר ו/או מטרת השכירות.  מוסמכת כל שהיא ביחס או בקשר ל
 

בזאת 17.3 לשאול,   השוכר מצהיר  לו ההזדמנות  ניתנה  זה  חוזה  על  לפני חתימתו  לבדוק    כי 
בדק   ולקבל כל אינפורמציה הדרושה לו לצורך ההתקשרות בהתאם למסמכי החוזה וכי

ואת האפשרות לקבל רישיון או רישיונות   בפועל את התאמת המבנה למטרת השכירות 
וכי מצא את הדרושים להפע  כפי שהוא בהתאם למטרת השכירות,  לת העסק במושכר  

 המושכר מתאים למטרות השכירות.  
 

התאמה, ועל טענת ברירה מחמת - השוכר מוותר בזאת מראש ובמפורש על כל טענת אי 17.4
 מום ו/או פגם כלשהוא או על טענת ברירה אחרת כלשהי הנוגעת המושכר ושכירתו.  

 
 איסור הסבת החוזה  .18
 

להסב, למשכן או    לשתף, למסור,  השוכר לא יהיה רשאי ומתחייב שלא להעביר, להמחות,  18.1
לשעבד במישרין או בעקיפין, את זכויותיו לפי החוזה, כולן או מקצתן, לצד שלישי כלשהו.  
וכן לא יהיה השוכר רשאי להשכיר את המושכר או כל חלק ממנו ו/או להרשות שימוש  

ורה שהיא מבלי לקבל על כך את הסכמת המשכיר מראש בו/או בכל חלק ממנו באיזה צ
ובכתב. כמו כן אסור על  לשוכר לקבל שותף במושכר באיזה אופן וצורה שהיא או לשתף 
אחר או אחרים בהחזקת המושכר או בכל חלק מימנו בין אם החזקה מוגדרת ובין אם 

כר שלא להעניק  כמו כן מתחייב השו  אינה מוגדרת והכל בין בתמורה ובין שלא בתמורה. 
 למי שהוא זכות במושכר כבר רשות בין בתמורה ובין ללא תמורה.  

 
השוכר מתחייב להודיע למשכיר באופן מידי על  כל גורם שהטיל עיקול ו/או שיעבוד על   18.2

המוסמכות   ולרשויות  העיקול  למטיל  מיידית  להודיע  השוכר  מתחייב  כן  כמו  המושכר. 
כי רשויות)  הוצל"פ  משפט,  בבעלות   (בית  הינו  ו/או  המושכר  לעקלו  ניתן  ולא  המשכיר 

 לשעבדו וכן לפעול ללא דיחוי לבטל עיקול זה.  
 
 
 
 
 

 



 שם המציע:  חתימת וחותמת המציע:

  
 
 

29 
 

 

 

 הסבת החוזה או שיעבוד המושכר על ידי המשכיר         .19
 
את  19.1 ו/או לשעבד  יהיה המשכיר רשאי למשכן  זה  על אף חוזה  כי  ומוסכם בזאת  מובהר 

המושכר או חוזה זה כולו או מקצתו, להסב את זכויותיו בו לאחרים, להעבירו כולו או 
מקצתו בכל צורה ואופן כפי שהמשכיר ימצא לנכון מפעם לפעם בין אם למטרת השגת 

ול דעתו הבלעדי והמוחלט של המשכיר. השוכר  מימון או לכל מטרה אחרת, הכל לפי שיק
מסכים בזאת במפורש לקבל על עצמו ולקיים את כל הוראות חוזה זה כלפי כל גוף אחר 
אשר יבוא במקומו של המשכיר, אם יבוא. משכון, שעבוד, הסבה או העברה כאמור, לא 

ויותיו על  יהא בהם כדי לגרוע מזכויות השוכר בהתאם לחוזה זה ולא להוסיף על התחייב
 פיו.    

 
להעביר בעלות חלקית או מלאה,   המשכיר רשאי להסב זכויותיו במבנה כולו או מקצתו, 19.2

לשתף גורם או גוף כל שהוא בניהול ו/או בבעלות של המבנה ו/או המושכר כראות עיניו  
ועל פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי מבלי להזדקק להסכמת השוכר. והשוכר מקבל על  

במפורש כל פעולה כזו אשר תעשה על ידי המשכיר ללא סייג, ולשוכר לא עצמו מראש ו
תהיה כל טענה או תביעה או דרישה מכל מין וסוג שהוא כלפי המשכיר או הבאים מכוחו,  

 ובתנאי שזכויות השוכר על פי חוזה לא תפגענה.  
 

כדין, 19.3 ידרשו  אישור אשר  או  כל מסמך  על  דרישת המשכיר  פי  על  יחתום   מפעם   השוכר 
קטנים   בסעיפים  המנויות  מהמטרות  לאחת  יהיה    לעיל,  2,  1לפעם,  ולא  שיידרשו,  ככל 

רשאי להתנות הסכמתו זו בתנאי כל שהוא. מבלי לגרוע בחובתו של השוכר לעיל, מוסכם 
בזאת כי למרות האמור בכל דין, פוטר בזה השוכר את המשכיר מן הצורך בקבלת הסכמה  
נוספת או נפרדת או מן הצורך בחתימת השוכר, בקשר לכל עניין מן העניינים הנזכרים 

הנ"ל. סעיף זה יכול להיות מוצג בפני צדדים שלישיים, ויהווה הסכמה של השוכר    בסעיפים
 לפעולות לעיל.  

 
למען הסר ספק מובהר היטב כי גג המבנה וגג הנכס אינו מועבר לשוכר ואינו חלק משכירות   19.4

שאר ברשות המשכיר וכי בכוונת המשכיר לעשות שימוש בגג בין בעצמו ובין  יזאת וכי הגג י 
 וולטאים.   –רתו לאחרים בין היתר לצורך התקנת מתקנים פוטו ע"י השכ

 
 הוראות קיום .20

 
שנקבע   20.1 המסירה  לתאריך  עד  במושכר  החזקה  את  לשוכר  למסור  מתחייבת  המשכירה 

 בחוזה. 
 
המשכירה תהיה זכאית לדחות את תחילת תקופת השכירות, מפאת כל גורם שלא ניתן   20.2

שאין   מסיבה  או  מראש,  לחזותו  שליטה  היה  לה  שאין  מסיבה  או  למנעה,  באפשרותה 
לגביה, או במקרה, שעל אף מאמציה הסבירים לא היה בידה למסור את החזקה במושכר 

 במועד שנקבע מראש. 
 

במסירת  20.3 לאחר  זכאית המשכירה  לעיל תהיה  יותר מהמקרים המנויים  או  בקרות אחד 
 ה נוספת הכרחית. החזקה, תקופת זמן המקבילה לתקופת העיכוב או המניעה ולתקופ

 
למניעת ספק, מוסכם בזאת שדחיית תחילת תקופת השכירות ואיחור במסירת החזקה,  20.4

עקב אחת או יותר מהסיבות המנויות בחוזה, לא יחשבו כהפרת המשכירה את החוזה או  
 הוראה מהוראותיו. המשכירה תודיע לשוכר את מועד מסירת החזקה הנדחה. 

 
 מושכר במועד הנקוב בחוזה, למסירת החזקה.השוכר מתחייב לקבל את החזקה ב  20.5
 
בכל מקרה בו לא יתייצב השוכר לקבלת החזקה במושכר במועד שנקבע למסירת החזקה,  20.6

לא תהא זו סיבה לדחיית תקופת השכירות, והוראות החוזה יחולו כאילו קיבל השוכר את 
 החזקה במושכר בפועל. 

 
במושכר, לא תהיה המשכירה אחראית כלפי  במקרה בו לא יתייצב השוכר לקבלת החזקה   20.7

קבלת   אי  בשל  למושכר  שייגרם  נזק  או  פגם  קלקול,  כל  בגין  לפיצוי  או  לתיקון  השוכר 
 החזקה במועד. 
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זה,  20.8 לחוזה  המצורף  הביטוחים  קיום  אישור  את  למשכירה  להמציא  מתחייב  השוכר 
יות כלשהן. כן  והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו, כשהוא חתום ע"י מבטחיו, וללא הסתייגו 

מתחייב השוכר, להמציא את האישור מדי שנה בשנה, חתום כמצוין לעיל כל עוד מתקיים 
 הסכם שכירות זה. 

 
קיום התחייבויותיה של המשכירה עפ"י החוזה, מותנה בקיום השוכר את התחייבויותיו   20.9

ר  לפיו במלואן ובמועדן. אחר השוכר בקיום אחת או יותר מהן, תהא למשכירה זכות לאח
 בקיום התחייבויותיה תקופה מקבילה. 

 
במידה ויפר השוכר אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי החוזה, תהיה המשכירה זכאית  20.10

לממש את התרופות שהיא זכאית להן לפי החוזה והדין בכל עת ובסדר שתמצא לנכון. 
 .איחור או שיהוי במימוש המשכירה אחת או יותר מהתרופות לא יהווה מניעה או ויתור

 
מבלי לפגוע בזכות המשכירה לבטל את החוזה אם השוכר יפר הפרה יסודית אחת או   20.11

המשכירה תהיה זכאית בכל עת,   יותר מהתחייבויותיו בחוזה, השוכר מסכים בזאת כי
ושהשהיה  החוזה  לפי  בהם  התחייב  שהשוכר  תשלום  כל  ולשלם  פעולה  כל  לעשות 

גורם כלשהו. פעלה בתשלומם עלולה לעכב את המשכירה בקיום   התחייבויותיה כלפי 
הפעולה  עשיית  הוצאות  מלוא  את  לה  להשיב  השוכר  מתחייב  כאמור,  המשכירה 

 ימים מיום שנדרש לכך.   7והתשלום, תוך 
 

עבור פיגור בכל תשלום שלא ישולם במלואו ובמועדו החל על השוכר בהתאם להוראות  20.12
גם ריבית פיגורים. לא שילם החוזה, מתחייב השוכר לשלם למשכירה בנוסף לתשלום  

תחילה  ייזקף  מכן  לאחר  למשכירה  שישלם  תשלום  כל  הפיגורים,  ריבית  את  השוכר 
לכיסוי ריבית הפיגורים והשוכר יחשב כאילו לא שילם את התשלום, או לא שילם אותו  

 במלואו, הכל על פי העניין. 
 

הפר השוכר אחד או    מבלי לפגוע בזכותה של המשכירה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, 20.13
והמשכירה  החוזה  של  יסודית  להפרה  הפרתו  תיחשב  להלן,  המנויים  מהתנאים  יותר 

 תהיה זכאית לכל הסעדים לה עפ"י דין ובכלל זה לבטל את החוזה. 
 

אם הוא לא ישלם, תשלום שעליו לשלם בהתאם להוראות החוזה איתה, או אחר   20.13.1
יותר מהמועד שנועד לתשלום לפי  ימים או    7בבצוע התשלום, כולו או מקצתו,  

 ההסכם. 
 

יוכרז   20.13.2 שהוא  או  לפירוקו,  נכסיו,  לכינוס  צו  או  נגד השוכר החלטה  יינתנו  אם 
כפושט רגל, או שימונה לו מפרק, כונס נכסים, מנהל עסקים או נאמן בפשיטת  
להקפאת   בקשה  שתוגש  או  מקצתם  או  כולם  נכסיו  על  עיקול  שיוטל  או  רגל 

ם, בין אם מדובר בצווים או מינויים, זמניים או קבועים,  הליכים או הסדר נושי
 יום מיום שניתנו.   90וההחלטה או הצו לא בוטלו תוך 

 
  , 10,  8,  7  ,3  ,2  אם השוכר יפר אחת או יותר מהתחייבויותיו הכלולות בסעיפים   20.13.3

 לחוזה זה. 20 ,18, 17 ,14, 12 ,11
 

הח 20.14 את  ולבטל  ההתקשרות  את  להפסיק  רשאי  יהיה  הודעה המשכיר  ללא  לאלתר  וזה 
מוקדמת, באחד המקרים הבאים וזאת מבלי שהשוכר יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או החזר 

 בגין כך: 
 

השוכר לא קיבל היתר או רישיון  או שההיתר להפעלת מכון הדיאליזה ו/או   20.14.1
הרישיון לקיום והפעלת מכון הדיאליזה  במושכר שהיו לשוכר בוטלו ע"י רשות   

 מוסמכת לרבות ע"י המשכיר. שלטונית   
 

מקומית   20.14.2 או  שלטונית  רשות  של  או  מוסמך,  משפט  בית  של  הוראה  ניתנה 
 מוסמכת, ארעית או סופית, האוסרת מכל סיבה שהיא  קיום העסק במושכר. 

 
נמצא ליקוי בתחזוקת המושכר ו/או הפרת יסודית מהוראות חוזה זה אשר לא   20.14.3

בתוך   השוכר  ע"י  שנמסרה ימים    3תוקנה  את     מיום  לתקן  בכתב  דרישה  לו 
 הלקוי או ההפרה כאמור. 
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בכל מקרה בו הורשע השוכר או מנהל בתאגיד (אם השוכר הוא תאגיד), בעבירה   20.14.4
 שיש עמה קלון. 

 
ו/או נעשה חדל פירעון    20.14.5 ו/או פשיטת רגל  השוכר נכנס למצב של כינוס נכסים 

 מכל סיבה אחרת . 
 

השוכר או האדם בשמו או מטעמו,  במקרה שהוכח להנחת דעת של המשכיר כי   20.14.6
הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, שלמונים , מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי  
כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על זכיית השוכר במכרז ו/או להשפיע בדרך  
כלשהי על אדם על מנת שיפעל  לאי קיום התחייבויותיו לפי חוזה זה או על מנת  

כויותיו  כולן או חלקן ו/או כל נושא אחר  הקשור לחוזה  שהמשכיר יוותר על ז
זה .או אם הוכח להנחת דעתו של המשכיר כי השוכר נקט בתחבולות בקשר עם  

 התאגדותו או לא גילה את כל האמת הנוגע לבעלי העניין בתאגיד. 
 

על   20.14.7 העולה  איחור  ,לרבות  זה  בחוזה  שנקבעו  כפי  התשלום  בתנאי  עמידה  אי 
 עד שנקבע בחוזה זה, בתשלום דמי השכירות למשכיר. שלושה ימים מהמו

 
 יום מיום הטלתו.   30הוטל עיקול זמני או קבוע על נכסי השוכר שלא בוטל תוך  20.14.8

 
מונה נאמן או כונס לנכסי השוכר או שהשוכר קיבל החלטה על פירוק מרצון או   20.14.9

שהגיע להסכם פשרה עם נושיו כולם או חלקם, או שיזם פניה לנושיו על מנת  
  –התשמ"ג    לפקודת החברות (נוסח חדש),  233גיע להסדר איתם לפי סעיף  לה

1983 . 
 

חולטה הערבות הבנקאית כולה או חלקה מכל סיבה שהיא והשוכר לא מסר   20.14.10
בנקאית חדשה כאמור בסעיף   העירייה ערבות  ימים מיום    7, תוך  21.4לידי 

 חילוט הערבות. 
 

משרד הבריאות, נספח    השוכר לא מספק את השירותים בהתאם לקבוע בנוהלי  20.14.11
 ט"ו או שהשירות לוקה בחסר או אינו לשביעות רצון העירייה. 

 
הפסיק המשכיר את ההתקשרות או  ביטלה או במקרה  שהחוזה לא נכנס לתוקף, יסלק  20.15

השוכר את ידיו מהמושכר לאלתר ויחזירו לחזקת המשכיר כשהוא פנוי, נקי ותקין כפי  
 שקיבלו לאחר עבודות השיפוצים.

 
הפר השוכר את החוזה הפרה יסודית, או שהוא הפר אותו הפרה לא יסודית, והוא לא   20.16

והמשכירה ביטלה את החוזה,   -קיים אותו לאחר הארכה שקיבל מהמשכירה לקיומו  
 המשכירה תהיה זכאית בין השאר:

 
 לנתק את המושכר מרשתות המים והחשמל.  20.16.1

 
כנס  יתך את שעריו ו/או להלפרוץ או לפתוח את מנעולי המושכר, או לנעול או לר 20.16.2

שיהיו   החפצים  את  ולאחסן  השוכר  הסכמת  קבלת  ללא  או  בהסכמת  אליו 
לא   המשכירה  לנכון.  תמצא  שהמשכירה  במקום  השוכר  חשבון  על  במושכר, 
עקב   לשוכר,  שייגרם  שהוא  סוג  מכל  אובדן  או  נזק  לכל  אחראית  תהיה 

 פעולותיה לעיל. 
 

את החזקה במושכר ללא תנאי    להחליף את מנעולי המושכר באחרים ולקבל 20.16.3
ולהשכיר את המושכר לכל אישיות משפטית אחרת כפי שתמצא לנכון. מיום  

 כניסת שוכר אחר למושכר יחשב השוכר כמי שחדל להיות שוכרו. 
 

ביטלה המשכירה את החוזה בהתאם לאמור לעיל תהיה המשכירה זכאית לפיצויים בעד  20.17
"דמי לה עקב ההפרה ותוצאותיה (להלן:    הנזקים, ההפסדים וההוצאות שנגרמו וייגרמו

 ).הנזק"
 

בוטל החוזה עקב הפרת השוכר אותו, מסיבות שאינן תלויות במשכירה, תהיה המשכירה  20.18
 זכאית לכל הצעדים כנגד השוכר עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י הדין. 
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הוראות סעיף זה באות להוסיף על כל פיצוי ותרופה אחרת, להם תהיה המשכירה זכאית  20.19
ו/או על פי    1970לפי הסכם זה ו/או לפי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א  

 כל דין אחר. 
 

 ערבות  .21
 

להבטחת נזקים שהינם באחריות השוכר לפי הסכם זה ו/או להבטחת קיומו של חוזה זה    21.1
₪ (במילים:   50,000מוסר השוכר למשכיר עם החתימה על החוזה ערבות בנקאית על סך  

"), שתהיה בתוקף מיום כניסתו לתוקף של החוזה זה הערבות(להלן "חמישים אלף ₪),  
להסכם זה. המשכיר לא   1וסח המצורף כנספח  יום לאחר גמר תוקף החוזה בנ  90ועד  

ובכתב  מראש  בהתראה  לשוכר  שפנה  לאחר  אלא  הבנקאית  הערבות  את  לחלט  יפנה 
 אודות ההפרה, ונתנה לשוכר הזדמנות סבירה לתקן את ההפרה וזה לא תוקן. 

 
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ובכל מקום בחוזה תשמש  הערבות  הבנקאית לתשלום  21.2

הפסד שיגרם למשכיר, או  לתשלום כל חוב שהשוכר  התחייב  לשלם  ולתשלום   כל נזק ,
כל  חוב של השוכר למשכיר או לצד ג' בין  שמקורו בהסכם זה ובין שמקורו  בהסכם 

המשכיר יהיה זכאי  לחלט/לממש את הערבות כולה או חלקה   אחר או שמקורו בכל דין.
על השוכר ע"פ הסכם זה או ע"פ הסכם   לצורך כיסוי הנזקים או תשלומי חובה   החלים

 שילוט וכיוצ"ב.  אחר או על פי דין לרבות ארנונה ,מים,
 

צדדי בכל מקרה בו    -המשכיר יהיה זכאי לחלט את הערבות כולה או חלקה באופן חד 21.3
או   מקצתן  או  כולן  זה,  חוזה  לפי  בהתחייבויותיו  השוכר  עמד  לא  דעתו  שיקול  לפי 

יום מיום שנדרש לעשות כן    14השוכר את הדרוש תיקון בתוך  במקרים שבהם לא תיקן  
 בכתב על ידי המשכיר. 

 
תוך   21.4 חייב  השוכר  יהיה  חלקה  או  כולה  הערבות  למסור    7חולטה  החילוט  מיום  ימים 

השוכר  מסר  לא  שחולט.  הסכום  בגובה  להשלימה  או  חדשה  בנקאית  ערבות  למשכיר 
 ל כל המשתמע מכך. ע, ערבות כאמור תהיה זו הפרה יסודית של החוזה

 
לא קיים השוכר את התחייבויותיו על פי חוזה זה ו/או חלק מהן לאחר מתן התראה ע"י   21.5

ימים מראש על ההפרות, ומבלי לפגוע בזכויות המשכיר לכל סעד   3המשכיר לשוכר של  
ו/או תרופה אחרת ו/א נוספת יהיה המשכיר זכאי לחלט או לממש את הערבות הבנקאית 

 די של המשכיר.  כולה או חלקה לפי שיקול דעתו הבלע
 

השוכר מצהיר ומסכים כי מימוש או חילוט הערבות הבנקאית ו/או פתיחת הליך מכל  21.6
מין ו/או סוג שהוא לא יפגעו בזכותו של המשכיר לתבוע ולקבל נגד השוכר כל תרופה  
ו/או סעד אחר ו/או נוסף העומדים למשכיר בין על פי הוראות חוזה זה ובין על פי הוראות  

 כל דין.  
 
 ן בגובה הערבות לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיה של השוכר על פי הסכם זה. אי 21.7
 

 הפסקת ההתקשרות          .22
 

השוכר לא יהיה רשאי לבטל תוקפו של חוזה זה לפני תום תקופת השכירות, מבלי לקבל  22.1
את הסכמת המשכיר לכך מראש ובכתב. מוסכם בזה כי אם השוכר יפסיק את השימוש 

ו/או יעזוב את המושכר מכל סיבה שהיא לפני תום תקופת השכירות יהיה חייב  במושכר  
במלוא תשלום דמי השכירות ותשלומי המיסים והארנונות בעוד תקופה זו, והכל מבלי  

 ההסכם.   "י לגרוע מיתר חובותיו של השוכר עפ
 

ם בכל מקרה בו יעזוב השוכר את המושכר לפי תום תקופת השכירות לא יהיה זכאי לשו  22.2
השינויים  וכל  לעסק,  התאמתו  ו/או  במושכר  השקעותיו  בגין  לרבות  כספי,  החזר 

והמערכ של המשכיר, השיפורים התוספות  יהיו  יהיה    ות שהותקנו במבנה  לא  והשוכר 
זכאי לשום החזר או פיצוי בגינם. המשכיר יקבל לחזקתו ולבעלותו ללא תמורה את כל 

   .שחובר דרך קבע  ל"מושכר" כאמור
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  תרופות המשכיר בגין הפרות        .23
  

מבלי לגרוע, מהאמור לעיל ומתרופות ספציפיות המופיעות בחוזה זה, תחולנה על  הפרת  23.1
 . 1970 -חוזה זה הוראות חוק החוזים (תרופת בשל הפרת חוזה) תשל"א

 
אם השוכר לא יחזיק את המושכר במצב תקין ו/או לא יתקן הטעון תיקון במושכר ו/או   23.2

רו למשכיר מיד בתום תקופת השכירות במצב תקין כאמור בחוזה זה ו/או אם לא יחזי
ייגרם נזק כל שהוא למושכר בתקופת השכירות אשר לא תוקן על ידי השוכר לשביעות 
בהתאם  כזה  במקרה  למשכיר  שתהיה  אחרת  זכות  לכל  שבנוסף  הרי  המשכיר,  רצון 

רש המשכיר  יהיה  דין,  לכל  בהתאם  ו/או  זה  חוזה  ו/או  להוראות  תיקון  כל  לבצע   אי 
לעשות כל פעולה אחרת שתראה לו לנכון לתיקון הנזק ו/או להחזרת המצב לקדמותו  

 ימים מראש.   3וזאת על חשבון השוכר, ובלבד שהמשכיר הודיע לשוכר על כך 
 

השוכר מתחייב בזה לשלם למשכיר מיד עם דרישתו את כל הסכומים שהמשכיר הוציא   23.3
חשבונות המשכיר לעניין ההוצאות דלעיל   לעיל.  23.2על פי סעיף  עבור פעולות אשר ביצע  

יהוו הוכחה מכרעת לנכונותם, והשוכר מתחייב לפרוע למשכיר את החשבונות שיוגשו לו  
על ידי המשכיר מיד עם הגשתם. מבלי לגרוע מחובת השוכר הנ"ל יהיה המשכיר רשאי  

 וש הערבות הבנקאית. לגבות כל סכום שיוציא  מהערבות הבנקאית בדרך של מימ
 

ו/או העדר תגובה, העדר הפעלה או העדר נקיטת אמצעים ע"י   23.4 ו/או המתנה  כל שיהוי 
אחד מהצדדים לא יתפרשו בשום צורה ואופן כוויתור של אותו צד על זכות כל שהיא  
מזכויותיו על פי החוזה, אלא אם כן וויתר אותו צד על זכות מזכויותיו במפורש ובכתב 

יתור לעמוד בהוראות הדין להיות חתום ע"י  ותור מצד המשכיר על כתב הוובמקרה של וי
 .   עירייהכל הגורמים המוסמכים ב

 
בכל מקרה של הפרת החוזה על ידי מי מהצדדים יהיה הצד המפר אחראי כלפי הצד השני   23.5

עקיפה  או  ישירה  כתוצאה  שיגרמו  והתשלומים  ההוצאות  ההפסדים  הנזקים  כל  בגין 
כל סעד או תרופה אחרים מההפרה,   בזכותו של הצד שנפגע לתבוע  לפגוע  וזאת מבלי 

 ח הוראות כל דין.  ו העומדים לרשותו מכח הוראות חוזה זה על נספחיו ומכ
 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר בזה, כי בכל מקרה שבו צד יפר הוראה שאינה   23.6
ימים   3יסודית בחוזה זה, תישלח לו התראה על ידי הצד שנפגע ותינתן לו אורכה של  

לתיקון ההפרה. היה ולא תיקן הצד שהפר את הטעון תיקון במועד הנקוב לעיל תהפוך 
ע יהיה זכאי לבטל תוקפו של חוזה זה לאלתר מבלי  ההפרה הנ"ל להפרה יסודית, והנפג

 לחוזה.    20לתת כל התראה נוספת ויחולו בנוסף להוראות כל דין הוראות סעיף 
 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי איחור באחד מן התשלומים של השוכר למשכיר שאינו    23.7
שא י ור בתשלום יימים  לא יהווה הפרה יסודית של ההסכם.  אולם על כל איח  3עולה על   

השוכר בריבית מקסימאלית בגין חח"ד כמקובל בבנק לאומי לישראל מיום התשלום 
המקורי ועד התשלום בפועל. איחור העולה על שלושה ימים של אחד מן התשלומים של 

 יהווה הפרה יסודית של ההסכם.   -השוכר למשכיר אף בלא התראה 
 

ידי מי מהצדדים, יהיה הצד הנפגע זכאי    בכל מקרה של ביטול חוזה זה מחמת הפרתו על  23.8
בנוסף לכל תרופה אחרת העומדת לו בדין בשל ההפרה, כולל סעד של פיצויים, צו מניעה 

בכל  מקרה של הפרה מצד השוכר שבעטיה   וצו עשה. למרות כל האמור בחוזה ובנוסף לו,
על השוכר לשלם למש יהא  לפני תום תקופת השכירות,  כיר, פונה השוכר מן המושכר 

פיצויים סבירים שיהיו שווים  ועד תום תקופת השכירות,  עבור התקופה מיום הפינוי 
להפסד דמי השכירות שסבל המשכיר עקב הביטול, וכן הוצאות דמי התאמה שהוציא 
המשכיר, וכן ההוצאות הכרוכות בהחזרת המושכר למצבו הקודם כפי שהיה טרם ביצוע 

באמור   אין  השוכר.  ע"י  המושכר  להקטנת  התאמת  לפעול  המשכיר  בחובת  לפגוע  כדי 
 הנזק.  

 קיזוז .24
 

לרבות בגין נזק, פיצויים    עירייהתהא זכאית לקזז כל סכום שהזוכה יהיה חייב ל   העירייה          
מוסכמים, ולרבות ארנונות ותשלומי חובה אחרים בין שמקורם בהסכם זה ובין שמקורם 

לזוכה.   ממנה  שמגיעים  סכום,  מכל  גם    העירייה אחר  חובות  את  לגבות  זכאית  תהא 
 מהערבות הבנקאית. 
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 :ציוד .25
 

 המבנה כולל גם את הציוד והריהוט שלהלן:             

               ______________________________________________ 

 

               ______________________________________________ 

 

לרשות    והריהוט  הציוד  את  השוכר  יחזיר  השכירות  תקופת  סיום  כשהם   העירייהעם 
 תקינים וראויים  לשימוש כפי שקיבלם. 

 ניהול הנכס  .26
 

ניקיונו, אבטחתו   26.1 ועבודות המשכיר רשאי בכל עת להחליט כי שירותי תחזוקת הנכס, 
 הגינון בו (להלן:" עבודות הניהול") יינתנו על יד המשכיר או ע"י מי מטעמו. 

 
בהודעה   26.2 שרשום  ומהמועד  לשוכר,  בכתב  החלטתו  על  יודיע  כאמור  המשכיר  החליטה 

 ישלם השוכר למשכיר או למי מטעמו דמי ניהול. 
 

 דמי הניהול יהיו והשוכר ישלם למשכיר.  26.3
 

 שונות .27
 
שהחוזה משקף ומגבש במלואו את אשר הותנה והוסכם ביניהם. כל הצדדים מאשרים   27.1

שינוי, ביטול או תוספת לתנאי החוזה יהיו ברי תוקף, רק אם נעשו במסמך בכתב החתום 
פה, אם היו, אשר קדמו לחתימת החוזה, -על ידי שני הצדדים. כל מצג או הבטחה בעל

 בטלים בזאת. 
 
על כל טענה של פגם בתוקף חיוב כלשהו בגין  במקרה והשוכר הוא תאגיד, מוותר השוכר   27.2

העדר חותמת או העדר חתימה הדרושים לפי מסמכי ההתאגדות או החלטה של התאגיד 
 השוכר, לרבות בקשר לכל מסמך שיחתם בעתיד בין הצדדים.

 
הצדדים קובעים בזאת את בית המשפט השלום בבית שאן ובית המשפט המחוזי בנוף  27.3

 בכל הקשור לחוזה. הגליל כמקום שיפוט יחיד 
 

הצדדים מסכימים כי השוכר אינו רשאי בכל מקרה לקזז סכומים כלשהם אשר הוא  27.4
חייב בהם עפ"י הסכם זה נגד סכומים כלשהם אשר מגיעים לו מאת המשכירה, או מאת 

 גורם אחר. 
 

הודעה   27.5 כל  בחוזה.  כנקוב  הן  החוזה  לצורך  הצדדים  שתישלח   לענייןכתובות  החוזה, 
דלעיל תיח לפי הכתובות  ימים שב כאילו נמסרה לתעודתה בתום עשרבדואר רשום  ה 

 מיום המסירה לבית דואר בארץ.
 
את  27.6 מרמ"י  חוכרת  העיריה  וכי  רמ"י  של  הן  במושכר  הבעלות  זכויות  כי  ידוע  לשוכר 

לפיכך רמ"י  המושכר.  הסכמת  בקבלת  מותנה  זה  הסכם  של  תוקפו  כי  לשוכר  ידוע   ,
לשכירות. השוכר מודע לכך שהחכירה אינה רשומה ע"ש המשכירה בפנקסי המקרקעין, 

כן השוכר מודע לכך כי אין באישור שר הפנים -והינו מודע להשלכות הנובעות מכך. כמו
תהיה כל טענה באם רמ"י    לשוכר לא  או מי שהסמיכו, כל ראיה לרישום עתידי כאמור. 

תן אישור כאמור והוא מסכים כי במקרה זה יבוטל ההסכם מבלי שיהיה זכאי לכל י לא י
 זה.  בענייןפיצוי שהוא והוא מוותר מראש על כל טענה 

 
שנים   5לשוכר ידוע כי המשכירה מחויבת בקבלת אישור משרד הפנים לשכירות מעל   27.7

ור משרד הפנים לשכירות. לשוכר לא תהיה ולכן תוקפו של הסכם זה מותנה בקבלת איש
אישור כאמור והוא מסכים כי במקרה זה יבוטל   ייתן כל טענה באם משרד הפנים לא  

 זה. בענייןההסכם מבלי שיהיה זכאי לכל פיצוי שהוא והוא מוותר מראש על כל טענה 
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 : ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 

 ______________________     ______________________ 
 המשכירה        השוכר

 
 על ידי מר/גב' _________________  __ על ידי מר/גב' ______________________

 
 תפקיד ______________________  ____________________________  תפקיד 

 
 

 על ידי מר/גב' _________________  על ידי מר/גב' ________________________ 
 

 ______________________   תפקיד  ____________________________  תפקיד 
 
 
 

 אני הח"מ ________________, עו"ד   ________________, עו"ד אני הח"מ  
 מאשר/ת כי חתימת מורשי החתימה לעיל  מאשר/ת כי חתימת מורשי החתימה לעיל 

 מחייבת את השוכר לכל דבר ועניין. מחייבת את המשכירה _______ לכל דבר ועניין. 
 
 
 
 

 _______________   ______________  ____   ______________ ___________ 
 חותמת          חתימה          חותמת          חתימה          
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 04/2021מכרז פומבי מס' 
 

 שכירות להסכם 1נספח 
 שכירות– נוסח ערבות בנקאית 

 
 

 ______________  שם הבנק 
 ______________  סניף 

 ______________  כתובת 
 ______________  מספר טלפון 

 ______________  מספר פקס 
 לכבוד 

 עיריית בית שאן 
 

                   ערבות בנקאית מספרהנדון: 
 

(להלן    ___________________ עבור  כלפיכם,   בזה  ערבים  אנו   _____________   - לבקשת 
₪),    חמישים אלף₪ (  50,000"), כולם ביחד וכל אחד לחוד, לסילוק כל סכום עד לסך של  המציע"

יהיה  . סכום הערבות  השכירות להפעלת מכון דיאליזהאשר תדרשו מאת המציע בקשר עם חוזה  
מדד   של  בלבד  לעליה  הלשכה  צמוד  ידי  על  לפעם  מפעם  מתפרסם  שהוא  כפי  לצרכן  המחירים 

 ") בתנאי הצמדה שלהלן: המדד"  -לסטטיסטיקה (להלן המרכזית 

 בכתב ערבות זה יהיו למונחים שלהלן המשמעות שלצידם:

 שהתפרסם בתאריך ................ .........מדד חודש  -"   המדד היסודי"
 המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.    -"  המדד החדש "

 ערבות זו יחושבו כדלקמן: הפרשי הצמדה לעניין 

אם יתברר בעת בצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה כי המדד החדש עלה לעומת המדד  
היסודי, יוגדל בהתאם סכום הדרישה כפי שיעור עלייתו של המדד החדש לעומת המדד היסודי,  

יסודי  והפרשי ההצמדה  שייווספו יהיו בסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד ה
בסכום הדרישה מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את  

 הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה. 

(שבעה)   7אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם מדי פעם בפעם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, תוך  
כום שיידרש על ידכם, עד לסכום כולל שלא יעלה על  ימים מיום קבלת דרישתכם בכתב, כל ס

הסכום הנ"ל, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם, מבלי שתעמוד לנו כל טענת הגנה שיכולה  
לעמוד למציע כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת 

 המציע. במכתב הדרישה יצוין מהו הסכום הנדרש על ידכם.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות   ועד בכלל.___________ עד ליום  רבות זו תהיה בתוקפה  ע
 לכתובת סניף הבנק המפורטת לעיל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

 _____________                   ______________                         _____________ 
 שם מלא                                 חתימה וחותמת                      תאריך                
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  מסמך ו'
 04/2021מכרז פומבי מס' 

 
 

 

 
 

 תאריך הנפקת האישור  אישור קיום ביטוחים 
/ _______   __  / __ 

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

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 מבקש האישור 
 

 מעמד מבקש האישור  אופי העסקה המבוטח

 שם:
 עיריית בית שאן ומי מטעמה  

וגופים שלובים  (להלן:  
 מזמין"/"המשכיר"/"המרשה")

 שם:
(להלן: "השוכר/ים" ו/או   

"המשכיר" ו/או "המבוטח  
 (הראשי)")  

 נדל"ן ☒
 שירותים  ☒
 אחר: שכירות  ☒

 עסקית                
 

 משכיר ☒
 אחר: רשות  ☒

 ח.פ.:  ח.פ.: 

 
 מען:   , בית שאן 1ירושלים הבירה מען: 

 

 כיסויים 
 סוג הביטוח 

חלוקה לפי גבולות אחריות או  
 סכומי ביטוח 

 מס' 
 פוליסה 

נוסח ומהדורת  
 הפוליסה 

בסיס תמליל  
"ביט" או  

 שקול

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

 גבול האחריות 
 סכום ביטוח 

השתתפות  
 עצמית 

 כיסויים נוספים בתוקף 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם   סכום בש"ח  סכום בש"ח 
 לנספח ד'

"אש מורחב":   -רכוש 
 השקעות, תוספות וצמודות 

   ערך כינון    
ויתור על תחלוף כלפי דיירים,   - 308

שוכרים ובעלי זכויות אחרים בכפוף  
 לפטור הדדי, 

 ויתור תחלוף,  - 309
 נזק צמה,  - 312
 טבע,  - 313
 פריצה,  - 314
 רעש,  - 316
 המבקש מבוטח,  - 318
 המבקש מוטב,  - 324
 "ראשוניות" - 328

       תכולה לרבות מלאים 
"כה"ס" כולל  הרחבות יכללו: 

 ח'  24בהעברה, ושכירות 
 

  "נזק ראשון"     

 צד ג' 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אחריות צולבת,  - 302  ₪  8,000,000    
 שיפוי, הרחב  - 304
 קבלני,  - 307
 ויתור תחלוף,  - 309
 נזק צמ"ה,  - 312
 מל"ל,  - 315
 המבקש מבוטח,  - 318
 המבקש כצד ג,  - 322
 "ראשוניות",  - 328
 רכוש המבקש צד ג,  - 329

 ביטול סייג רשלנות רבתי

 ויתור תחלוף,           - 309  ₪  20,000,000     אחריות מעבידים
 מבוטח נוסף,  - 319
 "ראשוניות",  - 328

(בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות   פירוט השירותים

 נשוא הביטוח כולל: שכירות/העמדת שטח 096המתאים כפי המצויין בנספח ג'):  

שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף  ביטול/שינוי הפוליסה 

 לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. יום   60אלא 

 : חתימת המבטח וחותמת
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 מממ  

 (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):  פירוט השירותים 
 נשוא הביטוח ניהול ותפעול קליניקה ומכון דיאליזה    

 

יום  60האישור, לא ייכנס לתוקף אלא שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש ביטול/שינוי הפוליסה: 
 לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 : חתימת המבטח

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
חלוקה לפי גבולות  

 אחריות או סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת
הפוליסה 
בסיס  
תמליל 

"ביט" או 
 שקול

גבול האחריות/   תאריך סיום  תאריך תחילה
 סכום ביטוח

השתתפו
 עצמיתת 

 כיסויים נוספים בתוקף

 מטבע  סכום 
 ש"ח 

מ סכום 
ט
ב 
 ע

יש לציין קוד כיסוי בהתאם  
 לנספח ד' 

וציוד לצורך  רכוש
 ככל שקיים  – הפעילות

        309 ,328, 
 

 אח' צולבת,   302    8,000,000     צד ג'
 הרחב שיפוי,   304
 ויתור תחלוף למבקש,   309
 מל"ל,  315
 המבקש מבוטח,    318
 , מבוטח נוסף בגין המבקש 321
 המבקש כצד ג, 322
 "ראשוניות",  328
   , רכוש המבקש צד ג 329

 ביטול סייגי חבויות:
 רכוש עליו עובדים;  

 רשלנות רבתי, 
 ויתור תחלוף למבקש,    309    20,000,000     אחריות מעבידים

 מבוטח נוסף כמעביד,  319
 "ראשוניות",   328

חבות מוצר ואחריות  
מקצועית רפואית 
לרופאים ולצוות 

 משולב או בנפרד) (

מועד חתימת    
החוזה או תחילת  

  -פעילות בפועל 
 המוקדם 

 אח' צולבת,   302    8,000,000 
 הרחב שיפוי,   304
 ויתור תחלוף למבקש,   309
מבוטח נוסף בגין המבקש,   321
 המבקש כצד ג, 322
פרטיות,   326מרמה,  325
 "ראשוניות",  328עיכוב,  327
 ח',12גילוי  332

 ביטול סייגי חבויות:
 סייבררשלנות רבתי; 

תאריך הנפקת האישור   אישור קיום ביטוחים 
)DD/MM/YYYY( 

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

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 מעמד מבקש האישורמ אופי העסקה  מבוטחה בקש האישורמ

 שם: 

 עיריית בית שאן  

 ומי מטעמה וגופים שלובים 

 ("המזמין"/" המבוטח הנוסף") 

 שם
 ... 

 ו/או המזמין 

 שירותים ומוצרים ☒

 אחר: ☒

 מזמין שירותים☒

 משכיראחר: ☒

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ.  

 מען , בית שאן1מען: ירושלים הבירה 



 שם המציע:  חתימת וחותמת המציע:

  
 
 

39 
 

 

 

 מסמך ז'
 תפעול - ערבות ביצוע

 
 ______________  שם הבנק 

 ______________  סניף 
 ______________  כתובת 

 ______________  מספר טלפון 
 ______________  מספר פקס 

 לכבוד 
 עיריית בית שאן 

 
 

                   ערבות בנקאית מספרהנדון: 
 

(להלן    ___________________ עבור  כלפיכם,   בזה  ערבים  אנו  שאן  בית  עיריית    -לבקשת 
מאה אלף  ₪ (במילים  100,000"), כולם ביחד וכל אחד לחוד, לסילוק כל סכום עד לסך של המציע"

עם   בקשר  ₪), אשר תדרשו מאת המציע  מס'  אלף  מכון    04/2021ביצוע מכרז  והפעלת  לשכירות 
מדד  . סכום הערבות  דיאליזה של  בלבד  לעליה  צמוד  שהוא מתפרסם  יהיה  כפי  לצרכן  המחירים 

 ") בתנאי הצמדה שלהלן: המדד"  -שכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן מפעם לפעם על ידי הל

 בכתב ערבות זה יהיו למונחים שלהלן המשמעות שלצידם:

 שהתפרסם בתאריך ......... .......... מדד חודש  -"   המדד היסודי"

 המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.    -"  המדד החדש "

 הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: 

אם יתברר בעת בצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי,  
עלייתו של המדד החדש לעומת המדד היס כפי שיעור  והפרשי  יוגדל בהתאם סכום הדרישה  ודי, 

למדד היסודי בסכום   בין המדד החדש  יהיו בסכום השווה למכפלת ההפרש  ההצמדה  שייווספו 
 הדרישה מחולק במדד היסודי. 

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום  
 הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

(שבעה)    7ם בפעם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, תוך  אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם מדי פע
ימים מיום קבלת דרישתכם בכתב, כל סכום שיידרש על ידכם, עד לסכום כולל שלא יעלה על הסכום  
הנ"ל, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם, מבלי שתעמוד לנו כל טענת הגנה שיכולה לעמוד  

לה את סילוק הסכום האמור מאת המציע. במכתב  למציע כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחי
 הדרישה יצוין מהו הסכום הנדרש על ידכם.

 ועד בכלל.___________ עד ליום  ערבות זו תהיה בתוקפה  

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לכתובת סניף הבנק המפורטת לעיל. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

               ____________           _____________                   ______________ 
 תאריך                                     שם מלא                                 חתימה וחותמת 
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 מסמך ח'   
 הפעלה ניהול וסכם ה

 
 2021שנערך ונחתם בבית שאן ביום...... בחודש..... שנת 

 
 500292208ח.פ   שאןעיריית בית     בין:

 11710בית שאן  1ת.ד.  1מרח' ירושלים הבירה     
 באמצעות המוסמכים לחתום בשמה ומטעמה    
 )"המזמין"או  "העירייה"(להלן:       
 מצד אחד          
 

 .................................................................    לבין:
 שמה ומטעמה באמצעות המוסמכים לחתום ב   
 ............................... ת.ז.............................    
 ................................ת.ז.............................    

 מרח' ................................................. 
 ) "ספק השרות"(להלן:     
 מצד שני       

מס'    03.03.2021ובתאריך הואיל: פומבי  מכרז  העירייה  הקמה שכירות,  ל  04/2021פרסמה 
 "המכון"); -והפעלת מכון לשירותי דיאליזה בקהילה בבית שאן (להלן 

 וספק השירות הגיש הצעה מטעמו למכרז להפעלת המכון;   והואיל:

המכרזים   והואיל: המליצהוועדת  מיום..............  השירות   בישיבתה  ספק  הצעת  קבלת  על 
 אישר המלצת הועדה;  למכרז וראש העירייה

 והעירייה על סמך הצעת הספק, הצהרותיו והתחייבויות מעוניינת בקבלת שירותיו;  :והואיל

מכוח  והואיל:       ו/או  בדין  אחרת,  או  משפטית  מניעה  כל  אין  כי  בזאת  מצהיר  השירות  וספק 
 הסכם למתו השירותים על ידו;

 
  וספק השירות מצהיר כי הוא מכיר את מהות השירותים וכי הוא בעל הידע והניסיון      איל:והו

הדרושים לביצועה, וכי הוא מחזיק את כל הציוד והאמצעים הנדרשים, לרבות צוות  
   -עובדים מיומן ובעל הכשרה מקצועית לביצוע כל התחייבויותיו המפורטות בהסכם 

 

 דים כדלקמן:אי לכך הוצהר, והוסכם בין הצד

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  .1
 

 מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  ומסמכי המכרז   זה הנספחים להסכם .2
 

 הגדרות .3
 

 ; או מי שימונה על ידי ראש העיריהמנכ"ל העירייה   -"המנהל" 3.1
 

 עיריית בית שאן; -"העירייה" 3.2
 

"העבודות"  -"השירותים" 3.3 כאמור    -או  הכול  המכון,  של  וההפעלה  הניהול   ההקמה, 
 ; זה וביתר מסמכי המכרז בהסכם                                                        

 
 המוסמכים, וכן    לרבות נציגיו של ספק השירות ומורשיו                            -"ספק השירות" 3.4

 ;כל מי שפועל בשמו ומטעמו בביצוע השירותים                                                       
 

 עובדיו של ספק השירות ו/או שליחיו ו/או המועסקים                             -"עובדי ספק השירות" 3.5
 על ידו או אלה ששירותיהם יישכרו או ירכשו על ידו                                                             

 או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו בביצוע העבודות                                                             
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 ו/או הסכם או בקשר אליהם וכל מי שספק השירות                                                             
 ; אחראי על פי כל דין למעשיו או למחדליו                                                           

 
 המבנה אותו ישכיר הספק מהעירייה בתמורה ואשר                                       -"המבנה" 3.6

   7חלקה    22574גוש  בבית שאן, הידוע    90בכביש  יוקם                                                             
  ה'נספח  תנאי השכירות מפורטים ב.  503מגרש מס'                                                             
 ; למכרז זה                                                           

 
הבריאות" 3.7 משרד  מנכ"ל  אספקת    -"חוזרי  לצורך  הרלבנטיים  הבריאות  מנכ"ל   חוזרי 

 השירותים.                                                            
 

 נספחי ההסכם  .4
[נוסח הסכם שכירות   ו  ה'  נספחנספחי ההסכם  מסמכי המכרז, כן כל יתר  ונוסח ערבות] 

 לרבות הצעת ספק השירותים מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם. 
 

 מהות ההתקשרות  .5
בכפוף לאמור בהסכם זה ובנספחיו, מתחייב ספק השירות לספק את  השירותים, כהגדרתם 

 בהסכם זה, כמתואר במסמכי המכרז. 
 

 מכון לשירותי דיאליזה  .6
 

 יינתנו במבנה. השירותים  6.1
 

ישלם לעירייה דמי שכירות   6.2 המבנה יושכר לזוכה למשך תקופת ההתקשרות, והוא 
תקופת  בכל  והציוד  המבנה  לתחזוקת  אחראי  יהיה  הזוכה   ............. בגובה 
חייב   יהיה  הזוכה  המבנה.  הפעלת  עלויות  כל  בתשלום  חייב  יהיה  ההתקשרות, 

 בתשלום ארנונה.  
 

, ובימי ששי וערבי חג  07:00-23:00עד חמישי בין השעות    המכון יפעל בימים ראשון 6.3
בימי חג החלים בימי אמצע השבוע    .לסיום המשמרת האחרונהועד    07:00בין השעות  

 . יפעל המכון כבימי חול
 

רפואה   6.4 מנהל  חוזר  הוראות  בכל  הזוכה  יעמוד  השירותים,  ובמתן  המכון  בהפעלת 
אשר תתוקן על    עתידית   ו/או כל תקנה  וכל חוזר שיבוא במקומו)  נספח ט"ו(  28/2017

 . ריאותידי משרד הב
 

 הצהרות והתחייבויות ספק השירות .7
 

 ספק השירות מצהיר ומתחייב כדלקמן: 
 

וכי ברשותו כל האישורים  כי הוא עוסק מורשה לצורך   7.1 מע"מ ומנהל ספרים כחוק 
 הנדרשים עפ"י כל דין לביצוע התחייבויותיו עפ"י ההסכם.

 
כי הוא בעל היכולת הכספית, כוח האדם המתאים והמיומנות לביצוע התחייבויותיו   7.2

נשוא הסכם זה והוא מתחייב לבצעו ברמה גבוהה, בהתאם לכל הדרישות החוקיות  
 כל הסטנדרטים הרפואיים והמקצועיים הנדרשים. הנדרשות, ובהתאם ל

 
לרבות  השוכר מאשר בזאת כי ידוע לו שעליו לצייד את המושכר בכלל הריהוט והציוד   7.3

 הרפואי והרפואי משקי הנדרש לצורך הפעלת מכון הדיאליזה. ד אך לא רק הציו
 

ת  כי יהיה ערוך בכוח אדם מיומן ומקצועי, באמצעים ובציוד הולם על מנת לספק א 7.4
כל מניעה כלשהי למתן השירותים   ואין  ותרופות,  ציוד  השירותים, לרבות מכשור, 

 כמפורט בהסכם זה. 
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ו/או ההיתרים   7.5 כי הצוות הרפואי המועסק אצל ספק השירות הינו בעל הרישיונות 
הדרושים על פי כל דין למתן השירותים הרפואיים, וכי הינו בעל רישיון עסק בר תוקף  

בדין   פועל  רישיונות  והוא  בהשגת  צורך  ויהיה  במידה  החוק.  להוראות  בהתאם 
יום לכל    30כלשהם לאחר חתימת הסכם זה, ספק השירות יעשה כן על חשבונו, בתוך  

 היותר. 
 

 כי השירות והיחס של הצוות הרפואי יהיו באיכות ובטיב מעולים.  7.6
 

רפואי כנדרש באמות  כי יועסק על ידו אך ורק כוח אדם מיומן ומקצועי הכולל צוות   7.7
 המידה שפורסמו ע"י משרד הבריאות. 

 
ספק השירות יוודא כי הצוות הרפואי יפעל במקצועיות ובמיומנות ובהתאם להוראות   7.8

כל דין ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל גם בהתאם להוראות חוק זכויות החולה  
שינהגו מעת לעת  ו/או חוק ביטוח בריאות ממלכתי ו/או הוראות משר הבריאות כפי  

ו/או חוזרי מנכ"ל וידאג לבצע הדרכות מקצועיות, ימי עיון, כנסים ו/או כל פעולות  
גבוהה הדרושה   על רמה מקצועית  והדרכה אחרות הדרושות לשם שמירה  הסברה 

 לשם מתן השירותים נשוא ההסכם.
 

מוסכם על הצדדים כי בכל מקרה לעירייה תהא זכות סופית בדבר סירוב להעסקת   7.9
ובד/ת זה או אחר/ת. למען הסר ספק אין באמור לעיל כדי ליצור יחסי עובד מעביד  ע

 בין הצוות הרפואי מטעם ספק השירות לבין העירייה. 
 

הוראות   7.10 במסגרת  ידו  על  הניתנים  הרפואיים  השירותים  כי  השירות  לספק  ידוע 
להם   נודעת  כן  ועל  בנתינתם  כרוכים  אדם  שחיי  חיוניים  שירותים  הינם  ההסכם 
מעולים,   ובאופן  בצורה  כמתחייב,  ומקום  זמן  בכל  לאספקה  מיוחדת  חשיבות 

 סדירים, תקינים, רצופים ואיכותיים. 
 

כי הוא מפעיל את השירותים הרפואיים באמצעות   7.11 ספק השירות מצהיר ומתחייב 
הציוד והמכשור הרפואי הדרושים אשר מוחזקים ומתוחזקים בצורה קפדנית וטובה  

ן ובהתאם לכל תקן נדרש והוא עומד בכל הדרישות החוקיות  ובהתאם להוראות היצר
והמקצועיות בכל דרישות התקנים והתקינה והוא מתחייב שבמהלך תקופת ההסכם  

 הציוד והמכשור שבבעלותו ו/או ברשותו יהיו במצב תקין וזמין. 
 

ספק השירות מצהיר כי הצוות הרפואי מקצועי מנוסה וכל הנמנים עליו מורשים על   7.12
 להפעיל את הציוד ולתת את השירות הרפואי ויכולים ומוסמכים לעשות כן.  פי דין

 
לקבלת   7.13 לפונים  שייגרם  רכוש  ו/או  גוף  נזק  לכל  בלעדית  אחראי  יהי  השירות  ספק 

בין במישרין ובין בעקיפין עם מתן השירות הרפואי נשוא ההסכם   מכוןשירות רפואי ב
או תביעה שתוגש נגדה ו/או סכום  /ויהיה אחראי כלפי העירייה לכל נזק שייגרם לה ו

שתחויב בקשר עם נזק שייגרם לה האמור לעיל והוא מתחייב לפצות ו/או לשפות את  
 העירייה במידה וייגרם לה נזק מיד עם דרישה ראשונה. 

 
הצעדים   7.14 בכל  לנקוט  השירות  ספק  מתחייב  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  מבלי 

כל נזק    ל וגש נגש העירייה, אם תוגש, עהדרושים לביטול כל דרישה ו/או תביעה שת 
נוכח תביעה   כל סכום כסף שתיאלץ לשלם  על  ולשפות את העירייה  דלעיל  כאמור 

 שתוגש נגדה. 
 

מהם   7.15 איזה  או  והפרתם  בהסכם,  יסודיים  סעיפים  הם  זה  פרק  תחת  הסעיפים  כל 
תיחשב להפרה יסודית של ההסכם ותזכה את העירייה בביטול ההסכם ובכל סעד לה  

 ית על פי דין. זכא
 

 השימוש במבנה לצורך מתן השירותים והתאמתו  .8
 
יפעל במבנה ש 8.1 ידי  המכון  על  ידיו העירייה  יוקם  לצורך    העירייההספק מ   יושכר על 

ריכל או מהנדס מטעמו ללוות את צוות התכנון  דיעמיד א. ספק השירות  הפעלת המכון
חוזר מנהל הרפואה במשרד הבריאות  כך שיעמוד בדרישות המפורטות ב  הבנייה  ואת  

  – שכותרתו "תנאים להפעלה ולרישום של מרפאת דיאליזה בקהילה    28/2017מספר  
 נספח ט"ו. 
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הציוד   8.2 בכל  חשבונו  על  המכון  את  יצייד  השירות  ספק  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 

 בנספח ט"ו. מפורט (רפואי ולא רפואי) והתרופות הנדרשים והמפורטים כ
 

ן: ל במשך כל תקופת ההסכם יישא ספק השירות בתשלומים בגין המבנה כמפורט לה 8.3
תשלומים בגין צריכת חשמל, צריכת מים, צריכת גז, טלפון, כבלים, תשלומי ארנונה  

 לעירייה. 
 

למרות האמור לעיל, ספק השירות יהיה פטור מתשלום ארנונה בגין המבנה ככל וזה   8.4
 יה וכנגד הגשת בקשה למנהל הארנונה כדין. מצוי בהליך בנ

 
ו/או   8.5 המיסים  בכל  מחויב  להיות  השירות  ספק  יוסיף  ההסכם,  תקופת  תום  לאחר 

ו/או   במבנה  השימוש  ועבור  עקב  נוצר  חיובם  אם  לעיל,  כמפורט  החובה  תשלומי 
הצריכה נעשתה במהלך תקופת ההסכם וחיובם נדרש ו/או הגיע לאחר תום תקופת  

 יריה. ההסכם לידי הע
 

 החזקת המבנה  .9
 

ספק השירות מתחייב להחזיק במבנה בתקופת ההסכם, ויתקן על חשבונו מיד כל נזק   9.1
או   ברשלנותו  או  השירות  ספק  באשמת  ממנו  חלק  או  למבנה  שייגרמו  קלקול  או 
ברשלנות מבקריו, לרבות ביצוע כל עבודות אחזקה שוטפת למבנה ותיקון ליקויים  

חלונות שבורים, סתימות וכיו"ב), ולהחזיר את המבנה לעירייה  ותקלות (ובכלל זה  
הנובע משימוש רגיל. לא עשה כן ספק   תקין למעט בלאי בתום תקופת ההסכם במצב

השירות, תהא העירייה רשאית לתקן כל נזק או קלקול כאמור בעצמה, וספק השירות  
 יהיה חייב לפצותה בשל כך. 

 
 ירותיו מסוידים בלבן. סכם יוחזר המבנה כשק הבתום תקופת ה 9.2

 
כל שינוי ו/או השקעה ו/או עבודת במבנה ו/או תוספת במבנה שיעשו כאמור מכוח   9.3

 הסכם זה יחשבו כרכושה של העירייה, וספק השירות לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגינם. 
 

ספק השירות מתחייב לא לגרום נזק ו/או לכלוך לאזור המבנה, לא לתלות שלטים   9.4
התח אותם  אלו  עם  למעט  תקינים  יחסים  על  לשמור  זה,  הסכם  פי  על  לתלות  ייב 

 השכנים הדרים סמוך למבנה, תוך הימנעות מגרימת מפגעים ומטרדים.
 

ספק השירות מתחייב לקיים ולהיות אחראי לקיום הוראות כל דין הדרוש בהתאם   9.5
לשימוש במבנה. לעניין זה, יודגש, כי המידה וידרשו רישיונות כלשהם מכל סוג שהוא  

במבנה, מתחייב ספק השירות    מכוןו/או כל דבר אחר הקבוע בדין, לצורך הפעלת ה
 להשיגם. 

 כללים ונהלים  .10
 

מכרז, חוזרי  ספק השירות יפעיל את המכון בהתאם להוראות הסכם זה, מסמכי ה  10.1
 מנכ"ל משרד הבריאות וכל דין. 

 
הקבועי 10.2 לכללים  בהתאם  השירות  ספק  יפעל  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  ם  מבלי 

 בחוזר מנהל הרפואה או כל נוהל אחר הנדרש ע"י משרד הבריאות.  
 

 הכשרה והנחיה מקצועית  .11
 

בנפרולוגיה   11.1 מומחה  רופא  שהינו  רפואי  מנהל  יעמיד  יהיה  הספק  אשר  רופא  וכן 
 .בזמן הפעלתו באופן קבוע במכון

 
שעות ביממה, לקבל יעוץ קליני מידי מרופא מומחה    24תהיה אפשרות    הקבוע   לרופא 11.2

מר יעוץ  לרבות  בתי  ו נוסף,  עם  הסכמים  באמצעות  אחרות,  בדיסציפלינות  פאים 
 החולים. 

 
 יוודא ביצוע השתלמויות הצוות הרפואי כנדרש.  מכוןהמנהל הרפואי של ה 11.3
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 במכון –הרשומה הרפואית  .12

 
 בהתאם לחוקים ולנהלים המחייבים. הרשומה הרפואית תנוהל  12.1

 
רהוט.   12.2 באופן  רפואית  ברשומה  הרפואי  הטיפול  מהלך  את  יתעד  במכון  הרופא 

הרשומה הרפואית תכלול, בין היתר, פרטים מזהים של המטופל כפי שמסר, פרטי  
הבדיקה הגופנית, כולל ערכי חום, לחץ דם ודופק, פרטי בדיקות העזר באם בוצעו,  

התייעצות של  הרפואי    תיעוד  הדיון  בוצעה,  באם  מומחה  רופא  עם  טלפונית 
וההחלטות, האבחנה המשוערת, הטיפול שבוצע והנחיות להמשך טיפול ומעקב אשר  

 ניתנו, ופרטי הרופא המטפל כולל חתימה וחותמת. 
 

 . מכוןכל הרשומות הרפואיות תישמרנה במסגרת החברה המספקת את שירותי ה 12.3
 

 לקופת החולים אליה משויך המטופל.כל רשומה רפואית תישלח  12.4
 

 התמורה .13
 

ההסכם,   13.1 לתנאי  בהתאם  בפועל  השירותים  אספקת  במכרז    לאבגין  הזוכה  יקבל 
מהעירייה תמורה כלשהי. מבלי לגרוע מכך, מחובתו לשלם לעירייה דמי שכירות עבור  

 המבנה, ארנונה עירונית וכל תשלום חובה אחר. 
 

ספק השירות תשלומים מקופות החולים ו/או  יובהר כי בגין מתן השירותים, יגבה   13.2
שיקבעו   בתעריפים  כמקובל  מהמטופלים  עצמית  השתתפות  ו/או  הבריאות  משרד 

 .  ועל פי הנחיות משרד הבריאות  מעת לעת
 
ספק השירות מתחייב לפרסם את סכום אגרת ההשתתפות העצמית במקום בולט,   13.3

 והאמצעים לגביית התשלום. 
 
יגבה ספק השירות אגרה בהתאם לתעריף שיקבע לכך    עבור מתן שירותים לתיירים, 13.4

 משרד הבריאות. 
 
מובהר ומוסכם כי חובת גביית התשלומים על כל סוגיהם מוטלת על ספק השירות   13.5

ותראה   לגביית דמי השירות מהמבקרים  ולא תהיה אחראית  בלבד. העירייה אינה 
ת מלוא דמי  בכל מבקר כמי ששילם את דמי השירות גם אם ספק השירות לא יגבה א

 השירות מהמבקרים עצמם.
 
להוראות   13.6 בהתאם  שנעשה  תשלום  כל  על  כדין  מס  חשבונית  ינפיק  השירות  ספק 

 ההסכם. 
 
למען הסר ספק מובהר ומוסכם כי ספק השירות יישא על חשבונו כל עלויות הפעלת   13.7

 מכל מין וסוג שהם, בין אם צוינו במפורש בהסכם זה ובין אם לאו.   מכוןה
 

 כפיפות וביקורתפיקוח  .14
 

האחריות על איכות הטיפול הרפואי תחול על ספק השירות. מבלי לגרוע מכך, בביצוע   14.1
התחייבויותיו לפי ההסכם, יהיה ספק השירות כפוף למנהל, ויפעל על פי הוראותיו  

 והנחיותיו. 
 

.  מכוןעל ספק השירות לפעול לשם ביצוע בדיקה ובקרה על השירות שניתן על ידו ב  14.2
, לבצע באופן שוטף בקרה פנימית אחר נדגם רשומות רפואיות, אחר תלונות  בין היתר

 מטופלים, ואחר אירועים חריגים לרבות באמצעות לקוח סמוי. 
 
שירותי   14.3 על  ביקורת  עת,  בכל  לבצע,  רשאים  יהיו  החולים  וקופות  הבריאות  משרד 

המתקנים,   על  השירות,  איכות  על  הרפואיים,  הרישומים  על  זה  ובכלל  על  המציע 
 הציוד וכיו"ב. 
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המטופל יקבל מיד עם סיום הטיפול, תיעוד רפואי נאות וברור על הטיפול שקיבל ועל   14.4
 הטיפול ההמשכי המומלץ. 

 
 על ספק השירות להעביר מידע רפואי לכל גורם רפואי על פי הסכמת החולה.  14.5

 
ספק השירות יבצע באופן שוטף בקרה פנימית על איכות הטיפול והרישום הרפואי.   14.6

 קרה תתועד. הב
 
המנהל יהיה רשאי לבדוק בכל זמן שהוא את אופן אספקת השירותים מטעם ספק   14.7

לגרוע   מבלי  ההסכם.  בתנאי  עומד  השירות  ספק  כי  ולהשגיח  לפקח  וכן  השירות, 
ביחס   הרפואיות  הרשומות  של  מדגמיות  בדיקות  יערוך  המנהל  האמור,  מכלליות 

ודא שהוראות הדין, הוראות חוזר  למבקרים אשר טופלו ע"י ספק השירות על מנת לו
 מנכ"ל משרד הבריאות וההנחיות שניתנו ע"י העירייה בוצעו כנדרש. 

 
ספק השירות מתחייב לשמור ולקיים כל הנחייה, נוהל עבודה והוראה של המנהל,   14.8

בקשר עם אספקת השירותים, מבלי לפגוע בכלליות האמור יהיה ספק השירות חייב 
פגם וליקוי ולבצע כל שינוי כנדרש על ידי המנהל לפי העניין. לתקן, על חשבונו, כל  

את   שיבצעו  כך  עובדיו  את  ולהנחות  ליידע  לתדרך,  השירות  ספק  מתחייב  כן  כמו 
 תפקידיהם תוך שמירה קפדנית ומוחלטת של ההנחיות, הנהלים וההוראות כאמור. 

 
קופות החולים אליה  ידווח על פי נהלי משרד הבריאות וכן יועבר ל  -דווחי אירוע חריג   14.9

משויך המטופל. כמו כן, ספק השירות ידווח למנהל על כל פגם ו/או פיגור הקשורים  
לאספקת השירותים לרבות פיגור ו/או אי התאמה שאינם בתחום אחריותו, מיד עם  

 התגלותו של הפגם האמור. 
 
תנאי   14.10 פי  על  ממנו  הנדרשים  כאלה  שונים,  ניהוליים  דוחות  ינפיק  השירות  ספק 

כרז והסכם זה, במועדים שיקבע המנהל וכן ינפיק דוחות אחרים על פי דרישת  המ
 המנהל ובתיאום מראש עם המנהל, והכל על פי קביעת המנהל מפעם לפעם. 

 
ספק השירות מתחייב למנות איש קשר בכיר מטעמו לצורך בירורים וקשר שוטף.   14.11

 כתב. איש הקשר ימונה בתיאום עם המנהל ולאחר קבלת אישורו מראש וב
 
ספק השירות מתחייב לאפשר למנהל זכות כניסה למקום העבודה ולכל מקום אחר   14.12

שבו מסופקים השירותים, למסור למנהל כל הסבר שיידרש על ידו ולהגיש לו כל סיוע  
 הנדרש לצורך ביצוע פעולות הביקורת והפיקוח כאמור. 

 
 ביקורת משרד הבריאות  .15

הח קופות  על  הביקורת  במסגרת  הבריאות  הפנים  משרד  הבקרה  על  ביקורת  יבצע  ולים, 
 קופתית על השירות שרוכשים/משתמשים בו.ת
 

 הסבת ההסכם והעברת זכויות .16
ספק השירות לא יסב ולא יעביר את ההסכם, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על   16.1

 פיו לאחר, אלא אם קיבל תחילה הסכמה לכך בכתב ומראש מאת העירייה. 
 

להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי  ספק השירות לא יהיה זכאי   16.2
 הסכם זה לאחר, אלא אם קיבל הסכמה לכך בכתב ומראש מאת העירייה. 

 
 העסקת עובדים .17

אספקת    ךמבלי לגרוע מכל האמור בהוראות הסכם זה, מתחייב ספק השירות כי לצור 17.1
של   אספקתם  הבטחת  לשם  הדרוש  במספר  חשבונו  על  עובדים  יעסיק  השירותים, 
השירותים באופן נאות וקיום כל התחייבויות הסכם זה. כל העובדים יהיו כשירים,  
תקן,   דין,  כל  הוראות  פי  על  הנדרשות  ההסמכות  כל  בעלי  ומיומנים,  מקצועיים 

 הנחייה, הוראה וכיו"ב. 
 

ות להחזיק עתודות כוח אדם מיומן ומקצועי, לצורך החלפה  עוד מתחייב ספק השיר  17.2
מיידית במקרה בו ייעדר מי מבין העובדים הקבועים ולו ליום אחד, באופן בו יובטח  

 המשך אספקת השירותים באופן רציף. 
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ימים כל גורם המועסק    3בתוך  לפי דרישה בכתב מאת המנהל, יחליף ספק השירות,   17.3
שיקול דעתו הבלעדי, התנהג אותו אדם שלא כשורה    , אם לדעת המנהל ולפימכוןב

ו/או הוא אינו מוכשר למלא את תפקידו ו/או הוא מבצע את תפקידיו ברשלנות ו/או  
הוא אינו מתאים לתפקיד מכל סיבה אחרת. בנוסף מתחייב ספק השירות להעמיד  

בעל    לאלתר, בעל תפקיד חלופי, באופן אשר יימנעו כל עיכוב/דחייה במתן השירותים.
 התפקיד החלופי יאושר מראש על ידי המנהל על פי שיקול דעתו הבלעדי. 

 
אי מילוי הוראות סעיף זה יחייב את ספק השירות בפיצויים מוסכמים מראש בסך   17.4

₪ ליום עבודה של גורם כלשהו המועסק במתן השירותים אשר ימשיך ספק    1,000
מיתר הזכויות העומדות    השירות בהעסקתו בניגוד להוראות סעיף זה, מבלי לגרוע

 לעירייה על פי הסכם זה ובהתאם לכל דין. 
 
ספק השירות מתחייב למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת העובדים   17.5

ו/או המועסקים, לרבות הוראות שירות התעסוקה, חוק שכר מינימום, חוק שיווין  
עובדי כל  בעד  ישלם  השירות  ספק  העיסוק.  חופש  וחוק  כל  הזדמנויות  את  ו, 

התשלומים הסוציאליים המשתלמים על ידי המעביד , כל התשלומים שמעביד חייב  
בניכויים משכר עובדיו וכן תשלומים אחרים בהם חייב המעביד על פי חוק וביטוח  
הגדול   המספר  את  המייצג  העובדים  ארגון  ידי  על  המקובלים  בשיעורים  סוציאלי 

 ביותר של העובדים במדינה באותו ענף. 
 
מען הסר ספק מדגש בזאת כי ספק השירות לא יהיה זכאי לשום תמורה או גמול  ל 17.6

העובדים,  העסקת  גם  זה,  בהסכם  הקבועה  התמורה  על  אחרים  או  נוספים  כספי 
העמדת עתודה, העמדת עובדים לתגבור פעולות שספק השירות נדרש לבצען כחלק  

ך ביצוע הוראות  מתנאי המכרז, וכל פעולה אחרת הנוגעת בהעסקת כוח אדם לצוק
 הסכם זה. 

 
חקיקה  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יעבור הספק על האיסורים הקבועים ב 17.7

. יובהר כי הפרת הוראות החוק האמורות, מהווה גם הפרת  בענייני זכויות עובדים
 הסכם זה על כל המשתמע מכך.

 
זרים (איסור    עוד מצהיר ספק  השירות כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק עובדים 17.8

התשנ"א  הוגנים)  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  מינימום,  1991-העסקה  שכר  ובחוק   ,
 , לצורך התקשרות עם העירייה בהסכם זה.1987-התשמ"ז

 
שירות   17.9 למתן  המכוון  במוסד  מין  עברייני  של  העסקה  למניעת  לתקנות  בהתאם 

כי אין    , יש להציג אישור משטרת ישראל2003-לקטינים (אישור משטרה) התשס"ג
 מניעה להעסקת העובד. 

 
השרות   17.10 הזהירות  ספק  אמצעי  בכל  ולנקוט  בטיחות  תנאי  להבטיח  מתחייב 

עובדיו   בריאות  לשמירת  תנאים  להבטיח  וכן  עבודה  תאונות  למניעת  הדרושים 
כמובנו   המפקח,  ידי  על  שיידרש  כפי  חוקית  דרישה  ובאין  בחוק,  כנדרש  ורווחתם 

 . 1954-העבודה,תשי"דבחוק ארגון הפיקוח על 
 

 
 קיום יחסי עובד מעביד -אי .18

 
כקבלן   18.1 פועל  הוא  זה  הסכם  פי  על  התחייבויותיו  בביצוע  כי  מצהיר  השירות  ספק 

 עצמאי וכי לא קיים בינו לבין העירייה יחס של עובד ומעביד ולא של מרשה ומורשה. 
 

העירייה, כדי ליצור  ר כי אין בהזמנת השירותים על ידי  י ספק השירות מאשר ומצה  18.2
עובד   יחסי  העירייה  לבין  מטעמו  מי  ו/או  מי  – בינו  ו/או  השירות  ספק  וכי  מעביד, 

מטעמו, לא רכשו ולא ירכשו כלפי העירייה כל זכות שהיא המוקנית ו/או יכולה להיות  
מוקנית לעובד כלפי מעבידו מכוח כל דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי ו/או הסדר  

 קיבוצי. 
 

ם כי אין בהזמנת השירותים על ידי העירייה, כדי להטיל על  דידוסכם בין הצעוד מ 18.3
העירייה כל חובות המוטלות בדין, בנוהג או בהסכם על מעביד כלפי ספק השירות  

 ו/או כלפי עובדיו ו/או כלפי כל מי מטעמו. 
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ספק השירות משמש קבלן עצמאי לביצוע העבודה ואין לראות בכל זכות הניתנת על   18.4

אחד  פי   לכל  או  השירות  לספק  להורות  או  להדריך  לפקח,  לעירייה  זה  הסכם 
זכויות של עובד העירייה והם לא יהיו זכאים לתשלומים,   ידו על  מהמועסקים על 
לפיצויים או הטבות אחרות כלשהן בקשר עם ביצוע העבודה, הקיימות מכוח הדין  

 או מכוח הסכם קיבוצי. 
 

במסגרת ערכאה משפטית ובין בכל מסגרת אחרת,  אם על אף האמור לעיל, ייקבע בין   18.5
מעביד בין העירייה לבין מי מעובדיו של ספק השירות, ו/או מי  -כי נוצרו יחסי עובד 

מטעמו, בכל תקופת ההסכם או בכל חלק ממנה, מתחייב ספק השירות לפצות ו/או  
ת כל  בגין  העירייה  את  ו/לשפות  תשלומים  לרבות  חיוב,  ו/או  חיובים  שלום  או 

ידיים, שהעירייה ו/או מי מטעמה יחויבו לשלם על פי קביעה זו, לרבות הוצאות  עת
 משפט אם תהיינה. 

 
 מתן השירותים ושמירה על דינים   .19

 
פי ההסכם יינתנו באורח מקצועי נכון, לשביעות רצונה המלאה של  -כל השירותים על 19.1

או   הנחיות  כללים,  תקנות,  חוקים,  קיימים  לגביהם  שירותים  הוראות  העירייה. 
הנחיות   כללים,  לתקנות,  לחוקים,  בהתאם  תבוצענה  מוסמכות  רשויות  מטעם 
מנכ"ל משרד הבריאות   חוזרי  הוראות  ובפרט  דין  לכל  בהתאם  וכן  אלה,  והוראות 

 בעניין. 
 

התאמת   19.2 על  הרשויות  מאת  רשמי  אישור  להמציא  השירות  ספק  של  מחובתו 
כל ההוצאות הקשורות או  השירותים לחוקים, לתקנות ולהוראות האמורות לעיל ו 

 הנובעות מכך יחולו על ספק השירות. 
 

בביצוע   19.3 לפעול  ומתחייב  ההסכם, ספק השירות מצהיר  הוראות  בשאר  לפגוע  מבלי 
התחייבויותיו נשוא הסכם זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו  

וגוף אחר, בהתאם לכל דין, לרבות חוקי הבטיחות בעבודה ל רבות על פי  וכל אדם 
(להלן: "פק' הבטיחות") והתקנות על   1954- חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

ספק,   הסר  למען  העבודה.  במשרד  הראשי  העבודה  מפקח  להנחיות  בהתאם  פיהם 
הוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות המפורטות בסעיף זה, כלולות במחירי הצעת  

 דת בגין הוצאות אלו. ספק השירות, ולא תינתן כל תמורה נפר
 

באספקת   19.4 שיועסקו  מי  כל  את  ולהנחות  ליידע  לתדרך,  מתחייב  השירות  ספק 
השירותים כך שיבצעו את תפקידם תוך שמירה קפדנית ומוחלטת של הוראות כל דין  

 וכל הוראה והנחייה כאמור. 
 

 תקופת ההסכם ומועד תחילת אספקת השירותים  .20
 

הודעה   20.1 השירות  לספק  תיתן  בת  העירייה  מתן    30בכתב  תחילת  על  מראש  ימים 
 השירותים על פי הסכם זה. 

 
הימים האמורים תשמש להתארגנות ספק השירותים למתן השירותים על    30תקופת   20.2

פי   הסכם זה לרבות התקנת מערכת מחשוב וטלפונים כמפורט להלן. בתום תקופת  
זה,  30 הוראות הסכם  פי  על  במתן השירותים  יחל ספק השירות  אם    הימים  אלא 

 הודיע לו המנהל בכתב על מועד אחר. 
  

) חודשים מהמועד  שישים(  60תקופת ההתקשרות מכח הזמנה זאת הינה עד חלוף   20.3
בלבד)   (ולעירייה  לעירייה  הנתונה  אופציה  עם  המכרז),  במסמכי  (כהגדרתו  הקובע 

ועוד    חודשים נוספים,עשרים וארבע)  ( 24 להארכת ההתקשרות לתקופה נוספת בת  
(שניים עשר) חודשים נוספים או כל חלק    12ועוד   עשרים וארבע) חודשים נוספים( 24

מ   יותר  לא  אך  הראשונית  ההתקשרות  לתקופת  מעבר  :  (להלן  חודש   120  –מהם, 
 ").תקופת ההסכם"

 
 ביטול ההסכם .21
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העירייה תהיה רשאית להביא את ההסכם לכלל סיום באופן מידי או במועד שתודיע עליו,  
 רות האמור במקום אחר הסכם זה, בקרות כל אחד מן המקרים הבאים: למ

 
אם ספק השירות הפר הוראות ההסכם הפרה יסודית ו/או מהותית ולא תיקן את   21.1

 ימים מיום שקיבל התראה בכתב לעשות כן; 7ההפרה תוך 
 
אם רשות מקצועית או רשות מפקחת קבעה כי השירותים הניתנים ע"י ספק השירות   21.2

 עומדים בסטנדרטים המתאימים מבחינה מקצועית;אינם 
 
אם החברה תפורק ו/או תוגש בקשה    - במידה שספק השירות יפעל באמצעות חברה   21.3

לפירוקה ו/או ימונה לה מפרק קבוע או מפרק זמני ו/או תוגש בקשה להסדר נושים  
 או הקפאת הליכים; 

 
ו/או גרמו לעירייה לנזקים  אם ספק השירות או מי מטעמו מעלו באמון העירייה בהם   21.4

 במכוון או שלא עמדו בתשלומים הנדרשים;
 
אם איזה ממנהלי ספק השירות ו/או נושאי המשרה שלו הורשעו בבית משפט מוסמך   21.5

 ;ק דין חלוט בעבירה שישי עמה קלוןבישראל בפס
 
אם תיגרם מניעה כלשהי שכתוצאה ממנה תישלל מספק השירות היכולת להמשיך   21.6

 ;במשך יותר משבעה ימים רצופים תיםבמתן השירו
 
אם תינתן הנחיה של משרד הבריאות ו/או רשות מוסמכת על פי דין ו/או אם יחול   21.7

,  יך ולתת את השירותים נשוא ההסכם בסל הבריאות שינוי אשר לפיהם ייאסר להמש
 או שעצם מתן השירותים יהפכו לפעולה לא חוקית.  

 
 קשרות התחייבויות ספק השירות בקשר עם סיום ההת .22

המקרים  אחד  בקרות  ההתקשרות  סיום  על  השירות  לספק  הודיעה  והעירייה  במקרה 
 המפורטים בסעיפים דלעיל, יחולו ההוראות הבאות: 

 
ייחשב הדבר כסיום ההתקשרות באופן מוחלט וסופי וספק השירות לא יהיה זכאי   22.1

ו/או    לתשלום כלשהו ו/או פיצוי כלשהו והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה
תביעה וחתימה על הסכם זה מהווה הסכמה בלתי חוזרת ואישור לאמור לעיל ולא  

 תישמע מספק השירות טענה מכל מין וסוג שהם. 
 

הרשומות   22.2 לרבות  הרפואיות  הרשומות  כל  את  לעירייה  יעביר  השירות  ספק 
וכל מסמך אחר לרבות    מכוןהממוחשבות, כרטיסים רפואיים שנוהלו בקשר לפונים ל 

שהומצאו לספק השירות על ידי העירייה ו/או על ידי קופות החולים ו/או    מסמכים
 על ידי צד ג' לצורך ביצוע הסכם זה.

 
 אחריות   .23

 
האחריות לביצוע ההסכם, למתן השירותים ולאיכות הטיפול הרפואי תחול על ספק   23.1

 השירות, ובכל מקרה לא תחול על העירייה או מי מטעמה.
 

אחראי לכל נזק ו/או לאובדן שיגרמו לציוד/ מבנה מכל סוג ותאור  ספק השירות יהיה   23.2
הנמצא בשימושו של ספק השירות עד להשבת הציוד/מבנה לעירייה, והוא פוטר את  
העירייה ו/או מי עובדיה ו/או כל אדם בשירות העירייה מכל אחריות לכל אובדן ו/או  

 נזק לציוד ו/או לצד ג' כאמור.
 

אחראי כלפי העירייה לכל נזק ו/או אובדן אשר יגרמו לגוף ו/או  ספק השירות יהיה   23.3
לרכוש ו/או לציוד של העירייה ו/או של עובדיה ו/או של צד ג' כלשהו אשר נגרם עקב  
מעשה /או מחדל של ספק השירות ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, תוך כדי  

י מתן השירות ו/או בקשר  ביצוע העבודה נשוא המכרז ו/או בקשר אליהן וכן תוך כד
 אליהם. 
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ו/או   23.4 ו/או נזק מכל סוג, לגוף  כלפי העירייה לכל אובדן  ספק השירות יהיה אחראי 
ועובדיהם   של ספק השירות  לקבלני משנה  לעובדיו,  השירות,  לספק  שיגרם  לרכוש 
ולכל מי שפועל בשמו ומטעמו תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר למתן השירות ו/או תוך  

 עקב ו/או בקשר עם השירות.   כדי ו/או
 

ספק השירות פוטר את העירייה מאחריות לנזקים להם הוא אחראי כאמור בהסכם   23.5
זה,  ומתחייב לשפות את העירייה ו/או את עובדיה בגין כל אחריות שתוטל עליהם  
ו/או תביעה ו/או כל סכום שיחויבו לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על 

ה  מכוח  השירות  עו"ד,  ספק  ושכ"ט  משפט  הוצאות  לרבות  זה  בסעיף  לעיל  אמור 
 והעירייה תודיע לספק השירות על כל תביעה כאמור, ותאפשר לו להתגונן מפניה. 

 
מכוח   23.6 להם  זכאי  השירות  ספק  אשר  התשלומים  מן  לקזז  רשאית  תהיה  העירייה 

  הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת, סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי 
כלשהו בגין מעשה או מחדל שהוא באחריות ספק השירות כאמור לעיל בסעיף זה,  

 וכן לחלט ערבות. 
 

 ביטוח .24
 

לגרוע   24.1 ומבלי  דין  כל  פי  ועל  לעיל  כאמור  השירות  ספק  אחריות  להבטחת 
מהתחייבויותיו וחובותיו, מתחייב ספק השירות לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל  
תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים מתאימים לתביעות  

ות מעבידים, ובלבד שלא  לרשלנות רפואית ואחריות כללית ע"פ דין ולרבות ביטוח חב
  מסמך ו' יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים,  

 .)"טופס אישור על קיום ביטוחים"(להלן:  המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה
 

ספק השירות ימציא את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי   24.2
יועץ הביטוח של  ועריכת הביטוחים הנזכרים לעילספק השירות על קיום   , ואישור 

ידי  העיריה לטופס הינו תנאי מקדים לחתימת ההסכם . מסירת האישור חתום על 
במועדים הינה    ואישורו על ידי יועץ הביטוח של העיריה  מבטחי ספק השירות לעירייה

ת ההסכם.  תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את העיריה בתרופות בגין הפר
הפחות   לכל  ביטוח  אישור  וימציא  ישוב  השירות  תקופת    14ספק  תום  לפני  יום 

הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי  
 מהעירייה. 

 
עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום   24.3

ר כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו  ביטוחים לעירייה לא יהוו אישו
עליה או על הבאים מטעמה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם  

 את אחריות ספק השירות על פי הסכם זה או על פי כל דין.
 

בדמי   24.4 יישא  וכן  הנ"ל  הביטוחים  דמי  תשלום  על  אחראי  לבדו  השירות  ספק 
 בפוליסות הבטוח.  ההשתתפות העצמיות הקבועות

 
 ימים לפני שיפוג תוקפו של האישור.   7הספק יחזור וימציא אישור בתוקף, בכל פעם,   24.5

 
מבלי לגרוע מהתחייבויות ספק השירות על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב ספק   24.6

  השירות לבטח על חשבונו את פעילותו במבנה ואת תכולת המבנה בפני כל הסיכונים 
. ספק השירות מתחייב לדאוג לקיומם ולהיותם בתוקף במשך  מכרזכאמור בנספח ו' ל

 כל תקופת ההסכם. 
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידאג ספק השירות במהלך כל תקופת ההסכם   24.7
 לקיומם ולהיותם בתוקף של הביטוחים וההוראות כדלקמן:

 
ם  ביטוח אחריות כלפי צד ג' בערכים ריאליים שלא יפחתו מהסכומים הנקובי 24.7.1

 באישור קיום הביטוחים. 
 

ביטוח רכוש הידוע בשם "אש מורחב", כולל התפוצצות, סערה, סופה, שיטפון,   24.7.2
נזקי מים, רעידות אדמה, שביתו, נזקי חשמל, פריצה, פרעות ונזק בזדון, אשר  
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אחר   רכוש  כל  אף  יכלול  ואשר  המבנה  תכולת  כל  את  לכינון  בערכים  יכסה 
 שספק השירות אחראי לו על פי הוראות הסכם זה. 

 
טוח יכללו הוראה מפורשת בדבר ביטול הפוליסה על ידי המבטח  פוליסות הבי  24.7.3

של   בכתב  הודעה  לאחר  לפיו    60רק  סעיף  יכללו  וכן  לעירייה,  לפחות  יום 
המבוטח מוותר על זכות השיבוב שלו כנגד העיריה ו/או כל תאגיד עירוני או  
חברה עירונית או גוף סמך כל שהוא ו/או על כל זכות אחרת כלשהי לחזור אל  

 עירייה בכל דרך ו/או צורה אחרת כלשהי. ה
 

 ערבות ביצוע .25
 

פי 25.1 על  התחייבויותיו  מילוי  השירות  - להבטחת  ספק  מוסר  מקצתן,  או  כולן  הסכם, 
של   בסכום  צמודה  בנקאית  ערבות  ההסכם,  חתימת  בטרם  ₪   100,000לעירייה 

להסכם זה. כל הוצאות    נספח ז'"), בנוסח  הערבות₪) (להלן: "מאה אלף  (במילים:  
 הכרוכות במתן הערבות יחולו על ספק השירות. 

 
ת כי מתן הערבות כדלעיל אינו פוטר את ספק השירות ממילוי כל חובותיו  מובהר בזא  25.2

על העירייה  כלפי  גבייתה  - והתחייבויותיו  ואילו  דין,  לכל  ובהתאם  זה  הסכם  פי 
ומימושה של הערבות, כולה או חלקה על ידי העירייה, לא יהוו מניעה מצדה מלתבוע  

כל סעד וכן  נוספים,  והפסדים  נזקים  כל  עלמספק השירות  ואחרים  נוספים  פי  -ים 
 הסכם זה ו/או כל פי דין. 

 
סכום הערבות שנגבה על ידי העירייה ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש והעירייה   25.3

תהא רשאית לחלט את הערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת  
לספק   שתהא  מבלי  העירייה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  ויהפוך  שייגרם,  הנזק 
השירות זכות כלשהי לבוא כלפי העירייה או ראש העירייה או גזבר העירייה בטנות  
פי   על  העירייה  של  מזכויותיה  יגרע  זה  שדבר  ומבלי  לכך,  בקשר  כלשהן  ומענות 

 ההסכם ו/או על פי כל דין בגין הפרת ההסכם.
 

ידי הלשכה   25.4 על  מפורסם  שהוא  כפי  לצרכן,  למדד המחירים  צמודה  הערבות תהיה 
המדד   הינו  לעיל  מהמדדים  אחד  בכל  הבסיסי  המדד  לסטטיסטיקה.  המרכזית 

 האחרון הידוע במועד החתימה על ההסכם. 
 

הערבות תהא בלתי מותנית וניתן יהא לממשה מידית בלא צורך בהנמקה, לפי פנייה   25.5
חד צדדית של ראש העירייה או גזבר העירייה בכל מקרה שלפי קביעתם לא ביצע  

עבודות ו/או חלקן או הפר או לא מילא אחר התחייבויותיו על פי  ספק השירות את ה
ספק   ימציא  יבוטל,  לא  וההסכם  העירייה  די  על  תחולט  והערבות  היה  זה.  הסכם 

 השירות ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה.  
 

עם קבלת   25.6 ידאג ספק השירות מיד  החליטה העירייה להאריך את תקופת ההסכם, 
הסכם להאריך את תוקף הערבות עד לתום התקופה המוארכת,  ההודעה על הארכת ה 

או לחילופין יפקיד ערבות בנקאית אוטונומית חדשה בסכום זהה אשר תוקפה עד  
 תום תקופת ההסכם המעודכנת.

 
 הפרת הסכם .26

 הפר ספק השירות הוראה מהוראות הסכם זה רשאית העירייה לעשות את כל או מקצת        
 מהפעולות הבאות:        

 להודיע לספק השירות על ביטול ההסכם; 26.1
 
 להחליף את ספק השירות בספק אחר;  26.2
 
 לחלט את ערבות הביצוע שניתנה ערבות על ידי ספק השירות, כולה או חלקה;  26.3
 
לבצע בעצמה או באמצעות אחרים את העבודות ו/או השירותים אשר ספק השירות   26.4

ו/או של  חייב בביצועם על פי הסכם זה, תוך   עשיית שימוש ללא הגבלה במתקנים 
 ספק השירות ומבלי שיהיה זכאי לתמורה כלשהי; 
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לחייב את ספק השירות בכל ההוצאות הכרוכות בכך, ולתבוע את ספק השירות בגין   26.5
 ההפרה וכל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לה. 

  
 שמירה על סודיות  .27

 
הסכם זה מחייבת שמירת  ספק השירות מצהיר כי ידוע לו שאספקת השירותים מכוח   27.1

של   גבוהה  רמה  על  שמירה  וכן  לרשותו  שיגיע  למידע  הנוגע  בכל  מוחלטת  סודיות 
הפועלים   לעובדים  או  אליו  שיגיע  מידע  שכל  מתחייב  והוא  ומהימנות,  אמינות 
כל   בו  ייעשה  ולא  ביצוע השירותים,  לאספקת השירותים מטעמו ישמש רק לצורך 

ספק השירות לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע,    שימוש לצורך אחר. כמו כן מתחייב
כדי   תוך  ו/או  בקשר  אליו  שהגיעה  ידיעה  כל  כל אדם,  לידיעת  להביא  ו/או  למסור 
אספקת השירותים, והמתייחסת לכל עניין ונושא הקשור במועצה ו/או בעובדיה ו/או  

חל בתושבי העיר. עוד מתחייב ספק השירות לקיים באופן קפדני את הוראות הדין ה 
 בנוגע להגנה על הפרטיות.

 
ספק השירות מתחייב לגרום לכך שהוראה זו תקוים גם על ידי עובדיו ו/או כל הפועל   27.2

מטעמו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ספק השירות מתחייב להחתים את כל  
,  "דעובדיו ו/או הפועלים מטעמו על טופסי שמירת סודיות, בנוסח המצ"ב כמסמך י 

ימים ממועד תחילת עבודתו של כל    7חתומים לידי המנהל בתוך    להעבירם כשהם
 אחד כאמור. 

 
כדי   27.3 תוך  ו/או  בקשר  לידו  שהגיע  מידע  בכל  בעתיד  שימוש  יעשה  לא  שירות  ספק 

 אספקת השירותים. 
 

 הוראות כלליות  .28
 

 כל שינוי בהסכם זה יהי תקף אך ורק אם נעשה בכתב ונחתם כדין על ידי שני הצדדים.  28.1
 

ארכה, הנחה או הימנעות ממימוש זכות במועדה לא יחשב בשום צורה  שום ויתור,   28.2
ואופן כוויתור על איזה זכות מזכויותיה של העירייה מכוח הסכם זה או על פי הוראות  

 כל דין. 
 

 הודעות .29
 : כתובות הצדדים הם       

 
 . 11710בית שאן   1ת.ד.  1ירושלים הבירה  רח'  -עיריית בית שאן •
 ............................................................  -ספק השירות •

 
ידי   כל מכתב שישלח על ידי הצדדים למשנהו לפי מענו דלעיל, ייחשב כאילו נתקבל על 

 שעות מיום משלוחו כדבר דואר רשום.  72הנמען 
 

 : ולראיה באו על החתום
 

 השירות:..................................... מס' זיהוי:............................. שם ספק 

 כתובת:.................................................טלפון:........................ 

 ................... תאריך:................................ חתימת ספק השירות וחותמת:......................

 שם החותם:.......................................מס' זיהוי:..................................... 
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 אישור 
 

 אני הח"מ עו"ד.................... המשמש כעו"ד של התאגיד ................................. 
 

 מס'................................. מאשר בזאת כי בתאריך .................... התייצבו בפני ה"ה:
 

 ................................... ת.ז............................ 
 

 ....................................ת.ז............................. 
 

ייב בשם התאגיד הנ"ל ולאחר שזיהיתי אותם על פי תעודות זהות  המוסמכים לחתום ולהתח
 שהציגו בפני חתמו על מסמך זה לפני. 

 
 
 

 
 --------------------       ------------------------------ 

 חתימה וחותמת        תאריך 
 
 
 
 

 ----------------------------  ------------------------------ 
 גזבר העירייה   ראש העירייה 

 
 
 
 
 
 

 --------------------------- 
 חותמת עירייה 
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 מסמך  ט' 
 04/2021מכרז פומבי מס' 

 
 1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' 

 

ת.ז. שמספרה ____________, לאחר  אני החתום מטה,   נושא/ת  מר/גב' _______________, 
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  

 מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

אני הוסמכתי כדין על ידי __________________ (להלן: "המציע") לחתום על תצהיר זה   .1
להצעה מס'    בתמיכה  מכרז  (להלן:  בהליך   ,______________________________

 "ההליך"). 
 
גם בעל השליטה בו או חבר בני    –המציע, מי שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם   .2

  – כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח    – אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו (שליטה  
ירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין  ), לא הורשע בפסק דין חלוט בעב 1968

בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה להליך; ואם   1991-והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א
ההרשעה האחרונה לא הייתה    –הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק  

 בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה להליך; 
 
גם בעל השליטה    –חבר בני אדם שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם    המציע, לרבות  .3

בו או חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור  
של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע,  

על תשלום שכר עבודה, ואם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט    וכן מי שאחראי מטעם המציע
גם חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במתקשר  –שליטה מהותית 

), לא הורשע בעבירה לפי חוק  1981- כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א  –(שליטה  
התשמ"ז  מינימום,  לפי1987-שכר  אחת  בעבירה  הורשע  ואם  חוק    ,  הגשת    –אותו  במועד 

ההצעה להליך חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה, אם הורשע בשתי עבירות או יותר  
חוק   אותו  ההרשעה    –לפי  ממועד  לפחות  שנים  שלוש  חלפו  להליך  ההצעה  הגשת  במועד 

 האחרונה. 
 
 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4
 

 ___________________ שם המשתתף: 
 

  
 *שם נותן התצהיר: __________________ 

 
 מספר ח.פ. _________________ 

 

  
 *מס' תעודת זהות: __________________ 

 
 

 חתימת המשתתף: ________________ 
 

  
 *חתימת נותן התצהיר: _______________ 

 
 אישור  עו"ד

(להלן:  ח.פ. _______________  הדין של _______________________,  כעורך  אני משמש 
 ). "המשתתף"

הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל  
המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן הצהרה זו  

 תאגיד ______________ ח.פ. _______________. בשם ה
לאחר    ,  _______________ ת.ז.  נושא   _______________________ כי  בזאת  מאשר  הנני 
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן,  

 אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה. 
     
        _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       
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 נספח י' 
 04/2021מכרז פומבי מס' 

 
 זה בנספח המיותרות האפשרויות מחיקת על להקפיד נא

 
 

 תאריך: _________         לכבוד 
 עיריית בית שאן 

 
 

 א.ג.נ.,
 

 הנדון: הצהרה העדר ניגוד עניינים ובדבר קירבה/העדר קרבה לעובד  
 הרשות ו/או לחבר המועצה (יש למחוק את המיותר) 

 
 הנני מצהיר בזאת כי עיריית בית שאן הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  1
 

 א' (א) לפקודת העיריות [נוסח חדש] הקובע כדלקמן:  122סעיף  1.1
קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה  חבר מועצה,  "

על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא  
בן זוג, הורה, בן או    -יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה, "קרוב"  

 בת, אח או אחות."
עת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות   (א) של ההודעה בדבר כללים למני12כלל   1.2

 המקומיות הקובע:  
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה,   

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו    -"חבר מועצה"  
 " )(ב)).1(5- )(ב) ו1(1(ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:   174סעיף  1.3
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי  

זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום -עצמו או על ידי בן
 עבודה המבוצעת למענה."

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:   2

לי: בן זוג, הורה, בן או    (מחק את המיותר)  יש / איןבין חברי מועצת העירייה   2.1
 בת, ואף לא סוכן או שותף.

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד    (מחק את המיותר)  יש / אין  2.2
אגיד באמצעותו הגשתי  מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של הת

 את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו. 
 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות.  –בן  (מחק את המיותר)לי  יש/ אין 2.3

 
לי קרבה   3 יש  לפסול את הצעתי אם  של העירייה תהיה רשאית  ועדת המכרזים  כי  לי  ידוע 

 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. 
 

לא אעסוק בכל דרך שהיא במישרין או בעקיפין שתגרום לי להיות במצב של  הנני מצהיר ש  4
 ניגוד עניינים מול העירייה. 

 
כמו כן, הנני מתחייב להודיע לעירייה בלא דיחוי על כל עניין אשר נמצא בטיפולי אשר עלול   5

 להעמידני במצב של ניגוד עניינים . 
 
ים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונ 6

 אמת.
 

       
 ת המשתתף: __________________ ושם המשתתף: ___________________      חתימ

   מסמך י"א
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 04/2021מכרז פומבי מס'.
 

 בדבר עמידה בתנאי הסף  אישור רואה חשבון
 

 לכב'  
 עיריית בית שאן 

 
 א.ג.,

 
 ............................................ [שם המציע]הנדון: 

 
לבקשת .................................[המציע], לאחר בדיקת נתוני המציע כפי שפורטו בתצהירו שבמסמך  

פי התקנים המקובלים על רואי  - ט' לעיל [להלן 'ההצהרה'] המהווה חלק בלתי נפרד מאישור זה, ועל
 רינו לאשר בזה, כדלקמן:  חשבון בישראל, ה

 
מתן  .1 המציע  של  הכספי  המחזור  נתוני  את  ביקרנו  שלו,  החשבון  וכרואי  המציע  לבקשת 

 שירותים רפואיים ...............................  לתקופות הכלולות בהצהרת המציע [שם]. 
 

פי הם נדרש מאתנו  - הביקורת נערכה בהתאם לתקני הביקורת המקובלים בישראל, שעל .2
לערוך ולבצע את הביקורת על מנת להשיג מידה סבירה של בטחון בכך שאין בהצהרה טעות  
או הטעייה. הביקורת כללה גם בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. 

 בסיס נאות לחוות דעתנו.   אנו סבורים שהביקורת שערכנו מספקת 
 

לדעתנו, הצהרת המציע משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את היקף פעילות   .3
 המציע כאמור לרבות ההון העצמי הנדרש כתנאי סף. 

 
 בברכה,

 
 
 

 ...................................... 
 רואי חשבון 
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 מסמך י"ב
 04/2021מכרז פומבי מס'

 

 נוסח תצהיר שכר מינימום וזכויות עובדים

 תצהיר

 בתצהיר זה מקום בו ההצעה מוגשת על ידי חברה: 

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).  ":  תושב ישראל "

בסעיף   ":בעל שליטה " התשנ"ט    268כמשמעו  החברות  "חוק    1999  –לחוק  (להלן: 

 החברות").

 כמשמעותו בחוק החברות.   ":נושא משרה "

 כמשמעו בחוק החברות.  ": בעל עניין"

 . 1968כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח   ": שליטה" 

 . 1987"        חוק שכר מינימום, התשמ"ז  חוק שכר מינימום" 

במשרת   נושא   ,  ________________ ת.ז.  נושא   _________________ הח"מ  אני 

ב למלא    - ______________  ח.פ.  (יש   _______________________ המציע)   הגוף  פרטי  את 

_______________  (להלן: "המציע"), לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא  

 אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: 

 ____ .   אני נותן תצהירי זה כחלק מההצעה ______________________ נשוא מכרז מס' .1
 

המציע ממלא אחרי הוראות כל דין הנוגעות לתשלום שכר עובדיו לרבות לעניין תשלום שכר  .2
 מינימום והפרשות סוציאליות.

 

אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע, לא הורשענו   .3
ד הגשת הצעה   בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום בשנתיים שקדמו למוע

 זו  עבור   העירייה. 
 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .4
 

 _________________                                                    ______________________ 

 המצהיר                                                                               תאריך 

 
 אישור 

אני הח"מ, __________________ עו"ד, מס' רישיון _____________מאשר/ת בזאת כי ביום  

  ______________ ת.ז.  נושא   _______________ בפני  הופיע   ________________

ושא ת.ז.  לאחר שהזהרתי כי עליהם להצהיר את האמת וכי אם לא יעשו  _______________ נ 

 ים לעונשים הקבועים בחוק, חתמו בפני על תצהיר זה. י כן יהיו צפו

                                           __________________ 

 דין  -חתימת  עורך                                             
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 י"ג נספח
 04/2021מכרז פומבי מס'.

 
 נוסח תצהיר העסקת עובדים זרים

 תצהיר

 

 בתצהיר זה מקום בו ההצעה מוגשת על ידי חברה: 

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).  "תושב ישראל":  

בסעיף   "בעל שליטה":  התשנ"ט    268כמשמעו  החברות  "חוק    1999  –לחוק  (להלן: 

 החברות").

 כמשמעותו בחוק החברות.   "נושא משרה": 

 כמשמעו בחוק החברות.  "בעל עניין": 

 . 1968כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח   "שליטה":

 ם      "חוק עובדים זרים"        חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין (אבטחת תנאי

 . 1991הוגנים) התשנ"א                                        

 

במשרת   נושא   ,  ________________ ת.ז.  נושא   _________________ הח"מ  אני 

ב ח.פ.    - ______________   _______________________ המציע)  הגוף  פרטי  את  למלא  ש  (י 

תי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא  _______________  (להלן: "המציע"), לאחר שהוזהר 

 אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: 

 

 אני נותן תצהירי זה כחלק מההצעה ______________________ נשוא מכרז מס' ____   .1
 

הורשענו  אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע, לא  .2
בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו עבור   

 העירייה. 
 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .3
 

 ________________      _______________ 

 המצהיר       תאריך 
 אישור 

ישיון _____________מאשר/ת בזאת כי ביום  אני הח"מ, __________________ עו"ד, מס' ר

  ______________ ת.ז.  נושא   _______________ בפני  הופיע   ________________

_______________ נושא ת.ז.  לאחר שהזהרתי כי עליהם להצהיר את האמת וכי אם לא יעשו  

 כן יהיו צפוים לעונשים הקבועים בחוק, חתמו בפני על תצהיר זה. 

                                           __________________ 

 דין  -חתימת  עורך                                             
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 מסמך י"ד
 מכרז פומבי מס'04/2021

 
 תצהיר שמירת  סודיות 

 
(יש לצרף כתב הצהרת סודיות נפרד בנוסח זה חתום על ידי כל אחד מהעובדים הבא במגע עם עבודת  

 העירייה 
 

 אני הח"מ, _________________ ת.ז. ___________עובד________________ 
 

 ") כדלקמן: העירייהמצהיר ומתחייב בזה, כלפי עיריית בית שאן (להלן: 
 

ובין   במישרין  בין  אדם,  כל  לידיעת  להביא  או  לגלות  למסור,  להודיע,  להעביר,  לא  בסוד,  לשמור 
מורה, בין בתקופת העסקתי ובין לאחר מכן, כל ידיעה שתגיע אלי  בעקיפין, בין בתמורה ובין שלא בת

בקשר עם או עקב ביצוע הסכם זה לביצוע השירותים המוסכמים, או בתוקף עבודתי תוך כדי תקופת  
מדיניות, מחקר,   לקביעת  נושא הקשור למדיניות,  כל  לרבות  לפניה או לאחר מכן,  ביצוע ההסכם, 

 ות כספיים, מסמכים וכל מידע שנודע לי עליו והקשור להסכם זה. תהליכים, תחשיבים, נתונים, דוח
 

ידוע לי כי המציע כהגדרתו בהסכם זה מתחייב לשמור על סודיות כלפי עיריית בית שאן ולקוחות  
, וכי אי מילוי התחייבותי לסודיות כאמור עלולה לגרום לו לנזקים, כמו גם  מכוןהמקבלים שירות ב 

 לעירייה. 
 

 והתקנות שמכוחו.   1981 –שמירת הסודיות מכוח הגנת הפרטיות, התשמ"א  ידועות לי חובת
 

לחוק העונשין,    118כן ידוע לי כי אי מילוי התחייבותי עפ"י האמור לעיל, מהווה עבירה לפי סעיף  
 . 1977 –התשל"ז 

 
 התחייבותי זו ניתנת בהביני את תוכנה, והסכמתי לכתוב בה.

 
תום תקופת ההסכם האמור. התחייבות זו לא תחול על מידע  התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר  

 שהוא בבחינת נחלת הכלל.
 

 תאריך: _______________
 

 חתימת המצהיר:__________________ 
 
 

 אישור 

אני הח"מ, __________________ עו"ד, מס' רישיון _____________מאשר/ת בזאת כי ביום  

  ______________ ת.ז.  נושא   _______________ בפני  הופיע   ________________

_______________ נושא ת.ז.  לאחר שהזהרתי כי עליהם להצהיר את האמת וכי אם לא יעשו  

 בחוק, חתמו בפני על תצהיר זה.  כן יהיו צפוים לעונשים הקבועים

                                           __________________ 

 דין  -חתימת  עורך                                             
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 מסמך ט"ו
 

 04/2021מכרז פומבי מס' 
 
 

ולרישום של  תנאים להפעלה "שכותרתו   28/2017חוזר מנהל הרפואה במשרד הבריאות מספר 
 מרפאת דיאליזה בקהילה" 

 
 

 אינו מצורף
 https://www.health.gov.il/hozer/MR28_2017.pdf: ניתן לראותו באתר משרד הבריאות
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 מסמך ט"ז
 

 04/2021מכרז פומבי מס' 
 תיאור כללי של המציע

     
 

 פרטים על המציע  .1

שם  המציע:  
 ______________________________________________________________ 

כתובת:  
 ______________________________________________________________ 

מספר  טלפון:  
  ______________________________________________________________ 

 

 דואר אלקטרוני:

 ______________________________________________________________ 

ור את המידע שלהלן לגבי כל אחד  (אם המציע מורכב ממספר תאגידים, יש למס 
 מהתאגידים. כמו כן יש לפרט את היחס בין התאגידים, כגון: חברת בת, שותפות וכו'). 

 

 אור החברה/עמותה (כולל "עץ מבנה" המפרט תפקידם של אנשי המפתח: ית .2

 ______________________________________________________________
 _______________________ _______________________________________

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

 .______________________________ 

 כוח האדם (מספר המועסקים ותפקידיהם):  .3

 הפרוט יכלול: עובדי מנהלה, עובדים מקצועיים, מס' עובדים ועוד.  

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

 ________ ______________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

 ________________ ______________________________________________
 ______________________________________________________________ 



 שם המציע:  חתימת וחותמת המציע:

  
 
 

61 
 

 

 

 

התשמ"א   .4 (רישוי),  הבנקאות  בחוק  המונח  (כמשמעות  בחברה  השליטה    – בעלי 
1981 : 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________ 

 

 אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה:חברות  .5

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

 ________________________________________ ______________________ 

 

 פרטים בדבר המועמד לנהל את הפעילות מטעם המציע:  .6

 (הפירוט יכלול השכלה וניסיון רלבנטיים)

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

________________________ ______________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

________________________________ ______________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________ 

 

 
________________     ____________________ 

 חתימת וחותמת המציע          תאריך                      

 
 

 אישור
 

אשר  של ____________________,  הינן חתימותיהם  דלעיל  כי החתימות  מאשר  אני 
רשאים לחתום ולהתחייב על פי דין בשמו של ____________ [המציע] וכי חתימותיהם  

 המציע לכל דבר ועניין. בצירוף חותמת החברה/ העמותה מחייבות את  
 
 

                 _____________                                                            ____________________ 
 עו"ד               תאריך                                              
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 מסמך י"ז
 

 04/2021מכרז פומבי מס'
 

 קודם תיאור ניסיון 
 
 
 על המציע לפרט את מכוני הדיאליזה אותם הוא מפעיל.  
 

 מיקום המכון:_____________________ טלפון:_________________  א.
 

         תיאור הניסיון 

 
         מס' מטופלים 

 
 מספר משמרות ביום:_______ מס' ימים בשבוע:___________ 

 
 

      ממליצים (עדיף מהרשות המקומית) 
 
 
 

 מיקום המכון:_____________________ טלפון:_________________  ב.
 

         תיאור הניסיון 

 
         מס' מטופלים 

 
 מספר משמרות ביום:_______ מס' ימים בשבוע:___________ 

 
 

      ממליצים (עדיף מהרשות המקומית) 
 

 
 
 

 המכון:_____________________ טלפון:_________________ מיקום  ג.
 

         תיאור הניסיון 

 
         מס' מטופלים 

 
 מספר משמרות ביום:_______ מס' ימים בשבוע:___________ 

 
 

      ממליצים (עדיף מהרשות המקומית) 
 
 
 
 
 
 

 הערות: 
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 יש לצרף המלצות מפורטות עבור כל מכון שנזכרה לעיל. .1
 
 הערות והבהרות נוספות יש  לצרף בנפרד.  .2
 
 עבודות נוספות יש לפרט במתכונת הנ"ל בדפים נוספים.  .3
  

 
 חתימת וחותמת המציע: ____________        

 

 

 אישור 

 
אשר  של ____________________,  הינן חתימותיהם  דלעיל  כי החתימות  מאשר  אני 

____________ [המציע] וכי חתימותיהם  רשאים לחתום ולהתחייב על פי דין בשמו של  
 בצירוף חותמת החברה/ העמותה מחייבות את המציע לכל דבר ועניין. 

 
 
 
 
 
 

        ______________________                                                                                _______________ 
 עו"ד                  תאריך                                             
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 מסמך י"ח  
 

 04/2021מכרז פומבי מס' 
 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
 

אנו הח"מ:___________________ מס' ת"ז____________ מס'  
 ת"ז__________________  

המציע: ____________________ מס' ח"פ / ע"ר :_____________________ (להלן  
 "המציע")  

 מצהיר  בזה: 
המציע ומוסמך לחתום על הצעה המוגשת מטעם אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם  .1

 המציע. 
מכרז זה על כל נספחיו והחוזה שהנו חלק ממנו לא הועברו אלינו טרם  מועד  פרסום   .2

 המכרז.
המחירים ו/או הכמויות  ו/או המפרטים  ו/או תוכנית ההפעלה אשר מופיעים בהצעה זו   .3

או קשר עם מציע אחר או עם מציע  הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר 
 פוטנציאלי אחר. 

המחירים ו/או הכמויות  ו/או המפרטים  ו/או תוכנית ההפעלה המופיעים בהצעה זו לא  .4
הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או מי אשר יש לו את הפוטנציאל  

 להציע הצעות במכרז זה. 
 מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. המציע לא היה מעורב בניסיון להניא  .5
המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה  .6
 מהצעתי זו.  יותר 

המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג   .7
 שהוא. 

ין ודברים כלשהוא  הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ואינה נעשית בעקבות הסדר או ד .8
 עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 יש לסמן במקום המתאים 
המצהיר ו/או מי מנושאי המשרה בתאגיד המציע, אינו    -המציע* / אם המציע הינו תאגיד  

נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז, אם כן, אנא פרט:  
 ___________________________________________ _________________________

 ____________________________________________________________________
  ____________________________________________ 

 
המציע לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים לרבות עבירות  

-של תיאומי מכרזים, אם כן, נא פרט: 
 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________ 
 חתימה: __________________      חתימה: ________________ 

 אישור

 

מאשר/ת   עו"ד,   __________________ הח"מ,  ביום  אני  כי  בזאת 

ת.ז.  נושא   _______________ מר  בפני  הופיע   ________________

______________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה  

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה. 

   

                                       

 __________________ 

 דין  -חתימת  עורך                                             
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 מסמך י"ט

 
 

 04/2021מכרז פומבי מס' 
 

 אישור רואה חשבון:
 תאריך:_______________

 
 לכבוד 

 
 חברת  ______________ 

 
אישור על מחזור כספי (או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים) לכל אחת מהשנים  הנדון : 

 31.12.20ומאזן בוחן נכון ליום  31.12.19וביום   31.12.18שנסתיימו ביום 
 
 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:  

 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.   .1
 

)  בוקרו/נסקרו  1הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ______ ____) (הדוחות   .2
 (בהתאמה) על ידי משרדנו.

 לחילופין:
הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים  ______  בוקרו על ידי רואי  

 חשבון אחרים.  
 

3. ) המבוקרים/סקורים  הכספיים  לדוחות  שניתנה  הסקירה  הדעת/דוח  בהתאמה) חוות 
) כל  1ליום/ימים  או  הלב  הפניית תשומת  ו/או  כל הסתייגות  כוללת  אינה   _________  (

 ).2סטייה אחרת מהנוסח האחיד (
 לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה)  
ה זו השלכה על  ) _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריג 1ליום/ימים (

 המידע המפורט בסעיף ד' להלן. 
 לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה)  
) _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל  1ליום/ימים (

 על המידע המפורט בסעיף ד' להלן. 
  

ה .4 הכספיים  לדוחות  (בהתאם  ליום/ימים  המבוקרים/סקורים  _________  1אמורים   (
(או כל  ) הינו גבוה מ / שווה ל _______  1המחזור הכספי של חברתכם לתקופה _____ (

 דרישה אחרת בהתאם לאמור במסמכי המכרז אודות מידע המופיע בדוחות הכספיים).
 בכבוד רב,  

 
 _______________

 _______  
 רואי חשבון   

 
 

 יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.  .1
לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר   .2

 , יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד. 99
 

 הערות:  
רואי   • לשכת  ושל  מנהל הרכש הממשלתי  של  ועדה משותפת  ידי  על  נקבע  זה  דיווח  נוסח 

 .  2009אוגוסט  – ראל החשבון ביש
 יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.   •
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 מסמך כ'
 

 04/2021מכרז פומבי מס'
 

 תצהיר בטיחות ונגישות 

 (התצהיר יוגש לפני הפעלת המכון) 

 

 אני הח"מ, ____________, בעל/ת ת"ז מספר ___________,  והח"מ בעל/ת ת"ז  

_________________ מורשי החתימה בתאגיד ,לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת וכי  
 נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

ל על ידינו בבית שאן, בכתובת: _____________________ עומד בכל  הנני מצהיר כי מכון הדיאליזה המופע
התקנים הנדרשים בנושא בטיחות ונגישות  על פי תקנות משרד הבריאות, תקנות הרשות לכיבוי אש, תקנות  

 משרד העבודה וכל תקנה אחרת הנדרשת בנושא בטיחות של רשות מוסמכת. 

ים בהתייחס לדרישות סידורי הבטיחות  קראתי, הבנתי וביצעתי את הוראות ותנאי המפרט
 הנדרשים בעבור החולים, הצוות  והמבקרים במכון בכלל ובטיחות האש בפרט.  

קראתי, הבנתי וביצעתי את הוראות ותנאי המפרטים בהתייחס לדרישות סידורי הנגישות  
 הנדרשים בעבור  החולים, הצוות  והמבקרים במכון. 

 מכלל הרשויות המוסמכות.   קיימים בידי כל האישורים הנדרשים 

 ידוע לי שמחובתי להבטיח כי דרישות המפרטים יתקיימו במכון בכל עת. 

ידוע לי שאני נדרש/ת להחזיק בבית העסק תיק מסמכים, בו יהיו תצהירי זה, כל האישורים  
הנדרשים בהתאם למפרטים, ומסמכים נוספים כאמור בתצהיר זה (בתצהיר זה :תיק המסמכים.)  

שאני נדרש/ת להציג את תיק המסמכים, בכל עת, בפני נציג העירייה ו/או כל גורם מוסמך  ידוע לי 
 אחר.

 

 

 שם החותם:________________  תפקיד:_______________ חתימה:_______________ 

 

 שם החותם:________________  תפקיד:_______________ חתימה:_______________ 

 

 __________________ חותמת התאגיד:  

 

אני הח"מ, __________________ עו"ד, מס' רישיון _____________מאשר/ת בזאת כי ביום  
  ______________ ת.ז.  נושא   _______________ בפני  הופיע   ________________
_______________ נושא ת.ז.  לאחר שהזהרתי כי עליהם להצהיר את האמת וכי אם לא יעשו  

 ם לעונשים הקבועים בחוק, חתמו בפני על תצהיר זה. יפוי כן יהיו צ

 

 

                                           __________________ 

 דין  -חתימת  עורך                                             
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