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 10.2022הנדון: מכרז פומבי מס' 

 לאומית סניף קופ"ח  השכרת מבנה מעל

 

 תנאים כללים 

 

  1קומה    השכרתל (, מבקשת בזאת הצעות מחיר  ""החכ"ל)להלן:    החברה הכלכלית לבית אל .1

שדרות לוז    מבנה המיועד לשימוש מסחרי או מרפאה ברחובהכוללת מעבר מקומת הקרקע ב

מ"ר, המסומן בתשריט המצ"ב כנספח א', וזאת בהתאם לאמור    50283.בשטח של    בבית אל

 להלן: 

 

עסקאות    .2 לחוק  בהתאם  כחוק,  ספרים  ניהול  בדבר  תקף  אישור  להצעתו  לצרף  המציע  על 
ותשלום חובות מס( התשל"ו   ניהול חשבונות  )אכיפת  ציבוריים  על  1976  –גופים  כן,  . כמו 

 המציע לצרף אישור תקף בדבר ניכוי מס הכנסה במקור. 

 

היה המציע תאגיד, יצרף המציע תמצית רישום מרשם החברות/רשם השיתופיות, וכן אישור   .3
עו"ד /רו"ח בדבר שמות מורשי החתימה המוסמכים לחייב את התאגיד בחתימתם בצרוף  

 דוגמאות חתימה. 

 

 ם: כמו כן, יצרף המציע את המסמכים הבאי . 4

במידה והמציע הינו קופת חולים יצרף המציע אישור ו/או רישיון להיות המציעה קופת  (א

 . 1994-חולים הפועלת על פי דין ובכלל זה על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד

 קבלה )מקור או צילום( המאשרת את התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז. (ב

בתנאי סעיף זה יצרף המציע  המציע רכש את מסמכי המכרז. להוכחת עמידה   (ג

להצעתו קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן  

₪ לפקודת חכ"ל בית    1,500לרכוש במשרדי חכ"ל בית אל תמורת תשלום של  

 אל, שלא יוחזרו לאף מציע בשום מקרה. 

 

₪ בנוסח המצורף    30,000על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להגשה בסך   .5
במידה והמציע לא יחתום על הסכם   .29.10.2022הערבות תהיה בתוקף  עד ליום  ג'כנספח  

לו על זכייתו במכרז, ולחלופין, לא ימציא ערבות ביצוע כנדרש    שהודיעו ימים לאחר    10תוך  
 הזכות לחלט את הערבות.    חכ"לרז, כי אז תעמוד ל בהסכם המצורף למסמכי המכ
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לא תתקבלנה הצעות על פיהן התמורה המוצעת על ידי המציע בגין דמי שכירות חודשיים   . 6
 . ₪( 536,62= 1.17* 5283.*80)+ מע"מ ,   ₪ לכל מ"ר 80יהיה נמוך מסך של  

במידה ויתקבלו מס' הצעות זהות, תערוך החברה הכלכלית התמחרות בין המציעים השונים              
 עד קבלת הצעת זוכה.

לעיל הינם תנאי סף, מציע שלא יעמוד באחד מן התנאים    4-7.       התנאים המפורטים בסעיפים  7
 הללו, לא תדון ועדת המכרזים בהצעתו. 

אם   .8 כי  מתחייב  ויגיש  המציע  בזה  המצורף  החוזה  כדוגמת  חוזה,  על  יחתום  במכרז  יזכה 
 ימים מיום ההודעה על הזכיה במכרז.  10את ערבות הביצוע הקבועה בהסכם בתוך חכ"ל ל

 

  ימים  10לא חתם המציע על ההסכם ו/או לא הגיש את הערבות על פי הסכם השכירות בתוך  .9
רשאית   תהא  רשום,  הדואר  למשלוח  הזכיה  על  ההודעה  מסירת  את    החכ"למיום  לחלט 

לעיל, וכל קשר חוזי בין הצדדים הנובע ממכרז זה, יהא    7הערבות הבנקאית האמורה בסעיף  
         בטל ומבוטל. 

  

 מתווה בחירת המציע הזוכה: ההצעה הזוכה תהיה ההצעה הכשרה עם המחיר הגבוה ביותר.   .10

 

 ומהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה: כמפורט להלן מסמכי המכרז הם בהתאם   .11

 תנאים כללים. בצרוף האישורים המבוקשים לעיל.  א( 

 הצהרת המציע והצעת מחיר. (ב

 דוגמת ערבות בנקאית.  (ג

 דוגמת הסכם.  (ד

 נספח ביטוח. (ה

 

על   .12 לעיל  המפורטים  המכרז  ממסמכי  עמוד  כל  על  בר"ת  לחתום  המציע  נספחיהם,  על 
 ובחתימה מלאה כולל חותמת במקומות המיועדים לכך. 

 

 הגשת ההצעה ע"י המציע מהווה אישור כי פרטי הסכם השכירות נהירים לו.  .13
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 עותקים. המחירים ינקבו בשקלים חדשים.   2  –הצעת המחיר תוגש על גבי נספח ב' ב  .14

  

במכרז  .15 ובהשתתפות  למכרז  ההצעה  בהכנת  הכרוכות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות,  כל 
 תחולנה על המציע. 

 

ו/או    החכ"ל  .16 שינויים  להכניס  ההצעות,  להגשת  האחרון  למועד  קודם  עת,  בכל  רשאית, 
במסמכי המכרז, בין ביוזמתה בין בתשובה לשאלות המציעים. השינויים והתיקונים  תיקונים  

מסמכ רוכשי  כל  של  לידיעתם  בכתב  יובאו  המכרז  כאמור,  הכתובות  י  עפ"י  בדוא"ל 
והמספרים שנמסרו ע"י רוכשי מסמכי המכרז, ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. שאלות  

ני ומסמכיו  תנאיו  המכרז,  לגבי  לוהבהרות  להעביר  ל   חכ"לתן  בלבד   מייל: בכתב 
 itzik@bet-el.muni.il    ליום באתר   החכ"לתשובות    . 12:00בשעה    15.8.22עד  יפורסמו 

לצורך קבלת    החכ"להמועצה  ו. על המציעים לעקוב באופן תמידי אחר אתר  החכ"להמועצה ו
 כלל העדכונים והשינויים במכרז.

. המציעים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש  חכ"לכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל .17
 במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בלבד בתיבת   .  18
. הצעה שתוגש באיחור,  12:00שעה  ב     29.8.22לא יאוחר מיום     החכ"ל המכרזים שבמשרדי  

 שהיא, לא תתקבל. מכל סיבה 

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת פרט הטעון מילוי ו/או כל שינוי, תוספת או הסתייגות   .19
לפסילת   לגרום  עלולים  לוואי  ובין במכתב  בגוף המסמכים  נעשו  בין אם  ממסמכי המכרז, 

 ההצעה.  

של חוסר  רשאית שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או ב  החכ"ל  .20
 מונע הערכת ההצעה.  החכ"להתייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת 

 

 . חכ"לשומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה בשל חוב קודם של המציע ל  החכ"ל.     א(    21

 

החליטה שלא לפסול את    החכ"לנכון ליום הגשת הצעה, ו  חכ"לב(   מציע שקיים לו חוב ל           
 ימים מיום שיודיעו לו על זכייתו.    7הצעתו, יחשב כמי שהתחייב לפרוע את חובו בתוך 

 

תיתן הודעה למשתתפים שלא זכו במכרז. להודעה תצורף הערבות שהומצאה על ידם    החכ"ל  .22
 בקשר עם השתתפותם במכרז.
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לכל  .  23 בלעדי  באופן  אחראי  יהיה  השוכר  כי  בזאת  ויישא    מובהר  המושכר  בתחום  הפעילות 
באופן בלעדי לפיצוי ושיפוי בגין כל נזק לצד שלישי שייגרם עקב השימוש או אגב השימוש  

 במושכר.  

 

שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או להימנע מלחתום על החוזה   החכ"ל א( .24
 החכ"לן  ו/או לבצעו מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי. כמו כ 

לבחור במציע שהצעתו איננה ההצעה היקרה  ו/או  זוכה במכרז  רשאית שלא לבחור 
 ביותר. 

 

כאמור, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או    החכ"לאם תחליט   ב( 
לזוכה  שתוחזרנה  המכרז  טפסי  רכישת  בגין  ההוצאות  למעט  שהוא,  סוג  מכל  טענה 

 במכרז בלבד. 

  

מובהר כי אין בהודעה למציע הזוכה על זכייתו כדי להוות קיבול להצעתו של המציע וקשר    .25
הזוכה יתחיל רק עם החתימה של מורשי החתימה לבין המציע    החכ"לחוזי או אחר בין  

 של שני הצדדים על החוזה המצ"ב להסכם זה. 

 

מוסכם במפורש, כי הוראות טופס זה, אין בהם כדי לשנות ו/או לגרוע מתנאי המכרז ו/או   .26
 החוזה, אלא להוסיף עליהן.

 

          ___________________ 

 החכ"ל יו"ר   –שי אלון             

 בית אל ל          
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 נספח ב' 

 לכבוד 

 לבית אל  החברה הכלכלית

 א. ג. נ.,

 

 הצהרת המציע והצעת המחיר

כל דרישות   .1 לנו  והבנו את מסמכי המכרז, הוסברו  כי קראנו    החכ"ל אנו הח"מ, מצהירים 

ביחס לביצוע  הדרישות במכרז, וכי לאחר שקיבלנו את כל המידע והפרטים הדרושים ו/או  

 העשויים להשפיע על הצעתנו, הגשנו הצעה זו. 

כירות נשוא המכרז  תקבל את הצעתנו, נחתום על חוזה הש  החכ"לאנו מתחייבים, כי אם   .2

ימים מיום שתינתן לנו הודעה בדבר זכייתנו, נמציא את הערבות הבנקאית לבטחון,    10בתוך  

כאמור בהסכם, ואת כל יתר המסמכים שעלינו להמציא עפ"י מסמכי המכרז בתוך המועד  

 האמור.  

מית  להבטחת קיום התחייבויותינו עפ"י תנאי המכרז, הרינו מצ"ב ערבות בנקאית אוטונו .3
את   30,000בסך   נקיים  לא  אם  כי  לנו,  ידוע  המכרז.  למסמכי  המצ"ב  הנוסח  עפ"י   ,₪

רשאית לחלט את הערבות ולגבות את סכומה כפיצויים קבועים    החכ"להתחייבויותינו, תהא  
 ומוסכמים מראש. 

 הצעת המחירים 

המחיר הנ"ל מבוסס על התנאים שבמסמכי המכרז ויהיו צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן   .1

האחרון   במועד  הידוע  המדד  בסיס  על  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  ע"י  המתפרסם 

 להגשת הצעות למכרז.  

לחודש   . 2  ₪  ______ סך  על  יעמדו  מ"ר  לכל  ידינו  על  המוצעים  החודשיים  השכירות  דמי 
  .₪ + מע"מ( 80, )מחיר מינימום למ"ר היינו:  + מע"מ שכירות

     שם המציע:   

          טלפון:  

         :דוא"ל 

         כתובת:   

          תאריך:  

       : חתימה + חותמת       
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 נספח ג'

 

 לכבוד 

 לבית אל   החכ"ל

 א. ג. נ., 

 ערבות בנקאית הנדון: 

 

(, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום  "המבקשים"  –עפ"י בקשת _______________ )להלן  
( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך  שלושים אלף ש"חש''ח )  30,000עד לסך של  

)להלן   להלן  כמפורט  למדד,  הצמדה"  – הנ"ל  במכרז  "הפרשי  השתתפותם  עם  בקשר  וזאת   ,)
מס'/______ ולהבטחת מילוי תנאי המכרז. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד  

שתגיע אלינו, מבלי להטיל  לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב  
הסכום   את  לדרוש  או  כלשהו,  באופן  או  כלשהו  בתהליך  דרישתכם  את  לנמק  או  לבסס  עליכם, 
ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה   תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, 

 כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

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

 הנ"ל. 

ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה    –  "מדד" )כללי(, המתפרסם  משמעו מדד המחירים לצרכן 
 ולמחקר כלכלי. 

 

 רת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות זו הינה בלתי חוז

   ועד בכלל.  29.10.2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי ___________, לא תענה. 

 לאחר יום ___________, ערבות זו בטלה ומבוטלת. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 

 _________ בנק: _________     תאריך: ___________ 
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 'דנספח 

 

 הסכם שכירות בלתי מוגנת 

 

 אל ביום ____ לחודש _______ תשפ"ב -שנערך ונחתם בבית

 2022ביום ____ לחודש _______                

 

 

 אל" - "בית  החכ"ל   ב י ן :

 מורשי החתימה באמצעות    

 ( "המשכירה" –)להלן    

 

 מצד אחד          

 

 ____________ ח.פ. ___________    ל ב י ן :

 מרח' __________________    

 באמצעות ה"ה ___________    

 מר ___________________    

 המוסמכים לחתום בשמה ולחייבה בחתימתם    

 ("השוכרת" –)להלן 

 

 מצד שני          
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מ"ר המסומן בתשריט   50283.בשטח של    שדרות לוזוהמשכירה מחזיקה במבנה מרח'    הואיל:
 "(;המושכר המצ"ב ומסומן א' ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "

 

   וברצון המשכירה להשכיר את המושכר לשוכרת; והואיל:

 

 והצדדים מצהירים כי ישאו בהתחייבויות החלות עליהם עפ"י הסכם זה;  והואיל:

 

להשכיר את המבנה לשוכרת, לצורך והמשכירה מצהירה כי היא רשאית עפ"י כל דין   והואיל:
מטרת השכירות, כאמור בהסכם זה, ובתנאי שהשכירות לא תהיה מוגנת לפי חוק הגנת 

, והיא מסכימה להשכיר את המושכר לשוכרת בכפוף 1972  -הדייר )נוסח משולב(, תשל"ב  
 לכך שלא תחול עפ"י הסכם השכירות הגנת חוק הגנת הדייר; 

 

י ידוע לה שהמשכירה מוכנה להשכיר את המושכר אך ורק בתנאי  והשוכרת מצהירה כ  והואיל:
 שהשכירות לא תהיה מוגנת עפ"י חוק הגנת הדייר, והשוכרת מסכימה לכך; 

 

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים להסכם זה כדלקמן:                    

 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ובסיס להסכם.  .1

 

 ת הגנת הדייר תחול-אי .2

 

השוכרת מצהירה בזאת, כי ידוע לה כי לאור האמור בחוק הגנת הדייר )נוסח משולב(,  א( 
, לא יחול על המושכר או על הסכם זה חוק הגנת הדייר ותקנותיו או כל 1972  –תשל"ב  

 חוק אחר ותקנותיו שיבואו במקומו. 

 

מלטעון כל טענה בקשר להיותה דיירת השוכרת מצהירה כי היא מוותרת ו/או מנועה   ב( 
 מוגנת שתעמוד בניגוד להצהרה הנ"ל בכל הליך משפטי או אחר. 
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או   ג(  מפתח  דמי  כל  לשלם  התחייבה  ולא  שילמה  לא  היא  כי  בזאת,  מצהירה  השוכרת 
תמורה אחרת עבור זכות השכירות עפ"י הסכם זה, למעט דמי שכירות, אשר חלקם שולם 

 כאמור בהסכם זה.  מראש ע"ח דמי השכירות,

 

ידוע לשוכרת כי הסכם זה אינו יוצר ולא יצור כל יחסי שכירות בין הצדדים המוגנים ע"י   ד( 
 החוק ו/או מקנים זכות כלשהי לקבלת דמי מפתח לפי חוק הגנת הדייר )נוסח משולב(.

 

 הצהרות והסכמות הצדדים .3

 

הן   א(  המושכר,  את  בדקה  כי  בזאת  מצהירה  מהבחינה  השוכרת  והן  הפיזית  מהבחינה 

התאמה  -התכנונית, ומצאה אותו מתאים למטרתה וכי היא מוותרת על כל טענה של אי 

למטרת השכירות ו/או פגם עפ"י כל דין, למעט פגמים נסתרים במושכר, באם קיימים 

 כאלה, וכי היא מקבלת אותו במצבו כפי שהוא ביום חתימת הסכם זה. 

 

בזאת ב(  משכירה  המושכר   המשכירה  את  המשכירה  מאת  שוכרת  והשוכרת  לשוכרת 

   לתקופה קצובה ובתנאים, כמפורט בהסכם זה להלן.

 

לגרוע משטח המושכר    ג(     ידוע לשוכרת, והיא מסכימה לכך, כי המשכירה תהיה רשאית            

ה פי    "ספח",  חדראת  על  בשימוש  אותו  ולהשאיר  חודש,  של  ובהודעה מראש  עת  בכל 

 .  בקומת הקרקע בשימוש השפ"ח(כיום נמצא חדר  ה צרכיה.

 

 מטרת השכירות  .4 

 

 השוכרת תשתמש במושכר למטרת __________ בלבד.  א(  

 

השכירות היא לשוכרת בלבד. השוכרת מתחייבת שלא להעביר הסכם זה או איזושהי   ב( 

טובת הנאה הנובעות הימנו לאחר, וכמו"כ, לא להשכיר לאחר את המושכר   רשות או 

הנ"ל או חלק הימנו ולא לשתף מישהו במושכר ולא למסור או להרשות לאחר שימוש 

במושכר הנ"ל או חלק הימנו, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המשכירה מראש ובכתב, 

רב כאמור, אלא מטעמים למעט צד ג' כלשהו שלשוכרת שליטה בו, והמשכירה לא תס

 סבירים. 
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האישורים  ג(  כל  את  אחריותה  ועל  חשבונה  ועל  בעצמה  להשיג  מתחייבת  השוכרת 

והרישיונות הדרושים לצורך הפעלת עסקה כחוק במושכר והיא מתחייבת לפעול במושכר 

 לפי דרישות הרשויות המוסמכות. 

 

קבלת   ד(  לשם  שיידרש  מסמך  כל  על  לחתום  מתחייבת  ורישיונות  המשכירה  אישורים 

כאמור, ובלבד שכתוצאה מחתימות אלו לא תוטל על המשכירה אחריות או חיוב כספי  

 או חיוב אחר כלשהו.

 

 התנאים שבסעיף זה הינם מעיקרי הסכם זה ויורדים לשורשו.    

 

 תקופת השכירות .5

 

עם פינוי המושכר ע"י השפ"ח ומעברה אל מבנה המועצה   השכירות עפ"י הסכם זה תחל (א

יאוחר ולא  ביום    01.11.2022יום  מ  החדש,   "תקופת   –)להלן    01.11.2027ותסתיים 

 (.השכירות"

על אף האמור בסעיף קטן א', כל איחור בתחילת תקופת השכירות הנובע מכך שהמועצה  (ב

פינתה את המושכר, לא ייחשב טרם קיבלה לידיה את מבנה המועצה החדש, ולכן טרם  

 כהפרת ההסכם על ידי המשכירה. 

ב (ג השכירות  תקופת  את  להאריך  רשאית  תהיה  החליטה    5  -המשכירה  נוספות.  שנים 

חודשים מראש. הודעה   6המשכירה להאריך את תקופת ההסכם, תודיע על כך לשוכרת  

השכירות הארכת  מועד  את  תכלול  תקופת   כאמור  להארכת  המשכירה  תנאי   ואת 

 . השכירות

)א( לעיל, רשאית המשכירה לדרוש באופן   5במהלך תקופת השכירות ועל אף האמור בס'  (ד

צדדי את הפסקת השכירות וביטול הסכם זה מכל וכל, והשוכרת לא תסרב לכך, ולא -חד

תראה בכך הפרת ההסכם. הודעה על כך תימסר לשוכרת לפחות שישה חודשים לפני מועד 

 ך משום הפרת הסכם זה. הפינוי הנדרש ולא יהא בכ

 

המשכירה לא תהא חייבת להחזיר לשוכרת כל חלק משכר הדירה ששולם בגין כל תקופת   (ה

 השכירות. 
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השוכרת מתחייבת בזאת לפנות את המושכר ו/או למוסרו לידי המשכירה במצב טוב כפי   (ו

שקיבלה אותו, למעט בלאי סביר ו/או הנובע משימוש סביר בתום תקופת השכירות או  

מועד קודם לכן, באם השכירות הנ"ל תפקע או תתבטל לפני כן לאור התנאות הסכם בכל  

 זה.

 

 דמי שכירות  .6

 

סך של (א למשכירה  + מע"מ  ש"ח    ______  בתמורה להשכרת המושכר, תשלם השוכרת 

 . ("דמי השכירות"  – )להלן  ,לחודש לכל מ"ר כדמי שכירות

הינו   המושכר  גודל  החוזה  על  חתימה  בעת  כי  חדר  מ"ר  50832.מוסכם      "ספח"  )כולל 

 ( (ג)3המוזכר לעיל בסעיף  

דמי השכירות יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן החל מהמדד שפורסם לאחרונה לפני   (ב

 חתימת הסכם זה ועד למדד שיפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל. 

ומה  ישולם בראשית השנה עבור כל השנה בהעברה בנקאית. בסיתשלום דמי השכירות   (ג

השנה הנובעים   של  השכירות  דמי  בתשלום  פערים  בגין  התחשבנות  הצדדים  יערכו 

 מהשתנות המדד. 

  

 מיסוי ותשלומים שונים  .7 

 

, או כל חוק שיבוא במקומו  1961  –מס רכוש עפ"י חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א   א( 

 השבחה, אם יחול, יחול על המשכירה וישולם על ידה. וכן היטל  

)ארנונה(, מס עסקים, אגרת שמירה, מס שלטים, אגרות אשפה ו/או מיסי    העיריי מיסי   ב( 

מים וטלפון יחולו על השוכרת   ביוב,  ועד בקשר לשימוש במושכר, וכן תשלומי חשמל,

 וישולמו על ידה, החל ממועד תחילת השכירות נשוא הסכם זה.

בקשת  (ג  לפי  עת  בכל  השונים  התשלומים  בגין  הקבלות  את  למשכירה  תציג  השוכרת 

 המשכירה. 

 

 התחייבות הצדדים  .8

 

השוכרת מתחייבת באופן זהיר והוגן לשמור על ניקיונו ומצבו התקין של המושכר, לתקן   (א

על חשבונה את כל הנזקים ו/או הקלקולים ו/או הפגמים שייגרמו למושכר ו/או שיתהוו  

לרבות בלאי עקב שימוש סביר ולמעט פגמים וקלקולים יסודיים המתהווים במושכר בו, 
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שלא כתוצאה משימושה של השוכרת ו/או מסיבות שלשוכרת אין כל נגיעה או שליטה 

 עליהן. 

מובהר בזאת כי השוכרת תהיה אחראית לאחזקת המושכר ואביזריו ותשא בכל העלויות  (ב

קול או נזק שיגרם למושכר ו/או תשתיותיו בשל של תיקוני האחזקה השוטפים או בכל קל

 מעשה או מחדל של השוכרת. 

השוכרת מתחייבת לא לבצע שינויים ותוספות במושכר הנוגעים במבנה )קונסטרוקציה(   (ג

הנושא   בתיאום עם המשכירה  של המושכר והנוגעים לחזית המושכר, למעט הצבת שלט 

 כך בכתב ומראש.  את שם השוכרת, אלא אם כן תקבל הסכמת המשכירה ל 

 העבודות   כל  כולל  תחנות  2,  קייםה מעלית    בפיר  תקניתמתחייבת לבנות מעלית    השוכרת (ד

הנדרשות עד לקבלת אישור הפעלת המעלית ממכון התקנים ומשרד   והבדיקות  הנוספות

מימון ההקמה    בעלותבאופן חד פעמי  העבודה. החברה הכלכלית לבית אל תהיה שותפה  

עד   המעלית  של של  מע"מ  ₪  100,000   ובסכום  קיזוז    תתבצע  ההשתתפות  -  כולל  ע"י 

. ות הקמת המעליתבגין הוצא  חשבוניות   הצגת   וכנגד   השנתיים  השכירות הסכום מדמי  

   .זה לעניין הנדרשות   הבדיקות  וקיום האישורים  להוצאת  אחראית השוכרת כי יובהר

אלף ₪ ועליה לשאת בכל יתר    100ידוע לשוכרת כי עלות הקמת המעלית היינה יותר מ  

 עלויות הקמת ואחזקת המעלית החד פעמיים והשנתיים. 

 

 ביטוח אחריות  .9 

חשבונה ועל אחריותה את תכולת המושכר וכן תדאג לביטוח נזקי צד השוכרת תבטח על   א( 

 שלישי בביטוח מפני כל הסיכונים המקובלים. 

הקשורים  ב(  והפוליסות  המסמכים  את  השוכרת  לפניה  תציג  המשכירה,  בקשת  לפי 

 להתחייבויות. 

 

 פינוי המושכר .10 

השכ   סיום  ו/או  ביטול  של  מקרה  בכל  ו/או  השכירות  תקופת  בהתאם  בתום  כן,  לפני  ירות 

להוראות הסכם זה, מתחייבת השוכרת לפנות את המושכר ולהחזירו לידי המשכירה, כשהוא  

ובכפיפות   ותקין  סדיר  טוב,  במצב  וזאת  מניעה,  או  השהייה  כל  וללא  וחפץ  אדם  מכל  פנוי 

לבלאי סביר עקב שימוש סביר ורגיל. השוכרת חייבת לשלם את כל התשלומים החלים על  

והנובעים מתקופת השכירות כמוסכם עפ"י הסכם זה, וחייבת להמציא למשכירה    המושכר

 את כל האישורים והקבלות המאשרים זאת, כאמור בהסכם.

וכ חלקיה  ל המעלית  במבנה  ל  בתום  יוותרו  ההתקשרותגם  פועלת  תקופת  המעלית  כאשר   ,
ו   כרגיל לא    המשכירה והמשכירהלבעלות מלאה של  ישובו    המבנהובצורה תקינה, המעלית 
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ועלויות האחזקה    עלות ההתקנה המקורית של המעליתבעלות כלשהי בגין    השוכרתתשפה את  
 השנתיים.

 

מוצהר כי אם מי מהצדדים לא ישתמש בזכויותיו הנובעות מהסכם זה או כל חלק מהן או   .11

יו לפי הסכם זה, ולא ישמש ישתהה בשימוש בזכות, לא ייחשב הדבר לויתור שלו על זכויות 

 מניעה לתביעה על ידו, אלא אם כן נעשה ויתור זה במפורש ובכתב. 

 

המשכירה תהיה רשאית להעביר זכויותיה במושכר לאחר או לאחרים או לגוף משפטי אחר   .12

 כלשהו, ובלבד שלא יפגעו זכויות השוכרת עפ"י הסכם זה. המשכירה רשאית להוסיף קומות 

ו/או להרחיב את הבינוי ע"ג אותו מגרש ו/או לבנות בצמוד לחזיתות של    נוספות על המבנה          

ויבוטלו חלק מהחלונות הקיימים , העבודה תיעשה  המבנה הקיים ובעקבות העבודות יתכן 

אפשרות למנוע הרחבות אלו ולא  אך לשוכרת לא תהיה    ככל האפשר בתיאום עם השוכרת

 . רה את העבודות המתוכננותתוכל לטעון שלא הכי

 

בכל מקרה ורשות שלטונית בעלת סמכות תורה לשוכרת להפסיק את הפעילות במושכר מכל   .13

סיבה שהיא, תהיה השוכרת רשאית לקבל חלק יחסי מדמי השכירות ששילמה ביחס ליתר  

החזקה   והחזירה  ובלבד  זה,  הסכם  תום  מועד  ועד  הסגירה  הוראת  מתן  שמיום  התקופה 

 למשכירה.  במושכר

 

את   .14 להציג  למשכירה  תאפשר  וכן  המושכר  את  ולבדוק  לבקר  למשכירה  תאפשר  השוכרת 

המושכר בפני שוכרים או רוכשים פוטנציאליים בכל עת בשעות העבודה המקובלות, בכפוף  

 שעות קודם למועד הביקור.  24למתן הודעה טלפונית על כך שתימסר 

 

לשוכרת כל זכות ו/או תביעה בקשר למבנה, בנייתו ו/או  פרט לאמור בהסכם זה, לא תהיינה   .15

 הסיוע שניתן בקשר לכך. 

 

 תרופות ובטחונות  .16

 

יסודית של    8,  6,  5,  3הפרת כל אחת מהוראות ס'    להסכם זה או חלק מהן, תיחשב הפרה 

 הסכם זה. 

 

 כללי  .17 
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 כל שינוי בתנאי הסכם זה טעון מסמך חתום בכתב ע"י שני הצדדים. א(  

עפ"י הכתובות המפורטות    לכתובת האימייל כל הודעה מאחד הצדדים למשנהו, תשלח   ב( 

 . במועד שליחתהבמבוא להסכם ותיחשב כאילו נתקבלה 

הצדדים מסכימים בזאת, כי אם חילוקי הדעות שיתגלעו בין הצדדים בקשר להסכם זה,  ג( 

עיר  משפט ב-בתיירושלים ולעיר  משפט. יהיה זה בי"מ המתאים ב- יובאו להכרעת בית

 ירושלים, ולהם בלבד תהא הסמכות לדון בכל הקשור להסכם זה.

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

  _________________________    ________________________ 

 ה ש ו כ ר ת                                                                        ה מ ש כ י ר ה                
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 'הנספח 

 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 _________________.   -" המבוטח"

מועצה מקומית בית אל ו/או החברה הכלכלית בית אל בע"מ ו/או תאגידים    –"  מבקש האישור"
חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם  ו/או  

 ו/או עובדיהם. 

 שכירות מבנה   –" השירותים" " שטח ההרשאה"

 ביטוח המבוטח

פי דין, על המבוטח לערוך  -פי הסכם זה ו/או על -מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על 
ח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, במשך כל תקופת ההרשאה,  ולקיים, על חשבון המבוט

להלן:    0להלן )להלן יקראו ביטוחי המבוטח כמפורט בסעיף    10את הביטוחים המפורטים בסעיפים  
 "(. ביטוחי המבוטח"

במידה ויבוצעו על ידי המבוטח עבודות קבלניות בשטח ההרשאה מתחייב המבוטח לבטחן במסגרת  
להלן. באם שווי העבודות אינו עולה על סך    10.1פוליסה לביטוח עבודות קבלניות בהתאם לסעיף  

בס  250,000של   המפורטות  השוטפות  הפוליסות  במסגרת  יבוטחו  העבודות  כי  מוסכם    10עיף  ₪ 
ביטוח עבודות קבלניות בשינויים   על  יחולו  זה  כי הוראות נספח  להלן, בהתאם למקובל. מוצהר 

 המתחייבים. 

תוצאתי,   אובדן  וביטוח  מורחב  אש  לערוך  שלא  רשאי  המבוטח  כי  מוסכם  לעיל,  האמור  אף  על 
להלן    0להלן, ובלבד שיחול הפטור כאמור בסעיף    0  -ו  10.2במלואם או בחלקם, כמפורט בסעיפים  

 כאילו נערכו הביטוחים כאמור במלואם.

כמו כן מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא רשאי שלא לערוך ביטוח חבות  
להלן ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי העסקת    10.5מעבידים כמפורט בסעיף  

 עובדים. 

יא לידי מבקש האישור, טרם מועד קבלת  ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמצ
מבטח   בידי  חתום  ביטוח,  קיום  אישור  המועדים,  שני  מבין  המוקדם  ההרשאה,  בשטח  החזקה 

)להלן:    2019-1-6המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון  
 "( אישור ביטוחי המבוטח"

, הינה תנאי מתלה ומקדמי לקיום פעילות המבוטח  ידוע למבוטח שהמצאת אישור ביטוח המבוטח
בשטח ההרשאה, ומבקש האישור רשאי למנוע מהמבוטח קבלת חזקה בשטח ההרשאה ו/או קיום  
פעילות המבוטח בשטח ההרשאה, במקרה שאישור ביטוחי המבוטח לא יועבר לידי מבקש האישור  

 לפני המועדים כאמור בסעיף זה לעיל. 
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תק  תום  ממועד  יאוחר  את  לא  האישור  מבקש  לידי  להמציא  המבוטח  על  המבוטח,  ביטוחי  ופת 
אישור ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על  

 פי ההסכם.

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או  
על   בו שינוי לרעה,  לחול  עריכת  עומד  ולהמציא אישור  אותו הביטוח מחדש  המבוטח לערוך את 

 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.   30ביטוח חדש, 

מובהר כי אי המצאת אישור ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע  
ל התחייבויות המבוטח על פי  מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כ

המבוטח   על  המבוטח.  על  שחלה  תשלום  חובת  כל  לרבות  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  הסכם, 
על המבוטח  התחייבויות  כל  את  בשטח  -לקיים  חזקה  קבלת  מהמבוטח  יימנעו  אם  גם  הסכם  פי 

 במועד.ההרשאה ו/או קיום פעילות המבוטח בשטח ההרשאה בשל אי הצגת אישור ביטוחי המבוטח  

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג  
ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב  
המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם  

ידי מבקש האישור להגישה  - בקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט עלמ
 למבטחים.  

  0-ו  0פי סעיפים  -בנוסף, באחריות המבוטח לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על
 פיהם. -להלן, מעת לעת, כדי שישקפו תמיד את מלא שוויו של נשוא הביטוח המבוטח על 

למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות  
 העצמית הנקובים בביטוחי המבוטח.  

ש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע  מבק
זה.   ביטוח  בסעיף  כאמור  המבוטח  להתחייבויות  להתאימו  מנת  על  שיידרש  תיקון  או  שינוי  כל 
ו/או   המבוטח  ביטוחי  אישור  בהמצאת  המבוטח,  ביטוחי  בעריכת  אין  כי  במפורש  בזה  מוסכם 

בד באי  ו/או  המבוטח  בבדיקתם  ביטוחי  התאמת  בדבר  אישור  להוות  כדי  בשינויים  ו/או  יקתם 
למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור  

 פי דין. -פי הסכם זה ו/או על-ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על

האמור בסעיף ביטוח זה, על    בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין
 המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח  
א החבות  מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוזה, הינה בבחינת דרישה 

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או  - פי הסכם זה ו/או על-על
כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה  

 אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידי המבוטח. 
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כי  מוסכם  ספק,  הסר  על  למען  בבדיקתם  ו/או  לעיל  כאמור  הביטוחים  בעריכת  מבקש  -אין  ידי 
האישור  כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים למבקש האישור כנגד המבוטח על פי  

 ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את המבוטח מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.

היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים    ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את
ו/או משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור,  

ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש  -על חשבון המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על 
על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש ויתור  האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור,    בדבר 

ידי המבוטח,  - למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על
 יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 

בדן או נזק  המבוטח פוטר את מבקש האישור ואת מי מהבאים מטעם מבקש האישור, מאחריות לא
אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש )לרבות אבדן תוצאתי( שהתחייב המבוטח  
העצמיות   ההשתתפויות  אלמלא  בגינו  לשיפוי  זכאי  שהיה  )או  זה  ביטוח  בסעיף  כאמור  לערוך 
יחול   לא  כאמור  אולם הפטור  הפוליסות(  תנאי  ו/או הפרת  חסר  ביטוח  ו/או  בפוליסות  הנקובות 

 טובת אדם שגרם לנזק בזדון. ל

על המבוטח לקיים את נהלי/הנחיות הבטיחות הסבירים אשר יפורסמו )באם יפורסמו( מעת לעת  
 ידי מבקש האישור. -על

ידוע למבוטח שמבקש האישור אינו מתחייב לקיים שמירה ו/או אמצעי ביטחון אחרים בפרויקט  
בכך כדי ליצור כל התחייבות או חבות כלפי  ו/או בשטח ההרשאה ו/או במקרקעין ואם יעשה כן, אין  

 אינו חל על הסכם זה ועל נספחיו.    1967-המבוטח. כן, מוסכם במפורש כי חוק השומרים התשכ"ז 

 

בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח לדרוש כי  
 פעילותם.יערכו על ידם ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים,  
בין אם בוצעו באמצעותו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. המבוטח ישא באחריות לשפות ו/או  

ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על ידי קבלן  -לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן 
המשנה  ה קבלני  בביטוחי  ו/או  המבוטח  בביטוחי  מכוסה  כאמור  נזק  ו/או  אובדן  אם  בין  משנה, 

 מטעם המבוטח ובין אם לאו. 

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות  
מבוטחים, לרבות נזקים שהם  כלשהי.  מובהר, כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי  

מתחת לסכום ההשתתפות העצמית. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או  
לרבות תשלום השתתפות   בו  יחוייב  ו/או תשלום שהמבוטח  נזק  כל  בגין  בשיפוי מבקש האישור 

 הראשונה בכתב עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו 

לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם  
יום מראש    14במלואם או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח  
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וכל   הביטוח  דמי  את  ולשלם  המבוטח  ביטוחי  את  לערוך  כן,  לעשות  האישור  מבקש  כוונת  על 
 וצאות הנלוות לכך )במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(.  הה

כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך  
את ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות  

 הפרשי הצמדה וריבית כדין. הביטוח מכל סכום שיגיע למבוטח, בצירוף 

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות  
כלשהי.  מובהר, כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם  

ייב בפיצוי ו/או  מתחת לסכום ההשתתפות העצמית. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא ח 
לרבות תשלום השתתפות   בו  יחוייב  ו/או תשלום שהמבוטח  נזק  כל  בגין  בשיפוי מבקש האישור 
 עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.

 

תנאים  מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל ה
יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות  הכלולים בו. 
הינם  שצורפו  הביטוח  אישורי  זה.  הסכם  הוראות  יגברו  סתירה  של  במקרה  שערך.  בביטוחים 

 דוגמא בלבד ואינם נוסח מחייב.

 

 ביטוחי המבוטח:

בגין אבדן או נזק    ביטוח העבודות  -פרק א'  שיכלול כיסוי כמפורט להלן:    -  ביטוח עבודות קבלניות
ולתקופת הביטוח בדבר רכוש סמוך   נזק ראשון למקרה  על בסיס  יכלול הרחבה  לעבודות. הפרק 

מערך העבודות, מינימום    20%- ורכוש עליו עובדים וכן פינוי הריסות בגבול אחריות שלא יפחת מ
₪    5,000,000-, בגבול אחריות שלא יפחת מ טוח אחריות כלפי צד שלישיבי  -פרק ב'  ₪;    500,000

למקרה ולתקופת הביטוח. הפרק יכלול הרחבה בגין רעד והחלשת משען בגבול אחריות שלא יפחת  
₪ למקרה ולתקופת ביטוח וכן תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי ונזקי גוף    1,000,000-מ

סי שהינו כלי רכב מנועי שאין חובה לבטחו בביטוח חובה, במלוא  הנובעים משימוש בציוד מכני הנד
גבול האחריות. למען הסר ספק יובהר כי רכוש מבקש האישור ו/או חברת הניהול יחשבו רכוש צד  
שלישי. הפרק יכלול סעיף בדבר אחריות צולבת, לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד  

המבוטח;   ג'  מיחידי  מעבידים, בי  -פרק  חבות  מ  טוח  יפחת  שלא  אחריות  ₪    20,000,000- בגבול 
 לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח. 

 אש מורחב  ביטוח

ו/או באחריות המבוטח ו/או המובא    המבטח את תכולת שטח ההרשאה וכל רכוש אחר בבעלות 
על  ההרשאה  הסיכונים  -לשטח  עקב  נזק  או  אובדן  מפני  ערכם,  במלוא  המבוטח  עבור  ו/או  ידי 

וסופה,  ה סערה  רעידת אדמה,  התפוצצות,  ברק,  עשן,  לרבות אש,  מורחב,  בביטוח אש  מקובלים 
נוזלים והתבקעות צינורות, שבר זכוכית, פגיעה על ידי כלי  -ידי כלי רכב, פגיעה על- שיטפון, נזקי 

 טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון ופריצה.  
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 ביטוח אובדן תוצאתי 

לעיל ו/או    0קב אבדן או נזק הנגרם לרכוש המבוטח על פי סעיף  המבטח אבדן רווח גולמי למבוטח ע 
לעיל )למעט    0לשטח ההרשאה ו/או בשל מניעת גישה, כתוצאה מאחד הסיכונים המפורטים בסעיף  

 חודשים. 12פריצה(, וזאת למשך תקופת שיפוי של 

 יות כלפי צד שלישיביטוח אחר

המבטח את חבות המבוטח על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש העלול להיגרם לגופו ו/או  
 לרכושו של אדם ו/או יישות כלשהי בשטח ההרשאה ובסביבתו. 

וכן   ועובדיהם  משנה  קבלני  קבלנים  וכלפי  בגין  חבות  בדבר  הגבלה  לכל  כפוף  יהיה  לא  הביטוח 
ד המוסד לביטוח לאומי. סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען  תביעות תחלוף מצ

 הסר ספק, מבקש האישור, עובדי מבקש האישור ורכוש מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי.

הביטוח לא יכלול חריג בדבר הרעלה ו/או חומר זר במזון ובמשקה בגין המוצרים המוגשים במסגרת  
 על ידי המבוטח השירותים הניתנים 

הביטוח לא יכלול סייג בדבר חבות בגין נזק גוף עקב השימוש בכלי רכב שלא קיימת חובה לבטחה  
פי דין. כמו כן, הביטוח יכלול כיסוי עודף החל מעבר לגבול האחריות התקני של ביטוח רכב מנועי  -על

 ₪. 1,000,000צד שלישי )רכוש( עד לסך  -

אישור כמבוטח נוסף בפוליסה, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על  הביטוח יורחב לכלול את מבקש ה
 פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

 ₪  לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.  4,000,000:  גבול אחריות

 ביטוח חבות מעבידים 

האחריות למוצרים פגומים  פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק  -המבטח את חבות המבוטח על
, כלפי עובדי המבוטח בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי  1980  -התש"ם  

מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם בשטח ההרשאה ובסביבתו. הביטוח לא יכלול סייג בדבר עבודות  
 נוער. בגובה ובעומק, שעות עבודה ומנוחה, פתיונות ורעלים, וכן בדבר העסקת 

מחלה   ו/או  עבודה  תאונת  קרות  לעניין  ויקבע  היה  האישור  מבקש  את  לשפות  יורחב  הביטוח 
 מקצועית כלשהי כי מבקש האישור נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המבוטח. 

 ₪ במצטבר לתקופת הביטוח.  20,000,000 -₪ לתובע ולאירוע ו 6,000,000:  גבול אחריות

 ביטוח כלי רכב  

ח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב שימוש בכלי רכב המשמשים את המבוטח ו/או  ביטו
מי מטעם המבוטח, וכן בגין נזק לרכוש צד שלישי )לרבות נזק תוצאתי( עקב בעלות או שימוש בכלי  

וכן כל ביטוח אחר שחובה על    600,000-רכב כאמור, בגבול אחריות אשר לא יפחת מ ₪ לאירוע, 
 טח לערוך לפי כל דין. המבו
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 ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:

ידי מבקש האישור וכי מבטח המבוטח מוותר על כל טענה ו/או  -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על
 דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור. 

משלוח הודעה  יום לאחר    30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  
 של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

ידי   על  לב  בתום  הביטוחים  בתנאי  עמידה  אי  ו/או  והתנאותיהם  המבוטח  ביטוחי  תנאי  הפרת 
המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי  

 הביטוחים כאמור. 

. חריג רשלנות רבתי  2013ות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  היקף הכיסוי )למעט אחרי 
)אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על  

 .  1981 -פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

ולם  המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור , א
 הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  

על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות  
 על פיהן.  

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית.
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