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 הזמנה להציע הצעות

 מבוא .א
 

 -של כ מתחם בית קפה השכרת הצעות מחיר ל ה( מזמינה בזהעירייה"")להלן:  עיריית עכו .1
 ( מ"ר   200קומת קרקע  הגשה יאזורמ"ר דלפק הגשה +  20מטבח + מ"ר   70כ )  מ"ר  290

גוש ב 64הידועים כחלק מחלקה  במקרקעין , החדש שנבנה בעיר עכו אודיטוריוםב
/ "נכסה" )להלן:"בלבד להמחשה   1כנספח ג'/ המצורף שריטכמפורט בת, 18016

 (."המושכר"

 
 טלפונית באמצעות מחלקת הגביה בטלפוןניתן לרכוש  מכרזאת מסמכי ה.     2

מכל  , שלא יוחזרש"ח 300 העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך בשעות ,04-9956002/3/5
ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר העירייה בקישור  .המעטפ , לכלטעם שהוא

  .http://www.akko.muni.il/?CategoryID=1388   הבא 

יהיו על פי תנאי חוזה ההתקשרות על  מכרזתנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה ב 3.1 .3
   המצורף לתנאים אלה.  נספחיו

, מכרזרון להגשת ההצעות לרשאית בכל עת, ובלבד שתהא קודם למועד האח עירייהה 3.2
 . מכרזלהכניס שינויים ותיקונים במסמכי ה

ויובאו, בכתב,  מכרזהשינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ה
הכתובות בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי  מכרזלידיעתם של כל רוכשי מסמכי ה

 שנמסרו על ידם.
 

השכרת מתחם בית קפה  – מכרז פומבי"את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון  .4
 עירייההמזכירות שבמשרדי  מכרזיםיש למסור ידנית ולהכניס לתיבת ה "באודיטוריום

לאחר  , עכו,35אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן  ,( אלי הזה)אצל מר 
. יש לוודא כי המזכירה המתאימה המקבלת את המעטפה מטעם שהוחתמה בחותמת נתקבל

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

. 13:00שעה עד ל 3.6.21 -, החמישיעד ליום את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד  .5
לאחר המועד והשעה  עירייההמזכירות הצעות אשר תשלחנה בדואר ו/או תגענה למשרדי 

 .דונהמכל טעם שהוא, לא תי הנקובים לעיל
 
 -ה ,'אביום  )ליד השומר( כניסההים יצא מבניין העירייה, קומת מציע סיור 6.1 .6

  .ותנאי להגשת הצעה חובהנו ימציעים ההסיור  .11:00בשעה , 23.5.21

זה  מכרזשאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או ל 6.2
מנהל אליהו כהן ) להלן: " -נכסים מראגף הנהל למותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד 

 21.5.27-, החמישי עד לא יאוחר מיום eliyahu@akko.muni.ilלמייל  "(הפרויקט
 .0013:שעה עד ל

  .04-9956263באחריות הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון 
 ולכל משתתפי המכרז ו/ או פונהל הנכסים מונהעל ידי מבכתב  בות תימסרנהתשו 6.3

 .מכרזים ב העירייהבאתר  פורסמנהת
גורם אחר העירייה איננה אחראית לתשובות שתמסרנה בעל פה ו/או על ידי כל  6.4

 .והן לא תחייבנה אותה נכסים ממונהיריה למעט יבע
 
 
 
 
 
 
 

http://www.akko.muni.il/?CategoryID=1388
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 מכרזתנאים להשתתפות ב .ב
 

או תאגידים , שותפויות רשומות זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל מכרזב .7
( העומדים, במועד הקבוע כמועד האחרון "המשתתף")להלן: הרשומים כדין בישראל 

 התנאים המפורטים להלן: בכל מכרזלהגשת ההצעות ל

, 2017-2020שנים לפחות בין השנים  3של בעל ניסיון מוכח על המשתתף להיות  7.1
המופעלים  סניפים ברחבי הארץ 5לפחות ברשת המפעילה  הפעלת בית קפה/מסעדהב

          . תחת אותה רשת
ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2מי שמתקיים בו תנאי סעיף על המשתתף להיות  7.2

) להלן:  בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין 1976-התשל"ו
 .לחוק 1ב2"החוק"( ותנאי סעיף 

 .או חבר מועצת העירייה/קירבה לעובד ו להיות נעדרעל המשתתף  7.3

 אחת. הצעה שתוגש על שם יותר מישות  ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית 7.4
 לא תידון. –משפטית אחת                 

 
 ההצעה .ג

 
והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי  מכרזתימה על מסמכי ההח .8

ההתקשרות, והוא מסכים לתנאים המופיעים  הסכםכולם, על נספחיהם, לרבות  מכרזה
 בהם.

 

עותקים אשר ימולאו בהדפסה או בעט. הצעה שמולאה  2 - הצעת המשתתף תוגש ב 9.1 .9
 לא תידון.  –בעיפרון 

ההתקשרות,  הסכם, לרבות מכרזעמוד ממסמכי ה כלהמשתתף לחתום על על  9.2
  בחותמתו ובחתימת מורשי החתימה בשמו.

ו/או כל שינוי ו/או תוספת שייעשו  מכרזהשלמת מקום הטעון מילוי במסמכי ה אי 9.3
כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף או  מכרזבמסמכי ה

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

 

 תוגש במטבע ישראלי בלבד.הצעת המשתתף  .10

 

יום  120ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של  .11
 זה. מכרזבלהגשת ההצעות  ןמהמועד האחרו

 
, על המשתתף לצרף להצעתו גם את מכרזהמסמכים המצורפים למסמכי הבנוסף לכל  .12

 המסמכים המפורטים להלן:

 1כנספח ב'/עירייה בנוסח המצורף  אישור העדר קרבה לחבר מועצת העיר ו/או לעובד 12.1
 .מכרזלמסמכי ה

שור עו"ד תף שהינו תאגיד יצרף אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין ואימשת 12.2
וסמכותם לחייבו  מכרזעל מסמכי ה או רו"ח על זכויות החותמים בשם המשתתף

 בחתימתם, בנוסח המופיע בסוף טופס הצעת המשתתף.
 -כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה  12.3

 חתומות על ידי המשתתף.

ככל שהועברו כאלה אל המשתתף  ,מכרזתיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ה 12.4
 חתומים על ידי המשתתף. -

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המשתתף. 12.5

 חתום על ידי המשתתף.  -סיכום סיור קבלנים  12.6

של  10/2021אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף בהליך  12.7
ליסות הביטוח כמפורט עיריית עכו תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פו
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"אישור להסכם ההתקשרות )להלן:  4כנספח ג'/באישור הביטוחים המצורף 
 ( ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור. הביטוחים"

, נוסח כחלק בלתי נפרד ממנוהאישור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ויצורף אליו, 
 אישור הביטוחים.

 ם עצמו חתום על ידי חברת הביטוח.לחילופין ניתן לצרף את אישור הביטוחי
או בנוסח , 4בנספח ג'/מובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש 

 "הסתייגות ביטוחית"(.  להלן) בלתי מהותיותהנ"ל בצירוף הסתייגויות 
הסתייגות מהותית מאישור הביטוחים, אשר לא אושרה מראש ובכתב על ידי 

 ר הביטוחים.העירייה, תביא לפסילת אישו
משתתף המבקש להכניס באישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית ומבקש לאשרה 
מראש, בין כהסתייגות שאיננה מהותית )שאינה חייבת אישור מראש( ובין 

 6.2כתובה, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף  כהסתייגות מהותית, רשאי לפנות בבקשה 
  דו.לעיל ויפרט את מהותה והנוסח החדש המבוקש על י

לא תביא  6.2הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף 
לפסילת אישור הביטוחים. הסתייגות ביטוחית שאושרה כאמור הינה אופציונאלית 
ולא תחייב את המשתתפים האחרים לכלול את אותה הסתייגות באישור הביטוח 

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

אישור הביטוחים והעירייה תהיה רשאית להחליט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כי 
 מדובר בהסתייגות מהותית אשר מחייבת את פסילת הצעת המשתתף.

 החלטת העירייה בעניין זה סופית והיא איננה ניתנת לערעור.
 להלן. 14ערבות משתתף כדרישת סעיף  12.8

מסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום הערה: את ה
 לעיל.

 

, מכרזובהשתתפות ב מכרזהכרוכות בהכנת ההצעה ל מין וסוג שהוא כל ההוצאות מכל .13
תחולנה על המשתתף, אשר לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל 

 טעם שהוא.

 

 ₪ 1,500 סך של באוטונומית, , מקוריתבנקאית,  ורף ערבותתצלהצעת המשתתף  14.1 .14
על ידי בנק בישראל, לבקשת המשתתף  ה, שהוצאבמדויק (קליםש מאות חמשאלף )

 (."ערבות המשתתף"להלן: ) 30.9.21 לפקודת העירייה בתוקף עד ליום
זה.  מכרזלמסמכי  2/'ב כנספח להיות בנוסח הערבות המצורףהמשתתף על ערבות 

 לא תידון. 2המדויק הקבוע בנספח ב'/ צורף ערבות בנוסחאליה לא תהצעה 
שהמשתתף לא לגביה כל אימת  המשתתף העירייה תהא רשאית להגיש את ערבות 14.2

וגובה הערבות הקבוע לעיל יחשב לפיצוי  מכרזהתחייבויותיו על פי תנאי הב יעמוד
 מוסכם בגין נזקי העירייה עקב הפרת התחייבויות המשתתף.

  מכרזהודעה על הזוכה בבחינת ההצעות ו .ד
     

 מתחייבת לבחור בהצעה הגבוהה ביותר ו/או בכל הצעה אחרת כזוכה. עירייהה אין  15.1 .15
העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת  15.2

מהות ההצעה ותנאיה. סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו 
 תפים בהליך.על ידי המשת

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד  .16
מהמשתתפים, לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, להשלים ו/או לתקן בהתאם 
לדרישות המכרז כל מסמך ו/או אישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המשתתף 

 ו בתנאי הסף של המכרז.לצרף להצעתו, בין היתר, לצורך עמידת
דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך 

 הזמן הקצוב שיקבע בה, אך לא מעבר לכך.
 סעיף זה לא יחול על מסמך ערבות המשתתף. 
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כמו כן שומרת לעצמה העירייה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד  .17
לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים מהמשתתפים 

בתנאי לנשוא ההתקשרות דנן, וזאת, בין היתר, לצורך עמידתו דקלרטיביים בכל הקשור 
 הסף של המכרז, אף אם מסמכים אלה לא נדרשו במסמכי המכרז.

 
מסרה על ידו תימסר הודעה בפקסימיליה ו/או במכתב שישלח לכתובת שנ מכרזלזוכה ב .18

  .הודעה על זכייה תימסר לזוכה .מכרזבמסמכי ה

 

ערבות המשתתף תושב לידי  משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב. .19
חתם ההסכם עם הזוכה במכרז ייום מהיום בו י 30-משתתף שלא זכה במכרז לא יאוחר מ

 ת ההצעות למכרז.יום מהמועד שנקבע כמועד האחרון להגש 60-ובכל מקרה לא יאוחר מ
 

 מחויבויות הזוכה .ה
 

 :ימים מקבלת ההודעה אודות זכייתו 7הזוכה יהא להמציא לעירייה, תוך על  .20

חתומים בחתימות מקוריות ומאושרים כנדרש של הסכם ההתקשרות עותקים  4 20.1
  כמסמך ג'.  זה  מכרזהמצורף ל

, ללי(צרכן )כצמודה למדד המחירים ל (הביצוע""ערבות ערבות ביצוע )להלן:  20.2
 ,כולל מע"מ( ₪אלף  שלושים) ₪ 30,000סך בלהבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות, 

סיום ממועד  יום 90 שתוקפה לחוזה ההתקשרות 2ג'/כנספח בנוסח המצורף 
לידי העירייה  מסירת ערבות הביצוע עם .במועד חתימתו על החוזהוזאת  ,ההתקשרות

 תוחזר לזוכה ערבות המשתתף, שצירף להצעתו.
 
 

בטל תהא העירייה רשאית ל ,מכרזשתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המ 21.1 .21
 . לאלתר את זכייתו בהודעה בכתב

בוטלה זכיית הזוכה במכרז, תהא העירייה רשאית, אך לא חייבת, להודיע על זכיית  21.2
 משתתף אחר במכרז.

 

 מכרזמסמכי ה .ו
 

, והם נמסרים למציעים למטרת הגשת וקניינה הבלעדירכוש העירייה  םהינ מכרזמסמכי ה .22
 הםלכל אדם אחר רשות לעשות במשתתף ו/או ואין לבלבד  מכרזהצעות לעירייה במסגרת ה

  .מכרז, מלבד שימוש לצורך הגשת הצעה במסגרת השימוש כלשהו
 לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.  מכרזמקבל מסמכי ה           

 
 
 
 

 
____________ 

 שמעון לנקרי,
 ראש העיר
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 הצעת המשתתף
 

 אשר כתובתי ______ ת.ז/ח.פ. ____________________________אני הח"מ _______________

 מצהיר, מסכים, ומתחייב בזה כדלקמן: ____________________________________________

 ("העירייה")להלן:  עיריית עכו של המכרזהנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי  .1
 20מ"ר מטבח +   70כ )  מ"ר  290 -כבשטח של , מתחם לבית קפה באודיטוריום העירוני השכרת ל

באודיטוריום החדש שנבנה בעיר עכו,  מ"ר  (   200הגשה קומת קרקע  יאזורמ"ר דלפק הגשה + 
המצורף  1ג'/ כנספחמצורף ה שריטכמפורט בת, 18016בגוש  64הידועים כחלק מחלקה במקרקעין 

על  מכרזב לרבות מסמך התנאים למשתתפים "(.נכסה"/ "מושכרה")להלן:  להמחשה בלבד
הבנתי את כל התנאים הנדרשים מאת  וזה שיחתם עם הזוכה ונספחיו, וכינספחיו, נוסח הח

 זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי. מכרזהמציעים ב
 

 .מכרזמצהיר בזאת כי בדקתי את כל התנאים הנדרשים לביצוע התחייבויות הזוכה ב יננה .2

 

, בחוזה ובכל מסמכי מכרזלמלא אחר כל ההוראות המפורטות בהוראות למשתתפים ב הנני מתחייב .3
 החוזה.

 

 הנני מצרף להצעתי זו את המסמכים הבאים: .4
 

על ידי  מלאים וחתומים זה ההתקשרות, כשהםנספחיהם, לרבות חו כלעל  מכרזמסמכי ה 4.1
 .מכרזו/או על ידי צדדי ג' כדרישות ה

תאגיד הרשום בישראל כדין ואישור עו"ד או רו"ח על זכויות  יאישור על היות -לתאגיד  4.2
  .וסמכותם לחייבו בחתימתם  מכרזעל מסמכי ה החותמים בשם התאגיד

חתומות על  –לה כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שהיו כא 4.3
 ידי.

 –, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף מכרזתיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ה 4.4
 חתומים על ידי המשתתף.

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידנו. 4.5

 חתום על ידי המשתתף.  -סיכום סיור קבלנים  4.6

 להזמנה להציע הצעות. 14ערבות משתתף כדרישת סעיף  4.7
 
 

 ככל בצירוף מע"מ מהפדיון  %___ :סך של  עירייהלמציע לשלם הנני  בעכו נכסה רותשכי בורע .5
 . בתוספת מע"מ ככל וחל  לחודש מפדיון המכירות לכל 8% םמחיר מינימו .וחל      
  .ולא תדון תפסל -הצעה שתפחת ממחיר המינימום דלעיל    
 
 
 

 או שותפות( תאגידאיננו  תתף)במקרה והמש תתףפרטי המש .6
 

 שם משפחה: _________________________, שם פרטי: _____________________

 מען: _______________________________, טלפון: ________________________
 

 או שותפות( תאגידהינו  תתףשמ)במקרה וה שתתףפרטי המ .7
 

 : / העמותהם החברה / השותפותש 7.1

______________________________________________ 

  :/העמותה מען החברה / השותפות 7.2

_____________________________________________ 

  :/העמותה החברה / השותפותמספרי טלפון  7.3
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 טלפון: ____________________________________________

 פקס: _____________________________________________
 :העמותה / שם/ות מנהלי החברה / השותפות 7.4

1 . __________________________________________   ________ 

2 .__________________________________________________ 

3 .__________________________________________________  

4__________________ .________________________________ 
 :ברי הוועד של העמותה()או שם ח שם/ות בעלי המניות 7.5

1 . __________________________________________   ________ 

2 .__________________________________________________ 

3 .__________________________________________________  

4__________________ .________________________________ 
 :ודוגמת חתימתם תימהשמות מורשי הח 7.6

 דוגמת חתימה ____________   ________   __________________שם: _____ . 1

 דוגמת חתימה ____________   ________   __________________שם: _____ . 2

 דוגמת חתימה ____________   ________   __________________שם: _____ . 3

 דוגמת חתימה ____________   ________   ______________________שם: _ . 4
 
 
 
 
 __________________   _____________________ 
 חתימה וחותמת     תאריך  

 
 
 

_______________________________________________________ 
 
 
 

 אישור עו"ד
 

של /ם כי חתימתו מאשר בזה המציעעו"ד של  _______________________אני הח"מ  _________

____________________ ת.ז.  -ו ________________ ת.ז. ________________________

 , וכיהמציעהיא החתימה המחייבת של  ,1, בצירוף חותמת התאגידהמופיעה דלעיל______________ 

 על טופס הצעה זו בפני. /מוחתםהנ"ל 

 
            _______________+ חתימתו ד "העוותמת תאריך: _____________              ח

  

                                              
 מחק המיותר 1
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 תאריך: _________        דלכבו
 עיריית עכו

 , עכו53ויצמן 
 

 לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה העדר קרבההצהרה בדבר הנדון: 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: ת עכוהנני מצהיר בזאת כי עיריי .1

 ח חדש( הקובע כדלקמן:א')א( לפקודת העיריות )נוס122סעיף  .1.1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק 
העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי 

בן זוג, הורה,  -זה, "קרוב"  ןלענייבו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; 
 בן או בת, אח או אחות."

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12ל כל .1.2
 המקומיות הקובע: 

זה,  ןלענייעם הרשות המקומית;  לעסקה"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או 
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  - 'חבר מועצה'

 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1רוב" בסעיף )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"ק

 )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 -עצמו או על ידי בן

 ובשום עבודה המבוצעת למענה."
 תאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: בה .2

מי שאני לו ואף לא אח או אחות בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת,  .2.1
 או שותף. סוכן

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים  .2.2
הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד  בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את

 אחראי בו.
 העובד ברשות. מי שאני סוכנו,אין לי בן זוג, שותף או  .2.3
 

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

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

 

( לפקודת 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3 של העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב

 ת.א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומו122התקשרות לפי סעיף 
 

_________________    חתימת המשתתף: __________________________שם המשתתף: __
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 תאריך: _________                            לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 
 

ערבים בזה  ( אנו"המשתתף"ח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/_______ ________על פי בקשת 
שתתפות ה( וזאת בקשר עם מאות שקלים חמשאלף ) ₪ 1,500כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 .עכו מתחם בית קפה באודיטוריום השכרת ל 10/2021 מכרז פומביהמשתתף ב
 

 לצרכן )כללי( , צמוד למדד המחירים סכומים עד לסך הנ"לאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או 
לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום  2021 מרץקרות בין המדד שפורסם עבור חודש בשיעור ההתיי
בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס  יום מקבלת דרישתכם הראשונה 14תוך  סכום הערבות,

כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף  הליךאו לנמק את דרישתכם בת
טית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד בתביעה משפ

 למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

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

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל. 30.9.21 קפה עדוערבות זו תישאר בת

 
 לא תענה. 30.9.21  דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 30.9.21 לאחר יום

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת בפקסימיליה  דרישה

 
 
 
 
 
 

        __________________ 
 בנק                         
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 ___________תאריך: __                                                                                                          
           לכבוד

 עיריית עכו 
 עכו, 35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
  1976-התשל"ו, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' הנדון: 

 
הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, 

לחוק עסקאות גופים  'ב2ורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע' המשתתף בהליך זה, לא ה
 במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.ו/או כי  1976-התשל"ו ,ציבוריים

 
הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך ליתן 

 ם התאגיד. הצהרה זו בש
 

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

 
 שם המשתתף: ___________________

 

  
 *שם נותן התצהיר: __________________

 
 מספר ת.ז. / ח.פ. _________________

 

  
 *מס' תעודת זהות: __________________

 
 

 תתף: ________________חתימת המש
 

  
 *חתימת נותן התצהיר: _______________

 
 
 

 
 אישור עו"ד 6

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

 . ("המשתתף"
הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל  .2

קרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן הצהרה זו המניות העי
 *בשם התאגיד ______________ ח.פ. _______________.

הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני, ______________________ עו"ד,  .3
____________ נושא במשרדי  ברח' _________________________, מר/גב' ___________

ת.ז. ______________, ולאחר 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      

 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 לאישור עוה"ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד 2ף סעי  *
 



 10/2021מכרז פומבי                                  
                                                                                    השכרת מתחם בית קפה באודיטוריום                                                            

                                                                                              3נספח ב'/                                                                                                                     
  

11 

 

 תצהיר
 

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

 

 מכרז פומביב( "המציע"הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:   .1
 .של עיריית עכו  10/2021

  

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

 
 (:ותת המתאימובמשבצ X)סמן  

  לחוק שוויון זכויות לא חלות על המציע. 9הוראות סעיף 

  ל המציע והוא מקיים אותן.  לחוק שוויון זכויות חלות ע 9הוראות סעיף 
 

 במשבצת המתאימה: xחלות על המציע נדרש לסמן ת לחוק שוויון זכויו 9במקרה שהוראות סעיף 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 
 

 במשבצת המתאימה:  Xעובדים או יותר על המציע נדרש לסמן  100המציע מעסיק ש במקרה

  יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה  הליךמתחייב כי ככל שיזכה בהמציע
לחוק שוויון זכויות,   9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן., ובמקרה הצורך

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
הוא פנה , לחוק שוויון זכויות 9ברתיים לשם בחינת  יישום חובותיו לפי סעיף הח

כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב 
 בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

 

להעביר העתק  בשם המציע מתחייבהנני  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע 9ככל שהוראות סעיף  .3
ימים ממועד  30למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  המתצהיר ז

 ההתקשרות.
        _______________ 

 חתימת המצהיר                       
 אישור עורך הדין

 
ם ____________ הופיע/ה בפני אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביו

במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי 

שה/תעשה כן, חתם/ה עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יע
 בפני על התצהיר דלעיל. 

____________________ ____________________    __________________ 
 חתימה  חותמת ומספר רישיון                   תאריך
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 ניסיון קודם
 
 
 שם המשתתף ____________________. .א
 
 מס' הזיהוי ______________________. .ב
 
 כולל מיקוד ____________________. כתובת המשתתף     .ג
 
 שם איש הקשר אצל המשתתף ______________________. .ד
 
 תפקיד איש הקשר  ______________________. .ה
 
 טלפונים  ______________________________.    .ו
 
 דוא"ל  ______________________.    .ז
 
 
 

 ים ברחבי הארץ.סניפ 5של לפחות  או מסעדה / ניסיון בהפעלת בית קפה ו
ככל שהמשתתף הנו תאגיד הניסיון צריך להיות של התאגיד המשתתף במכרז ולא של בעלי 

 תפקידים בתאגיד.
 
 

שם העסק 
 ומיקומו 

פירוט בדבר 
הניהול או 

 ההפעלה 

היקף הכנסות 
 חודשי ממוצע

מועדי הניהול או 
 ההפעלה 

שם איש הקשר 
ופרטי 

 ההתקשרות עימי
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 

________________ 
חתימת עו"ד
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  עכומתחם בית קפה באודיטוריום השכרת הסכם 
 ______ ונחתם בעכו ביום שנערך

 
 

 עיריית עכו ב י ן:
 , עכו35רחוב ויצמן מ                 

 ("העירייה")להלן:  
 מצד אחד      

 
 

 ____________, ת.ז./ח.פ ____________ לב י ן:
 מרחוב ______________________________  
 טלפון: ________________, פקס: __________________ 
 ("השוכר" :)להלן 

 מצד שני
 
 

כחלק הידועים בעלים של שטח מקרקעין והעירייה הינה זכאית להירשם כ הואיל:
הקימה העירייה אודיטוריום  64. על חלק מחלקה 01618בגוש  64מחלקה 

. בתוך האודיטוריום הקימה העירייה  עים כנסים ואירועי תרבותהמשמש למופ
מ"ר  20מ"ר מטבח +   70כ )  מ"ר  290 -כהמשתרע על   מתחם להפעלת בית קפה

לצורך  בתשריט המצורףכמסומן מ"ר  (   200הגשה קומת קרקע  יאזורדלפק הגשה + 
 ;"(הנכס" או "המושכר)להלן: "  להסכם זה 1כנספח ג'/ המחשה בלבד

                         
   3מצ"ב נסח טאבו מסומן כנספח ג'/

, בית קפה ניהול והפעלת הקמה למטרת  AS ISהנכס ר ילהשכוהעירייה מעוניינת   והואיל:
 ככל שזו תוסכם בכתב על ידי העירייה, ובכפוף לכל דין.

 
וועדת  (,"המכרז")להלן:  10/2021במכרז פומבי הצעתו את הגיש  השוכרו והואיל:

 הצעת השוכרהמליצה על  המכרזים של העירייה  בישיבה מיום ___________
כך  ;ורה"ע אישר המלצת הוועדה בהחלטתו מיום ______ במכרז זוכההצעה הכ

תמורת המחיר השוכר בהסכם להשכרת הנכס, הסכימה להתקשר עם שהעירייה 
 ; תנאים המפורטים בחוזה זה להלןיתר הובכפוף ל

 
האמצעים הכלכליים והאחרים היכולת, מצהיר ומאשר כי הינו בעל והשוכר       :   והואיל

והכול בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות הנכס  שכירתהנדרשים לשם 
 המפורטים בחוזה זה.

 
 הנכסין לקבל מאת העירייה את יינת למסור לשוכר, והשוכר מעוניוהעירייה מעונ :והואיל

למשך התקופה הקצובה הנזכרת להלן לבד, בהתאם למטרות ההסכם ב שימושל
ולאותה תקופה בלבד, בתמורה ובתנאים המפורטים להלן, מתוך הסכמה 

 מפורשת שחוק הגנת הדייר לא יחול על  חוזה זה;
 

ידוע כי המושכר אינו רשום על שם העירייה בפנקסי המקרקעין או  שוכרול :והואיל
ל טענה כלפי העירייה בעניין ברישומי רמ"י או החברה המשכנת ולא תהיה לו כ

 ;זה
 והצדדים מבקשים להסדיר תנאי ההתקשרות ביניהם בחוזה זה.:           והואיל
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 :בין הצדדים כדלקמן הוסכםהוצהר ו ,ותנההלפיכך 
 

 
 ופרשנות מבוא

 
קיימת סתירה או במידה ו המבוא לחוזה זה וכל הנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1

ה בין הוראה שבנספח כלשהו לחוזה לבין הוראה שבחוזה, תחייב ההוראה אי התאמ
 שבנספח.

 כותרות חוזה זה הינן לנוחות המשתמש בלבד ולא ישמשו כלי לפרשנותו. .2
 
 בהסכם זה:  .3

  
 .מהפעילות העסקית במושכרשוכר, אחוז מסך ההכנסות של ה  -" אחוז מהפדיון "

, ימוש במושכרבגין השהתשלום החודשי אותו ישלם השוכר לעירייה 
כל ההכנסות אשר מסך  % -יובהר כי מדובר בו להלן 9כקבוע בסעיף 

 .התקבלו מהמושכר  
 

מדד המחירים לצרכן )כללי( המפורסם על ידי הלשכה המרכזית          "המדד"
 לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיחליפו.

דד וכמדד הקובע המ 2021אפריל כמדד הבסיס ישמש מדד חודש 
 הידוע בעת התשלום.

 20מ"ר מטבח +   70כ )  מ"ר  290 -כ מתחם בית קפה באודיטוריום עכו  -מושכר" "ה
ה הידוע כחלק מחלקמ"ר  (   200הגשה קומת קרקע  יאזורמ"ר דלפק הגשה + 

להמחשה בלבד מצורף ה שריטבת ןסומהכול כמ 18016,בגוש 64
  וכל המחובר אליו.  1כנספח ג'/להסכם זה 

עיריית עכו באמצעות מורשי החתימה שלה. לא יהא תוקף לכל   -ירייה" "הע
הסכמה, מסמך ו/או התחייבות בשם העירייה, אלא אם נחתמו על ידי 
מורשי החתימה של העירייה שהם גזבר העירייה וראש העירייה, 

נציג למעט באותם עניינים בהם מוקנית הסמכות בהסכם זה ל
 .העירייה

 העיריות )נוסח חדש(.פקודת   -"הפקודה" 
 .או מי שהוסמך לכך על ידו מנהל אגף הנכסים - ""נציג העירייה

 לממכר מוצרים על  מזון/ עוגות  /לממכר קפהחלבי הפעלת בית קפה  –"מטרת השכירות" 
 רישוי עסקים בעיריית עכו.חלקת פי היתר מ                                   

 להלן. 7הלכה ישתמש השוכר במושכר כקבוע בסעיף התקופה במ -כירות" תקופת הש"
 

 ההסכם והתחייבויות השוכר מטרת
 
העירייה מוסרת בזאת לשוכר והשוכר מקבל בזאת את זכות החזקה במושכר לשם    4.1 .4

בכפוף לאישור בתוקף מאגף רישוי ו תאם לתנאי חוזה זהבמושכר  בה שימושה
הסכם זה יהיה כפוף לאישור מועצת יובהר כי  .עסקים בעיריית עכו ועל פי כל דין

 העיר עכו 

 ועל פי כל דין בלבד.במושכר לצורך מטרת השכירות  רשאי להשתמשיהיה  השוכר 4.1

או בכל חלק ממנו  לא להשתמש ולא להתיר להשתמש במושכרשמתחייב בזה  השוכר 4.2
 .מטרה אחרת מלבד מטרת השכירות לכל 

   לקיים אירועים יהא רשאי  מוורק השוכר בעצ לעיל השוכר 2על אף האמור בס"ק  4.3
 יזומים כגון: מסיבות  ימי הולדת/ כנסים ועוד במתחם בית הקפה בלבד ובאישור   

 ובתיאום נציג העיריה וזאת  ככל שלא מתקיימת במקום פעילות אחרת.     
ע"פ חוזה זה  והמושכר והשכרת השוכר מצהיר ומאשר בזה במפורש כי ידוע לו כי 5.1 .5

( "החוק")להלן:  1972 –גנת חוק הגנת הדייר )נוסח משולב(, תשל"ב אינם נהנים מה
ו/או מהגנת כל חוק אחר שיבוא במקומו וכי הוראות החוק אינן חלות ולא יחולו על 
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השוכר ו/או על ההפעלה ע"פ חוזה זה למעט ההוראות הפוטרות חוזה זה מתחולת 
  החוק.

דמי מפתח בגין  לעירייהש לשלם צדדים מצהירים בזאת כי השוכר לא שילם ולא נדרה 5.2
השכירות על פי הסכם זה, בין במישרין ובין בעקיפין והוראות חלק ג' של חוק הגנת 
הדייר לא יחולו על הסכם זה, והשוכר לא ייחשב שוכר מוגן בהתאם לחוק הגנת הדייר 

 בשום דרך או צורה שהיא.

ו/או משוכר  רייהמהעיפינוי המושכר לא יהא השוכר זכאי לכל תשלום שהוא בעת  5.3
 , ככל ויעשו,חלופי, לא כדמי מפתח ולא כתשלום עבור שיפורים ו/או התקנות במושכר

 ולא בכל אופן אחר.

יובהר בזאת כי לשוכר לא תהא כל טענה ו/ או דרישה ו/ או תביעה כלשהיא בדבר  5.4
וכן לא תעמוד לשוכר כל טענת קיזוז, והשוכר  ההשקעות שביצע במושכר, ככל וביצע

 תר על כל טענה שכזו מראש. מוו
 
 

 המושכר ושטחו 

 

הגשה  יאזורמ"ר דלפק הגשה +  20מ"ר מטבח +   70כ )  מ"ר  290 -כ הינושטח המושכר  .6
 . 1כנספח ג'/להסכם להמחשה בלבד המצורף  בתשריטמתואר כמ"ר  (   200קומת קרקע 

 
 השכירותתקופת 

 
 .שנים  5 תקופה שלל זכות השכירות המוענקת מכוח הסכם זה הינה   7.1 .7

יום ממועד החתימה על הסכם זה  30העירייה מתחייבת למסור המושכר לשוכר תוך  7.2
כשהוא פנויי ונקי מכל אדם וחפץ. העירייה תמסור לשוכר הודעה על מועד מסירת 

ימים לפחות קודם למועד המסירה. תקופת השכירות תחל במועד המסירה  5המושכר 
 ה בס"ק זה.הנקוב בהודעת העירייה האמור

ימים מיום קבלת  60השוכר מתחייב לסיים את עבודות ההקמה והשיפוץ תוך  7.3
  .המפתח

לעיל הנה תקופת השכירות המקסימלית, ולשוכר  1תקופת השכירות כאמור בס"ק  7.4
לא תהא זכות להאריך את תקופת ההתקשרות וכן לא תהא לשוכר כל טענה ו/או 

 לעיל.  1ו הקבועה בס"ק דרישה להאריך את תקופת השכירות מעבר לז

הודיעה העירייה לשוכר על מימוש האופציה השמורה לה להארכת תקופת השכירות  7.5
כאמור לעיל, תוארך תקופת השכירות כקבוע בהודעת ההארכה ותנאי הסכם זה יחולו 

 .על תקופת השכירות המוארכת
 

השוכר,  עם תקשרותאת הה להפסיק לעירייה הזכותאף כל האמור בהסכם זה שמורה על  .8
על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולהורות לשוכר על פינויו של המושכר, נקי מכל חפץ ואדם 

לפחות לפני המועד עליו תודיע  חצי שנה מראש ובכתב לשוכר הודעהוזאת בכפוף למסירת 
 .כמועד סיום תקופת השכירות

יו שייכות יהבעלות אופי קבוע יוותרו במושכר ו ההשקעות שנעשו במושכר יובהר בזאת כי
 חיפויריצוף,  אינסטלציה, תשתיותלרבות אך לא רק, ניתנות לפינוי לעירייה ולא תהיינה 

  וכיוצא בזה.
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  התמורה
 
 השכרת המושכר ישלם השוכר לעירייה כמפורט להלן: בעבור  .9

 מפדיון מכירות  8% םמחיר מינימו . ככל וחל מע"מ   בצירוףמהפדיון  %_________  9.1
 לכל לחודש+ מע"מ.           
, ללא מלוא דמי השכירות, במשך כל תקופת השכירותלעירייה מתחייב לשלם השוכר  9.2

מכל  בו כל שימוש ו/או שימוש חלקיקשר בשימוש שיעשה במושכר ואף אם לא יעשה 
החודשים  6ישא בתשלום עבור יעל אף האמור לעיל, השוכר לא  .טעם שהוא

 ם זה וזאת לשם תקופת התארגנות והסתגלות. הראשונים מיום חתימה על הסכ

 

 מבוטל.  .10
 

 לכל תחילת חודש. 10-לא יאוחר מה יבוצעדמי השכירות  תשלום 11.1 .11

הסכם במעמד חתימת להבטחת תשלום דמי השכירות יפקיד השוכר בידי העירייה,  11.2
 לעיל, למשך כל תקופת השכירות. 1למועדי התשלום הנקובים בס"ק המחאות  12 זה,

דמי השכירות הפרשי הצמדה ישלם השוכר לעירייה הפרשים אלה, אחת לחצי צברו  11.3
ימים מתום התקופה בגינה הם משולמים, בהתאם לחיוב כספי שישלח  15שנה, תוך 

 אליו על ידי העירייה.
 

 תשלומים נוספים
 

מחזיק בנכס או  להתשלומים החלים עבכל השוכר שא השכירות ייבנוסף לדמי  12.1 .12
היטל שמירה, חשמל, מים, ארנונה,  :לרבות ת הנכס והשימוש בוהקשורים בהחזק

  וכד'. , גז, אגרות רישוי, שילוטטלפון

יובהר  בזאת  כי מס' המשלם באגף הגבייה בעבור  התשלומים הנוספים כאמור בס"ק    13.1 .13
 ____________________ , הינו 1
הנכס לשוכר והחל יובהר  בזאת כי מונה החשמל והמים יעודכנו במעמד מסירת  

 מיום זה, באחריות השוכר לשלם בעבור צריכת החשמל והמים כאמור:
 מונה חשמל:_____________
 מונה מים:______________

לעיל, ישולמו על ידי השוכר מיד, לפי דרישה   1בס"ק כל התשלומים האמורים  13.2
עירייה עם על בסיס מספרי מונים/ מספר משלם, אשר ימסרו לזוכה על ידי ה ראשונה

 .חתימת החוזה
השוכר מתחייב להציג בפני העירייה מיד עם דרישתה הראשונה את כל הקבלות  13.3

 והאישורים המעידים כי אכן שולמו על ידו התשלומים החלים עליו  על פי חוזה זה.
כלשהו החל על השוכר ישפה  במקרה והעירייה תשלם מכל סיבה שהיא תשלום 13.4

מייד עם קבלת  –השוכר את העירייה בכל סכום ששולם על ידה כאמור, וזאת 
בהתאם לחוק דרישתה הראשונה של העירייה ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית 

 . 1961-פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א
 חשבונות העירייה לעניין ביצוע התשלום יהוו ראיה לכאורה לנכונותם.
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 השוכרהצהרות והתחייבויות 
 

 השוכר מצהיר כדלקמן: .14
כי ראה ובדק את המושכר בדיקה יסודית, לרבות פיזית ותכנונית, מצא המושכר  14.1

ולא תהיה לו  As Isמתאימים לצרכיו, כי הוא משכיר את המושכר מהעירייה במצבו 
ל זה טענות בגין המושכר כל טענה ו/או תביעה כנגד העירייה ו/או מי מטעמה, ובכל

 בדבר פגמים ו/או מומים ו/או חוסר התאמה מכל סוג שהוא. 

כי כל שימוש בנכס אשר ייעשה על ידי השוכר ייעשה בהתאם להוראות ההסכם  14.2
 ולהוראות כל דין. 

כל האישורים והתעודות  וספרים ופנקסי חשבונות כדין וכי ביד מנהלכי הינו  14.3
 המוכיחות את האמור. 

 ווניקיונו באופן זהיר וסביר, לשמור על שלמות נכסש בהשוכר מתחייב להשתמ  14.4
  .וולמנוע כל נזק ב

 

 למושכר. השוכר מתחייב למנוע גרימת כל נזק  15.1 .15

 

אך  ,ה והשוכר לא יקיים את התחייבויותיו ע"פ סעיף זה תהיה העירייה רשאיתקרבמ 15.2
כה של לתקן את הקלקול ו/או הנזק על חשבון השוכר או אף להביא הער ,לא חייבת

הנזקים הללו מבלי לתקנם וחשבונות או הערכות שיוצאו על ידי העירייה לשוכר יהיו 
 נאמנים עליו וישולמו על ידו לעירייה מיד עם קבלת דרישה. 

לתיקון פגם או ליקוי אשר נגרמו  תאחראיתהא  לא מובהר ומוסכם בזה כי העירייה 15.3
ו/או של מי מטעמו, לרבות  כתוצאה ממעשה או מחדל רשלניים ו/או בזדון של השוכר

לנזקים  תהעירייה אחראי תהא עובדיו, או של מי מהמבקרים במושכר. כמו כן לא
שיבצע  שיפוץ ו/או בנייה בגין עבודותלמושכר ו/או לכל המשתמשים בו גרמו ייש

 השוכר במושכר, ככל ויאושרו כאלה ע"י העירייה.  

בין בתוך המושכר ובין מחוצה לו , שכרבמוהשוכר מתחייב לא לערוך שינויים כלשהם  16.1 .16
וכן  העירייה מראש ובכתב אלא אם ולאחר שיקבל את אישורובכל הקשור אליו, 

 .בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין לרבות היתר בנייה

 

כל שינוי ו/או תוספת שייעשו על ידי השוכר לא יקנו לשוכר זכויות כלשהן מעבר  16.2
במידה וייעשו שינויים ו/או תוספת על ידי השוכר,  וזה זה. בח כמפורטלמוקנה לו 

השוכר מתחייב לבצע על חשבונו, את עבודות ההתאמה הנדרשות במושכר, לצורך 
 הכשרתו והפעלתו לרבות עבודות התשתית, חשמל, מים, כיבוי אש וכיוצא בזה.  

ירייה, יוותרו יהיו שייכות לע שנעשו במושכר עבודות ההתאמהיובהר בזאת כי         
 במושכר ולא יהיו ניתנות לפינוי גם במועד סיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא. 

 

את מטבח מובהר בזאת כי השוכר יקבל לידיו  ק,למען הסר ספ – הקמת בית הקפה 16.3
)עם תשתית   as –is ברמת מעטפת בלבד ) אשר מהווה חלק מהמושכר(, בית הקפה

השוכר יבצע בעצמו . ללא חיפויי קיר ורצפות צנרת מים, ביוב ונקודות חשמל בלבד(
בצורה מיטבית וזאת  המושכר,את כל העבודות הנדרשות להפעלת  ועל חשבונו

בלי לפגוע בכלליות האמור מ בהתאם לדרישות התקן הישראלי ועל פי כל תקנה ודין.
לעיל מובהר כי השוכר לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי ו/או שיפוי ו/או תשלום בגין 

ע השינויים ו/או התוספות שיערכו על ידו ו/או השבחת המושכר, ככל שתהיה ביצו
 כזו.

 
ת ולהשיב את ולהסיר שינויים ו/או תוספעם תום תקופת השכירות השוכר מתחייב  16.4

מצב המושכר לקדמותו, אלא אם כן תורה העירייה לשוכר על השארתם ובמקרה כזה 
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רייה מבלי שתידרש לשלם עבורם יהיו התוספות והשינויים לרכושה הבלעדי של העי
 תמורה כלשהי. 

 כל עבודה הנדרשת לשםלבצע  הו/או למי מטעמלעירייה מתחייב לאפשר השוכר    17.1 .17
ו/או  מתחםו/או  יםאחרוכל עבודה הנדרשת לשם אחזקת נכס  מושכר,ת האחזק

 שטח, עבודות אשר לשם ביצוען נדרשת העירייה להיכנס לתוך ציבוריים שטחים
     לאחר תאום מראש.  והכל , המושכר

 

להעביר מעת לעת דרך המושכר צינורות ו/או לעירייה לאפשר מתחייב השוכר  17.2
מוליכים ו/או כבלים של חשמל, מים, ביוב ותקשורת, בין שאלו אמורים לשמש את 

כי ביצוע כל  העירייה מתחייבת. מקרקעין אחריםובין שאמורים לשמש המושכר 
ד כמה שהדבר ניתן באופן בו יצומצמו הנזקים ואי הנוחות העבודות כאמור יעשה ע

את המצב לקדמותו מיד עם סיום העבודה. בכל מקרה  תחזיר העירייהשל השוכר וכי 
בו עקב ביצוע העבודות נמנע מהשוכר מלהפעיל את המושכר באופן סביר במשך 

בגין יהא השוכר פטור מתשלום דמי שכירות  -ימי עסקים  שבעהתקופה העולה על 
התקופה בה לא יכול היה להפעיל את המושכר, והוא לא יהא זכאי לכל פיצוי אחר או 

 נוסף בגין כך.

 

הוראות החוק המונעות  כל דין החל עליו, לרבותבתחום המושכר השוכר מתחייב לקיים  .18
 בפרט. מטרדים בכלל ופקודת הנזיקין 

 

ועל פי רישיון העסק קפה הפעלת בית  תאך ורק למטר מושכרבצע את פעילותו בהשוכר י .19
שתמש במושכר באופן , וישיוקנה לו מאגף רישוי העסקים בעיריית עכו ועל פי כל דין בלבד

אחרים  בעלים ו/או שכנים ו/או חוכרים ו/או שוכריםלאו מטרד בו לא תגרם כל הפרעה 
יודגש בזאת כי השוכר  .על ידם מהנכסים המוחזקים, לרווחתם והנאתם הגובלים במושכר

/או מי מטעמו אשר הינו  משתמש במושכר לא יהיו רשאים לשבת מחוץ למושכר ולהפריע ו
 לעוברי האורח בדרך כלשהיא.  

 
השוכר מתחייב לקיים הוראות כל הרשויות המוסמכות הקשורות לסדרי ונוהלי כיבוי אש  .20

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

 

ולוודא  במושכרבכל עת ובתיאום מראש, לבקר  םרשאי יהיו, ההעירייה, ו/או מי מטעמנציג  .21
ו/או לשם ביצוע תיקונים ו/או להצגת  כי השוכר מקיים את התחייבויותיו ע"פ חוזה זה

 .בפני אחר מושכרה

 

כמסומן בתשריט המצורף  הקרובה והשוכר מתחייב להקפיד על ניקיון המושכר וסביבת .22
לרבות  וכן לא להשאיר אשפה ו/או אריזות ריקות ו/או כל חפץ ו/או כל פסולת ,1כנספח ג'/

התאם להנחיות העירייה ולהימנע מיצירת , מכל סוג,  אלא בפסולת בניין או פסולת תעשייה
 .בכלל זה מטרדי רעש ומטרדי ריחמכל סוג ומין וכל מטרד 

 
, וכן בכל מקרה שבו לפי הוראות החוזה זכאית העירייה להפסיק השכירותבתום תקופת  .23

 נקי מכל חפץ או אדם לעירייה המושכראת ההתקשרות, מתחייב השוכר להחזיר את 
 מועד הפסקת ההתקשרות.בבמצב טוב, תקין ונקי וזאת  ואכשה

 

יום מיום הפסקת ההתקשרות אישורים בדבר  30ה תוך השוכר מתחייב להמציא לעיריי .24
 סילוק כל החשבונות והחיובים הכספיים החלים עליו על פי חוזה זה.
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 בטחונות
  

השוכר לעירייה ערבות  ורמסיעל פי חוזה זה של השוכר להבטחת התחייבויותיו  25.1 .25
קופת חודשים לפחות מתום ת 3עד למועד המאוחר בנקאית אוטונומית בתוקף 

 ש"ח( שלושים אלף) ₪ 30,000 ערוכה על ידי בנק מוכר בישראל על סךהשכירות 
)להלן:  וזאת לצורך הבטחת קיום התחייבויות השוכר על פי חוזה זה וכל חלק מהן

 (."ערבות הביצוע"
 .להסכם זה  2ג'/כנספח  ערבות הביצוע מצורפת

ך תקופת השכירות על ידי ערבות הביצוע תוארך על ידי השוכר מעת לעת, היה ותואר 25.2
יום לאחר קבלת הודעת  15 -העירייה. הערבות המוארכת תוגש לעירייה לא יאוחר מ

ההארכה על ידי השוכר, כך שתהא בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות המוארכת 
 ושלושה חודשים לאחר מכן.

לא הוארכה הערבות כנדרש, תהא העירייה רשאית לדרוש את פירעון הערבות בטרם  25.3
 קיעתה.פ

העירייה תהא זכאית לממש את ערבות הביצוע לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי,  25.4
ולשם ביצוע כל תשלום שהשוכר התחייב לשלם על פי הסכם זה, לרבות לצדדים 
שלישיים ו/או לפיצוי ו/או לשיפוי העירייה או מי מטעמה ו/או צד ג' בגין כל נזק 

ת אחרת של השוכר כלפי העירייה  שייגרם עקב הפרת ההסכם ו/או כל התחייבו
 ולרבות גביית פיצויים מן השוכר כאמור בהסכם ועל פי כל דין.

בתום שלושה חודשים מתום תקופת השכירות ולאחר השבת המושכר לעירייה נקי  25.5
מכל אדם וחפץ ובאופן התואם את הוראות הסכם זה ולאחר תשלום מלוא הסכומים 

ת השכירות והמצאת אישורים מן הרשויות המתחייבים על פי הסכם זה בגין תקופ
השונות כי אין השוכר חייב בתשלום כלשהו לרשויות אלה בגין תקופת ההסכם, 

 תוחזר לשוכר ערבות הביצוע כאמור לעיל, ככל שלא נעשה בה שימוש על ידי העירייה.
 
 שיונות והיתריםיר
 

ונות ו/או ההיתרים שייהשוכר מצהיר כי הוא בקיא בתנאים הנדרשים לצורך קבלת כל הר .26
על  . השוכר לבדו יהיה אחראי להשיגהמושכר/השימוש במושכר תפעלו/או האישורים לה

 שיון ו/או היתר ו/או אישור הדרושים ו/או שידרשו מעת לעת ועל פי כל דין יכל ר חשבונו
, על פי מטרת חוזה זה ובכלל זה הנדרש לצורך התקנת שילוט עבור במושכר אחר לשימוש

השוכר והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העירייה בגין פגיעה  עסקו של
ביכולתו להפיק הנאה או רווח או תועלת מהמושכר בגין אי קבלת ההיתרים, האישורים או 

 הרישיונות הנדרשים.
 

נזק ו/או תביעה ו/או חיוב כספי ו/או קנס ו/או העירייה בכל השוכר מתחייב לשפות את  .27
שיון ו/או בחריגה יללא ר שימוש במושכרמכל סוג שהוא שתידרשנה לשלם בקשר עם חיוב 

ל מיד עם קבלת ומתנאי היתר ו/או שלא כדין, אשר השוכר אחראי בגינם כאמור והכ
 דרישתן הראשונה ובכתב.
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 שיפוי בנזיקין וביטוחאחריות 

 
, השוכרכלשהם לגוף ו/או לרכוש באחריות לנזק ו/או פגיעה ו/או הפסד תישא א העירייה ל .28

ו/או צדדים ו/או שוכרי משנה )ככל שהם מותרים( לקוחותיו, מבקריו, מוזמניו , עובדיו
 תבמושכר, והפעילות המתקיימשלישיים כלשהם אשר ייגרמו עקב ו/או בגין השימוש 

 .מכל סיבה שהיא לכל נזק ופגיעה כאמורכלפי העירייה לבדו יהא אחראי השוכר , ובמושכר

 

/או נזק מכל ולכל אובדן  העירייה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמהאחראי כלפי השוכר יהיה  .29
 ו/או מי מטעמו במושכר. של השוכרהשימוש עקב  למושכרסיבה שהיא שיגרמו 

 
/או נזק לגוף ו/או לרכוש ולכל אובדן העירייה ו/או עובדיה אחראי כלפי השוכר יהיה  .30

ם ו/או מטעמ הבאיםו הםעובדיוכר ו/או לשוכרי משנה, לששיגרמו לצד שלישי כלשהו ו/או 
השוכר של  השימושמאו כתוצאה ו/נובע בקשר למבקרים במושכר ו/או הפועלים מטעמם, ה

 במושכר.
 

יהיה אחראי בלעדית כלפי העירייה לכל אובדן ו/או נזק ו/או קלקול שייגרמו לציוד  השוכר .31
למושכר ו/או תכולה שנעשו  וידי מי מטעמ ו/או על והנמצא או שהובא על ידמכל סוג ותאור 

על ידי ו/או עבור השוכר ו/או למי מטעמו ו/או לשוכרי המשנה. השוכר פוטר את העירייה 
 מאחריות לכל אובדן ו/או נזק כאמור. הפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 
ם אחראי השוכר להאחריות לנזקים  מכלהעירייה ו/או עובדיה פוטר בזאת את השוכר  .32

 ההפועל בשמ העירייה וכלומתחייב לשפות ולפצות את כאמור לעיל ו/או על פי דין, 
נזק שיגרם לעירייה ו/או לרכושה ראשונה בכתב של העירייה, על כל  הדריש, על פי הומטעמ

 הוצאותחויב לשלם לרבות מי מהם יו/או כל סכום שמי מהם תבע בה יתביעה שו/או על כל 
 ודיעתאחראי להם. העירייה השוכר כר טרחת עורך דין, בגין נזקים אשר משפטיות וש

להתגונן מפני התביעות ולהגן על העירייה  ולאפשר תו אמורנגדה כעל תביעות כלשוכר 
 מפניהן. 

 
השוכר  להם אחראים לסביבתו למושכר ולמערכותיו אמתחייב לתקן כל נזק שיגרם השוכר  .33

 .בכתב של העירייהעל פי דרישה ראשונה לעיל כאמור 
 

 ביטוח
 

מתחייב  השוכר לערוך על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין,  השוכרמבלי לגרוע מאחריות  .34
ולקיים ביטוחים מתאימים על חשבונו בחברת ביטוח בעלת מוניטין ובעלת רישוי כחוק 
לעסוק בעריכת ביטוחים בישראל וזאת להבטחת אחריותו על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלבד 
שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים כאמור וכמפורט בטופסי האישור על קיום 

 ביטוחים המצורפים לחוזה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו וכאמור להלן: 
 

 ביטוחים בתקופת עבודות התאמה ו/או השיפוץ במושכר  34.1
 ללא צורך בכל דרישהטרם ביצוע עבודות התאמה ושיפוץ במושכר  וכתנאי לביצוען, 

להמציא לידי העירייה לא יאוחר מהמועד הקבוע השוכר מתחייב העירייה, מצד 
את טופס האישור על קיום ביטוחי עבודות , מושכרלתחילת ביצוע העבודות ב

 טופס)להלן: "מהסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד להסכם זה, ה א'4נספח ג'/התאמה, 
השוכר  טחבעל ידי מכשהוא חתום  ,"(התאמה עבודות ביטוחי קיום על האישור

 . בישראל מטעם השוכר ו/או הקבלן מטעמו
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 :במושכר השימוש בתקופת שוטפים ביטוחים 34.2
להמציא לידי העירייה לא יאוחר  השוכרלא צורך בכל דרישה מצד העירייה, מתחייב ל

המושכר  מסירתממועד במושכר ו/או  החתימה על ההסכם ו/או תחילת השימושמיום 
נספח השוכר, עריכת ביטוחי  טופס האישור עלאת  -ם בין המועדיהמוקדם מלשוכר, 

עריכת ביטוחי  עלאישור ה טופס)להלן: "נפרד מההסכם הווה חלק בלתי המ ב'4ג'/
מטעמו. השוכר ישוב וימציא, מידי תום  כשהוא חתום על ידי המבטח, "(שוכרה

זה ו/או  תקופת ביטוח, במשך כל זמן שהותו במושכר ו/או משך חלותו של הסכם
לפי המאוחר, את טופס האישור על קיום ביטוחי  -תקופת הארכה )ככול ותהיה( 

מורשה בישראל  מטעם השוכר, וזאת ללא צורך  כשהוא חתום על ידי מבטחהשוכר 
  בקבלת דרישה כלשהי מהעירייה.

 

מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע  השוכר .35
 לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. ות האמורבכללי

 

את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה על פי הפוליסות,  הפר השוכר .36
אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה  השוכרהיה י

 עקב זאת. ול על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם

 

היה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם י מובהר, כי השוכר .37
 לסכום, לרבות נזקים שהם מתחת ו/או על פי דין מכוח סעיפי הסכם זה -ומוטלת עלי

 ההשתתפות העצמית.

 

כדי לגרוע מכל זכות ידי העירייה -ו/או בבדיקתם עלאין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל  .38
על פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם  השוכרכנגד לעירייה ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים 

 מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.  השוכרכדי לשחרר את 

 

אולם  מהווה תנאי יסודי בהסכם זה -המצאת טופס אישור על קיום ביטוחים תקין כאמור .39
העירייה אינם משחררים את  אי המצאת אישורי הביטוח ו/או אי בדיקת האישורים ע"י

 .והשוכר ממחויבותו לערוך את הביטוחים כאמור לעיל ולשאת בכל התחייבויותי
 
 

 וסעדים הפסקת ההתקשרות
 

מוסכם בזה כי בכל אחד מן המקרים המנויים להלן תיפסק ההתקשרות בין הצדדים  .40
, ןלהל 40ם מעצמה בלא שיהיה צורך במתן הודעה מראש, ויחול, בין היתר, האמור בסעיפי

 אלא אם תודיע העירייה אחרת:
 הפר השוכר את החוזה הפרה יסודית ו/או הפר תנאי יסודי בחוזה זה.  40.1

על  50 -ו 45-47, 42-44, 28-39, 26-27, 25, 1-24מוסכם בין הצדדים כי הסעיפים 
הינם תנאים עיקריים ויסודיים של חוזה זה והפרת כל אחד מהם סעיפיהם הקטנים,  

ה, אשר תזכה את העירייה בפיצוי מוסכם ומוערך ה יסודית של החוזתחשב כהפר
ש"ח להפרה )אלא אם נקבע במפורש פיצוי מוסכם אחר באי אלו  5,000מראש של 

 מהסעיפים הנ"ל(.

 ו/או פשיטת רגל ו/או פירוק נגד השוכר. נכסיםניתן צו כינוס  40.2

ה ולא תיקן את בכל מקרה אחר שלדעת העירייה לא מילא השוכר אחר תנאי חוזה ז 40.3
 ימים מיום קבלת התראה בכתב על כך. 7ההפרה תוך 
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הפר השוכר תניה יסודית בחוזה זה תקנה ההפרה לעירייה את כל התרופות על פי כל דין,  .41

, לרבות 1969 –לרבות הזכויות המפורטות בפרק ג', סימן ב' לחוק המקרקעין, תשכ"ט 
)ככל עולים, לנתק את המים ואת החשמל הזכות לתפוס חזקה במושכר בכוח, להחליף מנ

 וכן לנקוט בכל אמצעי לשם הפסקת הרשות והשימוש במושכר על ידי השוכר.וישנו( 

 

מי או העירייה בכפוף למסירת המושכר לשוכר נקי מכל חפץ ואדם, השוכר מצהיר כי  .42
 לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק מכל סוג שהוא אשר ייגרם לשוכר, אם המטעמ

פעילות שהיא הקשורה בפינוי השוכר ו/או בפינוי הציוד והרכוש כל ייגרם נזק כזה, בשל 
 מהמושכר ו/או בשל אחסון הציוד והרכוש עקב אי פינוי המושכר במועד.

  
לא יפנה השוכר את המושכר במועד, ישלם השוכר לעירייה בגין התקופה שבין מועד  43.1 .43

 500בסך   מוסכם בפועל, פיצוי ון מועד פינויפינוי המושכר לפי הוראות חוזה זה לבי
  ש"ח בגין כל יום איחור בפינוי המושכר.

הצדדים מצהירים כי סכום הפיצויים הקבועים בסעיף זה נקבע והוסכם בין הצדדים  43.2
כסכום קבוע ומוסכם מראש אשר הוערך על ידי הצדדים בשיקול דעת ומראש, כסכום 

 פינוי המושכר במועד. הנזק הסביר שייגרם לעירייה עקב אי
 

זה כדי לפגוע בזכות כלשהי מזכויות בפרק למען הסר ספק מצהיר השוכר כי אין באמור  .44
העירייה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, זכותה של העירייה למימוש הערבות 
הבנקאית וזכותה לתבוע את קיום כל התחייבויות השוכר על פי חוזה זה וכי אין בכל 

 זה בכדי לשחרר את השוכר מחובת פינוי המושכר. פרקשהוא על פי  תשלום
 

 איסור העברת זכויות ושעבוד

 

הסב או להעביר או למסור או ל/הפעיל את המושכר באמצעות אחר ולא יהיה רשאי להשוכר  .45
את זכויותיו על פי הסכם זה או חלק מהן לאחר ו/או לאחרים. כן לא יהא רשאי השוכר 

ו/או במושכר , כולו או מקצתו, לאחר ו/או לתת לאחר זכות שימוש להשכיר את המושכר
היה ותאשר העירייה  בכתב ומראש. העירייהזכיינות, בכל אופן שהוא, אלא בהסכמת 

העברת זכויות מכל סוג שהוא ימשיך השוכר לחוב בכל חובותיו כלפי העירייה על פי הסכם 
 זה.  

 

ולא  המושכרקת ו/או בהשכרת ו/או בניהול השוכר מתחייב לא לשתף אחר או אחרים בהחז .46
ו/או בכל חלק  קבועה במושכרלהעניק לכל אדם ו/או גוף אחר חזקה ו/או רשות שימוש 

 רשות ובין בכל אופן אחר, בין בתמורה ובין  שלא בתמורה. -, בין כברוממנ
 העסקת עובדים לא תחשב כפעולה אסורה על פי סעיף זה. 

 
 תהא רשאיתעל פי הסכם זה לאחר וכן  הוחובותי הזכויותי להעביר תרשאי העירייה תהא .47

 במושכר, ובתנאי שלא ייפגעו זכויות השוכר על פי הסכם זה.ה את זכויותי להעביר

 

לפי  הלשעבד את המושכר וכן את זכויותי תהא רשאיהעירייה תומובהר בזה כי מוסכם  .48
ש ומתחייב לחתום על הבלעדי. השוכר נותן הסכמתו לכך מרא ההסכם זה לפי שיקול דעת

ו/או בעל השעבוד בקשר לכך, לרבות כתב המחאה על  העירייהכל מסמך שיידרש על ידי 
דרך שעבוד של דמי השכירות כלפי בעל השעבוד, וזאת בכפוף לכך שלא יחויב בכל תשלום 

 נוסף בגין כך.
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 שונות
  

בחוזה זה, ישא    כל סכום שעל השוכר לשלם לעירייה ואשר לא יפרע במועד הקבוע לו .49
ריבית מהיום שעל השוכר היה לשלמו לעירייה ועד למועד תשלומו בפועל, ריבית בשיעור 

המפורסם על ידי החשב הכללי כשיעורה מעת לעת במשך תקופת  פיגורים למשכנתאות
 הפיגור.

 

זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב  הסכםכל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות  .50
ימת שני מורשי החתימה מטעם העירייה. השוכר יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין ובחת

 שלא נעשה בדרך האמורה. 
 

 השכירותזה ו/או גביית דמי  הסכםויתור אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות  .51
זה שלאחר אותה הפרה ו/או בגין כל  הסכםלא יחשבו כויתור על כל טענה בדבר הפרת 

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

 

בכל העניינים הנוגעים לחוזה זה או הנובעים הימנו ללא יוצא מן הכלל, תהיה סמכות  .52
 לבד.ייחודית לבית משפט השלום בעכו או לבית המשפט המחוזי בחיפה ב

 
הצדדים המופיעות בכותרת כל הודעה שתישלח על ידי צד אחד למשנהו על פי כתובות  .53

מעת משלוחה בדואר רשום  ימי עסקים 5, תחשב כאילו הגיעה לתעודתה עד תום הסכם זה
 ., בפקסמיליה או בדואר אלקטרוניאם נמסרה ביד מסירתהאו עם 
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 ם על החתום:ולראיה באו הצדדי
 
 
 
 

______________    _________________ 
 השוכר     העירייה

 
 

 אישור עו"ד
 

הנני הח"מ עו"ד ____________, מ.ר __________ מאשר בזאת כי הסכם זה נחתם מטעם 
השוכר על ידי ___________________, ת.ז.______________ ו__________________, 

הינם מורשי החתימה מטעמו לאחר שהתקיימו כל התנאים על פי ת.ז. ________________ ש
 כל דין לחתימת ההסכם על ידי השוכר.

 
______________     _________________ 

 חתימה וחותמת עוה"ד      תאריך    
 
 

חוזה זה נערך ואושר לחתימת העירייה ע"י יועמ"ש העירייה 
 .בהיותו עומד בדרישות הדין

 ם מכרז פומבי כדין.לחתימת ההסכם קד
כניסתו לתוקף של סעיף האופציה מחייב אישור מועצת העיר 

 ברוב חבריה ואישור שר הפנים.
 
__________       __________ 

 תאריך                  חתימה   
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 מתחם בית הקפה באודיטוריום שריט ת
 

 קומת הקרקע 

 
 קומה ראשונה 
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 תאריך: _________         לכבוד
 עיריית עכו 

 עכו 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

"( אנו ערבים בזה "השוכרעל פי בקשת _________________ ת.ז./ח.פ. _____________ )להלן: 
וזה ש"ח( וזאת בקשר עם ביצוע ח שלושים אלף) ש"ח 30,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 כם לבין השוכר.יבינמושכר להשכרת 
 

סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד 
 וכמדד הקבוע ישמש המדד הידוע בעת התשלום. 2021 אפרילהבסיס ישמש מדד 

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

כלשהו או באופן כלשהו,  הליךבכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בת
או לדרוש את הסכום תחילה מאת השוכר בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם 

 טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לשוכר בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

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

 מוצמד כאמור לעיל.
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 ועד בכלל. ___________בתוקפה עד ערבות זו תישאר 
 

 לא תענה.___________ דרישה שתגיע אלינו אחרי 
 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. __________לאחר יום 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 
 
 
 
 
 

______________ 
 בנק
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 18016בגוש  64נסח מקרקעין חלקה 
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 תאריך: __________
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 מפרט מיוחד להפעלת בית קפה 
 

 :בשעות הבאות המפעיל מתחייב להפעיל את בית הקפה בדרך קבע  .1
 (  24:00) לא יאוחר משעה או עד סיום האירוע האחרון באולם האירועים .  10:00-23:00ה בשעות -ימי א

  09:00-13:00ימי ו בשעות 
  23:00-מוצ"ש שעה לאחר צאת השבת 

בית הקפה לרבות האירועים בו, לא יפעלו בשבתות וחגים. לפעילות המשמעותית בהיכל התרבות .  וללא קשר
פעילות הלפחות שעתיים לפני תחילת פעילות היכל התרבות, במהלך פעילות היכל התרבות ושעה לאחר סיום 

עכו פתיחת עסקים  היכל התרבות וזאת בכפוף לשעות הפעילות המותרות על פי כל דין לרבות חוק עזר עירייתב
 וסגירתם.

או כשרות  תעודת כשרות של הרבנות הראשיתעם המפעיל ינהל את בית הקפה כבית קפה חלבי בלבד  .2

) להלן: "חוק רישוי 1965-תאם לחוק רישוי עסקים התשכ"ח ה, בכפוף לתנאי רישיון העסק ובמהדרין

 ועל בסיס התנאים המופיעים מטה: "( עסקים

 

 המפעיל מתחייב להוציא רישיון עסק כדין על חשבונו לכל תקופת הפעלת  - הוצאת רישיון עסק .א

 .חודשים מרגע קבלת מפתח בית הקפה  3וזאת בתוך בית הקפה          

 המפעיל מתחייב להפעיל את בית הקפה  - הפעלת בית הקפה בכפוף לחוקי העזר ורישוי העסקים .ב

 .וקים ו/או התקנות לרבות חוקי העזר העירונייםבהתאם לאמור בכל דין ולמלא אחר כל הח

 בתאום עם נציג העירייה הצבת שולחנות וכסאות בבית הקפה יהיו  – הצבת שולחנות וכסאות .ג

 אשר מצורף להמחשה בלבד  1ג'  בנספח  התשריט המופיע  (לא מחייב )בסיס על        

 הצבת שילוט ופרסום בבית הקפה יהיו בתאום עם נציג העירייה ולאחר  –הצבת שילוט ופרסום  .ד

 ככל ויידרש הכל על פי דין.קבלת אישור אגף רישוי עסקים ותשלום אגרה        

 למתחם המטבח אישור כיבוי אש כל הציוד הנדרש לקבלת המפעיל ידאג ל – אישור כיבוי אש .ה

 . בלבד       

 המפעיל ידאג לניקיון מתחם בית הקפה ) השירותים בקומת הקרקע , מטבח , ואזור  –ניקיון  .ו

 .  (השירות בו יוצבו השולחנות בלבד       

 י הפעלת ההיכל שייקבעו על הנהלת ההיכל, המפעיל מתחייב לכבד את נהל - היכל התרבות לינה .ז

  המופעים ,שמירת על כללי עבודה נאותים , שירות לקוחות מיטבי לבאי  לרבות כניסה לאולם       

 ההיכל וכו .       

המפעיל מתחייב להחזיק את בית הקפה במצב טוב ותקין ומתחייב לתקן  – תחזוקת בית הקפה .ח

גרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שלו ו/או של מי מטעמו ו/או של על חשבונו כל נזק ו/או קלקול שי

המפעיל מתחייב לא להכניס שינויים ו/או  ,אורחיו ו/או מבקרי בית הקפה כל אימת שיהא צורך בכך

המפעיל  .תוספות בבית הקפה אלא אם קיבל לכך הסכמתה המפורשת של העירייה, בכתב ומראש

יתוחזק ברמה גבוהה, ולתת שרות טוב ויעיל ברמה גבוהה, מתחייב להקפיד כי בית הקפה יוחזק ו

לפי  הצורך ואו על פי בקשת נציג  על חשבונוו ,ולנקות את שטח בית הקפה והאזור הקרוב אליו

המפעיל מתחייב לשמור על שלמות בית הקפה מתקניו ואביזריו לרבות  העירייה או מי מטעמו.

על כל התקנים  ראוי לשימוש תחזוקה מעולה מצב האינסטלציה הסניטארית והחשמלית ולהחזיקם ב

 הנדרשים.
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 העירייה רשאית לפקח בעצמה ו/או באמצעות כל אדם מטעמה על ניהול בית  - יקוח העירייהפ .ט

 לצורך זה תהיה רשאית  .השימוש בבית הקפה ומילוי כל התחייבויות המפעיל עפ"י חוזה זה ,הקפה      

 כל דבר שתמצא לנכון ולקבל את כל האינפורמציה וההסברים מהמפעיל  להיכנס ולבדוק בכל עת      

 מבלי לגרוע מכלליות  לתכולתו וכל הקשור והכרוך בניהולו ו/או מעובדיו ו/או מספקי המפעיל      

 לבדוק טיבו של כל מצרך, מקור אספקתו,  האמור לעיל תהיה העירייה או כל אדם מטעמה רשאי      

 עבודה וכלים אחרים, לרבות העובדיםקיונו וכן ניקיון ואחזקת בית הקפה הציוד כלי טריותו וני       

   .ולבושם       

 המפעיל מתחייב  .בדוק כל תלונה שתגיע לידיעתה נגד בית הקפה ו/או המפעיל ו/או מי מעובדיול      

 כל מצרך,  מטעמה  אדםלעיל ולהעמיד לרשותה ולרשות כל  לסייע לעירייה בפיקוח כמפורט       

 ציוד ומסמך שתמצא לנכון לבודקו ולמסור לה את כל המידע וההסברים שתדרוש שימוש בבית       

 הקפה ובשירותי בית הקפה.        

עם ההודעה של העירייה לזכיין על זכייתו במכרז להפעלת בית הקפה  – כוח האדם בבית הקפה .י

עמו לנציג העירייה בצירוף אישור משטרה על היעדר יידרש הזכיין להציג את המנהל שנבחר מט

 עבירות מין . נציג העירייה יאשר את המנהל הנבחר לאחר ראיון אישי .

נציג העירייה יהיה רשאי לדרוש להחליף את מנהל בית הקפה ואו כל עובד אחר עקב התנהגות 

 שאינה הולמת וזאת מבלי להציג נימוקים מיוחדים.

 המפעיל מתחייב לתקן מיד כל פגם ו/או ליקוי הן פנימי והן חיצוני שימצא - תיקון פגם או ליקוי .יא

 ל ידי העירייה במידה והנזק נגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שלו ו/או של מי מטעמו ו/או שלע       

 למען הסר ספק .אורחיו ו/או של מבקרי בית הקפה וזאת לשביעות רצונה המלא של העירייה   

 המוחלטת למילוי כל  הפיקוח המפורט לעיל איננו משחרר את המפעיל מאחריותו מודגש בזה כי   

 כאישור או כהסכמה למעשי  התחייבויותיו ככתבן וכלשונן ושתיקת העירייה או נציגיה לא תחשב   

 מחירים שבו יפורטו המצרכים  המפעיל יציג במקום בולט לעין לוח המפעיל ו/או למחדליו   

 .ירםהשונים ומח   

 המפעיל מתחייב למכור מוצרי מזון המותרים למכירה בבית קפה בהתאם - המוצרים שיימכרו .יב

יהיו . המוצרים שיימכרו בבית הקפה לקבוע בכל דין לרבות חוק רישוי עסקים והתקנות על פיו

מוצרים כגון עוגות, דברי מאפה ומשקאות קרים אשר לא ובעלי תעודת כשרות. .מאיכות מעולה

ית הקפה אלא נרכשו מצד ג' ירכשו מגורם בעל רישיון יצרן ויהיו בעלות תעודת כשרות הוכנו בב

 . מטעם הרבנות

  המפעיל מתחייב להתקשר עם חברה לפינוי שמן משומש.– משומש פינוי שמן  .יג

 רים כבשאר בתי הקפה/מסעדות הרשתצהמחיר בתפריט יהיה זהה במדויק למחירי המו –מחירון  .יד

שתהיה בתוקף כל תקופת כמפורט לעיל ל מתחייב לקבל תעודת כשרות המפעי - תעודת כשרות .טו

 .המפעיל מתחייב להכניס לבית הקפה ציוד וכלים כשרים בלבד ,החוזה ו/או תקופת הארכתו

המפעיל מתחייב לקבל את אישורה של העירייה מראש ובכתב לגבי  - הכנסת ציוד לבית הקפה  .טז

  להיכל התרבות ולבית הקפה –פריט אחר כלים, מתקנים, מכשירים וכל  ,הכנסת ציוד

ויענדו תגים הנושאים את שמם כל זמן  והולם עובדי בית הקפה ילבשו לבוש אחיד - הופעה אחידה .יז

  .עבודתם בבית הקפה
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כל מוצרי המזון שימכרו בבית הקפה יהיו טריים ויירכשו מספקים מוכרים  - תפריט בית הקפה .יח

תפריט המזון  .עצמה את הזכות לדרוש החלפת ספקהנהלת היכל התרבות שומרת ל .ומורשים

שיימכר יאושר מראש ע"י הנהלת היכל התרבות  ,לא תאושר מכירת מזון העלול להפריע להפעלתו 

 ,ערות סבתאשפופקורן ,מסטיקים, לדוגמה גרעיני תירס קלויים )המיטבית של היכל התרבות 

  .( 'וכופיצוחים 

נציג להפעיל מוסיקה אלא באישור מראש ובכתב של המפעיל מתחייב שלא  - הפעלת מוסיקה .יט

 ם יחול על חשבון השוכר בלבד.", התשלום בגין הפעלת המוסיקה לאקו  העירייה

והתאמת בית הקפה לצורך הפעלתו למען הסר ספק, כל שיפוץ  - הקמה והתאמת בית הקפה .כ

ות כל דין. אין , הן פנימי והן חיצוני יעשה על חשבון המפעיל ובהתאם להוראבצורה מיטבית

 .כאמור משום לסייג האמור לעיל בדבר קבלת הסכמת העירייה בכתב ומראש

 בין עובדי הקפה לעיריית עכו לא התקיימו יחסי עובד מעביד .  - יחסי עובד מעביד .כא

 בתאום עם נציג העירייה ועל בסיס יומן פנוי של היכל התרבות יוכל  –קיום אירועים פרטים  .כב

 אירועים פרטים בבית הקפה בתאום מוקדם ובאישור נציג העירייה בכתב ובחלק  הזכיין לקיים       

 אשר יועד  לבית הקפה בלבד.       

  בית הקפה  מהמחיר המופיע במחירון 10%הנחה של תקבל עיריית עכו   – הנחת עירייה עכו .כג

 שיסופק  במתחם בית הקפה ו/או בהזמנת מזון מתפריט בית הקפה שיתקיימואירועים בעבור       

  .העירייה  לבית    

  יתווספו למבנה העירייה עבור העירייה שיוזמנו זמנות לה - להזמנות העירייה דמי משלוחתוספת       

 . מ "כולל מע שקלים 50בעלות של משלוח דמי       

 עובד  כרטיס עם הצגת 10%עובדי עיריית עכו ובני זוגם בלבד יקבלו הנחה של  -הנחת עובדי עירייהיח. 

 בתוקף.     


