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 מסמך א' 
 הזמנה להציע הצעות

 
לצרכים ציבוריים  בגני תקווה  במרכז הבמה עבור זכות שימוש בשני חדרי סטודיו המצויים 

לכל שימוש אחר המותר על פי  ו/או  פנאיחוגים ו  ו/אומחול ו/או תנועה בתחומים כגון: 
 ע "התב
 

 הפניה מסמכי 

נפרד  המסמכים   .1 בלתי  חלק  מהווים  יחד  וכולם  להלן  הפניה  ממפורטים  יחד  ויקראו  מסמכי  להלן 
 ": הפניהולחוד "מסמכי 

 הזמנה להציע הצעות. -מסמך א'

 הצעת המציע.   -ב' מסמך 

   הסכם.  -ג' מסמך 

 . השימושביטוחים לתקופת טופס אישור על קיום    -ד' מסמך 

   עסקאות גופים ציבוריים,לפי חוק    בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומותתצהיר  (  1)   -ה' מסמך 
 . 1976–התשל"ו

 1976  –עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  עמידת המציע בתנאי חוקתצהיר  (2)

 כללי

המפעילה את היכל התרבות "מרכז הבמה"    ("העמותה)להלן: "עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה   .2

  עבור זכות שימוש משתתפים המעוניינים להציע הצעות מזמינה בזאת בגני תקווה,  20ברחוב הכרמל 
מחול  בתחומים כגון:  הבמה לפעילות  המצויים במרכז    ,"(as isהקיים )"  במצבםבשני חדרי סטודיו  
ופנאי   חוגים  התבו/או  פי  על  המותר  אחר  שימוש  לכל  )להלן:  "ו/או  המותרע  הכל  (,  "השימוש 

 . במסמכי הפניהכמפורט 

 . 2021ספטמבר החל מחודש זכות השימוש בהתאם לפניה זו, תינתן  .3

 כולים להגיש הצעה לחדר סטודיו אחד או לשני חדרי הסטודיו. המשתתפים י .4

בימים ובשעות שהוקצו לו על פי    לשימוש בכל אחד מחדרי הסטודיו תינתן לזוכה באופן מלא הזכות   .5
   הצעתו ועל פי החלטת העמותה ועל  פי תנאי ההסכם.

 :חדרי הסטודיו .6

קצועי, מראות ומערכת שמע  מ"ר עם פרקט מ  120  -כ  חדר סטודיו חדיש, בגודל   -  1סטודיו   .א
 (. "1"חדר פעילות )להלן 

ומערכת שמע  מראות  מ"ר עם פרקט מקצועי,    110  -כ   סטודיו חדיש, בגודלחדר    –  2סטודיו   .ב
 (. "2"חדר פעילות )להלן 

"חדר מ"ר שסמוך לחדרי הסטודיו )להלן:    40  -חלל ריק בגודל כ  –חדר התארגנות / משרד   .ג
 (. התארגנות"

 השימוש ומטרתו: .7

 לשימוש המותר בלבד.   חדר התארגנות/תן יהיה לעשות שימוש בחדרי הסטודיו ני .א
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פי חוק, תקבל את ההכרה והאישור של  -הפעילות בחדרי הסטודיו תהיה מוכרת ומותרת על .ב

הגורמים הנדרשים ככל שנדרשים אישורים כאמור, והמדריכים ו/או המטפלים אשר יעבירו  
 ניין. את הפעילות יהיו בעלי תעודות הסמכה בע

השימוש בחדרי הסטודיו תהיה אישית, ליחיד או גוף מסוים, לצורך מטרת השימוש והזוכה   .ג
לא יהיה רשאי להמחות את זכותו להשתמש בחדרי הסטודיו או בחלק מהם אלא באישור  

 , מראש ובכתב. העמותהשל 

של יהמוסמכ   נציגיה .ד להיכנס  העמותה  ם  רשאים  יהיו  הסטודיו  ,  מנת  לחדרי  על  עת,  בכל 
 פעילות.ה בלבד שלא יפריעו לקיומה הסדיר של ו,  עמידת הזוכה במטרת השימושוק דלב

 השימוש בחדרי הסטודיו לא יגרום לכל מטרד, מכל סוג שהוא.  .ה

בחדרי הסטודיו   .ו עלהשימוש  מוגנת  משולב(  -לא תהיה שכירות  )נוסח  הדייר  הגנת  חוק  ידי 

 ותקנותיו, או כל חוק שיבוא במקומו.    1973 –התשל"ב 

יוכל  הזוכ .ז ושיפורים בחדרי הסטודיו על מנת להתאים את הנכס למטרת לה  בצע התאמות 
הכל   חשבונהשכירות,  ה  ועל  כל  קבלת  הנדרשים  ותוך  דיןפי  -על אישורים  ובתיאום    כל 

לא תהיה אחראית לממן התאמות  העמותה  . מובהר ומוסכם, כי  העמותהואישור מראש של  

 . לפעילות בחדרי הסטודיו שיונותי היתרים ור מציע כתנאי לקבלת ו לשיפורים שידרשאו /ו

של   .ח הקיימות  בתשתיות  הפוגעות  עבודות  לבצע  איסור  חל  הזוכה  הסטודיועל  וכל  חדרי   ,
פי היתר בניה כדין לאחר תיאום וקבלת אישור מחלקת  -יבוצעו עלבחדרי הסטודיו העבודות 
 .   במועצה המקומית גני תקווהההנדסה 

ציודהזוכה   .ט חשבונו,  על  ה   יספק,  הפעלת  לצורך  הנדרש  בבעלות וכל  ישאר  זה  ציוד    נכס. 
      .הזוכה

החל מחודש  ,  חודשים  10תהא לתקופה של  השימוש בהתאם לפניה זו,  תקופת    -השימוש  תקופת   .8
 )כולל(.  2022יוני בחודש  וכלה  2021ספטמבר 

תקופת   הסטודיו  השימוש  את  הזוכה    פסיקי  ,ההתקשרותבתום  את  בחדרי  הסטוויחזיר  דיו  חדרי 
וראוי לשימושבמצב תקיכשהם    לעמותה כאשר כל התוספות / התאמות שביצע ושאינם מהווים    ן 

 .  העמותהיוותרו בנכס ויהפכו לרכוש   ,ציוד דלא ניידי

 ניתן להגיש הצעה לשימוש בחדרי הסטודיו וחדר ההתארגנות, בימים ובשעות הפעילות הבאות: .9

 .  21:00עד  16:00ה, בין השעות   –ימים א 

לני עבור  תן להגיש הצעה  ליום בשבוע  יום אחד  שימוש  כי ההשכרה  יובהר,  יותר. בכל מקרה  או 

 שעות ברצף. 5-אחד, לא תפחת מ

ידי העמותה   על  יבחנו  פרטניות להשכרה בשעות הבוקר. בקשות אלו  בנפרד בקשות  ניתן להגיש 
 בשים לב לצרכיה. התמורה שתשולם, תהא בהתאם למחירון העמותה. 

 השתתפות בפניה ל תנאי סף 

  המפורטים   המצטבריםעומד בכל התנאים  ה   מציעולהציע הצעות במסגרת פניה זו,  רשאי להשתתף   .10
 להלן: 

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור   .א
 מטעם פקיד השומה.
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-ציבוריים, תשל"ו קיימים בידיו כל האישורים התקפים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים .ב

 פי כל דין. -ועל  1976

 מחזיק בכל האישורים/רישיונות/הסמכות הנדרשים למתן השירות ע"פ מקצועו/ה.  .ג

 מחזיק בביטוחים הנדרשים לצורך הפעילות שמבקש לקיים בנכס/ים. .ד

 לא ניתן להגיש הצעות במשותף ע"י מספר מציעים/חברות. .11

 מסמכים 

 : פניהי הכל מציע יצרף להצעתו, בנוסף למסמכ .12

תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה   .א
 ( כי הינו מנהל ספרים כחוק )מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח

ע"י   .ב למקור מאומת  )מקור/העתק מאושר  פקיד השומה  מטעם  ניכוי מס במקור  על  אישור 
 . עו"ד/רו"ח(

מסמך בנוסח    1976  –חוק העסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו    אישור ותצהיר חתומים לפי .ג
 למסמכי המכרז  (2ה')

 פירוט בדבר השימוש שבכוונת המציע לעשות במושכר. .ד

הפעילות,  ומטרת  העיסוק  תחום  המציע,  של  רלוונטי  וניסיון  מידע  לכלול  יש  זה  בכלל 
 שעות וימי פעילות מועדפים במהלך השבוע, צרכים ייחודיים וכו'.  

 תקים של האישורים/רישיונות/הסמכות הנדרשים למתן השירות ע"פ מקצועו/ה. הע .ה

את  א .ו לצרף  עליו  אופן,  באותו  להתאגד  לו  מאפשר  שהדין  ובתנאי  תאגיד  הוא  המציע  ם 
 המסמכים הבאים: 

כי   (1 כך  על  רו"ח התאגיד  זואישור מעו"ד או  במסגרת סמכויות  הינה    התקשרות 
כדין   החלטה  קיבל  התאגיד  כי  כי  התאגיד,  זה,  מכרז  תנאי  עפ"י  הצעה  להגיש 

הצעת התאגיד חתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את  
וכן   במכרז  ההשתתפות  וכי  המכרז  מסמכי  על  בחתימתם  ההתקשרות  התאגיד 

 נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי ההתאגדות.

 מות מנהלי התאגיד.ש (2

התאגיד  ש (3 בשם  לחתום  המוסמכים  האנשים  את  מות  מחייבת  ושחתימתם 
 התאגיד. 

 תובת משרדו הרשום של התאגיד. כ (4

ישור  אאם המציע הינו שותפות, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף   .ז
של   כדין  החלטה  וקבלת  השותפות  בשם  החתימה  זכויות  בדבר  השותפות  רו"ח  עו"ד/ 

 השותפות בעניין הגשת ההצעה והשתתפות במכרז. 

מקרה   .13 יהיו  בכל  אלו  כי  נדרש,  מוגבל,  תוקף  בעלי  הינם  לעיל  המפורטים  האישורים/התעודות  בו 
 תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה.

פי שיקול דעתה הבלעדי,שמורה הזכות  לעמותה .14 מידע ו/או  לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל    , על 
)לרבות    מומחיותו   סיונו,יכשירותו, נ  -ון  עמידתו בתנאי הסף למכרז, כגידרש להוכחת  י מסמך נוסף ש
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את מלוא המידע/המסמכים להנחת דעתה. במקרה בו    לעמותההמציע יהיה חייב למסור  .  המלצות(

להסיק מסקנות לפי  העמותה  רשאית    ,המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור
   ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 הצהרות המציע 

הפניה  ומסמכי  הפניה  שור שכל פרטי  יכמוהם כהצהרה ואבפניה זו,  מציע והשתתפותו  הגשת הצעת ה .15
ל ונהירים  המציע    וידועים  הנדרש,  וכי  המידע  מלוא  את  את  קיבל  הפרטים  בחן  הנתונים,  כל 

 לפניה. בקשר   והעובדות

תנאי   .16 לכל  מראש  הסכמה  מהווה  המציע  מטעם  ההצעה  מסמכיההגשת  על  החוזה,  הפניה  לרבות   ,
 בלא כל שינוי ו/או תוספת. והכל

ל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי  כ .17

מופיע  הפניה   שאינו  דבר  ו/או  נספחיו  על  ההסכם  הגשת  הפניהבמסמכי  ו/או  לאחר  תתקבל  לא   ,
 . הצעת המציע

 הבהרות 

שגיאה,  ס .18 ו ו/או  תירה,  המכרז  מסמכי  בין  התאמה  לב  אי  לתשומת  תובא  הסתייגות    העמותהכל 
בפניה  תשלח לכל המשתתפים    העמותהתשובת    .tova@habama.org.il :  באמצעות אימייל,  בכתב

 . בכתב, ותהא סופית

בקבלת התשובה   .19 להגשת    העמותהמצד  איחור  בהארכת המועד  יזכו את המציע  לא  אי קבלתה  או 
 ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה אחרת לכל דבר.העמותה  ו או להתחשבות כלשהי מצד הצעת

 .  הפניהתשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי   .20

 אופן ומועד הגשת ההצעות

שהוא מציע לשלם    דמי השכירות החודשיים( את  הפניהלמסמכי  ב'  המציע ינקוב בהצעתו )מסמך   .21
  .השימוש בחדר סטודיו אחד יןבג החברה 

 כלהלן:מינימאליים חודשיים  שימוש הצעת המציע לא תפחת מדמי 

עד    –  1בגין חדר פעילות   .א בגין שימוש של  יומי  שלא  שעות בסכום    5תשלום 
י ארנונה, חשמל,  התשלום כולל את הזכות לשימוש במקום וכן תשלומ₪.    900  -יפחת מ

 .  מרכז הבמההפעילות של   ותושמירה בשע, ניקיון  מים, דמי ניהול

עד  תשלום    –  2בגין חדר פעילות   .ב בגין שימוש של  שעות בסכום שלא    5יומי 
י ארנונה, חשמל,  התשלום כולל את הזכות לשימוש במקום וכן תשלומ₪.    900  -יפחת מ

 .  מרכז הבמה, ניקיון ושמירה בשעות הפעילות של מים, דמי ניהול

משרד   .ג  / התארגנות  חדר  עד    תשלום  -בגין  של  שימוש  בגין  שעות    5יומי 
התשלום כולל את הזכות לשימוש במקום וכן תשלומי  ₪.    200  -בסכום שלא יפחת מ

 . הפעילות של מרכז הבמה  ארנונה, חשמל, מים, דמי ניהול, ניקיון ושמירה בשעות 

לדמי   .22 ההשימוש  בנוסף  ידרש  הקשורים  בעצמו  לשאת    משתמשהאמורים,  השוטפים  בתשלומים 
בלאי שאינו סביר )כגון זיפות גג(    , למעט הוצאות בגיןרי הסטודיו ושמירה על תקינותםחד  באחזקת

 , בהתאם לשיקול דעתה.  העמותהיחולו על אשר 

mailto:tova@habama.org.il


5 
 

שלא    –  מניעות  /קורונה   .23 ככל  כי  השימוש  יובהר  למטרות  בנכס  שימוש  לבצע  יהיה  כמפורט  ניתן 

כתוצאה מהתפשטות  ממשלתיות  הגבלות כתוצאה מהחלטות  חוקיות /  בהצעת המציע עקב הגבלות  
, והמציע הזוכה לא יעשה  ו/או מצב בטחוני וכיו"ב שאין למי מהצדדים שליטה עליהם  נגיף הקורונה

 שימוש בנכס בפועל בתקופה זו, דמי השכירות יוקפאו בגין תקופה זו.  

המצורפים   .24 הטפסים  גבי  על  ורק  אך  תוגש  למלאלפניה ההצעה  המציע  על  דלעיל    .  כמפורט  הצעתו 
סמן בראשי תיבות  כן לו(,  ג'( וההסכם )מסמך  בולחתום בחתימה מלאה על גבי טופס ההצעה )מסמך  

 .  הפניהשל חתימתו כל דף של מסמכי 

ן  , חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה מצויהפניהרוף כל מסמכי  יאת ההצעה בצ .25
סטודיו,   חדרי  לשכירת  הצעות  להציע  הנהל  ידניתהזמנה  העמותהבלשכת  של    ת  תחתונה  )כניסה 

תקווה,    20הכרמל  בכתובת:  המבנה(   במספר  גני  טלפוני  ליום    עדו  7375778-03בתיאום 
 _______ שעה ______;

לא תתקבל ולא תידון הצעה    .  בכל דרך אשר איננה מסירה ידנית כאמור דלעילאין לשלוח הצעות   .26
 .  זהשנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף 

 העמותה החלטות 

 לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה אחרת כלשהי.   אינה מתחייבת  עמותה ה .27

 ההצעות יבחנו כלהלן: .28

 תיבדק עמידת המשתתפים בתנאי סף וצירוף מסמכים. –שלב א' 

 .נק'  50 –בחדר/י הסטודיו בחינת השימוש המוצע  - 'בשלב 

הפניה,   במסמכי  שמפורט  לפרט  כפי  ידרשו  להמציע  המצורף  בכתב  השימוש  הצעתו,  במסמך  את 

האם הפעילות מכוונת לתושבי    תיאור של הפעילות,  . הפירוט יכלולעל ידו בחדר/י הסטודיוהמוצע  
, ההשקעות המתוכננות  תשלוםבעבור פעילות זו    האם בכוונת המציע לגבות,  ובקעת אונו  גני תקווה

 וכיו"ב.  לצרכי הפעילות  בחדר/י הסטודיו 

מתןהעמותה   תוך  ההצעות  את  שירותים    תנקד  מציעים  אשר  למציעים  ו/או  משלימים  עדיפות 
 .  כמפורט לעילבמרכז הבמה   התואמים את רוח הפעילות

ו/או  העמותה  ידי  -יוצרת תחרות עם פעילות אחרת לציבור אשר מופעלת עלשפעילות אשר  הצעות ל
גני תקווה ניקוד יותר,  ו/או תאגיד עירוני אחר הפועל ביישוב  המועצה המקומית  כמו    נמוך.  יקבלו 

גני   לתושבי היישוב  פעילויות ללא תשלום או מחירים עממיים  שיציעו  למציעים  כן, תינתן עדיפות 
 תקווה. 

 .  נק' 50 –בחינת הצעת המחיר  – שלב ג'

ככלל, ההצעה שתנקוב בדמי השימוש הגבוהים ביותר לכל אחד מחדרי הסטודיו, תקבל את הניקוד  
 פן יחסי. (. יתר ההצעות ידורגו באו 50המלא )

 מספר זוכים או זוכה אחד. רשאית לבחור  העמותהיובהר כי  .29

השאר,    העמותה .30 בין  להתחשב  רשאית  המציעתהא  של  הפיננסית  ניסיונה  באיתנותו  המלצותיו,   ,

 .  הוהוראותי הפניה  מחירי הצעתו, ובכל פרט אחר שנדרש המציע להציג ו/או למלא ע"פ תנאי עימו, 

  . העמותה הבלעדי  ה, בהתאם לשיקול דעתהיקפהו/או להקטין את  הפניה  לבטל את  רשאית    העמותה .31
 . פניהעל ביטול ה ה ם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטלפרס  העל זכות תשומר
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 חובת הזוכה  

על החוזה המצורף  יי(,  "הזוכה")להלן:  הפניה  זכה המציע   .32 (  ג')מסמך  למסמכי הפניה  דרש לחתום 
 לזוכה בדבר זכייתו. העמותה הודעת   מתאריך ם ימי 7תוך , כשהוא חתום לעמותהולהחזירו  

 עד למעמד חתימת ההסכם על ידו את המסמכים הבאים: לעמותה ימציא   הזוכה .33

נוסח   .א פי  על  בחוזה  כנדרש  הביטוחים  עריכת  על  מטעמו  ביטוח  חברת  מאת  חתום  אישור 
 המצורף לפניה. האישורים על קיום ביטוחים 

הערבות  ות חודשיים בהתאם להצעת המציע.  בגובה דמי שכיר קיום ההסכם  ערבות להבטחת   .ב
 . מכוח ההסכםהשכירות תקופת כל תהא בתוקף למשך 

אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו    בגין  סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש

הגשת   עם  ההסכםהמציע  על  את   .חתימתו  למצות  כדי  הערבות  בחילוט  אין  כי  מובהר, 
של   וטענותיה  לפגוע  ותה  העמתביעותיה  כדי  מהמציע,  העמותה  בזכות  ו/או  פיצויים  לתבוע 

הסכם זה ועפ"י  הוראות  , עפ"י  ההסכםבגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום  
 כל דין. 

המחאה   להפקיד  ניתן  ההמחאה  בנקאית  לחלופין,  העמותה.  אצל  כפיקדון  הערבות  בגובה 
 . קופת ההתקשרותותהא בתוקף לאורך כל תתרשם לפקודת העמותה  

 מציעים סיור 

לסייר   .34 המעוניין  הסטודיו  משתתף  מול  בחדרי  הסיור  יתאם  ההצעה,  הגשת  ווסרמן בטרם   טובה 
כי    .7375778-03בטלפון   ההצעהבמקום  לסייר    חובה  איןיובהר  הגשת  הגשת  טרם  זאת,  עם  יחד   .

 .  ותנאיוחדר/י הסטודיו  כמוה כהצהרה, כי המציע מכיר את במסגרת הפניה  הצעה 

 ______ 

 
 בכבוד רב,

 מיכל אהרוני, מנכ"ל 

 עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה
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 מסמך ב'

 
 לכבוד

 עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה
 ( "העמותה")להלן: 

 
 

 נ.,א.ג.
 הצעת המציע  הנדון:

1. ______ הח"מ  ש  ,____________אני  מסמכי  לאחר  כל  את  בעיון  הצעות  קראתי  להציע  ההזמנה 
ב  שימוש  זכות  במרכז  עבור  המצויים  סטודיו  חדרי  תקווה  שני  בגני  לצרכים  הבמה 

ו/או לכל שימוש אחר המותר על פי    מחול ו/או חוגים ופנאיבתחומים כגון:  ציבוריים  
, מגיש בזאת "(או המושכר  הנכס)להלן: "במסמכי הפניה  כמפורט  "( וas isהקיים )"  , במצבםע"התב

 את הצעתי. 

 כי: מתחייב בזאת ומסכים  ,אני  מצהיר .2
 

הנדרשים   (1 המקדמיים  התנאים  בכל  עומד  א'  הנני  הנני  במסמך  ולראיה  ההצעה  הגשת  לצורך 
 . .באותו מסמךמצרף את כל המסמכים הנדרשים 

למטרות השימוש המותרות   "(as isהינה במצבו הקיים )",  חדר/י הסטודיוידוע לי כי שכירת   (2
 .כמפורט במסמך א'

 מפורט במסמך א' ובהסכם )מסמך ג'(. ידוע לי ומוכרים לי כל תנאי ההתקשרות כ  (3

את    ,השימושת  בתום תקופ (4 , אשר תהא רשאית  לעמותהחדר/י הסטודיו  הנני מתחייב להחזיר 

 . לעשות בו כרצונה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי

המופיעה   (5 התחייבות  כל  כי  לי  הוזכרה  פנייה  במסמכי  ידוע  לא  אם  גם  בחוזה,  זה  ובכלל  זו 
   תי.במפורש בחלק זה, מחייבת או

 הנקובים בהצעתי.  השימוש  את דמי לעמותה לשלם אם אזכה, הנני מתחייב  .3

תוך   .4 וזאת  כדלקמן,  המפורטות  הפעולות  כל  את  לבצע  מתחייב  הריני  תתקבל,  הצעתי  ימים    7אם 
 : מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי

 דין. ככשהוא חתום לעמותה לחתום על החוזה ולהחזירו   (1

וח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה על פי נוסח  אישור חתום מאת חברת ביטלהמציא   (2
 המצורף לפניה. האישורים על קיום ביטוחים 

להבטחת  להמציא   (3 ההסכם  ערבות  המציע.  קיום  להצעת  בהתאם  חודשיים  שכירות  דמי  בגובה 
 .מכוח ההסכםהשכירות תקופת כל הערבות תהא בתוקף למשך  

 .מכח ההסכם יהתחייבויותי אי קיום   גיןב סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש

המחאה  לחלופין,   תרשם  בנקאית  אפקיד  ההמחאה  העמותה.  אצל  כפיקדון  הערבות  בגובה 
 בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות.לפקודת העמותה ותהא 
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כי   .5 לי  ידוע  ל   לעמותה עוד  הזכות  מידע/שמורה  כל  להציג  ממני  ולדרוש  שיידרש  חקור  נוסף  מסמך 

למסור  הפניהבתנאי    עמידתילהוכחת   חייב  אהיה  ואני  וכיו"ב  המלצות,  לרבות  מלוא  לעמותה  ,  את 
המידע/ המסמכים, להנחת דעתה. אם אסרב למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית  

 להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. העמותה 

  הפנייה לבטל את    תא רשאייה או חלקה וה לקבל הצעה שהיא, כול  ת מתחייב  האינ שהעמותה  ידוע לי   .6
  הבלעדי. הבהתאם לשיקול דעת

 

או    חודשייםדמי שימוש    לעמותההנני מציע לשלם   .7 בגין חדר אחד  )יש למלא  כלהלן 
 שניים(:

לשימוש  סך של ____________ ₪    –מ"ר  120  -של כ  בגודל  1בגין חדר סטודיו   (1
עד   של  משעות    5יומי  נמוכה  הצעה  להציע  ניתן  שנקבה  )לא  המינימום  מחיר 

 ₪(  900בסכום העמותה 

סטודיו   (2 חדר  כ  בגודל  2בגין  ₪    –מ"ר    110  -של   _____________ של  סך 
עד   יומי של  )  5לשימוש  נמוכה ממחיר המינימום  שעות   ניתן להציע הצעה  לא 

 . ₪( 900בסכום העמותה שנקבה 

בגין  ₪  סך של ________    –מ"ר    40-בגודל של כבגין חדר התארגנות / משרד   (3
)לא ניתן להציע הצעה נמוכה ממחיר המינימום שנקבה  שעות    5שימוש של עד  

 .  (₪ 200  -שלא יפחת מ העמותה 

כוללים   החודשיים  השימוש  הזכות  דמי  חשמל,    םיבחדר/את  ארנונה,  תשלומי  וכן 
 .הבמהמרכז מים, דמי ניהול, ניקיון ושמירה בשעות הפעילות של 

   מ כדין.דמי השימוש ישולמו בתוספת מע"

לנקוב   .8 )ניתן   _________________ בימים  לעיל,  הנכס/ים  את  לשכור  מבקש  הנני 
 ה'(.  -ימים א'ב ביום אחד או יותר 

 . 21:00 –  16:00ידוע לי, כי ההשכרה לעיל, הינה בשעות  

 

ומחייבת   .9 בתוקפה  עומדת  והיא  לתיקון,  או  לשינוי  לביטול,  ניתנת  ובלתי  חוזרת  בלתי  היא  זו  הצעה 
 מור דלעיל. אותי כא

 :ולראיה באתי/נו  על החתום

 .……………………………………………………………… שם המציע: 
 ………………………………תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט: 

 .………….…………/..…………………… ת.ז. / ח.פ: 
 ..………….…………………………………………………………  כתובת:
 ..…….……………………  טלפון: 

 

 סמכים לחתום בשם המציע:  שמות ומספר הזיהוי של האנשים המו
 ..................................................-   ................................................. 
 ..................................................-   ................................................. 

........................ ..........................-   ................................................. 
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 (:המכרזחתימות המציע  )ראה פרוט הדרישות לחתימות במסמך תנאי  
 

............... ................................ .................................    .............................  .............. 

 

 .……………………………  תאריך:

 
 :  אישור חתימה

 ע"י:   בפני אני הח"מ _______________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם

 )ימולא כשהמציע הוא אדם(  ה"ה __________ת.ז. ____________ .1

 )ימולא כשהמציע הוא תאגיד(  ה"ה __________ת.ז. ____________ .2

 __________ ת.ז.____________ ה"ה         
 . ולחייב את התאגיד : ______________וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד

 _______________   ________________ 
 חתימה      תאריך            



 

 

 ג'מסמך 

 בנכס  לשימוש זמני הסכם 

 ____ שנת  ____לחודש   ____ ביום  גני תקווהשנערך ונחתם ב
 
 

 אמנות ותרבות בגני תקווהעמותת  בין: 

 , גני תקווה20הכרמל מרחוב 

 ; מצד אחד      ( "העמותה" :)להלן

 

 ________________  לבין: 

 _____________ ח.פ ת.ז./

 ___________ מרחוב   

 _________________ 

 ; מצד שני      ("המשתמש" :)להלן

 

הצעות  והעמותה   הואיל  להציע  הזמנה  בשני  פרסמה  שימוש  זכות  המצויים  עבור  סטודיו  חדרי 
כגון:  הבמה  במרכז   בתחומים  ציבוריים  לצרכים  תקווה  חוגים  בגני  ו/או  או  /  ופנאימחול 

כמסמכי הפניה  כמפורט  "( וas isהקיים )"  , במצבםע"לכל שימוש אחר המותר על פי התב 
  "הפניה"(. -"חדר/י הסטודיו" ואו  "הנכס: " בהתאמה )להלן

 ; גרת הפניהבמסהמציע הציע הצעתו ו והואיל

 ;הפניהכזוכה עפ"י המשתמש לקבוע את החליטה  והעמותה והואיל

מפורשות והואיל והותנה  של    ,והוסכם  זכויותיו  זכות  המשתמש  כי  לו  יקנו  לא  זה  הסכם  פי  על 
תשל"ב   משולב(  )נוסח  הדייר  הגנת  חוק  פי  על  מוגנת  דין    1972  -דיירות  כל  פי  על  ו/או 

 ; המקנה הגנה  לדייר

הפניה  , בכפוף לתנאי  צון הצדדים לעגן בחוזה את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיותובר והואיל
 ;הוראותיהו

 

 אשר על כן הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כלהלן: 

 מבוא .1

 . מההסכםחלק בלתי נפרד   יםמהוווהנספחים להסכם המבוא להסכם זה   .א

 . תוההתמצאות בלבד ולא ישמשו לפרשנוכותרות הסעיפים הן לנוחיות  .ב

 חדרי הסטודיו  .2

בגודל    -  1סטודיו   .א כ חדר סטודיו חדיש,  ומערכת    120-של  מ"ר עם פרקט מקצועי, מראות 
 (."1"חדר פעילות  שמע )להלן 

בגודל    –  2סטודיו   .ב חדיש,  סטודיו  כחדר  ומראות    110-של  מקצועי  פרקט  עם  ומעכת  מ"ר 
 (."2"חדר פעילות  )להלן שמע 
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"חדר מ"ר שסמוך לחדרי הסטודיו )להלן:    40  -ל כ חלל ריק בגוד  –חדר התארגנות / משרד   .ג
 (. התארגנות"

 השימוש ומטרתו  .3

 . 1.9.2021מתאריך החל זכות השימוש בהתאם לפניה זו, תינתן  .א

הסטודיו   .ב בחדר/י  השימוש  התארגנות    /זכות  למשתמש  חדר  ההסכם, תינתן  תנאי  לפי 
 .21:00ועד  16:00בימים __________________ בין השעות 

 . "As isבמצבו הקיים "לרשות המשתמש  ויועמד   / חדר התארגנות, סטודיוחדר/י ה  .ג

הסטודיו .ד בחדרי  שימוש  לעשות  יהיה  כגון:    התארגנות / ניתן  בתחומים  ציבוריים  לצרכים 
ו/או    מחול תנועה  שימוש  ו/או  לכל  ו/או  ופנאי  התבציבורי  ספורט  פי  על  המותר  ע  "אחר 

 . הבמההחלה על מרכז  

פי חוק, תקבל את ההכרה והאישור של  -תהיה מוכרת ומותרת על  בחדרי הסטודיוהפעילות   .ה
אשר  המטפלים  ו/או  והמדריכים  כאמור,  אישורים  שנדרשים  ככל  הנדרשים  הגורמים 

 יעבירו את הפעילות יהיו בעלי תעודות הסמכה בעניין. 

הסטודיו   .ו בחדרי  מטרת  השימוש  לצורך  מסוים,  גוף  או  ליחיד  אישית,  השימוש  תהיה 
להשתמש  לא  והמשתמש   זכותו  את  להמחות  רשאי  הסטודיו  יהיה  בחלק  בחדרי  מהם  או 

 , מראש ובכתב. העמותהאלא באישור של 

שליהמוסמכ  נציגיה .ז להיכנס  העמותה  ם  רשאים  יהיו  הסטודיו  ,  מנת  לחדרי  על  עת,  בכל 
 פעילות.הבלבד שלא יפריעו לקיומה הסדיר של ו, השימושבמטרת המשתמש עמידת וק דלב

 לא יגרום לכל מטרד, מכל סוג שהוא. סטודיו בחדרי ה השימוש  .ח

על מנת להתאים את   התארגנות /בחדרי הסטודיובצע התאמות ושיפורים  להמשתמש יוכל   .ט
  כל דיןפי  -על אישורים הנדרשים  ותוך קבלת כל ה  ועל חשבוננכס למטרת הפעילות, הכל  ה

אית לממן  לא תהיה אחרהעמותה  מוסכם, כי . מובהר ו העמותהובתיאום ואישור מראש של  
ורו לשיפורים שידרשאו  /התאמות ו לפעילות בחדרי    שיונותימציע כתנאי לקבלת היתרים 

 . התארגנות/הסטודיו

לבצע  המשתמש  על   .י איסור  של חל  הקיימות  בתשתיות  הפוגעות  חדרי    עבודות 
הסטודיו התארגנות/הסטודיו בחדרי  העבודות  וכל  על  התארגנות/,  בניה  -יבוצעו  היתר  פי 

 .   ם וקבלת אישור מחלקת ההנדסה במועצה המקומית גני תקווהכדין לאחר תיאו

 נכס. ציוד זה ישאר בבעלותו.     וכל הנדרש לצורך הפעלת היספק, על חשבונו, ציוד המשתמש  .יא

שלא  .יב הפעילות  בשעות  בנכסים  שימוש  לעשות  רשאית  תהא  העמותה  כי  למשתמש  ידוע 
להעמי רשאית  וכן  לצרכיה  בהתאם  המשתמש,  לטובת  לשימוש  הועמדו  הנכסים  את  ד 

 מציעים נוספים שהגישו הצעתם במסגרת הפניה.  

 אי חלות חוקי הגנת הדייר .4

או כל תשלום  /דמי מפתח ו   לעמותהלא שילם ולא ישלם  המשתמש  מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי  
העשוי להתפרש כדמי מפתח, וכי חוקי הגנת הדייר והתקנות על פיהם כפי שישונו מעת לעת אינם  

 עפ"י הסכם זה. השימוש בנכס ולא יחולו על חלים 
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 המשתמש הצהרות  .5

 כדלקמן:בזאת  מצהירהמשתמש 

כי הינו מנהל ספרים לפי פקודת מס הכנסה והינו עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף וקיימים   .א
-ועל  1976-בידיו כל האישורים התקפים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 פי כל דין. 

הוגנים(,  כי   .ב תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק  בתנאי  עומד  הינו 
התשמ"ז  1991-תשנ"א מינימום,  שכר  ציבוריים, 1987-וחוק  גופים  עסקאות  בחוק  כמפורט   ,

 . 1976-התשל"ו 

וינהל בו את עסקו רק למטרות המוגדרות בחוזה זה בהתאם להוראות כל    הנכסחזיק את  כי י  .ג
 ע"י הרשויות המוסמכות.  ואו יינתנ/ראות שניתנו ואו הו/דין ו

י .ד את  כי  ותקין,  הנכס  חזיק  טוב  ולא    יעשהבמצב  וזהיר,  סביר  שימוש  או  יגרו  בו  נזק  כל  בו 
 וכל החלקים המשותפים במבנה בו הוא נמצא. הנכס   ןעל ניקיוישמור  קלקול, וכן  

י  .ה שיגרמו  כי  קלקול  או  נזק  כל  דיחוי,  ללא  משימוש    מוש השיבתקופת  לנכס  תקן,  הנובעים 
 , לרבות נזקים או קלקולים הנובעים מבלאי סביר. שנעשה על ידו

רשאית לתקן הנזק או  העמותה  קלקול או נזק שהיה חייב בתיקונו, תהיה  המשתמש  לא תיקן  
המשתמש  או לתבוע מן  /את הוצאות התיקון ומהמשתמש  ולתבוע  המשתמש  הקלקול במקום  

למם תוך  לא מש שהמשתמש  אף מבלי לבצעם בפועל וככל    את ההוצאות המשוערות של התיקון 
 על פי ההסכם. ושנתן להבטחת קיום התחייבויותי או הבטוחות ות זמן סביר, לחלט את הערב 

, אלא אם קיבל לכך את אישור  בנכסאו תוספות  /בצע שינויים פנימיים ו/או חיצוניים וכי לא י .ו
או המהווים  /אביזר או חלק הצמודים לו וכל  הנכס  מראש ובכתב, וכן כי לא יוציא מן  העמותה  

 חלק ממנו. 

,  בעניין זהאות מתאימות  רוה  תןהרשאה וסביבתו וליהשטח    ןלשמור על ניקיו כי הוא מתחייב   .ז
 הנוגעים בדבר. לכל 

י  .ח ובין ללא תמורה, אלא אם קיבל  כי לא  בין בתמורה  זה לאחר  חוזה  זכויותיו עפ"י  עביר את 
 מראש ובכתב.העמותה הסכמת 

י .ט והעמותה  את  שפה  כי  נזק  כל  אגב  לנכס  או פגם שיגרם  /בגין  ולמתקנים שבו  השימוש  לציוד 
של  בהם עסקיו  ניהול  עקב  גוף  או  אדם  כל  ע"י  שיגרם  נזק  כל  לרבות  והמשתמש  ,  או  /בנכס 

 בקשר לכך.

 השימוש תקופת  .6

ליום    1.9.2021מיום  החל  ,  חודשים  10-ל הינה  השימוש  תקופת   .א )להלן:   30.6.2022ועד 
  "(.השימושפת "תקו

ה  .ב תקופת  הנכס  את    המשתמש  פסיקי  הסכם,בתום  את  ויחזיר  בנכס    לעמותה השימוש 
כשהוא במצב תקין וראוי לשימוש כאשר כל התוספות / התאמות שביצע ושאינם מהווים  

 .  העמותהציוד דלא ניידי, יוותרו בנכס ויהפכו לרכוש 

על הפסקת    משתמשל .ג להודיע  סיבה שהיאההסכם  ניתנת האפשרות  במהלך תקופת  מכל   ,
 .יום מראש  90שתימסר לעמותה  , בהודעה מוקדמת בכתבהשימוש
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תקופת  תהא  לעמותה   את  לקצר  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  ו/או  השימוש  האפשרות, 
של   בהתראה  סיום,  לידי  ההסכם  את  של    180להביא  ציבורי  צורך  בשל  מראש,  ימים 

  /או בשל תכניות התחדשות עירונית  או בחלקו/המקומית במבנה והמועצה  ו/או  העמותה  
 מקודמות ביחס לחלקה ו/או למבנה. ו/או תכניות בינוי אחרות החלות או 

ההסכם,   .ד סיום  של  יהיה    המשתמשבמקרה  לקבל  לא  מקרה,  רשאי  פיצוי  בכל  ו/או  החזר 
 , ככל שהושקעו השקעות.בנכסו/או שיפוי בגין השקעותיו 

 השימוש דמי  .7

חודשיות או    באמצעות המחאות  לעמותהישולמו  , כפורט בהצעת המשתמש,  םהיומייהשימוש  דמי  
 מראש לכל תקופת השימוש עם חתימת ההסכם. רבעוניות שיופקדו 

 דמי השימוש הינם: 

סך של ____________ ₪ לשימוש יומי של    –מ"ר  120  -בגודל של כ  1בגין חדר סטודיו   .א
 שעות. 5עד 

סך של _____________ ₪ לשימוש יומי של    –"ר  מ  110  -בגודל של כ  2בגין חדר סטודיו   .ב
 שעות. 5עד 

כ  .ג בגודל של  / משרד  בגין שימוש   –מ"ר    40-בגין חדר התארגנות   ₪ ________ סך של 
 שעות.  5של עד יומי 

כוללים   לעיל,  השימוש  ניקיון  דמי  מים,  חשמל,  ארנונה,  תשלומי  וכן  במקום  לשימוש  הזכות  את 
 .  ז הבמהמרכושמירה בשעות הפעילות של 

 לדמי השימוש יצורף מע"מ בשיעורו כדין. 

 פיגור בתשלום  .8

לא יפרע במועדו, ישא ריבית חריגה מקסימלית הנהוגה  שימוש שהמשתמש  כל תשלום דמי   .א
יתר בלתי מאושרות וזאת מהיום שנקבע  בחשבונות חח"ד   בבנק לאומי בע"מ על משיכות 

מור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד אין בא   של התשלום ועד ליום התשלום בפועל.  ולפירעונ 
 זה ו/או בהתאם לדין.  להסכםבהתאם לחברה אחר המוקנה  

הרלבנטית,   .ב התקופה  לגבי  החריגה  הריבית  גובה  בדבר  בע"מ  לאומי  מבנק  בכתב  אישור 
 מכרעת לצורך החישוב האמור לעיל.   ישמש ראיה

 המשתמש תשלומים החלים על  .9

ישא   וההוצאות  בהמשתמש  התשלומים  מ כל  בס'  שלא  בלאי  לעיל,    7פורטים  בגין  הוצאות  למעט 
 . ושכלל חל על בעלים בנכס לנכס שאינו סביר

 " As Is" –במצבו הקיים הנכס שכירת  .10

את  המשתמש   .א בדק  כי  כל  הנכס  מצהיר  על  מוותר  והוא  למטרותיו,  מתאים  אותו  ומצא 
 טענה מכל מין וסוג. 

כי   .ב ומובהר בזאת,  כפי שהוא  במצהמשתמש מקבל את הנכס לרשותו  מוסכם    –בו הקיים 
AS IS- ביום חתימת ההסכם. 
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חיצוניים    המשתמש .ג ו/או  פנימיים  שינויים  יבצע  אישור  בנכס  לא  את  קיבל  אם  אלא 
תקווה    העמותה גני  המקומית  במועצה  הנדסה  או  ואגף  היתר  כל  וכן  ומראש  בכתב  לכך 

 אישור אחר הנדרש לכך על פי דין. 

אלא אם קיבל לכך את  בנכס  עבודות התאמה    לא יבצעהמשתמש  מוסכם ומובהר בזאת, כי   .ד
של   הכתוב  שהעמותה  אישורה  ככל  ספק,  הסר  למען  לכן.  אישור    למשתמשניתן  קודם 

במימונו   תבוצענה  זה,  הסכם  הוראות  פי  על  שתבוצענה  ההתאמה  עבודות  לעיל,  כאמור 
 לא תשתתף בשום אופן במימונן.  והעמותה , המשתמשהמלא של  

כי   .ה לפי הסכם זה יישארו ברשות  מוסכם ומובהר בזאת,  כל  העמותה  עם גמר ההתקשרות 
ידי   על  בוצעו  אשר  בנכס  ההתאמות   / השיפורים   / מטעמו,  המשתמש  התיקונים  מי  ו/או 

העמותה  לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או החזר הוצאות ו/או שיפוי כלשהו מאת  והמשתמש  
על דעת   לשביעות  ותה  העמ בגינם. ככל שבוצעו תיקונים והתאמות במושכר שלא  או שלא 

לקדמותו,   המצב  להשבת  לפעול  היא  רשאית  תהא  ישא  רצונה,  ההוצאות  והמשתמש  בכל 
 , לצורך כך.כולן או חלקן, בטוחות/ תהא רשאית לחלט את הערבות העמותה הכרוכות בכך. 

 אחריות ושיפוי בנזיקין   .11

הי  ו לבד  משתמשה .א כלפי  ו/או    עמותה היה אחראי  רכוש  נזק  ו/או  גוף  נזק  ו/או  לכל  אובדן 
ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו    עמותההפסד העלולים להיגרם ל
השירותים  למקבלי  ה  מטעמו   ו/או  לעובדי  מטעם    משתמשו/או  משנה  לקבלני  ו/או 

ה  משתמשה של  מחדל  ו/או  ממעשה  כתוצאה  מטעמם,  למי  ו/או  לעובדיהם   משתמש ו/או 
   כל מי מטעמו.ו/או  וו/או עובדי 

הי   משתמשה .ב כלפי  הבלעדי  האחראי  לעבודות ל  עמותההיה  ו/או  פעילויות   שירותים  ו/או 
מטעמו   מי  ע"י  ו/או  ידו  על  שייגרמו  המבוצעות  לרכוש  ו/או  לגוף  נזק  ו/או  אבדן  ולכל 

ו/או בעקיפין כתוצאה מ ו/או העבודות  במישרין  ג'  בקשר    תו/או הפעילויו השירותים  לצד 

 כלשהו. 

ותאור  לאבדן,    עמותהאי כלפי ההיה אחר י  ולבד  משתמשה .ג לציוד מכל סוג  נזק או קלקול 
יד  על  שהובא  או  מטעמ  והנמצא  מי  ידי  על  בקשר   וו/או  בשליטתו  ו/או  שבאחריותו  ו/או 

 )להלן: "הנזקים"(.  נשוא ההסכם לנכס

זקים כאמור  נואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי    עמותה פוטר בזאת את ה    משתמשה .ד
ימים על כל סכום שתחויב   7או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך ומתחייב לשפותה ו/

ה עו"ד.  ושכ"ט  הוצאות  לרבות  כאמור  נזקים  עקב  ל  עמותהלשלם  כל    משתמשתודיע  על 
 .  ולהתגונן מפניה על חשבונ   ותביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר ל

או מכל  זכאי להם מכוח הסכם זה ו/   משתמשה לקזז מן התשלומים אשר  ת  רשאי  עמותהה .ה
על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל    עמותהמהסיבה אחרת סכומים אשר נתבעים  

מחמת מעשה    עמותהכאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו ל  משתמששהם באחריותו של ה

 כאמור לעיל.  משתמשהאו מחדל שהם באחריותו של 

 ביטוח  .12

יחולו  המשתמש  מובהר כי על  כל דין,    על פי חוזה זה ו/או על פי  המשתמשמבלי לגרוע מאחריות  
זה   להסכם  המצורף  הביטוח  נספח  נפרד  ,  ניההפלמסמכי  ד'  כמסמך  הוראות  בלתי  חלק  ומהווה 

 . מההסכם
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 ערבות להבטחת ההסכם .13

פי .א על  התחייבויותיו  מילוי  ההסכם  להבטחת  בתקופת  מוסר  ההסכם  מקצתן,  או  כולן   ,
ל ערבות  עם    עמותההמשתמש  החוזה,  בנק  חתימת  מאת  מאת  או  בישראל  ידוע  מסחרי 

ישראלית   ביטוח  על  חברת  הפיקוח  חוק  פי  על  בביטוח  בישראל  לעסוק  רישיון  שברשותה 
התשמ"א   הביטוח,  להצעת    , צמודה  , 1981-עסקי  בהתאם  חודשיים  שכירות  דמי  בגובה 

 . "(הערבות)להלן: " המציע 

  תחולנהרבות  ההוצאות הכרוכות במתן העתהא בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם.    הערבות  .ב
   .המשתמשעל 

ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו  המשתמש  מובהר בזאת, כי מתן הערבות אינו פוטר את   .ג
עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערבות, כולה    עמותה הכלפי  

ידי   על  לתבוע  עמותההאו חלקה,  מניעה מצדה  יהוו  לא  והפסדים  מהמשתמש  ,  נזקים  כל 

 ספים וכן כל סעדים נוספים ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין.  נו

א  .ד בס"ק  האמור  אף  המחאה  ג,  -על  להפקיד  הערבות,  המצאת  חלף  המשתמש,  רשאי 
בגובה הערבות כפיקדון אצל העמותה. ההמחאה תרשם לפקודת העמותה ותהא  הבנקאית  

 .בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם

 מעביד -אי קיום יחסי עובד  .14

בין  למען   .א כי  הצדדים,  בזאת  מצהירים  ספק,  כל  ם  עובדיהו/או  למשתמש    עמותהההסר 
העובדים מטעמו  ו/או  משתמש  הכל קשרי עובד ומעביד ואין  אין ולא יהיו  ,  ידו-שיועסקו על 

ו/או  מועסקי כל תשלום ו/או תמורה ו/או זכויות כלשהן, על פי    עמותהמהזכאים לקבל  ם 
 ת מעבידו.  לעובד מא  כל דין או נוהג, המגיעים

המצהיר  משתמש  ה .ב כי  עובד  ואבזאת,  לכל  כמעביד  וכי  יואחראי  תהיה    עמותהה,  לא 

 באחריות כלשהי. המשתמש אחראית כלפי עובדי 

  ואו לעובדי /ולמשתמש  בתשלום כלשהו    עמותה הב  יאם תחומתחייב בזאת, כי  המשתמש   .ג
יפצה  עובד ומעביד,  או הנובע מיחסי  /, המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו ולצד ג' כלשהו  או/ו

 , לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.בכל סכום בו תחויב כאמור עמותה ה את המשתמש 

 הנכס בדיקת  .15

להיכנ  עמותהה רשאית  אם  לנכס    סתהא  לבדוק  ע"מ  סבירה  עת  תנאי  המשתמש  בכל  אחר  ממלא 
פי שיקול    הנובעים מבלאי שאינו סביר )כגון זיפות הגג(, עלבנכס  הסכם זה וכן ע"מ לבצע תיקונים  

 דעתה. 

 הנכס  פינוי  .16

תקופת   .א תום  מתחייב  השימושעם  לעיל,  זה  בחוזה  כהגדרתה  את  המשתמש  ,  הנכס  לפנות 

וחפץ השייך    עמותהלולהחזירו   ריק מכל אדם  נקי,  ותקין,  למשתמשכשהוא  טוב  ובמצב   ,
ם החיצוניים  וכן השיפוציהמשתמש  ידי  -לרבות השיפוצים והשינויים הפנימיים שבוצעו על

 .  והמועצה )ככל שבוצעו( עמותהה באישור  צעושבו

בפינוי   .ב איחור  יום  כל  לישלם  כס,  נה בגין  בסך     עמותההמשתמש  בתוספת    500קנס  ש"ח 
 "מ. מע
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 מקיום מטרדים   תקיום חוקים והימנעו .17

ו המשתמש   .א החוקים  כל  אחר  למלא  בזאת  העזר  /מתחייב  חוקי  לרבות  התקנות  או 
 ולו. העירוניים, לעניין  השימוש בנכס  ותפע

להימנ המשתמש   .ב בזאת  לדיירי    עמתחייב  העניין  בנסיבות  סבירים  בלתי  מטרדים  מקיום 
 או אגב השימוש בנכס. /הסמוכה עקב והסביבה  

 זכות פינוי  .18

תהיה רשאית לבטל את ההסכם באופן חד צדדי ולדרוש פינוי וסילוק יד מיידי של    העמותה .א
כל  היינו, הפרת  ד  -המשתמש  מהנכס במקרה של הפרה יסודית של הסכם זה ע"י  המשתמש  

שלחה בגינה למשתמש מכתב התראה בכתב    עמותההתחייבות על פי הסכם זה שניתנה שה 
 ימים לכל היותר.   7והליקוי לא טופל לאחר 

 לסעד כלשהו המוקנה לה עפ"י כל דין. עמותההאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של   .ב

 או ויתור  הסטיי .19

מתנאי .א לסטות  מהצדדים  מי  לא    הסכמת  מקרים  בסדרת  או  מסוים  במקרה  זה  הסכם 
 תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה לגבי מקרה כלשהו בעתיד. 

לא השתמש או השתהה מלהשתמש מי מהצדדים בזכות מהזכויות המוקנות לו עפ"י הסכם  .ב
 זה לא יראו בכך וויתור על זכות מזכויותיו. 

 הסכם יהיה אך ורק בכתב. למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל שינוי בתנאי ה  .ג

 כתובות והודעות .20

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם. .א

שעות מיום    48כל הודעה אשר תשלח על ידי אחד הצדדים למשנהו תחשב כנתקבלה תוך   .ב
 שנמסרה כדבר דואר רשום לפי הכתובות לעיל או עם מסירתה בפועל במענו של הנמען. 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 
 

__  ______________________________  _____________________________ 
 המשתמש          עמותהה  
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 ד'מסמך 

 אישור על קיום ביטוחים  

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________.  -" המבוטח"
רשותיים   גופי סמךו/או  ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים  מועצה מקומית גני תקווה ו/או    –"  מבקש האישור"

 ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם. 

לצורך בגני תקווה    20הכרמל  ציבורי ברחוב    מבנהמהשכרת חדר/י סטודיו המהווים חלק    –"  שטח ההרשאה"
 . שימוש מותר על פי התב"ע

 

 ביטוח המבוטח 

פי דין, על המבוטח לערוך ולקיים,  -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על . 1
את הביטוחים  ,  על חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, במשך כל תקופת ההרשאה

ביטוחי "  " ו/או  אישור עריכת ביטוחי המבוטח : ")להלן  באישור עריכת הביטוח המצ"ב להלןהמפורטים  
 "(. המבוטח

"אש ביטוח  כי  ו/או   מורחב"  מובהר  רכוש  כל  לביטוח  מתייחס  המבוטח  ביטוחי  עריכת  באישור  כאמור 
 ציוד ו/או תכולה אשר בבעלות ו/או באחריות המבוטח המובא לשטח אתר ההרשאה ו/או המשמש אותו.

או   םביטוח אובדן תוצאתי, במלואאש מורחב ועל אף האמור לעיל, מוסכם כי המבוטח רשאי שלא לערוך  
כמפורטםבחלק הביטוח  ,  עריכת  בסעיף  הלןל  באישו  כאמור  הפטור  ובלבד שיחול  נער  0,  כאילו   כו להלן 

 .םכאמור במלוא יםהביטוח
חבות   ביטוח  לערוך  שלא  רשאי  הוא  שכירים  עובדים  מעסיק  אינו  והמבוטח  היה  כי  מוסכם  כן  כמו 

 ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי העסקת עובדים. להלן 10.5מעבידים כמפורט בסעיף 

, טרם מועד קבלת החזקה  האישור  ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש . 2
בשטח ההרשאה, המוקדם מבין שני המועדים, אישור קיום ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם 

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

יום פעילות המבוטח בשטח לקידוע למבוטח שהמצאת אישור ביטוח המבוטח, הינה תנאי מתלה ומקדמי  
ו האישורההרשאה,  פעילות   מבקש  קיום  ו/או  ההרשאה  בשטח  חזקה  קבלת  מהמבוטח  למנוע  רשאי 

לפני המועדים   י מבקש האישורלא יועבר ליד  המבוטח  רה שאישור ביטוחיהמבוטח בשטח ההרשאה, במק
 . כאמור בסעיף זה לעיל

האישור מבקש  לידי  להמציא  המבוטח  על  המבוטח,  ביטוחי  תקופת  תום  ממועד  יאוחר  אישור    לא  את 
 ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם. 

פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד  בכל  
  30לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  

 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

אישור   המצאת  אי  כי  המבמובהר  תגרע    וטחביטוחי  לא  זה,  ביטוח  סעיף  להוראות  בהתאם  או  במועד 
מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי הסכם,  
כל   את  לקיים  המבוטח  על  המבוטח.  על  שחלה  תשלום  חובת  כל  לרבות  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי 

על המבוטח  אם  -התחייבויות  גם  הסכם  קיום  פי  ו/או  ההרשאה  בשטח  חזקה  קבלת  מהמבוטח  יימנעו 
 במועד. אישור ביטוחי המבוטחפעילות המבוטח בשטח ההרשאה בשל אי הצגת 

לדאוג  . 3 ובמועדם,  במלואם  הביטוח  דמי  את  לשלם  המבוטח,  ביטוחי  תנאי  כל  את  לקיים  המבוטח  על 
התחייבויות תקופת  כל  במשך  בתוקף  יהיו  המבוטח  שביטוחי  מתחייב   ולוודא  כן  לקיימם.  המבוטח 

המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש 
 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

המבוטח באחריות  הביטוחים  בנוסף,  בגין  הביטוח  סכומי  את  על  לעדכן  סעיפים-הנערכים  שגיאה!    פי 
, מעת לעת, כדי שישקפו תמיד את מלא  להלן  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.-ו  מקור ההפניה לא נמצא.

  .פיהם-שוויו של נשוא הביטוח המבוטח על
ההשתתפות  ובסכומי  הביטוח  דמי  בתשלומי  לשאת  המבוטח  על  כי  במפורש  מודגש  ספק,  הסר  למען 

 ובים בביטוחי המבוטח. העצמית הנק
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כל   . 4 לבצע  המבוטח  ועל  לעיל,  כאמור  שיומצא  המבוטח  ביטוחי  אישור  את  לבדוק  רשאי  האישור  מבקש 
זה. מוסכם בזה  על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח  שינוי או תיקון שיידרש 

ביטוח אישור  בהמצאת  המבוטח,  ביטוחי  בעריכת  אין  כי  המבבמפורש  באי   וטחי  ו/או  בבדיקתם  ו/או 
בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל 

ו/או לצמצם את אחריות המבוטח מבקש האישור  אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם  
 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-על

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

גבולות האחריות כאמור בסעיף . 5 זאת קביעת  ובכלל  כי היקף הכיסוי הביטוחי  בזאת,  זה   מוסכם  , ביטוח 
דרישה   בבחינת  המבהינה  על  המוטלת  עלמזערית  החבות  ממלוא  המבוטח  את  פוטרת  שאינה  פי  -וטח, 

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

 המבוטח. שהוצא על ידי יגובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח

כדי   מבקש האישור ידי -אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל ו/או בבדיקתם עללמען הסר ספק, מוסכם כי 
על פי ההסכם ועל פי כל   המבוטחכנגד    מבקש האישורלגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים ל

 .מהתחייבויותיו לפי הסכם זה המבוטחדין, ואין בהם כדי לשחרר את 
ו/או ככל ש נוספים  ביטוחים  לערוך  ו/או  המבוטח  ביטוחי  היקף  את  להרחיב  צורך  קיים  המבוטח  לדעת 

על חשבון  ו/או המשלים כאמור,  משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף 
על   ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור -המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

, למעט כלפי אדם שגרם  מבקש האישור  מי מטעםו/או כלפי    זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור
יורחב שם המבוטח לכלול את   ,ידי המבוטח-לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על

 . מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת

, מאחריות לאבדן או נזק אשר מבקש האישור  הבאים מטעםהמבוטח פוטר את מבקש האישור ואת מי מ . 6
המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש )לרבות אבדן תוצאתי( שהתחייב המבוטח לערוך כאמור 
ו/או  בפוליסות  בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות  לשיפוי  זכאי  )או שהיה  זה  ביטוח  בסעיף 

 וליסות( אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפ

ידי -על המבוטח לקיים את נהלי/הנחיות הבטיחות הסבירים אשר יפורסמו )באם יפורסמו( מעת לעת על . 7
 .מבקש האישור

למבוטח   . 8 האישורידוע  אחרים    ואינ  שמבקש  ביטחון  אמצעי  ו/או  שמירה  לקיים  ו/או   בפרויקטמתחייב 
כן, אין בכך כדי ליצור כל התחייבות או חבות כלפי המבוטח.    יעשהח ההרשאה ו/או במקרקעין ואם  בשט

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

לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם  . 9
למבוטח  א הודעה  מתן  לאחר  הזכות,  האישור  מבקש  לרשות  תהא  במועדם,  כוונת  14ו  על  מראש    יום 

לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך    מבקש האישור
 )במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(. 

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

 סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין. 
א האישור  מבקש  על  להטיל  כדי  ו/או  המבוטח  מהתחייבות  לגרוע  כדי  זה  סעיף  בהוראות  חריות  אין 

יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת   המבוטחמובהר, כי      כלשהי.
ו/או בשיפוי מבקש לסכום ההשתתפות העצמית  כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי  . כמו 

עצמית,   השתתפות  תשלום  לרבות  בו  יחוייב  שהמבוטח  תשלום  ו/או  נזק  כל  בגין  נזקים האישור  בגין 
 שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.

 
מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התנאים הכלולים 

בביטוחים שערך כלולות  זה  נספח  פי  על  התחייבויותיו  כי  לוודא  החובה  חלה  המבוטח  על  כי  יובהר  . בו. 
זה. הסכם  הוראות  יגברו  סתירה  של  נוסח   במקרה  ואינם  בלבד  דוגמא  הינם  שצורפו  הביטוח  אישורי 

 מחייב. 

 ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:  . 11

על 11.1 הנערך  ביטוח  לכל  קודמים  האישור -הנם  מבקש  כל   ידי  על  מוותר  המבוטח  מבטח  וכי 
 . טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור
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יום לאחר משלוח   30או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא    הוי לרעשינ 11.2
 הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול 

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי   11.3
שור לקבלת פיצוי או שיפוי על  המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האי

 פי הביטוחים כאמור

מהדורה   11.4 ביט  מתנאי  יפחת  לא  הכיסוי  יבוטל,  2013היקף  קיים(  )אם  רבתי  רשלנות  חריג   .
חוק  פי  על  המבוטח  וחובות  המבטח  מזכויות  לגרוע  כדי  כאמור  הסעיף  בביטול  אין  אולם 

 . 1981 -חוזה ביטוח התשמ"א 

  וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור ,  מבקש האישור  המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי 11.5
 אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות  11.6
 החלות על פיהן.  

 ת. הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודי . 12
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הנפקת  תאריך   אישור קיום ביטוחים 

 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו  בתוקף  פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  

ור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת  במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישכולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  

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

 מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  מבוטחה מבקש האישור*

מקומית :  שם מועצה 

ו/או   תקווה  ו/או  גני 

חברות  ו/או  תאגידים 

ו/או   גופי  עירוניים 

ו/או  רשותיי  סמך ם 

בשליטתם  עמותות 

ו/או   נבחריהם  ו/או 

ו/או  מנהליהם 

 עובדיהם

 נדל"ן ☐ שם

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים ☐

 אחר: ______ ☐

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______ ☐

 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

 מען מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 

 

אחריות   תגבולולפי  חלוקה

 ביטוח   סכומיאו 

מספר  

 הפוליסה 

נוסח 

ומהדורת  

 הפוליסה 

ת. 

 תחילה 

גבול האחריות/ סכום   ת. סיום

 ביטוח

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים

   חריגים

 מטבע סכום ' ד  לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש

 רכוש 

 

 ( 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )  בערך כינון    

 ( 313בגין נזק טבע )כיסוי 

 ( 314כיסוי גניבה, פריצה ושוד ) 

 ( 316כיסוי רעידת אדמה ) 

 ( 328ראשוניות ) 

  חודשים  12     אובדן תוצאתי 

       

       

 ( 302אחריות צולבת ) ₪  2,000,000     צד ג'

 ( 304הרחב שיפוי ) 

 ( 307קבלנים וקבלני משנה ) 

 ( 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )

 ( 315כיסוי לתביעות המל"ל )

  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח  

 ( 321)  מבקש האישור

 ( 322מבקש האישור מוגדר כצד ג' ) 

 ( 328ראשוניות ) 

 ( 329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' )

 ( 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור ) ₪  20,000,000     אחריות מעבידים

נוסף   מי הי  -מבוטח  של  כמעבידם  וייחשב  ה 

 ( 319מעובדי המבוטח ) 

 ( 328ראשוניות ) 
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 כיסויים

 לא בתוקף        אחריות המוצר

 ( 301אבדן מסמכים ) ₪  2,000,000     אחריות מקצועית

 ( 301דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע ) 

 ( 304הרחב שיפוי ) 

 ( 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )

) 

  -דלי המבוטח  מבוטח נוסף בגין מעשי או מח

 ( 321)  מבקש האישור

 ( 325מרמה ואי יושר עובדים ) 

 ( 326פגיעה בפרטיות ) 

 * 327עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח ) 

 ( 328ראשוניות ) 

 ( 332חודשים ) 12  -תקופת גילוי 

        אחר

 

 (*: ג'ד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קו פירוט השירותים 
096 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 

בדבר    האישור  למבקשהודעה    משלוח  לאחר  יום  30ייכנס לתוקף אלא    לאביטוח,     פוליסת  שלביטול    או  האישור  מבקש  לרעת  שינוי

 השינוי או הביטול. 

 

 חתימת האישור

 המבטח:

 

 דות אלה כשדות שאינם בתוקף.  ניתן לסמן ש* באישור ביטוח כללי 
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 ( 1ה')מסמך 

 

 1976-אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 

אני הח"מ _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עסקאות גופים   .1
 זאת כי למיטב ידיעתי: , מדווח ב*/ יועץ מס */ רואה חשבון *1976-ציבוריים, תשל"ו 

 
 

 _______________   __________________________ 
 מס' זהות/מס' רשום חבר בני אדם    שם             

על .א לנהל  שעליו  והרשומות  החשבונות  פנקסי  את  מלנהל*  הכנסה  -מנהל*/פטור  מס  פקודת  פי 
 . 1975-וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו

ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק  נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו   .ב
 מס ערך מוסף. 

כלשהי   .2 בצורה  לחייב  כדי  בו  אין  החשבונות,  פנקסי  קבילות  לעניין  אסמכתא  אינו מהווה  זה  אישור 
מועדי   הדו"חות,  של  לתקינותם  ביחס  עמדה  קובע  הוא  ואין  המשפט,  בית  בפני  או  ערר  ועדת  בפני 

 מו על פיהם. הגשתם או נכונות הסכומים ששול

 תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _____________________________**.  .3

 
 

 ________________                     _____________         _______________          ___________ 

 חתימה         מס' רשיון     תואר         שם         

 
 

 תאריך: ____________________ 
 

 * מחק את המיותר.
 במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור. 31** רשום את המועד, ולא יאוחר מיום 
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   (2)ה'מסמך 

 לכבוד
 עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה 

 
 1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  תצהיר

 

  ___________ מס'  זהות  תעודת  נושא/ת   ,  ____________ הח"מ,  לאחר  אני   ,_________ מכתובת 
שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת  

 כדלקמן: 

התשל"ו   .1 ציבוריים,  גופים  עסקאות  לחוק  בהתאם  זה  תצהיר  עושה  "  1976  –הנני  חוק  )להלן: 
חדרי  בעבור זכות שימוש  צעות  במסגרת הזמנה להציע ה"(, כחלק מהצעה  עסקאות גופים ציבוריים
במרכז   המצויים  כגון:  הבמה  סטודיו  בתחומים  ציבוריים  לצרכים  תקווה  תנועה בגני  ו/או  מחול 

 .ע"ו/או לכל שימוש אחר המותר על פי התבחוגים ופנאי ו/או 

 עסקאות גופים ציבוריים. למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק

ההת .2 למועד  לא  עד  ציבוריים,  גופים  עסקאות  בחוק  כהגדרתם  אלי,  זיקה  ובעל  הח"מ  אני  קשרות 
התשמ"ז   מינימום,  שכר  חוק  לפי  עבירות  משתי  ביותר  "  1987  –הורשענו  שכר  )להלן:  חוק 

"( ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  מינימום
 "(.  ם זריםחוק עובדי)להלן: " 1991 –

לחלופין, אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו המציע ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום   .3
זרים   עובדים  חוק  ההרשעה    -ו/או  ממועד  לפחות  אחת  שנה  חלפה  במכרז  ההצעה  הגשת  במועד 

 האחרונה.  

 הריני מצהיר, כי מתקיים אחד מאלה:  .4

סעיף   (א לאנש   9הוראות  זכויות  שוויון  התשנ"חלחוק  מוגבלות,  עם  "  1998-ים  חוק  )להלן: 
 "( אינן חלות עליי. שוויון זכויות

סעיף   (ב בסעיף    9הוראות  כמפורט  מקיימן,  ואני  עליי  חלות  זכויות  שוויון  ( 2)א()1ב 2לחוק 
  לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .5

 

     _____________        ____________________ 

 חתימת המציע                                  תאריך   

 
 אישור

 
במשרדי   בפני  הופיע/ה   ____________________ ביום  כי  בזאת  מאשר/ת  עו"ד________  הח"מ  אני 
עצמו/עצמה   זיהה/זיהתה  אשר   ____________ מר/גב'   _________________________ ברחוב 

ת.ז.   המשמש  באמצעות  רשומה:  שותפות  או  תאגיד  הינו  והמציע  ]במידה  מס'_________ 
ולאחר   ומטעמה[,  בשמה  זה  תצהיר  לעשות  והמוסמך/כת  במציע  בתפקיד________________ 
לא   אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהיה/תהיה  וכי  אמת  להצהיר  עליו/עליה  כי  שהזהרתיו/יה 

 ו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני. יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהיר
         _________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד         

 

  

 


