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מכרז פומבי מספר  28-104/18להפעלת דוכן תכשיטים
במרכז הרווחה והמסחר במרכז הרפואי מאיר בכפר -סבא
כללי
 . 1שירותי בריאות כללית (להלן" :הכללית" ו /או "המזמין" ) מבקשת לקבל הצעות להשכרת דוכן מספר
 Aלשם הפעלת עסק מסוג דוכן תכשיטים במרכז הרווחה והמסחר במרכז הרפואי מאיר בכפר  -סבא
(להלן" :מרכז הרווחה " ) ,אשר גודלו הינו כ  1900 -מ "ר מתוכם כ  1000 -מ "ר שטחי חנויות  .ה חנות
תשרת את המטופלים  ,הסגל והמבקרים השונים בבית החולים  ,והכ ו ל כמפורט במסמכי המכרז
ונספחיו.
.2

הזוכה ישכור את החנות לתקופה של ארבע שנים .

 . 3תנאי סף להשתתפות במכרז :
על כל מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות ,שה י נן תנאי סף להשתתפותו במכרז:
 4.1בידי המציע כל האישורים ה נדרשים ע"פ ח וק עסקאות עם גופים ציבוריים  -התשל"ו , 1976 -
והוא חתם על תצהיר כנדרש בחוק הנ"ל .
 4.3המציע הפעיל ,בשנת  201 6או בשנת  2017בין בעצמו ובין באמצעות זכיינים ,לפחות  2סניפים
בתחום העיסוק אותו הוא רוצה להפעיל במושכר ו מחזור המכירות השנתי של החנויות הנ"ל
בכל אחת מהשנים הנ"ל לא היה נמוך מ  1 -מ י ליון  ₪בתוספת מע"מ .
הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף תיפסל ולא תובא לדיון.
 . 4רשימת מסמכים נלווים להליך :
ל הליך זה מצורפים כחלק בלתי נפרד ממנ ו  ,המסמכים המפורטים להלן:
4.1

נספח א '  -תכנית עקרונית של הפרויקט ומיקום המושכר בתוכו  .מובהר  ,כי הכללית אינה
מתחייבת כי התמהיל המופיע בפרוגרמה יהיה התמהיל של מרכז הרווחה והיא רשאית לשנותו
מעת לעת על פי שיקול דעתה .

4.2

נספח ב '  -טופס הצעת מחיר.

4.3

נספח ב'  – 1נתוני הגורם המציע ופירוט ניסיונו

4.4

נספח ג '  -תצהיר בדבר אי תיאום מכרז.

4.4

נספח ד '  -הצהרת המציע ואישור תנאי המכרז.
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4.6

נספח ה'  -תצהיר בהתאם לחוק עסקאות עם גופים
ציבוריים  -התשל"ו . 1976 -

4.7

נספח ו '  -הסכם השכירות (כולל כל נספחי הסכם השכירות  ,לרבות נספח התנאים המיוחדים
המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם השכירות וממסמכי מכרז זה ).

4.8

נספח ז'  -נספח הגנת מידע .

4.9

נספח ח'  -נספח כשרות .

 . 5מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו
על המציע לצרף ו להגיש את מסמכי המכרז ,לרבות המסמכים המפורטים בסעיפי משנה  4.1עד 4.9
לעיל ,כשהם חתומים ומושלמים ,כחלק בלתי נפרד מהצעתו.
כן על המציע לצרף כל מסמך הנדרש ע "מ להוכיח את קיום תנאי המכרז ודרישותיו .
 . 6הכללית תהיה רשאית לפסול הצעה אשר לא צורפו אליה כל המסמכים הנזכרים לעיל .על  -אף
האמור לעיל ,הכללית תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לאפשר למציע אשר
לא המציא עם הצעתו מסמך כלשהו ,לרבות אישור הנדרש על  -פי תנאי מכרז זה להשלים את
המצאת הנ"ל לכללית ,תוך פרק זמן שיקבע על -ידה שיקולי הכללית .
 . 7אופן בחירת ההצעה
7.1

בחירת ההצעה הזוכה תקבע על פי השקלול הבא - 70% :גובה דמי השכירות המינימלי י ם שיוצעו
על ידי המציע ו  30% -גובה דמי השכירות כאחוזים מהפדיון שיוצע ו על ידי המציע הצעת המחיר
בטופס הצעת המחיר תהיה באחוזים שלמים ולא בשברי אחוזים .

7.2

מובהר בזאת ,כי הן ביחס דמי השכירות היסודיים והן ביחס לדמי השכירות כאחוזים מהמחזור
נקבעו סכומי מינימום ,ולא ניתן להציע סכום הנמוך ממחיר המינימום.
 . 8אין לראות בהזמנה זו להציע הצעות או בהגשת ההצעה ע "י המציע משום התחייבות מצד הכללית
להתקשר עם המציע בכל דרך שהיא ,ורק הודעת זכייה בכתב וחתימת הסכם ההתקשרות על ידי
הכללית היא שתחייב את הכללית.
 . 9הכללית שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציעים ,כולם או מי מהם ,לצורך קבלת הבהרות
להצעתם.
 . 10עריכת ההצעה והגשתה
11.1

ההצעה תוגש אך ורק על  -גבי מסמכי המכרז.

 11.2המציע ימלא בדייקנות כל סעיף הטעון השלמה בהתאם להוראות ,לתנאים,
למבנה ולפי רוט שבכל סעיף (לדוגמא :אין לנקוב באחוזים במקום בו נדרש
חתימה על הסכם השכירות על כל נספחיו
לנקוב סכום בשקלים) ,לרבות
3

ומילוי נספח התנאים המיוחדים
המצורף כ נספח א ' להסכם השכירות
ג ' למסמכי המכרז .

11.3

וטופס הצעת המחיר המהווה נספח

כל שינוי ו /או תוספת במסמכי המכרז ,או כל הסתייגות לגביהם ,ב ין ע"י

תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,לא יובאו
בחשבון בעת הדיון בהצעה (ואם ההצעה תזכה  -בהתקשרות בין הצדדים)
כאילו לא נכתב ,ואף עלולים לגרום לפסילתה של ההצעה על  -פי שיקול דעת
הכללית.

עדכונים שוטפים ושאלות לגבי המכרז

עדכונים שוטפים בדבר המכרז עשויים להתפרסם מעת לעת באתר המכרזים של

11.4

כללית ,בכתובת  ,www.clalit.org.ilובאחריות המציעים לעקוב אחר פרסומים אלו
ולהתעדכן בהם .מציעים לא ישמעו בכל טענה כי לא קיבלו הודעה בדבר עדכון מסמכי
המכרז ,או כל הודעה אחרת אשר נתפרסמה ,לרבות מתן הבהרות ומענה על שאלות,
ויהיו מנועים להעלות כל תביעה או דרישה בעניין זה.
שאלות ובירורים לגבי המכרז ניתן להעביר בדואר אלקטרוני לכתובת:

11.4

 , naharim@clalit.org.ilעבור "מכרז פומבי מס' 28-104/18הפעלת דוכן תכשיטים
במרכז רווחה מרכז רפואי מאיר"  ,וזאת עד ליום  6/5/18בשעה .12:00
..11

הפונים נדרשים לערוך את שאלותיהם בטבלה מסודרת בקובץ וורד בלבד  ,הערוכה

במבנה כמפורט להלן :
מס"ד

פרק

מס' סעיף

פרוט השאלה

מס' סידורי של

שם פרק/נספח

מס' סעיף

פירוט השאלה

בפרק/נספח

בלשון בהירה בשפה

השאלה

העברית

 ..11כללית אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על
חלק מהשאלות או לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות .התשובות לשאלות
י פורסמו באתר האינטרנט של כללית בכתובת  . www.clalit.co.ilפרסום
התשובות על  -ידי כללית ב אתר האינטרנט של כללית בהתאם לאמור לעיל
ייחשב כמסירה למשתתף ו המציעים יהי ו מנוע ים מ להעלות כל טענה או דרישה
כי לא קיבל ו תשובות לשאלות ,וכי אחרים קיבלו תשובות 1
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11.8

כללית תהיה רשאית לשנות את

נוסח המכרז לרבות איזה מנספחיו בהתחשב בשאלות שיתקבלו על ידה ,ואזי
הנוסח החדש הוא שיחייב .אין באמור לעיל בכדי לחייב את כללית להסכים
להסתייגויות כלשהן אשר נכ ללו בשאלות המציעים ו/או להסכים לביצוע שינוי
זה או אחר.

11.9

המציע יגיש את הצעתו ,על כל צרופותיה ונספחיה ,ב  2 -העתקים  ,מלאה
כראוי ונושאת את החותמת הרשמית של המציע וחתימתו (באמצעות
מורש י י החתימה מטעמו) בכל עמוד ועמוד .חתימת המציע תהיה מאומתת
בידי עו"ד במקומות המיועדים לכך.

 11.10ההצעה תוגש במעטפה סגורה ואטומה עליה ירשם "מכרז להפעלת דוכן
תכשיטים במרכז הרווחה והמסחר במרכז הרפואי מאיר מכרז מספר 28-
 , " 104/18בלבד.
יש להפקיד את המעטפה עד ליום  22/5/18בשעה ( 14 :00להלן" :המועד האחרון להגשת
ההצעות") בתיבה המיועדת לכך  -במרכז הרפואי מאיר ,רחוב טשרניחובסקי  , 49כ"ס,
במשרד הנהלה אדמיניסטרטיבית ,בנין סטולברג קומת קרקע אין לשלוח את ההצעות
בדואר .לא תתקבל הצעה שהופקדה בתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון שנקבע
להגשת ההצעות.
11.11

הכללית רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת
ההצעות בכל עת לפני פתיחת המעטפות .במקרה זה יאריך המציע ,בהתאמה ,את תוקף
הצעתו.

11.12

ההצעה תהיה תקפה למשך תקופה של  120יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות .לפי
בקשת הכללית ,בכתב ,יאריך המציע את תוקף הצעתו ,עד לקבלת החלטה סופית של זכייה
במכרז זה .לא האריך המציע את הצעתו בתוך  3ימי עסקים מהמועד שהתבקש לעשות כן,
תפסל הצעתו והוא לא ישתתף בהמשך ההליך ,בלי שתוקנה לו זכות או תהיה לו טענה
כלשהי כלפי הכללית.

11.13

מובהר כי הכללית יכולה לקבוע כי ההצעה תקפה כאמור בסעיף  11.8גם אם מתמודד אחר
זכה במכרז ,ובמקרה שהמתמודד שזכה לא עמד בתנאי המכרז או שהצעתו נפסלה או פקעה
– תוכל הכללית (אך לא תהיה חייבת) להודיע למציע כי הוא הזוכה במכרז ,ובמקרה זה
יחולו כל הוראות מכרז זה על הזוכה כאילו זכה הוא במכרז לכתחילה.

 11.10פסילה בעקבות ניסיון קודם רע  -הכללית שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי  ,לפסול מציע
אשר לגביו היה לכללית ניסיון רע ו  /או כושל  ,הפרת התחייבויות קודמות כלפי הכללית  ,חשד למרמה וכיו " ב או
שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב .במקרים אלה תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה
הסופית וזאת בכפוף לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.
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 . 11הודעה על קבלת הצעת הזוכה ומתן ערבויות ביצוע
הודיעה הכללית למי מהמציעים על קבלת הצעתו יהא אותו מציע חייב למסור לכללית ,בתוך  72שעות
ממועד קבלת הודעה על זכייתו ,ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית לפקודת הכללית ,שהוצאה
על ידי תאגיד בנקאי הרשום בישראל ,בסכום השווה לסכום דמי השכירות היסודיים ודמי הניהול
האמורים להשתלם על ידי השוכ ר במשך  3חודשים בתוספת המע"מ החל עליהם.

ערבות הביצוע נועדה להבטחת ביצוע התחייבות הזוכה ב כל תנאי המכרז וההסכם .ערבות הביצוע
תוצא לבקשת הזוכה עצמו באופן שעל גבי הערבות הבנקאית יירשם כי הוא הנערב או המבקש על  -פיה.
לא תתקבל ערבות צד ג' כלשהו.
 . 12פרסום פרטי הה צעה
13.1

מציע שיבקש לעיין בפרוטוקולים של ועדת המכרזים או במ סמך אחר יהיה רשאי לפנות
לכללית בכתב בתוך  30יום ממועד קביעת ההצעה הזוכה ולבקש לעיין בהחלטה הסופית של
ועדת המכרזים ,בנימוקי הועדה ובהצעת הזוכה במכרז ,למעט בחלקים של ההחלטה או
ההצעה אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי של
הכ ללית או של המציע שהצעתו נבחרה ,או כל מציע אחר שהגיש הצעתו  .לבקשה לעיון
כאמור יצורף שיק בנקאי לפקודת שירותי בריאות כללית בסך  , ₪ 400לכיסוי הוצאות
הכללית בקשר עם מתן זכות העיון כאמור.

13.2

הכללית עשויה להתחיל ביישום ההתקשרות נושא המכרז מיד בסמוך לחתימת הסכם
ההתקשרות ועל  -כן לא תשמע טענה ,כי לא ניתנה למשתתף שהצעתו לא נבחרה שהות
מספקת לעיין במסמכים בהם ביקש לעיין בקשר עם המכרז.

13.3

הצעת המציע תיחשב ככזו שאין בה כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והמציע ע ר לכך כי אם
יקבע כזוכה עשויה הצעתו לעמוד לעיונם של כל המשתתפים במכרז.

13.4

רצה המציע למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי ,יציין
בדף נפרד את החלקים כאמור תוך מתן נימוקים לטענתו זו.

13.4

ההחלטה הסופית בדבר מניעת העיון בחלקים מהצעת הזוכה של ס וד מסחרי או סוד
מקצועי נתונה בכל מקרה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים של הכללית והחלטתה תהיה
סופית ומחייבת א ת המציע ואת יתר המשתתפים במכרז ,לכל דבר ועניין.

13.6

מחירי ההצעה בכל מקרה ,לא יחשבו כסוד מסחרי או כסוד מקצועי.

שירותי בריאות כללית
6

נ ספח א '  -תכנית המרכז וסימון המושכר

A

7

נ ספח ב '

טופס הצעת המחיר
הצע ה בלתי חוזרת בקשר עם מכר ז  28 - 104/18להפעלת דוכן תכשיטים במרכז
הרווחה והמסחר במרכז הרפואי מאיר בכפר -סבא
בהתאם ל הזמנה להציע הצעות נשוא מכרז  - 28-104/18הפעלת דוכן תכשיטים במרכז הרווחה והמסחר
במרכז הרפואי מאיר בכפר  -סבא  ,מוגשת בזאת הצעה בלתי חוזרת ,לרבות הצעת מחיר בלתי חוזרת ,של
החתומים מטה ,עבור ביצוע מלוא ההתחייבויות הנכללות בהליך שבנדון ולרבות שכירת המושכר בהתאם
לתנאי הסכם השכירות המצורף כ נספח ה ' למסמכי המכרז.
דמי השכירות המוצע ים על ידינו עבור ביצוע כל התחייבויותינו כאמור לעיל וכמפורט במסמכי המכרז
ובהסכם ההתקשרות הנספח לו ,הינ ן כמפורט להלן:
דמי השכירות היסודיים המוצעים על ידינו בגין המושכר כולו יעמדו על סכום של ______ ₪
בתוספת מע"מ לחודש ,אך לא פחות מסכום של  ( 3,000שלושת אלפים )  ₪בתוספת מע"מ
לחודש.
דמי השכירות כאחוזים מהפדיון בתקופת השכירות יהיו בשיעור של _____ %
(ובמילים ____________:אחוזים ) מ אותו חלק מהפדיון במושכר העולה על ₪ 40,000
לחודש  ,אך לא פחות מסכום של  10%אחוזים.
ידוע לנו כי שקלול ההצעה יבוצע על בסיס שיקלול ועל פיו ינתן לדמי השכירות היסודיים
משקל של  90%ולדמי השכירות כאחוזים ממחזור משקל של . 10%
הערות:



דמי השכירות היסודיים הקבועים לעיל יהיו צמודים למדד בהתאם לשיעור עלית המדד החדש
לעומת המדד הבסיסי (מדד מרץ  . ) 2018לדמי השכירות יצורף מע "מ כשיעורו על פי דין .



לכל המחירים המפורטים ב הצעת המחיר יתווסף מע"מ כחוק כשיעורו ביום התשלום בפועל.

 ידוע לנו  ,כי כי בסיס התשלום של דמי השכירות על פי ההסכם הוא דמי שכירות מינימלים או דמי
שכירות כאחוז מהפדיון ,לפי הגבוה מבי ן השניים הכל כמפורט בסעיף  11להסכם.
 ידוע לנו כי דמי הניהול שישולמו על פי חוזה הניהול הינם קבועים ועומדים על סך של  1,000ש"ח
דמי הניהול הינם צמודים למדד בגין חודש . 3/2018
 אנ ו מאשרי ם ומצהירים כי קראנו את הסכם השכירות המצורף כ נספח ה ' למסמכי המכרז (לרבות
הנספחים להסכם השכירות כולל נספח א ' להסכם השכירות ) ,וכי אנו נשלם את דמי השכירות (הן
8

דמי השכירות היסודיים והן דמי השכירות כאחוז
מהפדיון ) בהתאם להוראות הסכם השכירות ותניותיו .
נחתם ביום_________________ :
המציע________________________ :
חתימה__________________________________ :
על ידי ,_____________ :תפקיד _____________
ועל ידי ,____________ :תפ קיד _____________

אישור

אני הח"מ ,_______________ ,עו"ד ,מס' ר י שיון _______ מרח' _______________ בעיר
____________ מאשר בזה ,כי מסמך זה נחתם בפני ע"י ה"ה ______________ ו ______________ -
הנושאים ת.ז .שמספרן ________________ ו  / ________________ -המוכרים לי אישית ,וכי
וחתימתם בשם המציע מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.
_____________________
 ,עו"ד
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נספח ב' 1

נתוני הגורם המציע ופירוט ניסיונו
ההתייחסות בנספח זה הינה ל"חברה" ,לפיכך ,יש למלא הפרטים בנספח זה בהתאם לסוג האישיות
המשפטית של המציע (חברה  /שותפות  /עוסק  /אחר) ,בשינויים המחו י יבים.
נתונים כלליים:
סוג האישיות המשפטית:
שם החברה :
מס' חברה:
מועד יסוד:
כתובת:
מס' טלפון  /נייד :
מס' פקס':
א יש קשר :
כתובת דואר אלקטרוני:

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

מנהלים ובעלי זכויות חתימה:
מס' תעודת זהות

תפקיד

שם משפחה

שם פרטי

מספר עובדי החברה .____________ :
פרוט מספר הסניפים המופעל על ידי החברה בין באופן ישיר ובין באמצעות זכיין:
עיר

כתובת

המותג תחתיו
מופעל הסניף

שטח
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זהות המפעיל

א.

הערות :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________ _______________
___________________________________ ___ ________________________________
____________

אני הח"מ עו"ד ____________________ אשר כתובתי היא ___________________ ,מאשר כי מסמך זה
נחתם בפני ע"י ה"ה _______________ ו ,____________ -אשר חתימתם בצירוף חותמת המציע כפי שנעשו
לעיל מחייבת את המציע לכל דבר ועניין ולאמור במסמך זה.
____________________________
עו"ד
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הצהרת המציע
שם המציע______________________________:

תאריך:

1

הר הריני להצהיר כי:
המציע הפעיל ,בשנת  2016או בשנת  2017בין בעצמו ובין באמצעות זכיינים ,לפחות _ _ 2
סניפים בתחום העיסוק אותו הוא רוצה להפעיל במושכר ( מכירת תכשיטים ) ומחזור
המכירות השנתי של כלל החנויות הנ"ל בכל אחת מהשנים הנ"ל לא היה נמוך מ  1 -מ י ליון ₪
בתוספת מע"מ.
.
"המציע אינו מצוי בהליכי חדלות פירעון ,פירוק ,כינוס נכסים או הסדר נושים".

____________
חתימת המציע

______________________________________________________________________

אישור רו"ח
לבקשת (להלן" :המציע") וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המציע בדבר המחזור הכספי השנתי שלו מניהול
ומהפעלת דוכן תכשיטים בשנת  2016או בשנת  , 2017לא כולל מע"מ ,כמדווח לעיל .ההצהרה הינה באחריות הנהלת
המציע .אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים .הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע
שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית .אנו סבורים
שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ,הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת
בהתאם לרשומות עליהם התבססה.
כמו כן ,הננו לאשר כי למיטב ידיעתנו ובהתאם לבחינה ולבדיקה שערכנו ,המציע אינו מצוי בהליכי חדלות פירעון,
פירוק ,כינוס נכסים או הסדר נושים.
הננו מאשרים ,כי ידוע לנו ששירותי בריאות כללית תסתמך על אישורנו זה לצורך קבלת החלטה אם
להתקשר בהסכם עם המציע או לא.
ולראיה באתי על החתום:
תאריך__________ :
________________
חתימה וחותמת רו"ח
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נספח ג '
תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
אני הח " מ _________________________ מס ת " ז ____________  ,המציע*  /העובד אצל המציע*
_____________  /בתאגיד* ____________________ (להלן" :המציע") מצהיר בזה כי:
.1

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומוסמך לחתום על הצעה המוגשת מטעם המציע.

.2

המחירים ו  /או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי ,ללא
התייעצות ,הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

.3

המחירים ו  /או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות
במכרז זה או מי אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.

.4

המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

.4

המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי
זו.

.6

המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

.7

הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ואינה נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם
מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה .

יש לסמן  Vבמקום המתאים



המציע*  /אם המציע הינו תאגיד  -המצהיר ו/או מי מנושאי המשרה בתאגיד המציע ,אינו נמצא
כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז ,אם כן ,אנא פרט:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
* מחק את המיותר



המציע לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים לרבות עבירות
של תיאומי מכרזים ,אם כן ,נא פרט:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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א ני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.
_______________
תאריך

_______________
שם המציע  /התאגיד

_______________
/
חתימת המציע

_______________
חתימת התאגיד

אישור
אני הח " מ ,עו " ד ____________ ,מ " ר____________ ,מרח' ____________ מאשר בזאת כי ביום
____________ הופיע בפני ____________ שזיהה את עצמו ע " י ת " ז  /המוכר לי באופן אישי ולאחר
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן,
אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו .

____________
שם מלא
וחותמת
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נספח ד '
הצהרת המציע ואישור תנאי המכרז
 . 1קראנו בעיון את כל הפרטים של מכרז זה על כל נספחיו .אנו מצהירים בזה ,כי הבנו את הדרישות
המופיעות במכרז ואנו מסכימים לכל תנאי המכרז והמסמכים הנלווים לו ,לרבות תנאי
ההתקשרות וכל המסמכים המצורפים אליו ,לרבות הסכם השכירות  ,והמהווים חלק בלתי נפרד
הימ נו ובהתאם לזאת ערכנו את הצעתנו.
 . 2אנו מתחייבים לפעול בהתאם להוראות המכרז ,על נספחיו וצרופותיו .אנו מוותרים על כל טענת
אי ידיעה ,טעות או אי התאמה ,ומוותרים על כל דרישה או תביעה בקשר עם תנאי המכרז ואופן
עריכתו ונהיה מושתקים מלהעלות כל טענה כאמור.
 . 3הצעת המחיר א שר נחתמה על  -ידינו ,על נספחיה ,מהווה "הצעה בלתי חוזרת" לשירותי בריאות
כללית ,כמשמעותה בחוק החוזים (חלק כללי) ,התשל"ג  , 1973 -המחייבת אותנו וניתנת לקיבול על
ידי הכללית בתוך  120יום ממועד הגשת הצעתנו זו.
 . 4אנו מצהירים ומתחייבים ,כי השירותים המוצעים על  -ידנו עומ דים בכל התנאים והמאפיינים
המתוארים במסמכי מכרז זה ובהסכם ההתקשרות  ,וכי כל הפרטים שנמסרו על  -ידינו במסגרת
הליך זה הנם מלאים ,שלמים ומדויקים .הננו מודעים לכך שהפרטים והנתונים אשר צוינו על ידנו
הנם מהותיים לצרכי הכללית ולדרישותיה.
 . 5אנו מתחייבים לקיים את כל הו ראות הסכם השכירות למשך כל תקופת השכירות ,וזאת ככל
שהכללית תהיה מעוניינת לחתום עימנו על הסכם שכירות  ,ו במחירים הנקובים בהצעת המחיר
ב נספח ד ' לעיל ,וזאת במשך כל תקופת ה שכירות ובכפוף לאמור בהסכם השכירות ובמסמכי
המכרז.
מס' חברה_________________ :
שם המציע______________________ :
כתובת _______________________ :תאריך_________________ :
שמות ותפקידי החותמים המוסמכים לחתום בשם המציע:
שם ______________________ :תפקיד_____________________ :
שם ______________________ :תפקיד_____________________ :
____________________
חתימות וחותמת המציע

______________ ___
תאריך

אישור
אני הח"מ ,_______________ ,עו"ד ,מס' ר י שיון _______ מרח' _______________ בעיר
____________ מאשר בזה ,כי מסמך זה נחתם בפני ע"י ה"ה ______________ ו ______________ -
הנושאים ת.ז .שמספרן __ __________ ו  / ________________ -המוכרים לי אישית ,וכי וחתימתם
בשם המציע מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.
_____________________
עו"ד
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נספח ה'

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1

הנני נותן/ת תצהיר זה בשם ________________________ (להלן " -המציע" ) אשר מגיש הצעה בהליך 93 -
 - 21 /1 8הפעלת דוכן תכשיטים במרכז רווחה מרכז רפואי מאיר של שירותי בריאות כללית (להלן בהתאמה –
" ההליך " ו  " -כללית ") .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

.2

בתצהירי זה ,משמעותם של המונחים " בעל זיקה " ו  " -עבירה " כהגדרתם בסעיף  2ב לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו – ( 1976להלן  " -החוק ") ,תחת הכותרת "קיום דיני עבודה – תנאי לעסקה עם גוף ציבורי".
אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

.3

הנני מצהיר/ה בזאת כי עד למועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף  2ב לחוק) המציע לא הורשע בפסק דין חלוט
ביותר משתי עבירות או – לחלופין  -המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות,
אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

.4

ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות – יש למחוק את החלופה שאיננה נכונה מתוך ה חלופות הבאות:

 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן " -חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע.
או
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן אם המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,הוא מתחייב
לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון
זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וכן אם המציע התחייב בעבר כלפי כללית לפנות למנהל הכללי של
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך -לשם
קבלת הנחיות בקשר ליישומן – ונעשתה אתו התקשרות שלגביה הוא מתחייב כאמור  -הוא פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות
ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן; וכן המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל
הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות (אם וככל שהצעת המציע תוכרז
כהצעה הזוכה בהליך).
 . 4זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________

חתימת המצהיר
אישור
הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע/ה בפני ,_______________ ,עו"ד מ.ר ,_________ .במשרדי
אשר ברחוב ____________ ,מר/גב' ____________,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז
_________________/המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה נכונות תצהירו/ה דלעיל
וחתם/ה עליו בפני.
____________________
חותמת  +חתימת עוה"ד

__ ______________
תאריך
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נספח ו '
הסכם שכירות (בלתי מוגנת)
שנעשה ונחתם בכפר סבא ביום _____ בחודש _________ בשנת 2018

בין :שירותי בריאות כללית
מרחוב ארלוזרוב  101תל אביב (להלן "הכללית")
באמצעות הנהלת המרכז מאיר ("בית החולים")
טלפון ____________ :פקס___________ :
מרח ' טשרניחובסקי  57כפר  -סבא
(להלן" :המשכיר" )

מצד אחד

לבין_________________________ :
ח.פ /.ת.ז________________ .
מרח' __________________
טלפון ____________ :מייל _______________ :פקס________________:
ע"י ה"ה מוסמכים לחתום בשמו:
.1

____________ ת.ז _____________ .תפקיד

.2

____________ ת.ז _____________ .תפקיד
מצד שני

(להלן יחד ולחוד" :השוכר" )

הואיל :והמשכיר מצהיר כי הינו בעל זכויות בחטיבת הקרקע הידועה בכינוי בית חולים מאיר (מרכז
רפואי "ספיר") בכפר סבא (להלן" :המקרקעין" );
והואיל :והמשכיר ה קים ב מקרקעין מרכז רווחה בו יהיה המושכר ;
והואיל :והמשכיר מסכים להשכיר לשוכר את המושכר ,והכ ו ל בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בהסכם
זה;
אי לכך הותנה ,הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 . 1מבוא
 . 1.1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 . 1.2כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לנוחות בלבד ,ולא ישמשו לפרשנותו.
 . 2הגדרות
בהסכם זה י ינתנו למונחים הבאים המשמעויות הנתונות להן להלן ,אלא אם כן משמעות אחרת
נובעת מהקשר ם של ה דברים:
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" . 2.1דמי השכירות"  -דמי השכירות היסודיים בצרוף
דמי השכירות הנוספים.
" . 2.2דמי שכירות יסודיים"  -כמפורט בנספח התנאים המיוחדים .
" . 2.3דמי שכירות כאחוז מהפדיון"  -כמפורט בנספח התנאים המיוחדים
" . 2.4דמי השכירות הנוספים"  -ההפרש החיובי בין דמי השכירות כאחוז מהפדיון לבין דמי
השכירות היסודיים אשר יחושב ב התאם ל קבוע בסעיף  11להלן.
. 2.5

 . 2.6בוטל

" . 2.7המדד הבסיסי"  -כמפורט בנספח התנאים המיוחדים.
" . 2.8המדד החדש"  -המדד הידוע במועד בו אמור להתבצע כל תשלום או חישוב על פי הסכם זה ,
אך לא פחות מהמדד הבסיסי .
" . 2.9המושכר"  -יחידה בפרויקט כמפורט בנספח התנאים המיוחדים אשר תושכר לשוכר על פי
הסכם זה.
" . 2.10הסכם" או "הסכם השכירות"  -הסכם שכירות זה על נספחיו ותוספותיו כפי שיהיו מעת
לעת.
" . 2.11הפרויקט"  -פרו יקט מרכז הרווחה הנבנה על ידי המשכיר במקרק עין.
" . 2.12מדד"  -פירושו מדד המחירים לצרכן ,כולל ירקות ופירות ,המתפרסם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי וכולל אותו מדד אף אם יפורסם ע"י מוסד ממשלתי
אחר וכן כל מדד רשמי שיבוא במקומו ,בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד
הקיים ובין אם לאו .אם יוחלף בסיס המדד או אם תוחלף שיטת חישובו ועריכתו או אם
יפורסם על ידי גוף אחר במקום הלשכה הנ"ל ,תחושב עליית המדד בהתחשב בשינויים הנ"ל.
" . 2.13מועד מסירת החזקה" – כמפורט בנספח התנאים המיוחדים .
" . 2.14נספח התנאים המיוחדים"  -נספח א' המצורף להסכם זה ,ומוסיף ומשלים את הוראותיו.
בכל מקרה של ספק או סתירה או אי ודאות בין האמור בנספח התנאים המיוחדים ובין
האמור בהסכם ,יגברו הוראות נספח התנאים המיוחדים.
" . 2.15עבודות השוכר"  -כל העבודות שעל השוכר לבצע במושכר על מנת להכשיר את המושכר
מהמצב שקיבלו מ את המשכיר למצב כשיר לפתיחת עסקו של השוכר במושכר.
" . 2.16פדיון"  -פירושו כל תמורה ,תקבולים והכנסות מכל מין וסוג שהוא ,למעט מס ערך מוסף,
המתקבלים ע"י השוכר והנובעים מכל מכירותיו במושכר ו/או מהעסקים המתנהלים במושכר
לרבות תקבולים הנובעים ממתן שירותים או טובין מכל מי ן וסוג שהוא הניתנים ע"י השוכר,
בין אם שירותים או טובין אלה ניתנים בשטח המושכר או נמסרים או ניתנים בדרך של
הפניית הלקוחות מהמושכר לקבלת השירות או הטובין במקום אחר.
למרות האמור לעיל ,לא ייכלל בפדיון תשלומים שישלמו בעלי זיכיונות לשוכר בגין זיכיונם.
כמו כן ,לא ייכלל בפדיון תקבול בגין החזר סחורה לספקים.
מבלי לפגוע בכלליות ההגדרה דלעיל תכלול הגדרת "פדיון" גם :תקבולים והכנסות מכל מין
וסוג שהוא המתקבלים ע"י בעלי זיכיונות אשר יקבלו רשות מהשוכר למכירה או למתן
שירותים במושכר (בכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב מהמשכיר).
תק בולים והכנסות המתקבלים ע"י השוכר ו/או ע"י בעלי זיכיונות כנ"ל ממכירה באשראי ו/או
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באמצעות כרטיסי אשראי ,ש י קים עתידיים ,המחאות
מתנה ושי (על פי ערכם הנקוב) ,מכונות המופעלות באמצעות מטבעות וכיוצא בזה (אם וככל
שהותר לשוכר להפעילן במושכר) ,יחשבו כמתקבלים במועד בי צוע המכירה ,ולא במועד קבלת
התשלום בפועל על ידי השוכר.
" . 2.17שטח המושכר לצורך תשלום דמי שכירות"  -שטח המושכר (כהגדרתו להלן ) בצרוף התוספת
בגין שטחי ציבור (כהגדרתה להלן ו בנספח התנאים המיוחדים ) בגין השתתפות השוכר
בשטחים הציבוריים של הפרויקט.
" . 2.18שטח המושכר"  -שטח המושכר ברוטו כשהוא כולל את שטח כל ריצפת המושכר ,בצרוף כל
עובי הקירות הפנימיים והחיצוניים של המושכר (גם שהם גובלים עם שטחי ציבור ומבואות)
ומחצית עוביים של קירות המושכר הגובלים עם עסקים אחרים .השוכר מתחייב לכך שלא
יקים בשום דרך או צורה שהיא גלריה במושכ ר ,לרבות כל משטח עילי המאפשר אחסון מכל
מן וסוג ,ללא קבלת הסכמת המשכיר מראש ובכתב.
 . 2.19מבוטל

" . 2.20תוספת בגין שטחי ציבור"  -תוספת לשטח המושכר בשיעור המפורט בנספח התנאים
המיוחדים בגין השתתפות השוכר בשטחים הציבוריים של הפרויקט.
" . 2.21תקופת השכירות הבסיסית"  -תקופת השכירות הבסיסית המפורטת בנספח התנאים
המיוחדים שתחילתה במועד מסירת החזקה .
 . 3נספחים
כל הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק אינטגראלי ובלתי נפרד מהסכם השכירות ,בין אם
צורפו לו ובין אם לא.
 . 3.1נספח א'  -נספח התנאים המיוחדים
 . 3.2נספח ב'  -הסכם הניהול
 . 3.3נספח ג'  -התוכניות
 . 3.4נספח ד'  - 1המפרט הטכני לעבודות המשכיר
 . 3.5נספח ד'  - 2המפרט הטכני לעבודות השוכר
 . 3.6נספח ה'  -אישור עריכת ביטוח עבודות השוכר
 . 3.7נספח ו'  -אישור עריכת ביטוחי השוכר
 . 3.8נספח ז'  -נוסח ערבות בנקאית
 . 3.9נספח ח'  -נוסח שטר החוב
 . 4השכירות והמושכר
 . 4.1המשכיר משכיר בזאת לשוכר את המושכר לתקופת השכירות והשוכר שוכר בזאת מן המשכיר
את המושכר לתקופת השכירות בתנאים המפורטים בהסכם זה להלן.
 . 4.2שכירות השוכר והמושכר אינם מוגנים על פי הוראת חוק הגנת הדייר [נוסח משולב] ,ה תשל"ב
 ( 1972להלן" :חוק הגנת הדייר " ) ולא על פי הוראות כל חוק אחר קיים או ש ייחקק בעתידהמגן על שוכר בכל דרך שהיא ,והחוקים האמורים ותיקוניהם וכן התקנות ו/או הצווים
שהותקנו ו/או יותקנו על פיהם אינם חלים ולא יחולו על השכירות השוכר והמושכר.
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 . 4.3הצדדים מצהירים בזאת כי השוכר לא שילם ולא
נדרש לשלם למשכיר דמי מפתח בגין השכירות על פי הסכם זה ,בין במישרין ובין בעקיפין וכי
כל העבודות ,השינויים ,השיפוצים ,השיפורים והשכלולים שהשוכר נדרש לבצע במושכר אינם
ולא יהוו שינויים יסודיים והוראות חלק ג' של חוק הגנת הדייר לא יחולו על ההסכם ,והשוכר
לא ייחשב שוכר מוגן בהתאם לחוק הגנת הדייר בשום דרך או צורה שהי א.

 . 4.4בעת פינוי המושכר לא יהא השוכר זכאי לכל תשלום שהוא מהמשכיר ו/או מחברת הניהול
ו/או משוכר חלופי ,לא כדמי מפתח ולא כתשלום עבור השיפורים ו/או ההתקנות במושכר ולא
בכל אופן אחר.
 . 5המושכר ושטחו
 . 5.1תיאור המושכר הינו כמפורט בנספח התנאים המיוחדים ובתוכניות .

 . 5.2שטח המושכר לצורך תשלום דמי ה שכירות מפורט בנספח התנאים המיוחדים .המשכירה לא
תהיה אחראית לכל סטיה משטח המושכר .שטח המושכר חושב באופן שעובי כל קירות
המושכר נ כלל בתוך שטח המושכר במלואם ,למעט קירות המשותפים למושכרים אחרים
במרכז הרווחה אשר יחשבו בהתאם למחצית מע וביים .לשטח המושכר כפי ש נ מדד כאמור
התווספה התוספת לשטחי ציבור המפורטת בנספח התנאים המיוחדים .
 . 5.3בוטל
 . 5.4בכל מקרה בו המושכר הינו דוכן ו/או עמדה ו/או כל מתכונת שאינה בגדר חנות מושלמת
(להלן" :הדוכן" ) אזי מוסכם מפורשות כי מיקומו של הדוכן הינו מיקום משוער בלבד וכי
המיקום המדויק של הדוכן יקבע על ידי המשכיר במועד העמדתו של הדוכן בפועל  .כמו כן
מוסכם מפורשות כי המשכיר רשאי מעת לעת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי לשנות את מיקום
הדוכן בהודעה בכתב שתימסר לשוכר והשוכר מתחייב לשנות על חשבונו את מיקום המושכר
למיקום שיקבע על ידי המשכיר  .לא עשה כן השוכר במועד שיקבע על ידי המשכיר יהא רשאי
המשכיר לעשות זאת על חשבונו של השוכר והשוכר מוותר על כל טענה ו /או תביעה בקשר
לכך  ,לרבות במידה ויגרמו לו נזקים עקב ההעברה הנ "ל.
 . 6הצהרות הצדדים
המשכיר מצהיר ומתחייב כדלקמן :
 . 6.1בוטל
 . 6.2כי אין מניעה על פי כל דין ו /או הסכם להתקשרותו עם השוכר בהסכם זה .

השוכר מצהיר ומתחייב כדלקמן:
 . 6.3ראה ,ובדק את הפרויקט ,המושכר וסביבתו ,את התוכניות ואת היתר הבניה של הפרויקט,
ואת יתר הנספחים להסכם זה וכן בדק את המצב הת י כנוני והמשפטי של הפרויקט אצל
20

רשויות התכנון ואצל כל גורם אחר ,כפי שמצא לנכון.
כמו כן בדק את השימושים המותרים במושכר וכי הוא מודע לכל הפרטים המתייחסים
לפרויקט ,למושכר ולאפשרויות השימוש בו ,לרבות תוכניות בנין עיר החלות על החלקה ,ומצא
אות ן מתאימ ות לצרכיו ולמטרותיו מכל בחינה שהיא ,ובכפוף ל נכונות כל הצהרות המשכיר
הנוגעות לעניין  ,הוא מוותר על כל טענת אי התאמה ,פגם או כל טענה אחרת בקשר לכך.
 . 6.4ידוע לו שהמשכיר יהא רשאי להכניס שינויים בתכני ו ת הפרויקט ו/או באופן חלוקתו ו/או
בתיאור הטכני שלו ,מכל סיבה שהיא ולשוכר לא תהא כל טענה בקשר לכך ובלבד שהשינויים
לא יהיו בתוך המושכר גופו .על אף האמור לעיל המשכיר יהא רשאי לערוך שינויים גם בתוך
המושכר גופו ,ככל שהצורך בכך יהא מאילוצים הנובעים מהוראות הרשויות השונות ו/או
מהוראות בטיחות של כל גוף מוסמך על פי דין ו/או מאילוצי שיווק ו/או תכנון ו/או ממערכות
שהמש כיר מבקש להעביר ן במושכר .ידרשו שינויים כאמור ,יעשה המשכיר את מירב
המאמצים לשמר את המושכר ,ככל שניתן ,באותו מיקום ומידות המצוינות בתשריט המושכר.
בכל מקרה בו השינויים שבוצעו כאמור חורגים באופן מהותי מהקבוע בתוכניות יהא רשאי
השוכר לבטל את הסכם זה מבלי שתהא לו כל טענה ו/או תביעה כלפי המשכיר וזכות הביטול
האמורה נתונה לשוכר למשך  30יום למן המועד בו הובא לידיעתו שינוי כאמור .ידוע לו כי עד
למועד תחילת ביצוע עבודות השוכר יהא רשאי המשכיר לשנות את מיקום המושכר ,מנסיבות
הכרוכות בדרישות הרשויות ו/או אילוצי תכנון ו/או בט יחות ו/או שיווק .במקרה כאמור יודיע
המשכיר לשוכר על כך ויציע לו חלופות (ככל שהדבר אפשרי) למיקום הנ"ל .השוכר יהא רשאי
לקבל את אחת החלופות או לבטל את ההסכם ,תוך  30יום ממועד קבלת ההודעה על ידי
המשכיר .לא הודיע השוכר את החלטתו בכתב בתוך  30הימים הנ"ל יחשב הסכם זה כבטל
ומבוטל .לשוכר אין ולא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפי המשכיר בגין האמור בסעיף זה.
המשכיר מתחייב כי במקרה של ביטול ההסכם בהתאם להוראות סעיף  6.4זה יפצה המשכיר
את השוכר בגין ההוצאות הישירות שהוצאו על ידו עד למועד סיום ההסכם כאמור כפי
שיאושרו ע"י המשכיר.
ידוע לו שהמשכיר מתכוון לבנות ,במועד שימצא לנכון ,במקרקעין מבנים נוספים לכל
שימוש ו/או מטרה שהיא ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לרבות בניית מבנים נוספים
במקרקעין  ,וכי השוכר מודע לכך ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך .מבלי לגרוע
מכלליות האמור רשאי המשכיר  ,לפ י ש י קול דעתו הבלעדי והמוחלט ,וללא כל צורך
בהסכמת השוכר לבצע כל שינוי ,תיקון או תוספת בניה בתכניות ו /או בפרויקט ו/או בשטח
המקרקעין לרבות בנית מבנים נוספים ו/או בנית קומה ו/או קומות נוספות ו/או הפיכת
שטחים ציבוריים לשטחים בשימוש בלעדי של משתמשים שונים ו/או ש ינוי בפתחים
ובמעברים ו/או שינוי חניונים ו/או בדרכי הגישה ו/או הגדלת ו/או הקטנת השטחים
המסחריים והאחרים במקרקעין (להלן " :השינויים " ) וזאת גם לאחר מסירת החזקה
במושכר לשוכר .כן רשאי יהיה המשכיר לעשות שימוש בשטחים הנוספים ש ייווצרו
כתוצאה מהשינויים ללא כל הגבלה וללא כל צורך בהסכמה שהיא מצד השוכר  .המשכיר
יהיה זכאי להשכיר ,למכור ,להסב ולעשות כל פעולה אחרת בשטחים הנוספים הנ"ל לכל
מטרה שהיא לרבות לצורך הפעלה ו/או השכרה של שטחים המתחרים בשוכר  .השוכר
מתחייב לאפשר למשכיר לעשות את כל הפעולות האמורות ,לשתף עמו פעולה ככל ש יידרש
ולהימנע מלהפריע בעדו בכל אופן שהוא .המשכיר מתחייב לבצע את הפעולות הנ"ל באופן
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שלא תהא בהן הפרעה מתמשכת ו בלתי סבירה בנסיבות
העניין  ,לניהול עסקו של השוכר במושכר ,לרבות גישה סבירה ובטוחה של הציבור הרחב
למושכר .מובהר מפורשות כי בשלב זה ועד להודעה חדשה לא תהיה כניסה מהכיוון הצפוני
של הפרויקט ולשוכר לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך .למניעת ספקות מובהר כי
פתיחת תחרות לשוכר לא תחשב בשום דרך ו/או צורה שהיא כהפרעה לשוכר ומובהר
במפורש כי לשוכר לא ניתנת כל בלעדיות במרכז הרווחה בפרט ובבית החולים בכלל.
 . 7עבודות השוכר
 . 7.1השוכר מתחייב לשפץ את המושכר מ א' ועד ת' בהתאם לסטנדרטים המקובלים כיום
למושכרים חדשים הניבנים בקניונים המובילים בישראל .מבלי לגרוע מכלליות האמור
מובהר כי על השוכר להרוס עד היסוד את הבניות הקיימות כיום במושכר ולהחליף הן את
העיצוב  ,הן את התכנון והן את ה בינוי  ,כך שהמושכר יבנה מחדש  .לא יאוחר מ  14-יום לאחר
חתימת הסכם זה  ,ימסור השוכר לבדיקת המשכיר ולאישורו מפרטים טכניים ,כתבי כמויות
ותכניות מותאמות לביצוע ,של כל עבודות השוכר כשהם חתומים על ידי השוכר.
 . 7.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל התוכניות יכללו תוכניות של שימוש בחומרי גמר ,עיצוב
ויטרינה ,פריסת מחיצות וחלוקת המושכר לחללים נפרדים ,תוכניות חשמל ,לרבות מיקום
נקודות וחיבורי חשמל ,טלפון ,תקשורת ,מיזוג אוויר ,מחשבים וכיו צ "ב ,פריסה של גופי
תאורה ,הצללות וכל פרט אחר הקשור בעבודות השוכר.
 . 7.3המשכיר יעביר את התוכניות ליועצים מטעמו ,לרבות אדריכל ויועץ בטיחות ,ובהתאם
להנחיותיהם המקצועיות הוא יהא רשאי לאשר את התוכניות והמפרטים הטכניים האמורים,
לבקש פרטים נוספים בקשר אליהם ,לערוך בהם תיקונים או לסרב לאשרם ובלבד שסירוב
לאשר ו/או דרישה לבצע שינויים בתוכניות השוכר יהיו מנימוק ים סבירים בלבד .מוסכם כי
דרישה ש המושכר יעוצב ויבנה ברמה גבוהה הינה נימוק סביר שהשוכר מתחייב לקיימו ולבצע
את כל הפעולות והשינויים הנדרשים לשם כך.
 . 7.4לא אושרו המפרטים והתוכניות או נתבקשו ע"י המשכיר תיקונים ,שינויים או פרטים נוספים
בקשר אליהם ,יגיש השוכר למשכיר מפרטים טכניים ותוכניות חדשים ו/או השלמות להם לפי
הנחיותיו של המשכיר .התוכניות והמפרטים הטכניים האמורים ,לאחר אישורם על ידי
המשכיר ,אם יאושרו ,ובכפוף לשינויים שיערכו או שידרשו על יד ו  ,הכל כאמור לעיל ,יקראו
להלן" :תוכניות השוכר".
 . 7.5מובהר כי אישורי המשכיר ו/או מי מטעמו ,לרבות האדריכל ו/או יועצים אחרים של המשכיר,
אין בהם כדי להטיל על המשכיר כל אחריות בקשר עם תוכניות השוכר ,והשוכר בלבד יהא
אחראי לכל פגם ,סתירה ,וטעות בתוכניות השוכר וכן כל נזק שייגרם לו ו/או למשכיר עקב
כך.
 . 7.6השוכר מתחייב ל בצע את עבודות השוכר בהתאם לתכניות השוכר ללא כל חריגה ,אלא אם כן
קיבל את אישור המשכיר לחריגה מראש ובכתב .מבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב השוכר
לבצע את כל העבודות המפורטות בנספח ד '  2בהתאם להנחיות ולמפרטים הקבועים בנספח
הנ"ל.
 . 7.7המשכיר יאפשר לשוכר לבצע את עבודות השוכר החל ממועד מסירת החזקה במושכר.
המושכר ימסר לשוכר במצבו  AS ISלמועד בו הוא יפונה על ידי השוכר המחזיק בו (לעיל
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ולהלן "השוכר הקודם") .על פי הוראות הסכם
השכירות עם השוכר הקודם על השוכר הקודם להחזיר את החזקה במושכר בתנאים
מסויימים  .המשכיר אינו מתחייב כלפי השוכר כי המושכר יוחזר במצב כלשהו ועל השוכר
לקחת בחשבון כי המושכר יוחזר על ידי השוכר במצב הגרוע ביותר מבחינת השוכר ,וכי
השוכר יהיה צריך לבצע עבודות לפינוי המושכר מכל המערכות והציודים הקיימים בו,
ולפרק את כל עבודות הבינוי במ ושכר ,והכל על חשבונו ומבלי שלמשכיר תהיה כל חבות או
אחריות בקשר לכך .בכל מקרה בו יושאר ציוד כלשהו על ידי השוכר הקודם במושכר ,הרי
שהשוכר יהיה רשאי לעשות בו שימוש ,והוא מתחייב לשמור עליו ולתחזקו במשך כל תקופת
השכירות על ידי בעלי מקצוע מהשורה הראשונה ,ומובהר מ פורשות כי ככל שמדובר יהיה
במערכות המיזוג החשמל והתאורה ,הרי שהם היו וישארו בבעלות המשכיר מבלי שלמשכיר
תהיה כל אחריות בגין מערכות אלו.
 . 7.8למניעת ספקות מובהר כי תקופת העבודות תחשב לכל דבר וענין כחלק מתקופת השכירות ועל
השוכר לשלם בגינה את כל התשלומים ,לרבות דמי שכירות ודמי ניהול.
 . 7.9השוכר יבצע את עבודות השוכר באופן שתגרם הפרעה מזערית ככל הניתן לשוכרים אחרים
בפרויקט ,לעבודות אחרות אשר תבוצענה בפרויקט ולקהל הרחב .השוכר יהא אחראי לתאום
העבודות עם המשכיר ועם קבלניו וכן עם כל גורם אחר הקשור בביצוע עבודות במושכר
ובפרויקט .השוכר מתחייב לדווח באופן שוטף לנציג המשכיר על התקדמות עבודות השוכר וכן
להמציא לו מדי פעם ,לפי דרישת נציג המשכיר ,לאישור לוח זמני ם בקשר עם ביצוע עבודות
השוכר .השוכר מתחייב כי עבודות השוכר יבוצעו על פי לוחות הזמנים והשלבים אשר יקבעו
מעת לעת על ידי המשכיר והוא מתחייב לדווח מבעוד מועד לנציג המשכיר על כל סטייה או
חריגה צפויה מהם.
 . 7.10המשכיר רשאי לפקח על ביצוע עבודות ההתאמה באמצעות נציג מטעמ ו .השוכר מתחייב כי
במהלך תקופת מתן הרשות וכן במהלך ביצוע עבודות השוכר ,הוא וכל הפועל מטעמו ישמעו
להוראות נציג המשכיר וכל מי מטעמו.
 . 7.11מובהר בזאת כי חריגת השוכר מהוראות נספח ד '  2ו/או מתוכניות השוכר אשר אושרו על ידי
המשכיר ,יהוו הפרה יסודית של הסכם זה ובמקרה זה המשכיר יהא זכאי למנוע את ביצוע
ו/או המשך ביצוע עבודות השוכר החורגות מתנאי האישור ולדרוש כי השוכר ישיב את מצב
המושכר לקדמותו מבלי שיהא בכך כדי לגרוע מכל זכות אחרת של המשכיר על פי הסכם זה
ו/או כל דין.
 . 7.12לא השיב השוכר את המצב לקדמותו או לא תיקן את החריגה ,רשאי המשכיר אך לא חייב,
להשיב את המצב לקדמותו בעצמו ו ע ל השוכר יהא לשאת בכל ההוצאות והנזקים שיגרמו
למשכיר כתוצאה מכך.
 . 7.13לצורך ביצוע עבודות השוכר ,השוכר מתחייב להשתמש אך ורק בבעלי מקצוע מורשים
ומיומנים בציוד ובחומרים תקניים כפי שפורטו בתוכניות השוכר .השוכר לבדו יה א אחראי
לציוד ולחומרים שיובאו על ידו או על ידי מי מטעמו לשם ביצוע עבודות השוכר ,משך כל זמן
הימצאם בפרויקט.
 . 7.14השוכר ו/או מי מטעמו לא יהא רשאי לאחסן או להניח חומרים וציוד בשטחי הפרויקט שמחוץ
למושכר או להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודות ללא אישורו המפורש מראש ובכתב של
המשכיר .בכל מקרה בו ניתן אישור המשכיר כאמור אזי מוסכם במפורש כי המשכיר וכל מי
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מטעמו לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או גניבה שיגרמו
לחומרים ולציוד כאמור ובשום מקרה לא יחשבו כ"שומרים" על פי כל דין של הציוד ו/או
החומרים הנ"ל ו/או של עבודות השוכר.
 . 7.15השוכר והוא בל בד יהא אחראי כלפי המשכיר וכלפי כל צד ג' שהוא ,בגין כל נזק שיגרם
למושכר ו/או לפרויקט ו/או למושכרים ו/או לשוכרים אחרים בפרויקט ו/או למשכיר ו/או לכל
צד ג' שהוא בגין ,עקב או מחמת ביצוע עבודות השוכר.
 . 7.16השוכר מתחייב כי הוא ו /או מי מטעמ ו (לרבות קבלנים וקבלני משנה ה מועסקים בביצוע
עבודות ההתאמה) ינקטו בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים למניעת אובדן ,פגיעה או
נזק לגופו ו/או רכושו של אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע עבודות השוכר כאמור .מבלי
לגרוע מהאמור לעיל מתחייב השוכר כי ה ו א ו /או מי מטעמ ו ישמעו להוראות הבטיחות
שיקבעו מעת לעת על ידי המשכיר ו /או מי מטעמו ו ינקטו באמצעי זהירות נאותים ויקיימו את
הוראותיו של כל דין המסדיר את ביצוע עבודות השוכר.
 . 7.17באם יידרש היתר בניה או כל ר י שיון או היתר אחר על פי כל דין או נוהג לביצוע עבודות
כלשהן במסגרת עבודות השוכר תחול על השוכר החובה לקבלם כדין בטרם י חל בביצוע
העבודות .המשכיר ישתף פעולה ויחתום על כל המסמכים הנדרשים לצורך הוצאת אישורים
כאמור ,ככל שהם אושרו על ידו.
 . 7.18המשכיר יספק לשוכר מים וחשמ ל ,תמורת תשלום ,בעת ביצוע עבודות השוכר.
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 . 8מסירת החזקה
 . 8.1בכפוף לקיום כל התחייבויות השוכר על פי הסכם זה מתחייב המשכיר למסור לשוכר את
החזקה במושכר במועד מסירת החזקה והשוכר מתחייב לקבל את החזקה במושכר במועד
מסירת החזקה.
 . 8.2בוטל
 . 8.3מוסכם בזאת כי איחור של עד  90יום במסירת החזקה לשוכר על ידי המשכיר ,מכל סיבה
שהיא ,לא ייחשב להפרת ההסכם .כמו כן מוסכם כי בכל מקרה בו חל עיכוב במסירת החזקה
בשל נסיבות שאינן בשליטת המשכיר כגון מצב לחימה ו/או מחסור בפועלי בנין ו/או בחומרי
בניה ו/או עקב עבודות השוכר  -ידחה מועד מסירת החזקה למשך פרק זמן בו נגרם העיכוב,
וזאת בנוסף לזכות לאחר  90הימים כאמור.
 . 8.4כמו כן מוסכם כי בכל מקרה של עיכוב במסירת החזקה הנובע מאי פינוי המושכר על ידי
השוכר הקודם  ,לרבות בעקבות הליכים משפטיים או אחרים שננקטו על ידי מי מהצדדים בכל
הנו גע לפינוי המושכר – רשאי המשכיר לדחות את מסירת עד למועד פינוי המושכר על ידי
שוכר הקודם .בכל מקרה בו העיכוב עלה על שישה חודשים יהיה רשאי השוכר לסיים את
ההתקשרות בהודעה של  3חודשים מראש ובכתב ,ובלבד שעד למועד תום שלושת החודשים
האמורים לא נמסרה לו חזקה .בכל מקרה בו העיכוב עלה על  12חודשים ו/או בכל מקרה בו
נראה כי בעקבות ההליך המשפטי ,לרבות הליכי גישור ו/או הסדרה ,לדעת המשכיר ,המושכר
לא יפונה בתוך  12חודשים מהמועד המקורי של מסירת החזקה – רשאי המשכיר לבטל את
ההסכם .בוטל ההסכם כאמור לא תהיה למי מהצדדים כל טענה ו /או תביעה כלפי משנהו בגין
עקב או מחמת סיום ההסכם .
 . 8.5במעמד מסירת החזקה יערכו הצדדים פרוטוקול מסירת חזקה ובו יפורט מצב המושכר
והמערכות שנמסרו (אם נמסרו) לשוכר בו .מובהר כי הימנעותו של השוכר לערוך פרוטוקול
מסירת חזקה ו /או סירובו לקבל את החזקה בניגוד להוראות הסכם זה יהוו הפרת הסכם זה
והמשכיר יהא רשאי לקבוע כי השוכר קיבל את החזקה במושכר במועד בו אמור היה לקבל
את החזקה בו  ,וזאת לכל דבר ועניין  ,לרבות לעניין חיוב השוכר בתשלומים החלים החל
ממועד מסירת החזקה.
 . 8.6השוכר מתחייב לפתוח את המושכר לקהל הרחב לא יאוחר משישים יום לאחר מסירת החזקה
ול פתחו לרשות הקהל הרחב כשהמושכר מוכן על כל ציודו ומתקניו וכשהוא מכיל מתקנים,
מוצרים ועובדים באיכות וברמה גבוהים ובכמות נאותה המתאימים למטרת השכירות.
 . 8.7מובהר ומוסכם מפורשות כי תקופת השכירות תחל במועד מסירת החזקה  ,והשוכר ישלם את
מלו א התשלומים החלים עליו על פי ההסכם גם בתקופת ביצוע עבודות השוכר .
 . 8.8השוכר לא יהא רשאי לפתוח את עסקו במושכר לקהל לפ נ י קבלת אישור מהמשכיר על השלמת
עבודות השוכר  ,ועל עמידת המושכר והעבודות והמכשור שהותקן בו בדרישות כל תקן וכל
רשות..
 . 8.9הפרת סעיף זה הינה הפרה יסודית של ההסכם .
 . 9רישוי עסק
 . 9.1השוכר מתחייב לקבל את כל ההיתרים הדרושים על פי חוק לניהול עסקו במושכר ,ולהציגם
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למשכיר לפי דרישתו  .השוכר ישא על חשבונו בכל
ההוצאות ו התשלומים הכרוכים בקבלת היתרים כאמור לכל רשות מוסמכת.
 . 9.2הוצאת ר י שיון עסק להפעלת המושכר תהא באחריות השוכר וע ל חשבונו .השוכר מצהיר כי
הוא בקיא ומצוי בעסק אותו הוא עומד לנהל במושכר וכי בדק את כל הצריך בדיקה לעניין זה
ומצא שניתן לקבל רישיון עסק להפעלת המושכר למטרת השכירות .אם מסיבה כל שהי לא
קיבל השוכר היתר לניהול עסקו במושכר ,לא יהיה בכך כדי לפטור את השוכר מחיוביו על פי
הסכם זה לרבות תשלום דמי השכירות ,דמי הניהול וכל תשלום אחר בהתאם להסכם זה עד
תום תקופת השכירות כקבוע בהסכם זה ,אלא אם כן קיבל צו סגירה בגין אי קבלת ר ישיון
עסק ו הסיבה לאי קבלת הר י שיון כאמור נובעת ממעשה או מחדל של המשכיר ו/או חברת
הניהול שאז ,ורק אז ,יהא רשאי השוכר להודיע  -וזאת לא יאוחר מ  10-ימים מהמועד בו הודע
לו באופן סופי כי לא יינתן לעסקו רישיון עסק כאשר הסיבה לכך נובעת ממעשה ו /או מחדל
של המשכיר ו /או של חברת הניהול  -ב הודעה של  14יום מראש ובכתב על סיום תקופת
השכירות ולפנות את המושכר בתום  14היום הנ "ל.
 . 9.3השוכר ישא בעצמו בכל קנס ו /או עונש שיוטלו בגין ניהול עסקו במושכר ו /או השימוש
במושכר על ידי השוכר וכל מי מטעמו  ,וזאת בין אם יוטלו על השוכר ישירות ובין אם יוטלו
על המשכיר ו /או חברת הניהול שאז מתחייב המשכיר לשפותם מיד עם דרישתם .
 . 9.4השוכר מתחייב שלא להפר הוראת כל דין בכל הנוגע לשימוש במושכר  ,לרבות ומבלי לגרוע
מכלליות האמור לשלם לגופים המייצגים בעלי זכויות יוצרים ו /או מבצעים את התשלומים
המגיעים להם בגין שימוש במוסיקה או שירים במושכר .
 . 9.5מוסכם כי בכל מקרה בו בשל נסיבות הקשורות למשכיר לא התאפשר לשוכר להפעיל את
עיסקו במושכר ו/או לקבל רשיון עסק – יהיה רשאי השוכר לסיים את תקופת השכירות
בהודעה של  30יום מראש ובכתב .במקרה כאמור יפצה המשכיר את השוכר בגין נזקים
ישירים שנגרמו לו עקב סיום הה סכם כאמור  ,אולם הוא יהיה פטור מנזקים עקיפים  ,ומובהר
כי בשום מקרה השוכר לא יהיה זכאי לקבל החזר בגין אובדן רווחים .
 . 10תקופת השכירות
 . 10.1המשכיר משכיר בזאת לשוכר והשוכר שוכר בזאת מן המשכיר את המושכר לתקופת שכירות
של  36חודשים (במילים :ארבעים ושמונה חודשים) החל ממועד מסירת החזקה .
 . 10.2הפרת הוראות סעיף זה הינה הפרה יסודית של ההסכם .
 . 10.3השוכר יפנה את המושכר בתום תקופת השכירות .הפרת הוראות סעיף זה הינה הפרה יסודית
של ההסכם .
 . 10.4למניעת ספקות מובהר כי לשוכר אין ולא תהיה כל אופציה להארכת תקופת השכירות.
 . 11דמי שכירות
השוכר מתחייב לשלם למשכיר במשך כל תקופת השכירות את דמי השכירות היסודיים ואת דמי
השכירות הנוספים באופן ובתנאים כמפורט להלן:
 . 11.1דמי השכירות היסודיים  -ישולמו על ידי השוכר למשכיר אחת ל חודש מראש ,וזאת לא יאוחר
מהיום הראשון של כל אחד ואחד מחודשי השכירות.
 . 11.2דמי השכירות היסודיים יהיו צמודים למדד בהתאם לשיעור עלית המדד החדש לעומת המדד
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הבסיסי .למניעת ספקות מובהר כי דמי השכירות
היסודיים כשהם מוכפלים במדד החדש ומחולקים במדד הבסיסי יחשבו לכל דבר וענ י ין כדמי
השכירות הבסיסיים.
 . 11.3תוך שלושה ימים ממועד חתימת ההסכם על ידי השוכר ישלם השוכר למשכיר את דמי
השכירות בגין חודש השכירות הראשון של תקופת השכירות .
דמי השכירות הנוספים  -יחושבו וישולמו אחת לרבעון קלנדרי (היינו רבעונים
המתחילים בחודשים ינואר ,אפריל ,יולי ואוקטובר) (להלן" :הרבעון הרלוונטי" ) דמי
השכירות הנוספים ישולמו על ידי השוכר בגין כל רבעון קלנדארי לא יאוחר מ  14יום
לאחר תום הרבעון הרלוונטי ( .להלן" :יום עריכת החישוב" ).
 . 11.4חישוב דמי השכירות הנוספים יבוצע בערכים מתואמים למדד המחירים לצרכן ,כמפורט להלן:
 . 11.4.1לדמי השכירות היסודיים ששולמו בגין כל אחד מחודשי השכירות שברבעון הרלוונטי ,יוספו
הפרשי הצמדה החל מהמדד הידוע במועד תשלומם ועד למדד הידוע ביום עריכת החישוב.
 . 11.4.2במסגרת חישוב דמי השכירות כאחוז מהפדיון יחושב הפדיון ברבעון הרלוונטי ,בדרך של חיבור
הפדיונות החודשיים בגין כל אחד מחודשי השכירות שברבעון הרלוונטי ,בצירוף הפרש י
הצמדה אשר יחושבו (לגבי כל חודש שכירות בנפרד) ,על  -ידי הכפלת הפדיון החודשי בשיעור
שיתקבל מחלוקת המדד הידוע ביום עריכת החישוב במדד הידוע ביום האחרון לכל חודש לגביו
נערך החישוב.
 . 11.4.3באם יסתבר ,עפ"י דרך החישוב הקבועה לעיל ,כי דמי השכירות כאחוז מהפדיון (המתואמים)
בגין הרבעון הרלוונטי עלו על דמי השכירות היסודיים (המתואמים) בגין הרבעון הרלוונטי,
אזי ישלם השוכר את דמי השכירות הנוספים ביום עריכת החישוב כהגדרתו לעיל.

 . 11.5לא יאוחר מ ה  14-לכל חודש קלנדרי ימציא השוכר למשכיר דיווח מלא בו יפרט הפדיון בחודש
שחלף.
 . 11.6השוכר מתחייב לנהל מערכת הנהלת חשבונות אשר תתאים לעריכת ביקורת שתיערך מפעם
לפעם ע"י המשכיר ואשר תידרש לצורך קביעת דמי השכירות הנוספים .מבלי לפגוע באמור
לעיל ,בכל מקרה בו השוכר אינו מפעיל יותר מחנות אחת ,ימציא השוכר למשכיר מדי רבעון
העתק מהדו"חות שהגיש לשלטונות מע"מ בחודש שח לף  ,אולם לא יהא בכך בכל מקרה משום
הודאה מצד המשכיר כי הדיווחים למע"מ תואמים את היקף הפדיון האמיתי במושכר .בתום
כל שנה קלנדרית ימציא השוכר למשכיר אישור מאת רואה החשבון של השוכר בדבר היקף
הפדיון השנתי (תוך חלוקה חודשית) ותיערך התחשבנות כמפורט לעיל לפיה ייקבע גובה דמי
השכירות הנוספים המגיעים למשכיר בגין כל אחד מהרבעונים .יתרת דמי השכירות הנוספים
שטרם שולמה ,תשולם על  -ידי השוכר למשכיר בתוך  10ימים מגמר ההתחשבנות .במידה ועקב
טעות בתום לב היה הפדיון שדווח על ידי השוכר גבוה והפדיון האמיתי כפי שידווח על ידי
רואה החש בון כאמור  -יזכה המשכיר את השוכר בהפרש מדמי השכירות העתידיים החלים על
השוכר על פי הסכם זה .למען הסר ספק מובהר כי חישוב דמי השכירות הנוספים יעשה על
בסיס רבעוני ולא על בסיס שנתי.
 . 11.7השוכר יאפשר לרו"ח של המשכיר לערוך בדיקה של ספרי השוכר ,ככל שאלו נוגעים לפדיון
ב מושכר .העלתה הבדיקה כאמור כי הדו"חות שהוגשו על ידי השוכר לא היו מדוייקים לרעת
המשכיר ישא השוכר בעלות הבדיקה הנ"ל ,וזאת מבלי לגרוע מיתר התרופות והסעדים
העומדים למשכיר על פי הסכם זה ועל פי כל דין.
 . 11.8השוכר מתחייב לשלם את מלוא דמי השכירות ,במשך כל תקופת השכירות  ,אפילו יצא
מהמושכר ו/או לא יעשה בו כל שימוש ו/או שימוש חלקי ,תהיה סיבת אי השימוש אשר תהיה.
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למען הסר ספק השוכר לא יהיה רשאי בכל מקרה
להביא את השכירות לסיומה ו/או לעזוב את המושכר ו/או שלא להפעילו לפני תום תקופת
השכירות.
 . 11.9לדמי השכירות ולכל תשלום בו חב השוכר ל משכיר ו/או לחברת הניהול על פי הסכם זה יוסף
מע"מ כדין .המשכיר ימציא לשוכר חשבונית מס כדין בגין דמי השכירות אשר ישולמו על ידו.
 . 11.10להקלת גבית דמי השכירות ,דמי הניהול וכל יתר התשלומים החלים על השוכר על פי הסכם
זה ו/או הסכם הניהול יחתום השוכר הן כלפי המשכיר והן כל פי חברת הניהול על כתבי
הרשאה לחיוב חשבון בנוסח שיקבע מעת לעת על ידי המשכיר ובלבד שיהא מקובל בבנקים
בישראל .השוכר מתחייב להמציא את כתבי ההרשאה הנ"ל כשהם חתומים על ידי סניף הבנק
של השוכר לפני מועד קבלת הרשות לביצוע עבודות השוכר או לפני מועד מסירת החזקה ,אשר
קבלתם חתומים הינה תנאי מקדמי לביצוע עבודות השוכר ו/או לקבלת החזקה במושכר ,הכל
על פי המועד המוקדם מבין המועדים .השוכר מתחייב כי ההרשאות יהיו בתוקף במשך כל
תקופת השכירות ובמידת הצורך יחדשם מעת לעת לפי דרישת המשכיר.
 . 11.11המשכיר ו /או חברת הניהול רשאים להורות לשוכר לדווח את הפדיון היומי והחודשי למערכת
מידע ממוחשבת  ,וזאת באמצעות ממשק אוטומטי  ,והשוכר מתחייב לדווח את נתוני הפדיון
של המושכר למערכת זו  ,לפי דרישת המשכיר ו /או חברת הניהול  .עלות החיבור למערכת
הדיווח האוטומטית תחול על השוכר ובלבד שהמחיר החודשי לא יעלה על  ₪ 140לחנות
לחודש .עלות הממשוק למערכת האוטומטית תחול על השוכר ,כולל טיפול בתקלות ממשוק.
על השוכר לעשות שימוש בקופות או מרכזי רשת שמסוגלות ליצא קבצי פדיון ל . FTP
 . 11.12המשכיר על פ י שיקול דעתו הבלעדי יהיה רשאי מעת לעת לקבוע כי חובת הדיווח בגין
התשלומים על פי הסכם זה תהיה בהתאם לסעיף  20לחוק מע "מ .במקרה בו יקבע המשכיר
כאמור תהיה חובת הדיווח בגין עסקת האקראי בהתאם לסעיף  20לחוק מע "מ ,ועל השוכר
תחול החובה למלא טופס מע "מ מס '  36ולהגישו באמצעות נציג מורשה ומוסמך מטעם השוכר
לסניף המע "מ האזורי אליו משוייך השוכר.
 . 11.12.1למען הסר ספק ,מובהר כי השוכר יודע שהמזמין הינ ו מלכ"ר ואינ ו מוציא
חשבוניות מס.
 . 11.12.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ככל וידרש  ,על ה שוכר למלא טופס ( 36דיווח על עסקת
אשראי בהתאם לתקנות מס ערך מוסף (רישום) ,התשל "ו –  ,) 1976ולהחזיר למזמין
העתק חתום על ידי משרדי המע"מ המקומיים.
 . 11.12.3כמו כן  ,ה שוכר מתחייב להנפיק חשבונית עצמית במועד כל תשלום ולדווח
לשלטונות מע"מ בדבר העסקה בהתאם לסעיף  20לחוק מס ערך מוסף ,התשל "ו -
 . 1974חשבונית המקור תועבר למזמין במצורף לתשלום התמורה.
 . 11.13הפרת הוראות סעיף זה הינה הפרה יסודית של ההסכם .
 . 12מטרת השכירות ובלעדיות

 . 12.1השוכר מתחייב להשתמש במושכר לצורך מטרת השכירות המפורטת בנספח התנאים
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המיוחדים בלבד (לעיל ולהלן" :מטרת השכירות" )
והוא מתחייב בזה לא להשתמש ולא להתיר להשתמש במושכר או בכל חלק ממנו לכל מטרה
אחרת מלבד מטרת השכירות .השוכר מתחייב כי העסק שינוהל במושכר ישא את השם
ה מסחרי הנקוב בנספח התנאים המיוחדים והוא לא יהא רשאי לשנותו ללא הסכמת המשכיר
מראש ובכתב.
 . 12.2השוכר מתחייב בזה שלא לשנות את מטרת השכירות.
 . 12.3המשכיר יהיה רשאי להפעיל בשטחים שמחוץ למושכר ,לרבות במעברים ובשטחים הציבוריים ,
עסקים לפי שקול דעתו הבלעדי ,בעצמו או באמצעות אחרים ,וכן להשכיר שטחים ו/או
להעניק זכויות בשטחים שמחוץ למושכר לכל מטרה שימצא לנכון .לשוכר אין ולא תהיה כל
טענה לענ יין זה  ,והוא מוותר בזה על טענה כנגד שימוש שיעשה בשטחים אשר מחוץ למושכר.
 . 12.4ידוע לשוכר והוא מסכים לכך כי המשכיר יהיה רשאי להעניק ,על פי שיקול דעתו ,זכויות
בלעדיות לשימושים ו/או עיסוקים מסוימים בפרויקט .השוכר מתחייב שלא לפגוע בכל דרך
ו/או צורה שהיא בזכויות הבלעדיות שיוענקו על ידי המשכיר ,ובלבד שלא תיפגע האפשרות
להפעיל את המושכר למט רת השכירות.
 . 12.5בכל מקרה של סתירה בין מטרת השכירות ובין ההגבלות המפורשות לעיל תפורש מטרת
השכירות באופן המצומצם ביותר.

 . 12.6מוסכם מפורשות כי לשוכר לא ניתנה כל בלעדיות שהיא אלא אם כן נכתב מפורשות בנספח
התנאים המיוחדים אחרת .על אף האמור לעיל מוסכם כי גם אם ניתנה לשוכ ר בלעדיות
כלשהיא בנספח התנאים המיוחדים הרי שבלעדיות זו לא תחול ביחס לשטח שיופעל על ידי
עסק מסוג מכולת ו/או עסק מסוג בית מרקחת ו/או פארם .מובהר כי בכל מקרה אסורה
מכירת סיגריות במושכר .

 . 13השימוש במושכר
 . 13.1השוכר ינהל עסקו אך ורק בתחומי המושכר .השוכר מתחייב שלא להח זיק כל חומרים ,כלים,
ציוד ,תוצרת ,מלאי וכל מיטלטלין אחרים שהם (להלן " :ה מיטלטלין" ) מחוץ למושכר ללא
הסכמת המשכיר לכך מראש ובכתב .בכל מקרה שימצאו מיטלטלין כלשהם של השוכר מחוץ
למושכר מבלי שנתקבלה על כך הסכמת המשכיר כאמור ,יהיה המשכיר רשאי לסלקם על
חשבון השוכר ,לאחר מתן הודעה לשוכר זמן סביר מראש על כוונתו לעשות כן ,ולא תהיה על
המשכיר כל אחריות בקשר להם.
 . 13.2השוכר יימנע מיצירת מטרד כלשהו ,ובכלל זה מתחייב השוכר שלא להשמיע מוזיקה אל מחוץ
למושכר ושלא לגרום לרעש חזק ,לריחות ,זיהומים ,עשן ולזעזועים העלולים להפריע לשוכרים
האחרים ולבאי הפרויקט .
 . 13.3השוכר מתחייב למלא אחר כל החוקים ,התקנות וחוקי העזר החלים על המושכר ,על השימוש
בו ועל העסק ,העבודה והפעולות המתבצעות בו.
 . 13.4השוכר מתחייב לא להרחיק למערכת הביוב פסולת שאיכותה או כמותה עלולות להזיק
למערכת הנ"ל ,או לפגוע בפעילותה התקינה ,או העלולות לסכן את השימוש הרגיל במקורות
מים או כל מקור אחר.
 . 13.5השוכר יפנה פסולת מעסקו אך ורק למקומות המיועדים לכך ובשום פנים ואופן לא לפחי
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האשפה שיוצבו במעברים .המשכיר יקבע מעת לעת
את השעות בהן תפונה הפסולת ואת הנתיב בו על השוכר לפנות את הפסולת והשוכר מתחייב
למל א הוראות אלו .כמו כן יקבע המשכיר מעת לעת את נתיבי הפריקה והטעינה והשוכר
מתחייב למלא הוראות אלו.
 . 13.6השוכר מתחייב שלא להשתמש במושכר ולא לבצע בו כל פעילויות ,באופן העלול לגרום
לסיכונים כלשהם ,אלא אם תינתן לכך הסכמת המשכיר מראש ובכתב .ניתנה הסכמה כאמור,
מתחייב ה שוכר לקיים ביטוח להנחת דעתו של המשכיר בפני כל נזק לגוף ולרכוש העלול
להיגרם מסיכונים כאמור ,ולהציג בפני המשכיר אישור על עריכת ביטוח כאמור.
 . 13.7השוכר מתחייב כי כל פריקה וטעינה תעשה אך ורק בשטח הפריקה והטעינה .המשכיר יהא
רשאי לקבוע מעת לעת את שעות הפריקה והטעינה של כל אחד ואחד משטחי הפריקה
והטעינה והשוכר מתחייב לבצע את הפריקה והטעינה בשעות שיקבעו על ידי המשכיר ובהתאם
להנחיות שינתנו על ידו מעת לעת.
 . 13.8השוכר ישתמש במושכר ובסביבתו באופן בו לא תגרם כל הפרעה לשוכרים אחרים בפרויקט,
לרווחתם והנאתם מיחידותיהם ומהשטחים המשות פים והציבוריים ,תוך שמירה וניקיון
הרכוש המשותף ומתקניו.
 . 13.9השוכר מתחייב לשתף פעולה ולהישמע להוראות כל אדם או גוף שיוצב מטעם המשכיר ו/או
מטעם חברת הניהול ,בשטח המושכר ו/או הפרויקט  ,לרבות הוראות שינתנו לשוכר בכל הנוגע
לפעילות בתוך חנותו ולעיצוב חלון הראווה שלו .השוכר מתחייב להישמע לכל הוראה של
המשכיר הנוגעת לעיצוב חלון הראווה של המושכר .מבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב
השוכר שלא להציב בחלון הראווה של המושכר אמצעים המושכים את עינו של האדם ,דוג'
אורות מנצנצים ,פנסים זוהרים למיניהם ,שילוט מואר למינהו .המונח "חלון רא ווה "  -משמעו
 עומק של  100ס "מ מהויטרינה של המושכר. . 13.10מבלי לגרוע מכלליות האמור יהא המשכיר ו /או חברת הניהול רשאים מעת לעת לקבוע תקנון
לגבי כללי ההתנהגות בפרויקט והשוכר מתחייב למלא אחר כל הוראות התקנון  ,כפי שיהיו
מעת לעת  .המשכיר ו /או חברת הניהול יהיו רשאית להטיל קנסות של עד מאה דולר ארה "ב
בגין כל מקרה של הפרת הוראות התקנון ו /או הוראות סעיף  13בהסכם זה והשוכר מתחייב
לשלם את הקנס מיד עם דרישתם .
 . 13.11השוכר מצהיר ומתחייב כי הוא בעל ידע ,נ י סיון ויכולת להפעלה מעולה של עסק כמפורט
במטרת השכירות ,כי יפעיל את המושכר כמפורט במטרת השכירות ויחזיקו על ציודו ומתקניו
ברמה מעולה ,וכי יפעל להצלחת העסק תוך ניצול מירב הידע והנ י סיון העומדים לרשותו,
באמצעות כוח אדם מיומן ,מצויין ומתאים ,וכי ידוע לו כי המושכר הושכר לו על ידי המשכיר
בהסתמך על הצהרתו זו .השוכר מתחייב להפעיל את עסקיו במושכ ר בהגינות .
 . 13.12השוכר מתחייב להתחיל להפעיל את המושכר ברציפות למטרת השכירות ,החל ממועד מסירת
החזקה ולא לחדול מלהשתמש במושכר למטרת השכירות במהלך כל תקופת השכירות .הפעלת
המושכר ו/או השימוש בו לענ י ין סעיף זה ,משמע ,הפעלתו בשעות ובמועדים שיקבעו מעת לעת
על ידי המשכי ר (להלן" :שעות ההפעלה " ) .עד למתן הודעה אחרת יהיו שעות ההפעלה של
המושכר כדלקמן :בימים א  -ה בין השעות ; 21:00 - 9:00 :בימי ו' וערבי חג בין השעות 9:00
 ( 14:00להלן" :זמני ההפעלה" ) .על אף האמור בכל הנוגע לבית הקפה על השוכר לפתוחאותו לקהל בשעה  . 07:00מובהר ב זה כי אי פתיחת החנות במושכר לתקופה מצטברת של עד 7
30

ימים בשנה (למטרות ספירת מלאי ,שיפוצים מקומיים
וכיו"ב) לא תחשב כהפרת הוראות סעיף זה ולא תחויב בפיצוי הקבוע להלן .על אף האמור
במידה ו בנספח התנאים המיוחדים נקבעו שעות הפעלה שונות למושכר  -מתחייב השוכר
להפעיל את עסקו במשך שעות הפעלה אלו ,וזאת גם אם יתר העסקים סגורים בשעת הנ"ל.
המשכיר רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדית לאשר לשוכר להפעיל את המושכר בשעות שונות
בגלל אופי הפעילות המיוחד ,אך הוא אינו חייב לעשות כן ואינו חייב לנמק את סרובו.
 .13.13השוכר מתחייב שלא לפתוח את החנות במושכר בשבתות ,חגים ומועדי ישראל ,אלא אם כן
קיבל את אישור המשכיר מראש ובכתב .כמו כן מתחייב השוכר שלא לפתוח את המושכר בימי
חול מעבר לשעות ההפעלה אלא אם כן קיבל את הסכמת המשכיר מראש ובכתב .בכל מקרה בו
נתן המשכיר את אישורו לפתיחה כאמור הרי שאישור זה הוא זמני והמשכיר על פי שיקול
דעתו הבלעדי רשאי בכל עת להודיע לשוכר על ביטולו .כמו כן מוסכם כי בכל מקרה בו ניתן
אישור המשכיר יחולו ההוראות הבאות :כל נזק ו/או הוצאה ,לרבות הוצאות חשמל ,ניקיון,
אבטחה וכד' שייגרמו למ שכיר ו/או לחברת הניהול ו/או לשוכרים אחרים כתוצאה מפתיחת
ה מושכר בשבתות ,חגים ומועדי ישראל ו/או מעבר ל שעות ההפעלה (הכל לאחר קבלת אישור
המשכיר) ,יחולו במלואם על השוכר ובמידה ויהיו שוכרים נוספים שיפתחו במועדים האמורים
יחולקו ההוצאות הנ"ל בין העסקים הפועלים במו עדים הנ"ל ,על פי המפתח שיקבע על ידי
המשכיר  .התשלומים שישולמו על פי סעיף זה הינם בנוסף לשיעורי דמי הניהול שנקבעו
בהסכם זה ו/או בהסכם הניהול ,וזאת חרף כל האמור אחרת בהסכם זה ,לרבות נספח התנאים
המיוחדים ו/או בהסכם הניהול .למניעת ספקות מובהר כי אישורו של המשכיר להפעלת המושכר
במועדים הנזכרים לעיל הינו בגדר "חוסר התנגדות בלבד" ובכל מקרה על השוכר מוטלת החובה להשיג
את כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין ודרישות כל רשות לשם הפעלת המושכר במועדים
הנזכרים לעיל והוא מתחייב לפצות ו/או לשפות את המשכיר וכל מי מטעמו על כל נזק ו/או עוגמת נפש
שיגרמו לו בגין עקב או מחמת ההפעלה כאמור.
 . 13.14לא הפעיל השוכר את המושכר ו/או חדל השוכר להשתמש במושכר ,למעט מסיבות של כח
עליון ,או מסיבות התלויות במעשה ו /או מחדל של ה משכיר ,יהווה הדבר הפרה יסודית של
הסכם זה .מבלי לגרוע מכל יתר הסעדים והתרו פות העומדות למשכיר על פי הסכם זה מוסכם
בזאת כי בגין כל יום בו לא פתח השוכר את המושכר ללא שקיבל על כך אישור מראש ובכתב
מאת המשכיר ישלם השוכר פיצוי קבוע ומוסכם מראש בשיעור השווה ל  $ 34 -ארה "ב לחודש
בגין כל מ"ר משטח המושכר לצורך תשלום דמי שכירות ,בגין התקופה בה לא פתח את
המושכר ,וזאת מבלי לגרוע מחובת השוכר לשלם את דמי השכירות דמי הניהול ויתר
התשלומים החלים עליו לפי הסכם זה בגין התקופה בה לא פתח את המושכר כאמור .השוכר
מצהיר כי הפיצוי הנ"ל נקבע בהערכה זהירה ושקולה של הנזקים העשויים להיגרם למשכיר
עקב אי פתיחת המושכ ר כאמור.
 . 13.15במידה ועסקו של השוכר במושכר הינו למכירת דברי מאכל ו/או משקה מכל סוג שהוא,
מתחייב השוכר כי דברי המאכל ו /או המשקה יהיו כשרים ולעסקו תינתן תעודת כשרות תקפה
כדין  ,עפ "י החוק ו ההלכה  .כל דבר מאכל ו /או משקה שיפיץ השוכר ו /או ימכור במסגרת עסקו
יהיו כשרים וישאו אישור על  -כך .כמו כן מתחייב השוכר לעמוד בכל תנאי הכשרות של בית
חולים מאיר.
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 . 14אחזקת המושכר ,תיקונים ושינויים
 . 14.1השוכר מתחייב להחזיק את המושכר במצב תקין ושלם להנחת דעת המשכיר .כן מתחייב
השוכר להשתמש במושכר בצורה זהירה וסבירה ולגרום לכך שבמשך כל תקופת השכירות
יימצא המושכר ,על כל מתקניו ,במצב תקין ולהימנע מכל נזק ו/או קלקול למושכר ולסביבתו
ו/או למתקן ממתקני הם .
 . 14.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל יקפיד השוכר על הניקיון במושכר וסביבתו ,ויגרום לסילוק כל
פסולת מהמושכר וסביבתו .מובהר ומוסכם בזה כי השוכר לבדו יהיה אחראי לפ ינוי פסולת
מהמושכר אל דחסני האשפה או המיכלים אשר יוצבו בפרויקט לפי שיקול דעת המשכיר.
 . 14.3במקרה שלדעת המשכיר לא ימלא השוכר אחר התחייבויותיו לפי סעיף זה ,יהיה רשאי
המשכיר לבצע במושכר כל עבודת אחזקה ותיקונים לפי שיקול דעתו ,בין בעצמו בין על ידי
אחרים על חשבון הש וכר ,ובלבד שנתן על כך הודעה לשוכר זמן סביר מראש .השוכר יחזיר
למשכיר ,תוך  14יום מיום שנדרש לכך על ידי המשכיר ,כל סכום שהוציא המשכיר לאחזקת
המושכר בתוספת  14%כדמי טיפול.
 . 14.4המשכיר מתחייב לתקן על חשבונו אך ורק נזקים במושכר  ,אשר מקורם בליקויי
קונס ט רוקציה ו/או לי קויי רטיבות ו/או ליקויי חדירות מים למושכר ,בכפוף לכך שלא נגרמו
עקב מעשה ו/או מחדל של השוכר ו/או מי מטעמו .כן יתקן המשכיר פגמים במערכות החשמל
המים והתקשורת בשטחים הציבוריים שעד החיבור למושכר ,בכפוף לכך שלא נגרמו עקב
מעשה ו /או מחדל של השוכר ו /או מי מטעמו  .מו בהר ומוסכם בזה כי המשכיר לא יהיה אחראי
לתיקון פגם או ליקוי אשר נגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל רשלניים ו /או בזדון של השוכר
ו /או של מי מטעמו ,לרבות עובדיו ,או של מי מהמבקרים במושכר .כמו כן לא יהא המשכיר
אחראי לנזקים שנגרמו בגין עבודות השוכר .תיקונים כאמור לעיל א שר באחריות המשכיר
ועפ "י הנקבע בהסכם זה  ,יבוצעו לראשונה בתום שנת הבדק ולאחר מכן לפי הצורך
בהתחשבות בעונות השנה .על אף האמור מוסכם כי תיקונים דחופים אשר באחריות המשכיר
עפ"י הנקבע בהסכם זה ,הפוגעים ביכולת להפעלת המושכר לייעודו  ,יתוקנו בהקדם האפשרי
עד כמה שהדב ר ניתן.
 . 14.5השוכר מתחייב לאפשר למשכיר ,לחברת הניהול ו/או למי מטעמם לבצע תיקונים ו/או עבודות
אחזקה הנוגעים למושכר ,למושכר אחר ו/או לפרויקט ו/או לשטחים הציבוריים מתוך שטח
המושכר והקירות החיצוניים ו/או הפנימיים שלו ,לאחר תאום מראש .כמו כן מתחייב השוכר
לאפשר למשכ יר ו/או לחברת הניהול להעביר מעת לעת דרך המושכר צינורות ו/או מוליכים
ו/או כבלים של חשמל ,מים ,ביוב ותקשורת ,בין שאלו אמורים לשמש את השטחים
הציבוריים ובין שאמורים לשמש יחידות אחרות בפרויקט .המשכיר מתחייב כי ביצוע כל
העבודות כאמור יעשה עד כמה שהדבר ניתן באופן בו יצומצמו הנזקים ואי הנוחות של השוכר
וכי המשכיר ו/או חברת הניהול יחזירו את המצב לקדמותו מיד עם סיום העבודה .בכל מקרה
בו עקב ביצוע העבודות נמנע מהשוכר מלהפעיל את המושכר באופן סביר במשך תקופה העולה
על שני ימי עסקים  -יהא השוכר פטור מתשלום דמי שכירות בגין כ פל התקופה בה לא יכול
היה להפעיל את המושכר ,והוא לא יהא זכאי לכל פיצוי אחר או נוסף בגין כך.
 . 15איסור ביצוע שינויים
 . 15.1השוכר מתחייב כי במהלך תקופת השכירות לא י בצע כל שינוי ו/או תוספת ו/או עבודת בניה
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ו/או שיפוץ ו/או הריסה במושכר ו/או במערכותיו
(להלן " :ה שינויים" ) ללא שקיבל את הסכמת המשכיר מראש ובכתב .בכל מקרה בו ניתנה
הסכמת המשכיר יחולו על השינויים שיבצע השוכר כאמור כל הוראות סעיף  7בהתאמה,
לרבות עריכת ביטוחים מתאימים לביצוע העבודות ,כקבוע בהסכם זה  .המשכיר לא ימנע
הסכמתו לביצוע שינויים פנימיים אשר אינם קשורים לקו נסטרוקציה ו/או לתוספת שטחים,
אלא מנימוקים סבירים בלבד ,ובלבד שנתבקש אישור לביצוע השינויים מראש ובכתב .
 . 15.2פעל או ניסה השוכר לפעול בניגוד לאמור בס"ק  14.1לעיל ,יהיה המשכיר רשאי למנוע בעד
השוכר מלבצע את השינויים וכן לתבוע את סילוקם ופ י רוקם של השינויים לאלתר והחז רת
המצב לקדמותו ,והשוכר יהיה חייב לבצע את דרישת המשכיר מיד עם דרישתו .לא עשה כן
השוכר יהא רשאי המשכיר לבצע את החזרת המצב לקדמותו בעצמו ולחייב את השוכר בכל
הוצאות הסילוק וההריסה האמורים בצירוף  14%דמי טיפול.
 . 16חניות  ,שטחי ציבור ורכוש משותף
 . 16.1השוכר מצהיר כי ידו ע לו כי לא תינתן לו ו /או ללקוחותיו כל זכות לחניה במקרקעין ו /או
בסביבתם וכי לא תהיה לו כל טענה ו /או תביעה בקשר לכך  .החניה תותר בכפוף לתשלום
בגינה למפעיל החניון .
 . 16.2השוכר לא יהיה רשאי לעשות שימוש כלשהו בחדרי שירות ,במתקנים משותפים ,במדרכות,
בכבישים ,באזורי החניה ובכל שטח ציבורי אחר שמחוץ למושכר ,אלא למטרה לשמה נועדו
שטחי ציבור אלה .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב השוכר שלא להוציא ו/או להציג
סחורה ו/או פרסום ו/או קידום מכירות מחוץ לגבולות המושכר .הפרת האמור בסעיף זה הינה
הפרה יסודית של ההסכם.
 . 17חברת ניהול
 . 17.1לפרויקט יינתנו שירותי ניהול כהגדרתם בהסכם הניהול (להלן" :שירותי הניהול " ) ברמה
הניתנת למרכז הרווחה נכון לשנת  . 2013המשכיר רשאי לייסד חברה ו/או להתקשר עם חברה
אחרת ו/או גוף אחר אשר יקבל על עצמו לנהל ולספק את שירותי ניהול לפרויקט כולם או
חלקם (לעיל ולהלן" :ח ברת הניהול" ) .המשכיר יהיה רשאי ,על פי החלטתו מפעם לפעם ,ליתן
את שרותי הניהול ו/או כל חלק מהם בעצמו וב מקרה זה יחשב הוא כחברת הניהול .כמו כן
יהא המשכיר רשאי מפעם לפעם להחליף את חברת הניהול ולמנות אחרת במקומה הכל לפי
שיקול דעתו הבלעדי .
 . 17.2השוכר מתחייב להתקשר עם המשכיר ו/או עם חברת ניהול אותה ימנה המשכיר מעת לעת
כאמור ,בהסכם ניהול ,בנוסח המצורף כנספח ב' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו
(לעיל ולהלן" :הסכם הניהול" ).
 . 17.3השוכר מתחייב למלא אחר התחייבויותיו בהסכם הניהול ,לרבות ההתחייבות לתשלום דמי
הניהול .מוסכם ומובהר ב זה כי הפרת הסכם הניהול על ידי השוכר תחשב גם כהפרת הסכם
זה .אולם הפרת הסכם הניהול על ידי חברת הניהול לא תחשב הפרת הסכם זה על ידי
המשכיר .לא חתם השוכר על חוזה ניהול נפרד מכל סיבה שהיא יחייבו את השוכר ,לכל דבר
וענ י ין הוראות הסכם הניהול אשר צורף כנספח ב' להסכם זה ,וזאת גם כלפי כל חברת ניהול
שתמונה על ידי המשכיר כאמור .
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 . 17.4השוכר מתחייב בזה ,כי החל ממועד מסירת החזקה
ובמשך כל תקופת השכירות ישלם למשכיר ו/או לחברת הניהול דמי ניהול בשיעור הקבוע
בנספח התנאים המיוחדים (להלן" :דמי הניהול " ).
 . 17.5דמי הניהול יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן החל מהמדד הבסיסי ועד למדד החדש  .לדמי
הניהול יצורף מע "מ כשיעורו לפי כל דין .
 . 17.6השוכר מצהיר ומאשר כי הובהר לו כי לאור העובדה שחלק מהותי מהשירותים הניתנים
לפרויקט ניתנים על ידי בית חולים מאיר עצמו ואין כל דרך לקבוע את העלות המדוייקת של
הוצאות הניהול של הפרויקט ,ולפיכך דמי הניהול הקבועים בנספח התנאים המיוחדים הינם
קבועים ומוחלטים והשוכר לא יהיה רשאי לדרוש להפחיתם מכל סיבה שהיא .כמו כן מצהיר
השוכר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה במידה ושוכרים אחרים ישלמו דמי ניהול
מופחתים מדמי הניהול החלים עליו.
 . 17.7כל הוראה בהסכם זה אשר מתייחסת בין מפורשות ובין משתמע לחברת הניהול הינה חוזה
לטובת צד ג' ,דהיינו לטובת חברת הניהול ,ותחייב את השוכר כלפי חברת הניהול ,וזאת אף
עם לא נכללה בהסכם הניהול .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר כי הוראות סעיפים
 18ו  19 -להלן יחייבו את השוכר גם כלפי חברת הניהול .
 . 18אחריות ,שיפוי ו ביטוח
 . 18.1השוכר לבדו (ולא המשכיר) יהא אחראי לכל נזק ,הוצאות כספיות ,פגם ,קלקול ו/או אובדן
(להלן" :הנזק") ש ייגרמו או הנובעים בכל משך תוקפו של הסכם זה כתוצאה ישירה או
עקיפה מהשימוש במושכר ו /או מניהול עסקים במושכר ע "י השוכר ו /או מטעמו :
(  ) 1לגופם ולרכושם של עובדי המשכיר ונציגיו ;
(  ) 2לגופם ולרכושם של באי ביה "ח;
(  ) 3לגופם ולרכושם של עובדי השוכר ונציגיו;
(  ) 4לגופו ולרכושו של כל אדם אחר שהוא;
(  ) 4למושכר ;
(  ) 6לרכוש המשכיר (לרבות ביה "ח ותכולתו );
(  ) 7לחב ' הניהול ולמי מטעמה .
 . 18.2השוכר מתחייב לפצות ו/או לשפות כל אדם ו/או גוף משפטי בגין כל נזק אשר הוא אחראי
לו כאמור בהסכם זה ו/או נזק אשר המשכיר ו/או חב' הניהול אינם אחראים לו כאמור
בסעיף  18.3להלן תוך זמן סביר מעת היגרמו או מעת שנדרש לכך ע"י המשכיר לרבות בגין
ההוצאות הסבירות שהמשכיר ו/או חב' הניהול נשאו בהן לשם התגוננות מפני תביעות
כאמור ,ובלבד שהמשכיר יודיע לשוכר על כל תביעה בגין האמור לעיל ויאפשר לשוכר ,אם
הודיע לו על רצונו בכך תוך  14יום מקבלת הודעתו ,להתגונן בתביעה כאמור ,על חשבונו.
 . 18.3המשכיר ו/או חברת הניהול וכל מי שבא ו/או פועל מטעמם לא יהיו אחראים בכל אופן
שהוא לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה שיגרמו לשוכר ו/או לעסקו ו/או לרכושו .כמו כן לא
ישאו הם בכל אחריות שהיא ו/או בחבות כלשהי לגבי נזקי גוף ו/או אובדן ו/או נזק לרכוש
מכל סוג שהוא שייגרם לשוכר ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו במושכר ,לרבות ומב לי לפגוע
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בכלליות האמור ,למועסקים ,סוכנים ,קבלנים,
לקוחות ,מבקרים וכל אדם אחר שיימצא במושכר או בשטח אחר המוחזק על ידי השוכר.
האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול במידה והנזק האמור לעיל נגרם כתוצאה
ממעשה או מחדל רשלני ו/או בזדון של המשכיר ו/או חברת הניהול או כל מי מטעמם ,ובכל
מקרה הם לא יהיו אחראים לנזק תוצאתי ואובדן הכנסות .השוכר מוותר בזאת על כל
תביעה ,טענה ודרישה כאמור כלפי המשכיר ו/או חברת הניהול ו/או כל מי מטעמם.
 . 18.4השוכר מצהיר ומתחייב כי המשכיר ו/או חברת הניהול לא יחשבו כמי שהפרו את הסכם זה
ו/או שלא קיימו תנאי מתנאיו אם הסיבה להפרת ההסכם או לאי קיום התנאי הינה כוח
עליון .המונח "כוח עליון "  -משמעו  -שריפה  ,התפוצצות  ,פיצוץ  ,אסון טבע  ,שביתה ,
השבתה  ,מלחמה  ,מצב חירום בטחוני  ,גיוס מילואים נרחב  ,צווי הפסקת עבודה מטעם
רשויות  ,הוראות או החלטות שיפוטיות מכל מין וסוג שהוא  ,מחסור בחומרי בניה ו /או
בפועלי בניה ו /או כל סיבה אחרת שאינה בהשפעת ובשליטת המשכיר ו /או חברת הניהול
ואינה תוצאה של רשלנות מצידם .
 . 18.5השוכר מצהיר כי המשכיר ו /או חברת הניהול אינם מחויבים לקיים שמירה ו /או הגנה על
המושכר וכי לא תחול עליהם כל אחריות לפי חוק השומרים ,התשכ"ז  , 1967 -וזאת בנוסף
לכל הוראת פטור אחרת העומדת להם על פי הסכם זה.
 . 18.6למען הסר כל ספק ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה  ,מקום שהשוכר
מעוניין לבצע עבודות כלשהן במושכר  ,לרבות עבודות התאמת המושכר  ,מתחייב הוא
לתאם את הדבר מראש עם המשכיר  ,לקבל את הסכמתו בכתב ולמלא אחר הוראות
המשכיר לעניין זה ,לרבות לערוך את ביטוח פרק א' "הרכוש" ופרק ב' "צד ג" באמצעות
פוליסת עבודות קבלניות שרכש המשכיר ואת פרק ג' "חבות מעבידים" של ביטוח עבודות
קבלניות באמצעות מבטח מטעמו ,כמפורט להלן וכן ל קיים הוראות כל דין בקשר לעבודות
כאמור ולא להשתמש לצורך ביצוע עבודות כאמור באמצעים המפריעים לדעת המשכיר
למהלך התקין של פעילות ביה"ח ,בין בתוך המושכר ובין בתוך תחומי ביה"ח .מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,תנאי להסכמת המשכיר לביצוע עבודות התאמה במושכר הוא,
המצ את אישור ביטוח  ,כאמור בהסכם זה  ,בקשר לקיום ביטוח חבות מעבידים בתקופת
ביצוע עבודות ההתאמה במושכר .
 . 18.7אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחבותו וחיוביו של השוכר לפי כל דין או מזכותו של
המשכיר לפי כל דין  ,והאמור בא רק להוסיף ולזכות את המשכיר ולהוסיף ולחייב את
השוכר.
 . 18.8כל האמור לעיל  ,אין בו כדי לגרוע מהתחייבויותיו של השוכר לבטח את פעולותיו במושכר
על חשבונו ועל אחריותו על פי הוראות הסכם זה .
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 . 19ביטוח
 . 19.1ביטוחי השוכר
א  .ביטוח בתקופת התאמת המושכר על פי הוראות הסכם זה:
מבלי לגרוע מאחריותו של השוכר עפ "י הדין וכאמור בהסכם זה  ,ידאג השוכר במשך מלוא תקופת
ההסכם  ,ועל חשבונו בלבד  ,לכיסוי ביטוחי מתאים לגבי כל התחייבויותיו ופעולותיו על פי הסכם
זה ,על בסיס יום האירוע ,לטובתו ולטובת המשכיר ביחד ולחוד ,כמפורט להלן וכפי שיאושר ע"י
חברת הביטוח:
(  ) 1ביטוח עבודות בהקמה פרק א' " -ביטוח רכוש" ופרק ב' "ביטוח אחריות כלפי צד ג'" לצורך
הקמת והתאמת המושכר לצרכי השוכר ,ייערך במסגרת הפוליסה של המשכיר והשוכר יישא
בפרמיה הנדרשת בגין כך.
(  ) 2פרק ג ' " -חבות מעבידים " של פוליסת עבודות בהקמה ייערך ע "י השוכר כאשר המשכיר  ,חברת
הניהול  ,הקבלנים וקבלני המשנה מטעמ ו יוכללו גם כ"מבוטחים נוספים" בגבולות אחריות שלא
יפחתו מסך של ( $ 4,000,000חמישה מיליון דולר ארה"ב) לעובד ו ( $ 4,000,000 -חמישה מיליון
דולר ארה"ב) לאירוע ובסה "כ לתקופת הביטוח  .הביטוח כאמור יורחב לכלול את אחריותם של
המשכיר ו של חברת הניהול  ,היה וייחשב ו כמעבי ד של מי מעובדי השוכר הנ"ל.

ב  .ביטוח בתקופת השכירות :
מבלי לגרוע מאחריות השוכר על פי כל דין ו/או על פי האמור בהסכם זה ,מתחייב השוכר לערוך
ולקיים למשך תוקפו של הסכם זה ,על חשבונו ,את הביטוחים לפי התנאים המפורטים בהמשך
לסעיף זה (אשר יקראו להלן" :ביטוחי השוכר ") אצל חברת ביטוח מורשית כדין לעסוק בישראל,
ואשר תאושר מראש ע"י המשכיר .סכומי הביטוח/גבולות האחריות יאושרו מראש ע"י המשכיר.
(  ) 1ביטוח תכולת מתחם השכירות  ,ציוד המשרת את מתחם השכירות בבעלותו ו /או באחריותו של
השוכר והנמצא במתחם השכירות ו/או מחוץ למושכר וכן כל שינוי ,שיפור ,שיפוץ ותוספת
למושכר שנעשו ו/או יעשו על ידי השוכר ו/או עבורו וכן ריהוט ,ציוד ,מתקנים ומלאים מכל סוג
שהוא ,במלוא ערכם בערך כינון ,כנגד אובדן או נזק עקב :אש ,עשן ,ברק ,התפוצצות ,רעידת
אדמה ,פרעות ,שביתות ,זדון ,ס ערה ,סופה ,שיטפון ,נזקי נוזלים והתבקעות ,פגיעה תאונתית
ושבר זכוכית ,פגיעה על ידי כלי טיס ופריצה.
השוכר מצהיר ומתחייב כי תגמולי הביטוח אשר יקבל בגין הביטוח שנערך לפי האמור בסעיף
זה  ,ישמשו ראשית לשם קימום מתחם השכירות ולתיקון אותם נזקים במתחם השכירות
שבגינם שולמו תגמולי הביטוח .
(  ) 2ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין כל פגיעה או נזק שייגרמו לגופו ו /או לרכושו של כל אדם
ו /או גוף שהוא  ,בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  $ 2,000,000ארה "ב (שני מיליון דולר
ארה "ב) למקרה ולתקופה  .ביטוח זה לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,
התפוצצות  ,בהלה  ,מכשירי הרמה  ,פריקה וטעינה  ,מתקנים סניטריים פגומים  ,הרעלה  ,כל דבר
מזיק במאכל או משקה  ,שביתה והשבתה קבלני משנה  ,נזק בזדון  ,פרעות וכן תביעות תחלוף
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מצד המוסד לביטוח לאומי  .הביטוח יורחב לשפות את
המשכיר וחברת הניהול בגין אחריותם למעשי ו /או מחדלי השוכר  ,וזאת בכפוף לסעיף אחריות
צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח  .עובדי המשכיר
וחב ' הניהול ייחשבו כצד ג ' לעניין ביטוח זה .
(  ) 3ביטוח אחריות מעבידים בגין חבות השוכר כלפי כל המועסקים על ידו ומטעמו בגבול האחריות
שלא יפחת מ ( $ 4,000,000 -חמישה מיליון דולר ארה "ב) למקרה ולתקופה .ביטוח זה לא יכלול
כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,שעות עבודה ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם,
פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער .הביטוח יורחב לשפות את המשכיר וחב' הניהול היה
וייחשבו למעביד של עובדי השוכר או מי מהם.
(  ) 4ביטוח נזק תוצאתי (לרבות אובדן הכנסות ) ,עקב הסיכונים המבוטחים על פי סעיף ב' ס"ק ( ) 1
לעיל ,לרבות כאלה הנובעים מנזק למבנה למשך תקופת שיפוי שאינה נופלת מ  18 -חודשים.
הביטוח כאמור כולל תנאי מפורש לפיו המבטח מותר על כל זכות תחלוף כלפי המשכיר וכן כלפי
השוכרים האחרים במקרקעין (אשר בביטוחיהם נכלל סעיף מקביל ב דבר ויתור על תחלוף כלפי
השוכר) וכ ל הבאים מטעמם של המפורטים לעיל ,ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות
תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון  .על אף האמור השוכר רשאי שלא לערוך
ביטוח נזק תוצאתי על פי סעיף ב' ס"ק (  ,) 4אולם הפטור האמור בסעיף  19.4להלן יחול כאילו
בוצע ביטוח כאמור.
(  ) 4פוליסת חבות המוצר  -הפוליסה תכסה את חבות השוכר והבאים מטעמו עפ"י כל דין למוצרים
שהינו מספק/מוכר במושכר נשוא הסכם זה ו/או בסביבתו ,לרבות בהתאם לחוק האחריות
למוצרים פגומים ,התש "מ  1980 -בגבולות אחריות של לפחות  ( $ 100,000מאה אלף דולר
ארה "ב) ,למקרה ולתקופת ביטוח .
(  ) 6פוליסת ביטוח רכב  -פוליסת ביטוח מקיף בר תוקף לכל כלי הרכב של השוכר ,או מי מטעמו,
הנכ נסים לחצרי המשכיר .
 . 19.2ביטוחי השוכר יכללו תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח :
(  ) 1על זכות תחלוף כלפי המשכיר וחב ' הניהול וכל הבאים מטעמם .
(  ) 2על זכות אחרת לחזור אל המשכיר וחב ' הניהול בכל דרך ו /או צורה אחרת כלשהי .
 . 19.3בכפוף לאמור בסעיף  19.1לעיל יכללו ביטוחי השוכר גם תנאי מפורש על פיו הינם קודמים
לכל ביטוח אשר נערך על ידי המשכיר וחב' הניהול וכי המבטח מוותר על כל טענה ו/או
דרישה ב דבר שיתוף ביטוחי המשכיר וחב ' הניהול  .דמי ההשתתפות העצמית בביטוחי
השוכר אם יהיו כאלו  ,יחולו תמיד אך ורק על השוכר .
 . 19.4השוכר מתחייב לעדכן את סכום הביטוח עפ "י סעיף  19.1ב ' לעיל  ,מעת לעת  ,כך שישקף
תמיד את מלוא ערכו של הרכוש  ,המבוטח על פיו  ,לפי ערך כינון .
 . 19.5השוכר מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו /או דרישה ו /או תביעה כנגד המשכיר וחב ' הניהול
על פי הביטוח שנערך לפי סעיף  19.1לעיל  ,שהוא זכאי לשיפוי עבורו או שהיה זכאי לשיפוי
עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה והוא פוטר בזאת את המשכיר וחב '
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הניהול מכל אחריות לנזק כאמור  .האמור בסעיף
זה יוסיף (ולא יגרע ) על כל הוראה אחרת בהסכם זה בדבר פטור מאחריות כלפי המשכיר
וחב' הניהול .הפטור מאחריות כאמור בסעיף זה לעיל לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק
מתוך כוונת זדון .ביטוחי השוכר יכללו התחייבות של חברת הביטוח כי הפוליסות לא
תצומצמנה ולא תפוגנה ולא תבוטלנה אלא אם כן תימסר הודעה כתובה בד ואר לידי
המשכיר לפחות  60יום מראש .
 . 19.6השוכר מתחייב להמציא לידי המשכיר אישורי ביטוח מטעם מבטחיו בנוסח נספחים "ה"
ו  " -ו " לקיום ביטוחי השוכר בתקופת ביצוע עבודות התאמת מתחם השכירות ובתקופת
השכירות.
נספח " ה " חתום ע"י מבטח השוכר יומצא ע"י השוכר למשכיר עד  14יום לפני תחילת
ביצוע עבודות ההתאמה ע"י השוכר ואם וככל שתהיינה עבודות התאמה במושכר.
נספח " ו " חתום ע"י מבטח השוכר יומצא ע"י השוכר למשכיר עד  14יום לפני תחילת
תקופת השכירות.
בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בהעת קי ביטוחי השוכר לבין האמור בחוזה זה ,
ולדרישת המשכיר  ,מתחייב השוכר לגרום לשינוי הביטוחים האמורים (במידת הצורך ) על
מנת להתאימם להוראות הסכם זה  .מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים
האמורים  ,בהמצאתם ו /או בשינויים  ,כדי להוות אישור בדבר התאמתם ולא יטילו אחריות
כלשהי על המשכיר או מי מטעמו ולא יצמצמו את אחריותו של השוכר על פי החוזה או על
פי כל דין .
השוכר מתחייב כי במידה והמשכיר ו /או חב ' הניהול יחויבו בתשלום דמי ביטוח נוספים ,
מעבר למקובל עקב פעילותו של השוכר  ,מתחייב השוכר לשלם למשכיר את התוספת בסמוך
לדרישתם הראשונה של המשכיר ו /או חב ' הניהול  .כמו כן מתחייב השוכר לבצע את
דרישות המיגון של מבטחיו וכן לאפשר למשכיר להתקין את דרישות המיגון של מבטחיו ,
אם יידרש לכך המשכיר  ,לכל תקופת ההסכם ובלבד שאין בדרישות מבטחי המשכיר לפגוע
או לפגום במטרה ובתכלית שלשמה שכר השוכר את מתחם השכירות .
 . 19.7השוכר מתחייב לקיים את כל תנאי ביטוחי השוכר הנזכרים בהסכם זה  ,וכן מתחייב
השוכר לשתף פעולה עם המשכיר ככל שיידרש לשם שמירה ומימוש של זכויות המשכיר על
פיהם .
 . 19.8השוכר מתחייב לעמוד בתנאי הפוליסות  ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם  ,לוודא
כי הפוליסות שלו תחודשנה מעת לעת ותהינה בתוקף במשך כל תקופת השכירות  .פוליסות
האחריות המקצועית וחבות המוצר תעמודנה בתוקף גם למשך שנה שלאחר סיום ההסכם .
כן מתחייב השוכר לחזור ולהמציא אישורי ביטוח מידי שנה וכל עוד הסכם זה בתוקף .
אישור המשכיר ו /או דרישותיו ביחס לחברת הביטוח והפוליסות לא יגרעו מאחריות
השוכר ו /או חברת הביטוח שלו ואין באמור בפרק ביטוח זה כדי להטיל אחריות כלשהי על
המשכיר ו /או חב ' הניהול ביחס לטיב הביטוח וסוגו ו /או אחריות אחרת כלשהי על המשכיר
ו /או חב ' הניהול ולא תעמוד לשוכר טענה כלשהי בנוגע לעניין זה  ,לרבות הטענה שעל
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המשכיר ו /או חב ' הניהול היה לבטח סיכון
מסויים  ,והשוכר פוטר את המשכיר וחב ' הניהול מכל חיוב או חבות בנוגע לעניין הביטוח
או אי הביטוח ו /או בנוגע לתשלום פיצויים כלשהם במקרה של נזק ו /או חבות .
 . 19.9אם לא ימלא השוכר את הוראות הביטוח הנזכרות בהסכם זה או חלקן  ,יהא המשכיר ו /או
חב ' הניהול לפי העניין  ,רשאים אך לא חייבים ,ומבלי לפגוע בזכויותיהם לפי הסכם זה או
לפי הדין ,לבצע את הביטוחים בעצמם ולשלם את התשלומים הקשורים בכך ,והשוכר יהא
חייב להחזיר להם כל סכום כסף שיוציאו לצורך זה ,בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין.
לחילופין יהא המשכיר רשאי לנכות תשלומים אלה מכל סכום שיגיע לשוכר או לגבותם
בכל דרך אחרת ,בכפוף למתן הודעה מוקדמת בכתב ,לשוכר ,של  7ימים.
 . 19.10כל חובות והתחייבויות השוכר בקשר לביטוח על פי הסכם זה הן בנוסף לכל חובה
והתחייבויות אחרות המוטלות על השוכר על פי הסכם זה ואינם מצמצמים ו /או גורעים
ו /או משנים מאחריו ת המוטלת על השוכר על פי הסכם זה בכל צורה שהיא  ,וזאת גם אם
ימנעו ממנו קבלת החזקה במושכר ו /או הכנסת נכסים למושכר ו /או פתיחת עסקו במושכר
בשל אי הצגת הביטוחים במועד .
 . 19.11כמו כן  ,מובהר בזאת מפורשות כי אין באמור בהוראות הביטוח על פי הסכם זה או
בהוראות שיקבעו (אם יקבעו ) במקום אחר בהסכם זה לעניין ביטוח (אלא אם יאמר שם
אחרת מפורשות ) כדי להגביל את חבות השוכר כלפי המשכיר ו /או חב ' הניהול ו /או כל צד
שלישי אחר בגין נזקים שהשוכר אחראי להם על פי הסכם זה ו /או הדין והשוכר רשאי
לבטח עצמו על חשבונו בביטוחים נוספים /משלימים אם ימצא לנכון לעשותם  ,ואזי יגרום
לכך שבכל ביטוח נוסף /משלים ,אשר יערוך מעבר למצוין לעיל יכללו סעיפים בדבר ויתור
על תחלוף ועל כל זכות אחרת לחזור אל המשכיר ו /או חב ' הניהול בכל דרך או צורה שהיא ,
וכן תיכלל בכל ביטוח נוסף /משלים כאמור ההתחייבות לפיה הפוליסה לא תפוג ולא תבוטל
ולא תצומצם אא "כ תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המשכיר לפחות  60יום מראש .
 . 19.12בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור  ,בכל מקום בקשר להוראות הביטוח בהסכם זה על השוכר
למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וכל הצווים  ,תקנות וכדומה ,
שהותקנו לפי החוק הנ "ל ,ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל  ,באופן שכל
עובדיו  ,שליחיו ומשמשיו שיועסקו בביצוע עבודות התאמת המושכר לשימושו לרבות אלו
שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמני יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע
עבודות התאמת המושכר לשימוש  ,זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ "ל.
 . 19.13השוכר מתחייב שלא לעשות ו /או להתיר לאחר לעשות מטעמו כל מעשה או מחדל במושכר
ו /או בשטח ביה "ח ,אשר עלולים לגרום להתפוצצות ו /או דליקה ו /או אשר יש בהם כדי
להגדיל את הוצאות הביטוח החלות על המשכיר ו /או חב ' הניהול בגין ביטוח המבנה .
 . 19.14על אף האמור בנספחים " ה " ו  " -ו " יחולו לענ יין הסכם זה הוראות הביטוח כאמור בסעיף
 19זה לעיל  ,על כל הוראותיו וסעיפיו .

39

 . 19.15הפרת כל הוראה מהוראות סעיף  19זה הינה הפרה יסודית .
 . 20ביטוחי המשכיר
מבלי לגרוע מאחריות השוכר על פי הסכם זה ועל פי כל דין מתחייב המשכיר בעצמו או באמצעות חב'
הניהול לערוך ולקיים במשך כל תקופת השכירות את הביטוחים הבאים לבנ יין בו מצוי המושכר
(להלן" :ביטוחי הבנ יין ") לפי התנאים הבאים בחברת ביטוח מורשת כדין לעסוק בביטוח בישראל.
 . 20.1ביטוח הבניין על כל הצמוד לו  ,לרבות המושכר במלוא ערכם למעט כל שינוי  ,שיפור  ,שיפוץ
ותוספת למושכר שנעשו או יעשו על ידי השוכר או עבורו בערך כינון  ,כנגד אובדן או נזק
עקב אש  ,עשן  ,ברק  ,התפוצצות  ,רעידת אדמה  ,פרעות  ,שביתות  ,נזק בזדון  ,סערה  ,סופה ,
שיטפון  ,נזקי נוזלים והתבקעות  ,פגיעה תאונתית  ,פגיעה על ידי כלי טייס ופריצה.
 . 20.2ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין חבות המשכיר  ,חב ' הניהול והשוכר בגין כל פגיעה או
נזק שייגרמו לגופו ו /או לרכושו של כל אדם ו /או גוף שהוא  ,בשטחים הציבוריים בבנין
בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  $ 2,000,000ארה"ב (שני מיליון דולר ארה"ב) .ביטוח
זה לא יהיה כפוף לכל הגבלה ב דבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה,
פריקה וטעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או משקה ,
שביתה והשבתה  ,קבלני משנה ,נזק בזדון ,פרעות וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח
לאומי .עובדיו של השוכר יחשבו כצד שלישי לענ יין ביטוח זה .
הביטוח יהיה כפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד
מיחידי המבוטח .הביטוח האמור לא יחשב כביטוח משותף לצד ג' שעורך השוכר כמפורט
בסעיף  19.1ב' ס "ק(  ) 2לעיל .
 . 20.3ביטוח אחריות מעבידים בגין חבות המשכיר וחב ' הניהול כלפי כל המועסקים על ידם
ומטעמ ם בגבול האחריות שלא יפחת מסך של  $ 4,000,000ארה"ב (חמישה מיליון דולר
ארה"ב) למקרה ולתקופה .ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה ב דבר עבודות בגובה ובעומק ,
שעות עבודה  ,קבלנים  ,קבלני משנה ועובדיהם  ,פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער .
הביטוח יורחב לשפות את השוכר היה ויחשב למעביד של עובדי המשכיר או חב ' הניהול .
 . 20.4ביטוח אובדן דמי שכירות  ,דמי ניהול והוצאות תפעול מוגדלות במלוא ערכן בשל נזק
שנגרם למקרקעין ו/או למבנה המושכר ו/או בשל הריסתם של הנ"ל עקב הסיכונים
האמורים בסעיף  20.1לעיל ,לתקופת שיפוי של ,לפחות 12 ,חודש ים  .הביטוח כאמור יכלול
תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי השוכר והבאים מטעמו  ,ובלבד
שהאמור שדבר הויתור על זכ ות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון  .למרות
האמור לעיל מוסכם בזה כי המשכיר ו /או חברת הניהול רשאיות שלא לערוך ביטוח אובדן
דמי שכירות ודמי ניהול כאמור לעיל  ,אולם הפטור הנזכר בסעיף  20.8להלן יחול כאילו
נערך הביטוח כאמור .
 . 20.5כל הביטוחים יכללו תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף כלפי השוכר וכל
הבאים מטעמו  ,וכן כלפי השוכרים האחרים בבנין אשר בביטוחיהם נכלל סעיף מקביל
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בדבר ויתור על תחלוף כלפי המשכיר וחב ' הניהול
ובלבד שהאמור בדבר הויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך
כוונת זדון .
 . 20.6מובהר בזאת למען הסר כל ספק  ,כי ביטוחי הבניין הנ"ל יכללו תנאי מפורש על פיו הינם
קודמים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי השוכר.
 . 20.7השוכר מתחייב לשלם למשכיר ו/או לחברת הניהול לפי העניין חלק יחסי של דמי הביטוח
בגין ביטוחי הבניין תוך  30יום ,מיום שנדרש לעשות כן על ידי המשכיר ו/או חברת הניהול.
שיעור חלקו של השוכר בדמי הביטוח ייקבע על פי שעור חלקו היחסי בפרויקט .
כן מתחייב /ים המשכיר ו /או חברת הניהול "לפי העניין" לעמוד בתנאי הפוליסות ,לוודא כי
הן תחודשנה מעת לעת ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת השכירות .
 . 20.8המשכיר וחב ' הניהול מצהיר ים כי לא תהיה להם כל טענה ו /או דרישה ו /או תביעה כנגד
השוכר בגין נזק שהם זכאים לשיפוי עבורו  ,או שהיו זכאים לשיפוי עבורו אלמלא
ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה  ,על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיפים  19.1א' ס"ק
(  ) 1וסעיף  20לעיל  ,והם פוטרים בזאת את השוכר מאחריות לנזק כאמור .
 . 21ש ילוט
 . 21.1השוכר לא יתקין שלטים במושכר או בסביבתו ,אלא מעל לויטרינה של המושכר ובהתאם
לקריטריונים שיקבעו על ידי המשכיר ועל פי שיקול דעתו  ,ולאחר שקיבל מהמשכיר אישור
על צורת השלט ,איכותו ,עיצובו והחומרים ממנו הוא עשוי .בכל מקרה מובהר כי לא
תאושר התקנת שילוט שלא היה מתאפשר להתקינו בקניונים המובחרים בישראל .כמו כן
מובהר כי לא יינתן לשוכר אישור להצבת שלטים חיצוניים.
 . 21.2השוכר ישא בעלויות התקנת השילוט שלו ויהיה אחר אי ,על חשבונו ,לקבל היתר להתקנת
השילוט מהרשות המוסמכת ויחויב בכל ההוצאות ,המסים ו/או ההיטלים הכרוכים
ב שילוט הנ "ל ,לרבות עלות צריכת החשמל והתחזוקה השוטפת של השילוט .
 . 21.3השוכר מתחייב לתחזק את השילוט שלו ברמה גבוהה ,ולדאוג לכך שיהא מואר במשך
השעות שיקבעו על ידי המשכיר .לא עשה כן השוכר יהא המשכיר זכאי לעשות כן על
חשבונו ולחייבו בעלות בתוספת דמי טיפול בשיעור של  . 24%כמו כן יהא רשאי המשכיר
להסיר את השילוט על חשבון השוכר כאמור.
 . 21.4השוכר לא יהא רשאי להתקין ו /או להדביק כל שלטים ו /או כרזות ו /או כל כיוצ "ב על
הויטרינה של המושכר .
 . 22חשמל ומיזוג אוויר
 . 22.1חשמל
 . 22.1.1השוכר מצהיר כי ידוע לו שאספקת החשמל למושכר תבוצע על ידי בית חולים מאיר.
השוכר מתחייב שלא לפנות לחברת החשמל בבקשה לחבר את המושכר ישירות לרשת
החשמל .השוכר מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי המשכיר ו/או חברת הניהול ו/או כל מי
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מטעמם בגין עקב או מחמת תקלות באספקת חשמל
למושכר.
 . 22.1.2המשכיר יתקין על חשבון השוכר מונה חשמל למדידת צריכת החשמל במושכר  .לא יאוחר
מ  14-יום ממועד דרישת המשכיר ישלם השוכר את עלות מונה החשמל והתקנתו .
 . 22.1.3השוכר ישלם למשכיר עבור צריכת החשמל בהתאם לתעריף תעו "ז מתח נמוך שיקבע מעת
לעת על ידי חברת החשמל בישראל (לרבות כל תעריף שיחליף את תעריף זה ) ,כולל מחיר
עלות החשבון ו /או העלות הקבועה המקובלת בחברת החשמל  ,בתוספת שיעור השווה לשיעור
המע "מ החל על התעריף  ,וזאת מבלי להוציא חשבונית על שיעור המע "מ הנ "ל .השוכר מודע
לכך שתעריף החשמל החל עליו גבוה מהתעריף הרגיל וזאת עקב כך שהמשכיר אינו יכול
להזדכות על הוצאות המע "מ החלות על החשמל .
 . 22.2מיזוג אוויר
 . 22.2.1מבוטל
 . 22.2.2השוכר מתחייב להתקין על חשבונו במושכר מערכת מיזוג אוויר בהספק קירור שיאושר
מראש על ידי המשכיר .השוכר מתחייב כי במשך כל שעות הפעלת המושכר תופעל מערכת
המיזוג באופן שהטמפרטורה במושכר לא תרד מ  24 -מעלות צלזיוס  .בכל מקרה של הפרה של
הוראות סעיף זה רשאי המשכיר לחייב את השוכר בקנס של עד  $ 100ארה"ב (מאה דולר
ארה"ב) ליום בגין כל הפרה  ,והשוכר מאשר ומצהיר כי קנס זה עומד באופן סביר להוצאות
הנוספות ולנזקים הנגרמים למשכיר כתוצאה מאי הפעלת מערכת מיזוג האוויר על ידי
השוכר .
 . 22.2.3בנוסף לדמי השכירות ולדמי הניהול יחוייב השוכר בעלות צריכת מיזוג האוויר במושכר .
העלות תקבע על ידי מהנדס בית החולים על בסיס יחידת צריכה לכל מ "ר מושכר (להלן:
"יחידת צריכת מיזוג אוויר " ).
 . 22.2.4למניעת ספקות מובהר כי הסכום הנ"ל אינו כולל את עלות החשמל עבור יחידת מיזוג
הא וויר שתותקן על ידי המשכיר ועל חשבונו במושכר  .כמו כן מובהר כי השוכר מתחייב
לתחזק את יחידת האוויר במושכר על חשבונו .
 . 22.2.5תשלום עבור צריכת החשמל וצריכת מיזוג האוויר יבוצע לא יאוחר מ  4-ימים ממועד
שליחת החשבון לשוכר  ,או לפי בחירת המשכיר יחד עם חיוב שכר הדירה הקרוב.
 . 23הוצאות ומסים
 . 23.1השוכר מתחייב לשלם במשך כל תקופת השכירות ארנונה בגין שטח המושכר וכן מס שילוט
ומס עסקים וכן את כל יתר המסים ,האגרות וההיטלים הממשלתיים ו/או העירוניים ו/או
אחרים וכן תשלומים אחרים מכל סוג ומין שהוא ,הקשורים לניהול עסקו של השוכר ו/או
החלים על מחזיקים ו/או אשר יחולו על מחזיקים במשך תקופת השכירות ,וזאת בין אם עשה
שימוש במושכר ובין אם לאו  .כל המסים ,ההיטלים והאגרות החלים על פי דין על בעלים של
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נכס (למעט ארנונה אם תחול בעתיד על בעלים) יחולו
וישולמו על ידי המשכיר .השוכר מתחייב שלא להגיש לעיר ייה בקשה לפטור מארנונה בגין נכס
ריק .
 . 23.2השוכר מתחייב כי החל ממועד מתן הרשות לביצוע עבודות השוכר ובמשך כל תקופת
השכירות ישלם את כל התשלומים בגין חשמל ,מים ,צריכת אנרגית מיזוג א וויר  ,ביוב וגז וכל
שירות אחר או נוסף אשר יסופק למושכר ,והכל בנוסף לדמי השכירות ודמי הניהול בהם הוא
חב על פי הסכם זה .
 . 23.3השוכר ישא בחלק יחסי מכל התשלומים שי וטלו ו/או יחולו על השטחים הציבוריים
בפרויקט ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ארנונות לגבי דרכי שירות ,שטחי
פריקה וטעינה ,שטחי חניה ,מעברים ,מדרכות וכיו צ "ב ,והכל כיחס שבין שטח המושכר  ,לכלל
השטחים המיועדים למכירה ו/או השכרה ב פרויקט  .השוכר ישלם את הת שלומים הנ"ל על פי
חלקו היחסי כאמור ,וזאת בנוסף על דמי הניהול שישולמו בהתאם לקבוע בהסכם זה ובהסכם
הניהול .במידה והחיוב כאמור יוטל על המשכיר ו/או על חברת הניהול יהא רשאי המשכיר
ו/או חברת הניהול לחייב את השוכר בחלקו היחסי על פי המפתח הקבוע לעיל ,וזאת בנוסף
לד מי הניהול כאמור .בכל מקרה בו תחייב העירייה את השוכר בחלקו היחסי בארנונה בגין
שטחי הציבור מתחייב השוכר לשלם את חלקו הנ "ל לעירייה ישירות ולא להעלות כלפי
העירייה כל טענה ו /או תביעה בקשר לכך .
 . 23.4השוכר מתחייב להציג בפני המשכיר מפעם לפעם ,על פי דרישת המשכיר ,את כל הקבלות
ו/או האישורים המעידים כי אכן שולמו על ידו במועדם ,כל התשלומים החלים עליו על פי
הסכם זה ,וכן להעביר למשכיר בסיום תקופת השכירות אישורים המעידים על השלמת ביצוע
כל התשלומים בהם חב השוכר על פי הסכם זה.
 . 23.5בכל מקרה בו השוכר עושה שימוש בלעדי בשטח כ לשהו מחוץ למושכר (אם וככל שניתנה
לשוכר זכות שכזו)  -ישלם השוכר את כל התשלומים הנזכרים בסעיף זה גם בגין השטח בו
הוא עושה שימוש מחוץ למושכר כאמור.
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 . 24פיגור בתשלומים ופ י רעון חובות השוכר
 . 24.1מבלי לגרוע מיתר התרופות והסעדים העומדים למשכיר על פי הסכם זה ועל פי כל דין מוסכם
כי בכל מקרה בו יפגר השוכר בתשלום כלשהו שעליו לשלם למשכיר ו/או לחברת הניהול
בהתאם להסכם זה ו/או בהתאם להסכם הניהול (להלן" :הסכום שבפיגור" ) יהיה השוכר
חייב לשלם למשכיר ו/או לחברת הניהול ,ריבית פיגורים בשיעור ריבית הפיגורים החריגה
שתהא נהוגה באותה תקופה בחשבונות חח"ד בבנק הפועלים בע"מ.
 . 24.2על אף האמור לעיל מובהר בזה כי א י חור ,חד פעמי ,של עד  7ימי עסקים לא יהווה הפרה של
הסכם זה ,אולם השוכר יחויב בריבית פיגורים כמפורט לעיל ,החל מיום הפיגור הראשון.
פיגור חד פעמי של למעלה מ  7-ימי עסקים ו/או פיגורים חוזרים של למעלה מיומיים ו/או
פיגורים מצטברים של למעלה מ  30 -יום יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה.
 . 24.3לא שילם השוכר תשלום כלשהו שהוא חב בתשלומו על פי הסכם זה יהא המשכיר ו/או חברת
הניהול רשאים לשלמו במקום השוכר ,לאחר שנתנו ל שוכר התראה של  7ימים מראש ובכתב
על כוונתם לעשות כן .השוכר ישלם למשכיר ו/או לחברת הניהול כל תשלום בו נשאו בתוספת
דמי טיפול בשיעור של  14%מיד עם דרישתם הראשונה.
 . 24.4המשכיר ו /או חברת הניהול יהיו רשאים על פי בחירתם בכל מקרה של פיגור בתשלומים ו/או
חובות שהצטבר ו לייחס תשלומים שהתקבלו מן השוכר לפי הסדר הבא :ריביות ,דמי ניהול,
דמי שכירות ,חשמל ושונות  .השוכר מסכים לכך ולא תהא לו כל טענה בקשר לזקיפה הנ "ל.
 . 25איסור העברת זכויות ושעבוד
 . 25.1השוכר לא יהיה רשאי להסב או להעביר או למסור את זכויותיו על פי הסכם זה או חלק מהן
לאחר ו/או לאחרים .כן לא יהא רשאי השוכר להשכיר את המושכר ,כולו או מקצתו ,לאחר או
לאחרים ו/או לתת לאחר או לאחרים זכות שימוש ו/או זכיינות ,בכל אופן שהוא ,אלא
בהסכמת המשכיר בכתב ומראש.
 . 25.2הסבה או העברה או מסירה כאמור בסעיף  24.1לעיל תחשב גם שינוי העברת ה שליטה בשוכר .
לעניין זה שינוי שליטה  -העברה ,בין במישרין ובין בעקיפין של למעלה מ  40%-מ הזכויות להון
ו /או בהצבעה בשוכר .
 . 25.3השוכר מתחייב בזה שלא לשתף אחר או אחרים (למעט עובדיו) בהחזקת ו/או הפעלת ו/או
ניהול המושכר ,ושלא להעניק לכל אדם או גוף אחר חזקה ו/או רשות שימוש במושכר או בכל
חלק ממנו ,בין כבר  -רשות ,בין בתמורה או שלא בתמורה ,ובין בכל אופן אחר ,מבלי לקבל לכך
אישור המשכיר מראש ובכתב.
 . 25.4השוכר יהא זכאי להפעיל את המושכר באמצעות זכיין מטעמו  ,וזאת בכפוף לכך שיישאר
אחראי לכל חיוביו על פי הסכם זה וכמו כן בתנא י שהזכיין והשוכר יחתמו על כתב התחייבות
כלפי המשכיר בנוסח שיקבע מעת לעת על ידי המשכיר  .מובהר  ,כי הזכיין יחוייב יחד ולחוד
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עם השוכר בכל התחייבויות השוכר על פי הסכם זה,
אולם בשום מקרה לא יחשב כי לזכיין ישנן זכויות כלשהן כלפי המשכיר וכל זכויותיו הן כלפי
השוכר בלבד .כמו כן מובהר כי לא יהא במגעים ,לרבות קבלת כספים ערבויות וכד' שינהל
המשכיר עם הזכיין משום אישור ו/או הסכמה (בין מפורשת ובין מכללא) לשחרור השוכר
מהתח ייבויותיו על פי הסכם זה .
 . 25.5המשכיר יהיה רשאי להעביר זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה לאחר וכן יהא רשאי להעביר
את זכויותיו במושכר ,ובתנאי שלא י יפגעו זכויות השוכר על פי הסכם ז ה .
 . 26פינוי המושכר
 . 26.1השוכר מתחייב כי עם תום תקופת השכירות או עם ביטולו של הסכם זה מכל סיבה שהיא
(לעיל ולהלן" :מועד פינוי המושכר" ) ,יפנה את המושכר וימסור את החזקה בו לידי המשכיר,
כשהמ ושכר פנוי מכל אדם וחפץ ,נקי ומסודר ,ראוי לשימוש וח ו פשי מכל זכות חזקה ,שכירות
ו/או אחרת של צדדים שלישיים כשהוא כולל כל שיפוץ ,שיפור ,תוספת ,שינוי ,ומתקן המחובר
למושכר באופן קבוע אף אם לא הותקן על ידי המשכיר ,אלא אם דרש המשכיר את פינויו או
סילוקן של התוספות הנ"ל או חלק מה ן  ,שאז מתחייב השוכר לפרק ולסלק את התוספות
שסילוקן נדרש עד לתום תקופת השכירות .למניעת ספקות מובהר כי מערכות מיזוג הא ו ויר,
החשמל והתאורה י ישארו במושכר בתום תקופת השכירות אף אם הותקנו על ידי השוכר ועל
חשבונו והשוכר לא יהא זכאי לכל תמורה ו/או פיצ וי בגין כך.
 . 26.2למען הסר ספק ,מובהר כי כל חפץ ו/או ציוד ו/או אביזרים ו/או מלאי אשר אינם בגדר רכוש
המשכיר על פי הסכם זה ואשר נותרו במושכר לאחר פינויו על ידי השוכר ,יחשבו לרכוש
המשכיר עם הפינוי והשוכר מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגינם.
 . 26.3השוכר מתחייב כי אם לא יפנה את המושכר במועד פינוי המושכר ישלם למשכיר ,בגין כל יום
שבין מועד פינוי המושכר ועד לפינוי המושכר בפועל ,דמי שימוש ראויים בשיעור דמי
השכירות שהיו מגיעים מהשוכר למשכיר בגין החודש שקדם למועד פינוי המושכר (כולל דמי
השכירות הנוספים המגיעים ב גין תקופת הפיגור) כשהם מוכפלים בשלוש ומחולקים בשלושים
(להלן" :דמי השימוש הראויים" ) .השוכר מצהיר כי סכום זה נקבע כפיצוי מוסכם בין
הצדדים תוך שיקול דעת ומראש ,כאומדן זהיר וסביר של הנזק שייגרם למשכיר עקב אי פינוי
המושכר במועדו וזאת מבלי לגרוע מכל זכות וסעד אח ר העומד לרשות המשכיר על פי הסכם
זה ו/או על פי כל דין .למען הסר ספק ,מצהיר השוכר כי תשלום ו/או קבלת דמי השימוש
הראויים ושאר תשלומים כאמור לעיל ,אין בהם כדי ליצור בין הצדדים יחסי שכירות לגבי
תקופה שלאחר מועד פינוי המושכר.
 . 26.4השוכר מצהיר כי בכל מקרה שלא יפנה בעצמו את המושכר במועד פינוי המושכר ,יהיו
המשכיר ו/או כל מי שבא מטעמו זכאים ,להיכנס למושכר ,בכל עת שימצאו לנכון וללא צורך
במתן הודעה מראש ,ולפנות ממנו כל אדם וחפץ השייכים לשוכר ו/או המשמשים אותו לצורך
עסקו במושכר ולהשתמש לשם כך בכוח סביר וכן בכל האמצעי ם שימצאו לנכון ובכלל זה
לפתוח את המושכר ,להחליף מנעולים ,להציב שמירה ,ולמנוע מהשוכר או מי מטעמו להיכנס
למקרקעין ולנהוג במושכר מנהג בעלים לכל דבר וענ י ין.
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 . 26.5המשכיר יהיה רשאי לאחסן את הרכוש והציוד שימצאו במושכר בכל מקום ש י מצא לנכון,
ולגבות מהשוכר דמי שכירות ואחסון ,הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 . 26.6מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,השוכר מסכים ו מייפה בזאת את כוחו של המשכיר לנתק
את המושכר מהחיבור לרשת החשמל ,מים ,גז ויתר המערכות ולפנות בשמו לצדדים שלישיים
לשם כך.
 . 26.7בכל מקרה של אי פינוי המושכר על ידי השוכר כאמור לעיל ,יחשב השוכר וכל הבא או הנמצא
במושכר מטעמו או ברשותו כמשיג גבול וכ"פולש טרי" למושכר ,השוכר מצהיר כי המשכיר
ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק מכל סוג שהוא אשר ייגרם לשוכר,
אם ייגרם נזק כזה ,בשל כל פעילות שהיא הקשורה בפינוי המושכר ,הציוד והרכוש מן
המושכר ו/או אחסון הציוד והרכוש שנעשו עקב אי פינוי המושכר במועד והוא מוותר בזה על
כל תביעה או טענה כלפי המשכיר וכל מי מטעמו בקשר עם ביצוע הפינוי כאמור .כל סכום
שיוצא על ידי המשכיר בקשר לפינוי השוכר וציודו כא מור ,יהיה על חשבון השוכר וישולם
למשכיר מיד עם דרישתו הראשונה .חשבונות המשכיר ל ענ י ין ההוצאות האמורות יהוו הוכחה
מכרעת לנכונותם.
 . 27בטוחות
להבטחת תשלום דמי השכירות ו/או דמי הניהול וכל תשלום אחר או נוסף שהשוכר חייב לשלם
למשכיר ו/או לחברת הניהול על פי הסכם זה והסכם הניהול ,ימסור השוכר למשכיר ,בטוחות כמפורט
להלן:
 . 27.1לא יאוחר מהמועד הקבוע בנספח התנאים המיוחדים ימסור השוכר למשכיר ערבות בנקאית
אוטונומית צמודת מדד בסכום הנקוב בנספח התנאים המיוחדים בצ י רוף מע"מ (להלן:
"הערבות הבנקאית" ) ,בנוסח המצ"ב כנספח ז'  .תוקף הע רבות הבנקאית יהיה לשנ י ים -עשר
חודשים והיא תחודש על ידי השוכר 60 ,יום טרם פקיעתה ,משנה לשנה .השוכר מתחייב כי
הערבות הבנקאית תהיה בתוקף למשך כל תקופת השכירות ,ועד לתום שלושה חודשים לאחר
תום תקופת השכירות .לא חידש השוכר את הערבות כאמור יהא המשכיר זכאי לחלטה
וה שוכר מתחייב להמציא למשכיר ערבות חליפית בסכום הגבוה ב  10% -מסכום הערבות
שחולטה .
 . 27.2לא יאוחר מהמועד הקבוע בנספח התנאים המיוחדים יפקיד השוכר בידי המשכיר פיקדון
כספי בסכום הנקוב בנספח התנאים המיוחדים  .הפיקדון יוחזר לשוכר בהמשך לאחר שישה
חודשי שכירות  ,שהוא צמוד למדד החל מהמדד הידוע במועד תשלומו על ידי השוכר ועד למדד
הידוע במועד החזרתו ,וזאת במידה והמשכיר לא עשה שימוש בפיקדון הנ"ל לכיסוי חובות
השוכר.
 . 27.3המשכיר יהיה רשאי לממש את הערבות ואת הפ יקדון לצורך פ י רעון כל חובות השוכר ,לרבות
חוב דמי שכירות ודמ י ניהול וחובות השוכר לרשויות השונות ,לרבות לרשות המקומית,
לחברת החשמל ולחברת בזק .נעשה שימוש בכספי הערבות ו/או הפ יקדון  ,במלואם או בחלקם,
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יפקיד השוכר בידי המשכיר ערבות חדשה ו/או פיקדון
חדש עד לגובה סכום הערבות או הפיקדון בהם נעשה שימוש כאמור לעיל ,תוך  14יו ם מיום
קבלת דרישה בכתב.
 . 27.4במעמד חתימת הסכם זה ימסור השוכר למשכיר שטר חוב לא סחיר ,ללא מועד פ י רעון ,בגובה
הסכום הנקוב בנספח התנאים המיוחדים  ,בחתימת השוכר ובחתימת הערבים המפורטים
בנספח התנאים המיוחדים (להלן" :הערבים" ) .שטר החוב יהיה בנוסח המצורף כחלק בלתי
נפרד מהסכם זה ומסומן כ נספח ח'  .השוכר מייפה בזאת את כוחו של המשכיר באופן בלתי
חוזר ונותן למשכיר הוראה בלתי חוזרת למלא בשטר החוב את מועד הפ י רעון .בנוסף לכל
זכות אחרת המוקנית למשכיר על פי הסכם זה ,יהא רשאי המשכיר להציג את שטר החוב
לפ י רעון אם השוכר לא קיים התחיבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה .מובהר בזה כי
לא תעשה כל פעולה על פי שטר החוב בטרם תינתן לשוכר הודעה בת  14יום מראש ובכתב.
 . 27.5בנוסף ומבלי לגרוע מיתר הביטחונות הנזכרים בהסכם זה ,יגרום השוכר לכך שהערבים יערבו
בחתימתם על הסכם זה לכל התחייבויות השו כר לפי הסכם זה .הערבים יחתמו על כתב ערבות
הקבוע בסייפת הסכם זה .
 . 27.6השוכר מסכים ומאשר כי המשכיר יהא זכאי למסור את הביטחונות הנזכרים לעיל ו/או כל
חלק מה ם לחברת הניהול על מנת שתממשן .כמו כן מצהיר השוכר ומתחייב כי אין במתן
הביטחונות על פי הסכם זה ו/או במימוש ם על ידי המשכיר ו/או חברת הניהול ,משום ויתור
ו/או פגיעה בכל זכות שהיא של המשכיר ו/או חברת הניהול ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות
האמור ,זכותם לכל סעד נוסף המוקנה לה ם על פי הסכם זה או על פי כל דין .מובהר ומוסכם
בזה ,כי הביטחונות השונים הניתנים על ידי השוכר בהתאם להסכם זה ,יהיו בלתי תלויים זה
בזה לשם מימוש ם  ,נוספים זה לזה ולא ייגרעו האחד מהשני  .הביטחונות יוחזרו לשוכר 4
חודשים לאחר תום תקופת השכירות ,וזאת בכפוף לכך שהשוכר עמד בכל התחייבויותיו על פי
הסכם זה.
 . 28הפרות וסעדים
 . 28.1על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,ה תשל"א , 1970 -
וזאת מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ו/או הוראות כל דין.
 . 28.2למרות האמור לעיל ולמרות הקבוע בכל דין מוסכם במפורש כי לשוכר לא תהא כל זכות
לקיזוז או לטענת קיזוז כנגד המשכיר ו/או חברת ה ניהול בקשר עם הסכומים המגיעים ממנו
למשכיר ו/או לחברת הניהול על פי הסכם זה ו/או הסכם הניהול .כמו כן מוותר בזה השוכר על
כל זכות עיכבון במושכר ,אם וכאשר נתונה לו זכות שכזו.
 . 28.3מבלי לגרוע מכל סעד אחר ובנוסף לכל זכות של המשכיר על פי הסכם זה ועל פי כל דין,
המש כיר יהיה זכאי לבטל את הסכם זה לאלתר ,בכל אחד מהמקרים הבאים:
 . 28.3.1השוכר הפר את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה תוך  3ימים מיום קבלת
התראה בכתב על כך.
47

 . 28.3.2השוכר הפר את ההסכם או הוראה מהוראותיו שאינה הפרה יסודית ולא תיקן את
ההפרה תוך  14ימים מיום קבלת התראה בכתב על כך.
 . 28.3.3השוכר תיקן את ההפרה (בין יסודית ובין שאינה יסודית ) אך חזר לבצעה ו /או לבצע
הפרה דומה בתוך תקופה של שנה ממועד תיקון ההפרה שתוקנה .
 . 28.3.4הוגשה בקשה לבית המשפט לפירוק השוכר ,להכרזתו כפושט רגל  -במקרים
הרלוונט י ים ,למנות לו נאמן ,מנהל מיוחד ,מפרק ,מפרק זמני ,כונס לחלק מהותי
מנכסיו ,בקשה ל הקפאת הליכים  ,וניתן צו לפי הבקשה או שהבקשה לא בוטלה או
נדחתה תוך  60יום מהגשתה לבית המשפט.
 . 28.4בוטל ההסכם על ידי המשכיר כאמור לעיל ,יחולו בנוסף לכל הוראה אחרת בקשר עם פינוי
המושכר והחזרת החזקה בו למשכיר גם ההוראות הבאות:
 . 28.4.1למשכיר תהיה זכות ע י כבון על הציוד והמלאי של השוכר כבטחון לתשלום כל סכום
ו/או פיצוי המגיע או שיגיעו למשכיר ו/או לחברת הניהול בקשר עם הסכם ו/או עם
הפרתו והמשכיר ו/או חברת הניהול יהיו זכאים לחלט את הציוד והמלאי ו/או להיפרע
מהם ע ל ידי מכירתם או בכל דרך אחרת לשם פירעון חובות השוכר באם אלו לא יפרעו
במלואם תוך  7ימים מדרישתם.
 . 28.4.2המשכיר יהיה רשאי למנוע מהשוכר או מי מטעמו כניסה למושכר ,ולפרויקט על כל
חלקיו לרבות לחניונים ולשטחים הציבוריים ,למעט לצורך פינוי המושכר והחזרתו
למשכיר על פי ההסכם.
 . 28.4.3השוכר ישלם למשכיר פיצוי קבוע ומוסכם מראש ,בשיעור של דמי השכירות ודמי
הניהול שהיו מגיעים מהשוכר למשכיר ולחברת הניהול על פי הסכם זה בגין החודש
שקדם להפרה מוכפל ב שש  ,וזאת ללא צורך בהוכחת נזק .הצדדים מצהירים כי קבעו כי
הפיצוי הנ"ל לאחר הערכת ג ובה הנזק העלול להיגרם למשכיר כתוצאה מהפרת ההסכם
על ידי השוכר וביטולו .אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למשכיר על
פי דין ו/או ההסכם לרבות זכות המשכיר לתשלום דמי השכירות ודמי הניהול וכל יתר
התשלומים החלים על השוכר על פי הסכם זה עד לתום תקופת השכ ירות .האמור בסעיף
זה הינו בנוסף לפיצוי המוסכם הקבוע בסעיף  26.3לעיל .
 . 29בוררות
 . 29.1כל חילוקי דעות וסכסוכים אשר יתגלעו ,אם יתגלעו ,בין הצדדים בכל הקשור להוראות
הסכם זה ו/או הנובעים ממנו ימסרו להכרעתו של בורר דן יחיד ,כדלקמן:
 . 29.1.1היו חילוקי הדעות בנושאים חשבונאים ימונה כבורר רו"ח שיוסכם בין הצדדים
ובהעדר הסכמה רו"ח שימונה על ידי נשיא לשכת רו"ח בישראל.
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 . 29.1.2היו חילוקי דעות בנושאים שעניינם ליקויים בטיב ו/או איכות הבניה ו/או התאמה או
אי התאמה לתוכניות ,למפרט הטכני ,או לתוכניות השו כר ימונה כבורר מהנדס שימונה
בהסכמת הצדדים ,ובהעדר הסכמה מהנדס שימונה על ידי ראש לשכת המהנדסים
בישראל.
 . 29.1.3היו חילוקי הדעות נוגעים לעניינים אחרים ימונה כבורר עו"ד בעל ותק של  14שנים
לפחות בעריכת דין שיוסכם בין הצדדים ובהעדר הסכמה עו"ד כאמור שיקבע על ידי
יו"ר הוועד המחוזי של לשכת עו"ד בת"א.
 . 29.2הבורר יקבע ישיבה ראשונה בפ נ יו תוך  7ימים מהיום שיתמנה וייתן ה כרעתו תוך  60יום
מיום הישיבה הראשונה .הבורר יהא כפוף לדין המהותי ולדיני הראיות ויהיה חייב לנמק את
פסקו.
 . 29.3הבורר יהיה מוסמך לדון בתביעת פינוי ו/או להוציא צווי פינוי .היה ונתבע סעד של פינוי ידון
בו הבורר לראשונה לפני כל עילה או תביעה אחרת וייתן החלטתו תוך  30יום מיום הישיבה
הראשונה.
 . 29.4ה י יתה הבוררות נדרשת על ידי השוכר והוצגה לבורר בישיבת הבוררות הראשונה ראיה
לכאורה כי השוכר חייב כספים למשכיר ו/או לח ברת הניהול לא ימשיך הבורר בהליכי
הבוררות אלא אם תוך שבעה ימים מאותה ישיבה יפקיד השוכר בידיו את סכום החוב או
ערבות בנקאית ללא תנאי להבטחת התשלום .לצורך סעיף זה יהוו ספרי המשכיר ו/או חברת
הניהול ראיה לכאורה לחוב האמור.
 . 29.5הוראות סעיף זה יחשבו כהסכם בוררות בין הצדדים.
 . 30שונות
 . 30.1מוסכם בזאת כי הסכם זה ממצה את יחסי הצדדים בכל הקשור והנוגע למושכר ולשכירות
נשוא ההסכם וכי כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת להסכם זה יכול שייעשו בכתב בלבד ויהיו
מחייבים רק אם יחתמו על ידי שני הצדדים .עם חתימתו של הסכם זה המהווה את ה הסכם
השלם והמחייב בין הצדדים ,בטלים ומבוטלים כל חוזה ו/או זיכרון דברים ו/או הסכמה ו/או
הצהרה ו/או פרוספקט ו/או הבטחה ו/או פרסום ו/או טיוטות קודמות של הסכם זה אשר
נעשו ,אם נעשו ,על ידי המשכיר או נציגיו או מי מטעמו והמשכיר לא יהא מחויב בגין איזה
מאלה.
 . 30.2ה שוכר לא יהא זכאי להתנות ביצוע כל תשלום או קיום התחייבויות על פי הסכם זה ו/או
הסכם הניהול בביצוע או קיום תחילה של התחייבות כלשהי של המשכיר ו/או של חברת
הניהול.
 . 30.3דחייה או הימנעות ממימוש זכות כלשהי של צד להסכם זה לא תתפרש כוויתור מצידו לאותו
ענ י ין ,אלא אם כן ויתר על זכויותיו במפורש ובכתב.
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 . 30.4למען הסר ספק מובהר כי הסכם זה והמשא ומתן בגינו אינם מחייבים את המשכיר כל עוד
לא חתמו מורשי החתימה של המשכיר על ההסכם.
 . 30.5השוכר לא יהא רשאי לרשום הערת אזהרה בגין הסכם זה.
 . 30.6כל ההודעות על פי הסכם זה תהיינה בכתב בלבד .כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כנקוב
בראש הסכם זה ויראו בכל הודעה שישלח צד למשנהו ,לפי הכתובת הנ"ל ,או לפי כל כתובת
אחרת עליה הודיע הצד למשנהו בד ו אר רשום ,כאילו הגיעה לתעודתה בתום  72שעות ממועד
מסירתה למשלוח בדואר רשום או ביום העסקים הראשון שלאח ר העברתה בפקסימיליה
ובמקרה של מסירה ביד ,בעת המסירה בפועל .בכל מקרה מוסכם כי לאחר מועד מסירת
החזקה תהא כתובתו של השוכר במושכר.

ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד כאמור לעיל:

_______________________

______________________

השוכר

המשכיר

הערה :הסכם זה והמשא ומתן בגינו אינם מחייבים את המשכיר כל עוד לא חתמו מורשי החתימה של
המשכיר על ההסכם

50

נספח ב '

הסכם ניהול
שנערך ונחתם ב כפר  -סבא ביום __ בחודש ______ בשנת ______
בין__________________________ :
(להלן" :חברת הניהול" )
מצד אחד
לבין___________________ :
___________________
(להלן" :השוכר" )
מצד שני
והשוכר התקשר עם המשכיר באמצעות בהסכם שכירות ולפיו שכר מהמשכיר מושכר
בפרויקט מסחר שנבנה על ידו בחטיבת קרקע הידועה בכינוי בית חולים מאיר בכפר סבא
(להלן" :הפרויקט" );
והוסכם בין השוכר המשכיר כי ניהול וביצוע השירותים המפורטים להלן בהסכם זה
והמתייחסים לרכוש המשותף ,לשטחים הציבוריים ולמתקנים יכול ו יופקדו בידי גוף אחד
לפי שיקול דעת ו הבלעדי של המשכיר ;
והמשכיר מינה את חברת הניהול על מנת שתנהל את הפרויקט ;

הואיל:

והואיל:

והואיל :

והשוכר התחייב להתקשר בהסכם ניהול זה ולמלא אחר הוראותיו;
וחברת הניהול הסכימה לקבל על עצמה את מתן השירותים בהתאם להוראות הסכם ניהול

והואיל:
והואיל:
זה;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :
 . 1מבוא
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

לכל המונחים בהסכם זה תינתנה המשמעויות הנתונות להם בהסכם השכירות עד כמה שהדבר
מתיישב עם הגיונם של דברים .למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם ,אלא אם תוכן הכתוב
מחייב אחרת.
" . 1.1הסכם השכירות"  -הסכם השכירות אשר נחתם בין השוכר ל בין המשכיר בקשר לפרויקט.
" . 1.2השירותים"  -שרותי ניהול ,הפעלה ,תיקון ,אחזקה ,חידוש ,בדק ,נ י קיון ,פינוי אשפה,
אבטחה  ,ביטוח ,מיזוג אוויר ,גינון ,תאורה ,צביעה וסימון והכל בשטחים הציבוריים ובמתקנים
אשר ב פרויקט ו/או חלקם וכן ש י רותים אחרים אותם תבחר חברת הניהול ליתן בהתאם
להוראות הסכם זה.
" . 1.3המשכיר"  -הבעלים כהגדרתם בהסכם השכירות.
" . 1.4מתקנים"  -כל המתקנים ו/או הציוד שיותקנו ב פרויקט מעת לעת המיועדים לשמש את כלל
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בעלי הזכויות ו/או משתמשים בפרויקט ו/או חלקם,
לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתקנים ו/או ציוד הקשורים במערכות מיזוג אוויר,
חשמל ,גנרטורים ,תאורה ,גז ,אינסטלציה ,מים ,ביוב ותיעול ,נ י קיון ,מעליות ,דרגנועים ,בקרה,
מקלטים ,וכן מתקני אשפה אשר אינם בבעלותו ו/או באחריותו של מחזיק כלשהו.
" . 1.5שטחים ציבוריים"  -שטחים ה כוללים את שטחי הרכוש המשותף של הפרויקט וכן שטחים
ה נ כללים בפרויקט ו יועדו על ידי המשכיר ו/או חברת הניהול לשימוש משתמשי המושכרים
והמחזיקים בשטחים בפרויקט ,או חלק מהם ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
כבישים ,שטחי פריקה וטעינה ,מדרכות ,חניות ,גינות ,גגות ,מעברים ,חדרי מדרגות ,חדרי
חשמל וטרנספורמציה ,משרדי חברת הניהול ,וכל שטח אחר בפרויקט שאינו מושכר או מכור
בפועל ,וכל שטח שלא הוצמד באופן מפורש למי מהמושכרים שנמכרו ו/או יימכרו ו/או הושכרו
ו/או יושכרו בפרויקט ,לרבות המעטפת החיצונית של המבנים המושכרים בפרויקט ולרבות
שטחים אשר ייבנו בעתיד.
 . 2ניהול וביצוע הש י רותים
 . 2.1חברת הניהול מקבלת על עצמה את הניהול והביצוע של הש י רותים בשטחים הציבוריים ,בין
בעצמה ובין באמצעות אחרים (להלן" :ניהול וביצוע השירותים" ).
 . 2.2חברת הניהול תהא רשאית לקבוע את היקף ניהול וביצוע השירותים ,רמתם ,סוגם ,טיבם,
תדירותם ,אילו מהם יסופקו ,ומתי ובאיזה אופן.
 . 2.3חברת הניהול תהיה רשאית ,לצמצם או להרחיב את השטחים הציבוריים בפרויקט ,ו/או
להרחיב את שטחי המסחר ו/או השירותים ו/או הפעילות בפרויקט באופן בו היקף השטחים
הציבוריים יקטן או יגדל ויכלול שטחים פחותים או נו ספים בפרויקט .כן תהיה חברת הניהול
רשאית לאפשר הצבת מתקנים ו /או הפעלת ירידים בשטחים הציבוריים .
 . 2.4במסגרת ניהול וביצוע השירותים חברת הניהול תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לרכוש מתקנים
ו/או לבצע פעולות נוספות אשר ישמשו לרווחתם ולנוחותם של המחזיקים ו/או של המבקרים
בפרו יקט ,והנוגעים לשטחים הציבוריים ,לרבות מתקני בקרה ,בטיחות וכל מתקן אשר יהא בו
כדי לשפר את איכות ורמת ניהול וביצוע השירותים בשטחים הציבוריים כמקובל בפרויקטים
מסוגו של הפרויקט והפעולות הנ"ל יכללו בניהול וביצוע השירותים כהגדרתם לעיל.
 . 2.5הצדדים מסכימים כי הפעולות הכלולות בניהול וביצוע השירותים כוללות גם פעולות
המבוצעות מחוץ לפרויקט ומיועדות לצורך העסקים הפועלים בפרויקט.
 . 2.6חברת הניהול תהא רשאית ,אך לא חייבת ,במסגרת ניהול וביצוע השירותים ליזום פעולות
שיווק ופרסום על מנת לקדם את המכירות בעסקים הפועלים בפרויקט .חברת הניה ול תהיה
רשאית במסגרת פעילות השיווק והפרסום ליזום ולערוך מופעים ,ירידים ,בזארים ומבצעי
קידום מכירות מכל מין וסוג שהוא ,לרבות חלוקת תווי קניה ,תווי שי ,כרטיסי אשראי,
הגרלות ,מסיבות ,טקסים ,פרסום בעיתונות כללית ומקומית ,והכל ,בין היתר ,לשם עידוד
הקניה והביקור בעסקים הכלולים בפרויקט .מובהר כי חברת הניהול ו /או המשכיר לא יהיו
מחוייבים לעשות כל פעולות כאמור .
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 . 3תקופת ההסכם
 . 3.1תקופת ההסכם תחל במועד מסירת החזקה במושכר על פי הסכם השכירות  ,ותסתיים בתום
תקופת השכירות .תקופת ההסכם המפורטת לעיל תיקרא להלן" :תקופת ההסכם" .
 . 3.2על אף האמור בס"ק  3.1לעיל ,במידה וחברת הניהול לא תרצה ו/או לא תוכל לספק את ניהול
וביצוע השירותים ברמה הנדרשת ,תהיה חברת הניהול רשאית ,לפי בחירתה היא ,להפסיק את
ניהול וביצוע השירותים ,ו/או כל חלק מהם לפני תום תקופת ההסכם ,על ידי מתן הודעה
בכתב על כך ל שוכר ,לפחות  ( 3שלושה ) חודשים מראש.
 . 4התח י יבויות חברת הניהול
חברת הניהול מתחייבת בזאת לבצע ולנהל את הש י רותים ,בין בעצמה ובין באמצעות אחרים,
בנאמנות ,ברמה נאותה וביעילות כמקובל בפרויקטים מסוג זה.
 . 5התחייבויות השוכר
השוכר מתחייב בזה כדלקמן:
 . 5.1להיות קשור עם ולפעול רק באמצעות חברת הניהול בכל העניינים הקשורים לניהול וביצוע
השירותים לפי הסכם זה.
 . 5.2להימנע מביצוע ,בין בעצמו ובין באמצעות אחרים ,של כל פעולה או טיפול שנמסרו על פי
הסכם זה לחברת הניהול ,אלא אם ניתנה לכך הסכמת חברת הניהול מראש ובכתב.
 . 5.3להרשות ולאפשר לחברת הניהול ולבאים מכוחה את הכניסה למושכר בכל זמן סביר וביצוע
כל הפעולות הקשורות בניהול וביצוע הש י רותים ,בין אם הפעולות ו/או העבודות הינן עבור
המושכר ו/או השוכר ובין אם עבור שטחים ו/או מחזיקים אחרים בפרויקט.
 . 5.4מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תהיה רשאית חברת הניהול לבצע במושכר תיקונים,
אחזקה ,בדק ובדיקות והנוגעים לשטחים הציבוריים ,למושכר ו/או למושכרים אחרים
בפרויקט ,ובין היתר לפתוח קירות ,רצפות ,תקרות וחלקים אחרים ,להחליף ולתקן מערכות
משותפות ,צנרת ,תעלות ,כבלים וכיו צ "ב ולבצע כל מלאכה שתהיה דרושה לפי דעתה של
חברת הניהול ל שם מילוי התחייבויותיה הכלולות בהסכם זה ו/או בהתחייבויותי ה כלפי
המשכיר .בכל מקרה של פעולה כנ"ל מתחייבת חברת הניהול כי ההפרעה לשוכר תהיה קטנה
ככל האפשר וכי תחזיר את המצב במושכר לקדמותו מיד עם תום ביצוע העבודות הנזכרות
לעיל בס"ק זה .במידת האפשר ובכפוף לרמת הד חיפות ,חברת הניהול תתאם מראש עם השוכר
את מועדי ביצוע הפעולות המנויות לעיל ותבצען עד כמה שאפשר בשעות בהן אין המושכר
פתוח לקהל ,למעט במקרים דחופים בלבד בהם לא ניתן להמתין ו/או לתאם זאת מראש.
 . 5.5האמור לעיל יחייב את השוכר ,בין אם הפעולות והעבודות דלעיל ייעשו עבור ו ו/או עבור
המושכר ,ובין אם ייעשו עבור כל מחזיק אחר מן מהמחזיקים בפרויקט ו/או עבור המערכות
ו/או המיתקנים המשותפים בפרויקט.
 . 5.6לשוכר לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או זכות כלפי חברת הניהול ו/או כלפי
המשכיר וכל מי מטעמן בכל הקשור עם ביצוע פעולותיה כמפו רט לעיל ,ובלבד שההפרעה
לנוחיות השוכר לא תעלה על ההכרחי ושחברת הניהול תחזיר את המצב לקדמותו בהקדם
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האפשרי.
 . 5.7השוכר מתחייב בזה כי הוא והאנשים ו/או העובדים הכפופים למרותו והבאים מכוחו
ומטעמו ,לפי הענ י ין ,ישתפו פעולה ככל האפשר עם חברת הניהול וינהגו בהתאם להוראותי ה
בכל הקשור לניהול וביצוע השירותים ובכל הקשור לדרך ניהול העסקים בפרויקט.
 . 5.8השוכר מתחייב להפסיק לאלתר עבודתו של כל עובד אשר המשכיר ו/או חברת הניהול הורו לו
להפסיק להעסיקו במתחם.
 . 5.9השוכר יחסן את עובדיו כנגד מחלות מסוכנות ומדבקות בהתאם להוראות ונוהלי כללית
ומשרד הבריאות ובהתאם לדרישות כל דין ( במשכיר י הא רשאי להחליט כי החיסונים ייערכו
על ידי כללית ועל חשבון הספק) .מובהר כי ביצוע החיסונים בפועל וקבלת אישור מתאים מאת
רופא תעסוקתי שזהותו תאושר על ידי כללית מראש ובכתב יהיה תנאי לתחילת עבודתו של כל
עובד מטעם השוכר אשר י ידרש להציג לכללית אישור על ביצוע החיסונים ואישור מתאים
חתום על ידי הרופא בטרם תחילת עבודתו.
 . 6אופן ניהול וביצוע השירותים
 . 6.1ניהול וביצוע השירותים יבוצע על ידי חברת הניהול ו/או באמצעות אחרים ו/או חלק על ידי
חברת הניהול וחלק באמצעות אחרים ,ובלבד שחברת הניהול תהיה אחראית כלפי השוכר
לניהול וביצוע השירותים כמפורט בהסכם זה.
 . 6.2לצורך ניהול וביצוע השירותים תהיה רשאית חברת הניהול להחזיק בפרויקט משרד ,שירותי
משרד ,מחסן ובית מלאכה ותוכל לרכוש ציוד מכל מין וסוג ולהעסיק ,לפי שיקול דעתה ,מנהל
ו/או חברת הנהלה ,עובדים ,בעלי מק צוע ויועצים בהתאם לנדרש ,קבלנים ,קבלני משנה מנהלי
חשבונות ,רואי חשבון ,עורכי דין ואנשים וגופים אחרים שהמשכיר י מצא לנכון להעסיקם או
להתקשר עמם לשם ניהול וביצוע השירותים.
 . 6.3במסגרת ניהול וביצוע השירותים תהיה חברת הניהול רשאית ,מדי פעם ,לקבוע נוהגים,
נוהלים ,כל לים והוראות (להלן" :התקנון" ) שיבואו להבטיח ניהול שוטף ,תקין ומסודר של
השטחים הציבוריים .הוראות התקנון כפי שישונו מעת לעת יחייבו את השוכר המתחייב למלא
אחריהם ובלבד שלא יעמדו בסתירה להוראות הסכם השכירות והסכם זה וכן בלבד שלא
יחרגו מהסבירות והמקובל בקניונים ה מובחרים בישראל.
 . 6.4מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תהיה חברת הניהול רשאית לקבוע בין היתר :הוראות
האוסרות להתקין או להניח מחוץ למושכר סחורה ו/או מתקנים ו/או מ י טלטלין כלשהם,
לרבות בשטחים הציבוריים ו/או על גגות ו/או קירות חיצוניים של המושכר ,ללא אישור חברת
הניהול ,כגון שלטים מכל מין וסוג ,אנטנות ,ארובות מזגני חלון וכיו צ "ב; הוראות בדבר
התקנה ושימוש משותף באנטנות ובאמצעי קליטה ופיקוח אלקטרוניים מחוץ למושכר;
הוראות בקשר לחובת עיצוב נאה של חזיתות המושכרים ואחזקתן על ידי השוכרים; הוראות
בדבר איסור הצגת ו/או הנחת ואו אחס נת סחורות בשטחים הציבוריים ,הגבלת זמני העברת
סחורות בשטחים הציבוריים אך ורק בשעות שייקבעו על ידי חברת הניהול ושעות פתיחה
וסגירה של השטחים הציבוריים ,ועוד.
 . 6.5מבלי לגרוע מיתר התרופות והסעדים הנתונים לחברת הניהול על פי הסכם זה ו/או על פי כל
דין תהא רשאית היא לק נוס את השוכר בסכום של עד  $ 100ארה"ב (מאה דולר ארה"ב) בגין
כל הפרה של הוראותיה.
54

 . 6.6חברת הניהול תהיה רשאית לקבוע הוראות ,לפי
שיקול דעתה ,בקשר עם פנוי אשפה מן המושכר ומהפרויקט ,אולם מובהר ומוסכם בזה כי
השוכר לבדו יהיה אחראי לפינוי פסולת מן המושכר אל דחסני האשפה או המיכלים אשר
יוצבו בפרויקט.
 . 7דמי הניהול ותשלומים נוספים
 . 7.1השוכר מתחייב לשלם למשכיר ו/או לחברת הניהול במשך כל תקופת הניהול דמי ניהול
בהתאם לשיעור הקבוע בנספח התנאים המיוחדים .
 . 7.2מוסכם כי דמי הניהול החלים על השוכר הינם קבועים ומוחלטים וכי והשוכר לא יהיה רשאי
להעלות כל טענה ו /או תביעה בקשר לכך  ,לרבות טענה כי שוכרים אחרים משלמים דמי ניהול
נמוכים מדמי הניהול החלים עליו .
 . 7.3מבלי לגרוע מכלליות כל האמור לעיל ,מוסכם כי בגין שירותים מיוחדים כלשהם אשר מי
מהשוכרים ו /או דיירים יבקש מחברת הניהול לתת לו  ,לרבות שירותים הנובעים מהפעלת
המושכר בשעות החורגות מזמני ההפעלה של כלל העסקים בפרויקט ,לרבות שבתות וחגים,
וככל שחברת הניהול תסכים לכך ,ישולם על ידי אותו ו/או אותם שוכר/ים ו/או דייר/ים תשלום
נוסף ,הכל כפי שיוחלט בין הצדדים.
 . 7.4בנוסף ובנפרד מתשלום דמי הניהול כ מפורט לעיל ,ישא השוכר בחלק יחסי מכל התשלומים
אשר חלים על שוכר ו/או על מחזיק (להבדיל מבעלים ו/או חוכר לדורות) שיוטלו ו/או יחולו על
השטחים הציבוריים ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ארנונות לגבי כבישים,
שטחי פריקה וטעינה ,שטחי חניה ,מעברים ,מדרכות ו כיו צ "ב ,והכל כיחס שבין שטח המושכר ,
לכלל השטחים המושלמים המיועדים למכירה ו/או השכרה בפרויקט .השוכר ישלם את
התשלומים הנ"ל על פי חלקו היחסי כאמור ,בנוסף על דמי הניהול שישולמו כמפורט בהסכם
זה .כמו כן מוסכם כי בכל מקרה והשוכר יחוייב ישירות על ידי העיר ייה בארנונ ה בגין שטחי
הציבור  -אזי  -השוכר מתחייב לשלם את הארנונה בגין חלקו היחסי ישירות לעירייה והוא
מתחייב שלא להעלות כל טענות כלפי העירייה בקשר לכך .
 . 7.5בנוסף ובנפרד מתשלום דמי הניהול כמפורט בסעיף  7.1לעיל ,ישא השוכר בחלקו היחסי
בהוצאות ביטוחי הפרויקט ,וזאת בהתאם לקב וע בסעיף  19להסכם השכירות.
 . 8תשלום דמי הניהול
 . 8.1השוכר מתחייב לשלם לחברת הניהול את דמי הניהול ,בצ י רוף מע"מ כחוק ,כל שלושה
חודשים מראש ,החל משלושים יום לפני מועד מסירת החזקה ובמשך כל תקופת השכירות .
 . 8.2סירוב או אי נכונות של השוכר לקבל את ניהול וביצוע השירותים על פי הסכם זה או כל חלק
מהם ,או רצונו כי חברת הניהול תפסיק לחלוטין או חלקית או זמנית את ניהול וביצוע השירותים או
כל חלק מהם ,לא יחייבו את חברת הניהול ולא ישחררו את השוכר מחובת תשלום דמי הניהול .
 . 8.3להקל ת גבית דמי הניהול וכל יתר התשלומים החלים על השוכר על פי הסכם זה יחתום השוכר
כלפי חברת הניהול על כתבי הרשאה לחיוב חשבון בנוסח שיהא מקובל מעת לעת בבנקים
בישראל .השוכר מתחייב להמציא את כתבי ההרשאה הנ"ל כשהם חתומים על ידי סניף הבנק
של השוכר לפני מועד קבלת הרשו ת לביצוע עבודות השוכר או לפני מועד מסירת החזקה ,הכל
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על פי המועד המוקדם מבין המועדים .השוכר מתחייב
כי ההרשאות יהיו בתוקף במשך כל תקופת הסכם זה ובמידת הצורך יחדשם מעת לעת לפי
דרישת חברת הניהול.
 . 9בטוחות
כל הביטחונות שהופקדו על ידי השוכר על פי הסכם השכירות ישמשו כבטוחות גם להתחייבויות
השוכר על פי הסכם זה .
 . 10ריבית פיגורים
בכל מקרה שהשוכר יפגר בתשלום כלשהו המגיע ממנו על פי הסכם זה ,אזי בנוסף לכל תרופה
וסעד אחרים העומדים לחברת הניהול ,ישלם השוכר לחברת הניהול על כל סכום שבפיגור ריבית
חח"ד חריגה כפי שזו תהיה נהוגה בבנק הפועלים בע"מ בגין תקופת הפיגור .התקופה שלגביה
תשולם הריבית ,תהיה מהמועד שבו היה חייב השוכר לפרוע את הסכום שבפיגור ועד לפ י רעונו
בפועל.
 . 11ביטוח ואחריות
 . 11.1הצדדים להסכם זה מקבלים על עצמם את כל ההתחייבויות הקבועות בסעיפים  18ו 19-
להסכם השכירות  ,באופן שכל התחייבויות חברת הניהול כלפי השוכר וכל התחייבויות השוכר
כלפי חברת הניהול יחייבו את הצדדים כאילו נכתבו ממש בגוף הסכם זה .
 . 11.2מוסכם ב ין הצדדים  ,כי חברת הניהול ו /או המשכיר ו/או מי מטעמם לא יחשב ו כ"שומר" או
כ"שומר חינם" או כ"שומר שכר" של הפרויקט ו/או של ה מושכרים ,על כל תכולת ם  ,כמשמעות
מונח ים אלה בחוק השומרים ,ה תשכ"ז  , 1967 -והוראות החוק האמור לא תחולנה על היחסים
ש בין השוכר לבין חברת הניהול ו/או המשכיר ו/או מי מטעמ ם .
 . 12המחאת זכויות
מבלי לגרוע מהוראות הסכם השכירות בכל הקשור להגבלות והתניות בדבר העברת זכויות ומבלי
שיהיה באמור להלן כדי להתיר לשוכר להעביר ו/או להמחות ו/או ליתן לאחר זכויות במושכר,
יחולו ההוראות המפורטות להלן במקרה של הענקת זכויות במושכר על ידי השוכר לאחר (להלן:
"הנעבר" ):
 . 12.1הענקת זכות שכירות ו/או שכירות מ שנה ו/או רשות שימוש ו/או זכיינות וכל כיוצ"ב ,במושכר
על ידי השוכר לאחר לא תפטור את השוכר מחיוביו על פי הסכם זה .השוכר מתחייב להודיע
לחברת הניהול על הענקת הזכות כאמור לנעבר ולגרום לכך כי הנעבר יחתום אף הוא על הסכם
ניהול ,בנוסח הסכם זה ,עם חברת הניהול ,ויקבל על עצמו ,יחד ולחוד עם השוכר ,את כל
התחייבויות השוכר על פי הסכם זה.
 . 12.2בכפוף לשמירת זכויותיו על פי ההסכם ,מסכים השוכר כי המשכיר ו/או חברת הניהול יהיו
רשאים בכל עת במשך תקופת ההסכם ולפי שיקול דעת ם הבלעדי ,להמחות ולהסב את כל
זכויותיה ם והתחייבויותיה ם על פי הסכם ז ה לידי חברת ניהול אחרת שתוקם לצורך ניהול
וביצוע השירותים או לידי גוף משפטי אחר כלשהו הקיים או שיוקם לצורך זה ,בין הקשור
ו/או שלוב ו/או בשליטת המשכיר ובין אם לאו ואשר יוכל לבצע את כל הפעולות הכלולות
בניהול וביצוע השירותים ביכולת וברמה סבירה ונאותה ברמה קרוב ה לרמת חברת הניהול
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(להלן" :החברה החדשה" ) ובמקרה זה יחולו
ההוראות המפורטות להלן:
 . 12.2.1חברת הניהול תסב ותמחה לחברה החדשה את כל זכויותיה וחובותיה על פי
הסכם זה ותגרום לכך כי החברה החדשה תקבל על עצמה ,תחת חברת הניהול
את המחאת והסבת הזכויות וההתחייבויות דלעיל (להלן" :ההסבה" ).
 . 12.2.2משמעות ההסבה תהיה שחברת הניהול תשוחרר מזכויותיה והתחייבויותיה על
פי הסכם זה וזכויות והתחייבויות אלה יחשבו של החברה החדשה והשוכר
והחברה החדשה יהיו הצדדים להסכם זה.
 . 13הפרות וסעדים
 . 13.1על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,ה תשל" א , 1970 -
וזאת מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ו/או הוראות כל דין.
 . 13.2למרות האמור לעיל ולמרות הקבוע בכל דין מוסכם במפורש כי לשוכר לא תהא כל זכות
לקיזוז או לטענת קיזוז כנגד המשכיר ו/או חברת הניהול בקשר עם הסכומים המגיעים ממנו
למשכיר ו/או לחברת הניהול על פי הסכם זה ו/או הסכם השכירות .כמו כן מוותר בזה השוכר
על כל זכות עיכבון במושכר ,אם וכאשר נתונה לו זכות שכזו על פי כל דין.
 . 13.3בכל מקרה בו הפר השוכר את הוראות הסכם זה ולא תיקן את ההפרה גם לאחר חלוף  14יום
מיום קבלת התראה על כך ,יחולו בנוסף לכל הוראה אחרת הקבועה בהסכם השכיר ות ו/או
בהסכם זה גם ההוראות הבאות:
 . 13.3.1לחברת הניהול תהיה זכות ע י כבון על הציוד והמלאי של השוכר כבטחון לתשלום
כל סכום ו/או פיצוי המגיע או שיגיעו למשכיר ו/או לחברת הניהול בקשר עם
הסכם ו/או עם הפרתו ,והמשכיר ו/או חברת הניהול יהיו זכאים לחלט את
הציוד והמלאי ו/או לה יפרע מהם על ידי מכירתם או בכל דרך אחרת לשם
פירעון חובות השוכר באם אלו לא יפרעו במלואם תוך  7ימים מדרישתם.
 . 13.3.2חברת הניהול תהיה רשאית למנוע מהשוכר או מי מטעמו כניסה למושכר,
ולפרויקט על כל חלקיו לרבות לחניונים ולשטחים הציבוריים ,ותהא רשאית
לחדול מלספק למושכר שיר ותים כלשה ם .
 . 14כללי
 . 14.1כותרות הסעיפים הינן לנוחיות בלבד ולא ישמשו כל אסמכתא ו/או כלי עזר לפרשנות ההסכם.
לא יהיה כל תוקף לכל שינוי ו/או ויתור ו/או סטייה מהוראות הסכם זה אלא אם נעשו בכתב
ונחתמו כדין על ידי הצדדים להסכם .הסכמה של מי מהצדדים לסטייה מתנאי ההסכם
במקר ה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר .לא השתמש
צד בזכות הניתנת לו על פי חוזה זה במקרה מסוים ,אין לראות בכך ויתור על אותה זכות
באותו מקרה ו/או במקרה אחר ואין להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי של אותו צד.
הצדדים בוחרים בעיר תל  -אביב או בעיר חיפה כמקום השיפוט הבלעדי בכל ענ י ין הנובע
מהסכם זה.
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 . 14.2לצרכי הסכם זה יהיו כתובותיהם של הצדדים כמפורט במבוא .כל הודעה שתישלח על ידי צד
למשנהו בדואר רשום מבית דואר בישראל על פי הכתובות דלעיל ,או על פי כל כתובת אחרת
עליו יודיע צד למשנהו תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה  3ימי עסקים לאחר שנמסרה למשלוח
ואם נמסרה ביד  -בעת מסירתה .על אף האמור לעיל במידה והשוכר הינו גם מפעיל המושכר
תהא כתובתו לצרכי הסכם זה במושכר עצמו.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
___________________
השוכר

_________________
חברת הניהול
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נספח ג '
תוכניות
ועניין צורפו למסמכי המכרז

A
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נספח ד' 1
מפרט טכני לעבודות המבוצעות ע "י המשכיר בשטח המושכר
מיקום הדוכן ימסר לשוכר שהוא נקי ומפונה ,וכאשר קיים חיבור חשמל ואפשרות
לחיבורי תקשורת אליו וממנו.
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נספח ד ' 2
מפרט טכני לעבודות השוכר
 . 1כללי
 . 1.1לצורך תכנון החנות יעסיק השוכר אדריכל פנים מטעמו ,ויועצים מקצועיים לתכנון מיזוג
האוויר  ,החשמל  ,האינסטלציה ומתכננים אחרים במידה ויידרשו בהתאם לסוג העסק  -כל
אחד בתחומו  .מיד לאחר החתימה על הסכם זה יעביר השוכר למשכיר את פרטי אדריכל
הפנים שנבחר על ידו .
 . 1.2השוכר ימסור לבדיקת המשכיר לא יאוחר מ  30 -ימים ממועד חתימת הסכם השכירות
מפרטים טכניים ותכניות של עבודות השוכר  .המשכיר יהיה רשאי  ,לפי שיקול דעתו הבלעדי
לאשר את התכניות והמפרטים הטכניים האמורים  ,לערוך בהם תיקונים ו /או שינויים  ,או לא
לאשרם  .לא אושרו המפרטים והתכניות  ,כולם או חלקם  ,יגיש השוכר למשכיר תכניות
ומפרטים טכניים חדשים  ,לפי הנחיותיו של המשכיר ו /או מי מטעמו  ,זאת בתוך פרק זמן
סביר כפי שיקבע המשכיר  ,ובכל מקרה  -השוכר לא יבצע בשום אופן עבודות כלשהן במושכר
ו/או בסביבתו ,אלא על פי תכניות ומפרטים טכניים כמפורט לעיל ,ואך ורק לאחר שיקבל לכך
את אישורו המפורש של המשכיר מראש ,כמפורט לעיל .התכניות והמפרטים הטכניים
האמורים  -לאחר אישורם על ידי המשכיר (אם יאושרו) ובכפוף ל שינויים שיערכו או שידרשו
על ידי המשכיר  -יצורפו לנספח זה ויהוו מאותו מועד חלק בלתי נפרד ממנו.
 . 1.3מובהר  ,כי השוכר יהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המשכיר בגין אי
אישור איזו מהתכניות ו /או מהמפרטים כאמור לעיל .
 . 1.4התכניות והמפרטים הטכניים האמורים לעיל יכללו ,בין היתר ,את כל עבודות הבנייה,
הריהוט ,הגמר ,החשמל ,התאורה ,מיזוג האוויר  ,מערכות מתח נמוך  ,אינסטלציה  ,פרטי חלון
ראוה  ,שילוט  ,תכנית סידורי בטיחות אש  ,וכן את המפרטים המתאימים לביצוע עבודות אלו .
.1.5התכניות שיועברו למשכיר ,כאמור לעיל יבדקו על ידי המשכיר ,ולאחר אישורן  -יוחזרו לשוכר כשהן
חתומות על ידי נציג המשכיר.
 . 1.6מודגש בזאת  ,כי חתימת המשכיר על התכניות אינה פוטרת את השוכר מאחריות כלשהי וכי
אישור זה מהווה הליך פנימי של המשכיר.
 . 1.7השוכר לא יתחיל בביצוע עבודות בחנות טרם קבלת התכניות מאושרות על ידי המשכיר
כאמור לעיל.
 . 1.8השוכר יהא חייב לבצע את העבודות בחנות אך ורק בהתאם לתכניות ולמפרטים שהעביר
למשכיר  .כל שינוי או סטייה מתכניות ומפרטים אלו יחייב את אישור המשכיר בכתב ומראש .
. 1.9מובהר בזאת ,כי בתחום החנות עשויות להימצא מערכות המשרתות את הפרויקט וחנויות אחרות .במידה
ואכן יהיו בחנות מערכות כאלו על השוכר יהא לתאם את התכנון והביצוע של העבודות בחנות
עם המשכיר באחריותו ועל חשבונו ,תוך מציאת פתרונות לתחזוקתן של המערכות על ידי המשכיר הן
בשלב העבודות בחנות והן בשלב תפעול החנות .
 . 1.10השוכר יתאם את התכנון עם נציגי המשכיר ומתכנני הפרויקט ויועציו וישתף פעולה איתם
באופן שוטף בכדי לאפשר תכנון אופטימאלי להפעלת החנות במיטבה.
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 . 1.11השוכר יבצע את כל העבודות הנחוצות להפעלת עסקו
במושכר על פי היעוד כמוגדר בחוזה  ,ברמה גבוהה ובסטנדרט ההולם עסק בקניונים
המובחרים בישראל .
. 1.12כל התכניות שימסרו על ידי השוכר לבדיקת היועצים תהיינה תכניות ממוחשבות בתוכנת אוטוקאד ,או
תוכנה אחרת הניתנת לקריאה על ידי ת וכנת אוטוקאד  ,שיאושר מראש על ידי המשכיר  .בנוסף
לכך ימסור השוכר שני עותקים של תכניות .
 . 2ביצוע העבודות
 . 2.1לפני תחילת ביצוע העבודות בחנות על ידי השוכר  ,יבצע השוכר את כל הביטוחים הדרושים
כאמור וכמפורט בהסכם השכירות .
 . 2.2העבודות תבוצענה על ידי בעלי מקצוע מעולים  ,מורשים ומיומנים  ,וברמת ביצוע גבוהה .
 . 2.3השוכר יעביר למשכיר את רשימת בעלי המקצוע והקבלנים שיעבדו מטעמו במושכר לפי
תחילת העבודה על ידם  ,זאת כדי שהמשכיר יאשרם  ,ועל מנת לאפשר את כניסתם כאמור .
 . 2.4השוכר יורה למבצעי העבודות מטעמו במושכר לשתף פעולה עם נציגי המשכיר ולהישמע בכל
עת להנחיותיהם  ,והוא מתחייב כי הם ישתפו פעולה ויישמעו להוראות האמורות .
 . 2.5דרכי הכנסת הציוד והחומרים למושכר וצורכי סילוק הפסולת יתואמו על ידי השוכר עם נציג
המשכיר  ,לפני תחילת העבודה במושכר  ,והם יבוצעו אך ורק בהתאם לאישור המשכיר שיינתן
ובכפוף לסייגיו .
 . 2.6כל העבודות שתבוצענה על ידי השוכר  ,כולל הציוד  ,הכלים והאביזרים  ,יעמדו בדרישות
המפרט הטכני ובכל תקן ישראלי רלוונטי .
 . 2.7על השוכר למלא את כל דרישות נציגי המשכיר בכל הקשור לשמירת הבטיחות באתר  ,וכן
לבצע את כל הפעולות הנדרשות לאבטחה מפני פריצת אש  .בן היתר  ,יהא על השוכר ליישם
ולמלא אחר כל כללי הבטיחות הנוגעים לביצוע עבודות המחייבות שימוש בחומרים דליקים
לביצוע עבודות ריתוך והלחמה  .כמו כן  ,יהא על השוכר להציב מטפי כיבוי בתוך המושכר בעת
ביצוע העבודות  ,וכן לבצע את כל העבודות על פי כל כללי הבטיחות של משרד העבודה
והרווחה  ,שירותי הכבאות  ,נציגי המשכיר  ,המנהל וכל רשות ו /או דין ו /או תקן אחר וכן .
 . 2.8השוכר יהא אחראי לכל עבודותיהם של כל הקבלנים וקבלני המשנה אשר יועסקו מטעמו ו/או
על ידו בעבודות במושכר ,לרבות יישום ומילוי כל ההוראות דלעיל ודלהלן .השוכר (בעצמו או
באמצעות מי מטעמו) ,לא יכניס לתוך תחומי המושכר ו/או הפרויקט ,ולא יעשה שימוש
כלשהו בכל חומר דליק ,כגון דבק מגע ,צבעים ,מדללים ,גזים דליקים וחומרי דלק ,למעט אם
יקבל לכך אישור בכתב ומראש מהמהנדס ו/או מנציגי המשכיר ,וזאת אך ורק לאחר שיקבל
הוראות בטיחות מתאימות מהמהנדס ו/או מנציגי המשכיר כאמור.
 . 2.9מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם  ,מובהר כי השוכר יהא אחראי בלעדי לכל דליקה ו /או
שריפה שתתרחש במושכר ו /או שתתרחש בפרויקט ו /או בפרויקט שתנבע מפעילותו או פעילות
מי מטעמו .
 . 2.10במידה והשוכר יזדקק לאספקת חשמל או מים באופן זמני ,יתאם השוכר עם המשכיר מתן
שירותים אלו על ידי המשכיר וישלם עבורם למשכיר על פי מחיר שיקבע מראש ובמועד אשר
ייקבע בין הצדדים ולא יאוחר ממועד מסירת החזקה.
 . 2.11מובהר בזאת  ,כי המשכיר רואה חשיבות עליונה בביצוע העבודות במושכר בסטנדרט גבוה ועל
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ידי בעלי מקצוע מיומנים .לפיכך ,יהא רשאי נציג
המשכיר לדרוש מן השוכר להחליף את הקבלן המבצע ו/או כל בעלי מלאכה ו/או חומרים
שונים ,במידה ואיכות הביצוע או החומרים לא יענו על דרישות המפרט הטכני או התכניות
לדעתו של המשכיר.
 . 2.12מבלי לגרוע מהאמור לעיל  ,השוכר מתחייב לספק למשכיר לפי דרישתו דוגמאות של חומרים
שאושרו כאמור לעיל  ,בטרם יובאו לשטח הפרויקט .
 . 3חזית המושכר וחלון הראווה – לא רלוונטי לדוכן
 . 3.1בחזית המושכר תותקן ויטרינה על ידי השוכר ועל חשבונו  .במידה והחזית הותקנה על ידי
המשכיר או צד ג' כלשהו – מתחייב השוכר לשאת בעלות העבודה על חשבונו.
 . 3.2הויטרינה תהיה מסוג "אול גלאס" ,ללא כל פרופיל מתכת .בכל מקרה בו על פי תכניות
המושכר יש ויטרינה מתקפלת  -מתחייב השוכר לבצע ויטרינה מתקפלת מסוג "אול גלאס"
"נאספות" או כל סוג אחר שיאושר על ידי המשכיר מראש .לחנויות המזון המהיר יאושר תריס
בהתאם למפרט שיקבע על ידי המשכיר.
 . 3.3בשום אופן לא תאושר פתיחת דלתות כלפי חוץ מהמושכר  .הויטרינה לא תחרוג מגבול
המושכר בין במצב פתוח ובין במצב סגור .
 . 3.4לא יועמדו מכשולים או מתקנים בולטים מעל פני הרצפה בכניסה לחנות ושום חלק של חזית
המושכר לא יבלוט מעבר לקו הגבול של המושכר אל השטח הציבורי .
 . 4שילוט
 . 4.1השילוט הפנימי והחיצוני (אם וככל שניתן אישור לשילוט חיצוני) של המושכר יתוכננו ויבוצעו
אך ורק בהתאם להוראות אדריכל המשכיר .
 . 4.2תכניות השילוט יכללו את פרטי העבודה כולל תמיכות ותאורה והן תוגשנה לאישור המשכיר
יחד עם כל התכניות הנוספות .
 . 4.3כל העבודות הקשורות בביצוע השילוט יבוצעו על ידי השוכר  -באחריותו ועל חשבונו .
 . 4.4השוכר ידאג באחריותו ועל חשבונו  ,לביצוע תשתית לחיבור תאורת השלט למערכת הבקרה
והשליטה הפרויקט של הפרויקט  ,וזאת בתחום המושכר .
 . 4.5על השוכר לקבל אישור מהנדס החשמל ויועץ הבטיחות של המשכיר  ,לביצוע שימוש כלשהו
בשפורפרת קטודית  ,לרבות בשילוט מואר  .במקרה של שימוש בקטודה קרה יש להתקין מנתק
ביטחון במקום נגיש .
 . 4.6השילוט יהא באותיות בלבד ויציין אך ורק את שם העסק במושכר  .לא תותר בשום מקרה
הצגת פרסומת על גבי השילוט  ,לרבות ציון מוצרים הנמכרים במושכר ו /או ציון חברות
המוכרות מוצרים מכל מין וסוג .
 . 4.7מובהר  ,כי בשום מקרה לא תותר התקנת שילוט חיצוני ,דהיינו ,שילוט שאינו מעל ויטרינת
המושכר.
 . 4.8השוכר מתחייב להתקין שעון שבת לשילוט הויטרינה של המושכר .
 . 4.9השוכר מתחייב כי השילוט יופעל ויודלק בשעות שיקבעו על ידי המשכיר .
 . 5עבודות גמר
. 5.1

 . 5.2השוכר מצהיר כי הובהר לו כי עיצוב הדוכן  ,מיקומו  ,גובהו  ,אורכו ורוחבו ציבעו ו החומרים
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ממנו הוא עשוי צריכים להיות תואמים במדוייק
לדוכן הקיים כיום באותו מיקום במרכז הרווחה ,וכי המשכיר יסרב לכל שינוי במי מהפרטים
האמורים לעיל.
 . 5.3עבודות הגמר  ,בבחירת חומרים ועיצובם יתוכננו בכפוף לחוברת ויעברו לאישור המשכיר
מראש טרם ביצוע ובהתאם ללוח הזמנים שנקבע בהסכם  .כמו כן  ,השוכר יעביר לאישור
המשכיר מראש  ,ויספק ויבצע דוגמאות כפי שיידרש על ידי המשכיר .
 . 5.4כל חומרי הגמר יעמדו בדרישות תקן ת "י  921לעמידות באש של חומרים  .כמו כן  ,כל שימוש
בכבלי חשמל עם בידוד כבה מאיליו  ,ייעשה אך ורק בהתאם וכפי שיוגדר ויידרש על ידי
הרשויות המתאימות וכן כפי שיוגדר ויידרש על ידי המנהל ו /או המשכיר ו /או חברת הניהול .
 . 6עבודות תברואה
 . 6.1כל עבודות התברואה במושכר (כולל יחידות השירותים) כולל עבודות סניטריות ,ברזים ,צנרת
ביוב ,דלוחין ,ושופכין וחיבורים לנק' המים והביוב במושכר ,דודי מים חמים וכל מתקן אחר
אשר נידרש לפעילות במושכר או כל עבודת בינו י הקשורה עימם  -יבוצעו על ידי השוכר ועל
חשבונו.
 . 6.2בלי לגרוע מהאמור לעיל  ,השוכר מתחייב לקבל את אישור המשכיר מראש לכל פעולה
המחייבת קידוח או סיתות בבטונים או שינוי בנקודות חיבור למערכות קיימות .
 . 6.3במידה ולשוכר יהיו נדרשים סידורי אינסטלציה מיוחדים לצורך הפעלת העסק  ,ימציא השוכר
למשכיר את דרישותיו מבעוד מועד ועוד לפני חתימת החוזה בכדי לאפשר למשכיר לבדוק
אפשרות ביצוע הכנות המתאימות לתשתית ולהתחברות למערכות הראשיות  ,כל זאת על
חשבון השוכר  .מובהר כי השוכר ישלם בגין סידורים מיוחדים כאמור לעיל הן בגין העבודה
והחומרים והן בגין השירות המיוחד שייתן יועץ המשכיר למשכיר ו /או לשוכר .
 . 7חשמל ותאורה
 . 7.1השוכר יבצע את כל עבודות החשמל והתאורה בחנות כולל מובילים וכבלי הזנה  ,וכולל חיבור
של חשמל  ,טלפון  ,ומערכות מתח נמוך מאוד בין מקור ההזנות והחיבורים שברשות המשכיר
עד למושכר  ,כולל החיבורים  ,כולל הציודים והאביזרים  ,וכולל חיבור מערכת החשמל למערכת
השליטה והבקרה הפרויקט של הפרויקט עד גבול המושכר באחריותו ועל חשבונו .
 . 7.2השוכר יעביר למשכיר את תכנית החשמל והתאורה לבדיקה ואישור  ,והוא מתחייב לתקן את
התכנון ו /או הביצוע לפי דרישת יועץ המשכיר ככל שיידרש  ,ובלוחות בזמנים שיוכתבו לו על
ידי נציג המשכיר .
 . 7.3העבודות יתוכננו ויבוצעו לפי דרישות החוק והתקנים ויקבלו את אישור יועץ המשכיר לפני
ביצוען .
 .7.4השוכר יעמיד את מתקן החשמל על חלקיו השונים לבדיקת היועצים המקצועיים של המשכיר.
מבלי לגרוע מכל הוראה בהסכם ,אישור היועץ כי המערכת תואמת את דרישות התכנון יהיו תנאי
להזמנת ביקורת חשמל למושכר .השוכר מתחייב לתקן את התכנון ו/או הביצוע לפי דרישת יועץ המשכיר
ככל שיידרש ,ובלוחות הזמנים שיוכתבו לו על ידי נציג המשכיר.
 . 7.5השוכר מתחייב לבצע בדיקה של מתקן החשמל במושכר על ידי בודק מוסמך ומורשה מטעמו ,
בהתאם להוראת כל דין  ,והוא ימציא למשכיר אישור הבודק האמור לתקינות המערכות .
המשכיר לא יאפשר חיבור לחשמל של המערכת שלא אושרה כאמור לעיל .
 . 7.6למען הסר כל ספק מודגש  ,כי אישור היועץ המקצועי מטעם המשכיר אינו פוטר את השוכר
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מאחריותו להעביר את המושכר ביקורת חשמל או
מאחריות אחרת כלשהי וכי אישור זה נועד לנהלים פנימיים של המשכיר.
 . 7.7מובהר ומודגש בזאת  ,כי המשכיר רואה חשיבות עליונה בתכנון התאורה במושכר ובחלון
הראווה והשלכותיה על שטחי הפרויקט.
 . 8מתקני בטיחות ומתקני מתח נמוך מאוד
 . 8.1כל המתקנים והמערכות שידרשו על ידי הרשויות הנוגעות בדבר בנושאי התראה ,גילוי ,כיבוי,
כריזה ואזעקות בתוך המושכר יבוצעו על ידי השוכר ועל חשבונו ,למעט מערכת ספרינקלרים
על דרישות לצורך קבלת טופס  4שתותקן על ידי המשכיר ועל חשבונו .מובהר כי המשכיר לא
יבצע התאמת המערכת לתקרת השוכר והשוכר יבצע זאת בעצמו ועל חשבונו.
 . 8.2כל המתקנים והמערכות הנזכרים בסעיף  8.1לעיל  ,לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור ,
ספרינקלרים  ,גלאי עשן  ,מפוחי עשן  ,תאורת חרום  ,שלטי "יציאה" מוארים בתאורת חרום ,
שילוט מתקנים בטיחות  ,ידיות בהלה וכיוצא באלה  ,ישאו תו תקן כנדרש על ידי הרשויות
המתאימות  ,ויתאמו הוראות כל דין וכל רשות מוסמכת  .כמו כן  ,כל עבודות ההתקנה והביצוע
של כל הנ "ל יהיו אך ורק בכפוף לכל תקן רלוונטי ולהוראת כל דין וכל רשות  .על פי דרישת
רשות מוסמכת כלשהי ו /או המהנדס ו /או המשכיר  ,תבוצע בדיקה של מכון התקנים לגבי
המערכות הנ "ל ,כולן או מקצתן  .בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל  ,על המתקנים הנ "ל ועל
התקנתם במושכר  ,לעמוד בכל הדרישות של שירותי הכבאות  ,לרבות קבלת אישורם בכתב
במושכר  ,והשוכר מתחייב לקבל את כל אלה באחריותו ועל חשבונו הבלעדי .
 . 8.3בגמר ביצוע העבודות יפנה השוכר ויקבל את אישור הרשויות  ,דוג ' מכון התקנים הישראלי
וכד ' בכל הנוגע לעבודות הנוגעות לבטיחות .
 . 8.4תכנון המערכות והתקנתן יעשו בתיאום עם נציגי המשכיר בכפוף לחוברת ההנחיות הכלליות
לעיצוב ולאחר קבלת אישור מוקדם מאת המשכיר .
 . 8.5המשכיר יהא רשאי לקבוע כי חלק מהמערכות הנזכרות בסעיפים  8.1ו  8.2 -לעיל יבוצעו על
ידו  .במקרה כאמור ישא השוכר בחלק היחסי של עלות המערכות על פי שטח המושכר .
 . 8.6המשכיר יהא רשאי לדרוש מן השוכר התקנת תשתיות מתאימות בתוך המושכר לצורך חיבור
המערכות למערכת השליטה והבקרה הפרויקט של הפרויקט  .כמו כן  ,השוכר מתחייב לתקן
את התכנון ו /או הביצוע לפי דרישת יועץ המשכיר ככל שיידרש  ,ובלוחות הזמנים שיוכתבו לו
על ידי נציג המשכיר .
 . 9תקשורת
 . 9.1התקנת מערכת טלפונית ,אינטרקום ,מרכזיה וכו' למושכר ,לרבות התכנון והביצוע של
מערכות אלה ,יבוצעו על ידי השוכר ,באחריותו ועל חשבונו.
 . 10מיזוג אוויר – לא רלוונטי לדוכן
 . 10.1מערכות המיזוג יתוכננו ויבוצעו ,בין היתר ,בכפוף ועל פי ת"י "( 1001בטיחות אש מערכות
מיזוג אוויר") ,כל זאת בנוסף לכל התקנים המקצועיים בנושא מיזוג אוויר .
 . 10.2השוכר ירכיב על חשבונו ,על פי תכנון באחריותו ,את מערכת מיזוג האוויר ואת כל הנדרש
להפעלת מערכת המיזוג במושכר  ,לרבות לוחות חשמל  ,תעלות  ,צנרת  ,מפוחים  ,אביזרי פיקוד
ובקרה  ,בגודל ובמיקום המתאימים לצרכיו  ,הכל לאחר קבלת אישור המשכיר לכך .
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 . 10.3תכנון המערכת וביצועה יעשו בכפוף לחוברת ההנחיות
הכלליות לעיצוב ובאישור יועץ המשכיר .
 . 10.4מתקני החשמל ,הבקרה ,האינסטלציה החשמלית ולוחות החשמ ל השונים עבור מיזוג האוויר
יתוכננו ויבוצעו על ידי השוכר באישורו של המשכיר מראש.
 . 10.5כל התכניות והמפרטים הדרושים לביצוע העבודות  ,מפרט הציוד והמתקנים פירוט ותיאור
הציוד  ,היצרנים והדגמים יעברו לאישור המשכיר טרם ביצוע העבודות במושכר ובהתאם ללוח
הזמנים להגשת תכניות כפי שהוגדרו בהסכם השכירות .
 . 10.6השוכר יהיה אחראי באופן בלעדי לתכנון ולטיב המתקנים  ,וכן לתפוקתם ולהפעלתם בפועל
בכל ימות השנה וכל שעות הפעילות כפי שיקבעו .
 . 10.7כל העבודות המצוינות לעיל יבוצעו על פי הנחיות המשכיר וכפוף לאישורו מראש  .מובהר כי
המשכיר יהא רשאי לסרב לאשר כל בקשה של השוכר בקשר לציוד ו/או לתכנון ו/או לאופן
ההתקנה המתוארים לעיל ,על פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי .כמו כן ,השוכר מתחייב לתקן
את התכנון ו/או הביצוע לפי דרישת יועץ המשכיר ככל שיידרש ,ובלוחות הזמנים שיוכתבו לו
על ידי נציג המשכיר.
 . 11מערכות איוור ור וחדרי קירור  -לא רלוונטי לדוכן
 . 11.1על השוכר לקבל אישור מראש של הרשויות הנוגעות בדבר בכל הקשור לשטחים הדורשים
פתרון אוויר וחדרי קירור (מטבחים ,מזנונים  ,מסעדות  ,חדרי שירותים וכו ').
 . 11.2התקנת המתקנים והמערכות הדרושות  ,כולל הציוד  ,התעלות  ,מערכת החשמל  ,הקירור ,
הצנרת וכו ' תבוצע על ידי השוכר  ,באחריותו ועל חשבונו .
 . 11.3השוכר יתאם מראש ויקבל אישור מוקדם מנציגי המשכיר  ,לפני תכנון וביצוע המערכת הנ "ל,
כולל מיקומן  ,תנאי העברת הצנרת והתעלות דרך המבנה  ,מיקום מעבים ופרטי המערכות .
 . 11.4מודגש כי לאור ההשלכות הקונסטרוקטיביות והמערכתיות שיש לנושא זה (מפלסי רצפה
ועוד ) ,מודגש כי עמידה בהליך קבלת האישורים מראש ועמידה בכל לוחות הזמנים מצד
השוכר הינם מעיקרי החוזה .
 .11.5במידה ובשטח המושכר תבוצע פעילות של בישול  ,טיגון  ,אפייה וכיוצא באלה (ובלי להתיר
פעילות כאמור אם זו לא הותרה במפורש בחוזה ) ,יהא על השוכר לדאוג באחריותו ועל חשבונו
הבלעדי  ,להתקנת מערכת יניקת אוויר וסינון  ,אשר תתוכנן ותבוצע על פי דרישת הרשויות או
לפי התניות המשכיר  ,לפי המחמיר  ,ואשר תפעל בכל שעות פעילות המושכר .
 . 11.6בכל מקרה בו יבוצעו במושכר פעולות אפיה ו/או בישול ו/או טיגון ו/או חימום ,השוכר
מתחייב להתקין במושכר מערכת נידוף מינדוף וסינון ברמה גבוהה בהתאם להנחיות שימסרו לו
על ידי המשכיר ועל פי שיקול דעתו .כמו כן מתחייב השוכר לתחזק את המערכת ברמה הגבוהה
ביותר ובהתאם לדריש ות כל תקן וכל רשות . 12 .רישיון עסק
 . 12.1מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות החוזה  ,מובהר כי על המושכר ועל השוכר לעמוד בכל דרישות
רישוי עסקים  ,וכן עליו להחזיק בכל עת תעודה תקפה של רישוי עסק כאמור .
 . 13תשלום בעבור ביצוע עבודות על ידי המשכיר
 . 13.1באם המשכיר יספק לשוכר שירות  ,עבודה  ,חומרים  ,תכנון או כל דבר אחר שאינו במסגרת
התחייבויותיו על פי החוזה ו /או נספחיו  -ישלם השוכר למשכיר הוצאה זו כולל כל הוצאה
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נלווית שנשא בה  ,לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור ,
הוצאות בגין מיסים  ,אגרות  ,היטלים  ,אביזרים  ,עבודה  ,פועלים  ,הוצאות תיאום וניהול  ,וכן
בנוסף לכל האמור לעיל תקורה בשיעור של  14%מסך כל ההוצאות האמורות .
 . 14ניקיון מקום העבודות ופינוי הפסולת
 . 14.1השוכר יהיה חייב בעצמו ועל חשבונו לפנות את כל הפסולת הקשורה בביצוע העבודות במושכר
לצורך הכנתו לפתיחה וכן כל פסולת הקשורה בהכנסת סחורה ומלאים למושכר כולל אריזות
וכיוצ "ב והוא יפנה את הפסולת על חשבונו על פי הנחיות המשכיר ולמקום עליו יורה המשכיר .
הצטברה פסולת במהלך ביצוע העבודות יהיה השוכר חייב לסלקה אף אם טרם הסתיימו
העבודות  .המשכיר יהיה רשאי לקבוע הוראות בדבר פינוי פסולת מהמושכר כולל שעות פינוי
ואופן פינוי  .המשכיר יהיה רשאי לפנות את הפסולת בעצמו ועל חשבון השוכר והשוכר מתחייב
לשלם למשכיר את ההוצאות בגין הפינוי האמור באופן ועל פי תחשיב שיקבע על ידי המשכיר
מבלי שהשוכר ישיג על תחשיב זה .

ולראיה באו הצדדים על החתום :

השוכר

המשכיר

___________________________

______________________________
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נספח ה '
לכבוד
שירותי בריאות כללית
באמצעות בי "ח מאיר
כפר סבא
א .ג.נ,.
הנדון  :אישור עריכת ביטוחים בתקופת ביצוע עבודות התאמת המושכר לשימושו של השוכר

מאחר שנודע לנו ממבוטחנו שיש צורך בהתאמת המושכר לצרכיו כולל "עבודות בניה " ,הרינו מאשרים כי
החל מיום ____________ ועד ליום ________________ ערכה חברתנו את הביטוחים המפורטים
בהמשך ע"ש ה___________ .בין היתר בקשר לאמור בסעיף  19להסכם השכירות שבין השוכר לבין
המשכיר וזאת לצורך עבודות הבניה/התאמה במושכר כאמור לעיל:
ביטוח חבות מעבידים בגין חבות כלפי כל המועסקים בביצוע עבודות ההתאמה בגבולות אחריות
.1
של  $ 4,000,000ארה"ב (חמישה מיליון דולר ארה "ב) לעובד ו  $ 4,000,000 -ארה"ב (חמישה מיליון
דולר ארה"ב לאירוע ,ובסה"כ לתקופת הביטוח .ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה ב דבר עבודות בגובה
ובעומק  ,שעות עבודה  ,פיתיונות ורעלים  ,קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם וכן בדבר העסקת נוער .
"שם המבוטח" יורחב לכלול בנוסף על השוכר את הקבלנים ,קבלני המשנה ,קבלנים אחרים,
המשכיר וחב' הניהול וזאת בנוסף לכיסוי כל עבודות ההתאמה המבוצעות על ידי השוכר ו/או
מטעמו במושכר ובסביבתו.
.2

הביטוח דלעיל ,כולל תנאי מפורש לפיו ,הינו קודם לכל ביטוח אשר נערך על ידכם ואנו מוותרים
על כל טענה ו/או דרישה ב דבר שיתוף ביטוחיכם .

.3

כמו כן  ,אנו מתחייבים כי הביטוח דלעיל אינו ניתן לביטול ,אלא א ם כן תינתן הודעה מוקדמת
בכתב ובדואר רשום ,למשכיר של לפחות  30יום מראש.

בכבוד רב ,

______________
חותמת המבטח

_______________
שם החותם
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______________
תאריך

נספח "ו"
לכבוד
שירותי בריאות כללית
בי "ח מאיר (מרכז רפואי "ספיר")
כפר  -סבא
א  .ג  .נ ,.
הנדון  :אישור עריכת פוליסות ביטוח לתקופת השכירות מ  _____ -עד _______
הננו מאשרים בזאת  ,כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בגין שטחי המושכר שהועמדו על ידיכם
לשימושו של _______________ (ח.פ( )_____________ .להלן " :השוכר" ) (להלן" :המושכר" ),
הנמצאים בביה "ח מאיר כפר  -סבא (מרכז רפואי "ספיר") (להלן" :ביה"ח" ) וזאת  ,בין היתר בקשר לאמור
בסעיף  19להסכם השכירות שביניכם לבין השוכר.
ביטוח אש מורחב
א.
ביטוח אש מורחב מס ' _____________ ע "ש _________________.
ביטוח תכולת המושכר ,ציוד המשרת את המושכר בבעלותו ו/או באחריותו של השוכר הנמצא
מחוץ למושכר וכן כל תיקון ,שינוי ,שיפור ותוספת למושכר שנעשו ו/או יעשו על ידי השוכר ו/או
עבורו וכן ריהוט ,ציוד ,מתקנים ומלאים ,מכל מ ין וסוג שהוא ,בערך כינונם ,כנגד אובדן או נזק
עקב אש ,עשן ,ברק ,התפוצצות ,רעידת אדמה ,פרעות ,שביתות ,נזק בזדון ,סערה וסופה ,שיטפון,
נזקי מים ,שבר זכוכית ,פגיעה תאונתית ,פגיעה על ידי כלי טיס וכן פריצה .הביטוח כולל תנאי

ב.

ג.

מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף (שיבוב) כלפי המשכיר וחב' הניהול ,עובדיהם
והבאים מטעמ ם.
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
ביטוח צד שלישי בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של  $ 2,000,000ארה"ב (שני מיליון דולר
ארה"ב) בגין אירוע אחד ,ובסה"כ במשך תקופת ביטוח שנתית ,המכסה פגיעה ,אובדן או נזק
הנגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם וגוף כלשהו בקשר לפעילות השוכר .הביטוח כאמור לא כולל
כל הגבלה ב דבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשיר י הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים
סניטריים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או משקה ,שביתה והשבתה ,קבלני משנה ,נזק
בזדון ,פרעות וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי .הביטוח כאמור מורחב לשפות את
המשכיר וחב' הניהול בגין אחריותם השילוחית למעשי ו/או מחדלי השוכר וזאת בכפוף לסעיף
אחריות צולבת לפיו כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח .שם המבוטח
בפוליסה יהיה השוכר ו/או המשכיר ו/או חב' הניהול.
ביטוח אחריות מעבידים
ביטוח אחריות מעבידים בגין חבות השוכר כלפי כל המועסקים על ידו ומטעמו בגבול האחריות של
 $ 4,000,000ארה"ב (חמישה מיליון דולר ארה "ב) למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית .ביטוח
זה אינו כולל כל הגבלה ב דבר עבודות בגובה ובעומק  ,שעות עבודה  ,קבלנים  ,קבלני משנה
ועובדיהם  ,פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער  .הביטוח יורחב לשפות את המשכיר וחב '
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הניהול היה ויחשבו למעביד של עובדי השוכר או מי
מהמועסקים על ידו .
ד.

ביטוח נזק תוצאתי (לרבות אובדן הכנסות ולמעט דמי שכירות ודמי ניהול)
עקב הסיכונים המבוטחים על פי סעיף א ' לעיל  ,לרבות כאלה הנובעים מנזק למבנה למשך תקופת
שיפוי שאינה נופלת מ  18 -חודשים .הביטוח כאמור כולל תנאי מפורש לפיו המבטח מוותר על כל
זכות תחלוף כלפי שוכרים אחרים במקרקעין (אשר בביטוחיהם נכלל סעיף מקביל ב דבר ויתור על
תחלוף כלפי השוכר ) וכל הבאים מטעמם של המפורטים לעיל  ,ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על
זכות תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כ וונת זדון .

ה.

חבות המוצר
פוליסת חבות המוצר  -הפוליסה תכסה את חבות השוכר והבאים מטעמו על פי כל דין למוצרים

שהינו מספק/מוכר במושכר נשוא הסכם זה ו/או בסביבתו ,לרבות בהתאם לחוק האחריות
למוצרים פגומים ,התש "מ  1980 -בגבולות אחריות של לפחות  $ 100,000ארה"ב ( מאה אלף דולר
ארה "ב) ,למקרה ולתקופת ביטוח .
תנאים מיוחדים
א.

דמי ההשתתפות העצמית בכל פרקי הפוליסות לא יעלו על  $ 2,000ארה"ב (אלפיים דולר ארה"ב)
למקרה.
"בעלי זכויות" לעניין אישור זה הינם המשכיר ,חברת הניהול ו/או הבאים מטעמם ו/או שוכרים
במקרקעין.
אחרים
הננו מאשרים בזאת ,כי כל הביטוחים הנ"ל קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המשכיר ו/או חב'
הניהול וכי אנו מוותרים על כל טענה או דרישה ב דבר שיתוף ביטוחי המשכיר .

ג.

כמו כן  ,אנו מתחייבים בזאת כמבטח שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה  ,אלא אם כן תימסר
הודעה כתובה בדואר רשום לידי המשכיר  30 ,יום מראש לפחות .

ב.

בכבוד רב ,
__________________
חותמת המבטח

___________________
שם החותם

_________________

_____________________
תאריך

_____________________
תפקיד החותם

חתימת המבטח
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נספח ז'
לכבוד
בנק____________
סניף____________
כ תובת__________
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית
.1

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של _________________(במילים:
___________ ש"ח) (להלן " :סכום הערבות" ) שתדרשו מאת _________________________
(להלן" :הנערב" ) ,בקשר להתח י יבויות הנערב כלפיכם בקשר עם הסכם שכירות והסכם ניהול
מיום___________.
סכום הערבות יהיה צמוד למדד _____________________ כפי שהוא נתפרסם מפעם לפעם על
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,בתנאי ההצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לענ י ין ערבות זו ,יהא מדד חודש _________ שנת __________ ,שהתפרסם
ביום  14לחודש שלאחריו (או בסמוך למועד זה) ,בשיעור _______ נקודות.
"המדד החדש" לענ י ין ערבות זו ,יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי
ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לענ י ין ערבות זו יחושבו כדלהלן :אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד
היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה  -הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי
בסכום הערבות ,מחולק במדד היסודי .אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם את
הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל הפרשי הצמדה.

.2

לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר משבעה ימים מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו לפי
כתובתנו ה מפורטת לעיל ,אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום
הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו
חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

.3

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _________ לחודש _________ שנת ___ ____ (כולל) בלבד
ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.
כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
בכבוד רב בנק ______________
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נספח ח'

שטר חוב

שנעשה ב  ______ -ביום ___ בחודש _______שנת _______
ביום _____ בחודש _______ שנת ____  ,אני,
_____________________________________________________ (ח.פ/.ת.ז,)____________ .
מתחייב ביחד ולחוד לשלם לשירותי בריאות כללית סכום של _________________
(____________________________________) ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה למד ד המחירים לצרכן.
התמורה קבלתי בהתאם להסכם מיום ______________.
מקום התשלום :בבנק _____ סניף _____ ב  _______ -מספר חשבון _________.


בשטר חוב זה יהיה למונח "מדד המחירים לצרכן" (להלן" :המדד" ) הפירוש הבא :מדד המחירים
לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטי קה ולמחקר כלכלי.



הפרשי ההצמדה הנ"ל יחושבו כדלהלן:
אם יתברר מתוך המדד שיתפרסם לאחרונה לפני הצגת שטר זה לפ י רעון (להלן" :המדד החדש" )
כי המדד החדש עלה לעומת המדד הידוע בעת עשיית שטר זה (דהיינו  -המדד חודש ________
שהתפרסם ביום ___________) (להלן" :המדד הידוע" ) ,כי אז יוגדל סכום השטר באופן יחסי

למידת עליית המדד החדש לעומת המדד הידוע.
שם עושה/י השטר( ___________________________ :ח.פ/.ת.ז)____________ _________ .
כתובת_______________________________________________________ :
______________
חתימת עושה השטר
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נספח א '
נספח התנאים המיוחדים
חנות מס'  3למטרת דוכן תכשיטים כללי ופרשנות
האמור בנספח זה להלן בא להשלים  ,לעדכן ו /או להוסיף על האמור באותם סעיפים בגוף הסכם השכירות ,
ויחשב כחלק בלתי נפרד מהסכם השכירות .
כותרות הסעיפים והנושאים בנספח זה הינם לצרכי נוחיות והתמצאות בלבד ולא ישמשו לפרשנות נספח
זה .
לכל המונחים בנספח זה תינתנה המשמעויות הנתונות להם בהסכם  ,עד כמה שהדבר מתיישב עם הגיונם
של דברים.
בכל מקרה של סתירה מפורשת ובלתי ניתנת לגישור בין הוראות נספח זה ובין הוראות ההסכם ,תגברנה
הוראות נספח זה ,אלא אם  -כן ביח ס לאותה סתירה נקבע הסדר מפורש אחר.
מבוא
"השוכר"

______________________ ת .ז/.ח.פ __________________
מרחוב _____________ בעיר __________
על ידי ___________________________________המוסמך/כים לחתום בשמו.
טל' _______________ :פל '_____________ :פקס'___________________ :
(כולם ביחד ולחוד )
סעיף  - 2הגדרות
"מועד מסירת החזקה"  -המשכירה צופה כי מסירת החזקה תהיה בתחילת רבעון  2ב שנת  . 2018המועד
המדוייק של מסירת החזקה ימסר לשוכר במועד חתימתו על הסכם זה ,והכל בכפיפות להוראות סעיף 8.4
להסכם.
"המדד הבסיסי"  -מדד המחירים לצרכן בגין חודש  3/2018אשר התפרסם ביום 14/4/2018

סעיף ( 5וסעיף  - ) 2תיאור המושכר ושטחו
"המושכר"  -דוכן מספר  Aבפרוייקט  ,המסומנת בסימון מקווקו בתכניות ומוקפת באדום .
"שטח המושכר "  -שטח המושכר מוערך בכ  ____ 10 ____ -מ "ר.
"תוספת בגין שטחי ציבור "  ( 14% -חמישה עשר אחוזים ) משטח המושכר .
"שטח המושכר לצורך תשלום דמי שכירות"  -מוערך ב כ  11.5 -מ"ר (כולל ה תוספת בגין שטחי ציבור).
סעיף ( 10וסעיף  - ) 2תקופת השכירות
"תקופת השכירות הבסיסית"  -תקופה של  36חודשים החל ממועד מסירת החזקה .
מובהר מפורשות כי אין ולא תהיה לשוכר כל אופציה להארכת תקופת השכירות.
סעיף  , 11סעיף ( 10וסעיף  - ) 2דמי השכירות
"דמי השכירות היסודיים"  -יהיו כמפורט להלן:
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דמי השכירות היסודיים בתקופת השכירות הבסיסית
יהיו בשיעו ר ______ ( _________ ) ש"ח  ,לכל חודש מחודשי השכירות  ,אך לא פחות ₪ 3,000
בתוספת מע"מ לחודש .



דמי השכירות היסודיים הקבועים לעיל יהיו צמודים למדד בהתאם לשיעור על י ית המדד החדש
לעומת המדד הבסיסי  .לדמי השכירות יצורף מע "מ כשיעורו על פי דין .



" דמי השכירות כאחוז מהפדיון "  ______( ____ % -אחוזים ) מ אותו חלק מהפדיון שמעל 40,000
ש"ח לחודש הפדיון  ,אך לא פחות מ  . 10%מובהר כי החישוב האמור יבוצע על בסיס ממוצע רבעוני
קלנדארי



התשלום הראשון על חשבון דמי השכירות השווה לחודש שכירות אחד בצירוף מע" מ ישולם מראש
ביום חתימת החוזה .

סעיף  - 12מטרת השכירות
"מטרת השכירות" – דוכן תכשיטים שעונים ואקססורייז בלבד .
חל איסור למכור גלידה שאינה ארוזה; מיץ סחוט טבעי; לוטו; טוטו; סנדוויצים מכל מין וסוג; שתיה
חמה מכל מין וסוג; וכל מוצר שאיננו קשור בהפעלת חנות ממתקים כגון :צעצועים למיניהם ,בלונים,
בגדים ,אביזרי לבוש שונים ,נעלי בית וכד'
מובהר כי השוכר לא יהיה רשאי להכניס שום מוצר שאינו במסגרת הרשימה לעיל אלא אם כן קיבל את
הסכמת המשכיר מראש ו בכתב .ניתנה הסכמת המשכיר ביחס למוצר מסויים – יהיה רשאי המשכיר בכל
עת ועל פי שיקול דעתו להורות לשוכר לחדול מלמכור את המוצר לגביו ניתנה ההסכמה ,ולשוכר לא תהיה
כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
מובהר כי חל איסור חמור על מכירת שתיה חמה מכל מין וסוג ו/או אייס קפה ו /או כל מוצר מזון אחר
שאינו מפורט מפורשות לעיל במטרת השכירות.
מכירת סיגריות ושתיה חריפה
מובהר מפורשות כי חל איסור למכור במושכר סיגריות ו /או מוצרי טבק למיניהם
כמו כן חל איסור למכור משקאות חריפים מכל מין וסוג
"השם המסחרי" של העסק שינוהל במושכר יהא ____________ בלבד .
סעיף  - 26בטוחות
" ה ערבות הבנקאית" בסכום השווה לסכום דמי השכירות היסודיים ודמי הניהול האמורים להשתלם על
ידי השוכר במשך  3חודשים בתוספת המע"מ החל עליהם.
הערבות הבנקאית תימסר לא יאוחר מיום החתימה על ההסכם.
" שטר החוב" בגובה דמי השכירות היסודיים ודמי הניהול האמורים להשתלם על ידי השוכר במשך 12
חודשים.
"ערבים" על החוזה יחת מו ערבים לשביעות רצון המשכירה
דמי ניהול  -דמי הניהול בגין המושכר הינם _____ לכל שטח המושכר  .דמי הניהול יהיו צמודים למדד
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המחירים לצרכן החל מהמדד הבסיסי ועד למדד החדש  .לדמי
הניהול יצורף מע "מ כדין  .מובהר מפורשות  ,כי דמי הניהול שישולמו על ידי השוכר הינם קבועים
ומוחלטים והשוכר לא יהיה רשאי להעלות כל טענה ו /או תביעה ביחס לגובה דמי הניהול .
חיבור חשמל  -גודל חיבור החשמל למושכר הינו לפי הקיים בשטח .
תנאים נוספים והבה רות :
השוכר מצהיר כי הובהר לו כי עיצוב הדוכן  ,מיקומו  ,גובהו  ,אורכו ורוחבו ציבעו ו החומרים ממנו
הוא עשוי צריכים להיות תואמים במדוייק לדוכן הקיים כיום באותו מיקום במרכז הרווחה ,וכי
המשכיר יסרב לכל שינוי במי מהפרטים האמורים לעיל
השוכר מאשר כי נספח תנאים מיוחדים זה הינו נספח לחוברת הסכם שכירות שנחתם בינו ובין המשכיר
אשר הוראותיו יחייבו אותו בין אם חתם על כל עמודיו ובין אם חתם רק על חלקם .

לראיה באו הצדדים על החתום :

_________________

_________________ _

המשכיר

השוכר
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נספח ב'
נספח הגנת מידע
מיועד לחברות /ספקים אשר אינם מעורבים ואינם בעלי גישה למערכות המחשוב
של הכללית

 . 1החברה מתחייבת לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע רגיש או אישי  ,לרבות תכנית ,חומר בין בכתב וביו בעל
פה ,מסמך עיוני ,מדעי או מעשי ,שהגיע או שיגיע אליה תוך כדי ועקב ביצוע עבודתה עבור שירותי בריאות
כללית (להלן " -כללית")  ,ולא לגלותו ו/או להעבירו לצד ג'  ,אלא ככל שיידרש ובמידה שתידרש במסגרת ביצוע
עבודתה עבור כללית ובכפוף לקבלת אישור מראש מאת הממונה על הגנת המידע .
"החברה" משמעותה לצורך התחייבות זו ,לרבות כל העובדים ו/או השלוחים ו/או הקשורים עמה
מטעמה.
הפועלים
ו/או
לעניין מסמך זה "מידע" רגיש או אישי" פירושו כל המפורט לעיל ,אשר מעצם טבעו או על
פי הדין הוא חסוי ,לרבות:
כל מידע הנוגע לפרטים האישיים של עובדי כללית ,שכרם ותנאי עבודתם  ,לרבות הסכמי שכר
. 2.1
ותלושי שכר.
כל מידע הנוגע לפרטים האישיים של מבוטחי הכללית ומטופליה ,למצב ם הרפואי ,ו ל מצב ם
. 2.2
. 2.3

הכלכלי ו/או הסוציאלי .
כל מידע ניהולי ,מידע עסקי ומידע פיננסי ,ובכלל זה כל מי דע הנוגע לעניינים הכספיים ,שיטות
העבודה ,טכנולוגיות ,דרכי הטיפול הרפואי ,תהליכי המחשוב ,וכן מידע בדבר התקשרויות,
וספקים של כללית.

. 2.4

כל מידע של כללית ,אשר יגיע לידיעתה ואשר אינ ו נ חלת הכלל.

החברה תחתים כל עובד /ת או מי מטעמה אשר מעורב בביצוע ההסכם ,קודם לתחילת עבודתו עבור כללית ,על
התחייבות אישית לשמירת סודיות והגנת מידע .דרישות ההתחייבות האישית יהיו תואמות לדרישות נוסח
התחייבות זה.
חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על:
מידע שנתקבל בידי החברה מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות.
מידע אשר פותח על ידי החברה ללא קשר להסכם.
ידע מקצועי של החברה ,עובדיה ומי מטעמה ו/או מתודולוגיה ו/או שיטות עבודה באופן כללי ושאינם
ייחודיים לכללית.
מידע שחובה לגלותו על פי דין.
מידע אשר הפך לנחלת הכלל שלא עק ב הפרת התחייבות לסודיות של החברה.
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 . 3החברה מתחייבת כי לפחות פעם אחת בשנה ,תבצע לעובדיה
העוסקים בפעילות מול ו/או עבור כללית ,הדרכת ר י ענון ועדכון בנושא מדיניות ,הנחיות ,ונוהלי הגנת מידע
ושמירת סודיות מטעם הממונה.
 . 4החברה מתחייבת להודיע לכללית מיד לכשייודע לה על א ובדן ,גניבה או כל נזק אחר הקשור ב מידע של
כללית.
 . 4החברה מצהירה כי ידוע לה כי אין בהסכם ובעצם גילוי המידע על ידי כללית ,כדי להעניק לחברה ו/או
למנהליה ו/או לעובדיה כל זכות לגבי פטנטים ,מדגמים ,זכויות יוצרים או זכויות אחרות.
 . 6החברה מצהירה כי ידוע לה שבמסגרת ההתקשרות עם כללית ייתכן ותחשף גם למידע סודי ביותר של
כללית ,לרבות מידע אשר קיימת לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של כללית כלפי צדדים שלישיים
לשמור עליו בסודיות ,וגילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך מימוש ההתקשרות עם כללית ,ע לול לגרום
לכללית נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות .כן מצהירה החברה כי היא מודעת
לכך שהמידע האישי הוא חלק מנכסיה של כללית ובבעלותה המלאה.
 . 7החברה מצהירה בזה כי ידועות לה הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות ,והיא מודעת
לסנקציות האזרחיו ת והפליליות להן היא צפויה אם תפר הוראות אלו ,לרבות הוראות חוק הגנת
הפרטיות ,התשמ"א  1981 -ותקנותיו ,חוק זכויות החולה ,תשנ"ו  , 1996 -דיני הגנת הפרטיות ודיני שמירת
הסודיות הרפואית על כל המשתמע מכך.
 . 8חתימת החברה על מסמך זה נעשית מתוך שיקול דעת מלא ומתוך הבנה לכך שהכללית זכאית להגנה
לגיטימית על ענייניה וכי ההגבלות הכלולות בכתב התחייבות זה מגבילות אך ורק במידת הנחוץ והמקובל
לשם שמירה על אינטרסים חיוניים של הכללית.
 . 9התחייבויות החברה על פי כתב התחייבות זה תפורשנה על דרך ההרחבה באופן בו תהיינה בעלות תחולה
רחבה.
 . 10התח ייבויות החברה כאמור במסמך זה הינן התחייבויות בלתי חוזרות ואין הן ניתנות לביטול אלא
בהסכמתה המפורשת מראש ובכתב של כללית.
 . 11החברה מתחייבת כי בכל מקרה בו החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה יפר התחייבות זו ו/או חלק
ממנה ,תהיה החברה חייבת לפצות ולשפות את ה כללית בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לה
כתוצאה מההפרה כאמור ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אשר יעמדו לכללית על פי דין כנגד
החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה עקב הפרת התחייבות זו כאמור.
החברה מצהירה כי ידוע לה שחובת שמירת הסודיות לגבי מידע רפואי או כל מידע ממנו ניתן לזהות פרטי
אדם פלוני  ,הינה ללא הגבלת זמן.

שם החברה
שם החותם

________________________
________________________

________________________
מספר ת"ז
שם הפרויקט או השירות ________________________
חותמת וחתימה

________________________
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נספח ג'
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