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החברה הינו  תאגיד עירוני שהוקם בידי עיריית מודיעין מכבים רעות )להלן: "העירייה"(  ו והואיל
   ;(, המהווה זרוע ביצועית של העירייה30)249מכוח סמכותה לפי סעיף 

העירייה הינה בעלת זכויות הבעלות ו/או בעלת זכויות חכירה ו/או בעלת זכויות שליטה  והואיל
בשכונת הציפורים בעיר מודיעין מכבים רעות גוש:  1111במגרש ו/או בעלת זכויות אחרות 

 בתסריטכמפורט  "(;המגרש)להלן: "  3/3לפי תכנית מאושרת תב"ע מד'  23חלקה  5877
 להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו;א'  כנספחהמצ"ב 

העירייה בהחלטה שהתקבלה כדין, העניקה לחברה זכות שימוש במגרש לצורך הקמת  והואיל
מבנה וניהולו לרבות השכרתו ו/או להעניק זיכיונות הפעלה ו/או זכויות שימוש להפעלת 

  .כמרפאה  המבנה

הפעלת מרפאה במבנה שייבנה בשכונת להשכרה ו 07/2021 מכרז מס'  פרסמההחברה  ו והואיל
החברה  על ידי  הוכרז והשוכר; "(המכרז"להלן: ) יפורים בעיר מודיעין מכבים רעותהצ

 ;כזוכה במכרז

פעלתו כמרפאה ההמבנה שיבנה על ידה במגרש לשם את לשוכר להשכיר החברה  ברצון ו והואיל
החברה  ור את המושכר מ, בשכירות בלתי מוגנת, וברצון השוכר לשכ"(המושכר)להלן: "

 ;ובתנאים המפורטים בהסכם זה להלן בשכירות בלתי מוגנת, לתקופה, לזמן

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם, זכויותיהם וחובותיהם ההדדיים, הכל   והואיל
 .אם וכמפורט בהסכם שכירות זה להלןבהת

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 ונספחים ותרותכ, מבוא .1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. כותרות הסעיפים הן לנוחות בלבד ולא  1.1

 ישמשו לצורך כל פרשנות שהיא.

מלבד אם נוסח הכתוב או הקשרו מצריך פירוש אחר, מילים הבאות ביחיד כוללות את  1.2

 הרבים ולהפך, ומילים הבאות בזכר כוללות את הנקבה ולהפך.

 ים המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה:רשימת הנספח 1.3

 ; מסמך ג' במסמכי המכרז – המושכר תסריט –' א נספח 1.3.1

 ערבות בנקאית;  נוסח –' ב נספח 1.3.2

 ; נספח ביטוח ואישורי עריכת ביטוחים –' ג נספח 1.3.3
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  תנאי מתלהתוקף ההסכם ו .2

 הסכם זה תקף מיום חתימתו.  2.1

ית בקבלת אישור שר הפנים השוכר מצהיר כי ידוע לו ההתקשרות מכוח הסכם זה מותנ 2.2

קבלת אישור זה, כך שאם מכל סיבה שהיא בהסכם זה מותלה פו של תוקהמשך עפ"י דין, ו

לא יינתן אישור שר הפנים להתקשרות בתוך שלוש שנים ממועד חתימת החוזה, אזי הסכם 

זה יתבטל מאליו, מבלי שתהיה לשוכר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג 

, כנגד החברה ו/או כנגד העירייה ו/או כנגד מי מטעמן, הן בנוגע להיעדר אישור שהוא

 כאמור והן בנוגע לטענות בדבר עיכוב באישור וכיו"ב.

 ותקופת התארגנות, מסירת החזקה, השכירות .3

, בכפוף מהחברהמשכירה בזה את המושכר לשוכר והשוכר שוכר בזה את המושכר החברה   3.1

   .להוראות הסכם זה

 רת החזקה מסי 3.2

בכפוף למילוי כל התחייבויות השוכר בהסכם זה )לרבות קיומה של ערבות  3.2.1
בנקאית בתוקף ,קבלת פוליסות ביטוח וכיו"ב(, מתחייבת החברה  למסור לשוכר 

יום מיום סיום בנייתו של המבנה וקבלת "טופס  14את החזקה בנכס תוך 
שירותי חשמל, מים /טופס אכלוס" לפי תקנות התכנון והבניה )אישור למתן 4

 .  1981-וטלפון(, תשמ"א

מובהר למען הסר כל ספק כי מסירת החזקה והשכרת המבנה על ידי  (א)
החברה לשוכר  הינה במצבו כפי שיהיה במועד קבלת טופס אכלוס 

"AS-IS".וללא כל מצג ו/או התחייבות מצד החברה ,   

חזקה מסירת הל יםמתל םמובהר כי תנאימבלי לגרוע מן האמור לעיל   (ב)
להסכם,  'ב נספחכבנוסח המצורף  בנקאית ערבות המצאת םהינ

 ובהתאם 'ג נספחכהמצורף  בנוסחאישור עריכת ביטוחים  המצאת
 התנאים" או "האישורים)" 13להוראות הביטוח המפורטות בסעיף 

 "(. הביטחונות" או "המתלים

קבלת למען הסר ספק, מובהר כי אי קבלת האשורים כאמור טרם מועד  (ג)
רשאית לדחות ו/או לבטל ו/או לערוך כל החברה  תהא  זקה במושכרהח

 שינוי בתנאי השכירות, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.      

מועד ימים מראש על מועד מסירת החזקה )להלן:"  60החברה תודיע  לשוכר  3.2.2

"(. מובהר כי אין ולא יהיה בעצם משלוח ההודעה משום אישור מסירת החזקה
 המשכיר כי השוכר עמד בכל התחייבויותיו לפי ההסכם .  כלשהו מצד

המשכיר מתחייב כי במועד מסירת החזקה יושלמו אותם החלקים, המערכות  3.2.3
 והמתקנים שידרשו לצורך התחלת השימוש הסביר בנכס.   

מסירת החזקה תתבצע על פי נוהלי החברה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,בטרם  3.2.4
השתתפות נציגי החברה והשוכר, ובו נציג החברה מסירת החזקה ייערך סיור ב

אם )יערוך פרוטוקול בו יירשמו כל הליקויים ואי ההתאמות שיתגלו במבנה 
החברה תתקן את הפגמים והליקויים שירשמו בפרוטוקול המסירה תוך  (.בכלל
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חודשים ממועד מסירת החזקה.  12זמן סביר בנסיבות העניין שלא יעלה על 
וק את הנכס במעמד הסיור בדיקה יסודית ככל האפשר כולל השוכר מתחייב לבד

 בדיקת התאמתו למפרט ולתוכניות. 

קבלת החזקה במבנה על ידי השוכר, תשמש אישור לכך כי בעת המסירה בדק 
, במצב טוב ותקין ראוי (לרבות כל מערכותיו ואביזריו)אותו כאמור ומצאו, 

בכפוף לאמור )ת, לשימוש ומתאים למובטח בהסכם, במפרט ובתוכניו
.במקרה בו לא צוינו פגם או אי התאמה כלשהם  (בפרוטוקול המסירה

בפרוטוקול כאמור, יהא השוכר מנוע מלהעלות טענות בשלב מאוחר יותר, אלא 
 אם מדובר בפגם נסתר. 

השוכר מתחייב שלא להיכנס אל הנכס, לא לתפוס בו חזקה, ולא להכניס אליו  3.2.5
ן באמצעות אחרים, בטרם הגיע מועד מסירת חפצים כלשהם, בין בעצמו ובי

החזקה אלא אם ניתן אישור המשכיר מראש ובכתב. במקרה בו ניתן אישור 
כאמור, יחשבו השוכר וכל מי מטעמו כברי רשות בנכס בלבד ולא יהיה במתן 

ו/או זכות אחרת בנכס, ועל השוכר  רשות כאמור בכדי להקנות לו זכות חזקה
כל מעשה או מחדל שלו או  אבדן ונזק שיגרם בשל תוטל האחריות המלאה לכל

 של מי מטעמו. 

היה והשוכר לא יקבל בפועל את החזקה בנכס במועד מסירת החזקה, בין אם  3.2.6
משום שסרב לקבלה ובין אם משום שלא הופיע לקבלה, או מכל סיבה אחרת 
שאינה תלויה בחברה, יחשב הדבר לכל צורך שהוא כאילו אכן הועמד הנכס 

 ונמסרה לו החזקה, כשהנכס מושלם בהתאם למפרט ולתוכניות.  לרשותו

בנסיבות כאמור דלעיל וכן במקרה בו מסירת החזקה נדחתה בפועל מעבר למועד  3.2.7

המשכיר לא יהיה , מסירת החזקה בשל אי קיום התחייבויות השוכר לפי חוזה זה
לאחר אחראי בכל דרך לשמירת הנכס ולכל נזק או קלקול שיגרמו בו ובאביזריו 

מועד מסירת החזקה, ובנוסף השוכר יחוייב לשאת בכלל התשלומים החלים 
 עליו ולקיים את כלל ההתחייבויות החלות עליו, הכל כמפורט בהסכם זה. 

מסור לשוכר במועד מסירת החזקה, הוראות בדבר תכונות מיוחדות תהחברה  3.2.8
ן: להל) ומתקניו, והוראות תחזוקה ושימוש במבנה ובמתקניוהמבנה של 

והשוכר מתחייב לקבל את ההוראות, לנקוט בכל האמצעים  ,"("ההוראות
והצעדים, לעשות את כל הפעולות המתאימות ולהימנע מכל פעולות בלתי 

ומתקניו, לתחזק ולתקן אותם, ולעשות מבנה מתאימות, על מנת לשמור על ה
 בהם שימוש באופן נאות ומתאים. 

 תקופת ההתארגנות 3.3

צדדים מסכימים כי מועד מסירת החזקה ייחשב כמועד ה, עיללבכפוף לאמור  3.3.1
 וכי ממועד זה יראו את השוכר כמחזיק במבנההתארגנות תחילת תקופת ה

לעניין כל התשלומים ו/או המיסים ו/או האגרות החלים על מחזיק בנכס ובכלל 
הוצאות אחזקה, וכו' וכן ולעניין , טלפון ותקשורת, חשמל, מים ,זה ארנונה

ין המטילות חבות כלשהי על בעלים ו/או על שומר ומחזיק של הוראות כל ד
מקרקעין, לרבות חבות לתשלום כלשהו וחבות בגין כל מעשה או מחדל, והשוכר 
יהיה האחראי הבלעדי לתשלומים ולחבויות אלו, לרבות כל הוצאה הכרוכה 

 בכך, או קנס בשל אי מילוי הוראה שבדין. 
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מסירת החזקה במבנה או  חודשים מיום  3תקופת ההתארגנות הינה תקופה של  3.3.2
, המוקדם מבניהם. במהלך תקופת  7תחילת תקופת השכירות כהגדרתה בסעיף 

העבודות הנדרשות לשם הפעלת המבנה ההתארגנות יבצע השוכר את כל 
"( וזאת בכפוף לקבלת עבודות ההתארגנותבאופן סדיר ותקין )להלן:" כמרפאה 

ניה ו/או כל היתר ו/או רישיון ו/או אישור אישור החברה ו/או הוצאת היתר ב
מובהר בזאת כי השגת האישורים ועלותם תהיה על אחריותו הנדרש על פי דין. 

   ועל חשבונו.זכיין הבלעדית של ה

קבל את יבקש וימבלי שמבנה בצע כל שינוי או עבודות בילא שוכר המובהר כי  3.3.3
כאמור חברה ל הש ה. אם ניתנה הסכמתמראש ובכתב לביצועחברה הסכמת ה

הפרת סעיף זה תהווה  .ועל חשבונו ובצע את העבודות הנ"ל בעצמישוכר ה ,לעיל
מוצהר ומוסכם כי כל האמור לעיל  ,. למען הסר ספקהסכם זההפרה יסודית של 

כל זכות שהיא מכל מין וסוג לרבות בכל הנוגע לחוקי הגנת  שוכר לא יקנה ל

  הדייר.

ו/או השינויים ו/או התוספות הקשורים ודות עבכל המובהר למען הסר ספק כי  3.3.4
יעברו בגמר מבנה והמחוברים לחברה בהסכמת השוכר שנעשו ע"י המבנה ל

וכל לדרוש ו/או י שוכר ולבעלותה מבלי שהעירייה לרשות השכירות תקופת ה
המבנה להחזיר מצב חברה לקבל פיצויים או תשלום עבורם, אלא אם תדרוש ה

   .ולעשות זאת על חשבונר שוכשאז מתחייב ה ולקדמות

שוכר מובהר למען הסר ספק כי בתקופת ההתארגנות כאמור לעיל, לא יהא ה 3.3.5
, אולם מובהר בזאת למען הסר ספק כי במידה ולא יסיים שכירות חייב בדמי 

החודשים שהוקצבו לתקופת  שלושתאת ביצוע עבודות התארגנות תוך  שוכר ה
כאמור  שכירותיהיה חייב בדמי ה שוכרוהשכירות ההתארגנות, תחל תקופת ה

 בהסכם זה, וזאת למרות שטרם החל להפעיל את המבנה.  

 התחייבויות השוכרהצהרות ו .4

 :בזאת כדלקמן מתחייבו מצהיר מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה ובנוסף להן, השוכר

רותו להתקש ,הסכםו/או  כי אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין 4.1

 ; בהסכם זה ולביצוע התחייבויותיו על פיו

כי אין כל התחייבות שלו )לרבות התחייבות מותנית( המנוגדת להתחייבויותיו על פי הסכם  4.2

  ;זה

כי אין בחתימתו על ההסכם או בביצוע התחייבויותיו מכוחו משום הפרה של הסכם או  4.3

ו ופסק דין, וכי אישר הסכם התחייבות אחרים כלשהם שלו, או של כל דין, לרבות תקנה, צ

 ;)ככל שנדרש הדבר( זה כדין על פי נהליו הפנימיים ומסמכי ההתאגדות שלו

בעל כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי דין או הסכם לניהול  הינוכי  4.4

 ;פעילותו, ולביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה בפרט

כלית מספקת לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם בעל איתנות פיננסית ויכולת כל הינוכי  4.5

 ;זה
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הפיזי, התכנוני והמשפטי, בחן  ומצב את , בדקומצבאת , ראה וובסביבתמגרש כי ביקר ב 4.6

ראוי לשימוש ומתאים  המגרש ומיקומואת  את תנאי המקום ואת דרכי הגישה ומצא

  ג;למטרותיו ללא סיי

מצא  רת המושכר ועל סמך האמורכי בדק את כל הגורמים והשיקולים הקשורים בשכי 4.7

וכי הוא מוותר על כל טענה, מכל סוג ומין שהוא, ביחס  ,לנכון להתקשר בהסכם זה

למושכר, כולו או חלקו, ובקשר לאפשרויות השימוש בו ולהתקשרותו בהסכם זה, לרבות 

 ;טענת ברירה מחמת מום, פגם או אי התאמה, טעות או הטעיה

לפי תקנות  /טופס אכלוס 4לאחר קבלת טופס  ול ימסר שיבנה, יהמושכר כי ידוע לו ש 4.8

במצבו הנוכחי , 1981-התכנון והבניה )אישור למתן שירותי חשמל, מים וטלפון(, תשמ"א

(AS IS""מבלי ש ,) מתחייבת לבצע בו כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או החברה

המכרז, כדי להטיל על במסגרת הליך החברה  אין במידע שנמסר לו על ידי כי , ושיפור

 כל אחריות ו/או חבות בגין ו/או בקשר עם המושכר ו/או מצבו;  החברה

את כל ההוראות, החוקים, חוקי עזר, תקנות, צווים  , באופן מלא,מלאיקיים וכי הוא י 4.9

ותכניות בנין ערים, של כל רשות מוסמכת, החלים או שיחולו לגבי המושכר או לגבי 

 ;השימוש במושכר

, ובכלל זה, ככל שיידרש מושכר מפני פולשיםגנת הלשמור על האת כל הנדרש כדי  כי יעשה 4.10

 ;, לסילוקםהחברההדבר ובהתאם להוראת 

ו/או ו/או פרסומים של שלטים ו/או הצבה אפשר הקמה יו/או בעצמו קים ילא כי הוא  4.11

ל מבלי לקב על המושכר כלשהםו/או חיישנים   םסולאריי אנטנות סלולריות ו/או מתקנים

יהווה הפרה סעיף זה  תהפר מובהר למען הסר ספק כי  ;מראש ובכתב החברה  את אישור 

 יסודית של ההסכם;  

שתמש במושכר באופן שלא יגרום לכל מטרד ו/או לכל ישמור על ניקיון המושכר וכי הוא י 4.12

אי נעימות לשכנים, ובכלל זה להימנע מעשיית רעש חריג הן בשעות היום והן בשעות הערב 

כי הוא  וכן ;מודיעין מכבים רעותובפרט חוקי העזר של  ,לילה בהתאם להוראות כל דיןוה

פי כל -ימנע מלהעמיד מחוץ למושכר מיטלטלין כלשהם, אלא במקומות המיועדים לכך על

 ;דין

, בו מצוי המושכר )ככל שיש כזה(מבנה של ה הרכוש המשותףאת חזק יתכי הוא ישמור ו 4.13

  זקה כפי שיהיו מעת לעת לפי חלקו;בהוצאות אחא ישיובכלל זה 

כי הוא ישמור על הבטיחות במושכר ו/או במערכותיו, וכי יערוך את כל הבדיקות ו/א  4.14

 והביקורות הנדרשות לצורך העניין; 

ידי באי כוחה, -להיכנס למושכר, בעצמה ו/או עלהחברה  פשר ליא ו/או מי מטעמו  כי הוא 4.15

ר בשעות הפעילות של השוכר, לצורך בדיקת בכל זמן סביר ותוך תיאום מראש עם השוכ

ו/או החברה  ביקר נציג מטעם  לצורך בדיקת מילוי הוראות ההסכם.מצבו ו/או המושכר ו

אינו מקיים הוראות ההסכם ו/או את  ו/או מי מטעמו  , ומצא כי השוכרבמושכרבא כוחה 

אשר יבוצעו ע״י , פה-להוראות סעיף זה, רשאי הוא ליתן לשוכר הוראות ביצוע, לרבות בע

 כאמור; ימים, מיום קבלת ההוראות 7תוך ו/או מי מטעמו השוכר 

יהא אחראי במשך כל תקופת השכירות ותקופות ההארכה, לכל הנזקים מכל מין וסוג  כי 4.16

ו/או לכל צד שלישי והנובעים ממעשי השוכר ו/או מחדליו, לרבות החברה  שהוא שיגרמו ל
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מתחייב לפצות ולשפות ; וכי הוא ואנשים מטעמו משנה, שוכרי מעשי ו/או מחדלי מוזמניו

החברה  מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה כאמור שיגרמו ל ,החברהאת 

  ;ידי צד שלישי-עלהחברה  ו/או שיתבעו מ

מתקנים כלשהם, בלא אישור מראש ובכתב  /או לא יציב,  וושכרכי לא יבצע כל שינוי במ 4.17

 ;החברהמאת 

 כאמור יהווה הפרה יסודית של ההסכם;  החברה  ע לו שכל שינוי בלא אישור כי ידו 4.18

כי הוא מתחייב לשמור על המושכר במצב טוב ותקין כמפורט בהסכם זה. מבלי לגרוע  4.19

כולל אינסטלציה, ) במושכר לכל המתקנים  מהאמור, ידוע לו כי הוא יהיה האחראי הבלעדי

בעצמו ו/או על חשבונו כל תקן לו תית של הנכס(חשמל, דוד שמש, מזגנים וכל מתקן או תש

של ו לשמירה על מצבתקלה ו/או נזק ו/או מפגע לרבות כתוצאה מבלאי של המתקנים לשם 

. מובהר להסכם זה  5שימוש על פי מטרת השימוש המפורטת בסעיף וראוי לן כתקימושכר ה

 . וסוג, בעניין זהלא תהיה כל אחריות, מכל מין החברה ומודגש למען הסר כל ספק כי ל

 ; מהוות יסוד להתקשרות בהסכם זה שהצהרותיוכי ידוע לו  4.20

תהא החברה  באופן מיידי על כל שינוי שחל באמיתות הצהרותיו, והחברה  דיע ליוהוא כי  4.21

רשאית לשקול את המשך ההתקשרות על פי הסכם זה בהתאם למהות השינוי. לא הודיע 

 ;, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכםשעל שינוי הנסיבות כנדרהחברה  השוכר ל

התחייבויותיו על פי סעיף זה, כולן או מקצתן, הינן מעיקרי הסכם זה, והפרתה ידוע לו שכי  4.22

של כל אחת ואחת מההתחייבויות שבסעיף תהווה הפרה יסודית של ההסכם, כמשמעותה 

 .1970 -בחוק החוזים)תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל״א 

 נת הדייראי תחולת חוק הג .5

 השוכר מצהיר ומאשר כי:

, על כל תיקוניו שהיו ושיהיו בעתיד, 1972-הוראות חוק הגנת הדייר )נוסח משולב(, התשל"ב 5.1

ידי השוכר על פי -וכל חוק או תקנה להגנה על דיירים, לא יחולו על שכירות המושכר על

 יהם.הסכם זה והשוכר אינו, ולא יהיה, דייר מוגן או זכאי לזכות כלשהי על פ

החברה  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ידוע לשוכר כי לא שילם וכי אינו עתיד לשלם ל 5.2

כל דמי מפתח בעבור השכרת המושכר, וכי כל העבודות, השינויים והשיפורים אשר יעשו 

, אינם ולא יהיו שינויים או שכלולים בהתאם להוראות הסכם זה במושכר, אם יעשו

 קנו למבצעים כל זכות דיירות מוגנת מכל סוג שהוא.יסודיים במושכר והם לא י

בעת פינוי המושכר לא יהיה השוכר זכאי לכל תשלום או תמורה שהיא, לא כדמי מפתח  5.3

 ולא באופן אחר כלשהו.

 מטרת השכירות .6

 ."(מטרת השכירות)להלן:"לשם הפעלת מרפאה השוכר שוכר את המושכר 

שות במושכר שימוש לכל מטרה אחרת אלא למטרת אינו זכאי לע  השוכרמובהר למען הסר ספק כי 

שימוש במושכר לכל מטרה אחרת ייחשב כהפרה יסודית של הסכם כי   ידוע לשוכרהשכירות בלבד. 

 , הואכיום פי התוכניות החלות עליו-, עלמבנה שיבנהמובהר כי ייעודו של הלמען הסר ספק, זה. 

  מרפאה. 
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 תקופת השכירות .7

שנה  18למשך  תהיהו 3.3.2תקופת ההתארגנות כאמור בסעיף  תחל בתום  תקופת השכירות 7.1

 "(שכירותתקופת ה" )להלן:

, להסכם זהבהתאם  השוכרכפוף לקיום מלוא התחייבויות ובשכירות עם תום התקופה ה 7.2

הנוספת/תקופת  התקופה)להלן: "שנים נוספות  6 -תוארך תקופת ההתקשרות ב

וזאת על ידי  להביא הסכם זה לידי סיוםו על רצונמי מהצדדים  אלא אם הודיע, "(הארכה

 .יום מראש 90מסירת הודעה בכתב 

, בכל מקרה, על ועלי לאהנוספת  יחד עם התקופה השכירותלמען הסר ספק, כי תקופת 

 (. עשרים וארבע שנים)ובמילים: שנים  24תקופה בת 

השוכר ידת היא עמ, לעיל 7.2בסעיף כאמור  , לפי הענייןשכירותתקופת ה תנאי להארכת  7.3

תקופה כל כניסתה לתוקף של ימים טרם  30 ,המפורטים להלן התנאים  מחויב לעמוד בכל

 : נוספת

עד לשישה חודשים הוראות הסכם זה להלן, האריך את תוקף הערבויות לפי ל 7.3.1

 לאחר תקופת ההארכה הרלוונטית;

 'גנספח כאת נספח עריכת הביטוחים בנוסח המצורף החברה  הפקיד בידי ל 7.3.2

מאריך את תוקף הפוליסות של השוכר לתקופת ההארכה הם זה, להסכ

  ;הרלוונטית

 יחול הסכם זה בשינויים המחויבים.  ות הנוספותתקופכל אחת מהב 7.4

 5%בשיעור של  העלת מומש,תככל ש ת,נוספה פהתקובדמי השכירות )כהגדרתם להלן(  7.5

 אחוזים(, ביחס לדמי השכירות ששילם השוכר בתקופת השכירות.חמישה )

, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, במשך כל החברהלמרות כל האמור לעיל, רשאית  7.6

המושכר  תקופת השכירות, להביא הסכם זה לידי סיום, וזאת במידה שהחלקה עליה נמצא

ו/או בכל מקרה בו תידרש  היה דרושה לה למטרה כלשהי, השונה ממטרת השכירותת

, הכל למוכרו ו/או להעבירו לכל צד ג' אחרלעשות שימוש אחר במושכר ו/או החברה  

. הודעה בדבר סיום החוזה לפי סעיף זה תינתן לשוכר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

השוכר מסכים למנגנון האמור לעיל, ומוותר מראש  ובכתב. מראשחודשים  12בהתראה של 

 על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין ו/או בקשר עם האמור לעיל. 

 שכירות דמי ה .8

 לנקוב בהצעת השוכר בטופס  בהתאםדמי השכירות עבור המושכר בתקופת השכירות יהיו  8.1

המצורפת  חוברת תנאי המכרז - 'א מסמךלמסמך  2.1הצעת השוכר המסומן כנספח 

 300 -מ"ר עיקרי ו 700מ"ר ) 1000מ"ר כפול  1 -ל להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו

 ₪ ___________סך השווה לנשוא הסכם זה,  המבנהן , בגיברוטו( -מ"ר שרות  

 . "(דמי השכירות" )להלן: שקלים חדשים( לכל חודש מחודשי השכירות___________)

ידי -דמי השכירות אינם כוללים מע"מ, אשר יתווסף לדמי השכירות החודשיים וישולם על 8.2

ין מע"מ ואין מהווה מלכ"ר לעניהחברה  השוכר מצהיר כי ידוע לו ש. חברההשוכר ל

החברה עומדת  לפנות לשלטונות המע"מ על מנת  לקבל באפשרותה ליתן חשבוניות מס. 

התקשרות זו. למען הסר כל ספק, המע"מ יתווסף, כאמור לעיל, רק לאישור כעוסק מורשה 
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במידה והחברה תקבל  את האישור הנ"ל. במידה והאישור לא יינתן  יתווסף המע"מ  רק 

 עסקאות האקראי . על התשלומים בגין

ידי השוכר אחת לשלושה חודשים מראש, לא יאוחר מהראשון -דמי השכירות ישולמו על 8.3

. לא היה היום תחילת תקופת השכירותבחודש, כאשר התשלום הראשון ישולם במועד 

הראשון בחודש יום עסקים, ישולמו דמי השכירות כאמור ביום העסקים הראשון שבא 

 לאחריו. 

י השכירות מוסכם, כי במועד חתימת הסכם זה יפקיד השוכר בידי להקלת גביית דמ 8.4

ובתוספת מע"מ בגין כל רבעון,  לעיל 8.1הנקוב בסעיף על סך , המחאות מעותדות 4החברה  

 8.3, שמועדי פירעונן הם המועדים הקבועים בסעיף החברהערוכות על ידי השוכר לפקודת 

 . רותתקופת השכישנה מלעיל עבור דמי השכירות לכל 

יום לפני מועד פרעונה של הההמחאה הרביעית באותה שנה  30השוכר מתחייב לפחות  8.5

בכפוף לתנאי ההצמדה כאמור  8.1הנקוב בסעיף על סך , המחאות מעותדות 4להמציא 

 .  8.6בסעיף 

דמי השכירות יהיו צמודים לעליית מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  8.6

, כשהמדד הבסיסי יהיה המדד הידוע במועד מסירת ("המדד" –להלן )לסטטיסטיקה 

 החזקה והמדד הקובע יהיה המדד האחרון הידוע במועד שנקבע לביצוע התשלום. 

בגין אותם  מובהר כי בכל מקרה שבו המדד הקובע יהיה נמוך ממדד הבסיס, דמי השכירות
  ודשים הקודמים.ח 3חודשים לא יעודכנו, ויעמדו על דמי השכירות ששולמו בגין  3

החברה  השוכר לא יהא רשאי להקדים את תשלומי דמי השכירות אלא אם הסכימה לכך  8.7

 בכתב.

איחר השוכר בתשלום אחד או יותר מהתשלומים החלים עליו לפי הסכם זה, יחויב השוכר  8.8

-הידועה במועד ביצוע התשלום בפועל על פיגוריםחשכ"ל בתשלום ריבית בשיעור ריבית 

פי פרסום החשב הכללי של משרד האוצר מעת -, על"(ריבית פיגורים"להלן: ) ידי השוכר

ימים בתשלום איזה מהתשלומים המוטלים על  7לעת. למרות האמור לעיל, איחור של עד 

 פי הסכם זה לא יהווה הפרה של הסכם זה.  -השוכר על

א שולמה , לרבות ריבית כאמור שלחברההריבית תחושב על כל סכום שיהיה השוכר חייב ל

במועדה, החל מהיום שהיה מיועד לתשלום ועד ליום התשלום בפועל. תשלום ריבית כאמור 

 פי הסכם זה.-עלהחברה  לא יפגע באיזה מזכויותיה של 

השוכר יהיה חייב בתשלום דמי השכירות עבור כל תקופת השכירות ו/או תקופת ההארכה,  8.9

 הוצאותקנסות ו ,מסיםים בסעיף פי התקופה הרלוונטית, וכן בכל התשלומים הנקוב-על

להלן ואשר תשלומם מוטל על השוכר לפי הסכם זה, אף אם פינה השוכר את המושכר 

מיוזמתו לפני תום תקופת השכירות ו/או תקופת ההארכה, אלא אם כן מצא השוכר שוכר 

עליו למלוא פרק הזמן הדרוש עד תום שיבוא בנהחברה,  חליפי להנחת דעתה הבלעדית של 

תקופת ההסכם, ובתנאי שהשוכר החלופי יחתום על כל המסמכים הנדרשים. במקרה 

עקב חילופי השוכר החברה  כאמור יישא השוכר בכל הוצאה ו/או הפסד אשר ייגרמו ל

 כאמור. 

את דמי החברה  מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה מובהר, כי השוכר ישלם ל 8.10

מכל סיבה  וובין אם לא ישכיר המבנהפי האמור לעיל בין אם ישכיר את -שכירות עלה

 שהיא.
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מודגש, כי הוראות סעיף זה לעיל הן בגדר תנאים מהותיים בהסכם זה אשר הפרת איזו  8.11

 מהן תהווה הפרה יסודית. 

 הוצאות, קנסות ומסים .9

חילת תקופת השכירות ידו החל מיום ת-כל התשלומים הבאים יחולו על השוכר וישולמו על 9.1

ועד לתום תקופת השכירות או תקופת ההארכה, או עד למועד בו יפנה השוכר את המושכר 

 הכל לפי המועד המאוחר יותר:החברה,  ויחזיר אותו בפועל לידי 

סי עירייה )ארנונה(, תשלומי חובה, אגרות וכל מסים ממשלתיים או עירוניים ימ 9.1.1

פי הוראות כל דין, לרבות מע"מ -ר עלהחלים או שיחולו על מחזיקים במושכ

ולמעט היטלים/מסים החלים על בעלי נכסים מכוח היותם כאלה כגון היטל 

)אך לרבות השבחה בשל אישור שימוש חורג ככל  כבישים, תיעול, ביוב והשבחה

 ;שיהיה כזה(

גז  אינטרנט, תשלום כל ההוצאות השוטפות, לרבות תשלומי חשמל, טלפון, 9.1.2

  ;ומים

או הרכוש /ו אחר הכרוך בהחזקת הדירותו/או מס ו/או היטל ם כל תשלו 9.1.3

יחול על , אשר (ככל שיש כאלה במושכר )לרבות תשלומי ועד בית המשותף

מתחייב לשלם את התשלומים  השוכר פי הוראות כל דין, -מחזיקים במושכר על

אחראי לכל  הבלבד יהיהוא בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות ו הנ"ל

יבית והפרשי ההצמדה שיצטברו על חיובים אלה עקב אי סילוקם הקנסות, הר

 במועד.

לשוכר מיד עם החברה  תודיע על כך   עקב מעשי השוכרהחברה  יוטלו קנסות על היה ו 9.2

קבלת ההודעה על הקנסות ותאפשר לשוכר לפעול למשך פרק זמן סביר לצורך ביטול הקנס. 

לשלם את הקנסות והשוכר ברה  החלא הוסרו הקנסות בתוך פרק זמן סביר רשאית 

 מתחייב לשפות אותה בגין התשלום מייד עם דרישתה הראשונה.

 אך לא חייבת, רשאית,החברה  פי הסכם זה תהא -אם השוכר לא ישלם תשלום החל עליו על 9.3

מבלי שהדבר יפגע בזכות כלשהי מזכויותיה, לשלם במקום השוכר את התשלום, והשוכר 

בתוספת ריבית פיגורים, ובלבד שהודיעה על כך חברה  ום ליהיה חייב להחזיר את התשל

ימי עסקים מראש. אם היה התשלום כזה שיש לשלמו מיידית לא תידרש  (שהחמי) 5לשוכר 

 הודעה מראש כאמור.

ו/או לחברת החשמל ו/או לתאגיד  מודיעין מכבים רעותר מתחייב להודיע לעיריית השוכ 9.4

כי יש להעביר על שמו את הרישום בגין , גורם אחר ו/או לכל /או לחברות הגזמודיעין מי 

 7המים והביוב, למשך תקופת השכירות ותקופות ההארכה, וזאת בתוך  ,חיובי הארנונה

 החברה. מציא על כך אישור בכתב להשוכר י . במושכר מהמועד בו תתחיל השכירות ימים 

החברה  השוכר ל מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר, כי בחתימתו על הסכם זה נותן

 ומטעמו לשם ביצוע האמור בסעיף זה. הרשאה בלתי חוזרת לפעול בשמו 

לרשתות המים, החשמל, הטלפון והגז,  המושכר של ו על השוכר מוטלת האחריות לחיבור 9.5

, מושכר, ככל שנדרש הדבר, ו/או להחלפת ו/או תיקון התשתיות הקיימות בעל חשבונו 

ו/או ממי מטעמה, החברה  וצאות שהוציא לפי ס״ק זה, מומבלי שיוכל לדרוש החזר בגין ה

  .תחילת תקופת השכירות, במהלכה ו/או בסיומהב
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עם תום תקופת השכירות ו/או תקופת ההארכה, או בכל החברה  השוכר מתחייב להמציא ל 9.6

קבלות ואישורים להוכחת פירעון כל התשלומים החלים החברה,  עת אחרת לפי בקשת 

 סכם זה.פי תנאי ה-עליו על

מודגש, כי הוראות סעיף זה לעיל הן בגדר תנאים מהותיים בהסכם זה אשר הפרת איזו  9.7

 מהן תהווה הפרה יסודית. 

 הסבה/המחאת זכויות .10

 . בשכירות משנהאת המושכר להשכיר אינו רשאי  בכפוף להוראות הסכם זה, השוכר 10.1

 עלחברה  הל בכתב בקשה להגיש רשאי יהיה השוכר, לעיל האמור מן לגרוע מבלי 10.1.1

תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי החברה  . המושכר מן חלק להשכיר רצונו

 השוכר וזאת על ידי הוצאת הודעה בכתב.  בקשתלאשר 

הסכמתה להשכרת חלק מן המושכר בשכירות משנה, מתחייב החברה    נתנה 10.1.2

המשנה, הוראות התואמות את התחייבויותיו  שוכר עם בהסכמיו לולהשוכר לכ

 כמפורט בהסכם זה.  החברה  דרישות  ואת

ינה פרטנית ויחודית ההחברה  מובהר למען הסר ספק כי מתן ההרשאה מעת  10.1.3

לשוכר המשנה. השוכר לא יהיה רשאי להשתמש בהרשאה זו להחליף בין שוכרי 

 משנה.

+  +  /ח.פ.)שם + ת.ז. שוכר המשנה על זהות החברה  על השוכר מוטלת החובה להודיע ל 10.2

   . מיד עם חתימת הסכם שכירות משנה , פרטי קשר(

עותק מכל הסכם שנחתם על ידי השוכר בקשר עם למסור  על השוכר מוטלת החובה  10.3

ככל  , לרבות הסכם מול שוכר משנהימי עסקים מיום חתימת ההסכם 5בתוך  המושכר

 . את הסכמתה לכךהחברה  שנתנה 

הסבר או נימוק, להודיע לשוכר, תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל החברה   10.4

, וכי עליו לפנותו מהמושכר באופן מיידי. שוכר המשנהכי אין היא מסכימה לזהותו של 

ימים מיום שקיבל  7לשוכר כי עליו לעשות כן, הוא יפנה את המחזיק בתוך החברה  הודיעה 

 את ההודעה כאמור.

למתן  והסכמתטופס בדבר  על שוכר המשנה חתים את מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השוכר י 10.5

"ב עם סיום תקופת השכירות או תקופת ההארכה, וזאת על פי הנוסח המצ ו צו פינוי כנגד

 זה.להסכם  'הנספח כ

השוכר לא יהיה רשאי למסור, להעביר, להמחות, לתת לעיל,   9.1למעט כמפורט בסעיף  10.6

ה, כולן או חלקן, במתנה, לשעבד או להעביר באיזה אופן אחר, את זכויותיו לפי הסכם ז

 החברה. ללא הסכמתה בכתב ומראש של 

לא תהיה צד להסכמיו של השוכר עם שוכר משנה ו/או החברה  למען הסר ספק מובהר כי  10.7

 כל גורם אחר, וכי הסכמים כאמור יחתמו על ידי השוכר ויהיו באחריותו הבלעדית. 

י הסכם זה, כולן או רשאית להעביר את זכויותיה במושכר, לרבות זכויותיה לפהחברה   10.8

 חלקן, לאחר ללא צורך בהסכמת השוכר, ובלבד שלא יפגעו זכויות השוכר על פי הסכם זה.

השוכר מתחייב לחתום על כל מסמך שיידרש, אם יידרש, בקשר להעברת זכויותיה של 

 במושכר.החברה  
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במקרה  הפרת הוראות סעיף זה, כולן או מקצתן, מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 10.9

שוכר הוא חברה, מתחייב השוכר לא להעביר מניות בשוכר ללא קבלת הסכמתה של שה

 מראש ובכתב. החברה  

 תיקונים במושכר .11

, לעיל  6מטרת השימוש כהגדרתו בסעיף וראוי לן תקי לשמור על המושכרהשוכר מתחייב  11.1

 6למטרת השימוש כהגדרתו בסעיף  ותהתאמולבצע כל עבודת התאמה הנדרשת לצורך 

 )ככל שישנה( מושכרגינת ה וכן )ככל שישנו( הרכוש המשותף ובכלל זה לשמור על ,לעיל 

  .וסביבתו נקיה ופנויה

מתחייב להשתמש במושכר באופן סביר  ו/או מי מטעמו השוכרמבלי לגרוע מהאמור,  11.2

וזהיר, לתקן כל נזק שנגרם למושכר כתוצאה מנזק או קלקול שיגרם על ידו, וכן כל נזק 

 מוש בלתי סביר במושכר, במשך כל תקופת השכירות ותקופות ההארכה.אחר הנובע משי

השוכר מתחייב לתקן על חשבונו, ובאמצעות בעלי מקצוע מיומנים, כל נזק, ליקוי ו/או  11.3

, למעט נזקים אשר נוספתה התקופהקלקול שייגרמו למושכר במשך כל תקופת השכירות ו

 מקורם בכוח עליון.

החברה,  בהסכם זה, השוכר מסכים ומאשר כי החברה  של  מבלי לפגוע בזכויותיה האחרות 11.4

או מי מטעמה, רשאים לבצע במקום השוכר, כל תיקון ו/או כל פעולה אחרת שהשוכר חייב 

לבצע לפי הסכם זה ובלבד שלא ביצע השוכר את התיקון ו/או כל פעולה אחרת שנדרש לבצע 

לעשות כן; השוכר מתחייב החברה  ימים ממועד קבלת דרישת  14בתוך החברה  ידי -על

קבלות או אישורי החברה  מיד עם דרישתה הראשונה, ולאחר שהציגה לו החברה  להחזיר ל

החברה  בגין פעולותיו אלו ובלבד שהחברה  התחייבות לתשלום, את כל ההוצאות שנגרמו ל

מסרה לשוכר דרישה לתיקון הליקויים ו/או הקלקולים ו/או הנזקים והשוכר לא תיקנם 

 ך פרק הזמן האמור לעיל.בתו

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, ולצורך הבטחת תקינות מערכות המושכר והשמירה על  11.5

הבטיחות, השוכר מתחייב בזאת לערוך אחת לחצי שנה בדיקות למערכות המים, הגז 

והחשמל במושכר. בדיקות למערכות המושכר כאמור תתבצענה  על ידי בודק מוסמך, אשר 

מדי החברה  . השוכר מתחייב להעביר ל"(הבודק)להלן: " ו החתום בענייןיעביר את אישור

מצא הבודק כי אחת על תקינות מערכות המושכר. הבודק אישור חצי שנה עותק חתום מ

ימים ממועד קבלת אישור  14ממערכות המושכר אינה תקינה, יפעל השוכר לתקנה בתוך 

קון ותקינות המערכת. מצא הבודק הבודק, וזאת עד לקבלת אישורו של הבודק בדבר התי

כי הליקוי בגינו נדרש התיקון הינו בבחינת ליקוי בטיחותי, כי אז יפעל השוכר לבצע את 

שעות ממועד קבלת תגובת הבודק  48-התיקון האמור בהקדם, ובכל מקרה לא יאוחר מ

 בדבר הליקוי כאמור. לא פעל השוכר כאמור בסעיף זה לעיל, כי אז יהווה הדבר הפרה

לבצע את התיקון החברה  יסודית של הוראות ההסכם, וזאת  מבלי לגרוע מזכותה של 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  תקורה. 12%בעצמה, ולחייב את השוכר בגין הוצאות התיקון + 

תהיה רשאית לערוך את מהבדיקות האמורות, כולן או חלק, באמצעות בודקים החברה  

 ר בעלותן.שיופעלו על ידה, ולחייב את השוכ

 שינויים במושכר .12

לא יהיה רשאי לבצע שינויים במושכר, ובכלל זה בניה נוספת, שינוי  ו/או מי מטעמו  השוכר 12.1

כלשהו בקירות, בריצוף, במערכות החשמל, המים והאינסטלציה, אלא לאחר קבלת אישור 
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כאמור, הוא הצגת היתר החברה  לכך מראש ובכתב. תנאי מוקדם לקבלת אישור החברה  

בניה ו/או כל היתר או רישיון אחר הנדרש לפי כל דין לביצוע השינויים במושכר, תוכניות 

המפקח על ביצוע השינויים השינויים וזהותו של הקבלן המבצע את השינויים כאמור ושל 

 איישנוסף על האמור, ככל שיבצע השוכר שינוי במושכר, כמפורט בסעיף זה לעיל,  כאמור.

עדי ויקיים לאורך כל תקופת העבודות, ביטוח בגין ביצוע העבודות השוכר על חשבונו הבל

ובכפוף לקבלת אישורה לביטוחים שהוצגו החברה  במושכר, בהתאם להוראות שיתקבלו מ

 על ידי השוכר.   

לא יהיה רשאי לבצע שינויים  ו/או מי מטעמו  השוכר 12.1 לגרוע מכלליות סעיףמבלי  12.2

במושכר, ובכלל זה בניה נוספת, שינוי כלשהו בקירות, בריצוף, במערכות החשמל, המים 

, כל שינוי ו/או תוספת לכך מראש ובכתב.החברה  והאינסטלציה, אלא לאחר קבלת אישור 

החברה  שיעשה השוכר במושכר במשך כל תקופת השכירות ותקופות ההארכה, יהיה רכוש 

ם ו/או תוספות אשר אינם בבחינת "מחוברים". וינהגו בו כחלק מהמושכר, למעט שינויי

עם סיום תקופת השכירות ו/או החברה  מובהר, כי השוכר לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו מ

 תקופת ההארכה בגין כל תיקון ו/או שינוי שביצע במושכר. 

לרבות גג מושכר ה של החיצוניים קירותיו על כלשהו שילוט להתקין רשאיהשוכר אינו  12.3

להתקין אנטנות סלולריות ו/או חיישנים למיניהם ו/או מתקנים סולארים  ו/או המבנה

  .למיניהם

 אחריות ושיפוי  .13

כל הבאים מטעמה לא יהיו אחראים לכל אובדן ו/או  העירייה ו/או החברה ו/או העירייה  13.1

נזק ו/או פגיעה שיגרמו לשוכר ו/או לעסקו ו/או לרכושו ו/או לצד ג' כלשהו, אלא אם כן 

ו/או החברה ו/או העירייה ם כתוצאה ממעשים בזדון ו/או מעשים מכוונים של הנזק נגר

השוכר מוותר בזאת על כל תביעה, טענה ודרישה  מטעמה.וכל מי שבא ו/או פועל  העירייה 

בקשר עם האמור  ו/או כל הבאים מטעמה  ו/או העירייההחברה ו/או העירייה כאמור כלפי 

  .לעיל

החברה ו/או מובהר כי , לעיל 13.1 בסעיף כלליות האמורב למען הסר ספק ומבלי לפגוע 13.2

וכל מי שבא ו/או פועל מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא ו/או בחבות כלשהי  העירייה 

לגבי נזקי גוף ו/או אובדן ו/או נזק לרכוש מכל סוג שהוא שיגרם לשוכר ו/או לעובדיו ו/או 

)ככל  לשוכר משנה לפגוע בכלליות האמור,למי מטעמו ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות, ומבלי 

למועסקים, סוכנים, קבלנים, לקוחות, מבקרים וכל  ,תאשר זאת( החברה ו/או העירייה ש

 .ידי השוכר-או בשטח אחר המוחזק עלאדם אחר שימצא במושכר 

השוכר לבדו יישא באחריות לכל אובדן ו/או נזק שיגרמו למושכר ו/או למבנה ו/או  13.3

ו/או  תאשר זאת  החברה ו/או העירייה )ככל ש ו/או שוכר משנהלכל אדם לתכולותיו ו/או 

ו/או למי מטעמה ו/או  החברה ו/או העירייה לרבות לעובדיו ו/או לדייר ו/או מבקר, 

ו/או לצד שלישי כלשהו, אשר ינבעו מהחזקה ו/או השימוש במושכר,  ושכרהמבקרים במ

 ו/או מכל פעולה או מחדל אחר של השוכר.

בגין כל הוצאה שתגרם לה  החברה ו/או העירייה מתחייב לפצות ו/או לשפות את  השוכר 13.4

יום מיום דרישתה  30עקב אירוע שיגרם בנסיבות המורות על חבותו כאמור לעיל, בתוך 

 הראשונה בכתב, ולרבות בגין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. 
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כל נזק ו/או הוצאה בגין  החברה ו/או העירייה השוכר מתחייב לפצות ו/או לשפות את  13.5

שייגרמו לה בשל תביעה שתוגש נגדה, אזרחית ו/או פלילית, ובשל הצורך להתגונן בפני 

פי הסכם זה -תביעה כאמור, ככל שתביעה זו נובעת מאי מילוי התחייבויותיו של השוכר על

ו/או הפרת התחייבויותיו כאמור, לרבות כל תביעה לדמי נזק אשר אינה נופלת בגדר 

החברה  לעיל. 13.1 כמפורט בסעיף החברה ו/או העירייה המקימות אחריות של הנסיבות 

ימים מקבלת  15תודיע לשוכר על תביעות ו/או דרישות כנגדה, וזאת תוך  ו/או העירייה 

ימים מקבלת ההודעה להשתתף  3מכתב הדרישה ו/או הזמנה לדין. השוכר רשאי תוך 

ימים כאמור, כמוה  3של השוכר תוך  בניהול המו"מ ו/או ההגנה. אי קבלת ההודעה

החברה ו/או השוכר ישפה את  החברה. כהסכמה מראש לכל פעולה שתינקט על ידי 

ימים לאחר הודעתה כי עליה  7ימים לאחר הודעתה כי שילמה את הכסף, או  7 העירייה 

 לשלמו בתאריך נקוב.

ה חייבת לקיים שמירה אינ החברה ו/או העירייה השוכר מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו ש 13.6

אינה אחראית כלפיו  החברה ו/או העירייה ו/או הגנה כלשהי על המושכר וכי ידוע לו כי 

באופן כלשהו בכל הקשור לשמירת ו/או הגנת המושכר, ולמען הסר ספק לא תחול עליו 

 .1967 -לרבות לפי חוק השומרים התשכ"ז  ,אחריות לפי כל דין

 ביטוח  .14

 :ביטוחי השוכר 14.1

ו/או התחייבויותיו של  ומאחריותמהוראות חוזה זה ומבלי לגרוע גרוע מבלי ל 14.1.1

, מתחייב השכירות, על נספחיו בחוזהדין ו/או על פי האמור ההשוכר על פי 

, למשך כל תקופת השכירות את הביטוחים והשוכר לערוך ולקיים, על חשבונ

 ( אצל חברת ביטוח"השוכר"ביטוחי )אשר יקראו להלן:  להלןהמפורטים 

 לפעול בישראל.מורשית כדין ה

ין,  היה ד יפ-לע ואזה  חוזה יפ-וכר עלשהומהתחייבות ת ולגרוע מאחרי בלימ 14.1.2

במועד כלשהו במשך  וו בעבוראידי השוכר -על רכנה עבודות כלשהן במושבוצעות

ם יולקיוך דות, לערופני תחילת ביצוע העבל כרושה יביתחתקופת השכירות, מ

ניות על שם בלקדות בוביטוח עכדין לפעול בישראל )ת יורשמחברת ביטוח ה אצל

 חיטובן: "הלל, י משנהנלבקו םמשכיר, קבלניה ,העירייה, חברההשוכר, ה

המצורף  חטויבה תכירע רנאים המפורטים באישובתת זא, ו"(כרעבודות השו

ר ישואן: ")להל (1) ג' נספח כמן וסמנפרד הימנו ו יתלזה ומהווה חלק ב חוזהל

 ."(השוכר תודובביטוח ע

)נספח בודות השוכר כאמור ביטוח עמצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור  רהשוכ 14.1.3

ביצוע עבודות כלשהן במושכר, תחילת קדמי למו הינה תנאי מתלה(( 1ג' )

למנוע מהשוכר ביצוע עבודות במושכר, היה והאישור  רשאיתהיה חברה תוה

 צוע העבודות.ית בלמועד תחיתחילת פני ידי החברה לכאמור לא הומצא ל

כל ן, במשך יפי ד-זה או על חוזה "יפכר עהשווהתחייבות ות יחרמא גרועי למבל 14.1.4

השוכר )לרבות כל הארכה של תקופת השכירות( מתחייב תקופת השכירות 

לפעול מורשית כדין ה, באמצעות חברת ביטוח על חשבונו לערוך ולקיים

זה  חוזהמצורף לבישראל, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח ה

 אישורלהלן: " -)בהתאמה (2) ג' כנספחומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומסומן 

 "(.השוכר של הקבע ביטוחי" -" והשוכר של קבעה ביטוחי
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 אש מורחב. ביטוח (א)

 . ביטוח אובדן תוצאתי ואובדן הכנסות (ב)

 .ביטוח אחריות כלפי צד שלישי (ג)

 .מעבידים חבותביטוח  (ד)

 

ם כי השוכר רשאי שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי מוסכעל אף האמור לעיל,  14.1.5

, לשוכר( ןהסכמת ונתנ החברה ו/או העירייה )ככל ש ו/או אבדן דמי שכירות

במלואו או בחלקו, וכן רשאי השוכר שלא לרכוש ביטוח רכוש מפני הסיכון של 

 הלן יחולל 14.1.11הפטור המפורט בסעיף מוסכם בזה כי שבר זכוכית,  ואולם 

  כאילו נערכו הביטוחים כאמור במלואם.

)אובדן תוצאתי(  )ב( 14.1.4 –)א( )אש מורחב( ו  14.1.4 כאמור בסעיף יםהביטוח 14.1.6

תנאי מפורש  יכללו ((2)נספח ג' )לרבות באישור ביטוחי הקבע של השוכר לעיל 

החברה ו/או העירייה ו/או כלפי )שיבוב( לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף 

, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף ן ו/או עובדיהןמנהליה

 .)השיבוב( לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

סעיף פוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי השוכר על פי  14.1.7

תורחב  ((2)נספח ג' )ביטוחי הקבע של השוכר ובהתאמה באישור )ג'(  14.1.4

יחידי )להלן: " עירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהןהחברה ו/או הלשפות את 

"( היה ותוטל על מי מהם אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של השוכר המבוטח

ו/או מנהליו ו/או עובדיו בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את 

 .הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

)ג'(  14.1.4סעיף על פי  דים הנערכת על ידי השוכרפוליסת ביטוח חבות מעבי 14.1.8

תורחב לשפות  ((2)נספח ג' )ובהתאמה באישור ביטוחי הקבע של השוכר לעיל 

לעניין קרות  וייקבע היה החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהןאת 

"( שייגרמו למי מקרה ביטוחתאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי )להלן: "

, תוך כדי ועקב עבודתםעובדים המועסקים על ידי השוכר, בתקופת הביטוח מה

כי הינם נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי 

 .השוכר

אם לדעת השוכר יש צורך בעריכת ביטוח נוסף או משלים לביטוח עבודות  14.1.9

לקיים את השוכר ו/או לביטוחי הקבע של השוכר, מתחייב השוכר לערוך ו

, מתחייב השוכר כי בכל ביטוח רכוש נוסף הביטוח הנוסף או המשלים כאמור

או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי החברה ו/או 

כאמור לא  רהעירייה וכלפי מי מהבאים מטעמן, אולם מוסכם בזה כי הוויתו

 . יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון

פי -לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על השוכר מתחייב 14.1.10

( לאישור ביטוחי הקבע של השוכר, מעת לעת, כדי שישקפו תמיד 4)-( ו1סעיפים )

  פיהם.-את מלוא שוויו של נשוא הביטוח המבוטח על
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מאחריות בגין  הואת מי מהבאים מטעמ החברה ו/או העירייה השוכר פוטר את  14.1.11

)ככל א למושכר, לתכולתו,  לנזק של אבדן דמי שכירות נזק  מכל מין וסוג שהו

, אבדן תוצאתי, אבדן נתנה הסכמתה לשוכר משנה( החברה ו/או העירייה ש

זה. השוכר  חוזהרווחים וכל נזק אחר הנובע במישרין ובעקיפין מהפעילות נשוא 

בגין כל תביעה ו/או דרישה  המיד עם דרישת  החברה ו/או העירייה ישפה את 

 - מצד ג' כלשהו )כולל, אך לא מוגבל, לשוכרי משנה ומי מטעמם הש נגדשתוג

 ה( בגין אחריותנתנה הסכמתה לשוכר משנה( החברה ו/או העירייה ככל ש

 בקשר עם המושכר. החברה ו/או העירייה הנטענת של 

החברה ו/או מתחייב השוכר להמציא לידי החברה,   בכל דרישה מצדללא צורך  14.1.12

חתימת חוזה זה את אישור ביטוחי הקבע של השוכר. השוכר מיד עם  העירייה 

בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח   החברה ו/או העירייה ימשיך להמציאו ל

 זה בתוקף. חוזהנוספת, מדי תקופת ביטוח וכל עוד 

המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור, לא תפגע מוסכם בזה כי  (א)

 , על נספחיו.זה חוזהי על פ השוכרהתחייבויות ו/או לא תגרע מ

 מוסכם בזה על השוכר כי המצאת אישורי ביטוחי הקבע של השוכר (ב)

ביטוחי המצאת אישור  וללא זה חוזההינה תנאי יסודי ב(( 2)ג' )נספח 

( ת)אך לא חייב רשאית יהיהת החברה((, 2)ג' )נספח  הקבע של השוכר

ור לא במקרה שהאיש ,כאמורשל השוכר,  ופעילות המשךלמנוע מהשוכר 

 .מועד שצוין לעילבהומצא 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי  14.1.13

הביטוח המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור ביטוחי הקבע של השוכר 

(, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על השוכר, ועל השוכר לבחון (2נספח ג' ))

חבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות את חשיפתו לנזקים ו/או ל

האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. השוכר מצהיר ומאשר כי יהיה מנועה 

החברה ו/או העירייה ו/או מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

ו/או מי מטעמם בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות  מנהליהן ו/או עובדיהן

 תנאי הביטוח המינימאליים כאמור. האחריות ו/או

יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם  הקבע של השוכרביטוחי  14.1.14

הודעה  לשוכר ולמשכיר שלחאלא אם ו/או לשנותם לרעה בתקופת הביטוח, 

 מבטחי השוכר יום מראש על כוונתו לעשות זאת.)שישים(  60בכתב בדואר רשום 

ו/או  החברהשכאלו לגבי ו/או שינוי לרעה ביטול לא יהיה תוקף ליתחייבו כי 

לעיל כאמור בכתב הודעה  נשלחהאם לא  ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן העירייה

 .ההודעהממועד משלוח הימים )שישים(  60ובטרם חלוף 

בכל פעם שמבטחי השוכר יודיעו לשוכר ולמשכיר כי איזה מבין ביטוחי השוכר  14.1.15

עומד (( 2) ג')נספח שור ביטוחי הקבע של השוכר על פי הביטוחים שנערכו לפי אי

, מתחייב השוכר ולהלן לעיל זה 14להיות משונה לרעה או מבוטל, כאמור בסעיף 

לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא למשכיר אישור עריכת ביטוח חדש, 

 .לפני מועד השינוי לרעה או הביטול של הביטוח הקודם, כאמור לעיל

(( ובאישור 1) ג')נספח  באישור ביטוח עבודות השוכר מבלי לגרוע מהאמור 14.1.16

מוסכם בזה כי ביטוחי עבודות השוכר (( 2) ג')נספח  ביטוחי הקבע של השוכר
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ראשוניים ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם וביטוחי הקבע של השוכר, 

 השוכר יוכי מבטח העירייהו/או  החברהקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי ו

ו/או  החברהבדבר שיתוף ביטוחי ו/או תביעה או טענה ו/על כל דרישה  יםותרמו

לחוק חוזה הביטוח  59לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף  .העירייה

וכלפי , ו/או המשכירכלפי  "ביטוח כפל" ולרבות כל טענת 1981 –התשמ"א 

 .וימבטח

זה  בחוזהורטות לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפמתחייב  השוכר 14.1.17

( 1) ג'נספחיו : נספח תתי סעיפיו וזה לרבות  (14בסעיף ביטוח )לרבות האמור 

וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ( 2) ג'ונספח 

ומבלי לפגוע בכלליות האמור, , ות כלשונןפוליסוראות הה ולקיים את כל למלאו

הנכללות בפוליסות הביטוח, ככל  לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות

ביצוע ה בתוקף במשך כל תקופת ינתהי ותולדאוג ולוודא כי הפוליסשקיימות 

 זה. חוזהעבודות ו/או תקופת השכירות על פי 

 החברהאחראי לשפות את  יהאכמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, השוכר  14.1.18

בגין כל נזק אשר ייגרם באופן מלא  ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן העירייהו/או 

איזו תנאי מתנאי למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום 

ו/או מי מהעובדים המועסקים על  ומנהליו/או  השוכרעל ידי הביטוח פוליסות מ

 .ויד

ה בתום הפרייקבע בפוליסות כי  בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור 14.1.19

ת הביטוח על ידי ופוליסאיזו מתנאי מ ם לב של תנאי לב ו/או אי קיום בתו

 החברה יהן שלבזכויות יגרעו ו/או לא יפגעולא , וו/או עובדי והשוכר ו/או מנהלי

 .לקבלת שיפוי על פי ביטוחים אלו  ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן העירייהו/או 

, הקבע של השוכרמועד תום תקופת ביטוחי )שבעה( ימים מ 7 – לא יאוחר מ 14.1.20

כאמור בסעיף  יםמתחייב השוכר להפקיד בידי המשכיר אישור עריכת ביטוח

לחזור ולהפקיד  ,לעיל בגין הארכת תוקפם לשנה נוספת. השוכר מתחייב 14.1.12

במועדים הנקובים מדי שנת ביטוח וכל עוד  , כאמור, את אישור עריכת הביטוח

 .בתוקףעל נספחיו, זה  חוזה

בבדיקתם , המצאתם ו/או השוכרעריכת ביטוחי מוסכם בזה במפורש כי אין ב 14.1.21

ו/או  החברהבשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על ו/או   החברהעל ידי 

ו/או להוות אישור בדבר  ןאו על מי מטעמו/ ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן העירייה

ו/או  ואחריותו/או לגרוע בצורה כלשהי מהתאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם 

ו/או כדי להטיל  דיןהאו על פי ו/זה  חוזהעל פי  השוכרשל  וימהתחייבויות

ו/או על מי  ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן העירייהו/או  החברהאחריות כלשהי על 

 .ןמהבאים מטעמ

 ג'-( ו1) ג'נספחים )לבדוק את אישורי הביטוח  ת )אך לא חייבת(רשאי החברה 14.1.22

מתחייב לבצע כל שינוי או  שיומצאו על ידי השוכר כאמור לעיל, והשוכר( (2)

 בחוזהעל פי סעיפי הביטוח  ויתיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויות

 זה.

ביחס לאישורי הביטוח  החברההשוכר מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של  14.1.23

ו/או  החברהלהורות על תיקון הביטוחים כאמור לעיל, אינה מטילה על  הוזכות
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כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח  ןמי מטעמכל או על  העירייה

ולגבי הביטוחים כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי 

לרבות נספחיו ו/או  זה חוזהלגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על השוכר על פי 

 על פי הדין.

ות תקופת השכירזה לעיל, בכל  חוזהבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום ב 14.1.24

מתחייב השוכר למלא אחר כל דרישות הוראות החוק לביטוח  זה חוזהעל פי 

וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי  , חוק ביטוח בריאות ממלכתילאומי

, והנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי יםהחוק

היו בכל עת ובמשך כל , לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יושליחי

 .הנ"ל יםזה זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק חוזהתקופת 

מתחייב לקיים את נהלי/הנחיות הבטיחות הסבירים אשר יפורסמו )באם  השוכר 14.1.25

 ו/או מי מטעמן. העירייהו/או  החברהיפורסמו( מעת לעת על ידי 

אינם  ןו/או מי מטעמ העירייהו/או  שהחברה לוהשוכר מצהיר בזה כי ידוע  14.1.26

ו/או במושכר ואם  במבנהמתחייבים לקיים שמירה ו/או אמצעי ביטחון אחרים 

יעשו כן, אין בכך כדי ליצור כל התחייבות או חבות כלפי השוכר. כן, מוסכם 

 .ועל נספחיו זה חוזהאינו חל על  1967-במפורש כי חוק השומרים התשכ"ז

 :ביטוחי החברה )העירייה( 14.2

זה  חוזהפי -עלו/או העירייה  החברהזה ומבלי לגרוע מאחריות  חוזהמהוראות מבלי לגרוע 

, תערוך החברה ישירות ו/או באמצעות העירייה ותחזיק בתוקף למשך כל פי דין-או על

לפעול בישראל, את פוליסות הביטוח מורשית כדין האצל חברת ביטוח  תקופת השכירות

 כדלקמן:

  ביטוח אש מורחב 14.2.1

בבעלות וכן כל רכוש נוסף בות החלק המושכר למבנה בבעלותה של העירייה לר

בערך , המושכר מבנהתחומו של ההמצוי ב החברה ו/או העירייה ו/או בחזקת

כינון, מפני אובדן או נזק עקב הסיכונים המכוסים בביטוח "אש מורחב", 

לרבות: אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, פרעות, שביתות ונזק בזדון, 

פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על ידי ים והתבקעות צינורות שיטפון, נזקי נוזל

הביטוח כאמור יכלול סעיף נזק בזדון. , פריצה, שוד וכלי טיס, פרעות, שביתות

בדבר ויתור על זכות התחלוף )שיבוב( כלפי השוכר ו/או מנהליו ו/או עובדיו, 

לנזק  ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם

 בזדון. 

" יכלול רק את הרכוש המבנה המושכרמוסכם בזה כי למטרת סעיף זה המונח "

והמערכות המהוות חלק בלתי נפרד מהמבנה ובמפורש לא יכלול רכוש מכל סוג 

שהוא בבעלות השוכר וכל תוספת, שיפור או הרחבה שנעשו במושכר על ידי או 

 ו/או מי מטעמן. מטעם  השוכר, שלא על ידי החברה ו/או העירייה

 :ביטוח אבדן תוצאתי 14.2.2

בשל נזק שנגרם  ודמי חניה )באם קיימים( דמי ניהול, המבטח אבדן דמי שכירות

לעיל עקב  14.2.1כאמור בסעיף  החברה ו/או העירייהוכן לרכוש  למבנה המושכר
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(, וזאת ושוד פריצהסיכוני לעיל )למעט  14.2.1הסיכונים המפורטים בסעיף 

חודשים. הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על  12וי של למשך תקופת שיפ

הוויתור כאמור ש ובלבד, ו/או מנהליו ו/או עובדיוזכות התחלוף לטובת השוכר 

 נזק בזדון.מי שגרם ל לטובתלא יחול 

הזכות שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי כאמור ו/או לעירייה  לחברהמוסכם כי 

להלן  14.2.6אמור בסעיף פטור הלקו, אולם ה, במלואו או בחזה 14.2.2בסעיף 

 .יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 14.2.3

פי הפוליסה, המבטח את -לאירוע ובמצטבר על ₪ 5,000,000בגבול אחריות של 

פי דין בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש -על העירייהו/או  החברה אחריותן של

 . במבנה המושכרו לרכושו של אדם או ישות משפטית כלשהם לגופו א הנגרם

בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות,  להגבלותהביטוח כאמור לא יהיה כפוף 

, מתקנים סניטרים פגומים, של כלי רכב בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה

ו/או  החברההמוגש ככיבוד במשרדי  הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה

בגין וכלפי קבלנים  העירייהו/או  החברה, שביתות והשבתות, חבות העירייה

)למעט  קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי

 . לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(ת וחייב שהחברה ו/או העירייהלגבי עובדים 

ו מחדל עקב מעשה א ושתוטל עליהביטוח יורחב לשפות את השוכר בגין אחריות 

וזאת בכפוף לסעיף  ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן העירייהו/או  החברהשל 

אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 המבוטח. 

הבלעדי לערוך  תןלפי שיקול דע תורשאי החברה ו/או העירייהמוסכם כי  14.2.4

 לעיל ולהלן. זה 14.2ביטוחים נוספים לביטוחים המפורטים בסעיף 

, לא יהיה זה 14.2מוסכם בזה במפורש כי בעריכת הביטוחים המפורטים בסעיף  14.2.5

)על  זה בחוזהמעבר לאמור  העירייהו החברהשל  ןכדי להוסיף על אחריות

ו/או  זה )על נספחיו( חוזהפי -השוכר על של ו/או כדי לגרוע מאחריות נספחיו(

 .להלן(  14.2.7פי דין )פרט לאמור במפורש בסיפא לסעיף -על

מאחריות בגין  וו/או עובדי וו/או מנהליאת השוכר  תופוטר החברה והעירייה 14.2.6

 החברהפי הביטוחים שעל -הזכות לשיפוי בגינו על לעירייהו/או  שלחברהנזק 

 שלחברה ולעירייה)או לעיל  14.2.2 –ו  14.2.1לערוך בהתאם לסעיפים  והעירייה

שתתפויות העצמיות הנקובות אלמלא הה םהייתה הזכות לשיפוי בגינ

מי  לטובתפטור מאחריות כאמור לא יחול מוסכם בזה כי הבפוליסות(, אולם 

 .נזק בזדוןשגרם ל

 זה 14.2.7למרות האמור לעיל היה ונגרם מקרה ביטוח המבוטח על פי סעיף  14.2.7

השוכר  ישאידין, הפי -ו/או על בחוזהבנסיבות בגינן אחראי השוכר כאמור 

גרם עד לגובה ההשתתפויות העצמיות על פי הפוליסות בסכום הנזק אשר נ

 כאמור, בגין כל אירוע, לא יעלה על ,השוכר ישאיכאמור, בתנאי כי הסכום בו 

 .₪ 50,000 הסך של 
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זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע  )על תת סעיפיו( 14בסעיף מובהר בזאת, כי כל הוראה  14.3
לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים  של השוכר ומכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריות

 .זה ו/או על פי הדין בחוזהאחרים 

, והפרתן מהווה החוזההנן מעיקרי  )על תת סעיפיו(זה  14 )ביטוח( סעיףובהר, כי הוראות מ 14.4

 .החוזההפרה יסודית של 

 בטחונות .15

להבטחת התחייבויות השוכר לפי הסכם זה, לרבות ומבלי לפגוע ביתר התחייבויות השוכר  15.1

ערבות יום קבלת ההודעה מאת החברה על זכייתו  14תוך , יפקיד ופת בניית המבנהבתק

 36 -לאשר תהיה בתוקף , ₪ 50,000סך בלתי מותנית ובלתי חוזרת, באוטונומית, בנקאית 

 . להסכם זה נספח ב'כבנוסח המצורף חודשים 

ויות השוכר להבטחת התחייבויות השוכר לפי הסכם זה, לרבות ומבלי לפגוע ביתר התחייב 15.2

לרבות פינוי המושכר במועד, תשלום כל נזק שיגרם למושכר, תשלום דמי השכירות, תשלום 

יום קבלת  14תוך פיצוי מוסכם והתשלומים המוטלים על השוכר בהסכם זה, יפקיד 

השוכר במעמד חתימת ההסכם, וכתנאי מוקדם למסירת ההודעה מאת החברה על זכייתו 

חודשי  6סך בלתי מותנית ובלתי חוזרת, באוטונומית, ית החזקה במושכר, ערבות בנקא

  48 -והיא תוארך בכל פעם בחודשים  48 -לאשר תהיה בתוקף + מע"מ,  דמי שכירות

 ("הערבויות)להלן: ".  תום תקופת השכירות חודשים נוספים עד

המחאות  חמש להפקיד החברה, השוכר במעמד חתימת ההסכם בידי מתחייב  בנוסף, 15.3

מי חברת , מודיעין מכבים רעות עיריית פקודת ללא סכום וללא תאריך, ללבד למוטב ב

החברה  אשר ישמשו את  וחברת הגז,חברת החשמל  בזק,)תאגיד המים והביוב(,  מודיעין 

, נוספתה התקופהלתשלום חובות השוכר בלבד למוסדות אלו בתום תקופת השכירות ו/או 

 ידי השוכר. -מו עללפי התקופה הרלוונטית, במידה ולא ישול

להשלים את סכומי ההמחאות ופרטי זמן הפירעון שלהן החברה  השוכר מיפה את כוחה של  15.4

בהמחאות הנ"ל ולפעול לפירעונן לצורך גביית חובות החשמל והארנונה השנתיים ו/או כל 

החברה  תשלום אחר לפי ההסכם החל על השוכר. כמו כן מייפה השוכר את כוחה של 

למימון החברה  י ההמחאות ולפעול לפירעונן לכיסוי כל הוצאה שהוציאה להשלים את פרט

 פי הסכם זה.-עלות פעולות אשר מוטלות על השוכר על

למען הסר ספק מודגש ומוסכם כי ייפוי הכוח וההרשאה בסעיף זה, יעמדו בתוקפם גם  15.5

 ידי מי מהצדדים לו.-במקרה של ביטול ההסכם על

ת מהערבויות, כולן או חלקן, ו/או לעשות שימוש תהיה רשאית לממש כל אחהחברה   15.6

לעיל בכל מקרה שבו לא שילם לה השוכר תשלום כלשהו, אשר  15.3 בהמחאות לפי סעיף

 .  החברהימים ממועד קבלת דרישתה בכתב של  10הינו חייב לשלמו לפי הסכם זה, בתוך 

במושכר  מובהר, כי המצאת הביטחונות כאמור תהווה תנאי מוקדם למסירת החזקה 15.7

ולא יהיה החברה  ידי -לשוכר. אי מסירת החזקה כאמור לא תיחשב כהפרת ההסכם על

פי הסכם זה, לרבות -בעיכוב כאמור כדי לשחרר את השוכר מקיום מלוא התחייבויותיו על

 תשלום דמי השכירות במלואם ובמועדם. 

כדין את ימים מעת שהשוכר פינה  90לשוכר בתום החברה ידי -הערבויות יוחזרו על 15.8

פי הסכם זה, ובכפוף להצגת קבלות על  -שהשוכר מילא מלוא חיוביו עלבכפוף לכך  המושכר

אישור עיריית תל אביב/או ובכפוף להצגת  ,לעיל 9פירעון התשלומים המפורטים בסעיף 



 

20 

ו בזק ו/או חברת החשמל ו/או חברות הכבלים ו/או  כל גורם נוסף או/ מי מודיעין תאגיד 

 . בדבר היעדר חובותהחברה,   לפי שיקול דעת

הנובעות מעצם הפרת ההסכם או הנובעות החברה  אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות  15.9

לעכב החברה  הארכתה, ו/או כדי לפגוע בזכויות  השלמתה או אי-מסירת הערבות, אי-ימא

סכומים אחרים על פי הוראותיו האחרות של ההסכם, ו/או לקזז או להפחית סכומים 

 החברה. על פי הסכם זה, מכל תשלום אחר המגיע לשוכר מהחברה  חייב השוכר ל אותם

מודגש, כי הוראות סעיף זה לעיל הן בגדר תנאים מהותיים בהסכם זה אשר הפרת איזו  15.10

 מהן תהווה הפרה יסודית.

 ביטול ההסכם .16

לקבל כל סעד ו/או החברה  מבלי לפגוע בהתחייבויות השוכר לפי הסכם זה ובזכותה של  16.1

להביא הסכם זה לסיומו ולתבוע מיד את פינוי המושכר החברה  תרופה אחרים, רשאית 

בין בתקופת השכירות ובין בתקופות ההארכה, בהתקיים אחד מהמקרים  ידי השוכר-על

 הבאים:

אם השוכר יפר ו/או לא יקיים תנאי ו/או התחייבות הכלולים בהסכם זה ולא  16.1.1

יום מקבלת הודעה בכתב  14ונם בתוך הביא הפרה ו/או אי קיום כאמור על תיק

 ;על כך

להביא החברה  . במקרה זה רשאית יפר את ההסכם הפרה יסודיתאם השוכר  16.1.2

 ,לשוכר ללא מתן כל הודעה בכתב על כך הסכם זה לידי סיום באופן מיידי,

  ;פינויו לאלתר של השוכר מן המושכרולדרוש את 

כלכליים משמעותיים, אשר כי השוכר נקלע לקשיים החברה  במקרה בו נודע ל 16.1.3

עלולים לסכל את המשך עמידתו בהתחייבויותיו לפי הסכם זה, ולא עלה בידי 

-ימים מקבלת מכתב דרישת ההבהרות על 10בתוך החברה,  השוכר לשכנע את 

כי אין בידיעות אלה ממש, ו/או במקרה של הגשת בקשה נגד השוכר החברה,  ידי 

 מינוי נאמן או מנהל מיוחד/ הקפאת הליכים/ כינוס נכסים/ פירוק/ לפשיטת רגל/

 יום. 45הטלת עיקול על חלק מהותי מנכסי השוכר אשר לא בוטלו בתוך 

לפי ההסכם ולפי כל דין, בהתקיים החברה  מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר עומד לזכות  16.2

לעיל, לפני תום תקופת השכירות או תקופת  16.1כל אחד מהמקרים המנויים בסעיף 

את דמי השכירות עד תום תקופת השכירות או החברה  , מתחייב השוכר לשלם לההארכה

את המושכר לאחר, לפי החברה  תקופת ההארכה לפי העניין, או עד למועד בו השכירה 

 ימים ממועד סיום ההסכם.  30המוקדם, בתשלום אחד שישולם בתוך 

הסכם זה, לרבות דמי למען הסר ספק, מובהר כי השוכר יישא בכל התשלומים המפורטים ב 16.3

 . השכירות, מיסים ותשלומי חובה החלים על השוכר, עד למועד פינוי המושכר בפועל

 פינוי המושכר .17

)ככל המושכר בשכירות משנה חלק  כי הוא ו/או מי מטעמו ו/או מי ששכרהשוכר מתחייב  17.1

 12:00לא יאוחר משעה המושכר  מן יסלק ידו נתנה הסכמתה לשוכר משנה( החברה  ש

את החברה  אם תדרוש ביום פקיעת ההסכם,  12:00משעה השכירות, או תקופת תום ום בי

כשהוא פנוי המושכר את החברה  השוכר יחזיר ל .לעיל 16פינוי המושכר בהתאם לסעיף 
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וחפץ  נתנה הסכמתה לשוכר משנה(החברה  )לרבות שוכר המשנה ככל ש וחופשי מכל אדם

 ד מסירת החזקה במושכר, למעט בלאי טבעי סביר.באותו מצב כפי שהיה במועו ,השייך לו

החלק במושכר שוכר יהיה ערב לפינוי נתנה הסכמתה לשוכר משנה, ההחברה  ככל ש 17.2
 לעיל. 17.1כאמור בסעיף  שהושכר על ידו בשכירות משנה ,

השוכר  17.1מבלי לפגוע באמור לעיל, אם לא פינה השוכר את המושכר כאמור בסעיף  17.3

החברה  )ככל שהמושכר בשכירות משנה חלק  כי הוא ו/או מי מטעמו ו/או מי ששכרמתחייב 

תום ום בי 12:00לא יאוחר משעה המושכר  מן יסלק ידו נתנה הסכמתה לשוכר משנה( 

את פינוי החברה  אם תדרוש ביום פקיעת ההסכם,  12:00משעה השכירות, או תקופת 

כשהוא פנוי וחופשי המושכר את החברה  השוכר יחזיר ל .לעיל 16המושכר בהתאם לסעיף 

וחפץ השייך  נתנה הסכמתה לשוכר משנה(החברה  )לרבות שוכר המשנה ככל ש מכל אדם

לעיל  ד מסירת החזקה במושכר, למעט בלאי טבעי סביר.באותו מצב כפי שהיה במועו ,לו

ההחזקה בפועל עליו, ולאחסן כל להיכנס לשטח המושכר, ליטול את רשאית החברה  תהיה 

מתקן וחפץ שימצאו, וזאת ללא הודעה מוקדמת, וללא צורך בפסק דין של בית משפט ו/או 

לפעול לניתוק החברה  בצו הוצאה לפועל לביצוע הפעולות כאמור; כמו כן, תהיה רשאית 

כן תהא רשאית לפעול להחלפת מנעול דלת והמושכר מאספקת המים, החשמל והגז; 

כר במנעול חדש ולמנוע מהשוכר או מי מטעמו את הכניסה למושכר. הסכם זה יראה המוש

 לפעול כאמור.החברה  כייפוי כוח מהשוכר ל

)ככל שהחברה  נתנה המושכר בשכירות משנה חלק  מי ששכרלפינוי להבטחת התחייבותו  17.4

סילוק לפי סעיף זה, יחתום השוכר על טופס הסכמה למתן צו פינוי והסכמתה לשוכר משנה(

להסכם, אשר חתימתו תהווה תנאי לקבלת החזקה  'דנספח כיד מהמושכר, בנוסח המצ"ב 

 במושכר. 

מודגש, כי הוראות סעיף זה לעיל הן בגדר תנאים מהותיים בהסכם זה אשר הפרת איזו  17.5

 מהן תהווה הפרה יסודית.

 סעדים .18

בגין כל פיגור  לפי הוראות הסכם זה, ו/אוהחברה  בגין כל פיגור בתשלומים המגיעים ל 18.1

ריבית נשאה בתשלומם, תושת החברה  בתשלומים החלים על השוכר לפי הסכם זה ואשר 

 גובה הריבית.עניין יהיה ראיה מכרעת להחברה  . אישור ראש מינהל כספים של פיגורים

לסעדים על פי כל דין, הנזק המוערך והמוסכם מראש בין החברה  מבלי לגרוע מזכותה של  18.2

 ״( יהיה כדלקמן:הפיצוי המוסכם)להלן ביחד ולחוד: ״ הצדדים להסכם

ש״ח לכל  5,000סך של  –  להסכם 17.1בגין כל אי פינוי במועד כמפורט בסעיף  18.2.1

. מובהר כי אין בקבלת הפיצוי המוסכם לפי סעיף זה המושכר  יום פיגור בפינוי

לתבוע את נזקיה החברה  או למנוע מו/כדי ליצור יחסי שכירות בין הצדדים 

 ,או כל סעד אחר שתהיה זכאית לו בגין העיכוב בפינוי המושכרו/הממשיים 

 לרבות מימוש הערבויות לפי הסכם זה.

  ."חש 100,000סך של  - 4.3בגין הפרת התחייבות השוכר כאמור בסעיף  18.2.2

למטרה אחרת מהמטרה המוגדרת בסעיף  מושכר בגין אי מניעת עשיית שימוש ב 18.2.3

המתוארת כאסורה על פי הסעיף  לכל פעולהש״ח  10,000סך של  – להסכם 6

 אשר יחושבו בנפרד לגבי כל יום שבהתייחס אליהם תימשך ההפרה. האמור,
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 ש״ח. 10,000 – בגין כל הפרה אחרת של ההסכם ע״י השוכר, סך השווה ל 18.2.4

הסכומים הנקובים בסעיף זה בשקלים חדשים, יחושבו כשהם צמודים למדד  18.2.5

 וב בתשלום בפועל.מיום חתימת ההסכם ועד ליום החי

לעיל הינם  השוכר מצהיר ומאשר בזאת, כי הסכומים המפורטים בסעיף זה 18.2.6

משקפים פיצוי נאות כפי שמוערך ע״י הצדדים מראש בגין הנזקים סבירים ו

מהפרת הסכם זה, וכי השוכר יהא מנוע מלטעון בכל הליך החברה  הצפויים ל

 להפחתתו של הפיצוי האמור לעיל.

זה, מכל תשלום המגיע  18ת לקזז כל סכום המגיע לה על פי סעיף תהא רשאיהחברה   18.3

לשוכר, אם מגיע, וכן תהא רשאית להיפרע מהביטחונות שנתן לה השוכר לשם השבת 

 החברה. הסכומים הנ״ל, כולם או חלקם, לפי בחירת 

לתבוע את השוכר אף החברה  למען הסר ספק מובהר בזה כי הפיצוי המוסכם אינו מונע מ 18.4

 כל נזק ו/או הפסד אחדים אשר נגרמו לה בגין הפרת ההסכם על ידי השוכר.בגין 

לבצע תיקונים במושכר לאחר פינויו על־ידי השוכר, אשר השוכר החברה  במקרה שתידרש  18.5

היה חייב בביצועם לפי הסכם זה, ייחשב משך ביצוע תיקונים כאמור כפיגור בפינוי 

 להסכם. 18.2.1וסכם לפי סעיף המושכר, ויחייב את השוכר בתשלום הפיצוי המ

 על פי הסכם זה. ןועיכבוהשוכר מוותר על כל זכות קיזוז  18.6

על פי הוראות ההסכם ו/או החברה  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהזכויות הנתונות ל 18.7

 על פי כל דין.

 הוראות חוק השכירות והשאילה .19

 לא יחולו על יחסי 1971ה, התשל״א ־ לחוק השכירות והשאיל 25(, 1) 22, 11,9, 7, 6הוראות סעיפים 
 .הצדדים לצורך פרוש וביצוע הסכם זה

 שונות .20

כל שינוי, תוספת, ארכה ויתור או ביטול המתייחסים להסכם זה לא יהיו  ם.כהסבים ישינו 20.1

 בני תוקף אלא אם פורטו במסמך בכתב חתום על ידי הצדדים.

זה את זכויותיו אין משמעותה אכיפה של צד להסכם -איאכיפה אינה פוגעת בזכויות. -אי 20.2

ויתור על זכויות כאמור ו/או על הזכות לתבוע )לרבות אכיפה( בגין הפרתן, והיא לא תמנע 

אכיפה של הוראות הסכם זה לבקשת אותו צד במועד מאוחר יותר ו/או בגין הפרה אחרת 

 של ההסכם.

 מוסמכים של תלך ורק בבתי המשפט הכל עניין הנוגע להסכם זה יידון אסמכות מקומית.  20.3

 יפו. -אביב

הוראות הסכם זה אינן באות להקנות, ומכוחן לא תוקנה, העדר זכויות לצדדים שלישיים.  20.4

זכות כלשהי לצד שלישי; הוראות הסכם זה מחייבות או מזכות, לפי העניין, אך ורק את 

הצדדים לו, או את מי שהומחתה לו זכות או שהומחה לו חיוב שמקורו בהסכם זה, אם 

 מחאה נעשתה לפי הוראות הסכם זה;הה
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הסכם זה, הסכמים נלווים לו ומסמכים אחרים בין הצדדים הסכם מבטל וממצה.  20.5

שתאריכם כתאריך הסכם זה, מהווים את כלל הסכמת הצדדים והם מבטלים כל הסכם 

 ;פה, בין הצדדים בעניינים נשוא הסכם זה-קודם וכל הסכמה קודמת, בין בכתב ובין בעל

 הודעות .21

ביד בכתובות  רתימסדעה על פי הסכם זה תשלח בדואר רשום או בפקסימיליה או הו 21.1

 הצדדים המפורטות להלן או במשרדם.

, וכל הלןידי צד למשנהו, לכתובות המפורטות ל-על הודעה, כאמור, שתשלח בדואר רשום 21.2

תראה תחשב כאילו נמסרה לתעודתה עם תום  עוד לא הודיע צד למשנהו על שינוי כתובתו,

 ימי עסקים מעת שיגורה. 3

 ,בסוף הסכם זה הנקובבאמצעות כתובת המייל המסר ביד, ו/או תשלח יהודעה, כאמור שת 21.3

יום אחד לאחר מועד או תחשב כאילו נמסרה לתעודתה יום עסקים אחד לאחר מסירתה, 

  ., לפי הענייןשיגורה כנגד אישור משלוח

 :סכם זה. כמפורט במבוא לה כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן 21.4

 

 
 : בשנת ___________ ולראיה באנו על החתום היום ______ בחודש 

 

  השוכר

 

 החברה

 החברה אישור עו"ד

הח"מ ________________, עו"ד מ.ר.________, מאשר כי החתימה על גבי הסכם זה הינה של 

 הםזיהיתילאחר ש העל הסכם ז _______, ת.ז. ________, אשר חתמו -, ו_________, ת.ז. _______

 . האישיים הםתי נכונות פרטיתמיוא

__________________ 

 עו"ד

 השוכר אישור עו"ד

הח"מ ________________, עו"ד מ.ר.________, מאשר כי החתימה על גבי הסכם זה הינה של 

 הםעל הסכם זה לאחר שזיהיתי _______, ת.ז. ________, אשר חתמו -_______, ת.ז. _________, ו

 האישיים.  הםואימתתי נכונות פרטי

__________________ 

 עו"ד
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  גרש עליו יבנה המבנההמ תסריט - נספח א'

 

 

 

 5877גוש 

  23חלקה 

   1111מגרש 

  3/3ע"פ תב"ע מד' 
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 נספח ב'

 נוסח ערבות בנקאית  - 

 תאריך: _________

        לכבוד
 "מ החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע

 4רח' המעיין 
 מודיעין מכבים רעות 

 

 לקיום ההסכם ערבות בנקאית אוטונומית:הנדון

אנו ערבים בזה כלפיכם  "(שוכרהת.ז./ח.פ. ______________)להלן:"   __________________פי בקשתעל  .1
בהתאם  יהיה צמוד, ( אשר"הבסיסי הסכום:להלן)_________ ₪( ) ₪ ______ לתשלום כל סכום עד לסך של  

קיום התחייבויותיו של השוכר על בקשר ל שוכר שתדרשו מאת ה להלן,  2לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 
 .יפורים בעיר מודיעין מכבים רעותלהשכרה והפעלת מרפאה במבנה בשכונת הצהסכם שביניכם פי  

ידי הלשכה המרכזית המתפרסם על למדד המחירים לצרכן יהיה צמוד  לעיל, 1 האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, .2
( 'נק ______ היינו, 2021  שנתאוקטובר לחודש  15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב לסטטיסטיקה,

 "(.  המדד הבסיסי)להלן:"

יהיה גבוה  , (המדד החדש" :להלן)על פי כתב ערבות זה  שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, אם המדד האחרון,
את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד  נשלם לכם מן המדד הבסיסי,

  ."(סכום הערבות:"להלן)החדש 

שתגיע אלינו דרישתכם תוך שלושה ימים מיום  אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, .3
מבלי שתהיו חייבים לדרוש  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, הראשונה בכתב,

ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לזכיין בקשר לחיוב  זכייןאת התשלום תחילה מאת ה
  כלשהו כלפיכם.

שכל אחת  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .4
 ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

  ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .5

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען  ועד בכלל, _________________ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  .6
ה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב כל דריש ;ימים לפני מועד פקיעת הערבות 3 -הרשום מטה לא יאוחר מ

  אותנו.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7

 

 בכבוד רב,        

 

  ___________________בנק 
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 אישור עריכת ביטוחים  -( 1נספח ג' )

 תאריך הנפקת האישור קבלניות עבודות ביטוח - ביטוחים קיום אישור
___________________ 

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

 ט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.האמור בפוליסת הביטוח למע
 / המבוטח הנכס מען מבוטחה *האישור מבקש

 *העבודות ביצוע כתובת
 *האישור מבקש מעמד

  שם שם

 מודיעין מכבים רעות ☒

 נדל"ן, שכירות. ☒

 שוכר מבנה להפעלת מרפאה ☒
 בשכונת הציפורים.     

 
 

 

 בעל המבנה )העירייה( ☒

 –השימוש  בעלי זכות ☒
 החכ"ל     

 המשכירים. ☒

 נדל"ן, שכירות. ☒
 

החברה הכלכלית לפיתוח 
 _________________ מודיעין עיר העתיד בע"מ

עיריית מודיעין  ו/או
 מכבים רעות

 

 ח.פ. _____________ 51-231588-8ח.פ. 
 מען )השוכר( מען )החכ"ל(

 , 4רחוב המעיין 
 תל מודיעין מכבים רעות.

 

 

 פרקי הפוליסה
 חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות / סכום 
 ביטוח / שווי העבודה

כיסויים נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים

עבטמ סכום
 

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 העבודות –פרק א' 
בלניות הרחבות כל הסיכונים עבודות ק

 בהתאם לפרקי הפוליסה:

  
_______ 

 
_______ 

 
__________ 

 
₪  

ויתור על תחלוף  - 309
 לטובת מבקש האישור.

 כיסוי בגין נזקי טבע. - 313
כיסוי גניבה, פריצה  - 314

 ושוד.
 כיסוי רעידת אדמה. - 316
מבוטח נוסף מבקש  - 318

 האישור.
מוטב לתגמולי ביטוח,  - 324

 שור.מבקש האי
 ראשוניות. – 328

 ₪ 250,000    רכוש עליו עובדים
 ₪ 250,000    רכוש סמוך

 ₪ 200,000    פינוי הריסות
הוצאות שכ"ט מתכננים אדריכלים 

 ומומחים אחרים
   150,000 ₪ 

כתוצאה מתכנון לקוי  ישירנזק 
 חומרים לקויים או עבודה לקויה

   200,000 ₪ 

נון לקוי כתוצאה מתכ עקיףנזק 
 חומרים לקויים או עבודה לקויה

מלוא סכום    
 הביטוח

 

   חודשים 24    תקופת תחזוקה 
  חודשים 12    מתוכה תחזוקה מורחבת

הוצאות עבודה ותיקונים זמניים לאחר  
 נזק

   150,000 ₪ 

 פרק ב' צד שלישי
 הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה:

  
_______ 

 
_______ 5,000,000 ₪  

 אחריות צולבת - 302
הרחבת צד ג' קבלנים  - 307

 וקבלני משנה.
ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור.
כיסוי בגין נזק שנגרם  - 312

 משימוש בצמ"ה.
כיסוי לתביעות  - 315

 המל"ל.
מבקש האישור מוגדר  - 322

 כצד ג'.
 ראשוניות. – 328
האישור  רכוש מבקש - 329

 ייחשב כצד ג'.
 

גוף הנובעים משימוש בציוד מכני  נזקי
הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה 

 לבטחו בביטוח חובה
   1,000,000 ₪ 

מפגיעה במתקנים, צינורות  ישירנזק 
מלוא גבול     וכבלים תת קרקעיים

  האחריות

מפגיעה במתקנים, צינורות  תוצאתינזק 
  ₪ 250,000    וכבלים תת קרקעיים

  ₪ 500,000    ת משעןרעד והחלש

      

   פרק ג' חבות מעבידים
_______ 

 
_______ 

20,000,000 
לתובע 

ובמצטבר 
לתקופת 
 הביטוח.

₪ 
₪  

 קבלנים וקבלני - 307
 משנה.         

ויתור על תחלוף  - 309
 לטובת מבקש האישור.

היה  –מבוטח נוסף  - 319
וייחשב כמעבידם של מי 

 מעובדי המבוטח.
 אשוניותר – 328
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  *) ג' בנספחפירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין 

 ( שיפוצים074) ☒

 ביטול/שינוי הפוליסה :

לאחר משלוח  )שישים( יום 60ס לתוקף אלא שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול בתקופת הביטוח של איזה מפוליסות הביטוח, לא ייכנ
 הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 מהדורת הפוליסה :

  הערות __________ ביט מהדורה  __________ חברה

 חתימת האישור
 המבטח:
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 אישור ביטוחי "השוכר" -( 2נספח ג' )

 __________________ האישורתאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים
ל תנאי הפוליסה אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ

ליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפו
 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור אופי העסקה מבוטחה מבקש האישור

  שם שם

 מודיעין מכבים רעות ☒

 נדל"ן, שכירות. ☒

שוכר מבנה להפעלת  ☒
 מרפאה

 בשכונת הציפורים.     
 
 

 

 בעל המבנה )העירייה( ☒

 –בעלי זכות השימוש  ☒
 החכ"ל     

 המשכירים. ☒

 נדל"ן, שכירות. ☒
 

החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין 
 _________________ עיר העתיד בע"מ

  ו/או
 ח.פ. _____________ 51-231588-8ח.פ. 

 מען )השוכר( מען )החכ"ל(

 , 4רחוב המעיין 
 תל מודיעין מכבים רעות.

 

 

 חסוג הביטו
חלוקה לפי גבולות אחריות או 

 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים 
 בתוקף

יש לציין קוד כיסוי בהתאם  מטבע סכום
 לנספח ד'

 
 אש מורחב

   
_______ 

 
_______ 

 
_______ 

 
₪ 

 ויתור על תחלוף 309
 מבקש האישורלטובת  
 כיסוי בגין נזקי טבע 313
 כיסוי גניבה פריצה 314

 ושוד )נזק ראשון(
 כיסוי רעידת אדמה  316
 מבקשמבוטח נוסף   318

 .האישור        
 שעבוד לטובת בנק  320

 562הפועלים סניף         
 שד' ההסתדרות        
 חיפה. 271        
 ראשוניות  328

 ₪      פריצה ושוד
 ₪      נזק בזדון

       

 
 אובדן תוצאתי

 
 תקופת שיפוי

 
 
 

 ____ חודשים

  
_______ 

 
_______ 

 
_______ 

 
₪. 

 ויתור על תחלוף 309
 מבקש האישורלטובת  
 כיסוי בגין נזקי טבע 313
 כיסוי רעידת אדמה  316
 ראשוניות.  328

 
 צד שלישי

   
_______ 

 
_______ 

 חריות צולבתא  302 .₪ 5,000,000
 כיסוי לתביעות מל"ל  315
 מבקשמבוטח נוסף   318

 .האישור        
 מבוטח נוסף בגין 321
 מעשי או מחדלי       
 מבקש  -המבוטח        
 האישור       
 מבקש האישור מוגדר  322
 כצד ג' בפרק זה.       
 ראשוניות.  328
 רכוש מבקש האישור,  329

 י.ייחשב כצד שליש        
 

 חבות מעבידים
   

_______ 
 

_______ 
 

20,000,000 
 

₪. 
 ויתור על תחלוף 309
 מבקש האישורלטובת  
 היה –מבוטח נוסף   319

 וייחשב כמעבידם של        
 מי מעובדי המבוטח        

 ראשוניות  328
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 (:ג'לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח )בכפוף, לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור, יש  פירוט השירותים

 ( שכירויות והשכרות096) ☒

 ביטול/שינוי הפוליסה 
לאחר משלוח  )שישים( יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול בתקופת הביטוח של איזה מפוליסות הביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 מהדורת הפוליסה

  הערות __________ ביט מהדורה  __________ חברה

 חתימת האישור
 המבטח:
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  'דנספח 

 תן צו לפינוי ו/או לסילוק יד טופס הסכמה למ -

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ 

 4רח' המעיין 
 מודיעין מכבים רעות 

 

 

המושכר בשכירות משנה מאת השוכר חלק  מי ששכרשל  – ו/או לסילוק יד למתן צו לפינוי הסכמההנדון: 

 )ככל שהחברה  נתנה הסכמתה לשוכר משנה(

מגרש כהידוע  הנכסמאני הח"מ נותן בזאת את הסכמתי, כי יוצא נגדי צו לסילוק יד ו/או פינוי  .1

ת מאושרת לפי תכני 23חלקה  5877בשכונת הציפורים בעיר מודיעין מכבים רעות גוש:  1111

 "(;המגרש)להלן: "  3/3תב"ע מד' 

 והסכמת החברה למתן הסכמתה לשוכר משנה לידינכס וזאת כתנאי מקדים למסירת החזקה ב

 

במועד עליו יודע לי, אשא בכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר נכס הידוע לי, כי אם לא אפנה את  .2

 כתוצאה מכך.  __________ ו/או ל______________  ו/או להחברה  ייגרמו ל

 

 בכבוד רב,

 

_______________



 

 

 


