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  הגדרות .1

 .המשמעות המפורטת בצידם, כל אימת שיופיעו במסמך זה, טויים המפורטים להלן תהאלבי

הגדרה ספציפית , המהווה חלק ממסמכי המכרז, ואולם בכל מקרה שבו קיימת במסמך כלשהו

  :תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך, השונה מההגדרות שלהלן, למונחים

פינת רחוב הראשונים בפתח  3ברחוב שפיגל " ר העירכיכ" כקניוןהידוע  ןיבני – "הבניין" .1.1

  .6379בגוש  229הידוע גם כחלקה , תקוה

 .'כהגדרתם וכתיאורם בנספח א, נכסי מכבי ונכסי אסותא –" הנכס" .1.2

  .227/99' מס תמכבי שירותי בריאות אגודה עותומאני  – "מכבי" .1.3

 .511043457. פ.מ ח"אסותא מרכזים רפואיים בע –" אסותא" .1.4

  .מכבי ואסותא –" נותהמזמי" .1.5

  .המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרזפומבי מכרז   – "המכרז" .1.6

  .התנאים המפורטים במסמכי המכרז – "תנאי המכרז" .1.7

  .כל מי שרכש את מסמכי המכרז ויגיש הצעה העונה על כל תנאי המכרז – "מציע" .1.8

  .'נספח בההסכם בנוסח המצורף כ – "המכרהסכם " .1.9

  .תזכה במכרז הזוכה שהצעתו – "הזוכה" .1.10

 .עיריית פתח תקוה –" הרשות המקומית" .1.11

, בצירוף הפרשי הצמדה, רכישת הנכססכום ההצעה שתתקבל בגין  –" סכום התמורה" .1.12

כמפורט , אם וככל שיחול, מ"סכום זה יחשב ככולל מע .להלן 1.19 כהגדרתם בסעיף 

 .5-'נספח בב

 .51-3516815. פ.חמ "מכבידנט בע - " טמכבידנ" .1.13

 .ומכבי מכבידנט –" השוכרות" .1.14



  

עליהם  7-'ב -ו 6-'נספחים בב כ"הסכמי שכירות בנוסח המצ –" הסכמי השכירות" .1.15

במסגרתם יקבל על עצמו הזוכה את , יחתום הזוכה בד בבד עם חתימתו על הסכם המכר

  .כל ההתחייבויות כאמור בהסכמי השכירות המצורפים

) כולל פירות וירקות(מדד המחירים הידוע בשם מדד המחירים לצרכן  –" המדד" .1.16

המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו 

וכולל כל מדד רשמי אחר שיבוא , מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר

אם . דד הקיים ובין אם לאובמקומו בין אם יהא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המ

יהא מדד אחר שיבוא במקומו תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו 

   .לבין המדד המוחלף

המכר ולא תשלום כלשהו לפי הסכם הידוע במועד בו מתבצע המדד  –" המדד החדש" .1.17

  .פחות מהמדד הבסיסי

  .15.7.2010אשר יפורסם ביום  2010מדד חודש יוני  – "המדד הבסיסי" .1.18

המדד החדש רק אם (ההפרש בין המדד החדש לבין המדד הבסיסי  – "הפרשי הצמדה" .1.19

למען הסר . ומוכפל בסכום שיש להצמידו, מחולק במדד הבסיסי, )גבוה מהמדד הבסיסי

, מובהר כי במידה והמדד החדש יהא נמוך מהמדד הבסיסי או שווה למדד הבסיסי, ספק

 . ו והוא יוותר ללא הצמדהלא תחול הפחתה בסכום שיש להצמיד

  

  כללי .2

לפיה ירכוש הזוכה את , הזוכהלבין  המזמינותמטרת מכרז זה הינה ליצור התקשרות בין  .2.1

וכן ישכיר למכבי ולמכבידנט חלק משטחי הנכס כאמור  בנכס ותזכויות המזמינמלוא 

והתנאים  'נספח בב כ"המצהמכר והכל על פי התנאים המפורטים בהסכם , להלן

חלק בלתי נפרד  יםמהווהו 7-'ב-ו 6-'נספחים בב כ"הרצ, בהסכמי השכירות המפורטים

 .ממסמכי המכרז

 . הצעות לרכישת הזכויות בנכס ןת להגיש להוומבקש ותפונ ותהמזמינ .2.2

 .דמי תיווך מנהלא תשל ותהמזמינ .2.3

  

  אור הנכסית .3

 למסמכי 'נספח אכמתואר בתיאור הנכס המצורף כ, הנכס שהזכויות בו עומדות למכירה .3.1

 .מכרז זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז

מובהר כי . בית מרקחת ומכונים של מכבי ומכבידנט, בחלק משטחי הנכס פועלים מרפאות .3.2

להמשיך את , לעיל 1.14 כהגדרתן בסעיף , בכוונת השוכרות, גם לאחר מכירת הנכס לזוכה

משטחי הנכס ולשם כך בכוונתן לשכור מאת הזוכה חלק מהשטחים בנכס פעילותן בחלק 

בהתאם לתיאורם ובהתאם לתנאים המפורטים בהסכמי השכירות המצורפים למכרז זה 

למען הסר "). השטחים להשכרה" –להלן (ומהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז 

מהמכירה מתחייב  מובהר כי מכירת הנכס לזוכה כפופה לכך שכחלק בלתי נפרד, ספק

הזוכה להשכיר את השטחים להשכרה לשוכרות בהתאם לתנאים הקבועים בהסכמי 

יחתמו על ידי ' בד בבד עם חתימת הסכם המכר בנוסח המצורף כנספח ב. השכירות כאמור

 . 7-'ב-ו 6-'נספחים בהשוכרות והזוכה הסכמי השכירות בנוסח המצורף כ



  

למסמכי מכרז זה  8-'כנספח בב "כירות מצהתחייבות מכבידנט לחתימה על הסכם הש

 .ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז

' אדריכל וכו, מודד, י מומחים מקצועיים מטעמו לרבות שמאי"על המציע לבדוק בעצמו וע .3.3

ככל ההפקעות , רישום הזכויות, ייעודו, התכנוני והמשפטי של הנכס, את מצבו הפיזי

 מידת התאמת הבנוי בפועל, גבולותיו, שטחו ,ל שלואפשרויות השימוש והניצו, קיימותש

, הרישיונות, זכויות הבניה, בו ותהמשפטיות של המזמינ הזכויות, להיתרים ולתוכניות

חשיבות או , לדעת המציע, וכל דבר אחר שיש לו, הדרישות התכנוניות והאחרות בנכס

הצעתו  אם, בהסכם ותואם להתקשר עם המזמינ משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה

 .תזכה

, על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית, בעצמו, המציע יברר ויבדוק את כל האמור לעיל ולהלן .3.4

בוועדה המקומית , ברשות המקומית, בכל רשות וגוף לרבות בלשכת רישום המקרקעין

או /והוא מוותר בכל מקרה ומנוע מלעורר כל טענה ו, או כל גורם אחר/לתכנון ובניה ו

מצב הזכויות ולכל דבר ועניין , בנוגע לנכסן או מי מטעמ ותכלפי המזמינ האו תביע/ו השגה

 .התכנוני והמשפטי כמפורט לעיל, במצבו הפיזי הקשור

    

  מנהלה .4

  רכישת מסמכי המכרז .4.1

את , )שלא יוחזר( ח"ש 200 תמורת תשלום של, להשתתף במכרז זכאי לקבלכל המעוניין 

מכבי שירותי בריאות ברחוב במשרדי ,  10.8.10 ועד יום 22.7.10 מסמכי המכרז החל מיום

שרה מחט או כל מי שימונה לצורך ' אצל הגב) 03-5143643( 14תל אביב קומה  27המרד 

  .10:00-15:00בין השעות ',  ה –'והכל  בימים א, זה על ידי המזמינות

  

  בירורים ופניות .4.2

או /ו אליה יש להפנות את השאלות והבירורים בקשר למכרז ותנציגת המזמינ .4.2.1

, שרה מחט' גב: הינה, )לפי העניין" פניה"או /ו" פניות: "להלן(למסמכי המכרז 

  .רכזת ועדת המכרזים

דואר בכתב בלבד באמצעות  10.8.10 פניות כאמור יש להפנות עד ליום .4.2.2

  רלמספ פקסימיליהאו באמצעות  mahat_s@mac.org.il אלקטרוני

על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון ( 03-7952501

, 27רחוב המרד , מכבי שירותי בריאות: או על ידי שליח לכתובת, )03-5143643

 .שרה מחט' לידי הגב, 14תל אביב קומה 

על הפונים לציין בעת (תשובות לפניות ישלחו לפונים באמצעות הפקסימיליה  .4.2.3

. או הדואר האלקטרוני )קסימיליה שאליו תופנה התשובהפנייתם את מספר הפ

 .15.8.10 תשובות כאמור ישלחו עד ליום

 . תיעננהלא , 4.2.2 פניות שיגיעו לאחר המועד הקבוע בסעיף   .4.2.4

  

 



  

  אופן ומועד הגשת ההצעות .4.3

לא באמצעות ( בלבד במסירה ידניתאת ההצעות יש להגיש באמצעות שליח  .4.3.1

 ,134/2010 'מספומבי מכרז " אך ורקעליה ירשם , במעטפה סגורה!) הדואר

  ".בפתח תקוה" כיכר העיר"בנכס בבנין זכויות הלמכירת 

והיא תוגש ביחד עם , 'נספח גב כ"הצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ .4.3.2

ויחתום על המציע ימלא . אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם ,כל מסמכי המכרז

  .מסמכי המכרז לגביהם נדרשת חתימהכל 

הגשת ההצעות החל . 10:00-15:00 בין השעות', ה-'הצעות תוגשנה בימים אה .4.3.3

. 12:00בשעה  19.8.10 ביום הינוהמועד האחרון להגשת ההצעות  16.8.10 מיום

או מי שימונה , רכזת ועדת המכרזים, שרה מחט' ההצעות תוגשנה לידי הגב

  .14תל אביב קומה  27המרד ' ברח, כממלא מקומה

, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, המציעים שיגישו הצעות יוודאו .4.3.4

יכתבו אשר , או ממלא מקומה כאמורשרה מחט ' י הגב"תוחתם המעטפה ע

  .עליה תאריך ושעת קבלה

ההצעות  להגשת מועדהלדחות את , לפי שקול דעתה, ועדת המכרזים רשאית .4.3.5

 .ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם ,לתקופה נוספת

  

 תנאים מוקדמים ומסמכים שיצורפו .5

  נאים מוקדמים להשתתפות במכרזת .5.1

  .להלן 6 כמפורט בסעיף , תות אוטונומיות בנקאייוערבולהצעתו המציע יצרף  .5.1.1

  . להלן 5.2.3  -ו  5.2.2 עיפים להצעתו את המסמכים המנויים בסהמציע יצרף  .5.1.2

ובידו קבלה המעידה על , מהמזמינותהמציע רכש את מסמכי המכרז ישירות  .5.1.3

 .כך

 .להלן 13 המציע סייר בנכס כמפורט בסעיף  .5.1.4

מציע . לעצם הגשת ההצעה יםעמידת המציע בכל התנאים דלעיל מהווה תנאי סף הכרחי              

  .הצעתו תיפסל –לא יעמוד בכל התנאים דלעיל אשר     

  

  מסמכים שיש לצרף להצעה .5.2

  .תות בנקאייוערבו .5.2.1

 לפי חוק עסקאות, או פטור מניהול ספריםבדבר ניהול ספרים בתוקף אישור  .5.2.2

 .1976 –ו "תשל, גופים ציבוריים

, ח בדבר מורשי החתימה בתאגיד"רו/ד"אישור עו, אם המציע הינו תאגיד .5.2.3

 .והמאשר כי רכישת הנכס אפשרית על פי מסמכי התאגדות המציע

  



  

  תיוערבו .6

 ,ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מוגבלת או מותנית יכתבשני על המציע לצרף להצעתו  .6.1

") הערבות למכבי" –להלן ( מכבי שירותי בריאותלפקודת  ₪ 1,800,000האחת על סך 

 –להלן (מ "אסותא מרכזים רפואיים בעלפקודת ₪  2,300,000על סך ואילו השנייה 

או בנוסח , למסמכי מכרז זה 1-'ד -ו 'ד יםנספחבנוסח המצורף כ, ")הערבות לאסותא"

 .ד הדרישהימים ממוע 10הערבות תשולם בתוך  .באופן מהותי הםשאינו שונה מ

  .ועד בכלל 201011.18. בתוקף עד לתאריך  כל אחת מהערבויות תהא .6.2

ת לתקופה נוספת של יונתונה הזכות להאריך באופן חד צדדי את הערבו למזמינות, בנוסף .6.3

, בכפוף לכך שהצעתו של המציע תהיה בתוקף לתקופה נוספת זו, ימים) שישים( 60עד 

חתימת המציע על מסמכי המכרז מהווה הרשאה בלתי . להלן 7  סעיףבהתאם לאמור ב

  .ת כאמור לעיליוחוזרת של המציע לפנות אל הבנק בדרישה להארכת הערבו

מכל סיבה , ןלהל 9 זוכה שלא יקיים את האמור בסעיף , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .6.4

, או לא ישלם את התשלום הראשון בהתאם להסכם המכר מכל סיבה שהיא/ו שהיא

 בנוסף כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש וזאת, ת שמסר עם הצעתויוהערבו נהתחולט

ההודעה על לרבות ביטול , או נוספים לסעדים אחרים המזמינותמבלי לפגוע ביתר זכויות ו

 .תוקבלתה של הצעה אחר זכייתו

חילוט  על להורות רשאית תהיה המכרזים ועדת, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל .6.5

וזאת מבלי לפגוע , כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש ,חלקן או כולן מציע של הערבויות

כל , לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, ביתר זכויות מכבי לסעדים אחרים

 :מאלה אחד בו התקיים אם ,טענותיו את השמיעהזדמנות ל למציע שנתנה זאת אחרי

 ;כפיים ניקיון או בחוסר בתכסיסנות, בערמה המכרז במהלך נהג הוא .6.5.1

 ;מדויק בלתי מידע מהותי או מטעה מידע המכרזים לוועדת מסר הוא .6.5.2

 להגשת האחרון חלוף המועד לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו חזר הוא .6.5.3

 ;במכרז ההצעות

 שהן במכרז ההוראות הקבועות לפי פעל לא הוא במכרז כזוכה שנבחר לאחר .6.5.4

  .הזוכה עם המזמינות ההתקשרות של ליצירת מוקדם תנאי

 .תפסל על הסף, הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור .6.6

  

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .7

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות  90אשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך מהמציע  .7.1

 האם הליך בחירת הזוכ, לאחר תום התקופה הראשונה"). ראשונההתקופה ה" –להלן (

להאריך את תקופת תוקף , הבלעדי ןעל פי שיקול דעת, ותת המזמינורשאי, לא יסתיים

והמציע מתחייב , ")שנייהההתקופה " –להלן (ימים נוספים ) שישים( 60 -ההצעות ב

 . להאריך את תקופת תוקף הצעתו עד לתום התקופה השנייה

לבקש מהמציעים להאריך את תקופת תוקף  ותת המזמינורשאי, ם התקופה השנייהבתו .7.2

ובמקרה זה יהיה כל מציע רשאי להאריך את תקופת , הצעותיהם לתקופה מסוימת נוספת



  

בקשה כאמור . על ביטול הצעתו ותאו להודיע למזמינ, תוקף הצעתו בהתאם לבקשה

  .ל המציעים או באמצעות הדוארבכתב למספר הפקסימיליה ש ותתשלח על ידי המזמינ

תשלח על ידי , הודעה על הסכמה להארכת תקופת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות

או  03-7952501 'לפקסימיליה מס(, רכזת ועדת המכרזים, שרה מחט' לגב, המציע בכתב

על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת . באמצעות דואר אלקטרוני כאמור לעיל

ימי עבודה מהרגע שבו נתבקש המציע  2וזאת בתוך , )03-5143643בטלפון  הודעהה

  .להאריך את תקופת תוקף הצעתו או לבטלה

  .הצעתו כהצעה שבוטלה על ידי המציע תחשבבהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור     

 ותלא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי המזמינ, י האמור לעיל"ביטל המציע את הצעתו עפ   .7.3

 .ןמטעמ  או מי /ו

 

  בחירת הזוכה במכרז .8

ן וה ,שהיא או כל הצעה/ת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר וומתחייב ןאינ ותהמזמינ .8.1

 ןמרצונ ןלנכון ובכל עת או לחזור בה נהת למכור את הנכס באופן שתמצאוה זכאינתהי

 ןוהכל לפי שיקול דעת, או כל הליך שהוא/או לבטל את המכרז ו/ו למכור את הנכס

 .או תביעה בכל דבר ועניין הקשור בכך/ואין ולא תהא למציע כל טענה ו בלעדיה

והכל בדרך המעניקה  ,אמת המידה לבחירת ההצעה הזוכה הינה הסכום המוצע לרכישה .8.2

מבלי לגרוע מכלליות  .ותשל המזמינ ןועל פי שיקול דעת ותאת מירב היתרונות למזמינ

לפי שיקול , זכות לדחות כל הצעה שאיננהאת ה ןת לעצמושומר ותהמזמינ, האמור לעיל

 .שלמה או ברורה או ערוכה שלא על פי הוראות כל מסמכי המכרז, הבלעדי ןדעת

ת שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ורשאי הינהת המזמינות .8.3

  .לדעת מכבי, אם הסטיה אינה סבירה, כלפי מטה, ההתקשרות

 עם ההתקשרות וכה שני ושלישי למקרה שהסכםועדת המכרזים תהא רשאית לבחור ז .8.4

מובהר כי הצעות , למען הסר ספק .מכל סיבה שהיא, הזוכה הראשון לא ייצא אל הפועל

 .הזוכה השני והשלישי תחשבנה כתקפות כלפי המזמינות עד אשר תוחזרנה הערבויות

  

  התחייבויות המציע הזוכה במכרז .9

לרבות  ,על נספחיו, למסמכי המכרז 'נספח בכהזוכה במכרז יחתום על ההסכם בנוסח המצורף 

ימים מיום קבלת ) עשרה( 10בתוך וזאת , 7-'ב –ו  6-נספחים בהמצורפים כ הסכמי השכירות

מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות . ההודעה על הזכייה במכרז

הסכמי השכירות , המכר מ בקשר לתנאי הסכם"לא ינוהל כל מו, למען הסר ספק .שייחתם

הסכמי , ונספחיהם והמציע בעצם הגשת הצעתו מסכים ומקבל את כל האמור בהסכם המכר

  .השכירות ונספחיהם

  

  

  

  



  

  מ"מע .10

במועד  אם וככל שיחול, מ"הנקוב בהצעה הינו סכום אשר יחשב ככולל מע התמורה סכום .10.1

 .ביצוע התשלום בפועל

לא יהא זכאי הזוכה , מכל סיבה שהיאמ "יודגש כי אף אם לא תחול חובת תשלום מע .10.2

או לא יהא זכאי הזוכה להחזר כל סכום /שנקב בהצעתו וסכום התמורה לשלם פחות מ

 .מ"מ או פטור ממע"שור על אי חיוב במעיוזאת גם אם ימציא א ותשהוא מהמזמינ

, בחוק מס ערך מוסףכהגדרת מונח זה , )ר"מלכ(הינה מוסד ללא כוונת רווח ומכבי הואיל  .10.3

עסקת מכירת נכסי מכבי בהקביעה בדבר השאלה אם , ")חוק" –להלן ( 1975 –ו "שלהת

  .בזהותו של הזוכה, בין היתר, תהא תלויה, מ"המכירה תהיה עסקה החייבת במע

, "מוסד כספי"או ל "ר"מלכ"או ל" עוסק"כי אם המכירה תיעשה ל, מובהר בזאת

לאחר , על כן .מ על פי החוק"במעחייבת המכירה  כי אז תהא, בחוק כהגדרות מונחים אלה

טופס "לזוכה  מכביתמסור , )מ"הכולל את סכום המע( קבלת התמורה או כל חלק ממנה

   .בגינו "דיווח על עסקת אקראי

אזי תהא מכירת נכסי אסותא , כהגדרת מונח זה בחוק" עוסק"הואיל ואסותא הינה  .10.4

הכולל את (חלק ממנה  לאחר קבלת התמורה או כל, על כן. מ על פי החוק"חייבת במע

 .קבלה בגינו/תמסור אסותא לזוכה חשבונית מס, )מ"סכום המע

יעדכן על כך את , כהגדרתם בחוק, "מוסד כספי"או כ "ר"מלכ"כ, "עוסק"זוכה הרשום כ .10.5

לא יאוחר ממועד , מ על רישומו כאמור"בכתב בצירוף אישור רשויות מע ותהמזמינ

טופס " ימנע את הוצאת, י עדכון כאמורא, למען הסר ספק. חתימה על הסכם המכרה

וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת  ,בהתאם, או החשבונית "עסקת אקראי על הדיווח

 .בעניין זה ותשתעמוד למזמינ

 .5-'נספח בכב "על כתב ההתחייבות המצ הזוכהיחתום המכר במעמד חתימת הסכם  .10.6

אזי ישלם הזוכה , 16%-מ מעבר ל"אם יעלה שיעור המע, על אף האמור במסמכי המכרז .10.7

. מ"בתוספת ההפרש בעליית המע, את יתרת תשלומי סכום התמורה שטרם שולמו על ידו

לא יהא כל שינוי בתשלום סכום , מ"כי אם יופחת שיעור המע, למען הסר ספק יובהר

 . התמורה

 

  או שינויים במסמכי המכרז/ביטול המכרז ו .11

מכרז או בבחינתן התחייבות כלשהי או בקבלת הצעות ל, לא יהיה בעצם פרסום המכרז .11.1

 . המכר על נספחיו הסכםוהמציע הזוכה  ותי המזמינ"כל עוד לא ייחתם ע, כלפי המציע

או להאריך את תקופת הגשת /ות בכל עת לבטל את המכרז וזכאי נהתה ותהמזמינ .11.2

ת וזכאי נהוכן תה, הבלעדי ןקול דעתילנכון על פי ש נהמכל סיבה שתמצאההצעות למכרז 

 .לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז –ת ולא חייב אך –

 .טול המכרז תשלח בדואר רשום לכל המציעים אשר הגישו הצעותיהודעה על ב .11.3

הוספות , לעשות שינויים, עד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, תורשאי ותהמזמינ .11.4

 .והפחתות בכל מסמך ממסמכי המכרז



  

  בעלות על מסמכי המכרז .12

. אשר מועבר למציעים לצורך הגשת הצעות בלבד, ותקניינן הרוחני של המזמינמסמכי המכרז הינם 

  .או הגשת ההצעות/אין לעשות בהם שימוש שאינו לצורך הכנת ו

  

  סיור מציעים .13

          :סלולארי  'עם מר יוסי בן בסט בטל יערך לאחר תיאום טלפוני מראש סיור בנכס למציעים

  .03-5141509: או בטלפון  050-5529579

  .15.8.10 הסיורים  יתקיימו  עד ליום

כל שאלה שתתעורר אצל מציע כלשהו בעקבות הסיור או . במהלך הסיור לא יהיה מענה על שאלות

  . לעיל 4.2 תתברר אך ורק על פי הדרך הקבועה בסעיף , במהלכו

או מידע שיינתן שלא על פי /ת בכל חובה בשל מצג ווחייב נהלא תה ותיובהר כי בכל מקרה המזמינ  

או לגרוע מחובת /וזאת מבלי לפגוע ו ,לעיל 4.2 הכוללת את הנקוב בסעיף , הדרך הקבועה במכרז זה

  .  מידת נכונותםולאמת  ותי המזמינ"כל מציע לבדוק בעצמו את כל הפרטים כולל אלו שיימסרו ע

  . בלעדיו לא ניתן להגיש הצעה במכרז זה, מובהר כי סיור המציע בנכס מהווה תנאי מוקדם  

 

  סמכות שיפוט .14

או הקשורים /סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו

  .ולהם בלבד, אביב-תלעיר למכרז זה תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים ב

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  'ספח אנ                

  תיאור הנכס

  

  כתובת הנכס .1

  . הראשונים בפתח תקוה' פינת רח 3שפיגל ' ברח" העיר קניון כיכר" בניין

  

  תיאור הנכס .2

והמתוחמות בצבע ירוק  33 -ו, 32, 31, 30, 29יחידות המסומנות במספרים  - נכסי מכבי .2.1

, וקמות בקומות השלישיתהממ, להסכם המכר 2-'נספח בב כ"בטיוטת תשריט הנכס המצ

 .לרבות הצמוד אליהן, הרביעית והחמישית בבנין

והמתוחמות בצבע  36 -ו 35, 34, 26, 15, 3יחידות המסומנות במספרים  -  נכסי אסותא .2.2

הממוקמות בקומות , להסכם המכר 2-'נספח בב כ"צהוב בטיוטת תשריט הנכס המצ

, השביעית והשמינית בבניין, השישית, השנייה, הקרקע וקומת הביניים, )-1(המרתף 

 .לרבות הצמוד אליהן

 

 הסכמי שכירות  .3

מכירת הנכס לזוכה כפופה לכך שכחלק בלתי נפרד מעסקת המכר נשוא מכרז זה והחתימה על 

לפיהם , 7-'ב -ו 6-'נספחים בב כ"מתחייב הזוכה לחתום על הסכמי השכירות המצ, הסכם המכר

כתיאורו בכל אחד מהסכמי , מ את המושכר"בידנט בעישכיר הזוכה למכבי שירותי בריאות ולמכ

  .בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בהסכמי השכירות, ל"השכירות הנ

  

י "של המציע עעל אחריותו ועל חשבונו , האמור לעיל אינו ממצה ואינו אמור להחליף בדיקה קפדנית

והנכס נמכר במצבו כמות  ,הפיזי והתכנוני של הנכס, מומחים מקצועיים מטעמו באשר למצבו המשפטי

  .כמפורט בהסכם, )AS IS(שהוא 

, עוד יודגש כי הנכס טרם נרשם בלשכת רישום המקרקעין בפנקס הבתים המשותפים וכי תיאור הנכס

טיוטת , מבוססים על טיוטת צו רישום הבית המשותף 2- מספרי היחידות ושטחן כפי שמפורטים בנספח ב

שנערך על ידי  12.08.09תשריט רישום הבית המשותף מיום וכן על טיוטת , תקנון הבית המשותף

מסמכי " –התקנון ותשריט הבית המשותף , להלן יקראו טיוטת הצו(האדריכלית דניאלה דרבסי הלוי 

מ לצורך רישום "מובהר כי מסמכי הרישום הוכנו על ידי חברת תפארת העיר חברה לבנין בע"). הרישום

יים לחול שינויים במסמכי הרישום לרבות במספרי היחידות של הבית ידוע למציע כי עשו. הבית המשותף

את שטחן של , לרבות מודד מטעמו, באמצעות יועצים מטעמו, על אחריותו, המציע נדרש לבדוק. המשותף

או דרישה /יחידות הנכס ומידת התאמתן או אי התאמתן למסמכי הרישום וכי לא תהיה למציע כל טענה ו

  .זמינות בקשר לכךאו תביעה כלפי המ/ו
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כיכר "בנין בנכס בהינן זכאיות להירשם בלשכת רישום המקרקעין כבעלים  תווהמוכר  :הואיל

  ;כמפורט להלן, הראשונים בפתח תקוה' פינת רח 3הממוקם ברחוב שפיגל " העיר

על נספחיו  ,בנכס יהןזכויותמלוא למכירת , 134/2010 מכרז מספר ות פרסמווהמוכר  :והואיל    

המצורפים להסכם זה ומהווים חלק ") המכרז" –המכרז על נספחיו יקראו להלן יחד (

  ;בלתי נפרד ממנו

וכן , בנכס ןת את כל זכויותיהוובעקבות פרסום המכרז הציע הקונה לרכוש מהמוכר  :והואיל

חלק מהשטחים בנכס בהתאם , להלן 2.3 כהגדרתה בסעיף , למכבי ולמכבידנט להשכיר

והסכמי , להלן 2.14 כהגדרתו בסעיף , ובכפוף להוראותיהם של הסכם שכירות מכבידנט

אשר יחתמו על ידי הזוכה ועל ידי מכבי , להלן 2.13  שכירות מכבי כהגדרתם בסעיף

  ;ומכבידנט בד בבד עם חתימת הסכם זה

ת החליטה לקבל את הצעתו של הקונה ולהכריז עליו כזוכה ווועדת המכרזים של המוכר  :והואיל

  ;במכרז

למכור  ותת מסכימווהמוכר, ת בנכסושל המוכר ןותיהזכויכל והקונה מעוניין לרכוש את   :והואיל

  ;והכל בהתאם ועל פי התנאים המפורטים בהסכם זה להלן, בנכס ןלקונה את כל זכויותיה

  

  

  :כדלקמן הותנה והוסכם בין הצדדים, לפיכך הוצהר

  

  נספחים וכותרות, מבוא .1

  .המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם .1.1

  ולא תהיה להן כל נפקות לצרכי , י הסכם זה נעשו למען הנוחיות בלבדכותרות סעיפ .1.2

  .פרשנותו  

 :הנספחים הבאים, כחלק בלתי נפרד ממנו, להסכם זה מצורפים .1.3

  .מקרקעין רישום נסח – 1-'נספח ב .1.3.1

  .טיוטת תקנון וטיוטת צו רישום הבית המשותף, טיוטת תשריט – 2-'נספח ב .1.3.2

  .ש הקונה"להעברת הזכויות ע כבימנוסח ייפוי כח מטעם  – 3-'נספח ב .1.3.3

  .ש הקונה"נוסח ייפוי כח מטעם אסותא להעברת הזכויות ע – א3-'נספח ב .1.3.4

למחיקת הערת האזהרה בגין נכסי נוסח ייפוי כח מטעם הקונה  – 4-'נספח ב .1.3.5

  .מכבי

למחיקת הערת האזהרה בגין נכסי נוסח ייפוי כח מטעם הקונה  – א4-'נספח ב .1.3.6

  .אסותא

  . מ"התחייבות בנוגע למעכתב  – 5-'נספח ב .1.3.7

  .הסכמי שכירות בין מכבי לקונה 2נוסח  – 6-'ב נספח .1.3.8

 .מ לקונה"נוסח הסכם שכירות בין מכבידנט בע – 7-'נספח ב .1.3.9



  

  .התחייבות מכבידנט לחתום על הסכם שכירות מכבידנט – 8-'נספח ב .1.3.10

  .מכתבי החרגה – 9-'נספח ב .1.3.11

 .הוגש על ידי המוכרותכתב הגנה ש+ כתב תביעה כנגד המוכרות  – 10-'נספח ב .1.3.12

מובהר כי ניהול התביעה ותוצאותיה הינן באחריותן של     

 .המוכרות בלבד  

 .תדריך העברת זכויות –מכתב משרד שפיגלמן  – 11-'נספח ב .1.3.13

 .הסכם ניהול מכבי – 12-'נספח ב .1.3.14

 .הסכם ניהול אסותא – 13-'נספח ב .1.3.15

 

  מונחים ופירושם .2

  :ת שבצידם אלא אם תוכן הכתוב מחייב אחרתלמונחים ולביטויים הבאים המשמעובהסכם זה 

הראשונים בפתח ' פינת רח 3הממוקם ברחוב שפיגל " העיר כיכר"קניון  ןיבנ – " הבניין" .2.1

 .6379בגוש  229הידוע גם כחלקה , תקוה

 :משמעו –" הנכס" .2.2

 33 - ו, 32, 31, 30, 29יחידות המסומנות במספרים  - משמעם  – "נכסי מכבי" .2.2.1

, להסכם זה 2-'נספח בב כ"ק בטיוטת תשריט הנכס המצוהמתוחמות בצבע ירו

לרבות הצמוד , הרביעית והחמישית בבנין, הממוקמות בקומות השלישית

 .אליהן

 - ו 35, 34, 26, 15, 3יחידות המסומנות במספרים  -משמעם  – "נכסי אסותא" .2.2.2

להסכם  2-'נספח בב כ"והמתוחמות בצבע צהוב בטיוטת תשריט הנכס המצ 36

, השנייה, הקרקע וקומת הביניים, )-1(מות בקומות המרתף הממוק, זה

 .לרבות הצמוד אליהן, השביעית והשמינית בבניין, השישית

  ".הנכס" –נכסי מכבי ונכסי אסותא יקראו יחד לעיל ולהלן   

 .51-3516815. פ.חמ "מכבידנט בע - " מכבידנט" .2.3

ישום הבית המשותף טיוטת תקנון ר, טיוטת צו רישום בית משותף –" מסמכי הרישום" .2.4

 .וטיוטת תשריט רישום הבית המשותף

או חברת /או מוסד פיננסי אחר מוכר בישראל ו/למשכנתאות בישראל ובנק  – "הבנק" .2.5

לצורך מימון רכישת הזכויות נשוא ) אם בכלל( כספים לקונהשילווה ביטוח בישראל 

 .הסכם זה

ר את המושכר למכבי לפיו רשאי הקונה להשכי, אישור מאת הבנק –" אישור הבנק" .2.6

יהא כפוף לזכויות מכבי , ולמכבידנט וכן לפיו מימוש הזכויות על פי שעבודי הקונה

כך שככל שהנכס , והכל כאמור בהסכמי השכירות, ומכבידנט בכל תקופות השכירות

  ".נכס תפוס"ימומש על ידי הבנק הוא ימומש כ

 



  

) ולל פירות וירקותכ(מדד המחירים הידוע בשם מדד המחירים לצרכן  –" המדד" .2.7

המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו 

וכולל כל מדד רשמי אחר שיבוא , מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר

אם . במקומו בין אם יהא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו

ומו תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו יהא מדד אחר שיבוא במק

   .לבין המדד המוחלף

ולא פחות  תשלום כלשהו לפי הסכם זההידוע במועד בו מתבצע המדד  – "המדד החדש" .2.8

  .מהמדד הבסיסי

  .15.7.10אשר יפורסם ביום  2010מדד חודש יוני  – "המדד הבסיסי" .2.9

המדד החדש רק אם (מדד הבסיסי ההפרש בין המדד החדש לבין ה – "הפרשי הצמדה" .2.10

למען הסר . ומוכפל בסכום שיש להצמידו, מחולק במדד הבסיסי, )גבוה מהמדד הבסיסי

, מובהר כי במידה והמדד החדש יהא נמוך מהמדד הבסיסי או שווה למדד הבסיסי, ספק

 .לא תחול הפחתה בסכום הרלוונטי שיש להצמידו והוא יוותר ללא הצמדה

רבית שתהא נהוגה יהריבית המ, משמעו לגבי פיגור כלשהו בתשלום – "ריבית פיגורים" .2.11

מ בגין משיכות יתר מעבר למסגרת "ביום כלשהו בתקופת הפיגור בבנק לאומי לישראל בע

 .אשראי מאושרת בחשבונות שקליים דביטוריים

 .מ"מכבי שירותי בריאות ומכבידנט בע –" השוכרות" .2.12

לפיו תשכור מכבי מהקונה , בין מכבי לקונה הסכמי שכירות 2 –" הסכמי שכירות מכבי" .2.13

 . להסכם זה 6-' נספח בוהכל בתנאים כמפורט ב, שטחים בנכס

לפיו תשכור מכבידנט , הסכם שכירות בין מכבידנט לקונה –" הסכם שכירות מכבידנט" .2.14

 .להסכם זה 7-' נספח בוהכל בתנאים כמפורט ב, מהקונה שטחים בנכס

 .ות מכבי והסכם שכירות מכבידנטהסכמי שכיר –" הסכמי השכירות" .2.15

 רגנראטו, מדחסים, ילרים'צ: כגון(מערכות הקיימות בנכס  –" מערכות משותפות" .2.16

בהתאם לשיקול הדעת של , ושייוותרו בנכס גם לאחר מסירת החזקה בנכס) ב"וכיו

 .המוכרות

, היטל השבחה בהתאם לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה-" היטל השבחה" .2.17

או תוכנית /או תכניות מתאר ו/או הקלה ו/בגין כל סטייה ו הנכסהחל על  1965- ה"תשכ

 .בניין עיר שקיבלו תוקף

היטלי  -היטלים למיניהם המוטלים על ידי הרשות המקומית לרבות –" היטלי פיתוח" .2.18

 .מדרכות וכדומה, כבישים, ניקוז, תיעול, ביוב

  

  הצהרות הקונה .3

  :מתחייב ומאשר בזה כי, הקונה מצהיר

תוכנם ואת , לרבות הסכם זה קרא בעיון ובדק את כל מסמכי המכרז על כלל נספחיו הוא .3.1

מקבל  ואוכי ה, והינו מאשר כי ההסכם ברור ונהיר לו, הפרטים והנתונים הכלולים בהם

  .הסכם זה י"עפ, תחייבויות המוטלות עליוהעל עצמו למלא במועד את החובות וה



  

מצב המערכות לרבות , מצבם הפיזי ,וסביבתם מיקומם, בנייןוה הוא ראה ובדק את הנכס .3.2

ולאחר כל בדיקותיו מצא אותם  שיטת הבניה ומצבה, הםוגבולותי םשטח ,הםהכלולות ב

 .לשביעות רצונו המלאהמתאימים ו

ואת מצב רישום הזכויות  לרבות זכויות המוכרות הוא בדק את מצבו המשפטי של הנכס .3.3

ורשות אחרים שיש להם נגיעה  ובכל גוף ,1-'נספח בבלשכת רישום המקרקעין כמפורט ב

לשביעות רצונו מתאימים וולאחר כל בדיקותיו מצא אותם , יולרישום הנכס וזכויות

 .המלאה

ואת כל יתר , הוא בדק את כל ההיבטים התכנוניים ואת התוכניות החלות על הנכס .3.4

ח תקוה פתוהמפרטים הנוגעים לנכס לרבות בעיריית , ההיתרים ,הרישיונות, הרישומים

ואת מידת התאמתם למצב (כולל היתר בניית הבניין והנכס , וברשויות התכנון והבניה

אפשרויות ניצול הנכס , זכויות התכנון והשימוש בו, וכן בדק את יעוד הנכס, )הנכס בפועל

כל הקשור בפיתוח הנכס וסביבתו וכל הדרישות והתנאים הקשורים והנוגעים , ומגבלותיו

 .לשביעות רצונו המלאהמתאימים ויקותיו מצא אותם לנכס ולאחר כל בד

או הערת אזהרה /ואו עיקול /או שעבוד ו/הקונה בדק ווידא כי הנכס חופשי מכל חוב ו .3.5

 :למעט, או זכויות צד שלישי כלשהן/או מנהלי ו/או צו שפוטי ו/ונוגדת 

מיום  006563/0001' מ על פי שטר מס"משכנתא לטובת בנק הפועלים בע .3.5.1

וכן , 17318/1990/0001' ללא הגבלה בסכום בתנאי שטר מקורי מס 23.4.1993

מיום  013981/0001' מ על פי שטר מס"משכנתא לטובת בנק הפועלים בע

המוחרגות על פי מכתבי , 13881/2009/0001' בתנאי שטר מקורי מס 4.5.2009

 .9-'ב נספחב כ"ההחרגה המצ

כתב ). 55081-05/07 א"ת(ת "תביעה תלויה ועומדת בבית משפט השלום בפ .3.5.2

- 'נספח בב להסכם זה כ"התביעה וכתב ההגנה שהוגש מטעמן של המוכרות מצ

מובהר כי ניהול התביעה ותוצאותיה הינן באחריותן של , למען הסר ספק. 10

  .המוכרות בלבד

הוא מתקשר בהסכם זה על סמך בדיקותיו והערכותיו בלבד ובדיקת מומחים מקצועיים  .3.6

ובדות הדרושות לצורך התקשרותו בהסכם זה וכי לצורך התקשרותו ידועות לו הע. מטעמו

או /או תיאורים ו/או מצגים ו/בהסכם זה וביצוע הרכישה לא הסתמך על הבטחות ו

 .ןאו מי מטעמ/ת ווהתחייבויות כלשהן של המוכר

למלא אחר כל חיוביו על פי הסכם זה במלואם , לרבות יכולת כספית, כי הינו בעל יכולת .3.7

, י הסכם זה"או מס שעליו לשלם עפ/או כל הוצאה ו/לרבות תשלום התמורה ו ובמועדם

, וכי הוא רשאי ומוסמך כדין להתחייב כאמור בהסכם זה וכי אין כל מניעה חוקית

  .עובדתית או אחרת להתקשרותו בהסכם זה ולקיום התחייבויותיו על פיו

ס ומערכותיו כפי מצבם מצא הקונה את הנכ, כי לאחר כל הבדיקות שביצע כמפורט לעיל .3.8

AS IS לשביעות רצונו המוחלטת ללא , לרבות הרישומי התכנוני והמשפטי, הפיזי לרבות

  .כל סייג ותנאי

י הסכם זה כפופה לכך שכחלק בלתי נפרד "הקונה מצהיר כי ידוע לו כי מכירת הנכס עפ .3.9

בהתאם , שטחים בנכס, לעיל 2.12 כהגדרתן בסעיף , מעסקת המכר ישכיר הקונה לשוכרות

הקונה מסכים ומתחייב . ובכפוף לאמור בהסכמי שכירות מכבי ובהסכם שכירות מכבידנט

  6-'נספחים בב כ"לחתום בד בבד עם חתימת הסכם זה על הסכמי השכירות המצ, בזאת

 .ל"שכירות הנומקבל על עצמו את כל ההתחייבויות כאמור בהסכמי ה, 7-'ב -ו



  

ומכבי , להסכם זה 8-'נספח בב כ"בהתאם לכתב ההתחייבות המצ, מ"מכבידנט בע

ימים מיום חתימת  14לחתום על הסכמי השכירות האמורים בתוך , כל אחת, מתחייבות

  . הסכם זה

, המערכותכולל , בנכס ןת את כל זכויותיהוהקונה מסכים ומתחייב בזה לקנות מהמוכר .3.10

כפי שיוותרו בנכס במועד מסירת החזקה לפי שיקול דעת  ,יםוהמחובר מיטלטליןה

או כל טענה אחרת /ו, או אי התאמה כלשהן/והוא מוותר בזה על טענות מום ו ,המוכרות

למעט מערכות , או למערכות/או למיטלטלין ו/הן באשר למחוברים ו, הן באשר לנכס

והן באשר , הנכסאו לנתק מ/שהמוכרות בחרו ליטול ו ,מכאניות-מרכזיות אלקטרו

במשך כל תקופות השכירות לפי הסכם , הקונה יאפשר לשוכרות .ת בוולזכויות המוכר

, במיטלטלין ובמערכות המשותפות שייוותרו בנכס, ככל שיידרש על ידן, שימוש, השכירות

 .להלן 3.10 והכל בכפוף להוראותיו של סעיף 

המשמשות , כי ידוע לו כי בנכס קיימות ופועלות מערכות משותפות, ה מצהיר ומאשרהקונ .3.11

לאפשר לשוכרות , לרבות במסגרת הסכמי השכירות, הקונה מתחייב. את הנכס בכללותו

למטרת השכירות במערכות , ככל שיידרש בהתאם לשיקול דעתן, להמשיך ולעשות שימוש

 .והכל כמפורט בהסכמי השכירות, המשותפות

האחריות לתחזוקת המערכות המשותפות , י הסכמי השכירות"בכל תקופת השכירות עפ

, הקונה מתחייב לתחזק ולתפעל את המערכות המשותפות. תחול על הקונה ועל חשבונו

  .בכל תקופת השכירות, ברמה גבוהה ובאופן רציף

תה כל אחת בהתאם לצריכ, התשלום בגין צריכת חשמל ומים ישולם על ידי השוכרות

על אחריותו ועל , בפועל כפי שתימדד באמצעות מונים מתאימים שיותקנו על ידי הקונה

מיד לאחר החתימה על הסכם זה ובאין אפשרות טכנית להתקנת מונים כאמור , חשבונו

  . יתבצע התשלום בהתאם לחלקה היחסי של מי מהשוכרות במערכת הרלוונטית

הרי , במערכות נפרדות, ות או חלק מהןבאם יבחר הקונה להחליף את המערכות המשותפ

והכל בכפוף לקבלת אישורן מראש , שהוא מתחייב לעשות זאת על אחריותו ועל חשבונו

פעילותן של , או תושבת באופן כלשהו/ומבלי שתיפגע ו, ובכתב של השוכרות ובתאום עימן

  .ותובכפוף לכך שהמערכות הנפרדות תאושרנה מראש על ידי השוכר, השוכרות במושכר

, או משפטית מכל מין וסוג שהוא/הקונה מוותר בזאת על כל טענת אי התאמה עובדתית ו .3.12

או טיב הזכויות /לרבות טענה לגבי מצבו הפיזי של הנכס ו ,בקשר לנכס ומערכותיו

ת ואו לגבי אפשרות המוכר/או חיוב במיסים ואגרות ו/ת בנכס ווהמשפטיות של המוכר

לרבות אי , או תביעה מכל מין וסוג שהוא/או כל טענה ו/ואם בכלל , זכויות בנכסלרישום ה

  .הן גלויים והן נסתרים, פגם, מום, ליקוי, התאמה

הקונה מתחייב לחתום על הסכם ניהול עם חברת הניהול בנוסח הסכם ניהול מכבי  .3.13
וכן על הסכם , ביחס לשטחים הכלולים בנכסי מכבי, )להסכם זה 12-'נספח בב כ"המצ(

ביחס לשטחים , )להסכם זה 13-'נספח בב כ"המצ(סכם ניהול אסותא הניהול בנוסח ה
י חברת הניהול "בהתאם למקובל ע, ועל כל מסמך שיידרש, הכלולים בנכסי אסותא

הקונה מתחייב להמציא לידי . ומתחייב לבצע כל פעולה בהתאם לדרישת חברת הניהול
לא יאוחר מהמועד , יהולי חברת הנ"המוכרות העתק של הסכמי הניהול חתומים על ידו וע

לא ימציא . הקבוע לתשלום מלוא סכום התמורה ובכל מקרה לפני מועד מסירת החזקה
יהווה הדבר הפרה יסודית , הקונה את הסכמי הניהול חתומים לפני מסירת החזקה כאמור

להלן וזאת  11.2 של הסכם זה אשר תזכה את המוכרות בפיצוי המוסכם הקבוע בסעיף 
וראות מבלי לפגוע ביתר התרופות והסעדים האחרים העומדים לזכות המוכרות לפי ה

 .או הוראות הדין/הסכם זה ו



  

הקונה מצהיר כי ידוע לו כי המוכרות מוכרות במסגרת הסכם זה אך ורק את זכויות  .3.14

או היתר /רישיון ו, או בעקיפין במישרין, וכי זכויות אלה אינן כוללות, הבעלות שלהן בנכס

 .למתן שירותי רפואה מכל מין וסוג שהוא

כי נכון למועד חתימת הסכם זה הבניין טרם נרשם כבית משותף וכי זכויות ידוע לו  .3.15

וכי עובר , בלשכת רישום המקרקעין, המוכרות בנכס טרם נרשמו על שמן של המוכרות

מטפל  ,ברמת גן 7בוטינסקי 'חוב זמר' שפיגלמן ושות ד"משרד עוהלחתימת הסכם זה 

ממנה רכשו   511232506. פ.מ ח"מטעמה של תפארת העיר חברה לבנין ולהשקעות בע

ברישום , ")הבעלים" –ו " כ הבעלים"ב" –להלן בהתאמה (המוכרות את זכויותיהן בנכס 

וכי , בלשכת רישום המקרקעין הבעלות ביחידות הבנייןוברישום זכויות הבית המשותף 

או למועד השלמת רישום הזכויות /או אחריות באשר לאופן ו/כרות אין כל התחייבות ולמו

 .כאמור

 2-'נספח במספרי היחידות ושטחן כפי שמפורטים ב, עוד ידוע לו כי תיאור הנכס .3.16

לרבות , מבוססים על מסמכי הרישום שהוכנו על ידי הבעלים לצורך רישום הבית המשותף

שנערך על ידי האדריכלית  12.08.09המשותף מיום בהתבסס על טיוטת תשריט הבית 

ידוע לו כי עשויים לחול שינויים במסמכי . דניאלה דרבסי הלוי מטעמו של הבעלים

, כי בדק, הקונה מצהיר בזאת. הרישום לרבות במספרי היחידות של הבית המשותף

את שטחן של יחידות הנכס ומידת , לרבות מודד מטעמו, באמצעות יועצים מטעמו

כי שטח הנכס ולאחר כל בדיקותיו מצא , התאמתן או אי התאמתן למסמכי הרישום

, מכל מין וסוג שהוא, וכי אין ולא תהיה לו כל טענה לשביעות רצונו המלאהמתאים ו

 .למוכרות בקשר לכך

  .למלא אחר ההתחייבויות הנוגעות לקונה, בין השאר, כי לצורך העברת הזכויות יידרש .3.17

הסכמות מכל מין וסוג , השטרות, התצהירים, הבקשות, סמכיםיחתום על כל המהוא  .3.18

אך לא , כ הבעלים בקשר עם הרישומים לרבות"או ב/דרשו על ידי הבעלים וישהוא אשר י

, התצהירים, הבקשות, על הסכמה לייחוד הערות אזהרה וכן על כל המסמכים, רק

 כ הבעלים"או ב/הבעלים והסכמות מכל מין וסוג שהוא אשר ידרשו על ידי , השטרות

 .בנכס ובלשכת רישום המקרקעיןזכויות על שמו הלצורך העברת 

את כל המסמכים כנדרש בתדריך , כ הבעלים"הקונה מצהיר כי ידוע לו כי עליו להמציא לב .3.19

לצורך , כ הבעלים"או כפי שיידרש על ידי ב/ו 11-'נספח בב כ"המצ, העברת הזכויות

, על חשבונו, באחריות הקונה להמציא מאת הבעליםכמו כן . העברת הזכויות בנכס על שמו

. או לטובת הבנק בלשכת רישום המקרקעין/כתב הסכמה לרישומי הערת אזהרה לטובתו ו

הקשורות להעברת הזכויות בנכס , אם וככל שיהיו, הקונה מקבל על עצמו את כל העלויות

 .על שמו

עומדת  יחידי המוכרותמ תהתחייבות כל אחידוע לקונה כי למען הסר ספק מובהר כי  .3.20

יחידי המוכרות הינן עצמאיות ונפרדות  תוכי התחייבויו, בפני עצמה ואינה ביחד ולחוד

  .ויחידי המוכרות אינן ערבות האחת לשנייה

  

 

 

 



  

  מסירת החזקה .4

, התמורהסכום לרבות תשלום מלוא , בכפוף למילוי כל התחייבויות הקונה על פי הסכם זה .4.1

בנכס לקונה בחלקה החזקה  רשאית למסור בנפרד את, ותתהייה כל אחת מיחידי המוכר

לאחר הודעה בכתב של , ממועד החתימה על הסכם המכר מיםי 90לא יאוחר מחלוף 

למעט השטחים , )"מועד מסירת החזקה" –להלן ( הנכסימים מראש לפינוי  7ת והמוכר

 נאי ששולםבתוזאת  ,7-'ב - ו 6-'נספחים בב כ"שלא יפונו כאמור בהסכמי השכירות המצ

ת שלא למסור את החזקה כאמור וה רשאינת תהיוהמוכר. התמורה במועדהסכום מלוא 

  .מפורט בהסכם זהכ יםבמקרה שהקונה לא שילם את מלוא סכום התמורה ובמועד

. ימים לאחר תשלום מלוא סכום התמורה ופירעונה בפועל 7מסירת החזקה בנכס תתבצע 

הקונה מתחייב לקבל את החזקה ד המסירה וכל אחת מהמוכרות תודיע לקונה על מוע

במקום הנכס ייחתם פרטיכל . תוהמוכרמי מבנכס ביום ובשעה שיקבע לשם כך על ידי 

, י המוכרות"אם המציע לא יופיע בנכס במועד שנקבע ע. מסירה הנהוג אצל המוכרות

  .נייןי נציגי המוכרות כמסירת החזקה לכל דבר וע"יראו בפרטיכל שייחתם ע, כאמור לעיל

ת לידי הקונה את האישורים והמוכר נהתמסור ,לאחר תשלום מלוא סכום התמורה .4.2

  . להלן 6.2.6  – 6.2.3 המפורטים בסעיפים 

 כולל מיטלטלין, ת החזקהבעת מסיר, AS ISמצבו שיהא החזקה בנכס תעבור לקונה כפי  .4.3

ולקונה לא , בלאי עקב שימוש כולל, לפי שיקול דעת המוכרות, כפי וככל שיוותר בנכס

  . תהיה כל טענה שהיא בקשר עם הנכס ומצבו

לפי , בפועל לידי הקונה בנכסהחל ממועד מסירת החזקה או מהיום בו נמסרה החזקה  .4.4

מכל בחינה , כס ובכל הקשור אליוהאחריות המלאה והבלעדית לגבי הנ, המוקדם ביניהם

  .תחול על הקונה בלבד, שהיא

את מ לקבלמודגש כי הקונה ידאג , מבלי לגרוע מן האמור לעיל ועל מנת להוסיף עליו  

המים , כל המסמכים הדרושים להעברת מוני החשמל את, ת עובר למסירת החזקהוהמוכר  

ת את ואלו והקונה ישיב למוכרעל מסמכים  יחתמות והמוכר. הארנונה והגז על שם הקונה

הקונה . ל"בידי מי מהספקים הנ ,הופקדוככל ש, תוהפיקדונות שהופקדו על ידי המוכר

הקונה מתחייב להעביר ולרשום את שמו כצרכן . שא בהוצאות ההעברה במידה ותהיינהיי

עובר  ,חברת החשמל וחברת הגז, כל הגופים והרשויות לרבות עירייהבוכגורם המשלם 

  . ת החזקהלמסיר

תימסר לשוכרות החזקה הפורמאלית בשטחים , בד בבד עם מסירת החזקה לידי הקונה .4.5

מכוח הסכמי שכירות מכבי והסכם , ממנו) כל אחת בנפרד(אותם שוכרות מכבי ומכבידנט 

 .בהתאמה, שכירות מכבידנט

 

  התמורה .5

 -  שלסך , בתשלומים המפורטים להלן, תותמורת הנכס מתחייב הקונה לשלם למוכר .5.1

בצירוף הפרשי הצמדה , )שקלים חדשים___________________( ₪   ____________

 )."סכום התמורה"–  להלן(לעיל  2.10 כהגדרתם בסעיף , למדד

 43.32% -כך שמכבי תהא זכאית ל, סכום התמורה ישולם בנפרד לכל אחת מן המוכרות

מסכום  56.68 % -ואסותא תהא זכאית ל, רה ומכל סכום שישולם בגינהמסכום התמו

   .התמורה ומכל סכום שישולם בגינה



  

 :במועדים כמפורט להלן, בהמחאות בנקאיות ,סכום התמורה ישולם .5.2

 שלהיינו סך , מסכום התמורה) שליש( 1/3 -סכום בשקלים חדשים השווה ל .5.2.1

בצירוף הפרשי , )שקלים חדשים__________ ( ₪_______________ 

במעמד ישולם על ידי הקונה  ,לעיל 2.7כהגדרתם בסעיף , הצמדה למדד

  .החתימה על הסכם זה על ידי הצדדים

 שלהיינו סך , מסכום התמורה) יםשני שליש( 2/3יתרת התמורה המהווה  .5.2.2

בצירוף הפרשי , )שקלים חדשים__________ ( ₪_______________ 

תשולם על ידי הקונה לא יאוחר , לעיל 2.7כהגדרתם בסעיף , הצמדה למדד

מסירת החזקה בנכס ל כתנאי, זה הסכםיום ממועד החתימה על  83מחלוף 

ר ובכפוף לאמו להלן 6.2.5  - 6.2.4 וכנגד מסירת האישורים המפורטים בסעיף 

  .לעיל 4.1 בסעיף 

במועד ביצוע כל  אם וככל שיחול, מ"כי סכום התמורה יחשב ככולל את סכום המע ,מובהר .5.3

או נכסי /בגין נכסי מכבי ומ "כי אף אם לא תחול חובת תשלום מע ,יודגש. תשלום בפועל

או לא יהא /התמורה וסכום ה לשלם פחות מלא יהא זכאי הקונ, מכל סיבה שהיאאסותא 

 שור עליוזאת גם אם ימציא אאו מאסותא /ו ממכביזכאי הקונה להחזר כל סכום שהוא 

 .מ"מ או פטור ממע"אי חיוב במע

אזי ישלם , 16%-מ מעבר ל"אם יעלה שיעור המע, על אף האמור בהסכם זה על נספחיו

. מ"בתוספת ההפרש בעליית המע, דוהקונה את יתרת תשלומי התמורה שטרם שולמו על י

 . לא יהא כל שינוי בתשלום התמורה, מ"כי אם יופחת שיעור המע, למען הסר ספק יובהר

במקרה וביום התשלום לא . בבוקר 11:00עד השעה ' ה –' כל התשלומים יבוצעו בימים א .5.4

מען ל. מועד התשלום ליום העסקים שחל לפני יום התשלום יוקדםיתנהלו עסקים בבנקים 

במקרה בו המדד החדש יהא נמוך מהמדד הבסיסי לא יופחתו תשלומי , הסר כל ספק

  . סכום התמורה בהתאם

ת וישולמו על ידי הקונה לידי המוכר, לעיל 5.2  בסעיףכל תשלומי סכום התמורה המנויים  .5.5

, מכבי והשנייה לפקודת אסותאלפקודת  חתות האהמשוכ ,תובנקאי ותמתן המחאעל ידי 

  . כל אחת על פי חלקה בתשלום

כהגדרות מונחים , "מוסד כספי"או  "ר"מלכ"או " עוסק"כי אם הקונה הינו , מובהר בזאת .5.6

של  כי אז תהא המכירה, ")החוק" –להלן ( 1975 –ו "התשל, אלה בחוק מס ערך מוסף

טופס "לקונה  מכבילאחר התשלום תמסור  ,ועל כן, מ על פי החוק"חייבת במע נכסי מכבי

  .מ"הכולל את סכום המעלמכבי בגין הסכום שישולם " אקראי דיווח על עסקת

תמסור אסותא לקונה , מ"הכולל את סכום המע, בגין התשלום עבור נכסי אסותא

 .קבלה/חשבונית מס

ו שלא או לגוף אחר כלשה/מובהר בזאת כי סכום שישלם הקונה לאדם ו ,למען הסר ספק .5.7

ומבלי (וזאת , לא ייחשב כסכום ששולם על חשבון סכום התמורה, על פי הוראות הסכם זה

בהם  ואף אם נעשה בו שימוש לצורך פירעון תשלומים שהתחייב) לגרוע מכלליות האמור

  .תוהמוכר

למי מהמוכרות זה  0 הקונה לא יהא רשאי להקדים את ביצוע התשלומים הנקובים בסעיף  .5.8

 .ובכתבמראש  ,יחדיו תואלא בהסכמת המוכר



  

כי מכירת הזכויות בנכס על , יובהר בזאת, לעיל 3.20 מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .5.9

דהיינו באם הקונה ישלם למי מיחידי . ידי המוכרות תתבצע כמקשה אחת

ת את מלוא חלקה בסכום התמורה מבלי ששילם את מלוא חלקה של המוכרו

, יחשב הדבר להפרה יסודית של ההסכם, המוכרת השנייה בסכום התמורה

  .להלן 14  -ו  11 כמפורט בסעיפים 

  

  סהעברת הזכויות בנכ .6

  .בנכס ן של המוכרותלקבל ולרשום על שמו את זכויותיה ,הקונה מתחייב לקנות .6.1

כל אחת לחוד , תומתחייב מכבי ואסותא, תוהתמורה למוכרסכום בכפוף לתשלום מלוא  .6.2

 : להמציא לקונה את כל המסמכים המפורטים להלן ,באשר לחלקה בנכס

המופנה  בחמס ש מתשלום אישור אגף מיסוי מקרקעין על תשלום או פטור .6.2.1

  .לרשם המקרקעין

י "ת עפוהמוכרכל אחת משל כל החובות החלים על  לעירייהקבלות על תשלום  .6.2.2

או /למעט אישור הועדה המקומית בדבר תשלום היטל השבחה ו, הסכם זה

 העירייהשור יכי הקונה ימציא א ,למען הסר ספק יובהר. הוצאות פיתוח

חייב לשלם את כל המופנה לרשם המקרקעין במועד המסירה והוא מת

שור יהתשלומים החלים עליו ולחתום על כל המסמכים לצורך המצאת א

על אף האמור לעיל יכול ותתעכבנה המצאתן של קבלות  .העירייה כאמור

כאמור , התשלום לעירייה על ידי מי מהמוכרות וזאת עד לסיומה של התביעה

או תביעה כנגד המוכרות בכל /ולקונה לא תהא כל טענה ו, לעיל 3.5.2 בסעיף 

  . הקשור לכך

כל על ידי  ותחתומ ,ש המוכרות"בקשות למחיקת הערות האזהרה הרשומות ע .6.2.3

  .תוהמוכראחת מ

  .תוהמוכרכל אחת חתום על ידי , להלן 9 בסעיף  כאמור ייפוי כוח .6.2.4

 .תוהמוכרכל אחת מלמכירת הזכויות לקונה חתום על ידי רוטוקול פ .6.2.5

 .כל אחת מהמוכרותשל התאגדות  אישור בקשר עם .6.2.6

  "). האישורים לצורך העברת הזכויות: "יכונו, לעיל 6.2 האישורים המפורטים בסעיף (  

עיקולים או זכויות צד , שעבודים, ת למשכוניםואיאחר יהיות לא והמוכר ,למען הסר ספק .6.3

או מחדל של הקונה או מכוחו או /ושלישי אחרות כלשהן שיוטלו על הנכס עקב מעשה 

 .מטעמו או מסיבה כלשהי הקשורה בקונה או הנובעת ממנו

ת להמציא לידי הקונה את והמוכרכל אחת ממתחייבת , בכפוף למילוי התחייבויות הקונה .6.4

 . חודשים ממועד החתימה על הסכם זה 24לעיל בתוך  6.2.1 בסעיף  כאמור האישור

חשבונו ועל אחריותו ובאמצעות בא כוחו בהעברת הזכויות בנכס  על, בעצמו הקונה יטפל .6.5

ת והקונה מתחייב להמציא למוכר. ת ורישומו על שמו בלשכת רישום המקרקעיןומהמוכר

וכן נמחקה הערת האזהרה  נרשמה לטובתו הערת אזהרה בנכס ונסח רישום מקרקעין לפי

 מהיום מיםי 60 מחלוףבלשכת רישום המקרקעין וזאת עד ולא יאוחר לטובת המוכרות 

להמציא לצורך כל אחת מהן ת לקונה את האישורים אותם התחייבה והמוכר ושבו המציא



  

הערות האזהרה של מי מהמוכרות ולרשום  למחוק אתנמנע מהקונה . העברת הזכויות

ואשר  תובלשכת רישום המקרקעין בשל סיבה התלויה במוכר לטובתו הערת אזהרה

שלאחר הסרת המניעה על ידי  14 –ידחה מועד הרישום עד ליום ה , באחריותן בלבד

 . תוהמוכר

בויות תסתיימנה כל התחיי, מובהר בזאת כי עם מסירת האישורים לצורך העברת הזכויות .6.6

 .ת כלפי הקונה בכל הקשור והנוגע להסכם זה לרבות בקשר לרישום הזכויותוהמוכר

 

  תשלומי מיסים והוצאות .7

הצדדים מתחייבים להגיש לאגף מיסוי מקרקעין הצהרה על רכישת ומכירת הזכויות בנכס  .7.1

  .עצמיתה תםביחד עם שומ) כל אחד לפי העניין(

  .כל אחת בגין חלקה בנכס,ה על יד םת וישולוהמוכרכל אחת מיחול על , אם יחול, מס שבח .7.2

  .מס רכישה יחול על הקונה וישולם על ידו .7.3

ובכלל זה כל , יהא תאריך הטלתם אשר יהא, פיתוח היטליאו /ומכל סוג היטל השבחה  .7.4

או לפני  ,חובה לתשלום בגין הוצאות פיתוח או היטל השבחה שהוטלו בתאריך כלשהו

  .על ידו מואם על הקונה וישולבמלו ויחול, חתימת הסכם זהאחרי 

 .במועד ביצוע כל תשלום בפועל, אם וככל שיחול, מ"סכום התמורה יחשב ככולל מע .7.5

או /לרבות בגין שיפורים ו, ככל שקיימים, או לחברת הניהול/ותשלומים לועד הבית  .7.6

, ואשר אינם תשלומים שוטפים וקבועים בגין החזקה שוטפת של הנכס ',תיקונים וכו

או /או הוחלט על ביצוע העבודות ו/י הקונה גם אם הוחלט על תשלומם ו"ולמו עיחולו ויש

  .בוצעו העבודות בכל מועד שהוא לרבות לפני חתימת הסכם זה

, הארנונות, כל המסים, )"המועד הקובע" –להלן (החל מהמועד הקבוע למסירת החזקה  .7.7

, העירוניים, הואההיטלים וכל יתר תשלומי והיטלי החובה מכל מין וסוג ש, האגרות

בין שחלים או יחולו על בעל או על מחזיק או בכל , הממשלתיים והאחרים בקשר עם הנכס

עד . יחולו במלואם על הקונה וישולמו על ידו, )"תשלומי החובה" –להלן ביחד (אופן אחר 

, והכל בכפוף( ןת וישולמו על ידוהמוכרכל אחת מלמועד הקובע יחולו תשלומי החובה על 

  ).לעיל 7.6  -7.1  בסעיפיםומבלי לפגוע באמור למעט 

לרבות אגרות , העברת הזכויות ורישומן על שם הקונה שידרשו לצורךאגרות והוצאות  .7.8

יחולו וישולמו , ערות אזהרהולרבות רישום ומחיקת ה רישום ללשכת רישום המקרקעין

  .על ידי הקונה

יחזיר הצד האחר את הסכום , תשלומים שהצד האחר חייב בתשלומם כלשהו שילם צד .7.9

 .מיד עם קבלת דרישה ראשונה, ששולם כאמור

 

  רישום הערת אזהרה .8

לרשום הערת אזהרה  איהקונה רשמובהר כי רק לאחר תשלום מלוא סכום התמורה יהיה  .8.1

ובלבד שהפקיד בידי המוכרות את ייפוי הכח הנזכרים , נכסב מוכרותה על זכויות ולטובת

  . להלן 9.2 בסעיף 



  

לצורך מימון רכישת זכויות מהבנק לקבל הלוואה ככל שהקונה יבקש , על אף האמור לעיל .8.2

, הרי שהמוכרות, תוולבקשת הבנק יידרש הקונה לרשום הערת אזהרה לטוב, תוהמוכר

, תאפשרנה רישום הערת אזהרה הן לטובת הקונה והן לטובת הבנק, ככל שהדבר תלוי בהן

וכן שילם מהון , לעיל 5.2.1 בסעיף  ובלבד שהקונה שילם מהון עצמי את התשלום הנקוב

  .נתאלמעט כספי המשכ, עצמי את יתרת סכום התמורה

 בלשכת הבנקאו לטובת /הקונה ו לטובתלצורך רישום הערת אזהרה  כי, בזאת יובהר .8.3

כי השגת , מובהר בזאת. נדרש הקונה לקבל את הסכמת הבעלים, המקרקעין רישום

הינה באחריותו ועל , הסכמת הבעלים לרישום הערת האזהרה וכן רישום ההערה כאמור

או דרישה כלפי המוכרות /או תביעה ו/ענה ולקונה לא תהא ט. חשבונו של הקונה בלבד

בכל מקרה בו לא תתקבל הסכמת הבעלים לרישום הערת אזהרה כאמור ולא יהיה באי 

 .המצאתה של ההסכמה כאמור כדי להטיל עליהן אחריות מכל מין וסוג שהוא

 .להלן 10 סעיף  זה הינו בכפוף להוראות 8 האמור בסעיף  .8.4

  

  ייפוי כוח .9

בנוסח המצורף , יםי כוח בלתי חוזרית על ייפווהמוכר מנהתחתו, במעמד חתימת הסכם זה .9.1

לפיו יהיה בא כוחו של הקונה רשאי להעביר את  ,א3-'ב –ו  3-'ב יםכנספחלהסכם זה 

  .בלשכת רישום המקרקעיןת בנכס על שם הקונה וזכויות המוכר

לאחר תשלום , על ידי כל אחת מהמוכרותלידי הקונה או לבא כוחו  והכוח יימסר ייפוי

כלפי מי  מלוא סכום התמורה ובתנאי שמולאו כל התחייבויות הקונה על פי הסכם זה

  .לפי העניין, מהמוכרות

כל אחת ידי יפקיד הקונה במעמד חתימת הסכם זה ב, להבטחת קיום התחייבויות הקונה .9.2

, א4-'ב –ו  4-'ב יםכנספחבנוסח המצורף להסכם זה , ת ייפוי כוח בלתי חוזרוהמוכרמ

ת לבצע כל פעולה ולנקוט בכל האמצעים שידרשו לפי שיקול והמוכר כ"יהא רשאי בלפיו 

לרבות העברת , להבטחת ביצוע התחייבויות הקונה לפי הסכם זהשל המוכרות  ןדעת

ישום המקרקעין וכן לבצע פעולות שיידרשו למחיקת רישומים כת רשהזכויות על שמו בל

וזאת במידה ) 'בקשות וכו, לרבות הערות אזהרה(או מי מטעמו /שנרשמו לטובת הקונה ו

  .והקונה יפר הסכם זה הפרה יסודית או במידה והסכם זה יבוטל

 

  לצורך רכישת הנכס נטילת הלוואה על ידי הקונה .10

ת כנגד ואה מבנק לצורך מימון רכישת זכויות המוכרבמידה והקונה יבקש לקבל הלוו .10.1

מתחייב הקונה ליתן הוראה בלתי חוזרת לבנק להעביר , רישום הערת אזהרה לטובת הבנק

  .לפי הוראות הסכם זה, ת את מלוא סכום ההלוואהוישירות למוכר

כתב על ם לחתו כל אחת מהמוכרות תסכמנה, כתנאי לקבלת ההלוואה, ככל שהדבר יידרש .10.2

כך שכל אחת ( בגין חלקה בנכס ייבות הקונה לרישום משכנתא לטובת הבנקהתח

התחייבות יהיה מקובל הבתנאי שנוסח כתב  ,)מהמוכרות תחתום על כתב התחייבות נפרד

ובתנאי שיובטח כי מלוא סכום ההלוואה נשוא , ידה בכתב-יאושר על, ללא כל סייג עליה

וכי לאחר העברת סכום , ישירות ותלמוכרלרישום משכנתא יועבר  הקונה התחייבות

בגין חלקה של אותה  לא תיוותר יתרה כלשהי על חשבון סכום התמורה ,ההלוואה כאמור

בנוסח כתב  ןת לתקן תיקונים לפי שיקול דעתורשאי נהת תהוהמוכר. לפי העניין, מוכרת



  

ת להחזיר לקונה את כתב ההתחייבות ות חייבוהמוכר נהבכל מקרה לא תה. ההתחייבות

 ןלפחות מהיום בו נמסר לה ימים 30לפני חלוף , ןעם או בלי תיקונים חתום על יד, האמור

מובהר כי לא תתאפשר גרירת . ולא יהא בכך כדי לדחות את המועד הקבוע לתשלום

 .משכנתא מנכס אחר שבבעלות הקונה לנכס נשוא הסכם זה

ום כלשהו מכספי ת סכומוכרמי מההקונה לא יהיה רשאי לשלם ל, על אף האמור לעיל .10.3

ת לחתום על כתב התחייבות לרישום משכנתא וחייב נהת לא תהווהמוכר, משכנתאה

אלא אם קודם לכן שילם הקונה את התשלום על חשבון סכום התמורה כאמור , כאמור

  .למעט כספי המשכנתא, הוכן שילם מהון עצמי את יתרת סכום התמור, לעיל 5.2.1 בסעיף 

לא יהיה בכך , ת לטובת הקונה על כתב התחייבות הקונה לרישום משכנתאוהמוכר וחתמ .10.4

ת לקבל סכום זה קודם לקבלת התשלום כאמור בסעיף וויתור או הסכמה מצד המוכר

, למעט כספי המשכנתא, תמורהוכן שילם מהון עצמי את יתרת סכום ה לעיל 5.2.1 

 . ת תיחשב ככפופה ומותנית באמור לעילווחתימת המוכר

או /נטילת ההלוואה על ידי הקונה לא תקנה לקונה זכות לפגר במועד תשלום כלשהו ו .10.5

ת במועד ולבצעו באופן חלקי והקונה יהא חייב בתשלום מלוא סכום התמורה למוכר

או מניעה /וגם אם יווצרו עיכובים ו ן אם לאוהקבוע בין אם תועמד לרשותו הלוואה ובי

כלשהי הקשורה באי חתימת המוכרות על מסמך כלשהו לרבות כתב ההתחייבות לרישום 

 .או תיווצר מניעה כלשהי לרישום משכנתא בלשכת רישום המקרקעין/המשכנתא ו

 המקרקעין רישום בלשכת הבנק לטובתלצורך רישום הערת אזהרה  כי, בזאת יובהר .10.6

נדרש הקונה לקבל את הסכמת , )זה 10ח כתבי ההתחייבות האמורים בסעיף מכו(

כי השגת הסכמת הבעלים לרישום הערת האזהרה ורישום ההערה , מובהר בזאת. הבעלים

  .לעיל 8 כמפורט בסעיף , הינה באחריותו ועל חשבונו של הקונה בלבד, כאמור

ת לגבי והמוכרמי מדבר האמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל מחויבות כלשהי על כל אין ב .10.7

בדרך כלשהי  את מי מהמוכרות או כדי לערב/ו או לערוב לפירעונה/ו עצם השגת ההלוואה

מובהר כי  .באופן השגת המימון הדרוש לקונה לשם עמידה בהתחייבויותיו על פי הסכם זה

לרבות תשלום מלוא , תחייבויותיו לפי הסכם זהבכל מקרה הקונה לא יהיה פטור מה

מכל , או תתעכב קבלת ההלוואה/במידה ולא יקבל ו, סכום התמורה במלואו ובמועדו

  .סיבה שהיא

ברשם , או משכון/הקונה לא יהיה רשאי בשום מקרה לרשום שעבוד ו, למען הסר ספק .10.8

ן של מי מהמוכרות או בכל גוף רשמי אחר על זכויותיה/או ברשם המשכונות ו/החברות ו

 .לעיל 10.1 למעט רישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין כאמור בסעיף , בנכס

לרשום שעבוד , בנכסלצורך מימון רכישת הזכויות אם וככל שיידרש הקונה על ידי הבנק  .10.9

לכל אחת מציא מתחייב הקונה לה, או משכון על זכויותיהן של מי מהמוכרות בנכס/ו

וזאת כתנאי להסכמתן של  לעיל 2.6 כמשמעותו בסעיף , את אישור הבנקמהשוכרות 

אי המצאת אישור הבנק מקום שהוא נדרש . המוכרות לחתום על כתב ההתחייבות כאמור

תקנה למוכרות את הזכות לביטול ההסכם כאמור יהווה הפרה יסודית של הסכם זה אשר 

וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה להן , להלן 11.2 ולפיצוי המוסכם כקבוע בסעיף 

 .או לפי הדין/לפי הסכם זה ו

  

 



  

  פיצויים מוסכמים ופיגור בתשלום .11

או על /ת כאמור בהסכם זה וולזכות המוכרמבלי לגרוע מכל התרופות והסעדים העומדים  .11.1

או /ל ו"מוסכם כי במקרה של איחור כלשהו מצד הקונה בבצוע התשלומים הנ, פי כל דין

מהיום הקבוע , שאו התשלומים ריבית פיגוריםיי, במקרה של ביצועם באופן חלקי

  .לתשלום על פי ההסכם ועד למועד ביצוע התשלום בפועל

אינו מקנה לקונה זכות לפגר בתשלום  בסעיף זהכי האמור למען הסר ספק מובהר בזאת 

  .כלשהו או שלא לשלמו במלואו

ת ייזקף ותשלום שישולם על ידי הקונה למוכר, היה ותתווסף ריבית פיגורים כאמור

  .תחילה לסילוק כל ריבית הפיגורים שתיווסף כאמור

, ימים) 3( שלושהלאיחר הקונה בביצוע תשלום כל סכום המגיע ממנו לפי ההסכם מעבר 

ת לכל התרופות והסעדים וזכאי נהת תהויחשב הדבר להפרה יסודית של הסכם זה והמוכר

  .על פי ההסכם ועל פי כל דין

לעיל  5.2 ת תשלום כלשהו מהתשלומים האמורים בסעיף ומוכראחת מהלא שילם הקונה ל .11.2

לפי , תומוכרלמי מהישלם הקונה , ימים 3 –לום כלשהו ביותר מ או איחר בתש, במלואם

: להלן(מסכום התמורה ) עשרה אחוזים( 10% - -בשיעור שלפיצויים מוסכמים  ,העניין

וזאת מבלי לפגוע ביתר התרופות והסעדים האחרים העומדים לזכות , ")הפיצוי המוסכם"

רבות קבלת ריבית הפיגורים ל, או הוראות כל דין/ת לפי הוראות הסכם זה ווהמוכר

החל מהיום הקבוע לתשלום על פי ההסכם ועד לתשלום  ,לעיל 2.11  המפורטת בסעיף

 .בכך נהאם תבחר, לבטל את ההסכם ןולרבות זכות, בפועל

ע להן מאת כל תשלום אשר יגי לשם ןת לחלט כל סכום שיהיה בידוזכאי נהת תהוהמוכר .11.3

 . או כל חלק מהם גביית הפיצויים המוסכמים או/הקונה כאמור בהסכם זה ו

לאפשר לקונה לאחר בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ובכלל , אין בכל האמור לעיל .11.4

 .לרבות תשלומי סכום התמורה, לפגר בתשלום כלשהו החל עליו על פי הסכם זה, זה

 

  קיזוז .12

  .תוכלפי המוכר קיזוזללקונה אין כל זכות 

  

  הסכם ממצה .13

וחילופי דברים , פרסום, הבנה, הסכם זה מפרט את כל אשר הוסכם בין הצדדים וממצה כל הבטחה

  .עובר לכריתתו, אם ועד כמה שנעשו, אחרים לרבות כל מצג אחר

  

  הפרה ותרופות .14

 בנוסף ומבלי לגרוע מכל סעד וזכות המוקנים לכל צד על פי הסכם זה בקשר להפרתו על .14.1

תרופות בשל הפרת (יחולו על הפרה כאמור גם הוראות חוק החוזים , די הצד האחרי

  .1970 -א "התשל, )חוזה



  

הינם סעיפים עיקריים ויסודיים בהסכם זה והפרתם  11 –ו  10, 9 ,7, 6, 5, 4, 3סעיפים  .14.2

  .תחשב להפרה יסודית של ההסכם

בנוסף , ד המקייםרשאי הצ, ההסכם הפרה יסודיתאת בכל מקרה שצד להסכם זה יפר  .14.3

י כל דין לפיצויים "או עפ/י הסכם זה ו"או תרופה העומדת לו עפ/ומבלי לגרוע מכל זכות ו

לבטל הסכם זה וזאת לאחר ששלח הודעה , או לכל תרופה או סעד אחרים או נוספים/ו

יום  30והצד המפר לא תיקן אותה בתוך , בכתב לצד המפר לתקן את ההפרה היסודית

במקרה בו יפר הקונה את ההסכם הפרה יסודית תהיינה המוכרות . דעהממועד קבלת ההו

 .לעיל 11.2 בהתאם להוראות סעיף , זכאיות לקבל מהקונה את הפיצוי המוסכם

 

  כללי .15

זכויותיו  מחדל או מתן אורכה מצד להסכם למשנהו לא יחשבו כויתור על, עיכוב, הנחה, שום ויתור

  .ולא ישמשו כמניעה לתביעה, או זכות כלשהי על פי ההסכם או סעיף מסעיפיו

  

  סמכות שיפוט .16

אביב בלבד תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל עניין הקשור -תלעיר לבתי המשפט ב

  .הנובע הימנואו הליך /בכל עניין ואו /ולהסכם זה 

  

  כתובות והודעות .17

כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו . הסכם זה הן כמפורט בכותרתו כתובות הצדדים לצורך

שעות מזמן שהמכתב הכולל את ההודעה והנושא את  72תחשב כאילו הגיעה לתעודתה לאחר חלוף 

ולעניין מכתב , הכתובת ודמי הדואר המתאימים נמסר למשרד הדואר לשם משלוח בדואר רשום

  ).בהתאמה(מיד עם שיגורו או מסירתו  –ששוגר בפקסימיליה או נשלח באמצעות שליח 

  

  

  :ולראיה באו הצדדים על החתום

  

_______________     _________________                   ______________  

  הקונה            מ "אסותא מרכזים רפואיים בע       מכבי שירותי בריאות      

  

  

  

  

  

  



  

  3- 'נספח ב

  יפוי כוח בלתי חוזר
  

ד "או עו/ו' שמעון פרגד "עו ממנה בזה את 227/99' בי שירותי בריאות אגודה עותומנית מסמכ, מ"ו הח/אני

ד "או עו/ו ד יניב הרשקוביץ"או עו/ו מיכל זנקוד "או עו/ו אוריאלי -ד לילי כהן"או עו/יניב שקל ו

יה נו לשם עשי/ים שלי/כוח החוקי- להיות לבא, את כולם ביחד או את כל אחד מהם לחוד__________ 

  :של כל הפעולות הבאות או חלק מהן, נו/נו ובמקומי/בשמי

  

ברחוב " קניון כיכר העיר"בבנין , 229: החלקחלק מ, 6379: לרשום את כל זכויותינו בנכס הידוע בגוש

__________ .פ.ח/.ז.ת_________ש "ע") הנכס:" "להלן(פינת רחוב הראשונים בפתח תקוה  3שפיגל 

  ._______להסכם מיום בהתאם , ")הרוכש: "להלן(

  

  .שטרות ומסמכים הדרושים לכך, לחתום לשם כך בשמנו ובמקומנו על כל בקשות, לשם ביצוע האמור לעיל  .1

או בכל /במחלקת אגף מרשם והסדר מקרקעין ו, להופיע בלשכת רישום המקרקעין, לשם בצוע האמור לעיל  .2

  .גוף ורשות אחרים

ר העירייה המופנה לרשם המקרקעין על היעדר התנגדותה להעברת לקבל אשו, לשם ביצוע האמור לעיל  .3

  .ש הקונה"הזכויות ורישומן ע

  .באי כוחנו רשאים להעביר ייפוי כוח זה בשלמותו או באופן חלקי לאחר או לאחרים  .4

  

  2010 שנת________לחודש ___  באנו על החתום היום /ולראיה באתי

  

_________________________________ 

   מכבי שירותי בריאות

 

  

מאשר בזה כי ביום , אביב-תל' __________, שמשרדי ברח, ד"עו, ______________, מ"אני הח

ה "וה____________ . ז.נושא ת____________, ה "העל ייפוי כוח זה בפני  חתמו___________ 

ימתם בתוספת חותמת בשם מכבי שירותי בריאות וכי חת____________, . ז.נושא ת____________, 

  .האגודה או שמה המודפס מחייבת אותה לכל דבר ועניין

  :ולראיה אני מאמת את חתימותיהם                                                          

___________  ____        _______________________  

  ד"עו                              תאריך                  

  

  



  

  א3- 'פח בנס

  יפוי כוח בלתי חוזר

או /ו' ד שמעון פרג"עו ממנה בזה את 511043457. פ.ח. פ.מ ח"אסותא מרכזים רפואיים בע, מ"ו הח/אני

ד "או עו/ו  ד יניב הרשקוביץ"או עו/ו מיכל זנקוד "או עו/ו אוריאלי - ד לילי כהן"או עו/ד יניב שקל ו"עו

נו לשם /ים שלי/כוח החוקי-להיות לבא, מהם לחודאת כולם ביחד או את כל אחד _____________ 

  :של כל הפעולות הבאות או חלק מהן, נו/נו ובמקומי/עשייה בשמי

ברחוב " קניון כיכר העיר"בבנין , 229: החלקחלק מ, 6379: לרשום את כל זכויותינו בנכס הידוע בגוש

_________ .פ.ח/.ז.ת__________ ש"ע ")הנכס" :להלן(פינת רחוב הראשונים בפתח תקוה  3שפיגל 

  ._______בהתאם להסכם מיום , ")הרוכש: "להלן(

  .שטרות ומסמכים הדרושים לכך, לחתום לשם כך בשמנו ובמקומנו על כל בקשות, לשם ביצוע האמור לעיל  .1

או בכל /במחלקת אגף מרשם והסדר מקרקעין ו, להופיע בלשכת רישום המקרקעין, לשם בצוע האמור לעיל  .2

  .שות אחריםגוף ור

לקבל אשור העירייה המופנה לרשם המקרקעין על היעדר התנגדותה להעברת , לשם ביצוע האמור לעיל  .3

  .ש הקונה"הזכויות ורישומן ע

  .באי כוחנו רשאים להעביר ייפוי כוח זה בשלמותו או באופן חלקי לאחר או לאחרים  .4

  

  

  2010 שנת________לחודש ___  באנו על החתום היום /ולראיה באתי

  

  

_________________________________ 

  מ"אסותא מרכזים רפואיים בע

 

  

מאשר בזה כי ביום , אביב-תל' __________, שמשרדי ברח, ד"עו, ______________, מ"אני הח

ה "וה____________ . ז.נושא ת____________, ה "העל ייפוי כוח זה בפני  חתמו___________ 

מ וכי חתימתם בתוספת "בשם אסותא מרכזים רפואיים בע____________, . ז.ושא תנ____________, 

  .חותמת החברה או שמה המודפס מחייבת אותה לכל דבר ועניין

                                                          

  :ולראיה אני מאמת את חתימותיהם

  

___________  ____        _______________________  

  ד"עו                              תאריך                  

  



  

  4- 'נספח ב

  יפוי כוח בלתי חוזר

ד יניב "עואו /ו 'שמעון פרגד "עו ממנה בזה את_ _____________.ז.ת______________מ "ו הח/אני

, _________ ד"או עו/ד יניב הרשקוביץ ו"או עו/ו מיכל זנקוד "או עו/ו אוריאלי -ד לילי כהן"או עו/שקל ו

נו /נו לשם עשייה בשמי/ים שלי/כוח החוקי- להיות לבא, כל אחד מהם לחודביחד או את  את כולם

  :של כל הפעולות הבאות או חלק מהן, נו/ובמקומי

  

המצויים , 229: החלקחלק מ, 6379: במקומי ובעבורי את כל הזכויות בגוש, להעביר על שמי, לקנות .1

כאמור , ")הנכס: "להלן( פינת רחוב הראשונים בפתח תקוה 3ב שפיגל ברחו" קניון כיכר העיר"בבנין 

  .ביני ובין מכבי שירותי בריאות____________ בהסכם מיום 

או /או בקשה לרבות בקשה להעברת זכויות ו/או הערת אזהרה ו/למחוק ולבטל כל הערה ו .2

 .או על שם מי מטעמי/ו או לטובת/או על שמי ו/ב שירשמו לטובתי ו"או משכון וכיוצ/התחייבות ו  

שטרות ומסמכים הדרושים , לחתום לשם כך בשמנו ובמקומנו על כל בקשות, לשם ביצוע האמור לעיל .3

  .לכך

, במחלקת אגף מרשם והסדר מקרקעין, להופיע בלשכת רישום המקרקעין, לשם בצוע האמור לעיל .4

  .או בכל גוף ורשות אחרים/ורשם המשכונות 

בל אשור העירייה המופנה לרשם המקרקעין על היעדר התנגדותה לק, לשם ביצוע האמור לעיל .5

  .ש הקונה"להעברת הזכויות ורישומן ע

  .באי כוחנו רשאים להעביר ייפוי כוח זה בשלמותו או באופן חלקי לאחר או לאחרים .6

 2י סעיף "או תביעה מכל סוג כנגד כל מי שיעשה שימוש ביפוי כוח זה עפ/אני מוותר על כל טענה ו .7

  .או שולחו/או כנגד מי מטעמו ו/ולעיל 

  

  2010שנת ______  לחודש  ___  באנו על החתום היום /ולראיה באתי

___________________  

 הקונה

 

מאשר בזה כי ביום , אביב-תל' __________, שמשרדי ברח, ד"עו, ______________, מ"אני הח

ה "וה____________ . ז.נושא ת ____________,ה "העל ייפוי כוח זה בפני  חתמו___________ 

וכי חתימתם בתוספת חותמת ____________ בשם ____________, . ז.נושא ת____________, 

  .החברה או שמה המודפס מחייבת אותה לכל דבר ועניין

  :ולראיה אני מאמת את חתימותיהם                                                          

  

___________  ____        _______________________  

  ד"עו                            תאריך                  



  

  א4- 'נספח ב

  יפוי כוח בלתי חוזר

ד "עואו /ו _____________ד "עו ממנה בזה את_ _____________.ז.ת______________מ "ו הח/אני

ד יניב "או עו/ו מיכל זנקוד "או עו/ו יאוריאל -ד לילי כהן"או עו/ד יניב שקל ו"או עו/ו' שמעון פרג

ים /כוח החוקי-להיות לבא, כל אחד מהם לחודביחד או את  את כולםנ________ ד "או עו/ו, הרשקוביץ

  :של כל הפעולות הבאות או חלק מהן, נו/נו ובמקומי/נו לשם עשייה בשמי/שלי

המצויים , 229: החלקחלק מ, 6379: במקומי ובעבורי את כל הזכויות בגוש, להעביר על שמי, קנותל .1

כאמור , ")הנכס: "להלן( פינת רחוב הראשונים בפתח תקוה 3ברחוב שפיגל " קניון כיכר העיר"בבנין 

  .מ"ביני ובין אסותא מרכזים רפואיים בע____________, בהסכם מיום 

או /או בקשה לרבות בקשה להעברת זכויות ו/או הערת אזהרה ו/למחוק ולבטל כל הערה ו .2

 .או על שם מי מטעמי/או לטובת ו/או על שמי ו/ב שירשמו לטובתי ו"או משכון וכיוצ/חייבות והת  

שטרות ומסמכים הדרושים , לחתום לשם כך בשמנו ובמקומנו על כל בקשות, לשם ביצוע האמור לעיל .3

  .לכך

, במחלקת אגף מרשם והסדר מקרקעין, להופיע בלשכת רישום המקרקעין, לשם בצוע האמור לעיל .4

  .או בכל גוף ורשות אחרים/ו שם המשכונותר

לקבל אשור העירייה המופנה לרשם המקרקעין על היעדר התנגדותה , לשם ביצוע האמור לעיל .5

  .ש הקונה"להעברת הזכויות ורישומן ע

  .באי כוחנו רשאים להעביר ייפוי כוח זה בשלמותו או באופן חלקי לאחר או לאחרים .6

 2י סעיף "מכל סוג כנגד כל מי שיעשה שימוש ביפוי כוח זה עפ או תביעה/אני מוותר על כל טענה ו .7

  .או שולחו/או כנגד מי מטעמו ו/לעיל ו

  

  2010שנת ______  לחודש  ___  באנו על החתום היום /ולראיה באתי

  

___________________  

  הקונה

י ביום מאשר בזה כ, אביב-תל' __________, שמשרדי ברח, ד"עו, ______________, מ"אני הח

ה "וה____________ . ז.נושא ת____________, ה "העל ייפוי כוח זה בפני  חתמו___________ 

וכי חתימתם בתוספת חותמת ____________ בשם ____________, . ז.נושא ת____________, 

  .החברה או שמה המודפס מחייבת אותה לכל דבר ועניין

                                                          

  :ולראיה אני מאמת את חתימותיהם

  

___________  ____        _______________________  

  ד"עו                              תאריך                  

    



  

  5- 'נספח ב

                    

  ________: תאריך

  

            לכבוד

   מכבי שירותי בריאות

      , .נ.ג.א

                  

  כתב התחייבות  :הנדון                  

קניון "בבנין המצויים , 229: החלקחלק מ, 6379: גושכרכשנו את המקרקעין הידועים , מ"הואיל ואנו הח

    ;")הנכס: "להלן( פינת רחוב הראשונים בפתח תקוה 3ברחוב שפיגל " כיכר העיר

  ; אם וככל שיחול, מ כחוק"יחשב ככולל מע, סכום התמורה, לרכישת הנכסועל פי הוראות ההסכם   והואיל

  

  :מצהירים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן, מ"לפיכך אנו הח

  

 . אם וככל שיחול, מ"ידוע לנו כי סכום התמורה יחשב ככולל את סכום המע .1

כהגדרות מונחים אלה בחוק מס ערך , "מוסד כספי"ר או "או מלכ" עוסק"ידוע לנו כי אם אנו  .2

לאחר , ועל כן, מ על פי החוק"חייבת במע, כי אז המכירה, ")החוק" –להלן ( 1975 –ו "התשל, מוסף

בגין הסכום שישולם הכולל את " טופס דיווח על עסקת אקראי"התשלום תמסור לנו המוכרת 

 .מ"סכום המע

זכאים לשלם פחות  נהיהלא , מ מכל סיבה שהיא"ידוע לנו כי אף אם לא תחול חובת תשלום מע .3

זכאים להחזר כל סכום שהוא מהמוכרת וזאת גם אם נמציא אשור  נהיהאו לא /התמורה ו סכוםמ

 .מ"מ או פטור ממע"על אי חיוב במע

אנו מתחייבים לעדכן , כהגדרתם בחוק, "מוסד כספי"ר או כ"כמלכ, "עוסק"במידה ואנו רשומים כ .4

לא יאוחר ממועד , מ על רישומו כאמור"על כך את המוכרת בכתב בצירוף אישור רשויות מע

טופס הדיווח "ימנע את הוצאת , ידוע לנו כי אי עדכון כאמור, למען הסר ספק. הראשון התשלום

וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד למוכרת בעניין זה לרבות כמפורט " על עסקת אקראי

 .  זה בכתב התחייבות

לידי  או לא נמציא/ו" מוסד כספי"ר או "מלכ, "עוסק"במידה ולא נעדכן את המוכרת כי הננו  .5

שגויים , או מצג/או הצהרה ו/או אם ניתן למוכרת הודעה ו/מ על כך ו"המוכרת אשור רשות מע

כי אז יהווה הדבר הפרת הסכם יסודית ויחייב , או לא נכונים בקשר לסיווג מעמדנו וזהותנו/ו

אותנו לשלם למוכרת את הפיצוי המוסכם כאמור בהסכם המכר ובנוסף אנו נשפה ונפצה את 

או למי מטעמה כפועל יוצא לרבות ובכלל זה /הפסד והוצאה שיגרמו לה ו, בגין כל נזקהמוכרת 

 . והכל מיד עם דרישתה הראשונה של המוכרת' ריבית וקנסות וכו, בגין הפרשי הצמדה



  

אזי ישלם הקונה את , 16%-מ מעבר ל"אם יעלה שיעור המע, על אף האמור בהסכם על נספחיו .6

למען הסר ספק . מ"בתוספת ההפרש בעליית המע, למו על ידויתרת תשלומי התמורה שטרם שו

 . לא יהא כל שינוי בתשלום התמורה, מ"כי אם יופחת שיעור המע, יובהר

או מי מטעמה בכל דבר /או תביעה כנגד מכבי ו/או דרישה ו/אנו מוותרים בזאת על כל טענה ו .7

 .ועניין הקשור בעניין זה והנובע ממנו

 

 

  :ולראיה באנו על החתום

  

  

  ________.פ.ח./ז.ת_______                __________. פ.ח./ז.ת________, 

  

  

  

ה "ידי ה-מאשר בזה כי כתב התחייבות זה נחתם על, ד"עו, ________________, מ"אני הח

וכי לאחר שהבינו את , אשר הזדהו בפני על ידי תעודות הזהות שלהם________, .ז.ת___________ 

  . חתמו בפני על התחייבות זו, תוכנו ואת המשמעויות הנובעות ממנואת , מהות המסמך

  

  

  

____________            _________________  

  ד"חתימת עו                     תאריך       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  6-'נספח ב                                     

  סכם שכירות בלתי מוגנתה
  

  2010שנת  _____בחודש _______ ביום ___________ -בשנערך ונחתם 

  

  ב י ן

  

____________________  

  ________________. פ.ח./ז.ת

  ' ___________מרח

  ")המשכיר" –להלן (

  ;מצד אחד              

  

  ל ב י ן

  מכבי שירותי בריאות

  227/99' אגודה עותומנית מס           

   4מרחוב קויפמן                     

      68012ב  אבי - תל                                

  )"מכבי" –להלן (      

  

  ;מצד שני                    

  

במסגרתו הינו זכאי לרכוש את , להלן 2.1 כהגדרתו בסעיף , והמשכיר הינו הזוכה במכרז  :והואיל

  ;להלן 2.3 כהגדרתו בסעיף , הזכויות בנכס

 מתחייב המשכיר להשכיר, וכחלק בלתי נפרד מהתחייבויות המשכיר במסגרת המכרז  : והואיל

וזאת בכפוף לתשלום מלוא סכום התמורה , להלן 2.4 כהגדרתו בסעיף , למכבי את המושכר

  .להלן 2.2 סעיף כהגדרתו ב, כמפורט בהסכם המכר, וקבלת החזקה בנכס

ומכבי מעוניינת לשכור את המושכר מאת המשכיר למטרת השכירות כאמור בהסכם זה   :והואיל  

והכל בהתאם לתנאים הקבועים , והמשכיר מעוניין להשכיר את המושכר למטרה כאמור

        ;בהסכם זה להלן

  

  :והוסכם בין הצדדים כדלקמןהותנה , הוצהר, לפיכך



  

  נספחים וכותרות, מבוא .1

  . המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ויפורשו כאחד עמו .1.1

בין שצורפו לו , הכוונה להסכם זה ונספחיו, בהתייחס להסכם זה" הסכם"בשימוש במילה  .1.2

ישא את , רכאמו, במועד חתימת הסכם זה ובין במועד מאוחר יותר ובלבד שכל נספח

  .חתימת הצדדים

אין הן חלק מהוראות ההסכם ולא , כותרות סעיפי הסכם זה נעשו לצורכי נוחיות בלבד .1.3

  .תהיה להן כל נפקות לצורך פרשנותו של הסכם זה או של כל הוראה מהוראותיו

  :הנספחים הבאים, כחלק בלתי נפרד ממנו, )לפי העניין(או יצורפו /להסכם זה מצורפים ו .1.4

 .30יחידה תשריט  – "א" נספח .1.4.1

 . נספח ביטוח –" ב"נספח   .1.4.2

 . יצורף כאמור בהסכם זה -אישור הבנק – "ג"נספח  .1.4.3

 . הסכם ניהול מכבי – " ד"נספח  .1.4.4

 .הסכם ניהול אסותא – " ה"נספח  .1.4.5

 

 הגדרות .2

י מכבי שירותי בריאות ואסותא "אשר פורסם ע, 134/2010' מכרז פומבי מס –" המכרז" .2.1

וכחלק בלתי נפרד , כהגדרתו להלן, גרתו הוצע למכירה הנכסבמס, מ"מרכזים רפואיים בע

 .לחתום על הסכם שכירות זה) הוא המשכיר(ממנו נדרש הזוכה 

עליו חותם , המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הסכם המכר –" הסכם המכר" .2.2

 . בד בבד עם חתימת הסכם זה, המשכיר

בהתאם (, 36 -ו 35, 34, 33, 31, 30, 29, 26, 15, 3יחידות המסומנות במספרים  –" הנכס" .2.3

 - שנערך על ידי האדריכלית דניאלה דרבסי  12.8.09לתשריט רישום הבית המשותף מיום 

, השלישית, השנייה, הקרקע וקומת הביניים, )-1(הממוקמות בקומות המרתף ) הלוי

וי המצ, לרבות הצמוד אליהם, השביעית והשמינית בבניין, השישית, הרביעית החמישית

והידוע גם , פינת רחוב הראשונים בפתח תקוה 3ברחוב שפיגל , "קניון כיכר העיר"בבנין 

 .229חלקה  6379כגוש 

 29יחידה המסומנת במספר , 2המצויה בקומה  26יחידה המסומנת במספר  –" המושכר" .2.4

המצויה בקומה השלישית  30חלק מיחידה המסומנת במספר ,המצויה בקומה השלישית

שאינה מושכרת למכבידנט על פי הסכם שכירות  30השטח של יחידה מספר המהווה את (

נספח ב כ"המצ 30ומתוחמת בצבע ירוק בתשריט יחידה ) מכבידנט שצורף למסמכי המכרז

לרבות הצמוד , המצויות בקומה הרביעית 32 - ו 31וכן יחידות המסומנות במספרים  'א

למסמכי המכרז ולנספח  1-'פח בוהכל כאמור בתשריט הבית משותף שצורף כנס, אליהם

 ..להסכם זה' א

 .ר"מ 1854.7  –" שטח המושכר לתשלום" .2.5

 .ר"מ 6019.76  –" שטח הנכס" .2.6

  .להלן 7 המטרה הקבועה בסעיף  –" מטרת השכירות" .2.7



  

 .להלן 8.1 כהגדרתן בסעיף  –" מועד תחילת השכירות" .2.8

או חברת /או מוסד פיננסי אחר מוכר בישראל ו/למשכנתאות בישראל ובנק  – "הבנק" .2.9

לצורך מימון רכישת הזכויות נשוא ) אם בכלל( כספים לקונהשילווה ביטוח בישראל 

 .הסכם זה

ה ואשר לא יהי, על זכויות המשכיר בנכס, שיעבוד ככל שירשם  – "שעבודי המשכיר" .2.10

 .איסור על השכרת המושכר למכבי או הגבלה כל שהיא לזכויות מכבי במושכר וברישומ

לפיו רשאי המשכיר להשכיר את המושכר למכבי וכן , אישור מאת הבנק  –" אישור הבנק" .2.11

יהא כפוף לזכויות מכבי בכל תקופות , לפיו מימוש הזכויות על פי שעבודי המשכיר

ך שככל שהנכס ימומש על ידי הבנק הוא ימומש כ, והכל כאמור בהסכם זה, השכירות

  .להסכם זה 'גנספח אישור הבנק יצורף כ".נכס תפוס"כ

עובר לחתימת הסכם , שטח העומד באופן בלעדי לרשות מכבי –" שטח הצבת המערכות" .2.12

 . בו מוצבים כל מתקני העזר הנחוצים למכבי להפעלת המושכר, זה

) כולל פירות וירקות(חירים לצרכן מדד המחירים הידוע בשם מדד המ –" המדד" .2.13

המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו 

וכולל כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו , מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר

 אם יהא מדד. בין אם יהא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו

אחר שיבוא במקומו תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו לבין המדד 

  .המוחלף

  .המדד שהתפרסם לאחרונה לפני ביצוע תשלום כלשהו לפי הסכם זה – "המדד החדש" .2.14

  .המדד האחרון שיתפרסם טרם יום חתימת הסכם זה – "המדד הבסיסי" .2.15

ככל שהמדד החדש (הבסיסי  ההפרש בין המדד החדש לבין המדד – "הפרשי הצמדה" .2.16

   . ומוכפל בסכום שיש להצמידו ,מחולק במדד הבסיסי, )גבוה מהמדד הבסיסי

  .יום שבו פתוחים הבנקים המסחריים לשם מתן שירותים ללקוחותיהם –  "יום עסקים" .2.17

בשווי שנים עשר חודשי , סך השווה לדמי השכירות כהגדרתם להלן –" הפיצוי המוסכם" .2.18

 . שכירות

, ילרים מדחסים'צ: כגון(כלל המערכות הקיימות במושכר  – "ת המשותפותהמערכו" .2.19

 .שנותרו במושכר גם לאחר מסירת החזקה בנכס) ב"וכיו רגנראטו

  

 השתכללות ההסכם .3

השתכללותו של הסכם זה מותנית בקיום מלוא התחייבויותיו של , למען הסר ספק .3.1

 .לרבות הסכם המכר, המשכיר על פי מסמכי המכרז

אך ורק בתנאי , י המשכיר יהיה זכאי לתשלום דמי השכירות על פי הסכם זהמובהר כ .3.2

שולמה מלוא התמורה ונמסרה , ובכלל זה, שהושלמה עסקת המכר נשוא הסכם המכר

 .החזקה בנכס לידי המשכיר בהתאם להוראות הסכם המכר

 



  

יחשב הסכם זה בטל , לא תשכלל עסקת המכר נשוא הסכם המכר, היה ומכל סיבה שהיא .3.3

 .או דרישה כלפי רעהו/או תביעה ו/ומבוטל מבלי שלמי מהצדדים תהא טענה ו

, למכבי משכירהמשכיר , זה לעיל 3 במועד השתכללותו של הסכם המכר כאמור בסעיף  .3.4

ור במועד כאמ, ומוסר לה חזקה פורמאלית במושכר, את המושכר, למשך תקופת השכירות

 .בתנאים ובמועדים המפורטים להלן בהסכם זה, והכל לתקופה, להלן 8.1 בסעיף 

  

  הצהרות והתחייבויות הצדדים .4

  :המשכיר מצהיר ומתחייב בזאת כי .4.1

יהיה זכאי להירשם , כאמור בהסכם המכר, בכפוף לקיום מלוא התחייבויותיו .4.1.1

ואין כל מניעה מצידו למסור את החזקה הפורמאלית  ,ים של הנכסבעלכ

  .במושכר

 וכנגד זכות, לרבות רשות כלשהי', או דרישה של צד ג/כל טענה ו ולא קיימת נגד .4.1.2

 ואו כל דבר אחר המונע את התקשרות/או הגבלה מכל מין וסוג ו/במושכר ו

  .ואו את ביצועו של הסכם זה על יד/בהסכם זה ו

לחתום על ההסכם  ,פי דין ובין על פי הסכם ובין אחרתבין על  ,א מנועואין ה .4.1.3

כאמור על הסכם זה וביצוע  וואין בחתימת, על פיו והתחייבויותיאת כל ולבצע 

   .על פיו משום הפרת התחייבות כלשהי כלפי צדדים שלישיים והתחייבויותי

 מכל ותנקי שזכויות המשכיר במושכרכ, מסירת החזקה הפורמאלית תתבצע .4.1.4

או /או מנהליים למיניהן ו/או צווים שיפוטיים ו/או עיקול ו/משכנתא ואו /חוב ו

 2.10 כהגדרתם בסעיף , למעט שעבודי המשכיר ככל שיהיו כלשהי' זכות צד גכל 

 .והן תשארנה במצב זה לאורך כל תקופות השכירות כאמור בהסכם זה, לעיל

וכי חתימתם , ם המשכירסכם זה הם המוסמכים לחתום בשהחתומים על ה .4.1.5

במידה ( לכל דבר ועניין ות אותוהרשום של המשכיר מחייב ובתוספת שמ

 .)והמשכיר הינו חברה

 .י דין לאישור התקשרותו בהסכם זה"הוא קיבל את כל ההחלטות הנדרשות עפ .4.1.6

  :מכבי מצהירה ומתחייבת בזאת כי .4.2

  .חיוביה על פי הסכם זה היא בעלת כל האמצעים לקיום מלוא .4.2.1

אין היא מנועה בין על פי דין ובין על פי הסכם ובין אחרת לחתום על ההסכם  .4.2.2

ואין בחתימתה כאמור על הסכם זה וביצוע , התחייבויותיה על פיואת ולבצע 

  .התחייבויותיה על פיו משום הפרת התחייבות כלשהי כלפי צדדים שלישיים

חתום בשמה וכי חתימתם בתוספת החתומים על הסכם זה הם המוסמכים ל .4.2.3

 .שמה הרשום של מכבי מחייבת אותה לכל דבר ועניין

  

  



  

  השכירות .5

, למטרת השכירות ,את המושכר, למשך תקופת השכירות, המשכיר מתחייב בזאת להשכיר למכבי

בתנאים , והכל לתקופה, למטרת השכירות, ומכבי מתחייבת בזאת לשכור מהמשכיר את המושכר

  .טים להלן בהסכם זהובמועדים המפור

  

  אי תחולת חוקי הגנת הדייר .6

או /אינם ולא יהיו מוגנים על פי ו) לאחר בנייתו(המושכר ו, כי השכירות, מכבי מצהירה .6.1

או כל דין אחר שיבוא /ו 1972 - ב"תשל, )נוסח משולב(מכח הוראות חוק הגנת הדייר 

  )."חוק הגנת הדייר" –להלן (במקומו 

או , כהגדרתם בחוק הגנת הדייר, ה ולא שילמה דמי מפתחמכבי מצהירה כי לא נתבקש .6.2

 ב"כיותוספת וכל , וכי כל שיפוץ, תשלומים העלולים להתפרש או להיחשב כדמי מפתח

או מכח /או מטעמה לא יחשבו ולא יקנו לה כל זכות על פי ו/שיתבצעו במושכר על ידה ו

  .חוק הגנת הדייר

מכבי דייר  ההייתלא , 1968 -  ח"תשכ, )ונותהוראות ש(ביום תחילתו של חוק הגנת הדייר  .6.3

 .הזכאי להחזיק במושכר

 

  מטרת השכירות .7

על כל הנובע , למטרת מרפאותשוכרת בזאת את המושכר על מנת להשתמש בו  מכבי .7.1

ולמטרה זו בלבד , למשך כל תקופת השכירות, נילווה לכךלרבות כל שימוש  ,בכך והכרוך

 ").מטרת השכירות" –להלן לעיל ו(

ינוי או הרחבה של מטרת השכירות כפופים לקבלת הסכמה מראש ובכתב מאת כל ש .7.2

וזאת בכפוף , כאמור, אשר יהיה רשאי שלא להסכים לכל שינוי או הרחבה, המשכיר

 .לנימוקים סבירים בלבד

  

    תקופת השכירותמסירת החזקה ו .8

 יימסר המושכר מסירה, כאמור בהסכם המכרבכפוף לקיום כל התחייבויות המשכיר  .8.1

, להסכם המכר 4פורמאלית למכבי ביום מסירת החזקה למשכיר כאמור בסעיף 

או מינהלים /או צווים שיפוטיים ו/או עיקול ו/או משכנתא ו/כשהמושכר נקי מכל חוב ו

כל שהיא וכשאין כל מניעה אחרת להשתמש במושכר למטרת ' או כל זכות צד ג/ו םלמיניה

 2.10 כהגדרתם בסעיף , למעט שעבודי המשכיר ככל שיהיו, לעיל 7 השכירות כאמור בסעיף 

 )."מועד מסירת החזקה"או /ו" מועד תחילת השכירות" -להלן(לעיל 

תחילת שתחילתה במועד  ,שנים )5(חמש הינה למשך  תקופת השכירות על פי הסכם זה .8.2

 תקופת השכירות" –להלן (שנים מאותו מועד ) 5( חמשוסיומה בתום , השכירות

 ").הראשונה

 



  

להאריך את תקופת השכירות ביחס למושכר ) זכות הברירה(האופציה  בלבד ניתנת למכבי .8.3

אחרי תום , שנים כל אחת) 5(חמש  תקופות נוספות בנות 3בעוד , וחלקים ממנלאו כולו 

ל בתום "כאשר תחילת כל אחת מהתקופות הנוספות הנ ,ונהתקופת השכירות הראש

בכפוף לקיום מלוא התחייבויות השוכר כאמור בהסכם זה , תקופת השכירות שקדמה לה

   .לעיל

תקופת ", "השכירות השנייהתקופת "– להלן תקופות השכירות שתיקראנה בהתאמה

כל אחת כאשר תחילת  - "תקופת השכירות הרביעית" –ו " השכירות השלישית

  .ל בתום תקופת השכירות שקדמה לה"מהתקופות הנוספות הנ

תקופת השכירות  לפני תום, לפחות ששה חודשים מראש לא מסרה מכבי הודעה בכתב  .8.4

הראשונה או תקופת השכירות השנייה או תקופת השכירות השלישית או תקופת השכירות 

 אי חידושהודעה על " – להלן(האופציה על אי רצונה במימוש , לפי העניין, הרביעית

  . השכירות הנוספתימשך הסכם זה לתקופת , ")השכירות

לפי , תפסק השכירות בתום אותה תקופה, השכירות כאמור אי חידוששלחה מכבי הודעה על  .8.5

יחולו הוראות ההסכם לעניין פינוי , ובמקרה כאמור, ויראו הסכם זה כבא אל קיצו, העניין

  .להלן 19   כמפורט בסעיף, זקה בו לידי המשכירהמושכר על ידי מכבי והחזרת הח

תחולנה כל הוראות ההסכם במלואן החלות , לעיל 0 כאמור בסעיף , הוארך תוקף ההסכם .8.6

 . הבכפוף לשינויים המפורטים בהסכם ז, בתקופת השכירות

תהא מכבי , )עד תום השכירות -דהיינו(החל מתחילת תקופת השכירות השנייה ואילך  .8.7

במקרה . להודיע למשכיר בכתב על ביטולו של הסכם זה והפסקת השכירות בכל עתרשאית 

ומכבי לא תידרש , חודשים ממתן ההודעה כאמור) 6(כזה תיפסק השכירות בתום ששה 

וכן יחולו , או פיצוי בגין ביטול ההסכם והפסקת השכירות/לשלם למשכיר כל תשלום ו

 .להלן 19 במקרה זה הוראות סעיף 

 

  דמי השכירות   .9

תמורת קיום התחייבויות המשכיר על פי הסכם זה מתחייבת מכבי לשלם למשכיר דמי  .9.1

אשר , ככל שיחול, שכירות חודשיים לכל חודש מחודשי השכירות בתקופת השכירות

 :יחושבו באופן הבא

כהגדרת מונח (ם התמורה דמי השכירות יהיו שווים למכפלת שטח המושכר לתשלום בסכו

 - ומחולק ב 8% –מוכפל ב , כשהוא מחולק בשטח הנכס, )מ"לא כולל מע, זה בהסכם המכר

 :כמפורט בנוסחה שלהלן, ")דמי השכירות" –להלן ) (חודשים( 12

      X  =*   Y *   8%   Z    

                              12                                    

  :הסכם זהלעניין   

X  =דמי השכירות החודשיים.  

Y  =1,854.7 ר"המהווה שטח המושכר לתשלום במ -ר "מ.  

Z  = מחולק בשטח הנכס מ"לא כולל מע) כהגדרתו בהסכם המכר(סכום התמורה     .  

 .דמי השכירות ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה למדד .9.2



  

 .י דין"מ עפ"לדמי השכירות יתווסף מע .9.3

, דמי השכירות החודשיים, ויות המשכיר המפורטות בהסכם זהבכפוף לקיום כל התחייב .9.4

באוקטובר של כל שנה קלנדרית  1 –ביולי וב  1 –ב ,  באפריל 1 –ב , בינואר 1 - ישולמו ב 

או החלק (מראש ) "רבעון": להלן(חודשים ) 3(החלה בתקופת השכירות בעבור כל שלושה 

 ).לפי העניין, הנותר ממנו

בכפוף לחוק , משכיר בכפוף לכל דין בדבר ניכוי מס במקורדמי השכירות ישולמו ל .9.5

ובכפוף להמצאת אישור שנתי  ,והתקנות על פיו 1976 –ו "תשלעסקאות גופים ציבוריים 

ובכפוף להמצאת חשבונית מס כדין שיומצאו מראש כתנאי  בדבר ניהול ספרים כדין

  .לביצוע התשלום

תנכה מכבי ניכוי מס במקור , זהמכל תשלום שעל מכבי לשלם למשכיר על פי הסכם  .9.6

, ובהעדר אישור כאמור, בשיעור התואם לאישור שיומצא לה לשם כך על ידי המשכיר

כל ניכוי במקור שיעשה כאמור . יעשה הניכוי במקור על פי השיעור שנקבע לשם כך בדין

יחשב כתשלום על חשבון דמי השכירות החודשיים שמכבי חייבת בתשלומם על פי הסכם 

  .זה

שלום דמי השכירות החודשיים שעל מכבי לשלם למשכיר מהווים את מלוא הסכומים ת .9.7

של המשכיר על פי  ושעל מכבי לשלם למשכיר בגין השכירות ובגין קיום שאר התחייבויותי

  ). המפורטים בהסכם זה שוטפים תשלומיםדמי ניהול ולמעט (הסכם זה 

 

  שימוש והחזקת המושכר .10

אך מבלי לגרוע מכלליות , לרבות, ולכל מי מטעמה אפשר למכבימתחייב להמשכיר  .10.1

  .על כל חלקיו גישה נוחה למושכר, בכל עת, לפועלים ולמבקרים, לעובדים, האמור

לעניין  ואו כל התחייבות רלוונטית אחרת של/ו על פי הסכם זהבכפוף להתחייבויות המשכיר  .10.2

ובלבד שאם נמנע  .רבמושכ מטעמהשיון לתליית שלטים יר להשגת תהיה מכבי אחראית, זה

בשל סירוב המשכיר לחתום על  ולרבות משכירכלשהו בשל טעם הנעוץ ב רישיוןממכבי קבלת 

יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה , או לחדש רישיון כלשהו/המסמכים הנדרשים לקבל ו

  . על ידי המשכיר

על , חתימה, כניתת, או לכל רשות כל מסמך/מסור לה ויו, בידי מכבי כל סיוע ןייתהמשכיר  .10.3

  .במושכר לצורך פעילותה  או חידושו ככל הנדרש/ו שיוןימנת לאפשר למכבי לקבל ר

ותתקן , מכבי תימנע מגרימת כל נזק או קלקול לשטחי המושכר המשמשים אותה בלעדית .10.4

או על ידי מבקרים /או על ידי מי מטעמה ו/שיגרם על ידה ואו קלקול על חשבונה נזק 

 .למעט בלאי סביר כאמור מטעמה לשטחים אלה

, כי ידוע לו כי בנכס קיימות ופועלות מערכות משותפות, המשכיר מצהיר ומאשר .10.5

, לאפשר למכבי להמשיך ולעשות שימוש, המשכיר מתחייב. המשמשות את הנכס בכללותו

 .למטרת השכירות במערכות המשותפות, ככל שיידרש בהתאם לשיקול דעתה

זוקת המערכות המשותפות תחול על המשכיר ועל בכל תקופת השכירות האחריות לתח

ברמה גבוהה ובאופן , המשכיר מתחייב לתחזק ולתפעל את המערכות המשותפות. חשבונו

  .בכל תקופת השכירות, רציף

  



  

, במערכות נפרדות, באם יבחר המשכיר להחליף את המערכות המשותפות או חלק מהן

והכל בכפוף לקבלת אישורה , ונוהרי שהוא מתחייב לעשות זאת על אחריותו ועל חשב

פעילותה , או תושבת באופן כלשהו/ומבלי שתיפגע ו, מראש ובכתב של מכבי ובתאום עימה

  .ובכפוף לכך שהמערכות הנפרדות תאושרנה מראש על ידי מכבי, של מכבי במושכר

ו על חשבונ, להחליף, תקןל, תחזקהא אחראי ליהמשכיר , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .10.6

או /ו בקירות המושכראו הקלקולים שיתגלעו /או הליקויים ו/את כל הפגמים ו, אחריותוו

או /או התקרות ו/ו מערכותיו שבתוך הקירותאו /ו או תקרת המושכר/ו המושכר רצפת

או מנזקים הנובעים מבלאי סביר ובכלל /או שייגרמו כתוצאה מהפרדת המערכות ו/הרצפה ו

לרבות , והמערכות המשותפות, ת הפועלות במושכרמכאניו- זה כל המערכות האלקטרו

  .  חידושן מעת לעת של מערכות אלה, כיבוי אש, מערכות מיזוג אויר

כאמור במהירות  ואו קלקול שהם בתחום אחריות/כל נזק ו ותקן על חשבוניהמשכיר 

או השימוש /על מנת שלא תפגענה ההנאה ו, ידרש לעשות כן על ידי מכביימיום ש, האפשרית

או במקרה ומדובר בנזק במושכר שקיים צורך דחוף /עשה כן ויואם לא , סביר במושכרה

על , לעשות כן בעצמה או באמצעות אחרים, אך לא חייבת, תהא מכבי רשאית, בתיקונו

שהוצאו או נגרמו בקשר , שיב המשכיר למכבי את ההוצאותיובמקרה כזה  המשכיר חשבון

  . או שתהא זכאית מכבי לקזז כל סכום נה של מכבימיד עם דרישתה הראשו, לתיקון כאמור

 ויטופלו ויתוקנו על ידי המשכיר ועל חשבונ או חלקו נזקים שימנעו את הפעלת המושכר

נזקים אשר . 'נזקים קונסטרוקטיביים במבנה וכו, רטיבות בקירות, נזילות: כגון, לאלתר

דמי  כוב תשלוםבעייזכו את מכבי  או חלקו בגינם ימנע ממכבי להשתמש במושכר

את המשכיר  םלא השלי. עד להשלמת התיקון או דמי השכירות/וקיזוז הנזקים ו השכירות

יחשב הדבר להפרה , יום וימנע ממכבי שימוש במושכר למטרת השכירות 30תוך  ועבודותי

יסודית של הסכם זה ומכבי תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות ולדרוש פיצוי בגין 

   .י כל דין"את בנוסף לכל סעד עפוז הנזקים שיגרמו לה

הוראות סעיף זה  .המושכרן התקינה  ולניקיו, לאחזקתו השוטפת מכבי תהיה אחראית .10.7

שלגביהן לא חלה על מכבי כל חובה  או מתקני המושכר/מערכות ולא תחולנה על , לעיל

התקינה  של המערכות והמתקנים , המשכיר יהא אחראי לאחזקתם השוטפת .כאמור

לניקיונם של השטחים הציבוריים והגישה למושכר ויעשה כן באופן , ושכרבמבנה ובמ

שוטף וברמה גבוהה כמתחייב מהעובדה שבמבנה פועלת מרפאה המיועדת לשמש את 

או ביצוע של תיקונים /או קימומן ו/וכן יהא אחראי על החלפת מערכות ו, הציבור הרחב

או על חברת /משכיר ועל חשבונו וכל האמור יחול על ה, ל"הוניים באופיים במערכות הנ

 .שלעיל 10.5 על פי סעיף  ואין באמור בכדי לגרוע מאחריות. הניהול מטעמו

לשם בדיקת , בתאום מראש עם מכבי, בשעות הפעילות, הא רשאי לבקר במושכריהמשכיר  .10.8

 .עילות מכבי לא תיפגעובלבד שפ קיום הוראות הסכם זה על ידי מכבי

  

  שילוט .11

בהתאם לשילוט הקיים ביום  המושכרמכבי תהא זכאית להמשיך ולתלות שלטים בחזית  .11.1

, על כל המסמכים והאישורים שידרשו, ככל שיידרש, המשכיר יחתום. חתימת הסכם זה

  .או שלט נוסף/לשם הצבת השלט כאמור ו

 . מכבי תישא במשך כל תקופת השכירות באגרת השילוט .11.2

  



  

  מיסים ותשלומים .12

ובתקופות השכירות  תקופת השכירות כל ובמשךמסירת החזקה מכבי תשלם החל ממועד  .12.1

אם , החלים השוטפים את מסי הרשות המקומית, באופן שוטף, באם תחולנה, הנוספות

  .שוכרת המושכרדין כ י"עפ או תשלום אחר אשר יחול עליה/וכל מס ו, חלים עליה כשוכרת

, ל שנה שלמה שרק חלק ממנה נמצא בתחום תקופת השכירותהוטל תשלום כאמור בש

כל תשלום כאמור שחל קודם לתחילת תקופת . האמור תשלם מכבי חלק יחסי מהתשלום

אף אם מועד תשלומו לאחר תחילת תקופת (השכירות יחול וישולם על ידי המשכיר 

   ).השכירות

 -דמי ניהול ת בגין בתשלומים וההוצאו בפועל מכבי תישא במשך כל תקופת השכירות .12.2

  - מים גז וטלפון למושכר, אספקת חשמל. להלן 16 בהתאם להסכם ניהול כמפורט בסעיף 

המתייחס לתקופה כל תשלום כאמור  .טלפוןהגז וה ,מיםה, לפי תעריפי חברת החשמל

הינו בפועל אף אם מועד תשלומו (יר יחול וישולם על ידי המשכ, לתקופת השכירות שקדמה

 ).לאחר תחילת תקופת השכירות

ות המשותפות בהתאם מכבי תישא בעלויות השוטפות הנגזרות מהשימוש שלה במערכ .12.3

על אחריותו ועל חשבונו מונים , המשכיר מתחייב להתקין במושכר .לקריאת מונים

ישולם על ידי מכבי התשלום בגין הצריכה . שיאפשרו מדידת הצריכה בפועל, מתאימים

באין אפשרות טכנית להתקנת מונים כאמור יתבצע התשלום . בהתאם לצריכתה בפועל

 .בהתאם לחלקה היחסי של השוכרת במערכת הרלוונטית

הוצאות ,היטל השבחה, מס רכוש: או היטל אחר הנובע מהבעלות במושכר כגון/כל מס ו .12.4

אשר חל או יחול על ', וכו , ותלרבות בגין השימוש למטרת השכיר, כופר חניה, פיתוח

בכלל כך יחולו על המשכיר אגרות והיטלים אשר . על ידי המשכיר מווישול ויחול, המושכר

לשימוש במושכר  או/ו הבניהלרבות היתר קבלת היתר או /משינוי תכנית ו ,בין היתר, נובעים

 .רשאם וככל שייד, או כופר חניה/לרבות תשלום היטל השבחה ו, למטרת השכירות

  

  תחילת השכירותמועד שינויים ותוספות לאחר  .13

או /או תוספות ו/לבצע שינויים ו, בכל עת לאחר מועד מסירת החזקה, זכאית מכבי .13.1

וזאת לפי שיקול דעתה ובלא כל צורך  המשכירשלא באמצעות , שיפוצים פנימיים במושכר

  )."שינויים פנימיים" –להלן ( המשכירבהסכמת 

אלא , לביצוע שינויים מהותיים יתנגדלא  המשכיר, מור לעילמבלי לגרוע מכלליות הא .13.2

או  באם יש /טעמים הנעוצים בעמדת הרשויות המוסמכות ו: כגון(מטעמים סבירים בלבד 

  .)ב"בשינוי לפגוע  בקונסטרוקציה של המבנה וכיו

על חשבונה ובכפוף לקבלת ה ויבוצעו על יד, ככל שיבוצעו על ידי מכבי, השינוייםכל  .13.3

או יחתים את הבעלים /ו חתוםי המשכיר. אם הדבר נדרש על פי הדין, ם כחוקהיתרי

בקשות והתחייבויות מכל מין וסוג , לרבות טפסים, על כל המסמכים והתוכניותהרשומים 

אם אישור או היתר כאמור ידרשו לצורך , או היתר/שהוא שידרשו לשם קבלת כל אישור ו

עלויות  וכדי להטיל עלי, כאמור המשכירשל  ותובלבד שלא יהיה בחתימ, ביצוע השינויים

  .למעט המפורט בהסכם זה, יאו חבות כלשה/ו

 



  

  העברת והסבת זכויות , שיעבוד .14

או /או להפעיל את המושכר למטרת השכירות בעצמה ו/מכבי רשאית לפעול במושכר ו .14.1

  .באמצעות אחר מטעמה

כי מכבי תהא רשאית להסב את , מוסכם בזאת, לעיל 14.1 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .14.2

לכל תאגיד מקבוצת מכבי שירותי  והסכם הניהול או חובותיה על פי הסכם זה/זכויותיה ו

מכבי מגן אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות ולכל חברה , קרן מכבי: כגון, בריאות

ובלבד שתימסר על כך , ו המשורשרת להםא ל"הנשלטת על ידי או מי מהתאגידים הנ

 .הודעה למשכיר

מכבי תהא רשאית להשכיר את המושכר או חלקים ממנו , לעיל 14.2 בנוסף לאמור בסעיף  .14.3

 ").שוכר משנה" –להלן (בשכירות משנה אף לכל שוכר שאינו נמנה על קבוצת מכבי 

לרשום את ) כהגדרת מונח זה בהסכם המכר(המשכיר על ידי הבנק  אם וככל שיידרש .14.4

מתחייב , בנכסלצורך מימון רכישת הזכויות , לעיל 2.10 כהגדרתם בסעיף שעבודי המשכיר 

ימים  30בתוך , לעיל 2.11 כמשמעותו בסעיף , את אישור הבנקלמכבי מציא המשכיר לה

אי המצאת האישור האמור בפרק הזמן כאמור יהווה הפרה  .ממועד חתימת הסכם זה

אשר תזכה את מכבי באפשרות לביטול הסכם , יסודית של הסכם זה ושל הסכם המכר

 .לעיל 2.18 המכר ולפיצוי מוסכם בגובה הסכום הנקוב בסעיף 

  .להסכם זה 'גנספח אישור הבנק יצורף כ

או התחייבויותיו על פי הסכם זה בהודעה /להסב את זכויותיו ו, המשכיר יהא רשאי .14.5

באופן , והכל בכפוף לזכויות מכבי על פי הסכם זה, לאחר מועד תחילת השכירות, למכבי

ך שהגוף הנעבר יקבל על ובכפוף לכ, שיבטיח כי זכויות מכבי על פי הסכם זה לא תיפגענה

ובנוסף במקרה , עצמו בכתב את ביצוע כל התחייבויות המשכיר על פי ההסכם כלפי מכבי

או במימושו כדי לפגוע בזכויות מכבי ויומצא למכבי מכתב מבעל /שלא יהא בו ו, של שעבוד

 .השעבוד המאשר זאת בטרם היווצרות השעבוד

 

 וביטוח בנזיקין אחריות .15

הוראות הביטוח אשר יחולו על הצדדים הינן בהתאם , מור בהסכם זהמבלי לגרוע מן הא .15.1

 .ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו, 'בנספח המצורף להסכם זה כ, להוראות נספח הביטוח

  .אחריות הצדדים על פי הסכם זה תהא בהתאם לאחריותם על פי דין .15.2

 

  שירותי אחזקה וניהול   .16

המצורף (הסכם ניהול מכבי : יהול כמפורט להלןעובר לחתימת הסכם זה חלים על מכבי הסכמי הנ

המהוות חלק  32 - ,31, 30, 29' בגין יחידות מס) להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו 'דנספח כ

) להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו 'הנספח המצורף כ(וכן הסכם ניהול אסותא , מהמושכר

הול אסותא ימשיכו ויחולו על מכבי בגין יחידות הסכם ניהול מכבי והסכם ני. 26' בגין יחידה מס

  .בכל תקופת השכירות, כאמור לעיל, המושכר

  

  



  

  שעות הפעילות במושכר .17

וחגי ישראל ' ובימי ו 23:00עד  06:30הן בין השעות ' ה –' שעות הפעילות במושכר בימים א .17.1

 .15:00עד  06:30הן בין השעות 

המשכיר . ל פי שיקול דעת מכבי בלבדשעות הפעילות במושכר יקבעו ע, על אף האמור .17.2

לאפשר למושכר לפעול בכל ימות , ולאור צרכיה המיוחדים, מתחייב בהתאם לדרישת מכבי

ולפיכך מתחייב המשכיר שלא , ובכל שעות היממה) לרבות בשבתות ובמועדים(השבוע 

או מי /למנוע כל גישה למושכר ולאפשר למתקניו ולמערכותיו לפעול לטובת מכבי ו

 .בהתאם לצרכיה ולפי שיקול דעתה הבלעדי של מכבי, מהמטע

בכל , כמוקד רפואי, תתאפשר פעילות מלאה בחלקים מהמושכר, בכפוף להוראות הדין .17.3

 .ובכל שעות היממה) כולל שבתות וחגים(ימות השבוע 

 

 הפרות ותרופות .18

, יןאו על פי כל ד/פי הוראות הסכם זה ו מבלי לגרוע מכל הסעדים העומדים לצדדים על .18.1

 1970 -א "תשל, )תרופות בשל הפרת חוזה(תחולנה על הסכם זה הוראות חוק החוזים 

  ").חוק החוזים תרופות" –להלן (

, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 3הצהרה מהותית לא נכונה או הפרת אחד או יותר מהסעיפים  .18.2

ימים ) 15(חמישה עשר ו בתוך /ואשר לא תוקנה, על המועדים הנקובים בהם 15 - ו 14

נה כהפרה יסודית של הסכם /תחשב מכבי על כך על ידי בכתב מהמועד בו ניתנה התראה 

ותזכה את מכבי  לקבלת הפיצוי , כמשמעותו של מושג זה בחוק החוזים תרופות, זה

 .") הפיצוי המוסכם" -להלן (לעיל  2.17המוסכם כאמור בסעיף 

השתמש במושכר למטרתו בשל טעם שיון כלשהו או ימנע ממנה ליאם ימנע ממכבי קבלת ר .18.3

 –להלן (של המשכיר  והדבר יחשב להפרה יסודית של ההסכם מציד הנעוץ במשכיר

ולקבל , ומכבי תהיה זכאית לבטל הסכם זה ולפנות את המושכר, )"האירוע המפסיק"

  .י כל דין"את הפיצוי המוסכם וזאת בנוסף לכל סעד עפמאת המשכיר 

 15שישולמו באופן אקראי באיחור שאינו עולה על ניהול או דמי /ותשלום דמי השכירות  .18.4

 .לא יהוו הפרת הסכם זהו, בתשלום ימים לא ייחשבו כפיגור

לאחר הערכה זהירה ושקולה של כל צד את , מראש על ידי הצדדים עהפיצוי המוסכם נקב .18.5

והצדדים מוותרים מראש , נזקי הצד האחר עקב הפרת הצד המפר הניתנים לצפייה כיום

. ל טענה בדבר גובה הפיצוי המוסכם ויהיו מנועים ומושתקים מלטעון כי יש להפחיתםעל כ

מוסכם כדי לגורע מזכותו של הצד הנפגע לתבוע מהצד המפר כל הפיצוי האין בקביעת 

או /או תרופה אחרים ו/או כל סעד ו/או נוסף עקב ההפרה ו/או שיפוי אחר ו/פיצוי ו

 .לונוסף בלא קשר לפיצוי המוסכם וב, נוספים

  

  

  

  

 



  

  פינוי .19

 עם תום תקופת השכירות או מקום שהשכירות תגיע לסיומה לפני תום תקופת השכירות .19.1

תפנה מכבי את , ")סיום השכירות מועד" –להלן בסעיף זה ( לפי הוראות הסכם זה

כפי  כשהוא ריק מכל אדם וחפץ, את המושכר ואו לבאי כוח/ותמסור למשכיר ו המושכר

תהיה מכבי רשאית להחזיר את המושכר למשכיר כולל , ם תחפוץ בכךא. as isשיהא מצבו 

תהיה רשאית לפרק וליטול עמה כל  או, ככל שהוסיפה ,תוספות ושינויים שהוסיפה בו

שאינם ניתנים , למעט תוספות ושינויים המהווים חיבור של קבע במושכר, תוספת או שינוי

 .לפירוק

 .מושכר לקדמותו עם מסירתו למשכירכי מכבי לא תחזיר את מצב ה, יובהר בזאת .19.2

  

  כללי .20

רשאי הצד שעניינו נפגע עקב אי , למשנהונמנע צד מלשלם תשלום החל לפי הסכם זה  .20.1

ובלבד שהקדים , על משנהו לשלם את התשלום החל, תשלום כאמור על ידי הצד האחר

ימים מראש כי הינו עומד לשלם את התשלום  )10(עשרה הודעה בכתב בת ו ונתן ל

והצד האחר לא שילם את התשלום בעצמו בתוך אותו , ונטי במקומו של הצד האחרהרלו

  .מועד

סכום ששולם כאמור על ידי צד שעניינו נפגע במקומו של הצד האחר ישא ריבית פיגורים 

  .וכן ישא הפרשי הצמדה למדד, כהגדרתה לעיל

דו ממנה הסכמה מטעם צד מהצדדים לסטות מתנאי הסכם זה לא תהווה תקדים ולא ילמ .20.2

לא השתמש צד מהצדדים בזכויות הניתנות לו במקרה מסוים . גזירה שווה למקרה אחר

ואין , או במקרה אחר/לפי חוזה זה אין לראות בכך ויתור על אותן הזכויות באותו מקרה ו

 .להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי של אותו צד להסכם

או ויתור על זכות שצד /סכמה כלשהי ואו הימנעות מפעולה לא ייחשבו כה/כל שתיקה ו .20.3

  .זכאי לה על פי הסכם זה ולא יהוו תקדים לעתיד

 .כל צד ישא בהוצאותיו המשפטיות בגין עריכת הסכם זה .20.4

האמור בהסכם זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ומיום חתימתו של הסכם זה לא  .20.5

, נעשו לפני יום ההסכםאו הסכם ש/כרון דברים ויאו ז/או הסכמה ו/מ ו"יהא תוקף לכל מו

 .אלא אם אושרו במסמך בכתב שנחתם על ידי הצדדים ביום ההסכם או לאחריו

 

 סמכות שיפוט .21

לבתי המשפט בעיר תל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל עניין הנוגע להסכם 

  .זה או הנובע הימנו

  

 

 

 



  

  כתובות והודעות .22

כל צד שיחליף את . ופיע ברישא של ההסכםכתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן כמ .22.1

יודיע בכתב למשנהו על כתובתו החדשה בישראל וכתובת זו תשמש מאז ואילך , כתובתו

  .ככתובתו לצורכי ההסכם

או , כל הודעה תשלח על ידי צד אחד למשנהו על פי הכתובות המצוינות לעיל בדואר רשום .22.2

ר בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה מסיהודעה שת. או באמצעות הפקסימיליה, מסר בידית

מסר ביד תחשב כאילו הגיעה לתעודתה יהודעה שת, שעות מיום השלחה 72לתעודתה תוך 

והודעה שנשלחה בפקסימיליה בשעות העבודה המקובלות תחשב , ביום מסירתה כאמור

 .כאילו הגיעה לתעודתה ביום שיגורה כאמור

  

  

  :ולראיה באו הצדדים על החתום

  

_________________              ________________  

  מכבי                          המשכיר        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                         

  



  

  סכם שכירות בלתי מוגנתה

  בית מרקחת
  

  2010שנת  _____בחודש _______ ביום ___________ -בשנערך ונחתם 

  

  ב י ן

  

____________________  

  ________________. פ.ח./ז.ת

  ' ___________מרח

  ")המשכיר" –להלן (

  ;מצד אחד              

  

  ל ב י ן

  מכבי שירותי בריאות

  227/99' אגודה עותומנית מס           

   4מרחוב קויפמן                     

      68012אביב   - תל                                

  )"מכבי" –להלן (      

  

  ;מצד שני                    

  

במסגרתו הינו זכאי לרכוש את , להלן 2.1 כהגדרתו בסעיף , ינו הזוכה במכרזוהמשכיר ה  :והואיל

  ;להלן 2.3 כהגדרתו בסעיף , הזכויות בנכס

 מתחייב המשכיר להשכיר, וכחלק בלתי נפרד מהתחייבויות המשכיר במסגרת המכרז  : והואיל

וזאת בכפוף לתשלום מלוא סכום התמורה , להלן 2.4 כהגדרתו בסעיף , למכבי את המושכר

  .להלן 2.2 כהגדרתו בסעיף , כמפורט בהסכם המכר, וקבלת החזקה בנכס

ומכבי מעוניינת לשכור את המושכר מאת המשכיר למטרת השכירות כאמור בהסכם זה   :והואיל

והכל בהתאם לתנאים הקבועים , והמשכיר מעוניין להשכיר את המושכר למטרה כאמור

        ;בהסכם זה להלן

  

  :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן, הוצהר, לפיכך



  

  נספחים וכותרות, מבוא .1

  . מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ויפורשו כאחד עמו המבוא והנספחים להסכם זה .1.1

בין שצורפו לו , הכוונה להסכם זה ונספחיו, בהתייחס להסכם זה" הסכם"בשימוש במילה  .1.2

ישא את , כאמור, במועד חתימת הסכם זה ובין במועד מאוחר יותר ובלבד שכל נספח

  .חתימת הצדדים

אין הן חלק מהוראות ההסכם ולא , כותרות סעיפי הסכם זה נעשו לצורכי נוחיות בלבד .1.3

  .תהיה להן כל נפקות לצורך פרשנותו של הסכם זה או של כל הוראה מהוראותיו

  :הנספחים הבאים, כחלק בלתי נפרד ממנו, )לפי העניין(או יצורפו /להסכם זה מצורפים ו .1.4

 .המושכר תשריט – "א" נספח .1.4.1

 . נספח ביטוח –" ב"נספח   .1.4.2

 . כאמור בהסכם זהיצורף  -אישור הבנק – "ג"נספח  .1.4.3

 . בוטל – " ד"נספח  .1.4.4

 .הסכם ניהול אסותא – " ה"נספח  .1.4.5

 

 הגדרות .2

י מכבי שירותי בריאות ואסותא "אשר פורסם ע, 134/2010' מכרז פומבי מס –" המכרז" .2.1

וכחלק בלתי נפרד , כהגדרתו להלן, במסגרתו הוצע למכירה הנכס, מ"מרכזים רפואיים בע

 .חתום על הסכם שכירות זהל) הוא המשכיר(ממנו נדרש הזוכה 

עליו חותם , המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הסכם המכר –" הסכם המכר" .2.2

 . בד בבד עם חתימת הסכם זה, המשכיר

בהתאם (, 36 -ו 35, 34, 33, 31, 30, 29, 26, 15, 3יחידות המסומנות במספרים  –" הנכס" .2.3

 - ידי האדריכלית דניאלה דרבסי שנערך על  12.8.09לתשריט רישום הבית המשותף מיום 

, השלישית, השנייה, הקרקע וקומת הביניים, )-1(הממוקמות בקומות המרתף ) הלוי

המצוי , לרבות הצמוד אליהם, השביעית והשמינית בבניין, השישית, הרביעית החמישית

והידוע גם , פינת רחוב הראשונים בפתח תקוה 3ברחוב שפיגל , "קניון כיכר העיר"בבנין 

 .229חלקה  6379גוש כ

, )קומת הקרקע(המצויה בקומה המסחרית  15יחידה המסומנת במספר  –" המושכר" .2.4

והכל כאמור בתשריט הבית משותף שצורף , )כולל קומת הגלריה(לרבות הצמוד אליהם 

 .להסכם זה' למסמכי המכרז ולנספח א 1-'כנספח ב

 . ר"מ 103.4) = יהשטח הגלר(ר "מ 45.1+ ר "מ 58.3 –" שטח המושכר לתשלום" .2.5

 .ר"מ 6019.76  –" שטח הנכס" .2.6

  .להלן 7 המטרה הקבועה בסעיף  –" מטרת השכירות" .2.7

 .להלן 8.1 כהגדרתן בסעיף  –" מועד תחילת השכירות" .2.8

או חברת /או מוסד פיננסי אחר מוכר בישראל ו/ו למשכנתאות בישראלבנק  – "הבנק" .2.9

לצורך מימון רכישת הזכויות נשוא ) אם בכלל( כספים לקונהשילווה ביטוח בישראל 

 .הסכם זה



  

ואשר לא יהיה , על זכויות המשכיר בנכס, שיעבוד ככל שירשם  – "שעבודי המשכיר" .2.10

 .יות מכבי במושכראיסור על השכרת המושכר למכבי או הגבלה כל שהיא לזכו וברישומ

לפיו רשאי המשכיר להשכיר את המושכר למכבי וכן , אישור מאת הבנק  –" אישור הבנק" .2.11

יהא כפוף לזכויות מכבי בכל תקופות , לפיו מימוש הזכויות על פי שעבודי המשכיר

כך שככל שהנכס ימומש על ידי הבנק הוא ימומש , והכל כאמור בהסכם זה, השכירות

  .להסכם זה 'גנספח הבנק יצורף כאישור ".נכס תפוס"כ

עובר לחתימת הסכם , שטח העומד באופן בלעדי לרשות מכבי –" שטח הצבת המערכות" .2.12

 . בו מוצבים כל מתקני העזר הנחוצים למכבי להפעלת המושכר, זה

) כולל פירות וירקות(מדד המחירים הידוע בשם מדד המחירים לצרכן  –" המדד" .2.13

ה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכ

וכולל כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו , מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר

אם יהא מדד . בין אם יהא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו

נו לבין המדד אחר שיבוא במקומו תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבי

  .המוחלף

  .המדד שהתפרסם לאחרונה לפני ביצוע תשלום כלשהו לפי הסכם זה – "המדד החדש" .2.14

  .המדד האחרון שיתפרסם טרם יום חתימת הסכם זה – "המדד הבסיסי" .2.15

ככל שהמדד החדש (ההפרש בין המדד החדש לבין המדד הבסיסי  – "הפרשי הצמדה" .2.16

   . ומוכפל בסכום שיש להצמידו ,סימחולק במדד הבסי, )גבוה מהמדד הבסיסי

  .יום שבו פתוחים הבנקים המסחריים לשם מתן שירותים ללקוחותיהם –  "יום עסקים" .2.17

בשווי שנים עשר חודשי , סך השווה לדמי השכירות כהגדרתם להלן –" הפיצוי המוסכם" .2.18

 . שכירות

, סיםילרים מדח'צ: כגון(כלל המערכות הקיימות במושכר  – "המערכות המשותפות" .2.19

 .שנותרו במושכר גם לאחר מסירת החזקה בנכס) ב"וכיו רגנראטו

  

 השתכללות ההסכם .3

השתכללותו של הסכם זה מותנית בקיום מלוא התחייבויותיו של , למען הסר ספק .3.1

 .לרבות הסכם המכר, המשכיר על פי מסמכי המכרז

בתנאי  אך ורק, מובהר כי המשכיר יהיה זכאי לתשלום דמי השכירות על פי הסכם זה .3.2

שולמה מלוא התמורה ונמסרה , ובכלל זה, שהושלמה עסקת המכר נשוא הסכם המכר

 .החזקה בנכס לידי המשכיר בהתאם להוראות הסכם המכר

יחשב הסכם זה בטל , לא תשכלל עסקת המכר נשוא הסכם המכר, היה ומכל סיבה שהיא .3.3

 .רעהו או דרישה כלפי/או תביעה ו/ומבוטל מבלי שלמי מהצדדים תהא טענה ו

, למכבי משכירהמשכיר , זה לעיל 3 במועד השתכללותו של הסכם המכר כאמור בסעיף  .3.4

במועד כאמור , ומוסר לה חזקה פורמאלית במושכר, את המושכר, למשך תקופת השכירות

 .בתנאים ובמועדים המפורטים להלן בהסכם זה, והכל לתקופה, הלןל 8.1 בסעיף 

  



  

  הצהרות והתחייבויות הצדדים .4

  :המשכיר מצהיר ומתחייב בזאת כי .4.1

יהיה זכאי להירשם , כאמור בהסכם המכר, בכפוף לקיום מלוא התחייבויותיו .4.1.1

ואין כל מניעה מצידו למסור את החזקה הפורמאלית  ,ים של הנכסבעלכ

  .במושכר

 וכנגד זכות, לרבות רשות כלשהי', או דרישה של צד ג/כל טענה ו וימת נגדלא קי .4.1.2

 ואו כל דבר אחר המונע את התקשרות/או הגבלה מכל מין וסוג ו/במושכר ו

  .ואו את ביצועו של הסכם זה על יד/בהסכם זה ו

לחתום על ההסכם  ,בין על פי דין ובין על פי הסכם ובין אחרת ,א מנועואין ה .4.1.3

כאמור על הסכם זה וביצוע  וואין בחתימת, על פיו והתחייבויותי את כלולבצע 

   .על פיו משום הפרת התחייבות כלשהי כלפי צדדים שלישיים והתחייבויותי

 מכל ותנקי שזכויות המשכיר במושכרכ, מסירת החזקה הפורמאלית תתבצע .4.1.4

או /או מנהליים למיניהן ו/או צווים שיפוטיים ו/או עיקול ו/או משכנתא ו/חוב ו

 2.10 כהגדרתם בסעיף , למעט שעבודי המשכיר ככל שיהיו כלשהי' זכות צד גכל 

 .והן תשארנה במצב זה לאורך כל תקופות השכירות כאמור בהסכם זה, לעיל

וכי חתימתם , ם המשכירהחתומים על הסכם זה הם המוסמכים לחתום בש .4.1.5

במידה ( לכל דבר ועניין ות אותורשום של המשכיר מחייבה ובתוספת שמ

 .)והמשכיר הינו חברה

 .י דין לאישור התקשרותו בהסכם זה"הוא קיבל את כל ההחלטות הנדרשות עפ .4.1.6

  :מכבי מצהירה ומתחייבת בזאת כי .4.2

  .היא בעלת כל האמצעים לקיום מלוא חיוביה על פי הסכם זה .4.2.1

י הסכם ובין אחרת לחתום על ההסכם אין היא מנועה בין על פי דין ובין על פ .4.2.2

ואין בחתימתה כאמור על הסכם זה וביצוע , התחייבויותיה על פיואת ולבצע 

  .התחייבויותיה על פיו משום הפרת התחייבות כלשהי כלפי צדדים שלישיים

החתומים על הסכם זה הם המוסמכים לחתום בשמה וכי חתימתם בתוספת  .4.2.3

 .ל דבר וענייןשמה הרשום של מכבי מחייבת אותה לכ

 

  השכירות .5

, למטרת השכירות ,את המושכר, למשך תקופת השכירות, המשכיר מתחייב בזאת להשכיר למכבי

בתנאים , והכל לתקופה, למטרת השכירות, ומכבי מתחייבת בזאת לשכור מהמשכיר את המושכר

  .ובמועדים המפורטים להלן בהסכם זה

  

  



  

  אי תחולת חוקי הגנת הדייר .6

או /אינם ולא יהיו מוגנים על פי ו) לאחר בנייתו(המושכר ו, השכירות כי, מכבי מצהירה .6.1

או כל דין אחר שיבוא /ו 1972 - ב"תשל, )נוסח משולב(מכח הוראות חוק הגנת הדייר 

  )."חוק הגנת הדייר" –להלן (במקומו 

או , כהגדרתם בחוק הגנת הדייר, מכבי מצהירה כי לא נתבקשה ולא שילמה דמי מפתח .6.2

 ב"כיותוספת וכל , וכי כל שיפוץ, לולים להתפרש או להיחשב כדמי מפתחתשלומים הע

או מכח /או מטעמה לא יחשבו ולא יקנו לה כל זכות על פי ו/שיתבצעו במושכר על ידה ו

  .חוק הגנת הדייר

מכבי דייר  ההייתלא , 1968 -  ח"תשכ, )הוראות שונות(ביום תחילתו של חוק הגנת הדייר  .6.3

 .הזכאי להחזיק במושכר

 

  מטרת השכירות .7

על כל הנובע , למטרת בית המרקחתשוכרת בזאת את המושכר על מנת להשתמש בו  מכבי .7.1

ולמטרה זו בלבד , למשך כל תקופת השכירות, נילווה לכךלרבות כל שימוש  ,בכך והכרוך

 ").מטרת השכירות" –להלן לעיל ו(

כתב מאת כל שינוי או הרחבה של מטרת השכירות כפופים לקבלת הסכמה מראש וב .7.2

וזאת בכפוף , כאמור, אשר יהיה רשאי שלא להסכים לכל שינוי או הרחבה, המשכיר

 .לנימוקים סבירים בלבד

  

    תקופת השכירותמסירת החזקה ו .8

יימסר המושכר מסירה , כאמור בהסכם המכרבכפוף לקיום כל התחייבויות המשכיר  .8.1

, סכם המכרלה 4פורמאלית למכבי ביום מסירת החזקה למשכיר כאמור בסעיף 

או מינהלים /או צווים שיפוטיים ו/או עיקול ו/או משכנתא ו/כשהמושכר נקי מכל חוב ו

כל שהיא וכשאין כל מניעה אחרת להשתמש במושכר למטרת ' או כל זכות צד ג/ו םלמיניה

 2.10 כהגדרתם בסעיף , כל שיהיולמעט שעבודי המשכיר כ, לעיל 7 השכירות כאמור בסעיף 

 )."מועד מסירת החזקה"או /ו" מועד תחילת השכירות" -להלן(לעיל 

במועד  םשתחילת ,חודשים )12(שנים עשר  הינה למשך  תקופת השכירות על פי הסכם זה .8.2

 ").הראשונה תקופת השכירות" –להלן ( תחילת השכירות

להאריך את תקופת השכירות ביחס למושכר ) זכות הברירה(האופציה  בלבד ניתנת למכבי .8.3

, חודשים כל אחת) 12(שנים עשר  תקופות נוספות בנות 3בעוד , לחלקים ממנו או כולו

ל "כאשר תחילת כל אחת מהתקופות הנוספות הנ ,אחרי תום תקופת השכירות הראשונה

וף לקיום מלוא התחייבויות השוכר כאמור בכפ, בתום תקופת השכירות שקדמה לה

   .בהסכם זה לעיל

תקופת ", "השכירות השנייהתקופת "– להלן תקופות השכירות שתיקראנה בהתאמה

כאשר תחילת כל אחת  - "תקופת השכירות הרביעית" –ו " השכירות השלישית

  .ל בתום תקופת השכירות שקדמה לה"מהתקופות הנוספות הנ



  

תקופת השכירות  לפני תום, לפחות ששה חודשים מראש בכתבלא מסרה מכבי הודעה  .8.4

הראשונה או תקופת השכירות השנייה או תקופת השכירות השלישית או תקופת השכירות 

 אי חידושהודעה על " –להלן (האופציה על אי רצונה במימוש , לפי העניין, הרביעית

  . השכירות הנוספתימשך הסכם זה לתקופת , ")השכירות

לפי , תפסק השכירות בתום אותה תקופה, השכירות כאמור אי חידושי הודעה על שלחה מכב .8.5

יחולו הוראות ההסכם לעניין פינוי , ובמקרה כאמור, ויראו הסכם זה כבא אל קיצו, העניין

  .להלן 19   כמפורט בסעיף, המושכר על ידי מכבי והחזרת החזקה בו לידי המשכיר

תחולנה כל הוראות ההסכם במלואן החלות , לעיל 0 כאמור בסעיף , הוארך תוקף ההסכם .8.6

 . בכפוף לשינויים המפורטים בהסכם זה, בתקופת השכירות

עד  -דהיינו(יובהר כי החל מתחילת תקופת השכירות הראשונה ואילך , על אף האמור לעיל .8.7

להודיע למשכיר בכתב על ביטולו של הסכם זה  בכל עתתהא מכבי רשאית , )תום השכירות

ימים ממתן ) 45(במקרה כזה תיפסק השכירות בתום ארבעים וחמישה . והפסקת השכירות

או פיצוי בגין ביטול /ומכבי לא תידרש לשלם למשכיר כל תשלום ו, ההודעה כאמור

 .להלן 19 ו במקרה זה הוראות סעיף וכן יחול, ההסכם והפסקת השכירות

 

  דמי השכירות   .9

תמורת קיום התחייבויות המשכיר על פי הסכם זה מתחייבת מכבי לשלם למשכיר דמי  .9.1

אשר , ככל שיחול, שכירות חודשיים לכל חודש מחודשי השכירות בתקופת השכירות

 :יחושבו באופן הבא

כהגדרת מונח (השכירות יהיו שווים למכפלת שטח המושכר לתשלום בסכום התמורה דמי 

 - ומחולק ב 8% –מוכפל ב , כשהוא מחולק בשטח הנכס, )מ"לא כולל מע, זה בהסכם המכר

 :כמפורט בנוסחה שלהלן, ")דמי השכירות" –להלן ) (חודשים( 12

      X  =*   Y *   8%   Z    

                              12                                      

  :לעניין הסכם זה

X  =דמי השכירות החודשיים.  

Y  =103.4 ר"המהווה שטח המושכר לתשלום במ - ר "מ.  

Z  = מחולק בשטח הנכס מ"לא כולל מע) כהגדרתו בהסכם המכר(סכום התמורה     .  

 .דמי השכירות ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה למדד .9.2

 .י דין"מ עפ"רות יתווסף מעלדמי השכי .9.3

, דמי השכירות החודשיים, בכפוף לקיום כל התחייבויות המשכיר המפורטות בהסכם זה .9.4

באוקטובר של כל שנה קלנדרית  1 –ביולי וב  1 –ב ,  באפריל 1 –ב , בינואר 1 - ישולמו ב 

ק או החל(מראש ) "רבעון": להלן(חודשים ) 3(החלה בתקופת השכירות בעבור כל שלושה 

 ).לפי העניין, הנותר ממנו

 



  

בכפוף לחוק , דמי השכירות ישולמו למשכיר בכפוף לכל דין בדבר ניכוי מס במקור .9.5

ובכפוף להמצאת אישור שנתי  ,והתקנות על פיו 1976 –ו "תשלעסקאות גופים ציבוריים 

ובכפוף להמצאת חשבונית מס כדין שיומצאו מראש כתנאי  בדבר ניהול ספרים כדין

  .שלוםלביצוע הת

תנכה מכבי ניכוי מס במקור , מכל תשלום שעל מכבי לשלם למשכיר על פי הסכם זה .9.6

, ובהעדר אישור כאמור, בשיעור התואם לאישור שיומצא לה לשם כך על ידי המשכיר

כל ניכוי במקור שיעשה כאמור . יעשה הניכוי במקור על פי השיעור שנקבע לשם כך בדין

ות החודשיים שמכבי חייבת בתשלומם על פי הסכם יחשב כתשלום על חשבון דמי השכיר

  .זה

תשלום דמי השכירות החודשיים שעל מכבי לשלם למשכיר מהווים את מלוא הסכומים  .9.7

של המשכיר על פי  ושעל מכבי לשלם למשכיר בגין השכירות ובגין קיום שאר התחייבויותי

  ). המפורטים בהסכם זה שוטפים תשלומיםדמי ניהול ולמעט (הסכם זה 

 

  שימוש והחזקת המושכר .10

אך מבלי לגרוע מכלליות , לרבות, אפשר למכבי ולכל מי מטעמהמתחייב להמשכיר  .10.1

  .על כל חלקיו גישה נוחה למושכר, בכל עת, לפועלים ולמבקרים, לעובדים, האמור

לעניין  ואו כל התחייבות רלוונטית אחרת של/ו על פי הסכם זהבכפוף להתחייבויות המשכיר  .10.2

ובלבד שאם נמנע  .במושכר מטעמהשיון לתליית שלטים יר להשגת כבי אחראיתתהיה מ, זה

בשל סירוב המשכיר לחתום על  ולרבות משכירכלשהו בשל טעם הנעוץ ב רישיוןממכבי קבלת 

יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה , או לחדש רישיון כלשהו/המסמכים הנדרשים לקבל ו

  . על ידי המשכיר

על , חתימה, תכנית, או לכל רשות כל מסמך/מסור לה ויו, מכבי כל סיועבידי  ןייתהמשכיר  .10.3

  .במושכר לצורך פעילותה  או חידושו ככל הנדרש/ו שיוןימנת לאפשר למכבי לקבל ר

ותתקן , מכבי תימנע מגרימת כל נזק או קלקול לשטחי המושכר המשמשים אותה בלעדית .10.4

או על ידי מבקרים /די מי מטעמה ואו על י/שיגרם על ידה ואו קלקול על חשבונה נזק 

 .למעט בלאי סביר כאמור מטעמה לשטחים אלה

, כי ידוע לו כי בנכס קיימות ופועלות מערכות משותפות, המשכיר מצהיר ומאשר .10.5

, לאפשר למכבי להמשיך ולעשות שימוש, המשכיר מתחייב. המשמשות את הנכס בכללותו

 .במערכות המשותפות למטרת השכירות, ככל שיידרש בהתאם לשיקול דעתה

בכל תקופת השכירות האחריות לתחזוקת המערכות המשותפות תחול על המשכיר ועל 

ברמה גבוהה ובאופן , המשכיר מתחייב לתחזק ולתפעל את המערכות המשותפות. חשבונו

  .בכל תקופת השכירות, רציף

, תבמערכות נפרדו, באם יבחר המשכיר להחליף את המערכות המשותפות או חלק מהן

והכל בכפוף לקבלת אישורה , הרי שהוא מתחייב לעשות זאת על אחריותו ועל חשבונו

פעילותה , או תושבת באופן כלשהו/ומבלי שתיפגע ו, מראש ובכתב של מכבי ובתאום עימה

  .ובכפוף לכך שהמערכות הנפרדות תאושרנה מראש על ידי מכבי, של מכבי במושכר

 



  

ו על חשבונ, להחליף, תקןל, תחזקהא אחראי לימשכיר ה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .10.6

או /ו בקירות המושכראו הקלקולים שיתגלעו /או הליקויים ו/את כל הפגמים ו, ואחריותו

או /או התקרות ו/ו מערכותיו שבתוך הקירותאו /ו או תקרת המושכר/ו המושכר רצפת

ים מבלאי סביר ובכלל או מנזקים הנובע/או שייגרמו כתוצאה מהפרדת המערכות ו/הרצפה ו

לרבות , והמערכות המשותפות, מכאניות הפועלות במושכר- זה כל המערכות האלקטרו

  .  חידושן מעת לעת של מערכות אלה, כיבוי אש, מערכות מיזוג אויר

כאמור במהירות  ואו קלקול שהם בתחום אחריות/כל נזק ו ותקן על חשבוניהמשכיר 

או השימוש /על מנת שלא תפגענה ההנאה ו, ידי מכבי ידרש לעשות כן עלימיום ש, האפשרית

או במקרה ומדובר בנזק במושכר שקיים צורך דחוף /עשה כן ויואם לא , הסביר במושכר

על , לעשות כן בעצמה או באמצעות אחרים, אך לא חייבת, תהא מכבי רשאית, בתיקונו

או נגרמו בקשר  שהוצאו, שיב המשכיר למכבי את ההוצאותיובמקרה כזה  המשכיר חשבון

  . או שתהא זכאית מכבי לקזז כל סכום מיד עם דרישתה הראשונה של מכבי, לתיקון כאמור

 ויטופלו ויתוקנו על ידי המשכיר ועל חשבונ או חלקו נזקים שימנעו את הפעלת המושכר

נזקים אשר . 'נזקים קונסטרוקטיביים במבנה וכו, רטיבות בקירות, נזילות: כגון, לאלתר

דמי  בעיכוב תשלוםיזכו את מכבי  או חלקו מנע ממכבי להשתמש במושכרבגינם י

את המשכיר  םלא השלי. עד להשלמת התיקון או דמי השכירות/וקיזוז הנזקים ו השכירות

יחשב הדבר להפרה , יום וימנע ממכבי שימוש במושכר למטרת השכירות 30תוך  ועבודותי

ת ההתקשרות ולדרוש פיצוי בגין יסודית של הסכם זה ומכבי תהא רשאית להפסיק א

   .י כל דין"וזאת בנוסף לכל סעד עפ הנזקים שיגרמו לה

הוראות סעיף זה  .המושכרן התקינה  ולניקיו, לאחזקתו השוטפת מכבי תהיה אחראית .10.7

שלגביהן לא חלה על מכבי כל חובה  או מתקני המושכר/מערכות ולא תחולנה על , לעיל

התקינה  של המערכות והמתקנים , תם השוטפתהמשכיר יהא אחראי לאחזק .כאמור

לניקיונם של השטחים הציבוריים והגישה למושכר ויעשה כן באופן , במבנה ובמושכר

שוטף וברמה גבוהה כמתחייב מהעובדה שבמבנה פועלת מרפאה המיועדת לשמש את 

 או ביצוע של תיקונים/או קימומן ו/וכן יהא אחראי על החלפת מערכות ו, הציבור הרחב

או על חברת /כל האמור יחול על המשכיר ועל חשבונו ו, ל"הוניים באופיים במערכות הנ

 .שלעיל 10.5 על פי סעיף  ואין באמור בכדי לגרוע מאחריות. הניהול מטעמו

ם בדיקת לש, בתאום מראש עם מכבי, בשעות הפעילות, הא רשאי לבקר במושכריהמשכיר  .10.8

 .ובלבד שפעילות מכבי לא תיפגע קיום הוראות הסכם זה על ידי מכבי

 

  שילוט .11

בהתאם לשילוט הקיים ביום  המושכרמכבי תהא זכאית להמשיך ולתלות שלטים בחזית  .11.1

, על כל המסמכים והאישורים שידרשו, ככל שיידרש, המשכיר יחתום. חתימת הסכם זה

  .או שלט נוסף/לשם הצבת השלט כאמור ו

 . מכבי תישא במשך כל תקופת השכירות באגרת השילוט .11.2

  

  

  

 



  

  מיסים ותשלומים .12

ובתקופות השכירות  תקופת השכירות כל ובמשךמסירת החזקה מכבי תשלם החל ממועד  .12.1

אם , החלים השוטפים את מסי הרשות המקומית, באופן שוטף, באם תחולנה, הנוספות

  .שוכרת המושכרדין כ י"עפ ול עליהאו תשלום אחר אשר יח/וכל מס ו, חלים עליה כשוכרת

, הוטל תשלום כאמור בשל שנה שלמה שרק חלק ממנה נמצא בתחום תקופת השכירות

כל תשלום כאמור שחל קודם לתחילת תקופת . האמור תשלם מכבי חלק יחסי מהתשלום

אף אם מועד תשלומו לאחר תחילת תקופת (השכירות יחול וישולם על ידי המשכיר 

   ).השכירות

 -דמי ניהול בתשלומים וההוצאות בגין  בפועל י תישא במשך כל תקופת השכירותמכב .12.2

  - מים גז וטלפון למושכר, אספקת חשמל. להלן 16 בהתאם להסכם ניהול כמפורט בסעיף 

תקופה המתייחס לכל תשלום כאמור  .טלפוןהגז וה ,מיםה, לפי תעריפי חברת החשמל

הינו בפועל אף אם מועד תשלומו (יחול וישולם על ידי המשכיר , לתקופת השכירות שקדמה

 ).לאחר תחילת תקופת השכירות

מכבי תישא בעלויות השוטפות הנגזרות מהשימוש שלה במערכות המשותפות בהתאם  .12.3

על אחריותו ועל חשבונו מונים , המשכיר מתחייב להתקין במושכר.  לקריאת מונים

התשלום בגין הצריכה ישולם על ידי מכבי . שיאפשרו מדידת הצריכה בפועל, מיםמתאי

באין אפשרות טכנית להתקנת מונים כאמור יתבצע התשלום . בהתאם לצריכתה בפועל

 .בהתאם לחלקה היחסי של השוכרת במערכת הרלוונטית

צאות הו,היטל השבחה, מס רכוש: או היטל אחר הנובע מהבעלות במושכר כגון/כל מס ו .12.4

אשר חל או יחול על ', וכו , לרבות בגין השימוש למטרת השכירות, כופר חניה, פיתוח

בכלל כך יחולו על המשכיר אגרות והיטלים אשר . על ידי המשכיר מווישול ויחול, המושכר

לשימוש במושכר  או/ו הבניהלרבות היתר קבלת היתר או /משינוי תכנית ו ,בין היתר, נובעים

 .אם וככל שיידרש, או כופר חניה/לרבות תשלום היטל השבחה ו ,למטרת השכירות

  

  תחילת השכירותמועד שינויים ותוספות לאחר  .13

או /או תוספות ו/לבצע שינויים ו, בכל עת לאחר מועד מסירת החזקה, זכאית מכבי .13.1

וזאת לפי שיקול דעתה ובלא כל צורך  המשכירשלא באמצעות , שיפוצים פנימיים במושכר

  )."שינויים פנימיים" –להלן ( ירהמשכבהסכמת 

אלא , לביצוע שינויים מהותיים יתנגדלא  המשכיר, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .13.2

או  באם יש /טעמים הנעוצים בעמדת הרשויות המוסמכות ו: כגון(מטעמים סבירים בלבד 

  .)ב"בשינוי לפגוע  בקונסטרוקציה של המבנה וכיו

על חשבונה ובכפוף לקבלת ה ויבוצעו על יד, די מכביככל שיבוצעו על י, השינוייםכל  .13.3

או יחתים את הבעלים /ו חתוםי המשכיר. אם הדבר נדרש על פי הדין, היתרים כחוק

בקשות והתחייבויות מכל מין וסוג , לרבות טפסים, על כל המסמכים והתוכניותהרשומים 

מור ידרשו לצורך אם אישור או היתר כא, או היתר/שהוא שידרשו לשם קבלת כל אישור ו

עלויות  וכדי להטיל עלי, כאמור המשכירשל  וובלבד שלא יהיה בחתימת, ביצוע השינויים

 .למעט המפורט בהסכם זה, יאו חבות כלשה/ו

 



  

  העברת והסבת זכויות , שיעבוד .14

או /או להפעיל את המושכר למטרת השכירות בעצמה ו/מכבי רשאית לפעול במושכר ו .14.1

  .באמצעות אחר מטעמה

כי מכבי תהא רשאית להסב את , מוסכם בזאת, לעיל 14.1 לגרוע מהאמור בסעיף  מבלי .14.2

לכל תאגיד מקבוצת מכבי שירותי  והסכם הניהול או חובותיה על פי הסכם זה/זכויותיה ו

מחלות ולכל חברה מכבי מגן אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד , קרן מכבי: כגון, בריאות

ובלבד שתימסר על כך , או המשורשרת להם ל"הנשלטת על ידי או מי מהתאגידים הנ

 .הודעה למשכיר

מכבי תהא רשאית להשכיר את המושכר או חלקים ממנו , לעיל 14.2 בנוסף לאמור בסעיף  .14.3

 ").שוכר משנה" –להלן (ה על קבוצת מכבי בשכירות משנה אף לכל שוכר שאינו נמנ

לרשום את ) כהגדרת מונח זה בהסכם המכר(אם וככל שיידרש המשכיר על ידי הבנק  .14.4

מתחייב , בנכסלצורך מימון רכישת הזכויות , לעיל 2.10 כהגדרתם בסעיף שעבודי המשכיר 

ימים  30בתוך , לעיל 2.11 כמשמעותו בסעיף , אישור הבנקאת למכבי מציא המשכיר לה

אי המצאת האישור האמור בפרק הזמן כאמור יהווה הפרה  .ממועד חתימת הסכם זה

אשר תזכה את מכבי באפשרות לביטול הסכם , יסודית של הסכם זה ושל הסכם המכר

 .לעיל 2.18 ב בסעיף המכר ולפיצוי מוסכם בגובה הסכום הנקו

  .להסכם זה 'גנספח אישור הבנק יצורף כ

, או התחייבויותיו על פי הסכם זה בהודעה למכבי/להסב את זכויותיו ו, המשכיר יהא רשאי .14.5

ח כי באופן שיבטי, והכל בכפוף לזכויות מכבי על פי הסכם זה, לאחר מועד תחילת השכירות

ובכפוף לכך שהגוף הנעבר יקבל על עצמו בכתב , זכויות מכבי על פי הסכם זה לא תיפגענה

, ובנוסף במקרה של שעבוד, את ביצוע כל התחייבויות המשכיר על פי ההסכם כלפי מכבי

או במימושו כדי לפגוע בזכויות מכבי ויומצא למכבי מכתב מבעל השעבוד /שלא יהא בו ו

 .צרות השעבודהמאשר זאת בטרם היוו

 

 וביטוח בנזיקין אחריות .15

הוראות הביטוח אשר יחולו על הצדדים הינן בהתאם , מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה .15.1

 .ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו, 'בנספח המצורף להסכם זה כ, להוראות נספח הביטוח

  .אחריות הצדדים על פי הסכם זה תהא בהתאם לאחריותם על פי דין .15.2

 

  ה וניהול  שירותי אחזק .16

להסכם זה ומהווה  'הנספח המצורף כ(עובר לחתימת הסכם זה חל על מכבי הסכם ניהול אסותא 

הסכם ניהול אסותא ימשיך ויחול על מכבי בגין . 15' בגין יחידה מס) חלק בלתי נפרד ממנו

  .בכל תקופת השכירות, כאמור לעיל, המושכר

  

  

  



  

  שעות הפעילות במושכר .17

וחגי ישראל ' ובימי ו 23:00עד  06:30הן בין השעות ' ה –' ימים אשעות הפעילות במושכר ב .17.1

 .15:00עד  06:30הן בין השעות 

המשכיר . שעות הפעילות במושכר יקבעו על פי שיקול דעת מכבי בלבד, על אף האמור .17.2

לאפשר למושכר לפעול בכל ימות , ולאור צרכיה המיוחדים, מתחייב בהתאם לדרישת מכבי

ולפיכך מתחייב המשכיר שלא , ובכל שעות היממה) ות ובמועדיםלרבות בשבת(השבוע 

או מי /למנוע כל גישה למושכר ולאפשר למתקניו ולמערכותיו לפעול לטובת מכבי ו

 .בהתאם לצרכיה ולפי שיקול דעתה הבלעדי של מכבי, מטעמה

בכל , כמוקד רפואי, תתאפשר פעילות מלאה בחלקים מהמושכר, בכפוף להוראות הדין .17.3

 .ובכל שעות היממה) כולל שבתות וחגים(השבוע ימות 

 

 הפרות ותרופות .18

, או על פי כל דין/פי הוראות הסכם זה ו מבלי לגרוע מכל הסעדים העומדים לצדדים על .18.1

 1970 -א "תשל, )תרופות בשל הפרת חוזה(תחולנה על הסכם זה הוראות חוק החוזים 

  ").חוק החוזים תרופות" –להלן (

, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 3נה או הפרת אחד או יותר מהסעיפים הצהרה מהותית לא נכו .18.2

ימים ) 15(חמישה עשר ו בתוך /ואשר לא תוקנה, על המועדים הנקובים בהם 15 - ו 14

נה כהפרה יסודית של הסכם /תחשב מכבי על כך על ידי בכתב מהמועד בו ניתנה התראה 

ותזכה את מכבי  לקבלת הפיצוי , כמשמעותו של מושג זה בחוק החוזים תרופות, זה

 .")הפיצוי המוסכם" -להלן (לעיל  2.18 המוסכם כאמור בסעיף 

שיון כלשהו או ימנע ממנה להשתמש במושכר למטרתו בשל טעם יאם ימנע ממכבי קבלת ר .18.3

 –להלן (של המשכיר  והדבר יחשב להפרה יסודית של ההסכם מציד הנעוץ במשכיר

ולקבל , ומכבי תהיה זכאית לבטל הסכם זה ולפנות את המושכר, )"האירוע המפסיק"

  .י כל דין"את הפיצוי המוסכם וזאת בנוסף לכל סעד עפמאת המשכיר 

 15שישולמו באופן אקראי באיחור שאינו עולה על או דמי ניהול /ותשלום דמי השכירות  .18.4

 .ם זהלא יהוו הפרת הסכו, בתשלום ימים לא ייחשבו כפיגור

לאחר הערכה זהירה ושקולה של כל צד את , מראש על ידי הצדדים עהפיצוי המוסכם נקב .18.5

והצדדים מוותרים מראש , נזקי הצד האחר עקב הפרת הצד המפר הניתנים לצפייה כיום

. על כל טענה בדבר גובה הפיצוי המוסכם ויהיו מנועים ומושתקים מלטעון כי יש להפחיתם

כם כדי לגורע מזכותו של הצד הנפגע לתבוע מהצד המפר כל מוסהפיצוי האין בקביעת 

או /או תרופה אחרים ו/או כל סעד ו/או נוסף עקב ההפרה ו/או שיפוי אחר ו/פיצוי ו

 .לובלא קשר לפיצוי המוסכם ובנוסף , נוספים

  

 

 

 

 



  

  פינוי .19

 עם תום תקופת השכירות או מקום שהשכירות תגיע לסיומה לפני תום תקופת השכירות .19.1

תפנה מכבי את , ")סיום השכירות מועד" –להלן בסעיף זה ( הוראות הסכם זהלפי 

כפי  כשהוא ריק מכל אדם וחפץ, את המושכר ואו לבאי כוח/ותמסור למשכיר ו המושכר

תהיה מכבי רשאית להחזיר את המושכר למשכיר כולל , אם תחפוץ בכך. as isשיהא מצבו 

תהיה רשאית לפרק וליטול עמה כל  או, ככל שהוסיפה ,תוספות ושינויים שהוסיפה בו

שאינם ניתנים , למעט תוספות ושינויים המהווים חיבור של קבע במושכר, תוספת או שינוי

 .לפירוק

 .כי מכבי לא תחזיר את מצב המושכר לקדמותו עם מסירתו למשכיר, יובהר בזאת .19.2

  

  כללי .20

ו נפגע עקב אי רשאי הצד שעניינ, למשנהונמנע צד מלשלם תשלום החל לפי הסכם זה  .20.1

ובלבד שהקדים , על משנהו לשלם את התשלום החל, תשלום כאמור על ידי הצד האחר

ימים מראש כי הינו עומד לשלם את התשלום  )10(עשרה הודעה בכתב בת ו ונתן ל

והצד האחר לא שילם את התשלום בעצמו בתוך אותו , הרלוונטי במקומו של הצד האחר

  .מועד

י צד שעניינו נפגע במקומו של הצד האחר ישא ריבית פיגורים סכום ששולם כאמור על יד

  .וכן ישא הפרשי הצמדה למדד, כהגדרתה לעיל

הסכמה מטעם צד מהצדדים לסטות מתנאי הסכם זה לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה  .20.2

לא השתמש צד מהצדדים בזכויות הניתנות לו במקרה מסוים . גזירה שווה למקרה אחר

ואין , או במקרה אחר/לראות בכך ויתור על אותן הזכויות באותו מקרה ולפי חוזה זה אין 

 .להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי של אותו צד להסכם

או ויתור על זכות שצד /או הימנעות מפעולה לא ייחשבו כהסכמה כלשהי ו/כל שתיקה ו .20.3

  .זכאי לה על פי הסכם זה ולא יהוו תקדים לעתיד

 .המשפטיות בגין עריכת הסכם זה כל צד ישא בהוצאותיו .20.4

האמור בהסכם זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ומיום חתימתו של הסכם זה לא  .20.5

, או הסכם שנעשו לפני יום ההסכם/כרון דברים ויאו ז/או הסכמה ו/מ ו"יהא תוקף לכל מו

 .אלא אם אושרו במסמך בכתב שנחתם על ידי הצדדים ביום ההסכם או לאחריו

 

 וטסמכות שיפ .21

לבתי המשפט בעיר תל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל עניין הנוגע להסכם 

  .זה או הנובע הימנו

  

  

  

  



  

  כתובות והודעות .22

כל צד שיחליף את . כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן כמופיע ברישא של ההסכם .22.1

שמש מאז ואילך יודיע בכתב למשנהו על כתובתו החדשה בישראל וכתובת זו ת, כתובתו

  .ככתובתו לצורכי ההסכם

או , כל הודעה תשלח על ידי צד אחד למשנהו על פי הכתובות המצוינות לעיל בדואר רשום .22.2

מסר בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה יהודעה שת. או באמצעות הפקסימיליה, מסר בידית

תעודתה מסר ביד תחשב כאילו הגיעה ליהודעה שת, שעות מיום השלחה 72לתעודתה תוך 

והודעה שנשלחה בפקסימיליה בשעות העבודה המקובלות תחשב , ביום מסירתה כאמור

 .כאילו הגיעה לתעודתה ביום שיגורה כאמור

  

  

  :ולראיה באו הצדדים על החתום

  

_________________              ________________  

  מכבי                          המשכיר        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  7-'נספח ב                              

  סכם שכירות בלתי מוגנתה
  

  2010שנת  _____בחודש _______ ביום ___________ -בשנערך ונחתם 

  

  ב י ן

  

____________________  

  ________________. פ.ח./ז.ת

  ' ___________מרח

  ")המשכיר" –להלן (

  ;מצד אחד              

  

  ל ב י ן

  מ"דנט בעמכבי  

  510549256. פ.ח  

  6קויפמן מרחוב   

      68012אביב   -תל  

  ")מכבידנט" –להלן (    

  ;מצד שני                

  

במסגרתו הינו זכאי לרכוש את , להלן 2.1 כהגדרתו בסעיף , והמשכיר הינו הזוכה במכרז  :הואיל

  ;להלן 2.3 כהגדרתו בסעיף , הזכויות בנכס

 מתחייב המשכיר להשכיר, וכחלק בלתי נפרד מהתחייבויות המשכיר במסגרת המכרז  : והואיל

וזאת בכפוף לתשלום מלוא סכום , להלן 2.7 כהגדרתו בסעיף , למכבידנט את המושכר

  .להלן 2.2 ו בסעיף כהגדרת, כמפורט בהסכם המכר, התמורה וקבלת החזקה בנכס

ומכבידנט מעוניינת לשכור את המושכר מאת המשכיר למטרת השכירות כאמור בהסכם   :והואיל  

והכל בהתאם לתנאים , זה והמשכיר מעוניין להשכיר את המושכר למטרה כאמור

        ;הקבועים בהסכם זה להלן

  

  

  :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן ,הוצהר, לפיכך

  

  

  

  

  

  



  

  נספחים וכותרות, מבוא .1

  . המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ויפורשו כאחד עמו .1.1

בין שצורפו לו , הכוונה להסכם זה ונספחיו, בהתייחס להסכם זה" הסכם"בשימוש במילה  .1.2

ישא את , כאמור, כל נספחבמועד חתימת הסכם זה ובין במועד מאוחר יותר ובלבד ש

  .חתימת הצדדים

אין הן חלק מהוראות ההסכם ולא , כותרות סעיפי הסכם זה נעשו לצורכי נוחיות בלבד .1.3

  .תהיה להן כל נפקות לצורך פרשנותו של הסכם זה או של כל הוראה מהוראותיו

  :יםהנספחים הבא, כחלק בלתי נפרד ממנו, )לפי העניין(או יצורפו /להסכם זה מצורפים ו .1.4

 . המושכרתשריט  – "א" נספח .1.4.1

 . נספח ביטוח – "ב"נספח  .1.4.2

 . יצורף כאמור בהסכם זה -אישור הבנק – "ג"נספח  .1.4.3

 .  הסכם ניהול מכבי –  "ד"נספח  .1.4.4

 

 הגדרות .2

י מכבי שירותי בריאות ואסותא "שפורסם ע, 134/2010' מכרז פומבי מס –" המכרז" .2.1

וכחלק בלתי נפרד , כהגדרתו להלן, במסגרתו הוצע למכירה הנכס, מ"מרכזים רפואיים בע

 .לחתום על הסכם שכירות זה) הוא המשכיר(ממנו נדרש הזוכה 

עליו חותם , המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הסכם המכר –" הסכם המכר" .2.2

 . בד בבד עם חתימת הסכם זה, המשכיר

בהתאם (, 36 -ו 35, 34, 33, 31, 30, 29, 26, 15, 3יחידות המסומנות במספרים  –" הנכס" .2.3

 - שנערך על ידי האדריכלית דניאלה דרבסי  12.8.09לתשריט רישום הבית המשותף מיום 

, השלישית, השנייה, הקרקע וקומת הביניים, )-1(הממוקמות בקומות המרתף ) הלוי

המצוי , לרבות הצמוד אליהם, השביעית והשמינית בבניין, השישית, הרביעית החמישית

והידוע גם , פינת רחוב הראשונים בפתח תקוה 3ברחוב שפיגל , "העירקניון כיכר "בבנין 

 .229חלקה  6379כגוש 

 .ר"מ 350 - " שטח המושכר לתשלום" .2.4

 .ר"מ 6019.76 - " שטח הנכס" .2.5

  .להלן 7 המטרה הקבועה בסעיף  –" מטרת השכירות" .2.6

המהווה את (המצויה בקומה השלישית  30במספר  חלק מיחידה המסומנת –" המושכר" .2.7

שכירות  מישאינה מושכרת למכבי שירותי בריאות על פי הסכ 30השטח של יחידה מספר 

נספח ב כ"ומתוחמת בצבע צהוב בתשריט המושכר  המצ) למסמכי המכרז פומכבי שצור

 .וכן הצמוד אליה, 'א

 .להלן 8.1 כהגדרתן בסעיף  –" מועד תחילת השכירות" .2.8

או חברת /או מוסד פיננסי אחר מוכר בישראל ו/למשכנתאות בישראל ובנק  – "הבנק" .2.9

לצורך מימון רכישת הזכויות נשוא ) אם בכלל( כספים לקונהשילווה ביטוח בישראל 

 .הסכם זה



  

ואשר לא יהיה , סעל זכויות המשכיר בנכ, שיעבוד ככל שירשם  – "שעבודי המשכיר" .2.10

איסור על השכרת המושכר למכבידנט או הגבלה כל שהיא לזכויות מכבידנט  וברישומ

 .במושכר

לפיו רשאי המשכיר להשכיר את המושכר למכבידנט , אישור מאת הבנק  –" אישור הבנק" .2.11

יהא כפוף לזכויות מכבידנט בכל תקופות , וכן לפיו מימוש הזכויות על פי שעבודי המשכיר

כך שככל שהנכס ימומש על ידי הבנק הוא ימומש , והכל כאמור בהסכם זה, ותהשכיר

  .להסכם זה 'נספח גאישור הבנק יצורף כ". נכס תפוס"כ

או /שטחים במבנה העומדים לרשות מכבידנט באופן בלעדי ו –" שטח הצבת המערכות" .2.12

ט בו מוצבים מתקנים הנחוצים למכבידנ, עובר לחתימת הסכם זה, ביחד עם אחרים

 ).'גנראטור וכו, קומפרסור, כגון מנועי מזגנים(להפעלת המושכר 

) כולל פירות וירקות(מדד המחירים הידוע בשם מדד המחירים לצרכן  –" המדד"  .2.13

המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו 

רשמי אחר שיבוא במקומו וכולל כל מדד , מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר

אם יהא מדד . בין אם יהא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו

אחר שיבוא במקומו תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו לבין המדד 

  .המוחלף

  .המדד שהתפרסם לאחרונה לפני ביצוע תשלום כלשהו לפי הסכם זה – "המדד החדש" .2.14

  .המדד האחרון שיתפרסם טרם יום חתימת הסכם זה – "הבסיסיהמדד " .2.15

ככל שהמדד החדש (ההפרש בין המדד החדש לבין המדד הבסיסי  – "הפרשי הצמדה" .2.16

   . ומוכפל בסכום שיש להצמידו ,מחולק במדד הבסיסי, )גבוה מהמדד הבסיסי

  .חותיהםיום שבו פתוחים הבנקים המסחריים לשם מתן שירותים ללקו –  "יום עסקים" .2.17

בשווי שנים עשר חודשי , סך השווה לדמי השכירות כהגדרתם להלן –" הפיצוי המוסכם" .2.18

 . שכירות

, ילרים מדחסים'צ: כגון(כלל המערכות הקיימות במושכר  – "המערכות המשותפות" .2.19

 .שנותרו במושכר גם לאחר מסירת החזקה בנכס) ב"וכיו רגנראטו

  

 השתכללות ההסכם .3

ותו של הסכם זה מותנית בקיום מלוא התחייבויותיו של השתכלל, למען הסר ספק .3.1

 .לרבות הסכם המכר, המשכיר על פי מסמכי המכרז

אך ורק בתנאי , מובהר כי המשכיר יהיה זכאי לתשלום דמי השכירות על פי הסכם זה .3.2

שולמה מלוא התמורה ונמסרה , ובכלל זה, שהושלמה עסקת המכר נשוא הסכם המכר

 .בהתאם להוראות הסכם המכר החזקה בנכס לידי המשכיר

יחשב הסכם זה בטל , לא תשכלל עסקת המכר נשוא הסכם המכר, היה ומכל סיבה שהיא .3.3

 .או דרישה כלפי רעהו/או תביעה ו/ומבוטל מבלי שלמי מהצדדים תהא טענה ו



  

, למכבידנט משכירהמשכיר , לעיל זה 3 במועד השתכללותו של הסכם המכר כאמור בסעיף  .3.4

במועד כאמור , ומוסר לה חזקה פורמאלית במושכר, את המושכר, למשך תקופת השכירות

 .בתנאים ובמועדים המפורטים להלן בהסכם זה, והכל לתקופה, להלן 8.1 בסעיף 

 

  הצהרות והתחייבויות הצדדים .4

  :יר ומתחייב בזאת כיהמשכיר מצה .4.1

יהיה זכאי להירשם , כאמור בהסכם המכר, בכפוף לקיום מלוא התחייבויותיו .4.1.1

ואין כל מניעה מצידו למסור את החזקה הפורמאלית  ,ים של הנכסבעלכ

  .במושכר

 וכנגד זכות, לרבות רשות כלשהי', או דרישה של צד ג/כל טענה ו ולא קיימת נגד .4.1.2

 ואו כל דבר אחר המונע את התקשרות/וג ואו הגבלה מכל מין וס/במושכר ו

  .ואו את ביצועו של הסכם זה על יד/בהסכם זה ו

לחתום על ההסכם  ,בין על פי דין ובין על פי הסכם ובין אחרת ,א מנועואין ה .4.1.3

כאמור על הסכם זה וביצוע  וואין בחתימת, על פיו והתחייבויותיאת כל ולבצע 

   .ות כלשהי כלפי צדדים שלישייםעל פיו משום הפרת התחייב והתחייבויותי

 מכל ותנקי שזכויות המשכיר במושכרכ, מסירת החזקה הפורמאלית תתבצע .4.1.4

או /או מנהליים למיניהן ו/או צווים שיפוטיים ו/או עיקול ו/או משכנתא ו/חוב ו

 2.10 כהגדרתם בסעיף , למעט שעבודי המשכיר ככל שיהיו כלשהי' זכות צד גכל 

 .והן תשארנה במצב זה לאורך כל תקופות השכירות כאמור בהסכם זה, לעיל

וכי חתימתם , ם המשכירהחתומים על הסכם זה הם המוסמכים לחתום בש .4.1.5

במידה ( לכל דבר ועניין ות אותוהרשום של המשכיר מחייב ובתוספת שמ

 .)חברה-והמשכיר הינו 

 .י דין לאישור התקשרותו בהסכם זה"נדרשות עפהוא קיבל את כל ההחלטות ה .4.1.6

  :מכבידנט מצהירה ומתחייבת בזאת כי .4.2

  .היא בעלת כל האמצעים לקיום מלוא חיוביה על פי הסכם זה .4.2.1

אין היא מנועה בין על פי דין ובין על פי הסכם ובין אחרת לחתום על ההסכם  .4.2.2

וביצוע  ואין בחתימתה כאמור על הסכם זה, התחייבויותיה על פיואת ולבצע 

  .התחייבויותיה על פיו משום הפרת התחייבות כלשהי כלפי צדדים שלישיים

החתומים על הסכם זה הם המוסמכים לחתום בשמה וכי חתימתם בתוספת  .4.2.3

 .שמה הרשום של מכבידנט מחייבת אותה לכל דבר ועניין

 

 

 



  

  השכירות .5

למטרת  ,כראת המוש, למשך תקופת השכירות, המשכיר מתחייב בזאת להשכיר למכבידנט

והכל , למטרת השכירות, ומכבידנט מתחייבת בזאת לשכור מהמשכיר את המושכר, השכירות

  .בתנאים ובמועדים המפורטים להלן בהסכם זה, לתקופה

  

  אי תחולת חוקי הגנת הדייר .6

או /אינם ולא יהיו מוגנים על פי ו) לאחר בנייתו(המושכר ו, כי השכירות, מכבידנט מצהירה .6.1

או כל דין אחר שיבוא /ו 1972 - ב"תשל, )נוסח משולב(הגנת הדייר  מכח הוראות חוק

  )."חוק הגנת הדייר" –להלן (במקומו 

או , כהגדרתם בחוק הגנת הדייר, מכבידנט מצהירה כי לא נתבקשה ולא שילמה דמי מפתח .6.2

 ב"כיותוספת וכל , וכי כל שיפוץ, תשלומים העלולים להתפרש או להיחשב כדמי מפתח

או מכח /או מטעמה לא יחשבו ולא יקנו לה כל זכות על פי ו/שכר על ידה ושיתבצעו במו

  .חוק הגנת הדייר

מכבידנט  ההייתלא , 1968 -  ח"תשכ, )הוראות שונות(ביום תחילתו של חוק הגנת הדייר  .6.3

 .דייר הזכאי להחזיק במושכר

 

  מטרת השכירות .7

על כל הנובע , תלמטרת מרפאושוכרת בזאת את המושכר על מנת להשתמש בו  מכבידנט .7.1

ולמטרה זו בלבד , למשך כל תקופת השכירות, נילווה לכךלרבות כל שימוש  ,בכך והכרוך

 ").מטרת השכירות" –להלן לעיל ו(

כל שינוי או הרחבה של מטרת השכירות כפופים לקבלת הסכמה מראש ובכתב מאת  .7.2

בכפוף וזאת , כאמור, אשר יהיה רשאי שלא להסכים לכל שינוי או הרחבה, המשכיר

 .לנימוקים סבירים בלבד

  

    תקופת השכירותמסירת החזקה ו .8

יימסר המושכר מסירה , כאמור בהסכם המכרבכפוף לקיום כל התחייבויות המשכיר  .8.1

, להסכם המכר 4פורמאלית למכבידנט ביום מסירת החזקה למשכיר כאמור בסעיף 

או מינהלים /יים ואו צווים שיפוט/או עיקול ו/או משכנתא ו/כשהמושכר נקי מכל חוב ו

כל שהיא וכשאין כל מניעה אחרת להשתמש במושכר למטרת ' או כל זכות צד ג/ו םלמיניה

 2.10 כהגדרתם בסעיף , למעט שעבודי המשכיר ככל שיהיו, לעיל 7 השכירות כאמור בסעיף 

 )."מועד מסירת החזקה"או /ו" מועד תחילת השכירות" -להלן(לעיל 

שתחילתה במועד תחילת  ,שנים )5(חמש הינה למשך  תקופת השכירות על פי הסכם זה .8.2

 תקופת השכירות" –להלן (שנים מאותו מועד ) 5( חמשוסיומה בתום , השכירות

 ").הראשונה



  

להאריך את תקופת השכירות ביחס  )זכות הברירה(האופציה  בלבד ניתנת למכבידנט .8.3

, שנים כל אחת) 5(חמש  תקופות נוספות בנות 3בעוד , וחלקים ממנלאו למושכר כולו 

ל "כאשר תחילת כל אחת מהתקופות הנוספות הנ ,אחרי תום תקופת השכירות הראשונה

בכפוף לקיום מלוא התחייבויות השוכר כאמור , בתום תקופת השכירות שקדמה לה

   .עילבהסכם זה ל

תקופת ", "השכירות השנייהתקופת "– להלן תקופות השכירות שתיקראנה בהתאמה

כאשר תחילת כל אחת  - "תקופת השכירות הרביעית" –ו " השכירות השלישית

  .ל בתום תקופת השכירות שקדמה לה"מהתקופות הנוספות הנ

השכירות תקופת  לפני תום, לפחות ששה חודשים מראשלא מסרה מכבידנט הודעה בכתב   .8.4

הראשונה או תקופת השכירות השנייה או תקופת השכירות השלישית או תקופת השכירות 

 אי חידושהודעה על " –להלן (האופציה על אי רצונה במימוש , לפי העניין, הרביעית

  . השכירות הנוספתימשך הסכם זה לתקופת , ")השכירות

השכירות בתום אותה תפסק , השכירות כאמור אי חידוששלחה מכבידנט הודעה על  .8.5

יחולו הוראות ההסכם , ובמקרה כאמור, ויראו הסכם זה כבא אל קיצו, לפי העניין, תקופה

 19 כמפורט בסעיף , לעניין פינוי המושכר על ידי מכבידנט והחזרת החזקה בו לידי המשכיר

  .להלן

תחולנה כל הוראות ההסכם במלואן החלות , לעיל 0 ף כאמור בסעי, הוארך תוקף ההסכם .8.6

 . בכפוף לשינויים המפורטים בהסכם זה, בתקופת השכירות

תהא מכבידנט , )עד תום השכירות -דהיינו(החל מתחילת תקופת השכירות השנייה ואילך  .8.7

במקרה . יטולו של הסכם זה והפסקת השכירותרשאית בכל עת להודיע למשכיר בכתב על ב

ומכבידנט לא תידרש , חודשים ממתן ההודעה כאמור) 6(כזה תיפסק השכירות בתום ששה 

וכן יחולו , או פיצוי בגין ביטול ההסכם והפסקת השכירות/לשלם למשכיר כל תשלום ו

 .להלן 19 במקרה זה הוראות סעיף 

 

  דמי השכירות   .9

תמורת קיום התחייבויות המשכיר על פי הסכם זה מתחייבת מכבידנט לשלם למשכיר דמי  .9.1

אשר , ככל שיחול, שכירות חודשיים לכל חודש מחודשי השכירות בתקופת השכירות

 :יחושבו באופן הבא

ונח כהגדרת מ(דמי השכירות יהיו שווים למכפלת שטח המושכר לתשלום בסכום התמורה 

 - ומחולק ב 8% –מוכפל ב , כשהוא מחולק בשטח הנכס, )מ"לא כולל מע, זה בהסכם המכר

  :כמפורט בנוסחה שלהלן, ")דמי השכירות" –להלן ) (חודשים( 12

      X  =*   Y *   8%   Z    

                              12                                      
  :לעניין הסכם זה

X  = השכירות החודשייםדמי.  

Y  =350 ר"המהווה שטח המושכר לתשלום במ -ר "מ.  

Z  = מחולק בשטח הנכס מ"לא כולל מע) כהגדרתו בהסכם המכר(סכום התמורה     .  

 .דמי השכירות ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה למדד .9.2



  

 .י דין"מ עפ"לדמי השכירות יתווסף מע .9.3

, דמי השכירות החודשיים, בהסכם זהבכפוף לקיום כל התחייבויות המשכיר המפורטות  .9.4

באוקטובר של כל שנה קלנדרית  1 –ביולי וב  1 –ב ,  באפריל 1 –ב , בינואר 1 - ישולמו ב 

או החלק (מראש ) "רבעון": להלן(חודשים ) 3(החלה בתקופת השכירות בעבור כל שלושה 

 ).לפי העניין, הנותר ממנו

בכפוף לחוק , דבר ניכוי מס במקורדמי השכירות ישולמו למשכיר בכפוף לכל דין ב .9.5

ובכפוף להמצאת אישור שנתי  ,והתקנות על פיו 1976 –ו "תשלעסקאות גופים ציבוריים 

ובכפוף להמצאת חשבונית מס כדין שיומצאו מראש כתנאי  בדבר ניהול ספרים כדין

  .לביצוע התשלום

יכוי מס תנכה מכבידנט נ, מכל תשלום שעל מכבידנט לשלם למשכיר על פי הסכם זה .9.6

ובהעדר אישור , במקור בשיעור התואם לאישור שיומצא לה לשם כך על ידי המשכיר

כל ניכוי במקור שיעשה . יעשה הניכוי במקור על פי השיעור שנקבע לשם כך בדין, כאמור

כאמור יחשב כתשלום על חשבון דמי השכירות החודשיים שמכבידנט חייבת בתשלומם על 

  .פי הסכם זה

ירות החודשיים שעל מכבידנט לשלם למשכיר מהווים את מלוא תשלום דמי השכ .9.7

של  והסכומים שעל מכבידנט לשלם למשכיר בגין השכירות ובגין קיום שאר התחייבויותי

  ). המפורטים בהסכם זה שוטפים תשלומיםדמי ניהול ולמעט (המשכיר על פי הסכם זה 

 

  שימוש והחזקת המושכר .10

אך מבלי לגרוע מכלליות , לרבות, כל מי מטעמהאפשר למכבידנט ולמתחייב להמשכיר  .10.1

  .על כל חלקיו גישה נוחה למושכר, בכל עת, לפועלים ולמבקרים, לעובדים, האמור

לעניין  ואו כל התחייבות רלוונטית אחרת של/ו על פי הסכם זהבכפוף להתחייבויות המשכיר  .10.2

ובלבד שאם  .רבמושכ מטעמהשיון לתליית שלטים יר להשגת תהיה מכבידנט אחראית, זה

בשל סירוב המשכיר  ולרבות משכירכלשהו בשל טעם הנעוץ ב רישיוןנמנע ממכבידנט קבלת 

יהווה הדבר הפרה יסודית של , או לחדש רישיון כלשהו/לחתום על המסמכים הנדרשים לקבל ו

  .הסכם זה על ידי המשכיר

, תכנית, מךאו לכל רשות כל מס/מסור לה ויו, בידי מכבידנט כל סיוע ןייתהמשכיר  .10.3

 לצורך פעילותה  או חידושו ככל הנדרש/ו שיוןיעל מנת לאפשר למכבידנט לקבל ר, חתימה

  .במושכר

, מכבידנט תימנע מגרימת כל נזק או קלקול לשטחי המושכר המשמשים אותה בלעדית .10.4

או על ידי /או על ידי מי מטעמה ו/שיגרם על ידה ואו קלקול ותתקן על חשבונה נזק 

 .למעט בלאי סביר כאמור לשטחים אלהמבקרים מטעמה 

, כי ידוע לו כי בנכס קיימות ופועלות מערכות משותפות, המשכיר מצהיר ומאשר .10.5

לאפשר למכבידנט להמשיך ולעשות , המשכיר מתחייב. המשמשות את הנכס בכללותו

 .למטרת השכירות במערכות המשותפות, ככל שיידרש בהתאם לשיקול דעתה, שימוש

ות האחריות לתחזוקת המערכות המשותפות תחול על המשכיר ועל בכל תקופת השכיר

ברמה גבוהה ובאופן , המשכיר מתחייב לתחזק ולתפעל את המערכות המשותפות. חשבונו

  .בכל תקופת השכירות, רציף



  

, במערכות נפרדות, באם יבחר המשכיר להחליף את המערכות המשותפות או חלק מהן

והכל בכפוף לקבלת אישורה , ריותו ועל חשבונוהרי שהוא מתחייב לעשות זאת על אח

, או תושבת באופן כלשהו/ומבלי שתיפגע ו, מראש ובכתב של מכבידנט ובתאום עימה

ובכפוף לכך שהמערכות הנפרדות תאושרנה מראש על ידי , פעילותה של מכבידנט במושכר

  .מכבידנט

ו על חשבונ, להחליף, ןתקל, תחזקהא אחראי ליהמשכיר , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .10.6

או /ו בקירות המושכראו הקלקולים שיתגלעו /או הליקויים ו/את כל הפגמים ו, ואחריותו

או /או התקרות ו/ו מערכותיו שבתוך הקירותאו /ו או תקרת המושכר/ו המושכר רצפת

או מנזקים הנובעים מבלאי סביר ובכלל /או שייגרמו כתוצאה מהפרדת המערכות ו/הרצפה ו

לרבות , והמערכות המשותפות, מכאניות הפועלות במושכר- המערכות האלקטרוזה כל 

  .  חידושן מעת לעת של מערכות אלה, כיבוי אש, מערכות מיזוג אויר

כאמור במהירות  ואו קלקול שהם בתחום אחריות/כל נזק ו ותקן על חשבוניהמשכיר 

או /פגענה ההנאה ועל מנת שלא ת, ידרש לעשות כן על ידי מכבידנטימיום ש, האפשרית

או במקרה ומדובר בנזק במושכר שקיים צורך /עשה כן ויואם לא , השימוש הסביר במושכר

לעשות כן בעצמה או באמצעות , אך לא חייבת, תהא מכבידנט רשאית, דחוף בתיקונו

שהוצאו , שיב המשכיר למכבידנט את ההוצאותיובמקרה כזה  המשכיר על חשבון, אחרים

או שתהא זכאית  מיד עם דרישתה הראשונה של מכבידנט, יקון כאמוראו נגרמו בקשר לת

  . מכבידנט לקזז כל סכום

 ויטופלו ויתוקנו על ידי המשכיר ועל חשבונ או חלקו נזקים שימנעו את הפעלת המושכר

נזקים אשר . 'נזקים קונסטרוקטיביים במבנה וכו, רטיבות בקירות, נזילות: כגון, לאלתר

דמי  בעיכוב תשלוםיזכו את מכבידנט  או חלקו ט להשתמש במושכרבגינם ימנע ממכבידנ

את המשכיר  םלא השלי. עד להשלמת התיקון או דמי השכירות/וקיזוז הנזקים ו השכירות

יחשב הדבר , יום וימנע ממכבידנט שימוש במושכר למטרת השכירות 30תוך  ועבודותי

את ההתקשרות ולדרוש להפרה יסודית של הסכם זה ומכבידנט תהא רשאית להפסיק 

   .י כל דין"וזאת בנוסף לכל סעד עפ פיצוי בגין הנזקים שיגרמו לה

הוראות סעיף זה  .המושכרן התקינה  ולניקיו, לאחזקתו השוטפת מכבידנט תהיה אחראית .10.7

שלגביהן לא חלה על מכבידנט כל חובה  או מתקני המושכר/מערכות ולא תחולנה על , לעיל

התקינה  של המערכות והמתקנים , י לאחזקתם השוטפתהמשכיר יהא אחרא .כאמור

לניקיונם של השטחים הציבוריים והגישה למושכר ויעשה כן באופן , במבנה ובמושכר

שוטף וברמה גבוהה כמתחייב מהעובדה שבמבנה פועלת מרפאה המיועדת לשמש את 

תיקונים או ביצוע של /או קימומן ו/וכן יהא אחראי על החלפת מערכות ו, הציבור הרחב

או על חברת /כל האמור יחול על המשכיר ועל חשבונו ו, ל"הוניים באופיים במערכות הנ

 .שלעיל 10.5 על פי סעיף  ואין באמור בכדי לגרוע מאחריות. הניהול מטעמו

לשם , כבידנטבתאום מראש עם מ, בשעות הפעילות, הא רשאי לבקר במושכריהמשכיר  .10.8

 .ובלבד שפעילות מכבידנט לא תיפגע בדיקת קיום הוראות הסכם זה על ידי מכבידנט

 

 

 

 

 



  

  שילוט .11

בהתאם לשילוט הקיים  המושכרמכבידנט תהא זכאית להמשיך ולתלות שלטים בחזית  .11.1

על כל המסמכים והאישורים , ככל שיידרש, המשכיר יחתום. ביום חתימת הסכם זה

  .או שלט נוסף/ט כאמור ולשם הצבת השל, שידרשו

 . מכבידנט תישא במשך כל תקופת השכירות באגרת השילוט .11.2

 

  מיסים ותשלומים .12

ובתקופות  תקופת השכירות כל ובמשךמסירת החזקה מכבידנט תשלם החל ממועד  .12.1

 השוטפים את מסי הרשות המקומית, באופן שוטף, באם תחולנה, השכירות הנוספות

דין  י"עפ או תשלום אחר אשר יחול עליה/ל מס ווכ, אם חלים עליה כשוכרת, החלים

  .שוכרת המושכרכ

, הוטל תשלום כאמור בשל שנה שלמה שרק חלק ממנה נמצא בתחום תקופת השכירות

כל תשלום כאמור שחל קודם לתחילת . האמור תשלם מכבידנט חלק יחסי מהתשלום

חר תחילת תקופת אף אם מועד תשלומו לא(תקופת השכירות יחול וישולם על ידי המשכיר 

   ).השכירות

 -דמי ניהול בתשלומים וההוצאות בגין  בפועל מכבידנט תישא במשך כל תקופת השכירות .12.2

מים גז וטלפון , אספקת חשמל. להלן 16 בהתאם להסכם ניהול מכבי כמפורט בסעיף 

המתייחס כל תשלום כאמור  .טלפוןהגז וה ,מיםה, לפי תעריפי חברת החשמל  - למושכר

אף אם מועד תשלומו (יחול וישולם על ידי המשכיר , לתקופת השכירות לתקופה שקדמה

 ).הינו לאחר תחילת תקופת השכירותבפועל 

מכבידנט תישא בעלויות השוטפות הנגזרות מהשימוש שלה במערכות המשותפות בהתאם  .12.3

על אחריותו ועל חשבונו מונים , במושכרהמשכיר מתחייב להתקין .  לקריאת מונים

התשלום בגין הצריכה ישולם על ידי מכבידנט . שיאפשרו מדידת הצריכה בפועל, מתאימים

באין אפשרות טכנית להתקנת מונים כאמור יתבצע התשלום . בהתאם לצריכתה בפועל

 .בהתאם לחלקה היחסי של השוכרת במערכת הרלוונטית  

הוצאות ,היטל השבחה, מס רכוש: ע מהבעלות במושכר כגוןאו היטל אחר הנוב/כל מס ו .12.4

אשר חל או יחול על ', וכו , לרבות בגין השימוש למטרת השכירות, כופר חניה, פיתוח

בכלל כך יחולו על המשכיר אגרות והיטלים אשר . על ידי המשכיר מווישול ויחול, המושכר

לשימוש במושכר  או/ו הבניההיתר  לרבותקבלת היתר או /משינוי תכנית ו ,בין היתר, נובעים

 .אם וככל שיידרש, או כופר חניה/לרבות תשלום היטל השבחה ו, למטרת השכירות

  

  תחילת השכירותמועד שינויים ותוספות לאחר  .13

או /או תוספות ו/לבצע שינויים ו, בכל עת לאחר מועד מסירת החזקה, זכאית מכבידנט .13.1

וזאת לפי שיקול דעתה ובלא כל צורך  כירהמששלא באמצעות , שיפוצים פנימיים במושכר

  ). "שינויים פנימיים" –להלן ( המשכירבהסכמת 

אלא , לביצוע שינויים מהותיים יתנגדלא  המשכיר, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .13.2

או  באם יש /טעמים הנעוצים בעמדת הרשויות המוסמכות ו: כגון(מטעמים סבירים בלבד 

  .)ב"ה של המבנה וכיובשינוי לפגוע  בקונסטרוקצי



  

על חשבונה ובכפוף לקבלת ה ויבוצעו על יד, ככל שיבוצעו על ידי מכבידנט, השינוייםכל  .13.3

או יחתים את הבעלים /ו חתוםי המשכיר. אם הדבר נדרש על פי הדין, היתרים כחוק

בקשות והתחייבויות מכל מין וסוג , לרבות טפסים, על כל המסמכים והתוכניותהרשומים 

אם אישור או היתר כאמור ידרשו לצורך , או היתר/רשו לשם קבלת כל אישור ושהוא שיד

עלויות  וכדי להטיל עלי, כאמור המשכירשל  וובלבד שלא יהיה בחתימת, ביצוע השינויים

  .למעט המפורט בהסכם זה, יאו חבות כלשה/ו

 

  העברת והסבת זכויות , שיעבוד .14

או /המושכר למטרת השכירות בעצמה ואו להפעיל את /מכבידנט רשאית לפעול במושכר ו .14.1

  . באמצעות אחר מטעמה

כי מכבי תהא רשאית להסב את , מוסכם בזאת, לעיל 14.1 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .14.2

לכל תאגיד מקבוצת מכבי שירותי  והסכם הניהול או חובותיה על פי הסכם זה/זכויותיה ו

מכבי מגן אגודה שיתופית לביטוח הדדי , קרן מכבי, מכבי שירותי בריאות: כגון ,בריאות

, או המשורשרת להם ל"נגד מחלות ולכל חברה הנשלטת על ידי או מי מהתאגידים הנ

 . ובלבד שתימסר על כך הודעה למשכיר

ידנט תהא רשאית להשכיר את המושכר או חלקים מכב, לעיל 14.2 בנוסף לאמור בסעיף  .14.3

 ").שוכר משנה" –להלן (ממנו בשכירות משנה אף לכל שוכר שאינו נמנה על קבוצת מכבי 

לרשום את ) כהגדרת מונח זה בהסכם המכר(אם וככל שיידרש המשכיר על ידי הבנק  .14.4

מתחייב , בנכסלצורך מימון רכישת הזכויות , לעיל 2.10 כהגדרתם בסעיף שעבודי המשכיר 

ימים  30בתוך , לעיל 2.6 כמשמעותו בסעיף , את אישור הבנקלמכבידנט מציא המשכיר לה

אי המצאת האישור האמור בפרק הזמן כאמור יהווה הפרה  .ממועד חתימת הסכם זה

אשר תזכה את מכבידנט באפשרות לביטול הסכם , של הסכם זה ושל הסכם המכריסודית 

 .לעיל 2.18 המכר ולפיצוי מוסכם בגובה הסכום הנקוב בסעיף 

  .להסכם זה 'גנספח אישור הבנק יצורף כ

פי הסכם זה בהודעה  או התחייבויותיו על/להסב את זכויותיו ו, המשכיר יהא רשאי .14.5

, והכל בכפוף לזכויות מכבידנט על פי הסכם זה, לאחר מועד תחילת השכירות, למכבידנט

ובכפוף לכך שהגוף הנעבר , באופן שיבטיח כי זכויות מכבידנט על פי הסכם זה לא תיפגענה

, יקבל על עצמו בכתב את ביצוע כל התחייבויות המשכיר על פי ההסכם כלפי מכבידנט

או במימושו כדי לפגוע בזכויות מכבידנט ויומצא /שלא יהא בו ו, במקרה של שעבוד ובנוסף

 . למכבידנט מכתב מבעל השעבוד המאשר זאת בטרם היווצרות השעבוד

 

 וביטוח בנזיקין אחריות .15

הוראות הביטוח אשר יחולו על הצדדים הינן בהתאם , מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה .15.1

 .ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו, 'בנספח רף להסכם זה כהמצו, להוראות נספח הביטוח

  .אחריות הצדדים על פי הסכם זה תהא בהתאם לאחריותם על פי דין .15.2

  

   



  

  שירותי אחזקה וניהול   .16

עובר לחתימת הסכם זה תחתום מכבידנט עם חברת הניהול על הסכם ניהול מכבי  בנוסח המצורף 

  .אשר ימשיך ויחול בכל תקופת השכירות, הימנוומהווה חלק בלתי נפרד ,  'דנספח להסכם זה כ

  

  שעות הפעילות במושכר .17

וחגי ישראל ' ובימי ו 23:00עד  06:30הן בין השעות ' ה –' שעות הפעילות במושכר בימים א .17.1

 .15:00עד  06:30הן בין השעות 

המשכיר . שעות הפעילות במושכר יקבעו על פי שיקול דעת מכבידנט בלבד, על אף האמור .17.2

לאפשר למושכר לפעול בכל , ולאור צרכיה המיוחדים, בהתאם לדרישת מכבידנט מתחייב

ולפיכך מתחייב המשכיר , ובכל שעות היממה) לרבות בשבתות ובמועדים(ימות השבוע 

או /שלא למנוע כל גישה למושכר ולאפשר למתקניו ולמערכותיו לפעול לטובת מכבידנט ו

 .הבלעדי של מכבידנטבהתאם לצרכיה ולפי שיקול דעתה , מי מטעמה

בכל , כמוקד רפואי, תתאפשר פעילות מלאה בחלקים מהמושכר, בכפוף להוראות הדין .17.3

 .ובכל שעות היממה) כולל שבתות וחגים(ימות השבוע 

 

 הפרות ותרופות .18

, או על פי כל דין/פי הוראות הסכם זה ו מבלי לגרוע מכל הסעדים העומדים לצדדים על .18.1

 1970 -א "תשל, )תרופות בשל הפרת חוזה(וק החוזים תחולנה על הסכם זה הוראות ח

  ").חוק החוזים תרופות" –להלן (

, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 3הצהרה מהותית לא נכונה או הפרת אחד או יותר מהסעיפים  .18.2

ימים ) 15(חמישה עשר ו בתוך /ואשר לא תוקנה, על המועדים הנקובים בהם 15 - ו 14

נה כהפרה יסודית של /תחשב מכבידנט על כך על ידי כתב במהמועד בו ניתנה התראה 

ותזכה את מכבידנט  לקבלת , כמשמעותו של מושג זה בחוק החוזים תרופות, הסכם זה

 .") הפיצוי המוסכם" -להלן (לעיל  2.18 הפיצוי המוסכם כאמור בסעיף 

נע ממנה להשתמש במושכר למטרתו בשל שיון כלשהו או ימיאם ימנע ממכבידנט קבלת ר .18.3

 –להלן (של המשכיר  והדבר יחשב להפרה יסודית של ההסכם מציד טעם הנעוץ במשכיר

ולקבל , ומכבידנט תהיה זכאית לבטל הסכם זה ולפנות את המושכר, )"האירוע המפסיק"

  .י כל דין"את הפיצוי המוסכם וזאת בנוסף לכל סעד עפמאת המשכיר 

 15שישולמו באופן אקראי באיחור שאינו עולה על או דמי ניהול /וות תשלום דמי השכיר .18.4

 .לא יהוו הפרת הסכם זהו, בתשלום ימים לא ייחשבו כפיגור

לאחר הערכה זהירה ושקולה של כל צד את , מראש על ידי הצדדים עהפיצוי המוסכם נקב .18.5

ים מראש והצדדים מוותר, נזקי הצד האחר עקב הפרת הצד המפר הניתנים לצפייה כיום

. על כל טענה בדבר גובה הפיצוי המוסכם ויהיו מנועים ומושתקים מלטעון כי יש להפחיתם

מוסכם כדי לגורע מזכותו של הצד הנפגע לתבוע מהצד המפר כל הפיצוי האין בקביעת 

או /או תרופה אחרים ו/או כל סעד ו/או נוסף עקב ההפרה ו/או שיפוי אחר ו/פיצוי ו

 .לווי המוסכם ובנוסף בלא קשר לפיצ, נוספים

 



  

  פינוי .19

 עם תום תקופת השכירות או מקום שהשכירות תגיע לסיומה לפני תום תקופת השכירות .19.1

תפנה מכבידנט את , ")סיום השכירות מועד" –להלן בסעיף זה ( לפי הוראות הסכם זה

כפי  כשהוא ריק מכל אדם וחפץ, את המושכר ואו לבאי כוח/ותמסור למשכיר ו המושכר

תהיה מכבידנט רשאית להחזיר את המושכר למשכיר , אם תחפוץ בכך. as isבו שיהא מצ

תהיה רשאית לפרק וליטול עמה כל  או, ככל שהוסיפה ,כולל תוספות ושינויים שהוסיפה בו

שאינם ניתנים , למעט תוספות ושינויים המהווים חיבור של קבע במושכר, תוספת או שינוי

 .לפירוק

 .לא תחזיר את מצב המושכר לקדמותו עם מסירתו למשכירכי מכבידנט , יובהר בזאת .19.2

 

  כללי .20

רשאי הצד שעניינו נפגע עקב אי , למשנהונמנע צד מלשלם תשלום החל לפי הסכם זה  .20.1

ובלבד שהקדים , על משנהו לשלם את התשלום החל, תשלום כאמור על ידי הצד האחר

לם את התשלום ימים מראש כי הינו עומד לש )10(עשרה הודעה בכתב בת ו ונתן ל

והצד האחר לא שילם את התשלום בעצמו בתוך אותו , הרלוונטי במקומו של הצד האחר

  .מועד

סכום ששולם כאמור על ידי צד שעניינו נפגע במקומו של הצד האחר ישא ריבית פיגורים 

  .וכן ישא הפרשי הצמדה למדד, כהגדרתה לעיל

ווה תקדים ולא ילמדו ממנה הסכמה מטעם צד מהצדדים לסטות מתנאי הסכם זה לא תה .20.2

לא השתמש צד מהצדדים בזכויות הניתנות לו במקרה מסוים . גזירה שווה למקרה אחר

ואין , או במקרה אחר/לפי חוזה זה אין לראות בכך ויתור על אותן הזכויות באותו מקרה ו

 .להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי של אותו צד להסכם

או ויתור על זכות שצד /עולה לא ייחשבו כהסכמה כלשהי ואו הימנעות מפ/כל שתיקה ו .20.3

  .זכאי לה על פי הסכם זה ולא יהוו תקדים לעתיד

 .כל צד ישא בהוצאותיו המשפטיות בגין עריכת הסכם זה .20.4

האמור בהסכם זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ומיום חתימתו של הסכם זה לא  .20.5

, או הסכם שנעשו לפני יום ההסכם/דברים וכרון יאו ז/או הסכמה ו/מ ו"יהא תוקף לכל מו

 .אלא אם אושרו במסמך בכתב שנחתם על ידי הצדדים ביום ההסכם או לאחריו

 

 סמכות שיפוט .21

לבתי המשפט בעיר תל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל עניין הנוגע להסכם 

  .זה או הנובע הימנו

  

 

 

 



  

  כתובות והודעות .22

כל צד שיחליף את . רכי הסכם זה הן כמופיע ברישא של ההסכםכתובות הצדדים לצו .22.1

יודיע בכתב למשנהו על כתובתו החדשה בישראל וכתובת זו תשמש מאז ואילך , כתובתו

  .ככתובתו לצורכי ההסכם

או , כל הודעה תשלח על ידי צד אחד למשנהו על פי הכתובות המצוינות לעיל בדואר רשום .22.2

מסר בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה יהודעה שת. יליהאו באמצעות הפקסימ, מסר בידית

מסר ביד תחשב כאילו הגיעה לתעודתה יהודעה שת, שעות מיום השלחה 72לתעודתה תוך 

והודעה שנשלחה בפקסימיליה בשעות העבודה המקובלות תחשב , ביום מסירתה כאמור

 .כאילו הגיעה לתעודתה ביום שיגורה כאמור

  

  

  :תוםולראיה באו הצדדים על הח

  

  

_________________              ________________  

  מכבידנט                          המשכיר        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  8- 'נספח ב

  ___________: תאריך

  

  

  כתב התחייבות

  

, באופן בלתי חוזר, מתחייבת בזאת, ")מכבידנט" –להלן ( 510549256. פ.מ ח"מכבידנט בע, מ"אני הח

שפורסם על ידי מכבי שירותי , ")המכרז" –להלן (, 134/2010' מכרז הפומבי מסלחתום עם הזוכה ב

ב "על הסכם שכירות בנוסח המצ, ")המוכרות" –להלן ביחד (מ "בריאות ואסותא מרכזים רפואיים בע

במסגרתו ישכיר הזוכה למכבידנט את , ")הסכם השכירות" –להלן (למסמכי המכרז  7-'נספח בכ

למועדים ולתמורה הקבועים בהסכם השכירות , בהתאם לתנאים, כם השכירותכהגדרתו בהס, המושכר

  . ל"הנ

ימים מהמועד בו תחתומנה המוכרות  על  14הנני מתחייבת לחתום על הסכם השכירות כאמור תוך 

 .המצורף למסמכי המכרז, הסכם המכר

  

  :ולראיה באתי על החתום

  

  

  

  ______________________________  

  מ"מכבידנט בע  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  'נספח ג

     תאריך  

  לכבוד                                              לכבוד

  מ"מכבי שירותי בריאות                     אסותא מרכזים רפואיים בע

  ל"רמת החי 20הברזל ' רח                                  27המרד ' רח

  אביב-תל                                        אביב-תל

  

  ,.נ.ג.א

   נכסרכישת זכויות ב להצעה   :הנדון

  בפתח תקוה" כיכר העיר"בבנין 

  134/2010 'מכרז מס: סימוכין

   

 .שבנדון לרכישת הנכסמוגשת בזה הצעתנו  .1

חלק  ההמהוו המכרהסכם  לרבות, את כל מסמכי המכרז ונספחיוולמדנו אנו מאשרים כי קראנו  .2

  .קובלים ומוסכמים עלינומוהם , ממסמכי המכרז

אנו מאשרים כי בדקנו היטב את כל הנדרש לרבות כל שראינו לנכון לבדוק לצורך הגשת , כמו כן .3

 .התכנוני והמשפטי של הנכס , הצעתנו ובכלל זה מצבו הפיזי

  

 :הצעתנו היא כדלקמן .4

4.1  

 ______________ (₪  _______   של   הצעה לרכישת הזכויות בנכס היא סך .4.1.1

בצירוף הפרשי הצמדה כשעור עליית מדד המחירים לצרכן , )חדשים שקלים

 ").תמורהסכום ה: "להלן(מעל מדד הבסיס 

, ידוע לנו כי סכום התמורה המוצע על ידינו, באם הצעתנו תהיה ההצעה הזוכה .4.1.2

כמפורט בהסכמי השכירות המצורפים , ישמש בסיס לחישוב דמי השכירות

  .כרז ומהווים חלק בלתי נפרד הימנולמסמכי המ 7-'ב –ו  6-'נספחים בכ

אנו מודעים לאמור . אם וככל שיחול, מ"אנו מאשרים כי הסכום דלעיל הינו סכום שיחשב ככולל מע    4.2

ויתר הוראות ההסכם והוראות כתב ההתחייבות " מ"מע"של מסמכי המכרז בפרק  10בסעיף 

מ מכל "לא תחול חובת תשלום מעם וא, מ ומאשרים כי במידה והצעתנו תזכה"הנוגעות לעניין המע

או לא נהא זכאים להחזר כל סכום /לא נהיה זכאים לשלם פחות מהמחיר התמורה ו, סיבה שהיא

  . מ"מ או פטור ממע"ת וזאת גם אם נמציא אשור על אי חיוב במעושהוא מהמוכר

הזוכה את יתרת  אזי ישלם, 16%- מ מעבר ל"אם יעלה שיעור המע, על אף האמור במסמכי המכרז          

כי , למען הסר ספק יובהר. מ"בתוספת ההפרש בעליית המע, תשלומי התמורה שטרם שולמו על ידו

 . לא יהא כל שינוי בתשלום התמורה, מ"אם יופחת שיעור המע

  אנו מאשרים את הסכמתנו לכך שתנאי התשלום , לעיל 3 - ו 2, 1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים    4.3

  .יהיו על פי הקבוע בהסכם ההתקשרות המהווה חלק ממסמכי המכרז         



  

  .ידוע לנו כי התשלומים יבוצעו בשקלים חדשים בהתאם לקבוע בהסכם ההתקשרות   4.4

מ אלא "חשבונית מע המנפיק נהאינהיא ר "כמלכ ה של מכביאנו מאשרים כי ידוע לנו שעקב מעמד 4.5

  .בגין חלקה בנכס ,ידרשיאם וככל ש, טפסי דיווח על עסקת אקראי

התחייבויות המציע "של מסמכי המכרז בפרק  7הצעתנו זו תעמוד בתוקפה עד המועד הנקוב בסעיף 

ואתם תהיו זכאים לקבל את הצעתנו בכל עת עד מועד זה וכן תהיו זכאים , "בגין הגשת ההצעה

ות המציע בגין התחייבוי"של מסמכי המכרז בפרק  7תוקף הצעתנו כאמור בסעיף  להורות לנו להאריך

 ".הגשת ההצעה

ועל יפויי הכח , אם הצעתנו תתקבל אנו מתחייבים לחתום על ההסכם בנוסח שצורף למסמכי המכרז 4.6

התחייבויות "של מסמכי המכרז בפרק  9בנוסחם זה ובתאריך הנקוב בסעיף  ,כפי שיידרש כמות שהם

 ".המציע הזוכה במכרז

 .ים על פי תנאי המכרזב להצעתנו כל האישורים והמסמכים הנדרש"מצ  4.7

  

  

  ,בכבוד רב

  

  

  

  _________________: חתימה        __________________: שם מלא

  

  _________________: חותמת      ___________________         : כתובת

  

  __________________: טלפון         :זהות של המציע' תאגיד או מס' מס

                     ______________:סימיליהפק        _______________________         

  

  

              

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  'נספח ד

  

  

  כתב ערבות בנקאית

            לכבוד

        מכבי שירותי בריאות 

          27המרד ' רח

        אביב-תל

  ,.נ.ג.א

  

  ' ____________ערבות מס: הנדון

  

לסילוק כל סכום  אנו ערבים בזה כלפיכם, )"המבקש" –להלן (________________________ לבקשת 

בקשר עם , אשר תדרשו מאת המבקש, )ח"שמיליון שמונה מאות אלף : במילים(ח "ש 1,800,000עד לסך 

  .בפתח תקוה" כיכר העיר"בבנין מכירת זכויות   ,134/2010 'מכרז מס

ללא כל תנאי מבלי , תוך עשרה ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתבל "אנו נשלם לכם את הסכום הנ

ם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד למבקש כו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפישתהי

  . או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש, כלפיכם

  .ועד בכלל 18.11.2010 ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך

  :שכתובתו דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק

  

_______________                    _______________                    _______________  

  כתובת הבנק    שם הבנק  מספר סניף    

  

                      

_______________                    _______________                    _______________  

  חתימה וחותמת  שם מלא  תאריך         

  

  

  

  

  

  

  



  

  1- 'נספח ד

  כתב ערבות בנקאית

  

            לכבוד

  מ"אסותא מרכזים רפואיים בע

    ל"רמת החי 20הברזל ' רח

        אביב-תל

  ,.נ.ג.א

  ' ____________ערבות מס: הנדון

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום , )"המבקש" –להלן (________________________ לבקשת 

    ,134/2010' בקשר עם מכרז מס ,)ח"שמליון שלוש מאות אלף  שני: במילים(ח "ש 2,300,000עד לסך 

  .בפתח תקוה" כיכר העיר"בנין מכירת זכויות ב

ללא כל תנאי מבלי , ל תוך עשרה ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב"אנו נשלם לכם את הסכום הנ

לה לעמוד למבקש ם טענת הגנה כל שהיא שיכוכשתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפי

  . תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקשאו לדרוש , כלפיכם

    .ועד בכלל 18.11.2010 ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך

  :דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו

  

  

  

________                    _______________                    ______________________  

  כתובת הבנק    שם הבנק  מספר סניף    

  

                      

_______________                    _______________                    _______________  

  ;חתימה וחותמת  שם מלא  תאריך         

  

  


