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 מכבי שירותי בריאות ואסותא מרכזים רפואיים בע"מ -מכרז פומבי מס' ,134/2010
למכירת זכויות בבנין "כיכר העיר" בפתח תקוה
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הנספחים המתוארים להלן מצ"ב ומהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז:
נספח א' – תיאור הנכס.
נספח ב' – נוסח הסכם למכירת הזכויות בנכס.
נספח ב' – 1-נסח מקרקעין.
נספח ב – 2-טיוטת תשריט ,טיוטת תקנון וטיוטת צו רישום הבית המשותף.
נספח ב' – 3-נוסח ייפוי כח מטעם מכבי להעברת הזכויות ע"ש הקונה.
נספח ב'3-א – נוסח ייפוי כח מטעם אסותא להעברת הזכויות ע"ש הקונה.
נספח ב' – 4-נוסח ייפוי כח מטעם הקונה למחיקת הערת האזהרה בגין חלקה של מכבי בנכס.
נספח ב'4-א – נוסח ייפוי כח מטעם הקונה למחיקת הערת האזהרה בגין חלקה של אסותא בנכס.
נספח ב' – 5-כתב התחייבות בנוגע למע"מ.
נספח ב' – 6-נוסח שני הסכמי שכירות שייחתמו בין מכבי לזוכה.
נספח ב' – 7-נוסח הסכם שכירות שייחתם בין מכבידנט לזוכה.

נספח ב' – 8-התחייבות מכבידנט לחתום על הסכם שכירות מכבידנט.
נספח ב' – 9-מכתבי החרגה.
נספח ב' – 10-כתב תביעה כנגד המזמינות  +כתב הגנה שהוגש על ידן .
מובהר כי ניהול התביעה ותוצאותיה הינן באחריותן של המוכרות בלבד.
נספח ב' – 11-מכתב משרד שפיגלמן – תדריך העברת זכויות.
נספח ב' – 12-הסכם ניהול מכבי.
נספח ב' – 13-הסכם ניהול אסותא.
נספח ג' – טופס הצעה למילוי על ידי המציעים.
נספח ד' – נוסח כתב ערבות בנקאית למכבי.
נספח ד' – 1-נוסח כתב ערבות בנקאית לאסותא.

.1

הגדרות
לביטויים המפורטים להלן תהא ,כל אימת שיופיעו במסמך זה ,המשמעות המפורטת בצידם.
ואולם בכל מקרה שבו קיימת במסמך כלשהו ,המהווה חלק ממסמכי המכרז ,הגדרה ספציפית
למונחים ,השונה מההגדרות שלהלן ,תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך:
.1.1

"הבניין" – בניין הידוע כקניון "כיכר העיר" ברחוב שפיגל  3פינת רחוב הראשונים בפתח
תקוה ,הידוע גם כחלקה  229בגוש .6379

.1.2

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

.1.3

"מכבי" – מכבי שירותי בריאות אגודה עותומאנית מס' .227/99

.1.4

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

.1.5

"המזמינות" – מכבי ואסותא.

.1.6

"המכרז" – מכרז פומבי המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז.

.1.7

"תנאי המכרז" – התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

.1.8

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

.1.9

"הסכם המכר" – ההסכם בנוסח המצורף כנספח ב'.

.1.10

"הזוכה" – הזוכה שהצעתו תזכה במכרז.

.1.11

"הרשות המקומית" – עיריית פתח תקוה.

.1.12

"סכום התמורה" – סכום ההצעה שתתקבל בגין רכישת הנכס ,בצירוף הפרשי הצמדה,
כהגדרתם בסעיף  1.19להלן .סכום זה יחשב ככולל מע"מ ,אם וככל שיחול ,כמפורט
בנספח ב'.5-

.1.13

"מכבידנט"  -מכבידנט בע"מ ח.פ.51-3516815 .

.1.14

"השוכרות" – מכבידנט ומכבי.

.2

.3

.1.15

"הסכמי השכירות" – הסכמי שכירות בנוסח המצ"ב כנספחים ב' 6-ו -ב' 7-עליהם
יחתום הזוכה בד בבד עם חתימתו על הסכם המכר ,במסגרתם יקבל על עצמו הזוכה את
כל ההתחייבויות כאמור בהסכמי השכירות המצורפים.

.1.16

"המדד" – מדד המחירים הידוע בשם מדד המחירים לצרכן )כולל פירות וירקות(
המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו
מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר ,וכולל כל מדד רשמי אחר שיבוא
במקומו בין אם יהא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו .אם
יהא מדד אחר שיבוא במקומו תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו
לבין המדד המוחלף.

.1.17

"המדד החדש" – המדד הידוע במועד בו מתבצע תשלום כלשהו לפי הסכם המכר ולא
פחות מהמדד הבסיסי.

.1.18

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

.1.19

"הפרשי הצמדה" – ההפרש בין המדד החדש לבין המדד הבסיסי )רק אם המדד החדש
גבוה מהמדד הבסיסי( ,מחולק במדד הבסיסי ,ומוכפל בסכום שיש להצמידו .למען הסר
ספק ,מובהר כי במידה והמדד החדש יהא נמוך מהמדד הבסיסי או שווה למדד הבסיסי,
לא תחול הפחתה בסכום שיש להצמידו והוא יוותר ללא הצמדה.

כללי
.2.1

מטרת מכרז זה הינה ליצור התקשרות בין המזמינות לבין הזוכה ,לפיה ירכוש הזוכה את
מלוא זכויות המזמינות בנכס וכן ישכיר למכבי ולמכבידנט חלק משטחי הנכס כאמור
להלן ,והכל על פי התנאים המפורטים בהסכם המכר המצ"ב כנספח ב' והתנאים
המפורטים בהסכמי השכירות ,הרצ"ב כנספחים ב' 6-ו-ב' 7-והמהווים חלק בלתי נפרד
ממסמכי המכרז.

.2.2

המזמינות פונות ומבקשות להגיש להן הצעות לרכישת הזכויות בנכס.

.2.3

המזמינות לא תשלמנה דמי תיווך.

תיאור הנכס
.3.1

הנכס שהזכויות בו עומדות למכירה ,כמתואר בתיאור הנכס המצורף כנספח א' למסמכי
מכרז זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

.3.2

בחלק משטחי הנכס פועלים מרפאות ,בית מרקחת ומכונים של מכבי ומכבידנט .מובהר כי
גם לאחר מכירת הנכס לזוכה ,בכוונת השוכרות ,כהגדרתן בסעיף  1.14לעיל ,להמשיך את
פעילותן בחלק משטחי הנכס ולשם כך בכוונתן לשכור מאת הזוכה חלק מהשטחים בנכס
בהתאם לתיאורם ובהתאם לתנאים המפורטים בהסכמי השכירות המצורפים למכרז זה
ומהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז )להלן – "השטחים להשכרה"( .למען הסר
ספק ,מובהר כי מכירת הנכס לזוכה כפופה לכך שכחלק בלתי נפרד מהמכירה מתחייב
הזוכה להשכיר את השטחים להשכרה לשוכרות בהתאם לתנאים הקבועים בהסכמי
השכירות כאמור .בד בבד עם חתימת הסכם המכר בנוסח המצורף כנספח ב' יחתמו על ידי
השוכרות והזוכה הסכמי השכירות בנוסח המצורף כנספחים ב' 6-ו-ב'.7-

התחייבות מכבידנט לחתימה על הסכם השכירות מצ"ב כנספח ב' 8-למסמכי מכרז זה
ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

.4

.3.3

על המציע לבדוק בעצמו וע"י מומחים מקצועיים מטעמו לרבות שמאי ,מודד ,אדריכל וכו'
את מצבו הפיזי ,התכנוני והמשפטי של הנכס ,ייעודו ,רישום הזכויות ,ההפקעות ככל
שקיימות ,אפשרויות השימוש והניצול שלו ,שטחו ,גבולותיו ,מידת התאמת הבנוי בפועל
להיתרים ולתוכניות ,הזכויות המשפטיות של המזמינות בו ,זכויות הבניה ,הרישיונות,
הדרישות התכנוניות והאחרות בנכס ,וכל דבר אחר שיש לו ,לדעת המציע ,חשיבות או
משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם המזמינות בהסכם ,אם הצעתו
תזכה.

.3.4

המציע יברר ויבדוק את כל האמור לעיל ולהלן ,בעצמו ,על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית,
בכל רשות וגוף לרבות בלשכת רישום המקרקעין ,ברשות המקומית ,בוועדה המקומית
לתכנון ובניה ו/או כל גורם אחר ,והוא מוותר בכל מקרה ומנוע מלעורר כל טענה ו/או
השגה ו/או תביעה כלפי המזמינות או מי מטעמן בנוגע לנכס ,מצב הזכויות ולכל דבר ועניין
הקשור במצבו הפיזי ,התכנוני והמשפטי כמפורט לעיל.

מנהלה
.4.1

רכישת מסמכי המכרז
כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לקבל ,תמורת תשלום של  200ש"ח )שלא יוחזר( ,את
מסמכי המכרז החל מיום  22.7.10ועד יום  ,10.8.10במשרדי מכבי שירותי בריאות ברחוב
המרד  27תל אביב קומה  (03-5143643) 14אצל הגב' שרה מחט או כל מי שימונה לצורך
זה על ידי המזמינות ,והכל בימים א'– ה' ,בין השעות .10:00-15:00

.4.2

בירורים ופניות
.4.2.1

נציגת המזמינות אליה יש להפנות את השאלות והבירורים בקשר למכרז ו/או
למסמכי המכרז )להלן" :פניות" ו/או "פניה" לפי העניין( ,הינה :גב' שרה מחט,
רכזת ועדת המכרזים.

.4.2.2

פניות כאמור יש להפנות עד ליום  10.8.10בכתב בלבד באמצעות דואר
אלקטרוני  mahat_s@mac.org.ilאו באמצעות פקסימיליה למספר
) 03-7952501על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון
 ,(03-5143643או על ידי שליח לכתובת :מכבי שירותי בריאות ,רחוב המרד ,27
תל אביב קומה  ,14לידי הגב' שרה מחט.

.4.2.3

תשובות לפניות ישלחו לפונים באמצעות הפקסימיליה )על הפונים לציין בעת
פנייתם את מספר הפקסימיליה שאליו תופנה התשובה( או הדואר האלקטרוני.
תשובות כאמור ישלחו עד ליום .15.8.10

.4.2.4

פניות שיגיעו לאחר המועד הקבוע בסעיף  ,4.2.2לא תיעננה.

.4.3

.5

אופן ומועד הגשת ההצעות
.4.3.1

את ההצעות יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד )לא באמצעות
הדואר!( במעטפה סגורה ,עליה ירשם אך ורק "מכרז פומבי מס' ,134/2010
למכירת הזכויות בנכס בבנין "כיכר העיר" בפתח תקוה".

.4.3.2

הצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב כנספח ג' ,והיא תוגש ביחד עם
כל מסמכי המכרז ,אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם .המציע ימלא ויחתום על
כל מסמכי המכרז לגביהם נדרשת חתימה.

.4.3.3

ההצעות תוגשנה בימים א'-ה' ,בין השעות  .10:00-15:00הגשת ההצעות החל
מיום  16.8.10המועד האחרון להגשת ההצעות הינו ביום  19.8.10בשעה .12:00
ההצעות תוגשנה לידי הגב' שרה מחט ,רכזת ועדת המכרזים ,או מי שימונה
כממלא מקומה ,ברח' המרד  27תל אביב קומה .14

.4.3.4

המציעים שיגישו הצעות יוודאו ,כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים,
תוחתם המעטפה ע"י הגב' שרה מחט או ממלא מקומה כאמור ,אשר יכתבו
עליה תאריך ושעת קבלה.

.4.3.5

ועדת המכרזים רשאית ,לפי שקול דעתה ,לדחות את המועד להגשת ההצעות
לתקופה נוספת ,ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.

תנאים מוקדמים ומסמכים שיצורפו
.5.1

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז
.5.1.1

המציע יצרף להצעתו ערבויות בנקאיות אוטונומיות ,כמפורט בסעיף  6להלן.

.5.1.2

המציע יצרף להצעתו את המסמכים המנויים בסעיפים  5.2.2ו  5.2.3 -להלן.

.5.1.3

המציע רכש את מסמכי המכרז ישירות מהמזמינות ,ובידו קבלה המעידה על
כך.

.5.1.4

המציע סייר בנכס כמפורט בסעיף  13להלן.

עמידת המציע בכל התנאים דלעיל מהווה תנאי סף הכרחיים לעצם הגשת ההצעה .מציע
אשר לא יעמוד בכל התנאים דלעיל – הצעתו תיפסל.

.5.2

מסמכים שיש לצרף להצעה
.5.2.1

ערבויות בנקאיות.

.5.2.2

אישור בתוקף בדבר ניהול ספרים או פטור מניהול ספרים ,לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים ,תשל"ו – .1976

.5.2.3

אם המציע הינו תאגיד ,אישור עו"ד/רו"ח בדבר מורשי החתימה בתאגיד,
והמאשר כי רכישת הנכס אפשרית על פי מסמכי התאגדות המציע.

.6

ערבויות
.6.1

על המציע לצרף להצעתו שני כתבי ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מוגבלת או מותנית,
האחת על סך  ₪ 1,800,000לפקודת מכבי שירותי בריאות )להלן – "הערבות למכבי"(
ואילו השנייה על סך  ₪ 2,300,000לפקודת אסותא מרכזים רפואיים בע"מ )להלן –
"הערבות לאסותא"( ,בנוסח המצורף כנספחים ד' ו -ד' 1-למסמכי מכרז זה ,או בנוסח
שאינו שונה מהם באופן מהותי .הערבות תשולם בתוך  10ימים ממועד הדרישה.

.6.2

כל אחת מהערבויות תהא בתוקף עד לתאריך  18.11.2010ועד בכלל.

.6.3

בנוסף ,למזמינות נתונה הזכות להאריך באופן חד צדדי את הערבויות לתקופה נוספת של
עד ) 60שישים( ימים ,בכפוף לכך שהצעתו של המציע תהיה בתוקף לתקופה נוספת זו,
בהתאם לאמור בסעיף  7להלן .חתימת המציע על מסמכי המכרז מהווה הרשאה בלתי
חוזרת של המציע לפנות אל הבנק בדרישה להארכת הערבויות כאמור לעיל.

.6.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,זוכה שלא יקיים את האמור בסעיף  9להלן ,מכל סיבה
שהיא ו/או לא ישלם את התשלום הראשון בהתאם להסכם המכר מכל סיבה שהיא,
תחולטנה הערבויות שמסר עם הצעתו ,כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש וזאת בנוסף
ומבלי לפגוע ביתר זכויות המזמינות לסעדים אחרים או נוספים ,לרבות ביטול ההודעה על
זכייתו וקבלתה של הצעה אחרת.

.6.5

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט
הערבויות של מציע כולן או חלקן ,כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש ,וזאת מבלי לפגוע
ביתר זכויות מכבי לסעדים אחרים ,לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת ,כל
זאת אחרי שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו ,אם התקיים בו אחד מאלה:

.6.6

.7

.6.5.1

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

.6.5.2

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

.6.5.3

הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת
ההצעות במכרז;

.6.5.4

לאחר שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן
תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של המזמינות עם הזוכה.

הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור ,תפסל על הסף.

התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה
.7.1

המציע מאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  90ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות
)להלן – "התקופה הראשונה"( .לאחר תום התקופה הראשונה ,אם הליך בחירת הזוכה
לא יסתיים ,רשאיות המזמינות ,על פי שיקול דעתן הבלעדי ,להאריך את תקופת תוקף
ההצעות ב) 60 -שישים( ימים נוספים )להלן – "התקופה השנייה"( ,והמציע מתחייב
להאריך את תקופת תוקף הצעתו עד לתום התקופה השנייה.

.7.2

בתום התקופה השנייה ,רשאיות המזמינות לבקש מהמציעים להאריך את תקופת תוקף
הצעותיהם לתקופה מסוימת נוספת ,ובמקרה זה יהיה כל מציע רשאי להאריך את תקופת

תוקף הצעתו בהתאם לבקשה ,או להודיע למזמינות על ביטול הצעתו .בקשה כאמור
תשלח על ידי המזמינות בכתב למספר הפקסימיליה של המציעים או באמצעות הדואר.
הודעה על הסכמה להארכת תקופת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות ,תשלח על ידי
המציע בכתב ,לגב' שרה מחט ,רכזת ועדת המכרזים) ,לפקסימיליה מס'  03-7952501או
באמצעות דואר אלקטרוני כאמור לעיל .על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת
ההודעה בטלפון  ,(03-5143643וזאת בתוך  2ימי עבודה מהרגע שבו נתבקש המציע
להאריך את תקופת תוקף הצעתו או לבטלה.
בהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור תחשב הצעתו כהצעה שבוטלה על ידי המציע.
.7.3

.8

.9

ביטל המציע את הצעתו עפ"י האמור לעיל ,לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי המזמינות
ו/או מי מטעמן.

בחירת הזוכה במכרז
.8.1

המזמינות אינן מתחייבות לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה שהיא ,והן
תהינה זכאיות למכור את הנכס באופן שתמצאנה לנכון ובכל עת או לחזור בהן מרצונן
למכור את הנכס ו/או לבטל את המכרז ו/או כל הליך שהוא ,והכל לפי שיקול דעתן
הבלעדי ואין ולא תהא למציע כל טענה ו/או תביעה בכל דבר ועניין הקשור בכך.

.8.2

אמת המידה לבחירת ההצעה הזוכה הינה הסכום המוצע לרכישה ,והכל בדרך המעניקה
את מירב היתרונות למזמינות ועל פי שיקול דעתן של המזמינות .מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,המזמינות שומרות לעצמן את הזכות לדחות כל הצעה שאיננה ,לפי שיקול
דעתן הבלעדי ,שלמה או ברורה או ערוכה שלא על פי הוראות כל מסמכי המכרז.

.8.3

המזמינות תהינה רשאיות שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי
ההתקשרות ,כלפי מטה ,אם הסטיה אינה סבירה ,לדעת מכבי.

.8.4

ועדת המכרזים תהא רשאית לבחור זוכה שני ושלישי למקרה שהסכם ההתקשרות עם
הזוכה הראשון לא ייצא אל הפועל ,מכל סיבה שהיא .למען הסר ספק ,מובהר כי הצעות
הזוכה השני והשלישי תחשבנה כתקפות כלפי המזמינות עד אשר תוחזרנה הערבויות.

התחייבויות המציע הזוכה במכרז
הזוכה במכרז יחתום על ההסכם בנוסח המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז ,על נספחיו ,לרבות
הסכמי השכירות המצורפים כנספחים ב 6-ו – ב' ,7-וזאת בתוך ) 10עשרה( ימים מיום קבלת
ההודעה על הזכייה במכרז .מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות
שייחתם .למען הסר ספק ,לא ינוהל כל מו"מ בקשר לתנאי הסכם המכר ,הסכמי השכירות
ונספחיהם והמציע בעצם הגשת הצעתו מסכים ומקבל את כל האמור בהסכם המכר ,הסכמי
השכירות ונספחיהם.

.10

מע"מ
.10.1

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

.10.2

יודגש כי אף אם לא תחול חובת תשלום מע"מ מכל סיבה שהיא ,לא יהא זכאי הזוכה
לשלם פחות מסכום התמורה שנקב בהצעתו ו/או לא יהא זכאי הזוכה להחזר כל סכום
שהוא מהמזמינות וזאת גם אם ימציא אישור על אי חיוב במע"מ או פטור ממע"מ.

.10.3

הואיל ומכבי הינה מוסד ללא כוונת רווח )מלכ"ר( ,כהגדרת מונח זה בחוק מס ערך מוסף,
התשל"ו – ) 1975להלן – "חוק"( ,הקביעה בדבר השאלה אם מכירת נכסי מכבי בעסקת
המכירה תהיה עסקה החייבת במע"מ ,תהא תלויה ,בין היתר ,בזהותו של הזוכה.
מובהר בזאת ,כי אם המכירה תיעשה ל"עוסק" או ל"מלכ"ר" או ל"מוסד כספי",
כהגדרות מונחים אלה בחוק ,כי אז תהא המכירה חייבת במע"מ על פי החוק .על כן ,לאחר
קבלת התמורה או כל חלק ממנה )הכולל את סכום המע"מ( ,תמסור מכבי לזוכה "טופס
דיווח על עסקת אקראי" בגינו.

.11

.10.4

הואיל ואסותא הינה "עוסק" כהגדרת מונח זה בחוק ,אזי תהא מכירת נכסי אסותא
חייבת במע"מ על פי החוק .על כן ,לאחר קבלת התמורה או כל חלק ממנה )הכולל את
סכום המע"מ( ,תמסור אסותא לזוכה חשבונית מס/קבלה בגינו.

.10.5

זוכה הרשום כ"עוסק" ,כ"מלכ"ר" או כ"מוסד כספי" ,כהגדרתם בחוק ,יעדכן על כך את
המזמינות בכתב בצירוף אישור רשויות מע"מ על רישומו כאמור ,לא יאוחר ממועד
החתימה על הסכם המכר .למען הסר ספק ,אי עדכון כאמור ,ימנע את הוצאת "טופס
הדיווח על עסקת אקראי" או החשבונית ,בהתאם ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת
שתעמוד למזמינות בעניין זה.

.10.6

במעמד חתימת הסכם המכר יחתום הזוכה על כתב ההתחייבות המצ"ב כנספח ב'.5-

.10.7

על אף האמור במסמכי המכרז ,אם יעלה שיעור המע"מ מעבר ל ,16%-אזי ישלם הזוכה
את יתרת תשלומי סכום התמורה שטרם שולמו על ידו ,בתוספת ההפרש בעליית המע" מ.
למען הסר ספק יובהר ,כי אם יופחת שיעור המע"מ ,לא יהא כל שינוי בתשלום סכום
התמורה.

ביטול המכרז ו/או שינויים במסמכי המכרז
.11.1

לא יהיה בעצם פרסום המכרז ,או בקבלת הצעות למכרז או בבחינתן התחייבות כלשהי
כלפי המציע ,כל עוד לא ייחתם ע"י המזמינות והמציע הזוכה הסכם המכר על נספחיו.

.11.2

המזמינות תהנה זכאיות בכל עת לבטל את המכרז ו/או להאריך את תקופת הגשת
ההצעות למכרז מכל סיבה שתמצאנה לנכון על פי שיקול דעתן הבלעדי ,וכן תהנה זכאיות
– אך לא חייבות – לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז.

.11.3

הודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר רשום לכל המציעים אשר הגישו הצעות.

.11.4

המזמינות רשאיות ,עד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות ,לעשות שינויים ,הוספות
והפחתות בכל מסמך ממסמכי המכרז.

.12

בעלות על מסמכי המכרז
מסמכי המכרז הינם קניינן הרוחני של המזמינות ,אשר מועבר למציעים לצורך הגשת הצעות בלבד.
אין לעשות בהם שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות.

.13

סיור מציעים
סיור בנכס למציעים יערך לאחר תיאום טלפוני מראש עם מר יוסי בן בסט בטל' סלולארי :
 050-5529579או בטלפון .03-5141509 :
הסיורים יתקיימו עד ליום .15.8.10
במהלך הסיור לא יהיה מענה על שאלות .כל שאלה שתתעורר אצל מציע כלשהו בעקבות הסיור או
במהלכו ,תתברר אך ורק על פי הדרך הקבועה בסעיף  4.2לעיל.
יובהר כי בכל מקרה המזמינות לא תהנה חייבות בכל חובה בשל מצג ו/או מידע שיינתן שלא על פי
הדרך הקבועה במכרז זה ,הכוללת את הנקוב בסעיף  4.2לעיל ,וזאת מבלי לפגוע ו/או לגרוע מחובת
כל מציע לבדוק בעצמו את כל הפרטים כולל אלו שיימסרו ע"י המזמינות ולאמת מידת נכונותם.
מובהר כי סיור המציע בנכס מהווה תנאי מוקדם ,בלעדיו לא ניתן להגיש הצעה במכרז זה.

.14

סמכות שיפוט
סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו/או הקשורים
למכרז זה תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב ,ולהם בלבד.

נספח א'

תיאור הנכס
.1

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

.2

.3

תיאור הנכס
.2.1

נכסי מכבי  -יחידות המסומנות במספרים  ,32 ,31 ,30 ,29ו 33 -והמתוחמות בצבע ירוק
בטיוטת תשריט הנכס המצ"ב כנספח ב' 2-להסכם המכר ,הממוקמות בקומות השלישית,
הרביעית והחמישית בבנין ,לרבות הצמוד אליהן.

.2.2

נכסי אסותא  -יחידות המסומנות במספרים  35 ,34 ,26 ,15 ,3ו 36 -והמתוחמות בצבע
צהוב בטיוטת תשריט הנכס המצ"ב כנספח ב' 2-להסכם המכר ,הממוקמות בקומות
המרתף ) ,(-1הקרקע וקומת הביניים ,השנייה ,השישית ,השביעית והשמינית בבניין,
לרבות הצמוד אליהן.

הסכמי שכירות
מכירת הנכס לזוכה כפופה לכך שכחלק בלתי נפרד מעסקת המכר נשוא מכרז זה והחתימה על
הסכם המכר ,מתחייב הזוכה לחתום על הסכמי השכירות המצ"ב כנספחים ב' 6-ו -ב' ,7-לפיהם
ישכיר הזוכה למכבי שירותי בריאות ולמכבידנט בע"מ את המושכר ,כתיאורו בכל אחד מהסכמי
השכירות הנ"ל ,בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בהסכמי השכירות.

האמור לעיל אינו ממצה ואינו אמור להחליף בדיקה קפדנית ,על אחריותו ועל חשבונו של המציע ע"י
מומחים מקצועיים מטעמו באשר למצבו המשפטי ,הפיזי והתכנוני של הנכס ,והנכס נמכר במצבו כמות
שהוא ) ,(AS ISכמפורט בהסכם.
עוד יודגש כי הנכס טרם נרשם בלשכת רישום המקרקעין בפנקס הבתים המשותפים וכי תיאור הנכס,
מספרי היחידות ושטחן כפי שמפורטים בנספח ב 2-מבוססים על טיוטת צו רישום הבית המשותף ,טיוטת
תקנון הבית המשותף ,וכן על טיוטת תשריט רישום הבית המשותף מיום  12.08.09שנערך על ידי
האדריכלית דניאלה דרבסי הלוי )להלן יקראו טיוטת הצו ,התקנון ותשריט הבית המשותף – "מסמכי
הרישום"( .מובהר כי מסמכי הרישום הוכנו על ידי חברת תפארת העיר חברה לבנין בע"מ לצורך רישום
הבית המשותף .ידוע למציע כי עשויים לחול שינויים במסמכי הרישום לרבות במספרי היחידות של הבית
המשותף .המציע נדרש לבדוק ,על אחריותו ,באמצעות יועצים מטעמו ,לרבות מודד מטעמו ,את שטחן של
יחידות הנכס ומידת התאמתן או אי התאמתן למסמכי הרישום וכי לא תהיה למציע כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה כלפי המזמינות בקשר לכך.

נספח ב'

הסכם
שנערך ונחתם בתל-אביב ביום _____ לחודש _________ 2010

בין
מכבי שירותי בריאות
אגודה עותומאנית מס' 227/99
מרח' קויפמן  ,4תל-אביב 65272
טלפון03 - 5143515 :
פקס03 – 5143792 :
)להלן – "מכבי"(

ובין
אסותא מרכזים רפואיים בע"מ
ח.פ511043457 .
מרח' הברזל  ,20רמת החי"ל ,תל אביב 69710
טלפון03-7644000 :
פקס03-7645008 :
)להלן – "אסותא"(
)להלן תקראנה מכבי ואסותא – "המוכרות"(
מצד אחד

ובין
_______________ ת.ז/.ח.פ__________.
_______________ ת.ז/.ח.פ__________.
מרחוב _______________________
טלפון __________ פקס ____________
שניהם יחד וכ"א מהם לחוד
)להלן – "הקונה"(
מצד שני

הואיל:

והמוכרות הינן זכאיות להירשם בלשכת רישום המקרקעין כבעלים בנכס בבנין "כיכר
העיר" הממוקם ברחוב שפיגל  3פינת רח' הראשונים בפתח תקוה ,כמפורט להלן;

והואיל:

והמוכרות פרסמו מכרז מספר  ,134/2010למכירת מלוא זכויותיהן בנכס ,על נספחיו
)המכרז על נספחיו יקראו להלן יחד – "המכרז"( המצורפים להסכם זה ומהווים חלק
בלתי נפרד ממנו;

והואיל:

ובעקבות פרסום המכרז הציע הקונה לרכוש מהמוכרות את כל זכויותיהן בנכס ,וכן
להשכיר למכבי ולמכבידנט ,כהגדרתה בסעיף  2.3להלן ,חלק מהשטחים בנכס בהתאם
ובכפוף להוראותיהם של הסכם שכירות מכבידנט ,כהגדרתו בסעיף  2.14להלן ,והסכמי
שכירות מכבי כהגדרתם בסעיף  2.13להלן ,אשר יחתמו על ידי הזוכה ועל ידי מכבי
ומכבידנט בד בבד עם חתימת הסכם זה;

והואיל:

וועדת המכרזים של המוכרות החליטה לקבל את הצעתו של הקונה ולהכריז עליו כזוכה
במכרז;

והואיל:

והקונה מעוניין לרכוש את כל זכויותיהן של המוכרות בנכס ,והמוכרות מסכימות למכור
לקונה את כל זכויותיהן בנכס ,והכל בהתאם ועל פי התנאים המפורטים בהסכם זה להלן;

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

מבוא ,נספחים וכותרות
.1.1

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.

.1.2

כותרות סעיפי הסכם זה נעשו למען הנוחיות בלבד ,ולא תהיה להן כל נפקות לצרכי
פרשנותו.

.1.3

להסכם זה מצורפים ,כחלק בלתי נפרד ממנו ,הנספחים הבאים:
.1.3.1

נספח ב' – 1-נסח רישום מקרקעין.

.1.3.2

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

.1.3.3

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

.1.3.4

נספח ב'3-א – נוסח ייפוי כח מטעם אסותא להעברת הזכויות ע"ש הקונה.

.1.3.5

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

.1.3.6

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

.1.3.7

נספח ב' – 5-כתב התחייבות בנוגע למע"מ.

.1.3.8

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

.1.3.9

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

.1.3.10

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

.1.3.11

נספח ב' – 9-מכתבי החרגה.

.1.3.12

נספח ב' – 10-כתב תביעה כנגד המוכרות  +כתב הגנה שהוגש על ידי המוכרות.
מובהר כי ניהול התביעה ותוצאותיה הינן באחריותן של
המוכרות בלבד.

.2

.1.3.13

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

.1.3.14

נספח ב' – 12-הסכם ניהול מכבי.

.1.3.15

נספח ב' – 13-הסכם ניהול אסותא.

מונחים ופירושם
בהסכם זה למונחים ולביטויים הבאים המשמעות שבצידם אלא אם תוכן הכתוב מחייב אחרת:
.2.1

"הבניין" – בנין קניון "כיכר העיר" הממוקם ברחוב שפיגל  3פינת רח' הראשונים בפתח
תקוה ,הידוע גם כחלקה  229בגוש .6379

.2.2

"הנכס" – משמעו:
.2.2.1

"נכסי מכבי" – משמעם  -יחידות המסומנות במספרים  ,32 ,31 ,30 ,29ו33 -
והמתוחמות בצבע ירוק בטיוטת תשריט הנכס המצ"ב כנספח ב' 2-להסכם זה,
הממוקמות בקומות השלישית ,הרביעית והחמישית בבנין ,לרבות הצמוד
אליהן.

.2.2.2

"נכסי אסותא" – משמעם  -יחידות המסומנות במספרים  35 ,34 ,26 ,15 ,3ו-
 36והמתוחמות בצבע צהוב בטיוטת תשריט הנכס המצ"ב כנספח ב' 2-להסכם
זה ,הממוקמות בקומות המרתף ) ,(-1הקרקע וקומת הביניים ,השנייה,
השישית ,השביעית והשמינית בבניין ,לרבות הצמוד אליהן.

נכסי מכבי ונכסי אסותא יקראו יחד לעיל ולהלן – "הנכס".
.2.3

"מכבידנט"  -מכבידנט בע"מ ח.פ.51-3516815 .

.2.4

"מסמכי הרישום" – טיוטת צו רישום בית משותף ,טיוטת תקנון רישום הבית המשותף
וטיוטת תשריט רישום הבית המשותף.

.2.5

"הבנק" – בנק למשכנתאות בישראל ו/או מוסד פיננסי אחר מוכר בישראל ו/או חברת
ביטוח בישראל שילווה כספים לקונה )אם בכלל( לצורך מימון רכישת הזכויות נשוא
הסכם זה.

.2.6

"אישור הבנק" – אישור מאת הבנק ,לפיו רשאי הקונה להשכיר את המושכר למכבי
ולמכבידנט וכן לפיו מימוש הזכויות על פי שעבודי הקונה ,יהא כפוף לזכויות מכבי
ומכבידנט בכל תקופות השכירות ,והכל כאמור בהסכמי השכירות ,כך שככל שהנכס
ימומש על ידי הבנק הוא ימומש כ"נכס תפוס".

.3

.2.7

"המדד" – מדד המחירים הידוע בשם מדד המחירים לצרכן )כולל פירות וירקות(
המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו
מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר ,וכולל כל מדד רשמי אחר שיבוא
במקומו בין אם יהא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו .אם
יהא מדד אחר שיבוא במקומו תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו
לבין המדד המוחלף.

.2.8

"המדד החדש" – המדד הידוע במועד בו מתבצע תשלום כלשהו לפי הסכם זה ולא פחות
מהמדד הבסיסי.

.2.9

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

.2.10

"הפרשי הצמדה" – ההפרש בין המדד החדש לבין המדד הבסיסי )רק אם המדד החדש
גבוה מהמדד הבסיסי( ,מחולק במדד הבסיסי ,ומוכפל בסכום שיש להצמידו .למען הסר
ספק ,מובהר כי במידה והמדד החדש יהא נמוך מהמדד הבסיסי או שווה למדד הבסיסי,
לא תחול הפחתה בסכום הרלוונטי שיש להצמידו והוא יוותר ללא הצמדה.

.2.11

"ריבית פיגורים" – משמעו לגבי פיגור כלשהו בתשלום ,הריבית המירבית שתהא נהוגה
ביום כלשהו בתקופת הפיגור בבנק לאומי לישראל בע"מ בגין משיכות יתר מעבר למסגרת
אשראי מאושרת בחשבונות שקליים דביטוריים.

.2.12

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

.2.13

"הסכמי שכירות מכבי" –  2הסכמי שכירות בין מכבי לקונה ,לפיו תשכור מכבי מהקונה
שטחים בנכס ,והכל בתנאים כמפורט בנספח ב'  6-להסכם זה.

.2.14

"הסכם שכירות מכבידנט" – הסכם שכירות בין מכבידנט לקונה ,לפיו תשכור מכבידנט
מהקונה שטחים בנכס ,והכל בתנאים כמפורט בנספח ב'  7-להסכם זה.

.2.15

"הסכמי השכירות" – הסכמי שכירות מכבי והסכם שכירות מכבידנט.

.2.16

"מערכות משותפות" – מערכות הקיימות בנכס )כגון :צ'ילרים ,מדחסים ,גנראטו ר
וכיו"ב( ושייוותרו בנכס גם לאחר מסירת החזקה בנכס ,בהתאם לשיקול הדעת של
המוכרות.

.2.17

"היטל השבחה" -היטל השבחה בהתאם לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה,
תשכ"ה 1965-החל על הנכס בגין כל סטייה ו/או הקלה ו/או תכניות מתאר ו/או תוכנית
בניין עיר שקיבלו תוקף.

.2.18

"היטלי פיתוח" – היטלים למיניהם המוטלים על ידי הרשות המקומית לרבות -היטלי
ביוב ,תיעול ,ניקוז ,כבישים ,מדרכות וכדומה.

הצהרות הקונה
הקונה מצהיר ,מתחייב ומאשר בזה כי:
.3.1

הוא קרא בעיון ובדק את כל מסמכי המכרז על כלל נספחיו לרבות הסכם זה ,תוכנם ואת
הפרטים והנתונים הכלולים בהם ,והינו מאשר כי ההסכם ברור ונהיר לו ,וכי הוא מקבל
על עצמו למלא במועד את החובות וההתחייבויות המוטלות עליו ,עפ"י הסכם זה.

.3.2

הוא ראה ובדק את הנכס והבניין ,מיקומם וסביבתם ,מצבם הפיזי ,לרבות מצב המערכות
הכלולות בהם ,שטחם וגבולותיהם ,שיטת הבניה ומצבה ולאחר כל בדיקותיו מצא אותם
מתאימים ולשביעות רצונו המלאה.

.3.3

הוא בדק את מצבו המשפטי של הנכס לרבות זכויות המוכרות ואת מצב רישום הזכויות
בלשכת רישום המקרקעין כמפורט בנספח ב' ,1-ובכל גוף ורשות אחרים שיש להם נגיעה
לרישום הנכס וזכויותיו ,ולאחר כל בדיקותיו מצא אותם מתאימים ולשביעות רצונו
המלאה.

.3.4

הוא בדק את כל ההיבטים התכנוניים ואת התוכניות החלות על הנכס ,ואת כל יתר
הרישומים ,הרישיונות ,ההיתרים ,והמפרטים הנוגעים לנכס לרבות בעיריית פתח תקוה
וברשויות התכנון והבניה ,כולל היתר בניית הבניין והנכס )ואת מידת התאמתם למצב
הנכס בפועל( ,וכן בדק את יעוד הנכס ,זכויות התכנון והשימוש בו ,אפשרויות ניצול הנכס
ומגבלותיו ,כל הקשור בפיתוח הנכס וסביבתו וכל הדרישות והתנאים הקשורים והנוגעים
לנכס ולאחר כל בדיקותיו מצא אותם מתאימים ולשביעות רצונו המלאה.

.3.5

הקונה בדק ווידא כי הנכס חופשי מכל חוב ו/או שעבוד ו/או עיקול ו/או הערת אזהרה
נוגדת ו/או צו שפוטי ו/או מנהלי ו/או זכויות צד שלישי כלשהן ,למעט:
.3.5.1

משכנתא לטובת בנק הפועלים בע"מ על פי שטר מס'  006563/0001מיום
 23.4.1993ללא הגבלה בסכום בתנאי שטר מקורי מס'  ,17318/1990/0001וכן
משכנתא לטובת בנק הפועלים בע"מ על פי שטר מס'  013981/0001מיום
 4.5.2009בתנאי שטר מקורי מס'  ,13881/2009/0001המוחרגות על פי מכתבי
ההחרגה המצ"ב כנספח ב'.9-

.3.5.2

תביעה תלויה ועומדת בבית משפט השלום בפ"ת )ת"א  .(55081-05/07כתב
התביעה וכתב ההגנה שהוגש מטעמן של המוכרות מצ"ב להסכם זה כנספח ב'-
 .10למען הסר ספק ,מובהר כי ניהול התביעה ותוצאותיה הינן באחריותן של
המוכרות בלבד.

.3.6

הוא מתקשר בהסכם זה על סמך בדיקותיו והערכותיו בלבד ובדיקת מומחים מקצועיים
מטעמו .ידועות לו העובדות הדרושות לצורך התקשרותו בהסכם זה וכי לצורך התקשרותו
בהסכם זה וביצוע הרכישה לא הסתמך על הבטחות ו/או מצגים ו/או תיאורים ו/או
התחייבויות כלשהן של המוכרות ו/או מי מטעמן.

.3.7

כי הינו בעל יכולת ,לרבות יכולת כספית ,למלא אחר כל חיוביו על פי הסכם זה במלואם
ובמועדם לרבות תשלום התמורה ו/או כל הוצאה ו/או מס שעליו לשלם עפ"י הסכם זה,
וכי הוא רשאי ומוסמך כדין להתחייב כאמור בהסכם זה וכי אין כל מניעה חוקית,
עובדתית או אחרת להתקשרותו בהסכם זה ולקיום התחייבויותיו על פיו.

.3.8

כי לאחר כל הבדיקות שביצע כמפורט לעיל ,מצא הקונה את הנכס ומערכותיו כפי מצבם
 AS ISלרבות הפיזי ,התכנוני והמשפטי לרבות הרישומי ,לשביעות רצונו המוחלטת ללא
כל סייג ותנאי.

.3.9

הקונה מצהיר כי ידוע לו כי מכירת הנכס עפ"י הסכם זה כפופה לכך שכחלק בלתי נפרד
מעסקת המכר ישכיר הקונה לשוכרות ,כהגדרתן בסעיף  2.12לעיל ,שטחים בנכס ,בהתאם
ובכפוף לאמור בהסכמי שכירות מכבי ובהסכם שכירות מכבידנט .הקונה מסכים ומתחייב
בזאת ,לחתום בד בבד עם חתימת הסכם זה על הסכמי השכירות המצ"ב כנספחים ב'6-
ו -ב' ,7-ומקבל על עצמו את כל ההתחייבויות כאמור בהסכמי השכירות הנ"ל.

מכבידנט בע"מ ,בהתאם לכתב ההתחייבות המצ"ב כנספח ב' 8-להסכם זה ,ומכבי
מתחייבות ,כל אחת ,לחתום על הסכמי השכירות האמורים בתוך  14ימים מיום חתימת
הסכם זה.
.3.10

הקונה מסכים ומתחייב בזה לקנות מהמוכרות את כל זכויותיהן בנכס ,כולל המערכות,
המיטלטלין והמחוברים ,כפי שיוותרו בנכס במועד מסירת החזקה לפי שיקול דעת
המוכרות ,והוא מוותר בזה על טענות מום ו/או אי התאמה כלשהן ,ו/או כל טענה אחרת
הן באשר לנכס ,הן באשר למחוברים ו/או למיטלטלין ו/או למערכות ,למעט מערכות
מרכזיות אלקטרו-מכאניות ,שהמוכרות בחרו ליטול ו/או לנתק מהנכס ,והן באשר
לזכויות המוכרות בו .הקונה יאפשר לשוכרות ,במשך כל תקופות השכירות לפי הסכם
השכירות ,שימוש ,ככל שיידרש על ידן ,במיטלטלין ובמערכות המשותפות שייוותרו בנכס,
והכל בכפוף להוראותיו של סעיף  3.10להלן.

.3.11

הקונה מצהיר ומאשר ,כי ידוע לו כי בנכס קיימות ופועלות מערכות משותפות ,המשמשות
את הנכס בכללותו .הקונה מתחייב ,לרבות במסגרת הסכמי השכירות ,לאפשר לשוכרות
להמשיך ולעשות שימוש ,ככל שיידרש בהתאם לשיקול דעתן ,למטרת השכירות במערכות
המשותפות ,והכל כמפורט בהסכמי השכירות.
בכל תקופת השכירות עפ"י הסכמי השכירות ,האחריות לתחזוקת המערכות המשותפות
תחול על הקונה ועל חשבונו .הקונה מתחייב לתחזק ולתפעל את המערכות המשותפות,
ברמה גבוהה ובאופן רציף ,בכל תקופת השכירות.
התשלום בגין צריכת חשמל ומים ישולם על ידי השוכרות ,כל אחת בהתאם לצריכתה
בפועל כפי שתימדד באמצעות מונים מתאימים שיותקנו על ידי הקונה ,על אחריותו ועל
חשבונו ,מיד לאחר החתימה על הסכם זה ובאין אפשרות טכנית להתקנת מונים כאמור
יתבצע התשלום בהתאם לחלקה היחסי של מי מהשוכרות במערכת הרלוונטית.
באם יבחר הקונה להחליף את המערכות המשותפות או חלק מהן ,במערכות נפרדות ,הרי
שהוא מתחייב לעשות זאת על אחריותו ועל חשבונו ,והכל בכפוף לקבלת אישורן מראש
ובכתב של השוכרות ובתאום עימן ,ומבלי שתיפגע ו/או תושבת באופן כלשהו ,פעילותן של
השוכרות במושכר ,ובכפוף לכך שהמערכות הנפרדות תאושרנה מראש על ידי השוכרות.

.3.12

הקונה מוותר בזאת על כל טענת אי התאמה עובדתית ו/או משפטית מכל מין וסוג שהוא,
בקשר לנכס ומערכותיו ,לרבות טענה לגבי מצבו הפיזי של הנכס ו/או טיב הזכויות
המשפטיות של המוכרות בנכס ו/או חיוב במיסים ואגרות ו/או לגבי אפשרות המוכרות
לרישום הזכויות בנכס ,אם בכלל ו/או כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא ,לרבות אי
התאמה ,ליקוי ,מום ,פגם ,הן גלויים והן נסתרים.

.3.13

הקונה מתחייב לחתום על הסכם ניהול עם חברת הניהול בנוסח הסכם ניהול מכבי
)המצ"ב כנספח ב' 12-להסכם זה( ,ביחס לשטחים הכלולים בנכסי מכבי ,וכן על הסכם
הניהול בנוסח הסכם ניהול אסותא )המצ"ב כנספח ב' 13-להסכם זה( ,ביחס לשטחים
הכלולים בנכסי אסותא ,ועל כל מסמך שיידרש ,בהתאם למקובל ע"י חברת הניהול
ומתחייב לבצע כל פעולה בהתאם לדרישת חברת הניהול .הקונה מתחייב להמציא לידי
המוכרות העתק של הסכמי הניהול חתומים על ידו וע"י חברת הניהול ,לא יאוחר מהמועד
הקבוע לתשלום מלוא סכום התמורה ובכל מקרה לפני מועד מסירת החזקה .לא ימציא
הקונה את הסכמי הניהול חתומים לפני מסירת החזקה כאמור ,יהווה הדבר הפרה יסודית
של הסכם זה אשר תזכה את המוכרות בפיצוי המוסכם הקבוע בסעיף  11.2להלן וזאת
מבלי לפגוע ביתר התרופות והסעדים האחרים העומדים לזכות המוכרות לפי הוראות
הסכם זה ו/או הוראות הדין.

.3.14

הקונה מצהיר כי ידוע לו כי המוכרות מוכרות במסגרת הסכם זה אך ורק את זכויות
הבעלות שלהן בנכס ,וכי זכויות אלה אינן כוללות ,במישרין או בעקיפין ,רישיון ו/או היתר
למתן שירותי רפואה מכל מין וסוג שהוא.

.3.15

ידוע לו כי נכון למועד חתימת הסכם זה הבניין טרם נרשם כבית משותף וכי זכויות
המוכרות בנכס טרם נרשמו על שמן של המוכרות ,בלשכת רישום המקרקעין ,וכי עובר
לחתימת הסכם זה משרד עוה"ד שפיגלמן ושות' מרחוב ז'בוטינסקי  7ברמת גן ,מטפל
מטעמה של תפארת העיר חברה לבנין ולהשקעות בע"מ ח.פ 511232506 .ממנה רכשו
המוכרות את זכויותיהן בנכס )להלן בהתאמה – "ב"כ הבעלים" ו – "הבעלים"( ,ברישום
הבית המשותף וברישום זכויות הבעלות ביחידות הבניין בלשכת רישום המקרקעין ,וכי
למוכרות אין כל התחייבות ו/או אחריות באשר לאופן ו/או למועד השלמת רישום הזכויות
כאמור.

.3.16

עוד ידוע לו כי תיאור הנכס ,מספרי היחידות ושטחן כפי שמפורטים בנספח ב'2-
מבוססים על מסמכי הרישום שהוכנו על ידי הבעלים לצורך רישום הבית המשותף ,לרבות
בהתבסס על טיוטת תשריט הבית המשותף מיום  12.08.09שנערך על ידי האדריכלית
דניאלה דרבסי הלוי מטעמו של הבעלים .ידוע לו כי עשויים לחול שינויים במסמכי
הרישום לרבות במספרי היחידות של הבית המשותף .הקונה מצהיר בזאת ,כי בדק,
באמצעות יועצים מטעמו ,לרבות מודד מטעמו ,את שטחן של יחידות הנכס ומידת
התאמתן או אי התאמתן למסמכי הרישום ,ולאחר כל בדיקותיו מצא כי שטח הנכס
מתאים ולשביעות רצונו המלאה וכי אין ולא תהיה לו כל טענה ,מכל מין וסוג שהוא,
למוכרות בקשר לכך.

.3.17

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

.3.18

הוא יחתום על כל המסמכים ,הבקשות ,התצהירים ,השטרות ,הסכמות מכל מין וסוג
שהוא אשר יידרשו על ידי הבעלים ו/או ב"כ הבעלים בקשר עם הרישומים לרבות ,אך לא
רק ,על הסכמה לייחוד הערות אזהרה וכן על כל המסמכים ,הבקשות ,התצהירים,
השטרות ,הסכמות מכל מין וסוג שהוא אשר ידרשו על ידי הבעלים ו/או ב"כ הבעלים
לצורך העברת הזכויות על שמו בנכס ובלשכת רישום המקרקעין.

.3.19

הקונה מצהיר כי ידוע לו כי עליו להמציא לב"כ הבעלים ,את כל המסמכים כנדרש בתדריך
העברת הזכויות ,המצ"ב כנספח ב' 11-ו/או כפי שיידרש על ידי ב"כ הבעלים ,לצורך
העברת הזכויות בנכס על שמו .כמו כן באחריות הקונה להמציא מאת הבעלים ,על חשבונו,
כתב הסכמה לרישומי הערת אזהרה לטובתו ו/או לטובת הבנק בלשכת רישום המקרקעין.
הקונה מקבל על עצמו את כל העלויות ,אם וככל שיהיו ,הקשורות להעברת הזכויות בנכס
על שמו.

.3.20

למען הסר ספק מובהר כי ידוע לקונה כי התחייבות כל אחת מיחידי המוכרות עומדת
בפני עצמה ואינה ביחד ולחוד ,וכי התחייבויות יחידי המוכרות הינן עצמאיות ונפרדות
ויחידי המוכרות אינן ערבות האחת לשנייה.

.4

מסירת החזקה
.4.1

בכפוף למילוי כל התחייבויות הקונה על פי הסכם זה ,לרבות תשלום מלוא סכום התמורה,
תהייה כל אחת מיחידי המוכרות ,רשאית למסור בנפרד את החזקה בחלקה בנכס לקונה
לא יאוחר מחלוף  90ימים ממועד החתימה על הסכם המכר ,לאחר הודעה בכתב של
המוכרות  7ימים מראש לפינוי הנכס )להלן – "מועד מסירת החזקה"( ,למעט השטחים
שלא יפונו כאמור בהסכמי השכירות המצ"ב כנספחים ב' 6-ו -ב' ,7-וזאת בתנאי ששולם
מלוא סכום התמורה במועדה .המוכרות תהינה רשאיות שלא למסור את החזקה כאמור
במקרה שהקונה לא שילם את מלוא סכום התמורה ובמועדים כמפורט בהסכם זה.
מסירת החזקה בנכס תתבצע  7ימים לאחר תשלום מלוא סכום התמורה ופירעונה בפועל.
כל אחת מהמוכרות תודיע לקונה על מועד המסירה והקונה מתחייב לקבל את החזקה
בנכס ביום ובשעה שיקבע לשם כך על ידי מי מהמוכרות .במקום הנכס ייחתם פרטיכל
מסירה הנהוג אצל המוכרות .אם המציע לא יופיע בנכס במועד שנקבע ע"י המוכרות,
כאמור לעיל ,יראו בפרטיכל שייחתם ע"י נציגי המוכרות כמסירת החזקה לכל דבר ועניין.

.4.2

לאחר תשלום מלוא סכום התמורה ,תמסורנה המוכרות לידי הקונה את האישורים
המפורטים בסעיפים  6.2.6 – 6.2.3להלן.

.4.3

החזקה בנכס תעבור לקונה כפי שיהא מצבו  ,AS ISבעת מסירת החזקה ,כולל מיטלטלין
כפי וככל שיוותר בנכס ,לפי שיקול דעת המוכרות ,כולל בלאי עקב שימוש ,ולקונה לא
תהיה כל טענה שהיא בקשר עם הנכס ומצבו.

.4.4

החל ממועד מסירת החזקה או מהיום בו נמסרה החזקה בנכס בפועל לידי הקונה ,לפי
המוקדם ביניהם ,האחריות המלאה והבלעדית לגבי הנכס ובכל הקשור אליו ,מכל בחינה
שהיא ,תחול על הקונה בלבד.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ועל מנת להוסיף עליו ,מודגש כי הקונה ידאג לקבל מאת
המוכרות עובר למסירת החזקה ,את כל המסמכים הדרושים להעברת מוני החשמל ,המים
הארנונה והגז על שם הקונה .המוכרות יחתמו על מסמכים אלו והקונה ישיב למוכרות את
הפיקדונות שהופקדו על ידי המוכרות ,ככל שהופקדו ,בידי מי מהספקים הנ"ל .הקונה
יישא בהוצאות ההעברה במידה ותהיינה .הקונה מתחייב להעביר ולרשום את שמו כצרכן
וכגורם המשלם בכל הגופים והרשויות לרבות עירייה ,חברת החשמל וחברת הגז ,עובר
למסירת החזקה.

.4.5

.5

בד בבד עם מסירת החזקה לידי הקונה ,תימסר לשוכרות החזקה הפורמאלית בשטחים
אותם שוכרות מכבי ומכבידנט )כל אחת בנפרד( ממנו ,מכוח הסכמי שכירות מכבי והסכם
שכירות מכבידנט ,בהתאמה.

התמורה
.5.1

תמורת הנכס מתחייב הקונה לשלם למוכרות ,בתשלומים המפורטים להלן ,סך של -
____________ ___________________) ₪שקלים חדשים( ,בצירוף הפרשי הצמדה
למדד ,כהגדרתם בסעיף  2.10לעיל )להלן – "סכום התמורה"(.
סכום התמורה ישולם בנפרד לכל אחת מן המוכרות ,כך שמכבי תהא זכאית ל43.32% -
מסכום התמורה ומכל סכום שישולם בגינה ,ואסותא תהא זכאית ל 56.68 % -מסכום
התמורה ומכל סכום שישולם בגינה.

.5.2

.5.3

סכום התמורה ישולם ,בהמחאות בנקאיות ,במועדים כמפורט להלן:
.5.2.1

סכום בשקלים חדשים השווה ל) 1/3 -שליש( מסכום התמורה ,היינו סך של
_______________  __________) ₪שקלים חדשים( ,בצירוף הפרשי
הצמדה למדד ,כהגדרתם בסעיף  2.7לעיל ,ישולם על ידי הקונה במעמד
החתימה על הסכם זה על ידי הצדדים.

.5.2.2

יתרת התמורה המהווה ) 2/3שני שלישים( מסכום התמורה ,היינו סך של
_______________  __________) ₪שקלים חדשים( ,בצירוף הפרשי
הצמדה למדד ,כהגדרתם בסעיף  2.7לעיל ,תשולם על ידי הקונה לא יאוחר
מחלוף  83יום ממועד החתימה על הסכם זה ,כתנאי למסירת החזקה בנכס
וכנגד מסירת האישורים המפורטים בסעיף  6.2.5 - 6.2.4להלן ובכפוף לאמו ר
בסעיף  4.1לעיל.

מובהר ,כי סכום התמורה יחשב ככולל את סכום המע"מ ,אם וככל שיחול במועד ביצוע כל
תשלום בפועל .יודגש ,כי אף אם לא תחול חובת תשלום מע"מ בגין נכסי מכבי ו/או נכסי
אסותא מכל סיבה שהיא ,לא יהא זכאי הקונה לשלם פחות מסכום התמורה ו/או לא יהא
זכאי הקונה להחזר כל סכום שהוא ממכבי ו/או מאסותא וזאת גם אם ימציא אישור על
אי חיוב במע"מ או פטור ממע"מ.
על אף האמור בהסכם זה על נספחיו ,אם יעלה שיעור המע"מ מעבר ל ,16%-אזי ישלם
הקונה את יתרת תשלומי התמורה שטרם שולמו על ידו ,בתוספת ההפרש בעליית המע"מ.
למען הסר ספק יובהר ,כי אם יופחת שיעור המע"מ ,לא יהא כל שינוי בתשלום התמורה.

.5.4

כל התשלומים יבוצעו בימים א' – ה' עד השעה  11:00בבוקר .במקרה וביום התשלום לא
יתנהלו עסקים בבנקים יוקדם מועד התשלום ליום העסקים שחל לפני יום התשלום .למען
הסר כל ספק ,במקרה בו המדד החדש יהא נמוך מהמדד הבסיסי לא יופחתו תשלומי
סכום התמורה בהתאם.

.5.5

כל תשלומי סכום התמורה המנויים בסעיף  5.2לעיל ,ישולמו על ידי הקונה לידי המוכרות
על ידי מתן המחאות בנקאיות ,המשוכות האחת לפקודת מכבי והשנייה לפקודת אסותא,
כל אחת על פי חלקה בתשלום.

.5.6

מובהר בזאת ,כי אם הקונה הינו "עוסק" או "מלכ"ר" או "מוסד כספי" ,כהגדרות מונחים
אלה בחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו – ) 1975להלן – "החוק"( ,כי אז תהא המכירה של
נכסי מכבי חייבת במע"מ על פי החוק ,ועל כן ,לאחר התשלום תמסור מכבי לקונה "טופס
דיווח על עסקת אקראי" בגין הסכום שישולם למכבי הכולל את סכום המע"מ.
בגין התשלום עבור נכסי אסותא ,הכולל את סכום המע"מ ,תמסור אסותא לקונה
חשבונית מס/קבלה.

.5.7

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי סכום שישלם הקונה לאדם ו/או לגוף אחר כלשהו שלא
על פי הוראות הסכם זה ,לא ייחשב כסכום ששולם על חשבון סכום התמורה ,וזאת )ומבלי
לגרוע מכלליות האמור( אף אם נעשה בו שימוש לצורך פירעון תשלומים שהתחייבו בהם
המוכרות.

.5.8

הקונה לא יהא רשאי להקדים את ביצוע התשלומים הנקובים בסעיף  0זה למי מהמוכרות
אלא בהסכמת המוכרות יחדיו ,מראש ובכתב.

.5.9

.6

מבלי לגרוע מהוראות סעיף  3.20לעיל ,יובהר בזאת ,כי מכירת הזכויות בנכס על
ידי המוכרות תתבצע כמקשה אחת .דהיינו באם הקונה ישלם למי מיחידי
המוכרות את מלוא חלקה בסכום התמורה מבלי ששילם את מלוא חלקה של
המוכרת השנייה בסכום התמורה ,יחשב הדבר להפרה יסודית של ההסכם,
כמפורט בסעיפים  11ו  14 -להלן.

העברת הזכויות בנכס
.6.1

הקונה מתחייב לקנות ,לקבל ולרשום על שמו את זכויותיהן של המוכרות בנכס.

.6.2

בכפוף לתשלום מלוא סכום התמורה למוכרות ,מכבי ואסותא מתחייבות ,כל אחת לחוד
באשר לחלקה בנכס ,להמציא לקונה את כל המסמכים המפורטים להלן:
.6.2.1

אישור אגף מיסוי מקרקעין על תשלום או פטור מתשלום מס שבח המופנה
לרשם המקרקעין.

.6.2.2

קבלות על תשלום לעירייה של כל החובות החלים על כל אחת מהמוכרות עפ"י
הסכם זה ,למעט אישור הועדה המקומית בדבר תשלום היטל השבחה ו/או
הוצאות פיתוח .למען הסר ספק יובהר ,כי הקונה ימציא אישור העירייה
המופנה לרשם המקרקעין במועד המסירה והוא מתחייב לשלם את כל
התשלומים החלים עליו ולחתום על כל המסמכים לצורך המצאת אישור
העירייה כאמור .על אף האמור לעיל יכול ותתעכבנה המצאתן של קבלות
התשלום לעירייה על ידי מי מהמוכרות וזאת עד לסיומה של התביעה ,כאמור
בסעיף  3.5.2לעיל ,ולקונה לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד המוכרות בכל
הקשור לכך.

.6.2.3

בקשות למחיקת הערות האזהרה הרשומות ע"ש המוכרות ,חתומות על ידי כל
אחת מהמוכרות.

.6.2.4

ייפוי כוח כאמור בסעיף  9להלן ,חתום על ידי כל אחת המוכרות.

.6.2.5

פרוטוקול למכירת הזכויות לקונה חתום על ידי כל אחת מהמוכרות.

.6.2.6

אישור בקשר עם התאגדות של כל אחת מהמוכרות.

)האישורים המפורטים בסעיף  6.2לעיל ,יכונו" :האישורים לצורך העברת הזכויות"(.
.6.3

למען הסר ספק ,המוכרות לא יהיו אחראיות למשכונים ,שעבודים ,עיקולים או זכויות צד
שלישי אחרות כלשהן שיוטלו על הנכס עקב מעשה ו/או מחדל של הקונה או מכוחו או
מטעמו או מסיבה כלשהי הקשורה בקונה או הנובעת ממנו.

.6.4

בכפוף למילוי התחייבויות הקונה ,מתחייבת כל אחת מהמוכרות להמציא לידי הקונה את
האישור כאמור בסעיף  6.2.1לעיל בתוך  24חודשים ממועד החתימה על הסכם זה.

.6.5

הקונה יטפל בעצמו ,על חשבונו ועל אחריותו ובאמצעות בא כוחו בהעברת הזכויות בנכס
מהמוכרות ורישומו על שמו בלשכת רישום המקרקעין .הקונה מתחייב להמציא למוכרות
נסח רישום מקרקעין לפיו נרשמה לטובתו הערת אזהרה בנכס וכן נמחקה הערת האזהרה
לטובת המוכרות בלשכת רישום המקרקעין וזאת עד ולא יאוחר מחלוף  60ימים מהיום
שבו המציאו המוכרות לקונה את האישורים אותם התחייבה כל אחת מהן להמציא לצורך

העברת הזכויות .נמנע מהקונה למחוק את הערות האזהרה של מי מהמוכרות ולרשום
לטובתו הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין בשל סיבה התלויה במוכרות ואשר
באחריותן בלבד ,ידחה מועד הרישום עד ליום ה –  14שלאחר הסרת המניעה על ידי
המוכרות.
.6.6

.7

.8

מובהר בזאת כי עם מסירת האישורים לצורך העברת הזכויות ,תסתיימנה כל התחייבויות
המוכרות כלפי הקונה בכל הקשור והנוגע להסכם זה לרבות בקשר לרישום הזכויות.

תשלומי מיסים והוצאות
.7.1

הצדדים מתחייבים להגיש לאגף מיסוי מקרקעין הצהרה על רכישת ומכירת הזכויות בנכס
)כל אחד לפי העניין( ביחד עם שומתם העצמית.

.7.2

מס שבח ,אם יחול ,יחול על כל אחת מהמוכרות וישולם על ידה ,כל אחת בגין חלקה בנכס.

.7.3

מס רכישה יחול על הקונה וישולם על ידו.

.7.4

היטל השבחה מכל סוג ו/או היטלי פיתוח ,יהא תאריך הטלתם אשר יהא ,ובכלל זה כל
חובה לתשלום בגין הוצאות פיתוח או היטל השבחה שהוטלו בתאריך כלשהו ,לפני או
אחרי חתימת הסכם זה ,יחולו במלואם על הקונה וישולמו על ידו.

.7.5

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

.7.6

תשלומים לועד הבית ו/או לחברת הניהול ,ככל שקיימים ,לרבות בגין שיפורים ו/או
תיקונים וכו' ,ואשר אינם תשלומים שוטפים וקבועים בגין החזקה שוטפת של הנכס,
יחולו וישולמו ע"י הקונה גם אם הוחלט על תשלומם ו/או הוחלט על ביצוע העבודות ו/או
בוצעו העבודות בכל מועד שהוא לרבות לפני חתימת הסכם זה.

.7.7

החל מהמועד הקבוע למסירת החזקה )להלן – "המועד הקובע"( ,כל המסים ,הארנונות,
האגרות ,ההיטלים וכל יתר תשלומי והיטלי החובה מכל מין וסוג שהוא ,העירוניים,
הממשלתיים והאחרים בקשר עם הנכס ,בין שחלים או יחולו על בעל או על מחזיק או בכל
אופן אחר )להלן ביחד – "תשלומי החובה"( ,יחולו במלואם על הקונה וישולמו על ידו .עד
למועד הקובע יחולו תשלומי החובה על כל אחת מהמוכרות וישולמו על ידן )והכל בכפוף,
למעט ומבלי לפגוע באמור בסעיפים  7.6- 7.1לעיל(.

.7.8

אגרות והוצאות שידרשו לצורך העברת הזכויות ורישומן על שם הקונה ,לרבות אגרות
רישום ללשכת רישום המקרקעין ולרבות רישום ומחיקת הערות אזהרה ,יחולו וישולמו
על ידי הקונה.

.7.9

שילם צד כלשהו תשלומים שהצד האחר חייב בתשלומם ,יחזיר הצד האחר את הסכום
ששולם כאמור ,מיד עם קבלת דרישה ראשונה.

רישום הערת אזהרה
.8.1

מובהר כי רק לאחר תשלום מלוא סכום התמורה יהיה הקונה רשאי לרשום הערת אזהרה
לטובתו על זכויות המוכרות בנכס ,ובלבד שהפקיד בידי המוכרות את ייפוי הכח הנזכרים
בסעיף  9.2להלן.

.9

.8.2

על אף האמור לעיל ,ככל שהקונה יבקש לקבל הלוואה מהבנק לצורך מימון רכישת זכויות
המוכרות ,ולבקשת הבנק יידרש הקונה לרשום הערת אזהרה לטובתו ,הרי שהמוכרות,
ככל שהדבר תלוי בהן ,תאפשרנה רישום הערת אזהרה הן לטובת הקונה והן לטובת הבנק,
ובלבד שהקונה שילם מהון עצמי את התשלום הנקוב בסעיף  5.2.1לעיל ,וכן שילם מהון
עצמי את יתרת סכום התמורה ,למעט כספי המשכנתא.

.8.3

יובהר בזאת ,כי לצורך רישום הערת אזהרה לטובת הקונה ו/או לטובת הבנק בלשכת
רישום המקרקעין ,נדרש הקונה לקבל את הסכמת הבעלים .מובהר בזאת ,כי השגת
הסכמת הבעלים לרישום הערת האזהרה וכן רישום ההערה כאמור ,הינה באחריותו ועל
חשבונו של הקונה בלבד .לקונה לא תהא טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המוכרות
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.

.8.4

האמור בסעיף  8זה הינו בכפוף להוראות סעיף  10להלן.

ייפוי כוח
.9.1

במעמד חתימת הסכם זה ,תחתומנה המוכרות על ייפויי כוח בלתי חוזרים ,בנוסח המצורף
להסכם זה כנספחים ב' 3-ו – ב'3-א ,לפיו יהיה בא כוחו של הקונה רשאי להעביר את
זכויות המוכרות בנכס על שם הקונה בלשכת רישום המקרקעין.
יפויי הכוח יימסרו לידי הקונה או לבא כוחו על ידי כל אחת מהמוכרות ,לאחר תשלום
מלוא סכום התמורה ובתנאי שמולאו כל התחייבויות הקונה על פי הסכם זה כלפי מי
מהמוכרות ,לפי העניין.

.9.2

.10

להבטחת קיום התחייבויות הקונה ,יפקיד הקונה במעמד חתימת הסכם זה בידי כל אחת
מהמוכרות ייפוי כוח בלתי חוזר ,בנוסח המצורף להסכם זה כנספחים ב' 4-ו – ב'4-א,
לפיו יהא רשאי ב"כ המוכרות לבצע כל פעולה ולנקוט בכל האמצעים שידרשו לפי שיקול
דעתן של המוכרות להבטחת ביצוע התחייבויות הקונה לפי הסכם זה ,לרבות העברת
הזכויות על שמו בלשכת רישום המקרקעין וכן לבצע פעולות שיידרשו למחיקת רישומים
שנרשמו לטובת הקונה ו/או מי מטעמו )לרבות הערות אזהרה ,בקשות וכו'( וזאת במידה
והקונה יפר הסכם זה הפרה יסודית או במידה והסכם זה יבוטל.

נטילת הלוואה על ידי הקונה לצורך רכישת הנכס
.10.1

במידה והקונה יבקש לקבל הלוואה מבנק לצורך מימון רכישת זכויות המוכרות כנגד
רישום הערת אזהרה לטובת הבנק ,מתחייב הקונה ליתן הוראה בלתי חוזרת לבנק להעביר
ישירות למוכרות את מלוא סכום ההלוואה ,לפי הוראות הסכם זה.

.10.2

ככל שהדבר יידרש ,כתנאי לקבלת ההלוואה ,כל אחת מהמוכרות תסכמנה לחתום על כתב
התחייבות הקונה לרישום משכנתא לטובת הבנק בגין חלקה בנכס )כך שכל אחת
מהמוכרות תחתום על כתב התחייבות נפרד( ,בתנאי שנוסח כתב ההתחייבות יהיה מקובל
עליה ללא כל סייג ,יאושר על-ידה בכתב ,ובתנאי שיובטח כי מלוא סכום ההלוואה נשוא
התחייבות הקונה לרישום משכנתא יועבר למוכרות ישירות ,וכי לאחר העברת סכום
ההלוואה כאמור ,לא תיוותר יתרה כלשהי על חשבון סכום התמורה בגין חלקה של אותה
מוכרת ,לפי העניין .המוכרות תהנה רשאיות לתקן תיקונים לפי שיקול דעתן בנוסח כתב

ההתחייבות .בכל מקרה לא תהנה המוכרות חייבות להחזיר לקונה את כתב ההתחייבות
האמור ,עם או בלי תיקונים חתום על ידן ,לפני חלוף  30ימים לפחות מהיום בו נמסר להן
ולא יהא בכך כדי לדחות את המועד הקבוע לתשלום .מובהר כי לא תתאפשר גרירת
משכנתא מנכס אחר שבבעלות הקונה לנכס נשוא הסכם זה.
.10.3

על אף האמור לעיל ,הקונה לא יהיה רשאי לשלם למי מהמוכרות סכום כלשהו מכספי
המשכנתא ,והמוכרות לא תהנה חייבות לחתום על כתב התחייבות לרישום משכנתא
כאמור ,אלא אם קודם לכן שילם הקונה את התשלום על חשבון סכום התמורה כאמור
בסעיף  5.2.1לעיל ,וכן שילם מהון עצמי את יתרת סכום התמורה ,למעט כספי המשכנתא.

.10.4

חתמו המוכרות לטובת הקונה על כתב התחייבות הקונה לרישום משכנתא ,לא יהיה בכך
ויתור או הסכמה מצד המוכרות לקבל סכום זה קודם לקבלת התשלום כאמור בסעיף
 5.2.1לעיל וכן שילם מהון עצמי את יתרת סכום התמורה ,למעט כספי המשכנתא,
וחתימת המוכרות תיחשב ככפופה ומותנית באמור לעיל.

.10.5

נטילת ההלוואה על ידי הקונה לא תקנה לקונה זכות לפגר במועד תשלום כלשהו ו/או
לבצעו באופן חלקי והקונה יהא חייב בתשלום מלוא סכום התמורה למוכרות במועד
הקבוע בין אם תועמד לרשותו הלוואה ובין אם לאו וגם אם יווצרו עיכובים ו/או מניעה
כלשהי הקשורה באי חתימת המוכרות על מסמך כלשהו לרבות כתב ההתחייבות לרישום
המשכנתא ו/או תיווצר מניעה כלשהי לרישום משכנתא בלשכת רישום המקרקעין.

.10.6

יובהר בזאת ,כי לצורך רישום הערת אזהרה לטובת הבנק בלשכת רישום המקרקעין
)מכוח כתבי ההתחייבות האמורים בסעיף  10זה( ,נדרש הקונה לקבל את הסכמת
הבעלים .מובהר בזאת ,כי השגת הסכמת הבעלים לרישום הערת האזהרה ורישום ההערה
כאמור ,הינה באחריותו ועל חשבונו של הקונה בלבד ,כמפורט בסעיף  8לעיל.

.10.7

אין בכל דבר האמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל מחויבות כלשהי על מי מהמוכרות לגבי
עצם השגת ההלוואה ו/או לערוב לפירעונה ו/או כדי לערב את מי מהמוכרות בדרך כלשהי
באופן השגת המימון הדרוש לקונה לשם עמידה בהתחייבויותיו על פי הסכם זה .מובהר כי
בכל מקרה הקונה לא יהיה פטור מהתחייבויותיו לפי הסכם זה ,לרבות תשלום מלוא
סכום התמורה במלואו ובמועדו ,במידה ולא יקבל ו/או תתעכב קבלת ההלוואה ,מכל
סיבה שהיא.

.10.8

למען הסר ספק ,הקונה לא יהיה רשאי בשום מקרה לרשום שעבוד ו/או משכון ,ברשם
החברות ו/או ברשם המשכונות ו/או בכל גוף רשמי אחר על זכויותיהן של מי מהמוכרות
בנכס ,למעט רישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין כאמור בסעיף  10.1לעיל.

.10.9

אם וככל שיידרש הקונה על ידי הבנק לצורך מימון רכישת הזכויות בנכס ,לרשום שעבוד
ו/או משכון על זכויותיהן של מי מהמוכרות בנכס ,מתחייב הקונה להמציא לכל אחת
מהשוכרות את אישור הבנק ,כמשמעותו בסעיף  2.6לעיל וזאת כתנאי להסכמתן של
המוכרות לחתום על כתב ההתחייבות כאמור .אי המצאת אישור הבנק מקום שהוא נדרש
כאמור יהווה הפרה יסודית של הסכם זה אשר תקנה למוכרות את הזכות לביטול ההסכם
ולפיצוי המוסכם כקבוע בסעיף  11.2להלן ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה להן
לפי הסכם זה ו/או לפי הדין.

.11

פיצויים מוסכמים ופיגור בתשלום
.11.1

מבלי לגרוע מכל התרופות והסעדים העומדים לזכות המוכרות כאמור בהסכם זה ו/או על
פי כל דין ,מוסכם כי במקרה של איחור כלשהו מצד הקונה בבצוע התשלומים הנ"ל ו/או
במקרה של ביצועם באופן חלקי ,יישאו התשלומים ריבית פיגורים ,מהיום הקבוע
לתשלום על פי ההסכם ועד למועד ביצוע התשלום בפועל.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה אינו מקנה לקונה זכות לפגר בתשלום
כלשהו או שלא לשלמו במלואו.
היה ותתווסף ריבית פיגורים כאמור ,תשלום שישולם על ידי הקונה למוכרות ייזקף
תחילה לסילוק כל ריבית הפיגורים שתיווסף כאמור.
איחר הקונה בביצוע תשלום כל סכום המגיע ממנו לפי ההסכם מעבר לשלושה ) (3ימים,
יחשב הדבר להפרה יסודית של הסכם זה והמוכרות תהנה זכאיות לכל התרופות והסעדים
על פי ההסכם ועל פי כל דין.

.12

.11.2

לא שילם הקונה לאחת מהמוכרות תשלום כלשהו מהתשלומים האמורים בסעיף  5.2לעיל
במלואם ,או איחר בתשלום כלשהו ביותר מ –  3ימים ,ישלם הקונה למי מהמוכרות ,לפי
העניין ,פיצויים מוסכמים בשיעור של) 10% - -עשרה אחוזים( מסכום התמורה )להלן:
"הפיצוי המוסכם"( ,וזאת מבלי לפגוע ביתר התרופות והסעדים האחרים העומדים לזכות
המוכרות לפי הוראות הסכם זה ו/או הוראות כל דין ,לרבות קבלת ריבית הפיגורים
המפורטת בסעיף  2.11לעיל ,החל מהיום הקבוע לתשלום על פי ההסכם ועד לתשלום
בפועל ,ולרבות זכותן לבטל את ההסכם ,אם תבחרנה בכך.

.11.3

המוכרות תהנה זכאיות לחלט כל סכום שיהיה בידן לשם כל תשלום אשר יגיע להן מאת
הקונה כאמור בהסכם זה ו/או גביית הפיצויים המוסכמים או כל חלק מהם.

.11.4

אין בכל האמור לעיל ,לאפשר לקונה לאחר בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ובכלל
זה ,לפגר בתשלום כלשהו החל עליו על פי הסכם זה ,לרבות תשלומי סכום התמורה.

קיזוז
לקונה אין כל זכות לקיזוז כלפי המוכרות.

.13

הסכם ממצה
הסכם זה מפרט את כל אשר הוסכם בין הצדדים וממצה כל הבטחה ,הבנה ,פרסום ,וחילופי דברים
אחרים לרבות כל מצג אחר ,אם ועד כמה שנעשו ,עובר לכריתתו.

.14

הפרה ותרופות
.14.1

בנוסף ומבלי לגרוע מכל סעד וזכות המוקנים לכל צד על פי הסכם זה בקשר להפרתו על
ידי הצד האחר ,יחולו על הפרה כאמור גם הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת
חוזה( ,התשל"א .1970 -

.15

.14.2

סעיפים  10 ,9 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3ו –  11הינם סעיפים עיקריים ויסודיים בהסכם זה והפרתם
תחשב להפרה יסודית של ההסכם.

.14.3

בכל מקרה שצד להסכם זה יפר את ההסכם הפרה יסודית ,רשאי הצד המקיים ,בנוסף
ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה העומדת לו עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין לפיצויים
ו/או לכל תרופה או סעד אחרים או נוספים ,לבטל הסכם זה וזאת לאחר ששלח הודעה
בכתב לצד המפר לתקן את ההפרה היסודית ,והצד המפר לא תיקן אותה בתוך  30יום
ממועד קבלת ההודעה .במקרה בו יפר הקונה את ההסכם הפרה יסודית תהיינה המוכרות
זכאיות לקבל מהקונה את הפיצוי המוסכם ,בהתאם להוראות סעיף  11.2לעיל.

כללי
שום ויתור ,הנחה ,עיכוב ,מחדל או מתן אורכה מצד להסכם למשנהו לא יחשבו כויתור על זכויותיו
או זכות כלשהי על פי ההסכם או סעיף מסעיפיו ,ולא ישמשו כמניעה לתביעה.

.16

סמכות שיפוט
לבתי המשפט בעיר תל-אביב בלבד תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל עניין הקשור
להסכם זה ו/או בכל עניין ו/או הליך הנובע הימנו.

.17

כתובות והודעות
כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כמפורט בכותרתו .כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו
תחשב כאילו הגיעה לתעודתה לאחר חלוף  72שעות מזמן שהמכתב הכולל את ההודעה והנושא את
הכתובת ודמי הדואר המתאימים נמסר למשרד הדואר לשם משלוח בדואר רשום ,ולעניין מכתב
ששוגר בפקסימיליה או נשלח באמצעות שליח – מיד עם שיגורו או מסירתו )בהתאמה(.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
_______________

_________________

______________

מכבי שירותי בריאות

אסותא מרכזים רפואיים בע"מ

הקונה

נספח ב'3-

יפוי כוח בלתי חוזר
אני/ו הח"מ ,מכבי שירותי בריאות אגודה עותומנית מס'  227/99ממנה בזה את עו"ד שמעון פרג' ו/או עו"ד
יניב שקל ו/או עו"ד לילי כהן -אוריאלי ו/או עו"ד מיכל זנקו ו/או עו"ד יניב הרשקוביץ ו/או עו"ד
__________ את כולם ביחד או את כל אחד מהם לחוד ,להיות לבא-כוח החוקי/ים שלי/נו לשם עשייה
בשמי/נו ובמקומי/נו ,של כל הפעולות הבאות או חלק מהן:

לרשום את כל זכויותינו בנכס הידוע בגוש ,6379 :חלק מחלקה ,229 :בבנין "קניון כיכר העיר" ברחוב
שפיגל  3פינת רחוב הראשונים בפתח תקוה )להלן" ":הנכס"( ע"ש _________ת.ז/.ח.פ__________.
)להלן" :הרוכש"( ,בהתאם להסכם מיום _______.
1.

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

2.

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

.3

לשם ביצוע האמור לעיל ,לקבל אשור העירייה המופנה לרשם המקרקעין על היעדר התנגדותה להעברת
הזכויות ורישומן ע"ש הקונה.

.4

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

ולראיה באתי/באנו על החתום היום ___ לחודש ________שנת 2010

_________________________________

מכבי שירותי בריאות

אני הח"מ ,______________ ,עו"ד ,שמשרדי ברח' __________ ,תל-אביב ,מאשר בזה כי ביום
___________ חתמו בפני על ייפוי כוח זה ה"ה ____________ ,נושא ת.ז ____________ .וה"ה
____________ ,נושא ת.ז ,____________ .בשם מכבי שירותי בריאות וכי חתימתם בתוספת חותמת
האגודה או שמה המודפס מחייבת אותה לכל דבר ועניין.
ולראיה אני מאמת את חתימותיהם:
_______________
תאריך

_______________________
עו"ד

נספח ב'3-א

יפוי כוח בלתי חוזר
אני/ו הח"מ ,אסותא מרכזים רפואיים בע"מ ח.פ .ח.פ 511043457 .ממנה בזה את עו"ד שמעון פרג' ו/או
עו"ד יניב שקל ו/או עו"ד לילי כהן -אוריאלי ו/או עו"ד מיכל זנקו ו/או עו"ד יניב הרשקוביץ ו/או עו"ד
_____________ את כולם ביחד או את כל אחד מהם לחוד ,להיות לבא-כוח החוקי/ים שלי/נו לשם
עשייה בשמי/נו ובמקומי/נו ,של כל הפעולות הבאות או חלק מהן:
לרשום את כל זכויותינו בנכס הידוע בגוש ,6379 :חלק מחלקה ,229 :בבנין "קניון כיכר העיר" ברחוב
שפיגל  3פינת רחוב הראשונים בפתח תקוה )להלן" :הנכס"( ע"ש __________ת.ז/.ח.פ_________.
)להלן" :הרוכש"( ,בהתאם להסכם מיום _______.
.1

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

.2

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

3.

לשם ביצוע האמור לעיל ,לקבל אשור העירייה המופנה לרשם המקרקעין על היעדר התנגדותה להעברת
הזכויות ורישומן ע"ש הקונה.

.4

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

ולראיה באתי/באנו על החתום היום ___ לחודש ________שנת 2010

_________________________________

אסותא מרכזים רפואיים בע"מ

אני הח"מ ,______________ ,עו"ד ,שמשרדי ברח' __________ ,תל-אביב ,מאשר בזה כי ביום
___________ חתמו בפני על ייפוי כוח זה ה"ה ____________ ,נושא ת.ז ____________ .וה"ה
____________ ,נושא ת.ז ,____________ .בשם אסותא מרכזים רפואיים בע"מ וכי חתימתם בתוספת
חותמת החברה או שמה המודפס מחייבת אותה לכל דבר ועניין.

ולראיה אני מאמת את חתימותיהם:

_______________
תאריך

_______________________
עו"ד

נספח ב'4-

יפוי כוח בלתי חוזר
אני/ו הח"מ ______________ת.ז ______________.ממנה בזה את עו"ד שמעון פרג' ו/או עו"ד יניב
שקל ו/או עו"ד לילי כהן -אוריאלי ו/או עו"ד מיכל זנקו ו/או עו"ד יניב הרשקוביץ ו/או עו"ד _________,
את כולם ביחד או את כל אחד מהם לחוד ,להיות לבא-כוח החוקי/ים שלי/נו לשם עשייה בשמי/נו
ובמקומי/נו ,של כל הפעולות הבאות או חלק מהן:

.1

לקנות ,להעביר על שמי ,במקומי ובעבורי את כל הזכויות בגוש ,6379 :חלק מחלקה ,229 :המצויים
בבנין "קניון כיכר העיר" ברחוב שפיגל  3פינת רחוב הראשונים בפתח תקוה )להלן" :הנכס"( ,כאמור
בהסכם מיום ____________ ביני ובין מכבי שירותי בריאות.

.2

למחוק ולבטל כל הערה ו/או הערת אזהרה ו/או בקשה לרבות בקשה להעברת זכויות ו/או
התחייבות ו/או משכון וכיוצ"ב שירשמו לטובתי ו/או על שמי ו/או לטובת ו/או על שם מי מטעמי.

.3

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

.4

לשם בצוע האמור לעיל ,להופיע בלשכת רישום המקרקעין ,במחלקת אגף מרשם והסדר מקרקעין,
רשם המשכונות ו/או בכל גוף ורשות אחרים.

.5

לשם ביצוע האמור לעיל ,לקבל אשור העירייה המופנה לרשם המקרקעין על היעדר התנגדותה
להעברת הזכויות ורישומן ע"ש הקונה.

.6

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

.7

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

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

אני הח"מ ,______________ ,עו"ד ,שמשרדי ברח' __________ ,תל-אביב ,מאשר בזה כי ביום
___________ חתמו בפני על ייפוי כוח זה ה"ה ____________ ,נושא ת.ז ____________ .וה"ה
____________ ,נושא ת.ז ,____________ .בשם ____________ וכי חתימתם בתוספת חותמת
החברה או שמה המודפס מחייבת אותה לכל דבר ועניין.
ולראיה אני מאמת את חתימותיהם:

_______________
תאריך

_______________________
עו"ד

נספח ב'4-א

יפוי כוח בלתי חוזר
אני/ו הח"מ ______________ת.ז ______________.ממנה בזה את עו"ד _____________ ו/או עו"ד
שמעון פרג' ו/או עו"ד יניב שקל ו/או עו"ד לילי כהן -אוריאלי ו/או עו"ד מיכל זנקו ו/או עו"ד יניב
הרשקוביץ ,ו/או עו"ד ________ נאת כולם ביחד או את כל אחד מהם לחוד ,להיות לבא-כוח החוקי/ים
שלי/נו לשם עשייה בשמי/נו ובמקומי/נו ,של כל הפעולות הבאות או חלק מהן:
.1

לקנות ,להעביר על שמי ,במקומי ובעבורי את כל הזכויות בגוש ,6379 :חלק מחלקה ,229 :המצויים
בבנין "קניון כיכר העיר" ברחוב שפיגל  3פינת רחוב הראשונים בפתח תקוה )להלן" :הנכס"( ,כאמור
בהסכם מיום ____________ ,ביני ובין אסותא מרכזים רפואיים בע"מ.

.2

למחוק ולבטל כל הערה ו/או הערת אזהרה ו/או בקשה לרבות בקשה להעברת זכויות ו/או
התחייבות ו/או משכון וכיוצ"ב שירשמו לטובתי ו/או על שמי ו/או לטובת ו/או על שם מי מטעמי.

.3

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

.4

לשם בצוע האמור לעיל ,להופיע בלשכת רישום המקרקעין ,במחלקת אגף מרשם והסדר מקרקעין,
רשם המשכונות ו/או בכל גוף ורשות אחרים.

.5

לשם ביצוע האמור לעיל ,לקבל אשור העירייה המופנה לרשם המקרקעין על היעדר התנגדותה
להעברת הזכויות ורישומן ע"ש הקונה.

.6

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

.7

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

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

___________________
הקונה
אני הח"מ ,______________ ,עו"ד ,שמשרדי ברח' __________ ,תל-אביב ,מאשר בזה כי ביום
___________ חתמו בפני על ייפוי כוח זה ה"ה ____________ ,נושא ת.ז ____________ .וה"ה
____________ ,נושא ת.ז ,____________ .בשם ____________ וכי חתימתם בתוספת חותמת
החברה או שמה המודפס מחייבת אותה לכל דבר ועניין.

ולראיה אני מאמת את חתימותיהם:

_______________
תאריך

_______________________
עו"ד

נספח ב'5-
תאריך________ :

לכבוד
מכבי שירותי בריאות
א.ג.נ,.

הנדון :כתב התחייבות
הואיל ואנו הח"מ ,רכשנו את המקרקעין הידועים כגוש ,6379 :חלק מחלקה ,229 :המצויים בבנין "קניון
כיכר העיר" ברחוב שפיגל  3פינת רחוב הראשונים בפתח תקוה )להלן" :הנכס"(;
והואיל ועל פי הוראות ההסכם לרכישת הנכס ,סכום התמורה ,יחשב ככולל מע"מ כחוק ,אם וככל שיחול;

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

.1

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

.2

ידוע לנו כי אם אנו "עוסק" או מלכ"ר או "מוסד כספי" ,כהגדרות מונחים אלה בחוק מס ערך
מוסף ,התשל"ו – ) 1975להלן – "החוק"( ,כי אז המכירה ,חייבת במע"מ על פי החוק ,ועל כן ,לאחר
התשלום תמסור לנו המוכרת "טופס דיווח על עסקת אקראי" בגין הסכום שישולם הכולל את
סכום המע"מ.

.3

ידוע לנו כי אף אם לא תחול חובת תשלום מע"מ מכל סיבה שהיא ,לא נהיה זכאים לשלם פחות
מסכום התמורה ו/או לא נהיה זכאים להחזר כל סכום שהוא מהמוכרת וזאת גם אם נמציא אשור
על אי חיוב במע"מ או פטור ממע"מ.

.4

במידה ואנו רשומים כ"עוסק" ,כמלכ"ר או כ"מוסד כספי" ,כהגדרתם בחוק ,אנו מתחייבים לעדכן
על כך את המוכרת בכתב בצירוף אישור רשויות מע"מ על רישומו כאמור ,לא יאוחר ממועד
התשלום הראשון .למען הסר ספק ,ידוע לנו כי אי עדכון כאמור ,ימנע את הוצאת "טופס הדיווח
על עסקת אקראי" וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד למוכרת בעניין זה לרבות כמפורט
בכתב התחייבות זה .

.5

במידה ולא נעדכן את המוכרת כי הננו "עוסק" ,מלכ"ר או "מוסד כספי" ו/או לא נמציא לידי
המוכרת אשור רשות מע"מ על כך ו/או אם ניתן למוכרת הודעה ו/או הצהרה ו/או מצג ,שגויים
ו/או לא נכונים בקשר לסיווג מעמדנו וזהותנו ,כי אז יהווה הדבר הפרת הסכם יסודית ויחייב
אותנו לשלם למוכרת את הפיצוי המוסכם כאמור בהסכם המכר ובנוסף אנו נשפה ונפצה את
המוכרת בגין כל נזק ,הפסד והוצאה שיגרמו לה ו/או למי מטעמה כפועל יוצא לרבות ובכלל זה
בגין הפרשי הצמדה ,ריבית וקנסות וכו' והכל מיד עם דרישתה הראשונה של המוכרת.

.6

על אף האמור בהסכם על נספחיו ,אם יעלה שיעור המע"מ מעבר ל ,16%-אזי ישלם הקונה את
יתרת תשלומי התמורה שטרם שולמו על ידו ,בתוספת ההפרש בעליית המע"מ .למען הסר ספק
יובהר ,כי אם יופחת שיעור המע"מ ,לא יהא כל שינוי בתשלום התמורה.

.7

אנו מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי מטעמה בכל דבר
ועניין הקשור בעניין זה והנובע ממנו.

ולראיה באנו על החתום:

________ ,ת.ז/.ח.פ__________ .

_______ת.ז/.ח.פ________.

אני הח"מ ,________________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי כתב התחייבות זה נחתם על-ידי ה"ה
___________ ת.ז ,________.אשר הזדהו בפני על ידי תעודות הזהות שלהם ,וכי לאחר שהבינו את
מהות המסמך ,את תוכנו ואת המשמעויות הנובעות ממנו ,חתמו בפני על התחייבות זו.

____________
תאריך

_________________
חתימת עו"ד

נספח ב'6-

הסכם שכירות בלתי מוגנת
שנערך ונחתם ב___________ -ביום _______ בחודש _____ שנת 2010
בין
____________________
ת.ז/.ח.פ________________ .
מרח' ___________
)להלן – "המשכיר"(
מצד אחד;
לבין
מכבי שירותי בריאות
אגודה עותומנית מס' 227/99
מרחוב קויפמן 4
תל -אביב 68012
)להלן – "מכבי"(
מצד שני;
והואיל:

והמשכיר הינו הזוכה במכרז ,כהגדרתו בסעיף  2.1להלן ,במסגרתו הינו זכאי לרכוש את
הזכויות בנכס ,כהגדרתו בסעיף  2.3להלן;

והואיל:

וכחלק בלתי נפרד מהתחייבויות המשכיר במסגרת המכרז ,מתחייב המשכיר להשכיר
למכבי את המושכר ,כהגדרתו בסעיף  2.4להלן ,וזאת בכפוף לתשלום מלוא סכום התמורה
וקבלת החזקה בנכס ,כמפורט בהסכם המכר ,כהגדרתו בסעיף  2.2להלן.

והואיל:

ומכבי מעוניינת לשכור את המושכר מאת המשכיר למטרת השכירות כאמור בהסכם זה
והמשכיר מעוניין להשכיר את המושכר למטרה כאמור ,והכל בהתאם לתנאים הקבועים
בהסכם זה להלן;

לפיכך ,הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

.2

מבוא ,נספחים וכותרות
.1.1

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

.1.2

בשימוש במילה "הסכם" בהתייחס להסכם זה ,הכוונה להסכם זה ונספחיו ,בין שצורפו לו
במועד חתימת הסכם זה ובין במועד מאוחר יותר ובלבד שכל נספח ,כאמור ,ישא את
חתימת הצדדים.

.1.3

כותרות סעיפי הסכם זה נעשו לצורכי נוחיות בלבד ,אין הן חלק מהוראות ההסכם ולא
תהיה להן כל נפקות לצורך פרשנותו של הסכם זה או של כל הוראה מהוראותיו.

.1.4

להסכם זה מצורפים ו/או יצורפו )לפי העניין( ,כחלק בלתי נפרד ממנו ,הנספחים הבאים:
.1.4.1

נספח "א" – תשריט יחידה .30

.1.4.2

נספח "ב" – נספח ביטוח.

.1.4.3

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

.1.4.4

נספח "ד" – הסכם ניהול מכבי.

.1.4.5

נספח "ה" – הסכם ניהול אסותא.

הגדרות
.2.1

"המכרז" – מכרז פומבי מס'  ,134/2010אשר פורסם ע"י מכבי שירותי בריאות ואסותא
מרכזים רפואיים בע"מ ,במסגרתו הוצע למכירה הנכס ,כהגדרתו להלן ,וכחלק בלתי נפרד
ממנו נדרש הזוכה )הוא המשכיר( לחתום על הסכם שכירות זה.

.2.2

"הסכם המכר" – הסכם המכר ,המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,עליו חותם
המשכיר ,בד בבד עם חתימת הסכם זה.

.2.3

"הנכס" – יחידות המסומנות במספרים  35 ,34 ,33 ,31 ,30 ,29 ,26 ,15 ,3ו) ,36 -בהתאם
לתשריט רישום הבית המשותף מיום  12.8.09שנערך על ידי האדריכלית דניאלה דרבסי -
הלוי( הממוקמות בקומות המרתף ) ,(-1הקרקע וקומת הביניים ,השנייה ,השלישית,
הרביעית החמישית ,השישית ,השביעית והשמינית בבניין ,לרבות הצמוד אליהם ,המצוי
בבנין "קניון כיכר העיר" ,ברחוב שפיגל  3פינת רחוב הראשונים בפתח תקוה ,והידוע גם
כגוש  6379חלקה .229

.2.4

"המושכר" – יחידה המסומנת במספר  26המצויה בקומה  ,2יחידה המסומנת במספר 29
המצויה בקומה השלישית,חלק מיחידה המסומנת במספר  30המצויה בקומה השלישית
)המהווה את השטח של יחידה מספר  30שאינה מושכרת למכבידנט על פי הסכם שכירות
מכבידנט שצורף למסמכי המכרז( ומתוחמת בצבע ירוק בתשריט יחידה  30המצ"ב כנספח
א' וכן יחידות המסומנות במספרים  31ו 32 -המצויות בקומה הרביעית ,לרבות הצמוד
אליהם ,והכל כאמור בתשריט הבית משותף שצורף כנספח ב' 1-למסמכי המכרז ולנספח
א' להסכם זה..

.2.5

"שטח המושכר לתשלום" –  1854.7מ"ר.

.2.6

"שטח הנכס" –  6019.76מ"ר.

.2.7

"מטרת השכירות" – המטרה הקבועה בסעיף  7להלן.

.3

.2.8

"מועד תחילת השכירות" – כהגדרתן בסעיף  8.1להלן.

.2.9

"הבנק" – בנק למשכנתאות בישראל ו/או מוסד פיננסי אחר מוכר בישראל ו/או חברת
ביטוח בישראל שילווה כספים לקונה )אם בכלל( לצורך מימון רכישת הזכויות נשוא
הסכם זה.

.2.10

"שעבודי המשכיר" – שיעבוד ככל שירשם ,על זכויות המשכיר בנכס ,ואשר לא יהיה
ברישומו איסור על השכרת המושכר למכבי או הגבלה כל שהיא לזכויות מכבי במושכר.

.2.11

"אישור הבנק" – אישור מאת הבנק  ,לפיו רשאי המשכיר להשכיר את המושכר למכבי וכן
לפיו מימוש הזכויות על פי שעבודי המשכיר ,יהא כפוף לזכויות מכבי בכל תקופות
השכירות ,והכל כאמור בהסכם זה ,כך שככל שהנכס ימומש על ידי הבנק הוא ימומש
כ"נכס תפוס".אישור הבנק יצורף כנספח ג' להסכם זה.

.2.12

"שטח הצבת המערכות" – שטח העומד באופן בלעדי לרשות מכבי ,עובר לחתימת הסכם
זה ,בו מוצבים כל מתקני העזר הנחוצים למכבי להפעלת המושכר.

.2.13

"המדד" – מדד המחירים הידוע בשם מדד המחירים לצרכן )כולל פירות וירקות(
המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו
מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר ,וכולל כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו
בין אם יהא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו .אם יהא מדד
אחר שיבוא במקומו תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו לבין המדד
המוחלף.

.2.14

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

.2.15

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

.2.16

"הפרשי הצמדה" – ההפרש בין המדד החדש לבין המדד הבסיסי )ככל שהמדד החדש
גבוה מהמדד הבסיסי( ,מחולק במדד הבסיסי ,ומוכפל בסכום שיש להצמידו.

.2.17

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

.2.18

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

.2.19

"המערכות המשותפות" – כלל המערכות הקיימות במושכר )כגון :צ'ילרים מדחסים,
גנראטור וכיו"ב( שנותרו במושכר גם לאחר מסירת החזקה בנכס.

השתכללות ההסכם
.3.1

למען הסר ספק ,השתכללותו של הסכם זה מותנית בקיום מלוא התחייבויותיו של
המשכיר על פי מסמכי המכרז ,לרבות הסכם המכר.

.3.2

מובהר כי המשכיר יהיה זכאי לתשלום דמי השכירות על פי הסכם זה ,אך ורק בתנאי
שהושלמה עסקת המכר נשוא הסכם המכר ,ובכלל זה ,שולמה מלוא התמורה ונמסרה
החזקה בנכס לידי המשכיר בהתאם להוראות הסכם המכר.

.4

.3.3

היה ומכל סיבה שהיא ,לא תשכלל עסקת המכר נשוא הסכם המכר ,יחשב הסכם זה בטל
ומבוטל מבלי שלמי מהצדדים תהא טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רעהו.

.3.4

במועד השתכללותו של הסכם המכר כאמור בסעיף  3זה לעיל ,המשכיר משכיר למכבי,
למשך תקופת השכירות ,את המושכר ,ומוסר לה חזקה פורמאלית במושכר ,במועד כאמור
בסעיף  8.1להלן ,והכל לתקופה ,בתנאים ובמועדים המפורטים להלן בהסכם זה.

הצהרות והתחייבויות הצדדים
.4.1

.4.2

המשכיר מצהיר ומתחייב בזאת כי:
.4.1.1

בכפוף לקיום מלוא התחייבויותיו ,כאמור בהסכם המכר ,יהיה זכאי להירשם
כבעלים של הנכס ,ואין כל מניעה מצידו למסור את החזקה הפורמאלית
במושכר.

.4.1.2

לא קיימת נגדו כל טענה ו/או דרישה של צד ג' ,לרבות רשות כלשהי ,כנגד זכותו
במושכר ו/או הגבלה מכל מין וסוג ו/או כל דבר אחר המונע את התקשרותו
בהסכם זה ו/או את ביצועו של הסכם זה על ידו.

.4.1.3

אין הוא מנוע ,בין על פי דין ובין על פי הסכם ובין אחרת ,לחתום על ההסכם
ולבצע את כל התחייבויותיו על פיו ,ואין בחתימתו כאמור על הסכם זה וביצוע
התחייבויותיו על פיו משום הפרת התחייבות כלשהי כלפי צדדים שלישיים.

.4.1.4

מסירת החזקה הפורמאלית תתבצע ,כשזכויות המשכיר במושכר נקיות מכל
חוב ו/או משכנתא ו/או עיקול ו/או צווים שיפוטיים ו/או מנהליים למיניהן ו/או
כל זכות צד ג' כלשהי למעט שעבודי המשכיר ככל שיהיו ,כהגדרתם בסעיף 2.10
לעיל ,והן תשארנה במצב זה לאורך כל תקופות השכירות כאמור בהסכם זה.

.4.1.5

החתומים על הסכם זה הם המוסמכים לחתום בשם המשכיר ,וכי חתימתם
בתוספת שמו הרשום של המשכיר מחייבות אותו לכל דבר ועניין )במידה
והמשכיר הינו חברה(.

.4.1.6

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

מכבי מצהירה ומתחייבת בזאת כי:
.4.2.1

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

.4.2.2

אין היא מנועה בין על פי דין ובין על פי הסכם ובין אחרת לחתום על ההסכם
ולבצע את התחייבויותיה על פיו ,ואין בחתימתה כאמור על הסכם זה וביצוע
התחייבויותיה על פיו משום הפרת התחייבות כלשהי כלפי צדדים שלישיים.

.4.2.3

החתומים על הסכם זה הם המוסמכים לחתום בשמה וכי חתימתם בתוספת
שמה הרשום של מכבי מחייבת אותה לכל דבר ועניין.

.5

השכירות
המשכיר מתחייב בזאת להשכיר למכבי ,למשך תקופת השכירות ,את המושכר ,למטרת השכירות,
ומכבי מתחייבת בזאת לשכור מהמשכיר את המושכר ,למטרת השכירות ,והכל לתקופה ,בתנאים
ובמועדים המפורטים להלן בהסכם זה.
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.7

.8

אי תחולת חוקי הגנת הדייר
.6.1

מכבי מצהירה ,כי השכירות ,והמושכר )לאחר בנייתו( אינם ולא יהיו מוגנים על פי ו/או
מכח הוראות חוק הגנת הדייר )נוסח משולב( ,תשל"ב  1972 -ו/או כל דין אחר שיבוא
במקומו )להלן – "חוק הגנת הדייר"(.

.6.2

מכבי מצהירה כי לא נתבקשה ולא שילמה דמי מפתח ,כהגדרתם בחוק הגנת הדייר ,או
תשלומים העלולים להתפרש או להיחשב כדמי מפתח ,וכי כל שיפוץ ,תוספת וכל כיו"ב
שיתבצעו במושכר על ידה ו/או מטעמה לא יחשבו ולא יקנו לה כל זכות על פי ו/או מכח
חוק הגנת הדייר.

.6.3

ביום תחילתו של חוק הגנת הדייר )הוראות שונות( ,תשכ"ח  ,1968 -לא הייתה מכבי דייר
הזכאי להחזיק במושכר.

מטרת השכירות
.7.1

מכבי שוכרת בזאת את המושכר על מנת להשתמש בו למטרת מרפאות ,על כל הנובע
והכרוך בכך ,לרבות כל שימוש נילווה לכך ,למשך כל תקופת השכירות ,ולמטרה זו בלבד
)לעיל ולהלן – "מטרת השכירות"(.

.7.2

כל שינוי או הרחבה של מטרת השכירות כפופים לקבלת הסכמה מראש ובכתב מאת
המשכיר ,אשר יהיה רשאי שלא להסכים לכל שינוי או הרחבה ,כאמור ,וזאת בכפוף
לנימוקים סבירים בלבד.

מסירת החזקה ותקופת השכירות
.8.1

בכפוף לקיום כל התחייבויות המשכיר כאמור בהסכם המכר ,יימסר המושכר מסירה
פורמאלית למכבי ביום מסירת החזקה למשכיר כאמור בסעיף  4להסכם המכר,
כשהמושכר נקי מכל חוב ו/או משכנתא ו/או עיקול ו/או צווים שיפוטיים ו/או מינהלים
למיניהם ו/או כל זכות צד ג' כל שהיא וכשאין כל מניעה אחרת להשתמש במושכר למטרת
השכירות כאמור בסעיף  7לעיל ,למעט שעבודי המשכיר ככל שיהיו ,כהגדרתם בסעיף 2.10
לעיל )להלן" -מועד תחילת השכירות" ו/או "מועד מסירת החזקה"(.

.8.2

תקופת השכירות על פי הסכם זה הינה למשך חמש ) (5שנים ,שתחילתה במועד תחילת
השכירות ,וסיומה בתום חמש ) (5שנים מאותו מועד )להלן – "תקופת השכירות
הראשונה"(.

.8.3

ניתנת למכבי בלבד האופציה )זכות הברירה( להאריך את תקופת השכירות ביחס למושכר
כולו או לחלקים ממנו ,בעוד  3תקופות נוספות בנות חמש ) (5שנים כל אחת ,אחרי תום
תקופת השכירות הראשונה ,כאשר תחילת כל אחת מהתקופות הנוספות הנ"ל בתום
תקופת השכירות שקדמה לה ,בכפוף לקיום מלוא התחייבויות השוכר כאמור בהסכם זה
לעיל.
להלן תקופות השכירות שתיקראנה בהתאמה –"תקופת השכירות השנייה"" ,תקופת
השכירות השלישית" ו – "תקופת השכירות הרביעית"  -כאשר תחילת כל אחת
מהתקופות הנוספות הנ"ל בתום תקופת השכירות שקדמה לה.
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.8.4

לא מסרה מכבי הודעה בכתב לפחות ששה חודשים מראש ,לפני תום תקופת השכירות
הראשונה או תקופת השכירות השנייה או תקופת השכירות השלישית או תקופת השכירות
הרביעית ,לפי העניין ,על אי רצונה במימוש האופציה )להלן – "הודעה על אי חידוש
השכירות"( ,ימשך הסכם זה לתקופת השכירות הנוספת.

.8.5

שלחה מכבי הודעה על אי חידוש השכירות כאמור ,תפסק השכירות בתום אותה תקופה ,לפי
העניין ,ויראו הסכם זה כבא אל קיצו ,ובמקרה כאמור ,יחולו הוראות ההסכם לעניין פינוי
המושכר על ידי מכבי והחזרת החזקה בו לידי המשכיר ,כמפורט בסעיף  19להלן.

.8.6

הוארך תוקף ההסכם ,כאמור בסעיף  0לעיל ,תחולנה כל הוראות ההסכם במלואן החלות
בתקופת השכירות ,בכפוף לשינויים המפורטים בהסכם זה.

.8.7

החל מתחילת תקופת השכירות השנייה ואילך )דהיינו -עד תום השכירות( ,תהא מכבי
רשאית בכל עת להודיע למשכיר בכתב על ביטולו של הסכם זה והפסקת השכירות .במקרה
כזה תיפסק השכירות בתום ששה ) (6חודשים ממתן ההודעה כאמור ,ומכבי לא תידרש
לשלם למשכיר כל תשלום ו/או פיצוי בגין ביטול ההסכם והפסקת השכירות ,וכן יחולו
במקרה זה הוראות סעיף  19להלן.

דמי השכירות
.9.1

תמורת קיום התחייבויות המשכיר על פי הסכם זה מתחייבת מכבי לשלם למשכיר דמי
שכירות חודשיים לכל חודש מחודשי השכירות בתקופת השכירות ,ככל שיחול ,אשר
יחושבו באופן הבא:
דמי השכירות יהיו שווים למכפלת שטח המושכר לתשלום בסכום התמורה )כהגדרת מונח
זה בהסכם המכר ,לא כולל מע"מ( ,כשהוא מחולק בשטח הנכס ,מוכפל ב –  8%ומחולק ב-
) 12חודשים( )להלן – "דמי השכירות"( ,כמפורט בנוסחה שלהלן:

Z * Y * 8% = X
12
לעניין הסכם זה:
 = Xדמי השכירות החודשיים.
 1,854.7 = Yמ"ר  -המהווה שטח המושכר לתשלום במ"ר.
 = Zסכום התמורה )כהגדרתו בהסכם המכר( לא כולל מע"מ מחולק בשטח הנכס.
.9.2

דמי השכירות ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה למדד.
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.9.3

לדמי השכירות יתווסף מע"מ עפ"י דין.

.9.4

בכפוף לקיום כל התחייבויות המשכיר המפורטות בהסכם זה ,דמי השכירות החודשיים,
ישולמו ב  1 -בינואר ,ב –  1באפריל ,ב –  1ביולי וב –  1באוקטובר של כל שנה קלנדרית
החלה בתקופת השכירות בעבור כל שלושה ) (3חודשים )להלן" :רבעון"( מראש )או החלק
הנותר ממנו ,לפי העניין(.

.9.5

דמי השכירות ישולמו למשכיר בכפוף לכל דין בדבר ניכוי מס במקור ,בכפוף לחוק
עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו –  1976והתקנות על פיו ,ובכפוף להמצאת אישור שנתי
בדבר ניהול ספרים כדין ובכפוף להמצאת חשבונית מס כדין שיומצאו מראש כתנאי
לביצוע התשלום.

.9.6

מכל תשלום שעל מכבי לשלם למשכיר על פי הסכם זה ,תנכה מכבי ניכוי מס במקור
בשיעור התואם לאישור שיומצא לה לשם כך על ידי המשכיר ,ובהעדר אישור כאמור,
יעשה הניכוי במקור על פי השיעור שנקבע לשם כך בדין .כל ניכוי במקור שיעשה כאמור
יחשב כתשלום על חשבון דמי השכירות החודשיים שמכבי חייבת בתשלומם על פי הסכם
זה.

.9.7

תשלום דמי השכירות החודשיים שעל מכבי לשלם למשכיר מהווים את מלוא הסכומים
שעל מכבי לשלם למשכיר בגין השכירות ובגין קיום שאר התחייבויותיו של המשכיר על פי
הסכם זה )למעט דמי ניהול ותשלומים שוטפים המפורטים בהסכם זה(.

שימוש והחזקת המושכר
.10.1

המשכיר מתחייב לאפשר למכבי ולכל מי מטעמה ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות
האמור ,לעובדים ,לפועלים ולמבקרים ,בכל עת ,גישה נוחה למושכר על כל חלקיו.

.10.2

בכפוף להתחייבויות המשכיר על פי הסכם זה ו/או כל התחייבות רלוונטית אחרת שלו לעניין
זה ,תהיה מכבי אחראית להשגת רישיון לתליית שלטים מטעמה במושכר .ובלבד שאם נמנע
ממכבי קבלת רישיון כלשהו בשל טעם הנעוץ במשכיר ולרבות בשל סירוב המשכיר לחתום על
המסמכים הנדרשים לקבל ו/או לחדש רישיון כלשהו ,יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה
על ידי המשכיר.

.10.3

המשכיר ייתן בידי מכבי כל סיוע ,וימסור לה ו/או לכל רשות כל מסמך ,תכנית ,חתימה ,על
מנת לאפשר למכבי לקבל רישיון ו/או חידושו ככל הנדרש לצורך פעילותה במושכר.

.10.4

מכבי תימנע מגרימת כל נזק או קלקול לשטחי המושכר המשמשים אותה בלעדית ,ותתקן
על חשבונה נזק או קלקול שיגרם על ידה ו/או על ידי מי מטעמה ו/או על ידי מבקרים
מטעמה לשטחים אלה למעט בלאי סביר כאמור.

.10.5

המשכיר מצהיר ומאשר ,כי ידוע לו כי בנכס קיימות ופועלות מערכות משותפות,
המשמשות את הנכס בכללותו .המשכיר מתחייב ,לאפשר למכבי להמשיך ולעשות שימוש,
ככל שיידרש בהתאם לשיקול דעתה ,למטרת השכירות במערכות המשותפות.
בכל תקופת השכירות האחריות לתחזוקת המערכות המשותפות תחול על המשכיר ועל
חשבונו .המשכיר מתחייב לתחזק ולתפעל את המערכות המשותפות ,ברמה גבוהה ובאופן
רציף ,בכל תקופת השכירות.

באם יבחר המשכיר להחליף את המערכות המשותפות או חלק מהן ,במערכות נפרדות,
הרי שהוא מתחייב לעשות זאת על אחריותו ועל חשבונו ,והכל בכפוף לקבלת אישורה
מראש ובכתב של מכבי ובתאום עימה ,ומבלי שתיפגע ו/או תושבת באופן כלשהו ,פעילותה
של מכבי במושכר ,ובכפוף לכך שהמערכות הנפרדות תאושרנה מראש על ידי מכבי.
.10.6

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המשכיר יהא אחראי לתחזק ,לתקן ,להחליף ,על חשבונו
ואחריותו ,את כל הפגמים ו/או הליקויים ו/או הקלקולים שיתגלעו בקירות המושכר ו/או
רצפת המושכר ו/או תקרת המושכר ו/או מערכותיו שבתוך הקירות ו/או התקרות ו/או
הרצפה ו/או שייגרמו כתוצאה מהפרדת המערכות ו/או מנזקים הנובעים מבלאי סביר ובכלל
זה כל המערכות האלקטרו-מכאניות הפועלות במושכר ,והמערכות המשותפות ,לרבות
מערכות מיזוג אויר ,כיבוי אש ,חידושן מעת לעת של מערכות אלה.
המשכיר יתקן על חשבונו כל נזק ו/או קלקול שהם בתחום אחריותו כאמור במהירות
האפשרית ,מיום שיידרש לעשות כן על ידי מכבי ,על מנת שלא תפגענה ההנאה ו/או השימוש
הסביר במושכר ,ואם לא יעשה כן ו/או במקרה ומדובר בנזק במושכר שקיים צורך דחוף
בתיקונו ,תהא מכבי רשאית ,אך לא חייבת ,לעשות כן בעצמה או באמצעות אחרים ,על
חשבון המשכיר ובמקרה כזה ישיב המשכיר למכבי את ההוצאות ,שהוצאו או נגרמו בקשר
לתיקון כאמור ,מיד עם דרישתה הראשונה של מכבי או שתהא זכאית מכבי לקזז כל סכום.
נזקים שימנעו את הפעלת המושכר או חלקו יטופלו ויתוקנו על ידי המשכיר ועל חשבונו
לאלתר ,כגון :נזילות ,רטיבות בקירות ,נזקים קונסטרוקטיביים במבנה וכו' .נזקים אשר
בגינם ימנע ממכבי להשתמש במושכר או חלקו יזכו את מכבי בעיכוב תשלום דמי
השכירות וקיזוז הנזקים ו/או דמי השכירות עד להשלמת התיקון .לא השלים המשכיר את
עבודותיו תוך  30יום וימנע ממכבי שימוש במושכר למטרת השכירות ,יחשב הדבר להפרה
יסודית של הסכם זה ומכבי תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות ולדרוש פיצוי בגין
הנזקים שיגרמו לה וזאת בנוסף לכל סעד עפ"י כל דין.

.11

.10.7

מכבי תהיה אחראית לאחזקתו השוטפת ,התקינה ולניקיון המושכר .הוראות סעיף זה
לעיל ,לא תחולנה על מערכות ו/או מתקני המושכר שלגביהן לא חלה על מכבי כל חובה
כאמור .המשכיר יהא אחראי לאחזקתם השוטפת ,התקינה של המערכות והמתקנים
במבנה ובמושכר ,לניקיונם של השטחים הציבוריים והגישה למושכר ויעשה כן באופן
שוטף וברמה גבוהה כמתחייב מהעובדה שבמבנה פועלת מרפאה המיועדת לשמש את
הציבור הרחב ,וכן יהא אחראי על החלפת מערכות ו/או קימומן ו/או ביצוע של תיקונים
הוניים באופיים במערכות הנ"ל ,כל האמור יחול על המשכיר ועל חשבונו ו/או על חברת
הניהול מטעמו .אין באמור בכדי לגרוע מאחריותו על פי סעיף  10.5שלעיל.

.10.8

המשכיר יהא רשאי לבקר במושכר ,בשעות הפעילות ,בתאום מראש עם מכבי ,לשם בדיקת
קיום הוראות הסכם זה על ידי מכבי ובלבד שפעילות מכבי לא תיפגע.

שילוט
.11.1

מכבי תהא זכאית להמשיך ולתלות שלטים בחזית המושכר בהתאם לשילוט הקיים ביום
חתימת הסכם זה .המשכיר יחתום ,ככל שיידרש ,על כל המסמכים והאישורים שידרשו,
לשם הצבת השלט כאמור ו/או שלט נוסף.

.11.2

מכבי תישא במשך כל תקופת השכירות באגרת השילוט.

.12

מיסים ותשלומים
.12.1

מכבי תשלם החל ממועד מסירת החזקה ובמשך כל תקופת השכירות ובתקופות השכירות
הנוספות ,באם תחולנה ,באופן שוטף ,את מסי הרשות המקומית השוטפים החלים ,אם
חלים עליה כשוכרת ,וכל מס ו/או תשלום אחר אשר יחול עליה עפ"י דין כשוכרת המושכר.
הוטל תשלום כאמור בשל שנה שלמה שרק חלק ממנה נמצא בתחום תקופת השכירות,
תשלם מכבי חלק יחסי מהתשלום האמור .כל תשלום כאמור שחל קודם לתחילת תקופת
השכירות יחול וישולם על ידי המשכיר )אף אם מועד תשלומו לאחר תחילת תקופת
השכירות(.

.13

.12.2

מכבי תישא במשך כל תקופת השכירות בפועל בתשלומים וההוצאות בגין דמי ניהול -
בהתאם להסכם ניהול כמפורט בסעיף  16להלן .אספקת חשמל ,מים גז וטלפון למושכר-
לפי תעריפי חברת החשמל ,המים ,הגז והטלפון .כל תשלום כאמור המתייחס לתקופה
שקדמה לתקופת השכירות ,יחול וישולם על ידי המשכיר )אף אם מועד תשלומו בפועל הינו
לאחר תחילת תקופת השכירות(.

.12.3

מכבי תישא בעלויות השוטפות הנגזרות מהשימוש שלה במערכות המשותפות בהתאם
לקריאת מונים .המשכיר מתחייב להתקין במושכר ,על אחריותו ועל חשבונו מונים
מתאימים ,שיאפשרו מדידת הצריכה בפועל .התשלום בגין הצריכה ישולם על ידי מכבי
בהתאם לצריכתה בפועל .באין אפשרות טכנית להתקנת מונים כאמור יתבצע התשלום
בהתאם לחלקה היחסי של השוכרת במערכת הרלוונטית.

.12.4

כל מס ו/או היטל אחר הנובע מהבעלות במושכר כגון :מס רכוש ,היטל השבחה,הוצאות
פיתוח ,כופר חניה ,לרבות בגין השימוש למטרת השכירות ,וכו' ,אשר חל או יחול על
המושכר ,יחולו וישולמו על ידי המשכיר .בכלל כך יחולו על המשכיר אגרות והיטלים אשר
נובעים ,בין היתר ,משינוי תכנית ו/או קבלת היתר לרבות היתר הבניה ו/או לשימוש במושכר
למטרת השכירות ,לרבות תשלום היטל השבחה ו/או כופר חניה ,אם וככל שיידרש.

שינויים ותוספות לאחר מועד תחילת השכירות
.13.1

מכבי זכאית ,בכל עת לאחר מועד מסירת החזקה ,לבצע שינויים ו/או תוספות ו/או
שיפוצים פנימיים במושכר ,שלא באמצעות המשכיר וזאת לפי שיקול דעתה ובלא כל צורך
בהסכמת המשכיר )להלן – "שינויים פנימיים"(.

.13.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המשכיר לא יתנגד לביצוע שינויים מהותיים ,אלא
מטעמים סבירים בלבד )כגון :טעמים הנעוצים בעמדת הרשויות המוסמכות ו/או באם יש
בשינוי לפגוע בקונסטרוקציה של המבנה וכיו"ב(.

.13.3

כל השינויים ,ככל שיבוצעו על ידי מכבי ,יבוצעו על ידה ועל חשבונה ובכפוף לקבלת
היתרים כחוק ,אם הדבר נדרש על פי הדין .המשכיר יחתום ו/או יחתים את הבעלים
הרשומים על כל המסמכים והתוכניות ,לרבות טפסים ,בקשות והתחייבויות מכל מין וסוג
שהוא שידרשו לשם קבלת כל אישור ו/או היתר ,אם אישור או היתר כאמור ידרשו לצורך
ביצוע השינויים ,ובלבד שלא יהיה בחתימתו של המשכיר כאמור ,כדי להטיל עליו עלויות
ו/או חבות כלשהי ,למעט המפורט בהסכם זה.

.14

שיעבוד ,העברת והסבת זכויות
.14.1

מכבי רשאית לפעול במושכר ו/או להפעיל את המושכר למטרת השכירות בעצמה ו/או
באמצעות אחר מטעמה.

.14.2

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  14.1לעיל ,מוסכם בזאת ,כי מכבי תהא רשאית להסב את
זכויותיה ו/או חובותיה על פי הסכם זה והסכם הניהול לכל תאגיד מקבוצת מכבי שירותי
בריאות ,כגון :קרן מכבי ,מכבי מגן אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות ולכל חברה
הנשלטת על ידי או מי מהתאגידים הנ"ל או המשורשרת להם ,ובלבד שתימסר על כך
הודעה למשכיר.

.14.3

בנוסף לאמור בסעיף  14.2לעיל ,מכבי תהא רשאית להשכיר את המושכר או חלקים ממנו
בשכירות משנה אף לכל שוכר שאינו נמנה על קבוצת מכבי )להלן – "שוכר משנה"(.

.14.4

אם וככל שיידרש המשכיר על ידי הבנק )כהגדרת מונח זה בהסכם המכר( לרשום את
שעבודי המשכיר כהגדרתם בסעיף  2.10לעיל ,לצורך מימון רכישת הזכויות בנכס ,מתחייב
המשכיר להמציא למכבי את אישור הבנק ,כמשמעותו בסעיף  2.11לעיל ,בתוך  30ימים
ממועד חתימת הסכם זה .אי המצאת האישור האמור בפרק הזמן כאמור יהווה הפרה
יסודית של הסכם זה ושל הסכם המכר ,אשר תזכה את מכבי באפשרות לביטול הסכם
המכר ולפיצוי מוסכם בגובה הסכום הנקוב בסעיף  2.18לעיל.
אישור הבנק יצורף כנספח ג' להסכם זה.

.14.5

.15

.16

המשכיר יהא רשאי ,להסב את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה בהודעה
למכבי ,לאחר מועד תחילת השכירות ,והכל בכפוף לזכויות מכבי על פי הסכם זה ,באופן
שיבטיח כי זכויות מכבי על פי הסכם זה לא תיפגענה ,ובכפוף לכך שהגוף הנעבר יקבל על
עצמו בכתב את ביצוע כל התחייבויות המשכיר על פי ההסכם כלפי מכבי ,ובנוסף במקרה
של שעבוד ,שלא יהא בו ו/או במימושו כדי לפגוע בזכויות מכבי ויומצא למכבי מכתב מבעל
השעבוד המאשר זאת בטרם היווצרות השעבוד.

אחריות בנזיקין וביטוח
.15.1

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה ,הוראות הביטוח אשר יחולו על הצדדים הינן בהתאם
להוראות נספח הביטוח ,המצורף להסכם זה כנספח ב' ,ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

.15.2

אחריות הצדדים על פי הסכם זה תהא בהתאם לאחריותם על פי דין.

שירותי אחזקה וניהול
עובר לחתימת הסכם זה חלים על מכבי הסכמי הניהול כמפורט להלן :הסכם ניהול מכבי )המצורף
כנספח ד' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו( בגין יחידות מס'  32 -,31 ,30 ,29המהוות חלק
מהמושכר ,וכן הסכם ניהול אסותא )המצורף כנספח ה' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו(
בגין יחידה מס'  .26הסכם ניהול מכבי והסכם ניהול אסותא ימשיכו ויחולו על מכבי בגין יחידות
המושכר ,כאמור לעיל ,בכל תקופת השכירות.

.17

.18

שעות הפעילות במושכר
.17.1

שעות הפעילות במושכר בימים א' – ה' הן בין השעות  06:30עד  23:00ובימי ו' וחגי ישראל
הן בין השעות  06:30עד .15:00

.17.2

על אף האמור ,שעות הפעילות במושכר יקבעו על פי שיקול דעת מכבי בלבד .המשכיר
מתחייב בהתאם לדרישת מכבי ,ולאור צרכיה המיוחדים ,לאפשר למושכר לפעול בכל ימות
השבוע )לרבות בשבתות ובמועדים( ובכל שעות היממה ,ולפיכך מתחייב המשכיר שלא
למנוע כל גישה למושכר ולאפשר למתקניו ולמערכותיו לפעול לטובת מכבי ו/או מי
מטעמה ,בהתאם לצרכיה ולפי שיקול דעתה הבלעדי של מכבי.

.17.3

בכפוף להוראות הדין ,תתאפשר פעילות מלאה בחלקים מהמושכר ,כמוקד רפואי ,בכל
ימות השבוע )כולל שבתות וחגים( ובכל שעות היממה.

הפרות ותרופות
.18.1

מבלי לגרוע מכל הסעדים העומדים לצדדים על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין,
תחולנה על הסכם זה הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( ,תשל"א 1970 -
)להלן – "חוק החוזים תרופות"(.

.18.2

הצהרה מהותית לא נכונה או הפרת אחד או יותר מהסעיפים ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,3
 14ו 15 -על המועדים הנקובים בהם ,ואשר לא תוקנה/ו בתוך חמישה עשר ) (15ימים
מהמועד בו ניתנה התראה בכתב על כך על ידי מכבי תחשב/נה כהפרה יסודית של הסכם
זה ,כמשמעותו של מושג זה בחוק החוזים תרופות ,ותזכה את מכבי לקבלת הפיצוי
המוסכם כאמור בסעיף  2.17לעיל )להלן " -הפיצוי המוסכם"( .

.18.3

אם ימנע ממכבי קבלת רישיון כלשהו או ימנע ממנה להשתמש במושכר למטרתו בשל טעם
הנעוץ במשכיר הדבר יחשב להפרה יסודית של ההסכם מצידו של המשכיר )להלן –
"האירוע המפסיק"( ,ומכבי תהיה זכאית לבטל הסכם זה ולפנות את המושכר ,ולקבל
מאת המשכיר את הפיצוי המוסכם וזאת בנוסף לכל סעד עפ"י כל דין.

.18.4

תשלום דמי השכירות ו/או דמי ניהול שישולמו באופן אקראי באיחור שאינו עולה על 15
ימים לא ייחשבו כפיגור בתשלום ,ולא יהוו הפרת הסכם זה.

.18.5

הפיצוי המוסכם נקבע מראש על ידי הצדדים ,לאחר הערכה זהירה ושקולה של כל צד את
נזקי הצד האחר עקב הפרת הצד המפר הניתנים לצפייה כיום ,והצדדים מוותרים מראש
על כל טענה בדבר גובה הפיצוי המוסכם ויהיו מנועים ומושתקים מלטעון כי יש להפחיתם.
אין בקביעת הפיצוי המוסכם כדי לגורע מזכותו של הצד הנפגע לתבוע מהצד המפר כל
פיצוי ו/או שיפוי אחר ו/או נוסף עקב ההפרה ו/או כל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או
נוספים ,בלא קשר לפיצוי המוסכם ובנוסף לו.

.19

.20

פינוי
.19.1

עם תום תקופת השכירות או מקום שהשכירות תגיע לסיומה לפני תום תקופת השכירות
לפי הוראות הסכם זה )להלן בסעיף זה – "מועד סיום השכירות"( ,תפנה מכבי את
המושכר ותמסור למשכיר ו/או לבאי כוחו את המושכר ,כשהוא ריק מכל אדם וחפץ כפי
שיהא מצבו  .as isאם תחפוץ בכך ,תהיה מכבי רשאית להחזיר את המושכר למשכיר כולל
תוספות ושינויים שהוסיפה בו ,ככל שהוסיפה ,או תהיה רשאית לפרק וליטול עמה כל
תוספת או שינוי ,למעט תוספות ושינויים המהווים חיבור של קבע במושכר ,שאינם ניתנים
לפירוק.

.19.2

יובהר בזאת ,כי מכבי לא תחזיר את מצב המושכר לקדמותו עם מסירתו למשכיר.

כללי
.20.1

נמנע צד מלשלם תשלום החל לפי הסכם זה למשנהו ,רשאי הצד שעניינו נפגע עקב אי
תשלום כאמור על ידי הצד האחר ,לשלם את התשלום החל על משנהו ,ובלבד שהקדים
ונתן לו הודעה בכתב בת עשרה ) (10ימים מראש כי הינו עומד לשלם את התשלום
הרלוונטי במקומו של הצד האחר ,והצד האחר לא שילם את התשלום בעצמו בתוך אותו
מועד.
סכום ששולם כאמור על ידי צד שעניינו נפגע במקומו של הצד האחר ישא ריבית פיגורים
כהגדרתה לעיל ,וכן ישא הפרשי הצמדה למדד.

.21

.20.2

הסכמה מטעם צד מהצדדים לסטות מתנאי הסכם זה לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה
גזירה שווה למקרה אחר .לא השתמש צד מהצדדים בזכויות הניתנות לו במקרה מסוים
לפי חוזה זה אין לראות בכך ויתור על אותן הזכויות באותו מקרה ו/או במקרה אחר ,ואין
להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי של אותו צד להסכם.

.20.3

כל שתיקה ו/או הימנעות מפעולה לא ייחשבו כהסכמה כלשהי ו/או ויתור על זכות שצד
זכאי לה על פי הסכם זה ולא יהוו תקדים לעתיד.

.20.4

כל צד ישא בהוצאותיו המשפטיות בגין עריכת הסכם זה.

.20.5

האמור בהסכם זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ומיום חתימתו של הסכם זה לא
יהא תוקף לכל מו"מ ו/או הסכמה ו/או זיכרון דברים ו/או הסכם שנעשו לפני יום ההסכם,
אלא אם אושרו במסמך בכתב שנחתם על ידי הצדדים ביום ההסכם או לאחריו.

סמכות שיפוט
לבתי המשפט בעיר תל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל עניין הנוגע להסכם
זה או הנובע הימנו.

.22

כתובות והודעות
.22.1

כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן כמופיע ברישא של ההסכם .כל צד שיחליף את
כתובתו ,יודיע בכתב למשנהו על כתובתו החדשה בישראל וכתובת זו תשמש מאז ואילך
ככתובתו לצורכי ההסכם.

.22.2

כל הודעה תשלח על ידי צד אחד למשנהו על פי הכתובות המצוינות לעיל בדואר רשום ,או
תימסר ביד ,או באמצעות הפקסימיליה .הודעה שתימסר בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה
לתעודתה תוך  72שעות מיום השלחה ,הודעה שתימסר ביד תחשב כאילו הגיעה לתעודתה
ביום מסירתה כאמור ,והודעה שנשלחה בפקסימיליה בשעות העבודה המקובלות תחשב
כאילו הגיעה לתעודתה ביום שיגורה כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
_________________
המשכיר

________________
מכבי

הסכם שכירות בלתי מוגנת
בית מרקחת
שנערך ונחתם ב___________ -ביום _______ בחודש _____ שנת 2010
בין
____________________
ת.ז/.ח.פ________________ .
מרח' ___________
)להלן – "המשכיר"(
מצד אחד;
לבין
מכבי שירותי בריאות
אגודה עותומנית מס' 227/99
מרחוב קויפמן 4
תל -אביב 68012
)להלן – "מכבי"(
מצד שני;
והואיל:

והמשכיר הינו הזוכה במכרז ,כהגדרתו בסעיף  2.1להלן ,במסגרתו הינו זכאי לרכוש את
הזכויות בנכס ,כהגדרתו בסעיף  2.3להלן;

והואיל:

וכחלק בלתי נפרד מהתחייבויות המשכיר במסגרת המכרז ,מתחייב המשכיר להשכיר
למכבי את המושכר ,כהגדרתו בסעיף  2.4להלן ,וזאת בכפוף לתשלום מלוא סכום התמורה
וקבלת החזקה בנכס ,כמפורט בהסכם המכר ,כהגדרתו בסעיף  2.2להלן.

והואיל:

ומכבי מעוניינת לשכור את המושכר מאת המשכיר למטרת השכירות כאמור בהסכם זה
והמשכיר מעוניין להשכיר את המושכר למטרה כאמור ,והכל בהתאם לתנאים הקבועים
בהסכם זה להלן;

לפיכך ,הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

.2

מבוא ,נספחים וכותרות
.1.1

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

.1.2

בשימוש במילה "הסכם" בהתייחס להסכם זה ,הכוונה להסכם זה ונספחיו ,בין שצורפו לו
במועד חתימת הסכם זה ובין במועד מאוחר יותר ובלבד שכל נספח ,כאמור ,ישא את
חתימת הצדדים.

.1.3

כותרות סעיפי הסכם זה נעשו לצורכי נוחיות בלבד ,אין הן חלק מהוראות ההסכם ולא
תהיה להן כל נפקות לצורך פרשנותו של הסכם זה או של כל הוראה מהוראותיו.

.1.4

להסכם זה מצורפים ו/או יצורפו )לפי העניין( ,כחלק בלתי נפרד ממנו ,הנספחים הבאים:
.1.4.1

נספח "א" – תשריט המושכר.

.1.4.2

נספח "ב" – נספח ביטוח.

.1.4.3

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

.1.4.4

נספח "ד" – בוטל.

.1.4.5

נספח "ה" – הסכם ניהול אסותא.

הגדרות
.2.1

"המכרז" – מכרז פומבי מס'  ,134/2010אשר פורסם ע"י מכבי שירותי בריאות ואסותא
מרכזים רפואיים בע"מ ,במסגרתו הוצע למכירה הנכס ,כהגדרתו להלן ,וכחלק בלתי נפרד
ממנו נדרש הזוכה )הוא המשכיר( לחתום על הסכם שכירות זה.

.2.2

"הסכם המכר" – הסכם המכר ,המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,עליו חותם
המשכיר ,בד בבד עם חתימת הסכם זה.

.2.3

"הנכס" – יחידות המסומנות במספרים  35 ,34 ,33 ,31 ,30 ,29 ,26 ,15 ,3ו) ,36 -בהתאם
לתשריט רישום הבית המשותף מיום  12.8.09שנערך על ידי האדריכלית דניאלה דרבסי -
הלוי( הממוקמות בקומות המרתף ) ,(-1הקרקע וקומת הביניים ,השנייה ,השלישית,
הרביעית החמישית ,השישית ,השביעית והשמינית בבניין ,לרבות הצמוד אליהם ,המצוי
בבנין "קניון כיכר העיר" ,ברחוב שפיגל  3פינת רחוב הראשונים בפתח תקוה ,והידוע גם
כגוש  6379חלקה .229

.2.4

"המושכר" – יחידה המסומנת במספר  15המצויה בקומה המסחרית )קומת הקרקע(,
לרבות הצמוד אליהם )כולל קומת הגלריה( ,והכל כאמור בתשריט הבית משותף שצורף
כנספח ב' 1-למסמכי המכרז ולנספח א' להסכם זה.

.2.5

"שטח המושכר לתשלום" –  58.3מ"ר  45.1 +מ"ר )שטח הגלריה( =  103.4מ"ר.

.2.6

"שטח הנכס" –  6019.76מ"ר.

.2.7

"מטרת השכירות" – המטרה הקבועה בסעיף  7להלן.

.2.8

"מועד תחילת השכירות" – כהגדרתן בסעיף  8.1להלן.

.2.9

"הבנק" – בנק למשכנתאות בישראל ו/או מוסד פיננסי אחר מוכר בישראל ו/או חברת
ביטוח בישראל שילווה כספים לקונה )אם בכלל( לצורך מימון רכישת הזכויות נשוא
הסכם זה.

.3

.2.10

"שעבודי המשכיר" – שיעבוד ככל שירשם ,על זכויות המשכיר בנכס ,ואשר לא יהיה
ברישומו איסור על השכרת המושכר למכבי או הגבלה כל שהיא לזכויות מכבי במושכר.

.2.11

"אישור הבנק" – אישור מאת הבנק  ,לפיו רשאי המשכיר להשכיר את המושכר למכבי וכן
לפיו מימוש הזכויות על פי שעבודי המשכיר ,יהא כפוף לזכויות מכבי בכל תקופות
השכירות ,והכל כאמור בהסכם זה ,כך שככל שהנכס ימומש על ידי הבנק הוא ימומש
כ"נכס תפוס".אישור הבנק יצורף כנספח ג' להסכם זה.

.2.12

"שטח הצבת המערכות" – שטח העומד באופן בלעדי לרשות מכבי ,עובר לחתימת הסכם
זה ,בו מוצבים כל מתקני העזר הנחוצים למכבי להפעלת המושכר.

.2.13

"המדד" – מדד המחירים הידוע בשם מדד המחירים לצרכן )כולל פירות וירקות(
המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו
מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר ,וכולל כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו
בין אם יהא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו .אם יהא מדד
אחר שיבוא במקומו תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו לבין המדד
המוחלף.

.2.14

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

.2.15

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

.2.16

"הפרשי הצמדה" – ההפרש בין המדד החדש לבין המדד הבסיסי )ככל שהמדד החדש
גבוה מהמדד הבסיסי( ,מחולק במדד הבסיסי ,ומוכפל בסכום שיש להצמידו.

.2.17

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

.2.18

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

.2.19

"המערכות המשותפות" – כלל המערכות הקיימות במושכר )כגון :צ'ילרים מדחסים,
גנראטור וכיו"ב( שנותרו במושכר גם לאחר מסירת החזקה בנכס.

השתכללות ההסכם
.3.1

למען הסר ספק ,השתכללותו של הסכם זה מותנית בקיום מלוא התחייבויותיו של
המשכיר על פי מסמכי המכרז ,לרבות הסכם המכר.

.3.2

מובהר כי המשכיר יהיה זכאי לתשלום דמי השכירות על פי הסכם זה ,אך ורק בתנאי
שהושלמה עסקת המכר נשוא הסכם המכר ,ובכלל זה ,שולמה מלוא התמורה ונמסרה
החזקה בנכס לידי המשכיר בהתאם להוראות הסכם המכר.

.3.3

היה ומכל סיבה שהיא ,לא תשכלל עסקת המכר נשוא הסכם המכר ,יחשב הסכם זה בטל
ומבוטל מבלי שלמי מהצדדים תהא טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רעהו.

.3.4

במועד השתכללותו של הסכם המכר כאמור בסעיף  3זה לעיל ,המשכיר משכיר למכבי,
למשך תקופת השכירות ,את המושכר ,ומוסר לה חזקה פורמאלית במושכר ,במועד כאמור
בסעיף  8.1להלן ,והכל לתקופה ,בתנאים ובמועדים המפורטים להלן בהסכם זה.

.4

הצהרות והתחייבויות הצדדים
.4.1

.4.2

.5

המשכיר מצהיר ומתחייב בזאת כי:
.4.1.1

בכפוף לקיום מלוא התחייבויותיו ,כאמור בהסכם המכר ,יהיה זכאי להירשם
כבעלים של הנכס ,ואין כל מניעה מצידו למסור את החזקה הפורמאלית
במושכר.

.4.1.2

לא קיימת נגדו כל טענה ו/או דרישה של צד ג' ,לרבות רשות כלשהי ,כנגד זכותו
במושכר ו/או הגבלה מכל מין וסוג ו/או כל דבר אחר המונע את התקשרותו
בהסכם זה ו/או את ביצועו של הסכם זה על ידו.

.4.1.3

אין הוא מנוע ,בין על פי דין ובין על פי הסכם ובין אחרת ,לחתום על ההסכם
ולבצע את כל התחייבויותיו על פיו ,ואין בחתימתו כאמור על הסכם זה וביצוע
התחייבויותיו על פיו משום הפרת התחייבות כלשהי כלפי צדדים שלישיים.

.4.1.4

מסירת החזקה הפורמאלית תתבצע ,כשזכויות המשכיר במושכר נקיות מכל
חוב ו/או משכנתא ו/או עיקול ו/או צווים שיפוטיים ו/או מנהליים למיניהן ו/או
כל זכות צד ג' כלשהי למעט שעבודי המשכיר ככל שיהיו ,כהגדרתם בסעיף 2.10
לעיל ,והן תשארנה במצב זה לאורך כל תקופות השכירות כאמור בהסכם זה.

.4.1.5

החתומים על הסכם זה הם המוסמכים לחתום בשם המשכיר ,וכי חתימתם
בתוספת שמו הרשום של המשכיר מחייבות אותו לכל דבר ועניין )במידה
והמשכיר הינו חברה(.

.4.1.6

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

מכבי מצהירה ומתחייבת בזאת כי:
.4.2.1

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

.4.2.2

אין היא מנועה בין על פי דין ובין על פי הסכם ובין אחרת לחתום על ההסכם
ולבצע את התחייבויותיה על פיו ,ואין בחתימתה כאמור על הסכם זה וביצוע
התחייבויותיה על פיו משום הפרת התחייבות כלשהי כלפי צדדים שלישיים.

.4.2.3

החתומים על הסכם זה הם המוסמכים לחתום בשמה וכי חתימתם בתוספת
שמה הרשום של מכבי מחייבת אותה לכל דבר ועניין.

השכירות
המשכיר מתחייב בזאת להשכיר למכבי ,למשך תקופת השכירות ,את המושכר ,למטרת השכירות,
ומכבי מתחייבת בזאת לשכור מהמשכיר את המושכר ,למטרת השכירות ,והכל לתקופה ,בתנאים
ובמועדים המפורטים להלן בהסכם זה.

.6

.7

.8

אי תחולת חוקי הגנת הדייר
.6.1

מכבי מצהירה ,כי השכירות ,והמושכר )לאחר בנייתו( אינם ולא יהיו מוגנים על פי ו/או
מכח הוראות חוק הגנת הדייר )נוסח משולב( ,תשל"ב  1972 -ו/או כל דין אחר שיבוא
במקומו )להלן – "חוק הגנת הדייר"(.

.6.2

מכבי מצהירה כי לא נתבקשה ולא שילמה דמי מפתח ,כהגדרתם בחוק הגנת הדייר ,או
תשלומים העלולים להתפרש או להיחשב כדמי מפתח ,וכי כל שיפוץ ,תוספת וכל כיו"ב
שיתבצעו במושכר על ידה ו/או מטעמה לא יחשבו ולא יקנו לה כל זכות על פי ו/או מכח
חוק הגנת הדייר.

.6.3

ביום תחילתו של חוק הגנת הדייר )הוראות שונות( ,תשכ"ח  ,1968 -לא הייתה מכבי דייר
הזכאי להחזיק במושכר.

מטרת השכירות
.7.1

מכבי שוכרת בזאת את המושכר על מנת להשתמש בו למטרת בית המרקחת ,על כל הנובע
והכרוך בכך ,לרבות כל שימוש נילווה לכך ,למשך כל תקופת השכירות ,ולמטרה זו בלבד
)לעיל ולהלן – "מטרת השכירות"(.

.7.2

כל שינוי או הרחבה של מטרת השכירות כפופים לקבלת הסכמה מראש ובכתב מאת
המשכיר ,אשר יהיה רשאי שלא להסכים לכל שינוי או הרחבה ,כאמור ,וזאת בכפוף
לנימוקים סבירים בלבד.

מסירת החזקה ותקופת השכירות
.8.1

בכפוף לקיום כל התחייבויות המשכיר כאמור בהסכם המכר ,יימסר המושכר מסירה
פורמאלית למכבי ביום מסירת החזקה למשכיר כאמור בסעיף  4להסכם המכר,
כשהמושכר נקי מכל חוב ו/או משכנתא ו/או עיקול ו/או צווים שיפוטיים ו/או מינהלים
למיניהם ו/או כל זכות צד ג' כל שהיא וכשאין כל מניעה אחרת להשתמש במושכר למטרת
השכירות כאמור בסעיף  7לעיל ,למעט שעבודי המשכיר ככל שיהיו ,כהגדרתם בסעיף 2.10
לעיל )להלן" -מועד תחילת השכירות" ו/או "מועד מסירת החזקה"(.

.8.2

תקופת השכירות על פי הסכם זה הינה למשך שנים עשר ) (12חודשים ,שתחילתם במועד
תחילת השכירות )להלן – "תקופת השכירות הראשונה"(.

.8.3

ניתנת למכבי בלבד האופציה )זכות הברירה( להאריך את תקופת השכירות ביחס למושכר
כולו או לחלקים ממנו ,בעוד  3תקופות נוספות בנות שנים עשר ) (12חודשים כל אחת,
אחרי תום תקופת השכירות הראשונה ,כאשר תחילת כל אחת מהתקופות הנוספות הנ"ל
בתום תקופת השכירות שקדמה לה ,בכפוף לקיום מלוא התחייבויות השוכר כאמור
בהסכם זה לעיל.
להלן תקופות השכירות שתיקראנה בהתאמה –"תקופת השכירות השנייה"" ,תקופת
השכירות השלישית" ו – "תקופת השכירות הרביעית"  -כאשר תחילת כל אחת
מהתקופות הנוספות הנ"ל בתום תקופת השכירות שקדמה לה.
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.8.4

לא מסרה מכבי הודעה בכתב לפחות ששה חודשים מראש ,לפני תום תקופת השכירות
הראשונה או תקופת השכירות השנייה או תקופת השכירות השלישית או תקופת השכירות
הרביעית ,לפי העניין ,על אי רצונה במימוש האופציה )להלן – "הודעה על אי חידוש
השכירות"( ,ימשך הסכם זה לתקופת השכירות הנוספת.

.8.5

שלחה מכבי הודעה על אי חידוש השכירות כאמור ,תפסק השכירות בתום אותה תקופה ,לפי
העניין ,ויראו הסכם זה כבא אל קיצו ,ובמקרה כאמור ,יחולו הוראות ההסכם לעניין פינוי
המושכר על ידי מכבי והחזרת החזקה בו לידי המשכיר ,כמפורט בסעיף  19להלן.

.8.6

הוארך תוקף ההסכם ,כאמור בסעיף  0לעיל ,תחולנה כל הוראות ההסכם במלואן החלות
בתקופת השכירות ,בכפוף לשינויים המפורטים בהסכם זה.

.8.7

על אף האמור לעיל ,יובהר כי החל מתחילת תקופת השכירות הראשונה ואילך )דהיינו -עד
תום השכירות( ,תהא מכבי רשאית בכל עת להודיע למשכיר בכתב על ביטולו של הסכם זה
והפסקת השכירות .במקרה כזה תיפסק השכירות בתום ארבעים וחמישה ) (45ימים ממתן
ההודעה כאמור ,ומכבי לא תידרש לשלם למשכיר כל תשלום ו/או פיצוי בגין ביטול
ההסכם והפסקת השכירות ,וכן יחולו במקרה זה הוראות סעיף  19להלן.

דמי השכירות
.9.1

תמורת קיום התחייבויות המשכיר על פי הסכם זה מתחייבת מכבי לשלם למשכיר דמי
שכירות חודשיים לכל חודש מחודשי השכירות בתקופת השכירות ,ככל שיחול ,אשר
יחושבו באופן הבא:
דמי השכירות יהיו שווים למכפלת שטח המושכר לתשלום בסכום התמורה )כהגדרת מונח
זה בהסכם המכר ,לא כולל מע"מ( ,כשהוא מחולק בשטח הנכס ,מוכפל ב –  8%ומחולק ב-
) 12חודשים( )להלן – "דמי השכירות"( ,כמפורט בנוסחה שלהלן:

Z * Y * 8% = X
12
לעניין הסכם זה:
 = Xדמי השכירות החודשיים.
 103.4 = Yמ"ר  -המהווה שטח המושכר לתשלום במ"ר.
 = Zסכום התמורה )כהגדרתו בהסכם המכר( לא כולל מע"מ מחולק בשטח הנכס.
.9.2

דמי השכירות ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה למדד.

.9.3

לדמי השכירות יתווסף מע"מ עפ"י דין.

.9.4

בכפוף לקיום כל התחייבויות המשכיר המפורטות בהסכם זה ,דמי השכירות החודשיים,
ישולמו ב  1 -בינואר ,ב –  1באפריל ,ב –  1ביולי וב –  1באוקטובר של כל שנה קלנדרית
החלה בתקופת השכירות בעבור כל שלושה ) (3חודשים )להלן" :רבעון"( מראש )או החלק
הנותר ממנו ,לפי העניין(.
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.9.5

דמי השכירות ישולמו למשכיר בכפוף לכל דין בדבר ניכוי מס במקור ,בכפוף לחוק
עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו –  1976והתקנות על פיו ,ובכפוף להמצאת אישור שנתי
בדבר ניהול ספרים כדין ובכפוף להמצאת חשבונית מס כדין שיומצאו מראש כתנאי
לביצוע התשלום.

.9.6

מכל תשלום שעל מכבי לשלם למשכיר על פי הסכם זה ,תנכה מכבי ניכוי מס במקור
בשיעור התואם לאישור שיומצא לה לשם כך על ידי המשכיר ,ובהעדר אישור כאמור,
יעשה הניכוי במקור על פי השיעור שנקבע לשם כך בדין .כל ניכוי במקור שיעשה כאמור
יחשב כתשלום על חשבון דמי השכירות החודשיים שמכבי חייבת בתשלומם על פי הסכם
זה.

.9.7

תשלום דמי השכירות החודשיים שעל מכבי לשלם למשכיר מהווים את מלוא הסכומים
שעל מכבי לשלם למשכיר בגין השכירות ובגין קיום שאר התחייבויותיו של המשכיר על פי
הסכם זה )למעט דמי ניהול ותשלומים שוטפים המפורטים בהסכם זה(.

שימוש והחזקת המושכר
.10.1

המשכיר מתחייב לאפשר למכבי ולכל מי מטעמה ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות
האמור ,לעובדים ,לפועלים ולמבקרים ,בכל עת ,גישה נוחה למושכר על כל חלקיו.

.10.2

בכפוף להתחייבויות המשכיר על פי הסכם זה ו/או כל התחייבות רלוונטית אחרת שלו לעניין
זה ,תהיה מכבי אחראית להשגת רישיון לתליית שלטים מטעמה במושכר .ובלבד שאם נמנע
ממכבי קבלת רישיון כלשהו בשל טעם הנעוץ במשכיר ולרבות בשל סירוב המשכיר לחתום על
המסמכים הנדרשים לקבל ו/או לחדש רישיון כלשהו ,יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה
על ידי המשכיר.

.10.3

המשכיר ייתן בידי מכבי כל סיוע ,וימסור לה ו/או לכל רשות כל מסמך ,תכנית ,חתימה ,על
מנת לאפשר למכבי לקבל רישיון ו/או חידושו ככל הנדרש לצורך פעילותה במושכר.

.10.4

מכבי תימנע מגרימת כל נזק או קלקול לשטחי המושכר המשמשים אותה בלעדית ,ותתקן
על חשבונה נזק או קלקול שיגרם על ידה ו/או על ידי מי מטעמה ו/או על ידי מבקרים
מטעמה לשטחים אלה למעט בלאי סביר כאמור.

.10.5

המשכיר מצהיר ומאשר ,כי ידוע לו כי בנכס קיימות ופועלות מערכות משותפות,
המשמשות את הנכס בכללותו .המשכיר מתחייב ,לאפשר למכבי להמשיך ולעשות שימוש,
ככל שיידרש בהתאם לשיקול דעתה ,למטרת השכירות במערכות המשותפות.
בכל תקופת השכירות האחריות לתחזוקת המערכות המשותפות תחול על המשכיר ועל
חשבונו .המשכיר מתחייב לתחזק ולתפעל את המערכות המשותפות ,ברמה גבוהה ובאופן
רציף ,בכל תקופת השכירות.
באם יבחר המשכיר להחליף את המערכות המשותפות או חלק מהן ,במערכות נפרדות,
הרי שהוא מתחייב לעשות זאת על אחריותו ועל חשבונו ,והכל בכפוף לקבלת אישורה
מראש ובכתב של מכבי ובתאום עימה ,ומבלי שתיפגע ו/או תושבת באופן כלשהו ,פעילותה
של מכבי במושכר ,ובכפוף לכך שהמערכות הנפרדות תאושרנה מראש על ידי מכבי.

.10.6

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המשכיר יהא אחראי לתחזק ,לתקן ,להחליף ,על חשבונו
ואחריותו ,את כל הפגמים ו/או הליקויים ו/או הקלקולים שיתגלעו בקירות המושכר ו/או
רצפת המושכר ו/או תקרת המושכר ו/או מערכותיו שבתוך הקירות ו/או התקרות ו/או
הרצפה ו/או שייגרמו כתוצאה מהפרדת המערכות ו/או מנזקים הנובעים מבלאי סביר ובכלל
זה כל המערכות האלקטרו-מכאניות הפועלות במושכר ,והמערכות המשותפות ,לרבות
מערכות מיזוג אויר ,כיבוי אש ,חידושן מעת לעת של מערכות אלה.
המשכיר יתקן על חשבונו כל נזק ו/או קלקול שהם בתחום אחריותו כאמור במהירות
האפשרית ,מיום שיידרש לעשות כן על ידי מכבי ,על מנת שלא תפגענה ההנאה ו/או השימוש
הסביר במושכר ,ואם לא יעשה כן ו/או במקרה ומדובר בנזק במושכר שקיים צורך דחוף
בתיקונו ,תהא מכבי רשאית ,אך לא חייבת ,לעשות כן בעצמה או באמצעות אחרים ,על
חשבון המשכיר ובמקרה כזה ישיב המשכיר למכבי את ההוצאות ,שהוצאו או נגרמו בקשר
לתיקון כאמור ,מיד עם דרישתה הראשונה של מכבי או שתהא זכאית מכבי לקזז כל סכום.
נזקים שימנעו את הפעלת המושכר או חלקו יטופלו ויתוקנו על ידי המשכיר ועל חשבונו
לאלתר ,כגון :נזילות ,רטיבות בקירות ,נזקים קונסטרוקטיביים במבנה וכו' .נזקים אשר
בגינם ימנע ממכבי להשתמש במושכר או חלקו יזכו את מכבי בעיכוב תשלום דמי
השכירות וקיזוז הנזקים ו/או דמי השכירות עד להשלמת התיקון .לא השלים המשכיר את
עבודותיו תוך  30יום וימנע ממכבי שימוש במושכר למטרת השכירות ,יחשב הדבר להפרה
יסודית של הסכם זה ומכבי תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות ולדרוש פיצוי בגין
הנזקים שיגרמו לה וזאת בנוסף לכל סעד עפ"י כל דין.
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.10.7

מכבי תהיה אחראית לאחזקתו השוטפת ,התקינה ולניקיון המושכר .הוראות סעיף זה
לעיל ,לא תחולנה על מערכות ו/או מתקני המושכר שלגביהן לא חלה על מכבי כל חובה
כאמור .המשכיר יהא אחראי לאחזקתם השוטפת ,התקינה של המערכות והמתקנים
במבנה ובמושכר ,לניקיונם של השטחים הציבוריים והגישה למושכר ויעשה כן באופן
שוטף וברמה גבוהה כמתחייב מהעובדה שבמבנה פועלת מרפאה המיועדת לשמש את
הציבור הרחב ,וכן יהא אחראי על החלפת מערכות ו/או קימומן ו/או ביצוע של תיקונים
הוניים באופיים במערכות הנ"ל ,כל האמור יחול על המשכיר ועל חשבונו ו/או על חברת
הניהול מטעמו .אין באמור בכדי לגרוע מאחריותו על פי סעיף  10.5שלעיל.

.10.8

המשכיר יהא רשאי לבקר במושכר ,בשעות הפעילות ,בתאום מראש עם מכבי ,לשם בדיקת
קיום הוראות הסכם זה על ידי מכבי ובלבד שפעילות מכבי לא תיפגע.

שילוט
.11.1

מכבי תהא זכאית להמשיך ולתלות שלטים בחזית המושכר בהתאם לשילוט הקיים ביום
חתימת הסכם זה .המשכיר יחתום ,ככל שיידרש ,על כל המסמכים והאישורים שידרשו,
לשם הצבת השלט כאמור ו/או שלט נוסף.

.11.2

מכבי תישא במשך כל תקופת השכירות באגרת השילוט.
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מיסים ותשלומים
.12.1

מכבי תשלם החל ממועד מסירת החזקה ובמשך כל תקופת השכירות ובתקופות השכירות
הנוספות ,באם תחולנה ,באופן שוטף ,את מסי הרשות המקומית השוטפים החלים ,אם
חלים עליה כשוכרת ,וכל מס ו/או תשלום אחר אשר יחול עליה עפ"י דין כשוכרת המושכר.
הוטל תשלום כאמור בשל שנה שלמה שרק חלק ממנה נמצא בתחום תקופת השכירות,
תשלם מכבי חלק יחסי מהתשלום האמור .כל תשלום כאמור שחל קודם לתחילת תקופת
השכירות יחול וישולם על ידי המשכיר )אף אם מועד תשלומו לאחר תחילת תקופת
השכירות(.
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.12.2

מכבי תישא במשך כל תקופת השכירות בפועל בתשלומים וההוצאות בגין דמי ניהול -
בהתאם להסכם ניהול כמפורט בסעיף  16להלן .אספקת חשמל ,מים גז וטלפון למושכר-
לפי תעריפי חברת החשמל ,המים ,הגז והטלפון .כל תשלום כאמור המתייחס לתקופה
שקדמה לתקופת השכירות ,יחול וישולם על ידי המשכיר )אף אם מועד תשלומו בפועל הינו
לאחר תחילת תקופת השכירות(.

.12.3

מכבי תישא בעלויות השוטפות הנגזרות מהשימוש שלה במערכות המשותפות בהתאם
לקריאת מונים .המשכיר מתחייב להתקין במושכר ,על אחריותו ועל חשבונו מונים
מתאימים ,שיאפשרו מדידת הצריכה בפועל .התשלום בגין הצריכה ישולם על ידי מכבי
בהתאם לצריכתה בפועל .באין אפשרות טכנית להתקנת מונים כאמור יתבצע התשלום
בהתאם לחלקה היחסי של השוכרת במערכת הרלוונטית.

.12.4

כל מס ו/או היטל אחר הנובע מהבעלות במושכר כגון :מס רכוש ,היטל השבחה,הוצאות
פיתוח ,כופר חניה ,לרבות בגין השימוש למטרת השכירות ,וכו' ,אשר חל או יחול על
המושכר ,יחולו וישולמו על ידי המשכיר .בכלל כך יחולו על המשכיר אגרות והיטלים אשר
נובעים ,בין היתר ,משינוי תכנית ו/או קבלת היתר לרבות היתר הבניה ו/או לשימוש במושכר
למטרת השכירות ,לרבות תשלום היטל השבחה ו/או כופר חניה ,אם וככל שיידרש.

שינויים ותוספות לאחר מועד תחילת השכירות
.13.1

מכבי זכאית ,בכל עת לאחר מועד מסירת החזקה ,לבצע שינויים ו/או תוספות ו/או
שיפוצים פנימיים במושכר ,שלא באמצעות המשכיר וזאת לפי שיקול דעתה ובלא כל צורך
בהסכמת המשכיר )להלן – "שינויים פנימיים"(.

.13.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המשכיר לא יתנגד לביצוע שינויים מהותיים ,אלא
מטעמים סבירים בלבד )כגון :טעמים הנעוצים בעמדת הרשויות המוסמכות ו/או באם יש
בשינוי לפגוע בקונסטרוקציה של המבנה וכיו"ב(.

.13.3

כל השינויים ,ככל שיבוצעו על ידי מכבי ,יבוצעו על ידה ועל חשבונה ובכפוף לקבלת
היתרים כחוק ,אם הדבר נדרש על פי הדין .המשכיר יחתום ו/או יחתים את הבעלים
הרשומים על כל המסמכים והתוכניות ,לרבות טפסים ,בקשות והתחייבויות מכל מין וסוג
שהוא שידרשו לשם קבלת כל אישור ו/או היתר ,אם אישור או היתר כאמור ידרשו לצורך
ביצוע השינויים ,ובלבד שלא יהיה בחתימתו של המשכיר כאמור ,כדי להטיל עליו עלויות
ו/או חבות כלשהי ,למעט המפורט בהסכם זה.

.14

שיעבוד ,העברת והסבת זכויות
.14.1

מכבי רשאית לפעול במושכר ו/או להפעיל את המושכר למטרת השכירות בעצמה ו/או
באמצעות אחר מטעמה.

.14.2

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  14.1לעיל ,מוסכם בזאת ,כי מכבי תהא רשאית להסב את
זכויותיה ו/או חובותיה על פי הסכם זה והסכם הניהול לכל תאגיד מקבוצת מכבי שירותי
בריאות ,כגון :קרן מכבי ,מכבי מגן אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות ולכל חברה
הנשלטת על ידי או מי מהתאגידים הנ"ל או המשורשרת להם ,ובלבד שתימסר על כך
הודעה למשכיר.

.14.3

בנוסף לאמור בסעיף  14.2לעיל ,מכבי תהא רשאית להשכיר את המושכר או חלקים ממנו
בשכירות משנה אף לכל שוכר שאינו נמנה על קבוצת מכבי )להלן – "שוכר משנה"(.

.14.4

אם וככל שיידרש המשכיר על ידי הבנק )כהגדרת מונח זה בהסכם המכר( לרשום את
שעבודי המשכיר כהגדרתם בסעיף  2.10לעיל ,לצורך מימון רכישת הזכויות בנכס ,מתחייב
המשכיר להמציא למכבי את אישור הבנק ,כמשמעותו בסעיף  2.11לעיל ,בתוך  30ימים
ממועד חתימת הסכם זה .אי המצאת האישור האמור בפרק הזמן כאמור יהווה הפרה
יסודית של הסכם זה ושל הסכם המכר ,אשר תזכה את מכבי באפשרות לביטול הסכם
המכר ולפיצוי מוסכם בגובה הסכום הנקוב בסעיף  2.18לעיל.
אישור הבנק יצורף כנספח ג' להסכם זה.

.14.5

.15

.16

המשכיר יהא רשאי ,להסב את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה בהודעה למכבי,
לאחר מועד תחילת השכירות ,והכל בכפוף לזכויות מכבי על פי הסכם זה ,באופן שיבטיח כי
זכויות מכבי על פי הסכם זה לא תיפגענה ,ובכפוף לכך שהגוף הנעבר יקבל על עצמו בכתב
את ביצוע כל התחייבויות המשכיר על פי ההסכם כלפי מכבי ,ובנוסף במקרה של שעבוד,
שלא יהא בו ו/או במימושו כדי לפגוע בזכויות מכבי ויומצא למכבי מכתב מבעל השעבוד
המאשר זאת בטרם היווצרות השעבוד.

אחריות בנזיקין וביטוח
.15.1

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה ,הוראות הביטוח אשר יחולו על הצדדים הינן בהתאם
להוראות נספח הביטוח ,המצורף להסכם זה כנספח ב' ,ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

.15.2

אחריות הצדדים על פי הסכם זה תהא בהתאם לאחריותם על פי דין.

שירותי אחזקה וניהול
עובר לחתימת הסכם זה חל על מכבי הסכם ניהול אסותא )המצורף כנספח ה' להסכם זה ומהווה
חלק בלתי נפרד ממנו( בגין יחידה מס'  .15הסכם ניהול אסותא ימשיך ויחול על מכבי בגין
המושכר ,כאמור לעיל ,בכל תקופת השכירות.

.17

.18

שעות הפעילות במושכר
.17.1

שעות הפעילות במושכר בימים א' – ה' הן בין השעות  06:30עד  23:00ובימי ו' וחגי ישראל
הן בין השעות  06:30עד .15:00

.17.2

על אף האמור ,שעות הפעילות במושכר יקבעו על פי שיקול דעת מכבי בלבד .המשכיר
מתחייב בהתאם לדרישת מכבי ,ולאור צרכיה המיוחדים ,לאפשר למושכר לפעול בכל ימות
השבוע )לרבות בשבתות ובמועדים( ובכל שעות היממה ,ולפיכך מתחייב המשכיר שלא
למנוע כל גישה למושכר ולאפשר למתקניו ולמערכותיו לפעול לטובת מכבי ו/או מי
מטעמה ,בהתאם לצרכיה ולפי שיקול דעתה הבלעדי של מכבי.

.17.3

בכפוף להוראות הדין ,תתאפשר פעילות מלאה בחלקים מהמושכר ,כמוקד רפואי ,בכל
ימות השבוע )כולל שבתות וחגים( ובכל שעות היממה.

הפרות ותרופות
.18.1

מבלי לגרוע מכל הסעדים העומדים לצדדים על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין,
תחולנה על הסכם זה הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( ,תשל"א 1970 -
)להלן – "חוק החוזים תרופות"(.

.18.2

הצהרה מהותית לא נכונה או הפרת אחד או יותר מהסעיפים ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,3
 14ו 15 -על המועדים הנקובים בהם ,ואשר לא תוקנה/ו בתוך חמישה עשר ) (15ימים
מהמועד בו ניתנה התראה בכתב על כך על ידי מכבי תחשב/נה כהפרה יסודית של הסכם
זה ,כמשמעותו של מושג זה בחוק החוזים תרופות ,ותזכה את מכבי לקבלת הפיצוי
המוסכם כאמור בסעיף  2.18לעיל )להלן " -הפיצוי המוסכם"(.

.18.3

אם ימנע ממכבי קבלת רישיון כלשהו או ימנע ממנה להשתמש במושכר למטרתו בשל טעם
הנעוץ במשכיר הדבר יחשב להפרה יסודית של ההסכם מצידו של המשכיר )להלן –
"האירוע המפסיק"( ,ומכבי תהיה זכאית לבטל הסכם זה ולפנות את המושכר ,ולקבל
מאת המשכיר את הפיצוי המוסכם וזאת בנוסף לכל סעד עפ"י כל דין.

.18.4

תשלום דמי השכירות ו/או דמי ניהול שישולמו באופן אקראי באיחור שאינו עולה על 15
ימים לא ייחשבו כפיגור בתשלום ,ולא יהוו הפרת הסכם זה.

.18.5

הפיצוי המוסכם נקבע מראש על ידי הצדדים ,לאחר הערכה זהירה ושקולה של כל צד את
נזקי הצד האחר עקב הפרת הצד המפר הניתנים לצפייה כיום ,והצדדים מוותרים מראש
על כל טענה בדבר גובה הפיצוי המוסכם ויהיו מנועים ומושתקים מלטעון כי יש להפחיתם.
אין בקביעת הפיצוי המוסכם כדי לגורע מזכותו של הצד הנפגע לתבוע מהצד המפר כל
פיצוי ו/או שיפוי אחר ו/או נוסף עקב ההפרה ו/או כל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או
נוספים ,בלא קשר לפיצוי המוסכם ובנוסף לו.

.19

.20

פינוי
.19.1

עם תום תקופת השכירות או מקום שהשכירות תגיע לסיומה לפני תום תקופת השכירות
לפי הוראות הסכם זה )להלן בסעיף זה – "מועד סיום השכירות"( ,תפנה מכבי את
המושכר ותמסור למשכיר ו/או לבאי כוחו את המושכר ,כשהוא ריק מכל אדם וחפץ כפי
שיהא מצבו  .as isאם תחפוץ בכך ,תהיה מכבי רשאית להחזיר את המושכר למשכיר כולל
תוספות ושינויים שהוסיפה בו ,ככל שהוסיפה ,או תהיה רשאית לפרק וליטול עמה כל
תוספת או שינוי ,למעט תוספות ושינויים המהווים חיבור של קבע במושכר ,שאינם ניתנים
לפירוק.

.19.2

יובהר בזאת ,כי מכבי לא תחזיר את מצב המושכר לקדמותו עם מסירתו למשכיר.

כללי
.20.1

נמנע צד מלשלם תשלום החל לפי הסכם זה למשנהו ,רשאי הצד שעניינו נפגע עקב אי
תשלום כאמור על ידי הצד האחר ,לשלם את התשלום החל על משנהו ,ובלבד שהקדים
ונתן לו הודעה בכתב בת עשרה ) (10ימים מראש כי הינו עומד לשלם את התשלום
הרלוונטי במקומו של הצד האחר ,והצד האחר לא שילם את התשלום בעצמו בתוך אותו
מועד.
סכום ששולם כאמור על ידי צד שעניינו נפגע במקומו של הצד האחר ישא ריבית פיגורים
כהגדרתה לעיל ,וכן ישא הפרשי הצמדה למדד.

.21

.20.2

הסכמה מטעם צד מהצדדים לסטות מתנאי הסכם זה לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה
גזירה שווה למקרה אחר .לא השתמש צד מהצדדים בזכויות הניתנות לו במקרה מסוים
לפי חוזה זה אין לראות בכך ויתור על אותן הזכויות באותו מקרה ו/או במקרה אחר ,ואין
להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי של אותו צד להסכם.

.20.3

כל שתיקה ו/או הימנעות מפעולה לא ייחשבו כהסכמה כלשהי ו/או ויתור על זכות שצד
זכאי לה על פי הסכם זה ולא יהוו תקדים לעתיד.

.20.4

כל צד ישא בהוצאותיו המשפטיות בגין עריכת הסכם זה.

.20.5

האמור בהסכם זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ומיום חתימתו של הסכם זה לא
יהא תוקף לכל מו"מ ו/או הסכמה ו/או זיכרון דברים ו/או הסכם שנעשו לפני יום ההסכם,
אלא אם אושרו במסמך בכתב שנחתם על ידי הצדדים ביום ההסכם או לאחריו.

סמכות שיפוט
לבתי המשפט בעיר תל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל עניין הנוגע להסכם
זה או הנובע הימנו.

.22

כתובות והודעות
.22.1

כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן כמופיע ברישא של ההסכם .כל צד שיחליף את
כתובתו ,יודיע בכתב למשנהו על כתובתו החדשה בישראל וכתובת זו תשמש מאז ואילך
ככתובתו לצורכי ההסכם.

.22.2

כל הודעה תשלח על ידי צד אחד למשנהו על פי הכתובות המצוינות לעיל בדואר רשום ,או
תימסר ביד ,או באמצעות הפקסימיליה .הודעה שתימסר בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה
לתעודתה תוך  72שעות מיום השלחה ,הודעה שתימסר ביד תחשב כאילו הגיעה לתעודתה
ביום מסירתה כאמור ,והודעה שנשלחה בפקסימיליה בשעות העבודה המקובלות תחשב
כאילו הגיעה לתעודתה ביום שיגורה כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_________________
המשכיר

________________
מכבי

נספח ב'7-

הסכם שכירות בלתי מוגנת
שנערך ונחתם ב___________ -ביום _______ בחודש _____ שנת 2010
בין
____________________
ת.ז/.ח.פ________________ .
מרח' ___________
)להלן – "המשכיר"(
מצד אחד;
לבין
מכבידנט בע"מ
ח.פ510549256 .
מרחוב קויפמן 6
תל -אביב 68012
)להלן – "מכבידנט"(
מצד שני;
הואיל:

והמשכיר הינו הזוכה במכרז ,כהגדרתו בסעיף  2.1להלן ,במסגרתו הינו זכאי לרכוש את
הזכויות בנכס ,כהגדרתו בסעיף  2.3להלן;

והואיל:

וכחלק בלתי נפרד מהתחייבויות המשכיר במסגרת המכרז ,מתחייב המשכיר להשכיר
למכבידנט את המושכר ,כהגדרתו בסעיף  2.7להלן ,וזאת בכפוף לתשלום מלוא סכום
התמורה וקבלת החזקה בנכס ,כמפורט בהסכם המכר ,כהגדרתו בסעיף  2.2להלן.

והואיל:

ומכבידנט מעוניינת לשכור את המושכר מאת המשכיר למטרת השכירות כאמור בהסכם
זה והמשכיר מעוניין להשכיר את המושכר למטרה כאמור ,והכל בהתאם לתנאים
הקבועים בהסכם זה להלן;

לפיכך ,הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

.2

מבוא ,נספחים וכותרות
.1.1

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

.1.2

בשימוש במילה "הסכם" בהתייחס להסכם זה ,הכוונה להסכם זה ונספחיו ,בין שצורפו לו
במועד חתימת הסכם זה ובין במועד מאוחר יותר ובלבד שכל נספח ,כאמור ,ישא את
חתימת הצדדים.

.1.3

כותרות סעיפי הסכם זה נעשו לצורכי נוחיות בלבד ,אין הן חלק מהוראות ההסכם ולא
תהיה להן כל נפקות לצורך פרשנותו של הסכם זה או של כל הוראה מהוראותיו.

.1.4

להסכם זה מצורפים ו/או יצורפו )לפי העניין( ,כחלק בלתי נפרד ממנו ,הנספחים הבאים:
.1.4.1

נספח "א" – תשריט המושכר.

.1.4.2

נספח "ב" – נספח ביטוח.

.1.4.3

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

.1.4.4

נספח "ד" – הסכם ניהול מכבי.

הגדרות
.2.1

"המכרז" – מכרז פומבי מס'  ,134/2010שפורסם ע"י מכבי שירותי בריאות ואסותא
מרכזים רפואיים בע"מ ,במסגרתו הוצע למכירה הנכס ,כהגדרתו להלן ,וכחלק בלתי נפרד
ממנו נדרש הזוכה )הוא המשכיר( לחתום על הסכם שכירות זה.

.2.2

"הסכם המכר" – הסכם המכר ,המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,עליו חותם
המשכיר ,בד בבד עם חתימת הסכם זה.

.2.3

"הנכס" – יחידות המסומנות במספרים  35 ,34 ,33 ,31 ,30 ,29 ,26 ,15 ,3ו) ,36 -בהתאם
לתשריט רישום הבית המשותף מיום  12.8.09שנערך על ידי האדריכלית דניאלה דרבסי -
הלוי( הממוקמות בקומות המרתף ) ,(-1הקרקע וקומת הביניים ,השנייה ,השלישית,
הרביעית החמישית ,השישית ,השביעית והשמינית בבניין ,לרבות הצמוד אליהם ,המצוי
בבנין "קניון כיכר העיר" ,ברחוב שפיגל  3פינת רחוב הראשונים בפתח תקוה ,והידוע גם
כגוש  6379חלקה .229

.2.4

"שטח המושכר לתשלום"  350 -מ"ר.

.2.5

"שטח הנכס"  6019.76 -מ"ר.

.2.6

"מטרת השכירות" – המטרה הקבועה בסעיף  7להלן.

.2.7

"המושכר" – חלק מיחידה המסומנת במספר  30המצויה בקומה השלישית )המהווה את
השטח של יחידה מספר  30שאינה מושכרת למכבי שירותי בריאות על פי הסכמי שכירות
מכבי שצורפו למסמכי המכרז( ומתוחמת בצבע צהוב בתשריט המושכר המצ"ב כנספח
א' ,וכן הצמוד אליה.

.2.8

"מועד תחילת השכירות" – כהגדרתן בסעיף  8.1להלן.

.2.9

"הבנק" – בנק למשכנתאות בישראל ו/או מוסד פיננסי אחר מוכר בישראל ו/או חברת
ביטוח בישראל שילווה כספים לקונה )אם בכלל( לצורך מימון רכישת הזכויות נשוא
הסכם זה.

.3

.2.10

"שעבודי המשכיר" – שיעבוד ככל שירשם ,על זכויות המשכיר בנכס ,ואשר לא יהיה
ברישומו איסור על השכרת המושכר למכבידנט או הגבלה כל שהיא לזכויות מכבידנט
במושכר.

.2.11

"אישור הבנק" – אישור מאת הבנק  ,לפיו רשאי המשכיר להשכיר את המושכר למכבידנט
וכן לפיו מימוש הזכויות על פי שעבודי המשכיר ,יהא כפוף לזכויות מכבידנט בכל תקופות
השכירות ,והכל כאמור בהסכם זה ,כך שככל שהנכס ימומש על ידי הבנק הוא ימומש
כ"נכס תפוס" .אישור הבנק יצורף כנספח ג' להסכם זה.

.2.12

"שטח הצבת המערכות" – שטחים במבנה העומדים לרשות מכבידנט באופן בלעדי ו/או
ביחד עם אחרים ,עובר לחתימת הסכם זה ,בו מוצבים מתקנים הנחוצים למכבידנט
להפעלת המושכר )כגון מנועי מזגנים ,קומפרסור ,גנראטור וכו'(.

.2.13

"המדד" – מדד המחירים הידוע בשם מדד המחירים לצרכן )כולל פירות וירקות(
המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו
מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר ,וכולל כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו
בין אם יהא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו .אם יהא מדד
אחר שיבוא במקומו תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו לבין המדד
המוחלף.

.2.14

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

.2.15

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

.2.16

"הפרשי הצמדה" – ההפרש בין המדד החדש לבין המדד הבסיסי )ככל שהמדד החדש
גבוה מהמדד הבסיסי( ,מחולק במדד הבסיסי ,ומוכפל בסכום שיש להצמידו.

.2.17

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

.2.18

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

.2.19

"המערכות המשותפות" – כלל המערכות הקיימות במושכר )כגון :צ'ילרים מדחסים,
גנראטור וכיו"ב( שנותרו במושכר גם לאחר מסירת החזקה בנכס.

השתכללות ההסכם
.3.1

למען הסר ספק ,השתכללותו של הסכם זה מותנית בקיום מלוא התחייבויותיו של
המשכיר על פי מסמכי המכרז ,לרבות הסכם המכר.

.3.2

מובהר כי המשכיר יהיה זכאי לתשלום דמי השכירות על פי הסכם זה ,אך ורק בתנאי
שהושלמה עסקת המכר נשוא הסכם המכר ,ובכלל זה ,שולמה מלוא התמורה ונמסרה
החזקה בנכס לידי המשכיר בהתאם להוראות הסכם המכר.

.3.3

היה ומכל סיבה שהיא ,לא תשכלל עסקת המכר נשוא הסכם המכר ,יחשב הסכם זה בטל
ומבוטל מבלי שלמי מהצדדים תהא טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רעהו.

.3.4

.4

במועד השתכללותו של הסכם המכר כאמור בסעיף  3זה לעיל ,המשכיר משכיר למכבידנט,
למשך תקופת השכירות ,את המושכר ,ומוסר לה חזקה פורמאלית במושכר ,במועד כאמור
בסעיף  8.1להלן ,והכל לתקופה ,בתנאים ובמועדים המפורטים להלן בהסכם זה.

הצהרות והתחייבויות הצדדים
.4.1

.4.2

המשכיר מצהיר ומתחייב בזאת כי:
.4.1.1

בכפוף לקיום מלוא התחייבויותיו ,כאמור בהסכם המכר ,יהיה זכאי להירשם
כבעלים של הנכס ,ואין כל מניעה מצידו למסור את החזקה הפורמאלית
במושכר.

.4.1.2

לא קיימת נגדו כל טענה ו/או דרישה של צד ג' ,לרבות רשות כלשהי ,כנגד זכותו
במושכר ו/או הגבלה מכל מין וסוג ו/או כל דבר אחר המונע את התקשרותו
בהסכם זה ו/או את ביצועו של הסכם זה על ידו.

.4.1.3

אין הוא מנוע ,בין על פי דין ובין על פי הסכם ובין אחרת ,לחתום על ההסכם
ולבצע את כל התחייבויותיו על פיו ,ואין בחתימתו כאמור על הסכם זה וביצוע
התחייבויותיו על פיו משום הפרת התחייבות כלשהי כלפי צדדים שלישיים.

.4.1.4

מסירת החזקה הפורמאלית תתבצע ,כשזכויות המשכיר במושכר נקיות מכל
חוב ו/או משכנתא ו/או עיקול ו/או צווים שיפוטיים ו/או מנהליים למיניהן ו/או
כל זכות צד ג' כלשהי למעט שעבודי המשכיר ככל שיהיו ,כהגדרתם בסעיף 2.10
לעיל ,והן תשארנה במצב זה לאורך כל תקופות השכירות כאמור בהסכם זה.

.4.1.5

החתומים על הסכם זה הם המוסמכים לחתום בשם המשכיר ,וכי חתימתם
בתוספת שמו הרשום של המשכיר מחייבות אותו לכל דבר ועניין )במידה
והמשכיר הינו -חברה(.

.4.1.6

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

מכבידנט מצהירה ומתחייבת בזאת כי:
.4.2.1

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

.4.2.2

אין היא מנועה בין על פי דין ובין על פי הסכם ובין אחרת לחתום על ההסכם
ולבצע את התחייבויותיה על פיו ,ואין בחתימתה כאמור על הסכם זה וביצוע
התחייבויותיה על פיו משום הפרת התחייבות כלשהי כלפי צדדים שלישיים.

.4.2.3

החתומים על הסכם זה הם המוסמכים לחתום בשמה וכי חתימתם בתוספת
שמה הרשום של מכבידנט מחייבת אותה לכל דבר ועניין.

.5

השכירות
המשכיר מתחייב בזאת להשכיר למכבידנט ,למשך תקופת השכירות ,את המושכר ,למטרת
השכירות ,ומכבידנט מתחייבת בזאת לשכור מהמשכיר את המושכר ,למטרת השכירות ,והכל
לתקופה ,בתנאים ובמועדים המפורטים להלן בהסכם זה.

.6

.7

.8

אי תחולת חוקי הגנת הדייר
.6.1

מכבידנט מצהירה ,כי השכירות ,והמושכר )לאחר בנייתו( אינם ולא יהיו מוגנים על פי ו/או
מכח הוראות חוק הגנת הדייר )נוסח משולב( ,תשל"ב  1972 -ו/או כל דין אחר שיבוא
במקומו )להלן – "חוק הגנת הדייר"(.

.6.2

מכבידנט מצהירה כי לא נתבקשה ולא שילמה דמי מפתח ,כהגדרתם בחוק הגנת הדייר ,או
תשלומים העלולים להתפרש או להיחשב כדמי מפתח ,וכי כל שיפוץ ,תוספת וכל כיו"ב
שיתבצעו במושכר על ידה ו/או מטעמה לא יחשבו ולא יקנו לה כל זכות על פי ו/או מכח
חוק הגנת הדייר.

.6.3

ביום תחילתו של חוק הגנת הדייר )הוראות שונות( ,תשכ"ח  ,1968 -לא הייתה מכבידנט
דייר הזכאי להחזיק במושכר.

מטרת השכירות
.7.1

מכבידנט שוכרת בזאת את המושכר על מנת להשתמש בו למטרת מרפאות ,על כל הנובע
והכרוך בכך ,לרבות כל שימוש נילווה לכך ,למשך כל תקופת השכירות ,ולמטרה זו בלבד
)לעיל ולהלן – "מטרת השכירות"(.

.7.2

כל שינוי או הרחבה של מטרת השכירות כפופים לקבלת הסכמה מראש ובכתב מאת
המשכיר ,אשר יהיה רשאי שלא להסכים לכל שינוי או הרחבה ,כאמור ,וזאת בכפוף
לנימוקים סבירים בלבד.

מסירת החזקה ותקופת השכירות
.8.1

בכפוף לקיום כל התחייבויות המשכיר כאמור בהסכם המכר ,יימסר המושכר מסירה
פורמאלית למכבידנט ביום מסירת החזקה למשכיר כאמור בסעיף  4להסכם המכר,
כשהמושכר נקי מכל חוב ו/או משכנתא ו/או עיקול ו/או צווים שיפוטיים ו/או מינהלים
למיניהם ו/או כל זכות צד ג' כל שהיא וכשאין כל מניעה אחרת להשתמש במושכר למטרת
השכירות כאמור בסעיף  7לעיל ,למעט שעבודי המשכיר ככל שיהיו ,כהגדרתם בסעיף 2.10
לעיל )להלן" -מועד תחילת השכירות" ו/או "מועד מסירת החזקה"(.

.8.2

תקופת השכירות על פי הסכם זה הינה למשך חמש ) (5שנים ,שתחילתה במועד תחילת
השכירות ,וסיומה בתום חמש ) (5שנים מאותו מועד )להלן – "תקופת השכירות
הראשונה"(.

.8.3

.8.4

.8.5

.9

ניתנת למכבידנט בלבד האופציה )זכות הברירה( להאריך את תקופת השכירות ביחס
למושכר כולו או לחלקים ממנו ,בעוד  3תקופות נוספות בנות חמש ) (5שנים כל אחת,
אחרי תום תקופת השכירות הראשונה ,כאשר תחילת כל אחת מהתקופות הנוספות הנ"ל
בתום תקופת השכירות שקדמה לה ,בכפוף לקיום מלוא התחייבויות השוכר כאמור
בהסכם זה לעיל.
להלן תקופות השכירות שתיקראנה בהתאמה –"תקופת השכירות השנייה"" ,תקופת
השכירות השלישית" ו – "תקופת השכירות הרביעית"  -כאשר תחילת כל אחת
מהתקופות הנוספות הנ"ל בתום תקופת השכירות שקדמה לה.
לא מסרה מכבידנט הודעה בכתב לפחות ששה חודשים מראש ,לפני תום תקופת השכירות
הראשונה או תקופת השכירות השנייה או תקופת השכירות השלישית או תקופת השכירות
הרביעית ,לפי העניין ,על אי רצונה במימוש האופציה )להלן – "הודעה על אי חידוש
השכירות"( ,ימשך הסכם זה לתקופת השכירות הנוספת.
שלחה מכבידנט הודעה על אי חידוש השכירות כאמור ,תפסק השכירות בתום אותה
תקופה ,לפי העניין ,ויראו הסכם זה כבא אל קיצו ,ובמקרה כאמור ,יחולו הוראות ההסכם
לעניין פינוי המושכר על ידי מכבידנט והחזרת החזקה בו לידי המשכיר ,כמפורט בסעיף 19
להלן.

.8.6

הוארך תוקף ההסכם ,כאמור בסעיף  0לעיל ,תחולנה כל הוראות ההסכם במלואן החלות
בתקופת השכירות ,בכפוף לשינויים המפורטים בהסכם זה.

.8.7

החל מתחילת תקופת השכירות השנייה ואילך )דהיינו -עד תום השכירות( ,תהא מכבידנט
רשאית בכל עת להודיע למשכיר בכתב על ביטולו של הסכם זה והפסקת השכירות .במקרה
כזה תיפסק השכירות בתום ששה ) (6חודשים ממתן ההודעה כאמור ,ומכבידנט לא תידרש
לשלם למשכיר כל תשלום ו/או פיצוי בגין ביטול ההסכם והפסקת השכירות ,וכן יחולו
במקרה זה הוראות סעיף  19להלן.

דמי השכירות
.9.1

תמורת קיום התחייבויות המשכיר על פי הסכם זה מתחייבת מכבידנט לשלם למשכיר דמי
שכירות חודשיים לכל חודש מחודשי השכירות בתקופת השכירות ,ככל שיחול ,אשר
יחושבו באופן הבא:
דמי השכירות יהיו שווים למכפלת שטח המושכר לתשלום בסכום התמורה )כהגדרת מונח
זה בהסכם המכר ,לא כולל מע"מ( ,כשהוא מחולק בשטח הנכס ,מוכפל ב –  8%ומחולק ב-
) 12חודשים( )להלן – "דמי השכירות"( ,כמפורט בנוסחה שלהלן:

Z * Y * 8% = X
12
לעניין הסכם זה:
 = Xדמי השכירות החודשיים.
 350 = Yמ"ר  -המהווה שטח המושכר לתשלום במ"ר.
 = Zסכום התמורה )כהגדרתו בהסכם המכר( לא כולל מע"מ מחולק בשטח הנכס.
.9.2

דמי השכירות ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה למדד.

.10

.9.3

לדמי השכירות יתווסף מע"מ עפ"י דין.

.9.4

בכפוף לקיום כל התחייבויות המשכיר המפורטות בהסכם זה ,דמי השכירות החודשיים,
ישולמו ב  1 -בינואר ,ב –  1באפריל ,ב –  1ביולי וב –  1באוקטובר של כל שנה קלנדרית
החלה בתקופת השכירות בעבור כל שלושה ) (3חודשים )להלן" :רבעון"( מראש )או החלק
הנותר ממנו ,לפי העניין(.

.9.5

דמי השכירות ישולמו למשכיר בכפוף לכל דין בדבר ניכוי מס במקור ,בכפוף לחוק
עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו –  1976והתקנות על פיו ,ובכפוף להמצאת אישור שנתי
בדבר ניהול ספרים כדין ובכפוף להמצאת חשבונית מס כדין שיומצאו מראש כתנאי
לביצוע התשלום.

.9.6

מכל תשלום שעל מכבידנט לשלם למשכיר על פי הסכם זה ,תנכה מכבידנט ניכוי מס
במקור בשיעור התואם לאישור שיומצא לה לשם כך על ידי המשכיר ,ובהעדר אישור
כאמור ,יעשה הניכוי במקור על פי השיעור שנקבע לשם כך בדין .כל ניכוי במקור שיעשה
כאמור יחשב כתשלום על חשבון דמי השכירות החודשיים שמכבידנט חייבת בתשלומם על
פי הסכם זה.

.9.7

תשלום דמי השכירות החודשיים שעל מכבידנט לשלם למשכיר מהווים את מלוא
הסכומים שעל מכבידנט לשלם למשכיר בגין השכירות ובגין קיום שאר התחייבויותיו של
המשכיר על פי הסכם זה )למעט דמי ניהול ותשלומים שוטפים המפורטים בהסכם זה(.

שימוש והחזקת המושכר
.10.1

המשכיר מתחייב לאפשר למכבידנט ולכל מי מטעמה ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות
האמור ,לעובדים ,לפועלים ולמבקרים ,בכל עת ,גישה נוחה למושכר על כל חלקיו.

.10.2

בכפוף להתחייבויות המשכיר על פי הסכם זה ו/או כל התחייבות רלוונטית אחרת שלו לעניין
זה ,תהיה מכבידנט אחראית להשגת רישיון לתליית שלטים מטעמה במושכר .ובלבד שאם
נמנע ממכבידנט קבלת רישיון כלשהו בשל טעם הנעוץ במשכיר ולרבות בשל סירוב המשכיר
לחתום על המסמכים הנדרשים לקבל ו/או לחדש רישיון כלשהו ,יהווה הדבר הפרה יסודית של
הסכם זה על ידי המשכיר.

.10.3

המשכיר ייתן בידי מכבידנט כל סיוע ,וימסור לה ו/או לכל רשות כל מסמך ,תכנית,
חתימה ,על מנת לאפשר למכבידנט לקבל רישיון ו/או חידושו ככל הנדרש לצורך פעילותה
במושכר.

.10.4

מכבידנט תימנע מגרימת כל נזק או קלקול לשטחי המושכר המשמשים אותה בלעדית,
ותתקן על חשבונה נזק או קלקול שיגרם על ידה ו/או על ידי מי מטעמה ו/או על ידי
מבקרים מטעמה לשטחים אלה למעט בלאי סביר כאמור.

.10.5

המשכיר מצהיר ומאשר ,כי ידוע לו כי בנכס קיימות ופועלות מערכות משותפות,
המשמשות את הנכס בכללותו .המשכיר מתחייב ,לאפשר למכבידנט להמשיך ולעשות
שימוש ,ככל שיידרש בהתאם לשיקול דעתה ,למטרת השכירות במערכות המשותפות.
בכל תקופת השכירות האחריות לתחזוקת המערכות המשותפות תחול על המשכיר ועל
חשבונו .המשכיר מתחייב לתחזק ולתפעל את המערכות המשותפות ,ברמה גבוהה ובאופן
רציף ,בכל תקופת השכירות.

באם יבחר המשכיר להחליף את המערכות המשותפות או חלק מהן ,במערכות נפרדות,
הרי שהוא מתחייב לעשות זאת על אחריותו ועל חשבונו ,והכל בכפוף לקבלת אישורה
מראש ובכתב של מכבידנט ובתאום עימה ,ומבלי שתיפגע ו/או תושבת באופן כלשהו,
פעילותה של מכבידנט במושכר ,ובכפוף לכך שהמערכות הנפרדות תאושרנה מראש על ידי
מכבידנט.
.10.6

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המשכיר יהא אחראי לתחזק ,לתקן ,להחליף ,על חשבונו
ואחריותו ,את כל הפגמים ו/או הליקויים ו/או הקלקולים שיתגלעו בקירות המושכר ו/או
רצפת המושכר ו/או תקרת המושכר ו/או מערכותיו שבתוך הקירות ו/או התקרות ו/או
הרצפה ו/או שייגרמו כתוצאה מהפרדת המערכות ו/או מנזקים הנובעים מבלאי סביר ובכלל
זה כל המערכות האלקטרו-מכאניות הפועלות במושכר ,והמערכות המשותפות ,לרבות
מערכות מיזוג אויר ,כיבוי אש ,חידושן מעת לעת של מערכות אלה.
המשכיר יתקן על חשבונו כל נזק ו/או קלקול שהם בתחום אחריותו כאמור במהירות
האפשרית ,מיום שיידרש לעשות כן על ידי מכבידנט ,על מנת שלא תפגענה ההנאה ו/או
השימוש הסביר במושכר ,ואם לא יעשה כן ו/או במקרה ומדובר בנזק במושכר שקיים צורך
דחוף בתיקונו ,תהא מכבידנט רשאית ,אך לא חייבת ,לעשות כן בעצמה או באמצעות
אחרים ,על חשבון המשכיר ובמקרה כזה ישיב המשכיר למכבידנט את ההוצאות ,שהוצאו
או נגרמו בקשר לתיקון כאמור ,מיד עם דרישתה הראשונה של מכבידנט או שתהא זכאית
מכבידנט לקזז כל סכום.
נזקים שימנעו את הפעלת המושכר או חלקו יטופלו ויתוקנו על ידי המשכיר ועל חשבונו
לאלתר ,כגון :נזילות ,רטיבות בקירות ,נזקים קונסטרוקטיביים במבנה וכו' .נזקים אשר
בגינם ימנע ממכבידנט להשתמש במושכר או חלקו יזכו את מכבידנט בעיכוב תשלום דמי
השכירות וקיזוז הנזקים ו/או דמי השכירות עד להשלמת התיקון .לא השלים המשכיר את
עבודותיו תוך  30יום וימנע ממכבידנט שימוש במושכר למטרת השכירות ,יחשב הדבר
להפרה יסודית של הסכם זה ומכבידנט תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות ולדרוש
פיצוי בגין הנזקים שיגרמו לה וזאת בנוסף לכל סעד עפ"י כל דין.

.10.7

מכבידנט תהיה אחראית לאחזקתו השוטפת ,התקינה ולניקיון המושכר .הוראות סעיף זה
לעיל ,לא תחולנה על מערכות ו/או מתקני המושכר שלגביהן לא חלה על מכבידנט כל חובה
כאמור .המשכיר יהא אחראי לאחזקתם השוטפת ,התקינה של המערכות והמתקנים
במבנה ובמושכר ,לניקיונם של השטחים הציבוריים והגישה למושכר ויעשה כן באופן
שוטף וברמה גבוהה כמתחייב מהעובדה שבמבנה פועלת מרפאה המיועדת לשמש את
הציבור הרחב ,וכן יהא אחראי על החלפת מערכות ו/או קימומן ו/או ביצוע של תיקונים
הוניים באופיים במערכות הנ"ל ,כל האמור יחול על המשכיר ועל חשבונו ו/או על חברת
הניהול מטעמו .אין באמור בכדי לגרוע מאחריותו על פי סעיף  10.5שלעיל.

.10.8

המשכיר יהא רשאי לבקר במושכר ,בשעות הפעילות ,בתאום מראש עם מכבידנט ,לשם
בדיקת קיום הוראות הסכם זה על ידי מכבידנט ובלבד שפעילות מכבידנט לא תיפגע.

.11

.12

שילוט
.11.1

מכבידנט תהא זכאית להמשיך ולתלות שלטים בחזית המושכר בהתאם לשילוט הקיים
ביום חתימת הסכם זה .המשכיר יחתום ,ככל שיידרש ,על כל המסמכים והאישורים
שידרשו ,לשם הצבת השלט כאמור ו/או שלט נוסף.

.11.2

מכבידנט תישא במשך כל תקופת השכירות באגרת השילוט.

מיסים ותשלומים
.12.1

מכבידנט תשלם החל ממועד מסירת החזקה ובמשך כל תקופת השכירות ובתקופות
השכירות הנוספות ,באם תחולנה ,באופן שוטף ,את מסי הרשות המקומית השוטפים
החלים ,אם חלים עליה כשוכרת ,וכל מס ו/או תשלום אחר אשר יחול עליה עפ"י דין
כשוכרת המושכר.
הוטל תשלום כאמור בשל שנה שלמה שרק חלק ממנה נמצא בתחום תקופת השכירות,
תשלם מכבידנט חלק יחסי מהתשלום האמור .כל תשלום כאמור שחל קודם לתחילת
תקופת השכירות יחול וישולם על ידי המשכיר )אף אם מועד תשלומו לאחר תחילת תקופת
השכירות(.

.13

.12.2

מכבידנט תישא במשך כל תקופת השכירות בפועל בתשלומים וההוצאות בגין דמי ניהול -
בהתאם להסכם ניהול מכבי כמפורט בסעיף  16להלן .אספקת חשמל ,מים גז וטלפון
למושכר -לפי תעריפי חברת החשמל ,המים ,הגז והטלפון .כל תשלום כאמור המתייחס
לתקופה שקדמה לתקופת השכירות ,יחול וישולם על ידי המשכיר )אף אם מועד תשלומו
בפועל הינו לאחר תחילת תקופת השכירות(.

.12.3

מכבידנט תישא בעלויות השוטפות הנגזרות מהשימוש שלה במערכות המשותפות בהתאם
לקריאת מונים .המשכיר מתחייב להתקין במושכר ,על אחריותו ועל חשבונו מונים
מתאימים ,שיאפשרו מדידת הצריכה בפועל .התשלום בגין הצריכה ישולם על ידי מכבידנט
בהתאם לצריכתה בפועל .באין אפשרות טכנית להתקנת מונים כאמור יתבצע התשלום
בהתאם לחלקה היחסי של השוכרת במערכת הרלוונטית .

.12.4

כל מס ו/או היטל אחר הנובע מהבעלות במושכר כגון :מס רכוש ,היטל השבחה,הוצאות
פיתוח ,כופר חניה ,לרבות בגין השימוש למטרת השכירות ,וכו' ,אשר חל או יחול על
המושכר ,יחולו וישולמו על ידי המשכיר .בכלל כך יחולו על המשכיר אגרות והיטלים אשר
נובעים ,בין היתר ,משינוי תכנית ו/או קבלת היתר לרבות היתר הבניה ו/או לשימוש במושכר
למטרת השכירות ,לרבות תשלום היטל השבחה ו/או כופר חניה ,אם וככל שיידרש.

שינויים ותוספות לאחר מועד תחילת השכירות
.13.1

מכבידנט זכאית ,בכל עת לאחר מועד מסירת החזקה ,לבצע שינויים ו/או תוספות ו/או
שיפוצים פנימיים במושכר ,שלא באמצעות המשכיר וזאת לפי שיקול דעתה ובלא כל צורך
בהסכמת המשכיר )להלן – "שינויים פנימיים"(.

.13.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המשכיר לא יתנגד לביצוע שינויים מהותיים ,אלא
מטעמים סבירים בלבד )כגון :טעמים הנעוצים בעמדת הרשויות המוסמכות ו/או באם יש
בשינוי לפגוע בקונסטרוקציה של המבנה וכיו"ב(.

.13.3

.14

כל השינויים ,ככל שיבוצעו על ידי מכבידנט ,יבוצעו על ידה ועל חשבונה ובכפוף לקבלת
היתרים כחוק ,אם הדבר נדרש על פי הדין .המשכיר יחתום ו/או יחתים את הבעלים
הרשומים על כל המסמכים והתוכניות ,לרבות טפסים ,בקשות והתחייבויות מכל מין וסוג
שהוא שידרשו לשם קבלת כל אישור ו/או היתר ,אם אישור או היתר כאמור ידרשו לצורך
ביצוע השינויים ,ובלבד שלא יהיה בחתימתו של המשכיר כאמור ,כדי להטיל עליו עלויות
ו/או חבות כלשהי ,למעט המפורט בהסכם זה.

שיעבוד ,העברת והסבת זכויות
.14.1

מכבידנט רשאית לפעול במושכר ו/או להפעיל את המושכר למטרת השכירות בעצמה ו/או
באמצעות אחר מטעמה.

.14.2

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  14.1לעיל ,מוסכם בזאת ,כי מכבי תהא רשאית להסב את
זכויותיה ו/או חובותיה על פי הסכם זה והסכם הניהול לכל תאגיד מקבוצת מכבי שירותי
בריאות ,כגון :מכבי שירותי בריאות ,קרן מכבי ,מכבי מגן אגודה שיתופית לביטוח הדדי
נגד מחלות ולכל חברה הנשלטת על ידי או מי מהתאגידים הנ"ל או המשורשרת להם,
ובלבד שתימסר על כך הודעה למשכיר.

.14.3

בנוסף לאמור בסעיף  14.2לעיל ,מכבידנט תהא רשאית להשכיר את המושכר או חלקים
ממנו בשכירות משנה אף לכל שוכר שאינו נמנה על קבוצת מכבי )להלן – "שוכר משנה"(.

.14.4

אם וככל שיידרש המשכיר על ידי הבנק )כהגדרת מונח זה בהסכם המכר( לרשום את
שעבודי המשכיר כהגדרתם בסעיף  2.10לעיל ,לצורך מימון רכישת הזכויות בנכס ,מתחייב
המשכיר להמציא למכבידנט את אישור הבנק ,כמשמעותו בסעיף  2.6לעיל ,בתוך  30ימים
ממועד חתימת הסכם זה .אי המצאת האישור האמור בפרק הזמן כאמור יהווה הפרה
יסודית של הסכם זה ושל הסכם המכר ,אשר תזכה את מכבידנט באפשרות לביטול הסכם
המכר ולפיצוי מוסכם בגובה הסכום הנקוב בסעיף  2.18לעיל.
אישור הבנק יצורף כנספח ג' להסכם זה.

.14.5

המשכיר יהא רשאי ,להסב את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה בהודעה
למכבידנט ,לאחר מועד תחילת השכירות ,והכל בכפוף לזכויות מכבידנט על פי הסכם זה,
באופן שיבטיח כי זכויות מכבידנט על פי הסכם זה לא תיפגענה ,ובכפוף לכך שהגוף הנעבר
יקבל על עצמו בכתב את ביצוע כל התחייבויות המשכיר על פי ההסכם כלפי מכבידנט,
ובנוסף במקרה של שעבוד ,שלא יהא בו ו/או במימושו כדי לפגוע בזכויות מכבידנט ויומצא
למכבידנט מכתב מבעל השעבוד המאשר זאת בטרם היווצרות השעבוד.

 .15אחריות בנזיקין וביטוח
.15.1

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה ,הוראות הביטוח אשר יחולו על הצדדים הינן בהתאם
להוראות נספח הביטוח ,המצורף להסכם זה כנספח ב' ,ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

.15.2

אחריות הצדדים על פי הסכם זה תהא בהתאם לאחריותם על פי דין.

.16

שירותי אחזקה וניהול
עובר לחתימת הסכם זה תחתום מכבידנט עם חברת הניהול על הסכם ניהול מכבי בנוסח המצורף
להסכם זה כנספח ד'  ,ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ,אשר ימשיך ויחול בכל תקופת השכירות.

.17

.18

שעות הפעילות במושכר
.17.1

שעות הפעילות במושכר בימים א' – ה' הן בין השעות  06:30עד  23:00ובימי ו' וחגי ישראל
הן בין השעות  06:30עד .15:00

.17.2

על אף האמור ,שעות הפעילות במושכר יקבעו על פי שיקול דעת מכבידנט בלבד .המשכיר
מתחייב בהתאם לדרישת מכבידנט ,ולאור צרכיה המיוחדים ,לאפשר למושכר לפעול בכל
ימות השבוע )לרבות בשבתות ובמועדים( ובכל שעות היממה ,ולפיכך מתחייב המשכיר
שלא למנוע כל גישה למושכר ולאפשר למתקניו ולמערכותיו לפעול לטובת מכבידנט ו/או
מי מטעמה ,בהתאם לצרכיה ולפי שיקול דעתה הבלעדי של מכבידנט.

.17.3

בכפוף להוראות הדין ,תתאפשר פעילות מלאה בחלקים מהמושכר ,כמוקד רפואי ,בכל
ימות השבוע )כולל שבתות וחגים( ובכל שעות היממה.

הפרות ותרופות
.18.1

מבלי לגרוע מכל הסעדים העומדים לצדדים על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין,
תחולנה על הסכם זה הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( ,תשל"א 1970 -
)להלן – "חוק החוזים תרופות"(.

.18.2

הצהרה מהותית לא נכונה או הפרת אחד או יותר מהסעיפים ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,3
 14ו 15 -על המועדים הנקובים בהם ,ואשר לא תוקנה/ו בתוך חמישה עשר ) (15ימים
מהמועד בו ניתנה התראה בכתב על כך על ידי מכבידנט תחשב/נה כהפרה יסודית של
הסכם זה ,כמשמעותו של מושג זה בחוק החוזים תרופות ,ותזכה את מכבידנט לקבלת
הפיצוי המוסכם כאמור בסעיף  2.18לעיל )להלן " -הפיצוי המוסכם"( .

.18.3

אם ימנע ממכבידנט קבלת רישיון כלשהו או ימנע ממנה להשתמש במושכר למטרתו בשל
טעם הנעוץ במשכיר הדבר יחשב להפרה יסודית של ההסכם מצידו של המשכיר )להלן –
"האירוע המפסיק"( ,ומכבידנט תהיה זכאית לבטל הסכם זה ולפנות את המושכר ,ולקבל
מאת המשכיר את הפיצוי המוסכם וזאת בנוסף לכל סעד עפ"י כל דין.

.18.4

תשלום דמי השכירות ו/או דמי ניהול שישולמו באופן אקראי באיחור שאינו עולה על 15
ימים לא ייחשבו כפיגור בתשלום ,ולא יהוו הפרת הסכם זה.

.18.5

הפיצוי המוסכם נקבע מראש על ידי הצדדים ,לאחר הערכה זהירה ושקולה של כל צד את
נזקי הצד האחר עקב הפרת הצד המפר הניתנים לצפייה כיום ,והצדדים מוותרים מראש
על כל טענה בדבר גובה הפיצוי המוסכם ויהיו מנועים ומושתקים מלטעון כי יש להפחיתם.
אין בקביעת הפיצוי המוסכם כדי לגורע מזכותו של הצד הנפגע לתבוע מהצד המפר כל
פיצוי ו/או שיפוי אחר ו/או נוסף עקב ההפרה ו/או כל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או
נוספים ,בלא קשר לפיצוי המוסכם ובנוסף לו.

.19

פינוי
.19.1

.19.2
.20

עם תום תקופת השכירות או מקום שהשכירות תגיע לסיומה לפני תום תקופת השכירות
לפי הוראות הסכם זה )להלן בסעיף זה – "מועד סיום השכירות"( ,תפנה מכבידנט את
המושכר ותמסור למשכיר ו/או לבאי כוחו את המושכר ,כשהוא ריק מכל אדם וחפץ כפי
שיהא מצבו  .as isאם תחפוץ בכך ,תהיה מכבידנט רשאית להחזיר את המושכר למשכיר
כולל תוספות ושינויים שהוסיפה בו ,ככל שהוסיפה ,או תהיה רשאית לפרק וליטול עמה כל
תוספת או שינוי ,למעט תוספות ושינויים המהווים חיבור של קבע במושכר ,שאינם ניתנים
לפירוק.
יובהר בזאת ,כי מכבידנט לא תחזיר את מצב המושכר לקדמותו עם מסירתו למשכיר.

כללי
.20.1

נמנע צד מלשלם תשלום החל לפי הסכם זה למשנהו ,רשאי הצד שעניינו נפגע עקב אי
תשלום כאמור על ידי הצד האחר ,לשלם את התשלום החל על משנהו ,ובלבד שהקדים
ונתן לו הודעה בכתב בת עשרה ) (10ימים מראש כי הינו עומד לשלם את התשלום
הרלוונטי במקומו של הצד האחר ,והצד האחר לא שילם את התשלום בעצמו בתוך אותו
מועד.
סכום ששולם כאמור על ידי צד שעניינו נפגע במקומו של הצד האחר ישא ריבית פיגורים
כהגדרתה לעיל ,וכן ישא הפרשי הצמדה למדד.

.21

.20.2

הסכמה מטעם צד מהצדדים לסטות מתנאי הסכם זה לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה
גזירה שווה למקרה אחר .לא השתמש צד מהצדדים בזכויות הניתנות לו במקרה מסוים
לפי חוזה זה אין לראות בכך ויתור על אותן הזכויות באותו מקרה ו/או במקרה אחר ,ואין
להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי של אותו צד להסכם.

.20.3

כל שתיקה ו/או הימנעות מפעולה לא ייחשבו כהסכמה כלשהי ו/או ויתור על זכות שצד
זכאי לה על פי הסכם זה ולא יהוו תקדים לעתיד.

.20.4

כל צד ישא בהוצאותיו המשפטיות בגין עריכת הסכם זה.

.20.5

האמור בהסכם זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ומיום חתימתו של הסכם זה לא
יהא תוקף לכל מו"מ ו/או הסכמה ו/או זיכרון דברים ו/או הסכם שנעשו לפני יום ההסכם,
אלא אם אושרו במסמך בכתב שנחתם על ידי הצדדים ביום ההסכם או לאחריו.

סמכות שיפוט
לבתי המשפט בעיר תל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל עניין הנוגע להסכם
זה או הנובע הימנו.

.22

כתובות והודעות
.22.1

כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן כמופיע ברישא של ההסכם .כל צד שיחליף את
כתובתו ,יודיע בכתב למשנהו על כתובתו החדשה בישראל וכתובת זו תשמש מאז ואילך
ככתובתו לצורכי ההסכם.

.22.2

כל הודעה תשלח על ידי צד אחד למשנהו על פי הכתובות המצוינות לעיל בדואר רשום ,או
תימסר ביד ,או באמצעות הפקסימיליה .הודעה שתימסר בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה
לתעודתה תוך  72שעות מיום השלחה ,הודעה שתימסר ביד תחשב כאילו הגיעה לתעודתה
ביום מסירתה כאמור ,והודעה שנשלחה בפקסימיליה בשעות העבודה המקובלות תחשב
כאילו הגיעה לתעודתה ביום שיגורה כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_________________
המשכיר

________________
מכבידנט

נספח ב'8-
תאריך___________ :

כתב התחייבות
אני הח"מ ,מכבידנט בע"מ ח.פ) 510549256 .להלן – "מכבידנט"( ,מתחייבת בזאת ,באופן בלתי חוזר,
לחתום עם הזוכה במכרז הפומבי מס' ) ,134/2010להלן – "המכרז"( ,שפורסם על ידי מכבי שירותי
בריאות ואסותא מרכזים רפואיים בע"מ )להלן ביחד – "המוכרות"( ,על הסכם שכירות בנוסח המצ"ב
כנספח ב' 7-למסמכי המכרז )להלן – "הסכם השכירות"( ,במסגרתו ישכיר הזוכה למכבידנט את
המושכר ,כהגדרתו בהסכם השכירות ,בהתאם לתנאים ,למועדים ולתמורה הקבועים בהסכם השכירות
הנ"ל.
הנני מתחייבת לחתום על הסכם השכירות כאמור תוך  14ימים מהמועד בו תחתומנה המוכרות על
הסכם המכר ,המצורף למסמכי המכרז.

ולראיה באתי על החתום:

______________________________
מכבידנט בע"מ

נספח ג'
תאריך
לכבוד

לכבוד

מכבי שירותי בריאות

אסותא מרכזים רפואיים בע"מ

רח' המרד 27

רח' הברזל  20רמת החי"ל

תל-אביב

תל-אביב

א.ג.נ,.
הנדון :הצעה ל רכישת זכויות בנכס
בבנין "כיכר העיר" בפתח תקוה
סימוכין :מכרז מס' 134/2010
.1

מוגשת בזה הצעתנו לרכישת הנכס שבנדון.

.2

אנו מאשרים כי קראנו ולמדנו את כל מסמכי המכרז ונספחיו ,לרבות הסכם המכר המהווה חלק
ממסמכי המכרז ,והם מקובלים ומוסכמים עלינו.

.3

כמו כן ,אנו מאשרים כי בדקנו היטב את כל הנדרש לרבות כל שראינו לנכון לבדוק לצורך הגשת
הצעתנו ובכלל זה מצבו הפיזי ,התכנוני והמשפטי של הנכס .

.4

הצעתנו היא כדלקמן:
4.1

4.2

.4.1.1

הצעה לרכישת הזכויות בנכס היא סך של _______ ______________) ₪
שקלים חדשים( ,בצירוף הפרשי הצמדה כשעור עליית מדד המחירים לצרכן
מעל מדד הבסיס )להלן" :סכום התמורה"(.

.4.1.2

באם הצעתנו תהיה ההצעה הזוכה ,ידוע לנו כי סכום התמורה המוצע על ידינו,
ישמש בסיס לחישוב דמי השכירות ,כמפורט בהסכמי השכירות המצורפים
כנספחים ב' 6-ו – ב' 7-למסמכי המכרז ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

אנו מאשרים כי הסכום דלעיל הינו סכום שיחשב ככולל מע"מ ,אם וככל שיחול .אנו מודעים לאמור
בסעיף  10של מסמכי המכרז בפרק "מע"מ" ויתר הוראות ההסכם והוראות כתב ההתחייבות
הנוגעות לעניין המע"מ ומאשרים כי במידה והצעתנו תזכה ,ואם לא תחול חובת תשלום מע"מ מכל
סיבה שהיא ,לא נהיה זכאים לשלם פחות מהמחיר התמורה ו/או לא נהא זכאים להחזר כל סכום
שהוא מהמוכרות וזאת גם אם נמציא אשור על אי חיוב במע"מ או פטור ממע"מ.
על אף האמור במסמכי המכרז ,אם יעלה שיעור המע"מ מעבר ל ,16%-אזי ישלם הזוכה את יתרת
תשלומי התמורה שטרם שולמו על ידו ,בתוספת ההפרש בעליית המע"מ .למען הסר ספק יובהר ,כי
אם יופחת שיעור המע"מ ,לא יהא כל שינוי בתשלום התמורה.

 4.3מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים  2 ,1ו 3 -לעיל ,אנו מאשרים את הסכמתנו לכך שתנאי התשלום
יהיו על פי הקבוע בהסכם ההתקשרות המהווה חלק ממסמכי המכרז.

 4.4ידוע לנו כי התשלומים יבוצעו בשקלים חדשים בהתאם לקבוע בהסכם ההתקשרות.
 4.5אנו מאשרים כי ידוע לנו שעקב מעמדה של מכבי כמלכ"ר היא איננה מנפיקה חשבונית מע"מ אלא
טפסי דיווח על עסקת אקראי ,אם וככל שיידרש ,בגין חלקה בנכס.
הצעתנו זו תעמוד בתוקפה עד המועד הנקוב בסעיף  7של מסמכי המכרז בפרק "התחייבויות המציע
בגין הגשת ההצעה" ,ואתם תהיו זכאים לקבל את הצעתנו בכל עת עד מועד זה וכן תהיו זכאים
להורות לנו להאריך תוקף הצעתנו כאמור בסעיף  7של מסמכי המכרז בפרק "התחייבויות המציע בגין
הגשת ההצעה".
 4.6אם הצעתנו תתקבל אנו מתחייבים לחתום על ההסכם בנוסח שצורף למסמכי המכרז ,ועל יפויי הכח
כפי שיידרש כמות שהם ,בנוסחם זה ובתאריך הנקוב בסעיף  9של מסמכי המכרז בפרק "התחייבויות
המציע הזוכה במכרז".
 4.7מצ"ב להצעתנו כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז.

בכבוד רב,

שם מלא__________________ :

חתימה_________________ :

כתובת___________________ :

חותמת_________________ :

מס' תאגיד או מס' זהות של המציע:

טלפון__________________ :

_______________________

פקסימיליה______________:

נספח ד'

כתב ערבות בנקאית
לכבוד
מכבי שירותי בריאות
רח' המרד 27
תל-אביב
א.ג.נ,.

הנדון :ערבות מס' ____________

לבקשת ________________________ )להלן – "המבקש"( ,אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום
עד לסך  1,800,000ש"ח )במילים :מיליון שמונה מאות אלף ש"ח( ,אשר תדרשו מאת המבקש ,בקשר עם
מכרז מס'  ,134/2010מכירת זכויות בבנין "כיכר העיר" בפתח תקוה.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך עשרה ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב ,ללא כל תנאי מבלי
שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפי כם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד למבקש
כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך  18.11.2010ועד בכלל.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:

_______________
מספר סניף

_______________
שם הבנק

_______________
כתובת הבנק

_______________
תאריך

_______________
שם מלא

_______________
חתימה וחותמת

נספח ד'1-
כתב ערבות בנקאית
לכבוד
אסותא מרכזים רפואיים בע"מ
רח' הברזל  20רמת החי"ל
תל-אביב
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות מס' ____________
לבקשת ________________________ )להלן – "המבקש"( ,אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום
עד לסך  2,300,000ש"ח )במילים :שני מליון שלוש מאות אלף ש"ח( ,בקשר עם מכרז מס' ,134/2010
מכירת זכויות בבנין "כיכר העיר" בפתח תקוה.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך עשרה ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב ,ללא כל תנאי מבלי
שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפי כם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד למבקש
כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך  18.11.2010ועד בכלל.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:

_______________
מספר סניף

_______________
שם הבנק

_______________
כתובת הבנק

_______________
תאריך

_______________
שם מלא

_______________
חתימה וחותמת;

