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 כללי .1

או  "מכבי" –מטרת מכרז זה הינה ליצור התקשרות בין מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

וכן לבין הזוכה, לפיה ירכוש הזוכה את זכויות המזמינה בנכס, כהגדרתו להלן,  ("המזמינה"

המכר והכל על פי התנאים המפורטים בהסכם הנכס כאמור להלן,  אתישכיר למכבידנט 

חלק  יםמהווהו 6נספח ב'השכירות, הרצ"ב כ םוהתנאים המפורטים בהסכ 'נספח בהמצ"ב כ

  .בלתי נפרד ממסמכי המכרז

 המזמינה פונה ומבקשת להגיש לה הצעות לרכישת הזכויות בנכס, כהגדרתו להלן.  .1.2

 הצעות, יתקיים הליך תחרותי נוסף. 2ככל שתוגשנה לפחות  .1.3

 המזמינה לא תשלם דמי תיווך. .1.4

 

 הגדרות .2

ורטים להלן תהא, כל אימת שיופיעו במסמך זה, המשמעות המפורטת בצידם. ואולם לביטויים המפ

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

 השונה מההגדרות שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך:

בקרית  6ים ברחוב גורדון המצוי 284חלקה  10430המקרקעין הידועים כגוש  –"המקרקעין"  .2.1

 מוצקין.

מבנה צמוד וכן  מ"ר, כמפורט בנסח הרישום 719בשטח רשום של  המקרקעין –"הנכס"  .2.2

תרשים הנכס , הבנוי על המקרקעין. )ברוטו( מ"ר 325 -בשטח של כ קרקע, חד קומתי

 .1נספח א'ד( מצ"ב כ)להמחשה כללית ולצורך זיהוי פיזי בלב

 .1נספח ב'מצ"ב כ נסח רישום המקרקעין

 מכבי שירותי בריאות.  –" "המזמינהאו  "מכבי" .2.3

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. עם הליך תחרותי נוסףמכרז פומבי  – "המכרז" .2.4

 התנאים המפורטים במסמכי המכרז. – "תנאי המכרז" .2.5

 כל מי שרכש את מסמכי המכרז ויגיש הצעה העונה על כל תנאי המכרז. – "מציע" .2.6

 .נספח ב'ההסכם בנוסח המצורף כ – "הסכם המכר" .2.7

 מציע שהצעתו תזכה במכרז. – "הזוכה" .2.8

 .קריותהועדה המקומית לתכנון ובניה ת מוצקין ו/או יקריעיריית  –" הרשות המקומית" .2.9

, בצירוף הפרשי הצמדה, רכישת הנכססכום ההצעה שתתקבל בגין  – "סכום התמורה" .2.10

בנספח . סכום זה ייחשב ככולל מע"מ, אם וככל שיחול, כמפורט להלן 2.16כהגדרתם בסעיף 

 .5ב'

 .51-3516815ט בע"מ ח.פ. מכבידנ – "השוכרתאו " "מכבידנט" .2.11

יחתום הזוכה בד בבד  ועלי 6שכירות בנוסח המצ"ב כנספח ב' םהסכ –" הסכם השכירות" .2.12

יקבל על עצמו הזוכה את כל ההתחייבויות כאמור  ועם חתימתו על הסכם המכר, במסגרת

 .ףהשכירות המצור םבהסכ

מדד המחירים הידוע בשם מדד המחירים לצרכן ]כולל פירות וירקות[ המתפרסם  –"המדד"  .2.13

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 

קיים ובין אם לאו. אם יהא מדד אחר שיבוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד ה
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 במקומו, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו לבין המדד המוחלף.

המדד הידוע במועד בו מתבצע תשלום כלשהו לפי הסכם זה ולא פחות  –" "המדד החדש .2.14

 מהמדד הבסיסי.

 .15.5.2014, אשר התפרסם ביום 2014 אפריל חודשמדד   – "ימדד הבסיסה" .2.15

)רק ככל שהמדד החדש גבוה  יההפרש בין המדד החדש לבין מדד הבסיס –" הפרשי הצמדה" .2.16

, ומוכפל בסכום שיש להצמידו. למען הסר ספק, ימחולק במדד הבסיס (ימדד הבסיסהמ

, לא תחול יאו שווה למדד הבסיס ימדד הבסיסהמובהר כי במידה והמדד החדש יהא נמוך מ

 והוא יוותר ללא הצמדה.הפחתה בסכום שיש להצמידו 

 

 אור הנכסית .3

למסמכי מכרז  כנספח א'הנכס שהזכויות בו עומדות למכירה, מתואר בתיאור הנכס המצורף  .3.1

 זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

של מכבידנט. מובהר כי גם לאחר מכירת הנכס לזוכה, בכוונת  שיניים מרפאות ותנכס פועלב .3.2

 השטח הנכס ולשם כך בכוונתב הלעיל, להמשיך את פעילות 2.11בסעיף  ה, כהגדרתמכבידנט

 ףהשכירות המצור םבהתאם לתנאים המפורטים בהסכ שטחים בנכסלשכור מאת הזוכה 

השטחים " –בלתי נפרד ממסמכי המכרז )להלן חלק  הומהוו 6למכרז זה כנספח ב'

לזוכה כפופה לכך שכחלק בלתי נפרד  "(. למען הסר ספק, מובהר כי מכירת הנכסשכרהלה

בהתאם לתנאים  למכבידנטמהמכירה מתחייב הזוכה להשכיר את השטחים להשכרה 

השכירות כאמור. בד בבד עם חתימת הסכם המכר בנוסח המצורף כנספח  םהקבועים בהסכ

 . 6ת בנוסח המצורף כנספח ב'השכירו םוהזוכה הסכ מכבידנטעל ידי  םב' יחת

למסמכי מכרז זה ומהווה  7כנספח ב'התחייבות מכבידנט לחתימה על הסכם השכירות מצ"ב 

 .חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז

 בנייה זכויותשיהא בכך בכדי לחייב את המזמינה, למיטב ידיעתה קיימות במקרקעין  מבלי .3.3

 "ר.מ 480 -כ של מנוצלות בלתי

בעצמו וע"י מומחים מקצועיים מטעמו לרבות שמאי, מודד, אדריכל וכו' על המציע לבדוק  .3.4

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

שטחו, גבולותיו, מידת התאמת הבנוי בפועל  שקיימות, אפשרויות השימוש והניצול שלו,

זמינה בו, זכויות הבניה, הרישיונות, להיתרים ולתוכניות, הזכויות המשפטיות של המ

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

 בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם המזמינה בהסכם, אם הצעתו תזכה. 

דית, המציע יברר ויבדוק את כל האמור לעיל ולהלן, בעצמו, על חשבונו ועל אחריותו הבלע .3.5

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 המזמינה או מי מטעמה בנוגע לנכס, מצב הזכויות ולכל דבר ועניין הקשור 

 כנוני והמשפטי כמפורט לעיל.במצבו הפיזי, הת
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 מנהלה .4

 רכישת מסמכי המכרז .4.1

את  (ש"ח )שלא יוחזר 2,000תמורת תשלום של קבל כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי ל

 , רכזת ועדת המכרזיםגב' ענת מנדלאצל  30.3.15ועד יום  16.3.15, החל מיום מסמכי המכרז

תל  27מכבי שירותי בריאות, רחוב המרד  במשרדי(, מכביאו כל מי שימונה לצורך זה על ידי )

 . 14:00עד  10:00ה', בין השעות  –בימים א' 14אביב קומה 

 בירורים ופניות .4.2

אליה יש להפנות את השאלות והבירורים בקשר למכרז ו/או למסמכי  מכבינציגת  .4.2.1

 , רכזת ועדת המכרזים, כאמור לעיל.ענת מנדל המכרז, הינה: גב'

למסמכי  כנספח ה'המצ"ב  שאלותטופס להצגת על גבי  ,בכתבפניות יש להפנות  .4.2.2

על המציע  .mandel_an@mac.org.il אלקטרוניהדואר הבלבד באמצעות המכרז, 

. המועד האחרון 03-5143643מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון 

לא  . פניות שתגענה לאחר המועד הנקוב,12:00בשעה  16.4.15להצגת שאלות הינו 

 .התענינ

 .28.4.15, עד ליום הדואר האלקטרוניבאמצעות  תינתנהתשובות לפניות  .4.2.3

 אופן ומועד הגשת ההצעות .4.3

באמצעות שליח לידי הגב' ענת מנדל רכזת ועדת המכרזים,  את ההצעות יש להגיש .4.3.1

 אך ורק)לא באמצעות הדואר!( במעטפה סגורה, עליה ירשם  במסירה ידנית בלבד

ברחוב  נכסבלמכירת זכויות  118/2015 'מסעם הליך תחרותי נוסף  "מכרז פומבי

 ".ת מוצקיןי, קרי6גורדון 

 . 12:00 בשעה 14.5.15 -, הה'ביום להגשת ההצעות הוא  המועד האחרון .4.3.2

, והיא תוגש ביחד עם כנספח ג'ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב  .4.3.3

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

 מסמכי המכרז לגביהם נדרשת חתימה.

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

או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה  ענת מנדלתוחתם המעטפה ע"י הגב' 

 תאריך ושעת קבלה.

ד להגשת ההצעות ועדת המכרזים רשאית, לפי שקול דעתה, לדחות את המוע .4.3.5

 לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.
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 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .5

 התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז הם כדלקמן: .5.1

 יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל. .5.1.1

פי חוק עסקאות גופים לניהול ספרים בדבר בידו אישור אם המציע עוסק מורשה,  .5.1.2

 .1976-ם, תשל"ויציבורי

 להלן. 6המציע סייר בנכס כמפורט בסעיף  .5.1.3

 רכש את מסמכי המכרז ישירות מהמזמינה ובידו קבלה המעידה על כך. .5.1.4

)ארבע מאות  400,000המציע יצרף ערבות בנקאית אוטונומית להצעתו על סך של  .5.1.5

 להלן. 7וכמפורט בסעיף  כנספח ד' ש"ח, בנוסח המצורף אלף(

עמידת המציע בכל התנאים דלעיל מהווה תנאי סף הכרחיים לעצם הגשת ההצעה. מציע 

 הצעתו תיפסל. –שלא יעמוד בכל התנאים דלעיל 

 

 סיור מציעים .6

   04-8808530בטלפון: מר אסף רז המכרז, יערך לאחר תיאום טלפוני מראש עם  סיור בנכס לרוכשי

 בין התאריכיםהסיורים  יתקיימו   ויותנה בהצגת קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

 13.4.15-14.4.15. 

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

לעיל. יובהר כי בכל מקרה המזמינה לא  4.2תתברר אך ורק על פי הדרך הקבועה בסעיף במהלכו, 

תהא חייבת בכל חובה בשל מצג ו/או מידע שיינתן שלא על פי הדרך הקבועה במכרז זה והכוללת את 

לעיל וזאת מבלי לפגוע ו/או לגרוע מחובת כל מציע לבדוק בעצמו את כל הפרטים  4.2הנקוב בסעיף 

 כולל אלו שיימסרו ע"י המזמינה ולאמת מידת נכונותם.

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

 

 רבות הגשה ע .7

, ₪ )ארבע מאות אלף(  400,000 כולל של ערבות בנקאית אוטונומית, על סך להצעה יש לצרף .7.1

 10תשולם בתוך  "( , אשרהערבות" – למסמכי המכרז )להלן כנספח ד'המצורף  על פי הנוסח

תהא הערבות תציין במפורש כי הוצאה לבקשת המציע והיא  ימים ממועד הדרישה.)עשרה( 

 "מכבי שרותי בריאות".  על שם 

ות נוספות בנות צדדי את הערבות לתקופ-נוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חדב .7.2

, ותהיה להלן 8סעיף פי -, וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך עלכל אחת )ששים( יום 60

 זו. נוספתבתוקף לתקופה 

 הערבות חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת .7.3

כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות  ה,חלק אוה כול, מציע של

 מכבי לסעדים אחרים, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת אחרי

 :מאלה אחד בו התקיים טענותיו, אם את להשמיע הזדמנות למציע שנתנה
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 ;כפיים ניקיון או בחוסר בערמה, בתכסיסנות המכרז במהלך נהג הוא .7.3.1

 ;מדויק בלתי מידע מהותי או מטעה מידע המכרזים לוועדת מסר הוא .7.3.2

 ההצעות להגשת האחרון חלוף המועד לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו חזר הוא .7.3.3

 ;במכרז

 שהן במכרז ההוראות הקבועות לפי פעל לא הוא, במכרז כזוכה שנבחר לאחר .7.3.4

 הזוכה. עםמכבי  ההתקשרות של ליצירת מוקדם תנאי

 .תיפסל על הסף –הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור  

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .8

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות )להלן  90המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  .8.1

(. לאחר תום התקופה הראשונה, אם הליך בחירת הזוכה לא "התקופה הראשונה" –

יסתיים, רשאית המזמינה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת תוקף ההצעות 

(, והמציע מתחייב להאריך את שנייה"ה"התקופה  –)שישים( ימים נוספים )להלן  60 -ב

 תקופת תוקף הצעתו עד לתום התקופה השנייה. 

השנייה, רשאית המזמינה לבקש מהמציעים להאריך את תקופת תוקף בתום התקופה  .8.2

מסוימת נוספת, ובמקרה זה יהיה כל מציע רשאי להאריך את תקופת  ההצעותיהם לתקופ

תוקף הצעתו בהתאם לבקשה, או להודיע למזמינה על ביטול הצעתו. בקשה כאמור תשלח על 

 באמצעות הדואר.ידי המזמינה בכתב למספר הפקסימיליה של המציעים או 

הודעה על הסכמה להארכת תקופת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תשלח על ידי  .8.3

, רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני כאמור לעיל, ענת מנדלהמציע בכתב, לגב' 

ימי עבודה מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תקופת תוקף הצעתו או  2וזאת בתוך 

 לבטלה.

 בה מהמציע בתוך הזמן האמור תחשב הצעתו כהצעה שבוטלה על ידי המציע.בהעדר תשו

ביטל המציע את הצעתו עפ"י האמור לעיל, לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי המזמינה  .8.4

 ו/או מי מטעמה.

 בחירת הזוכה במכרז .9

 המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה שהיא, והיא  .9.1

זכאית למכור את הנכס באופן שתמצא לנכון ובכל עת או לחזור בה מרצונה למכור את תהיה 

הנכס ו/או לבטל את המכרז ו/או כל הליך שהוא, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ואין ולא 

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

 .כישהאמת המידה לבחירת ההצעה הזוכה הינה הסכום המוצע לר .9.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה  .9.3

שאיננה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלמה או ברורה או ערוכה שלא על פי הוראות כל מסמכי 

 המכרז.

 עם  מכרועדת המכרזים תהא רשאית לבחור זוכה שני ושלישי למקרה שהסכם ה .9.4

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

 הזוכה השני והשלישי תחשבנה כתקפות כלפי המזמינה עד אשר תוחזרנה הערבויות.
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 התחייבויות הזוכה במכרז .10

לרבות  , על נספחיו,' למסמכי המכרזכנספח בבנוסח המצורף  המכר הזוכה במכרז יחתום על הסכם

ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.  )עשרה( 10, בתוך 6'בנספח כ ףהמצור השכירות םהסכ

שייחתם. למען הסר ספק, לא ינוהל  המכרמסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם 

, המציע לא יהיה רשאי לבצע כל , הסכם השכירות ונספחיהםכל מו"מ בקשר לתנאי הסכם המכר

מסכים ומקבל את כל האמור  ,בעצם הגשת הצעתו ,והמציע תיקון או שינוי בנוסח מסמכים אלו

 .השכירות ונספחיהם ם, הסכבהסכם המכר

 

 מס ערך מוסף .11

 בהצעה הינו סכום אשר יחשב ככולל מע"מ, אם וככל שיחול.  אשר ינקבסכום התמורה  .11.1

יודגש כי אף אם לא תחול חובת תשלום מע"מ מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי הזוכה לשלם  .11.2

מסכום התמורה שנקב בהצעתו ו/או לא יהא זכאי הזוכה להחזר כל סכום שהוא פחות 

 .מהמזמינה וזאת גם אם ימציא אשור על אי חיוב במע"מ או פטור ממע"מ

הואיל והמזמינה הינה מוסד ללא כוונת רווח )מלכ"ר(, הקביעה בדבר השאלה אם עסקת  .11.3

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

מובהר בזאת, כי אם המכירה תיעשה ל"עוסק" או למלכ"ר או ל"מוסד כספי", כהגדרות  .11.4

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

במע"מ על פי החוק, ועל כן, לאחר התשלום תמסור המזמינה לזוכה "טופס דיווח על עסקת 

 ן הסכום שישולם הכולל את סכום המע"מ.אקראי" בגי

זוכה הרשום כ"עוסק", כמלכ"ר או כ"מוסד כספי", כהגדרתם בחוק, יעדכן על כך את  .11.5

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

יווח על על הסכם ההתקשרות. למען הסר ספק, אי עדכון כאמור, ימנע את הוצאת "טופס הד

 עסקת אקראי" וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד למזמינה בעניין זה. 

 .5כנספח ב'במעמד חתימת ההסכם יחתום הקונה על כתב ההתחייבות המצ"ב  .11.6

אזי ישלם הזוכה את  18%-על אף האמור במסמכי המכרז, אם יעלה שיעור המע"מ מעבר ל .11.7

וספת ההפרש בעליית המע"מ. למען הסר יתרת תשלומי התמורה שטרם שולמו על ידו, בת

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

 

 ביטול המכרז .12

 מציע לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי .12.1

והכל כמפורט , המכר ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם-כלשהו, כל עוד לא ייחתם על

 (.'נספח בבהסכם ההתקשרות )

לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה  ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית .12.2

 לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז -אך לא חייבת  -הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית 

 .כאמור

 הגישו הצעות במכרז.כל המציעים אשר אלקטרוני ל שלח בדואריהודעה על ביטול המכרז ת .12.3
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 רוכשי מסמכימיטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי החל .12.4

 המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.

 

 עיון במסמכי המכרז .13

 תוצאות פרסום לאחר, 1993-, התשנ"גהמכרזים חובת לתקנות)ו( 21 תקנה להוראות בהתאם .13.1

 לאחר, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה המכרז במסמכי במכרז משתתף של עיון, המכרז

או חלק לשעה  ₪ 500של  סךתיאום מראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום 

 למכבי לכיסוי העלות הכרוכה במתן זכות העיון כאמור. ממנה

זכויותיו  מיצוי בדבר המשתתף לבדיקת ורק אך נועד לעיל כמפורט המכרז במסמכי עיון .13.2

, ללא קבלת ןאו מקצת כולן, הרחב לציבור אלה תוצאות לפרסם אין. המכרז הליךבמסגרת 

 אישור מראש ובכתב ממכבי. 

 

 בעלות על מסמכי המכרז .14

נם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין ימסמכי המכרז ה

שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש לעשות במסמכי המכרז 

 מסמכי המכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 

 סמכות שיפוט .15

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

  אביב, ולהם בלבד.-לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אך ורקזה תהא 
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 נספח א'

 

 תיאור הנכס

 

 

 כתובת הנכס:    .1

 ., קרית מוצקין6גורדון חוב ר

 תיאור הנכס:  .2

מ"ר, כמפורט בנסח הרישום המצ"ב  719בשטח רשום של  248חלקה:  10430ידוע כגוש: ה המקרקעין

 .מ"ר, הבנוי על המקרקעין 325 -בשטח של כ קומתי, לרבות מבנה צמוד קרקע, חד 1נספח ב'כ ןומסומ

שיהא בכך בכדי לחייב את המזמינה, למיטב ידיעתה קיימות במקרקעין זכויות בנייה בלתי  מבלי  

 "ר.מ 480 -כ שלמנוצלות בסך 

  .1א'כנספח מצ"ב תרשים הנכס, להמחשה כללית בלבד ולצורך הקלה בזיהויו הפיזי, המסומן 

 שכירות ה םהסכ .3

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

, לפיהם ישכיר הזוכה למכבידנט 6נספח ב'השכירות המצ"ב כ םהמכר, מתחייב הזוכה לחתום על הסכ

ם השכירות הנ"ל, בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בהסכ םהסכבבע"מ את המושכר, כתיאורו 

 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 

 (.  AS ISשהוא )
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 1נספח א'

 תשריט הנכס

 
  



 

 

11 

 נספח ב'

 הסכם

 

 2015אביב ביום _____  לחודש _________ -שנערך ונחתם בתל

 בין

 מכבי שירותי בריאות

 227/99אגודה עותומאנית מס' 

 (589902279)מספר מזהה לצרכי מס 

  אביב-תל , 27המרד מרח' 

 03 - 5143515טלפון: 

  03 – 5143792פקס: 

 ("המוכרת" –)להלן  

 מצד אחד       

 בין

 _______________ ת.ז./ח.פ.__________ 

 _______________ ת.ז./ח.פ.__________ 

 מרחוב _______________________

 טלפון __________ פקס ____________

 שניהם יחד וכ"א מהם לחוד 

 ("הקונה" –)להלן 

 מצד שני      

 והמוכרת הינה בעלת זכויות בנכס, כהגדרתו להלן; :הואיל

למכירת זכויותיה  118/2015מספר  עם הליך תחרותי נוסףפומבי והמוכרת פרסמה מכרז  והואיל:    

"( המצורפים המכרז" –נספחיו )המכרז על נספחיו יקראו להלן יחד במסגרת מכרז ו בנכס,

 להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו;

  ASת כל זכויותיה בנכס במצבו ובעקבות פרסום המכרז הציע הקונה לרכוש מהמוכרת א :והואיל

IS  נכס בהתאם ובכפוף את הלהלן,  2.5וכן להשכיר למכבידנט, כהגדרתה בסעיף

וכה ועל על ידי הזם חתילהלן, אשר י 2.6שכירות, כהגדרתו בסעיף השל הסכם  ולהוראותי

 ;ידי מכבידנט בד בבד עם חתימת הסכם זה

וועדת המכרזים של המוכרת החליטה לקבל את הצעתו של הקונה ולהכריז עליו כזוכה  והואיל:

 במכרז;

והקונה מעוניין לרכוש את כל זכויותיה של המוכרת בנכס, והמוכרת מסכימה למכור  והואיל:

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

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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 מבוא, נספחים וכותרות .1

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

 כותרות סעיפי הסכם זה נעשו למען הנוחיות בלבד, ולא תהיה להן כל נפקות לצרכי פרשנותו. .1.2

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

 פיזי בלבד(.)להמחשה כללית ולצורך זיהוי תשריט הנכס  – 1נספח א'

 נסח רישום מקרקעין. – 1נספח ב'

 נוסח ייפוי כח מטעם המוכרת להעברת הזכויות ע"ש הקונה. – 2ב'נספח 

 הערת אזהרהנוסח ייפוי כח מטעם הקונה להעברת הזכויות על שמו ולמחיקת  – 3ב'נספח 

 בגין הנכס.

 .והינן בבעלות מכבידנט המערכות שאינן מהוות חלק מהממכר רשימת – 4ב'נספח 

 כתב התחייבות בנוגע למע"מ. – 5ב'נספח 

 שכירות שייחתם בין מכבידנט לזוכה.הנוסח הסכם  – 6נספח ב'

 שכירות.ההתחייבות מכבידנט לחתום על הסכם  – 7נספח ב'

 –ועניינו שינוי חזית  11.11.14שניתן בגין הנכס ביום  20140398היתר בניה מס'  – 8נספח ב'

 .פתיחת דלת נוספת למרפאת מכבידנט

 מונחים ופירושם .2

 אלא אם תוכן הכתוב מחייב אחרת: שבצדםלמונחים ולביטויים הבאים המשמעות 

בקרית  6המצויים ברחוב גורדון  284חלקה  10430המקרקעין הידועים כגוש  –"המקרקעין"  .2.1

 מוצקין. 

מבנה צמוד וכן  מ"ר, כמפורט בנסח הרישום 719בשטח רשום של  המקרקעין –"הנכס"  .2.2

הנכס )להמחשה  שריטת, הבנוי על המקרקעין. מ"ר 325 -בשטח של כ קרקע, חד קומתי

 .  1'אנספח כ כללית ולצורך זיהוי פיזי בלבד( מצ"ב

 .להסכם זה 1ב'נספח מצ"ב כ נסח רישום המקרקעין

  .תוכניות בניין עיר החלות על המקרקעין –" התוכניות" .2.3

בנק ישראלי שילווה כספים לקונה )אם בכלל( לצורך מימון רכישת הזכויות נשוא  –" הבנק" .2.4

 הסכם זה.

 .51-3516815מכבידנט בע"מ ח.פ.  - "השוכרתאו " "מכבידנט" .2.5

עליו יחתום הזוכה בד בבד  6נספח ב'הסכם שכירות בנוסח המצ"ב כ –" הסכם השכירות" .2.6

עם חתימתו על הסכם המכר, במסגרתו יקבל על עצמו הזוכה את כל ההתחייבויות כאמור 

 .בהסכם השכירות המצורף

מדד המחירים הידוע בשם מדד המחירים לצרכן ]כולל פירות וירקות[ המתפרסם  –"המדד"  .2.7

על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד אף אם מעת לעת 

יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר, וכולל כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו בין אם יהא 
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בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו. אם יהא מדד אחר שיבוא 

 את היחס שבינו לבין המדד המוחלף. במקומו, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

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

 מהמדד הבסיסי.

  .15.5.2014, אשר התפרסם ביום 2014 אפריל חודשמדד   –" יהבסיס מדדה" .2.9

)רק ככל שהמדד החדש  ימדד הבסיסהההפרש בין המדד החדש לבין  –" הפרשי הצמדה" .2.10

, ומוכפל בסכום שיש להצמידו. למען הסר ספק, י( מחולק במדד הבסיסימדד הבסיסהגבוה מ

, לא תחול יאו שווה למדד הבסיס ימדד הבסיסהמובהר כי במידה והמדד החדש יהא נמוך מ

 הפחתה בסכום שיש להצמידו והוא יוותר ללא הצמדה.

כלשהו בתשלום, הריבית המרבית שתהא נהוגה ביום משמעו לגבי פיגור  –" ריבית פיגורים" .2.11

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

 מאושרת בחשבונות שקליים דביטוריים.

 הצהרות הקונה .3

 הקונה מצהיר, מתחייב ומאשר בזה כי: .3.1

 לרבות הסכם זההוא קרא בעיון ובדק את כל מסמכי המכרז על כלל נספחיו  .3.1.1

, תוכנם ואת הפרטים והנתונים הכלולים בהם, והינו מאשר כי והסכם השכירות

לו, וכי הוא מקבל על עצמו למלא במועד את החובות  יםונהיר יםברור מיםההסכ

 .   והסכם השכירות והתחייבויות המוטלות עליו, עפ"י הסכם זה

של הנכס הפיזי  ומצבאת  בדק  ,ווסביבת והוא ראה, סייר ובדק את הנכס, מיקומ .3.1.2

למסמכי  וומידת התאמת, ווגבולותי ו, שטחולרבות מצב המערכות הכלולות ב

ו/או בכל מרשם אחר, שיטת הבניה  ןהרישום לרבות בלשכת רישום המקרקעי

מבלי  .לשביעות רצונו המלאהמתאים ו וולאחר כל בדיקותיו מצא אותומצבה 

עבודות בקשר לפתיחת חסימת קו הביוב לפגוע באמור לעיל, לקונה ידוע כי נעשו 

 .בשטח הנכס וכל עבודה נוספת ככל שתידרש, תיעשה בעתיד על ידו ועל חשבונו

הוא בדק את מצבו המשפטי של הנכס לרבות זכויות המוכרת ואת מצב רישום  .3.1.3

ובכל גוף ורשות אחרים  1נספח ב'הזכויות בלשכת רישום המקרקעין כמפורט ב

הנכס וזכויותיו ולאחר כל בדיקותיו מצא אותם שיש להם נגיעה לרישום 

 מתאימים ולשביעות רצונו המלאה.

הוא בדק את כל ההיבטים התכנוניים ואת כל התוכניות החלות על הנכס, ואת כל  .3.1.4

יתר הרישומים, הרישיונות, ההיתרים, והמפרטים הנוגעים לנכס לרבות בעיריית 

את יעוד הנכס, זכויות התכנון וברשויות התכנון והבניה, כן בדק קריית מוצקין 

, השימושים המותרים בנכס לרבות והשימוש בו, אפשרויות ניצול הנכס ומגבלותיו

, כל הקשור לשם השימוש בו למטרת השכירות )כהגדרתה בהסכם השכירות(

בפיתוח הנכס וסביבתו וכל הדרישות והתנאים הקשורים והנוגעים לנכס ולאחר 

 ם ולשביעות רצונו המלאה.כל בדיקותיו מצא אותם מתאימי

הנכס חופשי מכל חוב ו/או שעבוד ו/או עיקול ו/או צו ולמד האם הקונה בדק  .3.1.5

 .שפוטי ו/או מנהלי ו/או זכויות צד שלישי כלשהן
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הוא מתקשר בהסכם זה על סמך בדיקותיו והערכותיו בלבד ובדיקת מומחים  .3.1.6

תו בהסכם זה וכי מקצועיים מטעמו. ידועות לו העובדות הדרושות לצורך התקשרו

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

 ו/או תיאורים ו/או התחייבויות כלשהן של המוכרת ו/או מי מטעמה.

הוא בדק את דרישת הרשות המקומית, לפי העניין, בכל הנוגע לחבות העדכנית  .3.1.7

ל שנדרשים, בגין הנכס, והוא בהיטל השבחה, ככל שחל, וכן תשלומים נוספים, ככ

להלן  7מקבל על עצמו לשלם את התשלומים החלים עליו בהתאם להוראות סעיף 

על אחריותו ועל חשבונו, בכפוף לאמור בהסכם זה וזאת לא יאוחר מהמועד 

 לתשלום כפי שנקבע על ידי הרשות המקומית, לפי העניין.

כי הינו בעל יכולת, לרבות יכולת כספית, למלא אחר כל חיוביו על פי הסכם זה  .3.1.8

שלם במלואם ובמועדם לרבות תשלום התמורה ו/או כל הוצאה ו/או מס שעליו ל

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.

הקונה מצהיר כי ידוע לו כי מכירת הנכס עפ"י הסכם זה כפופה לכך שכחלק בלתי  .3.1.9

 אתלעיל,  2.5בסעיף  ה, כהגדרתידנטלמכבנפרד מעסקת המכר ישכיר הקונה 

בהתאם ובכפוף והכל , המושכר על מנת שתעשה בו שימוש למטרת השכירות

על , יהיה עליו לפעולאם וככל שיידרש, ידוע לקונה כי שכירות. ה םלאמור בהסכ

אחריותו ועל חשבונו, לקבלת כל האישורים הדרושים מכל רשות מוסמכת על מנת 

בכל תקופת  שיתאפשר למכבידנט לעשות שימוש במושכר למטרת השכירות כדין

)לרבות באמצעות תיקון התכנית החלה על המקרקעין, ביצוע הסכם השכירות 

הקונה מסכים . (שינוי להיתר בניה, או קבלת היתר לשימוש חורג במקרקעין

השכירות המצ"ב  םומתחייב בזאת, לחתום בד בבד עם חתימת הסכם זה על הסכ

 השכירות הנ"ל. ם, ומקבל על עצמו את כל ההתחייבויות כאמור בהסכ6ב' כנספח

 תלהסכם זה, מתחייב 7מכבידנט בהתאם לכתב ההתחייבות המצ"ב כנספח ב'

 חתימת הסכם זה. ימים מיום  14השכירות האמור בתוך  םלחתום על הסכ

לבצע עבודות לפי היתר הבניה הקיים והמצ"ב מכבידנט בכוונת ידוע לקונה כי  .3.1.10

תשתיות מערכות ו/או או החלפה של ו/ שיפוץ לבצעוכן בכוונתה  8כנספח ב'

לא להתנגד ולשתף פעולה עם מתחייב  והוא ,בנכס והדלוחין המים, החשמל

 בהסכם לקבוע בהתאם והכלתשתיות אלה,  מכבידנט לשם שיפוץ או החלפה של

 .השכירות

על חשבונה ובכפוף ה ויבוצעו על ידהשינויים, ככל שיבוצעו על ידי מכבידנט, כל 

ו/או יחתים  חתוםי המשכירלקבלת היתרים כחוק, אם הדבר נדרש על פי הדין. 

על כל המסמכים והתוכניות, לרבות טפסים, בקשות את הבעלים הרשומים 

יות מכל מין וסוג שהוא שידרשו לשם קבלת כל אישור ו/או היתר, אם והתחייבו

 ואישור או היתר כאמור ידרשו לצורך ביצוע השינויים, ובלבד שלא יהיה בחתימת

מפורט כ, למעט יעלויות ו/או חבות כלשה וכאמור, כדי להטיל עלי המשכירשל 

 .השכירותבהסכם 

הקונה את הנכס ומערכותיו כפי  כי לאחר כל הבדיקות שביצע כמפורט לעיל, מצא .3.1.11

הפיזי, התכנוני והמשפטי לרבות הרישומי, לשביעות רצונו  לרבות , AS ISמצבם 

 המוחלטת ללא כל סייג ותנאי.
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 מוותר והוא, בנכס זכויותיה כל את מהמוכרת לקנות בזה ומתחייב מסכים הקונה .3.1.12

, לנכס באשר הן אחרת טענה כל/או ו, כלשהן התאמה אי/או ו מום טענות על בזה

 4'ב בנספחבזאת כי המערכות כמפורט  מובהר .בו המוכרת לזכויות באשר והן

 .הינן בבעלות מכבידנט

הקונה מוותר בזאת על כל טענת אי התאמה עובדתית ו/או משפטית מכל מין וסוג  .3.1.13

שהוא, בקשר לנכס ומערכותיו, לרבות טענות לגבי מצבו הפיזי של הנכס ו/או טיב 

המשפטיות של המוכרת בנכס ו/או חיוב במיסים ואגרות ו/או לגבי הזכויות 

אפשרות המוכרת להעביר זכויות אלה בנכס, אם בכלל ו/או כל טענה ו/או תביעה 

 מכל מין וסוג שהוא, לרבות אי התאמה, ליקוי, מום, פגם, הן גלויים והן נסתרים.

ג הסכמת צד המוכרת אינה חייבת לרשום הערת אזהרה לטובת הקונה או להשי .3.1.14

ו/או מי מטעמו כל הערת אזהרה הקונה בכל מקרה, לא ירשום  .שלישי לשם כך

 בפועל של התשלום הראשון. ןפירעובגין הרכישה נשוא הסכם זה, אלא רק לאחר 

וועדה לתכנון ובניה קריות היתר ה נתקבל מאת 11.11.14ביום  ידוע לקונה כי  .3.1.15

 ,פתיחת דלת נוספת למרפאת מכבידנט –שינוי חזית  ושמהות 20140398מס' בנייה 

, ומתחייב הבניההקונה בדק ומכיר את היתר  להסכם זה. 8ב'כנספח המצ"ב 

לשתף פעולה עם המוכרת ו/או עם מכבידנט, ככל שיידרש, לשם הוצאתו לפועל של 

  .ובגינ 4היתר הבניה וקבלת טופס 

 מסירת החזקה .4

/או זה, לרבות תשלום מלוא התמורה ובכפוף למילוי כל התחייבויות הקונה על פי הסכם  .4.1

ו/או  להלן( 5.2.2 תשלום המקדמה, ככל שיידרש, לרשויות מיסוי מקרקעין )כאמור בסעיף

בכפוף  בנכס לקונה המשפטית חזקההזכות ל, תימסר חתימת הקונה על הסכם השכירות

ממועד החתימה על הסכם זה, לאחר ימים  90לא יאוחר מחלוף  לשכירות של מכבידנט וזאת

( "מועד מסירת החזקה" –)להלן  הממכר לפינויש ימים מרא 7הודעה בכתב של המוכרת 

וזאת בתנאי ששולמה מלוא התמורה במועדה והומצא למוכרת אישור על תשלום מלוא 

המקדמה על ידי הקונה ככל שנדרש. המוכרת תהיה רשאית שלא למסור את החזקה כאמור 

ככל  ו/או לא שילם את מלוא המקדמה במקרה שהקונה לא שילם את מלוא סכום התמורה

 , כמפורט בהסכם זה.ו/או לא חתם על הסכם השכירות שנדרש

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

תודיע לקונה על מועד המסירה ובמקום הנכס ייחתם פרוטוקול מסירה הנהוג אצל המוכרת. 

לא יופיע בנכס במועד שנקבע ע"י המוכרת, כאמור לעיל, יראו בפרוטוקול  הקונהאם 

 שייחתם ע"י נציגי המוכרת כמסירת החזקה לכל דבר ועניין.

לאחר תשלום מלוא התמורה, תמסור המוכרת לידי הקונה את האישורים המפורטים  .4.2

 להלן. 6.4להלן ובכפוף לסעיף  6.2.6 – 6.2.3בסעיפים  

ולקונה לא תהיה כל טענה שהיא בקשר  AS ISהחזקה בנכס תעבור לקונה כפי שיהא מצבו  .4.3

 .ו/או החזקתו על ידי מכבידנט עם הנכס ומצבו

ה, לפי החל ממועד מסירת החזקה או מהיום בו נמסרה החזקה בממכר בפועל לידי הקונ

המוקדם ביניהם, האחריות המלאה והבלעדית לגבי הנכס ובכל הקשור אליו, מכל בחינה 

 שהיא, תחול על הקונה בלבד.
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 מבלי לגרוע מן האמור לעיל ועל מנת להוסיף עליו, מודגש כי הקונה ידאג לקבל מאת

המוכרת עובר למסירת החזקה, את כל המסמכים הדרושים להעברת מוני החשמל, המים 

הארנונה והגז על שם הקונה. המוכרת תחתום על מסמכים אלו והקונה ישיב למוכרת את 

יישא הפיקדונות שהופקדו על ידי המוכרת, ככל שהופקדו בידי מי מהספקים הנ"ל. הקונה 

בהוצאות ההעברה במידה ותהיינה. הקונה מתחייב להעביר ולרשום את שמו כצרכן וכגורם 

לרבות העירייה, חברת החשמל וחברת הגז והכל עובר  המשלם בכל הגופים והרשויות,

 למסירת החזקה.

 התמורה .5

תמורת הנכס מתחייב הקונה לשלם למוכרת, בתשלומים המפורטים להלן סך של  .5.1

בצירוף הפרשי ( שקלים חדשים ______________________)______ _____________

 (.סכום התמורה"לעיל  )להלן: " 2.10הצמדה כהגדרתם בסעיף 

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

)ארבעים אחוזים(  מסכום התמורה, היינו  40%סכום בשקלים חדשים השווה ל  .5.2.1

 (___________ שקלים חדשים_____________)_______ ₪ _____סך של _

לעיל ישולם על ידי הקונה  2.10בצירוף הפרשי הצמדה למדד כהגדרתם בסעיף 

 .במעמד החתימה על הסכם זה על ידי הצדדים

)ששים אחוזים( מסכום התמורה, היינו סך של  60%המהווה יתרת התמורה  .5.2.2

 (______________________ שקלים חדשים)___ ₪ _____________

לעיל, תשולם על ידי הקונה   2.10בצירוף הפרשי הצמדה למדד כהגדרתם בסעיף 

ממועד החתימה על חוזה זה, כתנאי למסירת החזקה בנכס ובכפוף  83 -ביום ה

לעיל. יובהר, כי תשלום המקדמה על ידי הקונה ייחשב  4.2 -ו 4.1לאמור בסעיפים 

 כתשלום על חשבון יתרת התמורה.

שולם למוכרת יככל שחל על העסקה(  –התמורה )בניכוי המע"מ מסכום  7.5% .א

למנהל מיסוי מקרקעין עד למועד הנקוב בסעיף קטן זה בדרך של תשלום ישיר 

של חוק מיסוי מקרקעין )שבח  1בהתאם לקבוע בסעיף  ,("המנהל")להלן: 

(. קבלה מקורית "התיקון")להלן:  2014-ד( התשע"78ורכישה( )תיקון מס' 

המתאים  השומהמאת שלטונות מיסוי מקרקעין על ביצוע התשלום לתיק 

תהווה ראיה על ביצועו והחשבתו כתשלום למוכרת, ותנאי למסירת הנכס 

 לקונה.

על אף האמור לעיל, תבקש המוכרת מהמנהל במועד הגשת ההצהרה על  .ב

העסקה )אן במועד אחר( לפטור את המוכרת או להקטין את שיעור התשלום 

ורה ידו, ישלם הקונה למנהל אותו שיעור מיתרת התמ-למנהל ותיענה על

ידי המוכרת או -פי אישור בכתב שיומצא לקונה על-ידי מנהל על-שיקבע על

המנהל או לא ישלם כלל למנהל סכום כלשהו אם יפטור המנהל את הצדדים 

 מן התשלום. 

הקונה לא יקדים ל, ההמנעל מנת לאפשר למוכרת למצות את זכויותיה מול  

ת אישורה של המוכרת מועד התשלום החל עליו לפי סעיף זה, אלא אם קיבל א

 בכתב מראש להקדמת התשלום.
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זה )רישא( יפנה  5.2.2 שבעה ימי עבודה לפני מועד ביצוע התשלום לפי סעיף .ג

הקונה אל המוכרת בכתב על מנת לוודא מה החליט המנהל בבקשת המוכרת 

 לפטור/הקטנת המקדמה ויקבל את תשובתה בכתב.

המע"מ, אם וככל שיחול. יודגש מובהר כי סכום התמורה יחשב ככולל את סכום  .5.2.3

כי אף אם לא תחול חובת תשלום מע"מ מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי הקונה 

לשלם פחות מסכום התמורה ו/או לא יהא זכאי הקונה להחזר כל סכום שהוא 

 מהמוכרת וזאת גם אם ימציא אשור על אי חיוב במע"מ או פטור ממע"מ.

, אזי 18%-יעלה שיעור המע"מ מעבר לעל אף האמור בהסכם זה על נספחיו, אם 

ישלם הקונה את יתרת תשלומי התמורה שטרם שולמו על ידו, בתוספת ההפרש 

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

 שינוי בתשלום התמורה.

ק, במקרה בו למען הסר כל ספבבוקר.  11:00ה' עד השעה  –ם א' כל התשלומים יבוצעו בימי .5.3

 המדד החדש יהא נמוך מהמדד הבסיסי לא יופחתו תשלומי סכום התמורה בהתאם.

לעיל, ישולמו על ידי הקונה לידי המוכרת  5.2כל תשלומי סכום התמורה המנויים בסעיף  .5.4

 בדרך של מתן המחאה בנקאית המשוכה לפקודת המוכרת.

מובהר בזאת, כי אם הקונה הינו "עוסק" או מלכ"ר או "מוסד כספי", כהגדרות מונחים אלה  .5.5

"( כי אז תהא המכירה, חייבת חוק מע"מ" –)להלן  1975 –בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 

במע"מ על פי חוק מע"מ, ועל כן, לאחר התשלום תמסור המוכרת לקונה "טופס דיווח על 

 אקראי" בגין הסכום שישולם הכולל את סכום המע"מ. עסקת

ייחשב סכום שישלם הקונה לאדם ו/או לגוף אחר כלשהו שלא על פי הוראות הסכם זה, לא  .5.6

כום ששולם על חשבון סכום התמורה, וזאת )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( אף אם נעשה כס

 בו שימוש לצורך פירעון תשלומים שהתחייבה בהם המוכרת.

הקונה לא יהא רשאי להקדים את מועד ביצוע התשלומים הנקובים בסעיף זה אלא בהסכמת  .5.7

 המוכרת בכתב.

 העברת הזכויות בנכס .6

 קבל ולרשום על שמו את מלוא זכויותיה של המוכרת בנכס. הקונה מתחייב לקנות, ל .6.1

בכפוף לתשלום מלוא התמורה למוכרת, המוכרת מתחייבת להמציא לקונה את כל  .6.2

 המסמכים המפורטים להלן:

המופנה לרשם  מס שבח מתשלום אישור אגף מיסוי מקרקעין על תשלום או פטור .6.2.1

 המקרקעין.

חלים על המוכרת עפ"י הסכם זה, קבלות על תשלום לעירייה של כל החובות ה .6.2.2

למעט אישור הועדה המקומית בדבר תשלום היטל השבחה ו/או הוצאות פיתוח 

להלן(. למען הסר ספק יובהר כי הקונה  7.4)החלים על הקונה כמפורט בסעיף 

ימציא אשור העירייה המופנה לרשם המקרקעין במועד המסירה והוא מתחייב 

לשלם את כל התשלומים החלים עליו ולחתום על כל המסמכים לצורך המצאת 

 אשור העירייה כאמור.

 חתומים על ידי המוכרת, לצורך העברת הזכויות על שם הקונה. ר מכשטרי  .6.2.3
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 להלן, חתום על ידי המוכרת. 8.1כאמור בסעיף  ייפוי כוח .6.2.4

 ידי המוכרת. למכירת הזכויות לקונה חתום עלפרוטוקול  .6.2.5

חתומה על ידי המוכרת, לצורך העברת הזכויות על שם בקשה לרישום מקרקעין  .6.2.6

 הקונה.

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

המוכרת לא תהא אחראית למשכונים, שעבודים, עיקולים או זכויות צד שלישי אחרות  .6.3

סיבה כלשהן שיוטלו על הנכס עקב מעשה ו/או מחדל של הקונה או מכוחו או מטעמו או מ

 כלשהי הקשורה בקונה או הנובעת ממנו.

שור יבכפוף למילוי התחייבויות הקונה, מתחייבת המוכרת להמציא לידי הקונה את הא .6.4

דשים ממועד החתימה על הסכם זה. יתר המסמכים חו 24לעיל בתוך  6.2.1כאמור בסעיף 

יומצאו לאחר קיום התחייבויות הקונה כאמור למעט אם טרם הונפקו בפועל ע"י העירייה 

 אם יתנהלו מול הרשויות השונות. וכיוצא בזה,ובכפוף להליכי השגה וערר 

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

. הקונה מתחייב להמציא למוכרת נסח על שמו בלשכת רישום המקרקעיןמהמוכרת ורישומו 

 , בלשכת רישום המקרקעין בסמוך לאחר הרישום. רישום לפיו נרשם הנכס על שמו של הקונה

מובהר בזאת כי עם מסירת האישורים לצורך העברת הזכויות אותם חייבת המוכרת  .6.6

, תסתיימנה כל התחייבויות המוכרת כלפי הקונה בכל הקשור להמציא לקונה עפ"י הסכם זה

 והנוגע להסכם זה לרבות בקשר לרישום הזכויות.

 תשלומי מיסים והוצאות .7

הצדדים ימציאו לאגף מיסוי מקרקעין הצהרה על רכישת ומכירת הזכויות בנכס )כל אחד  .7.1

 הסכם זה.יום מיום חתימת  40לפי העניין( ביחד עם שומתם העצמית וזאת בתוך 

לעיל, בדעת המוכרת למצות הזכויות העומדות לה בדין לקבלת פטור או  5.2.2כאמור בסעיף 

 להקטנת מקדמת המס מושא התיקון והקונה יאפשר לה למצות את זכויותיה כאמור.

 .התיקון(בכפוף להוראות )מס שבח, אם יחול, יחול על המוכרת וישולם על ידה  .7.2

 לם על ידו.מס רכישה יחול על הקונה וישו .7.3

היטל השבחה מכל סוג ו/או הוצאות פיתוח לרבות אגרות תיעול, ניקוז, ביוב, כבישים  .7.4

"(, יהא תאריך הטלתם אשר יהא, ובכלל זה כל חובה הוצאות פיתוח" –ומדרכות וכו' )להלן 

לתשלום בגין הוצאות פיתוח או היטל השבחה שהוטלו בתאריך כלשהו לפני חתימת הסכם 

 על ידו. מואם על הקונה וישולבמלו וזה, יחול

  סכום התמורה יחשב ככולל מע"מ, אם וככל שיחול. .7.5

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

בחוק מע"מ, כי אז תהא המכירה, חייבת במע"מ על פי חוק מע"מ, ועל כן, לאחר התשלום 

יווח על עסקת אקראי" בגין הסכום שישולם הכולל את תמסור המוכרת לקונה "טופס ד

 סכום המע"מ.

במידה והקונה רשום כ"עוסק", כמלכ"ר או כ"מוסד כספי", כהגדרתם בחוק מע"מ, הוא 

מתחייב לעדכן על כך את המוכרת בכתב בצירוף אישור רשויות מע"מ על רישומו כאמור, לא 



 

 

19 

יאוחר ממועד התשלום הראשון. למען הסר ספק, אי עדכון כאמור, ימנע את הוצאת "טופס 

הדיווח על עסקת אקראי" וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד למוכרת בעניין זה, 

 . 5נספח ב'כלרבות כמפורט בכתב ההתחייבות הרצ"ב 

יהא זכאי הקונה לשלם  יודגש כי אף אם לא תחול חובת תשלום מע"מ מכל סיבה שהיא, לא

פחות מסכום התמורה ו/או לא יהא זכאי הקונה להחזר כל סכום שהוא מהמוכרת וזאת גם 

 אם ימציא אשור על אי חיוב במע"מ או פטור ממע"מ.

(, כל המסים, הארנונות, "המועד הקובע" –החל מהמועד הקבוע למסירת החזקה )להלן  .7.6

חובה מכל מין וסוג שהוא, העירוניים, האגרות, ההיטלים וכל יתר תשלומי והיטלי ה

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

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

פוף ומבלי לפגוע למועד הקובע יחולו תשלומי החובה על המוכרת וישולמו על ידה )והכל בכ

 לעיל(. 7.6-ו 7.4באמור בפסקאות 

אגרות והוצאות, מכל סוג שהוא, שידרשו לצורך העברת הזכויות ורישומן על שם הקונה,  .7.7

 לרבות אגרות רישום ללשכת רישום המקרקעין, יחולו וישולמו על ידי הקונה.

הסכום שילם צד כלשהו תשלומים שהצד האחר חייב בתשלומם, יחזיר הצד האחר את  .7.8

 ששולם כאמור, מיד עם קבלת דרישה ראשונה.

 ייפוי כוח .8

במעמד חתימת הסכם זה, תחתום המוכרת על ייפוי כוח בלתי חוזר, בנוסח המצורף  להסכם  .8.1

לפיו יהיה בא כוחו של הקונה רשאי להעביר את זכויות המוכרת בנכס על שם  ,2כנספח ב'זה 

 הקונה בלשכת רישום המקרקעין.

הכוח יימסר לידי הקונה או לבא כוחו לאחר תשלום מלוא סכום התמורה אם תשולם  ייפוי

 במועד ובתנאי שמולאו כל התחייבויות הקונה על פי הסכם זה.

להבטחת קיום התחייבויות הקונה, יפקיד הקונה במעמד חתימת הסכם זה בידי המוכרת  .8.2

פיו יהא רשאי ב"כ המוכרת , ל3'בכנספח ייפוי כוח בלתי חוזר, בנוסח המצורף להסכם זה 

לבצע כל פעולה ולנקוט בכל האמצעים שידרשו לפי שיקול דעתה של המוכרת להבטחת ביצוע 

התחייבויות הקונה לפי הסכם זה, לרבות העברת הזכויות על שמו בלשכת רישום המקרקעין 

ות וכן לבצע פעולות שיידרשו למחיקת רישומים שנרשמו לטובת הקונה ו/או מי מטעמו )לרב

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 .9

במידה והקונה יבקש לקבל הלוואה מבנק למשכנתאות בישראל לצורך מימון רכישת זכויות  .9.1

ת לבנק להעביר ישירות למוכרת את מלוא המוכרת, מתחייב הקונה ליתן הוראה בלתי חוזר

 סכום ההלוואה, לפי הוראות הסכם זה.

המוכרת תסכים לחתום על התחייבות הקונה לרישום משכנתא לטובת הבנק בתנאי שאלו,  .9.2

לרבות נוסח כתב ההתחייבות, יהיה מקובל עליה במלואו ויאושר על ידה בכתב ובתנאי 

יבות הקונה לרישום משכנתא יועבר למוכרת שיובטח כי מלוא סכום ההלוואה נשוא התחי

ישירות )בכל מקרה המוכרת לא תחזיר לבנק המלווה כספים אלא אלה שישולמו לידה 

ישירות ונפרעו בפועל בחשבונה והיא לא תהיה אחראית להשבת כספים ששולמו עבורה 

 לרשויות מיסוי מקרקעין(, וכי לאחר העברת סכום ההלוואה כאמור, לא תיוותר יתרה



 

 

20 

כלשהי על חשבון סכום התמורה. המוכרת תהא רשאית לתקן תיקונים לפי שיקול דעתה 

בנוסח כתב ההתחייבות. בכל מקרה לא תהא המוכרת חייבת להחזיר לקונה את כתב 

ימים לפחות מהיום בו  30ההתחייבות האמור, עם או בלי תיקונים חתום על ידה, לפני חלוף 

ת המועד הקבוע לתשלום. מובהר כי לא תתאפשר גרירת נמסר לה ולא יהא בכך כדי לדחות א

 משכנתא מנכס אחר שבבעלות הקונה לנכס נשוא הסכם זה.

על אף האמור לעיל, הקונה לא יהיה רשאי לשלם למוכרת סכום כלשהו מכספי משכנתא,  .9.3

והמוכרת לא תהא חייבת לחתום על כתב התחייבות לרישום משכנתא כאמור, אלא אם 

 לעיל. 5.2.1קונה את התשלום על חשבון סכום התמורה כאמור בסעיף קודם לכן שילם ה

חתמה המוכרת לטובת הקונה על כתב התחייבות הקונה לרישום משכנתא, לא יהיה בכך  .9.4

  5.2.1מצד המוכרת לקבל סכום זה קודם לקבלת התשלום כאמור בסעיף  ויתור או הסכמה

 לעיל, וחתימת המוכרת תיחשב ככפופה ומותנית באמור לעיל. 

נטילת ההלוואה על ידי הקונה לא תקנה לקונה זכות לפגר במועד תשלום כלשהו ו/או לבצעו  .9.5

ת במועד הקבוע בין אם באופן חלקי והקונה יהא חייב בתשלום מלוא סכום התמורה למוכר

תועמד לרשותו הלוואה ובין אם לאו וגם אם יוצרו עיכובים ו/או מניעה כלשהי הקשורה באי 

חתימת המוכרת על מסמך כלשהו לרבות כתב ההתחייבות לרישום המשכנתא. הוא הדין 

ו/או בנק מטעמו אשור ו/או התחייבות ו/או הקונה בקשר עם היעדר אפשרות להשיג עבור 

צד שלישי על מסמך כלשהו ו/או לרשום הערה ו/או הערת אזהרה. הקונה ולא  חתימת

המוכרת, יהיה חייב להשיג בעצמו עבורו ו/או עבור בנק מטעמו התחייבות ו/או חתימת צד 

שלישי כלשהו ו/או הסכמה כלשהי לרבות לרישום הערת האזהרה לטובת בנק מטעמו, ככל 

ת כן ואין ולא תהא לקונה כל טענה בכל דבר ועניין שאלו יידרשו והמוכרת אינה חייבת לעשו

 הקשור בכך ולא תהיה לו כל זכות לפגר במועד תשלום התמורה כאמור לעיל.

אין בכל דבר האמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל מחויבות כלשהי על המוכרת לגבי עצם השגת  .9.6

ת המימון הדרוש ההלוואה ו/או לערוב לפירעונה ו/או כדי לערבה בדרך כלשהי באופן השג

 לקונה לשם עמידה בהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

 פיצויים מוסכמים ופיגור בתשלום .10

מבלי לגרוע מכל התרופות והסעדים העומדים לזכות המוכרת כאמור להלן בהסכם זה ו/או  .10.1

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

יצועם באופן חלקי, יישאו התשלומים ריבית פיגורים, מהיום הקבוע לתשלום במקרה של ב

 על פי ההסכם ועד למועד ביצוע התשלום בפועל.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בפסקה זו לעיל אינו מקנה לקונה זכות לפגר 

 בתשלום כלשהו או שלא לשלמו במלואו.

ישולם על ידי הקונה למוכרת ייזקף תחילה היה ותתווסף ריבית פיגורים כאמור, תשלום ש

 לסילוק כל ריבית הפיגורים שתיווסף כאמור.

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

יחשב הדבר להפרה יסודית של הסכם זה והמוכרת תהא זכאית לכל התרופות והסעדים על 

 פי ההסכם ועל פי כל דין.

הקונה למוכרת תשלום כלשהו מהתשלומים האמורים לעיל במלואו, או איחר ילם לא ש .10.2

ימים, ישלם הקונה למוכרת פיצויים מוסכמים בסכום בשקלים  3 –ביותר בבתשלום כלשהו 

"(, הפיצוי המוסכם)עשרה אחוזים( מסכום התמורה )להלן: " 10% -שיהיה שווה ל חדשים
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והסעדים האחרים העומדים לזכות המוכרת לפי הוראות וזאת מבלי לפגוע ביתר התרופות 

לעיל החל  2.9הסכם זה ו/או הוראות כל דין, לרבות קבלת ריבית הפיגורים המפורטת בסעיף 

מהיום הקבוע לתשלום על פי ההסכם ועד לתשלום בפועל, ולרבות זכותה לבטל את ההסכם, 

 אם תבחר בכך.

דה לשם גביית הפיצויים המוסכמים או כל המוכרת תהא זכאית לחלט כל סכום שיהיה בי .10.3

 חלק מהם.

 איסור קיזוז .11

 לקונה אין כל זכות קיזוז כלפי המוכרת.

 הסכם ממצה .12

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.

 הפרה ותרופות .13

בנוסף ומבלי לגרוע מכל סעד וזכות המוקנים לכל צד על פי הסכם זה בקשר להפרתו על  ידי  .13.1

הצד האחר, יחולו על הפרה כאמור גם הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, 

 .1970 -התשל"א 

הינם סעיפים עיקריים ויסודיים בהסכם זה והפרתם  11 –ו  10, 9, 7, 6, 5, 4, 3סעיפים  .13.2

 תחשב להפרה יסודית של ההסכם.

ל מקרה שצד להסכם זה יפר ההסכם הפרה יסודית, רשאי הצד המקיים, בנוסף ומבלי בכ .13.3

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 

ימי עסקים מיום  7והצד המפר לא תיקן אותה בתוך  המפר לתקן את ההפרה היסודית,

. במקרה בו יפר הקונה את ההסכם, תהא זכאית המוכרת לקבל מאת הקונה משלוח ההודעה

, וזאת בנוסף לכל פיצוי אחר בגין נזקיה לעיל( 10.2גם את הפיצוי המוסכם )האמור בסעיף 

  ומבלי שהפיצוי המוסכם יופחת מסכום הפיצוי האחר.

 כללי .14

יתור על ושום ויתור, הנחה, עיכוב, מחדל או מתן אורכה מצד צד להסכם למשנהו לא יחשבו כו

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

 סמכות שיפוט .15

אביב בלבד תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל עניין הקשור -לבתי המשפט בעיר תל

 להסכם זה ו/או בכל עניין ו/או הליך הנובע הימנו.

 כתובות והודעות .16

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

שעות מזמן שהמכתב הכולל את ההודעה והנושא את הכתובת  72ילו הגיעה לתעודתה לאחר חלוף כא

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

 מיד עם שיגורו או מסירתו )בהתאמה(. –בפקסימיליה או נשלח באמצעות שליח 
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

____________            ______________ 

 הקונה                                         המוכרת                
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 1נספח ב'

 נסח רישום מקרקעין
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 2נספח ב'

 

 כוח בלתי חוזר יייפו
 

 

עוה"ד משה שקל ו/או  ממנה בזה את ,227/99אני/ו הח"מ, מכבי שירותי בריאות אגודה עותומאנית מס' 

את כולם ו/או עו"ד _____________,  עופר אלבוים ו/או יניב שקל ו/או לילי כהן ו/או יניב הרשקוביץ

כוח החוקי/ים שלי/נו לשם עשייה בשמי/נו ובמקומי/נו, של -ביחד או את כל אחד מהם לחוד, להיות לבא

 כל הפעולות הבאות או חלק מהן:

 )להלן 284חלקה  10430בגוש  בקריית מוצקין 6גורדון בנכס המצוי ברחוב לרשום את כל זכויותינו 
 "(.הקונה"_____ת.ז./ח.פ.__________ )להלן "הנכס"( ע"ש ______

 

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

 

האמור לעיל, להופיע בלשכת רישום המקרקעין, במנהל מקרקעי ישראל, במחלקת אגף לשם בצוע  .2
 מרשם והסדר מקרקעין ו/או בכל גוף ורשות אחרים.

 

לשם ביצוע האמור לעיל, לקבל אשור העירייה המופנה לרשם המקרקעין על היעדר התנגדותה  .3
 להעברת הזכויות ורישומן ע"ש הקונה.

 

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

 

 

 2015 ____שנת______  לחודש ______ולראיה באתי/באנו על החתום היום _

 

 

 

_________________________________ 

 מכבי שירותי בריאות              

 

 

 2015 שנת____ _____ לחודש ___הנני מאשר את חתימת מרשתי הנ"ל היום __

 

 

__________________ 
 , עו"ד              

 

 



 

 

26 

 3ב'נספח 

 יפוי כוח בלתי חוזרי
 

עוה"ד משה שקל ו/או עופר  ממנה בזה את______________ /ח.פ. ______________ת.ז.אני/ו הח"מ 
ביחד או , את כולם ו/או ______________ אלבוים ו/או יניב שקל ו/או לילי כהן ו ו/או יניב הרשקוביץ

כוח החוקי/ים שלי/נו לשם עשייה בשמי/נו ובמקומי/נו, של כל -את כל אחד מהם לחוד, להיות לבא
 הפעולות הבאות או חלק מהן:

 

בקריית מוצקין  6גורדון בנכס המצוי ברחוב  לקבל, להעביר על שמי, במקומי ובעבורי את כל הזכויות .1

 ."()להלן:" "הנכס 284חלקה  10430בגוש 

בטל כל הערה ו/או הערת אזהרה ו/או בקשה לרבות בקשה להעברת זכויות ו/או התחייבות למחוק ול .2

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

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

 לכך.

ור לעיל, להופיע בלשכת רישום המקרקעין, במנהל מקרקעי ישראל, במחלקת אגף לשם בצוע האמ .4

 מרשם והסדר מקרקעין ו/או בכל גוף ורשות אחרים.

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

 להעברת הזכויות ורישומן ע"ש הקונה.

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

 באי כוחנו רשאים לייצג גם את מכבי שירותי בריאות בכל הקשור להוצאתו לפועל של ייפוי כח זה. .7

 2אני מוותר על כל טענה ו/או תביעה מכל סוג כנגד כל מי שיעשה שימוש ביפוי כוח זה עפ"י סעיף  .8

 לעיל ו/או כנגד מי מטעמו ו/או שולחו.

 

 2015_____ שנת  ולראיה באתי/באנו על החתום היום  _______     לחודש _____

 

 

 

------------------------------ 

 הקונה                     

 

 

 

 .2015 ______ שנת__ לחודש _______הנני מאשר את חתימת מרשיי הנ"ל, היום _

 

 

 

__________________
 , עו"ד                                   
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 4נספח ב'           

 מערכות מכבידנט

 

 הציוד והמערכות שלהלן הינם בבעלותה המלאה של מכבידנט:

  .+ לוח בקרה  מרכזיית גזים רפואיים + צנרת + יחידות קצה )שקעים( .1

 .לוח חשמל .2

 .19 –מזגנים מפוצלים  .3

 מערכת וואקום משאבות + צנרת.  .4

  .+ מיבש אוויר מדחס אוויר .5

  .2 –מפוח אוויר  .6

 ריהוט כללי. .7

 כלל הציוד הרפואי והמיטלטלין במושכר. .8

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי הנ"ל כולל את רשימת הציוד המשקי והציוד הרפואי המפורטים 

 להלן:

 כמות ציוד רפואי

 4 אוטוקלב                    

 9 איירמוטור

 UC125 WHALEDENT 1ליטר  3.8 אמבטיה אולטרה סוניק

 MTC 1ליטר  5אמבטיה אולטרה סוניק 

 8 אמלגמטור 

 2 גליל חמצן 

 2 גליל נייטרוס )גז צחוק( 

 37 זויתנים

 27 טורבינות

 8 ידית לסקיילר 

 8 ידיתן

 8 יחידה דנטלית אדק 

 8 ( בסיס קל70)בוכנה 325כסא סייעת פלטכניקה דגם 

 8 )בוכנה רגילה( בסיס כבד 350דגם  כסא רופא  פלטכניקה

 ROOT ZX 2מד אורך תעלות 

 1 מד עוצמת אור למכשיר סתימות לבנות קולטן

 WOODPECKER 1מיקרומוטור טכני 

 1 מיקרוסקופ דנטלי

 1 מכשור עזר למיקרוסקופ - DOWNPACKמכשיר 

 4 מכשיר אנלגזיה אוטומטי 
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 כמות ציוד רפואי

 1 מכשיר הלחמה חשמלי 

 1 מברשות 2צידי עם מכשיר ליטוש דו 

 T          8מכשיר לסתימות לבנות 

 X-SMART 2 -מכשיר רוטטורי לטיפולי שורש 

 CARE 3 NSK 1מכשיר שימון אוטומטי 

 3 מערכת סקשן 

 8 משקף צילומים 

 2 סטריליזטור כדורים/מחטים 

 1 סקיילר נייד אולטרה סוני להוצאת מבנים 

 1 ערכת החייאה                

 1 פיזיודיספנר

 1 ראשים  4עם  400מדחס על מיכל  -קומפרסור 

 1 מייבש אוויר )למדחס אוויר( -קומפרסור 

 3 קונקטור אדפטור

 8 רנטגן

 1 כל הציוד הרפואי במרפאה 
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 5ב'נספח 
          

 
 תאריך: ________

      לכבוד

  מכבי שירותי בריאות

 

 ., א.ג.נ

 כתב התחייבותהנדון:  

 

בקריית מוצקין  6גורדון הנכס המצוי ברחוב רכשנו את ואנו הח"מ,___________________  הואיל 

 ;"(הנכס)להלן: " 284חלקה  10430בגוש 

 כולל מע"מ כחוק, אם וככל שיחול;ועל פי הוראות הסכם הרכישה, סכום התמורה, יחשב כ והואיל

 

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

 

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

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

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

 תמסור לנו המוכרת "טופס דיווח על עסקת אקראי" בגין הסכום שישולם הכולל את סכום המע"מ.

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

ציא אשור על מסכום התמורה ו/או לא נהיה זכאים להחזר כל סכום שהוא מהמוכרת וזאת גם אם נמ

 אי חיוב במע"מ או פטור ממע"מ.

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

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

ור, ימנע את הוצאת "טופס הדיווח על עסקת הראשון. למען הסר ספק, ידוע לנו כי אי עדכון כאמ

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

 התחייבות זה. 

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

מוכרת הודעה ו/או הצהרה ו/או מצג, שגויים ו/או לא נכונים אשור רשות מע"מ על כך ו/או אם ניתן ל

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 

ה כפועל יוצא לרבות ובכלל זה בגין הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות והוצאה שיגרמו לה ו/או למי מטעמ

 וכו' והכל מיד עם דרישתה הראשונה של המוכרת. 

שלם את יתרת תשלומי נאזי  18%-על אף האמור בהסכם על נספחיו, אם יעלה שיעור המע"מ מעבר ל .6

ובהר, כי אם ו, בתוספת ההפרש בעליית המע"מ. למען הסר ספק יינהתמורה שטרם שולמו על יד

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

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.
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 ולראיה באנו על החתום:

 

 

  

-----------------------                              ------------------------ 

 ________ת.ז./ח.פ.                                     __________ת.ז./ח.פ. 

 

 

 

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

___________ 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.  

 

 

 

____________      _________________ 
 חתימת עו"ד              תאריך       
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 6נספח ב'

 סכם שכירות בלתי מוגנתה
 

 2015שנת  _____ביום _______ בחודש ___________ -בשנערך ונחתם 

 

 ב י ן

 

____________________ 

 ת.ז./ח.פ. ________________

 מרח' ___________

 "(המשכיר" –)להלן 

 מצד אחד;       

 

 ל ב י ן

 

 דנט בע"ממכבי

 510549256ח.פ. 

 6מרחוב קויפמן 

   68012אביב   -תל

 "(מכבידנט" –)להלן            

 מצד שני;        

 

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

 ;להלן 2.4הזכויות בנכס, כהגדרתו בסעיף 

 תחייבויות המשכיר במסגרת המכרז, מתחייב המשכיר להשכירוכחלק בלתי נפרד מה והואיל: 

להלן, וזאת בכפוף לתשלום מלוא סכום  2.7למכבידנט את המושכר, כהגדרתו בסעיף 

 הלן.ל 2.2התמורה וקבלת החזקה בנכס, כמפורט בהסכם המכר, כהגדרתו בסעיף 

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

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

    ;הקבועים בהסכם זה להלן

 

 

 

 לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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 מבוא, נספחים וכותרות .1

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

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

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

 חתימת הצדדים.

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

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

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

 המושכר. תשריט  – "א-6ב" נספח .1.4.1

 .ו'שטח הצבת המערכות ושטח תשריט  –" 1א-6ב'נספח " .1.4.2

 נספח ביטוח.  – "ב-6'נספח "ב .1.4.3

 יצורף כאמור בהסכם זה.  -אישור הבנק – ג"-6ב'נספח " .1.4.4

 נספח שילוט. – ד"-6ב'" נספח .1.4.5

 אישור להתקנת ציוד אלחוטי במושכר. – ה"-6ב'" נספח .1.4.6

 .מכבידנט בבעלותשהינן  המערכות– ו"-6ב'" נספח .1.4.7

 11.11.14שניתן בגין הנכס ביום  20140398היתר בניה מס'  – "ז-6ב'נספח " .1.4.8

 .פתיחת דלת נוספת למרפאת מכבידנט –ועניינו שינוי חזית 

 הגדרות .2

שפורסם ע"י מכבי שירותי  ,118/2015 'מסעם הליך תחרותי נוסף  מכרז פומבי  –" המכרז" .2.1

ממנו נדרש הזוכה בריאות, במסגרתו הוצע למכירה הנכס, כהגדרתו להלן, וכחלק בלתי נפרד 

 )הוא המשכיר( לחתום על הסכם שכירות זה.

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

 המשכיר, בד בבד עם חתימת הסכם זה. 

בקרית  6המצויים ברחוב גורדון  284חלקה  10430המקרקעין הידועים כגוש  –"המקרקעין"  .2.3

 . מ"ר, כמפורט בנסח הרישום 719 בשטח רשום של מוצקין

, הבנוי על מ"ר 325 -בשטח של כ מבנה צמוד קרקע, חד קומתיהמקרקעין וכן   –"הנכס"  .2.4

 .  המקרקעין

 מ"ר. 325 –" שטח המושכר לתשלום" .2.5

 להלן. 7המטרה הקבועה בסעיף  –" מטרת השכירות" .2.6

-6ב'נספח המצ"ב כ בתשריט המושכר כחולבצבע  םומתוח שטח הנכס המסומן –" המושכר" .2.7

 .)כהגדרת מונחים אלה להלן( ו'שטח שטח הצבת המערכות ווכן  א'

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

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

 )אם בכלל( לצורך מימון רכישת הזכויות נשוא הסכם זה. כספים לקונהשילווה בישראל 
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ירשם, על זכויות המשכיר בנכס, ואשר לא יהיה שיעבוד ככל ש – "שעבודי המשכיר" .2.10

איסור על השכרת המושכר למכבידנט או הגבלה כל שהיא לזכויות מכבידנט  וברישומ

 במושכר.

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

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

השכירות, והכל כאמור בהסכם זה, כך שככל שהנכס ימומש על ידי הבנק הוא ימומש כ"נכס 

 להסכם זה. ג'-6ב'נספח תפוס". אישור הבנק יצורף כ

מכבידנט באופן  לרשותיועמדו  אשרבמבנה במקרקעין ו שטחים –"שטח הצבת המערכות"  .2.12

, אך לא )כגון המושכר להפעלת למכבידנט הנחוצים מתקנים/או יוצבו ומוצבים  הםבבלעדי, 

 ירוקבצבע  כמסומןכמפורט ו, '(וכו , דוד וקולטי שמשגנראטור, קומפרסור, מזגנים מנועי רק,

לא  המערכות הצבת שטחהסר ספק,  למען .להסכם זה 1א-6ב' נספחכ המצ"ב תשריטב

לא תישא בכל  ומכבידנט, לעילייחשב לצורך חישוב "שטח המושכר לתשלום" כהגדרתו 

חלקים  יובהר כי מכבידנט תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתחםתשלום בגינו. 

 .בתוך מתקן נעול מתאיםלקבוע מערכות משטח הצבת המערכות ו

בתשריט  ירוקבצבע באות "ו"  המסומןמ"ר  X 10.80 5.00בגודל של שטח  –" ו'שטח " .2.13

יובהר כי מכבידנט תהא רשאית לעשות שימוש בשטח זה  .להסכם זה 1א-6ב'נספח כ המצ"ב

לא ייחשב לצורך חישוב "שטח המושכר לתשלום"  ו'שטח הסר ספק,  למען. לחניית רכבים

 .לא תישא בכל תשלום בגינו ומכבידנט, לעילכהגדרתו 

מדד המחירים הידוע בשם מדד המחירים לצרכן )כולל פירות וירקות( המתפרסם  –"המדד"  .2.14

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 

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

 במקומו תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו לבין המדד המוחלף.

 המדד שהתפרסם לאחרונה לפני ביצוע תשלום כלשהו לפי הסכם זה. – "המדד החדש" .2.15

 .15.1.2014, אשר פורסם ביום 2013חודש דצמבר מדד  – "המדד הבסיסי" .2.16

ההפרש בין המדד החדש לבין המדד הבסיסי )ככל שהמדד החדש גבוה  – "הפרשי הצמדה" .2.17

  ומוכפל בסכום שיש להצמידו. מהמדד הבסיסי(, מחולק במדד הבסיסי,

 יום שבו פתוחים הבנקים המסחריים לשם מתן שירותים ללקוחותיהם. – "יום עסקים" .2.18

שנים עשר חודשי סך השווה לדמי השכירות כהגדרתם להלן, בשווי  –" המוסכם הפיצוי" .2.19

 שכירות. 

 אשר הינן בבעלות מכבידנט כמפורט כלל המערכות הקיימות במושכר  – ""המערכות .2.20

 .להסכם זה 'ו-6ב' בנספח

ועניינו שינוי  11.11.14שניתן בגין הנכס ביום  20140398היתר בניה מס'  –"היתר הבניה"  .2.21

 להסכם זה. ז'-6ב'נספח פתיחת דלת נוספת למרפאת מכבידנט, המצ"ב כ –חזית 

 השתכללות ההסכם .3

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

 על פי מסמכי המכרז, לרבות הסכם המכר.
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מובהר כי המשכיר יהיה זכאי לתשלום דמי השכירות על פי הסכם זה, אך ורק בתנאי  .3.2

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

 החזקה בנכס לידי המשכיר בהתאם להוראות הסכם המכר.

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

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

למכבידנט,  משכירהמשכיר זה לעיל,  3.1במועד השתכללותו של הסכם המכר כאמור בסעיף  .3.4

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

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

 הצהרות והתחייבויות הצדדים .4

 המשכיר מצהיר ומתחייב בזאת כי: .4.1

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

 מושכרה כי מכבידנט תמשיך להחזיק אתואין כל מניעה מצידו  ,ים של הנכסבעלכ

 .בהתאם להוראות הסכם שכירות זה

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

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

 ו.על ידבהסכם זה ו/או את ביצועו של הסכם זה 

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

כאמור על הסכם זה וביצוע  ועל פיו, ואין בחתימת והתחייבויותיאת כל ולבצע 

  על פיו משום הפרת התחייבות כלשהי כלפי צדדים שלישיים. והתחייבויותי

חוב ו/או משכנתא  מכל ותינק שזכויות המשכיר במושכר, כהמשך החזקה תעשה .4.1.4

 זכות צד ג' כלשהיו/או עיקול ו/או צווים שיפוטיים ו/או מנהליים למיניהן ו/או כל 

לעיל, והן תשארנה  2.10למעט שעבודי המשכיר ככל שיהיו, כהגדרתם בסעיף 

 .במצב זה לאורך כל תקופות השכירות כאמור בהסכם זה

, על כל הנלווה מצהיר ומאשר את השימוש במושכר למטרת השכירות המשכיר .4.1.5

 .והכרוך בכך

, לקבלת כל האישורים שיידרש, יפעל המשכיר, על אחריותו ועל חשבונואם וככל  .4.1.6

הנדרשים מכל רשות מוסמכת על מנת שיתאפשר למכבידנט לעשות שימוש 

במשך כל תקופות השכירות )לרבות באמצעות  ,למטרת השכירותכדין במושכר 

תיקון התב"ע החלה על המקרקעין, ביצוע שינוי להיתר הבניה, או קבלת היתר 

וככל שיידרש  ול במלוא מרצפעיהמשכיר מתחייב כי לשימוש חורג במקרקעין(. 

 הבלעדי. והא אחראי להשגתם על חשבונילצורך השגת האישורים האמורים, ו

שא המשכיר בכל העלויות ו/או התשלומים ו/או יימבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

השגת ולשם האגרות ו/או ההיטלים, אשר יידרשו על ידי כל גוף, אם יידרשו, עקב 

 .למושכר ל לא יחול לגבי רישיון עסקהאמור לעי .האמורים האישורים

, וכי חתימתם ם המשכירהחתומים על הסכם זה הם המוסמכים לחתום בש .4.1.7

)במידה והמשכיר  לכל דבר ועניין ות אותוהרשום של המשכיר מחייב ובתוספת שמ

 .חברה(-הינו 

 הוא קיבל את כל ההחלטות הנדרשות עפ"י דין לאישור התקשרותו בהסכם זה. .4.1.8
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 מצהירה ומתחייבת בזאת כי:מכבידנט  .4.2

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

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

התחייבויותיה על פיו, ואין בחתימתה כאמור על הסכם זה וביצוע את ולבצע 

 הי כלפי צדדים שלישיים.התחייבויותיה על פיו משום הפרת התחייבות כלש

החתומים על הסכם זה הם המוסמכים לחתום בשמה וכי חתימתם בתוספת שמה  .4.2.3

 הרשום של מכבידנט מחייבת אותה לכל דבר ועניין.

 השכירות .5

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

ר את המושכר, למטרת השכירות, והכל לתקופה, בתנאים ומכבידנט מתחייבת בזאת לשכור מהמשכי

 ובמועדים המפורטים להלן בהסכם זה.

 אי תחולת חוקי הגנת הדייר .6

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

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

 (."חוק הגנת הדייר" –)להלן 

מכבידנט מצהירה כי לא נתבקשה ולא שילמה דמי מפתח, כהגדרתם בחוק הגנת הדייר, או  .6.2

 כיו"בתשלומים העלולים להתפרש או להיחשב כדמי מפתח, וכי כל שיפוץ, תוספת וכל 

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

 הגנת הדייר.

מכבידנט דייר  ההיית, לא 1968 - ביום תחילתו של חוק הגנת הדייר )הוראות שונות(, תשכ"ח .6.3

 הזכאי להחזיק במושכר.

 מטרת השכירות .7

שיניים  , לרבות מרפאותלמטרת מרפאותשוכרת בזאת את המושכר על מנת להשתמש בו  מכבידנט

 "(.מטרת השכירות" –להלן לעיל ו) למשך כל תקופת השכירות ,כךנלווים לותים ושיר

  תקופת השכירותמסירת החזקה ו .8

תמשיך מכבידנט להחזיק , כאמור בהסכם המכרבכפוף לקיום כל התחייבויות המשכיר  .8.1

בהתאם להוראות  להסכם המכר 4יום מסירת החזקה למשכיר כאמור בסעיף מ במושכר החל

נקי מכל חוב ו/או משכנתא ו/או עיקול ו/או צווים שיפוטיים ו/או  , כשהמושכרהסכם זה

ו/או כל זכות צד ג' כל שהיא וכשאין כל מניעה אחרת להשתמש במושכר  םם למיניהימינהלי

לעיל, למעט שעבודי המשכיר ככל שיהיו, כהגדרתם בסעיף  0למטרת השכירות כאמור בסעיף 

 (."מועד תחילת השכירות" ו/או "מועד מסירת החזקה" – לעיל )להלן 2.10

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

 "(.הראשונה תקופת השכירות" –( שנים מאותו מועד )להלן 5) חמשהשכירות, וסיומה בתום 

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

 נוספות בנות תקופות 3בעוד  ,אחרי תום תקופת השכירות הראשונה ,וחלקים ממנלאו כולו 
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ממועד  חודשים 11 -שנים ו 24שסיומה נוספת אחת וכן בתקופה  שנים כל אחת( 5)חמש 

נוספות הנ"ל בתום תקופת השכירות כאשר תחילת כל אחת מהתקופות ה, תחילת השכירות

  .כאמור בהסכם זה לעיל מכבידנט, בכפוף לקיום מלוא התחייבויות שקדמה לה

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

 - "החמישית"תקופת השכירות  –ו  "תקופת השכירות הרביעית", השכירות השלישית"

 .כאשר תחילת כל אחת מהתקופות הנוספות הנ"ל בתום תקופת השכירות שקדמה לה

תקופת השכירות  , לפני תוםחודשים מראש (6) לפחות ששה לא מסרה מכבידנט הודעה בכתב .8.4

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

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

 . השכירות הנוספת"(, ימשך הסכם זה לתקופת השכירות

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

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

 להלן. 20ר על ידי מכבידנט והחזרת החזקה בו לידי המשכיר, כמפורט בסעיף פינוי המושכ

לעיל, תחולנה כל הוראות ההסכם במלואן החלות  8.4הוארך תוקף ההסכם, כאמור בסעיף  .8.6

 בכפוף לשינויים המפורטים בהסכם זה.  בתקופת השכירות,

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

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

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

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

 .להלן 20במקרה זה הוראות סעיף 

 דמי השכירות   .9

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

 ₪ 70שכירות חודשיים לכל חודש מחודשי השכירות בתקופת השכירות, ככל שיחול, בסך 

 .₪ 22,750ובסה"כ , "(דמי השכירות" –מ"ר משטח המושכר לתשלום )להלן  1לכל 

דמי השכירות גבוהים יהיו  – שתמומשנה , ככלתקופות השכירות הנוספותמ אחת בכל .9.2

 השכירות בתקופת לאחרונה ששולמומדמי השכירות )חמישה אחוזים(  5%של  בשיעור

 בתקופתלמ"ר,  ₪ 73.5יהיו  יההשני השכירות בתקופת השכירות שדמי היינו, הקודמת

 ובתקופת למ"ר, ₪ 81.03הרביעית השכירות  בתקופתלמ"ר,  ₪ 77.175השלישית השכירות 

 למ"ר. ₪ 85.085החמישית השכירות 

 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,  .9.5

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

( חודשים מראש )או החלק הנותר ממנו, לפי 3החלה בתקופת השכירות בעבור כל שלושה )

 העניין(.

דמי השכירות ישולמו למשכיר בכפוף לכל דין בדבר ניכוי מס במקור, בכפוף לחוק עסקאות  .9.6

ובכפוף להמצאת אישור שנתי בדבר ניהול  והתקנות על פיו, 1976 –תשל"ו גופים ציבוריים 

 .ובכפוף להמצאת חשבונית מס כדין שיומצאו מראש כתנאי לביצוע התשלום רים כדיןספ
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מכל תשלום שעל מכבידנט לשלם למשכיר על פי הסכם זה, תנכה מכבידנט ניכוי מס במקור  .9.7

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

בע לשם כך בדין. כל ניכוי במקור שיעשה כאמור יחשב הניכוי במקור על פי השיעור שנק

 כתשלום על חשבון דמי השכירות החודשיים שמכבידנט חייבת בתשלומם על פי הסכם זה.

תשלום דמי השכירות החודשיים שעל מכבידנט לשלם למשכיר מהווים את מלוא הסכומים  .9.8

של המשכיר על  והתחייבויותישעל מכבידנט לשלם למשכיר בגין השכירות ובגין קיום שאר 

  המפורטים בהסכם זה(. שוטפים פי הסכם זה )למעט תשלומים

 שימוש והחזקת המושכר .10

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

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

לעניין זה,  וו/או כל התחייבות רלוונטית אחרת של על פי הסכם זהוף להתחייבויות המשכיר בכפ .10.2

ובלבד שאם נמנע  .במושכר מטעמהשיון לתליית שלטים יר להשגת תהיה מכבידנט אחראית

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

, יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה על בל ו/או לחדש רישיון כלשהוהמסמכים הנדרשים לק

 .ידי המשכיר

מסור לה ו/או לכל רשות כל מסמך, תכנית, חתימה, יבידי מכבידנט כל סיוע, ו ןייתהמשכיר  .10.3

 במושכר. לצורך פעילותה ו/או חידושו ככל הנדרש שיוןיעל מנת לאפשר למכבידנט לקבל ר

מסור לה ו/או לכל רשות כל מסמך, תכנית, חתימה, ידנט כל סיוע, ובידי מכבי ןייתהמשכיר  .10.4

 2.21להוציא לפועל את הבקשה להיתר בניה )כהגדרתה בסעיף על מנת לאפשר למכבידנט 

 .זהלעיל(, ובלבד שלא יהא בכך בכדי להשית על המשכיר עלויות שלא חלות עליו על פי הסכם 

מכבידנט תימנע מגרימת תחזיק את המושכר במצב טוב ותקין, למעט בלאי סביר,  מכבידנט .10.5

או משים אותה בלעדית, ותתקן על חשבונה נזק כל נזק או קלקול לשטחי המושכר המש

 שיגרם על ידה ו/או על ידי מי מטעמה ו/או על ידי מבקרים מטעמה לשטחים אלהקלקול 

 .למעט בלאי סביר כאמור

 של קיום, מבקריםכי השימוש במושכר למטרת השכירות טומן בחובו  למשכיר ידוע כן .10.6

 סעיף לענייןלרבות  ,כד' והללו לא יחשבורעשים )לרבות עקב קיומו של קומפרסור(, ריחות ו

 .כמטרד ,זה

, את כל הפגמים ועל אחריותו ועל חשבונו/או להחליף,  לתקן, לתחזקהא אחראי י המשכיר .10.7

 והמושכר הנכסקונסטרוקטיביים במעטפת  בקירותו/או הליקויים ו/או הקלקולים שיתגלעו 

מערכותיו שבתוך הקירות ו/או ו תשתיותיו/או וו/או רצפת המושכר ו/או תקרת המושכר 

לרבות נזק הנובע מבלאי סביר, אלא אם נגרם הנזק האמור כתוצאה  התקרות ו/או הרצפה

. להסרת ספק השכירות תקופת תחילת לאחר, או מי מטעמה מכבידנטממעשה או מחדל של 

ינם מתקנים ואביזרים שה וכן על מערכות,החלות על  ןמובהר בזה כי הוראות סעיף זה אינ

  .אשר הותקנו על ידה/או ו בנכס ו/או במושכר מכבידנט בבעלות 

כאמור במהירות  וכל נזק ו/או קלקול שהם בתחום אחריות ותקן על חשבוניהמשכיר  .10.8

ידרש לעשות כן על ידי מכבידנט, על מנת שלא תפגענה ההנאה ו/או יהאפשרית, מיום ש

ומדובר בנזק במושכר שקיים צורך עשה כן ו/או במקרה יהשימוש הסביר במושכר, ואם לא 

דחוף בתיקונו, תהא מכבידנט רשאית, אך לא חייבת, לעשות כן בעצמה או באמצעות אחרים, 

שיב המשכיר למכבידנט את ההוצאות, שהוצאו או נגרמו יובמקרה כזה  המשכיר על חשבון
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נט או שתהא זכאית מכביד בקשר לתיקון כאמור, מיד עם דרישתה הראשונה של מכבידנט

 .לקזז כל סכום

 ויטופלו ויתוקנו על ידי המשכיר ועל חשבונ או חלקו נזקים שימנעו את הפעלת המושכר .10.9

לאלתר, כגון: נזילות, רטיבות בקירות, נזקים קונסטרוקטיביים במבנה וכו'. נזקים אשר 

דמי  בעיכוב תשלוםיזכו את מכבידנט  או חלקו בגינם ימנע ממכבידנט להשתמש במושכר

את המשכיר  םעד להשלמת התיקון. לא השלי וקיזוז הנזקים ו/או דמי השכירות השכירות

יום וימנע ממכבידנט שימוש במושכר למטרת השכירות, יחשב הדבר  30תוך  ועבודותי

להפרה יסודית של הסכם זה ומכבידנט תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות ולדרוש פיצוי 

 .וזאת בנוסף לכל סעד עפ"י כל דין בגין הנזקים שיגרמו לה

תהא רשאית להתקין על גג מבנה המושכר, במקום המצוין בסימן "ג" התקינה או מכבידנט  .10.10

להסכם זה, אנטנת תקשורת  1'א-6ב' כנספחבשטח הצבת המערכות כאמור בתשריט המצ"ב 

 פחבנס"( בהתאם למפורט אנטנת התקשורת" –טלפוניה של מכבידנט )להלן של מרכזיית ה

להסכם זה. אנטנת התקשורת תיחשב כחלק משטח הצבת המערכות לכל דבר ועניין.  'ה-6ב'

מובהר כי מכבידנט תהא אחראית לקבלת האישורים, ההיתרים והרישיונות ככל שהללו 

 7נחוצים על פי דין להתקנת והפעלת אנטנת התקשורת. המשכיר ישתף פעולה ויחתום בתוך 

למכבידנט לשם התקנת ו/או הפעלת אנטנת  שיידרש, , ככלימים על כל מסמך הדרוש

 התקשורת.

הא רשאי לבקר במושכר, בשעות הפעילות, בתאום מראש עם מכבידנט, לשם יהמשכיר  .10.11

 .ובלבד שפעילות מכבידנט לא תיפגע בדיקת קיום הוראות הסכם זה על ידי מכבידנט

 שילוט .11

בהתאם לשילוט הקיים ביום  המושכרמכבידנט תהא זכאית להמשיך ולתלות שלטים בחזית  .11.1

. המשכיר להסכם זה 'ד-6ב' כנספחכמתואר בנספח השילוט המצ"ב  חתימת הסכם זה

 יחתום, ככל שיידרש, על כל המסמכים והאישורים שידרשו, לשם הצבת השלט כאמור.

 מכבידנט תהא רשאית לתלות שילוט ו/או הכוונה בפנים המושכר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 א במשך כל תקופת השכירות באגרת השילוט. מכבידנט תיש .11.2

 מיסים ותשלומים .12

ובתקופות השכירות  תקופת השכירות כל ובמשךמסירת החזקה תשלם החל ממועד  מכבידנט .12.1

החלים, אם חלים  השוטפים , באופן שוטף, את מסי הרשות המקומיתהנוספות, באם תחולנה

 .שוכרת המושכרדין כ פ"יע עליה כשוכרת, וכל מס ו/או תשלום אחר אשר יחול עליה

הוטל תשלום כאמור בשל שנה שלמה שרק חלק ממנה נמצא בתחום תקופת השכירות, 

האמור. כל תשלום כאמור שחל קודם לתחילת תקופת  תשלם מכבידנט חלק יחסי מהתשלום

השכירות יחול וישולם על ידי המשכיר )אף אם מועד תשלומו לאחר תחילת תקופת 

  השכירות(.

, חשמל צריכתבתשלומים וההוצאות בגין  בפועל תישא במשך כל תקופת השכירותמכבידנט  .12.2

כל תשלום כאמור  .טלפוןהגז וה מים,ה, לפי תעריפי חברת החשמל -מים גז וטלפון למושכר

לתקופת השכירות, יחול וישולם על ידי המשכיר )אף אם מועד  המתייחס לתקופה שקדמה

 השכירות(. הינו לאחר תחילת תקופתבפועל תשלומו 
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מכבידנט תישא בעלויות השוטפות הנגזרות מהשימוש שלה במערכות בהתאם לקריאת  .12.3

 מונים. התשלום בגין הצריכה ישולם על ידי מכבידנט בהתאם לצריכתה בפועל.

הנובע מהבעלות במושכר כגון: מס רכוש, היטל השבחה,  לרבותמס ו/או היטל אחר  כל .12.4

גין השימוש למטרת השכירות, וכו', אשר חל או יחול על פיתוח, כופר חניה, לרבות ב הוצאות

על ידי המשכיר. בכלל כך יחולו על המשכיר אגרות והיטלים אשר  מווישול והמושכר, יחול

היתר הבניה ו/או לשימוש במושכר  לרבות, משינוי תכנית ו/או קבלת היתר היתר ביןנובעים, 

 פר חניה, אם וככל שיידרש.למטרת השכירות, לרבות תשלום היטל השבחה ו/או כו

 תחילת השכירות מועדשינויים ותוספות לאחר  .13

זכאית, בכל עת לאחר מועד מסירת החזקה, לבצע שינויים ו/או תוספות ו/או  מכבידנט .13.1

ז' -6ב')לרבות לשם הוצאתו לפועל של היתר הבניה המצ"ב כנספח  שיפוצים פנימיים במושכר

וזאת לפי שיקול דעתה ובלא כל צורך בהסכמת  ,המשכיר, שלא באמצעות להסכם זה(

 יובהר, כי שינויים חיצוניים במעטפת המושכר יתואמו עם המשכיר.. המשכיר

מתחייב לשתף פעולה עם מכבידנט, ככל  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשכיר .13.2

. כמו כן לא יתנגד ובגינ 4שיידרש, לשם הוצאתו לפועל של היתר הבניה וקבלת טופס 

, אלא מטעמים סבירים בלבד )כגון: טעמים במושכר לביצוע שינויים מהותיים משכירה

הנעוצים בעמדת הרשויות המוסמכות ו/או באם יש בשינוי לפגוע בקונסטרוקציה של המבנה 

 .וכיו"ב(

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מכבידנט תהא רשאית )אך לא חייבת( לבצע שיפוץ או החלפה של  .13.3

 , על פי שיקול דעתה הבלעדי, והמשכירבנכס והדלוחין המים, החשמל תשתיותמערכות ו/או 

מערכות ו/או  לא להתנגד ולשתף פעולה עם מכבידנט לשם שיפוץ או החלפה שלמתחייב 

  .תשתיות אלה

על חשבונה ובכפוף לקבלת ה ויבוצעו על ידהשינויים, ככל שיבוצעו על ידי מכבידנט, כל  .13.4

ו/או יחתים את הבעלים  חתוםי המשכירהיתרים כחוק, אם הדבר נדרש על פי הדין. 

על כל המסמכים והתוכניות, לרבות טפסים, בקשות והתחייבויות מכל מין וסוג הרשומים 

שהוא שידרשו לשם קבלת כל אישור ו/או היתר, אם אישור או היתר כאמור ידרשו לצורך 

עלויות  וכאמור, כדי להטיל עלי המשכירשל  וינויים, ובלבד שלא יהיה בחתימתביצוע הש

 , למעט המפורט בהסכם זה.יו/או חבות כלשה

מתחייב כי ככל שבעתיד יידרשו על ידי הרשויות המוסמכות )כגון: הרשות  המשכיר .13.5

: המקומית, כיבוי אש, הג"א וכיו"ב( תוספות ו/או התאמות ו/או תשתיות נוספות )כגון

במושכר, אזי המשכיר  מכבידנט, שאינן בגין פעילות המושכר למבנהספרינקלרים, הנגשה( 

 כוללמתחייב להתקין את המערכות ו/או המתקנים ו/או התשתיות הנדרשים בשטחי המבנה 

 .מושכרב

 על ידי המשכיר נוספת בנייה .14

  לנצל את זכויות הבנייה הקיימות במקרקעין חליט המשכיר יבמקרה ולאחר מסירת החזקה במושכר, 

ההוראות שלהלן על יחולו , המושכר"( מעל למבנה הבנייה הנוספת" –לבנות קומות נוספות )להלן ו

 הבניה הנוספת כאמור: ביצוע

בכפוף לקיום התחייבויות המשכיר בסעיף זה להלן, מכבידנט לא תתנגד ולא תמנע מהמשכיר  .14.1

 את ביצוע הבנייה הנוספת.
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בניה הנוספת, לא יאוחר ביצוע הבקשר ל ועל החלטת למכבידנטהמשכיר מתחייב להודיע  .14.2

 "(.הודעה על ביצוע הבניה הנוספת" –משלושה חודשים טרם ביצוען )להלן 

לא יהיה בבנייה הנוספת, ובביצוע עבודות הבניה כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכויותיה של  .14.3

תתבצענה הנוספת עבודות הבניה פי כל דין, ו זה ו/או עלבהתאם להוראות הסכם  מכבידנט

ו/או מי מטעמה במושכר ובאופן שלא  מכבידנטלפעילות  תתוך הקפדה על הפרעה מינימאלי

 .בהתאם למטרת השכירות יפגע באפשרות למתן השירותים לבאי המושכר

בעת תקופת העבודות הנוספות תאפשר גישה נוחה, מסודרת, נקייה ובטוחה לכניסה של  .14.4

 ם למושכר. המשכיר ידאג לפנות את פסולת הבנייה באופן שוטף., ולבאימכבידנט

למינימום, וכי הספקת  למכבידנטבעת ביצוע עבודות הבנייה הנוספת, תצומצם ההפרעה  .14.5

תמשך כסדרה, לא תופסק  הניתנים למכבידנטמים, ביוב, חשמל, תקשורת ושירותים אחרים 

 ספת.ולא תיפגע כתוצאה מעבודות הבניה הנו

בכפוף לכל דין ובהתאם להיתר בנייה כדין והכל על  י המשכירהבנייה הנוספת תבוצע על יד .14.6

 .ו של המשכירועל חשבונ ואחריות

, לביצוע הבניה וו/או על ידי מי מטעמ י המשכירקבלני המשנה שיועסקו על ידקבלנים ו/או  .14.7

 הנוספת, יהיו קבלני בניין מורשים.  

הנוספת יונהגו סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נאותים  במקום ביצוע עבודות הבנייה .14.8

ו/או למי מטעמה ו/או לרכוש שבחזקתה ובאחריותה, וכן תקיים  למכבידנטלמניעת נזקים 

, פקודת הבטיחות בעבודה 1965 –את ההוראות הבטיחותיות שבחוק התכנון ובנייה תשכ"ה 

                                                                                                                                                                                                              , ובכפוף לכל דין.          1970 –)נוסח חדש( תש"ל 

העבודות מכוסות בביטוח בר במהלך ביצוע עבודות הבניה הנוספת עד להשלמתן תהיינה  .14.9

נזקי  –תוקף אצל חברת ביטוח מוכרת בישראל שתכסה את כל הסיכונים האפשריים )לרבות 

רכוש, אחריות כלפי צד ג', אחריות מעבידים וכיו"ב( בהיקפים ובסכומים ריאליים כפי 

 שמקובל לעבודות מסוג ובהיקף דומה.

היה הפרדה מוחלטת בין הכניסה מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשכיר מתחייב כי ת .14.10

לבין שטחי הבנייה הנוספת הן במהלך ביצוע עבודות הבנייה הנוספת והן לאחריהן  למושכר

 המושכר.תהיה נפרדת ומיועדת לבאי  המושכרהכניסה לשטחי כך ש

פעל י, ו'ו/או שטח  הצבת המערכותשטח לשנות את מיקום בכדי ככל שיהיה בבניה הנוספת  .14.11

 לשטח ו' ו/או , ככל שיידרש, למציאת שטח חלופי מתאיםוועל אחריות והמשכיר על חשבונ

לא יפחת משטח הצבת המערכות ו/או שטח  גודלו , אשרלמיקום מערכות המבנה והמושכר

 .  וישא בכל תשלום והוצאה בשל כך יועצי מכבידנט עם, וזאת בתיאום ו'

ו/או כדי לפגוע אסתטית  מובהר כי מתקני הבנייה הנוספת יותקנו במיקום שלא יהיה בו .14.12

במושכר, תוך הקפדה על מניעת מטרדים, רעש, ריחות רעים  מכבידנטלהפריע לפעילות 

 וכיו"ב.

 שיעבוד, העברת והסבת זכויות  .15

מכבידנט רשאית לפעול במושכר ו/או להפעיל את המושכר למטרת השכירות בעצמה ו/או  .15.1

 . באמצעות אחר מטעמה

תהא רשאית להסב את  דנטלעיל, מוסכם בזאת, כי מכבי 15.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .15.2

לכל תאגיד מקבוצת מכבי שירותי בריאות, כגון:  זכויותיה ו/או חובותיה על פי הסכם זה
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מגן אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות ולכל קרן מכבי, מכבי מכבי שירותי בריאות, 

, ובלבד שתימסר על כך או המשורשרת להם חברה הנשלטת על ידי או מי מהתאגידים הנ"ל

 הודעה למשכיר. 

ל, מכבידנט תהא רשאית להשכיר את המושכר או חלקים לעי 15.2בנוסף לאמור בסעיף  .15.3

 "(.שוכר משנה" –ממנו בשכירות משנה אף לכל שוכר שאינו נמנה על קבוצת מכבי )להלן 

אם וככל שיידרש המשכיר על ידי הבנק )כהגדרת מונח זה בהסכם המכר( לרשום את שעבודי  .15.4

בנכס, מתחייב המשכיר לצורך מימון רכישת הזכויות , לעיל 2.10כהגדרתם בסעיף המשכיר 

ימים ממועד  30, בתוך לעיל 2.11את אישור הבנק, כמשמעותו בסעיף למכבידנט מציא לה

אי המצאת האישור האמור בפרק הזמן כאמור יהווה הפרה יסודית של  .חתימת הסכם זה

ולפיצוי  זההסכם זה ושל הסכם המכר, אשר תזכה את מכבידנט באפשרות לביטול הסכם 

 .להלן 19.2מוסכם בגובה הסכום הנקוב בסעיף 

 להסכם זה. ג'-6ב'נספח אישור הבנק יצורף כ

המשכיר יהא רשאי, להסב את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה בהודעה  .15.5

זה,  למכבידנט, לאחר מועד תחילת השכירות, והכל בכפוף לזכויות מכבידנט על פי הסכם

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 

 ל השעבוד המאשר זאת בטרם היווצרות השעבוד. למכבידנט מכתב מבע

 וביטוח בנזיקין אחריות .16

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הוראות הביטוח אשר יחולו על הצדדים הינן בהתאם  .16.1

 , ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.ב'-6ב'נספח להוראות נספח הביטוח, המצורף להסכם זה כ

 לאחריותם על פי דין.אחריות הצדדים על פי הסכם זה תהא בהתאם  .16.2

 שעות הפעילות במושכר .17

ובימי ו' וחגי ישראל  23:00עד  06:30ה' הן בין השעות  –שעות הפעילות במושכר בימים א'  .17.1

 .15:00עד  06:30הן בין השעות 

על אף האמור, שעות הפעילות במושכר יקבעו על פי שיקול דעת מכבידנט בלבד. המשכיר  .17.2

ולאור צרכיה המיוחדים, לאפשר למושכר לפעול בכל מתחייב בהתאם לדרישת מכבידנט, 

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.

ף להוראות הדין, תתאפשר פעילות מלאה בחלקים מהמושכר, כמוקד רפואי, בכל ימות בכפו .17.3

 השבוע )כולל שבתות וחגים( ובכל שעות היממה.

 ומתקני גישה אנטנה סלולארית .18

 סלולארית אנטנה תותקן בנכס )לרבות בגג המושכר( לא השכירות תקופת בכל כי מתחייב המשכיר

 .ו/או מתקני גישה

 

 



 

 

43 

 ותרופותהפרות  .19

פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין,  מבלי לגרוע מכל הסעדים העומדים לצדדים על .19.1

)להלן  1970 -תחולנה על הסכם זה הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א 

 "(.חוק החוזים תרופות" –

, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 4, 3הצהרה מהותית לא נכונה או הפרת אחד או יותר מהסעיפים  .19.2

ימים ( 15חמישה עשר )על המועדים הנקובים בהם, ואשר לא תוקנה/ו בתוך  18 -ו 16, 15

תחשב/נה כהפרה יסודית של הסכם מכבידנט על כך על ידי בכתב מהמועד בו ניתנה התראה 

, ותזכה את מכבידנט לקבלת הפיצוי זה, כמשמעותו של מושג זה בחוק החוזים תרופות

וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מכל "( הפיצוי המוסכם" –לעיל )להלן  2.19כאמור בסעיף המוסכם 

 .כות ו/או סעד אחרים ו/או פיצויז

שיון כלשהו או ימנע ממנה להשתמש במושכר למטרתו בשל יאם ימנע ממכבידנט קבלת ר .19.3

של המשכיר, ומכבידנט  ופרה יסודית של ההסכם מצידהדבר יחשב לה טעם הנעוץ במשכיר

את הפיצוי המוסכם תהיה זכאית לבטל הסכם זה ולפנות את המושכר, ולקבל מאת המשכיר 

 .וזאת בנוסף לכל סעד עפ"י כל דין

ימים לא ייחשבו  15תשלום דמי השכירות שישולמו באופן אקראי באיחור שאינו עולה על  .19.4

 .פרת הסכם זהלא יהוו הובתשלום,  כפיגור

מראש על ידי הצדדים, לאחר הערכה זהירה ושקולה של כל צד את  עהפיצוי המוסכם נקב .19.5

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 

מוסכם כדי לגורע מזכותו של הצד הנפגע לתבוע מהצד המפר כל פיצוי ו/או הוי פיצהבקביעת 

שיפוי אחר ו/או נוסף עקב ההפרה ו/או כל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים, בלא קשר 

 לו.לפיצוי המוסכם ובנוסף 

 פינוי .20

י לפ עם תום תקופת השכירות או מקום שהשכירות תגיע לסיומה לפני תום תקופת השכירות .20.1

 "(, תפנה מכבידנט את המושכרסיום השכירות מועד" –)להלן בסעיף זה  הוראות הסכם זה

כפי שיהא מצבו  את המושכר, כשהוא ריק מכל אדם וחפץ וותמסור למשכיר ו/או לבאי כוח

as is אם תחפוץ בכך, תהיה מכבידנט רשאית להחזיר את המושכר למשכיר כולל תוספות .

תהיה רשאית לפרק וליטול עמה כל תוספת או  ככל שהוסיפה, או ושינויים שהוסיפה בו,

 .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 .20.2

 כללי .21

שאי הצד שעניינו נפגע עקב אי תשלום , רלמשנהונמנע צד מלשלם תשלום החל לפי הסכם זה  .21.1

ו , ובלבד שהקדים ונתן לעל משנהו כאמור על ידי הצד האחר, לשלם את התשלום החל

ימים מראש כי הינו עומד לשלם את התשלום הרלוונטי במקומו  (10עשרה )הודעה בכתב בת 

 של הצד האחר, והצד האחר לא שילם את התשלום בעצמו בתוך אותו מועד.

לם כאמור על ידי צד שעניינו נפגע במקומו של הצד האחר ישא ריבית פיגורים סכום ששו

 , וכן ישא הפרשי הצמדה למדד.בהסכם המכרכהגדרתה 
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הסכמה מטעם צד מהצדדים לסטות מתנאי הסכם זה לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה  .21.2

סוים לפי גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש צד מהצדדים בזכויות הניתנות לו במקרה מ

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.

כל שתיקה ו/או הימנעות מפעולה לא ייחשבו כהסכמה כלשהי ו/או ויתור על זכות שצד זכאי  .21.3

 .לה על פי הסכם זה ולא יהוו תקדים לעתיד

 כל צד ישא בהוצאותיו המשפטיות בגין עריכת הסכם זה. .21.4

האמור בהסכם זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ומיום חתימתו של הסכם זה לא יהא  .21.5

כרון דברים ו/או הסכם שנעשו לפני יום ההסכם, אלא יתוקף לכל מו"מ ו/או הסכמה ו/או ז

 או לאחריו.אם אושרו במסמך בכתב שנחתם על ידי הצדדים ביום ההסכם 

 סמכות שיפוט .22

לבתי המשפט בעיר תל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל עניין הנוגע להסכם 

 זה או הנובע הימנו.

 כתובות והודעות .23

כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן כמופיע ברישא של ההסכם. כל צד שיחליף את  .23.1

בישראל וכתובת זו תשמש מאז ואילך כתובתו, יודיע בכתב למשנהו על כתובתו החדשה 

 ככתובתו לצורכי ההסכם.

כל הודעה תשלח על ידי צד אחד למשנהו על פי הכתובות המצוינות לעיל בדואר רשום, או  .23.2

מסר בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה ימסר ביד, או באמצעות הפקסימיליה. הודעה שתית

תחשב כאילו הגיעה לתעודתה מסר ביד ישעות מיום השלחה, הודעה שת 72לתעודתה תוך 

ביום מסירתה כאמור, והודעה שנשלחה בפקסימיליה בשעות העבודה המקובלות תחשב 

 כאילו הגיעה לתעודתה ביום שיגורה כאמור.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

_________________       ________________ 

 מכבידנט                  המשכיר        
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 א-6ב נספח

 המושכרתשריט 
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  1א-6נספח ב'

 תשריט שטח הצבת המערכות ושטח ו'
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 ב-6'נספח ב

 אחריות וביטוח .1

אחריות הצדדים בהסכם זה תהא בהתאם לאחריותם על פי דין. יודגש, כי הצדדים מתחייבים  .1.1

 לפעול למיצוי זכויותיהם כל צד על פי  ביטוחיו המפורטים להלן.

 להסכם זה, תחולנה ההוראות הבאות: 3ב'/ -ו 1ב'/, המפורטים בנספח מכבידנטעל ביטוחי  .1.2

פי כל דין, היה ותבוצענה עבודות -על פי הסכם זה ו/או על מכבידנטמבלי לגרוע מאחריות  .1.2.1
לפני מועד  מכבידנט)שלא באמצעות המשכיר(, מתחייב  המטעמו/או  מכבידנטבמושכר ע"י 

, מכבידנטתחילת ביצוע עבודות במושכר, לערוך ולקיים ביטוח עבודות קבלניות על שם 
קבלנים וקבלני משנה, המשכיר וחברת הניהול, וזאת בתנאים המפורטים באישור עריכת 

כנספח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומסומן  מכבידנטי עבודות ביטוח
  .("עבודות השוכר יישור עריכת ביטוחא")להלן:    3ב'/

, לא מכבידנטעפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, מתחייב  מכבידנטמבלי לגרוע מאחריות   .1.2.2
פני מועד הכנסת נכסים כלשהם למושכר )זולת ליאוחר ממועד קבלת החזקה במושכר או 

ני המועדים, המוקדם מבין ש –לעיל(  1.2.1פי סעיף -נכסים הכלולים בעבודות המבוטחות על
לאישור  1-4לערוך ולקיים למשך תוקפו של הסכם זה את הביטוחים המפורטים בסעיפים 

כנספח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומסומן  מכבידנטעריכת ביטוחי 
  ."(מכבידנטישור עריכת ביטוחי אלהלן: ") 1/ב'

רשאי שלא לערוך ביטוח אבדן הכנסות, במלואו או בחלקו, כמפורט  מכבידנטמוסכם כי  .1.2.3
להלן יחול לגבי כל  1.2.4 , ואולם האמור בסעיףמכבידנטלאישור עריכת ביטוחי  4בסעיף 

  אבדן הכנסות כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו. 
 

ו/או   נטמכבידנוסף ו/או משלים לביטוחי רכוש יש צורך בעריכת ביטוח  מכבידנטאם לדעת 
וח הנוסף ו/או המשלים טלערוך ולקיים את הבי מכבידנט, מתחייב מכבידנטלביטוח עבודות 

נוסף או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף רכוש כאמור. בכל ביטוח 
 כלפי המשכיר וחברת הניהול ומי מטעמם, לעניין ביטוחי רכוש.

 3ף פי סעי-הנערכים על הרכוש וח בגין ביטוחימתחייב לעדכן את סכומי הביט מכבידנט .1.2.4
, מעת לעת, כדי שישקפו תמיד את מלוא שוויו של נשוא מכבידנטלאישור עריכת ביטוחי 

 פיהם.-על יםהמבוטח י הרכושביטוח

ו/או חברת  רמצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המשכי מכבידנט .1.2.5
הניהול ו/או מי מטעמם וכן כלפי שוכרים אחרים ו/או דיירים אחרים במבנה, אשר בהסכמי 

בכל הסכם אחר המקנה להם זכויות במבנה בו שוכן המושכר נכלל פטור והשכירות שלהם 
, בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו מכבידנטמקביל כלפי 

סעיפים בהתאם לפי הביטוחים הנערכים -ות העצמית הנקובה בפוליסה( עלתפשתאלמלא הה
פוטר בזאת את המפורטים לעיל מכל  מכבידנט. מכבידנטלאישור עריכת ביטוחי  4-ו 3

טובת ל אחריות לנזק בגינו הוא זכאי לשיפוי כאמור. אולם פטור מאחריות כאמור לא יחול
  בן אדם שגרם לנזק בזדון.

ימים  יום לפני תום תקופת ביטוחי  14תב, אשר תישלח לשוכר לפחות לבקשת המשכיר בכ .1.2.6
בגין הארכת  מכבידנטבידי המשכיר את אישור עריכת ביטוחי מכבידנט פקיד מכבידנט, י

 מכבידנטמתחייב לחזור ולהפקיד את אישור עריכת ביטוחי  מכבידנטנוספת.  תקופהתוקפו ל
ביטוח וכל עוד  תקופתמדי  כאמור, לבקשת המשכיר בכתב ומראש במועדים הנקובים,

 הסכם זה בתוקף.

כאמור  מכבידנטידי -שיומצאו על מכבידנטהמשכיר רשאי לבדוק את אישורי עריכת ביטוחי  .1.2.7
מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת  מכבידנטלעיל ו 1.2.2-ו 1.2.1בסעיפים 

מצהיר כי זכות הביקורת  מכבידנטזה.  1.2כאמור בסעיף  מכבידנטלהתאימם להתחייבויות 
של המשכיר ביחס לאישורי הביטוח וזכותו להורות על תיקונם כמפורט לעיל, אינה מטילה 

בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור, א על המשכיר או מי מטעמו כל חובה וכל אחריות שהי
דרם, טיבם, היקפם ותקפם של הביטוחים הנערכים על פי האישורים כאמור, או לגבי הע

 פי כל דין.-פי הסכם זה ועל-על מכבידנטואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על 

-ו 1.2.1וסכם בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור בסעיפים מלמען הסר ספק,  .1.2.8
מצהיר ומאשר כי  מכבידנט. מכבידנטלעיל הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על  1.2.2

ו חברת הניהול ו/או מי מטעמם, /את כל טענה ו/או דרישה כלפי המשכיר ויהיה מנוע מלהעלו
 בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור. 

ועל חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת  מכבידנטכל הביטוחים דלעיל יערכו ע"י  .1.2.9
 ביטוחים בישראל.
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 על ביטוחי המשכיר תחולנה ההוראות הבאות: .1.3

פי כל דין, היה -על פי הסכם זה ו/או עלר ו/או חברת הניהול משכימבלי לגרוע מאחריות ה .1.3.1
לפני מועד משכיר , מתחייב המשכיר ו/או חברת הניהולע"י ה במבנה ותבוצענה עבודות

חברת , משכיר, לערוך ולקיים ביטוח עבודות קבלניות על שם הבנהתחילת ביצוע עבודות במ
י ים המפורטים באישור עריכת ביטוח, וזאת בתנאמכבידנטו קבלנים וקבלני משנההניהול, 

  4ב'/כנספח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומסומן  משכירעבודות ה
 .("משכירעבודות ה יאישור עריכת ביטוח")להלן: 

מבלי לגרוע מאחריות המשכיר ו/או חברת הניהול עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, מתחייב  .1.3.2
את החזקה במושכר, לערוך ולקיים למשך תוקפו  מכבידנטהמשכיר, לא יאוחר ממועד קבלת 

לאישור עריכת ביטוחי המשכיר  1-4של הסכם זה את הביטוחים המפורטים בסעיפים 
ישור אלהלן: " 2/כנספח ב'בלתי נפרד הימנו ומסומן המצורף להסכם זה ומהווה חלק 

  ."(עריכת ביטוחי המשכיר
 

במלואו  אבדן דמי שכירות לרבותמוסכם כי המשכיר רשאי שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי 
, וחברת הניהול רשאית שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי המבטח אבדן דמי ניהול, או בחלקו

לאישור עריכת ביטוחי המשכיר, ואולם האמור  4ף יבמלואם או בחלקם, כמפורט בסע
  להלן יחול לגבי כל אבדן תוצאתי כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו.  1.3.4בסעיף 

 
אם לדעת המשכיר ו/או חברת הניהול יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי 

וח הנוסף ו/או טיהמשכיר ו/או חברת הניהול, מתחייב המשכיר לערוך ולקיים את הב
המשלים כאמור. בכל ביטוח נוסף או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף 

 ומי מטעמו, לעניין ביטוחי רכוש. מכבידנטכלפי 

 4-ו 3פי סעיפים -המשכיר מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על .1.3.3
כדי שישקפו תמיד את מלוא שוויו של נשוא לאישור עריכת ביטוחי המשכיר, מעת לעת, 

 פיהם.-הביטוח המבוטח על

כי לא תהא לו ו/או לחברת הניהול כל טענה ו/או בשמו ובשם חברת הניהול, המשכיר מצהיר  .1.3.4
לשיפוי בגינו )או  םזכאי םו/או מי מטעמו, בגין נזק שה מכבידנטדרישה ו/או תביעה כנגד 

פי הביטוחים -( עלותתפות העצמית הנקובה בפוליסשתלשיפוי בגינו אלמלא הה םזכאי ושהי
לאישור עריכת ביטוחי המשכיר. המשכיר פוטר  4-ו 3סעיפים לבהתאם שהתחייבו לערוך 

לשיפוי כאמור.  םזכאי םה םו/או מי מטעמו מכל אחריות לנזק בגינ מכבידנטבזאת את 
 טובת בן אדם שגרם לנזק בזדון.ל אולם פטור מאחריות כאמור לא יחול

יום לפני תום תקופת ביטוחי 14לבקשת מכבידנט בכתב, אשר תישלח למשכיר לפחות  .1.3.5
בגין הארכת  משכיראת אישור עריכת ביטוחי ה מכבידנטבידי המשכיר פקיד המשכיר, י

 משכירמתחייב לחזור ולהפקיד את אישור עריכת ביטוחי ה משכירנוספת. ה תקופהתוקפו ל
ביטוח וכל עוד  תקופתמדי  ב ומראש כאמור,לבקשת מכבידנט בכת במועדים הנקובים,

 הסכם זה בתוקף.

ידי המשכיר כאמור -רשאי לבדוק את אישורי עריכת ביטוחי המשכיר שיומצאו עלמכבידנט  .1.3.6
לעיל והמשכיר מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת  1.3.2-ו 1.3.1בסעיפים 

המשכיר מצהיר כי זכות הביקורת  זה. 1.3להתאימם להתחייבויות המשכיר כאמור בסעיף 
ביחס לאישורי הביטוח וזכותו להורות על תיקונם כמפורט לעיל, אינה מטילה  מכבידנטשל 
בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור, א או מי מטעמו כל חובה וכל אחריות שהי מכבידנטעל 

העדרם, טיבם, היקפם ותקפם של הביטוחים הנערכים על פי האישורים כאמור, או לגבי 
פי הסכם זה -ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על המשכיר ו/או חברת הניהול על

 .פי כל דין-ועל

-ו 1.3.1וסכם בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור בסעיפים מהסר ספק, למען  .1.3.7
ר לעיל הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המשכיר ו/או חברת הניהול. המשכי 1.3.2

מצהיר ומאשר כי הן המשכיר והן חברת הניהול יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או דרישה 
 .ו/או מי מטעמו, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור מכבידנטכלפי 

יערכו ע"י המשכיר ועל חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים הביטוחים  .1.3.8
 .בישראל
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 ביטוחי מכבידנט עריכתאישור  - 1/ 6ב' נספח

 לכבוד

_____________ 

 "(המשכיר)להלן "

 השכירות בתקופת תהשוכר ביטוחי קיום אישור  :הנדון

בקשר עם  להלן, המפורטים הביטוחים את "(מכבידנטלהלן ")מכבידנט   שם על ערכנו כי בזאת מאשרים הננו

 שמיום ( וזאת לתקופה "המושכר" )להלן:___________________________  המושכר המצוי ברחוב

    ועד ליום   

 :"(תקופת הביטוח)להלן: "

כלפי עובדיה על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או על  מכבידנטביטוח חבות  - חבות מעבידים ביטוח .1
, בגין מוות ו/או נזק גוף לכל עובד כתוצאה 1980 - פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם

למקרה בסה"כ    ₪ 20,000,000מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב עבודתו, בגבול אחריות בסך של 
ביטוח זה לא כולל כל הגבלה בדבר שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיה וכן לתקופת ביטוח. 

ו/או עובדיה ומנהליה במידה ויחשבו  משכירהת הורחב לשפות אמהביטוח בדבר העסקת נוער. 
 .למעבידם של עובדי המשכירה 

על פי דין, בגין אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק  מכבידנטביטוח חבות  - אחריות כלפי צד שלישי ביטוח .2
לאירוע ובסה"כ לתקופת   ₪ 8,000,000לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף, בגבול אחריות בסך של 

ביטוח זה לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות , בהלה , תית. ביטוח שנ
מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטרים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, 
שביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף מצדה המוסד לביטוח לאומי . ביטוח מורחב לשפות את 

בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח תה למעשי ו/או מחדלי מכבי המשכירה בגין אחריו
 כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

לרבות ציוד ומלאי בבעלותו/או באחריות מכבי המשרת  לביטוח תכולת המושכר "אש מורחב" ביטוח .3
שכר שנעשו ו/או ייעשו ע"י מכבי את המושכר והנמצא מחוצה לו , וכן כל שינוי , שיפור ותוספת למו

ו/או עבורה במלוא ערכם , כנגד אבדן או נזק עקב אש, עשן, ברק , התפוצצות , רעידת אדמה, פרעות , 
שביתות , נזק בזדון, סערה, סופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות, פגיעה ע"י כלי רכב , פגיעה ע"י 

ש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף כלפי כלי טיס , שוד ופריצה. הביטוח כולל תנאי מפור
המשכיר ו/או עובדיו ו/או מנהליו, וכן כלפי שוכרים ו/או דיירים למבנה אשר בביטוחיהם נכלל סעיף 
מקביל בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי מכבי, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות התחלוף לא 

 .יכול לטובת מי שגרם לנזק בזדון 

כתוצאה מנזק לרכוש המבוטח  שוכרתשייגרם ל– דן תוצאתי )לרבות אובדן דמי שכירות(ביטוח אב .4
חודשים.  12לעיל, לתקופת שיפוי של  3לעיל הנגרם על ידי מי מהסיכונים המנויים בסעיף  3בסעיף 

ו/או עובדיה  מכבידנטהביטוח יכלול תנאי מפורש על פיו המבטחים מוותרים על זכותם לתחלוף כלפי 
 יה, ובלבד שהויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.ומנהל

, כוללים תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על זכות תחלוף כלפי לעיל 4 -ו3כאמור בסעיפים  הביטוחים .5
בדבר הויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם  האמור. עובדיה ומנהליהו/או כל  המשכירה

 זדון.בשגרם לנזק 

הביטוח  בפוליסותלתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות  תאחראי הלבד מכבידנט .6
 המפורטות לעיל.

מבלי שניתנה לכם הודעה  הביטוחמאשרים, כי הביטוחים לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת  אנו .7
 יום מראש. 30על כך בדואר רשום, 

ביטוחים אלה קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  בביטוחים המפורטים לעיל מצויין במפורש כי .8
המשכירה וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי המשכירה ו/או 

 הבאים מטעמה.
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הביטוחים, לרבות, אך  י"עפהחובות המוטלות על המבוטח  בתום לב מאשרים בזאת, כי אי קיום אנו .9
של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע  הפרהלא מוגבל לאי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או 

 ו/או פיצוי. שיפויבזכותן של המשכירה  לקבלת 

במהדורתו הרלוונטית  זה, לא יפחתו מהנוסח הידוע כביט הפוליסות הנערכות על פי אישור תנאי .10
 או כל נוסח אחר שיחליף אותם. ידושםלמועד עריכת הביטוחים או ח

 
האמור לעיל, כפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי  האמור 

 לעיל.
 ,כבוד רבב                                                                        

 ___________חברה לביטוח בע"מ

 ____________________על ידי 

 שם החותם ותפקידו                                                                      
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 אישור ערכית ביטוחי המשכיר -2/ 6'נספח ב

 

 לכבוד
 מכבי דנט  בע"מ

 6קויפמן 
 68012תל אביב 

 "(מכבידנט )להלן: " 
  י המשכיר אישור עריכת ביטוח הנדון:

לבין  מכבידנטבין שנערך הסכם ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם  יהננו מאשרים בזאת כ       

בגין השכרת המושכר אשר בבניין שברח' __________________ "( המשכיר)להלן " _________________ 

 ________ .ומסתיימת ביום _________ ביום  וזאת לתקופה המתחילהכמפורט בהסכם מיום ___________ 

ו/או מנהליה ו/או כל המועסקים על ידה ביטוח חבות המשכירה כלפי עובדיה  - חבות מעבידים ביטוח .1
 -על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם ו/או מטעמה  

ו מחלה תוך כדי ועקב עבודתו, בגבול , בגין מוות ו/או נזק גוף לכל עובד כתוצאה מתאונה א1980
 מכבידנטלמקרה בסה"כ לתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את    ₪ 20,000,000אחריות בסך של 

 . ו/או מי מהם ו/או עובדיה ומנהליה במידה ויחשבו למעבידם של עובדי המשכירה

ובדן ו/או פגיעה ו/או נזק ביטוח חבות המשכירה על פי דין, בגין א - אחריות כלפי צד שלישי ביטוח .2
לאירוע ובסה"כ לתקופת   ₪ 8,000,000לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף, בגבול אחריות בסך של 

ו/או עובדיה ומנהליה בגין אחריותם למעשי  מכבידנטיורחב לשפות את שם המבוטח בפוליסה ביטוח. 
לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך או מחדלי המשכירה ו/או מי מטעמה בכפוף לסעיף אחריות צולבת 

 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

 במלוא השווי ובערך כינון מלא של הבניין לרבות מבנה המושכר מסוג "אש מורחב" רכוש ביטוח .3
ו/או כל רכוש אחר בבעלות ו/או באחריות  )למעט התכולה המובאת למושכר על ידי מכבידנט(

לרבות כל תיקון , שינוי, שיפור, שיפוץ ותוספת למושכר שנעשו ע"י והנמצא מחוץ למושכר המשכירה 
אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה, סופה, שטפון, נזקי  המשכירה , כנגד נזק עקב :

נוזלים, שבר זכוכית, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על ידי כלי טיס, התנגשות, שביתות, פרעות, נזקים 
ד. הביטוח יכלול תנאי מפורש על פיו המבטחים מוותרים על זכותם לתחלוף כלפי בזדון, פריצה ושו

ו/או עובדיה ומנהליה, ובלבד שהויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  מכבידנט
 .בזדון

שייגרם למשכירה כתוצאה מנזק לרכוש המבוטח – ביטוח אבדן תוצאתי )לרבות אובדן דמי שכירות( .4
חודשים.  12לעיל, לתקופת שיפוי של 3עיל הנגרם על ידי מי מהסיכונים המנויים בסעיף ל 3בסעיף 

ו/או עובדיה  מכבידנטהביטוח יכלול תנאי מפורש על פיו המבטחים מוותרים על זכותם לתחלוף כלפי 
 ומנהליה, ובלבד שהויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

, כוללים תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על זכות תחלוף לעיל4  -ו 3יפים כאמור בסע הביטוחים .5
בדבר הויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם  האמור. עובדיה ומנהליהו/או כל  מכבידנטכלפי 

 זדון.בשגרם לנזק 

הביטוח  בפוליסותלתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות  תאחראי הלבד המשכירה .6
 ורטות לעיל.המפ

מבלי שניתנה לכם הודעה  הביטוחמאשרים, כי הביטוחים לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת  אנו .7
 יום מראש. 30על כך בדואר רשום, 

במפורש כי ביטוחים אלה קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  בביטוחים המפורטים לעיל מצויין .8
מכבידנט וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבידנט ו/או 

 הבאים מטעמה.



 

 

52 

הביטוחים, לרבות, אך  י"עפהחובות המוטלות על המבוטח  בתום לב מאשרים בזאת, כי אי קיום אנו .9
של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע  הפרההגשת תביעה ו/או  לא מוגבל לאי מתן הודעה ו/או אי

 ו/או פיצוי. שיפוילקבלת   מכבידנטבזכותן של 

במהדורתו הרלוונטית הפוליסות הנערכות על פי אישור זה, לא יפחתו מהנוסח הידוע כביט  תנאי .10
 או כל נוסח אחר שיחליף אותם. למועד עריכת הביטוחים 

 
להסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי  האמור לעיל, כפוף לתנאים ו

 האמור לעיל.
 

 ,כבוד רבב                                                                        

 ___________חברה לביטוח בע"מ

 על ידי ____________________

 שם החותם ותפקידו                                                                      
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 של השוכר קבלניות ביטוח עבודות עריכת  אישור 3/ 6'נספח ב
 

 לכבוד

_____________ 

 "(המשכיר)להלן "

 ביטוח עריכת אישור: הנדון

מכבידנט ביטוח לעבודות קבלניות  על שם  ערכנו מכבי שירותי בריאות לבקשת מאשרים בזאת כי  הננו
עבודות  ביצועבקשר עם מכבי שירותי בריאות ו/או קבלנים ו/או קבלני המשנה   ו/או 

במסגרת פרויקט "( העבודות)להלן "____________ בחוזה מיום כמפורט  _____________ב_
 ביום ____________ ומסתיימתוזאת לתקופה המתחילה ביום ___________ _____________ 

 ."(תקופת הביטוח)להלן: "

 פוליסה שמספרה: _________________________

 הביטוח כולל : 

נזק פיזיים ובלתי צפויים  אואבדן  כנגדהסיכונים"  כלעל בסיס " ביטוח  -נזק רכוש  -( 1) פרק 1
 .ממנומראש, באתר העבודה, לפרויקט )עבודות וחומרים( או לחלק 

)שישה מיליון שקלים   ₪ 6,000,000בגבול אחריות בסך של  ביטוח -' גאחריות כלפי צד  -( 2) פרק 2
 גופניתלמשך תקופת ביצוע הפרויקט לביטוח חבות כלפי צד ג' בגין פגיעה  כובסה" למקרהחדשים( 

העבודה  באתרו/או אובדן ו/או נזק לרכוש צד שלישי כתוצאה מאירוע תאונתי בלתי צפוי שייגרם 
 במשך תקופת ביצוע הפרויקט, ועקב ביצועו.

המבוטחים כלפי העובדים המועסקים בביצוע העבודות לרבות  אחריות -( אחריות מעבידים3) פרק 3
כלפי עובדי הקבלן ו/או עובדי קבלני המשנה שלו, בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך תקופת 

 אמוריםוסים ו/או המשולמים ו/או שהיו הפרויקט, ועקב ביצועו וזאת מעבר לסכומים המכ ביצוע
ש"ח )עשרים   20,000,000המוסד לביטוח לאומי. הביטוח יערך בגבול אחריות בסך של  ילהשתלם ע"

 לתקופת ביטוח שנתית. כמיליון שקלים חדשים( לאירוע ובסה"

 

 הננו מאשרים בזאת כי :

לסעיף אחריות צולבת,  בכפוף לסה הנ"בפוליהפוליסה כוללת בשם המבוטח את הקבלן ו/או קבלני המשנה  
 . המבוטחלפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או  ו/או הפועלים מטעמו קבלןה ילכל ביטוח הנערך ע" ביטוח זה  קודם 
 .וו/או הבאים ו/או הפועלים מטעמקבלן ה ביטוחיטענה בדבר שיתוף 

 הביטוחיםכי מסמך זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח ולפיכך אנו מאשרים, כי  לנו ידוע
הודעה על  קבלןל שניתנהדלעיל לא יבוטלו ו/או יצומצמו מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי 

 יום מראש. 30כך בדואר רשום 

וע כביט במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת מהנוסח היד נחות הלא יהי נוסח הפוליסה  מוסכם בזאת, כי 
 הביטוח או חידושו או כל נוסח שיחליף אותו.  

 

 .לעילולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור  לתנאים בכפוף

 

 רב בכבוד

 

___________________________ 

 מבע" לביטוח חברה___________ 

 

 ידי ______________________ על

 )שם החותם ותפקידו(
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   של המשכיר ושיפוצים קבלניותעריכת ביטוח לעבודות  אישור- 4/ 6'נספח ב

 
 לכבוד

 מכבי דנט  בע"מ
 6קויפמן 

 68012תל אביב 
 "(מכבידנט )להלן: " 

 

 עריכת ביטוח לעבודות התאמה ושיפוצים אישור :הנדון

 

על שם  המשכיר ו/או חברת הניהול וכן על  ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן כימאשרים בזאת,  הננו
 מכבידנט בע"מ לבין בקשר עם הסכם מיום _______ שנערך בין בין היתר  שם  קבלנים ו/או קבלני משנה,

בקשר עם עבודות אשר תבוצענה על ידי המשכיר ( "משכיר ה"/או חברת הניהול לבין )להלן: והמשכיר 
 נכס אשר נשכר על ידי השוכר ברח'__________________________________חברת הניהול  בו/או 

המתחילה ביום _________ ועד יום  לתקופה, וזאת  "(העבודות" -" והמושכר)להלן בהתאמה: "
 ."(תקופת הביטוח)להלן: " חודשים 12תחזוקה מורחבת של  תקופת____________ לרבות  

 

 הסיכונים" כלרכוש במסגרת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות מסוג " ביטוח -א'  פרק

 מכלאת העבודות, לרבות חומרים, ציוד, מתקנים, וכל דבר אחר שיובא לביצוע העבודות  מכסה הביטוח
 מושכר.בסוג שהוא, 

 העבודות והחומרים במלא ערכם :  ____________ שווי כ"סה

 . 00050$, סע" הריסות פינוי :ההרחבות הבאות אתכולל  הביטוח

 .100,000$ סורכוש עליו עובדים ע" סמוך רכוש  

 .טבעאדמה ונזקי  רעידת

 /גניבה ושוד.פריצה

 

 אחריות כלפי צד שלישי ביטוח -ב'  פרק

חבותם של המבוטחים כלפי צד שלישי בגין פגיעה כלשהי, אובדן או נזק לגוף ו/או  אתמכסה  הביטוח
 בעקבות העבודות המפורטות בפרק א' לעיל.  לרכוש

 .ת הביטוח( למקרה ולתקופב)מיליון דולר ארה" 1,000,000$של ביטוח זה  האחריות גבולות

 צולבת. אחריות סעיף          :     ההרחבות הבאות אתכולל  הביטוח

הגבלה בדבר רעד ו/או החלשת  לכללא יהיה כפוף  הביטוח
למקרה ולתקופת  250,000$בגבול אחריות בסך משען 

 וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.הביטוח 

)לרבות צ.מ.ה  בכלי רכב מנועי שימושלרכוש צד ג' עקב  נזק
חוק  י, למעט חבות ברת שיפוי עפ"שהינו כלי רכב מנועי(

וחבות המכוסה בפוליסה  דרכיםהפיצויים לנפגעי תאונות 
 .300,000$עד לסך של  סטנדרטית לביטוח כלי רכב
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 ביטוח אחריות מעבידים -ג'  פרק

חבות המבוטחים לפי החוק כלפי עובדיהם, בגין נזק גוף נפשי, שכלי, או מוות שיארע  אתמכסה  הביטוח
 .םעבודת ו/או עקב בקשר לעילעובדים ל

 .ת הביטוחקופ( לתובע, למקרה ולתבליון דולר ארה"י)חמישה מ 5,000,000$בביטוח זה  האחריות גבול

זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה, עובדיהם,  פיתיונות  ביטוחכן,  כמו
 .כחוק נוערורעלים וכן העסקת 

 כ ל ל י
 
ג' לעיל כוללים תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על זכות תחלוף כלפי  -.בפוליסה הנ"ל, פרקים א', ב' ו1

ומנהליו וכן כלפי בעלי זכויות בפרויקט ו/או שוכרים אחרים בפרויקט, אשר בביטוחי השוכר , עובדיו 
ויתור על זכות התחלוף לא והעבודות הקבלניות שלהם נכלל ויתור מקביל כלפי המשכיר . האמור בדבר ה

 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 
ת ביצוע הביטוח מבלי שניתנה לכם .אנו מאשרים, כי הביטוחים לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופ2

 יום מראש.  30הודעה על כך בדואר רשום, 
 
.המשכיר ו/או חברת הניהול  לבדם אחראים לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות 3

 בביטוחים המפורטים לעיל ולמילוי כל החובות המוטלות על השוכר לפי תנאי הפוליסות.
 
ג' )להלן: "הביטוחים"( מצוין במפורש כי ביטוחים אלו  -.בביטוחים המפורטים לעיל בסעיפים א' 4

 קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  השוכר  ואנו מוותרים על כל טענת שיתוף ביטוחי השוכר .  
 
טוח, או .תנאי הפוליסה הנערכת על פי אישור זה, לא יפחתו מהנוסח הידוע כביט הידוע ביום ערכית הבי5

 כל נוסח אחר שיחליף אותו. 
 
 

 בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור לעיל.
 
 

 בכבוד רב                                                                                  
 

___________________________ 
 

 חברה לביטוח בע"מ ___________
 
 

 על ידי ______________________
 )שם החותם ותפקידו(                                                                                          
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 ג-6ב'נספח 

 

 

 

 יצורף עם קבלתו –אישור הבנק 
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 ד-6ב' נספח

 נספח שילוט
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 ה-6ב' נספח

 ציוד אלחוטי במושכר אישור להתקנת

  



 

 

59 

  



 

 

60 

  



 

 

61 

  



 

 

62 

  



 

 

63 

  



 

 

64 

  



 

 

65 
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 ו-6ב' נספח

 מערכות מכבידנט

 

 הציוד והמערכות שלהלן הינם בבעלותה המלאה של מכבידנט:

  .+ לוח בקרה  מרכזיית גזים רפואיים + צנרת + יחידות קצה )שקעים( .1

 .לוח חשמל .2

 .19 –מזגנים מפוצלים  .3

 מערכת וואקום משאבות + צנרת.  .4

  .אוויר + מיבש אוויר מדחס .5

  .2 –מפוח אוויר  .6

 ריהוט כללי. .7

 כלל הציוד הרפואי והמיטלטלין במושכר. .8

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי הנ"ל כולל את רשימת הציוד המשקי והציוד הרפואי המפורטים 

 להלן:

 כמות ציוד רפואי

 4 אוטוקלב                    

 9 איירמוטור

 UC125 WHALEDENT 1ליטר  3.8סוניק אמבטיה אולטרה 

 MTC 1ליטר  5אמבטיה אולטרה סוניק 

 8 אמלגמטור 

 2 גליל חמצן 

 2 גליל נייטרוס )גז צחוק( 

 37 זויתנים

 27 טורבינות

 8 ידית לסקיילר 

 8 ידיתן

 8 יחידה דנטלית אדק 

 8 ( בסיס קל70)בוכנה 325כסא סייעת פלטכניקה דגם 

 8 )בוכנה רגילה( בסיס כבד 350פלטכניקה דגם כסא רופא  

 ROOT ZX 2מד אורך תעלות 

 1 מד עוצמת אור למכשיר סתימות לבנות קולטן

 WOODPECKER 1מיקרומוטור טכני 

 1 מיקרוסקופ דנטלי

 1 מכשור עזר למיקרוסקופ - DOWNPACKמכשיר 
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 כמות ציוד רפואי

 4 מכשיר אנלגזיה אוטומטי 

 1 מכשיר הלחמה חשמלי 

 1 מברשות 2מכשיר ליטוש דו צידי עם 

 T          8מכשיר לסתימות לבנות 

 X-SMART 2 -מכשיר רוטטורי לטיפולי שורש 

 CARE 3 NSK 1מכשיר שימון אוטומטי 

 3 מערכת סקשן 

 8 משקף צילומים 

 2 סטריליזטור כדורים/מחטים 

 1 סקיילר נייד אולטרה סוני להוצאת מבנים 

 1 ערכת החייאה                

 1 פיזיודיספנר

 1 ראשים  4עם  400מדחס על מיכל  -קומפרסור 

 1 מייבש אוויר )למדחס אוויר( -קומפרסור 

 3 קונקטור אדפטור

 8 רנטגן

 1 כל הציוד הרפואי במרפאה 
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 ז-6ב' נספח

 20140398היתר בניה מס' 
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 8נספח ב'
 

 20140398בניה מס' היתר 
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 נספח ג'

  

 ___________  תאריך

 לכבוד

 מכבי שירותי בריאות

 27רח' המרד 

 אביב -תל 

 א.ג.נ.,

 בקריית מוצקין  6גורדון המצוי ברחוב הצעה לרכישת זכויות בנכס  הנדון:    

 "הנכס"( )להלן 284חלקה  10430בגוש 
 118/2015מספר סימוכין: מכרז 

 

 לרכישת הנכס שבנדון. מוגשת בזה הצעתנו .1

 כתובת: _______________________________         ______ _________: _________המציעשם 

 ________ __________מס' תאגיד או מס' זהות של המציע: ______

אנו מאשרים כי קראנו ולמדנו את כל מסמכי המכרז ונספחיו, לרבות הסכם המכר המהווה חלק    .2

 ז, והם מקובלים ומוסכמים עלינו.ממסמכי המכר

כמו כן, אנו מאשרים כי בדקנו היטב את כל הנדרש לרבות כל שראינו לנכון לבדוק לצורך הגשת  .3

 הצעתנו ובכלל זה מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי של הנכס .

 :הצעתנו היא כדלקמן .4

 זכויות בנכס היא:הצעתנו לרכישת ה .4.1

שקלים חדשים,  (___________ ______________במילים: )סך של  _____________

 סכוםלהלן: ")בצירוף הפרשי הצמדה כשעור עליית מדד המחירים לצרכן מעל מדד הבסיס 

 . "(התמורה

ל שיחול. אנו מודעים אנו מאשרים כי הסכום דלעיל הינו סכום שיחשב ככולל מע"מ, אם וככ .4.2

של מסמכי המכרז בפרק "מע"מ" ויתר הוראות ההסכם והוראות כתב  11לאמור בסעיף 

הצעתנו תזכה, ואם לא תחול חובת ככל שההתחייבות הנוגעות לעניין המע"מ ומאשרים כי 

 נהיהתשלום מע"מ מכל סיבה שהיא, לא נהיה זכאים לשלם פחות מהמחיר התמורה ו/או לא 

שור על אי חיוב במע"מ או ינמציא אוזאת גם אם  מהמזמינהזכאים להחזר כל סכום שהוא 

 פטור ממע"מ. 

שהצעתנו  ככל –אזי , 18%-על אף האמור במסמכי המכרז, אם יעלה שיעור המע"מ מעבר ל

, בתוספת ההפרש ידינואת יתרת תשלומי התמורה שטרם שולמו על אנו נשלם  –תזכה 

הא כל שינוי בעליית המע"מ. למען הסר ספק יובהר, כי אם יופחת שיעור המע"מ, לא י

 בתשלום התמורה.

לעיל, אנו מאשרים את הסכמתנו לכך  4.2 –ו  4.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים  .4.3

 שתנאי התשלום יהיו על פי הקבוע בהסכם ההתקשרות המהווה חלק ממסמכי המכרז.

 .מכרידוע לנו כי התשלומים יבוצעו בשקלים חדשים בהתאם לקבוע בהסכם ה .4.4



 

 

75 

ידוע לנו שעקב מעמדכם כמלכ"ר אינכם מנפיקים חשבונית מע"מ אלא טפסי דיווח אנו מאשרים כי  .5

 על עסקת אקראי, אם וככל שיידרש.

של מסמכי המכרז בפרק "התחייבויות המציע  7הצעתנו זו תעמוד בתוקפה עד המועד הנקוב בסעיף  .6

תהיו זכאים בגין הגשת ההצעה", ואתם תהיו זכאים לקבל את הצעתנו בכל עת עד מועד זה וכן 

 .הנ"ל 7להורות לנו להאריך תוקף הצעתנו כאמור בסעיף 

בנוסח שצורף למסמכי המכרז, ועל  ההתקשרות אם הצעתנו תתקבל אנו מתחייבים לחתום על הסכם .7

של מסמכי המכרז בפרק  10בנוסחם זה ובתאריך הנקוב בסעיף  יפויי הכח כפי שיידרש כמות שהם,

 "."התחייבויות המציע הזוכה במכרז

 :על פי תנאי המכרז, כלהלןמצ"ב להצעתנו כל האישורים והמסמכים הנדרשים  .8

 לחוברת המכרז. 5.1.5ערבות בנקאית כמפורט לעיל בסעיף  11.1.1

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. 11.1.2

אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים   -אם המציע עוסק מורשה  11.1.3

 .1976-)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, תשל"ו

תעודת התאגדות; אישור עו"ד/רו"ח בדבר היות התאגיד מאוגד כדין   -גיד אם המציע הינו תא 11.1.4

ופעיל, ואשר יפרט את  מורשה החתימה בתאגיד וכי חתימתם בצירוף חותמת התאגיד מחייבת 

 את התאגיד לכל דבר וענין.

 

 

 

 בכבוד רב,

 
 

 

 חתימה: _________________   חותמת: _________________   _______שם מלא: ____________

 

 

 _______________________         __: ______________  כתובת: ___מס' תאגיד או מס' זהות של המציע 

 

 

  ______________________________________________ : מספרי טלפון 

 

 __________________________________________   קסימיליה: מספר פ

 

 ________________________________________דואר אלקטרוני : _____
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 ד' נספח 

 אין לסטות מן הנוסח המצורף

 הגשהכתב ערבות 

 

 לכבוד 

    מכבי שירותי בריאות 

     27רח' המרד 

    אביב-תל

 א.ג.נ.,

 הנדון: ערבות מס' ____________

 

(, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום "המבקש" –לבקשת ________________________ )להלן 

 'מסש"ח(, אשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם מכרז  ארבע מאות אלףש"ח )במילים:  400,000עד לסך 

)להלן  284חלקה  10430בקריית מוצקין בגוש  6גורדון ברחוב המצוי  הזכויות בנכס, למכירת 118/2015

 ."(הנכס"

 

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 כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד למבקש 

 כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש. 

 

 ועד בכלל. 31.8.15ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:

 

_______________                    _______________                    _______________ 

 כתובת הבנק   שם הבנק מספר סניף    

          

_______________                    _______________                    _______________ 

 חתימה וחותמת שם מלא תאריך         
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 נספח ה'

 מבנה טופס להצגת  שאלות

 מס"ד
מס' 

 שאלה סעיף

 מנהלה

  1     

2     

3     

4     

  תיאור הנכס

1   

 הסכם

  1     

2     

 טופס הצעה

 1     

2     

3     

4      

 ערבות

  1     
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	7.3.2. הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;
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	הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור – תיפסל על הסף.

	8. התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה
	8.1. המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך 90 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות (להלן – "התקופה הראשונה"). לאחר תום התקופה הראשונה, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית המזמינה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת תוקף ההצעות ב- 60 (שישים) ימים נוספי...
	8.2. בתום התקופה השנייה, רשאית המזמינה 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 למזמינה על ביטול הצעתו. בקשה כאמור תשלח על ידי המזמינה בכתב למספר הפק...
	8.3. הודעה על הסכמה להארכת תקופת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תשלח על ידי המציע בכתב, לגב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני כאמור לעיל, וזאת בתוך 2 ימי 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.
	8.4. ביטל המציע את הצעתו עפ"י האמור לעיל, לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי המזמינה ו/או מי מטעמה.

	9. בחירת הזוכה במכרז
	9.1. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה שהיא, והיא  תהיה זכאית למכור את הנכס באופן שתמצא לנכון ובכל עת או לחזור בה מרצונה למכור את הנכס ו/או לבטל את המכרז ו/או כל הליך שהוא, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ואין ולא תהא למציע כל טע...
	9.2. אמת המידה לבחירת ההצעה הזוכה הינה הסכום המוצע לרכישה.
	9.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה שאיננה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלמה או ברורה או ערוכה שלא על פי הוראות כל מסמכי המכרז.
	9.4. ועדת המכרזים תהא רשאית לבחור זוכה שני ושלישי למקרה שהסכם המכר עם  הזוכה הראשון לא ייצא אל הפועל, מכל סיבה שהיא. למען הסר ספק, מובהר כי הצעות הזוכה השני והשלישי תחשבנה כתקפות כלפי המזמינה עד אשר תוחזרנה הערבויות.

	10. התחייבויות הזוכה במכרז
	11. מס ערך מוסף
	11.1. סכום התמורה אשר ינקב בהצעה הינו סכום אשר יחשב ככולל מע"מ, אם וככל שיחול.
	11.2. 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 מהמזמינה וזאת גם אם ימציא אשור על אי חיוב במע"מ או פטור ממע"מ.
	11.3. הואיל והמזמינה הינה מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר), הקביעה בדבר השאלה אם עסקת המכירה תהיה עסקה החייבת במע"מ, תהא תלויה, בין היתר, בזהותו של הזוכה.
	11.4. מובהר בזאת, כי אם המכירה תיעשה ל"עוסק" או למלכ"ר או ל"מוסד כספי", כהגדרות מונחים אלה בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 (להלן – "החוק"), כי אז תהא חייבת במע"מ על פי החוק, ועל כן, לאחר התשלום תמסור המזמינה לזוכה "טופס דיווח על עסקת אקראי" בגין הסכום...
	11.5. זוכה הרשום כ"עוסק", כמלכ"ר או כ"מוסד כספי", כהגדרתם בחוק, יעדכן על כך את המזמינה בכתב בצירוף אישור רשויות מע"מ על רישומו כאמור, לא יאוחר ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות. למען הסר ספק, אי עדכון כאמור, ימנע את הוצאת "טופס הדיווח על עסקת אקראי" וזאת ...
	11.6. במעמד חתימת ההסכם יחתום הקונה על כתב ההתחייבות המצ"ב כנספח ב'5.
	11.7. על אף האמור במסמכי המכרז, אם יעלה שיעור המע"מ מעבר ל-18% 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.

	12. ביטול המכרז
	12.1. לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, כל עוד לא ייחתם על-ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם המכר, והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות (נספח ב').
	12.2. מכבי תהא זכאית, בכל עת, לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית - אך לא חייבת - לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז כאמור.
	12.3. הודעה על ביטול המכרז תישלח בדואר אלקטרוני לכל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז.
	12.4. החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.

	13. עיון במסמכי המכרז
	13.1. בהתאם להוראות תקנה 21(ו) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, לאחר פרסום תוצאות המכרז, עיון של משתתף במכרז במסמכי המכרז, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה לאחר תיאום מראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום סך של 500 ₪ לשעה או חלק ממנה למכבי לכיסוי הע...
	13.2. עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מיצוי זכויותיו במסגרת הליך המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולן או מקצתן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממכבי.

	14. בעלות על מסמכי המכרז
	15. סמכות שיפוט
	1. כתובת הנכס:
	2. תיאור הנכס:
	3. הסכם השכירות
	הואיל: והמוכרת הינה בעלת זכויות בנכס, כהגדרתו להלן;
	והואיל: ובעקבות פרסום המכרז הציע הקונה לרכוש מהמוכרת את כל זכויותיה בנכס במצבו AS  IS וכן להשכיר למכבידנט, כהגדרתה בסעיף 2.5 להלן, את הנכס בהתאם ובכפוף להוראותיו של הסכם השכירות, כהגדרתו בסעיף 2.6 להלן, אשר ייחתם על ידי הזוכה ועל ידי מכבידנט בד בבד עם...
	והואיל: וועדת המכרזים של המוכרת החליטה לקבל את הצעתו של הקונה ולהכריז עליו כזוכה במכרז;
	והואיל: והקונה מעוניין לרכוש את כל זכויותיה של המוכרת בנכס, והמוכרת מסכימה למכור לקונה את כל זכויותיה בנכס, והכל בהתאם ועל פי התנאים המפורטים בהסכם זה להלן;
	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:
	נספח א'1 – תשריט הנכס (להמחשה כללית ולצורך זיהוי פיזי בלבד).
	נספח ב'1 – נסח רישום מקרקעין.
	נספח ב'2 – נוסח ייפוי כח מטעם המוכרת להעברת הזכויות ע"ש הקונה.
	נספח ב'3 – נוסח ייפוי כח מטעם הקונה להעברת הזכויות על שמו ולמחיקת הערת אזהרה בגין הנכס.
	נספח ב'4 – רשימת המערכות שאינן מהוות חלק מהממכר והינן בבעלות מכבידנט.
	נספח ב'5 – כתב התחייבות בנוגע למע"מ.
	נספח ב'6 – נוסח הסכם השכירות שייחתם בין מכבידנט לזוכה.
	נספח ב'7 – התחייבות מכבידנט לחתום על הסכם השכירות.
	נספח ב'8 – היתר בניה מס' 20140398 שניתן בגין הנכס ביום 11.11.14 ועניינו שינוי חזית – פתיחת דלת נוספת למרפאת מכבידנט.

	2. מונחים ופירושם
	למונחים ולביטויים הבאים המשמעות שבצדם אלא אם תוכן הכתוב מחייב אחרת:
	2.1. "המקרקעין" – המקרקעין הידועים כגוש 10430 חלקה 284 המצויים ברחוב גורדון 6 בקרית מוצקין.
	2.2. "הנכס" – המקרקעין בשטח רשום של 719 מ"ר, כמפורט בנסח הרישום וכן מבנה צמוד קרקע, חד קומתי בשטח של כ- 325 מ"ר, הבנוי על המקרקעין. תשריט הנכס (להמחשה כללית ולצורך זיהוי פיזי בלבד) מצ"ב כנספח א'1.
	נסח רישום המקרקעין מצ"ב כנספח ב'1 להסכם זה.
	2.3. "התוכניות" – תוכניות בניין עיר החלות על המקרקעין.
	2.4. "הבנק" – בנק ישראלי שילווה כספים לקונה (אם בכלל) לצורך מימון רכישת הזכויות נשוא הסכם זה.
	2.5. "מכבידנט" או "השוכרת" - מכבידנט בע"מ ח.פ. 51-3516815.
	2.6. "הסכם השכירות" – הסכם שכירות בנוסח המצ"ב כנספח ב'6 עליו יחתום הזוכה בד בבד עם חתימתו על הסכם המכר, במסגרתו יקבל על עצמו הזוכה את כל ההתחייבויות כאמור בהסכם השכירות המצורף.
	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...
	2.8. "המדד החדש" –  המדד הידוע במועד בו מתבצע תשלום כלשהו לפי הסכם זה ולא פחות מהמדד הבסיסי.
	2.9. "המדד הבסיסי" –  מדד חודש אפריל 2014, אשר התפרסם ביום 15.5.2014.
	2.10. "הפרשי הצמדה" – ההפרש בין המדד החדש לבין המדד הבסיסי (רק ככל שהמדד 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 לה...
	2.11. "ריבית פיגורים" – משמעו לגבי פיגור כלשהו בתשלום, הריבית המרבית שתהא נהוגה ביום כלשהו בתקופת הפיגור בבנק לאומי לישראל בע"מ בגין משיכות יתר מעבר למסגרת אשראי מאושרת בחשבונות שקליים דביטוריים.

	3. הצהרות הקונה
	3.1. הקונה מצהיר, מתחייב ומאשר בזה כי:
	3.1.1. הוא קרא בעיון ובדק את כל מסמכי המכרז על כלל נספחיו לרבות הסכם זה והסכם השכירות, תוכנם ואת הפרטים והנתונים הכלולים בהם, והינו מאשר כי ההסכמים ברורים ונהירים לו, וכי הוא מקבל על עצמו למלא במועד את החובות והתחייבויות המוטלות עליו, עפ"י הסכם זה והס...
	3.1.2. הוא ראה, סייר ובדק את הנכס, מיקומו וסביבתו,  בדק את מצבו הפיזי של הנכס לרבות מצב המערכות הכלולות בו, שטחו וגבולותיו, ומידת התאמתו למסמכי הרישום לרבות בלשכת רישום המקרקעין ו/או בכל מרשם אחר, שיטת הבניה ומצבה ולאחר כל בדיקותיו מצא אותו מתאים ולשב...
	3.1.3. הוא בדק את מצבו המשפטי של הנכס לרבות זכויות המוכרת 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.
	3.1.4. הוא בדק את כל ההיבטים התכנוניים ואת כל התוכניות החלות על הנכס, ואת כל יתר הרישומים, הרישיונות, ההיתרים, והמפרטים הנוגעים לנכס לרבות בעיריית קריית מוצקין וברשויות התכנון והבניה, כן בדק את יעוד הנכס, זכויות התכנון והשימוש בו, אפשרויות ניצול הנכס ...
	3.1.5. הקונה בדק ולמד האם הנכס חופשי מכל חוב ו/או שעבוד ו/או עיקול ו/או צו שפוטי ו/או מנהלי ו/או זכויות צד שלישי כלשהן.
	3.1.6. 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 המוכ...
	3.1.7. הוא בדק את דרישת הרשות המקומית, לפי העניין, בכל הנוגע לחבות העדכנית בהיטל השבחה, ככל שחל, וכן תשלומים נוספים, ככל שנדרשים, בגין הנכס, והוא מקבל על עצמו לשלם את התשלומים החלים עליו בהתאם להוראות סעיף 7 להלן על אחריותו ועל חשבונו, בכפוף לאמור בהס...
	3.1.8. 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 להתק...
	3.1.9. הקונה מצהיר כי ידוע לו כי מכירת הנכס עפ"י הסכם זה כפופה לכך שכחלק בלתי נפרד מעסקת המכר ישכיר הקונה למכבידנט, כהגדרתה בסעיף 2.5 לעיל, את המושכר על מנת שתעשה בו שימוש למטרת השכירות, והכל בהתאם ובכפוף לאמור בהסכם השכירות. ידוע לקונה כי אם וככל שיי...
	מכבידנט בהתאם לכתב ההתחייבות המצ"ב כנספח ב'7 להסכם זה, מתחייבת לחתום על הסכם השכירות האמור בתוך 14 ימים מיום חתימת הסכם זה.
	3.1.10. ידוע לקונה כי בכוונת מכבידנט לבצע עבודות לפי היתר הבניה הקיים והמצ"ב כנספח ב'8 וכן בכוונתה לבצע שיפוץ ו/או החלפה של מערכות ו/או תשתיות החשמל, המים והדלוחין בנכס, והוא מתחייב לא להתנגד ולשתף פעולה עם מכבידנט לשם שיפוץ או החלפה של תשתיות אלה, וה...
	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...
	3.1.11. כי לאחר כל הבדיקות שביצע כמפורט לעיל, מצא הקונה את הנכס ומערכותיו כפי מצבם AS IS, לרבות  הפיזי, התכנוני והמשפטי לרבות הרישומי, לשביעות רצונו המוחלטת ללא כל סייג ותנאי.
	3.1.12. הקונה מסכים ומתחייב בזה לקנות מהמוכרת את כל זכויותיה בנכס, והוא מוותר בזה על טענות מום ו/או אי התאמה כלשהן, ו/או כל טענה אחרת הן באשר לנכס, והן באשר לזכויות המוכרת בו. מובהר בזאת כי המערכות כמפורט בנספח ב'4 הינן בבעלות מכבידנט.
	3.1.13. הקונה מוותר בזאת על כל טענת אי התאמה עובדתית ו/או משפטית מכל מין וסוג שהוא, בקשר לנכס ומערכותיו, לרבות טענות לגבי מצבו הפיזי של הנכס ו/או טיב הזכויות המשפטיות של המוכרת בנכס ו/או חיוב במיסים ואגרות ו/או לגבי אפשרות המוכרת להעביר זכויות אלה בנכ...
	3.1.14. המוכרת אינה חייבת לרשום הערת אזהרה לטובת הקונה או להשיג הסכמת צד שלישי לשם כך. בכל מקרה, לא ירשום הקונה ו/או מי מטעמו כל הערת אזהרה בגין הרכישה נשוא הסכם זה, אלא רק לאחר פירעון בפועל של התשלום הראשון.
	3.1.15. ידוע לקונה כי  ביום 11.11.14 נתקבל מאת הוועדה לתכנון ובניה קריות היתר בנייה מס' 20140398 שמהותו שינוי חזית – פתיחת דלת נוספת למרפאת מכבידנט, המצ"ב כנספח ב'8 להסכם זה. הקונה בדק ומכיר את היתר הבניה, ומתחייב לשתף פעולה עם המוכרת ו/או עם מכבידנט,...


	4. מסירת החזקה
	4.1. בכפוף למילוי כל התחייבויות הקונה על פי הסכם זה, לרבות תשלום מלוא התמורה ו/או תשלום המקדמה, ככל שיידרש, לרשויות מיסוי מקרקעין (כאמור בסעיף 5.2.2 להלן) ו/או חתימת הקונה על הסכם השכירות, תימסר הזכות לחזקה המשפטית בנכס לקונה בכפוף לשכירות של מכבידנט ...
	מסירת החזקה בנכס תתבצע 7 ימים לאחר תשלום מלוא התמורה ופירעונה בפועל. המוכרת תודיע לקונה על מועד המסירה ובמקום הנכס ייחתם פרוטוקול מסירה הנהוג אצל המוכרת. אם הקונה לא יופיע בנכס במועד שנקבע ע"י המוכרת, כאמור לעיל, יראו בפרוטוקול שייחתם ע"י נציגי המוכרת...
	4.2. לאחר תשלום מלוא התמורה, תמסור המוכרת לידי הקונה את האישורים המפורטים בסעיפים  6.2.3 – 6.2.6 להלן ובכפוף לסעיף 6.4 להלן.
	4.3. החזקה בנכס תעבור לקונה כפי שיהא מצבו AS IS ולקונה לא תהיה כל טענה שהיא בקשר עם הנכס ומצבו ו/או החזקתו על ידי מכבידנט.
	החל ממועד מסירת החזקה או מהיום בו נמסרה החזקה בממכר 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 המוכרת עובר למסירת החזקה, את כל המסמכים הדרושים להעברת מוני החשמל, המים הארנונה והגז על שם הקונה. המוכרת תחתום על מסמכים אלו והקונה ישיב למוכרת את הפיקדונות שהופקדו על ידי המוכ...

	5. התמורה
	5.1. תמורת הנכס מתחייב הקונה לשלם למוכרת, בתשלומים המפורטים להלן סך של ___________________ (______________________) שקלים חדשים בצירוף הפרשי הצמדה כהגדרתם בסעיף 2.10 לעיל  (להלן: "סכום התמורה").
	5.2. סכום התמורה ישולם, בהמחאות בנקאיות, במועדים כמפורט להלן:
	5.2.1. סכום בשקלים חדשים השווה ל 40% (ארבעים אחוזים)  מסכום התמורה, היינו סך של _____________ ₪ (________________________ שקלים חדשים) בצירוף הפרשי הצמדה למדד כהגדרתם בסעיף 2.10 לעיל ישולם על ידי הקונה במעמד החתימה על הסכם זה על ידי הצדדים.
	5.2.2. יתרת התמורה המהווה 60% (ששים אחוזים) מסכום התמורה, היינו סך של ________________ ₪ (______________________ שקלים חדשים) בצירוף הפרשי הצמדה למדד כהגדרתם בסעיף 2.10 לעיל, תשולם על ידי הקונה  ביום ה- 83 ממועד החתימה על חוזה זה, כתנאי למסירת החזקה ב...
	א. 7.5% מסכום התמורה (בניכוי המע"מ – ככל שחל על העסקה) ישולם למוכרת עד למועד הנקוב בסעיף קטן זה בדרך של תשלום ישיר למנהל מיסוי מקרקעין (להלן: "המנהל"), בהתאם לקבוע בסעיף 1 של חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 78) התשע"ד-2014 (להלן: "התיקון"). ...
	ב. על אף האמור לעיל, תבקש המוכרת מהמנהל במועד הגשת ההצהרה על העסקה (אן במועד אחר) לפטור את המוכרת או להקטין את שיעור התשלום למנהל ותיענה על-ידו, ישלם הקונה למנהל אותו שיעור מיתרת התמורה שיקבע על-ידי מנהל על-פי אישור בכתב שיומצא לקונה על-ידי המוכרת או ...
	5.2.3. מובהר כי סכום התמורה יחשב ככולל את סכום המע"מ, אם וככל שיחול. יודגש כי אף אם לא תחול חובת תשלום מע"מ מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי הקונה לשלם פחות מסכום התמורה ו/או לא יהא זכאי הקונה להחזר כל סכום שהוא מהמוכרת וזאת גם אם ימציא אשור על אי חיוב במע"...
	על אף האמור בהסכם זה על נספחיו, אם יעלה שיעור המע"מ מעבר ל-18%, 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.

	5.3. כל התשלומים יבוצעו בימים א' – ה' עד השעה 11:00 בבוקר. למען הסר כל ספק, במקרה בו המדד החדש יהא נמוך מהמדד הבסיסי לא יופחתו תשלומי סכום התמורה בהתאם.
	5.4. כל תשלומי סכום התמורה המנויים בסעיף 5.2 לעיל, ישולמו על ידי הקונה לידי המוכרת בדרך של מתן המחאה בנקאית המשוכה לפקודת המוכרת.
	5.5. מובהר בזאת, כי אם הקונה הינו "עוסק" או מלכ"ר או "מוסד כספי", כהגדרות מונחים אלה בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 (להלן – "חוק מע"מ") כי אז תהא המכירה, חייבת במע"מ על פי חוק מע"מ, ועל כן, לאחר התשלום תמסור המוכרת לקונה "טופס דיווח על עסקת אקראי" בג...
	5.6. 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 שהתחייבה בהם המוכרת.
	5.7. הקונה לא יהא רשאי להקדים את מועד ביצוע התשלומים הנקובים בסעיף זה אלא בהסכמת המוכרת בכתב.

	6. העברת הזכויות בנכס
	6.1. הקונה מתחייב לקנות, לקבל ולרשום על שמו את מלוא זכויותיה של המוכרת בנכס.
	6.2. בכפוף לתשלום מלוא התמורה למוכרת, המוכרת מתחייבת 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 המוכרת עפ"י הסכם זה, למעט אישור הועדה המקומית בדבר תשלום היטל השבחה ו/או הוצאות פיתוח (החלים על הקונה כמפורט בסעיף 7.4 להלן). למען הסר ספק יובהר כי הקונה ימציא אשור העירייה המופנה לרשם המקרקעין במועד...
	6.2.3. שטרי מכר  חתומים על ידי המוכרת, לצורך העברת הזכויות על שם הקונה.
	6.2.4. ייפוי כוח כאמור בסעיף 8.1 להלן, חתום על ידי המוכרת.
	6.2.5. פרוטוקול למכירת הזכויות לקונה חתום על ידי המוכרת.
	6.2.6. בקשה לרישום מקרקעין חתומה על ידי המוכרת, לצורך העברת הזכויות על שם הקונה.

	6.3. המוכרת לא תהא אחראית 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 המוכרת להמציא לידי הקונה את האישור כאמור בסעיף 6.2.1 לעיל בתוך 24 חודשים ממועד החתימה על הסכם זה. יתר המסמכים יומצאו לאחר קיום התחייבויות הקונה כאמור למעט אם טרם הונפקו בפועל ע"י העירייה ובכפוף להליכי השגה ו...
	6.5. הקונה יטפל בעצמו, על חשבונו ועל אחריותו ובאמצעות בא כוחו בהעברת הזכויות בנכס מהמוכרת ורישומו על שמו בלשכת רישום המקרקעין. הקונה מתחייב להמציא למוכרת נסח רישום לפיו נרשם הנכס על שמו של הקונה, בלשכת רישום המקרקעין בסמוך לאחר הרישום.
	6.6. מובהר בזאת כי עם מסירת האישורים לצורך העברת הזכויות אותם חייבת המוכרת להמציא לקונה עפ"י הסכם זה, תסתיימנה כל התחייבויות המוכרת כלפי הקונה בכל הקשור והנוגע להסכם זה לרבות בקשר לרישום הזכויות.

	7. תשלומי מיסים והוצאות
	7.1. הצדדים ימציאו לאגף מיסוי מקרקעין הצהרה על רכישת ומכירת הזכויות בנכס (כל אחד לפי העניין) ביחד עם שומתם העצמית וזאת בתוך 40 יום מיום חתימת הסכם זה.
	כאמור בסעיף 5.2.2 לעיל, בדעת המוכרת למצות הזכויות העומדות לה בדין לקבלת פטור או להקטנת מקדמת המס מושא התיקון והקונה יאפשר לה למצות את זכויותיה כאמור.
	7.2. מס שבח, אם יחול, יחול על המוכרת וישולם על ידה (בכפוף להוראות התיקון).
	7.3. מס רכישה יחול על הקונה וישולם על ידו.
	7.4. היטל השבחה מכל סוג ו/או הוצאות פיתוח לרבות אגרות תיעול, ניקוז, ביוב, כבישים ומדרכות וכו' (להלן – "הוצאות פיתוח"), יהא תאריך הטלתם אשר יהא, ובכלל זה כל חובה לתשלום בגין הוצאות פיתוח או היטל השבחה שהוטלו בתאריך כלשהו לפני חתימת הסכם זה, יחולו במלוא...
	7.5. סכום התמורה יחשב ככולל מע"מ, אם וככל שיחול.
	מובהר בזאת, כי אם הקונה הינו "עוסק" או מלכ"ר או "מוסד כספי", כהגדרות מונחים אלה בחוק מע"מ, כי אז תהא המכירה, חייבת במע"מ על פי חוק מע"מ, ועל כן, לאחר התשלום תמסור המוכרת לקונה "טופס דיווח על עסקת אקראי" בגין הסכום שישולם הכולל את סכום המע"מ.
	במידה והקונה רשום כ"עוסק", כמלכ"ר או כ"מוסד כספי", כהגדרתם בחוק מע"מ, הוא מתחייב לעדכן על כך את המוכרת בכתב בצירוף אישור רשויות מע"מ על רישומו כאמור, לא יאוחר ממועד התשלום הראשון. למען הסר ספק, אי עדכון כאמור, ימנע את הוצאת "טופס הדיווח על עסקת אקראי"...
	יודגש כי אף אם לא תחול חובת תשלום מע"מ מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי הקונה לשלם פחות מסכום התמורה ו/או לא יהא זכאי הקונה להחזר כל סכום שהוא מהמוכרת וזאת גם אם ימציא אשור על אי חיוב במע"מ או פטור ממע"מ.
	7.6. 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 –...
	7.7. אגרות והוצאות, מכל סוג שהוא, שידרשו לצורך העברת הזכויות ורישומן על שם הקונה, לרבות אגרות רישום ללשכת רישום המקרקעין, יחולו וישולמו על ידי הקונה.
	7.8. שילם צד כלשהו תשלומים שהצד האחר חייב בתשלומם, יחזיר הצד האחר את הסכום ששולם כאמור, מיד עם קבלת דרישה ראשונה.

	8. ייפוי כוח
	8.1. במעמד חתימת הסכם זה, תחתום המוכרת על ייפוי כוח בלתי חוזר, בנוסח המצורף  להסכם זה כנספח ב'2, לפיו יהיה בא כוחו של הקונה רשאי להעביר את זכויות המוכרת בנכס על שם הקונה בלשכת רישום המקרקעין.
	ייפוי הכוח יימסר לידי הקונה או לבא כוחו לאחר תשלום מלוא סכום התמורה אם תשולם במועד ובתנאי שמולאו כל התחייבויות הקונה על פי הסכם זה.
	8.2. להבטחת קיום התחייבויות הקונה, יפקיד הקונה במעמד חתימת הסכם זה בידי המוכרת ייפוי כוח בלתי חוזר, בנוסח המצורף להסכם זה כנספח ב'3, לפיו יהא רשאי ב"כ המוכרת לבצע כל פעולה ולנקוט בכל האמצעים שידרשו לפי שיקול דעתה של המוכרת להבטחת ביצוע התחייבויות הקונ...

	9. נטילת הלוואה על ידי הקונה לצורך רכישת הנכס
	9.1. במידה והקונה יבקש לקבל הלוואה מבנק למשכנתאות בישראל לצורך מימון רכישת זכויות המוכרת, מתחייב הקונה ליתן הוראה בלתי חוזרת לבנק להעביר ישירות למוכרת את מלוא סכום ההלוואה, לפי הוראות הסכם זה.
	9.2. המוכרת תסכים לחתום על התחייבות הקונה לרישום משכנתא לטובת הבנק בתנאי שאלו, לרבות נוסח כתב ההתחייבות, יהיה מקובל עליה במלואו ויאושר על ידה בכתב ובתנאי שיובטח כי מלוא סכום ההלוואה נשוא התחייבות הקונה לרישום משכנתא יועבר למוכרת ישירות (בכל מקרה המוכר...
	9.3. על אף האמור לעיל, הקונה לא יהיה רשאי לשלם למוכרת סכום כלשהו מכספי משכנתא, והמוכרת לא תהא חייבת לחתום על כתב התחייבות לרישום משכנתא כאמור, אלא אם קודם לכן שילם הקונה את התשלום על חשבון סכום התמורה כאמור בסעיף 5.2.1 לעיל.
	9.4. חתמה המוכרת לטובת הקונה על כתב התחייבות הקונה לרישום משכנתא, לא יהיה בכך ויתור או הסכמה מצד המוכרת לקבל סכום זה קודם לקבלת התשלום כאמור בסעיף 5.2.1  לעיל, וחתימת המוכרת תיחשב ככפופה ומותנית באמור לעיל.
	9.5. 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 למוכרת במועד הקבוע בין אם תועמד לרשותו הלוואה ובין אם לאו וגם אם יוצרו עיכובים ו/או מניעה כלשהי הקשורה באי חתימת המ...
	9.6. אין בכל דבר האמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל מחויבות כלשהי על המוכרת לגבי עצם השגת ההלוואה ו/או לערוב לפירעונה ו/או כדי לערבה בדרך כלשהי באופן השגת המימון הדרוש לקונה לשם עמידה בהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

	10. פיצויים מוסכמים ופיגור בתשלום
	10.1. מבלי לגרוע מכל התרופות והסעדים העומדים לזכות המוכרת כאמור להלן 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 ...
	למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בפסקה זו לעיל אינו מקנה לקונה זכות לפגר בתשלום כלשהו או שלא לשלמו במלואו.
	היה ותתווסף ריבית פיגורים כאמור, תשלום שישולם על ידי הקונה למוכרת ייזקף תחילה לסילוק כל ריבית הפיגורים שתיווסף כאמור.
	איחר הקונה בביצוע תשלום כל סכום המגיע ממנו לפי ההסכם מעבר לשלושה (3) ימים, יחשב הדבר להפרה יסודית של הסכם זה והמוכרת תהא זכאית לכל התרופות והסעדים על פי ההסכם ועל פי כל דין.
	10.2. לא שילם הקונה למוכרת תשלום כלשהו מהתשלומים האמורים לעיל במלואו, או איחר בתשלום כלשהו ביותר ב– 3 ימים, ישלם הקונה למוכרת פיצויים מוסכמים בסכום בשקלים חדשים שיהיה שווה ל- 10% (עשרה אחוזים) מסכום התמורה (להלן: "הפיצוי המוסכם"), וזאת מבלי לפגוע ביתר...
	10.3. המוכרת תהא זכאית לחלט כל סכום שיהיה בידה לשם גביית הפיצויים המוסכמים או כל חלק מהם.

	11. איסור קיזוז
	12. הסכם ממצה
	13. הפרה ותרופות
	13.1. 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.
	13.2. סעיפים 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 ו – 11 הינם סעיפים עיקריים ויסודיים בהסכם זה והפרתם תחשב להפרה יסודית של ההסכם.
	13.3. בכל מקרה שצד להסכם זה יפר 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 ה...

	14. כללי
	15. סמכות שיפוט
	16. כתובות והודעות
	נספח ב'1
	נספח ב'2
	2. לשם בצוע האמור לעיל, להופיע בלשכת רישום המקרקעין, במנהל מקרקעי ישראל, 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.
	נספח ב'3
	1. לקבל, להעביר על שמי, במקומי ובעבורי את כל הזכויות בנכס המצוי ברחוב גורדון 6 בקריית מוצקין בגוש 10430 חלקה 284 (להלן:" "הנכס").
	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, במנהל מקרקעי ישראל, במחלקת אגף מרשם והסדר מקרקעין 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. באי כוחנו רשאים לייצג גם את מכבי שירותי בריאות בכל הקשור להוצאתו לפועל של ייפוי כח זה.
	8. 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.
	1. מרכזיית גזים רפואיים + צנרת + יחידות קצה (שקעים)  + לוח בקרה.
	2. לוח חשמל.
	3. מזגנים מפוצלים – 19.
	4. מערכת וואקום משאבות + צנרת.
	5. מדחס אוויר + מיבש אוויר.
	6. מפוח אוויר – 2.
	7. ריהוט כללי.
	8. כלל הציוד הרפואי והמיטלטלין במושכר.
	מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי הנ"ל כולל את רשימת הציוד המשקי והציוד הרפואי המפורטים להלן:
	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 – 1975 (להלן – "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 ...
	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...
	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 ...
	6. על אף האמור בהסכם על נספחיו, אם יעלה שיעור המע"מ מעבר ל-18% אזי נשלם את יתרת תשלומי התמורה שטרם שולמו על ידינו, בתוספת ההפרש בעליית המע"מ. למען הסר ספק יובהר, כי אם יופחת שיעור המע"מ, לא יהא כל שינוי בתשלום התמורה.
	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.
	ת.ז./ח.פ. __________                                     ת.ז./ח.פ.________

	נספח ב'6
	הסכם שכירות בלתי מוגנת
	שנערך ונחתם ב- ___________ביום _______ בחודש _____ שנת 2015
	ב י ן
	1. 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, יישא 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 "ב6-א" – תשריט המושכר.
	1.4.2. נספח "ב'6-א1" – תשריט שטח הצבת המערכות ושטח ו'.
	1.4.3. נספח "ב'6-ב" – נספח ביטוח.
	1.4.4. נספח "ב'6-ג" – אישור הבנק- יצורף כאמור בהסכם זה.
	1.4.5. נספח "ב'6-ד" – נספח שילוט.
	1.4.6. נספח "ב'6-ה" – אישור להתקנת ציוד אלחוטי במושכר.
	1.4.7. נספח "ב'6-ו" –המערכות שהינן בבעלות מכבידנט.
	1.4.8. נספח "ב'6-ז" – היתר בניה מס' 20140398 שניתן בגין הנכס ביום 11.11.14 ועניינו שינוי חזית – פתיחת דלת נוספת למרפאת מכבידנט.


	2. הגדרות
	2.1. "המכרז" – מכרז פומבי  עם הליך תחרותי נוסף מס' 118/2015, שפורסם ע"י מכבי שירותי בריאות, 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. "המקרקעין" – המקרקעין הידועים כגוש 10430 חלקה 284 המצויים ברחוב גורדון 6 בקרית מוצקין בשטח רשום של 719 מ"ר, כמפורט בנסח הרישום.
	2.4. "הנכס" –  המקרקעין וכן מבנה צמוד קרקע, חד קומתי בשטח של כ- 325 מ"ר, הבנוי על המקרקעין.
	2.5. "שטח המושכר לתשלום" – 325 מ"ר.
	2.6. "מטרת השכירות" – המטרה הקבועה בסעיף 7 להלן.
	2.7. "המושכר" – שטח הנכס המסומן ומתוחם בצבע כחול בתשריט המושכר המצ"ב כנספח ב'6-א' וכן שטח הצבת המערכות ושטח ו' (כהגדרת מונחים אלה להלן).
	2.8. "מועד תחילת השכירות" – כהגדרתן בסעיף 8.1 להלן.
	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 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 ...
	2.12. "שטח הצבת המערכות" – שטחים במקרקעין ובמבנה אשר יועמדו לרשות מכבידנט באופן בלעדי, בהם מוצבים ו/או יוצבו מתקנים הנחוצים למכבידנט להפעלת המושכר (כגון, אך לא רק, מנועי מזגנים, קומפרסור, גנראטור, דוד וקולטי שמש וכו'), כמפורט וכמסומן בצבע ירוק בתשריט ...
	2.13. "שטח ו'" – שטח בגודל של 5.00 X 10.80 מ"ר המסומן באות "ו" בצבע ירוק בתשריט המצ"ב כנספח ב'6-א1 להסכם זה. יובהר כי מכבידנט תהא רשאית לעשות שימוש בשטח זה לחניית רכבים. למען הסר ספק, שטח ו' לא ייחשב לצורך חישוב "שטח המושכר לתשלום" כהגדרתו לעיל, ומכבי...
	2.14. "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 נתוני...
	2.15. "המדד החדש" – המדד שהתפרסם לאחרונה לפני ביצוע תשלום כלשהו לפי הסכם זה.
	2.16. "המדד הבסיסי" – מדד חודש דצמבר 2013, אשר פורסם ביום 15.1.2014.
	2.17. "הפרשי הצמדה" – ההפרש בין המדד החדש לבין המדד הבסיסי (ככל שהמדד החדש גבוה מהמדד הבסיסי), מחולק במדד הבסיסי, ומוכפל בסכום שיש להצמידו.
	2.18. "יום עסקים" – יום שבו פתוחים הבנקים המסחריים לשם מתן שירותים ללקוחותיהם.
	2.19. "הפיצוי המוסכם" – סך השווה לדמי השכירות כהגדרתם להלן, בשווי שנים עשר חודשי שכירות.
	2.20. "המערכות" – כלל המערכות הקיימות במושכר אשר הינן בבעלות מכבידנט כמפורט  בנספח ב'6-ו' להסכם זה.
	2.21. "היתר הבניה" – היתר בניה מס' 20140398 שניתן בגין הנכס ביום 11.11.14 ועניינו שינוי חזית – פתיחת דלת נוספת למרפאת מכבידנט, המצ"ב כנספח ב'6-ז' להסכם זה.

	3. 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 3.1 זה לעיל, המשכיר משכיר למכבידנט, למשך תקופת השכירות, את המושכר, ומוסר לה חזקה פורמאלית במושכר, במועד כאמור בסעיף 8.1 להלן, והכל לתקופה, בתנאים ובמועדים המפורטים להלן בהסכם זה.

	4. הצהרות והתחייבויות הצדדים
	4.1. 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 כי מכבידנט תמשיך להחזיק את המושכר בהתאם להוראות הסכם שכירות זה.
	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. המשך החזקה תעשה, 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 כאמ...
	4.1.5. המשכיר מצהיר ומאשר את השימוש במושכר למטרת השכירות, על כל הנלווה והכרוך בכך.
	4.1.6. אם וככל שיידרש, יפעל המשכיר, על אחריותו ועל חשבונו, לקבלת כל האישורים הנדרשים מכל רשות מוסמכת על מנת שיתאפשר למכבידנט לעשות שימוש במושכר כדין למטרת השכירות, במשך כל תקופות השכירות (לרבות באמצעות תיקון התב"ע החלה על המקרקעין, ביצוע שינוי להיתר ה...
	4.1.7. 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).
	4.1.8. הוא קיבל את כל ההחלטות הנדרשות עפ"י דין לאישור התקשרותו בהסכם זה.

	4.2. 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
	6. 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.

	7. מטרת השכירות
	מכבידנט שוכרת בזאת את המושכר על מנת להשתמש בו למטרת מרפאות, לרבות מרפאות שיניים ושירותים נלווים לכך, למשך כל תקופת השכירות (לעיל ולהלן – "מטרת השכירות").

	8. מסירת החזקה ותקופת השכירות
	8.1. בכפוף לקיום כל התחייבויות המשכיר כאמור בהסכם המכר, תמשיך מכבידנט להחזיק במושכר החל מיום מסירת החזקה למשכיר כאמור בסעיף 4 להסכם המכר בהתאם להוראות הסכם זה, כשהמושכר נקי מכל חוב ו/או משכנתא ו/או עיקול ו/או צווים שיפוטיים ו/או מינהליים למיניהם ו/או ...
	8.2. תקופת השכירות על פי הסכם זה הינה למשך חמש (5) שנים, שתחילתה במועד תחילת השכירות, וסיומה בתום חמש (5) שנים מאותו מועד (להלן – "תקופת השכירות הראשונה").
	8.3. ניתנת למכבידנט בלבד האופציה (זכות הברירה) להאריך את תקופת השכירות ביחס למושכר כולו או לחלקים ממנו, אחרי תום תקופת השכירות הראשונה, בעוד 3 תקופות נוספות בנות חמש (5) שנים כל אחת וכן בתקופה אחת נוספת שסיומה 24 שנים ו- 11 חודשים ממועד תחילת השכירות,...
	להלן תקופות השכירות שתיקראנה בהתאמה – "תקופת השכירות השנייה", "תקופת השכירות השלישית", "תקופת השכירות הרביעית" ו – "תקופת השכירות החמישית" - כאשר תחילת כל אחת מהתקופות הנוספות הנ"ל בתום תקופת השכירות שקדמה לה.
	8.4. לא מסרה מכבידנט הודעה בכתב לפחות ששה (6) 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...
	8.5. 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 20 להלן.
	8.6. הוארך תוקף ההסכם, כאמור בסעיף 8.4 לעיל, 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 (6) חודשים ממתן ההודעה כאמור, ומכבידנט לא תידרש לשלם למשכיר כל תשלום...

	9. 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, בסך 70 ₪ לכל 1 מ"ר משטח המושכר לתשלום (להלן – "דמי השכירות"), ובסה"כ 22,750 ₪.
	9.2. בכל אחת מתקופות השכירות הנוספות, ככל שתמומשנה – יהיו דמי השכירות גבוהים בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) מדמי השכירות ששולמו לאחרונה בתקופת השכירות הקודמת, היינו שדמי השכירות בתקופת השכירות השנייה יהיו 73.5 ₪ למ"ר, בתקופת השכירות השלישית 77.175 ₪ למ"ר...
	9.3. דמי השכירות ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה למדד.
	9.4. לדמי השכירות יתווסף מע"מ עפ"י דין.
	9.5. בכפוף לקיום כל התחייבויות המשכיר המפורטות בהסכם זה, דמי השכירות החודשיים, ישולמו ב - 1 בינואר, ב – 1 באפריל, ב – 1 ביולי וב – 1 באוקטובר של כל שנה קלנדרית החלה בתקופת השכירות בעבור כל שלושה (3) חודשים מראש (או החלק הנותר ממנו, לפי העניין).
	9.6. דמי השכירות ישולמו למשכיר בכפוף לכל דין בדבר ניכוי מס במקור, בכפוף לחוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו – 1976 והתקנות על פיו, ובכפוף להמצאת אישור שנתי בדבר ניהול ספרים כדין ובכפוף להמצאת חשבונית מס כדין שיומצאו מראש כתנאי לביצוע התשלום.
	9.7. 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...
	9.8. 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 תשלומים שוטפים המפורטים בהסכם זה).

	10. 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 ולמערכות.
	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 המסמ...
	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. המשכיר ייתן בידי מכבידנט כל סיוע, וימסור לה ו/או לכל רשות כל מסמך, תכנית, חתימה, על מנת לאפשר למכבידנט להוציא לפועל את הבקשה להיתר בניה (כהגדרתה בסעיף 2.21 לעיל), ובלבד שלא יהא בכך בכדי להשית על המשכיר עלויות שלא חלות עליו על פי הסכם זה.
	10.5. מכבידנט תחזיק את המושכר במצב טוב ותקין, למעט בלאי סביר, 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.
	10.6. כן ידוע למשכיר כי השימוש במושכר למטרת השכירות טומן בחובו מבקרים, קיום של רעשים (לרבות עקב קיומו של קומפרסור), ריחות וכד' והללו לא יחשבו, לרבות לעניין סעיף זה, כמטרד.
	10.7. המשכיר יהא אחראי לתחזק, לתקן ו/או להחליף, על חשבונו ועל אחריותו, את כל הפגמים ו/או הליקויים ו/או הקלקולים שיתגלעו בקירות קונסטרוקטיביים במעטפת הנכס והמושכר ו/או רצפת המושכר ו/או תקרת המושכר ו/או תשתיותיו ומערכותיו שבתוך הקירות ו/או התקרות ו/או ה...
	10.8. 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 מכב...
	10.9. 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...
	10.10. מכבידנט התקינה או תהא רשאית להתקין על גג מבנה המושכר, במקום המצוין בסימן "ג" בשטח הצבת המערכות כאמור בתשריט המצ"ב כנספח ב'6-א'1 להסכם זה, אנטנת תקשורת של מרכזיית הטלפוניה של מכבידנט (להלן – "אנטנת התקשורת") בהתאם למפורט בנספח ב'6-ה' להסכם זה. א...
	10.11. 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. שילוט
	11.1. מכבידנט תהא זכאית להמשיך ולתלות שלטים בחזית המושכר בהתאם לשילוט הקיים ביום חתימת הסכם זה כמתואר בנספח השילוט המצ"ב כנספח ב'6-ד' להסכם זה. המשכיר יחתום, ככל שיידרש, על כל המסמכים והאישורים שידרשו, לשם הצבת השלט כאמור.
	מכבידנט תהא רשאית לתלות שילוט ו/או הכוונה בפנים המושכר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
	11.2. מכבידנט תישא במשך כל תקופת השכירות באגרת השילוט.

	12. 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).
	12.2. מכבידנט תישא במשך כל תקופת השכירות בפועל בתשלומים וההוצאות בגין צריכת 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 הי...
	12.3. מכבידנט תישא בעלויות השוטפות הנגזרות מהשימוש שלה במערכות בהתאם לקריאת מונים. התשלום בגין הצריכה ישולם על ידי מכבידנט בהתאם לצריכתה בפועל.
	12.4. כל מס ו/או היטל אחר לרבות 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, בי...
	13. 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 (לרבות לשם הוצאתו לפועל של היתר הבניה המצ"ב כנספח ב'6-ז' להסכם זה), שלא באמצעות המשכיר, וזאת לפי שיקול דעתה ובלא כל צורך בהסכמת המשכיר. יובהר, כי ש...
	13.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשכיר מתחייב לשתף פעולה עם מכבידנט, ככל שיידרש, לשם הוצאתו לפועל של היתר הבניה וקבלת טופס 4 בגינו. כמו כן לא יתנגד המשכיר לביצוע שינויים מהותיים במושכר, אלא מטעמים סבירים בלבד (כגון: טעמים הנעוצים בעמדת הרשויות המ...
	13.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מכבידנט תהא רשאית (אך לא חייבת) לבצע שיפוץ או החלפה של מערכות ו/או תשתיות החשמל, המים והדלוחין בנכס, על פי שיקול דעתה הבלעדי, והמשכיר מתחייב לא להתנגד ולשתף פעולה עם מכבידנט לשם שיפוץ או החלפה של מערכות ו/או תשתיות אלה.
	13.4. 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 ק...
	13.5. המשכיר מתחייב כי ככל שבעתיד יידרשו על ידי הרשויות המוסמכות (כגון: הרשות המקומית, כיבוי אש, הג"א וכיו"ב) תוספות ו/או התאמות ו/או תשתיות נוספות (כגון: ספרינקלרים, הנגשה) למבנה המושכר, שאינן בגין פעילות מכבידנט במושכר, אזי המשכיר מתחייב להתקין את ה...

	14. בנייה נוספת על ידי המשכיר
	במקרה ולאחר מסירת החזקה במושכר, יחליט המשכיר לנצל את זכויות הבנייה הקיימות במקרקעין   ולבנות קומות נוספות (להלן – "הבנייה הנוספת") מעל למבנה המושכר, יחולו ההוראות שלהלן על ביצוע הבניה הנוספת כאמור:
	14.1. בכפוף לקיום התחייבויות המשכיר בסעיף זה להלן, מכבידנט לא תתנגד ולא תמנע מהמשכיר את ביצוע הבנייה הנוספת.
	14.2. המשכיר מתחייב להודיע למכבידנט על החלטתו בקשר לביצוע הבניה הנוספת, לא יאוחר משלושה חודשים טרם ביצוען (להלן – "הודעה על ביצוע הבניה הנוספת").
	14.3. לא יהיה בבנייה הנוספת, ובביצוע עבודות הבניה כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכויותיה של מכבידנט בהתאם להוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין, ועבודות הבניה הנוספת תתבצענה תוך הקפדה על הפרעה מינימאלית לפעילות מכבידנט ו/או מי מטעמה במושכר ובאופן שלא יפגע באפשרות...
	14.4. בעת תקופת העבודות הנוספות תאפשר גישה נוחה, מסודרת, נקייה ובטוחה לכניסה של מכבידנט, ולבאים למושכר. המשכיר ידאג לפנות את פסולת הבנייה באופן שוטף.
	14.5. בעת ביצוע עבודות הבנייה הנוספת, תצומצם ההפרעה למכבידנט למינימום, וכי הספקת מים, ביוב, חשמל, תקשורת ושירותים אחרים הניתנים למכבידנט תמשך כסדרה, לא תופסק ולא תיפגע כתוצאה מעבודות הבניה הנוספת.
	14.6. הבנייה הנוספת תבוצע על ידי המשכיר בכפוף לכל דין ובהתאם להיתר בנייה כדין והכל על אחריותו ועל חשבונו של המשכיר.
	14.7. קבלנים ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידי המשכיר ו/או על ידי מי מטעמו, לביצוע הבניה הנוספת, יהיו קבלני בניין מורשים.
	14.8. במקום ביצוע עבודות הבנייה הנוספת יונהגו סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נאותים למניעת נזקים למכבידנט ו/או למי מטעמה ו/או לרכוש שבחזקתה ובאחריותה, וכן תקיים את ההוראות הבטיחותיות שבחוק התכנון ובנייה תשכ"ה – 1965, פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש...
	14.9. במהלך ביצוע עבודות הבניה הנוספת עד להשלמתן תהיינה העבודות מכוסות בביטוח בר תוקף אצל חברת ביטוח מוכרת בישראל שתכסה את כל הסיכונים האפשריים (לרבות – נזקי רכוש, אחריות כלפי צד ג', אחריות מעבידים וכיו"ב) בהיקפים ובסכומים ריאליים כפי שמקובל לעבודות מ...
	14.10. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשכיר מתחייב כי תהיה הפרדה מוחלטת בין הכניסה למושכר לבין שטחי הבנייה הנוספת הן במהלך ביצוע עבודות הבנייה הנוספת והן לאחריהן כך שהכניסה לשטחי המושכר תהיה נפרדת ומיועדת לבאי המושכר.
	14.11. ככל שיהיה בבניה הנוספת בכדי לשנות את מיקום שטח הצבת המערכות ו/או שטח ו', יפעל המשכיר על חשבונו ועל אחריותו, ככל שיידרש, למציאת שטח חלופי מתאים לשטח ו' ו/או למיקום מערכות המבנה והמושכר, אשר גודלו לא יפחת משטח הצבת המערכות ו/או שטח ו', וזאת בתיאו...
	14.12. מובהר כי מתקני הבנייה הנוספת יותקנו במיקום שלא יהיה בו כדי לפגוע אסתטית ו/או להפריע לפעילות מכבידנט במושכר, תוך הקפדה על מניעת מטרדים, רעש, ריחות רעים וכיו"ב.

	15. שיעבוד, העברת והסבת זכויות
	15.1. מכבידנט רשאית לפעול במושכר ו/או להפעיל את המושכר למטרת השכירות בעצמה ו/או באמצעות אחר מטעמה.
	15.2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 15.1 לעיל, מוסכם בזאת, כי מכבידנט תהא רשאית להסב את זכויותיה ו/או חובותיה על פי הסכם זה לכל תאגיד מקבוצת מכבי שירותי בריאות, כגון: מכבי שירותי בריאות, קרן מכבי, מכבי מגן אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות ולכל חברה הנשלט...
	15.3. בנוסף לאמור בסעיף 15.2 לעיל, מכבידנט תהא רשאית להשכיר את המושכר או חלקים ממנו בשכירות משנה אף לכל שוכר שאינו נמנה על קבוצת מכבי (להלן – "שוכר משנה").
	15.4. אם וככל שיידרש המשכיר על ידי הבנק (כהגדרת מונח זה בהסכם המכר) לרשום את שעבודי המשכיר כהגדרתם בסעיף 2.10 לעיל, לצורך מימון רכישת הזכויות בנכס, מתחייב המשכיר להמציא למכבידנט את אישור הבנק, כמשמעותו בסעיף 2.11 לעיל, בתוך 30 ימים ממועד חתימת הסכם זה...
	אישור הבנק יצורף כנספח ב'6-ג' להסכם זה.
	15.5. 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 בכ...

	16. אחריות בנזיקין וביטוח
	16.1. מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הוראות הביטוח אשר יחולו על הצדדים הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח, המצורף להסכם זה כנספח ב'6-ב', ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
	16.2. אחריות הצדדים על פי הסכם זה תהא בהתאם לאחריותם על פי דין.

	17. שעות הפעילות במושכר
	17.1. שעות הפעילות במושכר בימים א' – ה' הן בין השעות 06:30 עד 23:00 ובימי ו' וחגי ישראל הן בין השעות 06:30 עד 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 למוש...
	17.3. בכפוף להוראות הדין, תתאפשר פעילות מלאה בחלקים מהמושכר, כמוקד רפואי, בכל ימות השבוע (כולל שבתות וחגים) ובכל שעות היממה.

	18. אנטנה סלולארית ומתקני גישה
	המשכיר מתחייב כי בכל תקופת השכירות לא תותקן בנכס (לרבות בגג המושכר) אנטנה סלולארית ו/או מתקני גישה.

	19. הפרות ותרופות
	19.1. 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").
	19.2. הצהרה מהותית לא נכונה או הפרת אחד או יותר מהסעיפים 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ו- 18 על המועדים הנקובים בהם, ואשר לא תוקנה/ו בתוך חמישה עשר (15) ימים מהמועד בו ניתנה התראה בכתב על כך על ידי מכבידנט תחשב/נה כהפרה יסודית של הסכם זה, ...
	19.3. 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, ומכבידנט תהיה זכאית לבטל הסכם זה ולפנות את המושכר, ולקבל מאת המשכיר את הפיצוי המוסכם וזאת בנוסף לכל סעד עפ...
	19.4. תשלום דמי השכירות שישולמו באופן אקראי באיחור שאינו עולה על 15 ימים לא ייחשבו כפיגור בתשלום, ולא יהוו הפרת הסכם זה.
	19.5. 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...

	20. פינוי
	20.1. עם תום תקופת השכירות או מקום שהשכירות תגיע לסיומה לפני תום תקופת השכירות לפי הוראות הסכם זה (להלן בסעיף זה – "מועד סיום השכירות"), תפנה מכבידנט את המושכר ותמסור למשכיר ו/או לבאי כוחו את המושכר, כשהוא ריק מכל אדם וחפץ כפי שיהא מצבו as is. אם תחפו...
	20.2. יובהר בזאת, כי מכבידנט לא תחזיר את מצב המושכר לקדמותו עם מסירתו למשכיר.

	21. כללי
	21.1. 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 (10) ימים מראש כי הינו עומד לשלם את התשלום הרלוונטי במקומו של הצד האחר, וה...
	סכום ששולם כאמור על ידי צד שעניינו נפגע במקומו של הצד האחר ישא ריבית פיגורים כהגדרתה בהסכם המכר, וכן ישא הפרשי הצמדה למדד.
	21.2. 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 כלשה...
	21.3. 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.
	21.4. כל צד ישא בהוצאותיו המשפטיות בגין עריכת הסכם זה.
	21.5. 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.

	22. סמכות שיפוט
	לבתי המשפט בעיר תל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל עניין הנוגע להסכם זה או הנובע הימנו.
	23. כתובות והודעות
	23.1. 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.
	23.2. 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 72 שעות מיום השלחה, הודעה שתימסר ביד תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ביום מסירתה כאמור,...
	נספח ב6-א
	תשריט המושכר
	נספח ב'6-א1
	תשריט שטח הצבת המערכות ושטח ו'
	נספח ב'6-ב

	1.1. אחריות הצדדים בהסכם זה תהא בהתאם לאחריותם על פי דין. יודגש, כי הצדדים מתחייבים לפעול למיצוי זכויותיהם כל צד על פי  ביטוחיו המפורטים להלן.

	הנדון : אישור קיום ביטוחי השוכרת בתקופת השכירות
	1 פרק (1) - נזק רכוש -  ביטוח על בסיס "כל הסיכונים" כנגד אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים מראש, באתר העבודה, לפרויקט (עבודות וחומרים) או לחלק ממנו.
	2 פרק (2) - אחריות כלפי צד ג' - ביטוח בגבול אחריות בסך של 6,000,000 ₪  (שישה מיליון שקלים חדשים) למקרה ובסה"כ למשך תקופת ביצוע הפרויקט לביטוח חבות כלפי צד ג' בגין פגיעה גופנית ו/או אובדן ו/או נזק לרכוש צד שלישי כתוצאה מאירוע תאונתי בלתי צפוי שייגרם בא...
	3 פרק (3) אחריות מעבידים- אחריות המבוטחים כלפי העובדים המועסקים בביצוע העבודות לרבות כלפי עובדי הקבלן ו/או עובדי קבלני המשנה שלו, בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך תקופת ביצוע הפרויקט, ועקב ביצועו וזאת מעבר לסכומים המכוסים ו/או המשולמים ו/או שהיו אמו...
	נספח ב'6 /4 -אישור עריכת ביטוח לעבודות קבלניות ושיפוצים של המשכיר

	נספח ב'6-ג
	אישור הבנק – יצורף עם קבלתו
	נספח ב'6-ד
	נספח שילוט
	נספח ב'6-ה
	אישור להתקנת ציוד אלחוטי במושכר
	נספח ב'6-ו

	1. מרכזיית גזים רפואיים + צנרת + יחידות קצה (שקעים)  + לוח בקרה.
	2. לוח חשמל.
	3. מזגנים מפוצלים – 19.
	4. מערכת וואקום משאבות + צנרת.
	5. מדחס אוויר + מיבש אוויר.
	6. מפוח אוויר – 2.
	7. ריהוט כללי.
	8. כלל הציוד הרפואי והמיטלטלין במושכר.
	מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי הנ"ל כולל את רשימת הציוד המשקי והציוד הרפואי המפורטים להלן:
	נספח ב'6-ז

	1. מוגשת בזה הצעתנו לרכישת הנכס שבנדון.
	מס' תאגיד או מס' זהות של המציע: ________________________
	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. הצעתנו לרכישת הזכויות בנכס היא:
	סך של  _____________(במילים: _________________________ ) שקלים חדשים, בצירוף הפרשי הצמדה כשעור עליית מדד המחירים לצרכן מעל מדד הבסיס (להלן: "סכום התמורה").
	4.2. אנו מאשרים כי הסכום דלעיל הינו סכום שיחשב ככולל מע"מ, אם וככל שיחול. אנו מודעים לאמור בסעיף 11 של מסמכי המכרז בפרק "מע"מ" ויתר הוראות ההסכם והוראות כתב ההתחייבות הנוגעות לעניין המע"מ ומאשרים כי ככל שהצעתנו תזכה, ואם לא תחול חובת תשלום מע"מ מכל סי...
	על אף האמור במסמכי המכרז, אם יעלה שיעור המע"מ מעבר ל-18%, אזי – ככל שהצעתנו תזכה – אנו נשלם את יתרת תשלומי התמורה שטרם שולמו על ידינו, בתוספת ההפרש בעליית המע"מ. למען הסר ספק יובהר, כי אם יופחת שיעור המע"מ, לא יהא כל שינוי בתשלום התמורה.
	4.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים 4.1 ו – 4.2 לעיל, אנו מאשרים את הסכמתנו לכך שתנאי התשלום יהיו על פי הקבוע בהסכם ההתקשרות המהווה חלק ממסמכי המכרז.
	4.4. ידוע לנו כי התשלומים יבוצעו בשקלים חדשים בהתאם לקבוע בהסכם המכר.

	5. אנו מאשרים כי ידוע לנו שעקב מעמדכם כמלכ"ר אינכם מנפיקים חשבונית מע"מ אלא טפסי דיווח על עסקת אקראי, אם וככל שיידרש.
	6. הצעתנו זו תעמוד בתוקפה עד המועד הנקוב בסעיף 7 של 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 7 הנ"ל.
	7. אם הצעתנו תתקבל אנו מתחייבים לחתום על הסכם ההתקשרות בנוסח שצורף למסמכי המכרז, ועל יפויי הכח כפי שיידרש כמות שהם, בנוסחם זה ובתאריך הנקוב בסעיף 10 של מסמכי המכרז בפרק "התחייבויות המציע הזוכה במכרז".
	8. מצ"ב להצעתנו כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, כלהלן:
	11.1.1 ערבות בנקאית כמפורט לעיל בסעיף 5.1.5 לחוברת המכרז.
	11.1.2 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.
	11.1.3 אם המציע עוסק מורשה -  אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו-1976.
	11.1.4 אם המציע הינו תאגיד -  תעודת התאגדות; אישור עו"ד/רו"ח בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט את  מורשה החתימה בתאגיד וכי חתימתם בצירוף חותמת התאגיד מחייבת את התאגיד לכל דבר וענין.
	ערבות זו אינה ניתנת להעברה.



