






















































 ....... /2022הסכם מס' 
  

 
 2022............ בחודש  .... ביום אביב -בתל שנערך ונחתם 

 
 בין: 

 520028721ח"פ  ,יפו בע"מ-"אלפתוח אתרי תיירות בת אתריםאביב  -אתרים בחוף תל 
 
 אביב- , בתל21מרחוב הארבעה  
 

 ( "אתריםאו " "המשכיראו "  "החברה "  -)שתיקרא להלן 
 אחד מצד 

 
 

 לבין: 
 

 .........................  .פ.ח.......................................,                  
 

 ....... מרחוב ....................
   

 
 "( המפעיל'" -)שיקראו להלן  

 מצד שני 
 

 הגדרות 
 

מצוין במפורש   והמשמעות כמפורט להלן אלא אם  הפירוש  יהיו  זה  ולביטויים שבהסכם  בהסכם  למילים 
 אחרת:
  

תרשים אשר בו תיאור מפורט של המבנה האמור בהסכם אשר מצורף להסכם זה כחלק   -  "שריטהת"
 שלו.   1כנספח אחד ובלתי נפרד הימנו 

 
 נמל יפו.השטח הידוע כמתחם  - " המתחם"

 
שטח מקורה )ללא חלוקה פנימית( המורכב מקומת קרקע  הכולל    2מבנה מס'  ב  JP14נכס   -  "המבנה"

השטח  "  – מ"ר )להלן ביחד    55-גלריה מובנית בשטח של כמ"ר וקומת    740  - בשטח של כ
   הכל כמפורט בתשריט.  ,מ"ר 85  -"(, וכן שטח חוץ צמוד של כהמקורה

 
הצבת   המפעיל למטרת  ורק  אך  למבנה  הצמוד  החוץ  בשטח  שימוש  לעשות  רשאי  יהיה 

לקוחות  עבור  וכסאות  מתאימים  יו  שולחנות  היתרים  ולקבלת  החברה  לאישור  ובכפוף 
נוכח האמור, המפעיל  יפו- אביב-ת תלימעירי  לעשות שימוש בשטח החוץ    לא יהיה רשאי. 

שולחנות   הצבת  שאינה  אחרת  מטרה  לכל  ו/או  קמעונאי  מסחר  למטרת  למבנה  הצמוד 
 וכסאות.   

 
השימוש המותר למפעיל בעסק כהגדרתו להלן וכמפורט בנספח מטרת השימוש שצורף    -"  מטרת העסק"

המפעיל לא  להסכם זה.    5"( הינו בנספח  נספח מטרת השימוש"  - )להלן  להצעת המפעיל  
 מראש ובכתב.   החברה ללא הסכמת ות את מטרת העסק, רשאי לשנ יהיה 

 
ובהתאם לתנאים   -  "העסק" זה  וזאת בהתאם לאמור בהסכם  הפעלת המבנה לצורך מטרת העסק, 

ו/או רישיון רלבנטי אחר  יפו ובכל היתר  - אביב-שיקבעו ברישיון העסק שיתקבל מעיריית תל 
 כפי שיהיו מעת לעת.  

 
או אדם שמונה על ידו לצורך זה ומינוי כזה יכול שיהיה כללי, או    המנהל הכללי של החברה, -  " נהלהמ"

לתקופת זמן מסוימת, או לעניין או עניינים מסוימים, ורשאי המנהל למנות אדם כאמור  
ובתנ  ולמנות אחר תחתיו  לידיעת  מפעם לפעם, לבטל מינוי  יובא  אי שדבר המינוי כאמור 

 המפעיל בהודעה בכתב.
 

 . 1971-חוק השכירות והשאילה, תשל"א  –" חוק השכירות"
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המחירים לצרכן  מדד  ב)ולעליות בלבד(  עליות  כל תשלום החל על פי הסכם זה יהיה צמוד ל  -  "צמוד למדד"

 ביחס למדד הבסיס.  לפי הסכם זה תשלוםההידוע במועד 
 

  2022  מאי לסטטיסטיקה של חודש  מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית -  "מדד הבסיס"
 .  סמוך לכךמועד או ב 15.6.2022שפורסם ביום 

 
מרבית " זה    -  "ריבית  בהסכם  שנקבע  המועד  לאחר  שיבוצע  זה  הסכם  לפי  המפעיל  על  החל  תשלום  כל 

תצטרף לקרן  לשנה, ש  8%  +  בשיעור פרייםגם בתשלום ריבית  המפעיל  יחייב את  לתשלומו,  
 ללא צורך בהוכחת נזק.  לחברהבתום כל חודש קלנדארי, ותגיע 

 
   יפו. -אביב-עיריית תל       -  " העירייה"
 

 יא בעלת הזכויות במבנה. והחברה ה הואיל 
 

בפיתו  והואיל מעוניינת  החברה  מטרותיה,  ובניהולה  ובמסגרת  שבבעלותה  מבנים  של  והפעלה  ח 
למתן רשות לשימוש    34/2022דו שלבי מס'    ובהפעלתם, ובין היתר, היא ערכה מכרז פומבי

 "(.המכרז " - במבנה לשם הפעלת העסק )לעיל ולהלן 
 

 .והצעתו זכתה במכרז  במכרזוהמפעיל השתתף  והואיל
 

מתחייב להפעיל  הוא  כהגדרתו לעיל ובמבנה  ימוש  לש   רשות  החברהמפעיל מעוניין לקבל מהו והואיל
 . והכל כמפורט בהסכם זהכהגדרתו לעיל, ורק אותו עסק את הבו ומתוכו 

 
 החברההסכימה    במלואן ובמועדן,   ובכפוף למילוי כל התחייבויות המפעיל על פי הסכם זה  והואיל

 "(. רשות השימוש " - במבנה )להלן שימוש ל  להעניק לו רשות
 

 בין הצדדים כדלקמן: והותנה הוסכם  הוצהר, פיכךל
 
 תוקף המבוא, כותרות הסעיפים ונספחי ההסכם  .1
 

 .  והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו , ההגדרות המבוא
 

 . אלא לנוחיות הקריאה בלבד ,כותרות הסעיפים וחלוקתם לא ישמשו לפרשנותו של הסכם זה
 

 נספחי ההסכם המהווים חלק אחד ובלתי נפרד הימנו הם כדלקמן: 
 

 . שריטהת - 1נספח   1.1

 

 לעבודות.  אישור קיום ביטוחים - 2נספח   1.2

 

 . אישור קיום ביטוחי קבע -א 2נספח   1.3
 

 נוסח ערבות בנקאית להסכם.  - 3נספח   1.4

 

 במכרז. המפעיל הצעת  - 4נספח   1.5

 

 נספח מטרת השימוש. - 5נספח   1.6

 

   יפו נמלב תפעוליותהתנהגות והוראות נוהל  - 6נספח   1.7
 

 . אמנה חברתית -א' 6נספח   1.8
 

 נספח אנרגיה וסביבה.  –ב' 6נספח   1.9
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    .ידי שוכרים בשטחי החברה- ביצוע עבודות המבוצעות עלנוהל  - 7נספח   1.10

 

 

וחלוקת    -  8נספח   1.11 המפעיל  מאחורי  העומדים  זהות  בדבר  המפעיל  של  עו"ד  אישור 
 אחזקותיהם בו כפי שצורף על ידי המפעיל למכרז. 

 
 מהות הזכות .2
 

למטרת והכל לשם הפעלת העסק    בלבד  במבנהמעניקה בזה למפעיל זכות שימוש    החברה 2.1
שימוש אחר(   לכל  )ולא  בלבד  פיעהעסק  זה  ל  ולמשך    הוראות הסכם  החל  תקופת  והדין 

 השימוש כהגדרתה להלן.  

 
החברה לא תאפשר הפעלה של המבנה או חלקים ממנו באמצעות שוכרי  ידוע למפעיל כי  

 משנה. 
 

בה כדי    האמורה לעיל והוא מתחייב להשתמש  המפעיל מסכים לקבל את רשות השימוש 2.2
וכל זאת במקצועיות, ברמה גבוהה, ברציפות,   למטרת העסק בלבד לנהל ולקיים את העסק

   בנאמנות ובמסירות.
 

להקנות   2.3 כדי  בו  ואין  בין הצדדים  שליחות  ו/או  שותפות  יחסי  ליצור  כדי  זה  בהסכם  אין 
ן בהסכם זה כדי לגרוע או לפגוע באיזו חובה  זכויות לצד שלישי כלשהו שאינו נזכר בו, וכן אי 

 או התחייבות של צד שלישי כלשהו. 
 

משני  שימוש במבנה לצורך משרדים אלא אם מדובר בשימוש  המפעיל אינו רשאי לעשות   2.4
 . אשר אושר מראש על ידי החברה עסקונלווה ל

 
כמפורט  מוסכם במפורש כי המפעיל יהיה רשאי להפעיל את המבנה למטרת העסק שאושרה   2.5

   .להסכם זה בלבד 5בנספח  
 

או בכל חלק ממנו או בסביבתו למטרה  ו/  מוסכם במפורש כי אסור למפעיל להשתמש במבנה 2.6
במידה והמפעיל    , ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.פרט למטרת העסק  אחרת ו/או נוספת

שות שימוש במבנה לשימוש שאינו במסגרת, המפעיל יהיה רשאי לעשות כן אך ורק יבקש לע
לאחר קבלת אישורה של החברה לכך מראש ובכתב. החברה תאשר או תדחה את בקשת 
המפעיל כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, והיא תהא רשאית אף להתנות  

דעתה, והמפעיל מוותר בזה ויתור מלא,  את הסכמתה, ככל שתינתן, בתנאים לפי שיקול  
 מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה ו/או תביעה שיש ו/או שתהיה לו כלפי החברה בעניין זה. 

 
ו/או האישורים    היתריםכל הכפוף לקבלת    מבנהלמניעת כל ספק מובהר בזאת כי השימוש ב 2.7

והיתר לשימוש    הדרושים לכך, ובכלל זה גם )אך לא רק( רישיון עסק  כדיןהרישיונות    וו/א
בהתאם להסכם זה או  להפעלת העסק    החברהמתן רשות  וכי אין ב,  חורג )אם וככל שנדרש(

לעצם האפשרות    החברה כדי להוות משום מצג כלשהו מצד  עצם חתימתה על הסכם זה,  
  . שים כאמור ללא היתרו/או להסכמתה לשימו  לקבלת ההיתרים הנדרשים או חלקם

 
מובהר למען הסר כל ספק כי האחריות המלאה לבדיקה מהן מטרות השימוש שניתן לקבל  

אם בכלל ו/או האם ניתן בעבר או קיים צו סגירה של ניהול עסק כלשהו    לגביהן רישיון עסק
המפעיל  , לרבות בדיקת השאלה אלה התאמות ו/או שינויים ו/או שיפוצים יידרש  מהמבנה

, ואם וככל שמדובר בעסק "עתיר סיכון" כהגדרת  לעשות במבנה לצורך קבלת רישיון העסק
 . בלבד תחול על המפעיל  -מונח זה בנוהל אגף רישוי עסקים של העירייה  

 
בהתאם לאמור מודגש כי האחריות לקבל את כל הרישיונות הנדרשים ע"פ כל דין להפעלת  

המפעיל יידרש   החברה מבהירה כי למיטב ידיעתה)   חורגהעסק ובכלל זה היתר לשימוש  
תחול במלואה על המפעיל ובכלל    , (לצורך הפעלת העסק במבנה  להוצאת היתר לשימוש חורג

קיום לרבות  הנדרשים  הצעדים  בכל  לנקוט  האחריות  השינויים    זאת  וביצוע  התנאים 
  פעיל ת שהמ החברה תסייע כמיטב יכולתה על מנ   והתוספות כדרישת הרשויות המוסמכות.

     יידרש.אכן לשימוש חורג, ככל ש היתריקבל 
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יות הכרוכות בהנפקת הרישיונות הנדרשים על פי כל דין יחולו על המפעיל  ו יובהר כי כל העל
בלבד, למעט היטל בגין שימוש חורג )אם וככל שיוטל על המפעיל על  ידי העירייה( וזאת  

 בגין העסק אותו מנהל המפעיל מהמבנה.    
 

  במקרה של הטלת היטל בגין שימוש חורג )אם יהיה דרוש( כאמור תישא החברה במלוא
   ההיטל שיוטל על המפעיל )אם וככל שיוטל( בשל כך.

 
האמור בהסכם זה, המפעיל מתחייב כי השימוש שלו במבנה יהא בהתאם  מבלי לגרוע מן   2.8

ה  שבתוקף  ותפעוליותהתנהגות  וראות  לנוהל  החברתית  בנמל  לאמנה  בהתאם  כפי  וכן   ,
כם זה. מובהר  להס  6מצורף כנספח    הםידי החברה, כאשר הנוסח המעודכן של -שנקבע על

ה  נוהל  את  לעדכן  רשאית  החברה  כי  ספק,  כל  הסר  הלמען  וה וראות  הוראות  התנהגות 
 דעתה הבלעדי.   לפי שיקולוכן את האמנה החברתית  בנמל  התפעוליות

 

והמוגדרת  2.9 זכות השימוש המפורטת  כי מלבד  המפעיל מצהיר, מאשר ומתחייב מפורשות 
 במפורש בהסכם זה.   צוינתכל זכות שאינה מ ו בהסכם זה, לא תהיה ל

 
עד    אתרים 2.10 במבנה  לקיים  רשאית  אירועים    12תהא  עבור  שימוש,  שנת  בכל  אירועים 

 אתריםקהילתיים ציבוריים הפתוחים לקהל ללא תשלום, לפי שיקול דעתה. במקרה כזה  
ת  בגין השימוש שתעשה במבנה, לרבות עלויו  למפעילתהיה פטורה מתשלום דמי שימוש  

החשמל, המים, מיזוג האויר והגברת קול. קיום האירועים הקהילתיים יעשה בתיאום עם 
כדי למנוע פגיעה בפעילות השוטפת שלו במבנה. ככל שהאירועים הקהילתיים יהיו    המפעיל

ועיצוב,   מיוחדת, תפאורה  קול  מיוחד, הגברת  ציוד  )כגון  נוספות  בעלויות הפקה  כרוכים 
 . )ו/או מי מטעמה( ועל חשבונה אתריםשאלו יבוצעו על ידי  שמירה ואבטחה וכד'( הרי

 

אתרים שומרת לעצמה את הזכות למסור את ניהול המתחם ו/או חלק ממנו לחברת ניהול   2.11
)להלן   ידה  על  הניהול"  - שתיבחר  את  חברת  לנהל  זכותה  את  ותממש אתרים  במידה   .)"

 המתחם באמצעות חברת ניהול, מתחייב המפעיל כדלקמן:
 

לחלופין,    לחתום עם חברת הניהול על הסכם ניהול בנוסח כפי שימסר לו באותה עת. 2.11.1
אתרים תהיה רשאית לדרוש מהמפעיל לחתום על הסכם ניהול עם אתרים בנוסח  

   כפי שיימסר למפעיל. 

 

למלא אחר כל הוראה של אתרים ו/או חברת הניהול ו/או מי מטעמם בנוגע לדרך   2.11.2
 ההתנהגות וההתנהלות במתחם. 

 
מוסכם כי אתרים תהיה רשאית לקבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי חלק מדמי   2.11.3

ניהול בהתאם   דמי  בגין  במישרין  הניהול  לחברת  ו/או  לאתרים  ישולמו  השימוש 
להוסיף   יידרש  לא  המפעיל  מקרה  בכל  כי  מובהר  אתרים.  ע"י  שיקבע  לתעריף 

 ורט בהסכם זה להלן.ולשלם סכום כלשהו בגין דמי ניהול בנוסף לדמי השימוש כמפ
 

 התחייבויות והצהרות המפעיל   .3
 

 מצהיר ומאשר כי: ,המפעיל מתחייב

 

אודות  המפעיל   3.1 לחברה  לדווח  הליךמתחייב  של  העסק    מצבו  רישיון  העסק  קבלת  עבור 
פעול בתיאום מול  המפעיל לכן מתחייב  .  עפ"י דרישת החברה  והפעולות שנקט לצורך קבלתו

והאמור יבוצע על חשבונו    ככל שנדרש  להוצאת ההיתרים הדרושים,, בכל הקשור  העירייה
 המפעיל.ובאחריותו בלבד של  

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר כי המפעיל מתחייב להציג באופן מיידי בפני החברה אישור  

 הגשת בקשה לקבלת רישיון עסק למחלקת רישוי עסקים של העירייה.   

 

 .  להלן  5, וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף AS IS)א )כי המבנה נמסר לו במצבו כפי שהו  3.2

 

מקרקעי ישראל ו/או לעירייה ו/או לאחר דמי מפתח    רשותל  או/ ו  לחברההוא לא שילם  כי   3.3
 או תשלום במקום דמי מפתח בקשר עם ההסכם או בקשר עם קבלת החזקה במבנה. 
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  מערכות התשתיות במבנהכל  על תקינות    אישור   עפ"י דרישתה,  ,להמציא לחברהיו  על כי   3.4

ואי וכיבוי אש  גילוי  )אך לא רק( אישור תקינות מערכות החשמל,  שור חיבור  ובכלל זאת 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יש להמציא לחברה את האישורים המפורטים להלן    . המבנה לגז

 בתכיפות המפורטת להלן:  
 

 . אישור בודק חשמל לנכס ובדיקת הארקה אחת לשנה 3.4.1
 . שנים 5בדיקה טרמוגפית לתשתית החשמל אחת ל  3.4.2
 . אישור כיבוי אש שנתי 3.4.3
מחברה   3.4.4 שומן  בורות  שאיבת  שנתיאישור  לחצי  אחת  לאתר    מורשית  פינוי  כולל 

 ידי המשרד לאיכות הסביבה )ככל וקיימים בורות שומן במבנה(-מורשה על 
 . אישור הטמנת שומן באתר מורשה )תואם אישור השאיבה( אחת לחצי שנה 3.4.5
   .אחת לשנה  - )ככל וקיימת במבנה( אישור תקינות מערכת הגז 3.4.6
 אחת לחצי שנה.   -ם במבנה( אישור תקינות המנדפים במבנה )ככל וקיימי 3.4.7

 

  - )להלן    1972-)נוסח משולב( תשל"ב   חוקי הגנת הדיירב  כהגדרתו  נכס פנויכי המבנה הינו   3.5
 . ("חוק הגנת הדייר"

 
לא יחולו הוראות חוק הגנת הדייר וכל תיקונים    החברהכי על ההסכם והיחסים שבינו לבין   3.6

 ת דייר מוגן במבנה. הוראות, והוא לא יהיה בשום נסיבו  ןעתידים באות
 

האדם המתאים, הניסיון, הידע, הכלים, הציוד והמומחיות    כי הוא בעל כל האמצעים, כח 3.7
 לצורך הפעלת העסק.  

 
ו/או העירייה ו/או מי מטעמן ביצעו, מבצעים וכן יהיו    החברהידוע לו והוא מסכים שכי   3.8

רשאים )אך בכל מקרה לא חייבים( לבצע בעתיד עבודות התאמה ו/או שיפוץ ו/או פיתוח  
ו/או בסביבת המבנה ו/או בחזיתות המבנה ו/או בחלק    נמלב  ו/או בינוי ו/או כל עבודה אחרת

מהם לפי שיקול דעתן המוחלט והבלעדי, לרבות עבודות הריסה ו/או שיפוץ ו/או פיתוח ו/או  
ו/או של   המתחםשיקום של   ו/או של חזיתות המבנה  ו/או תשתיות שלו  ו/או חלק ממנו 

הע לסוג  הגבלה  שום  בלי  למבנה  הסמוכות  השכרה  ו/או  יחידות  ביצוען  למשך  או  בודות 
 "(. העבודות" -למועד תחילתן ו/או סיומן )להלן בסעיף קטן זה  

 
זה המפעיל מצהיר, מאשר ומתחייב כי ידוע לו והוא מסכים לכך ואף    הסכםבחתימתו על  

לקח זאת בחשבון מראש, כי בתקופת ביצוע העבודות, קיימת אפשרות ממשית שתיגרם לו  
  הפרעה ו/או פגיעה ו/או נזק ו/או ירידה ברווחים מהעסק שהוא יפעיל במבנה אי נוחות ו/או  

. המפעיל מצהיר, כי ידוע לו שהעבודות משקפות צרכי ציבור אשר הוא ידע על כך מראש  וכי
לא יחשבו   ןההחלטה לגבי ביצוען אינה מתקבלת בהכרח במוסדות החברה וכי בכל מקרה ה 

במ  כאי התאמה  ו/או  כפגם  כל  בשום מקרה  על  השכירות,  בחוק  זה  מונח  כהגדרת  ושכר 
ביצוע עבודות כאמור, מתחייב המפעיל לשתף פעולה עם  המשתמע מכך של  . בכל מקרה 

ו/או העירייה ו/או מבצעי העבודות מטעמן ולהימנע, במישרין ו/או בעקיפין, מכל   החברה
מפעיל מצהיר  הפרעה ו/או עיכוב ו/או עצירה ו/או הפסקה בכל דרך אחרת של העבודות. ה

למתן זכות שימוש למפעיל במבנה התבססה, בין    החברהומתחייב כי ידוע לו, כי הסכמת  
מראש,  מוותר  המפעיל  זה  הסכם  על  בחתימתו  לעבודות.  בנוגע  התחייבויותיו  על  היתר, 
כלפי   על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  ויתור מלא, סופי, גמור, מוחלט ובלתי מסויג 

העי  החברה בקשר ו/או  ו/או  העבודות  בגין  )כולל המבטחים שלהן(  מי מטעמן  ו/או  רייה 
אליהן, גם בנוגע לעבודות שכבר בוצעו, וגם עבודות שיבוצעו בעתיד לרבות בכל מקרה שבו  
העבודות תגרומנה למפעיל לנזק ו/או הפרעה ו/או הפסד רווחים ו/או אי נוחות ו/או פגיעה  

 . ודותבהפעלת העסק במבנה במהלך ביצוע העב
 

תהיה    החברהידוע לו והוא מסכים לכך שבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור, המפעיל מצהיר כי  
מעת לעת, לבנות שטחים נוספים, לשפץ, ליצור    במתחםרשאית לבצע כל שינוי או תוספת  

אחרים   בשטחים  שהוא  וסוג  מין  מכל  זכויות  לאחרים  להעניק  וסוג,  מין  מכל  הצמדות 
דם ולכל מטרה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות קיום פעילות  ובשטחים הציבוריים לכל א 

 במתחם.או אירועי חוץ ו/או ירידים בשטח הפתוח ו/או הציבורי 
 

, לבצע כל שינוי או  המפעילתהא רשאית בכל עת, ללא צורך בהסכמה כלשהי של    החברה
  השימוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הן לפני תחילת תקופת  (למעט במושכר)   תוספת במבנה



- 6  - 

הפיכת   במבנה,  אגפים  או  שטחים  הפחתת  או  תוספת  רק,  לא  אך  לרבות  במהלכה,  והן 
שטחים ציבוריים לשטחים בשימוש בלעדי של משתמשים שונים, שינוי בפתחים ובמעברים, 

 . תוספות בניה למיניהן וכל שינוי אחר במבנה או בתוכניות במבנה
 

בהסכמת    החברה צורך  כל  ללא  רשאית,  ולהתקין  ל המפעי תהיה  המושכר  דרך  להעביר   ,
מיזוג   הצנרת, לרבות תעלות  סוגי  כל  בעצמה או באמצעות מי מטעמה ככל שיידרש, את 

וכיו וחוטי חשמל, כבלים לתקשורת וטלוויזיה  בין שהם   ,"בצאויר, צינורות מים, כבלים 
ובין אם לא  המפעיל משרתים את   ו/או את המבנה  מתחייב    המפעיל .  וו/או את המושכר 

ל  ו/לאפשר  מי מטעחברה  לכל  כל    מה או  על  עבודות כאמור  ביצוע  כניסה למושכר לצורך 
שעות מראש, ובאופן שימנע ככל האפשר   24הכרוך בכך, ובלבד שהעבודות יעשו בתאום של  

מתמשכת   ידי  למפעילהפרעה  על  העבודות  ביצוע  בתום  המצב החברה.  את  תחזיר  היא   ,
 . ם למושכר במהלך ביצוע העבודותלקדמותו ותתקן כל נזק שנגר

 
המפעיל  עבודות יהיה על  ה אם כתוצאה ישירה מביצוע  רק  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרי ש

 לפנות את המבנה, יחולו ההוראות הבאות: לסגור את העסק אותו מפעיל מהמבנה או 
 

לכל   לחברה   )ואך ורק אותם( )ככל ויהיו( ודמי ניהול לא ישלם דמי שימושהמפעיל   3.8.1
בה   התקופה  במידה  אורך  או  פעיל  יהיה  לא  מהמבנה  מפעיל  הוא  אותו  העסק 

 והמפעיל נאלץ לפנות את המבנה וטרם חזר אליו.  
 

יובהר כי לצורך האמור בסעיף זה הקביעה בדבר מועד סגירת העסק, )ובכלל זאת  
האם נדרש כלל לסגור את העסק כתוצאה מביצוע העבודות(, ופתיחתו המחודשת  

 לעניין גביית דמי השימוש תהא על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.    
 

ש 3.8.2 מ  ככל  למעלה  סגור  יהיה  מהמבנה  המפעיל  מפעיל  אותו  או    30  -העסק  יום 
יום, יהא זכאי המפעיל בנוסף   30  -המפעיל יפנה את המבנה לתקופה של למעלה מ 

לפטור מדמי השימוש, להארכת תקופת ההתקשרות בין הצדדים, בהתאמה לכל  
התקופה בה העסק לא היה פעיל ו/או המפעיל לא שהה במבנה, וזאת החל מהיום  

   הראשון. 
 

המבנה ורק במקרה כזה, תהא רשאית החברה    במקרה שבו יאלץ המפעיל לפנות את 3.8.3
לאפשר לו בנוסף ובכפוף לכל האמור לעיל, גם תקופת פטור נוספת מתשלום דמי  

 . )ומהם בלבד( לצורך תקופת התארגנות לחזרה למבנה  ודמי ניהול  השימוש
 

כאמור    ודמי ניהול  תן פטור נוסף מתשלום דמי השימושי יובהר כי ההחלטה אם ל
תן אותו, תהא על פי שיקול דעתה הבלעדי  י, ולאיזה פרק זמן יש ל זה  3.8.3בסעיף  

   של החברה.   
 

זה לעיל, משקפים תרופה וסעד    3.8בסעיף  מובהר ומוסכם במפורש, כי הסעדים המוקנים  
ובכלל   ובלעדי, בנסיבות בהן יגרמו העבודות לפגם או לאי התאמה במושכר,  מלא, יחידי 

חתימתו על הסכם בעצם  לחוק השכירות וכי    9, וסעיף  7זאת במסגרת ולצורך הוראות סעיף  
ל הוא לא  מעבר למפורט לעי ש  ךכאת הסכמתו להסדר האמור,  המפעיל  מאשר ומצהיר    זה

יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או הטבה ו/או טובת הנאה ו/או תשלום מכל מין וסוג שהוא בקשר 
  , לרבות נזקיםהעבודות  נזקים נטענים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לביצוע  ו/או בגין

  .שמקורם בפגם ו/או באי התאמה במבנה ו/או במתחם כאמור
 

צם חתימתו על הסכם זה מצהיר המפעיל כי ידוע  מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף לו בע
לו שהחברה מתקשרת עמו בהסכם זה, בין היתר, על בסיס התחייבויותיו בקשר לביצוע  

 העבודות כמפורט בסעיף זה.    
 

  ו דיעמוהעסק שהוא יפעיל בו  בכל הצעדים הנדרשים על מנת שהמבנה    , על חשבונו, לנקוט 3.9
משרד איכות    המוסמכות לרבות הג"א, מכבי אש, משרד הבריאות,הרשויות  כל  בדרישות  

  1988, תשנ"ח תחוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלויו , העירייה והסביבה, משרד העבודה
מודגש, כי אחריות המפעיל לביצוע    .("חוק הנגישות"  – והתקנות שהותקנו מכוחו )להלן  

והתקנות   הנגישות  חוק  לפי  בהתאם  נגישות  בנוגע  התאמות  הן  חלות  מכוחו  שהותקנו 
להתאמת המבנה באופן פיזי לגישה של בעלי מוגבלויות, והן בקשר להתאמת השירותים  

בעסק שיפעיל במבנה לבעלי מוגבלויות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל  שהוא מספק  
פתיחתו של העסק אותו הוא מפעיל מהמבנה,  לא יאוחר מחודשיים לאחר  ,  חברהימציא ל
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וכן תוכנית  אישו יועץ נגישות המאשר כי העסק המופעל מהמבנה עומד בחוק הנגישות  ר 
 ידי יועץ בטיחות.  - בטיחות מאושרת על

 
כל דין,    על פי   לפי הסכם זה ו/או  חברהומכל סעד אחר המוקנה ל   מבלי לגרוע מן האמור

התחייבותו להמציא לחברה ובנוסף להם, מוסכם כי בגין כל מקרה שבו המפעיל הפר את  
ידי יועץ בטיחות במועד המפורט   נגישות ו/או תוכנית בטיחות המאושרת על  אישור יועץ 

תהא זכאית לפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק ואף אם יוכח כי לא נגרם נזק    החברה,  לעיל
של   ב  10,000בפועל  שבו  ₪  ממנו(  חלק  )או  חודש  לכל  מע"מ  לא   כאמור  ההפרהתוספת 

הסכום  תוקנה.   סוג שהוא, אלא  קנס משום  לא  הוא  זה  פיצוי  סכום  כי  במפורש  מוסכם 
אות סעיף  כתוצאה מהפרת הור  חברההמוסכם על הצדדים להסכם זה כנזק שצפוי להיגרם ל 

 קטן זה.  
 

תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית ו/או חלקה לצורך קבלת   החברהעוד מובהר, כי 
, ישוב וישלים המפעיל את הערבות הבנקאית לגובהה  החברהכאמור. היה ועשתה כן    הפיצוי

 המקורי בהתאם להסכם. 
 

ה  3.10 והעסקבניהול  ויכבד  מבנה  יקיים  עזר,,  חוק  כל  כולל  דין,  כל  , הוראות  תקנות  המפעיל 
 מכות, וכן הוראות נוהל וסדר מטעם המנהל. של הרשויות המוס והנחיות 

 
-לא להעסיק בעסק עובדים זרים אלא בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, התש"ט 3.11

 .  ובהתאם לכל דין ו/או הנחייה אחרים בעניין זה, התקנות והצווים שמכוחו  1959
 

על 3.12 אסורים  פריטים  של  שמכירתם  לו  ידוע  הפ-כי  תהווה  הדין  ו/או  העסק  רישיון  רה  פי 
 יסודית של החוזה והמנהל יהא רשאי לאסור על מכירתם. 

 
כי ידוע לו שהחברה רשאית לדרוש ממנו החלפת עובדים אשר התנהלותם הפריעה למהלך   3.13

 , וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. המתחםהעסקים הרגיל של 
 

  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בטרם תדרוש את החלפת העובדים כאמור תיתן החברה התראה
קודמת למפעיל ותאפשר לאותו עובד להסדיר את התנהלותו, היה והעובד לא ייעשה כן,  

מחויב המפעיל לפעול באופן מידיי לביצוע הוראות החברה בעניין זה וכל ההוצאות  יהיה  
 והתוצאות של החלפת העובד או העובדים כאמור יחולו במלואן על המפעיל. 

 
ית )מכל מין ו/או סוג( הקשורה למטרת העסק ו/או  כי ידוע לו שבמידה ויורשע בעבירה פליל  3.14

ו/או אשר התרחשה במבנה תהא רשאית )אך לא חייבת( החברה להודיע    לפעילותו במבנה
 על ביטולו של הסכם זה.    

 
מיידי  באופן  לחברה  להודיע  המפעיל  מתחייב  לאמור  שבו   בהתאם  במקרה  דיחוי,  וללא 

  יורשע בעבירה פלילית )מכל מין ו/או סוג( הקשורה למטרת העסק ו/או לפעילותו במבנה 
 ו/או התרחשה במבנה.  

 
ההוראה ולרבות ההתחייבות כמפורט לעיל  תחול    משפטי  היה והמפעיל הינו תאגידיובהר כי  

,  מפעיל דירקטורים או בעלי התפקידים ב וה  או השותפים, לפי העניין   על כל בעלי המניות   גם
 נכון למועד ההרשעה כאמור.  שיהיו   כפי

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר כי חלף ביטול ההסכם, ובמקרה של בעל מניות או שותף  
או דירקטור או בעל תפקיד יהיה רשאי המפעיל להודיע לחברה כי אותו בעל מניות או אותו  

ידי  ש על  ויתר או העביר את אחזקותיו במפעיל לצד שלישי שיאושר מראש  ותף מכר או 
החברה בהתאם להוראות הסכם זה, ואותו דירקטור או בעל תפקיד התפטר או סיים את  

 כהונתו במפעיל. 
 

 ימי עסקים מפנייתה של החברה.   7הודעה כאמור תינתן על ידי המפעיל בתוך 
 

בות המפורטות לעיל, מתחייב המפעיל לפנות את המבנה  במקרה של ביטול ההסכם בנסי
יום ממועד ההודעה כאמור, ולהחזירו לחזקת החברה בהתאם להוראות הסכם   30בתוך  
 זה.    
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בעצם חתימתו על הסכם זה מוותר המפעיל מראש באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל  
( ו/או דרישה )מכל מין ו/או סוג(  טענה )מכל מין ו/או סוג( ו/או תביעה )מכל מין ו/או סוג

 כנגד החברה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לביטול ההסכם בנסיבות המתוארות לעיל. 

 

הר 3.15 תנאי  ע"פ  העסק  את  הרשויות  ילנהל  ו/או  העירייה  שתציב  התנאים  או  שיקבל  שיון 
לשם   בדבר  וניהול הנוגעות  שיידרשו   העסק  הפעלת  ההתאמות  כל  את  חשבונו  על  ולבצע 

כמתה של החברה לניהול העסק  . המפעיל יודע ומאשר כי הסורך כך, אם וככל שיידרשולצ
 שיון הנחוץ לצורך הפעלת העסק.  יאת הר ואינה מקנה ולא תקנה ל במבנה

 

ידי  -עובדיו יהיו נקיים, מסודרים ולבושים בתלבושת הולמת, המאפשרת את זיהויים עלכי   3.16
, כאמור בנספח האמנה  שרות אדיב ויעיל ללקוחותידיו במתן  -הציבור, וכי הם יודרכו על 

 . (6החברתית )נספח 
 

חשבונו את כל הציוד, הריהוט, הכלים והמכשירים )להלן  אחריותו ועל  להתקין בעסק על   3.17
"( שיהיו דרושים לקיום וניהול העסק. עוד מתחייב המפעיל כי יעשה שימוש  הציוד" -ביחד 

ותו של כל הציוד והרכוש ובכלל זה שולחנות  בציוד מאיכות טובה וידאג לשמור על תקינ 
לשימוש,  וראוי  במצב תקין  שימוש(  בהם  שיעשה  וככל  )אם  שימוש  ייעשה  בהם  וכסאות 

חדשים.   בפריטים  החלפה  טעונים  שיהיו  פרטים  להחליף  הצורך  בזה במקרה  מובהר 
או    יציבלשמור על רכוש שהמפעיל    החברה לא תהא אחראית בדרך כלשהיאמפורשות כי  

   יהיה במבנה.ש
 

לצדדים  3.18 להתיר  רשאית  החברה  וכי  העסק  להפעלת  בנוגע  לבלעדיות  זכות  כל  לו  אין  כי 
שלישיים להקים עסקים דומים ו/או זהים ו/או מתחרים בסמוך למבנה ו/או בנמל והכל  

   מבלי להודיע למפעיל מראש ו/או בכלל. 
 

כי ידוע לו שלמרות שבעת החתימה על הסכם זה קיימים חניונים מוסדרים בסביבת המבנה,   3.19
וכי   להשתנות,  יכול  זה  מצב  את    החברהכי  להגדיל  ו/או  להקטין  רשאים  העירייה  ו/או 

האפשרויות לחניה בסביבה ו/או בסמוך למבנה ללא כל הגבלה )כולל ביטול האפשרות הזו(,  
זכות כי תהיה ליד המבנה חניה ו/או חניון לשימושו ו/או לשימוש  מקרה אין למפעיל    וכי בכל

 לקוחותיו וכי הוא מוותר על כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה בנוגע לכך.
 

בתחומי   3.20 הרחב  לקהל  משתתפים  רבי  אירועים  לפעם  מפעם  עורכת  שהחברה  לו  ידוע  כי 
מטעמה במהלך  , ובמקרה כאמור הוא מתחייב לשתף פעולה עם החברה ו/או מי  המתחם

 האירועים.  

 

  לכל הפחות,  המפעיל מתחייב לנהל את עסקו במבנה ולפתחו לקהל הרחב באופן סדיר ורציף 3.21
בשעות הפעילות המפורטות להלן וברמה גבוהה של ניהול ואחזקה ההולמת מתחמי בילוי  

 ו/או קניות מודרניים ויוקרתיים דומים, במהלך כל תקופת השימוש. 
 

( ימים  7יהיה רשאי לסגור את עסקו במבנה לכל היותר למשך שבעה )המפעיל  מעבר לאמור,  
על כך הודעה מראש לחברה. סגירת העסק    בכל שנת שימוש לצורך שיפוצים, ובלבד שתינתן

( ימים בשנת שימוש כלשהי מכל סיבה שהיא, תהווה הפרה  7לתקופה העולה על שבעה   )
 יסודית של חוזה זה. 

 
הפעילות  ה המפעיל    -   שעות  את  להפעיל  במבנה  מתחייב  ורצוף עסק  קבוע  לפחות    באופן 

   :במועדים המפורטים להלן
 

משעה    –  ערבי חגובימי שישי    ;לפחות  21:00עד    10:00ה  ה )למעט ערבי חג(, משע- בימים א
שבת/חג;  10:00 כניסת  לפני  שעתיים  המפעיל  –  חג /שבתימי    ועד  שק"ד  ובהתאם   לפי 

 , ובכפוף להוראות כל דין ורישיון העסק שיקבל המפעיל.להצעתו במכרז
 

יחייבו את המפעיל, לכל אורך  למען הסר ספק, יובהר כי שעות הפתיחה המוזכרות לעיל  
שינוי שעות  ל  ומראש  בכתב  אישור  המפעיל מהחברה  אלא אם כן קיבלתקופת הסכם זה,  

   .ההפעלה
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זכות לקבלת    אתריםמבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם כי הפרה של התחייבות זו תקים ל
₪ )לא כולל מע"מ( עבור כל יום בו העסק המנוהל מהמבנה יהיה סגור    5,000פיצוי בסך של 

 .   אתריםללא אישור מראש ובכתב של 
 

מוסכם במפורש כי סכום פיצוי זה הוא לא קנס משום סוג שהוא, אלא הסכום המוסכם על  
 הוראות סעיף קטן זה.   כתוצאה מהפרת   אתרים הצדדים להסכם זה כנזק שצפוי להיגרם ל

 

כי עליו ליתן פתרונות לכל שטחי השירות והאחסנה שידרשו לו במסגרת  מפעיל  ידוע לכי   3.22
ובתיאום  המבנה  בלבד ובהתאם הוא מתחייב להקצות שטחים, בגבולות  מבנה  פעילותו ב 

עם אדריכל החברה, לחדרי חשמל, ארונות תקשורת ובזק, מערכות מזגנים, חדרי שירותים  
תקן הנדרש ושטחים לחדרי אשפה וכיוצ"ב, והוא לא יהיה זכאי לעשות כל שימוש  עפ"י ה

ל שמחוץ  שהוא,  מבנה  בשטחים  סוג  מכל  ניצול  ו/או  שימוש  אחרים.  ו/או  אלה  לצרכים 
לרבות לצבירת אשפה ו/או התקנת מתקני שירות שונים, יהווה הפרה יסודית של החוזה  

בהוצאות הפינוי, דמי שימוש   את המפעילייב ובנוסף יקנה לחברה זכות לסלק הפלישה ולח
 והדין.   , נוהל ההתנהגותוכל סעד ופיצוי אחרים עפ"י החוזה

 
המפעיל,   3.23 של  לעסק  גז  חיבור  שיידרש  הגז ככל  לתשתית  להתחבר  מחויב  המפעיל  יהא 

 .  המתחםהקיימת בנמל על אחריותו ועל חשבונו, כולל תיאום מול ספק הגז של 
 

לא תותר הצבת ו/או שימוש בצוברי גז מכל    יבור לתשתית כאמור,חמודגש בזאת כי פרט ל
המפעיל מתחייב להעביר לעיון ואישור מראש   .המתחםו/או בשטחי    במבנהמין וסוג שהם  

 את ההסכם בינו לבין ספק הגז שיספק גז למבנה, וזאת בטרם חתימתו. 
 

ועל פי    יובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ספק הגז לנמל בכל מועד 
למבנה   הגז  ספק  לבין  בינו  ההסכם  כי  המפעיל  מתחייב  ובהתאם  הבלעדי  דעתה  שיקול 

 יאפשר את סיומו בעל עת בכפוף להודעה מוקדמת.   
 

לכי   3.24 שידוע  במפעיל  ליצור  מעוניינת  לאיפוס    מתחםאתרים  השואפת  קיימא  בת  סביבה 
העסקים לבין יצור האנרגיה ממקורות שונים ברחבי  צריכת  כה הציבורית ויאנרגטי בין הצר

  ב'(6)נספח  מתחייב המפעיל לפעול בהתאם לנספח אנרגיה וסביבה  בהתאם לכך  .  המתחם
זה להסכם  להמצורף  ולפעול  ניטור  ,  מערכת  התקנת  לטובת  הנדרשות  ההכנות  ביצוע 

 ח. המפורטת בנספ רגיה האנ

 

ו/או   3.25 למכרז  בנוגע  תביעה  ו/או  טענה  ו/או  זכות  כל  על  מוותר  הוא  כי  מצהיר  המפעיל 
 . תוצאותיו

 

זה, על בסיס התחייבויותיו והצהרותיו במסגרת    הסכםעימו ב  תמתקשר   החברה כי ידוע לו ש  3.26
 זה.     3סעיף 

 
 יחסי שכנות  .4

 

מצהיר כי ידוע לו היטב כי לחברה שיקול דעת בלעדי ומוחלט בקשר לזהות הדיירים    המפעיל 4.1
מובהר במפורש, כי אופני ההתנהלות של    .בנמל  ו/או מבנים אחרים  ויעוד העסקים ביחידות

הדיירים האמורים אינם מוכרים וידועים לחברה מראש והחברה אף אינה מסוגלת לדעת  
על כל    מוותר   מפעיל ה לפיכך,  ו או לצפות אותן,   וויתור מלא, מוחלט ובלתי מסויג  מראש 

בקשר עם זהות ואופי העסקים האחרים    החברהכלפי    וטענה ו/או תביעה שיש ו/או שתהיה ל
     . נמללנבוע מהפעלתם של אלה ב   העלולותלרבות הפרעות  נמל  הקיימים ו/או שיהיו קיימים ב

 

  מועדוני ריקודים, תיאטראות,  , גםהשארבין    ,היויבנמל  ייתכן ומצהיר כי ידוע לו שהמפעיל   4.2
ו אירועים  שימושים  אולם  באלה  באחריות  כיוצא  האמצעים    המפעילוכי  בכל  לנקוט 

מ רעש  יציאת  למנוע  כדי  סמוכים    המבנההדרושים  לנכסים  הפרעה  לגרימת  ו/או  ו/או 
או  ו/  הפרעהכל וכי אין לו, ולא תהיינה לו כל תביעות או טענות כנגד החברה בשל מטרדים 

   רעש מנכס סמוך או מנכסים סמוכים. חדירת
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעצם חתימתו על הסכם זה מאשר המפעיל כי החברה הביאה  
לידיעתו שבנמל )ולרבות בסמוך למבנה( מתקיימים מדי פעם ופעם, אירועים פתוחים לקהל  
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מטרד   ו/או  להפרעה  למפעיל  לגרום  עלולים  אילו  אירועים  אחרת  הרחב.  מגבלה  ו/או 
 . ואלה לא יהווה פגם ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג  הקשורה להפעלת העסק מהמבנה

 
מוחלט   סופי,  באופן  מוותר המפעיל מראש  זה  על הסכם  בעצם חתימתו  בהתאם לאמור 
ובלתי חוזר על טענה )מכל מין ו/או סוג( ו/או תביעה )מכל מין ו/או סוג( ו/או דרישה )מכל 

על יכולתו  וג( כנגד החברה בקשר לקיומם של האירועים כאמור ו/או השפעתם  מין ו/או ס
 . להפעיל את העסק מהמבנה

 

פעילות הכוללת השמעת מוסיקה    מבנהלגרוע מכל הוראות חוזה זה, ככל שתיערך ב  מבלי 4.3
למניעת מטרדי    מבנהלהתקין מיגון אקוסטי ב  המפעילו/או פעילות היוצרת רעש, מתחייב  

תאם להוראות יועץ אקוסטי ולכל תקנה, חוק ודין, ובכל מקרה כל השמעת  בה  המבנהרעש מ
מוסיקה ו/או עריכת פעילות היוצרת רעש, תיעשה אך ורק בכפוף לאישור החברה מראש 

. ו/או כל רשות מוסמכת אחרת  העירייהובכתב ולקבלת כל ההיתרים הנדרשים לכך לרבות 
בלת אישור החברה מראש ובכתב כי  ללא ק  מבנהלא יהא רשאי להפעיל עסקו ב  המפעיל

ו/או   עמד בתנאי ס"ק זה. מובהר כי לא תותר הקמה / הפעלה של כל עסק המייצר רעש 
לפי שיקול דעת החברה והוא ישפה את   מטרד לסביבתו מעצם פעילותו ומקהל המבקרים בו

   .החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרמו לה בגין כך
 

ידאג לתיאום עם גורמי    מבנהכי בטרם תחילת פעילות ב  המפעיל נוכח האמור לעיל מתחייב   4.4
ויעמוד בדרישותיהם לשם קבלת אישור העירייה    ו/או כל רשות מוסמכת אחרת  העירייה

  כל  לפי כל הוראה ו/או  מבנהשיון הנדרשים לשם השמעת מוסיקה ביו/או כל היתר ו/או ר
 . ו/או כל רשות מוסמכת דין

 
מתחייב  נוסף  ב 4.5 לעיל,  מהאמור  לגרוע  מהשמעת    המפעילומבלי  להימנע  ו/או  להפסיק 

לדיריי   המפריעים  רעש  מטרד  ו/או  רועשת  ליתר    המתחםמוסיקה  ו/או    המפעיליםו/או 
 לסביבה, זאת מיד עם קבלת דרישתה הראשונה של החברה לכך. 

 
מתחייב לפעול בהתאם להנחיות החברה ו/או הגוף המנהל  המפעיל  למניעת ספק מובהר כי  4.6

  וכי אי ביצוע הוראותיו ו/או אי תשלום לפי דרישותיו תחשב הפרה יסודית של המתחםשל 
 חוזה זה.

 
 הכנת המבנה לשימוש התאמת המבנה והמתחם ו .5

 

שהציג  לבדוק  האפשרות  נהנית   למפעיל 5.1 הבהרה  שאלות  במסגרת  )לרבות  ולברר  לבחון   ,
ה המכרזבמסגרת  והתנהלליך  במידה  ובררבדקאף    והמפעיל  (,  בחן    בעצמו,  בפועל  , 
המבניים,    םההיבטי  כל  את,  ויסודית  מלאה  בדיקה,  מטעמו  מקצוע  בעלי  ובאמצעות

והסטטוט התפעוליים,   הכלכליים  העסקיים,  התכנוניים,  עם  והמשפטיים,  בקשר  ריים 
  .המבנה והמתחם בו הוא מצוי

 

לכךבמסגרת האמור   5.2 הוא מסכים  וכי  לו  הובהר  כי  לו    כי  המפעיל מצהיר  יימסר  המבנה 
ברמת מעטפת בלבד כאשר הוא מחובר לתשתיות )חשמל, מים( עד לקו המבנה ללא פריסה  

לא יהיו במבנה  ש. כמו כן, המפעיל מצהיר כי ידוע לו  )אין חיבור למערכת גז(  בתוך המבנה
חרות הדרושות למפעיל לצורך הפעלת עסק  מזגנים ו/או מנדפים ו/או מערכות פנימיות א

את  להתאים  ו/או  במבנה  הפנימיות  המערכות  כל  את  להתקין  האחריות  כאשר  במבנה, 
 המערכות הקיימות במבנה )אם קיימות( תהיה של המפעיל ועל חשבונו. 

 
מיקומו של המבנה והמתחם וחשיפתם לציבור,  במסגרת האמור בחן המפעיל את  כמו כן,   5.3

ובמתחם;   במבנה  הזכויות  מצב  תשתיות  לרבות  מתקנים,  ציוד,  של  העדרם  ו/או  קיומם 
פגמים    ;בהם  והשימוש  הניצולאו מגבלות  /ואפשרויות  מצבם ו,  במבנה ובסביבתוומערכות  

לחברה; מוכרים  שהם  כפי  התאמות,  והמתחם;  ואי  אל/מהמבנה  הגישה  לות  הפעו דרכי 
לבצע   יש  אותן  התאמת  במבנהוההשקעות  )לרבות    םלצורך  ולמטרותיו    במסגרת לצרכיו 

עבודות  ביצוען דקורטיביים,    של  ושינויים  עבודות  לתשתיות  ההכנה,  הקשורות  עבודות 
וכיו"ב השומנים  ומפריד  ביוב  מערכות  הסכם (;  חשמל  פי  על  למפעיל  המוקנות  הזכויות 

  ן ולניצול  ן למימוש  והתנאים הסיכונים  המגבלות,  ; האפשרויות,  ןומגבלותיה  ן היקפמהותן  
 .  המפעיל עבור והמסחרית העסקית,  הכלכלית ןוערכ  ןכדאיות  וכןבקשר עם מטרת העסק 
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  ן והשלכותיה  ן, משמעותןתכניה   הסכם זה,על פי    יוהתחייבויות  מלואבנוסף בחן המפעיל את  
  סעיף התמורה)לרבות    ליישומן  שרותוהאפ  הסכם זה   הוראות יתר    ושלשל הוראות כל דין  

  בהן   והתקנים  האישורים,  ההיתרים,  הרישיונות  כל  של   מהותם  (;הכספית  הצעתו  וכדאיות
לביצוע    לצורך,  לקבל  המפעיל   יידרש  שאותםאו  /ו  לעמוד  המפעיל  יידרש היתרים  קבלת 

ו/או    ;הסכם זההתחייבויותיו על פי  יתר    ביצועולהפעלת העסק ותפעול המבנה  עבודות 
ושל    קיומן זה  מושא  ההתקשרות  לביצועמגבלות  התחייבויות  מגבלות    הסכם  )לרבות 

נוסף    וכןוהשלכותיהם(,  והערכות נדרשת בקשר עם יחסי השכנות,   כל חומר, נתון ומידע 
 .  התקשרותבמסגרת המכרז ו/או בקשר עם ה אתריםאותו פרסמה 

 
  והתחייבויותיו  הצהרותיו  כל  אחר  ולמלא  זה  בהסכם  להתקשר  המפעיל  של  החלטתו 5.4

 ךלאחר שער  וכי   לבדן  והערכותיו   בדיקותיו   על  והתבססה  התקבלה,  במסגרתו  המפורטות
, וכל  לעיל  5.3ועד    5.1  פיםבסעיהנזכר    את כל המידעלקח בחשבון ושקל  ו   את כל הבדיקות

ומילוי כל התחייבויותיו    בהסכם זההתקשרותו    כילנכון לערוך, מצא    הבדיקה אחרת שרא
והמפעיל מוותר בזאת באופן  בהתאם למטרת העסק    וולמטרותי   ולצרכי  מות, מתאיפיו  על

סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה בדבר פגם, חסר ו/או אי  
 שירותים.ה ביצועמקומות השירות ל של כאמורמין וסוג, לרבות אי התאמה  מכל התאמה

 

וד מצהיר המפעיל, כי ידוע לו שהחברה אינה בקיאה בתחומי העיסוק של המפעיל ו/או  ע 5.5
בפוטנציאל העסקי שבו ו/או באופני מימושו וכי החברה אינה מודעת למלוא הצרכים של  

לבדוק טרם הגשת ההצעה  נתנה האפשרות  מפעיל  להמפעיל בקשר עם המבנה. מטעם זה,  
ו/או שהמפעיל בדק בעצמו,    )אם לא נערך מכרז(  וזההח במכרז )אם נערך( ו/או טרם חתימת  

גם את מצבת הזכויות המגולמים במסגרתו, ואף   את המבנה במצבו כפי שהוא ובהתאם 
העניקה למפעיל את ההזדמנות להציג ולהפנות עבורה שאלות בקשר עם המבנה, טרם הגשת 

ההתאמות,  הצעתו הכספית ולשקלל את הצעתו בהתאם, לרבות בקשר עם החוסרים, אי  
למפעיל   המוענקות  ו/או  בהם  המגולמות  ובזכויות  ובמתחם,  במבנה  והפגמים  הליקויים 

 במסגרתם בין היתר בקשר עם מטרת העסק.  

 
על ידי המפעיל, עובר  נוכח האמור, מוסכם בין הצדדים, כי הסכם זה וההבהרות שהתקבלו 

ובכלל    תביעות מטעם המפעיל(: מענה שלילי לדרישות, טענות או  לרבות)לחתימת ההסכם  
זה: המושכר, המתחם הזכויות המגולמות בהם בקשר עם המפעיל ו/או בקשר עם זכויות  
למימוש   למפעיל  הזכויות הדרושות  ואופן את  צורה  בשום  נוגדות  אינן  צדדים שלישיים, 

א' לחוק השכירות וכי המבנה, לרבות הזכויות  6מטרת העסק בכל צורה ואופן לצורך סעיף 
בנה, נמסרים למפעיל, במסגרת הסכם זה, כשהם מתאימים למוסכם בין הצדדים ובאופן  במ

ציפו הצדדים  וכן את מסכת ההתחייבויות אותן  ותכולת ההתקשרות  המשקף את מבנה 
ובמועד חתימת הסכם זה, הם לא יחשבו בשום מקרה כאי  קודם  והסכימו לקבל על עצמם  

בהצעתו הכספית את גדרי הסיכון העסקה  התאמה ו/או כפגם וכי המפעיל שקלל מראש  
   מושא הסכם זה, מכל בחינה שהיא.

 
באמצעות   שנערכה  פנייה  כי  מובהר  האמור,  מכלליות  לגרוע  ]ו/או  מבלי  מי  המפעיל 

נערך מכרז  –  מהמציעים במכרז )לרבות מענה    [אם  ואשר קבלה מענה באמצעות החברה 
סעיף  להוראות  בהתאם  למפעיל  כהודעה  תחשב  מובהר   8  שלילי(,  עוד  השכירות.  לחוק 

בהליכים  ומוסכם בין הצדדים, כי כל טענה, דרישה, תביעה, ליקוי אותם לא שיקף המפעיל  
, לא יחשבו בשום מקרה כפגם ו/או כאי  שהתנהלו בין הצדדים קודם למועד חתימת החוזה

שבנסיבות האמורות המפעיל לא יהיה רשאי להסתמך עליהם לצרכי טענה בדבר   .התאמה
)ד( 9  –( ו  3)ג()6(,  2)ג()6גם ו/או אי התאמה, בין היתר, בשל הטעמים הנקובים בסעיפים  פ

 לחוק השכירות.   
 

 חתימתו על הסכם זהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעצם  עוד מבקשת החברה להבהיר, כי   5.6
לו  החברהכי  המפעיל  מאשר   אחרת(  מסרה  בהודעה  או  המכרז  מסמכי  על   )במסגרת 

, על האפשרות כי המפעיל הקיים )אם קיים( יפנה  הליקויים הידועים והמוכרים לה במבנה
קיימת אפשרות שיש במבנה  וכי    מהמבנה חפצים כמפורט לעיל לפני כניסת המפעיל למבנה,

  קויים נוספים כאמור ליכי  החברה מבהירה,    .ליקויים ו/או חריגות בניה שאינם ידועים לה
אי  כ, יחשבו כפגמים ו/או  ידי המפעיל-ובכלל זה ליקויים שיגרמו כתוצאה מפינוי המבנה על

לחוק    8התאמות שאינם מצויים בידיעת החברה במועד חתימת הסכם זה, כמפורט בסעיף  
היתר   בין  הצדדים,  בזאת  ומסכימים  מתנים  בהתאם,  מכך.  המשתמע  כל  על  השכירות, 

ו/או להסדיר    ןלתקשא באחריות  י המפעיל ילחוק השכירות, כי    7ות סעיף  בהתאם להורא
שימוש  לכל ליקוי כאמור, במהלך תקופת ההתקשרות ו/או כתנאי    וחשבונ אחריותו ועל  על  

    .במבנה ו/או לקבל את הרישיונות הדרושים לשימוש בו
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" זה, למונחים  ו/או "פגם בהסכם  " תוענק המשמעות הנקובה עבורם בחוק  אי התאמה" 

באופן   מקרה  ובכל  בהתאם השכירות,  במבנה  השימוש  את  מהמפעיל  מונעים  הם  שבו 
 למטרת העסק ו/או מחייבים את המפעיל לפנות את המבנה. 

  

ו/או    המפעיל 5.7 זכויות כלשהן לבניה  לו  ולא תהיינה  עליו שאין  ומוסכם  לו  ידוע  כי  מצהיר 
הקירות החיצוניים ו/או    ו/או על גבי    המבנה  ד ו/או מתקנים בגגלשימוש ו/או להצבת ציו

   המבנה.ו/או בקירות החיצוניים של    המבנהלעריכת שנויים איזה שהם ו/או תוספות בגג 
 

המפעיל    למעט עבודות הכשרת המבנה לשימוש על ידי החברה כמפורט במסמכי המכרז, 5.8
ביצע לא  שהחברה  לכך  מסכים  והוא  לו  ידוע  כי  תבצע מצהיר  ולא  במבנה  שיפוץ  כל  ה 

שיפוצים בתשתיות ו/או בפנים המבנה כלל וכי כל שיפוץ שהמפעיל יהיה מעוניין ו/או יידרש 
היתרים   ו/או  רישיונות  קבלת  לצורך  הדרוש  שיפוץ  ו/או  עבודה  כל  כולל  במבנה,  לבצע 

ים  להפעלת העסק במבנה )כולל רישיון עסק( וכן כולל כל השיפוצים ו/או ההתאמות בפנ
ההכנה יבוצעו    "(. עבודותעבודות ההכנה"  -ידי המפעיל ועל חשבונו )להלן  -המבנה יבוצעו על

בהתאם לתוכניות שיוגשו לאישור החברה קודם תחילת העבודות במבנה ובכפוף לדין החל  
ובכלל זאת דרישות חוק הנגישות מאושרות ע"י מורשה נגישות תשתיות וסביבה )מורשה 
מתו"ס( ומאושרות ע"י מורשה נגישות השירות )במידה והעניין מתחייב לפי חוק הנגישות(  

בטיחות מאושרת ע תוכנית  ככל וכן  כל ההיתרים הדרושים,  ולקבלת  בטיחות  יועץ  ידי  ל 
     .7שדרושים לביצוע העבודות כאמור, והכל בהתאם לקבוע בנספח  

 
מובהר, כי החברה תהיה רשאית לממש את הערבות הבנקאית שהמפעיל יפקיד בידי החברה  

ו/או   לנכסיה  ו/או  לחברה  נזקים שיגרום המפעיל  בגין  כדי להיפרע  לצדדים שלישיים  גם 
 כתוצאה מביצוע עבודות ההכנה. 

 
בנספח   5.9 ומהאמור  לעיל  מהאמור  לגרוע  הבלעדית  7מבלי  האחריות  כי  מצהיר  המפעיל   ,

ידו( מוטלת  -לתכנון, ביצוע, ופיקוח על עבודות ההכנה שיעשה במבנה )אם וככל שיעשו על
לחיבור לתשתיות ו/או  עליו בלבד ותעשה על חשבונו, וזה כולל גם )אך לא רק( את האחריות  

 שירותים מכל מין וסוג שהוא. 

 

ה 5.10 כי  בזאת  יכלל  עבודותמובהר  כלשהן  ולא  בניה  המפעיל  תוספות  של  האפשרות  למעט   ,
. מוסכם כי המפעיל יהיה רשאי לבצע חלוקה פנימית של  , כמפורט להלןבמבנה  לבנות גלריה

בכך כדי לפגוע באופן כלשהו  המבנה באמצעות קירות גבס וזאת לפי צרכיו, ובלבד שלא יהיה  
המבנה. של  הקבע  שינויים    בחלקי  לבצע  רשאי  יהיה  לא  המפעיל  כי  מודגש, 

ידי החברה, -. שינויים כאלה, גם אם אושרו עלהחברהקונסטרוקטיביים במבנה ללא אישור  
 על חשבון המפעיל.  מבניםיבוצעו בליווי ופיקוח של מהנדס 

 

על-ו עליבוצע   עבודות ההכנההמפעיל מתחייב ש 5.11 ובמידת  -ידי קבלנים רשומים  דין,  כל  פי 
הצורך, בעלי רישיון קבלן בתוקף לביצוע עבודות הנדסה בנאיות מאת רשם הקבלנים בסיווג  
ניסיון   בעלי  יהיו  כאמור  הקבלנים  העבודה.  של  הכספי  ולהיקף  העבודה  לסוג  המתאים 

 . הדרושות במבנהבביצוע העבודות  החברהמתאים לדעת 
 

עבודות  ה לביצוע    המפעיל מצהיר ומתחייב לקבל את כל האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים 5.12
עלמהרשויות   כאמור  מהאישורים  איזה  שיידרש  וככל  אם  והכל  איזו  -המוסמכות,  ידי 

פי כל דין. המפעיל גם מצהיר כי הוא יהיה האחראי היחידי והבלעדי  -מהרשויות ו/או על
ים ו/או האגרות ו/או ההיטלים ו/או כל תשלום אחר  לנשיאה בכל התשלומים ו/או המיס

אשר יהיו נובעים ו/או קשורים לביצוע העבודות במבנה, כי לא מוטלת על החברה כל חבות  
ו/או אחריות בשל כך, וכי הוא מצהיר שהוא מוותר בזה וויתור מלא, מוחלט ובלתי מסויג  

 פי החברה בעניין זה.  על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שיש ו/או תהיה לו כל
 

, באופן  החברהידי  -אושרו עליעבודות בהתאם לתוכניות שהאת    המפעיל מתחייב בזה לבצע 5.13
מדוייק וללא כל שינוי ו/או חריגה מכל מין וסוג שהוא, ולא לעשות בהן כל שינויי ללא קבלת  

  עבודות בהתאם ללוחות הלבצע את    כן מתחייב המפעיל  לכך בכתב ומראש.  החברההסכמת  
 . הזמנים שבתוכניות

 
כי נגרמים עקב העבודות הנ"ל מטרדי רעש ו/או ריח ו/או נוף ו/או מפגעים    החברהמצאה   5.14

של   הרגיל  העסקים  למהלך  המבנההמפריעים  בסביבת  כך  העסקים  על  תודיע  החברה , 
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דיחוי להסרת והפסקת כל  וללא כל  , על חשבונו  לפעול באופן מיידי  והוא מתחייב   ,מפעילל
 מפגע שנמסר לו עליו כאמור.   מטרד ו/או

 
לעיל,   5.15 מהאמור  לגרוע  המפעילמבלי  לכך   לקבל  מתחייב  הדרושים  האישורים  כל  את 

סיום    מהרשויות המתאימות בה עם  עלמבנהעבודות  יבוצעו  וכאשר  אם  - , אם  והכל  ידיו, 
מצהיר    מפעילפי כל דין. ה- ידי איזו מהרשויות ו/או על- אישורים כאמור עלוככל שיידרשו  

, כי לא מוטלת על כל האישורים האמוריםהיחידי והבלעדי לקבלת    וא האחראיבזאת כי ה
מראש וויתור מוחלט ובלתי מסויג    וא מוותרכל חבות ו/או אחריות בנושא זה, וכי ה   החברה

 בעניין זה.   החברהעל כל טענה ו/או תביעה כלפי 
 

בצע כל  י לא  מעבר ובנוסף לביצוע העבודות כמפורט לעיל, ובדרך המפורטת שם, המפעיל   5.16
וללא קבלת    החברהללא הסכמת    נוי או תוספת מכל סוג שהוא במבנה שי בכתב ומראש 

 )ככל ויש בהם צורך(.  ההיתרים הנדרשים לפי כל דין
 

כאמור שלא בהסכמת יבצע שינוי או תוספת    , המפעילמובהר כי במידה ולמרות האמור לעיל
יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם. מבלי לגרוע מכל זכות העומדת    ,ובהיתר כדין  החברה

הורות למפעיל על סילוקם  לרשאית    החברהתהיה  לחברה על פי הסכם זה ו/או על פי דין,  
תוך תקופה שתקצוב לשם כך, על אחריותו ועל חשבונו של המפעיל ובמידה ולא עשה כן תוך  

פה ו/או באופן שנדרש באמצעות החברה, לפעול בעצמה על מנת לסלק ו/או להרוס  התקו
ים,  ולהכניס פועלים, עובדים וכל  , ולצורך כך להיכנס למבנההשינויים על חשבון המפעילאת  

 שבהם ינהל המפעיל את עסקיו או שיהיו בחזקתו.   כולל לאותם חלקים
 

המהווים חיבור של קבע למבנה  עבודות ו/או שינויים  ור בפסקה דלעיל,  מבלי לגרוע מהאמ 
ותכנוני  בתאום  יבוצעו   עבודות    .ובלוחות הזמנים שיוגדרו באמצעותה  החברהעם  הנדסי 

ביצוען   לצורך  המוסמכות  מהרשויות  היתר  קבלת  דורשות  ולא  בלבד  דקורטיביות  שהן 
  ד, ולאחר קבלת אישור החברה לביצוען. ידי המפעיל, על חשבונו ובאחריותו בלב- יבוצעו על

בתוך המבנה   ורק  אך  יהיו  השינויים הדקורטיביים  כי  יובהר  לעיל  לגרוע מהאמור  מבלי 
 ובשום מקרה לא מחוצה לו ו/או בחזיתות המבנה.  

 
ככאלה שעבורם שילמה החברה תמורה מוסכמת, יחשבו  שיבצע המפעיל במבנה,  עבודות  

יהיו כל  ל טרם סיומה של תקופת השימוש. מטעם זה,  סבירה והולמת אף אם החוזה בוט
מסגרת עבודות אלה, בבעלותה המלאה והבלעדית  שיפוץ, בניה, תוספות שיבצע המפעיל ב

על פי הנחיית החברה   ; יחשבו בדרך כלשהיא כתשלום של דמי מפתחהם לא    ;של החברה
נם לכל תשלום, פיצוי  המפעיל לא יהיה זכאי בגיהם יוותרו במבנה וכחלק בלתי נפרד הימנו ו

 או שיפוי נוספים. 
 

נמצא בחלק מתוכנית  הוא בעל ערך היסטורי והוא  המבנה  כי  המפעיל מצהיר כי ידוע לו   5.17
תל  שללשימור   לכך,  .יפו-אביב-עיריית  דורשים   בהתאם  במבנה  שינויים  ו/או  שיפוצים 

    .באחריות ועל חשבון המפעיל תיאום עם מחלקת השימור בעת"א
 
 המפעיל השתתפות בעלות ביצוע עבודות ההכנה שיבצע  .6

 
לעיל, החברה תציין כי היא תשתתף בעלות הקמה ו/או שיפוץ תשתיות    5ף  מבלי לגרוע מהאמור בסעי

שקלים    חמש מאות אלף)₪    00,0005  עדבסך של    כדוגמת מיזוג, חשמל, תאורה, כיבוי אש וכו'  המבנה
המפורטים    בתוספתחדשים(   והמצטברים  המוקדמים  התנאים  להתקיימות  בכפוף  וזאת  מע"מ, 

 להלן: 
 

לביצוע   6.1 מפורטת  הצעה  לאישור  ההכנה  עבודות  ביצוע  לפני  לחברה  הגיש  הזוכה  המציע 
עבודות ההכנה, שבו יש פירוט בנוגע לעבודות התשתית כולל צירוף כתב כמויות מפורט וכן  

 התאם להוראות ההסכם המצורף למסמכי המכרז.  ביטוח מתאים ב 

 

ידי קבלן רשום בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות  - העבודות יבוצעו על 6.2
 בסיווג המתאים לאופי ביצוע העבודות שיבוצעו. 

 
פירוט עבודות ההכנה שיוגש ע"י המציע הזוכה, בגין אילו עבודות היא  החברה תקבע על   6.3

 לעיל.    6כום ההשתתפות שלה ועד לסכום המקסימאלי המפורט בסעיף  ס  תשתתף ומה יהיה
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מובהר, כי החברה תשתתף במלוא הסכום המפורט לעיל רק אם שווי התשתיות שיוקמו  
ו/או ישופצו במבנה יגיע לסכום זה בהתאם לקביעת החברה בלבד. עוד מובהר, כי גם אם 

לעיל,    6תתפות כמפורט בסעיף  שווי התשתיות לפי קביעת החברה יהיה מעל לסכום ההש
 סכום ההשתתפות לא יגדל מעל לסכום ההשתתפות כמפורט לעיל.  

 
  ההשתתפות סכום למציע הזוכה את תשלם  החברה , לעיל  המפורטים התנאים כל  התקיימות   לאחר
  חשבונית   לקבלת  ובכפוף  ההשתתפות  תתבצע  שבגינם  ההכנה  עבודות  מסיום  ימים  30  תוך,  בפועל

  ההכנה  עבודות  בגין  המציע הזוכה  ששילם התשלומים  על קבלה/מס  חשבוניות  יצורפו  שלה  כדין  מס
 .   ההשתתפות נשוא

 
בעצם הגשת ההצעות במכרז, מצהירים ומתחייבים כל אחד מהמציעים כי ידוע להם ומקובל עליהם  

כי    כי השתתפות החברה בחלק מעלות ביצוע עבודות ההכנה הינה חד פעמית ולפנים משורת הדין,
החברה לא חייבת כלל להשתתף בסכום כספי כלשהוא בקשר לביצוע עבודות ההכנה, וכי אין לו ולא  
לסכום   דרישה  ו/או  ההכנה  עבודות  לביצוע  בקשר  תביעות  ו/או  טענות  ו/או  דרישות  לו  יהיו 
בכל שאר   יישא  הוא  וכי  ההכנה  עבודות  לביצוע  הקשור  בכל  החברה  של  מצידה  נוסף  השתתפות 

 של עבודות ההכנה.  העלויות 

 

 בניית גלריה במבנה  .7

 

למ 7.1 תאפשר  החברה  למבנה,  בקשר  הקיימת  התב"ע  להוראות  יהיה  פעילבכפוף  הוא  אם   ,
לאישור   בכפוף  וזאת  העסק,  לפעילות  המציע  את  תשמש  אשר  גלריה  לבנות  בכך,  מעונין 

האחריות  החברה מראש ובכתב לתוכניות בדבר בניית הגלריה כאמור לעיל. במקרה כזה,  
כל האישורים הנדרשים לבניית הגלריה תהיה של ה יישא בכל  מפעיללהוצאת  גם  והוא   ,

העלויות הכרוכות בבניית הגלריה, לרבות העלויות הכרוכות בהוצאת היתר הבניה. החברה 
 יקבל את האישורים הנדרשים לבניית הגלריה. שהמפעילתסייע כמיטב יכולתה על מנת 

 

המ  7.2 שבו  לשלם   פעילבמקרה  יידרש  שהוא  המעודכנים  השימוש  דמי  גלריה,  לבנות  יבחר 
השימוש   דמי  לעומת  יחסי  באופן  יוגדלו  הגלריה,  בניית  לאחר  המבנה  עבור  לחברה 

כל   שבגין  כך  החוץ,  ושטח  העיקרי  המבנה  שטח  בגין  הגלריה    1המשולמים  משטח  מ"ר 
שטח המבנה  מ  מ"ר  1כל    מדמי השימוש המשולמים בגין  40%ישולמו דמי שימוש בגובה  

שטח החוץ. לצורך קביעת שטח הגלריה תעסיק החברה מודד על חשבונה,  לא כולל  העיקרי  
את  והמחייבת  הסופית  המכרעת,  המדידה  תהא  זה  לצורך  יבצע  שהוא  המדידה  כאשר 

 הצדדים.     
 

יבחר לבנות את הגלריה כאמור, הוא יקבל פטור מתשלום דמי שימוש בגין    מפעיל במידה וה 7.3
שנים נוספות, וזאת מתום תקופת הפטור מתשלום דמי    4לתקופה של    הגלריה בלבד שטח  

 להלן.   9.2כאמור בסעיף  המפעילהשימוש בגין עבודות ההכנה שיבוצעו על ידי  

 

 תקופת ההסכם  .8

 

התחייבויותיו על פי הסכם זה ונספחיו, רשות השימוש המוענקת למפעיל  בכפוף למילוי כל   8.1
לתקו הינה  זה  הסכם  פי  בת  על  קצובה  שנים5)  חמשפה  ליום    1.12.2022מיום    (  ועד 

 "(. תקופת השימוש" -)להלן  30.11.2027

 

לתקופה של עד חמש שנים נוספות  למפעיל ניתנת האפשרות להאריך את תקופת השימוש   8.2
 (."הראשונה "תקופת ההארכה –מתום תקופת השימוש )להלן 

 
לפי ההסכם  8.3 תקופת ההתקשרות  להאריך את  הזכות  למפעיל תהיה  להלן,  לאמור  בכפוף 

"תקופת ההארכה   -שנים נוספות מתום תקופת ההארכה הראשונה )להלן    5לתקופה של עד  
 . (השנייה"

 
להאריך את תקופת ההתקשרות למשך תקופת    המפעיל מובהר ומודגש בזאת כי אפשרות  

להארכת  הנדרש/ים  האישור/ים  את  תקבל  שהחברה  בכך  מותנית  השנייה,  ההארכה 
חודשים לפני תום   12-ההתקשרות מעבר לתקופת ההארכה הראשונה, וזאת לא יאוחר מ

וחתימת ההסכם תקופת ההארכה הראשונה. החברה מדגישה כי נכון למועד פרסום המכרז  
בי וכי  אין  הראשונה,  ההארכה  לתקופת  מעבר  ההתקשרות  תקופת  להארכת  אישור  דה 
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את   לקבל  מנת  על  בלבד(  השתדלות  חיוב  )בבחינת  יכולתה  כמיטב  לפעול  בכוונתה 
מצהיר כי ידוע לו שהחברה אינה    מפעיל, החתימתו על הסכם זההאישור/ים הנדרש/ים. ב 

ה כאמור תקופת ההתקשרות  מתחייבת כי היא תקבל את האישור/ים הנדרש/ים, ובמקר
תבוא לסיומה, לכל המאוחר, בתום תקופת ההארכה הראשונה,    פעילבין החברה לבין המ 

ו/או מי מטעמו מוותרים באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה    פעילוהמ
ן  ו/או תביעה, כספית או אחרת )לרבות טענה בדבר הסתמכות ו/או אובדן הכנסות ו/או אובד

 רווחים ו/או בגין השקעות במבנה וכיוצ"ב( כנגד החברה ו/או עיריית ת"א ו/או מי מטעמן.  
 

הצדדים   8.4 על  תקופת  מוסכם  את  לממש  מנת  על  המפעיל    הראשונה  הארכהה כי  על  יהיה 
 :לעמוד בתנאים הבאים )במצטבר(

  

הודעה בכתב כי הוא מעוניין לממש את תקופת הארכה כשישה חודשים מראש  מתן   8.4.1
 . חות קודם תום תקופת השימושלפ

 

ה בכל התנאים היסודיים של ההסכם ללא יוצא מן הכלל לכל אורך תקופת  עמיד 8.4.2
 . השימוש

 

 החברה. ידי היועץ המשפטי של - נספח להארכת ההסכם שהוכן על  ה עלחתימ 8.4.3
 

בכפוף לכך שחברה תקבל את האישור/ים הנדרש/ים לצורך הארכה ההסכם ההתקשרות   8.5
הראשונה,   ההארכה  לתקופת  הצדדים  מעבר  על  תקופת  מוסכם  את  לממש  מנת  על  כי 

 :יהיה על המפעיל לעמוד בתנאים הבאים )במצטבר(  שנייהההארכה ה

  

כשישה חודשים מראש  הודעה בכתב כי הוא מעוניין לממש את תקופת הארכה  מתן   8.5.1
 . הארכה הראשונהלפחות קודם תום תקופת ה 

 

ה בכל התנאים היסודיים של ההסכם ללא יוצא מן הכלל לכל אורך תקופת  עמיד 8.5.2
 . הארכה הראשונהה

 

 החברה. ידי היועץ המשפטי של - נספח להארכת ההסכם שהוכן על  ה עלחתימ 8.5.3
 

ל   8.5.4 ידו  לעומת דמי    10%  -העלאת דמי השימוש בסך השווה  על  השימוש ששולמו 
 . הארכה הראשונהבמהלך תקופת ה 

 
לעומת גובה הערבות במהלך תקופת    10%-הגדלת הערבות הבנקאית בסך השווה ל 8.5.5

   .הארכה הראשונהה

 

תפ 8.6 זה  הסכם  לפי  השימוש  השימוש  רשות  תקופת  בתום  תתבטל  או  תקופת  בתום    או וג 
או בתום תקופת ההארכה השנייה    מומשה(  הראשונה   האופציה )אם    הראשונה   ההארכה 

קודם לכן בקרות אירוע המפורט בהסכם זה והמביא    או)אם האופציה השנייה מומשה(  
 ההסכם או לסיומו המוקדם.לביטול 

 
מובהר למען הסר כל ספק, כי המפעיל לא יהיה רשאי, מיוזמתו, להביא הסכם זה לידי גמר  8.7

ידי המפעיל לפני המועד  -או פינויו על/ כל הפסקת שימוש במבנה ו.  לפי תום תקופת השימוש
זה לרבות התחייבויותיו לשלם   פי הסכם- הנ"ל לא ישחררו את המפעיל מהתחייבויותיו על

כהגדרתם להלן, וכן לשלם לכל צד שלישי כל תשלום  ודמי הניהול  את דמי השימוש   לחברה
 על המפעיל לפי הסכם זה ו/או כל דין.  להח

 
המכרז, 8.8 במסמכי  לאמור  החברה   בהתאם  המכרז  פרסום  לשיפוץ    במועד  עבודות  מבצעת 

תקופת   תחילת  למועד  עד  להסתיים  צפויות  ואשר  המבנה  וגג  חזיתות  פנים,  ושיקום 
. במידה והעבודות לא יסתיימו עד למועד תחילת תקופת השימוש, כי אז החברה  השימוש

חודשים, ובמקרה כאמור    6תהיה רשאית לדחות את מועד מסירת המבנה לתקופה של עד  
תקופת השימוש תחל ביום הראשון לחודש שלאחר הודעת החברה כי המבנה מוכן לשימוש. 

בה לכך אשר תהא, לא תהא למפעיל כל  בכל מקרה של דחיית מועדים כאמור, תהא הסי
 טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או זכות כלפי החברה ו/או מי מטעמה.  
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר, כי ייתכן ולאחר תום העבודות בפנים המבנה עוד לא  

בחזיתות המבנה ו/או על הגג ו/או בשטח   -ובין היתר    –יסתיימו העבודות החיצוניות למבנה  
להלן    ( החיצוניות"  –החוץ  המבנה  "העבודות  את  תמסור  והחברה  ייתכן  כי  מובהר,   .)

ת החיצוניות והחברה תמשיך בביצוע העבודות החיצוניות לאחר  לפני סיום העבודו מפעילל
מוותר על כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה בנוגע לכל נזק ו/או    פעיל, והואמסירת המבנה למ 

 כתוצאה מביצוע העבודות החיצוניות.  והפרעה שייגרמו לה
 

כי במידה והחברה    8.8מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   8.9 לא תודיע  לעיל, מוסכם על הצדדים 
בתוך    למפעיל השימוש  תקופת  תחילת  מועד  אמור  6על  הייתה  שבו  מהמועד    ה חודשים 

יהיה רשאי    פעיל (, המ"תקופת ההמתנה"  –)להלן    עיללהתחיל תקופת השימוש כהגדרתה ל
במהלך   לחברה  ביטול    30להודיע  על  בכתב,  בהודעה  ההמתנה  תקופת  מתום  ימים 

מהצדדים כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות    ההתקשרות, ובמקרה כזה, לא תהינה למי
  פעיל בגין כך ו/או כתוצאה מכך האחד נגד משנהו. מובהר למען הסר כל ספק, כי במידה והמ 

לא הודיע לחברה על רצונו בביטול ההתקשרות לפי ההסכם שייחתם עימו בהתאם להוראות  
רשא  יהיה  לא  והוא  לביטול ההתקשרות לאלתר  זכותו  זה, תפקע  אלא  סעיף  כן  לעשות  י 

בכך,  הכרוך  כך  על  ההסכם  את  לקיים  עליו  ויהא  החברה  של  ובכתב  מראש  בהסכמתה 
 מהמועד שבו המבנה יוכשר לשימוש.  

 
 דמי השימוש  .9

 
בבגין   כאמור  השימוש  זכות  זהקבלת  המפעילהסכם  המפורטים    ,  התשלומים  את  לחברה  ישלם 

 להלן: 
 

דמי   9.1 לחברה  לשלם  המפעיל  מתחייב  זה,  בהסכם  כמפורט  במבנה  השימוש  זכות  תמורת 
כשהם צמודים למדד ...................... )........................... ₪(   בסכום של    שנתייםשימוש  
 . כהגדרתו בהסכם זה לעיל הבסיס

 
דשיים קבועים בסך  דמי שימוש חובגין שטח החוץ הצמוד למבנה  בנוסף לכך, המפעיל ישלם  

ל   28של   מע"מ  בתוספת  למדד    1כל  ₪  צמודים  יהיו  החוץ  שטח  בגין  השימוש  דמי  מ"ר. 
 .   כהגדרתו בהסכם זה לעיל הבסיס

 
למ המבנה  מסירת  ולפני  החברה  עבודות  השלמת  של  פעיללאחר  מדידה  תבצע  החברה   ,

המבנה, על חשבונה ובאמצעות מודד מטעמה. ככל שיהיה שינוי, תוספת או הפחתה, בין  
יעודכנו דמי השימוש    –לבין השטח שיימדד בפועל  זה  שטח המבנה המתואר במבוא להסכם  

באופן יחסי על פי נתוני המדידה. מוסכם כי המדידה כאמור תהא סופית, מכרעת ובלתי  
מצהיר כי הוא לקח בחשבון במסגרת הגשת הצעתו    פעילערעור. בהתאם לכך, המניתנת ל 

המבנה שטח  כי  החוץ  במכרז  שטח  שונה    ו/או  להיות  עשוי  בפועל  לשימוש  לו  שיימסר 
, וכן את השינוי שיהיה במקרה כאמור על דמי השימוש  פורט במבוא להסכםמהשטח המ

 יידרש לשלם לחברה כמפורט לעיל.     מפעילשה
 

לעיל, החברה    5.8לצורך ביצוע העבודות להכנת המבנה לשימוש המפעיל כהגדרתם בסעיף   9.2
אבל לא מכל תשלום  ) אם יהיו()פוטרת בזאת את המפעיל מתשלום דמי שימוש ודמי ניהול 

מיום   ( חודשים  שישה)  6 תקופה של אחר החל עליו בהתאם להסכם זה ו/או כל דין( למשך 
 תחילת תקופת השימוש. 

 
תהי  9.3 )אם  והמוארכת  הראשונה  השימוש  בתקופת  שנה,  מדי  כערכם  השימוש,  כזו(  דמי  ה 

בכל חודש. המפעיל ימסור בתחילת כל שנת שימוש    5- ועד ל  ישולמו אחת לכל חודש מראש
נוספים מעותדים לכיסוי דמי השימוש לכל   11-מידי ו  ן שיקים, האחד בר פירעו  12לאתרים 

 ת השימוש, לכל חודש שימוש מראש בכל פעם. שנ
 

"(, הפרשי הצמדה"  - דמי השימוש יוצמדו למדד הבסיס כהגדרתו בהסכם זה לעיל )להלן  
ואחת לשנה, ייערך חישוב של הפרשי ההצמדה כאמור, ככל שהיו כאלה, ובהתאם לחישוב  

מוש בגין  הזה המפעיל ישלם לאתרים את הפרשי ההצמדה כאמור ביחד עם תשלום דמי השי
 השנה שאחרי השנה שבגינה נערך החישוב.  

 
ובמועדן   במלואן  כאמור  ההמחאות  פירעון  כאמור  רק  ההצמדה  הפרשי  ייחשב ותשלום 
 תשלום דמי השימוש בהתאם להוראות ההסכם.
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באמצעות   9.4 השימוש  דמי  גביית  את  לדרוש  רשאית  תהיה  אתרים  כי  הצדדים  על  מוסכם 
)להלן   בנקאית  קבע  הקבעהור"  -הוראת  ולפי  את  כן  לעשות  לנכון  תמצא  וכאשר  אם   ,)"

שיקול דעתה הבלעדי. המפעיל מתחייב בזה לחתום על כל המסמכים הנדרשים ו/או שידרשו 
לצורך גביית דמי השימוש באמצעות הוראת הקבע כאמור מיד עם דרישתה הראשונה של 

 אתרים.  

 

הינה  תשלום דמי השימוש במלואם ובמועדם הינו מעיקרי ההסכם,  הצדדים מסכימים כי   9.5
ימים יהווה הפרה יסודית של    7-להסכם וכל איחור בתשלום מעבר ל ויסודי  תנאי עיקרי  

תהא רשאית )אך לא חייבת( להודיע למפעיל על ביטול ההסכם והמפעיל    החברה , הסכם זה
ב  לפגוע באמור לעיל ובנוסף לו יחוימבלי    . להלן  15יידרש לפנות את המבנה כמפורט בסעיף  

 .על כל איחור בתשלוםמירבית, כהגדרתה במבוא להסכם זה, המפעיל בתשלום ריבית 
 

המפעיל מצהיר כי קביעת הריבית ודרך חישובה כאמור לעיל נעשתה על דעתו והיא מהווה   9.6
מכל    זה, וזאת מבלי לגרוע   הסכם  פיצוי מוסכם מראש בגין כל איחור של תשלום כמפורט ב 

מוסכם כי פיצוי    ח הסכם זה.ומכח החוק או מכ  החברה פיצוי או סעד אחר שעומדים לזכות  
  מוסכם במפורש כי סכום   .זה יינתן ללא הוכחת נזק ואף אם יוכח כי לא נגרם נזק בפועל

זה כנזק    הסכםזה הוא לא קנס משום סוג שהוא, אלא הסכום המוסכם על הצדדים ל  פיצוי 
 בתשלום דמי השימוש.  כתוצאה מאיחור לחברהשצפוי להיגרם  

 
את הזכות    לחברהמובהר בזאת מפורשות כי היה והמפעיל יפר הסכם זה בהפרה אשר תקנה   9.7

לא יהא בביטול ההסכם כאמור ובסילוק ידו של המפעיל  שעשתה כן, הרי    החברהלבטלו ו
את דמי השימוש    לחברה  או גריעה מהתחייבותו של המפעיל, לשלם/משום פגיעה ו   המבנהמ

קופת השימוש לפי  עד לתום ת וכל תשלום אחר החל עליו לפי הסכם זה במלואם ובמועדם,
 הסכם זה. 

 
לא המפעיל    גם אם  בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזאת מפורשות כי 9.8

ו/או להפעיל את העסק, באופן מלא ו/או חלקי,    ימנע ממנו השימוש במבנהישתמש ו/או  
ובאופ סיבה שהיא,  קבוע, מכל  ו/או  זמני  עקב  ן  היתר  שלא בין  גם  עסק,  רישיון  אי מתן 

  , צו משפטי  משום  ה אחרת מטעם הרשויות המוסמכות ו/אומניעבאשמת המפעיל ו/או כל  
עד   בתשלום דמי השימושבהתחייבויותיו לפי הסכם זה לרבות  יהיה חייב    המפעיל עדיין

א השתמש במבנה עקב המניעה  בגין התקופה בה לגם    , לפי העניין,לתום תקופת ההסכם
כלפי  כאמו וסוג שהוא  מין  טענה מכל  ו/או  דרישה  ו/או  כל תביעה  לא תהיה  ולמפעיל  ר, 

החברה לרבות )גם אך לא רק( טענות בנוגע לנזקים מכל מין וסוג שהוא כולל נזקים ישירים 
מאחריות   במפורש  החברה  את  פוטר  והוא  שלישיים  לצדדים  ו/או  לו  שנגרמו  ועקיפים 

 כלשהיא לנזקים אלה.  
 

על ה 9.9 זה,  צדדים,מוסכם  בהסכם  בכל מקום אחר  למרות האמור  פינוי    כי  ולאחר  במידה 
ג' אשר ישלם    המבנה  יחל להפעיל אתהמפעיל מהמבנה   דמי שימוש זהים או   לחברהצד 

ולשלם  להמשיך  מחובתו  המפעיל  יופטר  זה,  בהסכם  כהגדרתם  השימוש  מדמי  גבוהים 
 זה.  את דמי השימוש עד לתום תקופת השימוש לפי הסכם פעיללמ

 
 התחייבויות נוספות של המפעיל .10
 

 : גם אך לא רק  המפעיל מתחייבבנוסף, 
 

כתוצאה מציוד, חפצים, כל גוף ו/או רכוש  להיות אחראי לכל נזק או פגיעה אשר ייגרמו ל 10.1
אשר הושארו על   -כלים או דברים אחרים, כולל בקבוקים וחלקי בקבוקים וחפצים דומים 

ו/או אי זהירותו ו/או הפרת חובות חוקיות כלשהן של    ידי אדם כלשהו כתוצאה מרשלנותו
שיוע אחרים  אנשים  של  ו/או  המפעיל  מעובדי  מי  של  ו/או  בהפעלת  המפעיל  ידו  על  סקו 

 , ובשירותים הניתנים בהם ומהם ו/או של אורחי המפעיל. ובהחזקת המבנה
 

הם הוא  קיון מוחלט של המבנה וסביבתו ובכלל זה במקומות בילשמור על הסדר הטוב ונ  10.2
וציוד כלים  אריזות  סחורה,  מצרכים,  ישווק  או  ימכור  חלק  וכיו"ב  יחזיק,  שיהיו  ככל   ,

  .מהשימוש המותר לו לפי הסכם זה
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  )אם קיים(  בנוסף לאמור לעיל מתחייב המפעיל לדאוג לניקיונו של השטח המוצמד למבנה
 בהתאם להנחיות וההוראות שיועברו לו מפעם לפעם מהחברה.    

 
אביבים  ה,לעיריי  להודיע 10.3 ב  למי  המחזיק  היותו  על  החשמל  את מבנה  ולחברת  ויסב 

בדבר  וימציא לחברה אשור  החשבונות בהם לרבות חשבונות ארנונה, מים וחשמל לשמו 
   .השימוש ימים ממועד תחילת תקופת 7הסבת החשבונות וזאת בתוך 

 
המפעיל לא יהיה רשאי להודיע לרשויות השונות בדבר שינוי שם המחזיק במבנה ללא אישור 

 מראש ובכתב של החברה.    
 

ר  , על חשבונו,לקיים 10.4 כולל השגת  דין,  כל  רידרישות  זה  שיונות עסק  ישיונות בכלל, בכלל 
, לשלם מתאימים, לשמור על חוקי העזר, תקנות והוראות של העירייה וכל רשות ממשלתית

המיסים, האגרות והתשלומים המגיעים להן בגין  כל  את    לרשויות במשך כל תקופת ההסכם
שהמפעיל   הפעילות  בעקבות  ו/או  המשנה  העסק  שוכר  ומנהלו/או  כולל    במבנה   יקיים 

 היטלים וכיוצ"ב.  ארנונה, התשלומים עבור חשמל, מים, טלפון, אגרות, 
 

או דרישת  ו/י דרישת הרשות המוסמכת  "מהתשלומים מיד עפ לא יסלק איזה  והמפעיל  היה  
לסלק חשבונות  רשאית )אך לא חייבת(  תהיה  החברה  חובתו זו,  גרוע מ מבלי ל ש, הרי  החברה

את מלוא הכספים אשר שולמו    לחברהיהיה חייב להחזיר  והמפעיל  ,  המפעילאלה על חשבון  
יד איזה מתשלומי  י על  לכיסוי  יאהמפעיל  ה  ולא  מיד  מתום  כאמור  ימים מתאריך    3וחר 

 .החברהדרישתה הראשונה של 
 

כאמור   התשלומים  ביצוע  הערבות    החברהלצורך  את  לחלט  רשאית  היתר,  בין  תהא, 
הבנקאית, הנזכרת להלן. מודגש בזה כי רישומי הרשות המוסמכת בדבר החוב שבו מדובר  

של   מבחינתה  וחלוטה  סופית  ראיה  במק   החברהיהוו  התשלום  ביצוע  המפעיל  לצורך  ום 
כאמור בסעיף זה, ולמפעיל לא תהא במקרה כזה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  

ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו  ו/או מי מטעמה בעניין. למען הסר כל    החברה
של המפעיל לטעון כנגד החוב ו/או שיעורו כלפי הרשות המוסמכת, וויתור הטענות לפיו הוא  

 ומי מטעמה, בלבד.   רההחבכלפי 

 

מצהיר    המפעילמבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לחברה על פי הסכם זה ו/או על פי דין,   10.5
ו/או ביקורות ו/או בדיקות, הם    במבנה   ככל שיידרש שנוי ו/או תיקון במערכת החשמל כי  

 ב.באחריותו ועל חשבונו, ורק לאחר קבלת אישור החברה מראש ובכת  המפעיליעשו על ידי  
  

מתחייב שלא לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או ביקורת ו/או בדיקות במערכת החשמל   המפעיל
בטרם קבלת אישור החברה מראש ובכתב לביצועם. מובהר למען הסר ספק, כי אין בקבלת  
לגרוע מאחריות   ו/או  מנת להטיל על החברה אחריות  הנחיותיה, על  ו/או  אישור החברה 

  . המפעיל

  

  , למים ולביוב עד לקו המבנה ללא פריסה בתוך המבנהחובר לחשמלי כי ידוע לו שהמבנה   10.6
אך עליו לדאוג בעצמו, על אחריותו ועל חשבונו, לחיבור המבנה לחשמל מול חברת החשמל  

 בהספק הנדרש.   ולמי אביבים  לישראל

 

ן חיבור  וכ  המבנהמאשר כי ידוע לו שהתקנת תשתיות לחשמל, מים וביוב בתוך    המפעיל 10.7
לרשת המים ו/או הביוב, מותנים בהתקשרות חוזית    המבנהלרשת החשמל וחבור    המבנה

בינו לבין חברת חשמל והרשות המקומית ובהתקנת מונים ושעוני מדידה, הכל לפי העניין,  
 . המפעילוכל תשלום בקשר לכך חל על 

 
וללא מפגעים של  המפעיל 10.8 ונקי  לסילוק מורשה, תקין  לדאוג  מי שופכין    ניםשומ   מתחייב 

בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות החברה וע"פ הנחיות אדריכל    המבנהוביוב מ 
כי בהתאם לחוק למניעת זיהום ממקורות יבשתיים,    מפעילהחברה ו/או מי מטעמה. ידוע ל

"( ועל פי הוראות המפקח למניעת זיהום ים החוק למניעת זיהום)להלן: "  1988  -התשמ"ח
ת הסביבה, אין להזרים שפכי ביוב של שירותים ומטבחים, הן במישרין  מן המשרד לאיכו

   לים, והן לבורות ספיגה הסמוכים לחוף הים.
 

יובהר כי כל החיובים בנוגע לחריגה מהכמויות המותרות בקשר לשפכים ו/או לשומנים ו/א  
 בכלל יחולו על המפעיל בלבד.  
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המפעיל מצהיר  מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לחברה על פי הסכם זה ו/או על פי דין,   10.9

כל   בור שומן בהתאם להוראות  וכן    דין, הקמתוכי במידה והעסק שיוקם במבנה מחייב 
ועל חשבונו- על  התחזוקה השוטפת שלו ותיקונים בו יבוצעו  וכי הדבר הובא    ידי המפעיל 

 .לידיעתו של המפעיל, שוקלל במסגרת הצעתו ובכל מקרה לא יחשב כפגם ו/או כאי התאמה

 

  את   להחליף   תקן ו/או  ל  השימוש הוא יידרש    במהלך תקופת  ש  סביר להניח   ידוע למפעיל כי   10.10
ר למערכת הביוב אליה מחובר המבנה ו/או של מפרידי השומנים אשר אליהם יחובר  החיבו

גבוהה בתדירות  שומנים  שאיבות  וידרשו  יתכן  וכי  של    המבנה  לידיעתו  הובא  הדבר  וכי 
   .המפעיל, שוקלל במסגרת הצעתו ובכל מקרה לא יחשב כפגם ו/או כאי התאמה

 
 ו החלפה של איזה מהתשתיות של החשמל ככל שיידרש שינוי ו/או תיקון ו/או בדיקה ו/א 10.11

בהתאם  לרבות  השומנים,  סופג  של  ו/או  השומנים  בור  של  ו/או  הביוב  ו/או  המים  ו/או 
לבצע    המפעיל, מתחייב  המפעיללהנחיות החברה ו/או בהתאם לדין ו/או בהתאם לצרכי  

בהתאם  וזאת  שידרשו  במועדים  חשבונו  ועל  אחריותו  על  כך  לצורך  שידרשו  העבודות 
מהנדס  ל ידי  על  כדין  ערוכות  תוכניות  של  לחברה  העברה  לאחר  ורק  ואך  הדין  הוראות 

העבודות   לביצוע  ובכתב  מראש  החברה  אישור  וקבלת  אלה  עבודות  לביצוע  מתאים 
 הנדרשות.  

 
מתחייב לבצע העבודות הנדרשות כאמור לעיל, לאחר קבלת אישור החברה בכתב   המפעיל

 לביצועם, בתיאום עם החברה.
 

יישא בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לחברה ו/או לצד ג' ככל שיפעל בניגוד לאמור    המפעיל
 לעיל.  

 
מתחייב לפעול בהתאם לדין ובהתאם להוראות החברה בכל הקשור להתחברות    המפעיל 10.12

התחברות למערכת הביוב ו/או בקשר למפרידי השומנים ו/או שאיבת  שתיות ולתיקון הלת
 שומנים ולשאיבת השומנים.  

 

הנחיות החברה יינתנו בהתאם למצב התשתיות ו/או מערכת הביוב ו/או מפרידי השומנים   10.13
ובהתאם להנחיות יעוץ הביוב של   מבנה בהתאם לדין ולצורך ובהתאם לסוג העסק שינוהל ב

 מתחייב לקיים את הנחיות החברה כאמור לעיל, על אחריותו ועל חשבונו.   המפעילה.  החבר
 

מובהר למען הסר ספק, כי אין בקבלת אישור החברה ו/או הסכמת החברה ו/או הנחיותיה,   10.14
  . המפעילעל מנת להטיל על החברה אחריות ו/או על מנת לגרוע מאחריות 

 

י לקבל הנחה ו/או פטור מתשלום ארנונה  מוסכם על הצדדים כי במקרה שבו המפעיל זכא 10.15
בגין השימוש שלו במבנה, למשל מהטעמים שמדובר בנכס ריק ו/או בלתי ראוי לשימוש, 

יפו בבקשה לקבלת פטור מארנונה, מבלי  -אביב-המפעיל לא יהיה רשאי לפנות לעירייה תל
 תהא רשאית לאשר את הבקשה  החברהלכך מראש ובכתב.    החברהלקבל את רשותה של  

או לדחותה ו/או להתנותה בתנאים, והכל לפי שיקול דעתה המלא, הגמור והבלעדי וללא כל  
 הגבלה.  

 

על הסדר   והאנשים שימונו על ידו, ובין השאר, בכל הנוגע לשמירה  מנהללציית להוראות ה 10.16
 קיון, רמתו וטיבו של השירות. יוהנ 

 
 (.  6 )נספח החברתיתההתנהגות והתפעוליות והאמנה לפעול בהתאם להוראות  10.17

 

תליית   10.18 כולל  פרסומת  או  פרסום  בעקיפין,  והן  במישרין  הן  ולאפשר  להתיר  לעשות,  לא 
הודעות, מודעות, כרזות, דברי פרסום ו/או פרסומת אחרים בדפוס, כתב, באמצעי תאורה,  

אחרת.   דרך  בכל  ו/או  חזותי  ו/או  קולי  של באמצעי  שילוט  להתקין  רשאי  יהיה  המפעיל 
מבנה עצמו, בכפוף לכך שיקבל את כל ההיתרים הנחוצים על פי כל דין, וישלם העסק על ה

 לצורת השילוט ולתוכנו מראש ובכתב. החברהכל תשלום ואגרה בגינן וכן יקבל את אישור 
 

או כרזה ו/או  /לסלק ולהסיר באופן מיידי כל שלט ו  למפעיל אתרים תהיה רשאית להורות  
ות בשטחים הציבוריים, על קירות המושכר וחלונותיו  תלו במבנה, לרבמייצג שהוצבו או נ
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מוותר בזה   מפעילו/או בשטחי הנמל מבלי לקבל את אישורה מראש ובכתב של אתרים, וה
 . על כל תביעה או טענה בקשר עם הסרתם או בקשר לכל נזק שיגרם לו עקב כך

 
 מבנה וסביבתו שמירת ה .11

 

מתחייב   11.1 בהמפעיל  אלי  מבנהלהשתמש  הסמוך  בשטח  ע"י  וו/או  לרשותו  שיועמד  ככל   ,
קיון סביבתם לרבות טאטוא, שטיפה,  יבאופן זהיר וסביר, לשמור על ניקיונם ועל נ  ,החברה

למאגר מוסדר וזאת במשך כל היום ובתום כל יום   ם ופינוי וטיפול בקרטונים איסוף אשפה 
, וכן לתקן כל קלקול ו/או  ו מהםו/א  ואו לסביבתו/  מבנהפעילות ולמנוע כל קלקול וכל נזק ל

קלקול שסיבתם בלאי  להוציא אך ורק נזק או    נזק למבנה ולרבות לגג המבנה ו/או לסביבתו
 .  הנובע משימוש רגיל וסביר ולהישמע להנחיות החברה ו/או מי מטעמה

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל מתחייב לתחזק את המבנה וכן את כל שבו באופן שוטף   11.2
ו/או    ולרבות החלות  ההוצאות  כל  את  השימוש  תקופת  במהלך  ולשלם  המבנה,  גג  את 

ו/או   לו  שנגרמו  נזקים  תיקון  ו/או  לאחזקתו  הדרושות  ו/או  במבנה  מהשימוש  הנובעות 
למען הסר ספק, מובהר, כי האחריות  להפעלתו ללא יוצא מן הכלל ומכל מין וסוג שהוא.  
מהעד כתוצאה  שנגרם  קלקול  או  נזק  של  עללתיקון  לקויה  תחזוקה  או  תחזוקה  ידי  -ר 

 המפעיל תהיה של המפעיל ועל חשבונו. 
 

  כל תיקון שהיה חייב בו כאמור, תהיה החברה רשאית, אך לא מחויבת,   המפעיללא ביצע   11.3
באופן מלא    החברהחייב לפצות את    המפעילובכל מקרה יהיה    המפעיללעשות כך על חשבון  

 ר. עבור כל נזק, קלקול אובדן והשחתה כאמו
 

וכל מי שבא ו/או פועל מטעמה, לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לנזק ו/או פגיעה    החברה 11.4
ו/או לעסקו ו/או לרכושו לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור,    מפעילו/או הפסד שיגרמו ל

מוותר בזאת על    המפעיללמטרות אחזקה.    מבנהל  החברהנזק או פגיעה שנגרמו עקב כניסת  
 . החברהכל תביעה, טענה ודרישה כאמור כלפי 

 
במהלך   11.5 ו/או  לפני  למפעיל  למסור  רשאית  תהיה  החברה  לעיל,  האמור  מכל  לגרוע  מבלי 

תקשורת,    תאורה,  אדריכלות,  בנושא  )כגון  טכניים  נספחים  ההתקשרות  תקופת 
אינסטלציה, חשמל, מיזוג אויר, אקוסטיקה וכיוצ"ב( אשר יצורפו ולהסכם זה כחלק בלתי  

 עמו במהלך תקופת ההתקשרות. נפרד ממנו ויחייבו את המפעיל ו/או מי מט
 

  ושיפוי בנזיקיןאחריות  .12

 

לכל אובדן    החברה ו/או העירייה  ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמןאחראי כלפי  המפעיל יהיה   12.1
שיגרמו  /ו שהיא  סיבה  מכל  נזק  ולמערכותיו  או  ולצמודותיו  כתוצאה   בקשרלמבנה  או 

 . המפעילבמבנה ו/או בקשר לפעילות  של המפעילהשימוש מ

 

או נזק  /ו לכל אובדן  ו/או כלפי העירייה ו/או עובדיהן    החברהאחראי כלפי  המפעיל יהיה   12.2
  הבאיםו   הןעובדיו/או לעירייה,    לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לצד שלישי כלשהו ו/או לחברה

לעובדי  ן  מטעמ לקבלניהמפעיל  ו/או  לקבלניו/או  ו/או  מטעם    ם  ו/או  המפעיל  משנה 
המפעיל במבנה ו/או  של    השימושמ מטעמם הנובע בקשר או כתוצאה    לעובדיהם ו/או למי

 בסביבתו ו/או מפעילותו. 
 

המפעיל יהיה אחראי בלעדית לכל אובדן ו/או נזק שייגרמו לציוד ו/או תכולה ו/או שיפורי   12.3
דיור של המפעיל והוא פוטר את החברה ו/או את העירייה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק 

 חול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.  כאמור. הפטור לא י
 

את  המפעיל   12.4 בזאת  ו/או  פוטר  ישראל  רשות מקרקעי  ו/או את  העירייה  ו/או את  החברה 
ומתחייב לשפות ולפצות  להם אחראי המפעיל כאמור לעיל,  אחריות לנזקים    מכלעובדיהן  

  , על פי ןומטעמ  ן הפועל בשמ  וכלו/או את העירייה ו/או רשות מקרקעי ישראל    החברהאת  
ש  ןדרישת כל תביעה  על  כל סכום שמי מהן  תבע  תיהראשונה בכתב,  חויב  מי מהן ת ו/או 

אחראי  המפעיל  משפטיות ושכר טרחת עורך דין, בגין נזקים אשר    הוצאות לשלם לרבות  
החברה כאמור  למפעיל    ודיעת  להם.  דרישות  ו/או  תביעות  החברה  על  ו  לאפשר  תוכלפי 

 מפניהן.  ו/או על  העירייה   החברהלהתגונן מפני התביעות ולהגן על  
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סעיף   12.5 להוראות  בהתאם  היתר  בין  הצדדים,  בין  המפעיל    7מוסכם  כי  השכירות,  לחוק 

להם    לסביבתו  למבנה לצמודותיו ומערכותיו  שיגרםו/או ליקוי  נזק  פגם,  מתחייב לתקן כל  
ם מבלי לגרוע בשו  על פי דרישה ראשונה בכתב של החברה. לעיל  כאמור  המפעיל    אחראי

זה, מובהר, כי במידה ומתגלה במבנה ליקוי אשר   12.5צורה ואופן בכלליות האמור בסעיף  
על פי הוראות מפורשות בחוזה החובה לתקנו היא של החברה, אזי מבלי לגרוע מהאמור,  
על המפעיל מוטלת החובה ליידע את החברה, באופן מידי על כל ליקוי ו/או תקלה במבנה  

שעות ממועד בו התגלה למפעיל דבר קיומם    72  –מה( ולא יאוחר מ  )לרבות פגם ו/או אי התא
התאמה   אי  ו/או  פגם  של  בנסיבות  או  כאמור,  התאמה  אי  ו/או  פגם  תקלה,  ליקוי,  של 

שעות מהמועד האמור. המפעיל    12שתיקונם דחוף )כהגדרתם מונח זה בחוק השכירות(, תוך  
אי   ו/או  הפגמים  הליקויים,  תיאור  את  בהודעתו  הנסיבות  יפרט  היקפם,  ההתאמה, 

לעשות   האפשרות  על  ההשפעה  ומידת  הליקויים  לתיקון  הדחיפות  מידת  להיווצרותם, 
שימוש במבנה בהתאם למטרת העסק וכן כל פרט אחר בקשר עם הליקויים, פגמים ואי  
ההתאמות כאמור. מובהר, כי פגם, ליקוי, תקלה ו/או אי התאמה  שאינו מונע מהמפעיל  

כס בהתאם למטרת העסק ו/או שאינו מהווה סיכון לחיי אדם ו/או לנזקי  לעשות שימוש בנ
גוף מיידים לאדם, לא יחשבו כפגם ו/או אי התאמה שתיקונם דחוף, על כל המשתמע מכך 

 "(. הודעה לחברה בדבר ליקוי" )להלן:
 

לא העניק המפעיל הודעה לחברה בדבר ליקוי, בתכולה ו/או במועדים הנקובים בסעיף זה  
יישא המפעיל באחריות המלאה לכל פגם ו/או כאי התאמה כאמור ויחולו בעניין זה    לעיל,

 )ד( לחוק השכירות.  9 –( ו 3)ג() 6(, 2)ג() 6הוראות סעיפים 

 

 .בהתאמה הניהול  חברת לטובת גם לו יח  האמור 12.6

 

 ביטוח .13

 
 ₪   5,000,000במבנה עד ביטוחי עבודות 

 

והיה   13.1 במבנה  עבודות  לביצוע  השימוש  לקבלת  הקשור  בכל  ההסכם  להוראות  בכפוף 
ותבוצענה עבודות כלשהן במבנה, על ידי המפעיל או על ידי מי מטעם המפעיל, במועד כלשהו  
במשך תקופת השימוש, על המפעיל להמציא לידי המשכיר ולידי חברת הניהול את אישור  

להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומסומן    עריכת ביטוח עבודות המפעיל המצורף 
", בהתאמה( חתום  ביטוח עבודות המפעיל"-" ואישור ביטוח עבודות המפעיל)"  2פח  כנס

מתלה   תנאי  הינה  כאמור  המפעיל  עבודות  ביטוח  אישור  המצאת  המפעיל.  מבטח  בידי 
הזכות   תהא  הניהול  ולחברת  ולמשכיר  במבנה,  כלשהן  עבודות  לביצוע  לא ומקדמי  )אך 

החובה( למנוע מן המפעיל ביצוע עבודות במבנה, היה ואישור ביטוח עבודות המפעיל לא  
 הומצא כאמור לפני תחילת ביצוע העבודות.  

 
₪, רשאי המפעיל שלא    250,000על אף האמור לעיל, בעבודות במבנה שערכן אינו עולה על  

ער  אישור  שימציא  ובלבד  כאמור  קבלניות  עבודות  ביטוח  של  לערוך  הקבע  ביטוחי  יכת 
 המפעיל, אשר מפרט כי הביטוחים כוללים כיסוי לעבודות הנערכות במבנה.  

 
 

 ביטוחי קבע 
 

בכל משך תקופת השימוש, על המפעיל לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים באישור   13.2
כ ומסומן  הימנו  נפרד  בלתי  חלק  ומהווה  זה  להסכם  המצורף  הביטוח   )א( 2נספח  עריכת 

 ", בהתאמה(. ביטוחי הקבע של המפעיל"- " ואישור ביטוחי קבע של המפעיל)"

 

לידי   13.3 להמציא  המפעיל  על  הניהול,  חברת  מצד  או  המשכיר  מצד  דרישה  בכל  צורך  ללא 
המשכיר ולידי חברת הניהול, לא יאוחר ממועד קבלת החזקה במבנה או לפני מועד הכנסת  

 -לעיל(  13.1פי סעיף -בודות המבוטחות עלנכסים כלשהם למבנה )זולת נכסים הכלולים בע
המועדים   שני  מבין  מבטח    -המוקדם  בידי  חתום  המפעיל  של  הקבע  ביטוחי  אישור  את 

המפעיל. המצאת אישור ביטוחי הקבע של המפעיל הינה תנאי מתלה ומקדמי לקבלת חזקה  
- על  במבנה או להכנסת נכסים כלשהם למבנה )זולת נכסים הכלולים בעבודות המבוטחות

לעיל(, ולמשכיר ולחברת הניהול תהא הזכות )אך לא החובה( למנוע מן המפעיל    13.1פי סעיף  
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את קבלת החזקה במבנה או את הכנסת נכסים כאמור במקרה שהאישור לא הומצא לפני  
 המועד שצוין לעיל.  

 
למפעיל הזכות שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי ו/או ביטוח רכוש, במלואם או בחלקם,  13.4

ורט באישור ביטוחי הקבע של המפעיל, ואולם הפטור המפורט בסעיף להלן יחול כאילו  כמפ
  נערכו הביטוחים כאמור במלואם. 

 
או   13.5 עבודות המפעיל  לביטוח  או משלים  נוסף  ביטוח  בעריכת  צורך  יש  לדעת המפעיל  אם 

המשלים   או  הנוסף  הביטוח  את  ולקיים  לערוך  המפעיל  על  המפעיל,  של  הקבע  לביטוחי 
ור. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף  כאמ

ה דיירים  משכירכלפי  אחרים,  מפעילים  כלפי  וכן  מטעמם,  מהבאים  ומי  הניהול  חברת   ,
או  רכושם  בביטוח  הזכויות האחרים"( אשר  "בעלי  )יחדיו:  במבנה  זכויות אחרים  ובעלי 

קבלניו עבודות  לביטוח  הרכוש  כלפי  בפרק  תחלוף  זכות  על  ויתור  נכלל  ידם  על  הנערך  ת 
 המפעיל, ובלבד שהפטור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. 

 
פי אישור ביטוחי הקבע  - על המפעיל לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על 13.6

- של המפעיל, מעת לעת, כדי שישקפו תמיד את מלוא שוויו של נשוא הביטוח המבוטח על
 הם.  פי

 
המפעיל פוטר את המשכיר, חברת הניהול והבאים מטעמם וכן בעלי הזכויות האחרים, אשר  13.7

בהסכמי השימוש שלהם או בכל הסכם אחר המקנה לבעלי הזכויות האחרים כאמור זכויות  
במבנה נכלל פטור מקביל כלפי המפעיל, מאחריות בגין נזק לרכוש ואובדן תוצאתי שלמפעיל  

פי הביטוחים שעל המפעיל לערוך בהתאם לאישור ביטוח עבודות  -על  הזכות לשיפוי בגינו
)או  לעיל  כאמור  נוספים  רכוש  ביטוחי  וכן  המפעיל  של  הקבע  ביטוחי  ואישור  המפעיל 
שלמפעיל הייתה הזכות לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות(,  

 לנזק בזדון.    אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת מי שגרם
 

בתום תקופת ביטוחי הקבע של המפעיל, על המפעיל להפקיד בידי המשכיר או בידי חברת  13.8
הניהול את אישור ביטוחי הקבע של המפעיל בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת. על המפעיל  
לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבע של המפעיל במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח  

 עוד הסכם זה בתוקף. וכל 
 

של  13.9 הקבע  מביטוחי  מי  כי  הניהול  לחברת  או  למשכיר  יודיע  המפעיל  שמבטח  פעם  בכל 
אותו   את  לערוך  המפעיל  על  לרעה,  שינוי  בו  לחול  עומד  או  מבוטל  להיות  עומד  המפעיל 
לרעה   או השינוי  למועד הביטול  עד  ביטוח חדש,  עריכת  אישור  ולהמציא  הביטוח מחדש 

 בביטוח כאמור. 
 

למען הסר ספק, מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועדים לא תפגע בהתחייבויות   13.10
פי הסכם זה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, כל חובת תשלום שחלה על  -המפעיל על

פי ההסכם גם אם יימנעו מן  -המפעיל. על המפעיל לקיים את כל התחייבויות המפעיל על
הח קבלת  עבודות,  ביצוע  העסק  המפעיל  פתיחת  או  למבנה  נכסים  הכנסת  במבנה,  זקה 

 במבנה בשל אי הצגת האישורים במועד. 
 

-למשכיר ולחברת הניהול הזכות )אך לא החובה( לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על 13.11
די המפעיל, ועל המפעיל לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויות  י

זה.   בהסכם  כאמור  הביטוח  המפעיל  אישורי  את  לבדוק  הניהול  וחברת  המשכיר  זכות 
ולהורות על תיקונם כמפורט לעיל, אינה מטילה על המשכיר או על חברת הניהול או על מי  
מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם  

העדרם, ואין בה כדי לגרוע  פי האישורים כאמור או לגבי  -ותקפם של הביטוחים הנערכים על
 פי דין. - פי הסכם זה או על-מכל חבות שהיא המוטלת על המפעיל על

 
דמי   13.12 לשלם את  ידי המפעיל,  על  הנערכות  פוליסות הביטוח  תנאי  על המפעיל למלא אחר 

הביטוח במלואם ובמועדם, ולדאוג ולוודא כי ביטוחי הקבע של המפעיל יחודשו מעת לעת  
 ף במשך כל תקופת השימוש.  לפי הצורך ויהיו בתוק

 
על המפעיל לקיים את נהלי/הנחיות הבטיחות הסבירים אשר יפורסמו )באם יפורסמו( מעת  13.13

 לעת על ידי המשכיר או על ידי חברת הניהול.  
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גבולות האחריות המתחייבים מאישורי הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על   13.14

לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ואין   מפעיל ות של השאין בה כדי לגרוע מכל התחייב המפעיל  
. למפעיל לא  ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין  מפעיל  בה כדי לשחרר את ה

תהיה כל טענה או דרישה כלפי המשכיר או כלפי חברת הניהול או כלפי מי מטעמם, בכל  
 הקשור לגבולות האחריות כאמור. 

 
ה כל התחייבות לקיים שמירה או אמצעי ביטחון אחרים  על המשכיר וחברת הניהול לא חל 13.15

במבנה או במבנה, ואין בקיום שמירה או אמצעי ביטחון אחרים במבנה או במבנה בכדי  
התשכ"ז השומרים  חוק  המפעיל.  כלפי  חבות  או  התחייבות  כל  על    1967-ליצור  חל  אינו 

 . ההסכם ועל נספחיו
 

 :הסעיפים הבאיםהמפעיל לכלול את מטעם המפעיל מתחייב  בכל הפוליסות הנזכרות   13.16
 :ו/או עיריית תל אביב  חברהו/או ה המפעיל –בפוליסות הינו "המבוטח" שם  (1

 ת בת ו/או עובדים של הנ"ל. וו/או חברלרבות עובדיה : הכיסוי הביטוחי" לעניין חברה"ה              
בגין ו/או בקשר עם   ההחברה ועובדיאחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות    ביטוח (2

 .ההתקשרותבביצוע   וומי מטעמ  המפעילמעשה או מחדל של 

 האחריות כמעביד   הותוטל עלי   ההחברה היאת    שפות חבות מעבידים מורחב ל  ביטוח  (3
עם ביצוע   בקשר  המפעיללנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי  

 . ההתקשרות

בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח ,  בפוליסותסכום השתתפות עצמית   (4
 ₪ . 50,000הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

, למעט כלפי מי שגרם לנזק האו עובדי / החברהביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי   (5
 .בזדון

ו/ (6 לביטול  ניתנים  יהיו  לא  לאחר  הביטוחים  אלא  לרעה,  תנאיהם  לשנוי   רשתימס או 
יום   60, במכתב רשום,  הו/או חברת הביטוח מטעמ  המפעיל "י  עבכתב,    ה לחברה הודע

 .לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש

 .  מבוטל בפוליסות וקיים ככל חריג רשלנות רבתי  (7

במלוא השיפוי  המגיע לפי   ה"ביטוח ראשוני", המזכה אות   הן הפוליסות    חברהלגבי ה  (8
זכות   המפעיל הביטוח של    לחברתמבלי שתהיה    ה תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי

לחוק חוזה הביטוח   59בנטל החיוב כאמור בסעיף    ףהחברה להשתתתביעה ממבטחי  
של ביטוח על טענה    יוותרווחברת הביטוח    המפעיל, ולמען הסר ספק  1981  –תשמ"א  

 כפל כלפי הנ"ל. 

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל  (9
 . ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח

 –מכשירי הרמה, הקמה ופירוק    ,טעינה,  פריקהככל ועבודות המפעיל כוללות עבודות   (10
 ודות המפורטות לעיל. בין היתר גם בגין העב  היכסו את אחריות ביטוחי המפעיל

הביטוח לבחינת   פוליסות   את  להמציא , אך לא חייבת, לדרוש מהמפעיל  תהחברה רשאי (11
 מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש החברה.   להחברה והמפעי

 מהווה תנאי יסודי בהסכם זה.   -אישור על קיום ביטוחים תקין כאמור  יהמצאת טפס  13.17

 

מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ומבלי לגרוע מאחריות המשכיר או מאחריות חברת הניהול   13.18
על -על או  זה  הסכם  ובין  -פי  המשכיר  באמצעות  בין  ולקיים,  לערוך  המשכיר  על  דין,  פי 

ההס של  תוקפו  למשך  הניהול,  חברת  בהמשך באמצעות  המפורטים  הביטוחים  את  כם, 
לסעיף זה אצל חברת ביטוח מורשית כדין ביטוח מבנה המבנה שבבעלות המשכיר בו נמצא 
המבנה על צמודותיו ומערכותיו, במלוא ערך כינונם, וכן כל רכוש נוסף של המשכיר המצוי  

לים בביטוח  במבנה המבנה ובסביבתו, בערך כינון, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקוב
אש מורחב, לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי  
נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על ידי כלי טיס, פרעות, שביתות,  
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נזק בזדון וכן נזקי פריצה. הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי  
לנזק  המפע שגרם  מי  לטובת  יחול  לא  כאמור  הוויתור  אולם  המפעיל,  מטעם  והבאים  יל 

בזדון. הביטוח כאמור לא יכלול תכולה כלשהי, תוספת, שיפור או הרחבה שנעשו על ידי או  
חברת   או  המשכיר  באמצעות  )שלא  האחרים  הזכויות  בעלי  או  המפעיל  עבור  או  מטעם 

 הניהול או מי מטעמם(. 
 

פי שיקול הדעת הבלעדי של המשכיר, לערוך ביטוחים נוספים לביטוחים  למשכיר הזכות ל  13.19
 לעיל.  13.18המפורטים בסעיף 

 
לעיל, לא יהיה כדי להוסיף על אחריות המשכיר   13.18בעריכת הביטוחים המפורטים בסעיף   13.20

פי ההסכם -או חברת הניהול מעבר לאמור בהסכם זה או כדי לגרוע מאחריות המפעיל על
 להלן(.    13.21ן )פרט לאמור במפורש בסיפא לסעיף פי די- או על

 
המשכיר פוטר את המפעיל והעובדים מטעם המפעיל מאחריות בגין נזק שהמשכיר זכאי   13.21

על בגינו  לסעיפים  - לשיפוי  לערוך בהתאם  הביטוחים שעל המשכיר  אולם    13.18פי  לעיל, 
 פטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. 

 
 בטחונות .14

 

ל  כלפי הסכם זה ו/או ע"פ כל דין ולהבטחת מילוי  לחברהמבלי לפגוע בכל סעד אחר הנתון  14.1
המפעיל של  זה    התחייבויותיו  הסכם  ובמועדן  ע"פ  התחייבויות    דובייחובמלואן  למילוי 

זה   לחברה לתשלומים המגיעים    המפעיל הסכם  ע"פ  לעירייה  כלפי    או  חוב אחר  כל  ו/או 
עם חתימת    לחברהימציא    העירייה ו/או כלפי החברה גם אם לא מכוח הסכם זה, המפעיל

הסכם ותהא  א תנאי לתקופה שתתחיל עם חתימת הההסכם ערבות בנקאית אוטונומית ולל
על פי  ו   או של מי מיחידיו   להלן, הערבות תהיה של המפעיל בלבד  14.6  סעיף ב בתוקף כאמור  

 "(. הערבות"  -  )להלן   בלתי נפרד הימנו אחד ולהסכם זה ומהווה חלק    3כנספח  מצורף  נוסח ה

 

( חודשי דמי שימוש  4)  ארבעה, וגובהה יהיה בסכום השווה לתהיה לפקודת החברההערבות   14.2
   מדד הבסיס.ב לעליות )ולעליות בלבד(  צמוד  ערכה בתוספת מע"מ, כאשר

 
 יחולו על המפעיל. כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות   14.3

 
ובכלל זה לא ישלם אי אלו מהתשלומים החלים  פר המפעיל את ההסכם, או תנאי מתנאיו,  ה 14.4

ללא הצורך   רשאית  החברהתהיה  עליו לפי הסכם זה לרבות התשלומים המפורטים לעיל,  
במתן הודעה מוקדמת, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד לה במקרה זה לפי הסכם זה  

ה הדין  את ו/או  לחלט  מבלי    חל,  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  ממנה,  חלק  ו/או  הערבות 
 שהמפעיל יוכל להתנגד בדרך כלשהיא.  

 
שחולט 14.5 הערבות  מבלי  -על  סכום  והמוחלט  הגמור  לקניינה  יהיה  לעיל  כאמור  החברה  ידי 

שלמפעיל תהיה זכות כלשהי לבוא כלפי החברה בטענות כלשהן בקשר לכך ומבלי שהדבר 
ת האחרות שיש לחברה לפי הסכם זה וכל דין. היה והחברה תחלט את הערבות  יפגע בזכויו

או חלק ממנה ולא תבטל את ההסכם בגין ההפרה, יחזור המפעיל וישלים מיד את הערבות  
 לגובהה הנדרש לפי ההסכם.  

 
בכל פעם  והיא תחודש על ידי המפעיל   שנת שימוש אחת לפחותהערבות תהיה תקפה למשך  14.6

האחרונה בה תוארך   לשנת השימוש, וזאת עד  )לפחות(  בתום כל שנת שימוש לשנה נוספת 
 שלושה חודשים. ועוד   הערבות בשנה

 
המפעיל   14.7 יציג  את  לא  השימוש  תקופת  ו/או  במהלך  הערבות  לחידוש  הבנק  התחייבות 

לפקיעתה  להארכת המועדים שבה הפ  ,טרם  יהווה  של החוזה  הדבר  ועיקרית  יסודית  רה 
תהא רשאית   החברהש הרי  פי הסכם זה וכל דין, - אשר מעבר לכל זכות המוקנית לחברה על

כמו כן, מבלי לפגוע בזכותה של החברה להציג את הערבות לפירעון בכל   .לבטל את ההסכם
 עת בגין הפרת ההסכם, תחשב הערבות במצב דברים כזה כעומדת לפירעון מיידי.  

 
המפעיל,  הערב 14.8 לידי  תוחזר  הבנקאית  השימושלאחר  ות  תקופת  ש תום  לאחר   החברה, 

 ו.  לפי  וותי וי ייב התח כאמור בהסכם זה וקיים את מלוא    בנה שוכנעה כי המפעיל פינה את המ
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 שיפוי .15

 

ק ו/או הוצאה בגין כל סכום ו/או כל דמי נז  החברההמפעיל מתחייב לפצות ו/או לשפות את   15.1
בתשלומם ואשר מקורם באחריות המפעיל, עובדיו ו/או שליחיו על    שהיא תשלם או תחויב

ו/או שמקורן בתשלום שבו נדרשה לשאת בגין קיומו של פגם   פי הדין ו/או על פי הסכם זה 
אליהם האחריות  אשר  התאמה  אי  זה, ו/או  הסכם  הוראות  פי  על  על    ,    . המפעילמוטלת 

לל גם סכום ששולם על פי מכתב תשלם או שתחויב בתשלומו בסעיף זה כו  החברההסכום ש
פשרה, פסק דין,    או בעקבות תביעה,ו/  ביהמ"ש  יבעקבות מו"מ מחוץ לכותל   אוו/ דרישה  

   משפט, שכר עדים, מומחים ושכ"ט עו"ד.לרבות הוצאות   פסק בורר

 

בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שיגרמו לה    החברההמפעיל מתחייב לפצות ו/או לשפות את   15.2
יפין, בשל דרישה, תביעה או תובענה שתוגש נגדה, אזרחית או פלילית,  במישרין ו/או בעק 

ככל שהיא נובעת מאי מילוי או הפרת    או תובענה כאמור,  ובשל הצורך להתגונן כנגד תביעה
  התחייבויות המפעיל ו/או מי מטעמו על פי הסכם זה. 

 
ש 15.3 ובלבד  לעיל,  כספ   החברההאמור  דרישה  ו/או  תביעה  כל  על  למפעיל  כאמור  תודיע  ית 

 להתגונן מפניה על חשבונו והוצאותיו של המפעיל בלבד. הזדמנות  ושניתנה למפעיל 
 

 פינוי .16

 

יהיה על  פי הוראות הסכם זה,  -או במועד מוקדם יותר עלעם סיומה של תקופת השימוש   16.1
המפעיל לסלק ידיו מהמבנה כאשר כל מתקניו פועלים וכל תקלה ו/או שבר ו/או קלקול  

וסביבתם  וישאיר אתוקנו   בב ותם  ו/או חפץ שאינו  ופנויים מכל אדם  נקיים  עלות  כשהם 
יהוו את קניינה של החברה ויוותרו במבנה    תוספות בניה  .החברה, להנחת דעתה של החברה

על אחריותו ועל חשבונו של המפעיל, ויחולו בענייו זה יתר הוראות  ו/או יסולקו מהמבנה,  
ל   . לעיל  5.17סעיף   מבנה ו/או כל שטח אחר שהועבר  אם יתברר לאחר הפינוי שנגרם נזק 

השימוש בתקופת  המפעיל  תוך    לאחריות  המפעיל  ע"י  תוקן  לא  מדרישת    7והנזק  ימים 
לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד  החברה אז מבלי  כי  כזה,    הלחבר,  )אך לא  במקרה  רשאית 

 . הנזקיםהערבות הבנקאית לשם תיקון  חייבת( החברה לפעול למימוש 

 
ולתפוס את החזקה הבלעדית בו    בנהלמ   סלהיכנ  החברההאמור לעיל אינו גורע מזכותה של  

המפעיל   ע"י  לפינויו  להמתין  מבלי  ההסכם  פקיעת  עם  מיד  עת,  באותה  בו  שיהא  ובציוד 
שתהיינה כרוכות בכך תחולנה על המפעיל, לרבות הוצאת, הובלת,   כאמור, וכל ההוצאות

 ואכסון ציוד המפעיל, ככל שנותר כזה במקום. 
 

כל נזק או אובדן שיגרמו לו  בגין  אחראית כלפי המפעיל    החברהבביצוע הפינוי לא תהיה  
 כשלוחת המפעיל.  החברה. בביצוע הפעולות הנ"ל תפעל ו/או לרכושו  ו/או לציוד שלו

 
נציגי  לפנ 16.2 יערכו  מהמפעיל  המבנה  פינוי  רשימת  הנציגים"  -  )להלן  והמפעיל  החברהי   )"

במ בתיק  מפעילהאשר    בנה ליקויים  )להלןחייב  זה  הסכם  להוראות  בהתאם     -  ונם 
 "(.  פרוטוקול הליקויים"

 

קויים לא יאוחר ממועד  מתחייב בזאת לבצע את כל התיקונים על פי פרוטוקול הלי  מפעילה 16.3
 .  בנהפינוי המ

 

)אך לא חייבת( לבצע את    החברה יקונים בעצמו, תהיה רשאית  את הת   מפעיללא ביצע ה 16.4
באמצעות מי מטעמה, על חשבון  תיקון הליקויים שלפי פרוטוקול הליקויים בעצמה ו/או  

ביצוע התיקונים ובכל ההוצאות הכרוכות בביצועם,   פעילמ , ולחייב את המפעילה בעלות 
ים( המיסים והפיצויים )לרבות הפיצויים המוסכמ ימוש ודמי ניהול,דמי השלרבות תשלום 

התיקונים או חלקם   במועד, בגין התקופה שתידרש לביצוע  בנהפינוי המ- המגיעים בגין אי
ידי   הש   החברהעל  תקופת  תום  וה ימושלאחר  אשר   לחברהישיב    מפעיל,  ההוצאות  את 

 הוציאה במקומו מייד לפי דרישתה הראשונה. 
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תקופת 16.5 תום  ה  ימושהש  עם  המ  החברה לידי    מפעיל ימסור  מפתחות  כל  לרבות  בנהאת   ,
מפתחות דלת הכניסה, דלתות החדרים הפנימיים, תיבת הדואר ו/או כל מפתח אחר אשר 

 . החברההיוצא ו/או   מפעילקיבל מאת ה

 

,  ובכל מקרה שהמפעיל יפר את ההסכם או תנאי מתנאיוכן  ההסכם יפקע בתום תקופתו,   16.6
החברה תהיה רשאית )אך לא חייבת( להודיע למפעיל על גמר ההסכם גם לפני תום תקופתו.  

לפ המפעיל  על  יהיה  האמורים  מהמקרים  אחד  אתהמבנה  את  נות  בכל  החזקה    ולמסור 
 עד ההודעה כאמור.ימים ממו 10בתוך  לחברההייחודית בו 

 
מבלי לפגוע ו/או לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה, הרי בכל אחד מהמקרים הבאים תהיה   16.7

החברה רשאית להפסיק באופן מיידי את ההתקשרות נשוא חוזה זה, ולדרוש את הפינוי  
 המיידי של המבנה על ידי המפעיל: 

 
מ  16.7.1 למעלה  יפגר  המפעיל  שיגי  7  -אם  כלשהו  סכום  בפירעון  לפי  ימים  לחברה  ע 

ימים מיום שנמסרה לו    7הוראות חוזה זה ובתנאי שהמפעיל לא תיקן ההפרה תוך 
ביד או נשלחה לו בדואר רשום דרישה לתשלום אותו סכום, וזאת מבלי לפגוע בכל  

 סעד אחר עפ"י חוזה זה ועפ"י כל דין. 
 

עיל ו/או  אם יינתן צו פירוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או צו הקפאת הליכים כנגד המפ  16.7.2
נכסיו ו/או ימונה כונס נכסים )זמני או קבוע( או כונס נכסים ומנהל )זמני או קבוע(  
או נאמן או מפרק זמני ו/או קבוע ו/או מנהל מיוחד לעסקי ו/או רכוש המפעיל או  

 ימים מיום המינוי כאמור.   90חלק מהם והמינוי לא בוטל תוך 
 

לגבי נכסי    אם יוטל עיקול על נכסי המפעיל, או אם תעשה 16.7.3 פעולת הוצאה לפועל 
יופסקו   ולא  זה  חוזה  עפ"י  התחייבויותיו  מלקיים  מהמפעיל  המונעים  המפעיל 

יום מתאריך הטלת העיקול או מתאריך    90לחלוטין או לא יוסרו לחלוטין, תוך  
 עשיית פעולת ההוצאה לפועל האמורה, לפי העניין. 

 
אינה 16.7.4 המפעיל  של  כלשהי  מהותית  הצהרה  כי  יתברר  גילה    אם  לא  כי  או  נכונה 

החלטת החברה   על  להשפיע  כדי  בה  עובדה שהיה  זה  חוזה  לפני חתימת  לחברה 
 לחתום על חוזה זה. 

 
ו/או הפסיק   16.7.5 כי המפעיל הסתלק מביצוע החוזה  של החברה  דעתה  הוכח להנחת 

 יום ומעלה.   90פעילותו במבנה, לתקופה רצופה של  
 

מפעיל ו/או במקרה של שינוי מהותי  בכל מקרה של שינוי בהרכב בעלי המניות של ה 16.7.6
 , ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. בהנהלת התאגיד של המפעיל 

 
ימים    7בכל מקרה בו יפר המפעיל חוזה זה הפרה יסודית וההפרה לא תוקנה תוך   16.7.7

   מיום קבלת דרישה בכתב לתיקונה.
 

ההפרה  בכל מקרה שהמפעיל הפר את החוזה הפרה שאינה יסודית ולא תיקן את   16.7.8
 אף שחלף המועד אותו קצבה לו החברה לשם תיקון כאמור.

 
ה  16.8 את  המפעיל  פינה  רשאית    מבנהלא  לעיל  פי    החברהכאמור  על  בזכותה  שימוש  לעשות 

 שלעיל.  16.1סעיף בהאמור 
 

פ  16.9 פינויו של המפעיל על  ומוסכם בזאת כי  יפגע בהתחייבותו    16.2י סעיף  מובהר  לעיל לא 
תקופת השימוש ו/או תקופת  מלוא  עבור  ודמי הניהול  את מלוא דמי השימוש    לחברהלשלם  

בגין התקופה שלאחר ביטול רשות  ודמי הניהול  , ודמי השימוש ןהשימוש הנוספת לפי העניי
 ל. הנובעים מהפרת ההסכם על ידי המפעי החברההשימוש יזקפו על חשבון נזקי 

 
 סעדים .17
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אחר    , ועל פי כל הסכםתעמוד הזכות לקיזוז סכומים המגיעים לה על פי הסכם זה  לחברה 17.1
 או מי מיחידיו. ו/בינה לבין המפעיל  

 

 הזכות לקיזוז בכל הקשור להסכם.   על במפורש ובלתי חוזר  המפעיל מוותר 17.2
 

והמוס 17.3 ע"י הצדדים שיגרם לחברההנזק המוערך  פינוי    כם מראש    המבנהבמקרה של אי 
הוא סכום בשקלים חדשים השווה לדמי השימוש    ו/או כל דין  במועד כאמור בהסכם זה

ד הבסיס לכל יום של פיגור בפינוי,  צמוד לעליות במד   4כפול    365השנתיים באותה עת חלקי  
ר  "(. מוסכם כי במידה ויאחהפיצוי היומי המוסכם בגין אי פינוי"  -בתוספת מע"מ )להלן  

המזמין בפינוי המבנה לאחר שנדרש לעשות כן בכתב על פי הסכם זה ו/או כל דין, ישלם 
בהם  אשר  הימים  מספר  כפול  פינוי  אי  בגין  המוסכם  היומי  הפיצוי  את  לחברה  המזמין 
התעכב הפינוי, וזאת בתוספת לתשלום דמי השימוש עבור התקופה שבה המבנה לא פונה  

ויים שיהיו שווים לחלק היחסי של דמי השימוש במידה  או בתוספת לתשלום דמי שימוש רא
לפי   לחברהוזאת בנוסף לכל סעד אחר השמור   ואי הפינוי הוא לאחר תום תקופת השימוש,
מוסכם    . ואף אם יוכח כי לא נגרם נזק בפועל  ההסכם והדין, וללא כל צורך בהוכחת נזק 

הסכום המוסכם על הצדדים זה הוא לא קנס משום סוג שהוא, אלא    פיצוי  במפורש כי סכום
 בפינוי המבנה.   כתוצאה מאיחור  לחברהזה כנזק שצפוי להיגרם  הסכםל

 
לפי הסכם זה ו/או כל דין, ובנוסף    לחברהמבלי לגרוע מן האמור ומכל סעד אחר המוקנה   17.4

כמפורט    נמל להם, מוסכם כי בגין כל הפרה כל הפרה של נוהלי ההתנהגות וההתנהלות ב
ש  6בנספח   כפי  ו/או  לעת,    החברהלעיל  למפעיל מעת  יורו  מי מטעמה  תהא    החברהו/או 

₪    1,000זכאית לפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק ואף אם יוכח כי לא נגרם נזק בפועל של  
בכל מקרה שבו הפרה כאמור לא תתוקן תוך פרק זמן של שלוש  כולל מע"מ לכל הפרה.  

מ  כך  על  הודעה  למפעיל  שניתנה  מעל    החברה שעות מעת  הפר  המפעיל  שבו  ו/או במקרה 
לשלוש פעמים איזו מהנהלים האמורים, יעמוד הפיצוי המוסכם כאמור בסעיף זה על סכום  

מוסכם במפורש כי סכום פיצוי זה הוא לא קנס משום ₪ כולל מע"מ לכל הפרה.    2,500של  
להיגרם   שצפוי  כנזק  זה  להסכם  הצדדים  על  המוסכם  הסכום  אלא  שהוא,    לחברהסוג 

 .  נמלתוצאה מהפרת נוהלי ההתנהלות וההתנהלות ב כ
 

במקרה של אי פינוי במועד כאמור    החברה מבלי לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית לה, זכאית   17.5
למ   16  סעיףב להיכנס  ללא    בנהלעיל  בפועל  שבו  ובציוד  בו  הייחודית  החזקה  את  וליטול 

וזאת ללא צורך   מבנה ס להודעה מוקדמת, או למנוע מהמפעיל או שליחיו או עובדיו להיכנ 
בפס"ד של ביהמ"ש או בצו של יו"ר ההוצאה לפועל, ולממש כל בטוחה. בכל הפעולות הנ"ל  

כשלוחת המפעיל ועל אחריותו הבלעדית של המפעיל בלי שתהיה אחראית    החברהתפעל  
לפצות את המפעיל אם ייגרם לו נזק כלשהו מפעולה כזו, וחתימת המפעיל על הסכם זה 

   לפעול כאמור בסעיף זה. לחברהאה בלתי חוזרת שלו מהווה הרש
 

על פי כל דין, או לגרוע מכל חבות    לחברהאין בהוראות ההסכם כדי לגרוע מהזכויות שיש   17.6
 המוטלת על המפעיל לפי הסכם זה וכל דין. 

 
 העברת זכויות ו/או התחייבויות .18

 

פי הסכם זה - על  ו/או התחייבויותיו   להמחות את זכויותיו להעביר ו/או  מתחייב לא    המפעיל 18.1
, לא למסור, לא במבנה ו/או בחלק ממנו לזולתווכן לא להעביר את השימוש   ן,או חלק ןכול

לא להשכיר את כל חלק ממנו  המבנה  להעביר,  בשימוש  ו/או  זולתו  לא לשתף את  ו/או  , 
אה או זכות  , ולא להעניק לזולתו כל זיקת הנממנובחלק  מהמבנה ו/או  בהנאה    אוו/בתפעול  
כל אלה בין בתמורה ובין שלא בתמורה, וכן לא למשכן    -  ממנואו בחלק  מבנה ו/שהיא ב

אלא אם ולאחר קבלת אישור  ,  פי הסכם זה- את זכויותיו עלו/או לשעבד בכל דרך אחרת  
ולחברה תהיה את האופציה ושיקול הדעת הבלעדי לאשר או    מראש ובכתב מאת החברה

ו/או זהות בעלי    מוסכם במפורש, כי זהות הנמחה  –ר כל ספק  . למען הסלדחות את הבקשה
ו/או הבת ו/או האחות שלו , איתנותו  מניותיו ו/או זהות מנהליו ו/או זהות חברות האם 

אופי העסק שהוא מעוניין להפעיל במבנה ו/או שעות הפתיחה שהוא מעונין בהם  הכלכלית,
ניסיונו הרלוונטי בתחום    נה ו/או ו/או השפעת העסק המוצע על שאר העסקים בסביבת המב

מגבלות נוספות שמקורן בדיני המכרזים   או/ העסק, ניסיון קודם של החברה עם הנמחה ו
)לרבות אפשרות להקצאת המבנה לצד שלישי שלא באמצעות מכרז פומבי( ו/או התקיימות  

בסעיף  נהת הנקובים  ו/או   18.3אים  למבנה  הספציפיים  נוספים  רלוונטיים  תנאים    ו/או 
 להלן, יהוו טעמים סבירים לדחיית בקשה להמחאה כאמור.    לנעבר
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החלפה ו/או  מקרה של  כל  יחול גם ב  לעיל  18.1מקום שהמפעיל הוא תאגיד, האמור בסעיף   18.2
התאגיד לצד ג' ו/או העברה ו/או הענקה של    מניותו/או הקניית זכות ב  ה ו/או הקצאההעבר

 השליטה בתאגיד לצד ג' בכל דרך אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין.
 

החברה תחליט בבקשה של המפעיל להעברת זכויותיו ו/או התחייבויותיו לפי הסכם זה לצד  18.3
בשום לעיל לפי שיקול דעתה הגמור והבלעדי. ואולם, החברה לא תיתן    18.1ג' כאמור בסעיף  

מקרה את הסכמתה להעברת הזכויות ו/או ההתחייבויות כאמור לצד ג', אלא אם ולאחר  
 , ואלה הם:  כל התנאים הבאים יחדשיתקיימו 

 
ידי  בקשה בכתב    בהחברההתקבלה   18.3.1 פרטים    הכוללת  והנעבר,  המפעיל  חתומה על 

 . הנעברולגבי זהות  ו/או ההתחייבויות לגבי העברת הזכויות ומדויקים מלאים
 

התחייבותו לקחת על עצמו את כל זכויותיו  על הבקשה  לכלול הצהרה של הנעבר על  
 ו/או התחייבויותיו ו/או חובותיו של המפעיל כלפי החברה על פי ההסכם ו/או בכלל.     

 

גם )אך לא  הנעבר מילא אחר כל התנאים והדרישות בהתאם להסכם זה, ובכלל זה   18.3.2
  החברה ו  רק( הסדרת התשלומים המגיעים ממנו והמצאת הביטחונות הנדרשים לפיו 

 טחונות שנדרשו מהמפעיל.י תהיה רשאית לדרוש בטחונות נוספים מהנעבר מעבר לב 
 

)ארבעים ותשעה    49%ר שם של עד  על העברה כאמו  גם  יחול  18.3- ו  18.1אמור בסעיפים  ה 18.4
מהזכויות ההתחייבויות  אחוזים(  על    ו/או  ו/או  זה  הסכם  לפי  המפעיל  ו/או  של  החלפה 

הקצאההעבר ו/או  עד    ה  של  זכויות  הקניית  ותשעה  49%ו/או  מההון    )ארבעים  אחוזים( 
 .  המוקצה והנפרע במפעיל במקרה שמדובר בתאגיד

 
  - לעיל    18.4-ו  18.3,  18.2,  18.1ה כאמור בסעיפים  יובהר, למען הסר ספק, כי לצורך העבר 18.5

גם השכרת משנה ו/או הענקת זכות שימוש אחרת מכל מין וסוג שהוא מטעם המפעיל ובכלל  
לתקופה קצובה ובכלל, בתמורה או ללא תמורה, במשמע, והאמור בסעיפים הנזכרים יחול  

 , בשינויים המחויבים ובהתאמה. גם במקרים כאלה

 

מי שהם   -ובמקרה של תאגיד  ,  המפעיל מתחייב ומצהיר כי הוא בלבדהאמור,  מבלי לגרוע מ 18.6
או השותפים בו  בלבד  הבעלים הרשומים של המניות שבהון המניות המוקצה והנפרע שלו  

בהסכם זה עבור עצמם   החברה, וכי הם מתקשרים עם  להסכם זה  8הינם כמפורט בנספח  
זה  וכי  בין במישרין ובין בעקיפין,    בלבד, ובשום אופן לא )גם או בכלל( עבור מישהו אחר,

 לכל אורך תקופת השימוש ועד לסיומה. יהיה מצב הדברים
 

כל שינוי בתיאור העומדים מאחורי המפעיל וחלוקת האחזקות בו לעומת המפורט בנספח  
 יהווה הפרה יסודית של הסכם זה.   החברהבכתב של להסכם זה, ללא אישור מראש ו 8

 
 תנאים יסודיים  .19

 

כל אחד מהתנאים, ההתחייבויות וההצהרות שבסעיפים הבאים ייחשבו כתנאים עיקריים   19.1
 , 13 ,12, 11 ,10 ,9 ,8, 7 ,5 ,3 ,2והתחייבויות יסודיות בהסכם: המבוא להסכם, וכן סעיפים 

 ם(.  שלהמשנה ה  כל סעיפיו)  17-ו  16,  15, 41

 

לעיל, או    19.1הפרתם או אי קיומם של אותם תנאים, התחייבויות והצהרות כאמור בסעיף   19.2
)תרופות    לצורך חוק החוזים  הפרת או אי קיום אחד או יותר מהם, ייחשבו כהפרות יסודיות 

 . 1970-(, תשל"אחוזהבשל הפרת  
 

 העדר יחסי עובד מעביד  .20

 

לבין מי מטעמו   החברהלבין המפעיל או בין  רההחבמוצהר בזה כי הסכם זה אינו יוצר בין  20.1
ושום דבר האמור   יחסים כאלה  וכי הצדדים אינם מתכוונים ליצירת  ומעביד  עובד  יחסי 

 לא יתפרש כיוצר אותם. בהסכם זה
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לחברה    עבור כל נזק, הוצאה והפסד שיגרמוהמפעיל ישפה ויפצה באופן מידי את החברה   20.2
המפעיל  מעביד בין עובדי    קיום יחסי עובדבגין כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה שהיא בדבר  

 ו/או מי הפועלים מטעמו לבין החברה.
 

 שינויים בהסכם  .21

 

לשם מניעת  ממצה את כל ההסכמות שנעשו בין הצדדים בטרם חתימתו ועם זאת,  זה  הסכם   21.1
מראש ומתנים  הצדדים  קובעים  הבנות,  ואי  הצעה,   ספקות  התבטאות,  אמירה,  כל  כי 

הסכמה  ,  או דיבור בכל צורה ואופן לרבות כל ויתור, אורכה  , מצג, התנהגותהסכמה, פניה
, לא יהיה בהם כדי לשנות תנאי  ואי מימוש של זכות המוקנית לצד מהצדדים להסכם  לשינוי

ב  אחרת  הצדדים  נהגו  אפילו  וזאת  מהתחייבויותיו,  התחייבות  או  ההסכם,  משך מתנאי 
תוספת לו,    תקופה כלשהי. לא תשמע שום טענה בדבר שינוי בהסכם או בתנאיו, או בדבר

ידי הצדדים -או מתן אורכה או הסכמה, אלא אם כן נעשה הדבר במפורש ובכתב ונחתם על 
 להסכם.  

 

 שונות .22

 

 המפעיל לא יהיה רשאי לרשום את זכויותיו על פי הסכם זה בלשכת רישום המקרקעין.  22.1
 

לבדוק  בכל עת, כדי    מבנה להיכנס לכל מקום ב  החברההמפעיל יאפשר למנהל ו/או לנציג   22.2
 החברהאם הוא ממלא ומקיים את הוראות ההסכם. כמו כן מתחייב המפעיל להציג בפני  

במסגרת ביקורת שתערוך    החברהידי  - כל מסמך, חשבון, חשבונות ו/או קבלה שידרשו על
 כאמור. 

 
החברה תהא רשאית להעביר את זכויותיה במבנה לצד ג' ובלבד שזכויות המפעיל לפי הסכם  22.3

 זה לא תיפגענה. 

 

הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע והקשור להסכם זה תהא נתונה לבית   22.4
 אביב.- המשפט המוסמך לדון בה מבחינת העניין במחוז תל

 
וכל הודעה שתישלח מצד אחד  להסכם זה  מעני הצדדים לצורך הסכם זה הם אלה שבמבוא   22.5

 אר רשום. שעות לאחר משלוחה בדו 72תחשב כאילו הגיעה לתעודתה  למשנהו 
 

 
 :באמצעות מורשי חתימה ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 

 _______________  _______________________ 
 המפעיל  החברה 

 
 

 
 ערבות כתב

 
 

ברחוב   הוא  הקבוע  שמעני   ........................ ת"ז   ........................ הח"מ,  טלפון  אנו   ,.........................
ו  ,....................-.......................... ברחוב  הוא  הקבוע  שמעני   ,..................... ת"ז   ........................... ,..

ובלתי ניתנת  , שנינו יחד וכל אחד מאתנו לחוד, ערבים בזאת הדדית ערבות בלתי חוזרת  טלפון ....................
 לביטול ו/או לשינוי מכל סיבה שהיא למילוי כל התחייבויות חברת __________________, לפי הסכם זה.  

 
הסכם  במילוי ההתחייבויות לפי    החברה ערבותנו זו לא תפקע בשל מתן ארכה ו/או הנחה ו/או הקלה מצד  

או לפי ההסכם ו/או לפי הדין החל על  /על זכויותיה לפיו ו  החברהזה ו/או בשל ויתור מלא ו/או חלקי מצד  
 העניין. 

 
,  1967- אנו מצהירים כי איננו ערבים יחידים ו/או ערבים מוגנים כהגדרת מונחים אלו בחוק הערבות, תשכ"ז

 לא יחולו על ערבותנו זו.    1967-לחוק הערבות, תשכ"ז  8-ו  6, 5וכי סעיפים 
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 :2022ולראיה באנו על החתום, היום .................. 

 
 

 ______________________  ______________________ 

  
 

 אישור עו"ד
 

בזאת כי החתומים על הסכם זה מטעמו   של המפעיל מאשר יועצה המשפטי, ______________אני הח"מ  
מוסמכים לחייב אותו כדין ומוסמכים לחתום על הסכם זה. כמו כן, אני מאשר את חתימת הערבים דלעיל  

 חתמו על כתב הערבות דלעיל בפני. שאף הם 
   

 ___________, עו"ד 
 






























































