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  :ספחי ההסכםרשימת 

  תאים מיוחדים.  -   ספח א'

  תשריט המושכר.   -  1- 'בספח 

  .הפרויקטתשריט   -  2- ב'ספח 

  .עבודות המשכיר  -   'גספח 

אספקת חשמל ומים, עבודות השוכר ועבודות שוטפות, מיזוג אויר ומערכות   -  ספח ד'

  .וספות

  .הסכם יהול  -   ספח ה'

  תאי ביטוח.  -  ו'ספח 

  .ביטוח עבודות השוכר קיום אישור  -  1'וספח 

  השוכר.אישור קיום ביטוחי קבע של   -  2ו'ספח 

  וסח ערבות בקאית.   -  'זספח 

  וסח שטר חוב.  -  'חספח 

  וסח התחייבות זכיין.  -  'טספח 
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  סכם שכירות בלתי מוגתה

  2020שת  ,____בחודש __ ביום  בחולוןשערך וחתם 

  

   החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ  בין: 

  51-035628-0. פח.

  

  רחוב הר הצופים, חולון מ

  03-5599411; פקס: 03-5582050טל': 

  )"המשכיר"(להלן: 

  ;מצד אחד

  

  

  __________ ח.פ.ת.ז./, _________  לבין: 

  

  מרחוב __________, ____________

   פקס: ___________; ___________ טל:

  

  ) "השוכר"(להלן: 

  ;מצד שי

  

להלן), על פי הסכם  2והמשכיר היו בעל זכויות החכירה במקרקעין (כהגדרתם בסעיף   הואיל:

 הסכםחתם בין המשכיר לבין עיריית חולון (להלן: "ר שא 23.9.2012חכירה מיום 

  "); החכירה

לשימוש מעורב  ,להלן) 2פרויקט (כהגדרתם בסעיף ה הקים על המקרקעין אתוהמשכיר    והואיל:

הכולל שטחי מסחר ושטחים ציבוריים (פתוחים וסגורים) ו/או כל מטרה אחרת שתקבע 

   על ידי המשכיר, הכל בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה וספחיו;

המשכיר, בשכירות בלתי מוגת, את המושכר (כהגדרתו את והשוכר מעויין לשכור מ  והואיל:

והמשכיר מסכים להשכיר לשוכר את המושכר בשכירות כאמור, הכל , להלן) 2בסעיף 

  ;וספחיו זה כפוף לכל הוראות הסכםהתאם ובב

וברצון הצדדים להגדיר להסדיר ולעגן בכתב את מערכת זכויותיהם והתחייבויותיהם   והואיל:

  הכל כמפורט בהסכם זה להלן;, על כל הכרוך בכך, בקשר עם השכרת המושכר

  הוסכם בין הצדדים כדלקמן:והותה  ,לפיכך, הוצהר
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  מבוא, ספחים ופרשות .1

  מהווים חלק בלתי פרד הימו ותאי מתאיו.המבוא להסכם זה וכל ספחיו  1.1

כותרות סעיפי הסכם זה ועדו לשם הוחות והקלת ההתמצאות בלבד ואין לעשות בהן  1.2

 כל שימוש לצורכי פרשותו או לכל מטרה אחרת. 

, אלא אם ייאמר אחרת המצורפים לו ספחיםההגדרות ההסכם תחולה גם על  1.3

  ב עם הקשר הדברים. במפורש או אם פרשות כאמור לא תתייש

משמעות וכיוצא באלה, בין הוראה שבהסכם - התאמה, דו- בכל מקרה של סתירה, אי 1.4

לבין הוראה המופיעה בספח כלשהו של ההסכם, תהא עדיפה ההוראה הקבועה 

גופו, כל זאת למעט אם קבע במפורש אחרת. מובהר, כי שום הוראה בספח - בהסכם

הוראות ההסכם, למעט אם אמר במפורש כלשהו של ההסכם לא תפורש כגורעת מ

  אחרת.

לאור העובדה שלשוכר יתה הזדמות לקרוא בעיון את הסכם זה ואת כל ספחיו;  1.5

להיעזר בשירותיו של עורך דין מטעמו; להעיר הערותיו בקשר אליו; לבדוק את כל 

והסכמתו הטעון בדיקה, להל משא ומתן ולשות את תאיו; ולאור מודעותו 

הצדדים מצהירים  - והמלאה של השוכר לכל תאי ההסכם כאמור  המוחלטת

אחיד, כמשמעותו  חוזהומאשרים בזה במפורש, כי הסכם זה לא ייחשב בשום אופן כ

 .1982- בחוק החוזים האחידים, תשמ"ג

  הגדרות .2

  למוחים המפורטים להלן המשמעות הרשומה לצידם, כדלקמן:תהא בהסכם זה 

או  "ההסכם"

  "הסכם זה"

הסכם זה וכל ספחיו, לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור, הסכם   - 

  יהול.ה

על  2000חלק ממגרש המהווה מ"ר,  6,150 - חטיבת קרקע בשטח של כ   -   "המקרקעין"

 7302בגוש  7 הד והידועה כחלק מחלק/400מק/ח/ פי תוכית בין עיר

  . בחולון

על המקרקעין, וכן כל תכית תקפה אחרת  הד החל/400מק/תוכית ח/  -   "התב"ע"

התב"ע כאמור תכלול אף כל שיוי ו/או וספת החלה על המקרקעין. 

ו/או הקלה ו/או חריג שייתו או יחולו בה ו/או בקשר אליה וכן כל 

, בין ביחס למקרקעיןותכס לתוקף שתאושר ו/או וספת תב"ע חדשה 

   אחר. אם ביוזמת המשכיר ובין אם ביוזמת כל גורם

, הפרויקט (כהגדרתו להלן) מכוחו הוקם, 6.12.2012יום מ ביהההיתר   -   " "היתר הביה

 אשר יוצאשיויים היתר תיקון ו/או עדכון להיתר ו/או כל לרבות כל 

  וכן כל היתר ביה וסף ו/או מתוקן ו/או משלים אשר ייתן בעתיד.
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- "הפרויקט" 

או "המרכז 

  לבילוי ופאי"

  

  

  

  

  

  

  

פרויקט למטרת בילוי, תרבות ועסקים ו/או כל מטרה חוקית אחרת או   

על המקרקעין  שכירהמ הקיםאותו  וספת שתיקבע על ידי המשכיר,

 קראבהתאם לתב"ע, להיתר הביה וליתר הוראות הסכם זה ואשר 

או בכל שם אחר אשר ייקבע על ידי המשכיר על פי  ,פארק" - בשם "לה

לתרבות וחוויה משולב שמש כמרכז משיקול דעתו המוחלט. הפרויקט 

בו על פי היתר הביה, הן  בוהשטחים אשר כל לל את ווכ במסחר

שטחים פימיים והן שטחים חיצויים המשרתים אותם או הקשורים 

הלן) ולרבות שטחים (כהגדרתם ל לרבות שטחים ציבורייםאליהם, 

פימיים ו/או חיצויים המיועדים בין היתר להשכרה ו/או לשימוש 

כל העסקים, החויות, הדוכים, הרחבות, המעברים ייחודי ולרבות 

. ככל וכיוצ"ב , שטחי ישיבה פימיים וחיצוייםוהחיצויים) הפימיים(

אם  אם להגדלה וביןבין (אם ישתה),  פרויקטה שבעתיד ישתה שטח

  בהתאם. הפרויקט להקטה, תשתה גם הגדרת

"תוספות 

  הביה"

פרויקט שטחי הכל השטחים ו/או המבים אשר ייבו על ידי המשכיר ב  - 

, אם וככל שייבו, תוך שימוש בזכויות ביה קיימות הפרויקטמלבד 

ו/או  הפרויקטו/או וספות, לרבות (אך לא רק) בדרך של ביה על גג 

ו/או בחלקות סמוכות אשר רכשו ו/או  ו/או בסמוך אליו בצמוד אליו

  ובין במקביל אליו. הפרויקטיירכשו על ידי המשכיר, בין לאחר הקמת 

  להלן. 17כהגדרתו בסעיף   -   "החיון" 

  להסכם זה.  'כהגדרתו בספח א  -   "המושכר"

ם "שטחי

או  ציבוריים"

"שטחים 

  משותפים"

הפרויקט, הפימיים והחיצויים, המשמשים או השטחים בתחום  כל  - 

, בפרויקטהמיועדים לשמש את ציבור קהל השוכרים והמבקרים 

לרבות כל , והפרויקטלרבות אלה המצויים מחוץ ובסמוך למבה 

מפעם  מרכז לבילוי ופאיהמבים, התוספות והשיויים שיתווספו ל

כיסות שבילים, , שירות מעברי וכן גגות, ,(ככל שיתווספו) לפעם

רחובות  שירות, וחדרי , שטחיוחיצויים ויציאות, שטחי גיון פימיים

פימיים ו/או פרוזדורי שירות, שטחים טכיים כגון ם ו/או מעברי

בורות חדרי חשמל, מיזוג ומערכות (לרבות יקוז, בורות איסוף מים, 

שומן, מערכות שאיבה, מערכות גילוי אש ועשן,  ותבורביוב, 

 ,קרקעי, שטחי פריקה וטעיה- ספריקלרים), חדרי גז ו/או צובר תת

שירותים, חדרי אשפה, חדרי בקרה, מעליות, דרגועים, מדרגות, חדרי 

גיות, שלטים,  , דרכי גישה, מדרכות,, מקלטמרחבים מוגים, כבישים

, שפ"פ, שצ"פ (ככל שעלויות ו/או הוצאות אחזקתו יחולו על רחבות, 

או ו/המיועד ו/או בסביבתו  הפרויקטוכל שטח אחר בתחומי המשכיר) 

 המחזיקים משמש בפועל חלק בלתי מסוים של השוכרים ו/אוה

עובדיהם ו/או אשי האחזקה של ו/או  בפרויקט (כולם או חלקם)

בין אם את הקהל הרחב, חברת היהול ו/או ספקים ו/או קבלים ו/או 

אותם שטחים : והכל למעטזה קיים כיום ובין אם יתווסף בעתיד, 

המיועדים להשכרה ו/או למסירת חזקה ו/או למתן הרשאה לשימוש 

   ם כלשהם שיושכרו בפועל על ידי המשכיר.ייחודי ו/או שטחי

בספח א', שבו יותר  וכמתואר כמפורטהמצוי מחוץ למושכר, שטח   -  "שטח הישיבה
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לשוכר (בכפוף לכל דין) להציב שולחות ו/או כסאות וכיו"ב לצורך   "החיצוי

הסבת לקוחותיו, אשר ביחס אליו תחולה הוראות חוזה השכירות 

וספחיו במלואן (לרבות אך לא רק בכל הוגע לתשלום, ארוה וכיו"ב 

לתי היה חלק ב כאילותשלומים וכן לעיין אחריות, ביטוח וכיו"ב), 

לעיין לעיין תשלום דמי יהול וכן למעט פרד משטח המושכר, למעט 

  תשלום דמי שכירות, לגביהם יחול ההסדר המפורט להלן.

, יחויב השוכר החיצוי מובהר, כי בגין כל מ"ר משטח הישיבה

מדמי השכירות  25%בתשלום דמי שכירות יסודיים בשיעור של 

וכי השוכר לא יחויב  זההיסודיים המפורטים בספח א' להסכם 

  .החיצוי בתשלום דמי יהול בגין שטח הישיבה

עוד מובהר, כי אין במתן זכות לשוכר להציב שולחות וכסאות כאמור 

, כדי להקות לשוכר כל זכות אחרת בשטח החיצוי בשטח הישיבה

, לרבות זכות שכירות ו/או חזקה ו/או שימוש, החיצוי כאמור הישיבה

  מעבר למפורט לעיל. 

השוכר יקפיד בכל עת על שמירת מעבר סביר להולכי רגל דרך שטח 

  .החיצוי הישיבה

המשכיר יהיה רשאי לשות, מעת לעת, את גבולות שטח הישיבה 

לשטח ישיבה חלופי אשר ימוקם בסמוך למושכר ככל היתן, החיצוי 

קול דעתו הבלעדי. תאי השימוש בשטח הישיבה החלופי בהתאם לשי

ייקבעו על ידי המשכיר ו/או חברת היהול בכפוף להוראות הסכם זה. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, השוכר מצהיר, מתחייב ומסכים כי 

ו/או מיקומו ישתה לפי דרישתה של כל החיצוי גבולות שטח הישיבה 

קרה של שיוי כאמור, לא תהא לו רשות מוסמכת ו/או על פי דין ובמ

  כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה כגד המשכיר.

כפוף לקבלת היתר ו/או רשיון ו/או  החיצוי השימוש בשטח הישיבה

הרשאה ככל הדרש על פי דין ועמידתו בתוקף של כל היתר ו/או 

רישיון כאמור למשך כל תקופת השכירות, לרבות מאת הרשות 

  אחריותו הבלעדית של השוכר ועל חשבוו. המקומית, וזאת על

השוכר יקפיד בכל עת על שמירת מעבר סביר להולכי רגל דרך שטחי 

  הישיבה.

השוכר מצהיר ומתחייב כי ישא באחריות הבלעדית לכל הכרוך 

ובכל הובע מכך (לרבות קיון,  החיצוי בשימוש בשטח הישיבה

ו, על אחריותו ועל הכל בעצמ ,)החיצוי תחזוקה ויהול שטח הישיבה

  חשבוו. 

מבלי לגרוע מהאמור, ככל שתתקבל פיה ו/או דרישה מאת כל רשות 

, בין אם פיה החיצוי מוסמכת להפסקת השימוש בשטח הישיבה

"דרישת כאמור הופתה למשכיר ובין אם הופתה לשוכר (להלן: 

), כי אז מתחייב השוכר להפסיק את השימוש הרשות המוסמכת"

ימים  3ולפותו מכל חפץ שהוא וזאת בתוך  החיצוי הישיבהבשטח 

ממועד קבלת כל דרישה כאמור או עד למועד שייקבע במכתב הפיה 
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האמור. השוכר מוותר על כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

  המשכיר ו/או מי מטעמו בקשר עם האמור.

  .חולון עיריית  -   "העירייה"

או כל מי  רן בלדר אדריכלות וביוי ערים בע"מ ממשרדרן בלדר מר   -    "האדריכל"

  .המשכירשימוה במקומו על ידי 

או  "המפקח"

  "המהל"

או כל מי שימוה במקומו על מחברת אשל הדסה בע"מ  ערן גרברמר   - 

לצורך פיקוח על ביצוע עבודות הביה והקמת הפרויקט,  המשכירידי 

לרבות יהול, תיאום וארגון של תכון הפרויקט וביצוע העבודות 

   .בפרויקט

ופירות, המתפרסם מעת לעת על ידי  ירקות כולל לצרכן המחירים מדד  -   "מדד"

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, כולל אותו מדד אף 

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

שיבוא במקומו, בין אם יהא בוי על אותם תוים שעליהם בוי המדד 

הקיים ובין אם לאו. אם יהא מדד אחר שיבוא במקומו, תקבע הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שביו לבין המדד המוחלף, 

  יחס האמור.יקבע רו"ח המשכיר את ה -  ובהיעדר קביעה כזו

"המדד 

  הבסיסי"

  להסכם זה.  'כהגדרתו בספח א  - 

  .ביצוע חישוב ו/או תשלום כלשהו במועדהמדד האחרון הידוע   -   "המדד הידוע"

"הפרשי 

, או הצמדה"

, או "צמוד"

"הצמדה 

  למדד"

תוספת תשלום המתקבלת מהכפלת כל תשלום ותשלום המשתלם על   - 

פי הוראות הסכם זה בשיעור עליית המדד הידוע לעומת המדד 

  הבסיסי. 

"ריבית 

  פיגורים"

  ריבית הפיגורים של החשב הכללי.ריבית בשיעור   - 

"הפדיון 

  במושכר" 

סך כל התקבולים וההכסות מכל מין וסוג שהוא שיתקבלו על ידי   - 

השוכר ו/או על ידי מי מטעמו ו/או מי שיבוא במקומו ו/או בוסף אליו 

בקשר עם עסקו במושכר (בכפוף להוראות ההסכם) ו/או באמצעות 

ו/או בר רשות מטעמו ו/או באמצעות כל גורם אחר שייטול חלק זכיין 

י שיש בכך כדי להתיר הפעלת המושכר (מבל בפעילות במושכר

, באמצעות או בשיתוף גורם אחר, אלא בהתאם להוראות הסכם זה)

בין בכסף ובין בשווה כסף, בין במזומן ובין בהמחאות, בתלושי שי, 

 בכרטיסי אשראי, בקודות זיכוי של חברות כרטיסי האשראי, במוי

ושכר ולעסקים (בין אם מוי למושכר בלבד ובין אם מוי המשותף למ

(בין אם כלשהו או צרכים , בכרטיס חבר במועדון חברים אחרים)

מועדון מיוחד למושכר ובין אם מועדון המשותף למושכר ולעסקים 

בדרך אחרת כלשהי, והובעים מכל המכירות, העסקים אחרים) או 

והפעילויות במושכר, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות ובלי לגרוע 
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עבור שירותים ו/או טובין מכל מין וסוג שהוא,  מהאמור, תקבולים

לרבות שירותי שליחויות, וכן תקבולים כתוצאה מפעילות כלשהי של 

המושכר ו/או פעילות כלשהי במושכר ו/או תקבולים מפרסום ו/או 

מקידום מכירות ו/או ממכוות מכירה או מכוות המופעלות באמצעות 

אם יתקבלו תקבולים מטבע או בכל אמצעי תשלום אחר, זאת אף 

בדרך של הפיית אדם או גוף כלשהו לקבלת שירות או טובין במקום 

, כגון: שירות אחר ואף אם השירות או הטובין ייתו מחוץ למושכר

משלוחים לבית הלקוח, שירות כלשהו היתן בבית הלקוח או במקום 

ין , אך לא כולל תקבולים בגוכיו"ב Take awayעסקו, קייטריג, שירות 

  מס ערך מוסף.

בלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם, ככל שיש ו/או מלהסרת ספק ו

במישרין או בעקיפין, בעצמו או  - במועד כלשהו בעתיד שוכר יהיו ל

ביחד עם אחרים, בבעלותו, או ביהולו, או במסגרת שותפות ו/או 

עסקים כלשהם בהם ימכרו  - תאגיד כלשהו שיש לו בהם זכויות כלשהן 

מוצרים או ייתו שירותים זהים או דומים לאלו שימכרו או ייתו על 

כלשהו העסק שיוהל במושכר יהווה חלק ידו במושכר ו/או אם במועד 

מרשת כלשהי שבה יכללו חויות או עסקים בעל שם דומה או זהה או 

), הרי "עסקים אחרים"בבעלות ו/או בשליטה דומה או זהה (להלן: 

לקוחות ו/או לקוחות פוטציאליים שככל שהשוכר יפה ו/או יעביר 

ישרין או ו/או עסקים ו/או הכסות ו/או תקבולים כלשהם, במ

, הרי שאלה יבואו בגדר בעקיפין, מעסקו שבמושכר לעסקים האחרים

 .הפדיון על פי הסכם זה

מובהר, כי מכירה שתמורתה תקבלה בכרטיס אשראי או בשיק שמועד 

פירעום דחוי או בכל אמצעי תשלום דחוי אחר, תירשם כמכירה ביום 

יס האשראי ביצוע המכירה (דהייו: יום קבלת החתימה על טופס כרט

או יום רישום העסקה במכשיר לחיוב טלפוי ו/או מגטי ו/או אחר, או 

  יום קבלת השיק בפועל וכד'), ולא ביום הפירעון בפועל. 

סחורה או שירות שמכרו אך הוחזרו (ובלבד שחשבוית כי , מוסכם

המס בגים בוטלה כדין ושהוחזרה סכום התמורה בגים ללקוח) וכן 

סכום מלוא וחזרה ולא הוחלפה, ושהוחזר לגביה סחורה פגומה שה

, וכן חובות שהוכרו כחובות אבודים על ידי רשויות הרכישה ללקוח

  לא ייחשב במסגרת הפדיון במושכר כמשמעותו דלעיל. םפדיו -  המס

 שכירותה"דמי 

  "היסודיים

  להסכם זה. 12.1כהגדרתם בסעיף   - 

"דמי השכירות 

כאחוז 

  מהפדיון"

 -

   

  להסכם זה.  12.2כהגדרתם בסעיף 

  

  

"דמי 

  השכירות" 

הן דמי השכירות כאחוז מהפדיון והן דמי השכירות היסודיים, לפי   - 

  בהסכם זה.  12העיין, וכמפורט בסעיף 
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"חברת 

  היהול"

על פי שיקול דעתו  כל חברה או גוף או תאגיד עליו יורה המשכיר  - 

 אשר יספק שירותי אחזקה ויהול, לרבות המשכיר בעצמו, המוחלט

  .בהסכם זה 16, כמפורט בסעיף לפרויקט

על השוכר לשלם לחברת היהול בהתאם להוראות  כל התשלומים אשר  -   "דמי יהול"

  . והסכם היהול ההסכם

"תקופת 

או  השכירות"

"תקופת 

  ההסכם"

  בהסכם זה.  11בסעיף כהגדרתה   - 

באפריל ועד  1במרס;  31ביואר ועד  1אחת מהתקופות שבין ימים  כל  -   "רבעון"

 - בדצמבר  31באוקטובר ועד  1בספטמבר;  30ביולי ועד  1ביוי;  30

(לרבות חלק מרבעון כאמור, במקרה שתחילת  בכל שה קלדארית

ההסכם או סיומו יהיו במהלכו של רבעון כאמור ובשיויים 

  המחויבים).

"מועד מסירת 

  החזקה"

  .להסכם זה בספח א'הקוב  מועד  - 

 "מועד פתיחת

  המושכר"

המועד בו החל השוכר להפעיל את עסקו  או אוהמועד הקוב בספח א'   - 

שבמושכר (בכפוף לקבלת אישור המשכיר לכך מראש ובכתב), המוקדם 

  .מבייהם

"תקופת 

  הרשות"

  . ועד למועד פתיחת המושכר התקופה שבין מועד מסירת החזקה  - 

   השכירות .3

לשוכר בכפוף למילוי כל התחייבויות השוכר כמפורט בהסכם, המשכיר מתחייב בזה להשכיר 

מאת המשכיר את המושכר, בשכירות בלתי מוגת, לתקופה ובתאים  והשוכר שוכר בזה

  לעיל ולהלן. זה כמפורט בהסכם

  הצהרות הצדדים .4

  כדלקמן: ,המשכיר מצהיר בזה

 כי הוא בעל זכויות החכירה במקרקעין על פי הסכם החכירה;  4.1

כי אין באמור כדי היתר ביה כדין. להסרת ספקות מובהר, הפרויקט בה לפי כי  4.2

לגרוע מזכותו של המשכיר לפעול בעתיד לתיקון היתר הביה ו/או לעריכת היתר/י 

  שיויים, ככל שיידרשו.

ולהשכרת המושכר לשוכר בהתאם למטרת  כי אין כל מיעה להתקשרותו בהסכם זה 4.3

, כל זאת בכפוף לכל התיות וההוראות שבהסכם, לרבות ובמיוחד בכל השכירות

 .ו/או רישיון שחובת הוצאתו על השוכרהיתר  כלהקשור ל

, לרבות כל השטחים הציבוריים המהווים חלק הפרויקטכי הקים על המקרקעין את  4.4

להסכם זה וכי  ' -2ספח בממו ו/או המשרתים אותו, כמפורט בתשריט הפרויקט, 

 הוא שומר על זכותו להוסיף לפרויקט את תוספות הביה.
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לעיל, המשכיר יהא רשאי לפעול לצורך שיוי ו/או הרחבת  4.4בוסף לאמור בסעיף כי  4.5

היקף ו/או מיקום ו/או ייעוד השטחים הוספים אשר ייבו במקרקעין, מעבר לשטחי 

יובהר  מבלי לגרוע מן האמור לעיל,של המשכיר. המוחלט לפי שיקול דעתו  ,הפרויקט

כי כון למועד חתימת הסכם זה טרם הוחלט על ידי המשכיר האם לבות על ויודגש, 

, ומהם המועדים, הסדר והאופן הפרויקטהמקרקעין שטחים וספים מעבר לשטחי 

מותית בקבלת כל בהם ייבו, אם וככל שייבו. ביית השטחים הוספים כאמור 

כפופה תהא היא בוסף ול היתרי הביה, לרבות כהאישורים ו/או ההיתרים הדרשים, 

לשיקול דעתו הבלעדי של המשכיר, אשר יהא רשאי להחליט, בכל עת ומכל סיבה 

כפי בצורה, היקף, שטח וכו' בשלבים ו/או לבותן  ןו/או לבות ןשהיא, שלא לבות

, ולשוכר לא תהא כל טעה ו/או תביעה ו/או השגה כלפי המשכיר בקשר שיראה לכון

 להלן.  8אין באמור לעיל כדי לגרוע מן האמור בסעיף לכך. 

  השוכר מצהיר בזה כדלקמן:מבלי לגרוע מיתר הצהרותיו שבהסכם זה, 

את  מטעמו ובאחריותו המלאה,, בעצמו ו/או באמצעות יועצים כי ראה ובדק 4.6

; כי בדק את זכויותיו הפרויקט (ובכלל זה המושכר)מוקם י םהמקרקעין והסביבה בה

המשפטיות של המשכיר במקרקעין; כי בחן את מצבם המסחרי ו/או התכוי ו/או 

, לרבות בדיקת הזכויות הקשורות בכלל ושל המושכר בפרט המשפטי של המקרקעין

רבות אפשרויות השימוש בהם ויצולם על ידו ובכלל אלה אצל לולמושכר ולמקרקעין 

התב"ע וכל תכית כל רשות או גורם רלווטי, לרבות העירייה; כי ידועים לו פרטי 

כי ידועים לו השימושים ו/או הייעודים ; אחרת או וספת החלה על המקרקעין

מועדים אשר הקיימים ו/או המתוכים בפרויקט בהתאם לתב"ע, באופן, במיקום וב

 כי ראה ובחן את התכיות לביצועייקבעו על ידי המשכיר על פי שיקול דעתו המוחלט; 

, שטחו המושכרעבודות שיבוצעו בתחום התוכיות לאת ובכלל זה הפרויקט והמושכר 

, לרבות דרכי הגישה אליופתחי ווכן את  מרכז לבילוי ופאי,ומיקומו ב של המושכר

כי קיבל כל מידע הראה ; הפרויקטכיסות וליציאות של מיקומו של המושכר ביחס ל

  בפרט. מושכרעם הפרויקט בכלל ובקשר עם הטי בקשר בלו רל

 . בוטל 4.7

מיח את דעתו מכל הבחיות, האמור לעיל, לרבות הצהרות המשכיר, כי מצא את כל  4.8

וכי הוא יהא מושתק מלטעון כל טעה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או אי התאמה ו/או 

הוא מוותר  לעיל פגם ו/או מום ו/או ברירה על כך בקשר לאיזה מהושאים האמורים

, למעט בכל הוגע לפגם ו/או מום סתר במושכר שחובת בזה באופן בלתי חוזר על כך

 . תיקוו על פי הסכם זה מוטלת במפורש על המשכיר

  לוח זמים  .5

תימסר לשוכר החזקה במושכר במעמד מועד מסירת החזקה במועד מסירת החזקה.  5.1

 להלן.  9של בר רשות, זאת בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה, לרבות סעיף 

 7.13ר כאמור בסעיף קיום התחייבויות השוכובכפוף ל החל ממועד מסירת החזקה 5.2

 להלן, 9כך שהשוכר חתם על פרוטוקול המסירה כאמור בסעיף להלן וכן בכפוף ל

) להלן 7.16סעיף את עבודות השוכר (כהגדרתן ביאפשר המשכיר לשוכר לבצע במושכר 

  להלן. 7, כאמור בסעיף במעמד של בר רשות

א לעד  , באופן מלא ומושלם,השוכר מתחייב לסיים את ביצוע כל עבודות השוכר 5.3

, באופן שהמושכר יהיה מוכן לפתיחתו המושכרפתיחת לפי מועד שעות  48- יאוחר מ

קהל הלקוחות כאשר כל המתקים ו/או האביזרים המאפשרים את מתן  תולקבל
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מצויים במושכר לרבות הטובין ו/או המוצרים אשר יימכרו בו, השירותים במושכר, 

ולאחר שהשוכר קיבל את כל האישורים הדרושים על פי דין לצורך  ומוכים להפעלה

 .הפעלתו

ימות כל התאים המויים ובכפוף להתקי כהגדרתו לעיל,מועד פתיחת המושכר.  5.4

 .(על תתי סעיפיו) 9בסעיף 

, כי בוסף לכל האמור לעיל ולהלן ובספח א', המשכיר יהא רשאי במפורש מוסכם 5.5

(אף לאחר מתן ההודעה לשוכר , בכל עת מסירת החזקה את מועדו/או להקדים לדחות 

ומכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לכל תקופה ו/או לעיל)  5.4כאמור בסעיף 

) חודשים, מבלי שהדבר יהווה שישה( 6לתקופות שיקבע, שלא יעלו (במצטבר) על 

לפצות את  מצד המשכיר ומבלי שתחול עליו כל חובה לשלם ו/או הפרה של הסכם זה

השוכר בשל כך ובלא שהדבר יקים לשוכר עילה לטעה ו/או לתביעה ו/או לסעד כלשהו 

 .כגד המשכיר ו/או כל מי מטעמו

מסירת מועד , מוסכם, כי בהוראות סעיף זה לעילמבלי לגרוע מן האמור בוסף ו 5.6

מסיבות של כוח עליון לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור, מצב  ומאלי יידחה החזקה

מלחמה, גיוס מילואים חריג, גורמי מזג אויר, רעידות אדמה, אסוות טבע או תופעות 

צועה, יטבע אחרות, צווים, תקות או חוקים שיעכבו את הביה או יאריכו את משך ב

כל גורם , וכן כתוצאה מתהשבתוו מצויים שלטויים, שביתות הקפאות ביה כתוצאה

אחר שאיו בשליטת המשכיר או שהמשכיר לא יכול היה לצפותו מראש. בכל מקרה 

, מסירת החזקה זכאי לדחות את מועד , לפי שיקול דעתו הבלעדי,כזה, יהיה המשכיר

למשך פרק הזמן המתחייב מקיום התאים האמורים או איזה מהם, לפי העיין 

 ימים וספים לצורך התארגות.) 21( עשרים ואחדובתוספת 

  המושכר .6

  שטח המושכר

יתר הוראות ההסכם, לרבות הוראות ובכפוף ל בספח א' כמפורטהמושכר ושטחו יהיו  6.1

  סעיף זה להלן.

שטח הרצפה של המושכר תיעשה בהתאם לכללים הבאים:  המושכרמדידת שטח 

עמודים, קירות , זאת לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור, שטחי ")הקוטור("

לגבי , כאשר חיצויים במלוא עוביים, גם כשהם גובלים עם שטחים ציבוריים ומבואות

יילקח במרכז לבילוי ופאי שטחי קירות המשותפים למושכר ולמושכרים אחרים 

(לרבות השטח הכלוא בין  ויטריות ,בחשבון רק מחצית השטח עליו בוי הקיר

שטחי מחצית , (ככל שקיימים) שטחי מחסים, הויטריה לבין יתרת שטח החות)

בוסף מובהר, כי לשטח אשר  ).אם וככל שיהיו(בתוך המושכר (גלריה) קומה שיה 

 10% תוספת בשיעור שליימדד בהתאם לעקרוות המדידה המפורטים לעיל תתווסף 

לצורך חישוב כל כחלק בלתי פרד משטח המושכר יחשב תאשר  אחוזים) עשרה(

, זאת אף אם החלים על השוכר על פי הסכם זה והגזרים משטח המושכרהתשלומים 

שטח כלל השטחים המושכרים ו/או השטחים הציבוריים ישתה מעת לעת, ואף אם 

השימוש שיוכלו לקוחות השוכר לעשות בפועל בשטחים אלה יצומצם או יוגבל מכל 

 ).שותפים""תוספת שטחים מאו  ציבוריים" ם"תוספת שטחיסיבה שהיא (להלן: 

(בהתאם לקביעת " Food Court"- מוסכם, כי ביחס למושכרים הממוקמים במתחם ה 6.2

 (חמישים אחוזים).  50%תעמוד תוספת השטחים המשותפים על שיעור של המשכיר) 
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ידוע לשוכר, כי שטח המושכר כאמור בספח א' קבע בהתאם לתכית האדריכלית  6.3

 לעיל. 6.1ולעקרוות המדידה כאמור בסעיף 

בסמוך לפי מועד מסירת החזקה, יבצע המשכיר, באמצעות המפקח, מדידה של שטח  6.4

 המושכר בפועל, בהתאם לעקרוות המדידה שלעיל, ותוצאותיה תחייבה את הצדדים.

הזכר המושכר בפועל שוה מזה  שטחיתברר בעקבות המדידה כאמור לעיל, כי היה ו 6.5

השוכר (פלוס/מיוס עשרה אחוזים), כי אז  ± 10%והסטייה איה עולה על , בספח א'

, והוא מוותר בזה על כל מלטעוןמושתק חייב לקבל את החזקה במושכר וכן יהא יהא 

לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור,  ,טעה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המשכיר

 . יתר- התאמה או סטייה או חיוב- דבר הטעיה או איטעות ב

שטח מדידה של לבצע יהא רשאי היה והשוכר יחלוק על תוצאות המדידה כאמור, הוא  6.6

 מטעמו ועל חשבוו. , באמצעות מודד מוסמךבהתאם לעקרוות ה"ל המושכר

לעיל, כי קיים פער בין תוצאותיה  6.1ככל שיתברר בעקבות המדידה כאמור בסעיף  6.7

לעיל, הרי שככל שהמשכיר  6.4לבין תוצאות המדידה שערך המשכיר כאמור בסעיף 

יסכים לתוצאות המדידה של השוכר, הן תחייבה את הצדדים ושטח המושכר כאמור 

בספח א' יתוקן בהתאם. היה והמשכיר יחלוק על תוצאות המדידה של השוכר, כי אז 

וקביעתו תהא סופית ותחייב את חשבון השוכר  עלמוסכם  מוסמך ימוה מודד

. להסרת ספק מובהר, כי המודד המוסכם יבצע את המדידה בהתאם לעקרוות הצדדים

 לעיל. 6.1שבסעיף 

לכל ") יחייב שטח המושכר ברוטושטח המושכר כולל תוספת השטחים הציבוריים (" 6.8

, לרבות לצורך חישוב דמי השכירות ודמי היהול וכל תשלום אחר דבר ועיין בהסכם

ב על פי שטח המושכר או מבוסס החל על השוכר בהתאם להוראות הסכם זה והמחוש

  עליו.

, האמור בסעיף זה מהווה עבור חברת היהול להלן 16.4בלי לגרוע מהאמור בסעיף מ 6.9

צד שלישי, כמשמעות המוח בפרק ד' של חוק החוזים (חלק  לטובתולטובתה, הוראה 

 .1973- כללי), תשל"ג

   ובמושכרמרכז לבילוי ופאי ביה ב עבודות .7

  עבודות השוכראישור תכיות 

ו/או מי , ימסור השוכר לבדיקת המשכיר מהמועד הקוב בספח א'לא יאוחר  7.1

שהמשכיר יורה לו, לרבות האדריכל ו/או המפקח ו/או כל יועץ ו/או מתכן אחר מטעם 

(הכוללים בין היתר את תיאור הציוד והמחוברים שיש מפרטים טכיים המשכיר, 

כל של מפורטות ותכיות הספקים/יצרים)  בכוותו להתקין במושכר, לרבות פרטי

, הכוללות בין היתר תכית בטיחות (לרבות פרטי הקבלן וקבלי המשה עבודות השוכר

"תכיות שיש בכוותו להעסיק לצורך ביצוע עבודות השוכר) (להלן ייקראו כל אלה: 

השוכר מתחייב לערוך ולתכן את תכיות השוכר בקשר עם המושכר,  ).השוכר"

בהתאם לקוספט (התואם את רוח הפרויקט) אשר הוצג על ידו למשכיר במסגרת 

 "ההצעה"ההצעה שהוגשה על ידי השוכר, כחלק מהליך ההזמה להציע הצעות (להלן: 

 כיר בכתב., בהתאמה) ובלבד שהקוספט האמור אושר על ידי המש"הקוספט" - ו

השוכר מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שעיכוב בהמצאת כל תכיות השוכר במועד האמור  7.2

לעיל, לא יפטרו את השוכר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות פתיחת המושכר 

במועד על פי האמור בהסכם זה וכן לא יפטרו את השוכר מביצוע התשלומים המוטלים 
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ר לשוכר המושכר במועד, ללא התחשבות בעיכובים עליו על פי הסכם זה, כאילו מס

 שבעו עקב הפיגור בהמצאת תכיות השוכר.

, המשכיר יהא רשאי, אם יבחר לעשות כן ומבלי לגרוע מזכותו מן האמורמבלי לגרוע 

לפי שיקול דעתו ללא ו/או המושכר  הפרויקט לכל סעד אחר, להתקדם בעבודת הקמת

בכל מקרה בו לא יימסרו ו/או  כאמור, שעל השוכר למסור לו השוכרקשר לתכיות 

כמקובלת תחשב הדרך בה המשיך המשכיר בביצוע העבודות ויאושרו כל אלה במועד, 

ומוסכמת על השוכר לכל דבר ועיין, והשוכר יהא מוע מלהעלות כל תביעה ו/או טעה 

 ו/או דרישה בקשר לכך.

וכר (לרבות, אך לא רק, לעיין זהות השהמשכיר יהיה רשאי לאשר את תכיות  7.3

, לפי תיקוים ו/או שיויים ןלערוך בהלדרוש מהשוכר  הקבלים המבצעים) ו/או

 15שיקול דעתו. התייחסות המשכיר לתכיות השוכר תיתן בכתב ולא יאוחר מחלוף 

 ימי עבודה ממועד קבלתן (בשלמותן).

לעדכן את רוש מאת השוכר לד עוד מובהר ומוסכם, כי המשכיר יהא רשאי בכל עת 7.4

מרכז כתוצאה משיויים שיחולו בתוכיות המשכיר ל תכיות השוכר, אם יידרש הדבר

למושכר, בין אם ביוזמתו ובין אם כתוצאה מדרישת הרשויות ו/או /או ו לבילוי ופאי

 . להסכם זה 8, לרבות בסיבות כאמור בסעיף מהוראות היתר הביה

, או במקרה בו היה על השוכר לעדכן את ןאו חלק ן, כולהשוכר לא אושרו תכיות 7.5

, לפי חדשות ו/או מתוקותכמפורט לעיל, יגיש השוכר למשכיר תכיות  תכיותיו

 .מטעמו, זאת בתוך פרק זמן סביר כפי שיקבע המשכירהחיותיו של המשכיר ו/או מי 

מובהר, כי השוכר יהא מוע מלהעלות כל טעה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המשכיר  7.6

  .ןאו מקצת ןכאמור לעיל, כול השוכראישור תכיות - בגין איו/או מי מטעמו 

המשכיר עוד מובהר, כי אישור המשכיר ו/או הערותיו לתוכיות השוכר לא יטיל על  7.7

השוכר ו/או ביצוען בפועל, טיבן,  תכיותו/או מי מטעמו חובה או אחריות כלשהי לגבי 

ואין בו כדי לגרוע מחובה  ,'דתקן כלשהו וכהוראות הדין ו/או ב ן, עמידתןאיכות

 .ועל פי כל דין כלשהי המוטלת על השוכר על פי הסכם זה

 השוכראלא על פי תכיות  השוכר לא יבצע עבודות כלשהן במושכר ו/או בסביבתו, 7.8

שאושרו מראש על ידי המשכיר ובהתאם ולהוראות הסכם זה, לרבות ספח עבודות 

יודגש במפורש, כי במסגרת עבודות השוכר כאמור, , כמפורט לעיל. )ספח ד'השוכר (

מתחייב השוכר להשקיע בכל מ"ר משטח "קוטור" המושכר את סכומי ההשקעה אשר 

על ידו במסגרת ההצעה ויציג למשכיר (מיד על פי דרישתו) אסמכתאות  קבו

 מתאימות המעידות על עמידתו בהתחייבותו זו. 

כמו כן, מובהר ומודגש, כי אף אם יתן אישור המשכיר לתכיות השוכר, לא יהא בכך  7.9

הסכם זה,  כדי לפטור את השוכר מחובתו לבצע את עבודות השוכר בכפיפות להוראות

) ובמקרה בו תתגלה סתירה בין תכיות השוכר ספח ד'ספח עבודות השוכר ( לרבות

תגברה הוראות המדריך לשוכר  - שאושרו לבין הוראות המדריך לשוכר ו/או ספח ד' 

תגברה  - וספח ד' (ובמקרה של סתירה בין הוראות ספח ד' להוראות המדריך לשוכר 

מהשוכר לבצע תיקוים בעבודות השוכר הוראות ספח ד') והמשכיר יהא רשאי לדרוש 

  או לבצען מחדש לשם התאמתן לאמור.

 היותועצם , מבלי לגרוע מביצוע עבודות כלשהן שלא באישור המשכיר כמפורט לעיל 7.10

, יזכה את המשכיר לדרוש מן השוכר להסיר ו/או לבצע הפרה יסודית של ההסכם
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הסכם זה, הוראות מחדש את עבודות השוכר בהתאם לדרישות המשכיר ובכפוף ל

  .)ספח ד'ספח עבודות השוכר (לרבות 

  מתן הרשות לביצוע עבודות השוכר

 AS( שיהא באותו מועדמושכר במצבו כפי היקבל השוכר את  מסירת החזקהבמועד  7.11

IS( ויים ו/או לעבודות אשרהתחייב במפורש לבצע במושכר  המשכיר, אך בכפוף לשי

), אם וככל שקבע כי על 'ספח געד אותו מועד והמפורטות בספח עבודות המשכיר (

המשכיר לבצען עד לאותו מועד ומבלי לגרוע מזכויות המשכיר כאמור בהוראות 

 .להלן 7.17 - ו 7.16סעיפים 

יערכו ציגי הצדדים פרוטוקול אשר יתאר את מצב המושכר  מסירת החזקהבמועד  7.12

  . להלן 9, כמפורט בהוראות סעיף )"מסירה"פרוטוקול הבאותו מועד (להלן: 

עבודות ביטוח קיום ימסור השוכר למשכיר את אישור  מסירת החזקהבמועד בוסף,  7.13

) חתום בידי מבטחו וכן ישלם את דמי השכירות בהתאם להוראות ספח ו'השוכר (

 . להלן 12.1.5ודמי היהול בגין שלושת חודשי השכירות הראשוים כאמור בסעיף 

ע עבודות וציבהתחיל בלהלן, המשכיר יאפשר לשוכר ללעיל ובכפוף לכל ההוראות  7.14

 . יום עסקים אחד לאחר מועד מסירת החזקה וחתימה על פרוטוקול המסירהבמושכר 

 החלבמהלך התקופה ובמקרקעין  פרויקטב ,מעמדו של השוכר במושכרמודגש, כי  7.15

רשות בלבד - יהיה מעמד של בר המושכרועד למועד פתיחת מועד מסירת החזקה מ

מטעם המשכיר, כשההרשאה ה"ל מוגבלת במפורש אך ורק לביצוע עבודות השוכר, 

 בין באמצעות מסירת הודעה בכתב ,ידי על ידי המשכיר בכל עתיויתת לביטול מ

יותיו על פי הסכם זה ולא לשוכר ובין בכל דרך אחרת, וזאת אם השוכר הפר התחייבו

  ימי עסקים מן המועד בו דרש לכך.  3תיקן את ההפרה בתוך 

לא תהא לשוכר כל  - להסרת ספק מובהר, כי פרט לזכותו של השוכר כמפורט לעיל 

מכל מין וסוג שהוא במושכר בתקופת היותו בר  וספתזכות חזקה ו/או זכות אחרת או 

כבון ביחס ירשות כאמור לעיל, זאת לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור, זכות ע

ו/או לעבודות שיבצע במושכר. כמו כן, מוסכם, כי יראו במועד  לפרויקטלמושכר ו/או 

ועד שבו ידרוש המשכיר את פיוי המושכר בהתאם להוראות דלעיל (אם ידרוש) את מ

  .1969- התפיסה לעיין סימן ב' בפרק ג' לחוק המקרקעין, תשכ"ט

   ביצוע עבודות השוכר

יכשיר השוכר את המושכר  מסירת החזקהמועד מהחל בכפוף להוראות סעיף זה לעיל,  7.16

קהל הלקוחות ויבצע בו, על חשבוו  תבאופן שהמושכר יהיה מוכן לפתיחתו ולקבל

(בהתאם לצורך הכשרת המושכר לשימושו  עבודות הדרושותכל הובאחריותו, את 

, וכן כל עבודה ו/או הרכבה ו/או למטרת השכירות המפורטת בספח א' להסכם זה)

על ידי המשכיר בכתב ומראש  אושרהואשר  כךהתקה אחרת כלשהי שתידרש לצורך 

, כאשר במקביל יהא )"עבודות השוכר"להלן: לעיל ו(לעיל זה  סעיףבהתאם להוראות 

ו/או במושכר, כפי  בפרויקטהמשכיר רשאי לבצע, באמצעות מי מטעמו, עבודות 

שיראה לכון, לרבות עבודות אשר על המשכיר מוטלת החובה לבצען והמפורטות 

ואשר לא הושלמו עד למועד מסירת החזקה. למען הסר ספק ועל אף כל  'בספח ג

בזה, כי המשכיר איו חייב בביצוע עבודות  הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם ומודגש

ו/או בהתקת מתקים ומערכות כלשהם בתוך המושכר, אלא אם הדבר צוין במפורש 

 ובאופן בו צוין.  'בספח ג
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השוכר מתחייב לשתף פעולה עם המשכיר לשם קידום העבודות שעל שי הצדדים לבצע  7.17

את ביצוע מראש ם כך לתאם במושכר בתקופת הרשות באופן יעיל וללא עיכובים, ולש

. מבלי לגרוע ו/או המפקחדרן, מועדן ואופן ביצוען עם המשכיר יעבודותיו במושכר, ס

מאשר ומסכים השוכר, כי ככל שהעבודות שיבצע המשכיר במושכר  ,מכלליות האמור

יהיו תלויות, בין היתר, בהגשת תכיות השוכר ובקצב התקדמות  בפרויקטו/או 

כל דחייה ו/או עיכוב בהגשת התוכיות על ידי השוכר ו/או ש הריעבודות השוכר, 

דחייה ו/או עיכוב בביצוע עבודות השוכר במושכר אשר יקשו ו/או ימעו את ביצוע 

עבודות המשכיר, יגרמו לדחייה ו/או עיכוב בפרק זמן מקביל ובתוספת זמן סביר 

במועד פתיחת (אך לא  שיידרש כתוצאה מהדחייה, בהשלמת עבודות המשכיר כאמור

 .המושכר), והשוכר מוותר על כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כך

מודגש בזה, כי השוכר לא יהא רשאי לפרק או להזיז או לפגוע בתשתיות הקיימות  7.18

במושכר במועד מסירת החזקה, לרבות ציורות ו/או תעלות ו/או חיווט הקשור 

(ככל  למערכות ו/או תשתיות מיזוג אוויר, שחרור עשן, אוויר צח, חשמל, מים וכיוצ"ב

 שה בהם שימוש ובין אם לאו. , בין אם יע)שתשתיות כאמור תימצאה במושכר

ידוע לשוכר, כי יהא עליו להתחשב בתשתיות הקיימות כאמור במסגרת תכון 

  קיום האמור יהווה הפרה יסודית של ההסכם. - המושכר, מתקיו ומערכותיו. אי

א יאוחר ל , באופן מלא ומושלם,השוכר מתחייב לסיים את ביצוע כל עבודות השוכר 7.19

 ת, באופן שהמושכר יהיה מוכן לפתיחתו ולקבלהמושכרפתיחת לפי מועד שעות  48- מ

קהל הלקוחות כאשר כל המתקים ו/או האביזרים המאפשרים את מתן השירותים 

מצויים במושכר ומוכים לרבות הטובין ו/או המוצרים אשר יימכרו בו, במושכר, 

 להפעלה.

המסמכים ו/או להמציא למשכיר את כל  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב השוכר 7.20

האישורים הדרשים על פי כל דין בקשר עם ביצוע עבודות השוכר מכל גוף ו/או רשות, 

לרבות (אך לא רק) מבודק חשמל מוסמך, יועץ בטיחות, כיבוי אש, מכון התקים, וכל 

 לפי מועד פתיחת המושכרימים  15 - גורם אחר הוגע לעיין, וזאת לא יאוחר מ

צאת המסמכים ו/או האישורים כאמור תהווה הפרה יסודית וכתאי לפתיחתו. אי המ

  של ההסכם.

  ההוראות הבאות:גם על ביצוע עבודות השוכר יחולו  7.21

השוכר יבצע את עבודות השוכר באופן שתיגרם הפרעה מזערית ככל היתן   7.21.1

במקביל, הן על ידי המשכיר או מי  בפרויקטלעבודות אחרות אשר יתבצעו 

שוכרים אחרים או מטעמם והן על ידי כל אדם או גוף מטעמו והן על ידי 

יקבעו על ידי אחר. השוכר יפעל בהתאם לוהלי העבודה הכלליים שי

והכוללים בין היתר, שעות פעילות, דרכי שיוע, ו/או חברת היהול המשכיר 

 הבאה ופיוי של ציוד וחומרים, וכיוצא באלה.

עליו להתחשב בביצוע עבודות מבלי לגרוע מן האמור, ידוע לשוכר, כי יהא   7.21.2

השוכר בהימצאם של מחזיקים שוים השוכרים ו/או הצפויים לשכור מאת 

המשכיר שטחים במרכז לבילוי ופאי, על מת למוע כל הפרעה ו/או מטרד 

לפעילותם השוטפת. לעיין זה יהיו המשכיר ו/או חברת היהול רשאים 

ן ביצוע העבודות, שיוע ליתן לשוכר הוראות והחיות שוות באשר לאופ

סחורות וחומרי ביה, שעות בהן יתן יהיה לבצע את העבודות, הוראות 

בדבר מיעת רעש, זעזועים, אבק, הפרעות ו/או מטרדים וכיוצ"ב, והשוכר 



  מרכז לבילוי ופאי פארק פרס חולון

  

  

  

17

מתחייב למלא אחר הוראותיהם והחיותיהם, מבלי שתהא לו כל טעה ו/או 

 דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. 

להעסיק אך ורק קבלים, ספקים ובעלי מקצוע מורשים על השוכר מתחייב   7.21.3

  פי כל דין לסוג העבודה שיבצעו עבור השוכר.

השוכר לבדו יהיה אחראי לציוד ולחומרים שיובאו על ידו או על ידי מי   7.21.4

שטח הפרויקט משך כל זמן המצאם בהשוכר מטעמו, לשם ביצוע עבודות 

ין השוכר במושכר יהיו אך . החומרים, הציוד והמתקים שיתקו/או במושכר

(לרבות זמי או רשמי, הכל לפי המחמיר ורק בהתאם לתקן הישראלי 

. השוכר לא , אם וככל שקייםהחל על חומרים, ציוד ומתקים אלומבייהם) 

ייח כל ציוד, מתקן וחומר במושכר או מחוץ לו, ללא תאום מראש עם 

  .או מי מטעמו המשכיר

ה רשאי לאחסן או להיח חומרים, מתקים השוכר ו/או מי מטעמו לא יהי  7.21.5

(אלא במהלך ולשם יוד הציוד כאמור אל תוך  הפרויקט וציוד בשטחי

 או להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודותהמושכר ובלבד שיפוה ללא דיחוי) 

 בכתב ומראש.או מי מטעמו המפורש של המשכיר  םללא אישור

לבדוק את עבודות תהא תוה הרשות  מפקחהשוכר מסכים בזה, כי ל  7.21.6

וכי על השוכר ו/או מי מטעמו להישמע להוראות ו/או ואופן ביצוען  השוכר

, לרבות לדרישותיו עבודות השוכרבביצוע החיות המפקח בכל הקשור 

 לערוך שיויים בעבודות השוכר או בכל דבר המבוצע על ידו במושכר

בתוך מור , והשוכר מתחייב לקיים כל דרישה כאבהתאם להוראות הסכם זה

אין באמור כדי להטיל על המשכיר ו/או מי מטעמו כל  .זמן סביר מקבלתה

  עם עבודות השוכר. חבות ו/או אחריות בקשר

, חברת או מי מטעמו, כי ימלא אחר כל הוראות המשכיר מתחייב השוכר  7.21.7

הקשורות לסדרי והלי כיבוי אש, , הביטוח והוראות כל רשות מוסמכת

ובטיחות בכל הקשור בעבודות  סביבה, פיקוד העורףאיכות מיעת שריפות, 

השוכר, והוא מתחייב, כי ימה בכל עת אדם מוסמך מטעמו, אשר יהיה 

הממוה על הבטיחות בעבודה ועל קיום הוראות המשכיר ו/או הרשויות 

  כאמור לעיין מיעת וגילוי אש. 

זק בלעדי לכל הקשור בעבודות השוכר ו/או לכל האחראי ההשוכר יהא   7.21.8

הפרויקט ו/או המקרקעין  ו/או הוצאה שייגרם לכל מי שיימצא בשטח

מטעמו ו/או בהרשאתו מכל סיבה שהיא, לרבות עקב פגיעה שתיגרם לו 

במרכז לבילוי ופאי ו/או כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל של מי שמצא 

מרכז בשטח ה ןו/או מי שמבצע עבודות כלשה השוכרמטעם במקרקעין 

(מבלי שיש בכך כדי להקות  כאמור שוכרמחוץ לו מטעם האו  לבילוי ופאי

לשוכר רשות לשהות בשטחי הפרויקט שמחוץ למושכר במהלך ביצוע 

. כמו כן, השוכר בלבד יהיה אחראי כלפי המשכיר ו/או מי עבודות השוכר)

מטעמו או בהרשאתו ו/או כלפי מי שיעבוד ו/או ישהה מטעם השוכר 

לרבות כל מחזיק בפרויקט ו/או לשהו, במושכר ו/או כלפי צד שלישי כ

בגין כל זק שיגרם לגוף ו/או לרכוש כלשהו בקשר ישיר או במקרקעין, 

אין באמור בס"ק זה כדי לגרוע מהוראות עקיף עם ביצוע עבודות השוכר. 

 להלן.  18סעיף 
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שיון או כל היתר אחר לבצוע שיויים ותוספות יבאם יידרש היתר ביה, ר  7.21.9

(אם וככל שאושרו על ידי המשכיר בכתב  כלשהם במסגרת עבודות השוכר

, תחול על השוכר החובה לקבל את כל ומראש, על פי שיקול דעתו המוחלט)

בביצוע השיויים והתוספות, שיוות כאמור, בטרם יחל יההיתרים ו/או הר

והוא יהא מוע מלהעלות כל טעה ו/או דרישה ו/או  באחריותו ועל חשבוו,

ו/או בגין סירובו של  תביעה כלפי המשכיר בגין דרישת רשות כאמור

  .המשכיר להתיר ביצועה של עבודה כאמור

ו/או כל גורם אחר או וסף  למעט אם אמר במפורש אחרת, יהא המפקח  7.21.10

ציג המשכיר בכל הקשור לביצוע עבודות  ה לצורך כך על ידי המשכיר,שימו

בדיקת התאמתן לתכיות השוכר, למדריך לשוכר השוכר, לרבות לעיין 

ו/או מי מטעמו מתן החיות לשוכר ולספח עבודות השוכר (ספח ד') ול

 לעיל. הוראות סעיף זה ומתן האישורים הדרשים כאמור ב

  מושכרבו עבודות ביה במרכז לבילוי ופאילהוראות כלליות בקשר  .8

, לרבות החלטות מהחלטות רשות מוסמכת כלשהי ידוע לצדדים, כי יתכן שכתוצאה 8.1

החלטות המשכיר ו/או מי מטעמו ו/או  ו/אוכאמור שיתקבלו במסגרת היתר הביה 

המושכר ו/או עקב  שלאו של הפרויקט כתוצאה מסיבות הכרוכות בעבודות הביה 

שהמשכיר לא צפה , לרבות כאלה הכרח בביצוע שיוי הדסי ו/או עקב סיבות אחרות

קומת המושכר ו/או לרבות , ובביצוע העבודות בפרויקטמראש, יוכסו שיויים בתכון 

יבו קרוב ככל האפשר לתיאורם יוהמושכר  הפרויקטהמושכר. במקרה כזה מוסכם, כי 

יהא ובלבד שלא , ך התחשבות בשיויים האמורים ובכפיפות להםבהסכם ובספחיו תו

  בכך כדי למוע מן השוכר לעשות במושכר שימוש סביר בהתאם למטרת השכירות. 

הן לפי תחילת , המשכיר יהא רשאי בכל עת, ללא צורך בהסכמה כלשהי של השוכר 8.2

אך לא (ת לרבו, בפרויקטתקופת השכירות והן במהלכה, לבצע כל שיוי או תוספת 

צירוף קומות,  ;ביה, תוספות או הפחתה של שטחים הקמת תוספות ביה;, )רק

שיויים בקוסטרוקציה של הפרויקט, לרבות הוספת ו/או  ;לפרויקטשטחים או אגפים 

יציקת עמודים ו/או קורות ו/או תמיכות ו/או חיזוקים (הן בשטח המושכר והן מחוץ 

סגורים או פתוחים לשטחים בשימוש בלעדי של הפיכת שטחים ציבוריים לו); 

שיויים בחיוים, בפתחי הכיסה  ;בפתחים ובמעברים יוייםש ;משתמשים שוים

ביצוע תוספות ביה למייהן ו/או גריעות  ;, בחדרי הביטחון ו/או השירותיםלפרויקט

א יו, וזאת ללאו בתכיות בפרויקט יםאחר יםשיויתוספות ביה או וכל  ;בביה

(להלן בסעיף זה: של המשכיר  הגבלת זמן ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט

. המשכיר ישתדל כי בביצוע השיויים תיגרם הפרעה מעטה ככל היתן )"השיויים"

 לפעילותו של השוכר במושכר.

השוכר יהא מוע מלהעלות כל טעות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפי המשכיר ו/או מי  8.3

ביצוע השיויים, כולם או לעיל ו/או בקשר עם  8.1האמור בסעיף מטעמו בקשר עם 

לרבות אופן ביצועם וכל הכרוך בכך, ובכלל זאת הצבת פיגומים, מחסומים, מקצתם, 

 שיויפעולה ו/או שוכר מתחייב שלא להפריע ולא להתגד לכל גדרות, מוף וכיוצ"ב. ה

ולכל בקשה להיתר ביה ו/או לכל הליך  או תוספת כאמור לעיל מכל סיבה שהיאו/

זאת לרבות העדר התגדות כאמור להפרעות שיגרמו לו, אם  תכוי בו יקוט המשכיר,

תפגעה זכויות השוכר יגרמו, בזמן ביצוע התוספת או השיוי, כל זאת בתאי שלא 

  רות. במושכר בהתחשב במטרת השכיסביר לשימוש 
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ככל כי לשוכר בוסף לאמור לעיל ולמען הסר ספק מודגש ומובהר במיוחד, כי ידוע 

כמו גם העבודות הכרוכות , כך, על כל הכרוך בויבוצעו עבודות וספות בפרויקט

מתחייב שלא להפריע ולא להתגד לעבודות השוות  כרוש, וכי הבתוספות הביה, 

ו/או תוספות הביה, הוצאת היתרי ביה בגים וכיוצ"ב,  פרויקטהכרוכות בביצוע ה

שלא יהא בכך כדי למוע ממו לעשות שימוש סביר במושכר ובלבד , מכל סיבה שהיא

   .בהתאם למטרת השכירות

  הפרת התחייבויות השוכר כאמור בס"ק זה לעיל תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

כך, כי בעת ביצוע עבודות המשכיר כי ידוע לו והוא מסכים ל ,ומאשרמצהיר השוכר  8.4

, יהא המשכיר רשאי להקים מערכות מרכזיות ככל שתבוצעה, ובפרויקטבמושכר 

"ב), עם או בלי מוה, אליהן יתחבר השוכר צזמיות (כגון מערכת חשמל ו/או מים וכיו

כי ישלם את חלקו היחסי  ,במקום החיבור למערכות הקבועות. השוכר מתחייב

ובמועד כפי הסביר י שיקבע על ידי המשכיר על פי שיקול דעתו בצריכה, הכל כפ

ללא תשלום מלא ובמועד כאמור, לא יחובר ו/או יותק המושכר מן  .,שייקבע

  המערכות הזמיות כאמור.

ו/או  הפרויקט המשכיר יהיה רשאי, ללא כל צורך בקבלת הסכמת השוכר, להעביר דרך 8.5

כל רשות,  ות מי מטעמו, או באמצעותדרך המושכר, וכן להתקין בעצמו או באמצע

מוסד או גוף אחר, את כל סוגי הצרת, לרבות תעלות מיזוג אויר, ציורות מים, גז, 

כבלים וחוטי חשמל, כבלים לתקשורת טלוויזיה ו/או טלפון ו/או כבלים אחרים, בין 

 רובין אם לאו, והשוכ הפרויקט שהם משרתים את השוכר ו/או את המושכר ו/או את

לאחר  בכל עת ולפי הצורךחברת היהול או למי מטעמם, חייב לאפשר למשכיר או למת

ובלבד , , כיסה למושכר לצורך ביצוע עבודתו כאמור על כל הכרוך בכךתיאום מראש

עבודות כאמור במהירות את הלסיים יעשה כמיטב יכולתו על מת שהמשכיר 

 ובתום ביצוע העבודות  ,וכרסיון לצמצם ככל האפשר את ההפרעה לשיהאפשרית ותוך

   .(ככל היתן) את המצב לקדמותו ישיבהמשכיר 

 להיכס בכל זמן סביר למושכרו/או חברת היהול השוכר מתחייב לאפשר למשכיר  8.6

, הן לצורך בדיקה בדבר קיום כל תאי ההסכם והן לצורך ביצוע ולאחר תיאום מראש

 בהתאם ליתר הוראות הסכם זה. עבודות ו/או תיקוים כלשהם

לעיל מהווה תאי מהותי ועיקרי וכי זה  8ידוע לשוכר, כי האמור בהוראות סעיף  8.7

  בהסכם זה.אלמלא התחייבויותיו כאמור לא היה המשכיר מתקשר עמו 

  מסירת חזקה ופרוטוקול מסירה .9

עליו הודיע המשכיר לשוכר  לידי השוכר במועד מסירת החזקהתימסר החזקה במושכר 

לכל מיעה ו/או מגבלה שמקורה לעיל ו 5.5למפורט בסעיף , בכפוף לעיל 5.1כאמור בסעיף 

על מסירת המושכר לשוכר  .קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה- בשוכר, לרבות עקב אי

  הבאות: תחולה כל ההוראות

שבו יפורטו מועד מסירת החזקה יערכו ציגים מטעם שי הצדדים פרוטוקול, ב 9.1

, כל זאת ו/או לסייםשלדעת השוכר על המשכיר לתקן ו/או עבודות במושכר ליקויים 

  ).מסירה"ה "פרוטוקולבהתאם ובכפוף להוראות ההסכם (להלן: 

כי הימעותו של השוכר מלשתף פעולה עם המשכיר בעריכת  ,למען הסר ספק מובהר 9.2

הצורך בהשלמת עבודות  המסירה, וכן קיומם של ליקויים כלשהם ו/או פרוטוקול
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כל אלה לא ישמשו כמיעה לקבלת החזקה במושכר, והשוכר  - במושכר על ידי המשכיר 

  .לעיל 7. אין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיף יהיה חייב לקבל החזקה במושכר

החזקה והוא  תהשוכר מתחייב להתייצב במושכר ולקבל את החזקה בו במועד מסיר 9.3

בכתב מאשר, כי בכל מקרה שלא יבוא לקבל את החזקה במועד זה, על אף מתן הודעה 

ל מקרה שבו לא יקיים איזו ו/או בכ בדבר מועד מסירה חלופי, על ידי המשכיר

, יראו אותו אף לאחר קבלת התראה כאמור להלן 9.4מהתחייבויותיו כמפורט בסעיף 

לעיין קיום כל התחייבויותיו כאילו קיבל את החזקה במושכר במועד מסירת החזקה 

ואחריותו, כמפורט בהסכם ו/או על פי כל דין (לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור, 

), , לרבות הסכם היהולביצוע כל התשלומים מכל מין וסוג שעליו לשלם על פי ההסכם

ללא כל הסתייגות לגבי מצבו, וכן יראו בכך כאילו ערך פרוטוקול המסירה במועד 

  .ליקויים כלשהםלעיל, וכאילו לא היו במושכר  9.1בסעיף הקבוע 

  השוכר לבצע את הפעולות הבאות: מתחייבמסירת החזקה עד ומא יאוחר מעד ל 9.4

קבלת החזקה במושכר על ידי השוכר לקבל את החזקה במושכר לידיו;   9.4.1

תהווה אישור מצדו, כי המושכר מסר לו בהתאמה מלאה להוראות הסכם 

זה ולשביעות רצוו המוחלט, וכי אין לו ולא תהייה לו כל תביעות בכל 

  , בכפוף לאמור בפרוטוקול המסירה.הוגע למושכר ולהסכם זה

 לתקופת ההקמה כרעבודות השוי ביטוחקיום להמציא למשכיר את אישור   9.4.2

 ).1'וספח (

לשלם את דמי השכירות ודמי היהול בגין שלושת חודשי השכירות   9.4.3

 להלן. 12.1.5הראשוים כאמור בסעיף 

 5.8כאמור בסעיפים בגין מוה החשמל ומוה המים לשלם את התשלומים   9.4.4

 .(בהתאמה) בספח ד' 15.10 - ו

 - .להלן 26להמציא למשכיר את כל הבטחוות, בהתאם למפורט בסעיף   9.4.5

יהא המשכיר כי היה והשוכר לא יבצע איזה מהדברים דלעיל במלואו ובמועדו,  ,מובהר

זאת בלי שהדבר ייחשב כהפרה כלשהי  רשאי לעכב את מסירת החזקה לידי השוכר,

מצד המשכיר, כל זאת בלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות המוקים למשכיר 

מהתחייבות השוכר לבצע את כל האמור מבלי לגרוע על פי ההסכם ו/או על פי כל דין ו

  לעיל. 9.3לעיל במלואו ובמועדו, ובמקרה כזה יחולו הוראות סעיף 

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, ומכל הסעדים העומדים לרשות המשכיר על פי הסכם 

לקבל את החזקה במועד השוכר שלא יבוא  ככלהשכירות ועל פי כל דין, מוסכם כי 

בדבר מועד מסירה חלופי,  משכירעל ידי הבכתב על אף מתן הודעה  קבוע לשם כך,ה

יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם ולמשכיר יעמדו כל הסעדים התוים לו על פי 

 7ההסכם ו/או הדין, לרבות ביטול ההסכם, בכפוף למתן הודעה בכתב לשוכר בת 

ימים, מבלי שתהיה לשוכר כל טעה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם כך, ומבלי 

זכות לקבל ו/או לדרישת כל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום מהמשכיר שתעמוד לשוכר ה

  ו/או ממי מטעמו בגין הוצאות שהוצאו על ידי השוכר בקשר עם המושכר.

במושכר  ליקויים בעבודות המשכירהמשכיר מתחייב לתקן בתוך זמן סביר על חשבוו  9.5

ו/או לעיל  2עיף סהגדרת המושכר בוכן אי התאמות בין המושכר ובין תיאורו כאמור ב

ערך יבפרוטוקול המסירה שי במפורשואשר יצויו על ידי הצדדים  'ספח גלאמור ב

, ובלבד שאלה לא גרמו על ידי השוכר ו/או עקב עבודות לעיל 9.1כאמור בסעיף 
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ואשר יש בהם כדי למוע מהשוכר את . פגמים המחייבים תיקוים דחופים השוכר

בהקדם האפשרי ובהתאם למהות הפגם  יתוקו על ידי המשכירהפעלת עסקו במושכר 

  ומידת הדחיפות בקשר לתיקוו.

ו/או לליקויים  כאמורבכל מחלוקת בין הצדדים, הוגעת למידת התאמת המושכר  9.6

, ובכל מחלוקת הוגעת לאיחור הלןל 9.1כמפורט בסעיף  המסירהשיירשמו בפרוטוקול 

השוכר בהמצאת מפרטים ותכיות ו/או התאמתם לדרישות המשכיר כאמור  מצד

שגרם עקב כך במועד  המשה שלו ו/או הוגעת למשך העיכוב סעיפיעל כל  6בסעיף 

ו/או בכל עיין הוגע למשך הדחייה  מועד פתיחת המושכרמסירת החזקה ו/או ב

יפסוק  - קמת המושכר המתחייב מהם לפי העיין ובכל עיין אחר הוגע לבצוע עבודת ה

כמומחה (ולא כבורר) המפקח והכרעתו תהא סופית ותחייב את הצדדים לכל דבר 

  ועיין כאילו הייתה מוסכמת עליהם מלכתחילה. 

האמור בהוראות סעיף זה לעיל יחול בכפוף לכל חבות ו/או התחייבות ו/או אחריות  9.7

זקת ו/או לתיקון החלה על השוכר בהתאם ליתר הוראות הסכם זה בכל הוגע לאח

 המושכר ו/או מערכותיו ו/או מתקיו.

  מטרת השכירות .10

. ה כאמור בספח א'השוכר מצהיר ומתחייב כי הוא שוכר את המושכר אך ורק למטר 10.1

   זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 10.1הפרת ההוראה הקבועה בסעיף 

השוכר מתחייב להפעיל את עסקו במושכר בגדר מטרת השכירות בלבד, ללא כל חריגה  10.2

מכל מין וסוג. כל שיוי או הרחבה של מטרת השכירות כפופים ממה, וללא כל סטייה 

לביצוע כל לקבלת הסכמה מראש ובכתב מאת המשכיר, אשר יהיה רשאי שלא להסכים 

שיוי או הרחבה כאמור מכל סיבה לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, והשוכר יהא 

מושתק מלטעון ולא תהא לו כל תביעה ו/או טעה ו/או דרישה בגין סירוב המשכיר 

  לאשר לו שיוי או הרחבה כאמור.

זה על ידי השוכר תהווה הפרה יסודית של  10.2הפרת ההוראה הקבועה בסעיף 

  ההסכם.

ידוע לשוכר והוא מסכים לכך, שהפרויקט כולל ויכלול עסקים מסוגים שוים, לפי  10.3

שיקול דעתו המוחלט של המשכיר, מתוך כווה ליצור תמהיל כון של עסקים במרכז 

לבילוי ופאי לתועלת המשכיר ולתועלת כל בעלי העסקים שיפעלו בו. השוכר מוותר 

לו במושכרים השוים שבמרכז לבילוי מראש על כל טעה בקשר לסוגי העסקים שיתה

ופאי ו/או סוגי השימושים והפעילויות בתוספות הביה, אופיים ורמתם, וכן על כל 

טעה בקשר להיקף פעילותם, מועדי ושעות הפתיחה שלהם, סידורי הכיסות והיציאה 

 אליהם וכיוצא באלה. 

 - ע לו שהמשכיר עשוי מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, השוכר מאשר ומצהיר כי ידו 10.4

להעיק ייחודיות ו/או בלעדיות לעסקים  - לבחירתו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי 

ו/או למוע הפעלתם של עסקים מסוימים וכן ליצור  מרכז לבילוי ופאימסוימים ב

איזון ו/או תמהיל עסקי ככל שיחפוץ, לפי מיטב הבתו, בקשר עם סוג העסקים שיפעלו 

י, לרבות הפעלתם של מספר עסקים מאותו סוג ולאותה מטרה מרכז לבילוי ופאב

כל זאת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשכיר, ללא כל הגבלה . (כולה או חלקה)

יהא מושתק מלטעון והוא מוותר בזה באופן בלתי חוזר על השוכר ובהתאם לכל דין. 

, השוכר מצהיר כי כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה כגד המשכיר בושא זה. כמו כן

 תמחר ושא זה וכי הביא אותו בחשבון בבואו להתקשר בהסכם זה.



  מרכז לבילוי ופאי פארק פרס חולון

  

  

  

22

הועקה לו ולא הובטחה לו כל ייחודיות ו/או בלעדיות כאמור  לאהשוכר מצהיר, כי  10.5

בקשר למושכר ולעסק שיתהל בו, והוא מוותר בזה מראש ובאופן בלתי חוזר על כל 

 טעה בוגע לכל הקשור לכך.

תוך שיוי או חריגה ממטרת השכירות, , כי ידוע לו שהפעלת המושכר השוכר מאשר 10.6

הסכם מלבד היותה הפרה יסודית של הסכם זה כאמור לעיל, עלולה לגרום להפרה של 

הקיימים כיום או אחרים ו/או הסכמים שכירות ו/או הרשאה  הסכמיהחכירה ו/או של 

מרכז אחרים בי זכויות ו/או בעלבין המשכיר לבין שוכרים שיהיו קיימים בעתיד 

ולהסב למשכיר ו/או למי מבין הגורמים כאמור זקים כבדים ובלתי , לבילוי ופאי

הטוב, ולפיכך יהיה המשכיר רשאי, בכל  םזקים למויטין ולשמהפיכים, כמו גם 

מקרה שבו יוהל העסק במושכר תוך סטייה או חריגה ממטרת השכירות, לקבל, בין 

מתחייב השוכר . בוסף ומבלי לגרוע מן האמור, הפעלה כאמורהיתר, צו מיעה כגד 

כתוצאה מהפרת  ובגין כל זק ו/או הוצאה ו/או הפסד שייגרם ל את המשכירלפצות 

מי מצד ו/או דרישה תביעה התחייבות השוכר כאמור בסעיף זה וכן לשפותו בגין כל 

מבלי לגרוע זאת כל מיד עם קבלת דרישה ראשוה לכך, מבין הגורמים הזכרים לעיל, 

   מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות המוקים למשכיר על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

, כוח האדם, המשאבים היכולת ,השוכר מצהיר ומתחייב כי היו בעל הידע, היסיון 10.7

להפעיל את עסקו כמפורט במטרת השכירות. השוכר יעשה כל  והיכולת הפיסית

 מאמץ, תוך יצול כל המשאבים העומדים לרשותו, לשם הצלחת עסקו במושכר.

כי השוכר יהיה חייב להשתמש בחלקו העיקרי של שטח המושכר לפעילות  ,מובהר בזה 10.8

 5%במטרת השכירות; כי הוא לא יקצה שטחים העולים על שיעור של  המוגדרת

) משטח המושכר לפעילות המשרדית הקשורה למושכר ו/או לפעילות אחוזים(חמישה 

טפלה אחרת למטרת השכירות, וכי הוא לא יקצה כל שטח בתוך המושכר למטרה 

לגבי המטרה כאמור בעסקים מהסוג של העסק  חלאחרת כלשהי מעבר לתקן ה

 שהשוכר יפעיל במושכר.

  

   תקופת השכירות .11

ותחילתה במועד כמפורט בספח א'  אלפי הסכם זה הי ההראשותקופת השכירות  11.1

 )."תקופת השכירות הראשוה"(להלן: פתיחת המושכר 

 הראשוה ותקופת השכירות הוספת השיה תקופת השכירות הוספת 11.2

בשתי תקופות תקופת השכירות  האפשרות להאריך אתתוקה לשוכר   11.2.1

 "הוספת הראשוהתקופת השכירות : ", בהתאמה(להלןבות קועו וספות

 בכפוףו ,ספח א'ב באופן המפורט) "תקופת השכירות הוספת השיה " - ו

   :ובמצטבר התאים הבאים במלואםלהתקיימות 

 התקבלו כל האישורים (כהגדרתם להלן);  11.2.1.1

אחר כל שקדמה להארכה  השוכר מילא בתקופת השכירות  11.2.1.2

 התחייבויותיו בהתאם להסכם זה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות

האמור, התחייבויותיו על פי הסכם היהול, הוא שילם את כל 

הוא לא הפר את  התשלומים החלים עליו במלואם ובמועדם,

ההסכם ו/או את הסכם היהול בהפרה יסודית ו/או בהפרה 

חוזרת כלשהי, וכן לא קיימים בין הצדדים (לרבות בין השוכר 
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ררות אחרים לבין חברת היהול) הליכים משפטיים ו/או הליכי בו

ו/או חילוקי דעות כלשהם, בוגע להתחייבויות כלשהן של השוכר 

  ;על פי ההסכם ו/או איזה מספחיו

למשכיר, בהודעה בלתי מסויגת ובלתי מותית, הודיע השוכר   11.2.1.3

) חודשים לפי ששה( 6בכתב, שתתקבל אצל המשכיר לכל הפחות 

, על רצוו בהארכת שקדמה להארכהתום תקופת השכירות 

  ;שכירותה

או אישור אישור שר הפים,  - , משמע "האישורים"לצרכי הסכם זה, 

לפקודת  188בהתאם להוראות סעיף  לפי העיין, מועצת העיר חולון,

העיריות (וסח חדש) להארכת תקופת השכירות (הואיל ועקב הארכתה 

או כל אישור אחר  שים) 5כאמור תעלה תקופת השכירות הכוללת על 

, כאשר לעיין זה בהתאם להוראות כל דין, כפי שיידרשו בעת הרלווטית

מובהר במפורש, כי אישור כאמור יכול שיתייחס באופן ספציפי להסכם 

יכול שיתייחס באופן כללי לאפשרות המשכיר להתקשר  לחילופיןוהשכירות 

 שים. 5עם שוכרים בהסכמי שכירות לתקופה העולה על 

 - ו 11.2.1.1בסעיףהתאים המפורטים כל סכם, כי בכפוף להתקיימות מו  11.2.2

להסכם  יםספציפי יםאישור האישורים יהיו, וככל שיידרש, כי לעיל

השכירות, כי אז יפה המשכיר (בעצמו ו/או באמצעות העירייה) בבקשה 

 יםאישורה, מבלי שתחול על המשכיר כל התחייבות כי יםאישורהלקבלת 

ו/או עד  עד לתום תקופת השכירות הראשוה וו/או יתקבל כלל ויתקבל

והשוכר לא יבוא בכל  לתום תקופת השכירות הוספת הראשוה, לפי העיין,

 טעה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המשכיר ו/או העירייה בקשר עם כך. 

ו/או עד לתום  עד לתום תקופת השכירות הראשוה יםאישורה והתקבל

כי אז  לפי העיין, על פי הסכם זה, ות הוספת הראשוהתקופת השכיר

יודיע על כך המשכיר לשוכר זה לעיל)  11.2.2(בכפוף לאמור ברישא לסעיף 

  תוארך. הרלווטית ותקופת השכירותבכתב 

כאמור עד  יםאישורה וו/או לא התקבל האישוריםדחתה הבקשה לקבלת 

תקופת השכירות הוספת  םו/או תו לתום תקופת השכירות הראשוה

, יודיע על כך המשכיר לשוכר בכתב ובמקרה כאמור הראשוה, לפי העיין

ויחולו  הרלווטיתיבוא הסכם זה אל סיומו במועד תום תקופת השכירות 

הוראות הסכם זה לעיין סיום השכירות ופיוי המושכר. השוכר מוותר בזה 

כיר ו/או מי מטעמו בקשר על כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המש

ו/או תקופת השכירות  עם סיום השכירות בתום תקופת השכירות הראשוה

  ., לפי העייןכאמור הוספת הראשוה

א רשאי, ככל המבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר במפורש, כי המשכיר י

אל הגורמים המוסמכים שיבחר בכך בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לפות 

, וזאת בכל עת, החל ממועד חתימת הסכם האישוריםלצורך קבלת 

השכירות (אף אם עד לאותו מועד טרם התקבלה הודעת השוכר כאמור 

לעיל) והשוכר לא יבוא בכל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה 11.2.1.3בסעיף 

 ובין אם לאו.פיה כאמור ר ערך המשכיכלפי המשכיר בקשר עם כך, בין אם 
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תחולה כל הוראות ההסכם במלואן  הוארכה תקופת השכירות כאמור לעיל,  11.2.3

הראשוה וגם בתקופת השכירות הוספת  שכירות הוספתתקופת הבגם 

כחלק מתקופת  כאמורויראו בתקופת השכירות  ה,ככל שתהיי ,השיה

(תקופת השכירות הראשוה ותקופת  יןילכל דבר ועהראשוה השכירות 

, ככל הראשוה וכן תקופת השכירות הוספת השיה השכירות הוספת

"תקופת ה על פי הוראות הסכם זה תקראה יחד לעיל ולהלן: שתהיי

. להסרת ספק מובהר, כי הארכת תוקף ההסכם בהתאם )השכירות"

להוראות דלעיל, תגרום להארכה אוטומטית ולתקופה זהה, גם של הסכם 

  היהול.

הראשוה או  דמי השכירות היסודיים לגבי תקופת השכירות הוספת  11.2.4

ימים  14- עד ולא יאוחר מ .ספח א'היו כמפורט בה, י, ככל שתהייהשיה

ככל , הישוה או השיאהר וספתהשכירות הלפי מועד תחילת תקופת 

, יאריך השוכר למשך כל תקופת השכירות הוספת את כל כאמור היישתה

אישורי עריכת השוכר ימציא להלן, וכן  26הביטחוות המפורטים בסעיף 

ת השכירות ו, גם לגבי תקופספח הביטוחביטוח בהתאם להוראות 

אישורי עריכת הביטחוות ו/או את ת. לא מסר השוכר למשכיר את והוספ

ייחשב הדבר כהפרה יסודית של  - הביטוח כאמור לעיל במלואם ובמועדם 

הפרת ההסכם כאמור תהא בהתייחס  - ההסכם (ולהסרת ספק מובהר 

הראשוה או  להסכם אשר תוקפו הוא עד לתום תקופת השכירות הוספת

ת ולהוראבהתאם  ,), והמשכיר יהא רשאי לבטל את ההסכם לאלתרהשיה

או להלן, זאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות אחרים  0סעיף 

  על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.וספים 

- או שהמשכיר הודיע על איו/לא הוארכה תקופת השכירות בהתאם לאמור לעיל  11.3

 11.2.1בסעיף כאמור הסכמתו להארכתה בשל אי התקיימות תאי כלשהו מהתאים 

שקדמה לתקופת השכירות אשר לא  לעיל, יבוא ההסכם לסיומו בתום תקופת השכירות

מבלי שלשוכר תהא כל תביעה ו/או טעה ו/או דרישה כלפי המשכיר בגין  ,הוארכה

תקופת שכירות בהתאם אותה הגעתו לקיצו כאמור, והשוכר יפה את המושכר בתום 

 ., ללא עיכובלהוראות ההסכם

ו/או להפסיק השוכר לא יהיה רשאי להפסיק את השכירות ו/או לפות את המושכר  11.4

לפי תום תקופת השכירות. אם על אף רת השכירות את הפעלת המושכר בהתאם למט

האמור יפה השוכר את המושכר קודם לתום תקופת השכירות, מכל סיבה שהיא 

ומבלי שהיה זכאי לעשות כן במפורש על פי הוראות הסכם זה, תמשכה לחול כל 

התחייבויות השוכר כאמור בהסכם ובספחיו, והשוכר יהיה חייב בין היתר (אך לא 

לשלם במועדם למשכיר ו/או לחברת היהול ו/או לצד שלישי כלשהו לפי העיין, רק) 

כל זאת  - את כל התשלומים מכל מין וסוג שהוא החלים עליו על פי ההסכם וספחיו 

 שתהא בתוקף באותה עת. עד לתום תקופת השכירות

זה כדי לגרוע מזכותו של המשכיר על  11.4להסרת ספק מובהר, כי אין באמור בסעיף 

פי ההסכם ו/או על פי הדין, לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור, זכותו להורות לשוכר 

  לפות את המושכר.

הסכם זה לסיומו, לשוכר  למען הסר ספק מובהר, כי עם תום תקופת השכירות יבוא 11.5

לא תהיה כל זכות ו/או אופציה להארכתו לתקופה וספת כלשהי, לא תהייה לו כל 
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תביעות ו/או דרישות ו/או טעות כלפי המשכיר בגין הגעתו לסיומו כאמור, והוא יפה 

 ., ללא עיכובלהלן 25את המושכר בהתאם לאמור בסעיף 

 

  דמי השכירות .12

דמי השכירות את השוכר ישלם למשכיר בתקופת השכירות את דמי השכירות היסודיים או 

  , כמפורט להלן:לפי הגבוה מבין השייםכאחוז מהפדיון, 

 היסודיים השכירותדמי  12.1

השוכר למשכיר את דמי ישלם בגין כל חודש במשך תקופת השכירות   12.1.1

 . ספח א'ב השכירות היסודיים, כמפורט

שטח המושכר ברוטו בהתאם לייקבעו ו/או יחושבו  היסודיים דמי השכירות  12.1.2

  . לעיל 6בסעיף כאמור 

מדד הבסיסי למשך כל עליית הל יםצמוד ודמי השכירות היסודיים יהי  12.1.3

תקופת השכירות. הפרשי ההצמדה כאמור יחשבו לכל דבר ועיין כחלק 

 למדד הבסיסימתחת  להסרת ספק מובהר, כי ירידה במדד מדמי השכירות.

 בתשלום. תהפחתאת השוכר ב תזכה לא

כל השוכר ישלם למשכיר בפועל ומראש את דמי השכירות היסודיים עבור   12.1.4

 .חודששבתחילת כל במהלך תקופת השכירות, ביום העסקים הראשון  חודש

בפועל עסקי  מתקיימיםה' שבו - אחד מימי החול א' - "יום עסקים", משמע 

 .13:00הבקים בישראל, עד ולא יאוחר מהשעה 

על אף האמור לעיל, מוסכם, כי במועד מסירת החזקה ישלם השוכר דמי   12.1.5

שכירות ודמי יהול בגין שלושת החודשים הראשוים של תקופת השכירות 

ואלה יוכו מן התשלומים הראשוים שעל השוכר לבצע בתקופת השכירות. 

  לאחר מכן יחול במלואו ההסדר האמור בפסקה שלעיל.

בוסף, מובהר כי במשך תקופת הרשות ועד למועד פתיחת המושכר, השוכר   12.1.6

לא יהיה חייב בתשלומם של דמי השכירות היסודיים, אולם יחולו על 

השוכר כל יתר ההתחייבויות על פי הסכם השכירות, ללא יוצא מן הכלל, 

לרבות תשלום כל יתר התשלומים החלים עליו על פי הסכם השכירות, 

להלן. עוד מובהר, כי במועד פתיחת  14אלה המפורטים בסעיף ובמיוחד כל 

המושכר יחל השוכר בתשלום דמי השכירות היסודיים (וכן יישא בכל יתר 

ן אם החל לעשות שימוש במושכר ובין ההתחייבויות לפי ההסכם) וזאת בי

  אם לאו.

 דמי השכירות כאחוז מהפדיון 12.2

ובשיטה המפורטים באופן , ישולמו ספח א'דמי השכירות כאחוז מהפדיון, כמפורט ב

  : כדלקמן

בסוף כל חודש קלדרי שבמהלך תקופת השכירות ובכל מקרה לא יאוחר   12.2.1

דו"ח  שלאחריו, ימסור השוכר למשכיר של החודש הקלדרי 10 - מיום ה

) בדבר הפדיון במושכר, כמשמעותו בסעיף "הדו"ח החודשי"חודשי (להלן: 

שחלף, כשהוא מבוסס על הדו"ח למע"מ  לעיל, בגין החודש הקלדרי 2

לדרישת  , לפי העיין)."החודש המדווח" - ו "הפדיון החודשי"(להלן: 
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המשכיר יצרף השוכר לפירוט הפדיון גם את הדו"ח למע"מ. הדיווח ייחתם 

. למען הסר ספק בדו"ח ציג מוסמך מטעם השוכר, שפרטיו יירשמו ל ידיע

למע"מ יהיה שוה מאשר אחת לחודש, , כי גם אם מועד הדיווח המובהר בז

הוראות  ל פיבו, ע 10 - ידווח השוכר על פדיון כל חודש, לא יאוחר מאשר ה

  .סעיף זה

להסרת ספק מובהר, כי השוכר מתחייב במפורש כלפי המשכיר, כי יהל 

לגבי עסקו המתהל במושכר כאמור בהסכם, רישום מלא ומדויק של כל 

 את כל הפדיון במושכר כהגדרתו בהסכם. העסקאות, כך שיבטא באופן מלא

  הפרת הוראת פסקה זו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

במהלך תקופת השכירות ישוב ותשלום דמי השכירות כאחוז מהפדיון ח  12.2.2

זה עשה בהתאם למפורט בסעיף ייהראשוה ותקופת השכירות הוספת, 

 להלן:

חישוב ותשלום דמי במהלך תקופת השכירות הראשוה, ייעשה   12.2.2.1

השכירות כאחוז מהפדיון (ביכוי דמי השכירות היסודיים) אחת 

(להלן:  הראשוה במשך כל תקופת השכירות שישה חודשיםלכל 

), "הראשוההשכירות  תבתקופבמהלך  "תקופת ההתחשבות

וזאת בהתאם לחישוב מצטבר של סך הפדיוות בכל שישה 

ירות היסודיים בגין חודשים רלווטיים לעומת סך דמי השכ

אותם שישה חודשים רלווטיים, שייערך אחת לכל שישה 

חודשים רלווטיים (עם תום כל שישה חודשים כאמור), בערכים 

 צמודי מדד.

הראשוה או השיה, לפי  ,הוספתבמהלך תקופת השכירות   12.2.2.2

ייעשה חישוב ותשלום דמי השכירות כאחוז מהפדיון  העיין,

במשך  חודשים שלושה(ביכוי דמי השכירות היסודיים) אחת לכל 

"תקופת (להלן:  תוהוספת השכירות ותקופאחת מכל 

), וזאת בהתאם "השכירות הוספת תתקופמהלך ההתחשבות ב

חודשים רלווטיים  שלושהלחישוב מצטבר של סך הפדיוות בכל 

חודשים  שלושהמת סך דמי השכירות היסודיים בגין אותם לעו

חודשים רלווטיים (עם  שלושהרלווטיים, שייערך אחת לכל 

 חודשים כאמור), בערכים צמודי מדד. שלושהתום כל 

 ותהיה וכתוצאה מהדו"חבהתאם לאמור לעיל, מובהר כי   12.2.2.3

 הכללים בתקופת התחשבות מסוימתחודשים הלגבי  יםהחודשי

(דהייו, בתקופת ההתחשבות במהלך תקופת השכירות 

הראשוה ו/או בתקופת ההתחשבות במהלך תקופת השכירות 

יתברר, כי דמי השכירות כאחוז מהפדיון הוספת, לפי העיין) 

עולים על דמי השכירות היסודיים אותה תקופת התחשבות בגין 

, מור)תקופת התחשבות (הכל בערכים צמודי מדד כא הלגבי אות

ישלם השוכר למשכיר את ההפרש כי אז  -  בכל סכום שהוא

ביצוע החישוב ימים ממועד  7 לא יאוחר מחלוףלתשלום, וזאת 

לחודש שלאחר תקופת  15 - כאמור ובכל מקרה לא יאוחר מה

   .הרלווטית (לפי העיין) ההתחשבות
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ימים מתום השה  90, ולא יאוחר מאשר עד חלוף בסוף כל שה קלדרית  12.2.3

כאמור, ימסור השוכר למשכיר דין וחשבון שתי בדבר הפדיון במושכר 

) כשהדו"ח השתי "הדו"ח השתי"במהלך כל השה החולפת (להלן: 

, המפרט את תוי של השוכרהחיצוי  מאומת ומאושר על ידי רואה החשבון

היה וייווצרו  .הקלדריים בשה החולפתהפדיון בגין כל אחד מן החודשים 

סתירות ו/או סטיות בין הדו"ח השתי המתייחס לחודש כלשהו בשה 

), "הסטייה"הרלווטית לבין הדו"ח החודשי המתייחס לאותו חודש (להלן: 

כי אז ככל שלסתירה ו/או לסטייה האמורה תהא השלכה על דמי השכירות 

 - ם בהתאם להוראות הסכם זה כאחוז מהפדיון אשר היה על השוכר לשל

ישלם השוכר למשכיר את ההפרש בגין הסטייה כאמור כשהוא צמוד למדד 

זה לעיל, לא יהא יתן  12.2כי לעיין סעיף  ,). מובהר"תשלום איזון"(להלן: 

 שויםו/או לרבעוים  לחציויםלקזז ו/או לתאם בין סטיות המתייחסות 

ו/או רבעון (לפי  חציון, וכל (לפי העיין, בהתאם לתקופת ההתחשבות)

  .ייבחן בפרד בהתאם לאמור לעילהעיין) 

למשכיר שמורה הזכות לעיין בכל עת בכל מסמכי ההלת החשבוות של השוכר  12.3

המתייחסים לפעילותו במושכר ולפדיון במושכר, לבדוק על ידי רואה חשבון ו/או מהל 

חשבוות מטעמו את הדו"ח החודשי ו/או הדו"ח השתי, וכן לבדוק את סדרי רשום 

, וזאת בכל דרך שימצא לכון, לרבות הפדיון במושכר ואת ספרי החשבוות של השוכר

ר לכל זמן שימצא לכון ו/או על ידי שימוש על ידי הצמדת ציג מטעמו לקופת המושכ

. לבקשת המשכיר ימסור השוכר או רואה חשבון "לקוח סמוי" ו/או בכל דרך אחרת - ב

ימים  7שלו כל הסבר ו/או מסמך ו/או מידע ככל שיידרש בקשר לכל ה"ל, וזאת בתוך 

  בקשת המשכיר.מועד מ

  הבאות: ההוראותאף של השוכר תחולה  ותבקשר עם ההלת החשבו

השוכר מתחייב, כי רישום הפדיון במושכר יעשה אך ורק באמצעות קופה   12.3.1

רושמת או מחשב, העומד בדרישות כל רשות מוסמכת ו/או דרישות כל דין, 

  לפי המחמיר מבייהם.

מוסכם ומובהר, כי אי רישום ו/או רישום בחסר בקופה הרושמת ביחס   12.3.2

אחרת של התחייבויות  או כל הפרה לעסקה כלשהי שתבוצע על ידי השוכר

אף אם ההפרה ובעת ממעשה או מחדל של מי , השוכר בקשר עם הפדיון

  יחשב כהפרה יסודית של הסכם זה.מבין עובדי השוכר ו/או הבאים מכוחו, י

המשכיר ו/או חברת היהול, לפי העיין, לא ימסרו לשוכר הודעה אחרת בכתב, כל עוד  12.4

וכל תשלום אחר אשר על השוכר לשלם למשכיר ישולמו דמי השכירות וכן דמי היהול 

המחאות, באמצעות ו/או לחברת היהול על פי הסכם זה (לרבות הסכם היהול) 

 כמפורט להלן.

(שתים עשרה)  12במועד מסירת החזקה וכתאי לה, יפקיד השוכר בידי המשכיר 

בכל אחד משים עשר החודשים האמורים, ערוכות  1 - המחאות מעותדות ליום ה

פקודת המשכיר, וזאת בגין דמי השכירות היסודיים בגין שת השכירות הראשוה ל

על אף האמור מוסכם, כי ההמחאה בגין דמי מתוך תקופת השכירות הראשוה. 

  השכירות היסודיים בגין חודש השכירות הראשון, תהא ערוכה לפירעון מיידי. 
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השכירות הראשוה יפקיד  חודשים בתקופת 12ימים לפי תום כל  14 - עד לא יאוחר מ

כאמור בגין דמי השכירות היסודיים  (שתים עשרה) המחאות 12השוכר בידי המשכיר 

  בגין שת השכירות העוקבת וחוזר חלילה. 

או לפי תום תקופת  ימים לפי תום תקופת השכירות הראשוה 14 - עד לא יאוחר מ

(שתים עשרה)  12בידי המשכיר , יפקיד השוכר השכירות הוספת הראשוה, לפי העיין

כאמור בגין דמי השכירות היסודיים בגין שת השכירות הראשוה מתוך  המחאות

, כשאלו מעודכים בהתאם לעליית דמי הראשוה או השיה תקופת השכירות הוספת

  השכירות היסודיים על פי הסכם זה וחוזר חלילה. 

תהווה הפרה  ,ואן ובמועדןבמל ,אי המצאת ההמחאות כאמורמובהר במפורש, כי 

יסודית של הסכם השכירות ותקה למשכיר את כל הסעדים העומדים לו על פי הסכם 

  זה ו/או הדין. 

את שיטת התשלום ולהורות לשוכר  יהיו רשאים לשותהמשכיר ו/או חברת היהול 

לשלם את התשלומים האמורים באמצעות מתן הרשאה בלתי חוזרת לחיוב חשבון 

 וכר על ידי המשכיר ו/או חברת היהול ו/או באמצעות הוראות קבע.הבק של הש

את ההוראה האמורה מעת לעת על פי  המשכיר ו/או חברת היהול יהיו רשאים לשות

שיקול דעתם המוחלט והשוכר מתחייב לחתום על כל מסמך ו/או הוראה ככל 

  מקבלתה. יום 15שיתבקש, וכן למלא אחר כל דרישה כזו על פי כל פרטיה בתוך 

ום כל שים עשר חודשים במהלך תקופת השכירות, יערוך המשכיר תבסמוך לאחר  12.5

התחשבות בכל הוגע להפרשי ההצמדה המגיעים למשכיר על פי הסכם זה בגין דמי 

. השוכר מתחייב לשלם למשכיר את החודשים שחלפו 12בגין  השכירות היסודיים

וזאת באמצעות  דרישת המשכירימים ממועד  7הפרשי ההצמדה האמורים בתוך 

 .המחאה לפירעון מיידי, ערוכה לפקודת המשכיר

לא יחשב בשום פים ואופן כתשלום, אלא לאחר ההמחאות כאמור מובהר, כי מתן  12.6

  פירעום בפועל של הכספים ו/או התשלומים כאמור.

בלי לגרוע מכל הוראה אחרת מהוראות ההסכם, השוכר מתחייב לשלם את דמי מ 12.7

וכן את כל התשלומים האחרים , למשכיר ואת דמי היהול לחברת היהולהשכירות 

מכל מין וסוג שהוא החלים עליו על פי ההסכם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, 

, משך כל תקופת השכירות, בין החל על השוכר תשלום לכל רשות מכל מין וסוג שהיא

  ).אם עשה שימוש במושכר ובין אם לאו (מכל סיבה שהיא

לעיל היה הפרה יסודית של  12.7ועד  12.1הפרת איזו מההוראות הקבועות בסעיפים  12.8

  ההסכם.

הקבוע לכך בהסכם, יהא השוכר במועד מוסכם בזה, כי בגין כל תשלום שלא ישולם  12.9

בגין הסך לתשלום כאמור, מחושבת ממועד , חייב לשלם למשכיר את ריבית הפיגורים

זאת בוסף ובלי לגרוע מכל סעד  - מור ועד למועד התשלום בפועל התשלום המיועד כא

  ו/או תרופה ו/או זכות המוקים למשכיר על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

- בהתייחס לצו מס הכסה (קביעת דמי שכירות כהכסה לעיין יכוי במקור), תש"ח 12.10

יעדכו, יוסיף עליו או , או לכל צו ו/או תקה ו/או חיקוק אחר שיבוא במקומו, 1998

יחליף אותו, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם, מוסכם במפורש, כי היה והמשכיר לא 

יציג בפי השוכר אישור בדבר פטור מיכוי מס במקור, והיה ותחול על השוכר החובה 

בדין לכות למשכיר מס במקור מאיזה מהתשלומים שעליו לשלם על פי ההסכם, יבוצע 
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התאם להוראת כל דין; השוכר יציג למשכיר כל אישור ו/או מסמך היכוי כאמור ב

המעיד על ביצוע היכוי כדין, כפי שידרוש ממו המשכיר, וביצוע התשלום במלואו 

ביחד עם ביצוע וקיום חובת היכוי על ידי השוכר במלואה ובמועדה כאמור בכל דין, 

  ייחשב כביצוע התשלום הרלווטי לכל דבר ועיין.

  מוסף מס ערך .13

לשלם בהתאם להוראות  יובגין כל אחד מהתשלומים אשר עלע"מ השוכר יוסיף וישלם מ

בשיעור כפי שיחול ובמועד הקבוע בהסכם זה לביצועו של כל תשלום כאמור  ,הסכם זה

ו/או כל מס אשר ם מע"מ כל מס שיבוא במקוהשוכר כן ישלם . במועד התשלום על פי הדין

על תשלום כלשהו אשר על השוכר לשלם בהתאם להוראות  על פי הדין שיטיל אותו יחול

הסכם זה, כל אלה כגד חשבוית מס כדין בגין תשלום המע"מ, אשר תומצא לשוכר בסמוך 

  לאחר פירעון סכום המס הוגע לעיין.

  תשלומים וספים .14

במשך כל תקופת השכירות ישלם השוכר, בוסף לכל התשלומים האחרים החלים עליו על פי 

זה, את כל התשלומים, האגרות, ההיטלים, הארוות, המסים ותשלומי החובה מכל  הסכם

סוג שהוא, העירויים ו/או הממשלתיים ו/או האחרים, לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור, 

מושכר ו/או לחזקה ולשימוש בהוגעים  - שיוות מכל סוג שהוא יכל אגרה, דמי רישוי ור

ו וכן כל תשלומים אחרים החלים על פי מהותם ו/או על פי לעסק המתהל בו ו/או להפעלת

ו/או על העסק שמהל בכס מקרקעין כל דין ו/או והג על שוכר ו/או מחזיק ו/או משתמש 

זאת, למעט התשלומים, האגרות, השוכר במושכר ו/או על מפעיל עסק בכס מקרקעין. 

כל דין על בעלים של כסי ההיטלים, המיסים וכל תשלומי החובה החלים במפורש על פי 

מקרקעין (להבדיל ממחזיקיהם), לרבות היטל השבחה ומס רכוש, אשר יחולו על המשכיר, 

אלא אם קבע במפורש אחרת בהסכם זה, ובלבד שאלה לא הוטלו עקב אי קיום התחייבות 

כמו כן מוסכם בין הצדדים, כי מסים או היטלים כלשהם כלשהי של השוכר על פי הסכם זה. 

או בקשר עם דמי השכירות ו/או כל תשלום אחר של המושכר שר להפעלתו ו/או החזקתו בק

, החל על השוכר על פי הסכם זה, שיוטלו בעתיד ושאים קיימים במועד חתימת הסכם זה

  יחולו על השוכר, והכל באותו האופן כמתואר לעיל. 

, ישלם ו על פי ההסכםווסף על כל תשלום אחר החל עלימבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 

השוכר במועד הקבוע לכך בהסכם ו/או בדין (לפי העיין), את כל התשלומים המפורטים 

  להלן, במלואם: 

, )ד' (כמפורט בהוראות ספח חשמלוכל התשלומים כגון (אך לא רק) אספקת מים  14.1

(בגין המושכר ובגין חלקו היחסי של השוכר בשטחים  ארוה עירויתגז, טלפון, 

, )ד'בספח (לרבות בגין כל שלט כאמור  שילוטו/או אגרת , מס עסקים, מס הציבוריים)

(ככל  או כל הוצאה אחרת הוגעת לשימוש במושכר ו/או להפעלתו ו/או להחזקתו

קה ולרבות על , לרבות (אך לא רק) מס ו/או היטל על השמעת מוסישיחולו ו/או יוטלו)

אגודת קומפוזיטורים ומלחיים וכל התאגדות דומה אחרת וכן,  - התמלוגים לאקו"מ 

   .כל תשלום בגין שימוש בקיין רוחי של צד ג' כלשהו

וליתר הגופים ו/או הרשויות ה יימובהר, כי השוכר מתחייב להודיע בכתב לעיר

(דהייו החל ממועד מסירת על מועד קבלת החזקה על ידו במושכר  יםהמתאימ

מיד עם קבלתה. כמו כן, השוכר מתחייב להעביר את שם החייב והמען בגין החזקה) 

, על ו/או השוכר הטלפון ו/או העירייה ו/או כל חשבון אחר החל על המושכר חשבוות
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 ד'(למעט חשבוות החשמל והמים, לגביהם יחול האמור בספח  שמו של השוכר

  .לי לגרוע מזכותו של המשכיר לעשות כןזאת מב, להסכם זה)

עוד מובהר, כי תשלומי הארוה בגין השטחים הציבוריים ישולמו על ידי השוכר 

בפרד, בכפוף להוראות צו המיסים של העירייה, והשוכר יהא חייב לשאת בחלקו 

היחסי בגין הארוה אשר תחול בגין השטחים הציבוריים שבמרכז לבילוי ופאי ו/או 

שיחויב בהתאם לצו המיסים ו/או על ידי המשכיר ו/או חברת היהול, בין אם זו כפי 

הוטלה על השוכר במישרין על פי צו המיסים ובין אם הוטלה על המשכיר ו/או חברת 

  היהול. 

מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו על פי הסכם זה, מובהר ומודגש, כי השוכר לא יהא 

מאת העירייה פטור מתשלום ארוה בגין "כס רשאי בכל מקרה לבקש ו/או לקבל 

  ריק" או כל פטור אחר שיצולו מוגבל למקרה או לתקופה.

ל התשלומים המגיעים עבור האחזקה והיהול של הפרויקט כמפורט בהוראות סעיף כ 14.2

 להלן ובהסכם היהול. 16

כל התשלומים, האגרות, ההיטלים והמסים מכל מין וסוג, החלים על יהול עסקי  14.3

(ככל  השוכר במושכר, לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור, דמי רישוי עסקו של השוכר

  .שיחולו ו/או יוטלו)

(אשר יותקו על ידי  במושכרגילוי ובקרת האש כל ההוצאות בגין התקת מערכות  14.4

  .המשכיר כמפורט בהסכם זה)

בפי המשכיר ו/או חברת היהול את כל הקבלות ו/או בתוך זמן סביר השוכר מתחייב להציג 

  מי מהם. לדרישתהאישורים המעידים על ביצוע כל התשלומים ה"ל, בהתאם 

להורות לשוכר, בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, לבצע את התשלומים  המשכיר יהא רשאי

זה, בין בעצמו ובין באמצעות צד שלישי כלשהו עליו יורה  14החלים עליו כאמור בסעיף 

  המשכיר, לרבות חברת היהול, והכל בהתאם להוראות המשכיר. 

המשכיר יהא רשאי (אך איו חייב, בשום מקרה) לשלם במקום, על חשבון ולחובת השוכר, 

ואו א מלשלמו במלימהתשלומים החלים על השוכר ושהשוכר מע מכל סיבה שה תשלוםכל 

וזאת לאחר שדרש מהשוכר לבצע את התשלום כאמור לרבות דמי יהול, ו/או במועדו, 

היה והמשכיר שילם תשלום כלשהו  ימים ממועד הדרישה. 7בתוך  לא עשה כן והשוכר

כאמור, יהא על השוכר להחזיר למשכיר כל סכום כאמור בתוספת ריבית הפיגורים, מיד לפי 

ת בלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות המוקים דרישתו הראשוה של המשכיר, זא

למשכיר על פי ההסכם ו/או על פי כל דין. כמו כן, המשכיר יהא רשאי לקזז כל סכום ששילם 

במקום השוכר כאמור מכל תשלום המגיע לשוכר, אם מגיע, וכן יהא רשאי להיפרע 

חלקם, לפי בחירת מהביטחוות שתן לו השוכר לשם השבת הסכומים ה"ל, כולם או 

בלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות המוקים מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהמשכיר. 

למשכיר על פי ההסכם ו/או על פי כל דין, מוסכם ומודגש כי כל סכום שהמשכיר ישלם 

במקום השוכר כאמור לעיל, יישא ריבית פיגורים מיום תשלומו על ידי המשכיר ועד למועד 

  בפועל.ההחזר 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם כי הפרת איזו מהתחייבויותיו של השוכר כאמור 

בהוראות סעיף זה לעיל או כל התחייבות אחרת בהסכם לביצוע תשלום כלשהו, אשר לא 

ימים מן המועד בו דרש לכך על ידי המשכיר תהווה הפרה יסודית של  7תוקה בתוך 

  ההסכם.
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  ובמושכר ומועדיה בילוי ופאימרכז להפעילות העסקית ב .15

לא השוכר מתחייב לפתוח את עסקו במושכר לקהל הרחב  .פתיחת המושכר לקהל 15.1

המושכר במצבו כמתחייב , כשמועד פתיחת המושכר לקהל, כהגדרתו לעילמיאוחר 

  מהוראות ההסכם.

של המשכיר הבלעדי לפתיחה במועד דלעיל על פי שיקול דעתו  ראוילא היה המושכר 

בוסף לכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה אחרים על פי  - תהא למשכיר , מטעמואו מי 

את פתיחת המושכר עד  לעכבהזכות להורות לשוכר  - ההסכם ו/או על פי כל דין 

להתקיימות כל התאים שלא התקיימו כאמור, והשוכר מתחייב לציית להוראות 

יהא לא  ,כאמור שכרהיה והמשכיר יעכב את פתיחת המוהמשכיר כאמור. מובהר, כי 

תקופת השכירות על כל המשתמע מכך, לרבות חיוב השוכר תחילת את בכך כדי לדחות 

לשלם כל תשלום מכל מין וסוג שהוא, שהשוכר חב בתשלומו על פי ההסכם, והוא לא 

  יגרע מכל התחייבות של השוכר כאמור בהסכם. 

כאמור  המושכר פתיחתהשוכר לא יפתח את עסקו במושכר במועד מוסכם כי היה ו

היסודיים יהיה השוכר חייב בתשלום דמי שכירות בשיעור כפול מדמי השכירות  ,לעיל

בגין כל תקופה של הפרת התחייבותו כאמור (מחושב על בסיס יומי; לצורך החישוב 

), וזאת מבלי לפגוע בזכות המשכיר 25 - היומי כאמור, יחולקו דמי השכירות לחודש ב

פה ו/או זכות אחרת על פי ההסכם ו/או על פי כל דין. בוסף ובלי לכל סעד ו/או תרו

מוצהר, כי שיעור לגרוע מכלליות האמור, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם. 

סביר בגין הזק מוסכם והתשלום המוגדל כאמור מוערך מראש על ידי הצדדים כפיצוי 

  השוכר.התחייבות העלול להיגרם למשכיר עקב הפרת 

את עסקו במושכר ולפתחו לקהל  להפעילהשוכר מתחייב  העסק במושכר.פתיחת  15.2

באופן סדיר, רציף וברמה גבוהה של יהול ואחזקה, כל זאת החל ממועד פתיחת  הרחב

קיום האמור לעיל יהווה הפרה יסודית - איהמושכר ואילך, במשך כל תקופת השכירות. 

  של הסכם זה.

) ימים במצטבר 7לכל היותר למשך שבעה (השוכר יהא רשאי לסגור את עסקו במושכר  15.3

ובלבד שתיתן על כך הודעה , בכל שת שכירות לצורך שיפוצים ו/או ספירות מלאי

. סגירת העסק במושכר לתקופה העולה על שבעה ימים מראש 21למשכיר, לכל הפחות 

מכל סיבה שהיא, תהווה הפרה יסודית של  ,כלשהי) ימים במצטבר בשת שכירות 7(

בוסף ומבלי לגרוע מן האמור, במקרה כאמור יחוב השוכר מצד השוכר. ההסכם 

בתקופה בה יהא עסק לעיל.  15.1בתשלום הפיצוי המוסכם כאמור בסיפא של סעיף 

בהתאם להוראות סעיף זה ימשיך השוכר להאיר את חלון הראווה ואת השוכר סגור 

  שילוט המושכר. 

שעות הפתיחה של העסק שיתהל במושכר תהייה כפי שייקבע מעת לעת על ידי  15.4

יתר הוראות המוחלט, זאת בלי לגרוע מ ם, לפי שיקול דעתו/או חברת היהול המשכיר

  הוראת כל דין וכל רשות מוסמכת.הסכם זה ומ

שעות הפעילות מתחייב השוכר, כי וסכם, כי עד לקבלת הודעה אחרת מהמשכיר, מ

  ): "המיימאליות "שעות הפעילות(להלן: מושכר תהייה לכל הפחות כדלקמן ב

  ; 22:00ועד לשעה  9:00בין השעות  - בימים א' עד ה' 

  ; ועד שעה לפי כיסת השבת או החג 9:00בין השעות  - בימי שישי וערבי חג 
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אף האמור, מוסכם בזה, כי שעות הפעילות של עסקי ההסעדה (בתי קפה, מסעדות,  על

  .24:00דוכי מזון מהיר וכד') תסתיימה מידי יום בשעה 

בגין כל שעה או חלק ממה בה המושכר לא יהיה פתוח לקהל במסגרת שעות הפעילות 

  .ספח א'המיימאליות, יחויב השוכר בתשלום קס בסך כאמור ב

להוסיף כל השוכרים במרכז לבילוי ופאי רשאי לדרוש מ ההמשכיר יהיבזה, כי  מובהר

בין באופן חד פעמי ובין באופן חוזר או באופן סביר, המיימאליות על שעות הפעילות 

אך בכפוף לכל ), "השעות הוספות"(להלן: המוחלט  וכל זאת לפי שיקול דעתקבוע, 

לכל  לפעול בהתאםוהשוכר מתחייב , יות)(לרבות (אך לא רק) תקות עזר עירו דין

הורה המשכיר כאמור, תחשבה השעות הוספות כחלק משעות דרישה כאמור. 

הפעילות המיימאליות לכל דבר ועיין ויחולו הוראות סעיף זה לעיל ולהלן, בשיויים 

  המחויבים.

פי השוכר מתחייב שלא לפתוח את המושכר לקהל הרחב במועדים האסורים לכל על  15.5

כל דין ו/או על פי הוראת רשות מוסמכת, ובכל מועד אחר עליו יורו המשכיר ו/או 

חברת היהול. המשכיר יהא רשאי לאכוף על השוכר את קיום התחייבותו האמורה בין 

 בעצמו ובין על ידי מי מטעמו.

מבלי לגרוע מכל הוראה דלעיל, השוכר מצהיר, כי ידוע לו שלמשכיר שמורה הזכות  15.6

 ולפי בחירת בפרויקטלאפשר למושכרים ו/או עסקים אחרים בכפוף לכל דין) (המלאה 

שעות ימים אחרים ו/או בדעתו המוחלט, לפתוח את בתי העסק שלהם ב שיקולועל פי 

כאמור לעיל, והוא מצהיר הפעילות המיימאליות החורגות משעות בשעות אחרות ו/או 

האחרים ו/או הגורמים תי העסק באופן בלתי חוזר, כי לא תהיה לו כל התגדות שב

במועדים ובשעות מושכריהם כולם או מי מהם, יפעילו את  מרכז לבילוי ופאי,שב

ו/או אחרים כאמור, וכי לא תהייה לו כל טעה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המשכיר 

 חברת היהול ו/או השוכרים האחרים בגין כך.

פרויקט ו/או בתוספות הביה (אם וככל שטח הכי ידוע לו שב ,השוכר מצהיר ומתחייב 15.7

לשיקול דעתו הבלעדי של  (בהתאםיפעלו, בין היתר ייתכן ופועלים ו/או שייבו לו) 

, ומסעדותבתי קפה, דוכי מזון, בתי אוכל שירותים קהילתיים שוים, , )המשכיר

לרבות (אך לא רק) חויות למכירת עסקים מסוגים שוים, כן ו מתחם הופעות חיות

והוא מצהיר ומתחייב, כי לא וכיוצ"ב  חות וחותספרים, אביזרי ומוצרי ספורט, 

בקשר לכך, ו/או השגה אחרת כלשהי תהיה לו כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה 

בקשר לשעות ההפעלה שלהם, לסידורי הכיסה והיציאה מהם, (אך לא רק) לרבות 

  חק, ריחות, או למטרד אחר כלשהו הגרם בשל פעילותם.למטרדי רעש, דו

  מרכז לבילוי ופאיה יהול .16

מות ל(ככל שיבחר בכך בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט) המשכיר יהא רשאי  16.1

אחד או יותר, אשר ישמש כחברת היהול, מעת לעת תאגיד או גוף אחר, או להקים 

ו. כל עוד לא מוה או הוקם התאגיד או ואחזקת מרכז לבילוי ופאיה יעסוק ביהולו

ואחזקתו או אם הסתיים מיויו מרכז לבילוי ופאי כל עוד לא החל לעסוק ביהול ה

 .זההסכם כאמור, ישמש המשכיר כחברת יהול לצורכי 

זה מהווה התחייבות ישירה כלפי חברת היהול, לכשתמוה  הסכםחתימת השוכר על  16.2

ם וגעים אליה, וכן התחייבות של השוכר כלפי או תקום, אם תקום, ככל שהדברי

זה  בהסכםהמשכיר לקיים את כל התחייבויותיו כלפי חברת היהול, בין אם כמפורט 
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 הסכםובין אם כפי שיפורט בהסכם היהול, והפרה של הסכם היהול תהווה הפרה של 

  .זה

כוח הסכם למען הסר ספק, כל טעה שתהיה לשוכר כגד חברת היהול, לרבות טעה מ 16.3

  .היהול, לא תהווה עילת תביעה מצד השוכר כגד המשכיר

בכל מקום בהסכם זה שבו זכרת חברת היהול או הסכם היהול, וכן בכל מקום  16.4

כאמור בהסכם שבו התחייב השוכר בהסכם כלפי חברת היהול בהתחייבות כלשהי, 

של חוק החוזים  יראו בכך במפורש הסכם לטובת צד שלישי, כמשמעות המוח בפרק ד'

 .1973- (חלק כללי), תשל"ג

תן, בעצמה ו/או באמצעות קבלי משה ו/או באמצעות מי מטעמה יחברת היהול ת 16.5

שירותי את השירותים המפורטים בהסכם היהול, לרבות הכל לפי שיקול דעתה, 

להוראות ובכפוף הכל בהתאם למרכז לבילוי ופאי,  , פרסום ואבטחהיהולאחזקה, 

יהולהסכם ה. 

הסדרים וההלים האת פעם לפעם חברת היהול תקבע ממבלי לגרוע מן האמור,  16.6

ואחזקתו ותקבע תקון שיחול לגבי כלל השוכרים המרכז לבילוי ופאי הוגעים ליהול 

תעדכו מעת לעת כפי שיידרש על , כולם או חלקם, במרכז לבילוי ופאיוהמשתמשים 

השוכר מתחייב למלא אחר כל הוראות ותאי ותעקוב אחר ביצועו. פי שיקול דעתה 

 הסכם היהול כחלק מהתחייבויותיו שלפי הסכם זה כלפי המשכיר.

ספח , על הסכם היהול המצורף כבמעמד חתימת הסכם זההשוכר מתחייב לחתום,  16.7

 "). הסכם היהולומהווה חלק בלתי פרד הימו (" זההסכם ל 'ה

ספח הסכם היהול, כי קרא היטב וכי הבין את כל הוראות  ,השוכר מצהיר ומאשר 16.8

ו של ותיותי והוא מסכים ומתחייב לביצוע כל הוראותי הסכם, וכי בחתימתו על ה'ה

בהתאם למועדים, יהול הן, לרבות (אך לא רק) תשלום דמי במועדהסכם היהול 

 .כמפורט שםלשיעורים ולמפתחות 

מוסכם, כי המשכיר יהא רשאי להורות לשוכר לשלם את היהול בהתאם ובכפוף  16.9

למפורט בהסכם היהול לידיו או במישרין לידי חברת היהול, והוא יהא רשאי לשות 

תשלום דמי היהול על ידי השוכר - הוראה זו מעת לעת, על פי שיקול דעתו המוחלט. אי

ועדם, ייחשב כהפרה יסודית הן של לידי המשכיר או חברת היהול, במלואם ובמ

 הסכם היהול והן של הסכם זה על ידי השוכר. 

לעיל, כי השוכר מתחייב לשלם  14.2עוד מוסכם ומודגש, מבלי לגרוע מן הקבוע בסעיף  16.10

ובמשך כל  פתיחת המושכראת דמי היהול במלואם ובמועדם המדויק, החל ממועד 

תקופת השכירות, בין אם יעשה שימוש במושכר ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, מבלי 

המשכיר ו/או חברת היהול כל טעה ו/או דרישה בקשר שיהא רשאי להעלות כלפי 

לכך, לרבות טעת קיזוז ו/או כל טעה בדבר זכותו לכות סכום כלשהו מדמי היהול. 

היה ותעמוד לשוכר טעה ו/או דרישה ו/או השגה כלשהי כלפי המשכיר ו/או חברת 

צועו של היהול בקשר עם תשלום דמי היהול, לא יהווה הדבר עילה לעיכוב בי

התשלום (או כל תשלום אחר בו חב השוכר על פי הסכם זה) ובכפוף לביצועו תתבררה 

  טעות השוכר בין הצדדים במטרה להסדירן. 

  ןחיו .17

מצויים  לפרויקטסמוך באין מקומות חייה בתחומי הפרויקט וכי ידוע לשוכר, כי  17.1

 בבעלות העירייהאשר כון למועד חתימת זה הסכם זה, הים ציבוריים  שטחי חיה
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כל באי מתחם "פארק פרס" אשר צפויים לשמש, בין היתר, את ו (ו/או מי מטעמה)

  ). חיון"ה"(להלן:  הפרויקטקהל באי ולקוחות ובכלל זה את 

על בסיס וכון למועד חתימת הסכם זה החיון ה"ל משמש כחיון ציבורי ללא תשלום  17.2

, אך זאת מבלי שיהיה בכך כדי להוות מצג ו/או התחייבות מצד המשכיר  פוי מקום

 . ו/או מצד מי מטעמו, כי כך יהיה גם בעתיד

העירייה ו/או מי מטעמה על ידי  יופעל החיון כחיון בתשלוםבעתיד במקרה בו  17.3

או כל חלק רשאי לקבוע בחיון  היהימפעיל החיון , אזי )"מפעיל החיון"(להלן: 

ל הסדר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הסדרי שימוש, תפעול, חיה, כממו 

פעם רשאי לשות את אלו מ היכיסה ויציאה, וכיוצא באלה, וכן יהמסלולי אבטחה, 

בהתאם  להוג השוכר מתחייבוהמוחלט והבלעדי  ו, הכל לפי שיקול דעתלפעם

ו טעה ו/או דרישה ו/או להוראות ולהלים שיוהגו בקשר לכך, ללא כל ערעור ו/א

  השגה. 

  אחריות ושיפוי .18

, לא יהיו אחראים בכל םכל מי שבא ו/או פועל מטעמחברת היהול והמשכיר ו/או  18.1

ו שיגרמו לשוכר ו/או לעסק פסד ו/או פגיעהה ו/אוו/או אובדן אופן שהוא לכל זק 

עקב כיסת ו/או לרכושו, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זק או פגיעה שגרמו 

המשכיר ו/או חברת היהול או מי מטעמם למושכר למטרה או למטרות המפורטות 

  בהסכם זה.

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי המשכיר ו/או חברת היהול  18.2

בכל אחריות שהיא ו/או בחבות כלשהי לזקי  ווכל מי שבא ו/או פועל מטעמם לא יישא

זק לרכוש מכל סוג שהוא שיגרם לשוכר ו/או לעובדיו ו/או למי גוף ו/או אובדן ו/או 

מטעמו, ו/או לצד ג' כלשהו לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, למועסקים, סוכים, 

קבלים, לקוחות, מבקרים וכל אדם אחר שיימצא (בכל עת) במושכר או בשטח אחר 

  המוחזק על ידי השוכר.

ן ו/או זק (לרבות זק עסקי כגון אבדן הכסות השוכר לבדו יישא באחריות לכל אובד 18.3

ו/או אובדן הזדמות עסקית) שייגרמו למשכיר ו/או למושכר ו/או למרכז לבילוי ופאי 

ו/או לתכולתם ו/או לכל אדם ו/או תאגיד לרבות לעובדיו של המשכיר ו/או לחברת 

הלקוחות  היהול ו/או לכל מי מטעמם של המשכיר ו/או חברת היהול ו/או לציבור

ו/או לקהל המבקרים במרכז לבילוי ופאי ו/או לכל צד ג' אחר, אשר יבעו מיהול 

עסקיו של השוכר במושכר ו/או מהחזקה ו/או מהשימוש במושכר ו/או מכל פעולה של 

  השוכר וכל הפועלים מטעמו.

זה לעיל מהווה גם הוראה לטובת צד  18.1להסרת ספק מובהר, כי כל האמור בסעיף 

, כשהצד השלישי 1973- שלישי כמשמעותו בפרק ד' של חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג

  האמור היו חברת היהול.

כל פעילות שתתקיים ו/או תבוצע במושכר, תיעשה באחריותו הבלעדית של השוכר,  18.4

כלשהי כאמור. בלי לגרוע מכלליות  לפעילותולמשכיר לא יהא כל קשר ו/או אחריות 

יהא אחראי לכל זק ולכל אחריות אחרת עקב הפרתן או אי לבדו , השוכר לעיל האמור

ון ו/או היתר בקשר עם השימוש או שייקיומן במלואן של הוראות כל דין ו/או ר

  החזקה במושכר על ידי השוכר.
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השוכר מתחייב לפצות ו/או לשפות את המשכיר ו/או את חברת היהול בגין כל דמי  18.5

זק ו/או הוצאה שהם עלולים להתחייב לשלם או שיאלצו לשלם או ששילמו בגין כל 

לעיל  18.3 מור בסעיףזק הקשור במושכר או באחזקתו על ידי השוכר והשימוש בו כא

, לרבות בגין כל זק או הוצאה עקב מעשה או מחדל של השוכר ו/או מי מטעמוו/או 

שייגרמו להם בשל תביעה שתוגש גדם, אזרחית או פלילית, ובשל הצורך להתגון כגד 

תביעה כאמור, ככל שתביעה זו ובעת מאי מילוי או הפרת התחייבות של השוכר או 

 מאחריותו ו/או חבותו על פי הסכם זה.

ראי לכל זק ו/או הפסד שיגרם לו השוכר יהיה אחמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  18.6

ו/או למשכיר ו/או לחברת היהול במקרה והשוכר לא ישלים את ביצוע עבודות השוכר 

  עד למועד פתיחת המושכר.

השוכר, לא יהא  על ידיהסכם שכירות זה עקב הפרתו את בטל יבמקרה שהמשכיר  18.7

ו/או ציוד ו/או  השוכר זכאי לכל שיפוי ו/או החזר בגין עבודות שביצע ו/או מתקים

כבון ביחס ימכשירים ו/או מחוברים כלשהם שהוסיף למושכר, ולא תהא לו כל זכות ע

 25ו/או לעבודות שיבצע במושכר, והוראות סעיף  מרכז לבילוי ופאילמושכר ו/או ל

  להלן תחולה.

   ביטוח .19

ואחריות השוכר על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הוראות הביטוח  מהתחייבותמבלי לגרוע 

 ,ו' ספחכהצדדים הין בהתאם להוראות ספח הביטוח המצורף להסכם זה  אשר יחולו על

  ומהווה חלק בלתי פרד הימו.

  שיוות והיתריםיר .20

הוא בקיא ומצוי בעסק אותו הוא מתכוון להל במושכר ובכל ושא השוכר מצהיר, כי  20.1

ו/או האישורים (בהוראות סעיף זה: ההיתרים , לרבות כל הרישיוות ו/או יוהריש

הוא מתחייב להל את עסקו על כי ו הדרושים לצורך יהול עסק כאמור) "הרישיוות"

וכן לא לעשות במושכר  ולשמרם בתוקף משך כל תקופת השכירות, הרישיוותפי תאי 

 .רג ולא להל בו עסקים שאים מותרים לפי כל דין החל או שיחולוכל שימוש ח

מול דרישות הרשויות השוות  פרויקט, כי בדק את תוכיות המושכר וההשוכר מצהיר 20.2

שיוות הדרשים ליהול עסקו במועד תחילת הפעלת יהראת ומצא שיתן יהא לקבל 

הקבועים לכך בדין. עוד מצהיר ומתחייב השוכר, כי הוא עסקו במושכר ובמועדים 

האחראי הבלעדי לתכון וביצוע מלוא עבודות השוכר ו/או עבודות אחרות כלשהן 

הדרשות לשם עמידה בדרישות הרישוי ) 'ספח ג(להבדיל מעבודות המשכיר כאמור ב

המושכר שיוות הדרושים ליהול יולצורך קבלת הרו/או כל רשות מוסמכת השוות 

 . כאמור לעיל

שיוות ו/או האישורים ו/או ילקבלת הרעל חשבוו השוכר (והוא בלבד) יהיה אחראי  20.3

, לרבות הפעלתו ההיתרים הדרושים על פי כל דין וכל רשות, ליהול עסקו במושכר

, לשילוטו ולקיומם בתוקף של כל וחיבורו למערכות ומתקים כדין ובהתאם לכל תקן

השוכר יקיים על חשבוו ם והאישורים ה"ל בכל תקופת ההסכם. שיוות, ההיתרייהר

את כל הדרישות ו/או התאים הדרושים לקיומם של הרישיוות ולשמירתם בתוקף, 

ל העבודות ו/או ההשקעות הדרושות, הצבת שומר ו/או כלרבות (אך לא רק) ביצוע 

ש לכך על פי כל (ככל שהוא דר מאבטח ו/או בודק בטחוי בפתחי המושכר על חשבוו

 והמשכיר לא יהא אחראי לעיין זה מכל סיבה שהיא. וכיוצ"ב,  דין)
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 ד'ספח מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ידוע לשוכר, כי למעט אם קבע אחרת במפורש ב 20.4

, המשכיר לא יהא חייב להקצות לשימושו הבלעדי של השוכר שטחים ספח א'ו/או ב

המושכר ו/או קבלת טכיים ו/או שטחי שירות ו/או תשתיות וספים לצורך הפעלת 

, והוא מאשר בזה, בשים לב לכך, כי בהתאם לבדיקותיו מצא שיתן יהא הרישיוות

  . אחרת בקשר לכך לקבל את הרישיוות עבור המושכר וכי לא תחול עליו כל מיעה

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, השוכר מתחייב להל את עסקו ולמלא את כל הדרישות  20.5

: בסעיף זה (להלן 1968 -  מכוח חוקי ותקות הבטיחות, חוק רישוי עסקים, תשכ"ח

והיתר הדרוש על פי החוק לצורך יהול עסקו של השוכר  רישיוןלקבל כל וכן ) "החוק"

כדרש על פי  מידי שה או מידי תקופההשכירות, ולחדשו במושכר בהתאם למטרת 

  .דיןהוראות כל 

ידוע לשוכר, כי הוא מחויב לכך כי למן פתיחת המושכר ובמשך כל תקופת השכירות  20.6

ישיג השוכר ויקבל את כל ההיתרים, הרישיוות ו/או ההיתרים הדרושים על פי כל דין 

להפעלת המושכר, וכן יהיה אחראי  גורם רלבטי אחר שיידרש, ו/או רשות ו/או מכל

לחידושם של ההיתרים, הרישיוות, ההיתרים והאישורים האמורים. בכל הוגע ליועץ 

השוכר מתחייב, כי בוסף לקבלת אישור יועץ בטיחות מטעמו בכל הוגע  –בטיחות 

למושכר ולבקשה לקבלת רישיון עסק, הוא יתאם מראש עם יועץ הבטיחות של 

ות הבטיחות למושכר וכל בקשה לקבלת רישיון עסק, מבלי שיהא המשכיר את תכי

בכך כדי להטיל על המשכיר ו/או על יועץ המשכיר חבות ו/או אחריות כלשהי כלפי 

 השוכר.

היה ולא יעלה בידי השוכר לקבל את כל הרישיוות כאמור בהוראות סעיף זה לעיל,  20.7

זה ועל פי כל דין, מבלי יעמדו למשכיר כל הסעדים העומדים לרשותו על פי הסכם 

שיהא בכך כדי לפטור את השוכר מקיום יתר התחייבויותיו בהסכם זה, לרבות תשלום 

דמי שכירות ודמי יהול. היה והשוכר יפר התחייבותו ויפתח את המושכר בהעדר 

הרישיוות כאמור, כי אז יהיו המשכיר ו/או חברת היהול רשאים לפעול למיעת 

בדרך של החלפת מעולי המושכר, חסימת הכיסה למושכר,  הפעלת המושכר, לרבות

מיעת אספקת חשמל למושכר ו/או בכל אופן אחר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר 

העומד למשכיר ו/או לחברת היהול כלפי השוכר על פי הסכם זה (לרבות הסכם 

  היהול) ו/או כל דין.

בירות ו/או הפרת הוראת כל דין השוכר והוא בלבד יהיה אחראי לכל מקרה של ביצוע ע 20.8

אין  ו/או בקשר לפעילות המבוצעת בו. קיום האמור בסעיף זה לעיל- ו/או אי במושכר

  לעיל.  18באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 

שא בעצמו בכל קס או עוש שיוטלו בגין יהול העסק ו/או אכלוס המושכר יהשוכר י 20.9

ו/או השימוש במושכר על ידי השוכר ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או לקוחותיו ללא 

על המשכיר או על חברת היהול ובין אם היתר או תוך חריגה מהיתר, בין אם יוטל 

  לעיל. 18אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף  יוטל על השוכר.

המשכיר לשוכר לאכלס את שום דבר מהאמור בהסכם זה לא יחשב כהרשאה של  20.10

שיון או היתר ו/או תוך יעסקים בלי ר המושכר ו/או להשתמש במושכר ו/או להל בו

  בחריגה מהוראות כל דין.ביגוד לאמור בהוראות סעיף זה לעיל ו/או חריגה ממו ו/או 

שיון ו/או היתר ו/או אישור אחרים כלשהם הדרושים לשוכר יכי השגת ר מובהר, 20.11

ושכר או אי השגתם, לא יהיה בהם כדי לשחרר את השוכר ליהול עסקו במ

מהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו בהסכם, לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור, 
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התחייבותו לשלם כל תשלום שהוא חייב בו על פי ההסכם במשך כל תקופת השכירות, 

את  שיון ו/או היתר ו/או אישור כאמור, לא פתח בפועליאף אם כתוצאה מהעדר ר

  המושכר ו/או פתח אותו באופן חלקי.

שיון ו/או היתר יהשוכר מתחייב בזה לפעול בשקידה ובמהירות לשם השגת כל ר 20.12

 הדרש לשם הפעלת עסקו במושכר.

זה לעיל מהווה הפרה יסודית  20מוסכם כי יהול עסק במושכר ביגוד להוראות סעיף  20.13

 של ההסכם.

  החזקת המושכר ויהולו .21

השוכר יהל עסקו במושכר ביושר ובהגיות ועל פי כללי המסחר המקובלים כדרש  21.1

  מעסק ברמה גבוהה.

השוכר מתחייב להל את עסקו במושכר לעיל,  15.7מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  21.2

כל דין החל על המשכיר ו/או חברת היהול וכן בהתאם להוראות בהתאם להוראות 

האמור, רעש, ריחות,  תיוובלי לגרוע מכלל לרבותהעיין ומבלי לגרום למטרד כלשהו 

עימות וכן לא לגרום להפרעה או מטרד לציבור - זיהום, רעידות, זעזועים, אי

. כמו כן, מרכז לבילוי ופאיב ו/או למחזיקים האחריםבמרכז לבילוי ופאי המבקרים 

מוע גרימת כל זק למושכר לרבות עשות כמיטב יכולתו בכדי להשוכר מתחייב ל

וכן למושכרים ו/או לשטחים אחרים כלשהם  ערכותיומלמתקיו ו/או ללמחובריו ו/או 

, וכן הוא מתחייב לתקן על חשבוו לאלתר כל זק ו/או קלקול מרכז לבילוי ופאיב

ו/או מטרד ו/או הפרעה שייגרמו להם על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או על ידי עובדיו 

ל אדם אחר מטעמו, כל זאת בלי לגרוע ו/או ספקיו ו/או מבקריו ו/או לקוחותיו ו/או כ

מעת אירוע זק אופן מיידי השוכר לא יעשה כן בהיה ומכל הוראה מהוראות ההסכם. 

או מהיום שודע לשוכר על כך (לפי  ו/או קלקול ו/או מטרד ו/או הפרעה כלשהם

, יהיו המוקדם), על אף שדרש על ידי המשכיר ו/או חברת היהול, בכתב, לעשות זאת

היהול זכאים להיכס למושכר ולעשות זאת במקום השוכר  יר ו/או חברתהמשכ

  להסכם תחולה. 28והוראות סעיף 

כר או בסביבתו מבלי לפגוע בכלליות האמור מתחייב השוכר שלא להפעיל במוש 21.3

אך יהיה רשאי להשמיע  מערכות כריזה ו/או רמקולים ו/או מערכות הגברה כלשהן,

מוזיקת רקע במושכר בעוצמה סבירה ובכפוף לכל דין, בהתאם להחיות המשכיר 

 הפרת האמור בפסקה זו לעיל מהווה הפרה יסודית של ההסכם. וחברת היהול.

לא להוציא או וזוקה גבוהים במושכר לשמור על רמת יקיון ותחהשוכר מתחייב  21.4

מתחייב השוכר להקפיד על יקיון המושכר כן להציג סחורה מחוץ לתחום המושכר. 

וסביבתו לרבות (אך לא רק) הצבת פחי אשפה בתיאום מלא עם חברת היהול 

ובאישורה, ולהל את עסקו אך ורק בתחומי המושכר. השוכר מתחייב שלא להעמיד 

מיטלטלין ו/או שולחות ו/או כסאות ו/או כל דבר אחר מחוץ למושכר ולא לגרום לכל 

רחב. העימות לשוכרים אחרים ו/או לקהל - טרדה ו/או אי וחות ו/או אי מטרד ו/או

  הפרת האמור בפסקה זו לעיל מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

ובמתקים שבמושכר או ת והשוכר יישא בכל הוצאות התפעול והשימוש במערכ 21.5

, אשר ה"ל תולמערכהסכמי שירות והוא מתחייב להתקשר ב, המשרתים את המושכר

, ולשלם בעצמו ועל חשבוו את כל התשלומים בהתאם להסכמי מו על ידוייחת

 .השירות, וזאת בפרד מדמי היהול
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של , מוסכם, כי הפעלה, תיקון, אחזקה, החלפה וחידוש ן האמור לעילמבלי לגרוע מ 21.6

במושכר, לרבות (אך לא רק) מערכת מיזוג האוויר או כל מערכת או מתקן אחר 

המשכיר או על מערכות גילוי וכיבוי אש, בין אם הותקו על ידי השוכר ובין אם על ידי 

, והמשכיר לא ועל חשבוו השוכרתיעשה על ידי  ,כל תקופת השכירותמשך חשבוו, ב

ככל שלמשכיר תהייה זכויות לאחריות ו/או . יהא אחראי לכך בכל צורה ואופן

י יצרי ו/או ספקי ו/או מתקיי מערכות כאמור, הרי שהוא יעשה כמיטב לשירות כלפ

או לחילופין יסב את הזכויות הרלווטיות לשוכר, הכל לפי  יכולתו לשם מימושן

 .בחירתו של המשכיר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי

יתו לו המשכיר  יבצע תיקון או פעולה אחרת כאמור שבאחריותו,השוכר לא היה ו 21.7

 3ברת היהול הודעה בכתב על כוותם לבצע התיקון האמור במקומו תוך ו/או ח

או תוך זמן קצר יותר (במקרים דחופים בהם התיקון איו סובל  (שלושה) ימי עסקים

לבצע היהול זכאים  יהיו המשכיר ו/או חברתובמקרה והשוכר לא עה,  דיחוי)

  להסכם תחולה. 28במקום השוכר והוראות סעיף התיקון 

הסבירים השוכר יהל את עסקו במושכר תוך הקפדה על כל ההלים וההוראות  21.8

חברת היהול בתוקף סמכותה כאמור המשכיר ו/או על ידי פעם לפעם שיקבעו מ

מבלי לפגוע בכלליות האמור, יקפיד השוכר ובכלל זה  .ובהסכם היהולזה סכם בה

ו/או כל דין יתירה על מילוי קפדי של כל הוראות חברת היהול ו/או המשכיר  הקפדה

ופיוי של סחורות ואריזות למושכר וממו,  , פריקה, טעיהבקשר לשיוע, הכסה

 פעולות אלה, וכן הוראות בקשר לפיוי אשפהלשעות ולדרכי הביצוע של  ובפרט ביחס

ו/או אריזות ריקות ו/או כל חפץ או כל הוראה בעיין דומה אחר. בוסף ומבלי לגרוע 

מכל הוראה אחרת בהסכם זה, השוכר מתחייב כי לא יציב כל מתקן ו/או ציוד ו/או 

וכיו"ב) מערכת כלשהי (לרבות ומבלי לגרוע דחסיות, מיכלי אשפה, משאבות, מועים 

ובכללם  לרבות על גבי הקירות החיצויים של המושכר, בתחום השטחים הציבוריים

  ו/או תוספות הביה. הפרויקטשטחי פריקה וטעיה ו/או שטחי שירות כלשהם בתחום 

בכל הוגע לפריקה ו/או טעיה ו/או שיוע של סחורות ואריזות למושכר וממו, הרי 

יל ומזכותם של המשכיר ו/או חברת היהול לשות שמבלי לגרוע מכלליות האמור לע

הוראות אלה מפעם לפעם, על פי שיקול דעתם המוחלט, מוסכם, כי כל פעולה כאמור 

תבוצע אך ורק בשעות שתקבעה לכך על ידי המשכיר ו/או חברת היהול, וזאת אך 

ורק דרך חצר/רחבת הפריקה והטעיה אשר תיועד לכך ותוך שימוש במעלית המשא 

ובדרכים שייקבעו על ידי המשכיר ו/או חברת  בפרויקטהמיועדת לשמש את השוכרים 

היהול. מודגש בזה, כי פרט לאמור לעיל, לא יותרו פעולות פריקה ו/או טעיה ו/או 

שיוע כאמור בדרכים אחרות או וספות כלשהן. השוכר מתחייב כי הוא ו/או הבאים 

עובדיו, יקפידו כי בביצוע הפעולות כאמור מכוחו ו/או מטעמו, לרבות ספקיו ו/או 

לעיל לא ייגרם כל זק למרכז לבילוי ופאי ו/או למושכרים וכי הם יהיו אחראים 

לתיקון כל זק כאמור וכן ליקוי כל פסולת ו/או לכלוך אשר ייגרמו עקב פעולותיהם 

למשכיר  כאמור, מיד עם היווצרם. אין באמור כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים

  ו/או לחברת היהול על פי הסכם זה ו/או הסכם היהול ו/או הוראות כל דין.

  זה לעיל מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 21.8הפרת האמור בסעיף 

השוכר מתחייב להחזיק את המושכר משך כל תקופת השכירות במצב וברמה ההולמת  21.9

 ההסכם.  שוא הפרויקט עסקים יוקרתי ומודרי מסוגו שלמסחר ומרכז 
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, ככל היתן יהיו רשאים להיכס מעת לעת למושכר המשכיר ו/או חברת היהול  21.10

הוראות הסכם זה ו/או  קיום בדיקתבמועדים סבירים לשם  בתיאום מראש עם השוכר,

תיגרם הפרעה מעטה יעשו כמיטב יכולתם כי לשם ביצוע עבודות ותיקוים, ובתאי ש

  ככל היתן לשוכר.

השוכר לעיל,  14.1מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  שמירה על זכויות יוצרים ומבצעים. 21.11

ו/או זכויות יקה אשר יפר זכויות יוצרים סמצהיר ומתחייב, כי לא יעשה שימוש במו

. השוכר לבדו על פי דין זכויותההמגיעים לבעלי  תמלוגיםכלשהן ללא תשלום אחרות 

לבעלי הזכויות, /או לגופים המייצגים השוים ויהא אחראי לתשלום הכספים המגיעים 

בגין השמעת  לרבות לפדרציה לתקליטים וקלטות, לאקו"ם ולגופים מייצגים וספים

  . מוסיקה במושכר

כל תביעה או דרישה או כל זק ו/או ישפה את המשכיר בגין יפצה והשוכר מתחייב, כי 

   .בקשר עם אי מילוי חובותיו כמפורט לעיל , מכל סיבה שהיא,הוצאה שייגרמו לו

  זה לעיל מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 21הפרת האמור בסעיף 

  תוספות ושיויים .22

22.1 ים השוכר לא יהיה רשאי לערוך במושכר שיויי פויים או תוספות כלשהם, בין שי

, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובין שיויי חוץ, בלא קבלת הסכמת המשכיר מראש ובכתב

בקשת השוכר לביצוע שיויים ותוספות  )."שיויים ותוספות"(להלן:  והמוחלט

דלעיל, בשיויים  7סעיפי המשה של סעיף תיעשה בהתאם להוראות הרלבטיות ב

  .המחויבים

כי במקרה שהמשכיר יתיר לשוכר לבצע שיויים ותוספות כלשהם במושכר,  ,מוסכם 22.2

דלעיל, בשיויים המחויבים, וכן  7סעיפי המשה של סעיף ב הרלבטיות יחולו הוראות

  שבספחי הביטוח. יחולו ההוראות הרלווטיות 

מבלי לפגוע ו/או לגרוע מהאמור לעיל, אם וכאשר השוכר יערוך ו/או יבצע במושכר  22.3

מבלי שקיבל לכך את אישורו המפורש של המשכיר בכתב שיויים ותוספות כלשהם, 

תהא למשכיר הזכות והברירה לדרוש את הסרתם והחזרת המושכר למצבו ומראש, 

 ויים והתוספות כאמור ו/או למצב כפי שהיה במועד פתיחתיכפי שהיה לפי עריכת הש

רישה . היה והמשכיר לא ידרוש הסרת השיויים והתוספות (ומבלי שלהצגת דהמושכר

כאמור תהא כל הגבלת זמן) יהפכו אלו לקייו הבלעדי של המשכיר ולחלק בלתי פרד 

מהמושכר ללא כל תמורה וספת מצד המשכיר, ולשוכר לא תהא כל תביעה ו/או 

   דרישה ו/או טעה כגד המשכיר בגין השיויים והתוספות ו/או בגין השקעתו בהם.

לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור, עקב  - שהיא  סיבהעם תום תקופת השכירות מכל  22.4

השוכר את  , ישיבקיצורה בשל ביטולו של הסכם זה על ידי המשכיר מכל סיבה שהיא

תחילת תקופת השכירות אך מצב בו היה המושכר בב - החזקה במושכר לידי המשכיר 

בכפוף לבלאי טבעי וסביר ולשיויים ותוספות שאושרו על ידי המשכיר בהתאם 

. השוכר מתחייב, כי יותיר במושכר כל חפץ וכל תוספת או מתקן הסכם זהלהוראות 

קבע שהותקו על ידו, וכי אלו יהפכו לקיין המשכיר ללא כל תמורה. עוד מתחייב 

השוכר, כי יפרק ויסלק מן המושכר, על חשבוו, כל חפץ ו/או תוספת ו/או מתקן 

קו על ידי המשכיר בהתאם (אלא אם אלו הות כאמור אשר המשכיר יורה על פיויים

, וכי ידאג לתקן על חשבוו כל זק ו/או הוראות הסכם זה לעיל ולהלן) 'ספח גל

שייגרם כתוצאה מפירוק ו/או סילוק כאמור ויחזיר את המצב לקדמותו. האמור 

 להלן. 25בסעיף זה איו גורע מכל הוראה מהוראות סעיף 
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לעיל  22.4ו/או  22.3השוכר לא ימלא אחר דרישות המשכיר כאמור בסעיפים היה ו 22.5

יהא המשכיר רשאי בין היתר להסיר את השיויים ו/או , בתוך הזמן שקבע המשכיר

, לאחר שהתרה בשוכר ותן לו התוספות כאמור במקום השוכר, על חשבוו של השוכר

כל סעד ו/או תרופה ו/או זכות , זאת בלי לגרוע מ(שבעה) ימים לתיקון האמור 7

 המוקים למשכיר על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

מוסכם, כי בכפוף להסכמת המשכיר וחברת היהול, מראש ובכתב, השוכר יהא רשאי,  22.6

לסגור את שטח הישיבה החיצוי בקירוי חיצוי בטיב  על חשבוו ואחריותו הבלעדיים,

פוף לקבלת כל האישורים, הרשיוות ובאיכות גבוהים, כמקובל בפרויקט, בכ

וההיתרים הדרשים ממו, הכל בתקופת חודשי החורף בלבד ובהתאם להחיית חברת 

  היהול והמשכיר.

 זה לעיל, מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 22הפרת האמור בסעיף  22.7

  העברת זכויות .23

לשוכר לא תהיה זכות להסב ו/או להעביר ו/או לשעבד ו/או למשכן ו/או לעשות עסקה  23.1

ו/או להקות זכות כלשהי ו/או להמחות בכל דרך שהיא, את זכויותיו ו/או 

האמור לעיל, מבלי לגרוע מכלליות  .התחייבויותיו בקשר להסכם זה, כולן או חלקן

השוכר לא ישכיר את המושכר או כל חלק ממו בשכירות ו/או דיירות משה כלשהי, 

לא יעביר את המושכר או חלק ממו לאחר בכל דרך שהיא, לא ימסור בו או בכל חלק 

ממו חזקה לאחר, ולא יקה בו זכות כלשהי או יתיר בו או בכל חלק ממו עשיית 

בתמורה ובין שלא בתמורה, בין באופן קבוע ובין באופן  שימוש כלשהו על ידי אחר, בין

  חד פעמי או זמי, וכן לא ישעבד ולא ימשכן זכות כלשהי מזכויותיו לפי הסכם זה.

  זה לעיל, מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 23.1הפרת האמור בסעיף 

משך כל תקופת השכירות תהא השליטה בהשוכר היו תאגיד, מתחייב השוכר כי ככל ש 23.2

בידי בעלי השליטה בתאגיד השוכר כפי שהם במועד חתימת הסכם זה, בתאגיד אך ורק 

  בלבד.

הזכות למות מחצית או יותר מהמהלים בתאגיד  - לצורכי סעיף זה, משמע  "שליטה"

ן המיות והזכויות מכל מין וסוג כאמור וכן החזקה בחמישים אחוז או יותר מ

  .שבתאגיד

  זה לעיל מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 23.2הפרת האמור בסעיף 

על פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של  - בהסכמת המשכיר בכתב ומראש  .זכיין 23.3

יהא השוכר רשאי, על אף  - המשכיר ובלי שיהא חייב להסכים לכך או למק סירובו 

(להלן:  האמור לעיל, להעיק לאחר מטעמו זכות להפעיל את העסק שבמושכר

), על מת להפעילו אך ורק במסגרת מטרת השכירות, והכל בכפוף לכל תאי "הזכיין"

כפי שהמשכיר ידרוש על פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, לרבות ובלי לגרוע מכלליות 

האמור, תשלום הוצאות משרדיות ו/או משפטיות בקשר עם מתן ההרשאה האמורה, 

לי לגרוע מן האמור, מתן הרשאה לשוכר מטעם מבטחוות. יולרבות דרישה לקבלת ב

 המשכירשהשוכר והזכיין יחתמו עם מותה בכך המשכיר כאמור בס"ק זה לעיל 

, על תיקויו כפי שיהיו 'טספח בוסח המצורף להסכם זה כ וחברת היהול על הסכם

 .מעת לעת

/או המשכיר ו/או מי מטעמו יהא רשאי להמחות ו/או לעשות עסקה ו/או להשכיר ו 23.4

להחכיר ו/או לשעבד ו/או למשכן ו/או להעביר ו/או להסב בחלקן או במלואן, את 
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במקרקעין ו/או במרכז לבילוי ופאי ו/או בתוספות הביה זכויותיו ו/או התחייבויותיו 

ו/או כל חלק מהם (לרבות בדרך של מכירת ו/או הקצאת מיות במשכיר) ו/או את 

הסכם זה, כולן או חלקן, בלי שיידרש לקבל לכך לפי זכויותיו ו/או התחייבויותיו 

 הסכמה כלשהי מצד השוכר, והכל בתאי שזכויות השוכר על פי הסכם זה לא תפגעה

ובתאי שהמשכיר יודיע למקבל הזכויות על קיומו של הסכם זה ומקבל הזכויות יקבל 

ממועד  , החלאת התחייבויות המשכיר על פי הסכם זה(ככל שמדובר במכירה)  ועל עצמ

. השוכר מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו כאמור בהסכם כלפי מי שיבוא ההמחאה

) ללא כל סייג, וכן מתחייב השוכר לשתף "העבר"במקום המשכיר כאמור (להלן: 

 פעולה עם המשכיר ו/או עם העבר ולחתום על כל מסמך ו/או הצהרה ככל שיתבקש

אישור ו/או לביצוע האמור בסעיף זה, כל , אם יתבקש, על ידי המשכיר לבאופן סביר

ו/או החלפת כל הביטחוות הסבת ו/או זאת לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור, 

שמסר למשכיר בביטחוות על שם העבר, ככל שידרוש אישורי קיום ביטוחים 

 המשכיר.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, השוכר מצהיר בזה, כי ידוע לו שהמשכיר התחייב ו/או  23.5

יתחייב כלפי בקים ו/או מוסדות פיסיים ו/או גורמים אחרים שוים, לרבות יתכן וי

) לשעבד לטובתם "המוסדות הפיסיים"המוסד המממן (כהגדרתו לעיל) (בסעיף זה: 

ולהמחות לזכותם על דרך השעבוד את מלוא זכויותיו בפרויקט, לרבות זכויותיו כלפי 

וכר מתחייב לפעול בהתאם להוראות בלתי ). הש"שעבוד הזכויות"השוכר (להלן: 

חוזרות שייתן לו המשכיר בקשר עם שעבוד הזכויות ולחתום על כל מסמך אשר יידרש 

 על ידי המוסדות הפיסיים, בוסח דעתם שייקבע על ידם. 

בין היתר, יהא המשכיר רשאי להורות לשוכר לפעול בהתאם למפורט להלן ו/או  23.6

ה על ידי המוסדות הפיסיים, והשוכר מסכים לכך בהתאם לכל דרישה אחרת שתועל

 ומתחייב באופן בלתי חוזר לפעול בהתאם, אם וככל שיידרש לכך:

כי השוכר ישלם את מלוא דמי השכירות וכל תשלום אחר המגיעים ממו   23.6.1

למשכיר על פי הוראות הסכם זה, במועד הקבוע לפירעוו, אך ורק לידי 

  ו/או לחשבון הליווי המתהל אצלם; המוסדות הפיסיים ו/או לפקודתם

כי השוכר לא יעביר למשכיר או לכל גורם אחר כל סכום מהסכומים   23.6.2

המגיעים ממו למשכיר על פי הסכם זה, אלא בהסכמת המוסדות 

 הפיסיים בכתב ומראש;

כי השוכר יאשר למוסדות הפיסיים, בכתב, כי קיבל את הודעת המשכיר   23.6.3

  פיה;וכי הוא מתחייב לפעול על 

כי השוכר יפרט למוסדות הפיסיים, בכתב, מהם דמי השכירות המגיעים   23.6.4

ממו למשכיר ומהם מועדי פירעום (הכל בהתאם ובכפוף למפורט בהסכם 

  השכירות);

כי השוכר יאשר למוסדות הפיסיים, בכתב, כי הוא מוותר על כל זכות   23.6.5

  קיזוז או עיכבון ביחס לכספים ו/או לזכויות הממושכים;

י השוכר יאשר למוסדות הפיסיים, בכתב, כי לא יסכים לשיוי כלשהו כ  23.6.6

בהסכם זה או בזכויות הממושכות או בתאיהם, לרבות ויתור או פשרה, 

  אלא בהסכמתם בכתב ומראש.
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  סעדים ותרופות .24

שום הוראה מהוראות ההסכם לא תפורש כגורעת מזכויות המשכיר על פי חוק החוזים  24.1

  .1970- הפרת הסכם), תשל"א בשל(תרופות 

לפי  מבלי לגרוע מזכותו לסעד ו/או לתרופה אחרת ו/או לפיצויים בשיעור גבוה יותר 24.2

שבמקרה של הפרה יסודית של הסכם זה על ידי , הרי הוראות הדין או הסכם זה

מן המועד בו דרש לכך בכתב על  עסקים ) ימי(שבעה 7השוכר, אשר לא תוקה בתוך 

ה המשכיר זכאי לפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש בסך השווה לדמי יהיידי המשכיר, 

חודשים, כשהסכום האמור יהא צמוד למדד הבסיסי עד שישה  ודמי יהול בגיןשכירות 

, זאת בין אם בחר המשכיר בקיום )"הפיצוי המוסכם"למועד תשלומו בפועל (להלן: 

  . ההסכם ובין אם בחר בביטולו עקב ההפרה כאמור

מצהירים, כי לאחר שחישבו, מצאו, כי הפיצוי המוסכם יהווה פיצוי ותשלום הצדדים 

סביר והולם, ביחס לזק שייגרם למשכיר עקב ההפרה ועקב הטיפול בתוצאותיה. 

השוכר מוותר בזה על כל טעה, לפיה הסכום ה"ל מופרז איו סביר, מהווה קס או 

  ועקב הטיפול בתוצאותיה. איו משקף כוה את הזק שגרם למשכיר עקב ההפרה

הפרה שאמר לגביה בהסכם זה או בהסכם  - בהסכם זה, משמע  "הפרה יסודית"

היהול במפורש כי תהא יסודית, וכן הפרה שתיחשב כיסודית על פי כל דין, גם אם לא 

  אמר לגביה במפורש בהסכם כי תהא יסודית.

אה כלשהי מתוך מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם, מוסכם, כי הפרת הור 24.3

   תיחשב כהפרה יסודית: דלהלן ההוראות

איחור בביצוע תשלום כלשהו שהשוכר חייב לשלמו על פי הוראות ההסכם   24.3.1

 7, במשך תקופה העולה על םו/או למי מטעמו/או לחברת היהול  למשכיר

 7- ו/או איחור כאמור למשך תקופה קצרה יותר מ עסקים ) ימי(שבעה

כאמור, אך זאת יותר משלוש פעמים במשך שת שכירות  עסקים ) ימי(שבעה

בכל פעם  - כלשהי (אשר תיספר החל מיום תחילת תקופת השכירות ואילך 

  שה קלדרית שלמה אחת).

בכל מקרה של הפרת הוראה כלשהי בהסכם זה שאיה יסודית אשר לא   24.3.2

   ימים מן המועד בו השוכר דרש לכך בכתב על ידי המשכיר. 14תוקה בתוך 

גם בכל מקרה בו יפסיק השוכר  - מובהר, כי מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם  24.4

ביגוד לקבוע את הפעלת העסק במושכר מכל סיבה שהיא לפי תום תקופת השכירות, 

יהא השוכר חייב בתשלום כל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות בהסכם זה, 

מן הכלל, עד תום תקופת  במועדם, ללא יוצא(לרבות הסכם היהול) הסכם זה 

השכירות. למען הסר ספק מובהר, כי הפסקת הפעלת העסק כאמור, מהווה בכל מקרה 

הפרה יסודית של ההסכם, וכי לא יהא בכל מקרה בביצוע התשלומים כאמור על ידי 

השוכר כדי להקות לשוכר את הזכות להפסיק להפעיל את עסקו במושכר ביגוד 

  להוראות הסכם זה. 

ועל אף כל הוראה בהסכם בקשר לתקופת השכירות ובלי לגרוע מהאמור לעיל,  למרות 24.5

לדרוש מן השוכר לפות באופן מיידי ו/או  יהא המשכיר רשאי לבטל את ההסכם

 "הודעת(להלן:  םימי) 14ארבעה עשר (בהודעה מוקדמת בת  לאלתר את המושכר

אחד מן המקרים  ) ולהחזיר את החזקה המוחלטת במושכר לידיו, זאת בכלביטול"

  הבאים:
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ימי  7, אשר לא תוקה בתוך השוכר הפר את ההסכם בהפרה יסודית כלשהי  24.5.1

  .עסקים מן המועד בו השוכר דרש לכך בכתב על ידי המשכיר

(אף אם זו  השוכר הפר את ההסכם בהפרה כלשהי שאיה הפרה יסודית  24.5.2

ימי  21, ולא תיקן ההפרה בתוך הפכה ליסודית על פי הוראות ההסכם)

  מיום שדרש לכך בכתב על ידי המשכיר. עסקים

, בין על ידי השוכר ובין על ידי השוכר פטר ו/או הוגשה לבית משפט מוסמך  24.5.3

לפירוקו ו/או להכריזו כפושט רגל ו/או למות לו אמן כל גורם אחר, בקשה 

מכסיו) ו/או לחלק מהותי (כסים ו/או מפרק ו/או מפרק זמי ו/או כוס 

להקפאת הליכים גדו ו/או להטלת להסדר עם ושיו ו/או ד ו/או מהל מיוח

בין באופן זמי ובין קבוע, עיקול על חלק מהותי מכסיו ו/או להסדר ושים, 

(ובלבד  ם מהגשתהמיי(תשעים)  90והבקשה לא בוטלה או דחתה בתוך 

הימים את חיוביו הכספיים על פי הסכם  90שהשוכר יקיים במהלך תקופת 

  .י המשכיר, במלואם ובמועדם)זה כלפ

יתן כגד השוכר, בין על פי בקשתו ובין על פי בקשת כל גורם אחר, צו   24.5.4

פירוק ו/או כיוס כסי השוכר ו/או חלק מהותי מהללו ו/או הקפאת הליכים 

ו/או הסדר ושים ו/או כל צו דומה ו/או מוה לו או לכסיו אמן ו/או כוס 

מיוחד ו/או כל בעל תפקיד אחר ו/או השוכר כסים ו/או מפרק ו/או מהל 

 הוכרז חדל פירעון, והכל בין באופן זמי ובין באופן קבוע. 

בשלמות לקיומו של הסכם זה,  טחוות שיתויאיזה מהערבויות ו/או מהב  24.5.5

הוכרזו על ידי בית שערכן פחת או פגע או בחלקים, פקעו או בוטלו או ו/או 

, והשוכר לא תוקף מכל סיבה שהיא יאו חסר יםהמשפט המוסמך כבטל

 7המציא ערבויות ו/או ביטחוות חלופיים לשביעות רצון המשכיר בתוך 

  .(שבעה) ימי עסקים מיום שדרש על ידו לעשות כן בכתב

יתה הודעת ביטול להסכם זה על ידי המשכיר בכל אחד מהמקרים דלעיל, תחולה  24.6

והשוכר ותן בזה למשכיר ו/או לחברת היהול הרשאה  ההוראות הבאות היתרבין 

  :בלתי חוזרת לפעול כאמור, והכל בהתאם ובכפוף להוראות כל דין

המשכיר יוכל לתפוס את החזקה במושכר, להחליף את המעולים ולמוע   24.6.1

של והמלאי את פתיחתו על ידי השוכר. למשכיר תהא זכות עיכבון על הציוד 

לתשלום כל הפיצויים והכספים שיגיעו למשכיר ו/או  החוהשוכר, כבט

לחברת היהול מכל סיבה שהיא מהשוכר. בלי לגרוע מהאמור לעיל, 

והמלאי , לחלט את הציוד וובחירת ולפי שיקול דעת זכאי ההמשכיר יהי

על ידי מכירתם או בכל דרך אחרת לשם פירעון מלוא  הםו/או להיפרע מ

 14 באם אלו לא יפרעו בתוך ת היהולו וכלפי חברחובות השוכר כלפי

  ממועד קבלת הדרישה הראשוה שבכתב. םעשר) ימי (ארבעה

ו/או המים החשמל  אספקתהמשכיר יהיה רשאי לתק ו/או לגרום ליתוק   24.6.2

  למושכר.

 םהשוכר מתחייב להחזיר למשכיר ולחברת היהול מיד עם קבלת דרישת  24.6.3

עקב  םדים שיגרמו לההראשוה שבכתב, את כל ההוצאות, הזקים וההפס

הפרת ההסכם על ידי השוכר וכתוצאה מההפרה כאמור, לרבות ובלי לגרוע 

מכלליות האמור, הוצאות משפטיות, שכ"ט עו"ד, רו"ח וכל בעל מקצוע 

 אחר כאמור.
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דרך שהיא ו/או לסות לעכב או למוע כל לשוכר לא תהא כל זכות להתגד ב  24.6.4

לבין כל שוכר אחר ו/או לסות ו/או חברת היהול התקשרות בין המשכיר 

, לרבות למוע או לעכב ביצוע השכרת המושכר לשוכר חליף או אחר כלשהו

. כל האמור יחול הן ביחסים בדרך של צו מיעה ו/או צו עשה, זמי או קבוע

לשוכר  לשוכר והן ביחסים שבין השוכרו/או חברת היהול שבין המשכיר 

יות לטובת צד שלישי, כמשמעותן החליף, ויחשב בין היתר כהוראות חוז

   .1973- בפרק ד' לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג

על פי ההסכם ו/או על משכיר בלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות המוקים למ 24.7

יישא ריבית פיגורים השוכר דין, מוסכם כי כל איחור בתשלום על ידי  כלפי 

להסכם, מחושבת על בסיס יומי, זאת החל מהיום הראשון  2כמשמעותה בסעיף 

 לפיגור.

יתר הוראות הסכם זה, בכל מקרה בלעיל ו/או  24.6.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  24.8

או לחברת היהול,  שהשוכר לא ישלם במועדו תשלום כלשהו שעליו לשלמו למשכיר

ו/או  להפסיק לאלתר את אספקת החשמלם זכאיו/או חברת היהול המשכיר יו יה

, םותים אחרים כלשהם לשוכר ו/או למושכר, הכל לפי שיקול דעתשירו/או  המים

כל זאת בלי לגרוע מכל סעד ו/או  - ולשוכר לא תהא כל טעה או תביעה בקשר לכך 

  תרופה ו/או זכות אחרים המוקים למשכיר על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

/או חברת המתה, עיכוב, ויתור או הימעות משמוש בזכות כלשהי של המשכיר ו 24.9

, לא עם השוכרהיהול על פי הסכם זה ו/או יסיון מצידם למצוא פשרה או הסדר 

הם מצד יחשבו בשום מקרה ובשום סיבות כויתור או כבסיס לטעת מיעות כלפי

 לא יהוו תקדים ו/או ויתור מראש למקרה דומה או אחר בעתיד. ם, וההשוכר

  פיוי המושכר ומהג בעלים .25

השוכר מתחייב לפות את המושכר בתום תקופת השכירות או עם ביטול או פקיעת  25.1

הסכם זה מכל סיבה שהיא, הכל לפי המועד המוקדם יותר ולפי העיין, ולהחזיר את 

 ,המושכר לחזקתו הבלעדית של המשכיר כאשר המושכר והמערכות והמתקים שבו

למעט בלאי סביר, כשהוא פוי במצב טוב ותקין  , ככל שבוצעו,לרבות עבודות השוכר

  לעיל. 22סעיף מבלי לגרוע מהוראות מכל אדם ו/או חפץ, והכל 

להחזיר פיה השוכר את המושכר שלא בהתאם להוראות דלעיל, יהא המשכיר רשאי 

בכפוף למתן התראה בכתב של  את מצב המושכר למצבו כאמור לעיל על חשבון השוכר

, והשוכר ישלם את כל ההוצאות (שבעה) ימי עסקים מראש לשוכר לתיקון האמור 7

  ששילם המשכיר במקומו כאמור מיד עם דרישתו הראשוה של המשכיר.

ון, שבת ו/או חג), ישלם השוכר בגין כל יום של איחור בפיוי המושכר (לרבות ימי שבת 25.2

סך השווה לדמי השכירות שהגיעו בלמשכיר כפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש, 

 12למשכיר בגין חודש השכירות הקלדארי המלא האחרון, בהתאם להוראות סעיף 

, מחושב על בסיס יומי וצמוד בכפוף להוראות ההצמדה 10- לעיל, כשהוא מחולק ב

זאת, בוסף לדמי היהול ולכל תשלום אחר שהשוכר חייב לשלמו על פי  שבהסכם זה.

  הסכם זה.

וה פיצוי מוסכם והולם על הזק הצדדים מצהירים, כי הסכום האמור לעיל מהו

שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של איחור בפיוי המושכר כאמור, וכל זאת 

מבלי לגרוע מזכות המשכיר לכל סעד אחר ו/או תרופה ו/או זכות על פי ההסכם ו/או 

לעיל  24.2על פי כל דין וכן מבלי לגרוע מזכותו לקבלת הפיצוי המוסכם כאמור בסעיף 
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ו/או מזכותו לקבלת פיצוי בשיעור גבוה יותר, לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור, 

  פיצוי שיחויב בו המשכיר, אם יחויב, כלפי שוכר חליפי כלשהו.

כי אין בתשלום הפיצוי דלעיל על ידי השוכר כדי לגרוע מחיובו  ,להסרת ספק מובהר

לפות את המושכר, וכי אין בתשלום כאמור כדי ליצור בין הצדדים יחסי שכירות 

  לתקופה וספת כלשהי.

בכל מקרה של אי פיוי המושכר במועד כאמור לעיל על ידי השוכר ו/או מי מטעמו,  25.3

מבלי לגרוע מזכותו לכל סעד בכפוף לכל דין ו, םזכאיו/או חברת היהול המשכיר יו יה

  אחר:

חשמל, מים, מיזוג אויר או שירותים או לגרום להפסקת אספקת להפסיק   25.3.1

ולשוכר לא  םלפי שיקול דעתלאלתר, אחרים כלשהם לשוכר ו/או למושכר, 

  תהא כל טעה או תביעה בקשר לכך. 

ו/או  להיכס למושכר בכל עת ובלי הודעה מוקדמת כלשהי, בעצמו  25.3.2

באמצעות אחרים, להשתמש לשם כך בכוח סביר ולפות את המושכר מכל 

וכן להחליף את מעוליו או  החפצים ו/או המיטלטלין שיהיו מצויים בו

  למוע גישה אליו על ידי השוכר או מי מטעמו בכל דרך שימצא לכון.

כי בהתקיים הסיבות דלעיל, המשכיר יהא זכאי לפות כל ציוד  ,מובהר

ו/או מיטלטלין ו/או סחורה של השוכר מהמושכר ולאחסם בכל מקום 

לשיקול דעתו המוחלט, כל זאת על חשבוו של השוכר. לשוכר לא תהא כל 

תביעה ו/או טעה ו/או דרישה בגין הפיוי ו/או האחסון כאמור ו/או בגין 

י בגים. כמו כן, לשוכר לא תהא כל טעה מכל מין וסוג שהוא החיוב הכספ

טלטליו ו/או לסחורתו כאמור, יבגין זק שייגרם, אם ייגרם, לציודו ו/או למ

  עקב הפיוי ו/או האחסון כאמור.

למרכז למוע מהשוכר ו/או ממי מיחידיו ו/או מכל אדם מטעמו להיכס   25.3.3

  שימוש, בכולו או בחלקו. למושכר או לעשות בו כללבילוי ופאי ו/או 

הוראות סעיף  להשכיר את המושכר לצד שלישי כלשהו ללא כל הגבלה.  25.3.4

  לעיל יחולו אף במקרה זה. 24.6.4

פיוי המושכר על - בכל מקרה של איבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם,   25.3.5

ידי השוכר במועד כאמור לעיל, יחשב מועד הפיוי המיועד כאמור כמועד 

, וכן לא 1969- התפיסה, לעיין סימן ב' בפרק ג' לחוק המקרקעין, תשכ"ט

תהיה לו כל טעה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא כלפי 

טלטליו (אם גרמו) ירמו לו או למהמשכיר או מי מטעמו, לגבי הזקים שג

 כתוצאה מפעולה כאמור.

ולחברת  חתימת השוכר על הסכם זה מהווה הרשאה בלתי חוזרת של השוכר למשכיר

  היהול לפעול כאמור לעיל.

השוכר ישלם למשכיר את כל ההוצאות שיגרמו למשכיר או למי מטעמו עקב ביצוע  25.4

  לעיל. 25.3או בסעיפי המשה של סעיף  25.1איזו מהפעולות כאמור בסעיף 

   טחוותיב .26

במלואן (לרבות הסכם היהול) להבטחת מילוי כל התחייבויות השוכר על פי ההסכם 

ובמועדן, ומבלי לגרוע מכל התחייבות שלו בהסכם ומבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או 
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ו/או על פי (לרבות הסכם היהול) על פי ההסכם ו/או לחברת היהול זכות המוקים למשכיר 

  טחוות, כדלקמן:י, את כל הבספח א'הקוב ב במועד ,כל דין, ימציא השוכר למשכיר

 ערבות בקאית

 - כדלקמן (להלן  'זספח ערבות בקאית בלתי מותית בוסח המצורף לחוזה זה כ 26.1

  ):"הערבות הבקאית"

הערבות הבקאית תהיה ערוכה לטובת המשכיר כמוטב, בסכום השווה   26.1.1

(בצרוף מע"מ כחוק) לתקופה כאמור ודמי יהול  יסודייםלדמי שכירות 

  בספח א'; 

כך שבכל מקרה שהמשכיר יממש את  REVOLVINGהערבות תהא על בסיס   26.1.2

הערבות או כל חלק ממה, מתחייב השוכר להשלים, מיד לדרישת המשכיר, 

השווה לסכום שמומש מתוך הערבות, באופן שבכל עת תהיה בידי  סכום

  ;המשכיר ערבות תקפה בגובה מלוא סכום הערבות

יום לאחר תום תקופת השכירות.  90תוקף הערבות יהיה לתקופה שסיומה   26.1.3

סכום הערבות יהיה צמוד למדד החל במדד הבסיסי ועד למדד הידוע במועד 

  הפירעון. 

ישירות מהבק שהעמיד את הערבות הבקאית  המשכיר יהיה רשאי לדרוש  26.1.4

להאריך את תוקפה, מבלי שיהא בכך כדי להטיל עליו כל אחריות ו/או חבות 

פי סעיף - ומבלי שיהא בכך כדי לגרוע מאחריות השוכר להתחייבויותיו על

יום לפי מועד  21זה. לא הומצאה למשכיר ערבות בקאית חליפית לפחות 

הבקאית שבידי המשכיר, יהא המשכיר רשאי פקיעתה הצפוי של הערבות 

  לממש את מלוא הערבות הבקאית שבידיו.

  שטר חוב 

שטר חוב סחיר צמוד למדד, עשוי על , ימסור השוכר למשכיר לערבות הבקאיתבוסף  26.2

(בערבות בון  ספח א'וחתום על ידי שי ערבים לשביעות רצון המשכיר כמצוין ב ידו

ללא ציון תאריך , ספח א'כאמור ב, בסכום 'חספח , בוסח כאמור בפור אוואל)

). בכל מקרה בו יופר ההסכם ו/או הסכם היהול ו/או "שטר החוב"הפירעון (להלן: 

בכל מקרה שבו יגיעו למשכיר ו/או לחברת היהול כספים כלשהם מהשוכר, שלא 

 שולמו במלואם ו/או במועדם (לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור, סכומים בגין

וההפרה לא תוקה בתוך התקופה שקבעה התחייבות השוכר לשפות את המשכיר), 

המשכיר זכאי למלא בשטר את מועד הפירעון ולהגישו לגבייה  היהילכך בהסכם זה, 

ללא הגבלה וללא שיידרש למסור לשוכר ו/או למי מהערבים סחרו ו/או להוצל"פ ו/או ל

ו/או תרופה ו/או זכות המוקים למשכיר כל זאת בלי לגרוע מכל סעד  הודעה כלשהי,

ו/או לחברת היהול על פי ההסכם ו/או על פי כל דין, והכל לשיקול דעתו המוחלט 

   והבלעדי של המשכיר.

והסכום שיגבה על ידי המשכיר במימוש השטר יעלה על הסכום שיגיע לו לפי  היה

בטוחה במקום הסכם זה בצירוף הוצאות הגביה, ישמור המשכיר את העודף בידו כ

ויהא רשאי לגבות מתוך העודף כל סכום שיגיע  השטר עד שלא יהיה עוד צורך בבטוחה,

  לו מהשוכר לאחר מכן.

יובהר, כי במקרה שבו יעשה המשכיר בשטר החוב שימוש באחד מהאופים כאמור 

לעיל, יהא השוכר חייב להפקיד בידי המשכיר שטר חוב בתאים זה  26.2בסעיף 
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ימים מהמועד שבו עשה המשכיר שימוש כלשהו בשטר  14ובסכום זהה, וזאת בתוך 

, ובמקרה כאמור ישיב המשכיר לידי השוכר את הסכום העודף כאמור בפסקה כאמור

 לעיל.זה  26.2סעיף האחרוה של 

  התחשבות סופית והחזרת הביטחוות 26.3

 תיערך התחשבות סופית בין השוכר לביןלאחר תום תקופת השכירות   26.3.1

). לצורך ביצוע "הסופית"ההתחשבות המשכיר ו/או חברת היהול (להלן: 

רלווטית ימציא השוכר למשכיר אישור מכל רשות  ההתחשבות הסופית,

וכן מכל  - עירוית ו/או ממשלתית ו/או אחרת  - לשכירות שוא הסכם זה 

גוף שהשוכר התחייב בהסכם לשלם לו תשלום כלשהו, לרבות ובלי לגרוע 

מכלליות האמור, חברת היהול, המעיד כי כון ליום סיום ההסכם כאמור, 

התשלומים המתייחסים לתקופת השכירות, לרבות פרעו על ידי השוכר כל 

 קסות.

אך ורק לאחר שהוכח כי השוכר מילא אחר כל התחייבויותיו בהתאם   26.3.2

 26.3.1בהסכם ובסעיף  כמפורטלהסכם זה, וכן כי שילם את כל התשלומים 

הבטחוות אשר מסרו למשכיר על פי את  לעיל, יחזיר המשכיר לשוכר זה

  .זה 26 סעיף

טחוות ה"ל, יהזכות לעשות שימוש בב ולהסרת ספק מובהר, כי בסיבות שבהן תהא ל 26.4

טחוות ו/או בכולם ביחד ו/או ירשאי לעשות שימוש בכל אחד מהב ההמשכיר יהי

רע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות , כל זאת בלי שהדבר יגוהכל לפי בחירת - במקצתם 

טחוות יעל פי ההסכם ו/או על פי כל דין, ובלי ששימוש בחלק כלשהו מהב והמוקים ל

טחוות אחרים ו/או יכאמור ו/או באחדים מהם, יגרע מזכותו לעשות שימוש בב

  וספים במקביל ו/או לאחר מכן.

  אי תחולת חוקי הגת הדייר .27

כי לא יחולו לגבי המושכר ו/או לגבי ההסכם הוראות חוק הגת  ,מוסכם במפורש 27.1

ו/או כל חוק או תקה או צו אחרים המחליפים  1972- הדייר (וסח משולב), תשל"ב

מכוחו או שיחליפו אותו או שיבואו במקומו, שעיים הגת הדייר (כל  הבאיםאותו או 

) וכי לא יחול לגבי המושכר "החוקים"או  "החוק"זה להלן:  27אלה ייקראו בסעיף 

כל חוק שיקה לשוכר מעמד של דייר מוגן או שיקה לשוכר זכות שלא לפות את 

  פות את המושכר.המושכר במקרים ובמועדים שבהם חייב השוכר על פי הסכם זה ל

כי המושכר ימצא במבה שבייתו הושלמה  ,הצדדים מצהירים במפורש ומאשרים 27.2

, וכי שכירות זו עשית בתאי מפורש שהחוקים לא יחול על 20.8.68לאחר יום 

כי לא שילם וגם לא ישלם למשכיר בקשר ההסכם, דמי  ,השכירות. השוכר מצהיר

מפתח, וכי השוכר או כל  כדמימפתח כלשהם או כל תמורה אחרת העלולים להיחשב 

הבא מכוחו לרבות מי מיחידיו ו/או בעלי המיות בו ו/או בעלי הזכויות בו לא יהיה 

טעות כלשהן העלות תביעות או לדייר מוגן במושכר על פי כל דין, והוא יהא מוע מ

בקשר להיותו דייר מוגן או טעה כלשהי כי יש לו במושכר זכויות יותר ממה שמוקה 

  לו במפורש בהסכם.

כי כל ההשקעות שייעשו על ידו במושכר לרבות ציוד ומתקים ולרבות  ,השוכר מצהיר 27.3

ייעשו לצרכיו בלבד, וכי הם או כל תשלום אחר או השקעה אחרת  השוכרעבודות 

שכר אים ולא יתפרשו כדמי מפתח. השוכר מצהיר ומסכים באופן בלתי שיעשה במו

חוזר, כי יהא מוע מלטעון כי יש בהשקעות אלו משום דמי מפתח או תחליף לדמי 
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לחוק, או כל תשלום המעיק לו זכויות כלשהן במושכר  82מפתח או תשלום לפי סעיף 

לאים או חלקיים בגין וכן הוא יהא מוע מלדרוש מהמשכיר השתתפות או החזר, מ

ההשקעות האמורות או מלטעון טעה כלשהי אשר איה עולה בקה אחד עם האמור 

  זה לעיל. 27בסעיף 

ליצור קשר של שכירות מוגת על פי  םהצדדים מצהירים במפורש, כי לא היה בכוות 27.4

 החוקים, וכי הצהרתם זו היה תאי מוקדם לקבלת הסכמת המשכיר להסכם זה.

  ביצוע התחייבויות במקום צד אחר .28

כל אימת שמוטלת על השוכר על פי הסכם זה חובה לבצע פעולה או עבודה כלשהי או לשלם 

תשלום כלשהו והשוכר לא ביצע את הפעולה או העבודה או התשלום האמורים עד המועד 

עד המועד הקוב לשם כך בדרישה בכתב  - הקוב לשם כך בהסכם זה, ובהעדר מועד כאמור 

ו/או חברת היהול, רשאים (אך לא חייבים), לאחר מתן יהיו המשכיר  - שיקבל מהמשכיר 

(למעט במקרים דחופים, שאז לא  עסקים ימי(שבעה)  7התראה מוקדמת בכתב לשוכר בת 

תיתן התראה כאמור) לבצע את הפעולה או העבודה או התשלום במקום השוכר ועל חשבון 

שוכר לשלם למשכיר מיד אחרים. במקרה כזה חייב ה ל ידיהשוכר, וזאת בין בעצמם ובין ע

למו או ילפי דרישתו את כל הסכומים או ההפסדים או הזקים שהמשכיר או חברת היהול ש

מסכומים  12%שאו בהם בקשר לביצוע הפעולה או העבודה או התשלום האמורים, בתוספת 

החל מהמועד בו  הפיגוריםלמדד וריבית  אלה בגין הוצאות כלליות ובתוספת הפרשי הצמדה

ו המשכיר ו/או חברת היהול בהוצאה ועד למועד החזר מלוא הסכום על ידי השוכר שא

כל אלה בלי לגרוע מכל הוראה מהוראות ההסכם, ו/או מכל סעד ו/או תרופה ו/או  - בפועל 

  זכות המוקים למשכיר על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

  שוות .29

המוסכמים בין הצדדים. כל הסכם זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התאים  29.1

- , פרוספקט, ברושור, פרסום כלשהו, הסכמים בכתב או בעלה, הצהרהערוב ההבטח

פה, התחייבויות או מצגים בדבר שוא הסכם זה שיתו או עשו על ידי הצדדים לפי 

שחתמו בין הצדדים,  , לרבות כל זיכרון דברים ו/או סיכום תאיםכריתת הסכם זה

אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות די ביטוי מפורש בו, ואשר לא באו לי

הקבועים בהסכם זה או הובעים הימו, לגרוע מהם או לשותם, והצדדים לא יהיו 

  הסכם זה.מועד חתימת קשורים בהם החל מ

כי הגיעו לידי הסכם זה לאחר חקירה ובדיקה וכי שום צד לא  ,הצדדים מצהירים בזה 29.2

  ע אלא זה המובא במפורש בהסכם זה.הסתמך על שום מיד

בהסכם זה עשית "המרכז לבילוי ופאי" למען הסר ספק מובהר כי השימוש בהגדרת  29.3

בו מצא  הפרויקט לצורכי וחות בלבד. המשכיר יהא זכאי לקבוע את שמו של

, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט פעם לפעםהמושכר, כפי שימצא לכון ו/או לשותו מ

  והבלעדי.

הסכם זה אלא אם עשו  מהוראותוי ו/או ויתור ו/או סטייה ייהיה כל תוקף לכל שלא  29.4

  הצדדים להסכם. כדין של בכתב וחתמו על ידי מורשי החתימה

יה מתאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה יהסכמה מטעם צד מהצדדים לסט 29.5

 תקדים ולא ילמדו ממה גזירה שווה לכל מקרה אחר. 

היתת לו על פי הסכם זה במקרה מסוים, אין לראות בכך לא השתמש צד בזכות  29.6

ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר דומה או שאיו דומה ואין 
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להפסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי של אותו צד. ויתור שעשה בעיין אחד לא 

 יהיה בו כדי ללמד גזירה שווה לעיין אחר.

ר יחסי שותפות ו/או שליחות ו/או יחסי עובד ומעביד בין אין בהסכם זה כדי ליצו 29.7

במפורש אלא אם הדבר צוין הצדדים, אין בו כדי להקות זכויות לצד שלישי כלשהו 

כדי לגרוע או לפגוע באיזו חובה או התחייבות של צד שלישי  בהסכםבהסכם, וכן אין 

 16.4ור בסעיף כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמ ,כלשהו. להסרת ספק מובהר

  בהסכם.

כי הזכויות המוקות לשוכר על פי הסכם זה, ככל שהן מוקות  ,למען הסר ספק מובהר 29.8

לו, מוקות לשוכר אך ורק ביחס למושכר, ואין ולא תהיה לשוכר כל זכות בקשר 

לרכוש משותף ו/או לזכויות ביה וספות ו/או שטחי ביה לתוספות הביה ו/או 

שהו, אם כך יהיה, וספים אשר יאושרו ויבו על ידי המשכיר או על ידי צד שלישי כל

 פרויקט ו/או תוספות הביהה ווספו בכל חלק שהוא שלתלרבות ובמיוחד שטחים שי

מחסים, מעברים וכדומה. השוכר  שאיו בתחום המושכר ובכלל זה גגות, חיוים,

ותן הסכמתו מראש לכל פעולה ו/או שימוש כאמור ולא יהיה רשאי להתגד בכל דרך 

בכך כדי לפגוע בזכותו לעשות במושכר שימוש סביר  לא יהאובלבד ש, למי מאלה

  בהתאם למטרת השכירות.

לרשום ומכל סיבה שהיא יהיה רשאי בכל עת שהיא  לאלהסרת ספק מובהר, כי השוכר  29.9

  הסכם זה. פיהערת אזהרה ו/או כל הערה אחרת בכל מרשם שהוא, מכוח זכויותיו על 

מייצגים אך ורק את כי ידוע לו, שעורכי הדין של המשכיר  ,השוכר מצהיר ומאשר 29.10

  , וכי הוא רשאי וזכאי להיוועץ בעורך דין מטעמו ללא כל הגבלה.המשכיר

משפט בעל התובעות הכרוכות בהסכם זה או הובעות הימו תוגשה אך ורק לבית  29.11

  בלבד. אביב יפו- עייית אשר מקום מושבו בתלהסמכות ה

יהא רשאי לקזז סכומים כלשהם שהוא חייב למשכיר ו/או לחברת היהול  לאהשוכר  29.12

 . ו/או על פי כל דין, מכל סיבה שהיא על פי ההסכם ו/או על פי הסכם היהול

, על פי כל דין, כלפי המשכיר ו/או ביחס כבוןיעהשוכר מוותר בזה על כל זכות  29.13

  למושכר, לרבות אביזריו ומתקיו.

הסכם זה הן כמפורט במבוא, וכל הודעה שתשלח מצד הצדדים לצורכי  כתובות 29.14

הלמשו על הו בדואר רשום לפי הכתובות לעיל, אלא אם כן הודיע בכתב צד למש

מעת ימי עסקים  3שיוי בה, תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ולידיעת הצד הישגר בתוך 

של מסירה ביד, יום עסקים אחד לאחר מועד  ובמקרהמסירתה למשלוח בדואר, 

 המסירה בפועל. 
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  ולראיה באו הצדדים על החתום:

  

  

  השוכר
  ___________ בע"מ_

   המשכיר  
  החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ

  
  
  
  

  אישור  
מ.ר. _____, מרחוב ___ עו"ד, ______אי הח"מ, 

 _________, ת.ז. כי ,מאשר בזה___________, 
הוא/הם  _________ _________, ת.ז.- _________ ו

מורשה/י החתימה מטעם השוכר אשר הוסמך/הוסמכו כדין 
לחתום בשמו על הסכם זה ולחייבו בכל דבר ועיין בקשר עם 
ההסכם, וכי הוא/הם חתם/חתמו על הסכם זה בפי לאחר 

  שהבין/הביו את האמור בו.
  __________, עו"ד
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  שיויים, תשלומים ותאים מיוחדים –א'  ספח

 (לפי העיין) להוסיף/או השלים ותקן ו/או להמצויים בספח זה להלן, בא ל הסעיפיםלצד  האמור

  .בהסכם שמספרם מופיע להלן על האמור באותם סעיפים

יגברו  - השכירות  הסכםמוסכם כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות ספח "א" זה לבין הוראות 

השכירות למעט מוחים  בהסכם יפורשו כמשמעותן להלןכל ההגדרות  ההוראות בספח זה.

  זה. ספחוהגדרות שהוגדרו במפורש ב

מוסכם, כי חתימת השוכר על ספח א' זה, משמעה לכל דבר ועיין כחתימת השוכר על הסכם 

השכירות ועל יתר ספחיו, ובעצם חתימתו על ספח א' זה, מצהיר ומתחייב השוכר כי הוא מסכים 

חיו לאחר שעיין בהן, וכי הוא מצא את כל אלה מיחים את לכל הוראות הסכם השכירות ויתר ספ

  וותר בזאת על כל טעה בקשר לכך.מדעתו מכל הבחיות והוא 

  הגדרות -  2 סעיף

בתשריט בשחור  שגבולותיה מודגשים בפרויקט, 208ה מס' יחיד  -   "המושכר"

, והמצויה )"התשריט": בהסכם זה(  -1ספח ב'המצורף כ

   .בקומה הראשוה (מעל קומת הקרקע) בפרויקט

תוספת בגין שטחים ציבוריים,  כולל( ברוטו ר"מ 545.6 - כ  -   "ברוטו המושכר שטח"

  להסכם), המחושבים לפי שטח "קוטור" של  6כמפורט בסעיף 

 6מ"ר (בהתאם לעקרוות המדידה המפורטים בסעיף  496 - כ

(עשרה אחוזים) בגין תוספת בגין שטחים  10%להסכם), בתוספת 

  ציבוריים.

   מבוטל.  -   "שטח הישיבה החיצוי"

   .ממועד חתימת הסכם זה) ימים שבעה( 7  -   "מועד מסירת החזקה"

  הסכם זה. הידוע במועד חתימת המדד  -   הבסיסי" המדד"

 - המועד האחרון להגשת תכיות על ידי השוכר יחול לא יאוחר מ  -   הגשת תכיות -   7.1סעיף 

  מועד מסירת החזקה. לאחר) ימים ארבעה עשר( 14

  .+)13מתחם משחקים ופעילויות איטראקטיביות (לגילאי   -   מטרת השכירות -  10 סעיף

  השכירות  תקופת -  11 סעיף

פתיחת תחילתה במועד (שישים) חודשים ש 60 בתתקופה   -  השכירות הראשוה" תקופת"

  .המושכר

  השכירות  תקופת"

, תחל עם 11.2.1בכפוף להתקיימות כל התאים כאמור בסעיף   -                 "וספת הראשוהה

הוספת  שכירותה תקופתתום תקופת השכירות הראשוה 

לאחר  (שישים) חודשים 60 ל סיומה בתוםאתבוא הראשוה וזו 

   .מכן

  השכירות  תקופת

, תחל עם 11.2.1בכפוף להתקיימות כל התאים כאמור בסעיף   -                 "וספת השיהה

 שכירותה תקופתתום תקופת השכירות הוספת הראשוה 
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 (שישים) חודשים 60 ל סיומה בתוםאתבוא הוספת השיה וזו 

   .מכןלאחר 

  דמי השכירות -  12 סעיף

 - בגין ששת החודשים הראשוים  -  שת השכירות הראשוהבגין     -  "דמי השכירות היסודיים"

ו/או דמי שכירות כאחוז  שולמו דמי שכירות יסודיים כללילא 

   .)"תקופת הפטורמפדיון, כהגדרתם וכמפורט להלן (להלן: "

מתחילת תקופת חודשים שישה בגין התקופה שתחילתה בחלוף 

ישולמו דמי שכירות כאחוז מפדיון,  -  השכירות הראשוה

  ;להלןוכמפורט כהגדרתם 

לתקופת השכירות השיה  בגין התקופה שתחילתה בשת

(עשרים שקלים חדשים) לכל  ₪ 20סך של  -  השכירות הראשוה

  מ"ר משטח המושכר ברוטו, כהגדרת מוח זה בהסכם השכירות;

סך  -  לתקופת השכירות הראשוה בגין שת השכירות השלישית

(שלושים שקלים חדשים) לכל מ"ר משטח המושכר  ₪ 30של 

  ;, כהגדרת מוח זה בהסכם השכירותברוטו

סך  -  לתקופת השכירות הראשוה בגין שת השכירות הרביעית

(ארבעים שקלים חדשים) לכל מ"ר משטח המושכר  ₪ 40של 

  ;, כהגדרת מוח זה בהסכם השכירותברוטו

סך  -  לתקופת השכירות הראשוה בגין שת השכירות החמישית

(חמישים שקלים חדשים) לכל מ"ר משטח המושכר  ₪ 50של 

  ברוטו, כהגדרת מוח זה בהסכם השכירות.

יעודכו  - אם תהא  -  בגין תקופת השכירות הוספת הראשוה  

על הסך המתקבל מסך דמי היסודיים ויעמדו דמי השכירות 

של תקופת השכירות השכירות כשיעורם בחודש המלא האחרון 

 בתוספת הצמדה למדדבהתאם לקבוע בהסכם,  הראשוה,

דמי וספים מתוך  אחוזים) שבעה וחצי( 7.5% ובתוספת של

  הצמודים ה"ל. השכירות

יעודכו  - אם תהא  -  בגין תקופת השכירות הוספת השיה  

על הסך המתקבל מסך דמי היסודיים ויעמדו דמי השכירות 

של תקופת השכירות השכירות כשיעורם בחודש המלא האחרון 

בתוספת הצמדה בהתאם לקבוע בהסכם,  הוספת הראשוה,

דמי וספים מתוך  )חוזיםשבעה וחצי א( 7.5% למדד ובתוספת של

     הצמודים ה"ל. השכירות

יהיו  להסכם, 12, כמפורט בסעיף פדיוןהמי השכירות כאחוז מד - " "דמי השכירות כאחוז מהפדיון

  כמפורט להלן:

השוכר  לא יחובמוסכם, כי בגין תקופת הפטור (כהגדרתה לעיל)  - 

בתשלום דמי שכירות כאחוז מהפדיון. מובהר במפורש, כי אין 

באמור כדי לגרוע מחובת השוכר להמציא למשכיר את דו"חות 

להסכם השכירות.  12הפדיון החודשי בהתאם להוראות סעיף 
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שישה חודשים מתחילת תקופת בגין התקופה שתחילתה בחלוף 

שכירות כאחוז  ישולמו על ידי השוכר דמי -  השכירות הראשוה

מן הפדיון החודשי  (שמוה אחוזים) 8%מהפדיון בשיעור של 

 בהסכם. 12במושכר, בתוספת מע"מ, כמפורט בסעיף 

השיה לתקופת בגין התקופה שתחילתה בשת השכירות  - 

ישולמו על ידי השוכר דמי שכירות  -  השכירות הראשוה ואילך

מן הפדיון  אחוזים) עשרה( 10%כאחוז מהפדיון בשיעור של 

  בהסכם. 12החודשי במושכר, בתוספת מע"מ, כמפורט בסעיף 

  קס בגין אי פתיחת המושכר -  15.4סעיף 

בגין כל שעה בה לא יפתח השוכר את המושכר כאמור שם יחוב   

 לשעה (וחלק יחסי מהסכום כלעיל ₪ 600השוכר בקס בסך של 

בגין כל חלק משעה כאמור), כשסכום זה צמוד למדד הבסיסי, 

  ובתוספת מע"מ כדין.

  העברת זכויות  -  23סעיף 

השוכר מצהיר בזה, כי בעלי השליטה בו, כון למועד חתימת 

  הסכם זה, הם: 

   ., מרחוב __________, ת.ז./ח.פ. __________________ .1

  ., מרחוב __________, ת.ז./ח.פ. __________________ .2

   ., מרחוב __________, ת.ז./ח.פ. __________________ .3

  

  המצאת ביטחוות -  26סעיף 

להסכם יימסרו על ידי השוכר  26כל הביטחוות כאמור בסעיף   

  למשכיר במועד חתימת ההסכם. 

  ערבות בקאית -  26.1סעיף 

, ₪ 0,00001של ערבות בקאית אוטוומית, בלתי מותית, בסכום   

  יהא צמוד למדד הבסיסי.כשסכום זה 

  שטר חוב - 26.2סעיף 

צמוד השטר כשסכום , ₪ 350,000של סך בסכום שטר החוב יהא   

  למדד החל במדד הבסיסי ועד למדד הידוע במועד הפירעון בפועל.

  הערבים לשטר החוב יהיו: __________________________.  

  :תאים מיוחדים

, יבוא: "המועד הקוב בספח א' "מועד מסירת החזקה"במקום האמור בהגדרת  -  2סעיף  .1

 להסכם זה".

", יבוא: הפרויקטמועד פתיחת במקום המילים: ", "מועד פתיחת המושכר"בהגדרת  -  2סעיף  .2

 ימים ממועד מסירת החזקה". 90"בתום 
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על אף האמור בסעיף זה ו/או בכל מקום אחר בהסכם השכירות לעיין עבודות  -  5סעיף  .3

השוכר והתחייבות השוכר להשלימן עד למועד פתיחת הפרויקט, מוסכם, כי המועד להשלמתן 

ימים ממועד מסירת החזקה (ולא עד למועד פתיחת הפרויקט),  90יחול עד לא יאוחר מתום 

ים המחויבים, כל יתר הוראות הסכם השכירות שעיין ובכפוף לתיקון האמור יחולו, בשיוי

  עבודות השוכר והמועד להשלמתן.  

  

   –אספקת חשמל ומים, עבודות השוכר, עבודות שוטפות, מיזוג אויר ומערכות וספות  -  ספח ד'

   :אספקת חשמל

   .אמפר 3X315של אספקת החשמל למושכר תהיה בהספק 

  

  על החתום:הצדדים  באו ולראיה

  

  

 השוכר  המשכיר
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  תשריט המושכר –  -1ספח ב'
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  תשריט הפרויקט –  -2ספח ב'
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   עבודות המשכיר ומפרט טכי בסיסי - ספח ג' 

 .בוטל
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  מיזוג אויר ומערכות וספותאספקת חשמל ומים, עבודות השוכר, עבודות שוטפות,  -  ד'ספח 

 ביצוע העבודות .1

כי  ,מובהר בזאתמבלי לגרוע מהוראות הסכם השכירות לעיין עבודות השוכר,   1.1

ת במושכר ברמה ובסטדרט גבוהים והמשכיר רואה חשיבות עליוה בביצוע העבוד

   וע"י בעלי מקצוע מיומים.

ידו להיכס - ואושרו על בעלי המקצוע והקבלים שיעבדו במושכרהמשכיר יאפשר ל  1.2

   לשטח העבודה.

שוכר יחה את מבצעי העבודות במושכר לשתף פעולה עם ציגי המשכיר ולהישמע ה  1.3

  להחיותיהם.

שוכר לבדו יהיה אחראי לציוד ולחומרים שיובאו על ידו או שיובאו על ידי מי ה  1.4

מטעמו, לשם ביצוע העבודות וההתקות שהוא מבצע. השוכר לא יביא ו/או ייח כל 

דרכי הכסת הציוד ו מראש עם ציג המשכיר, ציוד או חומר במושכר ללא תאום

רכי סילוק הפסולת יתואמו ע"י השוכר עם המשכיר, לפי דוהחומרים למושכר ו

  תחילת העבודה במושכר.

החומרים והמוצרים בהם ישתמש השוכר לביצוע העבודות יהיו חדשים ומשובחים   1.5

ראה של רשות , לכל הודרישות התקים הישראלייםהחיות, לביותר ויתאימו ל

כמו כן, כל שימוש בכבלי חשמל עם בידוד כבה מאליו, יעשה אך  .מוסמכת ולכל דין

ורק בהתאם וכפי שיוגדר ויידרש על ידי הרשויות המתאימות וכן כפי שיוגדר ויידרש 

 על ידי המשכיר ו/או חברת היהול.

תהיה לא  םלדרוש מן השוכר להחליף חומרים שוים במידה ואיכותרשאי המשכיר   1.6

  מספקת.

על השוכר למלא את כל דרישות ציגי המשכיר בכל הקשור לשמירת הבטיחות באתר   1.7

  ולבצע את כל הפעולות וההתקות הדרשות לאבטחה מפי פריצת אש.

ית ככל היתן ליהול השוטף של רשוכר יבצע את העבודות באופן שתגרם הפרעה מזעה  1.8

וכר יפעל בהתאם לוהלי העבודה הכלליים שיהיג הש. הפרויקט והעסקים הפועלים בו

המשכיר והכוללים בין היתר, שעות פעילות, דרכי שיוע, הבאה ופיוי של ציוד 

  וחמרים, וכיו"ב.

משכיר יהיה רשאי להגביל את שעות ביצוע העבודות במושכר (בהתחשב בסוג ה  1.9

במטרה למוע הפרעה ליהול השוטף והתקין  ן) על פי שיקול דעתו, הכלבהעבודה וטי

  של יתר המושכרים בפרויקט.

מרים וציוד בשטחי הפרויקט ושוכר ומי מטעמו לא יהיה רשאי לאחסן או להיח חה  1.10

ו המפורש מראש רשמחוץ למושכר, או להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודות ללא אישו

 ובכתב של המשכיר.

המושכר וסביבתו בעת ביצוע העבודות וישמע להוראות השוכר יקפיד על יקיון   1.11

לגרוע מן האמור לעיל,  יהמשכיר ו/או חברת היהול ו/או מי מטעמם בעיין זה. מבל

השוכר מתחייב לפות את הפסולת המצטברת במושכר, מדי יום, למיקום עליו יורה 

ברת המשכיר ו/או מי מטעמו. השוכר מתחייב להישמע להוראות המשכיר ו/או ח

  היהול ו/או מי מטעמם בעיין זה.
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במידה והשוכר יפר את התחייבויותיו על פי סעיף זה בקשר עם ביצוע העבודות יהיו   1.12

המשכיר ו/או חברת היהול רשאים להורות על הפסקת העבודות עד לתיקון ההפרה 

 כאמור.

ת (צרת, תעלות יעברו בחלל התקרה ו/או בתוך הקירות מערכות שוו המושכרבתחום   1.13

. על השוכר למושכר ומשרתות את כלל הפרויקטוכו') אשר אין שייכות בהכרח 

להתחשב בקיומן של מערכות אלה בזמן תכון וביצוע עבודות ההתאמה, באופן 

אין  שתתאפשר גישה וחה לבדיקה, תיקון וטיפול במערכות ה"ל במקרה הצורך.

  בהסכם השכירות. באמור כדי לגרוע מיתר התחייבויות השוכר

  חזית המושכר וחלון ראווה .2

חזית החות הפוה לעבר השטח הציבורי וכל קיר הגובל בשטח ציבורי של המרכז   2.1

לרבות חלוקת ויטריות ושילוב דלתות, שילוט ומפגש תיקרות מומכות מסחרי 

 יעוצבו בתאום מראש עם האדריכל ועל פי החיותיו.פימיות עם הויטריה החזיתית, 

לא יועמדו מכשולים או מתקים בולטים מעל פי הרצפה בכיסה לחות ושום חלק של   2.2

 חזית המושכר לא יבלוט מעבר לקו הגבול של המושכר לעבר השטח הציבורי.

האדריכל יעביר לשוכר מעת לעת החיות כלליות לביצוע ולעיצוב המושכר והשוכר   2.3

יב השוכר לפעול על פי כל הוראה אחרת מתחייב לקיימן ולפעול על פיהן. כן מתחי

 שתיתן לו על ידי המשכיר ו/או מי מטעמו ו/או האדריכל בהקשר זה.

, כהגדרתו בהסכם השכירות, פתיחת המושכרבמידה והמושכר לא ייפתח במועד   2.4

השוכר יכסה את כל חלוות הראווה ו/או הויטריות של המושכר במלואן, למשך כל 

עד ליום פתיחת המושכר בפועל, במדבקות הושאות החזקה ו ממועד מסירתהתקופה 

להסכם  10את שם העסק המופעל במושכר בהתאם לסעיף בספח א', המתייחס לסעיף 

השכירות, ובכפוף להחיות ואישור המשכיר. סוג, עיצוב ויתר מאפייי המדבקות 

 ייקבעו על ידי המשכיר.

  עבודות גמר .3

  אחד מן החומרים הבאים:השוכר יכסה את רצפת הבטון ב  3.1

 יקבעאריחים קרמיים או שיש או כל חומר איכותי יותר. סוג החומרים פרקט, 

  רצפת המושכר תהיה במפלס כפי שיקבע ע"י אדריכל המשכיר.. בהתאם להחיות

  הקירות יצבעו או יכוסו בטפט, או שטיח עמיד גד אש או ציפוי אבן מתאימים.  3.2

, ו/או לבצע סיתותים במעטפת המושכר לפתוח חורים השוכר איו רשאי בשום אופן

ו, ללא אישור אחרים בגבול המושכר או בתוכ אלמטיםלהוריד או לשות קירות או 

למען הסר ספק מובהר, כי השוכר איו רשאי להתקין מערכות ו/או  .בכתב מהמשכיר

  חלקי מערכות כלשהם מעבר לגבולות המושכר.

תיקרה דקורטיבית ואקוסטית מותאמת לכל המערכות  השוכר יתקין בתוך המושכר  3.3

באישור האדריכל ספריקלרים ותאורה , לרבות גלאי אש ועשן, המשולבות בתוכה

  .וקוסטרוקטור מטעם המשכיר
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  עבודות תברואה .4

ריות, ברזים, צרת ביוב, דלוחין אכל עבודות התברואה במושכר כולל עבודות סיט  4.1

המים והביוב במושכר, דודי מים חמים וכל מתקן אחר אשר ושופכין וחיבורים לק' 

ידרש לפעילות במושכר או כל עבודת ביוי הקשורה עימם יבוצעו על ידי השוכר ועל 

  חשבוו.

סידורי איסטלציה מיוחדים לצורך הפעלת העסק, ימציא  יידרשובמידה ולשוכר   4.2

שכיר לבדוק אפשרות השוכר למשכיר את דרישותיו מבעוד מועד בכדי לאפשר למ

ביצוע ההכות המתאימות לתשתית ולהתחברות למערכות הראשיות, כל זאת על 

 חשבון השוכר.

4.3  ה  תהשוכר יבצע התקו, ובהתאם להוראות כל דין, לרבות מותא שירותים, על חשבו

מים. למען הסר ספק, כל העלויות בגין התקת תא שירותים, תשתיותיו ואביזריו 

  ומוה המים, יהיו על חשבון השוכר ובאחריותו.

  חשמל ותאורהעבודות  .5

תה שוכר מתחייב להתקין מערכת חשמל במושכר אשר תחל בקודת החשמל אוה  5.1

 יתקין המשכיר עבור המושכר.

, במועד הגשת השוכר יעביר למשכיר את תכית החשמל והתאורה לבדיקה ולאישור  5.2

כי המשכיר רואה חשיבות עליוה בתכון  ,מובהר ומודגש בזאת .תוכיות ההתאמה

יעביר  ,. לפיכךהפרויקטוה והשלכותיה על שטחי והתאורה במושכר ובחלון הרא

שכיר תכיות תאורה הכפופות להחיות ואשר עוות על עוצמת השוכר לאישור המ

  האדריכל ו/או מי שהאדריכל יורה עליו. התאורה כפי שקבעו על ידי 

על ידי מתכים מורשים בעלי רשיון מתאים יתוכו  החשמל והתאורה עבודות  5.3

 וע"יהישראליים כדרש ויבוצעו לפי דרישות הדין והתקים לעוצמת הזרם במתקן 

ויקבלו את אישור חשמלאים בעל רשיות חשמלאי מתאים לעוצמת הזרם במתקן , 

  לפי ביצוע. האדריכל (ו/או מי שהאדריכל יורה)

השוים לבדיקת היועצים המקצועיים של  ההחשמל על חלקי ערכתהשוכר יעמיד את מ  5.4

רק  תתבצע הפרויקטלמערכת החשמל של  המושכרהמשכיר. חיבור מערכת החשמל של 

אמור, או מספק החשמל, לפי העיין, ובכפוף כ יםבכפוף לקבלת אישור מהבודק

  להתאמת העבודות שבוצעו לתכיות שאושרו.

כי אישור היועץ המקצועי מטעם המשכיר איו פוטר את  ,למען הסר כל ספק מודגש  5.5

וכי  ,השוכר מאחריותו להעביר את המושכר ביקורת חשמל או מאחריות אחרת כלשהי

 אישור זה ועד להלים פימיים של המשכיר.

לפי קבלת חיבור חשמל למושכר, ימציא השוכר למשכיר אישור מבודק חשמל מוסמך,   5.6

 .כי מערכת החשמל במושכר תקיה וכי אין כל סכה בהפעלתה

שוכר מאשר, כי ידוע לו שמוי החשמל ימוקמו במרוכז על ידי המשכיר לגבי כל ה  5.7

שטח במרכז מסחרי כפי שיבחר המשכיר, והשוכר מסכים למיקום המוה  קומה או

 ריאתו ללא כל ערעור או טעה.קכאמור ולחיובו על פי 

שוכר ישלם למשכיר ו/או לחברת היהול את עלות התקת מוה החשמל המשמש ה  5.8

בסך הקוב ימים מדרישת המשכיר ו/או חברת היהול,  14 - למושכר לא יאוחר מ

 ההשוכר לא יהיה זכאי להשבת הוצאה זו, כולה או חלקה, מכל סיב להלן. 6.2בסעיף 
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שהיא. במקרה שהמוה כאמור יתקלקל ו/או יתבלה יישא השוכר בעלות התיקון ו/או 

  החלפת המוה.

 

   חשמלאספקת  .6

ואספקת החשמל למושכר השוכר מסכים ומאשר, כי חיבור המושכר למערכת החשמל   6.1

(בין בעצמו ובין באמצעות מי שימה לכך) הכל כפי שיורה  ירבאמצעות המשכייעשו 

המשכיר על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, והכל בהתאם ובכפוף להוראות שבסעיף 

  לספח זה להלן: 6

  חברת החשמל

השוכר מסכים, כי המשכיר יהא בעל הזכויות הבלעדי כלפי חברת החשמל   6.1.1

) "חברת החשמל"לישראל בע"מ או מי שיבוא בשמה או במקומה (להלן: 

. השוכר מאשר כי בעל דברו בפרויקטבכל הוגע לקבלת ואספקת חשמל 

  היחיד בכל הוגע לאספקת חשמל למושכר הוא המשכיר ו/או מי מטעמו.

מהאמור לעיל, מתחייב ומסכים בזה השוכר במפורש כי בשום  רועבלי לגמ  6.1.2

אופן הוא לא יבקש ולא יהא רשאי לבקש אספקת חשמל ישירה מחברת 

החשמל ו/או מכל גורם אחר פרט למשכיר, וכן הוא לא יהיה רשאי לפות 

לחברת החשמל בבקשה להתקין לו מוה פרד או לבצע תשלום במישרין 

זה לעיל מהווה הפרה יסודית של  6.1ת סעיף ווראלחברת החשמל. הפרת ה

  החוזה.

לא תהיה תביעה כלשהי בכל עילה מכל מין וסוג שהוא כגד חברת  לשוכר  6.1.3

החשמל בגין אי אספקת חשמל או בגין הפרעות באספקת החשמל שגרמו 

מסיבה הקשורה במשכיר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, גם אם יותקן על ידי 

לקטרוי או חשמלי כלשהו, לא יהיה רשאי השוכר לבוא בכל השוכר ציוד א

  טעה ותביעה שהיא עקב הפסקת אספקת חשמל ו/או הפרעות באספקתו.

השוכר מתחייב לשפות את המשכיר ו/או את חברת החשמל, לפי העיין,   6.1.4

בגין כל זק ו/או הוצאה ו/או הפסד שייגרם למי מהם עקב תביעה ו/או 

גש על ידי מי מטעמו של השוכר ו/או על ידי מוזמן ו/או דרישה כלשהי שתו

מבקר ו/או בעל זכות כלשהי במושכר, עקב מקרה כלשהו מהמקרים 

  לעיל, או כתוצאה ממקרה כאמור.זה  6.1המפורטים בסעיף 

זה, על כל סעיפיו הקטים, בא בין  06.1סעיף מוסכם ומובהר במפורש, כי   6.1.5

היתר כדי להעיק זכויות לחברת החשמל, וכי הוא מהווה חוזה לטובת צד 

  .1973- שלישי, כמשמעו בפרק ד' לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג

כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך, שאספקת החשמל תבוצע  ,השוכר מצהיר  6.1.6

בהתאם לוהלי אספקת החשמל כפי שייקבעו מעת לעת על ידי המשכיר 

ו/או מי בהרשאתו ו/או מטעמו, וכן כי ידוע לו שחיובו בתשלום בגין צריכת 

מתח תעו"ז בלהלן תהא מבוססת על תעריפי  6.2החשמל כמפורט בסעיף 

שוי להיות גבוה מהתעריף ה"רגיל" בו היה מחויב וכי תעריף זה ע מוך

השוכר אילו התקשר ישירות עם חברת חשמל לשם אספקת החשמל 

למושכר או מן התעריף בו יחויב המשכיר על ידי חברת חשמל בגין אספקת 

החשמל המרוכזת למרכז לבילוי ופאי, וזאת, בין היתר, בהתחשב 
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בהתקת מערכת חשמל  בהשקעות ובעלויות הגרמות כתוצאה מהצורך

מרכזית בפרויקט, לרבות הקמת ותחזוקת תשתית ההולכה והחלוקה 

הפימית במרכז לבילוי ופאי, הקמת חדר שאים ו/או רכישת והתקת 

השאים ו/או תחזוקתה השוטפת של המערכת. השוכר מסכים לאמור לעיל 

ו/או ומתחייב בזה באופן בלתי חוזר, כי אין ולא תהא לו כגד המשכיר 

חברת היהול כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או השגה אחרת כלשהי 

בקשר לכך, מכל סיבה שהיא, לרבות בגין חיובי יתר ו/או עשיית עושר, אף 

  אם יתברר כי התעריף אכן גבוה יותר כאמור.

בהתאם אף ולמושכר תבוצע לפרויקט ידוע לשוכר, כי אספקת החשמל   6.1.7

ו/או הרשות  קבעו מפעם לפעם על ידי חברת החשמללהלים ולתאים שיי

, לשירותים ציבוריים חשמל ו/או כל גורם אחר המוסמך לכך על פי דין

והוא ותן בזה את הסכמתו ואישורו מראש לכל והל ו/או תאי כאמור 

   שייקבע על ידי חברת החשמל ומתחייב לקבלו ללא כל סייג או ערעור.

המשכיר לגבי כל קומה או ועל חשבון מוי החשמל יותקו וימוקמו במרוכז על ידי   6.2

כפי שיבחר המשכיר, והשוכר מסכים להתקה ולמיקום המוה כאמור פרויקט שטח ב

השוכר יישא על חשבוו בעלות לוח  ולחיובו על פי קריאתו ללא כל ערעור או טעה.

התקת מוה החשמל למושכר (מוה  החשמל והתקתו. כמו כן, יישא השוכר בעלות

  בתוספת מע"מ. ₪ 2,000תעו"ז) בסך של 

השוכר מתחייב לשלם למשכיר בגין כל צריכת החשמל במושכר במשך כל תקופת   6.3

או חברת היהול או מי  לו המשכיר והשכירות, סכומים שיקבו בחיובים שישלח

במתח מוך וכן תשלום חודשי  תעו"זחיובי המשכיר יתבססו על תעריפי מטעמם. 

 . קבוע, כפי שייקבעו ויעודכו מעת לעת על ידי הרשות לשירותים ציבוריים חשמל

ם, בכפוף למתן רשאי ויהיו/או חברת היהול כי המשכיר  ,השוכר מאשר ומסכים  6.4

לתק אספקת החשמל למושכר הן  ,התראה בכתב לתיקון ההפרה בת יומיים מראש

זה  הסכםוב בגין אספקת החשמל והן בגין כל הפרה יסודית של בגין אי תשלום הח

עד למועד שבו יתוקו כל ההפרות כאמור, והוא מצהיר כי לא ו/או הסכם היהול 

ו/או חברת היהול ו/או תהייה לו כל תביעות ו/או דרישות ו/או טעות כלפי המשכיר 

  ר.בגין יתוק אספקת החשמל כאמומי מטעמם ו/או הבאים מכוחם 

  הפרעות באספקת החשמל

בלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה, המשכיר ו/או חברת היהול יהיו רשאים מ  6.5

להפסיק את אספקת החשמל למושכר גם (אך לא רק) בכל אחד מהמקרים המפורטים 

  להלן, זאת בלי שלשוכר תהא כל טעה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מי מהן:

מרכז לבילוי ופאי ו/או ליתר הגבלה באספקת החשמל לבקרות הפסקה או   6.5.1

, שמקורה בתקלה פימית ו/או חיצוית, כגון הפסקת חשמל חלקי הפרויקט

ארצית ו/או אזורית ו/או מקומית של חברת החשמל מכל סיבה שהיא, או 

  ;הפרויקט הפסקת חשמל במערכת אספקת החשמל הפימית של

חברת היהול קיימת סכה קרובה לפש  בכל מקרה שלדעת המשכיר ו/או  6.5.2

  ו/או לרכוש כתוצאה מהמשך אספקת חשמל למושכר;

בכל מקרה אחר שבו יודיע מהדס מוסמך מטעם המשכיר ו/או חברת   6.5.3

  היהול על קיום צורך בהפסקת האספקה למושכר.
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המשכיר ו/או חברת היהול הודעה מראש על הפסקה ו/או  ובמידת האפשר, ימסר

צפויה באספקת החשמל, והן לא תישאה באחריות לכל זק שייגרם לשוכר  הגבלה

  ו/או למושכר בגין הפסקות ו/או הגבלות כאמור.

  הוראות כלליות - חשמל 

מערכת חשמל במושכר, אשר תחל בקודת החשמל על חשבוו השוכר מתחייב להתקין   6.6

  ). 'ספח גכאמור בספח עבודות המשכיר ( אותה יספק המשכיר במושכר

השוכר יגיש למשכיר לאישורו את תכיות מערכת החשמל במושכר, לצורך האמור,   6.7

  .לעיל 7וזאת במסגרת תכיות השוכר שעליו להגיש כאמור בהוראות סעיף 

השוכר מאשר כי ידוע לו שאספקת החשמל למושכר (כולל הכוח למערכת מיזוג האוויר   6.8

גודל זה היו  .ספח א' ולא מעבר לכךתהיה בהספק למאור ולכוח כמפורט ב )במושכר

ת להבטיח כי לא יהא שימוש מעבר להספק זכות השימוש המירבית של השוכר. על מ

ה"ל, יותקן במושכר מפסק חצי אוטומטי בערך הומילי, והשוכר מוע מלשות ו/או 

להחליף את המפסק אלא באמצעות המשכיר (או מי מטעמו), במקרה של תקלה. 

במידה וצרכי המושכר ידרשו הגדלת חיבור החשמל, יבוצע הדבר על ידי המשכיר ועל 

   השוכר, כמפורט להלן.חשבון 

 6.8היה והשוכר ירצה בהגדלת היקף אספקת החשמל למושכר מעבר לאמור בסעיף   6.9

עד ולא יאוחר ממועד החתימה על הסכם לעיל, יגיש השוכר למשכיר בקשה בכתב 

את הספק  המשכיר יבדוק את האפשרות להגדיללהסכם.  7השכירות כאמור בסעיף 

ויהא זכאי להסכים או פרויקט ה למושכר על פי קיבולת מערכת החשמל שלהחשמל 

לסרב לבקשה לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי וכן להתות את הסכמתו בכל תאי 

  סביר.

היה ותתאפשר הגדלת האספקה כאמור, יישא השוכר בעלות הגדלת מערכת החשמל   6.10

כפי שתקבע על ידי מהדס החשמל של  ,לצורך הגדלת אספקת החשמל למושכר

המשכיר, אשר קביעתו תהיה סופית ותחייב את השוכר. השוכר ישלם למשכיר את 

החשמל והמשכיר לא  העלות כאמור מיד עם קבלת האישור מהמשכיר להגדלת מערכת

  יהיה חייב לבצע כל שיוי שהוא במערכת החשמל קודם לקבלת מלוא התשלום כאמור.

למתקי החשמל  למערכת ו/או השוכר לא יהא רשאי לבצע כל שיוי ו/או תוספת  6.11

  במושכר, אלא לאחר שיקבל לכך את אישור המשכיר בכתב ומראש.

, השוכר מתחייב כי יפעל סכם זהשוכר על פי הבלי לגרוע מכל אחריות המוטלת על המ  6.12

באופן מיידי, וכי יחליף ו/או יתקן ו/או ישה ו/או יסיר לאלתר כל רכיב ו/או מתקן 

ממו  ו) כפי שידרש"המתקן"ו/או מכשיר חשמלי ו/או אלקטרוי (להלן בסעיף זה: 

יקבע על ידי יועץ חשמל מוסמך , וזאת בכל מקרה שבו חברת היהולהמשכיר ו/או 

כי המתקן מזיק ו/או עלול לגרום זק ו/או כי איו מתאים או איו מטעם המשכיר 

עומד בדרישות תקן כלשהו ו/או מהווה סיכון בטיחותי או אחר ו/או עלול לשבש ו/או 

, ולשוכר לא תהייה בפרויקטלפגוע באספקת החשמל למושכר ו/או לחלקים אחרים 

/או תביעות ו/או דרישות כלפי המשכיר ו/או מי מטעמו, גם אם קיבל קודם כל טעות ו

המשכיר ו/או מי מטעמו בדבר מערכת החשמל ומתקי החשמל לכן את אישור 

  .במושכר

השוכר לא יהא רשאי לבצע כל שיוי ו/או תוספת למתקי החשמל במושכר, אלא לאחר   6.13

  שיקבל לכך את אישור המשכיר בכתב ומראש.
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, כדי לאפשר עבודה המושכרכי ידוע לו שקודם למועד פתיחת  ,השוכר מצהיר ומאשר  6.14

תוקם על ידי המשכיר מערכת חשמל זמית יתכן ו, ובפרויקט ותאורה במושכר

"מערכת והחשמל יסופק ללוח מרכזי קומתי, ללא מוים, אליו יתחבר השוכר (להלן: 

עלויות החשמל הזמי בהתאם  השוכר ישלם בתקופת הרשות את ).החשמל הזמית"

אי . בצריכת החשמל הזמית, כפי שייקבע על ידי המשכיר של השוכר חלקו היחסיל

של חיובי החשמל כאמור על ידי השוכר יהווה הפרה יסודית של תשלום מלא ובמועד 

המושכר ממערכת החשמל הוראות הסכם זה ויקה למשכיר את הזכות לתק את 

מכל סעד ו/או תרופה לו זכאי המשכיר על פי הסכם זה בגין  וזאת מבלי לגרועהזמית 

  .ההפרה האמורה

השוכר מתחייב לשלם למשכיר לפי דרישתו, כל תשלום שהמשכיר יידרש לשלם לחברת   6.15

החשמל ו/או לצד שלישי כלשהו עקב דרישה של רשות מכל מין וסוג שהוא (לרבות 

ובלי לגרוע מכלליות האמור, חברת החשמל) לביצוע שיוי ו/או תיקון ו/או תוספת 

מערכת ו/או תיקון ו/או שיוי ו/או בגין התקת  בפרויקטבמתקן חשמלי כלשהו 

מרכזית ו/או מערכת כלשהי לאספקת חשמל ו/או לבקרת אספקתו למושכר או 

ואשר מקורו במעשה ו/או במחדל  לפרויקט (אף אם זו תותקן מחוץ לשטחי הפרויקט)

), והכל על בסיס עלות "השיוי"(להלן בס"ק זה: ו/או בבקשה מפורשת של השוכר 

ציוד, התקתו וביצוע כל התשלומים בגין השיוי, לכל רשות ביצוע השיוי (רכישת ה

   .5%בתוספת  מוסמכת)

עשו על ימערכת החשמל וכל השיפורים, השיויים והתוספות מכל מין וסוג שהוא, שי  6.16

ידי השוכר בתקופת השכירות או לפיה, יעבור בתום תקופת השכירות או עם ביטול 

זה מכל סיבה שהיא, ולרבות עם חילופי השוכר, לרשותו ולבעלותו של המשכיר  הסכם

והשוכר מוותר על כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה ביחס אליהם. למען הסר ספק 

מובהר בזה, כי השוכר לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי בגים, לא 

 פי ו/או אחר.מהמשכיר, לא מחברת היהול ולא מכל שוכר חלו

כל מכשיר, אביזר וציוד אחר, הקשורים למערכת שירותי להסרת ספק מובהר, כי   6.17

אספקת החשמל, שהותקו על ידי המשכיר, היו רכושו הבלעדי של המשכיר, ואין 

"ב צפקא מיה אם השוכר השתתף בהוצאות הרכישה ו/או ההתקה ו/או החיבור וכיו

  ., אם לאושל הציוד האמור

שעל פי דין יחויב המשכיר או אם יורה ככל אם ועל אף האמור לעיל, מוסכם כי   6.18

אספקת החשמל תיעשה בהתקשרות המשכיר, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, כי 

במושכר או  םהחשמל וימוק המוכי אז יותקן  ,ישירה של השוכר עם חברת החשמל

השוכר ועל חשבוו, לאחר תיאום  בכל מקום אחר שייקבע על ידי המשכיר, באחריות

עם חברת החשמל והמשכיר. לוח החשמל יותקן על ידי השוכר ועל חשבוו. בוסף, 

והתקת מוה  לצורך אספקת חשמל למושכרחברת החשמל ישירות עם יתקשר השוכר 

צריכת החשמל ישירות החיבור ובצע את התשלומים בגין י, וחשמל פרד למושכר

ספק מובהר, כי השוכר לא יהא זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי  להסרת .חברת החשמלל

אשר יתקבלו אצל המשכיר עקב העברת מערכת ומתקי החשמל של הפרויקט לידי 

   חברת החשמל.

  יתוק אספקת החשמל

ו/או חברת כי המשכיר  ,השוכר מאשר ומסכיםמבלי לגרוע מן האמור בספח זה לעיל,   6.19

ימי עסקים  2 לתיקון ההפרה תן התראה בכתב לשוכר, לאחר מםרשאי ויהיהיהול 
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, לתק ו/או לגרום ליתוק אספקת החשמל למושכר בגין כל הפרה יסודית של מראש

- שקבע לכך בהסכם זה, ככל שקבע, לרבות עקב אי שלא תוקה במועדזה הסכם 

כאמור, הפרה כל תתוקן עד למועד שבו תשלום חוב של השוכר בגין אספקת חשמל, 

והוא מצהיר כי לא תהייה לו כל תביעות ו/או דרישות ו/או טעות כלפי המשכיר בגין 

  יתוק אספקת החשמל כאמור. 

   מיזוג אוויר .7

יר ולהציגה לאישור ובמושכר מערכת מיזוג אועל חשבוו השוכר מתחייב להתקין   7.1

ם עם יועץ אשר יוכו בתיאו , בצירוף תכיות ומפרטים מתאימים,המשכיר מראש

מיזוג האוויר של המשכיר, והכל בהתאם ובכפוף להוראות ספח זה. המשכיר ו/או מי 

מטעמו ו/או יועץ מיזוג האוויר מטעמו יהיו רשאים ליתן לשוכר הוראות והחיות 

בוגע למערכת מיזוג האוויר אשר תותקן על ידו במושכר, לרבות בדבר איכותה, 

ם והשוכר מתחייב למלא אחר ההוראות וההחיות הספקיה, בטיחותה וכיוצ"ב עייי

המערכת תהיה מוכה לפעולה האמורות ולתקן תכיותיו בהתאם, ככל שיידרש לכך. 

   המושכר.קודם למועד פתיחת  ימים 15

יחידת טיפול (אך לא רק) מערכת מיזוג האוויר שבמושכר, על כל רכיביה, לרבות   7.2

חשמל, תריסים וכד', תותקן על ידי השוכר לבדו, האוויר (יט"א), תעלות, צרת, חיבור 

  על חשבוו ובאחריותו.

וזאת לטובת  , במיקום כפי שייקבע על ידו,המשכיר יקצה לשוכר שטח על גג המבה  7.3

 המזגן. יחידת עיבויהצבת 

מיזוג האוויר התפעול והשימוש במערכת האחזקה, התיקון, השוכר יישא בכל הוצאות   7.4

בגין הסכמי שירות והוצאות בגין צריכת החשמל (אך לא רק) , לרבות שבמושכר

, וזאת בפרד מדמי היהול במשך כל תקופת השכירות, למערכת, אשר ייחתמו על ידו

 .ובוסף להם

, מוסכם כי הפעלה, תיקון, אחזקה, להסכם 21סעיף ן האמור לעיל ובמבלי לגרוע מ  7.5

במושכר, בין אם או כל מערכת או מתקן אחר ו/החלפה וחידוש מערכת מיזוג האוויר 

כל תקופת משך המשכיר או על חשבוו, בהותקו על ידי השוכר ובין אם על ידי 

, והמשכיר לא יהא אחראי לכך בכל צורה עשה על ידי השוכר ועל חשבוותי ,השכירות

 . ואופן

השוכר מתחייב להחזיק את מערכת מיזוג האוויר במושכר כשהיא תקיה ופועלת   7.6

 15.4במשך כל תקופת השכירות, ולהפעילה במשך כל שעות הפעילות כהגדרתן בסעיף 

  ). - +/ °1( °23 , תוך הקפדה על כך שהטמפרטורה במושכר לא תעלה עללהסכם

תהיה הזכות להיכס למושכר בכל עת, לבדוק כי מערכת  ו/או לחברת היהול למשכיר  7.7

  מופעלת בהתאם להוראות המשכיר.עומדת בדרישות המשכיר וכי היא מיזוג האוויר 

למען הסר ספק בלבד מובהר, כי מערכת מיזוג האוויר תהא מתקן קבוע במושכר   7.8

המהווה חלק בלתי פרד ממבה המושכר, והיא תישאר במושכר גם לאחר סיום 

  ההסכם ו/או השכירות מכל סיבה שהיא.

 מערכות התראה, כיבוי אש וכריזת חירום .8

ורשת ספריקלרים  ,על חשבוו מערכת התראהבמושכר תקין השוכר מתחייב לה  8.1

, אשר LH(למעט "שכבה ראשוה" של ספריקלרים בעלת כיסוי כללי לדרגת סיכון 
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לספח ג',  10.3 - ו 10.2תותקן על ידי המשכיר וכן למעט העבודות המפורטות בסעיפים 

גילוי אש אשר תבוצעה על ידי המשכיר ועל חשבון השוכר) אשר תחובר לרכזת 

בהתאם להוראות הסכם זה. בוסף, השוכר יהא אחראי לבצע בעצמו ועל חשבוו את 

כל ההתאמות לכל סוגי התקרה המומכת, וכן להתקין על חשבוו את כל יתר הדרש 

בקשר עם גילוי וכיבוי אש, לרבות מטפים, ברזי מים, גלגלוי כיבוי, עמדות כיבוי אש 

ה ו/או התקה ו/או תוספת אשר תידרש בקשר עם תקיות, שחרור עשן וכל עבוד

רשויות המוסמכות, לרבות רשות כיבוי אש בין אם עבודות בהתאם לדרישת ההאמור 

(הן במסגרת עבודות השוכר  כאמור בוצעו על ידי שוכר ובין אם בוצעו על ידי המשכיר

והן בכל עת במהלך תקופת השכירות). באחריות השוכר להמציא למשכיר את אישור 

להסכם  7.20מכון התקים בסיום ההתקות וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף 

   השכירות.

המשכיר מתחייב, כי יאפשר לשוכר להתחבר (על חשבון השוכר) לתשתיות החוצות   8.2

שבפרויקט, ככל שהדבר יידרש ובכפוף לאישור יועץ הבטיחות מטעם המשכיר, על מת 

שהשוכר ימלא אחר דרישות כיבוי אש, כגון חיבור גלגלוי כיבוי שבמושכר לצרת מים 

וכיוצ"ב עייים, כל זאת על חשבון השוכר. להסרת ספק מובהר, כי הוראות תואמת 

  להסכם השכירות יחולו אף ביחס לעבודות האמורות בסעיף זה. 7סעיף 

  קירור מערכות אוורור וחדרי .9

על השוכר לקבל אישור מראש של הרשויות הוגעות בדבר בכל הקשור לשטחים   9.1

  הדורשים פתרון אויר וחדרי קירור (מטבחים, מזוים, מסעדות, חדרי שירותים וכו').

התקת המתקים והמערכות הדרושות, כולל הציוד, התעלות, מערכת החשמל,   9.2

  השוכר ועל חשבוו.הקירור, הצרת וכו' תבוצע על ידי 

השוכר יתאם מראש ויקבל אישור מוקדם מציגי המשכיר, לפי תכון וביצוע המערכת   9.3

  ה"ל, כולל מיקומן תאי העברת הצרת והתעלות דרך המבה ופרטי המערכות.

 מדפים, מתקי איוורור לסילוק ריחות .10

מתבצע בישול ו/או  במושכרים לממכר אוכל ו/או מזון מוכן ו/או במושכרים בהם  10.1

אפיה, לרבות מסעדות, בתי קפה, מזון מהיר וכד', יותקו המתקים דלהלן למיעת 

  וסילוק ריחות ועשן, כל אלה על חשבון השוכר, כפי שייקבע על ידי המשכיר.

יותקן מדף בגודל המתאים אשר יכסה את כל אמצעי הבישול, הטיגון, הצלייה וכן   10.2

  ים כולל טוסטרים.אמצעי חימום אוכל אחר

לאוורור ומיעת שריפות במדפים  ,NFPA-96המדף יתוכן בהתאם לתקן האמריקאי   10.3

מסחריים וכן התקים הישראלים ו/או הרשמיים הרלווטיים למדפים תקיים 

  במטבחים ציבוריים.

י . אמצעי הגילוNFPA-96במדף יותקו אמצעי גילוי וכיבוי על פי התקן האמריקאי   10.4

והכיבוי יחובר אל הרכזת של המשכיר. החיבור יעשה על ידי ועל חשבון השוכר 

באמצעות קבלים אשר יאושרו מראש על ידי המשכיר. מערכת זו תקבל את אישור 

מכון/בודק מוסמך. לאחר סיום ההתקה יבוצע יסיון תקיות מערכת זו על ידי הקבלן 

  ו למשכיר.המבצע ואישור בכתב על תוצאות היסוי יועבר

 השוכר יתקין בעצמו ועל חשבוו במושכר מערכת מידוף הכוללת תעלת יציאה לגג  10.5

(תעלה אכית בפיר מותקת על ידי המשכיר והשוכר יהיה רשאי להשתמש בה במידה 
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או לכל מקום אחר עליו יורה  והיא תתאים לצרכיו בתיאום מראש ובכתב עם המשכיר)

קי. החיבור יעשה על ידי ועל חשבון השוכר באמצעות המשכיר כולל מפוח מתאים ותי

קבלים אשר יאושרו מראש על ידי המשכיר. מערכת זו תקבל את אישור מכון/בודק 

מוסמך. לאחר סיום ההתקה יבוצע יסיון תקיות מערכת זו על ידי הקבלן המבצע 

  ואישור בכתב על תוצאות היסוי יועברו למשכיר.

רכת המידוף, מדפים, לרבות מסים, צרת ותעלות, עד לתעלה תחזוקת ויקוי מע  10.6

המאספת, ככל שתהיה כזו, תיעשה על ידי השוכר ועל חשבוו בתדירות הדרשת 

  בהתאם לתקן ו/או להוראות היצרן, ולכל הפחות אחת לשבוע.

חודשים יקה השוכר את התעלה שהותקה על ידו, וזאת  6- לכל הפחות פעם ב   10.7

ת חברה מאושרת על ידי מכון התקים. על השוכר לדאוג להמציא למשכיר באמצעו

 אישור על ביצוע יקוי התעלה.

המשכיר שומר על זכותו לקות את המדפים במרכז מסחרי באופן מרוכז ולחייב את   10.8

  השוכר בעלות היחסית והשוכר מסכים לכך מראש.

בכל מקום של התחברות לתשתית תעלות אוורור/ידוף/אוור צח קיימת  –דמפרים    10.9

במבה במעבר בין אזורי אש, על השוכר להתקין דמפר אש תקי כדרש. חיבור הדמפר 

אל רכזת גילוי אש של המבה יעשה על ידי המשכיר באמצעות קבלן אחזקה של 

ימים  7ר בתוך המשכיר, והשוכר יחוייב בעלות החיבור האמור, וישלמה למשכי

 .מקבלת דרישתו לכך בכתב

  איסטלציה סיטרית .11

עמידה בדרישות ו/או בתאים ו/או בתקים שהעסק המוהל בהן מחייב  במושכרים  11.1

הרשויות  לרבות על ידי ים, כפי שאלה יקבעו ו/או יעודכו מעת לעת,סיטרי

  עבודות המפורטות להלן:את היבצע השוכר על חשבוו המוסמכות, 

 וחיבורצרת ביוב שומית מפריד שומים, צרת מים, יקוז, ביוב (שפכים ודלוחים),   11.2

, מחסומי רצפה, דוד מים חמים וכל מתקן אחר הדרש לשם הפעלת מרכזי בור שומןל

באמצעות קולטי  ,יתחבר השוכרו/או במסעדות מזון מהיר  במושכרים לממכרהעסק. 

  של המשכיר. השומיהביוב , למערכת ביוב שומי

ציור אויר שיותקו על ידי השוכר כאמור, יחוברו על ידו ועל חשבוו לכל המערכות   

  .שיותקן על ידי המשכירראשי 

, המושכרבמידה ולשוכר יהיו דרושים סידורי איסטלציה מיוחדים לצורך תפעול   11.3

, ועד לא ימציא השוכר למשכיר את דרישותיו לגבי המתקים הדרושים לו מבעוד מועד

על מת לאפשר למשכיר לבצע את ההכות והתשתית  יאוחר ממועד חתימת הסכם זה,

  הדרשים ועל מת לאפשר התחברות למערכות של המשכיר.

השוכר יישא בהוצאות העבודות כאמור לעיל. השוכר מתחייב לשלם למשכיר את   11.4

  הוצאות ההתקה בהתאם לדרישת המשכיר ובמועד הקוב בדרישה.

  רור והחלפת אווירויוא .12

 ע"י , יותקוו/או עסקי מזון מהיר מזוים/או כמסעדות ו יםהמשמש במושכרים  12.1

וכפי פי דרישת המשכיר - והחלפת אוויר על לאוורור השוכר ועל חשבוו מערכות

 םובאישורשיידרש על פי כל דין ו/או תקן ובהתאם להוראות הרשויות הרלווטיות 

  במטבחים, מעל תורים, במחסים וכו'.במיוחד וזאת  ,המוקדם
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יועץ מיזוג האוויר של המשכיר יאשר בכתב את תכיות הביצוע של השוכר לפי   12.2

התקת המתקים ויאשר הביצוע לאחר התקתם. ללא האישורים ה"ל לא יחובר 

  המושכר לרשת החשמל.

רור לצורך אחזקת היה והשוכר עוסק במוצרי מזון ברי קלקול, עליו לבות חדר קי  12.3

 מוצרים ו/או פסולת מוצרים כאמור.

 חיבור לגז .13

ואספקת הגז למושכר, ככל  גזהשוכר מסכים ומאשר, כי חיבור המושכר למערכת ה  13.1

 באמצעות המשכירשהמושכר יחובר למערכת הגז (בהתאם לבחירת המשכיר) ייעשו 

כיר על פי שיקול דעתו (בין בעצמו ובין באמצעות מי שימה לכך), הכל כפי שיורה המש

חיבור המושכר למערכת הגז,  הבלעדי והמוחלט, והכל בהתאם להוראות שבספח זה.

  ככל שייעשה, ייעשה עד לגבול המושכר, בלבד.

מבלי לגרוע משיקול דעתו הבלעדי של המשכיר בקשר עם אספקת גז למושכר כאמור   13.2

חיבור המושכר למערכת אספקת כי ידוע לו שתאי חיוי ומוקדם ל שוכר מאשרהלעיל, 

הגז היה כי עסקו של השוכר במושכר יהיה בתחום המזון ויחייב שימוש בגז, וכי יועץ 

הבטיחות של המשכיר יאשר את חיבור המשכיר למערכת אספקת הגז כאמור. אין 

באישור יועץ הבטיחות של המשכיר כדי להטיל על המשכיר כל אחריות לטיב מערכת 

 .אספקת הגז כאמור

אספקת הגז למושכר תהיה בהספק כפי שייקבע על ידי המשכיר ולא מעבר לכך.   13.3

אספקת הגז למושכר תיעשה מצובר גז מרכזי שיותקן במיקום כפי שייקבע על ידי 

 המשכיר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 

השוכר מתחייב להתקשר מול חברה לאספקת גז, כפי שתיבחר על ידי המשכיר,   13.4

לשיקול דעתו הבלעדי, בהסכם לאספקת גז, ולקיים את כל הוראות ההסכם בהתאם 

ה"ל בלשון ובמועדן. רק לאחר ובכפוף להתקשרות השוכר בהסכם עם חברת הגז 

כאמור לעיל, יבצע המשכיר את חיבור הגז למושכר (שיהיה כאמור עד לגבול המושכר 

 בלבד). 

לעיל, בעצמו ועל חשבוו,  13.4ר בסעיף השוכר יישא בכל התשלומים לחברת הגז כאמו  13.5

לרבות בקשר עם תשלום בגין מוה הגז ותשלום בהתאם לחלקו היחסי בעלויות 

התקת מערכת הגז המרכזית בפרויקט. מובהר ומוסכם, כי בסיום שכירות השוכר 

  במושכר יוותר מוה הגז במקומו והוא יהיה קייו הבלעדי של המשכיר. 

 איטום .14

ם עסקי מזון (בין אם דוכי מזון מהיר, בין אם מסעדות ו/או בתי קפה ו/או במושכרים שה  

כיוצ"ב), יבצע השוכר בעצמו ועל חשבוו איטום של רצפת המושכר, קירות המושכר ואזורי 

  ההגשה, בהתאם להחיות ו/או הוראות המשכיר ו/או מי מטעמו. 

 אספקת מיםמערכת  .15

דלוחין מהקודות התורמות לביוב השומי אל ההשוכר יבצע את החיבורים של מערכת   15.1

בעזרת תעלות ירוסטה ו/או חדירה לתוך , המצויים ברצפת המושכרמחסומי הרצפה 

קומה המצוי ב השטחלא תתאפשר חדירה לחלל של  המחסום ישירות עם אטם חדירה.

, "אזורים הרטובים"מושכר ברצפת השל על השוכר לבצע איטום  .למושכר מתחתש
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בהתאם להחיות המשכיר ו/או מי מטעמו וזאת מבלי לגרוע מאחריותו של השוכר 

 .לתקיות האיטום ולמיעת מעבר וזלים

ידוע לשוכר והוא מסכים לכך, שאספקת המים לפרויקט ובכלל זה למושכר, תבוצע על   15.2

ידי המשכיר. השוכר מצהיר ומאשר, כי לא תהא לו כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה 

) בקשר "תאגיד המים"כלפי המשכיר ו/או חברת היהול ו/או מי שקמה בע"מ (להלן: 

וכח האמור ולהסרת ספק מובהר, כי עם אספקת המים על ידי המשכיר כאמור. ל

השוכר לא יהא רשאי לפות את תאגיד המים בבקשה להתקשר ישירות אל תאגיד 

המים ו/או בבקשה כי החיובים בגין תשלומי המים והביוב ייגבו ישירות על ידי תאגיד 

  המים.

שהי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם במפורש, כי לשוכר לא תהא תביעה כל  15.3

בכל עילה מכל מין וסוג שהוא כגד תאגיד המים ו/או כגד המשכיר (ו/או מי מטעמו) 

  בגין אי אספקת מים ו/או בגין הפרעות באספקת המים למושכר. 

חיובו של השוכר עבור תשלומי מים וביוב, ייעשה על בסיס קריאה של מוה מים, אשר   15.4

ל ידי המשכיר ועל חשבון השוכר, ימדוד את אספקת המים למושכר (ואשר יותקן ע

כמפורט להלן). קריאת המוה תיעשה על ידי עובדים מוסמכים מטעם המשכיר וזו 

  תשמש עדות מוחלטת ביחס לכמות המים שצרכה.

תאגיד התעריפים בהם יחויב השוכר בגין תשלומי המים והביוב, יהיו בהתאם לתעריפי   15.5

(בהם היה מחויב השוכר אם תשלומים אלו היו גבים ישירות על ידי תאגיד  המים

התשלומים ישולמו על ידי השוכר באמצעות אמצעי התשלום המפורט בהסכם  .המים)

אחת  השכירות וזאת בהתאם לדרישות תשלום מאת המשכיר ו/או חברת היהול

 .מועד כפי שייקבע על ידי המשכיר ו/או חברת היהוללחודש, ב

במקרה שהמוה לא פעל כתיקוו משך פרק זמן מסוים או לא פעל כלל, מחמת תקלה   15.6

ידי המשכיר חישוב של כמות הצריכה בפרק הזמן - או מסיבה אחרת כלשהי, ייעשה על

האמור בדרך של הערכה, בהתייחס לצריכה בתקופות קודמות, ובמידה שאין הדבר 

  .בפרויקטיכה בעסקים דומים אפשרי, תיעשה הערכה על דרך ההשוואה לצר

מטעם  במקרה והשוכר יחלוק על הערכות המשכיר כמפורט לעיל, יכריע בדבר מהדס  15.7

  והכרעתו תהיה סופית ומחייבת. המשכיר

, תיבדק טעתו במושכר המיםבכל מקרה אחר בו יחלוק השוכר על חישוב כמות צריכת   15.8

דה ויימצא בבדיקה זו, כי חל אי ידי העובדים המוסמכים מטעם המשכיר, ובמי- על

דיוק בחישוב, מסיבה שאיה תלויה בשוכר, יתוקן החישוב, והשוכר יזוכה ו/או יחויב, 

  בהתאם לעיין, בחשבון שלאחר מכן, בסכום המתחייב מתיקון הטעות.

פי בקשת השוכר כאמור לעיל, שבה יימצא כי אין - בכל מקרה של בדיקה שתיערך על  15.9

שוכר, יהיה על השוכר לשאת בהוצאות הבדיקה, בסכום שייקבע מפעם בסיס לטעות ה

  .המשכירידי - לפעם על

(במיקום  ואשר יותקן על ידי המשכיר המים המשמש את המושכרבגין התקת מוה   15.10

שוכר למשכיר ו/או לחברת היהול את עלות התקת ה, ישלם כפי שייקבע על ידו)

ימים מדרישת  14 - לא יאוחר מ, בתוספת מע"מ וזאת ₪ 1,000בסך של  המוה,

המשכיר ו/או חברת היהול. השוכר לא יהיה זכאי להשבת הוצאה זו, כולה או חלקה, 

  שהיא. המכל סיב
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(במושכרים בהם המשכיר ו/או חברת היהול  ל ידיבגין פיוי מפריד שומן מרכזי ע  15.11

ישלם השוכר למשכיר ו/או לחברת היהול את עלות  קיים חיבור לביוב שומי בלבד)

על בסיס רישום  ,הפיוי היחסית בהתאמה לחלקו היחסי מסה"כ פח הביוב המפוה

   .צריכות המים של השוכר בתקופה הרלווטית

  טיפול בפסולת ושפכים  15.12

 לעיל, יחולו ההוראות המפורטות להלן בקשר עם 15.11מבלי לגרוע מן האמור בסעיף   

 הטיפול בפסולת ושפכים:

השוכר מצהיר ומתחייב, כי בדק וידועים לו הדיים החלים בקשר עם   15.12.1  

הזרמת שפכים למערכת הביוב, לרבות האיסור על הזרמת שפכים המכילים 

חומרים מסויימים למערכת הביוב והאיסור על הזרמת שפכים המכילים 

התחשב באופי ופעילות כמות חריגה של חומרים מסויימים כאמור, וכי ב

עסקו הוא אחראי להתעדכן בכל עת באשר לדיים, התאים, האיסורים 

, חוק תאגידי 1959- והמגבלות כאמור, לרבות על פי חוק המים, התשי"ט

, כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים 2001- מים וביוב, התשס"א

ת (ביוב), , חוק הרשויות המקומיו2014- המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד

, חוק איגודי ערים, 1968- , חוק רישוי עסקים התשכ"ח1962- התשכ"ב

וכיו"ב, לרבות כל התקות, הכללים ואמות המידה אשר  1955- התשט"ו

פורסמו מכוחם וחוקי העזר העירויים, וכל דין חדש בעייים אלה, הכל 

   ").הדייםזה, להלן: " 15.12כפי שיעודכו מעת לעת (בסעיף 

השוכר מתחייב בזה כי יפעיל את עסקו במושכר ויסדיר את סילוק השפכים   15.12.2  

והפסולת מהמושכר, באחריותו ועל חשבוו הבלעדי, באופן ההולם בשלמות 

את הדיים ויעמוד בהוראות הדיים, וזאת בין אם איסור או מגבלה 

שקבעו בדיים כאמור חלים על השוכר ו/או על עסקו ובין אם חלים על 

 ו/או המשכיר ו/או חברת היהול. רויקטהפ

מבלי לגרוע מהאמור, מתחייב השוכר לבצע ולהקפיד על הפרדה בין סוגי   15.12.3  

הפסולת והשפכים על מת להבטיח במידת הצורך הפרדה בין סוגים שוים 

של זרמי פסולת לטובת העברתם למחזור או לטיפול אחר וכן על מת 

"שפכים האסורים  הפרויקטת הביוב של להבטיח, כי לא יוזרמו למערכ

להזרמה למערכת הביוב" או "שפכים חריגים" כהגדרת מוחים אלה בכללי 

- תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד

. כן מתחייב השוכר לוודא, בין היתר, מיעת חדירתם של מוצקים 2014

, כי הפרויקטהשפכים של  ולמערכת סילוק פרויקטלמערכת הביוב של ה

רשת היקוז צפופה דיה בכל התעלות שבמושכר ו/או היוצאות ממו (בס"ק 

) וכי מדיחי הכלים מחוברים ו/או יחוברו אך ורק "התעלות"זה להלן: 

למערכת הסיטרית. כמו כן, השוכר מתחייב שלא להשליך תכולת מיכלי 

ת, וכן מתחייב שלא השרייה, מיצי קופסאות שימורים וכיו"ב לתוך התעלו

ועל השוכר לדאוג  פרויקטלהזרים שומים ושמים למערכת הביוב של ה

 לפיויים, לרבות תוך שמירת תיעוד הפיויים כאמור.

השוכר מתחייב להקפיד על שימוש מבוקר וזהיר בחומרי יקוי, תוך העדפה   15.12.4  

כיסת של שימוש בחומרי יקוי ידידותיים לסביבה ובכל מקרה לצמצם 
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מלחים לתעלות או להשתמש בתהליכים חילופיים לשימוש במלחים, 

 התואמים את הוראות הדיים.

מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויות ו/או חובות השוכר על פי חוזה זה ו/או כל   15.12.5  

דין, מוסכם כי המשכיר רשאי יהיה להוסיף ולקבוע החיות סביבתיות 

לעת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לשוכר על פי הצורך והעיין מעת 

על פי דרישת המשכיר, על השוכר לדווח למשכיר על סוגי חומרים וכמויות 

בהם הוא עושה שימוש בשטח המושכר העשויים להיות מוזרמים על ידו 

למערכת הביוב, ליתן פירוט בדבר המזהמים הוצרים על ידו במושכר, אופן 

פיוי), ושיעור של כל אחד מהם סילוקם (לרבות הצגת אסמכתאות ל

בשפכים המוזרמים מן המושכר אל מערכת הביוב, ככל שאין מסולקים 

ולבצע מעת לעת הדרכות בוגע לוהלי הפיוי והסילוק של השפכים לכל 

 עובדיו.

המשכיר יהיה רשאי להיכס בכל עת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי   15.12.6  

הוראות והחיות כאמור, ולשם בדיקת למושכר לשם בחית עמידת השוכר ב

 התהלות השוכר בהתאם להוראות סעיף זה ולהוראות כל דין.

מבלי לגרוע מכל האמור בסעיף זה, השוכר יישא בכל העלויות ו/או   15.12.7  

ההוצאות הכרוכות בטיפול ופיוי השפכים משטח המושכר ובכל הפעולות 

 הדרשות לעמידה בהוראות כל דין.

המשכיר ו/או חברת היהול יהיו רשאים להקים מערכות ומתקים לטיפול   15.12.8  

בשפכי השוכר ו/או מערכת לטיפול מקדים במי הרשת ו/או להתקין מד מים 

בכס למדידת צריכת מים ו/או ספיקת שפכים ולהשית את הוצאות הקמת 

המערכות והמתקים כאמור על השוכר, וכן יהיו רשאים להקים מערכות 

רכזיות בשפכים אשר ישרתו את כלל העסקים המזרימים שפכים טיפול מ

. עלות הקמת המערכות והמתקים שלעיל ותחזוקתן בפרויקטתעשייתיים 

תושת על השוכר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשכיר, כאשר במקרה בו 

מערכת כאמור תשרת מספר עסקים ו/או מושכרים, יקבע המשכיר את 

 מפתח החלוקה בייהם.

יובהר כי השוכר יהיה אחראי ויחוב בכל עלות הובעת מכל חבות אשר   15.12.9  

תוטל על המשכיר ו/או על חברת היהול בקשר לאיזה מהדיים ו/או 

הפרתם, בין אם עייה של החבות קשור לשוכר לבדו ובין אם ביחד עם 

אחרים. מבלי לגרוע מהאמור מוסכם, כי ככל שיושת על המשכיר ו/או על 

היהול ו/או על השוכר תשלום כלשהו, לרבות, אך לא רק, כל קס, חברת 

), בקשר עם איזה "החיוב"חיוב, היטל, אגרה, עיצום כספי וכיו"ב (להלן: 

מהדיים ו/או הפרתם, לרבות במסגרת הליכים מהליים ו/או הליכים 

פליליים אשר במסגרתם תשלום החיוב יהיה בתוספת הוצאות משפט 

ים, והכול בתאי שיתה לשוכר הודעה עם היוודע ושכ"ט עו"ד סביר

הטעה/תביעה והזדמות סבירה להתגון בפיה, אזי יהיה על השוכר לשאת 

כאמור  בתשלום החיוב האמור בעצמו ועל חשבוו הבלעדי (בין אם החיוב

יושת על השוכר ובין אם יושת על המשכיר ו/או חברת היהול ו/או על מי 

בזאת כלפי המשכיר ו/או חברת היהול ו/או כלפי מי  מטעמם), והוא מוותר

מטעמם על כל דרישה ו/או טעה ו/או תביעה בקשר לכך ובקשר לכל הובע 

מכך. מובהר ומוסכם, כי החיוב ה"ל יחשב לכל דבר ועיין כחוב של השוכר 
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כלפי המשכיר על פי חוזה זה. חבות השוכר על פי פיסקה זו תחול אלא אם 

להחת דעת המשכיר כי הפרת דין כאמור לא בעה מהפרת יוכיח השוכר 

התחייבות מהתחייבויות השוכר על פי סעיף זה (בין אם הפרה ע"י השוכר 

 לבדו ובין אם ביחד עם אחרים).

ככל שיעלה חשש כי השפכים הוצרים על ידי השוכר אים עומדים בערכים   15.12.10  

אי עמידה בערכים המותרים המותרים על פי הדיים ו/או עלולים לגרום ל

להזרמה ו/או שיעלה חשש להפרת הוראות הדיים ו/או חשש לאי עמידה 

בהוראות סעיף זה, רשאי המשכיר ו/או חברת היהול להורות לשוכר לבצע 

כל פעולה סבירה לצורך מיעת חשש כאמור והבטחת עמידה בהוראות 

יהול ובכלל זה, הדיים, לרבות ככל שאלה חלות על המשכיר ו/או חברת ה

לאסור הזרמת שפכים מן המושכר אל מערכת הביוב, עד לתיקון הדרש 

 לשביעות רצום, והכל על חשבון השוכר ועל אחריותו.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשכיר רשאי בכל עת להורות לשוכר שלא   15.12.11  

ל להזרים את שפכיו למערכת הביוב אלא לפות את שפכיו לאתר מורשה ע

 חשבוו של השוכר.

  מערכות וספות .16

מוסכם כי השוכר יהא  להסכם השכירות, 20מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף   16.1

 האחראי להתקת כל מתקן ו/או תוספת ו/או מערכת וספת (למעט מתקים ו/או

הוראות ספח ג'), קבוע במפורש במערכות כאמור שיבוצעו על ידי המשכיר בהתאם ל

  .על פי כל דיןתידרש  ואשר התקת

. לצורך הכת יהא אחראי להכת תכית בטיחות למושכרמוסכם במפורש, כי השוכר   16.2 

תוכית הבטיחות למושכר כאמור (לרבות לצורך הוצאת רישיון עסק), מתחייב השוכר 

לשכור את שירותיו של יועץ הבטיחות של המשכיר. אין באמור כדי להטיל על המשכיר 

 .ר עם תוכית הבטיחותכל אחריות שהיא בקש

או מתקן אשר יותקו במושכר או עבורו, לרבות מערכות  תכל מערככי  ,מובהר  16.3

החשמל, התראה וכיבוי אש, מוים, מערכות מיזוג אוויר (לרבות יחידות מיזוג אוויר) 

 מתקים קבועים במושכר המהווים חלק בלתי פרד ממבה המושכרוכיוצ"ב, ייחשבו 

ומתקים אלה יושארו גם לאחר סיום ההסכם ו/או השכירות מכל סיבה , או הפרויקט

 ., בין אם השוכר שא בעלות רכישתם ו/או התקתם ובין אם לאושהיא

, להסכם השכירות 20מבלי לגרוע מן האמור בסעיף זה לעיל ומן האמור בסעיף   16.4

מוסכם, כי תאי להפעלת המושכר לאחר פתיחתו ובמשך כל תקופת השכירות הוא כי 

השוכר ידאג לקבלת כל המסמכים ו/או האישורים הדרשים מכל גוף ו/או רשות, 

אחר לרבות מבודק חשמל מוסמך, יועץ בטיחות, כיבוי אש, מכון התקים וכל גורם 

דכום של האישורים מעת לעת אם הוגע לעיין, להפעלת המושכר וחידושם ו/או ע

ל שיידרש הדבר על ידי המשכיר ו/או חברת היהול ו/או הוראות כל דין ו/או רשות וככ

מוסמכת. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם בדבר חובת השוכר לאחזקת 

לרבות  והאחזקה, השימוש ,פעולהשוכר יישא בכל הוצאות התהמושכר, מוסכם כי 

והמתקים שבמושכר או המשרתים ת ומערכהוצאות שיפוץ, חידוש והחלפה, של כל ה

אותו באופן ייחודי, לרבות מערכות איסטלציה, גילוי וכיבוי אש וכל מערכת אחרת. 

השוכר מתחייב לשאת בעצמו ועל חשבוו בכל התשלומים שיידרשו לצורך האמור וכן 
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, בין אם , אשר ייחתמו על ידוו/או למתקים ה"ל תולמערכמי שירות הסכלהתקשר ב

 .המערכות ו/או המתקים הותקו על ידי השוכר ו/או על חשבוו ובין אם לאו

השוכר יהיה אחראי על חיבור המושכר למערכות טלויזייה רב ערוצית באופן ישיר ועל   16.5

  חשבוו.

  שילוט .17

הפוה לשטחים הציבוריים הפימיים של בחזית המושכר  השוכר יתקין שילוט  17.1

, וזאת בהתאם להוראות המשכיר והמדריך לשוכר. השוכר יגיש לאישור הפרויקט

המשכיר ו/או אדריכל המשכיר תכיות מפורטות בדבר השילוט שיש ברצוו להתקין 

להסכם  7ימים לפי מועד פתיחת המושכר ויחולו הוראות סעיף  60- לא יאוחר מ

  השכירות, בהתאמה.

או מודעות ו/לא ידביק ו/או יתקין שלטים מתחייב כי הוא השוכר פרט לאמור לעיל,   17.2

(לרבות חלון  המושכר ותחלו ו/או על הפרויקטאו על קירותיו החיצויים של המושכר 

בכתב המשכיר ו/או חברת היהול של  ם המפורש, ללא אישורהםמשי צידיהראווה) 

מראש, אשר יהיו רשאים לסרב לאשר הדבקה או התקה כאמור על פי שיקול דעתם ו

  המוחלט והבלעדי.

על חשבון יעשה , לרבות סוגו, מיקומו, גודלו ועיצובו, ילעילכאמור  שילוט המושכר  17.3

האדריכל ולהחיות בכפוף לאישור בהתאם אך ורק השוכר ובאחריותו הבלעדית, 

 .והמשכיר

מודגש, כי חיבור החשמל לשלט האמור ייעשה מתוך המושכר בלבד, וכי השוכר לא   17.4

יהא רשאי להתקין חיבורי ו/או חוטי החשמל חיצויים (לרבות מפסק כבאים) על פי 

ת של השטחים הציבוריים אלא אך ורק כאלה אשר יהיו קירות המושכר או הקירו

חבויים בתוך הקירות, והכל בהתאם ובכפוף לאישורם מראש של יועץ החשמל של 

  המשכיר ושל האדריכל.
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  'ה ספח

  הסכם יהול

  2019ביום _____ בחודש _________,  בחולוןשערך וחתם 

  

   החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ  בין: 

  51-035628-0. פח.

  

  רחוב הר הצופים, חולון מ

  03 - __________ ; פקס:03 - _________ טל': 

  )"חברת היהול"(להלן: 

  מצד אחד;

  ___________, ח.פ. _____________  לבין: 

  

  מרחוב __________, ____________

   פקס: ___________; ___________ טל:

  

  ) "השוכר"(להלן: 

  מצד שי;

  

מהמרכז לבילוי ופאי והשוכר שכר מהמשכיר בשכירות בלתי מוגת מושכר שהיו חלק   הואיל

"הסכם , בהתאם להסכם שכירות שהסכם זה ספח לו (להלן: כל אלה כהגדרתם להלן

  ;)השכירות"

  דורש יד מארגת ומבצעת;מרכז לבילוי ופאי ויהול וביצוע השירותים ב  והואיל

במרכז לבילוי ידי המשכיר לטפל בביצוע השירותים השוים וחברת היהול מותה על   והואיל

  עבור השוכרים;ופאי 

  ובמסגרת הסכם שכירות המושכר, התחייב השוכר לחתום על הסכם היהול;   והואיל

מרכז לבילוי ופאי והשוכר מסכים לכך שהיהול והביצוע הבלעדי של כל השירותים ב  והואיל 

חברת היהול כמפורט בהסכם זה, וחברת היהול  "יובשטחים הציבוריים יבוצעו ע

  מסכימה לכך;

וברצון הצדדים להגדיר להסדיר ולעגן בכתב את מערכת זכויותיהם והתחייבויותיהם   והואיל

  בכל הקשור ביהול וביצוע השירותים, הכל כמפורט בהסכם זה;
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  :לפיכך, הוסכם הוצהר והותה בין הצדדים, כדלקמן

  ופרשותמבוא, ספחים  .1

ן יהמבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי פרד הימו; כותרות סעיפי הסכם זה ה .1.1

  ההתמצאות בלבד, ואין לעשות בהן כל שימוש לצורכי פרשותו. ולמטרת וחות 

מובהר ומודגש, כי שום הוראה מהוראות הסכם זה לא תפורש כגורעת מכל הוראה  .1.2

אחרת בהסכם השכירות ו/או באיזה מספחיו ו/או מכל הוראה מחייבת אחרת החלה 

בין המשכיר ו/או חברת היהול לבין השוכר, וכן כי שום הוראה מהוראות הסכם זה 

יהול לא תפורש כגורעת מזכות ו/או סמכות כלשהי המוקית למשכיר ו/או חברת ה

  ו/או מי מטעמם בהסכם השכירות. 

כל מוח או עיין או ביטוי או פירוש או הגדרה שלא הוגדרו במפורש בהסכם זה, תהא  .1.3

גיון ילו המשמעות המוקית לו בהסכם השכירות, למעט אם הדבר איו מתיישב עם הה

עות הביטויים הבאים היא או עם הקשר הדברים. למען הסר ספק בלבד יצוין, כי משמ

"המשכיר", "הפרויקט", "המרכז לבילוי ופאי", כמפורט בהסכם השכירות: 

"העירייה", "מדד", "צמוד" או "הפרשי הצמדה" או "הצמדה למדד", "המושכר", 

  .ו"המפקח""האדריכל" , "ריבית פיגורים", "רבעון"

שבו התחייב השוכר  בכל מקום בהסכם זה שבו זכר המשכיר, ובכל מקום בהסכם זה .1.4

כלפי המשכיר בהתחייבות כלשהי, יראו בכך במפורש הסכם לטובת צד שלישי, 

  . 1973- כמשמעות המוח בפרק ד' של חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג

  הגדרות .2

  בהסכם זה ייחודו למוחים המפורטים להלן הפרוש והמשמעות הרשומה לצידם, כדלקמן:

או "ההסכם" 

 או"הסכם זה" 

 "הסכם

  היהול"

  הסכם יהול זה.   - 

"חברת 

  היהול"

המשכיר חברת היהול או כל גוף משפטי אחר שיבוא במקומה כפי שיורה   - 

מפעם לפעם, לפי שיקול דעתו ובהתאם להוראות הסכם השכירות והסכם 

. כל עוד לא מסרה הודעה אחרת לשוכר, ישמש המשכיר כחברת זה

  . היהול של הפרויקט

 או"השוכר" 

או "הדייר" 

  "המחזיק"

או המשתמש ו/השוכר וכל מי שיהא מפעם לפעם השוכר ו/או המחזיק   - 

במושכר או ביחידה מהיחידות ומי שיבוא במקומו מכוח הסכמת המשכיר, 

  כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד. -  ובמידה ומדובר במספר שוכרים

"שטח 

  המושכר"

כהגדרתו בהסכם השכירות. להסרת ספק מובהר, שכל ההוראות בהסכם   - 

ואת דרך חישוב שטח השכירות המגדירות את אופן מדידת שטח המושכר 

המושכר (לרבות שטח המושכר "ברוטו" הכולל תוספת שטחים ציבוריים) 

תחולה על הצדדים להסכם זה במלואן, והן תיחשבה בהסכם השכירות 

שלישי, כמשמעותן בפרק ד' של חוק החוזים (חלק כהוראות לטובת צד 

  . 1973- כללי), תשל"ג

יושכרו ו/או יועמדו אשר בתחומו במבה הפרויקט ו/או שטחים כלשהם   -   "המושכרים"

לרשותו ו/או לשימושו ו/או להחזקתו ו/או שיימסרו למחזיקים שוים, 
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  לייעודים ולמטרות לפי שיקול דעתו המוחלט של המשכיר. 

, למעט השטחים מרכז לבילוי ופאיהמושכרים ויחידות אחרות ב  -   ידות""היח

  הציבוריים. 

  . כהגדרתו בהסכם השכירות  -   "החיון" 

"שטחים 

  ציבוריים"

השטחים  ציבוריים ייחשבו כשטחים -במפורש אחרת אמר כן אם אלא  - 

  .כהגדרתם בהסכם השכירותהציבוריים 

מובהר, כי המשכיר ו/או חברת היהול יהיו רשאים להוציא מכלל 

שאיו בגדר המרכז לבילוי ופאי השטחים הציבוריים כל חלק של 

, ולהצמידו ליחידה או יחידות מסוימות, וכן למסור ת ה"להיחידו

לשימושו של כל גוף חלקים מהשטחים ה"ל, כשכל הכסה שתתקבל 

ורה המשכיר או חברת היהול, ולא משטחים אלה תהא שייכת למי שי

  תיכלל בהכסות חברת היהול. 

יהול, הפעלה, תיקון, אחזקה, חידוש, יקיון ואיסוף אשפה, בדק,  .1  -   "השירותים"

, גיון וביטוח של השטחים הציבוריים כהגדרתם לעיל אבטחהתאורה, 

המשרתים ו/או משמשים חלק או את  בפרויקטושל מתקים ושטחים 

   בפרויקט;יחידות הכלל 

קיוים שירותים מיוחדים, גם אם אים הוגים בבייים רגילים, ב .2

או במרכזים מסחריים, כגון, ביטוח צד שלישי כגד זקים העלולים ו/

חברת  להיגרם לאדם או לרכוש בשטחים הציבוריים, ביטוח עובדי

, הכל לפי הצורך, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של חברת היהול

 ול ועל פי הודעות שתמסור חברת היהול לשוכר מפעם לפעם.היה

להלן וכל פעולה ו/או  4.1מילוי תפקידים וספים כמפורט בסעיף  .3

 תפקיד אחר של חברת היהול הזכרת בהסכם זה.

פרסום, עריכת אירועים ופעילויות קידום מכירות, לפי שיקול דעתה  .4

  הבלעדי של חברת היהול.

כל ההוצאות הכרוכות ביהול וביצוע כל השירותים, התפקידים,   -   "ההוצאות"

ל לבצע כמפורט בהסכם והפעולות מכל מין וסוג שהוא שעל חברת היהו

זה, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, הוצאות משפטיות, הוצאות 

היהול, המימון והשכירות הכרוכות בתפעול חברת היהול, תשלומי 

המסים ו/או האגרות מכל מין וסוג שהוא בגין כל ההוצאות דלעיל ו/או 

  בעקיפין. בגין כל פעילויות חברת היהול על פי הסכם זה, במישרין או 

  היהול .3

חברת היהול מתחייבת ומקבלת על עצמה בזה את יהול וביצוע השירותים והשוכר  .3.1

מוסר בזה אך ורק לחברת היהול את הביצוע הבלעדי של השוכר מסכים לכך; 

  השירותים, ומתחייב להוג בהתאם להוראות המפורטות בהסכם זה.

ימי ושעות מתן השירותים על ידי חברת היהול יהיו בימי ובשעות הפעילות של המרכז  .3.2

לבילוי ופאי, כפי שיקבעו על ידי המשכיר ו/או חברת היהול. חברת היהול לא תחויב 

במתן ו/או באספקת שירותים בימים ו/או בשעות החורגים מימי ושעות הפעילות של 

   המרכז לבילוי ופאי כאמור לעיל.
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  תפקידי חברת היהול וסמכויותיה  .4

תפקידי חברת היהול במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה יהיו, בין היתר,  .4.1

  כדלקמן:

4.1.1. סיוד, צביעה ותאורה, אך ורק של השטחים אבטחהקיון והדברה, י ,

  הציבוריים.

  אך ורק בשטחים הציבוריים.(ככל שיהיו) גיון וטיפוח הגיות והצמחייה  .4.1.2

  , שימור וטיפוח אך ורק של השטחים הציבוריים. אחזקה, בדק .4.1.3

אחזקה, בדק, שיפוץ, תיקון, חידוש,  -אך ורק לגבי השטחים הציבוריים  .4.1.4

השבחה, שימור וטיפוח של מתקים, ציוד אביזרים ופריטים המשרתים את 

או רובם ואשר אים בבעלות ו/או  בפרויקטו/או את השוכרים  הפרויקט

באחריות של שוכר כלשהו, לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור, גרטורים, 

ציוד חשמל, מערכות חשמל, מיזוג אויר, תאורה, מערכות איסטלציה, 

מערכות ביוב, מערכות יקוז, מערכות איסוף, ריכוז וסילוק אשפה ופסולת, 

מערכות ות, מערכות כרטוס וחיוב, שערים, פתחי כיסה ודלתות אוטומטי

ומערכות שילוט והכווה אלקטרויים ואחרים, מערכות  לספירת מבקרים

(הכל ככל  דלק, מערכות ומיכלים של גז, מעליות, דרגועים וכיוצא באלה

שמערכות ו/או מתקים ו/או ציוד ו/או אביזרים, מותקים ו/או יותקו 

ת האמור, תשלום כל התשלומים , לרבות ומבלי לגרוע מכלליובפרויקט)

הדרשים לצד שלישי כלשהו, לרבות לספקי הציוד, טכאיו, חברת החשמל, 

  המים וכיוצא באלה, כל אלה בלי לגרוע מהוראות הסכם השכירות. 

, מרכז לבילוי ופאיאחזקה, בדק תיקון ובידוד של גגות ומרתפים בפרויקט וב .4.1.5

  ובלבד שהים מהשטחים הציבוריים. 

אחזקה, בדק ותיקון של שילוט, הכווה ומידע אך ורק בשטחים  התקה, .4.1.6

  הציבוריים.

כהגדרתם בהסכם השכירות, כולם או חלקם, לפי רכישת "ביטוחי המשכיר"  .4.1.7

שיקול דעת חברת היהול, ובייהם ביטוח מבה, ביטוח אחריות כלפי צד ג', 

ף כפי ביטוח אחריות מעבידים וביטוח אובדן הכסות ו/או כל ביטוח וס

מעת לעת ו/או כפי שיידרש על ידי רשות שיידרש לפי שיקול דעת חברת היהול 

  .כלשהי

לא יהיה בה כדי  ,רש, כי עריכת איזה מהביטוחים ה"לומוסכם בזה במפ

להוסיף על אחריות חברת היהול מעבר לאמור בהסכם זה ו/או בהסכם 

אמורים. בכל השכירות ו/או כדי לגרוע מחובות השוכר על פי החוזים ה

מקרה, אחריות חברת היהול או כל אחד מטעמה לא תהא גדולה מהאחריות 

המבוטחת בביטוחים ה"ל. השוכר פוטר את חברת היהול וכל אחד מטעמה 

  מאחריות וכל זק מעבר לזקים המבוטחים כאמור לעיל.

ביצוע בפועל של  - היה וחברת היהול תחליט על פי שיקול דעתה לעשות כן  .4.1.8

סים העירויים והממשלתיים החלים על השטחים הציבוריים יום כל המתשל

ו/או בגים, במישרין ו/או בעקיפין עבור כל השוכרים ו/או המחזיקים 

, ובשמם, כל זאת לרבות ובלי לגרוע מכלליות מרכז לבילוי ופאיביחידות ב

כי  ,סי שילוט ואספקת מים וביוב. מובהריהאמור, תשלומי ארוה עירוית, מ
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חברת היהול תהא רשאית לבחירתה, למסור לרשות כלשהי הפועלת על פי כל 

, ולהעביר את ביצוע מרכז לבילוי ופאידין מידע אודות שטחי המושכרים ב

גביית תשלומי חובה כלשהם בגין השטחים הציבוריים, לטיפולה ולביצועה של 

  הרשות האמורה, במישרין כלפי השוכרים, כולם או חלקם.

ת כל ספק מובהר, כי השוכרים יישאו בכל ההוצאות והתשלומים להסר

זה לעיל בגין כל השטחים הציבוריים, על חשבום. עוד  4.1.8הזכרים בסעיף 

רת היהול לא תהא חייבת בשום אופן לבצע את כי חב ,מובהר להסרת ספק

זה לעיל עבור השוכרים, והיא תעשה  4.1.8תשלום התשלומים הזכרים בסעיף 

  כן אך ורק על פי בחירתה ושיקול דעתה.

, דמי היהול, וכל התשלומים מכל מין וסוג שהוא גביית דמי השכירות .4.1.9

, עבור חברת או על פי הסכם השכירות שהשוכר חייב בהם על פי הסכם זה

היהול ו/או עבור המשכיר ובשמו (אך ורק אם המשכיר יחה את השוכר ויורה 

  לו במפורש לעשות כן), לפי העיין.

שוטפות בכל תחום תקון, הלים והוראות הכתיבה, עדכון, שיוי ופרסום של  .4.1.10

מרכז לשיקול דעתה של חברת היהול, אשר יחולו ויחייבו את כל השוכרים ב

 וביצועם. חברת היהול ם, שמירתםפיקוח על אכיפתכמו גם , לבילוי ופאי

שיקול דעתה הבלעדי, והגים, הלים והוראות לפי , מפעם לפעם תקבע

. מרכז לבילוי ופאישוטפים, תקיים ומסודרים של הלהבטחת יהול והפעלה 

 ו מעת לעת, יחייבו אתו או יעודכו או ישוהלים והוראות אלה, ככל שיתוק

 םמתחייב למלאהוא השוכר כחלק בלתי פרד מהתחייבויותיו בהסכם זה, ו

  במועדם ובמלואם.

המושכר) מרכז לבילוי ופאי בלבד (אך לא בפתח הכיסות ל בקרה ואבטחת .4.1.11

, בין באמצעות חברת היהול עצמה ובין באמצעות קבלי וקיום הסדר הציבורי

הכל כפי שחברת  –משה ו/או ספקי שירותי שמירה ואבטחה כאמור מטעמה 

 שיקול דעתה.  לפיהיהול תראה לכון מפעם לפעם 

כי חברת היהול לא תיחשב כשומר  ,רשועל אף האמור לעיל מוסכם בזה במפ

ו/או היחידות ו/או תכולתן ו/או כל חלק מהן, ז לבילוי ופאי מרכשל ה

, והוראות החוק האמור לא 1967- כמשמעות המוח בחוק השומרים, תשכ"ז

  תחולה בין השוכר לבין חברת היהול ו/או מי מטעמה. 

חברת היהול תקבע בכל הוגע לשילוט ו/או . תיבות דוארו מרכזי שילוט .4.1.12

ו/או הרכוש המשותף ו/או השטחים מרכז לבילוי ופאי סימון הפרויקט ו/או ה

הציבוריים, לרבות הצבה, תליה, החה, העמדה או כל צורה אחרת של סימון 

ושילוט, לרבות באמצעות לוחות מודעות, וכל שיוי בהם. האמור לעיל יחול 

כל  בשיויים המחויבים, גם בכל הוגע להצבת או הקמת תיבות דואר.

אמור לעיל, לרבות אך לא רק הוצאות חשמל בגין השילוט, ההוצאות בקשר ל

 יחולו וישולמו על ידי כל שוכר בהתאם לקביעת חברת היהול.

הזמת שירותי פרסום מכל מין וסוג שהוא וכן ביצוע וקיום פעילויות  .4.1.13

עידוד הפעילות העסקית ו/או קידום המכירות ו/או יחסי לואירועים שוים 

לבילוי ופאי באופן שוטף, כל זאת על פי המרכז ציבור המיועדים לקידום 

כי לא יעלה מתחייב, . השוכר שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של חברת היהול
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לרבות כל טעה או דרישה כגד חברת היהול בגין עריכת אירועים כאמור, 

  טעות בגין מטרדי רעש, דוחק, או מטרד אחר שייגרם בשל קיומם. 

חברת בהסכם השכירות ואו כפי שתראה או /בהסכם זה וכל דבר אחר כמפורט  .4.1.14

לעיל,  2היהול לכון מעת לעת, בין אם כלולים בהגדרת ה"שירותים" שבסעיף 

  ובין אם לאו. 

  סמכויותיה והרשאותיה של חברת היהול  .4.2

וסף על כל הוראה אחרת בהסכם השכירות, חברת היהול רשאית ומוסמכת לפעול 

  כדלקמן:

במרכז חברת היהול מקבלת על עצמה את היהול והביצוע של השירותים  .4.2.1

את היהול  הכמפורט בהסכם זה, והשוכר מסכים לכך ומוסר ללבילוי ופאי 

מרכז של השירותים. השוכר מוותר על כל זכות ליהול הוהביצוע הבלעדי 

ו/או ביצוע איזה מהשירותים כהגדרתם לעיל בעצמו ו/או  לבילוי ופאי

באמצעות מי מטעמו ו/או בצוותא עם אחרים, והוא מעיק בזה באופן בלתי 

  אך ורק לחברת היהול.כאמור חוזר את כל הסמכויות 

לפי שיקול דעתה, לקבוע, לעדכן ולשות חברת היהול תהיה זכאית מעת לעת,  .4.2.2

מרכז לבילוי את היקף השירותים, סוגם, טיבם, החלק מהם אשר יסופק ל

  או לחלקים מסוימים ממו, אם בכלל, ואופן ותקופת הספקתם.ופאי 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ו/או מכל הוראה אחרת בהסכם זה מובהר  .4.2.3

ל יהיו רשאים לקבוע כי חברת היהול ומוסכם, כי המשכיר ו/או חברת היהו

בלבד ו/או עבור הפרויקט  מרכז לבילוי ופאיתעיק את השירותים בשטחי ה

  כולו, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי, והשוכר מוותר על כל טעה בקשר לכך. 

יהול וביצוע השירותים ייעשה על ידי חברת היהול בעצמה ו/או חלק בעצמה  .4.2.4

חברת היהול. מבלי המשכיר ו/או של  םי שיקול דעתעל ידי אחרים הכל לפ

לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם כי חברת היהול תהיה רשאית להתקשר מפעם 

לפעם עם ספקים ו/או קבלי משה ו/או כל גוף אחר, בהסכמים בדבר מתן 

מרכז שירותים כלשהם ו/או שירותי אחזקה למערכות, מתקים ושטחים ב

  קבעו על ידה. בתאים שילבילוי ופאי 

וסף על סמכות המוקית למשכיר בהסכם השכירות, מסכים השוכר כי גם  .4.2.5

חברת היהול תהא רשאית לקבוע, כי שטחים שקבעו כמעברים ופרוזדורים 

וחלקים אחרים של הרכוש המשותף ו/או השטחים הציבוריים, שאים בגדר 

וש אחר, ללא , יימסרו לשימוש מסחרי או לכל שימו/או היחידות המושכרים

יוצא מן הכלל, לכל גוף ולכל אדם שחברת היהול תמצא לכון, בין בתמורה 

וזאת לצורך העמדת דוכים ולכל שימוש ומטרה אחרים, בין  ,ובין בלא תמורה

מסחרית ובין אחרת, וכל הכסה מדוכים או השכרה של שטחים כאמור תהיה 

ברת היהול, ולא תיכלל או למי שתורה חהמשכיר שייכת אך ורק למי שיורה 

בהכסות חברת היהול. השוכר לא יהיה זכאי להתגד לשימוש כאמור ולא 

הכסות, או כי ההכסות יופחתו היהיה זכאי לתבוע או לדרוש חלק מ

מוותר מראש על , והוא מההוצאות בעת חישוב דמי היהול החלים על השוכר

ושא זה. או דרישה  הכל טעב  



  מרכז לבילוי ופאי פארק פרס חולון

  

  

  

80

ות או זכות אחרת התוה לחברת היהול ו/או למשכיר על מבלי לגרוע מכל רש .4.2.6

מפעם לפעם להכיס שיויים או תוספות פי הסכם השכירות, יהיו אלו רשאים 

בתוכיות או כל חלק מהם, ו/או בתוכיותיהם מבה הפרויקט פרויקט ו/או בב

או כל /או של המרכז לבילוי ופאי ו/בחלוקה הפימית ובתכון של הפרויקט ו

חלק ממו, אולם שיוי בתכיות המושכר יעשה אך ורק בהתאם להוראות 

הסכם השכירות. השוכר לא יעלה על כל דרישה, טעה או תביעה כלפי חברת 

   היהול או המשכיר בכל הוגע לאמור בסעיף זה.

או ממערכות או מדי מדידה השוכר לא יהיה רשאי לתק עצמו משעוים  .4.2.7

או המושכר אלו מותקים בתוך אף אם , יהולבלי הסכמת חברת המרכזיות 

 בגדר רכוש משותף. םבבעלות השוכר ואישהם 

כדי לאפשר לחברת היהול להפעיל את סמכויותיה לפי סעיף זה, מותר יהיה  .4.2.8

לחברת היהול ו/או למי מטעמה, להיכס למושכר ובין היתר לפתוח קירות, 

טלציות וציורות, רצפות, תקרות וחלקים אחרים; להחליף ולתקן איס

להתחבר אליהם, לבצע כל מלאכה שתהיה דרושה לפי דעת חברת היהול לשם 

. בכל , והשוכר מתחייב לאפשר זאתביצוע הסמכויות שיתו לה בהסכם זה

תשתדל חברת היהול לתאם מראש עם השוכר את מועד כיסת כאמור מקרה 

ה ככל האפשר ומצב עובדיה למושכר, וכן תשתדל כי ההפרעה לשוכר תהיה קט

  בהקדם האפשרי.  , ככל היתן,המושכר יוחזר לקדמותו

  לבילוי ופאיהמרכז פעילות  .5

 עסקים ,בילוי ובידור מיועד לפעול כמרכז וקומפלקס של פרויקטהידוע לשוכר, כי  .5.1

קיות, וכי יפעלו בו סוגים רבים ומגווים של עסקים לרבות, חויות, בתי עסק, שטחי ו

 אוכל, בתי קפה ועוד.מסחר, בתי 

שמורה הזכות המלאה ו/או לחברת היהול השוכר מצהיר, כי ידוע לו שלמשכיר  .5.2

ועל פי  םלפי בחירת בפרויקטלאפשר למושכרים ו/או עסקים אחרים (בכפוף לכל דין) 

שעות אחרות ימים אחרים ו/או בהמוחלט, לפתוח את בתי העסק שלהם ב םשיקול דעת

כאמור לעיל, והוא מצהיר באופן הפעילות המיימאליות ת החורגות משעובשעות ו/או 

מרכז האחרים שבו/או הגורמים בלתי חוזר, כי לא תהיה לו כל התגדות שבתי העסק 

במועדים ובשעות אחרים מושכריהם כולם או מי מהם, יפעילו את  לבילוי ופאי,

חברת ו/או כיר כאמור, וכי לא תהייה לו כל טעה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המש

  . היהול ו/או השוכרים האחרים בגין כך

מאחר ואיטרסים וזכויות של צדדים שלישיים ושוכרים וספים קשורים בכך, השוכר  .5.3

לשעות בוגע מאשר בזה, כי אין לו ולא יהיו לו כל דרישות, טעות או התגדות 

המרכז לבילוי , לסדרי הכיסה והיציאה ממרכז לבילוי ופאיהפעילות של העסקים ב

, להסדרי החייה, לרעשים, ריחות ו/או אי וחות הפועלים בו ו/או מהעסקיםופאי 

אחרת אשר עלולה להיגרם לעסק אותו הוא מהל במושכר. השוכר לא יעלה כל דרישה, 

טעה או התגדות בקשר לאמור לעיל כלפי המשכיר, חברת היהול או כל שוכר אחר 

 ר מסכים ומתחייב, כי במידה ותהיה לו טעה או דרישה. השוכמרכז לבילוי ופאיב

יה מטרד חריג ובלתי סביר מאלה שפורטו לעיל יפה אותה השוכר ראשית יעש

לחברת היהול. חברת היהול תבדוק את הטעה ואם תמצא אותה כוה ומוצדקת 

 ., ככל היתןתקוט בצעדים הדרושים למיעתה
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על אף כל הוראה בהסכם זה ו/או בהסכם השכירות, לא יהיה השוכר רשאי לעשות  .5.4

של הבלעדי במושכר שימוש למטרה הגורמת או עלולה לגרום, על פי שיקול דעתה 

, או וכיוצ"בחברת היהול, מטרד מכל סוג שהוא כגון: רעש, ריחות, זיהום, רעידות 

או בשימוש ביחידות האחרות אי ו/מרכז לבילוי ופלכל מטרה אחרת העלולה לפגוע ב

ו/או  ופיוו/או בא וו/או ברמתמרכז לבילוי ופאי , או בערך המרכז לבילוי ופאיב

  מרכזי קיות אחרים ו/או דומים.מרכזים מסחריים ו/או להתחרות ב וביכולת

כי השוכר מתחייב ישירות גם כלפי חברת היהול, כי יפעיל את עסקו במושכר  ,מודגש

  תאם למטרה שקבעה לכך בהסכם השכירות.אך ורק בה

 וביטוח אחריות שיפוי .6

השוכר בלבד יהא אחראי לשמירת המושכר, וכן יהא אחראי כלפי כל אדם ו/או גוף  .6.1

ו זה, לרבות סעיפי 6ו/או רשות לכל זק, אובדן, הפסד או פגיעה (להלן בסעיף 

") שייגרמו לגוף ו/או לרכוש כלשהם בשטח המושכר ו/או עקב השימוש זק: "הקטים

במושכר ו/או כתוצאה מיהול עסקו (במושכר ומחוץ לשטח המושכר), וכן לכל זק 

או עם השימוש בו ו/או עקב מעשה או מחדל שייגרם בקשר עם החזקה במושכר ו/

מרכז לבילוי שיעשה השוכר ו/או מי מטעמו בשטח המושכר ו/או הפרויקט ו/או ה

כל אלה בין אם בוצעו על ידי השוכר, ובין אם בוצעו על ידי מי מטעמו, לרבות  - ופאי 

מטעמו מבקריו, לקוחותיו, משיגי גבולו ו/או כל אדם אחר קבליו, עובדיו, שליחיו, 

  ו/או בהרשאתו.

כי על חברת היהול לא תחול כל אחריות שהיא מכל מין וסוג  ,מוסכם ומוצהר במפורש

לרכושו ו/או לעסקו שייגרם, אם ייגרם, למושכר ו/או זק כל בשל  - שהוא כלפי השוכר 

 גרם על ידי חברת זשל השוכר ושל כל מי שיימצא בהם מכל סיבה שהיא, למעטק ש

  ות ו/או בזדון. ברשלהיהול 

כל פעילות שתתקיים ו/או תבוצע במושכר, תיעשה באחריותו הבלעדית של השוכר,  .6.2

בלי לגרוע מולחברת היהול לא יהא כל קשר ו/או אחריות לפעילות כלשהי כאמור. 

מכלליות האמור, השוכר יהא אחראי לכל זק ולכל אחריות אחרת עקב הפרתן או אי 

שיון ו/או היתר בקשר עם השימוש במושכר ידין ו/או רקיומן במלואן של הוראות כל 

  על ידי השוכר.

ו/או על פי כל דין, השוכר מתחייב  זהעל פי הסכם חברת היהול בלי לגרוע מזכויות מ .6.3

הראשוה לעשות  הלפצות ולשפות את חברת היהול ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישת

מעשה או מחדל של השוכר ו/או כן, בגין כל הוצאה ו/או הפסד שגרם למי מהם עקב 

מי מטעמו ו/או עקב אירוע שהשוכר אחראי בגיו כאמור בהסכם זה ו/או במלוא 

או ששאה בו חברת היהול ו/או מי מטעמה כאמור בקשר לזק  מההסכום ששיל

כהגדרתו לעיל, וכן בכל ההוצאות המשפטיות הסבירות שחברת היהול ו/או מי 

  . ה ו/או בקשר עם התגוות בתביעה כאמור עקב הזקמטעמה שאו בהן בקשר לתביע

בלי לגרוע מהאמור לעיל, חברת היהול ו/או עובדיה ו/או הבאים מכוחה או מטעמה מ .6.4

לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל זק מכל סוג שהוא אשר יגרם לשוכר כתוצאה 

בהסכם  מכיסת חברת היהול או ציגיה למושכר לצורך מטרה מהמטרות השכרות

זה, אלא אם כן גרם הזק כתוצאה מרשלות של חברת היהול ו/או מי מטעמה או 

 במתכוון.

  הוראות הביטוח המפורטות בהסכם השכירות יחולו גם על הסכם זה. .6.5
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  העסקת עובדים וקבלים .7

, מגון הבלעדישיקול דעתה לפי לצורך ביצוע פעולותיה לפי הסכם זה, תעסיק חברת היהול 

כיים, מקצועיים, מהליים ואחרים לביצוע העבודות הכרוכות ביהול וביצוע עובדים ט

השירותים, וכן תהיה רשאית להל ולבצע את השירותים כולם או חלקם באמצעות קבלים, 

שיקול דעתה, לפי קבלי משה, ספקי מוצרים ושירותים או בכל דרך אחרת כפי שתקבע 

פי הסכם מיוחד או בתאים שתמצא לכון, של  לרבות העסקה במשרה חלקית או מלאה, על

  אשים כלשהם שחברת היהול תמצא לכון להעסיקם.

  התחייבויות השוכר .8

  השוכר מצהיר ומתחייב בזה, כדלקמן:

להיות קשור אך ורק עם חברת היהול בכל העייים הוגעים ליהול וביצוע  .8.1

ולא  באמצעות חברת היהול,, לקבל את השירותים אך ורק השירותים לפי הסכם זה

לבצע כל פעולה מהשירותים כמשמעותם בהסכם זה בעצמו או באמצעות מי מטעמו, 

ו/או לעכב ו/או רשאי להפסיק  אאלא באמצעות חברת היהול בלבד. השוכר לא יה

  . שירותיםשירות מהקבלת להשהות 

אם כדרש ממו על פי הסכם זה במלואחר תשלום  את דמי היהול וכללשלם  .8.2

 . בהתאם להוראות הסכם זהובמועדם, זאת 

למלא אחר כל הוראותיה של חברת היהול בקשר עם מתן השירותים והשימוש  .8.3

, בין אם מערכות אלה מצאות בבעלותה ו/או מרכז לבילוי ופאיבמתקי הפרויקט וה

בחזקתה ו/או באחריותה של חברת היהול ובין אם בבעלותו ו/או בחזקתו של השוכר, 

במסגרת הרכוש המשותף ו/או השטחים הציבוריים ובין בתוך היחידה ו/או  בין

המושכר, וכן הוא מתחייב להחזיק את המערכות דלעיל במצב טוב ותקין כל ימות 

 השה.

ישתפו פעולה עם חברת היהול ויעזרו לה ככל שיידרש, בכל ומי מטעמו כי הוא  .8.4

לאפשר את היהול והביצוע הסדיר המקרים ששיתוף פעולה או עזרה כזו יידרשו, כדי 

  והטוב של כל השירותים.

 להודיע לחברת היהול בהקדם על כל תקלה המחייבת פעולה מצד חברת היהול. .8.5

להרשות לחברת היהול ולבאים מכוחה להיכס בכל עת למושכר לשם ביצוע הפעולות  .8.6

כר עצמו או הקשורות ביהול וביצוע השירותים, בין אם עבודות אלה תעשה עבור השו

במרכז לבילוי עבור דייר אחר, או לצורך ביצוע תיקוים שיידרשו בחלקים אחרים 

, ובין היתר, לפתוח קירות, רצפות תקרות וחלקים אחרים, להחליף ולתקן ופאי

איסטלציה וציורות ולהתחבר אליהם, לבצע כל מלאכה שתהיה דרושה לפי שיקול 

יותיה בהסכם זה. בכל מקרה של פעולה דעת חברת היהול לשם מילוי התחייבו

כאמור, תשתדל חברת היהול לתאם את ביצוע הפעולה מראש, וכן תשתדל כי 

, ההפרעה לשוכר תהיה קטה ככל האפשר וכי בהקדם האפשרי יחזור המצב לקדמותו

ולשוכר לא תהיה כל טעה כלפי חברת היהול בגין הפרעה שתיגרם לו  ככל היתן,

  כתוצאה מכך.

לגבי עייים סוג הפעילות המותרת במושכר ווג כמפורט בהסכם השכירות לגבי לה .8.7

אחרים הוגעים לאופן השימוש במושכר ואופן תחזוקתו לרבות ומבלי לגרוע מכלליות 

האמור, בקשר לכללי התהגות בעסק, אי גרימת מטרדים, אי הדבקת שילוט מכל מין 

  .וכיוצ"ב וסוג שהוא
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  בוטל.  .8.8

בעצמו או על ידי מישהו אחר, זולת חברת היהול, מכל פעולה או מלבצע להימע  .8.9

טיפול שמסרו לפי הסכם זה באופן בלעדי לידי חברת היהול, אלא אם הסכימה לכך 

חברת היהול בכתב ומראש, ולמעט פעולה דחופה ובלתי צפויה מראש הדרושה 

כר ו/או להחזקתו התקיה של המושכר ו/או סביבתו, שמטרתה מיעת זק למוש

להסרת ספק מובהר, כי השוכר יהא רשאי לעשות  לסביבתו בסיבות המצדיקות זאת.

בעצמו, ועל חשבוו, בתוך המושכר תיקוי תחזוקה קלים שוטפים כגון החלפת ורות, 

השוכר במסגרת עבודות ההתאמה שהותקן על ידי אטמים לברזים, טיפול בריהוט 

  הסכם השכירות.בעליו  בכפוף לכל הגבלה המוטלתהכל במושכר, 

, וכן את מרכז לבילוי ופאיבמלואן את כל ההוראות הכלולות בתקון הלקיים  .8.10

שייתו ו/או שיתפרסמו מפעם לפעם על ידי חברת  , ההחיות או ההליםההוראות

 היהול.

  היהול  דמי .9

(בכפוף לאמור  כל יתר השוכרים בפרויקט םביחד ע ,השוכרבגין השתתפותו של  .9.1

חברת היהול וכן בשכר חברת היהול, מתחייב הוצאות ב, להלן) 9.7 - ו 9.2בסעיפים 

שקלים חדשים)  שלושים( ₪ 30השוכר לשלם לחברת היהול דמי יהול בסך קבוע של 

ביום פורסם אשר בגין כל מ"ר משטח המושכר ברוטו, כשסכום זה צמוד למדד 

, ובתוספת )"המדד הבסיסי"להלן בהסכם זה: ( 2015, בגין חודש יואר 15.2.2015

 ").דמי היהול(להלן: " מע"מ כדין

הוראות הסכם השכירות לעיין המדד הבסיסי (כהגדרתו שם), יחולו בשיויים 

 . המחוייבים גם ביחס למדד הבסיסי, כהגדרתו בהסכם זה

" Food Cort"- ביחס למושכרים הממוקמים במתחם העל אף האמור לעיל מוסכם, כי  .9.2

(שלושים ושבעה  ₪ 37.5דמי היהול על סך קבוע של (בהתאם לקביעת המשכיר) יעמדו 

שקלים חדשים וחמישים אגורות) בגין כל מ"ר משטח המושכר ברוטו, כשסכום זה 

. הוראות הסכם השכירות לעיין המדד צמוד למדד הבסיסי, ובתוספת מע"מ כדין

בסיסי (כהגדרתו שם), יחולו בשיויים המחוייבים גם ביחס למדד הבסיסי, כהגדרתו ה

 בהסכם זה.

מובהר, כי דמי היהול הקובים לעיל, קבעו על פי הערכה שבוצעה על ידי חברת  .9.3

היהול בוגע לעלויות הצפויות הכרוכות ביהול ובאחזקה של הפרויקט, בשת 

כר מתחייב כי לא יעלה כל טעה ו/או דרישה הפעילות הראשוה של הפרויקט והשו

גובה דמי היהול ו/או בקשר  ו/או תביעה כגד חברת היהול ו/או המשכיר בקשר עם

 עם אופן חישובם. 

כמו כן, מאשר השוכר, כי ידוע לו כי: (א) חברת היהול מספקת ו/או תספק שירותי  .9.4

במתחם "פארק פרס"  יהול ואחזקה אף לשטחים וספים ו/או לפעילויות וספות

על ידי חברת  הפרדה חשבואית(שאים בתחום הפרויקט) וכי אין ולא יתן לבצע כל 

הוספים ו/או לפעילויות הוספות  היהול בין מתן השירותים לפרויקט ולשטחים

זה  9כאמור; (ב) לוכח האמור לעיל ובהתחשב בכך שדמי היהול המפורטים בסעיף 

הים קבועים (כמתואר לעיל) ואים קבעים על פי גובה העלויות כפי שתהייה בפועל, 

חברת היהול לא תגיש ו/לא תידרש להגיש לשוכר דו"ח אזי מוסכם בזאת במפורש, כי 

לעיין בספרי ההלת החשבוות של חברת  שתי בגין הוצאותיה והשוכר לא יהא רשאי

 היהול.
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זה לעיל וכי האמור  9.4השוכר מצהיר ומאשר במפורש, כי היו מסכים לאמור בסעיף  .9.5

לעיל לקח על ידו בחשבון במכלול שיקוליו טרם התקשרותו בהסכם זה וכי הוא 

מוותר בזה, באופן בלתי חוזר, על כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה כגד החברת 

דרישה להפחתה בדמי רבות (אך לא רק) על להיהול ו/או המשכיר, בקשר עם כך 

 .היהול החלים עליו על פי הסכם זה

מוסכם, כי בתחילת כל שה קלדרית, החל מתום השה הקלדרית הראשוה לאחר  .9.6

ואילך, תהא חברת היהול רשאית, בהתאם לשיקול דעתה  המושכרפתיחת מועד 

לעיל, בשי אחוזים  9.2 - ו 9.1הבלעדי, להעלות את דמי היהול הקובים בסעיפים 

) ביחס לדמי היהול שגבו על ידה בגין החודש האחרון של השה החולפת (בוסף 2%(

להצמדה למדד כאמור), וזאת בהודעה שתימסר לשוכר בכתב. השוכר מוותר בזה על 

  ה כלפי חברת היהול ו/או המשכיר בקשר עם כך.כל טעה ו/או דרישה ו/או תביע

יהא רשאי לקבוע, בהתאם לשיקול על אף האמור לעיל, יודגש במפורש, כי המשכיר  .9.7

 - ו 9.1בסעיפים דעתו הבלעדי, דמי יהול שוים (גבוהים או מופחתים) מאלו הקובים 

ו/או כל  "חויות עוגן"פרויקט, המהווים שטחים של מושכרים בלעיל, וזאת לגבי  9.2

ם חברת היהול על פי שיקול דעתהמשכיר ו/או קבע על ידי ישיכפי ( עסק מיוחד אחר

והשוכר מוותר בזה על כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  )הבלעדי והמוחלט

   חברת היהול ו/או המשכיר בקשר עם כך.

 , אך לא חייבת,לצורך ביצוע הפעולות על פי הסכם זה, תהא חברת היהול רשאית .9.8

בתשלום, במשרות מלאות או ולהעסיק לשכור בפרויקט משרדים (כולל ריהוט וציוד) 

יוחד או בתאים אחרים בגדר הסביר והמקובל, מהלים, חלקיות, על פי הסכם מ

פקידים, רואי חשבון, מהלי חשבוות, עורכי דין, אדריכלים, מהדסים, יועצים 

קבלים, קבלי משה, פועלים, עובדי יקיון, בעלי מלאכה, בעלי מקצוע, שומרים, 

הפעולות טחון, אשי אבטחה ואשים וגופים אחרים, הכל כדי לבצע את יאשי ב

  הול על פי הסכם זה.ירותים אשר קיבלה על עצמה חברת היוהש

  חשבוות .10

דמי היהול בהתאם למפורט מראש את בפועל והשוכר מתחייב לשלם לחברת היהול  .10.1

לעיל עבור כל חודש במהלך תקופת השכירות, וזאת עבור כל חודש מראש,  9בסעיף 

ביום העסקים הראשון לכל רבעון, זאת ללא צורך בקבלת דרישה ו/או הודעה מראש 

 מאת חברת היהול. 

המחאות, כמפורט ישולמו באמצעות , כל התשלומים שעל השוכר לשלם לחברת היהול .10.2

 להלן.

(שתים עשרה)  12 חברת היהולבמועד מסירת החזקה וכתאי לה, יפקיד השוכר בידי 

בכל אחד משים עשר החודשים האמורים, ערוכות  1 - המחאות מעותדות ליום ה

בגין שת השכירות הראשוה מתוך  היהול, וזאת בגין דמי חברת היהוללפקודת 

בגין  היהולתקופת השכירות הראשוה. על אף האמור מוסכם, כי ההמחאה בגין דמי 

  חודש השכירות הראשון, תהא ערוכה לפירעון מיידי. 

חודשים בתקופת השכירות הראשוה יפקיד  12ימים לפי תום כל  14 - עד לא יאוחר מ

בגין היהול כאמור בגין דמי  עשרה) המחאות (שתים 12 חברת היהולהשוכר בידי 

  שת השכירות העוקבת וחוזר חלילה. 
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את שיטת התשלום בכל עת במהלך  יהיו רשאים לשותהמשכיר ו/או חברת היהול 

תקופת השכירות ולהורות לשוכר לשלם את התשלומים האמורים באמצעות מתן 

י המשכיר ו/או חברת היהול הרשאה בלתי חוזרת לחיוב חשבון הבק של השוכר על יד

את  ו/או באמצעות הוראות קבע. המשכיר ו/או חברת היהול יהיו רשאים לשות

ההוראה האמורה מעת לעת על פי שיקול דעתם המוחלט והשוכר מתחייב לחתום על 

כל מסמך ו/או הוראה ככל שיתבקש, וכן למלא אחר כל דרישה כזו על פי כל פרטיה 

  .יום מקבלתה 15בתוך 

חברת רוך תעבסמוך לאחר תום כל שים עשר חודשים במהלך תקופת השכירות,  .10.3

על פי הסכם זה בגין דמי  לההתחשבות בכל הוגע להפרשי ההצמדה המגיעים  היהול

את הפרשי  לחברת היהולהחודשים שחלפו. השוכר מתחייב לשלם  12בגין  היהול

וזאת באמצעות המחאה  יהולחברת הימים ממועד דרישת  7ההצמדה האמורים בתוך 

 .חברת היהוללפירעון מיידי, ערוכה לפקודת 

בכל מקרה של הפרה או של קיום לא מדויק של הוראות סעיף זה לעיל מצד השוכר  .10.4

  . בהסכם השכירות, בשיויים המחויבים 24יחולו הוראות סעיף 

ואופן חשב בשום פים ת, לא ההמחאות לחברת היהול כאמור לעילמובהר, כי מתן  .10.5

  כספים ו/או התשלומים כאמור. הרעום בפועל של יכתשלום, אלא עם פ

בכל תקופת השכירות  דמי היהולהשוכר מתחייב בזה לשלם לחברת היהול את  .10.6

כאמור בהסכם השכירות, בין אם שוכר במושכר בעצמו, בין אם מסר את השימוש בו 

ן אם עשה שימוש , בין אם השוכר בפועל במושכר, בי)המשכירת בהסכמ(לאחר 

  במושכר בפועל ובין אם לאו (מכל סיבה שהיא).

וסף על כל תשלום הזכר בהסכם זה ובמועד תשלומו, ישלם השוכר לחברת היהול ב .10.7

מס ערך מוסף כחוק, כשיעורו במועד התשלום בפועל, וחברת היהול תמציא לו בגין 

  כל תשלום כאמור חשבוית מס כדין.

להשקיע כל כסף שיהיה בקופתה ו/או ברשותה מעת לעת,  חברת היהול תהיה רשאית .10.8

קדוות ובין מכל מקור אחר, על פי שיקול דעתה יבין מתוך קרות ובין מתוך כספי פ

הבלעדי, ובלבד שהשקעת כספים תהא לשם שמירת הקרן ולעשיית פירות, ושהשקעה 

לא תהא  כי חברת היהול ,זו תהא בעלת אופי סולידי ושאיו ספקולטיבי. מוסכם

אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשקעת כספים שעשתה בתום לב ובהתאם 

  להוראות הסכם זה. 

  תקופת ההסכם  .11

 הסכם זה יעמוד בתוקפו כל תקופת השכירות עד למועד סיומה מכל סיבה שהיא.  .11.1

השוכר מתחייב לשאת בכל התשלומים וההתחייבויות החלים עליו על פי הסכם זה, 

כהגדרתו  מועד מסירת החזקה,גרוע מכלליות האמור, דמי היהול, החל בלרבות ובלי ל

  בהסכם השכירות. 

הסכם השכירות שכל זמן  - להסרת ספק מובהר, כי למעט אם הסכם זה יבוטל כדין 

יעמוד בתוקפו, יעמוד גם הסכם זה בתוקפו המלא, ותחול על השוכר החובה לקיים את 

ליות האמור, כל ההוראות בקשר עם ביצוע כל כל הוראותיו, לרבות ובלי לגרוע מכל

התשלומים מכל מין וסוג שהוא. כל הארכה בתוקפו של הסכם השכירות תגרום 

  להארכה זהה גם בתוקפו של הסכם זה. 
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  המחאת זכויות וחבויות  .12

וסף על כל הוראה בהסכם השכירות, ובמידה והשוכר יבקש להעביר ו/או להסב ו/או  .12.1

על פי הסכם השכירות ו/או ו/או לשעבד ו/או לעשות עסקה כלשהי בזכויותיו  להמחות

במושכר (כולן או מקצתן) ו/או להעיק את השימוש בהם למשך תקופת זמן זכויותיו 

תהא העברת זכויות כאמור מותרת בהתאם  - ) "מקבל הזכויות"כלשהי לאחר (להלן: 

יתקיימו גם כל סכם השכירות שבוסף להוראות הלהוראות הסכם השכירות, ובלבד 

  התאים, כדלקמן (במצטבר):

  לכך בכתב ומראש.  והסכימ והמשכיר חברת היהול .12.1.1

על הסכם  ,לפי העברת השימוש, מקבל הזכויות יחתום עם חברת היהול .12.1.2

יהול, בוסח שיהיה מקובל בחברת היהול אותה עת, לפיו יתחייב המקבל 

לרכוש את השירותים מאת חברת היהול ולשלם את מלוא דמי היהול, הכל 

  בהתאם להוראות הסכם זה.

חרר את שחתימת הסכם היהול על ידי מקבל הזכויות כאמור לעיל, לא ת

והוא יהיה אחראי ביחד ולחוד עם  השוכר מביצוע חיוביו על פי הסכם זה

מקבל הזכויות לביצוע מלוא התחייבויותיו על פי הסכם עד לסילוק מלוא 

התחייבויותיו של השוכר מכוחו. השוכר מסכים לכך, כי במקרה של הפרה 

כלשהי מצד מקבל הזכויות תהא חברת היהול רשאית לתבוע את תרופותיה 

את התחייבויותיו בדרישה כי ימלא  מהשוכר גם בטרם תפה למקבל הזכויות

כאמור, ובטרם תמצה את תרופותיה ו/או סעדיה ו/או זכויותיה כגדו, והשוכר 

  מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טעה בקשר לאמור לעיל.

 חברת היהול תהיה זכאית להתות הסכמתה להעברת השימוש למקבל .12.1.3

פי המשכיר, לרבות ביצוע כל כלפיה וכל שוכרבמילוי כל התחייבויות ה הזכויות

התשלומים לחברת היהול, למשכיר ולרשויות האחרות, בתשלום סכום שיקבע 

 מקבל הזכויותעל ידה, לכיסוי הוצאות חתימת הסכם היהול, פתיחת כרטיס ל

ן בהפקדת סכום, אשר לפי שיקול דעתה יכול שיהיה סכום החיוב וכד' וכ

  ו.הסופי של השוכר המבקש להעביר זכויותי

באם השוכר היו תאגיד, מתחייב השוכר כי השליטה בתאגיד בכל עת תהא אך  .12.1.4

ורק בידי המויים בהסכם השכירות בהקשר זה, וכל הוראות הסכם השכירות 

 בעיין זה תחולה במלואן גם על הסכם זה, בשיויים המחויבים.

  העברת הזכויות על ידי חברת היהול  .13

כי חברת היהול תהא רשאית  ,זה מוסכם בלי לגרוע מכל הוראה אחרת הסכםמ .13.1

את  ,להמחות ו/או לשעבד ו/או למשכן ו/או להעביר ו/או להסב ו/או לעשות עסקה

לצד שלישי או לחברת  ,יותיה ו/או התחייבויותיה לפי הסכם זה, כולן או חלקןוזכ

יהול אחרת או למשכיר, זאת מבלי שתידרש לקבל לכך הסכמה כלשהי מצד השוכר, 

  על פי הסכם זה לא תפגעה.השוכר והכל בתאי שזכויות 

כלפי מי שיבוא במקום זה השוכר מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו כאמור בהסכם  .13.2

עם חברת היהול ו/או עם מי שיבוא  חברת היהול ללא כל סייג, ומתחייב לשתף פעולה

הצהרה הרשאה או הוראה ככל שיתבקש על ידי חברת , , ולחתום על כל מסמךהבמקומ

מכלליות האמור היהול כדי לאפשר את ההעברה במלואה כאמור, לרבות ומבלי לגרוע 

  חתימת הסכם יהול חדש.
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ת בסעיף זה לעיל להסרת ספק מובהר, כי העברת הזכויות ו/או ההתחייבויות האמורו .13.3

  לא תיחשב בשום אופן כהפרת ההסכם מצד חברת היהול.

  הפרת ההסכם מצד השוכר .14

בכל מקרה שהשוכר יפגר בתשלום כלשהו המגיע או שיגיע ממו לחברת היהול לפי  .14.1

הסכם זה ו/או אם הפר תאי מתאי הסכם זה, או אם הפר תאי מתאי הסכם 

יתן לחברת היהול לפיה בוצע הפרה ישכיר השכירות (ובמקרה כזה די בהודעה שהמ

כאמור) תהיה חברת היהול רשאית, מבלי לפגוע בזכותה לכל סעד ו/או תרופה ו/או 

זה ו/או על פי כל דין, לפעול בכל השכירות ו/או הסכם זכות המוקים לה לפי הסכם 

  דרכים המפורטות להלן, כולן או חלקן:האחת מ

  את יהול וביצוע השירותים היתים לשוכר;להפסיק בשלמות או באופן חלקי  .14.1.1

להפסיק  - שעות מראש לתיקון ההפרה  48בכפוף למתן התראה בכתב לשוכר  .14.1.2

וזאת, מבלי שיהא  למושכרו/או המים או לגרום להפסקת אספקת החשמל 

בכך כדי לגרוע מחובת השוכר להמשיך ולשלם את כל התשלומים החלים עליו 

 ;בקשר עם המערכות ה"ל

14.1.3. עולים, /ס בעצמו ולהיכאו באמצעות אחרים למושכר, לרבות על ידי פריצת מ

ולהשתמש לשם כך בכוח סביר ולפות את המושכר מכל החפצים או 

המיטלטלין שיהיו מצויים בו וכן להחליף את מעוליו או למוע גישה אליו על 

  ידי השוכר או מי מטעמו בכל דרך שימצא לכון;

בצע את הפיוי האמור בכל עת כפי שתמצא לכון, חברת היהול תהיה זכאית ל .14.1.4

ללא כל צורך במתן הודעה מראש. חברת היהול תהיה זכאית להוג ברכוש 

ובציוד המצויים במושכר על פי שיקול דעתה המוחלט. חברת היהול תהיה 

לא רשאית לפות את הרכוש והציוד אל מחוץ למתחם, ותהיה רשאית, אך 

והציוד במקום שתמצא לכון, ובמקרה כזה יהיה חייבת, לאחסן את הרכוש 

השוכר חייב בדמי שכירות ואחסון שיקבעו על ידי חברת היהול על פי שיקול 

דעתה הבלעדי והמוחלט, והשוכר מוותר מראש על כל טעה בקשר לגובה 

  הסכום שיקבע על ידי חברת היהול;

ס למושכר ו/או או מכל אדם מטעמו להיכ/או ממי מיחידיו ו/למוע מהשוכר ו .14.1.5

למרכז לבילוי ופאי ו/או לפרויקט או לשהות בו או לעשות שימוש במושכר או 

  בכל חלק ממו, לרבות המתקים, הציוד והמלאי שבו;

  .להלן 16להוסיף ריבית פיגורים כמפורט בסעיף  .14.1.6

כי כל מעשה או פעולה של חברת היהול כאמור לעיל ולהלן בסעיף זה, לא  ,מובהר .14.2

יהיה בהם כדי לפטור את השוכר מהתחייבויותיו לתשלום דמי השכירות ו/או דמי 

  היהול ו/או כל תשלום אחר החל עליו במלואם ובמועדם.

היהול עקב הפרת הסכם זה על ידי  כל ההוצאות או התשלומים שיחולו על חברת .14.3

השוכר, לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור, כל ההוצאות או התשלומים שחברת 

ישולמו על ידי  - היהול תישא בהם על מת לפעול לאכיפת זכויותיה על פי ההסכם 

השוכר, והוא מתחייב לשפות את חברת היהול ולהשיב לה כל תשלום ששילמה כאמור 

  דרישה ראשוה. מיד עם הצגת
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סירובו, או אי כוותו של השוכר לקבל שירות כלשהו מבין השירותים ו/או רצוו  .14.4

(מלבד היותם הפרה של הסכם להפסיק את יהולו או ביצועו של שירות כלשהו כאמור 

לא ישחררו את השוכר מחובת השתתפותו בכל ההוצאות וכל יתר התחייבויותיו  - זה) 

  .כאמור בהסכם זה, במלואם

יחשב גם כהפרת הסכם תכי הפרת הסכם זה כלפי חברת היהול  ,מוסכם במפורש .14.5

יהא זכאי, אם והמשכיר השכירות כלפי המשכיר לכל דבר ועיין על כל המשתמע מכך, 

ירצה, לבטל את הסכם השכירות והסכם היהול, והוראות סעיפי הסעדים והתרופות 

  בהסכם השכירות תחולה במלואן.

כל הפרה של כל סעיף מסעיפי הסכם זה על ידי  -  בהסכם זה, משמע "הפרה יסודית" .14.6

השוכר, אשר לא תתוקן גם כעבור שבעה ימים ממועד קבלת התראה בכתב; פיגור 

בתשלום כלשהו שהשוכר חייב לשלם לחברת היהול על פי הסכם זה במשך תקופה 

הוראת כל חוזה השכירות ו/או ימים; וכן הפרה שתיחשב ליסודית על פי  10העולה על 

  דין.

  שירותים לשוכרים אחרים .15

תהא חברת היהול רשאית להעיק שירותים מכל הוראה אחרת בהסכם זה, מבלי לגרוע 

מתוך השירותים המויים בהסכם זה ו/או שירותים מיוחדים ו/או אחרים ו/או וספים, לכל 

, בתאים ובתשלומים כפי אימרכז לבילוי ופשוכר של מושכר כלשהו בפרויקט ו/או ב

  אותו שוכר בפרד.ביה לבין שיסוכמו 

מוסכם בזה במפורש, כי חברת היהול תהא רשאית להתקשר עם צדדים שלישיים כלשהם 

רותים דומים או זהים לשירותים שהיא מספקת בהתאם להוראות הסכם יבהסכמים למתן ש

חרים פרט לפרויקט וללא כל הגבלה מרכזי קיות אמרכזים מסחריים ו/או זה, זאת גם לגבי 

אין באמור כדי לגרוע ובלבד שהדבר לא יפגע במילוי כל התחייבויותיה כאמור בהסכם זה.  - 

  לעיל. 9.4מהוראות סעיף 

  פיגור בתשלומים  .16

פיגר השוכר בתשלום של סכום כלשהו שעליו לשלם בהתאם להסכם זה, ישלם השוכר  .16.1

בלי לגרוע מכל מזאת כהגדרתה בהסכם השכירות, לחברת היהול את ריבית הפיגורים 

סעד ו/או תרופה ו/או זכות אחרים המוקים לחברת היהול על פי ההסכם ו/או על פי 

כל דין. הריבית האמורה תחושב עבור תקופה המתחילה מן היום שבו היה על השוכר 

. התייחס הפיגור בתשלום לסכום ליום התשלום בפועללשלם את הסכום שבפיגור ועד 

ל לצד השלישי, תחושב הריבית עבור התקופה שמהיום בו ששולם על ידי חברת היהו

ם לצד השלישי ועד להחזרתו על ידי השוכר לחברת וחברת היהול שילמה את הסכ

היהול. שילמה חברת היהול לצד שלישי ריבית ו/או קס פיגורים בשל איחור השוכר 

להחזיר  בתשלום, יחשבו ריבית וקס פיגורים כ"ל כחלקן מקרן החוב שעל השוכר

  לחברת היהול, וריבית הפיגורים תחושב בהתייחס לקרן זו.

היה וגבייתו של הסכום ה"ל כרוכה בהוצאות, לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור,  .16.2

שכ"ט עו"ד, והוצאות משפטיות, ייזקף כל סכום שישולם על ידי השוכר לבסוף ראשית 

  בון הקרן והפרשי הצמדה.על חשבון החזר כל ההוצאות ה"ל ורק לאחר מכן על חש

למילוי השוכר אין בתשלום ריבית בהתאם לסעיף זה, כדי לגרוע מהתחייבות  .16.3

התחייבויותיו על פי הסכם זה במלואן ובמועדן, ואין בתשלום ריבית כאמור כדי לגרוע 

מזכותה של חברת היהול לכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות אחרים על פי הסכם זה ו/או 
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ריבית הפיגורים כאמור לא יתפרש דרישת או גביית /או על כל דין; הסכם השכירות ו

  כויתור מצד חברת היהול על כל סעד אחר כאמור. 

   בוטל. .17

  בטחוות .18

להסכם השכירות יבטיחו גם את כל התחייבויות  26הבטחוות המפורטים בסעיף  .18.1

 השוכר על פי הסכם זה.

ע"י השוכר או בכל מקרה בו יגיעו  בכל מקרה של הפרת הסכם זה או הסכם השכירות .18.2

 לפי שיקול דעתה, חברת היהול רשאית ספים כלשהם מהשוכר, תהאכלחברת היהול 

הם, מל חלק כטחוות או ב, לממש את הומבלי לגרוע מיתר תרופותיה עקב כך

מתחייב  זהבמקרה כ לכסוי התשלום האמור.ולהשתמש בכספים שיתקבלו מהמימוש 

ם את סכומי הביטחוות כדי ולהשלי ביטחוותגרע מהכל סכום ש לשלםהשוכר 

 חברת היהולבידי  והייבאופן שבכל עת , למדד יםצמוד םכשהסכומיהם המקורי 

על מיד ), הכל REVOLVINGערבות על בסיס ( ביטחוותבגובה מלוא סכום הביטחוות 

  .דרישתה הראשוה של חברת היהולפי 

תהא רשאית להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד  ברת היהולחמען הסר ספק מובהר כי ל .18.3

לצד ג' איזה מהבטחוות שעל השוכר להמציא על פי הסכם זה, וצד ג' יהיה רשאי 

 לממש את הבטחוות בכפוף להתקיימות התאים למימושן על פי הסכם זה.

כאמור ו/או במימושם ע"י  הבטחוותשאין במתן  והשוכר מצהיר ומתחייב כי ידוע ל .18.4

חברת היהול משום ויתור ו/או פגיעה בכל זכות שהיא של חברת היהול, לרבות, 

לכל סעד אחר המוקה לה על פי הסכם זה או על  הומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכות

 פי דין.

  שוות  .19

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם השכירות להוראות הסכם יהול זה, יגברו  .19.1

  הוראות הסכם השכירות.

כגד ו/או לחברת היהול השוכר לא יהיה רשאי לקזז סכומים שהוא חייב למשכיר  .19.2

  .ו/או מאת המשכירהסכומים שיגיעו אליו, אם יגיעו, מאת חברת היהול 

אלא אם  ,לא יהיה כל תוקף לכל שיוי ו/או ויתור ו/או סטייה מהוראות הסכם זה .19.3

  י החתימה כדין של הצדדים להסכם. עשו בכתב וחתמו על ידי מורש

הסכמה מטעם צד מהצדדים לסטייה מתאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה  .19.4

תקדים ולא ילמדו ממה גזירה שווה לכל מקרה אחר. לא השתמש צד בזכות היתת 

לו על פי הסכם זה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי של 

  עשה בעיין אחד לא יהיה בו כדי ללמד גזירה שווה לעיין אחר. אותו צד. ויתור ש

אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי שותפות ו/או שליחות או יחסי עובד ומעביד בין  .19.5

הצדדים, אין בו כדי להקות זכויות לצד שלישי כלשהו שאיו זכר במפורש בהסכם, 

יבות של צד שלישי כלשהו. וכן אין בהסכם כדי לגרוע או לפגוע באיזו חובה או התחי

  לעיל. 1.4כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בסעיף  ,להסרת ספק

השוכר מצהיר ומאשר כי ידוע לו, שעורכי הדין של חברת היהול מייצגים אך ורק את  .19.6

  חברת היהול וכי השוכר רשאי וזכאי להיוועץ בעורך דין מטעמו ללא כל הגבלה. 
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הימו תוגשה אך ורק לבית המשפט בעל תובעות הכרוכות בהסכם זה או הובעות  .19.7

  . יפו- סמכות עייית אשר מקום מושבו בתל אביב

להתות או לעכב תשלום של דמי השכירות בכל מקרה , השוכר לא יהיה רשאי להפסיק .19.8

של דרישה או טעה כלפי חברת היהול בכל הקשור למתן השירותים על ידה או 

  בהקשר לכל דרישה או טעה אחרת כלפיה.

להתות או לעכב תשלום של דמי היהול בהתאם  ,השוכר לא יהיה רשאי להפסיק .19.9

להסכם זה בכל מקרה של דרישה או טעה כלפי המשכיר בכל הוגע לקיום הוראות 

  הסכם השכירות.

אם השוכר הוא יותר מאשר אישיות משפטית אחת, או אם השוכר הוא שותפות  .19.10

י השוכר או על כל אחד מיחידי יחולו הוראות הסכם זה גם על כל אחד מיחיד

השותפות, לפי העיין, כל זאת בלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה. 

  התחייבויותיהם של כל הזכרים לעיל יהיו ביחד ולחוד.

  יחולו על השוכר., אם וככל שיחולו, הוצאות ביול הסכם זה .19.11

על ידו. או מי מטעמו ממועד חתימתו /הסכם זה יחייב את השוכר כלפי המשכיר ו .19.12

מבלי לגרוע מהאמור מוסכם, כי חברת היהול תחתום על הסכם זה בסמוך לאחר 

 וההסכם יחייב ממועד חתימתה כאמור, ואילך. או מיויה הקמתה 

כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן כקוב במבוא, וכל הודעה שתשלח למשו  .19.13

על שיוי בה, תחשב  בדואר רשום לפי הכתובות לעיל, אלא אם הודיע בכתב צד למשהו

שעות מעת מסירתה למשלוח  72כאילו הגיעה לתעודתה ולידיעת הצד השגר בתוך 

יום עסקים אחד לאחר מועד המסירה בפועל. לאחר  –בדואר, במקרה של מסירה ביד 

  .לבילוי ופאימרכז במושכר ב - תהא לשוכר כתובת וספת והיא  מסירת החזקהמועד 

  

  החתום במקום ובמועד הקובים לעיל:ולראיה באו הצדדים על 

  

_______________________  

  שוכרה

_______________________  

  חברת היהול

  __________________ ע"י מורשי החתימה

                __________________  

  

  חתימת השוכראישור 

__ היה/ו מורשה _______________, מאשר בזה כי גב'/מר עו"ד _____________אי הח"מ, 

 החתימה כדין של השוכר לעיין הסכם זה, וכי הוא הוסמך כדין לחתום על ההסכם בשם השוכר

  .ולחייב אותו בכל ההתחייבויות המפורטות בו לכל דבר ועיין

  

_________________  

 חותמת וחתימה
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 ספח ביטוח - ו' פח ס

  ביטוחי עבודות במושכר .1

הקשור לקבלת הרשאה לביצוע עבודות במושכר והיה בכפוף להוראות ההסכם בכל  .1.1

ותבוצעה עבודות כלשהן במושכר, על ידי השוכר או על ידי מי מטעם השוכר, במועד 

כלשהו במשך תקופת השכירות, על השוכר להמציא לידי המשכיר ולידי חברת היהול 

פרד את אישור עריכת ביטוח עבודות השוכר המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי 

"ביטוח עבודות - ו "אישור ביטוח עבודות השוכר"להלן: ( 1ו' ספחהימו ומסומן כ

, בהתאמה) חתום בידי מבטח השוכר. המצאת אישור ביטוח עבודות השוכר השוכר"

כאמור היה תאי מתלה ומקדמי לביצוע עבודות כלשהן במושכר, ולמשכיר ולחברת 

מן השוכר ביצוע עבודות במושכר, היה היהול תהא הזכות (אך לא החובה) למוע 

 ואישור ביטוח עבודות השוכר לא הומצא כאמור לפי תחילת ביצוע העבודות.

, רשאי השוכר ₪ 250,000על אף האמור לעיל, בעבודות במושכר שערכן איו עולה על 

שלא לערוך ביטוח עבודות קבליות כאמור ובלבד שימציא אישור עריכת ביטוחי הקבע 

 ר, אשר מפרט כי הביטוחים כוללים כיסוי לעבודות הערכות במושכר. של השוכ

 ביטוחי קבע .2

בכל משך תקופת השכירות, על השוכר לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים  .2.1

באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי פרד הימו ומסומן 

, "ביטוחי הקבע של השוכר"- ו "אישור ביטוחי קבע של השוכר"להלן: ( 2ו' ספחכ

 בהתאמה).

ללא צורך בכל דרישה מצד המשכיר או מצד חברת היהול, על השוכר להמציא לידי  .2.2

המשכיר ולידי חברת היהול, לא יאוחר ממועד קבלת החזקה במושכר או לפי מועד 

פי סעיף - הכסת כסים כלשהם למושכר (זולת כסים הכלולים בעבודות המבוטחות על

את אישור ביטוחי הקבע של השוכר חתום  - המוקדם מבין שי המועדים  - לעיל)  1.1

בידי מבטח השוכר. המצאת אישור ביטוחי הקבע של השוכר היה תאי מתלה ומקדמי 

לקבלת חזקה במושכר או להכסת כסים כלשהם למושכר (זולת כסים הכלולים 

לעיל), ולמשכיר ולחברת היהול תהא הזכות (אך  1.1פי סעיף - בעבודות המבוטחות על

לא החובה) למוע מן השוכר את קבלת החזקה במושכר או את הכסת כסים כאמור 

 במקרה שהאישור לא הומצא לפי המועד שצוין לעיל. 

שוכר הזכות שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי ו/או ביטוח רכוש, במלואם או בחלקם, ל .2.3

להלן יחול כאילו ערכו הביטוחים כאמור במלואם. 2.6ואולם הפטור המפורט בסעיף 

   

אם לדעת השוכר יש צורך בעריכת ביטוח וסף או משלים לביטוח עבודות השוכר או  .2.4

לערוך ולקיים את הביטוח הוסף או המשלים לביטוחי הקבע של השוכר, על השוכר 

כאמור. בכל ביטוח רכוש וסף או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות 

תחלוף כלפי המשכיר, חברת היהול, העירייה ומי מהבאים מטעמם, וכן כלפי שוכרים 

אשר  אחרים, דיירים ובעלי זכויות אחרים בפרויקט (יחדיו: "בעלי הזכויות האחרים")

בביטוח רכושם או בפרק הרכוש לביטוח עבודות קבליות הערך על ידם כלל ויתור על 

  זכות תחלוף כלפי השוכר, ובלבד שהפטור לא יחול לטובת מי שגרם לזק בזדון.
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אבדן תוצאתי ו/או ביטוח רכוש על השוכר לעדכן את סכומי הביטוח בגין ביטוחי  .2.5

תמיד את מלוא שוויו של שוא הביטוח  הקבע של השוכר, מעת לעת, כדי שישקפו

 פיהם. - המבוטח על

השוכר פוטר את המשכיר, חברת היהול, העירייה והבאים מטעמם וכן בעלי הזכויות  .2.6

האחרים, אשר בהסכמי השכירות שלהם או בכל הסכם אחר המקה לבעלי הזכויות 

בגין זק  האחרים כאמור זכויות בפרויקט כלל פטור מקביל כלפי השוכר, מאחריות

פי הביטוחים שעל השוכר לערוך בהתאם לאישור - שלשוכר הזכות לשיפוי בגיו על

הקבע של השוכר וכן אבדן תוצאתי ו/או ביטוח רכוש ביטוח עבודות השוכר, ביטוחי 

לעיל (או שלשוכר הייתה הזכות לשיפוי בגיו  2.4ביטוחי רכוש וספים כאמור בסעיף 

אלמלא ההשתתפויות העצמיות הקובות בפוליסות), אולם הפטור מאחריות כאמור 

 לא יחול לטובת מי שגרם לזק בזדון. 

יד בידי המשכיר או בידי בתום תקופת ביטוחי הקבע של השוכר, על השוכר להפק .2.7

חברת היהול את אישור ביטוחי הקבע של השוכר בגין הארכת תוקפו לתקופה וספת. 

על השוכר לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבע של השוכר במועדים הקובים, מדי 

 תקופת ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.

מי מביטוחי הקבע של  בכל פעם שמבטח השוכר יודיע למשכיר או לחברת היהול כי .2.8

השוכר עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שיוי לרעה, על השוכר לערוך את אותו 

הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, עד למועד הביטול או השיוי לרעה 

 בביטוח כאמור.

למען הסר ספק, מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועדים לא תפגע  .2.9

פי הסכם זה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, כל חובת - השוכר עלבהתחייבויות 

פי ההסכם - תשלום שחלה על השוכר. על השוכר לקיים את כל התחייבויות השוכר על

גם אם יימעו מן השוכר ביצוע עבודות, קבלת החזקה במושכר, הכסת כסים למושכר 

 או פתיחת העסק במושכר בשל אי הצגת האישורים במועד.

למשכיר ולחברת היהול הזכות (אך לא החובה) לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו  .2.10

ידי השוכר, ועל השוכר לבצע כל שיוי או תיקון שיידרש על מת להתאימם - על

להתחייבויות השוכר כאמור בהסכם זה. זכות המשכיר וחברת היהול לבדוק את 

ה מטילה על המשכיר או על אישורי הביטוח ולהורות על תיקום כמפורט לעיל, אי

חברת היהול או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי 

פי האישורים - הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותקפם של הביטוחים הערכים על

פי - כאמור או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על השוכר על

 .פי דין- הסכם זה או על

על השוכר למלא אחר תאי פוליסות הביטוח הערכות על ידי השוכר, לשלם את דמי  .2.11

הביטוח במלואם ובמועדם, ולדאוג ולוודא כי ביטוחי הקבע של השוכר יחודשו מעת 

 לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת השכירות. 

על השוכר לקיים את הלי/החיות הבטיחות הסבירים אשר יפורסמו (באם יפורסמו)  .2.12

 מעת לעת על ידי המשכיר או על ידי חברת היהול. 

גבולות האחריות המתחייבים מאישורי הביטוח הים בבחית דרישה מזערית המוטלת  .2.13

פי כל  על השוכר שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של השוכר לפי ההסכם ו/או על

ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין.  דין ואין בה כדי לשחרר את השוכר
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לשוכר לא תהיה כל טעה או דרישה כלפי המשכיר או כלפי חברת היהול או כלפי מי 

 מטעמם, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

ביטחון  על המשכיר וחברת היהול לא חלה כל התחייבות לקיים שמירה או אמצעי .2.14

אחרים בפרויקט או במושכר, ואין בקיום שמירה או אמצעי ביטחון אחרים בפרויקט 

- או במושכר בכדי ליצור כל התחייבות או חבות כלפי השוכר. חוק השומרים התשכ"ז

 איו חל על ההסכם ועל ספחיו. 1967

כל אחת מהתחייבויות השוכר בספח זה מהווה תאי עיקרי להסכם שהפרתו תהווה  .2.15

  שבהסכם.  24הפרה יסודית ויחולו לגביה הוראות סעיף 

מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ומבלי לגרוע מאחריות המשכיר או מאחריות חברת  .2.16

פי דין, על המשכיר לערוך ולקיים, בין באמצעות - פי הסכם זה או על- היהול על

מטעמה, המשכיר ובין באמצעות חברת היהול ובין באמצעות עיריית חולון ו/או מי 

למשך תוקפו של ההסכם, את הביטוחים המפורטים בהמשך לסעיף זה אצל חברת 

 ביטוח מורשית כדין ובעלת מויטין:

ביטוח מבה הפרויקט (לרבות מבה המושכר) על צמודותיו ומערכותיו,  .2.16.1

במלוא ערך כיום, וכן כל רכוש וסף של המשכיר או של חברת היהול 

בתו, בערך כיון, מפי אבדן או זק עקב המצוי במבה הפרויקט ובסבי

הסיכוים המקובלים בביטוח אש מורחב, לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, 

רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, זקי וזלים והתבקעות ציורות, פגיעה 

על ידי כלי רכב, פגיעה על ידי כלי טיס, פרעות, שביתות, זק בזדון וכן זקי 

כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי השוכר  פריצה. הביטוח

והבאים מטעם השוכר, אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לזק 

בזדון. הביטוח כאמור לא יכלול תכולה כלשהי, תוספת, שיפור או הרחבה 

שעשו על ידי או מטעם או עבור השוכר או בעלי הזכויות האחרים (שלא 

 שכיר או חברת היהול או מי מטעמם).באמצעות המ

ביטוח אבדן תוצאתי המבטח אבדן דמי שכירות ודמי יהול בשל זק שגרם  .2.16.2

למבה הפרויקט (לרבות מבה המושכר) וכן לכל רכוש וסף כאמור בסעיף 

לעיל (למעט פריצה),  2.16.1לעיל עקב הסיכוים המפורטים בסעיף  2.16.1

חודשים. הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר  12של וזאת למשך תקופת שיפוי 

ויתור על זכות התחלוף לטובת השוכר והבאים מטעם השוכר, אולם 

  הוויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לזק בזדון. 

  

למשכיר ולחברת היהול הזכות שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי המבטח 

 2.16.1ים) כאמור בסעיף אבדן דמי שכירות, דמי יהול ודמי חיה (אם קיימ

להלן יחול כאילו  2.19זה לעיל, במלואו או בחלקו, אולם האמור בסעיף 

 ערך הביטוח כאמור במלואו.

(ארבעה  ₪ 4,000,000ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של  .2.16.3

פי הפוליסה, המבטח את חבות - מיליון שקלים חדשים) לאירוע ובמצטבר על

פי דין בגין פגיעה גופית או זק לרכוש העלול - המשכיר וחברת היהול על

להיגרם לגופו או לרכושו של אדם או ישות משפטית כלשהם בפרויקט. 

הביטוח יורחב לשפות את השוכר בגין אחריות שתוטל על השוכר עקב מעשה 

או מחדל של המשכיר או של חברת היהול וזאת בכפוף לסעיף אחריות 
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ערך בפרד עבור כל אחד מיחידי  צולבת לפיו חשב הביטוח כאילו

 המבוטח.

ביטוח אחריות מעבידים המבטח את חבות המשכיר וחברת היהול כלפי  .2.16.4

גופית או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם  עובדיהם בגין פגיעה

בגבול ובסביבתו, בגבול אחריות של  מבהבתוך כדי או עקב עבודתם 

 - מיליון שקלים חדשים) לעובד ו(שישה  ₪ 6,000,000אחריות של 

(עשרים מיליון שקלים חדשים) למקרה ובסה"כ לתקופת  ₪ 20,000,000

הביטוח יורחב לשפות את השוכר היה וקבע לעיין קרות תאות  הביטוח.

עבודה או מחלה מקצועית כלשהי כי השוכר ושא בחובות מעביד כלשהן 

 כלפי מי מעובדי המשכיר או חברת היהול.

יר הזכות לפי שיקול הדעת הבלעדי של המשכיר, לערוך ביטוחים וספים למשכ .2.17

 לעיל. 2.16לביטוחים המפורטים בסעיף 

לעיל, לא יהיה כדי להוסיף על אחריות  2.16בעריכת הביטוחים המפורטים בסעיף  .2.18

- המשכיר או חברת היהול מעבר לאמור בהסכם זה או כדי לגרוע מאחריות השוכר על

 להלן).  2.19מפורש בסיפא לסעיף פי דין (פרט לאמור ב- פי ההסכם או על

המשכיר פוטר, בשם המשכיר ובשם חברת היהול, את השוכר והבאים מטעם השוכר  .2.19

פי הביטוחים - מאחריות בגין זק שהמשכיר או חברת היהול זכאים לשיפוי בגיו על

לעיל (או שהיו זכאים לשיפוי  2.16.2- ו 2.16.1שעל המשכיר לערוך בהתאם לסעיפים 

בגיו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הקובות בפוליסות), אולם פטור מאחריות 

 כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לזק בזדון.

 2.16.2- ו 2.16.1למרות האמור לעיל היה וגרם מקרה ביטוח המבוטח על פי סעיפים  .2.20

פי דין, על השוכר לשאת - לעיל בסיבות אשר באחריות השוכר כאמור בהסכם או על

בסכום הזק אשר גרם עד לגובה ההשתתפויות העצמיות על פי הפוליסות כאמור, 

 . $ 10,000בתאי כי הסכום כאמור, בגין כל אירוע, לא יעלה על 
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   ₪ 250,000עבודות מעל  - : אישור ביטוח עבודות השוכר1ספח ו'

 האישורתאריך הפקת   ביטוח עבודות קבליות / בהקמה -  אישור קיום ביטוחים
)DD/MM/YYYY(  

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה איו כולל בתוקף פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישה א
של סתירה בין התאים שמפורטים באישור זה לבין התאים הקבועים בפוליסת הביטוח במקרה את כל תאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

  יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מען הכס המבוטח   המבוטח  מבקש האישור
/ כתובת ביצוע 

  העבודות

  מעמד מבקש האישור

  שם
החברה לבידור ולבילוי 

(חולון) בע"מ ו/או 
עיריית חולון ו/או 

ו/או  גופים עירויים
חברות האם ו/או חברות 

בות ו/או חברות קשורות 
  ו/או חברת היהול

  שם
 קבלים/או ו השוכר

  משה קבלי/או ו

  היהול חברת/  משכיראחר: ☒  שוכר☐  קבלי משה☐  קבלן הביצוע☐    
  

  ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ.

  מען  , חולון1הצופים הר מען 

  כיסויים

  פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות 

  או סכומי ביטוח

מספר 
  הפוליסה

 וסח
 ומהדורת
  פוליסה

תאריך 
  תחילה

תאריך 
  סיום

/  האחריות גבול
 שווי/  ביטוח סכום

  העבודה

 וספים כיסויים
  חריגים וביטול בתוקף

  
  מטבע  סכום

כל הסיכוים 
  קבליותעבודות 

 יתן( לדוגמה הרחבות
 לפרקי בהתאם לפרט

  ):הפוליסה

            318,  
309,  
 על(ויתור  308

, דיירים כלפי תחלוף
 ובעלי שוכרים

 בכס אחרים זכויות
  )להדדיות בכפוף(

313 ,314 ,316,  
  ) חולון עיריית( 317
318  
328  

  כלול            ופריצה גיבה
  ₪  400,000          עובדים עליו רכוש
  ₪  400,000          סמוך רכוש
  ₪            בהעברה רכוש
  ₪            הריסות פיוי

,  315, 329, 302, 318   ₪  5,000,000          צד ג'
312  
328  

  318   ₪  20,000,000          אחריות מעבידים
328  

  328              אחר

  :)ג'(בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בספח פירוט השירותים 
007 ,074  ,085  

  
  ביטול/שיוי הפוליסה 

 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שיוי
  בדבר השיוי או הביטול. האישור

  חתימת האישור
  המבטח:
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: אישור ביטוחי קבע של השוכר2ספח ו'  

הפקת תאריך   אישור קיום ביטוחים
  )DD/MM/YYYY(האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה איו כולל בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישה 
במקרה של סתירה בין התאים שמפורטים באישור זה לבין התאים הקבועים בפוליסת הביטוח את כל תאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

  יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

  *האישור מבקש מעמד  העסקה אופי  מבוטחה  מבקש האישור*

  שם
 לבידור החברה
"מ בע(חולון)  ולבילוי

 חולון עיריית/או ו
 עירויים גופים/או ו

ו/או חברות האם 
ו/או חברות בות 

ו/או חברות קשורות 
  ו/או חברת היהול

  שם
  

  השוכר : __________

שכירות בכס אחר: ☒  אספקת מוצרים☐  שירותים ☐  דל"ן☐  
המצוי ב 

_________________  
  

  ______אחר: ☐  מזמין מוצרים☐  מזמין שירותים☐  קבלי משה☐  זכיין☐  שוכר☐  משכיר ו/או חברת היהול☒  
  

  ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ.

, 1הר הצופים מען 
  חולון

  מען

  כיסויים

  סוג הביטוח
  

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 
  ביטוח

מספר 
  הפוליסה

וסח 
ומהדורת 
  הפוליסה

תאריך 
  תחילה

תאריך 
  סיום

גבול האחריות/ סכום 
  ביטוח

 וספים כיסויים
 וביטול בתוקף

   חריגים
 בהתאם כיסוי קוד לציין יש

  'ד לספח

  מטבע  סכום

  רכוש 
  

          ₪  309  
328  

                
              
              

  304   ₪  5,000,000          צד ג'
302  
307  
315  
328  

אחריות 
  מעבידים

        20,000,000   ₪   319  
328  

                אחריות המוצר

אחריות 
  מקצועית

              

  אחר
  תוצאתי אובדן

          ₪  309  
328  

  )*:ג'(בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בספח פירוט השירותים 
  085  שכירויות והשכרות 

 

  ביטול/שיוי הפוליסה *
 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שיוי

  בדבר השיוי או הביטול. האישור
  חתימת האישור

  המבטח:
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  'זספח 

  בקאית ערבות וסח

  

  לכבוד

  החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ

  רחוב הר הצופים

  חולון

  .,ג.א. 

  בקאית ערבותהדון: 

  

  

) הריו "השוכר" - (להלן  __________________בע"מ, ח.פ.  _________________לפי בקשת 

של עד לסך מתחייבים ואחראים כלפיכם בערבות מוחלטת ובלתי מותית לתשלום כל סכום 

כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות)  ₪___________________ 

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וכולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד 

ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין אם יהא בוי על אותם התוים 

  )."סכום הערבות"(להלן:  ורט להלןשעליהם בוי המדד הקיים ובין אם לאו, הכל מפ

), "המדד החדש"אם יתברר מתוך המדד שיתפרסם לאחרוה לפי התשלום על פי ערבות זו (להלן: 

, הייו _______ שפורסם ביום ______שה  _____כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש 

), אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה "המדד היסודי"קודות (להלן:  ____

  )."סכום הערבות המוגדל"לשיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן: 

למיעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או מוך הימו, לא יחול כל שיוי 

  בסכום הערבות.

 7תוך  )סכום הערבות המוגדל(עד לגובה על ידכם דרש יהו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שי

את דרישתכם ומבלי  מקדרישתכם הראשוה בכתב ומבלי שיהיה עליכם לבסס או ל ימים מקבלת

  שיהא עליכם לדרוש תחילה את סילוק הסכום ה"ל מאת השוכר.

 אתם תהיו זכאים לדרוש מאתו תשלום סכום הערבות המוגדל בשלמות או לדרוש מאתו מפעם

שאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת ילפעם סכומים על חשבון הערבות ובמקרה זה לאחר כל תשלום ת

  סכומי הערבות, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.

  ערבות זו תישאר בתוקפה עד שתוחזר לו.

  ערבות זו יתת להסבה ולהעברה.

  בק ________________
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  'חספח 

  חובשטר 

  ש"ח. _____________על סך  ________מספר 

  ______ _______ שתבחודש  ____ביום  _________שערך ב

  ____________________ ו/או ____________או מתחייבים לשלם ל

  ש"ח. ____________סך 

  __________________מקום התשלום:

  ______שה ______בחודש  ___תאריך התשלום: ביום 

  שטר זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן על פי תאי ההצמדה הבאים:סכום 

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי אזי יחושב סכום השטר כשהוא מוגדל 

בשיעור זהה לשיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד היסודי. למיעת ספק, אם יתברר כי 

  , לא יחול כל שיוי בסכום השטר.המדד החדש שווה למדד היסודי או מוך הימו

מדד המחירים לצרכן (המדד הכללי) כולל פירות  - בשטר זה משמעו "מדד המחירים לצרכן" 

  וירקות, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

במקרה ויופסק פרסום מדד זה ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יבוא במקומו מדד דומה או 

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או ע"י החברה לאמות של הבק. זהה במהותו שיתפרסם ע"י

המדד שפורסם ביום ________ עבור חודש ________ שת  - בשטר זה משמעו "המדד היסודי" 

  _______ (_____ קודות).

  מדד המחירים לצרכן הידוע במועד פרעון שטר זה. - בשטר זה משמעו  - "המדד החדש" 

ובות המוטלות על מחזיק בשטר, לרבות מהצגה לתשלום והודעת אי המחזיק בשטר פטור מכל הח

  כבוד והוא רשאי למלא את מועד הפרעון בשטר זה. 

  עושה השטר:

_____________  ______________  _______________    ______________  
  חתימה        כתובת      מס' ת.ז./ ח.פ.    השם  

  
  ערבות אוואל

  וד, לתשלום השטר ע"י עושה השטר.או ערבים ערבות אוואל, ביחד ולח
  

  שמות הערבים ת.ז/ח.פ. והמען:       חתימת הערבים    
    שם:      
    ת.ז./ח.פ:      .1
    מען:      
  
    שם:      
    ת.ז./ח.פ:      .2
    מען:      
  

, , ה"ה ___________________________ עו"ד יום ________ הופיע/ו בפיהריי לאשר כי ב
__________, ____________, מספר בעלי ת.ז. / ח.פ.  ____________, __________

  ___________ וחתם /מו בפי על שטר זה.
___________________  

 עו"ד
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  וסח התחייבות זכיין - ' טספח 
  

  תאריך: _____

  לכבוד

________________  

  ") [הקיון]המשכיר" - (להלן 

  

,..א.ג  

  מיום_________הדון: הסכם שכירות _______ 

  

") לצורך הפעלת חות החברה החברה" - אי משמש כזכיין של _________ בע"מ (להלן .1

  בפרויקט __________.

הי לאשר בזאת כי וסח הסכם השכירות שחתם ביום ___________ בין המשכיר לבין  .2

מסמכים "), הוצג לי וכי תוכן ההשכירות הסכםהחברה על ספחיו ותוספותיו (להלן ביחד: "

  האמורים וההתחייבויות הכלולות בהם ידועים לי ומקובלים עליי.

הריי מתחייב בזאת למלא אחר כל הוראות הסכם השכירות בדבר יהול הפעילות במושכר,  .3

אחזקתו וביטוחו; כי אין ולא תהייה לי זכויות במושכר שאין מכח זכויות החברה, וכי הי 

רה למילוי כל הוראות הסכם השכירות והתוספות לו וכן אחראי כלפיכם ביחד ולחוד עם החב

  לכל מעשה ו/או מחדל מצידי ו/או מצד מי מטעמי.

הי מאשר כי לא תהייה לי כל טעה ו/או תביעה כלפי המשכיר בקשר עם השקעות  .4

  שתיעשה (ככל שתעשה) על ידי במושכר.

5.  ה לי כל זכות בקשר עם המושכרי מאשר כי אין ולא תהיישוא הסכם השכירות למעט ה

הזכויות שהועקו לי על ידי החברה כדין כזכיין להפעלת חות החברה, הכפופות לזכויות 

  החברה על פי הסכם השכירות.

הריי מתחייב בזאת לפות את המושכר בתום תקופת השכירות ו/או בכל מקרה אחר בו יגיע  .6

 הסכם השכירות לידי סיום.

הסכמת המשכיר לישיבתי במושכר מכוח שכירות משה מותית הי מאשר כי ידוע לי כי  .7

בקיומם של יחסי זכייות ביי ובין החברה. הפסקת יחסי הזכייות ביי ובין החברה מכל 

סיבה שהיא, תביא לסיום תקופת שכירות המשה ותחייבי לפות את המושכר מבלי שתהא 

  לי כל טעה ו/או דרישה כלפי המשכיר.

ערוך את כל הביטוחים המויים בספח ו' להסכם השכירות ולהמציא לכם את הי מתחייב ל .8

כל האישורים הדרשים על פי סעיף זה. לעיין זה יראו את כל התחייבויות "השוכר" בספח 

  ו' להסכם השכירות כחלות גם לגביי, בוסף לחברה.

 

  הזכיין    

  



  מרכז לבילוי ופאי פארק פרס חולון
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  אישור:

את  כי הוא קיבלופועל ו םקיי הזכיין הוא תאגידאי הח"מ, __________, עו"ד, מאשר בזאת כי 

; כי החתימות ועל פי מסמכי ההתאגדות שלהתקשרותו בחוזה זה כל ההחלטות הדרשות לשם 

  .בחתימתם הזכייןדלעיל הן חתימותיהם של _______________ המוסמכים לחייב את 

  

  :אישור החברה

לעיל כדי לגרוע מהתחייבויותיו על פי  או מסכימים לאמור לעיל ומצהירים כי אין בכל האמור

חוזה השכירות מיום _________ וכי או היה אחראים כלפי המשכיר ביחד ולחוד עם הזכיין 

למילוי כל הוראות חוזה השכירות והתוספות לו וכן לכל מעשה ו/או מחדל מצידו ו/או מצד מי 

  מטעמו.

  

  

  __________ בע"מ    

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


