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 1.2022מכרז פומבי מס'  - מרכז מסחרי הסכם ניהול
 

 החברה הכלכלית לבית אל    בין:

 1תורה ועבודה מרחוב 

 "(חברת הניהול)להלן: "

 

 ___________, ח.פ. ________    לבין:

 מרחוב ___________________

 "(השוכרת)להלן: "

 

החברה והשוכרת התקשרה בהסכם שכירות, במועד הנקוב בכותרת הסכם זה, עם  הואיל
שכרה השוכרת, בשכירות בלתי  "(, לפיו,הסכם השכירות)להלן: " הכלכלית לבית אל

 מוגנת, את המושכר כהגדרתו בהסכם השכירות;

ה והשוכרת מסכימה לכך, שהניהול והביצוע הבלעדי של השירותים )כהגדרתם בהסכם ז והואיל
להלן(, יעשה על ידי חברת הניהול ו/או מי שימונה על ידה בלבד, בהתאם לתנאים 

 ולתמורה המפורטים להלן בהסכם זה;

וברצון הצדדים להגדיר, להסדיר ולעגן בכתב את מערך זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל  והואיל
 כירות(.הנוגע לניהול, אחזקה ואספקת השירותים למרכז המסחרי )כהגדרתו בהסכם הש

 :לפיכך, הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים, כדלקמן

 מבוא, פרשנות ונספחים .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 1.1

כותרות הסעיפים נועדו אך לשם נוחות הקריאה, ואין לעשות בהן כל שימוש לצורך  1.2
 פרשנותו של הסכם זה או של סעיף מסעיפיו.

ירות, והוראותיו יקראו באופן מצטבר, משלים להסכם השכ נספח הסכם זה מהווה  1.3
ובמקשה אחת עם הוראות הסכם השכירות, באופן כזה שהוראות הסכם השכירות 
 יחולו, בשינויים המחויבים, ויחשבו לחלק בלתי נפרד מהוראות הסכם זה, ולהיפך.
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למונחים בהסכם זה, למעט אלה אשר הוגדרו בו במפורש, תינתן אותה משמעות  1.4
 ם בהסכם השכירות.שניתנה לה

יראו במצטבר על  ווהתניותיהסכם זה יהווה הסכם נספח להסכם השכירות  1.5
 תניות הסכם השכירות.ה

בכל מקום בו הוענקה זכות כלשהי לחברת הניהול בהסכם השכירות יראו אותה  1.6
 כזכותה של חברת הניהול על פי הסכם זה.

הסכם זה, יגברו בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם השכירות להוראות  1.7
 הוראות הסכם השכירות.

 הגדרות .2

בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפרוש והמשמעות הרשומים לצידם. לכל שאר 
המונחים בהסכם זה תהיה אותה המשמעות שניתנה להם בהסכם השכירות, אלא אם 

 ניתנו להן פירוש או הגדרה אחרים לצורך הסכם זה: 

 

 "השוכרים"   כל שוכרי המושכרים במרכז המסחרי. 

כל השטחים, בין בתחום היקף מבנה המרכז המסחרי ובין מחוצה לו, 
המיועדים לשמש או המשמשים בפועל את השוכרים ו/או לקוחות המרכז 
המסחרי ו/או הציבור הרחב, לרבות אך לא רק, גגות, כבישים, דרכי גישה, 

בור, מדרכות, גינות, שטחי פריקה וטעינה, שבילים, מעברים פתוחים לצי
שלטים, שטחי חניות )לרבות חניות תת קרקעיות(, מתקני השנאה וצובר גז, 
אם ייבנו, שטחי ו/או חדרי שירות, חדרי מערכות חשמל, מיזוג אויר, 
משאבות מים ומערכות אחרות, כל קרקע תפוסה אחרת המצויה מחוץ 

עברים פנימיים לציבור, כניסות לקונטור מבנה המרכז המסחרי, וכן מ
ויציאות פנימיות, רחובות פנימיים ו/או מסדרונות, חדרים טכניים, 

רגנועים, מדרגות, חדרי שרותים, מרחבים מוגנים, ולרבות שטחי מעליות, ד
בנייה ו/או אגפים ו/או קומות פנימיים נוספים שייבנו מעת לעת במרכז 

חלקים נוספים אחרים משטחי המסחרי והכול, למעט שטח המושכר ולמעט 
המרכז המסחרי אשר יושכרו ו/או יימסרו לשימוש ייחודי לשוכרים ו/או 

 ברי רשות אחרים.

"שטחים 
 ציבוריים"

  

בנוסף לתקנון, כל הנהלים ו/או הכללים ו/או ההוראות שתוציא חברת 
הניהול, מעת לעת, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לכלל השוכרים, בכל 
הקשור לאופן השימוש בשטחים הציבוריים ו/או לאופן השימוש וההפעלה 
של המושכרים ו/או החניה ו/או המתקנים המצויים במרכז המסחרי והכל, 

 ך הבטחת ניהול שוטף, תקין ומסודר של המרכז המסחרי והמושכרים.   לצור

"הנהלים 
 העיתיים"
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 ההתקשרות .3

השוכרת מקנה בזה לחברת הניהול וחברת הניהול מסכימה בזאת לקבל את הזכות לספק 
ולבצע, באופן בלעדי, את "השירותים" )כהגדרתם להלן( במשך כל תקופת ההסכם וזאת, 

כל הוראות הסכם זה, הסכם השכירות, התקנון, הנהלים העיתיים בכפוף לקיום ומילוי 
 וכל דין על ידי השוכרת.

 

 ופת ההסכםקת .4

 

הסכם זה יעמוד בתוקפו החל מ"מועד מסירת החזקה" )כהגדרתו בהסכם השכירות( ועד 
 "תקופת ההסכם"(.לסיומו של הסכם השכירות )להלן: 

 השירותים .5

 5.2חברת הניהול, כאמור להלן בסעיף  בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של 5.1
להסכם זה, מתחייבת חברת הניהול לספק, בין היתר, בעצמה ו/או באמצעות 
אחרים, את השירותים המפורטים להלן, המתייחסים אך ורק לשטחים הציבוריים 

 "(: השירותיםאלא אם נאמר אחרת במפורש )להלן: " –ולא למושכרים 

שיפוץ, תיקון, שיפור, השבחה, ניהול, הפעלה, אחזקה, שימור,  5.1.1
חידוש, החלפה, ביקורת, ניקיון, סיוד, צביעה, תאורה, גינון ובדק של  

 השטחים הציבוריים. 

אבטחת אספקת מים וחשמל באופן שוטף וסדיר לשטחים הציבוריים  5.1.2
 ועד לכניסה לשטחי המושכרים. 

בדיקה, תיקון, שיפור ואחזקה שוטפת של מערכות מיזוג אויר של  5.1.3
 חים הציבוריים. השט

התקנה, אחזקה, בדק ותיקון של שלטי ההכוונה בשטחים הציבוריים  5.1.4
 להוציא שלטי פרסום של השוכרים השונים. 

רכישת ביטוחים כאמור  -באופן שתורה המשכירה לחברת הניהול  5.1.5

 בהסכם השכירות.

גביית תשלומי החובה מאת השוכרים השונים בגין השטחים הציבוריים,  5.1.6
והעברתם לרשות העירונית ו/או הממשלתית ו/או האחרת, לפי העניין. 
המשכירה ו/או חברת הניהול תיהנה רשאיות להורות לשוכרת לשלם את חלקה 

 בתשלומי החובה ישירות לרשויות האמורות. 
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יזה מהשירותים וביצוע התשלומים עריכת חשבונות הספקים המספקים א 5.1.7
 לספקים.

 

 תשלום הוצאות החשמל והמים בגין השטחים הציבוריים. 5.1.8

גביית דמי השכירות, דמי הניהול וכל תשלום אחר החל על השוכרת על פי  5.1.9
הוראות הסכם השכירות ו/או הסכם זה וזאת אף באמצעות הליכים משפטיים 

 מכל סוג שהוא. 

ייזום פעולות ו/או  -המשכירה ו/או חברת הניהול לפי שיקול דעתה הבלעדי של  5.1.10
הזמנת שירותי פרסום שונים ו/או קיום אירועים ופעילויות מסוגים שונים 

 במרכז המסחרי ומחוצה לו.

פיקוח על אכיפתם, שמירתם וביצועם של הוראות התקנון ו/או הנהלים  5.1.11
 העתיים ו/או הנהלים הייחודיים.

חברת הניהול תהא זכאית, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקבוע ו/או  5.2
להגדיר ו/או לעדכן ו/או לשנות את היקף השירותים, סוגם, טיבם, אופן ותקופת 

אספקתם, זהות ספק איזה מהשירותים וכן, להוסיף ו/או לגרוע שירותים, וכן 
למרכז המסחרי או לחלקים מסוימים ממנו, אם להגדיר איזה מהשירותים יסופקו 

בכלל, לרבות אופן ותקופת אספקתם, והכל בכפוף לכך שרמת השירותים לא תהא 
 נמוכה מרמת השירותים הנהוגה והמקובלת במרכזים מסחריים דומים.

 סמכויות חברת הניהול .6

נות ו/או חברת הניהול תהא מוסמכת, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לש 6.1
לתקן את התקנון, וכן לכתוב ו/או להתקין ו/או לפרסם תקנון חדש במקומו וכן, להוציא ו/או 
לפרסם, מעת לעת, נהלים עיתיים בנוגע לניהול המרכז המסחרי והמושכרים, בין היתר, בקשר 

 לנושאים הבאים:

ביקורת, בדיקה וסידורי הכניסה, היציאה והגישה של כלי רכב ו/או של הקהל  6.1.1
 הרחב למרכז המסחרי ולמושכרים.  

שינוע, הכנסה ופינוי של סחורות ו/או אריזות ו/או פסולת ו/או אשפה  6.1.2
 למושכרים ומהם החוצה, לרבות ביחס לשעות ולדרכי הביצוע של פעולות אלה. 

 ניקיון, אחזקה ובדק של המושכרים ו/או של השטחים הציבוריים.  6.1.3

 אספקת חשמל. 6.1.4
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גים שונים למושכרים ו/או לשוכרים ו/או לבאי מניעת מטרדים והפרעות מסו 6.1.5
 המרכז המסחרי ו/או לכל צד ג' אחר.

השוכרת מצהירה ומאשרת בזאת, כי אין לה ולא תהיה לה כל 
דרישה ו/או טענה כלפי חברת הניהול בקשר לסדרי הכניסה 
והיציאה מהמרכז המסחרי ו/או המושכר, רעשים, ריחות ו/או אי 

להיגרם לעסק אותו מנהלת במושכר, נוחות אחרת אשר עלולה 
 למעט מטרדים שהינם חריגים ובלתי סבירים.

מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה של טענה או דרישה, אשר ענינה 
מטרד חריג ובלתי סביר, תפנה השוכרת תחילה לחברת הניהול. 
חברת הניהול תבדוק את הטענה ואם תמצא אותה נכונה 

ת, אך לא חייבת ומבלי שיהא ומוצדקת תהיה חברת הניהול רשאי
בכך כדי להטיל עליה כל אחריות שהיא, לנקוט בצעדים הדרושים 

 למניעתה, כפי שתמצא לנכון.

 הפעלת מערכות שמע במרכז המסחרי ו/או במושכרים.  6.1.6

אופן ושעות ההפעלה של מערכת מיזוג האוויר, החימום ו/או הקירור בשטחים  6.1.7
 הציבוריים.

ס לשטחים הציבוריים ו/או למתקנים במרכז השימוש ו/או ההתנהגות ביח 6.1.8
 המסחרי.

לקבוע נהלים לגבי אכיפת החוק להגבלת העישון במקומות ציבוריים  6.1.9
וכל חוק ו/או תקנה ו/או הוראה מכוחו בשטחים  1983 –התשמ"ג 

 הציבוריים ובמושכרים.  

בידוד ותיקון הגגות של המרכז. במידה שתגרם פגיעה ו/או נזק באיטום הגגות  6.1.10
צאה משימוש או מהעברת תשתיות של השוכרת יבוצע התיקון על ידי חברת כתו

ניהול על חשבון השוכרת,  והשוכרת תשלם את עלות התיקון בתוספת רווח 
, מיד עם דרישה ראשונה של חברת הניהול או %10קבלני בשיעור של 

 המשכירה.

מרכז, חברת הניהול תיזום ותבצע בתשלום נוסף, פעולות בתחום הפרסום של ה 6.1.11
כולל  פרסום בין כתליו ובין פרסום חיצוני, לרבות פרסום בעיתונות כללית 
ומקומית וכיו"ב, הכל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. למען הסר ספק 
מודגש כי פרסום כנ"ל הינו פרסום של המרכז ואילו הזכויות לשטחי הפרסום 

 קול דעתה.במרכז הן בידי המשכירה, שתהיה רשאית להשתמש בהן לפי שי

בגדר הפעולות אותן זכאית חברת הניהול ליזום ולנהל במרכז, כאמור, יכללו,  6.1.12
בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, עריכת אירועים ופעולות מסוגים שונים 
במרכז, לרבות מופעים תצוגות אופנה, ירידים, בזארים ומבצעי קידום מכירות 
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, כרטיסי אשראי, הגרלות מכל מין וסוג שהוא, חלוקת תווי קניה, תווי שי
וכיוצ"ב. השוכרת מאשרת כי עריכת פעילויות לצורך קידום מכירות כאמור 
 בסעיף זה הינה בגדר אינטרס משותף של הצדדים למטרות השכירות, והמרכז.

השוכרת מתחייבת לפיכך, כי לא תעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד  6.1.13
 ן עריכת אירועים ופעולות כאמור.המשכירה ו/או  כנגד חברת הניהול בגי

התקנת שילוט להכוונה ומידע בשטחים הציבוריים במרכז, וכן תחזוקה שוטפת  6.1.14
 של השילוט שהותקן על ידי חברת הניהול.

כל נושא אחר, אשר לגביו תמצא לנכון חברת הניהול, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  6.1.15
תקינה של להוציא ו/או לפרסם נהלים עיתיים, לצורך אספקה יעילה ו

השירותים ו/או לצורך ניהול ותפעול תקין, יעיל וסדיר של המרכז המסחרי 
 והמושכר. 

מובהר כי, חברת הניהול תהא רשאית ומוסמכת, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה  6.2
הבלעדי, לעדכן ו/או לשנות ו/או לתקן ו/או להחליף את הנהלים העיתיים, כולם או 

העניין, והשוכרת מוותרת על העלאת כל טענה  חלקם, הכל בהתאם לצורך ולנסיבות
 ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי חברת הניהול בקשר לכך.

חברת הניהול תהא רשאית בכל עת להעביר את הטיפול בניהול ביצוע השירותים על  6.3
כל הנובע מהם, לרבות כל זכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה לידי צד ג'  אחר, או 

ר, הקיים או שיוקם לצורך זה, ובלבד שאותו צד ג' יתחייב לידי כל גוף משפטי אח
 לקבל על עצמו את כל התחייבויות חברת הניהול, על פי הסכם זה.

לצורך ביצוע סמכויותיה בהסכם זה, רשאית חברת הניהול לשכור משרד ושטחים  6.4
נוספים במרכז המסחרי )הוצאות אלו יכללו במסגרת הוצאות חברת הניהול( ותוכל 

מנגנון עובדים טכניים, מקצועיים, מנהליים ואחרים לביצוע העבודות  להעסיק
הדרושות לניהול וביצוע השרותים. כן תהיה החברה רשאית לנהל ולבצע את 
השרותים, כולם או בחלקם, באמצעות קבלנים, קבלני משנה או בכל דרך אחרת כפי 

חוזה מיוחד  פי-שתקבע חברת הניהול, לרבות העסקה במשרה חלקית או מלאה, על
דין, רואי חשבון, יועצים, ואנשים אחרים שחברת -או בתנאים שתמצא לנכון; עורכי

 הניהול תמצא לנכון להעסיקם.

 פרסום ועשיית יחסי ציבור למרכז המסחרי ולעסקים שבו .7

בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המשכירה, ומבלי לגרוע מכל הוראה  7.1
אחרת בהסכם זה, רשאית חברת הניהול לנקוט באחת או יותר מהפעולות 
המפורטות להלן, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים, והכל לשם משיכת תשומת לב 

במרכז הציבור הרחב למרכז המסחרי ו/או לשם קידום המכירות של העסקים ש
המסחרי ו/או לשם עשיית יחסי ציבור למרכז המסחרי ולעסקים שבו ו/או לשם 

"הפעולות לקידום מכירותיהם של העסקים עידוד הביקור במרכז המסחרי )להלן: 
 (:   במרכז המסחרי"
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ייזום ו/או הזמנת פעולות ו/או שירותי פרסום שונים של המרכז  7.1.1
המסחרי ו/או של העסקים אשר בו, בין פרסום בין כותלי המרכז 
המסחרי, לרבות פרסום באמצעות שילוט קבוע או שאינו קבוע, 
עלונים, ברושורים, דיוור ישיר, כרוז המרכז המסחרי, ובין פרסום 

אמצעי התקשורת השונים, לרבות מחוץ לכותלי המרכז המסחרי בכל 
ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פרסום ברדיו, עיתונות מקומית 

 וכללית, ואינטרנט. 

עריכת אירועים ופעילויות מסוגים שונים במרכז המסחרי ומחוצה  7.1.2
לו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עריכת מופעים 

ים, וקיום מבצעי ומסיבות, תצוגות אופנה, ירידים, בזארים, טכס
קידום מכירות מכל מין וסוג שהוא )כגון: חלוקת תווי קנייה, תווי 

 שי, שוברי הנחה, תלושי הנחה, קיום הגרלות וכיו"ב(.

השוכרת מצהירה, כי ידוע לה כי הפעולות לקידום מכירותיהם של העסקים במרכז  7.2
משכירה, המסחרי, תשרת, לבד מהאינטרסים של השוכרת, גם את האינטרסים של ה

חברת הניהול והשוכרים האחרים במרכז המסחרי. לפיכך, מתחייבת השוכרת כי לא 
תעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי חברת הניהול ו/או המשכירה ו/או 
השוכרים בגין נקיטת הפעולות לקידום מכירותיהם של העסקים במרכז המסחרי, 

שרין ו/או בעקיפין, כהפרת בלעדיות ופעולות אלה לא יחשבו בשום צורה שהיא, במי
כלשהי שהוענקה לשוכרת בהסכם השכירות ו/או בהסכם זה, ככל שהוענקה לה 

 בלעדיות כאמור.  

השוכרת מצהירה ומתחייבת ליטול חלק ולהשתתף בפעולות קידום המכירות  7.3
כמפורט לעיל, בהתאם להנחיות חברת הניהול, לרבות: באמצעות כיבוד שוברי 

קניה, תווי שי שיוצאו על ידי המרכז המסחרי, השתתפות בהגרלות הנחה, תווי 
)ובכלל זה הקצאת מוצרים למבצעי ההגרלות( ולהשתתף בכל יתר הפעילויות 

 המפורטות בסעיף זה לעיל.

 התחייבויות השוכרת .8

השוכרת מצהירה ומתחייבת לקיים ולבצע, במשך כל תקופת ההסכם, את כל ההוראות 
 המפורטות להלן:

במועד את הוראות הסכם זה, התקנון והנהלים העיתיים, ובכלל זה, אך לא  לקיים 8.1
רק, לשלם את דמי הניהול וכן כל תשלום אחר שתידרש לשלם על פי הוראות הסכם 

 זה ו/או הסכם השכירות, במלואם ובמועדם.

לא לקשור כל קשר חוזי עם כל גוף ו/או אדם אחר בכל הקשור והנוגע לאספקת  8.2
יהול, ולקבל את השירותים אך ורק מחברת הניהול ו/או ממי שירותי חברת הנ

 מטעמה.
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השוכרת מוותרת על כל אפשרות לספק את השירותים, כולם או חלקם, בעצמה 
ו/או באמצעות מי מטעמה ו/או באמצעות אחרים, והיא מעניקה לחברת הניהול 
ו/או למי מטעמה את הזכות הבלעדית לספק את השירותים במשך כל תקופת 

 הסכם.ה

השוכרת מצהירה כי ידוע לה שהיא לא תהיה רשאית להפסיק ו/או לעכב ו/או 
להשהות את קבלתו של איזה מהשירותים, וכי סירוב של השוכרת לקבל מאת 
חברת הניהול ו/או מי מטעמה את השירותים, או כל חלק מהם, או רצונה של 

חלקית או זמנית השוכרת כי חברת הניהול ו/או מי מטעמה יפסיקו לחלוטין או 
את אספקת השירותים, לא יחייבו את חברת הניהול, ולא ישחררו את השוכרת 
מחובת תשלום דמי הניהול וכל תשלום אחר, החלים עליה על פי הוראות הסכם 

 זה ו/או הסכם השכירות.

לצורך אספקה יעילה ותקינה של השירותים, מתחייבת השוכרת לסייע ולשתף  8.3
ובכלל זה לאפשר לחברת הניהול להיכנס למושכר, בכל עת,  פעולה עם חברת הניהול,

אלא במקרים דחופים, בהם לא תינתן הודעה, ולבצע, בין היתר,  –בהודעה מראש 
אחת או יותר מהפעולות הבאות: כל הפעולות אותן זכאית המשכירה לבצע בהתאם 

הרצפות להסכם השכירות, פעולות עקירה ו/או שבירה ו/או פתיחה של הקירות ו/או 
ו/או התקרות ו/או חלקים אחרים של המושכר, וכן לבצע פעולות תיקון ו/או החלפה 
ו/או התקנה ו/או חיבור של מערכות אינסטלציה וצינורות, וכן לבצע כל מלאכה 
אחרת, שתהיה דרושה לפי דעתה של חברת הניהול לשם מימוש ו/או ניצול סמכויות 

המושכר ו/או השוכרת ובין אם לאו  חברת הניהול, בין שמלאכה זו משרתת את
 והכול, תוך מאמץ למזער כל הפרעה ו/או מטרד לשוכרת. 

בסיום הביצוע של איזה מהפעולות המנויות לעיל, חברת הניהול תשיב את מצב 
 המושכר למצבו כפי שהיה ערב ביצוע הפעולה/ות הנ"ל.

ו מטעמה למען הסר ספק, חברת הניהול ו/או עובדיה ו/או הבאים מכוחה ו/א
לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק מכל סוג שהוא אשר ייגרם לשוכרת 
כתוצאה מכניסת חברת הניהול ו/או נציגיה הנ"ל למושכר, כאמור לעיל, למעט 
נזק אשר נגרם בזדון על ידי חברת הניהול ו/או נציגיה הנ"ל ולשוכרת לא תהיה 

יהול ו/או מי מטעמה בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי חברת הנ
 הפרעה ו/או מטרד שיגרמו לה כתוצאה מכך.    

להפסיק לאלתר, לפי דרישת חברת הניהול, כל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים לגרום  8.4
ו/או יש בהם משום מפגע בטיחותי ו/או מטרד. היה והשוכרת לא עשתה כן, תהא 

המטרד באותה דרך  חברת הניהול רשאית לגרום להפסקת / הסרת המפגע ו/או
שתראה לה כמועילה ולשם כך להיכנס למושכר ולבצע בו את הנדרש לשם כך וכן 
לחייב את השוכרת בכל הוצאה אשר הוציאה חברת הניהול לשם ביצוע האמור לעיל 
ולשוכרת לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך כלפי חברת הניהול 

 ו/או מי מטעמה.
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ניהול בהקדם על כל תקלה ו/או פגם ו/או קלקול במושכר ו/או להודיע לחברת ה 8.5
בשטחים הציבוריים ו/או במתקני המרכז המסחרי, המחייבים פעולה ו/או 

 התערבות מצד חברת הניהול.

 אחריות .9

מוסכם בזאת, כי השוכרת תהיה האחראית הבלעדית )לשלילת אחריות חברת  9.1
הניהול( לשמירת המושכר ותכולתו וכי חברת הניהול ו/או מי מטעמה אינה ולא 
תהיה אחראית לשמירה ו/או להספקת שירותי שמירה במרכז המסחרי ו/או 

יבה ו/או במושכרים. לפיכך, פוטרת השוכרת את חברת הניהול מכל אחריות לכל גנ
נזק ו/או השחתה בקשר עם המושכר ותכולתו. כמו כן, מוסכם בזאת כי חברת 
הניהול ו/או מי מטעמה לא יחשבו כ"שומר" או כ"שומר חינם" או כ"שומר שכר" 

 -של המושכרים, על כל תכולתם, כמשמעות מונחים אלה בחוק השומרים, תשכ"ז 
שבין השוכרת לבין חברת  , והוראות החוק האמור לא תחולנה על היחסים1967

 הניהול ו/או מי מטעמה.

השוכרת תהיה אחראית לכל אובדן, פגיעה או נזק, מכל מין וסוג שהוא, לגוף ו/או  9.2
אך מבלי לגרוע  -לרכוש, שייגרמו לחברת הניהול ו/או לצדדים שלישיים,  לרבות 

ללקוחות לעובדי חברת הניהול ו/או לעובדי השוכרת ו/או  -מכלליות האמור לעיל 
השוכרת ו/או לצדדים שלישיים אחרים ו/או לשטחים הציבוריים ו/או לרכוש המצוי 
בשטחים הציבוריים, אם אובדן, פגיעה או נזק כאמור יגרמו עקב מעשה ו/או מחדל 
של השוכרת ו/או עובדיה ו/או משמשיה ו/או מורשיה ו/או ספקיה ו/או שליחים ו/או 

חותיה ו/או מי שימצא בשטח המרכז המסחרי מי שיבצע שרותים עבורה ו/או לקו
 ברשותה ו/או מטעמה.

השוכרת מתחייבת לנקוט בכל הצעדים שידרשו לשם ביטול כל דרישה שתופנה                
לחברת הניהול ו/או כל תביעה שתוגש כנגדה ביחס לנזק שהשוכרת אחראית לו 

ונה, בגין כל נזק כאמור לעיל ולשפות את חברת הניהול, מיד עם דרישתה הראש
אך  -שיגרם לה וכל סכום שתאלץ להוציא בשל דרישה ו/או תביעה כאמור לרבות 

 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. -מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 

 ביטוח  .10

על השוכרת וחברת הניהול יחולו הוראות הביטוח כאמור בסעיפי הביטוח בהסכם 
ים המחויבים, באופן שבכל מקום שבו השכירות הראשי בין המשכיר לשוכרת בשינוי

 "המשכיר ו/או חברת הניהול".    -"המשכיר" ירשם   -נרשם בהסכם השכירות הראשי 
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 דמי הניהול .11

השוכרת מתחייבת לשלם לחברת הניהול את דמי הניהול, בשיעורים, במועדים ובאופנים 
 המפורטים להלן.

השוכרת הינה בתחום עסקי  השוכר לא ישלם דמי ניהול , אלא אם כן 2022בשנת  .א
הכללים שחלים על כלל השוכרים החל משנת  2022המזון ואז יחולו עליה בשנת 

2023. 

ועד סוף תקופת השכירות תשלם השוכרת לחברת הניהול דמי  2024-2023בשנים  .ב
מושכר, כפי שהוא קבוע בהסכם בכל מ"ר בחודש בגין  ₪ 10ניהול בסך של 

יתווסף מע"מ כדין וכי סך זה הינו צמוד למדוד, השכירות. מובהר כי לסך זה 
 כאמור בהסכם השכירות.

חברת הניהול תהיה רשאית להעלות את דמי הניהול האמורים  2025החל משנת  .ג
בס"ק ב' במידת הצורך וזאת לאור אי כיסוי עלויות הניהול, וזאת על פי שיקול 

 דעתה הבלעדי. 

)יא(, תשלם המשכירה  14בסעיף  מ"ר ב"סגירת חורף", כמפורטכל מוסכם כי על  .ד
 לחברת הניהול דמי ניהול כמפורט לעיל.

 

 שונות .12

השוכרת מצהירה, כי ידוע לה ומוסכם עליה, כי הפרת הסכם זה על ידה תחשב גם  12.1
 להפרת הסכם השכירות, ולהיפך. 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום היום _______:

 

_______________   _______________ 

 השוכרת          חברת הניהול        
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 ' ח ר  , ל א ת  י ב ת  י מ ו ק מ ה  צ ע ו מ  : ת ב ו ת ה תכ ד ו ב ע ו ה  ר :  , 8ו ד ו ק י 9מ 0 6 3 1 0 0 

 515317311: ח"פ    el.muni.il-ozermankal@bet דוא"ל:     9700543-2-153פקס:      9700543-02טל': 

 אישור עו"ד

 

אני הח"מ ,_____________, עו"ד מרח' __________ מאשר/ת בזה כי החוזה נחתם ע"י ה"ה 
____________ ת.ז. _________ בשם השוכר וכי  -___________ ת.ז. _____________ו

חתימתו של הנ"ל בצירוף חותמת החברה מחייבת את החברה לכל דבר ועניין וכי התקבלו אצל 
מות והאישורים על פי כל דין, הסכם ומסמכי ההתאגדות של החברה המשכיר כל ההחלטות ההסכ

 )לרבות פרוטוקול( לחתימת המשכיר באמצעות הנ"ל על הסכם זה. 

 

 

    _________   ___________ 

 חתימת עו"ד      תאריך     
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