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מסמך 6

חוזה שכירות בלתי מוגנת
שנערך ונחתם במדרשת שדה בוקר בנגב ,ביום ______ לחודש ________ שנת 2011
בין

"א"

מדרשת שדה בוקר בנגב
חברה ממשלתית
ח.ל.צ510658735 .
שכתובתה :מדרשת בן גוריון 84990
)להלן" :המשכיר"(

מצד אחד;

ובין
____________________
ת.ז / .ח.פ____________ .
שכתובתו_____________ :
)להלן" :השוכר"(

מצד שני;

הואיל

והמשכיר הוא הבעלים ו/או החוכר ו/או המחזיק הבלעדי של המרכז המסחרי
במדרשת בן גוריון המותחם בקו כחול בתשריט נספח "א" לחוזה זה )להלן:
"המרכז"(;

והואיל

והמשכיר מעוניין להשכיר בשכירות בלתי מוגנת על ידי חוקי הגנת הדייר לתקופה
מוגבלת ובתנאים המפורטים בחוזה זה את חנות מס' _____ במרכז ,המותחמת בקו
אדום בתשריט נספח "א" לחוזה זה ,במצבה הנוכחי )להלן" :המושכר"(;

והואיל

והמשכיר פרסם ביום  24/3/2011מכרז מס'  3/2011להשכרת המושכר בשכירות בלתי
מוגנת ע"י חוקי הגנת הדייר )להלן" :המכרז"(;

והואיל

והשוכר הגיש הצעה במכרז וועדת המכרזים של המשכיר המליצה להשכיר את
המושכר לשוכר בשכירות בלתי מוגנת ע"י חוקי הגנת הדייר בהתאם לתנאים שפורטו
במסמכי המכרז ובהתאם להצעת השוכר במכרז;

והואיל

והשוכר מצהיר כי בחן היטב טרם השתתפותו במכרז וחתימתו על חוזה זה את המרכז
וכן את המושכר וסביבתו ,עיין בתכניות החלות על המושכר וסביבתו בהתאם לחוק
התכנון והבנייה ובדק את המצב הפיסי ,התכנוני והמשפטי שלהם;

והואיל

והשוכר מבקש לשכור מהמשכיר את המושכר במצבו הנוכחי בשכירות בלתי מוגנת על
ידי חוקי הגנת הדייר ולקבלו לשימושו הבלעדי לתקופה מוגבלת ובתנאים המפורטים
בחוזה זה;

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים ,כדלקמן:
.1

.2

מבוא ופרשנות:
1.1

המבוא והנספחים לחוזה זה הנם חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2

כותרות הסעיפים בחוזה זה הנן לשם הנוחיות בלבד ולא תהיה להן כל משמעות
לצורך פרשנות חוזה זה.

1.3

כל האמור בחוזה זה בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה או לשון רבים לפי ההקשר.

התאמת המושכר:
השוכר מצהיר כי בדק את המושכר ,את מצבו הפיסי ,המשפטי והתכנוני ,ברורים לו
השימושים המותרים במושכר בהתאם לתכניות החלות עליו והוא מוותר על טענת אי
התאמה מכל סוג שהוא.
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.3

שימוש למטרת השכירות:
מטרת השכירות הנה ____________________________________________.
השוכר מתחייב שלא להשתמש ולא להתיר שימוש במושכר או בכל חלק ממנו לכל מטרה
אחרת מלבד מטרת השכירות כהגדרתה לעיל ,ללא אישור מראש ובכתב מהמשכיר.

.4

תקופת השכירות הראשונה:
תקופת השכירות הנה ) 12שנים עשר( חודשים המתחילים ביום  1/4/2011והמסתיימים
ביום ) 31/3/2012להלן" :תקופת השכירות הראשונה"(.

.5

ברירה להארכת תקופת השכירות הראשונה:
5.1

.6

אם במהלך תקופת השכירות הראשונה יקיים השוכר במועדן את כל התחייבויותיו
על פי חוזה זה ,תהיה לו הברירה )אופציה( להאריך את תקופת השכירות ב12 -
)שנים עשר( חודשים נוספים ,בכפוף לתנאים שלהלן:
5.1.1

הוא מסר למשכיר ,לא יאוחר מאשר עד ) 90תשעים( ימים לפני תום
תקופת השכירות הראשונה ,הודעה בכתב על רצונו להאריך את תקופת
השכירות.

5.1.2

הוא מסר למשכיר ,לא יאוחר מאשר עד למועד הנקוב בסעיף  5.1.1לעיל,
 12שיקים בחתימתו לפקודת המשכיר עבור דמי השכירות החודשיים
לתקופת השכירות השנייה כדלקמן:
5.1.2.1

סכומו של כל שיק יהיה בהתאם לדמי השכירות החודשיים
שהוצעו ע"י השוכר במסגרת הצעתו במכרז בתוספת הפרשי
הצמדה למדד המחירים לצרכן מיום הגשת הצעת השוכר במכרז
ועד למועד הנקוב בסעיף  5.1.1לעיל ובתוספת מע"מ כדין.

5.1.2.2

מועדי הפירעון של השיקים יהיו עוקבים ,מדי חודש ,כאשר מועד
הפירעון של השיק הראשון יהיה  1/4/2012ומועד הפירעון של
השיק האחרון יהיה .1/3/2013

5.1.2.3

על פני השיקים לא תופיע מגבלת סחרות או מגבלה אחרת
כלשהי.

5.2

קיים השוכר את כל התנאים שפורטו בסעיף  5.1לעיל )על כל סעיפי המשנה שלו(,
תוארך תקופת השכירות הראשונה ב) 12 -שנים עשר( חודשים נוספים המתחילים
ביום  1/4/2012והמסתיימים ביום ) 31/3/2013להלן" :תקופת השכירות השנייה"(.

5.3

בתקופת השכירות השנייה יחולו כל הוראות חוזה זה ,בשינויים המחויבים.

5.4

לא התקיים תנאי כלשהו מהמפורטים בסעיף  5.1לעיל )על כל סעיפי המשנה שלו(,
תהיה הברירה )אופציה( שניתנה לשוכר בטלה ומבוטלת ,תקופת השכירות הראשונה
לא תוארך וסעיף  6לחוזה זה יבוטל.

ברירה להארכת תקופת השכירות השנייה:
6.1

אם במהלך תקופת השכירות השנייה יקיים השוכר במועדן את כל התחייבויותיו על
פי חוזה זה ,תהיה לו הברירה )אופציה( להאריך את תקופת השכירות ב) 12 -שנים
עשר( חודשים נוספים ,בכפוף לתנאים שלהלן:
6.1.1

הוא מסר למשכיר ,לא יאוחר מאשר עד ) 90תשעים( ימים לפני תום
תקופת השכירות השנייה ,הודעה בכתב על רצונו להאריך את תקופת
השכירות.

6.1.2

הוא מסר למשכיר ,לא יאוחר מאשר עד למועד הנקוב בסעיף  6.1.1לעיל,
 12שיקים בחתימתו לפקודת המשכיר עבור דמי השכירות החודשיים
לתקופת השכירות השלישית כדלקמן:
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6.1.2.1

סכומו של כל שיק יהיה בהתאם לדמי השכירות החודשיים
שהוצעו ע"י השוכר במסגרת הצעתו במכרז בתוספת הפרשי
הצמדה למדד המחירים לצרכן מיום הגשת הצעת השוכר במכרז
ועד למועד הנקוב בסעיף  6.1.1לעיל ובתוספת מע"מ כדין.

6.1.2.2

מועדי הפירעון של השיקים יהיו עוקבים ,מדי חודש ,כאשר מועד
הפירעון של השיק הראשון יהיה  1/4/2013ומועד הפירעון של
השיק האחרון יהיה .1/3/2014

6.1.2.3

על פני השיקים לא תופיע מגבלת סחרות או מגבלה אחרת
כלשהי.

6.2

קיים השוכר את כל התנאים שפורטו בסעיף  6.1לעיל )על כל סעיפי המשנה שלו(,
תוארך תקופת השכירות השנייה ב) 12 -שנים עשר( חודשים נוספים המתחילים ביום
 1/4/2013והמסתיימים ביום ) 31/3/2014להלן" :תקופת השכירות השלישית"(.

6.3

בתקופת השכירות השלישית יחולו כל הוראות חוזה זה ,בשינויים המחויבים.

6.4

לא התקיים תנאי כלשהו מהמפורטים בסעיף  6.1לעיל )על כל סעיפי המשנה שלו(,
תהיה הברירה )אופציה( שניתנה לשוכר בטלה ומבוטלת ותקופת השכירות השנייה
לא תוארך.

אי תחולת חוקי הגנת הדייר:
השוכר מצהיר ומאשר בזה כי:

.8

7.1

לא שילם ואינו משלם למשכיר ו/או לכל אחד אחר ,במישרין או בעקיפין ,דמי מפתח
או כל תשלום אחר עבור המושכר ,פרט לדמי השכירות הנקובים בחוזה זה.

7.2

ידוע לו שחוק הגנת הדייר או כל חוק אחר שמגן על דיירים ,לא חל ולא יחול על
השוכר ועל השכירות נשוא חוזה זה וכי בתום תקופת השכירות יהיה עליו לפנות את
המושכר.

7.3

ברור ומובן לו ,שלא תהיה לו כל זכות לדרוש ו/או לקבל מהמשכיר ו/או מכל דייר
אחר שיבוא במקומו ,דמי מפתח ו/או דמי הסכמה ו/או תשלום אחר בעד או עקב
פינוי המושכר על ידו בתום תקופת השכירות.

העברת זכויות:
8.1

השוכר לא יהיה רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או למשכן ו/או לשעבד את
זכויותיו עפ"י חוזה זה ,כולן או מקצתן ,במישרין או בעקיפין ,ו/או להשכיר את
המושכר או כל חלק ממנו בשכירות משנה ו/או למסור את החזקה או השמוש בו או
בכל חלק ממנו ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,בכל דרך שהיא ,מבלי לקבל את
הסכמת המשכיר לכך מראש ובכתב.

8.2

המשכיר רשאי למכור ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך אחרת ,את
המושכר ו/או כל חלק ממנו ו/או את זכויותיו על פי חוזה זה ,כולן או חלקן ,לרבות
הזכות לקבל את דמי השכירות ,כרצונו ועל פי שקול דעתו הבלעדי וזאת מבלי שיהיה
צורך בהסכמת השוכר לכך ובתנאי שזכויותיו של השוכר על פי חוזה זה ,יישמרו
במלואן.
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ויתור על תביעות בגין השקעות:
השוכר מצהיר במפורש כי הוא מוותר מראש על כל זכות ,באם יש לו כזו בכלל לתבוע
מהמשכיר:

.10

9.1

תשלום עבור שינוי או התאמה כלשהם שייעשו על ידו במושכר.

9.2

תשלום סכום כלשהו בעבור פינוי המושכר והחזרת החזקה בו למשכיר.

9.3

תשלום עבור השקעות ו/או שכלולים במושכר ע"י השוכר או מי מטעמו ,או כל
תשלום או הוצאה אחרת בקשר לכך.

9.4

תשלום בגין כל חפץ ו/או אביזרים ו/או מלאי אשר נותרו במושכר לאחר פינויו על
ידי השוכר .עם פינוי המושכר יהפוך הציוד שנותר במושכר )אשר אינו שייך במקורו
למשכיר( לרכוש המשכיר ללא כל תמורה והשוכר מוותר על כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה בגינו.

רשיונות ,היתרים ושלוט:
 10.1השוכר יהיה אחראי באופן בלעדי לקבלת רשיון עסק ושאר הרשיונות הדרושים עפ"י
כל דין ועפ"י דרישות הרשויות המוסמכות לשם ניהול עסקו במושכר ו/או הצבת
שילוט ויישא וישלם בעצמו את כל האגרות הכרוכות בקבלת הרשיונות וההיתרים
הנ"ל.
 10.2השוכר מתחייב להשיג כל רשיון הדרוש לו לצורך ניהול העסק ולדאוג ,במשך כל
תקופת השכירות ,לחידוש הרשיונות והאישורים הדרושים .השוכר לבדו יישא בכל
ההוצאות שיהיו כרוכות בעמידה בדרישות של רשות הרישוי.
 10.3השוכר מתחייב לנהל את העסק במושכר בהתאם להוראות חוקי העזר של המועצה
האזורית רמת נגב ובהתאם להוראות כל דין.
 10.4למען הסר ספק מובהר בזאת כי סרוב ליתן לשוכר רשיון מכל סוג או נטילת רשיונו,
אם קיים ,לא יפטרו את השוכר מקיום כל חיוביו על פי חוזה זה.

.11

שינויים במושכר:
 11.1השוכר מתחייב לא לעשות ולא להרשות לעשות במשך כל תקופת השכירות שינויים
ו/או תוספות ו/או שיפורים כלשהם במושכר או בכל חלק ממנו בלא קבלת הסכמת
המשכיר בכתב ומראש לפני ביצוע של שינוי ו/או תוספת ו/או שיפור כאמור וכן לא
להוסיף כל מבנה או חלק מבנה בלי לקבל על כך את הסכמת המשכיר מראש ובכתב.
 11.2ביקש השוכר את הסכמת המשכיר כאמור בס"ק  11.1לעיל וקיבלה ,יבצע את השינוי
ו/או התוספת ו/או השיפור שהותר באופן מקצועי ומיומן ומבלי לגרום כל נזק ו/או
הפרעה למושכר ו/או לרכוש המשותף ו/או לדיירים אחרים במרכז.
 11.3השוכר יהיה אחראי להשיג על חשבונו את ההיתרים והרשיונות הנדרשים ,אם ידרשו
לביצוע השינוי ו/או התוספת ו/או השיפור שהותר ,לפני תחילת ביצועם ויבצעם
בהתאם לדרישת כל דין.
 11.4כל שינוי ו/או תוספת ו/או שיפור אשר הוסיף השוכר ,הניתנים לפירוק מבלי שיהיה
בכך כדי לגרום נזק כלשהו למושכר ,יהיו רכושו של השוכר ,אשר יהא זכאי לפרקם
בתום תקופת השכירות.
 11.5בכפוף לאמור בסעיף  11.4לעיל ,בתום תקופת השכירות יישארו השינוי ו/או
התוספת ו/או השיפור הנ"ל ,המחוברים למושכר חיבור של קבע ,רכושו הבלעדי של
המשכיר מבלי שהמשכיר יצטרך לשלם לשוכר כל תמורה שהיא עבורם ומבלי
שהשינוי ו/או התוספת ו/או השיפור ייחשבו כדמי מפתח ,כל זאת אלא אם ידרוש
המשכיר מהשוכר לסלק את השיפור ו/או השינוי ו/או התוספת הנ"ל.
במקרה זה ,יהיה על השוכר לסלקם על חשבונו ,ואם לא יעשה כן ,יסלקם המשכיר
והשוכר ישלם למשכיר מייד עם דרישת המשכיר כל סכום שהוציא המשכיר בגין
הסילוק כאמור.
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אחזקת המושכר:
 12.1השוכר מתחייב בזאת לשמור ולהחזיק במצב טוב ותקין את המושכר ,על כל מתקניו
וציודו ,בין אם הותקנו או נרכשו על ידי המשכיר ובין אם לאו.
 12.2השוכר מתחייב לתקן על חשבונו ועל אחריותו את כל הנזקים ו/או הקלקולים
שיגרמו למושכר או לכל חלק ממנו ו/או מתקניו ו/או לרכוש המשותף כתוצאה
משימוש במושכר ע"י השוכר ו/או עובדיו ו/או מבקריו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו
או מרשלנותו.
נגרמו ו/או נתגלו נזק ,קלקול או תקלה במושכר במהלך תקופת השכירות ,חזקה
שהם נגרמו כתוצאה משימוש השוכר ו/או עובדיו ו/או מבקריו ו/או שלוחיו ו/או מי
מטעמו או מרשלנותו ונטל ההוכחה על השוכר להוכיח את ההפך.
 12.3השוכר מתחייב להודיע למשכיר על כל נזק ,קלקול ופגם שיגרמו למושכר או יתגלו בו
בתקופת השכירות וזאת מיד עם הגרמם או גילויים.
 12.4השוכר מתחייב להרשות למשכיר או לנציג/ים מטעמו לבקר ו/או להיכנס למושכר
בכל זמן סביר בתאום מראש ובמקרי חירום בכל עת ,כדי לבדוק את מצב המושכר
ו/או לבצע תיקונים ו/או כדי להראות את המושכר לאחרים.
 12.5המשכיר מתחייב לתקן על חשבונו ואחריותו כל הנזקים ו/או הקלקולים שיגרמו
למושכר או לכל חלק ממנו ו/או מתקניו ו/או לרכוש המשותף אשר תיקונם אינו
באחריות השוכר בהתאם להוראות סעיף  12.2לעיל.
 12.6היה והשוכר לא ימלא אחר התחייבויותיו בסעיף  12.2לעיל ,יהיה המשכיר רשאי,
לפי שקול דעתו ,לתקן את הטעון תיקון ,על חשבון השוכר ובתנאי שלפני עשותו כן,
ייתן לשוכר ארכה סבירה לעשות כן בעצמו .היה והמשכיר לא ימלא אחר
התחייבויותיו בסעיף  12.5לעיל ,יהיה השוכר רשאי ,אם מדובר בתיקון הנחוץ לשם
עשיית שימוש סביר במושכר ,לתקן את הטעון תיקון ,על חשבון המשכיר ובתנאי
שלפני עשותו כן ,ייתן למשכיר ארכה סבירה לעשות כן בעצמו.
 12.7השוכר מתחייב לשמור על ניקיון ושלמות המושכר וכן על ניקיון סביבתו ,להימנע
מגרימת מטרדים כלשהם לשכנים ו/או למבקרים במרכז ו/או לשוכרי היחידות
האחרות במרכז ולמנוע כל קלקול וכל נזק למתקנים המשרתים את המושכר ביחד
עם יחידות אחרות במרכז.
 12.8בנוסף לכל האמור בסעיף זה ומבלי לפגוע בזכותו לכל סעד אחר או נוסף ,יהיה חייב
השוכר לשלם למשכיר את כל ההוצאות והתיקונים בגין נזקים ו/או קילקולים
שנגרמו למושכר בכל תקופת השכירות ואשר חובת תיקונם חלה על פי הוראות חוזה
זה על השוכר.

.13

אחריות:
 13.1השוכר יישא באחריות לכל אבדן ו/או נזק שייגרמו למושכר ו/או לתכולתו ו/או לכל
אדם לרבות לעובדיו ו/או למבקרים במרכז ו/או למשכיר ו/או למי מטעמו ו/או
לשוכרים האחרים ו/או לדיירים האחרים במרכז ו/או לכל אדם אחר ,אשר ינבעו
מניהול עסקי השוכר במושכר ו/או מהחזקת המושכר ו/או משימושו של השוכר
במושכר ו/או מכל פעולה רשלנית ו/או מחדל של השוכר.
 13.2השוכר מתחייב לפצות ו/או לשפות את המשכיר בגין כל דמי נזק שישלם ו/או הוצאה
שתגרם לו בגין כל נזק שהשוכר אחראי לו עפ"י תנאי חוזה זה ועפ"י כל דין .כמו כן
מתחייב השוכר לפצות ו/או לשפות את המשכיר בגין כל נזק ישיר או הוצאה ישירה
שייגרמו לו בשל תביעה שתוגש נגדו ,אזרחית או פלילית ,ובשל הצורך להתגונן כנגד
התביעה כאמור ,ככל שתביעה זו נובעת מהפרת התחייבות של השוכר על פי חוזה זה
ו/או שימושו במושכר.
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.14

ביטוח:

"ב "

 14.1בכפוף להוראות הסכם זה בכל הקשור לקבלת הרשאה לביצוע עבודות במושכר והיה
ותבוצענה עבודות כלשהן במושכר כאמור ע"י השוכר ו/או מי מטעמו במועד כלשהו
במשך תקופת השכירות ,מתחייב השוכר להמציא לידי המשכיר אישור עריכת ביטוח
עבודות השוכר המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומסומן כנספח ב'
)בהתאמה -להלן" :אישור ביטוח עבודות השוכר" ו"ביטוח עבודות השוכר"( כשהוא
חתום בידי מבטחו .השוכר מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור ביטוח עבודות השוכר
כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לביצוע עבודות כלשהן במושכר ,והמשכיר יהיה
זכאי )אך לא חייב( למנוע מן השוכר ביצוע עבודות במושכר ,היה והאישור כאמור לא
הומצא לידו לפני תחילת ביצוע העבודות.

"ג "

 14.2בכל משך תקופת השכירות מתחייב השוכר לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים
באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומסומן
כנספח ג' )בהתאמה -להלן" :אישור ביטוחי קבע של השוכר" ו"ביטוחי הקבע של
השוכר"(.
 14.3ללא צורך בכל דרישה מצד המשכיר ,מתחייב השוכר להמציא לידי המשכיר ,לא
יאוחר ממועד קבלת החזקה במושכר או לפני מועד הכנסת נכסים כלשהם למושכר
)זולת נכסים הכלולים בעבודות המבוטחות על-פי סעיף  14.1לעיל(  -המוקדם מבין
שני המועדים  -את אישור ביטוחי הקבע של השוכר ,כשהוא חתום בידי מבטחו.
השוכר מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור ביטוחי הקבע של השוכר הינה תנאי
מתלה ומקדמי לקבלת חזקה במושכר ו/או הכנסת נכסים כלשהם למושכר )זולת
נכסים הכלולים בעבודות המבוטחות על-פי סעיף  14.1לעיל( ,והמשכיר יהיה זכאי
)אך לא חייב( למנוע מן השוכר את קבלת החזקה במושכר ו/או הכנסת נכסים כאמור
במקרה שהאישור לא הומצא לפני המועד שצוין לעיל.
 14.4מוסכם כי השוכר רשאי שלא לערוך ביטוח כנגד שבר זכוכית ,כמפורט בסעיף 1
לאישור ביטוחי הקבע של השוכר ,במלואו או בחלקו ,ואולם האמור בסעיף 14.8
להלן יחול לגבי כל אבדן או נזק עקב שבר זכוכית כאילו נערך הביטוח כאמור
במלואו.
 14.5מוסכם כי השוכר רשאי שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי ,במלואו או בחלקו,
כמפורט בסעיף  4לאישור ביטוחי הקבע של השוכר ,ואולם הפטור המפורט בסעיף
 14.8להלן יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו.
 14.6אם לדעת השוכר יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוח עבודות השוכר
ו/או לביטוחי הקבע של השוכר ,מתחייב השוכר לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף
ו/או המשלים כאמור .בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר
ויתור על זכות תחלוף כלפי המשכיר וכלפי יד דוד בן גוריון ו/או כלפי מי מהבאים
מטעמם ,וכן כלפי שוכרים אחרים ובעלי זכויות אחרים במבנה ו/או במושכר ו/או
במקרקעין )להלן יקראו יחדיו כאמור" :בעלי הזכויות האחרים"( אשר בביטוח
רכושם של בעלי הזכויות האחרים כאמור ו/או בפרק הרכוש לביטוח עבודות
קבלניות הנערך על ידם נכלל ויתור על זכות תחלוף כלפי השוכר ,ובלבד שלא יחול
לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 14.7השוכר מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על-פי סעיפים )(1
ו (4)-לאישור ביטוחי הקבע של השוכר ,מעת לעת כדי שישקפו תמיד את מלוא שוויו
של נשוא הביטוח המבוטח על-פיהם.
 14.8השוכר פוטר את המשכיר ואת יד דוד בן גוריון ו/או את מי מהבאים מטעמם וכן את
בעלי הזכויות האחרים ,אשר בהסכמי השכירות של בעלי הזכויות האחרים או בכל
הסכם אחר המקנה לבעלי הזכויות האחרים כאמור זכויות במבנה ו/או במושכר
נכלל פטור מקביל כלפי השוכר ,מאחריות בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו על-פי
הביטוחים הנערכים בהתאם לסעיף ) (1לאישור ביטוח עבודות השוכר ,סעיפים ) (1ו-
) (4לאישור ביטוחי הקבע של השוכר וכן ביטוחי רכוש נוספים שהוא עורך כאמור
בסעיף  14.6לעיל )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות
הנקובות בפוליסות( ,אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק
בזדון.
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 14.9ללא צורך בכל דרישה מצד המשכיר ו 14-יום לפני תום תקופת ביטוחי הקבע של
השוכר ,מתחייב השוכר להפקיד בידי המשכיר את אישור ביטוחי הקבע של השוכר
בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת .השוכר מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי
הקבע של השוכר במועדים הנקובים ,מדי שנת ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.
 14.10בכל פעם שמבטחו של השוכר יודיע למשכיר כי מי מביטוחי הקבע של השוכר עומד
להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה ,כאמור בסיפא ל"אישור ביטוח עבודות
השוכר" וב"אישור ביטוחי הקבע של השוכר" כאמור ,מתחייב השוכר לערוך את
אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש ,עד למועד הביטול או
השינוי לרעה בביטוח כאמור.
 14.11למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועדים המחויבים בחוזה
זה ,לא תפגע בהתחייבויות השוכר על-פי הסכם זה ,לרבות ,ומבלי לפגוע בכלליות
האמור ,כל חובת תשלום שחלה על השוכר ,והשוכר מתחייב לקיים את כל
התחייבויותיו על-פי ההסכם גם אם יימנעו ממנו ביצוע עבודות ו/או קבלת החזקה
במושכר ו/או הכנסת נכסים למושכר ו/או פתיחת פעילותו במושכר בשל אי הצגת
האישורים במועד.
 14.12המשכיר רשאי לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על-ידי השוכר במועדים
המחויבים בחוזה זה ,והשוכר מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת
להתאימם להתחייבויות השוכר כאמור בהסכם זה .השוכר מצהיר כי זכות הביקורת
של המשכיר ביחס לאישורי הביטוח וזכותו להורות על תיקונם כמפורט לעיל ,אינה
מטילה על המשכיר ו/או על יד דוד בן גוריון ו/או על מי מהבאים מטעמם ,כל חובה
וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור ,טיבם ,היקפם ותקפם של
הביטוחים הנערכים על-פי האישורים כאמור או לגבי העדרם ,ואין בה כדי לגרוע
מכל חבות שהיא המוטלת על השוכר על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין.
 14.13השוכר מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו ,לשלם את דמי
הביטוח במלואם ובמועדם ,ולדאוג ולוודא כי ביטוחי הקבע של השוכר יחודשו מעת
לעת לפי הצורך ויהיה בתוקף במשך כל תקופת השכירות.
 14.14השוכר מתחייב לקיים את נהלי/הנחיות הבטיחות הסבירים אשר יפורסמו )באם
יפורסמו( מעת לעת על ידי המשכיר.
 14.15למען הסר ספק ,מוסכם בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור ב"אישור
ביטוח עבודות השוכר" וב"אישור ביטוחי הקבע של השוכר" הינם בבחינת דרישה
מזערית המוטלת על השוכר .השוכר מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל
טענה ו/או דרישה כלפי המשכיר ו/או כלפי יד דוד בן גוריון ו/או כלפי מי מהבאים
מטעמם ,בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
 14.16בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה ,בכל שלבי ביצוע ההסכם
מתחייב השוכר למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק בריאות
ממלכתי וכל הצווים ,תקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים הנ''ל ,ובעיקר אך מבלי
לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שכל עובדיו ,שליחיו ומשמשיו שיועסקו בתקופת
ההסכם ,לרבות אלה שיועסקו בה באופן מקרי או זמני ,יהיה בכל עת ובמשך כל
תקופת ההסכם זכאי לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ''ל.
 14.17השוכר מצהיר בזה כי ידוע לו שהמשכיר ויד דוד בן גוריון אינם מתחייבים לקיים
שמירה ו/או אמצעי ביטחון אחרים במבנה ו/או במושכר ו/או במקרקעין ואם יעשו
כן ,אין בכך כדי ליצור כל התחייבות או חבות כלפי השוכר .כן ,מוסכם במפורש כי
חוק השומרים התשכ"ז 67 1-אינו חל על ההסכם ועל נספחיו.
.15

דמי השכירות:
 15.1השוכר ישלם למשכיר מדי חודש דמי שכירות בסך של __________ש"ח לחודש
)להלן" :דמי השכירות"( נכון למועד עריכת המכרז המשכיר אינו חייב בתשלום
מע"מ .אם במועד כלשהו בעתיד יחוב המשכיר בתשלום מע"מ הרי שהשוכר ישלם
בנוסף לדמי השכירות מע"מ כדין.

 10.4403.1נב/נב 14/06/10

8
 15.2דמי השכירות יעודכנו מדי ) 6ששה( חודשים ע"י הצמדתם למדד המחירים לצרכן
כשהמדד הבסיסי הוא מדד חודש פברואר ) 2011אשר פורסם ביום  15/3/11או
בסמוך לכך( והמדד הקובע הוא המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד כל עדכון
כאמור .במקרה של ירידה במדד המחירים לא תתבצע הצמדה.
 15.3דמי השכירות המעודכנים ישולמו מדי חודש ,לא יאוחר מאשר עד ליום הראשון בו,
כל פעם עבור חודש מראש ,כשהתשלום הראשון יבוצע לא יאוחר מיום . 1/4/2011
 15.4להקלת הגביה של דמי השכירות ימסור השוכר למשכיר ,במעמד חתימת חוזה זה12 ,
)שנים עשר( שיקים מעותדים לתשלום דמי השכירות לתקופת השכירות הראשונה.
לא יאוחר מאשר עד תום חודש השכירות השישי ימסור השוכר למשכיר ) 6ששה(
שיקים מעותדים עבור הפרשי ההצמדה ל) 6 -ששה( החודשים הבאים.
 15.5בכל מקרה יהיה השוכר חייב בתשלום דמי השכירות המעודכנים לכל תקופת
השכירות ,גם אם לא עשה שימוש בפועל במושכר מכל סיבה שהיא.
.16

מסים ותשלומים:
 16.1השוכר מתחייב לשלם ,במשך כל תקופת השכירות וכן במשך כל תקופה בה יחזיק
במושכר ,כל מס ו/או היטל ו/או אגרה ו/או תשלום ,מכל סוג ומין שהוא ,ממשלתי
ו/או עירוני ,החל לפי דין או נוהג על שוכר או מחזיק של נכס ,לרבות ,מבלי לגרוע
מכלליות האמור :ארנונה ,תשלומי חשמל ,מים ,מס שלטים ופרסום ,מס עסקים
ותשלומים או מסים החלים או שיחולו על שוכר ו/או מחזיק של מקרקעין.
 16.2במשך כל תקופת השכירות המשכיר לא יישא בכל מס או אגרה או היטל בגין
המושכר ,למעט כאלה המוטלים על בעלים של מקרקעין מכוח בעלותו ,כגון :מס
רכוש ,היטל השבחה ,היטלי פיתוח .למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי בכל מקרה,
לרבות במקרה של שינוי בהוראות הדין הרלוונטי ,יישא השוכר בתשלום הארנונה
בגין המושכר.
 16.3השוכר מתחייב לדווח למועצה האזורית רמת נגב כי הוא המחזיק במושכר וזאת לא
יאוחר מ) 7 -שבעה( ימים ממועד תחילת תקופת השכירות.
 16.4השוכר מתחייב לשלם את המיסים והארנונות המפורטים לעיל לרשות המקומית
במועד שייקבע על ידה ולהציג בפני המשכיר ,מפעם לפעם ,על פי דרישתו ,אישורים
המעידים כי אכן שולמו על ידו כל התשלומים החלים עליו על פי חוזה זה.
 16.5כל תשלום ו/או סכום ו/או הוצאות שתשלומם מוטל עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין,
על מי מהצדדים והצד האחר שילם או הוציא את ההוצאה במקום הצד החייב
בתשלומם ,יוחזר ע"י החייב בתשלום לצד המשלם מייד לאחר דרישתו הראשונה של
הצד המשלם ,בתוספת הפרשי הצמדה למדד וריבית צמודה עפ"י חוק פסיקת ריבית
והפרשי הצמדה.
 16.6כל ארכה ו/או אי מיצוי סעד באורח מיידי ו/או קבלת כספים ע"י המשכיר לאחר
מועד הפרעון ,לא יחשבו כויתור על זכות ו/או סעד המוקנה למשכיר עפ"י חוזה זה
או עפ"י הדין.
 16.7על אף כל האמור בחוזה זה ,לכל תשלום שיש לשלמו עפ"י חוזה זה ושלא שולם
במועדו יתווספו הפרשי הצמדה למדד וריבית צמודה עפ"י חוק פסיקת ריבית
והפרשי הצמדה.

.17

הפרת החוזה:
 17.1מבלי לגרוע מהסעדים העומדים לזכות המשכיר על פי חוזה זה ו/או עפ"י דין ,ייחשב
כל אחד מן האירועים שיפורטו להלן להפרה יסודית של החוזה:
17.1.1

על זכויות השוכר על פי חוזה זה הוטל עיקול והעיקול לא הוסר בתוך 30
)שלושים( יום.

17.1.2

הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים לשוכר ו/או לזכויותיו במושכר והבקשה
לא בוטלה או נמחקה תוך ) 60ששים( יום ו/או מונה לשוכר כונס נכסים או
כונס נכסים זמני.
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17.1.3

הוגשה בקשה לפירוק השוכר ו/או להכרזתו כפושט רגל והבקשה לא
בוטלה או נמחקה תוך ) 60ששים( יום או מונה לשוכר מפרק או מפרק זמני
ו/או מנהל עסקים.

17.1.4

הוגשה בקשה להסדר נושים של השוכר והבקשה לא בוטלה או נמחקה תוך
) 30שלושים( יום או הוחלט לכנס אסיפה של נושי השוכר או ניתן צו
להקפאת הליכים כנגד השוכר.

17.1.5

אחד או יותר מהשיקים שמסר השוכר למשכיר לא כובדו מסיבה כלשהי
ע"י הבנק הנמשך והשוכר לא הפקיד את סכום השיק לרבות ההוצאות
שנגרמו למשכיר עקב כך בתום ) 7שבעה( ימים מהמועד שנועד לפירעון
השיק.

17.1.6

השוכר לא שילם במועד אחד או יותר מתשלומי דמי השכירות החודשיים
ולא תיקן ההפרה בתוך ) 5חמישה( ימים מהמועד בו אמור היה לשלם את
התשלום.

17.1.7

השוכר הפר הוראת אחד מהסעיפים הבאים לחוזה,10.3 ,10.2 ,8.1 ,3 :
.14 ,11.1

 17.2ביטל המשכיר את החוזה עקב הפרתו ע"י השוכר ,יפנה השוכר את המושכר לאלתר
ויחולו על פינוי כאמור כל הוראות סעיף  18לחוזה בהתאמה.
 17.3למשכיר הזכות להביא הסכם זה לסיום בהודעה בכתב  90יום מראש אם התברר לו
כי קיימת מניעה להמשך שימוש השוכר במושכר לפי הסכם זה ,לרבות בשל התנגדות
של רשויות מוסמכות ו/או לאור דרישות פינוי מצד רשויות מוסמכות ,ובכלל זה
מינהל מקרקעי ישראל ו/או רשויות התכנון .סיום ההסכם כאמור לא יחשב להפרה
מצד המשכיר ולא יחייבו בפיצוי השוכר.
.18

פינוי המושכר ופיצוי מוסכם:
 18.1מיד עם תום תקופת השכירות )הראשונה ,השנייה או השלישית ,לפי העניין( ו/או
ביטולו כדין של החוזה על ידי מי מהצדדים ,לפי הענין ,יפנה השוכר את המושכר
מכל אדם ו/או חפץ השייכים לשוכר ויחזיר את החזקה הבלעדית בו למשכיר כשהוא
פנוי מכל אדם וחפץ כאמור ובמצב טוב ,תקין ומסודר ,למעט בלאי סביר ורגיל עקב
השימוש הרגיל במושכר למטרת השכירות.
 18.2לא פינה השוכר את המושכר כאמור לעיל או איחר בהחזרת החזקה הבלעדית
במושכר למשכיר כאמור בסעיף  18.1לעיל ,ישלם השוכר למשכיר ,בנוסף לכל סעד
אחר לו יהא המשכיר זכאי בשל ההפרה ,כפיצוי מוסכם וקבוע מראש ,סכום של 400
)ארבע מאות( ש"ח בגין כל יום של איחור כאמור .לסכום האמור יתווספו הפרשי
הצמדה למדד המחירים לצרכן כשהמדד הבסיסי הוא מדד חודש אוגוסט ) 2010אשר
פורסם ביום  (15/9/10והמדד הקובע הוא המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד כל
תשלום כאמור.
 18.3מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בחוזה זה ובזכויותיו האחרות של המשכיר ,הרי
שבמידה ולא פינה השוכר את המושכר כאמור בסעיף  18.1לעיל ,זכאי המשכיר ו/או
באי כוחו להכנס למושכר ,לפנותו מכל אדם וחפץ ולהחליף המנעול בדלת הכניסה
וכל ההוצאות הכרוכות בפנוי המושכר ,לרבות אחסון החפצים שפונו ,תחולנה על
השוכר .כמו כן ,תחול על השוכר האחריות לכל נזק שיגרם עקב פינוי זה .לצורך
ביצוע פעולות אלה יהיה רשאי המשכיר להשתמש בכח סביר .האמור בסעיף זה כפוף
לכך שניתנה לשוכר התראה בכתב ) 10עשרה( ימים מראש לפחות.
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בטחונות:
להבטחת מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה וכל אחת מהן בנפרד ,ימציא השוכר
למשכיר ,את כל הביטחונות ,כדלקמן:
 19.1ערבות בנקאית אוטונומית:

"ד'"

19.1.1

השוכר ימסור לידי המשכיר ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח המצורף
לחוזה זה כנספח "ד'".

19.1.2

הערבות הבנקאית תהיה אוטונומית ,בלתי מותנית ,ניתנת להסבה ,ערוכה
לטובת המשכיר כמוטב ,ניתנת למימוש לשיעורין ,מבוילת כדין על חשבון
השוכר ,ובתוקף במשך כל תקופת השכירות ,ועד  90יום לאחר תום תקופת
השכירות .הערבות תחודש על ידי השוכר מפעם לפעם אם תוארך תקופת
השכירות מעבר לתקופה הנקובה בסעיף  4לחוזה .סכום הערבות הבנקאית
יהיה סכום השווה לסכום דמי השכירות בגין ) 6ששה( חודשי שכירות,
כשסכום הערבות כאמור צמוד למדד המחירים לצרכן כשהמדד הבסיסי
הוא מדד חודש פברואר ) 2011שפורסם ביום  15/3/11או בסמוך לכך(
והמדד הקובע הוא המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום בפועל
למשכיר .מובהר כי השוכר ישא ,על חשבונו הבלעדי בכל עמלה ו/או
הוצאה ו/או תשלום בקשר עם הערבות הבנקאית.

19.1.3

היה והשוכר יפר הוראה כלשהי מהוראות החוזה ,ו/או יגיעו למשכיר
כספים כלשהם מהשוכר ,שלא שולמו במלואם ו/או במועדם ,יהא המשכיר
רשאי לחלט את הערבות הבנקאית ,כולה או חלקה )לפי בחירתו( ,זאת
מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות המוקנים למשכיר על פי
החוזה ו/או על פי דין ,והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשכיר ,ובלבד
שנמסרה לשוכר ,על-ידי המשכיר התראה לפחות ) 14ארבעה עשר( יום
מראש בדואר רשום לפני דרישת המשכיר מהבנק לחילוט הערבות
הבנקאית ,כולה או חלקה.

19.1.4

מוסכם כי המשכיר יהיה רשאי לממש ו/או לחלט את הערבות כולה או
חלקה ,בפעם אחת או במספר פעמים וזאת בכל פעם שהמשכיר יהיה
סבור ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,המוחלט והבלתי ניתן לערעור ,כי השוכר
לא עמד בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי כל דין ו/או חוזה זה ו/או
במקרה בו נגרמו למשכיר נזקים אשר מחובת השוכר לשפותו בגינם על פי
הוראות חוזה זה וכל דין.

19.1.5

הופעלה או מומשה או חולטה ערבות כלשהי או חלק ממנה ,יהיה על
השוכר לחדשה בהיקפה המלא ולמסרה למשכיר לא יאוחר מאשר תוך 7
)שבעה( ימים מיום קבלת ההודעה על הפעלת ,מימוש או חילוט הערבות.

 19.2שטר חוב:
"ה"

19.2.1

השוכר ימסור לידי המשכיר שטר חוב סחיר צמוד למדד ,בנוסח המצורף
כנספח "ה'" לחוזה זה ,בסכום השווה לסכום דמי השכירות עבור 12
)שנים עשר( חודשי שכירות ,ללא תאריך על גביו ,ובערבות שני ערבים
)להלן " -שטר החוב"(.

19.2.2

מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות המוקנים למשכיר על פי
החוזה ו/או על פי דין ,המשכיר יהיה זכאי ,בכל מקרה שבו יופר החוזה
ו/או יגיעו למשכיר מהשוכר כספים כלשהם שלא שולמו במלואם ו/או
במועדם ,למלא בשטר החוב את תאריך התשלום ומועד הפירעון ולהגישו
לגבייה ו/או להוצל"פ ו/או לסחרו ללא הגבלה ,בכפוף לכך שנמסרה לשוכר
ולערבים ,על-ידי המשכיר ,התראה בדואר רשום לפחות ) 14ארבעה עשר(
יום מראש לכתובות המפורטות בשטרי החוב.

19.2.3

במידה והסכום שיגבה על ידי המשכיר במימוש השטרות יעלה על הסכום
שיגיע לו לפי החוזה ,בצירוף הוצאות הגבייה ,ישמור המשכיר את העודף
בידו כבטוחה במקום השטר ,עד שלא יהיה עוד צורך בבטוחה.
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 19.3בנוסף ומבלי לגרוע מיתר הביטחונות הנזכרים בחוזה זה ,אם השוכר הוא תאגיד,
יערבו בעלי המניות של השוכר אישית כלפי המשכיר לכל התחייבויות השוכר לפי
חוזה זה .הערבים יחתמו על כתב הערבות המופיע בסיפא חוזה זה.
 19.4בנוסף ומבלי לגרוע מיתר הביטחונות הנזכרים בחוזה זה ,אם השוכר אינו תאגיד,
יגרום השוכר לכך כי אדם בגיר נוסף יערוב אישית כלפי המשכיר לכל התחייבויות
השוכר לפי חוזה זה .הערב יחתום על כתב הערבות המופיע בסיפא חוזה זה.
 19.5בנוסף ומבלי לגרוע מיתר הביטחונות הנזכרים בחוזה זה ,ימסור השוכר למשכיר
שיק ללא סכום וללא תאריך ,חתום על ידי השוכר לפקודת המועצה האזורית רמת
נגב .השוכר מתיר בזאת למשכיר למלא את השיק ואת תאריכו ,בכל מקרה בו יהא
השוכר חב בתשלום כלשהו למועצה האזורית רמת נגב ,ולשלם באמצעות השיק
למועצה האזורית את חובו של השוכר.
 19.6מוסכם ומוצהר בזה כי מימוש הביטחונות ,כולם או חלקם ,לא יפגע בזכות המשכיר
לפנות לבית המשפט על מנת לקבל צו פינוי נגד השוכר ו/או כל סעד אחר ו/או נוסף
לפי כל דין וחוזה.
 19.7השוכר מתחייב לחדש ולמלא את הביטחונות מעת לעת ,על פי הצורך ודרישת
המשכיר.
.20

שונות:
 20.1חוזה זה ,על נספחיו ,מגלם וממצה את כל כוונותיהם ,זכויותיהם וחובותיהם של
הצדדים ,כפי שסוכמו על ידם ואין מלבד תנאים אלה כל תנאי ,לרבות כל תנאי בעל
פה או מצג בכל דרך אחרת ,שהצדדים התכוונו לחייב את עצמם או את הצד האחר
בקשר לאמור בחוזה זה .כל שינוי בחוזה זה יהא חסר תוקף ,אלא אם נעשה בכתב,
בהסכמת הצדדים ובחתימתם.
 20.2שום ויתור ו/או הימנעות מפעולה ו/או מתן אורכה ו/או השהייה ו/או הנחה מאת צד
למשנהו ,לא יהיה בר-תוקף אלא אם כן נעשה במפורש ובכתב ,וכן לא יחשב כויתור
של אותו צד על זכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ,לא ילמדו מהם גזירה
שווה ולא ישמשו מניעה ו/או השתק כלפיו.
 20.3כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הן כמופיע ברישא לחוזה זה ועבור השוכר במהלך
תקופת השכירות – גם במושכר.
 20.4כל עוד לא תתקבל הודעה בכתב על שינוי הכתובות הנ"ל ,הרי כל הודעה שתשלח ע"י
צד אחד למשנהו בדואר רשום לכתובות הנ"ל ,תחשב כנמסרת לתעודתה בתוך 72
)שבעים ושתיים( שעות ממועד מסירתה למשלוח במשרד הדואר בישראל .אם
נמסרה ההודעה אישית באמצעות שליח ,היא תחשב כנמסרת מייד עם מסירתה
ליעדה על ידי השליח.
 20.5השוכר לא יהיה רשאי לקזז מהסכומים המגיעים ממנו למשכיר ,סכום כלשהו עקב
תביעה או טענה שתהיה לו כנגד המשכיר.
 20.6מקום השיפוט בכל הקשור לחוזה זה ו/או הנובע ממנו ,יהיה בעיר באר שבע וזאת
לשלילת כל סמכות שיפוט מקבילה מכל בית משפט אחר.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

_______________________
המשכיר
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_______________________
השוכר
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ערבות בעל/י מניות
)סעיף  19.3לחוזה(
אני/ו הח"מ ,בעל/י מניות בשוכר ,ערב/ים בזאת אישית ,כולנו ביחד וכ"א מאתנו לחוד ,כלפי
המשכיר ,לכל התחייבויות השוכר עפ"י החוזה שלעיל .ולראיה באתי על החתום:
בעל מניות 1
שם:

בעל מניות 2

_________________________

מס' ת.ז_______________ :.

_________________________
_______________

כתובת:

___________________________

____________________________

תאריך:

_______________

_______________

חתימה:

____________________

____________________

ערבות
)סעיף  19.4לחוזה(
אני הח"מ ,ערב/ה בזאת אישית ,כלפי המשכיר ,לכל התחייבויות השוכר עפ"י החוזה שלעיל.
ולראיה באתי על החתום:
שם:

____________________________

מס' ת.ז:.

_______________________

כתובת:

________________________________________

תאריך:

_______________

חתימה:

___________________________
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