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 _____  מספר יםמתחם/מגרש

 הסכם 

 .2019 תיום ____ לחודש _______ שנ פארק התעשייה חבל מודיעין בשנערך ונחתם ב

 

שכתובתה הרשומה    51–  141393  –  2החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ ח.פ.   : בין

 .6083210 שהם  10מודיעים  רחוב הינה 

 שתיקרא להלן: "החברה הכלכלית" 

 

מרח'  __.    1   :לבין  ,  ______________________ ת.ז./ח.פ.      _________________

מודיעין    _______________________ חבל  חמן  התעשייה  טל: ,    7319900פארק 

 ______________ , פקס: _____________. 

מרח'  __ .    2  ,  ______________________ ת.ז./ח.פ.      _________________

 __ , טל: ______________ , פקס: _____________._____________________

 ביחד וכל אחד מהם לחוד כולם                

 שייקרא/ו להלן: "הדייר"   

שוכר או בעלים או בעל זכות שימוש אחרת בנכס הנמצא באזור    והדייר הינו חוכר או  הואיל:

 שלב א'; –התעסוקה מודיעים 

על והואיל:  החלה  התב"ע  להוראות  מודיעין    ובהתאם  חבל  האזורית  המועצה  הקימה  הנכס 

"ה   מינהלת )להלן:  הכלכלית  החברה  התעשיה מינהלתבמסגרת  אזור  את  שתנהל   ,)"

 בהתאם להוראות התב"ע, להוראות התכנון ולהוראות הסכם זה;

 וברצון הצדדים כי אזור התעשייה ישמור על צביון איכותי ועל רמת אחזקה גבוהה;  והואיל: 

ודורש   והדייר והואיל:  מורכב  הנו  גבוהה  ברמה  התעשיה  אזור  של  שניהול אחזקתו  בכך  מכיר 

מרכזי,  ניהול  אחידים,  התנהגות  כללי  על  הקפדה  וביצוע,  ארגון  יכולת  מיומנות, 

 אחריות כוללת, ורמת תחזוקה גבוהה; 

ה והואיל:  בידי  הפרוייקט  ניהול  שהפקדת  בכך  מכיר  רמת   מינהלתוהדייר  על  שמירה  תבטיח 

 גבוהה. תחזוקה  

על    והדייר הסכים לכך שהניהול, האחזקה והתפעול של הפרויקט יבוצעו באופן בלעדי : והואיל

בהוצאות    מינהלת הידי   ולהשתתף  זה  הסכם  לתנאי  בהתאם  לנהוג  מתחייב  והוא 

 האחזקה כמפורט בו; 

של    מינהלתהו : והואיל והתפעול  האחזקה  את  עצמה  על  לקבל  התעשיה  מסכימה   והכלאזור 

 מור בהסכם זה ובתנאים שנקבעו בו; התאם לאב

וברצון הצדדים להסדיר בהסכם זה את ההתחייבויות והזכויות ההדדיות של הצדדים  והואיל: 

 בכל הנוגע לניהול אזור התעשייה; 

 לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן: 
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 מבוא, נספחים כותרות

 ין. המבוא להסכם והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו לכל דבר ועני  .1

כותרות סעיפי ההסכם באות לצורכי נוחיות בלבד. הן אינן חלק מהוראות ההסכם ואין ליתן   .2

 להן כל נפקות בנוגע לפרשנותן של הוראותיו. 

 הגדרות

 למונחים ולביטויים הבאים תהא המשמעות שבצידם, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת: .3

 האישיות המשפטית המפורטת ברישא להסכם זה.  –" הדייר" .3.1

מבנה ו/או מבנים אשר יבנו/נבנים על המגרש ע"י הדייר ו/או ע"י    –"  המבנה "  או"  בניןה" .3.2

 מי מטעמו. 

" או הועדה לתכנון  חבל מודיעיןהוועדה המקומית לתכנון ולבניה "   -"  הועדה המקומית .3.3

   ולבניה שתוקם במקומה, ככל שתוקם.

המקרקעין    -"  המגרש" .3.4 תשריט  גבי  על  המסומן/ים  א'  המגרש/ים  זה, נספח  להסכם 

בועדה   הרישומים  ישמשו  כאמור  נספח  בהעדר  אדום.  בצבע  ותחום/ים  א'  באות 

 המקומית כראיה חלוטה לתחום המגרש.  

 המועצה האזורית חבל מודיעין.  -" המועצה האזורית" .3.5

 מנהל מקרקעי ישראל. -" המנהל" .3.6

ו/או "החברה הכלכליתמינהלתה" .3.7 , החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ  –"  " 

 . 51 -141393– 2חברה פרטית שמספרה 

 המקרקעין המצויים בתחומי הקו הכחול של התב"ע.   -" המקרקעין" .3.8

אשר ייועדו לשמש ו/או לשרת את כלל    כל מתקן ו/או ציוד שיותקן באתר  -"  המתקנים" .3.9

לרבות   ציבורי,  בשטח  ונמצא  הרחב  הקהל  את  ו/או  חלקם  את  ו/או  באתר  הדיירים 

ב מים,  לחשמל,  לאיסוף  מתקנים  מתקנים  אינסטלציה,  צנרת,  תקשורת,  תיעול,  יוב, 

   .מקלטיםו  אשפה ולהרחקתה, שילוט

כל שהיא,   צנרת  ו/או  אביזרים  כולל מתקנים,  אינו  למען הסר ספק, המונח "מתקנים" 

לשרת   בתוךהמותקנים   ומטרתו  בהסכם,  כהגדרתו  ציבורי,  לשימוש  מיועד  שטח שאינו 

בו הם מותקנים, זולת אם צויין במפורש אחרת בהסכם רק או בעיקר את דיירי המגרש ש

 זה.

סייג זה לא יחול על מגוף צנרת המים, המהווה "מתקן", כמשמעותו לעיל, אף אם הוא  

    נמצא בתחום המגרש.

התכנון" .3.10 הו   -"  הנחיות  של  המרחביות  ההנחיות  מודיעיןומסמך  חבל  המקומית    עדה 

הסביבה איכות  על  שמירה  עיקרן  שאשר  ניקוז  פינ,  איכות  פכים,  של  שמירה  פסולת,  וי 

 . האוויר, מניעת רעש, טיפול בחומרים מסוכנים וכיו"ב

מפורסמות   האינטרנט ההנחיות  הוועדה  באתר  מודיעין  של  חבל    :המקומית 

/22761/hanchyot_haman.pdfnet.co.il/media-https://hmd.bartech 

https://hmd.bartech-net.co.il/media/22761/hanchyot_haman.pdf
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המגרש אשר מוגדר בהסכם זה כ "מגרש" או "בנין" או "מבנה"  המבנה ו/או    -"  הנכס" .3.11

לפי העניין, ואשר אותם קיבל או יקבל הדייר כחוכר / שוכר לפי העניין על פי ההסכם עם 

בהיתר מגרש כאמור    מ"ר מבונה               גרש וכן  מ  מ"ר            המינהל, ואשר שטחו   

ו/או ע"י    מינהלת ע"י ה   , מעת לעת, פועלו/או עפ"י מדידות שנעשו או שתעשינה ב  הבניה

 המועצה האזורית. 

שלב א'" אשר גבולותיו הינם   –"אזור התעשייה מודיעים    –  הפרוייקט" או "האתר"" .3.12

 כמפורט בתב"ע. 

גז/  -  ""התב"ע .3.13 מקומיות  מתאר  גז/מק/10/401תכניות  גז/מק/15/401,   ,18/401 ,

אשר קיבלו תוקף  2/3ותמ"מ   424-0542670, 40/401, חמ/36/401, , גז/מק/25/401ז/מק/ג

   .לרבות שינוי/ים שייעשו בה כדין, או כל תכנית מתאר עתידית שתחול על הנכס

הפיגורים " .3.14 בבנק    -"  ריבית  הפיגור  בתקופת  הנהוגה  המרבית  הריבית  בשיעור  ריבית 

 אי מאושרת בחשבון שקלים דביטורי. לאומי בגין משיכת יתר מעבר למסגרת אשר

כל שטח ו/או מתקן ו/או מבנה,   -"  חים ציבורייםשטחים לשימוש ציבורי" או "שט" .3.15

המצוי בתחום התב"ע, אשר אינו מיועד להחכרה, אלא נועד לשמש לצורכי הציבור )כגון  

דרך, שטח ציבורי פתוח, מבנה ציבור, מדרכה, מתקן הנדסי וכד'(, למעט שטח המשמש 

 המועצה האזורית ו/או גורם מטעמה, את בזק או את חברת החשמל.  את

חובהת" .3.16 שיש   -"  שלומי  שהוא  וסוג  מין  מכל  תשלומים  ושאר  היטל  אגרה,  מס,  כל 

 לשלמם על פי כל דין לרשות מרשויות המדינה, ובכלל זה למועצה האזורית. 

 

 הנחיות התכנון 

 מעמדן של הנחיות התכנון:  .4

על .4.1 מקובלת  כי  מצהיר  שלפיההדייר  התכנונית  התפיסה  יחידה   יו  מהווה  הפרוייקט 

 פופה להנחיות התכנון. תכנונית אחת הכ

הינה לאכוף את הנחיות התכנון, וכי    מינהלת הדייר מצהיר כי ידוע לו שאחת ממטרות ה .4.2

 הוא מסכים לכך ללא סייג או תנאי. 

שאי .4.3 לכך  מודע  והוא  התכנון  הנחיות  אחר  למלא  מתחייב  הנח-הדייר  אחר  יות  מילוי 

יתנה לדייר התראה  , לאחר שנמינהלתהתכנון יהווה הפרה של ההסכם, אשר יזכה את ה

על פי דין ועל פי    ימים מראש לצורך תיקון ההפרה,  בכל הסעדים הנתונים לה  7בכתב  

 ההסכם.  

במגמה לשמור על איכותו, ייחודו, אחידותו ורמתו האסתטית של הפרוייקט, הדייר יהיה   .4.4

תאשר מראש  מינהלתת העסק המתנהל על ידו בנכס רק לאחר שה רשאי לפרסם בעצמו א

את תוכן הפרסום ו/או השילוט, אופן הפרסום, צורתו, מיקומו, וזאת בשים לב ובכתב,  

לא תסרב לאשר את הפרסום, אלא מטעמים סבירים אשר   מינהלתלהנחיות התכנון. ה

 ינומקו על ידה בכתב. 
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ש  .4.5 לו  ידוע  כי  מצהיר  התעשייההדייר  שילוט    באזור  לשאת נהוג  עליו  יהיה  וכי  אחיד, 

הולשלם א כפי שתקבע  זו  בגין הוצאה  היחסי  וללא קשר מינהלתת חלקו  בנוסף  וזאת   ,

 לתשלום החודשי שבו הוא מחויב על פי ההסכם.  

ולבניה   .4.6 לתכנון  המקומית  מהועדה  בניה  היתר  לקבל  הדייר  יבקש  שבו  מקרה  בכל 

עותק הדייר  יעביר  באתר,  לבניה  ל  המתייחס  הבקשה  לועדה, מינהלתמן  הגשתה  לפני   ,

 בלת אישורה.  לצורך ק

בהנחיות    מינהלתה .4.6.1 התב"ע,  בהוראות  בהתחשב  בניה  להיתר  הבקשה  את  תבחן 

 .  מינהלתהתכנון ובמדיניותה התכנונית של ה

יום מיום שקיבלה את    30תעיר את הערותיה לבקשה להיתר הבניה בתוך    מינהלתה .4.6.2

 הבקשה לידיה.  

ה .4.6.3 בתוך    מינהלתנמנעה  הערותיה  את  ייחשב    30מלהעיר  כאמור,  כאייום  -הדבר 

 התנגדות לאישור הבקשה 

 

 מינהלת התחייבויות ה

את    מינהלתה .5 מטעמה  מי  באמצעות  ו/או  בעצמה  לבצע  או  לפקח  לתאם,  לנהל,  מתחייבת 

של   איכותו  את  ההולמת  גבוהה,  מקצועית  ברמה  השירותים  במתן  הקשורות  הפעולות 

   הפרוייקט ואת צביונו.

משרד  מתחייבת    מינהלתה .6 ולהחזיק  תרושלארגן  האחזקהבו  פעולות  ו  ,כזנה    ביצוע ההניהול 

  מינהלתהרותים בפרויקט, שאליו יוכל הדייר לפנות, בשעות ובמועדים שיקבעו על ידי  יהש  של

רותים המתחייבים על  יהש של  ביצוע  ל   ואלניהול    ,בכל דרישה ו/או משאלה הנוגעת לאחזקה

של  ולפעולו  ההסכם,  פי בש  ,מינהלתהתיה  קשורות  שהן  שהיאיככל  בהם   רותים  מחויבת 

 כאמור בהסכם זה. 

מנגנון  מתחייבת    מינהלתה .7 ולהפעיל  להקים,  בלארגן,  להסתייע  מתאים  ו כמתאים,  אדם  ח 

רותים בפרויקט, וכן לנהל ולבצע את  י הש  הענקת ביצוע העבודות הכרוכות באחזקה, וצורך  ל

נה  מש  ספקי,  עובדיה היא, ספקי שירות שתתקשר עימם  רותים כולם או חלקם, באמצעותיהש

 . מינהלתהאו בכל דרך אחרת כפי שתקבע 

באמצעות    מינהלתה .8 או  ישיר  באופן  בהסכם  המפורטים  השירותים  את  להעניק  רשאית 

הסתייעות בכל גורם אחר, כפי שתמצא לנכון, ובכלל זה המועצה האזורית. אולם, האחריות  

ולקי לרמתו  השירות,  הלאיכות  של  להיות  תמשיך  ההסכם  הוראות  ללא  מינהלתום  קשר  , 

לזהותו של מעניק השירות בפועל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם כי התקשרות המינהלת  

 עם גופים חיצוניים ו/או ספקים ו/או קבלנים תתבצע בדרך של מכרזים. 

ת הענקתם  אלא אם כן נאמר במפורש אחרת, השירותים אשר הסכם זה עוסק בהם ומסדיר א .9

ל  עד  בלבד,  ציבוריים  לשטחים  עצמםמתייחסים  המגרשים  לתחום  ולא  המגרש,  . גבול 

להלן:   יכונו  זה  בהסכם  להלן  שיפורטו  וכפי  הצדדים  בין  שהוסכמו  כפי  אלה,  שירותים 

   "שירותי חובה" או "שירותים מוסכמים".
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צעות אחרים,  להציע לדיירים, באמצעותה או באמ  מינהלתבנוסף לשירותי החובה רשאית ה .10

"   םשירותי )להלן:  רשנוספים  באופן  ותשירותי  הפרוייקט  לדיירי  יוצעו  אלה  שירותים   .)"

לבין    מינהלתיחידני ועל פי דרישה. בגין שירותים אלה, אם יוענקו, ייחתם הסכם נפרד בין ה

 הדייר, וייגבה בגינם תשלום נפרד. 

ו לקבוע    מינהלתמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאית ה .11 הוראות בקשר להפעלת  נהלים 

וריים, בשעות ובמועדים קבועים מראש, חובת עיצוב נאה של חזיתות  התאורה בשטחים הציב

ושטחי המסחר באזור התעשיה ואופן אחזקתן ע"י המחזיקים, חובת עיצוב נאה ואחזקה של  

ו/א הגבלות  קביעת  מהמגרש,  אשפה  פינוי  אופן  המגרשים,  גבולות  את  יתחמו  אשר  ו  גדרות 

בות שלטי פרסומת, קביעת הוראות לגבי  איסורים בדבר הצבת ו/או הצגת שלטים באתר, לר

סוגי השלטים, ובכלל זה לקבוע הוראות לגבי אחידות השילוט באתר, הכל לפי שיקול דעתה  

 צועי והסביר. המק

זה    רותים כהגדרתם בהסכםירשאי לקבל את הש  דיירה  ה לא יהיהתקשרות  במהלך תקופת ה .12

מונה על ידה לצורך זה ו/או מי  ו/או מי שי  מינהלתהגורם אחר זולת    לק מהם, מכלואף לא ח

שאליו היא תעביר את ביצוע התחייבויותיה לפי האמור בהסכם זה, אלא אם כן הסכימה לכך  

 . סביר והוגן בכל תנאי תהא רשאית להתנות את הסכמתה  מינהלתה בכתב ומראש. מינהלתה

מע  מינהלתה .13 לקבוע  רשאית  נהלים,תהיה  כללים,  לעת  ענ  ת  בכל  והוראות  הכרוך    יןי תקנות 

הש וביצוע  בפרויקטיבניהול  ובשימוש  בכניסה  בגישה,  ו  רותים,  הציבורייםבכלל    בשטחים 

ובלבד  הבלעדי  ותהיה רשאית לשנותם ככל שתמצא לראוי ולנכון על פי שיקול דעתה    בפרט,

זכויות בו  ובנכ  בכלל  שלא תפגע אפשרות השימוש הסבירה של הדייר בפרויקט ס שהוא בעל 

ה כדי להסמיך את החברה להעלות את סכום דמי הניהול הנקוב בהסכם אין בסעיף ז   .בפרט

 זה.

 שירותי החובה: 

ה .14 שתעניק  החובה  הציבוריים    מינהלתשירותי  השטחים  בתחום  באתר  הדיירים  לכלל  יינתנו 

כל   על  הפרוייקט  של  ושימור  אחזקה  לצורך  אליהם,  הקשור  בכל  לאמור  ואו  בכפוף  חלקיו. 

שירו   15-30בסעיפים   שירותי  להלן,  הדרכים,  אחזקת  התשתיות,  לתחום  יתייחסו  אלה  תים 

איכות   על  שמירה  צביעה,  ורחוב,  גן  וריהוט  גן  אביזרי  של  ואחזקה  הצבה  שילוט,  גינון, 

אחזקת   ציבוריים,  שטחים  על  שמירה  הקרקע,  שימור  האוויר,  איכות  על  שמירה  הסביבה, 

שים ומדרכות, תאורת רחוב, הצבת  בני ציבור, ניקיון שטחים ציבוריים, אחזקת כבימתקני ומ

בתחום   פיקוח  פתוחים,  ושטחים  ציבור  שטחי  של  והדברה  חיטוי  הכוונה,  ואמצעי  שילוט 

שירותי   הענקת  מים,  בדיקות  ביצוע  התכנון,  הנחיות  עדכון  והביוב,  הניקוז  המים,  תשתיות 

ואבטחה, פיקו יי כיבוי אש, שמירה  )האחרון  ובכפוף    נתן במידת הצורך ח על תעודות משלוח 

 (. מינהלתלרצונו הבלעדי של הדייר, תוך מתן הודעה תוך פרק זמן סביר מראש ל

 

 מתחייבת להעניק לדייר:   מינהלתלהלן רשימת שירותי החובה, שאותם ה

   -תדאג ל מינהלתה  –הספקת שירותי מים  .15

 ר המים לראש המערכת במגרש. טיפול והסדרת הספקת מים שוטפת עד לחיבו .15.1
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ומונ .15.2 שוטפת  הכניסה                    תחזוקה  מנקודות  החל  המים,  רשת  ומתקני  קווי  של  עת 

 הראשיות לאזור התעשיה ועד לראש המערכת במגרש.  

 הפקת חיובי מים על פי קריאות מונה.  .15.3

של רשאית להתקשר עם חברת מקורות באופן ישיר ולשלם בגין צריכת המים  מינהלתה .15.4

צריכת בגין  תשלום  מהדייר  ולגבות  האתר,  מונה    כלל  קריאת  על  בהסתמך  שלו  המים 

המים ועל פי תעריף שאינו עולה על התעריף שהיה הדייר משלם אילו היה משלם לרשות  

 המקומית באופן ישיר.  

 -תדאג ל מינהלת ה –ביוב וניקוז  .16

הה .16.1 קווי  השאיבה,  תחנת  הביבים,  מערך  של  ומונעת  שוטפת  ומתקניו,  תחזוקה  ולכה 

 יים לשטח האתר ועד לראש המגרש. וזאת מנקודת כניסת הקווים הראש

שבורה,  .16.2 צנרת  והחלפת  תיקון  ובריכות,  קווים  ניקוי  ביוב,  שאיבת  סתימות,  פתיחת 

הקווים   כניסת  מנקודת  וזאת  והניקוז  הביוב  ברשת  אחרים  וחלקים  שבורות  בריכות 

 הראשיים לשטח האתר ועד לראש המגרש.  

 -תדאג ל מינהלתה – גינון .17

וב שטחי גינון, חידוש הגינון בשטחים הציבוריים, והכל אחזקה שוטפת, השלמות ועיצ .17.1

 על פי הנחיות התכנון המתייחסות לגינון, כמפורט בנספח ב' להסכם. 

 אחזקה ותפעול של מערכות ההשקיה לשטחי הגינון הציבורי.  .17.2

 אחזקה של מתקני הגינון והנוי בשטח הציבורי.  .17.3

גונן לא יעלה על התחום הגינון בתחום המגרש, ובלבד שהתחום המ  וטפת שלאחזקה ש  .17.4

 שאושר על ידי רשויות התכנון. 

התכנון   .17.4.1 רשויות  ידי  על  שאושר  התחום  על  המגרש  בתחום  המגונן  התחום  עלה 

 ישלם הדייר על כל מ"ר של גינון נוסף, כפי שיוסכם בין הצדדים מעת לעת. 

אינם .17.4.2 המגרש  בתחום  הגינון  מי  שירותי  הבאות:  העלויות  את  שקיה,  ה-כוללים 

רי רבדשן,  צמחיה  תוספת  ההשקיה,  מערכת  על  אחריות  הדברה,  שנתית,  -סוס, 

 דומם ותשתיות.  

    -תדאג ל  מינהלתה –חזיתות וגדרות  .18

ושל  .18.1 זה(  להסכם  ב'  בנספח  מפורטות  שהן  )כפי  התכנון  הנחיות  אחר  קפדני  מילוי 

אחי על  לשמירה  הקשור  בכל  התב"ע  סגנון  הוראות  על  ושמירה  המבנים  חזיתות  דות 

רש בהוראות התב"ע והנחיות התכנון וכן שמירה על עיצוב של הגדר התוחמת הבניה כנד

 את המגרש, הכל בהתאם להנחיות התכנון.

   -תדאג ל מינהלתה –שילוט  .19

הציבורי   .19.1 בשטח  עליהם  ופיקוח  השוטפת  תחזוקתם  הכוונה,  ואמצעי  שילוט  הצבת 

 ון בנושא שילוט, כמפורט בנספח ב' להסכם זה. בהתאם להנחיות התכנ
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בכל הקשור להצבת שילוט על הנכס ו/או    מינהלת דייר מתחייב למלא אחר הנחיות הה .19.2

 בנושא זה מהווה הפרה של ההסכם. מינהלתעל המבנה בתחום המגרש. הפרת הנחיות ה

 תקין.לא תישא בעלות של שילוט נוסף )פרטי( שיתקין הדייר במגרשו, ככל שי מינהלתה .19.3

    -תדאג ל  מינהלת ה –תאורת רחובות  .20

קה, תיקון, שינוי, והקמה של מערכת התאורה בשטח הציבורי, וכן לקביעת זמני  תחזו .20.1

 התאורה של תאורת הרחוב. 

 -תדאג ל מינהלתה –תברואה וניקיון בשטחים הציבוריים  .21

געים הדברת מזיקים, פינוי פגרים, טיפול בחיות משוטטות, הדברת עשביה, טיפול במפ .21.1

 תברואתיים.

 מפרצי חניה וחניונים. ניקוי וטאוט כבישים, מדרכות  .21.2

ה .21.2.1 ידי  על  יבוצע  לחודש  החניון    מינהלת אחת  של  ובלבד    הפנימי טאוט  במגרש, 

עם ה זאת  תיאם  במועד שתואם    מינהלתשהדייר  וריק מכל חפץ  פנוי  היה  והחניון 

 לצורך ביצוע הטאוט. 

 .מינהלתיקבעו על ידי הפינוי אשפה ביתית בלבד מנקודות איסוף שי .21.3

ו .21.4 יניח פסולת מכל סוג שהוא בשטח ציבורי, /הדייר מתחייב כי הוא  או מי מטעמו לא 

 .  מינהלתאלא במתקן שייוחד למטרה זו על ידי ה

להנחיות   .21.4.1 בהתאם  שלא  ציבורי  בשטח  הדייר  ע"י  פסולת  הנחת  של  במקרה 

ה-ואי  מינהלתה תהיה  לאלתר,  הפסולת  של  לפ  מינהלתפינויה  את  רשאית  נות 

ולחהפ מי מטעמה,  ידי  על  או  בעצמה  פינוי  סולת  של  במלוא העלות  הדייר  ייב את 

ידי ה על  וכן בדמי טיפול שיקבעו  פי שיקול דעתה    מינהלתהפסולת  על  מזמן לזמן 

 הבלעדי.  

תהיה רשאית להתקשר בהסכם מסגרת עם קבלן לפינוי פסולת שאינה אשפה   מינהלתה .21.5

לפנות ביתית בתחומי המגרשים של הדייר  לקבלן את הזכיון  יעניק    ים. הסכם המסגרת 

תדאג לכך שתעריפי הפינוי שיגבו על ידי    מינהלתמהאתר את הפסולת שאינה ביתית. ה

הקבלן לא יעלו על התעריף המקובל לפינוי הפסולת שבה מדובר. ההתקשרות עם הקבלן  

ופן  חריות על אלא תהיה א   מינהלת לצורך פינוי הפסולת תהיה בין הדייר לבין הקבלן, ול

 ביצוע ההתקשרות. 

 עשייתית ת פסולתפינוי  .22

פינוי הפסולת התעשייתית ה .22.1 שירותי  איסוף הפסולת    מינהלתבמסגרת  בעלות  תישא 

פסולת  ופינויה,   למחזור(,  המיועדלמעט  או ת  אגרה  מס,  כל  ו/או  הטמנה  היטלי  עלות 

לא   הפסולת  שסוג  )ככל  לעת  מעת  שיהיו  כפי  הפסולת  הטמנת  בגין  שיוטל  אחר  היטל 

ונה, כלי אצירה לפסולת )לרבות דחסנים(  כן תספק לדייר, על חשב יאפשר את מחזורה(, ו

בהתאם לצורך, כפי שיהיה מעת לעת ובכמות מספקת על מנת שהפסולת לא תגלוש מחוץ  

 לכלי האצירה.  
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הפסולת,  .22.2 של  ריקון  כל  לאחר  ושטיפתם  ריקונם  תחזוקתם,  האצירה,  מיכלי  הצבת 

ה באחריות  הק  מינהלת הינה  באמצעות  חשבונה,  הועל  את  מטעמה  שיעניק  שירות  בלן 

 בפועל, וזאת ביחס לכל סוגי הפסולת.  

הדייר מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו לא יניח פסולת מכל סוג שהוא בשטח ציבורי,  .22.3

ה ידי  על  זו  למטרה  שייוחדו  כאמור  האצירה  במתקני  בשטחו  מינהלתאלא  ושיימצאו   ,

 הפרטי של הדייר.  

  מינהלתלהנחיות השטח ציבורי שלא בהתאם  במקרה של הנחת פסולת ע"י הדייר ב .22.4

רשאית לפנות את הפסולת בעצמה או    מינהלתפינויה של הפסולת לאלתר, תהיה ה-ואי

וכן בדמי טיפול   פינוי הפסולת  במלוא העלות של  ולחייב את הדייר  מי מטעמה,  ידי  על 

 מזמן לזמן על פי שיקול דעתה הבלעדי.   מינהלתשיקבעו על ידי ה

כי   .22.5 שהשיר יובהר  פסולת  ל  ות  של  יכלול  פינוי  לא  של  תעשייתית  בניין, פינוי  פסולת 

פלסטיק,   שרינק,  ניילון  קרטון,  פסולים,  יבשים  מוצרים  איכות,  בגין  מוצרים להשמדה 

באופן   הדייר  יפנה  אותם  משרדי  ונייר  ואלקטרוניקה  חשמל  מוצרי  נורות,  מתכות, 

ייקבעו בין הצדדים הסדרי    עצמאי, אלא אם הודיע הדייר למינהלת אחרת. במקרה זה

מנק  הפינוי  ידי  על  שייקבעו  איסוף  של   מינהלתודות  לצורך  בכפוף  הדייר,  עם  בתאום 

 להתקשר עם צדדים שלישיים לצורך ביצוע הפינוי, והכל תוך פרק זמן סביר.  מינהלתה

מיון/טיפול/מחזור  .22.6 למתקני  למחזור,  הניתנת  הפסולת  כל  להעברת  תדאג  המינהלת 

בהיקף המירבי האפשרי. לבקשת   באופן שיאפשר מיחזור מרכיבי הפסולת  מורשים כדין,

תעביר לו עותק מרישיון העסק של קבלן הפינוי. לבקשת הדייר, וככל    מינהלתהדייר, ה

יהיה אפשרי, ה ומהיתר   מינהלתשהדבר  גם עותק מרישיון העסק של המפעל  לו  תעביר 

 המחזור שניתן למפעל על ידי המשרד להגנת הסביבה. 

לה  .22.7 שהיא,  סיבה  מכל  רשאי,  יהיה  להדייר  קבלת   מינהלתודיע  על  מוותר  הוא  כי 

. אולם, הודעה מעין זו לא תהווה הצדקה לשינוי בדמי  התעשייתית  שירותי פינוי הפסולת

 הניהול הקבועים בחוזה זה.  

 -תדאג ל  מינהלתה –תשתיות  .23

ה .23.1 המדרכות,  הכבישים,  של  השוטפת  האחזקה  של  ותיאום  פיקוח  שבילים, ניהול, 

אים באתר בתחום השטח הציבורי ותדאג לתיקונם, ככל  המעברים ואזורי החניה הנמצ

 שיידרש.  

   -תדאג ל  מינהלתה –מתקנים  .24

בסעיף   .24.1 כהגדרתם  המתקנים,  כל  של  הציבוריים  בשטחים  ופיקוח  תיאום   3.9ניהול, 

ייועדו על ידי   ירים באתר ו/או את  לשמש ו/או לשרת את כלל הדי   מינהלתה לעיל, אשר 

 חלקם ו/או את הקהל הרחב והכל על מנת שתישמר רמת אחזקה גבוהה באתר. 

 -תדאג ל  מינהלתה –  תקשורת כבלים, מחשבים וטלפונים .25

 טיפול והסדרת הספקת שירותי טלפון עד לחיבור קווי התקשורת   למגרש. .25.1

 הנחת קווי תקשרות עתידיים. הכנת תשתיות )שרוולים( לצורך  .25.2
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לעשות בהן    מינהלתר ספק, אין בהנחת התשתיות דלעיל כדי לחייב את הלמען ספ .25.2.1

 שימוש בעתיד. שימוש זה כפוף להסכמים עם חברות תקשורת, ככל שיהיו. 

 -תדאג ל מינהלתה –כיבוי אש  .26

ר אש   ,ילוןיכיבוי אש א איגוד  כיבוי אש בהתאם לדרישות  צורך  מים לשירותי    ספקתה .26.1

 כלול: ת

26.1.1. " בקוטר  זקף  הספרינקלרים  הל  בגבו  10התקנת  מערכת  עבור  המותקנת  מגרש, 

 במבנה.  

בהתאם לדרישות מכון התקנים ואיגוד ערים לשירותי כבאות  ספקת מים בלחץ  ה .26.1.2

מכון  אישור  )העתק  ההסכם  חתימת  במועד  בתוקף  כפי שהם  איילון,  אזור  והצלה 

 להסכם(.   'בכנספח מצ"ב  ,איילון  הרשות הארצית לכבאות והצלה,התקנים ואישור 

ת מערכת הספקת המים לכיבוי אש עד גבול המגרש, באופן שוטף וברמה  תחזוק .26.1.3

נאותה במהלך כל תקופת ההסכם, וזאת בהתאם להנחיות שינתנו, מעת לעת, על ידי  

 איגוד כיבוי אש איילון. 

תקינות על    עבור איגוד כיבוי אש איילון  לדייר אישור  מינהלתבמידת הצורך תמציא ה .26.2

 רכי כיבוי אש.לצומערכת אספקת המים למגרש 

ה .26.3 כי  חוזרת  בלתי  הסכמה  בזאת  מסכים  מי    מינהלתהדייר  או  הכלכלית  החברה  או 

ו/או   סגירה  ו/או  טיפול  ו/או  תפעול  לצורך  למגרש  להיכנס  רשאי  יהיה  מטעמה  הוסמך 

פעולה נחוצה  כל    תיקון ו/או פתיחה של מגוף המים המיועד לכיבוי אש ו/או לצורך ביצוע

 ית בקשר למערכת המים המיועדת לכיבוי האש. אחרת לדעת החברה הכלכל

 התחייבויות הדייר בתחום כיבוי האש: .27

ביתית  למערכת אספקת המים ה  גרשמתחייב לחבר את ההידרנטים שבשטח המ   דיירה .27.1

 . ולא למערכת המים המיועדת לשירותי כיבוי אש

המ   דיירה .27.2 אספקת  במערכת  להשתמש  המתחייב  אלה ים  לצרכים  אש  לכיבוי  מיועדת 

 .  ולא לכל צורך אחרבלבד 

ה  דייר ה .27.3 את  ולשפות  לפצות  שיגרם   מינהלתמתחייב  לרכוש,  או  לגוף  נזק  כל  בגין 

רכי  ו שלא לצ המים לכיבוי אש  שימוש במערכת  מ  כתוצאהו/או לצד ג' כלשהו    מינהלתל

 כיבוי אש. 

לעת    דיירה .27.4 פחות מפעם בשנה מתחייב לבדוק מעת  המיועדת   ערכת המיםמ  את(  )ולא 

מערכת ב  מצאעל כל ליקוי שמיידית  ולהודיע לחברה    בתחום המגרש,  אשלצורכי כיבוי  

 .  האמורההמים 

ין כל , בגמינהלתל  דיירהעשה הדייר שימוש במערכת המים, לכל מטרה שהיא, ישלם   .27.5

 .  באתראותה עת ביחס לצריכת מים הנהוג בבהתאם לתעריף  שצרך, מים כמות ה

 -תדאג ל  מינהלת ה  – ירהי שמשירות .28

 וש שירותי שמירה מספק שירותי שמירה מוכר שיכללו: תרכ  מינהלתה .28.1
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מכניסת החג   –למחרת; בימי חג ושבת  06:00ועד לשעה   18:00משעה  –בימי חול  .28.1.1

 .06:00או השבת ועד למחרת החג או השבת בשעה 

)מ .28.1.2 שומרים,06:00עד    18:00  -בלילה  שני  של  רכוב  סיור  )מ   (:  עד    06:00  -ביום 

 .חד: סיור רכוב של שומר א(18:00

השמירה   .28.1.3 ישראלבכפוף    ויינתנ שירותי  משטרת  בתוקף  כפי    ,להנחיות  שתהיינה 

 . מעת לעת

ין חוק  ילענ  ותכולת נכס או על  "כשומר" על ה  מינהלתהמוסכם בזאת כי בכל מקרה לא תחשב   .29

לגרוע מאחריות  כדי  , אולם אין באמור  יואחריות על פ ולא תישא ב,  1967-תשכ"ז  ,השומרים

הפס  מינהלתה נזק,  הוצאה  לכל  ו/או  עקשייגרמו  ד  בשמלדייר  תקלות  ו/או  ליקויים  ירה  ב 

 שייגרמו עקב רשלנות ישירה של המינהלת. 

 -תדאג ל מינהלתה – שירותי דואר .30

 הצבת תיבות דואר והקצאת כתובת לפארק.   .30.1

 שירותי דואר רשום, בכפוף לקבלת הסכמה של ספק שירותי הדואר. .30.2

 : על פי בקשת דייריםנוספים רותים הוספת שי .31

קנה זכות הצבעה אחת(  מ  נכס)כל  בפרוייקט    נכסיםת מכלל הלפחו   75%הדיירים של   .31.1

ידם שיוגש למב  ,רשאים על  , שאינו  נוסף  לבקש אספקתו של שרות  ,מינהלתכתב חתום 

ידי   על  הניתנים  עת.    מינהלתהמאלה  הדיירים   מינהלת הבאותה  לכל  זו  בקשה  תעביר 

 שרות זה. מעונינת לספק אם היא   יום, לכל הדיירים  30ותודיע תוך  פרוייקט ב

"נכ  .31.1.1 זה  סעיף  משמלצורך  שסומן  מגרש"  "עותו  ס"  תקפה     בתב"עכפי  שהיתה 

 מגרש/ים(. __   -בו של הדייר במכרז )אשר זכה במועד זכיית

 נתן השרות. יואם כן החל ממתי י  ,שיקול דעת בלעדי אם לספק שרות זה מינהלתל .31.2

מחוייבים בו    ן סביר, יהיות זה באופלספק שרו  מינהלת היהא באפשרותה של  שמידה  ב .31.3

ב הדיירים  סעיף  פרוייקטכל  לפי  על הבקשה  אלו שאינם חתומים  אלא  לעיל,    31.1, אף 

ולשאר   , תוהדיירים שביקשו או  ק ממנו ריכולים ליהנות  אם מדובר בשרות אשר מטבעו  

 ות ממנו. נה ילמעשית אפשרות אין הדיירים 

י י הניהול  מדכל שינוי ב .31.4 ידי ישהדרש, בגין תוספת  יאם    רותים כמפורט לעיל, יקבע על 

שיקול    מינהלתה פי  עמדתו,  תהעד על  את  ושמעה  הדייר  עם  שהתייעצה  לאחר    הסביר, 

 ובתנאי שיידעה על כך את הדייר בטרם הספקת השירות. 

ירים להתקשר עם דיל  מינהלתלספק את השירות המבוקש, תאפשר ה  מינהלתהסרבה   .31.5

תהיה על כך זכות סירוב    מינהלת, אולם להשירות המבוקשאחר שמוכן לספק את    גורם

 משיקולים סבירים וענייניים.

 

 תקופת ההתקשרות

 . (חתימהשנים ממועד ה 10________)  ההסכם יכנס לתוקף במועד חתימתו ויפקע ביום .32
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הודיעה   .32.1 לא  אם  לעיל,  האמור  אף  ההסכם    מינהלתה על  פקיעת  על  לפ   90לדייר  ני  יום 

 שנים נוספות.  3של באופן אוטומטי לתקופה  וארך ההסכםהגיע מועד פקיעתו י

 מנגנון זה יחזור על עצמו כל אימת שייקרב מועד פקיעתו של ההסכם.  .32.2

חודשים    6רשאית להודיע לדייר בכתב, תוך מתן התראה של    מינהלתעל אף האמור לעיל, ה .33

רה כאמור  את מכל סיבה שהיא. במקכוונתה להביא את ההתקשרות לידי סיום, וזמראש, על  

ההתקשר  התופסק  בין  תביעות    הלתמינות  ו/או  טענות  מהצדדים  למי  שתהיינה  מבלי  לדייר 

 כלשהן בקשר לכך.  

הבמקרה   .33.1 תהיה  ההתקשרות  סיום  את   מינהלת של  להעביר  או  בחירתה  ע"פ  זכאית 

דיירים של או אם הודיעו ה  חברת אחזקהתה, ובכלל זה  גורם אחר על פי בחירזכויותיה ל

זכות הצבעה אחת( כי הם מעוניינים   מקנה  נכס)כל    נכסים בפרוייקטכלל המ  75%ת  לפחו

מ  להם    ,בפרויקטזכויותיה  את    מינהלת הלרכוש  בערכן  זכויותיה  את    מינהלתהתמכור 

   . הכלכלית כפי שיקבע ע"י רואה החשבון של החברה

ע שהיתה תקפה במועד  יף זה "נכס" משמעו "מגרש"כפי שסומן בתב" לצורך סע 32.1.1

   מגרש/ים(. ___  -שר זכה בייתו של הדייר במכרז אזכ

 

 דמי ניהול 

בסע .34 המפורטים  השירותים  ולביצוע  לניהול  )ע   15-39יפים  בתמורה  המשנה  לעיל  סעיפי  ל 

  ₪   )שלושה  ₪  58.3תורה דמי ניהול בסך של    מינהלתאו למי שה  מינהלתשלהם( ישלם הדייר ל

ושת )של  ₪  3,600ך של  נכס, ולא פחות מסור כל מטר בנוי בדש עב( לחואג'  חמישים ושמונהו

 .(, לחודש₪ ושש מאות  אלפים

מדידה  השטח המבונה בהתאם לחישוב השטחים שבגינם ישלם הדייר דמי ניהול יתבסס על   .35

המועצה האזורית ו/או  שנעשתה בנכס לצורך מתן היתר הבנייה ועל פי עדכון מדידות שתעשה  

 . עמה מעת לעתו/או מי מט   מינהלתה

 לעיל יתווסף מע"מ כדין.  34ף מור בסעילסכום הא .36

 , בתוספת מע"מ כדין.₪ לחודש  ______ __  במסגרת ההסכם מינהלתסה"כ ישלם הדייר ל .37

יהא מדד המחירים לצרכן  מדד הבסיס  , כשדמי הניהול יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן .38

 (.1420ממוצע  -ים לצרכן  המחיר   )על בסיס מדד נקודות 6.89ו  שהינ 6201חודש ינואר   של

רשאית להעלות את דמי הניהול הקבועים בהסכם,    יהלא תה  מינהלתהמוסכם בין הצדדים כי   .39

עליית המדד, או    גבוה משיעורהשירותים עלתה בשיעור  ה  תאלא אם כן יתברר כי עלות אספק

ה אם   כי  מוסמכ  רשתנד   מינהלתיתברר  רשות  ידי  שעל  קבע  דרך  להוסיף  שת  אינם  ירותים 

בכפוף למפורט  רשאית לעדכן את דמי הניהול    מינהלת. במקרה זה, תהא הלולים בהסכם זהכ

 : להלן

 התוספת תהא אך ורק בשיעור עלות תוספת השירותים שנדרשו;  .39.1

 ; יה שחלה בעלות תשומות השירותיםהתוספת תהא אך ורק בשיעור העלי  .39.2

 יית המחירים; ל ו תחומים חלה עייר באלנמסר לד  .39.3
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אישר כי התחשיב ששימש בסיס לעדכון דמי הניהול נערך   נהלת מי רואה החשבון של ה .39.4

התוספת   שיעור  וכי  מקובלים  חשבונאים  כללים  השינוי  לפי  שיעור  את  בעלות תואם 

 תשומות השירותים. 

החזקה בפועל במבנה  פועל )אפילו באופן חלקי( או ממועד קבלת  החל ממועד אכלוס המבנה ב .40

טופס  או   )להלן  נה, המוקדם  למב  4ממועד קבלת  הדייר    –מביניהם  על  יום האכלוס(, תחול 

 חובה לשלם דמי ניהול מלאים.

חודשים    6לעיל, החיוב בגין נכס סגור שאינו בשימוש לתקופה של עד    39חרף האמור בסעיף   .41

 ורט להלן: יוקפא בכפוף למפ

 כס;תו להשתמש בנש על כוונחודש מרא מינהלתהדייר יודיע ל 40.1

 קר, בתאום איתו, בנכס, לצורך ביקורת; לב מינהלתיאפשר לנציג ההדייר   40.2

לאם   40.3 ובכתב  מראש  הודעה  ללא  יאוכלס  יחוייב    מינהלתהנכס  הדייר  לעיל,  כנדרש 

של   יו  6בתשלום  קצרה  אכלוס  תקופת  על  ההוכחה  חובת  לאחור.  על  חודשים  תהא  תר 

 הדייר. 

הספקת חובת    מינהלתעל ה  לא תחולתשלום,  יחוייב הדייר בבתקופה שבה לא  יובהר,   40.4

 רותים מכל סוג ומין שהוא.שי

סירובו או אי נכונותו של הדייר לקבל את השירותים המפורטים לעיל, כולם או חלקם, אינם   .42

 בועות בהסכם.משחררים אותו מחובתו לשלם דמי ניהול כקבוע בהסכם ומחובותיו הק

ים  ולל ארנונה ו/או מיסים עירונינו כשתשלום דמי הניהול אי   הדייר מודע לכך ומסכים לכך .43

לכל רשות   הדייר לשלם למועצה האזורית או  לגרוע מחובתו של  כדי  בו  אין  ולפיכך  אחרים, 

 מנהלית אחרת מיסים או אגרות כקבוע בדין.

לבצ  מינהלתה .44 כדי  מטעמה  מי  ולהסמיך  למנות  חלק רשאית  של  או  כל  של  גבייה  עבורה  ע 

 ם שהדייר חייב בהם.מהתשלומי

תורה את דמי הניהול באמצעות הוראת קבע ו/או    מינהלתאו למי שה  מינהלתר ישלם לייהד .45

ל מעותדות  ל   12  -המחאות  שתימסרנה  עשר    מינהלתחודשים,  בחמישה  מראש,  שנה  מידי 

 לחודש ינואר של כל שנה.  

בכל .45.1 ינואר  לחודש  עשר  ה   בחמישה  תערוך  ה  מינהלת שנה  דמי  של  סופי  ניהול  חשבון 

התחשב בשינוי במדד המחירים חייב בהם בגין השנה שחלפה, וזאת ב   השנתיים שהדייר

לצרכן או שינויים אחרים שחלו במהלך השנה )לדוגמא, תוספת בניה(. סכום ההפרש בין  

ית הסופיים  הניהול  דמי  לבין  בפועל  הדייר  ידי  על  ששולמו  הניהול  ייגרע  דמי  או  ווסף 

 מביצוע החשבון הסופי.יום   30לצד השני בתוך מחשבונו של הדייר וישולם 

רש .45.2 הדיירלחילופין  כאמור,אי  ל  ,  הרשאה  באמצעות   מינהלתלתת  חשבונו  את  לחייב 

 הוראת קבע.  

 לעיל.   3.14תשלום שלא שולם במועדו יצבור הפרשי הצמדה וריבית פיגורים, כהגדרתה בסעיף  .46
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סכופיגהיה   .46.1 בתשלום  הדייר  כאמור,ר  כלשהם  שישולם  ומים  סכום  לכיסוי    כל  ידו  על 

אלו   היה  י פיגורים  הקרן.  חשבון  על  ולבסוף  הפיגורים,  ריבית  חשבון  על  תחילה  יזקף 

, מינהלתהוגביית החוב האמור תהיה כרוכה בהוצאות או בשכ"ט עורך דין מטעמה של  

 ר לעיל. ההוצאות ואח"כ לפי הסדזקף כל סכום כאמור ראשית על חשבון החזר יי

שלום קנסות פיגורים, ריביות וכיו"ב, כגורעים מכל זכות  למען הסר ספק, לא יראו בת .46.2

בהפרת    מינהלתה  של ושעילתו  בדין  או  זה,  בהסכם  הקבוע  נוסף  ו/או  אחר  סעד  לכל 

 החוזה ע"י הפיגור בתשלום. 

לע  .47 רשאי  יהא  ההדייר  של  השנתי  בדו"ח  ימינהלתיין  על  החתום  החשב,  רואה  של  די  ון 

שללתנהמיה הכספית  הפעילות  את  שיפרט  לעיון    מינהלת ה  ,  יועמד  הדו"ח  שחלפה.  בשנה 

יום מיום שהדו"חות הכספיים של החברה הכלכלית אושרו על ידי דירקטוריון    45הדייר בתוך  

 החברה. 

 

 התחייבויות הדייר 

ב .48 קרא  כי  מצהיר  המוקהדייר  הבדיקות  בכל  נקט  זה,  הסכם  והבין  המתחייבותדק    דמות 

היות מיוצג על ידי עורך דין מטעמו ולקבל יעוץ  סכם זה, ניתנה לו הזדמנות לותו בהמהתקשר

לעצם   הנוגעת  תביעה  ו/או  טענה  כל  על  מוותר  והוא  זה  הסכם  על  חתימתו  בטרם  משפטי 

 התקשרותו בהסכם זה. 

שחובת .49 לו  ידוע  כי  מצהיר  להסכםהדייר  בהתאם  התחייבויותיו  כל  אחר  למלא  אינה    ו  זה 

מוש או  שימ תלויה  אי  או  משימושו  אופן ושו  פעת  למלא    נכסבשימושו    או  מתחייב  והוא 

, יהיה מלא או חלקי או  נכסאחריהן ללא כל סייג הן בתקופות שבהן השימוש שיעשה על ידו ב 

 ו/או תביעה בקשר לכך.והוא מוותר על כל טענה   ,כלל נכסשלא יעשה על ידו שימוש ב

 יב בזאת כדלקמן: הדייר מצהיר ומתחי .50

 ל פי ההסכם במועדם. התשלומים שהוא מחוייב בהם ע  את כללשלם  .50.1

ה .50.2 ולדרישות  להוראות  מטעמו,  שפועל  מי  וכל  עצמו  הוא  מי    מינהלתלהישמע,  ו/או 

במילוי תפקידיה כל אימת ששיתוף פעולה    מינהלת שיפעל מטעמה, לשתף פעולה ולסייע ל

 סדיר ויעיל.   והענקת השירותים באופןו סיוע כאמור יידרש כדי לאפשר את ניהול א

מוגדרים בעצמו ובין באמצעות אחרים, של כל פעולה או טיפול ש  להימנע מביצוע, בין  .50.3

ה שמעניקה  חובה  כשירותי  זה  אם  מינהלתבהסכם  אלא  לכך  כן  ,    מינהלתההסכימה 

 בכתב לפני ביצוע הפעולה או הטיפול. 

 . המעל כל תקלה המחייבת פעולה מטע מינהלתל להודיע .50.4

ל .50.5 למגים מכולבא  מינהלתלאפשר  ו/או  לנכס  הכניסה  את  זהות  וחה  )במקרה שאין  רש 

לבין הנכ ומבלי להפריע לפעילות  ס( בכפוף להודעה מראש, בשעובין המגרש  סבירות,  ת 

יה של  המתבצעת בנכס, לשם ביצוע כל פעולה או עבודה הקשורה בניהול ובביצוע חובות

או  מינהלתה בפעולה  מדובר  אם  בין  לנ,  בקשר  הנעשית  ובעבודה  מדובר  כס  אם  בין 

 ה הנעשית בקשר לנכס אחר באתר ו/או בקשר לשטח הציבורי.  בפעולה או בעבוד 
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מבלי לגרוע מן האמור לעיל החתימה על ההסכם מהווה הסכמה בלתי חוזרת של   .50.5.1

המגרש כדי לבצע כל פעולה    רשאי להיכנס לתחום  מינהלתהדייר כי בא כוחה של ה

 י כל דין. סכם ועל פעל פי הה מינהלתה של ההקשורה לתפקיד 

של  תיתן    מינהלתה .50.5.2 מראש  הודעה  בפועל,  24לדייר  הכניסה  לפני  לפחות    שעות 

ה דחופה, שאז תהיה  בפעולה  להיכנס    מינהלתובלבד שאין מדובר  רשאים  ב"כ  או 

 לתחום המגרש לאלתר כדי לבצע את הפעולה.

 י.  על הניקיון ועל הסדר במגרש ובשטח הציבור לשמור  .50.6

ו או על ידי מי מעובדיו או על ידי  ה שייגרמו על ידלכל נזק ו/או פגיעהדייר יהיה אחראי   .50.7

שלו לרכוש   גורם מטעמו או על ידי קבלן משנה שלו או על ידי ספק שלו או על ידי לקוח

 הציבורי או למתקנים באתר. 

 מינהלתולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי ה  הדייר מצהיר ומאשר בזאת כי אין .50.8

מטעמה   מי  ו/או  ו/או  לרעש  אי  בקשר  לכל  ו/או  שעלול  לריח  אחר  מטרד  ו/או  נוחות 

 להיגרם לו כתוצאה מפעילות של דייר אחר באתר )להלן: "המטרד"(. 

לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים   .50.8.1 בכך אין כדי לגרוע מזכותו של הדייר 

כלפי   הלרשותו  את  להסיר  מנת  על  המטרד  את  שיוצר  לקבל  הדייר  כדי  או  מטרד 

 בגינו. י בגין הנזק שנגרם לו פיצו

 

 וח נזקים ותיקונים ביט

ה .51 תרכוש  ההסכם,  פי  על  הדייר  מהתחייבויות  לגרוע  בתוקף                 מינהלתמבלי  ותחזיק 

 למשך כל תקופת ההסכם פוליסות ביטוח כדלקמן: 

מעבידים   .51.1 חבות  הלב  –ביטוח  חבות  פק   מינהלתיטוח  פי  על  עובדיה  הנזיקין  כלפי  ודת 

 ועקב עבודתו.   (, בגין כל נזק גוף לעובד תוך כדי)נוסח חדש

שלישי   .51.2 צד  כלפי  אחריות  ה  –ביטוח  חבות  כלשהו,   מינהלתלביטוח  שלישי  צד  כלפי 

ה ידי  על  שיקבעו  אחריות  "אחריות    מינהלתבגבולות  סעיף  תכלול  הפוליסה  לעת.  מעת 

מוש בשטחים  ותו על פי דין עקב השיהביטוח יורחב לשפות את הדייר בגין אחרי   צולבת".

 בכפוף להדדיות. , שבפרוייקטהציבוריים 

 על הפוליסות כאמור בסעיף זה יחולו הוראות כדלקמן:   .52

תהיה רשאית מעת לעת לשנות ו/או לבטל ו/או להחליף את הפוליסות ו/או    מינהלת ה .52.1

על הכל  נוספים,  ביטוחים  שיקול  להוסיף  ש  פי  ובלבד  והסביר  הבלעדי    תנאידעתה 

 לעיל.   51.2-ו  51.1בסעיפים רטות הפוליסות לא יפחתו מתנאי הפוליסות המפו

בלבד, והיא לבדה תהיה   מינהלתוהמוטבת תהייה ה   מינהלתהפוליסות תהיינה על שם ה  .52.2

מוסמכת לשאת ולתת עם חברת הביטוח על תנאי הביטוח ועל תשלום תביעות ביטוח על  

 פי הפוליסות.  

שהמב  מינהלתה .52.3 לכך  יתגרום  בפרוייק טח  הדיירים  כלל  כנגד  תחלוף  זכות  על  ט, וותר 

 בזדון, בכפוף להדדיות. מנהלים ועובדיהם, למעט אם יגרמו לנזק 
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 בכפוף לתיאום מוקדם.   מינהלתהפוליסות תעמודנה לעיון הדייר במשרדי ה .53

ע .54 לרכוש  מהדייר  למנוע  כדי  הפוליסות  של  בקיומן  או  אין  נוסף  אחר,  ביטוח  כל  חשבונו  ל 

 וליסות הנ"ל. , לפ משלים

לואן את כל הוראות הפוליסות ככל שהן מתייחסות אליו,  הדייר מתחייב לקיים בקפדנות ובמ .55

ה זכויות  על  לשמור  מנת  עותק    מינהלתעל  הפוליסות.  עפ"י  בפרוייקט  הזכויות  בעלי  וכלל 

 מהפוליסות יועבר לעיון הדייר בסמוך לחתימה.

ההדי .56 עם  פעולה  ישתף  מטעמה  מינהלתיר  מי  הביטוח  במק  או  לחברת  תביעה  הגשת  של  רה 

 מיידי כל מסמך, עדות וכדומה, שידרשו לצורך הגשת התביעה. וימציא באופן 

תחייב את הדייר בכל הוצאה שהיא הוציאה במהלך תיקון הנזקים מכל מין  ו/או    מינהלתה .57

ובלבד שניתנה על כך התראה לדייר  סוג שהוא, אשר על הדייר לתקן ו/או לשאת בתש לומם 

לזמן   ישלם  הדייר  העניין.  נסיבות  לפי  מראש,  ה  ינהלתמ סביר  שתורה  למי  את מינהלתאו   ,

 ימים מקבלת הדרישה בכתב.   7הוצאות התיקון בתוך 

נזק מכל סוג ומין שהוא או הפסד, ישיר, עקיף  ל לא תשא באחריות    מינהלת , הלמען הסר ספק .58

ל שיגרם  אחר,  ליקוי  יר  דיאו  פגם  ו/כתוצאה  הפסקה  ו/או  איזה    ו/אואו  בהספקת  עיכוב 

בפרוימהש כתוצאי רותים  מיקט  בנ ה  תלויות  שאינן  בלעדיתסיבות  ל  ה  שאין    מינהלתו/או 

 עליהן. מלאה שליטה 

 

 הפרות

ימים יהווה הפרה    7עולה  על  פיגור של הדייר בביצוע תשלום שהוא מחוייב בו על פי ההסכם ה .59

 ם. יסודית של ההסכ

תוך   .60 תוקנה  שלא  ההסכם  של  הפרה  תהפוך    יום  14כל  בכתב  התראה  עליה  שניתנה  מיום 

 ודית של ההסכם. להפרה יס

ה .61 תהיה  יסודית  הפרה  החוזה  את  הדייר  הצעדים    מינהלתהפר  מן  אחד  בכל  לנקוט  רשאית 

 הבאים, וזאת מבלי לפגוע בזכותה לכל סעד אחר עפ"י ההסכם או על פי כל דין: 

באופן   .61.1 וביצוע השירותיםלהפסיק  ניהול  או חלקי את  זה הני  מלא  ובכלל  לדייר,  תנים 

ל המים  הספקת  את  למגרש, להפסיק  האש  כיבוי  שירותי  הספקת  את  להפסיק  מגרש, 

ולהפסיק את הספקת שירותי השמירה לדייר, תוך שהיא מודיעה על כך לדייר ולגורמים 

 המוסמכים. 

כול .61.2 בידיה,  הנזק שגרמה ןאו חלק  ןלממש את הבטוחות שהפקיד הדייר  פי מידת  על   ,

 התאם לשיקול דעתה הבלעדי. , ובההפרה

ב  מינהלתה .62 שעות לצורך    24צעדים כאמור, אלא לאחר שנתנה לדייר התראה של  לא תנקוט 

 תיקון ההפרה. 

הדייר נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת לכך שאם לצורך ניתוק מערכת המים יהיה על   .63

 . פרעהיכנס לתחום המגרש הוא יאפשר זאת ללא הו/או על בא כוחה לה  מינהלתה
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ים לעיל או בכל אמצעי חוקי אחר הנתון  לנקוט בכל אמצעים המפורט  מינהלתסמכותה של ה .64

לה בדין לא תיפגע אף אם הדייר השכיר את הנכס, כולו או חלקו, לאחר או מכר אותו, כולו  

 או חלקו לאחר או היקנה בו זכויות אחרות לאחר. 

ה .65 תאלץ  בשל    הלתמינאם  בפרוייקט  שירותים  מלתת  כתוצאה  החלטלחדול  או  שיפוטית  ה 

בה  תלויות  שאינן  עילה    מנסיבות  כל  תהיה  לא  ולדייר  ההסכם,  של  הפרה  הדבר  יהווה  לא 

 לעיל.  33.1כלפיה בשל כך. בנסיבות מעין אלה יחול האמור בסעיף 

 

 העברת זכויות והתחייבויות 

כולן    סכם,את כל התחייבויותיה וזכויותיה לפי הה  תהייה רשאית, בכל עת, להעביר  מינהלתה .66

נעבר"( בתנאי שכל  יו המועצה האזורית )להלן: "הקן, לכל  גוף משפטי אחר שתחליט על או חל

על פי ההסכם. במקרה    מינהלתנעבר רלבנטי יקבל על עצמו את ביצוע כל התחייבויותיה של ה

עבר, ויראו את הדייר כאילו חתם  את הדייר, בכתב, בדבר מיהות הנ  מינהלתכאמור תיידע ה 

יחשבו כמוסכמים בין הדייר  מלכתחילה עם הנעבר, באופן שכל תנאי הסכם זה    ם זהעל הסכ

 והנעבר.

 : לאחר ואו העברת הזכויות ב /נכס ומסירת זכות חזקה ושימוש ב .67

מקרה   .67.1 בכל  כי  מתחייב  בשהדייר  השימוש  ו/או  החזקה  תמסר  תועברנה  נכסבו  או   ,

ולבקשתה    מינהלתעל כך ל  ודיע ר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, הוא י לנעב  וב   הזכויות

 רלוונטי לניהול הנכס ונחוץ לחברה בקשר להסכם זה.   מידע  ימסור לה כל פרט ו/או

ויעביר באופן כלשהו זכות חזקה, חכירה לדורות, בעלות ו/או   .67.2 הדייר מתחייב, כי היה 

בינו לבין הנעבר   חתימת החוזה  ד עםשבד בב, הוא יגרום לכך,  נכסבאחרת  שימוש  זכות  

עם  אם    ואף הנעבר  יחתום  כזה,  חוזה  יחתם  במינהלתהלא  ידי  ,  על  לכך  שיקבע  מועד 

על  מינהלתה מקובל    מינהלתהסכם  ,  שיהיה  על    מינהלתהאצל    עתאותה  בבנוסח  או 

התחייבויות   כל  אחר  למלא  הנעבר  של  התחייבות  ובו  זה  לצורך  ידה  על  שיוכן  מסמך 

 . תמינהלההכל לפי בחירתה של  –י הסכם זה הדייר על פ 

רצכ .67.3 לשביעות  הסכם כאמור  על  הנעבר  לא חתם  עוד  הל  של  ב  מינהלתונה  מסירת אין 

על ידי הדייר לנעבר, בין בתמורה ובין    נכסהשימוש ו/או החזקה ו/או העברת הזכויות ב

ביצוע  זה  בכלל  התחייבויותיו לפי הסכם זה, וכל  אותו ממילוי  כדי לפטור  שלא בתמורה,  

 ההסכם.  פי   שבהם הוא מחוייב עלהתשלומים 

על ידי הנעבר לא תשחרר את הדייר מלעמוד    מינהלתחתימה על הסכם למען הסר ספק,  .67.4

זהמינהלתבכל חיוביו החוזיים כלפי ה  לא    מינהלת ובלבד שה,  , שהתגבשו קודם למועד 

 תפרע יותר מפעם אחת בגין אותו חיוב. 

ר תזכה את הדיי ינו תנאי יסודי בהסכם, והפרתו על ידי  סעיפיו ה-סעיף זה על כל תתי .67.5

 הסכם.בעדים המנויים בכל הסבזכות להשתמש לאלתר  מינהלתה

דייר משנה( האחריות לקיום ההסכם    –השכיר הדייר את הנכס, כולו או חלקו, לאחר )להלן   .68

כן הוא דאג לכך שדייר המשנה יחתום עליו, אלא אם  ניהול תמשיך לחול  על    ולתשלום דמי 

 באותה עת.   מינהלתנוהג אצל הבל ו, בנוסח שיהיה מקומינהלתהסכם עם ה
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רש  מינהלת ה .68.1 כאמור, אם מדובר תהיה  על הסכם  המשנה  דייר  עם  לחתום  לסרב  אית 

מ קטן  המשנה  דייר  ששכר  המבנה  שטח  אם  או  שנים  מחמש  שקצרה  לתקופה    -בדייר 

 מ"ר.   1,000

כם  הדייר החדש(, האחריות לקיום ההס  –הלן  מכר הדייר את הנכס, כולו או חלקו, לאחר )ל .69

בין הדייר החדש    מינהלת לא נחתם הסכם  לתשלום דמי הניהול ימשיכו לחול עליו, כל עוד  ו

 באותה עת.  מינהלת, בנוסח שיהיה מקובל ונוהג אצל המינהלתלבין ה

 

 קיזוז וזקיפת התשלומים 

כ  מינהלתה .70 כל סכום כסף אשר תקבל מאת הדייר  לקזז  כל חוב של הדייר  תהא רשאית  נגד 

 תן הודעה בכתב בדבר קיזוז. ף למוזאת בכפו  מינהלתל

זכאית לזקוף כל תשלום שתקבל מאת הדייר או לזכותה לכיסוי כל   נהלתמי מוסכם בזאת כי ה .71

לפי ראות עיניה ולדייר לא תהא זכות לדרוש כי התשלום יזקף בגין    מינהלתחוב של הדייר ל

 ו. חוב או חלק של חוב מסויים כלשה

 

 מנגנון שינויים 

לכך   .72 מודעים  יושנוכ הצדדים  כי  יתכן  טווח,  ארוך  בחוזה  שמדובר  העובדה  שלא  ח  צורך  וצר 

 ניתן לצפותו כיום בביצוע שינויים בתנאי ההתקשרות ובתחולתה.  

הצדדים רשאים להעלות את   .73 יהיו  צורך כאמור  שיווצר  במידה  כי  הצדדים מסכימים  לפיכך 

 הצד השני, תוך שהם מנמקים את בקשתם.הצורך בביצוע השינוי בפני 

 ינוי ותנאיו. ת מעין אלה ינסו הצדדים להגיע להסכמה בדבר השסיבו בנ .74

במידה שהצדדים לא יצליחו להגיע להסכמה כאמור, יהיה כל צד רשאי לפנות לבורר לצורך   .75

ידי   על  יבחר  הוא  ובהיעדר הסכמה כאמור  יבחר בהסכמת הצדדים,  הבורר  בסוגיה.  הכרעה 

 שכת עורכי הדין. ראש ל

 רר כאמור. טר בוררין, ומלמדת על הסכמת הצדדים למינוי בווה שהחתימה על הסכם זה מהו  .76

בקיומה של מחלוקת כאמור אין כדי להצדיק הימנעות מקיום ההסכם כלשונו וכדברו כל עוד   .77

 לא ניתנה הכרעת הבורר במחלוקת. 

 

 שונות

יהיה .78 ולא  כי אין  בזה,  ומובהר  ובכלל לכל הבטחה,    למען הסר ספק מוסכם  כל תוקף מחייב 

הצדדים בכל הקשור להסכם זה, פרסום, משא ומתן או חילופי דברים אחרים בין    מצג,הבנה,  

 אלא אם כן נעשו בכתב ועל ידי מורשי החתימה מטעם הצדדים. 

שבין   .79 וההתניות  החיובים,  ההבנות,  כל  על  הצדדים  בין  המוסכם  כל  את  כולל  זה  הסכם 

עניינים  בנעשו בין הצדדים  נה ש כל סיכום, או הבומחליף  זה מבטל  הסכם  ן.  הצדדים ואין בלת

 חתימתו.המפורטים בו קודם ל
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אם הדייר הינו יותר מאדם אחד או יותר מאישיות משפטית אחת, יחולו הוראות ההסכם גם  .80

 על כל אחד מיחידי הדייר והתחייבויותיהם על פי ההסכם תהיינה ביחד ולחוד.

לא יחשבו כויתור על    הלתמינ ההימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה מצד    שום ויתור, הנחה, .81

 לא ישמשו מניעה לכל תביעה מצידה. זכויותיה לפי ההסכם ו

 הודעות

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הם כקבוע בכותרתו.     .82

בי     .83 מסמכי  לרבות  הודעה  באמצעות  -כל  או  שליח  באמצעות  האחר  לצד  שתשלח  דין 

ב הגיעה  פקסימיליה  כאילו  תחשב  המקובלות  העבודה  באותה  לתעושעות  מסירתה  עם  דתה 

שלח לצד האחר בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום  כתובת, והודעה כלשהי שתי 

( אחת  7שבעה  בכל  ההודעה  שמשלוח  בתנאי  והכל  כאמור,  בדואר  שיגורה  מיום  ימים   )

 מהדרכים הנ"ל יהא לכתובת לפי הכתובות דלעיל. 

 

 מכות השיפוטס

כי לבתי ה .84 בין הצדדים  לדון בכל תובע  משפט מוסכם  נה  בירושלים תהיה הסמכות הבלעדית 

 הקשורה להסכם זה. 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

  ______________________                                        _____________________ 

 ים /הדייר                                                                   מינהלתה            

 ל                                     אני הח"מ, עו"ד _____________   עומר דקדר' אני הח"מ, עו"ד 

 מאשר כי                                מרחוב _______________ מאשר כי  מודיעין, 91לילך מרחוב 

 ביום __________ הופיעו בפני ה"ה             __ הופיעו בפני ה"ה                   ביום_______

 _________ וה"ה ________                              ____________ וה"ה __________ ___ 

 תי המוכרים לי באופן אישי / אשר זיהיתי                         המוכרים לי באופן אישי / אשר זהי

 והם חתמו   אותם על פי תעודות זהות,                        אותם על פי תעודות זהות והם חתמו   

 בשם ______________________                             לפיתוח חבל בשם החברה הכלכלית

 ר לכל דבר  וחתימתם מחייבת את הדיי                          מחייבת את  מודיעין בע"מ, וחתימתם

 ועניין.                                      לכל דבר ועניין.    מינהלתה

 ___      _________________           _____________________ 

 עו"ד                                                                                    עו"ד         

 

 ספחים נ

 תשריט המגרש  – נספח א'

 איילון  ,להוהצ הרשות הארצית לכבאותאישור מכון התקנים ו - נספח ב'
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 תשריט המגרש 
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