
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכרזים   בזאת   –ועדת  מזמינה  צפת  האקדמית  המכללה 
 הצעות: 

 06SL/20למכרז פומבי מס' 
הידועים מכיר במקרקעין  בעלות  זכויות   1כחלקה    ת 

מ"ר המהווה   74  -וזכויות חכירה בשטח מבונה של כ
חלק מהבניין הידוע "כבניין משרד השיכון" הבנוי  על  

 בצפת  13052)בחלק( בגוש  3חלק מחלקה 

 



 

 31מתוך    2עמוד  

 עניינים  תוכן

 

 3 ................................................................................. תנאים כללים   - 06SL/20מכרז פומבי 

 11 ..................................................................... 13052גוש  1נסח רישום חלקה  –( 1נספח א')

 12 ................................................................... 13052בגוש  3נסח רישום חלקה  –( 2נספח א')

 13 ....................................................................................................... תשריט  –( 3נספח א')

 14 ................................................................................... תוכנית מדידה כללית  –( 4נספח א')

 06SL/20 ............................................................... 15הצהרת המציע למכרז פומבי  -נספח ב' 

 16 ...................................................................................................... הצעת מחיר  -נספח ג' 

 17 ......................................................................................... נוסח ערבות בנקאית  -נספח ד' 

 18 ............................................................................ תצהיר בדבר אי תיאום הצעה  - 'נספח ה

 19 ....................................................................................... הסכם המכר והחכירה -נספח ו' 

 27 ............................................................... תנאים מיוחדים לשטר שכירות/חכירה  -נספח ז' 

 

 

  



 

 31מתוך    3עמוד  

 תנאים כללים   -  06SL/20מכרז פומבי  

זכויות  ל  מזמינה בזה מציעים להציע הצעות,  "(המכללה":  )להלן  580362937  .  ר .  האקדמית צפת ע  המכללה  

 .  מכרזהוזאת על פי התנאים המפורטים במסמכי ,  "(הממכר":  בנכס המקרקעין המפורט להלן )להלן

 

 הגדרות .1

 580362937 .  ר. האקדמית צפת עהמכללה   - "המזמינה"

 .  זו על נספחיה מכרז - "מכרזה"

 הממכר/נכס מורכב משני סוגים של זכויות:   –" הנכס"  " אוהממכר"

 

"( בהתאם לנסח רישום מקרקעין  1חלקה  )להלן: "  13052בגוש    1זכות הבעלות בחלקה  

א'המצורף   השיכון    ,הז  מכרזל  ( 1)כנספח  משרד  כבניין  הידוע  הבניין  מרבית  בנוי  עליה 

 "(. בנין משרד השיכוןבצפת )להלן: " 43ברחוב ירושלים  

 

  ( 3)'אכנספח מ"ר בהתאם לתשריט המצורף להסכם זה    74   -זכות חכירה בשטח בנוי של כ 

"( ומהווה חלק מבנין  3חלקה  )להלן: "  13052בגוש    3"( אשר בנוי על חלקה  חכרוהמ)להלן: "

כנספח מצורף    13052בגוש    3נסח רישום של חלקה  בצפת.    43משרד השיכון ברחוב ירושלים  

 זו.  מכרזל   (2א')

 

 "(. בנין המשטרהבנוי הבניין הידוע כבנין המשטרה )להלן: "  13052בגוש    3על יתרת חלקה  

 .מכרזזכות החכירה ניתנת להמרה בזכות בעלות במוחכר בתנאים המפורטים במסמכי ה

 

 זו.   מכרזובנין המשטרה אינם חלק מ 3חלקה   

 

בחלקה   הבעלות  ניתן     1זכויות  ולא  אחת,  כמקשה  ביחד,  תימכרנה  במוחכר  החכירה  וזכויות 

 להפריד ביניהן ו/או להגיש הצעה נפרדת לרכישת אחת מהן.

 

 .  2458ג/ תכנית מפורטת מס' -  "התכנית"

 כללי  .2

הסכם    מציע אשר עמד בתנאי הסף יהא רשאי להגיש הצעת מחיר לרכישת הממכר בתנאי  .2.1

בנוסח הצעת  "(  וההתקשרותהסכם  זו)להלן: "  מכרז ל  'וכנספח  שמצורף    והחכירה    המכר

 . "(ההצעה)להלן: "  זו מכרזלג'  נספח כמצורפת המחיר ש

המציע   .2.2 בעצמועל  אחריותו,  לערוך  ועל  חשבונו  לו,  על  הדרושים  הבירורים  כל  ברשות    את 

, מוסד ו/או גוף אחר  בלשכת רישום המקרקעין ו/או בכל,  ברשויות התכנון השונות,  המקומית

למקרקעין  ו/או  לממכר  בנוגע  לו  הדרוש  המידע  כל  קבלת  מצבם   לשם  בדיקת  זה  ובכלל 

וכן אפשרויות הבניה ו/או הייעוד    או הפיזי של הממכר/התכנוני ו/או המשפטי ו/או הרישומי ו

מידע אחר ו/או נוסף הנראה לו לצורך    ו/או התכנון ו/או הניצול המירבי של הממכר וכן כל
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ל להשתתף  .  מכרזהגשת הצעתו  מוזמן  בעצמו  ,  בסיור המציעים  המציע  הנכס  ולראות את 

 .  מכרזבטרם הגשת הצעתו ל

לא  ,  הממכר  ו/או מי מטעמה ו/או עוה"ד המטפלים במכירת  המכללה, בלי לפגוע באמור לעיל

או על זכויות  / ו  הממכר   ישאו בכל אחריות כלשהי לנכונות הפרטים שנמסרו על ידם אודות 

חשבונו את כל הבירורים הדרושים    על אחריותו ועל,  בממכר ועל המציע לברר בעצמו  המכללה

 .  והגשתה של הצעתו  לו לשם קבלת כל המידע הדרוש לו לצורך הכנתה

שערך    כמי ,  עם הגשת ההצעה ייראה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו .2.3

על אחריותו    כל בדיקה שהיתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה וכי הוא הגיש את הצעתו 

המציע    .  מטעמה  ו/או כל מי  המכללה ובלא שהסתמך לצורך כך על מצג כלשהו של ,  הבלעדית

ו/או הטעיה ו/או אי ידיעה    יהיה מנוע לטעון ולא תשמע מצידו של המציע כל טענה בדבר טעות

ו/או המופיע בה ו/או שאינו מופיע    של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור בנכס ו/או בהצעה

  . בה

חלק בלתי נפרד  ' ומהווה  וכנספח  שנוסחו מצ"ב  ההתקשרות  ייחתם הסכם  ,  מכרזעם הזוכה ב  .2.4

, מכרזל    13תשומת לב המציעים מופנית לסעיף    .  ("ההתקשרות  הסכם":  להלן(  מכרזהתנאי  מ

 .  לבטל הליך זה המכללהזכותה של  בדבר

 

 מכרז ב להשתתפות סף תנאי .3

 :מכרזלהלן פירוט תנאי הסף להשתפות ב

  בסעיף      סכום זה יתווסף מע"מ כאמור ל  .  מיליון ₪  2.626הצעת המציע לא תפחת מסך של   .3.1

 .  להלן 6.4

כמפורט    ,מסכום הצעת המציע  10%  –בסכום השווה ל  צירוף ערבות בנקאית ו/או שיק בנקאי   .3.2

 .  להלן  4 בסעיף

 בנקאית  ערבות .4

מסכום הצעת    10% -בסכום השווה לעל המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או שיק בנקאי   .4.1

הערבות הבנקאית או השיק הבנקאי ישמשו כבטוחה    .  המכללה  לטובתהמציע, כולל מע"מ,  

  המכללהאשר  ,  וסכומה מהווה סכום פיצוי קבוע ומוסכם מראש  מכרזה  לקיום תקין של הליכי

  לאחר חלוף המועד   מכרזבמקרה בו ימצא כי המציע חזר בו מההצעה שהגיש ב  תהא זכאית לו

ל ההצעה  להגשת  ב,  מכרזהאחרון  כזוכה  שנבחר  לאחר  פעל  מכרזאו  ולא  במידה  לפי    ו/או 

.  המציע לתוקפה  ההתקשרות עםוהמהוות תנאי מוקדם לכניסת  ,  מכרזההוראות הקבועות ב 

והמציע מוותר  ,  כאמור  רשאית לחלט את הערבות או לפרוע את השיק בכל מקרה   המכללה 

  . מראש על כל טענה בהקשר זה

על    יהא,  את המועד להגשת ההצעות,  לפי שיקול דעתה הבלעדי,  המכללהבמקרה בו תאריך    .4.2

לדרישת   תוקף הערבות הבנקאית בהתאם  להאריך את  ,  כזו  ככל שתהיה,  המכללההמציע 

 .ההצעה  היעדר הארכת תוקף הערבות הבנקאית כמוה כחזרה מן . כתנאי לדיון בהצעתו

בו חתמה    אם המציע חזר בו מהצעתו ו/או לא קיים אותה מכל סיבה שהיא ו/או בכל מקרה  .4.3

להצעה    המכללה המצורף  ההסכם  ההסכםעל  את  הפר  לפי,  והמציע  דעתה    הכל  שיקול 

הפרת התחייבויות    סכום הערבות או השיק יהווה פיצוי מוסכם בגין,  המכללההמוחלט של  

   . והמציע מוותר מראש על כל טענה בהקשר זה, כאמור, המציע
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 אישורים ומסמכים הנדרשים להוכחת תנאי הסף  .5

 :הבאים  המסמכים  להצעתו  לצרף  המציע  על,  לעיל  3  בסעיף  המפורטים  הסף  תנאי  קיום  להוכחת

בנקאי שיק  ו/או  בנקאית  בסעיף    , ערבות  הערבות    ,המכללהלטובת  לעיל    4כמפורט  נוסח  עפ"י 

 .  זו מכרז' לד כנספחהמצ"ב 

 ההצעה .6

'  ו  נספחזו כ   מכרזהמצ"ב ל  התקשרות  מציע יגיש את הצעתו באמצעות חתימתו על הסכם ה ה .6.1

 . "(ה ההצע": להלן ולעיל' )ג  כנספחזו  מכרזהמצ"ב לוכן על הצעת המחיר 

ואת הסכום    את פרטי המציע,  עותקים של נוסח ההסכם(  2)  על המציע להשלים בכתב ידו בשני .6.2

   . המוצע על ידיו כתמורה הכספית בגין רכישת הממכר

בעין והכל    תהא תמורה כספית ותמורה  מכללהכי התמורה שתשולם ל,  לתשומת לב המציעים  .6.3

   . ' להצעה זוו כנספחהמצ"ב  התקשרות בהתאם להוראות הסכם ה 

לתמורה המוצעת    .  מ"מע  כולל  אינו בהצעה  שיצוין  התמורה  סכוםלמען הסר ספק מובהר כי   .6.4

ו/או השיעור שתחוב בו העסקה    שיהא בתוקף במועד ביצוע התשלום  יתווסף מע״מ בשיעור

השניים שבין  הגבוה  לפי  הדין,  פי  בטופס    .על  הכסף  את  שתעביר  למכללה  ישולם  המע״מ 

 .  לעסקת אקראי של מע״מ

  הוא הנוסח המחייב,  דלעיל  6.2בצירוף ההשלמות שייעשו לפי סעיף  ,  ההתקשרות  הסכםנוסח   .6.5

או כל    מכרז ה  כל שינוי ו/או תיקון שייעשו בו על ידי המציע ו/או תוספת במסמכי   .  המציע  את

,  או בכל דרך אחרת  בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי,  הסתייגות לגביהם

לא יובאו בחשבון בעת  , הכספית  כגון סכום התמורה  מכרזהלמעט תוספות בהתאם להנחיות 

בהצעה ביןאם ההצעה  )ו  הדיון  עלולים  ,  (הצדדים  תזכה בהתקשרות  ואף  נכתבו  לא  כאילו 

ההצעה  של  לפסילתה  שיקול,  לגרום  פי  של    על  את    המכללהדעתה  יחייבו  לא  מקרה  ובכל 

נוסח ההסכם שמחייב במערכת היחסים שבין הצדדים הוא    –למען הסר כל ספק    .  המכללה

המציע ושינויים כאלה לא  הנוסח של הסכם ההתקשרות, אף אם בוצעו בו שינויים על ידי  

יילקחו בחשבון על ידי המכללה ולא יהא להם תוקף מחייב במסגרת מערכת היחסים שבין  

 המכללה למציע. 

מסמכי   .6.6 כל  על  לחתום  המציע  זו,  מכרזהעל  פניה  נוסח  ,  לרבות  של  עמוד     הסכםובכל 

  . בראשי תיבותלעיל את חתימתו    6.2  ובמקום בו ביצע השלמות כקבוע בסעיףההתקשרות  

את חתימתו  ,  במקום המיועד לכך,  ההתקשרות  הסכם בסוף נוסח  ,  על המציע לחתום  בנוסף 

   . כמפורט לעיל,  כשהם חתומים על ידו  מכרז ההמציע לצרף להצעה את כל מסמכי    על  .  המלאה

,  היה המציע תאגיד  .  תאומת ותאושר על ידי עורך דיןההתקשרות  הסכם  על  חתימת המציע   .6.7

  . התאגיד  כמחייבת את ,  תאומת ותאושר חתימתו על ידי עורך דין או רואה חשבון של התאגיד

זכויות  ותאגדת ההלהצעה יצורפו תעודת   רו"ח בדבר   / עו"ד  ואישור  החתימה    של התאגיד 

   . בתאגיד

את  ,  המציע  את שם  ,במקום המיועד לכך  ,על טופס הצהרת המציע יש לציין באותיות ברורות .6.8

כל פרטי הזיהוי של    אם המציע הינו תאגיד יש לציין את  .  כתובתו ואת מספר תעודת הזהות

רו"ח/עו"ד המאשר את בעלי זכות    ולצרף אישור,  הגוף המשפטי ואת כתובת משרדו הרשום

   . החתימה בשם התאגיד

הינו קבוצה בלתי מאוגדת אשר   .6.9 והמציע  בנוסף,  הוקמה לצורך מתן ההצעההיה  על    יחולו 

 :ההוראות הבאות,  האמור לעיל
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ובמקום  ההתקשרות  על כל אחד מיחידי המציע לחתום בכל עמוד של נוסח ההסכם   .6.9.1

בנוסף על כל    .  לעיל את חתימתו בראשי תיבות  6.2  השלמות כקבוע בסעיף  בו בוצעו 

  את חתימתו ,  המיועד לכךבמקום  ,  בסוף נוסח ההסכם,  מיחידי המציע לחתום  אחד

 .  המלאה

תאומת ותאושר על ידי עורך  ההתקשרות  חתימת כל יחידי המציע בנוסח ההסכם   .6.9.2

ואין המקום בהסכם  ,  על אף האמור לעיל  .  דין מאפשר צירוף  ההתקשרות  במידה 

יצורף דף חתימות בו יפורטו שמות כל יחידי המציע  ,  יחידי המציע  החתימות של כל

אחד המצ  וכל  החתימותמיחידי  בדף  חתימתו  יצרף  שהסכם  ,  יע  ההתקשרות  או 

כוח מטעם יחידי המציע וכן יצורף ייפוי כוח נוטריוני מטעם כל   ייחתם על ידי מיופה

מיחידי הסכם   אחד  על  בשמו  לחתום  הכוח  מיופה  של  כוחו  המייפה    המציע 

   . ההתקשרות

י המציע ותהא  תוצא לבקשת כל יחיד לעיל,    4  -ו   3וכאמור בסעיפים  הערבות כנדרש   .6.9.3

   . המכללהכל התחייבויות יחידי המציע כלפי  להבטחת

  . לקיום התחייבויותיהם  המכללהיהיו אחראים כלפי  ,  ביחד ולחוד,  כל יחידי המציע .6.9.4

   . עליו יחתמו כל יחידי המציע,  בנוסח המצורף, להצעה תצורף הצהרת המציע

שווים    ליחידי המציע בחלקיםמובהר בזאת כי במקרה כאמור ימכרו הזכויות בממכר   .6.9.5

,  יחידי המציע   חתומה על ידי כל ,  ביניהם אלא אם תצורף להצעת המציע הודעה בכתב

 .  בדבר חלוקה אחרת של הזכויות

 מכרז ה הוצאות .7

תחולנה על    מכרזובהשתתפות ב  מכרזהכרוכות בהכנת ההצעה ל,  כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא

 .  המציע

 ההצעה תוקף .8

  ההליך   ים בדבר תוצאותמכרז הההצעות תהיינה תקפות עד לאחר קבלת החלטה סופית של וועדת  

סופיתה)" הסכם    "( חלטה  הזוכהההתקשרות  וכריתת  המציע  לעיל  .  עם  האמור    ככל ,  למרות 

המציע   -  יום מהמועד האחרון להגשת הצעות  180ים לא תקבל החלטה סופית בתוך  מכרז השוועדת  

רשאי   וזאתיהיה  הצעתו;  את  ולמשוך  בהליך  השתתפותו  את  לבטל  רצונו  על  בהודעה    להודיע 

לצורך קבלת    מכרזיםה  בכתב עד ולא יאוחר מהמועד שבו תתכנס וועדת  מכרזיםהשתימסר לוועדת  

 .  החלטה סופית

 ההצעה  הגשת .9

יש  ,  מכרזה  כשהיא מלאה וחתומה על ידי המציע בהתאם לדרישות ,  צורפותיה את ההצעה על כל  

ידנית במסירה  ב   להפקיד  בדואר(  הצעות  לשלוח  סגורה)אין  ציון  ,  מעטפה    מס'   מכרזנושאת 

06SL/20  ולהלן)  13:00  לשעה  עד  13/7/21  ליום  עד   להגשת   שנקבע  האחרון  המועד":  לעיל 

הנהלת  יבבנ,  יםמכרזהבתיבת  ,  ("ההצעות צפתין  האקדמית  מנכ"ל  ,  המכללה  ללשכת  בצמוד 

משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות    .  צפת,  7  ירושליםרחוב  ,  המכללה

 .  המציע של  הבלעדית  אחריותו  על והינו מכרזה
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 בנכס סיור, מכרזה  לגבי שאלות .10

:  האלקטרוני  באמצעות כתובת הדואר  מכללהניתן להעביר ל  מכרזהובירורים לגבי  שאלות   .10.1

safia@zefat.ac.il     06  מכרזלעל המציע לציין בפנייתו כי היא מתייחסתSL/20  .  עד   וזאת  

לצורך אישור    04-6927726:  ניתן ליצור קשר טלפוני בטלפון מס'.   15:00  בשעה   4/7/21  ליום

   . כל מידע נוסף טלפונית לא יינתן . קבלת המייל  בלבד

,  המציע לבדו יהא אחראי לוודא   .  המכללה לא תענה על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה

 .  כי שאלות ההבהרה אכן התקבלו עד למועד האמור

המכללה אינה מתחייבת לענות על שאלות הבהרה שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק   .10.2

 .  שאלות ספציפיות מהשאלות או לענות באופן חלקי על

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו על ידי המכללה בקשר  .10.3

יפורסמו רק באתר האינטרנט  ,  מכרזמיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים ב ,  מכרזהעם  

ים  מכרזים" /" מכרזיש להיכנס ל:"אודות"/",  www. zefat. ac. il:  של המכללה בכתובת  

על המציע חלה האחריות המלאה להתעדכן בכל שינוי ו/או תיקון המפורסם באתר    .  פתוחים"

בין ביוזמת  ,  לפני המועד האחרון להגשת ההצעות,  מכרזכל שינוי או תוספת ל  .  האינטרנט

,  לפי שיקול דעתה, ללהייעשה על ידי המכ, המכללה ובין בעקבות שאלות הבהרה של מציעים

 .  ויחייב את המציעים

,  כשהן חתומות על ידם,  הבהרות והודעות שינוי יצורפו על ידי המציעים להצעתם,  תשובות .10.4

ידם על  התקבלו  אכן  הללו  כי  לאישור  ההצעות,  וזאת  הכנת  בעת  בחשבון  ונלקחו    . הובנו 

 .  מהצעת המציעיהוו חלק בלתי נפרד ,  הבהרות והודעות שינוי כאמור, תשובות

מובהר ספק  הסר  המכללה,  למען  של  הבהרה  לכל  תוקף  יהיה  לא  ניתנה  ,  כי  אם  אלא 

   . בכתב/בדוא"ל על ידי נציג המכללה

 הבא: מבנהב, בלבד וורד בקובץהפונים נדרשים לערוך את שאלותיהם בטבלה מסודרת 

 

 שאלה  סעיף  מס' עמוד 

   

 

 סיור מציעים:  .10.5

 מרחבת  יצא   הסיור  .  רשות  הינה  בסיור  ההשתתפות  .  בנכס  סיור  לקיים  ניתן,  המציעים  לנוחות

  ר היה סיור פרטני. לתאום סיור יש ליצוי הסיור  .  צפת ,43ירושלים  :בכתובת לבניין הכניסה

ו/או באמצעות יצירת קשר    safia@zefat.ac.ilהגב' צרפי ארבל באמצעות דוא"ל  קשר עם  

 .  04-6927726טלפוני למספר 

 ההצעות  בחינת .11

בין אם  ,  בין אם נעשו בגוף המסמכים,  מכרזהתוספת או הסתייגות ביחס למסמכי  ,  כל שינוי .11.1

אחרת דרך  בכל  נעשו  אם  ובין  לוואי  במכתב  יובאו  ,  נעשו  בעתלא  בהצעה  בחשבון  ,  הדיון 

   . מכרזיםה על פי שיקול דעתה של ועדת, ועלולים לגרום לפסילת ההצעה
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אשר   לאפשר למציע,  לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג,  אך לא חייבת,  רשאית  המכללה .11.2

להשלים  ,  (ת/הבנקאי  השיק/  הערבות  למעט),  לא המציא עם הצעתו פרטים או מסמך כלשהו

ההצעותלאחר   כלשהם ,  פתיחת  מסמכים  ו/או  פרק,  פרטים  ועדת    תוך  ע"י  שיקבע  זמן 

ובלבד שכל מסמך כאמור  ,  על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה,  מכרזיםה

  מכרז כפי שנקבע בתנאי  ,  הצעות  יהיה בעל תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע להגשת

,  כאמור  המכללהלא המציא מציע את האישור / המסמך הנדרש גם במועד שנקבע על ידי    .  זה

   . רשאית לפסול את הצעתו המכללהתהיה  

בנספח    ו/או ,  במקרה של מילוי מחיר שונה על ידי המציע בשני העותקים של נוסח ההסכם .11.3

   . השלושה יובא בחשבון המחיר הגבוה מבין , זו מכרז' לג כנספח הצעת המחיר המצ"ב 

לקבל    אינה מתחייבת  המכללה,  אולם,  הקריטריון לבחירת ההצעה הזוכה הינו המחיר המוצע .11.4

  . התחרותי הנוסף לרבות במסגרת ההליך, את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא

 :  מ"למו אפשרות .11.5

לנהל במסגרת   יהיה רשאי  עם המציעים שהצעותיהם  מכרזההמזמין  תמצאנה    משא ומתן 

לרבות על דרך של ,  בהתאם לשיקול דעתו ובכל דרך שימצא לנכון,  כולם או חלקם,  מתאימות

במסגרת של משא ומתן    ובכלל זה,  התמחרות הכוללת סבב אחד או מספר רב יותר של סבבים

כל כפי שיוחלט על ידי ועדת  ת ההצעות משופרו  או  הצעות מתוקנות/משופרותאו    מצומצם

  . צוות המשא ומתן מטעמה כאמור להלן ובכפוף להוראות כל דין ו/או על ידי מכרזיםה

לא יהיה בניהול משא ומתן לקבלת הצעות משופרות כדי לגרוע מתוקפה של הצעת   .11.5.1

   . שהוגשה לפני ניהול משא ומתן כאמור מחיר

  להודיע למי מבין , אך לא חייב,  רשאיהמזמין יהיה  ,  בסיום כל סבב התמחרותההתק .11.5.2

עליו להשוות  המציעים  כי  הזמין את  ,  השונים  ידי  על  זמן סביר שיקבע  בתוך פרק 

אזי  ,  ואם אותו מציע לא יעשה כן,  אחרות אשר נתקבלו בידי המזמין  הצעתו להצעות

   . חלק בכל סבב התמחרות נוסף אם וככל שייערך  הוא לא יורשה ליטול

רשאי .11.5.3 יהיה  חייב,  המזמין  לא  אחד ,  אך  התמחרות  מסבב  למעבר  תנאים    לקבוע 

כי רק  ,  יוכל המזמין לקבוע,  מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי למצות  .  למשנהו

כי  ;  מציעים שהצעותיהם תהינה הטובות ביותר יעלה לסבב הבא  מספר מסוים של 

קביעת תנאי    .  לא תעלנה לשלב הבא וכיוצ"ב, דרישות כלשהן  הצעות שאינן עונות על

ותימסר לכל מי שבאותו שלב יהיה זכאי  ,  באופן שוויוני, מעבר כאמור תיעשה מראש

כי מסירת תנאי המעבר עלולה לפגוע  ,  מכרזיםה  להגיש הצעה למעט אם תקבע ועדת

   . ביותר באפשרות המזמין לקבל את ההצעה הטובה 

מציעים .11.5.4 שני  לבחור  רשאי  יותר)  המזמין  נמצא,  (או  הצעותיהם  כמתאימות  אשר  ו 

   .  ולנהל משא ומתן עם מציעים אלו בלבד, ביותר

רשאי .11.5.5 יהיה  והמוחלט,  המזמין  הבלעדי  דעתו  שיקול  פי  המציעים  ,  על  בפני  להביא 

בפניו  פרטים הובאו  אשר  השונות  ההצעות  חלקן,  בדבר  או  בכפוף  ,  כולן  והכל 

   . להוראות כל דין

המו"מ .11.6 הליכי  שיהיו,  בסיום  ו ,  ככל  לאחר   המכללהבמידה  כלשהי  הצעה  לקבל    החליטה 

ההסכם לפי  כתמורה  המוצע  בסכום  מוסכמים  שינויים  ונעשו  בו  מו"מ  תמציא  ,  שנתקיים 

   . עותקים של ההסכם  2, ביחד עם הודעתה, למציע הזוכה  המכללה
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ונספחיו כאמור לעיל ולהלן    המציע יהיה על שני עותקי ההסכם על כל חלקיו  חייב לחתום 

שעות מעת שתימסר לו הודעה בכתב   48וזאת תוך ,  מכללהני עותקי ההסכם לאת ש ולהחזיר

,  על ההסכם כאמור  המכללהכאמור רק ממועד חתימתה של    .  על קבלת הצעתו  המכללה  של

כל עוד    .  הראשון במלואו ובמועדו יהווה הסכם זה הסכם מחייב  ופירעון בפועל של התשלום

תחשב ההצעה כהצעה תקפה ובלתי חוזרת  ,  המכללהידי    עלההתקשרות  לא נחתם ההסכם  

 .  לחזור ממנה ו/או להפרה של המציע שהמציע לא רשאי

 מכרז ה תוצאות על הודעה .12

רק ממועד חתימתה של    .  תודיע על כך בכתב למציע,  לקבל הצעה כלשהי  המכללההחליטה   .12.1

ובמועדו יהווה  במלואו    ופירעון בפועל של התשלום הראשון,  התקשרותעל הסכם ה  המכללה

עוד לא נחתם הסכם    .  הסכם מחייב  ההתקשרות    הסכם ידיההתקשרות  כל  ,  המכללה  על 

לחזור ממנה ו/או    תחשב ההצעה כהצעה תקפה ובלתי חוזרת של המציע שהמציע לא רשאי 

   . להפרה

,  תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו התקבלה וכן למציע שהצעתו לא התקבלה  מכרזיםהועדת   .12.2

אי או השיק הבנקאי ,  קבלת הצעתו  על  לא התקבלה את הערבות  למציע שהצעתו    ותחזיר 

הצעתו במסגרת  ידיו  על  ו/או ,  שנמסרו  פיצוי  ו/או  תוספות  לקבלת  זכאי  שיהא  שיפוי    בלי 

   . כלשהםכלשהם ו/או ריבית ו/או הפרשי הצמדה 

עם  .12.3 ידו  על  שנמסרה  הערבות  תוקף  את  להאריך  מתחייב  התקבלה  שהצעתו  הצעתו    מציע 

יום לפחות   60  כך שיהיו בתוקף עד, ו/או ליתן שיק בנקאי חדש בשינויים המחוייבים, מכרזב

הערבות לתקופה    .  להסכם  5.3.1לאחר הפירעון בפועל של התשלום הראשון כאמור בסעיף  

יאוחר משלושים    מכללה ל  ימסרו,  ו/או השיק הבנקאי החליפי,  המוארכת כאמור לעיל לא 

שנמסרו הבנקאי  /השיק  הערבות  תוקף  פקיעת  לפני  תוארך  ,  לידיה  ימים  לא  ואם 

הבנקאי   את  המכללהתהא  ,  כאמורהערבות/השיק  לחלט  הערבות/השיק    זכאית  סכום 

 .זכאית על פי כל דין ו/או הסכם  וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו תהא,  הבנקאי שבידיה

   ההתקשרות.

מהצעתו   ו/או ההסכם ו/או חזר בו  מכרזה היה והמציע לא עמד בהתחייבויותיו על פי מסמכי   .12.4

ו/או שהיא  סיבה  מכל  אותה  קיים  לא  חתמה    ו/או  בו  מקרה  ההסכם   על  המכללהבכל 

רשאית  ,  המכללההכל לפי שיקול דעתה של  ,  ההתקשרות  והמציע הפר את הסכםההתקשרות  

ב  המכללה  הבנקאי וסכום    ולחלט את הערבות הבנקאית/או השיק   מכרזלבטל את הזכייה 

אין    .  כאמור,  המציע  הערבות או השיק הבנקאי יהווה פיצוי מוסכם בגין הפרת התחייבויות

   . ההתקשרות על פי כל דין ו/או הסכם המכללה בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות 

 :הבאים גם במקרים מכרזרשאית לבטל את הזכייה ב המכללהתהא  , בנוסף לאמור לעיל .12.5

או    כי הזוכה או אדם אחר מטעמו נתן,  להנחת דעתה,  הוכחות   המכללהכשיש בידי   .12.5.1

 .  מכרזטובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה בדורון או  , מענק, הציע שוחד

שהזוכה    או,  אינה נכונה  מכרזכי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה ב  מכללההתברר ל .12.5.2

ל גילה  אשר  מכללהלא  מהותית  כדי,  המכללהלדעת  ,  עובדה  בה  על    היה  להשפיע 

 .  מכרזקביעתו כזוכה ב 
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 : מכרזהזכות העיון במסמכי  .12.6

לתקנה   .12.6.1 חובת    38בהתאם  לתקנות  להשכלה  מכרזה )ו(  מוסד  של  )התקשרויות  ים 

ייתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים  ,  "(התקנות":  )להלן   2010   –תש"ע  ,  גבוהה(

  . מכרזלראות את הצעת הזוכה ב

יהיה רשאי לעיין בהחלטה הסופית   מכרזמציע ב,  לעיל  12.6.1  בהתאם לאמור בסעיף .12.6.2

ועדת   ב  בנימוקיה,  מכרזיםהשל  הזוכה  יום ממועד מסירת    30תוך  ,  מכרזובהצעת 

   . הכל בכפוף להוראות המפורטות להלן,  לעיל  12.1 ההודעה כאמור בסעיף

רשאיתמכרז הועדת   .12.6.3 תהא  דעתה,  ים  שיקול  שלהערכתה  ,  עפ"י  מסמך  כל  להציג 

והוא דרוש כדי לעמוד בדרישות חוק  ,  מקצועי/מסחריהמקצועית אינו מהווה סוד  

כי אין ולא  ,  מסכים ומאשר המציע מראש,  בהגשת הצעתו  .  ותקנותיו  מכרזיםה חובת  

 .  דרישות או תביעות כנגד המכללה  בגין כל החלטה בנדון, יהיו לו טענות

לקבוע בתקנות,  כאמור .12.6.4 למציע בהתאם  נתונה  העיון  לעיון כאמור  .  זכות  ,  לבקשה 

אג'    50:  עלות סריקה או צילום,  (ש"ח₪ )מאתיים    200צורף אישור תשלום בסך  י

התשלום    .  לעמוד )ללא מע"מ בהיות המכללה מלכ"ר( לכיסוי העלות הכרוכה בכך

מסירתה,  הנ"ל ליום  נכון  המציע  ע"י  משוכה  המחאה  מסירת  באמצעות  ,  יעשה 

צפת המכללה האקדמית  בלבד ,  לפקודת  למוטב  למדור  אשר  ,  מוגבלת  ידנית  תוגש 

ונימוקיה    מכרזיםה  יוגבל לאותם חלקים של ההחלטה הסופית של ועדת   .  כספים

,  יםמכרז הועדת    לדעת ,  ובהצעת הזוכה אשר העיון בהם אין בעיון בהם כדי לפגוע

בענייניה הכלכליים    לחשוף סוד מקצועי או סוד מסחרי או לפגוע בביטחון הציבור או

   . של המציע הזוכהאו בצנעת הפרט  המכללהשל 

 מכרז ה ביטול .13

ו/או לבטל את זכייתו של זוכה    מכרזהאת  ,  הזכות לבטל בכל עת  שומרת לעצמה את  המכללה  .13.1

לרבות לאחר פתיחת ההצעות על  ,  על הסכם המכר  המכללה לא חתמה    וזאת כל עוד ,  מכרזב

 .  המכללהשל  מכרזיםהועדת לאחר אישור  ו/או  המכללהידי 

דעתה    רשאית על פי שיקול  המכללהתהא  ,  לעיל  13.1  בנסיבות המתוארות בסעיף  מכרזהבוטל   .13.2

ל,  הבלעדי אחרת  מכרז לצאת  דרך  בכל  לנקוט  ו/או  לביצוע,  חדש  נשוא    בקשר  התקשרות 

 .  מכרזה

לרבות  ,  ו/או מי מטעמה  המכללההמציע מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד   .13.3

בנסיבות    מכרזה  הבמקרה בו בוטל,  מכרזהוצאות שהוציא בקשר לויתור על דרישה להחזר  

 .  לעיל 13.1  -ו  12פים  המתוארות בסעי

 זכויות  שמירת .14

 המכללה מכירת הממכר כפופה ומותנית בקבלת אישור ההנהלה והדירקטוריון של 

 .  לא ישולמו דמי תיווך ו/או עמלה כלשהי .15

 

  



 

 31מתוך    11עמוד  

 13052גוש   1חלקה נסח רישום   –(  1נספח א') 

 
  



 

 31מתוך    12עמוד  

 13052בגוש   3נסח רישום חלקה   –(  2נספח א') 

  



 

 31מתוך    13עמוד  

 תשריט  –(  3נספח א') 

 

 



 

 31מתוך    14עמוד  

 תוכנית מדידה כללית  –(  4נספח א') 

 



 

 31מתוך    15עמוד  

 06SL/20פומבי מכרז הצהרת המציע ל  -' בנספח 

 ,לכבוד

 המכללה האקדמית צפת 

,  בזה  שבנדון מצהירים  מכרזההבנו ובדקנו את כל מסמכי  ,  לאחר שקראנו,  אנו החתומים מטה .1

לכל תנאי   ואנו מציעים לרכוש את הממכר בהתאם  מכרזה כי הננו מסכימים לקיים את כל תנאי  

 . ("התמורה": להלן) תמורת התמורה המוצעת המפורטת בהצעתנו,  ההתקשרות  הסכםו מכרזה

לעיל    בלי לגרוע מכלליות האמור ומ  לרבות,  מכרזהקראנו והבנו היטב את כל פרטי  שאנו מאשרים   .2

 .  לעיל  המצ"ב נעשתה בהסתמך על האמור  התקשרותוחתימתנו על נוסח הסכם ה,  מכרזל  13סעיף  

והעובדתי    התכנוני ,  המשפטי,  אנו מצהירים בזה כי ידועים לנו כל המידע והפרטים על מצבו הפיזי .3

ושל   ואת  של הממכר  עליו  הבנוי  כל  לרבות  את הממכר  בדקנו  וכי  המוצעות הממכר  הזכויות 

מצב הרישום בלשכת רישום המקרקעין ואת אפשרויות הניצול והשימוש    את,  הזכויות המוצעות

ומצאנו אותו מתאים לצרכינו ולמטרותינו ואנו מוותרים בזה על כל טענת פגם ו/או    של הממכר

 .  ת על פי כל דיןהתאמה ו/או ברירה ו/או טעו אי

אינה    כי התמורה המוצעת אינה כוללת מע"מ וכי ככל שהעסקה,  ידוע לנו ואנו מסכימים לכך  .4

והכל בהתאם    .  בנוסף לתמורה,  פטורה ממע"מ הרי שתשלום המע"מ יחול עלינו וישולם על ידינו

 . התקשרות להוראות הסכם ה

  הסכם   ו/או כל התחייבויותינו על פי  מכרזהלהבטחת הצעתנו וכל התחייבויותינו על פי מסמכי   .5

ב)  ההתקשרות נזכה  ההצעה,  (מכרזאם  הגשת  במעמד  ממציאים  בנקאית ,  הרינו    ערבות 

   . מכרזהבנוסח המצורף למסמכי , מכרזהאוטונומית כנדרש במסמכי  

מתנאי    ונחזור בנו מהצעתנו ו/או לא נקיים את הצעתנו ו/או לא נקיים תנאי  מכרז אם נזכה ב .6

ההסכם מתנאי  ו/או  לטובתה   המכללה תהיה  ,  הצעתנו  הערבות  את  לחלט  כפיצויים    רשאית 

התחייבויותינו על הפרת  ומוערכים מראש  הודעת,  מוסכמים  צורך במתן    . חילוט מראש  וללא 

 . מכרזאם נזכה ב, תחייבויותינו על פי הסכם המכרהערבות הבנקאית תשמש גם להבטחת כל ה

 

 ______________________________ : תכתוב _______________________ : שם המציע

מס'   או  ת"ז  ____________________  :  טלפון  _____________    )*(התאגידמס' 

 _____________________________דוא"ל:

_____________________ 
 המציע וחותמת )*(  חתימת

 אישור עורך הדין

כי ביום ____________ הופיע/ה  ,  עו"ד מאשר/ת,  אני הח"מ_______________________________

ת  פניב ע"י  עצמו/ה  שזיהה/תה   ___________________ ואחרי  ,  מס'_____________  .  ז.מר/גב' 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה  ,  להצהיר אמתשהזהרתיו/ה כי עליו/ה  

 .  חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל, כן

 __________________ _______________________  ______________________ 

 חתימה וחותמת  מס' רישיון  תאריך

 ( באם המציע הינו תאגיד *)
  



 

 31מתוך    16עמוד  

 הצעת מחיר  - ג'נספח 

ל הקונה  ישלם  במקרקעין  הזכויות  ______   מכללהתמורת  בסך  התמורה  ₪ ________  את 

  בסעיף   )בתוספת מע"מ כמפורט  חדשים  שקלים____________________________  :  במילים(

 (.  ובתוספת הפרשי הצמדה למדד היסודי, מכרזל 6.4

 והתחייבות  הצהרה

  " חוזרת -בלתי  הצעהמהווה ",  שנחתמו על ידינו על נספחיהם  מכרזהיחד עם מסמכי  ,  הצעת המחיר

טופס    והוגש  אם,  לעניין התחייבותנו זו  .  המכללההמחייבת אותנו וניתנת לקיבול על ידי  ,  מכללהל

לוקים  ,  מותנים,  כשהם מסויגים  מכרזהאו מסמכים אחרים שיש לצרף אל מסמכי  ,  הצעת מחיר

מסמכי  ,  הצעת המחיר  תהיו רשאים לראות את,  השמטה כלשהםתוספת או  ,  בחסר או כוללים שינוי

ההסתייגויות או ההתניות  ,  כאילו הוגשו ללא השינויים,  שבנדון ויתר המסמכים שהוגשו  מכרזה

 .  ובלי שתהיו חייבים לנמק זאת לפי שיקול דעתכם הבלעדי , או לפסול את הצעתנו, האמורים לעיל

מצהירים על  ,  אנו  מקבלים  אנו  במסמכי כי  המפורטות  וההתניות  ההתחייבויות  כל  את    עצמנו 

נספחיהם  ,  מכרזה חוזרת   וצורפותיהםעל  הבלתי  מהצעתנו  נפרד  בלתי  חלק  יהוו    והם 

 . אם הצעתנו תתקבל על ידיכם, ומהתחייבויותינו כלפיכם
 

 _________________________: שם המציע

 ________________________: מס' תאגיד /. ז. ת

 ________________________: כתובת

 _________________________: תאריך

 

 :(ככל שהמציע תאגיד) שמות ותפקידי החותמים המוסמכים לחתום בשם המציע

 _____________________:  ______________________ תפקיד: שם

 _____________________:  ______________________ תפקיד: שם

 

____________  _____________________________ 
 המציע  וחותמת חתימות       תאריך

 

 

 

 אישור

_______________ הח"מ  ה"ה ,  עו"ד,  אני  ע"י  נחתם  זה  מסמך  כי  בזאת    מאשר 

_____________ ________________ המציע,  ו  בשם  עליו  לחתום  ומוסמכים  ,  הרשאים 

 .  וחתימתם מחייבת אותו

_____________________ 

 עו"ד        

  



 

 31מתוך    17עמוד  

 נוסח ערבות בנקאית   - ד'נספח 

 

 _________ :תאריך

 

 לכבוד

 המכללה האקדמית צפת 

 

זכויות  לרכישת    06SL/20מס'  מכרזב(,  "המציע"   :להלן)  ________, המציע ___לפי בקשת ____

  74  -מוחכר בשטח בנוי של כובזכויות חכירה ב  13052  גושב  1חלקה  מקרקעין הידועים כבעלות ב

והבנוי   השיכון  משרד  כבנין  הידוע  מהבנין  חלק  המהוה  מעל    מ"ר    , 13052בגוש    3חלקה  חלק 

סכום שתידרשו מאתנו עד    הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כלבצפת    43המצויים ברח' ירושלים  

סכום  אנו  .  "(הערבות  סכום":  להלן) ₪    _____________  לסך כל  את  לכם  לשלם  מתחייבים 

להלן כמפורט  הנ"ל  בדרישתכם  שצויין  ימים  )ארבעה    14  תוך,  הערבות  דרישתכם  עשר(  מקבלת 

בכתב מבלי  ,הראשונה  הנ"ל  בדרישתכם  שיצויין  סכום  את    כל  לנמק  או  לבסס  עליכם  שיהיה 

הסכום האמור  תחילה את סילוק    בלא שיהיה עליכם לדרוש,  דרישתכם בתהליך או אופן כלשהו

אחרת דרך  בכל  או  משפטית  בתביעה  המציעים  כלשהי  ובלא,  מאת  הגנה  טענת  כלפיכם  ,  לטעון 

ובתנאי שהסכום הכולל שנשלם לכם    ,שיכולה לעמוד לנו ו/או למציעים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם

 . עיל כמפורט ל  הערבות סכוםעל פי ערבותנו זו לא יעלה על 

 .  לתי תלויה ולא ניתנת לביטולב,  ערבות זו הינה בלתי חוזרת

 .  ומבוטלת  ולאחר המועד הנ"ל ערבותנו זו בטלה,  בכלל  ועד____ ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  

 .  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא

 .דרישה כאמור בערבות זו תעשה בכתב

 

 

 

 

 

     חתימה        תאריך  

  

  



 

 31מתוך    18עמוד  

 ה צעהתצהיר בדבר אי תיאום   - 'הנספח 

 

הח ת  ___________________ מ  "אני  אצל ,    _________________   .ז. מס  העובד   / המציע* 

מצהיר בזה (  "המציע":  להלן)  _________________________ בתאגיד*  *_________________המציע

 :כי

 . המציע המוגשת מטעםאני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומוסמך לחתום על הצעה  .1

הסדר או ,  התייעצות  ללא,  על ידי המציע באופן עצמאי  הבהצעה זו הוחלט  האשר מופיעצעת המחיר  ה .2

 .  קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר

זה או מי    מכרזהצעות ב  בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע  הבהצעה זו לא הוצג  ההמופיעהצעת המחיר   .3

 . זה מכרזיאל להציע הצעות באשר יש לו את הפוטנצ

 . זה מכרזהמציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות ב .4

 . מהצעתי זו המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר .5

 .  שהוא המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג .6

עם מתחרה    הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ואינה נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא .7

 .   זה מכרזאו מתחרה פוטנציאלי אחר ב

 במקום המתאים V יש לסמן 

נמצא כרגע    אינו,  המצהיר ו/או מי מנושאי המשרה בתאגיד המציע   -  המציע* / אם המציע הינו תאגיד       

 :אנא פרט, אם כן, מכרזתחת חקירה בחשד לתיאום 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

עבירות של    המציע לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים לרבות       

 :נא פרט, אם כן, מכרזיםתיאומי 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 .  יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל מכרזאני מודע לכך כי העונש על תיאום 

 

_______________      _______________      _______________       _________ 
 חתימת התאגיד       /       חתימת המציע       שם המציע/ התאגיד   תאריך  

 

 אישור עורך הדין

כי ביום ____________ הופיע/ה  ,  עו"ד מאשר/ת,  אני הח"מ_______________________________

ת  פניב ע"י  עצמו/ה  שזיהה/תה   ___________________ ואחרי  ,  מס'_____________  .  ז.מר/גב' 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה  ,  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת

 .  חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל, כן

 __________________ _______________________  ______________________ 

 חתימה וחותמת  מס' רישיון  תאריך

 

 מחק את המיותר (  (*



 

 31מתוך    19עמוד  

 'ונספח 

 הסכם המכר והחכירה 

 
 _______________    שנערך ונחתם ביום 

 
 580362937המכללה האקדמית צפת ע"ר   בין: 

   , צפת 11ירושלים  מרחוב   
 להלן: "המכללה" או "המוכר"  
 מצד אחד       

 
 שם: ______________ ת.ז./ח.פ. ____________  לבין: 

 מרחוב __________________________________  
 להלן: "הקונה"  
 מצד שני       

  
 

ה  חלק   והמכללה הינה בעלת זכויות הבעלות הרשומות בלשכת רישום המקרקעין של  הואיל:
ירושלים  ברחוב  (  "3"חלקה  )להלן:    13052  בגוש  3( ושל חלקה  "1"חלקה  )להלן:    1

כנספחים     06SL/20מכרז  בנסחי רישום המקרקעין המצורפים ל   כמפורטבצפת     43
 ;  (2')ו א( 1')א

בנוי חלקו העיקרי של בנין הידוע בשם בניין משרד השיכון )להלן: "בניין    1חלקה    ןעל :והואיל
מ"ר חורג לתוך שטח חלקה    74  -משהבש "( , כשחלק נוסף ממנו בשטח בנוי כולל של כ

פי התשריט המצורף  3 על  יכונה    (3)'אכנספח        06SL/20מכרז  ל,   זה  בנוי  )שטח 
 "(.  המוחכרלהלן: " 

מיוחדים   :והואיל  ותנאים  שכירות/חכירה  לשטר  בהתאם  יהיו  המוחכר  ש  החכירה  ותנאי 
או תנאים דומים לו,  '  זכנספח        06SL/20מכרז ל"(  המצורף  שטר החכירה)להלן: "

 ככל האפשר, בהתחשב בדרישת לשכת רישום המקרקעין;

ובנין המשטרה אינם    3בנוי בנין הידוע בשם בנין המשטרה, כאשר חלקה    3ועל חלקה   והואיל:
 בלבד;  1זו, שמתייחסת למוחכר ולחלקה   מכרזכלולים ב 

  ובו הזמינה מציעים להגיש הצעות לרכישת   06SL/20  מס'   מכרזוהמכללה פרסמה   והואיל:
ומהווים    3מ"ר הבנויים על חלקה    74ולחכירת המוחכר )אותם    1הבעלות בחלקה  

 "; הנכס" או " הממכר"ביחד"  והמוחכר יכונו להלן 1חלק מבנין "משהבש"(. חלקה 

של  והואיל: בדרך  וזאת  הזכויות בממכר  לרכוש את  מעונין  הוא  לפיה  הגיש הצעה    והקונה 
המהווה הצעה מחייבת    , לרבות נספחיו,זה  חתימה על נוסח הסכם המכר והחכירה

לרכישת הזכויות בממכר בתנאים כמפורט להלן, אשר תוקפה    ובלתי חוזרת מצדו
עד   בויהיה  במקרה    למועד  או  הצעתו,  קבלת  אי  על  בכתב  לקונה  המכללה  תודיע 

לקונה תודיע  הכספית    שהמכללה  התמורה  סכום  לתיקון  בכפוף  הצעתו,  קבלת  על 
שיוצע על ידי הקונה במסגרת הליך שיפור הצעות ו/או ניהול    בהתאם לסכום הסופי

בדרך  לרבות  ב  מו"מ,  שתקוים  ההתמחרות  דעת  מכרזשל  שיקול  פי  המכללה,    על 
ב " להלן)  מכרזכקבוע  , תחייב ההצעה המשופרת את הקונה  "(ההצעה המשופרת: 

 ;דבר וענין  כהסכם מחייב לכל
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התנאים    כלבהתקיים    זה יחייבו את המכללה רקהמכר והחכירה  והוראות הסכם   והואיל:
( להלן:  ההצעה  (  1המפורטים  פי  על  תיקונו  לאחר  לרבות  זה  שהסכם  במידה 

ה  המשופרת ידי  על  יאושר  הראשון  (   2)  מכללה;כאמור,  התשלום  במלואו  יפרע 
 ;חתמו עליו המורשים לחתום בשם המכללה( 3. להלן; ) 8.1.1  הנקוב בסעיף

 
כות אחרת  זכל שעבוד, חוב, עיקול או  הממכר  כי לא רובצים על    והמוכר מצהיר והואיל:

 , והכל בכפוף לאמור בהסכם זה; של צד ג' כלשהו

כי    והקונה והואיל: את  מצהיר  ובדק  ווהממכר  ראה  הזכויות  אותאת    ימות מתא  ןמצא 
   ;לצרכיו מכל הבחינות

כל זכויות    את  לקונה והקונה מעוניין לרכוש  הזכויותכל  את    והמוכר מעוניין למכור והואיל:
 בהתאם לתנאי הסכם זה;   ל הכו,  בממכר המוכר

 כדלקמן:לפיכך, מותנה ומוסכם בין הצדדים 
 

 כריתתו. לחלק בלתי נפרד ממנו ובסיס  יםמהוו   ונספחיו  המבוא להסכם זה .1

נעשו מטעמי נוחות בלבד ואין    ההסכםזה לפרקים וכן מתן כותרות לפרקי    הסכםחלוקת   .2
 להשתמש בהם לצורכי פרשנות.

בהסכם זה, "ב"כ המוכר" או "הנאמן" הם עוה"ד בנימין קריתי ו/או עוה"ד נעם מ. זוכמן   .3
, רמת החייל, תל 3ו/או כל עו"ד אחר ממשרד ב. קריתי ושות' משרד עו"ד, מרחוב הברזל  

 (. 03-6481234)טל':    6971005אביב 

 העסקה .4

  את מלוא הזכויות   מהמוכר  והקונה רוכש בזה  הזכויות את מלוא    לקונה  המוכר מוכר בזה

 בהתאם להוראות הסכם זה להלן. , ו(AS IS) הנוכחי ןבמצב בממכר

 התחייבויות והצהרות המוכר .5

אפשר ל  ,במועדן  ת הקונה עפ"י הסכם זה יוכנגד מילוי מלוא התחייבו המוכר מתחייב,   5.1
החכירה במוחכר ואת רישום זכויות    ע"ש הקונה  1בחלקה    זכויות הבעלות  תהעבר  -את  

שעל   חוב  כשהן נקיות מכל שעבוד, עיקול,בלשכת רישום המקרקעין     -על שם הקונה  
ייצא ידי חובתו לאפשר את    תלהסר  המוכר לשאת בו על פי הסכם זה. ספק, המוכר 

העברת הזכויות ע"ש הקונה במסירת מסמכי העברת הזכויות לידי הקונה או לידי ב"כ 
 הקונה, והכל כמפורט בהסכם זה להלן. 

 בממכר המוכר מתחייב שלא לשעבד ולא להשכיר ולא להעניק כל זכות אחרת שהיא   5.2
ד חתימת הסכם זה. כן מתחייב החל ממוע  בזכויותלצד שלישי ולא לבצע כל עסקה  

כל עיקול, שעבוד או זכות צד שלישי  לו    עימים מעת שייווד  120בתוך  המוכר להסיר  
 . זכויותיו כלשהו שיוטלו, אם יוטלו על 

 בהלוואה מבנק למשכנתאות ממכר   רכישת התמורת  לממן חלק מבקש  הקונה י היה ו  5.3
, אזהרה לטובת הבנק הממשכן מותנה ברישום הערת  יהא  ומתן ההלוואה    "(,הבנק)"

משכנתאעל  יחתום    המוכר לרישום  מוכר  ובתנאי    התחייבות  ומקובל  סביר  בנוסח 

RECOURSE  NON    דרש על ידי הבנק לצורך  ישי, וימציא כל מסמך סביר ומקובל
הלוואה הזכויות,    קבלת  רכישת  המצטברים בלשם  התנאים  מלוא  שיתקיימו  תנאי 

 הבאים: 

 בלבד.  1ה והמשכנתה, יירשמו בחלקה ההתחייבות לרישום משכנת  5.3.1

ב"כ המוכר יהא רשאי לבוא בדברים ולנהל משא ומתן עם הבנק בנוגע לתנאי   5.3.2
ימי עסקים מעת שיתקבלו אצלו מסמכי ההתחייבות.   14ההתחייבות, בתוך 
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יראו במוכר כמי שעמד בלוחות הזמנים האמורים אם העביר הערותיו לקונה  
 או לבנק, בתוך התקופה האמורה. 

בהעברה   5.3.3 יועברו  מהבנק  ילווה  שהקונה  הכספים  מלוא  כי  יצוין  במסמכים 
 בנקאית או בשיק בנקאי על פי הוראות הסכם זה. 

לא יהא בחתימת המוכר על ההתחייבות כדי להטיל עליו חובות נוספים כלפי   5.3.4
 הרוכש, מעבר לאמור בהסכם זה.

על 5.3.5 יעשה  הבנק  לטובת  שעבוד  ו/או  אזהרה  הערת  חש–רישום  ועל  בון  ידי 
 הקונה. 

ההלוואה הינו באחריותו הבלעדית והמוכר פטור    ןהקונה מצהיר כי פירעו  5.3.6
מכל חובה ו/או אחריות בקשר להלוואה ו/או לפירעונה, למעט ההתחייבות  
להשבת כספי ההלוואה לבנק, ככל שיבוטל הסכם המכר והחכירה, בהתאם  

 להוראות כתב ההתחייבות לרישום משכנתה. 

ימי עסקים מעת שישלים ב"כ    14חתימת המוכר על המסמכים תיעשה בתוך   5.3.7
לב   ובשים  ההתחייבות,  כתב  נוסח  עם  בקשר  הבנק  מול  מגעיו  את  המוכר 

 לתקופות סגר ו/או השבתה ו/או מועדי ישראל(.  

 הצהרות והתחייבויות הקונה .6

ובסביבתו .6.1 בנכס  ביקר  כי  מצהיר  בחהראו  הקונה  ובדק,  באמצעות    ן  ו/או  בעצמו 
הזכויות בממכר, לרבות מצבן  את  מומחים מטעמו ו/או באמצעות עורכי דין מטעמו,  

פיזית הנכס  מבחינה  מערכות  את  בחן  זה  ובכלל  הנדסית  צורת ו/או  את  לרבות  ,  ו , 
ו  לשביעות רצונ ו  ו, ומצא את כל אלה מתאימים למטרותי וומיקומ  ו, מצב אופיו,  וגודל

 המלאה. 

מצהיר   .6.2 הנכס  י  כ הקונה  מערכות  לכך  בהתאם  וכי  חדש,  איננו  שהנכס  לו  ידוע 
וכל המחובר לו חיבור של קבע אינם חדשים ומצבם הינו בהתאם   והמתקנים שבו 

 לשימוש שנעשה בהם משך השנים.  

  המשפטי   ואת מצבבעצמו ו/או על ידי מומחים מטעמו  ובדק    ןכי בח הקונה מצהיר   .6.3
וכן בחן ובדק ברשות    ,ווזכויות המוכר בי,  רישומ בו ה, לרבות מצהממכרשל    והתכנוני

התכנון   וברשויות  והבניה,  את  המקומית  התכנון  בחוק  כהגדרתן  התכניות,  כל 
בנין עיר החלות ו/או שצפויות לחול  המתאר ותוכניות    , לרבות תכניות1965-התשכ"ה

הממכר,   הבניה,  ,  הייעודאת  על  היתר  ב את  השימוש  אפשרויות  את  ,  ווניצול   ואת 
ות, ככל שקיימות בשימוש, הפקעות מיועדות, ככל שקיימות וכל נתון רלבנטי  ההגבל 

 . ההמלא  וולשביעות רצונ  וומצא את כל אלה מתאימים למטרותי אחר,

ה  מצהיר  הקונה .6.4 המוכר  את    ה קונ  ואכי  ביום  AS IS)"  שהןכפי    ן במצבזכויות   )"
כל טענת מום  מוותר בזה במפורש על  ואה וכי  , בכפוף לבלאי סבירחתימת הסכם זה

מבחינה פיזית,    ם של אלהולמצב  לזכויות ו/או לנכסבקשר  ו/או אי התאמה    ו/או פגם
לא    כיהקונה,  מאשר בזה  כן    משפטית, תכנונית, תפעולית ו/או מכל בחינה שהיא.

  ו הפיסי, מצב  ו, מצבהנכסבקשר לטיב    המוכרתהיינה לו טענות ו/או תביעות כנגד  
שיש  טענה  , והוא מוותר בזאת על כל  שהואהתאמה מכל סוג  -הרישומי ו/או בגין אי

 ו. כלשההתאמה או פגם -אי , לו לרבות מחמת טעות, מום

בדיקותיו,   .6.5 סמך  על  בנכס  הזכויות  את  רוכש  הוא  כי  בזה,  ומאשר  מצהיר  הקונה 
ים,  רך הרכישה על הבטחות, פרסומוהערכותיו ותחזיותיו בלבד והוא לא הסתמך לצ

מצגים, התחייבויות או ערובות כלשהן של המוכר ו/או של מי מטעמו ו/או בשמו ו/או  
של מי שטיפל עבור המוכר במכירת הזכויות, מלבד התחייבויות המוכר המצוינות  

 במפורש בהסכם זה, וכי הסכם זה מבטל ובא במקום כל מצג שהוצג לקונה.
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ו/או    כי אין כל מניעה חוקית  ומאשר בזה   מצהיר  הקונה .6.6 ו/או אחרת על פי כל דין 
מכוח הסכם ו/או התחייבויות כלשהם להתקשרותו עם המוכר בהסכם זה ולקיום כל  
התמורה   לתשלום  הפיננסיים  האמצעים  לרשותו  עומדים  וכי  לפיו,  התחייבויותיו 

 במלואה ובמועדה. 

הקונה מצהיר כי המוכר מצדו ייצא ידי חובתו בכל הקשור לרישום הזכויות על שם   .6.7
הקונה בהמצאת כל אותם האישורים הנדרשים ממנו לפי הסכם זה לצורך רישום  

 זכויות הקונה כאמור. 

שמו;   .6.8 על  ולהעבירן  הזכויות  את  מהמוכר  לרכוש  מתחייב  במועד    להופיעהקונה 
במועדים ובתנאים כמפורט    ל; והכובנכסמידי המוכר את החזקה    ולקבלהמסירה  

בהסכם זה ולשלם את כל המיסים ו/או תשלומי החובה החלים עליו על פי הוראות  
 הסכם זה. 

 מסירת החזקה  .7

בתנאים    מלוא התמורה  וכנגד תשלוםבכפוף ימים מיום חתימת הסכם זה,     90בתום   .7.1
  , ובמועדים הנקובים בהסכם זה ובכפוף לקיום מלוא חיובי הקונה על פי הסכם זה

מועד  במועד הנ"ל )להלן: "  As-Isהעביר לקונה את הזכויות, במצבן  מתחייב המוכר ל 
"המסירה או  את  מסירת החזקה"  כמי שקיים  וייחשב  חובתו  ידי  ייצא  "(. המוכר 

 הוראות הסכם זה במסירת מסמכי ההעברה האמורים להלן.  

יאוחר מ .7.2 ולא  הקונה    יעביר  בזכויות מסירת החזקה  בטרם מועד    ימי עסקים  3-עד 
רישומים הרלוונטיים בכל הרשויות, אם וככל שיהא  משם המוכר לשם הקונה את ה

הפיקדונות והתשלומים שידרשו ממנו בקשר עם עריכת    הקונה ישלם את  בכך צורך.
החברות   אצל  כפיקדון  שהפקיד  סכום  כל  לקבל  זכאי  יהיה  והמוכר  אלו,  חוזים 

הצגת אישור הקונה להעברת הרישומים כאמור,    .והגופים נותני השירותים האמורים
 מהווה תנאי לקיום החיובים על ידו. 

 התמורה .8

  ישלם הקונה   בנכס ומסירת החזקה בו לקונה תמורת רכישת מלוא זכויות המוכר   .8.1
)במילים: ______________ ₪(, בתוספת מע"מ    סך של   למוכר  ₪ ________

 וזאת במועדים ובתנאים כדלהלן:(, "התמורה"כדין )להלן: 

שולם במעמד חתימת הסכם  מהתמורה י  10%  -השווה ל   סך   -  תשלום ראשון .8.1.1
  שיחזיק בשיק בנקאי שהמוטב בו המוכר. שיק זה יופקד בידי ב"כ המוכר    זה

עד לרישום הערת אזהרה לטובת הקונה  בנאמנות  את כספי התשלום הראשון  
(. עם רישום הערת אזהרה לטובת הקונה  "הנאמן"בלבד )להלן:    1בחלקה  

ימי עסקים מחתימת הסכם זה גם אם לא נרשמה הערת    3כאמור או בתום  
כנ"ל, לפי המוקדם, יהיה רשאי הנאמן להעביר את התשלום הראשון  אזהרה  
ו/או בלשכת רישום המקרקעין    במוכר  הנעוצההיה ותתגלה מניעה  למוכר.  

אזהרה  הערת  הקונה    לרשום  ב  הנאמן משיך  יאזי  לטובת  תשלום  להחזיק 
 ימי עסקים לאחר הסרת המניעה מטעם המוכר.   3, עד  הראשון בנאמנות

מהתמורה, ישולם למוכר עד ולא יאוחר    30%  - השווה ל  סך  –  תשלום שני .8.1.2
 . ימים מיום חתימת הסכם זה  30מתום 

מהתמורה, ישולם עד ולא יאוחר מתום    15%  -השווה ל  סך  –  תשלום שלישי .8.1.3
ימים מיום חתימת הסכם זה, בהמחאה לפקודת מיסוי מקרקעין בהתאם    45

להוראת סעיף   לחוק מיסוי    15לשוברי תשלום מקדמת מס שבח, בהתאם 
, ותשלום זה יהווה, בהתאם להוראות  1963-מקרקעין )שבח ורכישה(, תשכ"ג

הדין, תשלום על חשבון התמורה. היה ובמועד ביצוע תשלום זה, יתקבל אצל  
המוכר מאת רשות מיסוי מקרקעין אישור בדבר הקטנת מקדמת מס השבח,  
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כפי בלבד  המוקטנת  המקדמה  סכום  מקרקעין  למיסוי  ישולם  סכום    אזי 
המקדמה שתיקבע בשובר התשלום שיציג ב"כ המוכר לקונה, והיתרה תועבר  

ימי    2למוכר. הקונה יציג לב"כ המוכר אסמכתא בדבר ביצוע התשלום בתוך  
עסקים מקבלת שוברי התשלום אצל הקונה. היה ועד למועד האמור ישלם  
   המוכר את מקדמת מס השבח כי אז ישולם מלוא התשלום ישירות למוכר. 

התמורה .8.1.4 יתרת  ב  –  תשלום  ל  סךהיתרה  תשולם    מהתמורה  45%  -השווה 
בשיק בנקאי לפקודת המוכר במועד מסירת החזקה וכנגד מסירת החזקה.  
ובמועד מסירת החזקה לא יהיו בידי המוכר אישור מס שבח ואישור   היה 

לתו"ב  המקומית  והועדה  אז    העירייה  כי  הקונה,  שם  על  זכויות  להעברת 
ל  בנאמנות, סך השווה  ב"כ המוכר,  בידי  והיתרה,    5%  -יופקד  מהתמורה, 

של   כמוה    40%בשיעור  הנאמן  בידי  הפקדה  למוכר.  תשולם  מהתמורה, 
כתשלום למוכר עצמו. עם קבלת האישורים כאמור, יעביר הנאמן את כספי  

 הפיקדון כאמור, למוכר.   

הצדדים כי הקונה יהיה רשאי להקדים את ביצוע תשלום  מוסכם בזאת על   .8.1.5
מלוא התמורה הקבועה בהסכם זה, וככל שיעשה כן, יוקדם בהתאם  מועד  

 מסירת החזקה לידי הקונה למועד תשלום מלוא התמורה בפועל. 

כל סכום החל על המוכר עפ"י  פקדון המסים  לשלם מתוך  רשאי  הנאמן יהיה   .8.1.6
שלמו בעצמו במועדים הקבועים בדין ו/או  , אם וככל והמוכר לא יזה  הסכם

 . בהסכם זה

 הערת אזהרה, ייפוי כח ורישום הזכויות .9

 במעמד חתימת ההסכם ייחתמו: .9.1

  להעביר המסמיך את ב"כ המוכר וכן את ב"כ הקונה    בלתי חוזר  חכו  ייפוי .9.1.1
שהמוכר  זכויות  את   הקונהעל  לשם    ם  לרבות  המקרקעין,  רישום  בלשכת 

ביצוע כל הפעולות הדרושות להעברת הזכויות על שם הקונה ולרישומו על  
מסירת   במועד  לקונה  יימסר  הכח  ייפוי  המקרקעין.  רישום  בלשכת  שמו 
החזקה בדירה לקונה וכנגד תשלום מלוא התמורה אשר יהיו רשאים לעשות  

ות לצורך העברת הזכויות ע"ש  בו שימוש לצורך ביצוע כל הפעולות הדרוש 
אלא  לא ייעשה כל שימוש בייפוי כח זה    .הקונה בלשכת רישום המקרקעין

 תשלום מלוא התמורה ע"י הקונה בהתאם לתנאי הסכם זה. ל בכפוף

בחלקה    4 .9.1.2 הזכויות  להעברת  מכר  שטר  של  לשם  1עותקים  המוכר  משם   ,
 הקונה. 

 .3ה עותקים של שטר שכירות/חכירה לגבי המוחכר בחלק  4 .9.1.3

 . , חתומה על ידי המוכר1בקשה לרישום הערת אזהרה בחלקה   .9.1.4

מאת הקונה לטובת    בלתי חוזר   ח כויפוי  שההסכם יבוטל עקב הפרה י במקרה   .9.1.5
הערת האזהרה ו/או לחתום בשם הקונה על כל מסמך    וק את למח ב"כ המוכר  

יסודית. ב"כ המוכר לא יעשה    ו/או תצהיר ו/או בקשה לכל רשות שתידרש,
התראה  ה  לקונ  יפוי כח זה אלא אם קודם לביטול ההסכם ניתנהשימוש בי

. כנגד מחיקת הערת האזהרה כאמור לעיל,  לתיקון ההפרה  מים י 7 בתבכתב  
ישיב המוכר לקונה כל סכום ששולם לו, בניכוי הפיצוי המוסכם המגיע לפי  

ב הקבוע  הפיצוי המוסכם  ו/או  זה  כל סכום  מכרזהוראות הסכם  ובניכוי   ,
 להשיב לגוף פיננסי מטעם הקונה מכוח התחייבות שנתן המוכר.  שיש 

לפי סעיף   .9.1.6 )על חשבונו( הערת אזהרה  ירשום  לחוק המקרקעין,    126הקונה 
בלבד, ויגישה לרישום ללא דיחוי    1, על זכויות המוכר בחלקה  1969-התשכ"ט

מיד לאחר חתימת ההסכם. למען הסר ספק יובהר, כי ללא תתאפשר רישומה  
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אזהרה ו/או התחייבות לרישום משכנתה ו/או משכנתה ו/או כל    של הערה 
, למעט רישומו של שטר שכירות בכפוף לתשלום  3הערה אחרת בתת חלקה  

 מלוא התמורה. 

ייפויי הכוח הנ"ל ושטרות המכר/שכירות יופקדו במעמד חתימת הסכם זה בידי   .9.2
החזקה מסירת  במועד  הקונה  ב"כ  או  הקונה  לידי  ויועברו  המוכר  ובכפוף    ב"כ 

 לתשלום מלוא התמורה.  

ו/או בעצם  י הכוח הנ"ל  יפוי יעל  הצדדים    כי אין בחתימת  ,מובהר ומודגש בזאת .9.3
הקונה  בידי    םהפקדת לב"כ  מסירתם  או  המוכר  אב"כ  לפטור  הצדדים  כדי  ת 

 . זה הסכםעפ"י   יהםממילוי מלוא התחייבויות

חשבונו, רק לאחר ובכפוף לתשלום  רישום הזכויות בנכס, יבוצע על ידי הקונה ועל   .9.4
 מלא התמורה ולמילוי כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין; 

 מסים ותשלומים .10

מקרקעין .10.1 שבח  יחול  מס  אם  המוכר  -,  בו  דיווח     .יישא  להגיש  מתחייב  המוכר 
 בדבר התקשרותו בהסכם זה במועד הקבוע בדין.   מקרקעיןלרשויות מיסוי 

היטל השבחה בגין הממכר, ככל שחל בגין תכניות מתאר ו/או בנין עיר ו/או הקלות   .10.2
יחול על המוכר    –עד למועד חתימת הסכם זה   ו/או שימושים חורגים אשר אושרו

  ו/או  וישולם על ידו, ואילו כל היטל השבחה בגין הדירה שמקורו בתכניות מתאר
חתימת   מועד  לאחר  יאושרו  אשר  חורגים  שימושים  ו/או  הקלות  ו/או  עיר  בניין 

 .  על ידו יחול על הקונה וישולם  –הסכם זה  

רכישה   .10.3 הקונהיי  - מס  בו  מיסוי  שא  לרשויות  דיווח  להגיש  מתחייב  הרוכש   .
 מקרקעין בדבר התקשרותו בהסכם זה במועד הקבוע בדין לעשות כן.

בלשכת רישום המקרקעין  העברת הזכויות  לקונה ו  הערת אזהרההוצאות רישום   .10.4
 . ווישולמו על יד  הקונהיחולו על 

 מס ערך מוסף, אם יחול, יתווסף לתמורה הקבועה בהסכם זה וישולם ע"י הקונה.    .10.5

חשמל, גז, בגין התקופה שעד למועד מסירת החזקה   מים,ארנונה,  תשלומים עבור .10.6
בגין   יידרשו  אם  כנ"ל  תשלומים  כי  מובהר  ואולם  המוכר,  בהם  יישא  לקונה, 

 יחולו על הקונה וישולמו על ידו.    –התקופה שלאחר מסירת החזקה לקונה 

למועד   .10.7 עד  חובות  היעדר  בדבר  בית  ועד  אישור  לקונה  למסור  יידרש  לא  המוכר 
 המסירה.  

 החכירה במוחכר לבעלות המרת .11

ניתנת לקונה האפשרות להמיר את החכירה במוחכר בתנאים המפורטים להלן   11.1

 בסעיף זה. 

לאחר מילוי כל התחייבויות הקונה כלפי המוכר על פי הסכם זה ורישום זכויות   11.2

החכירה במוחכר בשמו של הקונה בספרי רישום המקרקעין, יהא הקונה רשאי,  

תשלום   במוחכר  ללא  החכירה  זכות  רישום  את  להמיר  למוכר,  כלשהי  תמורה 

 לזכות בעלות בו. 

המרת זכות החכירה בזכות הבעלות תבוצע אך ורק בדרך של הליך איחוד וחלוקה   11.3

ולאחר    1חלקה  עם      3חלקה  יבוצע איחוד של  , במסגרתו  1וחלקה    3של חלקה  

שטח הקרקע עליו עומד  כאשר      1לחלקה    3בוצע חלוקה חדשה בין חלקה  מיכן ת

 "(. הליך איחוד וחלוקה)להלן: "  1לחלקה יצורף המוחכר, במידותיו המדויקות,  
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הקונה יישא בכל הוצאות הליך איחוד וחלוקה האמור ובכל התשלומים שיידרשו   11.4

 להוצאתו אל הפועל, עד לרבות וכולל רישומו בספרי המקרקעין. 

הליך איחוד וחלוקה האמור כפוף לכך שלא תפגע זכות כלשהי של המוכר בחלקה,   11.5

למעט גריעת שטח הקרקע המסומן בתשריט ב' כשטח תכסית הקרקע עליה עומד  

 המוחכר. 

יהא עליו    –אם יבחר הקונה לבצע את המרת זכות החכירה במוחכר לזכות בעלות   11.6

הפעולות כל  את  המוקדם  לאישורו  למוכר  כל    להציג  ואת  לנקוט  שבכוונתו 

ואישורה המ  המסמכים   הינו תנאי  ושבכוונתו להגיש  ובכתב של המכללה  קדם 

 מוקדם לביצוע כל פעולה ולהגשת כל מסמך כאמור. 

פגיעה  במוחכר משום  לבעלות  במוחכר  שיש בהמרת החכירה  אם ימצא המוכר   11.7

ההמרה   הליך  מקידום  להימנע  רשאי  המוכר  יהא  אזי  ולהימנע  במוכר,  האמור 

, ובמקרה כזה  מחתימה על המסמכים הדרושים לצורך ביצוע ההמרה האמורה

 לא תהא לקונה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלשהי מהמוכר.

שלא   11.8 המוכר,  דעת  להנחת  האסמכתאות,  כל  את  למוכר  הקונה  שימציא  לאחר 

בז ו/או  במוכר  כלשהו  באופן  לפגוע  כדי  כאמור  ההמרה  במהלך  כויותיו  יהיה 

וחלוקה  3בחלקה   יחתום המוכר על המסמכים הדרושים לביצוע הליך איחוב   ,

 ובכך יצא ידי חובתו כלפי הקונה. 

 הפרות ותרופות  .12

הפרתן או  הן מעיקרי ההסכם ו   11  -ו,  10,  9,  8,  7,  6,  5  סעיפיםהמבוא ו  הוראות .12.1
 הסכם זה. הפרת כל אחת מהן תהווה הפרה יסודית של 

כל דין, ישלם  ההסכם ו/או    הפרה יסודית כהגדרתה בהוראות,  הפר צד הסכם זה .12.2
ומוסכמים מראש בהנפגע  הצד המפר לצד     10%  -סך השווה לפיצויים מוערכים 

נזקיו. את  להוכיח  יצטרך  הנפגע  שהצד  מבלי  יפגע    מהתמורה,  לא  לעיל  האמור 
או את מלוא  ההסכם  אכיפתו של  את  לתבוע בדרך חוקית  הנפגע  בזכותו של הצד  

  ההסכם נזקיו שיגרמו עקב ההפרה ו/או כל סעד ותרופה אחרים המגיעים לו עפ"י  
 ו/או עפ"י כל דין. 

לא יחשב  כלשהי  במילוי התחייבות  ימים    10איחור של עד    למרות האמור לעיל, .12.3
ההסכם  של  בקיום    כהפרה  מקביל  באיחור  אך  האחר  הצד  את  יזכה  והוא 
מכוח    כמו כן, אי עמידה במועדים עפ"י הסכם זה הנובעת  . התחייבותו השלובה

עליון ו/או משביתות במשק ו/או מסגר בשל מגיפת הקורונה, מלחמה, השבתות,  
ו/או במוסדות אחרים ההסכם אשר  הרלוונטיים לביצועו של    עיצומים בבנקים  

בא התחייבות  ימנעו  לביצוע  הצדדים  של  האפשרות  את  בלבד  וישיר  מוחלט  ופן 
" )להלן:  זה"(המניעהכלשהי במועדה  וכל המועדים  ,  , לא תחשב כהפרת הסכם 

שביכולתו על מנת לקיים את חיוביו על פי    כלידחו בהתאם, ובלבד שאותו צד עשה  
להסרבמועדם  ההסכם לב  ת.  הימים  במניין  יבואו  לא  המניעה  ימי  יצוע  ספק, 

נוכח   ההתחייבות  לביצוע  אפשרות  שום  תהיה  ולא  במידה  ורק  אך  ההתחייבות 
   האמור בס"ק זה.

בסעיף   .12.4 על    11.3על אף האמור  העולה  כלשהו  יגרור החל    7לעיל בתשלום  ימים, 
של   בסך  פיצוי  השמיני  המשפטית    500מהיום  החזקה  במסירת  איחור  ליום.   ₪

₪    500חל מהיום השמיני פיצוי בסך של  ימים, יגרור ה  7מהמוכר לקונה העולה על  
  -   ימים  14בתשלום כלשהו או במסירת החזקה המשפטית העולה על    איחורליום.  

 ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
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אמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד להם זכאי כל אחד מהצדדים עפ"י  אין ב .12.5
   כל דין. ההסכם ו/או  הוראות 

בוטל הסכם זה, יהא רשאי ב"כ המוכר למחוק את הערת האזהרה שנרשמה לטובת   .12.6
הקונה בכפוף לאמור לעיל, ולצורך כך לעשות שימוש בייפוי הכח למחיקת הערת  
האזהרה המוחזק בידיו, וכן לחתום על כל מסמך, תצהיר או בקשה לביטול העסקה  

 בכל רשות ו/או גוף כלשהו. 

 כללי  .13

יע בפני כל אדם, מוסד או רשות ולחתום על כל מסמך,  הצדדים מתחייבים להופ .12.7
התשלומים, אם יחולו,    שיהיו דרושים לצורך ביצוע הסכם זה.  וכיו"בשטר, הצהרה  

בחברת החשמל ובחברת הגז  בתאגיד המים העירוני,  בגין העברת הרישום בעירייה,  
 . ע"ש הקונה יחולו על הקונה

ינוי או תוספת להסכם או נספחיו, לא  כל ארכה, הנחה, ויתור, אי נקיטת צעדים, ש .12.8
יהוו ויתור על איזו מזכויות הצדדים עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, ולא יהיו ברי  
תוקף אלא אם נערכו בכתב ונחתמו בידי שני הצדדים. בכפוף להוראות הסכם זה,  
שום איחור בשימוש בזכויותיו של צד כלשהו לא ייחשב כוויתור והוא יהיה רשאי  

תמש בזכויותיו כולן או בכל אחת מהן לחוד, הן לפי הסכם זה והן לפי הדין,  להש
   בכל עת שימצא לנכון.

הצדדים מצהירים כי הסכם זה על כל האמור בו משכלל את העסקה במלואה, וכי   .12.9
לא תהיה נפקות לכל מצג או הצעה בקשר עם הנכס, ככל שאיננה נכללת במפורש  

צהירים הצדדים כי הסכם זה והאמור בו מבטל  ובכתב בהסכם זה או בנספחו. כן מ
כל הצהרה, הבטחה, מצג ו/או משא ומתן קודם בין הצדדים, אם וככל שנעשו, בין  

 . פה ובין בכתב-בעל

 הסכם זה יכנס לתוקפו רק עם חתימת כל הצדדים לו.  .12.10

 כל צד יישא בשכר טרחת עורכי דינו.   .12.11

כתובות הצדדים הינן כמצוין בכותרת הסכם זה. כל הודעה שתישלח ע"י צד אחד   .12.12
שהגיעה   כמי  תחשב  זה,  הסכם  שבכותרת  כתובתו  לפי  רשום  בדואר  למשנהו 

בתום   הדואר,    72לתעודתה  בבית  למשלוח  המסירה  מעת  נשלחשעות    ה ואם 
מועד    -  דוא"לבאמצעות   שלאחר  העסקים  של  ביום  במקרה  הדוא"ל.  משלוח 

 מסירה ידנית תחשב ההודעה כמי שהגיעה לתעודתה מיד עם המסירה. 

כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר כל סכום שתשלומו חל על פי הסכם זה על   .12.13
לשלמו והצד האחר לא שילמו  או לב"כ  הצד האחר, וזאת לאחר שהתרה בצד האחר  

ילם צד סכום כלשהו החל על פי הסכם זה  שם שנדרש לעשות כן.  ימים מיו  7תוך  
על הצד האחר, יהיה הצד המשלם רשאי לדרוש את השבתו מהצד האחר או לקזזו  
מכל סכום שהוא חייב לאותו צד. הצד המשלם יהיה זכאי לקיזוז הסכום או להחזר  

הגבוה  הסכום מיד עם דרישתו הראשונה. סכום זה יישא ריבית פיגורים בשיעור  
ביותר הנהוג בבנק לאומי לישראל על משיכת יתר בלתי מאושרת ממועד החיוב ועד  

 , על פי היתר העסקה של בנק ירושלים. לתשלומו בפועל לצד ששילם 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 
 

   __________________    _________________ 
 הקונה                    המוכר            

 
 



 

 31מתוך    27עמוד  

 תנאים מיוחדים לשטר שכירות/חכירה  -' זנספח 

 

השטר    - שנים )להלן:    99  -חכירה ל  -תנאים מיוחדים אלה מהווים חלק בלתי נפרד משטר שכירות  

חכירה    -שטר שכירות    -העיקרי(. השטר העיקרי ותנאים מיוחדים אלה מהווים מסמך אחד )להלן:  

 לדורות או שטר זה(.

 

במבוא   .1 לרבות  זה,  כוונה  יהיו    –בשטר  פרט אם תהיה  כדלקמן,  מוגדרים  הבאים  המושגים 

 אחרת משתמעת מגופו של ענין: 

 

 , ו/או מי שיבוא במקומה.  580362937המכללה האקדמית צפת, ע.ר.  -    מחכיר"" 

 ___________________________________________________     -  "החוכר"  

( ברחוב ירושלים  "3חלקה  )"  13052בגוש    3מ"ר בחלקה    74  -שטח בנוי של כ -   "המוחכר" 

 . (3)כנספח א'לשטר החכירה  בצפת, בהתאם לתשריט המצורף 43

 על תיקוניו.  1969- חוק המקרקעין, תשכ"ט - "חוק המקרקעין" 

 שנים.   99 -תקופת שכירות/חכירה ל - החכירה""תקופת  

 

 המחכיר מחכיר בזה לחוכר והחוכר חוכר מאת המחכיר את המוחכר לתקופת החכירה.   .2

 

והבנוי עליה, וכי    3מוסכם ומובהר בזאת שהמחכיר נותר הבעלים של מלוא הזכויות בחלקה   .3

בכפוף לזכויות המוענקות  , כל זאת  3נשמרות למחכיר כל הזכויות הנגזרות מבעלותו בחלקה  

שייכות למחכיר בלבד   3לחוכר על פי שטר זה. למען הסר כל ספק, כל זכויות הבניה בחלקה  

, לרבות בניה, פיתוח, שימוש, מכירה,  3והמחכיר יהא רשאי לבצע כל פעולה וכל שימוש בחלקה  

 החכרה וכל זכות אחרת של בעלים של נכס מקרקעין;

 

ש חוקי המותר במוחכר על פי דין בלבד אלא אם נאמר אחרת  מטרת החכירה היא לכל שימו .4

 בהסכם החכירה, ואסור לחוכר להשתמש במוחכר או בחלק ממנו לכל מטרה אחרת. 

 

במצבו   .5 את המוחכר  בזה שקיבל  עצמו את האחריות  AS-ISהחוכר מאשר  על  והוא מקבל   ,

והוצאותיו. אין המחכיר אחראי   עבור תיקון איזה  לשמירתו והחזקתו במצב זה על חשבונו 

 שהוא או הוצאות שמירה, החזקה או כל הוצאה מאיזה מין שהוא בקשר עם המוחכר.

 

לענין הוראות כל דין המטילות חובות על הבעלים של מקרקעין לגבות תשלומים כלשהם או   .6

בגינם   ופיצויים  בנזיקין  אחריות  לרבות  מחדל,  או  מעשה  לכל  כלשהי  לגבי    –אחריות  יראו 

ה את  בכל  המוחכר  ישא  וכן  והתשלומים  בכל החובות  ישא  בלבד  והוא  כבעלים  בלבד  חוכר 

הוצאה או קנס בשל אי מילוי אותה הוראה או בשל אותו מעשה או מחדל. החוכר מתחייב בזה  

לשפות את המחכיר ו/או לשלם מיד עם קבלת דרישה לכך מאת המחכיר, כל סכום שהמחכיר  

ר, וכן לשלם למחכיר כל סכום שהמחכיר יחוייב  נדרש לשלמו בהתאם להוראות כל דין כאמו
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בתשלומו בשל כל מעשה או מחדל של החוכר כאמור. כל דרישה או חיוב לתשלום כאמור, יראו  

 אותם כאילו מופנים אל החוכר ויהוו הוכחה חותכת ויחייבו את החוכר ללא ערעור. 

 

ורט בשטר העיקרי  דמי החכירה השנתיים לתקופת החכירה כשהם מהוונים מראש בסכום המפ .7

 )להלן: דמי החכירה( שולמו/ישולמו למחכיר בהתאם למורההקבועה בהסכם המכר והחכירה.. 

 

כל תשלום שהחוכר חייב לשלם לפי שטר זה ולא ישלמו במועדו ישא ריבית במועד הפרעון ועד   .8

פיגור   לגבי  האוצר  במשרד  הכללי  החשב  או  האוצר  ע"י  שיקבע  בשיעור  בפועל  התשלום 

לשנה( אם תהיה בזמן כל שהוא הגבלה    18%ם )ואם לא נקבע כאמור יהיה השיעור  בתשלומי

עפ"י דין לגבי גובה שיעור הריבית החל בשל פיגור בתשלומים תחול הריבית בשיעור המקסימלי  

 שהיה מותר. 

 

החוכר לא יהיה רשאי להשכיר את המוחכר ו/או להתיר את השכרתו בשכירות משנה בכל    .9

דרגה שהיא, אלא בכפוף לקיום כל התחייבויותיו כלפי המחכיר על פי הסכם זה אלא אם יקבל,  

 מראש ובכתב, את הסכמת המחכיר לכך. 

 

ו/או להתיר את השכרתו בשכירות   .10 יהיה רשאי להשכיר את המוחכר  לא  משנה בכל  החוכר 

  – דרגה שהיא, באופן שהשכירות תהיה מוגנת על פי חוק הגנת הדייר )נוסח משולב( תשל"ב  

 או כל חוק שיבוא במקומו, אלא אם יקבל, מראש ובכתב, את הסכמת המחכיר לכך. 1972

 

המוחכר לאחר   .11 ישכיר החוכר את  בו  מקרה  בכל  כי  בזה  ומוסכם  מובהר  ספקות  למנוע  כדי 

הוראות ס"ק )א(, לא יהא בהשכרה זו כדי לשחרר את החוכר או לפטרו    )להלן: השוכר( ע"פ

מכל חובה שהיא החלה עליו לפי תנאי שטר זה וכי החוכר והשוכר יהיו אחראים ביחד ולחוד  

 למילוי כל חובות החוכר לפי שטר זה.

 

החוכר לא יהיה רשאי להעביר זכויותיו כולן או מקצתן, אלא אם יקבל, מראש ובכתב, את  .12

סכמת המחכיר לכך. "זכויות" בסעיף זה פירושן: זכויות שרכש החוכר על פי שטר זה, אשר ה

העברתן על פי דין טעונה רישום בפנקס המתנהל על פי חוק, ובהעדר אפשרות לרישום כזה,  

 נעשה רישום העברתן אצל המחכיר בדרך המקובלת אצל המחכיר. 

 

ידו במוחכר משום מטרד או הפרעה לפעילותו  החוכר מתחייב שלא יהיה בשימוש שייעשה על   .13

 . 3של המחכיר ביתרת חלקה 

 

ולא    3החוכר מתחייב לא להפריע למחכיר בביצוע כל פעולה שהדין מתיר לו בקשר עם חלקה   .14

למנוע מהמשכיר ביצוע כל פעולה כאמור, הכל בעין במישרין ובין בעקיפין,  לרבות תכנון, בניה,  

ת שהמחכיר ימצא לנכון לבצעה ומתחייב שלא להגיש התנגדות  שימוש, פיתוח וכל פעולה אחר

, למעט בשטח  3ו/או תביעה ו/או עתירה בכל הקשור לפעילותו של המחכיר בקשר עם חלקה  

 הבנוי שמהווה את המוחכר. 
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המחכיר יתן הסכמתו להעברת הזכויות על ידי החוכר במוחכר ולא יתנה אותה בכל תשלום   .15

 הבאים כולם: כספי אם יתמלאו כל התנאים

 

כל  (1) שולמו  וכן  ההסכמה  מתן  לתאריך  עד  המהוונים  החכירה  דמי  במלואם  שולמו 

המיסים, הארנונות, ההיטלים וכל התשלומים האחרים שהחוכר חייב בהם לפי שטר זה 

 ולפי כל דין בעד התקופה ועד למועד בקשת ההסכמה. 

 

המסמכים כפי שיידרשו ע"י  החוכר ומקבל ההעברה יחתמו על כל המסמכים וימציאו כל   (2)

 המחכיר בקשר להעברה. 

 

מקבל ההעברה יחכור את המוחכר לאותה מטרה שצוינה בשטר חכירה זה שבין החוכר  (3)

 למחכיר. 

 

החוכר ומקבל ההעברה מלאו כל תנאי שנקבע בעניין מתן ההסכמה ע"י המחכיר בהתאם  (4)

כל   למילוי  ההעברה  מקבל  התחייבות  לרבות  המחכיר,  המפורטים להנחיות  התנאים 

 בשטר חכירה זה שבין החוכר למחכיר. 

 

 החוכר מילא אחר כל התנאים המפורטים בשטר חכירה זה שבין החוכר למחכיר.  (5)

 

לעיל יהא המחכיר רשאי להתנות את הסכמתו    15לא התמלאו כל התנאים האמורים בסעיף   .16

 להעברת הזכויות בתשלום כספי ובמילוי תנאים סבירים. 

 

החוכר לא יהיה זכאי למשכן את המוחכר או לשעבדו בכל צורה אחרת ללא קבלת הסכמה   .17

 מראש ובכתב של המחכיר.  

 

החוכר מצהיר שידוע לו כי המחכיר רשאי לנהוג במוחכר מנהג בעלים מלא, בכפוף לאי פגיעה   .18

אין    בזכות החכירה של הקונה במוחכר. כמו כן מצהיר ומתחייב החוכר, באופן בלתי חוזר, כי

, למעט לקבלת זכות  13052בגוש    3ולא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות בחלקה  

מ"ר. החוכר מצהיר ומתחייב, שככל   74החכירה, בהתאם לתנאי החכירה, בשטח הבנוי של  

וחלוקה, במסגרתו   איחוד  הליך  ועל חשבונו,  בעצמו  לבצע,  יוכל החוכר  בעתיד,  בכך  שירצה 

, תוך התחייבות מראש 13052בגוש    1קרקע עליו עומד המוחכר, לחלקה  יצורף שטח תכסית ה

ובכתב, כי הוא יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך. המחכיר ישתף פעולה עם האמור ויחתום  

המחכיר   את  לחייב  כדי  בכך  יהיה  שלא  ובלבד  זה  הליך  לצורך  הימנו  הנדרש  מסמך  כל  על 

 . בתשלום כלשהו ו/או להטיל עליו אחריות כלשהי

 

לרבות   .19 המוחכר  לגבי  אחרים  חובה  תשלומי  וכל  אגרות  ההיטלים,  הארנונות,  המיסים,  כל 

בכל  החוכר  על  יחולו  על מחזיקים  והן  בעלים  על  הן  פיתוח החלים  והוצאות  אגרות  מסים, 
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לחוק    58כן תחול עליו חובת השתתפות בהוצאות בהתאם לאמור בסעיף  -תקופת החכירה, כמו

 המקרקעין. 

 

ה רשאי לשלם כל תשלום שהחוכר חייב בתשלומו לשטר זה ואשר לא שולם ע"י  המחכיר יהי  .20

יום מתאריך דרישת המחכיר בכתב לעשות    14החוכר, והחוכר יהיה חייב להחזירו למחכיר תוך  

 כן.

 

)א( ע"י החוכר תהווה הפרה יסודית של    12  -ו   10,  8,  5,  4,  3הפרת הוראה מהוראות הסעיפים   .21

 שטר זה על ידו. 

 

ב .22 הנזכרים  הוראה מהוראות הסעיפים  הפרת  של  המחכיר    21סעיף  -בכל מקרה  רשאי  לעיל 

יום בכתב, וזאת נוסף לכל    14לבטל את החכירה לפי שטר זה, לאחר מתן הודעה מוקדמת של  

 זכות אחרת הנתונה לו לפי שטר זה ולפי כל דין בשל אותה הפרה. 

 

ר לשימוש למטרתו לפי שטר זה, חייב החוכר  אם המוחכר נהרס או ניזוק באופן שאינו ראוי יות .23

חודשים מיום שנהרס    18לבנותו או לתקנו באופן שיהיה מתאים לשימוש של אותה מטרה, תוך  

 או ניזוק כאמור. 

 

לעיל, לא יהיה זכאי החוכר לפיצוי ו/או     23אם ביטל המחכיר את החכירה בשל הפרת סעיף   .24

 להחזר תשלום כלשהו מהמחכיר. 

 

חכירה וכן בכל מקרה בו בוטלה החכירה או פג תוקפה יהיה החוכר חייב לפנות  בתום תקופת ה .25

את המוחכר להחזירו למחכיר כשהוא פנוי מכל חפץ ואדם ונקי מכל חוב, עקול, שעבוד או זכות  

 אחרת כלשהי לזולת מיד עם קבלת דרישה לכך מאת המחכיר.

 

המחכיר לפנותו על חשבונו של החוכר  אם החוכר לא יפנה את המוחכר במועד כאמור רשאי   .26

קבלת   עם  מיד  כאמור  לפינוי  בקשר  הוצאותיו  כל  את  למחכיר  להחזיר  חייב  יהיה  והחוכר 

 דרישה לכך מאת המחכיר. 

 

החוכר מסכים, באופן בלתי חוזר, כי לא תידרש כל פעולה ו/או הסכמה נוספת מצידו בקשר  .27

יהיה רשאי לבטל את רישום    לביטול החכירה בלשכת רישום המקרקעין וכי המחכיר בלבד 

 החכירה כאמור. 

 

מוסכם בזה כי החוכר ביחסיו עם המחכיר לא יהיה מוגן לפי חוק הגנת הדייר )נוסח משולב(    .28

 או כל חוק שיבוא במקומו.  1972 –תשל"ב 

 

על החוכר וכל הבא מזכותו להימנע מכל עבודות בנין ומלאכה במוחכר בשבתות ובחגי ישראל.  .29

ניהול עסק וכל עבודת כפיים המבוצעת דרך קבע ע"י החוכר או הזולת    –מלאכה"  בסעיף זה "



 

 31מתוך    31עמוד  

כל עבודה הקשורה בבניה המבוצעת ע"י החוכר או הזולת    –בעד תמורה ובפרהסיה" "בנין"  

 בעד תמורה ובפרהסיה.

 

ידי   על  ומלאכה  בנין  עבודות  לבצע  הורשה  שהחוכר  מקרה  בכל  יחול  לא  זה  בסעיף  האיסור 

 המחכיר ועל ידי  רשות מוסמכת לפי כל דין וכל עוד ההרשאה בתוקף. 

 

המחכיר רשאי להעביר דרך המוחכר בעצמו או באמצעות איזה מוסד או חברה אחרת צינורות   .30

חשמל   חוטי  ולמתוח  עמודים  להעמיד  וכן  אחרות  ולמטרות  לחשמל  לגז,  לתיעול,  למים, 

למחכיר   לאפשר  החוכר  על  כאלה  במקרים  או  וכדומה.  לפועלים  או  לפקידיו  או  לפועליו 

לפקידים של מוסד או חברה כנ"ל, להכנס למוחכר ולהוציא לפועל את העבודות ו/או את כל 

 הפעולות אשר תידרשנה לפי החלטת המחכיר.

 

 כל התחייבויותיו של החוכר לפי שטר זה הן ביחד ולחוד, ובערבות הדדית.  .31

 

תשלח למחכיר במכתב רשום   –הוראות שטר זה  כל הודעה שהחוכר חייב לשלחה למחכיר לפי  .32

 לפי הכתובת המצוינת בשטר זה.

 

 _______________         ________________ 

 חתימת החוכר                 חתימת המחכיר      


