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 הסכם ניהול

 __תשפ",  ___________לחודש  ___שנערך ונחתם ביום 

 20__, ________לחודש  ___יום 

 

 : ן י ב

____________________________ 

 "(חברת הניהול)להלן: "

 מצד אחד        

 

 : ן י ב ל

 ______________ח.פ. , ת.ז. ___________________

  ______________________ מרחוב

 ______________, ת.ז ______________ ה"הע"י יד( )בתאג

 ת.ז.  ____________, המוסמכים לחתום בשמה ,ו______________

 ("השוכר")להלן: 

 מצד שני

 

( בהסכם שכירות "המשכירה"בע"מ )להלן:  פיתוח מזרח ירושליםוהשוכר התקשר עם  הואיל

במושכר כמפורט להחזיק  ( המקנה לשוכר זכות"הסכם השכירות"בלתי מוגנת )להלן: 

)להלן:  מתחם חוצות היוצר בירושלים(, הנמצא ב"המושכר"בהסכם השכירות )להלן: 

 (;"מתחם"ה

 

המשכירה ו/או יופקד באופן בלעדי בידי  מתחםוהשוכר והמשכירה הסכימו כי ניהול ה והואיל

על ידי המשכירה לשם הספקת השירותים הנדרשים לשם  מונתהחברה אשר בידי 

 ;מתחםולניהול התקין של הה נאותה אחזק

 

בתמורה לתשלום  ,כאמור מתחםוהמשכירה הפקידה בידי חברת הניהול את ניהול ה והואיל

 , הכל כמפורט בהסכם זה להלן;מתחםדמי ניהול על ידי השוכר ושוכרים אחרים ב

 

וכחלק מן ההתחייבויות, שנטל על עצמו השוכר בהסכם השכירות, התחייב השוכר  והואיל

הסכם ניהול עם חברת הניהול, ולפעול בהתאם לתנאי הסכם הניהול ולשלם להתקשר ב

 את דמי הניהול; 

 

וברצון הצדדים להסדיר ביניהם את ההתחייבויות ההדדיות ביניהם בכל הנוגע לניהול  והואיל

 וביצוע השירותים באמצעות חברת הניהול;

 

 אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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 מבוא .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .א

סכם זה יהווה נספח להסכם השכירות, והוראותיו יקראו במצטבר להוראות הסכם ה .ב

 השכירות. הסכם זה יפורש במידת האפשר, כתואם ומתיישב עם הסכם השכירות.

המונחים בהסכם זה יפורשו בהתאם להגדרתם בהסכם השכירות אלא אם נאמר אחרת  .ג

 . סכם זהבה

מען הסר ספק מובהר כי למרות האמור בסעיף זה לעיל ולמרות שהסכם ניהול זה מהווה ל .ד

נספח להסכם השכירות, יראו הסכם השכירות והסכם הניהול כשני הסכמים נפרדים 

 האחד ממשנהו ועל כן יחולו ההוראות הבאות:

זז השוכר לא יהיה רשאי לקבלא לפגוע בכל הוראה אחרת בהסכם השכירות,  (1)

ומים שיגיעו ממנו לחברת הניהול סכומים שיגיעו לו מהמשכירה, ולא יהיה מסכ

 רשאי לקזז מסכומים שיגיעו ממנו למשכירה סכומים שיגיעו לו מחברת הניהול.

כל טענה שתעמוד לשוכר כלפי המשכירה לא תשמש עילה לתביעה מצד השוכר כלפי  (2)

לא תשמש עילה לתביעה ניהול חברת הניהול, וכל טענה שתעמוד לשוכר כלפי חברת ה

מצד השוכר כלפי המשכירה. אולם אין באמור כדי לגרוע או לפגוע מזכויות 

והשוכר מצהיר בזה שידוע לו כי הפרת הסכם  ,המשכירה ו/או מזכויות חברת הניהול

 זה תחשב כהפרה יסודית של הסכם השכירות. 

בה ירה ערואין המשכ ,ברת הניהול אינה ערבה להתחייבויות המשכירהח (3)

 להתחייבויות חברת הניהול. 

תעמוד אותה זכות לחברת  משכירהבכל מקום בהסכם השכירות בו הוענקה זכות ל .ה

 הניהול גם על פי הסכם זה.

 

 הגדרות .2

חברת הניהול ו/או כל אדם, חברה או גוף משפטי אחר זולתה,   - "חברת הניהול"

 כפי שהמשכירה תורה בכתב מעת לעת לרבות המשכירה, לפי

 שיקול דעתה הבלעדי של המשכירה;

 ;חוצות היוצר, ירושלים  - "מתחם"ה

מתקני מיזוג אוויר, לוחות חשמל, אינסטלציה, תאורה, מים,   - "המתקנים"

 ;מתחםביוב, תיעול, ולרבות מתקנים אחרים ב

, לרבות תוספות שיתווספו לו מעת מתחםכל השטחים בתחום ה  - "שטחים ציבוריים"

קירות חוץ, מעברים, כניסות ויציאות, שטחי  ,לעת, וכן גגות

וחדרי שירות, רחובות פנימיים, פרוזדורי שירות, שטחים 

טכניים כגון חדרי חשמל, משאבות, מיזוג אוויר, שטחי פריקה 

המיועד לשמש את קהל  מתחםוטעינה, וכל שטח אחר ב

וכל  מתחם, לרבות כל השטחים מחוץ למתחםהמשתמשים ב

והמיועדים לשמש מחזיקי שטחים  תחםמהשטחים הגובלים ב

ולקוחותיהם, ולרבות כניסות, מדרכות, גינות, שלטים,  מתחםב

על ידי  מתחםהכל למעט שטחים המוחזקים בחניות וחניונים, 
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מחזיקים והכל כפי שיקבע ויוגדר על פי שיקול דעתה הבלעדי 

 של המשכירה ו/או חברת הניהול;

תיקון ואחזקת המתקנים וכן ניקיון, אחזקה ושמירת הפעלה,  - "מתחם"ניהול או ניהול ה

השטחים הציבוריים, לרבות שינויים ושיפורים בשטחים 

המשותפים, הוספת מתקנים וציוד הדרושים לשיפור שירותי 

 , כמפורט בהסכם זה;מתחםה

כל הסכומים שעל השוכר לשלם לחברת הניהול על פי הוראות   - "דמי ניהול"

    הסכם זה.

 

 הסכםתקופת ה .3

תקופת הסכם ניהול זה תהיה ממועד תחילת תקופת השכירות והוא יעמוד בתוקפו כל  .א

הסכם השכירות לא בא  ו/או כל עודעוד לשוכר זכויות במושכר על פי הסכם השכירות 

 ..יא להסכם השכירות13, וזאת בכפוף לאמור בסעיף לקצו

הוא מחזיק במושכר או  כל עודהניהול בנוסף לאמור, יחולו התחייבויות השוכר בהסכם  .ב

 בחלק ממנו גם אם אינו זכאי לעשות כן. 

 

 תפקידי חברת הניהול .4

ספק בעצמה ו/או באמצעות קבלני משנה שירותי ניהול הא מוסמכת לחברת הניהול ת .א

לרבות ניקיון השטחים הציבוריים, תאורה, גינון, תחזוקה, בדק  מתחםותחזוקה ל

אינו נוגד את הוראות חברת החשמל(, ותיקונים של מערכות החשמל )במידה וזה 

ויתר המערכות המותקנות בשטחים הציבוריים,  התאורה, מיזוג האוויר, הטלפון והבקרה

התקנה, שימוש ואחזקה של מתקנים שונים לשימושם ולרווחתם של כלל השוכרים ו/או 

, תשלום מסים עירוניים וממשלתיים החלים מתחם, שילוט באזור המתחםהמבקרים ב

 שטחים הציבוריים, החזקת דרכים ציבוריות ומעברים. על ה

לעיל, חברת הניהול תהא מוסמכת במסגרת ניהול  "ק א.מבלי לגרוע מכלליות האמור בס .ב

, לספק שירותים ולטפל בנושאים שונים על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובין היתר מתחםה

 כמפורט להלן:

, במסגרת תקנון, נהלים ו/או , לקבועמתחםעת לעת, ולצורך הפעלתו התקינה של המ (1)

, אחזקתם מתחם, היקף מתן שירותים שונים למתחםהוראות, בכל הקשור לניהול ה

והשימוש בהם, לגבי כל היחידות ו/או חלק מהם ו/או השטחים הציבוריים, הכל לפי 

שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בכל עניין הקשור בסדרי הכניסה והיציאה, הכוונה, 

י רגל, שעות ההפעלה של התאורה ועוצמתה,  הפעלת מערכות לכוגישה, מעבר לה

 מיזוג אוויר, הפעלת מערכות השמעת קול ומוסיקה, שילוט, הצבת מודעות וכו'.

ובלבד  במסגרת התקנון ההוראות הנ"ל יחייבו מרגע קבלתן אצל חברת הניהול

 .שנמסרה הודעה על כך לשוכר

ים, מנהליים ואחרים לביצוע דרש, עובדים טכניים, מקצועיילהעסיק, ככל שי (2)

התחייבויותיה על פי הסכם זה ו/או להתקשר בהסכמים לקבלת השירותים כאמור, 

כולם או חלקם, באמצעות קבלנים, קבלני משנה או בכל דרך אחרת שתקבע חברת 
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הניהול, לרבות העסקה של עובדים במשרה מלאה או חלקית, עפ"י חוזה מיוחד או 

סומאים, רואי חשבון, רן, וכן להעסיק כאמור יועצים, פבתנאים שתמצא החברה לנכו

עורכי דין ואנשי מקצוע אחרים שחברת הניהול תמצא לנכון להעסיק לצורך קיום 

 תפקידיה על פי הסכם זה.

ניקיון, פינוי אשפה, סילוק פסולת וכו' בשטחים הציבוריים כגון כניסות, יציאות,  (3)

שרות, והכל באמצעותה ו/או באמצעות  חדרי מדרגות, שירותים קומתיים, מסדרונות

 קבלני משנה ו/או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון.

רותי אחזקה למתקנים לרבות לתאורה ולמיזוג האוויר, ככל שיש כאלה יאספקת ש (4)

 בשטחים ציבוריים ותיקונים של המערכות הנ"ל ושל השטחים הציבוריים.

מכל סיבה שהיא לרבות נזקי תיקונים כלליים במידת הצורך ותיקוני נזקים שיגרמו  (5)

 מזג אוויר ובלאי שוטף.

 וממנו. מתחםתאום הכנסתם והוצאתם של מיטלטלין וחפצים ל (6)

 רותי שמירה ואבטחה במידת הצורך.יש (7)

 הפעלת גנרטור ותאורת חירום במידת הצורך. (8)

 התקנת ציוד כיבוי אש וגלאי עשן בשטחים הציבוריים ותחזוקתו. (9)

 במידת הצורך. מתחםכריזה ב התקנה, תחזוקה ותפעול של ציוד (10)

 .מתחםהתקנת שילוט והכוונה ב (11)

וניקיון החניון ושטחי הרחבות  בשטחים הציבוריים ךגינון החלקים המיועדים לכ (12)

 .מתחםשמחוץ ל

 לטפל במערכות המשותפות הנמצאות בשטחים המוחזקים על ידי השוכרים. (13)

ם המסים, התשלומים וההיטלים המוטלים על השטחים הציבוריי תשלום (14)

ונה כללית ומסי שילוט ככל והמשותפים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, ארנ

 ה או בדרך אחרת.יריישלא יוחסו ישירות לשוכרים ע"י הע

חברת הניהול תטפל ותתחזק את מערכות החשמל )במידה וזה אינו נוגד את הוראות  (15)

וריים והן שמל(, האינסטלציה וכיבוי האש המותקנות הן בשטחים הציבחברת הח

, ככל שבשטחים המושכרים מתחםבשטחים המושכרים ו/או מיועדים להשכרה ב

(. למען "המערכות"חלה על המשכירה חובה כזאת על פי הסכם השכירות )להלן: 

קה הסר ספק מובהר, כי כל הוצאות חברת הניהול בקשר עם הטיפולים והתחזו

 כללו בהוצאות חברת הניהול.יהשוטפת של המערכות י

 ינתנו ע"י חברת הניהול בתדירות וברמה נאותים.יותים, כולם או חלקם, ירהש .ג

ים /חברת הניהול תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להעניק לשוכר .ד

ה כזה רבמק .ים שירותים מיוחדים חלקיים ו/או נוספים על המנויים בסעיף זהם/יומס

 נתנו.ירותים, אם ייהיה אותו שוכר חייב בתשלום נפרד בגין אותם שי

ו/או  מתחםלצורך קיום התחייבויותיה של חברת הניהול, רשאית חברת הניהול להחזיק ב .ה

וכזנה פעולותיה על פי הסכם זה, אליו יוכל לפנות השוכר תרו בכל מקום אחר משרד, ב

 הוראות הסכם זה.לפי לות חברת הניהול ובשעות העבודה המקובלות בכל הקשור לפע
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ית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבחור כי חלק או כל הניהול תהא רשאמוסכם כי חברת  .ו

השירותים על פי הסכם זה, יסופקו ע"י חברת הניהול עצמה ו/או על ידי כל גוף משפטי 

 .'מטעמה ו/או ע"י צדדים שלישיים לרבות קבלנים, קבלני משנה, חברות אחזקה וכו

וע מפעם לפעם, לפי שיקול למען הסר ספק מוצהר כי חברת הניהול תהא מוסמכת לקב .ז

ולות שתבוצענה על ידה, סוגן וטיבן, ואיזה חלק מהפעולות דעתה הבלעדי, את היקף הפע

 הנזכרות בהסכם זה תבוצענה על ידה, אם בכלל, ולאיזו תקופה.

 

 התחייבות השוכר .5

מתן לו מתחםהניהול הסמכות הבלעדית לניהול ה תכי לחבר ,כי ידוע לו ,השוכר מצהיר .א

סכם זה ובהסכם השכירות, והשוכר מתחייב שלא  לבצע בעצמו בו כאמור בה השירותים

אלא  או באמצעות אחרים לבד מחברת הניהול, כל פעולה שבסמכות חברת הניהול כאמור

 . דבאישורה הכתוב מראש של המשכירה ו/או של חברת הניהול, לפי העניין, בלב

דרש לשם יויסייעו בידה ככל שי שוכר וכל הבא מטעמו ישתפו פעולה עם חברת הניהול,ה .ב

 .מתחםניהול סדיר, תקין והולם של ה

 מבלי לגרוע מכלליות האמור, מתחייב השוכר כדלקמן: .ג

למלא את כל הוראות חברת הניהול, כפי שתינתנה מעת לעת, בקשר עם השטחים  (1)

, פינוי הפסולת והשימוש במתקני עזר םחמתהציבוריים, המתקנים והציוד ב

הסדרי לאופן השימוש במושכר, החזקתו ו/או תפעולו התקינים, למיניהם, בנוגע 

הכניסה והיציאה ממנו, הובלת סחורה ומיטלטלין אליו ופינויים ממנו, פינוי אשפה, 

הסדרי בטיחות, שילוט ותאורה, ניקיון, רעש, מפגעים הנוצרים עקב השימוש בו, 

אשר לדעת חברת  ות עובדי השוכר, לקוחותיו ומי מטעמו, ובכל עניין אחרגהתנה

 . מתחםהניהול יש בו כדי לשמור על רמת ה

לפעול בהתאם לכל הוראות הסכם השכירות והוראות חברת הניהול, ולהשתתף  (2)

 בהוצאות הכרוכות בביצוע ומתן השירותים והניהול בהתאם לאמור בהסכם זה.

מטעמו ישתפו פעולה עם חברת הניהול ויעזרו לה בכל וכי הוא והבאים מכוחו  (3)

ניהול והביצוע רים ששיתוף פעולה או עזרה כאלו ידרשו כדי לאפשר את ההמק

הסדיר והיעיל של השירותים, וכן ימלאו אחר כל דרישות הרשויות השונות 

 וההתחייבויות הנובעות מהסכם זה, במישרין או בעקיפין. 

 24כנס למושכר, תוך תיאום מראש של ים מכוחה להילהרשות לחברת הניהול ולבא (4)

קרי חירום, לשם ביצוע תפקידי חברת הניהול על פי הסכם זה, בין למעט במשעות, 

או לצורך ביצוע תיקונים ו/עבור שוכר אחר ובין אם  השוכר בוראם הדבר דרוש ע

, ובין היתר לפתוח קירות, רצפות, תקרות מתחםשנדרשו במושכרים אחרים ב

הם, ולבצע כל אחרים, להחליף ולתקן אינסטלציה וצנרת ולהתחבר אליקים וחל

הפעלת רת הניהול, לשם מילוי תפקידיה ומלאכה שתהא דרושה, לפי שיקול דעת חב

סמכויותיה על פי הסכם זה, ולשוכר לא תהיה כל טענה כלפי חברת הניהול בגין 

כי  ,תדל חברת הניהולהפרעה שתיגרם לו עקב האמור. בכל מקרה של פעולה כנ"ל תש

 ר וכי בהקדם האפשרי יוחזר מצב המושכרההפרעה לשוכר תהיה קטנה ככל האפש

 ל זמן סביר כמתחייב מסוג התיקון. לקדמותו ומשך זמן ביצוע התיקונים לא יעלה ע
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 , בהקדם האפשרי.הדימצ להודיע לחברת הניהול על כל תקלה המחייבת פעולה (5)

טיפול שנמסרו מנע בעצמו ו/או באמצעות כל צד שלישי אחר מכל פעולה או ילה (6)

 מה לכך חברת הניהול בכתב ומראש. לחברת הניהול לפי הסכם זה, אלא אם הסכי

ולקבל הסכמתה לפני כל ביצוע עבודה במושכר, פנימית או לתאם עם חברת הניהול  (7)

ים הדורשת חיבור לאיזו חיצונית, לרבות עבודות עצוב פנים, הצבת מכשור או מתקנ

תקנת תריסים וכו', וזאת בנוסף ולא במקום , המתחםמבין המערכות המשותפות ב

 הסכמת  המשכירה, אם נדרשת הסכמה כזו בהתאם לחוזה השכירות.

מהצבת שילוט לרבות שילוט פרסום, חפצים ומיטלטלין כל שהם על בסיס להימנע  (8)

יבוריים, מבלי לקבל את אישורה של ארעי או קבוע, מחוץ למושכר ו/או בשטחים הצ

תב, ולסלק כל דבר כאמור מיד עם דרישתה הראשונה של חברת הניהול מראש ובכ

 חברת הניהול.  

או כל מטרד אחר לשאר השוכרים או  לא להפעיל כל מתקן העלול לגרום לרעש, ריח (9)

ללקוחותיהם, כולם או חלקם, ולסלק מתקן כאמור מיד עם דרישתה הראשונה של 

 רת הניהול. חב

ות כלשהו ו/או להפסיק את ניהול מוסכם כי השוכר לא יהא רשאי לסרב לקבל שיר (10)

וביצוע השירותים ו/או להשתחרר מהתחייבויותיו לשאת בהוצאות הניהול וביצוע 

 ירותים בהתאם לתנאי הסכם זה.הש

 

 דמי הניהול .6

צאות, בכל ההו מתחםרים והמחזיקים בשוכר מתחייב לשאת, ביחד עם יתר השוכה .א

ים כמפורט בהסכם זה, לרבות התשלומים והעלויות הכרוכות בניהול וביצוע השירות

צאות ולרבות הוצאות מימון, קרן הפחת, והו ,להלן "ק ב.הפעולות המנויות ומפורטות בס

בגין פחת, בגין המתקנים שתרכוש חברת הניהול ואשר ישמשו לניהול וביצוע השירותים 

 "(, הכל בהתאם למפורט להלן:"הוצאותלעיל יקרא להלן:  על פי הסכם זה )כל המפורט

הוצאות האחזקה "ישלם לחברת הניהול דמי ניהול בשיעור חלקו היחסי ב שוכרה (1)

 Cost+ ל בגין רווח חברת הניהול )בסיס על הסכום הנ" 15%והניהול" בתוספת 

 בתוספת מע"מ. ,(15%

כהגדרתן לעיל,  ות""ההוצאלצורך הסכם זה יהיו  חזקה והניהול"אהוצאות ה"

 בניכוי הסכומים המפורטים  להלן:

ים שהנם "עוגנים" שוכרזכאית חברת הניהול לגבות מאת  םומים אותסכה (א)

כי חברת הניהול  ,י הובהר לור מצהיר כשוכו"סמי העוגנים" כדמי ניהול. ה

ר מסוים שוכו/או החברה רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, להחליט כי 

ר " ו/או "סמי עוגן" ובשל כך לגבות ממנו דמי ניהול בשיעוהנו בגדר "עוגן

מסכים לכך  שוכר. השוכרנמוך למ"ר משיעור דמי הניהול שישולם על ידי ה

ות טענה כי בשל כך דמי הניהול ולא תהא לו כל טענה בקשר לכך, לרב

 המשולמים על ידו הנם גבוהים באופן יחסי.

ובלי כדמי ניהול, בסכום שיקבע שלומים אשר תגבה חברת הניהול באופן גלת (ב)

רשות אשר שכר ו/או קיבל מאת ר ו/או בר כשועל ידי חברת הניהול, מ
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ו/או חברת הניהול היתר שימוש בתמורה בשטח מן הרכוש  משכירהה

 .מתחםתף בהמשו

כל פעילות הסכומים אותם זכאית חברת הניהול לגבות ממשרדים ו/או  (ג)

 (."פעילות לא מסחרית" :ן)להל מתחםבאשר יהיו  שאינה קמעונאית 

אות ההחזקה והניהול כאמור ייקבע באופן בהוצ שוכרשיעור השתתפותו של ה (ד)

" לבין שטחם של כלל השטחים שטח הנכסיחסי, בהתאם ליחס שבין "

)למעט שטחי העוגנים, הסמי  מתחםבושכרים ו/או המיועד להשכרה המ

כי שטחם של  ,ר(. למניעת ספקות מובהפעילות הלא מסחריתעוגנים ושטחי ה

, בכפוף שב שטח הנכסכלל השטחים כאמור יחושב באותה דרך בה חו

. כן מובהר למניעת ספקות כי לא יילקחו בחשבון לצורך להוראות סעיף זה

 ים, הסמי עוגניםשטחי העוגנ ,כאמור שוכר,יחסי של הקביעת חלקו ה

 .והפעילות הלא מסחרית

ענייניים ובאישור רואה  חברת הניהול רשאית לקבוע, מעת לעת מטעמים (ה)

לצורך חישוב דמי הניהול שטח הנכס החשבון שלה, מקדמים בהם יוכפל 

 ולשנותם מעת לעת, וזאת בשים לב לסוגי הפעילות בנכסים, לשימושים בהם

 ולהוצאות הנגרמות בשל כך לחברת הניהול. 

לקביעת מפתח חלוקה שונה של העמסת הוצאות בלעדי חברת הניהול שיקול דעת ל (2)

ככל  ,ם השונים, הכלהניהול לפי סוגי שוכרים מסוימים וכן לפי אזורי המושכרי

 ,מתחםשהדבר יתבקש כתוצאה מהעמסת יתר של שירותים ליחידות מסוימות ב

לשימושים של אותן יחידות ואופי השימוש שלהן בשטחים בהתאם  ,כאמור

 . מתחםהציבוריים וב

לים עליו יעשה אחת לשלושה חודשים או ישוב אומדן חלקו של השוכר ודמי הניהול החח .ב

יו תחליט חברת הניהול. החישוב יעשה על בסיס ההוצאות שהוצאו כל פרק זמן אחר על

 .בפועל וכן על בסיס אומדן ההוצאות הצפויות

ברת הניהול רשאית להוסיף להוצאות הניהול סכום משוער לצורך הבטחת בצוע ח .ג

, מתחםתקנים המשמשים את כלל השוכרים בתיקונים, החלפת ציוד ו/או מערכות ו/או מ

 ויופקדו בקרן מיוחדת. מתחםמהשוכרים ב וסכומים אלו יגבו

רה על הפעלתו עם תחילת פעולתה של חברת הניהול ו/או עם קבלת הודעה מאת המשכי .ד

מקדמה או למשכירה, לפי העניין, ישלם השוכר לחברת הניהול של ההסכם, לפי המוקדם, 

לשלושת , על חשבון דמי הניהול ו/או המשכירה ל ידי חברת הניהולעל פי אומדן שיקבע ע

 החודשים הראשונים או חלק מהם.

י הניהול במהלך ל עוד לא נקבע אחרת על ידי חברת הניהול, התשלומים על חשבון דמכ .ה

תקופת השכירות ישולמו מידי רבעון מראש. התשלומים על חשבון דמי הניהול ישולמו על 

חברת  בהתאם לדרישה בכתב של חברת הניהול שתשלח לשוכר על ידי ,כאמור ,פי אומדן

 הניהול.

תוך ששה חודשים מתום כל שנה קלנדרית תערוך חברת הניהול דו"ח כספי לשנה ב .ו

(. "הדו"ח הכספי"אושר ע"י רואה החשבון של חברת הניהול )להלן: האמורה, אשר י

ככל שתקופת  ח הכספי.חברת הניהול תוציא לשוכר חשבון שנתי המבוסס על הדו"
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הכספי, יוצא לחשבון חשבון זמני, בהתאם למאזן השכירות תסתיים קודם הוצאת הדו"ח 

כר חשבון שנתי, כאמור בוחן למועד סיום השכירות. בתום השנה הקלנדרית, יוצא לשו

 לעיל.

או החשבון ימים מיום קבלת החשבון השנתי  7שוכר מתחייב לשלם לחברת הניהול תוך ה .ז

ע ממנו לאור הדו"ח כל הפרש שיהיה לחובתו, אם יהיה, בין המגילפי העניין,  הזמני,

לבין הסכומים ששולמו על ידו על החשבון, כמפורט או מאזן הבוחן, לפי העניין, השנתי 

לעיל. הראה החשבון השנתי יתרה לזכות השוכר, תיזקף היתרה לזכות השוכר עד למועד 

במקרה של סיום השכירות, יוחזק הסכום ע"י  ל.הקרוב של תשלום חלקו בהוצאות הניהו

ל עד להוצאת הדו"ח הכספי, וסגירת החשבונות לפיו, כאשר ככל שתיוותר חברת הניהו

 לו ע"י חברת הניהול.יתרת זכות לטובת השוכר, היא תושב 

חישובי רואה החשבון של חברת הניהול, הדו"ח הכספי וספרי חברת הניהול יהוו ראיה  .ח

ום שעל מכרעת בדבר גובה הוצאות הניהול, דמי הניהול וגובה התשלסופית והוכחה 

 השוכר לשלם לחברת הניהול.

שות חברת סכומי כסף שישולמו לחברת הניהול על חשבון דמי הניהול אשר יוותרו בר .ט

 הניהול לתקופות ביניים, יושקעו על ידה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

את כל התשלומים החלים עליו משך כל תקופת שוכר מתחייב לשלם את דמי הניהול וכן ה .י

 כל תנאי, בין אם עשה שימוש במושכר ובין אם לאו.השכירות, ללא 

על חברת הניהול בקשר עם למען הסר ספק מוסכם כי כל ההוצאות והתשלומים שיחולו  .יא

ו/או אכיפת התחייבויות כאמור  מתחםות השוכר ו/או שוכרים אחרים בויהפרת התחייב

של השוכר  אין באמור לגרוע מאחריותו האישית מהוצאות חברת הניהול.כחלק  ויחשב

 להוצאות ותשלומים שנגרמו עקב הפרותיו את הסכם השכירות ו/או הסכם זה.

 

 אחריות לנזקים .7

ישאו יהסר ספק מוצהר ומוסכם כי חברת הניהול וכל הבא בשמה ומטעמה לא למען  .א

ף ו/או אובדן ו/או הפסד כלשהו ו/או באחריות כלשהי או בחבות כלשהי לגבי כל נזק גו

שהוא אשר יגרם לשוכר ו/או לכל אדם, לרבות עובדים, נציגים, נזק לרכוש מכל סוג 

או  מתחםשימצא במושכר או בשטח המועסקים, סוכנים, לקוחות, מבקרים וכל אדם 

 בסביבתם.

כל נזק  ל חברת הניהול ו/או מי מטעמה לא תחול כל אחריות מכל מין וסוג שהוא בגיןע .ב

וכר ו/או לכל אדם אחר מכל סיבה ו/או לש מתחםשיגרם למושכר ו/או לתכולתו ו/או ל

 שהיא, בין אם סיבת הנזק או התקלה ידועים ובין אם אינם ידועים.

יהיה אחראי לכל נזק גוף ו/או לרכוש מכל מין וסוג שהוא שיגרם לכל אדם ו/או השוכר  .ג

סביבתם ו/או למשכירה ו/או לחברת הניהול ו/או לתכולתם ו/או ל מתחםלמושכר ו/או ל

, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ו/או עקב השימוש שיעשה השוכר, ו/או למי מטעמן

שטחים  הציבוריים ו/או כתוצאה מאי מילוי ו ו/או כל מי מטעמו ביזמנועובדיו ו/או מ

 הוראה מהוראות הסכם זה.

 

 העברת זכויות חברת הניהול .8



9 

 מתחםכירה להחליף את חברת הניהול או לבצע את ניהול המבלי לגרוע מזכות המש

צמה כאמור בהסכם השכירות, חברת הניהול תהא רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בע

ותיה עפ"י הסכם זה לאחר/ים מבלי לקבל את אישור להעביר את כל זכויותיה וחוב

ברת הניהול טול על עצמו את כל התחייבויות חיהשוכר לכך, ובלבד שמקבל הזכויות י

 כלפי השוכר בהתאם להסכם זה.

 

 תרופות וסעדים .9

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם השכירות, בכל מקרה בו יפגר השוכר בתשלום כלשהו  .א

הניהול, לפי הסכם זה, תהא חברת הניהול רשאית, מבלי המגיע או שיגיע ממנו לחברת 

 באים:לפגוע בזכותה לכל סעד חוקי אחר, לנקוט באחד או יותר מהצעדים ה

שר לא ישולמו במועדם ריבית להוסיף על כל תשלום או הוצאות המגיעים מהשוכר וא (1)

 פיגורים בשיעור ובתנאים המפורטים בהסכם השכירות.

הנזקים שנגרמו לחברת הניהול עקב אי ביצוע התשלומים לדרוש החזר כל ההוצאות ו (2)

 במועדם.

 ר.להפסיק בשלמות, או בחלקים, את מתן שירותי הניהול לשוכ (3)

וצאות ונזקים שנגרמו עקב חברת הניהול תהא רשאית להטיל על השוכר תשלום החזר ה .ב

 7וך אי מילוי הוראות חברת הניהול ע"י השוכר. תשלום החזר ההוצאות והנזקים יעשה ת

ימים מיום שהוגש חשבון לשוכר והוראות סעיף זה בעניין ביצוע תשלומים יחולו על 

 התשלום כאמור. 

, בנסיבות ובהר כי אין באמור לעיל ו/או בהפסקת מתן שירותים לשוכרלמען הסר ספק מ .ג

המפורטות בהסכם זה כדי לשחרר את השוכר ו/או לגרוע מחובותיו למלא אחר הוראות 

רת הניהול בהתאם חד לשלם את דמי הניהול וכל חשבון שיוגש לו ע"י חבהסכם זה ובמיו

 להוראות ההסכם.

ור השוכר ואשר חל על השוכר יוחזר ע"י השוכר כל סכום שחברת הניהול הוציאה עב .ד

 ול בתוספת ריבית פיגורים כאמור. לחברת הניה

ל פי חוק אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בזכותה של חברת הניהול לסעד כלשהו ע .ה

 , או על פי כל דין.1970-החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א

 

 בטחונות .10

למשכירה במסגרת הסכם השכירות ישמשו אף  טחונות שניתנו ע"י השוכריכל הב .א

מאשר בזאת למשכירה, באופן בלתי השוכר  יותיו כלפי חברת הניהול.להבטחת התחייבו

גם כבטוחה להתחייבויותיו כלפי חברת הניהול  לעשות כל שימוש שהוא בבטוחות חוזר,

 .במסגרת הסכם זה

או חונות הנ"ל טיהב בקש מהמשכירה את מימושם שלחברת הניהול תהא רשאית ל .ב

בכל מקרה בו השוכר יפר אחת או  ,, והמשכירה תהיה רשאית לממשם, כאמורחלקם

 סף על פי כל דין.יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד נו
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 סמכות שיפוט .11

תהיה סמכות  ירושליםכי אך ורק לבית המשפט המוסמך ב ,מוסכם בזה על הצדדים

 ית בכל הנוגע להסכם זה והנובע ממנו.השיפוט הבלעד

 

 כללי .12

בזה ומיפה את כוחה של חברת הניהול לעשות במקומו ותחתיו כל השוכר מאשר  .א

זה, וכן לשלם כל תשלום החל עליו עפ"י פעולה שנראית לה דרושה לשם ביצוע הסכם 

 הסכם זה במקומו באם לא שילם את אשר הוטל עליו לשלם במועד.

לא  ו/או העדר תגובה ו/או אי נקיטת פעולה מצד חברת הניהול כל שיהוי ו/או המתנה .ב

יתפרשו בשום צורה כויתור על זכות כלשהי של חברת הניהול או על התחייבות 

 ם כן הויתור נעשה במפורש ובכתב.כלשהי מצד השוכר אלא א

כתובות הצדדים הם כמפורט ברישא להסכם זה. החל ממועד תחילת השכירות,  .ג

 במושכר. כל הודעה שתשלח בדואר רשום, לפי אחת מהכתובות כתובת השוכר היא

שעות לאחר מסירתה בבית הדואר למשלוח  72לעיל, תחשב כאילו הגיע לתעודתה 

 פקסימיליה.ה אמצעותת אם נמסרה ביד או שוגרה בשעו 24בדואר רשום או תוך 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

___________________   ________________ 

 השוכר                   חברת הניהול

 

 אישור עו"ד

 

. _________, המשמש ב"כ של ________________, עו"ד, מ.ר__________ני הח"מ, א

(, "רשוכ"הח.פ. ________________  )להלן: ת.ז. / _______________________,  שוכרה

צהיר בפניי, כי הבין את השימת השוכר בפניי על ההסכם לעיל, לאחר את חתמאשר בזאת, 

 .טיותם ואת תוצאותיו המשפההסכ

 

___________      ____________________          

 ,עו"ד            תאריך      


