הסכם שכירות בלתי מוגנת
שנערך ונחתם בעיר ___________ ביום _______ לחודש ________ שנת _________.
בין
______________ ,מס' חברה ______________
מרחוב ______________
(להלן" :המשכירה")
______________ ת.ז______________ .
______________ ת.ז______________ .
מרחוב ______________
(להלן ביחד ולחוד" :השוכר")

מצד אחד;

לבין

מצד שני;

הואיל

והמשכירה הינה בעלת זכויות חכירה ו/או זכאית להירשם כחוכרת במקרקעין
הידועים כגוש________________ חלקה _____________ ,מגרש ______לפי
תכנית _________ המצויים בעיר ___________ (להלן ":המקרקעין"); (להשלמה
על ידי המשכירה)

והואיל

והמשכירה הקימה על הקרקע מתחם בניה הכולל ___ בנייני מגורים אשר בהם
דירות להשכרה (להלן" :המתחם"); (להשלמה על ידי המשכירה)

והואיל

וברצון השוכר לשכור מאת המשכירה דירה במתחם ,אשר פרטיה ותיאורה הינם
כמפורט בנספח א' להסכם זה (וכן מקום חניה ו/או מחסן ,אם מושכר יחד עם
הדירה ,כמצוין בנספח א' וחלק יחסי ברכוש המשותף) (להלן" :המושכר" או
"הדירה") ,וזאת למטרת מגורים בלבד כמפורט להלן והמשכירה הסכימה לכך
בתנאים המפורטים להלן בהסכם זה על נספחיו;

והואיל

והצדדים הסכימו על תנאי ההתקשרות;

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

מבוא ונספחים
המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
.1.1
רשימת נספחים:
.1.2
נספח א' – תנאים מיוחדים להסכם;
.1.2.1
נספח ב' – תקנון המתחם.
.1.2.2
נספח ג'– טופס הרשאה לחיוב חשבון;
.1.2.3
נספח ד' – צילום תעודות זהות של השוכר ,כולל הספח.
.1.2.4
נספח ה' – נוסח ערבות בנקאית;
.1.2.5
נספח ו' – נוסח שטר חוב;
.1.2.6
נספח ז' – תכניות ומפרט המושכר
.1.2.7
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נספח ח' – טופס מסירת חזקה במושכר.
נספח ט' – טופס הזמנת שיפורים במושכר/שירותים נוספים.
נספח י' – חוברת הוראות תחזוקה.
נספח י"א – מפרט תחזוקה.

.2

.1.2.8
.1.2.9
.1.2.10
.1.2.11
הצהרות השוכר
השוכר מצהיר ומאשר בזאת ,שעיין באופן יסודי ומעמיק בהסכם זה ובנספחיו,
.2.1
וכי בדק כל נתון רלבנטי המתייחס למושכר ולהסכם זה.
השוכר מצהיר ומאשר בזאת ,על יסוד הבדיקה שערך ,שמצא את המושכר
.2.2
מתאים לצרכיו ומניח את דעתו מכל הבחינות ,שהוא שוכר את המושכר כפי
שהוא ובמצבו הנוכחי ,ושבכפוף לנכונות הצהרות המשכירה ,אין לו כל טענות
ו/או דרישות ביחס למצב המושכר ,למעט לגבי פגם או מום נסתרים.
אם הסכימו הצדדים על עריכת תיקונים או שיפורים במושכר ,סוג
.2.3
התיקונים/שיפורים ועלותם תהיה כאמור בנספח ט' להסכם ,והשוכר מתחייב
לשאת בעלויות הנ"ל בהתאם למפורט בנספח ט'.
השוכר מצהיר ,כי בבעלותו חשבון בנק ,אשר אינו מוגבל ,בבנק ישראלי מוכר.
.2.4
השוכר מצהיר שהוא מסוגל לעמוד במלוא התשלומים הנדרשים על-פי הסכם זה.
ידוע לשוכר שהמתחם ,ובכלל זאת המושכר ,הוקם במסגרת מכרז לדיור להשכרה
.2.5
לטווח ארוך ,שפורסם על ידי מדינת ישראל ו/או דירה להשכיר – החברה
הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ (להלן יחד" :דירה להשכיר") ובו זכתה
המשכירה .לדירה להשכיר ,באמצעות מי שתמנה לצורך כך (אם תמנה) ,הזכות
והרשות לבדוק ולוודא מול השוכר את תנאי ההשכרה שבין השוכר למשכירה
ואת אופן ההתנהלות במתחם ,ובכלל זאת את גובה דמי השכירות ודמי האחזקה,
גובה הביטחונות שניתנו על ידי השוכר ,תשלומים נוספים הנגבים מהשוכר (מבלי
שיהא בכך כדי להתיר גביית תשלומים כאמור) ,תקופת השכירות ,היותה של
הדירה תפוסה או פנויה ועוד ,והשוכר מתחייב לשתף פעולה עם כך ולאפשר את
ביצוע הבדיקות כאמור ,לרבות על ידי הצגת אסמכתאות שתתבקשנה על ידי
דירה להשכיר או מי מטעמה ,אם יש ביכולתו להמציאן .ידוע לשוכר שדירה
להשכיר אינה מחויבת כלפי השוכר לשמירה על זכויותיו במסגרת הסכם
השכירות ו/או על פי כל דין אחר ,והוא לא יוכל לבוא אליה ו/או אל מי מטעמה
בכל טענה ו/או דרישה בקשר עם כך .באחריות השוכר לוודא שבהתקשרותו עם
המשכירה ובהתנהלותו עמה טרם ובמהלך תקופת השכירות ואף לאחר מכן -
נשמרות זכויותיו לפי כל דין וכן לפי התנאים בהם מחויבת המשכירה במסגרת
המכרז.
סעיף זה הינו בגדר חוזה לטובת צד שלישי והוא דירה להשכיר ו/או מי מטעמה.
כלל המידע שהשוכר מסר ו/או ימסור למשכירה יישמר במאגר מידע של
.2.6
המשכירה ו/או של מי שיספק למשכירה שירות החיוני לטיפול ולניהול
השכירויות .ידוע לשוכר והוא מסכים שהמשכירה תשמור את המידע אודות
השוכר ואודות הסכם השכירות ,ובכלל זה מידע בדבר זהות השוכר והמתגוררים
עמו ,מצב משפחתי ,גילים ומכלול פרטי הסכם השכירות ,לצרכי ניהול ותפעול
המתחם והמשכירה תמסור מידע זה מעת לעת לדירה להשכיר לצורכי מחקר
ועריכת בדיקות סטטיסטיות.
זכות השוכר תתמצה בזכות חוזית בלבד .השוכר לא יהיה רשאי לרשום את זכות
.2.7
השכירות על פי הסכם זה ו/או הערת אזהרה ו/או שעבוד בלשכת רישום
המקרקעין בגין זכויותיו על פי הסכם זה ,והוא מתחייב שלא לרשום זכות
שכירות ו/או זכות שכירות ו/או שעבוד כאמור.
השוכר מתחייב בזאת שהדירה תשמש למגורים בפועל על ידו ובני משפחתו .אם
.2.8
הדירה לא תשמש למגורים בפועל על ידי השוכר (בין אם במקרה בו הדירה ריקה
ובין אם המתגורר בה אינו השוכר ובני משפחתו) ,יהווה הדבר הפרה יסודית של
הסכם שכירות זה על ידי השוכר והמשכירה תהא רשאית לבטל את הסכם
שכירות זה ,בהתאם להוראות סעיף  17להלן ובהתאם לכל דין .כמו כן ,במקרה
כאמור ,השוכר לא יורשה לממש את זכותו לתקופת השכירות הנוספת.
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.3

.4

.5

הצהרות המשכירה
המשכירה מצהירה ומאשרת בזאת ,שהמושכר נבנה על פי היתר בנייה כדין ושלא
.3.1
ידוע לה על כל חריגת בנייה שבוצעה במושכר.
המשכירה מצהירה שהמושכר הינו תקין וראוי לשימוש למגורים בהתאם
.3.2
להוראת כל דין ,שכל מערכות החשמל ,המים והביוב תקינות ופועלות כראוי וכך
יהיו במועד מסירת החזקה במושכר ,ושלא ידוע לה על כל פגם או מום או ליקוי
כלשהו במושכר ,שעליו לא הודיעה לשוכר בנספח "א".
המשכירה מתחייבת למסור לשוכר את הזכויות להחזיק ולהשתמש במושכר
.3.3
כשהן חופשיות מכל זכות שנוגדת את זכויות השוכר ,ובכלל זה זכות של צד
שלישי .המשכירה מתחייבת למנוע את קיומן של זכויות נוגדות כאמור לעיל,
במשך כל תקופת השכירות.
אם הסכימו הצדדים על עריכת תיקונים או שיפורים במושכר ,מתחייבת
.3.4
המשכירה שעד למועד מסירת החזקה במושכר תבצע את כל התיקונים/שיפורים
המפורטים בנספח ט'.
אי תחולת חוק הגנת הדייר
מוסכם ומוצהר בזאת ,כי הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) ,תשל"ב 1972-
.4.1
והוראות התקנות מכוחו ,לא תחולנה על השוכר ו/או המושכר ו/או השכירות על-
פי הסכם זה ,וכי השוכר אינו ,ולא יהיה ,דייר מוגן ו/או זכאי לאיזו שהיא זכות
על-פיהן.
הצדדים מצהירים ומאשרים בזאת שהשוכר לא שילם ו/או התחייב לשלם
.4.2
ושהמשכירה לא קיבלה ו/או לא הובטח לה שתקבל ,בכל צורה ואופן שהם ,כל
דמי מפתח ו/או תשלום ו/או תמורה אחרת בקשר להשכרת המושכר ,למעט דמי
השכירות על-פי הסכם זה.
השוכר מצהיר ,כי ידוע לו שהמשכירה אינה חברה לדיור ציבורי ,כהגדרתה בחוק
.4.3
זכויות הדייר בדיור הציבורי ,תשנ"ח ,1998-וכי ידוע לו ,שלא תוקנינה לו כל
זכויות על-פי חיקוק זה ו/או על-פי כל חיקוק אחר המתייחס לדיור ציבורי.
תקופת השכירות
השוכר מתחייב בזאת לשכור מן המשכירה את המושכר ,והמשכירה מתחייבת
.5.1
בזאת להשכיר לשוכר את המושכר לתקופה הנקובה בנספח א' (להלן" :תקופת
השכירות").
לשוכר ניתנת בזה זכות ברירה (אופציה) להאריך את תקופת השכירות לתקופת
.5.2
שכירות נוספת כמפורט בנספח א' (להלן" :תקופת השכירות הנוספת").
הארכת תקופת שכירות לתקופת השכירות הנוספת ,תיעשה בכפוף לקיום כל
.5.3
התנאים הבאים במצטבר:
( )1השוכר נתן הודעה מוקדמת בכתב ,שנמסרה למשכירה לא יאוחר מ 90-יום
לפני תום תקופת השכירות ,בדבר רצונו במימוש תקופת השכירות הנוספת;
(( )2לזכאים בלבד  )-השוכר הציג בפני המשכירה עד לא יאוחר מ 90-יום לפני
תום תקופת השכירות תעודת זכאות בת תוקף לחסרי דירה (ובכפוף לאמור
בסעיף  5.6להלן);
( )3השוכר לא הפר ,עד לאותו מועד ,את הסכם השכירות בשלוש הפרות יסודיות
או יותר וכן השוכר לא הפר את הסכם השכירות בהפרה יסודית המתמשכת
לתקופה העולה על  30ימים;
( )4השוכר המציא ,עד לא יאוחר מ 90-ימים לפני תום תקופת השכירות ,את
הבטחונות שניתנו על ידו ,גם למשך תקופת השכירות הנוספת;
( )5השוכר משתמש בדירה למגורים בפועל על ידו ועל ידי בני משפחתו.
אם על פי נספח א' ישנה יותר מתקופת שכירות נוספת אחת (להלן" :תקופת
השכירות הנוספת השנייה") – יחולו הוראות סעיף זה לעיל ,אף על תקופת
השכירות הנוספת השנייה ,בשינויים המחויבים.
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.6

.7

.8

הוארכה תקופת השכירות על-פי תנאי הסכם זה ,יחולו הוראות הסכם זה גם על
.5.4
תקופת השכירות הנוספת ,בשינויים המחויבים.
לשוכר תוקנה זכות להביא את הסכם זה לסיומו בתום כל שנת שכירות (כלומר –
.5.5
בתום כל  12חודשי שכירות ,החל ממועד מסירת החזקה כהגדרתו להלן) או
לחלופין בכל מועד אחר במהלך שנת השכירות שלאחריה ,באמצעות הודעה בכתב
שתימסר למשכירה עד לא יאוחר מ 90-ימים לפני תום אותה שנת שכירות.
במקרה כזה ,תבוא תקופת השכירות לסיומה במועד שצוין בהודעת השוכר ,מבלי
שהדבר יהווה הפרה מצד השוכר ו/או יזכה את המשכירה בפיצוי כלשהו ,ויחולו
הוראות הסכם זה בקשר עם פינוי המושכר.
לדוגמה :אם תקופת השכירות החלה ביום ( 1.5.2030כלומר – שנת השכירות
מסתיימת ביום  ,)30.4.2031יוכל השוכר להודיע למשכירה בכתב עד לא יאוחר
מיום  1.2.2031שברצונו לסיים את תקופת הסיום בסיום שנת השכירות ,כלומר
ביום  ,30.4.2031או שברצונו לסיים את תקופת השכירות במועד מאוחר יותר
בשנת השכירות שלאחריה ,כלומר בכל מועד שבין יום  1.5.2031ועד ליום
.30.4.2032
(לזכאים בלבד  ) -השוכר מתחייב ,שאם יאבד את זכאותו כחסר דירה (בהתאם
.5.6
לנוהלי משרד הבינוי והשיכון) ,מכל סיבה שהיא ובכל עת במהלך תקופת
השכירות ,ייתן למשכירה הודעה על כך ,מיד עם אובדן זכאותו .להודעה יצרף
השוכר אסמכתה על העדר זכאותו.
אם השוכר ירכוש יחידת דיור במהלך תקופת השכירות ,ידווח על כך למשכירה
מיד עם ביצוע הרכישה וימסור לה העתק מהסכם הרכישה ובו תאריך מסירת
החזקה בדירה החדשה.
בנסיבות אלו או בנסיבות בהן משרד הבינוי והשיכון יודיע ישירות למשכירה על
סיום הזכאות כאמור ,תסתיים תקופת השכירות במועד קבלת החזקה בדירה
החדשה שנרכשה על ידי השוכר ,אם בכוונתו לגור בה ,ואם אין בכוונתו לגור בה
– אזי תסתיים תקופת השכירות בתום שנת השכירות הקרובה (כלומר  -בתום כל
 12חודשי שכירות ,החל ממועד מסירת החזקה כהגדרתו להלן) ,והכל בכפוף לכך
שבכל מקרה יחלפו לפחות  90ימים ממועד קבלת הידיעה בדבר אובדן זכאות
השוכר ועד לסיום השכירות .השוכר מתחייב לפנות את המושכר במועד סיום
השכירות כאמור .התשלומים החלים על השוכר לפי הסכם זה ישולמו על ידו עד
למועד פינוי המושכר על ידו בפועל ,בהתאם להוראות הסכם זה.
מטרת השכירות וייחודה
מטרת השכירות הינה למגורים בלבד (להלן" :מטרת השכירות") .השוכר
.6.1
מתחייב בזאת להשתמש במושכר בהתאם למטרת השכירות בלבד ולא לעשות בו
כל שימוש אחר הנוגד את מטרת השכירות.
השוכר מתחייב בזאת לקיים הוראות כל דין החל על המושכר ו/או על השימוש
.6.2
בו.
שירותי האחזקה ותקנון המתחם
השוכר מצהיר ומאשר בזאת ,כי ידוע לו ,שהינו שוכר דירה במתחם של מגורים
.7.1
להשכרה ,אשר מופעל ומתוחזק על-ידי המשכירה ו/או מי מטעמה.
המשכירה תספק עבור כלל השוכרים בבניין ובמתחם ,במישרין או באמצעות גוף
מטעמה ,את שירותי האחזקה בהתייחס לשטחים המשותפים ולפנים המושכר,
הכל כמפורט במפרט התחזוקה ,נספח י"א להסכם זה.
(כלל שירותים המוענקים לשוכר מכוח מפרט התחזוקה ,נספח י"א ,ייקראו
להלן" :שירותי האחזקה").
בהתחשב במהותו של המתחם ,נכללות בהסכם זה ,על נספחיו ,הוראות מיוחדות,
.7.2
שתכליתן לשמור על ייעודו של המתחם ועל איכותו .השוכר מצהיר בזאת ,שידוע
לו שתקנון המתחם ,המצ"ב להסכם זה כנספח ב' (להלן" :התקנון") ,מהווה חלק
בלתי נפרד מהסכם זה ,ושהפרה של איזו מהוראות התקנון ,תיחשב כהפרה של
הוראות הסכם זה.
מסירת החזקה במושכר
הסכם שכירות  -חדש

בכפוף להמצאת הבטחונות ,מתן הוראת הקבע וביצוע בפועל של התשלום הראשון של דמי
השכירות ,המשכירה מתחייבת להעמיד את המושכר לרשות השוכר במועד תחילת תקופת
השכירות הנקובה בנספח א' ,כשהמושכר נקי ופנוי מכל אדם וחפץ ותואם את האמור
במפרט הטכני נספח ז' (לעיל ולהלן" :מועד מסירת החזקה") .למען הסר ספק ,מועד
מסירת החזקה לא ישתנה כתוצאה מעיכובים הנובעים מכל מעשה או מחדל של השוכר ,גם
אם בפועל טרם נמסרה החזקה במושכר לשוכר .במעמד המסירה ייערך וייחתם על ידי
הצדדים פרוטוקול מסירה בנוסח נספח ח'.

.9

.10

במסגרת חתימת ההסכם ,מקבל השוכר את חוברת הוראות התחזוקה בנוסח נספח י'
והשוכר מתחייב להשתמש ברכוש המשותף ובחלקי המתחם בהתאם להוראות החוברת.
שינויים במושכר:
ידוע לשוכר שנאסר עליו לבצע עבודות ,שינויים ,שיפוצים ,שכלולים או תוספות
.9.1
כלשהם במושכר ,חיצוניים או פנימיים ,ללא קבלת אישור המשכירה מראש
ובכתב ולפי שיקול דעתה הבלעדי של המשכירה .על שינויים או תוספות
שהמשכירה אישרה ,יחולו ההוראות הבאות (אם לא סוכם אחרת בכתב))1( :
מחוברים למושכר יהיו לרכוש המשכירה; ( )2למשכירה נתונה הזכות ,בתום
תקופת השכירות ,לדרוש מהשוכר להחזיר את המושכר ,על חשבונו ,למצבו לפני
ביצוע השינויים/התוספות; ( )3אין בהשקעות שביצע השוכר לשנות מתנאי הסכם
זה ואין בהן כדי להוות תמורה כלשהי למשכירה ,מעבר לדמי השכירות הקבועים
בהסכם זה ו/או לגרוע מהצהרות הצדדים בסעיף  4.2לעיל.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל העבודות ,השינויים ,השיפוצים ,השיפורים
.9.2
והשכלולים שיעשו במושכר – אם יעשו – על-ידי השוכר ,בהתאם להוראות סעיף
 9.1לעיל ,אינם ,ולא יהיו ,שינויים יסודיים ,ולא יהא בהם כדי להקנות לשוכר
זכויות מוגנות כלשהן ובכלל זה לא יהיה בהן כדי להקנות לשוכר זכויות דיירות
מוגנת.
המשכירה תקבע כללים סבירים שיתירו עריכת שינויים קלים בדירות על ידי
.9.3
השוכרים ,ואשר ביצועם לא ידרוש את קבלת הסכמת המשכירה .המשכירה
תעמיד את הכללים לפרסום ולידיעת כלל השוכרים.
תשלום דמי השכירות ודמי האחזקה ותנאי התשלום
תמורת שכירת המושכר ותמורת שירותי האחזקה ,כהגדרתם לעיל ,מתחייב השוכר לשלם
למשכירה ,באופן ובמועדים המפורטים להלן ,את דמי השכירות ואת דמי האחזקה,
בגובהם ובעדכונם כפי שמופיעים בתוספת להסכם זה ובהתאם להוראות שלהלן:
(לזכאים בלבד – ) היות שהמתחם הוקם במסגרת מכרז לדיור להשכרה לטווח
.10.1
ארוך ,דמי השכירות עבור תקופת השכירות הינם בגובה של עד  80%מסכום דמי
השכירות שנקבע בשומה שנערכה על ידי שמאי מטעם דירה להשכיר.
דמי השכירות לא יפחתו מהסכומים שנקבעו בהתאם לשומה הראשונה שהוצאה
 ₪למ"ר עבור כל חודש שכירות עבור דירות בנות  2חדרים
למתחם  -סך
 ₪למ"ר עבור כל חודש שכירות עבור
(לפי מפתח של כ 25-מ"ר לחדר); סך
 ₪למ"ר עבור
דירות בנות  3חדרים (לפי מפתח של כ 25-מ"ר לחדר); סך
כל חודש שכירות עבור דירות בנות  4חדרים (לפי מפתח של כ 25-מ"ר לחדר).
דמי השכירות בשומה נקבעו למ"ר ,ויוכפלו בשטח הדירה שהינו _____ מ"ר.
(***יש למלא את שטח הדירה המהווה שטח התחום ע"י קירות החוץ של הדירה
לרבות השטח שמתחת לקירות ,ובכלל זה שטח עיקרי ושטח שירות כהגדרתם
בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה – ( 1965התיחום ייקבע עפ"י חתך אופייני בגובה
של  1.20מ' מעל הרצפה כאמור בתקנות התכנון והבניה))
בנוסף ,גובה דמי האחזקה שישולמו על ידי השוכר נקבע על ידי דירה להשכיר
ו/או מי מטעמה.
דירה להשכיר או מי מטעמה רשאית להוציא שומה עדכנית מפעם לפעם וכן
לקבוע סכום עדכני לדמי האחזקה ,וסכומים אלו יחייבו את הצדדים למשך כל
תקופת שכירות נוספת (אופציה) ,אם תהיה.
המשכירה תהיה מחויבת לפנות לשוכר בכתב  120יום מראש טרם המועד הקבוע
לתחילת תקופת השכירות הנוספת ,ולהודיע לו על גובה דמי השכירות ודמי
האחזקה העדכניים ושצפויים לחייב את השוכר בתקופת השכירות הנוספת
הסכם שכירות  -חדש

.10.2

.10.3

.10.4

.10.5

.10.6

.10.7

.11

הרלוונטית ,וזאת על מנת שהשוכר יוכלו להחליט באם רצונו לממש את האופציה
לתקופת השכירות הנוספת.
דמי השכירות החודשיים בהם מחויב השוכר הינם כמפורט בנספח א'.
(לזכאים בלבד – ) מדי שנת שכירות בתקופת השכירות ובכל תקופת שכירות
נוספת ,יתעדכנו דמי השכירות (החל מתחילת שנת השכירות השנייה) ,לעלייה
בלבד בגובה הפרשי ההצמדה שבין המדד אליו מתייחסת שומת דמי השכירות,
ועד למדד הידוע בתחילת שנת השכירות הרלוונטית.
(לשוכרים בשוק החופשי בלבד – ) מדי שנת שכירות בתקופת השכירות ובתקופת
השכירות הנוספת – ,יתעדכנו דמי השכירות הקבועים בנספח א' אחת לשנה (החל
מתחילת שנת השכירות השנייה) ,לעלייה בלבד בגובה הפרשי ההצמדה שבין
המדד הידוע במועד תחילת תקופת השכירות ועד למדד הידוע בתחילת שנת
השכירות הרלוונטית.
דמי האחזקה החודשיים הינם כמפורט בנספח א'.
(לזכאים בלבד – ) מדי שנת שכירות בתקופת השכירות ובכל תקופת שכירות
הנוספת ,יתעדכנו דמי האחזקה למ"ר אחת לשנה (החל מתחילת שנת השכירות
השנייה) ,לעלייה בלבד בגובה הפרשי ההצמדה שבין המדד הידוע ביום קביעת
דירה להשכיר את גובה דמי האחזקה ,ועד למדד הידוע בתחילת שנת השכירות
הרלוונטית.
(לשוכרים בשוק החופשי בלבד – ) מדי שנת שכירות בתקופת השכירות ובתקופת
השכירות הנוספת – ,יתעדכנו דמי האחזקה הקבועים בנספח א' אחת לשנה (החל
מתחילת שנת השכירות השנייה) ,לעלייה בלבד בגובה הפרשי ההצמדה שבין
המדד הידוע במועד תחילת תקופת השכירות ועד למדד הידוע בתחילת שנת
השכירות הרלוונטית.
דמי השכירות ישולמו בגין כל חודש מראש ,ב 1 -בכל חודש קלנדרי .לדמי
השכירות לא יתווסף מע"מ או כל מס אחר ,אלא אם יחולו על שוכר של נכס ,לפי
דין .דמי האחזקה בתוספת מע"מ כדין ישולמו על ידי השוכר ביחד עם דמי
השכירות.
מוסכם בזאת במפורש ,שגם אם יפנה השוכר את המושכר לפני תום תקופת
השכירות ,שלא בהסכמת המשכירה מראש ובכתב או בניגוד להוראות הסכם זה,
ימשיך השוכר לשלם את דמי השכירות ואת דמי האחזקה הקבועים הנקובים
בהסכם וכן את יתר התשלומים החלים על השוכר לפי הסכם זה ,במועדם
ובמלואם ,עד לתום תקופת השכירות או עד למועד השכרת הנכס בפועל לשוכר
חלופי ,לפי המוקדם מביניהם ,והכל – מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר
המוקנה למשכירה ומבלי לגרוע מחובת המשכירה לפעול על מנת להקטין את
נזקיה ולאתר שוכר חלופי.
להקלת תשלום דמי השכירות ודמי האחזקה ,ייתן השוכר לבנק בו מתנהל
חשבונו ,הרשאה לחיוב חשבונו של השוכר בבנק זה (להלן" :חשבון ההרשאה"),
לפי הודעות או רשימות חיובים שתמציא המשכירה לבנק הנ"ל ,מפעם לפעם,
ואשר ישאו את שם השוכר ,פרטיו של חשבון ההרשאה והסכום לחיוב (טופס
הרשאה לחיוב חשבון מצורף להסכם כנספח ג') .ההודעות או רשימות החיובים
שתמציא המשכירה לבנק בו מתנהל חשבון ההרשאה ,יחשבו כדרישות תשלום
על-פי ההסכם .המשכירה מתחייבת לא למשוך כספים מחשבון ההרשאה ,מעבר
לסכומים המגיעים לה על-פי הוראות הסכם זה.
הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.

הוצאות ,מיסים ותשלומי חובה
השוכר ישא החל ממועד מסירת החזקה ולאורך כל אורכה של תקופת השכירות
.11.1
בכל תשלומי הארנונה ,החשמל ,המים ,הביוב ,הגז ,הוצאות תקשורת ,כבלים וכו'
שיחולו בגין המושכר ,וכן ישא בכל ההוצאות ותשלומי החובה ,המוטלים או

הסכם שכירות  -חדש

.11.2
.11.3
.11.4
.12

שיוטלו על-ידי כל רשות שהיא ו/או מכח דין כלשהו ,על משתמש או מחזיק
במושכר (להלן" :התשלומים למוסדות").
השוכר מתחייב לשלם את התשלומים למוסדות לא יאוחר מהמועד האחרון
לתשלומם ללא ריבית.
השוכר מתחייב כי עם מסירת החזקה ובכל מקרה לא יאוחר מ 30-ימים לאחר
מסירת החזקה ,יעביר על שמו את כל חשבונות התשלומים למוסדות למשך כל
תקופת השכירות.
המשכירה תישא בכל מס ,תשלום חובה או היטל שמוטל ו/או שיוטל על בעלים
של נכס.

בטחונות
כבטחון למילוי התחייבויות השוכר על פי הסכם זה ,השוכר מתחייב למסור למשכירה ,עם
חתימתו על הסכם זה את כל הביטחונות המפורטים להלן:
ערבות בנקאית או פיקדון מזומן
.12.1
ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית ,בתוקף לשנה או פיקדון
.12.1.1
במזומן ,והכל בסכום השווה לשני ( )2חודשי דמי שכירות בתוספת
שני ( )2חודשי דמי אחזקה ובתוספת המע"מ בגין דמי האחזקה.
במקרה של מסירת בטוחה מסוג ערבות  -סכום הערבות יהיה צמוד
.12.1.2
למדד המחירים לצרכן ,כאשר הבסיס לחישוב ההצמדה יהיה מדד
המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת הסכם זה .נוסח הערבות
מצורף בזה להסכם ומסומן כנספח ה' להסכם זה.
הערבות יכולה להינתן למשך כל תקופת השכירות ו/או תקופת
השכירות הנוספת ,לפי העניין ו/או למשך תקופה קצרה יותר ובלבד
שהערבות תינתן בכל פעם לתקופה של שנה לפחות.
השוכר מתחייב להאריך את הערבות לשנה נוספת לפחות  60ימים
טרם פקיעתה ,כך שתהיה בתוקף לתקופה של שנה נוספת לפחות או
עד למועד שהינו  60ימים לאחר מועד סיום תקופת השכירות ו/או
תקופת השכירות הנוספת ,לפי המוקדם מביניהם.
המשכירה מתחייבת להשיב לשוכר את כתב הערבות המקורי ,אם
לא חולט במלואו ,בתוך לא יאוחר מ 60-ימים לאחר תום תקופת
השכירות ופינוי המושכר על ידי השוכר.
במקרה של מסירת בטוחה מסוג פיקדון – המשכירה מתחייבת
.12.1.3
להפקיד את הפיקדון בחשבון פיקדון שקלי קצר מועד נושא ריבית.
המשכירה מתחייבת להשיב לשוכר את סכום הפקדון ולרבות
הפירות שנצברו בגינו ,אם נצברו  ,אם לא חולט ,בתוך לא יאוחר מ-
 60ימים לאחר תום תקופת השכירות ופינוי המושכר על ידי השוכר.
המשכירה תנכה במקור כל מס שיחול על הפירות שנצברו בגינו
כאמור.
במקרה של חילוט סכום הערבות או הפיקדון במלואו או חלקו,
.12.1.4
מתחייב השוכר להשלים את גובה הסכום שחולט ולהמציא
למשכירה ערבות חדשה/פיקדון חדש בגינו בתוך  7ימים מיום קבלת
דרישת המשכירה לכך.
שטר חוב
.12.2
שטר חוב לא סחיר ,בסכום השווה לשישה חודשי שכירות וכן שישה חודשי דמי
אחזקה ובתוספת המע"מ בגין דמי האחזקה ,חתום על-ידי השוכר ,בנוסח
המצורף כנספח ו' להסכם .שטר החוב יוחזר לשוכר ככל שלא נעשה בו שימוש,
בתוך לא יאוחר מ 60-ימים לאחר תום תקופת השכירות ופינוי המושכר על ידי
השוכר.
המחאות עבור תשלומים למוסדות
.12.3
שלוש ( )3המחאות ללא ציון תאריך פירעון וללא ציון סכום ,חתומות על ידי
השוכר ,המשוכות כל אחת בהתאמה לפקודת חברת החשמל ,תאגיד המים
הסכם שכירות  -חדש

.12.4
.12.5

.12.6

.13

.14

העירוני והרשות המקומית .ההמחאות יופקדו אצל המשכירה במועד חתימת
הסכם זה ויוחזרו לשוכר ,אם לא נעשה בהן שימוש ,לא יאוחר מ 60-ימים לאחר
תום תקופת השכירות ופינוי המושכר על ידי השוכר.
הצדדים יציינו בנספח א' את סוגי הבטחונות שניתנו על ידי השוכר.
המשכירה לא תממש את איזה מהבטחונות שניתנו על ידי השוכר אלא במקרה בו
השוכר לא שילם את דמי השכירות במועד הקבוע לכך או במקרה בו השוכר לא
תיקן ו/או נשא בעלות התיקון של נזק כאמור בסעיף  14.1להלן או במקרה בו
השוכר לא נשא בתשלום דמי האחזקה ו/או בתשלום מהתשלומים החלים עליו
לפי סעיף  11או במקרה בו השוכר לא פינה את המושכר בתום תקופת השכירות,
והכל בכפוף למתן התראה מוקדמת בכתב בת  15ימים טרם מימוש הבטחונות,
אשר תינתן לשוכר על מנת לאפשר לו לתקן את ההפרה .למען הסר ספק ,בכל
מקרה הסכום שימומש מתוך הבטוחה לא יעלה על הסכום בו חייב השוכר,
בהתאם לנסיבות ההפרה ולהוראות הסכם זה.
השוכר מצהיר ומתחייב שידוע לו ,שאין במתן איזה מבין הבטחונות על-פי הסכם
זה ו/או במימושם על-ידי המשכירה משום ויתור ו/או פגיעה בכל זכות שהיא של
המשכירה ,לרבות ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,זכותה לכל סעד אחר המוקנה
לה על-פי הסכם זה או על-פי דין.
הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.

העברת זכויות
ידוע לשוכר ,כי זכאותו לשכירת המושכר הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
.13.1
לפיכך ,אין הוא רשאי להעביר ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל זכות מזכויותיו לפי
הסכם זה ,לשום אדם ו/או לישות משפטית כלשהי ו/או למסור ו/או להעביר את
החזקה במושכר ,כולו או מקצתו לצד ג' כלשהו ו/או לא להשכיר את המושכר
בשכירות משנה ו/או להרשות לשום אדם ו/או ישות משפטית כלשהי להשתמש
במושכר ו/או בכל חלק ממנו ו/או לשתף שום אדם ו/או גוף בחזקה במושכר או
בחלק ממנו.
על אף האמור ,השוכר יהיה רשאי להעביר את כל זכויותיו והתחייבויותיו על פי
.13.2
הסכם זה לשוכר חליפי ובלבד שיתקיימו כל התנאים שלהלן במצטבר:
(לשוכרים בשוק החופשי בלבד – ) זהות השוכר החליפי תאושר על
.13.2.1
ידי המשכירה אשר לא תהיה רשאית לסרב אלא מטעמים סבירים.
(לזכאים בלבד – ) השוכר יודיע למשכירה לפחות שלושה ()3
.13.2.2
חודשים מראש על רצונו להעביר את זכויותיו והתחייבויותיו על פי
הסכם זה לשוכר חליפי ,וזאת על מנת לאפשר למשכירה לאתר
שוכר חליפי העומד בתנאי הזכאות .במשך התקופה שעד לאיתור
שוכר חליפי העומד בתנאי הזכאות וביצוע ההתקשרות עמו ,יהיה
השוכר האחראי הבלעדי לביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה.
השוכר החליפי יחתום עם המשכירה על הסכם שכירות זה וימציא
.13.2.3
למשכירה את כל הביטחונות הנדרשים על פי הסכם שכירות זה.
השוכר לא יהיה רשאי לקבל תשלום או טובת הנאה כלשהי
.13.2.4
מהשוכר החליפי.
המשכירה תהיה רשאית להעביר את זכויותיה והתחייבויותיה במתחם כולו
.13.3
לאחר ,ובלבד שתישמרנה זכויות השוכר לפי הסכם זה .המשכירה תודיע לשוכר
בכתב ,לפני המועד שבו המשכירה צפויה להעביר את זכויותיה והתחייבויותיה על
פי הסכם זה לאחר ,על שינוי זהות המשכירה ועל פרטי המשכיר/ה החדש/ה
ודרכי ההתקשרות עמו/ה.
הפרת הוראות סעיף  13על תתי סעיפיו לעיל הינה הפרה יסודית של ההסכם.
.13.4
שמירת המושכר ,השימוש במושכר וביצוע תיקונים
בנוסף לאמור בתקנון המתחם נספח ב' ובמפרט התחזוקה נספח י"א ,יחולו ההוראות
שלהלן:
הסכם שכירות  -חדש

.15

השוכר מתחייב להשתמש במושכר בזהירות סבירה ,להחזיקו נקי ובמצב תקין
.14.1
ושלם .השוכר מתחייב להודיע למשכירה ולתקן על חשבונו ,כל קלקול ,ליקוי או
נזק במושכר ,על מערכותיו והציוד שבו ,שנגרם על-ידי השוכר עקב שימוש בלתי
סביר מצד השוכר או מי מטעמו ,וזאת בהקדם האפשרי בהתחשב בסוג הליקוי,
ובאופן שלא יפריע להתנהלות המתחם .התיקון כאמור יבוצע על ידי השוכר
באיכות טובה ,באופן שבו יושב מצב המושכר לקדמותו ,כפי שקיבלו השוכר.
השוכר יודיע למשכירה על ביצוע התיקון ,טרם ביצועו .המשכירה תהיה רשאית,
לאחר מתן התראה בכתב של  14ימים מראש אשר במהלכם לא תוקנה ההפרה,
לתקן כל קלקול ,ליקוי או נזק אשר באחריות השוכר היה לתקן על פי סעיף זה
לעיל ,ולחייב את השוכר בתשלום הוצאות התיקון בפועל ,בהתאם לקבלות
שתציג המשכירה .האחריות לתיקון ליקוי ברכוש המשותף ,הנובע ממעשה או
מחדל של השוכר כמפורט לעיל ,אשר לא תוקנו על ידי אותו שוכר בתוך  14ימים
ממועד מתן התראה בכתב ,תחול על המשכירה ,ואולם מובהר שהמשכירה תהיה
רשאית להיפרע מהשוכר ,לפי כל דין ולרבות באמצעות שימוש בביטחונות
כמפורט בהסכם זה להלן.
המשכירה תהיה מחויבת כלפי שוכרי הדירות ,ביחס לדירות עצמן וביחס לרכוש
.14.2
המשותף ,בתקופות האחריות והבדק על פי חוק המכר (דירות) ,תשל"ג,1973-
שיחלו להימנות החל ממועד בו אוכלסה של הדירה הראשונה בבניין על ידי
השוכר הראשון ,כמצוין בנספח א' להסכם זה.
בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות סעיף זה לעיל ,המשכירה תהיה מחויבת ,במשך כל
.14.3
תקופת השכירות ,במלוא התיקונים החלים על משכיר של נכס ,בהתאם לחוק
השכירות והשאילה ,תשל"א ,1971-ובכלל זאת לתיקון כל ליקוי או פגם הנובעים
מבלאי סביר ,וזאת הן ביחס למושכר והן ביחס לרכוש המשותף.
המשכירה תהיה רשאית להיכנס לתוך המושכר ,בזמנים סבירים ,בתיאום מראש
.14.4
עם השוכר ותוך הסבת הפרעה מעטה ככל הניתן לשוכר ,על מנת לבצע תיקונים
כאמור לעיל ו/או על מנת לוודא שהשוכר שומר על תקינות המושכר ושלא בוצעו
במושכר שיפורים או שינויים בניגוד להוראות הסכם זה ,והשוכר מתחייב לשתף
פעולה עם כך ולאפשר את כניסת המשכירה כאמור.
אחריות וביטוח:
המשכירה אחראית לכל אבדן ו/או נזק אשר יגרמו למבנה המתחם ולמערכותיו
.15.1
והיא פוטרת את השוכר מכל אחריות לאבדן ו/או לנזק כאמור ,למעט נזקים
שנגרמו על ידי השוכר בכוונת זדון.
למרות האמור לעיל השוכר אחראי לנזקים שיגרמו למושכר כתוצאה ממעשה או
.15.2
מחדל שנעשו במתכוון על ידי השוכר או בני משפחתו ו/או אלה הגרים עימו
במושכר ו/או כתוצאה מרשלנות של הנ"ל.
השוכר ישא באחריות לאבדן ו/או לנזק כלשהם לתכולת המושכר למעט לגבי
.15.3
רכיבים שהתקינה המשכירה במושכר והוא פוטר את המשכירה מאחריות
לנזקים כאמור .למרות האמור לעיל ,המשכירה אחראית לנזקים שיגרמו
במישרין לתכולת המושכר על ידי מעשה או מחדל רשלני או במתכוון של
המשכירה או מי מטעמה.
המשכירה אחראית על פי דין לנזקים לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לכל אדם ומבלי
.15.4
לגרוע מכלליות האמור לעיל לשוכרים ולמחזיקים בדירות במתחם ,לעובדים
ולצד שלישי כלשהו ,בתחום השטחים הציבוריים של המתחם וכן לנזקים
הנגרמים כתוצאה ממבנה המתחם וממערכותיו ,ולכל נזק שיגרם על ידי מעשה
או מחדל רשלני או במתכוון של חברת האחזקה של המתחם או מי מטעמה.
המשכירה אחראית לנזקים לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לכל אדם במושכר כתוצאה
.15.5
מליקוי במבנה המושכר ו/או במערכותיו שנמסרו לשוכר ו/או כתוצאה מאירוע
שהתחיל מחוץ למושכר וגרם לנזקים לגוף ו/או לרכוש בתחום המושכר ו/או
לנזקים שנגרמו לגוף ו/או לרכוש במהלך ביצוע עבודות תחזוקה ותיקונים
במושכר.
המשכירה (לרבות באמצעות חברת האחזקה מטעמה) מצהירה שהיא עורכת
.15.6
ביטוחים בהתאם להתחייבותה כלפי דירה להשכיר ,כמפורט להלן:

הסכם שכירות  -חדש

.15.7

.15.8

ביטוח רכוש "אש מורחב" למבנה המתחם ומערכותיו ,ולציוד
.15.6.1
השייך לרכוש המשותף ,לרבות מבנה המושכר ,מפני הסיכונים
המבוטחים בביטוח "אש מורחב" הכוללים בין השאר את הסיכונים
הבאים :סיכוני אש ,התפוצצות ,ברק ,רעידת אדמה ,סערה ,סופה,
נזקי מים ונוזלים אחרים ,התבקעות צינורות ,שיטפון פרעות,
שביתות ונזק בזדון ,בסכומי ביטוח על בסיס ערך כינון .הביטוח
האמור יכלול ויתור על תחלוף כלפי השוכר ,בני משפחתו והגרים
עימו וכן נגד בעלי זכויות אחרים בבניין ובלבד שהאמור בדבר ויתור
על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
ביטוח אבדן תוצאתי המבטח אבדן דמי שכירות ודמי ניהול בשל
.15.6.2
נזק שנגרם למבנה הבניין (לרבות מבנה המושכר) וכן לכל רכוש
נוסף כאמור בסעיף  15.6.1לעיל למעט פריצה ו/או עקב מניעת גישה
אליהם ,עקב הסיכונים המפורטים בסעיף  15.6.1לעיל ,וזאת למשך
תקופת שיפוי של  12חודשים .הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר
ויתור על זכות התחלוף כלפי השוכר ובני משפחתו והגרים עימו,
אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
המשכירה רשאית שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי המבטח אבדן
דמי שכירות ודמי אחזקה כאמור בסעיף זה ,במלואו או בחלקו,
אולם האמור בסעיף  15.7להלן יחול כאילו נערך הביטוח כאמור
במלואו.
ביטוח לכיסוי אחריותה החוקית של המשכירה כלפי הציבור (ביטוח
.15.6.3
צד שלישי) בגין נזקים לגוף ו/או לרכוש ,לרבות נזקי גרר .הביטוח
יורחב לכלול את השוכר כמבוטח נוסף בגין אחריותו לנזקים
המתרחשים בשטחים הציבוריים ו/או המשותפים בתחום המתחם
וסביבתו הקרובה בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי המשכירה ו/או
חברת האחזקה ולעניין זה ייכלל סעיף אחריות צולבת.
ביטוח חבות מעבידים לכיסוי אחריות המשכירה וחברת האחזקה
.15.6.4
לנזק גוף הנגרם למי מעובדיה כתוצאה מתאונת עבודה או מחלת
מקצוע.
המשכירה (לרבות חברת האחזקה מטעמה) פוטרת את השוכר ואת בני משפחתו
והגרים עימו ,מאחריות בגין נזקים שהיא זכאית לשיפוי בגינם על-פי הביטוחים
הנערכים בהתאם לסעיפים  15.6.1ו 15.6.2-לעיל (או שהייתה זכאית לשיפוי
בגינם אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות) ,אולם פטור מאחריות
כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
מבלי לגרוע מאחריות השוכר כאמור לעיל ,השוכר יערוך ביטוחים על פי שיקול
דעתו לתכולת המושכר ,לאחריותו כלפי צד שלישי וכל ביטוח אחר וישא בדמי
הביטוח עבורם ובהשתתפויות העצמיות הקבועות בהם.

.15.9
.15.9.1

.15.9.2
.15.9.3

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,השוכר מתחייב לערוך ולקיים ביטוח
לתכולת הדירה לרבות תוספות ושיפורים שנערכו על ידו בדירה,
בערך כינון .הביטוח יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי
המשכירה ,חברת האחזקה ,מדינת ישראל באמצעות משרד האוצר
 החשב הכללי ,דירה להשכיר ,רשות מקרקעי ישראל ,משרד הבינויוהשיכון ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם של כל הנ"ל (להלן ,לעניין
סעיף  15.9זה בלבד" :המשכירה ו/או דירה להשכיר ומי מטעמן")
ובלבד שהאמור בדבר הויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת בן
אדם שגרם לנזק בזדון.
השוכר רשאי שלא לערוך את הביטוח המפורט בסעיף  15.9.1לעיל,
ובלבד שהפטור הנזכר בסעיף  15.9.3להלן יחול כאילו נערך הביטוח
כאמור במלואו.
השוכר פוטר את המשכירה ו/או דירה להשכיר ומי מטעמן
(כהגדרתן בסעיף  15.9.1לעיל) ,מאחריות בגין נזק שהוא זכאי
לשיפוי בגינו על פי הביטוח המפורט לעיל או היה זכאי לשיפוי בגינו
אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כאמור ,בין אם
הסכם שכירות  -חדש

נערך הביטוח ובין אם לא .האמור בסעיף זה לעיל לא יחול לטובת
אדם שגרם לנזק בזדון.
.16

.17

פינוי המושכר
השוכר מתחייב לפנות את המושכר לא יאוחר מתום תקופת השכירות ו/או
.16.1
תקופת השכירות הנוספת ו/או ביטולו של ההסכם כדין ,הכל לפי העניין ,ולהשיב
למשכירה את החזקה הבלעדית במושכר כשהוא פנוי מכל אדם וחפץ ,נקי ובמצב
טוב ותקין.
(לזכאים בלבד – ) השוכר ישלם למשכירה את הסכום המפורט בנספח א' בגין
.16.2
סיוד/צביעת המושכר לאחר תום תקופת השכירות ,ופעולות הסיוד/הצביעה
תבוצענה על-ידי המשכירה או השוכר בעצמו או בידי מי מטעמו ,ועל חשבונו,
יבצע פעולות סיוד וצביעה של המושכר וישיב את מצב המושכר לקדמותו כפי
שקיבל אותו ,בכפוף לבלאי סביר .הצדדים יפרטו בנספח א' מה הוסכם ביניהם
לעניין זה.
[ביחס לשוכרים בשוק החופשי  -לשיקול דעת המשכירה כיצד לחייב את השבת
המושכר לקדמותו ,ובלבד שתכלול הוראה בכתב בקשר עם כך בהסכם
השכירות].
אם יתגלו במושכר ,במועד החזרתו למשכירה ,קלקולים ,נזקים וליקויים,
.16.3
שבאחריות השוכר או מי מטעמו בהתאם לסעיף  14.1לעיל ,תתקן המשכירה את
הליקויים ואת הפגמים ,על חשבונו של השוכר ,ותקופת התיקונים ,אם נמשכה
מעבר לסוף תקופת השכירות ,תחשב כאיחור בפינוי המושכר.
הצדדים רואים בפינוי המושכר ובהחזרת החזקה בו לידי המשכירה כשהוא נקי
.16.4
ופנוי מכל אדם וחפץ ,מיד עם תום תקופת השכירות או תקופת השכירות הנוספת
לפי העניין ,או מיד עם ביטולו של ההסכם כדין על-ידי המשכירה ,תנאי יסודי
ובסיסי של הסכם זה ,וקובעים ,בתום לב ולאחר הערכה זהירה ,סך של דמי
השכירות היומיים ,כשהם מוכפלים ב 1.5-בגין כל יום איחור ועד עשרה ימי
איחור ,ואת הסך של דמי השכירות היומיים ,כשהם מוכפלים ב 3-בגין כל יום
איחור מעבר לעשרת ימי האיחור הראשונים ,כשהם צמודים למדד ,כפיצויים
מוסכמים מראש ,לכיסוי הנזק שייגרם למשכירה עקב כל יום איחור בפינוי
המושכר והחזרת החזקה בו למשכירה ,כנדרש בהסכם זה .בנוסף ,השוכר
מתחייב לשפות את המשכירה בגין כל הוצאה אחרת שתישא המשכירה עקב אי
פינוי המושכר ,לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד.
מיד עם תום תקופת השכירות או בתום תקופת השכירות הנוספת או עם ביטולו
.16.5
של הסכם זה כדין ,תיערך בין המשכירה לבין השוכר התחשבנות סופית .לצורך
ביצוע ההתחשבנות הסופית ימציא השוכר למשכירה אישור מכל רשות עירונית
ו/או ממשלתית ו/או אחרת ו/או מכל גוף אחר ,אשר השוכר התחייב בהסכם זה
לבצע תשלומים שונים ישירות אליו ,המעיד ,כי נכון ליום האישור נפרעו על-ידי
השוכר כל התשלומים המתייחסים לתקופת השכירות ,לרבות קרן ו/או ריבית
ו/או הפרשי הצמדה ו/או קנסות ו/או כל חוב אחר ,בגין התקופה האמורה.
מובהר ומוסכם שבמהלך  90הימים האחרונים טרם המועד הצפוי לפינוי
.16.6
המושכר ,המשכירה תהיה רשאית להיכנס למושכר ,במועדים סבירים ובתיאום
מראש ,ביחד עם שוכרים פוטנציאליים והשוכר מתחייב לאפשר זאת .במקרה
כזה ,המשכירה תהיה אחראית לכל נזק או אובדן שייגרם לשוכר עקב כניסת
אנשים למושכר כאמור.
הפרות ותרופות
הפר צד להסכם זה הוראה מהוראותיו ,יהיה הצד הנפגע זכאי לכל הסעדים
.17.1
והתרופות הקבועים לעניין זה בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת החוזה),
תשל"א ,1970 -והכל – בכפוף להוראות סעיף זה .על אף האמור ,איחור בתשלום
מצד השוכר של עד  14ימים לא יהווה הפרה ולא יחייב את השוכר בפיצוי כלשהו,
למעט תשלום ריבית פיגורים ,כמפורט להלן.
בכל מקרה מובהר כי אם המשכירה תבקש לבטל הסכם זה כדין ,תימסר לשוכר
.17.2
הודעה בדואר רשום בדבר כוונתה לעשות כן ,וביטול ההסכם ייכנס לתוקפו לאחר
 30ימים מיום מסירת ההודעה ,אלא אם תיקן השוכר את ההפרה בפועל במהלך
התקופה הנ"ל.
הסכם שכירות  -חדש

.17.3

.17.4
.18

.19

בנוסף ,כל פיגור בתשלום סכום כלשהו שהשוכר חייב למשכירה על-פי הוראות
הסכם זה על כל נספחיו ,ישא ריבית בשיעור ריבית הפיגורים של החשב הכללי,
מהמועד הקבוע לתשלום ועד לתשלום המלא בפועל.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים העומדים למשכירה על-
פי דין ו/או על-פי הסכם זה ,לרבות זכות המשכירה לקבל מאת השוכר את
הפיצוי עבור מלוא הנזקים שנגרמו לה בפועל ולרבות אכיפת הוראות הסכם זה,
פינוי השוכר מן המושכר וקבלת צווי עשה ו/או צווי מניעה לשם הגנה על
זכויותיה.
מוסכם מפורשות בין הצדדים ,שחילוט איזה מהבטחונות לא יפגע בזכות
המשכירה לתבוע ולקבל נגד השוכר כל סעד אחר נוסף או חילופי מכל סוג שהוא.

כללי
.18.1

חובות שהשוכר והמשכירה חייבים זה לזה עקב השכירות נשוא הסכם זה ,ניתנים
לקיזוז.
מוסכם בזאת במפורש ,כי תנאי הסכם זה משקפים את ההסכם המלא ,היחיד
.18.2
והבלעדי בין הצדדים .הסכם זה בא במקום ,ומבטל כל מצג ,לרבות כזה שנעשה
בפרסומים בעיתונים ,בפרוספקטים ובכל מסמך אחר שאינו כלול בהסכם זה על
נספחיו ,ומבטל כל משא ומתן או סיכום ,בין אם בעל-פה ובין אם בכתב,
הקודמים לחתימתו .כל שינוי בהסכם זה יהיה בר-תוקף מחייב רק אם יעשה
בכתב וייחתם כדין על-ידי שני הצדדים.
כל איחור ,ויתור ,ארכה ,הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מתנאי הסכם זה על
.18.3
נספחיו על-ידי מי מהצדדים ,לא יהיו ברי-תוקף אלא אם ייעשו בכתב ויחתמו
כדין על-ידי הצדדים.
כל איחור על-ידי צד כלשהו במימוש זכויותיו – לא ייחשב כויתור ,ואותו צד יהא
.18.4
רשאי וזכאי להשתמש בזכויותיו ו/או בכל חלק מהן ,על-פי הסכם זה ועל-פי כל
דין ,בכל מועד שימצא לנכון.
לא יהיה בכל שיהוי ו/או המתנה ו/או העדר פעולה ו/או העדר נקיטת אמצעים
.18.5
מצד אחד הצדדים בכל מקרה של הפרת הסכם מצד השוכר כדי להיחשב כוויתור
על זכות מזכויותיו של אותו צד עפ"י ההסכם ו/או על הסכמה להפרה.
הסכם זה מבטל כל הסכמה קודמת בין הצדדים ,בין שניתנו ,נעשו או סוכמו
.18.6
בע"פ ובין שנערכו בכתב .כל שינוי של הסכם זה לא יהיה תקף אלא אם כן יעשה
בכתב ובחתימת ידם של הצדדים להסכם זה.
כתובות הצדדים
הצדדים קובעים את כתובותיהם לצורכי ההסכם כמצוין בנספח א' .לאחר מסירת המושכר
תהיה כתובת השוכר במושכר.
מסירה ביד לשוכר או הדבקת מכתב לדלת המושכר ,תחשב כמסירה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

השוכר

המשכירה

הסכם שכירות  -חדש

נספח א' להסכם השכירות  -תוספת תנאים מסחריים
המבוא להסכם – הגדרת דירה מס' _____ ,בת ___ חדרים ,הנמצאת בקומה _____
של בניין מס'_________ ברחוב _________מס' ______,
המושכר
כמסומן בתכניות;
סימון הדירה בלשכת רישום המקרקעין :חלק מחלקה/תת
חלקה _______; גוש; __________ :
וכן -
חניה שמספרה ______ הנמצאת בקומת _______(הקרקע/
מרתף) והמשמשת לחניית כלי רכב אחד בלבד ,כמסומן
בתכניות.
מחסן שמספרו ______ הנמצא בקומת _______(הקרקע/
מרתף) ,כמסומן בתכניות.
סעיף  – 3.2פגם ,מום או ______________.

ליקוי במושכר או הפרעה
לשימוש בו ,הידועים
למשכירה

סעיף  – 5תקופת
ותקופות
השכירות
השכירות הנוספות
תקופת השכירות (כמובנה בהסכם השכירות) הינה תקופה
(לזכאים בלבד – )

____________
ביום
שתחילתה
____________ (סה"כ  3שנים).

וסיומה

ביום

תקופת השכירות הנוספת (כמובנה בהסכם השכירות) הינה
תקופה שתחילתה ביום ____________ וסיומה ביום
____________ (סה"כ  3שנים).
תקופת השכירות הנוספת השנייה (כמובנה בהסכם השכירות)
הינה תקופה שתחילתה ביום ____________ וסיומה ביום
____________ (סה"כ  4שנים)*( .תקופת אופציה זו לא תחול
בפרויקטים שחלות לגביהם תקנות הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה
למגורים (הוראת שעה) (דיור בהישג יד להשכרה) ,תשע"ה.)2015-

(***משך כל תקופות השכירות ,במצטבר ,לא יעלה על  10שנים).

)ביחס לשוכרים בשוק החופשי בלבד – )

תקופת השכירות (כמובנה בהסכם השכירות) הינה תקופה
ביום
וסיומה
____________
ביום
שתחילתה
____________ (סה"כ  5שנים).
תקופת השכירות הנוספת (כמובנה בהסכם השכירות) הינה
תקופה שתחילתה ביום ____________ וסיומה ביום
____________ (סה"כ  5שנים).
(***משך כל תקופות השכירות ,במצטבר ,לא יעלה על  10שנים).

הסכם שכירות  -חדש

סעיף  - 10דמי השכירות,
דמי האחזקה ואופן
עדכונם
דמי השכירות החודשיים בגין המושכר במהלך תקופת
(לזכאים בלבד – )

השכירות יעמדו על סך של __________ (ובמילים:
____________________ שקלים חדשים).

דמי האחזקה החודשיים בגין המושכר במהלך תקופת
השכירות יעמדו על סך של __________ (ובמילים:
____________________ שקלים חדשים) ,בתוספת מע"מ
כדין.
בכל תקופת שכירות נוספת יעודכנו דמי האחזקה ודמי
השכירות בהתאם לשומת דמי השכירות העדכנית ובהתאם
להחלטת דירה להשכיר ו/או מי מטעמה לדמי אחזקה
עדכניים.
)ביחס לשוכרים בשוק החופשי בלבד – )

דמי השכירות החודשיים בגין המושכר במהלך תקופת
השכירות יעמדו על סך של __________ (ובמילים:
___________________ שקלים חדשים).
דמי האחזקה החודשיים בגין המושכר במהלך תקופת
השכירות יעמדו על סך של __________ (ובמילים:
____________________ שקלים חדשים) ,בתוספת מע"מ
כדין.
בתום תקופת השכירות ,תהיה המשכירה רשאית להעלות את
דמי השכירות בעלייה של עד  5%לעומת דמי השכירות
הנומינאליים (לא כולל הפרשי הצמדה) ששולמו בשנה
הראשונה של תקופת השכירות.
בתום תקופת השכירות ,תהיה המשכירה רשאית להעלות את
דמי האחזקה בעלייה של עד  5%לעומת דמי האחזקה
הנומינאליים (לא כולל הפרשי הצמדה) ששולמו בשנה
הראשונה של תקופת השכירות.
סעיף  - 12סוגי בטחונות פיקדון מזומן/ערבות בנקאית בסך ____________ *( .₪יש
למחוק את המיותר)
שניתנו על ידי השוכר
שטר חוב בסך ______________ .₪
 3המחאות למוסדות.
סעיף  – 14.2מועד תחילת יום ___________________.

תקופת הבדק (אכלוס
הדירה לראשונה)

הסכם שכירות  -חדש

סעיף  – 16.2אופן השבת
הדירה בעת פינויה

(לזכאים בלבד – )
סך של עד  ,₪ 1,500צמוד למדד המחירים לצרכן ____( .יושלם
מדד המחירים לצרכן הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז).

לחילופין – השוכר יהיה אחראי לסיוד ולצביעת המושכר

[יש

לסמן את הרלוונטי]

)ביחס לשוכרים בשוק החופשי בלבד – )

__________________
(לשיקול דעת המשכירה כיצד לחייב את השבת הדירה לקדמותה,
ובלבד שתכלול הוראה בכתב בקשר עם כך בהסכם השכירות).

סעיף
הצדדים

20

–

כתובות כתובת השוכר;_______________ :
לאחר מסירת הדירה תהיה כתובת השוכר במושכר.
כתובת המשכירה;_________________ :

השוכר

המשכירה

הסכם שכירות  -חדש

נספח ב' להסכם השכירות – תקנון המתחם
.1
.2
.3

.4

.5

.6
.7
.8
.9
.10
.11

.12
.13

תקנון
השמירה על הכללים וההוראות הנכללות בתקנון זה היא בבחינת תנאי מהותי לחוזה השכירות
שבין המשכירה לשוכר.
אין הוראות תקנון זה באות לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה השכירות ו/או בנספחיו.
כל מונח ו/או עניין ו/או ביטוי ו/או פירוש ו/או הגדרה שלא הוגדרו במפורש בתקנון זה ,תהא לו
המשמעות המוקנית לו בחוזה השכירות שתקנון זה הינו נספח מנספחיו למעט אם הדבר אינו
מתיישב עם ההיגיון.
התנהלות בשטחי המתחם
השוכר ימנע מלעשות כל מעשה ,פעולה או מחדל העלולים בצורה זו או אחרת לגרום ל:
 .4.1נזק ,אבדן או פגיעה לרכוש ,ובכלל זה לדירות או לשטחים הציבוריים של הבניין והמתחם.
 .4.2סיכון לפגיעה בגוף ו/או רכוש של כל אדם מקרב ציבור השוכרים ו/או המשתמשים ו/או
המבקרים במתחם ,לרבות אך לא רק ,כל עובד ,ספק ,מבקר ,מוזמן או לקוח מבין הקהל
הרחב.
 .4.3מטרד או הפרעה מכל סוג שהוא ,לרבות (אך לא רק) הקמת רעש העלולים להפריע לשוכרים
אחרים במתחם או לציבור הרחב.
מבלי לפגוע בכלליות האמור ,יימנע השוכר מגרימת רעשים ו/או ריחות בלתי סבירים במסגרת
מגוריו במושכר ולא יתיר לרעש ו/או לריח כאמור לצאת ו/או לחרוג משטח המושכר .במיוחד אין
להקים רעש בדירה בין השעות  14:00-16:00ובין השעות .23:00-07:00
מבלי לגרוע מהאמור לעיל – עם דרישת המשכירה ו/או חברת האחזקה מטעמה יפסיק ו/או יסיר
השוכר לאלתר כל מפגע ו/או מטרד כאמור.
לא נענה השוכר לדרישת המשכירה ו/או חברת האחזקה לאלתר ,תהא מוקנית לכל אחת מהן
הרשות לגרום להפסקת ו/או הסרת המפגע ו/או המטרד באותה דרך שתיראה להן לנכון כמועילה.
חל איסור מוחלט על שימוש במתקן צלייה (דוגמת מנגל) בתחום המתחם ,הן בדירות והן בשטחים
הציבוריים.
אין לקיים אירועים ולערוך התכנסויות בשטחים הציבוריים ,אלא בתיאום עם המשכירה או עם
חברת האחזקה מטעמה ובכפוף לעמידה בדרישותיה ובהנחיותיה.
על השוכר להודיע למשכירה או לחברת האחזקה על כל מפגע ו/או תקלה בדירה ו/או במתחם
בהקדם האפשרי.
השוכר לא יחזיק כל חפצים ,כלים ,ציוד ,אשפה וחפץ כלשהו מחוץ למושכר ,לרבות בשטחים
הציבוריים ,במעברים וכיו"ב .כל פסולת או אשפה אך ורק על פי שיטת פינוי האשפה אשר תונהג
במתחם.
הרשות בידי המשכירה ו/או חברת האחזקה ו/או מי מטעמן ,לסלק ללא כל התראה מוקדמת כל
חפץ ,כלי ,ציוד ,מתקן ,או כל דבר אחר אשר יימצא מחוץ לשטח המושכר ואשר יהווה לדעת מי מהן
מטרד ,ולחייב את השוכר בהוצאות הכרוכות בגין סילוק המטרד כאמור ,כאמור בסעיף  21להלן.
השוכר רשאי להחזיק חיות מחמד בדירה ,ובלבד שידאג לכך שלא ייווצר מטרד כדוג' ריחות או
רעשים לשכניו במתחם .החזקת החיות תהא בכפוף לדין (לרבות בכל הקשור לרישוי ,מתן חיסונים,
מחסומים ורצועות לכלבים) .אין להחזיק בדירה חיות משק בית (לדוגמה :תרנגולות) .השוכר יהא
אחראי באופן מוחלט לכל מטרד ו/או נזק שתגרום חיית המחמד ,במישרין או בעקיפין ,לדירה ו/או
לשטחים הציבוריים ו/או לצד ג' .אין להאכיל את חיית המחמד מחוץ לדירה.
יש לתאם מראש עם המשכירה או חברת האחזקה כל הובלה של משאות כבדים/גדולים במעליות
המתחם .מובהר לשוכר ,כי תיאום כאמור נדרש לצורך הגנה על המעליות מנזקים אשר עלולים
להיגרם להן כתוצאה מהובלת משאות כבדים/גדולים כאמור.
המשכירה או חברת האחזקה רשאיות (אך לא חייבות) לנקוט באמצעי ביטחון שונים למתחם,
לרבות התקנת דלת כניסה בעלת קוד ,הקמת מחסומי חניה ,התקנת מצלמות וכיו"ב.

הסכם שכירות  -חדש

שימוש בפנים המושכר ובחניה
.14
.15
.16
.17
.18
.19
כללי
.20
.21

.22

השוכר יהיה רשאי לתלות תמונות ,אביזרי נוי וכו' בתנאי שהתלייה תבוצע באופן שיאפשר הסרתם
והשבתה של הדירה למצב חדש באמצעות צבע קיר רגיל וחומר סתימת חורים בקירות (שפכטל).
חל איסור מוחלט לקדוח ו/או לחורר באמצעות מסמרים ו/או ברגים בכל חיפוי בדירה (כגון:
קרמיקה בקירות חדרי הרחצה) ,ריצוף או פרקט ,או אביזרים (כגון :דלתות ,משקופים ,ארונות),
ואין לעשות שימוש בדבק ,מכל סוג שהוא ,על כל חיפוי ,ריצוף ,פרקט או אביזר כאמור.
על השוכר לבצע את פעולות האחזקה השוטפת ,לרבות החלפת חלקים וחומרים מתכלים (כגון:
החלפת נורות שרופות ,ניקוי סתימות בכיורים) ,ניקיון ,הדברה וכיו"ב – על חשבונו ובאחריותו.
א ין לבצע החלפת או הוספת מנעול דלת הכניסה ללא אישור המשכירה או חברת האחזקה מטעמה.
עותק מפתח הדירה יימצא בידי המשכירה או חברת האחזקה בכל עת ,והן תהיינה רשאיות לעשות
בו שימוש במקרי חירום בלבד.
תליית כביסה תבוצע במקומות המיועדים לכך בדירה או בקירותיה החיצוניים – ובהם בלבד,
באופן שיאפשר שמירה על חזות אסתטית של המתחם.
השוכר יעשה שימוש לצרכי חניה אך ורק בשטח החניה שהוקצה לו ,ולצורך חניית רכבו בלבד (לפי
פרטי הרכב שנמסרו למשכירה או לחברת האחזקה ,ולא כל רכב אחר או לכל צורך אחר שאינו
חניית רכב).
אין להשתמש בציוד ו/או במתקני המתחם המשותפים אלא לצרכים להם נועדו אותם ציוד או
מתקנים.
המשכירה או חברת האחזקה מטעמה רשאיות לבצע כל עבודה או פעולה שהשוכר אחראי לביצועה
על פי תקנון זה ושלא בוצעה על ידו על אף שניתנה התראה מתאימה מצד המשכירה או חברת
האחזקה .במקרה כזה ,יחויב השוכר בעלות הטיפול בתוספת תקורות של  ,10%והמשכירה תהיה
רשאית לעשות שימוש בבטחונות שניתנו לה על פי הסכם השכירות לצורך חילוט חוב השוכר בגין
כך.
המשכירה או חברת האחזקה מטעמה תהא רשאית לשנות את הוראות התקנון מפעם לפעם ,תוך
מתן הודעה לשוכרים על השינויים כאמור .הודעה כאמור תימסר באמצעות המצאתה לתיבות
הדואר של השוכרים או פרסומה על גבי לוח המודעות של המתחם ו/או של הבניין.

__________________
המשכירה

______________________
השוכר

הסכם שכירות  -חדש

נספח ג' להסכם השכירות – טופס הרשאה לחיוב חשבון
מס' חשבון בנק

לכבוד בנק

סוג חשבון

סניף
כתובת הסניף

סניף
קוד מוסד

.1

קוד מסלקה

אני/ו הח"מ,

אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח בחברה

מס' זהות/ח.פ.

שם בעל/י החשבון כמופיע בספר הבנק

כתובת:

.2

3.
.4
5.
.6
.7
.8
.9

עיר
מס'
רחוב
מיקוד
נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפיכם בגין דמי שכירות
.
עבור
בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם באמצעי מגנטי או רשימות ע"י
כמפורט מטה בפרטי ההרשאה.
ידוע לי/נו כי:
שתיכנס
הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק
א.
לתוקף ,יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן ,ניתנת לביטול עפ"י הוראת
כל דין.
אהיה/נהיה רשאי/ים לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד ,שהידיעה על כך תימסר על
ב.
ידי/נו לבנק בכתב ,לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.
אהיה/נהיה רשאי/ים לבטל חיוב ,לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב ,אם
ג.
אוכיח/נוכיח לבנק כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב
ההרשאה ,אם נקבעו.
ידוע לי/לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים ,נושאים שעלי/נו להסדיר עם
המוטב.
ידוע לי/לנו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י
הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת וכל עוד
לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה ,אם תהיה לו סיבה סבירה
לכך ,ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו ,תוך ציון הסיבה.
בספח המחובר לזה ,קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.
נא לאשר
סכום החיוב ומועדו יקבעו מעת לעת ע"י ___________________ (המשכירה) עפ"י
הסכם שכירות עמנו.
פרטי החיוב:

מועד חיוב
אחרון

מועד חיוב
ראשון

סוג

תדירות החיוב

הצמדה

בסיס

 חודשי
 דו-חודשי

מס'
חיובים

סכום לחיוב בודד



חתימת בעלי/י החשבון

……………………………………………………………………….
…

אישור בנק
קוד מסלקה
סניף
בנק

סוג חשבון

מס' חשבון בנק

אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח בחברה

לכבוד

קוד מוסד

הסכם שכירות  -חדש

בנק

לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי
קיבלנו הוראות מ-
מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מדי פעם בפעם ,ואשר מספר חשבוני/נם בבנק יהיה נקוב בהם,
והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה .רשמנו לפנינו את ההוראות ,ונפעל בהתאם .כל עוד מצב
החשבון יאפשר זאת :כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען; כל עוד לא התקבלה
אצלנו הוראת ביטול בכתב על ידי בעל/י החשבון או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר.
אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו לפי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם.
תאריך:

בכבוד רב,

בנק
סניף
(חתימה
הסניף)

וחותמת

הסכם שכירות  -חדש

נספח ד' להסכם השכירות – צילום תעודות זהות של השוכר ,כולל
הספח

הסכם שכירות  -חדש

בנק
סניף

נספח ה' להסכם השכירות – נוסח ערבות בנקאית

לכבוד
___________(המשכירה)
א.ג.נ,.
הנדון:
.1

.2

3.
.4
.5

ערבות בנקאית מס'
על פי בקשת ____________ ,ת.ז(_____________ .יחד להלן " -המבקש") ,אנו ערבים
בזה כלפיכם בערבות מוחלטת ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום
שקלים
)
(₪
של
חדשים (להלן " -סכום הערבות") שתדרשו מאת המבקש בקשר עם חוזה שכירות מיום
____________.
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן בתנאי ההצמדה שלהלן:
א .מדד המחירים  -פירושו מדד המחירים לצרכן המתפרסם מדי חודש על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה.
אם יתברר בעת תשלום סכום הערבות ו/או חלק ממנו כי מדד המחירים הידוע ביום
ב.
התשלום כאמור (להלן " -המדד החדש") עלה ביחס למדד המחירים בגין חודש
_____ לשנת _____ שפורסם ביום _________ (להלן " -מדד הבסיס") ביחס
שבין המדד החדש למדד הבסיס.
(סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד המחירים כאמור יקראו" -סכום
הערבות הצמוד").
לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,אנו נשלם לכם ,לא יאוחר משבעה ימים מתאריך התקבל
דרישתכם אצלנו לפי כתובתנו המפורטת מטה ,כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה
על סכום הערבות הצמוד ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו
חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.
אתם תהיו רשאים לממש ערבות זו בבת אחת או בחלקים ,לפי שיקול דעתכם הבלעדי
ובלבד שבשום מקרה לא נשלם לכם בגין הערבות סכום כולל שיעלה על סכום הערבות
בתוספת הפרשי הצמדה.
(אם תמומש תקופת
(כולל) או עד ליום
ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום
האופציה) בלבד ,ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להסבה ו/או להעברה.
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נספח ו' להסכם השכירות – שטר חוב
שנעשה ב -

שטר חוב בלתי סחיר
ביום בחודש

שנת

אני מתחייב לשלם כנגד שטר זה לפקודת
שנת
בחודש
ביום
___________ (להלן " :המשכירה ")  ,סכום של _________ ש"ח ,שיהא צמוד
למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן:
התמורה ק י בלתי בשכירות.
מקום התשלום_________________ :
בשטר חוב זה יהיה למונח "צמוד מדד המחירים לצרכן" הפרוש הבא:
אם יתברר מתוך המדד שיתפרסם לאחרונה ,לפני מועד הפירעון בפועל של
.1
תשלום כלשהו של דמי השכירות (להלן" - :המדד החדש" ) ,כי המדד החדש
עלה לעומת מדד חודש _________ אשר פורסם ב  15-לחודש
__________ שנת ________ (להלן " :מדד הבסיס " ) ,כי אז יוגדל הסכום
לתשלום  ,בשיעור שבו יעלה המדד החדש לעומת מדד הבסיס .
בשטר זה "מדד המחירים לצרכן" או "המדד" משמעו  -מדד המחירים
.2
לצרכן הכולל פירות וירקות והנקבע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ולמחקר כלכלי וכולל אותו מדד ,אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד או גוף
רשמי אחר ,לרבות כל מדד רשמי אח ר שיבוא במקומו ,בין שהיה בנוי על
אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו .אם יבוא מדד אחר,
והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי לא תקבע את היחס בינו
לבין המדד המוחלף ,יקבעו רואי החשבון של המשכירה את היחס בינו לבין
המדד המוחלף.
____________ מרחוב
שם עושה השטר ______ _______ :ת.ז.
_______________
חתימת עושה השטר:
ערבות אוואל
אני ערב ערבות אוואל לתשלום השטר על ידי עושה השטר ומוותר בזאת על כל
טענה ו/או דרישה בגין חוק הערבות ,תשכ"ז . 1967 -
חתימות הערבים:
.2
.1
ת.ז:.
המ ען:
שם הערב:
___________________ ___________
______________ . 1
___________________ ___________
______________ . 2

הסכם שכירות  -חדש

נספח ז' להסכם השכירות – תכניות ומפרט המושכר

הסכם שכירות  -חדש

נספח ח' להסכם השכירות – טופס מסירת חזקה במושכר

פרוטוקול מסירת חזקה
תאריך__________ :
עיר/ישוב _______ רח' __________ מס' ____ גוש ____ חלקה __ דירה מס' __ קומה
מס' __
בבדיקה הפיזית שנעשתה לצורך העברת רכוש בין חברת ( המשכירה ) ________________ כצד
מוסר
לבין מר/גב' ( השוכר ) _____________________________________כצד המקבל,
נתגלו הליקויים המפורטים ברשימה שלהלן:

מס'

הפריט הטעון תיקון

תיאור התיקון הנדרש

קריאת שעונים –
שעון חשמל

שעון מים

קריאת מונה גז
הערות:
____________________________________________________________________
__ __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______
הצהרות:
.1

המשכירה מאשרת שהדירה מצוידת בכל ההתקנים והקבועות המצוינים במפרט הדירה.

.2

המשכירה מאשרת שמערכת החשמל בדירה (לרבות הארקה) נבדקה על ידי חשמלאי מוסמך
ונמצאה תקינה.

.3

המשכירה מאשרת שמערכות גילוי האש והכיבוי נבדקו על ידי עובד בעל הסמכה ונמצאו
תקינות.

.4

השוכר מאשר שלמעט הליקויים שנרשמו בטבלה שלעיל ,נמצאה הדירה ,רכיביה ומערכותיה
במצב תקין ומתוחזק .אין באמור כדי לגרוע מזכות השוכר להודיע על ליקויים נוספים במועד
מאוחר יותר ,אם יתגלו.
הסכם שכירות  -חדש

.5

המשכירה תדאג לתיקון הליקויים בהתאם לאמור בהסכם.

תאריך

שם וחתימה
(נציג המשכירה)

שם וחתימה
( השוכר )

יש לרשום שמות החותמים באופן ברור

הסכם שכירות  -חדש

נספח ט' להסכם השכירות – טופס הזמנת שיפורים במושכר/שירותים נוספים
תאריך________ :
לכבוד
חברת ________________ (המשכירה)
הנני שוכר דירה מס' ____ בבניין מס' _____ .ברצוני לרכוש את התוספות או לבצע שינויים
בדירה כמפורט מטה .ידוע לי ,כי סה"כ עלות התוספות/שינויים היא _______________ .₪

עלות

תיאור השיפור

סה"כ לתשלום ,כולל מע"מ__________ :
התשלום יבוצע באופן ובמועדים כדלקמן:

________________________________________
________________________________________
_________________________________________

על החתום

_________________________

_________________________

חתימת המשכירה

חתימת השוכר

הסכם שכירות  -חדש

נספח י' להסכם השכירות – חוברת הוראות תחזוקה

הסכם שכירות  -חדש

נספח י"א להסכם השכירות – מפרט תחזוקה

תחזוקה – מבנה ודירות בשכירות
מפרט
 .1הנחיות כלליות
 .1.1כללי
 .1.2זמן תגובה לתיקון תקלות וטיפול באירועים בדירות וברכוש המשותף

 .2תיקונים ,אחזקה ושירותים החלים על היזם
 .2.1הרכוש המשותף
 .2.1.1אחריות היזם לרכוש המשותף
 .2.1.2תדירות ביצוע עבודות אחזקה מונעת ושירותים ברכוש המשותף
 .2.1.3זמני תגובה לתיקון תקלות ברכוש המשותף
 .2.1.4שמירת ערך תשתיות ,מבנים ומערכות
 .2.2אחזקת דירות
 .2.2.1אחריות היזם לדירות
 .2.2.2תדירות ביצוע עבודות אחזקה מונעת בדירות
 .2.2.3זמני תגובה לתיקון תקלות בדירות
 .2.2.4מסירת דירה בעת החלפת שוכר

 .3עבודות ותיקונים החלים על השוכר
 .4פרוטוקול מסירת דירה

הסכם שכירות  -חדש

 .1הנחיות כלליות
 .1.1כללי
 .1.1.1מפרט תחזוקה זה כולל את פעולות התחזוקה המינימאליות שעל היזם
לבצע בשטחים ובמערכות המשותפים לכל הבניין ובדירות ,ואין בו כדי
לגרוע מאחריות היזם על פי כל דין.
 .1.1.2הפעולות השונות יתבצעו בתכיפויות ותוך פרקי זמן הנדרשים על פי
התקנים המתאימים ועל פי כל דין אך בכל מקרה יתבצעו בתדירויות שלא
יפחתו מהנדרש במסמך זה.
 .1.1.3פעולות התחזוקה בבניין מיועדות להבטיח את שלמות הבניין ,רכיביו
ומערכותיו ,לשמור על תפקודו התקין ,על חזותו ,על הרמה המקורית של
הבניין וכן על בטיחות ואיכות החיים של המשתמשים בבניין.
 .1.1.4כל פעולות התחזוקה יבוצעו עפ"י כללי המקצוע הטובים.
 .1.1.5פעולות תחזוקה שביצוען דורש הכשרה או הסמכה – יבוצעו רק ע"י איש
מקצוע מתאים.
 .1.1.6כל חלקי החילוף והחומרים שישתמשו בהם במסגרת פעולות התחזוקה
יהיו זהים ו/או יתאימו לרמה המקורית של הדירות/המבנים והרכוש
המשותף כפי שאושרו בעת התכנון ובהתאם למפרט שצורף למסמכי
המכרז ,ובאיכות שאינה פחותה מהמוצר הקיים המקורי ולתקנים
הישראלים החלים עליהם (אם ישנם).
 .1.1.7היזם יקיים מוקד טלפוני שייתן מענה לפניות שוכרי הדירות בכל ימות
השבוע ובכל שעות היממה ( .)24/7המוקד יוכל להשיג עובד מקצועי של
היזם ולשלוח אותו לפתור ולתקן את התקלות והאירועים שקרו בדירות או
ברכוש המשותף בבניין ,תוך פרקי הזמן המתאימים לדחיפות התקלה
וכמפורט להלן .המוקד יהיה ממוחשב וניתן יהיה להפיק כל דו"ח על
היסטוריית התקלות ועבודות האחזקה התקופתיות המתוכננות בחתכים
של סוג העבודה ,הבניין  /הדירה המטופלים וכדומה.
 .1.1.8כל פעולות התחזוקה יתועדו בתיעוד ממוחשב .פעולות שנועדו לפתור בעיות
בטיחות ,יתועדו כולל שיטת הפיתרון והאמצעים שננקטו על מנת למנוע
הישנותן.
הסכם שכירות  -חדש

 .1.1.9האחריות לתיקון ליקוי בדירות ,הנובע משימוש בלתי סביר מצד השוכר או
מי מטעמו ,לא תחול על היזם .האחריות לתיקון ליקוי ברכוש המשותף,
הנובע משימוש בלתי סביר אשר לא תוקנו על ידי אותו שוכר בתוך  14ימים
ממועד מתן התראה בכתב ,תחול על היזם ,ואולם מובהר שהיזם יהיה
רשאי להיפרע מהגורם האחראי לנזק ,לפי כל דין ולפי הסכם השכירות.
 .1.1.10היזם יעביר לחברה לפי בקשתה ומעת לעת ,דיווחים שיכללו את פרוט כל
הפעולות שבוצעו לרבות פעולות מתוכננות תקופתיות ותיקון ליקויים
ברכוש המשותף ובדירות ,וכן יעביר דיווח בדבר הפעולות התקופתיות
שבוצעו על ידו ,כמפורט בהסכם העיקרי.
 .1.2זמן תגובה לתיקון תקלות וטיפול באירועים בדירות וברכוש המשותף
 .1.2.1כל ליקוי שיתגלה – יתוקן על פי דחיפותו בתוך פרק זמן כמפורט להלן:
.1.2.1.1

תיקון בהול – תוך שעתיים מעת ההודעה.

.1.2.1.2

תיקון דחוף – תוך  4שעות מעת ההודעה.

.1.2.1.3

תיקון בדחיפות בינונית – תוך  24שעות מעת ההודעה.

.1.2.1.4

תיקון בדחיפות רגילה – תוך זמן סביר ולא יאוחר מ 30 -ימים מעת
ההודעה.

.1.2.1.5

עלייה ברמת הדחיפות – ליקוי עלול לעלות ברמת דחיפות התיקון אם
מצבו ידרדר תוך כדי ההמתנה לתיקון.

 .1.2.2הגדרת הדחיפויות לתיקון ליקויים ברכוש המשותף ובתוך הדירות
.1.2.2.1

תיקון בהול – ליקוי בטיחותי שיש בו סכנת חיים או ליקוי הגורם לנזק
גדול מיידי ו/או לחוסר אפשרות להשתמש בנכס כדוגמת פיצוץ צינור
מים ראשי ,פיצוץ בדוד מים או צינור בתוך הדירה ,אדם לכוד במעלית,
דליפת גז מצינור ראשי ,קו חשמל פעיל חשוף וכדומה.

.1.2.2.2

תיקון דחוף – ליקוי בטיחותי שאין בו סכנת חיים מיידית וניתן לבודדו
כדוגמת דליפת גז מצינור משני או תקלה כדוגמת פיצוץ צינור בחצר
שניתן לבודדו באמצעות ברז ,פיצוץ קו ביוב ראשי או סתימת ביוב בקו
ראשי ,הפסקה כללית של מים לדירה ,הפסקה כללית של חשמל דירה
או לשטחי הרכוש המשותף ,מעלית (כשהיא יחידה בבניין) שאינה
פועלת ,או ליקוי הגורם לנזק לבניין ולסביבתו.
הסכם שכירות  -חדש

.1.2.2.3

תיקון בדחיפות בינונית – ליקוי בטיחותי שאינו מיידי כדוגמת אבן
חיפוי הנראית רופפת ,התקן חיצוני כדוגמת כיסוי כביסה או מזגן
הנראה רופף ,ליקוי המפריע לתפקוד מלא של הבניין או הדירה כדוגמת
דוד שאינו מחמם מים ,דלת כניסה ראשית שאינה נסגרת ,אינטרקום
לא תקין ,פגם ביציבות מעקות ,סורגים וכו' ,שקיעה בשביל העלולה
לסכן עוברים ,מעלית (כשאינה יחידה בבניין) שאינה פועלת ,מזגן
שאינו פועל וכדומה.

.1.2.2.4

תיקון בדחיפות רגילה – ליקוי שאין בו כדי להפריע לפעילות המיידית
בבניין כדוגמת ,סימני רטיבות מהגג או מקירות או מחלונות ,דלת
פנימית בדירה או דלת ארון מטבח וכדומה שאינה נסגרת ,סדקים
נימיים בקירות ,קילוף חיפוי חיצוני וכדומה.

 .2תיקונים ,אחזקה ושירותים החלים על היזם
 .2.1רכוש משותף
 .2.1.1אחריות היזם לרכוש המשותף
.2.1.1.1

היזם יעשה כל פעולה הנדרשת לשמירה על הרכוש המשותף ועל אחזקתו
התקינה של הרכוש המשותף ,ובין היתר הגדרות והשערים החיצוניים,
התשתיות ,הבניין והמערכות.
"אחזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת
גמר הבנייה ,לרבות שיפורים שבוצעו רכוש המשותף לאחר מכן על ידי
היזם ו/או בהסכמתו.
אחריות היזם כאמור לעיל תכלול ,בין היתר ,ביצוע אחזקה מונעת
תקופתית ,בדיקות תקופתיות של בודקים מוסמכים ,בדיקות תקינות
הבניין ככל שידרשו על פי דין על ידי הרשויות המוסמכות כדוגמת רשות
הכיבוי ,משטרה וכדומה ,ביטוחים ,החלפה וחידוש של חלקים ומערכות
שהתבלו וכן ניקיון ,הדברה וגינון ברכוש המשותף .מבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל ,על היזם לטפל בכל המפורט להלן ,הכלול ו/או שייכלל
בבניין במהלך כל תקופת ההשכרה על פי דרישת הרשויות כתנאי להיתרי
הבניה ו/או על פי החלטת היזם:

.2.1.1.1.1

כל כשל הנובע מבלאי סביר.
הסכם שכירות  -חדש

.2.1.1.1.2

כל תיקון או פעולה הנובעים מטיב עבודה או חומרים גרועים ,שלא
נעשו ע"י השוכר ועל חשבונו של השוכר.

.2.1.1.1.3

החצרות לרבות מתקני אשפה ,מדרכות ,משטחים ,מדרגות ,גדרות
ושערים ,דרכי גישה ,ריהוט גינה ,מתקני משחקים ,גינות ,משטחי
חניה ,ויסודות הבניין.

.2.1.1.1.4

תשתיות תת קרקעיות ,של מים ,ביוב ,ניקוז ,חשמל ,תקשורת
וכדומה.

.2.1.1.1.5

אטימות ואי קיום סדקים התקלפויות ,התנפחויות ,התרופפות
וכדומה בכל המעטפת של הבניין (הגגות ,הקירות ,העמודים,
המרפסות ,המסדים והמרתפים) ,מערכת ניקוז גגות ,מרזבים,
מזחלות וגשמות ,תפרים וכיסויים והגנות לתפרים ,הקירות
החיצוניים ,טיח חיצוני וחיפוי חיצוני (לרבות :אבן ,אריחים, PVC ,
עץ וכדומה) הצינורות ,סורגים ותריסים ,סולמות ,מעקות ,מתקני
תליית מערכות ומתקני הסתרה לכביסה ולמערכות – הכול לרבות
יציבותם.

.2.1.1.1.6

ריצוף בשטחים הנכללים במתחם הבניין לרבות שיפולים ,מדרגות,
פודסטים וכו'.

.2.1.1.1.7

מכלולי נגרות עץ ,מתכת ,פלסטיק ושילוביהם בשטחי הרכוש
המשותף בבניין ובפיתוח הצמוד לרבות ,ארונות למערכות טכניות,
דלתות ,חלונות ,מעקות ,תיבות דואר ,דלתות הכניסה לרבות מנגנוני
נעילה חשמליים ,פתחי אוורור ,תריסים ורשתות ,אביזרי פרזול וכו'.

.2.1.1.1.8

מרתפים ,חדרי מכונות ,חניונים תת קרקעיים ומכלולים הנכללים
בהם.

.2.1.1.1.9

הגינות ומערכת ההשקיה.

.2.1.1.1.10

מערכות ומתקני חשמל ,כוח ותאורה לרבות גנראטור.

.2.1.1.1.11

מערכות האינסטלציה לרבות ברזי גינה ושטיפה למיניהם.

.2.1.1.1.12

מכלולי המים והביוב לרבות מאגרי המים ומשאבות המים ,הניקוז
והביוב.

.2.1.1.1.13

מעליות.

.2.1.1.1.14

מערכות גילוי אש ועשן ,אינטרקום וטלביזיה במעגל סגור כולל
יחידות הקצה.

.2.1.1.1.15

מערכות ציוד וכיבוי אש במים וכדומה כולל יחידות קצה.
הסכם שכירות  -חדש

.2.1.1.1.16

מערכות מיזוג אוויר ואוורור.

.2.1.1.1.17

מערכות דלק וגז.

.2.1.1.1.18

כל נזק שנגרם ע"י היזם עובדיו או שלוחיו.

.2.1.1.1.19

כל חלק אחר ברכוש המשותף גם אם לא הוזכר לעיל.

 .2.1.2תכולת העבודות
 .2.1.2.1פעולות היזם באחזקת הרכוש המשותף ,כנדרש לשמירתו במצב תקין,
בטיחותי וראוי לשימוש של השוכרים ומבקריהם יכללו את כל שעות
העבודה ,החלקים ,החומרים לרבות חומרי עזר ,דשנים ,צמחים ,חומרי
ניקיון והדברה ,כלי עבודה וכדומה הנדרשים לביצוע האחזקה במלואה.
 .2.1.3תדירות ביצוע עבודות אחזקה מונעת ושירותים ברכוש המשותף
.2.1.3.1

היזם מתחייב לבצע את כל פעולות האחזקה המונעת התקופתיות
הנדרשות כדי לשמור על אורך חיי התשתיות ,החצרות ,הבניין ורכיביו,
המערכות וכיו"ב .רכיב או מערכת יכללו את כל תת הרכיבים והחלקים
מהם הוא מורכב לרבות צירים ,ידיות ,מנעולים וכדומה .בכל מקרה בו
תוצאות הבדיקות יצביעו על ליקוי יפעל היזם לתיקונו לרבות ככל
הנדרש באמצעות החלפתו .בכל מקרה לא יפחתו הפעולות מהנדרש להלן
או האמור לפי ת"י  1525חלק ( 1מבנים – רכיבים וגימור) וחלק ( 2בניני
מגורים וסביבתם הקרובה – מערכות שרות) ובפרוט הרכיבים
והמתקנים בסעיפים שלהלן ,המחמיר מביניהם:

.2.1.3.1.1

מאגרי מים – אחת לשנה.

.2.1.3.1.2

מעליות אחת לחודש שוטף ופעמיים בשנה יסודי.

.2.1.3.1.3

גגות וניקוזי גגות – פעמיים בשנה.

.2.1.3.1.4

שערים חשמליים – פעמיים בשנה.

.2.1.3.1.5

מיזוג אוויר ואוורור – פעמיים בשנה.

.2.1.3.1.6

מערכות גילוי וכיבוי אש – פעמיים בשנה.

.2.1.3.1.7

מערכות כיבוי אש במים לרבות ארונות כיבוי אש – פעמיים בשנה.

.2.1.3.1.8

מערכות כריזה ,אינטרקום ,טמ"ס ,גילוי  COוכו' – פעמיים בשנה.

.2.1.3.1.9

מערכות שאיבה וביוב – פעמיים בשנה.

.2.1.3.1.10

מערכות חשמל – פעם בשנה.
הסכם שכירות  -חדש

.2.1.3.1.11

מערכות תאורה – פעם בשנה.

.2.1.3.1.12

מתקני אצירה ופינוי אשפה – פעמיים בשנה.

.2.1.3.1.13

תריסים ,רשתות ,מעקות ,תיבות דואר ,מסגרות ,גדרות מתכת – פעם
בשנה.

.2.1.3.1.14

ארונות למערכות טכניות – פעם בשנה.

.2.1.3.1.15

מתקני וריהוט גינה ומשחקים – פעמיים בשנה.

.2.1.3.1.16

צביעה של חדרי מדרגות ולוביים כולל מעקות – פעם בשלוש שנים.
תקרות פעם בשש שנים.

.2.1.3.1.17

ניקיון בשטחים משותפים – פעמיים בשבוע.

.2.1.3.1.18

הדברה בשטחים משותפים – פעם בשנה.

.2.1.3.1.19

גינון והשקיה – שוטף פעם בחודש ,יסודי פעמיים בשנה.

.2.1.3.1.20

כל רכיב אחר – לפחות פעם בשנה.

 .2.1.4זמני תגובה לתיקון תקלות ברכוש המשותף
.2.1.4.1

הגדרת דחיפות תיקון התקלות וזמן התגובה לתיקון תקלות ברכוש
המשותף יהיה כמפורט בסעיף  1.2לעיל.

 .2.1.5מדדי טיב תשתיות ,מבנים ומערכות
.2.1.5.1
.2.1.5.1.1

ירידת הספקים ואיכויות:
כללי
שיפוץ או שדרוג או חידוש או החלפה ,ע"י היזם ,יבוצעו כאשר חלף
אורך חייו המתוכנן עפ"י האמור בטבלה שלהלן וכן בכל עת ,גם
בטרם חלף אורך חייו המתוכנן ,כאשר לא ניתן יהיה להחזירו,
באמצעות טיפולים ותיקונים ,לתפוקה ו\או הספקים המפורטים
במסמך זה ו\או של לפחות  90%מהתפוקה ו\או ההספק שנמדדו
בעת מסירה ואישור המתקן ,לפי הגבוה מביניהם או על פי הטבלה
שלהלן .מתקן שלא נמדדו לגביו תפוקות ו\או הספקים בעת
מסירתו ,יחשבו התפוקות ו\או ההספקים על פי המצוין בקטלוג
היצרן .לעניין תפוקות והספקים יחשבו גם תנאי עבודה כדוגמת
רעשים חריגים ,תנודות ורעידות ,ריחות ,גזים נפלטים ,חוסר איטום
הסכם שכירות  -חדש

תרמי ורטיבות ,שריטות וסדקים הנובעים מפעולת המתקן ,צריכת
יתר של חומרים ואנרגיה הנדרשים לתפעול ואחזקת המתקן
וכדומה.
.2.1.5.1.2

מיסעים ומעברים
הנושא

האלמנט המבוקר

כבישים ,מדרכות
מסעים בחצרות

מתחם הכביש

שינוי לעומת המקור המחייב שיפוץ
יסודי
חריצים מעל  3מ"מ

מתחם הכביש

שקיעות מעל  3ס"מ ליחידת אורך
של  5מטר
חריצים ברוחב של מעל  5ס"מ

קרקע

.2.1.5.1.3

.2.1.5.1.4

אחידות השטח

חלקי המבנה
הנושא

האלמנט המבוקר

קירות
מישקים בגגות
דלתות ,חלונות
וריהוט קבוע

סדיקת הקיר
פתיחת מישק
צירים ונעילות

תקרות ביניים

מתחם

רטיבות
מעקות ,סורגים

תקרות וקירות
שלמות ,חלודה
ויציבות

שינוי לעומת המקור המחייב שיפוץ
יסודי
סדקים ברוחב מעל  2מ"מ
פתיחה ברוחב מעל  1מ"מ
שקיעה המפריעה לסגירה או חוסר
אפשרות לנעילה ,התנפחות וקילוף
חיפויים ,שקיעת מדפים
שקיעה של למעלה מ 10 -מ"מ
לאורך של  1מטר
סימני רטיבות ודליפות
סימני חלודה עמוקים ,אי יציבות

מערכות חשמל
הנושא

האלמנט המבוקר

תאורה רמת תאורה
גופי
(רפלקטורים ונורות)
מגנטיים רמת רעש
משנקים
לגופי תאורה
גופי איכות הדלקה
של
קבלים
תאורה
בקליט ומגעים
בתי תקע

שינוי
החלפה
- 15%

לעומת

המקור

המחייב

 + 20%מהגדרת היצרן
הבהוב בנורות
סימני חריכה
הסכם שכירות  -חדש

האלמנט המבוקר

הנושא

איכות המיתוג
(חוטים גוון הבידוד

מפסקי זרם
מוליכים
וכבלים)
ציוד מיתוג בלוחות אמינות המאמ"תים
חשמל
ציוד מיתוג והגנה אמינות
חשמליים
הספק מוצא
דיזל גנרטור

.2.1.5.1.5

שינוי
החלפה
חריכת מגעים
סימני חריכה ובלבד שהשוכר לא
הפעיל עומסים חריגים
ניתוק ללא סיבה
פריט לא יתוקן אלא יוחלף,
בעת החלפה יוחלף לסוג חדיש,
ירידה של  10%ביכולת האספקה
ו\או ירידה של  5%במתח או בתדר
האספקה

מזגנים
הנושא

האלמנט המבוקר

מזגן

תפוקת המזגן
מצב גוף המזגן
רעש

.2.1.5.1.6

לעומת

המקור

המחייב

לעומת

המקור

המחייב

שינוי
החלפה
ירודה של מעל  10%בתפוקת
המזגן ,דליפת גז וכדומה ובלבד
שהשוכר ניקה את מסנני המזגן
חלודה בגוף המזגן הגורמת לנזילות
מים או התפוררות
רעש העולה ביותר מ  10%מנתוני
היצרן

ריהוט קבוע
הנושא

האלמנט המבוקר

ריהוט קבוע (מקובע כל חלקי הריהוט
(כדוגמת
לקירות
מטבח ,ארון אמבטיה)

לעומת

המקור

המחייב

שינוי
החלפה
שקיעה המפריעה לסגירה או חוסר
אפשרות לנעילה של דלתות,
התנפחות וסדיקה בחיפויים ,חריצה
בחיפויים ,שחיקת ריפוד ,שבר
בגלגלים ,התעקמות שלד הריהוט,

 .2.2אחזקת דירות
 .2.2.1אחריות היזם לדירות
 .2.2.1.1כל האמור להלן עוסק באחזקת תכולת הדירות אשר הושכרו על ידי היזם
כחלק מהתחייבויותיו בהסכם העיקרי .האמור כולל כל המפורט להלן
לרבות נקודות הקצה המותקנות בתוך המושכר והמחוברות אל המערכות
המשותפות לבניין כולו ,המשרתות את המושכר.
 .2.2.1.2פעולות היזם באחזקת דירות ,כנדרש לשמירת הדירות במצב תקין,
בטיחותי וראוי לשימוש של השוכרים ומבקריהם יכללו את כל שעות
הסכם שכירות  -חדש

העבודה ,החלקים ,החומרים לרבות חומרי עזר ,כלי עבודה ואמצעים
וכדומה הנדרשים לביצוע האחזקה.
 .2.2.1.3היזם יהיה אחראי לכשלים בדירות ובתכולתן .ביחס לתכולת הדירות,
היזם יהיה אחראי רק לאותם רכיבים בתכולת הדירה אשר הותקנו על
ידו .כמו כן ,יהיה היזם אחראי לרכוש השוכרים שנפגע עקב מעשה או
מחדל שלו או עקב תקלה במערכת הנמצאת באחריותו.
 .2.2.1.4כל כשל הנובע מבלאי סביר.
 .2.2.1.5כל תיקון או פעולה הנובעים מטיב עבודה או חומרים גרועים ,שלא נעשו
ע"י השוכר ועל חשבונו של השוכר.
 .2.2.1.6כל רכיבי הבניין לרבות רצפות ,קירות ,אריחי חיפוי קירות ,טיח ,תקרות,
דלתות( ,לרבות פרזול ומנעולים) תריסים ,חלונות ,רשתות ,מעקים,
סורגים ,מסתורי כביסה ומערכות.
 .2.2.1.7איטום ותיקון סדקים ומרווחים בקירות ובאריחי חיפוי ,השלמת פוגות
שהתקלפו.
 .2.2.1.8מערכת החשמל ,כוח ותאורה למעט גופי תאורה ,מפסקים ,שקעים
וכדומה שהתקינו השוכרים.
 .2.2.1.9מערכות האינסטלציה ,מים ,ניקוז וביוב ,לרבות ברזים למיניהם ,דודי
חימום מים בשמש וחשמל ,חיבור למכונת כביסה (מים וניקוז).
 .2.2.1.10יחידות הקצה של מערכות גילוי עשן ,ספרינקלרים ,אינטרקום ,אינטרנט
וטלביזיה במעגל סגור וכל מערכת כלל בניינית שיש לה יחידות קצה בתוך
הדירות.
 .2.2.1.11מערכות מיזוג אוויר ואוורור ,מערכת הסקה דירתית ,אם קיימות.
 .2.2.1.12מערכות גז.
 .2.2.1.13כל הריהוט והאביזרים שסופקו לדירה על ידי היזם לרבות מטבחים,
ארונות אמבטיה ,ארונות קיר ,כיסויים למערכות ,קבועות סניטריות
לרבות ברזים ,משטחי שיש ,מקלחונים ,אמבטיות ,מראות וכדומה כולל
אביזרים כדוגמת צירים ,מנעולים ,ידיות וכדומה.
 .2.2.1.14ממ"ד :ראה פרוט בפרק מסירת דירה (סעיף .)2.2.4.20
 .2.2.1.15כל נזק שנגרם ע"י היזם עובדיו או שלוחיו.
הסכם שכירות  -חדש

 .2.2.1.16כל נזק או תקלה נוספת להם אחראי היזם מתוקף חוק השכירות
והשאילה תשל"א–.1971
 .2.2.2תדירות ביצוע עבודות אחזקה מונעת בדירות
.2.2.2.1

היזם יבצע פעולות אחזקה מונעת התקופתיות הנדרשות ,לרבות ככל
הנדרש ביקורת בטיחות ותקינות ,כדי לשמור על אורך חיי הדירה,
התשתיות ,החצרות ,הבניין ורכיביו ,המערכות וכיו"ב .רכיב או מערכת
יכללו את כל תת הרכיבים והחלקים מהם הוא מורכב לרבות צירים,
ידיות ,מנעולים ,מסילות וכדומה .בכל מקרה בו תוצאות הבדיקות
יצביעו על ליקוי יפעל היזם לתיקונו לרבות ככל הנדרש באמצעות
החלפתו.
בכל מקרה לא יפחתו הפעולות מהנדרש להלן או האמור לפי ת"י 1525
חלק ( 1מבנים – רכיבים וגימור) וחלק ( 2בניני מגורים וסביבתם
הקרובה –
מערכות שרות) ובפרוט הרכיבים והמתקנים בסעיפים שלהלן ,המחמיר
מביניהם:

.2.2.2.1.1

ציוד קצה של מערכות גילוי וכיבוי אש – פעמיים בשנה.

.2.2.2.1.2

ציוד קצה של מערכות אינטרקום ,טלביזיה במעגל סגור ,וכו' ,ככל
שקיימים – פעם בשנה.

.2.2.2.1.3

מערכות חשמל החל מלוחות וכלה בשקעים ,מפסקים ותאורה – פעם
בשנה.

 .2.2.3זמני תגובה לתיקון תקלות בדירות
.2.2.3.1

הגדרת דחיפות תיקון התקלות וזמן התגובה לתיקון תקלות יהיו
כמפורט בסעיף  1.2לעיל.

 .2.2.4מסירת דירה בעת החלפת שוכר
.2.2.4.1

היזם יחדש את פנים הדירה בעת החלפת שוכר .חידוש פנים הדירה
יכלול בין היתר בדיקה וטיפול כנדרש במכלולים הבאים:
האחריות לביצוע כל המפורט להלן הינה על היזם ,ואולם אין באמור
כדי לגרוע מהסיכום בין היזם לשוכר במסגרת הסכם השכירות ,בדבר

הסכם שכירות  -חדש

הביצוע בפועל או בדבר נשיאה בתשלומים לצורך ביצוע הפעולות
המפורטות להלן.
.2.2.4.2

קילוף צבע רופף ואזורים לחים ו/או נפוחים בקירות ,דלתות וכדומה.
מילוי מחדש של קילופים כנדרש ,צביעה כללית של כל הקירות ,צביעה
כללית מחדש של דלתות ומשקופים פגועים.

.2.2.4.3

תיקוני נגרות ,חיזוק כל חלקי הארונות והאביזרים המקובעים
לקירות ,החלפת חיפויים רופפים או סדוקים או שבורים .החלפה של
דלתות ,דפנות ומדפים מקולפים ,פגומים ,שקועים ,נפוחים ,מעוותים
וכדומה.

.2.2.4.4

החלפה של זגוגיות שבורות או סדוקות ,תריסים ורשתות.

.2.2.4.5

החלפת ריצוף וחיפוי קיר רופף ,שקוע ,סדוק או פגום.

.2.2.4.6

טיפול בכל מפגע רטיבות הנובע מליקוי בתוך הדירה או מליקוי בקיר
או פתח חיצוני.

.2.2.4.7

טיפול במערכות הצנרת לרבות ניקוי יזום של סיפונים וקופסאות
איסוף וביקורת של כיורים ,אמבטיות ומקלחונים ,ניקוזים של מכונות
כביסה ,החלפת אטמים בניאגרות וברזים דולפים וכדומה.

.2.2.4.8

בדיקה של תקינות ויעילות פעולת דוד השמש לרבות חימום החשמל
בדוד ולרבות ברז הביטחון.

.2.2.4.9

החלפה של כיורים או אסלות סדוקים ,ברזים שציפויים מתקלף,
משטחי שיש שרוטים או סדוקים ,אטום רווחים והשלמת פוגות בין
אריחים ובין משטחי שיש לאריחים ,החלפה של מראות סדוקות או עם
כתמים ,מושבי אסלה ומיכלי הדחה לקויים וכדומה.

.2.2.4.10

שימון מנעולים וצירים בכל הדלתות והחלונות.

.2.2.4.11

טיפול באיטום ,בצירים ,במסילות ,בידיות של חלונות ,תריסים
וכדומה.

.2.2.4.12

טיפול ביציבות ושלמות של מעקות,סורגים ,מסתורי כביסה ומערכות.

.2.2.4.13

בדיקה וטיפול במכלול מערכת לוח החשמל ואביזרי הקצה של החשמל.

.2.2.4.14

הזמנת בדיקה של מערכת הגז.

.2.2.4.15

בדיקה וטיפול במערכת התאורה והשלמת גופי תאורה חסרים.

.2.2.4.16

בדיקה וטיפול במערכת הסקה ,ככל שקיימת ,מיזוג אויר ואוורור.

.2.2.4.17

בדיקה וטיפול במערכות גילוי וכיבוי אש.
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.2.2.4.18

ביצוע ניקיון של הדירה.

.2.2.4.19

ביצוע הדברה של פנים הדירה.

.2.2.4.20

ממ"ד :איטומי דלת ,חלון ,צינורות אוורור ,צביעה ושילוט זוהרים,
תאורת חירום – הכול ע"פ תקנות פיקוד העורף.

.2.2.4.21

בדיקה וטיפול בכל רכיב אחר ,לקוי ,המותקן בדירה.

 .3עבודות ותיקונים החלים על השוכר
 .3.1השוכר יבצע את כל הטיפולים הנדרשים ויתקן כל נזק או כשל במערכת,
ציוד או רכיב שנרכש ,סופק והותקן על ידי השוכר ועל חשבונו בתוך
המושכר.
.3.2

השוכר מתחייב לתקן כל נזק בפנים המושכר הנובע משימוש לא סביר
במושכר על ידי השוכר או מבקריו.

.3.3

השוכר מתחייב לתקן כל נזק בפנים המושכר הנובע מהתקנה לקויה שהתקין
השוכר.

.3.4

השוכר מתחייב לבצע את כל פעולות האחזקה השוטפת והחלפת חלקים
וחומרים מתכלים ובין היתר ינקה את המסננים במזגני האוויר במושכר
לפחות פעמיים בשנה ,יחליף נורות שרופות ,ינקה סתימות בכיורים ובאסלות
וכדומה הכול לפי הצרכים של השוכר ,ובלבד שהדבר לא יפריע או יגרום נזק
למושכר ו/או לדירות אחרות ו/או לחלקים אחרים במתחם.

.3.5

השוכר רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לצבוע מעת לעת את הקירות
הפנימיים של המושכר ובלבד שסוג הצבע יתואם עם היזם .גוון הצבע יהיה
פסטלי .כל גוון כהה אחר יחייב אישור היזם והתחייבות השוכר להחזיר את
המצב לקדמותו בעת פינוי הדירה.

.3.6

השוכר ינקה את פנים המושכר ויספק את כל החומרים המתכלים הנדרשים
לשם כך.

.3.7

השוכר יבצע את כל פעולות ההדברה הנדרשות לו.

.3.8

בכל תיקון או פעולה כאמור לעיל ,וכן בכל תיקון או פעולה נוספת שתעשה
על ידי השוכר בהתאם להוראות הסכם השכירות ,יעשה שימוש בחומרים
באיכות שאינה פחותה מהמוצר הקיים המקורי ,והם יעשו בכפוף לאישור
מראש של היזם ,ובמחיר שיסוכם בין היזם לשוכר .ככל שהסכם השכירות
קובע כי תיקונים ופעולות אלו ,כולם או חלקם ,יעשו על ידי היזם ,ועל חשבון
הסכם שכירות  -חדש

השוכר ,יעשה שימוש בחומרים באיכות שאינה פחותה מהמוצר הקיים
המקורי ,והם יעשו במחיר שיסוכם בין היזם לשוכר.

 .4פרוטוקול מסירת דירה לשוכר
בכל מסירת דירה על ידי היזם לשוכר יערך ויחתם הפרוטוקול הבא:
עיר/ישוב _______ רח' __________ מס' ____ גוש ____ חלקה __ דירה מס' __ קומה
מס' __
בבדיקה הפיזית שנעשתה לצורך העברת רכוש בין חברת ( היזם ) ________________ כצד
מוסר
לבין מר/גב' ( השוכר ) _____________________________________כצד המקבל,
נתגלו הליקויים המפורטים ברשימה שלהלן:
מס'

הפריט הטעון תיקון

תאור התיקון הנדרש

קריאת שעונים –
שעון מים
שעון חשמל
קריאת מונה גז
הערות:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______
הצהרות:
.6

היזם מאשר שהדירה מצוידת בכל ההתקנים והקבועות המצויינים במפרט הדירה.

.7

היזם מאשר שמערכת החשמל בדירה (לרבת הארקה) נבדקה על ידי חשמלאי מוסמך
ונמצאה תקינה.

.8

היזם מאשר שמערכות גילוי האש והכיבוי נבדקו על ידי עובד בעל הסמכה ונמצאו תקינות.

.9

השוכר מאשר שלמעט הליקויים שנרשמו בטבלה שלעיל ,נמצאה הדירה ,רכיביה ומערכותיה
במצב תקין ומתוחזק .אין באמור כדי לגרוע מזכות השוכר להודיע על ליקויים נוספים במועד
מאוחר יותר ,ככל שיתגלו.

 .10היזם ידאג לתיקון הליקויים בהתאם לאמור בחוזה.
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תאריך

שם וחתימה
( היזם – קבלן ,בעל הנכס )
נציג החברה המוסרת

שם וחתימה
( השוכר )

יש לכתוב את שמות החותמים באופן ברור
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