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מפעלה , אשר פסולת מסוכנת ממשלתית העוסקת בטיפול ובהטמנתוהחברה הינה חברה  הואיל
 ;תעשייתי נאות חובב-פארק אקוממוקם ב

 ;בהסכם זהלהתקשר עם החברה ביקש השוכר , וכהצעה הזוכה במכרז הנבחר והצעת השוכר  והואיל

 בוצות.ו לטיפול ביולוגי באדמות מזוהמות מתקן להפעלת מעוניין לשכור שטחהשוכר ו  והואיל

 ;נספח ב'מפורט בכשירותים בתשלום נוסף מהחברה לרכוש  יוכל שוכרוה  והואיל

בין המדינה לבין מינהל מקרקעי ישראל  מכוח הסכם חכירה במקרקעיןמחזיקה  חברההו והואיל
 -ו 30/110/02/19לפי תכנית מפורטת מס'  181, מגרש 100177כגוש רשום הידועים 

 השטחים. "(מקרקעין: ")להלן ובוצות בקרקע טיפול מתקני עבורהמיועדים  ,27/110/02/19
 ;'ב-ו 'א באותיות כהה ירוק בצבע' 2בנספח א המסומנים חלקיםלשני  מחולקים

המרכיבים כמפורט במפרט  לרבות צמודי קרקע, המקרקעיןמעוניינת להשכיר את  והחברה והואיל 
תשתיות זכות השימוש בליתן ו "(המושכר)להלן: "' 3אנספח המצורף להסכם זה כבמושכר 

 בלתי בשכירות ושמירה , תשתיות כיבוי אשהכוללות דרכי גישה, חיבור לחשמל, מים הנלוות
יוכל להפעיל בהם  כך שהשוכר, (בהתאמה ,"תשתיות הנלוותוה" "השכירות)להלן: " מוגנת

 ;את עסקיו באופן עצמאי

 , בכפוף ובהתאם לקבוע בחוזה זה;המושכראת  שכורלהשוכר ברצון ו והואיל 

 :לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלןאי 

 מבוא .1

 . ואלה הנספחים:ומחייבים כיתר תנאיו המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו .1.1
 

 תשריט המושכר '1א נספח

 שטחי הפעילות בקרקע ובבוצות '   2נספח א

 מפרט המרכיבים במושכר '3נספח א

 נוספים שירותים 'ב נספח

 בטיחות 'ג נספח

 ביצוע ערבות  נספח ד'

 ביטוח נספח ה'

 השוכר עבודות ביטוח אישור '1הנספח 

  קבע ביטוחי אישור '2הנספח 
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 בלבד ואין לעשות בהן שימוש לשם פרשנותו של הסכם זה. כותרות הסעיפים הינן לצורכי נוחות .1.2

 הצדדים הצהרות .2

 כי השכירות,לביצוע  מתאימיםומצאם  המושכר וסביבתו את בדק כי בזאת ומאשר מצהיר השוכר .2.1
 כל על מוותר הוא וכיהשכירות,  למטרת וראוי תקין במצב מושכר את ומצא, מספקת בדיקה בדק

 ,התאמה אי טענת או ,מושכרב הקיים מום או, פגם בשל וכןהשכירות  עם בקשר החברה כלפי טענה
 .שהוא וסוג מין מכל אחרת טענה כל או

 והוא מוותר, ולמטרותיו לצרכיו םמתאי מושכרה את ומצא בדק הוא כי השוכר מצהיר כן כמו .2.2
 אפשרויות השימוש ,השימוש עם בקשר החברה כלפי ותביעה טענה כל על ומראש מעתה בזאת

 .זה חוזה פי על השכירות וביצוע

 תיקוניו שהיו כל על הדייר הגנת חוקי פי על מוגנות אינן זה חוזה פי על זכויותיו כי מצהיר השוכר .2.3

 דייר לא היה,  1972ב"התשל (משולב נוסח( הדייר הגנת חוק של תחילתו ביום וכי ,בעתיד ושיהיו
 או מפתח דמי ,בעקיפין או במישרין ,שילם לא השוכר וכי, ממנו בחלק או/ו מושכרב להחזיק הזכאי

 החוק הגנת כי הותנה כן על וכי ,זה חוזה פי על השכירות דמי למעט השכירות עבור אחרת תמורה כל
 בכל צורה שהיא, גם השוכר ועל זה הסכם על תחול ולא חלה לא ,להגנת הדייר אחר חוק כל או ל"הנ

 בהרשאת מושכרבו/או שינויים ותוספות אחרים  בניה עבודות השוכר יבצע זה הסכם פי על אם
 .בלבד זה חוזה מכוח הינה במתחם ופעילותו מושכרב החזקתו כי מצהיר השוכר .החברה

 אין וכי (AS IS) הנוכחי במצבו מושכרה את ,החוזה על החתימה עם, עצמו על קיבל כי מצהיר השוכר .2.4
 של תחזוקתו ושמישותו ,למצבו בקשר מכל סוג שהוא  תביעות או/ו טענות, דרישות כל לו יהיו ולא

 .מושכרה

ו/או  מושכרהאו תיקון  אחזקת  לצורך  תידרשאשר   הוצאה  כל  כי  לו  ידוע  כי  מצהיר  השוכר .2.5
 .עליו תחול ממערכותיו מערכת חלק ממנו ו/או 

 שימוש בו , לעשותסבירלהחזיקו במצב ו השכירות למטרת בכפוף מושכרב להשתמש מתחייב השוכר .2.6
מפגע, מכשול,  נזק, משום בו שיהא דבר כל לעשות ומקובלת ולא רגילה, סבירה , בצורהוזהיר הוגן

  אחר. מטרד או הטרדה או הפרעה

 בהתחייבות השוכר ומתחייב חייב שהיא, סיבה מכל ,מושכרל נזק או קלקול יגרםי בו מקרה בכל .2.7
יהיה  ומצבו לשימוש ראוי יהיה מושכרשה לכך ולדאוג האפשרית במהירות חשבונו על יסודית לתקנו

 .החברה רצון לשביעות הכל, תקין

באופן  על חשבונו, כל דין, בהתאם להוראות להפרדה ו/או גידור ו/או שילוט וסימוןהשוכר מתחייב לדאוג  .2.8
כל הפרדה ו/או גידור ו/או שילוט לאורך כל תקופת השכירות, וכן להסיר  מופרד ונבדלשהמושכר יהיה 

 .במועד הפינוי, אלא אם החברה תורה אחרת וסימון כאמור

, ולא ליצור מטרדי רעש וריח, בהתאם וסביבתו מושכרה של ניקיונו על ולשמור לנקות מתחייב השוכר .2.9
 בקשר החברה של הוראה כל לבצע השוכר מתחייב מקרה, ומבלי לגרוע מהאמור, בכל .להוראות הדין

 .וסביבתו מושכרה ניקיון עם

 בהתאם לפעול ,מטעמו מי וכל השוכר מתחייב, החוזה תנאי ומיתר לעיל האמור מכל לגרוע מבלי .2.10
הימצאותו, בקשר ל בפעם פעם מדי לו ינתנויש בטיחות, בענייני החברההדין והוראות  הוראות לכל

"י נספח הבטיחות המצורף עפלרבות  ,בשטח החברה מחוץ למקרקעין המושכרים לו או מי מטעמו,
 .'גכנספח 

 אוו/ זה חוזה פי על זכויותיו אתו/או להמחות ו/או לשעבד  להעביר למסור ו/או מתחייב לא השוכר .2.11
 זכות כל למשכן, אוו/או לשעבד ו/ל "מהנ חלק כל , אומושכרה את ל, או"מהנ חלק ובכל מושכרב

 לא להרשות ל, וכן"מהנ חלק כל אליהן, או בקשר החוזה, או פי עלו/או התחייבות  מזכויותיו
 , אומושכרב אחרים בשימוש או אחר לשתף ממנו, לא חלק בכל , אומושכרב להשתמש לאחרים

 מטרת את תואמים שהם שאינם מוגדרים, בין ובין מוגדרים ההנאה או שהשימוש ממנו, בין בהנאה
 ,מושכרב זכות כל לאחרים או/ו לאחר להעניק שלא השוכר מתחייב כן כמו לאו. אם ובין השכירות

 .החברה מאת ומראש בכתב רשות לכך קיבל אם בתמורה, אלא שלא בתמורה ובין בין

או ימשיך להחזיק בהם לאחר חתימת חוזה  לידיו מושכרבבכל מקרה בו יקבל השוכר את החזקה  .2.12
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זה והשוכר  חוזהבהתאם להוראות  מושכרהתהווה קבלת החזקה הצהרה מטעמו כי קיבל את , זה
 החברה.זה על ידי  חוזהאו לביצוע /ו מושכרליהא מנוע מלטעון כל טענה בקשר 

, עסקים רישוי דרישות בכל לעמוד השוכר על כי מובהר, זה הסכם מהוראות הוראה מכל לגרוע מבלי .2.13
 .כאמור עסק רישוי של תקפה תעודה עת בכל להחזיק עליו וכן

החברה מתחייבת לספק לשוכר חיבור לתשתיות החשמל והמים; שמירה על תקינות דרכי הגישה  .2.14
 הקיימים במפעל החברה. כחלק משרותי השמירה למושכר; וכן שירותי שמירה 

גי באדמות מזוהמות מפעל לטיפול ביולוהפעלת השוכר מצהיר כי הוא בעל הידע והיכולת הדרושים ל .2.15
שהחברה אינה מעניקה את הידע, הקניין הרוחני וכל מידע אחר בעניין הטיפול , וכי ידוע לו בוצותו

 .בוצותו הביולוגי באדמות המזוהמות

 תקופת השכירות .3

וכלה ביום  01.08.2018החל מיום  עשר שניםהצדדים מסכימים כי תקופת השכירות תעמוד על  .3.1
תקופת  בכפוף להסכמה הדדית, להאריך את  ,. הצדדים יהיו רשאים"(השכירות תקופת)" 31.07.2028

שאורכן ייקבע בהסכמה הדדית וזאת עד לתקופה כוללת שלא תעלה על  נוספות לתקופותהשכירות 
, , יחולו תנאי הסכם זההשכירות  שכירות נוספות, ככל שתהיינה תותקופעל    חודשים. 11-שנים ו 24

 .בשינויים המחויבים, כל עוד לא יוסכם במפורש אחרת

 לפעול להארכתהחברה כי בדעת ו 2028בשנת ם ייתמס יםיובהר כי הסכם חכירת המקרקעין המושכר
יודגש ויוטעם כי לגבי התקופה שלאחר תום תקופת החכירה ותום . האמורה את תקופת החכירה

, תקופת תקופת השכירות לפי הסכם זה אין לחברה כל התחייבות שהיא כלפי השוכר, ובכל מקרה
 שלחברה תעמוד זכות החכירה במקרקעין.השכירות והארכת תקופת השכירות כפופות לכך 

 טרם מסירת החזקה במושכר לידי השוכר, תערוך החברה סקר קרקע במושכר על חשבונה. .3.2

 של בהיקף כיסוי אדמת לחברה להעביר זכאי השוכר, [השכירות מדמי וכחלק] בכל תקופת השכירות .3.3
   .שתקבע על ידי החברה סבירה שנתית בפריסה, לשנה טון 15,000 עד

, לעת מעת שיקבעו כפי, הסביבה להגנת המשרד של ובהגדרות בהנחיות תעמוד "אדמת הכיסוי"
 :הבאים המאפיינים בעלת עמוד בדרישות ותהאת ובנוסף

קרקע או בוצה מטופלת המאושרת לשימוש כאדמת כיסוי על ידי המשרד להגנת הסביבה,  3.3.1
 טיפול בהתאם לדרישות כל דין, נוהל, הנחיה ו/או הוראה כפי שיקבעו מעת לעת.ברמת 

חומר מפורר ולא בוצי, , נות המאפשרות שימוש כאדמת כיסויאדמת הכיסוי תהא בעלת תכו 3.3.2
 ללא סלעים, אבנים, עצים, מתכות או גופים זרים אחרים;

 משלוח אדמת כיסוי יתואם מראש; 3.3.3

 ;דישקל ויתועימשלוח אדמת כיסוי  3.3.4

ת מעבדה מסוג וטרם הגשת בקשה להעברת אדמת כיסוי, השוכר יאשר את האדמה בבדיק 3.3.5
TOC  כלל פחמן אורגני; מבחן מיצוי ליצ'ינג ע"פ תקןEN-2-12457 חומרים אורגנים בטווח ;

 בהתאם למדיניותהשוכר, , על חשבון במעבדות החברה נהרכשתיע ,DRO\OROדיזל ושמן 
 .מחירון בדיקות נדרשות שיקבעו מעת לעתעפ"י ו והוראות הדין רשויות המדינה

 העברת קרקע לכיסוי תתבצע בשעות הפעילות של המפעל בלבד. 3.3.6

לחברה הזכות הבלעדית לסרב לקבל אדמה שאינה עומדת בהגדרת "אדמת כיסוי" ואינה עומדת 
 .החברה כלפי תביעה או/ו דרישה, טענה כל לשוכר תעמוד במצב זה לאבדרישות המפורטות לעיל. 

לחברה הזכות לדחות את מועד תחילת תקופת השכירות ותאריך מסירת החזקה, מכל סיבה סבירה,  .3.4
כגון אי פינוי המושכר במועד על ידי השוכר הנוכחי או דרישה של רשות כלשהי, או של צורך מסחרי 

בכל מקרה  מובהר כי ,. מבלי לגרוע מן האמוריום 60-מהותי או דחוף, אך בכל מקרה לא יותר מאשר ל
לא תהא לשוכר עילת תביעה כלשהי בגין אי מסירת המושכר בחלוף המועד האמור, אולם תהא לו 
הזכות לבטל את ההסכם עקב כך, ובמקרה כזה לא תהיה למי מהצדדים כל טענה ו/או תביעה כלפי 

 רעהו בשל כך.

 עובר למסירת החזקה במושכר, ייערך פרוטוקול מסירה בנוכחות הצדדים להסכם. .3.5
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 דמי השכירות .4

בצירוף מע"מ  ,[________]בסך השכירות, ישלם השוכר לחברה דמי שכירות חודשיים  תמורת .4.1
 "(. דמי השכירות" :כשיעורו על פי דין  )להלן

 חודשים. 12דמי השכירות יהיו צמודים למדד ויעודכנו מידי  .4.2

 ידי על המתפרסם ופירות ירקות הכולל לצרכן המחירים מדד משמעו" מדד" המונח לעניין סעיף זה,
 ממשלתי מוסד י"ע יתפרסם אם אף מדד אותו כולל כלכלי ולמחקר לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

 המדד בנוי עליהם נתונים אותם עם בנוי יהיה אם בין במקומו שיבוא רשמי מדד כל כולל וכן אחר
 , אםבתאריך בו החלה תקופת השכירות שמידי שנה ההצמדה למדד תתבצע כך .לאו אם ובין הקיים
גבוה מהמדד אשר היה ידוע ביום החתימה על הסכם זה )להלן: "מדד האחרון שפורסם  המדד

הבסיס"(, יועלה הסכום לתשלום באותו יחס שבו עלה המדד החדש לעומת מדד הבסיס ובצירוף 
לעולם  כום לתשלוםמע"מ כחוק. יובהר למען הסר כל ספק כי בכל מקרה המדד לצורך חישוב הס

 לא יהיה נמוך ממדד הבסיס.

 המחאות 40-עם חתימת חוזה זה, יעביר השוכר את דמי השכירות עבור כל חודשי תקופת השכירות, ב .4.3
 .םבו חל מועד פירעונ הרלבנטי לחודש 1-ב ההמחאות פירעון זמןכאשר  ,דחויות רבעוניות

 הפרתו אשר יסודי תנאי הינו, ומועד מועדובכל  במועד מהם, וחלק חלק וכל השכירות דמי תשלום .4.4
 כל להתיר ומבלי, ההפרה יסודיות בדבר מהאמור לעיל לגרוע מבלי. החוזה של יסודית הפרה תהווה

 ובאופן בשיעור פיגורים ריבית שאויי בפיגור שישולמו ממנו חלק או תשלום כל הרי, בתשלום פיגור
 .הכללי החשב אצל הנהוג

 השוכר יהא וכי בכל מקרה ,זה הסכם מעיקרי הוא השכירות תקופת אורךכי  לו ידוע כי מצהיר השוכר .4.5
, של שנה אחת מראש לכל הפחות בכתב לחברהעל ידי מתן הודעה  השכירות תקופת את לקצר רשאי
 מכל השכירות תקופת תום לפני מושכרה את יעזוב והשוכר היה. העזיבה המבוקש תום מועדלפני 
 מיום העזיבה מיתרת דמי השכירות עבור התקופה שנותרה 30%לחברה  יהיה עליו לשלם, שהיא סיבה

וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה כתוצאה מפעולה כזאת  עד לסיום תקופת השכירות,ו
 .של השוכר

דמי השכירות  Xהשכירות )בשנים( תקופת התקופה שנותרה עד לסיום התשלום יחושב באופן הבא: ] 
 [X 30%השנתיים 

בכל מקרה השוכר יהא מחויב תשלום דמי השכירות הינו חיוב עצמאי, וכי השוכר מצהיר כי ידוע לו כי  .4.6
לא מתבצעת כל פעילות במושכר, בין אם בעקבות השבתה תפעולית,  אם, גם לשלם את דמי השכירות

ן היה בין אם ניתוביטול רישיונות, שביתות עובדים, מלחמה, נזקי מזג האוויר או כל סיבה אחרת, 
 אם לאו.ובין בעת עריכת הסכם זה זאת  לצפות

 השכירות מטרת .5

בהתאם  תומזוהמ ות ובוצותלטיפול ביולוגי בקרקעמתקן הפעלת הינה  רות הבלעדיתהשכי מטרת .5.1
 ."(מטרת השכירות)להלן: " ובכפוף לרישיונות וההיתרים הקיימים

 פעילות כל מושכרלקיים ב רשאי יהיה לא השוכראך ורק למטרת השכירות.  מושכרהשוכר ישתמש ב .5.2
 מטרת בגדר שאינו אחר שימוש כל. אחרת, ללא אישור בכתב ומראש של החברה מטרה וכל אחרת

  .זה הסכם של יסודית וכהפרה השכירות מטרת כשינוי יחשבי, מקצתו או כולו, מושכרב השכירות

 מושכרבתוספות ושינויים  .6

 בקשר או, מושכרב שיפור או/ו או תיקון/ו שינוי כל לבצע שלא, יסודית בהתחייבות, השוכר מתחייב .6.1
 התקנת של בדרך או/ו הריסה או בניה של בדרך אם, החברה של ובכתב אישורה מראש ללא אליו

 השרברבות או/ו החשמל במערכות יסודי שינוי של בדרך או/ו מושכרל קבע דרך המחוברים מתקנים
 .אחרת דרך בכל ואם, הקיימות

כי לא ייבצע חפירות בשטח המושכר מתחת לקו הקרקע ללא אישור מראש של  עוד מתחייב השוכר, .6.2
 החברה.

 השיפורים או/ו התוספות על חשבונו כל לסלקמתחייב  השוכרזה,  בחוזה האמור מכל לגרוע מבלי .6.3
. השוכר חשבון על החברה זאת תבצע ,כן יעשה לא ואם ,לסיום תקופת השכירותעד  השינויים או/ו
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מכל סיבה השכירות מתחייב השוכר להשאיר במקומם עם סיום אולם, אם החברה תדרוש זאת, 
והם  הסכמה, ללא ובין בהסכמה בין ,מושכרב ייעשו אשר שיפור או/ו תוספת או/ו שינוי כלשהיא 

או /ו השינויים בגין אחר תשלום או/ו פיצוי לכל זכות תהא לא ולשוכר החברה של כרכושה חשבויי
 אחרת.  בעת ולא הפעולה צועיב בעת לא השיפורים, או/ו התוספות

ככל שהדבר יידרש על פי דין ו/או לפי צורכי החברה, להעביר בשטח המושכר החברה זכאית,  .6.4
ובאופן סביר, מבלי לפגוע  עם השוכר אדמה ובין מעליה, זאת בתיאום מראשפני תשתיות, בין מתחת ל

 עם בקשר ותביעה טענה כל על מראש בזאת מוותרהשוכר ביכולת השוכר להפעיל את המתקן. 
 כל ביצוע עקב או במהלך לו יגרםיישיר ועקיף ש נזק כל על לעיל, לרבות כאמור התקנת תשתיות

 .כאמור שינוי

 .לעיל 2.8את המושכר כאמור בסעיף להפריד מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השוכר מתחייב  .6.5

 ותשלומים מיסים .7

את כל התשלומים ללא יוצא מהכלל , החברה ו/או הרשויותהשוכר ישלם במועדם ולפי דרישת  .7.1
 לרבות, בתור שכזה מושכראו יוטל על מחזיק ב/וכל מס אחר אשר מוטל ו מושכרההנוגעים להחזקת 

 .מועדם וללא פיגוריםבוהכל , ארנונהמים ו, חשמל

 חיובם אם, לעיל 7.1 בסעיף המנויים התשלומים בכל השוכר יחויב השכירות תקופת תום לאחר גם .7.2
 או/ו ותשלומם ממנה חלק או השכירות תקופת במהלך שנעשו הצריכה או/ו השימוש ועבור עקב נוצר

 החברה. לידי השכירות תקופת תום לאחר הגיע או/ו נדרש חיובם

 דין  כל הוראות קיום .8

וההוראות  הצווים התקנות, החוקים,, הדינים כל אחר למלא יסודית בהתחייבות מתחייב השוכר .8.1
, התקנות כל ואחר החוזה נשוא מושכרלשכירת ה או/ו לעיסוקו הקשורים או/ו שיחולו או/החלים ו

 לרבות ,אחרת מוסמכת כל רשות י"ע לזמן מזמן יתפרסמו או ושיינתנו הקיימים הכללים וההוראות
 לנספחבהתאם , ולרבות שיתפרסמו ובין הקיימות בין לעיל, כאמור דין כל הוראותוביצוע  מילוי

 '.גהבטיחות המצורף כנספח 

 להפעלת דין כל פי על הדרושים והרישיונות ההיתרים, האישורים כל להשגת אחראי יהיה השוכר .8.2
 ידאג, תנאיהם כל את יקיים וכן ה,תולהציגם לחברה מיד עם דריש ,השכירות למטרת המושכר

 או/ו פיהם על התשלומים או/ו ההיטליםהמסים ו/או  או/ו האגרות כל את ישלם, במועד לחידושים
  .השכירות למטרת המושכר והפעלת השימוש בגין דין כל פי על

 אחריות .9

 או/ו או לעובדיו/ו לו שייגרמו, לרכוש או/ו לנפש או/ו לגוף, אבדן או נזק לכל לבדו אחראי יהא השוכר .9.1
 מושכרב והנובע מפעילותו, כלשהו' ג לצד או/ו מטעמה למי או/ו לעובדיה או/ו לחברה או/ו מטעמו למי

 כל או/עובדיו ו או/ו השוכר של מחדל או ממעשה בשטח החברה כתוצאה או/ו בו השימוש מן או/ו
 .מבקריו או/ו מוזמניו או/ו עבורו הפועלים או מטעמו הבאים

 התגוננות וכל הוצאות בגין וכן דין בפסק לשלמו שחויבה סכום כל בגין החברה את ישפה השוכר .9.2
 לו שהשוכר אחראי עניין לכל בקשר נגדה שתוגש תביעה או/ו דרישה עקב אחרת, סבירה הוצאה
 להתגונן ותאפשר לשוכר תביעה או/ו דרישה קיום על לשוכר תודיע שהחברה ובתנאי לעיל, כאמור
 .מפניה

 ,שהיא סיבה מכל, אבדן או/ו נזק לכל מאחריות מטעמה הבאים וכל החברה את פוטר השוכר .9.3
או בסביבתו, /ו מושכרה בתחומי והמצוי באחריותו או/ו בהחזקתו או/ו שבבעלותו לרכוש שייגרמו

 .מושכרל נזק עקב או/ו כאמור נזק עקב תוצאתי אבדן לכל וכן

 ביטוח .10

 הביטוח הוראות אחר ימלא השוכר, דין פי על או/ו זה הסכם פי על השוכר מאחריות לגרוע מבלי .10.1
 הביטוח עריכת ובאישורי" ה נספח"כ ומסומן זה להסכם המצורף" הביטוח נספח"ב המופיעות

 ". 2ה נספח"ו" 1ה נספח"כ המסומנים

 מושכרפינוי ה .11
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 מכל לכן קודם סיומה עם או תקופת השכירות בתום לחברה  מושכרה את להחזיר מתחייב השוכר .11.1
 או בוצה,מזוהמת נקי מכל קרקע  כשהמושכר החוזה, יטולב עקב לרבות כלשהם, וסיבה טעם

 .וחפץ אדםחומר,  מכל פנוי וכשהוא ,לו שנמסר כפי וטוב תקין כשהוא במצב

סמוך לתום תקופת השכירות יערוך השוכר סקר קרקע במושכר על חשבונו. ככל שיתגלו בקרקע  .11.2
תקופת השכירות, או בריכוזים ו/או זיהומים ו/או חומרים זרים שלא היו מצויים בה במועד תחילת 

ומים ובחומרים הזרים בהיקפים שלא היו בה במועד תחילת תקופת השכירות, יטפל השוכר בזיה
חברה את המושכר בתום תקופת השכירות כשהיקף וריכוז הזיהומים והחומרים הזרים וישיב ל

  ות.עובר לתחילת תקופת השכיר ה אינם עולים על אלה שהיו במושכרהמצויים ב

 לעשות תרשאי החברה האת, לעיל לאמור בהתאם, החברה לידי מושכרה את ימסור לא והשוכר היה .11.3
 חשבון ועל השוכר במקום מושכרב הדרושים, הניקיונות והטיפולים השיפוצים, התיקונים את

זאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה שיעמדו לחברה בגין הנזקים ו/או ההוצאות ו/או כל  .השוכר
 תשלום אחר שנגרמו לחברה.

מבלי לפגוע בזכות או סעד נוספים כלשהם המוקנים ש הרי, במועד מושכרה את השוכר פינה לא .11.4
מדמי ( %1השווה לאחוז אחד ) סךישלם השוכר לחברה , דין כל י"ועפ זה הסכם פי עללחברה 

 והחזרתה מושכרה בפינוי פיגור יום לכל "(המוסכמים השימושדמי )להלן: " השנתיים השכירות
 גבוהים נזיקין דמי לתביעת או/ו אחר משפטי סעד לכל החברה בזכויות לפגוע מבלי וזאת, לחברה

 נקבע זה סכום. ומבלי שיהא עליה להוכיח שאכן נגרמו לה נזקים או הפסדים בסכום האמור יותר
 .הצדדים העריכו אותה, מראש ומוסכמים קבועים כפיצוים ראויים

סיום השכירות מכל סיבה מסכימים כי היה ויושארו קרקעות או בוצות במושכר לאחר הצדדים  .11.5
הפיצוי )להלן: "( חדשים שקלים אלף) ₪ 1,000  שלישלם השוכר לחברה פיצוי מוסכם בסך  שהיא,

עבור כל טון של קרקע ו/או בוצה שהושאר במושכר. הערכת החברה בקשר לכמות "( המוסכם
 תשמש ראיה לעניין זכות החברה לפיצוי המוסכם.  הקרקע ו/או הבוצה שהושארו במושכר

 לשחרר כדי בהם אין, לעיל כאמור, או הפיצוי המוסכםהשימוש המוסכמים  דמי תשלוםמובהר כי  .11.6
  ., במועדשתמצא בו , לרבות מקרקע ובוצהמושכרה את לפנות מחובתו השוכר את

 כל את השוכר מאת לתבוע זכאית החברה ההית, לעיל כמפורט, במועד מושכרה את השוכר נהפי לא .11.7
 דמי, נזק דמי, תיקונים הוצאות, השכירות דמי, ההתחייבויות, התשלומים, המיסים, הסכומים

 על שהיה מהמועד התקופה בשל, הכלל מן יוצא ללא, אחר תשלום וכל הפסדים, ראויים שימוש
, השכירות תקופת נמשכה כאילו, בפועל מושכרה את יפנה בו המועד ועד מושכרה את לפנות השוכר

 לרשות העומד אחר סעד בכל לפגוע ומבלי מושכרה את לפנות שוכרה בחובת לפגוע מבלי וזאת
  .דין פי על או/ו זה להסכם בהתאם, חברהה

 בין שכירות יחסי ליצור כדי בה יהיה לא ,ו/או הפיצוי המוסכם השימוש המוסכמים דמי קבלת .11.8
 .  מושכרה את לפנות השוכר על היה בו המועד שלאחר התקופה לגבי חברהל השוכר

 הודעה קבלת לאחר ההפרה את יתקן ולא יסודית הפרה זה הסכם ויפר במידה, כי בזה השוכר מצהיר .11.9
 כל על שוכרה את ולפנות, חזקה בו לתפוס מושכרל להיכנס, החברה רשאית תהיה, מהחברה

 שימוש תוך אחרת דרך בכל ולנקוט מושכרה מנעולי את לפרוץ כך ולשם, להם השייכים המטלטלין
נותן  והוא, יתנגד לא הוא כי בזה מצהיר שוכרה.  השוכר על יחולו כך בשל ההוצאות וכל, סביר בכח

 וחתימתו ,יסודית הפרה זה הסכם יפר וכאמור במידה החברה ידי על לפינויו המלאההסכמתו  בזאת
 תקופת בתום נגדו דין פסק למתן השוכר של חוזרת בלתי הסכמה מהווה זה הסכם על השוכר של

 .  שהיא סיבה מכל, החברה ידי על זה הסכם ביטול עם או השכירות

 ביצוע או שוכרה י"ע זה הסכם מסעיפי סעיף להפרת בקשרמצד החברה  פעולה חוסר או שתיקה שום .11.10
 הסכם הפרת עקב לתבועממנה  תמנע ולא זכות אותה על יתורוכו תחשב לא חברהל הקיימת זכות כל
 .דין לכל בכפוף שהוא מועד בכל זה

 ביטול החוזה .12
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 אחד בכלידית בצורה מ השכירות תקופת את לסיומה ולהביא זה חוזה לבטל רשאית תהיה החברה .12.1
 הוראות או הדין פי על לחברה שיעמדו סעד או זכות מכל לגרוע מבלי וזאת מהמקרים הבאים,

 :החוזה

 בסעיף הקבועה למטרה לו שהוענקה בזכות משתמש השוכר שאין כלשהי בעת יתברר םא 12.1.1
 .הדעת על המתקבלת במידה בה להשתמש שהפסיק או ,לעיל 5

 שעשה נכסים, או כינוס צו נגדו, או נכסים קבלת צו שניתן אוהשוכר,  פירוק בהליכי הוחל 12.1.2
 כזו, או הגיש בקשה שהשוכר רגל, או כפושט להכריזו בקשה שהוגשה נושיו, או עם הסדר

 תוך הוסר ולא מטלטליו או/ו עסקיו על עיקול צו שהוטל אחרת, או רגל שיטתפ פעולת כל
 (.זמני וסעד צו כל לרבות" צו"ה, )הטלתו משעת ימים( עשרים ואחד) 21

ולא יתקן את ההפרה תוך זמן סביר  זה חוזה לפי מהתחייבויותיו התחייבות יפר השוכר אם 12.1.3
 .השוכר לעשות כןמיום שנדרש 

 תזכאי החברהתהיה , לעיל 12.1ף בהתקיים אחת העילות הקבועות בסעי זה הסכם החברה הביטל .12.2
 חייב היהי שוכרוה, השכירות תקופת תום לפני אףהמושכר  של ידיהמ פינויואת  שוכרמה לדרוש
, כן לעשות לכשיידרש ידמ, 11במצב הנדרש בהתאם להוראות בסעיף  מושכרב החזקה את להשיב
 .את כל הסכומים המגיעים לה עד תום תקופת השכירות חברהל ולשלם

להודיע  , תהיה החברה רשאיתהבאים הקטנים מהסעיפים אחד בכל המפורטות הנסיבות בהתקיים .12.3
יום  30לשוכר על ביטולו של חוזה זה, והשוכר יפנה את המושכר, בהתאם להוראות חוזה זה, בתוך 

 :החברה כלפי תביעה או דרישה, טענה כל, בלא שתהא לו ממועד הודעת הביטול כאמור

 לא או פסולים, בטלים, ומתניותי תניה או, זה הסכם כי שיפוטית ערכאה ידי על נפסק 12.3.1
 ;שהיא סיבה מכל תקפים

, לרבות המשרד להגנת הסביבה, רשות מוסמכת רשות כל מאת דרישה או הוראה ניתנה 12.3.2
 ;את חלקו או הסכםאת ה לבטל החברות הממשלתיות ו/או רשות ההגבלים העסקיים

 ;שהיא סיבה מכל השכירות את לסיים ישראל מקרקעי מרשות דרישה או הוראה ניתנה 12.3.3

 וקיזוז פעולות ביצוע .13

 לתניות החוזה לשלם, בהתאם לבצע, או לעשות, או חייב תשלום, שהשוכר מעשה, או פעולה, או כל .13.1
 שנקבע מועדב הקבוע, או במועד ידו על בוצעו נעשו, או ולאו/או לכל חובה או התחייבות אחרת 

 .השוכר חשבון על לבצען או לעשותן החברה רשאית ,החוזה להוראות בהתאם

 סכום כלומהסעדים והפיצויים להם זכאית החברה, מבלי לגרוע מהתחייבויות השוכר בחוזה זה  .13.2
 שאיי, זה בהסכם לאמור בהתאם, השוכר במקום לשלם חויבת או השוכר במקום החברה שלםתש

 מיוםהכללי  החשב אצל הנהוג ובאופן בשיעור פיגורים ריבית בתוספת כחוק הצמדה הפרשי
 .להחזרתו ועד החברה ידי על תשלומו

 .לעיל כאמור קיזוז זכות כל או החוזה עם בקשר קיזוז זכות תהיה כל לא לשוכר .13.3

 בטחונות .14

להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של השוכר על פי חוזה זה, מתחייב השוכר להמציא לידי החברה  .14.1
בנוסח המופיע  ,שכירות חודשי שישהביום חתימת חוזה זה ערבות בנקאית אוטונומית בגובה של 

 ."(ערבותה)להלן: " להסכם זהנספח ד' ב

הערבות תעמוד בתוקף במשך כל תקופת השכירות ולפחות חצי שנה לאחר תום תקופת השכירות  .14.2
לידי החברה שלושה חודשים טרם  מחודשתערבות לפעול לשם כך ע"י המצאת על השוכר  בפועל.

 .  וחלף הערבות הקיימת הקיימתפקיעת תוקפה של הערבות 

 .יסודית הפרה תהווה הפרתו ש יסודי תנאי מהווה סעיף זהערבות בהתאם להוראות ההמצאת  .14.3

 רשאי יהא וככל שהעברת החזקה במושכר תתעכב מכל סיבה שהיא, השוכר, מהאמור לגרוע מבלי .14.4
או בגובה סכום ערבות המכרז, הגבוה מביניהם,  כאמור ערבותה מסך 50% בגובה ערבות להעמיד

 על החברה הודעת עם ,כזה במקרה"(. חלקית ביצוע ערבות": להלן) במושכר החזקה לקבלת עד
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 ביצוע בערבות החלקית הביצוע ערבות את הזוכה יחליף, במושכר החזקה להעברת המוכנות
 .ימים 7 תוך, מלאה

 איבסכום המלא.  ערבות להעמדת כפופה תהא השוכר לידי במושכר החזקה העברתמוסכם כי  .14.5
 החלקית הביצוע ערבות לחילוט עילה כשלעצמה תהווה, במועד מלא בסכום ביצוע ערבות העמדת

שהוא סכום ערבות הביצוע  מוסכם מראשהקבוע והפיצוי ועל חשבון ה ללא הוכחת נזקוזאת 
 .מזכויות החברה לכל סעד אחר או נוסףמבלי לגרוע המלאה, והכל 

 תנאים כלליים .15

 או/ו פיקוח למטרת סביר זמן בכל מושכרל להיכנס הכוח ילבא או חברהל לאפשר מתחייב שוכרה .15.1
 את להעביר תרשאי חברהה .ו/או ביצוע פעולה סבירה אחרת אחר בפני מושכרה להצגת או/ו

 הודעה תיתן החברה) תפגענה לא זה הסכם פי על שוכרה שזכויות ובלבד, 'ג לצד מושכרב הזכויותי
 החברה כלפי דרישה או/ו טענה כל תהיה לא שוכרל (.מושכרב זכויותיה מכירת לאחר שוכרל בכתב

 .'ג לצד מושכרב זכויותיה אתתמכור  והחברה במידה

 .לעת מעת שיהיו כפי החברה ולהנחיות לנהלים בהתאם תתבצע החברה לשטח כניסה .15.2

. 16:30-ל  7:30ה' בין השעות -'א בימיםתתבצע בתיאום מראש  החברה לשטח משאיות כניסת .15.3
  .בחברהימי עבודה מראש מול הגורם המוסמך  3משאיות מחוץ לשעות כאמור תתואם  כניסת

ודרישות רישיון העסק של השוכר  החוק דרישות בכל יעמדו שהמשאיותלוודא השוכר  באחריות .15.4
  ביציאה ממנו. הן החברהבכניסה לשטח  הן,  לרבות כיסוי וניקיון המשאית וגלגליה, והחברה

 לשער ישירות ייסעו פריקתן תום עםמיד ו ידעןייסעו ישירות ל החברהאשר יכנסו לשטח  משאיות .15.5
  . החברה  משטח היציאה

כולן , י הסכם זה"או התחייבויותיו עפ/את זכויותיו ו להסב והשוכר מתחייב לא להעביר להמחות א .15.6
 כל לאפשר רשאי אינו וכן, בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,בין במישרין ובין בעקיפין, או מקצתן

ללא הסכמה  ,תמורהבתמורה או ללא , בשלמות או באופן חלקי ,שלישי לצד מושכרב שימוש
 . תוקף-כל העברת זכויות והתחייבויות בניגוד לאמור לעיל תהיה ללא. מוקדמת בכתב של החברה

או בדרישת קיום תנאי /ו הלמימוש זכויותי החברהאיחור או הימנעות , ארכה, ויתור, כל שיהוי .15.7
לא יהוו , דחייה כלשהי לשוכראו לתת /לסטות מתנאי ההסכם ו האו הסכמת/מתנאי הסכם זה ו

 מושכרה פינוי לתבועזכותה ה, לרבות ויתור על זכויותיויתור או הסכמה לולא יחשבו לו, תקדים
או ויתור /ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר ו ,ההפרה בשל פיצויים ולתבוע ההפרה בשל

 . על זכות כלשהו

, יםאחר לגופים ברשותהשבאמור בהסכם זה כדי למנוע מהחברה להשכיר מקרקעין אחרים  אין .15.8
 .השוכר עוסק בובאותו תחום הפעילות  יםהעוסק גופים לרבות

השוכר מצהיר ומתחייב לשמור על סודיות כל מידע, ידיעה מקצועית, כספית, מסחרית או אחרת  .15.9
של החברה, שהגיע לידיו עקב שכירת המושכר והימצאותו בשטחי החברה, אך למעט מידע שהוא 

 המידע לא הפך פומבי עקב הפרת סעיף זה.נחלת הכלל, ובתנאי ש

האמור בסעיף זה חל גם ביחס לעובדיו ו/או נציגיו ו/או מי מטעמו של השוכר. השוכר יהיה אחראי 
ליידוע עובדיו בקיומו ותוכנו של סעיף זה ויהיה אחראי לכל הפרה של הוראות סעיף זה על ידי מי 

 מעובדיו ו/או מי מטעמו.

או הבנה /או הסכם ו/ולא תהא נפקות לכל הצעה ו, וסכם בין הצדדיםהסכם זה ממצה את כל המ .15.10
אשר היו בין הצדדים עובר , או מכללא/במפורש ו, בין בכתב ובין בעל פה, או הבטחה/או מצג ו/ו

 .מושכרבנוגע ל לחתימת הסכם זה

 לא, בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה, אם יקבע כי הוראה מהוראות הסכם זה מחוסרת תוקף .15.11
ככל שאין בכך שינוי , חוקיותן או אפשרות אכיפתן של יתר הוראותיו, תשפיע קביעה זו על תוקפן

 .מהותי במהות הכללית של העסקה נושא הסכם זה

תיקון או הוספה להסכם זה יהיו ברי תוקף אך ורק אם נערכו בכתב ואם שני הצדדים , כל שינוי .15.12
 .  הסכימו לכך בכתב
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וכל הודעה שתישלח מצד לרעהו , מבוא להסכם זהבם זה יהיו כאמור כתובות הצדדים לעניין הסכ .15.13
תום יום עסקים , שעות מעת שנשלחה לצד שכנגד בדואר רשום 72תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתוך 

אחד מיום שנשלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני למספר או לכתבות המופיעים לעיל ובלבד 
 .או מיד אם נמסרה ביד ,שנתקבל אישור אלקטרוני על מסירתו

-אביב תל בעיר המוסמך שמ"ביה יהאמקום השיפוט הבלעדי בכל התדיינות בעניינו של הסכם זה  .15.14

 .ש זה בלבד"וביהמ יפו

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 

 החברה  השוכר
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 '1נספח א

 תשריט
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 '2נספח א

 חלוקה לאזורים -שטחי הפעילות בקרקע ובבוצות  תשריט
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  '3א נספח 
 מפרט המרכיבים בנכס

 

 2בנספח א כמופיע דונם(  5.7-א' )כ משטח עבודה מנוקז המסומן באות.' 

  דונם(.10-ב' )כבאות משטח עבודה שאינו מנוקז המסומן 

 נייד אויר מדחס.  

 6  במשטח המסומן א' (א"קוב כ 20)מיכלי נוזלים. 

  מערך סינון אויר של MKM'במשטח המסומן א. 

  אבמשטח המסומן  (דונם 1.8-כ)מתקן מקורה.' 

 2 במשטח המסומן א' מכולות המשמשות כמחסנים. 

  ומצלמות. כיבוי אשמערך 
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 נספח ב'
 נוספים שירותים

 
 להלן טבלה המרכזת את השירותים הנוספים שהשוכר רשאי לרכוש מהחברה בתשלום נוסף: .1

 
)ללא  ד"יחממחיר  ד"יחמ בסיס חיוב רכיב עלות תאור הסעיף סעיף

 מע"מ(
שירותי  1

 מעבדה 
    מחירון מעבדה  מעבדה

שירותי  2
 שקילה 

 ₪ 50 שקילה  משלוח שקילה

 צהרים חמה ארוחות  3

עלות ארוחה  
  7%+ מהקבלן 

א "אחזקת מבנה חד
 ושירותי חלוקה

 ₪ 22.47 מנה 

 ₪ 20.44 מנה  צהרים קרה

ארוזה 
שעות )

 (נוספות

 ₪ 9.63 מנה 

ארוזה 
עובדי )

 (משמרות

  ₪ 20.59 מנה 

שירותי מחסן  4
 ומשק

הסעות 
 עובדים

עלות חודשית 
לרישום עובד 

להסעות בוקר של 
 המפעל 

חודש 
 לעובד

680.00 ₪ 

שירותי 
שכירת 

 ביגוד

עלות שכירות 
סט   -כביסה +ביגוד

+ אחד של מכנס 
 חולצה 

חודש 
לעובד 

סט 
 אחד

37 ₪ 

 
5 

 
 

סיוע בעובדים 
 מפעליים 

 

  120₪  ע"ש שעת עבודה חשמלאי

  ₪ 120 ע"ש שעת עבודה מכונאי

  ₪ 180 ע"ש שעת עבודה ראש צוות 

  ₪ 100 ע"ש שעת עבודה עובדת משק 

טכנאי 
 מחשבים

  ₪ 150 ע"ש שעת עבודה

עלות  רכישת הדלק  סולר  עמדת תדלוק  6
תפעול 7%+מהספק 

 התחנה 

 XXXX ליטר

עלות רכישת החשמל  חשמל חשמל 7
 7%מהספק + 

קילו 
 וואט

XXXX 

עלות רכישת מים  מים מים 8
 7%מהספק + 

 XXXX מ"ק

 
 

 ., וחלים רק בגין שירותים שיינתנו לשוכר בקשר עם הפעילות במושכרהמחירים בטבלה אינם כוללים מע"מ .2

 .לאספקת השירותים החברהמאישור מראש  ונדרשאינה מתחייבת לספק את השירותים  המפורטים,  החברה .3

 ., כפי שיהיו קיימים מעת לעתהשירותים ינתנו בהתאם לנהלי החברה .4

על בסיס משאבים פנויים וזמינות עובדי  בטבלה, ינתנו 5שירותי כח אדם ואנשי מקצוע, כמפורט בסעיף  .5
החברה; העלות המפורטת אינה כוללת עבודה בשעות נוספות ו/או ימי שישי ושבתו/או ערבי חג ו/או ימי 

 שבתון, אשר עלותן ותיאומן ייעשה מול החברה בעת הצורך.

 זמן ההגעה לאתר. תא ויכללוהעבודה יחושבו מרגע יציאת העובד ממקום מושבו לטובת ביצוע העבודה,  שעות .6

 לחברה הזכות לעדכן את התעריפים מידי חודש על פי שיקול דעתה הבלעדי. .7

, ישולם התשלום החודשי המלא, גם אם השוכר השתמש בשירותים חודשיתבעבור שירותים הכרוכים בעלות  .8
 באופן חלקי בלבד.

יקול דעתה הבלעדי.החברה תהא רשאית להפסיק את מתן השירותים בכל עת, בהודעה מראש, על פי ש .9
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 נספח ג'

 בטיחות

 
 :באחריות השוכר

 

ובכלל זה, חוקים, תקנות, הוראות, צווים וחוקי עזר שהוצאו או  תוך ציות לכל דין, תהיה במושכר תבוצע אשר פעילות כל  .1
ופקודת  1954 -ומי מטעמו יפעל בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ג  השוכרשיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת. 

בכל הקשור לפעילות בשטח החברה והתקנות והצווים שפורסמו על פיהם, ו 1970 -הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל 
יטול על עצמו את כל י השוכרבהתאם להוראות הבטיחות של החברה. לשירותי איכות הסביבה, מחוץ לגבולות המושכר, 

האחריות כלפי החברה וכלפי כל הבאים מכוחה לשחררם ו/או לשפותם בקשר לכל תביעה שתוגש נגדם בשל הפרת הוראה 
 כאמור שנעשתה על ידו ו/או על ידי מי מעובדיו ו/או קבלן משנה שלו ו/או מי מטעמו. 

 שלמיםעלים מטעמו, לרבות: בגדי עבודה תקינים, יספק על חשבונו ציוד מגן אישי מלא לעובדיו, שלוחיו והפו השוכר .2
 רתמות, מזיק רעש כאזורי המוגדרים באזורים לעבודה אוזניים אטמי או אוזניות, מגן משקפי, בטיחות נעלי, ונקיים

 משתמשים מטעמו והפועלים שלוחיו, שעובדיו לוודא אחראי השוכר/אב"כ. גזים ומסכת כפפות, בגובה לעבודה בטיחות
 .בחברה המקובלים העבודה והוראות הנהלים פי ועל העבודה לסוג בהתאם, אישי מגן בציוד

והמכשירים בהם ישתמש לביצוע העבודה במושכר יהיו מאיכות מעולה ויעמדו בכל התקנים ובכל  הכליםכל החומרים,  .3
אך ורק בציוד מאושר ובכל הקשור לציוד הנדרש לביקורות תקופתיות ולאישור כל רשות ומוסד, ישתמש , דרישות הדין
 יישא באחריות הבלעדית לציוד ולטיב החומרים והמכשירים אשר ישמשו לביצוע העבודה במושכר. השוכר. על פי כל דין

 .הועל פי הוראותי חברההאחראי לניקיון האתר, כמתחייב על פי כל דין ולשביעות רצון  השוכר .4

ומבלי לגרוע מכל הזכויות והסעדים העומדים לחברה ולהלן היה והשוכר יחרוג מאיזו מהוראות הבטיחות הנזכרות לעיל  .5
מהחברה על חריגה  ת התראהקבל, מיד עם מתחייב השוכר עקב הפרתו זו את ההסכם )לרבות זכותה לבטל את ההסכם(,

ל לתיקון החריגה לאלתר ופעלבטיחות, נזק סביבתי, גרימת נזק לרכוש וכד'(   עבירתכל שהיא מהוראת הבטיחות )כגון 
 .או מי מטעמו בל מממונה הבטיחות של החברהיבהתאם לאמור במכתב ההתראה שק

לכל תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא לגוף, רכוש או אחר, שייגרם לצד שלישי כלשהו ו/או לחברה  אחראי השוכר .6
ה ו/או למי מטעמה ו/או לעובדיו ו/או לקבלני המשנה שלו ולכל מי שהוא אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל ו/או לעובדי

או בקשר  במושכרמטעמו, כתוצאה ממעשה או מחדל, תוך כדי, או עקב, או במהלך ביצוע העבודה -מי שבא בשמו או 
שלו ועובדיהם, שלוחיהם ומי שנתון למרותם ו/או  אליה, מצדו, עובדיו, שלוחיו, אלה הנתונים למרותו, קבלני המשנה

  המצוי באתר ובסביבתו.

משחרר בזאת את החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל תאונה,  השוכר .7
רמו באקראי, חבלה, אובדן, קלקול או נזק כנ"ל, לרבות אחריות כלשהי כלפי קבלני המשנה ו/או מי מטעמם, בין אם נג

היו תוצאה של פעולה או מחדל הכרחיים או צפויים מראש לצורך ביצוע העבודה, ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי 
   נמנעת. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל טענת הגנה שהיא שתעמוד לו מכוח הדין כלפי ניזוק כלשהו.

מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, או כל הפסד וכל תשלום שיהיה עליה  השוכר .8
לשלם בשל תביעה שתוגש נגד החברה ו/או פסק דין שייפסק כנגדה, בין מעשה או מחדל כאמור, ובכל מקרה שהחברה 

מנהלי או שיפוטי אחר שיוטל עליה, ספק שירות  תחויב בתשלום כל סכום כאמור, למרות התוצאות, קנס או תשלום חובה
מתחייב לשלם כל סכום כאמור, במקום החברה או לחברה, וכן, לשאת בכל ההוצאות שנגרמו לחברה, לרבות הוצאות 
ושכר טרחת עורך דין. החברה מצידה מסכימה לאפשר לו להתגונן בכל תביעה כאמור, ביחד איתה או במקומה, כפי 

 שתחליט החברה.
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 'דנספח 
 ערבות בנקאית

 
 בנקאית ערבות כתב

 __________: תאריך
 

 לכבוד
 מ"בע החברה לשירותי איכות הסביבה

 
 .,נ.ג.א
 

 _________' מס ערבות: הנדון
 
 

 להלן כמפורט למדד צמוד כשהוא ,_________________ לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזה ערבים הננו
. פ.ח מ"בע_____________________  מאת לכם להגיע עשוי או המגיע( הערבות סכום להלן)

 "(.החייב" להלן____________ )
 

 הלשכה ידי על המתפרסם ופירות ירקות הכולל לצרכן המחירים מדד משמעו" מדד" המונח זו ערבות לצרכי
 כל כולל וכן אחר ממשלתי מוסד י"ע יתפרסם אם אף מדד אותו כולל כלכלי ולמחקר לסטטיסטיקה המרכזית

 .לאו אם ובין הקיים המדד בנוי עליהם נתונים אותם עם בנוי יהיה אם בין במקומו שיבוא רשמי מדד
 

 לעומת עלה"( החדש המדד: "להלן) זו ערבות י"עפ התשלום לפני לאחרונה שיתפרסם שהמדד יתברר אם
 סכום יחושב אזי ,"(היסודי המדד: "להלן) נקודות 99.9 היינו 15/08/2017 – ב שפורסם יולי חודש בגין המדד

 יתברר אם ,ספק למניעת .היסודי המדד לעומת החדש המדד עליית לשיעור זהה בשיעור מוגדל כשהוא הערבות
 .הערבות בסכום שינוי כל יחול לא. הימנו נמוך או היסודי למדד שווה החדש המדד כי
 

 בלי, הערבות סכום בגבול סכום כל בכתב הראשונה דרישתכם קבלת יום לאחר ימים 7 תוך לכם נשלם אנו
 עלינו שיהיה הכולל שהסכום ובלבד מהחייב תשלום תחילה לדרוש או דרישתכם את לבסס עליכם להטיל
 .הערבות סכום על יעלה לא יחד גם דרישתכם כל י"עפ לשלמו

 
 וכל ,בכלל ועד חודשים[ 6]מועד סיום תקופת השכירות + _____________ ליום עד בתקפה שארית זו ערבות
 ,_____________________  הוא שמענו מטה החתום הסניף למשרדי בכתב להגיע צריכה פיה על דרישה
  .ל"הנ בתאריך מאשר יאוחר לאוזאת 

  
 .להעברה ניתנת אינה זו ערבות

 
 

 ,רב בכבוד
 
 

 ________________ בנק
 

________________ 
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 'הנספח  –ביטוח  נספח

 "המשכיר".  -נספח זה תיקרא החברה   לצורך

 במושכר עבודות ביטוחי .1

 והיהלהוראות ההסכם בכל הקשור לקבלת הרשאה לביצוע עבודות במושכר  בכפוף .1.1
 במועד, השוכר מטעם מי ידי על או השוכר ידי על, במושכר כלשהן עבודות ותבוצענה

 עריכת אישור את המשכיר לידי להמציא השוכר על, השכירות תקופת במשך כלשהו
 נספחכ ומסומן הימנו נפרד בלתי חלק ומהווה זה להסכם המצורף השוכר עבודות ביטוח

 בידי חתום( בהתאמה", השוכר עבודות ביטוח"-ו" השוכר עבודות ביטוח אישור)" 1'ה
 ומקדמי מתלה תנאי הינה כאמור השוכר עבודות ביטוח אישור המצאת. השוכר מבטח

 השוכר מן למנוע( החובה לא)אך  הזכות תהא ולמשכיר, במושכר כלשהן עבודות לביצוע
 לפני כאמור הומצא לא השוכר עבודות ביטוח ואישור היה, במושכר עבודות ביצוע

 .העבודות ביצוע תחילת

השוכר  רשאי, ₪ 250,000 על עולה אינו שערכן במושכר בעבודות, לעיל האמור אף על
שלא לערוך ביטוח עבודות קבלניות כאמור ובלבד שימציא אישור עריכת ביטוחי הקבע 

 של השוכר, אשר מפרט כי הביטוחים כוללים כיסוי לעבודות הנערכות במושכר. 

 קבע ביטוחי .2

 באישור המפורטים הביטוחים את ולקיים לערוך השוכר על, השכירות תקופת משך בכל .2.1
 2'ה נספחכ ומסומן הימנו נפרד בלתי חלק ומהווה זה סכםלה המצורף הביטוח עריכת

 (.בהתאמה", השוכר של הקבע ביטוחי"-ו" השוכר של קבע ביטוחי אישור)"

צורך בכל דרישה מצד המשכיר, על השוכר להמציא לידי המשכיר, לא יאוחר ממועד  ללא .2.2
קבלת החזקה במושכר או לפני מועד הכנסת נכסים כלשהם למושכר )זולת נכסים 

את  -המוקדם מבין שני המועדים  -לעיל(  1.1פי סעיף -הכלולים בעבודות המבוטחות על
אישור ביטוחי הקבע של השוכר חתום בידי מבטח השוכר. המצאת אישור ביטוחי הקבע 
של השוכר הינה תנאי מתלה ומקדמי לקבלת חזקה במושכר או להכנסת נכסים כלשהם 

לעיל(, ולמשכיר  1.1פי סעיף -למושכר )זולת נכסים הכלולים בעבודות המבוטחות על
תהא הזכות )אך לא החובה( למנוע מן השוכר את קבלת החזקה במושכר או את הכנסת 

 נכסים כאמור במקרה שהאישור לא הומצא לפני המועד שצוין לעיל. 

( 4)בסעיף , כמפורט ואו בחלק ולערוך ביטוח אבדן תוצאתי במלוא הזכות שלא לשוכר .2.3
ואולם הפטור , משכירלמעט במפורש רכוש שבבעלות הלאישור ביטוחי הקבע של השוכר, 

  .וכאמור במלואהביטוח  ךלהלן יחול כאילו נער 2.6המפורט 

לדעת השוכר יש צורך בעריכת ביטוח נוסף או משלים לביטוח עבודות השוכר או  אם .2.4
לביטוחי הקבע של השוכר, על השוכר לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף או המשלים 
כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף 

 לביטוח הרכוש בפרק או רכושם טוחבבי אשרכלפי המשכיר ומי מהבאים מטעמו, 
 שהפטור ובלבד, השוכר כלפי תחלוף זכות על ויתור נכלל ידם על הנערך קבלניות עבודות

 .בזדון לנזק שגרם מי לטובת יחול לא

( 4)-( ו1פי סעיפים )-השוכר לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על על .2.5
לאישור ביטוחי הקבע של השוכר, מעת לעת, כדי שישקפו תמיד את מלוא שוויו של נשוא 

 פיהם. -הביטוח המבוטח על

פוטר את המשכיר והבאים מטעמו וכן בעלי הזכויות האחרים, אשר בהסכמי  השוכר .2.6
או בכל הסכם אחר המקנה לבעלי הזכויות האחרים כאמור זכויות  השכירות שלהם

נכלל פטור מקביל כלפי השוכר, מאחריות בגין נזק שלשוכר הזכות לשיפוי בגינו  במבנה
( לאישור ביטוח עבודות השוכר, 1פי הביטוחים שעל השוכר לערוך בהתאם לסעיף )-על

ביטוחי רכוש נוספים כאמור  ( לאישור ביטוחי הקבע של השוכר וכן4)-( ו1סעיפים )
לעיל )או שלשוכר הייתה הזכות לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות  2.4 בסעיף

הנקובות בפוליסות(, אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק 
 בזדון. 

 אישור את המשכיר בידי ידלהפק השוכר על, השוכר של הקבע ביטוחי תקופת בתום .2.7
 ולהפקיד לחזור השוכר על. נוספת לתקופה תוקפו הארכת בגין השוכר של הקבע ביטוחי
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וכל עוד  ביטוח תקופת מדי, הנקובים במועדים השוכר של הקבע ביטוחי אישור את
 הסכם זה בתוקף.

 בכל פעם שמבטח השוכר יודיע למשכיר כי מי מביטוחי הקבע של השוכר עומד להיות .2.8
מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, על השוכר לערוך אותו ביטוח מחדש ולהמציא 

 אישור עריכת ביטוח חדש, עד למועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועדים לא תפגע בהתחייבויות  .2.9
לליות האמור, כל חובת תשלום שחלה פי הסכם זה, לרבות ומבלי לפגוע בכ-השוכר על

פי ההסכם גם אם יימנעו מן -על השוכר. על השוכר לקיים את כל התחייבויות השוכר על
השוכר ביצוע עבודות, קבלת החזקה במושכר, הכנסת נכסים למושכר או פתיחת העסק 

 במושכר בשל אי הצגת האישורים במועד.

ידי השוכר, ועל -י הביטוח שיומצאו עללמשכיר הזכות )אך לא החובה( לבדוק את אישור .2.10
השוכר לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויות השוכר כאמור 
בהסכם זה. זכות המשכיר לבדוק את אישורי הביטוח ולהורות על תיקונם כמפורט לעיל, 
אינה מטילה על המשכיר או על מי מטעמו כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור 

פי -לאישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותקפם של הביטוחים הנערכים על
האישורים כאמור או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על 

 פי דין.-פי הסכם זה או על-השוכר על

על השוכר למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידי השוכר, לשלם את דמי  .2.11
ם ובמועדם, ולדאוג ולוודא כי ביטוחי הקבע של השוכר יחודשו מעת לעת הביטוח במלוא

 לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת השכירות. 

על השוכר לקיים את נהלי/הנחיות הבטיחות הסבירים אשר יפורסמו )באם יפורסמו(  .2.12
 מעת לעת על ידי המשכיר. 

ת דרישה מזערית המוטלת גבולות האחריות המתחייבים מאישורי הביטוח הינם בבחינ .2.13
לפי ההסכם ו/או על פי כל דין  שוכרשאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של העל השוכר 

. לשוכר ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין שוכר ואין בה כדי לשחרר את ה
לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי המשכיר או כלפי מי מטעמו, בכל הקשור לגבולות 

 כאמור.האחריות 

על המשכיר לא חלה כל התחייבות לקיים שמירה או אמצעי ביטחון אחרים במבנה או  .2.14
במושכר, ואין בקיום שמירה או אמצעי ביטחון אחרים במבנה או במושכר בכדי ליצור 

אינו חל על ההסכם  1967-כל התחייבות או חבות כלפי השוכר. חוק השומרים התשכ"ז
 ועל נספחיו.
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  ₪ 250,000עבודות מעל  -: אישור ביטוח עבודות השוכר1ה נספח

  / / : תאריך

 לכבוד
)ביחד ולחוד:  החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ  ו/או חברות האם ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות

 "(המשכיר"
 , תל אביב40יצחק שדה  מרחוב

 א.ג.נ., 

 )"השוכר"( _____________הנדון: 

"( וכן במשך תקופת הביטוחועד ליום ____________ )"____________  בזאת כי החל מיוםהננו מאשרים 
חודשים ערכה חברתנו ביטוח עבודות קבלניות )פוליסה  12תקופת תחזוקה מורחבת של 

מס'______________________________( על שם השוכר, קבלנים וקבלני משנה )מכל דרגה( והמשכיר, בין 
"(, המושכר" או "המבנהר לשכירת נכס במבנה ברח' __________________  )להלן בהתאמה : "היתר בכל הקשו

 "( כמפורט להלן. העבודותהמבטח את העבודות המבוצעות על ידי השוכר או על ידי מטעם השוכר )"

משך המבטח את העבודות במלוא ערכן מפני אבדן או נזק הנגרם ב ביטוח  במתכונת "כל הסיכונים" – 1פרק  .1
תקופת הביטוח.  פרק זה כולל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המשכיר ומנהלי ועובדי המשכיר וכן 

"( אשר בביטוח בעלי הזכויות האחריםכלפי שוכרים אחרים, דיירים ובעלי זכויות אחרים במבנה )יחדיו: "
הסכם המקנה לבעלי הזכויות רכושם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי השוכר, או ב

האחרים כאמור זכויות במבנה נכלל פטור מאחריות לטובת השוכר בגין אבדן או נזק הנגרם לרכושם של 
בעלי הזכויות האחרים עקב הסיכונים המקובלים בביטוח עבודות קבלניות או בפוליסה לביטוח אש מורחב, 

ן. כן כולל הפרק הרחבה מפורשת בדבר כיסוי אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדו
 )מאתיים אלף שקלים חדשים(. ₪ 200,000לרכוש סמוך ולרכוש עליו עובדים בגבול אחריות בסך של 

בגין חבות הנובעת מהעבודות בגבול אחריות כמפורט להלן. הפרק  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי - 2פרק  .2
כולל סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. בפרק מצוין 

 במפורש כי רכוש המשכיר נחשב לרכוש צד שלישי, למעט רכוש המבוטח בפרק א'.

 .1פי הפוליסה-לאירוע ובמצטבר על ___________________גבול האחריות: 

הפרק כאמור מורחב לכלול את הנושאים הבאים: תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי; נזקי גוף 
 הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה.

בביצוע העבודות בגין פגיעה גופנית  המבטח חבות כלפי מי מהמועסקים ביטוח אחריות מעבידים - 3פרק  .3
 6,000,000 בגבול אחריות שלאו מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם כאמור, 

 )עשרים מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ ₪ 20,000,000 -)שישה מיליון שקלים חדשים( לעובד ו ₪
 ח. ביטוהלתקופת 

 כללי

ידי המשכיר ואנו מוותרים על כל טענה או דרישה בדבר -הפוליסה דלעיל קודמת לכל ביטוח אשר נערך על .א
 שיתוף ביטוחי המשכיר. 

ידי המבוטח, לא תגרע מזכויות המשכיר לקבלת שיפוי על -הפרת תנאי והתנאות הפוליסה בתום לב על .ב
 פי הפוליסה.

לרעה במשך תקופת הביטוח אלא אם תימסר הודעה הפוליסות לעיל לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי  .ג
 יום מראש. 30כתובה בדואר רשום לידי המשכיר 

על השוכר האחריות הבלעדית לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסות לעיל ונושא בהשתתפות העצמית  .ד
 החלה על פי הפוליסות כאמור. 

ות עד כמה שלא שונו באישור זה, ובלבד הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקורי
 שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 בכבוד רב,

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(

  

                                                           
מיליון ) ₪ 1,000,000 –אולם הסכום כאמור לא יפחת מ , ר"כפול שטח המושכר במ ₪ 8,000גבול האחריות יהא בסכום השווה לסך  1

 .לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח( שקלים חדשים



 

19  

 השוכר של קבע ביטוחי אישור: 2ה נספח

  / /  : תאריך

 לכבוד
)ביחד ולחוד:  הסביבה בע"מ  ו/או חברות האם ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות איכות לשירותי החברה

 "(המשכיר"
 , תל אביב40יצחק שדה  מרחוב

 א.ג.נ., 

 )"השוכר"( הנדון:

הביטוח שצוינה/נו  הננו מאשרים בזאת כי ערכנו על שם השוכר את הביטוח/ים המפורט/ים להלן למשך תקופת/ות
 ובוצות בקרקעות ביולוגי לטיפול מתקן"(, בין היתר בכל הקשור לשכירת תקופת הביטוחליד הביטוח/ים כאמור )"

" או המבנהברח' __________________  )להלן בהתאמה: ""( המתקן"להלן יחדיו: )ושטח נלווה  מזוהמות
 "(. המושכר"

 ____________ ליום עד ____________ מיום לתקופה' __________________ מס פוליסה .1

וכל רכוש אחר המובא למושכר או למבנה על ידי או עבור השוכר  המושכרשל  התכולו המבנרכוש לביטוח ביטוח 
(, וכל שינוי, המתקן לטיפול ביולוגי באדמות מזוהמותלרבות במפורש ו )לרבות ציוד, ריהוט, מתקנים ומלאים

שנעשו על ידי השוכר או עבור השוכר )שלא באמצעות המשכיר או מי מטעם המשכיר(, שיפור ותוספת למושכר 
במלוא ערכם ועל בסיס ערך כינון, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב, לרבות אש, 

ה על ידי כלי רכב, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיע
פגיעה על ידי כלי טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון וכן נזקי פריצה. הביטוח כולל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות 

 התחלוף כלפי המשכיר וכלפי עובדי ומנהלי המשכיר,; הוויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

 ותכולה שבבעלות המשכיר. יירשם ב"שם המבוטח" לעניין מבנה  המשכיר

 , כי המוטב הבלעדי לתגמולי ביטוח בגין רכוש המשכיר הינו המשכיר וזו בקביעה בלתי חוזרת.מובהר

 ____________ ליום עד____________  מיום לתקופה' __________________ מס פוליסה .2

פי דין בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש העלול להיגרם -המבטח את חבות השוכר על ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
לאירוע ש"ח  20,000,000לגופו או לרכושו של אדם או גוף כלשהו במושכר ובסביבתו, בגבול אחריות בסך של: 

פי הפוליסה. הביטוח מורחב לשפות את המשכיר בגין אחריות שתוטל על המשכיר עקב מעשה או -ובמצטבר על
 מחדל של השוכר, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 

 ____________ ליום עד____________  מיום לתקופה' __________________ מס פוליסה .3

השוכר על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות  המבטח את חבות ביטוח אחריות מעבידים
כלפי עובדי השוכר בגין פגיעה גופנית או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי  1980 –למוצרים פגומים, התש"ם 

)שישה מיליון שקלים חדשים(  ₪ 6,000,000 בגבול אחריות שלמהם תוך כדי ועקב עבודתם במושכר ובסביבתו, 
ח. הביטוח מורחב לשפות ביטוהלתקופת  )עשרים מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ ₪ 20,000,000 -לעובד ו

את המשכיר היה ונקבע, לעניין קרות תאונת עבודה או מחלה מקצועית כלשהי, כי למשכיר ישנן חובות מעביד 
 כלשהן כלפי מי מעובדי השוכר.

 ____________ ליום עד____________  מיום לתקופה' __________________ מס פוליסה .4

עקב אבדן או נזק הנגרם לרכוש המבוטח על והמשכיר המבטח אבדן רווח גולמי של השוכר ביטוח אבדן תוצאתי 
לעיל )למעט  1פי סעיף -לעיל או למושכר או למבנה המבנה, כתוצאה מאחד הסיכונים המבוטחים על 1פי סעיף 

חודשים. הביטוח כולל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי  12פריצה(, וזאת למשך תקופת שיפוי של 
המשכיר וכן כלפי בעלי הזכויות האחרים אשר בביטוח האבדן התוצאתי שלהם נכלל  המשכיר וכלפי עובדי ומנהלי

סעיף מקביל בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי השוכר, או בהסכם המקנה לבעלי הזכויות האחרים כאמור זכויות 
המקובלים במבנה נכלל פטור מאחריות לטובת השוכר בגין אבדן תוצאתי לבעלי הזכויות האחרים עקב הסיכונים 

 בביטוח אש מורחב; הוויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

 המשכיר יירשם ב"שם המבוטח" לעניין אובדן תוצאתי למשכיר. 

 . כי המוטב הבלעדי לתגמולי ביטוח בגין רכוש המשכיר הינו המשכיר וזו בקביעה בלתי חוזרתמובהר, 

 

 כללי

טוח הנערך על ידי המשכיר ואנו מוותרים על כל דרישה או טענה בדבר הפוליסה/ות הנ"ל קודמת/ות לכל בי .א
 שיתוף ביטוחי המשכיר. 
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הפוליסה/ות לא תבוטל/נה ולא יחול בה/ן שינוי לרעה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר למשכיר הודעה  .ב
 יום מראש.  30על כך בדואר רשום 

-הפוליסה/ות וחובת הנשיאה בהשתתפות העצמית עלעל השוכר בלבד חלה חובת תשלום דמי הביטוח בגין  .ג
 פיה/ן.

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה, ובלבד 
 שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 בכבוד רב,

 

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


