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 .1כללי
"עידן הנגב" הינו פארק תעסוקה משותף של הרשויות :עיריית רהט ,מועצה
אזורית בני שמעון ומועצה מקומית להבים.
"עידן הנגב" משתרע על שטח של למעלה מ 4500-דונם וכולל שטחים לתעשייה
נקייה ,למסחר ,למכללה רב תרבותית ,לבית חולים ולמבני ציבור.
עבודות הפיתוח על כ 800-הדונמים הראשונים נמצאות בשלבי פיתוח מתקדמים
כ 50-מפעלים גדולים קטנים ובינוניים מצויים בשלבים שונים בהליכי הקצאת
קרקע בפטור ממכרז ובשלבי תכנון מפורט ותשלומים.

"עידן הנגב" נכלל במפת אזורי עדיפות לאומית ומסווג כאזור פיתוח א' לתעשייה,
המעניק למפעלים בפארק הטבות מקסימאליות בהתאם לחוק לעידוד השקעות
הון ,המדינה מסבסדת את מחירי הקרקע ואת עלויות הפיתוח ובאזור נהוגים
תעריפי ארנונה ודמי ניהול מהנמוכים בישראל.
"עידן הנגב" נהנה ממיקום אטרקטיבי ,על צומת דרכים אסטרטגית :מרחק של
כשעה מירושלים ות"א ,כ 40-דקות מנתב"ג ואשדוד ,כ 15-דק מב"ש ,בסמיכות
לכביש  ,6ובצמידות לתחנת הרכבת להבים-רהט.
הפארק ייהנה מהיצע עובדים מגוון ונרחב .בנוסף ,נהנה הפארק מקרבה
לאוניברסיטת בן גוריון ,המכללה האקדמית להנדסה בנגב ולמכללת ספיר.
הפארק מנוהל על ידי חברה שהוקמה מיסודן של הרשויות המקומיות רהט ,בני
שמעון ולהבים ,חברת עידן הנגב – הינה חברה עירונית פרטית בע"מ בעלת ח.פ
.514683440
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 .2תפקידי החברה
תפקידי החברה כוללים :תכנון ,פיתוח ,ניהול ואחזקה של אזור התעסוקה ,ייזום
פרויקטים ושירותים באזור התעסוקה ,בחינת יוזמות להקמת עסקים ,מתן חוות
דעת לרשויות המוסמכות ביחס ליוזמות אלו ,הבטחת האכיפה של החוקים,
התקנות והנהלים החלים על אזור התעסוקה ,ליווי היזמים במימוש יוזמות באזור
התעסוקה וסיוע בידיהם במסגרת סמכויותיה.
מבנה ארגוני עקרוני של החברה:

בעלי מניות
נציגי הרשויות
דירקטוריון
כולל באופן יחסי את נציגי
הרשויות ונציגי ציבור

הנהלה
נציגי הרשויות
והחברה
ועדת
איתור
תכנון
ואכלוס

ועדת
מכרזים

ועדת פיקוח
ואכיפה
ואכיפה

ועדת
שמות

מנהל החברה

ספקי שירותים
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 .3מפה
תב"ע 49/305/02/7

מ .מאחז
צ .קמה
40

בני שמעון

325
264

רהט

עידן הנגב
31

26
4

להבים

צ .הנשיא
25

31

צ .גורל

צ .שוקת
40

25
60

באר שבע
25

40
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.4

תהליך הטיפול ביזם (מסלול הקצאת קרקע ללא מכרז)

(הסכומים המופיעים מטה לתשלומי היזם הינם הערכה בלבד)
 .1ראיון והסברים בין היזם לחברת עידן הנגב

 .2מילוי טופס בקשת היזם למיון ראשוני כולל פרטי עסק ותשלום דמי פתיחת
תיק  2000ש"ח

 .3ביקור נציג החברה במפעל להתרשמות (מפעל קיים)

 .4כינוס ועדת אכלוס מיון וקליטה של עידן הנגב להמלצה או דחיית הבקשה

 .5הגשת בקשה מלאה להקצאת קרקע ופתיחת תיק במשרד הכלכלה (תשלום
כ)₪ 2500-

 .6בדיקת התיק ע"י חטיבות מקצועיות במשרד הכלכלה להמלצה או דחייה

 .7דיון בוועדת איתור שמורכבת ממשרד הכלכלה וחברת עידן הנגב לאישור
וקביעת הקצאת מגרש

 .8פתיחת תיק ברשות מקרקעי ישראל (תשלום כ)₪ 3000-

 .9תשלום דמי חכירה מהוונים לרשות מקרקעי ישראל

 .10תשלום הוצאות פיתוח למשרד הכלכלה

 .11חתימה על חוזה יזם-חברה ותשלום דמי טיפול חד פעמיים ( ₪ 10,000לדונם
בהצמדה למדד  104.1נק')
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 .12חתימה על חוזה פיתוח עם רשות מקרקעי ישראל

 .13דיווח ותשלום מס רכישה

 .14תכנון והגשת תיק לוועדה המקומית לתכנון ובנייה בני שמעון

 .15תשלום אגרת בנייה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה

 .16העמדת ערבות לתקופת הבנייה

 .17קבלת היתר בנייה

 .18התחלה וסיום בנייה וקבלת טופס 4

 .19החזרת ערבות ליזם בסיום הבנייה

 .20קבלת רישוי עסק

אין החברה מתחייבת כי הסכומים הנקובים לעיל הינם סופיים.
תעריפי הגבייה של הגופים השונים נתונים לשינויים בהתאם
להחלטותיהם הפנימיות.
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 .5קריטריונים של ועדת מיון וקליטת מפעלים
 .1סמכותה של חברת עידן הנגב (להלן" :החברה") שאובה מכוח הוראות
תכנית מתאר מס' ( 49/305/02/7להלן" :התכנית").
 .2סעיף  6לתכנית מגדיר את סמכויותיה של החברה ומסעיף זה רלבנטיות
ההוראות הבאות:
א .סעיף  6.1.1סיפא קובע" :בוועדת המיון וקליטת מפעלים של החברה
יהיו ,בין השאר ,נציגים של משרד הבריאות והיחידה לאיכות הסביבה".
ב .בסעיף  6.1.2נקבע" :החברה תקיים ועדת מיון וקליטה של מפעלים,
אשר תפעל בין השאר על פי אמות מידה המתוארות בהוראות תכנית
זו .צוות החברה יכלול יועץ סביבתי ,שייעץ לוועדה זו".

 .3בהתאם להוראות אלה החברה הקימה ועדה למיון וקליטת מפעלים.
בוועדה זו יהיו חברים נציגים של הרשויות המרכיבות את החברה וכן ,מכוח
הוראות התב"ע ,שני חברים מן המניין שהם נציגים של משרד הבריאות
והיחידה לאיכות הסביבה ,וכן יועץ סביבתי (אשר הינו בגדר יועץ ,ולא חבר
ועדה).

 .4התכנית לא קובעת רשימה סגורה של קריטריונים אשר על הועדה לשקול,
אלא רק קובעת שעל הועדה לבדוק ,בין השאר ,את התאמתה של
הבקשה להוראות התכנית .לפיכך ,הועדה רשאית לשקול כל שיקול
שבעיניה הוא רלבנטי לעניין ,ובלבד שאין מדובר בשיקול זר.

 .5לפיכך החברה גיבשה רשימת נושאים שעל הועדה לשקול בעת החלטתה
בעניין בקשת ההקצאה .יודגש כי גם בנוהל זה אין מדובר ברשימה סגורה
והועדה רשאית לשקול שיקולים נוספים הרלוונטיים לעניין .כמו כן ,אין
צורך שבקשה תעמוד בכל הקריטריונים הדרושים ,אלא מדובר במבחני
עזר ,כאשר הועדה תשקול בסופו של דבר את מכלול השיקולים ביחס
לאותה בקשה.
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 .6להלן רשימת הנושאים שהועדה רשאית לשקול:
א .התאמת הבקשה להוראות התכנית.
ב .הצגת פעילות תעשייתית בלבד ,המותרת על פי התכנית.
ג .התרשמות הועדה מהתכנית העסקית.
ד .בחינה של החוסן הכלכלי של היזם ,ביחס לתכנית המוצעת ,באמצעות
יועץ כלכלי ,אשר יבחן את הדוחות הכספיים של המבקש.
ה .כחלק ממבחן האיתנות הפיננסית – בדיקה שההון העצמי של היזם
בפרויקט הינו לפחות  50%מההון העצמי הדרוש למימון המיזם.
ו .מספר העובדים המתוכננים.
ז .היחס בין השטח הבנוי המתוכנן לשטח ההקצאה המבוקשת.
ח .היקף ההשקעה של היזם במיזם ,תוך מתן עדיפות למפעלים בינוניים
וגדולים.
ט .היקף השטח המבוקש ביחס לשטח הפנוי לשווק בכל שלב.
י .יזמות חדשה לעומת הרחבה או העתקה של מפעלים קיימים.
יא .פיזור וגיוון התעסוקות באזור התעסוקה.
יב .ניסיון מוכח של מגיש הבקשה בתחום העיסוק המבוקש על ידו.
יג .התרשמות החברה ביחס לניסיון המציע בתחום ויכולתו הכלכלית
להוציא לפועל במהירות את המיזם.
יד .התרשמות הועדה מיכולת הביצוע של היזם להקים את המיזם תוך
תקופה קצרה ככל האפשר.
טו .תינתן עדיפות להעתקת מפעלים ממרכז הארץ.

 .7הועדה תהיה רשאית לדרוש הסברים והבהרות מהיזם ביחס לבקשה
שהגיש ו/או לזמנו לדיון בפניה.
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החלטת הועדה תהיה ברוב דעות .במקרה של שוויון בהצבעה תהא ליו"ר הועדה
זכות הכרעה.

 .6פירוט עלויות היזם
הסכומים המופיעים מטה לתשלומי היזם אינם מדויקים וניתנים לשינוי ,יש
להתייחס אליהם כאל מידע כללי בלבד.
פירוט העלות
שלב הקצאת
הקרקע

מס רכישה
שלב הבניה
ארנונה
דמי ניהול
שוטפים

דמי טיפול חברה לדונם צמוד למדד
 104.1נק' אוקטובר 2011
דמי טיפול לפתיחת תיק
*דמי פיתוח לדונם בפטור ממכרז -לפי
טבלת הוצאות הפיתוח ממשרד הכלכלה
לשנת 2014
דמי היוון לדונם רמ"י-הערכה בלבד
מס רכישה  5%מתוך העסקה עם רשות
מקרקעי ישראל
אגרת בניה לתעשייה למ"ר (מתעדכן
מהועדה לתו"ב בני שמעון)
תעריף תעשיה למ"ר לשנה (לפי תעריף
הארנונה המתעדכן של מ.א בני שמעון)
דמי ניהול חברה למ"ר בנוי (צמוד
למדד)

חברת
עידן
הנגב
₪ 10,000
₪ 2000

רשות
מקרקעי
ישראל

בני שמעון

₪ 3120

משרד
הכלכלה

₪ 2,500
₪ 95,425

₪ 150,000

₪ 32.55
₪ 41
₪ 21

*לפי הוראות מנכ"ל משרד הכלכלה המתפרסמות מעת לעת ובהתאם לטבלה.

אין החברה מתחייבת כי הסכומים הנקובים לעיל הינם סופיים,
הם תואמים את הידוע ביום כתיבתם .תעריפי הגבייה של גופים
השונים נתונים לשינויים בהתאם להחלטותיהם הפנימיות.
קישורים:
צו ארנונה בני שמעון
המלצה להקצאת קרקע בפטור ממכרז
משרד הכלכלה והמסחר פירוט טבלת הוצאות הפיתוח
תב"ע
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 .7טופס בקשה ראשוני לבחינת אפשרות להקמת
מפעל בפארק התעסוקה  -עידן הנגב
 .1פרטי היזם:
א .שם החברה____________________________ :מס' ח.פ_____________:.
ב .שמות היזמים/בעלי החברה/שותפות___________________________ :
________________________________________________________
ג .סוג ההתאגדות :חברה בע"מ – שותפות – עוסק מורשה – אחר:
_________
________________________________________________________
ד .כתובת העסק___________________________________________ :
כתובת היזם____________________________________________ :
ה .טלפון ____________ :פקס _____________ :נייד____________ :
_______________ Email:
ו .מצב העסק :קיים – חדש – הרחבה
 .2מהות העסק:
הגדרת המוצר תעשיה  /מסחר/אחר:
_____________________________________
פרט את מהות הבקשה (רעיון מרכזי)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________
 .3קרקע ומבנים דרושים:
 .1גודל הקרקע הדרוש במ"ר_________________ :
 .2גודל השטח הבנוי הנדרש________________________________ :
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 .4מספר מועסקים :קיים__________ :

תוספת צפויה__________ :

 .5הקף השקעה צפוי במבנים מכונות___________:


פרט סוגי חומר גלם וחומרים בתהליך הייצור.



פרט סוגי מכונות לעלויות.



פרט הערכת עלויות בניה למ"ר ע"פ סוג אפיון הבינוי.



נא לצרף תעודת רישום לחברה/לשותפות.

 נא לצרף צ'ק לפקודת עידן הנגב אזור תעסוקה משותף רהט בני שמעון
להבים ע"ס  2000ש"ח ,לפתיחת תיק טיפול בבקשה.
טופס התחייבות:
א .אנו הח"מ מתחייבים לאשר את השתתפותנו בעלות הטיפול הניתן לנו
במסגרת המוסכמת שתקבע עמנו ,דמי הטיפול ישולמו עבור השירותים
השונים שיינתנו על ידנו.
ב .אנו הח"מ מתחייבים לשתף פעולה עם המנהלת  ,למסור לה כל נתון
שיידרש כולל נתונים עסקיים.
ג .בקשה זו חתומה על ידינו ומחייבת אותנו בחתום לאמור לעיל.
ד .אין במילוי טופס זה התחייבות כלשהי של המנהלת כלפי היזם.

________________
תאריך

__________________________
חתימת מורשי החתימה וחותמת

12

 .8תקנון אזור תעסוקה
תקנון אזור התעסוקה עידן הנגב – צומת להבים
.1

מבוא
1.1

אזור התעסוקה הוקם ביוזמה משותפת של המועצה האזורית בני
שמעון ,עיריית רה ט והמועצה מקומית להבים ביחד עם מינהל
מקרקעי ישראל .אזור התעסוקה הוסדר בתכנית המתאר ובמסגרת
זו הוחלט על הקמת המנהלת.
המנהלת הוקמה כחברה משותפת לשלוש הרשויות בשם עידן
הנגב אזור תעסוקה משותף רהט בני שמעון ולהבים בע"מ ,בהתאם
להוראות ההסכם שנחתם בין שלוש הרשויות ביום .8.10.02
בהתאם להוראות תכנית המתאר ,תנאי למתן היתר בנייה הינו
חתימה על הסכם בין מגיש הבקשה להיתר לבין המנהלת .על מנת
לשמור על אחידות ההתקשרויות עם היזמים ,יידרש כל יזם לאשר
תקנון זה ,וכן לחתום על הסכם המתייחס למגרש הספציפי אשר
יוקצה ליזם.

1.2

סמכויותיה ותפקידיה העיקריים של המנהלת ,הם אלה:
תכנון ,פיתוח ,ניהול ואחזקה של אזור התעסוקה ,ייזום פרויקטים
ושירותים באזור התעסוקה ,בחינת יוזמות להקמת עסקים ,מתן חוות
דעת לרשויות המוסמכות ביחס ליוזמות אלו ,הבטחת האכיפה של
החוקים ,התקנות והנהלים החלים על אזור התעסוקה ,ליווי היזמים
במימוש יוזמות באזור התעסוקה וסיוע בידיהם במסגרת סמכויותיה.

1.3

לצורך מיסודה המשפטי של המנהלת פעלו שלוש הרשויות
המקומיות להקים חברה שאליה הועברו סמכויות המנהלת.
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1.4

מטרתו של תקנון זה לקבוע נורמות לניהולו ולפעילותו של אזור
התעסוקה ברמה גבוהה ,לרווחת ולהצלחת פעילותם של העסקים
שיאכלסו אותו בסביבה עסקית ובאיכות סביבתית נאותה .לצורך
כך מגדיר תקנון זה את הזכויות והחובות של העסקים בתחום אזור
התעסוקה ואת מערכת היחסים שבינם לבין המנהלת ,המשמשת
כחברת הניהול של אזור התעסוקה.

.2

הגדרות
למונחים המנויים להן יהיו בתקנון זה הפירוש המופיע לצדם:
*

"שלוש הרשויות" – עירית רהט ,המועצה האזורית בני שמעון
ומועצה מקומית להבים.

*

"המנהלת"  -מנהלת משותפת של שלוש הרשויות לניהול אזור
התעסוקה.

*

"חוזה השותפות"  -החוזה שנחתם ביום  8.10.02בין שלוש
הרשויות.

*

"אזור התעסוקה"  -השטח המתוחם בחוזה השותפות.

*

"חברת הניהול" – חברת עידן הנגב אזור תעסוקה משותף רהט
בני שמעון ולהבים בע"מ ,אשר הוקמה על ידי שלוש הרשויות,
בהתאם לתפקידים ולסמכויות שנקבעו לחברה זו בחוזה השותפות.

*

הועדה המקומית"  -הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשר אזור
התעסוקה נמצא במרחב התכנון שלה.

*

"יזם"" ,עסק"  -הבעלים ו/או המחזיק בנכס באזור התעסוקה ,או
המבקש להיות הבעלים ו/או המחזיקים בנכס כאמור ,בין נכס
המשמש  -או עתיד לשמש  -כעסק ,כבית מלאכה או כעסק אחר,
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וכל כל עסק כמשמעותו בחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח ,1968 -
ובתקנות שהותקנו מכוחו.
*

"חוקי עזר"  -חוקי העזר של מי משלוש הרשויות שאזור התעסוקה
מצוי בתחומם ,כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

*

"תקנון"  -תקנון זה.

*

"תב"ע" או "תכנית המתאר"  -תכנית מס' .49/305/02/7

.3

כללי

3.1

אזור התעסוקה ינוהל ע"י חברת הניהול.

3.2

קבלת היתר בניה באזור התעסוקה וכן קבלת רישיון עסק לניהולו של
עסק באזור התעסוקה יהיו מותנים בחתימתו של היזם על תקנון זה ובמידה
שיוחלט כך על ידי חברת הניהול – גם על הסכם ביחס לשטח שיוקצה
ליזם.

3.3

כל יזם ועסק יהיו מחויבים בקיום הוראות התקנון ובמילוי הוראותיה של
חברת הניהול במסגרת סמכויותיה.

.4

תנאים מוקדמים

4.1

יזם המבקש להקים עסק באזור התעסוקה יהיה חייב לעמוד בהוראות
התקנון וכל דין.

4.2

לא תורשה הקמתם או ניהולם של עסקים שעיסוקם בתחומי תעסוקה
שנאסרו בתב"ע החלה על המקום שבו הוקם או יוקם העסק.
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4.3

חברת הניהול תגיש חוות דעתה והמלצתה לוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ולרשויות המוסמכות לאשר הקצאת קרקע ביחס לכל בקשה
להקמתו של עסק באזור התעסוקה וביחס להוצאת היתרי בניה.

במסגרת גיבוש המלצתה תביא חברת הניהול בחשבון ,בין השאר ,את
השיקולים המנויים בסעיף  6.2בחלק המתאים להלן.
.5

הגשת בקשה להקמת עסק באזור התעסוקה

5.1

יזם המבקש להקים עסק באזור התעסוקה או לשנות את ייעודו ו/או תחום
עיסוקו של עסק קיים ,יברר ,יבדוק ויבחן את כל הנתונים העשויים
להשפיע על הקמתו של העסק ועל הפעלתו .במסגרת זו יברר ,יבדוק
ו יבחן את הוראות הת.ב.ע( .כפי שישונו מעת לעת) החלות על המקום שבו
הוא חפץ להקים את העסק והמגבלות הקבועות בהוראות אלו ,הוראות כל
דין המתייחסות לאיכות הסביבה והחלות על המקום האמור ,התשתיות
הקיימות ואלו הדרושות להקמתו ו/או להפעלתו של העסק ,וכל נתון
רלוונטי אחר.

5.2

בכפוף לכל דין  -חברת הניהול תספק ליזם כל נתון רלוונטי כאמור המצוי
ברשותה.

5.3

היזם יגיש בקשתו להקמת העסק לחברת הניהול .לבקשה יצרף מסמכים
כפי שיידרשו ע"י חברת הניהול.

5.4

חברת הניהול מוסמכת לבקש מהיזם  -ועל היזם להיענות לבקשה -
להעברת נתונים משלימים ,הסברים ו/או הבהרות שיראו לה חיוניים לצורך
גיבוש המלצתה ביחס לבקשה להקמתו של העסק.

5.5

אם תראה חברת הניהול לראוי להמליץ על הבקשה ברמה העקרונית ,היא
תהיה רשאית לבקש מהיזם להגיש לה חוות דעת סביבתית כתנאי למתן
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המלצתה להיענות לבקשתה .חוות הדעת תוכן בהתאם להנחיות איגוד
ערים לאיכות הסביבה ותבוצע על ידי מומחים חיצוניים ליזם.
5.6

בגין שלב הגשת הבקשה ,ישלם היזם לחברת הניהול דמי טיפול ראשוני
כפי שיקבעו על ידה מפעם לפעם.

.6

המלצתה של חברת הניהול

6.1

לצורך גיבוש המלצתה תהיה חברת הניהול רשאית ,אם תראה זאת נחוץ,
לק בל חוות דעת של מומחים ולהתייעץ עם הגופים והרשויות ,לרבות איגוד
ערים לאיכות הסביבה ,שדעתם תהיה דרושה לה ,לדעתה ,לצורך גיבוש
המלצתה.

6.2

במסגרת גיבוש המלצתה ביחס לבקשה להקמתו של עסק באזור
התעסוקה ,תביא חברת הניהול בחשבון שיקוליה גם את גודלם של
המקרקעין המבוקשים על ידי היזם ,זיקת הגומלין האפשרית בין העסק
המוצע לבין עסקים הקיימים לרבות מנקודת ראות של השפעה על איכות
הסביבה הנדרשת על ידי עסקים סמוכים ,וההשפעה המצטברת של
העסק המוצע על איכות הסביבה הנדרשת על ידי עסקים סמוכים באזור
התעסוקה.

6.3

כל ההוראות המפורטות לעיל יחולו ,בשינויים המחויבים ,על בקשה לשינוי
ייעודו ו/או תחום עיסוקו של עסק קיים.

.7

ליווי היזם ע"י חברת הניהול

7.1

ראתה חברת הניהול לראוי להמליץ בחיוב על בקשה להקמתו של עסק
באזור התעסוקה ,היא תלווה את היזם בהקצאת הקרקע ובקבלת היתר
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בניה ,רישיון עסק וכל היתר ,רישיון ואישור אחר שיהיו דרושים לו לצורך
הקמת העסק והפעלתו.
7.2

במסגרת הליווי הנזכר בפסקה  7.1לעיל ,תסייע חברת הניהול ליזם
בהדרכה בלבד ומובהר כי לא תהיה לה כל חובה מקצועית ביחס להליך
הוצאת ההיתרים ו/או חובה להכין מסמכים כלשהם הדרושים להיתרים,
ולא תהיה לה כל אחריות במקרה שלא יינתנו היתרים כלשהם.

.8

היתר בניה ותהליך הבניה

8.1

היזם יכין ויגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולחברת הניהול ,במקביל,
בקשה להיתר בניה בהתאם לדרישות הדין ונהלי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה.

8.2

חברת הניהול תחווה דעתה בפני הועדה המקומית לתכנון ולבניה ביחס
לבקשה .לצורך גיבוש חוות דעתה ,תהיה חברת הניהול רשאית לבקש
מהיזם  -ועל היזם להיענות לבקשה  -נתונים משלימים ,הסברים ו/או
הבהרות שייראו לה חיוניים.

8.3

חברת הניהול תהיה רשאית להשגיח על עמידתו של היזם בתנאי היתר
הבניה ,לרבות השמירה על איכות הסביבה בתהליך הבניה ,ועל היזם יהיה
לשתף פעולה עם חברת הניהול בביצוע מטלותיה אלו ולמלא אחר
הוראות חברת הניהול באשר לכך.

.9

רישיון עסק

9.1

היזם יכין ויגיש לרשות הרישוי לרישיונות עסק בתחום שיפוטה של מי מ-
שלוש הרשויות אשר עסקו של היזם מצוי בשטח השיפוט שלה (להלן:
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"רשות הרישוי") ולחברת הניהול ,במקביל ,בקשה לרישיון עסק בהתאם
לדרישות הדין ונהלי רשות הרישוי .לא תתקבל בקשה לרישיון עסק בטרם
הושלמה בניית העסק וניתן טופס .4
רישיון העסק לא יינתן בטרם מתן תעודת גמר והשלמת עבודות הפיתוח.
9.2

חברת הניהול תחווה דעתה בפני רשות הרישוי ביחס לבקשה.
לצורך גיבוש חוות דעתה תהיה חברת הניהול רשאית לבקש מהיזם  -ועל
היזם להיענות לבקשה  -נתונים משלימים ,הסברים ו/או הבהרות שיראו לה
חיוניים.

9.3

חברת הניהול תהיה רשאית להשגיח על עמידתו של היזם בתנאי רישיון
של העסק ,לרבות השמירה על איכות הסביבה ותנאי תברואה נאותים
בפעולת העסק ,ועל היזם יהיה לשתף פעולה עם חברת הניהול בביצוע
מטלותיה ולמלא אחר הוראות חברת הניהול בקשר לכך.

9.4

כל ההוראות המפורטות לעיל יחולו ,בשינויים המחויבים ,על בקשה לשינוי
ייעודו ו/או תחום עיסוקו של עסק קיים ו/או על בקשתם של בעלים ו/או
מחזיק חדש של העסק.

.10

תפעול שוטף של העסק

10.1

בהפעלתו של העסק ,יקפיד העסק על קיום הוראות כל דין וימלא אחר
תנאי כל היתר ,רישיון ואישור שקיבל בקשר עם הקמתו של העסק ו/או
הפעלתו.

10.2

העסק ידאג בעוד מועד לחידושו של כל היתר ,רישיון ואישור הדרושים
להפעלתו של העסק.

10.3

מבלי לגרוע מכלליות הוראות פסקאות  ,10.2 ,10.1לעיל ,ימלא העסק
בקפדנות ובמהירות הראויה כל הוראה של רשות מוסמכת במסגרת
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סמכויותיה בקשר עם הפעלתו של העסק ,לרבות הוראות של פקחי או
נציגי משרד הבריאות ,איגוד ערים לאיכות הסביבה ,שירותי כבאות והצלה
והרשות המקומית שבתחום שיפוטה מצוי העסק.
10.4

העסק יגיש לרשות המקומית הרלבנטית ולחברת הניהול ,במקביל ,דו"ח
סביבתי ,בהתאם להוראות חוקי העזר.

10.5

העסק יהיה אחראי לגידור חזית העסק הפונה לרחוב וידאג לגינון מתאים
בשטחים הפתוחים שבתחום שנמסר לחזקתו ,בכלל זה הרצועה שבין גדר
העסק לרחוב .הוראות בדבר תכנון וגינון ,לרבות סוג הצמחייה ,תימסרנה
לעסק על ידי חברת

הניהול בהתאם להוראות התב"ע .חברת הניהול

תספק לעסק ,אם האחרון יבקש זאת ובתנאים שיוסכמו על הצדדים,
שירותי גינון.
10.6

העסק ידאג לחזות הולמת של מבני העסק ולניקיון התחום שנמסר
לחזקתו .נמנע העסק מלקיים חובתו זו ,תהיה החברה רשאית ,אך לא
מחויבת ,לבצע פעולות אלו במקום העסק ועל חשבונו ,בהתאם להוראות
התב"ע וחוקי העזר.

10.7

העסק לא יעשה כל שימוש בשטחים הציבוריים ,לרבות צרכי אחסון או
העמדתו של ציוד.

10.8

העסק ידאג לכך שפעולות טעינה או פריקה יבוצעו אך ורק בתחומי החצר
של העסק.
חל איסור מוחלט לבצע פעולות אלו בשטחים ציבוריים ו/או בכל תחום
אחר שלא נמסר לחזקתו הבלעדית של העסק .לחברת הניהול הסמכות
לפנות על חשבון העסק ,אם תראה זאת לנכון ,כל רכוש כזה והעסק יישא
בכל הנזקים ,ההפסדים וההוצאות שיגרמו עקב פריקת הרכוש בשטחים
הציבוריים ועקב פינויו של רכוש כאמור.
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10.9

העסק ידאג למקום מתאים בתחום חצרו לחניית רכב פרטי שאינו מזדמן
(עובדים ,הסעות).

 10.10העסק לא יכניס מכלי גז לבעירה לתוך מבני העסק ,אלא באישור מראש
של שירותי הכיבוי וההצלה.
 10.11העסק לא יאחסן ממיסים ,כימיקלים ,וחומרים דליקים אלא באישור מראש
של שירותי כיבוי והצלה וחברת הניהול.
 10.12הטיפול בחומרים וגזים רעילים ייעשה אך ורק בתוך מנדפים שייבנו על
הוראות מהנדס אקולוגיה מוסמך.
 10.13העסק לא יכניס לתחומו ,לרבות חצרו ,כל ציוד אשר לדעת חברת הניהול
אינו עומד בתקני הבטיחות.
 10.14העסק יצטייד מבעוד מועד בציוד כיבוי אש לפי הוראות קצין מניעת
דליקות ,יחזיק את הציוד במצב תקין ,ובכמות מספקת ,על מנת לתת
מענה נאות לשריפה עד להגעתם של שירותי כיבוי אש והצלה.
 10.15העסק יימנע מליצור כל מטרד או מפגע שיש בהם כדי להפריע לזרימה
שוטפת ובלתי מופרת של תנועת כלי רכב מחוץ לתחום שנמסר לחזקתו
הבלעדית ו/או כדי להפריע בדרך אחרת לשימוש בדרכים שמחוץ לחצרות
של העסק.
 10.16העסק ידאג לרסס כנגד עשבים ,לפחות פעמיים בשנה ,את הסביבה
הקרובה לגדר התוחמת את חצרו.
 10.17העסק ירכוש ,על חשבונו ,כלי אצירה/מכלי אשפה שייקבעו על ידי חברת
הניהול ויציג אותם בשטח של העסק במקומות שנקבעו בתב"ע .הפסולת
תופרד על ידי העסק לסוגיה בהתאם לתקנות בדבר איכות הסביבה.
עסקים שירצו בכך ,יוכלו לרכוש את כלי האצירה/מכלי האשפה ברכישה
מרוכזת באמצעות חברת הניהול.
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העסק יהיה אחראי לניקיון סביבתם של כלי האצירה.
 10.18בכפוף לתכנון מוקדם ,יציב העסק את השילוט שלו כחלק אינטגראלי של
מבנה העסק או הגדר .העסק יימנע מלהציב שילוט על גג המבנה או
מלהצמיד שלט למבנה באופן מקרי ולא מתוכנן .השלט יעוצב בידי
גרפיקאי מקצועי ,ויקבל את אישור חברת הניהול לפני הצבתו .הוא
יהיה עשוי מחומרים קשיחים ועמידים לאורך זמן מפני בליה ,כגון :מתכת
לא מחלידה ,פלסטיק מוגן ,זכוכית ,בטון וכיו"ב ,וצבעיו יהיו מסוג ואיכות
עמידים בפני התקלפות ודהייה.
 10.19חברת הניהול תהיה רשאית לקבוע קנסות למקרה של הפרת הוראות
הדרושות לצורך ניהול אזור התעסוקה.
.11

תפקידיה של חברת הניהול בתפעול השוטף של אזור התעסוקה

11.1

חברת הניהול תעסוק בתפעול השוטף של מערך השירותים באזור
התעסוקה ,בכללם שירותים עירוניים ,שירותי חובה ושירותי רשות בהתאם
להחלטות דירקטוריון חברת הניהול מפעם לפעם.

11.2

חברת הניהול תפקח על קיום הוראות התקנון על ידי העסקים באזור
התעסוקה ותיזום צעדים לאכיפת הוראות התקנון ותקני איכות הסביבה.

11.3

חברת הניהול תקיים קשר ישיר ושוטף עם העסקים באזור התעסוקה,
תפעל ותטפל בכל העניינים הכלולים בתקנון זה והמצויים בסמכותה ואלה
הקשורים למערכת היחסים שבין העסקים לשלוש הרשויות.
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.12

השירותים שמוסמכת חברת הניהול לספק באזור התעסוקה
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  11לעיל ,חברת הניהול תהיה מוסמכת
לספק את השירותים המנויים להלן באזור התעסוקה ,ככל שיקבע הדבר
ע"י דירקטוריון חברת הניהול ,ובהתאם לשיקול דעתו:
12.1

אחזקה שוטפת של התשתיות :כבישים ,מדרכות ותאורת רחובות.

12.2

ניקיון וגינון שטחים ציבוריים ,כבישים ומדרכות.

12.3

סילוק פסולת ביתית ממקום מרוכז בקצה מגרש העסק אשר העסק
ירכז בו את הפסולת שלו .פסולת ביתית הינה פסולת שאינה נובעת
מתהליכי ייצור של העסקים ,אשר זו תסולק על ידי העסקים.

12.4

הצבה של שלטי הכוונה בהתאם להוראות חוקי העזר.

12.5

חיטוי והדברה בשטחים הציבוריים הפתוחים בהתאם לצורך.

12.6

שירותי שמירה היקפית תמורת אגרה בסכום הקבוע בחוקי העזר או
על פי החלטות המנהלת .יודגש כי מדובר בשירותי שמירה חלקיים
בלבד ולא תהיה למנהלת כל אחריות בגין פריצה או גניבה מבתי
העסק .העסק יהיה רשאי ,בכפוף לקבלת אישור חברת הניהול,
להעסיק חברה/ות שמירה נוספות לאבטחת שטח עסקו ,למעט
במקרה בו יוחלט על הפעלת שירותי שמירה משותפים לאזור
התעסוקה על ידי העסקים ,כן יהיה רשאי כל עסק לעיין בהסכמים
עם חברות השמירה ולתאם את סידורי השמירה הנהוגים על פיהם.

12.7

חברת הניהול תעמיד לרשות עסקי אזור התעסוקה שירותים נוספים
במטרה לנצל את היתרונות לגודל ,הנובעים מריכוז מספר עסקים
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באזור התעסוקה .למעוניינים בסוג השירות המוצע ,שירותים אלו
יינתנו בתשלום.
הקמת התשתיות והמתקנים באזור התעסוקה נעשתה על ידי משרד
התעשייה המסחר והתעסוקה (להלן" :משרד התמ"ת") .למנהלת
ו/או לחברת הניהול לא תהיה אחריות כלשהי לתשתיות ומתקנים
אלה ,או לכל עבודה אחרת שנעשתה על ידי משרד התמ"ת אלא
לתחזקם במצבם כפי שהיא תקבל אותם ממשרד התמ"ת.

.13

תשלומים וספרי חשבונות

13.1

תשלומי החובה שבהם יהיה חייב העסק -ארנונה כללית ,היטלים ,אגרות
ודמי השתתפות -יהיו בסכומים שיקבעו על ידי הרשות המקומית
הרלבנטית במסגרת סמכויותיה (להלן" :תשלומי החובה לרשות").

13.2

תשלומי החובה לרשות ישולמו על ידי העסק בהתאם לדרישות תשלום
שיוצאו על ידי הרשות או חברת הניהול בהתאם להסדרים שייקבעו מפעם
לפעם בין שלוש הרשויות לבין חברת הניהול.

13.3

גובה התשלומים עבור שירותי רשות (לרבות תשלומים לצורך טיפול
בבקשות עסקים להקצאת קרקע באזור התעסוקה) תנאים ומועדי
תשלומים ,יהיו בסכומים שייקבעו על ידי דירקטוריון חברת הניהול מפעם
לפעם.

13.4

חברת הניהול תהיה רשאית להחליט על שדרוג תשתיות באזור התעסוקה
וכל עסק ישלם את החלק היחסי בהתאם להחלטות חברת הניהול.
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13.5

חברת הניהול או מי מטעמה ,תנהל ספרי חשבונות ,לרבות כרטיס נפרד
לכל עסק ,אשר יבוקר על ידי רואה חשבון .כל עסק יהיה רשאי לעיין
בנתונים המתייחסים אליו בספרי החשבונות של חברת הניהול.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
_____________________

______________________
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 .9הסכם יזם -חברה

ה ס כ ם יזם\ חברה
שנערך ונחתם ביום_______ בחודש __________ בשנת ___________

בין :עידן הנגב -איזור תעסוקה משותף רהט בני שמעון להבים בע"מ

ח.פ 51468440
כתובת_____________________________ :
(להלן" :החברה")
לבין_________________________________________ :
כתובת_____________________________ :
טלפון _____________________________ :
(להלן" :היזם")
הואיל

והחברה משמשת כאחראית על הניהול הכולל של איזור התעסוקה
המשותף רהט בני שמעון להבים ,אשר ממוקם בסמוך לצומת
להבים על פי תב"ע מס' ;49/305/02/7

והואיל

ואיזור התעסוקה מתנהל על פי הוראות התב"ע והתקנון;

והואיל

והיזם הומלץ ע"י החברה (או על ידי המנהלת שקדמה לייסוד
החברה) ומשרד התעשייה והמסחר ,לקבל בהקצאה ממינהל
מקרקעי ישראל זכויות פיתוח ו/או חכירה במגרש;
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והואיל

וברצון הצדדים כי אזור התעסוקה ישמור על צביון איכותי ועל רמת
אחזקה גבוהה;

והואיל

והיזם מכיר בכך שניהול אחזקתו של אזור התעסוקה ברמה גבוהה
הנו מורכב ודורש מיומנות ,יכולת ארגון וביצוע ,הקפדה על כללי
התנהגות אחידים ,ניהול מרכזי ,אחריות כוללת ,ורמת תחזוקה
גבוהה;

והואיל

והיזם מכיר בכך שהפקדת ניהול איזור התעסוקה בידי החברה
תבטיח שמירה על רמת תחזוקה גבוהה;

והואיל

והיזם הסכים לכך שהניהול ,האחזקה והתפעול של איזור התעסוקה
יבוצעו באופן בלעדי ע"י החברה והוא מתחייב לנהוג בהתאם לתנאי
הסכם זה ולהשתתף בהוצאות האחזקה כמפורט בו;

והואיל

והחברה מסכימה לקבל על עצמה את האחזקה והתפעול של אזור
התעסוקה והכל בהתאם לאמור בהסכם זה ,בתנאים שנקבעו בו
ובהחלטות שיקבל דירקטוריון החברה;

והואיל

והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את התחייבויותיהם וזכויותיהם
בהסכם זה.
אי לכך הוסכם והותנה כדלקמן:

.1

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

הגדרות
.2

למונחים ולביטויים הבאים תהא המשמעות שבצדם ,אלא אם כן נאמר
במפורש אחרת:
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2.1

"היזם"  -האישיות המשפטית המפורטת בכותרת הסכם זה.

2.2

"הבניין" או "המבנה"  -מבנה ו/או מבנים אשר יבנו/נבנים על
המגרש ע"י

2.3

היזם ו/או ע"י מי מטעמו.

"הוועדה המקומית"  -הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אשר איזור
התעסוקה נמצא במרחב התכנון שלה.

2.4

"המגרש"  -המגרש/ים המסומן/ים על גבי תשריט נספח א'
להסכם זה ,באות א' ותחום/ים בצבע אדום .בהעדר נספח כאמור
ישמשו הרישומים בוועדה המקומית כראיה חלוטה לתחום המגרש.

2.5

"הרשות"  -הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצא איזור
התעסוקה.

2.6

"תשלומי חובה"  -כל מס ,אגרה ,היטל ושאר תשלומים מכל מין
וסוג שהוא שיש לשלמם על פי כל דין לרשות מרשויות המדינה,
ובכלל זה לרשות.

2.7

"החברה" – עידן הנגב – איזור תעסוקה רהט בני שמעון
להבים בע"מ ,אשר הוקמה ע"י המועצה האזורית בני שמעון,
עיריית רהט ומועצה מקומית להבים.

2.8

"המתקנים"  -כל מתקן ו/או ציוד שיותקן באתר אשר יועדו לשמש
ו/או לשרת את כלל היזמים באתר ו/או את חלקם ו/או את הקהל
הרחב ונמצא בשטח ציבורי ,לרבות מתקנים לחשמל ,מים ,ביוב,
תיעול ,תקשורת ,צנרת ,אינסטלציה ,מתקנים לאיסוף אשפה
ולהרחקתה ,שילוט ומקלטים וכל מתקן אחר שיקבע על ידי החברה.
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למען הסר ספק ,המונח "מתקנים" אינו כולל מתקנים ,אביזרים ו/או
צנרת כל שהיא ,המותקנים בתוך שטח שאינו מיועד לשימוש
ציבורי ,כהגדרתו בהסכם ,ומטרתו לשרת רק או בעיקר את יזמי
המגרש שבו הם מותקנים ,זולת אם צויין במפורש אחרת בהסכם זה.
סייג זה לא יחול על מגוף צנרת המים ,המהווה "מתקן" ,כמשמעותו
לעיל ,אף אם הוא נמצא בתחום המגרש.
2.9

"הנחיות התכנון"  -הנחיות אשר יוחלו על האיזור עפ"י התב"ע
ו/או הוראות החברה ,אשר עיקרן שמירה על איכות הסביבה ,ניקוז
שפכים ,פינוי פסולת ,שמירה על איכות האויר ,מניעת רעש ,טיפול
בחומרים מסוכנים ,הנחיות עיצוב כלליות ,תכנון חזיתות ותכנון נוף,
הסדרי חניה ,וכיו"ב.

2.10

"הנכס"  -המבנה ו/או המגרש אשר מוגדר בהסכם זה כ"מגרש" או
"בניין" או "מבנה" לפי העניין ,ואשר אותם קיבל או יקבל היזם
כחוכר/שוכר לפי העניין על פי ההסכם עם המינהל ,אשר שטחו
________ מ"ר מבונה וכן _______מ"ר מגרש ,כאמור בהיתר
הבניה ו/או עפ"י מדידות שנעשו או שתעשינה בפועל ע"י החברה
ו/או ע"י הרשות.

2.11

"הפרויקט" או "האתר"  -אזור התעסוקה המשותף רהט ,בני
שמעון ,להבים ,אשר גבולותיו הינם כמפורט בתב"ע .49/305/02/7

2.12

"התב"ע או "התכנית"  -תכנית מתאר מקומית  49/305/02/7אשר
קיבלה תוקף כדין או כל תכנית מתאר עתידית שתחול על הנכס.
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2.13

"תחום התכנית"  -המקרקעין המצויים בתחומי הקו הכחול של
התב"ע.

2.14

"ריבית הפיגורים"  -ריבית בשיעור הריבית המרבית הנהוגה
בתקופת הפיגור בבנק לאומי בגין משיכת יתר מעבר למסגרת
אשראי מאושרת בחשבון שקלים דביטורי.

2.15

"שטחים לשימוש ציבורי" או "שטחים ציבוריים"  -כל שטח
ו/או מתקן ו/או מבנה ,המצוי בתחום התב"ע ,אשר אינו מיועד
להחכרה ,אלא נועד לשמש לצורכי הציבור (כגון דרך ,שטח ציבורי
פתוח ,מבנה ציבור ,מדרכה ,מתקן הנדסי וכד') ,למעט שטח
המשמש את הרשות ו/או גורם

מטעמה ,את בזק או את חברת

החשמל.
2.16

"המינהל" – מינהל מקרקעי ישראל.

2.17

"התב"ע"  -תב"ע מס' .49/305/02/7

2.18

"התקנון"  -תקנון איזור התעסוקה המצורף בנוסחו כיום כחלק
בלתי נפרד מהסכם זה.

סמכויות החברה
.3

החברה תנהל ,תתאם ,תפקד או תבצע בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה
את הפעולות הקשורות במתן שירותי ניהול כפי שיוגדרו מפעם לפעם ע"י
דירקטוריון החברה ,ברמה מקצועית ,ההולמת את איכותו של הפרויקט
ואת צביונו .מבלי לגרוע מסמכותו של דירקטוריון החברה לשנות מתמהיל
השירותים ,אזי תהיה רשאית החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להחליט
על אספקת השירותים הבאים :אספקת מים ,תחזוקת ביוב ,גינון ציבורי,
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טיאוט רחובות ,שילוט הכוונה ,תאורת רחובות ושמירה היקפית במידה
ובאופן שיקבעו ע"י החברה.
הוספת שירותים מעבר לתמהיל הקיים ,תחייב החלטת דירקטוריון ובמידת
הצורך גם אישור של מינהל מקרקעי ישראל ,מחוז דרום.
.4

החברה מתחייבת לארגן ולהחזיק משרד שבו תרוכזנה פעולות האחזקה,
הניהול והביצוע של השירותים בפרויקט ,שאליו יוכל היזם לפנות ,בשעות
ובמועדים שיקבעו על ידי החברה בנוגע לאחזקה ,לניהול או לביצוע של
השירותים המתחייבים עפ"י ההסכם ,ולפעולותיה של החברה ,ככל שהן
קשורות בשירותים שהיא מחויבת בהם כאמור בהסכם זה.

.5

החברה מתחייבת לארגן ,להקים ,ולהפעיל מנגנון מתאים ,להסתייע בכוח
אדם מתאים לצורך ביצוע העבודות הכרוכות באחזקה ,והענקת השירותים
בפרויקט ,וכן לנהל ולבצע את השירותים כולם או חלקם ,באמצעות
עובדיה היא ,ספקי שירות שתתקשר עימם ,ספקי משנה או בכל דרך
אחרת ,כפי שתקבע החברה.

.6

החברה רשאית להעניק את השירותים המפורטים בהסכם באופן ישיר או
באמצעות הסתייעות בכל גורם אחר ,כפי שתמצא לנכון ,ובכלל זה
הרשות .אולם ,האחריות לאיכות השירות ,לרמתו ולקיום הוראות ההסכם
תמשיך להיות של החברה ,ללא קשר לזהותו של מעניק השירות בפועל.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם כי התקשרות החברה עם גופים
חיצוניים ו/או ספקים ו/או קבלנים תתבצע בדרך של מכרזים ולפי נוהל
הפעלה של חברות עירוניות .

.7

אלא אם כן נאמר במפורש אחרת ,השירותים אשר הסכם זה עוסק בהם
ומסדיר את הענקתם מתייחסים לשטחים ציבוריים בלבד ,עד לגבול
המגרש ,ולא לתחום המגרשים עצמם .שירותים אלה ,כפי שיוחלט על ידי
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החברה ו/או כפי שיפורטו להלן בהסכם זה ,יכונו להלן "שירותי חובה"
או "שירותים מוסכמים".
.8

בנוסף לשירותי החובה רשאית החברה להציע ליזמים ,באמצעותה או
באמצעות אחרים ,שירותים נוספים (להלן" :שירותי רשות") .שירותים
אלה יוצעו ליזמי הפרויקט באופן יחידני ועל פי דרישה .בגין שירותים אלה,
אם יוענקו ,ייחתם הסכם נפרד בין החברה לבין היזם ,וייגבה בגינם תשלום
נפרד.

.9

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,רשאית החברה לקבוע נהלים והוראות
בקשר להפעלת התאורה בשטחים הציבוריים ,בשעות ובמועדים קבועים
מראש ,חובת עיצוב נאה של חזיתות ושטחי המסחר באזור התעסוקה
ואופן אחזקתם ע"י המחזיקים ,חובת עיצוב נאה ואחזקה של גדרות אשר
יתחמו את גבולות המגרשים ,אופן פינוי אשפה מהמגרש ,קביעת הגבלות
ו/או איסור בדבר הצבת ו/או הצגת שלטים באתר ,לרבות שלטי פרסומת,
קביעת הוראות לגבי סוגי השלטים ובכלל זה לקבוע הוראות לגבי אחידות
השילוט באתר ,הכל לפי שיקול דעתה המקצועי והסביר.

.10

במהלך תקופת ההתקשרות לא יהיה היזם רשאי לקבל את השירותים
כהגדרתם בהסכם זה ואף לא חלק מהם ,מכל גורם אחר זולת החברה
ו/או מי שימונה על ידה לצורך זה ו/או מי שאליו היא תעביר את ביצוע
התחייבויותיה לפי האמור בהסכם זה ,אלא אם כן הסכימה לכך החברה
בכתב ומראש .החברה תהא רשאית להתנות את הסכמתה בכל תנאי
סביר והוגן.

.11

החברה תהיה רשאית לקבוע מעת לעת כללים ,נהלים ,תקנות והוראות
בכל עניין הכרוך בניהול וביצוע השירותים ,בגישה ,בכניסה ובשימוש
בפרויקט בכלל ובשטחים הציבוריים בפרט ,ותהיה רשאית לשנותם ככל
שתמצא לראוי ולנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שלא תפגע
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אפשרות השימוש הסבירה של היזם בפרויקט בכלל ,ובנכס ,שהוא בעל
זכויות בו ,בפרט.
תקופת ההתקשרות
.12

ההסכם יכנס לתוקף במועד חתימתו ויהיה בתוקף כל זמן שהחברה תהיה
הגורם המוסמך לנהל את איזור התעסוקה על פי התב"ע.

.13

על אף האמור לעיל ,החברה רשאית להודיע ליזם בכתב ,תוך מתן
התראה של  6חודשים מראש ,על כוונתה להביא את ההתקשרות לידי
סיום ,וזאת מכל סיבה שהיא .במקרה כאמור תופסק ההתקשרות בין
החברה ליזם ,מבלי שתהיינה למי מהצדדים טענות ו/או תביעות כלשהן
בקשר לכך.
במקרה של סיום ההתקשרות תהיה החברה זכאית (אך לא חייבת)
להעביר את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה לגורם מנהל אחר שיקבל
סמכות זו על פי דין.

דמי ניהול
.14

בתמורה לניהול ולביצוע שירותי החובה ,ישלם היזם לחברה או למי
שהחברה תורה דמי ניהול שנקבעו על ידי דירקטוריון החברה

לדמי

הניהול יתווסף מע"מ כדין .דירקטוריון החברה יהא רשאי לשנות את
תעריף ו/או אופן חישוב דמי הניהול לפי שיקול דעתו.
.15

חישוב השטחים שבגינם ישלם היזם דמי ניהול יתבסס על השטח המבונה
בהתאם למדידה שנעשתה או תעשה בנכס לצורך מתן היתר הבניה ועל
פי עדכון מדידות שתעשה הרשות ו/או החברה ו/או מי מטעמה מעת לעת.
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לכשירשם המגרש בלשכת רישום המקרקעין יקבעו הרישום ויהווה ראיה
חלוטה לגודל המגרש.
.16

מבלי לגרוע מסמכויות הדירקטוריון לשינוי שיעור ו/או אופן חישוב דמי
הניהול ,דמי הניהול העדכניים בעת החתימה על הסכם זה הינם כדלקמן:
 16.1דמי ניהול חד פעמיים בעת החתימה על ההסכם אשר יחושבו לפי
( ₪ 10,000עשרת אלפים  )₪לכל דונם (וסכום יחסי לחלק יחסי של
דונם) .מובהר ליזם כי דמי הניהול החד פעמיים ששולמו לא יוחזרו
ליזם באם יבוטל ההסכם מכל סיבה שהיא.
16.2

דמי ניהול שוטפים העומדים על  ₪ 20למ"ר בנוי לכל שנה ו1.06-
למ"ר קרקע תפוסה ,בצירוף מע"מ .דמי הניהול ישולמו בכפיפות
למועד גביית הארנונה.

.17

דמי הניהול יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ,כשמדד הבסיס יהא מדד
המחירים לצרכן של חודש אוקטובר שנת  2011שהינו  104.1נקודות (על
בסיס מדד ממוצע .)2010

.18

החברה תהיה רשאית לעדכן את תעריפי דמי הניהול על פי החלטות
דירקטוריון החברה

.19

החל ממועד אכלוס המבנה בפועל (אפילו באופן חלקי) או ממועד קבלת
החזקה בפועל במבנה או ממועד קבלת טופס  4למבנה ,המוקדם מביניהם
(להלן" :יום האכלוס") תחול על היזם חובה לשלם דמי ניהול מלאים.
עד למועד האמור ,אך לא יותר מ 3 -שנים מעת הקצאת המגרש ליזם
וחתימה על הסכם עם המינהל ,יהיה על היזם לשלם דמי ניהול חלקיים
בשיעור של  50%מדמי ניהול מלאים כאשר תחשיב דמי הניהול יעשה לפי
היקף הבניה כדלקמן( :א) עד להגשת הבקשה להיתר בניה התחשיב
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יעשה על פי ההיקף הפוטנציאלי המרבי של זכויות הבניה במגרש; (ב)
לאחר הגשת בקשה להיתר בניה התחשיב יעשה לפי היקף הבניה
המבוקש בבקשה להיתר.
.20

סירובו או אי נכונותו של היזם לקבל את השירותים ,כולם או חלקם ,אינם
משחררים אותו מחובתו לשלם דמי ניהול כקבוע בהסכם ומחובותיו
הקבועות בהסכם.

.21

היזם מודע לכך ומסכים לכך שתשלום דמי הניהול אינו כולל ארנונה ו/או
מסים עירוניים אחרים ,ולפיכך אין בו כדי לגרוע מחובתו של היזם לשלם
למועצה האזורית או לכל רשות מנהלית אחרת מסים או אגרות כקבוע
בדין.

.22

החברה רשאית למנות ולהסמיך מי מטעמה כדי לבצע עבורה גבייה של
כל או של חלק מהתשלומים שהיזם חייב בהם.

.23

היזם ישלם לחברה או למי שהחברה תורה ,את דמי הניהול באמצעות
הוראת קבע ו/או המחאות מעותדות ל )6( -שישה חודשים ,שתימסרנה
לחברה מידי שנה מראש ,באחד ( )1לחודש ינואר של כל שנה.
23.1

ב 31 -לחודש דצמבר בכל שנה ,תערוך החברה חשבון סופי של
דמי הניהול השנתיים שהיזם חייב בהם בגין השנה שחלפה ,וזאת
בהתחשב בשינוי במדד המחירים לצרכן או שינויים אחרים שחלו
במהלך השנה (לדוגמא ,תוספת בניה) .סכום ההפרש בין דמי
הניהול ששולמו ע"י היזם בפועל לבין דמי הניהול הסופיים יתווסף
או ייגרע מחשבונו של היזם וישולם לצד השני ,בתוך  30יום מביצוע
החשבון הסופי.
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23.2

לחילופין ,רשאי היזם ,כאמור ,לתת הרשאה לחברה לחייב את
חשבונו באמצעות הוראת קבע.

.24

תשלום שלא שולם במועדו יצבור הפרשי הצמדה וריבית פיגורים,
כהגדרתה בסעיף  2.14לעיל.
 24.1היה ופיגר היזם בתשלום סכומים כלשהם כאמור ,כל סכום שישולם
על ידו לכיסוי פיגורים אלו ייזקף תחילה על חשבון ריבית הפיגורים.
ולבסוף על חשבון הקרן .היה וגביית החוב האמור תהיה כרוכה
בהוצאות או בשכ"ט עו"ד מטעמה של המנהלת ,ייזקף כל סכום
כאמור ראשית על חשבון החזר ההוצאות ואח"כ לפי הסדר לעיל.
 24.2למען הסר ספק ,לא יראו בתשלום קנסות פיגורים ,ריביות וכיו"ב,
כגורעים מכל זכות של המנהלת לכל סעד אחר ו/או נוסף הקבוע
בהסכם זה ,או בדין ושעילתו בהפרת החוזה ע"י הפיגור בתשלום.
 24.3מובא לידיעת היזם והוא מסכים כי באם יתבטל ההסכם מכל סיבה
שהיא דמי הניהול ששולמו כדין עד למועד ביטול ההסכם לא
יוחזרו.

התחייבויות היזם
.25

היזם מצהיר כי קרא ,בדק והבין הסכם זה ,נקט בכל הבדיקות המוקדמות
המתחייבות מהתקשרותו בהסכם זה ,ניתנה לו הזדמנות להיות מיוצג ע"י
עו"ד מטעמו ולקבל יעוץ משפטי בטרם חתימתו על הסכם זה והוא מוותר
על כל טענה ו/או תביעה הנוגעת לעצם התקשרותו בהסכם זה.
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.26

היזם מצהיר כי ידוע לו שחובתו למלא אחר כל התחייבויותיו בהתאם
להסכם זה אינה תלויה או מושפעת משימושו או אי שימושו או אופן
שימו שו בנכס והוא מתחייב למלא אחריהן ללא כל סייג הן בתקופות
שבהן השימוש שיעשה על ידו בנכס ,יהיה מלא או חלקי או שלא יעשה
על ידו שימוש בנכס כלל ,והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר
לכך.

.27

היזם מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
27.1

לקיים את כל הוראות התב"ע ,הנחיות התכנון והתקנון ,כחלק בלתי
נפרד מהתחייבויותיו כלפיי החברה.

27.2

לשלם את כל התשלומים שהוא מחויב בהם על פי ההסכם
במועדם.

27.3

להישמע ,הוא עצמו וכל מי שפועל מטעמו ,להוראות ולדרישות
החברה ו/או מי שיפעל מטעמה ,לשתף פעולה ולסייע לחברה
במילוי תפקידיה כל אימת ששיתוף פעולה או סיוע כאמור יידרש
כדי לאפשר את ניהול והענקת השירותים באופן סדיר ויעיל.

27.4

להימנע מביצוע ,בין בעצמו ובין באמצעות אחרים ,של כל פעולה
או טיפול שמוגדרים בהסכם זה כשירותי חובה שמעניקה החברה,
אלא אם כן ,הסכימה לכך החברה בכתב לפני ביצוע הפעולה או
הטיפול.

27.5

להודיע לחברה על כל תקלה המחייבת פעולה מטעמה.

27.6

לאפשר לחברה ולבאים מכוחה את הכניסה לנכס ו/או למגרש
(במקרה שאין זהות בין המגרש לבין הנכס) ,בכפוף להודעה
מראש ,בשעות סבירות ,ומבלי להפריע לפעילות המתבצעת בנכס,
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לשם ביצוע כל פעולה או עבודה הקשורה בניהול ובביצוע חובותיה
של החברה ,בין אם מדובר בפעולה או בעבודה הנעשית בקשר
לנכס ובין אם מדובר בפעולה או בעבודה הנעשית בקשר לנכס
אחר באתר ו/או בקשר לשטח הציבורי.
 .27.6.1מבלי לגרוע מן האמור לעיל החתימה על ההסכם
מהווה הסכמה בלתי חוזרת של היזם כי נציג מוסמך
של החברה רשאי להיכנס לתחום המגרש כדי לבצע
כל פעולה הקשורה לתפקידה של החברה על פי
ההסכם ועל פי כל דין.
 .27.6.2החברה תיתן ליזם הודעה מראש של  24שעות
לפחות לפני הכניסה בפועל ,ובלבד שאין מדובר
בפעולה דחופה ,שאז תהיה החברה או ב"כ רשאים
להיכנס לתחום המגרש לאלתר ,כדי לבצע את
הפעולה.
27.7

לשמור על הניקיון ועל הסדר במגרש ובשטח הציבורי.

27.8

היזם יהיה אחראי לכל נזק ו/או פגיעה שייגרמו על ידו או ע"י מי
מעובדיו או ע"י גורם מטעמו או ע"י קבלן משנה שללו או ע"י ספק
שלו או ע"י לקוח שלו לרכוש הציבורי או למתקנים באתר.

27.9

היזם מצהיר ומאשר בזאת כי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה
כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לרעש ו/או לריח ו/או לכל אי
נוחות ו/או מטרד אחר שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעילות של יזם
אחר באתר (להלן" :המטרד").
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 .27.9.1אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של היזם לנקוט
בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותו כלפי היזם
שיוצר את המטרד ,על מנת להסיר את המטרד או כדי
לקבל פיצוי בגין הנזק שנגרם לו בגינו.
 .27.9.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  27.9לעיל ,במידה ועקב
הפרה של התחייבויות היזם תישא החברה בעלות
כספית לצורך תיקון ההפרה ,היא תהיה רשאית לחייב
את היזם בתשלום בגין הוצאותיה בצירוף הוצאות
תקורה של .20%
ערבות
.28

כערובה לקיום התחייבויותיו של היזם יפקיד היזם לא יאוחר מ 30 -יום לפני
יום הכניסה לנכס או ביום החתימה על ההסכם ,לפי המאוחר מביניהם,
בידי החברה ,ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח המצורף כנספח ד'
להסכם .סכום הערבות יעמוד על סכום של  20,000ש"ח לדונם (להלן:
"הערבות").
28.1

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן.

28.2

אין במתן הערבות כדי לגרוע מחובתו של היזם לשלם באופן שוטף

דמי

ניהול חודשיים.

28.3

לא שילם היזם סכום כלשהו שהוא חייב בתשלומו תהא החברה

רשאית לחלט את הערבות ,כולה או חלקה ,בהתאם לגובה החוב .בחילוט
הערבות

אין כדי לפגוע בזכויותיה של החברה או בסעדים אחרים

העומדים לרשותה.
28.4

חילטה החברה את הערבות ,כולה או חלקה ,על היזם להשלים את
הסכום החסר בערבות על ידי הפקדת ערבות חדשה בידי המנהלת
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בתוך  30יום .לא השלים היזם את הסכום החסר כאמור ,יהווה
הדבר הפרה יסודית של ההסכם ועילה לחילוט הערבות במלואה.
28.5

עם סיום ההסכם תחזיר החברה את הערבות לידי היזם ,אלא אם כן
יוסכם בין הצדדים אחרת.

ביטוח
.29

מבלי לגרוע מהתחייבויות היזם על-פי הסכם ,ירכוש היזם ויחזיק בתוקף
למשך כל תקופת הסכם פוליסות ביטוח ,כדלקמן וימסור לחברה מדי
סיום תקופת ביטוח אישור מחודש אודות תוקפן של הפוליסות:
29.1

פוליסה לביטוח רכוש המבטחת את כל הרכוש של היזם וכל רכוש

אחר אשר ברשותו או באחריותו  .הביטוח מכסה בין השאר סיכוני הקמה
ובנייה  ,אש ,נזקי טבע ,רעידת אדמה  ,זדון ,פריצה וגניבה ,שביתות
ומהומות  ,אובדן תוצאתי .
פוליסה לביטוח חבות מעבידים לביטוח חבות היזם כלפי עובדיו .הביטוח מורחב
לשפות את החברה באם תחשב כמעביד של מי מהמועסקים על ידי היזם.
 29.2פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דין  .גבול אחריות
של הפוליסה הנו

 20,000,000דולר ארה"ב למקרה ולמשך תקופת

הביטוח .ביטוח זה מכסה תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.
הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לשפות את החברה

והבאים מטעמה

בגין מעשה או מחדל של היזם והבאים מטעמו ובכפוף לסעיף אחריות
צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים
על פי ביטוח זה.
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פוליסות לביטוח רכבים וציוד ממונע לרבות ביטוח חובה  ,ביטוח מקיף או ביטוח
צד שלישי או ביטוח צמ"ה.
.30

על הפוליסות ,כאמור בסעיף זה ,יחולו הוראות כדלקמן:
30.1

הביטוחים על פי הפוליסה הנ"ל הנם ראשונים וקודמים לכל ביטוח

אשר בידי החברה .המבטח מוותר על זכות תביעה ממבטחי החברה
על פי האמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א 1981-ולמען
הסר ספק המבטח מוותר על טענה של ביטוח כפל כלפי מבטחי
החברה.
30.2

המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי החברה ,ו הבאים מטעמה

ובעלי נכסים ושוכרים אחרים בתחום פארק התעשייה עידן הנגב ,
למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
.31

היזם רשאי שלא לערוך ביטוח נזק תוצאתי והוא מצהיר בזאת כי לא תהיה
לו טענה או תביעה בגין נזק תוצאתי כלשהו.

.32

היזם ישתף פעולה עם החברה או מי מטעמה במקרה של הגשת תביעה
לחברת הביטוח וימציא באופן מידי כל מסמך ,עדות וכדומה ,שידרשו
לצורך הגשת התביעה.

.33

החברה תחייב את היזם בכל הוצאה שהיא הוציאה במהלך תיקון הנזקים
מכל מין ו/או סוג שהוא ,אשר על היזם לתקן ו/או לשאת בתשלומם ובלבד
שניתנה על כך התראה ליזם זמן סביר מראש ,לפי נסיבות העניין .היזם
ישלם לחברה או למי שתורה החברה ,את הוצאות התיקון בתוך  30ימים
מקבלת הדרישה בכתב.

.34

למען הסר ספק ,החברה לא תישא באחריות לנזק מכל סוג ומין שהוא או
הפסד ,ישיר ,עקיף או אחר ,שייגרם ליזם כתוצאה מליקוי ו/או פגם ו/או
הפסקה ו/או עיכוב בהספקת איזה מהשירותים בפרויקט ,כתוצאה
מנסיבות שאינן תלויות בה בלעדית ,בכפוף לכך שנקטה בכל האמצעים
הסבירים להסיר את המניעה והמפגע ו/או שאין לחברה שליטה עליהן.
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 34.1ידוע ליזם כי הקמת התשתיות והמתקנים באזור התעסוקה נעשתה על
ידי משרד התעשייה המסחר והתעסוקה (להלן" :משרד התמ"ת").
לחברה לא תהיה אחריות כלשהי לתשתיות ומתקנים אלה ,או ללוחות
הזמנים
הקשורים בביצוען ,או לכל עבודה אחרת שנעשתה על ידי משרד התמ"ת
אלא לתחזקם במצבם כפי שהיא תקבל אותם ממשרד התמ"ת.
.35

האמור בסעיף זה (סעיף ביטוח) הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת
פעילות של היזם בחצרי אזור התעשייה עידן הנגב ו/או הכנסת
נכסים כלשהם לחצרי אזור התעשייה עידן הנגב.

.36

הפרה של סעיף זה (סעיף ביטוח) ,תהווה הפרה של תנאי מהותי של
ההסכם.

.37

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל ,אין
בה כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.

.38

מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם
עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש  ,יישא היזם בכל הוצאה או
נזק שיגרם עקב כך.

.39

היזם מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד
החברה

ו/או בעלי החברה ו/או הבאים מטעמם בגין נזק שהוא זכאי

לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל ,והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק
כאמור .האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק
בזדון.
.40

למרות הרשום באישור עריכת ביטוחים ,היזם רשאי שלא לערוך ביטוח נזק
תוצאתי והאמור בתת הסעיף הקודם  ,יחול כאילו נערך ביטוח זה.

.41

מוסכם על היזם כי במקרה של שינוי בסיכון או בפסיקה או בדין הישראלי,
גבול האחריות בביטוח צד שלישי יעודכן על היזם על פי הדין או דרישת
החברה  .עלות העדכון תחול על היזם.
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הפרות
.42

פיגור של היזם בביצוע תשלום שהוא מחויב בו על פי ההסכם העולה על 7
ימים ,יהווה הפרה יסודית של ההסכם.

.43

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

.44

הפר היזם את החוזה הפרה יסודית תהיה החברה רשאית לנקוט בכל אחד
מהן הצעדים הבאים ,וזאת מבלי לפגוע בזכותה לכל סעד אחר עפ"י
ההסכם או על פי כל דין:
44.1

להפסיק באופן מלא או חלקי את ניהול וביצוע השירותים הניתנים
ליזם.

 44.2לממש את הבטוחות שהפקיד היזם בידיה ,כולן או חלקן ,על פי
מידת הנזק שגרמה ההפרה ,ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
.45

החברה לא תנקוט בצעדים כאמור ,אלא לאחר שנתנה ליזם התראה של
 48שעות ,לצורך תיקון ההפרה.

.46

סמכותה של החברה לנקוט בכל האמצעים המפורטים לעיל או בכל
אמצעי חוקי אחר הנתון לה בדין לא תיפרע ,אף אם היזם השכיר את
הנכס ,כולו או חלקו ,לאחר או מכר אותו ,כולו או חלקו לאחר ,או היקנה
בו זכויות אחרות לאחר.

.47

אם תאלץ החברה לחדול מלתת שירותים בפרויקט בשל החלטה שיפוטית
או כתוצאה מנסיבות שאינן תלויות בה ,לא יהווה הפרה של ההסכם ,וליזם
לא תהיה כל עילה כלפיה בשל כך.
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העברת זכויות והתחייבויות
.48

החברה תהיה רשאית ,בכל עת ,להעביר את כל התחייבויותיה וזכויותיה
לפי ההסכם ,כולן או חלקן ,לכל גוף משפטי אחר עליו יוחלט על פיו
התב"ע (להלן" :הנעבר") בתנאי שכל נעבר רלבנטי יקבל על עצמו את
ביצוע כל התחייבויותיה של המנהלת על פי ההסכם .במקרה כאמור
תיידע החברה את היזם ,בכתב ,בדבר מיהות הנעבר ,ויראו את היזם כאילו
חתם על הסכם זה מלכתחילה עם הנעבר ,באופן שכל תנאי הסכם זה
יחשבו כמוסכמים בין היזם והנעבר.

.49

מסירת זכות חזקה ושימוש בנכס ו/או העברת הזכויות בו לאחר:
49.1

היזם מתחייב כי בכל מקרה שבו תימסר החזקה ו/או השימוש

בנכס ,או תועברנה הזכויות בו לנעבר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,הוא
יודיע על כך לחברה ולבקשתה ימסור לה כל פרט ו/או מידע רלוונטי
לניהול הנכס ונחוץ לחברה בקשר להסכם זה.
49.2

היזם מתחייב ,כי היה ויעביר באופן כלשהו זכות חזקה ,חכירה
לדורות ,בעלות ו/או זכות שימוש אחרת בנכס ,הוא יגרום לכך,
שבד-בבד עם חתימת החוזה בינו לבין הנעבר ואף אם לא ייחתם
חוזה כזה ,יחתום הנעבר עם החברה ,במועד שייקבע לכך ע"י
החברה ,על הסכם בנוסח שיהיה מקובל באותה עת אצל החברה
או על מסמך שיוכן על ידה לצורך זה ובו התחייבות של הנעבר
למלא אחר כל התחייבויות היזם עפ"י הסכם זה  -הכול לפי
בחירתה של החברה.

49.3

כל עוד לא חתם הנעבר על הסכם כאמור לשביעות רצונה של
החברה ,אין במסירת השימוש ו/או החזקה ו/או העברת הזכויות
בנכס ע"י היזם לנעבר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,כדי לפטור
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אותו ממילוי כל התחייבויותיו לפי הסכם זה ,ובכלל זה ביצוע
התשלומים שבהם הוא מחויב על פי ההסכם.
49.4

למען הסר ספק ,חתימה על הסכם זה על ידי הנעבר לא תשחרר
את היזם מלעמוד בכל חיוביו החוזיים כלפי המנהלת ,שהתגבשו
קודם למועד זה ,ובלבד שהחברה לא תפרע יותר מפעם אחת בגין
אותו חיוב.

49.5

היזם יודע ומאשר ,כי ללא אישור החברה על כך שקוימו הוראות
סעיף זה ,וכי אין ליזם כל חובות לחברה ,לא יהיה רשאי היזם
להעביר זכויות בנכס לנעבר אצל מינהל מקרקעי ישראל ו/או
לשכת רישום המקרקעין.

49.6

סעיף זה ,על כל תתי-סעיפיו ,הינו תנאי יסודי בהסכם ,והפרתו על
ידי היזם תזכה את החברה בזכות להשתמש לאלתר בכל הסעדים
המנויים בהסכם.

.50

השכיר היזם את הנכס ,כולו או חלקו לאחר ,אם רשאי הוא לבצע השכרה
זו (להלן" :יזם משנה") האחריות לקיום ההסכם ולתשלום דמי ניהול
תמשיך לחול עליו ,אלא אם כן הוא דאג לכך שיזם המשנה יחתום על
הסכם עם החברה ,בנוסח שיהיה מקובל ונהוג אצל החברה באותה עת,
וכי החברה תאשר את עצם ההשכרה לשוכר.

.51

מכר היזם את הנכס ,כולו או חלקו ,לאחר (להלן" :היזם החדש"),
האחריות לקיום ההסכם ולתשלום דמי הניהול ימשיכו לחול עליו ,כל עוד
לא נחתם הסכם בין היזם החדש לבין החברה ,בנוסח שיהיה מקובל ונהוג
אצל החברה באותה עת ,וישולמו כל חובות היזם עד להעברה.

45

קיזוז וזקיפת התשלומים
.52

החברה תהא רשאית לקזז כל סכום כסף אשר תקבל מאת היזם כנגד כל
חוב של היזם לחברה וזאת בכפוף למתן הודעה בכתב בדבר קיזוז.

.53

מוסכם בזאת כי החברה זכאית לזקוף כל תשלום שתקבל מאת היזם או
לזכותה לכיסוי כל חוב של היזם לחברה לפי ראות עיניה וליזם לא תהא
זכות לדרוש כי התשלום ייזקף בגין חוב או חלק של חוב מסוים כלשהו.

שונות
.54

למען הסר ספק ,מוסכם ומובהר בזה ,כי אין ולא יהיה כל תוקף מחייב
ובכלל זה לכל הבטחה ,הבנה ,מצג ,פרסום ,משא ומתן או חילופי דברים
אחרים בין הצדדים ,בכל הקשור להסכם זה ,אלא אם כן נעשו בכתב ועל
ידי מורשי החתימה מטעם הצדדים.

.55

הסכם זה כולל את כל המוסכם בין הצדדים על כל ההבנות ,החיובים
וההתניות שבין הצדדים ואין בלתן .הסכם זה מבטל ומחליף כל סיכום או
הבנה שנעשו בין הצדדים בעניינים המפורטים בו קודם לחתימתו.

.56

אם היזם הינו יותר מאדם אחד או יותר מאישיות משפטית אחת ,יחולו
הוראות ההסכם גם על כל אחד מיחידי היזם והתחייבויותיהם על פי
ההסכם תהיינה ביחד ולחוד.

.57

שום ויתור ,הנחה ,הימנעות מפעולה במועד או מתן ארוכה מצד החברה או
ייחשבו כוויתור על זכויותיה לפי ההסכם ולא ישמשו מניעה לכל תביעה
מצידה.
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הודעות
.58

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הם כקבוע בכותרתו.

.59

כל הודעה ,לרבות מסמכי בי-דין שתשלח לצד האחר באמצעות שליח או
באמצעות פקס' בשעות העבודה המקובלות ,תיחשב כאילו הגיעה
לתעודתה עם מסירתה באותה כתובת ,והודעה כלשהי שתשלח לצד
האחר בדואר רשום תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום  7ימים מיום
שיגורה בדואר כאמור ,והכל בתנאי שמשלוח ההודעה בכל אחת מהדרכים
הנ"ל יהא לכתובת לפי הכתובות דלעיל.

סמכות השיפוט
.60

מוסכם בין הצדדים כי לבתי המשפט בבאר-שבע תהיה הסמכות
הבלעדית לדון בכל תובענה הקשורה להסכם זה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
__________________
החברה

_________________
היזם/ים
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נספח 1
אישור על קיום ביטוחים

לכבוד
עידן הנגב -אזור תעסוקה משותף רהט בני שמעון להבים בע"מ
ד.נ הנגב
( להלן " :החברה" )
הנדון :אישור על קיום ביטוחים של __________________
מספר ח.פ .צ ____________
(להלן "היזם")
בקשר להסכם לניהול של אזור התעסוקה המשותף רהט בני שמעון
להבים ,אשר ממוקם בסמוך לצומת להבים.
(להלן "ההסכם")
פוליסה לביטוח רכוש המבטחת את רכושו של היזם וכל רכוש אחר שבפיקדונו
או באחריותו .הביטוח כולל בין שאר הכיסויים ,כיסוי למקרה של אש  ,עשן,
התפוצצות ,נזקי נוזלים ,נזק בזדון ,מהומות  ,פרעות ושביתות  ,פריצה ושוד ,טבע
ורעידת אדמה.
פוליסה לביטוח נזק תוצאתי המבטחת את יזם בגין נזק תוצאתי עקב מקרה
ביטוח המכוסה על פי הפוליסה לביטוח רכוש של היזם .
פוליסה לביטוח אחריות מעבידים בגין חבות היזם כלפי כל העובדים
המועסקים על ידו  .הביטוח מורחב לשפות את החברה במידה ותחשב כמעביד
של מי מהמועסקים על ידי היזם .
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פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי – לביטוח אחריותו של היזם כלפי צד
שלישי כלשהו ,לרבות החברה בגבולות אחריות של לכל הפחות ₪ 10,000,000
לתובע אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח.
ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בגין תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי
ושימוש בכלי רכב שאינם חייבים בביטוח על פי הפקודה לביטוח כלי רכב
מנועיים .
הביטוח מורחב לשפות את החברה  ,בעלי החברה  ,מדינת ישראל משרד התמ"ת
והבאים מטעמם בגין מעשה או מחדל של היזם  ,ובכפוף לסעיף אחריות צולבת
לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים על פי ביטוח
זה.
הפוליסות לעיל תהינה כפופות להוראות ולתנאים כדלהלן:
א .כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו
כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי החברה  ,בעלי החברה ,
מדינת ישראל משרד התמ"ת וכלפי מבטחיהם ,ולגביהם ,הביטוח על-
פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" ,המזכה אותם במלוא השיפוי
המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוחי החברה  ,מבלי
שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחיהם להשתתף בנטל החיוב כאמור
בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א .1981-ולמען הסר יזם

אנו

מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל ומבטחיהם .
ב .השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות יחולו על היזם בלבד.
ג .אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי החברה ,בעלי החברה  ,מדינת
ישראל משרד התמ"ת והבאים מטעמם ולמעט כלפי אדם שגרם לנזק
בזדון.
אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא
שונו במפורש ע"י האמור לעיל.
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בכבוד רב,
__________
תאריך

רשימת
הפוליסות:

________

____________

שם החותם

תפקיד החותם

מתאריך

עד תאריך

_______________
חתימת וחותמת המבטח

פוליסה מס'

צד שלישי
אחריות מעביד
ביטוח רכוש
ביטוח
נזק תוצאתי

פרטי סוכן הביטוח:
שם _____________; כתובת ________________; טלפון ____________

אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן:

__________

________ __

__________

תאריך

שם החותם

תפקיד החותם

_______________
חתימת וחותמת המבטח
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רשימת
הפוליסות:

מתאריך

עד תאריך

פוליסה מס'

צד שלישי
אחריות מעביד
ביטוח רכוש
ביטוח
נזק תוצאתי
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.10

הסכם לאספקת מים

הסכם לאספקת מים
שנערך ונחתם ב________
ביום____ בחודש_______ שנת ______
בין:

עידן הנגב -אזור תעסוקה משותף רהט בני שמעון
להבים בע"מ
ח.פ 51468440

(להלן" :החברה")

 -מצד אחד -

לבין:

______________________
______________________
______________________
(להלן" :הלקוח")

 -מצד שני -

והואיל

והחברה הינה חברת הניהול של איזור התעסוקה עידן הנגב (להלן:
"איזור התעסוקה");

והואיל

והחברה הינה בעלת הזכויות לאספקת מים בתחום אזור התעסוקה,
בין בעצמה ובין באמצעות צד ג' מטעמה;

והואיל

והלקוח הינו המחזיק או בעל הזכות לקבל את החזקה של נכס הידוע
כ( ____________ -להלן" :הנכס");

הואיל

והלקוח מעוניין שהחברה תקצה לנכס מים כאמור בהסכם זה;

והואיל

והצדדים מעונינים להסדיר את התחייבויותיהם וזכויותיהם על הכתב
בהסכם זה להלן;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 .1מבוא ונספחים
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א.

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,ויפורשו
ביחד עמו.

ב.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות
ההסכם לבין הוראה המופיעה בנספחי ההסכם ,תהא הוראת
ההסכם עדיפה וגוברת והוראת הנספח תפורש בהתאם להוראות
ההסכם ,אלא אם צוין אחרת במפורש.

ג.

כותרות ההסכם הנן לנוחות הצדדים בלבד ולא תשמשנה בכל
מקרה פרשנות ההסכם.

 .2הגדרות
בהסכם זה יהיה פרוש המונחים הבאים כלהלן:
השירותים – אספקת מים ,וכל המטלות והשירותים הכלולים בהסכם זה
ובנספחיו.
 .3מהות ההסכם

החברה מעניקה בזאת ללקוח והלקוח מקבל בזאת מהחברה את הזכות לרכישת
מים לנכס בהתאם להוראות המפורטות בהסכם זה.
 .4הצהרות והתחייבויות הצדדים
א.

החברה מצהירה כי היא בעלת הזכויות לספק מים בתחום איזור
התעסוקה.
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ב.

החברה מסכימה ומתחייבת בזה בכפוף להוראות הסכם זה ,לספק
ללקוח ,והלקוח מתחייב לקבל מאת מהחברה בהתאם להסכם
שנחתם בין החברה לחברת מקורות את הספקת המים בגין כל
כמות המים שתסופק ללקוח בהתאם לקבוע בהסכם זה

ג.

מובהר בזאת כי התחייבותה של החברה כאמור בסעיף משנה ב'
לעיל הינה בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים מאת הלקוח על
ידי רשות המים (להלן" :הרשות המאשרת" ,ככל שאלו נדרשים
בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-ובכפוף למילוי מלוא התחייבויותיו של הלקוח
בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה הוראות תקנות בריאות העם
(התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת) ,התשנ"ב( 1992-להלן:
"תקנות מזחי"ם").

ד.

החברה תספק ללקוח מים בהתאם לזכותה על פי הסכם ההקצאה
שנחתם בינה לבין מקורות .למען הסר כל ספק מוסכם במפורש
בין הצדדים ,כי אין הסכם זה מקנה ללקוח זכות כל שהיא ,לקבל
את מימיו ממקור מים ו/או מפעל מסוים ,וכי אספקת המים תיעשה
ע"י החברה ממקום מים ו/או ממפעל מים פלוני ,לפי תכנית
האספקה שלה ושיקוליה וקביעתה של החברה.

ה.

מטרות השימוש במים המסופקים תהיינה בהתאם לקבוע ברשיונות
ובהתאם לתנאים שיקבעו על ידי החברה מפעם לפעם.

ו.

איכותם של המים שיסופקו ע"י החברה לפי הסכם זה תהיה לפי
המים שיסופקו לה מחברת מקורות.

ז.

באם ירצה הלקוח להשתמש במים הנ"ל למטרות הדורשות דרגות
איכות גבוהות מאלה שיסופקו על ידי מקורות ,כי אז יהיה עליו
להתקין את המתקנים שיידרשו לצורך שיפור המים שיסופקו לו ע"י
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מקורות ,וזאת על חשבונו הבלעדי ,ולא תהיה לו דרישה ו/או טענה
לשפוי מאת החברה.
ח.

מובהר בזאת כי אספקת המים על פי הסכם זה אינה כוללת
אספקת מים לכיבוי אש  /שעת חירום ,יודגש כי לחץ אספקת המים
הנו ה לחץ שחברת מקורות מספקת ואין לחברה אפשרות להעלות
את הלחץ מעבר לאותו לחץ שסיפקה חברת מקורות .אלא אם
הותקנ/ו חיבור/ים לכיבוי אש לצורך הגדלת לחץ וספיקות המים.
הלקוח יהיה רשאי במקרה הצורך על פי דרישת שירותי הכבאות
ו/או חברת הביטוח שלו ,ובכפוף לקיום כל חובה על פי דין ,להקים
מתקן כיבוי והחברה תספק לו מים בדומה ליתר צורכי הלקוח.

ט.

מובהר כי אספקת המים אינה באופן מיוחד לכיבוי אש אלא רק
אספקת המים לשתייה .יודגש כי החברה לא תהא אחראית לכל
נזק שייגרם כתוצאה מתקלות באספקת מים לכיבוי אש  /שעת
חירום הנובעות מגורמים שאינם בשליטת החברה ,לרבות אך לא
רק ,בעיות במערכת החשמל ופגיעה במערכות אספקת המים,
כתוצאה מהשריפה.

 .5צריכת המים
א.

הלקוח מצהיר כי ישתמש במים המיועדים לו לצורכי הנכס שלו
בלבד ולא יהיה רשאי להעביר ו/או לחבר נכס אחר מבלי לקבל
אישור מראש ובכתב מאת החברה.

ב.

בכפוף להתחייבויות הלקוח כאמור בהסכם זה ,החברה תספק
ללקוח מים תמורת תשלום בכפוף להנחיות ולתקנות רשות המים,
לרבות תעריפי המים שבתוקף.

ג.

במקרה של תקלה באספקת המים מסיבה אשר אינה תלויה
בחברה ,לא יחשב הדבר להפרה של הסכם זה.

 .6מונה המים
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א.

הלקוח מצהיר כי הוא יתקין מונה מים חדש בנכס בקוטר ועל פי
מפרט שתספק החברה שיתאים לצינור אספקת המים שבגבול
מגרשו לצורך מעקב וחיוב אחר צריכת המים בנכס (להלן":מונה
המים").

ב.

החברה תהיה רשאית בכל עת לבדוק את תקינות מונה המים
ולצורך כך הלקוח יאפשר לחברה להיכנס לחצר העסק של
הלקוח.

ג.

המים יסופקו ללקוח והלקוח יקבל את המים בנקודת חיבור מים
במקום כפי שיקבע ע"י החברה

מדי פעם בפעם ובתאום עם

הלקוח (להלן" :מקום החיבור").

ד.

עלות התקנת מונה המים והאביזרים הנלווים להתקנתו יחולו על
חשבון הלקוח וישולמו על ידו בטרם יותקן מונה המים.

ה.

מובהר בזאת כי החברה לא תהיה אחראית למונה המים בכל הנוגע
לגניבה ו/או חבלה במונה המים ,וככל והמונה ייפגע הלקוח יידרש
להתקין מונה חדש בהתאם לאמור לעיל ועל חשבונו.

ו.

הלקוח מתחייב לא לעשות כל פעולה במונה המים ,אלא אם כן
קיבל את הסכמת החברה לכך בכתב ומראש.
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ז.

הלקוח מתחייב להודיע לחברה על כל תקלה שהוא מזהה במונה
המים ,ובכל מקרה בו יתברר שהתקלה הינה במערכת אספקת
המים

הפנימית

של

הלקוח

או

שמקורה

בפעולות

כלשהן

שבאחריותו – כי אז יחייב הלקוח בעלות הקריאה ו/או התיקון ,עפ"י
החשבונות שתגיש לו החברה .
 .7התמורה
א.

הלקוח ישלם לחברה בגין השימוש במים בהתאם לתעריפים
שיקבעו על ידי רשות המים.

ב.

מוסכם על הצדדים כי ככל וישתנו תעריפי המים ברשות מים,
החברה תהיה רשאית לדרוש מהלקוח העלאות או שינויים בתמורה,
ובפרט בין מחמת עליות שכר עבודה ,שינויים בשער החליפין של
המטבע ,הטלתם או העלאתם של מסים ,היטלים או תשלומי חובה
אחרים מכל מין וסוג ,בין ישירים ובין עקיפים ,או מחמת כל גורם
נוסף אחר.

ג.

הלקוח ישלם לחברה את התשלום הנ"ל מיד עם קבלת החיוב ולא
יאוחר מ 7-ימים ממועד הוצאת תעודת החיוב.

ד.

פעם בחודש תעשה קריאת מונה מים על ידי החברה ו/או מי
מטעמה

עד לתאריך  15לאותו חודש ,התשלום ישלח ללקוח

לכתובת העדכנית אשר נמצאת ברשות החברה תועבר ללקוח אשר
יעביר את התמורה עבור שימוש במים על פי הקריאה והחשבון
שישלח אליו ,בתוך  7ימים מיום קבלת החיוב.
ה.

לא פרע הלקוח את החשבון במועד הנ"ל ,ישלם הלקוח לחברה
בנוסף על החוב ,ריבית בשיעור כפי שייקבע ע"י החברה באותו
זמן ,וזאת ביחס לכל סכום שלא נפרע במועדו ועד לסילוקו המלא,
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ומבלי לפגוע בזכויותיה של החברה לנקוט בצעדים נוספים אחרים
בהתאם להוראות הסכם זה ו/או החוק.
ו.

כל תשלום שמגיע או שיגיע לחברה לפי הוראת הסכם זה ,ובכלל
זאת תשלום מתשלומים המתווספים למחיר המים ,המהווים חוב
עבור מים לכל דבר ,תהיה החברה רשאית לצרפו לחשבונות הנ"ל
ולגבותו יחד עם התמורה עבור המים .והלקוח מתחייב לסלק את
התשלומים הנ"ל באופן ובצורה הקבועים בהסכם זה לגבי סילוק
מחיר המים.

ז.

הוראות פיסקה ( 7ח) לעיל לגבי תשלומי הריבית ,יחולו גם על כל
חוב שהתחייב בו הלקוח ו/או על כל חיוב כספי המוטל עליו עפ"י
הוראות הסכם זה ואשר לא סולק במועדו ,וזאת מבלי לגרוע מכל
סעד אחר לו תהיה זכאית החברה .

ח.

איחור בהגשת דרישה ע"י החברה לסלק כל סכום שהוא המגיע
לה לפי הוראות הסכם זה ,לא יתפרש כוויתור מצידה על זכותה
לתבוע מהלקוח ולקבל ממנו את המגיע לה בכל עת.

ט.

אי תשלום חשבון המים עד לתאריך הנקוב בו ,מהווה הפרה של
ההסכם ,שבגינה רשאית החברה לצמצם ואף להפסיק לחלוטין
את אספקת המים למתקני הלקוח או חלק מהם.

י.

חשבון המים של החברה ,וכן דף ריכוז חובו של הלקוח לחברה,
יחשבו כראיה לכאורה לנכונות גובה החוב והחברה תהיה רשאית
להסתמך עליו בכל הליך משפטי לרבות לצורך הגשת תביעה
בסדר דין מקוצר ו/או תובענה בסכום קצוב.

יא .במקרה ותהיה תקלה במונה המים ו/או במקרה של אספקת מים
ללא מד מים בכלל ,הרי ישלם הלקוח עבור המים שסופקו לו ללא
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מדידה ,בהתאם לכמויות שתקבענה בהערכה ע"י החברה בהתאם
לכללים הנוהגים בחברה כפי שיחולו באותה עת
.
יב .כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג החלים או אשר יחולו
בעתיד על שירותי הקצאת המים או על העסקה שעל פי הסכם זה,
יחולו על הלקוח וישולמו על ידו .החברה תנכה מהסכומים שיגיעו
לחברה כל סכומם שעליה לנכות לפי כל דין ,ובכלל זה מסים,
היטלים ותשלומים חובה ,והעברתם לזכאי להם עפ"י דין יהווה
תשלום לחברה.
יג .בכל מקרה של איחור בתשלום לחברה ,יחויב הלקוח בתשלום
ריבית שבועית בשיעור ___ %והפרשי הצמדה למדד המחירים
לצרכן.
 .8חוק המים

א.

מבלי לפגוע בהוראות הסכם זה ,אספקת המים ללקוח לפי הוראות
הסכם זה ,תבוצע ע"י החברה

בכפיפות להוראות חוק המים,

תשי"ט ,1959-ולתקנות שהותקנו על פיו (להלן" :חוק המים") ,ו/או
להוראות כל דין אחר שיהיה בר תוקף בכל מועד שהוא ,ולהוראות
ולצווים כלשהם שיוצאו ע"י נציב המים ,האחראי לפי חוק המים
לניהול עניני המים במדינה.
ב.

למען הסרת ספק ,הלקוח מצהיר בזה ,כי ידוע לו שלמרות האמור
או המשתמע אחרת בהסכם זה ,הרי שאספקת המים מותנית בקיום
רישיון בר תוקף לגבי אספקת המים ,עבור שנת אספקה שבה
אמורה להתבצע אספקת המים הנ"ל.

ג.

החברה תספק את המים ללקוח ,והלקוח מתחייב לצרוך את המים
בכמות ולמטרות השימוש הקבועות ברישיון שנחתם בין החברה
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לבין מקורות ובכפיפות ליתר התנאים המותנים בהסכם זה ,והחברה
לא תהיה חייבת בשום פנים לספק ללקוח כמות העולה על הכמות
הנקובה בהסכם זה.

 .9כללים לשמירת המים ומניעת זיהום
א.

הלקוח מתחייב לנהוג במים המסופקים לו ע"י החברה  ,ביעילות
ובחסכון ובהתאם להוראות כל דין המתייחסות לכללים של שימוש
במים ו/או בהתאם להוראות החברה

כפי שתינתנה מדי פעם

בפעם.
ב.

הלקוח מתחייב להחזיק את כל מתקני המים ורשת המים שברשותו
במצב תקין ובהתאם להוראות כל חוק ו/או תקנה לרבות אך לא רק
הוראות תקנות (מזח"ים) על מנת למנוע מכל פעולה שיש בה
במישרין או בעקיפין כדי לסתום ו/או לדלל ו/או לזהם את המים,
את רשת המים ואת יתר המתקנים ,הן של החברה ,שבאמצעותם
מסופקים מים ללקוח או לצרכנים אחרים כלשהם ,והן שלו ,ו/או
לפגוע בצורה כלשהי בחברה ו/או במים המסופקים על ידם .מבלי
לפגוע באמור לעיל ,הלקוח מתחייב לעשות כל שביכולתו על מנת
להסיר ולתקן כל תקלה ,מכשול ו/או נזק כלשהו שיגרמו עקב
פעולה כנ"ל ,וזאת בזמן הקצר ובדרך היעילה ביותר.

ג.

הלקוח מתחייב מפורשות שלא להזרים מי שופכין ו/או פסולת כלשהי ו/או
להקים מתקני ביוב בכל צורה שהיא ,הן בשטחו והן מחוץ לשטחו,
והגורמים או עשויים לגרום לזיהום מים ו/או להרעת תכונותיהם של מים
הנמצאים במקום כלשהו בו מצויים מים ,ובכלל זאת בחברה ו/או במובילי
מים כלשהם ,פתוחים או סגורים ,במאגרים ,במתקנים וכיו"ב .בכלל
האמור לעיל ,לא יבצע הלקוח כל פעולות דישון והדרבה העלולות לפגוע
במערכת אספקת מים כלשהי .כמו כן מתחייב הלקוח שלא להוליך מים
המיועדים לצרכי בית מלאכה ושירותים ,וזאת בקרבה מסוכנת למאגרי
ו/או למוליכי מי שופכין או מאגרי דלק כלשהו.
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ד.

החברה תהיה רשאית לדרוש מהלקוח לגרום ו/או לאסור עליו לעשות
כל מעשה או מחדל ,שלפי דעתה יש בהם כדי לזהם מים כלשהם ,לרבות
לתבוע ממנו סילוק של שפכים או כל מזהם אחר ,וזאת להנחת דעתה
הגמורה של החברה.

ה.

נוכחה החברה  ,כי הלקוח הפר ו/או לא קיים הוראה מהוראותיה לפי
הסעיפים הנ"ל או נגרם ע"י הלקוח או כתוצאה מפעולותיו זיהום מים,
תהיה החברה רשאית להורות לו לתקן את המעוות או לעשות כל פעולה
אחרת לסילוקו המיידי של מקור הזיהום ,תוך מועד שייקבע על ידה ,ועליו
יהיה למלא הוראות אלה תוך המועד הנ"ל .נוכחה החברה

כי הלקוח

הפר הוראה מהוראות תקנות (מזח"ים) תהא רשאית החברה לנתק את
אספקת המים ללקוח ,מיד עם גילוי ההפרה ,כאמור.

זכות כניסה לשטח הלקוח

.10
א.

מוסכם במפורש בין הצדדים כי בכפוף למתן הודעה מראש
ללקוח ,יהיו החברה

ו/או מי מטעמה רשאים להיכנס בכל עת

סבירה לכל מקום שהינו בבעלותו ו/או בהחזקתו של הלקוח ,על
מנת לבצע פעולות תיקונים והחזקה של מונה המים ו/או כל חלק
ממנה ,וכן פעולות הקשורות בביצוע הסכם זה.

ב.

החברה רשאית ,והלקוח מתיר לה בזה ,להיכנס לכל מקום על
מנת לפקח ולבדוק את דרכי ביצוע הוראות הסכם זה ,וכן לשם
התקנת מדי מים ,בדיקתם ,פירוקם ,העברתם וכיו"ב.

ג.

החברה תהיה רשאית להיכנס לשטח הלקוח לצורך קריאת מונה
המים בכל עת שתמצא לנכון.
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תקלות באספקת מים

.11
א.

למרות כל מה שמותנה אחרת בהסכם זה ,הרי מוסכם בזה כי
במקרה שמפאת איזו סיבה שהיא תחול הפחתה או הפסקה
באספקת המים באחד או בחלק מהמתקנים ,או יהיה צורך לפי
שיקול דעתה של החברה

לבצע הפחתה או הפסקה באספקת

המים ,וכל זאת כתוצאה מירידת תפוקת החברה המים ו/או תקלה
ו/או מכשול במתקני מערכת המים ו/או כתוצאה משינוי באיכות
המים ו/או מזיהום המים ו/או משינוי בלחץ המים – (להלן – "תקלות
באספקת מים") וזאת למשך תקופה מוגבלת ,כי אז שמורה
לחברה

לפי שיקול דעתה הבלעדי ,הזכות להחליט באיזה אופן

ובאיזה יחס לסדר ולחלק את המים בין הלקוח לבין הצרכנים
השונים ,בהתחשב עם הפחתת המים האמורה לעיל כדי לחייב את
החברה לצמצם את אספקת המים לכל צרכניה במידה ו/או ביחס
שווים ,אלא הכל מותנה בשיקוליה של החברה בהתאם לנסיבות.
ב.

במקרה של הפסקה גמורה ומוחלטת באספקת המים או הפחתת
האספקה לתקופה ממושכת כתוצאה מתקלות באספקת מים ,הכל
או בחלק מהמתקנים ,תהיה החברה

רשאית לנקוט בכל אותן

הפעולות המנויות בפסקה (א) לעיל וכן בכל פעולה אחרת שתמצא
לנכון ,וזאת לפי שיקוליה הבלעדיים .במקרה של הפסקת מים
כנ"ל ,על החברה יהיה לעשות כל מה שביכולתה בנסיבות העניין
ובמסגרת תקציביה המאושרים ,על מנת לתקן ולהסיר כל מכשול
לאספקת מים תקינה לכל מתקני הלקוח תוך זמן סביר.
ג.

היה ותידרש החברה

לפעול כאמור בסעיפי משנה (א) ו( -ב)

לעיל ,תעשה החברה את מיטב המאמצים על מנת ליתן ללקוח
הודעה על כך מראש ,ככל שהדבר יהא אפשרי בנסיבות העניין.
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ד.

מוסכם בזה כי היה ותחול תקנה ו/או מכשול וכיו"ב במתקני המים,
מתחייב הלקוח להודיע על כך להחברה ללא דיחוי ,והחברה לא
תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד שייגרם ללקוח בשל תקלה
כאמור ,שלא נודע עליה לחברה .

ה.

מבלי לפגוע בחובתו של הלקוח כאמור בס"ק (ד) לעיל ,החברה
לא תשא באחריות כלשהי לנזק ו/או הפסד לגוף או לנכסי הלקוח,
שיתעוררו או שיגרמו ע"י או עקב הפחתה או הפסקה באספקת
המים כאמור בסעיפים (11א) ו( 11 -ב) לעיל .הלקוח מתחייב לאגור
לשימושו הפרטי כל כמות מים הנחוצה לו ,והכל לפי שיקוליו
להמשך פעילותו התקינה בתחום הנכס שלו לתקופה של  24שעות
לכל הפחות ,ולא תהיה לו כל טענה או דרישה כלפי החברה.
סעדים והפרות

.12
א.

הוראות סעיפים  4ו 5 -לעיל על תתי סעיפיהם מהווים הוראות
יסודית להסכם והפרתן תחשב הפרה יסודית שלו.

ב.

הפר הלקוח הוראה יסודית מהוראות הסכם זה ,רשאית החברה,
בנוסף לשאר זכויותיה על פי הוראות הסכם זה וע"פ כל דין ,לעשות
את הפעולות דלהלן ,או כל חלק מהן:
)1

להשהות ו/או לצמצם מתן השרות ע"י החברה ,תוך

מתן הודעה מוקדמת של  48שעות ,וזאת על מנת לאפשר לו
לתקן את ההפרות בתוך הזמן שיקבע ע"י החברה.
)2

לראות הסכם זה כמבוטל תוך  7ימים לאחר שנשלח

ללקוח מכתב רשום על כך.
)3

לנתק באופן מידי את אספקת המים לנכס ,לאחר

מתן הודעה מוקדמת של  48שעות ,וזאת על מנת לאפשר לו
לתקן את ההפרות בתוך הזמן שיקבע ע"י החברה.
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ג.

מובהר בזאת מבלי לגרוע בכל זכות של החברה ,כי היה ותתגלה
גניבת מים בחיבור הלקוח ו/או שהלקוח חיבר צרכן אחר למערכת
המים שלא בידיעת החברה ואישורה בכתב ,תהא רשאית החברה
לנתק מיידית את אספקת המים ללקוח ואף לפרק את מונה המים,
ואספקת המים תחודש רק לאחר שישלם הלקוח לחברה את כל
נזקיה עקב גניבת המים או כל מחדל אחר .אין באמור בסעיף
משנה זה כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות החברה על פי
כל דין.
תוקף ההסכם

.13

החברה תהיה רשאית לבטל הסכם זה במידה ותפוג הסמכתה כספקית
המים בשטח איזור התעסוקה מכל סיבה שהיא והדבר לא יחשב כהפרת
הסכם מצידה.
שונות

.14
א.

הסכם זה מבטל כל מו"מ או הסכמה קודמת בין הצדדים וכל שינוי
ו/או הוספה על הוראות הסכם זה לא יעשו אלא במפורש ,בכתב
ובחתימת שני הצדדים.

ב.

הלקוח מתחייב לא להעביר ו/או להמחות ו/או להסב לאחר את
זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה ,כולן או מקצתן ,וכן מתחייב לא
לשתף איש אחר או גוף אחר במכסת המים שלה לפי הסכם זה,
אלא אם קיבל על כך את הסכמת החברה בכתב מראש.

ג.

הסמכות המקומית הייחודית והבלעדית נתונה לבתי המשפט
המוסמך בעיר באר שבע בלבד.
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ד.

שום ויתור ו/או ארכה ו/או הימנעות מפעולה במועדה מטעם אחד
הצדדים לא ייחשבו כויתור על זכויותיו על פי הסכם זה או על פי דין
ולא ישמשו מניעה לכל תביעה ו/או זכאות לכל סעד.

ה.

היה ואחד הצדדים לא ישתמש בזכות מזכויותיו על פי הסכם זה
ו/או לפי כל דין ,לא ייחשב הדבר כויתור של אותו צד על זכויותיו
אלה ,לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן.

ו.

הלקוח מתחייב לדווח בכתב לחברה על כל שינוי שיחול בסטטוס
החוקי שלו .החברה תהא רשאית לראות בשינויים האמורים שינוי
יסודי מהוראות הסכם זה ולפעול בהתאם ,הכל בהתאם לשינוי,
ולשיקול דעתה הבלעדית של החברה בעת הרלוונטית.

ז.

כתובות הצדדים הנן כמפורט במבוא להסכם זה.

ח.

כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום לפי הכתובת
הנ"ל ,תיחשב כאילו נתקבלה ע"י הנמען תוך  72שעות מהישלחה,
ובמידה ונשלחה בפקסימיליה ו/או באמצעות דואר אלקטרוני  -תוך
 24שעות ,ואילו אם הונחה במען הרשום לעיל  -במועד בו הונחה
כאמור.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
_________________
החברה

__________________
הלקוח
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טופס בקשה להתקנת שילוט
תאריך___________:

לכבוד,
ראש מועצת בני שמעון
הנדון :בקשה להתקנת שילוט
הרינו מתכבדים להגיש בקשה להתקנת שילוט בתחומי מגרש __________
באז"ת עידן הנגב.
מגרש זה נמסר לנו לצורך הקמת מפעל.
שם ומען מגיש הבקשה____________________________________________ :
פרטי המתקין____________________________________________________ :
פרטי היצרן (של השלט)___________________________________________ :
פירוט אופן חיבור השלט והצבתו_____________________________________ :
________________________________________________________________
פירוט חומרים מהם עשוי השלט_____________________________________ :
פירוט מידות השלט_______________________________________________ :
שילוט אלקטרוני :

 כן

 לא

באם כן ,יש לצרף אישור חשמלאי מוסמך.
מצ"ב תרשים השלט ,כולל פירוט הכיתוב ,המידות ,הגודל ואופן חיבורו לרבות
המסגרת שעליה יוצר השלט בצירוף המפרט הטכני.
ידוע לנו ,כי המועצה רשאית לדרוש פרטים נוספים ככל שיעלה הצורך.
ידוע לנו ,כי קבלת היתר להצבת שילוט הינו תנאי הכרחי להצבתו.
ידוע לנו ,כי תשלום אגרת השילוט על-פי חוק העזר הינו תנאי הכרחי לקבלת
היתר להצבת שלט.
בברכה,
____________________________
שם המפעל (חתימה וחותמת)

66

.12
מס"ד
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

פירוט שירותים
נושא

נקיון שטחי ציבור
חיטוי והדברת מזיקים בשטחים
ציבוריים
אחזקה שוטפת של כבישים ,מדרכות
ותמרור
מערכת ביוב ומים ציבורית
תחזוקת תאורה
תחזוקת ביוב
תחזוקת רשת מים
שפכים ביתיים
הספקת מים
טיפול ברעש מפעלים
שפכים תעשייתיים
טיפול בזיהום אויר
ניקוז מי גשם משטחים ציבוריים
תאורת רחוב
גינון ציבורי
תחזוקת גדרות וחזות מפעלים
סילוק פסולת ביתית
נקיון שטחים ציבוריים
שילוט הכוונה
פיקוח (תכנון עירוני ,וטרינרי ותברואי,
רישוי עסקים ,פיקוח עירוני)

הגורם המבצע
מ.א בני
חברת
מפעל
שמעון
עידן הנגב
X

אופן המימון
מ.א בני
חברת
שמעון
עידן הנגב
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
פיקוח
פיקוח
פיקוח
X
X
X
פיקוח
X
X
X

X

פיקוח

מפעל

הערות

X
במסגרת קרן פחת
במסגרת קרן פחת
במסגרת קרן פחת

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

לפי שימוש
ע"י איגוד ערים
ע"י איגוד ערים
ע"י איגוד ערים

X
X
X
X
X
X
X
פיקוח

*בכפוף לחוזה השותפות

שירותי חובה
נושא

מס"ד
1
2

סילוק פסולת תעשייתית
שמירה היקפית של א.ת כולו

3

שילוט מפעלים

הגורם המבצע
מ.א בני
חברת
שמעון
עידן הנגב
X
X

מפעל

אופן המימון
מ.א בני
חברת
שמעון
עידן הנגב

מפעל

הערות

X
X
X

X

לפי מפרט שיוכן ע"י חברת
עידן הנגב בכפוף לחוק עזר
של מ.א בני שמעון

שירותי רשות רשימה לדוגמא
מס"ד
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

נושא
הסעות לעובדים
שרותי הסעדה
שרותי נקיון פרטיים
שרותי אספקת בגדי עבודה
שרותי ניקוי בגדי עבודה
שרותי אחזקה טכניים
שרותי אבטחה פרטיים וחיבור למוקד
שרותי שליחים
שרות רפואי
משפחתון /מעון יום
אולם כנסים
שרוץי מחשב /קלדנות
הנהלת חשבונות ושכר
מרכז משאבי אנוש

הגורם המבצע
מ.א בני
חברת
מפעל
שמעון
עידן הנגב
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

אופן המימון
מ.א בני
חברת
שמעון
עידן הנגב
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

מפעל
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

הערות

קרנות וגורמים ממסדיים
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