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 י"ט כסלו תש"פ
17/12/2019 

 לכבוד:

  9201/317משתתפי הליך מס' 
 

 שלום רב,

 

 2019/317משתתפי הליך מס' ל הבהרות/לשאלות מענההנדון: 

 קבלת הצעות לאיתור משרדים ליעדים

 

המענה שניתן עליהן ע"י ו 317/2019 שהועברו לפניה לקבלת הצעות מס'  הבהרות/מצ"ב שאלות
 חברת יעדים:

 
 ה:שאל .1

 –כתוב כי דמי השכירות כוללים שמירה  – 4טופס הצעת המשתתף בסעיף מס'  –בחלק א 
 האם מדובר במוקד חיצוני של חברת שמירה או במאבטח במקום.

 תשובה:

הכוונה היא שבמקרה שבו בנכס המושכר יש שמירה או אבטחה ו/או דמי ניהול מובהר כי 
י שדמי השכירות כפי שייקבעו בהליך זה, וכיוצ"ב, אשר תשלומם מתחלק בין השוכרים, הר

יש להחליף ייחשבו ככוללים בתוכם גם את רכיבים אלו. כמו כן נפלה טעות סופר בסעיף זה ו
 ות".את המילה "ההצעות" במילה "ההוצא

 

 שאלה: .2

האם שכר הדירה מוצמד למדד המחירים לצרכן וכמה אחוזים ניתן להעלות את שכר הדירה 
 השכירות והן לתקופות האופציה. בכל שנה הן לתקופת

 תשובה:

שכר הדירה אינו מוצמד למדד המחירים לצרכן או לכל מדד אחר. יחד עם זאת ועל אף 
שנות שכירות  2השכירות יעודכנו בתום כל  האמור במסמכי ההליך, מובהר בזאת כי דמי

 . לא יתבצע עדכון רטרואקטיבי.ממועד העדכון ואילך, 2%בשיעור של 

 

 :שאלה .3

 - 3בחלק דרישות המינימום ביחס לנכס סעיף  1בעמוד מס 

האם החומרים שישמשו לחלוקת המשרדים יכולים להיות עשויים  –התאמות 
 מזכוכית/מחיצות אחרות?

 תשובה:

חללי עבודה, עמדות המתנה וחדרי ישיבות עשויים להיות מזכוכית/מחיצות. יחד עם זאת 
הגדרת חומרי הגמר באופן פרטני וספציפי לנכס חלוקת המושכר של ההצעה הזוכה לרבות 

 הזוכה ובהתאם לנכס הספציפי והכל עפ"י דרישות יעדים.הנבחר תעשה מול 
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 שאלה: .4

 ( יתווסף לאחר הוא... זכאי להירשם כחוכר לדורות..1א)5סעיף  

 תשובה: 

 הבקשה מתקבלת. 

 

 שאלה: .5

באר שבע  4ב הנרייטה סולד המשכירה רכשה את המקרקעין ברחו –ג 5הבהרה לסעיף  
חאת זכות של כיום ישנה הערת אזהרה וכתב המ –העב"ז על שמה נמצא בשלבי סיום  והליך

 המוכרת לטובת המשכירה.

 תשובה: 

 הבקשה מתקבלת. 

 

 שאלה: .6

המצריכים תיקון  שאינם על פי ההיתר המצ"בככל שקיימים שינויים תוספות  –א 7סעיף  
 תחייב למועד?ההיתר איך ניתן לה

 תשובה: 

במידה והשינויים/תוספות שיידרשו ע"י יעדים יצריכו תיקון ההיתר, תגדיר יעדים את  
המועד האחרון להשלמת ההתאמות לאור הנסיבות, והמשכיר יהא מחוייב לעמוד בכך. 

בהר כי האמור לעיל אינו מתייחס למצב בו כבר כעת על ההיתר הקיים במושכר לעבור מו
שר היו נדרשים ממילא, ללא קשר לשינויים/תוספות שנדרשים ע"י יעדים( תיקונים )א

 ינוי במועד הנקוב בסעיף זה.ובמקרה כזה לא יחול ש

 

 שאלה: .7

... כל אחת. ובלבד שהחברה יתווסף לאחר.... החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך. 
 עמדה בכל התחייבויותיה מכח הסכם השכירות.

 תשובה: 

 ת.הבקשה נדחי 

 

 שאלה: .8

 5ימים מראש... ובכפוף לתשלום יתרת דמי השכירות עבור  180יתווסף לאחר  –ב 7סעיף  
 שנים ראשונות ו/או ההשקעה בהקמה לפי הגבוה מבין השתיים.

 תשובה: 

בנה ב המלעזוקשרות עם המשכיר וילסיים הההבקשה נדחית. עם זאת, ככל והחברה תבקש  
 –בגין ההתאמות אשר נעשו בנכס סך התשלום היחסי ישולם ללא סיבה המניחה את הדעת, 

; וככל והחברה ועד למועד סיום ההיקשרות המקורי למן יום העזיבה ,בלבדונעשו בנכס ככל 
עולה נקיטת פ-לעזוב הנכס, וזאת לנוכח מחדלי ו/או מעשי ו/או איו קשרותיתבחר לסיים הה
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ו חובתובת הטיפול השוטף ותחזוקת הנכס מתוקף לטשל המשכיר כלשהי 
זכאי יהא לא  – י המשכיר''לביצוע עידה -עלהנדרשת , ומשכיר הנכסכ

 המשכיר לפיצוי כלשהו.

 

 שאלה: .9

לחוזה. ימחק ללא הפרשי הצמדה וייכתב בתוספת  13לאחר ... בכפוף לסעיף  –א 8סעיף  
 הארכה. לשנה במהלך כל תקופת השכירות ו/או 2%הפרשה הצמדה ותוספת 

 תשובה: 

 לעיל. 2הבקשה נדחית. תשומת הלב מופנית לתשובה לשאלה  

 

 שאלה: .10

דמי השכירות ישולמו בהמחאות מראש אשר ימסרו למשכיר מידי תחילת כל  –ב 8סעיף  
לעניין דמי שכירות אינם רלוונטיים, כל התחשבנות  2-9שנת שכירות. הוראות סעיפים 

 .2-9ות יחולו הוראות סעיפים אחרת ככל שתהא למעט דמי שכיר

 תשובה: 

יעביר דרישת יחד עם זאת, ועל אף האמור בהליך, המשכיר  הבקשה נדחית. 
לאותו חודש. יעדים תשלם את  25-תשלום/חשבונית עסקה בגין חודש נתון עד ה

לחודש העוקב, בכפוף לקבלת  10-החשבונית/דרישת התשלום לאחר אישורה ולא יאוחר מה
 דיןחשבונית מס כ

 

 שאלה: .11

ההשקעה "סכום )להלן:  ₪ 350,000עד לסך כולל של וזאת  –א להוסיף בסוף 9סעיף  
שנים. מעבר לסכום זה  5( והתחייבות השוכרת לתקופת השכירות הראשונה חשל במושכר"

לכך יישא השוכר בעלויות. כל עיכוב בביצוע העבודות הנובעות עקב עיכוב בתשלום החל על 
דבר הפרה יסודית וחמורה של הסכם זה והעיכוב לא יבוא במניין הימים השוכר יהווה ה

 במושכר. לביצוע מסירת החזקה

 תשובה: 

 הבקשה נדחית. 

 

 שאלה: .12

 ימים. 7במקום  14לאחר תכניות עבודות ההתאמה... יבוא  –פסקה שנייה  –ב 9סעיף  

 תשובה: 

 הבקשה מתקבלת. 
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 שאלה: .13

 ימים. 7יבוא ימים  5במקום  – 3בפסקה  

 תשובה: 

 הבקשה מתקבלת. 

 

 שאלה: .14

כל עיכוב שאינו נובע ממעשי המשכירה לא יבוא במניין הימים ולא  – 1ב9יש להוסיף סעיף  
 יהווה הפר.

 תשובה: 

הבקשה נדחית. יחד עם זאת, מובהר כי כל עיכוב הנובע ממעשי ו/או מיוזמת השוכרת לא  
 יבוא במניין הימים.

 

 שאלה: .15

 מה קורה במקרה בו מדובר בשינויים המצריכים תיקון מההיתר הקיים? –ג 9סעיף  

 תשובה: 

 לעיל. 6תשומת הלב מופנית לתשובה לשאלה  

 

 שאלה: .16

 יימחק כל תקופת השכירות לרבות תקופת השכירות המוארכת... –ו 19סעיף  

 תשובה: 

יחולו במקרה בו הקלקול נובע הבקשה נדחית. יחד עם זאת, מובהר כי הוראות סעיף זה לא  
 ממעשי השוכרת.

 

 שאלה: .17

בשורה שנייה למחוק וזאת הן .... להוסיף, ככל שהשוכרת אישרה  –ו 9להוסיף בסוף סעיף  
מראש ובכתב את ביצוע העבודה ולאחר ביצועה יתבקש התיקון אזי השוכרת תישא בכל 

 עלות הפירוק והתיקון.

 תשובה: 

ים ו/או ליקויים את, מובהר כי סעיף זה מתייחס לתיקון קלקולהבקשה נדחית. יחד עם ז 
 ולא לשינויים יזומים ע"י השוכרת לאחר ביצוע העבודות.
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 שאלה: .18

השוכרת מתחייבת לשתף פעולה עם המשכיר לצורך ביצוע עבודות  –ז 9להוסיף סעיף  
 חה בהתאם.ההתאמה על עיכוב מצד השוכרת לא יבוא במניין הימים למועד המסירה וייד

 תשובה: 

הבקשה נדחית. עבודות ההתאמה אמורות להתבצע ולהסתיים טרם כניסת השוכרת  
 למושכר.

 

 שאלה: .19

 המשכיר מראש ובכתב.להוסיף אישר  4שורה  – 11סעיף  

 תשובה: 

 הבקשה מתקבלת. 

 

 שאלה: .20

 למעט, עיריית באר שבע. –פסקה שנייה למחוק הכל לאחר הכתוב  – 11סעיף  

 תשובה: 

 הבקשה נדחית. 

 

 שאלה: .21

יימחק תודיע וייכתב תבקש מהמשכיר מראש ובכתב לבצע כל שינויי  – 2א שורה  12סעיף  
פנימי במושכר ורק לאחר קבלת הסכמת המשכיר בכתב לשינוי ובכפוף לקבלת פיצוי בגין 

כי השוכרת ההריסה עבור עלותו ו/או שווי בכסף תבצע השוכרת את השינוי. כמו כן יתווסף 
 רמים הרלוונטיים בגין השינוי.תדאג לקבל כל היתר ו/או אישור כדין מכל הגו

 תשובה: 

הבקשה נדחית. מובהר כי ככל והשוכרת תבצע שינוי כאמור, הרי שהיא תפעל בהתאם  
 להוראות החוקים והתקנות הרלוונטיים, ככל שיש כאלו.

 

 שאלה: .22

ת, שינוי מיקום פתחים חיצוניים ומחיקה של החלפת דלתות חלונו –א למחוק 12סעיף  
 א.12סעיף ב 6-7שורות 

 תשובה: 

 הבקשה נדחית. 
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 שאלה: .23

להוסיף לאחר בתום תקופת השכירות באותו מצב טוב ותקין כפי שהיה ביום  –ב 12סעיף  
 מסירת החזרה ובהתאם לפרוטוקול המסירה והתמונות, פרט לבלאי סביר...

 תשובה: 

 הבקשה נדחית. 

 

 שאלה: .24

להוסיף והחבות הדין חלה על המשכיר.. לתקן במקום  –לאחר שייגרם למושכר  –ג 12סעיף  
וף הסעיף להוסיף ובכפוף לכך כי הפגם לא בוצע במזיד ו/או ע"י עובדי ו/או ימים. בס 21-13

 יבוצע ע"י השוכר. ןמשתמשי החברה ובכלל זה צדדים שלישיים כי אז התיקו

 תשובה: 

דחית. בסיפא של סעיף זה יתווסף כי במידה והפגם נגרם ע"י השוכרת ו/או מי הבקשה נ 
ונה באמצעות גורמים מטעמה, או לשאת מטעמה, תהא השוכרת רשאית לתקנו על חשב

 הכל לפי בחירתה של השוכרת. –בעלות התיקון שיבוצע ע"י המשכיר 

 

 שאלה: .25

ד. ובהמשך השורה במקום שעתיים לאחר ובמקרים דחופים יתווסף בלב 4ד שורה 12סעיף  
 שעות לפחות. 24יבוא 

 תשובה: 

 הבקשה נדחית. 

 

 שאלה: .26

 יימחק נתונה לשיקול דעתה הבלעדי. 7ד שורה 12סעיף  

 תשובה: 

 הבקשה נדחית. ההחלטה אם מדובר במקרה דחוף, אם לאו, הינה בלעדית של השוכרת. 

 

 שאלה: .27

ה תהווינה ראיה... ובלבד שהמשכיר אישר מראש יתווסף לאחר החבר 8ד שורה 12סעיף  
 ובכתב את עלות התיקון.

 תשובה: 

 הבקשה נדחית. 
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 שאלה: .28

לאחר טוב ותקין יתווסף כפי שנמסר ביום מסירת החזרה למעט בלאי  2שורה  – 14עיף ס 
 סביר.

 תשובה: 

 הבקשה נדחית. 

 

 שאלה: .29

ובמקומם המשכירה תחזיק בפוליסת  יימחק 4ב16ועד  1ב16סעיפים  –ביטוח  16סעיף  
להסכם זה בכל תקופת השכירות. והשוכרת תבצע את הביטוחים המפורטים ביטוח כמצורף 

 בסעיפים אלא כשהמשכיר יהיה מוטב בפוליסת הביטוח.

 תשובה: 

 הבקשה נדחית. 

 

 שאלה: .30

 תחלוף כלפי המשכיר.ויתור כל זכות  4א יימחק בשורה 16סעיף  

 תשובה: 

 לקבל את הבקשה כחלופה נוספת. ניתן 

 

 שאלה: .31

המשכיר אינו פותר את השוכרת בגין כל חבות הנובעת ממעשיה ו/או מחדליה  -ג  16סעיף  
בגין השימוש במושכר כלפיה וכלפי צדדים שלישיים ו/או שוכרים נוספים ו/או בעלי זכויות 

 במקרקעין.

 תשובה: 

 הבקשה נדחית. 

 

 שאלה: .32

קיים היתר בנייה מצורף נספח א', האם מבוקש  –בקשת הבהרה  –ח א בהתייחס לנספ 
תיקון או היתר בנייה חדש לשינויים המבוקשים על ידכם? וככל שכן מה קורה לגבי לוחות 

 זמנים?

 תשובה: 

 לעיל. 6תשומת הלב מופנית לתשובה לשאלה  
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 שאלה: .33

נוספות בהתאם לתשובות  שומרת לעצמה את הזכות להעביר שאלות ו/או הבהרותמרשתי  
 שיתקבלו.

 תשובה: 

 הבקשה נדחית. 

 

 

 

 

 

 

 , יש לצרפו כשהוא חתום ע"י המציע.   ההליךמסמך זה מהווה חלק ממסמכי 

 
 
 

 בכבוד רב,
 

 מנכ"ל חברת יעדים  – ליאור דיעי              
 שבע בע"מ-חברה עירונית לפיתוח עסקי באר 
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