
 הת משנחוזה חכיר

 

 

 ביום ____ לחודש ________ שנת _________ עמק יזרעאלשנערך ונחתם ב

 

 

  המועצה האזורית עמק יזרעאל    :בין

 500223094מ"י 

 עפולה 90000ת"ד      

 )להלן: "המחכיר"(

 מצד אחד

 

 

 יונייטד ישראל אפיל אוף קנדה אינק.    : לבין

 560005951מס' תאגיד 

 , ירושלים 48'ורג' מרחוב המלך ג

 )להלן: "החוכר"(

 מצד שני

 

 

, ביישוב שמשית מיועד השטח ,לתכנית בניין עיר שבהתאםוהמחכיר מצהיר בזה,  הואיל

לפי  תב"ע )מ"ר  500 -, בשטח של כ17857בגוש  174 חלק מחלקההידוע כ

הקים המחכיר מרכז רב תכליתי הכולל זה , כאשר על שטח ( לבנין ציבורי10652ג/

בלבד מועדון הנוער )בקומת הקרקע  מ"ר 437בשטח של  וכו מועדון נוערבת

  (;"הנכס"להלן: ייקרא 

לחוזה זה כנספח א' שטח ומיקום המרכז הרב תכליתי עליו מצורף תשריט ה

 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 

לחוזה זה ומהווה  'בכנספח מצורף  , כחלק מהמרכז הרב תכליתי,נכסתשריט ה

  רד הימנו.חלק בלתי נפ

 

מרשות מקרקעי  נכסה חוכר הראשי שלובהתאם לכך מצהיר המחכיר, שהוא ה :והואיל

יש לו הזכות להחכיר את הנכס לחוכר ולחתום על  , כיישראל )להלן: "רמ"י(

 ;מ"ישר הפנים ורבכפוף להסכמת , חוזה זה

 

 ;החוכרתרומות שהושגו ע"י הוקם ע"י המחכיר בסיוע והנכס  :והואיל
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 בנכס;פורמאליות משנה  תוהצדדים מבקשים להסדיר לחוכר זכויות חכיר :לוהואי

 

כמועדון והפעלתו  מווהמחכיר מסכים להחכיר לחוכר את הנכס, למטרת קיו :והואיל

מיום  _________________מס'  המועצמליאת הוזאת בהתאם להחלטת נוער, 

;______________  

 

תינתן רשות להשתמש בנכס למטרת החכירה והמחכיר והחוכר מעוניינים כי  :והואיל

 כמוגדר בחוזה זה;

 

 לכן נערך ונחתם חוזה חכירה זה לפני התנאים כדלקמן:

 

 הקדמה .1

 חלק בלתי נפרד ממנו. יםלחוזה זה מהוווהנספח המבוא 

 

 נושא החכירה .2

 בתנאים המפורטים בחוזה זה.בחכירת משנה המחכיר מחכיר בזה לחוכר את הנכס 

 

 מטרת החכירה .3

 .בלבד מועדון נוערהפעלת כס מוחכר לחוכר לתקופת החכירה למטרת הנ

ללא הסכמה מפורשת לשימוש זה,  בכל חלק ממנו למטרה אחרת ו/או  להשתמש בנכסאין 

 מאת המחכיר ושר הפנים.מראש ובכתב, 

 

 תקופת החכירה .4

 28/08/2048וכלה ביום  חתימת חוזה זההיא מיום  ת המשנהתקופת חכיר .א

  "(.חכירה "תקופת)להלן: 

 

יוארך מעבר ליום  המחכירהיה וחוזה החכירה הראשי בין רמ"י לבין  .ב

אלא , מקבילהלתקופה נשוא חוזה זה ה ת המשנחכיר, תוארך גם 28/8/2048

חודשים מראש לפני  12אם תבוא הודעה מראש ובכתב של החוכר, לפחות 

גמר תקופת החכירה, בדבר רצונו של החוכר שלא להאריך את תקופת 

 חכירה.ה

 

 דמי חכירה ואופן תשלומם .5

החוכר מתחייב לשלם למחכיר דמי חכירה סמליים מהוונים בגין  כל  תקופת   .א

 לכל שנת חכירה לתקופת החכירה. ₪  1החכירה  מראש בסכום של 
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תוארך גם , והיה וךחוזה החכירה הראשי בין רמ"י לבין המחכיר יוארהיה ו .ב

לעיל, ינהלו הצדדים מו"מ בדבר .ב. 4אמור בסע' כ, בהתאם חכירת המשנה

בגין חכירת המשנה שכירות שישלם החוכר למחכיר חכירה/הסכום דמי ה

 בתקופת ההארכה. 

 

 חזקה .6

הבלעדית של המחכיר ו/או של חזקתו יהיה בהנכס מודגש בזאת כי בכל תקופת החכירה 

  .זכות החכירה של החוכר היא פורמאלית בלבד – . משמעהגוף המפעיל כמפורט להלן

 

 תקנות בנוגע לבניה .7

 .וכדין כל תוספת בניה בנכס טעונה אישור על ידי המחכיר ומוסדות התכנון המוסמכים

 

 רישום החכירה .8

ה בלשכת רישום המקרקעין ת המשנהמחכיר מתחייב לרשום את חוזה חכיר .א

לחוזה זה ולאחר  מ"יור משרד הפנים ם שלבתוך שנה מיום קבלת אישור

ע"ש חכירת המשנה ל האישורים הדרושים  עפ"י כל דין לרישום קבלת כ

 החוכר.

 

תעשנה על ידי  ת המשנהכל הפעולות הדרושות לשם רישום זכות חכיר .ב

 המחכיר.

 
הצדדים מתחייבים לפעול בשקידה לקבלת כל האישורים הנדרשים לרישום  .ג

)כולל הזכויות וכן לחתום על כל מסמך הנדרש לצורך הדיווח לרשויות 

וכן לרישום הזכויות בלשכת רשום המקרקעין ע"ש לשכת מיסוי מקרקעין( ל

 החוכר.

 

 תשלומי מיסים .9

המחכיר מתחייב לשאת בכל המיסים ושאר תשלומי חובה, החלים על הנכס ו/או יטיל 

הנובע מחוזה זה יחד עם זאת מוסכם כי מס רכישה  הוצאות אלה על הגוף המפעיל בלבד.

 וכר.)ככל שיחול( ישולם ע"י הח

 

 זכות כניסה .11

כר ושליחיו רשאים להיכנס לנכס ולבדקו בכל זמן המתקבל על הדעת כדי לבחון אם והח

 ר מקיים את תנאי חוזה זה.יחכמה
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 פינוי המוחכר .11

בתום תקופת היה ויוסכם בעתיד כי הנכס יוחזק ו/או יופעל ע"י החוכר, אזי מוסכם כי 

ר את הנכס ויחזירו למחכיר, אלא אם החכירה או עם סיומה מכל סיבה אחרת, יפנה החוכ

יוסכם בכתב אחרת. לא יפנה החוכר את הנכס כאמור יהיה המחכיר זכאי לכל סעד 

 משפטי.

 

 מתן רשות שימוש לגוף המפעיל .12

הצדדים ו/או מי מהם רשאים למסור את הנכס, לשימושו של גוף מפעיל  .א

ישור שר וזאת לצורך ביצוע מטרות חוזה זה בהתאם לנהלי משרד הפנים ובא

 הפנים.

 

המחכיר אחראי לכך שהגוף  המפעיל ישתמש בנכס בהתאם להוראות סעיפי  .ב

 חוזה זה ואך ורק למטרה שהוסכמה.

 
המחכיר מתחייב לעזור לחוכר במידת האפשר בהגשת כל סעד משפטי,  .ג

שיחליט עליו החוכר, בקשר לפינוי הנכס ופינוי הגוף המפעיל ויחתום על כל 

 ה על ידי החוכר לשם כך.המסמכים שידרשו לחתימ

 

 .ו/או על הגוף המפעיל מחכירותפעולו חלה על ה הנכסחזקת א .ד

 

 מ"יור אישור משרד הפנים .13

ים יכנס לתוקפו רק לאחר אישוריו, מ"יורמשרד הפנים  ם שלחוזה זה מותנה בקבלת אישור

 . ים. המחכיר אחראי לטיפול ולקבלת האישוראלה

 

 כתובות הצדדים .14

 עפולה. 90000ת"ד  -המחכיר 

 ירושלים. 48המלך ג'ורג'   -החוכר 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 

______________________                                                 ______________________ 
 החוכר                    המחכיר                                                                                  

 
 ע"י מורשי חתימה       ע"י מורשי חתימה 

 
   ____________          ____________ 

 
  

     ____________         ____________ 
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______ הינם ______, עו"ד, מאשר כי ה"ה ____________, __________אני הח"מ _____
 תם על חוזה זה בצרוף חותמת החוכרכל דין, וכי חתימ מוסמכים לחתום בשם החוכר על פי

 .מחייבת את החוכר
 
 

_____________      __________________ 
 עורך דין        תאריך         

 
 
 
 

________, _________ ו____אני הח"מ ______________, עו"ד, מאשר כי ה"ה _____
 מועצההחתימתם על חוזה זה בצרוף חותמת  על פי כל דין, וכי מחכירמוסמכים לחתום בשם ה

 .מועצההמחייבת את 
 
 

_____________      __________________ 
 עורך דין        תאריך         

 
 
 
 

 חותמת אישור משרד הפנים _______________________________  
 

 תאריך: ____________
 

 11/11/15רמ    1001/45  40028


