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 לצורך הסכם זה   האשר כתובת  
 

 רחובות ,  _______ _____________ _________ רחוב 
         
 "( תהשוכר"  -)להלן          

 מצד שני        
 
 
 

הידוע  קומת הקרקע  אולם הממוקם בבוהמשכירה הינה בעלת החזקה והזכויות   הואיל        
בן  תחת    מצאהנו  985-ו  1196חלק מחלקה    3703כגוש   ברחוב    קומות  שתימבנה 

 "(; המושכר"  -  )להלן  רחובותבעיר    2   גולדברג
 

  שירותים חדרי  חדרי אחסנה,    ,פעיל  חדרי מטבח  ם:חדרי  (3)  השלוש  בן  והמושכר  והואיל 
 ; מטרים רבועים לערך (125) מאה עשרים וחמישה בהיקף של ומסדרון

 
 והמושכר, מושכר על מיטלטליו המנוי בנספח א' להסכם;   והואיל

 
ללא קבלת דמי מפתח ותוך התניה  שוכרת  וברצון המשכירה להשכיר את המושכר ל והואיל 

חוק לפי  מוגנת  בלתי  תהיה  שהשכירות  מניעה    מפורשת  כל  כי  ואין  חוקית 
     ; המשכירה תשכיר את המושכר לשוכר

 
לשכור את המושכר מן המשכירה ללא תשלום דמי מפתח ותוך  שוכרת  וברצון ה  והואיל

הצהרה והסכמה כי שכירות זו הינה שכירות בלתי מוגנת לפי כל דין, ובמיוחד לפי  
שיבוא במקומו; , וכל חוק אחר  1972   -חוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[, התשל"ב   

    
 על פי הסכם זה; ועדת המכרזים של המשכירה אשרה את ההתקשרות והואיל
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 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 
 
 

 המבוא, יתר חלקי ההסכם ופרשנות
   
 מהווים חלק בלתי  נפרד ממנו.  . המבוא להסכם זה, כן הנספחים לו ויתר חלקי הסכם זה1
 
לפרש הסכם זה כאילו הוא מטיל חיובים, מעניק זכויות, פוטר מחיובים, וכיוצא באלה, אלא  . אין  2

 אם נאמר בו הדבר במפורש. 
 
להן  3 ליחס  ואין  בלבד,  הקריאה  לנוחיות  הינן  שישנן,  במקום  וסעיפיו,  ההסכם  חלקי  כותרות   .

 משמעות פרשנית או כל משמעות אחרת.   
 
 

 תנאי  השכירות
  
בזה מן המשכירה את המושכר לתקופה  שוכרת שוכרת  והשוכרת  משכירה בזה ל  המשכירהא.    .  4

   -     )להלן  לאחר מכן  שנה אחתזה, ותסתיים  ההסכם  ל   ______החל מיום     שנה אחתקצובה של  
 תקופת השכירות"(. "

 
בתום תקופת השכירות תתחדש תקופת השכירות לשנה נוספת, וחוזר חלילה,  עד לתקופה  ב.   

  י אלא אם הודיעו מ  פציה לחמש שנים נוספות,כולל אושנים, באותם התנאים,    חמשכוללת של  
(  ימים מראש,  כי אין הוא מעונין בהארכת  60מן הצדדים למשנהו, בהתראה בכתב של ששים )

 תקופת השכירות. 
 
לשלם דמי מפתח בעבור שכירות    הולא התחיב   מהבזה כי לא שיל  תומתחיב  המצהיר שוכרת  ה.  5

דמי מפתח בעת פינוי המושכר או בגמר    ולא תתבע  קבלתהמושכר וקבלת החזקה בה, וכי היא לא  
לא היה כל דייר הזכאי להחזיק במושכר,    20.8.68תקופת השכירות לפי הסכם זה, והואיל  וביום   

 רות זו מוגנת על פי החוק וזה בהתאם להוראות חוק הגנת הדייר. לא תהיה שכי
 
שלא    הבמושכר, וכי ידוע לת מוגנת  א בגדר דייריכי אין ה שוכרת  ה  ה.  א.  למען הסר הספק, מצהיר6

שחוקי הגנת הדייר לא יחולו על    מהמסכי   היאבגמר תקופת השכירות,    נתמוג תחשב לדיירת  
ו זה,  להסכם  בהתאם  השכירות    תמתחיבוא  ה השכירות  תקופת  בתום  המושכר  את  לפנות 

והציוד   וכשהמושכר  לשוכר,  השייך  חפץ  ומכל  אדם  מכל  פנויים  כשהוא  למשכירה,  ולהחזירו 
 כשהם במצב שלם, תקין וראוי לשימוש.  

 
כי    תומתחיב שוכרת  בזאת ה  האת המושכר במועד כנדרש, מצהירשוכרת  פנה הת ב.  היה ולא       

לגרוע מכל זכות אחרת שיעמדו לה, פיצויים ודמי שכירות ראויים בסכום    שלם למשכירה, מבלית
בסך   מראש  ומוסכם  חדשים)   ש"ח  600קבוע  שקלים  מאות  בפינוי  שש  איחור  יום  כל  בגין   )

( בגין  אלף שקלים חדשים)  ש"ח 1,000 מי האיחור הראשונים, ובסך של  (30המושכר בשלושים  )
   כל יום איחור נוסף.

 
ולנקוט בכל צעד אחר  שוכרת  ג.  אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות המשכירה לתבוע את פינוי ה     

או נוסף העומד לזכותה, ושעור הפיצוי ודמי השכירות הראויים עבור כל יום של איחור בפינוי  
הינו שעור מוסכם בסיסי, הנקבע מבלי שהמשכירה תהיה חיבת להוכיח את זקיה; עלו נזקיה של  

 משכירה על שיעור הפיצוי המוסכם, תהיה המשכירה רשאית לתבוע את מלוא נזקיה.ה
 

ד.  עם תום תוקפו של הסכם זה, או אם יבוטל הסכם זה כדין על ידי המשכירה או באם ינתן   
ה של  לפינויו  דין  והשוכרת  פסק  תהא תלא  שוכרת  מהמושכר,  המושכר,  את  מידי  באופן  פנה 

לצורך פינוי המושכר לרבות פינוי    צעדים והאמצעים שברשותהנקוט בכל ההמשכירה רשאית ל 
 . תשל השוכר הכל המטלטלין שבמושכר ואיחסונם מחוץ למושכר, והכל על חשבונ

 
ה.  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובנוסף לכך, תהא המשכירה רשאית להציג לפרעון את   

של הוצאות הפינוי כמבואר בסעיף  להלן, וזאת לשם כיסוי חלקי  32ההמחאות המצוינות בסעיף  
זה, שיגיעו למשכירה בגין התקופה מיום גמר תוקפו או ביטולו של הסכם זה או מתן פסק דין  

זה, המושכר;     בענין  של  בפועל  לפינויו  זכות  ועד  כל  על  ויתור  משום  זו  בפסקה  באמור  אין 
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או משום מתן היתר    על פי הסכם זה או על פי כל דין,שוכרת  מזכויותיה של המשכירה כלפי ה
 לעשות שימוש במושכר לאחר ביטול הסכם השכירות או מתן פסק דין של פינוי כאמור. שוכרת ל

 
אין בו כדי לפגוע    להלן,  44   -   41להוראות סעיפים  ו.   יובהר כי ביטולו של הסכם זה בהתאם   

 על פי האמור בסעיף זה דלעיל.  שוכרת בהתחייבויות ה
לשלם את דמי השכירות במלואם ובמועדם והמשכירה    תהיה חייבתשוכרת ז. למען הסר ספק, ה 

הפרזכאית  תהיה   אם  גם  שהדבר  שוכרת  ה  הלקבלם  מבלי  ההסכם,  מהוראות  כלשהי  הוראה 
 יחשב לויתור או להסכמה מצד המשכירה. 

 
ציוד והאביזרים המפורטים בנספח א' להסכם זה,  כשהוא כולל את השוכרת  מושכר מושכר לה.  7

 "הציוד"(.   -המצורף אליו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו  )להלן  
 
 משרדים.  קיום ופעילותאת המושכר למטרת שוכרת שוכרת .  ה8
 
בזאת שלא להשתמש ושלא להרשות את השימוש במושכר או בכל חלק ממנו    תמתחיבשוכרת  . ה9

מודגש בזאת, כי כל שימוש      ;לעיל  8לכל מטרה אחרת שהיא, מלבד התחומים המנויים בסעיף  
 שונה או חורג מן האמור לעיל לא יותר אלא באישור מראש, במפורש ובכתב מטעם המשכירה. 

 
רשות בכתב ומראש מהמשכירה, לא לותר ולא להעביר    הקבלכל עוד לא    ,תמתחיבשוכרת  א.  ה  .10

זכויותי  בין    האת  או מקצתו,  כולו,  המושכר  להשכיר את  לא  או מקצתן,  כולן  זה,  הסכם  לפי 
בשכירות משנה ובין  בדרך אחרת, ולא להרשות לאחר או אחרים להשתמש במושכר או להנות  

וה ההנאה  אם  בין  מקצתו,  או  כולו  כלשהי,  הנאה  שאינם  ממנו   ובין  מוגדרים  הינם  שימוש 
בין אם נעשו הפעולות  שוכרת  מוגדרים, בין כבני רשות ובין בדרך אחרת; איסורים אלו יחולו על ה

   דלעיל בתמורה ובין שלא בתמורה.
 

לפי  זכויותיו  ב.  המשכירה תהיה זכאית בכל עת וללא צורך בהסכמת השוכר, אך תוך שמירת   
על פי הסכם זה, כולן או    זכויותיו במושכר, או את זכויותיה  תהסכם זה, להעביר או לשעבד א

 על פי הסכם זה לא יפגעו.שוכרת מקצתן, ובלבד שזכויות ה
 
 

 נזקים ותיקונם 
 

כי במידה ויגרם למושכר או לציוד קלקול, נזק, אובדן או פגם כלשהו כתוצאה    תמתחיבשוכרת  . ה11
היה חייב  ת לתקנם מיד באמצעות בעל מקצוע בקי ומיומן ו  ת חיבשוכרת  היה הת  משימוש השוכר,

 . בעל מקצוע כאמור לשאת בהוצאות התיקון ו/או ההחלפה כפי שיקבעו על ידי המשכירה ו/או
 

להודיע למשכירה על כל נזק, פגם, אובדן או קלקול כאמור מיד לאחר    שוכרת ה  ת. בנוסף, מתחיב 12
 מועד גילויו. 

 
קן כראוי ובאופן מידי נזק כאמור לעיל, תהיה המשכירה רשאית לתקן  תת   לאשוכרת  . במידה וה13

קבלה או חשבון עבור כל ההוצאות שהוציאו בגין  שוכרת  את כל הטעון תיקון או החלפה ולהגיש ל
לשלם למשכירה מיד כל סכום שיפורט בחשבון    ת מתחיבשוכרת  כאמור לעיל, וה  אובדן או נזק

 מראש על כל טענת התנגדות בקשר לכך.  תא מוותרי או בקבלה כאמור, וה
 
 

 פגמים, שינויים ותוספות במושכר
 

  והיא היטב את מצבו העובדתי והמשפטי,    הה את המושכר, בדקתכי רא  ה מצהירשוכרת  . א.  ה14
)שוכרת   במצבו  המושכר  מצאAS ISאת  וכי  ומתאים    ה(,  לשימוש  וראוי  תקין  במצב  אותו 

כי  הלמטרותי  למצבו    תמוותר   היא,  למושכר,  בקשר  התאמה  אי  ו/או  מום  טענת  כל  על 
כר באופן  להשתמש במוש  היא מתחיבתולאפשרויות השימוש בו, למעט פגם או מום נסתר, וכן כי  

סביר וזהיר ולהחזיר את המושכר לידי המשכירה או לכל הבא מכוחה או מטעמה באותו מצב  
 ובאותה צורה כפי שקבל אותו.

 
למשכירה, והברירה בידי המשכירה  שוכרת  ודיע על כך התב.  נתגלו במושכר פגם או מום נסתר,       

אזי ימשיך הסכם זה לחול על  (  ימים ממועד קבלת ההודעה, ו14) ארבעה עשר   לתקנם בתוך  
להודיע ל הנסתר, או  נתגלה הפגם או המום  ולחייבם כאילו לא  סיומו של  שוכרת  הצדדים  על 

בתוך   לסיומו  ההסכם  יבוא  ואזי  ימים  ההסכם,  עשר  הודעת  נוספים  (  14) ארבעה  ממועד מתן 
   המשכירה על סיומו.
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ל      המשכירה  הודיעה  לא  בתוך  שוכרת  ג.   כאמור  נסתר  מום  או  פגם  בענין  לנהוג  ברצונה  כיצד 

על הפגם או המום, או לא תקנה את  שוכרת  ( ימים ממועד קבלת ההודעה מן ה14)ארבעה עשר   
על סיומו של ההסכם,    יל, יראו את המשכירה כאילו החליטההפגם או המום במועד, כאמור לע 

 ( ימים נוספים. 14)ארבעה עשר לסיומו כאמור בתום    וההסכם יבוא
עד למועד סיומו,  ה  ממילוי התחיבויותישוכרת  ד.  אין בסיומו כאמור של ההסכם כדי לפטור את ה     

לרבות תשלום דמי השכירות ולרבות לאחר שנתגלה הפגם או המום הנסתר, ואולם פגם או מום  
אותו, יפטרו    היר במושכר למטרה לשמה שכרלעשות שימוש סב שוכרת  כאמור המונעים מן ה

הודעת  האות נתקבלה  בו  מהמועד  שכירות  דמי  ועד    המתשלום  המום  או  הפגם  על  למשכירה 
   למועד סיומו של ההסכם.

 
ה15 כי  בזאת  מוסכם  רשאיתלא  שוכרת  .  שכלולים    תהיה  תיקונים,  שינויים,  במושכר  להכניס 

  "העבודות"(      -)להלן     ותוספות כלשהם, או לבצע בו עבודות בניה או שיפוץ מכל מין וסוג שהוא
  ;מראש ובכתב את הסכמת המשכירה לכך  ה, אלא לאחר שקבללהלן  20בכפוף לאמור בסעיף  

ו לסלק  ה\המשכירה תהיה רשאית  ידי  על  שנבנו  להרוס את העבודות  ללא הסכמת  שוכרת  או 
שא בכל הוצאה שתגרם למשכירה  תשוכרת  המשכירה, או להחזיר את מצב המושכר לקדמותו, וה

לכך,   לביצוע  בקשר  בכפוף  הינו  זה  בסעיף  האמור  המשכירה;  של  הראשונה  דרישתה  עם  מיד 
 ניסת השוכרת למושכר,  כמפורט בהסכם זה, עליהם הוסכם מראש. השיפוצים במושכר כתנאי לכ 

 
לעיל, אזי הסכום    15. מוסכם ומוצהר בזאת כי אם תתן המשכירה את הסכמתם כאמור בסעיף  16

בבניה, בשיפוצים או בשינויים במושכר, לא יראה ולא יחשב בשום שוכרת  אשר יושקע על ידי ה
ות כלשהן בהתאם לחוק  זכוי שוכרת  דמי מפתח המקנה לצורה ודרך שהיא  כהשקעה או  כתשלום  

, או בהתאם להוראות כל דין, ולא יחשב ולא יראה בשום צורה ודרך שהיא כתשלום  הגנת הדייר
 . היא חיבתעל חשבון דמי השכירות בהם 

 
,  תאחראישוכרת  היה התללא קבלת הסכמה בכתב של המשכירה,  שוכרת  בוצעו עבודות על ידי ה  .17

עדי, לכל הוצאה שתגרם למשכירה עקב האמור לעיל, או חיובים כספיים שהמשכירה  באופן בל
 תחויב בהם או תקנס בהם על ידי כל רשות מוסמכת. 

 
זכות  שוכרת  . למען הסר הספק, כל שינוי כאמור, גם אם יעשה בהסכמת המשכירה, לא יקנה ל18

,  1979   -א במשפט, התשל"ט   , לא על פי חוק עשית עושר ולאו זכות כספית כלשהי  כלשהי בנכס
 ולא על פי כל דין אחר. 

 
,  דיה  15בלי לפגוע בהוראות אחרות בהסכם זה, מוסכם כי הפרה כלשהי של האמור בסעיף   מ   .19

את פינויו המידי של המושכר, וזאת בנוסף לכל  שוכרת  כדי להעניק למשכירה זכות לדרוש מאת ה
 סכם זה והן על פי הוראות כל דין.סעד אחר העומד לזכותה, הן על פי הוראות ה

 
מוסכם בזאת, כי בתום תקופת השכירות או עם הפסקתה על פי הסכם  אמור לעיל  מבלי לגרוע מה.  20

)למעט    זה או במועד סיומו של הסכם זה, יהיו כל השיפוצים וההשקעות אשר יעשו במושכר  
לדרוש    תזכאי  לא תהיהשוכרת  לרכושה של המשכירה, וה  מזגנים אשר הותקנו על ידי השוכרת(

; ואולם, שיפור  הכלולים או התוספות שנעשו על ידתשלום כלשהו בגין השיפוצים, השיפורים, הש
עם פינוי    הליטול עמ   תרשאישוכרת  היה התשלפי טבעו איננו מחובר חיבור של קבע למושכר,  

ותיר או מקומו כאילו לא נעשה השיפור מלכתחילה;  אין באמור בסעיף זה  תהמושכר, ובלבד ש
ושיפוצים   שינויים  התרת  לענין  לעיל  מהאמור  לגרוע  להחלטתה  כדי  נתון  והדבר  במושכר, 

 ולשיקולה הבלעדי של המשכירה. 
 

. במקרה ובשעת החזרת המושכר למשכירה ימצא כי נגרם נזק או קלקול למושכר, לחלק ממנו   21
או לציוד, ויתעוררו חילוקי דעות לגבי קיום הנזק וגודלו, יובא הענין  להכרעה של שמאי מוסמך  

והחלטתו   הצדדים  בין  עליו  ידי  שיוסכם  על  ישולם  השמאי  של  שכרו  ומחיבת;  סופית  תהיה 
 הצדדים באורח שווה. 

 
 

 תנאי התשלום
 

;  תישולמו על ידי השוכר, ו₪  _____ של  בסך  יהיו  . דמי השכירות לכל חודש מחודשי השכירות,  22
( לדמי השכירות.  1%בכל שנת שכירות חדשה יוצמדו דמי השכירות למדד ויתווסף אחוז אחד )

 ( בלבד לדמי השכירות. 1%והמדד היה שלילי יתווסף אחוז אחד )במידה 
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. דמי השכירות ישולמו על פי התחשיב דלעיל בתשלום אחד מראש לכל שלושה חודשים מתקופת  23
 . בתחילת כל שלושה חודשים כאמור השכירות, בשקלים חדשים,  בראשון לחודש

 
עזוב את  תל תקופת השכירות, אף אם  לשלם את מלוא דמי השכירות בגין כת  מתחיבשוכרת  ה  .24

 המושכר לפני מועד סיומה של כל תקופה. 
 

.  התשלומים יועברו מדי שלושה חודשים לחשבון הבנק של המשכירה, כפי שתמסור את פרטיו   25
 מוסכם. מעת לעת,  או באופן אחר עליו תורה המשכירה, הכל בהתאם לשוכרת ל

 
השכירות,  26 לדמי  בנוסף  הת.  או  שוכרת  שלם  למושכר  המתיחסים  התשלומים  כל  את  במועדם 

החלים לפי טיבם על בעלים  הנוגעים למושכר ולשימוש בו, בתקופת השכירות, למעט מסי רכוש, 
ככל שיהיו, אשר יחולו על המשכירה וישולמו על ידה;   מבלי לפגוע  במקרקעין להבדיל ממחזיק  

 : תשלם השוכרתבכלליות האמור לעיל 
 

יתקין    שוכר)ה   ם בעד כל שירות המסופק למושכר כגון: אספקת מים, חשמל וטלפוןא. תשלומי 
כי התשלום והשימוש בטלפון אינם מקנים  מוסכם    ;    מונה חשמל ומונה מים נפרד על חשבונו(

 זכות כלשהי  בו מלבד זכות  שימוש.   שוכרת ל
 

 ל המחזיק במושכר.  ב. ארנונה עירונית כללית וכל מס ותשלום חובה החל על פי דין ע 
 

בגין מסים מקומיים אחרים כלשהם כאמור לעיל,  וכן תשלומים    רחובות ג. תשלומים לעירית   
 , ככל שיוטלו. לועד הבית

  
שלם  תשלומים אלה בפועל לספקי שירותים, לעיריה, לחברת החשמל, לועד הבית,  תשוכרת  ד. ה  

 האישורים בדבר ביצוע תשלומים אלה. מציא למשכירה את הקבלות או  תוכיוצא באלה, ו
 

על   27 זה  הסכם  חתימת  לאחר  שיוטלו  אחרים  אגרה  או  היטל  מס,  כל  לעיל,  האמור  על  בנוסף   .
, למעט מס החל או  הוישולמו על ידשוכרת  או השכירות, יחולו במלואם על השוכרת  המושכר, ה

ויחול מע"מ על עסקת השכירות,     ככל או מחזיק;   שוכר  שיחול על פי חוק על בעלים, להבדיל מ
 אחר.  , בנוסף לכל תשלוםתשא בו השוכרת

 
על פי הסכם זה במלואם ובמועדם, הינו  שוכרת  צוע התשלומים המוטלים על הי. מוסכם בזה כי ב28

( ימים ממועד התשלום  30מעיקרי הסכם זה ואי תשלום סכום כלשהו במלואו לאחר שלושים )
  מן המושכר שוכרת  זה, יהוה הפרה יסודית המזכה את המשכירה לפנות את ה  המוסכם בהסכם

לאחר מתן התראה ואפשרות לתקן את המעשה או  יסודית אלא  ובגין כל הפרה שאינה  ,  על אתר
לכל סעד אחר הנתון לה על פי הסכם זה ועל פי   ( יום,  וזאת בנוסף14המחדל בתוך ארבעה עשר )

 של תניות אחרות בהסכם זה תניות יסודיות, כמפורט להלן. כל דין, ומבלי לגרוע מהיותן  
 

לעיל, פיגור בתשלום כלשהו על פי הסכם זה יחיב את הצד   28. בנוסף ומבלי לפגוע באמור בסעיף 29
( לאחר מועד התשלום בתשלום ריבית בשיעור הגבוה ביותר שיהיה  7המפגר החל מהיום השביעי ) 

בגין משיכת יתר מעבר לאשראי המוסכם; למען הסר  מקובל באותה עת בבנק לאומי לישראל  
לעיל, כל תשלום שיעוכב יחויב בהצמדה למדד המחירים    28הספק ומבלי לפגוע באמור בסעיף  

 לצרכן, בנוסף לריבית. 
 
 

 רשיונות והיתרים
 
ה .30 התקנות  תכי    המצהיר שוכרת  א.  העזר,  חוקי  החוקים,  הוראות  כל  את  במלואן  קים 

במושכר והעסק  שוכרת  כל רשות מוסמכת, החלים או שיחולו על שימושו של הוכיוצא באלה, של  
 במושכר.שוכרת המתנהל על ידי ה

 
ועל אחריותהשוכרת  ב.  ה לצורך הפעלת  תדאג לקבל, על חשבונה  כל האישורים הדרושים  , את 

 קים במושכר במסגרת מטרות השכירות,  ככל שהדבר ידרש.עס
 

או ניהול  \ה ובאחריות כלשהי לקבלת היתרים כלשהם שידרשו לצורך שימוש ג.  המשכירה לא תשא  
בזאת להשיג כל רישיון דרוש כאמור מטעם כל    תמתחיבשוכרת  במושכר, והשוכרת  של ה  עסקה

 רשות מוסמכת לפי הענין.
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במושכר, שלא בהתאם  שוכרת  ד.   בכל מקרה שתוגש תביעה כלשהי נגד המשכירה, בקשר לשימוש ה
לפצות ולשפות את  שוכרת  מתוך חריגה או סטיה מהוראות החוק או הרישיון, יהיה על הלחוק או  

המשכירה על כל ההוצאות וההפסדים שיגרמו למשכירה, במישרין או בעקיפין, מיד לפי דרישתה  
 הראשונה של המשכירה. 

 
שוכרת  רשות מוסמכת, אשר ימנע את השימוש במושכר, יהא ה  ל ידיה. מוסכם כי אם יוצא צו  ע

למי מהצדדים    יום ולא תהיה  (30שלושים )   בהודעה מראש ובכתב של לביטול  רשאי להביא הסכם זה  
 כל טענה כלפי משנהו; במקרה כזה כל צד יישא בהוצאותיו. 

 
ברשות המוסמכת כי אין כל   הומצא  הבדקהיא  בזאת כי  המצהיר שוכרת ו.  למרות האמור לעיל, ה

, ומכאן, מוסכם כי העדר רשיון  משרד כמבוקש על ידה  ניהול  מניעה לעשות שימוש במושכר למטרת
 לא יהא בו כדי להביא הסכם זה לסיומו. 

 
 

 מניעת מטרדים  
 

אחראי למילוי כל חוקי  שוכרת  היה הת,  השכירות ובאופי המושכרא.   בהתחשב במטרת   .31
שמירת   וכן  ואיכות  ותקנות  העירוניות,  והתקנות  החוקים  כל  לרבות  התהסביבה,  שוכרת  מנע 

מתחיב  זה  ובכלל  כלשהו  מטרד  השומיצירת  ולזעזועים,    תכרת  לריחות  חזק,  לרעש  לגרום  שלא 
 העלולים להפריע לסביבה ולחלקות הסמוכות למושכר. 

 
ל ניקיון ןרמת  לשמור עשוכרת  ה  ת)א( לעיל, מתחיבקטן  ב.   מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  

תברואה נאותה במושכר, לשביעות רצון המשכירה ובהתאם להוראות משרד הבריאות או כל רשות  
 מוסמכת לענין זה, וכן לשביעות רצונם הסבירה של שכני המושכר. 

 
)א( או חשש להפרה כאמור, הרי שבנוסף לכל זכות  קטן  ג.   בכל מקרה של הפרת הוראות סעיף  

התאם להוראות הסכם זה או על פי כל דין, תהיה המשכירה רשאית  אחרת שתהיה למשכירה ב
מדי או  בדיקה  כל  שתלבצע  אחרת  פעולה  כל  או  תיקון  או  המצב  דה  להחזרת  למשכירה,  ראה 

 לקדמותו או הסרת המטרד.
 

בזה    תמתחיבשוכרת  . התכל ההוצאות שיהיו בגין כך למשכירה, יחולו וישולמו על ידי השוכרד.   
להחזיר למשכירה כל סכום שהוצא על ידי המשכירה כאמור לעיל בצירוף ריבית פיגורים, מיום  

חשבונות המשכירה על גובה הוצאות אלה יהיו    ת;הוצאת הסכומים ועד להחזרתם על ידי השוכר
 לשלמם מיד עם דרישה ראשונה. תמתחיבשוכרת הוכחה לכאורה וה

 
ה את  תשוכרת  ה.   מלפתוח  להפעילומנע  או  אחרת    המשרד  דרך  מכל  בכל  תמנע  בו  וכן  נוכחות 

 בשבתות ובחגים,  משעתיים לפני כניסת השבת והחג ועד שעתיים לאחר יציאת השבת והחג.   
 
 

 הבטחת תשלומים 
 

בידי המשכירה או בא  שוכרת  מטעם התחיבויותיה על פי הסכם זה, יופקדו  . להבטחת מילוי ה 32
במעכוח זה,  ה,   הסכם  חתימת  )מד  סך  המחאות   (  6שש     ₪ ________   על 

המוסכם על    ה או של מי מטעמשוכרת  ,  בחתימת ה כל אחת  שקלים חדשים(____________)
  ₪.   10,000; כמו כן תופקד ערבות בנקאית מטעם השוכר על סך  המשכירה,  וללא ציון תאריך

 "הבטוחה" או "ההמחאות"(.   -  )להלן 
 

מעמד חתימת הסכם זה כתב ערבות בחתימת שני ערבים בנוסח שיועבר על ידי  בהשוכר ימסור    32.1
 . תהמועצה הדתית כשהוא חתום ומאושר על ידי עורך הדין של השוכר

 
 .מובהר כי ערבות הערבים הינה ביחד ולחוד עם השוכר 32.2

 
הערבים הינה ____________ ת.ז ___________ מרחוב __________________ וכן    תזהו  32.3

 ___________ ת.ז ________________ מרחוב ___________________ 
 
. המשכירה תהיה רשאית לפרוע את ההמחאות,  כולן או חלקן, בשל כל תשלום אותו חיב להם  33 

שלמו לצד שלישי אשר על פי ההסכם היה על  על פי הסכם זה, וכן בגין כל תשלום שישוכרת  ה
ל שוכרת  ה של  שוכרת  לבצע; כל מימוש על פי האמור בסעיף זה יעשה רק לאחר מתן התראה 
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להמציא למשכירה  שוכרת  ה  תהיה חיבת (  יום במכתב רשום;  נפרעה המחאה,  14ארבעה עשר )
 (  ימים. 7המחאה אחרת תחתיה בתוך שבעה )

 
 

הצדדים כי אין המשכירה חייבת לפרוע את ההמחאות, וכי המשכירה תהיה  . מוסכם בזה בין  34
רשאית, במקרה של הפרת הסכם זה, לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ולהזדקק לכל הסעדים  

 והתרופות שהחוק והסכם זה מעניקים לה, בין בנפרד ממימוש ההמחאות ובין בנוסף לו. 
 

לגרוע מהאמור בבטוחה, תוקפה המלא של הבטוחה  בזאת כי מבלי    מהומסכי   המצהירשוכרת  .  ה35
לא יפגע, לרבות זכותה של המשכירה לממשה, במלואה  או בחלקה, בשל איזו טענה או כל זכות  

ל מוחלטת,  שוכרת  העומדת  סופית,  הינה  והבטוחה  וזאת מאחר  זה,  להוראות הסכם  בהתאם 
לקיזוז, לשע להתניה,  לשינוי,  ניתנת  אינה  לחלוטין,  מכל  אוטונומית  לתקיפה,  או  לעיקול  בוד, 

 סיבה שהיא. 
 

שוכרת  לעיל, יחולו על ה  32.  כל ההוצאות או התשלומים או העמלות בגין הוצאת הבטוחה בסעיף  36
 .הוישולמו על יד 

 
.  בכל מקרה שהמשכירה תעשה שימוש בבטחונות או איזה מהם או שפג תוקפן של בטחונות או  37

ההודעה    ימים, מיום שנמסרה לה  (7שבעה )להמציא למשכירה תוך  שוכרת  ה  תאיזה מהם מתחיב 
על השימוש בבטחונות, בטחונות חדשים הזהים במהותם ובגודלם לבטחונות בהם נעשה שימוש  

 או לאלה שפג תוקפם. 
 

כל זכויות שהן במושכר ואין בו    תמימוש הבטחונות על ידי המשכירה, כאמור, לא יעניק לשוכר  37.1
התנאה על איזה מזכויות המשכירה או מהתחייבות השוכר על פי הוראות הסכם    משום ויתור או

 זה והוא אינו בה במקום איזו מהן. 
 

לאחר.  38 חודשים  יחסי    שלושה  וסיום  שיהיו,  ככל  ההארכה,  ותקופות  השכירות  תקופת  תום 
ב  לפי הסכם כלפי המשכירה, תשישוכרת  השכירות בין הצדדים ומילוי כל התחיבויותיה של ה

 את ההמחאות שיהיו ברשותה באותו מועד. שוכרת המשכירה ל
 

 
 שוכרת  אחריות ה

 
כלפי המשכירה וכלפי כל צד שלישי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא,    תאחראישוכרת  א.   ה  .39

או לכל רכוש שהוא בתחומי המושכר, לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור    שיגרם לכל אדם
למבקרים   ולמי  לעיל,  שירותים  לנותני  לספקים,  השוכר,  לעובדי  המשנה,  לשוכרי  במושכר, 

בתחומי המושכר, בין אם הוא נמצא במושכר ברשות ובין    מטעמם ולכל אדם אחר אשר ימצא
 אם לאו, בין אם באקראי ובין אם אחרת. 

 
נזק    עבור  או  סיבה שהיא,  במושכר מכל  רכוש  עבור הפסד  תהיה אחראית  לא  ב.   המשכירה 

ו ידי שוכרי משנה, מבקרים ומשתמשים  על  או כל אדם או חפץ  \שייגרם למושכר או לאנשים 
 שהוא. 

 
לנקוט בכל הצעדים לביטול כל  שוכרת  ה   ת)א( לעיל, מתחיבקטן  ג.   מבלי לגרוע מהוראות סעיף   

ו לעיל,  \דרישה  כאמור  נזק  כל  על  כלשהו,  שלישי  צד  ידי  על  נגד המשכירה,  או תביעה שתוגש 
או תביעה כאמור וכן  \ולשפות את המשכירה בסכום כל הכספים שידרש לשלם בתוקף דרישה ו

 בגין כל הוצאותיה האחרות בקשר לכך, מיד עם דרישתה הראשונה של המשכירה. 
 

על כל כללי הבטיחות,  אם על פי  שמור על כללי הבטיחות במושכר ות כי ת מתחיבשוכרת  ד.   ה 
 דין.   כרוך בהפעלת המושכר ואחזקתו לפי כלבכל הדין ואם על פי נוהג,  

 
 

 ביטוח
 

  העל חשבונלרכוש    תמתחיב שוכרת  , כאמור לעיל, התמהתחייבויות השוכר  א.   מבלי לגרוע  .40
למושכר,   השכירות  בתקופת  להיגרם  העלולים  הנזקים  לכל  אחריותו  לכיסוי  ביטוח  פוליסות 
לתכולת המושכר, לרכוש או לצד ג' כלשהו או לעובדיו או לשלוחיו בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש  

 "פוליסות הביטוח"(.   -   )להלן
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ל חברת ביטוח  , אצתידי השוכרועיסוקו במושכר יבוטחו על  שוכרת  ב.   תכולת המושכר ופעילות ה 
 הביטוח יכלול במפורש כיסוי לנזק הנגרם לרכוש סמוך למושכר. מורשית, בערכם המלא;

 
בזאת להוסיף את שמה של המשכירה כמבוטח נוסף בפוליסות הביטוח,    תמתחיבשוכרת  ג.   ה 

 לעניין זה. שוכרת ללא קבלת כל תמורה מה
 

ות הביטוח הוראה, לפיה כל תשלום נזק, על פי פוליסת  כי יכלול בפוליס   ת מתחיבשוכרת  ד.   ה 
מתחיב  עוד  למשכירה.  ישירות  ישולם  נגדו,  תביעה  בגין  או  המשכירה  רכוש  בגין    תהביטוח, 

סעיף בדבר ויתור על זכות שיבוב של  יוסדרו על ידה יכללו  , כי פוליסות הביטוח אשר  תהשוכר
 . , לרבות עובדיה או מנהליהאו כל הבאים מכוחה\לפי המשכירה וכשוכרת מבטחי ה

 
( לעיל, מתחיבת  סעיף וויתור כאמור בסעיף קטן )ד  יכללוה.   בכל מקרה שפוליסות הביטוח לא   

ושוכרת  ה תשלום  כל  בגין  הראשונה,  דרישתה  וכנגד  מיד  המשכירה  את  הוצאה  \לשפות  או 
 שהמשכירה נאלצה לשאת בהם עקב חסרונו של סעיף ויתור כאמור לעיל. 

 
כי יכלול בפוליסות הביטוח הוראה מפורשת לפיה הן לא יבוטלו או ישונו    ת מתחיבשוכרת  הו.     

( תשעים  לפחות  בכתב  הודעה  למשכירה  נשלחה  אם  אלא  כוונת  90תנאיהן,  על  מראש  יום   )
ידי השוכרת  ה על  כן; התחיבות כאמור מאת חברת הביטוח תומצא  למשכירה  שוכרת  לעשות 

 ם זה. יום ממועד חתימת הסכ  30בתוך 
 

ה  יום ממועד  30ציג בפני המשכירה את העתקי פוליסות הביטוח תוך שלושים )תשוכרת  ז.     )
להוסיף או לעדכן    תחייבשוכרת  היה הכם זה ועל פי דרישתה של המשכירה תהחתימה על הס

זכות הביקורת של המשכירה  ;  או לתקן את פוליסות הביטוח לשביעות רצונה של המשכירה\ו
ולדרוש עדכונן, לא  ושימושה או המ בזכותו לראות את הפוליסות  עליה  יטילו  נעותה משימוש 
 אחריות כלשהי. 

 
למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנזכרות בסעיף זה, לשלם את דמי    תמתחיבשוכרת  ח.   ה 

תקופת   כל  במשך  המלא  בתוקפן  ויהיו  יחודשו  שהפוליסות  לכך  ולדאוג  במועד  הפוליסות 
 השכירות.  

 
 הפרות

 
.  הצדדים מסכימים כי הסכם זה יבוטל אם ניתן צו פירוק או כינוס נכסים, בין זמני ובין קבוע,  41

למתן צו קבלת  שוכרת  וקף הביטול יהיה מיום המצאת הבקשה כנגד הה;  תאו נכסישוכרת  כנגד ה
או למינוי כונס נכסים, ובתנאי שהבקשה \נכסים או בקשה לפירוק או בקשה לאכיפת שעבודים ו

 ( יום מיום הגשתה. 60הנ"ל לא בוטלה בתוך ששים )
 

כם זה או על פי כל דין מוסכם במפורש  . בנוסף לכל סעד שהמשכירה תהיה רשאית לתבוע על פי הס42
בין הצדדים כי כל אחד מן הסעיפים המפורטים להלן הוא בגדר תניה יסודית של הסכם שכירות  

,   28   -   22,   20,  19,  15,  10,  9,  4:   1973   -זה, כמשמעותה בחוק החוזים )חלק כללי(,  התשל"ג   
או להגביל את היותם של סעיפים אחרים    ;  אין באמור בסעיף זה כדי למנוע48,   46,   45,   43

 בהסכם זה בגדר תניות יסודיות, אם הדבר מתחיב ממהותם על פי דיני החוזים.
 

. על אף כל האמור בהסכם זה לעיל, בגין כל הפרה שהיא, לרבות כזו המוגדרת כיסודית, תנתן  43
משלוח ההתראה    (  ימים ממועד10התראה  מראש ואפשרות לתיקון ההפרה תוך עשרה )שוכרת  ל

 בדואר רשום, טרם שתהפוך ההפרה ליסודית ותקום עילה לביטול ההסכם ולכל סעד אחר.
 

. מבלי לפגוע באמור בהסכם זה, כל השהיה או ארכה הנוגעת למימוש זכויות הצדדים על פי הסכם  44
 זה  או על פי כל דין, לא יחשבו כויתור מצדם לכל דבר וענין. 

 
 

 גישת המשכירה למושכר 
 

.   א.  המשכירה או מי מטעמה זכאים להכנס למושכר בכל מועד סביר, לאחר תאום מראש עם  45
בפני  תהשוכר המושכר  את  להציג  מנת  ועל  זה  הסכם  תנאי  של  קיומם  את  לבדוק  מנת  על   ,

 אחרים. 
 

לאפשר ביצוע תיקונים או שינויים במושכר או מתוכו,  שוכרת  ב.  המשכירה רשאית להורות ל
 . תהענין, ובלבד שמועד ואופן ביצוע התיקונים יתואמו עם השוכרלפי 
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 שיפוי
 

לנקוט בכל צעד שיהיה דרוש לשם ביטול כל דרישה או תביעה שתוגש נגד    תמתחיבשוכרת  .  ה46
למבקרים   לרבות  רכוש,   ולכל  אדם  לכל  שיגרם  שהוא,   וסוג  מן  מכל  נזק  כל  בגין  המשכירה 

לשפות    תמתחיבשוכרת  במושכר, הקשורים למושכר או הנובעים ממנו בתקופת השכירות;   ה
פיצוי שתדרש המשכירה    את המשכירה באורח מידי עם דרישה לעשות  כן בגין כל תשלום או 

 לשלם בשל תביעה או דרישה כאמור. 
 

 שונות
 

כי האמור    ,יודגש;   למשרדההדומים    בענין משרדיםשילוט כנהוג  תהא הזכות לתלות  שוכרת  . ל47
חולו בגין האמור, יחולו על השוכר;  נוסח  בסעיף זה הינו בכפוף לכל דין וכל קנס או אגרה שי

הסופית  השלטים   ההחלטה  שמורה  ולמשכירה  המשכירה,  ידי  על  מראש  יאושר  וסגנונם 
 והבלעדית אם לאשר את תלית השלט אם לאו. 

 
בתוספת מע"מ,  ישולם ישירות     ₪_____  .  שכר טרחת עורך דין בעבור הכנת הסכם זה,  בסך  48

   על ידי השוכרת לבא כוח המשכירה במעמד חתימת הסכם זה,  כנגד חשבונית מס כחוק.
 

. הודעות שישלחו על ידי צד אחד לצד האחר בדואר רשום לפי הכתובות המצוינות בראש ההסכם, 49
לכתובת החדשה    או במקרה שצד כלשהו שינה את כתובתו, והודיע לצד האחר על השינוי בכתב,

שעות מן המועד    72שעליה נמסרה הודעה כאמור, יחשבו כאילו נמסרו לצד אליו נשלחו כעבור  
 שנמסרו לדואר למשלוח. 

 
 . הלבדשוכרת .  הוצאות ביול הסכם זה יחולו על ה50
 

פעולתם שלא בהתאם  51 יהיה בכתב בלבד; התנהגות הצדדים להסכם או  זה  כל שינוי בהסכם   .
ההסכם, לא תחשב כהסכמה לשינוי תנאי ההסכם או כויתור על זכות או על סעד הנובעים  לתנאי  
 ממנו. 

 
.  הסכם זה משקף את מלוא הסכמות הצדדים באשר לענינים המפורטים בו, ואין, לא היה  ולא  52

יהיה  כל תוקף להסכמה ו/או להתחיבות, בין בעל פה ובין בכתב, שנעשו, אם נעשו, לפני חתימתו;   
ל שינוי, תוספת או ביטול  של הסכם זה או של הוראה מהוראותיו, יעשו בכתב בלבד ויחתמו  כ

 על ידי כל הצדדים. 
 

. מוסכם על הצדדים כי בכל ענין הנוגע להסכם זה יחול הדין המהותי והדיוני של מדינת ישראל,   53
 .בתל אביבלבתי המשפט המוסמכים אך ורק תהיה הבלעדית והסמכות 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

  _________________                  ______________________ 
 השוכר                                                      המשכירה        

 
 
 

  _________________                   
                        רחובותראש עירית   
 

 אישור
 

, מאשר כי החתום על הסכם זה בשם השוכרת  עו"דאני החתום מטה,  ___________________,  
________________(,  וכי      . פ.ח__________________   )  חברתהחתימה מטעם     המורש  ואה

 חתימתם בצירוף חותמת החברה מחיבת את החברה לכל דבר וענין. 
 
 
        _____________________ 
 עורך דין               
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 'ספח אנ
 להסכם שכירות בלתי מוגנת 

 
 

 2022שנת     ________לחודש      __ביום     רחובותשנערך ונחתם ב
 
 

 רשימת ציוד במושכר 
 

 להסכם(   7)סעיף 
 

 
1  . .________________________________________________________________ 
 
2 .________________________________________________________________  . 
 
3 .________________________________________________________________  . 
 
4__________________________________________   . .______________________ 
 
5 .________________________________________________________________  . 
 
6 .________________________________________________________________  . 
 
7 .________________________________________________________________  . 
 
8______________  . .__________________________________________________ 
 
9 .________________________________________________________________  . 
 

10 .______________________________________________________________   . 
 

11   . .______________________________________________________________ 
 

12 .______________________________________________________________  . 
 
 

 
 
 

  _________________                  ______________________ 
 ת השוכר                                                     המשכירה        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


