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 שכירותהסכם 
 

 _____שנערך ונחתם ביום ___ בחודש _______ בשנת 
 

 -בין  -
 

 ___________וועד מקומי 

 ___________ ___________כתובת: 

 הצד האחד              "(הוועד המקומי" :)להלן

 
 -לבין  -

 
 _______________מושב 

 אגודה שיתופית להתישבות חקלאית 

 _______________________כתובת: 

 הצד השני               "(האגודה" :)להלן
 

 
 ישנם מבני ציבור אשר בבעלות האגודה. ___________וביישוב  הואילא. 

"( לטובת המבנה)להלן: " ____________והועד המקומי פנה לאגודה בבקשה לשכור את  הואילב. ו

 כלל התושבים ביישוב, והאגודה נענתה לבקשת הועד המקומי, בתנאי הסכם זה.

 להשכרת המבנה.היחסים שביניהם בכל הנוגע להסדיר והצדדים מעוניינים  הואילג. ו

 

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלהלן:

 מבוא .1

 כדין יתר הוראות ההסכם., ודינו המבוא  להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו 1.1

  הסעיפים הינן לנוחיות בלבד והן לא תשמשנה בכל צורה ואופן לפרשנות ההסכם.הפרקים ו כותרות 1.2

 

 התחייבויות הצדדים .2

כך שהועד המקומי יהא רשאי להפעיל תשכיר לועד המקומי את המבנה, בכפוף לתנאים שלהלן, האגודה  2.1

 לשימוש כלל התושבים.במבנה ולפתח פעילויות ושירותים ציבוריים 

לחודש. כאשר הועד המקומי ישלם את ₪  1דמי השכירות אותם ישלם הועד המקומי יעמדו על סך של  2.2

 .לחודש הראשון לשכירות 3ראש, וזאת עד ליום השנתיים מדמי השכירות 

 שכירות מוגנת על פי החוק הגנת הדייר, כזכות השכירות במבנההצדדים מצהירים כי אין לראות במתן  2.3

 .1972 –)נוסח משולב( תשל"ב 

זכות השכירות למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור כדי להקנות לועד המקומי זכויות, מלבד  2.4

 לפעול בהתאם להוראות הסכם זה.

כשהוא תקין וראוי לשימוש, לשביעות רצון בו, הינה לרבות כל הציוד המצוי זכות השכירות במבנה  2.5

 להסכם זה. 'אכנספח מצ"ב במבנה רה של הציוד המצוי הועד המקומי. פרוטוקול מסי

זכות השכירות ו/או , לא תתבצע העברת האגודהכי ללא אישור מראש ובכתב של ידוע לועד המקומי  2.6

או בכל זכות  הלאחר, במישרין או בעקיפין, וכן לא ישותף מישהו אחר במבנמתן הרשאה כלשהי במבנה 

  .ההסכםלמעט שימוש הנובע ממטרת מזכות השכירות, הנובעת 
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 תשלומים נלווים .3

רותים יהשהתשלומים עבור ושאר במשך כל תקופת ההסכם, יישא הועד המקומי בתשלומי ארנונה  3.1

גז, מים, חשמל, שירותי תקשורת השוטפים עבור וכן בתשלומים המבנה, על החלים המוניציפליים 

 וקיימים. וכיו"ב, ככל )חברות הכבלים, טלפון או אינטרנט(,

ולשאת בכל הרלוונטיים החשבונות כלל את שמו, להעביר על הועד המקומי מתחייב לצורך כך, 

 .בגינםהתשלומים 

י הועד המקומי במועדו, האגודה תהא רשאית לשלם "ככל אשר איזה מהתשלומים הנלווים לא ישולם ע 3.2

ימים  14לאגודה בתוך את אותו התשלום על חשבונה, ועל הועד המקומי תהא החובה לפרוע החוב 

 דה לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין.ממועד דרישת האגודה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של האגו

 

 אחריות הצדדים לנזיקין  .4

 .ההועד המקומי מתחייב למלא אחרי הוראות כל דין בקשר לשימוש ו/או לביצוע פעולה במבנ 4.1

, וכן מתחייב הועד המקומי לשמור על המבנה וקבלת החזקה במבנה,לתוקף, ההסכם ממועד כניסת  4.2

 לנקוט בכל האמצעים החוקיים לשם סילוקם של משיגי גבול ומטרדים.

ו/או לגוף או לרכוש ו/או לכל צד  אגודה בגין כל נזק אשר יגרם למבנההועד המקומי אחראי כלפי ה 4.3

 .ההסכםבתקופת  השלישי, בעקבות החזקה והשימוש במבנ

ההסכם ייגרמו בתקופת שאו פגיעה, ות לכל נזק לגוף ו/או רכוש ו/או אובדן ו/א באחריהאגודה לא תיש 4.4

 .ו או בשל השימוש בואו אחזקתהמבנה , לאגודה או לאנשים שיועסקו בהפעלת המבנהעקב הפעלת 

הועד המקומי מתחייב לשפות את האגודה בגין כל נזק או תביעה שתאלץ לשלם עקב נזק שבגינו אחראי  4.5

בות הוצאות משפטיות סבירות ואחרות שיהיו כרוכות בהגנה מפני תביעה כאמור, הועד המקומי, לר

 ובלבד שהאגודה תאפשר לועד המקומי להתגונן מפני תביעה שתוגש כאמור.

 

 ביטוח .5

להלן, האגודה תדאג להמשיך את הביטוחים הקיימים ביחס למבנה למשך כל  5.2בכפוף לאמור בסעיף  5.1

 תקופת ההסכם וכל הארכה שלו.

הודיעה האגודה לועד המקומי בכתב כי אין בכוונתה להאריך את הביטוחים הקיימים ביחס למבנה,  5.2

ימים ממועד קבלת ההודעה. לא  60על הועד המקומי לערוך ביטוח, לשביעות רצונה של האגודה, בתוך 

רה הימים, מבלי שיראו בכך הפ 60ערך הועד המקומי ביטוחים כאמור, יגיע הסכם זה לסיומו בתום 

 של ההסכם על ידי כל אחד מן הצדדים.

 

 תקופת ההסכם  .6

 ___________.הסכם זה ייכנס לתוקפו החל מיום  6.1

חודשים, כאשר ההסכם יתחדש באופן אוטומטי למשך שנה נוספת בכל  12הסכם זה הינו לתקופה בת  6.2

, אלא אם צד אחד הודיע למשנהו בכתב על רצונו שלא שנים 15פעם, עד לתקופה מקסימלית של 

ימים  180להמשיך את מסגרת ההסכם למשך שנה נוספת או על רצונו לשנות את תנאי ההסכם, לפחות 

 .מראש

כל צד יהיה רשאי להפסיק ההתקשרות בהסכם זה לאלתר במקרה של התנגדות רשות מוסמכת ע"פ כל  6.3

 התנאים האמורים בו.דין, לביצועו של ההסכם או לכל תנאי מ
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 ותפעול שוטפיםאחריות לתחזוקה  .7

את כל עבודות האחזקה  לבצעובציוד, ו ההועד המקומי מתחייב לתקן בתוך זמן סביר כל ליקוי במבנ 7.1

 הוא. ווממקורותי ועל חשבונ, במצב תקין וראוי להפעלה והשוטפת והתיקונים אשר ידרשו לשם שמירת

לרווחת תושבי הישוב בהתאם לקריטריונים ונהלים שיקבע מעת לעת המבנה הועד המקומי יפעיל את  7.2

 ויפורסמו לתושבי הישוב.

ללא  ולא יאפשר לגורם אחר לקיים פעילות שכזו, ההועד המקומי לא יקיים פעילות מסחרית במבנ 7.3

, הואולם לא יהיה בכך כדי למנוע גביית תשלומים מגורמים המשתמשים במבנ אישור האגודה בכתב,

 קל על נטל הוצאות האחזקה.כדי לה

מבנה בהתאם לסכומים המקובלים להפעלת , וותחזוקת ההמבנאת הפעלת הועד המקומי ידאג לתקצב  7.4

 .ווממקורותי ומתקציבדומה 

מבלי במבנה תיר כל שימוש אחר ילמטרה אחרת, ולא  הבמבנשתמש להלא הועד המקומי מתחייב ש 7.5

, הרוע מן האמור מוסכם כי כל שינוי בייעוד המבנבלי לג .מהאגודהשקיבל לכך הסכמה בכתב ומראש 

 ככל שיתבקש, ייעשה בקבלת אישור לכך, מראש ובכתב, מהגורם המוסמך לכך על פי כל דין. 

 לצרכיה היא ובלבד שתתאם זאת מראש עם הועד המקומי. ההאגודה תהא רשאית להשתמש במבנ 7.6

 

 פינוי .8

מחזיק, המבנה כשהוא פנוי את הועד המקומי לאגודה עם תום תקופת ההסכם, מכל סיבה שהיא, יחזיר  8.1

, למעט תוספות אשר לראשונה םבל אותיכפי שקותקינים  ים, טובלועד המקומיוחפץ השייכים  אדם

  .ההסכםהוספו באישור האגודה במהלך תקופת 

ם כפיצוי מוסכ₪   100 עבור כל יום איחור סך של לאגודה  םשליבפינוי כאמור, הועד המקומי איחר  8.2

 לתבוע.האגודה  תרשאיתהא מלבד כל פיצוי אחר ו/או נזק אותו 

 

 שיק ביטחון .9

יפקיד הועד  ,ועל פי כל דין לפי הסכם זהלהבטחת פינוי הנכס ומילוי כל התחייבויות הועד המקומי  9.1

 ₪.בלבד, ע"ס ________ המקומי במעמד חתימת ההסכם בידי האגודה שיק ביטחון לפקודת האגודה 

 עיל, הועד המקומי יהא רשאי להמציא בטוחה אחרת לאגודה, בהסכמתה מראש ובכתב.על אף האמור ל

 לאחר פינוי הנכס על ידי הועד המקומי ומילוי כל התחייבויותיו, יוחזר לידיו שיק הביטחון. 9.2

 

 יישוב סכסוכים והודעות .10

לא ייפתר בדרכי שלום, יועבר לבוררות בפני בורר יחיד אשר ימונה ש סכסוך הנוגע או נובע מהסכם זה 10.1

 י המוסד הישראלי לבוררות עסקית. הבוררות תהא כפופה לדין המהותי."ע -בהסכמה, ובהעדר הסכמה 

י "ע י הכתובות הנ"לפ". הודעה שתשלח עלהסכםהן כמפורט בכותרת  הסכםהכתובות הצדדים לצורכי  10.2

 .מסירתה בעת, ביד נמסרה ואם, שעות מעת שנשלחה 72גיעה ליעדה כעבור צד למשנהו, תיחשב כאילו ה

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

___________________                                                        __________________ 
 האגודה                 הוועד המקומי                          
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 א'נספח 

 
 פרוטוקול מסירה של המבנה

 
מבנה הציבור , ביום ___________ את הועד המקומיאנו החתומים מטה מאשרים בזאת כי קיבלנו לידנו, בשם 

 הציוד כמפורט להלן:___________, ובו 
 

 פירוט ריהוט
 
 
 
 
 

 הערות

 פירוט מזגנים
 
 
 

 הערות

 פירוט מטבחון
 
 
 
 

 הערות

 פירוט תאורה
 
 
 
 

 הערות
 

 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 

 חתימות + חותמת( 2) הועד המקומיבשם 
 

     
 ת"ז + חתימה שם ומשפחה  ת"ז + חתימה שם ומשפחה

 
 
 
 

 חתימות + חותמת( 2בשם האגודה )
 
 

     
 ת"ז + חתימה שם ומשפחה  ת"ז + חתימה שם ומשפחה

 
 
 
 


