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 שימוש ם הסכ

 __ ביום __________ _________ שנערך ב________

 ב י ן:         

 אשכול מועצה אזורית 

 ד.נ. הנגב

 )להלן: "המועצה"( 

 

 מצד אחד                          

 

 ל ב י ן: 

 

 איחוד והצלה ארגון 

 ("השוכרו/או "ב" )להלן: "צד 

 מצד שני                          

 

  "(המבנה)להלן:"  במתחם תיכון "הבשור" הישן מבנה  זכויות החכירה של  בעלת  הינה  והמועצה   :הואיל

 (.להסכם זה ספח אנכי התצ"א הרצ"ב על גב מסומן )המבנהמ"ר  200-של כולל כשטח ב

את המבנה ולשפצו, בעצמו ועל חשבונו, על מנת לעשות בו שימוש לצורכי  לשכור  מעוניין  ב'    וצד והואיל:

 צה. מועתי הצלה להעמותה ולמתן שירו

, והכל  למועצה  ונהראשעזרה  מתן שירותי  ורך  לצד ב' את המבנה לצ  כימה להשכירמסמועצה  הו  והואיל:

 ; כמפורט בהסכם זה

 לקמן:צדדים כדהוסכם והותנה בין הכך לפי

 חלק בלתי נפרד מההסכם גופו. ההמבוא להסכם זה מהוו .1

 ימוש מטרת הש

הצלה  צורך  ל  ,המבנהאת    לשוכרבזאת    משכירה המועצה   .2 שירותי  אחרת  ,מתן  מטרה  לכל  ,  ולא 

   .זה בכפוף להסכם והכל

 הוועד המקומיוהתחייבויות הצהרות 

 :קמןדלכ מתחייבו  ' מצהירב צד .3

ובדק את ה .3.1 רצונו  וומצא הכל כמתאים לצרכיו    ו, מיקומ וצב, ממבנהכי הוא ראה  לשביעות 

 תאמה. המלאה, והוא מוותר בזה על כל טענת פגם ו/או מום ו/או אי ה

 . - IS ASמבנה במצבו כפי שהוא ערב חתימת הסכם זה,  כי הוא מקבל את ה .3.2

לא תקים לו כל    מבנה ידו בשיפוץ ה  שלם, וכי כל השקעה על וא  כשהמבנה  את הכי הוא מקבל   .3.3

מאת  תוזכ ו/  לשיפוי  להמועצה,  ו/או  השקעה  להחזר  מין  או  ו/או  סוג  מכל  מוגנת  דיירות 

 שהוא. 

ו/או בניה כלשהיא  ו/או במתקניו    מבנהבו/או שיפוץ  כל שינוי    כי הינו מתחייב שלא לעשות .3.4

 מראש ובכתב. צהמועסכמת המבלי לקבל לכך את הה, במבנ

 .מועצהשב כרכוש היחי  במבנהעשה  י שו/או שיפוץ ו/או השקעה   ו/או תוספת כי כל שינוי .3.5
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, ו/או  1972  –  יה מוגן על פי חוק הגנת הדייר )נוסח משולב( תשל"גי אינו ולא יהכי ידוע לו, כ .3.6

 ין עתידית. לכל תיקון ו/או תוספת אחרת לחוק זה, בין קיימת וב

ולא היתה לומבנהב  משתמשותו  כי פרט להי .3.7 לו  זכות  , אין  כל  לו  שהיא במבנה,    ולא תהיה 

לוהו שילם  לא  סכום    מועצהא  כל  דהוא  מאן  לכל  בקשרו/או  או  עבור  מפתח  כדמי   שהוא 

חשב כדמי מפתח  ובין בעקיפין כל תמורה שיכולה להי  לקבלת הרשות, ולא נתן בין במישרין

 בגין המבנה. 

ההסכם במצב טוב,    במשך כל תקופת תוקפו של  נהבמזיק את ה ’ מתחייב לשמור ולהח ב  צד .3.8

תקן מייד ועל חשבונו  ולא לגרום כל נזק, ול  בונו, ועל חשבעצמו    ראה,מלמתוקן ונאה  תקין ו

 ולכל הבנוי עליו.  נהמבל נזק ו/או קלקול מסוג כל שהוא שיגרם לכ

ב’ .3.9 צד  מתחייב  זה,  הסכם  של  תוקפו  תקופת  ה   בתום  את  החזולהחז   מבנה לפנות    ו ב קה  יר 

 דם. חפץ ו/או אפנוי מכל   ואלמועצה, כשה

ב במבנה תה   פעילותוכי    מתחייבהשוכר   .3.10 היה  הוראות  לכל  ועל    וכרהש באחריות  דין.  התאם 

 במבנה.  ו פעילות נדרש לצורךההציוד והרכוש  את כל מבנה , לספק לוחשבונ 

ברשות  מתחייב  השוכר .3.11 הדרוש  ו כי  והרישיונות  לשם  כל ההיתרים  דין  כל  פי  על    ופעילותים 

 . הבמבנ

ב' .3.12 כל  צד  לעשות  שלא  ב  מתחייב  מ  ,מבנהשינוי  המועצה  הסכמת  את  לכך  לקבל  ראש מבלי 

 ובכתב. 

ב' .3.13 ב  צד  שימוש  לעשות  הנזיקי   מבנהמתחייב שלא  בפקודת  כהגדרתו  שיהווה מטרד  ן  באופן 

 . 1984חדש( )נוסח  

הפסיק  ל מכל גוף מוסדי שהוא,  עי ישראל ו/או  מרשות מקרקכי אם המועצה תקבל דרישה,   .3.14

שאית להביא הסכם זה  , תהיה המועצה רבמבנה  שוכרהפעילות  את  את השימוש במבנה ו/או  

ימים    30למועצה, תוך    ולהשיבו  ההמבנות את  פנל  מתחייב  והשוכראופן מיידי  לידי סיום ב

ממנשהמ  מועד מה תדרוש  של   הועצה  כמפרה  תיחשב  לא  המועצה  כזה  ובמקרה  כן    לעשות 

   לסעד כלשהו.  היה זכאיילא    הוועד המקומיההסכם ו 

ב'   .3.15 בקשר  האחרהוא  צד  שייגרם  נזק  לכל  הבלעדי  עקיף  אי  או  במבנה  לות פעיעקב  ישיר  ו 

 ו. האו רכוש צד ג' כלש/ו/או לגוף ו  לרכוש המועצהות נזק כם זה, לרב כמפורט בהס

 ' ב  פעילותו של צדהיה ויוטל על המועצה קנס ו/או תשלום חובה אחר בקשר עם שימושו ו/או   .3.16

  7את תוך החובה למועצה וז  ום הקנס ו/או תשלוםמתחייב להשיב את סכצד ב' כי אז במבנה, 

מהמועד על    ימים  כן  לעשות  זאישיידרש  וכל  המועצה,  לגרועדי  מבלי  הסעדים  ת    משאר 

 ה בהסכם זה.צוהזכויות שיש למוע

נמסר לצד ב' בלבד וצד ב’ מתחייב לא להעביר    מבנהמוסכם בזה בין הצדדים כי השימוש ב .3.17

בין בתמורה    המבנחלק מהבו/או    מבנהכל זכות אחרת בו/או זכות השימוש ו/או    מבנהאת ה

ו/ל דרך אחרת שמתן רשיון ובין בכי  א בתמורה, בין על ידובין של או לאחרים,  היא, לאחר 

 ל לכך את הסכמתה של המועצה  בכתב ומראש.ב מבלי לק

 ההסכםקופת ת .4

של   .4.1 תוקפו  זה  מהחל    חודשים  12-ל  הינהזה  הסכם  תקופת  הסכם  חתימת  )להלן:  מועד 

 "(.תקופת ההסכם"

 . כפוף לאישור המועצהבשים נוספים יהיה חוד  12 ל חידוש הסכם זה  .4.2
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מקדמת   .4.3 המועצה  כי  ב'  לצד  למתחם  ידוע  חדשה  תהליתב"ע  סיום  התב"ולאחר  קיימת  ך  ע 

 . ריסת/ פינוי המבנההתכנות לה

מכל סוג    םמחובריכאשר כל הלידי המועצה,    מבנהת הצד ב' א  שיב י,  תום תקופת ההסכםב .4.4

כל פעולה אשר בוצעה ע"י צד  או שיפור ו/או  עקב שיפוץ, ו/  מבנהו/או מין שהוא, אשר נוספו ל 

שהוא ומין  סוג  מכל  הנט ,  ב'  ו/או  הבנוי  כל  במגרש,לרבות  מבלי  י  וע  המועצה,  לרכוש  היה 

   בגין כך.  הוועד המקומיצות ו/או לשפות את דרש לפשהמועצה תי

 התמורה .5

צה דמי שכירות  ת שיפוץ המבנה, ישלם השוכר למוערה להשקעות השוכר במנה, לרבובתמו .5.1

 .לחודש ₪ 1  מופחתים בסך של

 ביטול ההסכם ע"י המועצה 

ועצה רשאית  כל זכות אחרת של המועצה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, תהא הממבלי לגרוע מ .6

ם  ההסכרה של  חשב מפה תי לבטל הסכם זה בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן, מבלי שהמועצ

 :בגין הביטול האמור יהא זכאי לסעד כלשהוא צד ב' ומבלי ש

 אם צד ב’ לא ימלא בקפדנות אחר הוראות סעיפי הסכם זה. .6.1

 צד ב’ לא ישלם במועדו את אחד מהתשלומים שעליו לשלם על פי הסכם זה.  אם .6.2

 ועצה., למ אם צד ב’ יפסיק את תשלום חובותיו שנובעים מהסכם זה, כולם או מקצתם .6.3

 פרה יסודית. כם בהפר את ההס ב’ יאם צד  .6.4

שיש לצד ב' את כל ההיתרים ו/או האישורים הדרושים עפ"י   , מבלימבנהישתמש ב  אם צד ב'   .6.5

 . מבנהדין לשם שימוש ב כל

 בנים נוספים על גבי המגרש. מ יםקאם צד ב' י .6.6

 . ין פשיטת רגלתוגש כנגדו התראה בג בקשה לפירוק ו/או   באם ימונה לצד ב' כונס נכסים ו/או .6.7

ת  ם המועצה תידרשבא .6.8 לפנות את  ו/או  ישראל    רשותל  וירו/או להחז   מבנההיתבע  מקרקעי 

"ע רש לפנות/ להרוס את המבנה במסגרת קידום תבו/ או אם המועצה תדו/או לכל גוף אחר  

תידתחם  למ  חדשה אם המועצה  גורם שהוא  ו/או  לכל  סכום שהוא  כל  ו/או  קנס  רש לשלם 

ב ב'  צד  של  לשימוש  בעקיפין,  ובין  במישרין  בין  בנוגע,  ו/או  רשות    מבנהבקשר  למתן  ו/או 

 שור להסכם זה. ל הקו/או בכ  מבנההשימוש ב

, מכל סיבה שהיא, בהודעה  הסכם זה לידי סיוםהביא  ה, המועצה רשאית לם ז הסכעל אף כל האמור ב  .7

ובכת של  מראש  מבלי    30ב  יחשיום,  זשהדבר  הסכם  של  הפרה  לשלם  ה,  ב  תידרש  שהמועצה  ומבלי 

  כלשהוא. פיצוי המקומיוועד ל

 חובה שלומי ת .8

  ,יםמוש במים, חשמל, מס עסקעבור השישלם צד ב'  י  ,זה  סכםמשך כל תקופת תוקפו של הב .8.1

 . כמחזיק במבנהצד ב' כל מס ו/או תשלום חובה אחר החל על ו  אגרת ביוב ארנונה,

 ה והפרתו תיחשב הפרה יסודית של ההסכם. תנאי זה הינו מיסודו של הסכם ז .8.2

 ביטוח ושיפוי .9

ובדים  לגבי כל העבידים  מע  בביטוח אחריות   מו ואת מי מטעמואת עצלבטח    מתחייבצד ב'   .9.1

במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה.   ביטוח זה ועל חשבונו  ייםולק  מבנהועסקו על ידו בשי

ב'   כי המועצצד  וכידאג  האמורה  בפוליסה  מוטבת  בו חברת   יה תהיה  סעיף  בפוליסה  יהיה 

ו/או  המועצה  כלפי  השיבוב  זכות  על  מוותרת  מטעמה.    הביטוח  ב'  מי  למועצה צד    ימציא 

   מת ההסכם.לאחר חתיוליסה מיד מהפ תקהע
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בביטוח צד שלישי ) נזקי גוף ורכוש ( בסכום    טעמוואת מי מ  עצמו  את  בטח ל  ב מתחייצד ב'   .9.2

חשבונו במשך כל תקופת    ועלולקיים ביטוח זה    שלא יפחת מחמש מיליון ₪ למקרה ולתקופה

זה.   ב'תוקפו של הסכם  כ   צד  בו חברת  מתחייב  סעיף  יוכנס  על  יטוח מהב י לפוליסה  וותרת 

צד ב'  וכנס כמוטבת בפוליסה.  מה. כמו כן, המועצה תמטע ב כלפי המועצה ו/או מי  כות שיבוז

 לאחר חתימת ההסכם.  מידימציא למועצה העתק מן הפוליסה 

ו/או אנשי המקצוע שיועסקו על ידו    עובדיםמתחייב לבטח את עצמו ואת הצד ב'    כן,כמו  

 לעיל.   9.2ף יים בסעיתנאים המנו כום ובבס, בביטוח אחריות מקצועית מבנהב

צד ת האמורות לעיל בהסכם זה שיערכו הן על שם  בכל הפוליסו  יבזאת כ  בהרכמו כן, מו

את   ב' הביטוח  חב'  תאשר  המועצה,  שם  על  המוטבים   והן  כלפי  הצולבת  אחריותה 

 פיהם.האמורים ותאשר כי היא מוותרת על זכות השיבוב כל

וף ו/או  לג   ו עקיף שיגרם ק ישיר ו/א י לכל נז אחרא  יהאד  בלב  ב'ד  צמבלי לגרוע מכל האמור,   .9.3

 . בנההמצד ג' שיימצא בתחומי של כל לרכוש 

כדי להגביל ו/או  לעיל,  ורים  טוחים האמילערוך את הב  צד ב', אין בחיובו של  ספקהסר    למען .9.4

 או כדי להגביל את אחריותו. כדי לשחרר אותו מכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/

כום שבגינו  נדרש לכך בעבור כל ס  בו  ימים מהמועד  7ועצה תוך  ות את המב בזאת לשפמתחיי  ב'צד   .10

וגע להסכם זה,  , בקשר ו/או בנ צד ב'תתבע ו/או תדרש המועצה לשלם בשל מחדליו ו/או מעשיו של  

 בין במישרין ובין בעקיפין. 

 הפרות

ר למועד  מעב  המבנה  בפינויר  לכל יום של פיגו₪    200ה סך של  צד ב' מתחייב בזאת לשלם למועצ .11

פו של ההסכם ובין אם ההסכם בוטל מכל  אם הסתיימה תקופת תוקין  הנקוב בהסכם זה, וזאת ב

ל סעד אחר הנתון לה, על פי הדין ועל פי  סיבה שהיא, וזאת מבלי לפגוע בזכותה של המועצה לקב 

   למבנה.ההסכם, והוא הדין לגבי הנזק 

 ללי כ

 . 1970  –הפרת חוזה(, תשל"א  ופות בשלהחוזים )תר ת חוק אועל הפרת הסכם זה יחולו הור .12

, לא  צד ב'נחה או המנעות מפעולה, בין בכלל ובין במועדה מצד המועצה או  שום ויתור, ארכה, ה .13

 על פי הסכם זה. צד ב'על זכויות המועצה או יחשבו כוויתור 

 י הצדדים. שנידי רק אם נערך בכתב ונחתם על כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף  .14

 שי ובהבינם את תוכנו. תמו עליו מרצונם החופחמצהירים כי קראו הסכם זה בעיון ו דדיםהצ .15

 כתובות

הו .16 וכל  זה,  בהסכם  המופיעות  הכתובות  הן  הצדדים  של  רשום,  הכתובות  בדואר  שנשלחת  דעה 

 המשלוח.  שעות ממועד 72רואים אותה כאילו נתקבלה אצל הנמען תוך 

 

 ם:החתוולראיה באנו על 

 

   ____________ ____                    _ ________ ________ __ 

 איחוד והצלה                   המועצה                          
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