
1עמוד  חתימת המתארח : _____________

 הסכם אירוח

שנערך ונחתם ביום __________ ב ___________

חברת אורן הסלע בניה והשקעות בע"מ בין:

"(הזכיין)להלן: " 

;מצד אחד 

__________________ ________________________ מר/גב'  לבין:

 __________________ת.ז. __________________________ 

__________________ שכתובתו/ה הקבועה _______________     

טל 

  דוא"ל

"( המתארח)להלן: "

;מצד שני 

, של המכללה האקדמית בית ברל )ע.ר.( והמתארח מבקש להתארח באופן זמני במעונות  הואיל

 כמפורט בחוזה זה להלן;

והמכללה אישרה כי המתארח יתארח באופן זמני בחדר במעונות, והכל כמפורט בהסכם  והואיל

 זה להלן;

והזכיין הינו מורשה מטעם המכללה, כהגדרתה להלן, לחתום על חוזה אירוח זה ולהעניק  והואיל

 המפורטים להלן, בתמורה ובתנאים כמפורט בחוזה זה להלן.למתארח את השירותים 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

מבוא .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

הכותרות לסעיפי חוזה זה הינן לצורכי נוחות בלבד ולא תשמשנה לפרשנות חוזה זה.  .1.2

 בחוזה זה יהיו למונחים הבאים המשמעות המפורטת בצידם: .1.3

הגוף האחראי מטעם המכללה, בין היתר, על נושא  –" דקאנט הסטודנטים" .1.3.1
המתארחים. 

יחידה/ות אירוח במעונות אשר משמשת/ות לאירוח בהתאם  –" היחידה/ות" .1.3.2
לתנאי חוזה זה; 

אשר בשטחה  (58-002942-9ע.ר )בית ברל האקדמית  המכללה –" המכללה" .1.3.3
מצויים המעונות המיועדים לאירוח בהתאם להוראות חוזה זה; 

המעונות הנמצאים בשטח מכללת בית ברל אשר הוקצו על ידי  –" המעונות" .1.3.4
המכללה לצורך אירוח. המעונות מורכבים מיחידות ומשטח משותף, כהגדרת 

 מונחים אלה לעיל ולהלן;

ות הזכיין ואשר יועמדו לשימוש המיטלטלין שבבעל –" הריהוט" ו/או "הציוד" .1.3.5
להסכם זה המהווה  בנספח א'המתארח במהלך תקופת האירוח, הכל כמפורט 

 חלק בלתי נפרד הימנו; 
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כל השטחים והמתקנים במעונות המיועדים לשימוש משותף  –" השטח המשותף" .1.3.6
של כל המתארחים במעונות, ואשר אינם מהווים פנים יחידות האירוח הספציפיות 
עצמן, לרבות: קירות חיצוניים, גגות חיצוניים, חדרי אשפה, חדרי מדרגות, 

, וורורואמעברים, כניסות, חדרי שירותים משותפים, מטבחים, מתקני מיזוג אויר 
חשמל, אינסטלציה, ביוב ותיעול מכל סוג שהוא ומערכת כיבוי אש אוטומטית, 
 ובלבד שכל הנ"ל מיועדים לשימוש משותף של כל המתארחים במעונות, או חלקם.

מי שהתקבלו ואושרו על ידי דקאנט הסטודנטים כמתארחים  –" מתארחים" .1.3.7
 במכללה אשר זכאים להתארח במעונות;

ות זמנית להתארח במעונות שלא לצמיתות, שאינה כוללת רש –" רשות אירוח" .1.3.8
כמפורט בחוזה  לוהכוזכות לחזקה ו/או כל זכות אחרת, למעט הזכות להתארח 

 זה להלן;

 להלן; 6תקופת האירוח כמפורט בסעיף  –" תקופת אירוח" .1.3.9

נציג מטעם הזכיין האחראי לניהול ותחזוקת  – "/ "מנהל השירות"נציג הזכיין" .1.3.10
 המעונות מטעם הזכיין ו/או כל נציג אחר שימונה על ידי הזכיין מעת לעת;

צוות אשר יורכב מנציג של אגודת הסטודנטים של המכללה,  –" צוות התיאום" .1.3.11
 ;  ונציג של הזכיין דיקאן הסטודנטים ,סמנכ"ל המכללה

 מעותו אף לשון נקבה במשתמע, ולהפך.כל האמור בחוזה זה בלשון זכר מש .1.4

 
 מהות ההסכם .2

למתארח מוענקת בזאת הזכות להתארח ביחידה ולעשות שימוש בשטח המשותף, בהתאם לתנאי  .2.1
 חוזה זה.

מוצהר ומוסכם בזאת כי חוזה זה אינו יוצר יחסי שכירות בין המתארח לבין הזכיין ו/או  המכללה  .2.2
זכות אחרת ביחידה ו/או במעונות ו/או בשטח המשותף ואינו מעניק למתארח זכות חזקה ו/או כל 

ו/או בכל חלק מהם, למעט הזכות להתארח, כי אין בכוונתם של הצדדים ליצור יחסים כאלה 
 ו/או להעניק למתארח זכות כאמור, וכי היחסים שבין הצדדים הם של אירוח בלבד.

שלום כלשהו העלול הצדדים מצהירים כי המתארח לא שילם סכום כלשהו כדמי מפתח או ת .2.3
להתפרש כדמי מפתח בגין קבלת הזכות להתארח ביחידה וכי הוראת חוק הגנת הדייר )נוסח 

 , אינן חלות על חוזה זה או על יחסי הצדדים על פי חוזה זה.1972-משולב(, תשל"ו

רשות האירוח הכלולה בהסכם זה ניתנת למתארח באופן זמני בלבד וכל עוד המתארח ממלא  .2.4
 ותנאי חוזה זה במלואן ובמועדן. אחר דרישות

המתארח ישתמש ביחידה למטרות מגורים ולימודים בלבד. כן ישתמש המתארח, בכפיפות  .2.5
 לרשות השימוש של יתר המתארחים, בשטח המשותף והכל כאמור בחוזה זה.

 
 הצהרות המתארח .3

 המתארח מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן: .3.1

כי ידוע לו שהזכיין הינו מורשה מטעם המכללה לחתום על חוזה זה ולהעניק  .3.1.1
 למתארח את השירותים המפורטים בחוזה זה. 

כי ידוע לו שהזכיין רשאי לבקש ממנו מפעם לפעם, לפי הצורך ועל פי שיקול דעתו  .3.1.2
, בכפוף למסירת המוחלט, לעזוב את היחידה ולעבור ולהתגורר ביחידה אחרת

. המתארח מתחייב במקרה כזה לפנות ימי עבודה 10ת למתארח בת הודעה מוקדמ
ימים מהמועד בו התבקש לעשות כן,  10את היחידה מכל חפץ השייך לו בתוך 
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, אלא ולעבור ולהתארח, עם כל חפציו, ביחידה אחרת, כפי שיורה לו נציג הזכיין
תאם בה צדדיםה ואם כן פנה בעניין זה אל צוות התיאום. במקרה כזה, יפעל

 .להחלטת צוות התיאום

כי ידוע לו שהזכיין רשאי, לפי הצורך ועל פי שיקול דעתו המוחלט, להחליף את  .3.1.3
מוסכם .  שותפו/יו ליחידה, במידה ויש לו שותף/ים ליחידה, בשותף/ים אחר/ים

כי בכל מקרה בו יורה הזכיין על החלפת שותפו/יו של המתארח, תוענק למתארח 
כיין נסיבות מיוחדות העשויות למנוע את שינוי הרכב ההזדמנות להביא בפני הז

שעות מהיום בו הודע לו ע"י הזכיין על החלפת  24מתארחים ביחידה, וזאת תוך ה
צוות  בפניתובא המחלוקת  ,. בכל מקרה של מחלוקת בעניין זההשותפים כאמור

  .שעות מרגע שיובא בפניו העניין 72, אשר יחליט תוך התיאום

כי ידוע לו ששטחי המכללה, לרבות שטחי המעונות ושטחים הגובלים במעונות,  .3.1.4
משמשים למטרות שונות, וכי מתקיימים בהם אירועים שונים, לרבות מסיבות, 
מופעים וכד', הגורמים או עלולים לגרום רעש. המתארח מצהיר בזאת כי הוא 

ר. כמו כן מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה בקשר עם האירועים כאמו
המתארח מוותר בזה ויתור מלא ומוחלט על כל טענה או תביעה בגין כל הפרעה 
ו/או כל נזק מכל סוג שיגרמו לו, במידה ויגרמו עקב השימושים שיעשו במעונות 

 ו/או ביחידות ו/או בשטח המשותף מתארחים אחרים. 

הליך פלילי  יורשע בעבירה פלילית או אם יהיה תלוי ועומד נגדוכי ידוע לו שאם  .3.1.5
יורשע בהליכים משמעתיים בגין אם או  ,בגין עבירה שיש בגינה רישום פלילי

מעשה שיש עמו קלון או בגין מעשה שיש בו הפרת הסדר ביחידה ו/או במעונות 
ו/או בשטח המכללה, לא תהא לו זכות להתארח עוד ולהשתמש ביחידה או 

ו/או דקאנט  ציג הזכייןנבמעונות ויהיה עליו לפנות היחידה מיד עם דרישת 
 הסטודנטים.

המתארח מצהיר שלא יוכל להלין אורח/ת בחדרו ללא קבלת אישור מראש ובכתב  .3.1.6
מהזכיין. בכל מקרה אחר בו יבקש המתארח  להלין אורח בחדרו לתקופה רצופה 

שעות מראש  72העולה על לילה אחד, יהיה עליו להגיש בקשה בכתב לזכיין 
כי בכל מקרה בו ילין  ,כן מוסכם לינת אורחו.ולהסדיר את התשלום עבור 

המתארח אורח בחדרו, יהיה עליו להודיע על כך לזכיין בזמן אמת, באמצעות 
 . לזכיין.  הודעת טקסט, הודעת דואר אלקטרוני או פקסמשלוח 

 
 התחייבויות המתארח .4

 המתארח מתחייב בזאת כדלקמן: .4.1

נעול ו/או לסגור באופן אחר  לא לתלות או לקבוע מנעול בטחון או מנעול בתוך מ .4.1.1
את היחידה, פרט לנעילה באמצעות מפתח שיסופק על ידי הזכיין. נציג הזכיין 
רשאי לפרק ולהסיר, על חשבון המתארח כל מנעול וכל סוגר שנתלה או נקבע 
בניגוד לסעיף זה. כמו כן מתחייב המתארח שלא לבצע כל שינוי פנימי ו/או חיצוני 

ל תוספת ושלא להרוס כל חלק מהיחידה ו/או מתקן ביחידה ושלא להוסיף כ
ממתקניה, מבלי לקבל לכך את הסכמת הזכיין מראש ובכתב. מובהר כי הזכיין 
יהא רשאי לסלק או להרוס כל שינוי או תוספת שנעשו על ידי המתארח ללא 
הסכמתו, או להחזיר את מצב היחידה לקדמותו, והמתארח ישא בכל הוצאה 

 לכך.  שתגרם לזכיין בקשר

להחזיק את היחידה בתקופת האירוח במצב טוב ותקין, להימנע מגרימת נזק או  .4.1.2
קלקול ביחידה ו/או בציוד ו/או בריהוט ולהיות אחראי לתקן מיד ועל חשבונו כל 
נזק שיתגלה ביחידה ו/או בציוד ו/או בריהוט. לא עשה כן המתארח, יהיה הזכיין 

על חשבונו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד זכאי להיכנס ליחידה ולעשות כן במקומו ו
 אחר לו זכאי הזכיין על פי כל דין ועל פי חוזה זה.

לדווח לזכיין על כל שינוי בכתובתו הקבועה, שינוי במצבו המשפחתי, או הפסקת  .4.1.3
כי ככל שיפסקו  ,לימודיו, מיד לאחר התרחשות האירוע האמור. ידוע למתארח
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המכללה ו/או הזכיין רשאים לדרוש ממנו את יהיו במכללה לימודיו של המתארח 
כן מוסכם כי ילדיו של המתארח לא יוכלו להתגורר עימו  פינוי היחידה לאלתר.

במעונות, אולם זוגות נשואים יוכלו להתגורר יחדיו ביחידה זוגית במעונות, בכפוף 
לתשלום מתאים. לעניין זה מוסכם, כי בכל מקרה בו יחליטו בני זוג המתגוררים 

חדיו ביחידה זוגית במעונות שלא להמשיך ולהתגורר יחד, מכל סיבה שהיא, י
ואחד מהם יבקש להמשיך ולהתגורר ביחידה הזוגית, יהיה זכאי הזכיין להכניס 
מתארח נוסף ליחידה הזוגית, בהתאם לשיקול דעתו. ובכל מקרה בו יתנגד 

צמו המתארח המקורי לזהותו של המתארח החדש, יוכל המתארח למצוא לע
שותף חלופי תחת זה אשר עזב ולחילופין לשלם בעבור השכרת חדר כמות שהוא 

 –)ישלם את התשלום המלא בעבור חדר זה אשר אמור לאכלס מספר אנשים( 
יובהר לעניין הפסקת האירוח ופינוי החדר: כי הפסקת אירוח מכל סיבה שהיא 

א הסכום עליו לפני תום המועד הקבוע בהסכם, תחייב את המתארח בתשלום מלו
התחייב בהסכם למעט אם קיבל אישור בכתב מאת הזכיין המאשר לו הפסקת 

 הסכם האירוח.

להתארח במעונות באופן שוטף ורצוף במשך כל תקופת האירוח. המתארח  .4.1.4
מתחייב להודיע לזכיין על כל היעדרות צפויה שתעלה על שבעה ימים, לרבות 

או כל סיבה אחרת, מיד עם  היעדרות מחמת שירות מילואים, מחלה, נסיעה
היוודע למתארח על דבר קיומה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי היעדרות, מכל 
 סיבה שהיא, לא תקנה למתארח כל פטור ו/או הנחה מתשלום דמי האירוח

במהלך תקופת ההיעדרות לא יהא הזכיין רשאי להשכיר  .כמתחייב מהסכם זה
 את היחידה למתארח אחר.

 ה ליחידה במעונות ללא אישור מראש ובכתב של הזכיין.לא לעבור מיחיד .4.1.5

לא להעביר ריהוט או ציוד מיחידה ליחידה במעונות, או ריהוט המצוי בשטח  .4.1.6
 המשותף ליחידה/ות ולהפך, אלא בהרשאה מראש ובכתב מאת הזכיין.

לא להכניס ליחידה ריהוט מלבד הריהוט שהוצב בו על ידי הזכיין אלא בהרשאה  .4.1.7
 ת הזכיין.מראש ובכתב מא

לא להכניס ליחידה ו/או למעונות ציוד חשמלי ו/או מכשירים מאיזה סוג שהוא  .4.1.8
לצורך הפעלתם, למעט: קומקום חשמלי, מגהץ, רדיו  ו/או חשמל הצורכים גז

טייפ, כף חשמלית, טלוויזיה, מחשב אישי ומטען לטלפון  )להלן בסעיף זה: "הציוד 
. מתארח ידי הזכיין, מראש-ליחידה על, אלא אם כן הכנסתם אושרה האסור"(

אשר הכניס ליחידה ו/או למעונות ו/או לשטח המשותף ציוד אסור ו/או שנמצא 
מתחייב ברשותו ציוד אסור, מבלי שקיבל מראש ובכתב את אישורו של הזכיין, 

לשפות את הזכיין בגין כל התשלומים שנאלץ הזכיין להוציא עבור הציוד האסור 
החוזה ועד ליום מציאת הציוד האסור, או כל מועד אחר  מיום תחילת תקופת

שהזכיין יקבע, והכל לפי שיקול דעתו המוחלט של הזכיין ומבלי לגרוע מזכותו 
המתארך מתיר בזאת לזכיין להעביר כל לדרוש את פינויו המיידי של המתארח. 

ציוד אסור שימצא ברשותו לידי אגודת הסטודנטים להמשך טיפולה מול 
 המתארח.

לא לבזבז ולא לגרום לבזבוז של חשמל, מים או גז. המתארח מתחייב לפצות את  .4.1.9
הזכיין בגין שימוש בחשמל, מים ו/או גז בצורה בזבזנית ו/או בלתי סבירה, כפי 

כל מחלוקת בדבר סכום הפיצוי אותו יידרש המתארח לשלם  שייקבע ע"י הזכיין.
 לזכיין כאמור תובא בפני צוות התיאום. 

הסדר, הניקיון והשקט ביחידה, בשטח המשותף ובשאר היחידות  לשמור על .4.1.10
במעונות, לא להתפרע, להטריד לגרום לאי נעימות או להפריע למתארחים 

 האחרים במעונות.

לתקן מיידית ועל חשבונו כל נזק שייגרם על ידו, ו/או על ידי מי מטעמו, בין  .4.1.11
 5תוך  ו לשטח המשותףבמעשה ובין במחדל, ליחידה ו/או לציוד ו/או לריהוט ו/א

לחילופין  , ויודיע בכתב לזכיין על כל נזק כאמורימים לכל היותר מיום קרות הנזק
המתארח בתשלום מלוא הנזק וההוצאות  יחויבובמידה והמתארח לא יעשה כן, 

 . בטיפול בו הכרוכות



 
 5עמוד  חתימת המתארח : _____________

 

להשתמש במתקני תליית הכביסה המצויים ליד המעונות באופן בו לא יפגע  .4.1.12
 י של המעונות, ועל פי הנחיות נציג הזכיין.המראה האסתט

להישמע לכל הוראותיו של הזכיין בקשר עם המעונות היחידה והשטח המשותף,  .4.1.13
, בהתאם לאמור בנוהל המוסכם ולאפשר לו, או לאחרים מטעמו, להיכנס ליחידה

, על מנת לבדוק את מצב היחידה ו/או הרהיטים  המצורף כמספח ג' להסכם זה,
מצויים בה, וכן לבצע תיקונים ושינויים ביחידה ו/או ברהיטים ו/או ו/או הציוד ה

בציוד המצויים בה, לרבות החלפת ו/או הוצאת ו/או תיקון ריהוט ו/או ציוד המצוי 
 ביחידה.

לא להחזיק ביחידה ובשאר שטחי המעונות לרבות השטח המשותף בעלי חיים,  .4.1.14
 ולא להכניס אליהם כלי רכב כלשהו.

ות כלי נשק ללא הרשאה בכתב ומראש של קצין הביטחון לא להחזיק במעונ .4.1.15
 הממונה במעונות.

לא לקיים במעונות משחקי מזל, הימורים, שתייה לשכרה, שימוש בסמים מכל  .4.1.16
 /מנהל השירות. לא להרשות שימושים כאמור ביחידה ו/או בשטח המשותףוסוג, 

, ללא התראה יהיה רשאי להכנס ליחידה ביחידה ו/או בשטח המשותף נציג הזכיין
בכל מקום בו יתעורר חשש ממשי לביצוע פעילות לא חוקית, לרבות מוקדמת, 

הפעילויות המפורטות לעיל, או אם יתעורר חשש לסיכון בטחוני או בטיחותי מיידי 
 .או חשש לשלומם של דיירי המעונות

או כל פעולה העלולה  במעונותלא לגרום במעשה או במחדל כלשהו להפרת הסדר  .4.1.17
הפרות סדר מצד  בסדר החיים התקין של ציבור המתארחים במעונות. לפגוע

 ידי ועדת המשמעת של המכללה, כמקובל.-המתארח תטופלנה על

לציית לכל הוראה של מנהל השירות שתינתן מטעמים עניינים, כולל הוראה כי  .4.1.18
 עליו לעבור מיחידה ליחידה במעונות.

 
 התחייבות הזכיין .5

 כדלקמן:הזכיין מתחייב בזאת  .5.1

להעמיד את היחידה לשימושו של המתארח כשהיא מרוהטת, ומצויים בה הציוד  .5.1.1
 והיא במצב תקין ונקי. בנספח א'והריהוט המפורטים 

לאפשר למתארח להשתמש בשטח המשותף, בכפוף לזכותם של שאר המתארחים  .5.1.2
 להשתמש בו ועל פי התנאים המפורטים בחוזה זה.

אין בהתחייבות זו של הזכיין לגרוע מאחריותו  לדאוג לניקיונו של השטח המשותף. .5.1.3
 לעיל. 4.1.10של המתארח לשמור על ניקיונו של השטח המשותף, כמפורט בסעיף 

לתקן כל נזק שיגרם ליחידה כתוצאה מבלאי סביר בתוך זמן סביר מהמועד בו  .5.1.4
 נודע לו עליו.

לענות לקריאות שירות מטעם המתארח בנושאי תחזוקת ניהול היחידות ו/או  .5.1.5
 השטח המשותף. 

אורן הסלע חב'           משד' מנחם בגין        פרטי נציג הזכיין הינם כדלקמן:  .5.1.6
 . טל': פקס: 

 

  
 תקופת האירוח .6



 
 6עמוד  חתימת המתארח : _____________

 

ועד ליום 31.8.2023 )להלן: "תקופת האירוח"(. __________ 6.1. תוקפו של חוזה זה הינו מיום 

)להלן:   30.9.2023 ועד ה 1.9.2023מ מתארח אשר יהיה מעוניין להאריך את תקופת האירוח  .6.2
 2022ביולי שנת  1"תקופת האירוח המוארכת"( באותם תנאים, יפנה לזכיין לא יאוחר מיום 

 בבקשה להארכת תקופת האירוח כאמור.

כיין יהא רשאי להורות למתארח מוסכם כי במשך תקופת האירוח המוארכת, כולה או חלקה, הז .6.3
לעבור ליחידת אירוח אחרת במעונות וזאת לצורך ביצוע עבודות תחזוקה שנתית ביחידת האירוח 

, וזאת בכפוף למתן הודעה מוקדמת בכתב למתארח בת בה התארח המתארח בתקופת האירוח
 .  יום 30

 
 דמי האירוח .7

7.1. תמורת הרשות להתארח ביחידה ותמורת יתר השירותים כאמור בחוזה זה, ישלם המתארח 
 ש"ח מידי חודש )להלן: "דמי האירוח"(, על פי התנאים והמועדים לזכיין סך של

כמפורט להלן. 
_________ 

ואילך,   10.10.2020דמי האירוח ישולמו על ידי המתארח לזכיין אחת לחודש החל מיום  .7.2
וראת קבע לפקודת הזכיין. בתשלומים חודשיים, עבור כל חודש אירוח מראש, וזאת בדרך של ה

למען הסר ספק מובהר כי לא יבוצעו תשלומים באמצעות המחאות ו/או כסף מזומן ו/או שוברי 
 תשלום. 

7.3. מוסכם ומובהר כי במעמד חתימת חוזה אירוח זה וכתנאי לקבלת המפתח ליחידה, יפקיד 
 ₪ )שווה ערך לדמי האירוח החודשיים X 2 ( ______המתארח בידי הזכיין צ'ק פיקדון בסך 

לפקודת הזכיין וכן יפקיד בידי הזכיין כתב ערבות בלתי חוזרת, בחתימת שני ערבים. צ'ק הפיקדון 
וכתב הערבות יוחזרו למתארח עם סיום תקופת האירוח כהגדרתה לעיל ובכפוף לקיום כל 
התחייבויות המתארח כמפורט בחוזה זה. מוסכם כי הזכיין יהיה רשאי לפדות את צ'ק הפיקדון 
בכל מקרה בו המתארח לא מקיים מי מהתחייבויותיו על פי חוזה זה וכן להשתמש בכתב הערבות, 
ובלבד שהוענקה למתארח ארכה בת 14  יום לקיום התחייבויותיו, באמצעות מסירת הודעה בכתב 
לכתובת המגורים שמסר המתארח לזכיין או ליחידה בה הוא מתגורר במעונות, אולם הוא בחר 
שלא לתקן את ההפרה. ויודגש כי במידה והמתארח עזב את המעונות ונתן דיווח כוזב או לא 
מעודכן של כתובת מגוריו או לחילופין לא דרש את הדואר שנשלח לו, יראו בשליחת דואר רשום 
על ידי הזכיין לכתובת המעודכנת האחרונה שמסר המתארח לזכיין כאילו נמסר תוך עד 7 ימים 
לאחר שליחתו, גם אם לא נדרש מכל סיבה שהיא ועניין זה יחייב את המתארח לפעול תוך עד עוד 

7 ימים נוספים מיום שאמור היה לקבל את ההודעה לידיו.  

 
 אחריות לנזקים .8

המתארח מתחייב בזאת לשמור על כל חפציו האישיים, לרבות דברי ערך, ולנעול את היחידה  .8.1
מכללה ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם בעוזבו אותה. המתארח פוטר בזאת את הזכיין ו/או ה

מאחריות לאבדן ו/או גניבה של רכושו ו/או רכושו של מי מאורחיו המצוי ביחידה ו/או בשטח 
 המשותף.

המתארח אחראי על שלמות הריהוט והציוד המצוי ביחידה, והוא מתחייב להודיע למנהל השירות  .8.2
יהוט ו/או לציוד הנמצא ביחידה ו/או בשטח באופן מיידי על כל אבדן, שבר או נזק אחר שנגרם לר

 המשותף.

המתארח ישפה את הזכיין בגין כל סכום שיוציא עבור שיפוץ היחידה ו/או תיקון ו/או החלפת  .8.3
הריהוט ו/או הציוד המצויים בה עקב נזק שלא נגרם כתוצאה מבלאי סביר ו/או בגין כל סכום 

ו על ידי המתארח. ההחזר ייעשה על פי שיוציא עבור שיפוץ החלק המשותף עקב נזק שנגרם ל
( יום מתאריך דרישת 30קביעת הזכיין ובהתאם לחשבונותיו וישולם ע"י המתארח בתוך שלושים )

מוסכם כי כל מחלוקת בדבר סכום השיפוי שיידרש המתארח לשלם לזכיין תובא בפני התשלום. 
ירים לצרכן וריבית המתארח ישלם לזכיין תוספת הפרשי הצמדה למדד המחצוות התיאום. 

 לידי הזכיין בפועל.ם הסכום המוסכם חוקית החל ממועד התשלום המיועד ועד למועד תשלו



 
 7עמוד  חתימת המתארח : _____________

 

המתארח פוטר בזאת את הזכיין ו/או את המכללה ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם מאחריות  .8.4
הות לכל נזק גוף ו/או רכוש העלול להיגרם לו ו/או לאורחיו כתוצאה ישירה ו/או עקיפה של ש

ו/או שימוש  ביחידה/ות ו/או במעונות ו/או בשרותי המעונות ו/או בציוד המעונות ו/או בשטח 
המשותף בניגוד למטרותיהם ו/או באופן בלתי סביר ו/או באופן רשלני ו/או באופן שמנוגד לאמור 

 בחוזה זה )להלן, בסעיף זה: "הנזק"(.

בה על פי דין ו/או הסכם בקשר לנזק המתארח משחרר בזה את הזכיין ו/או מי מטעמו מכל חו .8.5
והוא מתחייב לשפותם ולפצותם בגין כל סכום שיחויבו בתשלומו על פי קביעה של רשות שיפוטית 
מוסמכת בקשר לנזק, וזאת בתנאי שהזכיין יודיע למתארח על הדרישה ו/או התביעה בתוך זמן 

בעצמו את ההגנה בכתב ותוך זמן  סביר, ויאפשר לו, אם יודיע בתוך זמן סביר כי רצונו בכך, לנהל
סביר כאמור לעיל, יהיו הזכיין ו/או נושא משרה בו ו/או עובד של הזכיין זכאים לשיפוי גם בגין 
הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורכי דין, והתחייבותו זו של המתארח לשיפוי מלא ומוחלט 

או עובד של הזכיין לבין תעמוד בעינה גם במקרה של פשרה בין הזכיין ו/או נושא משרה בו ו/
 הטוען לנזק.

 
 פינוי  היחידה .9

להלן, או מקום בו חוזה זה יפקע או  11בתום תוקפו של חוזה זה מאחת הסיבות המנויות בסעיף  .9.1
יבוטל מכל סיבה שהיא, יעזוב המתארח את היחידה ואת הריהוט ו/או הציוד המצויים בו באופן 

 באותו מצב בו קיבל אותו לידיו.מיידי, ויחזירו לידי הזכיין כשהוא מצוי 

לעיל, אזי יחוייב המתארח  9.1למען הסר ספק ובמידה וחוזה האירוח יסתיים כאמור בסע'  .9.2
 להסכם אירוח זה. 6.1בתשלום מלוא דמי האירוח אותם התחייב לשלם לזכיין, כאמור בסע' 

הערבות במקרה  המתארח נותן בזה הוראה בלתי חוזרת לזכיין להשתמש בצ'ק הפיקדון וכן בכתב .9.3
ידו, לרבות במקרים של אי פינוי או פינוי מוקדם וכן -של הפרה של הוראה מהוראות הסכם זה על

בשל חזרת הוראת הקבע. מימש הזכיין מי מבין האפשרויות העומדות לו, ימציא למתארח מיד 
ימים,  7עם דרישתו הראשונה, צ'ק חלופי, או כתב ערבות כפי שידרש. במידה ולא יעשה כן תוך 

 אזי הנ"ל יחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

לעיל, יחויב בתשלום  9.1לא החזיר המתארח היחידה ו/או הריהוט ו/או הציוד כאמור בסעיף  .9.4
הוצאות הזכיין בגין ניקוי ו/או שיפוץ היחידה ו/או תיקון ו/או החלפת הריהוט ו/או הציוד, והכל 

 בהתאם להחלטת הזכיין.

היחידה מיד בתום תוקפו של חוזה זה מכל סיבה שהיא, ישלם המתארח לא פינה המתארח את  .9.5
לזכיין, בגין כל יום החל ממועד סיומו של חוזה זה כאמור ועד לפינוי היחידה בפועל, דמי שימוש 

לכל יום איחור. למען הסר ספק יובהר כי האמור בסעיף זה אינו גורע מכל סעד ₪  100בסך של 
 כיין על פי חוזה ו/או על פי כל דין.או תרופה העומדים לרשות הז

לא פינה המתארח את חפציו האישיים בתום תקופת החוזה מהיחידה כאמור בסעיף זה, יהיה  .9.6
רשאי הזכיין ו/או מי מטעמו להיכנס ליחידה ואף להפעיל כוח לשם כך, לפי הנדרש. הזכיין ו/או 

לחפציו האישיים של המתארח כל אחד מעובדיו, לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או אבדן שייגרמו 
 כאמור.

( ימים מהמועד בו אוחסנו כאמור לעיל, וויתר 30לא הוציא המתארח את חפציו תוך שלושים ) .9.7
בכך המתארח על בעלותו בהם והיא מוקנית לזכיין, הרשאי לעשות בהם כרצונו מבלי צורך במתן 

 הודעה או התראה על כך למתארח.

 

 

 

 



 
 8עמוד  חתימת המתארח : _____________

 

 
 איסור העברת זכויות .10

לא יוכל להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה, כולן או חלקן לצד שלישי, או להמחות או המתארח  .10.1
להסב זכות מזכויותיו על פי חוזה זה בצורה כלשהי, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין 

. למען הסר ספק יובהר כי , למעט אם נתקבל אישורו של הזכיין לכך, מראש ובכתבשלא בתמורה
לא יעביר את זכותו להתארח ו/או להשתמש ביחידה ו/או בכל חלק ממנה, לא ימסור  המתארח

 את מפתחות היחידה לצד שלישי, ולא ילין בו אורחים.

הזכיין זכאי להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה, כולן או חלקן, לצד שלישי, ובלבד שזכויות  .10.2
 המתארח על פי חוזה זה לא תיפגענה.

 
 הפרת הסכם   .11

 .3,4,7,8,9,10הסעיפים הבאים על ידי המתארח תיחשב הפרה יסודית של הסכם זה:  הפרת .11.1

מבלי לגרוע מהאמור לעיל או מכל סעד ותרופה המוקנים לזכיין עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין,  .11.2
מוסכם כי בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים יהא הזכיין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, 

והמתארח מתחייב לפנות את היחידה  ,דרוש מהמתארח לפנות את היחידהלבטל את חוזה זה ול
 כאמור ולהחזירה לזכיין במצב תקין כפי שקבל אותה: 

אם המתארח לא שילם את דמי האירוח או כל חלק מהם והפיגור בתשלום עלה  .11.2.1
 ( ימים.5על חמישה )

 אם המתארח ינהג שלא בהתאם למטרת האירוח. .11.2.2

את הוראות חוזה זה ולא תיקן את ההפרה בתוך  אם המתארח הפר הפרה כלשהי .11.2.3
 ( ימים מיום משנדרש לכך.5חמישה )

מוסכם כי זכאותו של הזכיין לבטל את ההתקשרות, כאמור בסעיף קטן זה,  .11.2.4
יום למתארח, ובה תוענק למתארח  14מותנית במסירת הודעה מוקדמת בת 

 האפשרות לתקן את ההפרה. 

פי חוזה זה הינו עצמאי ונפרד ו/או נוסף ואינו בא לגרוע  כל סעד או תרופה המוקנה לזכיין על .11.3
 מכל סעד ו/או תרופה אחרים המוקנים לזכיין על פי חוזה זה או על פי כל דין.

מוסכם בין הצדדים כי על פי הודעה בכתב מהמכללה, באמצעות דקאנט הסטודנטים, יפעל  .11.4
והסבתם למכללה, והכל בהתאם  המתארח באופן מיידי לצורך ביטול תשלומי דמי האירוח לזכיין

לפרטים ולהנחיות שימסרו למתארח ע"י המכללה, ולזכיין לא תהיינה כל טענה ו/או תביעה כלפי 
 המתארח בעניין זה.

 
 בירור מחלוקות .12

באותם מקרים לגביהם נקבע הדבר במפורש בהסכם זה, תובאנה  .12.1

צוות התיאום, לדיון בפני מחלוקות שתתגלענה בין הזכיין לבין המתארח 

 לעיל. 1.3.11כהגדרתו בסעיף 

בקשה לכינוסו של צוות התיאום תוגש בכתב מטעם המתארח לדיקאן  .12.2

 .זכייןהסטודנטים של המכללה והעתק ממנה יומצא ל

ימים, לכל  7דיקאן הסטודנטים יפעל לכינוסו של צוות התיאום בתוך  .12.3

 לעיל. 12.2היותר, ממועד קבלת הפנייה הנזכרת בסעיף 



 
 9עמוד  חתימת המתארח : _____________

 

את המתארח צוות התיאום זמן במחלוקת שהובאה בפניו, ידיון ך לצור .12.4

שמיע טענותיו בפניו וכן יהיה זכאי לקבל מסמכים מהצדדים, ככל לה

 שיהיה צורך בכך.

בכל מקרה בו יחליט צוות התיאום, לאחר שמיעת טענותיו של המתארח,  .12.5

כי יש ממש בטענות המתארח, תועבר התלונה, בצירוף המלצותיו של צוות 

התיאום, לידי מנכ"ל המכללה, אשר תפנה בעניין זה לזכיין בנסיון להסדיר 

 את המחלוקת שנתגלעה בין הצדדים להסכם זה.

 
 שונות  .13

הצדדים מסכימים בזה כי מקום השיפוט הבלעדי בכל מחלוקת הנובעת ו/או קשורה בהסכם זה,  .13.1
אחר לא תהא סמכות לדון יהיה אך ורק בית המשפט המוסמך בתל אביב יפו וכי לכל בית משפט 

 בעניינים כאמור.

לא יהיה כל תוקף לשינוי, תוספת או גריעה מהסכם אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על  ידי  .13.2
 הצדדים.

שום ויתור או הימנעות מפעולה במועדה או מתן ארכה לא ייחשבו כויתור של הזכיין על אלו  .13.3
 מזכויותיו לפי חוזה זה.

 ה הן:כתובות הצדדים לצורך הסכם ז .13.4

 בכתובתו כאמור במבוא לחוזה זה. -הזכיין  .13.4.1

בחדר או בכתובתו כמובא לחוזה זה, לפי  –בתקופת האירוח  –המתארח  .13.4.2
 שיקול דעת הזכיין.

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

  

 

 

 

 

 

 ________________     ________________ 

 המתארח               הזכיין             

 

 נספח א'

 בחדריםציוד 

 

 



 
 10עמוד  חתימת המתארח : _____________

 

 

 

 ציוד אישי

 מיטה + מזרון

 ארון

 שולחן + מדפים

 ספריה

 כסא

 מזגן

 מקרר

 מטבח

ים חשמליותיכיר  

 

 



 
 11עמוד  חתימת המתארח : _____________

 

 נספח ב'

 עונותתארח במהוראות בטיחות למ

להלן יפורטו הוראות הבטיחות המחייבות את המתארח במעונות מכללת בית ברל. מובהר כי 
לגרוע מכול הוראה בהסכם או כדי לגרוע מהוות נספח להסכם האירוח ואין בהן כדי ההנחיות 

 מכל חוק או תקנה.

  כללי
 יש לדווח מיידית למשרד לטלפונים כמפורט 

  16:00ועד  8:00ה : ימי א' עד ה' משעטלפון לנושאי שרות
 08-8552974,  פקס: 08-8544572 לימור בוטבול אשת קשר 

איעד  – למחרת  08:00 עד 16:00: )לאחר שעות אלו(: איש קשר משעה טלפון חירום
 .  052-7799666טל:  מנצור 

  על כל תקלה בטיחותית )מעקה לקוי, בור במדרכה, הצפה, תאורת חוץ לקויה, דליפת גז,
 ואירוע חרום )אש, פציעה, וכדומה(. סכנת התחשמלות

מהוות סכנה בכל מקרה של התנגשות בהן, ולפיכך יש להתריע במקרה דלתות כי , יש לזכור
 .מדבקה אדומה על הדלתשל העדר 

 לדעת שחלון גליוטינה מצריך משנה זהירות, ולהיזהר מפני החלקה במקלחת. יש

  גז
 

 כשמריחים גז יש לבצע את הפעולות הבאות: 
נס או להפעיל הסלולרי, לסגור מיד ברז בטחון דירתי ולא להדליק חשמל או גפרור או פ .1

 פעולות שעלולות לגרום לפיצוץ הבית. 
 יש לאוורר הדירה על ידי פתיחת דלתות וחלונות.  .2
 יש לפנות את דיירי הבית תוך שמירה על שקט וסדר בפינוי.  .3
 לאחר שכולם עזבו את הבית יש לסגור את ברז הגז הראשי לבניין.  .4

 
 אין לעשן או להצית אש בסמוך למיכלי גז. 

במקרה של שריפה בסמוך למיכלים, יש להתפנות במהירות, לדאוג לקירור המיכלים 
 רחקתם מסביבה חמה.וה

  אש
אין להכניס חומרים דליקים לדירה כגון: דלק, טרפנטין, צבע, מדללים, סמרטוטים, גרוטאות, 

 וחומרי נפץ. )תנור חשמלי/גפרור בסמוך לטינר הינו מתכון בדוק לשריפה(. 

ונות אסור למעט חדר נפרד בו מתגוררים סטודנטים מעשנים שאינם מפריעים העישון במע
לשאר הדיירים בדירה. יש לוודא כיבוי סיגריה ולא לזרוק בדלי סגריה מהחלון. )ניירות מחשב 

 בסמוך לסיגריה = שריפה(. 

 יש לוודא מיקום המצאות ושמישות ציוד כיבוי אש. רצוי לדעת להשתמש בציוד כיבוי האש.

 לוודא מיקום פתחי יציאה ודרכי מילוט. יש לפנות דרכי גישה ומילוט מגרוטאות.  יש

 אין להשתמש במעלית בזמן שריפה, יש לרדת במדרגות בלבד.



 
 12עמוד  חתימת המתארח : _____________

 

 אין לחזור לבית בוער ואפוף עשן.

  חשמל
כל הפעולות וההנחיות הרשומות במסמך זה חייבות את אישורו של חשמלאי מוסמך לפני כל 

 שינוי או ביצוע.
 יש לבדוק תקינות ממסר פחת דירתי אחת לחודש. 

 יש להשתמש במכשירים ואביזרים חשמליים תקניים ותקינים בלבד. 

אין לבצע תיקונים או אלתורים במכשירי חשמל או מערכת חשמל דירתית, יש לזמן חשמלאי 
 מוסמך באמצעות גורמי המכללה לטיפול בכל בעיית חשמל. 

מל )תנורים, מזגנים( למניעת העמסת יתר, דבר העלול לגרום אין לחבר מכשירים צורכי חש
 לחימום החוטים ושריפה. 

יש לוודא שהשקע קבוע היטב בקיר והמכסים שלמים, אין להכניס תקע לשקע שאינו  -שקעים 
 יציב. 

אין להפעיל ללא השגחה. האמור נכון גם לכירת גז. ככלל אין להשאיר  -כירה חשמלית לבישול 
 אש גלויה ללא השגחה. 

מים וחשמל לא הולכים יחד. יש להפעיל מכשירי חשמל בידיים יבשות ולנעול סנדלים או 
 כפכפים, אין להכניס ציוד חשמלי לחדר המקלחת. 

רכת הסקה מרכזית. אין להשתמש בתנורים בכלל ותנורי חימום חדרי המעונות מבוצע ע"י מע
ספירלה בפרט, בכל מקרה של שימוש חריג בתנור שאינו ספירלה )עקב בעיות הסקה( אין 
להפעיל התנור ללא השגחה. יש לזכור שתנור )או סדין חשמלי( שמשאירים דלוק בזמן השינה, 

 עלולים לגרום לקצר ועלול לגרום לאסון. 

 רי חשמל ותאורה בעזיבת הדירה. יש לכבות מכשי

לעולם אין לגעת באדם שהתחשמל )משום שגם הנוגע עלול להתחשמל( יש לנתק מיד את 
 הזרם ולהרחיק את הנפגע באמצעות חפץ מבודד כדוגמת מוט עץ.

 

מומלץ להצטרף להדרכות בטיחות בנושא כיבוי אש ועזרה ראשונה כפי שמתפרסמות על 
 ות.הביטחון/ הבטיח ידי יחידת

 
 
 

 תאריך: ___________________________

 ____________________________שם מלא: _

 ת.ז. ________________________________

 חדר: _______________________________

 חתימת הסטודנט:______________________

 



 
 13עמוד  חתימת המתארח : _____________

 

 

 

 נספח ג'

 
 במעונות הסטודנטים יחידהנוהל כניסה ל

 
 
 

ללא סיבה תחזוקתית  יחידותככלל יש לשמור על פרטיות דיירי המעונות ולא להיכנס ל .1
 או תפעולית מוצדקת.

חשמל, מים וכיו"ב או חשש לתקלות מערכות התקלות טכניות ב נהתתגלבמקרים בהם  .2
האחראיים על כלל תפעול המעונות לטפל  הזכייןקיימת חובה וזכות לנציגי  ,טכניות

תינתן  אלה,. במקרה יחידותבכלל זה אפשרות כניסה ל ,תרון הבעיהבצורה מיטבית בפ
)הודעה יחידות באמצעות מסירת הודעה מוקדמת הכניסה למראש של עדיפות לתיאום 

הסכמה והמועד יתואם באודות הכוונה להיכנס ליחידה  מתארחבכתב או טלפונית( ל
דחיפות תפעולית המצב אינו מאפשר תיאום מראש וקיימת ש. במידה עם המתארח

לטיפול בבעיה לאחר שדפק מספר יחידה להיכנס ל הזכייןיהיה רשאי נציג  ,מיוחדת
 ,. בכל מקרה כזההדיחיאינו נמצא ב מתארחווידא כי ה יחידהפעמים על דלת ה

עצם הכניסה על  מתארח המתגורר ביחידהלעדכן וליידע את ה זכייןבאחריות נציג ה
 .בהעדרובה  הפעילות שבוצעהליחידה ועל 

ככל הניתן תוך  זכייןפעל הי ,לבצע ביקורת או ביקורת פתעהזכיין במקרים בהם נדרש  .3
מראש )מספר שעות( יודיע הזכיין למתארח  ,. בכלל זהמתארחיםשמירה על פרטיות ה

קיימת דחיפות שלבצע את הביקורת. במידה  וטלפונית או בהודעה כתובה על כוונת
או קיימת התנגדות של  א ניתן לאתר את המתארח, אולם למיוחדת לביצוע הביקורת

תוך כניסה ליחידה לבצע את הביקורת  זכייןיהיה רשאי נציג ה מתארח לביצועה,ה
ולאחר תיאום ואישור דיקנט הסטודנטים )הדיקאן או מזכירת  של אדם אחר בליווי

 הדיקאנט(.
נה את הזכיין ייבחתלא ההגבלות המפורטות בנוהל זה על כניסתו של הזכיין ליחידות  .4

המחייב פעילות או בטחוני ממשי, במקרי חירום כגון שריפה, הצפה ו/או חשש בטיחותי 
 .דחופה מצד הזכיין מונעת

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 14עמוד  חתימת המתארח : _____________

 

 בלתי חוזרת   כ ת ב   ע ר ב ו ת

 (אירוח)נספח להסכם 

 

)להלן: "המתארח/ת"( התקשרה ________________  ת.ז  __________________הואיל  ו- 

עם אורן הסלע בניה והשקעות בע"מ ח.פ. 511483380 )להלן: "הזכיין"( בהסכם אירוח 

 )להלן: "הסכם האירוח"(;  _________מיום

ת מתארח/לתשלום כל חובות והתחייבויות ה מתארח/תואנו הח"מ הסכמנו לערוב כלפי ה והואיל 

צמודים ₪( אלפים וחמש מאות  )שלושת₪  3500עד לסכום של , אירוחעל פי הסכם ה זכייןל

 כאמור להלן; למדד הצרכן

 לפיכך אנו הח"מ:

 

 ______ ת.ז./ח.פ. __________________________1. שם _____

 ________טל'/פקס  ________________________________________כתובת __

 ____ טל/פקס_______________________ כתובת____________שם העסק_____

 

 _______ ת.ז./ח.פ. __________________________2. שם ____

 ______טל'/פקס  ____________________________________________כתובת 

 ______ טל/פקס____________________ כתובת____________שם העסק______

 

 כדלקמן:  זכייןמצהירים ומתחייבים כלפי ה 

לקיום כל התחייבויות המתארח בהתאם להסכם  ובנפרד,הננו ערבים ללא תנאי, במאוחד  .1

, ובלא תלות בערבות אחרת או נוספת, לכל החובות וההתחייבויות של האירוח

 , מכל מין וסוג.זכייןל מתארח/תה

 

כלפי  מתארח/תערבותנו זו הינה ערבות אוטונומית ובלתי תלויה, בטענות כל שהן של ה .2

 וימים ממועד דרישת 7תוך  זכייןייבים לשלם לה, ואנו מתחו/בקשר לחיובי זכייןה

, מפעם בפעם, וזאת מבלי זכייןדרוש מאתנו היבכתב, כל סכום ש זכייןהראשונה של ה

ה, או ו/את קיום חיובי מתארח/ת, או לדרוש תחילה מהולבסס דרישת הזכייןשיהא על 

התחייבות ה /הפר מתארח/תבהליכי גבייה, או להוכיח שה מתארח/תלנקוט תחילה נגד ה

לממש תחילה שום בטוחה, שיעבוד, עיכבון  זכיין, ומבלי שיהא על הזכייןכלשהי כלפי ה

 או זכות אחרת.

 

יהא צמוד, החל מתאריך הדרישה ועד לתשלומו  זכייןשל ה והסכום האמור בדרישת .3

למדד המחירים לצרכן, ויישא במשך התקופה האמורה ריבית צמודה זכיין בפועל, ל

בע"מ את לקוחותיו על חריגה ממסגרת אשראי אגוד ית בה יחייב בבנק בשיעור הריב

 בחשבונות חד"ד.

בכתב כי אנו  זכייןשל ה וערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ותעמוד בתוקפה עד לקבלת אישור .4

 משוחררים מערבותנו.

 



 
 15עמוד  חתימת המתארח : _____________

 

להתקשר עם  זכייןה םידוע לנו כי רק לאור ערבותנו זו והתחייבותנו כאמור, הסכי .5

 בהסכם השכירות. מתארח/תה

 

כלפי  מתארח/תערבותנו זו לא תיפגע ותישאר בתוקף גם במקרה של הסדר חובות ה .6

)לרבות הסדר נושים מחוץ לכותלי בית המשפט ו/או הסדר נושים על ידי בית  זכייןה

 וצו קבלת נכסים או צו כינוס נכסים, או ימונה ל מתארח/תהמשפט(, גם אם יינתן נגד ה

ה של ו/כונס נכסים, וגם במקרה והתחייבויותי ווחד וכיו"ב, או ימונה למנהל מי

 יהיו פגומים או לא יהיו ברי תוקף מכל סיבה שהיא. זכייןכלפי ה מתארח/תה

 

יהיו וישמשו בכל עת ראיה לכאורה בקשר לסכום שיגיע  זכייןשל ה ווחשבונותי וספרי .7

 ה או הנובע ממנו.ו/או בכל הנוגע לכתב ערבות ז מתארח/תמה זכייןל

 

זכות קיזוז של כל הכספים שיגיעו  זכייןהא ליבנוסף ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  .8

, עבורנו, כנגד כל סכום שאנו חייבים או נהיה זכייןו/או שימצאו אצל ה מתארח/תלנו מה

 חייבים מכח כתב ערבות זה.

 

9. כמו כן ידוע לנו כי חיוביו/ה הכספיים של המתארח/ת לפי הסכם זה עולים על הסך של 

 ש"ח לפחות, וכי בשום מקרה איש מאתנו לא מהווה "ערב יחיד" או "ערב מוגן" 

כמשמעו בחוק הערבות, התשכ"ז - 1967, ואהיה מנוע מלטעון אחרת. 

_____

 

, ככל שניתן להתנות על 1967 -אנו מוותרים על כל הגנה על פי חוק הערבות, תשכ"ז  .10

 האמור בו.

 

שעות  72כל הודעה שתשלח אלינו לפי הכתובת דלעיל תחשב כאילו נמסרה לתעודתה תוך  .11

שעות,  24תוך  -חה בדואר רשום, ואם שוגרה בפקס ו/או בדואר אלקטרוני יממועד השל

 או בעת מסירתה בכתובת האמורה על ידי שליח.

 

תב ערבות זה סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל עניין הקשור או הנוגע לכ .12

 .תל אביבוההתחייבויות על פיו, או הנובע מהם, תהא לבתי המשפט בעיר 

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

                      ______________          ___________           ____________ 

 חתימה                 תאריך    1ערב  -שם

 

    ______________         _________     ______________ 

 חתימה      תאריך        2ערב  -שם                         




