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 תאריך____________________ 

 
 זמניתלפעילות  -הסכם רשות 

 
 החברה למוסדות חינוך ותרבות בראשל"צ בע"מ שתקרא לשם קיצור "המתנ'ס" בין:

 

ת.ז.________________ _____________ לבין:שםפרטי ושם משפחה
 נייד________________כתובת___________________________

 פקס________________
 

 "כולם יחד וכל אחד לחוד שיקראו להלן לשם קיצור "המורשים
 

פנו למתנ"ס בבקשה לקבל רשות להשתמש בחדר  "מבוא: מאחר ו"המורשים
 2מס'_____________ומאחר והמתנ"ס הסכים לתת רשות למורשה לבצע את הפעילות כמפורט בסעיף 

 להסכם זה , הוסכם והותנה בין הצדדים כלהלן:
 

 ם והמבוא לעיל יחשבו כאילו ונכתבו בגוף ההסכם ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.הכותרת הפרטי
 __________בלבד.__ת להשתמש בחדר האמור לפעילות____שולמורשים ניתנת הר .1
 __._____עד שעה_____תאריך____________משעה__מהאירוע יתקיים  .2
 המורשים מבקשים שהשולחנות בחד יסודר בצורת ____________ .3
 ___________. המשתתפים באירועמספר  .4
חל איסור מוחלט על המורשים לבצע כל שינוי במערכת החשמל)כולל שקעים, פלורסנטים ושאר  .5

 אביזרים(, ו/או במערכת המיזוג, גילוי אש ואזעקה.
מובהר בזה שבחדר הנ"ל קיימת מערכת חשמל עם שקעים רגילים חד פאזית, אין אפשרות ולא  .6

 תלת פאזיות, או להחליף פלורוסנטים קיימים. תתינתן רשות לחבר מערכו
ות, כסאות והציוד הקבוע המתנ"ס יעמיד לרשות המורשים את החדר האמור בלבד כולל שולחנ .7

חם. המורשים מתחייבים לשמור על -הנמצא בו , בנוסף יעמוד לרשות המורשים מכשיר מיי
 תקינות המכשיר ועל הזהירות בשימוש.

 המורשים לא יקימו רעש חריג כדי לא להפריע לשאר הפעילות. .8
 לא יסייעו ולא יהיו אחראים בשום צורה לפעילות זו. עובדי המתנ"ס .9

המורשים מצהירים בזה שיש להם ביטוח שמכסה סוג זה של פעילות, המתנ"ס לא יהיה אחראי  .11
 מטעמם.בשום צורה לנזק שיגרם לציוד של המורשים, להם עצמם ו/או למוזמנים 

סכום זה ישולם במעמד  _______הוסכם בין הצדדים שעלות השימוש בחדר הנ"ל הינה   .11
 החתימה על הסכם זה.

המבקש מתחייב לשמור על הציוד בחדר , יש לנקות ולפנות את הזבל לפח האשפה המרכזי וכן  .12
 להחזיר את החדר במצב  שהתקבל.

חריות על המבקש לכל נזק שיגרם המבקש מתחייב לשמור על הציוד בחדר. מוטלת מלא הא .13
 לציוד, לריהוט, למושבים ולמתקני החדר השונים.

לרבות  12,13המבקש מתחייב לפצות את החברה על כל תביעה, ו/או נזק כאמור בסעיפים  .14
 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

לפני המועד, במקרה זה המתנ"ס יחזיר את  48המורשים רשאים להודיע על ביטול האירוע עד  .15
במקרה של ביטול לאחר מכן יחוייבו בחודש הקרוב. 11 -לום במלואו למורשים עד להתש

 .₪ 111המורשים בסך של 
 לראיה באו על החתום ,

 
______________        ______________ 

 המורשים                המתנ"ס        


