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 הסכם רשות 
 

 

 הסכם רשות / תשלום דמי שימוש

 

 ______________________ ביום _____________________________ -שנערך ונחתם ב

 

 בין

 ההסתדרות הציונית העולמית

 שבות יחטיבת ההתי

 החטיבה לאיכלוס

 (להלן: " המיישבת")

 

 לבין

  האגודה: ______________________ שם          

  _____________________________ : ח.פ              

 ___________________________כתובת:                        

 

 ")האגודה(להלן "

    

 

 

 מס' ________מבנה ציבור                             __________________ –שם היישוב   
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בישובים ברשותה במבנים הנמצאים  תהבלעדימחזיקה הזכויות, והבעלת הנה והמיישבת  הואיל
 ;בטיפולהאשר  שונים,

 
מבנים  פנתה אל המיישבת וביקשה את הסכמתה לנהל עבורה ובתאום עמהוהאגודה  והואיל

או  "ים"הנכס"הנכס" או הלן: _________ (ל בישוב יםהנמצא _________שמספרם 
 ;)"יחידות המגורים"

 
או  המתיישבים""(להלן:  למתיישביםהדיור יחידות את ר ומסוהאגודה מבקשת ל והואיל

והמיישבת הסכימה לכך עפ"י מטעמה שיון וכבני רשות יבר הםשיתגוררו ב )הדיירים""
 ;זה תנאי הסכם

 
היא ו/או הדיירים שיגורו בפועל כי  מהומסכי תיודע יאכי ה תמאשרה ווהאגודה מצהיר  והואיל

-(נוסח משולב)  -לחוק הגנת הדייר מוגנים בהתאם  לא יהיובכל אחת מיחידות המגורים 
: על כל תיקוניו שהיו ושיהיו בעתיד, וכל חוק או תקנה אחרת להגנה על דיירים (להלן, 1972

 לפי הסכם זה והאגודה האגודה ו/או הדיירים  לא יחולו על זכויותו"חוקי הגנת הדייר"), 
. יא זכות על פיהםאינם ולא יהיו דיירים מוגנים ו/או זכאים לאיזו שה ו/או הדיירים

דמי מפתח כל שהם  ישלמוולא  נוולא נת מולא שילהיא והמתיישבים כי האגודה מצהירה 
 הם לא בכסף ולא בשווה כסף ו/או בכל צורה שהיא וידוע ל ו,או בקשר אליהנכס  עבור 

 ובתנאי מפורש כי לא יהיהמיישבת מוסרת לאגודה את הנכס ברשיון למגורי המתיישבים ש
 נכס;  ב ניםמוג יםדייר

 
והאגודה מתחייבת כי בכל ההסכמים שייחתמו בינה ובין המתיישבים כבני רשות, יובהר   הואילו

 לגרוע כי אינם ולא יהיו דיירים מוגנים. מבליו כי המיישבת הינה בעל הזכויות בנכס להם
מהאמור, האגודה מתחייבת כי ישמרו כל זכויותיה של המיישבת על פי הסכם זה וכל 

לגבי התחייבויות האגודה כלפי המיישבת על פי הסכם זה ללא יוצא מן הכלל האמור 
 יחולו על המתיישבים כאילו חתמו על חוזה זה מול המיישבת בעצמם.

 
על  תמוותר יאוה , את סביבתוהפיזי ואת מצבנכס, את הובדקה  תהכי רא המצהיראגודה ה  והואיל

 ;טעות ואי התאמה, כל טענת פגם, מום
 
 

 הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:אי לכך 

 המבוא להסכם זה ונספחיו הם חלק בלתי נפרד ממנו. .1
 

 מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי הסכם זה בא להוסיף ולא לגרוע מכל מסמך משפטי או אחר  א.  .2
 ו/או ייחתם ע"י האגודה כלפי המיישבת (הלן: "מסמך אחר"). שנחתם

 
ר" או שהאמור בהסכם זה אינו מתיישב עם נתגלתה סתירה בין הסכם זה ל"מסמך אח .ב

אלא אם תקבע המיישבת בכל הנוגע לאמור בו,  במסמך האחר, יגברו תנאי הסכם זה האמור
 שיקול דעתה הבלעדי. אחרת לפי 

  
יישבת בישוב הנ"ל, בקרקע, אין באמור בהסכם זה כדי לפגוע בזכויות כלשהן המוקנות למ .ג

 מ"מסמך אחר". שהן המוזכרות ו/או נובעותפיות כלבזכויות כס או כלשהואברכוש 
 

כלפי המיישבת  בהתחייבויותיה ד האגודהועמתלא  כלשהימוסכם ומוצהר בזאת כי אם מסיבה  .3
יום לאחר קבלת התראה  45בור לפי הסכם זה או לפי כל מסמך אחר יהיה עליה לפנות את הנכס כע

 מהמיישבת. בכתב
 

חודשים החל מיום חתימת הסכם זה (להלן:  12 -שיון בנכס היא ליתקופת השימוש בר . א .4
 ).שיון הבסיסית"יהר "תקופת 

 
שיון הבסיסית יוארך הסכם זה, יבכפוף להוראות הסכם זה, הרי עם תום תקופת הר .ב

) אלא אם "התקופה הנוספת"חודשים (להלן:  12בכל פעם לתקופה נוספת של   אוטומטית
לפני תום  או שיון הבסיסית,יום תקופת הריום לפני ת 45כן יודיע צד אחד למשנהו, בכתב, 

שיון לתקופה נוספת, ובלבד כי ירובו להאריך את תקופת הריעל ס תקופה הנוספת,הכל 
 (חמש) שנים 5לא תעלינה ביחד על  שיון הנוספתיהרותקופת  שיון הבסיסיתיתקופת הר
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פת "תקושיון  הנוספת  ביחד יקראו להלן: יהר שיון הבסיסית ותקופתי(תקופת הר
 .)שיון"יהר

 
כשהוא פנוי מכל  תשיב האגודה את הנכס למיישבתלעיל,  תקופת הרישיון כאמור הסתיימה .ג

מהמיישבת, בהתחשב בבלאי רגיל. על אף  אותו האדם וחפץ ובמצב טוב ותקין כפי שקבל
שיון יבתום תקופת הרהאמור, אם הסתיימה תקופת הרישיון כאמור ולא פונה המבנה 

מבלי לגרוע מהאמור להלן בדבר הפרת הסכם, הרי , לם דמי שימושוהאגודה המשיכה לש
ולדרוש קבלתו לידיה תוך  נכסטת לדרוש, בכל עת, את פינוי התהיה למיישבת הזכות המוחל

 .ימים מדרישתה 30
 

או למתיישבים מטעמה שיון על פי הסכם זה היא למגורים בלבד ואסור לאגודה ימטרת הר .ד
 אחרת.לעשות שימוש בנכס לכל מטרה 

 
 הוראות סעיף זה הינן יסודיות והפרתן תחשב כהפרה יסודית. ***

   
 על ידי חוקי הגנת הדייר מאחר וביום כ"ו באב תמוגנ האינ יאשה תיודע יאכי ה תמאשר האגודה .5

 ) (להלן: "תשכ"ח) לא היו דיירים הזכאים להחזיק בנכס, והנכס לא 1968באוגוסט  20תשכ"ח (
 והוא לא מאחר והנכס נתפנה אחרי תשכ"ח מכל דייר הזכאי להחזיק בובדמי מפתח ו/או  הושכר

בדמי מפתח ו/או מאחר והנכס נמצא בבנין או בתוספת בנין שבנייתם הושלמה לאחר  כרהוש
 יא ו/או הדיירים שיגורוכי ידוע לה כי בהתאם לחוקי הגנת הדייר אין ה ה תשכ"ח. האגודה  מצהיר

הוראות  נים ואין להם כל זכות בנכס פרט לזכות מגורים עפ"ידיירים מוגבפועל ביחידת הדיור 
ליתן, ישירות או בעקיפין, כל דמי מפתח  הולא התחייב הכי לא נתנ ההסכם זה. האגודה מצהיר

 כל זכות לגביו. או לדיירים עבור הנכס ואין לה
 

 'בנספח אים המפורטים בזה לשלם למיישבת דמי שימוש עבור הנכס תהאגודה מתחייב .א .6
לחודש  )ובמילים: _________________________( ש"ח __________סך של לחוזה 

ולא  חודש, אשר ישולמו ע"י האגודה מראש לכל חודשפי תחשיב של ____ ₪ לכל מ"ר לל
 ). "דמי השימוש"(להלן:  הגרגוריאנילחודש לפי הלוח  10 -יאוחר מ

 
ור בהם מתגוררים דיירים יחידות דיידוע  ומוסכם על האגודה כי דמי השימוש יגבו בגין  .ב

קשה מחטיבת האכלוס לשפצן לצורך קליטת משפחות ייחידות דיור שהאגודה בבפועל או 
 .בישובנוספות 

 
לטובת על הוראת קבע לבנק  וםחתת האגודה רך ביצוע התשלומים עפ"י הסכם זהלצו .1

 .)להסכם זה 'בכנספח צ"ב חייב חשבון לפי הנוסח המל(הוראה החטיבה 
 

י ות המחאות ו/או שוברמיישבת תהא רשאית לגבות את דמי השימוש גם באמצעה .2
והסכום לתשלום יעודכן מידי פעם, עפ"י סעיפים שימסרו לאגודה ע"י המיישבת  תשלום

 .ד' להלן-ג'
 

דמי השימוש נקבעים על ידי ועדת מחירים של  לכך שעדכוןוהיא מסכימה ידוע לאגודה  .ג
האגודה אינה  אם יבוצע עדכון. אגודהיישבת תמסור הודעה להבינוי  והשיכון וכי הממשרד 

 מוסמכת לגבות מהמתיישבים דמי שימוש מעבר למותר.
                                 

בתשלום דמי שימוש רק מיום  חויבתא' לעיל מוסכם כי האגודה  6למרות האמור בסעיף  .ד
 ישבת לאגודה כי הנכס עומדאת החזקה בפועל בנכס או מתאריך ההודעה של המי תקבלש

 לפי המוקדם יותר. הלרשות
 

ההצמדה תחושב כך שביום כל תשלום  יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן.דמי השימוש  .ה
ווספו לסכום הנקוב בסעיף קטן (א) לעיל, הפרשי הצמדה בהתאם למדד תמוש  יישל דמי ש

 ____________.ביום הידוע 
 

לעיל רשאית המיישבת להעלות את דמי השימוש  ד' קהמוסכם בזאת כי בכפוף לאמור בפס .ו
 .5%לא יעלה על  שיוןיבכל שנה מתקופת הר עור ההעלאהילשנה  ובלבד שש אחת

 
 תחול על תשלום זה, בנוסף להצמדה האגודה בתשלום כלשהו של דמי השימוש, האם פגר .ז

י פיגורים על שתהיה נהוגה באותה עת לגב המרביתהריבית  רבשיעוהאמורה, ריבית פיגורים 
ריבית "רד האוצר בממשלת ישראל (להלן:  צמודות אצל החשב הכללי במש תהלוואו

 ) מתאריך חלותו של התשלום ועד מועד התשלום בפועל.הפיגורים"
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ספרי המיישבת והודעותיה בנוגע ליתרות חוב דמי שימוש ובכלל זה ריבית פיגורים,  .ח
 וב, ישמשו כראיה לאמיתות תכנם.הצמדות, העלאות וכיוצ"ב כל הקשור ליתרות הח

 
 הוראות סעיף זה הינן יסודיות והפרתן תחשב כהפרה יסודית. ***

 
ם של הדיירים  אותו תקין וראוי לשימוש האת הנכס ומצאה בזה כי בדק ההאגודה מצהיר .א .7

מוותרים בזה על כל ברירה וטענת אי התאמה או טענה  ריםיאגודה והדיולמטרותיהם וה
 לפי כל דין. או לדיירים העומדת לה אחרת כל שהיא

 
לו במוסדותיה בהתקאין מניעה להתקשרותה בחוזה זה, וכי האגודה מצהירה כי  .ב

, וכי חתימתה עליו להתקשרותה בחוזה זההדרושים כל ההחלטות והאישורים כים מהמוס
 יחייבו אותה לכל דבר ועניין על פי הסכם זה.

 
 בזה: תמתחייבהאגודה  .8

כל קלקול, נזק, פגם או  וולמנוע ממנ ,במצב טוב, תקיןומתקניו הנכס  לשמור ולהחזיק את .א
לדאוג ו, וכן היא מתחייבת וגם/או את סביבת ומתקנים המשרתים אותהאובדן, לרבות 

לרכושם ולגופם ו/או אי נעימות  , טרדה,למטרד ולהשתמש בנכס באופן שלא יגרום, ולניקיונ
  .שאר התושבים בישובשל 

 
בגין מעשה או מחדל אות תיקון כל נזק אשר ייגרם לנכס או כל  חלק  ממנו לשאת בכל הוצ  .ב

וכן לכל הצמוד לנכס ולכל אביזר בנכס במשך או ע"י מי מטעמו  מתיישבעל ידי השלה או 
(נוסח  המחזיק בנכס לפי חוק הגנת הדייר החלים על תיקונים -"התיקון"  תקופת הרשיון.

 .1972 –משולב) 
 

או, לא להחכיר ו/או /וא להעביר, ו/או לא למסור רשות, ו/או לא להשכיר לא למכור ו/או ל  .ג
חר ללא הסכמת המיישבת להעביר בכל צורה שהיא את הנכס או חלק ממנו למישהו א ולא

בים החברים באגודה ואו שמוסכם כי מתן זכות שימוש ומגורים למתיי .ובכתב מראש
 ; שבו יישמרו כל זכויות המיישבת כפוף לחתימת הסכם מתאיםתהיה בלאגודה  מועמדים 

מראש  תהמיישב חלק ממנו ללא הסכמתוכן לא לשעבד בכל צורה שהיא את הנכס או כל 
שבת בדבר זהות המתיישבים ופרטיהם, יחידת הדיור יהאגודה תעדכן את המי ובכתב.

 שנמסרו ותעביר העתקים של כל הסכמים שחתמה עימם.
 

שיון הם יעצמם בקביעות במשך כל תקופת הרבנכס ב יםתגוררמ לוודא כי הדיירים  .ד
 .ובהתאם למטרות הרישיון ומשפחתם

 
ו/או ו/או הרחבות שינוי ו/או תוספות לבצע בנכס כל בניה, לדיירים, ולא להרשות לא לעשות  .ה

אם . מראש ובכתב) ללא הסכמת המיישבת "התוספות"שיפורים ו/או השבחות (להלן: 
יישבת, הרי מבלי לגרוע מכך שהדבר יחשב כהפרה יבוצעו תוספות כאמור ללא הסכמת המ

יסודית של הסכם זה, תהיה המיישבת זכאית לדרוש הסרתם לאלתר ועל חשבון האגודה. 
עשות כן על ל יישבתהמרשאית היה ת ,לקדמותו כאמור נכסאת מצב הה האגודה לא החזיר

בגין  הוציאלאלתר את כל ההוצאות שה הלהשיב ל תחייבאגודה תהיה וה האגודה,חשבון 
מבלי  .האשר תהיה ראיה חותכת לתכנדרישת המיישבת עפ"י  .לקדמותו בנכסהחזרת מצב 

אגודה ללתת וביתר הוראות הסכם זה, המיישבת לא תהא חייבת  לגרוע מהאמור בסעיף זה
המיישבת  ובין שלא  מתיישבים כל סכום שהוא עבור תוספות שנעשו בין בהסכמתאו ל

ידי  רסם, אלא אם נדרשו לעשות כן עלומתיישבים להאגודה או לבהסכמתה, ואסור יהיה ל
 .המיישבת

 
או  להויתור על כל זכות שיש  נ"ל כוללכי הויתור ה בזה האגודה הלמען הסר ספק מצהיר

, במקרה 1969לחוק המקרקעין תשכ"ט  21-23לפי הסעיפים  םלה ודעמישו/או  לדיירים
מפתח  לא יחשבו השקעות אלה כתשלום דמי בנכסו עיביצעו השק ו/או הדיירים והאגודה
 .בו  כדיירים מוגנים בהתאם לחוקלא יחשו/או הדיירים והאגודה 

 
בכל מקרה שיהיה על האגודה להחזיר את החזקה בנכס למיישבת לפי הוראות הסכם זה,   .ו

צבוע חזיר את הנכס כשהוא פנוי לחלוטין מכל אדם וחפץ ובמצב טוב ותקין ת יאאזי ה
דה תדאג לפינוי הדיירים על והאג בהתחשב בבלאי רגיל. ,מהמיישבת השקבל כפי ומסויד

 אחריותה ועל חשבונה.
 

 שיוןיבמשך כל תקופת הר ,או לדאוג כי המתיישבים ישאוו/או  הלשאת ולשלם על חשבונ  .ז
המיסים, ההיטלים, הארנונות, האגרות וכל תשלומי חובת אחרים, מכל סוג  בנכס, את כל
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, ואגרות ממשלתיות החלים על םהיטלי ,שיחולו על הנכס, למעט מיסיםהחלים או  ,שהוא
 הבעלים ו/או החוכרים עפ"י חוק.

 
תשלומים בגין שימוש בצריכת חשמל, צריכת ישאו בכל הילשאת או לדאוג כי המתיישבים  .ח

 ואו בהקשר וואביזרי נכסארנונה גינון וכל תשלום אחר הנוגע לשימוש ב ,צריכת גז, מים
לשלם במלואם מיד עם קבלת  מתיישביםה ים, אותם מתחייבשיוןירלתקופת הוהמתייחס 

האגודה מתחייבת לדאוג להעברת החשבונות  חשבון או הוראת תשלום מספק השירות.
 בחברת החשמל, הגז והמים על שמם של המתיישבים.

 
 הוראות סעיף זה הינן יסודיות והפרתן תחשב כהפרה יסודית. ***

 
של  הסכם זה ו/או לפי הוראותיו ות ו/או תרופה העומדת למיישבת לפי הוראותמבלי לפגוע בכל זכ .9

 התאם בר האגודה את החזקה בנכס למיישבת ומסתכל דין, מוסכם בין הצדדים כי באם לא 
  שהשימומדמי  10% האגודה למיישבת דמי שימוש בסך של םשלתלהוראות הסכם זה, אזי 

 ועד המסירה וזאתמהיחידה מ כל יכים להשתלם בגיןאחרונים ששולמו או שהיו צר  החודשיים
 ועד יום החזרת  יום בו היה צריך להחזיר את החזקה בנכס למיישבתבגין כל יום של אחור מה

האגודה מצהירה כי הסכימה לסכום האמור לאחר שהצדדים החזקה בנכס בפועל למיישבת. 
 ן.חישבו והעריכו ומצאו כי המדובר בסכום ראוי בנסיבות העניי

 
כל אחד מהנכסים ל סלהיכנהמיישבת רשאית בעצמה או על ידי באי כוחה לרבות המוסמך על ידה  .10

 .יםהנכסכל אחד ממצב  את על מנת לבדוק ,בנספח א' לחוזההמפורטים 
 

המיישבת  רשאית להעביר הסכם זה ו/או את זכויותיה לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, למי  .11
ובלבד שלא תפגענה זכויות  לכךו/או הדיירים  האגודהשייראה לה מבלי לקבל את הסכמת 

 .האגודה
 

 תאחראי תהיה יאלמלא אחר הוראות כל דין וה אגודהה תזה מתחייבהסכם עפ"י  הבפעולותי .12
 ה ו/או בהפרתואשר מקורה בהפרת הבגין כל תביעה שתוגש אם תוגש נגד מיישבתלשפות את ה

עיף לענין המונח "תביעה" בס. זה ו/או הדיןם הסכעפ"י  הםהתחייבות מהתחייבויותימתיישבים ה
 .גם אישום פלילי אשר תוצאתו קנס כספי במשמע -לעיל זה 

 
בלעדית לכל פגיעה או נזק מכל מין וסוג שהוא אשר יגרם לאדם וגם  תאחראי תהיה אגודהה .א .13

המתיישבים ו/או או מחדליהם של  או ממעשיהם האו מחדלי האו לרכוש, כתוצאה ממעשי /
 וכן כתוצאה מן או בקשר לכל ציוד, ריהוט, אביזר, כלי או חפץ הנמצאים בנכס. הםמנימוז

 
לצד  מולפצות צד שלישי כלשהו על כל הנזקים שיגר םאחראי והמתיישבים יהיו אגודהה .ב

האגודה  .ואו בין מחוצה ל נכס, בין אם נגרם הנזק בנכסשלישי בקשר לשימוש בה
 השיפוי מלא בקשר עם כל תביעה שתוגש נגד ישבתמילשפות את ה יםמתחייב מתיישביםהו

 םחזקתאאם תוגש ואשר עילתה נזק שנגרם לצד שלישי כלשהו וגם/או לרכושו כתוצאה מ
 .םוכל פעולה, מעשה או מחדל המבוצעים בו על יד נכסאת ה מתיישביםההאגודה או של של 

 
להכניס את המיישבת  האגודה מתחייבת לבטח את הנכס ורכושו ביטוח רכוש וסיכוני צד ג'  .ג

המתיישבים יעשו כן. מובהר כי אם יקרה מקרה בו גם כמוטבה בביטוח צד ג' ו/או לדאוג כי 
יינזק הנכס וישולמו כספים מחברת ביטוח להטבת הנזקים, ייועדו כספי להטבת נזקי 
המיישבת ולתיקון הנכס ומערכותיו. האגודה מתחייבת, לבקשת המיישבת, להציג בפניה 

 סמכי הביטוח.עותק ממ
 

ויכללו סעיף "אחריות צולבת". כן יכילו  מתיישביםההאגודה או הביטוחים יעשו ע"ש  .ד
והתחייבות של  יישבתהביטוחים הנ"ל תניית ויתור של המבטח על זכות השיבוב כנגד המ

 .יום מראש כתנאי להפסקת הביטוח 30 יישבת תוךהמבטח להודיע למ
 

ו/או כל צד ג' שהוא בגין כל נזק ו/או  יישבתת את המלשפו תחייב תהיה אגודהבכל מקרה, ה .ה
בגין העדר הביטוחים הנ"ל ו/או בגין מעשה או מחדל של  וגספתהפסד ו/או הוצאה ש

 כבני רשות בנכס. הםו/או בניגוד לחובותי להסכםבניגוד  מתיישביםההאגודה או 
 

 בזאת שידוע לה כי המיישבת לא תבטח את תכולת הנכס. ההאגודה מצהיר  .ו
 

 הוראות סעיף זה הינן יסודיות והפרתן תחשב כהפרה יסודית. ***
 

 כל שינוי בהסכם זה, או בכל אחד מתנאיו, יהיה אך ורק בכתב ובחתימת כל הצדדים להסכם זה. .14
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מוסכם בין הצדדים כי אי תשלום דמי השימוש במלואם ובמועדם על ידי האגודה יהווה  א. .15

 .הפרה יסודית של ההסכם
 
 4,6,8,13הוראות סעיפים בנוסף להוראות שהוגדרו כיסודיות בהסכם זה, כי  מוסכם בזאת .ב

יהיו תנאים עיקריים ויסודיים המקנים לצד הנפגע בהפרתם את הזכות לבטל הסכם זה, 
רת חוזה) החוזים (תרופות בשל הפ וזאת מבלי לגרוע מזכותו לכל פיצוי ו/או סעד עפ"י  חוק

 .1971-תשל"א
 

 דעה במכתב רשום, מאחד הצדדים למשנהו, תהווה הודעה מספקת בגין כל הצדדים מסכימים שהו .16
ואם שוגרה      חה.יימים מיום השל 3האמור בהסכם זה ותראה כאילו הגיעה לתעודתה תוך 

 או בדוא"ל, בעת אישור טלפוני בדבר קבלתו ובמסירה ביד מרגע המסירה. בפקסימיליה
 

 ב' שבו לא יחולו על -לרבות האמור בפרקים א 1971 -כל הוראות חוק השכירות והשאילה תשל"א  .17
 זה ועל היחסים בין הצדדים להסכם זה. הסכם 

 
י לידהסכם זה במעמד החתימה על תמסור האגודה   להבטחת התחייבויותיה על פי הסכם זה .18

ה בחתימת יד ₪ ) ____________(  _______סך בנוסח המצורף להסכם זה שטר חוב יישבת המ
 :)"השטר" -(להלן 

 
 הלהשתמש בשטר לפי שיקול דעת מיישבתבזאת הוראה בלתי חוזרת ל נתנות אגודהה .א

לרבות למלאו להשלימו וגם /או להסבו וזאת על מנת לגבות אותם סכומים או תשלומים 
 וגם /או עפ"י כל דין אחר.הסכם זה עפ"י  אגודהמה מיישבתהמגיעים וגם /או שיגיעו ל

  
 יישבתשל המ האין בסכום שיהיה נקוב בשטר כדי להגביל את זכאות מוסכם בין הצדדים כי  .ב

של  העקב הפרת חיוב מחיובי יישבתלפיצויים על פי כל דין בגין כל נזק אם ייגרם למ
 .הסכם זהעפ"י  אגודהה

  
במקרה ויוותר יתרת סכום מסכום שטר החוב האמור לעיל לאחר שנגבו ושולמו ממנו כל   .ג

 .אגודהו עפ"י כל דין תוחזר היתרה להתשלומים המגיעים וגם/א
 

את כל הסכומים  מהושיל הפרע אגודהכי השיון ירעם סיום תקופת היישבת התברר למ .ד
את שטר  יישבתחזיר המתזה  הסכםעפ"י יישבת והתשלומים המגיעים וגם /או שיגיעו למ

 .אגודההחוב הנ"ל לידי ה
 

הסכם ת דיור על הסכם "גב אל גב" לעומת האגודה מתחייבת להחתים כל דייר לפני כניסתו ליחיד .19
  תנאי לפיו כל הוראות הסכם זה יחולו על הדיירים ללא יוצאבהסכמים יהיה ולפיו, בין היתר, זה 

ידוע למתיישב כי המיישבת רשאית לפעול לפינויו מהנכס ייבים וכי ומן הכלל ובשינוים המח
  חוב.הסכם זה ולרבות החתמת המתיישב על שטר  במקרה של הפרת

 
ות מפעולה או מתן ארכה מנעי, הנחה, קבלת תשלום, השהייה, הרשאה, התנהגות, הויתורשום  .20

בהתאם לחוזה זה והוראות כל דין  המיישבתשל  הלא ייחשבו כויתור על זכויותי המיישבתמצד 
ה ו/או בא כוח המיישבתשל  הבאופן מפורש ובכתב ונחתם בחתימת ידאלא אם כן נעשה הויתור 

 .המוסמך
 

אית לממש את זכויותיה בהתאם להוראות הסכם תהיה רש מוסכם ומובהר בזאת כי המיישבת .21
לחוד, כאילו כל אחד ביחד או או כנגד המתיישבים, ה כנגד האגודולפעול , הבלעדילפי שיקול דעתה 

בכל מקום בהסכם זה  .ןיולאגודה או למתיישבים לא תהא כל טענה בעני מהם הוא החייב העיקרי
יקיימו חיובים כלשהם, אין באמור תחייבו, או ימתיישבים ום לכך שהגרלייבה האגודה בו התח

 טור את האגודה מקיום חיובים אלה.כדי לפ
 

הנוגע לחוזה וגם/או כמקום השיפוט היחידי והבלעדי בכל  ירושליםצדדים בוחרים את העיר ה .22
הסכם זה וגם/או כל הנובע  בקשר לפירושו, ביצועו ו/או הפרתו של השיפוטלפיכך,  .ממנוהנובע 

ממנו יעשה עפ"י הדין של מדינת ישראל כפי שיהיה בתוקף מפעם לפעם וכל התדיינות בקשר אליו 
וז באמצעים תהיה בפני בית המשפט המוסמך במחוז ירושלים אולם המיישבת תהיה רשאית לאח

וסקת בישוב הצדדים מסכימים כי המיישבת עסמכא. -גם בכל בית המשפט אחר ברהאגודה נגד 
מתיישבים ברחבי הארץ להגשמת מטרותיה בנושא ההתיישבות, על כן, אין המדובר בעסקה 

 לסעיף ההסכימ כי המצהיר מסחרית אשר נועדה להסב למיישבת רווחים כדרך עיסוקה. האגודה
 .וראוי צודק, נכון הוא המיישבת בנסיבות כי הומצא השבדק ולאחר וחפשי טוב וןרצ מתוך זה
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 הצדדים לצורך הסכם זה: ובותכת. 22

 _____________________________________________. רחוב  :יישבתהמ
 או בדוא"ל _____________  או בפל/פקס _____ מתיישבים בנכסה

 

  
 .ם במשמע ולהיפך, ולשון זכר גם נקבה במשמע ולהיפךחוזה זה לשון יחיד גם רבי. 23

 

 
 

 קום ובתאריך דלעיל לראיה באו הצדדים על החתום במ

 ________________האגודההמיישבת ________________________

 

 אני ________________ת.ז. ___________________תפקיד  __________

 שם            

 הסכם זה על חתמו בפני הסכם גודה המפורטים להלן מורשי החתימה של האמאשר כי 

 

 ________________.       שם _______________ת.ז. 1

 .      שם ________________ת.ז.  ________________2

 

 

 

 

 

 שטר חוב
 

 שנערך ונחתם ב________ ביום ____ בחודש ____ שנת______________
 

 ____________________סך של ___________ ₪    אנו הח"מ מתחייבים לשלם ל _________
 (_______________________ אלף ₪) .

 קום התשלום: ________________מ
 תאריך התשלום: _______________

 סכום שטר זה יהיה צמוד כדלקמן:
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי אזי יחושב סכום השטר כשהוא מוגדל בשיעור זהה 

ו נמוך שיעור שבו עלה המדד היסודי. למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי אל
מדד המחירים מדד  –ממנו, לא יחול כל שינוי בסכום השטר. "מדד המחירים לצרכן" בשטר זה משמעו 

 פירות וירקות, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כוללהמחירים לצרכן (המדד הכללי) 
זהה  במקרה ויופסק פרסום מדד זה ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יבוא במקומו מדד דומה או

ם ביום המדד שפורס –במהותו שיתפרסם ע"י הלשכה המרכזית. "המדד היסודי" בשטר זה משמעו 
 מדד המחירים לצרכן הידוע במועד פרעון שטר זה. –. המדד החדש בשטר זה משמעו ____עבור חודש __

 
 השטר: שיעו

_____________  _______________  ________________ 
 מהחתי    ת.ז     שם    

_____________  _______________  ________________ 
 חתימה    ת.ז     שם   

 

 
 
 

 


