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 מצהיר ומתחייב כדלהלן:, מאשר

 מטרת ההרשאה: .1

, יםד עם אחרמצהיר ומאשר בזה כי קיבל רשות להשתמש באופן זמני בלבד ביחידה שתועמד לרשותו במעונות יח תלמידה 1.1
הכול לתקופת , לרשות השימוש במתקנים המשותפים, בכפיפות לרשות השימוש של יתר המשתמשים, בציוד ובריהוט

 .בלבד ולמטרת מגורים אישיים בלבד ההרשאה

, זה והיא כפופה לחובותבהסכם הנו בר רשות לתקופה קצובה ומוגדרת אשר ניתנת לביטול בתנאים האמורים , ולפיכך 1.2
 לרבות מטרת ההרשאה., זהובהסכם לאיסורים ולתנאים האמורים בתקנון , למגבלות

הכוונה  זה אינה יוצרת יחסי שכירות בינו לבין המוסד ואיןבהסכם מצהיר ומאשר בזה כי ההרשאה האמורה  תלמידה 1.3
לחוק הגנת הדייר  א7היא מתייחסת למגורים ב" בית אירוח אחר" כמשמעותו בסעיף , ליצור יחסים כאלה לפי הרשאה זו

לא שילם ולא התחייב לשלם  על הרשאה זו וכן כי, על כן, וכי הוראות חוק זה לא תחולנה, 1972-תשל"ב, (נוסח משולב)
למעט , סכמת המוסד לשימושו במעונות וקבלת הזכות השימוש בהםדמי מפתח או תמורה אחרת עבור עצם ה, למוסד

 .התשלומים כמפורט בהרשאה זו ובתקנון

ההרשאה שניתנה לו על פי הסכם זה הינה אישית בלבד ולצורך שימושו האישי בלבד והוא מתחייב שלא להעביר את  1.4
 ובין אם בלא תמורה. ו/או להרשות שימוש במעונות לאחר בין אם בתמורה זכויותיו על פי חוזה זה

להנהלת לחלוטין מלהשתמש במעונות וידווח על כך באופן מידי  תלמידימנע ה, בכל מקרה בו יחלה במחלה מדבקת חריגה 1.5
 .המוסד

 .להתנהגות הולמת המכבדת את רוח המקום והמוסדמתחייב התלמיד  1.6

 תקופת ההרשאה .2

קצובה  זה ניתנה לו באופן זמני ולתקופה הסכםמצהיר ומאשר כי ידוע לו ומוסכם על ידו כי ההרשאה הכלולה ב תלמידה 2.1
ההרשאה ניתנת לתקופת שנת הלימודים  .במוסד תלמידבמוסד ורק כל עוד ימשיך להיות  תלמידאך ורק עקב היותו בלבד 

הכול לפי , במועד פקיעתה או ביטולה של הרשאה זובכל שנה או לאוגוסט  30 -ותסתיים ב, האקדמית הנוכחית בלבד
 .המועד המוקדם יותר

 עומדת האפשרות להאריך את ההתקשרות בתקופה נוספת בכפוף לאישור המוסד. תלמידל 2.2

הבלעדי להחליט האם להקצות  ומוסד רשאי עפ"י שיקול דעתכי השימוש במעונות הוא זכות וה, על אף האמור יודגש 2.3
וככל , זה הסכםאחר דרישות המוסד בהתאם להוראות  תלמידההרשאה ניתנת כל עוד ימלא ה מעונות ואם לאו. תלמידל

 .יםתלמידשיועמדו המעונות לאירוח ה

בנסיבות מיוחדות וחריגות רשאי המוסד לחזור בו מהרשאה , זה הסכםכי על אף כל האמור ב, ויומוסכם על תלמידידוע ל 2.4
בין אם לפני תחילת תקופת ההרשאה ובין במשך , זה בכל עת לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי הסכםזו ו/או לבטל 

 .וזאת בכפוף להחלטת רשויות המוסד בדבר ביטול רשות השימוש במעונות, תקופה זו

 72כאשר מועד הפינוי הוא בתוך , לפנות את החדר והמעון כאמור בתקנון תלמידבכל מקרה של החלטה כנ"ל מתחייב ה 2.5
 לכל הפחות ממועד מסירת ההודעה. שעות

 תשלום עבור מגורים במעונות .3

 זה ויקבל לידיו מפתח לשימושו בתקופת ההרשאה.הסכם בעת הכניסה למעונות יחתום על  3.1

 מזכירות המוסד. התשלום הינו בהתאם לתקנון התשלומים ולכללים המפורסמים בו והמתעדכנים מעת לעת על ידי 3.2

המונים ומס'  לפי קריאת, וצריכת המים בפועל צריכת החשמלתשלומי הארנונה, ב ישא בחלקו היחסי תלמידה 3.3
 המתגוררים ביחידה באותה תקופה עפ"י תקנון התשלומים.

מהווה הפרה יסודית של חוזה זה , מודע בזאת כי ביטול הוראת הקבע על ידו לתשלומים הנקובים בחוזה זה תלמידה 3.4
 מן המעונות. תלמידדי של היוהמוסד יהא רשאי לדרוש את פינויו המי



לסעיף הפסקת המגורים שבתקנון בהתאם  תלמידבמקרה של הפסקת המגורים במעונות תיערך התחשבנות עם ה 3.5
 .התשלומים

זה הוא מתחייב לשלם עבור מלוא תקופת ההרשאה אפילו אם לא  הסכםכי בחתימתו על , ומוסכם על ידו תלמידידוע ל 3.6
 הנ"ל.שתמש במעונות משך מלוא התקופה ה

 ושינוי במעונות ביקורת- תיקון- לשיפוץ זכות המוסד .4

לשנות מפעם לפעם את מיקום המעונות ו/או היחידה ו/או החדר בו מתגורר , לפי שיקול דעתו המוחלט, המוסד רשאי 4.1
, שעות טרם ביצוע השינוי 72על כל שינוי כאמור תינתן ככלל התראה בת , את זהות הגרים עמו ואת מספרם, תלמידה
 ים לשינוי בהם המוסד אינו מחויב במתן התראה מראש.תלמידופניות יזומות מצד ה מעט מקרים חריגיםל

 במעונות באופן מידי. תלמידהמוסד יהא רשאי לשנות את מיקומו של ה כי בכל מקרה של מצב סכנה, יודגש 4.2

אף בהעדר , ה לכל חדר במעונותעובדי המוסד וכל אחד מטעמם רשאים להיכנס בכל עת סביר, התוכניתרכז , המוסדמנהל  4.3
 .על מנת לבצע תיקונים / שיפוצים / בנייה / ביקורת במעון, הדיירים

 מבנה/ רהוט/ ציוד .5

על הציוד והריהוט ועל , לשמור על היחידה והמעונות, טוב ותקין, מתחייב להחזיק את חדרו ביחידה במצב נקי תלמידה 5.1
ולשלם על כל קלקול או פגם שיתהוו בו, למעט קלקול או פגם  תקינותם וניקיונם., שלמותם, המתקנים המשותפים

 הנובעים משימוש סביר, כפי שיקבע ע"י המוסד.

משטחים ציבוריים ליחידה או אל מחוץ  מחוץ לשטח היחידה אואל חל איסור מוחלט על הוצאת או העברת ריהוט וציוד  5.2
 הדירים ביחידה. תהיה בהסכמת כל, העברת ריהוט מחדר לחדר בתוך היחידה, למעונות

בחלקי מבנה , בדלתות, בקירות, בין אם שינויי פנים ובין אם שינויי חוץ, תיקונים או תוספות כלשהן, אין להכניס שינויים 5.3
תקיעת מסמרים , הדבקה, בין אם ע"י צביעה, ואין לקלקלם, בציוד המשותפים, במערכות חשמל או מים, בריהוט, אחרים

של פירוק ו/או הסרת , בתשלום בגין מלוא העלות תיקון הנזק תלמידאת הד רשאי לחייב המוס ובין אם בכל דרך אחרת.
 החלפת צילינדר וציוד חסר השייך למעונות., לרבות אבדן מפתח ,השינויים

 .וכן על אחזקת כל בעל חיים במגורים או בחצר במגוריםחל איסור מוחלט על עישון מכל סוג שהוא  5.4

 הפרות .6

זה או אם יוחלט על ביטול  הסכםתנאי מתנאי ימלא או אם לא  תלמידחדל להיות יכי אם  ידוע לוכי  מצהיר בזה תלמידה 6.1
זה מאליו עוד לפני תום תקופת  הסכםיפקע , עצמו תלמידים ובין לגבי התלמידבין לגבי כל ה, ההרשאה מכל סיבה שהיא

 כל תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי המוסד. תלמידההרשאה המקורית ולא תהיה ל

עפ"י הרשאה וייפוי כוח בלתי חוזרים הניתנים  -יהא המוסד רשאי , כי אם לא יפנה את המעונות בהתאם לאמור בהסכם זה 6.2
יהיו  זאת מבלי שהמוסד וכל מי שיפעל מטעמו האישיים תלמידה נס ליחידה ולהוציא מתוכה את חפצילהיכ -לו בזה 

 .אובדן ו/או נזק אחראים לכל

 פינוי: .7

 .למזכירות המוסד מראש ובכתבכל מקרה עזיבה לפני תום תקופת החוזה מכל סיבה שהיא מחייבת הודעה  7.1

ולהודיע על , הסכם זה בתום תקופת ההרשאה או במועד מוקדם יותר בהתאם לנסיבות ע"פלמזכירות לפנות  תלמידעל ה 7.2
 עזיבה.

והם במצב סביר ותקין ונקיים וראויים , ריקים ופנויים מכל חפציו האישיים להחזיר את המעונות כאשר הם תלמידעל ה 7.3
 .לשימוש מידי בכפוף לבלאי סביר

במהלכה תיערך קריאת מוני חשמל , תלמידידי נציג המוסד בנוכחות ה תיערך בדיקה משותפת של המעון והציוד בו על 7.4
 .אחריה יוחזר המפתח לידי נציג המוסדומים ולפיה תיערך התחשבנות סופית בהתאם לתקנון התשלומים ול

 .המפתח לאחר מסירת, מועד הפסקת השימוש במעונות הוא המועד בו ניתן אישור נציג המוסד על "טופס מסירת מעון" 7.5

התלמיד  בין שביוזמת או בתוך שבוע ממועד הפסקת הלימודים הסכםלעזוב את המעונות בתום תקופת  תלמידחובה על ה 7.6
 למעט מקרים חריגים המפורטים בחוזה זה., המוקדם מבניהם, בין שביוזמת המוסד

 ..על המעונותהפסקת החיוב לשם  למשרד המוסדלפנות  תלמידבסיום תקופת החוזה באחריות ה 7.7

 תלמידהפסקה חריגה של שימוש במעונות כתוצאה ממעשה או מחדל של ה .8



התאמה חברתית  חוסר מצב סכנה או בשל וזאת, במעונות להשתמש תלמיד של זכאות לסיים, עת בכל זכאי המוסד יהא 8.1

 וזאת לאחרו/או רכז התוכנית  מנהל המוסד י"ע תתקבל כאמור החלטה .במעונות החיים של התקין במהלך או פגיעה\ו

 .טענותיו להשמיע הזדמנות לדייר שניתנה

 בוררות וכתובות .9

נגד המוסד תתברר בדיון בפני בית הדין כל מחלוקת או טענה הנוגעת לפירוש מסמך זה או כל טענה אחרת של התלמיד  9.1
 הרבני  של הרב נתן חי, רב הישוב איתמר. חתימה על מסמך זה מהווה חתימה על כתב בוררות.

לצרכי חוזה זה הינה כפי שמסר  תלמידכתובת ה, //44835: קרית הישיבה, הר ברכה כתובת המוסד לצרכי חוזה זה הנה 9.2
מוסד. כל הודעה תשלח בדואר בהתאם לכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה וכפי שנרשמה במערכת המידע של ה תלמידה

או בדוא"ל תיחשב כאילו הגיעה ליעודה מעת \במסרון ו תלמידשעות מעת שליחתה. הודעה שנשלחה ל 72ליעודה בתום 
תיחשב כאילו הגיעה ליעודה עם הנחתה  תלמידשנשלחה אליו. הודעה שהונחה בחדרו או הודבקה על דלת חדרו של ה

 או עם הדבקתה לדלת חדרו.\בחדרו ו

 : שמסר בעת הרישום ובדרכים להלןהתלמיד מאשר למוסד לשלוח לו כל סוג של מידע באמצעים האלקטרוניים  9.3

 טלפון נייד _________________________________________

 ________כתובת מייל: _______________________________

 ולראיה באתי על החתום:

 

_____/____/_______    ___________________  

 שם התלמיד     חתימה תאריך

 


