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בקשה לשימוש במבנה שיתופי – מרחבי עבודה שיתופיים שכונת "בצוותא"
בחריש
שפיר מגורים ובניין בע"מ )להלן" :שפיר"( העמידה לרשות תושבי השכונה מרחבי עבודה שיתופיים
לשימושם .שימוש במרחב העבודה יבוצע רק לאחר מילוי טופס זה באופן מלא על כל סעיפיו והגשתו
לגורמים המוסמכים וכן לאחר שריון המקום המבוקש באמצעות האפליקציה הייעודית.
הזמנת מרחבי העבודה תעשה על בסיס "כל הקודם זוכה" ,וכל המקדים להירשם ולשריין תאריך יקבל את
הזכות לעשות שימוש במרחבי העבודה בתאריך המשוריין וזאת על פני מי שהזמין במועד מאוחר יותר
עלות השימוש במרחבי העבודה הינה  ₪ 15לכל חצי יום שימוש )יום שימוש הינו בין השעות -09:00
 (00:20וחצי יום הינו בין השעות  09:00-14:00או .14:00-20:00
התשלום בגין השימוש במרחבי העבודה המשותפים יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד באפליקציה
הייעודית ויהא לפי התמחור כדלקמן:
עלות לחצי
יום

עמדה בחלל
משותף

עמדה בחלל
סגור משותפת
)עד  4בחדר(

משרד

חדר ישיבות

תושב בצוותא

₪ 15

₪ 20

₪ 50

) ₪ 15לשעה(

חיצוניים

₪ 20

₪ 25

₪ 55

) ₪ 15לשעה(

מחיר חודשי
יום מלא

עמדה בחלל
משותף

עמדה בחלל
סגור משותפת
)עד  4בחדר(

משרד

חדר ישיבות

תושב בצוותא

₪ 500

₪ 600

₪ 1800

) ₪ 15לשעה(

חיצוניים

₪ 600

₪ 800

₪ 2,000

) ₪ 15לשעה(

המחירים המפורטים לעיל כוללים מע"מ.
השימוש בחדרי הישיבות יוגבל לעד  3שעות בכל שימוש.
שם מלא.______________________ :
תעודת זהות.___________________ :
כתובת מלאה.__________________ :
מספר טלפון.___________________ :
טלפון נוסף.____________________ :
תאריך השימוש._________________ :
שעת התחלה ,____________ :שעת סיום._________ :
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בחתימתי מטה הנני מתחייב ומאשר כדלקמן:


כי מרחב העבודה הינו בבעלותה הבלעדית של שפיר אשר מאפשרת לי להשתמש בו במועד

המבוקש בלבד.


כי אפעל בהתאם לקבוע בתקנון השימוש במרחב העבודה המשותף אשר נקרא על ידי והבנתי את

תוכנו והוראותיו.


מרחב העבודה נמסר לי כשהוא נקי ,מסודר ,תקין ומוכן לשימוש ואני מתחייב להשיבו כשהוא נקי,

מסודר ,תקין ומוכן לשימושו של הבא אחרי.


הנני מתחייב להשתמש בציוד המצוי במרחב העבודה בצורה נאותה וסבירה וזאת למטרות להן
מיועד הציוד בלבד ,ולהשיב את מרחב העבודה כשציוד זה תקין לחלוטין ומוכן לשימוש הבא אחרי.



הנני מתחייב לתקן כל תקלה ,שבר ,קלקול או נזק שיגרם למרחב העבודה ו/או לציוד המצוי במרחב

העבודה במהלך הזמן שבו אני עושה שימוש במרחב העבודה אף אם קרה כתוצאה מבלאי סביר
ושימוש נכון בציוד.


הנני מסכים ומאשר כי ככל שמרחב העבודה ו/או הציוד המצוי בו לא יוחזר על ידי ו/או יוחזר במצב

שאינו תקין ,אינו נקי ואינו ניתן לשימוש הבא אחרי אפצה ואשפה את שפיר בגין העלויות ו/או
הנזקים שנגרמו לה לרבות באמצעות חיוב הפיצוי בכרטיס אשראי הפיקדון שנמסר על ידי לשפיר
ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
הנני מאשר כי קראתי את הטופס ואת תקנון השימוש על סעיפיהם ,תוכנם הובן לי והועמדו לרשותי מלוא
האמצעים לדרוש ולקבל הבהרות לגבי כל אחת מהוראותיהם ואני מתחייב למלא אחריהם ככתבם.
הנני מתחייב שלא לבוא לשפיר בכל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה בקשר עם טופס זה ו/או בקשר עם הוראות
התקנון ו/או בקשר עם השימוש במרחבי העבודה.

תאריך ___________

חתימת המבקש ___________

אישור נציג שפיר על קבלת כרטיס אשראי כפיקדון ______________

אישור השבת מרחב העבודה )ייחתם על ידי נציג שפיר במועד סיום השימוש במרחב העבודה(:
אני _______ מאשר כי מרחב העבודה והציוד המצוי בו הוחזר כשהוא תקין ,נקי ומוכן לשימוש הבא.
תאריך ____________

חתימה ____________

