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 "בצוותא" בחריש  משותף לאירועים שכונת חדר  –  שיתופילשימוש במבנה  בקשה 

משותף לאירועים לשימושם חדר העמידה לרשות תושבי השכונה  "(שפיר)להלן: " שפיר מגורים ובניין בע"מ
על כל סעיפיו והגשתו  מלאהאירועים יבוצע רק לאחר מילוי טופס זה באופן בחדר שימוש . לצרכים שונים

 לגורמים המוסמכים. 

יקבל את הזכות ולשריין תאריך  תעשה על בסיס "כל הקודם זוכה", וכל המקדים להירשם  חדר האירועים  הזמנת  
 . יותרבמועד מאוחר מי שהזמין  על פניבתאריך המשוריין וזאת בחדר האירועים לעשות שימוש 

 כדלקמן:  האירועים הינה בחדרעלות השימוש 

 

 

 

 

המקום לאחר סיום  וסידורכולל זמן הכנת המקום לפני תחילת האירוע וניקוי משך השימוש המפורט לעיל 
לאחר תום ניקיון ה זמן עבור וזאת  שעת שימושעלות תתווסף  שעות השימוש בפועלעל יובהר כי  . האירוע
 . האירוע

  באמצעות  יבוצע התשלום כאשר אפליקציה באמצעות תעשה האירועים בחדר אירוע לקיום המקום הזמנת
 .בלבד באפליקציה אשראי כרטיס

שעות מינימום, לא יתאפשר לשכור את חדר האירועים למשך זמן קצר  3-יהיה לשכור את חדר האירועים ל  ניתן
 יותר.  

ובכפוף לקבלת המחאת פיקדון מהמבקש   ביום האירוע  16:00עד השעה    המפתח יימסר למבקש בתיאום מראש
 . ביום למחרת 10:00קש לנציג שפיר עד לשעה ויושב על ידי המב כמפורט להלן 

 500בסך של    לנציג שפיר המחאת פיקדון  המבקשמסר על ידי  תי,  במעמד מסירת המפתח לאולם על ידי נציג שפיר
ובכפוף לעמידת  תשלום בגין השימושה, העברת האירועיםבחדר לאחר השימוש ₪ אשר תוחזר לידי המבקש 

 .  המצורף לטופס זה האירועיםלחדר הנוגע  תקנון השימושהמבקש בהתחייבויותיו המפורטות מטה ובהוראות 

 שם מלא: ______________________.

 תעודת זהות: ___________________.

 כתובת מלאה: __________________.

 ._מספר טלפון: __________________

 _______________.טלפון נוסף: _____

 : _________________.בחדרהשימוש תאריך 

 .(: _________וסידור, שעת סיום )לאחר ניקוי : ____________שעת התחלה )כולל הכנות(

 : _________________________________.מהות האירוע

 מס' משתתפים באירוע: ____________.

 במהלך האירוע(: __________.מנהל האירוע )אשר יהיה מצוי בפועל 

 טל' מנהל האירוע: ____________. 

 . כן/לאהאם יהיה אוכל/שתיה באירוע: 

 בחתימתי מטה הנני מתחייב ומאשר כדלקמן:

מחיר לשעה )בש"ח כולל    

 מע"מ(  

מחיר ליום )בש"ח כולל  

 מע"מ(  

 ₪   550 ₪   50 תושב בצוותא 

 ₪   1,650 ₪   150 חיצוניים  
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אשר מאפשרת לי להשתמש בו במועד המבוקש בבעלותה הבלעדית של שפיר  הינו האירועיםחדר כי  •

 .בלבד

הבנתי את כי המשותף אשר נקרא על ידי ובחדר האירועים כי אפעל בהתאם לקבוע בתקנון השימוש  •

 תוכנו והוראותיו.

, ומוכן לשימוש ואני מתחייב להשיבו כשהוא נקינקי, מסודר, תקין  כשהוא נמסר ליחדר האירועים  •

 ומוכן לשימושו של הבא אחרי.  מסודר, תקין

בצורה   ת הגברה וציוד מטבחמקרן, מסך, מערכ  –  האירועיםבחדר  המצוי    להשתמש בציודהנני מתחייב   •

  כשציוד זה תקין לחלוטין החדר , ולהשיב את למטרות להן מיועד הציוד בלבד נאותה וסבירה וזאת

 .ומוכן לשימוש הבא אחרי

בחדר ו/או לציוד המצוי לחדר האירועים מתחייב לתקן כל תקלה, שבר, קלקול או נזק שיגרם הנני  •

 .אם קרה כתוצאה מבלאי סביר ושימוש נכון בציוד  אף  ברשותימצוי  החדר  בו  במהלך הזמן שהאירועים  

, הציוד לא יוחזר על ידי ו/או יוחזר במצב שאינו תקיןו/או  שחדר האירועים  הנני מסכים ומאשר כי ככל   •

את שפיר בגין העלויות ו/או הנזקים שנגרמו לה ואשפה אפצה  אינו נקי ואינו ניתן לשימוש הבא אחרי

ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה   שפיר על ידי שפיר  המחאת הפיקדון שברשות  באמצעות חילוט  לרבות

 ו/או תביעה בעניין זה.  

על סעיפיהם, תוכנם הובן לי והועמדו לרשותי מלוא   ואת תקנון השימוש הנני מאשר כי קראתי את הטופס

 יב למלא אחריהם ככתבם.האמצעים לדרוש ולקבל הבהרות לגבי כל אחת מהוראותיהם ואני מתחי

הנני מתחייב שלא לבוא לשפיר בכל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה בקשר עם טופס זה ו/או בקשר עם הוראות 

 . האירועים התקנון ו/או בקשר עם השימוש באולם

 

 

 תאריך ___________  חתימת המבקש ___________

 

 אישור נציג שפיר על קבלת המחאה כפיקדון ______________ 

 

 : (המפתח לאולם)ייחתם על ידי נציג שפיר במועד השבת  השבת האולםאישור 

 הוחזר כשהוא תקין, נקי ומוכן לשימוש הבא. האולם והציוד המצוי בואני _______ מאשר כי 

 

 תאריך ____________    חתימה ____________


