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 ניגרר /הסכם השכרת קרוואן
 שנערך ונחתם בתאריך : ____________________

 בין : "בין שבילים לכוכבים" מצד אחד

 לבין:__________________________.

 מס ת.ז. : ______________________.

 _________________________________________________________.כתובת : 

 טלפון נייד : ________________________. טלפון נוסף : _____________________.

 )להלן : "השוכר"( מהצד השני

הואיל: והמשכיר הינו הבעלים של הקרוואן/נגרר המבוקש להשכרה , כמצוין לעיל )להלן:"הנגרר" ו/או 

 ואן" , בהתאמה(."הקרו

 והואיל : והשוכר מצא את הנגררים מתאימים לצרכיו ומעוניין לשוכרם.

, על תכולתו ועם ציוד נוסף , אשר מצורף ברשימה והואיל : והמשכיר משכיר את הנגרר /קרוואן 

 .( להסכם השכרה זה ומהווה חלק בלתי ניפרד ממנו)להלן :"רשימת ציוד " נספח ג'

 פרטי קרוואן / נגרר 

 מתוצרת :___________ מדגם:____________ מס רישוי:______________. –קרוואן/נגרר 

 ימים כמפורט להלן: 

 מתאריך:_________________ שעה:___________________

 עד תאריך :_______________ שעה:____________________ )"תקופת ההשכרה"(.

 ובציוד ישלם השוכר למשכיר סך של :_________.בעבור תקופת ההשכרה והשימוש בנגרר/קרוואן 

, חדשים _______שקלים________________________________ובמילים: ___________

 .ה'  נספחראה –אשר ישולמו מראש 

 מקדמה על חשבון: ___________________________________________שקלים חדשים.

בהחזרת הנגרר/קרוואן , אלה עם כן תיאם זאת עם  שח לכל יום פיגור0111השוכר מתחייב לשלם 

 המשכיר מראש וסוכם על מחיר הארכת השכירות בכתב .

 שח . 011על כל שעת איחור בהחזרת הקרוואן יחויב השוכר ב
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שעות לפני מועד  01חברת "בין שבילים לכוכבים " שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה עד 

וח וזאת כתוצאה ממקרים שאין עליהם שליטה כגון: תאונת הלקיחה והחזרת הכסף ללקוח ללק

 דרכים, השבתת הכלים , תקלות טכניות שפתרונן אורך זמן.

לידי השוכר , תחול מלא האחריות על השוכר והוא מתחייב לנקוט בכל  ןעם קבלת הנגרר/קרווא

כל נזק שיגרם  אמצעי הזהירות לשמירה על עצמו , על אורחיו , על הנגרר והציוד ומתחייב לשלם

לנגרר/קרוואן ולציוד בעקבות רשלנות, זדון ו/או שימוש  שלא לפי הנחיות המשכיר למעט בלאי סביר 

 בגין שימוש תקין.

במידה והשוכר או מי מטעמו גורר את הנגרר/הקרוואן , מצהיר השוכר כי הוא יאפשר לנהוג ברכב 

ובעל רישיון נהיגה  12כחוק , מעל גיל  הגורר את הנגרר/קרוואן רק לנהג אשר נושא רישיון נהיגה

, כן מצהיר השוכר כי הרכב הגורר מבוטח תקף במשך שנתיים לפחות ואינו פסול על פי כל דין 

בביטוח חובה צד ג' ומקיף . למען הסדר הטוב מובהר, כי במידה ויגרם נזק שלא הוכר ע"י חברת 

מראש ובכתב , יישא השוכר במלואו הביטוח של השוכר , בגין כל דבר שלא יודע עליו המשכיר 

 אשר יגרמו לנגרר/קרוואן למשכיר ולצד שלישי. םהנזקים הישירים או העקיפי

השוכר מתחייב כי יחבר את הנגרר/קרוואן לפי הוראות היצרן לרכב הגורר וכי הרכב הינו בעל וו 

הרישיונות ויישא  גרירה  חוקי הרשום ברישיון הרכב , השוכר הוא האחראי לבדוק את תוקף וחוקיות

 הגורר והנגרר.באחריות כלפי המשכיר וכלפי צד שלישי לגבי 

 השוכר מתחייב לפעול בהתאם להנחיות הבטיחות הבאות:

 רגליות הייצוב המותקנות עליו . 2בזמן החניה על הנגרר/קרוואן לעמוד על  .א

 יש לנעול את הגנרטור לרכב או לעמוד קבוע . .ב

ובזהירות רבה , להתחשב ברוחבו, אורכו, משקלו ובתנאי  יש לגרור את הנגרר/קרוואן לאט .ג

קמ"ש בכביש מהיר שכן מעבר  01השטח ובכל מקרא אין לעבור על המהירות המרבית של 

למהירות זו עשיו הנהג לעבד שליטה בקלות ולגרום לתאונה , כמו כן מובהר כי על מנת לא 

ך בעליות וירידות ולשמור על לאמץ את המנוע של הרכב הגורר, מומלץ לנסוע בהילוך נמו

סיבובי מנוע נמוכים. עוד מומלץ לשם לב כי מנוע הרכב הגורר, אינו מתחמם, כאשר במידה 

ולוודא הרמת בלם היד וכן יש לעמוד בצד הדרך במקום מותר מבלי להפריע למהלך התנועה 

 של הרכב ושל הנגרר/קרוואן.

 ט לבצע נסיעה לאחור ללא מכון אחורי.בעוד הנגרר/קרוואן מחובר לרכבך , חל איסור מוחל .ד

השוכר מתחייב שלא להשאיר אש דולקת בקרוואן ללא השגחה וכן לא ידליק אש בקרוואן  .ה

 למעט שימוש בכיריים . בסיים השימוש בכיריים יש  לסגור את מכלי הגז.

 ביטוחים:

ישאיר למשכיר הנגרר/קרוואן מבוטח בביטוח חובה ומקיף, במעמד קבלת הנגרר/קרוואן השוכר 

למקרה שיגרם נזק ו/או קלקול כלשהוא  ₪ 0111עירבון הכרטיס אשראי או מזומן בסך 

 בנגרר/קרוואן .

 .₪ 0011השתתפות עצמית למקרה של תאונה יהיה סך של 

 .₪ 0011השתתפות עצמית במקרה של אובדן להלכה / טוטאלוס יהיה בסך 
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 הזמנות ותשלומים:

תשלום השכירות מראש לבטל את ההזמנה במידה ולא התקבל המשכיר שומר לעצמו את הזכות 

. 

 מועדי תשלום ודמי ביטול:

להבטחת ההזמנה יגבה סכום השווה למחיר ההשכרה ליום הראשון של השכירות , היתרה 

 תפרע לפני במסירה או על פי סיכום צורת תשלום אחרת עם המשכיר.

 לפני האיסוף יגבו דמי ביטול בסך יום שכירות אחד. ימים 7ימים ועד  12ביטול מ 

 לאיסוף יגבה מחיר מלא של ההזמנה. ימים ועד יום האיסוף או אי הגעה 7ביטול מ 

 כבישי אגרה ודוחות:

עבור כל נסיעה עם הנגרר/קרוואן בכבישי אגרה וכן בעבור כל דו"ח אשר יתקבל  יחויבהשוכר 

 אן , עם קבלת דרישת תשלום אצל המשכיר.בגין הנסיעה ו/או השימוש בנגרר/קרוו

השוכר מצהיר בזאת כי הוא קיבל את מלוא ההדרכה ,הנחיות הבטיחות וההסברים בדבר  

 שימוש בנגרר/קרוואן והנהיגה בו , כאמור בנספח התדרוך ויפעל על פיהם .

 יובהר כי בקרוואן מותקן בקר נסיעה.

 גנרטור נלווה:

 . כן לא נוכל לתת שרות במקרה של תקלה הגנרטור נימסר כשרות ללקוח , ל

 תקלה בגנרטור לא תהווה אילה לטענה כלשהי של השוכר.

 הערות להזמנה:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

._______________________________________________________________ 

 

 

 חתימת השוכר:____________________________.
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 נספח +הנחיות:

 :כללי

 . חל איסור על הדלקת אש ,עישון, או שימוש בגזיה בתוך הקרוואן / בקרבת הנגרר .0

 הגרירה.. חל איסור להסיע נוסעים בקרוואן / נגרר בזמן 1

 . חל איסור להתחיל נסיעה מבלי לעבור על הוראות התפעול ולוודא כל פעולה.0

.בעזיבת הקרוואן/נגרר יש לנעול את כף הריתום, הסנדל על גלגל הקרוואן/נגררולנעול 2

 דלתות בקרוואן.

. אירוע תאונה שנגרם בזדון או רשלנות או בנהיגה לא חוקית , או  דיווח כוזב/חלקי של 0

ר בדבר הנכונות רישיונות הנהג או רשיונות הרכב וביטוחים של הרכב , או שהשוכר השוכ

 נהג במרמה עם המשכיר,או מכל סיבה שהביטוח מצא לנכון לא להכיר בנזק .

 במקרה כזה כל ההוצאות יחלו על השוכר 

 יחויבכל נזק  .'וכו. אין להוציא ציוד מהקרוואן כגון: שמיכות, כריות, מצעים, מגבות 6

 במחיר מלא..

. הגנרטור הינו להפעלת הקרוואן בלבד נזק אשר יגרם בגין אי הפעלה נכונה / בזדון 0

 .₪ 101,למעט בלאי סביר יחויב במחיר תיקון מלא + דמי טיפול בסך 

 :במקרה של תאונה / גניבה או נזק

 . הימנעו מלהצהיר או לחתום על סכים כלשהם.0

 חברת הביטוח של הרכב הגורר.. הודיעו למשטרה בהקדם האפשרי ול1

 . אספו כמה שיותר פרטים על הרכבים ועל הנהגים המעורבים באירוע)צלמו(.0

 . להודיע למשכיר את פרטי התאונה  אם מעורב בו הקרוואן/ניגרר.2

כמו ברכבו שלו כולל .אירוע התאונה באחריות השוכר , הוא חייב בטיפול בקרוואן/נגרר 0

,ההתחשבנות בכיסוי עם המשכיר( יתואםשמירה ופינוי במידת הצורך)פינוי הקרוון/נגרר 

 ההוצאות הכרוכות במקרה זה יוגשו לחברת הביטוח של הרכב הגורר.

וישתף פעולה עם המשכיר בפני חברת הביטוח  ע.השוכר ימסור דיווח על פרטי האירו6

 נים משפטיים ומסירת תצהירים.או כל גורם לרבות הופעה בדיו

 חתימת הלקוח:_______________________________.

  


