
 

 
 

 
 

 
 

 
 עיריית הוד השרון

 והתרבות החברה לקידום החינוך
 

 אישור השאלת ציוד
 

 אני הח"מ מאשר/ת, כי הציוד המפורט להלן בטופס זה

 "(.הציוד)להלן: " אישי/קהילתי הושאל לי על ידי העירייה, לצורך שימוש 

 
 הערות פיקדון כמות פריט

  100  4/4רשת הצללה 
  50  3/3רשת הצללה 

  20  מעדר
  40  טוריה+ידית

  20  את חפירה
  60  קלשון חפירה

  50  מכוש+ידית
  140  הלמנייה

  20  מגרפה
  6  כפפות עבודה
  450  מכסחת דשא
  20  מגרפת עלים

  110  מריצה
  60  אוהל

  10  מזרוני שטח
  40  שק"ש מבוגרים

  60  צידנית
  50  ערכת קפה

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 הערות פיקדון כמות פריט

  220  גגון לרכב
  40  כיסאות ים

  30  מחצלות
  80  סולם

  850  מקדחה +מברגה+חרמש
  450  חרמש מוטורי+מסור+מברגה

                                120  משייפת מקיטה
  180  מסור ג'יגסו

  50  אקדח דבק חם
  7  משקפי מגן מתכוונן

  10  פטיש
  20  פלס

  5  מטר מדידה
  40  סט מברגים
  10  סט פליירים

  60  משחק רצפה
  330  בידורית

  120  מיחם
  90  כבר מאריך

  120  גזיבו
  30  סאג פיתות

  20  מערוך
  5  מלקחיים

  100  כלוב נשיאה לכלב/חתול
  170  בוסטר עם משענת

  3  כוסות רב פעמי
  4  צלחות רב פעמי

  1  זלגמ
  2  סכין

  1  כף
  1  כפית



 

 

 
 

 

הריני מתחייב/ת להשתמש בציוד שניתן לי לצורך המפורט לעיל בלבד ולהשיב לעירייה את 

כל הציוד במצב שניתן לי כאשר הוא נקי ותקין. ידוע לי, כי עלי לדווח לעירייה על כל חוסר  

 ו/או שבר בציוד שניתן לי. 

 

 .]בתאום מראש[ ידוע לי, כי עלי להשיב את הציוד שניתן לי עד לתאריך _________________

 

ע"ס סכומי הפיקדון הרשומים בטבלה, כמו כן ידוע לי שעלי להפקיד המחאת פיקדון 

 וזאת כתנאי לקבלת הציוד. ש"ח  200מינימום ההמחאה תהייה ע"ס 

וד המושאל ו/או לא אשיב את הציוד ככל שנגרם נזק כתוצאה משימוש בלתי סביר בצי 

 המושאל אחויב בעלות הציוד ו/או בעלות הציוד שנגרם לו נזק.  

 

בחתימתי על המסמך אני מאשר/ת לעיריית הוד השרון להפקיד לפרעון את ההמחאה 

ואני מוותר על כל טענה  באם הציוד לא יוחזר או יגרם נזק  הציוד חזרתשמסרתי במועד ה

 ה ע"י העיריה .כנגד פרעון ההמחא

 
 שואל/ת הציוד: _________________________. התושב/תשם 

 
 כתובת מגורים: ___________________________________________.

 
 ת.ז.: _________________________________.

 
 .נייד: _________________________מס' טלפון 

 
 .____________________ :שואל/ת הציוד מהחתי .: _________________לת הציודתאריך שאי

 
 

 שם נציג/ת "ברנש משותף":  ____________________.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 ציוד:אישור החזרת 

 
 __._______: _______________החזרה תאריך

 
 _______________________________________________________.הערות: _____

 
 _._______: ___________________חתימת שואל/ת הציוד

 
 חתימה נציג/ת "ברנש משותף": ______________________. 

 
 
 
 

 בברכה צוות "ברנש משותף".
 

 השרוןשכונת נווה הדר הוד  37הפלמ"ח  -חממת הברנש 


