
 
 חוזה השאלה לתצוגה

  
  ____שנת ____ לחודש ___ נערך ונחתם בירושלים ביום 

  
  
  

  )הרשות: שתקרא להלן ( רשות העתיקותבין 
  

  )השואל: להלן (___________לבין 
  
  

  .ל את כל ענייני העתיקות בישראלוהרשות היא הגוף המוסמך לנה הואיל
  

והשואל פנה אל הרשות בבקשה להשאיל לו עתיקות הנמצאות בחזקתה והרשות מסכימה להשאיל לשואל  והואיל
  .עתיקות בהתאם לקבוע בהסכם זה

  
  .והואיל ושני הצדדים מבקשים להסדיר את השאלת העתיקות בהסכם זה

  
  :לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן

  
  
  
  בוא נספחים וכותרותמ.    א

  .המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו .1
  .         כותרות הסעיפים לא ישמשו לפרשנות ההסכם .2

  
  
  השאלת עתיקות    .ב

הרשות משאילה בזאת לשואל והשואל שואל בזאת מן הרשות את העתיקות המתוארת בנספח המצורף   .1
, )העתיקות: להלן(ובו מפורטת רשימת העתיקות המושאלות לשואל ) התצוגהתעודת : להלן(להסכם זה 

  .ומיקום התצוגה) מועד ההשאלה ומועד ההחזרה: להלן(זמני ההשאלה 
הוספו פריטים כאמור יחולו עליהם כל הוראות הסכם . הצדדים רשאים להוסיף פריטים לרשימת העתיקות .2

        .זה
  
  
  שמירת עתיקות     .ג

   כל שינוי במקום התצוגה יחייב הסכמה מר. ואל יציג את העתיקות במקום המצוין בתעודת התצוגההש .1
  .של הרשות, בכתב 

  .פגיעה ופגעי טבע, השואל מתחייב לשמור את העתיקות על חשבונו שמירה מעולה מפני גניבה .2
  .כנים והתקנים, תאורה, חותל, השואל יציג את העתיקות בתנאי תצוגה אופטימליים מבחינת טמפרטורה .3
 והשואל, הרשות תהיה רשאית להורות לשואל הוראות שונות בקשר לשמירת העתיקות ולתנאי הצגתן .4

  .למלא אחר ההוראות במלואן ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכך מתחייב
.  השואלהשואל ישלם לרשות על פי דרישתה את דמי הטיפול הכרוכים בהכנת העתיקות לתצוגה אצל .5

הרשות רשאית להתנות את הוצאת העתיקות מחזקתה בהסדרת נושא התשלום עבור הכנת העתיקות 
  .גובה התשלום ייקבע מראש ויועבר לידיעת השואל. לתצוגה

יודיע על כך נציג השואל לנציג הרשות , בין אם נגנבו ובין מכל סיבה אחרת, נעלמו העתיקות מהמוזיאון .6
  .בהקדם האפשרי

  
  
  ביטוח     .ד

 בביטוח שהרשות תהיה המוטבת, השואל יבטח את כל העתיקות המפורטות ברשימה המצורפת להסכם זה .1
  .היחידה שלו

הביטוח . אש וכל פגיעה אחרת בעתיקות, השחתה, החרמה, גניבה,  הביטוח יכלול ביטוח נגד כל הסיכונים .2
 והוצאתם ממקום התצוגה ועד החזרתם יהיה מרגע הוצאת העתיקות ממחסני הרשות למקום התצוגה

  . למחסני הרשות
  .ח"ש: ****** סכום הביטוח הכולל יהיה .3
, בן אם לגבי פריט מסוים ובין לגבי כל הפריטים, הרשות רשאית להודיע בכתב על הגדלת סכומי הביטוח .4

  .והשואל מתחייב לתקן את הפוליסות בהתאם
את הפוליסה ואת , בכל עת שידרש, טוח ולהציג בפני הרשותהשואל מתחייב לשלם את פרמיית הבי .5

  .על תשלום הפרמיה האישורים
השואל מתחייב כי בפוליסה תיכלל התניה לפיה לא יוכל המבטח לבטל את הפוליסה או להפחית  .6

  . יום מראש שימסור לרשות30מאחריותו לגביה אלא בהודעה מוקדמת של 
  . העתיקות מחזקתה בהסדרת נושא הביטוחהרשות רשאית להתנות את הוצאת .7



  
                      בדיקת העתיקות    .ה 

ח חתום על          "השואל מצהיר כי כל העתיקות נמסרו לו במצב תקין וללא פגמים כל עוד לא צויין אחרת בדו .1
  .שיצורף להסכם זה, ידי שני הצדדים

  .ת על כל שינוי במצבן של העתיקותהשואל מתחייב להודיע מייד לרשות העתיקו .2
לשמר או לנקוט כל פעולה אחרת בעתיקות אלא אם קיבל הסכמה , לטפל, השואל מתחייב שלא לנקות .3

  .מהרשות בכתב לכך
שיגרמו לאחר כל  השואל ישא בכל ההוצאות הכרוכות בטיפול בשימור השוטף של העתיקות או בהוצאות .4

  .קותפגיעה או שינוי במצבן של העתי
לבדוק את מצבן של העתיקות ואת , או כל מי שהוסמך מטעמה, השואל מתחייב לאפשר לנציג הרשות .5

  .התנאים בהם הם נתונים בכל עת שיידרש
  
 
  הובלת העתיקות.     ו

שיאושר על , השואל יעביר את העתיקות אל מקום התצוגה ויחזירם לידי הרשות באמצעות מוביל מקצועי .1
  .הרשות ידי

  .שתבטיח את שלמות העתיקות בעת הובלתם ובפריקתם, השואל יעביר את העתיקות באריזה מקצועית .2
  .כל הוצאות ההובלה והאריזה יחולו על השואל .3
מרגע הוצאתן מחזקת הרשות ועד להבאתם אל , לפי דרישת הרשות ילווה בלדר מטעמה את העתיקות .4

  .השואל ובחזרה
  
  

  שיפוי.     ז
אל יהיה אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה מהצגת העתיקות או מהובלתם אל התצוגה או ממנה השו .1

  .מיד עם הדרישה, וישפה את הרשות על כל סכום שיידרש לשלם בשל הנזק האמור
  
  
   זכויות בעתיקות.    ח

ת או כל    מדיה אלקטרוני, צילום, פרסום בכתב(השואל מתחייב שלא לפרסם את העתיקות בכל דרך שהיא  .1
  .אלא אם קיבל אישור לכך בכתב על כך מהרשות) דרך אחרת

, השרטוטים, מובהר כי זכויות היוצרים בכל הקשור לפרסום העתיקות לרבות הצילומים, למען הסר ספק .2
 .הינן קניינה השלם והגמור של רשות העתיקות בלבד, ב"הכתוביות וכיו

אחר למעט  השואל לא יעשה בעתיקות כל שימוש מסחרי או . העתיקות מושאלות לשואל לתצוגה בלבד .3
  .הצגתן במסגרת התערוכה אלא אם קיבל לכך אישור בכתב מהרשות

  .מהרשות השואל לא יכין העתקים מעתיקות בדרך כלשהי אלא אם קיבל אישור לכך בכתב .4
  .רשות העתיקותהשואל יציין בכיתוב ההסבר של העתיקות כי הן מושאלות לתצוגה באדיבות  .5
השואל מתחייב שלא לאפשר כל בדיקה שהיא של העתיקות על ידי כל גורם שהוא אלא אם קיבל לכך  .6

  .אישור בכתב מהרשות
  .כלשהי בעתיקה לבצע בדיקה, המחזיק באישור בכתב מאת הרשות, השואל מתחייב לאפשר לכל גורם .7
כל פרסום של תצוגת העתיקות בעיתונות או השואל מתחייב לקבל אישור רשות העתיקות בכתב ל .8

והרשות רשאית להתנות הפרסום כאמור בתנאים בהתאם , באינטרנט או בכל מדיה אלקטרונית אחרת
 .לשיקול דעתה הבלעדי בלבד

  .לרבות קטלוג, הכולל את העתיקות,  עותקים מכל פרסום6השואל יעביר לרשות העתיקות  .9
  
  
  זמן ההשאלה.   ט

  ._________ועד ליום ______ אלה הינו מיום זמן ההש .1
 .בתום זמן ההשאלה, או לכל מקום אחר שיידרש, השואל מתחייב להחזיר את העתיקות למחסני הרשות .2
 1בקשה להאריך את זמן ההשאלה תוגש לרשות לפחות חודש ימים לפני תום מועד ההשאלה בסעיף  .3

  .ואין הרשות מתחייבת לקבלה, לעיל
עם קבלת הודעה על קיצור  . ות רשאית על פי שיקוליה לקצר במקרים מיוחדים את זמן ההשאלההרש .4

השואל . ההשאלה יחזיר השואל את העתיקות לרשות או לכל מקום שהרשות תדרוש בתחומי ישראל זמן
הכרוכה בקיצור מועד , זכאי לכל פיצוי בגין כל הוצאה שהייתה לו בנוגע לעתיקות ולתצוגה לא יהיה
  .ההחזרה

  
  
  נציגי הצדדים.    י

  ._____________:     נציג השואל 
  .ל כספים"סמנכ, מנהלת תחום אוצרות המדינה:    נציגי הרשות  

  
  
  
  
  



  כללי .   יא
השואל מתחייב להודיע לרשות על כל שינוי שחל בזהותם של האחראים על העתיקות או באנשים  .1

  . שינוי באחראים על העתיקות שהושאלו לשואל מהרשותהמוסמכים לחתום על ההסכם מטעמו או על
השואל מתחייב שלא להעביר את העתיקות או כל זכות בהם לצד שלישי אלא אם קיבל על כך אישור  .2

  .בכתב מהרשות
 ימשיך השואל להיות אחראי עליהם עד לחתימת הסכם בין , היה והועברו העתיקות בהסכמה לצד שלישי .3

  .יהרשות לצד שליש 
  

  
  
  
  
  

  :חותמים בשם המשאיל
 
 

  חוה כץר "ד  :שם
  

  מנהלת תחום אוצרות המדינה  :תפקיד
  

  _______________________: תאריך______________________           :חתימה
  
  
  

  בני הרפז  :שם
  

  ל כספים"סמנכ  :תפקיד
  

  _______________________: תאריך______________________           :חתימה
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  :חותם בשם השואל
  
   

  : שם
  

  : תפקיד
  

  _______________________: תאריך______________________           :חתימה
  
  
  
  
  

מאשר בזאת כי החתימה על ההסכם בשם השואל נעשתה כדין והיא __________________ ח "רו/ד"אני עו
 .מחייבת את השואל


