
1.  "פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ"  )להלן: "החברה ו/או ״lease4u״"( משכירה כלי רכב לשוכר 
ו/או לנהג נוסף אשר פרטיהם וחתימותיהם מופיעים על גבי הסכם שכירות זה )להלן ביחד 

ולחוד: "השוכר"(. 
2.  אין להשתמש ברכב או להפעילו ע"י אדם אחר שאינו מוגדר כשוכר אלא אם כן אותו אדם 
אושר ע"י המשכירה, העביר רישיון נהיגה תקף ושמו נרשם במקום שנועד לכך בהסכם. ברם, 
הסכמת המשכירה להוספת נהג כלשהו לא תתפרש בכל דרך שהיא כוויתור על חובה כלשהי 
המוטלת על השוכר עפ"י הסכם כמו כן באחריות השוכר לוודא כי כל נוהג ברכב יהא בעל 

רישיון נהיגה תקף וינהג בו ויפעיל אותו בהתאם להוראות הסכם זה.  
3.  במקרה והשוכר הינו תאגיד, הריהו מתחייב כי ברכב ינהג אחד מעובדיו או סוכניו המורשה 

ומתאים לנהוג ברכב בלבד וזאת בכפוף לאישור שיינתן ע"י המשכירה כאמור לעיל.
הנזקים  בכל  יישא  ולהלן,  לעיל  המפורטים  הסעיפים  את  יפר  והשוכר  במידה  כי,  4.  יובהר 
וההוצאות אשר ייגרמו למשכירה ו/או לרכב עקב השימוש ברכב ע"י נהג בלתי מורשה וכן, 
יפצה את המשכירה מיד עם דרישתה בגין כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה אשר תופנה 

כנגד המשכירה עקב הפרת הסכם זה. 
5.     השכירות תהא רק למורשי הנהיגה הרשומים בהסכם ולמשך הזמן שנקבע בהסכם. מובהר כי 
יום שכירות ייחשב עד 24 שעות או חלק הימנו. רצה השוכר להאריך את תקופת השכירות 

יהא חייב לקבל על כך הסכמתה המפורשת בכתב ומראש של החברה.
  יובהר כי ככל והשוכר יפר את האמור בסעיף זה בנוסף לתשלום דמי השכירות החל ממועד 
קבלת הרכב ועד למועד החזרתו בפועל, יחויב בכל יום נוסף ממועד סיום תקופת השכירות 
על פי ההסכם ועד מועד החזרתו בפועל בדמי שכירות מוכפלים לרבות כפל מחיר עבור 

הקילומטר.
6.   במקרה של אי החזרת כלי הרכב בתאריך החזרה המוסכם, כמו גם במקרה של השכרות 
זה כחתימה על הסכם להשכרה  חודשיות מתמשכות תיחשב חתימת השוכר על הסכם 
אישור  בלתי קצובה, המעידה על  ו/או להארכת ההסכם לתקופה  ו/או מתמשכת  נוספת 
לחיוב כרטיס האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר בכל חודש בגין  כירות כלי הרכב. במקרה 
זה יחשבו תנאי ההשכרה כממשיכים עד להחזרת כלי הרכב גם אם חתימת השוכר אינה 

מופיעה על גבי חוזי ההשכרה האחרים.
ידי השוכר מהווה ראיה מכרעת לכך שבתחילת תקופת  7.   קבלת הרכב על כל אביזריו על 
השכירות כלי הרכב היה במצב טוב ותקין מכל הבחינות לשימוש בדרכים. המשכירה לא 
תהא אחראית לכל נזק שייגרם לשוכר בשל פגמים או ליקויים ברכב או בשל איחור במסירתו.
8.    השוכר מתחייב להחזיר את הרכב למשכירה למשרדיה בתום תקופת השכירות באותו מצב 

בו התקבל.
9.    במידה והרכב לא יוחזר כאמור ונקי במידה סבירה תהא המשכירה רשאית לחייב את השוכר 
במלוא נזקיה ו/או הוצאותיה. מובהר כי הרכב יוחזר למשכירה עם מיכל דלק מלא, ככל ולא 

עשה כן יחויב בעלות השלמת המיכל בתוספת דמי טיפול של המשכירה לשם כך.
10.   בכל מקרה של הפרת הסכם זה ובאי החזרת הרכב במועד הקבוע תהא רשאית המשכירה 
להיכנס לרכב בכל עת ובכל מקום בו ימצא לתפסו, להוציאו ממקום הימצאו ולנקוט בצעדים 

שייראו לה כדרושים על מנת לתופסו ולהשיבו לחזקתה.
11.  השוכר יהא אחראי לכל נזק העלול להיגרם עקב תפיסת הרכב כאמור, וכן מתחייב לפצות 
את המשכירה בגין כל ההוצאות שנגרמו לה בגין אי החזרת הרכב כאמור והצורך לתפסו 

במקום הימצאו.
12.  השוכר ישלם למשכירה את מחיר השכירות מראש, אלא אם כן סוכם אחרת בין הצדדים 

ובהתאם לבטוחות מתאימות כפי שיידרשו על ידי המשכירה.
13.  השוכר ישלם למשכירה אחת לחודש או עם דרישתה הראשונה, המוקדם מבניהם, תשלום בגין 
מספר הקילומטרים שהרכב נסע מעבר למכסת הק"מ הנקובה בהסכם. מספר הקילומטרים 
שהרכב עבר יקבע על ידי קריאת מד המרחק הקבוע ברכב. התקלקל מד המרחק השוכר 

יודיע על כך מיד למשכירה ובמקרה כזה יקבע מספר הקילומטרים לפי מפת דרכים.
14.   השוכר מתחייב להשתמש ברכב נסיעתו והעמדתו בהתאם להוראות החוק לרבות חיקוק 
קנסות  כן מתחייב לשאת בתשלום  יעשה  ולא  ככל  אגרה.  כבישי  והוראות מפעילי  עירוני 
תנועה ו/או חניה, אגרות נסיעה, תשלום בגין שימוש בכבישי אגרה, הכל בתוספת דמי טיפול 
בגובה שהוסכם בין הצדדים מיד עם קבלת המשכירה הודעה מהרשות ו/או המפעיל לעניין 

התשלום ו/או קנס.
15.  כל תשלום עפ"י הסכם זה אשר לא ישולם ע"י השוכר במועד יישא ריבית פיגורים בשיעורי 

הריבית החריגה שתהיה מקובלת בבנק לאומי לישראל.
16.  השוכר מתיר למשכירה לנכות ו/או לעכב מסכום הפיקדון כל סכום שיגיע לה מהשוכר עפ"י 
הסכם זה כאמור )גם לאחר מועד החזרת הרכב( וכן לחייב את כרטיס האשראי שלו ו/או כל 
אמצעי אחר אשר העמיד לרשותה בגין כל החיובים הנובעים מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.
17.  במקרה של גניבה/תאונה/מעשה פלילי/קלקול מכני בו מעורב הרכב בצורה כלשהיא )להלן: 

"האירוע"(, על השוכר לעצור את רכבו, ולפי העניין: 
א.  להודיע על כך מידית למשכירה, ולמשטרה על פי הצורך. לקחת את כל הפרטים האפשריים   
של העדים לתאונה ושל כלי הרכב והנהגים המעורבים בתאונה ולמסרם למשכירה, לא 
להכיר בטענות, דרישות ו/או תביעות כלשהן של צד ג' ולא למסור כל הודאה באחריות ו/

או באשמה. 
ולפעול  האירוע  ממועד  שעות  מ-48  יאוחר  לא  האירוע  של  בכתב  מפורט  דו"ח  ב.  למלא   

בהתאם להנחיות המשכירה. 
ג.  למסור למשכירה כל מסמך ולשתף פעולה עם המשכירה ועם מבטחיה בכל חקירה או   
הליכים משפטיים בקשר לתאונה ולתת למשכירה ו/או למי מטעמה ייפוי כוח לפעול בכל 
את  תחייב  בבהמ"ש  התייצבות  אי  לרבות  מהאמור  הימנעות  לו.  צד  שהמשכירה  הליך 
השוכר בכל נזק ו/או הוצאה שייגרם למשכירה לרבות כזה שהמשכירה תיתבע לשלם ע"י 

צד ג' ו/או על ידי ביהמ"ש.
18.  מובהר בזאת כי במקרים הבאים יחויב השוכר בגין תעריף השכרה יומי בנוסף ליתר החיובים 

על פי ההסכם: 
  בגין כל יום איחור בהעברת דו"ח נזק למשכירה, בגין כל יום בו הרכב נשוא האירוע אינו 

בחצרי המשכירה )מוחזק בידי המשטרה( . 
  מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי בכל אירוע כאמור המשכירה רשאית לפעול לפי שיקול 

דעתה הבלעדי ולא ליתן לשוכר רכב חלופי ולהביא הסכם זה לקיצו. 
20.  המשכירה מספקת כיסוי ביטוחי לביטוח חובה, נזק עצמי, גניבה, אובדן וסיכוני צד ג' לנהגים 
המורשים לנהוג ברכב על פי הסכם זה, אשר העבירו רישיון נהיגה בתוקף, וזאת בהתאם 
לפוליסה המוצעת עפ"י חוק ביטוח רכב מנועי )סיכוני צד ג'( )נוסח חדש( תש"ל 1970, הכל 
בכפוף לביצוע שימוש ברכב על פי הוראות ההסכם ועל פי חוק )להלן: "הכיסוי הביטוחי"( 
ההסכם  תנאי  הפוליסה  תנאי  ובין  ההסכם  תנאי  בין  סתירה  קיימת  בו  מקום  בכל 

יגברו. 
נזקים  יכלול  לא  מקרה  ובכל  עצמית  השתתפות  לתשלום  בכפוף  יחול  הביטוחי  21.  הכיסוי 
חריגים המצוינים בהסכם זה לרבות ולא רק נזק למרכב תחתון, שמשות, צמיגים )נזק שאינו 
השכירות.  תקופת  לאחר  או  במשך  ברכב  השאיר  לרכוש שהשוכר  נזק  או  אובדן  בלאי(, 

העתק הפוליסה כאמור לעיל מצויה במשרדי המשכירה וניתן לעיין בה על פי בקשה.
22.  בהמשך לאמור לעיל בקרות אובדן ו/או נזק בתקופת השכירות לרכב ו/או לצד ג' כתוצאה 
מרשלנות ו/או זדון המשתמש ברכב ו/או בנסיבות שהינן הפרת הוראות הסכם זה – לרבות 
השוכר  ישלם  וכן   הביטוחי  הכיסוי  יחול  לא  בו  לנהוג  המורשים  ע"י  שלא  ברכב  שימוש 
למשכירה, מיד עפ"י דרישתה הראשונה, את כל הנזקים )גם אם לא תוקנו(ו/או הוצאות ו/או 
ההפסדים שנגרמו לה, לרבות שווי הרכב לפי מחירון לוי יצחק, במקרה של גניבה או אובדן 

והוצאות המשכירה, לרבות אלו שהמשכירה תיתבע לשלם ע"י צד ג'.
ו/או נעילתו ללא  נזק לרכב כתוצאה מאי נעילתו  ו/או כל  23.  ידוע לשוכר, כי בגין כל אובדן 
הפעלת מיגון ו/או שהמיגון אינו תקין ו/או עזיבת הרכב שהמפתחות בתוכו ו/או השארת 

קוד המיגון גלוי, יחויב לפצות את המשכירה במלוא ערך הנזק ו/או האובדן שייגרמו. 
והינו  התנועה  לחוקי  ובהתאם  זהירה  בצורה  בעלים  כדרך  ברכב  לנהוג  מתחייב  24.  השוכר 
מתחייב שלא לנהוג ברכב ברשלנות ו/או בפזיזות ו/או לבצע ברכב מעשה שאינו חוקי או 
לפצות את  לרכב, מתחייב השוכר  נזק  ייגרם  כאמור  נהיגתו  ובגין  במידה  להסכם.  מנוגד 
יימצא הרכב במוסך  נזקיה לרבות מחירי השכירות בתקופה שבה  המשכירה עבור מלוא 

לצורך ביצוע תיקונים. 
25.  השוכר מתחייב להעמיד את הרכב לבדיקת המשכירה בכל עת שיידרש שאם לא יעשה כן, 

יישא בכל הנזקים הישירים והעקיפים. 
או  ולהובלת מטען בשכר  נוסעים  להסעת  בו  לנהוג  או  להפעילו  או  ברכב  26.  אין להשתמש 
למבחנים,  לתחרות,  אחר;  חפץ  כל  או  נגרר  או  רכב  של  לדחיפה  או  לגרירה  בתמורה; 
למרוצים, למטרת לימוד נהיגה, למבחני מהירות; כאשר מוסעים בו נוסעים במספר העולה 
על המותר ברישיון הרכב; כאשר השוכר או נהג אחר של הרכב שתוי או מצוי תחת השפעת 
סמים; ע"י נהג שאינו מורשה לנהוג עפ"י חוזה או עפ"י דין; מחוץ לגבולות מדינת ישראל; 
באופן בלתי חוקי או למטרות בלתי חוקיות; לנסיעה בדרכים, נתיבים, שבילים או שטחים 
שאינם מתאימים מסיבה כלשהי לשימוש ברכב ו/או הגישה אליהם אינה סבירה ביחס לרכב. 
27.  אם הרכב הושגה מהמשכירה בדרך של תרמית או מצג שווא ייחשב השימוש ברכב כמעשה 

ללא הסכמת המשכירה והוא מהווה הפרת ההסכם ע"י השוכר. 
28.  הרישומים בספרי המשכירה יהוו ראיה מכרעת בדבר משך תקופת השכירות. 

29.  השוכר ממנה בזה את המשכירה באופן בלתי חוזר להיות מיופת כוחו בכל הליך משפטי 
או אחר הנוגעים לרכב והשימוש בו ואשר המשכירה צד לו, ובכלל זה הליכים משפטיים 
המשכירה  תהיה  האמור,  מכלליות  לפגוע  מבלי  השוכר.  ע"י  ברכב  לשימוש  המתייחסים 
רשאית להתפשר או לנהוג אחרת לפי שיקול דעתה המוחלט בכל תביעה שהיא כאמור. כל 
הסדר או פשרה שיושגו וכל פעולה שתעשה ע"י המשכירה יחייבו את השוכר. אין באמור 

לעיל כדי לגרוע מכל ההתחייבויות המוטלות על השוכר עפ"י ההסכם. 
לא  ו/או  להעבירו  שלא  מתחייב  והוא  אישי  הינו  זה  שהסכם  לו  ידוע  כי  מצהיר  30.  השוכר 
להמחותו כולו או מקצתו לאחר. המשכירה רשאית להעביר, להמחות ו/או לשעבד הסכם זה 

וכל זכות מזכויותיה על פי הסכם זה, כל עוד זכויות השוכר לא תיפגענה. 
31.  מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי השוכר אינו סוכנה, עובדה, משרתה, נציגה, משמש שלוחה 
של המשכירה וכי אינו משתמש ברכב לצורך עסקיה ו/או צרכיה של המשכירה ו/או עפ"י 

הוראותיה. 
32.  הצדדים מוותרים על הצורך במשלוח התראות בכל הנוגע להסכם זה. 

זה  הסכם  גבי  על  המופיעה  הכתובת  לפי  המשכירה  ע"י  רשום  בדואר  שתישלח  33.  הודעה 
)ובמקרה שהשוכר מתגורר בחוץ לארץ לפי כתובתו בישראל(, תחשב כאילו הגיעה ליעדה 

תוך 48 שעות מעת משלוח הדואר. 
34.  סמכות השיפוט המקומית לדון בכל סכסוך בין השוכר למשכירה עפ"י הסכם זה נתונה לבתי 

המשפט בעיר תל אביב או בכל מקום אחר לפי בחירת המשכירה. 
35.    השוכר מאשר כי קרא את ההסכם ואת תוספותיו המצורפות, אם ישנן וכי לא נעשו כלפיו 

מצגים ולא ניתנו לו כל התחייבויות פרט לאמור בהסכם זה.
36.  השוכר מצהיר כי ידוע לו שאיש מעובדי החברה אינו רשאי לשנות בכל דרך שהיא תנאי 

מהסכם זה.
הוראות הסכם זה באות במקום כל הוראות חוק השכירות והשאילה, תשל"א 1971.  .37




