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 סדר היום:

 

 אישור פרוטוקול .א

 .22יובא לאישור פרוטוקול מועצה מס' 

 

 עדכון רה"ע .ב

  

 עדכון מנכ"ל   .ג

 

 שאילתות .ד

 כפי שיונחו על שולחן המועצה.

 

 

 הצעות לסדר .ה

 

 ע"י יונתן יעקוביץ 1הצעה לסדר מס' 

היערכות מקדימה ומניעת מפגע סביבתי לאור ביטול המט"ש : בנושא 

 בהרצליה 

במסגרת הרצון לבטל את המט"ש ולהתחבר לשפד"ן, המשמעות היא שהשפד"ן יקים צינור 

מי ביוב בכמויות עצומות בקרבת חופי הרצליה )צינור דומה קיים אל מול תחנת  להגלשת

הלכה למעשה חופי הרצליה  –הכוח רידינג והוא המקור לכתמים הגדולים של הזיהום בחורף( 

יוצפו בביוב כאשר תהיינה הזרמות דרך הקו המתוכנן הזה תוך גרימת נזק אדיר לסביבה 

 הימית ולציבור.

 18.2.19ות התנגד להקמת קו ביוב אל מול חופי הרצליה בנייר עמדה מיום גם משרד הבריא

 13.2.19וביקש לקבל הצעות לפתרונות חלופיים. זאת במענה לנייד עמדה של השפד"ן מיום 

אשר ביקש את המתואר לעיל. כל זאת בעקבות ישיבה של הועדה המקצועית למים וביוב 

 יג מעיריית הרצליה אלא רק נציג של תאגיד המים.. בישיבה זו לא היה שום נצ23.8.19מיום 

עמותת צלול וארגון אדם טבע ודין פנו למינהל התכנון לאחרונה והתריעו כי פינוי המט״ש 

( אינה מספקת פתרון ראוי וכי לא יוכלו בשפד״ן לעמוד 1906במסגרת תכנית הבנייה )תמ״ל 

 נות בשנים הקרובות.בנפחי הזרמת השפכים לאור התכניות הבנייה הרבות המתוכנ

 

 לאור כך, מועצת העיר מצביעה על ההחלטה כי:

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 במסגרת ביטול המט״ש וחיבור לשפדן

לא יוקם קו להגלשת מי ביוב אל מול חופי הרצליה ובכל מקרה אם יוקם קו כזה המוצא 

 ק"מ מהחוף כדי שהביוב שיוזרם לא יגיע לחופים ויישאר בים. 1.5שלו צריך להיות לפחות 

 שימוש במים השילשוניים לגינות ציבוריות ושטחים פתוחים חקלאיים.

 

 

 

 ע"י  תמי גרוסמן 2הצעה לסדר מס' 

חפש וקח מיזם עירוני שיאפשר לקבל בהשאלה כלי עבודה, ציוד : בנושא 

 לקמפינג, ציוד לבעלי חיים ועוד

 

 רקע:

בבית ושבקושי רגע לפני שתושבים נדרשים להוציא מאות שקלים על חפץ שיתפוס מקום 

 חפש וקח -ישתמשו בו יוכלו לבדוק האם הוא נמצא במאגר

 

בתקופה בה כולנו חולקים, משתפים, מנסים להפחית את יוקר המחייה לקדם קהילתיות, 

ובעיקר לסייע האחד לשני. הפרוייקט הזה יכול להיות אבן דרך נוספת בתהליכי הקהילות 

יות נוספות וניכר כי ישנו ביקוש והפעילות המפתחים בעיר. פרוייקט זה כבר מיושם בעיר

  הזו מצליחה.

 

 הצעתי לסדר היא:

מועצת העיר הרצליה מחליטה לאמץ את המודל, פעילות זו תתקיים מתוך המתנסים בכל 

שכונה בעיר בשיתוף עם ועדי השכונות, נציגי קהילה, מחלקת המתנדבים ועוד ובהתאם 

 לצרכים שיעלו.

 

 

 

 רונן וסרמןע"י  3הצעה לסדר מס' 

 : "משמר השכונה"בנושא 

 

בשנים האחרונות פועל בהרצליה "משמר שכונה". המשמר פועל כרגע בשכונת "נווה עמל", 

 אך ישנה יוזמה להרחיב את הפעילות הזאת לשכונות נוספות.

 



 
 
 
 
 

 
 
 

במסגרת "משמר השכונה" ישנם מספר תושבים אשר נוסעים ברכב ייעודי ושומרים על 

 . התושבים בשעות הלילה

בזכות "משמר השכונה" כמות הפריצות בנווה עמל והסביבה ירדה באופן קיצוני במהלך 

 , המשמר מגייס עוד ועוד תושבים לפעילויות והם עושים זאת בלב שלם.2019שנת 

 

תפקיד משמר השכונה בסופו של דבר הוא להראות נוכחות ולגרום לפורצים לפחד לפרוץ, 

 דל.היות שהסיכוי שהם יתגלו הולך וג

במידה והיו בהרצליה מספיק פקחים / סיירים אז מן הסתם הנוכחות שלהם הייתה הרבה 

 יותר גדולה.

במספר ישיבות מועצה בעבר נאמר כי ישנה בעיה בנושא, ולכן כרגע מחלקת הפיקוח / סיור 

 נמצאת במחסור כוח אדם.

 

דש, ואולם העירייה מחבקת את אנשי המשמר ואף ערכה עבורם ערב מיוחד בתחילת החו

הינו צורך מהותי, ואת זאת אפשר  –הצורך להגדיל את המשמר ואת כמות המשמרות 

 לעשות אך ורק במידה והופכים את ההתנדבות הזאת לכדאית אף יותר.

 

ההצעה שלי לסדר היא למצוא פתרון אשר יתגמל את סיירי משמר השכונה באופן כלשהו, 

 לשטח. בדיוק כמו שמתגמלים איש מילואים אשר יוצא

יקבל תגמול  – שעות( 10במידה ותושב מתנדב לכמות מינימלית של שעות בחודש )נניח 

 בצורה של הטבה כלשהי )שאינה במזומן(

 

 רעיונות לתגמולים:

 הנחה סמלית בארנונה  .1

 שובר הנחה לחוגים של הילדים במתנ"ס העירוני .2

לעסקים שובר ארוחת ערב זוגית במסעדה כלשהי בעיר )וכך דואגים גם  .3

 הקטנים וגם מפצים את בן/בת הזוג על הזמן שבו היו לבד(

אפשרות של פניה לעסקים בעיר כך שבעלי "כרטיס משמר" יקבלו הנחה  .4

 כלשהי

 

להערכתי מתן תגמול סמלי שכזה יגרום להרבה יותר מתנדבים במשמר ויאפשר להרחיב 

 את הפעילות בצורה הרבה יותר מהירה לשכונות נוספות.

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 ע"י סיעת "החופש לבחור" וסיעת "יש עתיד בהרצליה"  4הצעה לסדר מס' 

 שרותי נישואי חוזה מסובסדים והכרה בהם על ידי עיריית הרצליה: בנושא 

 רקע

מתושבי ישראל תומכים בנישואים אזרחיים. גם מרביתם של תושבי  70%-למעלה מ

חופשית באמת צריכה לאפשר לכלל עיר  הרצליה תומכים בכך ואף בשיעורים גבוהים יותר.

 תושביה, על כל המגזרים והמגדרים, את החופש לבחור איך להתחתן.

יותר ויותר זוגות בהרצליה בוחרים שלא להתחתן ברבנות, ורובו של הציבור הישראלי 

תומך באופן עקבי בנישואים אזרחיים. ערים רבות בעולם מאפשרות להירשם כזוג בתחומן, 

לאפשר לאזרחיה, ללא הבדל דת, גזע או מין, להירשם כזוג באמצעות  ועיר טובה צריכה

 .העירייה

כיום נהוגים בישראל נישואי חוזה ו"תעודות זוגיות", הנערכים ע"י עורכי דין ועמותות, 

תעודות אלה קבלו כבר מזה שנים הכרה ברמות שונות בפסיקות של בתי המשפט בישראל, 

טית להסדרת יחסי זוגיות רשמיים בין שני בני זוג. והפכו לחלק מהמסגרת הקיימת והמשפ

 עלות שירות זה שונה בד"כ מעלות הרישום לנישואים ברבנות. 

ראוי כי עיריית הרצליה תהיה פורצת דרך ותאפשר לתושבי העיר המעוניינים בכך להירשם 

 .בעירייה כזוג

 

 לפיכך מועצת העיר מתבקשת לאשר את ההצעה לסדר כלהלן:

יה תקדם ותפעיל מסלולים מסובסדים לרישום נישואי חוזה באמצעות עורכי עיריית הרצל

דין מטעמה, כדי לספק לזוגות הפונים הצהרה משותפת בעלת תוקף משפטי. עלות הרישום 

תהיה שווה בעלותה לרישום ברבנות, ותסובסד ככל שיהיה צורך בכך. עיריית הרצליה תכיר 

כותיה, כזוגות נישואים בתושבי העיר אשר קיימת רשמית לכל דבר ועניין בכל שרותיה ומער

 ביניהם תעודת זוגיות, או נישואי חוזה בשם אחר. 

 

 

 תב"רים :  .ו

 
 : אישור תב"רים .1

תב"רים  מעבר לתוכנית  2של  2019עדכון תקציב פיתוח  לאשרהמועצה תתבקש 

 ממקורות המימון כדלקמן :₪  200,000בסכום כולל של   2019הפיתוח השנתית 

 סכום מקור מימון

 200,000 אחרים

 200,000 סה"כ

          
 מצ"ב.             

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 א'שינויים  –הצעות לשינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות  .ז

 מצ"ב.

 
 
 

          2019, שנת 3, לתקופה : רבעון 2019דוח רבעוני משרד הפנים לשנת  .ח

 מצ"ב.

 

 

לאישור מועצת העירייה במסגרת  -הסכם הקצאה לתנועת בני עקיבא  .ט

  107-6540 -הקצאת חלק ממבנה המועצה הדתית 

 מצ"ב: 

 משפטית.חוות דעת  .1

 הסכם כולל נספחים. .2

 

 

   - 2018דו"ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת  .י

משרד הפנים ע"י משרד רו"ח שנערך עבור  2018מצ"ב דו"ח ביקורת מפורט לשנת 

 בועדת הביקורת העירונית. 15.12.19-שטראוס לזר ושות'. הדו"ח נדון ב

 

 

 אישור מתן תמיכות .יא

 .6.1.20מצ"ב פרוטוקול הועדה המקצועית מיום 

 

 

 אישור המלצות הועדה ליקיר העיר .יב

 :  2018-2019מועמדים לקבלת תואר יקיר העיר לשנים  18-הועדה בחרה כ         

 

 ד"ר יורם נוימן   רות רזניק

 טוביה מונד   יחיאל ושדי

 הראלה שפילמן  שלמה קנדלשטיין

 דקלה רייגרודסקי   ג'וליה תמם

 דבורה ויינשטיין   תרצה הראל



 
 
 
 
 

 
 
 

 שמואל אוסקרוב  חנן ומיכה דורפצאון

 אברהם קציר   יהודה אוריאלי

 ראובן צוק   נילי הראל

 טובה חפץ   ציון דנוך

 

 אשר החלטת הוועדה.המועצה תתבקש ל

 

 

 

 סיוע בשכר דירהאישור המלצות הועדה ל .יג

 24.12.19מיום  9פרוטוקול  מצ"ב 
 

 

 

 

 שונות .יד

 

 

 

 בברכה,                                                                                             

 זאבי רינה 

 מנהלת מחלקת ארגון ותאום
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  למתן זכות שימושהסכם 
  

  

  2019שנת     חודש    ביום  בהרצליה שנערך ונחתם

  

  ב   י   ן

  

  עיריית הרצליה

  , הרצליה2מרח' הנדיב 

  ")העירייה(להלן: "

  מצד אחד                  

  ל ב י ן

  

  - תנועת בני עקיבא בישראל 

  הנהלה הארצית

  58-004-034-3עמותה רשומה 

  9116001ירושלים  16073ת.ד.  15כתובת המשרד הראשי: יהושע ייבן 

  lishka@bna.orgf.il , דוא"ל:5691324-02טלפון:  
  :על ידי מורשי חתימה

 032756447יאיר שחל ת.ז. 
  )"העמותה"(להלן :  040714941נתנאל אלק ת.ז. 

  מצד שני                    

  

  
עברי נאמן ומסור  רחינוך דווהעמותה היא עמותה רשומה אשר מטרותיה הן   הואיל

חינוך להגשמה אישית של רעיון   ;לתורתו, עמו וארצו, החי על עבודתו ברוח התורה
  ;"תורה ועבודה"

  

ידועים ההרצליה, וב 7הרב גורן המצויים ברחוב היא בעלת המקרקעין והעירייה   והואיל

מכח תכנית  רמ" 6,078בשטח של  107 חלקה 6540בלשכת רישום המקרקעין כגוש 

ומייעדת את  12.6.1988ביום  3565שאושרה למתן תוקף בי.פ.  א'1378בניין עיר הר/

 כנספח ב"מצ ,המקרקעין רישום לשכת מנסח  עותק .הקרקע לשטח לבנייני ציבור

  ); "המקרקעין"(להלן:  ' להסכם זהא

  
 - כבשטח של  בבעלות העירייה, ומרתף שתי קומותבן ועל המקרקעין מצוי מבנה   והואיל

   ;")המבנה"ר (להלן: "מ 1,910
  
  

קומת הקרקע בלבד של ב שימוש זכות לה תינתן כי ובקשה לעירייה פנתה והעמותה        והואיל
 ב' כנספחבתשריט המצורף  כמסומן ,   מ"ר 620 -בשטח של כ מבנהה

במסגרת פעילות העמותה, והכל  נוער מועדוןשל  הפעלתו לצורך, "הנכס")(להלן:
  ; בתנאים הקבועים בהסכם זה

  
בתנאים הקבועים  הנכסלהפעיל את כי יש בידיה את התקציב הצהירה  והעמותה          והואיל 

  ;בהסכם זה
  

לאשר את  10/9/19 - ו 14/5/2019 הימיםמה יתוומועצת העיר החליטה בישיב  והואיל

ועדה וההמלצת ואת  28/4/2019ועדת המשנה להקצאת קרקע מיום המלצת 

 ),2(ג ,)1(ג כנספחים"ב המצ 09/01/2019להקצאת מקרקעין מיום המקצועית 

, הכל בתנאים הקבועים נכסב השימוש זכותאת  לעמותה להקצותו )4ג( ),3(ג

ללא תמורה או בתמורה קרקעות ומבנים בהתאם ל"נוהל הקצאת  בהסכם זה



 

  
2

ולתבחינים שנקבעו בהמשך אליו ע"י מועצת  )נוהל הקצאות"" סמלית" (להלן:

   ;עיריית הרצליה

  

 לעמותה ליתןיה יהחליטה העיר העמותהועל סמך ההצהרות המפורטות לעיל של   והואיל

כמפורט הכל , תנועת בני עקיבאבו את פעילות לקיים , על מנת נכסבזכות שימוש 

  ;זה ותנאיובהסכם 

  

  סגרת הסכם זה;וברצון הצדדים לקבוע ולהגדיר את היחסים המשפטיים במ  והואיל

  

  לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

  

 מבוא .1
 

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק אחד ובלתי נפרד הימנו.  .א 
 

להן כל  כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לשם הנוחות בלבד, ואין ולא ינתן  .ב 

  משקל או משמעות בפרשנות הסכם זה.

 
 זכות השימוש .2

 
המפורטות במבוא  העמותהבכפוף לקיום ולמילוי הוראות הסכם זה, על סמך הצהרות 

 נוער תנועתועדון למהפעלת למטרת  נכסבזכות שימוש  לעמותה, מקנה העירייה להסכם

  .ולא מטרה אחרת כלשהילהלן  5כמפורט בסעיף  בני עקיבא

 
 תחולת חוק הגנת הדייראי  .3

 
מוצהר ומוסכם כי על יחסי הצדדים על פי הסכם זה לא יחולו הוראות חוק הגנת הדייר 

, על תקנותיו, וכל חוק אחר שיבוא במקומו. מוצהר בזה כי 1972 –(נוסח משולב) התשל"ב 

לא שילמה לעירייה דמי מפתח בגין הסכם זה בכל צורה שהיא, וכי כל תשלום  העמותה

  לא יחשב כתשלום דמי מפתח. הנכסבגין  העמותההסכם זה של  על פי

 
 תקופת הקצאת השימוש .4

 
, מועד תחילת פעילות תנועת  01/01/1992תקופת הקצאת השימוש תהא החל מיום   .א

קרי   ,שנים 25") למשך תקופה של מועד תחילת השימוש(להלן: "בני עקיבא במבנה 

קרי תקופת ההקצאה  שנים, 10ובנוסף לתקופה נוספת של  31/12.2016עד ליום 

בהתאם לאישור היחידה  הארכת תקופת ההקצאה הינה. 31/12/2026יום ב תסתיים

המקצועית ברשות המקומית של המח' לנוער וקהילה, המאשרת כי נערכה בדיקה 

וכי קיימת  , כהגדרתה להלן,שימושלמטרת  הוהמבנה עדיין משמש את אותו גוף 

תקופת השימוש (להלן: "  .'ד נספחהמצ"ב כ במבנהנחיצות לאותו שימוש ציבורי 

 "). הראשונה
 
שנים, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של  10תקופה נוספת של ל תוארך תקופת השימוש  .ב

תקופת השימוש שנים (להלן: " 45העירייה, ובלבד שסך התקופות לא תעלנה על 

 להלן, ובתנאי שיתקבלו האישורים כאמור בו. )ג 4 "), בכפוף לאמור בסעיף הנוספת
 
פת יהא קבלת הודעה מראש ובכתב תנאי לכניסתה לתוקף של תקופת השימוש הנוס  .ג

   חודשים לפני תום תקופת השימוש, בדבר רצונה להאריכה  12מאת העמותה עד 
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     .הודעת ההארכה")(להלן: "

עדיין משמש את העמותה למטרת  הנכסנתקבלה הודעת ההארכה בעירייה, ונמצא כי 

להלן, וכי עדיין קיימת נחיצות לאותו שימוש ציבורי  5   השימוש כמפורט בסעיף

, היא תועבר לאישור מועצת העיר. הארכת תקופת השימוש מותנית בקבלת נכסב

 האישורים שיידרשו באותה עת.
  

ת יכונו לשם הקיצור, בהסכם תקופת השימוש הראשונה ו/או תקופת השימוש הנוספ  .ד

  ".תקופת השימוש" זה: 
  

 מטרת השימוש
 

לפעילות תנועת מועדון  בנכסלנהל ולהפעיל על פי הסכם זה היא  לעמותהזכות השימוש  .5

בכפוף לקבלת כל האישורים המתחייבים עפ"י דין, ולא זכות אחרת  ,נוער בני עקיבא 

   .)"מטרת השימוש: "בהסכם זה(  כלשהיא

  

6.  
וכל שינוי כזה  אינה רשאית לשנות את מטרת השימוש, העמותהמוסכם ומוצהר כי   .א

 יהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 

פעילות עסקית ומסחרית  בנכסמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תיעשה   .ב

 למטרות רווח ו/או פעילות פוליטית מפלגתית כלשהי.
  

תינתן עדיפות וזכות ראשונה לתושבי  בנכסמתחייבת כי בכל פעילות  העמותה  .ג

  הרצליה.
 

מתן הודעה , לאחר כי ידוע לה שעיריית הרצליה תהא רשאיתמצהירה העמותה   .ד

 ע"י העירייה נכסבלעשות שימוש  , השימושתחילת זמן סביר לפני  עמותהבכתב ל

ובלבד משתמשים אחרים שקבלו את רשות העירייה לכך, על ידי ו/או  בעצמה

    .ר לא יפגע בפעילות העמותהששימוש כאמו

שימושים אלה, והיא לא תהא זכאית לדרוש תמורה מתחייבת להתיר העמותה 

כלשהיא בגינם. אולם, למען הסר ספק יובהר כי העמותה לא תישא בכל הוצאה 

  נכסלוכן לא תהא אחראית לכל נזק ו/או קלקול שיגרמו  כלשהי בגין שימוש כאמור

שיגרמו לכל אדם בקשר עם שימושים  הנזק ו/או פגיעבשל שימושים אלו ו/או לכל 

 .אלו
  

" המהווה חלק מהמבנה, נכסעוד מובהר כי מאחר והעמותה עושה שימוש רק ב"  .ה

תהא העירייה רשאית לעשות כל שימוש שהוא ביתרת המבנה לפי שיקול דעתה 

  הבלעדי ולעמותה לא תהיה כל תביעה ו/או טענה כלפיה בעניין זה.

 
 מסים והוצאות .7

 
תחולנה על  נכסבמוסכם בזאת כי כל ההוצאות הדרושות ו/או הכרוכות בשימוש   .א

 –" בסעיף זה הוצאות. ") סיפאד (6 בכפוף לאמור בסעיף  ועליה בלבד העמותה

ם, מלוות, היטלים ארנונה עירונית, מסיועד בית, לרבות הוצאות חשמל, מים, 

, וכל תשלום על מחזיק בנכס ואגרות, בין עירוניים ובין ממשלתיים, ככל שיחולו

נכס וכן כל הוצאה נוספת ו/או בחובה אחר החל או שיחול על פי דין על המחזיק 

והשימוש בו, לרבות הוצאות רכישת  הנכסאחרת הדרושה ו/או הכרוכה באחזקת 

, תיקונו וכל הוצאה הנכסהכרוכה בשיפוץ  מתקנים ו/או ציוד וכן כל הוצאה

 אחרת.
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תשלומי החובה, המיסים וההיטלים מכל סוג שהוא שיחולו על הבעלים ו/או על   .ב

וכן  הנכסמחזיקים של נכס דלא ניידי, יחולו על העמותה כאילו היא בעלת 

והיא תהא חייבת לפרוע אותם במלואם ובמועדם מיום תחילת  –כמחזיקה בו 

העמותה מצהירה ומתחייבת כי יהיו בידיה השימוש כהגדרתו בהסכם זה. 

 הנכס, ולהפעלת לעיל) א (7 האמצעים הכספיים לתשלום ההוצאות כהגדרתן בסעיף 

 במהלך כל תקופת השימוש.תקין  והחזקתו כשהוא במצב 
 

 הגבלת השימוש .8
  

תוקנה  ולעמותהמוצהר בזאת כי העירייה הינה הבעלים הרשום של המקרקעין,   .א

 זכות שימוש בלבד על פי הוראות ותנאי הסכם זה.
 
להסכם זה, מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי זכות  )ד (6 למעט המקרה האמור בסעיף   .ב

ואינה ניתנת  לעמותהעל פי הסכם זה הינה בלעדית  לעמותההשימוש הניתנת 

ו/או  מתחייבת בזאת שלא להעביר ו/או להמחות ו/או להסב העמותהלהעברה. 

את זכות השימוש על פי הסכם זה לאדם כלשהו או לכל גוף  למשכן ו/או לשעבד

משפטי שהוא, וכן לא לשתף בה כל גוף שהוא בתמורה או ללא תמורה, ללא קבלת 

  .הסכמת העירייה מראש ובכתב, שתינתן לאחר אישור מועצת העיר

  

 תחזוקה ושינויים .9
 

ומתחייבת לתקן על טוב ותקין במצב  הנכסמתחייבת להחזיק את  העמותה  .א

, ולבצע בו כל עבודה הדרושה לתפעולו נכסלחשבונה כל נזק או קלקול שיגרמו 

 השוטף כל אימת שיהא צורך בכך.
 
, אלא אם קיבלה לכך את  ,נכסב שינוייםלהכניס כל לא מתחייבת  העמותה  .ב

הסכמתה המפורשת של העירייה, בכתב ומראש, ובכפוף לקבלת כל היתר הנדרש 

 ין.  על פי כל ד
  

ככל שהנכס מצריך בצוע התאמות נגישות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם   .ג

 1965- , התקנות מכוחו, חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה1998-מוגבלות, תשנ"ח

/או ו ההנגשה חובת" והתקנות מכוחו (להלן: ")והבנייה התכנון"חוק (להלן :

 , יחולו ההוראות כדלקמן:")הנגישות"התאמות 
  

(א) 145היה והתאמות הנגישות אינן מחייבות היתר בנייה כמשמעותו בסעיף  .1

), הן תבוצענה ע"י העמותה מיד היתר הבנייה"לחוק התכנון והבנייה (להלן: "

), ותוך דרישת ההתאמה""לדרישתה הראשונה של העירייה בכתב (להלן: 

 המועד הקבוע בה, והכל על חשבון העמותה.
  

הנגישות יוכן ע"י העמותה ועל חשבונה בהתאם לקבוע המפרט של התאמות  .2

בדרישת ההתאמה ובתיאום עם העירייה והוא כפוף לאישורה של העירייה 

 מראש ובכתב בטרם בצוע העבודות.
  

לא בוצעו התאמות הנגישות במועד הקבוע בהודעת ההתאמה ובהתאם לקבוע  .3

רייה אישרה את לעירייה והעי בעיכו, למעט במקום בו הודיעה העמותה על בה

יחשב הדבר הפרה יסודית של ההסכם והעירייה תהיה רשאית  ,עיכוב בכתבה

 14וזאת בכפוף לכך שהעמותה לא תיקנה את ההפרה תוך לסיים את ההסכם 

 .יום מקבלת דרישה בכתב מהעירייה
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היה והתאמות הנגישות מחייבות קבלת היתר בנייה, תהיה העירייה רשאית  .4

ר מבלי שלעמותה תהיה תביעה ו/או טענה כלפי לסיים את ההסכם לאלת

 העירייה ו/או תביעה לפיצוי כלשהוא. 
 
למרות האמור לעיל היה והעמותה תפנה לעירייה ותבקש ממנה לתכנן ולבצע  .5

על חשבונה של העמותה,  את עבודות ההתאמה הטעונות היתר בנייה, הכל

תהא העירייה רשאית אך לא חייבת, לפי שקול דעתה הבלעדי, להסכים 

לבקשת העמותה, ובמקרה כזה תכין העמותה את הבקשה להיתר בנייה עבור 

תוך המועד  תאמות הנגישותהעירייה, בתיאום ואישור העירייה, ותבצע את ה

  , והכל על חשבונה של העמותה.שיקבע ע"י העירייה

לא בוצעו התאמות הנגישות במועד הקבוע בהודעת ההתאמה ובהתאם לקבוע 

לעירייה והעירייה אישרה את עיכוב בה, למעט במקום בו הודיעה העמותה על 

, יחשב הדבר הפרה יסודית של ההסכם והעירייה תהיה רשאית העיכוב בכתב 

 14לסיים את ההסכם וזאת בכפוף לכך שהעמותה לא תיקנה את ההפרה תוך 

  .יום מקבלת דרישה בכתב מהעירייה

 
 אחריות .10

 
 לעמותההעירייה לא תהא אחראית בגין כל נזק, עבירה או מפגע כלשהו שייגרמו   .א

, או לרכושם עקב ו/או נכסבו/או לעובדיה ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל מי שיימצא 

 נכסהו/או מי מטעמה לרבות עקב הפעלת  העמותהע"י  נכסבבקשר לשימוש 

תהא אחראית כלפי בלבד  העמותה .ו/או מי מטעמה העמותהע"י והשימוש בו 

 לעיל.בסעיף זה העירייה ו/או כל גוף מטעמה בגין כל נזק עבירה או מפגע כאמור 
  

תפצה ו/או תשפה את העירייה בגין כל תביעה ו/או דרישה אשר תופנה  העמותה  .ב

לעיל, וזאת  )א (בס"ק כמפורט  העמותהכלפי העירייה בקשר עם אחריותה של 

ימים ממועד דרישת העירייה בכתב, ובלבד שהעירייה תביא לידיעת  14בתוך 

דבר קבלתה של דרישה ו/או תביעה כאמור מיד עם הגעתה, ותאפשר  העמותה

 להתגונן בפני כל דרישה ו/או תביעה כאמור. לעמותה
 

 ביטוח .11
 

, לבטח על העמותהזה או לפי כל דין, מתחייבת  הסכםלפי  העמותהמבלי לגרוע מאחריות 

לוונטית חשבונה היא, לטובתה ולטובת העירייה, ביחד ולחוד, ולקיים במשך כל עת ר

זה, את הבטוחים המנויים להלן,  הסכם מושאזה ועד לסיום תקופת השימוש,  להסכם

  אצל חברת ביטוח מוכרת ומורשית בישראל.

 
 :ביטוח אש מורחב  .א

וכן כל  העמותהלרבות ציוד ומלאי המשרת את  נכסה, תכולת הנכס ביטוח של 

בסכום  הו/או עבור העמותהשנעשו ו/או יעשו ע"י למבנה שינוי, שיפור ותוספות 

כנגד אובדן או נזק עקב   ₪ 2,000,000כינון), ע"ס  השווה לערכו המלא (ערך

הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אך לא מוגבל אש, התפוצצות, 

  סופה, שיטפון, נזקי מים, התנגשות, פריצה ונזק בזדון. ברק, רעידת אדמה, סערה,
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 :פי הציבורפוליסה לביטוח חבות חוקית כל  .ב
כלפי צד שלישי על פי כל דין בגין  העמותההפוליסה תבטח את החבות החוקית של 

 –למקרה  ו  ₪  2,000,000 –נזק לגוף ו/או לרכוש, בגבול אחריות שלא יפחת  מ 

  ולכל האירועים המצטברים בתקופת הביטוח. ₪  4,000,000

התפוצצות, שיטפון, בהלה, הפוליסה לא תכלול חריגים והגבלות בקשר עם: אש, 

מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, זיהום תאונתי, הרעלת 

מזון ו/או משקה, שביתה והשבתה, תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי 

 העמותההישירים של  הן מניעת ספקות אנשים שאינם עובדיסעיף הקובע כי למעו

לשלם דמי ביטוח לאומי בהתאם לחוק ו/או  תחייב העמותהואשר עבורם אין 

  . לתקנות של המוסד לביטוח לאומי, ייחשבו כצד ג' לגבי הפוליסה

  

 :פוליסה לביטוח חבות מעבידים  .ג
מפני תביעות על פי פקודת  העמותההפוליסה תכסה את החבות החוקית של 

ל בגין כ, 1980וחוק מוצרים פגומים תש"ם  1968הנזיקין (נוסח חדש) תשכ"ח 

מפני כל תאונה או נזק שיגרם להם עם גבול  ההמועסקים על יד העמותהעובדי 

הביטוח לא  .לאירוע ולתקופה,לתובע  ₪  20,000,000  –אחריות שלא יפחת מ 

יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, העסקת נוער, קבלני משנה 

   .ועובדיהם וכן הגבלה בדבר שעות עבודה

  

ה את הסיכונים העלולים להיגרם, במישרין או ינטוח הנ"ל תכסת הביופוליס  .ד

 העובדי לעמותה,זה, לגופו או לרכושו של כל אדם לרבות  הסכםבעקיפין, מביצוע 

  .האו מטעמ המכוח יםוכל הבא

  

 :בפוליסה הנ"ל יכללו התנאים הבאים .12
 

יה והמבטחים יהביטוחים יהיו קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך ע"י העיר  .א

 יה.ימוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי העיר
  

(תחלוף) בתביעה של המבטח  תבוטל זכות השיבובבפוליסה לביטוח אש מורחב   .ב

ויתור כאמור לא חל וה ובלבד שהו/או הבאים מטעמה יה ו/או עובדייכלפי העיר

 .לטובת אדם שגרם לנזק בזדון
  

נכס לבמקרה של נזק  .לביטוח אש מורחב בפוליסות כלל כמבוטח נוסףית העירייה  .ג

 ישולמו תגמולי הביטוח לעירייה בלבד
  

הפוליסה לביטוח צד שלישי תורחב לשפות את העירייה בגין אחריות שעלולה   .ד

והבאים מטעמה וזאת בכפוף  העמותהלהיות מוטלת עליה למעשי ו/או מחדלי 

אה לו על ידי לסעיף אחריות צולבת לפיו יראו כל אחד מהמבוטחים כאילו הוצ

 המבטח פוליסה נפרדת ולפי זה תחשב העירייה בבחינת מבוטח לכל צד ועניין.
  

ביטוח חבות מעבידים יורחב לשפות את העירייה היה ונטען לעניין קרות תאונת   .ה

 .העמותהעבודה כלשהי כי היא נושאת בחבות מעביד כלפי מי מעובדי 
  

לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות  תהבלעדי תהיה האחראית העמותה  .ו

 העצמית במקרה של נזק.
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אלא לאחר  לרעה במשך תקופת הביטוח הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו או יצומצמו  .ז

אר רשום מהמבטחים על והודעה בד לעירייהיום מיום שנמסרה  60שחלפו 

 הצמצום ו/או הביטול כאמור.
  

משלים לביטוחים הנ"ל, יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או  העמותהאם לדעת   .ח

לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, כאשר  העמותה תמתחייב

כלל סעיף ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי העירייה והבאים יבכל ביטוח י

 מטעמה.
  

 10, היה ולא תחודש הפוליסה עד העמותההאחריות על חידוש הפוליסה חלה על   .ט

יה העירייה רשאית לפנות לחברת הביטוח על מנת ימים לפני תום תוקפה, תה

 .העמותהעל חשבון  לחדש את הפוליסה
  

חתום ע"י  זה, אישור ביטוח הסכםד חתימת ממעב לעירייהמציא ת העמותה  .י

 להסכם זה. ה'נספח המבטח, בנוסח שב
  

  כאמור בהסכם זה. העמותההוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מאחריות   .יא

  

 מקיום מטרדים קיום חוקים והימנעות .13
 

מתחייבת בזאת למלא אחר כל החוקים ו/או התקנות לרבות חוקי העזר  העמותה  .א

 .וותפעולו, , אחזקת נכסבהעירוניים, לעניין השימוש 
 
תדאג ותהא אחראית, על חשבונה לקבל כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר  העמותה  .ב

 .נכסב העמותההנדרשים על פי כל דין, לשם ניהול פעילות 
 
מתחייבת להימנע מקיום מטרדים בלתי סבירים, לדיירי הסביבה  העמותה  .ג

 ו/או השימוש בו. ו, עקב הפעלתלנכס יםהסמוכ
  

 תמורת השימוש .14
 

מוסכם בזה כי בתמורה לזכות השימוש במשך תקופת השימוש על פי הסכם זה,   .א

אשר יחשבו כמשולמים ₪,  1לעירייה דמי שימוש בסך של  העמותהתשלם 

 במלואם עם חתימת הסכם זה.
 
בתום תקופת השימוש ו/או עם סיום ו/או ביטול הסכם זה מכל סיבה שהיא,   .ב

זכאית לקבל מן העירייה כל פיצוי בעד  העמותה, לא תהיה 16  כמפורט בסעיף

פנוי וריק  ואלידי העירייה  כשה ו, והיא תחזיר אותנכסבהוצאותיה והשקעותיה 

, ובכפוף מכל אדם ו/או חפץ ו/או שיעבוד ו/או זכות כלשהי לצד ג' ו/או משכון

 להלן.) ג'( 17לאמור בס"ק 
 

 שמירת זכויות .15
 

, בכל עת שהיא הנכסהעירייה ו/או כל תאגיד מטעמה יהיו רשאים להעביר דרך   .א

בעצמם ו/או באמצעות אחרים צינורות למים, לתיעול, לביוב, לגז, לחשמל 

. שיתאפשר ככל, ובלבד שהדבר לא יפגע בפעילות העמותה ולמטרות אחרות

ין להם ו/או לעובדים ו/או למי מטעמם לעלות על המקרקע תאפשר העמותה
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ולהוציא לפועל את העבודות ו/או התיקונים הדרושים, ובלבד שהם ידאגו לשפות 

 בגין כל נזק שייגרם או להחזיר את המצב לקדמותו. העמותהאת 
  

מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי הסכם זה לא יחשב כמקנה זכות כלשהי כלפי   .ב

 יה למי שאינו צד להסכם.יהעיר
  

ל פי הוראות הסכם זה, ע"י העירייה, ע העמותהשולם סכום כלשהו, החל על   .ג

להחזירו לעירייה, לפי דרישתה הראשונה של העירייה, בצרוף  העמותהמתחייבת 

הפרשי הצמדה למדד מיום תשלומו ועד ליום החזרתו, ובצירוף ריבית של החשב 

 .")ריבית פיגוריםהכללי המפורסמת מעת לעת (להלן: "
  

 ביטול זכות השימוש .16
 

השימוש על פי הסכם זה בקרות זכות מבלי לפגוע בהוראות אחרות בהסכם זה, תתבטל 

 אחד מהמקרים המפורטים להלן :
  

, 13 ), י (12  , 10 ,9 , 8  , 7  ,6 , 5, 4 , 3  או לא מילאה הוראות סעיפים העמותההפרה   .א

המהווים תנאים יסודיים בהסכם, על סעיפי המשנה שבהם,  19 ,17 , )א (15 ), ב (14 

ולאחר שהעירייה דרשה הימנה בכתב למלא אחר אותן הוראות תוך תקופה 

פעילות  נכסבו/או הפסיקה לקיים שתיקבע על ידי העירייה היא לא עשתה כן 

  .שוטפת וסדירה
  

מכל  העמותהו/או תופסק פעילות  העמותהבכל מקרה שבו יחלו הליכים לפירוק   .ב

 סיבה שהיא.
  

אלא אם נענתה  .בנייה היתר המצריכה הנגשה חובת הנכס על תחול שבו מקרה בכל  .ג

העירייה לבקשת העמותה לבצע את התאמות הנגישות על ידי העמותה ועל חשבונה, 

  לעיל. 5.ג.9  -ו 4.ג.9  בסעיףהכל כאמור 

  

17.  
להסכם זה ו/או בוטל ההסכם כאמור  4  נסתיימה תקופת השימוש כאמור בסעיף  .א 

לאלתר ותחזיר לידי העירייה את הנכס את  העמותה, תפנה לעיל 16  בסעיף

פנוי וריק מכל אדם ו/או חפץ ו/או שיעבוד  וא, לידי העירייה כשהבנכסהשימוש 

 .הלןל) ג  (17 , ובכפוף לאמור בסעיף ו/או זכות לצד ג' כלשהו ו/או משכון
  

, על לעיל 16 מוסכם כי במקרה של סיום ו/או ביטול ההסכם כמפורט בסעיף   .ב 

זכאית לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום  העמותהלא תהא  סעיפי המשנה שבו,

עד למועד הביטול ו/או פיצוי כלשהו עקב  בנכסכלשהו בגין השקעות שהשקיעה 

 .הנכסופינויה מביטול ההסכם 
  

שינויים ו/או תוספות  תהא העירייה רשאית, אך לא חייבת,  נכסככל ואם יעשו ב  .ג 

על השינויים ותוספות הקבע  הנכסלפי שיקול דעתה הבלעדי, לבחור בין קבלת 

שהוכנסו בו, ללא תשלום כלשהו לעמותה בגינם, או לדרוש מהעמותה להשיב, על 

למצב שבו נמסר לחזקתה בכפוף לבלאי עקב שימוש סביר.  הנכסחשבונה, את 

העירייה תודיע לעמותה על בחירתה כאמור, לפני תום תקופת השימוש ולעמותה 

  לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
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 הנכס, או אם הנכסתאחר להחזיר לעירייה את  העמותההסתיים ההסכם או בוטל, והיה ו .18

לעירייה פיצויים קבועים ומוסכמים  העמותהתשלם  לעיל, 17  ט בסעיףלא יוחזר כמפור

לכל יום של איחור. סכום זה יוצמד למדד המחירים לצרכן ₪   1,000של מראש בסך 

") המדד" המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד שיחליפו (להלן:

מיום חתימת הסכם זה ועד ליום הפירעון, כאשר המדד הבסיסי הוא המדד הידוע ביום 

 חתימת הסכם זה והמדד הקובע הוא המדד הידוע ביום התשלום.
  

 ווח ובקרהדי .19
 

בקשר ואחרים העמותה תגיש לעירייה מידי שנת כספים דיווחים כספיים   .א

  ., הכל במועדים ובמתכונת שתקבע העירייהנכסבלשימושה 
 
העירייה ו/או כל אדם מטעמה יהיו רשאים לפקח מטעם העירייה על השימושים   .ב

ובהודעה בכל עת , ולצורך כך יהיו רשאים להיכנס נכסב העמותהשנעשים ע"י 

 , ולקבל כל מידע או מסמכים הדרושים להם לשם ביצוע הפיקוח.כסמראש לנ
  

הקשורים בכל המסמכים לעיין  יה רשאיתמבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא העירי  .ג

 , לרבות מסמכי הנהלת חשבונות ו/או דיווחים כספיים.הנכסלהפעלת 
  

 שונות .20
 

שמע כל טענה על שינוי בעל כל שינוי בהסכם ייעשה בכתב ובחתימת הצדדים ולא ת  .א

 פה או מכללא.
 

כל ויתור ו/או הימנעות מפעולה במועדה ו/או הסכמה לסטייה של הצד האחר   .ב

מהוראות הסכם זה, במקרה או במקרים מסוימים, או אי שימוש בזכויותיו של 

ויתור על זכויותיו ולא יהוו תקדים וצד, על פי הסכם זה ו/או הדין, לא יחשבו כ

 אחרים.לגבי מקרים 
  

הסכם זה ממצה ומשקף נאמנה ובשלמות את אשר הוסכם בין הצדדים, לא יהיה   .ג

כל מצג ו/או  כל תוקף לכל מצג ו/או התחייבות שלא מצאו ביטויים בהסכם זה.

  בטלים בזאת., הסכם ו/או התחייבות אשר קדמו להסכם זה
  

  

 תנאים מתלים .21
 

 באישורו ע"י מועצת העיר.מותנה יהיה הסכם זה 
  

לא תהא כל  לעמותה, יחשב הסכם זה כבטל, וואו מקצת וכול ההתנאי המתל םהתקיילא 

  תביעה ו/או טענה כלשהיא לעירייה.
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  כתובות והודעות .22

  

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.  .א
 
הודעות בקשר להסכם זה תשלחנה בדואר רשום או בפקסימיליה או תימסרנה   .ב

הנקובים לעיל (או כפי ששונו כאמור להלן), ויראו כל ביד, על פי מעני הצדדים 

הודעה כאילו התקבלה במועדים הבאים : יום אחד לאחר מועד מסירתה, אם 

נמסרה ביד; יום אחד לאחר מועד שיגורה כנגד אישור משלוח, אם שוגרה 

ימים מהמועד בו נמסרה  5בפקסימיליה ובלבד ששוגרה ביום עסקים; או עם חלוף 

 נשלחה בדואר רשום. למשלוח, אם
  

לכל צד שמורה הזכות, בהודעה שתימסר לפי הוראות סעיף זה לשנות את כתובתו   .ג

 ואת הכתובת למשלוח הודעות שבהסכם זה.
  

  

  ולראיה, באו הצדדים על החתום :

  

  

  

__________________      _________________________  

  -תנועת בני עקיבא בישראל    עירית הרצליה

  הארציתהנהלה 

  58-004-034-3עמותה רשומה 

  

  

  ע"י :

  

1.  _________________________  

  ___________________  ת.ז.               

  כתובת ____________________              

  

2.  _________________________  

  ת.ז.  _____________________              

  כתובת ___________________              
  
  

  אישור

______________,  ______________, מורשי  חתמו בפני ,  ________ מאשר/ת כי ביום  אני

שהסברתי להם את מהות  לאחר ,הנהלה ארצית -תנועת בני עקיבא בישראלמטעם החתימה 

  ההסכם ותוכנו ולאחר ששוכנעתי שהדבר הובן להם כראוי.

  
                  _______________  
  חתימה וחותמת                     

  

  14/5/2019פי אישור מועצת העיר מיום  על

  

  תאריך האישור ___________________________



  

  ח א'
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נסח טאבו
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  תשריט
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)1(ג נספח  
 

  14/5/2019 מיוםה העיר החליטה בישיבמועצת פרוטוקול 
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)2(גנספח   

10/9/19  מיוםה העיר החליטה בישיבמועצת פרוטוקול   
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)3(גנספח   
28/4/2019ועדת המשנה להקצאת קרקע מיום פרוטוקול   

   







 

  
16

 
)4(גנספח   

09/01/2019להקצאת מקרקעין מיום המקצועית ועדה וה לפרוטוקו  
  

  







  

פח ד

 
 
 

 נספ
מית של המח' לנוער וקהיללה

  

17

איששור היחידה ההמקצועית בררשות המקומ
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  'הנספח 

  

  לכבוד

  עירית הרצליה

  22בן גוריון רח' 

  הרצליה

  

  

  

  א.ג.נ.,

  

  

  מיום _________  הסכם בקשר עםהנדון: פוליסות ביטוח 

(להלן: הנהלה ארצית  -תנועת בני עקיבא בישראל לביןביניכם 

  ")העמותה"

  

 - תנועת בני עקיבא בישראלאנו החתומים מטה, __________(להלן המבטח) מאשרים כי 

  :על ידינו בפוליסות הבאות תמבוטח הנהלה ארצית

  

  .פוליסה לביטוח אש מורחב:1

  פוליסה מס'_____________

  ____.____ועד________בתוקף מיום ______

  (על בסיס ערך כינון).₪    2,000,000סכום הביטוח 

  

וכן כל שינוי, שיפור  העמותהלרבות ציוד ומלאי המשרת את המבנה , תכולת המבנהביטוח של 

 בסכום השווה לערכו המלא (ערך הו/או עבור העמותהשנעשו ו/או יעשו ע"י למבנה ותוספות 

כינון), כנגד אובדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אך לא מוגבל אש, 

  פריצה ונזק בזדון. התנגשות, התפוצצות, ברק, רעידת אדמה, סערה, סופה, שיטפון, נזקי מים,

  

      

  :ה לביטוח צד שלישי פוליס. 2

  פוליסה מס'_____________ 

  __.____ועד__________בתוקף מיום ______ 

  .תקופהל ₪  4,000,000קרה למ₪  2,000,000של גבול אחריות  

  

כלפי צד שלישי על פי כל דין בגין נזק לגוף ו/או לרכוש  העמותההפוליסה מבטחת את אחריות 

ואיננה כוללת חריגים והגבלות בקשר עם: אש, התפוצצות, שיטפון, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה 

וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, זיהום תאונתי, הרעלת מזון ו/או משקה, שביתה והשבתה, 

סעיף הקובע כי למען מניעת ספקות אנשים שאינם תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי ו

לשלם דמי ביטוח לאומי בהתאם  תחייב העמותהואשר עבורם אין  העמותההישירים של  העובדי

  .לחוק ו/או לתקנות של המוסד לביטוח לאומי, ייחשבו כצד ג' לגבי הפוליסה

   

  :    . פוליסה לביטוח חבות מעבידים3

  .פוליסה מס'_____________ 

  ____.____ועד________תוקף מיום ______ב 

  ₪. 20,000,000לאירוע ותקופה ₪  6,000,000גבול אחריות לתובע 
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מפני תביעות על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש)  העמותההפוליסה מכסה את החבות החוקית של 

מפני  ה המועסקים על יד העמותהבגין כל עובדי , 1980וחוק מוצרים פגומים תש"ם  1968תשכ"ח 

הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, העסקת  .כל תאונה או נזק שיגרם

  נוער, קבלני משנה ועובדיהם, וכן הגבלה בדבר שעות עבודה.

  

  או המקביל לו. 2016 אנו מאשרים כי הכיסוי בפוליסות הינו נוסח ביט

  

  בפוליסות הנ"ל נכללים התנאים הבאים:

  

יה והמבטחים מוותרים על יהנ"ל, קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך ע"י העירהביטוחים   .א

  יה.יכל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי העיר

  

ו/או הבאים  היה ו/או עובדיי(תחלוף) בתביעה של המבטח כלפי העיר מבוטלת זכות השיבוב  .ב

  ויתור כאמור לא חל לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.ואך ה המטעמ

  

ישולמו למבנה במקרה של נזק  .לביטוח אש מורחב בפוליסה כמבוטח נוסף תכללנ יהיהעיר  .ג

  יה בלבד.יתגמולי הביטוח לעיר

  

יה בגין אחריות שעלולה להיות יהפוליסה לביטוח צד שלישי הורחבה לשפות את העיר  .ד

והבאים מטעמה וזאת בכפוף לסעיף אחריות  העמותהמוטלת עליה למעשי ו/או מחדלי 

צולבת לפיו יראו כל אחד מהמבוטחים כאילו הוצאה לו על ידי המבטח פוליסה נפרדת ולפי 

 יה בבחינת מבוטח לכל צד ועניין.יזה תחשב העיר
  

דיה והבאים מטעמה, למעט רכוש בו רכוש העירייה נחשב כרכוש צד ג' כלפי החברה, עוב  .ה

  פעלו במישרין.

  

יה היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה יביטוח חבות מעבידים הורחב לשפות את העיר  .ו

  .העמותהכלשהי כי היא נושאת בחבות מעביד כלפי מי מעובדי 

  

 העמותההאחריות לתשלום ההשתתפות העצמית במקרה של נזק, תחול בכל מקרה על   .ז

  בלבד.

  

 יהילעיריום מיום שנמסרה  60 הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו או יצומצמו אלא לאחר שחלפו  .ח

  אר רשום מהמבטח על הצמצום ו/או הביטול כאמור.והודעה בד

  

  

  

  

  

  

  תאריך:___________      שם החותם ותפקידו__________     חתימת המבטח: __________   
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 לכבוד

 חברות וחברי  מועצת העירייה

 תפוצת מוזמנים
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 14.1.20-תוספת לסדר היום לישיבת המועצה ב הנדון:

 

 

 להלן תוספת לסדר היום:

 

 

 סעיף מינויים:

המועצה תתבקש לאשר מינויה של גב'  נאוה חרנם כחברה בוועדת השמות במקומה הגב' חיה 

 קראבטרי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 ,בכבוד רב

 רינה זאבי                                                                        

 מנהלת מחלקת ארגון ותיאום
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