
 

 

 לכבוד
 מרינה הרצליה,

 החברה העירונית לפיתוח התיירות בהרצליה בע"מ
 מס' לקוח : _____________

 
 

 הזמנת עבודת אספנה
 
 

 : ________________________ שם בעל מקצוע המבצע    : פרטי כלי השיט
 שוקע: _______________  _שם כלי השייט / מס' רישום :__________

 רוחב: _______________  _________________________אורך:
 שטח : ________________  משקל )טון(: __________________ 

 "(.כלי שייט)להלן: "
 

 (:X -אני מבקש בזאת לבצע עבודת )סמן ב    .1
 השקה למים  ]_[   ]_[ ייצוב לצורכי עבודות   ]_[ ניקוי תחתית  ]_[ משיית כלי השייט מן המיים       
       
 ]_[ מנוף עד שעתיים.              ]_[ עבודת מנוף זרוע.      

  
 האספנה המשוער הוא ____________ וכי אתם זכאים לשנות מועד כאמור, ולאספין ידוע לי כי מועד       
 או לא לאספין את כלי השייט לפי שיקול דעתכם.      

 משך הזמן המשוער הדרוש לביצוע העבודות בכלי השייט הוא עד יום ___________ ובסך הכל    .2
 ______ ימים.      

 סכום המגיע לכם בזמן משיית כלי השייט מהמים ותשלום עבור שהייהאני מתחייב לשלם את מלוא ה   .3
 בשטח המספנה יחוייב עם השקת כלי השייט למים על פי המחירון הנהוג במרינה מעת לעת )להלן:      
 "(. במקרה והתקופה מיום משיית כלי השייט תארך מעבר לחודש ימים, תחייבו אותיהמחירון"      
 ים לכם מדי חודש.בסכומים המגיע      

 לבצוע התחייבותי זו תוכלו לנצל אמצעי התשלום שהפקדתי בגין הסכם עגינה במרינה / מצ"ב שובר   .4
 כרטיס אשראי ריק והרשות ניתנת לכם להשלימו בעת ההשקה. )מחק את המיותר(.      

 להזיז התמיכותאני מתחייב לא להזיז ולא לגעת בתמיכות המייצבות את כלי השייט.אם אצטרך    .5
 ים )אנטיפאולינג( ידוע לי כי ההזזה של התמיכות -לצורך בצוע עבודות או צביעה בצבע דוחה צימדת      
 תבוצע בכפוף לנוהלים שתקבעו ובכפוף למחירון.      

 ידוע לי כי העסקת בעלי מקצוע מטעמי הנה על אחריותי ועל חשבוני בלבד, ואני מתחייב כי כל עבודה    .6
 של בעלי מקצוע כאמור תהא בהתאם להוראות מנהל המרינה, או מי מטעמו, לרבות שמירה על ניקיון      

 הסביבה, כיסוי כלי השייט או משטח האספנה ביריעות, במקרה של בצוע עבודות המייצרות אבק או      
 זיהום סביבה וכדומה.      

 רשותי מכסה אותו במלוא שוויו גם בעת שהייתאני מתחייב מצהיר ומאשר כי ביטוח כלי השייט שב   .7
 כלי השייט באספנה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות בביטוח אחריות כלפי צד שלישי, כאשר      
 הביטוח כולל סעיף לפיו המבטח מוותר על זכותו לתחלוף כלפי חברתכם וכלפי עיריית הרצליה.      

  
 , והמרינה1967 -חל חוק השומרים, תשכ"ז  לאשירותי שמירה, אין הובהר לי, כי במסגרת המספנה    .8

 אחראית לשמירה על חפצי ערך המצויים בכלי השייט )אם וככל שמצויים(. הנני מצהיר, כי אינה      
 הובהר לי, כי עליי להציא מכלי השייט את חפצי הערך האמורים ו/או לדאוג לסגירה ולנעילה של כלי      
 באופן שימנע מקרי גניבה, וכי היה ויהיו מקרים כאמור יהיה הדבר באחריותי המלאה השייט       
 והבלעדית.      

 הזמנה זו באה להוסיף על כל התחיבות שלי כלפיכם על פי הסכם העגינה המחייב אותי ולא לגרוע    .9
 ממנו.      

 ייט ובסביבתו הם בכפוף לתקנוןידוע לי כי הזמנה זו וכל הפעילות והעבודות שיבוצעו בכלי הש  .10
 פה.-המרינה ולהוראות מנהל הנמל, בכתב או בעל      

  
 שם מלא: _______________________                        תאריך: ______________      

  
 _______________________     ת.ז.:                        טלפון: _______________      

     
 חתימה: _______________________                                                                           

  
  

 09-8854428פקס. במשרדי המרינה                         
  

 


