
 לכבוד

 מ"החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע

 במסירה אישית

 

 הצהרה והתחייבות
 

מבקש בזה להכניס , _________________. ז.ת./פ.ח, ___________________, מ"אני הח .א
, <"__________________">לרשימת ההמתנה למקום עגינה במרינה הרצליה את כלי שייט מסוג 

השם הנושא את , <_________._________>מטרים וברוחב < _________._________> באורך
, ___________________ואשר יירשם על שם  ,"___________________________"
 ."(כלי השייט: "להלן)_________________ . ז.ת./פ.ח

: פרמס/בכתובת הפקסימילי/ ל "כי דרך ההתקשרות עמי תהא באמצעות דוא, הריני להודיעכם .ב
___________________________. 

ל "הפקסימיליה הנ/ ל "כי היה ולא אשיב לפנייתכם אשר תישלח אל הדוא, הנני מצהיר ומתחייב בזה .ג
כי התפנה מקום עגינה התואם את , שעות ממועד משלוח הודעתכם האמורה 84בתוך פרק זמן של 
,   ת זכותי ומקומי ברשימת ההמתנהאאבד א, וזאת לפי שיקול דעתכם הבלעדי, מימדי כלי השייט

,       בין לכלי השייט ובין לכלי שייט אחר, וככל שאפנה אליכם פעם נוספת בקשר עם מקום עגינה
 .אדרש לחתום מחדש על כל הטפסים והדבר ייחשב כאילו הוגשה על ידי בקשה חדשה לראשונה

שב לכל דבר ועניין כמשלוח תקין ל תיח"הפקסימיליה הנ/ ל "כי משלוח הודעתכם אל הדוא, ידוע לי
 .או תביעה בקשר לכך/או דרישה ו/של הודעתכם אליי ולא תהא לי ואני מוותר במפורש על כל טענה ו

ראתי את וכן ק( בנוסחו במועד חתימת הצהרתי)כי קראתי את הוראות תקנון המרינה , הריני מצהיר .ד
, הוראות הסכם העגינה בנוסח המקובל במרינה הרצליה ואשר העתקו מצורף לכתב התחייבותי זה

מי שיירשם כבעלי כלי השייט וככל שכי אדרש לחתום בעצמי , באופן בלתי חוזר, והנני מצהיר ומתחייב
ר שאהשעות  84בתוך פרק הזמן של  -שאותו גורם יחתום  -הינו גורם אחר ( א)ק "על פי האמור בס
, לשלם לכם את תשלומי דמי העגינה ויתר התשלומים ובנוסף, הסכם העגינהצוינו לעיל על 

 .וזאת במועד החתימה כאמור המתחייבים בהתאם להוראות תקנון המרינה והסכם העגינה

לרבות מסמכים מלאים , אני מצרף לכתב התחייבותי זה את כל המסמכים הרלוונטיים בקשר לבקשתי .ה
 .לכלי השייטבקשר 

 

 

 ________שנת ________ לחודש _____ על החתום ביום  תיולראיה בא

 

 

                

 __________________________   חתימה

 __________________________ משפחה+ שם פרטי 

 __________________________  .ז.ת./פ.ח

 __________________________   תאריך

 ________________________                         אי מייל

 ________________________       נייד         + טלפון 
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