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     «TRHNKH» 
 «SIMUHN» סימוכין:

 
 *באתר בניה כתב התחייבות לתחזוקת שילוט

 יום מיום קבלתו 30שילוט ופרסום את כתב ההתחייבות )מקור( חתום כנדרש מטה תוך יחידת חובה להחזיר ל
  «NECS» מספר נכס «HSBN» ן-מספר ח

 
  «ZHTHVR» :ת"ז/ח"פ  «SHMBH» :השילוטשם בעל 

 
 ים-בת «KTVNCS» :האתרכתובת  «SHMESK»: האתרשם 

 

והגשתי בקשה לקבלת רשיון או אושר לי רשיון )להלן: "הרשיון"( להצגת שילוט )להלן "השילוט"(  הואיל 
 שפרטיו מפורטים לעיל; באתר

, ו/או שילוט במרחב הציבורי 2000-תש"סים )שילוט(, ה-והשילוט הינו חריג לחוק העזר לבת והואיל 
 )להלן: "שילוט חריג"(; 

 והואיל והבקשה או הרשיון כפוף לחתימה על כתב התחייבות להבטחת תחזוקת השילוט החריג;

 
 לפיכך אני מאשר  ומתחייב ומסכים בזאת כדלקמן:

וט, או לתקנו אני מתחייב לתחזק את השילוט החריג ולשמרו במצב תקין,  לרבות להחליף את השיל .1
או להסירו במקרה של בלאי, נזק, השחתה או קלקול מכל מין וסוג, והכול לפי דרישה מאת ראש 

 העירייה;

לשילוט ו/או לחלק המבנה עליו מוצג  כל נזק או קלקול שייגרםאני מתחייב לתקן על חשבוני  .2
בין שהיו מעשה הכרחי בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי וותוך כדי ביצוע העבודה, השילוט, בין 

 או בלאי; וצפוי מראש בקשר לביצוע העבודה

יום מתום תקופת הרשיון, או עם פקיעת תוקף הרשיון לגבי  30אני מתחייב להסיר את השילוט בתוך  .3
נסגר, או אם האירוע שהשילוט מפרסם חלף, ולפעול כאמור  האתרהשילוט עם ביטולו, או אם 

 לאחר ההסרה; 2בסעיף 

העירייה רשאית, בכפוף תהיה , לעיל 1-3ידוע לי כי במידה ואפר איזו מההתחייבויות הנקובות בס"ק  .4
לפעול בהליכים העומדים לרשותה, לרבות הסרת השילוט, או   ימים מראש, 7למסירת התראה  בת  

 כה במרחב הציבורי, הכל על חשבוני;תיקון ואחזקה תקינה של השילוט, או העמודים או המדר

ידה ואפר איזו מההתחייבויות הנקובות לעיל, ולא אתקן ההפרה לאחר קבלת מכתב התראה, אני במ .5
 ₪; 5,000ישתה, פיצוי מוסכם בסך מתחייב לשלם לעירייה, לפי דר

התחייבות זו תעמוד בתוקף במשך שנה לאחר תום תקופת הרשיון, ו/או הסרת השילוט להנחת דעת  .6
 . האתרת העירייה, ו/או מסירת הודעה על סגיר
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