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 מטרת ההוראה .1

 הליך הזמנת מתקני החברה העירונית, הן על ידי גורמי חוץ והן על ידי גורמי פנים. תיאור

 

 הגדרות .2

)כיתות, אולמות, חדרים, או סגורים ו/מתקנים פתוחים  - מתקני החברה העירונית .2.1

 ח.מ.ש. על ידי החברה העירוניתומתוחזקים המופעלים וכד'( 

משכן אומנויות הבמה, , כותר פיסתחם הנוער, בית התרבות, מ :ולהלן המתקנים

מגרש כדורגל ואולם הספורט ומגרשי הספורט העירוניים, מרכז אתג"ר, מות אול

 ספרא.

 יחידות החברה או המועצה המקומית וגופים ציבוריים אחרים. - גורמי פנים .2.2

חר או כל גורם או/ מפעילים חיצוניים )עסקים פרטיים(גורמים פרטיים,  - גורמי חוץ .2.2

 שהם. -או מהמועצה המקומית העירונית ו/חלק מהחברה מקוטלג כשאינו 

 

 תוכן ההוראה .2

מתקני החברה העירונית, על סוגיהם, יהיו פתוחים להזמנה הן של גורמי חוץ והן של  .2.1

 גורמי פנים.

להשתמש במתקן יפנה למנהל התחום, שבתחום אחריותו נמצא  ןהמעונייכל גורם  .2.2

 המתקן:

 .מנהל תחום ספורט - שי הספורטאולם הספורט ומגר .2.2.1

 .תחום תרבות תמנהל -אמנויות הבמה  שכןמ .2.2.2

 .הנוער יחידת למנה -הנוער  מתחם .2.2.2

 מנהל רכש חוזים והתקשרויות. -בית התרבות .2.2.3

 .תחום העשרה מנהל רכש חוזים והתקשרויות/רכזת - כותר פיס .2.2.3

 .מנהלת המרכז -מרכז אתג"ר  .2.2.3

 קה.רכזת תרבות בצוותא, מנהל אחז –אולם ספרא  .2.2.3

 באחריות כל מנהל תחום לבדוק האם המתקן פנוי במועד המבוקש. .2.2
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באחריות כל מנהל תחום לנהל לוח אירועים שנתי ובו ירשמו מיד בראשית  .2.2.1

השנה אירועים ידועים ומתכוננים מראש. הלוח יעודכן באופן שוטף בכל 

 אירוע שיתווסף ובכל הזמנה של מתקן.

ישלח לו לעמוד בדרישותיו של המזמין במידה ומנהל התחום מתרשם כי ביכולתו  .2.3

 בהתאם לאופי ההשכרה כדלהלן: 

. טופס (1נספח ) הזמנת אולם/חדרלשימוש חד פעמי או לטווח קצר טופס  3.4.1

ין החברה העירונית והגורם המזמין בנועד להסדיר את ההתקשרות ההזמנה 

 תשלום.ותנאי הולקבוע את הסכום 

חתם הסכם שימוש יווח ארוך יבמקרים של השכרה לט –שימוש לטווח ארוך  3.4.2

 (.2 נספחמול המשכיר )

בכפוף לנהלי  י התשלום שנקבעו בהסכם ההתקשרותעפ"י תנאהתשלום ייעשה  .2.3

הנהלת מחלקת התשלום תופק על ידי  בגיןקבלה , וומחירוני החברה

 ח.מ.ש. של החברה העירונית /המוקדהחשבונות

, כפי שהוא המשכירני עם ליצור קשר טלפומטעמו  או מיבאחריות כל מנהל תחום  .2.3

מתקיים  נ"ללוודא כי הו הפעילות/אירוע, מצוין בטופס ההזמנה, יום לפני מועד

 כמתוכנן.

לקבוע מיהו הגורם  ו/או אבות הבית שהוסמכו לכך, באחריות מנהלי התחומים .2.3

האחראי לפתיחת וסגירת המתקן ביום האירוע, בהתאם לאופי האירוע ושעות 

 הפעילות המתוכננות.

ללא פיקוח של מי  מעובדי  ל מקרה שהוא, אף אחד מן המתקנים לא יושארבכ .2.3.1

 מי מטעמם.החברה העירונית או 

 

 אחריות ביצוע .3

 מנהלי תחומים .3.1

 אב הבית בכל מתקן  .3.2

 הנהח"ש .3.2
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 מסמכים ישימים .3

 .א.מ.ל

 

 

 נספחים .3

 טופס הזמנת אולם /חדר – 1נספח  .3.1

 הסכם שימוש – 2נספח  .3.2

 

 תפוצה .3

 .החברה העירונית מנהלת .3.1

 .מנהלי תחומים .3.2

 .הבית ותאב .3.2

 

 

 

 

 

 

גב' , מורן דורוןמר  גב' הדר שירן,כותב ההוראה: 

 מירי מלק, ומר לאון אליעזר

 י תחומיםמנהלתפקיד: 

 חברה העירוניתמנהלת התפקיד:  גב' מיכל כהן סדיקלרמאשר ההוראה: 
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 אולם/חדר-טופס הזמנה/שריון – 1נספח 

 

 אולם/חדר -טופס הזמנה/שריון 

 פרטי המזמין:

 
 שם המזמין: ______________           כתובת: ______________________

 טלפון:  __________________            פקס: _______________________

 טלפון נייד:_______________             דואר אלקטרוני:________________

 

 פרטי ההזמנה:

 
 ______ יום:_____________ משעה:___ עד שעה:____תאריך האירוע/פעילות:____

 נושא האירוע/פעילות:_________________________

 האולם/חדר בו תתקיים הפעילות/אירוע:_______________ 

 הציוד הנדרש לקיום האירוע/פעילות: שולחנות, כסאות, מסך, ברקו, מיחם.

 __.כמות: _______    ________  _________   _________

 איש קשר בפעילות/אירוע:__________ טל' נייד:____________

הערות/בקשות:_____________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

  :עלות ההשכרה ותנאי תשלום* 

 ____העלות כולל מע"מ:______________

 .המחאה ליום האירוע / מזומן: תנאי תשלום

את התשלום יש לבצע בעת ההזמנה במוקד "חמש",  ולהציג בפני אב הבית את הקבלה טרם שריון * 

 .התאריך

 

 התחייבויות המזמין:

 המזמין מתחייב כי ראה את האולם/חדר ומצא בו מתאים לקיום האירוע/פעילות. .1

ימים מראש, במידה ויבצר ממנו לקיים את האירוע  7ת המזמין מתחייב להודיע לחברה לפחו .2
מסכום  10%בתאריך שסוכם, ובמידה ולא יעשה כן תישמר לחברה הזכות לחייבו בסכום של 

 עלות ההשכרה הרשום לעיל.
המזמין מתחייב לשמור על שלמות האולם/חדר, מערכותיו ומתקניו בעת השימוש, ולשמור  .3

בהתאם למטרות השימוש, ולהימנע מגרימת כל נזק או  אותו במצב תקין טוב וראוי לשימוש
 קלקול באולם/חדר או בכל חלק ממנו. 
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על המזמין תחול אחריות לכל נזק ו/או קלקול שיבוצע במתקן בשעות הפעילות שלו, החברה  .4
תהיה רשאית לתקן את הנזק ו/או הקלקול ותחייב את המשתמש בעלות התיקון בתוספת של 

10%. 
לא לעשות שימוש באולם/חדר ו/או כל חלק הימנו באופן שכתוצאה ממנו המזמין מתחייב ש .5

יגרמו רעשים, ריחות, זעזועים, עשן, אבק, לכלוך, הפרעה, מטרד ושאר מפגעים החורגים 
 ממסגרת הסבירות .

 המזמין מתחייב לשמור על ניקיון האולם/חדר וסביבתם. .6
 . המזמין מתחייב לפנות את האולם/חדר בדיוק במועד שנקבע .7
המזמין מתחייב להישמע להוראות הבטיחות והוראות החברה בכל עת, ולדאוג כי אורחיו  .8

ומבקריו ישמעו אף הם להוראות אלו. במידה ותהיה חריגה מהוראות החברה ו/או מהוראות 
הבטיחות, רשאית החברה להפסיק את פעילות המשתמש במידית, מבלי שהדבר יחשב כהפרה 

 של החוזה.
שלא להתקין ו/או להדביק ו/או לצייר ו/או לתלות כל שלטים, סימנים, או המזמין מתחייב  .9

אמצעי פרסום כלשהם, על חזיתות המבנה ו/או בתוך המבנה ו/או מחוץ למבנה,  ללא הסכמת 
החברה מראש. במקרה ולא יתקבל אישור כאמור תהיה החברה רשאית להסירם בכל דרך 

 שתראה לנכון, על חשבון המשתמש.
 

 :המזמין וחתימתו/האישור * 
 אני החתום/ה מטה מצהיר/ה בזאת שקראתי את כל סעיפי ההזמנה ואני מסכים/ה לקבלם.

 שם  מלא:______________ חתימה:_______________

 ת.ז__________________ תאריך:________________

 

 חדר.* להדגיש, כי ללא טופס הזמנה חתום וקבלה, החברה אינה מתחייבת לשריון האולם/

 
 
 

 ______________________                                ______________________ 
 חתימת המאשר/ת     חתימת אב בית                  
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 הסכם שימוש – 2נספח 

 

 
 הסכם שימוש

 

 _____שנערך ונחתם ביום ___  לחודש  ___ שנת 

 

 512813239וגי ספורט )חמש( בע"מ  ח.פ החברה העירונית לתרבות, נוער וח  בין:

 , שהם32שכתובתה שד' עמק איילון   

 ("החברה")להלן:   

 מצד אחד;      

 

 _________________________  לבין:

 מרח' ________________

 טל':_________________

     

 ("המשתמש")להלן: 

 מצד שני;      

 

 

נמצא ברח' _______________ בשוהם והחברה היא בעלת הזכויות במבנה ה הואיל

 )להלן: "המבנה"(.

 

לאפשר למשתמש להשתמש בכיתה/באולם במבנה )להלן:  תמעוניינוהחברה  והואיל

 "המתחם"(,  כנגד דמי שימוש, לפי תנאי חוזה זה;

 

והמשתמש מעוניין לעשות שימוש במתחם שבמבנה לתקופה ולתנאים כמפורט  והואיל 

 בהסכם זה להלן; 

 

בשל היות המבנה מבנה  –ולמשתמש הובהר כי אפשרויות השימוש במבנה על ידו      ילוהוא

מוגבלות לעקרונות הקבועים בהסכם זה להלן  –ציבור של היישוב שוהם 

 ולשימושים שיאושרו ע"י החברה בלבד;              
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חם והצדדים מסכימים כי אין מדובר בהסכם שכירות, אלא בהסכם לשימוש במת והואיל

בלבד, ואין ההסכם מעניק למשתמש כל זכות קניינית במתחם ו/או במבנה ואין 

 הוא מורשה להמחות את זכויותיו על פי הסכם זה;

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא

כל האמור במבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו, מחייב את הצדדים כגוף ההסכם  .1

 ם ההסכם.ויפורש יחד ע

למען הסר ספק מובהר  המתחם שבמבנה יועמד לשימוש המשתמש, כנגד תשלום דמי שימוש. .2

בזאת כי המבנה אינו מושכר למשתמש, אלא מועמד לשימושו במועדים ובתנאים הנקובים 

בהסכם זה וכי הזכות הניתנת למשתמש במבנה הינה זכות שימוש מוגבלת כאמור, שאינה זכות 

 שכירות.

שר בזאת, כי התקשר עם החברה, כאמור בהסכם זה, לאחר שמצא את המתחם, המשתמש מא .3

מתאים למטרתו ולצרכיו, וכי הוא מוותר בזאת על כל טענה בהקשר זה וכן מוותר הוא על כל 

טענה מחמת פגם או כל טענה אחרת שהיא, למעט פגם נסתר שאינו ניתן לגילוי בבדיקה רגילה 

 וסבירה.

 

 מטרת השימוש

על ידי המשתמש. המשתמש מצהיר ומתחייב  ______________וש במתחם היא מטרת השימ .4

, על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, במהלך במתחם ו/או במבנהכי השימוש היחידי שייעשה בזאת 

תקופת ההסכם, יהא למטרה שנקבעה בסעיף זה. המשתמש יימנע מכל שימוש אחר במתחם, 

 החברה.למעט שימוש שיאושר מראש ובכתב על ידי 

  

 תקופת ההתקשרות ומועדי השימוש

תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה, הינה _________, החל מיום |__________ ועד   .5

 14)על פי שיקול דעת החברה(, בהודעה מראש של  עם אופציה להארכה_____________ 

 (."תקופת ההתקשרות"יום לפחות )להלן:  

במתחם בהתאם להסכם זה המשתמש יהיה רשאי לעשות שימוש בכיתה  .6

. מובהר בזאת, כי את לוחות הזמנים יתאם _________________________________

 המשתמש עם החברה בכתב וכחודש מראש.
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להלן רשאית החברה העירונית בהתראה בכתב  6מובהר למשתמש כי על אף האמור בסעיף  .7

לות וזאת במידה של יום מראש להודיע למשתמש על ביטול או שינוי מועד הפעי 14של 

 אילוצים מערכתיים.

מוסכם על הצדדים כי המשתמש יהא רשאי לבטל את שעות השימוש כולן או חלקן, בהתראה  .8

לא יהא בכך כדי לפוטרו מחובתו לשלם את דמי השימוש במתחם, בגין  -יום. עשה כן  30בכתב של 

 אותן שעות באותו חודש.

למרות האמור לעיל, המשתמש לא יהיה רשאי לעשות שימוש במתחם, במועדי החופשות של  .9

החברה העירונית לתרבות נוער וחוגי ספורט. להלן החופשות: חול המועד פסח, שבוע שני של 

 חודש אוגוסט.

 

 דמי השימוש

לן: ש"ח לחודש )לה ____דמי השימוש, אשר ישלם המשתמש לחברה בגין השימוש במתחם יהיה  .10

 "(.דמי השימוש"

 דמי השימוש ישולמו בהמחאות עבור כל חודש בגין החודש השוטף. 

 השימוש במבנה כוללים את כל העלויות השונות )חשמל, ארנונה, מים, ניקיון(.  דמי 

דמי השימוש יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן כשהמדד הקובע הוא המדד הידוע בחודש  

 חודשים. 6למו מדי חתימת החוזה, הפרשי הצמדה ישו

 דמי ההשתתפות אשר ייגבה המשתמש

 
(, תהיה "דמי ההשתתפות"גביית דמי ההשתתפות בגין הפעילות שיוזם המשתמש )להלן:  .11

 באחריות המשתמש ותבוצע על ידו.

  
 התחייבויות המשתמש

המשתמש מתחייב לשמור על שלמות המתחם ו/או המבנה, מערכותיו ומתקניו בעת השימוש,  .12

אותו במצב תקין טוב וראוי לשימוש בהתאם למטרות השימוש, ולהימנע מגרימת כל נזק ולשמור 

 או קלקול במתחם ו/או במבנה או בכל חלק ממנו. 

על המשתמש תחול אחריות לכל נזק ו/או קלקול שיבוצע במתקן בשעות הפעילות שלו, על  .13

ברה תהיה רשאית לתקן המשתמש לתקנם מיידית ולדווח לחברה. במידה ולא תיקן או דיווח, הח

 .10%את הנזק ו/או הקלקול ותחייב את המשתמש בעלות התיקון ובתוספת של 

המשתמש לא יעשה ולא ירשה לאחרים לעשות כל שינוי פנימי ו/או חיצוני ו/או להוסיף כל תוספת  .14

 למתחם ולא להרוס כל חלק ממנו. 
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אופן החורג מהמפורט המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש במתחם ו/או כל חלק הימנו ב .15

בהסכם זה, לרבות באופן שכתוצאה ממנו יגרמו רעשים, ריחות, זעזועים, זיהומים עשן, אבק, 

 .המפגע"(לכלוך, הפרעה, מטרד ושאר מפגעים החורגים ממסגרת הסבירות )להלן: "

המשתמש מתחייב לשמור על ניקיון המתחם וסביבתם ועל השקט,  והוא יהיה האחראי הבלעדי  .16

החברה ו/או כל רשות מוסמכות ו/או כלפי צד ג' כלשהו בגין כל מפגע כהגדרתו לעיל ובכפוף כלפי 

 לחוקי העזר העירוניים.

המשתמש מתחייב לפנות את המתחם בדיוק במועדי השימוש שנקבעו. מובהר בזאת כי איחור  .17

 בפינוי המתחם כאמור יגרור תשלום בגובה דמי שימוש עבור שעת שימוש שלמה.

מתחייב להישמע להוראות הבטיחות והוראות החברה בכל עת, ולדאוג כי אורחיו המשתמש  .18

ומבקריו ישמעו אף הם להוראות אלו. במידה ותהיה חריגה מהוראות החברה ו/או החברה או 

מהוראות הבטיחות רשאית החברה להפסיק את פעילות המשתמש במיידית, מבלי שהדבר יחשב 

 כהפרה של החוזה.

לא להתקין ו/או להדביק ו/או לצייר ו/או לתלות כל שלטים, סימנים, או המשתמש מתחייב ש .19

אמצעי פרסום כלשהם, על חזיתות המבנה ו/או בתוך המבנה ו/או מחוץ למבנה,  ללא הסכמת 

החברה מראש. במקרה ולא יתקבל אישור כאמור תהיה החברה רשאית להסירם בכל דרך שתראה 

 לנכון, על חשבון המשתמש.

 

 נהכניסה למב

מובהר בזאת כי החברה ו/או מי מטעמה, יהיו רשאים להיכנס למתחם בכל עת, לרבות בשעות  .20

 השימוש של המשתמש.

 אחסון ציוד

ש תעשה אך ורק באישור מראש מאת החברה ועל מאחסנת ציוד במתחם על ידי המשת .21

 אחריותו הבלעדית.

 רישיונות

הנדרשים על ידי הרשויות  תוהרישיונהמשתמש מתחייב להשיג ולחדש על חשבונו, את כל  .22

 לשם ניהול פעילותו במתחם. - ככל שהם נדרשים -המוסכמות 

המשתמש מתחייב למלא אחר כל החוקים, התקנות וחוקי העזר החלים ו/או אלה שיחולו כל  .23

תקופת ההתקשרות. יפר המשתמש חובה זו, יפצה הוא את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה 

 שיגרמו לה עקב ההפרה.

 ויות יוצריםזכ
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על המשתמש להציג לחברה אישור על תשלום לאקו"ם או לכל גוף אחר בגין זכויות יוצרים,  .24

 10בכל מקרה של דרישה מסוג זה יחול התשלום על המשתמש ועליו להעבירו לחברה תוך 

 ימים ממועד דרישתו.

 פרסום

ני החוגים, הינם בכל פרסומי המשתמש יובהר במפורש כי החוגים הינן חוגים פרטיים וכי תכ .25

 באחריות בלעדית של המשתמש.

 אין החברה מתחייבת לפרסם את פעילות המשתמש בכל דרך שהיא. .26

 אחריות ושיפוי

המשתמש יהא אחראי לכל נזק לגוף ו/או לרכוש של המשתמש, עובדיו, לקוחותיו, מבקריו,  .27

ש או מי מטעמו מוזמניו, ו/או צד ג' אחר כלשהו, אשר ייגרמו עקב מעשי ו/או מחדלי המשתמ

 והחברה לא תישא בשום אחריות לנזק כלשהו לגוף ו/או לרכוש כאמור.

היה והחברה תתבע על ידי המשתמש, עובדיו, לקוחותיו, מבקריו, מוזמניו ו/או צד ג' אחר כלשהו,  .28

בגין עילה כלשהי, אשר יסודה בשימוש במתחם ו/או בביקור בהם בזמן שימושו של המשתמש ו/או 

יבויות המשתמש עפ"י חוזה זה, יהא חייב המשתמש לפצות ולשפות את החברה בגין במילוי התחי

כל סכום אשר החברה תחויב לשלם כאמור לעיל ובהוצאות שנגרמו לחברה בקשר עם הטיפול 

בתביעה. תנאי לחבות המשתמש כאמור היא כי החברה תודיע למשתמש מוקדם ככל האפשר על 

מש להתגונן בפניה ותשתף פעולה עם המשתמש לשם כך קבלת כל תביעה כאמור ותאפשר למשת

 באופן סביר, וכל ההוצאות הכרוכות בכך יחולו על המשתמש. 

)שבעה( ימים ממועד דרישתה הראשונה ובהתאם לה,  7וך שיפוי החברה כאמור לעיל יבוצע בת .29

אחריותו של בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לחברה ו/או לצד ג', אשר החברה תחויב בהן, והן ב

 המשתמש לפי הסכם זה. 

 ביטוח

על עריכת ביטוחים כאמור, ע"פ  אישורהמשתמש ימציא לחברה עד למועד חתימת ההסכם,  .30

יום לפני תום תוקפו של כל  15להסכם, וכן ימציא אישור חדש,  כנספח א'הנוסח המצ"ב 

 אישור, כל עוד הסכם זה תקף.

 סיום תקופת השימוש

מכל חפץ  ו בתום כל שימוש במבנה, על המשתמש לפנות את המתחםבתום תקופת השימוש ו/א .31

שאוחסן בו בכפוף לסעיף להוראות הסכם זה, ולהותיר את המתחם, כשהוא נקי ומסודר ופנוי מכל 

 חפץ ואדם, ובאותו מצב שקיבל אותו מהחברה. 
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 סיום מוקדם של תקופת ההתקשרות 

כם זה, ובנוסף לכל הסעדים, הקבועים בו, פי הס-מבלי לפגוע או לצמצם את זכויות החברה על .32

מוסכם בזה כי קרות אחד או יותר מן המקרים הבאים ייחשב להפרת תנאי יסודי בחוזה זה, אשר 

פי חוזה זה לקיצם, -בגינו תהיה החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להביא את היחסים על

 ן ההפרה:ימים, למשתמש על תיקו 10לא לפני שמסרה התראה בכתב של 

 

 אם המשתמש לא ישלם תשלום כלשהוא שחל עליו עפ"י הסכם זה במועדו ובשלמותו. 

פי הסכם זה ו/או בניגוד לחוק. -אם המשתמש ינהל במתחם עסק שלא למטרות השימוש על 

אם המשתמש פעל תוך הפרעה לציבור או עבר עבירה על חוקי העזר העירוניים או עפ"י כל  

 דין. 

 

 

 

 

 

 

 הצדדים על החתום: ולראיה באו

 

 

   _________________                                ________________  

 המשתמש                                        החברה              
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 נספח א'

 אישור  עריכת  ביטוח

 

 לכבוד

 שהם )חל"צ( )להלן : "חמש"(החברה העירונית לתרבות, נוער וחוגי ספורט )חמש( בע"מ,

            , שהם.32רח' עמק איילון 

 

 שם המבוטח :  ................................................

 

 כתובת משרדיו : .................................................

 

 -בהמשך : הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט

 

 נשוא אישור זה :  הפעלת .........................................בתחום המועצה המקומית שהם. .1

   

 …………………….חוזה מס' : 

 

 …………………………עד  …………………   -תקופת הביטוח :  מ  .2

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של :  .3

 

 ש"ח סה"כ לתקופה.…………….. ……ש"ח  לאירוע ו  ……………………  

 ש"ח סה"כ לתקופה[. 2,000,000  -ש"ח  לאירוע ו  2,000,000]לפחות  

 

 ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

 מבוטלות המילים : "ו/או פיקוח". –אחריות מקצועית  –ב' ב"סייגים" 3בסעיף           

 

 ש"ח.………….  ת :   השתתפות עצמי

 

 ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של : .4

 

 למקרה ולתקופה.……………… $  -לעובד  ו……………….. $  

 $ למקרה ולתקופה[ 5,000,000  -$ לעובד ו 1,500,000]לפחות :  
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 ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

 

 ………….  $.ית :   השתתפות עצמ

 

 ו/או קבלני משנה ו/או "חמש" ו/או  "… בכל הביטוחים הנ"ל מתווסף לשם המבוטח :  .5

 מועצה מקומית שהם ו/או החברות העירוניות/הכלכליות של המועצה ו/או עובדיהם".

 )+ סעיף אחריות צולבת בביטוח אחריות כלפי צד שלישי(.

 

 5מים לכל ביטוח הנערך ע"י הגורמים הנזכרים בסעיף הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקוד .6

 לעיל, אשר לא ידרשו להפעיל את ביטוחיהם.

 

 הננו מאשרים בזאת שבין המבוטח לבינינו קיים הסדר לתשלום הפרמיות, וכן שבכל מקרה של  .7

מתן  יום ממועד 60הצמצום ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו  –צמצום ו/או ביטול הפוליסה 

                            ההודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם ל"חמש".                                                                                

 

 

 

 בכבוד  רב,        

 

 חברה לביטוח בע"מ………..                                                                                            

 


