
 

 תאריך:___________          

 לכבוד: 
 רק לכיש רשות הניקוז שו

 ( "הניקוז תרשו)להלן: "
 הנדון: כתב התחייבות בלתי חוזרת

להואיל   )להלן: "התאגיד"(   , יוידוע  ______    תית שלתש  להניח  יל אישרה    ז הניקו  רשות כי    ,______________ 

ויות שיפורטו  יב על בסיס ההתחי  אך ורקוזאת  ,  לו  וך ו/או בסמ  ("הנחל")להלן:    ______ל  נחב(  "התשתית")להלן:  

 בזאת, כדלהלן:  ב מתחיי  ד  תאגיה  יהננלפיכך,  ,  לןלה

  עבודות עתידיותמביצוע  את רשות הניקוז  גביל  לה  כדי  ו/או בסמוך לו  נחלב  התשתית יהיה בהנחת    לא .1

עבודות הסדרה    ילת שיחים וצמחיה, עבודות תחזוקה, שת  לרבות  סוג שהוא,מכל    נחל ו/או בסמוך לוב

 ."(עבודות עתידיות)להלן: " ית הנחל וכיוצ"בודות בתשתב , עבנחל

  מניעה זו באופן מיידי    כי יסירמתחייב  תאגיד  הדיות כאמור  יעתמנע עבודות  ת  התשתיתהנחת  ש  כלכ .2

 על חשבונו.  ובעצמו 

חשבונוד  תאגיה .3 על  ידאג  כי  על    מתחייב  נ  מפני  תשתיתהלהגנה  אפשר כל  לרבותזק  רה  יתח  עקב  י, 

 סחף וכיוצ"ב. , טפונותבגדת הנחל, ש

לבוא    מתחייבתאגיד  ה .4 הניקוזלרשלא  שיגרם  שות  נזק  כל  בגין  ו/או תביעה  דרישה  ו/או  טענה    בכל 

וכיוצ"ב ,  תשתיתל סחף  שטפונות,  הנחל,  בגדת  חתירה  עקב  כתוצאה    לרבות  שיגרם  נזק  כל  ו/או 

לרשות  תבוא  צד ג' וכן מתחייב כי חברת הביטוח מטעמו לא    ד ובין לכלבין לתאגי   מהנחת התשתית

 . בכל טענה או תביעה כאמורהניקוז 

ועל    ובאחריות   היהי   , תשתיתהלצרכי הגנה על  לרבות    ,תשתיתידרש בשי   כל תיקוןחייב כי  מת  התאגיד  .5

 .רשות הניקוזמ מראש אישור תקבל תיאום ו לאחרוייעשה , הבלעדי וחשבונ 

י .6 ההתאגיד  האחראי  ל  בלעדיהיה  שייגרם  סוג  מכל  נזק  ל מקרקעין  לכל  ו/או/או  ג'  ל  ותאגיד  צד  כל 

והוא ישפה את רשות הניקוז בגין כל טענה ו/או תביעה שתופנה    הנחת התשתיתמו/או כתוצאה בקשר 

 ימים ממועד קבלת דרישה בכתב.   7, לרבות בגין העלויות המשפטיות, וזאת תוך אליה

או  /ורשות הניקוז בדבר הנחת תשתית בתחום הנחלים  הוראות  זה איננו מחליף את  התחייבות  כתב   .7

    .ובא להוסיף עליהן  כל דיןהוראות ים ו/או  חציית תשתית את הנחלבדבר 

 _. ____ם ביום____. חתימה:______ולראיה באתי על החתו

  __________ חייבות זה נחתם על ידי מורשי החתימה של  כתב התר כי  עו"ד _______, מאש הנני,  

 תאגיד לכל דבר ועניין.יב את הומחי 

__________   

 חתימה עו"ד 


