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  לכבוד
  המועצה המקומית הר אדר;

  הועדה המיוחדת לתכנון ובניה הר אדר;
  מחלקת הנדסה, רישוי ופיקוח הר אדר;

  
  
  

  בצמוד למגרש פרטיל שטח בבעלות המועצה שטיפוח זמני התחייבות בעניין הנדון: 
  
  

 -ו - אנו הח"מ, _____________________________ ת.ז.__________________
______________, בעלי החזקה והזכויות במגרש __________, _________________, ת.ז. 
הצמוד למגרש והמסומן בבעלות המועצה לטיפוח שטח ציבורי  זמנימבקשים בזאת לקבל אישור 

  בתשריט המצורף להתחייבות זו כנספח א' (להלן: "השטח הציבורי"), ומתחייבים בזאת כדלקמן:

בולות מגרשנו המקורי, וזאת אנו מתחייבים לסמן באופן ברור, בולט ומעוגן היטב בקרקע, את ג .1
ס"מ או  30באמצעות הקמת גדר מפרידה בין מגרשנו ובין השטח הציבורי, הבנויה מאבן, בגובה 

 ס"מ.  90גדר רשת בגובה 

ברור לנו כי הקמת הגדר מהווה תנאי מקדמי להסכמתכם למתן האישור לטיפוח השטח  .2
 תבוטל לאלתר. הציבורי. עוד מובהר כי במידה והגידור יוסר, הסכמתכם זו

אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו שאין ולא תהיה לנו כל זכות חזקה או כל זכות אחרת על השטח  .3
הציבורי למעט היותנו ברי רשות בו לצורך טיפוח, נוי וניקיון בלבד, והכל בהתאם להוראותיהם 

יפוח והנחיותיהם של מהנדס המועצה ומפקח הבניה. אנו מתחייבים לבצע אך ורק עבודות ט
 ונוי אשר יקבעו באישור לפיתוח שטח ציבורי, אלא אם נקבל הסכמתכם לשינוי מראש ובכתב.

אנו מתחייבים לא לבצע כל עבודות בניה או פיתוח או כל פעולה אחרת פיסית או משפטית שיש  .4
בהן כדי לשנות את פני הקרקע בשטח הציבורי או את ייעודו כשטח ציבורי פתוח או אחר 

 ת המתאר החלה על השטח הציבורי.בהתאם לתוכני

אנו מתחייבים לבצע כל הנחיה או הוראה של כל אחד מכם  לגבי אופן טיפוח השטח הציבורי,  .5
 כגון: סוג או מיקום הנטיעות וכיוצ"ב, והטיפול בו.

אין ולא תהיינה לנו בעתיד כל תביעה כספית ואחרת בגין הוצאות טיפול וטיפוח השטח  .6
 כך כי הכל יעשה על חשבוננו בלבד.הציבורי ואנו מודעים ל

אם נעביר לצד ג' את זכויותינו בביתנו, תתבטל בקשה זו והסכמתכם לה ואנו מתחייבים  .7
להודיע על כך לקונים.במידה והקונים יהיו מעונינים בפיתוח השטח הציבורי, יהיה עליהם 

 להסדיר זאת בהסכם חדש מול המועצה. 

של השטח על רקע מפת מדידה עם ציון השטח הציבורי אנו מתחייבים לצרף סקיצה / תוכנית  .8
 הנדון. 

ברור לנו כי האישור לטיפוח השטח הציבורי יבוטל  במידה ולא נקיים דרישה כלשהי מהמפורט  .9
 לעיל.
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו מודעים לכך כי כל אחד מכם ו/או רשות מוסמכת כלשהי  .10
פנות את השטח הציבורי, וזאת מבלי לנמק את דרישת בנושא, רשאים לדרוש מאיתנו בכל עת ל

 הפינוי.

אנו מתחייבים שעם קבלת כל דרישת פינוי מכל אחד מכם בנפרד ו/או מכל רשות מוסמכת  .11
יום מהדרישה לעשות כן ולא נעשה בשטח שימוש נוסף  14כלשהי בנושא, נפנה את  השטח תוך 

וי השטח, הנכם רשאים לפנותו ולחייב כלשהו. אנו מסכימים כי אם לא תבוצע דרישתכם לפינ
אותנו בכל הוצאות הפינוי ואנו מתחייבים לשלם לכם את הוצאות הפינוי מיד עם קבלת דרישה 

 לכך.

  
  
  

  וכראיה באנו על החתום ביום _____________:
  
  
  
  

________________________      _______________________  
 שם:            שם:


